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 بالغة العدول الصرفي في ضوء نماذج من الشعر العربي

 

 أحمد الشريف شطراح. د

 قسم اللغة واألدب العربي

 الجزائر/ المدرسة العليا لألساتذة بـقسنطينة

 

 

 

 تقديم          

يستجيب فيه  أنه شّك أّن الخطاب الشعريَّ يختلف عن غيره من الخطابات األخرى، من حيث ال     

الشاعر لما يفرضه المنوال أو اإليقاع الخارجي ُمَمثَّال في البحر والقافية، بالقدر الذي يكون به أجدر 

المفرد، مرورا بالمقاطع  على احتضان ِظالل ما يأتلف من إيقاعات داخلية متنوعة بدءا من الصوت 

 .، وصوال إلى األصوات المجتمعة على اختالفهاالصوتية

من حيث يجّسد عل من أواصر دعم هذا االتجاه العدول أو االنزياح الذي يلحق البنية الصرفية، ول     

وغيرها، وإّما  ، وقصر الممدود، والتخفيف،إّما بالكسر كالتصغير، والترخيم فيهاالخرق الحاصل 

الشعري بالتحول االشتقاقي عبر العدول من صيغة إلى أخرى خيارا يخدم السياق ويكسب الخطاب 

، إذ تخرج اللغة بموجبه من بنيتها الصرفية المألوفة إلى فضاء أوسع للتأويل بلية للقراءةفاعلية وقا

 .و اإليقاعيأباعتبار تموقعها السياقي 

 الكشف عن فعالية العدول الذي يعتري البنية الصرفية في من هذا المنظور يحاول هذا البحث     

 .الشعر العربي من خالل نماذج منه

هل يمكن أن  :بد من اإلشارة إليه وهو إشكاال جوهريا ال "بالغة العدول الصرفي "موضوعيطرح      

نَِسَم التوظيف النوعي والجمالي للكلمة الصرفية بالبالغة؟ وهل كل توظيف جمالي للكلمة يحوي 

قته لما يقتضيه على اعتبار أن البالغة العربية تعالج الكالم في مطاب المعيار؟ عنبالضرورة عدوال 

حال الخطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها
( )

فصاحة  "، بل لماذا ال نصطلح على الموضوع بـ

انطالقا من أن مفهوم الفصاحة هو األنسب ما دام االهتمام ينصب على مدار ..." العدول الصرفي

 . الكلمة
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 في التراث األدبي بوجه عام، ألنها تكفلتإن البالغة العربية قد شّكلت معينا لتحّسس معالم الجمال      

التساؤالت المطروحة ذات العالقة بالطابع الجمالي عبر مراحل تطورها، إال أن الدرس  نباإلجابة ع

الصرفي لم يكن له الحظ األوفر؛ بل لم تكن ِلتُْطَرَح أسئلتُه بالغيا، بالقدر الذي حظيت به الصورة 

ال حياة لهما ( الكلمة بوصفها بنية صرفية/ لكلمة بوصفها صورةا )على الرغم من أن كليهماالشعرية 

 .من الكمون إلى الفعل إال في إطار التركيب أو النسق

لكن ليس فقط  "الوحدات الصرفية في النص األدبي إن الهدف من الدراسة هو تبيان كيفية اشتغال     

؛ ولكن إلظهار داللتها -الصرفيةفي حدود البنية  -سمات الشكلية للنصوص في حد ذاتهالوصف ال

"حيث يتم اإلحساس بأنها وثيقة الصلة بالموضوع)...( الوظيفية في تأويل النص
( )

نقطة  "كون السياق؛ 

"البدء بحيث ال يمكن وجود كيان للتعبير إال من خالله
(3)

ومن هنا يتقاطع السياق والنسق لمساعدة  ،

ه اختيارا من بين البدائل وصفما يقوله المنجز الكالمي بِ القارئ على تَكشُّف األسلوب الفني في إطار 

الممكنة التي تتيحها اللغة، ويتبدّى في الوقت نفسه التداخل والتقاطع، وكذا االختالف بين العدول أو 

 -من أدناها إلى أقصاها االنزياح، واالختيار أو االستبدال، فكل البدائل اللسانية التي يحويها الخطاب

تُعَدُّ اختيارا بالدرجة األولى، لكن ليس بالضرورة أن كل اختيار يحوي عدوال أو  -الصرفية ومنها البنى

 :انزياحا، فإذا عدنا إلى الموضوعات التي يعالجها الصرف فإنه يمكن تصنيفها إلى صنفين اثنين

لكلمة أحدهما يهتم بدراسة الكلمة لغير معنى طارئ، فتتّصل موضوعاته بالجانب الصوتي في نطق ا -

 .كاإلعالل واإلبدال واإلدغام وغيرها، وليس هذا من اهتمام األسلوبية

وثانيهما يُعنى بتغيير الكلمة إلى أمثلة متباينة لضروب من المعاني، كالماضي والمضارع، واسمْي  -

الفاعل والمفعول، والجمع، والتكسير وغيرها، وهو من جملة اهتمامات الدرس األسلوبي ألن توظيف 

ة الصرفية يؤدي وظيفة مهّمة تنبع من كون لغة األدب تسمو على لغة الكالم العادي، وال سيما أنها الكلم

تستوعب في أبنيتها حمولة مضافة من المعنى إلى جانب الداللة المعجمية، وما دام ذلك يتماشى مع 

جانب من التميز المعيار فهو اختيار ال عدول فيه ألنه يسبح في إطار الممكن، ومن شأنه أن يشف عن 

 .األسلوبي

أما االختيار الذي يعنينا في هذا الموضوع، والذي من شأنه أيضا أن يَِشفَّ عن جانب من التميز      

األسلوبي فهو االختيار غير المألوف الذي يخرج عن المعيار والقياس، وهو الذي اصطلحنا عليه 

أو زيادة لدواعٍ معينة، أو بالتحّول االشتقاقي بالعدول الذي يجري على الوحدات الصرفية بالكسر، حذفا 

البنية للمعيار انطالقا من خضوعها للقياس المتعارف  ةباستجامن حيث الذي تشهده البنى الصرفية، 
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عليه، ليتم تجاوز هذا القياس من خالل ما تستشرفه دالليا من معاٍن تنضوي ضمن فضاء أوسع للتأويل 

 .يقاعي، والتحول الداللياإل باعتبار التموقع السياقي أو

أهمها الوظيفةَ الشعريةَ  فإذا كان النص األدبي له وظائف متعددة تحقيقا لعملية التواصل، فإّن من     

"تكمن في إسقاط مبدأ التعادل من مبدأ االختيار على مبدأ التركيب "التي
( )

على حد تعبير رومان  

العدول وتتنّوع، لذلك قصرنا البحث على ، ومن ثّم تتسع مظاهر (Roman Jakobson )جاكبسون

شكل واحد من أشكاله وهو العدول الصرفي الذي يختص بمعالجة الجوانب الصرفية للكلمة الدالة، التي 

 .باتت حلقةً في غاية األهمية لتموقعها في سلسلة الكالم ومرونتها في التشكيل الشعرّيِ 

يستوعبها جهد؛ بل جهود، فحسبنا أن نبرز شيئا من  وإذا كانت مدونة البحث التطبيقي أكبر من أن     

االستعمال المتميز واآلسر الذي يزخر به أدبنا العربي في حدود الموضوع المطروح، الذي تقتضي 

 : طبيعته أْن نعالجه في ثالثة مطالب هي

 .بالغة العدول الصرفي بطريق الحذف والزيادة: المطلب األول

ل الداخليبالغة العدول : المطلب الثاني  .الصرفي بطريق التحوُّ

 .بالغة العدول الصرفي بطريق التناوب أو التحول الداللي: المطلب الثالث

 :بالغة العدول الصرفي بطريق الحذف والزيادة: المطلب األول

الت الصرفية الـُمنزاحة في شكل تغييرات مقطعية، تنشد من خاللها البنية الصرفية       تأتي التحوُّ

 : االستجابة لما يطرحه اإليقاع، فمنها ما يحصل بالزيادة فيها أو الحذف منها، نعرضها كما يأتي

 :االنزياح بطريق الحذف -1

 (:قصر الممدود) حذف المقطع القصير في آخر الممدود -أ

نا في هذا       الممدود اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، منه السماعي والقياسي، لكن ما يهمُّ

المقام هو تكرار قصره بشكل الفت ما يشير إلى أّن شاعرنا العربي حريص على االمتثال لما يتطلبه 

 :واألساليب واألغراضالبحر والقافية على حٍدّ سواء، وال سيما عندما نلحظ تنوعا في البحور والقوافي 

(الكامل )قال أبو ذؤيب الهذلي
(3)

: 

 ولَقَددددددددددددددددددد أَرى أَنَّ البَُكدددددددددددددددددداَء َسدددددددددددددددددددفَاَهة  

 

َمدددددددْن يُْفَجدددددددعُ  بِاااااااال    َولََسدددددددْوَف يُولَدددددددُع    

 

 متفاعلن                                                                           

(الطويل )وقال بّشار بن برد     
(2)

: 

 أَقَْمددددددددددَن َعلَددددددددددى َهددددددددددذا َوَهددددددددددذا نَِســــــددددددددددـاُؤهُ 

 

 ِلـْلـــــــاااااااااااـ    اَمآتــــدددددددددددـَِم تَدْعُـدددددددددددـو  

 فَــــــــــــتَُجـــــاِوبُــــــدددددددددددددددددددددددددددددددددددددـهْ 
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 مفاعيلن    فعول                                                                      

(الطويل )وقال أيضا     
( )

: 

 لَقَددددددددددددْ أُِعِجبَدددددددددددْت نَْفِسدددددددددددي بَِهدددددددددددا فَتَبَددددددددددددَّلَتْ 

 

 ـق اِللــــشَّــاااادََها فَيَدددا َجْهددددَ نَْفِسدددي قَــــدددـ 

يبعُج  

 فعولن   مفاعيلن                                                                                 

أنّه يجوز في الشعر ما ال يجوز في الكالم، من اعلم :" قال سيبويه مشيرا إلى الضرورة الشعرية     

"، وحذف ما ال يُحذف، يشبّهونه بما قد ُحذف واستُعمل محذوفا...صرف ما ال ينصرف
(3)

. 

نتهائها بالمقطع فالمالحظ أن حذف المقطع القصير من آخر الممدود ينقل الكلمة الصرفية من ا     

ما يجعل هذا الصنف من الكلمات في الشعر أقدر على  ،إلى إنهائها بالطويل المفتوحالقصير المفتوح 

 )ت بنية الممدودمسايرة الوزن الشعري بالقصر وعدمه، وهو ما يتبدى في البيت األول، من حيث جاء

ما يطرح نوعا من التماثل الشكلي  ،غيَر مقصورةٍ في الشطر األول ومقصورةً في الشطر الثاني( البكاء

وعدمه في صلب السياق الشعري، الشيء الذي يفتح الباب لإلثارة في عملية والداللي والتقابل بالحذف 

التلقي، ونظرا لمرونة بنية الممدود فقد يلجأ إليه الشاعر العربي خيارا يستجيب للوزن الشعري، فعلى 

أو تنفصم إلى جزءين من  ،سبيل التمثيل السابق نجد الكلمات قد تأتي جزءا من التفعيلة كما في الكامل

فعيلتين متباينتين كما في الطويل، وقد يعتمد الشاعر عليها بشكل أساسي ال سيما إذا تعلق األمر بالقافية ت

(الرمل )نظير قول بشار
(2)

: 

 َوِمــــــَن اْلقــــــــــــَْوِم إِذَا نَـــــــــــاَسْمتَـــــــــدـُهمْ 

 

َعْبدددددد  فِدددددي  ،َمِلـدددددـك  فِدددددي األَْخـــــدددددـذِ  

 الع ط ـــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـا

 

  فاعلن     فاعالتن    فعالتن            فاعلن        فعالتن        فعالتن                    

قَـــــددددددددـلَّ َمــــــددددددددـْن َطــــــــــــــــــددددددددـاَب لَددددددددهُ 

 آبَـــــــــــدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـاُؤهُ 

 

ـــــــدددددددددددـاتِِه ُحْســــدددددددددددـنُ    َوَعلَددددددددددى أُمَّ

ـــن ــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـا  الثَـّ

 

ةٍ   ادُْن ِمـــــــنِّــــــــددـي تَْلقَــــــــــــددـنِي ذَا ِمــــــــددـرَّ

 

نَاِصــــــدددـَح اْلُحددددّبِ َكِريمــــــــدددـاً فِددددي  

ـــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـا  اإِلخ 

 

ُربََّمــــــددددددددددددددـا َجـــــــــددددددددددددددـاَء ُمِقيمــــــــددددددددددددددـاً 

 ِرْزقُــــــــــــــــــدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـهُ 

 

ــــاَوَسعَى َســــــــــاعٍ وأَْخَطا في   ج  الرَّ  

 

َوفَنَــــــــــددددددددددددددددـاُء اْلمـــــــــددددددددددددددددـَْرِء ِمـددددددددددددددددـْن 

 آفَــــــــــاتِـــــــــــددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـهِ 

 

قَـــــدددددـلَّ َمدددددْن يَْسلَــــــدددددـُم ِمدددددْن َعدددددّيِ  

 اْلف ــــن ــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـا
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 وأرى النّـَــــدددـاَس يََرونِـــــــدددـي أَســــــــــــــــدددـدًا

 

بِقَـــــْصــــــددددددددددـٍد فَيَقُــــــــولَـــددددددددددـوَن  

 َوهُــــــــددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـدَى

 

افَـــــددددددـاَض بِالِقْسَمـــــــددددددـِة ِمددددددْن قَسَّــــــاِمَهـددددددـ  

 

يُْعــــــددـِدُم الَمــــــددـْرُء َويَْغـــــــــــــددـدُو  

اذُو  ـــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر  ثـ   

 

في  القافية أقدر على احتضان ما يصب فالجدير بالذكر أن تواتر قصر الممدود بهذه الشاكلة يجعل     

 .مجراها من قيم صوتية تتدافع من بداية البيت إلى مجراها المفتوح

 (:الترخيم )في المنادى حذف المقطع األخير -ب

لعلَّ من أهّمِ أساليب الطلب في التراكيب الشعرية أسلوب النداء     
( )

ألنَّه يطرح من خالل بنيته قابلية  ؛

التلقي والمشاركة في الفعل اإلبداعي؛ فهو يفرض بشكل أو بآخر طابع الحوار الحي والتلقي المثمر 

أثناء القراءة، ومن ثّم يمكن للقارئ أْن يتلّمس جماليات اإلبداع عن قرب، ويزداد األسلوب جماال عندما 

ن من مكون اته عدول الحذف في بنية المنادَى، وهو ما يُعرف بالترخيم، وهو يحصل أْن يعتري أهمَّ مكّوِ

"رقيق: ورخيم الحواشي ...رِخَمهُ إذا رقَّ له وأشفق عليه :"من قولهم
(3)

، وقد عالجه النحاة انطالقا من 

اهتمامهم بأواخر الكلم، فوضعوا شروطا لالسم الذي يُراد ترخيمه
(2)

. 

 )ل لشروط الترخيم كقول امرئ القيسمتنوعا، منه ما فيه امتثاوجاء الترخيم في الشعر العربي      

(الطويل
(0)

: 

وفهااااا َمْهددددداًل بَْعـــــــدددددـََّ هدددددذا التَّددددددلُّل ف اِطـــــــــاااااـم   أَ   

 

 يوإْن كُْندددِت قَددددْ أَْزَمْعـــــــــدددـِت َصدددْرِمي فَأَْجِمـــــدددـلِ  

 طيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـوفا

 

(الوافر )وقول المثقّب العبدي     
(2)

: 

يبَْيـــــــنِــــــددددددددـِك َمتِِّعيـــددددددددـنِ  قَْبددددددددلَ  ـم  أفاطاااااااا  

 

َوَمْنعُـــــــددددددددددـِك َمددددددددددا َسأَْلتُــــــددددددددددـِك أَْن  

 تَبِـــــيــددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـنِي

 

                                                             
البنية اللغوية لبردة البوصيري، ديوان : رابح بوحوش: يُنظر. يتكون أسلوب النداء من أداة النداء، والمنادي، والمنادَى، ومضمون النداء - 

 .72 ، ص992 المطبوعات الجامعية، الجزائر،

 .207، ص3002المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دمحم أحمد قاسم، : أساس البالغة، تقديم: الزمخشري -3

ثة أحرف إال ما أْن يكون االسم َعلًَما، والثانية أْن يكون غير مضاف، والثالثة أْن ال يكون مندوبًا وال مستغاثًا، والرابعة أْن تزيد عدته على ثال"  -2

 .06، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص3ي علم العربية، طالمفصل ف: الزمخشري: يُنظر..." كان في آخره تاء التأنيث

، 3000، دار الكتب العلمية، منشورات علي دمحم بيضون، بيروت،2مصطفى عبد الشافي، ط: ديوان امرئ القيس، ضبط وتصحيح: امرؤ القيس -0

 .2  ص

 .27 ، ص 96 ربية، جامعة الدول العربية، حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات الع: ديوان المثقب العبدي، تح: المثقب العبدي -2

 االسم 

 ق ل الترخيم

نوعه من حيث 

 التذكير والتأنيث
 ترخيمه

نوعه من حيث 

 التذكير والتأنيث
 حركته

 مؤنث لفظا ومعنىً  فاطمةُ 
 فاطمُ 

 فاطمَ 

مذكر لفظا مؤنث 

 معنىً 

 الضم

 الفتح
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ن ألسلوب النداء نالحظ عبر الجدول التبسيطي للترخيم في البيتين أن الكسر الذي       -يلحق أهم مكّوِ

يسهم في نقل االسم من التماثل في التأنيث لفظا ومعنًى إلى التقابل تذكيرا في اللفظ  -ماالسم الُمرخّ 

وتأنيثا في المعنى، فضال عن الخيار التقابلي في ضبط آخر االسم ضًما أو فتًحا، وقد كان قبل الترخيم 

أي  (الضم )، ولغة من ال ينتظر(الفتح )واجب الضم، وإذا كان النحاة قد ضبطوا ذلك بلغة من ينتظر

، فإن الشاعر العربي يدرك التوظيف الفني لالسم الُمنزاح بالترخيم، من حيث من ينتظر التاء المحذوفة

الذي يطرحه امرؤ القيس في بيته وقد أقّره كذلك من خالل ضم آخر االسم الُمرّخم، ( الفراق )ننقرأ البَيْ 

السياق " فـ في االنفتاح الذي ينساق إليه الفتح؛في حين عمد المثقّب العبدي إلى التواصل، وهو ما نقرؤه 

 ،هو األصل أو القاعدة التي تنحرف عنها الصيغة أو تعدل عنها إلى صيغة جديدة خالفت السياق لنكتة

وتتحقق به المعاني الفنية المطابقة التي هي غاية  ،أو غرض بالغي تطابق به مقتضى الحال

"البالغة
( )

. 

وإذا كانت الكلمة المراد ترخيمها يتالسنها الشعراء بحيث تصبح كما لو أنها قالب مشترك، وقد      

أعربت كما رأينا ببنيتها عن المعاني الخفية التي يمكن أن تحوزها، فكيف الحال يا ترى إذا كان االسم 

م غير معروف؟ إنه كسر يأسر القارئ إلى الترّيث والتأّمل وبخاصة إذا ك ان حرف النداء محذوفا الُمرخَّ

(الطويل )أوس بن حجرنظير قول 
(3)

: 

ل ِماااااااي تَنَكَّـــــــدددددددـْرِت ِمنَّدددددددا بَْعددددددددَ َمْعِرفَـــدددددددـةٍ   

 

مِ    َوبَْعــــددـدَ التََّصددابِي َوالشَّددبَاِب الُمَكـــــدددـرَّ

 

سطح ، لكن ال يعرف هل تطفو على (لميس) فالقارئ للبيت يدرك أن الحوار بين الشاعر ومحبوبته     

، من هنا يتفجر الخطاب شعرية جّراء االنتظام (يا )فالكالم أم ال، ال سيما وأن مؤشر النداء محذو

 )مع ما يمكن أن تكون عليه كلمةاإليقاعي الخاص الذي نشده التوازي بالتصريع في مطلع القصيدة 

بصائت طويل  بين االسم أو الفعل أو الحرف، ال سيما أن آخر الشطرين يوصالن في الغالب( لمي

م على القراءة والتمعّن في (الكسرة والياء )يجانس القصير ، فالترخيم أفضى إلى انفتاح االسم الُمرخَّ

كنهه، في الوقت الذي خلق انسجاما متميزا للخطاب يأتلف من الرتبة اللسانية أو التموقع الذي يحتله 

في المطلع، فضال عن التقابل بين أداة  االسم الُمرّخم بتوّسطه البيت الشعري واحتالله بؤرة الخطاب

لغرض داللي، أو  "لذاتها وإنماالبنية الصرفية المنزاحة ال يكون  النداء والمنادى حذفًا وِذكًرا، فدراسة

"لغرض صرفي يفيد خدمة الجمل، والعبارات
(2)

. 

                                                             
، 3003دراسة نظرية تطبيقية، المكتبة المصرية، صيدا، بيروت،  -اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم : عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي - 

 .24 ص

 .6  ، ص940 دمحم يوسف نجم، دار بيروت، : ، تحديوان أوس بن حجر :أوس بن حجر -3

 .02 ، ص3007اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، : بوحوش رابح: ينظر -2
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وعلى أية حال فالشعر العربي يزخر بظاهرة العدول ترخيما لألسماء، يمكن التمثيل لذلك بنماذج      

(البسيط)بشار بن برد يخاطب عبدةَ أخرى كقول 
( )

: 

ْ ااااااد  يَددددددا  َحتّدددددداَم أَْلقَــــــــــددددددـاِك َخاِليَــــــــددددددـة ع   

 

لـــــددددـِْت تَْعِذيبِـددددـي   َوَمددددا أَنَــــددددـاُم لَقَدددددْ َطوَّ

 

(الطويل )وقالت ليلى األخيلية في فقيدها توبةَ بن الُحمْير     
(3)

: 

كُْندددددددَت إذا اْلتَقَدددددددت ت اااااااْوب  لَدددددددنِْعَم الفَتدددددددى يدددددددا   

 

 ُصددددددُوُر األَعدددددالي واْستَشددددداَل األَسددددددافِلُ  

 

(الطويل )وقالت مخاطبة النابغة الجعدي     
(2)

: 

لَدددددددددْم تَْنبَدددددددددْأ ولَدددددددددْم تَـــدددددددددـُك أَّوال نابـــــاااااااااـ   أَ   

 

 وكُْنددددَت ُصددددنيّاً بَددددْيَن ُصدددددَّْيِن َمْجَهـــددددـال 

 

(الوافر )عاتكة زوجة عبد الملك بن مروان وتقول أيضا مخاطبة     
(0)

: 

ـــدددددددددـ عاتِــاااااااااـ   أَ    الَدددددددددْو َرأَْيدددددددددِت َغــدددددددددـداةَ بِنَـّ

 

  َعدددددزاَء الددددددنَّْفِس َعددددددْنكُْم واعتـــددددددـزامي 

 

قد فإذا كان المنادى المضاف ال يجوز ترخيمه عند النحاة  ،تمثل النماذج سالفة الذكر ترخيم النداء     

المتمثل في الباء المكسورة مضافا إليها ياء المتكلم، فإّن  ،(بـِـي )بحذف المقطع الطويل( صاحبي )يُرّخم

" :هذا النمط قد فرض نفسه استعماال في العربية، نلحظ ذلك عبر التعقيب واالستدراك في قول الرضيّ 

يا صاح، ومع شذوذه فالوجه : ضرورة منادى لم يستوف الشروط، إال ما شذ من نحو وال يرخم لغير

"في ترخيمه كثر استعماله
(2)

، وقد شاع في الشعر العربي، بل إنه ُوجد في الشعر العربّي الذي يُحتَجُّ به 

دون ذكر لألداة
(7)

: 

 َصددددـاحِ َشّمـــددددـْر، َواَل تَددددَزْل ذَاكـِــــددددـَر اْلمـَــددددـوْ 

 

فَنِْسيـــــَـانـــُـدددـهُ ضــَــدددـاَلل  ُمبِيـــدددـنِت،    

 

لكن تبقى سياقات التوظيف في األسلوب الندائي هي الكفيلة بتحسس مواطن الجمال والتميز      

 .األسلوبي

نحو  ،ويقابل ترخيم النداء ترخيم الضرورة الذي على قلّته فإنه يتطلّب من القارئ اطالعا خاصا     

(الطويل )قول امرئ القيس يمدح الشاعر طريف بن مالك
(6)

: 

 لَددددددددنِعَم الفَتددددددددى تَعشددددددددو إِلددددددددى َضددددددددوِء ندددددددداِرهِ 

 

لَيلَددةَ الجددوعِ َوالَخصددرِ  مااال  َطريددُف بددُن    

 

 :االنزياح بطريق الزيادة -2

                                                             
 .332، ص ديوان بشار ج - 

 .63، ص3002، دار صادر، بيروت ،  واضح الصمد، ط: ديوان ليلى األخيلية، تح -3

 .79المصدر نفسه،  -2

 .42المصدر نفسه، ص -0

 .294، ص997 ، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، 3، ط شرح الرضي على الكافية ، ج: االستراباديالرضّي  -2

 .29 ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص2، ط هادي حسن حمودي، ج: شرح ابن عقيل علىى ألفية ابن مالك، تحقيق: ابن عقيل -7

 .03 ديوان امرئ القيس، ص -6
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لدواعٍ إيقاعية االنزياح بتغيير بنيتها انطالقا من الحذف منها  كانت الصيغة الصرفية قد يعتريها إذا     

فإّن التغيير في البنية قد يتأتَّى بالزيادة فيها، وهو ما لمسناه كذلك  ؛وجمالية لها فعاليتها في عملية التلقي

 .عبر معاينة تحوالت البنى الصرفية في الشعر العربي، من ذلك تنوين ما ال يُنّون والتصغير

 (:التصغير )المقطعي بالزيادة في صلب ال لمة التحول -أ

ل يلحق بنية االسم وهيئته، فيأتي      على فُعَْيٍل، وفُعَْيِعٍل، : على ثالثة أمثلة "التصغير هو تحوُّ

"فُعَْيِعيلٍ و
( )

ل البنية على  ، وهو في رأينا شكل من أشكال االقتصاد اللغوي في العربية، إذ إّن تحوُّ

يخرج تغيير البنية إلفادة التصغير فحسب؛  صيغة من الصيأ السابقة يُغني عن وصفها، وليس حتما أنْ 

بل قد يخرج للداللة على معاٍن متعددة في العمل اإلبداعي تحديدا، ومن ثّم تكتسب بنية الكلمة الُمصغّرة 

شعريتها بانتقال المادة اللغوية إلى واقعة أسلوبية ِلما تطرحه من إثارة لدى المتلقي الذي يغدو باحثا عن 

ي تمثل البنية القياسية للتصغير منطلقا إليه ضمن سياق النص ومجراه، ويبدو الوصف المحذوف، الذ

 )أن للتصغير فعاليته في البوح بما يقتضيه حال الخطاب، من ذلك ما تنشده البنية في أصلها كقول جرير

(الكامل
(3)

: 

ْيط ــــاااااااـل  ُوِجددددددددَ  َصدددددددهُ القَنـــدددددددـا األ خ  حددددددديَن َشمَّ  

 

اِعتَــــــــدددددـَزَم الِجيــــــــدددددـادُ َحِطمددددداً إِذا    

 

ْيِطـــــــااااااااـل  إِنَّ  الَددددددددو يُفاِضددددددددُل ِخنِدفـًـــددددددددـ األ خ   

 

لَِقـــــــدددددددددـَي الَهــــدددددددددـواَن هُنــــــدددددددددـاَك  

 َوالتَصغيــــدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـرا

 

فقد استثمر الشاعر من اإلمكانات التي تتيحها اللغة خدمةً لغرضه بنية التصغير الذي نََشد من خالله      

 ، فضال(اللقب )وي السم العلمي، إذ يكتاثف المعنى أكثر بالكسر والتحول البن(األخطل )تحقير المهجو

 (.والتصغيرا )وبما تشي به البنية ،(األَخْيطل )عن التأكيد عبر التكرار بالبنية

(الطويل )كما يقول عبيد بن األبرص     
(2)

 : 

َء  الق ااااااايِ  تََمنّدددددددى  ااااااار  َمدددددددوتي َوإِن أَُمدددددددت م   

 

 فَتِلـــددددـَك َسددددبيل  لَسددددُت فيهددددا بِأَوَحــددددـدِ  

 

(الطويل )نظير قول عمر بن أبي ربيعة ،ويرد التصغير ألجل إفشاء التحبب     
(0)

: 

ْيااااااااار  َوغددددددددداَب  كُندددددددددُت أَرجدددددددددو غُيوبَـدددددددددـهُ  ق م   

 

ـــــددددددـرُ   َم سُمَّ َح ُرعيـــددددددـاُن َونَددددددوَّ  َوَروَّ

 

وقال الطغرائي
(2)

 : 

اااااااااااة   ْيح  و  أصدددددددددددباحٍ وخفقـــــــدددددددددددـةُ بدددددددددددارقٍ  ر   

 

يدددددد  وأسدددددحُم ِغربيـــــــدددددـبُ    وأورُق ِغّرِ

 

                                                             
 .2 0، ص2الكتاب، المجلد : سيبويه - 

 .330 -332، ص947 ديوان جرير، دار بيروت للطباعة والنشر، : جرير بن الخطفى -3

 .27م، ص 926  -هـ26 ديوان عبيد بن األبرص، تحقيق حسين نصار، شركة ومطبعة البابي الحلبي، مصر، : عبيد بن األبرص -2

، ص 997 ، 3فايز دمحم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: له ووضع هوامشه وفهارسه ديوان عمر بن أبي ربيعة، قدم: عمر بن أبي ربيعة -0

 23. 

 .7 ه، ص200 ،  ديوان الطغرائي، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، ط: الطغرائي -2
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 كقول ،ويأتي الكسر في بنية الظرف الدال على الزمان إلضافة معنى جديد يرومه الخطاب     

(الطويل )الشنفرى
( )

: 

 لَقَدددددددددددددد أَعَجبَتندددددددددددددي ال َسدددددددددددددقوطاً قِناعُهدددددددددددددا

 

 إِذا مددددددددا َمَشددددددددت َوال بِددددددددذاِت تَلَفُّددددددددتِ  

 

النَدددددددددددوِم تُهددددددددددددي َغبوقَهدددددددددددا ب ع ْياااااااااااد  تَبيدددددددددددُت   

 

ـدددددددددـتِ   ــدددددددددـةُ قَلَـّ  ِلجدددددددددـاَرتِها إِذا الَهِديَـّ

 

، (أي بعد النوم مباشرة )بالقدر الذي حواه ببنيته الجديدة من قرب الزمان( بُعَْيدَ  )فالظرف الُمصغَّر     

مة تكمن فعالية المرأة الِمسخاءة، وثفإن رتبته في التركيب تبّث فعالية التشويق لمعرفة ما تقوم به تلك 

(الطويل )وقال المتنبي، المشاركة والتلقي
(3)

: 

الَمدددددددوِت أَسدددددددتَعِظُم النَددددددددوى ق   يااااااال  َوكُندددددددُت   

 

 فَقَد صاَرِت الُصغرى الَّتي كانَِت العُظمدى 

 

 (:تنوين ما ال ينصرف )المقطعي بالزيادة في آخر ال لمةالتحول  -ب

ن أو صرف ما  أشار البحث في البداية      إلى الضرورة الشعرية التي منها ما يحصل بتنوين ما ال يُنوَّ

ال ينصرف كما ذكر سيبويه، وقد وجدنا الشاعر العربي يلجأ إلى ذلك عندما يكون الوزن الشعري 

(الكامل )يمكن أن نمثِّل ههنا بقول جرير بحاجة إليه،
(2)

: 

لَنـــــــــــدددددددددـا َوأَخدددددددددزى    ا  ت غِل ــــــاااااااااـَللَاُ فَضَّ

 

 لَدددددن تَسدددددتَطيَع ِلمدددددا قَضدددددى تَغيِيـــــــدددددـرا 

 

ل الداخلي: المطلب الثاني  :بالغة العدول الصرفي بطريق التحوُّ

فضال عن التغييرات التي لحقت البنية الصرفية بالحذف منها أو الزيادة فيها، فقد يعتريها العدول      

انطالقا من تخفيفها، وذلك بنقل المقطعين القصيرين إلى مقطع طويل مفتوح أو طويل مغلق، ويمثّل هذا 

وبحور مختلفة، لكّن النوع سمة بارزة في الشعر العربي، منه األبيات اآلتية التي قيلت ضمن أغراض 

بن األبرص الداعي إلى التخفيف هو مراعاة الوزن الذي يختلف من بيت آلخر، يقول عبيد 

(الطويل)
(0)

: 

الَحددددددددرَب بَعدددددددددَ شُددددددددبوبِها أل  طفاااااااايَوإِنّددددددددي   

 

 َوقَددددددد أُقِددددددددَت ِللغَدددددددّيِ فددددددي كُدددددددّلِ َموقِددددددددِ  

 

(الطويل )فيما قال عمر بن أبي ربيعة     
(2)

: 

اَوقَـــــدددددـد النَدددددت َوأَفـــــدددددـَرَ  َروعُهدددددفَقالَدددددت   

 

ـاااااااـال     ــدددددددـَك الُمتََكبــــدددددددـِّرُ  ك  بِِحفدددددددٍظ َربُـّ  

 

(البسيط )بن برد وقال بشار     
(7)

: 

                                                             
 .23، ص997 ، 3إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ديوان الشنفرى، جمع وتحقيق: الشنفرى - 

شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، تحقيق : أبو العالء المعري: ، وينظر62 ، ص 942 ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، : نبيالمت -3

 .373، ص993 ، دار المعارف، القاهرة، 3، ط3عبد المجيد دياب، ج: ودراسة

 .63ديوان جرير، ص  -2

 22ديوان عبيد بن األبرص، ص -0

 .22 ربيعة، ص  ديوان عمر بن أبي -2

 .333ديوان بشار بن برد، ص -7
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نددددددددددي الندددددددددداُس ِمددددددددددْن َواٍش وُمْنتَِصددددددددددحٍ   يَُهزُّ

 

يبِ واللَّْيددددددُث يُْفددددددَرُس بَددددددْين الَكْلددددددِب و  الااااااذ ِ  

 

(البسيط )وقوله أيضا     
( )

: 

َعْبـــــــددددددددـدَ ال تَْقتُِلينِددددددددي إنَّنددددددددي َرُجددددددددل  يددددددددا   

 

ــــاااااـاِرَإِن تَْطلُبِدددددي بِددددددَِمي اَل تَْسدددددبِِقي   ثـ   

 

(الكامل )وقال علي بن جبلة الملقّب بالعكوك     
(3)

: 

 َوالدددددددبَطُن َمطـــــــدددددددـِوي  َكمـــــــدددددددـا طُِويَدددددددت

 

ْلــــــااااـد  بيـــــــددددـَُّ الِريدددداِط يَصددددونُها   الم   

 

َوفَوقَـــــــُهمـــــــــدددددددددـا ف ْخــــاااااااااـذاهاَوالتَددددددددفَّ   

 

 َكفَـــــــــــل  يُجــــــدـاِذُب َخصَرهـدـا نَْهـــدـدُ  

 

 فَِقيــــــــــــــــددددددددددـاُمها َمثنددددددددددًى إِذا نََهضددددددددددـت

 

َوقُعـــــــدـودُها فَــــــــــدـْردُ  ثِْقــــــِلــهِ ِمــن    

 

التمثيل السابق أن الشاعر العربي قد يعمد إلى كسر البنية الصرفية الشيء الذي يمكن مالحظته من      

أْن تكون المقادير المقفاة تتساوى في أزمنة " الوزنصوتيا امتثاال منه لإليقاع الشعري بحرا وقافية، ف

"متساوية التفاقها في عدد الحركات والسكنات والترتيب
(2)

، ومعنى ذلك للبنية الصرفية قدرة على 

 .اإليقاعن خالل العدول فيها بالكسر تحقيقا ألغراض شتى منها التلون م

 :بالغة العدول الصرفي بطريق التناوب أو التحول الداللي: المطلب الثالث

لعّل من أهم ما تتميز به العربية أنّها لغة اشتقاقية تتناسل فيها من الجذر الواحد وحدات صرفية          

كبيرة ضبطا لتلك الصيأ قياسا ِوْفقا لبنائها الصرفي ومؤداها الداللي  متباينة، وقد بذل القدماء جهودا

والصفة  ،والمصدر ،واسم المفعول ،ضمن تصانيف مختلفة، لها ضوابط صارمة، كاسم الفاعل

هل : لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو ...لمبالغة، والجموع على اختالفهاوصيأ ا ،المشبهة

 تتأتّى داللة البنية الصرفية بمجرد ائتالفها ضمن قياس محدد ؟

ٍ معيّن قد تنتمي إلى حقل       إّن الواقع اللغوي يؤكد أّن بعَّ الوحدات التي تنتمي إلى حقل اشتقاقّي

ير ما سير القرآن الكريم قديما إلى ذلك نظآخر من حيث داللتها، وقد تفطن المشتغلون بعلوم العربية وتف

"ما جاء من المصادر على فعول "في معالجته -على سبيل المثال ال الحصر -ذكره سيبويه
(0)

فالتداخل  ،

فالتداخل بين األبنية الصرفية المختلفة وجريان إحداها مجرى األخرى في اإلعراب والعمل النحوي 

وها في تفسير ما يوجد بين الوحدات من اتصال يؤكد خاصيتها الحركية التي حدّثوا عنها واعتمد

وانفصال
(2)

، ويبدو أّن للسياق التركيبي اإلبداعي دورا محوريا في تحديد ما ترومه الصيغة، فإمكانية 

داللتها على معاٍن متعددة تختلف باختالف السياق الذي تتنّزل فيه، فاسم الفاعل مثال دال على الحدث 

                                                             
 .22 ص 2ج المصدر نفسه، - 

 .6  ، ص943 ، 2حسين عطوان، دار المعارف، القاهرة، ط: شعر علي بن جبلة الملقب بالعكوك، جمع وتحقيق وتقديم: علي بن جبلة -3

 .372، ص977 ، تونس  الخوجة، طدمحم الحبيب ابن : منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق: حازم القرطاجني -2

 .03، ص0الكتاب، ج: سيبويه -0

دمحم الصبحي البعزاوي، األبنية المتحدة في األصول والمعنى وقضية أصل االشتقاق، الصرف بين التحويل والتحريف، وقائع الملتقى : يُنظر -2

 .94، ص0 30تونس -اإلنسانية بصفاقص، كلية اآلداب والعلوم 3009أكتوبر 33- 3الدولي الثالث في اللسانيات، صفاقص
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أو العكس، وتزخر ( اسم المفعول) يه الحدثنسق تركيبّيٍ معين عن الواقع عل والقائم به، لكنه قد يدل في

العربية بهذه الظواهر الطريفة، وبخاصة في العمل اإلبداعي؛ فكيف تبدّى ذلك في الشعر العربي؟ يمكن 

(الكامل) عنترةالتمثيل بقول 
( )

: 

 إِذ تَسدددددددددددتَبيَك بِدددددددددددذي غُدددددددددددروٍب واِضددددددددددددحٍ 

 

طع ــــــااـمِ َعـــــددـذٍب ُمقَبَّلـُــــــــددـهُ لَذيددِذ   الم   

 

 يُخبِددددددددددْرِك َمددددددددددْن َشددددددددددِهدَ الَوقيعَددددددددددةَ أَنَّنددددددددددي

 

غااااان مِ أَغشدددددى الدددددَوغى َوأَِعدددددفُّ ِعنددددددَ   الم   

 

ــــدددددددددـةَ لَدددددددددم أَِخدددددددددم َّقدددددددددوَن بِدددددددددَي األَِسنَـّ  إِذ يَت

 

قـــــــااـد ميَعنهددا َولَِكنّددي تَضــــايَـــــددـَق   م   

 

فالقارئ لهذه األبيات يتحسس الجمال كما لو أنه يتلّمسه، وهو ليس نتاج انتظام مستوى واحد من      

مستويات الخطاب؛ بل من تظافرها جميعا بشكل متميز، يمكن أن نقرأ ذلك، في حدود المطلب طبعا، 

ال منها دالليا، التعارضات التي تطرحها البنى اللسانية الصرفية من خالل التجاوز فيها واالنتقفي جملة 

ليتخّفى من خالله ( َمْفعَل -مطعم) كر مكان الطعمليغدَو إذّاك المذكور مؤشرا إلى المحذوف، فقد ذُ 

، إن لم نقدّر الحذف، ألن بسط (الغنم والمغنَم) ، ويكاد يكون الحال نفسه بين(الطعم -المصدر) المقصود

لتفتحنا على غير ( ُمقدَم) كما تجلَّت في البنية اللسانية لَمغنَِم،َوأَِعفُّ َغْنَم الغنيمِة ِعندَ ا :الكالم العادي هو

ارضات يصير ، فتفكيك ما تقودنا إليه البنى الصرفية الُمنزاحة يفتحنا على تع(اإلقدام -المصدر) الجليّ 

السياق األسلوبي هو نسق  لغوي يقطعه عنصر  " مثيرا أسلوبيا؛ ألن( الصرفي) وفقها المنجز الكالمي

"هذا اإلقحام هو المثير األسلوبي متوقع، والتقابل الذي ينتج عن غيرُ 
(3)

. 

ولم تكن لتخفى هذه الواقعة األسلوبية على الدرس البالغي، فقد تناولتها مباحث المجاز العقلي في      

إطار عمليات اإلسناد المجازي، دون التركيز على فعالية األداء الذي تضطلع به البنية الصرفية 

 .احةالُمنز

(المتقارب) الحطيئةويزخر الشعر العربي بظاهرة العدول الصرفي عبر التناوب، من ذلك قول      
(2)

: 

نــــــاااااااااـا ِ َخيـــــدددددددددـاالً يَروعُدددددددددَك ِعنددددددددددَ  الم   

 

 َويَأبــــــــدددددـى َمدددددَع الُصبــــــدددددـحِ إِاّل َزواال 

 

(البسيط) ويقول األعشى     
(0)

: 

ذي الَجددددددددددددَّيِن َسدددددددددددوَرتَنا أ رمااااااااااااح  تُلدددددددددددِزُم   

 

 ِعنددددَ الِلقـــــــــدددـاِء فَتُرديــــــدددـِهم َوتَعتَدددِزلُ  

 

(الطويل) قال المتنبي و     
(2)

: 

                                                             
دراسة علمية محققة على ِسمت نسخ مخطوطة كلية اآلداب، جامعة القاهرة،  -دمحم سعيد مولوي، : ديوان عنترة، تحقيق ودراسة: عنترة العبسي - 

 34  -32 القاهرة، ص شرح ديوان عنترة، عني بتصحيحه، أمين سعيد، المكتبة التجارية الكبرى، : وينظر. 2 3 -90 ، ص 970 

 20 ، ص997 ، أصدقاء الكتاب، القاهرة، 3اتجاهات البحث األسلوبي، ط: شكري دمحم عياد -3

 .92 ، ص 992 ،  ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الحطيئة -2

، إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية، الدوحة، قطر، نيالرضودمحم اهيم ابرإديوان األعشى الكبير، تحقيق محمود : األعشى الكبير -0

 .4 3، ص3، ج0 30

 .223، ص 2شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، ج -2
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ب يوت ااااااااه  َومددددددددا قُلددددددددُت ِمددددددددن ِشددددددددعٍر تَكددددددددادُ   

 

 إِذا كُتِبَدددددت يَبددددديََُّّ ِمدددددن نوِرهدددددا الِحبدددددرُ  

 

(الطويل) ويقول بشار      
( )

: 

ابَِخيِلنددددددددددددد َوبِالكوفَدددددددددددددِة الُحبلدددددددددددددى َجلَبندددددددددددددا  

 

واِل  اااااااهَعلَدددددديِهم َرعيددددددَل الَمددددددوِت إِنّددددددا   ج   

 

وقال أبو تمام     
(3)

: 

غااااااااائِر  فَفددددددددي كُددددددددّلِ نَجددددددددٍد فددددددددي الددددددددبِالِد وَ   

 

 َمواِهددددددُب لَيَسددددددت ِمنددددددهُ َوهددددددَي َمواِهبُدددددده 

 

وقال ذو الرمة     
(2)

: 

 َللَاُ َوِمددددددْن َحدددددداَجتِي لَددددددْواَل التَّنَددددددائِي، َوُربَّمددددددا

 

ت ق ااااااِربِ َمنَْحدددددُت اْلَهدددددَوى َمدددددْن لَدددددْيَس   بِالم   

 

 

 :وت عا لما تقد   نستخلص     

في القدرة على التعامل  -العدول الصرفي في الشعر العربيمن خالل  -تكمن القيم البالغية واألسلوبية -

، أنّى تَطلَّب الوزن والقافية ذلكمع األبنية الكثيرة والمتنوعة التي تغدو طيِّعة مرنة أثناء عملية اإلبداع 

سواء أكان بالكسر حذفا منها أو زيادة فيها، أو كان بتحويل البنية داخليا للتخفيف، وقد رأينا هذه 

، عروضا وضربا وحشوا من خالل التنوع اضع من البيتحدات عبر مختلف الموالتحوالت تنتاب الو

 .البحور وكذا األغراض في

                                                             
 .229، ص ديوان بشار بن برد، ، ج - 

 .334، ص ، ج946 قاهرة، ، دار المعارف، ال0دمحم عبده عزام، ط: ديوان أبي تمام، شرح الخطيب التبريزي، تح: أبو تمام -3

ّمة، شرح الخطيب التبريزي، كتب مقدمته وهوامشه وفهارسه: ذو الّرمة -2 بيروت ، لبنان، مجيد طراد، دار الكتاب العربي، : ديوان ذي الرُّ

 .60، ص 3000

ال نية الصرفية 

نزاحة  الم 

 ط يعة االنتقال الداللة التي تضطلع بها

 من اسم المكان إلى المصدر النوم الَمنام

 من جمع القلة إلى جمع الكثرة الرماح األرماح

 من الكثرة إلى القلة أبياته بيوته

 التكسير إلى الجمع السالممن جمع  جالبوه جوالبه

 من اسم الفاعل إلى االسم َغَور غائر

 من اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة القريب المتقارب
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ألنه ، ت العدول الصرفي في الشعر العربيكما أّن االنتقال الصرفي الدال من حقل آلخر من أهّمِ سما -

فية في وفي هذه النقطة يمكن أن تسهم البنية الصربالقدر الذي يبرز األسلوب، فإنّه يطرح قابلية التلقي، 

 .تعرية مظاهر الجمال للمجاز العقلي في البالغة العربية
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وشوقي شكسبير بين كليوباترا  

تناصية دراسة  

 

 

 أحمد سمير علي 

 مدرس مساعد كلية اللغات والترجمة 

أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب 6جامعة   

 جمهورية مصر العربية

 

 تقديم

الظهور في ستينيات القرن ، حيث بدأت في ن أحدث النظريات في النقد األدبيتعد نظرية التناص م     

 التي وكان الدافع الرئيس لظهور نظرية التناص هو وجود نظرية البنيوية للشكالنيين الروس، و ،المنصرم

 ة، وسياسي ة، ، وتعزله عن كل ما حوله من سياقات اجتماعيالنص إلى جداول وإحصائيات حسابيةكانت تحول 

معرفية مع العالم الخارجى  فكانت البنيوية تنادى بضرورة غلق النص على نفسه وإحداث قطيعة ة،وفكري

بحجة أن العالم الخارجى ليس من اختصاص األدب، وهذا ما مارسته بالفعل المدرسة الشكالنية على 

لخلق علم أدبي مستقل انطالقا من الخصائص الجوهرية للمادة " كانت تسعىقد ة، فالنصوص األدبية المختلف

"األدبية 
( )

. 

ن البنيوية تغلق النص على نفسه وتقطعه عما أتعتمدان على النص إال ( والتناصيةالبنيوية ) فالنظريتان     

يتقاطع فيها النص مع ت، بينما التناص يعطى فضاءات ال محدودة من القراءا ة، حوله من مؤثرات خارجي

النصوص " ، فالتناص ينطلق من أساس أننصوص أخرى، بحيث يكون النص أشبه بلوحة فسيفساء ضخمة

"صوص األخرى للفضاء المتداخل نصيااعتها عبر امتصاص، وفى نفس اآلن، عبر هدم النتتم صن
( )

. 

                                                             
 .  1م، ص  89 ،  إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ط: نظرية المنهج الشكلي، تر –نصوص الشكالنيين الروس  - 

 .98، ص 88 ،  فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء ،  ط: جوليا كريستيفا، علم النص، تر  - 
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مصطلح الحوارية للداللة على تداخل النصوص وتقاطعها فى هو أول من استخدم ( باختين )ولقد كان     

غير ذلك مزيج من أجناس تعبيرية مختلفة من شعر وقصة أو هيوعلى هذا تكون الرواية  ،النص الواحد
( )

 ،

 الصوت المتعدد "أو" المبدأ الحواري "فتحدث عن ي،كدستويفس الروسي الروائيوذلك أثناء نقده لمؤلفات 

ن أن العالقات الحوارية في النص تعد من مكوناته األساسية، وقد رأى باختين أن وبي   "تداخل السياقات "أو"

وأن آدم الوحيد الذي استطاع أن  ،مهما كان نوعهسمة الحوارية أو تعددية األصوات سمة مالزمة للخطاب 

يتخلص من هذه السمة
( )

بل إن نصف ما يتلفظ به اإلنسان على األقل هو من كالم اآلخرين ،
(1)

. 

، وقد "التناص" الحواريــــة وتطوره، وتسميه بـ وتأخذ مصطلح( جوليـــــا كريستيفا) وتأتي تلميذة باختين     

جهود كثير من النقاد الذين اهتموا بالتاريخ الثقافى، وتجلياته في " هوم التناص علىدت في تأسيسها لمفاعتم

"لمح إلى تداخل الصور النصية فيهااألدب مثلما يتصل بجهود باختين وتحليله لتاريخ التراث، وقد أ
( )

، ويعد 

منها أي مكتوب التناص ميزة ال يستطيع أن ينفلت " ، ويكونصهر لنصوص سابقة عليه بأنه النص الجديد

"يبــنى كفسيفساء من االستشهادات على اإلطالق، فكـــل نص
( )

امتصاص أو  "النص في حد ذاتهفإن ، 

"تحويل لوفرة من النصوص
( )

تحوله إلى و ،مقولة النص المغلق يك تتمرد على نظرية البنيوية لتنفبذل ي، وه

 .فتوح على اإلبداعات السابقة عليهنص م

الداللة الشعرية تحيل إلى معاني القول المختلفة، ومن حسن الحظ أنه يمكن أن " كريستيفا إنوتقول جوليا      

نفسه، وبهذا يتخلق حول الداللة الشعرية فضاء نصي متعدد األبعاد ي أ أقواال متعددة في الخطاب الشعرنقر

وبهذا  ،"التناص "، ولنطلق على هذا الفضاء اسميمكن لعناصره أن تتطابق مع النص الشعري المتعين

ت، ال تقل رهينة شفرة وحيدة، بل تتقاطع فيها عدة شفرا د  يمكن أن تع المنظور يتضح أن الداللة الشعرية ال

في االستبدال ( سوسير يد) ويمكننا أن نتصور على أساس مصطلح... عن اثنتين، وكل منها ينفي اآلخر

النصوص في الرسالة الشعرية التي تقدم  امتصاص عدد من يجوهرية في توظيف اللغة الشعرية هخاصية 

مركبة من إثبات يتم خالل حركة  يفإنتاج النص الشعر ...من ناحية أخرى كمجال لمعنى مركزينفسها 

"نصوص أخرى ونفيها
(9)

، فالمدلول الشعري يحيل إلى مدلوالت خطابية مغايرة، بشكل يمكن معه قراءة 

 .خطابات عديدة داخل القول الشعري

                                                             
 . 99م،  ص 899 ،  دمحم برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر  - 

 .  9م، ص 88 ،  فخـري الصالح، دار الشـؤون الثقافية العامة،  ط: تودوروف وآخـرون، ميخائيل باختين المبدأ الحواري، تر  - 

 .09 الروائي، ص ميخائيل باختين، الخطاب   -1

 .9 م،  ص 88 دمحم عناني، المصطلحات األدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة،   - 

 . 9، ص 88 ، مايو  ، مجلد  عبد الملك مرتاض، فكرة السرقات األدبية ونظرية التناص، مجلة عالمات النقد، النادي األدبي، جدة   - 

 .99كريستيفا، علم النص، ص جوليا   - 

أشرف دعدور ، بحوث . ، نقال عن د 9م، ص898 ،  ، ، العدد  9صالح فضل، طراز التوشيح  بين االنحراف والتناص، فصول، المجلد   -9

 .   ومقاالت في الشعر األندلسي، ص 
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 "، فيؤكد بارت أن النقادوكان وضع جوليا للمفاهيم النظرية للنص والتناص محل تقدير كبير من قبل النقاد     

"للنص تعريفها يتضمنها التي األساسية النظرية بالمفاهيم كريستيفا لجوليا مدينون
( )

رى أن النص من وي ،

ولكنه  ؛ينتج عنه معنى الهوتي أو ،ليس سطرا من الكلمات ينتج عنه معنى أحادي" خالل نظرية التناص

فالنص نسيج : أصلينص وتتنازع دون أن يكون منها  ،فضاء ألبعاد متعددة تتزاوج فيها كتابات مختلفة

"ـن ألف بـؤرة مـن بـؤره الثقافيةألقـوال ناتجة ع
( )

نسيج من االقتباسات المنحدرة من أصول " ، فما النص إال

"يقلد ما تقدم عليه من أفعالثقافية متنوعة، فالكاتب ال يمكنه إال أن 
(1)

ى صعوبة تحديد ، ومن هنا يتبين مد

 .تشكل النص الموجود بين أيدينا يالجذور األولى الت

نص ليس إال " ، ألن كلأغواره لذلك عُد التناص لدى بارت مصباحا نرى به النص من الداخل، ونسبر به     

"نسيجاً من استشهادات سابقة 
( )

كـان جنسه فيتحـول بذلك إلـى  وبهذا تكـون التناصية قـدر كـل نـص مهما ،

جيولوجيا كـتابات
( )

، ي، واالنفعاليؤسسه، واختفى شخصه المدنالمؤلف بوصفه م" موت د  ، ولذلك يع

"والمكون للسيرة، كما أن ملكيته قد انتهت
( ) 

مقابل حياة النص بما  يف  -من وجهة نظره –حقيقة ال مفر منها

 "، وتكون مهمةياءات بتعدد المتلقين للنص األدبله من عالقات متشابكة مع النصوص األخرى، فتتعدد القر

ال  يوالنص معا إلى شبكات التناص الت يجذبهي فق القراءة على مراح الدوال الذفتح أ يالقارئ تحديدا ه

"داية حاسمة أو نهاية حاسمة بالقدر الذي ال تعرف المعنىتعرف ب
(9)

. 

ومما ساعد على تثبيت أقدام نظرية  ،كل األعمال األدبية في كل العصورفاتسعت دراسة التناص لتشمل      

فيما يعرف باألدب  ا،اآلداب العالمية والمقارنة بينه اهتمت بالتأثير والتأثر بين التيالتناص تلك الدراسات 

، ومن أشهر الشخصيات التي تناولتها اآلداب العالمية وعني بها األدب المقارن شخصية كليوباترا المقارن،

من الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ، فعلى الرغم من موتها منذ آالف السنين إال أنها حظيت  تعدي فه

المؤرخين تفسير انسحابها حاول كثير من الباحثين و فلقد بظهور طاغ في التاريخ واألدب على حد سواء،

من المعركة والتسبب في هزيمة قاسية لحبيبها على الرغم من العالقة القوية التي جمعتهما معا،  ئالمفاج

ي فظهرت الكثير من الروايات المفسرة لهذا التصرف الغريب من جانب كليوباترا، ومن أهم هذه الكتب الت

، وذلك ألن معظم الروايات التاريخية (باطرة وفالسفة اإلغريقتاريخ أ) تاب بلوتاركأرخت لهذه الفترة ك

                                                             
 .   منظورات معاصرة، منشأة المعارف، ص -رجاء عيد، القول الشعري  - 

 .9 م، ص  88 ،  منذر العياشي، دار األرض، الرياض، ط: نقد وحقيقة، تر... ت، موت المؤلفروالن بار - 

 . 9م، ص881 ، 1عبد السالم بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: روالن بارت، درس السيميولوجيا، تر  -1

 .1 م، ص 889 لبقاعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دمحم خير ا: روالن بارت، نظرية النص، ضمن آفاق التناصية، تر - 

 .المرجع السابق، والصفحة   - 

 .  م، ص  88 ، 1منذر العياشي، مركز اإلنماء الحضاري، حلب، ط: روالن بارت، لذة النص، تر  - 

 .  م، ص  00 جابر عصفور، ذاكرة للشعر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،    -9
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وكليوباترا لشكسبير ومسرحية  أنطونيوواألعمال األدبية بنيت على ما ذكره في كتابه، ومن بينها مسرحية 

 . مصرع كليوباترا لشوقي وهما ما أتناولهما في هذا البحث بالدراسة

 صورة كليوباترا 

فالنص التاريخي الذي اعتمد عليه كل من شكسبير وشوقي في إبداعهما كانت له وجهة نظر سلبية تجاه      

ويبدو من المفيد التوقف أمام هذه النظرة حتى ن، مما ترك تأثيرا شديدا عند كال الشاعري ؛كليوباترا وتصرفاتها

وتبدو مالمح ا، ء بالتوافق معها أو بالمخالفة لهومدى تأثرهما بهذه النظرة السلبية سوا ،تكشف لنا أوجه التناص

 –أي أنطونيو –إن حبه لكيلوباترا" ديثه عن أنطونيو وكليوباترا فقالالنظرة السلبية عند بلوتارخ من بداية ح

"ن حياته جاء أعظم خاتمة لمصائبهالتي دخلت اآل
( )

. 

في هذه  ووأمسى أنطوني" ا تشاء فيقولمللعبة في يد كليوباترا تحركه ك أنطونيوثم يتحدث عن تحول      

"في يد كليوباترا تسيره كما تشاء آلة اآلونة
( )

عن  أنطونيوولية تدمير ؤرك كليوباترا مسوكذلك يحمل بلوتا ،

عمد دون أن يفسر سبب في ذلك بكل وضوح، عدا تلك التلميحات التي يُفهم منها أن كل ما كان يشغل 

 "أنطونيو وجدكليوباترا هو مصلحة مصر بصفة عامة واألسطول المصري بصفة خاصة، فيذكر بلوتارك أن 

ألبيض إلى اليابسة غريب، فقد كانت تحاول أن ترفع سفنها من البحر ا يءكليوباترا مهتمة بمشروع جر

فتنزل السفن  ...الخط الفاصل بين آسيا وأفريقيا د  في موضع ينفصل فيه البحران ويعوتنقلها إلى البحر األحمر 

"آمنة من األخطار والحروب واألسر وتستقر فيما وراء حدود مصر ،ثم تبحر ،إلى البحر األحمر
(1)

  . 

 ،مح لنفسه أن يجر جرا خلف امرأة كأنه جزء من لحمهاس" أنطونيو وقت الحرب بأنهثم يصف بلوتارك      

 ،كل االعتبارات األخرى من ذهنه تحن رأى سفنها تنطلق حتى ام  أما  ،وأن عليه أن يذهب حيث شاءت له

وأسرع وراء تلك المرأة التي دمرته،  ...موتون في سبيل قضيته وخانهموتخلى عن الرجال الذين يقاتلون وي

"تدميره بعد فترة قليلةوالتي ستقوم بإكمال 
( )

هو تقليل من شأن  –في اعتقادي –فاستخدام بلوتارك للفظ المرأة، 

ها ملكة مصر، ومما يؤكد هذا االعتقاد هو مساواته بين كليوباترا وبين عاهرات وصفكليوباترا بشأن 

وديمتريوس في عالقتهم بالنساء أنطونيوعندما قارن بين  ،ديمتريوس
( )

طونيو من أسوأ أن، وكذلك عندما جعل 

، ثم طرد إذ تزوج بامرأتين في آن واحد ؛يأقدم أوال على عمل يأباه لنفسه أي رومان" أسوأ األشخاص حين

                                                             
 .    9 1م، 0 0 ،   جرجيس فتح هللا، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ط: بلوتارك، تاريخ أباطرة وفالسفة اإلغريق، تر  - 

 .    9 1بلوتارك، تاريخ أباطرة وفالسفة اإلغريق،   - 

 .    9 9  1: المصدر السابق  -1

     9 1: المصدر السابق  - 

 .    91 1: المصدر السابق  - 
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"رضاء لألجنبية غير الشرعيةإزوجه الرومانية 
( )

الرتباطه بها يبدو  أنطونيو، فالتحامل على كليوباترا وعلى 

 .شديد الوضوح

 العنوان

توظيفهما لرؤيته  ىومد ،كتاب بلوتارك الذي مارسه شكسبير وشوقي من سوف تتناول الدراسة التناص     

ألحداث وذلك على عدة محاور أساسية، لالخاصة وذلك وفق رؤيتهما  ،سواء أكانت بالتوافق معه أم بالضد

نوانه الثنائية أولها العنوان الذي يعد أول عتبة للولوج إلى داخل النص وسبر أغواره، فشكسبير يطرح في ع

وإشارة داللية على  ة،حيث االنجذاب الفطري بين الرجل والمرأ( وكليوباترا أنطونيو )بدية في عنواناأل

، وكان حريصا على تحليل المشاعر اإلنسانية اث التاريخية من منظور عاطفي محضتوظيف شكسبير لألحد

وهو ما ظهر جليا  ،ليوباتراوكأنطونيو وهذا ما يفسر اهتمامه بشكل العالقة بين ت، بكل ما تحمله من تناقضا

أنطونيو تجاه كليوباترا، فيقول عن انسياق مشاعر أنطونيو في افتتاحية مسرحيته حين تحدث قائد من قادة 

وقد كانت عيناه الجميلتان  ،ى قائدنا قد فاضت حتى طفح الكيلهذه الصبابة الحمقاء التي سيطرت عل" فيلو

، فإذا هما اآلن هما عينا مارس المدرع إله الحروبى كأنتلكما تبرقان على حشود الحرب وجنود الوغ

وأن قلبه المغوار  ،وجه امرأة سمراء في لون النحاس وإذا هما اآلن تنصرفان بالوالء والتفاني إلىن، كسيرتا

الذي كان يفتق الدرع على صدره في معمعان المعارك المشهودة يأبى اآلن أن يكبح لنفسه جماحا حتى لقد غدا 

"أو كالمروحة يبرد شهوة غجرية كيركال
( )

فشكسبير هنا يؤسس رؤية مركزية لمسرحيته تتمحور حول  ،

 .سياسية والعسكرية في بعض األحيانأن نتلمس الجوانب ال نانامكبإ كان العاطفة وإن

ولكن أحمد شوقي له رؤية تختلف تمام االختالف عن رؤية شكسبير وهو ما يمكن أن يطلق عليه تناص      

ن، بالعنوا هيبل جعلها تتفرد  –مثلما فعل شكسبير –أنطونيو في عنوان مسرحيتهفلم يقرن بينها وبين د، الض

ويختص مشهد موتها  ،كأنما أراد أن يلمح إلى أن مسرحيته تقوم في األساس على شخصية كليوباترا منفردة

وتضحي  ،لمصر في المقام األولفكليوباترا ملكة مخلصة  بما يمثله من معان تثير الفضول والرهبة في آن،

، فنداء الواجب يُجب نداء امن أجل الحفاظ على وحدة وسالمة أراضيه ؛بكل عزيز لديها وغال امن أجله

العاطفة والمشاعر، ولذلك بدأ شوقي مسرحيته بداية من معركة أكتيوم التي فرت منها كليوباترا وتركت 

والتدمير، وكان مصرع كليوباترا بعد ذلك عالمة على  حبيبها كي تحافظ على األسطول المصري من األسر

الفخر والشرف حيث لم ترض أن تهان ملكة مصر في أرض روما عدوتها اللدود، فقررت أن تنهي حياتها 

 .بيدها حتى ال يقلل ذلك من شأن مصر

                                                             
 .    91 1: المصدر السابق  - 
 . ، ص9 8 لويس عوض، المؤسسة المصرية العامة للنشر والتأليف، القاهرة، : وليم شكسبير، أنطونيو وكليوبترا، تر  - 
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 صورة أنطونيو

هيمنة رؤية بلوتارك على كال نجد  -وهو المحور الثاني من الدراسة -أنطونيووعند اقترابنا من شخصية      

متناصا مع  –البطل النبيل الذي غُرر به من قبل كليوباتراأنطونيو  يعد  ، الذي الشاعرين خاصة شكسبير

جندي كليوباترا وخادمها أعقد السلم وأعلن الحرب  –أنطونيوأي  –أنا" فيقول شكسبير على لسانه -بلوتارك

"كما تملي مشيئتها
( )

ترا عليه سيطرة تامة حتى عندما هربت من المعركة ترك جيشه ، فلقد سيطرت كليوبا

هذه القحبة المصرية الداعرة أال فليدركها "أنطونيو عن هذا الموقفوذهب خلفها، فيقول أحد قادة جيش 

 ...ابها الجنون ففرت مذعورةحين بلغ القتال أوجه وتعادلت الكفتان، بل أوشكت أن ترجح، انت ،البرص العاجل

، كأنه الطائر س، ذلك الحطام النبيل الذي أودى به سحرها، يبسط الشراعأنطونيووحين انفك عقالها رأينا 

كأنه ذكر البط األحمق، أنا ما  اء صاحبتهفي أوج الوطيس ور هي، ثم يفر من المعركة والبحري مد الجناح

"نفسهالرجولة والشرف قد تنكرت لفا ،رأيت قط عمال يجلب العار مثل هذا العمل
( )

، ويتناص شكسبير ثانية 

ها وأن سمح لنفسه أن يجر جرا خلف امرأة كأنه جزء من لحم "أنطونيومع ما ذكره بلوتارك في كتابه بأن 

كل االعتبارات األخرى من ذهنه وتخلى  تحما إن رأى سفنها تنطلق حتى ام   ،عليه أن يذهب حيث شاءت له

وأسرع وراء تلك المرأة التي دمرته، والتي  ...ل قضيته وخانهمون ويموتون في سبيعن الرجال الذين يقاتل

"م بإكمال تدميره بعد فترة قليلةستقو
(1)

تحدت رؤية شكسبير مع رؤية بلوتارك لألحداث، واستطاع ا، فلقد 

تزداد حدته حتى نصل إلى نهاية مأساوية بانتحار  ،شكسبير أن يوظف هذه الرؤية لخلق صراع عاطفي

 .اتراوكليوب أنطونيو

وتحاول كليوباترا أن تعتذر عن فرارها من المعركة بداعي الخوف كما ذكر بلوتارك وشكسبير فتقول في      

" :أنطونيوفيرد " ،فما كنت أحسب أنك ستتبعني ي،إني أطلب عفوك عن فرار سفائن ،أي موالي" :اعتذارها

بل كنت تعلمين أن  ،تبعك أينما مضيتأ، بل كنت تعلمين يا مصر حق العلم أن قلبي مشدود إليك بحبال شداد

 ،لقد كنت تعلمين أنك قاهرتي ...صدعت برأيك ولو عصيت اآللهة فإن أومأت إلي   ،سلطانك على روحي مكين

"الغرام يتبع هواك بالحق وبالباطله وأن حسامي هذا الذي دم
( )

، ولكن كليوباترا تدمع عيناها اعتذارا 

 فدمعة من دموعك تعدلن، ال تذرفي عبرة على ما كا" :أنطونيوفاجأة بقول كي يسامحها، فتأتي الم نطونيوأل

                                                             
 .  ص: المصدر السابق  - 

 . 8 – 8ص : وليم شكسبير، أنطونيو وكليوبترا  - 

 .   9 1ق، بلوتارك، تاريخ أباطرة وفالسفة اإلغري  -1
 .00  –88وليم شكسبير، أنطونيو وكليوبترا،  ص  - 
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"فقبلة منك ترد إلى ما فقدت ة، هات قبل ،كل ما أضعناه وكل ما غنمه قيصر
( )

وهذا يتناص مع ما ذكره ، 

"يد كليوباترا تسيره كما تشاء آلة في" أنطونيو لـبلوتارك من تحول 
( )

. 

فيا ويلي  ،إني ضحية الخيانة ...السافلة قد خانتني إن هذه المصرية ،ضاع كل شيءلقد " أنطونيوفيقول      

"ك الذي اجتذبني بلمحة من عينهامن روح مصر الخائنة، ويا ويلي من سحرها الفتا
(1)

، وتخاف كليوباترا من 

ه، فما كان من وإن آخر اسم نطقته كان اسم ،فتبعث له خادمها مارديان ليقول له إنها انتحرت ،أنطونيوغضب 

أي " :أنطونيوفيقول !! يقابل كليوباترا ويطلب منها العفو طعن نفسه طمعا في الموت حتى أن إال  أنطونيو

"وف ألحق بك واستعبر راجيا عفوككليوباترا، لس
( )

ن يعلم بأن كليوباترا على قيد الحياة حتى يرجو أ، وما 

تحافظ على نفسها من قيصر، وهو ما اقتبسه شكسبير من جنوده حمله لكي يراها وهو يحتضر، ينصحها بأن 

من بلوتارخ ولم يغير فيه شيئا
( )

. 

على أنه الملك المحب الذي سيطر عليه حبه  أنطونيوولقد تناص شوقي مع بلوتارك وشكسبير فقدم      

ولقد تجلى  لكليوباترا، وجعله هذا الحب عاجزا ال يستطيع اتخاذ القرارات المصيرية بطريقة صحيحة بسببه،

 :فيقولهذا الحب المسيطر عليه على لسانه 

 أجللللللللللللللـ أتبلللللللللللللل  مو ت          لللللللللللللل ي

 

و  أعصللللللللللللللللي لهللللللللللللللللا أمللللللللللللللللر 
(6)

 

 

تتباهى بذلك أمام جنوده حتى إن كليوباترا نفسها ا، فلقد أصبحت كليوباترا هي سيدته التي يأتمر بأمره     

 : فتقول له

 أنطونيللللللللللو ملللللللللللا أنللللللللللل  روملللللللللللاني  

 

 ؟ نلللللللللد   ج  للللللللللي أللللللللللم تقلللللللللـ  نللللللللل   

 

   :لها فيقول

 بلللللللللللللللر وددت أننللللللللللللللي مصللللللللللللللر   

 

   الللللللللللللللللللو ي  ع للللللللللللللللللوأننللللللللللللللللللي تاب   

 

ي  ض  لي م   سوى رضاك    يما 
( )

  

 

 :ويتحسر قواده على هذا الوضع المزري الذي وصل إليه قائدهم، فيقول قائد من قواده      

 عللللللللللللللوا أنطونيللللللللللللللو  ن        لللللللللللللل يد  

 

 ىبلللللللللللللللللللللللل  أ ر   كر  أرى الس لللللللللللللللللللللللل 

 
                                                             

 . 00  – 88ص : المصدر السابق  - 

 .    9 1بلوتارك، تاريخ أباطرة وفالسفة اإلغريق،   - 
 . 1 وليم شكسبير، أنطونيو وكليوبترا، ص  -1

 . 1 ص: المصدر السابق  - 

 .    9 1تاريخ أباطرة وفالسفة اإلغريق ، : بلوتارك  - 
 .  أحمد شوقي، مصرع كليوباترا، مؤسسة هنداوي للتعليم والنشر، القاهرة، ص   - 

 .  ص  : المصدر السابق  -9
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      لللللللللل ن  ط  ال   لقللللللللللد كللللللللللان ال تللللللللللر 

 

للللللللللللل  ا  للللللللللللل ر  الغ    ث  د   صلللللللللللللار الح 
( )

 

 

 (:ضحك الملكةم) ويقول أنشو     

 ة  قضللللللللللللللللللللللللي تل         لللللللللللللللللللللللل   ول  

 

 ة  أصللللللللللللللب  الراعللللللللللللللي رعي لللللللللللللل 
( )

 

 

لكي يقرأ مستقبله فقال له  أنطونيوحينما أمسك بيد ( عراف الملكة) سخر القائد الروماني من قول حبراوي     

 :، فيقول القائد الرومانيإن حياته بيده ولكن الناس يحيون بالقسر

 دي        للللللللللللللللل     لللللللللللللللللي ي  حيات للللللللللللللللل

 

! أم  للللللللللللي يللللللللللللد  كليوبللللللللللللاترا  
( )

 

 

فأخذ يلوم نفسه على عبوديته لكليوباترا ا، في المعركة بسبب انسحابه خلف كليوباتر أنطونيووعندما هزم      

 :فيقولالتي تسببت في التدمير الكامل لجيوشه وضياع ملكه 

 عبيللللللللللللللللللد  كللللللللللللللللللان الملللللللللللللللللللوك  

 

 الحسلللللللللللللللللان عبلللللللللللللللللد    صلللللللللللللللللرت   

 

 ر      للللللللللللللللللللللللللللل ح   أول   ولسللللللللللللللللللللللللللللل   

 

  الغوان      للللللللللللللللللل ياسلللللللللللللللللللتعبدت   
( )

 

 

أنه هو السبب في  فيلوم نفسه على ؛عندما أبلغه أولمبوس كذبا أن كليوباترا انتحرت أنطونيوولكن ينهار      

 :انتحارها فيقول

 و نملللللللللللللللللللللا درت  ملللللللللللللللللللللا   للللللللللللللللللللل

 

درأنلللللللللللللا الللللللللللللل   بهلللللللللللللا   للللللللللللل 
( )

 

 

ر، فحمل إلى كليوباترا وهو يحتض ة، ولكنه يفاجأ بأن كليوباترا على قيد الحيار، فيقرر االنتحار هو اآلخ     

 : فتسأله

 مللللللللن قالهللللللللا!  با عللللللللاني ك للللللللمللللللللن ن  

 

   !                        ل                                     

للللللللللللل  ل  الن للللللللللللل أولمبلللللللللللللوس    :                     أنطونيو  ونؤ  الخ 

 

للللللللللللل   ل  أ      للللللللللللل   أسللللللللللللل استوق ت   ر  م 

 

نلللللللون  الم   عللللللل    تجر   قلللللللال ماتللللللل    
(6)

 

 

فينتحر وهو فخور بأنه بطل مات تحت لواء الحب ،لم يحتمل الحياة دون محبوبته أنطونيوف     
(9)

، فهنا اقترب 

، الملك الذي تتوقف حياته أنطونيواقترب شوقي كثيرا في تناصه مع بلوتارك وشكسبير من رؤيتهما حول 
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إال أن هذا التناص المتوافق مع ه، ويضيع بسبب تحكم عاطفته في عقلا، على إشارة من محبوبته كليوباتر

كامرأة حكمت مصر  –لثوهو المحور الثا –عند تحليل شخصية كليوباترا سوف يتغيربلوتارك وشكسبير 

 .وعشقها ملك حكم نصف األرض

 صورة كليوباترا

فتناص معه في وصفها بالعاهرة ا، لقد اعتمد شكسبير في تصويره لشخصية كليوباترا على بلوتارك تمام     

"امرأة سمراء في لون النحاس " عنده هيف ،ويسخر من شكلهاا، التي تريد فقط من يطفئ شهوته
( )،

وأنها  

"كير أو كالمروحة يبرد شهوة غجريةكال" أنطونيو حتى أصبحسيطرت على 
( )

وكليوباترا في نظر شكسبير  ،

ه، وعمن معه، ابحث عن مكان" لخادمهابذكاء شديد فتقول  أنطونيومرأة شديدة الدهاء والمكر، تتصرف مع ا

"فجأة إن وجدته مرحا فقل إني مرضتُ ف ،أوفدتك وعما يفعل، ال تقل إني
(1)

تعترف أنها خائنة ألن  هي، و

ي عرفت مثل هذه ما من ملكة قبل" ا، فتقولوعاشا سوي أنطونيومتزوج وعلى الرغم من ذلك أحبت  أنطونيو

"بذر منذ اللحظة األولىالخيانة تُ  ومع ذلك فقد رأيت بذور ،الخيانة الشنعاء
( )

بالفعل  أنطونيوتحب  هي، و

فحين تتحدث إلى خادمتها وتصفه بأنه سيد البرية وسيف البشرية ودرعها الواقيه، وتناجي
( )

. 

أنطونيو ن كليوباترا تغازل رسول قيصر بعدما أيقنت أن أمر أنطونيو إال وعلى الرغم من حبها الشديد أل     

فأنا لم أفرط  ،وهو يعرف الحق الذي ال مراء فيهه، ن قيصر إلإ" :إلى زوال بعد هزيمته في المعركة، فتقول له

قل لقيصر العظيم نيابة عني أني أقبل يده م، أيها الرسول الكري ...في ولكني غلبت عليه قوة واقتدارافي شر

ني أصغي لفمه إه، قل له طئوعند م أجثوني على استعداد ألن أضع تاجي عند قدميه وأن إة،  قل له القاهر

"ألسمع ما ينطق به من حكم على مصر ؛كل شيءالذي يصدع بأمره 
( )

تستطيع كليوباترا أن تجعله يعفو ، و

 !!!عنها مرة أخرى وأن ينسى هذا الموقف تماما 

، فلم عركة دون أي مبرر درامي أو منطقيولكن يبقى السؤال المحير عن سبب انسحاب كليوباترا من الم     

وهذا  ،رغم من أن المسرحية بأكملها تقوم على هذه اللحظة الفارقةعلى ال ،يعرفنا شكسبير السبب في انسحابها

فلقد تسبب هذا االنسحاب المفاجئ منها وانسحابه  ة،أخل بالبناء الدرامي للمسرحية من وجهة نظر الدراس

 اره بعد ذلك ثم انتحارهاوتسبب بطريقة غير مباشرة في انتحل، خلفها في هزيمة قاسية له ألحقت به العار والذ

 .من بعده

                                                             
 . وليم شكسبير، أنطونيو وكليوبترا، ص  - 

 .المصدر السابق، والصفحة   - 

 .9 وليم شكسبير، أنطونيو وكليوبترا، ص  -1

 .8 ص: المصدر السابق  - 

 8 ص: المصدر السابق  - 

 .  0 ص: المصدر السابق  - 
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تمضي عني يا أشرف من في الوجود؟ ألم تعد أ "ا، فتقولولقد انهارت كليوباترا نفسيا بسبب فقدها لحبيبه     

انظرن يا  ،يرة للخنازيرمن بعدك ليست إال حظ هيوكيف أحيا في هذه الدنيا السقيمة و ،الحبيبتحفل بي أيها 

"ن تاج العالم يهويإ: نساء
( )

ا، فيطمئنه ،أنطونيوأن تعرف نوايا قيصر معها بعد موت ، وتحاول بعد ذلك 

فتقرر قتل نفسها حتى ال تكون مادة للسخرية عند العامة في روما  ،تكتشف الحقيقةف ،ولكنه كان يحاول خداعها

فتلبس ثيابها الملكية وتموت بسم أفعى مصرية جلبها لها فالح ة، عندما يطوفون بها في الشوارع واألزق

التي تأبى  ى أنها من ذوات الدم الملكيعل ه دليالآرن، فيعظم قيصر تصرفها هذا حيث تي مصري في سلة

وهذا كله صدى لما كتبه بلوتارك عن وفاة كليوباترا في كتابهل، الذ
( )

. 

من  وانسحابها ،عن خيانتها له أنطونيوولقد سمى شكسبير كليوباترا مصر عدة مرات أثناء حديث      

وهو ما مثل لديه ضربة قاصمة أودت  ،فلم تكن كليوباترا فقط المنسحبة بل الجيش المصري معها ة، المعرك

يذلها ويبعث بها إلى  وكذلك حين كان يحدثها قيصر الذي أراد أن يخدعها بمعسول الكالم حتىه، بجيشه كل

 .روما مقيدة

اب بلوتارك إلى صراع عاطفي ي كتوهكذا تجلت عبقرية شكسبير حين حول التاريخ السياسي الموجود ف     

وهو آلية من  -ت، وذلك على الرغم من االقتباستمتزج فيه مشاعر الحب بالخيانة باالستغالل وبالمو ،متنام  

وأن  ،إال أن ذلك لم يعقه عن صهر األحداث التاريخية ،الذي مارسه على شكل واسع النطاق -آليات التناص

طفة والمأساة بأدق صورها، فتركت المسرحية أثرا كبيرا على األدباء يخرجها لنا مسرحية تتجسد فيها العا

 .متلقين يتردد صداه حتى يومنا هذاوال

حين نعتاها بأبشع األلفاظ وأسوأ ا، لقد شعر شوقي بمدى الظلم الذي تعرضت له كليوباترا عندهم     

النسحاب كليوباترا  –نظر الدراسةمن وجهة  –يصل إلى المبرر الدرامي والمنطقيواستطاع أن ت، االتهاما

وهو ما ألمح إليه بلوتارك نفسه –و الحفاظ على قوة األسطول المصريمن المعركة وه
(1)

وذلك حتى تتحقق  –

 .نهما وتكون روما تحت رحمتهاله السيادة في البحر بعد أن يتم تدمير األسطولين في المعركة الطاحنة بي

وليس  ،اتهامات بلوتارك وشكسبير لكليوباترا لدحضها وتفنيدهاحين استحضر  عبقرية شوقي وتبدت     

حية تتهم كليوباترا بالعهر وهذا مما يسمى التناص بالضد، فشخصية حابي في بداية المسر ،لتوافقها مع رؤيته

 :  فيقول

لللللللأت    مصلللللللر ر أن يكلللللللون سلللللللرير  رض 

 

 ؟      لللل ا غ  والب   ع       لللل ارة  الد   قوائملللل    

 

                                                             
 .   ص: المصدر السابق  - 

 .  9 8 1بلوتارك، تاريخ أباطرة وفالسفة اإلغريق،   - 

 .   9 9 1: المصدر السابق  -1
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  للللللردا   شي  لللللل د  لت   أمللللللة   م  أته          لللللل د  

 

نلل ا  عللر أنقاضه        لل ا ؟ بللب  الب   
( )

 

 

ال يهمها إال إشباع رغباتها الجسدية عند حديث  المرأةولكن ما يلبث أن يتهاوى هذا االتهام بالفسق      

أسطول الحفاظ على  وكيف أنها ضحت بحبيبها ووالد أطفالها من أجل ،كليوباترا عن تصرفها في المعركة

 :ا، فتقول كليوباترابالده

 كنلللل   للللي مركبللللي وبللللين جن    لللل ود 

 

 واألملللللللور ب ك    لللللللل ر  الحلللللللرب   ن     أ   

 

 ط    لللل ش   ى تللللر    عقللللل  رومللللا تصللللد  

 

 ملللن القلللوم  لللي علللداوة شطللل ر     للل را   

 

 والجي         للللل  لللللل   ما ال   الهلللللا تقاس لللللط  ب  

 

 ا الللللو ر ببحللللر وب  لللل روشللللب       لللل     

 

 اخت            لللللل ال    عللللللاة  الر   ق  و ذا  للللللر  

 

      للللل ر  ج  الللللل ئاب الت   ملللللوا هلللللارب  عل   

 

                      لللللل اي   ل  م   حللللللالتي    تأمللللللل   

 

 صللللللحو  وسك لللللل ر  أمللللللر   وتللللللدبرت   

 

 أن روم               للللللللل ا  ذا  ا نللللللللل   وتبي  

 

 د  يللل   يلللر س للللللل  علللن البحلللر للللم ي   

 

 شللللراعي كنلللل   للللي عاصلللل   سلللللل   

 

       للللل ر   ث      البلللللوار     منللللل   انسلللللل   

 

       لللل احللللر القتللللال ومم  صلللل  مللللن ر  خل  

 

      لللل رن مللللن دمللللار وأس      يلحللللس الس لللل 

 

 ة أنطن        للللل  رصلللللالهلللللوى ون    نسللللي   

 

         للل در   شلللر  حتلللر  درت للل يوس    للل  

 

 حبيب              لللل ي ل قللللد خلللل ل    علللللم  

 

 خ     للللل ر وني وذ  وأبلللللا صلللللبيتي وع للللل 

 

    للللل روضح     العلللللرو   ضلللللي  والللللل   

 

لللل للللي سللللبيلي بللللأل  ق     ر وقط       لللل رط 

 

  ي     للللل   عجلللللال العلللللال كنللللل   ي   موقللللل   

 

مص      لل ر لكللة  م   مصللر وكنلل    بنلل    
( )

 

 

 :وفي موقف آخر تقول     

 دع اللللللل ود علللللللن مصلللللللر للللللللي  ننلللللللي

 

أنللللللا السللللللي  واآلخللللللرون العصللللللا 
( )

 

 

وإن كانت ترمز بسيطرتها أنطونيو، كانت مسيطرة على  –وجهة نظر شوقي من –ويبدو أن كليوباترا     

ولكن لم تتوقع مطلقا أن ينسحب  ة،وهو ما تميل إليه الدراس أنطونيوسيطرة مصر على الدول التي تحت حكم 

                                                             
 . 9 أحمد شوقي، مصرع كليوباترا، ص   - 

 .   أحمد شوقي، مصرع كليوباترا، ص   - 
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يؤثر هذا على مصر وعليها وعلى حبيبها بصورة  ذلكوب ،في المعركة خلفها، وإال لما تركته يهزم أنطونيو

 :نطونيوفتقول ألة، مباشر

 أنطونيللللللللللو ملللللللللللا أنللللللللللل  روملللللللللللاني  

 

 ؟ نلللللللللد   ج  للللللللللي أللللللللللم تقلللللللللـ  نللللللللل   

 

   :أنطونيو

 بلللللللللللللللر وددت أننللللللللللللللي مصللللللللللللللر   

 

   الللللللللللللللللللو ي  ع للللللللللللللللللوأننللللللللللللللللللي تاب   

 

ي  ض  لي م   سوى رضاك    يما 
( )

 

ي، تأخذ حيزا أكبر بكثير من حيز العالقة بين رجل وامرأة عند شوق أنطونيوفالعالقة بين كليوباترا و     

لذلك لم تر مانعا من مفاوضة قيصر بعد هزيمة  ؛فكليوباترا ترى مصلحة مصر أوال ثم تضع بعد ذلك حبها

 .أنطونيو، حتى تجنب مصر ويالت الحرب

 :أنطونيو فتقولولقد شعرت كليوباترا بالحزن الشديد عند انتحار حبيبها      

  

لللللللللللللللللداعر م  قلللللللللللللللللد ت للللللللللللللللل  راأل ر  و  ح 

 

 عوبالش لللللللللللللللللللللللل ض وميلللللللللللللللللللللللل ان   

 

 م  جمللللللللللللللللللا   مللللللللللللللللللال كالش لللللللللللللللللل

 

 لللللللللللللي الغ   لللللللللللللل روب وجلللللللللللللال    
( )

 

 

ر، وعندما تكتشف كليوباترا ما يريد أن يفعله قيصر معها تقرر التضحية بحياتها تجنبا لإلساءة لمص     

ورضيت أن تعيش في هذا الذل  ،فلو لم تكن ملكة لما انتحرتر، فقيصر سوف يذل مصر عندما يذل ملكة مص

 :عنه بقولها رت  وهو ما عب   ،ولذلك تطلب الصفح منهم ،حبا في صغارها

          لل ة  س منللي بقي   ب للبروحللي و ن لللم ت  

 

 ح   و  ن لل تم  الي لل ق  و  ورائللي ذ   غ          لل ار  ص   

 

 أنن       للل ي لبللللواهم وأعل        للل م   أذوب  

 

ـ  ج  علليهم ملا ي   لل   م  ح     ح       لل د  وي         ل 

 

 اللل ليـ ألجله       لل م وقللد اشللتهي عللي   

 

ـ  رضللر لللي و  الن  ي    للال المجللد     ي سللم     بلل

  

 م بمصلللرعي قيت  صلللغار   ن ش للل  صللل حا  

 

  للللللللللللل وا غض  و نلللللللللللللي ألرجلللللللللللللو أن ت   

وتص ح   لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل وا
( )

 

 

 :ر، فتقولوخضوع التاج المصري لقيصأنطونيو، ثم تحكي عن مأساتها بعد هزيمة      

للللللكلللللي ول  روملللللا عللللللر م      سلللللط    آلللللللللي ي     لللللللل ل  أسللللللللرتي وح   جللللللللواهر       ص 
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 ولك    للللل ن ن  للللللم أجلللللب   الملللللوت   مللللل    ر  

 

      لللللللل ي جالللللللللليحم    ي  لعللللللللـ جالل لللللللل 

 

للللل لللللال ت    ي عللللللر تلللللاجي ولك     للللل نمش 

 

 بلللللللبطن األرض بلللللللالي عللللللللر جسلللللللد   

 

 أن تاج    لللللل ي    لللللل ة  وقللللللد علللللللم البري   

 

 العواللللللل ي واألسللللللر     الشللللللم   مت للللللن   

 

 ع ي    لللللل     ني بلللللل  وـ      لللللل ن  طللللللالب  ي  

 

 ه          للللللل م  وال   للللللل يودائع   آبلللللللا   و 

 

ـ    ارومللللل ل   لللللي ثيلللللاب الللللل    أأدخ      للللل 

 

 جللللللالعلللللللر الر   بي  كالس لللللل ض  عللللللر  وأ   

 

 لعلللللر  مصلللللل ر ييللللل   كملللللا ح   أملللللوت  

 

الجم      لللل ال ونلللل  عللللر   د   ل  وأبلللل    
( )

 

 

عند شوقي المرأة  هيفر، بلوتارك وشكسبيفكليوباترا عند شوقي تختلف تمام االختالف عن كليوباترا عند      

ولذلك كان ا، تضحي بحياتها من أجل بالدهر، التي تعرف متى تأخذ القراة، والسياسية المحنكة، الحكيم

ية صورة مجسدة لألنان كانت كليوباتراأما عند بلوتارك وشكسبير فالحضور النسوي في المسرحية طاغيا، 

وي قيمة مثل الحضور الذكوري في مسرحية ثولم يكن للحضور األنحة والخيانة والتسلط والعهر والوقا

  .شكسبير

حاول أن يعيد تشكيل الماضي ليخلق فه، التناص وآلياته لكي يقنع الجمهور بوجهة نظرشوقي ظف لقد و     

وكان باستيعابه لكتاب ن، خالدا على مر الزم فصنع من كليوباترا إلهان، للوط صورة من صور الحب العظيم

وهذا ما لم يستطع بلوتارك نفسه ة، بلوتارك أكبر األثر في فهمه الدافع الذي جعل كليوباترا تنسحب من المعرك

غنائيته في المسرحية عن الشعرية وأن يربطه باألحداث وبتصرفات كليوباترا، فتميز شوقي بفكره وموهبته 

 .بلوتارك وشكسبير
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 القديم العربي ظاهرة العدول في األدب

 لكعب بن زهير أنموذجا  " بانت سعاد" قصيدة 

 

 

 أحمد عبد الرحمن الذنيبات. د

 كلية اآلداب/ قسم اللغة العربية/ أستاذ مشارك

 جامعة الطفيلة التقنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص

القديم، وجاءت الدراسة  أسلوبية، في الشعر العربي ة إلى تناول ظاهرة العدول؛ كأداةتعمد هذه الدراس     

ورؤية  من علماء بالغة وعلماء نحو، ؛ جزء نظري، تناول العدول عند العرب القدماء،في جزئين

 .نقديا أسلوبيا اللعدول بوصفه معيارالمحدثين 

لكعب بن زهير، " سعادبانت " ل ثيمة العدول التركيبي في قصيدةأما الجزء الثاني التطبيقي، فتناو     

 .االعتراض. 3 . الحذف. 2 التقديم والتأخير. 1: وكان ذلك في ثالثة محاور

 .ثم جاءت الخاتمة مشتملة على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة      
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This study explores the stylistic notion of displacement in classical Arabic 

poetry. The study includes a theoretical section discussing displacement in the 

writings of classical Arab writers, syntacticians and rhetoricians. It further 

reflects upon the modernists' notion of displacement as a criterion of stylistic 

criticism.  

In addition, the study includes a practical section addressing displacement 

in Ka'b Bin Zuhair's poem (Baanat Suad). This section explores three 

dimensions: Anastrophe or inversion, ellipsis and objection.        

 

 

 

 :د النظرييمهتال

لوداً جديداً يسمى اإلبداع ومليكون الناتج  ،كة البالغة للنحوماحالفنية ناتجة عن ماللغة يمكن القول بأن      

ني عال نو ،هقتراخعن الحد النحوي المعياري وا ل من خالل العدول باللغة األدبيةوالذي يتشك ،أو األدب

فليس من  ،يغاللغوي الصيوإنما هو توسع في االستخدام  ،كسر القواعد والتحلل من أنظمتها بالعدول

ً من الز ،المعقول أن ننصب الفاعل ونرفع المفعول  أفمثالً يتواط ،ةحزحوإنما يتوسع المبدع ليحدث نوعا

المفعول  بينيل ه،أو يخفيالفاعل فيحذف  ،المجهول في بنية النصالمعلوم بة يغالصرف ليستبدل ص معل

العدول ال ثيمات البسيطة من  وفي هذه اإلشارة ،فيمنحه رتبة الرفع بدل النصب التي كان يحملها ،عنه

وقد يتساءل لم جيء  ،فق توقعاتهأليطلق يد الخيال عند المتلقي في  ،وإنما يخاتلها ،يكسر المبدع القاعدة

وكل ذلك يجعلنا نحمد  عن كنه الفاعل،بهذا األسلوب ؟ ثم لماذا عدل عن إظهار الفاعل ؟ وقد يتساءل 

 . وكذلك تعميق الفكرة ،لظاهرة العدول ما أفادت النص من جمالية وقدرة على تعدد االحتماالت في التأويل

ل اللغة وترويض يلمبدع القدرة على تشكلذا كان فإ "،متلك آلية التشكيل النصييوالمبدع هو من      

 لكنه تشكيل ،فاإلبداع اللغوي ليس إيجاد كلمات لم تعرفها المعاجم ،تراكيبها تجاوز المألوف وحقق المفاجأة

"لهذه الكلمات بطريقة فذة عبقرية
1

ما ينتج المعنى؛ فإننا  ، وإذا أدركنا بأن تشكيل الكلمات في السياق هو

المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي :" أننا على مقربة من مقولة الجاحظ المشهورةندرك أيضا 

والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وصحة الطبع، وجودة 

"السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من ضروب النسج، وجنس من التصوير
2

، ونحن لسنا بصدد 

                                                             
ي -1 ِّ  .101م، ص 2002 – 2002مقاربة بين األسلوبية ونظرية النظم، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، : مليكة النو 

لبنان،  –عبد السالم هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت : الحيوان، تحقيق وشرح(: هـ 222ت ) الجاحظ، أبوعثمان،عمرو بن بحر  -2

 .132، ص3، ج3،12،2ط
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 بد من اإلشارة إلى أن العدول يقوم على طريقة إيصال المعنى وإنما ال( اللفظ والمعنى) وض في قضيةالخ

بواسطة اللفظ، وال نقصد باللفظ المفرد أو اللفظة الواحدة المستقلة وإنما هو السياق المتشكل من مجموع 

لتشكيل بين التقديم والتأخير، ، وتلك الطريقة في ا(ضرب من النسج) هو ما يشير إليه الجاحظالمفردات، و

والتنكير، والزيادة والحذف، والتخييل والتصوير، وهو ما يعادل جودة السبك عند الجاحظ  والتعريف

ليست من خارج  -كما تقول الباحثة ملكية النوي -واأللفاظ أيضاً، فالمعاني مطروحة عند الجاحظ،

، وهنا تحدث المفارقة بين الكتابة المعيارية عند فلم يبق سوى صياغة اللفظ الدال على المعنى المعاجم،

درجة الصفر، وبين الكتابة اإلبداعية الفنية، التي كلما اقتربت من القطب اآلخر زادت فنيتها وزاد إبداعها، 

" ع في العدول عن خط سير المعياريةويعتمد اتساع البون بين المعيارية واإلبداعية على مقدرة المبد

التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في نفسها، ولكن ألن يُضم بعضها إلى  فاأللفاظ المفردة

"فهذا علم شريف وأصل عظيم بعض فيُعرف ما بينها من فوائد،
1
فالسر في هندسة بناء األلفاظ حتى  ،

وتؤمن اللذة  نصل إلى المعنى بأجمل صورة؛ تبعث النشاط والدهشة في المتلقي وتحدث المفاجأة،

ً لمتابعة السير فيه محاوالً التحليل والكشف والتأويل لكنهه،واإل ً في النص، متشوقا  متاع، ليدخل مشاركا

 .ولو لم تكن الهندسة وحسن النظم سر ذلك، لكان علماء النحو وأصحاب المعاجم هم أشعر الناس

الربانية ذهبوا إلى  ولما كانت هذه المهمة على درجة من الصعوبة، وعلى قدر من الحاجة إلى الموهبة     

اعلم أنه يجوز في  :"كقول سيبويه في كتابه بما ال يجوز لغيرهم، التوسيع على الشعراء والتشريع لهم،

"ال يجوز في الكالم العاديما الشعر 
2

 ، ثم إنهم بحثوا لهم عن المخارج واألعذار التي تنفي عنهم الهنة،

"شيء يضطرون إليه إال وهم يحاولون به وجهاً فليس من " ل في هذه الخروجات عن المعياريةوالخب
3

 ،

ويذهب ابن جني إلى ما هو أبعد من ذلك،  إذ يعد هذه الخروقات، وتلك التجاوزات من سمات الشجاعة 

فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه :" والقوة والشهامة، التي تهيأت للشاعر بقوله في الخصائص

ضعف لغته، وال قصوره عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته فإنه الضرورات على قبحها ليس بقاطع على 

"إدالالً بقوة طبعه، وداللة على شهامة نفسه.. مشهود له بشجاعته وفيض منته 
1

ً أن كل  ، ويبدو واضحا

ذلك يحدث لل فظ في تخيره ونظمه وسبكه، وذلك كله أيضا يقوم على العدول عما هو معهود وممجوج لدى 

الذي يكون العدول فيه عن الحقيقة إلى المجاز لغير المشاركة بين المنقول " تلقيه النص ذائقة القارئ عند

والمنقول إليه، فذلك ال يكون إال لطلب التوسع في الكالم وهو سبب صالح، إذ التوسع في الكالم 

"مطلوب
2
بقوله  -ملسو هيلع هللا ىلص -بحديث الرسول لغير مشاركة بين المنقول والمنقول إليه" لقول ابن األثير ويمثل ،

                                                             
 . 321م، ص1222، 1دالئل اإلعجاز، تحقيق دمحم التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت،ط(: هـ 171)الجرجاني، عبد القاهر  -1

 .،2، ص 1ج( ت .د) ، 1عبد  السالم هارون،دار الجيل، بيروت، ط: الكتاب، تحقيق(: هـ120)يبويه، أبو بشر عمرو بن عثمانس -2

 .32، ص1المصدر نفسه، ج -3

 .322، ص2م، ج1227، 2الخصائص، تحقيق دمحم النجار، دار الكتب المصرية، ط(: هـ  322) ابن جني، أبو الفتح، عثمان بن جني  -1

أحمد الحوفي وبدوي : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق عليه(: هـ  37،تـ)ن األثير، ضياء الدين، نصر هللا بن دمحم، اب -2

 .72، ص2م، ج1277، 2طبانه،دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ط



4 
 

بينه وبين الجبل الذي هو  هذا جبل يحبنا ونحبه، فإضافة المحبة إلى الجبل من باب التوسع؛ إذ ال مشاركة

"جماد
1
. 

 وهي ثم إن قول ابن األثير هذا، يفتح الدراسة على ثالثة مصطلحات؛ ال بد  من الكشف عن ماهيتها،     

والمجاز ما كان ضد ذلك،  ما أُقر  استعماله على أصل وضعه،" قيقة فـالحقيقة والمجاز، والتوسع أما الح

وهي االتساع والتوكيد والتشبيه فإن عدمت هذه : وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثالث

"البتةاألوصاف كانت الحقيقة 
2

من مجاز  ، ومفهوم المجاز ال يتوقف عندما يدرس في غرف الصف،

اعتمدت في األصل ل، وإنما هو طرق القول ومآخذها في خروجه عن المعيارية التي مرسل وغير مرس

وللعرب المجازات في الكالم، ومعناها طرق القول ومآخذه، وفيها االستعارة والتمثيل، " عند علماء اللغة

اية واإلظهار، والتعريض واإلفصاح، والكن والقلب، والتقديم والتأخير، والحذف والتكرار، واإلخفاء

واإليضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمع، والجمع خطاب الواحد، والواحد والجمع خطاب االثنين، 

..."والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص
3

، ثم إن العدول إلى المجاز 

ريق المجاز، فال ينبغي ؛ فإن كان ال مزية لمعناه في حمله على ط"حقيقة ال يكون إال لفائدة مرتجاةعن ال

"فإنه إن لم يكن في المجاز من فائدة ال يعدل إليه... أن يحمل إال على طريق الحقيقة 
1
أما التوسع فهو  ،

نتاج العدول؛ حيث تحققت الفائدة لهذا التخير من بين البدائل المتاحة والتي يعدل إليها المبدع اختياراً 

ا عُرف لها من معاٍن ود الالت، فالمعنى الواحد تتيح له اللغة ألفاظاً متعددة للتعبير عنه، كما وعدوالً بها عم 

في كالم " أن للفظ الواحد معاني متعددة، وتأتي عبقرية المبدع في حسن االختيار والعدول إذ يقع هذا 

ل معنى العرب من أجل ميلهم إلى االتساع في الكالم، وإلى تكثير معاني األلفاظ؛ ليكثر االلتذاذ بها، ألن لك

...."للنفس به لذة، ولها إلى فهمه ارتياح وصبوة، وكلما دق المعنى رق مشربه عندها 
2
فإذا كان العدول  ،

ما  عن الحقيقة أنتج المجاز؛ والمجاز في إحدى غاياته التوسع، فإن مهمة التوسع إنتاج اللذة والجمال، وهو

الكالم تقتضي عنصري الوضوح والمطابقة وأن  لغة" يميز اللغة الفنية اإلبداعية عن اللغة العادية حيث

"دب تقتضيهما ومعهما عنصر الجماللغة األ
،
. 

ويبدو أن تطور اإلنسانية الدائب في فروع الحياة وما يسمى الترفيه منها، قد الزمته اللغة، ولم تعد      

إشباع الرغبات والمتطلبات مهمة التوصيل تفي بهذا التطور الحضاري اإلنساني، ولم تعد اللغة قادرة على 

في التعبير؛ إال  بقبولها التنوع والتفرع والتعدد المنتج من إخضاعها لعمليات المجاز، المعدول إليها من 

؛ إذ يعدل المبدع عن التعبير المباشر إلى أسلوب يجعلك تشعر "وذلك كله يكون في لغة اإلبداع المعيارية

                                                             
 .72المصدر نفسه، ص -1

ابن : وينظر بخصوص العدول( حقق) م، مادة 2002، 1لسان العرب، دار صادر بيروت، ط(: هـ711)ابن منظور، أبو الفضل دمحم بن مكرم  -2

 .112، ص2الخصائص، جـ: جني

 .20صم، 1221، 3أحمد صقر، المكتبة العلمية، ط: تأويل مشكل القرآن، شرح(: هـ،27)ابن قتيبة، أبو عبد هللا دمحم بن قتيبة  -3

 .73، ص1المثل السائر، جـ: ابن األثير -1

 .،7م، ص2000البالغة العالية، علم البيان، مكتبة اآلداب، القاهرة، : العبد المتعال الصعيدي -2

 .317م، ص1223، 1البيان في روائع القرآن الكريم، دراسة أسلوبية للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة، ط: تمام حسان -،
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"ذةبحالوة النص ومتعة اإليقاع وتحقيق الل
1
ولوال تلك الميزات التي يمنحها العدول للنص لما تعددت  ،

وعرفت مستويات اللغة، ومستويات المتكلمين أو المرسلين فيها، وأقصد في ذلك أن التوصيل واإلفهام ال 

الفصاحة واللكنة والخطأ " نتيعد معياراً لقيمة الكالم أو درجة ومهارة المتكلم، ولو كان كذلك لكا

ولو حملنا هذا الكالم على ... (سكري بعد ضرب مثل بع العاويت) ...غالق واإلبانة سواء واإل والصواب،

ظاهره للزم أن يكون األلكن بليغا ألنه يفهمنا حاجته، بل يلزم أن يكون كل الناس بلغاء حتى األطفال ألن 

يكون الصنور بليغاً  لزم أني كل أحد ال يعدم أن يدل على غرضه بعجمته، أو لكنته أو إيمائه أو إشارته،

..." ألننا نستدل بضغائه على كثير من إرادته
2
. 

واإلفهام إفهامان؛ رديء وجيد، فاألول لسفلة الناس، ألن ذلك :" ويجمل التوحيدي ما خضنا فيه بقوله     

ئعة جامع للصالح والنافع، فأما البالغة؛ فإنها زائدة على اإلفهام بالوزن والسجع والتقفية والحيلة الرا

ن القصد فيه وتخير اللفظ، واختصار الزينة بالرقة والجزالة والمتانة، وهذا الفن لخاصة الناس، أل

"اإلطراب بعد اإلفهام
3
في ( عجاز القرآنالنكت في إ) اني في كتابهوهذا ليس ببعيد مما ذهب إليه الرم   ،

يُفهم المعنى متكلمان أحدهما بليغ  ليس إفهام المعنى، ألنه قد" معرض حديثه عن البالغة، إن البالغة عنده

ً بتحقيق اللفظ على المعنى، ألنه قد يحقق اللفظ على المعنى وهو غث  ، وال البالغة أيضا واآلخر عييٌّ

"ى القلب في أحسن صورة من اللفظمستكره، ونافر متكلف وإنما البالغة إيصال المعنى إل
1
. 

داع؛ باسم لغة البالغة أو الكالم البليغ، ومما ال أجد فيه وأرى أن القدماء عب روا عما نسميه لغة اإلب     

اختالفا،أننا نلتقي القدماء في أن اإلبداع أو ما يسمونه بالكالم البليغ ال يتحقق بالمعنى وحده أو باللفظ 

وحده، وال يتحقق أيضا بداللة اللفظ على المعنى فقط، وإنما يكون ذلك باختيار اللفظ من متعدد والعدول 

ضه اآلخر، ثم بالنظم والسبك والبناء حتى تتحقق صورة المعنى في ذهن المتلقي مع إدراك لما فيه من لبع

جمال، ولما يحدث من دهشة، وما يشعر به من لذة يتبوأ فيها ظالل النص، واختالف عن المعهود يبعد 

بعد القراءة األولى دون  عنه الملل واالكتئاب، وتشويق جذ اب، ويدعوه إلى إعادة القراءة والمدارسة للنص

 . كلل

التنوعات االختيارية في مجموعة " اصطلح على تسميته باألسلوب الذي يعني وذلك كله يفضي إلى ما     

"الكالم
2

ما يبدو في العمل اللغوي من تصوير مؤثر للجوانب اإلنسانية في " ، أو وفق رؤية دمحم العبد

                                                             
 .،،مقاربة بين األسلوبية ونظرية النظم، ص: نويمليكة ال -1

، 1كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، تحقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(: هـ322تـ)الحسن بن عبد هللا : أبو هالل العسكري -2

 .20-12م، ص1221

 .31، ص1220اهرة، عبد الحكيم راضي نظرية اللغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي، الق -3

دمحم خلف هللا أحمد ودمحم زغلول سالم، :النكت في إعجاز القرآن، ثالث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق وتعليق(: هـ،32)الرماني، أبو الحسن -1

 .107-،10دار المعارف، ص

 .22م، ص1227، 1ر والتوزيع، الرياض، طمحمود جاد الرب، الدار الفنية للنش: علم اللغة والدراسات األدبية، ترجمة: برند شبلنر  -2
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"ت اللغةاتساعها وعمقها عن طريق استخدام جميع طاقا
1

، فحقيقة األمر أننا حين ندرس العدول في 

 .القصيدة فإننا ندرس أسلوب الشاعر في صناعة النص

فقد جاءت هذه الكلمة على صيغة الفعل وعلى " صله عدول واختيار؛ عدول عن متعددفاألسلوب في أ     

"صيغة االسم، يشير إلى خروج عما هو حقيقي ومألوف وعادي
2

التعريفات تحت اسم  ، وقد ورد في كتاب

"في اصطالح النحويين خروج االسم عن صيغته األصلية إلى صيغة أخرى" العدول فهو
3

،  وذكرنا 

وروده في الخصائص في حديثه عن المجاز، والذي يكون لفوائد تتحقق في العدول عن الحقيقة
1

، وقد 

إمكانياتها الجمالية األسلوبيةاستعمل العدول غير باحث؛ كأداة أسلوبية لدراسة النصوص، والكشف عن 
2

 ،

األسلوبية
2

خروجاً " والذي يعني ،(األسلوب العدولي) طلق عليه اسمالذي أ (تمام حسان) ، ومن بين هؤالء

ً عن األصل أو مخالفة لقاعدة، ولكن هذا الخروج وتلك المخالفة اكتسبا في االستعمال األسلوبي  خروجا

"ليهابهما إلى مرتبة األصول التي يقاس ع يرق قدراً من االط راد
،
ولما كان العدول هو أداة وأسلوب  ،

للكشف فإننا نسبنا إليه دراستنا هذه في العنونة لتكون دراسة أسلوبية نتناول فيها العدول التركيبي، 

 :والمتمثل في المحاور اآلتية

 .أ ـ التقديم والتأخير

 .ب ـ الحذف

 .ج ـ االعتراض

 :الجانب التطبيقي

 :التقديم والتأخير 

العدول جلياً في النصوص األدبية، وهو العنصر الفاعل في تشاكل المعاني العميقة المنتجة من يظهر      

من أبرز مظاهر العدول في التركيب " بل هو األلفاظ المعهودة لدينا، والتقديم والتأخير من آليات العدول،

سلوبياً خاصاً، ويتم عن طريق اللغوي، ليحقق غرضاً نفسياً وداللياً، ويقوم بوظيفة جمالية، بوصفه ملمحاً أ

"كسر العالقة المألوفة بين المسند والمسند إليه، وفي الجملة ليضعها في سياق جديد وعالقة مميزة 
7

، وقد 

 (.بانت سعاد) في قصيدة وقع التقديم والتأخير بأنواعه المختلفة من المتالزمات

 :في المبتدأ والخبرأ ـ 

                                                             
 .22م، ص،122، 2-1،  ع7سمات أسلوبية في شعر صالح عبد الصبور،مجلة فصول، م: دمحم العبد -1

 .117م، ص1222، 1، ع10االنحراف مصطلحاً نقدياً، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،م: موسى الربابعة  -2

 .1،3م، ص2001( ط.د) اإليمان للطبع، مصر كتاب التعريفات، دار: علي دمحم الجرجاني  -3

 .2،7، ص3الخصائص، جـ: ابن جني -1

 .72-27م، ص1227، مارس 3، ع22االنزياح وتعدد المصطلح،عالم الفكر، الكويت، م: أحمد دمحم ويس -2

 .317البيان في روائع القرآن، ص: تمام حسان -،

 .233م، ص2001، 1البنى األسلوبية في النص الشعري، دراسة تطبيقية، دار الحكمة، لندن، ط: راشد بن هاشل الحسني -7
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لكعب بن زهير، وما حلَّ به من فزع وخوف، دفعه إلى نهج طريق إن الحالة النفسية المضطربة      

فاأللفاظ ال تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف ويُعمد بها إلى " في التعبير عما يعتلج في نفسه خاص،

"وجه دون وجه من التركيب والترتيب
1
 :ويبدو ذلك جلياً في قول الشاعر ،

َم ُمقَلَّخخخخخخخخخخخخخخدُها َعب خخخخخخخخخخخخخخَل ُمقَيَّخخخخخخخخخخخخخخدُ   هاَضخخخخخخخخخخخخخخخ 

 

خخخخخخخلِّ تَف َضخخخخخخخيلُ    فخخخخخخخي َخل قِّهخخخخخخخا َعخخخخخخخن  بَنخخخخخخخاتِّ الفَح 

 

تكرر التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، في هذا البيت ثالث مرات في الشطر األول مرتين وفي      

، وهاته تحمل (عن بنات الفحل:) بين المقدم والمؤخر سوى شبه الجملة في قوله العجز مرة، ولم يفصل

شبه الجملة  ، والخبر(تفضيل) عدول المتمثل في اعتراضها بين المبتدأ المؤخرسمة أخرى من سمات ال

 (. في خلقها) المقدم

 : وعند العودة للشطر األول من البيت، نشير للتقديم والتأخير للمبتدأ والخبر في قوله    

 مقيدها  عبَل  ضخم  مقلدها

ً لمبتدأيها، فاألول يفيد      وكذلك الخبر  الضخامة التي تعني القوة واالقتدار،فكال الخبرين جاءا توصيفا

ً االمتالء؛ ولكن االمتالء وفق السياق( عبل) الثاني ً للمقيد والذي يعني معجميا  )الذي وردت فيه توصيفا

فُويق الحافر، ال يعني البدانة والترهل، وإنما يفيد القوة والمقدرة على االحتمال أيضاً، ( مكان وضع القيد

ً للمعنى الذي يريد،ينيولهذين المع ً مع ما يشغل  ن قدمهما، كل في موضعه على المبتدأ تخصيصا متعالقا

ما ما يفيده في رحلته من صفات تحمد في الراحلة؛  -ملسو هيلع هللا ىلص -إلى الرسول ذهنه من قلق وهلع، فهو يذكر مقد ِّ

التي يكون عليها هذا الساق والمقيد، ولم وإال فكل اإلبل لها مقل د وساق، ولكن التمايز في الكيفية والحالة 

يكتف بالذكر بل عمد إلى التقديم، وكما أشرنا لهذه الصفات في أنها تحمد في هذا الموضوع، وقد تسب في 

وجملة األمر أنا ال نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة  "تحدث مقاربة الفهم لقول الجرجانيغيره، ومن هنا 

"معلقاً معناها بمعنى ما يليهالكننا نوجبها له موصلة بغيرها، ومرفوعة من الكالم الذي هي فيه و
2

، ويأتي 

في  )حيث قدم الخبر شبه الجملة (في خلقها تفضيل ):التقديم والتأخير الثالث ليشد عضد ما سبقه في قوله

يداً لما اشتماالً على الخبرين السابقين، وتأك( في خلقها )إذ نرى في الخبر ؛(التفضيل )على المبتدأ( خلقه

لى مبتغاه، إوالوصول  يهم الشاعر من إعالء شأن ناقته، ليتمكن بواسطتها من النجاة مما يهدده، ويحيط به،

يقول
3
: 

لُُهمُ  خخخخخخخخخخخعَى ال وَشخخخخخخخخخخخاةُ َجنابَي َهخخخخخخخخخخخا َوقَخخخخخخخخخخخخو   يَس 

 

 إنَّخخخخخخخخخَك يخخخخخخخخخا ب خخخخخخخخخَن أَبِّخخخخخخخخخي  سُخخخخخخخخخل َمى لََمق تُخخخخخخخخخولُ  

 

                                                             
 .11، ص1221، 1أسرار البالغة في علم البيان، تحقيق، دمحم شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الجرجاني، عبد القاهر -1

 .11عبد القاهر الجرجاني أسرار البالغة، ص -2

ضياء الدين حمزة عبد السالم الغول، أطروحة ماجستير، قسم : مختصر بانت سعاد وإعرابها، دراسة وتحقيق(: هـ702)اللخمي، إبراهيم بن دمحم  -3

: خميالل)، يشار إلى هذا المصدر في التوثيقات القادمة بـ،3م، ص2002اللغة العربية،كلية اآلداب، الجامعة اإلسالمية، غزة، العام الجامعي 

 (.مختصر بانت سعاد
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يعدل فيه عن كل اإلبل؛ ليكون االختيار لهذه الناقة ثم إن الشطر الثاني بكامله جاء عدوالً في المعنى؛      

، والبيت بهذه الداللة التي (في خلقها عن بنات الفحل تفضيل )من بينها،فهي ذات األفضلية في تكوينها

يحملها يأتي متقدماً أبيات وصف الناقة في القصيدة، لتكون غزارة الوصف مع االعتماد على آلية التقديم 

لما ذهبنا إليه، يقول والتأخير، تأكيداً 
1

 : 

نخخخخخخخخخخخخخاُء عُل كخخخخخخخخخخخخخوَم ُمخخخخخخخخخخخخخذَك رةَ   َغل بخخخخخخخخخخخخخاُء َوج 

 

يخخخخخخخخخخخخخلُ   خخخخخخخخخخخخخعةَ قُخخخخخخخخخخخخخدَّاُمها مِّ  فخخخخخخخخخخخخي دَف ِّهخخخخخخخخخخخخخا سِّ

 

بد من اإلشارة إلى التكثيف الوصفي في الشطر  قبل المجيء إلى ما وقع في البيت من تقديم وتأخير، ال     

على أقل  -، على مستوى البناء اللغوياألول، مما يرفع من شأن قوة هذه الناقة، وجعلها ناقة أسطورية

إذ منحها من الصفات ما يكاد يصعب جمعها في ناقة واحدة، حيث أومأ بإخراجها في النهاية  من  -تقدير

، وبهذا نصل إلى الشطر الثاني والذي يكتنفه التقديم والتأخير في الجملتين (مذكَّرة ) جنس اإلناث، في

 :المتشكل منها

 ها ميلُ قدام  في دفها سعةَ 

وربما يكون هذا التفصيل برهنةً على ما سبق من صفات في الشطر األول ثم على ما ذهبنا إليه من     

من حاالت ضعف الحمل، والوالدة  لشأنها مما يمس النوق تحويل صفاتها إلى الذكورية، وكأنه رفعَ 

ف في الشطر الثاني يبرهن ينفي عنها كل ما له عالقة باألنثى، نقول ربما كان الوص واإلرضاع، وكأنه

"تكتسب معناها داخل السياق اللغويليس بها معنًى منفردةً، بل " فاأللفاظ على ما سبق،
2

، وعالوة على 

سعة في دفها، ميل  :)مجيئه باأللفاظ الدالة، فإنه يعدل فيها عن الترتيب الذي عهدته المعيارية فاألصل

، وإن كان ذلك من مسوغات (قدامها) و( في دفها )الخبرين، ولكنه يعدل عن هذا السياق ليقدم (قدامها

التقديم في اللغة، إال أننا نرى أن التقيد بالمعيارية لم يكن له في األصل وجود في العقل الباطني للشاعر، 

ولذا جاء االهتمام والتخصيص في  المنشغل بأمر النجاة، وتحقيق الحياة مقابل الموت الذي يحدق به؛

فقدم الخبر في الحالتين وهما سعة الجانبين وطول العنق، وهو ما يعلي من شأن الناقة قوة  الناقة؛ صفات

 .وقدرة على التحمل

وإذا ما تساءلنا عن فائدة ذلك في البنية المعنوية للنص، فإننا نشير إلى انشغال الشاعر في مثل هذه      

فأعتقد  ول في هذه اللحظات يكون الشاعر نفسه،بالمتلقي، ولعل المتلقي األ المواقف بنفسه أكثر من تفكيره

ً أن الفائدة الراشحة عن النص؛ أنه كان يواسي هاويخاطب أنه كان يناجي نفسه ، مما يدفعنا لالعتقاد أيضا

نفسه، ويقدم لها شيئاً من الطمأنينة الباعثة على تماسك الذات في سبيل إتمام المهمة الصعبة التي يباشرها؛ 

 (.27 ،32 ،11،22) ات األرقام وم والتأخير وقع في األبيات ذومثل هذا التقدي

                                                             
 .32مختصر بانت سعاد، ص: اللخمي -1

م، 2001المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني لثقافة والفنون واآلداب، الكويت، : عبد العزيز حمودة -2

 270ص
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 :النواسخفي  -ب

أي المبتدأ ويتبعه الخبر، وعند دخول  تتشكل الجملة االسمية في اللغة العربية من المسند والمسند إليه؛     

 )فيكون األول أي في المعيارية اللغوية، -في األصل -إحدى النواسخ عليها ال يحدث تغيير على الترتيب

خبرها، ولكن المبدع قد يحدث تغييراً في الترتيب مع المحافظة على الرتبة ( الخبر )والثانياسمها ( المبتدأ

ألن عالمات اإلعراب تدل على معنى الكلمة أينما كان موقعها من الجملة المنظومة، بشرط أن ؛ "النحوية

"لهايكون المعنى موقوفاً على حركتها المستقلة الالزمة 
1

، ومما جاء في بردة كعب من هذا القبيل قوله
2

 : 

َعخخخخخخخخخخخخخدُ إالَّ أَن  يَكُخخخخخخخخخخخخخوَن لَخخخخخخخخخخخخخهُ   لََظخخخخخخخخخخخخخلَّ يُر 

 

ي خخخخخخخخخخخخخخلُ   سُخخخخخخخخخخخخخخولِّ بِّخخخخخخخخخخخخخخإذ نِّ هللاِّ تَن وِّ خخخخخخخخخخخخخخَن الرَّ  مِّ

 

وبحذف االعتراض يكون ( يكون له من الرسول بإذن هللا تنويل) قوله يكتنف الشاهد شطري البيت،     

) :المتمثل في قوله( يكون )حيث قدم خبر، (تنويُل .... من الرسول ..... يكون ) :الشاهد على النحو اآلتي

 (.تنويل ) ر المبتدأوأخَّ ( من الرسول 

والسر في هذا التقدم والتأخير جلي، ال يحتاج من المتلقي كبير العناء، ال بل إن المتتبع ألبيات القصيدة      

البناء األسلوبي، إذ عدل عن المعيارية، فقدم الخبر المتشكل من شبه يواتيه هذا اإلجراء، وهذا االختيار في 

كما يذكر كعب، وهذا التقديم  -بإذن هللا -للحياة تقرباً وإعالء من شأن الممدوح المانح( من الرسول) جملة

ً لها،  وأي طمأنينة ونوال يريد، بعد  -عليه السالم -وهنا يخاطب الرسولحيث كان يخاطب نفسه مطمئنا

فالخبر محط اهتمام، والمرتكز الذي تدور حوله الفكرة العامة في القصيدة،  -عليه السالم -رسول هللا ضار

هو من أهدر دمه، ثم هو  -عليه السالم -وعلى مستوى المعنى فإن المبتدأ يتحقق بوجود الخبر، فالرسول

 .من يعفو عنه وينيله النجاة

–رضي هللا عنه  -في قوله وفي الحقل نفسه يأتي الشاهد،     
3

 : 

ي خخخخخخخخخخخخخخهِّ أَُخخخخخخخخخخخخخخخو ثِّقَخخخخخخخخخخخخخخةٍ   َواَل يَخخخخخخخخخخخخخخزاُل بِّوادِّ

 

سخخخخخخخخخخخخخانِّ َمخخخخخخخخخخخخخأ كُولُ   ر  ُح ال بَخخخخخخخخخخخخخز ِّ والد ِّ  ُمَطخخخخخخخخخخخخخرَّ

 

( أخو ثقة )والمبتدأ المؤخر( بواديه) والخبر المقدم( يزال ال )ويتبوأ الشاهد الشطر األول، فالناسخ     

، وربما اكتشفنا النكتة في هذا (ثقة بواديهوال يزال أخو  )لمعياري للشطر على النحو اآلتيوالترتيب ا

إن حمل عالمة الرفع المتمثلة ( ال يزال )الخبر فاسمو التقديم والتأخير من خالل فهم تركيبة كل من االسم

( أخو ثقة )كان ألن ه من األسماء الخمسة؛ إال  أنه في المعنى يقع موقع الفريسة وإن   -على المشهور -بالواو

المتشكل من شبه الجملة الجار ( بواديه) الخبرإال  أن ه في موقف الضعيف مقابل وفارسا مشهَّرا، 

                                                             
العدول في البنية التركيبية،  قراءة في التراث البالغين مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، : إبراهيم منصور التركي -1

 .2،2هـ، ص1122، 1، ع12ج

 .72مختصر بانت سعادن ص: اللخمي -2

 .72مختصر بانت سعاد، ص: اللخمي -3
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 وهو معادل ،عائد على األسد( ضمير الغيبة) عرين األسد فالمضاف إليه والمجرور واإلضافة فهو

ومن ثم عدنا للدائرة األولى، ولحل ما يتعلق به أخذ حيز اإلجالل  -عليه الصالة والسالم -للرسول

 .-عليه السالم -السماح منهمام في بوتقة فكر الشاعر، فذهب مقدماً له؛ أمال في تحقيق العفو ونول واالهت

 :جـ ـ في الفاعل والمفعول

الغرض هو " عود لفاعلية هذه اآللية فقد يكونتكرر هذا النمط من التقديم والتأخير في القصيدة، وهذا ي     

"امع إليهاإبراز كلمة من الكلمات لتوجيه التفات الس
1
والتمحور حول نقطة ارتكازية تكشف بصورة ما  ،

انشغال الشاعر بهذه النقطة من خالل توظيف أحد آليات العدول، التي تبطئ من سير القارئ للنص، أو 

 .توقفه محاوالً إعادة بناء النسق معيارياً ليتسنى له اإلدراك الفهمي للمضمون والرؤى الشاعرية

كعب بن زهير قوله ومما ورد في بردة     
2
: 

ٍض اَل يُبَل ِّغَُهخخخخخخخخخخخا َسخخخخخخخخخخخت  سُخخخخخخخخخخخعَادُ بِّخخخخخخخخخخخأَر   أَم 

 

خخخخخخخخخخخخخخخخخخي لُ   يبَخخخخخخخخخخخخخخخخخخاُت ال َمَراسِّ تَخخخخخخخخخخخخخخخخخخاُق النَّجِّ  إِّال ِّ ال عِّ

 

) على الفاعل ( يبلغها) حيث قدم المفعول به ضمير الغيبة في( ال يبلغها إال العتاقُ :) والشاهد في قوله     

 . والذي جاء في عجز البيت( العتاق

نجد أنه يعود  استكناهاً لغائية التقديم وأهميته،( الهاء) ول به المتمثل في الضميروعند العودة إلى المفع     

ً لها، ( سعاد) على ً عنها، بله فما جيء بالقصيدة إال من أجلها وطلبا رمز الحياة التي يتلهف الشاعر بحثا

ما الفاعل الذي جاء مؤخراً؛ فإنه جاء وسيلة ولذا عمد إلى تقديم الضمير العائد عليها في وضع المفعولية، أ

 . الوسيلة، أو هو بعض شياتها ومستلزماتها في هذه الحالة لتحقيقها، والغاية أهم من

قول  ومثل هذا، في االهتمام بالمفعول به، والعمل على إظهاره من خالل تقديمه على الفاعل؛     

الشاعر
3
: 

خخخخخخخخخخن  أَطخخخخخخخخخخوٍم َمخخخخخخخخخخا يَُؤي ِّسُخخخخخخخخخخهُ  ل خخخخخخخخخخدُها مِّ  َوجِّ

 

خخخخخخخخخخخخخُزولُ   ت نَخخخخخخخخخخخخخي نِّ َمه  يَةِّ المِّ ل خخخخخخخخخخخخخَح بِّضخخخخخخخخخخخخخاحِّ  طِّ

 

المتصل بالفعل ( الهاء) يتموضع المفعول به في ضمير الغيبة( هُ طلحَ ما يؤيس) ت قولهوالشاهد في البي     

والذي يشي باالستمرارية، ولكنها كما نلحظ مسبوقة بنفي؛ وبذلك فإن المرتجى دوام ( يؤيس) المضارع

 .المفعول، فالضمير عائد على جلد الناقة؛ راحلة الشاعر الذي يأمل بها السالمةالسالمة لهذا 

ل        ً ألثره فهو الطِّ  تلك الحشرة الضارة للبهائم، والتي يود  ( القراد) حأما الفاعل فقد أخر تحقيراً له ونفيا

 .إبعادها عن الناقة

                                                             
 .212من ص1220في النقد العربي، مكتبة الخانجين القاهرة، نظرية اللغة : عبد الحكيم راضي -1

 .30مختصر بانت سعاد، ص: اللخمي -2

 .10مختصر بانت سعاد، ص: اللخمي -3
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تعجيل المسرة، تعجيل المساءة أو " منه فمنهااة وتتعدد دواعي التقديم والتأخير، واألغراض المتوخ       

النكاية، التلذذ، النص على عموم السلب بتقديم أداة العموم على أداة النفي، النص على سلب العموم بتقديم 

...."ص بالمسند إليه والتخصي أداة النفي على أداة العموم، اإلنكار والغرابة،
1

، فمن األشياء أو مستلزمات 

لت العربي في تلك الصحراء الماء، كل ما يعني للعربي من وجود وحياة واستمرارية، ولما الحياة التي أشغ

قدمه في بيتين في موضع المفعولية، التي تتأخر  كانت له هذه األهمية غير الخافية، فإننا نجد الشاعر

رتبتها عن الفاعل في المعيارية العربية، الموقع األول في قوله
2
: 

يَخخخخخخخخاُح   ال قَخخخخخخخخذَى َعن خخخخخخخخهُ َوأَف َرَطخخخخخخخخهُ تَن فِّخخخخخخخخي الر ِّ

 

يٍَة بِّخخخخخخخخخخي َض يَعَالِّي خخخخخخخخخخلُ   بِّ َسخخخخخخخخخخارِّ خخخخخخخخخخن  َصخخخخخخخخخخو   مِّ

 

لى فقدمه ع( ماء محنية) ماء في البيت السابقوالعائد على ال( أفرطه) الغيبة في فالمفعول ضمير     

بغية الشاعر، أو ( الماء )و أيضاً جاء خدمة لتحقيق المفعولوه الذي جيء به على التأخير،( بيض) الفاعل

، واألصل فيه  كل عربي؛ فالبيض تلك السحب ذات اللون الشديد البياض، ثم إن صفتها يعاليل من العل ِّ

الشرب الثاني، أو الشرب بعد الشرب، وهنا يراد به ملء األباطح مرة بعد مرة، وكأن الشاعر يستأنس في 

يه ذكر الماء مفعوالً مقدماً فقوله ذلك رغبة في الحياة، أما البيت الثاني الذي يرد ف
3
: 

ي َزَعَمخخخخخخخخخخت   خخخخخخخخخخدِّ الَّخخخخخخخخخخذِّ  َواَل تََمسَّخخخخخخخخخخُك بِّال عَه 

 

خخخخخخخخخخخخخُك ال َمخخخخخخخخخخخخخاَء ال غََرابِّيخخخخخخخخخخخخخلُ   سِّ  إالَّ َكَمخخخخخخخخخخخخخا يُم 

 

ومع أن موضوعة هذا البيت مغايرة لما هي عليها في البيت ( يمسك الماء الغرابيل) في قوله الشاهد     

ً السابق، إال أن الباحث يعتقد أن  وعي، مقدما ) المفعول الصورة السيميائية للماء تبقى مسيطرة في الال 

 (.الغرابيل) على فاعله( الماء

وال شك أن للقافية أثراً في تشكيل الجملة الشعرية داخل البيت من حيث اإليقاع الموسيقي وااللتزام      

القصيدة في غير موضع، ومنه ما وقع في بها، وقد تكرر هذا النمط من تقديم المفعول به على الفاعل في 

 (.31، 22، 27، 21، 21) ات األرقام واألبيات ذ

 :الحذف

عن األغراض  يشكل الحذف دعامة من دعامات العدول األسلوبية لدى المبدع، في سبيل التعبير     

الخطاب ويسهم عنصراً حافزاً، لكي يحضر في " والمعاني التي يرنو إلى مشاركة القارئ فيها، إذ تشكل

"هفي استدراج المحذوف وتقديره، والدخول فيه بوصفه منتجاً له ومساهماً في تشييد
1
 . 

                                                             
 .102م، ص1223، 2البالغة والتحليل األدبي، دار العلم للماليين، بيروت،  ط: احمد أبو حاقة -1

 .12مختصر بانت سعاد، ص: اللخمي -2

 .21ر بانت سعاد، صمختص: اللخمي -3

صور من االنزياح التركيبي وجمالياته،مجلة دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة : ألدونيس( إسماعيل)قصيدة : سامح الرواشدة -1

 .172، ص3، ع30األردنية، م
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تعين الناقد على اكتشاف الجماليات التي يكتنفها النص، وتهيئ له اللقاء بعلل  ثم هي إحدى آليات النقد؛     

 رؤية المبدع في معالجة إبداعه،اإلبداع، ومواطن المغايرة والعدول، واالختيار األسلوبي المواتي ل

شرط المحذوف في حكم البالغة، أنه متى أظهر " فالحذف في مظان ِّه أولى من اإلظهار، إذ يعد ابن األثير

"، ال يناسب ما كان عليه أوالً من الطالوة والحسناصار الكالم إلى الشيء غث
1

، وكأننا نفهم من مقولة ابن 

قيد الدراسة شعراً؛ فإن للشاعر ميزة قد ال  -عه، ولما كان النصاألثير هاته، أن الحذف أصل في موض

"فيحذفون ويزيدون.... يجوز لغيرهإذ يجوز للشاعر ما ال  ،"تكون لغيره
2

، وتعم ثيمة الحذف أبيات 

ً للخلط  القصيدة وتتنوع بين حذف الحرف، وأركان الجملة من مسند ومسند إليه وكذلك التوابع، وتجنبا

 .د إلى دراسة كل نوع على انفرادوالتداخل، فنعم

 :حذف الحرف

عن النطق بالمفردة، واللغة تميل إلى السهولة واليسر، وقد عرفت  حذف الحرف للتخفيفوقد يأتي      

( بئراً  )بدل(  بيراً ) مثلما نقول بعض القبائل العربية ذلك مع الهمزة التي تخفف النطق بالحرف الحامل لها،

ً ) بدل( ذيباً ) و فجاءت القراءات على الوجهين؛ التخفيف  -عليه السالم -كما ورد في سورة يوسف (ذئبا

 .والتحقيق

ومما ورد في بردة كعب قوله     
3
: 

 فََمخخخخخخخخا تَخخخخخخخخدُوُم َعلَخخخخخخخخى َحخخخخخخخخاٍل تَكُخخخخخخخخوُن بَِّهخخخخخخخخا

 

ُن  فخخخخخخخخخخخي أَث وابِّهخخخخخخخخخخخا الغُخخخخخخخخخخخولُ    َكَمخخخخخخخخخخخا تَلخخخخخخخخخخخوَّ

 

ن) والشاهد في كلمة      ً فقد حذف ال( تتلون )األصل فيهاو( تلو  وقيل المحذوف األولى " ،تاء الثانية تخفيفا

"وهو بعيد ألن حرف المضارعة حرف معنى فال يحذف
1

ً ) ، ويبدو أن قولنا غير متمكن من اإلقناع  (تخفيفا

في الشعر يولد خلالً في  -على وجه الخصوص -بد من اإلشارة إلى أن ثقل النطق في الموقف النقدي، فال

تكره، ولذا عدل الشاعر إلى الحذف، ومثل هذا ما أشار إليه سيبوبه في اإليقاع الموسيقي، وهو أمر مس

اعلم أنهم مما يحذفون الكلم، وإن كان أصله في الكالم غير ذلك، ويحذفون :" كتابه، حيث يقول

..."ضونويعو
2
. 

"  2)أرقامهاقصيدة في األبيات اآلتية الثانية في األفعال يتكرر في ال( التاء) الحذف لحرف ومثل هذا     

سك، نه "  21" تمَّ وقد يفيد حذف الحرف التسريع، وهو ما يناسب الحالة التي كان عليها الشاعر، "( تَخوَّ

المناسبة للسياق الذي تقع فيه، وكذلك في قوله وقد يأتي حذف الحرف من قبيل الترقيق للكلمة
،
: 

                                                             
 .2،، ص1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج : ابن األثير -1

 .120الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق دمحم أبي الفضل، طبعة مصطفى الحلبي، ص: القاضي الجرجاني -2

 .12مختصر بانت سعاد، ص: اللخمي -3

 .12مختصر بانت سعاد، ص: اللخمي -1

 .22 -21، ص1الكتاب، جـ: سيبويه -2

 .2،مختصر بانت سعاد، ص: اللخمي -،
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َطخخخخاَك نَافِّلَخخخخةَ ال خخخخـَغخخخخدا  ي أَع  خخخخالً َهخخخخدَاَك الَّخخخخذِّ  َمه 

 

خخخخخخخخخخخخخخيلُ   يظَ وتَف صِّ آنِّ فِّيَهخخخخخخخخخخخخخخا َمخخخخخخخخخخخخخخواعِّ  قُخخخخخخخخخخخخخخر 

 

فحذف زائداه الهمزة (" إمهاالً ) مصدر أنيب عن فعله وأصله( مهالً  )ولىالشاهد في المفردة األ     

"يه من طلب الرفق واألناة في أمرهواأللف، وفي مهالً استعطاف لما اشتمل عل
1
. 

 :حذف المبتدأ

وهما المبتدأ والخبر، وقد يلحقهما، أو " المسند والمسند إليه "تتشكل الجملة االسمية في العربية من     

يتخلل الجملة بعض التوابع، وإنما يكون عماد الجملة عليهما، وربما وجد الشاعر في السياق التركيبي ما 

يشير أو يغني عن ذكر أحدهما؛ لعلة يرتئيها، وقد تكرر في القصيدة حذف المبتدأ، ومثال ذلك قوله في 

صيدةمطلع الق
2
: 

َم َمت بُخخخخخخخخخولُ   بَانَخخخخخخخخخت  سُخخخخخخخخخعَادُ فَقَل بِّخخخخخخخخخَي ال يَخخخخخخخخخو 

 

بُخخخخخخخخخخخخخولُ    ُمتَخخخخخخخخخخخخخيََّم إِّث َرَهخخخخخخخخخخخخخا لَخخخخخخخخخخخخخم  يُف خخخخخخخخخخخخخدَ َمك 

 

وجاء الحذف لداللة ( هو )لكلمة خبراً لمبتدأ محذوف تقديرهإذ جاءت ا ،(متيم ) والشاهد فيه قوله     

وهو أن الحذف في  أبعد من ذلك؛السياق عليه، على مستوى الظاهر، ولكن مدارسة الملحظ يظهر أمراً 

ً من الحميمية في السياق، ولو أظهرنا المحذوف ألحدث ( متيم  –متبول) فجوة بين هذا المقام يخلق نوعا

 )عندما كان المبتدأ ضمير الغيبة -وعلى وجه الخصوص -خر بعيدآ وألشعرنا بأن الحديث عن طرف

 (.هو

بداية اآلبيات الشعرية عندما يقع القطع واالستئناف وهذا معروف في ( المبتدأ )جد حذف المسند إليهون     

ومن المواضيع التي يط رد فيها حذف المبتدأ؛ :" في الشعر القديم، قد تنبه الجرجاني إليه، في مقولته

الحذف واالستئناف؛ يبدؤون بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره، ثم يدعون الكالم األول ويستأنفون كالماً 

"بر من غير مبتدأفعلوا ذلك أتوا في أكثر األمر بخ آخر، وإذا
3

ومن ذلك قول كعب، 
1
: 

خخخخخخخخن  ُمَهَجنَخخخخخخخخةٍ  َف أَُخوهُخخخخخخخخا أَبُوَهخخخخخخخخا مِّ  َحخخخخخخخخر 

 

لِّيلُ   خخخخخخخخخخخخخخخم  دَاُء شِّ َهخخخخخخخخخخخخخخخا َخالَُهخخخخخخخخخخخخخخخا قَخخخخخخخخخخخخخخخو   َوَعم 

 

في  وثمة حذف آخر،( هي )ف تقديرهفقد جاءت المفردة خبراً لمحذو( حرف) والشاهد في مفتتح البيت     

ً ( هي) محذوف تقديرهخبر لمبتدأ ( قوداء) الشطر الثاني في  .أيضا

 (.27، 22، 20، 12، 17) :ويتكرر الحذف في بداية األبيات ومنه ما وقع في األبيات اآلتية أرقامها     

 :حذف الخبر

                                                             
 . 2،مختصر بانت سعاد، ص: اللخمي -1

 .3ص،  مختصر بانت سعاد: اللخمي -2

 .122دالئل اإلعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني -3

 .11مختصر بانت سعاد، ص: اللخمي -1
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ال يعني  الوجوب والجواز، والحذف للخبر :فيكون حذفه على وجهين خبر المبتدأ، ونقصد بالخبر هنا     

اإللغاء، وإنما إخفاء له لعلة، ويستدل عليه من السياق، ومما جاء في البردة قول كعب
1
: 

 َوَمخخخخخخخخا سُخخخخخخخخخعَادُ َغخخخخخخخخدَاةُ ال بَخخخخخخخخخي نِّ إذ  َرَحلُخخخخخخخخخوا

 

ُحخخخخخخخخخخولُ   فِّ َمك  خخخخخخخخخخيُض الطَّخخخخخخخخخخر   إالَّ أََغخخخخخخخخخخن  َغضِّ

 

أما أغن؛  (أغن) الثاني قبلمحذوف يقدر في الشطر ،  والخبر ال(سعاد) الشاهد فيه حذف خبر المبتدأو     

وأغن "  أغناء" إذ كان يقول أي ظبي أغن، وال يجوز أن يكون وصفاً لسعاد،:" فهي صفة الخبر المحذوف

ر الظبي، ألنه أكثر ما " كأحمر وحمر( غن ) مفرد والغنة صوت لذيذ عند السماع، مخرجه األنف؛ ولذا قد ِّ

يوصف بالغنة من الحيوان
2
. 

 : حذف المفعول به

:" الجرجاني الحديث، ونخلص من ذلك بقوله أما حذف المفعول به، فهو مما أطال فيه عبد القاهر     

فالحاجة إليه أمس، وهو بما نحن بصدده أخص، واللطائف كأنها فيه أكثر، ومما يظهر بسببه من الحسن 

"والرونق أعجب وأظهر
3
. 

ونجد مثل هذا الحذف في قول كعب     
1
: 

 َمقَامخخخخخخخخخاً لَخخخخخخخخخو  يَقُخخخخخخخخخوُم بِّخخخخخخخخخخهِّ لَقَخخخخخخخخخد  أَقُخخخخخخخخخوُم 

 

خخخخخخخخخخَمُع ال فِّيخخخخخخخخخخلُ   خخخخخخخخخخَمُع َمخخخخخخخخخخا لَخخخخخخخخخخو  يَس   أََرى َوأَس 

 

ولعل جمالية السياق تتكشف عند ، (يسمع) المفعول للفعلوالشاهد في الشطر الثاني، حيث حذف      

في هذا  ألن االفتراض؛ (ما لو سمعه )فأصله الوقوف على هذا الحذف وما أنتج من تحول في صيغة فعله،

المقام أن يكون ما يسمع في الماضي، لتكون النتيجة مثاالً لما يعنيه الشاعر في الحاضر، ولكنه عدل عن 

 .الصيغة األولى الماضية إلى المضارع، الذي يفيد الحاليَّة، ويشي باالستمرارية

التي سبقت  -الموصولة بمعنى الذي( ما )وقد استند في هذا الحذف إلى ما يدل عليه في السياق، وأقصد     

فالضمير المحذوف عائد عليها، وفي هذا االستكشاف لذة، ال تقل عن لذة التلقي في التوازي بين  -الفعل

 :األفعال المتلبسة للضمائر المعدول فيها

 يسمع  -يقوم                  أسمع  -أقوم 

 هو  -هو                    أنا  -أنا 

 : حذف الموصوف
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عن مفاجأة المتلقي، وإحداث المغايرة  للذة الناتجة الموصوف وإحالل الوصف محله تحقيقايأتي حذف      

 .في سرد السياق، كما توفر اإليجاز في الحديث، والسالسة في اإليقاع

ونضرب لذلك مثال مما جاء في بردة كعب، قوله     
1
: 

ي َظل خخخخخخخٍم إِّذَا اب تََسخخخخخخخَمت   َض ذِّ لُخخخخخخخو َعخخخخخخخَوارِّ  تَج 

 

احِّ َمع لُخخخخخخخخخخخخخخخخولُ َكأَنَّخخخخخخخخخخخخخخخخهُ ُمن     َهخخخخخخخخخخخخخخخخَل بِّخخخخخخخخخخخخخخخخالرَّ

 

ثغر ذي  )تقديره حيث جاءت وصفاً لموصوف محذوف،( ذي ظلم) في قوله األول والشاهد في الشطر     

لداللة الصفة عليه، وتفرده بهذه الصفة بين أعضاء الجسد، ولشهرته بها بين ( ثغر) حذف الموصوف( ظلم

 . العرب والشعراء خاصة

ودقائق يوصل  ،ونحن في أمور تدرك بالفكرة اللطيفة" :المقام نستذكر قول الجرجانيولعنا في هذا      

"إليها بثاقب الفهم
2
. 

 (.21، ،1، 12، 1) نجده في األبيات اآلتية أرقامها مكرور في القصيدة ومثل هذا الملحظ     

 : حذف الحال

من السياق، تجنب اإلطالة، وطلب ومما عدلوا إليه في باب الحذف، حذف الحال، إذا استدل عليه      

ر تقدير المحذوف، ما له من أثر في طول  الرونق في اإليقاع والتزام التوقيعات في البحر الشعري، إذ يُظهِّ

الكالم، وإخراجه من موسيقى الشعر، وتحويله إلى لغة الكالم النثري، الذي ال يبقي للمتلقي علة تستثيره، 

ي المثال اآلتي من القصيدةأو نكتة يفطن إليها ويبدو ذلك ف
3
: 

 ال تَأ ُخخخخخخخخخخخخخذَن ِّي بِّخخخخخخخخخخخخأَق َوالِّ ال ُوَشخخخخخخخخخخخخاةِّ َولَخخخخخخخخخخخخم  

 

يخخخخخخخخخخخخخلُ   َقَاوِّ  أُذ نِّخخخخخخخخخخخخخب  َوإِّن  َكثُخخخخخخخخخخخخخَرت  فِّخخخخخخخخخخخخخيَّ األ 

 

وإن  :)في عجزه، في قوله ويتضح ما ذهبنا إليه في تقدير المحذوف في البيت، الذي جاء الشاهد     

وإن كنت على هذه  على كل حال،:" الحال، وتقدير الحال الواو الحالية، واألصل أنها عاطفة على( كثرت

"الحالة
1
 وعند النظر في هذه الحال؛ لو أنها أُظهرت ولم تُضمر؛ لتبين ما يحدث من خلل، بل إنها تُخرج ،

 .إلى النثر التوصيلي، النفعي -بال شك -الكالم من الشعر، وتقترب من درجة الصفر، التي تحيل الكالم

 :االعتراض

إن من خروقات البنية التي يرتكبها الشاعر في خط سيره في القصيدة االعتراض، وهو ليس مما يعمد      

التي ينظم من خاللها ما  إليه بقصد مسبق، وإنما يتأتى له عبر السياق وتحت ضغوط الدفقات الشعرية،

ية، واللذة يعتلج في صدره من رؤى، وما يكتنه عالم الشعر من ضغوط اإليقاع والموسيقى والتقف
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والجمالية، تخرجه عن المألوف والعادي، فتحدث تلك الخلخلة لنظام اإلسناد في السياق، ومما يحدث هذه 

"بين عناصر من خواصها الترابط والتسلسل" الخلخلة كذلك دخول المعترض
1

، ومما يساعد على وقوع 

ول بأن كل قصيدة يكتنهها نوع من هذا النوع من العدول تمركز المتلقي الضمني في ذات الشاعر، فأكاد أق

الحجاجية بين الشاعر وذاك المتلقي الضمني؛ وكأن الشاعر في قوله البيت أو النص، وأثناء وروده باتجاه 

 :القافية يقع في نفسه ما يرى أنه ال بد من قوله، وهذا يدفعنا إلى توضيح أمرين

إن هذا المعترض ليس زائداً على السياق، أو هو فضلة في المعنى، وإنما هو مرتكز في النص قد : األول

 . يصل إلى درجة التغيير في الرؤية أو الفكرة

إن هذا االعتراض العدولي يشكل داعماً لتوتير أفق التوقعات لدى المتلقي الذي يسعى أيضاً إلى : والثاني

 .متابعاً مع الشاعر أو النص تبلور المعنى فيه نهايات الرؤى أو القوافي

ولم يقف االعتراض عند التعدد في البردة؛ بل تعداه إلى التنوع، وانسجاماً مع نهج الدراسة هذه، فإننا      

 : نرى تقسيمه حسب وروده بين نوعي المتالزمين

 :المبتدأ والخبر

 -ليه وكل ما يأتي به الركن الثانيجملة، فاألول مسند إيعد المبتدأ والخبر من المتالزمات، وهما ركنا ال     

لحظة  -في السياق؛ ولكن الشاعر ال ينشغلومع تشاكلها تَن تُُج الفكرة، وبها يتبوأ المعنى مكانته  -الخبر

بهذه المعيارية، وإنما ينقاد لما يشغل فكره من أحداث؛ تعد هي المولدة لألفكار، والنص مرآة  -التنوير

االنشغال في ال وعي الشاعر، ولذا يعدل الشاعر إلى االعتراض بين ركني الجملة، وليس هو تعكس ذلك 

زم إلنضاج الفكرة، وإيقاع المتلقي في دائرة التأثير، وإتمام ما ابتغاه من  بزيادة، وإنما هو بمقام الال 

 .شكلية والمعنويةالمتالزمين، فكما يكون للحذف أثر في النص، فإن لالعتراض ظالال على البنيتين ال

ونمثل على ذلك في المبتدأ والخبر بقوله     
2
: 

 كُخخخخخخخخل  اب خخخخخخخخنِّ أُن ثَخخخخخخخخى َوإِّن  َطالَخخخخخخخخت  َسخخخخخخخخاَلَمتُهُ 

 

ُمخخخخخخخخخخخولُ   َمخخخخخخخخخخخاً َعلَخخخخخخخخخخخى آلَخخخخخخخخخخخٍة َحخخخخخخخخخخخد بَاَء َمح   يَو 

 

وما بين المبتدأ والخبر فهو كالم ( محمول) افيةأما خبره فهو الق( كُل  ) المبتدأ في مفتتح البيت جاء     

ولكن المبتدأ ال يفيد في ذاته ( كَل محمولُ ) معترض، ولو افترضنا حذف االعتراض لتشكلت الجملة اآلتية

أي معنى، فهو نكرة، وال يتم معناه إال باإلضافة والجملة في هذه الحالة ال تقدم أي معنى معقول، وحتى 

ال يقوى الخبر على إفادة المعنى  فإنها ال تؤدي المعنى إذ( كل ابن أنثى محمول) وله على المضاف إليهدخ

وال يستقيم معها المعنى المفيد، فهل هو محمول في رحم أمه ؟ أم محمول  في البيت، وتتعدد التأويالت هنا،

من حيث كلفة العيش ؟ أم محمول على الراحة ؟ وليس هذا من قبيل تعدد التأويالت المفيدة للمتلقي، وإنما 
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من تناول البيت بما فيه من اعتراض، وبه تتبلور الفكرة، ويتوصل  -نىعلى مستوى المع -الفائدة تتحقق

آيل للموت، ( كل ابن أنثى )إذا كان المعنى القريب يعني أنلمعنى المعنى المكتنه مفردات البيت الشعري، ف

ط فثمة معنى أبعد يفيده السياق؛ والمتمثل في الحالة النفسية الصعبة، التي وصل إليها الشاعر؛ من إحبا

 .وخذالن ويأس، ولم نكن لنصل إلى ذلك، لوال ما دخل البيت من اعتراض

: واالعتراض بين المبتدأ والخبر مكرور في القصيدة، وتجنباً لإلطالة نشير ألرقام األبيات الواردة فيها     

 (1 ،3، ،32 ،12 ،20، 23.) 

 :بين معمولي النواسخ

التطبيق عليه هو  ه أهمية، بل وإن المثال الذي نود  وهذا الضرب من االعتراض ال يقل عن سابق     

السبب والممهد للمثال السابق، يقول كعب
1
: 

قَـخخخخخخخخخخخـت   َراَعي ــخخخخخخخخخخخـَها إِّذَا َعـرِّ َب ذِّ  َكخخخخخخخخخخخأَنَّ أ و 

 

خخخخخخخخخخخخـَع بِّال قُـخخخخخخخخخخخخـورِّ ال عََسخخخخخخخخخخخخـاقِّيلُ    َوقَـــخخخخخخخخخخخخـد  تَلَفَـّ

 

ــخخخخخخـداً  َطخِّ بَخخخخخخاُء ُمص  ر  َمخخخخخخـاً يََظخخخخخخـل  بِّخخخخخخهِّ ال حِّ  يَو 

 

لُخخخخخخخخخـولُ   ـخخخخخخخخخـسِّ َمم  يَخخخخخخخخخـهُ بِّالشَّم   َكـــخخخخخخخخخـأَنَّ َضــاحِّ

 

يخخخخخخخـُهم  َوقَخخخخخخخد  َجعَـلَــخخخخخخخـت   مِّ َحادِّ  َوقَخخخخخخخاَل لِّل قَخخخخخخخـو 

 

خخخخخخخَن ال َحَصخخخخخخخى، قِّيلُخخخخخخخوا  كُض  بِّ يَر  ُق ال َجنَخخخخخخخادِّ  ُور 

 

َراَعخخخخخـا َعي َطخخخخخخـٍل نَــخخخخخخـَصفٍ   َشـخخخخخـدَّ النََّهخخخخخخـارِّ ذِّ

 

يــ  ــخخخخخخخخخـدَ َمثَـاكِّ  ــخخخخخخخخخـلُ قَاَمــخخخخخخخخخـت  فََجاَوبَـَهخخخخخخخخخـا نُك 

 

ن وهذه هي الجملة الرئيسة المتشكلة م" ذراعا عيطل.....  كـأنَّ أوَب ذراعيها:" يتمثل الشاهد في قوله     

، والخبر يأتي في البيت الثالث على البيت الذي (أوَب ذراعيها) ، واسمهاإحدى أخوات إنَّ ( كأن) الناسخ

فهذا االتساع بين اسم كأن وخبرها، لم يكن فراغاً وإنما تشكل من عدد من ( ذراعا عيطل) ى هذا االسمحو

وكلها جاءت في تصوير قدرة الناقة؛ راحلة الشاعر، فأخذ بعيداً وجمع بين  الجمل التي مثلت االعتراض،

لتلك الجمل داخل أو مما أراد أن تكون عليه، والمتتبع  المؤتلف والمختلف ليوصلنا لما اتسمت به ناقته،

إلى أن هذا البناء المركب لم يصدر عن نفس هادئة؛ ولكنه صادر عن موقف " االعتراض يخلص

مضطرب، معك ر تأتَّى للشاعر بسبب تضاؤل األمل الذي تبدى على صورة السراب الخادع لتنكشف 

"والدمار الصورة على إحساس حاد بالموت
2

الة التي كان ، ولم يكن يتحقق للشاعر هذا التصوير للح

لوال هذا النمط العدولي الذي لجأ  كمتلق للنص -عليه الصالة والسالم -ولسا للرعليها، ويرغب في تقديمه
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المبتدأ والخبر عالمتي تنصيص لما جاء بينهما من تصوير ليوقع  -ركنا الجملة الرئيسة -إليه، حيث مثل

 .أكبر األثر في نفس المتلقي

ى ا العدول االعتراضي جاء محققاً تماسك البنية النصية للقصيدة، المفضي إلومن زاوية أخرى، فإن هذ    

ونيل الجائزة المتمثلة في بردته عليه السالم، لتكون عالمة على  -ملسو هيلع هللا ىلص -نيل الشاعر العفو من رسول هللا

 . القصيدة

 .(31 ،32، 23) تية أرقامهاومثل هذا االعتراض يقع في األبيات اآل     

 : الفاعل –الفعل 

في حالة ( فاعل+ فعل )حيث تأتي الجملة على النحو اآلتيمن المتالزمات في العربية الفعل والفاعل،      

عندما يكون الفعل متعدياً، وفي األصل أن تكون العناصر ( مفعول+ فاعل+ فعل )أو كون الفعل الزماً،

قبيل التوسع في المعنى المتحقق من األصلين متتابعة دون اعتراض، ولكن الشاعر يعدل عن هذا من 

المتالزمين، ومما ورد في البردة من هذا القبيل، قوله
1
: 

 فََمخخخخخخخخا تَخخخخخخخخدُوُم َعلَخخخخخخخخى َحخخخخخخخخاٍل تَكُخخخخخخخخوُن بَِّهخخخخخخخخا

 

ُن فِّخخخخخخخخخخخخي أَث وابَِّهخخخخخخخخخخخخا ال غُخخخخخخخخخخخخولُ    َكَمخخخخخخخخخخخخا تَلَخخخخخخخخخخخخو 

 

وجاء بينهما االعتراض  ن، والفاعل الغول،الفعل تلو  ( ن في أثوابها الغولتلو   :)يقع الشاهد في قوله     

 (. في أثوابها ) رور والمضاف إليهالمتمثل في شبه الجملة الجار والمج

-مرتبط بالفاعل ونلحظ أن االعتراض ينفتح على عنصري الجملة؛ فإذا كان التلون المكتنه بالفعل،     

ي األلوان المتغايرة فإن شبه الجملة االعتراضية تنقسم بينهما على المستوى النصي، فاألثواب ه -لغولا

-ومن ثم هي (الغول) المضاف إليه، يعود على الفاعل" الهاء" المشار إليها في الفعل، وضمير الغائب

 .تفيد في تفسير عامل الربط بين الفعل وفاعله -جملة االعتراضيةال

 :الصفة ـ الموصوف 

والموصوف، من ذلك قوله ال نعدم أمثلة في القصيدة على هذا الضرب من االعتراض بين الصفة     
2

 : 

ضِّ َعخخخخخخن  عُخخخخخخُرٍض  فَت  بِّخخخخخخالنَّح   َعي َرانَخخخخخخةَ قُخخخخخخذِّ

 

رِّ َمف تُخخخخخخخخخخولُ   و  فَقَُهخخخخخخخخخخا َعخخخخخخخخخخن  بَنَخخخخخخخخخخاتِّ الخخخخخخخخخخزَّ ر   مِّ

 

أما االعتراض فيتشكل ( مفتول )لوصفوا( مرفقها) يتمثل الشاهد في الشطر الثاني، حيث الموصوف     

نقدم  ، ولكي نتبين أهمية هذا العدول(عن بنات الزور) ليهمن شبه الجملة؛ الجار والمجرور والمضاف إ

وإذا أرجعنا البصر فيه على هذه الحال، وجدنا أنه يذهب ( مفتول –مرفقها:) ليكون الشاهد دون اعتراض

بنا إلى عيب في الراحلة، إذ الفتل عيب يؤدي إلى العرج، وعدم االستقامة في السير، أما إذا قرأنا الشاهد 
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اعتراض، فإن المعنى يستقيم، إذ يعني الفتل هنا القوة؛ ألنه يتأتى في توصيف ما يحمل المرفق بما فيه من 

وهي األضالع المتصلة بالصدر، أما في الحالة األولى فإن الفتل ( بنات الزور) عضل ينبو ويبرز عن من

 .يكون بخروج أو انزالق المرفق من أصل موضوعه

لكي نفهم " عالقة متبادلة وأصلها التكامل فـلية النص وجزئيته هي وبهذا ندرك بأن العالقة بين ك     

فهم  العناصر الجزئية في النص، ال بد  من فهم النص بكليته، وهذا الفهم للنص بكليته، ال بد  أن ينبع من

"العناصر الجزئية المشكلة له
1

 .نجده في البيت الثالث من القصيدةومثل هذا الضرب من االعتراض ، 

 

 لخاتمةا

وكشف الجانب التطبيقي مدى اعتماد الشاعر  ،الدراسة األهمية األسلوبية للعدول في النص تأظهر     

 .نيتي القصيدة؛ الشكلية والمعنويةفي قصيدته على العدول في إقامة ب

 .سياقتوقع في المبالال   مفاجأتهو ،تجذب المتلقي بدهشتها ،ح النص لغة مكثفةمنكما يفضي العدول إلى      

ً  ،صف الذهني عند المتلقيعللعدول التركيبي دور فاعل في إحداث الو      في إعادة  مما يدخله مشاركا

 .وتتباين أحيانا أخرىتشاكل أحياناً تالتي قد  ،والقراءات النص تعدد التأويالت حيمن، وإنتاج النص

بكسر  يكن لم ،من أن الخروج على المعيارية ،من اإلشارة إلى ما أكدته الدراسة في تطبيقاتها بد   الو     

للشعراء  -وجه الخصوص وعلى -ه اللغة لناطقيهاتيحوإنما هو التوسع بالمقدار الذي ت، لفتهااخالقواعد أو م

 .داخل الدراسة هم كما أشرنا آلراء القدماء فينم

 ألن ها تعد   ؛التي لم أضمنها هذه الدراسة ،ف القصيدة من أضرب العدولنالتنويه إلى ما اكت أخيراً أود  و     

 .ولذا ارتأيت أن أجعلها في بحث مستقل بمشيئة هللا تعالى ،خارج العدول التركيبي

 وهللا ولي التوفيق

 

 

                                                             
 .22، ص1222، 2الدار البيضاء، ط ، المركز الثقافي العربي،نصر حامد أبو زيد إشكالية القراءة وآليات التأويل -1
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 من االستيعاب إلى الوقع الجمالي النقديخطاب الفي  الوظائفتحوالت 

 قواعد اإلبداعالشعرية وبحث في 

 

 

مداس عمار أحمد. د  

 قسم اآلداب واللغة العربية

 كلية اآلداب واللغات

الجزائر/ بسكرة -جامعة دمحم خيضر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة

 من التواصل إلى التمرير 

ياكبسونان ك     
 
بحيث يتعالق كل عنصر مع ما يناسبه من  ،قد حدد العناصر اللغوية الستة بوظائفها 

وكل العناصر بوظائفها ترتبط أساسا بالوظيفة  ،مهما في بنية النص األدبي عموما وظيفة تؤدي دورا

الشعرية
 
التي تميز النصوص األدبية عن غيرها وتعطيها بعدا فنيا وجماليا يصنع التميز والتفرد، في  

                                                             
 .2 ، ص811 ،  الدارالبيضاء، المغرب، طدمحم الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، : رومان ياكوبسون، قضايا الشعرية، تر - 

2- Roman Jacobson, Essais de linguistique générale, édition de Minuit Paris, 1970, p30-31. 

. 77-42وص   رومان ياكوبسون، قضايا الشعرية، ص: وينظر.إن النص عنده تغلب عليه الوظيفة الشعرية  
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قالب األصل فيه إقامة عالقات التواصل
 
بنية اإلخبار واإلبالغ 

 
غير أن هذا التصنيف على جودته لم  ؛

وفق مستجدات  يبق جامدا وال غير قابل للتحويل والتغيير، بل سعى باحثون كثيرون إلى إعادة صياغته

الدرس اللغوي واللساني والخطابي كما سيأتي، بل تحول الموضوع من لسانيات الجملة إلى لسانيات 

الخطاب؛ ولذلك يجد الباحث في النحو والتراكيب ما يحيل رأسا إلى هذا التوجه حيث الوظيفة مرتبطة 

بغيرها من الوظائف داخل نموذج من العالقات النحوية والتركيبية
 

ليه تأتي الوظيفة بمعاني متنوعة وع، 

ما يرمي إليه الباحث؛ فقد كان ياكبسون يراهن على أدبية النص األدبي وعلى تواصليته، ولذلك جاء  وفق

مفهوم الوظيفة عنده داخل كوكبة من الوظائف أقل ما يقال عنها إنها منسجمة في بنيتها، وفي زمانه كان 

ليد الطولى في فرض هذا التوجه بل وفي قبوله والعمل به، إذ كان لبنية النص اللغوية وللمنهج البنيوي ا

واعتماد النسقية  نصالثورة حقيقية في ميدان الدراسات اللغوية واألدبية بعد التخلي عن كل سياق خارج 

 .والنصية

 النص في القارئ/من هنا صار حديث الوظائف والخط األسلوبي والتفرد بفعل ما يصنعه أفق الخطاب      

أمرا متميزا؛ فكثرة األنا وما دخل في ما ينوب من ضمير عن المتكلم يولد التعبيرية التي صارت مع المد 

وما دخل في ما ينوب عن " أنت "األسلوبي ظاهرةً تضاهي ظاهرة االنطباعية أو التأثيرية المتعلقة بـ

الغائب، أو ما دلَّ على المخاطب، وكذا ظاهرة المرجعية المتعلقة بالمرجع وما دخل في رواق ضمير 

االتصالية والماورائية المتعلقتين : -أي الوظائف -ومنها أيضا ،صية داخلية أو إحالة نصية خارجيةإحالة ن

تحوالت الجذرية، التي بإقامة االتصال والسنن، لتبقى الشعرية أعلى وظيفة يمكن الحديث عنها بعد ال

لحق هذا التحول من اصل إلى شعرية الكتابة، وما في تحوله من شعرية التو" الشعرية "لحقت مفهوم

 .غموض وإبهام

وتأتي الوظيفة التأثيرية بالغة األهمية بوصفها المهاد األول لصرف المنتوجات الفكرية وتسويقها      

كما تأتي الوظيفة  ،اإلقناع عبر الخطاب لغةً وصورةً  الرتباطها بالبعد النفعي، وذلك بفعل توجيه رسالة

الموضوع في الواجهة وجعله مستقطبا أن يوضع إذا تم التركيز عليها على  هانفس ة فيه باألهميةالمرجعي

دون غيره، بما يغير األفكار المسبقة والمرجعيات األولى، ويدفع عنه صورة الجهل، ويحل صورة الجديد 

تغير ذهنية المتلقي، مما إن المهم في هذه الحال أن ت ما سبقه مما يكتسي طبيعة مشابهة الناسخ والدافع لكل

                                                             
1 - Michel Aucouturier : le formalisme russe , presses universitaires de France, Paris , 1994, p19-20. 
- Shirley Thomas Carter, la cohérence textuelle, pour une nouvelle pédagogie de l’écrit, l’Harmattan, 2000, p66 

en parlant de dynamisme communicatif الدينامية التواصلية.  

: وينظر.   - ، ص008 ،  نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط.. أحمد مداس، لسانيات النص: ينظر - 

، 0 0 أحمد مداس، النص والتأويل، منشورات مخبر وحدة البحث والتكوين في نظريات القراءة ومناهجها، قسم األدب العربي، جامعة بسكرة، 

تعيينا إلطار التلفظ واإلبالغية أو اإلخبارية، أو التواصل معتمدا على أعمال جون ديبوا في معجمه، وأوريكشيوني في التلفظ،  7  -4  ص 

وإميل بنفنست وميشال ريفاتير في أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة، ورومان ياكوبسون في . ودبوغراند في النص والخطاب واإلجراء

 . ، وفان ديك في نظرية األدب في القرن العشرينقضايا الشعرية

3 - Shirley Thomas Carter, la cohérence textuelle, p195. L’approche fonctionnelle. المقاربة الوظيفية 
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يجمع بين الوظيفتين المرجعية والتأثيرية في خطاب واحد، ويعتد بتداخل الوظائف، ويضع الوظيفة 

 التعبيرية وصورة تقديم الخطاب في موضع مساءلة نجاحا وفشال، تأسيسا للفعل التواصلي والتفاعلي على

 .خلفية الذهن في إدراك المنجزات

اصل الواجب والمقنن للفهم فال بدَّ من إجراء صورة الوضوح على الخطاب، ضمانا وعلى اعتبار التو    

وقد يعتمد على الصور الحسية والصور الذهنية  ،نا له في عملية الترويج والتبليغلالتصال وصو

 .والوجدانية والملفوظات الالفتة في ذلك، وهي التي ال هدف لها سوى صيانة االتصال ووضوحه

استخدام سنن مشفر يسعى في نهاية المطاف إلى التأثير وتغليب محمول خطاب على غيره  ال شك في     

د عليه من  ،صفة اإلقناع أوال ليحصل االقتناعبعد إكسابه  إن ذهن المتلقي وعاء يتم استغالله بما تعوَّ

ذلك بربط لنجاعة، وواله، فيحقق الخطاب بذلك النجاح  استخدام لغوي، ليفهم ويقتنع ويقتني ما يروج

 .العالقة بين األشكال اللغوية واستعماالتها، وإدراك العالقة بين الدوال ومدلوالتها

قد قدمت نموذجا معدال لنموذج التواصل عند ياكوبسون،  أوريكشيونيفي هذا المضمار كانت      

النفسية، ليتقابل  فأضافت للعناصر الستة ما اقترحت تسميته بالكفاءات اللسانية وغير اللسانية والتحديدات

نموذجا التشفير والتأويل عند قطبي عملية التواصل
 

، كما فعل جون ميشال آدام بإضافة المعارف التداولية 

ومعارف العوالم المقدمة
 

، وصار األمر من اللسانيات إلى السيميائيات، ومن اللغة إلى الخطاب، ومن 

إلى التحول الداللي، والخروج إلى الهدف الخطابي الثبات إلى اإلفراغ والملء، ومن االستقرار الداللي 

 .أوستين، والتمرير كما هو عند جون ميشال آدمكما هو عند 

قد يتعارض وضع الوظائف السالفة والوظيفة الشعرية، ألن األصل في الخطاب الوضوح والسهولة      

وهو األمر الذي أدى إلى عملية ، تباطه بالفهم واإلدراك أقل حدةً والنجاعة، مما يجعل وضع الشعرية في ار

جورج يول التعاملية والتفاعلية كما هو عند : اختزال لكل هذه الوظائف وذوبانها في وظيفتين جامعتين فقط

 .وجيليان براون

يجمع الباحثان الوظائف السالفة في هاتين الوظيفتين الجامعتين، ويمكن االصطالح على اختزال      

يُراد بها المد التداولي  الوظيفة التعامليةلتحقيقهما الحاجة من حيث االستخدام والتواصل؛ فالوظائف فيهما، 

عند غيرهما، إذ تتعلق بنقل المعلومات وتبادلها بطريقة تفصيلية وصحيحة وفق منطق االستعمال، ليكون 

الفهم على قدر التداول دفعا لكل سوء تقدير للرسالة
 

ا لغة اللذان تستقيم بهمهو الوضوح ورفع اللبس ، 

                                                             
1 -Orécchioni C.K, l’énonciation, de la subjectivité dans le langage, Librairie Armond Colin, Paris, Fance, 1980, 

p17-18. .علم النفس والتحليل النفسي والثقافة والموسوعية واإليديولوجيا: وتتحدث عن  

2-J.M.Adam, textes types et prototypes, récit, description, explication et dialogue, Nathan, Paris, 4e édition, 

2001, p14. الذهنية الفضاء الداللي وكون المعتقدات والفضاءاتوقد تحدث عن   

، 887 س، .ع.جامعة الملك سعود، الرياض، م: دمحم لطفي الزليطي ومنير التريكي، النشر العلمي والمطابع: براون ويول، تحليل الخطاب، تر - 

 . - ص
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وأما الوظيفة التفاعلية ،التواصل واإلخبار والتداول
 
فهي ليست تفاعلية القراءة كما قد يُفَهم، ولكنها ما  

على وسائل إقامة  عند رومان ياكوبسون، مع تركيزهمايقوم مقام الوظيفة التواصلية ذاتها كما هي 

 .التواصل ونجاحه

اء أتعلق سو ،ان بهذه الصورة كافيتين إلحداث الفعل التواصلي الناجح والناجعتكون الوظيفتان السالفت     

عادة بجملة المؤثرات ممثلةً في نبرة الصوت ومالمح  باللغة المكتوبة المرتبطتين ماألمر باللغة المحكية أ

سبة للفهم عند الوجه وأشكال الوقفة والحركات، مع مراعاة فارق التلفظ والكتابة في إحداث التغييرات المنا

المخاطب/المتلقي والبيان عند المتحدث
 

نقل المعلومات واآلراء والمواقف ، ألن المسألة مرتبطة أصال ب

الشخصية، والتأثيرات المرغوب إحداثها في االعتقاد والرأي والموقف، بوصف ذلك مادة الرسالة 

 .المتبادلة بين المتخاطبين

تشكالن وظيفة التواصل؛ فالتفاعل يقيم عالقات االتصال تهيئةً لبدء ويحتمل أن تكون الوظيفتان معا      

عملية نقل المعلومات التي تؤمنها الوظيفة التعاملية، والقصد هنا هو عقد روابط االتصال وإقامة عالقات 

وقد يفهم أيضا اختالف بين الوظائف الثالث، لتنتفي وظيفة  ،تسمح بممارسة الوظيفة التعاملية كالمية

الوظيفة التفاعلية عند  ويحتمل أيضا أن تنوب ،ما يقوم مقامها وهذا احتمال آخر واصل أصال لوجودالت

عن وظيفة إقامة االتصال وصيانته أو  -وهي وظيفة من وظائف التواصل في نموذج ياكوبسون -الباحثين

الذي تتعلق به  رسالةعن عنصر ال( اإلخبار واإلعالم )هية، كما تنوب الوظيفة التعامليةالوظيفة االنتبا

وهو صنيع قد يفسر ظاهرة التحول في الوظائف زيادةً ونقًصا، إجماال وتفريقا، وربما ، الوظيفة الشعرية

تمايزا كما هو الحال هنا بإظهار أدق الخصائص والصور التي تبحث في الوظائف وما تعلق بها من 

 . ليلعناصر وفق وجهة النظر التي تتم بها عمليات الدراسة والتح

إن اإلشكال ليس في الواضح والمعلوم القائم على اإلخبار بلغة التداول والتواصل ذات المعالم البّينة،      

وإنما يتعقد الموضوع حين يصير اإلخبار فنيا يتكئ على الحدث االجتماعي أو النفسي أو التاريخي أو 

في بساطتها دون أن تستغني عن لغة اإليحاء  غيره بلغة تميل إلى الترميز والتشفير، أو تعتمد لغة اإلعالم

 .والتضمين التي تبيح التمرير تصريحا أو تكنيةً 

من هنا يصير الحديث إلى تحليل الوظيفة االتصالية بعد تصور بنية اإلخبار والمعلومات، وعالقاتها      

االستنتاجات  باإلطارات المعرفية والمدارات واألنساق والمخططات والنماذج الذهنية، الستخالص

الالزمة وفق عمليات االستدالل
 
الرسالة، ويصير /بوصفها آليات تسمح بقراءة وتحليل بنية الخطاب 

                                                             
 .2- السابق، ص - 

حقيقة التواصل والتفاعل والتعامل يركز الباحثان على الخطاب المحكي، ويبرزان الفروق بينه وبين الخطاب المكتوب تعيينا ل. 4السابق، ص - 

 .منه 1 -4 تنظر ص. ومن ذلك الحديث عن عن الوظيفة التخزينية ووظيفة نقل اللغة من مجال الحكي إلى مجال الصورة المرئية. اللغوي

 .  1  -70 السابق، ص: ينظر  - 
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الموضوع إلى ثنائية االستيعاب واإلدراك من جهة، والبيان والبرهان من جهة ثانية، بوصف األخيران 

 . في باب التماسك النصيبرهنة على صحة األولين، حتى وإن كان الباحثان قد أوردا هذا الجهد 

الذي يتقاطع فيه الباحثان مع روبرت دبوغراند في رؤيته  -النصية/التماسك النصي -وهو الباب     

الجامعة بين التواصل والتداول تحقيقا للقصدية من وراء اإلخبار والمقبولية واالستحسان ورعاية الموقف 

التواصلي
 
كما  (visée illocutoire )ل الهدف الخطابيإن البحث في القصدية يفترض وجود احتما ،

؛ حيث يمتلك كل نص هدفا صريحا أو مكنيا، يشتغل على (J.M.Adam )يقول جون ميشال آدام

أو سلوكات المتلقي/و اتتمظهرات ومعتقد
 
 ق االتساق النصي، من جهة الترابطبما يحق ،

 ( coherence)المفهومي
 

ال  (J.Austin)وإن كان أوستين  ،أعمق من المستوى النحوي الداللي ، وهو

يقصد بالوظيفة التمريرية ما يريده آدام، إال أنهما مقتنعان بوجود هدف ألجله يُقام الخطاب، ويبذل 

المخاطب جهده ليبلغه بالصورة التي تثير االنتباه؛  فهو عمل يقصد إليه دون التصريح ليقع في دائرة الفهم 

 . واإلدراك

عند أوستين هو فعل التأثير المتعالق مع نتائج العمل بالخطاب ( Acte illocutoire )الفعل التمريري     

وما ترتب على ذلك من أفعال وسلوكات واعتقاد يحدث التحول في مسار ما للمتلقي
2
وعلى ذلك يكون  ،

نية التمرير متعلقا بالقصدية المرادة أصال في إنشاء الخطاب، وغالبا ما تكون مكنية أو مضمرة أو تضمي

حتى ال تبدو عليها صفة اإللحاح واالبتذال المذمومتين في التمرير، ولذلك يصطنع المخاطب من وسائل 

 .التمرير ما يوافق رؤياه من وسائل التعبير ومحموالتها الداللية؛ إيحاًء، وتلميحا، ومسكوتا عنهما

يقع التمرير
4
 :أوستين بـ وفق 

هد للمستمع بحقيقة الخبر وتقديمه له بوصفه حالة تمرير إثباتي، وهو فعل كالمي إثباتي، وتع - 

 .موجودة في العالم

 .الخبري ىالمحتو وفقتمرير توجيهي يجعل المستمع يتصرف  - 

 .تمرير إلزامي، يظهر التزام المخاطب بمحتوى الخبر الذي يؤديه - 

 .أعتذر، وشكرا: تمرير تعبيري، يحوي شرط الصدق المرافق للفعل الكالمي، كقوله -2

 .   كأنه قد تغيرإحداث تغيير في العالم بتمثيله وتصريحي، بتمرير  -4

                                                             
 .02 ، ص 881 ،  الكتب، القاهرة، مصر، طتمام حسان، عالم : روبرت دبوغراند، النص والخطاب واإلجراء، تر:  ينظر - 

2-J.M.Adam, op.cit, p22. 

 ( cohésion)، والمستوى النحوي الداللي يسميه الترابط الرصفي 0 السابق، ص: ينظر - 

، بيروت، لبنان،  ط سعيد الغانمي، ،دار العربية للعلوم ناشرون،:العقل و اللغة و المجتمع الفلسفة في العالم الواقعي، تر جون سورل، :ينظر -2

سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : بول ريكور، نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى، تر: و. 0 - 0 ،ص001 

 21، ص 00 ،  المغرب، ط

.0  -8  المجتمع الفلسفة في العالم الواقعي، صالعقل واللغة و جون سورل،:  ينظر - 5 
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األولى صورة اللغة العادية تصريحا، : وعلى هذا؛ فإن التمرير هو األثر الذي يثير االنتباه بصورتين     

 والثانية صورة اللغة المحملة تضمينا، وهو ما يحدث انتقاال من البسيط إلى المعقد؛ ألن الحقيقة المتلفظ بها

والتوجيه وااللتزام الظاهر والصدق المعلن والخفي واالنقياد لمحتوى القول وكل ما يرافق الرسالة الُمبلَغة 

يحول كيان المتلقي بمقتضى حال المتحدث، وهو ما يقع بإعمال الفكر والتأويل إلدراكه ذلك وفهمه وتقبله 

اب قد حصل والرسالة قد وصلت، معنى، إذ يمكن رفضه بوصفه مقتضى الحال، وحينئذ يكون هدف الخط

وبذلك تصنع الرسالة ومنتجها التمرير المعلن والخفي في  ،دف منه الصد والرد وعدم االمتثالإذا كان اله

 .المتلقي

وظيفة : في هذا اإلطار تعين في مدخل إلى علم اللغة النصي لصاحبه ديترفيهفيجر أن الوظائف أربع     

االتصال ووظيفة اإلعالم ووظيفة التوجيه، وكلها تُعنى بالتأثير األدائي في التعبير عن الذات ووظيفة 

ويقع التأثير الجمالي بطريقة عرض ذلك  ،فعية تحصل بها الفائدة من الخطابالعالم الحقيقي، وهي وظيفة ن

 وعليه؛ فاالتصال يؤدي دور إطار التواصل، واإلعالم دور؛ ليحقق المتعة والوظيفة الشعرية مجتمعا

اإلخبار، والتوجيه دور اإللزام بوصفه هدفا وغاية، مما يجعل التواصل برؤية ياكوبسون مغيبا داخل جملة 

من الوظائف، األصل فيها التعدد والكينونة والتضافر، بحمل فائدة بطريقة جمالية
 

غير أن المفيد في ، 

تفاق بين هؤالء جميعا على صورة وقد وقع اال ،نكالمه هو فعل التوجيه الذي يتقاطع فيه مع آدام وأوستي

وبقي اإلشكال في التحوالت الحاصلة بعد ذلك في  ،بالغ والتواصل والتوجيه والتمريربذاتها يقع معها اإل

 .  الفهم واإلدراك متنا وشكال

إن الصورة هاهنا تتوقف عند الفهم واإلدراك عمال بمحمول الملفوظ ال بشكله، إال أن اإلشكال يقع      

يتحول الشكل اإلخباري إلى ما يحمل المعرفة إخبارا وإعالما وقصدا، وإلى ما يحمل عبقا جماليا فيه حينما 

ما يستعصي فهمه، ليكونا حاضرين معا، مما يتطلب العمل على جبهتين؛ أوالهما االستيعاب والفهم 

قة تعنى بالرسالة وأخراهما البرهان والبيان، بما يصنع التناسب واالنسجام، ويحقق بنية تأويلية متس

وشكلها
 
الذي يمنح الرضى ويهب الغبطة 

 
الرسالة الجمالية ال تكمن في إيصال المعنى  )وعليه؛ فوظيفة ؛

(فقط، بل في القيمة التي تحملها في ذاتها
2

، لتجمع بين المتعة والمضمون المعرفي، وتفتح باب التحليل في 

 . قيمة إخباريةالشكل بوصفه قيمة جمالية، كما هو في المتن بوصفه 

                                                             
فالح يبن شبيب العجمي، النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود، الرياض، : ن ديترفيهفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، ترهاينة م: ينظر - 

 .4  -07 ، ص881 ط، .المملكة العربية السعودية، د

2 - Michel Aucouturier : le formalisme russe , p49-55 .رومان ياكوبسونوفيها حديث عن تالزم الشكل والمضمون عند .   

وفيهما يتحدث عن نص المتعة المفردة  27و ص. 8 ، ص منذر عياشي، منتدى مكتبة االسكندرية، ط: روالن بارت، لذة النص، تر: ينظر - 

 .  ونص اللذة

 . 2  ص، 881 ،  منذر عياشي، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، ط: السيميولوجيا، ترجيرو، علم اإلشارة،  -2
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تبين أن المرور من الرسالة في وضوحها إلى الكتابة في غموضها وإبهامها يشكل نمطا تمريريا، وهو      

فعل معلوم معروف في تراثنا الثقافي والمعرفي، يلخصه طبيعة العالقة الخالفية بين المحافظين 

والمحدثين
 

 .، وإن بدا هذا الخالف في صورة القول الشعري ونقده

 :النقد العربي القديمشعرية في القواعد ال -1

كان النقد العربي القديم قد اشتغل على تحديد خصائص الشعر وقواعد القول الشعري التي ترفعه من      

الكالم العادي إلى مصاف الشعر وفن القول؛ فتعينت طريقة العرب في مقابل طريقة المحدثين الذين ارتأوا 

المعلوم إلى الممكن القابل لإلدراك، مستأنسين بالثقافة الوافدة والمنطق تغيير المعيار من المحدد 

اإلغريقي، بل بالتوجهات العقدية الناشئة  في المجتمع العربي اإلسالمي يومئذ
 
المتعلقة بالفرق والطوائف  

 وجهه العقائدي والفكرياإلسالمية؛ فقد كان الشاعر ينظم شعره في كل اإلغراض المعروفة موافقا ت

وهو الهدف التمريري أو الوظيفة  ،بما يبيح االحتجاج أو يمنعه لغةً وعلى ذلك تقابلت الطريقتان  ،والفلسفي

التمريرية التي يرتبط إدراكها بالمنع والتصحيح لما خالف اللغة وخرج النصاب المسموح به في التعبير؛ 

المحدثين بعلة التحول المعرفي، فالرفض تمرير عند المحافظين بعلة المخالفة، واإلصرار تمرير عند 

 .واالنتقال من المعرفة الحسية إلى المعرفة الجدلية أو البرهانية، المرتبطتين بالعقل قبل النقل

يجري العمل على تتبع وظائف التقنين الشعري وفن القول في التراث، ثم االنتقال إلى العصر الحديث      

 .صل بها، والشعرية وما تعلق بهاللربط بين صورتي الخطاب اإلبالغية وما ات

طريقة العرب عمود الشعر كما عند المرزوقي في شرح ديوان الحماسة     
 
وكلها تستند إلى معايير فنية  ،

ومن ذلك أن ال يأتي  ،ف عليه الناس بأنه شعرعلى الشاعر أن يحافظ عليها ليكون شعره موافقا لما تعار

الشعر مخالفا العرف
2
إلى ما ليس منهأو ناسبا الشيء  

4
، متجاوزا العيوب الفنية

1
وقد نظروا إلى شعر  ،

                                                             
وفيه . 48 -24 ، ص  0 ، ماي 4 أحمد مداس، المحدثون ولغة االحتجاج، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد: ينظر - 

 . حديث مطول عن سبب الخالف بين المحافظين والمحدثين، وهو ما يتقاطع داللة مع هذا الموضوع

وما بعدها  11 ، ص4 0 ، جوان0 ة في التراث، حوليات جامعة قالمة، الجزائر، العدد أحمد مداس، المركز والهامش وحقيقة الشرعي: ينظر - 

 .في حديثه عن الطوائف والفرق اإلسالمية

،  أحمد أمين وعبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، ط: ، شرح ديوان الحماسة، تح(أبو علي أحمد بن دمحم بن الحسن) المرزوقي - 

شرف المعنى وصحته، وجزالة المعنى واستقامته، والتحام أجزاء النظم والتئامه، : وهي التي تقوم على: ي، وه  -8م ص 88 /هـ  2 

أحمد دمحم شاكر، دار المعارف، مصر، أضرب : وذكر ابن قتيبة في الشعر والشعراء، تح. واإلصابة في الوصف، والمقاربة في التشبيه، واإليجاز
القاضي علي بن عبد : وينظر أيضا.12، ص لشعر ويُحفظ، وجودة اللفظ والمعنى، واإلصابة في التشبيه،جالشعر وأنواعه، وما يُختار ألجله ا

،  دمحم أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي، المطبعة العصرية، بيروت، ط: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح: العزيز الجرجاني

 .   م، ص001 / هـ7 2 

أبو عبد هللا دمحم ) والمرزباني.  0 ت، ص.دمحم عبد المنعم خفاجي، د: جعفر، نقد الشعر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقدامة بن : ينظر -2

 .   هـ، ص 2  ،  المطبعة السلفية، القاهرة، (في مآخذ العلماء على الشعراء) ، الموشح(بن عمران

 .، ومنه عدم مالءمة المشبه به للمشبه وال المستعار منه للمستعار له   اني، الموشح، صوالمرزب. 02 قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص: ينظر -4

: ينظر. عكس التثليمالتذنيب وهو إضافة أسماء يقصر عنها العروض، ووالتثليم وهو   حشو البيت بلفظ ال يحتمل إلقامة الوزن،كالحشو وهو  -1

 .2  الموشح، ص: والمرزباني. 07 -01 نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر
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المحدثين والمولدين على أنه شعر ال يحافظ على تقليد به يقوم الشعر، فال يفرقون بين الممتنع والمتناقض 

وإمكانية تصورهما في الوهم نفيا وسلبا
( )

. 

(وتجاوز وغلو وخروج عن المقدارإسراف  )في شعر المخالفين ما وصفوه بأنه رأى المحافظون     
( )

، 

لك  يؤكد القاضي الجرجاني وكان ينبغي أن يوافق شعر المتأخرين شعر المتقدمين بناًء وشكال وفكرا؛ لذ

وتسلم السبق لمن وصف فأجاد، وشابه ... العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن )على أن

(فقارب
( )

العرب أودعت أشعارها من األوصاف والتشبيهات ما  )أن ونحوه قول ابن طباطبا العلوي ،

(أحاطت به معرفتها، وأدركته عيانها، ومرت به تجاربها
(2)

، وما خالف هذا ال يعطي التشبيه وال 

االستعارة إال غموضا وإغرابا في المعنى قد يتعين معه التعدد الداللي ووجوه التأويل والمعرفة، فيكون 

ينه وال ترفعه، واختفى عنه الفهم والمعنى حتى صار حامال لما ال يدرك، الخطاب قد اكتسى حلة تش

 .ويصعب تحصيله، وهو أشبه بما ال يحقق هدفا خطابيا وال معرفة قابلة لإلدراك

إن هذا األمر على ما فيه من اختالف يحقق غاية حداثية في الفكر المعاصر، مفادها االنتقال من فعل      

وإن كان المحدثون يرون لذلك هدفا ومعنى يدركهما المؤهلون  ،عل الكتابة الشعريةالهادف إلى ف التواصل

 . لذلك دون غيرهم

إن البطالن والمحال يحيالن رأسا على فساد االعتقاد، وهو الفساد الذي يسري على الشعر فيرثه،      

ال، وبخاصة إذا تم اعتماد لتغيب الشعرية والجمالية، وتبطل الوظيفة التي ألجلها أقيم القول الشعري أص

وجوب االتباع، وتحريم االبتداع، وخروج صورتي الوجوب والتحريم من الديني العقائدي إلى الشعري 

 .   األدبي، بفعل وضع العقيدة موضع تساؤل بل اتهام بالفسق والكفر واالبتداع والمخالفة

يرى المحدثون صنعة البديع     
(4)

، وغرابة المعنى
(1)

الناتجة عن الصياغة شكال من التميز والتفرد في  

التصوير، يمليه التطور والتجديد، وهو ما جوده الجرجاني ورأى فيه ميزة لم تكن للسلف على درايتهم 

بالشعر وفنونه
(7)

ليلخص المنطلقات الفكرية التي يؤسس عليها المحدثون استخدامهم للغة، تعيينا للمعرفة  ،

                                                             
. والمتناقض ال يكون، وال يمكن تصوره في الوهم، والممتنع ال يكون، ويجوز أن يتصور في الوهم. 201قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص: ينظر - 

 .هذا الكالم فيه شيء من المنطق والفلسفة ردا على التوجه الجديد في الشعر العربي يومئذ

، تعقيبا على بعض شعر أبي تمام، وهو الذي قيل ( إن كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل: )وفيهما  02 صو. 87 المرزباني، الموشح، ص - 

 (. أبو تمام يريد البديع فيخرج إلى المحال: )فيه

 .  الوساطة، ص - 

 .0 ،ص004 عبد العزيز بن ناصر المانع، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : تحعيار الشعر،  -2

، العمدة في محاسن (أبو علي الحسن)وابن رشيق . ، وفيهما حديث عن التكلف والطبع71 -77، ص  الشعر والشعراء، ج: ابن قتيبة: ينظر -4

، وفيها 8  ، ص م، ج 81 /هـ 20 ، 4دمحم محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، ط: الشعر وآدابه ونقده، تح
 . كلف المولدين والمحدثين في شعرهم القائم على البديع والصناعة اللفظيةيقع ت

في حديثه عن  77 ، ص 81 ،  دمحم الحبيب بن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط: حازم القرطاجني، المنهاج، تح: ينظر -1

سائد يقضي بسذاجة المحافظين وامتناعهم عن االنفتاح على كل ما هو غموض الملفوظ بالقصد واإلغراب والتمنع، وذلك إشكال؛ ألن االعتقاد ال

 . جديد من الثقافات الوافدة

ال يبصرها إال : )قوله  4- 4وفي ص. 0  م، ص 00 /هـ2 2 دمحم الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، : أسرار البالغة، تح: ينظر -7

وكان سبَّق . يقصد االستعارة(باع السليمة، والنفوس المستعدة ألن تعي الحكمة، وتعرف فصل الخطابذوو األذهان الصافية، والعقول النافذة، والط

والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتي فيه األفهام واألذهان، ال األسماع : )منه 0 -8 الحديث عن منهج الفهم بقوله في ص

 (. واآلذان
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دل المعرفة الحسية التي تجاوزها الزمن، وألجمها التطور، وصارت مرحلةً قديمة الجدلية والبرهانية ب

تعيَّن النظر في غيرها منهجا، ورؤية وبناًء، على ما تأسس عندهم في أبواب العقائد والتوحيد، وهو ما ال 

 . ازيتعلق بالشعر أصال إال من حيث هو لغة تستخدم للتعبير عن الحقائق وفق مبدأي الحقيقة والمج

وربما يكون للطبع والتكلف مكان في هذا االستحسان والقبول، عن طريق القصد الذي يحقق للملفوظ      

قيمته الشعرية
 
ما لم يقدح فيه استخدام مرفوض أو معنى معيب، كأن يتعين خروج الكالم من بيان اإلفهام  

يكن عليه مبدأ البيان واإلخبار قبل إلى تعمد غموضه، وحمل الناس على إعمال الذهن والتوقع، وهو ما لم 

 .ذلك

وعليه؛ فإن الدارس من الناحية الجمالية للشعر العربي القديم ال يجد ضيرا في االحتفاء بشعر المولدين      

والمحدثين والمحافظين على السواء، غير إن الناحية العقائدية هي التي تولد في الذهن رؤيا المخالفة 

 .والتغيير التي ال تلقى قبوال عند المحافظين كما تلقاه عند مخالفيهم والتعمد، بداعي التجديد

ومن هنا صار حديث قواعد اإلبداع مرتبطا ارتباطا عينيا بالعقيدة، ولذلك فالوظيفة االجتماعية      

ولم يكن يومئذ لفظ الشعرية معلوما بالمفهوم المعاصر على  ،رفية تسيطر على الوظيفة الجماليةوالمع

في " قواعد اإلبداع "اإلغريق، ولكنه ظهر بهذا المفهومالرغم من كالم بعضهم عن البويطيقا كما هي عند 

 .  النقد الحديث والمعاصر مع الشكالنيين الروس وغيرهم

 :في النقد الحديث والمعاصرتجليات الشعرية  -2

واستهدفوا بذلك تغليب  الشكالنيون اللسانيات نموذجا أساسيا للتحليل البنيوي النقدي للمحكيات، عدّ      

الوحدات  )الشعرية هي التالؤم الداخلي بين العناصر  بوصفالشكلية على األفعال األدبية النزعة 

فيه، وال يعيب  ، فيكون الشكل عندهم وحدة ديناميكية يكتسب حركة خاصة في كل سياق يستعمل(اللسانية

 . هذا المنحى غير أّن الشعرية تصطدم بمشاكل البنية اللسانية من حيث الفهم والوقع الجمالي

كما اعتبر الشكالنيون األدبية قضية جوهرية ترجمت حقيقة اهتمامهم بالشعرية من حيث هي استخدام      

خاص للغة
 

العالقات الخارجية، لتكون القضية ، التي ارتأوها موضوعا للدراسة األدبية دون االهتمام ب

 . الجوهرية في األدب األدبية بوصفها موضوعا للدراسة األدبية

وقد أخذت القصائد أشكاال حديثة غير التي عرفت بها، وبعث الشعر بلغة فنية جديدة ثائرة على عادات      

 ،ألن األفكار والمضامين ثابتةة؛ الماضي، فبدا التطور الحاصل في الحياة األدبية في أشكال تعبيرية جديد

والغاية من كل ما ذكرناه هنا أن الشعرية عند الشكالنيين كامنة في الطريقة والشكل؛ إذ هي بنيات لسانية 

عن غيره من بقية أنواع  ، التي تميزه(القوانين الداخلية )اب األدبي وفق مجموعة من العناصرتشكل الخط

قد عزلوا النص عن المحيط الخارجي وأحاطوه باستقاللية ال  -أي الشكالنيون -وهم بذلك ،الخطابات

                                                             
 .80وص 11، ص راء،  جابن قتيبة، الشعر والشع - 

 77ياكوبسون، قضايا الشعرية، ص - 
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وهي نقلة نوعية في ميدان النقد األدبي تخلت تماما  ،العالقات الداخلية المتحكمة فيه تخضع إال إلى جملة

عن كل المؤثرات وأعطت النص السلطة األولى، وللناقد أن يصل إلى أغواره متى تمكن من آليات التحليل 

 .وهو ما جعلنا نعتبرها بداية للنصية والنسقيةوالقراءة، 

وفي النص ، الوجداني من الشخصية اإلنسانية إن للناقد حسّا عاطفيا جماليا، ورغبة في إشباع الشطر     

توازن التعابير وسالمة األنساق اللغوية وامتزاجها بجودة التصوير، مما يحدث ردة فعل ألثر انعكاسي يقع 

 فتنشأ القراءة في شكل خواطر تحملها األشكال اللغوية األصلية منها والحادثة، مما يحققفي الذات الناقدة، 

 .للنص أدبيته ممثلةً في الشعرية

: الشعرية لفظ يوناني األصل، لذا يعمد بعض الباحثين إلى تعريفها بدل ترجمتها، فيقولون     

من الحقل الداللي للفظة على قول عبد وقولهم الشعرية كبديل عند الترجمة يحد  (poétique/بويطيقا)

السالم المسدي
 

، الذي يرى أن أوفق ترجمة لهذه اللفظة أن يقال اإلنشائية
 
 وفق–والشعرية عند ياكبسون ،

(موضوع علم األدب )هي -المسدي
 

، وهي العوامل التي تجعل األثر أثرا أدبيا، وهي مما شكل قضية من 

قضايا الشكالنيين الروس
2
. 

ياكوبسون على النسيج الصوتي وقضايا الداللة والتواصل ووظائفه اللغوية بوصفها مداخل  يركز     

نصية تحقق الشعرية
4
عند استخدامها استخداما خاصا، يقتضي من الباحث معرفة لسانية علمية، ألن  

الشعر فن لفظي
1
اك المتعة ليكون الجمع بين الشعرية والمعرفة اللسانية سالحا يسهم إلى حد بعيد في إدر ،

الشعرية
7

 . ، وربطها بالداللة عمال بالمزاوجة بين المتعة والوظيفة

وإذا كانت الشعرية     
1
هي مجمل القواعد والقوانين المتحكمة في اإلبداع، فإنها ال تنفك عن اللغة  

 -باطابوصفه خ -بوصفها وسيلة تعبير، كما ال تنفك عن النظم واألبنية اللغوية، مما يكسب األثر األدبي

أساس العملية النقدية، توخى فيه الدارسون إدراك الحقائق ( األثر )جماال وتكامال فنيا، حتى بات

الدين المناصرة مسح تاريخي ومنهجي ومعرفي لتطور  والجماليات؛ ففي كتاب علم الشعريات لعز

عرض من تراثنا الشعرية وفق المذاهب والمدارس النقدية عند العرب والغربيين على حد السواء؛ فقد 

وابن  ،والجرجاني ،والمرزوقي ،واآلمدي ،والجاحظ ،وابن سالم ،العربي اإلسالمي آراء ابن قتيبة

                                                             
 . 7 ، ص 81 ،  األسلوبية و األسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط: ينظر - 

 . 7 السابق، ص - 
 .رومان جاكوبسونوفيها نسبة هذا التعريف ل.  7 السابق، ص - 

4- Michel Aucouturier, le formalisme russe, p21-43.. ،المثال هنا لقضايا السرد من حيث التحفيز الواقعي والجمالي والتأليفي

 والحوافز التي تغذي السرد برمته 

 . 77-42رومان ياكوبسون، قضايا الشعرية، ص -4

 .  السابق، ص: ينظر -1

 .  السابق، قضايا الشعرية، ص: ينظر -7

مفهومها، وإنما المراد هو التحوالت التي لحقت هذا المفهوم وبخاصة من الناحية ليس الهدف في هذا المقال تعريف الشعرية واالشتغال علي  -1

 .اإلجرائية
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وغيرهم ،وقدامة بن جعفر ،طباطبا
 
بما أفاده العنصر األول من هذا البحث من عناصر ممثلةً في المحاكاة  

 . عياره، وصوال إلى نظرية النظموالصنعة، والفحولة والصورة، وعمود الشعر و، والتخييل، والطبع

نجليز بقيم الخيال واللذة والتعبيرية ونقد الحياةوعند الغربيين عرض شعرية اإل     
 

، كما عرض آراء 

الشكالنيين الروس مع التركيز على الخصائص الصوتية والربط بين اللسانيات والشعرية
 

، ثم عرج على 

شعريات البنيوية والسيميائيات والتفكيك
2
. 

وكان صدر كتابه بمفهوم الشعرية على أساس أنها العناصر العليا المطلقة التي تميز الخطاب األدبي     
4

 ،

األدبي
4

، جامعا بين الفجوة والتوتر والمسافة الجمالية، والالنحوية واالستعارة والمفارقة واالنزياح، 

ليقترح مفهوم المنهج المونتاجي بوصفه محددا للشعرية األدبية
1
. 

أحمد مطلوب على مناقشة الشعرية من حيث هي شيء قابل لإلدراك، ومتعدد الوجوه، لم وجرى      

يخرج في صورته النهائية عما تمَّ الحديث عنه مع الجرجاني مع فارق الزمن، ليتقرر عنده أن الشعرية 

" -رأيه وفق -فقد يراد ،ل من شعريته على قدمها وتراثيتهاالحديثة نسخة شبه مطورة إن لم نقل طبق األص

"بالشعرية الطاقة المتفجرة في الكالم المتميز بقدرته على االنزياح والتفرد وخلق حالة من التوتر
7
وقد  ،

وعلى  ،ف في متون البالغة ومقاييس النقديراد بها الفن الذي يضع األصول ويرسم الحدود، وهو ما عر

وما القول " في المصطلح والتعليل،هات النظر ذلك فالعرب ال يجهلون مواطن الشعرية وإن اختلفت وج

"بالفجوة ومسافة التوتر بنقيض لما قالوه
1
. 

وتكون  ،لك يتفاوت الكالم والمعنى الواحدإن الشعرية ال تقاس إال باالبتكار والمعاني الخاصة، ولذ     

الشعرية في خرق اللغة المتمثل في المجاز أو االنزياح
8
وطةً بذوي وتكون القدرة على إدراك الشعرية من ،

بذوي النهى وأهل العلم ممن يحسن اإلدراك والتخريج
 0
ولذلك يقر أحمد  -وهو كالم الجرجاني بتصرف -

مطلوب بأن تفسير المعاصرين األجانب للشعرية ال يخرج عن أسس عبد القاهر، فمالمحه واضحة، وإن 

اختلف المصطلح
  

سات النقدية، مما جعله يشير إلى أن البالغة بدأت تستعيد مكانتها في الدرا
  
. 

 :في هذا الطرح      

 .غموض المفهوم لما فيه من شك ونسبية، مما ال يعطي يقينا عمليا -
                                                             

وقد . 11- 4م، ص007 /هـ 1 2 ،  عز الدين المناصرة، علم الشعريات، قراءة مونتاجية في أدبية األدب، دار مجدالوي، عمان، ط: ينظر - 

 . عندنا طرح آراء أخرى في كتابه اقتصرنا على ما يفيد البحث

 .80 -14 السابق، ص: ينظر - 

 . 1 - 1 السابق، ص: ينظر - 

 .4 4-274السابق، ص: ينظر -2
 .7ينظر السابق، ص: ينظر -4

 .وفي الشق الغربي بعض الموافقة لما في هذا البحث. 0 -1ينظر السابق، ص  -1

 .80أحمد مطلوب، الشعرية،ص -7

 . 8السابق، ص -1

 . 8السابق،ص: ينظر -8

 . 8- 8السابق، ص: نظري -0 

 .. 8السابق، ص: ينظر -  

 . 8- 8السابق، ص: ينظر -  
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 . البالغة معيارية، واألسلوبية وصف وتحليل، وبينهما مسافة لم يتجاوزها أحمد مطلوب -

 . المشابهة والمقاربة في األولى، ال تعادل التباعد واإلغراب في الثانية -

وهل الشعرية حسبه كل صنف على حدة؟ أم هي كل ذلك على تعادل األصناف؟ أم هي كل ذلك  -

 مجتمع بعضه إلى بعض؟ 

 .حديثه عن الشعرية هو حديث الجرجاني، بمعرفة جدلية ال معرفة حسية وال برهانية وال عرفانية -

الوصفي بإمكانية ألسلوبية وفي المقابل يقارب هنريش بليت بين البالغة في بعدها المعياري وبعد ا     

البالغة المعيارية يمكن أن تصبح بالغة وصفية، بل أيضا بالغة تاريخية وتأويلية " التحول؛ ذلك أن

"تعكس بصورة نقدية وضعية تلقي الشارح للنص، إنها مؤهلة لتكوين أسس نظرية تداولية للنص
 
ويكون  ،

ا يؤسس للنقد اإليديولوجي والنقد ويكون تحولها إلى الوصف عبر ظواهر التلقي الهرمنيوطيقي بم

السايكولوجي
 
. 

تركيبية داخل النموذج النحوي، كما يقع  -في التركيب مشكال صورا سيميو -بليت -وفقيقع االنزياح      

 -في التداول ليشكل صورا تداولية داخل النموذج التواصلي، ويقع أيضا في الداللة ليشكل صورا سيميو

اقعيداللية داخل النموذج الو
 
 . الذي يجمع بين المداخل النصية ومنهج التحليل معا 

وعليه؛ فقد تجلت الشعرية في مظاهر الفجوة واالنزياح والمجاوزة وربما التوتر، مما جعل تسميتها      

 .بتجاور المتنافر أمرا ميسورا ومقبوال

 : شعرية الفجوة  -1.2

شكلية أو لعبة تمنح جواز سفر لدخول عالم الشعر ليست قضية " :يرى كمال أبو ديب بأن الشعرية     

عن الرؤيا،  الشعرية ال تسلخ عن المصير اإلنساني، ،عصور تحولت اللغة فيها إلى زخرف لقصائد أو

عن بطولة تبني اإلنسان ومشكالته وأزماته وصراعاته وأسئلته الممزقة التي يواجه بها وجوده المغلق، 

الشعرية والشعر هما  ،ه وبؤسه وتمرده ومطامحه وتطلعاتهوسحقوبها يواجه اضطهاده واستغالله 

جوهريا نهج في المعاينة، طريقة في رؤيا العالم واختراق قشرته إلى لباب التناقضات الحادة التي تنسخ 

نفسها في لحمته وسداه، وتمنح الوجود اإلنساني طبيعته الضدية العميقة، مأساة الوالدة وبهجة الموت، 

"الوالدة ومأساة الموتوبهجة 
2
 . 

 :محطات منهجية ومعرفية"أبو ديب "في كالم      

 ،لعبة تمنح الناقد وسيلة الدخول إلى عوالم النصوص عدّهاأنه أبعد الشعرية عن الشكالنية التي :  األولى

 .له، وهو ما يتجاوز األشكال ىيتراءفالهياكل الجامدة ال تتحكم في الحي المتحرك، كما 

                                                             
 . 8 ، ص888 دمحم العمري، إفريقيا الشرق، : هنريش بليت، البالغة واألسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، تر - 

 .1 -7 السابق، ص: ينظر - 

 .11السابق، ص: ينظر - 

 . 2 ، ص817 مؤسسة األبحاث العربية، بيروت،كمال أبو ديب، في الشعرية،  -2
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وصراعاته التي يواجه بها  ،وأزماته ،مشكالتهو ،عرية بالمصير اإلنساني، وبرؤاهارتباط الش :الثانية

وتنكشف من خالله المطامح  ،الوجود، وما يحمله من اضطهاد واستغالل وبؤس، مما يسهل التمرد

ع والتطلعات، وكأن كمال أبو ديب يتصور الشعرية في صراع بين واقع معيش مخيب لآلمال، وبين واق

مأمول بعيد المنال، هذا الوضع يحيي رغبة جامحة ذات طابع وجداني يتوسل فيه باللغة فكرا وجمالية، 

 .وهو كل متكامل ال ينقسم عن بعضه البعض

ارتباط الشعرية بالشعر، فهما نهج وطريقة في طرح الرؤى لمالمسة لب التناقضات المنسوجة في : الثالثة

 .يزة للوجود اإلنسانيوحدة تتجلى فيها األضداد، وهي م

 .ها في الفقرة الثانيةنوامل مؤثرة بيّ أن الشعرية هي نتيجة ذلك الصراع الداخلي الناتج عن ع: الرابعة

ا اة والموت، والبهجة والمأساة، إذحقيقة الطبيعة الضدية في الذات اإلنسانية، حيث تتساوى الحي: الخامسة

بين النقيضين، وتصير الوالدة مأساة وبهجة، والموت بهجة ما بلغت المعاناة الذروة، وانعدم التوازن 

ومأساة
 
فالطبيعة اإلنسانية يتضمنها النص في شكل تناقضات تحدّد طرفي الفجوة بين الواقعين  ،

االفتراضي والحقيقي، فيكون الشعر حينئذ قمة في العطاء الفكري، وغاية في األدبية واإلنشاء، حيث يكون 

اللغوي للمبدع وإمكانيات اللغة، والمسافة بينهما تسبب توترا لدى القارئ الناقد من  الشعور بين االستعمال

 .حيث الداللة أوال، ثم الحقيقة ثانيا وأخيرا المتعة

نظرية الفجوة في أصولها المعرفية ترتبط برومان إنغاردن، وهي من أسس األلمان في التنظير      

لنظرية جمالية التجاوب
 

ً اج ، إذ الفراغ يحت ليكتمل بناء النص بإضافات القارئ، الذي أصبح عندهم  ملئا

 . ركيزة الفعل النقدي

حاصل التوتر بين مفردتين " نظرية التأويل، أن االستعارة هي وأما التوتر؛ فقد ذكر بول ريكور في     

"في قول استعاري
 

، يستند في فك دالالته على عمل اإلسناد في الجملة التي تحمله
2

ا يولد صدمة ، وهو م

المشابهة التي من فكرتين متناقضتين، ويجري اإلدراك على اختزال تلك الفجوة أو المسافة بإقامة عالقات 

وتعطي للملفوظ معناه المراد في تلك الصيغة المخالفة للتواضع اللغوي المتعارف عليه ر،تفسر التوت
4
. 

يء من الشعرية من حيث االستخدام والتفسير، وشديب بين الرؤيتين ليعين  إن الواضح أن جمع أبو     

وعلى هذا يكون األمر مزجا بين اللفظ والشعور، والمتآلف والمتباعد في نسيج  ،اإلدراك والقراءة والتأويل

لغوي متنافر، يحدث التوتر، ويصنع الفجوة، ويحول االستخدام اللغوي من المعلوم إلى المفاجئ المدهش؛ 

                                                             
:  28 ، ص 814 أحمد درويش، مكتبة الزهراء، القاهرة، : في كالمه هذا تشابه كبير مع كالم جون كوهين في كتابه بنية اللغة الشعرية، تر - 

 (. والكالم الشعري هو في وقت واحد موت وبعث للغة)

 . 0 ط،ص.ت.حميد لحميداني والجياللي الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس، المغرب، د: تجاوب، ترنظرية جمالية ال: فولفغانغ إيزر: ينظر - 

 . 80بول ريكور، نظرية التأويل، ص : ينظر - 

 . 80ينظر السابق، ص -2

 . 8ينظر السابق، ص -4
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ثر الناجم عن الحدث، غير آبه بالغموض الذي يشتغل على المشابهة والمقاربة ألنه يحفر في النفس األ

 .فترض أن ال يقع على ذلك الوجهوالتنافر، جامعا بين الحسي والمعنوي في تعبير واحد، ي

أن يكون لكل دال مدلول واحد ولكل مدلول دال واحد، غير إن جدلية االستعمال " إن المتواضع عليه     

اللغة إلى تفاعل عضوي، تنزاح بموجبه األلفاظ تبعا لسياقاتها في االستعمال عن معانيها  ترضخ عناصر

الوضعية، فضال عما تدخله القنوات البالغية من مجازات ليست هي من المنظور اللغوي إال انحرافات 

دد مدلوالته من بّد أن تتع عن المعاني التواضعية األولى، وجملة ما ينتج عن ذلك أن أي دال في لغة ما ال

بد أن لها أكثر من دال في نسيج نفس اللغة  سياق إلى آخر، وكذلك فكل صورة ذهنية مدلول عليها ال

"المعنية
 

وما يعنينا من النص هو الحديث عن الدال والمدلول في اختالف السياقات وتعدد المدلوالت ، 

وبين السيميائية -بوصفها منهجا -وتقاطع ذلك مع االنحرافات األسلوبية، ومما يجمع قطعا بينها
 
على  

مدلوالت بذاتها، فإن  تنوع في االصطالح، فإذا كانت اهتمامات الثانية بنظام العالقات وتطابقها على

فيها بعد عن االستعمال المألوف، وهو اضطراب في نظام اللغة يصير  -على انزياحاتها وتحيزها -األولى

(الوقع اللذيذ ):نه نظاما جديدا، يسميه جون كوهيهو نفس
 
. 

وعليه؛ فسياق التركيب شراكة بين األسلوبية والسيميائية، وينتج عنه توليد المدلوالت، وهذه شراكة      

وف، ثانية، والثالثة فردانية األسلوب توافق االستعمال المقصود للعالمة اللغوية، وفي الحالين خرق للمأل

إنه ال يمكن اإلقرار بأي قيمة جمالية لألثر األدبي ما لم " :يقول المسدي ،من أجله جمعنا بين االتجاهين

نشّرح مادته اللغوية على أساس اتحاد منطوق مدلوالتها بملفوظ دوالها، ثم إنه ال أسلوبية بدون غرض في 

"أبعاد الظاهرة اللغوية في حدّ ذاتها
2
 . 

 .ن االنزياح والعدول واالنحرافال ينفك هذا الحديث جمعا بين السيمياء واألسلوبية والبنيوية ع     

 :شعرية االنزياح -2.2

بيون في تحديد مفهومه، األسلو دبما أن األسلوبية تقوم على االنزياح أو االنحراف، فقد اجته     

يراه مسبار العبقرية الخالقة، بينما يعرفه تودوروف باللحن المبرر غير الخاضع ( Spitzer )(سبيتزر)ـف

وينحو جون كوهين ثالثية الممارسات اللغوية؛ المستوى النحويلألشكال النحوية، 
4

والمستوى ، 

المرفوض والمستوى الالنحوي الذي يعطي للمبدع إمكانات االنزياح، ويذهب ريفايتر إلى تحديده  بالتعبير 

 المخالف للعادة باللجوء إلى النادر من الصيغ، على أن المعتبر عمليا هو خروج االستعمال اللغوي في

                                                             
 ". ومحاوالت في األسلوبية" و" األسلوبية " بيه ، ويحيل النظر إلى بيار جيرو في كتا41عبد السالم المسدي ، األسلوبية واألسلوب، ص - 

أحمد مداس، في ضوابط اشتغال العالمة السيميائية وتأويلها، قراءة في الفكر النقدي الغربي، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، : ينظر - 

 .وما بعدها  7، ص4 0 ،  2العدد

 . 8, 8ص"البالغة واألسلوبية "صاحبه في كتابه إلى  0 يعزوه المسدي في األسلوبية واألسلوب ص - 

 .   األسلوبية واألسلوب، ص -2

: ، وهو يعزو الكالم لتودوروف بمعنى أن تودوروف توسط النقل بين كوهين والمسدي إذ 0 نقال عن المسدي في األسلوبية واألسلوب ص -4

وي، والمستوى الال نحوي والمستوى المرفوض ويمثل المستوى الثاني المستوى النح:االستعمال يكرس اللغة في ثالثة أضرب من الممارسات "

 . 02 ص(littérature et signification, Todorov)  والمرجع كتابه "أريحية اللغة في ما يسمح اإلنسان أن يتصرف فيه 
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إلى حقيقة ( اللغة )ذ تحول الحقيقة االجتماعيةهنا تكمن الجمالية إ ،ته وأشكاله التركيبية عن المألوفدالال

 .يدة األسلوب تكون الشعريةعلى قدر االنحراف وعمقه وحَ أنه بحيث  ،فردية شخصية

يقطع عالقته ينبغي أن نالحظ هنا أن األسلوبية نقد معاصر ينطلق من النص األدبي لوال أنه ال      

كما هو الحال مع المناهج البنيوية، وأما باقي المباحث فهي مشتركة؛ فاألسلوبيون يجمعون بين  ،بصاحبه

 . والخطاب، والفن وسيلة ال تخلو من العلمية -با ومَخاَطبامخاط   -ثالثية اإلنسان

، تلميذ 114-  827 ( Bally )وية واألسلوبية، وجدنا شارل باليوإذا تتبعنا أثر الجمع بين البني     

سوسير قد تشبع باللسانيات البنيوية قبل أن يتوجه إلى األسلوبية تنظيرا وتطبيقا، إذ أرسى قواعدها 

 األسلوبية" ين األسلوبية والبنيوية في كتابه، إذ جمع ب810  -117 وأعطاها المنطلق، ثم تابعه سبيتزر 

محاوالت في األسلوبية " في كتابه( Riffatere )وأما ريفاتير ،844 الصادر عام " والنقد األدبي

ا منها، ال ينفك عنها وال ، فقد وضع األسلوبية في سياق البنيوية وجعلها جزءً  87 الصادر عام " البنيوية

وهو ما ندلل به على ما ذهبنا إليه من جمعنا بينهما، ينفصم
 
. 

من خالل موضوع االنزياح أو المجاوزة، " بنية اللغة الشعرية "لنا مع جون كوهين وقفة حول كتابهو     

 .وتجلي الشعرية فيه

 :جون كوهين وشعرية المجاوزة -2.2

ينطلق جون كوهين من تحديد األسلوب واألسلوبية فاألول عنده مجاوزة فردية     
 

علم ):، بينما الثانية

(المجاوزة اللغوية
 

األدبي للغة عن االستعمال العادي ، ليكون التجاوز أو المجاوزة مقدار حيدة االستعمال 

المستوى في "... انتهاكا لقانون الكالم "وهي الظاهرة التي يراها ،(مةءعدم المال :)ما يحدث ما يسميهم

(التصوريفي المستوى ... لقانون اللغة( كاانتها )التركيبي، كما االستعارة
2

فاللغة تقبل " :، ثم يردف

"التحول لكي تعطي معنى للكالم
4

تبرير ليس ببعيد عما ذهب إليه عبد السالم المسدي من وصف  ، وهو

وما االنزياح عندئذ سوى احتيال اإلنسان " :بعضهما البعض، ويقرر اللغة واإلنسان معا بالقصور تجاه

"على اللغة وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها معا
1
. 

النحووالمجاوزة عند كوهين وسيلة الشعر التي يحطم بها قوانين قواعد      
7

. لشعرية، لتحقق الوظيفة ا

" مة، فالموت ال يأتي على السماءءالمال يؤكد من خالله وجود عدم( السماء ماتت ):وإذا انطلقنا من المثال

ه داخال في دائرة معنى  المسند إلي (س) ينبغي أن يكون" مالئم "ذات معنى (س مات) فلكي تكون الجملة

                                                             
 .ءة النصوص وتحليلهافي معرض حديثه عن التركيب بين المناهج في قرا.   7-17أحمد مداس، لسانيات النص، ص : ينظر - 

 . 2 جون كوهين، بناء لغة الشعر، ص - 

 . 4 صالسابق،  - 

 .1  السابق، ص  -2

 .1  السابق، ص -4

 01 عبد السالم المسدي،  األسلوبية واألسلوب، ص -1

    بناء لغة الشعر، ص -7
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"هذه حالة السماء وليستأي منتميا إلى طائفة األحياء، 
 
دلل به على انتهاك على حد قوله، وهو ما ي ،

 .ندنا عن االستعارةواألمر ال يخرج ع ،قوانين المقال

 ،أفكار ال لون لها ":ا ركيزة المعنى، فيمثل له بقولهوأما انتهاك قواعد النحو على الرغم من أنه     

ك جملة معقولية هذه الجملة فإنها تبقى مع ذلوأيا كانت " :ويعلق بقوله ،"تنام هادئة في غضب ،خضراء

غضب في هادئة خضراء لها تنام لون ال " :في المقابل تنتهكه إذا كتب ...ألنها تحترم العرف اللغوي

"كلمات ريكون معناها جملة ولكن مجرد تجاوفلن " أفكار
 

، وهو في الحقيقة ال يسلم بتركها وعدم 

والواقع أن  ،تنطبق على بعض صيغ الشعر المعاصر ،(كلمات حرة )بارها خرقا وانزياحا فهو يسميهااعت

مجاوزات لقواعد التركيب النحوي بما  مت استعارات أكانسواء  ،االنتهاكات األسلوبية تجد لها صدى ما

وأما خرق القواعد الذي تنتفي معه  ،نها موقع التجاوز القابل للتأويليجيزه النحو ويعترف به، أو ما يقع م

الصورة الشعرية وينعدم معه البناء المتجانس فهو المستوى المرفوض
 
إن " :وله استدراك في قوله ،

"ولكن ليس كل انتهاك أسلوبا ،األسلوب انتهاك
2

 .ة في ذلك مرجعها الوظيفة الشعرية، ولعل العل

ن اللغة اإلشارية إلى اللغة اإليحائية، عبور تم من بأن االستعارة الشعرية هي عبور م" يرى كوهين     

"خالله استدارة كالم فقد معناه في المستوى اللغوي األول، لكي يعثر عليه في المستوى الثاني
4
وهو بهذا  ،

بهذا يجعل العالمة اللغوية داال على مشير يتحول هو نفسه إلى دال ثان يحيل إلى المعنى اإليحائي، فهو 

، أو المعاني التضمينيةبحث في معنى المعنى
(1)

شعرية، بل إحساسا بها ، بحيث يشكل إدراكه مالمسة لل

"هو في وقت واحد موت وبعث للغة" وهنا فالكالم الشعري ،وتذوقا لها
7

، والشعرية على هذا ال يبحث 

عنها في اختيار الكلمات، وال في تشكيل الجمل، ولكن في نموذجية الصورة أو التقديم
1

ب ، وهو ما يستوج

القارئ الذي في معرض الحديث عن أشعة الشمس والسحاب مثال، /توفر القدرة على التأويل عند المتلقي

ال يقرأ تنبؤا بحالة الطقس كما يقول كوهين
8
ولكن أن تتوضح له بعض عواطف الشاعر التي تثير فينا ما  ؛

 .ما يماثلها

                                                             
  2  ، صالسابق - 

    -   صالسابق،  - 

الصورة الشعرية أيا  كان المستوى التحليلي الذي تنتمي إليه يكشف عن بناء : )حيث يقول    بناء لغة الشعر، صجون كوهين، : ينظر - 
 (. متجانس

 .7  صالسابق،  -2

 . 2 السابق، ص -4

: وبيار جيرو. 11، ص002 رشيد بن مالك، منشورات مخبر الترجمة والمصطلح، جامعة الجزائر ودار اآلفاق، : تاريخ السيميائية، تر: آن إينو -1

 .  12وص  78وص  4- 4علم اإلشارة، ص 

 28 بناء لغة الشعر ، ص -7

 .40السابق، ص -1

 .   ، صالسابق: نظري -8
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فردانية، فإنه ال يخرج عن نواميس التعبير  إن هذا التحيز األسلوبي المتجاوز للمألوف بقدر ما فيه من     

التي تسمح بها اللغة وينفرد بها المبدعون، بحيث تستقر الشعرية في صورها ضمن جملة االنزياحات 

 .المختارة والممكنة

يتكلم النص عن عالم ممكن وعن طريق ممكنة يوجه بها المرء ذاته " :اعتمدنا قول بول ريكور وإذا     

"ا العالم يفتحها ويفضحها معا النص نفسهفيه، وأبعاد هذ
 
فإن عددا من التحوالت في األشكال والوظائف  ؛

ففي البداية كانت الشعرية متصلة رأسا بالرسالة وكيفية أداء .. والوظائف والمضامين يصبح قيد التساؤل

ثم تحول الموضوع إلى شعرية التواصل والتبليغ ،ته الجذابة التي تحدث دهشة وخرقاالمعنى وصور
 
وإن  

على قيام الجزء بدور الكل، فالتواصل أو اإلبالغ أو  لى صعيد واحد يمكن التعامل معهماوإن كانا معا ع

األصل فيهما  ،وبنية إخبار ،التواصل يقتضي رسالة شعرية الرسالة مدار واحد على العموم؛ ذلك أن

ية واالندثار، ألن الوضوح، برسم الحدث وأثره، وقد ال يكون لغموض اللغة والرسالة ما يرسم العدم

الشعرية في الوضوح وتفسيره علميا من محمول لغة الخطاب والرسالة، بتعيين الموضوع وكيفية أدائه
 
، 

ً ومهما كان الغموض طاغ حتى ال يكون بيان كيفية أدائها يستعصي على  ؛فإنه ال يحدُّ من إدراك الرسالة يا

 .أويلاإلدراك، بما يصنع عالما مغلقا غير قابل للفهم والت

إن شعرية التواصل يصنعها توافق الشكل والمضمون وتناسبهما، ليكون المعنى مدركا، أو ممكن      

بالقراءة  اإلدراك، وعلى أقل تقدير قابال لإلدراك؛ ذلك أن اإلدراك النسبي للمعنى يكون عاليا بما يسمح

 .والتحليل بل بالتأويل

وتعبر عن حالة، ولكن ما هي الحالة، إن لم تكن نمطا من  أإن القصيدة تنش" :ولذلك نفهم قول ريكور     

"الوجود في العالم، وربط المرء نفسه به، وفهمه وتأويله
2
ليست المشكلة في هذا اإلدراك العام والنظري،  ،

والنظري، وإنما في اإلدراك الخاص عند اإلجراء، اللهم إن وجد المساعد على محو الغموض واإلبهام 

هذا اإلطار يصبح عامال خارج نصي، يقلب شكل القراءة، ويحور بعض فذاك شيء آخر، وربما في 

أو ربما هو التوتر الذي يأخذ محل  ،اقع والحدث، وهو ما ال يحضر دوماالفكر؛ الرتباطه رأسا بالو

االستبدال في االستعارة
4

وازن الملفوظات وما ، وما يصنعه من وهم المدركات التي قد تصدق بفعل ت

 .أحالت عليه

ال شك في عمليتي الملء واإلفراغ بوصفهما ظواهر مصاحبة لفعل الكتابة، وهو ما يصنع الغموض      

واإلبهام عند القراءة والتأويل، وقد يكون لالستبدال دور في تصور الظاهرة، وقد يكون لما يقوم مقام 

                                                             
 .20 نظرية التأويل، ص: بول ريكور - 

 .وفيها تعين أن يكون الفهم شكال من الشعرية إن لم يكن هو الشعرية بعينها. 0  السابق، ص - 

 ، من التعبير إلى التوصيل4 ، ص884 ،  ل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار اآلداب، بيروت، طصالح فض: ينظر - 

 .المرجع نفسه 02 بتصرف ص. حيث يتحرر الشاعر من الرؤية اليومية للعالم، وينقل وجوده إلى اللغة. 02 نظرية التأويل، ص: بول ريكور -2

 .87السابق،  -4
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ذلك تجاور أضف إلى  ،األثر والمكان والزمن دور في ذلكاإلنسان من غير جنسه كالحال والشعور و

المتنافر، الذي يصنع التوتر، بسبب غياب المعنى المباشر، والمعنى اإلشاري، والمعنى اإليحائي، عندئذ 

وحتى إن حددت القراءة النواة الداللية ،تؤكد حدثا له أثر في النفس وكفى كل ما يكون حاضرا هو كتابة
 

 ،

ارةأو تم اختزال الفجوة والمسافة لتقريب المشابهة في االستع
 

، فإن القراءة التأويلية ال تحقق بالضرورة 

غايتها، ويبقى القارئ هو األساس بما توفر لديه من سبل الفهم واالستيعاب واإلدراك على مبدأ الظن 

الغالب، بتفعيل جدل التنائي والتملك
 

، حين يقع النزاع الفكري بين حق القارئ والنص في تفعيل الفهم
2
، 

ال على إمكانية ما يعنيه النص أكثر مما كان يعنيه المؤلف حين كتبهإن هذا االفتراض قائم أص
4
. 

درجات الشعرية، بل لنا أن نسميه التحوالت الوظيفية،  -من حيث البنية –قد يتحقق بهذا المنظور     

بالنظر إلى البناء الذي غزاه أسلوب الدراما في الشعر
1

، وإن لم يكن حديثا
7

، وأسلوب الشعر الرؤيوي
1

 ،

الرؤيوي
1

والشعر، ورمزية صوره التي تقوم عند الفهم على االستبدال لتحقق  ،رديته المتماهية، بس

اإلدراك عند القارئ، وإن كان عند صاحب النص ليس ضروريا تحققه، بقدر ما يكون في النص الذي 

بالعيب القادح في الشعر، إنما العيب في عدمية الرسالة وما ذلك  ،فتح بحسب الحال والوضعيمتنع وين

رت الوسيلة المساعدة وعبثيتها، وما يتركه اإليمان بوجودها دون إدراكها من أثر ملح وحاد، إال إن توف

الحال الثانية تعنى بتحول شعرية التواصل إلى شعرية الكتابة؛ حينها يكون ، ووهذه حال ،على القراءة

صير المعنى غير قابل الشكل والمضمون على غير التناسب، بما يغيّب المعنى، ويمنع إدراكه، بل ي

لإلدراك، يعتريه غموض وإبهام يمنعان الفهم والتأويل ولو ظنا، وعلى ذلك يصبح اإلدراك النسبي للمعنى 

 . منخفضا على عكس الحال األولى، هذا إن لم يكن معدوما مطلقا

فهم ويُدَرك، وكأن يحقق هذا اللون متعة لغوية وقرائية من حيث الممارسة ولكنه ال يصنع العالم الذي يُ      

من هنا يكون التحليل  ،معنى مرادا، ال يُدرك وال يُحقق الهدف توقف عند الكتابة، التي ال شك تحمل

اللساني مقتصرا على األبنية ال على ما تحمله إال إذا أدت القرائن دورها ليلعب الظن دور القبس في زمن 

 .الظلمة

افرا ظعن تعددها تكاتفا وتناسال وتعن تحول الوظائف أو يمكن كما سبقت اإلشارة إليه أن نتحدث      

، (النصوص المصاحبة )ود على النص وعلى محيطاته النصيةوهي ترتبط بالفهم واإلدراك، واألمر معق

                                                             
 .81السابق، ص: ينظر - 

 . 8السابق ، ص: ينظر - 
 . 1السابق ، ص: ينظر - 

 .12السابق ، ص: ينظر -2

 . 1السابق ، ص: ينظر -4

 .وكان قبال التفريق بين األجناس. 14صالح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص: ينظر -1

وفيه تعين . 2 ، ص  0 ،   -0 العددأحمد مداس، البنية السردية في الخطاب الشعري، مجلة كلية اآلداب واللغات، جامعة بسكرة، : ينظر -7

 .السرد مادة للشعر والنثر معا

حيث يصير االنفعال الشعري متجها إلى الذهن ال إلى الحس؛ بما يزكي فكرة تنوع .    صالح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص: ينظر -1

 .أساليب الشعر والشعرية معا
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لتسعى القراءة في نهاية المطاف إلى بلورة صناعة األفق الذي يحتاج تعديال أو تصحيحا أو تغييرا
 
أو  ،

النص فيقلص درجات غموضه وص المصاحبة مساعدا قويا يسري على يصدق تماما فتكون النص

والنوع  ،ستوى الرسالة والتواصل، وهذا نوعويمكن للكتابة حينئذ أن تشكل شعريتها على م، وإبهامه

عنى في المقام األول إال رة الحدث واألثر دون أن تعنى بالمالثاني أن تتشكل الشعرية في الكتابة ذاتها مصو

 .كادون أن يكون بالضرورة مدر ووهما وتوقعا، ليبقى المراد فعال يغوص في طبقات الملفوظاتتأويال 

 :والخالصة  

 ترافقهما وظيفة شعرية، تحقق متعةً ورغبة تنمي إعالمو إخبار تواصليةفي الوظيفة ال : 

 مقبولية تسهم في رفع درجات ال وظيفة تأثيرية يولدا تفاعلي شكالالتي تحدث  تفاعليةالوظيفة ال

 :لتظهر واالستحسان

 التي تربط بين المتخاطبين صدقا وتصديقا، مما يسهم في ظهور قناعيةاإلوظيفة ال: 

 قناعواإل تأثير، والالتفاعلته، وكذا شعريووإعالمه ه إخباربالتواصل التي تجمع  تمريريةال وظيفةال ،

 :على مستويين التحول والتغيرلتحدث 

 والمقبولية والتصديق تؤجج االقتناء واإلقبال، استجابة آنية، وتغير آني. 

 اإلقناعو نع االعتقاد، تصاستجابة تكوينية، وتغير مطلق. 

 الشعرية إدراك داللي وتميز أسلوبي. 

 ربط بين البالغة في معياريتها واألسلوبية في وصفيتها تعالقة بوصفها قواعد اإلبداع، هي  الشعرية

 .وتحليلها

  متعةً وتحقق الوظيفة النفعية  ة تحققسيميائي تتطلب آليات إجرائية ومنهجيالشعرية مدخل بنيوي

 .المرافقة لها

  كون تسجيال وعالمة في األول، وقصدا عند الثاني، بين بنية النص ومنتجه ومتلقيه؛ فتالشعرية منزع

 . وإدراكا عند الثالث

  وفعال تمريرياوتفرداشعرية الرسالة حدث وأثر في النفس يترجم لغة خاصة تصنع تميزا ،. 

 ويجري عليها غموض  ،-شعرية الرسالة -شعرية التأليف والكتابة يكسوها وضوح لتعادل األولى

 .لتكون هدفا في ذاتها

 شعرية الكتابة تمرير مقصود. 

 مدار المعرفة الحدثية في التمرير يعادل مدار المعرفة الشعرية والمتعة. 

                                                             
دمحم العمري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، : تر" نحو جمالية للتلقي"ن العشرين، جان ستاروبنسكي، نظرية األدب في القر: ينظر - 

 .40 ، ص887 
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  كل منهجاإلدراك والمتعة الجمالية هدفان في. 

 تحول الوظائف بحث في تحوالت الشعرية. 

 ها مهما كان نوع ضمور وظائف عدة في مقابل مقاومة الشعرية؛ حيث لم يستغن عن البحث في

 .التحليل

 لم ينف مطلقا البحث الوصفي في الظاهرة  ،اإلدراك تفاعل وتعامل وهدف خطابي يعادل التمرير

 .الشعرية المتساوقة مع بنية الخطاب

 رية العربية موافقة المعيار أو مخالفته دون اإلفصاح عن حقيقة الخالف بين المحافظين الشع

 .والمحدثين بما ينمي قيمة التمرير

 ومن  ،إلى الذهني العقلي يعرفة تفوق الحستحقيق مبغية  ،الشعرية العربية خروج عن المعيار النوعي

 .ذلك اإلغراب والصنعة

  فهم الدراك واإلعقل وفيها إعمال المعرفة جدلية وبرهانية تفوق المعرفة الحسية، العربية الشعرية

 .المعرفة المتكاملةبما يحقق متعة، الو
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 ديوان حرائق للشاعر جميل داري، دراسة أسلوبية

 

 أحمد فراج دمحم إسماعيل األستاذ

 جمهورية مصر العربية

 اإلمارات العربية المتحدة/ وزارة التربية والتعليم

 

 :مقدمة

بدقة الجّراح ليرتق  الشاعر طبيب، يعالج الروح المشتاقة إلى مساحة من أمل، يلتقط خيوط جراحته     

جرحها، وهو حكيم يستقي حكمته من الطعن في الزمن اإلبداعي، وخبرة توليف المعاني ودمج الكلمات، 

وهو مهندس يموضع الكلمات والصور بأدوات وخطط ذهنية فطرية ومكتسبة، وهو قائد وأدواته جنود 

متلقي اإلنصات إليه إذا انقادت أوفياء، وهو رسام ونحات وفيلسوف، يستطيع الشاعر أن يفرض على ال

إليه كل جوانب القدرة الشعرية، وحقول اللغة من معجم ونحو وصرف وصوت وداللة معضدةً أسلوبَه 

مقنعا ( حرائق)الرفيع في االختيار والتوزيع، وقد أوشك جميل داري أن يكون من هؤالء؛ ليخرج ديوانه 

 .إلى حد كبير

 :سبب اختيار الشاعر والديوان

الشاعر جميل داري تجّمعت فيه متطلبات دراستي، من حيث طول التجربة التي تزيد عن أربعين      

 .سنة، باإلضافة إلى غزارة اإلنتاج، وثقافته الواسعة، ومعاناته في الغربة عن الوطن

كما أنني اخترت الديوان ألنه جاء في ظل حالة شعورية قاسية، فكأنه أفرغ إفراغا واحدا بال تكلف وال 

فقدان الزوجة؛ فصداها : صنعة، وهاهنا تظهر السمات األسلوبية جلية، هذه الحالة الشعورية لها منبعان

، وهي قه ويالت الحربيتردد بين جنبات الديوان، وكذلك حزنه الشديد على فراق وطنه سوريا الذي تمز

 .أرض الشام أرض الحضارات والطبيعة الخالبة

حيث المكان؛ فالشاعر يعاني غربة من سنوات يبتعد فيها عن الوطن الذي ثرية من إن الديوان تجربة      

يتمنى أن يكحل عينيه بغبار شوارعه، ويغسل رئتيه بهواء مزارعه، وقد انغرس في الغربة حتى إنه عندما 

ثرية من حيث ا بتراب الغربة، وكذلك هو تجربة جسدُه يعود إليه سوف يترك رفيقة الدرب ُمسجىً 

وهذه إضافة تشي بجدوى اختياري؛ فهو بذلك يُعد مثاال ( م 5102سنة )إنه قد صدر مؤخرا الزمان؛ إذ 

 .هاالشاعرية في أوججيدا للنقطة األخيرة زمانيا التي تبدو فيها 

 :حول الشاعر والديوان: مبحث األولال
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يكون الصبح عندما تتصدع األغاني، ويصبح الماء نارا، وينتحب الكالم على ضفاف الصمت، عندما      

صريع القوافي، ويتسكع الشاعر على دروب الوجع، وتفر أطياره من نوافذ الضياع، عندما تتربص النهاية 

بكل البدايات، من أول زفرة إلى آخر نفق الحياة، وترن انسكابات من األمل كشالالت النجوم الفاترة، 

عندها من مهّبِّ الليل حتى مطلع الفجر، ويحمل الشاعر أمانيه وأحالمه متأبطا شعره الذي هو كل ما يملك 

 .شعره حرائقالسوري جميل داري  يتلظى الشاعر

ال يجد الشاعر بابا يفتحه بين ظهر األرض وباطنها ليطل على حبيبته، فيفتح بابا بينه وبين السماء، 

ويوصد ألف باب بينه وبين الفرح، ليفتح ألف نافذة في جدار قلبه، إنه ديوان رثاء في معظمه، رثاء الروح 

 . والحبيب والناس والوطن والقيم، إنه رثاء حياة

 :شف على جميع خطوط الديوان وتفاصيله بتأمل هذه السطور كلمة كلمةيستطيع القارئ أن يتك

 امرأة أعشقها قط   لست  

 :منذ حريقين

 حريق في بالدي

 وحريق في فؤادي

تنقل مفرداته المثقلة  الديوان، من مطلع (الشاعر، المرأة، العشق، الحريق، البالد، الفؤاد، الوجع )     

ضة عن قلب شاعر محب، وطفل يعيش على ذكراه بين خمائل النسيان، بألوان األلم والمعاناة صورة ناب

 .يحتاج إلى صدر أم تضمه، واألم هنا هي األمل والوطن والحياة والحبيبة

يقتنص حياته من مزالق الموت، وألسنة الحرائق، وغياهب الوجع، يفر من موت إلى آخر ال يعبأ 

ماضي، ينظرون من نافذة ماضيهم إلى ماض أبعد، أما بالراكضين وراء الدعة، والمستندين إلى جدران ال

 .هو فوحده ينظر من نافذة القلب إلى قلب أبعد

 :الشاعر

دارا، من قرى جنوب تركيا، نزح والده إلى أقرب : جميل داري، نسبة إلى قريته التي ولد فيها والده     

العثمانية، واستقر بعامودا، وهو ال يعرف أن القريتين سوف يفصلهما سلك  ةقرية سورية قبل تفتيت الدول

إن ) خمسة دواوين، صدر له؛ ، غزير اإلنتاج0521ي معاصر، ولد شائك وحدود دولية، شاعر سور

عن اتحاد  0552 (ظالل الكالم) ، عن اتحاد الكتاب العرب بسوريا،0551 (القرى لم تنتظر شهداءها

 .5102( واشتعاالت) ،5102 (وحرائق) بعد المنفى، (فر إلى عينيكوالس) ب العرب،كتا

نشأ في عامودا وهي تتفجر إبداعا وموهبة متعددة األلوان والمستويات، فكان له بين أهلها شأن، تعليمه      

اللغة العربية جعله مشرفا على جل المواهب الشعرية المعاصرة من أبنائها، واحتضانه تجمعاتها الثقافية 

 .فجر موهبته قد لسنوات عدة

 حرائق: الديوان
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ليست الحرائق المادية التي تثير الدخان، ولكنها حرائق النفس التي تثير الوجع، وتقلقل الذكريات،      

 .وتحرك مكامن األشواق، وتنذر ببروق األمل، ورعود الثورة، وأمطار الحكمة، وحدائق الشعر

م، في غالف بديع موشى بزهور 5102الشارقة، اإلمارات، صدر عن دار الرابطة للنشر والتوزيع، 

 .زخرفية تشتعل نارا، ومقدّم بإضاءة وقصيدة بديعة للشاعرة الدكتورة كوكب دياب

 :القصائد

خمس وأربعون قصيدة في خمس وأربعين لوحة مشتعلة بحرائق الروح، نابضة بالرغبة في التغيير      

مرثية  )، وقصيدة(25حنين أعلى من القلب ص )بير، مثل قصيدةحد ك والحياة، جاءت بعضها متقنة إلى

بينما لم تنهض ثالثة منها، فبدت غير  ،(02سفر ص )، وقصيدة(011ونيسة ص.. .إلى رفيقة الروح 

الوطن المسجى ص  )، وقصيدة(52األخوة األعداء ص ) ةقادرة على التحليق مع أخواتها، مثل قصيد

 (.20الموت صعندما يتراكم  )وقصيدة( 51

ءت أقل من سبعة أبيات، وقد تحققت شروط القصيدة من حيث عدد األبيات إال في أربع قصائد جا     

خواطر على قلب ينبض  )وقصيدة( 12أنت والبلد ص )وقصيدة( 52األخوة األعداء ص )وهي قصيدة

ط، وكذلك وجاءت في خمسة أبيات فق( 10حلم ص )حيث جاءت في ستة أبيات، وقصيدة( 25صبالموت

( 010الجر ص )ر قصيدة من حيث عدد األسطر قصيدةقصائد الشعر الحر تفاوتت في طولها فكانت أقص

وامتدت بطول عشر ( 021أقدار ص )بينما كانت أطول قصيدة هي قصيدة وجاءت في عشرين سطرا،

 .صفحات من الديوان

 الخط الموضوعي للديوان

 :يقول مختتما هذا السفر

 في فمي غيمة مرة

 ومذاق عدم

 في يدي هواء ذبيح وفي األفق دم

بأسلوب ملفت، يمزج الشاعر موضوعاته في خط واحد مستقيم، يراه القارئ متعرجا، أو على األقل      

 أرى أنمنحنيا، من موت آلخر، ومن حريق آلخر، منطلقا من تراب الوطن إلى عنان المعاناة، لكنني 

ي ال يقوى الشاعر أن يعيش على ذكراه، فانخلع من الواقع المرير منبع قصائد الديوان هو الحب، الحب الذ

المحرق ليعيش في أنس ماضيه بعقله وروحه، لكنه ليس انفصاما عن الواقع، إنه يعيش في الماضي ليجر 

النور منه إلى واقع يخطف بؤسه نور القمر، ال يريد الشاعر أن ينظر إلى الحياة من نفق الموت، كما يظن 

نه يريد أن يرى المستقبل بعيني الماضي الذي رسمه بنفسه مع محبوبته، عندما كانا يهدهدان بعضهم، لك

 )ه ومنطلقه كما قال مختتما قصيدتهالبحر، فينام بين أيديهما مطمئنا؛  فمنذ وفاة البحر غدت الحرائق عنوان

 :وانهية بمضمون الديوان فجعلها عنالتي رأى فيها خالصة تكتنز دالالت إيحائ( حرائق
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 إلى امووووورأة أيقوـوووووة حلـــــــــــــــــوووووـمأهفوووووو

 

 ـبع كما خفقوان الحلوم منبــــــــــــــــــــــــــــوـق   

 

 فمنووووووووذ منووووووووذ وفوووووووواة البحوووووووور لووووووووم أرهووووووووا

 

إن الحرائوووووووووووووووووووووووـق عنواــــــــــــــوووووووووووووووووووووووـي  

 ومنطلقــــــــــــــــووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـي

 

الشاعر، ال ريب أن تأتي هذه القصائد وليدة تكاد ال تفلت قصيدة من القبضة المحكمة لخط موضوعات      

معاناة واحدة، ومشكاة يضيء مصباحها بزيت واحد، غير أن هناك أحداثا واقعية تجتذب الشاعر من 

ماضيه الغارق في الحب، إلى واقع أشد قسوة، فتتشكل مالمح القصيدة بطريقة عجيبة يمتزج فيها الحب 

الوطن، لتخرج قصائد لها نكهة السحر ولون النغم وصوت  والحنين واأللم واالحتراق واألمل وتراب

 .الجمر

يتكئ الشاعر على غرضين، أو يسير في خطين متوازيين، الحب والموت، كقطار يخترق الواقع إلى      

فجر يتالشى أمامه، يدفعه الشوق والحنين، ال يتوقف شالله عن التدفق، وال قطار شعره عن المسير، لكنك 

األمام وأخرى إلى الخلف، يحمل في عرباته من األمل واأللم ما ترق له قلوب العصافير،  تجده تارة إلى

ق بالمعاناة الشديدة  وتئن تحته قلوب النسور، لكنه يصطدم بمفترق طرق خطير، فيتجاوزه وحيدا،ويطوَّ

لكنها بادية أمام والوحدة القاتلة، لقد بدأت أولى قصائد هذا الديوان عقب هذا المفترق، كانت لحظة مؤلمة، 

لكنه سريعا ما ( أهفو إلى امرأة أيقونة حلم )سه أحيانا بلقاء آخر، فتراه يقولعينيه في كل قافية، يمني نف

 :يدرك أن الفائت لنيعود، والبحر الذي مات ال يمكن أن يحمل سفين شعره من جديد، فيقول

 هل تغيرت  أم

 قد تغير من يتهجى 

 حروف الوطن؟

 :ومـار العدممبعث الحرائق 

السيما العصر الحديث، ويكاد المتابع لديوان العرب قديمه وحديثه يدرك مدى انحسار دواوين الرثاء،      

الذي انشغل رواده ومريدوه بتيار التجديد عن التأصيل، وباالنزياح عن النسق، حتى تمردوا على الوزن 

انا والغرابة والغموض أحيانا أخرى، بقصد وتعمد والقافية، فأفقدوا الشعر بهجته، وركنوا إلى السطحية أحي

 .ال يأتي من عمق الموهبة قدَر ما يأتي من التصنع

رضي هللا  -اسبات، فلم نجد من يوازي الخنساءولم يبق للرثاء إال مساحات مقتضبة من قصائد المن     

شاعر ( هـ211ت )ة أخويها، وال علي الحصري الضريرفي رثائها صخرا ومعاوي( هـ52ت )-عنها

أتجول في هذه الحرائق ألفيتني أعود لدهر كنت إال أنني بينما  ؛القيروان الرقيق في رثائه ولده عبد الغني

مضى لم يبق لنا من سننه أثر، حتى غاض شعر الرثاء، وعجز فحل أن ينتج لنا ديوانا على كثرة الموتى، 
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ء هذه األيام ببيت أو بيتين في قصيدة يبرز وأفول النجوم، ودفن الممالك، وحصد األنفس، فيكتفي شعرا

 .وإذا كانت المصيبة عظيمة كتب قصيدة أو قصيدتين، فيهما لوعة الفراق

س ربما لم يفصح الشاعر عن غلبة هذا الغرض، أو لم يفصح شعره، حتى إن خمسا وأربعين قصيدة لي     

جال استبطان حرائقه، والغوص فيها ، وترك الشاعر لقارئه م(مرثية )فيها إال عنوان واحد يحمل كلمة

 :حتى الوصول إلى مصدرها، إنه يرى أنه قد مات مع محبوبته لما ماتت

 فووووووي مـوووووول هووووووذا اليوووووووم قوووووود متنووووووا معووووووا

 

 الموووووووووووت كووووووووووان مبعـوووووووووورا فتجمعـــــــــووووووووووـا 

 

 موتووووووووـ جمــــوووووووووـرة   مووووووووا كنووووووووت أدري أن  

 

 للووووووووووووروو تاويهووووووووووووا وتاوووووووووووووي األضوووووووووووولعا 

 

تان قلبه إلى السحاب، كانا يقتا تربةها هو يعلن عن حريقه، ويبدأ رحلة مكابداته، ويفتح للحزن بابا من      

فان في حدائق النغم، ويقط يركضان، فيضمهما تراب عامودا، كما ضمهما وهما طفالن على أمل العودة

ر عليه قلق األجوبة الصف الذي احتضنهما زمنا، ينثزهور الحب، استدعاء ذكريات معلقة على جدران 

 ماذا سيقول لتلك الجدران ذات عودة؟: على سؤال افتراضي

خذالن محبوبته؛ إذ يغيب نجمها وسط سحب النقع المتصاعد من أتون : وها هو يقبع بين خذالنين     

الغربة الضروس، حتى إنه لم يستطع حمل ما تبقى من آثارها إلى الوطن؛ ألنه هو اآلخر قد خذله؛ إذ كان 

تتحمل كل هذه صار الحريق حرائق، وأي نفس شاعرةيقف على شفا جرف هار من الفتن فوقع فيه، ف

فَرقا، يكاد يسمع القارئ قعقعة صدره، ويشعر بحرارة كلمات أرقا، وأنّت الحروف فاشتعلت ال! المعاناة؟

فحرائق : لكن ال عليك أوراقه تقدح نارا تلظى، عصر  يها القارئ بفروعه تساقط حمما، واأ إليكَ  كبده، فهزّ 

فال ريب إذن أن  ؛جميل داري كاشفة أكثر من كونها حارقة، وفاضحة لواقع مؤلم أكثر من كونها مدمرة

 .اآلملين تكون بردا وسالما على العاشقين

 :مناسبة المطالع لغرض القصيدة

األولى، مشحونة بأكبر تأتي مطالع القصائد مختزلة غرضها، مبشرة به أو مقدمة له، حاملة فكرتها      

إذا كان االبتداء حسناً بديعاً،  "(ه152ت )ف الشاعر، يقول أبو هالل العسكريقدر انفعالي، مكتنزة عواط

 إلى االستماعِّ لما يجيء بعده من الكالم
ً رشيقاً، كان داعيةً "ومليحا

(0)
إن المطلع يلخص : ،خالصة القول

المقصود أو عاطفة الشاعر أو أسلوبه، وبالنظر في تفاصيلها  األمر كله، فبكلمة منها قد نتوصل إلى المعنى

قد يتحقق للمحلل ما يكفيه عن الغوص في القصيدة كلها؛ لذلك يهتم الشعراء بمطالعهم أيما اهتمام، ويصبح 

 .المطلع عنوان القصيدة وبابها الذي ينفذ القارئ من خالله إليها، والمطلع له أهمية كبيرة في بنية القصيدة

                                                             
علي دمحم البجاوي ودمحم أبو : الصناعتين، تحقيق( هـ152نحو : ت) العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران - 0

 .211هـ، ص 0205بيروت،   –الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية
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انطالقا من ظالل هذا الكالم كان حتما على الشاعر أن يبث ألفاظا تحمل داللة واضحة ومباشرة، لذلك      

فهو ال يريد للقارئ أن  حكمة والشكوى ال الغموض والتفلسف،غلب على مطالعه المباشرة ال التصوير، وال

يطيل الوقوف أمام عتبة النص، فتكون عائقا عن الولوج فيه، فيستدرج قارئه إلى خضم حرائقه، وال يريد 

له أن يمكث طويال في مقاربة فكرة غامضة، وتفكيك رموزها، فكان الشاعر بذلك على وعي تام بوظيفة 

يهدف إليه، وليس هناك فرق بين شعره العمودي أو المطالع، ودور مفرداته، ومعرفة أهمية مالءمتها لما 

 .التفعيلي في معالجة هذه الفكرة

وتتلخص براعة االستهالل وروعة المطلع في الشعر في أنك ال تستطيع أن تحذف منه كلمة أو      

ولم يكن الشاعر بعيدا عن كل ذلك، فلننطلق مع  محكم، وتلخيص متقن، وتناسق أليق؛ تزيدها، في انسجام

بعض مطالعه، بال توقف لتحليلها؛ فقوة التكثيف مع السهولة المفرطة تكفي ليستشرف القارئ أفق القصيد، 

 .ويرتقي إلى عالم الشعر الحقيقي

(الحريق )عر ديوانه بهذه المقدمة من قصيدةافتتح الشا     
5
: 

 ما بال حريقـ 

 يركض خلف رمادي؟

 ما أضيق هذا الاون

 بل أضيق منه بالدي

(ربيع بال ربيع )يدةومن قص
1
 : يقول 

 إذا كووووووووووووووان الربيوووووووووووووووع بووووووووووووووال ربيوووووووووووووووع

 

 وكووووووووووووووان الموووووووووووووووت كالسوووووووووووووود المنيووووووووووووووع   

 

أما المطالع الباردة كل ذلك مستملح العذوبة والتكثيف، وما يزال القارئ يتنقل من مطلع لغيره وهو في      

األخوة ) لقصيدتهلشاعر كما سماها العسكري في كتابه السابق، فربما يقترب من مفهومها مطلع ا

(األعداء
2
 : يقول 

 ذات حلووووووووووووم رأيتنووووووووووووي فووووووووووووي السووووووووووووماء

 

 طووووووووووووووائرا مووووووووووووووع الشووووووووووووووعراء.. طووووووووووووووائرا  

 

(الوطن المسجى ):ومطلع القصيدة التالية
2
 : يقول 

 أغنووووووووووووووي فووووووووووووووي الحديقووووووووووووووة للميووووووووووووووا   

 

 أغنوووووووووووووووي فوووووووووووووووي الحديقوووووووووووووووة للشوووووووووووووووفا    

 

                                                             
 01ديوان حرائق، ص - 5

 02ديوان حرائق، ص - 1

 52ديوان حرائق، ص - 2

 51ديوان حرائق، ص - 2
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دهشة وجاذبية، وأحيانا ال تنفع فلم تحدث هذه المطالع األثر نفسه الذي أحدثته المطالع األخرى من      

المعنى بل تضعفه كما في المطلع األخير؛ فاإلبهام الذي يكتنف قافيته بسبب سوء النظم أوسع الفجوة بين 

 .النص وقارئه وأبعدها عن إمكانية التفسير

 :تحليل البنى األسلوبية في الديوان: المبحث الـاـي

يقاع، المعجم والداللة، التصوير، التناص، االنزياح اإل: مستوياتسينتظم تحليل البنى األسلوبية في خمسة 

 .والغموض

 :البنية اإليقاعية -أوال

حسن التأليف  ال شك أن لإليقاع النغمي في الشعر دورا جليا، فهو الطاقة المفجرة لعاطفة المتلقي، وإنّ      

وبالنظر في ديوان حرائق نجد صاحبه قد  ركيزة من ركائز بناء النص الشعري،أهم  بين األصوات يُعدّ 

ية الخالية من الوزن، مخر عباب البحور أربعين عاما شعريا، وهو الذي ال يميل إلى نشر النصوص النثر

، وهو االسم الذي ُوضع لمسمى ال يراعي أهم شرط من الشروط الشكلية (قصيدة النثر )والتي تسمى

انتقاصا من فن النثر الذي يوازي الشعر في قيمته وأصالته، للقصيد والشعر، وهو الوزن، وما أراه إال 

فأسندوا إليه لفظ القصيدة تحسينا من وجهة نظرهم، وإنني أعتقد أن النص النثري قد يرتقي بينما ينحط 

شعر، ونثر، ونص موزون، وكالم عادي، فالنوعان األول والثاني : نص موزون، فالنصوص عندي أربعة

 .والرابع فالفن أدبي، أما الثالث 

باإلضافة إلى خبرته في توظيف التآلفات اللغوية التي تحدث نغما داخليا، بل اتخذ ذلك وظيفة له،      

اإليقاع الخارجي واإليقاع : يعلمها النشء ألربعين حلما مضى، وسوف نجعل هذا الجانب في جزأين

 .الداخلي

 :اإليقاع الخارجي - أ

على أوتار أوزانه، ويغرف من ألوان أفنانه؛ فلم تكن موسيقاه  كذلك نلحظ أنه يعزف ويغرف، يعزف     

الخارجية من وزن وقافية اعتباطية، ولكنها نسجت في ثوبه الشعري الفريد، متالئمة معه غير نافرة، 

نقل أثرها إلى فحققت بذلك التئاما وتالحما داخليا، وكان لها أثر واضح في ترسيخ عاطفة الشاعر و

 .العروض والقافية مستوىالمتلقي، على 

 :العروض: 1

لقد ركب الشاعر تسعة أبحر ماخرا عبابها، غير مطمئن للون شعري واحد، فجاء ديوانه مازجا      

العمودي بالحر في قصيدتين، بينما استقلت القصيدة العمودية بواحد وثالثين حريقا، واستقلت القصيدة 

 .الحرة باثني عشر حريقا

األساس النغمي الذي يعتمد عليه الشعر، وهو الحد الشكلي الفاصل بين الشعر  وإن العروض هو     

وغيره، فالشعر عند العرب كالم موزون مقفى، وما خرج عن الوزن والقافية ال يعد شعرا، ومع تطور 
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تلك النظرة إلى الشعرية العربية إال أن العروض ما يزال محافظا على مكانته ودوره في بث النغمة 

 .قية في الشعرالموسي

 :وهذا جدول توضيحي ألوزان قصائد الديوان     

 05الحر 10العمودي

 عدد األسطر عدد القصائد الوزن عدد األبيات عدد القصائد الوزن

 224 مشترك 5+ 1 المتدارك 11 1 الخفيف

 55 1 الكامل 10 4 الكامل

 52 0 الرمل 02 0 مجزوء الكامل

    44 مشترك+  2 البسيط

 00 0 البسيط مخلع

 21 مشترك+ 2 الوافر

 42 1 الرمل

 55 مشترك+ 0 المتقارب

 1 0 الطويل

 211 المجموع 210 المجموع

 

، وعدد القصائد خمسا وأربعين، منها سطرا 211بيتا، وأسطر الشعر الحر  210بلغت أبيات الديوان      

األوفر من الشعر العمودي لوزن الخفيف وهو البحر الذي قصيدتان تعددت فيهما األوزان، وكان النصيب 

يجيد الشاعر ركوبه، ويأتي على لسانه سلسا مستساغا، كأنه من العصر العباسي الذي لقي فيه الخفيف 

في سبع قصائد، ويأتي بعده الكامل في ست قصائد، في  ن بيتااهتماما كبيرا، حيث جاء في ثمانية وسبعي

حدة من مجزوئه، ثم البسيط في أربع قصائد، واشترك مع المتدارك في قصيدة، واحد وسبعين بيتا، ووا

ومخلع البسيط في قصيدة، والوافر في خمس، واشترك مع المتدارك والمتقارب في قصيدة، والرمل في 

 .ثالث، والمتقارب في قصيدة ومثله الطويل

ماني قصائد مستقال بها؛ متأثرا بشيوع أما الشعر الحر فكان للمتدارك النصيب األوفر حيث جاء في ث     

لنازك المالئكة مؤصلة هذا اللون الشعري مع  م0521ر الحر منذ قصيدة الكوليرا هذا الوزن في الشع

األولى : حر في قصيدتينالسياب، بينما جاء الكامل في ثالث، والرمل في واحدة، ومزج الشاعر بين األب
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(آه..آه )
4
رثية إلى رفيقة الروح م )والبسيط بشكله العمودي، والثانيةي الحر، بين المتدارك بشكله التفعيل 

(ونيسة... 
1
 .حيث مزج بين المتدارك في شكله التفعيلي، ثم الوافر والمتقارب في شكلهما العمودي 

إذن جاءت موسيقى الديوان الخارجية متنوعة بين الحر والعمودي، غير منجذبة للون شعري بعينه،      

في ذهن متلقيه أنه من أبناء الحداثة المحافظة التي تكسب المفردة دالالت حداثية، وأحيانا  ليقر الشاعر

ى طبع الشاعر عليه منذ غامضة، مع االتكاء على األصالة والجزالة، واالنطالق من التراث الذي تغذَّ 

 .نعومة شعره، إلى اكتمال بدره

عر فلم يتخير أبحره بل هي التي فرضت نفسها لقد تغلغلت موسيقى الشعر العربي في وجدان الشا     

وهو في كل ذلك متمكن،  الضارب بأطنابه في أرض نفسه، حزنعليه، أخذ منها ما يستجيب إلى تيار ال

مّرسته التجربة أربعين سنة شعرية، كانت كفيلة بأن تجعل الموسيقى الشعرية عنده سلسبيال، فاالنسجام 

اظه، وغير ذلك من أدوات تصنيع الموسيقى الشعرية الخارجية، الواضح في توالي مقاطعه، وجرس ألف

 .كلها ذات أثر واضح عنده

وللشاعر في موسيقاه نهج خاص به، يعرفه من داوم على قراءته في كل قصيدة، فهو ال يتكئ على      

يها تنافر الوزن أو القافية فقط، ولكنه يعتمد بشكل رئيس على الموسيقى الداخلية فال نكاد نرى مفردة ف

صوتي، بل تنسكب كلماته في سالسة على األذن، حاملة داللة منسجمة إلى حد كبير مع مسار الديوان 

العام، وال نغفل أيضا التناسق اإليقاعي للتفعيالت التي ال يتقن حرفتها إال شاعر متمرس تغلغلت موسيقى 

 .الخليل في قرارة نفسه

الشعر العربي والتمرس الجلي، وجريان التفعيالت مع الطبع، إال ومع هذا التمكن الملحوظ من بحور      

 .أن هناك القليل النادر من األخطاء العروضية، والضرائر الشعرية بسبب الوزن، وبعض عيوب القافية

 :الضرائر الشعرية بسبب الوزن

ومنها تسكين الواو هناك ضرائر لجأ إليها الشاعر الستقامة الوزن، وكلها مقبولة عند أهل الصنعة،      

مطلوب  )ر من موضع، من ذلك قوله في قصيدةوالياء في الفعل المضارع المنصوب، وقد وردت في أكث

(مني
1

(قلبي )، وقوله من قصيدةمطلوب أن أحصْي عدد األحالم: 
5

، وقوله من لن أغنْي إال لقلبي المعذب: 

(مذاق الصباح )قصيدة
01

، وقولهلاي ينتهْي النواو: 
00

ـ  لو صح :   .أن أفدْي

(إلى روح ونيسة الحكيم )منوع من الصرف، ومن مواضعه قصيدةوكذلك صرف الم
05

كم شربت : 

(بقصيدة في غيهب الليل )ذلك تسكين الحرف المتحرك، ومثاله، وكقصائد
01

، وتساوت طهارة مع ـْجس: 

                                                             
 41ديوان حرائق، ص - 4

 011ديوان حرائق، ص - 1

 21ديوان حرائق، ص - 1

 22ديوان حرائق، ص  - 5

 021ديوان حرائق، ص - 01

 001ديوان حرائق، ص - 00

 004ديوان حرائق، ص - 05
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( ربيعربيع بال )ع سكون ما قبله، ومثاله من قصيدةومنها إشباع ضمير الهاء المتصل م
02

فال غاـدي : 

(حنين أعلى من القلب )والغالب حذفها، وذلك بقصيدة( أنا )، ومنها إثبات ألفأرا ُ في بالدي
02

ال تسألي : 

(لن أموت )هيل همزة القطع، ومثاله في قصيدة، وتسعني أـا في غربة
04

 ،وحبيب قلبي ليس ياتي: 

(ال حياة لمن تنادي )ن الحرف المشدد، ومثاله من قصيدةوحذف ساك
01

ع كل ضال  :   .وفوق دمي تجم 

 :الزحافات

لعل المتابع لشعر جميل داري يدرك أنه ال يلجأ إلى زحاف متروك أو قليل االستخدام عند الفحول،      

فيكاد يكون الحصول على مثال واحد متعب لمن يستقصيه، ويكاد يخلو الديوان من الزحافات غير 

 .المعتمد على التوازن النغمي الداخلي في األبياتالمستعملة؛ وذلك ترسيخا لحسه الموسيقي 

 : األخطاء العروضية

الشاعر متمكن عروضيا، فهو يكتب الشعر بسليقة المطبوع، ال بصنيعة المتعلم، وما جاء من أخطاء      

(لوطن المسجىا )أ في النسخ، ومنها قوله في قصيدةعروضية في الديوان يرجع كله إلى خط
01
من بحر  ،

وال يمنع أن يغلب التدفق  ،(ال )؛ إذ إن سبب الخطأ زيادة(ال حبيب سوى حبيبي.. أغني ال  ):الوافر

الشعري صاحبه ال سيما في الشعر الحر الذي تتدفق فيه التفاعيل غير ملتزمة بعدد مما قد يسهل الوقوع 

(إليك ال أنتمي إال )عند الشاعر، ومنه قوله في قصيدة في زلة عروضية، وهذا أيضا نادر جدا
05
: 

ـ    يصُل الحنيُن إلي

 كأنَّ هذا الحلم  

 صْرو  من رمال  أو ترابْ 

 (ٌح من تراب  / ذا الحلم صر/ـكِّ كأّن هـا/ ن إليــ/يصل الـحنيـ)

 :القافية  -2

القافية هي آخر ما يتعلق في أذن المتلقي من أصوات البيت، وهي الركن الرئيس الذي يعتمد عليه      

الشاعر في تنغيم شعره، فهي أداة رئيسة في تأسيس الموسيقى الخارجية في الشعر؛ لذلك نجد الشعر 

ة، لتقارب إيقاع العمودي أقرب إلى الغناء من الحر، ونجد البحور المجزوءة أقرب إلى الغناء من الطويل

 . صوت القافية ورويها على أذن المتلقي

                                                                                                                                                                                              
 055ديوان حرائق، ص - 01

 01ديوان حرائق، ص - 02

 20ديوان حرائق، ص - 02

 11ديوان حرائق، ص - 04

 40ديوان حرائق، ص - 01

 51ديوان حرائق، ص - 01

 050ديوان حرائق، ص - 05



11 
 

ال يلتفت الشاعر إلى جواز خرق القافية في الشعر الحر، فيهملها تماما، ولكنه يستثمرها في إحداث      

(قلبي عليك) عظم قصائده، ويكفي أن نقرأ قصيدةالموسيقى الخارجية في م
51

، لنعرف مدى استثمار  

 .هشعر الحر إلحداث نغمة موسيقية، وهذه سمة أسلوبية واضحة عندالشاعر للقافية في ال

و أنها لقد رسخت قوافي الشاعر الحزن في وجدان المتلقي أيما ترسيخ، واختار قوافيه بدقة متناهية، أ     

عن بركان األلم المتفجر عن كتل األرق، التي تنشط في مواسم األحزان،  جاءت عفوية صادقة التعبير

 .اعر كلها مواسموحياة الش

أربعة وثالثون موضعا من الشعر العمودي، منه اثنتان وعشرون قافية مكسورة، وال يخفى أن الكسرة      

في القافية تحمل على التأسف وهي أقرب إلى نقل المشاعر الحزينة، وأكثر تالؤما مع جو النصوص 

احتل الصدارة، ربما إيحاء بتاء األسيفة في هذا الديوان، وتعددت حروف الروي إال أن حرف التاء 

التأنيث، أو إيذانا بالتوجع، فجاء اختيار الشاعر لقوافيه خادما للنص بوجه مؤكد، وما بقي من قواف 

مفتوحة كان حرف الدال محتال فيها ثالثة مواضع من أربعة والرابع حرف الحاء الناقل حرقة الصدر، أما 

مواضع والرابع العين الناقل أيضا ألصوات التفجع، والقوافي  القوافي المفتوحة فقد جاء الالم في ثالثة

 .الساكنة كانت بحرف الحاء والهاء الناقلين لحرقة الجوف، والباء المقلقلة المعبرة عن االضطراب

ولم يختلف الشعر الحر في الديوان عن هذا االتجاه، فالشاعر من الشعراء الذين يصرون على إبراز      

م الحر، فال تكاد تجد قصيدة من شعره الحر لم تبرز فيها قافية من أولها آلخرها، ففي هذا القافية في شعره

الديوان أربعة عشر موضعا من الشعر الحر، ليس فيها إال موضعان فقط لم يوحد الشاعر قافيته فيها، لكنه 

وما بقي من أكثر ميال إلى تسكين قوافي الشعر الحر، فجاءت كلها ساكنة إال موضع واحد مكسور، 

القوافي كانت كسابقاتها من الشعر العمودي؛ حيث نقلت أيضا قوافيه شعور القلق واألسى باستخدام ألف 

 .اإلطالق، والهاء في أكثر المواضع

لقد جاءت قوافي الديوان معبرة ذات داللة، باإلضافة إلى دورها الموسيقي المعروف والذي سبقت      

ت أنه يركز على الحروف الجوفية كالهاء والعين والهمزة، ثم ينتقل إلى اإلشارة إليه، إال أنني الحظ

حروف طرف اللسان كالالم والدال والتاء والنون والسين، ولم يستخدم حروف وسط اللسان إال في 

مواضع معدودة فللكاف موضع، والقاف موضعان، وذلك ال شك أن له داللة، فالحروف الجوفية وألف 

ع والتأوه، والحروف الشفوية والطرفية برقتها ولينها وهمسها تنقل الخطاب برقة من اإلطالق تبرز التوج

وذلك مناسب إلى  بال ضجة وال جلبة الحروف القوية، وجدان الشاعر إلى قلب المتلقي في سالسة ويسر،

 .حد كبير للجو النفسي المسيطر على النصوص، ومالئم للسمة األسلوبية البارزة فيها

يميل في ديوانه إلى القافية المطلقة، ال المقيدة، وهي األجدر بالتعبير في قصائد الحزن واألسف وأيضا      

المطلقةُ، فهي ذات روّي  هي المنتهية بروّيٍّ ساكن، فيتوقف به جريان النفَس، أما والرثاء، والقافية المقيّدة
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وقد ، (والواو للضّم، واأللف للفتحالياء للخفض،  ):لنفَُس بحرفِّ مدٍّّ مماثل لحركتهمتحرك، يجري به ا

ال )دَّ الناتج عن إشباعِّ حركة الرويسّموا الم  (.وص 

أو ( والردف هو حرف مد يأتي قبل حرف الروي )مد في معظم قوافيه الردف بحرف مدوقد اعت     

، وذلك (الوصل هو حرف مد أو هاء يوصل بحرف الروي )بألف اإلطالق، أو الهاء الساكنة الوصل

اء الفرصة للصوت بالمد وإخراج ما يمكن من هواء الجوف، وذلك مناسب للتأوه والتوجع والحزن، إلعط

وقد أطلق الشاعر قافيته، فلم بها اإلنسانية والوطن والحبيبة، فال يستطيع الشاعر أن يقيد زفراته التي يرثي 

ثر المطلقة، من حيث األيقيدها إال في ثالثة مواضع، منها موضع باأللف؛ فأدى الردف دور القافية 

(ألف ماح )الصوتي للمد، وهما في قصيدته
50

 :، حيث يقول

 كلمووووووووووووووا جوووووووووووووواء صووووووووووووووباو  ووووووووووووووم راو

 

 لوووووووووووووووذت بالشوووووووووووووووعر موووووووووووووووالذا وموووووووووووووووراوْ  

 

في إطالق الصوت وعدم  -مع الردف باأللف -ن حرف الحاء االحتكاكي ساعد أيضاوال يخفى هنا أ     

 .حبسه في جوف الشاعر المحترق أصال

أشير إلى أنه قيد الروي المطلق بهاء الوصل الساكنة في موضع واحد أيضا، مع العلم أن هذا وكذلك      

(أيها الموت)يُعد من القوافي المطلقة، وذلك في قصيدته 
55

 :، يقول

 شوووووووووويء يموووووووووووت قبوووووووووول أواـووووووووووهْ كوووووووووول  

 

 وزمووووووووووووووووووووواـي مضووووووووووووووووووووورج بزماـوووووووووووووووووووووهْ  

 

ن عائقا أمام خروج زفرات الصدر وال يخفى دور الردف باأللف والوصل بالهاء الساكنة التي لم تك     

 .وهي الحرف الجوفي المتميز المعبر دائما عن التأوه والتوجه، وأقرب طريق للتعبير عن حرقة الصدر

(قلبي )ما، وغير مردوفة، فأولهما قصيدتهأما الموضعان اللذان جاءا بقافية مقيدة تما
51
 :يقول فيها 

 لووووووووووووون أغنوووووووووووووي إال لقلبوووووووووووووي المعوووووووووووووذبْ 

 

 حيوووووووووووث يوووووووووووذهبْ معوووووووووووه ذاهوووووووووووب إلوووووووووووى  

 

(أرق )وثانيهما في قصيدته
52
 :يقول فيها 

 لوووووووووم أـوووووووووم ليلووووووووووي وليلوووووووووي لوووووووووم يوووووووووونم

 

 فاالـووووووووووووا كووووووووووووان صوووووووووووورحا موووووووووووون ألوووووووووووومْ  

 

ولعل الشاعر اعتمد على قلقلة الباء في القصيدة األولى لتغني عن حروف المد بما تحمله القلقلة من      

 .قلق واضطراب ينقله الصوت معبرا عن داللة األسف

                                                             
 11ديوان حرائق، ص - 50

 51ديوان حرائق، ص - 55

 22ديوان حرائق، ص - 51

 010ديوان حرائق، ص - 52



13 
 

قصيدة الثانية كان وقع الحزن أخف من غيرها، حيث يحتار القارئ في ضمها إلى قصائد وفي ال     

ى الديوان الرثائية، حيث يجدها تتدفق بالحب والغرام، فما كان يضرها مجيء القافية مقيدة، كل ذلك عل

ليثبت لقارئه ( األلم )خاتما القصيدة بمفردة( دم، العدمألم، دم، الظلَم، ن )الرغم من اختيار الشاعر مفردات

أن القصيدة وإن كانت تشعر بالعشق والغزل، إال أنها مفرطة في الحزن الضارب في قصائد الديوان، 

 .فتكون منسجمة معه مسربلة بثيابه

 :القافية المتوقعة

ظاهرة أسلوبية في شعر داري، نلمحها في ديوانه، وهي تمكن ورسوخ جلي في القافية حتى إن      

تطيع أن يكمل القافية في مواضع كثيرة من تلقاء نفسه؛ ألن المعنى يتطلب هذه الكلمة المستمع يس

القوافي المستدعاة، أو المتوقعة؛ إذ يستدعيها المتلقي أو يتوقعها، : ويستدعيها بشدة، بحيث يمكن أن نسميها

 .وهي غير القوافي المتمكنة

(فينيق )فلننظر إلى قوله من قصيدة
52
: 

 جوووووووووووم تبوووووووووود تفوووووووووي سوووووووووومائي كووووووووول الن

 

 قوووووووووود أتتنووووووووووي موووووووووون كوووووووووول فوووووووووو  عميووووووووووق   

 

(حنين أعلى من القلب )وقوله من قصيدة
54
: 

 وكوووووووووووووأـ ني البحووووووووووووور الوووووووووووووذي يرتووووووووووووواد 

 

 المووووووووووووالو منتشوووووووووووويا بخوووووووووووووض عبووووووووووووابي 

 

قولهو     
51
: 

 لاننووووووووي سووووووووورعان مووووووووا أصوووووووووحو علوووووووووى

 

 صووووووووووت الزموووووووووان المووووووووور يطووووووووورق بوووووووووابي 

 

 :القافية القلقة

صيدة عمودية، ولكنها معيار شعري يلتزم به الشاعر ليكتب قليست القافية مجرد إجراء قانوني، أو      

لغرض والعاطفة، مساعدة على تفجير الموسيقى الخارجية، مترجمة لعاطفة الشاعر، والقافية تأتي خادمة ل

حينئذ  التي تأتي فضلة مدسوسة إلكمال وزن البيت وتحقيق اّطرادها في القصيدة نسميها قافية قلقة، وتعدّ 

هذا الديوان، منها قوله من وهذا العيب لم ألحظه إال في مواضع معدودة في  ،شاعر المتمكنعيبا عند ال

(أرق )قصيدة
51
: 

 لووووووووووووو طلبووووووووووووت  الووووووووووووروو لبيووووووووووووُت ولوووووووووووومْ   كيوووووووووووووف ترضووووووووووووووين عووووووووووووووذابي وأـووووووووووووووا
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(الوطن المسجى )وقوله من قصيدة     
55
: 

 وحووووووووين الصووووووووحو موووووووون ـووووووووومي أراـووووووووي

 

 يووووووووووا إلهووووووووووي.. أعووووووووووض  علووووووووووى لسوووووووووواـي  

 

المعنى، وتعلق القافية بمتمم معنوي محذوف، وتمام معنى البيت بدون القافية، كل ذلك يشعر فانقطاع      

القارئ أن القافية جاءت فضلة، قلقة غير متمكنة، وربما يدرك قارئ الديوان أن الشاعر يلجأ في مواضع 

المعنى أفقيا، وربما عديدة إلى ترك كلمة في القافية تفتحها وتفتح خيال القارئ على نوافذ جديدة، وتوسع 

 .أوقعه ذلك في التسبب في قلق القافية أحيانا

(عندما يتراكم الموت )له في قصيدةومن أمثلة ذلك، قو     
11
: 

 وـوووووووووزرع موووووووووا ـشووووووووواء مووووووووون األمووووووووواـي

 

 وإال.. فتوووووووووووووووووأتي الوووووووووووووووووريح تحصووووووووووووووووودها  

 

أيضا، كقوله من جاءت قلقة إال أنه كان يلجأ لقواف ليست منعزلة عن سياقها، ولكن إلتمام الوزن ف     

(إلى روح ونيسة الحكيم ):قصيدة
10
: 

 لوووووووووووو صوووووووووووح أن أفوووووووووووديـ ذات فجيعوووووووووووة

 

 مووووووووووووووا كنووووووووووووووت إال الفووووووووووووووادي المتبرعووووووووووووووا 

 

الذي هو قمة العطاء، فال حاجة إذن للتبرع الذي يعطي اإلنسان فيه ما  (بالفداء) فالمعنى تم بكلمة      

 .يفيض عن حاجته، ولكنها جاءت لمناسبة الوزن

 :الصوتي والداللي في القافيةالتجاـس 

يالحظ أن الشاعر يقارب بعض القوافي المتتالية دالليا، فيجعلهما من حقل واحد، وهذا يعطي بعدا      

(لست أراني )ية، ومن أمثلة ذلك قوله في قصيدةمعنويا باإلضافة إلى البعد الصوتي للقاف
15
: 

 أكووووووووووووووووووووووووم ـفسوووووووووووووووووووووووي بزاويوووووووووووووووووووووووة

 

 أموووووووووووووووود إلووووووووووووووووى ا خوووووووووووووووورين لسوووووووووووووووواـي 

 

 ظلوووووووووووووووووووووووي وأغلبوووووووووووووووووووووووهأحووووووووووووووووووووووواور 

 

 بقووووووووووووووووووة سووووووووووووووووويفي وحووووووووووووووووود بيووووووووووووووووواـي 

 

 )األلم والسقم في قوله من قصيدة فالعالقة الداللية بين اللسان والبيان واضحة، وكذلك العالقة بين     

(أرق
11
: 
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 لوووووووووم أـوووووووووم ليلووووووووووي وليلوووووووووي لوووووووووم يوووووووووونم

 

 فاالـووووووووووووا كووووووووووووان صوووووووووووورحا موووووووووووون ألوووووووووووومْ  

 

 وكالـووووووووووووووووووووا راو يقضووووووووووووووووووووي ليلووووووووووووووووووووه

 

 مرهووووووووووووووق الووووووووووووووروو ملي ووووووووووووووا بالسووووووووووووووقم 

 

 :عيوب القافية

يمارس الشاعر تدريس العروض والقافية سنوات عدة؛ لذلك فمعرفته بقوانينها شاملة، ووقوعه في      

(إلى روح ونيسة الحكيم )من قصيدة: نادرا، ومن أمثلة ذلك عيوبها يكاد يكون
12
: 

 بـيـنوووووـي وبـيوووووـن  الـموووووـوت   ـوووووـأر  مـزموووووـن  

 

 لــووووووووووـو جوووووووووواءـي أجـبـْرتووووووووووـهُ أن ي ـركووووووووووـعا 

 

قوووووووـْت أوطـاــنوووووووـاـــحـوووووووـن   الــذيوووووووـن  تـمـز 

 

ا أو ركَّــعووووووووـا  ووووووووـد   صــْرــووووووووـا عـلـيووووووووـها ســجَّ

 

وربما كان هذا من اإليطاء الخفي أو غير الملحوظ؛ إذ ثمة اختالف في اللفظ بينهما، وهذا أقل قبحا من      

رفي اللين الواو والياء التجانس التام في اللفظ والمعنى، وهو ما لم يقع في الديوان، وكذلك أدخل الردف بح

(خواطر على قبر ينبض بالموت )غير مردوفة بهما، وذلك في قصيدة الساكنين في قافية
12

ستخدم ، فا

ه ، ولعل هذا ال يعد عيبا؛ فقد اختلف في(عدتِّ  –يأتي –صمتي )مع( عانيتِّ  –البيتِّ  –موتي )كلمتي

 .العروضيون، ومنهم من يعد ذلك صحيحا

 :اإليقاع الداخلي - ب

إن الموسيقى الداخلية في البيت ومدى انسجام المعاني مع األلفاظ هي من أهم األدوات التي تميز      

الشاعر عن المتشاعر، وقد استند الشاعر إلى إجراءات وسمات أسلوبية حققت هذا االنسجام على مستوى 

 . الحرف والكلمة والجملة، من أهمها التكرار والجناس والسجع

 :التارار

لشاعر على التكرار متكأ أصيل، وله جذر ضارب في جوف القصيدة، فال تكاد تخلو قصيدة من كان ل     

تكرار حرف أو كلمة أو جملة أحيانا؛ ليضفي بها رونقا موسيقيا ممتعا، باإلضافة إلى التأكيد والتكريس 

ا أو إشغاال كوظيفة أصيلة له، ومن يستطلع توظيف الشاعر للتكرار في ديوانه يدرك أنه لم يأت تزيين

لقافية أو إكماال لوزن، ولكنه يؤدي ما يؤديه التكرار في النصوص المتمكنة عند العرب، التي شهد لتمكنها 

(ربيع بال ربيع )ء وكبار النقاد، فلنقرأ من قصيدةفحول الشعرا
14

 : 

 وكووووووووووووووان الموووووووووووووووت كالسوووووووووووووود المنيووووووووووووووع    إذا كووووووووووووووان الربيوووووووووووووووع بووووووووووووووال ربيوووووووووووووووع
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(أرق )ومن قصيدة
11
: 

 وليلوووووووووي لوووووووووم يوووووووووونملوووووووووم أـوووووووووم ليلووووووووووي 

 

 فاالـووووووووووووا كووووووووووووان صوووووووووووورحا موووووووووووون ألوووووووووووومْ  

 

(عامودا )وقوله من قصيدة
11
: 

 أـووووووووووووووت والشووووووووووووووام لروحووووووووووووووي قبلووووووووووووووة

 

 قبلينوووووووووووووووووووووووووي قبلينوووووووووووووووووووووووووي قبلوووووووووووووووووووووووووي 

 

(الوطن المسجى )وقوله في قصيدة
15
: 

 أغنووووووووووووووي فووووووووووووووي القصوووووووووووووويدة للميووووووووووووووا   

 

 أغنوووووووووووووووي فوووووووووووووووي الحديقوووووووووووووووة للشوووووووووووووووفا    

 

تحقيق السبك والتالحم إلى لقد أدى التكرار دورا مبرزا في حث النغمة وبعث الموسيقى باإلضافة      

مثلة السابقة على مستوى المعنوي؛ فباإلضافة إلى دور التأكيد المعنوي ال يغفل القارئ أثره في األ

كما في المثال  )و الكلمةأ( الم في المثال الثانيكما في تكرار العين في المثال األول، والميم وال )الحرف

في إضفاء نغمة ( كما في المثال األخير والذي قبله )أو الجملة( رابع والخامس والسادساألول والثالث وال

كل ذلك باإلضافة إلى تكرار حرف الروي في القافية ودوره  ،موسيقية يرتاح إليها الطبع ويسكن الذوق

 .انالموسيقي الذي نتناوله عند دراسة قوافي الديو

ويعتمد الشاعر كثيرا على التكرار في وظيفة دقيقة غير التأكيد، وهي استطالة المعنى وامتداد أثرة،      

(أعلى وأعلى )يدةمن قصإلضافة إلى األثر الموسيقي، كقوله والتجدد واالستمرار، با
21
: 

 كلموووووووووا صوووووووووار الجووووووووورو يعلوووووووووو ويعلوووووووووو

 

 أصووووووووووبح القلووووووووووب منووووووووووه أعلووووووووووى وأعلووووووووووى 

 

(الحب ملحمة )وكذلك قوله من قصيدة
20
: 

 أسوووووووووافر ا ن مووووووووون حلوووووووووم إلوووووووووى حلوووووووووم

 

 وفووووووووي طريقووووووووي يـووووووووور الحقوووووووود والحسوووووووودُ  

 

ة للتكرار في س الموسيقي والتأكيد، فأجّل وظيففال نستطيع أن نقصر دور التكرار هنا على الجر      

 .نىالبيت هي إضافة الحركة واالستمرارية واالمتداد إلى المع

 :التوظيف السلبي للتارار
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ومع هذا التوظيف المثمر للتكرار معنويا وموسيقيا قد نجد في مواضع أخرى أن الشاعر قد ذاب منه      

الخيط المعنوي واألدائي للتكرار، مما يمكن أن نسميه التكرار القلق كالقافية القلقة، فنقرؤه غير مستشعرين 

(مذاق الصباح )وله في قصيدةن ال غير، ومن ذلك قبوظيفة كبيرة له، ونشعر أنه استخدمه ليتم به الوز
25
: 

 األصوووووووووووووووووووودقاء الووووووووووووووووووووذين جووووووووووووووووووووا وا

 

  ووووووووووووم راحووووووووووووووا.. كوووووووووووواـوا هنووووووووووووا  وووووووووووووم  

 

وعدمه سواء من حيث فائدة تأخير المعنى الالحق عن السابق، إال أنه قد ( ثم )فتكرار حرف العطف     

 .يحمل داللة التأسف عند سماع القصيدة ال قراءتها، بوقف لطيف بين ثم والتي تليها

؛ إذ إن الشعر الحر من أجل القافية في الشعر الحر، وهو مما ال يحمدكما أنه لجأ إلى التكرار المعنوي      

 :ال يضطر فيه الشاعر إلى قافية، فقال

 وجنوـها الجم الابير بلهيبها وهبوبها

 .طالترادف بين الجم والكبير لم يضف قيمة معنوية للمعنى بل جاء لصنع موسيقى داخلية فقف     

 :الجناس والسجع

من خالل ما ذكرته من شواهد على التكرار أنه اتكأ أيضا على جنس موسيقي آخر، يتكئ عليه  يظهر     

( بكسر القاف )ةبلقِّ : شعراء الطبع الفحول في شعرهم، إنه الجناس، فمن الجناس الناقص في تلك الشواهد

، فتراه في هذين الموضعين (كؤوس )و( اليأس )وكذلك في البيت الثاني بين كلمتي، (بضم القاف )بلوقُ 

 )،(الحسد -الحقد ):السجع في األمثلة السابقة أيضا يعتمد تقنيتين موسيقيتين للتنغيم الداخلي، ومن أمثلة

، وهذا يؤكد أن الشاعر ال يعتمد في (المنيع –لربيعا )،(ألم -ينم )،(يذهب -المعذب )،(المستعرة –المجمرة

در نغمي واحد، فقد يزاوج بين أكثر من مصدر موسيقي داخلي وخارجي، وما ذكر البيت الواحد على مص

في باب التكرار فيه غنى عن ذكر غيره في الجناس والسجع؛ إذ جمع الشاعر بين التكرار والجناس 

والسجع معا، وهذا مما يمكن أن يكتفى به، ولكن إذا أردنا أن نذكر بعض األمثلة الموجزة دون تفصيل 

 :في قوله( دامسا وطامسا )سجع يمكن أن نذكر هنا الجناس بينوظيفه للجناس والطريقة ت

 طامسا في سير  كل الجهات   لن أرى إال ظالما دامسا

 :في قوله( يدركني ويتركني )و( نسيان ونيسان )والجناس بين

 ان يتركنيسوال ـي فال ـسيان يدركني

 :رد الصدر على العجز

في القافية، واألول في أول البيت أو حشو  لمكّررين أو المتجانَِّسي ناللّفظين ا هو أن يجعَل الشاعر أحد     

الصدر، أو في العروض، أو مطلع العجز، وقد احتفى به الشعراء البالغيون، وما يزالون؛ لما يحمله من 

                                                             
 020ديوان حرائق، ص  - 25



18 
 

ضا، نغمة موسيقية، ويلفت انتباه المتلقي، ويزيد في تالحم النص، وذلك موجود في شعر جميل داري أي

 .لكن بكثافة ال تصل إلى كثافة التكرار والجناس اللذين يعدان ظاهرة أسلوبية عنده

(ربيع بال ربيع) حتفى به في بعض قصائده مثل قصيدةوقد ا     
21

؛ فقد وظفه ثالث مرات في صفحة 

 : واحدة منها

 وصووووووووار النوووووووواس فووووووووي خوووووووووف وجوووووووووع

 

 والت منوووووووووووواع موووووووووووون خوووووووووووووف وجوووووووووووووع   

 

 ركوعــــــــوووووووـاـحووووووون ال ـرضوووووووى : وقلنوووووووا

 

 الخيووووووور فوووووووي هوووووووذا الركـــــــوووووووـوع  : فقوووووووالوا 

 

 هوووووووي الـوووووووورات تشوووووووعلها جمـــــــــــوووووووـوع

 

 ويسووووووولبها الرعوووووووواع مووووووون الجمـــــــــــووووووووـوع   

 

إن الشاعر موسيقي حقيقي، يتفجر نغما، فالشاعر الذي يلتفت طبعه إلى النغم : نستطيع أن نقول     

هو في غيرها أشد التفاتا، كل ذلك في سبك حقيقي، فال تشعر والجرس في أغراض الحزن والحرائق، 

بانفصام بين المفردة ومعناها؛ لتعمد إحداث جرس ممتع، حتى إن بعض قصائده الرثائية يكاد يسمع منها 

 (.إلى روح ونيسة الحكيم )وقصيدة( حرائق )كقصيدة ،أصداء األناشيد الجنائزية

 :الموسيقي في محل واحدتوظيف العديد من مصادر التلوين 

وقد يجمع الشاعر عدة مصادر نغمية في بيت واحد، كاستخدام الجناس في التصريع، والرد على      

المطلع، ورد العجز على الصدر، والجناس والسجع وحسن التقسيم، والتآلف اللفظي، والتكرار، فيختار 

تدفقا نغميا مميزا، ومن أمثلة توظيف من ذلك محسنين أو أكثر ويجعلهما في محل واحد، محدثا بذلك 

(ال أنتمي إال إليك ):الجناس والسجع وحسن التقسيم معا قوله في قصيدة
22

 : 

 ؟ أألوُم ـفسي في الحياةْ  ؟ أألم  ـفسي في الشتاتْ 

(ال أنتمي إال إليك )وقوله من قصيدة     
22
: 

كُني  وال ـيسان  ي تركُني فال ـسيان  يُدر 

الجملتين وسابقتيهما جناس وسجع وحسن تقسيم، وهو أعلى ما يمكن صنعه في الموسيقى فبين هاتين      

ا تغني على الداخلية من حيث توالي المقاطع المتشابهة على الترتيب نفسه، وإن النغمة المتدفقة بينهم

 .التعريف بها

 :البنىة المعجمية والداللية - اـيا
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صور خيالية موحية؛ بهدف  المفردة إلى معان جديدة إلنتاجللشاعر أسلوب واضح في انزياح داللة      

عنى إلى المتلقي وإقناعه والتأثير فيه، حيث تخير الشاعر من معجمه ما يؤكد درايته بأهم مميزات نقل الم

 .اللغة األدبية من حيث االعتماد على الداللة اإليحائية للمفردة وأهميته في نقل المعنى

فردة وما تحمله من معنى يجب أن تكون وثيقة الصلة، وهذه العالقة تؤثر فيها حياة إن العالقة بين الم     

وغير ذلك من المؤثرات االجتماعية والبيئية  ،الشاعر وثقافته وتجربته وقيمه وعاداته وتقاليده ومهنته

 .والثقافية والدينية، فإن الشاعر ابن بيئته ووطنه وظروفه ينبض بنبضها ويتأثر بها

قد تشير إلى الحيوان المعين، وقد ترمز إلى ( أسد )مل معنى حقيقيا أو مجازيا، فكلمةن كل مفردة تحوإ     

وال ، القوة، وعلى الشاعر أن يقرر أو تقرر سليقته وطبعه ما هي الكلمة الدالة على المدلول بأفضل وجه

الجملة وعالقتها بالكلمات تنفصل المفردة بحال عن سياقها، فمعناها يتشكل أساسا من خالل دورها في 

وكل معجم لغوي يتكون من حقول  ؛المجاورة، كما أن الجملة تحمل داللة من خالل سياق الفقرة، وهكذا

 .داللية مترابطة، وعلى الشاعر أن يتخير منها األفضل

ي وإن معجم الشاعر وثروته اللفظية من أهم الخصائص التي تميزه عن غيره، ومن أهم المالمح الت     

مكونات معجم الشاعر، : أوال: ترسم أسلوبه، وسوف أدرس هذا الجانب المهم من الديوان في أربع نقاط

 .مناسبة اللفظ للمعنى: تشكيالت الثروة المعجمية، وكيفية توظيفها، ثالثا: ثانيا

 :ماوـات معجم الشاعر: أ

قروي النشأة، مغترب اإلقامة،  الشاعر سوري الوطن، كردي العرق، عربي التلقي، موسوعي الثقافة،     

واسع  معلم للغة العربية لما يقرب من أربعين سنة، يتقلب الحرف العربي في كل خلية من خالياه،

ها، وتضلع من تجارب الغربة وخبراتها، وتشكل معجمه الشعري خالل التجربة، حنكته الصعاب فرّوض

فجاء معجمه ثريا  ؛جتماعية وسياسية وثقافيةفترة زمنية طويلة متأثرا بما ذكرته من مؤثرات بيئية وا

 .متنوعا، اختار منه غير مضطر لمفردة ما يشاء من حامالت المعنى وخادماته

كما أسلفت فإن الشاعر ابن بيئته؛ فيظهر أثرها جليا عليه، فنشأته القروية والتغرب عن الوطن، وبيئته      

عة اطالعه على كبار الشعراء في ، ومعاصرته (عامودا)الثقافية في الوطن العربي طوال أربعين سنة، وسِّ

الثقافة العربية والمترجمة، وممارسة تدريس العربية، وعاداته وتقاليده وديانته، وتجربة الحب وموت 

 .الحبيبة، هذه الجهات األربع شكلت مالمحه المعجمية

مرارة الغربة، ومنها استمد ، وإليهجل مفرداته التي عبر من خاللها بالحنين  الوطناستمد الشاعر من  -

 .هذا العالم الحنين إلى الوطن اإلنساني اآلمن، حيث يشعر أحيانا بالغربة النفسية عن

واستمد من ثقافته الثرية وتجربته في تدريس العربية المفردات الضاربة في جذور الحضارة العربية،  -

ميع بتميع الدعوات المعاصرة، ومع ذلك لى أصالة اللفظ وقوة البناء، فلم يتإفتجد معجما راسخا مستندا 

 .تألف سالسته، وعذوبة ألفاظه
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، حيث التنقل بين األفراح واألتراح، والغربة الطويلة، وموت هي المكون الثالثوتجربته الحياتية  -

 .جارب والخبرات رّوت معجمه، وشكلتهالحبيبة، والتنقل في الحياة بين شظف ورغد، هذه الت

القروية، وأعراف المجتمع الشرقي، ومعالم الدين اإلسالمي بثقافته المتنوعة بادية في وأخيرا تقاليده  -

العديد من المواضع؛ حيث االقتباس من القرآن الكريم، والحديث والسير، وانزياح مفردات دينية عن 

 .داللتها المباشرة إلى اإليحائية

 :الحقول الداللية: ب

 :ظيفها على مستوى المفردة والحقلتشايالت الحقول المعجمية، وكيفية تو

كما أن لكل غرض من أغراض الشعر العربي معجمه الخاص فإن الحزن والرثاء له معجمه أيضا،      

وقد بنى الشاعر قصائده معتمدا على مفردات ذات داللة إيحائية قوية، وقد اعتمد على محورين، المفردة، 

ات خاصة به، وباالستقراء اإلحصائي لمفردات والحقل، وكل محور تشكل من خالل استدعاء مفرد

نالحظ أن الحقول المعجمية في الديوان تتوزع على ثالثة حقول وحقول المعجم الشعري في ديوان حرائق 

لمتلقي، اأو خطوط متوازية، تقوم عليها مالمح الديوان، وتتشارك في نقل المحتوى المعنوي والتأثير في 

 ؟ يوظف هذه المفردات بطريقة مناسبةولكن هل استطاع الشاعر أن 

على الشاعر إذن أن يتخير المفردة المناسبة والدالة على مدلولها بداللة صريحة أو مجازية أو رمزية،      

ثم يوزعها في مكانها المناسب، هذا االختيار والتوزيع هما ركنا التوظيف المثمر، ونرصد هذا التوظيف 

 :الثالثة تباعا المعجمي ضمن رصد حقول المفردات

 : مفردات الموت - أ

كثيرة جدا، وتعددت تشكيالتها، مثل اليأس والغياب والظالم، وغيرها، بل هي السمة الخاصة وهي      

 موضعا من الديوان، وتكاد ال تخلو قصيدة من مفردات( 15)ي الديوان، فقد وردت كلمة موت فيالغالبة ف

، (1)اليأس ،(5)، السراب(2)، العدم(5)، انتحر(2)قبر، ال(2)الزبد: الموت وما يدل عليه، مثل

األمثلة على توظيفه لهذا  والضمور، ومن لكلمات الموحية باالنتهاء والزوال، وغير ذلك من ا(2)الغياب

الموَت يستدرُج حلمي، ال مــوَت بـعـدَ الـيـومِّ يُـدركُـني، ويـدسُّ الموَت في كأسِّ حياتي، مــنـفـاَي   :الحقل

، أولــيــَست بــعـيـدةً كــســرابٍّ، الحلم اليتيم، يعذبني مـقـبـرةٌ  ، ديـاجـيرِّ الـعـدم  ، أحـالمَي انـتحرت 

،بغيابكِّ حلَّ دماريبالغياب، قرب األجل، مرايا الضياع، ، فلن أخشى ، كـهـوَف الـيـأسِّ خفافيُش هذا الظالمِّ

، ويضيُع حلٌم ، الدجى ، بالظُّلمات  ، األحالم تبتعد، بنفسي لست أعتقد، أنا في ضباب  تارةً يستغيُث من النجمِّ

 .وغيرها ...المسير  

وحي باألمل، فنقد الواقع المؤلم الذي يعيشه يوع هذه المفردات في الديوان ال يوحي باليأس قدر ما يوش     

اإلنسان والتمرد عليه بفضحه أهم أداة لمواجهته والبحث عن غد أفضل، فكلمة الموت هنا تخرج عن 

ناها األصلي إلى معان متعددة، كخراب الضمير، وضعف الشعور باإلنسانية، والظلم، وزوال القيم، مع
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 إال أنه بالغ في بعض المواضع في،وغير ذلك، لذلك يدعو الشاعر في بعض قصائده بالتمرد على الموت

(إلى روح ونيسة الحكيم) نظرته إلى الموت، فقال في قصيدة
24
: 

 ت   ـوووووـأر  مـزموووووـن  بـيـنوووووـي وبـيوووووـن  الـموووووـو

 

 لــووووووووووـو جوووووووووواءـي أجـبـْرتووووووووووـهُ أن ي ـركووووووووووـعا 

 

(ونيسة... مرثية إلى رفيقة الروح)ويقول من قصيدة      
21
: 

 غريووووووووووب  أمووووووووووُر هووووووووووذا الموووووووووووت  يووووووووووأتي  

 

 يهووووووووووووووووز  قصوووووووووووووووويدتي ويهوووووووووووووووود  بيتووووووووووووووووي 

 

الشاعر في إن الشاعر جريء في استخدام كلمة الموت، وانزياحها إلى دالالت جديدة، فقد بالغ      

ال يتقبل  -وال غيره -اه الحقيقي إال أن القارئ العربيمواجهة الموت، ولو كان موتا معنويا منزاحا عن معن

يعربد، أواجهه بنيراني ومقتي، ثأر مزمن، أجبرته أن يركعا، الموت أدمننا، دمانا نخبه، : تعبيرات مثل

يتعامل مع مفرداته بمزيد من الحذر، بل قد ويعتبرها عثرات، فالموت له قداسة توجب على كل شاعر أن 

 .يعربد، يركع، مقتي: يعامل بعضهم اللفظ على داللته الخارجية، فيطلق أحكاما تتعلق بالدين، السيما قوله

... مرثية إلى رفيقة الروح )ه، أو موت حبيبته،فيقول من قصيدةوقد يلجأ إلى اإلقرار بعدم موت     

(ونيسة
21
: 

 ي بقلبوووووووووووويتموووووووووووووتين ال لوووووووووووون تموووووووووووووت

 

ـْسوووووووووووووووي وشوووووووووووووووالل  حبوووووووووووووووي   تظلوووووووووووووووين  و

 

(لن أموت )ويقول من قصيدة     
25
: 

 ال لـووووووووووووـن أمـوووووووووووووـوت  أيـووووووووووووـا حوووووووووووووـياتي

 

 يـووووووووووووووـا مووووووووووووووـوعدي مووووووووووووووـْع ذكووووووووووووووـرياتي 

 

أيها  )لذلك تراه يقول في قصيدة ،وهو يعلم أن الموت الحقيقي ال يستطيع أحد أن يتمرد عليه      

(الموت
21
: 

 مــوووووووووـوت  إـــنـوووووووووـي مــؤمـوووووووووـن  بــ خوووووووووـر  

 

 ال تـلـوموووووووووووـوا مـيوووووووووووـت ا عـلوووووووووووـى إيـموووووووووووـاـهْ  

 

 :ثم يفسر تلك النظرة في موضع آخر فيرى أنه في مجال الموت مسير ال مخير، فيقول     

 أـوووووووا المسوووووووير فوووووووي ظنوووووووي وفوووووووي  قتوووووووي

 

 فصووووووووورت حتوووووووووى بنفسوووووووووي لسوووووووووت أعتقووووووووود 
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متشائم مفرط في الشك،  ومع قسوة الحكم في الشطر الثاني الذي ربما يفهم منه بعض المتلقين أنه     

أغنياته مع محبوبته التي  بيات السابقة التي استدعىلكنني أراه هنا حزينا حزنا شديدا وذلك يناسب سياق األ

لم يبق عندي إال  )من بعد المسرة إلى الحزن واأللم ، والحال التي تحولت(كل األغاني تالشت )فارقته

 .طائره الغردوشجيراته التي غاب عنها ( الصمت والكمد

 :مفردات الحرائق  - ب

يمتد حريق الشعر والروح على امتداد الديوان واألفق، يبسط سحابة القلق، فيترك في كل قلب قارئ      

نبضة نافرة عن السياق، ونزعة غاضبة تكثف المعاناة وتفرض مشاعر الحزن على اإلنسان والوطن على 

 .القيم والفتن، ماثالن أمام القارئغيرها من المشاعر، حريق معنوي إذن، واحتراق 

، ووسعه أفقيا، وليس أدل على احتفاء الشاعر بهذا ر بهذا الحقل، وأكثر من تشكيالتهوقد احتفى الشاع     

حضورا واستعماال،  الكلمات، لتكون أكثر (حرائق )من تسمية الديوان بإحدى مفرداته الحقل المعجمي

: ة، وغيرها، مثلمنها كالحزن واأللم والغرب نة لهذا الحقل المئاتندة والمكووانتقى من المفردات المسا

، األلم (ما يزيد عن عشرة مواضع )، الحزن ومشتقاته(ن ثالثين موضعاما يزيد ع )حرائق ومشتقاتها

ومشتقاته وما يوحي به كالعذاب والضيق والتعب والمنفى، ال تقل كثافتها عن سابقاتها، ومن طرق توظيفه 

عُـبـابِّي، : لمفردات هذا الحقل حــرائـقِّـهِّ يـسـتـمـتُع الـبـلـدُ، كم  وفــــيوتــــرى الــَحـرائـَق تـــارةً بِـّ

، فأرفو رحيلي المدّوي ،..هاكم أحرقُ .. تُحرقُني بخيطِّ األلم ، ما أضيَق هذا الكوَن، بل أضيُق  حزني العميقِّ

 .وغيرها ...منه بالدي، من منزلي الطينّيِّ حتى غربتي، إنِّّي ألخشى مَن المنفى على كبِّدي

 :مفردات الحب -ج

رفات الصباح، والدعوة لم يكن الشاعر بعيدا عن عادة الشعراء في استشراف األمل، والتغني على ش     

إلى التفاؤل، فعلى الرغم من مفردات الموت واالحتراق حزنا التي شكلت مالمح الديوان، إال أنه ال يخلو 

را الروح مرتقبا غفوة الليل من األمل في الحياة والوطن، يأخذ من الموت منطلقا للحياة، ويربض على ذَ 

ر واألشرار، ويجلد الذات والواقع،  ليس هدفا بقدر ما ليرسم بريشته مالمح اإلشراق، فالشاعر يفضح الش

فقد تكررت مفردة  هو منطلق ألرض أحالمه، لذلك استخدم كلمات توحي بالحب كالسالم واألمل والحلم،

، وغير ذلك من مفردات التطلع (22)، الحلم(01)، األمل(1)ممرة على األقل، السال( 25)الحب ومشتقاتها

 .جميلينستقبل إلى واقع وم

ولكن كل هذه المفردات جاءت خادمة للسمة األسلوبية الغالبة في النص، وموظفة توظيفا جيدا في      

خدمة أغراض القصائد والهدف منها والتأثير في وجدان المتلقي، وذلك من خالل تركيب الجمل وتوظيف 

من دماء فوق أستار الحب كلما متنا أصبح الحب أعذب، قلبي قصيدة : المفردات بطريقة ملفتة ومنها

يكتب، شاطئ الحلم، حلم مثل غيمة قد تالشى، نعشق الكلمات، زيني قلبي بنور األمل، زهرة فوق رمسي، 
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دمي القاني عاهد الحب، أحوك ثوب حنيني من تراب قد غبت عنه، أروض المستحيل، ماخرا أحالمي، 

 .، وغير ذلك من األلفاظ اإليجابيةكل عاشق في سالم

 :المعجمي في الديوان التوظيف

لقد وفق الشاعر في التقاط مفردات موحية، وتوزيعها في أماكنها الحيوية، ونجح في توظيف المعجم      

الشعري من خالل نفس شعري مترع بالتدفق، ومثخن بالحرقة والتأسف، كما أسلفنا من أمثلة، وكذلك 

ية االنزياح في إكساب المفردة داللة جديدة وظف الكثير من المفردات توظيفا جديدا ممتعا مستخدما تقن

وخروجها عن المألوف، كقوله
20

( أتدلى )مثل أغصان ميتة أتدلى، فكلمة: له، وقولم أرتاب إال القصيدة: 

 .رسمت صورة ذهنية بديعة إلنسان يتدلى كغصن يابس

الشعري العربي المعاصر، كما استخدم كلمات قليلة االستخدام في الشعر لكنها أعطت تجددا للقاموس      

مثل كلمة أبترد في قوله
25

ـ  الـسـلـسبيل  الــعـذب  أبــتـردُ :   .بــمـائ ـ

إال أنه ال يمكن أن تخلو قصيدة مما يشوبها، وذلك حفظا لمقام النصوص المعصومة عن الخطأ؛ فقد       

في ( الحزب )لك كلمةتوظيفا غير مناسب، ومن ذ جاء ببعض المفردات غير المناسبة، أو أنه وظفها

قوله
21

( المهالك )، وكلمةووحـــد  ُ الـحـب  فــي الـدــيا يـمــ لني ال الــحـزُب قـاطـبـة  ال الــمـاُل ال الـولـدُ : 

ـ  ماتْ : في قوله ، فتوزيعها في هذا المكان يحمل داللة ال تناسب فكرة موت وحااياُت جد ي الذي في المهال

، وكلمة وغيرها ...، القاصي المنافي: ن توظيف كلمات أقرب مثلؤم، ويمكالجد؛ إذ قد توحي بالتشا

في قوله( حليب)
22

 (.حليب الذل: )

وكذلك وظف كلمات دينية توظيفا في غير محله، وينبغي عدم التوغل في التعامل مع هذه المفردات      

ـبضه  ):االنزياح، ومن أمثلة ذلكد بحجة التي تحمل قداسة دينية، وداللة ال تصرف إلى على وجه واح

(مدمن على قرآـه
22

إلى داللة شرعية ثابتة؛ لذلك فال ينبغي ( قرآن )انتقلت الداللة المعجمية لمفردة ، فقد

ت في دخوله في تركيب إضافي يكون المضاف إليه القلب أو النبض أو غيرهما، وكذلك كلمة الموت، وظف

(يعربد )مواضع ملبسة كقوله عن الموت
24
(أجبرته أن يركعا )،

21
(بيني وبينه  أر مزمن)، 

21
ن ، إال أ

(ـقتل هللا  في جولة  اـية )تلك المواضع وأبشعها قوله
25

؛ فمن ذا الذي يجد مخرجا له من باب االنزياح أو 

 .التوظيف الجديد؛ ليفسر استخدام الفعل نقتل مع لفظ الجاللة
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في قوله( الهباب )وهو كلمة:  في موضع واحدامية إالولم يلجأ الشاعر إلى توظيف كلمات ع     
41

فأين : 

(وـس ):أما كلمة ؟ مني أـت يا هذا الهبابْ 
40

تظليَن ون سي وشالَل حبي، وهي الكلمة غير : ، في قوله

 ):لداللة العامية للكناية في قولهفأظنه أراد بها ترخيم اسم زوجته، واستخدم االموجودة في المعاجم قط، 

(ا خـريـن  لـساـيأمــد  إلــى 
45
. 

، في قوله من (المتاهة )ويقصد( المتاه )ير فصيحة على استحياء ومنها كلمةكما أنه وظف كلمات غ     

(الوطن المسجى )قصيدة
41

 : 

 أغــن ووووووووـي  مـــووووووووـل  مـجـنووووووووـون  عـتـيووووووووـق  

 

 يــتـووووووووووـوُق  إلــووووووووووـى مـعـاـووووووووووـقة  الـمـتووووووووووـا    

 

قوله، قاصدا جمع اآله، في (يآه )وكلمة     
42

غـيـابَُك عــن فــؤادي مـسـتحيٌل أغـيـُض أنــا ولـيَس :) 

االسم من : واآلهة( آهتي )ولم أجدها بهذا الجمع قط، وإن كان يقصد المفرد فالصواب، (يـغيُض آهـي

 .والديني والمعرفي في مواضع عديدةوكذلك وظف الشاعر الموروث الثقافي التأوه، 

 :البنىة التصويرية:  الـا

 :لصورة في الديوان وكيفية توظيفهاتشايالت ا

الشاعر الحقيقي يرى بحسه ماال يراه اآلخرون، ويشعر بما ال يشعرون، وإن شعروا فهو خير لسان به      

، ويتقن استخدام تقنية االختيار، ثم يحسن توزيع مفرداته في البليغةيعبرون؛ لذلك عليه أن يقتنص مفرداته 

الجملة، وإن أجل ما يعتمد عليه الشاعر في ذلك هو انزياح المفردة عن دورها أماكنها المناسبة في 

األصلي إلى أدوار غير عادية، على مستوى النحو والصرف والداللة والصوت والمعجم، وخروجها عن 

المعنى الحقيقي إلى المجازي مبتكرا ما استطاع من صور معبرة ذات داللة وافية، تحقق المعنى بإيجاز 

 .ف، وتجمل الجملة، وتزيد النص تالحماوتكثي

وبقدر ما يمكن تصور الشاعر رساما يتفنن في اختيار مفرداته ومزجها مع غيرها لتظهر لوحته بأبهى      

حلة، بقدر ما ينبغي عليه أال ينشغل بإنتاج الصور عن مضمون النص، فيَظهر نصه مزخرفا أو غامضا أو 

شكل الجميل، وال يخدمه بترسيخ فكرة أصيلة؛ إذ الفكرة هي الباقية قاصرا أو سطحيا، فيَخدع القارئ بال

 . في الذهن، أما صورتها وطريقة التعبير عنها فمما هو مختلف فيه

ويقاس مدى تجديد الشاعر في صوره بمقدار خروجه عن معيار اللغة معجميا أو دالليا أو عن      

ن عنوانه إلى خاتمته مشحون بقدرة فائقة على توليد االستعمال العادي لها، والشاعر في ديوان حرائق م
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الصور المبتكرة، وتشخيص المحسوسات، وتجسيم المجردات، ومولع بتركيبها وتشكيلها كنحات يعكف 

 .على حجر مهمل، فيجعله أثرا تزدحم عليه األعين

رؤية، كأنها صورة في الحقيقة إن القصيدة ينبغي أن تكون صورة كلية واحدة، تعددت فيها زوايا ال     

لسوق نابضة بالحركة واللون والصوت معا، تتعدد فيها المشاهد، في كل زاوية من هذه اللوحة ترى 

بذلك يضمن  لوان واألصوات والمالمح والحركات،حوارا يدور بين بائع ومشتر، وتالحظ تداخل األ

ت منه، فيستقر النص في الشاعر توظيف كل صورة لخدمة النص كصورة جزئية تعمل في سياق وال تتفل

خط معنوي ال يشوبه تعنت التصوير، وال يتحول الجمال الشكلي إلى أداة صارفة عن روح النص، 

 .وفكرته

لقد استطاع داري توظيف التصوير والمجاز بشكل عام، ليس فيما بين يدي من قصائد، ولكن على      

التصوير، وقد أدت الصورة وظائف عدة  فهو يميل عادة في أسلوبه الشعري إلى ،مستوى أوسع من ذلك

في قصائده فضال عن الوظائف األساسية في تحقيق وحدة البناء والتالحم الداخلي والتوضيح والجمال 

 .وغير ذلك

ونستطيع أن نقول إن أبرز ما يتميز به الشاعر عموما هو التصوير، وتركيزه على االنزياحات      

سياق غير منفلت عن الغرض العام للقصيدة، فقدرة الشاعر على حشد والدالالت السيميولوجية، ولكن في 

صوره المؤثرة نستطيع أن نضرب لها مثال بديوان حرائق، ولكن هل انجرف الشاعر في تيار الحداثة 

الذي يبحث شعراؤه غالبا عن الصورة كهدف غائي، ال وسيلة؟ لعل تفحص نماذج التصوير عند الشاعر 

ن فيه إشارة صريحة إلى أن الشاعر ال يتعنت التصوير ويجعله هدفا أصيال له؛ ال تجيب عن ذلك، فالديوا

وقت إذن للصور التي يزخرفها الشاعر في أوقات الرفاه، فهناك أبيات تقريرية مباشرة إلى حد االقتراب 

من السطحية، كقوله
42
: 

 أرا  فووووووووووووي بووووووووووووالدي( غاـوووووووووووودي )فووووووووووووال

 

 بعيوووووووووووود عوووووووووووون ربوووووووووووووعي( وغيفووووووووووووارا )  

 

كثير مطرد في دواوين الشعراء، ولكن هذه المباشرة تكون أكثر تعبيرا السيما عند الشاعر الذي وهذا      

(لن أموت )؟ كقول الشاعر في قصيدته يدرك قيمة الصورة ومتى يوظفها
44
: 

 لحبيبتووووووووووووووووووووووي.. غنيووووووووووووووووووووووت لووووووووووووووووووووووي 

 

 !موووووووووووووووووا كوووووووووووووووووان أجمووووووووووووووووول أغنيووووووووووووووووواتي 

 

(ال وقت للحب )وقوله في مطلع قصيدة     
41
: 

 صوووووووووبرا جمووووووووويال علوووووووووى ا الم يوووووووووا قلبوووووووووي  الوقووووووت للحووووووربكوووووول .. ال وقووووووت للحووووووب 
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عدا ذلك فإن الغوص في بحر الصور الهائج بين سطور الديوان محدث متعة لمتذوقي الشعر وما      

األصيل ال فرار من نشوتها، فالشاعر يضرب على وتر المشاعر بيد موسيقار، فيفجر العواطف الكامنة، 

األمر بالحبيبة وفقدها، أو بالوطن ومواجعه، أو بالثورة التي خابت ويلهب اإلحساس، السيما إذا تعلق 

 .وتأخر قطافها، وأفرزت بيئة خصبة لواقع مرير لم يتمنه الشاعر ولم يبن عليه طموحه

وقد استخدم الشاعر لهذا الغرض صورا تقليدية وأخرى حداثية، ولكنها جميعا كانت أكثر تركيزا في      

عمودي؛ إذ إن التخلي عن قيود الوزن تعطي مساحة أكبر للتصرف في الكلمات الشعر الحر أكثر من ال

 :وتوزيعها في الجمل، ومن المواضع الحسنة في التصوير

(إلى روح ونيسة الحكيم ):يقول في مطلع قصيدته     
41
: 

 فووووووي مـوووووول هووووووذا اليوووووووم قوووووود متنووووووا معووووووا

 

 الموووووووووووووووت كووووووووووووووان مبعـوووووووووووووورا فتجمعووووووووووووووا 

 

(لست أراني )ل في قصيدةويقو
45
: 

 أخوووووووووط علوووووووووى الوووووووووريح صووووووووووت غووووووووودي

 

 فيهوووووووووووووووووووووووووورب موووووووووووووووووووووووووون راحتوووووووووووووووووووووووووويَّ  

 

وهكذا يمضي مشرعا صوره الخالبة في سماء القصيدة، يحلق بنا في عالمه الخاص الذي رسمه      

بريشة مبدع ذي خيال منفتح على كل االحتماالت، إال أنه في مواضع قليلة يشوب صوره إبهام، أو ضعف 

 .أحيانا

 :الغموض في التصوير

الغموض فهي سمة لتيار حداثي، وميزة يتجمل بها كثير من الشعراء المعاصرين، ويتطفل عليها أما      

المتصنعون فينتجون نصوصا ال روح فيها؛ إذ ال معنى وال لفظ وال فكرة، ومن صوره الغامضة التي 

(أقدار ):قيقتها ووظيفتها، قوله في قصيدةتحتاج إلى شيء من استغراق الذهن للوصول إلى ح
11
: 

/ صدري الاون  / كيف أدفع عن/  م تحترقُ / تطأطئ أشواقها/ فهي ليست مبشرة بالنعيم/ بالقصيدة ال أ ق

 .برياو القرى/ إن روحي معلقة/ ؟ بعض كوابيسه المزمنة/ كيف أزحزوُ 

 :ضعف بعض الصور

باإلضافة يصطدم هذا الجمال الرقراق، ببعض القصائد التي انخفض فيها مستوى الخيال والتصوير،      

أرى أن هناك بعض القصائد التي كانت تجر  -لكل حصان كبوة –إلى ضعف القصيدة عامة، وعلى مبدأ
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(األخوة األعداء )ديوان بعيدا عن القمة، مثل قصيدةال
10

(الوطن المسجى )، وقصيدة
15

عندما  )، وقصيدة

(يتراكم الموت
11
الشعر ليست بقصيدة،  وكلها قصائد صغيرة بلغ بعضها ستة أبيات، ويعدها أهل صناعة 

 .وربما ضم الشاعر هذه القصائد لديوانه لمناسبة موضوعه، أو لغرض خفي علينا

وية الالزمة أو المقصودة، معنال، أو التي لم تنهض بالداللة ذلك وقعت بعض الصور غير الملفتةوك     

ـعا ):كقوله ـا ُرضَّ (ــحـسو حـلـيب  الــذل   دوم 
12

 ):بغي توظيفه مع مادة الذل، وقولهن؛ فالحليب وبياضه ال ي

(جاملت موتي
12

، فمجاملة الموت يصعب تصور كيفيتها، فهذا انزياح معجمي، لكنه أبعد الداللة ولم 

(لست أراني )وقوله من قصيدة ،يقربها
14

، فهزيمة الظل بقوة أحاور ظلي وأغلبه بقوة سيفي وحد بياـي: 

 .البيانالسيف صورة غير مقبولة، ويغني عنها حد 

 :كيفية توظيف التصوير

يحب الشاعر أن يخاطب المساحات الواسعة في وجدان المتلقي، فال يركز بصوره وانزياحاته على      

منجذب إلى األمور العامة، حتى إن قضاياه الشخصية غالبا ما يضفي عليها  االنقاط الجزئية، فهو دائم

بعمومية صالحة إلسقاطها على كل زمان ومكان، فهو  النزعة اإلنسانية؛ لذلك نجد مراثيه هنا مصبوغة

ينطلق من رثاء الزوجة في بعض القصائد إلى رثاء اإلنسانية، والوطن، والنفس أيضا، لذلك نجد أن معدل 

 .وكان التصوير أداة لتحقيق هذه الفلسفة وهذا االختيار ،كثافة الصور يكاد يكون ثابتا في أغلب قصائده

يفة له في النص، ومن قصائد كاملة ضعف فيها التصوير؛ لشعور الشاعر أنه ال وظإال أن هناك       

(خواطر على قبر ينبض بالموت )يتأمل قصيدة
11
يجد أن الشاعر وصل بالمتلقي إلى متعة الشعر على  ،

أن أصعب الشعر أسهله ما دام يؤدي  -على طريقة المتنبي –قلة التصوير واالنزياحات، ليثبت الرغم من

قبر ينبض  )ورة التي رسمها في عنوان القصيدةنى بالقدرة نفسها، أو ربما اكتفى الشاعر بالصالمع

 (:بالموت

 ـاديتهوووووا مووووون دوـموووووا صـــــــــــــــــــوووووـوت

 

 يوووووووووا موتهوووووووووا القاسوووووووووي ويوووووووووا مــــووووووووووـوتي 

 

 ـاديتهووووووووا وكأـهووووووووا سمعــــــــــــــــــــوووووووووـت

 

 وحيووووووووووودا عووووووووووود إلوووووووووووى البيــوووووووووووـت  : قوووووووووووال 

 

 الووووووووووروو أحملهووووووووووايووووووووووا صوووووووووودمة فووووووووووي 

 

 قووووووووود عووووووووودت  اـيوووووووووة إلوووووووووى صمــــــــوووووووووـتي 
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لعل رائحة احتراق الجوف بادية على الرغم من بساطة التعبير، والتقريرية، والمباشرة، والبعد عن      

الزخرفة، والتخلي عن تقصي التصوير إال ما جاء عفوا، واالتكاء على الصياغة فقط، ليطلع الشاعر قارئه 

 .وجه الذي يصعب وصفه، وتحديد مصدر جمالهالجميل؛ ذلك العلى معالم الشعر 

لقد جاءت الصورة في الديوان وظيفية أكثر منها جمالية، ورمزية أكثر منها إخبارية، وهو السياق      

العام في اتجاهات الديوان األسلوبية، فلم يحتفل الشاعر بالمحسنات والمباشرة وحقول البالغة قدر احتفاله 

واالستعارة والصورة الشعرية عموما، وذلك منسجم تماما مع نفسية الشاعر، وناقل لجو باالنزياح 

دون تعسف تركيب الصور، ولكنه أحيانا يكتفي بأقل ما يمكن من  لنصوص، ومؤثر في وجدان المتلقيا

ءت التصوير القادر على اإليحاء ما دام يضمن أن المتلقي يستطيع التقاط إشارات هذا اإليحاء، وقد جا

مفردات الشاعر مترعة بدالالت إيحائية خادمة لهذا السياق أيضا، فهي ليست مفردات عادية بل يتكثف 

فيها المعنى، وتتشكل بها الصورة، وينمو بها الخيال، إذ إن فضل الشعر على غيره يكون بمراعاة هذه 

 .األطراف جميعا

 :(التناع )البنية النصية: رابعا

فصلها في شكل د إبراز النصوص التراثية وتتظهر بعض مكونات الخطاب، وتعيالتناص تقنية فنية      

تقاطع نصوص، ووحدات نصوص، في نص، أو  "ص الذي عرفته جوليا كرستيفا بأنهجديد، التنا

ومن بعدها تباينت الرؤى وتقاربت حول مفهوم التناص، وكانت تدور في مجملها حول " نصوص أخرى

مع نص أقدم منه، وتوسعت الدراسات حول التناص، ووظيفته ودوره، وأنواعه، التقاء النص األخير زمنيا 

 .همن عتبة العنوان مرورا بالمتن إلى الغالف، مما ال يسع المقام لتفصيل

 -وهو المصطلح القريب من التناص بمفهومه الحديث -ل العرب بمفهوم السرقات وأنواعهاوقد انشغ     

 ه عن السرقة، وكانت من القضاياقيس الشاعر المتمكن بمقدار ابتعادأيما انشغال، فأفردت له كتب، و

 .المهمة في الموازنة بين الشعراء

النقاد القدامى السرقة إلى حسنة وقبيحة، وأظهروا معاناة الشاعر المحدث ومحنته في إظهار  وقسم     

اعر المحدث، ومن هنا ظهرت قدرته بعد سبق القدماء إلى المعاني، كما عبر عنها ابن طباطبا بمحنة الش

 .الحاجة إلى حفظ أكبر قدر ممكن من شعر القدامى والمولدين والمحدثين لرصد هذه السرقات

جها عن وكان بعضهم يعبر عن السرقة غير المذمومة التي تتفق تقريبا مع مصطلح التناص بتعبيرات تخر

قول أبي العالء المعري في ومن ذلك  ،(مثله قول فالن )و( وهو مأخوذ من ):السرقة المذمومة، من مثل

 : تعليقا على بيت المتنبي( معجز أحمد )كتابه

 بعيووووووووووووود الصووووووووووووويت منبوووووووووووووث السووووووووووووورايا

 

 يشوووووووووووووويب ذكوووووووووووووور  الطفوووووووووووووول الرضوووووووووووووويعا 
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يقول     
(11)

ً ﴿ :الىوخص الطفل؛ لبعده عن الشيب، وهذا مأخوذ من قوله تع ": ﴾يوماً يجعل الولدان شيبا
15
. 

بنفسه عن السرقة؛ لتطور وسائل الكشف عن تلك  -راغبا أو مضطرا -إال أن الشاعر الحديث ينأى     

 . السرقات بالتقنيات الحديثة وتنوع طرق البحث، ومن هنا تطور التناص، وظهرت أهميته

أما الشاعر جميل داري في ديوانه حرائق فيظهر انفتاحه على مختلف الموروثات الثقافية، فهو شاعر      

لكتب، قديمها وحديثها، وإن تقصي أنواع التناص في الديوان أمر يسير وظاهر مثقف، مطلع على أمهات ا

وأسطورية وغيرها، ويرجع هذا التنوع إلى  وثقافية وأدبية ال خفاء فيه، ويمكن أن نجد موروثات دينية

 .التجربة الواعية الطويلة التي مر بها في رحلة تزيد عن أربعة عقود شعرية

اع التناص، فتوسعوا في ذلك واختلفوا، فمنهم من قسمه إلىوقد فصل النقاد أنو     
11

 –اقتباس /استشهاد: 

نى التناص إلى بنية التحام، وبنية اختالطع بُ ، وغيره فرّ إيحاء /وإلماع –إحالة /وتلميح
(10)

وغير ذلك من  ،

التفريعات الكثيرة، ونحن ال يشغلنا ذلك التقصي قدر ما يشغلنا استجالء طريقة الشاعر في توظيف 

 .التناص

 :ويمكن أن نجمل أنواع التناص في ديوان حرائق في

 :التناع مع الموروث الديني: أوال

 :التناع مع القرآن الاريم - أ

ويأتي القرآن الكريم مقدما في هذا المجال على السنة المطهرة أو الموروث الصوفي أو غير ذلك؛      

وذلك ألن القرآن الكريم له أثر في نفس كل شاعر، فال تكاد تجد شاعرا لم يتأثر باألسلوب القرآني، وال 

ويات، فيجد فيه عجب في ذلك وهو أعلى نص باللغة العربية بيانا وحكمة وبالغة وعلى جميع المست

 . األديب معينا ال ينضب للغة الراقية المتوهجة

والشاعر متأثر أيما تأثر بالقرآن الكريم؛ لذلك جاء في مقدمة ما يمكن االستشهاد به على ظهور ملمح      

التناص كسمة أسلوبية عند الشاعر، ومن تلك المواضع، قوله
15

 : 

 فوووووووووي سوووووووووومائي كووووووووول النجوووووووووووم تبوووووووووودت

 

 فوووووووووو  عميووووووووووققوووووووووود أتتنووووووووووي موووووووووون كوووووووووول  

 

رٍّ  ":يحيل إلى قوله تعالى( من كل ف  عميق )قوله َجااًل َوَعلَى كُّلِّ َضامِّ َحّجِّ يَأ تُوَك رِّ
ن  فِّي النَّاسِّ بِّال  َوأَذِّّ

يقٍّ  ن  كُّلِّ فَّجٍّ َعمِّ تِّيَن مِّ
"يَأ 

11
. 
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م  اَل  ﴿:يحيل إلى قوله تعالى، ال تقنطي من رحمة اليأس :قولهو      هِّ يَن أَس َرفُوا َعلَى أَن فُسِّ َي الَّذِّ بَادِّ قُل  يَاعِّ

يمُ  حِّ يعًا إِّنَّهُ هَُو ال غَفُوُر الرَّ َ يَغ فُِّر الذُّنُوَب َجمِّ ِّ إِّنَّ َّللاَّ َمةِّ َّللاَّ ن  َرح  ﴾تَق نَطُوا مِّ
12
. 

ضور لهذه السمة وغير ذلك من نماذج التناص مع القرآن الكريم، وهو ما يشير بوضوح إلى كثافة الح     

 .األسلوبية في الديوان

وهنا تتجلى ممارسة تأثير النص القرآني في نصوص جميل داري، وتتمظهر وشائج االتصال بين      

 .هويستكشف النص األصلي، ويستقرئ مصادر أالنص األصيل والالحق، وذلك يحفز القارئ ليقر

النفسية بعد فراق المحبوب، وأزمة وطنه  هل يبحث الشاعر في الكتاب المقدس عن مخرج ألزمته     

الغارق في الدماء، وأزمة واقع مثقل بالمصائب تأتيه تترى؟ الداللة الرمزية الستدعاء نص موروث 

يختصر من خالله الشاعر الزمن ليستحضر واقعا جميال آمنا سالما بسط فيه الكتاب الكريم األمن والسالم 

أمام الذهن مساحة كبيرة من االستدعاء والبحث  -تلك الداللة–في بقاع شبه الجزيرة العربية، تفسح 

 .واالفتراض

 :التناع مع األلفاظ الشرعية والقصص الدينية - ب

تذكرنا بوظيفة الفقيه ( الفتاوى )كلمة، الفتاوى بذبحهما غالية، ـرخص األرض  م السماء: يقول مثال     

الوظيفة التي أصبحت في هذا العصر مهنة من ال في الشريعة اإلسالمية، وهو هنا يلمح إلى أهمية تلك 

مهنة له، يفتي اإلعالميون والعامة وغيرهم، ثم هو ينكر من خالل هذا االستدعاء على الفقهاء الذين 

يبيعون دينهم بدنياهم فيفتون بقتل من على األرض أو تدمير األوطان، وهم بذلك يذبحون السماء، والسماء 

 .ين السماويهنا أراه يرمز بها إلى الد

ومن القصص الدينية التي استدعاها في قصائده قصة أصحاب الكهف في قوله     
12

 :عن الشعر

 لوووووووووال  كنووووووووت ألعووووووووي  وحوووووووودي ـائمووووووووا

 

 بووووووووووووووووووالاهف معتصووووووووووووووووووما وبوووووووووووووووووواألموات 

 

فكأنه يرى سلطة الشعر عليه وبطشه مثل سلطة الذي أخرج أصحاب الكهف وألجأهم إلى النوم في      

 .وتاريخية طويلة، وكأنه يلمح إلى المعاناة التي تسيطر عليه عن قول الشعرعزلة مكانية 

 :التناع مع الموروث الصوفي - ج

والموروث الصوفي هو في خالصته تكثيف استخدام الرمز؛ إذ يلجا إليه الصوفي للتعبير عما يراه قد      

اإليحائية، حتى صارت عجزت عنه اللغة، فلذلك تجد للشعر الصوفي خصوصية في مفرداته 

 .كاالصطالحات التي ينبغي أن تفهم على وجه مخصوص
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نعشق الكلمات؛ فالعشق الصوفي وحلوله في : ومن ذلك الحضور الصوفي في الديوان قوله     

؛ إذ إن الصوفي أتسلقه للوصول: قولهعند شعرائهم كابن الفارض وغيره،و الموجودات مما هو معروف

لى مراتب السالكين، وكذلك توظيف الشاعر لكلمة الصمت، وهي كلمة ذات إيحاء يترقى في سلم وصوله إ

 .صوفي معروف

، م يـبق  عـندي  إال الـصمُت والامدُ لـ: ، ويقولعلى ضفة  الصمت  ـحاي لنا آخر  الالمات: ويقول     

ليلي جميل مما هو ، كما أن التغني بالموت وكأنه تحول إلى حلم وفي النَّأي  صمت  وموت  وليلُ : ويقول

مطرد في كتب الصوفية؛ إذ إنه هو الحاجز عن لقاء المحبوب األول، وعلى النسق نفسه نجد الشاعر 

 .كـم  ــعاـي مـعا  مـن الـموت  حبًّا: يقول

ومن القصائد التي تشير بوضوح إلى هذا التأثر بالموروث الصوفي قصيدة قلبي     
14

، ومنها ما يقول فيه 

 :عن قلبه

 ـه   أغــوـدو عـاشوـقا  ال يُـــــــــــــــــداـ وـىوبــ

 

بْ    وبــوووـه  أحـضوووـُن الـسَّوووـماء  وأشــــــــــــــــوووـر 

 

 كــوـْن أ كـوـوُن كـعـبــــــــــــــــوـد  : فـــإذا قـــال  

 

بْ   ن  مهووووووووور   لووووووووويس  موووووووووْن سوووووووووي  دي الُمهووووووووويم 

 

 كووووووـم  ـووووووـعاـي مووووووـعا  مووووووـن الووووووـموت  حبًّووووووا

 

 مـتْووووووووـنا أصووووووووـبح  الووووووووـحب  أعووووووووـذ بْ كـلَّووووووووـما  

 

فها هو يغدو عاشقا، يولي وجهه شطر السماء، وقد صار عبدا وقلبه سيدا، ال مهرب منه وقد هيمن      

كلها ألفاظ موروثة من الموت ويراه عذبا مع طول تكراره، و عليه، وها هو يموت عشقا، ويتغنى بهذا

 .ى بعض هذه الدواوين وتأثره بها بوجه أو آخرالتراث الصوفي مما يدل على اطالع الشاعر عل

 :التناع مع الموروث األدبي:  اـيا

ها العرب، وشاعر قد مخر ذ هو الصنعة العربية التي تميز بويأتي الشعر على رأس األدب العربي؛ إ     

نه سيقع تحت تأثيره بقصد أو بدونه، ومن ذلك قولهأعباب هذا الموروث الشك 
11
: 

 (أال أيهوووووووووا الليووووووووول الطويووووووووول أال اـجووووووووول) 

 

 أموووووووت وفووووووي ـفسووووووي قليوووووول موووووون الشوووووومس 

 

 : وهو اقتباس واضح من بيت امرئ القيس     

 أال أي هوووووووووووا الل يووووووووووول الطويووووووووووول أال اـجووووووووووول

 

 بصوووووووووبح وموووووووووا اإلصوووووووووباو فيوووووووووـ بأمـووووووووول 
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وقوله     
11
: 

 أـووووووووووووووادي ظلووووووووووووووي المنفووووووووووووووي عنووووووووووووووي

 

 (ولاوووووووووووووون ال حيوووووووووووووواة لموووووووووووووون تنووووووووووووووادي) 

 

مقتبس من البيت المشهور المختلف في نسبته والموجود في قصائد موروثة عدة، وقيل إن أقدم من      

 : 425 -252بن ربيعة الزبيدي، الذي عاش بين  و بن معد يكربعمرنسب إليه هو الشاعر 

ْعت  لوووووووووووو ـاديوووووووووووت حيًّوووووووووووا  لقووووووووووود أ ْسوووووووووووم 

 

 ولاووووووووووووووون ال حيوووووووووووووووواة لموووووووووووووووون تنووووووووووووووووادي 

 

وغير ذلك من تقاطع نصوص جميل داري مع شعراء سابقين، وقد يقصد بهذا التناص تقمص حالتهم      

 .يقع في دائرة الممكنالشعرية، أو شخصيتهم الزمنية، أو داللة أشعارهم، كل ذلك 

 :التناع مع الشخصيات:  الـا

يتوسل الشاعر بتناصه مع الشخصيات التاريخية إلى إثراء الدالالت النصية، وهنا ليست اآللية هي      

رت في ثقافة الشاعر، فهو يحتاج أن استحضار نص ولكن استحضار صاحبه، أو شخصية أخرى أثّ 

الشاعر يبحث عن تلك الشخصيات قدر ما أظن أنها فرضت نفسها  يتقمصها، أو يتقنع بها، وال أرى أن

منذ تكشفت له في أحد األيام فأثارت إعجابه، وتالقت  فيه عليه خارجة من عقله الباطني الذي ترسبت

خيوط من الذكرى لتصب في نص إبداعي جديد، وال شك أن هذه الشخصية رمز يرمز بها الشاعر إلى 

في النص من خالل ربطه بسياقه ومدى حاجة النص إلى هذا الرمز بوصفه  شيء ما، وتكمن حياة الرمز

 .عالمة سيميائية

تنوعت الشخصيات بين قديمة وحديثة، دينية وتاريخية، شعراء وغير شعراء، قاتلين ومقتولين، أغنياء      

 .وصعاليك، لكن أكثرها كانت شخصيات تدعو إلى السالم والمحبة والخير

ومن ذلك قوله
15
: 

 أرا  فووووووووووووي بووووووووووووالدي( غاـوووووووووووودي )فووووووووووووال

 

 بعيوووووووووووود عوووووووووووون ربوووووووووووووعي( وغيفووووووووووووارا )  

 

وقوله     
51
:  

 أرا ...أروو إلووووووووى المتنــــــــــــــــــــووووووووـبي 

 

 صووووووووووووريع الوووووووووووودـا ال صووووووووووووريع الغووووووووووووواـي  

 

 أرى الشوووووووووووووووونفرى تاركووووووووووووووووا أرضووووووووووووووووه

 

ألول موووووووون قــــــــــووووووووـد ـفــــــــــــــــــــوووووووووـا    

 و ــــــــــوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـان  
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وقوله       
50
 .كما المعري الضرير وإذا تعبت من الحياة  :

وقوله      
55
:  

 فوووووووووي فوووووووووؤادي هابيووووووووول يشووووووووودو يغنوووووووووي

 

 يتحوووووووووووووووودى فووووووووووووووووي موتووووووووووووووووه قووووووووووووووووابيال  

 

وقوله      
51
 .للفجر ال تغني.. فيروز   :

وقوله      
52
 .تبا لقارون، من يصدق أـي غني كقارون  :

 -غاندي ):بترتيب مجيئها بالديوانالتاريخ إذن كانت شخصيات الشاعر التي استدعاها من طيات      

إنه التنوع والثراء في استخدام ، (قارون -فيروز -قابيل -هابيل -ريالمع -الشنفرى -المتنبي -غيفارا

العه على الثقافات المتنوعة، وتأثره ببعض الشخصيات الرمز، مما يكشف عن عمق ثقافة الشاعر، واطّ 

قصة وأثر ينبغي اإلحاطة به، وبيان مدى تأثر الشاعر بتلك التاريخية، وكل شخصية استدعاها الشاعر لها 

 .الشخصية، لكن شهرة تلك الشخصيات التي اختارها الشاعر لم تثر تساؤال عن سر استدعائه لها

 :التناع مع األحداث التاريخية: عاراب

ولفحات الفرقة الظلم  عن وطنه المفتت القابع تحت دياجيمن أي حدث تاريخي ينطلق الشاعر للتعبير      

ونيران الحرب؟ إنها الجاهلية المعاصرة في أثواب خادعة، ومسميات كاذبة، وادعاءات رنانة، ال يخسر 

 صر، لذلك انسحب الشاعر إلى العافيها إال المواطن اآلمن المسالم والطفل الحالم، وطن يخسر وطن

رغم من أن هذه الفترة لم تكن أحلك وعلى ال ،جاء اإلسالم لتخليص البشرية من ظلم أهلهوكيف جاهلي، ال

وتنوع أساليب الظلم والتعذيب، وغير ذلك، إال أنه رآها  ىفترات التاريخ اإلنساني من حيث عدد القتل

مناسبة في التعبير عن التفرق والتشرذم وهو الداء الذي تظهر عنه أعراض الضعف والهزال والفتن 

 .والقتل والتشريد

لحروب الجاهلية التي لم تقم إال لعصبية، الكر والفر والثأر، وضرب مثال ومما ذكره عن أحوال ا     

بحروب األوس والخزرج، ومن ذلك قوله
52

 : 

 كوووووووووري وفوووووووووري فوووووووووي القصووووووووويدة حووووووووورة

 

 أولسوووووووووووت فارسوووووووووووة الهووووووووووووى الغوووووووووووالب؟  

 

وقوله
54
: 
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 حووووووروب إلووووووى الماضووووووي تحوووووون وتنتشووووووي

 

 فيوووووووا خوووووووزرج الـوووووووارات هبووووووووا إلوووووووى أوس  

 

 :التناع مع األماكن: خامسا

ومنها قوله     
51
 . قل من هيماالياأن أحمل هذا الموت األ مطلوب مني :

وتعد هذه الجملة خالصة تكتنز رأي الشاعر في الموت المحدق به، فقد استعرضنا فلسفته في الموت      

خالصة هذه ( مطلوب مني )أراد أن يضع في مطلع هذه القصيدةوالغياب في مطلع هذه الدراسة، وكأنه 

مااليا ليمثل بها مدى ثقل الفراق على يإن الموت عليه ثقيل، وليس أثقل على األرض من جبال ه الفلسفة،

 لنا معاناته من خالل تقاطع نصه معقلبه، فهل نجح الشاعر في التناص مع هذا المكان العالي الثقيل لينقل 

 مكان مشهور؟

 :رألمـال واألساطيالتناع مع ا: سادسا

ومن األمثال قوله     
51

 .ولان ال حياة لمن تنادي: 

قولهوري توظيفه ألسطورة كعب أخيل في ومن التناص األسط     
55
: 

 كووووووووووووووأن... كووووووووووووووأـي كعووووووووووووووب أخيوووووووووووووول 

 

 الحيووووووووووووووواة معلبوووووووووووووووة فوووووووووووووووي الووووووووووووووودخان  

 

إذ رأى الشاعر نقطة ضعفه، على الرغم من كونه فارس الكلمات يمخر عبابها إال أنه ال يجد لهذا      

السالم وإطفاء الحرائق، فالموت يحدق، والحرب تستعر، وكأن المصائب كلها الكالم أثرا واقعيا في إحالل 

تأتي من قبله، وكأنه نقطة ضعف تتناوب عليه األحزان، مثل الطريقة التي قتل بها أخيل؛ إذ أُتَي من قِّبل 

 كعبه حسب األسطورة اإلغريقية، وقد صارت هذه األسطورة مثال يضرب بين المثقفين على القضايا التي

فيها حديث عن الضعف والقوة معا؛ إذ كان أخيل فارسا حقق انتصارات اإلغريق على الطرواديين، ولكن 

ظل نقطة ضعفه حتى  -ألن أمه غسلته وهي ممسكة بكعبه-لم يتبلل من ماء النهر وهو صغير كعبه الذي

 .مات بسهم فيه

ولكن سهام األلم تباغته بين الفينة فالشاعر يوظف الكلمة ألكثر من أربعين عاما بحثا عن األمل،      

واألخرى ال في كعبه مثل أخيل ولكن في قلبه، إنه قلب المحب الذي يسعى وراء سلم مجتمعي وأمن 

 .وضه عن غربته وعن فقدان محبوبتهعالمي، ووطن مزهر كما كان، يع

 :االـزياو والغموض: خامسا

 :االـزياو - أ
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البناء عن هدفه يكون انزياحا، كما يخرج االستفهام عن  كل بناء نصي له هدف ووظيفة، فإذا خرج     

 .غرض السؤال إلى التقرير أو التعجب أو السخرية أو غير ذلك

وأظن أنني قد أوفيته حقه من الدراسة؛ إذ فضلت أن أبين طريقة الشاعر في توظيف تقنية االنزياح في      

من أن أذكره في باب مستقل، وذلك ليظهر جليا مدى تشكيالت البنى المختلفة في أبوابها من الدراسة، بدال 

اعتماد الشاعر على االنزياح وهو السر المهم لصنعة الشعر، وكل صنعة لها سر ال يستبطنه إال ذوو 

 .الخبرة، وممن أوتي حبال الحرفة من أطرافها جميعا

كقولهفدرست االنزياح في الداللة المعجمية للمفردات وتوظيفه الكلمات بداللة جديدة      
011

لم أرتاب إال : 

رسمت صورة ذهنية بديعة إلنسان يتدلى كغصن ( أتدلى )فكلمة، مـل أغصان ميتة أتدلى: ، وقولهالقصيدة

 .يابس

ددا للقاموس الشعري العربي كما أنه استخدم كلمات قليلة االستخدام في الشعر لكنها أعطت تج     

المعاصر، مثل كلمة أبترد في قوله
010

ـ  الـسـلـسبيل  الــعـذب  أبــتـردُ :  وكذا ذكرت بعض ، بــمـائ ـ

االستخدام غير األمثل أو الخاطئ لبعض المفردات منها بعض المفردات الدينية الصرفة كتوظيف كلمة 

(يعربد )موت توظيفا ملبسا كقوله عن الموتال
015
. 

 : الغموض -ب

الغموض ظاهرة نقدية ليست غريبة عن التفكير النقدي العالمي والعربي، ويحتل مساحة واسعة في      

التراث األدبي والبالغي عند العرب مثل االستعارة والمجاز والكناية، لكن هذه الظاهرة كانت تفتقر إلى 

لفظي دقيق مهما كان طفيفا ويفسح مجاال كل فارق : التنظير، وهذا ما فعله أمبسون حديثا، فعرفه بأنه

وقد ميز بين الغموض كظاهرة فنية جمالية وبين اإلبهام الذي  ،لردود أفعال بديلة للمقطوعة اللغوية الواحدة

 . يسببه خلل نحوي، ثم أحدثت الظاهرة بعده جدال واسعا

زيين يلتقيان في نقطة الغموض ليس نقيضا للوضوح أو البساطة، فكالهما يسيران في خطين متوا     

واحدة هي الكشف عن مضمون النص، ويصالن إلى قصد فني وجمالي واحد، والغموض يعد ترسيخا في 

 .استخدام الرمز وتوظيفه

الغموض من األدوات التي تزيد شحن النص بالمعاني، ليس الغموض ماال يمكن فتح أقفاله وتخطي      

ام الذهن؛ مما يكسب النص ثراء ويحدث عند المتلقي متعة ال شك أسواره، بل يفتح نوافذ التأمل والبحث أم

أنها خالصة ما يتميز به األدب عن األسلوب العادي، ولكن إذا تعمق الغموض إلى مستويات موغلة حتى 

، ال عن نظم سطحي ركيك حداث التأثيرأبهم يكون تعمية مقصودة، إذ الهدف من األدب السيما الشعر هو إ

 .  يصل من خالله المتلقي إلى شيء مهما تعمق في فهم النصوال عن إبهام ال
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   وإذا وقع الغموض في المعنى والداللة اكتسب بعدا جماليا وكان مناط الفن في النص، وإذا وقع في      

 .التركيب النحوي كان إبهاما وتعمية، إذ ينبغي أن يلتزم الشاعر بأساليب العرب في التركيب

أن يظهر أنه  ي إليه ويحفظ الكثير منه، ال يخفىن حرائق مع كونه يعتز بالتراث وينتمالشاعر في ديوا     

شاعر حداثي، والغموض يعد من الركائز المتينة لهذا التيار، وإذا ما اخترنا أن نكون معتدلين بين طرفي 

ك من أسرف نقيض فال شك أننا سنلتقي بديوان حرائق في تلك المنطقة الوسطى، فيعرف كل متابع أن هنا

في فهم الغموض أو تعريفه حتى وصل به إلى اإلبهام، ثم هو يرمي بالتخلف والجهل كل من يسأل عن 

معنى النص، فليس شرطا أن تفهمه، وليس شرطا أن يبحث الناقد عن تفسير لمضمونه، وذلك كما اتجه 

إلى مدارس أخرى كالعبثية أكثر الحداثيين والثقافيين من النقاد واألدباء والفنانين، ثم تطور األمر 

 .لنقدية التي أثير حولها جدل كبيروالتفكيكية وما بعد الحداثة وغير ذلك من المدارس ا

الغموض يبدأ مع االنزياح من نقطة واحدة وهي التركيب، ثم ما أسرع ما يفارقه ويشتُّ عنه، وقد      

ذي الحضور العالي، مما يبشر بمستقبل ينحرف بالنص إلى اإلبهام، واللبس المقصود، واإلرباك المعنوي 

 .مبهم لهذا الشعر، تقل فيه فرص نجاته من االتهام أو الموت

كما ذكرت يبدأ الغموض مع االنزياح من نقطة واحدة وهي التركيب، وقدرة الشاعر على التالعب في      

ق من النص والعودة إليه، هي المحدد الرئيس الذي يضمن للشاعر االنطال،فتشكيالته التي ذكرنا طرفا منها

وليس مجرد االنطالق إلى فراغ محتوم يقتضيه غياب القصد والوعي، فيرص الشاعر كلمات متنافرة 

ي واحد، لقد يجمع فيها فلسفات وآراء وأطروحات ال تسير تحت سحابة معنوية واحدة ليصيبها مطر معرف

تكلف الغارق في الالوعي، لكنه استطاع أن نائيا إلى حد كبير عن هذا ال( حرائق )كان الشاعر في ديوان

 .يوظف بحسه الحداثي ظاهرة الغموض بما يخدم النص وداللته

إنها الشعرة التي تفصل بين الغموض واإلبهام، هي التي تحدث المتعة ال النفور، وال شك أن شعراءنا      

ائع يتغلغل في دواوينهم، إنه القدامى لم يكونوا بعيدين عن إدراك هذه الوظيفة الشعرية، فالغموض الر

الغموض الملفت الذي يحرك الذهن ويدعو إلى استجالء المسكوت عنه والكامن خلف البنية السطحية 

وليس كما يفهمه بعض الحداثيين ويجعلونه التباسا مقصودا وإبهاما وأحيانا هذيانا، فتراه كألعاب  ،للنص

بعضهم أن الوضوح جريمة كما قال محمود حتى رأى  ،الكلمات المتقاطعة واألحاجي واأللغاز

درويش
011
. 

وقد ذكرت طرفا من الغموض الحسن في باب البنية التصويرية، وذكرت هناك بعض األمثلة عليه،      

ومن الغموض الحسن في الديوان قوله
012
: 
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من يديَّ اشربي / وأـت القريبةُ / أـت البعيدة مـل النجوم.. أـت / ال تقاس سوى بالحنين/ المسافة بيننا

 .المسافة جرو قديم جديد/ إلى الياسمين ظام تان يداي/ القصيدة  

فتأمل هذا المطلع يعطي تصورا عن كيفية توظيف الشاعر للغموض، وتحديد المستوى المناسب منه      

بما يخدم السياق والمعنى العام، وأظن أن الشاعر حافظ على تلك الشعرة التي تفصل الغموض عن 

 .م أجد عبارة له لم أستطع تفسيرها، وهذه هي رسالة الشعر واألدب عمومااإلبهام، فل

فالمسافة تقاس، هذا أمر عادي، لكنها هنا تقاس بالحنين، إن إضافة كلمة الحنين للتعبير أكسبته      

غموضا يثير التفكير، ويفتح نوافذ الذهن على مساحات السؤال، فيعود القارئ إلى أول الجملة مرة أخرى 

يقدر معنى سياقيا مختلفا للمسافة، ويرفض معناها األصلي، فأية مسافة يمكن قياسها بالحنين، هل التي ل

 ؟ ..أم..؟ أم بين الشاعر والوطن، أم ؟ أم بين الحياة والموت تفصل بينه وبين محبوبته

ن، فما الياسمين؟ وها هي القصيدة تشرب، ومع ذلك فيداه ظامئتان ال جوفه، وهما ظامئتان إلى الياسمي     

هل عطر يديها المستجلي سر التراب في جدث يقف أمامه الشاعر ذاهال، يسقيه الشعر شالال صامتا، 

 .ويتجرع صنوف الظمأ إلى حضن يجدد له األمل، ويرفو الجرح

وهذا المقطع مثال واحد، ومثله عشرات األمثلة التي يمكن أن تدور في ظل الغموض الحسن الذي ال      

 .إلى انغالق النص، والضالل في استكناه دالالته وإن تكشفت بعد طول تأمل وإدمان تفكير يؤدي

 :الخاتمة

 . لشاعر جميل داريا لوبإنني من خالل دراستي هذه قمت بالكشف عن بعض مالمح أس     

ر خمس وأربعون قصيدة في خمس وأربعين لوحة مشتعلة بحرائق الروح، نابضة بالرغبة في التغيي     

والحياة، حلقت معظمها في سماء الشاعرية، قائدة غيرها في سرب بديع الشكل والمضمون، تحت سماء ال 

 .تعرف إال الشعراء األفذاذ، لنحدد من خاللها أفق الشعرية العربية المعاصرة

بذلت جهدا فيها وسعيت إلى تحقيق الهدف من الدراسة، والناقد إنما يبحث عن كشف الخفاء      

تور، وفضح المعالم الداخلية واستنطاق المسكوت عنه، والحفر تحت البنية السطحية، ومع ذلك فال والمس

أخفي أنني كنت أجد حيرة في تسجيل أجمل ما رسم الشاعر من صور وبنى، فال تكاد تخلو صفحة من 

 .صور مذهلة، وتعابير عجيبة، تكاد تخص الشاعر

، اخترت ديوان بمنهج أسلوبيا رغبة في تناول أحد الدواوين رحلتي في هذه الدراسة حققت من خالله     

شاعر الزمته عشر سنوات، كان هذا الديوان محمال ببعض نقعها، وتلقيت قصائده قصيدة قصيدة، 

وراقبتها وهو يئن تحت مخاض والدتها، ومع ذلك حاولت أن أكون منصفا موضوعيا، يكون حكمي من 

 .النص وعلى النص

 .العالمينوالحمد هلل رب 
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 أثر المحسنات البديعية في العدول اللغوي

 

 جزاء المصاروة. د

 جامعة مؤتة -أستاذ النحو المشارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملّخص

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر المحسنات البديعية ال سيما السجع بأنواعه في التغيرات      

اللغوية، إذ يعمد المتكلم أحيانًا إلجراء بعض التغييرات في األصوات أو البنى اللغوية لتحقيق السجع في 

ات أو األفعال أو الجموع، كالِمه، مما يحقق توازنا موسيقيا في النص، وقد تكون هذه التغيرات في المشتق

وبالتالي  ،لى اهتمام العرب بالنسق اللفظي في كالمهمإاو تكون بحذف حركة أو زيادة حركة، مما يشير 

 .االهتمام بموسيقى الكالم إلى جانب اهتمامهم بالمعنى والهدف التواصلي للغة
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 :أثر المحسنات البديعية في العدول اللغوي

أصوات يعبر بها  :"أبنائها، فهي كما حدّها ابن جني الهدَف األسمى للغة هو تحقيق التواصل بينإّن      

"كل قوم عن أغراضهم
( )

في سعيهم إلى تحقيق هذا الهدف ال يهملون  -ال سيما الفصحاء منهم –والعرب  ، 

الشعرية سعيًا لتحقيق الجانب الجمالي للغة، بل هم حراص عليه في شعرهم ونثرهم، يرتكبون الضرورات 

الجمال الموسيقي، بل قد يغيرون في بعض ألفاظهم في النثر لتحقيق هذا الجمال، فيعدلون عن صيغة إلى 

هوزنَ إن للنثر ضرورة كضرورة الشعر ووزنا يضاهي :"صيغة أخرى، مما دفع ابن بَّري إلى القول
( )

. 

 "وهو الحاجة إلى تحسين النثر باالزدواجما في معناها  قد يلحق بالضرورة :"ويقول السيوطي     
( )

. 

، تنبئ في كثير من األحيان عن       فاللغة  وإْن كانت ضرورةً حياتيةً إال أنّها في أحِد جوانبها مظهٌر جماليٌّ

شخصيِّة متكلِّمها، شأن ها في ذلك شأن  اللباس الذي نلبس ه، فتجد  منّا من يبذل  جهدًا ووقتاً وماالً في تنسيِقه 

 .بهيّةفي صورة  -أو لنفِسه -لآلخرينَ وترتيبِه، ليبدَو 

فإذا تأتى له ذلك دون أن يخرق ما  -خاصة في اللغة األدبية -فالعربي يسعى إلى تحسين كالمه وتنميقه     

اتفق عليه العامة من قواعد اللغة فبها ونعمت، وإن لم يتأت له ذلك سعى أحياًنا إلى إجراء بعض التغييرات 

ً أن يغيّر ابن  في ألفاظه حتى يحقق ذلك،  اللغة العارف  بقوانينِها وسننِها في بعض األلفاظ  لذا ليس عجيبا

ً للتجانس اللفظي والتماثل الصوتي و ربما غيَّر الكلمةَ عن وجهها للموازنة بين األلفاظ  -ملسو هيلع هللا ىلص -كان "طلبا

"وإنّما أراد ملّمة" ةاّمة، وكل عين المّ أعيذه من الهاّمة، والسّ :" -ملسو هيلع هللا ىلص -وإتباع الكلمة أخواتها، كقوله
( )

. 
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 . 2 م، ص 89 ،  العسكري، أبو هالل، كتاب الصناعتين، تحقيق علي البجاوي، ودمحم أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط - 
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اعلم أن إيقاَع المناسبة فى مقاطعِ الفواصِل حيث تطرد متأكدٌ  :"وقد أدرك القدماء ذلك، يقول الزركشي     

جدا، ومؤثٌر في اعتدال نسق الكالم وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما، ولذلك خرج عن نظم الكالم 

"ألجلها فى مواضع
( )

، وعرف علماء البالغة هذه الجماليات اللغوية ودرسوها في مؤلفاتهم وألفوا فيها 

 .كتباً مستقلة ولعل كتاب البديع لعبد هللا بن المعتز خير شاهد على ذلك

السجع بأنواعه، فتلك  ولعل ما يهمنا من علوم البالغة هنا هو المحسنات اللفظية وفي درجٍة أولى     

 .المحسنات لها أثرها الذي ال يخفى في أصوات اللغة وألفاظها وتراكيبها

 والعدول مصطلح ذو دالالت متعددة تناوله اللغويون والبالغيون، وتقاطع كثيرا مع مصطلح االنزياح،     

لكن المقصود به في دراستنا هذه هو العدول في أبسط صوره، ذلك العدول الذي يعني التحّول عن صيغة 

 .لغوية هي األصل إلى صيغة أخرى

ضع له، ومن أنواع هذا التغيير ما يمكن أن       فقد يسعى المتكلم إلى تغيير بنية اللفظ عن أصله الذي و 

من شّر ما أ وتي العبد  شحٌّ هالٌع  :"قد جاء في الحديث الشريفيدخل تحت باب التناوب بين المشتقات، ف

ْبن خالع شح مهلوع فيه، : ش حٌّ يجزع منه العبد ويحزن، فالَهلَع  الحزن، واألصل أن يقال: ، أي"وج 

عدَل عن بناء مفعول إلى بناء فاعل لتتماثل مع  -عليه السالم -فاإلنسان هو من يهلع في الّشّح، لكّن الرسول

محققا بذلك االنسجام الصوتي بين البنيتين الصرفيتين، ومن ثم حقق ما ي عرف في علم البديع ( خالع )

تصيير   ومن نعوت الوزن الترصيع، وهو أن ي توخى فيه  :"بالترصيع، الذي يقول فيه قدامة بن جعفر

"مقاطع األجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف
( )

:" لترصيع هو، وا

"مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو صدر البيت بلفظة على وزنها ورويها
( )

. 

لم يلجأ في تحقيق الترصيع إلى أمر محّرٍم لغويا؛ ذلك أّن التناوب بين  -ملسو هيلع هللا ىلص -ونالحظ هنا أن الرسول     

﴾من أمِر هللا ال عاصَم اليومَ  ﴿:المشتقات أمر معروف في اللغة، ففي قوله تعالى
( )

، جاء في بعض التفسير 

أنه بمعنى ال معصوم، مثل عيشة راضية بمعنى مرضية وماء دافق بمعنى مدفوق
(9)

. 

قضى في القاِرَصِة والقاِمَصِة والواقِصِة  "أنه -كّرم هللا وجهه -ومن ذلك ما جاء في األثر عن علي     

"بالِديّة أثالثا
(2)

ر كّن يلعْبَن فركبْت إحداهن فوق األخرى وركبت الثالثة فوقهّن، إن ثالَث جوا: ، إذ قيل فيه

قصت عنقها (القامصة )الوسطى فقمصت( القارصة )فوقهّن، فقرصت السفلى ، أي وثبت فسقطت العليا فو 

، فجعل ثلثي دية العليا على السفلى والوسطى وأسقط ثلثها؛ ألنها أعانت على نفسها، (الواقصة )واندقت

                                                             
 .22، ص ، ج 8  القرآن، تحقيق دمحم أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت،  الزركشي، دمحم، البرهان في علوم  -

 .  هـ، ص 2  ابن جعفر، قدامة، نقد الشعر، مطبعة الجوائب، قسطنطينية،  - 

 .9  لبنان، ص –عتيق، عبد العزيز، علم البديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  -

 .  : هود - 

 .87 ، ص الزمخشري، الكشاف، ج -9

 .229، ص ت، ج.الفيومي المقري، أحمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، د 2-
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(الَمْوق وَصة   )كان القياس أن يقالو
 ( )

قصت العنق، وهو مبني للمجهول، ل كّن البناءين ، ألنها من و 

كانا على اسم الفاعل فأثر هذا في البناء الثالث فعدل القائلعن ( القارصة والقامصة )الصرفيين المتقدمين

المتالحقة، فكان لتحقيق سجع متواٍز بين األلفاظ الثالثة ( واقصة )إلى اسم الفاعل( موقوصة )اسم المفعول

 :التغيير على النحو اآلتي

 فاعلة /فاعلة /فاعلة                 مفعولة                               /فاعلة /فاعلة

 واقصة /قامصة /قارصة                  موقوصة                        /قامصة /قارصة

 (التحّول )                    (                                      األصل )

في سبايا أوطاس وهو اسم  -ملسو هيلع هللا ىلص -وقد يكون التغيير في بنية الجمع، ومن ذلك ما ورد في حديث الرسول     

"وال الَحيالى حتى يَْستَْبِرْيَن بَحْيضة ،أال ال ت وطأ الَحبالى حتى يَضْعن :"موضع حيث قال
( )

والَحبالى ، 

بلى، ْولٌ  )بكسر الحاء، أو( ِحيالٌ  ):ت جمع على( حائل )ا الحيالى فجمع حائل، واألصل أنّ أم جمع ح  ( ح 

، أو لٌ  )بالضّمِ وَّ ولَلٌ  )كس كٍَّر، أو( ح  اسماً للجمع( ح 
( )

، وكل جمع من هذه الجموع كان من الممكن أن يؤدي 

هو تحقيق للسجع ( حيالى )يدلكّن الميل إلى هذا الجمع الجدالمعنى وفق ما عرفته العرب في لغتهم، 

 .المجاورة لها( حبالى)المتوازي عن طريق تغيير البنية الصرفية من فِعال مثالً إلى فَعالى لتناسب 

 الَحيالى /الَحبالى                          الحيال          /الَحبالى

 (التحول )                     (                    األصل )

وجموع التكسير بوجه عام تمنح ابن اللغة سعة في التصرف فيها، لذا نجد أن العلماء مختلفون فيها بين      

من يقول بقياسيتها ومن يقول بسماعيتها
( )

. 

ومن تغيير بنية الجمع ما جاء في قول الشاعر     
(9)

: 

 هتّااااااااااااااااااااك  أ بياااااااااااااااااااة و ّ   أ و اااااااااااااااااااة  

 

 يخلااااااااااان   اااااااااااالبّر منااااااااااا  ال اااااااااااد  والليناااااااااااا 

 

أن ي جمع على أبواب، إذ القياس في فَْعل أن يجمع على أفعال وال يجمع على أفعلة، ( باب )واألصل في     

وقد أشار اللحياني وابن األعرابي إلى أن جمع باب على أبوبة جمع نادر
(2)

، وواضح أّن هذا الجمع بهذه 

"ولو أفرده لم يجز :"الصيغة جاء ليتماثل مع أخبية يقول القرطبي
(7)

 )يحقق الموازنة مع( أبوبة )، ف

                                                             
 .229، ص نفسه، ج - 

، 9م، ج 22 ،  بيروت، طالثعلبي، أحمد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق اإلمام أبي دمحم بن عاشور، دار إحياء التراث العربي،  - 

 .9 ص

) 72 ، ص9 والزبيدي، تاج العروس، دار الهداية، ج( حول)  9 ، ص  ، ج ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط: انظر - 

 (.حول

 . 9 الضامن، حاتم، الصرف، كلية الدراسات اإلسالمية، دبي،  ص -  

 (.بوب) منظور، لسان العرب، البيت منسوب البن حبابة أو ابن مقبل في ابن  -9 

 (.بوب) ابن منظور، لسان العرب،: انظر -2 

، 2  ، ص م، ج 88 أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، : القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: وانظر -7 

 . 7 ، ص م، ج889 ية، بيروت، والسيوطي، المزهر في علوم اللغة، تحقيق فؤاد منصور، دار الكتب العلم
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"تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية :"والموازنة هي( أخبية
( )

، وقد سماها بعض القدماء مماثلة 

وهو أن تتماثل ألفاظ الكالم أو بعضها في الزنة دون التقفية، كقول  :"يقول ابن أبي اإلصبع في حد المماثلة

﴾ارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ وما أدراك ما الط ﴿:هللا سبحانه وتعالى
( (

، فالطارق 

والثاقب وحافظ متماثالت في الزنة دون التقفية
( )

. 

"مرحباً بالقوم غير َخزايا وال نَدامى:" وجاء في الحديث الشريف     
( )

، وندامى جمع نَدْمان، وهو رفيق 

الشُّْرب
(9)

رفية للجمع من جمع من الندم، فتغيرت الصيغة الص، لكّن المقصود في الحديث نادمين جمع نادم 

 .لتحقيق السجع( ندامى )إلى جمع التكسير( ندمانين )جمع المذكر السالم

 :"وقد تتغير بنية الفعل أو ما يشتق منه من الثالثية إلى الرباعية، ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف     

"عين الّمةأعوذ بكلمات هللا التاّمة، من كّل ساّمة، ومن كّل 
(2)

فالساّمة  ":، قال السيوطي في هذا الحديث

علت في وزنها "من قولك، سّمت إذا خّصت، والالّمة أصلها من ألّمت، لكن لما قرنت بالساّمة ج 
(7)

، وهو 

يشير هنا بوضوح إلى التغيير الذي أ جري على هذه الصيغة فحولها من رباعية إلى ثالثية لتحقيق السجع، 

لّمة )غة منلصيفقد تحولت ا  (.الّمة )إلى الصيغة الثالثية وهو األصل،( ألمّ  )وهي من الفعل الرباعي( م 

ومن المعلوم أّن فعَل وأفعَل كثيرا ما يترادفان على المعنى الواحد     
(9)

، فالتحول من صيغة إلى صيغة 

 .ليس أمرا محرما لغويا

"خير المال َسّكةٌ مأبورة أو مهرةٌ مأمورة :"-ملسو هيلع هللا ىلص -ومنه ما جاء كذلك في حديثه     
(8)

، والسّكة هي السطر 

من النخل، ومأبورة من تأبير النخل، أما مأمورة فالمقصود بها كثيرة الولد، وهذا المعنى يحققه الفعل 

 )رة، لكّن مجيئها على هذه الصيغةالرباعي آمر ال الفعل الثالثي أمر، فاألصل أن تكون مهرة مؤمَ 

أَّما :" فيحدث االنسجام الصوتي، وقد أشار الزبيدي إلى هذا بقوله( مأبورة )مع يحقق السجع( مأمورة

م ْهَرةٌ  َمأ ْموَرةٌ ، فعلَى ما قد أ نَِس من اإِلتباع، ومثل ه كثيرٌ : قول ه  "وم 
( 2)

. 

) مادة وسوقد يؤدي السعي إلى تحقيق المحسنات اللفظية إلى خرق قاعدة نحوية، فقد جاء في تاج العر     

تَا : قال الَخّطابَيُّ  ،"يَدَْيكَ  لَبَّى: لَبَّْيَك، قال: قال: يا أَبا َعْمٍرو: أَنّه قيل لألَْسودِ  "(:لبب معناه  َسِلَمْت يَدَاَك وَصحَّ

"يَداك، ِليَْزدَِوَج يديك بلبّيك: يَدَْيَك، وكان حقُّه أَن يقولَ  :وإِنََّما تََرك اإِلعراَب في قَْوله
(  )

. 

                                                             
 .8  عتيق، عبد العزيز، دار النهضة العربية، بيروت، علم البديع، ص -  

 .  - : الطارق -  
 .87 العدواني، ابن أبي اإلصبع، تحرير التحبير، تحقيق حفني دمحم شرف، لجنة إحياء التراث العربي اإلسالمي، ص -  

 .2  ، ص جالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن،   -  

، والزبيدي، تاج    ، ص ت، ج.الزمخشري، جار هللا محمود، أساس البالغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، د: انظر -9 

 (.ندم) العروس 

 . 7 ، ص م، ج878 وت، ابن األثير، أبو السعادات، النهاية في غريب األثر، تحقيق طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بير -2 

 .9  ، ص9، وهمع الهوامع، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر، ج28 / السيوطي، المزهر في علوم اللغة،  -7 

 .وما بعدها  7م، ص228 ، 7 المصاروة، جزاء، الترادف بين صيغتي فعل وأفعل في العربية، حوليات عين شمس، مجلد : انظر -9 

 .22 /م، ج، ص 82 لقرطبي، دمحم،الجامع ألحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ا -8 

 (.أمر) الزبيدي، تاج العروس،  -2  

 .92 ، ص الزبيدي، تاج العروس، ج -  
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أنفق بالال وال تخف من ذي العرش :" ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف في بعض رواياته     

"إقالال
( )

 (.إقالال )م مفرد، لكن النصب يحقق السجع معبالبناء على الضم ألنه عل( بالل   )واألصل 

﴾والفجِر ولياٍل عشٍر والشفعِ والوتِر والليل إذا يسرِ  ﴿:وفي قوله تعالى     
( )

زم ،  الفعل يسر من دون ج 

 .مسوغ نحوي، وإنما جاء حذف الياء لموافقة الفواصل القرآنية التي قبلها

وقد يكون التغيير في البنية الداخلية للكلمة بحذف حركة أو زيادة حركة لتتشابه بنيتها المقطعية مع      

بالعَْهِد وال أحبس  إنّي ال أخيس  :" كلمة مجاورة لها، ومن ذلك ما جاء في الحديث النبوي الشريف

"الب ْرد
( )

فالب ْرد هنا جمع بريد وهو الرسول، 
( )

بضمتين، ( ف ع ل )وجمع فعيل في األصل يكون على، 

 ً  .وحذف  حركة العين يحدث تقريبا في الوزن بين العهد والب ْرد، مما يحقق جماالً لفظيا

كثيرا ما ( ف ع ل )ب محّرًما لغويا، فإن هذا البناءن لم يرتكعندما لجأ إلى حذف ضمة العي -ملسو هيلع هللا ىلص -والرسول     

( ف ْعل )ما س مع في شيء :"يلجأ العربي إلى تخفيفه بحذف ضمة عينه، فقد ن قل عن يونس بن حبيب أنه قال

"إال س مع فيه ف ع ل
 (9)

. 

في  وقد يكون التغيير في تضعيف حرف خفيف أو فك تضعيف حرف مضعّف، ومن ذلك ما جاء     

"ويٌل للشجّي من الخليّ  :"أمثال العرب
(2)

بالتخفيف أي حزين( شجٍ  )واألصل فيه أن يكون، 
(7)

؛ لكن نطقه 

 .نطقه على األصل يفوت تحقيق السجع مع الخلّي بالتشديد

"أيّت كٌّن صاحبة  الجمِل األدبِب تنبحها كالب الحوأب :"وجاء في الحديث الشريف     
(9)

واألصل الجمل  ، 

اإلدغام هنا إلزامّي، لكّن فك التضعيف يؤدي إلى تحقيق التكافؤ في الوزن الصوتي مع كلمة  األدّب ألن

 .الحْوأب

وفي الختام نلحظ  أّن للسجع دورا واضًحا في العدول عن صيغة إلى أخرى، بل وابتكار الصيغ أحياناً،      

وأنظمتها، وأّن المتكلم ال يرتكب محّرماً لكن هذا العدول يظل في الدائرة العامة للغة يسير وفق قوانينها 

 .لغويا، وال يخرق القاعدة اللغوية إال في حدودها الدنيا

 .وهللا ولي التوفيق

 

                                                             
 . 8 ، ص الهيثمي، المقصد العلي، دار الكتب العلمية، لبنان، ج -  

 . - : الفجر -   

 .9 ، ص ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، ج -   

 .نفسه -   

 . 2 ابن جني، المحتسب، ص - 9 

 .   ، ص الميداني، مجمع األمثال، ج - 2 

 (.شجا) ابن منظور، لسان العرب -7 

 .29 ، ص  الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، ج -9 
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 :تمهيد

ِ  ﴿:قال تعالى      ْرهُْم بِأَيَّاِم ّللاَّ  إِنَّ َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآيَاتِنَا أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوذَك ِ

ََكُور  فِي ذَِلَك آَل  بَّار   ََ ﴾يَات  ِلكُل ِ 
7
. 

ق؛ فقد تعرض لألهوال في سبيل دعوته، عن شخصية شجاعة في الح -عليه السالم -تنبئ أقوال موسى     

إرساله إلى أشهر من ادعى األلوهية على : األولى: فعانى معاناة شديدة في توصيل رسالة ربه من جهتين

مواجهته قوم مطل : األرض وليس بيسير أن يذعن فرعون لهذا الذي يدعي أن هناك إلها غيره، والثاني

العهد وقتل األنبياء، وأصيبوا من البالء ما لم تصبه أمة  عرفوا بالعناد والتكبر وسرعة الشرك ونقض

 .مثلهم إال أن ذلك لم يك يوما يؤثر في انحراف سلوكهم وافترائهم على هللا وعلى أنبيائهم
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تستحق أن ينظر في أقوالها،  -شخصية موسى عليه السالم -مثل هذه الشخصية القرآنية الفذة وإن     

م مع نفسيته، ويتوافق مع مستواه الفكري ءِليُنتفع به في الحوار مع اآلخر بما يتالويُستضاء بأسلوبها؛ 

 .والعقدي

من أقوال لبني إسرائيل في القرآن الكريم  -عليه السالم -وينظر البحث فيما صدر عن موسى      

: على سور -معليه السال -وإيحاءاتها النفسية دراسة في بالغة النظم القرآني المعجز، وتوزعت أقواله 

 .البقرة، والمائدة، واألعراف، ويونس، وإبراهيم، وطه، والقصص، والنمل، وغافر، والصف

بغية الوقوف على  -عليه السالم -ل موسى لبني إسرائيل من جهة موسىوركزت الدراسة على أقوا     

اءات النفسية؛ ثم األسرار البالغية لألقوال على مستوى المفرد والتركيب والصورة وربط ذلك باإليح

 .الوقوف على جملة المقامات في تعبيراته وإيحاءاتها

، لأللفاظ ودالالتها النفسيةاالختيار المعجمي : المبحث األول :اشتملت الدراسة على خمسة مباحث     

ودالالتها  الصور البيانية: المبحث الثالث، ووإيحاءاتها النفسية دالالت التراكيب: المبحث الثانيو

السياق : المبحث الخامس، واألساليب البديعية وخصائصها األسلوبية: المبحث الرابع، وعبيريةالت

 .والمقامات التعبيرية لإليحاءات النفسية وعالقته بأسلوب الدعوة وشخصية موسى عليه السالم

 :تقديم

على إيحاءاتها  التي وردت في القرآن الكريم؛ لتقف -عليه السالم -ركزت الدراسة على أقوال موسى     

النفسية وإشاراتها الداللية وتبرز جانبا من البالغة القرآنية هذا الجانب الذي يقف على زاوية من زوايا 

كيف الحوار مع بني إسرائيل؛ لنتمكن من بسط القول في هذا الجانب الذي يبين طريقة الدعوة إلى هللا و

 .قومه -عليه السالم -خاطب موسى

في القرآن الكريم أنه خاطب بني إسرائيل، كما خاطب غيرهم  -عليه السالم -موسى يتبين من أقوال     

 :ممن يندرج تحت خطاب بني إسرائيل، فجاءت أقواله على هذا النحو

 لبني إسرائيل  -عليه السالم -أقوال موسى -7

على خاطب موسى بني إسرائيل خطاب من يرفق بهم ويحنو عليهم مستخدما أسلوب النداء الدال      

ِ َعلَْيكُْم إِذْ َجعََل فِيكُْم أَنْبِيَاَء َوَجعَلَكُْم ُملُوًكا ﴿ َوإِذ  :قال تعالى القرب؛  قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَاقَْوِم اذْكُُروا نِْعَمةَ ّللاَّ

َوآتَاكُْم َما لَْم يُْؤِت أََحًدا ِمَن اْلعَالَِميَن﴾
7
إِذْ قَاَل ُموَسى لِ  و﴿:وأحيانا يقول القرآن،  َ يَأُْمُركُْم أَْن ََ قَْوِمِه إِنَّ ّللاَّ

ِ أَْن أَكُوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن﴾ تَذْبَُحوا بَقََرةً قَالُوا أَتَتَِّخذُنَا هُُزًوا قَاَل أَعُوذُ بِاَّللَّ
6

وفي أحيان دون ذكر النداء، ، 

َ لَغَنِيٌّ َحِميٌد﴾ ُموَسى إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم َوَمْن فِي اأْلَْرِض  ﴿ َوقَالَ :أخرى يقول مباَرة َجِميعًا فَِإنَّ ّللاَّ
4
. 

 -عليهما السالم -أقوال موسى ألخيه هارون -6
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 ،﴿ َواْجعَْل ِلي َوِزيًرا ِمْن أَْهِلي:جمع القرآن بينهما في الرسالة لطلب موسى ذلك؛ قال تعالى على لسانه     

َهاُروَن أَِخي﴾
7
َعُضَدَك بِأَِخيَك﴾﴿ َسنَشُدُّ :فقال وذكر القرآن تقويته بأخيه؛، 

6
. 

ويظهر الخطاب مع هارون حال غضبه عليه؛ ألنه لم يصرف بني إسرائيل عن عبادة العجل، وجاءت      

ا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا  ﴿:القصة في موضعين من القرآن الكريم في األعراف قال تعالى َولَمَّ

هُ إِلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُمونِي مِ   إِنَّ ْن بَْعِدي أََعِجْلتُْم أَْمَر َرب ِكُْم َوأَْلقَى اأْلَْلَواَح َوأََخذَ بَِرأِْس أَِخيِه يَُجرُّ

﴾ِلِمينَ ي َمَع اْلقَْوِم الظَّااْلقَْوَم اْستَْضعَفُونِي َوَكاُدوا يَْقتُلُونَنِي فاََل تُْشِمْت بَِي اأْلَْعَداَء َوََل تَْجعَْلنِ 
4
. 

ويظهر من كالم هارون  وسكت القرآن عن قول موسى ولم يعبر لفظا، وإنما ركز على شدة الغضب،     

 .اإلجابة على قول موسى الذي لم يقله

َربُّكُْم قَْوِم أَلَْم يَِعْدكُْم  فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا قَاَل يَا ﴿:وجاء في سورة طه؛ قال تعالى     

ْوِعِدي قَالُوا َما أَْخلَْفنَا َوْعًدا َحَسنًا أَفََطاَل َعلَْيكُُم اْلعَْهُد أَْم أََرْدتُْم أَْن يَِحلَّ َعلَْيكُْم َغَضٌب ِمْن َرب ِكُْم فَأَْخلَْفتُْم مَ 

ْلنَا أَْوَزاًرا ِمْن ِزينَِة اْلقَْوِم فَقَذَْفنَ  ﴾اهَا فََكذَِلَك أَْلقَى السَّاِمِريُّ َمْوِعَدَك بَِمْلِكنَا َولَِكنَّا ُحم ِ
3
. 

 للسامري  -عليه السالم -قول موسى -4

نابعة من رفض التبديل  -عليه السالم -سى عليه السالم، وكانت ثورة موسىالسامري من قوم مو     

له والتغيير من السامري ودوره الرئيس في صرف قومه إلى عبادة العجل، وهو يعلم عن السامري اتباعه 

مع  -عليه السالم -لعقاب سريعا، وظهر في أسلوب موسىمن قبل؛ فراعه ما جاء به السامري؛ لذلك كان ا

قَاَل بَُصْرُت بَِما ، ﴿ قَاَل فََما َخْطبَُك يَا َساِمِريُّ :السامري شدة لم نعهدها مع أحد من قومه من قبل؛ قال تعالى

لَْت ِلي نَْفِسيلَْم يَْبُصُروا بِِه فَقَبَْضُت قَْبَضةً ِمْن  سُوِل فَنَبَذْتَُها َوَكذَِلَك َسوَّ  فِي لَكَ  فَِإنَّ  فَاذَْهبْ  قَالَ ، أَثَِر الرَّ

قَنَّهُ ثُمَّ  لَكَ  َوإِنَّ  ِمَساسَ  َلَ  تَقُولَ  أَنْ  اْلَحيَاةِ  َمْوِعًدا لَْن تُْخلَفَهُ َواْنظُْر إِلَى إِلَِهَك الَِّذي َظْلَت َعلَْيِه َعاِكفًا لَنَُحر ِ

لَنَْنِسفَنَّهُ فِي اْليَم ِ نَْسفًا﴾
5
. 

 ألهله -عليه السالم -قول موسى -3

خاطب موسى أهله في القرآن الكريم في ثالثة مواضع، وجاءت واصفة لموقف الطور ورؤية النار      

إِذْ َرأَى نَاًرا فَقَاَل أِلَْهِلِه اْمكُثُوا إِن ِي آنَْسُت نَاًرا  ،َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى ﴿:والتكليف بالرسالة؛ قال تعالى

لَعَل ِي آتِيكُْم ِمْنَها بِقَبَس  أَْو أَِجُد َعلَى النَّاِر هًُدى﴾
2
إِْذ و ﴿:وفي الموضع الثاني في سورة النمل؛ قال تعالى، 

بَِخبَر  أَْو آتِيكُْم بِِشَهاب  قَبَس  لَعَلَّكُْم تَْصَطلُوَن﴾ قَاَل ُموَسى أِلَْهِلِه إِن ِي آنَْسُت نَاًرا َسآتِيكُْم ِمْنَها
1
وفي ، 
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ا قََضى ُموَسى اأْلََجَل َوَساَر بِأَْهِلِه آنََس ِمْن َجانِِب ﴿:الموضع الثالث في سورة القصص؛ قال تعالى فَلَمَّ

آتِيكُْم ِمْنَها بَِخبَر  أَْو َجذَْوة  ِمَن النَّاِر لَعَلَّكُْم تَْصَطلُوَن﴾الطُّوِر نَاًرا قَاَل أِلَْهِلِه اْمكُثُوا إِن ِي آنَْسُت نَاًرا لَعَل ِي 
7
. 

 لمن استنصره من بني إسرائيل -عليه السالم -قول موسى -5

تدور اآليات حول نصرة موسى لمن طلب عونه من قومه على عدوه من قوم فرعون فهب لنصرته،      

لكنه ندم على فعلته ولما أصبح الصباح مر على الرجل نفسه وسمع صوته يدعوه إلى نصرته مرة أخر؛ 

فََوَجَد فِيَها َرُجلَْيِن يَْقتَتاَِلِن َهذَا  َوَدَخَل اْلَمِدينَةَ َعلَى ِحيِن َغْفلَة  ِمْن أَْهِلَها ﴿:القرآن قصته قال تعالىوحكى 

ِه فََوَكَزهُ ُموَسى فَ  ِ يعَتِِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدو  َِ ِه فَاْستَغَاثَهُ الَِّذي ِمْن  ِ يعَتِِه َوَهذَا ِمْن َعُدو  َِ قََضى َعلَْيِه قَاَل ِمْن 

﴾ َهذَا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِينٌ 
2

بََح فِي اْلَمِدينَِة َخائِفًا يَتََرقَُّب فَِإذَا الَِّذي  ﴿:، ثم قال َْ َ فَأ

اْستَْنَصَرهُ بِاأْلَْمِس يَْستَْصِرُخهُ قَاَل لَهُ ُموَسى إِنََّك لَغَِويٌّ ُمبِيٌن ﴾
4
. 

 :اَلختيار المعجمي لأللفاظ ودَلَلتها النفسية: المبحث األول

-عليه السالم -هذا المبحث على عدد من األلفاظ التي دار حولها السياق في أقوال موسى فينقف      

فكانت ألفاظا محورية موحية معبرة عن نفسيته المتشوقة إلى إيمان قومه وتسليمهم بدعوته حرصا عليهم، 

ى مقالتك، واالختيار من أعلى درجات البالغة؛ ألنك تميل إلى سرعة وقع اللفظ على السامع لينتبه إل

وإنما سبيل " ويقول عبد القاهر عن تخير المعاني وتناسقها في ألفاظها وعالقة ذلك بالنظم وسياق الحديث

هذه المعاني سبيل األصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش، فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في األصباغ 

التخير والتدبر في أنفس األصباغ وفي التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج، إلى ضرب من 

مواقعها ومقاديرها، وكيفية مزجه لها، وترتيبه إياها، إلى ما لم يتهد إليه صاحبه، فجاء نقشه من أجل ذلك 

"أعجب، وصورته أغرب 
 
. 

ن وال شك أن المراد من الحديث عن التخير إبراز القيم اإلعجازية للنص القرآني وطرق تعبيره ع     

 .حال الغضب والرضا -عليه السالم -بشرية خاصة نفسية موسىالنفس ال

والعناية باختيار اللفظ هو طريق العناية بالمعنى، وقد اهتم العرب باختيار اللفظ لمعرفتهم بدوره في      

فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها وحموا حواشيها وهذبوها :" أداء المعنى يقول ابن جني

للمعاني  ها وأرهفوها؛ فال ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي باأللفاظ بل هي عندنا خدمة منهموصقلوا غروب

"وتنويه بها وتشريف منها
5

والقرآن الكريم ليس بمعزل عن حسن االختيار اإلعجازي، وترتيب األلفاظ ، 

فيها حسن االختيار على وفق ترتيب المعاني وسريانها في النفس خاصة ما يتصل بهذه الدراسة التي يظهر 

 .إلبراز دقائق الدعوة عند موسى عليه السالم
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وما ورد في أقواله من ألفاظ كان  -السالم عليه -وفي السطور القادمة نعرج على معجم سيدنا موسى     

 .لها بالغ األثر في التعبير عن حالته النفسية ورسالته الدعوية

ِمِه يَا قَْوِم إِنَّكُْم ظَلَْمتُْم أَنْفَُسكُْم بِات َِخاِذكُمُ اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئِكُْم َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَوْ ﴿ :قال تعالى     

ِحيمُ  اُب الرَّ ﴾فَاْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَّهُ هَُو التَّوَّ
1

ورد ( بِات َِخاِذكُُم اْلِعْجلَ ) ، 

، 22، و51:في سورة البقرة اآليتان: اتخاذ العجل في القرآن الكريم في أربعة مواضع غير هذا الموضع

 ﴿:قال تعالى(: وأشربوا )وقال في موضع آخر ،152، وسورة األعراف اآلية  15وسورة النساء اآلية 

َِْربُوا فِي  َوإِذْ أََخذْنَا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعنَا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا ُ ة  َواْسَمعُوا قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َوأ َما آتَيْنَاكُْم بِقُوَّ

قُلُوبِِهُم اْلِعْجَل بِكُْفِرِهْم قُْل بِئَْسَما يَأُْمُركُْم بِِه إِيَمانُكُْم إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِيَن﴾
2

تذكير بني " واآلية في سياق ، 

"وتهم إلى اإلسالمإسرائيل بما تقدم وجهه في سياق دع
 

باتخاذكم العجل، ولم يقل بإيمانكم بالعجل، : وقال، 

باتخاذكم العجل إلها؛ لعلم المخاطب بذلك، واتخذ من : وحذف كونه معبودا، أي وهو متعد فأتي باالتخاذ

"افتعل منه: تَِخذَ بمعنى أخذ، واتّخذ:" الفعل
 
. 

ا هذا الباطل عن علم بعد أن نجاهم من فرعون أنهم أخذو -عليه السالم -والواضح من قول موسى     

بمعجزة من أكبر المعجزات، فعبدوه عن قصد، ويبين الفعل حالهم مع أنبيائهم وكفرهم مع كثرة المعجزات 

والرسل التي أرسلت إليهم، ولعل ذكر االتخاذ وعالقته بالعجل وتكراره يشير إلى قصد االعتناق وحب 

وأشربوا في  ﴿:كما أوضح قوله ن أمراض قلوبهم التي اشتهروا بها،الحيدة عن المنهج اإللهي وهي م

 .قلوبهم العجل﴾ شدة االفتنان به

عبر يتبين من سياق اآلية عظم جرمهم وتعمدهم الكفر والضالل البعيد؛ لذا  ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئِكُْم﴾     

اختار هذا اللفظ دون غيره من األسماء في مقالته عنهم، وردَّ توبتهم إلى بارئهم، و -عليه السالم -موسى

"تنبيه على عظم جرمهم( إِلَى بَاِرئِكُم   )وفي قوله ههنا" نى والصفات العالالحس
5
. 

برأ هللا الخلق : أحدهما الخلق، يقال: والباء والراء والهمزة أصالن إليهما ترجع فروع الباب

التباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك البرء وهو : يبرؤهم برءا، والبارئ هللا جل ثناؤه، واألصل اآلخر

السالمة من السقم
7

 .، وتدور معاني اللفظ حول الخلق والتباعد واالنتقال من حال إلى حال

ُ  ﴿:والخلق إخراج من عدم، والبرء مرحلة تالية للخلق، ولعل هذا الترتيب جاء في قوله تعالى      هَُو ّللاَّ

ُر﴾اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمصَ  ِ و 
1
واختار لفظ البارئ دون غيره؛ دليال على أن  فالخلق أوال ثم البرء ثم التصوير، ،
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هو الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت وفيه تقريع لما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم؛ الذي  "أن هللا

"برأهم أبرياء من التفاوت إلى عبادة البقر؛ الذي هو مثٌل في الغباوة والبالدة
1
. 

ووافق اإلتيان بلفظ االتخاذ لفظ البارئ ليناسب تشديد العقوبة؛ فجزاء التوبة قتل النفس بأي طريقة      

كانت فقد اختلف العلماء في قتل أنفسهم والواضح قسوة العقاب؛ ليناسب مخالفتهم أمر ربهم بعدما تبين من 

ذ به غيرهم من األمم؛ ولكن جاء العقاب اآليات والبراهين، ويتجلى عدل هللا تعالى فلم يأخذهم بما أخ

 . موافقا لحالهم غاية الموافقة فمن أراد أن يتوب هللا عليه؛ فليثبت صدق توبته

ا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُمونِي ِمْن بَْعِدي أََعِجْلتُْم أَْمَر  ﴿:وقال تعالى      َولَمَّ

هُ إِلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ إِنَّ اْلقَْوَم اْستَْضعَفُونِ  ي َوَكاُدوا يَْقتُلُونَنِي فَاَل َرب ِكُْم َوأَْلقَى اأْلَْلَواَح َوأََخذَ بَِرأِْس أَِخيِه يَُجرُّ

تُْشِمْت بَِي اأْلَْعَداَء َوََل تَْجعَْلِني َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن﴾
6
 -صور القرآن الكريم حالة موسى( َغْضبَاَن أَِسفًا) ،

وشدة غضبه بذكر لفظ الغضب يتبعه األسف على ما بدر من بني إسرائيل، وبين قبل ذلك  -عليه السالم

 -ىأسباب هذه الثورة العظيمة منه عليه السالم، وكان لهذا الوصف دوره في فهم الصورة وفهم أقوال موس

فََرَجَع  ﴿:آخر من القرآن في سورة طه؛ قال تعالىكما ذكر غضبه في موضع  بعد ذلك، -عليه السالم

قَْوِم أَلَْم يَِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعًدا َحَسنًا أَفََطاَل َعلَْيكُمُ اْلعَْهُد أَْم أََرْدتُْم أَْن يَِحلَّ  ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا قَاَل يَا

َمْوِعِدي﴾َعلَْيكُْم َغَضٌب ِمْن َرب ِكُْم فَأَْخلَْفتُْم 
4
. 

غضبان للممتلئ َغَضبًا؛  :"فيه شدة وقوة وتغير في مالمح الوجه، ويقولون :والغضب، (َغْضبَانَ )      

"فبناُء فعالن للّسعة والشمول
 

أال وإّن الغضب جمرة في " :قوله -صلّى هللا عليه وسلم -، وروي عن النبي

"أوداجه، فمن أحّس بشيء من ذلك فليلصق باألرضقلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه، وانتفاخ 
5
، 

ويتبين من ذكر مادة الغضب في القرآن الكريم أن بني إسرائيل حظوا بنصيب كبير منه؛ ألفعالهم المخالفة 

 .للشرائع أعظمها قتل األنبياء، واإلشراك باهلل رغم ظهور اآليات والبينات

األسف لفعلهم ثم انتقلت إلى بيان غضب هللا تعالى بالغضب و -عليه السالم -وصفت اآليات موسى     

َت  ﴿:عليهم، وقد وصفوا بالغضب عليهم في مواضع شتى من القرآن الكريم؛ قال تعالى ِصَراَط الَِّذيَن أَن عَم 

﴾عليهم َعلَي ِهم  َغي ِر ال َمغ ُضوبِ 
7
فَبَاُءوا بِغََضٍب َعلَى َغَضٍب﴾ ﴿:وقوله تعالى ،

6
تََر إِلَى  أَلَم   ﴿:، وقال تعالى

ا قَ  ُ َعلَي ِهم  الَِّذيَن تََولَّو  ًما َغِضَب َّللاَّ ﴾و 
8
إّن المغضوب عليهم " :قوله -صلّى هللا عليه وسلم -وروي عن النبي ،

"اليهود، وإّن الضالين النصارى
2
. 
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وقد وسموا بهذا الصفة وألصقت بهم في عموم القرآن لتكذيبهم المتكرر، وذكر الغضب في موضعين      

ا َرَجَع  ﴿:فغضب هللا عليهم؛ قال تعالى: ، وأما الثاني-عليه السالم -غضب موسى: األول: تتاليينم َولَمَّ

﴾َما َخلَْفتُُمونِي ِمْن بَْعِديُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا قَاَل بِئْسَ 
7
إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا اْلِعْجَل  ﴿:ثم قال بعدها ،

ْنيَا َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْفتَِريَن﴾َسيَنَالُُهْم  َغَضٌب ِمْن َرب ِِهْم َوِذلَّةٌ فِي اْلَحيَاِة الدُّ
6

، فذكر أعلى درجات الغضب 

لمجيئها على صيغة فعالن التي تحمل معنى االضطراب ويظهر ذلك عند مجيء المصدر على هذا الوزن 

 .كندمان وعطشان

: أي أِسفاً﴾ َغْضبَانَ  ﴿:يأسف أسفاً، قال هللا تعالى -بالكسر -أسف: يقال شدَّة الحزن، :"األسف، (أَِسفًا)      

أي غضب؛ وذلك ألنَّ الغضبان ال يخلو من حزٍن ولهٍف، واألسيف : أسف عليه: شديد الغضب، ويقال

فُ  "السريع الحزن الرقيق القلب :واألسُو 
 

الحزن والغضب معاً، وقد يقال لكل واحٍد  :"، ويقول الراغب

ثوران دم القلب شهوة االنتقام، فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار : ا على االنفراد، وحقيقتهمنهم

"غضبا، ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزنا
 

، والواضح من معاني الكلمة وسياق اآلية أن 

، -السالمعليه  -فظين متتاليين يبين شدة غضب موسىاألسف يحمل في طياته معنى الغضب؛ وورود الل

 .ويزيد األسف على الغضب إفادة التحسر

َوقَاَل ُموَسى إِن ِي عُذُْت بَِرب ِي َوَرب ِكُْم ِمْن كُل ِ ُمتََكب ِر  ََل يُْؤِمُن بِيَْوِم اْلِحَساِب﴾ ﴿:وقال تعالى     
5
 عُذْتُ  )،

في : لموضع؛ األولفي موضعين غير هذا ا -عليه السالم -قوال موسىورد لفظ االستعاذة في أ، (بَِرب ِي

َ يَأُْمُركُْم أَْن تَذْبَُحوا بَقََرةً قَالُوا أَتَتَِّخذُنَا هُُزًوا  ﴿:سورة البقرة؛ في قوله تعالى َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ ّللاَّ

ِ أَْن أَكُوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن﴾ قَاَل أَعُوذُ بِاَّللَّ
2

َوإِن ِي عُْذُت  ﴿:ى أيضا، وفي الدخان في قوله تعالى على لسان موس

بَِرب ِي َوَرب ِكُْم أَْن تَْرُجُموِن﴾
6

ذُ  ذ واالستعاذة عاذ :" ، والعَو  االلتجاء، كالِعياذ بالكسر والَمعاذ والمعاذة والتعوُّ

"الذ به ولجأ إليه واعتصم: يعوذ
8

؛ فاالستعاذة تعني االعتصام باهلل تعالى وطلب الحفظ والرعاية؛ لذلك 

وافق الكالم ذكر الرب دون غيره من أسماء هللا وصفاته، ويظهر القول شدة تمسك موسى باهلل تعالى 

وخص اسم الرب؛ ألن  "ل وذكر ياء المتكلم متصلة بالرب،وطلب الحفظ منه فذكر الضمير متصال بالفع

"لحفظ والتربية، وإضافته إليه وإليهم للحث على موافقته في العياذ به تعالىالمطلوب هو ا
2
. 

، وجاءت في (الناس، والفلق :)أعوذ ﴾ سورتي ﴿ قل:ولالستعاذة قيمة عظيمة علمها ربنا لرسوله فقال     

ا قال االستعاذة باهلل تصون اإلنسان من شياطين اإلنس والجن، فإذ" ل موسى في ثالثة مواضع؛ ألناأقو

                                                        

 151: عرافاأل - 1

 152: األعراف - 2

 (.أسف: مادة)العباب الزاخر واللباب الفاخر للصاغاني  - 

 (.أسف: مادة)المفردات  - 

 26: غافر - 5

 76: البقرة - 7
 22: الدخان - 6

 (.عوذ: مادة)تاج العروس للزبيدي  -8

 .25/177حدائق الروح والريحان : وانظر،  26/ 6إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود  -2



8 

 

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم؛ فاهلل تعالى يصون دينه وإخالصه عن وساوس شياطين الجن، : المسلم

"أعوذ باهلل، فاهلل يصونه عن كل اآلفات والمخافات: فكذلك إذا قال المسلم
1
. 

ا َزاغُوا قَْوِم ِلَم تُْؤذُونَنِي َوقَْد تَعْ  َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا ﴿:قال تعالى      ِ إِلَْيكُْم فَلَمَّ لَُموَن أَن ِي َرُسوُل ّللاَّ

ُ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن﴾ ُ قُلُوبَُهْم َوّللاَّ أََزاَغ ّللاَّ
6
الشيء تكرهه وال تقر  "هو األذى، (ِلَم تُْؤذُونَنِي) ،

"عليه
 

، واختار لفظ األذى دون غيره؛ ألنه يحمل نوعا من الضرر، والمراد هنا عصيانهم وعدم الطاعة 

لما أمرهم به؛ إذ غلب عليهم العصيان طوال فترة رسالته، فمن عبادة للعجل، إلى رفض قتال الجبابرة عند 

 . دخول األرض المقدسة إلى غير ذلك

وقولهم الذي قالوه في موسى هو ما   "ى عليه السالم،هم وتضجرهم من موسوذكر القرآن قلة صبر     

﴾أُوِذينا ِمْن قَبِْل أَْن تَأْتِيَنا َوِمْن بَْعِد ما ِجئْتَنا ﴿:حكاه القرآن الكريم عنهم في قولهم لموسى عليه السالم
 

 ،

ِ  ﴿:وكان ذلك ردّا على قوله لهم بُِروا إِنَّ اأْلَْرَض َّلِلَّ َْ ِ َوا يُوِرثُها َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه َواْلعاقِبَةُ اْستَِعينُوا بِاَّللَّ

﴾ِلْلُمتَِّقينَ 
5

"؛ فهذا القول هو اتهام له، وتكذيب بالوعد الذي وعدهم إياه بأمر ربه
7

، وسورة األعراف سابقة 

سابقة لسورة الصف في القرآن الكريم، فما قالوه لموسى حيث جعلوه السبب فيما نزل بهم من مصائب عدَّه 

 األذى وعدم االستعانة والصبر، واإليذاء عندهم جسدي وعند موسى نفسي؛ ألنه نسبوا إليهموسى من قبيل 

وورد اإليذاء في حق موسى مرة أخرى من قبل عندما قالوا فيه أقواال ، ما وقع عليهم قبل رسالته وبعدها

أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  يَا﴿ :بأن فيه مرضا لرفضه االغتسال معهم؛ أو لغير ذلك مما ذكر المفسرون، قال تعالى

ِ َوِجيًها ا قَالُوا َوَكاَن ِعْنَد ّللاَّ ُ ِممَّ أَهُ ّللاَّ ﴾ ََل تَكُونُوا َكالَِّذيَن آذَْوا ُموَسى فَبَرَّ
6
. 

 -عليه السالم -ل بما كان من قوم موسى إزاء موسىالعظة والزجر والتمثي" وذكرت اآليات في سياق     

لسانه مع تأكدهم بأنه رسول هللا إليهم، وبما كان من انتقام هللا منهم حينما من مواقف مؤذية محكية عن 

انحرفوا عن جادة الحق حيث أزاغ هللا قلوبهم، ألن هللا ال يمكن أن يوفق ويسعد الفاسقين المتمردين 

"عليه
8
. 

ُ  يَا ﴿:قال تعالى       لَكُْم َوََل تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِركُْم فَتَْنقَلِبُوا قَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِي َكتََب ّللاَّ

َخاِسِريَن﴾
2
القدس تعني الطهارة، واألرض المقدسة أي األرض المطهرة المباركة، ، (اأْلَْرَض اْلُمقَدََّسةَ ) ،

"أرض بيت المقدس، قدسها هللا، حيث جعلها قرار أنبيائه ومسكن المؤمنين "و
12
. 
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إبراز صفاتها لحثهم على الدخول والموت في سبيلها، فكان قوله تحفيزا على الدخول، وأردف واختار      

ذلك بأن هذه األرض لهم من قديم ونهاهم عن االرتداد واالنقالب ونعتهم بالخسران إن هم تركوا مؤونة 

 .الدفاع عما كتب لهم؛ فجمع السياق األمر والنهي إلبراز دعوته وتأكيد حرصه عليهم

"رددته فارتد: صرف الشيء بذاته، أو بحالة من أحواله، يقال" :الرد، َوََل تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِركُْم﴾ ﴿     
1

 ،

ويحمل االرتداد هنا الرجوع وفيه معصية أمر هللا بالدخول، ثم يسري ذلك إلى أن رفض األمر هنا قد 

عن الشريعة وإقامة العبودية وذلك : األول: ينيودي إلى الشرك باهلل، واالرتداد كما يراه القشيري على قسم

"على القلوب -التي هى الفراق -عن اإلرادة وذلك يوجب الّشقوة: يوجب عقوبة النفوس بالقتل، والثاني
2

 ،

وفي النهي عن االرتداد إشفاق من موسى عليه السالم، ورغبة منه في إقناعهم بكل الوسائل الممكنة حتى 

تحمل مصلحتهم وهو غافلون عنها، كما وافق ذكر االرتداد ذكر اإلدبار ثم يذعنوا ألوامر هللا التي 

االنقالب؛ ليخرج القول مخرجا غاية في التناسق والروعة وإقامة الحجة عليهم؛ ألنهم لم يمتثلوا ألمر هللا 

 .ونهيه

 دَلَلت التراكيب وإيحاءاتها النفسية: المبحث الثاني

الكلمات في سياق الجملة وما تعبر عنه من دالالت تفصح عن  نعني بدالالت التراكيب، دراسة     

وعن طريقة دعوته لقومه؛ فننظر في التعريف والتنكير،  -عليه السالم -ىاإليحاءات النفسية لنبي هللا موس

الجملة الخبرية واإلنشائية، وإيجاز الحذف واإلطناب، والتقديم والتأخير، والفصل والوصل،  وفي

 .وااللتفات

التعريف والتنكير ركنان أساسيان في نظم الكالم، ويأتيان لقيمة بالغية : التعريف والتنكير: ب األولالمطل

معينة فإذا أردت الداللة على معين كان التعريف أولى، وإذا أردت التعميم كانت النكرة أقوى في االختيار، 

عليه  -وفي أقوال موسىذاك، والسياق والمقام وأحوال المخاطب هو الذي يفرض على المتكلم هذا أو 

 .يظهر استعمال التعريف والتنكير بغية الوصول إلى الغرض األسمى من القول -السالم

قَْوِم إِنَّكُْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسكُْم بِات َِخاِذكُُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى  ﴿ َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا:قال تعالى :التعريف: أوَل

اُب ال ِحيُم﴾بَاِرئِكُْم فَاقْتُلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَّهُ هَُو التَّوَّ رَّ
4
وردت إضافة القوم  ،

القوم إلى نفسه،  أضاف، يا قوم ﴾﴿ :في أكثر أقواله معهم، وفي قوله -عليه السالم -القوم إلى موسى

إضافة اختالط، وامتزاج، فكأنه منهم وهم منه فصارا كالجسد الواحد فهو مقيد لهم ما  وأضاف نفسه إليهم

وذلك إشارة إلى استمالة قلوبهم إلى قبول دعواه، ... يريد لنفسه، وإنما يضرهم ما يضره وما ينفعهم ينفعه 

وطاعتهم له فيما أمرهم به، ونهاهم عنه
 
 . 
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َوإِْذ  ﴿:ورة البقرة في هذا الموضع، وفي موضع قبله قال تعالىذكر العجل معرفا في س﴿ اْلِعْجَل﴾      

﴾َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعيَن لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخذْتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُمونَ 
1
. 

قَْوُم َواتََّخذَ ﴿ :وحكى القرآن قصة العجل كاملة في سورتي األعراف وطه؛ يقول في موضع األعراف     

َسبِياًل اتََّخذُوهُ َوَكانُوا  ُموَسى ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُحِلي ِِهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَهُ ُخَواٌر أَلَْم يََرْوا أَنَّهُ ََل يَُكل ُِمُهْم َوََل يَْهِديِهمْ 

﴾َظاِلِمينَ 
2

الُُهْم َغَضٌب ِمْن َرب ِِهْم َوِذلَّةٌ ِفي إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا اْلِعْجَل َسيَنَ ﴿ :، ثم تاله بذكر العجل معرفا في قوله

﴾اْلَحيَاةِ الدُّنْيَا َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْفتَِرينَ 
 

هنا للعهد الذهني؛ ألن ما تقدم ( أل )، والقيمة البالغية للتعريف أن

من القصص عن العجل وصفته معروف ذهنا، ومعهود بين موسى وبين مخاطبيه؛ وألن المقام مقام 

 .ن الكالم على اإليجاز ال البسط، والتعيين ال التعميم؛ لذلك جاء الكالم معرفاحساب كا

 -ن األلفاظ المحورية في حديث موسىوهو م( بارئكم:) ﴾ جاء التعريف باإلضافة في قوله بَاِرئِكُمْ ﴿      

ع أخصر والتعريف باإلضافة يكون؛ ألن ليس للمتكلم طريق إلى إحضاره في ذهن السام "،-عليه السالم

"يقصد إليه رغبة في اإليجاز: منه؛ أي
 
. 

وتحدثنا عن لفظ البارئ من قبل عند التعرض لدالالت األلفاظ، ونريد هنا أن نشير إلى قيمة بالغية      

للتعريف هي اإلضافة واختيار لفظ البارئ وإضافته إليهم، وقد جاء لفظ البارئ مضافا إليهم لناحية إقناعية 

وبهم خاصة أن السياق فيه حديث عن التوبة والرجوع، وليست التوبة مجرد كلمات بل تالمس عقولهم وقل

هي أفعال سيقومون بها؛ لذلك اختار من األسماء العلى لفظ البارئ وعرفه باإلضافة ليكون أوقع في 

نفوسهم، خاصة وأن في الحديث بعد ذلك سلب لهذه النفوس التي كان للبارئ فضل في إبرائها من كل 

 .عيب

ُ لَكُْم َوََل تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِركُْم فَتَْنقَِلبُ ﴿ :وقال تعالى      وا يَا قَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِي َكتََب ّللاَّ

﴾َخاِسِرينَ 
5
ُ لَكم )، جاء الحديث بالموصول للحث على فتح هذه المدينة، وشمل الخطاب عدة ، (الَّتِي َكتََب ّللاَّ

يا قومي، ثم تاله األمر بالدخول، ثم بيان قيمة ما : محفزات ومغريات وأوامر ونواه، فبدأ باللين؛ قائال

سيقدمون عليه واصفا األرض بالطهارة والقدسية، ثم تذكيرهم بوعد هللا لهم بالدخول ثم النهي عن االرتداد 

بوا على هذا كما بين في اآليات التالية والتولي، فما كان منهم بعد كل هذا إال عدم اإلذعان ألوامره فعوق

 .عليها

ُ لكم ﴾:وبيان قوله عن األرض المقدسة جاء بالموصول في قوله تعالى      وفيه إشارة إلى ، ﴿ الَّتِي َكتََب َّللاَّ

زيادة تقرير الغرض المسوق له الكالم وهو تعظيم هذه المدينة في نفوسهم والحرص على دخولها 

 .  به، وعدم فوات الفرصةواالمتثال لما أمر هللا
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بعد عودته من ميقات ربه، وقد وجد ما لم يسره من قومه  -عليه السالم -وقال تعالى على لسان موسى     

الذين ألفهم على اإليمان قد تحولوا عنه إلى عبادة العجل وال سبب لهذه العبادة بعد أن نجاهم من فرعون 

اللحاق والبطش بهم، فحزن لذلك وخاطبهم خطاب المنكر بكلمات مرتين مرة بالذبح واالستحياء واألخرى ب

قَاَل يَا قَْوِم أَلَْم يَِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعًدا ﴿ :تبين حالته النفسية الحزينة ويظهر ذلك من تكرار االستفهام؛ قال تعالى

﴾َغَضٌب ِمْن َرب ِكُْم فَأَْخلَْفتُْم َمْوِعِدي َحَسنًا أَفََطاَل َعلَْيكُُم اْلعَْهُد أَْم أََرْدتُْم أَْن يَِحلَّ َعلَْيكُمْ 
1
. 

جاء العهد معروفا للمخاطبين؛ فذكر معرفا بأل للعهد الذهني؛ فهم على علم به من قبل، ، ﴾اْلعَْهُد  ﴿     

طال زماني بسبب : مدة مفارقتي إياكم، والعهد والزمان؛ يقال طال عهدي بك أي ":والعهد يعني

."مفارقتك
2

ظة العهد معنيين يحتويهما السياق أشد االحتواء؛ فالعهد الزمان والوقت كما ذكر ، وتحمل لف

النسفي، وسياق الحديث يعطي معنى ثانيا وهو العهد بمعنى البقاء على الوعد الذي وعدوه هلل تعالى 

 . -عليه السالم -ولموسى

ْوِعِدى﴿       عليه بعد شق البحر والنجاة من فرعون؛ فذهب كان الوعد بالثبات على ما تركهم ، ﴾فَأَْخلَْفتُْم مَّ

لميقات ربه ورجع بنصوص التوراة ووصاياها، فوجدهم قد بدلوا وأخلفوا وعدهم ونسب الوعد إلى نفسه 

م الوعد الجاري فيما بينهم إضافة المصدر إلى مفعوله؛ للقصد إلى زيادة تقبيح حالهم فإن إخالفه "وهو من

"أشنع منه من حيث إضافته إليهم -عليه السالم -ضافته إليهمن حيث إ -عليه السالم -وبينه
 

، وكان قد ذكر 

في اآلية نفسها من قبل حسن الوعد منسوبا إلى هللا، فجاء الوعد على التدرج من األعلى فكان الوعد من 

على نبيهم كتابا فيه كل ما أنه وعدهم أن ينزل  :"﴾، والوعد الحسن أَلَْم يَِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعًدا َحَسنًا ﴿:هللا؛ قال

"يحتاجون إليه من خير الدنيا واآلخرة
 

 ﴿:، وهذا الوعد الحسن المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى

َوَواَعْدنَاكُْم َجانَِب الطُّوِر اأْلَْيَمَن﴾
5
. 

مرتين وأضافهم إلى لفظ الربوبية؛ لتربية المهابة وزيادة في التقريع؛ ألن صفات  ﴾َرب ِكُمْ  ﴿:وقال     

فالرب في  "نفوس العباد؛الربوبية تقتضي التسليم للرب؛ ألنه الموكل بالتربية واالختيار الحسن لما يصلح ل

والرب مصدر  ...التربية، وهو إنشاء الشيء حاال فحاال إلى حد التمام، يقال ربه، ورباه ورببه: األصل

"مستعار للفاعل، وال يقال الرب مطلقا إال هلل تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات
7
. 

يؤثر التنكير بغية تعميم األمر وعدم القصد إلى تحديده لقيمة بالغية يفرضها السياق،  :رالتنكي: ثانيا

لفائدة جزلة يقصر عن قد يجيء " وأغراضه متعددة حسب مقتضى الحال؛ كالتعظيم وإفادة الشمول، و

"إفادتها العلم، وال يبلغ كنهها رسم القلم
6

؛ ففائدته عظيمة في أداء دورها المنوط بها في السياق، وأقوال 
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موسى في القرآن ليست بمعزل عن توظيف هذا اللون من البالغة للوصول إلى القيمة اإلقناعية؛ ففي 

إبهام نوعها وكان المراد حدوث المعجزة وإظهار القاتل، حديثه عن اختيار البقرة جاء الكالم متدرجا فبدأ ب

لكن القصة سلطت الضوء على بعد تكرر كثيرا مع بني إسرائيل حتى صار ظاهرة؛ أال وهو التعنت 

كل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما قص تعديدا لما وجد منهم من " والمماطلة لحد االستغباء، و

"ا جدد فيهم من اآليات العظامالجنايات، وتقريعا لهم عليها، ولم
1
. 

َ يَأُْمُركُْم أَْن تَذْبَُحوا بَقََرةً قَالُوا أَتَتَِّخذُنَا هُُزًوا ﴿ َوإِذ  :قال تعالى      ِ أَنْ  قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ ّللاَّ  قَاَل أَعُوذُ بِاَّللَّ

﴾أَكُوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ 
2
البقرة في عموم القرآن أربع مرات في سورة البقرة؛  ورد لفظ، (أَْن تَذْبَُحوا بَقََرةً ) ،

نكرة مرة في اآلية األولى من هذه القصة مع بني إسرائيل ثم وردت في ثالثة مواضع تلحقها صفات معينة 

﴿ :قولهِلَك ﴾، وقَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ ََل فَاِرٌض َوََل بِْكٌر َعَواٌن بَْيَن ذَ  ﴿:بغية وصفها لهم؛ في قوله تعالى

ْفَراُء فَاقٌِع لَْونَُها تَسُرُّ النَّاِظِريَن ﴾، و ََ ﴿ قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ ََل ذَلُوٌل تُثِيُر :قولهقَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ 

يَةَ فِيَها﴾،  َِ تدرج والتخفيف من قبل هللا تعالى، والمماطلة ونلحظ هنا الاأْلَْرَض َوََل تَْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمةٌ ََل 

وإصرارهم التضييق على أنفسهم من قِبلهم، وجاءت معرفة مرة واحدة ومجموعة؛ لما تشابه األمر عليهم؛ 

 "ية الحديث و، وذكر لفظ البقرة نكرة في بدا﴾اْلبَقََر تََشابَهَ َعلَْينَا ﴿ اْدعُ لَنَا َربََّك يُبَي ِْن لَنَا َما ِهَي إِنَّ :في قوله

دل على جواز ورود األمر بذبح البقرة؛ بقرة مجهولة غير معروفة وال موصوفة ويكون المأمور مخيرا 

في ذبح أدنى ما يقع االسم عليه وقد تنازع معناه الفريقان من نفاة العموم ومن مثبتيه واحتج به كل واحد 

ن جهة وروده مطلقا، فكان ذلك أمرا الزما في من الفريقين لمذهبه؛ فأما القائلون بالعموم، فاحتجوا به م

في المراجعة مرة بعد أخرى  -عليه السالم -عموم وأنهم لما تعنتوا رسول هللاكل واحد من آحاد ما تناوله ال

شدد هللا عليهم التكليف وذمهم على مراجعته بقوله
4
"فَذَبَُحوَها َوَما َكاُدوا يَْفعَلُوَن﴾ ﴿:

 
، وأما التنكير في 

 .فهو للنوعية؛ لذكره الوصف بعده( َبقََرةٌ َصف َراءُ  :)قوله

ِ َعلَْيكُْم إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيسُوُمونَكُْم سُ :وقال تعالى      وَء ﴿ َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُروا نِْعَمةَ ّللاَّ

ِنَساَءكُْم َوفِي ذَِلكُْم باََلٌء ِمْن َرب ِكُْم َعِظيٌم﴾اْلعَذَاِب َويُذَب ُِحوَن أَْبنَاَءكُْم َويَْستَْحيُوَن 
5
َوفِي ذَِلكُْم باََلٌء ِمْن َرب ُِكْم  ﴿،

ورد لفظ البالء العظيم في حق بني إسرائيل في القرآن الكريم في ثالثة مواضع؛ منها هذا الموضع َعِظيٌم ﴾ 

ء لفظ البالء المبين أيضا في حقهم في ، وجا1 1، وفي سورة األعراف اآلية 2 وفي سورة البقرة اآلية 

﴿ َوآتَْينَاهُْم ِمَن اآْليَاِت َما فِيِه باََلٌء ُمبِيٌن﴾:موضع واحد من سورة الدخان؛ قال تعالى
2
وذكر البالء عموما ، 

في خمسة مواضع أربعة منها مع قوم موسى عليه السالم، ومرة مع ابتالء المؤمنين في غزوة بدر وذكر 

 ﴿:حسن تكريما لهم؛ ألن الحديث هنا عن الغنيمة وما أفاء هللا تعالى به عليهم؛ في قوله تعالىبلفظ البالء ال
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َ َرَمى َوِليُْبِلَي اْلُمْؤمِ  َ قَتَلَُهْم َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت َولَِكنَّ ّللاَّ َ فَلَْم تَْقتُلُوهُْم َولَِكنَّ ّللاَّ نِيَن ِمنْهُ باََلًء َحَسنًا إِنَّ ّللاَّ

َسِميٌع َعِليٌم﴾
7
 ﴿:كما جاء لفظ البالء معرفا في قصة الذبح مع سيدنا إبراهيم عليه السالم؛ قال تعالى، 

دَّْقتَ  قَدْ  َونَاَدْينَاهُ أَْن يَا إِْبَراِهيمُ  ْؤيَا ََ ﴾اْلباََلُء اْلُمبِينُ  لَُهوَ  َهذَا إِنَّ ، الُْمْحِسنِينَ  نَْجِزي َكذَِلكَ  إِنَّا الرُّ
6
. 

والواضح من ذكر البالء في القرآن الكريم االختبار بالخير والشر بغية التمحيص واالمتحان، وتكرار      

من بطشهم  البالء مع بني إسرائيل بغية التذكير بنعمة هللا عليهم إذ خلصهم من بني إسرائيل ونجاهم

( عظيم )و( بالء )نكير لفظوفي ت اذكروا نعمة هللا عليكم،: بقوله -عليه السالم -وجبروتهم فيذكرهم موسى

للتعظيم والتهويل من شأنه، وأنهم ال طاقة لهم به وال يستطيعون دفعه، ولكن هللا أنجاهم ونسب الفعل إلى 

 .هللا تعالى دون نفسه

تتكامل االتجاهات في فهم النص القرآني بين اللغوية والجمالية والنفسية؛ : التقديم والتأخير: الثانيالمطلب 

يكتسب طابعا لغويا بالنسبة للمادة المستخدمة في أقصى حاالتها، ونفسيا بالنسبة للبواعث قد  "فالنص

الدافعة إليه، وجماليا بالنظر للشكل الخارجي للقول والتأثير الناجم عنه، وجميع هذه العناصر حاضرة في 

"النص ودراستها يعني التفقه فيها
 

والتقدم في "الحال، والتقديم له دالالت كثيرة حسب سياق الموقف و

العلة، والذات، والشرف، والرتبة، والزمان : والمعاني تتقدم باعتبارات... اللسان تبع للتقدم في الجنان

"والخفة
 
. 

 :"وفي قصة البقرة تقديم وتأخير على مستوى القصة؛ ويتساءل الزمخشري عن سر هذا التقديم؛ يقول     

وكان حقها أن يقدّم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على فما للقصة لم تقص على ترتيبها، : فإن قلت

كل ما : ؟ قلت وإذ قتلتم نفسا فادّارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها: األمر بذبحها، وأن يقال

ً لما وجد منهم من الجنايات، وتقريعا لهم عليها، ولما جدّد  يقص من قصص بن إسرائيل إنما قص تعديدا

فيهم من اآليات العظام، وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين 

ثانية للتقريع متحدتين، فاألولى لتقريعهم على االستهزاء وترك المسارعة إلى االمتثال وما يتبع ذلك، وال

على قتل النفس المحّرمة وما يتبعه من اآلية العظيمة، وإنما قدّمت قصة األمر بذبح البقرة على ذكر القتيل 

"ألنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة، ولذهب الغرض في تثنية التقريع
5
والواضح من التقديم  ،

على ذكر ندائهم  -لسالماعليه  -م نبأ قول موسىقد "والتأخير ارتباط ذلك بالتشريع وتأسيس المجتمعات؛ فـ

في القتيل، ابتداء بأشرف القصدين من معنى التشريع الذي هو القائم على أفعال االعتداء وأقوال 

"الخصومة
7
. 

                                                        

 16: األنفال - 1

 127 - 12: الصافات - 2

 . 52صالح فضل، فصول، ص . علم األسلوب وصلته بعلم اللغة، د - 
 .222البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني ص: انظر - 

 . 1/15الكشاف  -5

 . 22 /1محاسن التأويل للقاسمي  -7



1  

 

َحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ  ﴿:وفي قوله تعالى      َْ ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن قَاَل أَ نَّ َمِعَي َرب ِي قَاَل َكالَّ إِ  ،فَلَمَّ

َسيَْهِديِن﴾
7

على اإلخبار المؤكد الذي ( إِنَّا لَُمد َركُونَ  )؛ فقولهموفي سياق اآلية عدة تأكيدات للنجاة وأسبابها، 

ال نصر منه وال فرار وأن وقوع اإلدراك قد تحقق، أجاب موسى بثقة في هللا وعلمه بوعد هللا له بعدما تبين 

كال﴾، فنفى ما قالوه موجزا ثم  ﴿:فرعون وسحرته وغير ذلك من البينات، قالمن اآليات والمعجزات مع 

"ا داللة النصرة والتكفل بالمعونةوهذ (إن معي ربي :")أتبعه بقوله لهم
2

وتقديم المعية وإسنادها إلى ، 

 على معنى مصاحبة لطف هللا به وعنايته بتقدير أسباب نجاته من عدوه، وذلك أن موسى واثق بأن "الرب

إنا معكم مستمعون﴾ ﴿:هللا منجيه لقوله تعالى
 

أسر بعبادي إنكم متبعون﴾ ﴿:، وقوله
 

؛ كما تقدم آنفا أنه وعد 

"بضمان النجاة
5

 -، والموضعان اللذان ذكرت فيهما المعية اإللهية هذا الموضع وموضع آخر مع سيدنا دمحم

َ َمعَنَا﴾ ﴿:بِّي﴾، وقال في اآلخرإِنَّ َمِعَي رَ  ﴿:في قصة الغار؛ قال هنا -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم إِنَّ َّللاَّ
7
. 

الفرق بين معي ربي وهللا معنا يرجع إلى المقام وأحوال المخاطبين، فالمقام في األولى مقام فرار      

وتحقق وقوع اإلدراك عقال؛ لقرب العدو منهم وإغالق الطريق أمامهم بالبحر؛ فالنجاة غير متوقعة خاصة 

درجوا على المماطلة والتكذيب والحيدة عن المنهج وعدم االهتداء المطلق؛ كانت  في عرف هؤالء الذين

الطمأنة بتقديم المعية لتستريح نفوسهم بسرعة ذكر ما يطمئنها، والسياق مختلف مع أبي بكر فالمقام مقام 

يفا اختباء والعدو ال يراهم وإمكانية إدراكهم غير محققة لوجود عنصر التخفي والستر وإن كان ضع

ويظهر هنا حال المخاطب الذي ال يخشى على نفسه، وإنما يخشى على الرسالة والرسول؛ لذا بدأ الكالم 

ولم  ﴿ معنا﴾:للتذكير بمهابته وجالله وقدرته على الحفظ والعناية، وقال( هللا )بال تحزن وذكر لفظ الجاللة

واقتصر موسى على نفسه :" ن عاشوريقل معي للتشارك في األمر وتثبيت فؤاد أبي بكر، ويقول الطاهر ب

إن معي ربي سيهدين﴾؛ ألنهم لم يكونوا عالمين بما ضمن هللا له من معية العناية فإذا علموا ذلك  ﴿:في قوله

ووجه اقتصاره على نفسه أيضا أن طريق نجاتهم  علموا أن هدايته تنفعهم؛ ألنه قائدهم والمرسل لفائدتهم،

بعد أن أدركهم فرعون وجنده ال يحصل إال بفعل يقطع دابر العدو، وهذا الفعل خارق للعادة فال يقع إال 

إذ  ﴿:على يد الرسول، وهذا وجه اختالف المعية بين ما في هذه اآلية وبين ما في قوله تعالى في قصة الغار

﴾ن هللا معنايقول لصاحبه ال تحزن إ
6

"؛ ألن تلك معية حفظهما كليهما بصرف أعين األعداء عنهما
8
. 

ِ يُوِرثَُها َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه  ﴿:وقال تعالى      بُِروا إِنَّ اأْلَْرَض َّلِلَّ َْ ِ َوا قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اْستَِعينُوا بِاَّللَّ

َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقيَن﴾
2

ِ﴾ أوال، والعون ﴿:على الصبر؛ فقالقدم طلب العون ،  الظهير على :" اس تَِعينُوا بِاَّللَّ
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"األمر
1
ِبُروا﴾ ﴿:المعاونة والمظاهرة والمساعدة؛ ثم قال  اإلمساك في ضيق، وحبس النفس : الصبر" َواص 

على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه، فالصبر لفظ عام، وربما خولف بين أسمائه 

والصابرين في البأساء  ﴿:بحسب اختالف مواقعه، وقد سمى هللا تعالى كل ذلك صبرا، ونبه عليه بقوله

والضراء﴾
2

؛ وألن طلب العون عام والصبر خاص؛ فكأنه ذكر ما يحب أن يفعله الصابرون من توجيه 

 .ات والصبراالستعانة باهلل والتوكل عليه وطلب العون منه على كل الوجوه حتى في عونهم على الثب

كُْم َوإِذْ أَْنَجْينَاكُْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَسُوُمونَكُْم سُوَء اْلعَذَاِب يُقَت ِلُوَن أَْبنَاَءكُْم َويَْستَْحيُوَن ِنَساءَ  ﴿:وقال تعالى     

َوفِي ذَِلكُْم باََلٌء ِمْن َرب ِكُْم َعِظيٌم﴾
4
. 

قال موسى لقومه يذكرهم بنعم هللا عليهم، ونجاتهم من فرعون بعدما فعل فيهم األفاعيل بقتل أوالدهم      

في موضع آخر في سورة  -عليه السالم -وهذا من أعظم الباليا، وقال موسىذبحا واستحياء نسائهم، 

ِ َعلَْيكُ ﴿:إبراهيم ْم إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَسُوُمونَكُْم سُوَء اْلعَذَاِب َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُروا نِْعَمةَ ّللاَّ

َويُذَب ُِحوَن أَْبنَاَءكُْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءكُْم َوفِي ذَِلكُْم باََلٌء ِمْن َرب ِكُْم َعِظيٌم﴾
 

، وخاطبهم المولى عز وجل بهذا 

، وقال حكاية عن ظلم فرعون وما فعله 2 اآلية الخطاب مذكرا إياهم بهذه النعم؛ كما في سورة البقرة 

يذبّحون بالتشديد للكثرة، وإبقاء النساء للخدمة، وفي : ، وقوله اآلية بقوم موسى في سورة القصص

وذكر الذبح بالذات،  "ياء النساء؛ ألنه أعظم البالءين؛وقدم ذبح األوالد على استح الموضعين بالء عظيم،

العذاب الذي كان يذيقه إياهم؛ ألنه أشدها هوال؛ وألن إفناءهم هو الغاية، وهو إحدى وسائل فرعون لسوء 

"وهو أقرب طرقه، وهو المصدر لما كانوا عليه من اآلالم
5
. 

ِ َعلَْيكُْم إِذْ َجعََل فِيكُْم أَنْبِيَاَء  ﴿:وقال تعالى      َوَجعَلَكُْم ُملُوًكا َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم اذْكُُروا نِْعَمةَ ّللاَّ

﴾َوآتَاكُْم َما لَْم يُْؤِت أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمينَ 
7

يعني السبعين الذين اختارهم موسى  "؛إذ جعل فيكم أنبياء﴾ ﴿:، وقوله

أحدكم في بيته ملك، ال يدخل : يقول( وجعلكم ملوكا )موسى ليذهبوا معه إلى الجبل، سماهم أنبياء لهذا،

"عليه إال بإذن
6

 نبياء على الملوك في ذكر النعم؛ ألن األنبياء أشرف منزلة وأعلى قدرا، وقال في، وقدم األ

 .كالملوك في عيشكم: جعلكم ملوكا أي: جزء منكم وهم السبعون، وفي الملوك قال: األنبياء فيكم أي في

ِ َكِذبًا فَيُسْ  ﴿:وقال تعالى      ِحتَكُْم بِعَذَاب  َوقَْد َخاَب َمِن اْفتََرى﴾قَاَل لَُهْم ُموَسى َوْيلَكُْم ََل تَفْتَُروا َعلَى ّللاَّ
8

 ،

؛ تقديم الويل أتى لتعجيل السوء لهم والعقاب -عليه السالم -ورد تقديم الويل في صدر اآلية في قول موسى

 . حتى يرتدعوا،وينصرفوا عن وصفه وأخيه بالسحر، وتكذيبهم المعجزات بعد أن بدت ظاهرة للعيان
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ِ :في قوله تعالىوورد تقديم الويل       ﴿ فََوْيٌل ِللَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد ّللاَّ

ا يَْكِسبُوَن﴾ ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَلِياًل فََوْيٌل لَُهْم ِممَّ
7
ولهم نصيب من الويل في هذه  ،

 .اآلية؛ ألنهم حرفوا التوراة ومن بعدها اإلنجيل

 :الجملة الخبرية واإلنشائية :الثانيالمطلب 

الكالم إما إخبار أو طلب أو بين ذلك وهو اإلنشاء غير الطلبي، وقصد المتكلم صيغة معينة يرمي من      

ويظهر في الخبر واإلنشاء إيحاءات النفس  ورائها إلى غرض بالغي يعطي الكالم سحرا وبراعة،

بين الخبر  -عليه السالم -وقد توزعت أقوال موسى وخلجات الفكر واهتمام المتكلم بغرض دون غيره،

 .واإلنشاء الطلبي

؛ وله معنى وداللة؛ فقد يقصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما نفس الحكم؛ ويسمى فائدة الخبر: أوَل

"ن المخبر عالًما بالحكم، ويسمى هذا الزم فائدة الخبروإما أن يكو الخبر،
2
. 

وجاءت أكثر أخباره مؤكدة بإّن، بما يوحي من تغليظ في اإلقناع ومواجهته للمنكرين على حسب      

بِات َِخاِذكُُم اْلِعْجَل  َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم إِنَّكُْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسكُمْ  ﴿:درجات إنكارهم أو غفلتهم، قال تعالى

اُب فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئِكُْم فَاْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَّهُ هُوَ   التَّوَّ

ِحيُم﴾ الرَّ
 
 (. 5:البقرة)

ا بنفسه، وليس الظلم عاما وإنما مرتبط بدأ الحديث بتأكيد الخبر بنسبة الظلم إليهم وأنهم هم من فعل هذ     

بمعصية الخالق بعبادة العجل، وللتأكيد قيمة في تلقي التوبة واإلقبال عليها خاصة وأن توبتهم ليست كأي 

ِحيُم﴾ فأكد لهم قبول هللا تعالى توبتهم  ﴿:توبة لذا حسن التأكيد، وختمت اآلية بقول تعالى اُب الرَّ إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

ا شروط التوبة، وإذا تاب هللا عليهم فسوف يرحمهم؛ لذا قدم التواب على الرحيم؛ ألن الرحمة تعقب إن أدو

 . التوبة

َ يَأُْمُركُْم أَْن تَذْبَُحوا  ﴿:وفي قصة البقرة بدأ الكالم على التأكيد؛ فقال تعالى      َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ ّللاَّ

ِ أَْن أَكُوَن ِمَن الَْجاِهِليَن﴾بَقََرةً قَالُوا أَتَتَّخِ  ذُنَا هُُزًوا قَاَل أَعُوذُ بِاَّللَّ
3

، فقد ابتدرهم بثالث كلمات تؤكد خبر 

﴾، وعلى الرغم من هذا التأكيد في إخبارهم؛ أجابوه بالسخرية، فرد عليهم بما  ﴿:الذبح قال َ يَأ ُمُركُم  إِنَّ َّللاَّ

ول على هللا، ويظهر من موسى فهم وإدراك لطبيعتهم وذلك من يوافق مقالتهم باالستعاذة والتعوذ أن يتق

قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل﴾ ثالث  ﴿:مالمسة تكذيبهم األول لحديثه؛ فشرع في كل خبر يقوله بعد ذلك مكررا قوله تعالى

 . مرات

                                                        

 62: البقرة - 1
 . 1/72اإليضاح  -2

  5: البقرة -  

 76: البقرة -  
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ِ يُوِرثُها َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدهِ  ﴿:وفي قوله      ﴾إِنَّ اأْلَْرَض َّلِلَّ
1

تسلية لهم وتقريرا لألمر " الخبر، أفاد 

"باالستعانة باهلل والتثبت في األمر
2
. 

ا َزاغُوا  َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا ﴿:قال تعالى      ِ إِلَْيكُْم فَلَمَّ قَْوِم ِلَم تُْؤذُونَنِي َوقَْد تَْعلَُموَن أَن ِي َرُسوُل ّللاَّ

ُ َلَ  ُ قُلُوبَُهْم َوّللاَّ ﴾يَْهِدي اْلقَْوَم الْفَاِسِقينَ  أََزاَغ ّللاَّ
 

ِ إِلَي كُم  َوقَد  تَع لَُموَن أَ  ﴿:قال تعالى،  ، ﴾نِّي َرسُوُل َّللاَّ

 للتحقيق وتفيد تأكيد الفعل ويأتي بعدها الماضي، وإذا جاء المضارع فإلفادة القلة، ولكن جاء( قد )استخدامو

ِ إِلَي كُم   َوقَد  تَع لَُموَن أَنِّي )هنا-عليه السالم -قول موسى جملة حالية مؤكدة؛ إلنكار اإليذاء ونفي  "،(َرسُوُل َّللاَّ

والحال أنكم تعلمون علما قطعيا : سببه، وقد لتحقيق العلم وصيغة المضارع للداللة على استمراره، أي

مستمرا بمشاهدة ما ظهر بيدي من المعجزات القاهرة التي معظمها إهالك عدوكم وإنجاؤكم من ملكته؛ إني 

"رسول هللا إليكم؛ ألرشدكم إلى خير الدنيا واآلخرة
 

" بقد؛ فأفاد تحقيق علمهم بالرسالة مرة بالجملة الفعلية 

تأكيد العلم ال تقليله وفيه إشارة إلى نهاية جهلهم إذ عكسوا القضية وصنعوا مكان تعظيم رسول ( قد )وفائدة

"إيذاءه -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا
5
قد تدل على التحقق في الماضي والتوقع في المضارع،  "أن: ويرى أبو حيان ،

قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد علم، قد نرى تقلب، وعبر : والمضارع هنا معناه المضي، أي وقد علمتم، كقوله

"عنه بالمضارع ليدل على استصحاب الفعل
7

؛ ومما عزز التوكيد مجيء الجملة االسمية بعد ذلك مصدرة 

ذي أكد معرفتهم برسالته، وفي هذه المؤكدات داللة نفسية توحي بالحزن لما بلغه قومه بحرف التوكيد؛ ال

 . من التكذيب واحتياج مقام الحديث معهم في كل مرة إلى التأكيد على ما يخبرهم به

 َودََخَل ال َمِدينَةَ َعلَى ِحينِ  ﴿:وفي قصة اإلسرائيلي الذي تشاجر مع رجل من قوم فرعون؛ قال تعالى     

ِه  ِلَها فََوَجدَ فِيَها َرُجلَي ِن يَق تَتِاَلِن َهذَا ِمن  ِشيعَتِِه َوَهذَا ِمن  عَدُّوِ ﴾...َغف لٍَة ِمن  أَه 
6

 -عليه السالم -وليس لموسى، 

قَاَل لَهُ ُموَسى إِنََّك لَغَِويٌّ  ﴿:في هذه القصة مع اإلسرائيلي إال قول واحد موجه إلى الرجل من قومه؛ قال فيه

يٌن﴾ُمبِ 
8

، ووصفه بالغواية الواضحة مؤكدا هذا الخبر بمؤكدين؛ ألنه أراد أن يقول إذا كنُت قد أنكرُت الفعل 

قَاَل َهذَا ِمن  َعَمِل الشَّي َطاِن إِنَّهُ َعدُوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِيٌن﴾ ﴿:الفعل األول إذ قال بعده
2

وفي ! ؛ فكيف أقدم على الثاني؟

 .لظاهرةوفي الخبر تأكيد شديد ووصف للرجل بالغواية ا

 .إلى النداء، واألمر، واالستفهام -عليه السالم -ل الجمل اإلنشائية في أقوال موسىوتمي: اإلنشاء: ثانيا

وهي موضوعة لنداء البعيد حقيقة أو حكما، وقيل ( يا )طلب اإلقبال، بأداة من أدواته؛ منها: النداء -7

غيرها من أدوات النداء، ويحمل النداء دون  -عليه السالم -مشتركة، وهي التي وردت في أقوال موسى

                                                        

 128: األعراف - 1

 .22/ وأسرار التأويل، للبيضاوي أنوار التنزيل  -2

 5: الصف -  

 .    8/2إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ألبي السعود  - 

 .227/ 7غرائب القرآن ورغائب الفرقان  -5

 .175/ 12البحر المحيط  -7
 15: القصص - 6
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هنا بعدا نفسيا يكمن في اإلقبال الشديد على تنفيذ أوامر هللا ونواهيه؛ لذا يعقب النداء دائما؛ إخبار أو أوامر 

ويوحي النداء بشدة الحرص على إيمان قومه وقربهم ( يا قوم :)ونواه؛ ومن النداء تكرار قوله عليه السالم

مالة قلوبهم؛ ومعروف أن الرفق مقدم على الغلظة والشدة خاصة في الدعوة؛ فالدعوة منه، ومحاولته است

 .ال تكون إال بالحكمة والموعظة الحسنة

ِمِه يَا ﴿      َل﴾ َوإِذ  قَاَل ُموَسى ِلقَو  تُم  أَن فَُسكُم  بِاتَِّخاِذكُُم ال ِعج  ِم إِنَّكُم  َظلَم  قَو 
1

كما ورد النداء في سورة المائدة ، 

، واستخدم النداء مع أخيه هارون 5، وفي سورة الصف اآلية  8وفي سورة يونس اآلية ، 21، 22اآلية 

قَاَل يَا َهاُروُن َما َمنَعََك إِذ  َرأَي تَُهم  َضلُّوا﴾ ﴿:مرة واحدة في عموم القرآن؛ قال تعالى
2

، وجاء على الحقيقة 

 .غيابهوطلب اإلقبال واالستفسار عما حدث لبني إسرائيل فترة 

طلب اإلفهام واإلعالم لتحصيل فائدة عملية مجهولة لدى المستفهم، وقد يراد باالستفهام غير : اَلستفهام -7

"هذا المعنى األصلي له، ويستدل على المعنى المراد بالقرائن القولية أو الحالية
 

، وجاء االستفهام في عدة 

 ﴿:ب عليها التقرير مرة واإلنكار مرةعدة مواضع من أقوال موسى عليه السالم، ومواضع االستفهام يغل

﴾ َر َربِّكُم  قَاَل بِئ َسَما َخلَف تُُمونِي ِمن  بَع ِدي أََعِجل تُم  أَم 
 

﴾ الهمزة لإلنكار؛ َر َربِّكُم  أتركتموه غير  :أي ،﴿ أََعِجل تُم  أَم 

"والعجلة العمل بالشيء قبل وقته ...غير تام
5
. 

ٌر َهذَا َواَل يُف ِلُح السَّاِحُروَن﴾قَاَل ُموَسى  ﴿:وقال تعالى      ا َجاَءكُم  أَِسح  أَتَقُولُوَن ِلل َحّقِ لَمَّ
7

، وغلب على 

على طريقة االستفهام ! أتقولون للحق لما جاءكم؟:"االستفهام في الموضعين إنكار فعلهم؛ فجاء قوله

شيء من السحر، ثم أنكر أتقولون للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين؟ وهو أبعد : اإلنكاري، والمعنى

بإنكار بعد إنكار، وتوبيخ بعد  -عليه السالم -فجاء موسى ؟ أسحر هذا: عليهم وقرعهم ووبخهم، فقال

"توبيخ، وتجهيل بعد تجهيل
6
. 

ا َزاغُوا يَا ﴿:وقال تعالى      ِ إِلَي كُم  فَلَمَّ ذُونَنِي َوقَد  تَع لَُموَن أَنِّي َرسُوُل َّللاَّ ِم ِلَم تُؤ  ُ اَل  قَو  ُ قُلُوبَُهم  َوَّللاَّ أََزاَغ َّللاَّ

َم ال فَاِسِقيَن﴾ ِدي ال قَو  يَه 
8

، أفاد االستفهام إنكار اإليذاء عليهم مع علمهم بصدقه ورسالته الحقة ونفي أسباب 

 . األذى

دًا َحَسنًا أَفََطاَل عَ  ﴿:وفي قوله تعالى      ِم أَلَم  يَِعد كُم  َربُّكُم  َوع  دُ أَم  أََرد تُم  أَن  يَِحلَّ َعلَي كُم  قَاَل يَا قَو  لَي كُُم ال عَه 

ِعِدي﴾ لَف تُم  َمو  َغَضٌب ِمن  َربِّكُم  فَأَخ 
2

، والوعد الحسن هو التوراة وما فيها من الهدى والشرائع، واالستفهام 

ِم أَلَم  يَِعد كُم  َربُّكُم  َوع دًا َحَسنًا﴾ تقريري؛ أي ﴿:في قوله وعدًا صادقًا، بحيث ال سبيل لكم إلى وعدكم : يَا قَو 

                                                        

  5: البقرة - 1

 22: طه - 2

 .258/ 1العربية البالغة  - 

 152: األعراف -  

 . 5 2/  روح البيان  -5
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  2/528فتح القدير  -6
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"إنكاره، فقد وعدكم بإنزال الكتاب الهادي إلى الشرائع واألحكام، ووعدكم الثواب العظيم في اآلخرة
1

، ثم 

انتقل االستفهام اإلنكاري، منكرا ما أحدثوه وكأن السبب وطول عهدهم وفيه توبيخ وتقريع؛ فاإليمان ما 

دُ﴾ ﴿:في قوله( مزةاله )وقر في القلب؛ لذلك كانت فاالستفهام هنا للنفي واإلنكار وأَم  " أَفََطاَل َعلَي كُُم ال عَه 

؟ ال إنه لم يطل حتى تنسوا ما أمرتكم  أفطال عليكم الزمان الذي فارقتكم فيه: منقطعة بمعنى بل، والمعنى

"به
2

 .فعلهمعن سبب عصيانهم ومخالفتهم له فاستفهم منكرا  -عليه السالم -، وتساءل موسى

﴾أََلَّ تَتَّبِعَِن أَفَعََصْيَت أَْمِري، َهاُروُن َما َمنَعََك إِذْ َرأَْيتَُهْم َضلُّوا قَاَل يَا ﴿:قال تعالى     
 
 -موسى يخاطب ،

يا هارون ما منعك أن تتبعني  "التحول في المنهج إلى عبادة قومهأخاه عن أسباب حدوث هذا  -عليه السالم

المخالف والقسوة على العاصي؟ أي هال قاتلتهم إذ قد علمت أني لو كنت بينهم لقاتلتهم في شدة النكير على 

َّبِع  َسبِيَل ال ُمف ِسِدينَ  ﴿في ذلك قتاال عنيفا، أفعصيت أمري؟ وكان أمره له ِلح  َوال تَت ِمي َوأَص  لُف نِي فِي قَو  ﴾اخ 
 

 ،

من خالف دينه، وأقمت بين هؤالء الذين  ويصح أن يكون المعنى أفعصيت أمري لك بالقيام هلل ومنابذة

!اتخذوا العجل إلها
5

بهذا اللين الشديد، ورأى أنه كان من  -عليه السالم -هارون، فكان يرى أال يكون معهم 

من األولى لهارون أال يتوقف عن صرفهم عما هم فيه، لذلك أنزله في خطابه له منزلة من يشترك معهم 

 .مبالغة

إنما أمره بالذهاب إليه بشرط أال يؤدي ذلك إلى فساد في  -عليه السالم -موسىلعل " :ويقول الرازي     

َّبَِعِن ﴾، قال، ﴿ َما َمنَعََك إِذ  َرأَي تَُهم  َضلُّوا:القوم فلما قال موسى ألنك إنما أمرتني باتباعك إذا لم يحصل  أاَلَّ تَت

"الفساد فلو جئتك مع حصول الفساد ما كنت مراقبا لقولك
7
. 

 قَاَل فََما َخْطبَُك يَا﴿ :ثم انتقل إلى خطاب السامري مستفهما وموبخا ومقرعا إياه على فعلته؛ قائال     

﴾َساِمِريُّ 
6
كما تقول ما شأنك وما أمرك، لكن لفظة الخطب تقتضي انتهارا؛ ألن ( ما خطبك :)وقوله "،

 .8"الذي جاء من قبلكالخطب مستعمل في المكاره، فكأنه قال ما نحسك وما شؤمك وما هذا الخطب 

يكثر األمر في خطاب موسى لقومه يحثهم فيه على االلتزام بما أمر هللا، واألمر؛ طلب الفعل على : األمر -6

؛ (افعل )بصيغة الفعل -عليه السالم -وجه االستعالء، بعدد من الصيغ، لعل أهمها ما جاء في أقوال موسى

قَْوِم إِنَّكُْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسكُْم بِات َِخاِذكُُم اْلِعْجَل  َل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَاَوإِذْ قَا ﴿:ونوع األمر حسب السياق؛ قال تعالى

ِحيمُ فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئِكُْم فَاْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَّهُ هُوَ  اُب الرَّ ﴾ التَّوَّ
2

: ؛ قال

 .فَاق تُلُوا للحث على الفعل واتباع األمر حتى يتوب هللا عليهم... فَتُوبُوا
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ودعاهم في سورة إبراهيم إلى تذكر نعمة هللا عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون، وأمرهم بذكر نعمة هللا      

لى بني إسرائيل؛ عليهم إذ مّن عليهم بالنبوة وجعلهم ملوكا كما في سورة المائدة، وهما من أكبر نعم هللا ع

ِ َعلَْيكُمْ  َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا ﴿:قال تعالى ﴾قَْوِم اذْكُُروا نِْعَمةَ ّللاَّ
1
. 

ِمِه :وأمرهم باالستعانة والصبر على البالء، فالعاقبة لمن اتقاه واتبع رضاه؛ قال تعالى      ﴿ قَاَل ُموَسى ِلقَو 

بُِروا﴾ ِ َواص  اس تَِعينُوا ِباَّللَّ
2

ِم :، كما حثهم على اتباع أمر هللا بدخول األرض التي كتبها هللا لهم؛ فقال ﴿ يَا قَو 

َض ال ُمقَدََّسةَ﴾ َر  اد ُخلُوا األ 
 

 .، واألمر فيه تبليغ وزيادة حرص على قومه

 :إيجاز الحذف واإلطناب: الرابعالمطلب 

الحذف، وهو كما يقول عبد القاهر  -عليه السالم -ن الخصائص األسلوبية ألقوال موسىم :الحذف: أوَل

باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر؛ فإنك ترى به ترك الذكر،  :"الجرجاني

أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة، أزيد لإلفادة؛ وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون 

"خبر، وتدفعها حتى تنظربيانا إذا لم تبن؛ وهذه جملة قد تنكرها حتى ت
 
. 

َوإِذ  قاَل  ﴿:يا قومي؛ قال تعالى في غير موضع من قصص موسى عليه السالم: حذف الياء من قوله     

ِم﴾؛ ومن نماذجه في أقواله ِمِه يا قَو  ألن النداء موضع حذف والكسرة تدّل عليها  "حذفت الياء: ُموسى ِلقَو 

يا  ﴿:لتنوين من المفرد، ويجوز في غير القرآن إثباتها ساكنة فتقولوهي بمنزلة التنوين فحذفها كما تحذف ا

"قومي﴾ ألنها اسم وهي في موضع خفض
5
. 

؛ وهي تعني واذكر إذ -عليه السالم -في القصص القرآني وخاصة مع نبي هللا موسى( إذ )تعدد ذكر     

وذكر  -يه الصالة والسالمعل -وفيه حذف، وللحذف قيمة مهمة ففيه اتصال للوحي بمحمد حدث كذا وكذا

َوإِذ  قَاَل  ﴿:قصص األمم السابقة تسلية لفؤاده وتخفيفا لما يعانيه في دعوته، قال تعالى حكاية عن موسى

ِمِه﴾ في خمسة مواضع في سورة البقرة اآليتان ، وسورة 22وسورة المائدة اآلية ،76،  5ُموَسى ِلقَو 

 .5وسورة الصف اآلية ،7اآلية إبراهيم

قَالُوا اد عُ لَنَا َربََّك يُبَيِّن  لَنَا َما  ﴿:عن البقرة وسؤالهم ومن أشكال الحذف اكتفاء؛ قول بني إسرائيل     

ِهَي﴾
7

قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ اَل  ﴿:، فعلم من سؤالهم عن صفة البقرة، بدليل ورودها في الجواب؛ في قوله

ذَلُوٌل﴾
6
. 

َل﴾:لم المخاطب به من سياق الكالم؛ قال تعالىحذف المفعول الثاني لع تُم  أَن فَُسكُم  بِاتَِّخاِذكُمُ ال ِعج  ﴿إِنَّكُم  َظلَم 
1

؛ 

ل )و ً أو معبودا، وسر الحذف: مفعول أّول، والثَّاني محذوف أي( الِعج  أنهم لم يظلموا أنفسهم بهذا  "إلها
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لما، فالمراد باتخاذكم العجل إلها، لكن لما دلت القدر؛ ألنهم لو اتخذوه ولم يجعلوه إلها لم يكن فعلهم ظ

"مقدمة اآلية على هذا المحذوف حسن الحذف
2
. 

 فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئِكُْم فَاْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَّهُ هُوَ  ﴿:وفي قوله تعالى     

ِحي اُب الرَّ ﴾مُ التَّوَّ
 
﴾ والمفضل عليه محذوٌف للعلم به، أي ﴿:قوله :عدة محذوفات؛ منها  خيٌر : ذَِلكُم  َخي ٌر لَكُم 

﴾ في الكالِم حذف ﴿:لكم من عدم التوبة، وقولُه تعالى ففعلتم ما أُمرتم به من القتل فتاب  "و، وهفَتَاَب َعلَي كُم 

"عليكم
 

 .، وهو مفهوم من حدوث التوبة ووقوعها

في أكثر من آية ثم يأتي في بعض ( قوم يا :)الحذف بعدا نفسيا كبيرا فتكرار لفظ مثل قوله ويحمل     

والذي يحمل في طياته  -عليه السالم -هذا التركيب الذي اعتناه من موسىنرى ل اآليات األخرى فال

قَْوِم  ى ِلقَْوِمِه يَاَوإِذْ قَاَل ُموسَ  ﴿:الحرص والحنو على قومه، فالبد أن هناك سرا لهذا الحذف؛ فمثال قوله

ِ َعلَْيكُْم﴾ اذْكُُروا نِْعَمةَ ّللاَّ
5
ُ لَكُمْ  يَا ،﴿ ﴾قَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِي َكتََب ّللاَّ

7
، (يا قوم )وغيرها؛ فذكر ،

َ يَأُْمُركُْم أَْن قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه  َوإِذْ  ﴿:ثم هو هنا في أقوال أخرى يحذف هذا التركيب؛ قال تعالى إِنَّ ّللاَّ

﴾تَذْبَُحوا بَقََرةً 
6

، حذف هنا ألن الكالم جاء على صيغة األمر، وليس األمر استحبابا وإنما يقتضي األمر 

بُِروا ﴿:المباشرة والتعجيل بذكر ما طلب منهم؛ وفي قوله تعالى َْ ِ َوا ﴾قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اْستَِعينُوا بِاَّللَّ
8

؛ 

دعوة إلى االستعانة والصبر وعدم الضجر؛ المواساة والتذكير بقدرته تعالى على تغيير األحوال لما فيه 

 . صالح العباد

ا َجاَءكُْم أَِسْحٌر َهذَا َوََل يُْفِلُح السَّاِحُرونَ ﴿ :قال تعالى      ِ لَمَّ ﴾قَاَل ُموَسى أَتَقُولُوَن ِلْلَحق 
2

؛ وهنا حذف 

 .بدر منهم لسرعة المعاتبة على ما

َ لَغَنِيٌّ َحِميدٌ ﴿ :قال تعالى      ﴾َوقَاَل ُموَسى إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم َوَمْن فِي اأْلَْرِض َجِميعًا فَِإنَّ ّللاَّ
12

؛ وأيضا هنا 

 .المقام مقام عتاب شديد؛ ولضيق المقام لم يذكر هذا التركيب

ا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمهِ  ﴿:وقال أيضا       ﴾َغْضبَاَن أَِسفًا قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُمونِي ِمْن بَْعِدي َولَمَّ
11

في مقام ، 

 .الغضب منهم واألسف عمد إلى إظهار غضبه، وإلى وصف حالهم بالذم، وليس المقام مقام دعوة

والواضح أن ذكر تركيب يا قوم يكون إذا كان المقام مقام دعوة وحث على عمل، أما إذا كان المقام      

م أمر وتبليغ وتوبيخ وذم فيحذف التركيب مباشرة، وقد وردت تراكيب معينة لم ترد في القرآن إال مع مقا
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 -في ثالثة مواضع من القرآن في بني إسرائيل؛ منها ما ذكره موسى ﴾بئسما ﴿:بني إسرائيل، فورد قوله

تََرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم  ﴿:-عليه السالم َْ ﴾بِئَْسَما ا
1

ِربُوا فِي قُلُوبِِهُم اْلِعْجَل بِكُْفِرِهْم قُْل بِئَْسَما يَأُْمُركُْم  ﴿:، وقوله َْ ُ َوأ

﴾يَأُْمُركُْم بِِه إِيَمانُكُْم إِْن كُنْتُْم ُمْؤِمنِينَ 
2
. 

زيادة اللفظ على معناه لفائدة يتطلبها السياق، وهو يعبر عن قدرة المتكلم على توضيح ما : اإلطناب: ثانيا

والتكرير أبلغ من التأكيد  "اإلطناب التكرير، أقواله إليه بوضوح تام؛ ومنيريد مع جذب السامع وتوصيل 

"وهو من محاسن الفصاحة ومن فوائده التقرير، وقد قيل الكالم إذا تكرر تقرر
 
التكرار في قوله  وجاء ،

يَاقَْوِم ﴾ ...قَْومِ  يَا ﴿في آيتين متاليتين
3
الخطاب، فهو يا قوم ادخلوا األرض المقدسة هو الغرض من  "،

استحضار  كالمقصد بعد المقدمة، ولذلك كرر اللفظ الذي ابتدأ به مقالته وهو النداء ب يا قوم لزيادة

."أذهانهم
5
 

ثالث مرات في ثالث آيات متتالية؛ ، ﴾قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ  ﴿:له تعالىكما كرر في قصة البقرة؛ قو     

 .رأى من مماطلتهم، وخوفه أال يأتمروا بما دعوا إليهلقصد التبليغ عن هللا لما 

وسطية السن، وبين  إلثبات﴾؛ إِنََّها بَقََرةٌ ََل فَاِرٌض َوََل بِْكٌر َعَواٌن بَْيَن ذَِلكَ  ﴿:والتكرار أيضا في قوله     

 .بعد التكرار( عوان )ذلك لفظ

بين كالمين متصلين معنى بجملة أو أكثر  وهو أن يؤتى في أثناء الكالم أو -االعتراض -ومن اإلطناب     

ال محل لها من اإلعراب لنكتة
7

﴾ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُمْ  ﴿:ومنه قوله تعالى، 
6

جملة معترضة تحمل عن ، 

وللتعريض بالتوبة موحية بتفضيل االلتزام بما شرع هللا عليهم  فيه حرص على قومه؛ إيحاء نفسيعن 

 .وينقذوا أنفسهم من عذابه األشد وهو عذاب اآلخرةليتوبوا إليه 

يقوم الفصل والوصل دور فاعل في ربط الجمل بعضها بعض، : الفصل والوَل: المطلب الخامس

ويعطي األديب لونا من االرتياح في التنقل بين الجمل على اختالف أنواعها حسب السياق؛ فاالنتقال من 

وإنما يصح الفصل، وعرف الوصل بأنه الربط باستخدام الواو، الخبر إلى اإلنشاء ال يصح الوصل فيه 

 .والفصل ترك العطف

ُكْم َوإِذْ أَْنَجْينَاكُْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَكُْم سُوَء اْلعَذَاِب يُقَت ِلُوَن أَْبنَاَءكُْم َويَْستَْحيُوَن نَِساءَ  ﴿:قال تعالى     

﴾َعِظيمٌ  َوفِي ذَِلكُْم باََلٌء ِمْن َرب ِكُمْ 
8

ِ َعلَْيكُْم إِذْ أَْنَجاكُْم  ﴿:وقال تعالى،  َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُروا نِْعَمةَ ّللاَّ

َرب ُِكْم اَلٌء ِمْن ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَكُْم ُسوَء اْلعَذَاِب َويُذَب ُِحوَن أَْبنَاَءكُْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءكُْم َوفِي ذَِلكُْم بَ 
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﴾َعِظيمٌ 
1

حكمة في ترك العاطف هنا في ما ال: فإن قلت "حرف الربط هنا وذكره في موضع آخر؛ فقد ترك 

ألن ما هنا من كالم هللا تعالى فوقع تفسيرا لما : قلت ؟ ؟ وذكره في سورة إبراهيم (يُذَبُِّحوَن أَب ناَءكُم   ):قوله

ِ  ﴿:عداد المحن في قولهقبله، وما هناك من كالم موسى، وكان مأمورا بت هُم  بِأَيَّاِم َّللاَّ ر  فعدد المحن  ﴾َوذَّكِ

عليهم، فناسب ذكر العاطف
2
. 

وورد لفظ قال كثيرا في أقوال موسى عليه السالم؛ ولهذا داللة وهي حذف بعض الجمل المفهومة من      

حيث ( قالوا ادع لنا ربك )-عليه السالم -فمن بداية قولهم لموسى: االتصال السياق؛ وهو من شبه كمال

ثير سؤاال مفاده ماذا تهي سؤال مفهوم من اآلية السابقة؛ و فصلت عما قبلها؛ لتنزيلها منزلة الجواب عن

فعلوا بعد أن قال لهم موسى إن هللا يأمركم أن تذبحوا بقرة؛ قالوا أتتخذنا هزوا، وماذا كان جواب موسى 

" :وفي هذا يقول عبد القاهر ادع لنا ربك؛: كان ردهم؛ قالوا فما ،اهلل أن أكون من الجاهلينبأعوذ : قال

"واعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ قال مفصوالً غير معطوف هذا هو التقدير فيه
 
. 

االنتقال من حال إلى حالة أخرى مطلقا؛ وله مزية في تنشيط الذهن وإثارته، : اَللتفات: السادسالمطلب 

ال شك تأثيرا على السياق خاصة إذا كان العدول يقصد به توصيل رسالة للسامع  وكل انتقال أو عدول يؤثر

 .مفادها االنتباه واليقظة؛ والبحث عن سر العدول واالنتقال

بَاِرئِكُْم فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئِكُْم فَاْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد  ﴿:وقوله تعالى: اَللتفات من التكلم إلى الغيبة

ِحيمُ  اُب الرَّ ﴾فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَّهُ هَُو التَّوَّ
 
ظاهر في أنه من كالم هللا تعالى عند تذكيرهم  ﴾فتاب عليكم ﴿:وقوله "،

؛ فالماضي مستعمل في بابه من ﴾وإذ قال موسى لقومه ﴿:تذكيرهم بالنعمة، وهو محل التذكير من قوله

المقام للتكلم فعدل عنه إلى الغيبة، ورجحه هنا سبق معاد  اإلخبار، وقد جاء على طريقة االلتفات؛ ألن

"ضمير الغيبة في حكاية كالم موسى
5
على أن الضمير للقوم لما أن ذلك نعمة ( فتاب عليهم )وإنما لم يقل "،

"نعمة أريد التذكير بها للمخاطبين ال ألسالفهم
7

وفي االنتقال إلى خطابهم تمكين للمعنى في نفوسهم وهو ، 

 .المقامما يبغيه 

ِ فَعَلَْيِه تََوكَّلُوا إِْن كُْنتُْم ُمْسِلِمينَ ﴿ :قال تعالى: اَللتفات في المعجم ﴾َوقَاَل ُموَسى يَا قَْوِم إِْن كُْنتُْم آَمْنتُْم بِاَّللَّ
6

 ،

﴾ُمْسِلِمينَ 
6

ِ :حيث أتى باإليمان أوال في قوله،  ن  إِ  ﴿:ثم التفت إلى لفظ اإلسالم؛ في قوله ﴾﴿ إِن  كُن تُم  آَمن تُم  بِاَّللَّ

ِلِمينَ  إلرادة إن كنتم موصوفين باإليمان القلبي وباإِلسالم  "سر اإلعادة هنا مع اختالف اللفظ؛و، ﴾كُن تُم  ُمس 

الظاهري، ودلت اآلية على أن التوكل على هللا والتفويض ألمره من كمال اإليمان، وإن من كان يؤمن باهللِ 
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"يتوكل إال على هللا ال على غيره فال
1

تظر تكرار صفة اإليمان مرة أخرى، فعدل السياق إلى ، فكان المن

وسر م أوال ثم صفة اإليمان بعد ذلك، ذكر اإلسالم؛ كأنه أراد أن يقول البد أن تتوافر فيكم صفة اإلسال

"يقتضي اإلسالم وأن يكونوا مسلمينألن اإليمان باهلل " العدول
2
. 

 في أقواله عليه السالملتعبيرية الصور البيانية ودَلَلتها ا :المبحث الثالث

أن تثبت لهذا معنًى من معاني ذاك، أو ُحكماً من أحكامه، كإثباتك للرجل شجاعة " ومعناه :التشبيه: أوَل

."األسد، وللُحجة حكم النُّور، في أنك تفصل بها بين الحق والباطل، كما يُفصل بالنور بين األشياء
 
 

ِ َعلَْيكُْم إِذْ َجعََل فِيكُْم أَنْبِيَاَء َوَجعَلَكُْم ُملُوًكا  ِمِه يَاَوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَوْ  ﴿:قال تعالى      قَْوِم اذْكُُروا نِْعَمةَ ّللاَّ

﴾َوآتَاكُْم َما لَْم يُْؤِت أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمينَ 
 
جعلهم ملوكا، وهذا تشبيه بليغ، أي كالملوك في تصرفهم في " ،

."كانت عليهم للقبط، وجعلهم سادة على األمم التي مروا بهاأنفسهم وسالمتهم من العبودية التي 
5
 

قَاَل إِنَّهُ  ﴿:وهي نقل اللفظ من الحقيقة إلى المجاز توسعا، وقد وردت االستعارة في قوله :اَلستعارة: ثانيا

﴾يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ ََل ذَلُوٌل تُثِيُر اأْلَْرَض َوََل تَْسِقي اْلَحْرثَ 
7

ير على سبيل المجاز والمعنى تقلب ثيوأتي بلفظ ، 

 .تقلب األرض

ا َجاَءكُْم أَِسْحٌر َهذَا َوََل يُْفِلُح السَّاِحُرونَ  ﴿:وقال تعالى      ِ لَمَّ ﴾قَاَل ُموَسى أَتَقُولُوَن ِلْلَحق 
6

، وهو من أقوال 

الكالم  موسى عليه السالم؛ وله إيحاءات نفسية في طريقة توظيف االستعارة، والحق ال يجيء وإنما أورد

على طريقة االستعارة التبعية المكنية؛ للتشخيص وجذب انتباه السامع إلى الحق وكأنه إنسان له روح 

يجيء وسر جمال االستعارة هنا إضافة الحياة إلى اإليمان في مقابل عدم فالح السحر الذي سرعان ما 

 .ينتهي أثره

مل فيه وما وضع له مالبسة ومناسبة غير وهو ما كانت العالقة بين ما استع :المجاز المرسل: ثالثا

المشابهة
8

َويَْستَْحيُوَن  ﴿:؛ قوله تعالى-عليه السالم -وللمجاز عالقات كثيرة، جاء منها في أقوال موسى، 

يستبقون بناتكم ويتركونهن حيّات؛ استبقاء للخدمة، وذكر النساء، وإن كانوا يفعلون هذا : ؛ أي﴾نِساَءكُمْ 

باسم المآل؛ ألنهم إذا استبقوهن صرن نساء بعد البلوغ؛ وألنهم كانوا يستبقون ر؛ ألنه سماهن بالصغا

.البنات مع أمهاتهن، واالسم يقع على الكبيرات، والصغيرات عند االختالط
2
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﴾ْم فَاْقتُلُوا أَْنفَُسكُمْ قَْوِم إِنَّكُْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسكُْم بِات َِخاِذكُُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئِكُ يَا ﴿:وقال تعالى     
1

، في قوله 

أي أسلموها للقتل تطهيرا لها أي لينفذ  ،ول إليهؤقته اعتبار ما يمجاز مرسل عال ﴾فاقتلوا أنفسكم ﴿:تعالى

وقيل المراد بقتل األنفس تذليلها وكبح جماحها فإن القتل  ،وهذا أحد األقوال في القتل ،هذا الحكم الصادر

يرد بمعنى التذليل
2
. 

التصريح؛ يقول أبو طريقة من طرق األداء البالغي يعتمد عليها المتكلم إذا لم يرد  وهي: الكناية: رابعا

ح ومن البصر بالحّجة أن يدع اإلفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان طريق اإلفصا ":هالل العسكري

"وعرا؛ وكانت الكناية أحصر نفعا
 

؛ -عليه السالم -وال موسى، ووردت بعض الجمل بطريق الكناية في أق

ِ َعلَْيكُْم إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَسُوُمونَكُْم ُسوَء اْلعَذَاِب َويُذَب ُِحوَن أَبْ  ﴿:؛ قال تعالى نَاَءكُْم اذْكُُروا نِْعَمةَ ّللاَّ

﴾َويَْستَْحيُوَن نَِساَءكُْم َوفِي ذَِلكُْم باََلٌء ِمْن َرب ِكُْم َعِظيمٌ 
 

كناية عن العمل على ( يُذَبُِّحوَن أَب نَاَءكُم   )والتعبير بـ، 

إفنائهم وتخضيد شوكتهم وإبعادهم عن مواطن السلطان، وذلك بذبحهم أحيانا، ووضعهم في مواضع الذل 

"والمهانة، والغاية أال يكون لهم وجود قائم بذاته
5
. 

لكناية وصف شدة جمالها وحسنها، فهي تسر كل ناظر، وقد كان تفيد ا ﴾إِنََّها بَقََرةٌ َصف َراُء فَاقِعٌ  ﴿:وقوله     

 .هذا الوصف تسهيال في التعرف عليها والوصول إليها

 ليب البديعية وخصائصها األسلوبيةاألسا :الرابع المبحث

البديع له دور كبير في بيان كنه المعاني وال يقتصر على التزيين بل هو ركن مهم من أركان البالغة،      

فاستعمال ألفاظ متقاربة في المادة اللغوية له داللته النفسية عند مستخدم هذا األسلوب، أو ذكر المتقابالت 

د جاء من هذا الفن أو التورية أو غير ذلك ويكون الحكم للمستمع من خالل التوظيف الدقيق لهذا الفن، وق

سية، فتكرار كلمات معينة يوحي بدوره وكان له دور في إبراز حالته النف -عليه السالم -في أقوال موسى

 . عن أسلوب المتحدث ومراده

ِ َكِذبًا فَيُْسِحتَكُْم بِعَذَاب  َوقَْد  ﴿:قال تعالى :رد األعجاز على الصدور قَاَل لَُهْم ُموَسى َوْيلَكُْم ََل تَْفتَُروا َعلَى ّللاَّ

﴾َخاَب َمِن اْفتََرى
7
آخر كلمة من البيت  التصدير؛ ومنه ما وافقرد العجز على الصدر وسماه المتأخرون " ،

"البيت أول كلمة منه
6

، وهو مناسب للمقام وأخف على السامع والمخاطب، وفي اآلية أتي بالنهي عن 

االفتراء في أول اآلية وختم اآلية ووسم من افترى الخيبة والخسران، وهو فن لفظي يعتمد على تكرار 

 بين اللفظ األول والثاني؛ ليدعو ة إحداث جرس وتواصلاللفظ مرة في أول الكالم وأخرى في آخره بغي

 .المستمع إلى االنتباه إلى مقصود المتكلم، وهنا يريد حثهم على نبذ االفتراء الذي هو من خصالهم
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ْم فَاقْتُلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم قَْوِم إِنَّكُْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسكُْم بِات َِخاِذكُُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئِكُ يَا ﴿:قال تعالى :الجناس

ِحيمُ  اُب الرَّ ﴾َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَّهُ هَُو التَّوَّ
1
ابُ  )-(فَتَابَ  )-(فَتُوبُوا) :وقوله ؛ من الجناس ( التَّوَّ

القلب إلى النظر والتأمل عن االشتقاقي بين الكلمات؛ ألن ذكر التوبة أكثر من مرة وبطرق مختلفة يدعو 

سبب تكرار هذه المادة، والسر في ذلك راجع إلى دوران اآلية حول سياق التوبة والعودة والرجوع إلى 

 .هللا

ا َجاَءكُْم أَِسْحٌر َهذَا َوََل يُْفِلُح السَّاِحُرونَ  ﴿:قال تعالى      ِ لَمَّ ﴾قَاَل ُموَسى أَتَقُولُوَن ِلْلَحق 
2
رٌ  )، -أَِسح 

سحر مرتين؛ وداللته إبطال السحر، فسرعان ما ينتهي مفعول السحر عند من ابتلي  ةذكر ماد( اِحُرونَ السَّ 

 .به، وهذا ال يحدث مع الحق واإليمان فله حالوة تالمس القلوب وال تنفك عنها

ُم اْلعَْهدُ أَْم أََرْدتُْم أَْن يَِحلَّ َعلَْيكُْم َغَضٌب ِمْن قَْوِم أَلَْم يَِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعًدا َحَسنًا أَفََطاَل َعلَْيكُ يَا ﴿:وقال تعالى     

﴾َرب ِكُْم فَأَْخلَْفتُْم َمْوِعِدي
 
دًا -يَِعد كُم   )؛ ِعِدي –َوع  كرر مادة الوعد على طريقة الجناس االشتقاقي؛ ( َمو 

 .للتركيز على الوعد وعلى إقامة الحجة عليهم في إخالفه

ومنه مراعاة النظير؛ وتسمى التناسب واالئتالف والتوفيق أيضا، وهي أن  :مراعاة النظير أو التناسب

"يجمع في الكالم بين أمر وما يناسبه
 

قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ ََل ذَلُوٌل تُثِيُر اأْلَْرَض َوََل تَْسِقي  ﴿:قال تعالى، 

يَةَ فِيَها قَالُوا اآْلَن جِ  َِ ِ فَذَبَُحوَها َوَما َكاُدوا يَْفعَلُونَ تَْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمةٌ ََل  ﴾ئَْت بِاْلَحق 
5
فأتى بعدة ألفاظ  ،

وقد اجتمعت هذه الصفات ( ال شية فيها –مسلمة -وال تسقي –تثير –ال ذلول ﴿:بينها لون من التناسب؛ فقال

 .لتبرئ البقرة من أي عيب يمكن أن يلحق بغيرها، وهو ما دعاهم إلى التسليم

تختم بها  ييل هنا الجملة األخيرة من اآلية، والمراد بالفاصلة الكلمة التيوالمراد بالتذ :والفاَلةالتذييل 

لَْت آياتُهُ قُْرآناً َعَربِيًّا ِلقَْوم  يَْعلَُمونَ  ﴿:اآلية من القرآن، ولعلها مأخوذة من قوله سبحانه ﴾ِكتاٌب فُص ِ
7
وربما  ،

داد وضوحه جالء وقوة، وهذا ألن التفصيل فيه توضيح وجالء سميت بذلك؛ ألن بها يتم بيان المعنى، ويز

.بناء هيكل السورة يوبيان؛ فمكانة الفاصلة من اآلية مكانة القافية من البيت، إذ تصبح اآلية لبنة متميزة ف
6
 

.السورة
6
 

 ةنميل هنا إلى الحديث عن الفاصلة مرتبطة بالجملة التي ختمت بها الفاصلة مع النظر إلى اللفظ     

: األول :على نوعين -عليه السالم -الفواصل القرآنية في أقوال موسى ة من الجملة؛ وقد تنوعتاألخير

غير حسنة،  أوصاف أوصاف حسنة، أسماء هللا وصفاته،: األسماء والصفات؛ وجاءت على عدة أشكال

 .واالستقبال، (الحال )الماضي، والمضارع: ووردت على ثالثة أشكال: األفعال: والثاني، وأوصاف أخرى
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بد أن يحمل آخر الكالم مضمونا مطابقا لما قبله؛ ليكون الكالم متناسقا غير متنافر؛ يقول قدامة في  ال     

تعلق  أن تكون القافية معلقة بما تقدم من معنى البيت ":البيتباب نعت ائتالف القافية مع ما يدل عليه سائر 

"نظم له ومالئمة لما مر فيه
1

 "قبلها، يكون التمكين وهو أن تكونئتالف بين الفاصلة وما وإلى جانب اال، 

"الفاصلة في الموضعين قارة في مكانها ال نافرة وال قلقة
2
. 

بَاِرئِكُْم قَْوِم إِنَّكُْم ظَلَْمتُْم أَنْفَُسكُْم بِات َِخاِذكُمُ اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى  َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا﴿ :قال تعالى     

ِحيمُ  اُب الرَّ ﴾فَاْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد بَاِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَّهُ هَُو التَّوَّ
 

ختمت الفاصلة بالتواب ، 

الرحيم مناسبة لما تقدم من الحديث عن التوبة إلى هللا بعدما أحدثوا من عبادة العجل، وقدم التواب على 

في سورة  لرحيم؛ ألن الرحمة تعقب التوبة، وقد أعقبت الرحمة التوبة في ثمانية مواضع من القرآن الكريما

،  12، وفي سورة التوبة اآليات  7، 17، وفي سورة النساء اآليات 172، 128،  5، 6 البقرة اآليات 

118. 

َ لَغَِنيٌّ َحِميدٌ َوقَاَل ُموَسى ِإْن تَْكفُُروا أَْنتُْم  ﴿:ومثله قوله تعالى      ﴾َوَمْن فِي اأْلَْرِض َجِميعًا فَِإنَّ ّللاَّ
 
جاء  ،

يناسب ما تقدم في  الكالم على سبيل الشرط، فالكفر ال يرجع وباله إال على القوم الكافرين، وختم الكالم بما

َ لَغَنِيٌّ َحِميدٌ  ):المعنى بقوله لحميد الذي يحمده عباده وهم في الغني الذي ليس في حاجة إلى أحد، وا( فَإِنَّ َّللاَّ

،  7:الحجو ،276:حاجة إليه، وذكر الغني الحميد في القرآن الكريم في ثمانية مواضع في البقرة

 .7:، والتغابن7:، والممتحنة 2:، والحديد15:، وفاطر12،27ولقمان

ا للمقام؛ ولهذا وقد يحذف المفعول في الفاصلة حتى يذهب السامع كل مذهب في تقدير ما يراه مناسب     

ِ َكِذبًا  ﴿:يكون ترك الذكر أولى من الذكر، وجاء هذا في قوله تعالى قَاَل لَُهْم ُموَسى َوْيلَكُْم ََل تَْفتَُروا َعلَى ّللاَّ

﴾فَيُْسِحتَكُْم بِعَذَاب  َوقَْد َخاَب َمِن اْفتََرى
5

، فقد خاب من حصل ولو نوعا واحدا من االفتراء لذلك جاء 

وقد وافق اإلتيان بالكلمة مختومة باأللف اللينة سياق ، العموم، فكل االفتراء غير مقبول ىاالفتراء عل

 .اآليات السابقة والالحقة عليها إذ الفاصلة في سورة طه على هذا الشكل، وكل كلمة متمكنة في موضعها

عن الموصوف؛ وقد تؤخر الصفة المفردة في أقوال موسى على الصفة من الجار والمجرور وتفصل      

﴾َوفِي ذَِلكُْم باََلٌء ِمْن َرب ِكُْم َعِظيمٌ  ﴿:كما في قوله تعالى
7
وأهم دواعيه إحداث اإليقاع، حيث فصلت الصفة  "،

، هذا مع إحداث التمكين (عظيم )المعتاد قبل حرف الفاصلة كما في عن الموصوف؛ ألنها حاملة للمد

"للمعنى الذي ينتظره القارئ
6
. 
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دور بارز في إظهار المتضادات وترسيخها في الذهن، وهو من األساليب البديعة في نظم  للطباق :الطباق

َوإِْذ ﴿ :وال موسى في قوله تعالىقورد في أ الكالم، وله خصائصه األسلوبية ودوره الفاعل في الخطاب،

ا تُْنبُِت اأْلَْرُض ِمْن بَْقِلَها َوقِثَّائَِها قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن نَْصبَِر َعلَى َطعَام  َواِحد  فَاْدعُ لَنَا َربََّك يُْخرِ  ْج لَنَا ِممَّ

 لَكُْم َما َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصِلَها قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي هَُو أَْدنَى بِالَِّذي هَُو َخْيٌر اْهبِطُوا ِمْصًرا فَِإنَّ 

﴾َسأَْلتُمْ 
1

لى؛ فقال بالذي هو خير على طريقة الطباق الخفي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو أع: أي، 

نزله هللا وكأنه يقول األولى واألفضل وما فيه الخير لكم هو ما أ ،مستخدما األسلوب الحكيم في توجيههم

 .، وفي اآلية استفهام يفيد إنكار ما أقدموا عليهعليكم؛ ألنه أرفع قدرا

القته بأسلوب الدعوة وَخصية لإليحاءات النفسية وعالسياق والمقامات التعبيرية : المبحث الثامن

 -معليه السال -موسى

عليه  -ة التي توزعت على عدة سور من القرآن مسيرة الدعوة عند موسىدتبلور السياقات المتعد     

السالم، الذي انعكس بدوره على أقواله في الرضا والغضب، لذا نحاول في هذا الجزء تسليط الضوء على 

 .واله وإيحاءاتها النفسية اعتمادا على مناسبات األقوالمسيرة أق

" ضب؛ واألدب كما يقول الجرجاني هووقد ظهر أدب موسى مع قومه في أقواله معهم حتى في الغ     

"عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ
2
. 

ه في الحق معهم؛ والرفق من فالناظر في أقواله يلمس حرصه على قومه ورفقه بهم وشجاعته وجرأت     

اليسر في األمور واللطف " :ومعنى الرفق -عليه السالم -الدعوية التي تميز بها خطاب موسىاألساليب 

"وضد العنف وهو التشديد في التواصل إلى المطلوب، فيها والسهولة والتواصل إليها
 

ك جليا ويظهر ذل، 

وهو أحد  ،يوحي بالحنو والقرب الجسدي والروحيوهو تركيب ( يا قوم ):في استخدامه هذا التركيب

﴾ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك ﴿:باب اإلذعان والخضوع؛ قال تعالىأس
 

، وقد ورد في 

 .أقواله كثيرا خاصة في مقامات الدعوة واإلبالغ ولم الشمل

 عز وجل؛ فينتفض وفي حال الغضب يظهر نوع آخر من الحرص على من ارتكب جرما خالف به هللا     

( 152:األعراف )يتيلرد هذا العاصي، وإن كان الواضح من األلفاظ الثورة والغضب واألسف؛ كما في آ

ليهم من ؛ إال أن هذه الثورة ليست إال خوفا ع71:والدعوة بالويل والتهديد كما في سورة طه( 87:طه )و

سلوب شديد إلى العودة عما أحدثوه من أفعال خطأها فيحثهم في أ -عليه السالم -اتباع أهوائهم التي يدرك

 .يعاقبون عليها في الدنيا واآلخرة
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عددا من األساليب المختلفة بين األمر والنهي واالستفهام في الغضب  -عليه السالم -واستخدام موسى     

ه سلوكه لما أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب وتوجي" والرضا إمتاعا وإقناعا، والمزاوجة بينها لتكون

"ونفوذ في إشهاده للمخاطب كأنه يراها رأي العين ،يصحب هذا اإلمتاع من قوة في استحضار األشياء
1
. 

ومحاوراته مع بني  -عليه السالم -براعة وإعجاز أن ينقل أقوال موسىوقد استطاع النظم القرآني في      

نماذج كثيرة وردت في القرآن؛ كقصة قوم مطل، ويظهر ذلك من  مإسرائيل في إيجاز شديد؛ ألننا أما

 ةالبقرة ومماطلتهم، ودخول المدينة المقدسة وعبادة العجل بعد أن نجاهم هللا من فرعون؛ لذلك فاللفظ

 ومفردات القرآن الكريم ،"القرآنية مفردة وفي سياقها تتجدد بتجدد الدهور واأليام وكثرة التالوات واألفهام

حياة، وإن حقائق مفردات القرآن متعددة بتعدد حاجات مخلوقاته وحركة حقائق ثابتة تخضع لها حركة ال

"الحياة خاضعة لمفردات القرآن الكريم توصيال وتفصيال وحقيقة
2
. 

ليكون الكالم ( يا قوم )هي والشد على أيديهم فيحذف تركيبويختلف األسلوب في سياق األمر والن     

األقوال أسلوب اإللحاح فيما ال يعلمون خيره ويراه قريبا ويظهر من ، في الحث على األفعال امباشر

ويرونه بعيدا، فيكون الكالم على الحث الشديد كما في دخول األرض المقدسة؛ حتى أن ظهور حرصه 

قَاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن  ﴿:ن ما ذكره القرآن؛ قال تعالىلحاحه في الدخول؛ جعل رجالن يقوالعليهم وإ

ِ فَتََوكَّ يََخافُوَن أَنْ  ُ َعلَْيِهَما اْدُخلُوا َعلَْيِهُم اْلبَاَب فَِإذَا َدَخلْتُُموهُ فَِإنَّكُْم َغاِلبُوَن َوَعلَى ّللاَّ لُوا إِْن كُنْتُْم عََم ّللاَّ

﴾ُمْؤِمنِينَ 
 
. 

ِلُك إِالَّ نَ ﴿:ة عنادهم وكفرهم؛ قالولما يئس منهم وتوصل إلى ذرو      ف ِسي َوأَِخي فَاف ُرق  قَاَل َرّبِ إِنِّي اَل أَم 

ِم ال فَاِسِقينَ  ﴾بَي نَنَا َوَبي َن ال قَو 
 
فعاقبة صبره عليهم مع ظهور عنادهم دعاه إلى اللجوء إلى هللا في افتراقه عن  ،

ويظهر هذا األسلوب في دعاء موسى ربه ، ا عن منهج هللا وال ينتظر صالحهمالقوم الفاسقين الذين خرجو

َوقَاَل ُموَسى َربَّنَا إِنََّك آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَمأَلَهُ ِزيَنًة  ﴿:؛ قالرعون وملئه وبعض قومهبعد أن يئس من إيمان ف

ُدْد َعلَ  َْ ى قُلُوبِِهْم فاََل يُْؤِمنُوا َوأَْمَواًَل فِي اْلَحيَاِة الدُّنْيَا َربَّنَا لِيُِضلُّوا َعْن َسبِيِلَك َربَّنَا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِهْم َوا

﴾تَّى يََرُوا اْلعَذَاَب اأْلَِليمَ حَ 
5

وفي السطور القادمة  -عليه السالم -سبل التعبير ومقاماته في أقواله ؛ وتعددت

 .ننظر إلى هذه المقامات ودالالتها النفسية

 :مقامات أقواله وإيحاءاتها النفسية وسياقاتها المتنوعة

وسياقات دار حولها خطابه لهم، من هذه عدة مقامات  -عليه السالم -ويظهر من خطاب موسى     

 :المقامات
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ومحاولة إقناعهم بشتى  ،وفي مقام الدعوة يظهر حرص النبي على قومه :مقام الدعوة والتبليغ: أوَل

نة باهلل تعالى والصبر حتى ال ينفر منه من يدعوهم إلى الحق وإلى االستعا ؛والترفق في خطابهم ،الطرق

التقوى  كما يحثهم على ،والغلبة في كل وقت للحق مهما عال الباطل ،صر دينهفاهلل تعالى نا، على األذى

ِ يُوِرثَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ﴿ :وحسن العبادة؛ قال تعالى بُِروا إِنَّ اأْلَْرَض َّلِلَّ َْ ِ َوا قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اْستَِعينُوا ِباَّللَّ

كُْم  قَالُوا، ِعبَاِدِه َواْلعَاقِبَةُ لِْلُمتَِّقينَ  أُوِذينَا ِمْن قَْبِل أَْن تَأْتِيَنَا َوِمْن بَْعِد َما ِجئْتَنَا قَاَل َعَسى َربُّكُْم أَْن يُْهِلَك َعُدوَّ

﴾َويَْستَْخِلفَكُْم فِي اأْلَْرِض فَيَْنظَُر َكْيَف تَْعَملُونَ 
1
. 

أمرهم هلل  إسالمهم وتسليمكما يدعوهم إلى البرهنة على اإليمان بالتوكل الحق على هللا تعالى ويربط      

ِ فَعَلَْيِه تََوكَّلُوا إِْن كُْنتُْم ُمْسِلِمينَ  ﴿ َوقَالَ :قال تعالىتعالى بصدق اإليمان؛  ، ُموَسى يَا قَْوِم إِْن كُْنتُْم آَمْنتُْم بِاَّللَّ

ِ  َعلَى فَقَالُوا نَا، الظَّاِلِمينَ  ِلْلقَْومِ  فِتْنَةً  تَْجعَْلنَا َلَ  َربَّنَا تََوكَّْلنَا ّللاَّ ﴾اْلَكافِِرينَ  اْلقَْومِ  ِمنَ  بَِرْحَمتِكَ  َونَج ِ
2
. 

فعليه أن يتوب فيقتل  –وخاصة عبادة العجل –وأن من أذنب ذنبا منهم وفي مقام التبليغ تتبين الشرائع     

يَا قَْوِم إِنَّكُْم َظلَْمتُْم َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه  ﴿:نفسه حتى يتوب هللا عليه؛ قال تعالى على لسان نبيه موسى

ِرئِكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَّهُ هَُو أَْنفَُسكُْم بِات َِخاِذكُُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئِكُْم فَاْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد بَا

ِحيُم﴾ اُب الرَّ التَّوَّ
 
َ  َوإِذ   ﴿:قرة؛ ليتبين القاتل منهموقوله تعالى أيضا يأمرهم بذبح الب،  قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ ّللاَّ

ِ أَْن أَكُوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ  ﴾يَأُْمُركُْم أَْن تَذْبَُحوا بَقََرةً قَالُوا أَتَتَِّخذُنَا هُُزًوا قَاَل أَعُوذُ بِاَّللَّ
3
. 

ت ومعجزات كثيرة، فأعطى بنعم عظيمة وآياامتن تعالى على بني إسرائيل  :مقام اَلمتنان بالنعم: ثانيا

من الرسل واألنبياء فجعل فيهم األنبياء وجعلهم  اتسع آيات بينات، وأرسل إليهم كثير -عليه السالم -موسى

لهم هذه النعم التي  -عليه السالم -ء وكذبوا الرسل، ويظهر خطاب موسىملوكا؛ لكنهم قتلوا األنبيا

ِ َعلَْيكُْم إِذْ َجعََل فِيكُْم  ﴿:الىاصطفاهم بها دون غيرهم؛ قال تع َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم اذْكُُروا نِْعَمةَ ّللاَّ

أَْنبِيَاَء َوَجعَلَكُْم ُملُوًكا َوآتَاكُْم َما لَْم يُْؤِت أََحًدا ِمَن اْلعَالَِميَن﴾
5
َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُروا  ﴿:وقال تعالى، 

ِ َعلَْيكُْم إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَسُوُمونَكُْم ُسوَء اْلعَذَاِب َويُذَب ُِحوَن أَْبنَاَءكُْم َويَسْ نِْعمَ  تَْحيُوَن نَِساَءُكْم ةَ ّللاَّ

َوفِي ذَِلكُْم باََلٌء ِمْن َرب ِكُْم َعِظيٌم﴾
2
. 

لنعم؛ لكنه جمع كل ما منَّ به هللا عليهم أوجز في ذكر ا -عليه السالم -في اآليتين من أقوال موسى      

 .وأنجاهم من فرعون وكان هذا هو البالء العظيم الذي تعرضوا له ا،فجعلهم أنبياء وجعلهم ملوك

                                                        

 122 -128: األعراف - 1

 87 - 8: يونس - 2

  5: البقرة -  
 76: البقرة  

 22: المائدة - 5

 7: إبراهيم - 7



 1 

 

اإلقناع بالحجة من المقامات التي بدت واضحة في خطاب موسى عليه السالم؛ فإقامة  :مقام الحجاج: ثالثا

المهمة في استمالة الخصوم، وهي من المرتكزات األساسية في دعوة الحجة واإلقناع والبرهان من األمور 

ا َجاَءكُْم أَِسْحٌر َهذَا َوََل يُْفِلُح السَّاِحُروَن﴾ ﴿:الرسل؛ قال تعالى ِ لَمَّ قَاَل ُموَسى أَتَقُولُوَن ِلْلَحق 
7
.  

امع بينه وبين السحر وصف المناهج اإللهية بالسحر شأن كل المعاندين الذين كذبوا الرسل، ولعل الج     

في سهولة حين  -على النقيض من ذلك السحر فهو يصور الباطل حقا -هو االنتقال من الباطل إلى الحق

َوقَاَل ُموَسى إِْن  ﴿:قال تعالى، به وتستريح من عناء الكفر وضاللهيسري اإليمان في القلوب فتتشرب ح

َ لَغَنِيٌّ َحِميٌد﴾تَْكفُُروا أَْنتُْم َوَمْن فِي اأْلَْرِض َجِميعًا  فَِإنَّ ّللاَّ
6

فبين هنا استغناء هللا تعالى عن خلقه، فهم ، 

َوإِذْ قَاَل ُموَسى ﴿ :وفي مقام الحجة يقول.المحتاجون إليه، وأبرز أنتم إلقامة الحجة وتخصيصهم بالخطاب

 ِ ُ ََل يَْهِدي ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم ِلَم تُْؤذُونَنِي َوقَْد تَْعلَُموَن أَن ِي َرسُوُل ّللاَّ ُ قُلُوبَُهْم َوّللاَّ ا َزاغُوا أََزاغَ ّللاَّ  إِلَْيكُْم فَلَمَّ

اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن﴾
4
. 

 "الخطابات التي تتيقظ لها النفس؛ وخطاب التهديد والوعيد من :مقام التخويف والتهديد والعقاب: ابعار

اختيار الكلمات وبالمكان الذي يخصص : رتينفاالنفعالية في اللغة تعبر عن نفسها على وجه العموم بصو

وعنصر االختيار هو ما ... لها في الجملة، يعني أنَّ معيني االنفعالية األساسيين هما المفردات والتنظيم

"يميز اللغة االنفعالية من غيرها
 

ألن المجازاة بالخير والشر موافقة للنفوس البشرية التي ألهمت الفجور ؛ 

موسى بهذا الخطاب وذكر القرآن كثيرا من هذه الخطابات خاصة مع بني إسرائيل؛  والتقوى، لذلك اهتم

ُ لَكُْم َوََل تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِركُْم فَتَْنقَِلبُوا  يَا ﴿:قال تعالى ، َخاِسِرينَ قَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِي َكتََب ّللاَّ

ا قَْوًما َجبَّاِريَن َوإِنَّا لَْن نَْدُخلََها َحتَّى يَْخُرُجوا ِمْنَها فَِإْن يَْخُرُجوا ِمْنَها فَإِنَّا َداِخلُوَن﴾قَالُوا يَا ُموَسى إِنَّ فِيهَ 
5
 ،

َداِخلُوَن﴾
5

ِ َكِذبًا فَيُْسِحتَكُْم بِعَذَاب  َوقَْد َخاَب َمِن :، وقال تعالى ﴿ قَاَل لَُهْم ُموَسى َوْيلَكُْم ََل تَْفتَُروا َعلَى ّللاَّ

اْفتََرى﴾
2
. 

قَاَل فَاذَْهْب فَِإنَّ لََك فِي اْلَحيَاِة أَْن تَقُوَل ََل  ﴿:في خطاب السامري في قوله تعالىظهر العقاب و

قَنَّهُ ثُمَّ   لَنَْنِسفَنَّهُ فِي اْليَم ِ ِمَساَس َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا لَْن تُْخلَفَهُ َواْنظُْر إِلَى إِلَِهَك الَِّذي َظْلَت َعلَْيِه َعاِكفًا لَنَُحر ِ

نَْسفًا﴾
6
. 

تعوذ موسى باهلل تعالى في موضعين من القرآن في قوله لبني إسرائيل عندما  :مقام اَلستعاذة باهلل: خامسا

َ يَأُْمُركُْم أَْن تَذْبَُحوا بَقََرةً قَالُوا أَتَتَِّخذُنَا هُُزًوا  ﴿:قال تعالى ،أمرهم بذبح البقرة َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ ّللاَّ
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ِ أَْن أَكُوَن مِ  َن اْلَجاِهِليَن﴾قَاَل أَعُوذُ بِاَّللَّ
1

َوقَاَل ُموَسى إِن ِي عُذُْت بَِرب ِي َوَرب ِكُْم ِمْن كُل ِ ُمتََكب ِر  ََل  ﴿:، وقال تعالى

يُْؤِمُن بِيَْوِم اْلِحَساِب﴾
2
واالستعادة في األولى جاءت ردا على بني إسرائيل من أن يتجرأ على هللا ويبلغ  ،

 من كل متكبر عن اإليمان باهلل والتصديق برساالته، كما ورت عنه ما لم يأمره به، وفي الثانية تعوذ باهلل

﴾َوإِن ِي عُذُْت ِبَرب ِي َوَرب ِكُْم أَْن تَْرُجُمونِ  ﴿:االستعاذة على لسان موسى في قوله تعالى
 
. 

 :نتائج البحث

واللين الرفق في الدعوة : األول: على وصفين مهمين -عليه السالم -اعتماد التراكيب في أقوال موسى -1

 .السخرية وليست هنا للهدم، وإنما لبناء مجتمع خال من األخطاء والمعتقدات الفاسدة: في الكالم، والثاني

يؤدي دوره في التعبير وربط اللفظ بالظروف المحيطة به مما جعل اللفظ المختار متمكنا غاية التمكن،  -2

 .هومقامات أغراض التعبير تعبيرا دقيقا، مع توظيف األلفاظ توظيفا يخدم عن كنه النفس

مختلفة؛ منها  ا، فورد في أغلب أقواله وحمل أغراض-عليه السالم -غلب النداء على أقوال موسى - 

قدرة على بيان مكنونات النفس  عند مخالفة أوامر هللا؛ فللنداء ومنها شدة البالغ والنهر ،القرب واإلشفاق

 .وإظهار الحرص والمودة

أخرى؛ كالتوبيخ  الغالب على أقواله إلى جانب معانٍ حملت أغراض االستفهام اتجاه اإلنكار؛ فهو  - 

 .والتقريع

كثرة مجيء األمر في أقواله؛ فقد سيطر على مساحة عريضة منها، ويرجع ذلك إلى ما عُهد عن بني  -5

 .  األمر حقيقيا مباشرا كانإسرائيل من المماطلة؛ لذا 

ويؤدي  ،في أقواله منزلة المنكرين دائما المؤكدة التي تفيد تقرير الكالم وتمكينه، فينزلهمكثرة األخبار  -7

من أدواته ورسالته وطاعته لخالقه وأنه  -عليه السالم -لتوكيد في األقوال إلى تمكن موسىاستخدام ا

 .ناصره، وفي الوقت ذاته يظهر ضعف بني إسرائيل وجهلهم

التركيب إلى آخر كما في التقديم والتأخير وااللتفات في إبراز ما يوحيه دور العدول واالنحراف عن  -6

 .غرض القول في إثارة الذهن وجذب االنتباه

وإظهار عالقات التراكيب التي غلب عليها الخبرية واإلنشائية،  ،للفصل والوصل قيمة في ربط الجمل -8

 .كما كثر ورود اللفظ قال في حكاية القرآن ألقواله

الصور البيانية في أقواله؛ فغلبت عليها المباشرة في اللفظ والحمل على المعاني الحقيقة؛ وهو من قلة  -2

إدراكه العميق لحال قومه، وما مر به من التجارب معهم وتحريفهم الكلم، وكفرانهم المتكرر رغم ظهور 

 .المعجزات

                                                        
 76: البقرة - 1

 26: غافر - 2

 22: الدخان -  



   

 

( رد العجز على الصدر )التكرارد على الطباق والجناس واعتمواالالبديع له خصائصه األسلوبية؛  -12

وأبعادا نفسية ه األنواع في تكاملها تعطي إشارات ، وهذواضح في أقواله والتناسب والتذييل والفاصلة

 .الحرص على اإلفهام والتوضيح والبسط وتبينعميقة 

د معنى ختم اآلية بجملة تؤكعادة ما تفالتذييل والفاصلة دورا كبيرا في تأكيد مضمون اآلية  ىأدّ  -11

 .أقواله

يوصي البحث بدراسة أقوال األنبياء جميعا دراسة بالغية، والنظر إليها في إطار علم  :توَيات البحث

النفس؛ للوصول إلى اإلشارات النفسية لألقوال وأساليبهم في الدعوة، ومعرفة االتفاق واالختالف بين 

 .المخاطبين

 

 المصادر والمراجع

 دمحم أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: جالل الدين السيوطي، تحقيقاإلتقان في علوم القرآن،  -

 .م 126

 .بيروت –، دار إحياء التراث العربيألبي السعودإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  -

 .م 128األول، أكتوبر ، العدد 5صالح فضل، فصول، مجلد.ته بعلم اللغة، داألسلوبية، علم األسلوب وصل -

ر الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دمحم األمين بن دمحم المختا -

 .مـ1225 -هـ 15 1لبنان، ط  –بيروت

اس، تحقيق - الكتب العلمية،  ن، دارعبد المنعم خليل إبراهيم، منشورات دمحم علي بيضو: إعراب القرآن؛ أبو جعفر النَّحَّ

 .هـ21 1، 1بيروت، ط

 -دمشق ،ون الجامعية، دار اليمامةمد مصطفى درويش، دار اإلرشاد للشؤإعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أح -

 .هـ15 1، سنة   بيروت، ط

،  1بيروت، طاث العربي، إحياء التر دمحم عبد الرحمن المرعشلي، دار: تحقيق للبيضاويأنوار التنزيل وأسرار التأويل،  -

 .ه18 1

 . بيروت، ط – عبد المنعم خفاجي، دار الجيلدمحم :جالل الدين القزويني، تاإليضاح في علوم البالغة،  -

 .بيروت –صدقي دمحم جميل، دار الفكر: حقيق، تاألندلسي حيان المحيط، ألبيالبحر  -

 .هـ12 1أحمد عبد هللا القرشي رسالن، القاهرة، : بن عجيبة، تالالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد،  -

 م 128، 1خديجة الحديثي، مطبعة العاني، بغداد، ط: حقيقالبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني ت -

 علي النجار، المجلس األعلى دمحم: ، تحقيق(هـ816: ت) ائف الكتاب العزيز، الفيروزآبادىبصائر ذوي التمييز في لط -

 (.ت.د ) لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، -اإلسالمية للشؤون

 .م2225 ،16مكتبة اآلداب، ط ،بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح، عبد المتعال الصعيدي -

 م1227، 1، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، طَحبَنََّكة الميداني البالغة العربية، عبد الرحمن بن -

بيديتاج العروس من جو -  .دار الهداية، اهر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني الزَّ

 .هـ 128 تونس سنة –ر التونسي، الدار التونسية للنشرالتحرير والتنوير، دمحم الطاهر بن عاشو -



   

 

 –دار الكتب العلمية ،لرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العال دمحم عبد ا -

 .(ت.د) بيروت،

 م 128-1ط ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، بن علي الزين الشريف الجرجانيالتعريفات، علي بن دمحم -

 .هـ 8 1القاهرة، ط – عزت، دار إحياء الكتب العربيةدمحم ،التفسير الحديث، دروزة -

 .، مطابع أخبار اليوم، القاهرة(هـ18 1: ت )لشعراوي، الخواطر، دمحم متولي الشعراويتفسير ا -

 .القاهرة –، دار الفكر العربي(هـ22 1بعد : ت )للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب التفسير القرآني -

 م7 12، 1ه بمصر، طمطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالد ،المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي تفسير -

 .هـ 18 1، 2دمشق، ط –صطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصروهبة بن م.والشريعة والمنهج، دالتفسير المنير في العقيدة  -

 .هـ 1 1، 12بيروت، ط –محمود حجازي، دار الجيل الجديدالتفسير الواضح، دمحم  -

 .م1226 ،1، الفجالة، القاهرة، طنهضة مصر دمحم سيد طنطاوي، دار، التفسير الوسيط للقرآن الكريم -

الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشيخ العالمة دمحم األمين بن عبد هللا األرمي العلوي الهرري الشافعي، حدائق  -

 .لبنان –سين مهدي، دار طوق النجاة، بيروتالدكتور هاشم دمحم علي بن ح: مراجعة

 .(ت.د )،بة وهبةخصائص التعبير القرآني وسماته البالغية، عبد العظيم إبراهيم دمحم المطعني، مكت -

 . ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط(هـ22 : ت )أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي الخصائص، -

 .أحمد دمحم الخراط، دار القلم، دمشق.د: ، تحقيقلسمين الحلبيلالدر المصون في علوم الكتاب المكنون،  -

 .(ت.د )بيروت، –المنثور، جالل الدين السيوطي، دار الفكر درال -

الدار النموذجية، -ياسين األيوبي، المكتبة العصرية: تحالجرجاني، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر  -

 .1ط

 .، بيروتدار الفكر روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي، -

 .المعروف بأبي زهرة، دار الفكر العربيزهرة التفاسير، دمحم بن أحمد بن مصطفى بن أحمد  -

رة بن مو - أحمد دمحم شاكر : ، تح(هـ262: ت )سى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسىسنن الترمذي، دمحم بن عيسى بن َسو 

 .م1265، 2مصر، ط –كتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيوآخرون، شركة م

 .ه12 1بيروت، ط، جاوي وآخرون، المكتبة العنصريةعلي دمحم الب: الصناعتين، أبو هالل العسكري، تحقيق -

 .هـ 2 1، 1بيروت، ط –المكتبة العنصريةالعلوي، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، يحيى بن حمزة  -

 فير دمحم حسن،. ، تحقيق د(ـه752:ت )غاني الحنفي،اصلعالمة الحسن بن دمحم ال، االعباب الزاخر واللباب الفاخر -

منشورات وزارة الثقافة  هـ، وتحقيق الشيخ دمحم حسن آل ياسين،28 1، 1بغداد، ط -شورات المجمع العلمي العراقيمن

 .م1282الرشيد للنشر العراق  دار طباعةواإلعالم، 

 .لبنان -لمراغي، دار الكتب العلمية بيروت، أحمد بن مصطفى ا(البيان، المعاني، البديع )علوم البالغة -

 .هـ17 1، 1بيروت، ط –زكريا عميرات، دار الكتب العلميةالشيخ : ، تحللنيسابوريغرائب القرآن ورغائب الفرقان،  -

 .هـ 1 1، سنة1دمشق، بيروت، ط -دمحم الشوكاني، دار الكلم الطيب فتح القدير، دمحم بن علي بن -

 .ر العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرةدمحم إبراهيم سليم، دا: ، تحقيقالعسكريالفروق اللغوية، أبو هالل  -

 .، القاهرة2222السيد خضر، مكتبة اآلداب، ط.لقرآنية دراسة بالغية داللية، دفواصل اآليات ا -

 .م2222، 2ط  ،ي أصول الحوار وتجديد علم الكالم، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربيف -

 .م1226وكالم رب العالمين، دمحم عفيفي، ذات السالسل، الكويت، القرآن القول الفصل بين كالم البشر  -
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 هـ 26 1،  بيروت، ط –شري جار هللا، دار الكتاب العربيالكشاف، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخ -

 موجودالشيخ عادل أحمد عبد ال: ، تحقيق(هـ665:ت )ن عادل الحنبلي الدمشقي النعمانيبالاللباب في علوم الكتاب،  -

 .م1228، 1لبنان، ط/ بيروت -وآخرون، دار الكتب العلمية

 .هـ 1 1،  بيروت، ط –، دار صادر(هـ611:ت )لسان العرب، ابن منظور األنصاري -

 . إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط: ، تحقيقللقشيريلطائف اإلشارات،  -

 .م1852نجلو المصرية، القاهرة،األلجليل الدواخلي وآخرون، مكتبة عبد ا: اللغة، جوزيف فندريس، ترجمة -

 .هـ 18 1، 1بيروت، ط –ل عيون السود، دار الكتب العلميةدمحم باس: ، تح، للقاسميمحاسن التأويل -

 بن عطية األندلسيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو دمحم عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام  -

 .ه22 1، 1بيروت، ط –الشافي دمحم، دار الكتب العلمية عبد السالم عبد: المحاربي، تح

 .م1281، 6لبنان، ط –دمحم علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت :مختصر تفسير ابن كثير، تح -

 .م1228، 1، طلبناندار الكلم الطيب،  ،يوسف علي بديوي: تح ؛لنسفيلمدارك التنزيل وحقائق التأويل،  -

شعيب األرنؤوط : ، تح(هـ1 2ت )بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبانيمسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن دمحم  -

 .م 2221/هـ21 1، 1رون، مؤسسة الرسالة، طوآخ

 .1ة، طالقاهر –ن، دار المصرية للتأليف والترجمةأحمد يوسف النجاتي وآخرو: ، تحللفراءمعاني القرآن،  -

 .ه22 1،  بيروت، ط –، دار إحياء التراث العربيفخر الدين الرازي ،(التفسير الكبير )مفاتيح الغيب -

 .هـ12 1 ، عام1دمشق، ط ،، الدار الشاميةصفوان عدنان الداودي: المفردات في غريب القرآن، تح -

 .م1262الفكر، عام عبد السالم دمحم هارون، دار : مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تح -

 .م2225القاهرة،  –نهضة مصر ،من بالغة القرآن، أحمد أحمد عبد هللا البيلي البدوي -

 .م1222، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دمحم رشيد بن علي، (تفسير القرآن الحكيم )المنار -

 .م22 1، 1قسطنطينية، ط –بن جعفر بن قدامة، مطبعة الجوائبنقد الشعر، قدامة  -
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 الملخص

تشكل ملمًحا  -االستعارة -هاوصفعند الجرجاني أسلوبيًا، بة يتجه هذا البحث إلى مناقشة فن االستعار      

 في االستعارة اعتمادًا على ما األسلوبي، ولذلك يرصد البحث آراء الجرجانيهاًما من مالمح االنزياح 

، مستفيدًا من المناقشات األسلوبية الحديثة في توصيف "دالئل اإلعجازأسرار البالغة و" ورد في كتابيه

 .االستعارة

وخلص البحث إلى أن االنزياح االستعاري عند الجرجاني واضح في كتابه دالئل اإلعجاز، وأن أهم      

هذا المصطلح من مرادفات االنزياح  وصف، ب(الغرابة )سلوبي لالستعارة ارتباطها بمصطلحملمح أ

 .األسلوبي

.، المصطلح، االنزياح، االختياراالستعارة، االستعارة المفيدة، االستعارة غير المفيدة: الكلمات المفتاحية  
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Abstract : 

        This research aims at discussing Al.Jarjani's Art of metaphor stylistically; as an 

important feature of Displacement style. Therefore ,  this research is investigating Al-Jarjani's 

views about metaphor based upon what is written in his book  “ Asrar Al.Balaghah and 

Dala’il Al.E’jaz “ By benefiting from the use  of the modern discussions on the description of 

stylistic metaphor ," The research has concluded that the displacement metaphor in  

AL.Jerjani's  is  conspicuous  in his book , “ Dala’il Al.E’jaz “ . The most important stylistic 

feature of the metaphor is its concurrence with the term “ Al.Gharabah “ . As this term is 

synonym with the stylistic displacement. 

Key words: Metaphor, useful metaphor, un-useful metaphor, the Term, Displacement, Choic. 

 

 

 

 المقدمة

العصور، فقد  شكلت االستعارة أهم الموضوعات التي شغلت المفكرين والبالغيين والنقاد على مر        

ها ركيزة أساسية من ركائز الخطاب، وصفب كانت مجااًل جاذبًا نظًرا للدور الذي تلعبه في نقل معاني النص

، وبوصفها ظاهرة لغوية يتم فيها استخدام لفظ عوًضا هاوفهم الدراسات تهدف إلى كشفها آلياتها لهذا كانت

على أساس التشابه بين طرفيها، غير أن وجهة نظر البالغة الجديدة، جعلت البالغة تؤدي  عن لفظ آخر

 .، فنحن نعيش، ونتواصل، ونتعامل بها يومًيا وإن كنا ال نشعر بذلكدوًرا تواصلًيا

ه أسرار يعند عبد القاهر الجرجاني في كتاب -االستعارة –وقد تمثل منهج الدراسة في رصد هذا الفن      

؛ يقوم على جمع المادة ثم لًيا، متتبعة الباحثة في هذه الدراسة منهًجا وصفًيا تحليودالئل اإلعجاز البالغة

 .ذلك من مقدمات تعد ضرورية لتوطئة الموضوع تبعكلما اقتضى األمر ذلك، وما ي الوقوف على تفسيرها

عبد القاهر الجرجاني من منظور لمصطلح االستعارة عند ا البحث فقد عرضت الباحثة في هذ     

، األمر الذي استدعى الرجوع إلى ماهية االستعارة ومفهومها، لغًة الدراسات األسلوبية الحديثة

، وأبرز المالمح األسلوبية الجرجانياالستعارة عند  أنواع واصطالًحا، ثم تطرقت الباحثة إلى الحديث عن

 .وأخيًرا ختمت الدراسة باإلشارة إلى خالصة ما فيها ،عند الجرجاني

 ماهية االستعارة

 :االستعارة لغة
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" يعد المفهوم اللغوي للكلمة األساس للوصول إلى مفهومها االصطالحي، لكن اختلف في أصل كلمة      

 :لكونها مأخوذة من ثالثة أصول، هي؛ "االستعارة

ية، واستَعاره الشيء طلب العار  : واْستَعار ":في لسان العرب( ه177ت )ابن منظورإذ قال : عور -

"طلب منه أن يُعيَره إياه: ه منهواستَعارَ 
7

ه منه ه الشيء وأعارَ وه بينهم، وقد أعارَ لُ ما تداوَ : ، والعارةُ 

وهي في محيط ، داول في الشيء يكون بين اثنينلة، والت  والت عاور شبه الُمداوَ ة ه إي اه والُمعاورَ رَ وعاوَ 

ر أو أخذها من العا: سُميت لتعريتها عن العوض، وقيل: مشتقة من العرية وهي العطية، وقيل"المحيط 

"، وهي شرًعا تمليك منفعة بال بدلخطأ العري
 
" البالغة تعني أخذ الشيء؛ أي رارفاالستعارة في أس ،

"أرى الدهر يستعيرني شبابي أي يأخذه مني
 
. 

والعارية منسوبة إلى العارة، وهي اسم من  ":في تهذيب اللغة( ه13 ت  )زهريقال األ: عار -

"أطعته إطاعة وطاعة: عيره إعارة وعارة، كما قالوااإلعارة، يقال أعرته الشيء أُ 
 
. 

"ويعطونيأخذون : ويتعاورون: "في العين( ه713ت )قال الخليل: عير -
 
. 

نجد أن  هذا التناوب بين حروف العلة في عين أصل كلمة استعارة لم يؤد   إلى اختالف في المعنى؛ إذ      

التداول، والمناوبة، واألخذ، والعطاء، والطلب، لذلك : إن  جميع المعاني اللغوية تقع في باب واحد

ه فتسد فيه حاجة، وإن في ذلك أخذ من طلب الشيء من أصله، وأخذه إلى موضع يالئم: فاالستعارة تعني

 .للشيء المستعير، وعطاء من المعير، وهذا يتطلب المناوبة والتداول بينهما

 :االستعارة اصطالًحا

اعلم أن االستعارة في الجملة أن يكون لفظ األصل في الوضع :" يعرف الجرجاني االستعارة بقوله     

به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير  اختصاللغوي معروفًا تدل الشواهد على أنه 

"ذلك، وينقله إليه نقاًل غير الزم، فيكون هناك كالعارية
 
وإذا كانت االستعارة عبارة عن نقل كلمة أو  ،

إلى معنى آخر على سبيل العارية، فهي ال تخرج عما عرفت به عند ( العرفي) عبارة من معناها األصلي

ن من نقل الكلمة أو العبارة من معنى إلى معنى للبيان واإليضاحغيره من البالغيي
1
. 

االستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، :" بقوله -أيًضا -ويعرفها     

"ه عليهريَ جْ المشبه، وتُ  هُ وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيرَ 
 

، ولذلك يؤكد أصحاب النظرية االستبدالية
 
على  

                                                             
 (.َعَور)دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، مادة . لسان العربابن منظور، جمال الدين دمحم بن مكرم،   - 7
 (.َعَور)م، مادة 11 7، مكتبة لبنان، بيروت،محيط المحيطبطرس، البستاني،   -  
 (.عار) م، مادة   7دمحم رشيد رضا، دار المطبوعات العربية،: ، تحقيقأسرار البالغةالجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن،   -  
 (.عار) عبد الحليم النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، مادة:يق، تحقتهذيب اللغةاألزهري، أبو منصور دمحم بن أحمد،   -  
 (.عير)مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، مادة : ، تحقيقالعينالفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد،   - 
 .  ، صأسرار البالغة: الجرجاني  -  
 .  م، ص11 7، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، أثرها في األساليب العربية -تطورها -االستعارة، نشـأتهامحمود السيد شخنون، : انظر - 1
 .1 م، ص   7، دار المدني، جدة،  ، تحقيق، محمود دمحم شاكر، طدالئل اإلعجاز: الجرجاني  -  
وية تقوم على المقارنة، شأنها في ذلك شأن التشبيه، لكنها تتمايز عنه بأنها تعتمد على االستبدال، أو تؤكد هذه النظرية على أن االستعارة عالقة لغ(   

يوسف : انظر. ابهاالنتقال بين الدالالت الثابتة للكلمات المختلفة، فالمعنى ال يقدم فيها بطريقة مباشرة، بل يقارن أو يستبدل بغيره على أساس من التش

 . م، ص   7،    ، الرسالة77حوليات كلية اآلداب، الحولية االستبدالية لالستعارة،  النظريةأبو العدوس، 
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، فاالستعارة يمكن أن تختصر من التشبيه حتى تصبح ذات أن االستعارة تشبيه مستتر أو مجتزأ منه

معنى
7
إذن، االستعارة استبدال لفظ بلفظ لعالقة محددة هي دائًما المشابهة ؛

 
. 

ينفي أن تكون االستعارة نقال لمعنى اللفظ، وإنما ادعاء معنى اللفظ،  -في موضع آخر -ولكن الجرجاني     

االستعارة إنما هي ادعاء معنى االسم عن الشيء، وإذا ثبت أنها ادعاء معنى االسم للشيء، علمت :" فيقول

قل لها عما وضعت له كالم قد أن الذي قالوه من أنها تعليق للعبارة على غير ما وضعت له في اللغة، ون

 عما وضع له، بل مقًرا مزااًل تسامحوا فيه، ألنه إذا كانت االستعارة ادعاء معنى االسم، لم يكن االسم 

"عليه
 
بحسب ما يرى أصحاب النظرية التفاعلية –وهذا يعني أن االستعارة  ،

 
ال تنعكس في االستبدال،  -

رة االستعارة، واإلطار المحيط به، كذلك ليست االستبدال، ولكنها تحصل من التفاعل أو التوتر بين بؤ

المشابهة هي العالقة الوحيدة في االستعارة، فقد تكون هناك عالقات أخرى غيرها
 
. 

، فالمعنى عنده هو المفهوم (المعنى الثاني/ معنى المعنى) ويطلق الجرجاني على االستعارة مصطلح     

أن تفهم من اللفظ  أو المعنى الثاني، فهو معنى المعنىمن ظاهر اللفظ، والذي يعرف بغير واسطة، وأما 

على التشبيه  -أيًضا -وهذا التفسير لمفهوم االستعارة ينطبق ،معنى، ثم تصل من هذا المعنى إلى معنى آخر

والتمثيل والكناية
 
من شرط البالغة أن :" وهنا يؤكد الجرجاني على الصلة الداللية بين المعنيين؛ إذ يقول ،

عنى األول الذي تجعله دلياًل على المعنى الثاني ووسيًطا بينك وبينه، متمكنًا في داللته، مستقاًل أن يكون الم

بوساطته، يسفر بينك وبينه أحسن سفارة، ويشير لك إليه أبين إشارة، حتى يُخي ل إليك أنك فهمته من حاق 

"اللفظ، وذلك لقلة الكلفة فيه عليك، وسرعة وصوله إليك
1
. 

، (المشبه، والمشبه به) فكرتين لشيئين مختلفين يعمالن معًاويرى ريتشاردز أن االستعارة تعني وجود      

وهذا الرأي يميل في جانب منه  ،التفاعل بين الحدين يأتي المعنى ومرتكزتين على فكرة أو عبارة، ونتيجة

إلى النظرية التفاعلية، وفي جانب آخر إلى النظرية السياقية
 
حظة هذا الرأي عند الجرجاني ويمكن مال ،

وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد، حتى تراها مكررة في  :"بقوله حول فائدة االستعارة

، أنها تعطيك الكثير من المعاني ...مواضع، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف منفرد

باليسير من اللفظ
 
.  

                                                             
 .71صالنظرية االستبدالية لالستعارة، يوسف أبو العدوس، : انظر  - 7
 .  7م، ص 33 ، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، االنزياح في التراث النقدي والبالغيأحمد ويس، : انظر  -  
 .1  ، ص الئل اإلعجاز، دالجرجاني  -  
ها تحدث إذابة لعناصر الواقع بيرى أصحاب هذه النظرية أن االستعارة عملية خلق جديد في اللغة، فيما تقيمه من عالقات جديدة بين الكلمات، و  -  

، النظرية االستبدالية لالستعارةيوسف أبو العدوس، : انظر. من أجل تركيبها من جديد، وهي في هذا التركيب الجديد كأنها منحت تجانًسا كانت تفتقده

 .  ص
 .  ، صالنظرية االستبدالية لالستعارةيوسف أبو العدوس، : انظر  -  
 .    -   ، صاإلعجازدالئل : الجرجاني،   -  
 .762-762دالئل اإلعجاز، ص : الجرجاني،   - 1
 .7 ، صالنظرية االستبدالية لالستعارةيوسف أبو العدوس، : انظر  -  
 .  ، ص أسرار البالغة الجرجاني،  -  
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بين   ة، واألمور المشتركةمن المعاني العام -االستعارة –ن الجرجاني على أن هذا الفوأخيرا، يؤكد      

وهو في هذا الرأي ينفي أن  ،جمي، وال اختصاص له بجيل دون جيلاألمم، فال فضل فيه للعربي على الع

يكون هناك سرقة ألفكار هذا الفن؛ ألنه من العموميات دون الخصوصيات
7
. 

 الجرجانيأنواع االستعارة عند 

 االستعارة المفيدة: 

وأنت تعني ، رأيت أسدًا: يرى الجرجاني أن الغاية من هذه االستعارة، هي المبالغة في التشبيه، كقولك     

، وبحًرا وتريد رجاًل جوادًا، وبدًرا وشمًسا وتريد إنسانًا مضيء الوجه متهلاًل، وسللت سيًفا رجاًل شجاًعا

ماضيًا في نصرتك، أو رأيًا نافذًا، وما شاكل ذلك، وتريد رجاًل على العدو
 

وعليه، فالمعنى االستعاري ، 

يعني أحد المعاني المتعلقة بالمعنى الوضعي للفظ، فلفظ األسد مثاًل يدل على الحيوان المفترس بكل أوصافه 

د تعبير عدد من المعاني المتمثلة بالقوة والشجاعة، وعلى ح الشكلية، ويصاحب هذه األوصاف الشكلية

"سائر المعاني المركوزة في طبيعته" الجرجاني
 
فالرجل يساوي األسد من حيث القوة والجرأة  ،

 .، ال من حيث المعنى الشكلي أو المعنى الوضعي المتمثل بالحجم والمخالب، ونحو ذلكوالشجاعة

 االستعارة غير المفيدة: 

يرى الجرجاني أن االستعارة غير المفيدة قائمة على نقل الشيء من الجنس المخصوص به إلى جنس      

 ىَ سامأآخر على سبيل اللفظ ال المعنى، وأنها من باب التوسع في أوضاع اللغة، كوضعهم للعضو الواحد 

 فإذا... جحفلة للفرسضع الشفة لإلنسان، والمشفر للبعيد، والو: بحسب اختالق أجناس الحيوان، نحو كثيرةً 

به  منها في غير الجنس الذي وضع له، فقد استعاره منه، ونقله عن أصله، وجازَ  اشيئً استعمل الشاعر 

 :(البحر المتقارب )موضعه، كقول الشاعر

 فبِتْنااااااااااااااا ُجلوًسااااااااااااااا ل ااااااااااااااد   ُمْهِرنااااااااااااااا
 

ا  اااااااااااااااف ار  ع مااااااااااااااان   اااااااااااااااف تي  ال    نُن ااااااااااااااازاِ
 

ال فرق من جهة ، وهي موضوعة لإلنسان، فهذا ونحوه ال فائدة فيه؛ ألنه فاستعمل الشفة في الفرس     

ويرى  ،المعلوم فحسب من جحفلتيه، فكال االسمين يعطيك العضو: من شفتيه، وقوله: المعنى بين قوله

جزءا من الفائدة؛ وذلك ألن المخاطب قد يتوهم  الجرجاني كذلك، أن هذا النوع من االستعارة ينقص

هذا العضو بين اإلنسان والحيوان االشتراك في
 
في هذه االستعارة مرده لعدم  ائدةفالإذن عدم  ،

ص، ولتوهم الترادف بين اللفظين من جانب، وألن النقل واضح من جانب آخريالتخص
 
. 

 االستعارة االسمية: 

                                                             
 .  ، ص أسرار البالغةالجرجاني، : انظر  - 7
 .  ، ص أسرار البالغةالجرجاني، : انظر  -  
 .  ، ص أسرار البالغةالجرجاني،   -  
 .  -  ، ص أسرار البالغةالجرجاني، : انظر  -  
 .  -  ، صالنظرية االستبدالية لالستعارةيوسف أبو العدوس، : انظر  -  
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أن كل لفظة دخلتها االستعارة المفيدة إما أن تكون اسًما، وإما أن تكون فعاًل  يبين الجرجاني     
7

، ويقسم 

 :االستعارة إلى قسمين

ويكون بنقل اللفظ عن مسماه األصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم، وتجريه عليه، وتجعله : القسم األول

، وأنت ورنت لنا ظبية -رجاًل شجاًعاوأنت تعني  -رأيت أًسدا: متناواًل له تناول الصفة للموصوف، نحو

فاالسم في المثالين يتناول شيئًا معلوًما يمكن أن ينص عليه، فنقل عن مسماه  ،تعني امرأة، وما شاكل ذلك

سبيل االستعارة، والمبالغة في التشبيه األصلي، وجعل اسًما له على
 
الجرجاني على أهمية وهنا، يؤكد  ،

ليل على المستعار له، فإنه ذا النمط من االستعارة، فإذا لم يكن في اللفظ دفي فهم ه -منهالمستعار  -الذات

في النفس مقدر  
 
. 

وذلك بأن يؤخذ االسم عن حقيقته، ويوضع موضعًا ال يبين فيه شيء يشار إليه، فيقال هذا هو : القسم الثاني

 :(البحر الكامل )قول لبيدكه األصلي، ونائًبا منابه، المراد باالسم، والذي استعير له، وجعل خليفة السم

ة   اة  ريااااااااااة  قااااااااااد   ش ااااااااااْفُ  وقِاااااااااارا  وغااااااااااد 
 

اُمهااااااااااااا  ْ  بي ااااااااااااِد الش ااااااااااااماِل ِزم    إذ أصاااااااااااابح 
 

ل يدًا، ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه، يمكن أن تجري عليه اليد، كإجراء األسد اوذلك أنه جعل للشم

...أسد يزأر، وسللت سيفًا على العدو ال يفلانبرى لي : والسيف على الرجل في قولك
 
. 

، فإن هذا النمط يفتقر إليها، وعماده وإذا كان الجرجاني يؤكد على أهمية الذات الحسية في القسم األول     

كذلك ال سبيل إلى  ،ذات تتحصل ، أوالتخيل والوهم، والتقدير في النفس؛ ألنه ال يوجد فيه شيء يحس

كما هو الحال في القسم السابقالكنية في هذا المجال، 
 
 . 

: فنقول -عفوي -ويفرق الجرجاني بين القسمين من ناحية التشبيه؛ فالتشبيه في القسم األول سهل التناول     

وهذه اآللية في  ،مثل األسدرأيت رجاًل كاألسد، أو : رأيت أسدًا على مستوى االستعارة، وبالتشبيه نقول

، وإنما التشبيه فيه يحتاج إلى إعمال الفكر والتأمل، فالمعنى من التحويل العفوي ال تتأتى في القسم الثاني

اليد في البيت السابق أن نجعل للشمال ملكية التصرف في توجيه الريح، كالمالك الذي يتصرف بما يملك 

كيف يشاء
 
لقسمين، وهو أن الشبه في القسم األول وصف موجود كذلك، يضيف الجرجاني فرقًا آخر بين ا ،

، في حين يكون الشبه في القسم الثاني مكتسًباموجود في المستعار له
1
االستبدالية  ويرى أصحاب النظرية ،

االستبدالية أن تحويل االستعارة إلى التشبيه يعتمد على معرفة ما إذا كان التشبيه مفتوًحا، أو مغلقًا، لذلك، 

إلى تشبيه مفتوح إال إذا عرفنا العالقة بين طرفي التشبيه، ولكنها تحول إلى فاالستعارة ال يمكن أن تحول 

                                                             
 .  ، ص أسرار البالغةالجرجاني،   - 7
 .   ، صأسرار البالغةالجرجاني، : انظر  -  
 .  ، ص أسرار البالغةالجرجاني، : انظر  -  
 .1 ، ص دالئل اإلعجاز: وانظر.   ، ص أسرار البالغةالجرجاني، : انظر  -  
 .  ، ص أسرار البالغةالجرجاني، : انظر  -  
 .  -  ، ص أسرار البالغةالجرجاني، : انظر  -  
 .  ، ص أسرار البالغةالجرجاني، : انظر  - 1
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تشبيه مغلق بسهولة
7

، وعليه، فالقسم األول من االستعارة االسمية يساوي التشبيه المغلق، وأما القسم الثاني 

 .فيساوي التشبيه المفتوح

 :االستعارة الفعلية

نطقت : ، نحوبأنه مستعار يرجع إلى مصدره الذي اشتق منه يبين الجرجاني أن الحكم في وصف الفعل     

الحال، فالمعنى أن النطق مستعار، وعليه يمكن النظر في االستعارة الفعلية على أنها من االستعارة 

االسمية
 
 .ويقسم الجرجاني هذا النوع من االستعارة إلى قسمين بحسب عالقة الفعل بمفردات الجملة ،

 :الفعل من جهة الفاعل استعارة: القسم األول

يرى الجرجاني أن االستعارة قد تكون من جهة الفاعل الذي رفع به     
 

أخبرتني أسارير : ، نحو قوله

فاالستعارة في المثالين واقعة في الفعل من جهة  ،ه، وكلمتني عيناه بما يحوي قلبهوجهه بما في ضمير

ا يشتمل على أمارات يتحدد بها ما في القلوب من بأن الفاعل هن ةفاعله، ويفسر الجرجاني هذه االستعار

اإلنكار أو القبول
 
. 

 :استعارة الفعل من جهة المفعول: القسم الثاني

 :يعرض الجرجاني في هذا القسم الستعارة الفعل من جهة مفعوله، ويمثل على ذلك بقول ابن المعتز     

 ُجِماااااااااااا   الحاااااااااااا   لنااااااااااااا فااااااااااااي إمااااااااااااا   

 

اق ت ااااااااااااااال  البُْخااااااااااااااال  وأحياااااااااااااااا    الس اااااااااااااااماح 

 

صارا مستعارين بأن عدي األول إلى البخل، وعدي الثاني إلى السماح( قتل، وأحيا )فكل من الفعلين     
 
. 

 :االستعارة العقلية

"الصميم الخالص من االستعارة "هذا النوع هو يرى الجرجاني أن     
 

، ويعرفها بأن يكون الشبه مأخوذًا 

، النافية للريب والحجة الكاشفة عن الحق المزيلة للشك ،النور للبيان من الصور العقلية، وذلك كاستعارة

فالعالقة بين النور والحجة مختلفة عن عالقة الرجل باألسد من حيث االشتراك في طبيعة معلومة تكون في 

الحيوان كالشجاعة، كذلك هي مختلفة مقارنة بالعالقة بين طيران الطائر، وجري الفرس من االشتراك في 

وم الجنس؛ ألن النور صفة من صفات األجسام المحسوسة، والحجة كالم، ولكن ألن القلب إذا وردت عم

عليه الحجة صار في حالة شبيهة بحال البصر إذا صادف النور نشأة االستعارة
1
ويضع الجرجاني ثالثة  ،

 :أصول في تقسيم هذه االستعارة

 :استعارة المحسوس للمعقول: األصل األول

                                                             
 . 7، ص الستعارةالنظرية االستبدالية ليوسف أبو العدوس، : انظر  - 7
 .3 ، صأسرار البالغةالجرجاني،   -  
 .3 ، صأسرار البالغةالجرجاني،   -  
 .  صأسرار البالغة، الجرجاني،   -  

 .3 ، صأسرار البالغةالجرجاني، : انظر  )
 .  ، صأسرار البالغةالجرجاني،   -  
 .  ، صأسرار البالغةالجرجاني، : انظر  -1
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استعارة : بأخذ الشبه من األشياء المشاهدة والمدركة بالحواس للمعاني المعقولة، ومثال ذلك ويكون     

النور للبيان والحجة، فالشبه مأخوذ من محسوس لمعقول؛ ألن النور مشاهد محسوس بالبصر، والبيان 

هو الذي  ذ إن مدلول األلفاظوالحجة مدرك بالعقل من غير واسطة من العين، أو غيرها من الحواس؛ إ

كذلك يستعار النور للعلم واإليمان، كما أن الظلمة تستعار للجهل والكفر، وكل هذا  ،القلب ال األلفاظر ينو   

من باب استعارة المحسوس للمعقول
7
. 

 :استعارة المحسوس للمحسوس: األصل الثاني

ا م إي   ":-ملسو هيلع هللا ىلص -قول النبي ه يكون عقليًا، ومثالهويكون بأخذ الشبه من المحسوس للمحسوس، ولكن الشب      

فالشبه مأخوذ للمرأة من النبات، وكالهما جسم، ولكن ال يقصد بالتشبيه لون النبات، ، "نم  الداِ  اء  ر  ضْ وخ  

، فالتشبيه عقلي بين المرأة الحسناء في منبت السوء، وتلك النابتة على وخضرته، وطعمه، أو ما شاكل ذلك

يتصف بحسن المظهر، وخبث األصلمنة، فكالهما الد   
 

مما يكون الشبه فيه عقليًا،  -أيًضا –ومثل ذلك ، 

لة في الطعا ، ال ي لة مثل أصحابي  مثل المِ  "-عليه السالم -وهو مأخوذ من قوله، "األنام حُ لْ م   : "قولنا

عقلي، فصالح الناس شيء محسوس، ولكن التشبيه " الملح /األنام " ، فطرفي االستعارة"ةلْ الطعا  إال بالمِ 

كالملح في إصالحه للطعام -ملسو هيلع هللا ىلص -صحاب الرسوليرتبط بأ
 
. 

 :استعارة المعقول للمعقول: األصل الثالث

ويكون بأخذ الشبه من المعقول للمعقول، ويعرض الجرجاني لهذا النوع من االستعارة بطريقين،      

تجعله غير  ةفارتباط الموجود بمعان مشين ،العدم بالوجود تشبيه: م، والثانيتشبيه الوجود بالعد: األول

فتشبيه الجاهل بالميت إخراج له من الحياة بالرغم ، معدوم بمعان حسنة تجعله موجودًاموجود، وارتباط ال

ومن هنا، شبه الجهل بالموت، والعلم  ،وإن كان ميتًامن وجوده، وتشبيه العالم بالحي إدخال له في الحياة 

بالحياة
 
 :(البحر السريع )ومثل هذه االستعارة العقلية، قول الشاعر ،

اااااااااااْوت  البِل ااااااااااا  اااااااااااْوت  م   ال تحساااااااااااب ن  الم 
 

 وإنمااااااااااااااا المااااااااااااااوُت سُاااااااااااااا اُل الرجااااااااااااااال 
 

ألفاظ ذات مدلوالت عقلية ترتبط بالكراهة( الموت، السؤال) فكل من طرفي االستعارة
 
. 

 مالمة أسلوبية االستعارة عند الجرجاني

 :الم طلة: أوال 

يرد مصطلح الغرابة عند الجرجاني دااًل على جمال ولطف االستعارة     
 
ويستخدم مصطلح اإلخفاء  ،

مساندًا لمصطلح الغرابة في زيادة االستعارة حسًنا
7

 صلةويعد مصطلح التغريب من أقوى المصطلحات ، 

                                                             
 .7 -3 ، صأسرار البالغةالجرجاني، : انظر  - 7
 .  -7 ، صأسرار البالغةالجرجاني، : انظر  - 
 .  -  ، صأسرار البالغةالجرجاني، : انظر  -  
 .7 -1 ، صأسرار البالغةالجرجاني، :انظر  - 
 .  -  ، صأسرار البالغةالجرجاني، : انظر  -  
 . 1- 1، ص ، دالئل اإلعجازالجرجاني: انظر  -  
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أن الغرابة هي نقطة ( داي لويس )، ويرى "بأنه مضاد لما هو معتاد "(:آن جفرسون) باالنزياح، ويعرفه

القوة، والشيطان المسيطر في الشعر المعاصر، ولذلك من شأن الغرابة أن تولد ما يولده االنزياح
 
كذلك  ،

يستخدم الجرجاني مصطلح العدول دااًل على مزية االستعارة، والتمثيل، والكناية، فيرى أن هذه الفنون 

البالغية عدول باللفظ عن الظاهر
 
( Ecart ) ويعد العدول أحسن ترجمة للمصطلح األجنبي ،

 
وعليه، ، 

فكل من الغرابة والعدول مصطلحان مرادفان لمصطلح االنزياح األسلوبي الحديث، واستخدام هذين 

 .ن داللة واضحة على التفكير األسلوبي عند الجرجانييالمصطلح

استعارة : جرجاني بين نوعين من االستعاراتوألن الغرابة ملمح هام في جمال االستعارة، يمايز ال     

عارات الغريبة بالفحول؛ إذ أصحاب االستعامية ال غرابة فيها، واستعارة خاصية توسم بالغرابة، ويصف 

أفال ترى أنك  ،وأن تتفاوت التفاوت الشديداعلم أن من شأن هذه األجناس أن تجري فيها الفضيلة، " :يقول

النادر الذي  ي  رأيت أسدًا، ووردت بحًرا، ولقيت بدًرا، والخاص   : ل، كقولناذَ بتَ المُ  تجد في االستعارة العامي  

"أفراد الرجالال تجده إال في كالم الفحول، وال يقوى عليه إال 
 
. 

 :االنزياح التر يبي

الربط  يعرف االنزياح التركيبي بأنه القدرة على تشكيل اللغة جماليًا مجاوزة إلطار المألوف من خالل     

بين الدوال بعضها ببعض في العبارة الواحدة أو التركيب والفقرة، ولذلك يكون تركيب العبارة األدبية 

عامة، والشعرية خاصة مختلفًا عن تركيبها في الكالم العادي أو العلمي
 
وفي هذا الصدد يقول الجرجاني  ،

فيه، إال  ة وفضل  أو فساده، أو وصف بمزي   م  ظْ نَ ة  بصح   فَ ص  فال ترى كالًما قد وُ :" مؤكدًا على أهمية النظم

"، وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامهوأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد
1

، ويقول 

"غ في غرابة معناه ما بلغلَ وال قدر لكالم إذا هو لم يستقم له، ولو بَ " -أيًضا -
 

وهذا يعني أن االنزياح ، 

خالل الربط بين عناصر الكالم بطريقة جمالية مغايرة لما هو مألوف من ناحية مع التركيبي يتم من 

المحافظة على صحة القاعدة النحوية من ناحية أخرى
 
ويعد التقديم والتأخير، والحذف، والزيادة، وتغيير   ،

الرتب من أهم تقنيات االنزياح التركيبي
73
. 

وظيفة جمالية تزيد في حسن االستعارة، وتأثيرها في النفس، ويرى الجرجاني في مبدأ التقديم والتأخير      

 :ويمكن مالحظة ذلك في تفسيره لجمال االستعارة في قول الشاعر

                                                                                                                                                                                              
 . 3  ، صدالئل اإلعجاز، الجرجاني  - 7
-  م، ص 33 ،7، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طاالنزياح من منظور الدراسات األسلوبيةأحمد ويس، : انظر  -  

  . 
 .3  ، ص، دالئل اإلعجازالجرجاني: انظر  -  
 .1 ، صاالنزياح من منظور الدراسات األسلوبيةأحمد ويس، : انظر  -  
 . 1، ص، دالئل اإلعجازالجرجاني  -  
 .3 7، صاالنزياح من منظور الدراسات األسلوبيةأحمد ويس، : انظر  -  
 .  ، ، دالئل اإلعجازالجرجاني  - 1
 .3 ص، دالئل اإلعجاز، الجرجاني  -  
 .  م، ص   7الصحفيين، ، انترناشونال، مدينة 7، طاللغة واإلبداع، مبادئ علم األسلوب العربيشكري عياد، : انظر  -  

 .  م، ص377 ، عالم الكتب الحديث، إربد، األسلوبية وخ ائص اللغة الشعريةمسعود بودوخة، : انظر  - 73
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اااااي ِحاااااين  د ع اااااا ل ْياااااِ  ِ اااااع اُب الحاِ  س اااااألْ  ع 
 

ن انِيرِ   َ   الاااااااااااااااااااد  َُ، بُوُجاااااااااااااااااااو اااااااااااااااااااار   أْن  
 

انتهى،  م لها الحسن وانتهى إلى حيثُ إنما ت  فإنك ترى هذه االستعارة على لطفها وغرابتها، :" إذ يقول     

ىبما تو ن إو ،ؤازرته لهافت بمعاونة ذلك ومُ لطُ حت وَ لُ في وضع الكالم من التقديم والـتأخير، وتجدها قد مَ  خ 

الت سَ ": فيه، فقل منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر كالا  لْ ن والظرف، فأز  إلى الجاري   دْ شككت فاعم  

ىش   ن سْ ، ثم انظر كيف يكون الحال، وكيف يذهب الحُ "بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره عاب الح  

" والحالوة؟
7
. 

 :االنزياح االستبدالي

-مة أو المنافرة، ويتعلقءبعدم المال (كوهن) يرتبط هذا النوع من االنزياحات األسلوبية فيما سماه       

نتيجة إلسناد خواص مادية إلى ذوات روحية أو  -في أكثر صورها -بطرفي اإلسناد، وعدم المالءمة -اغالبً 

العكس؛ ولذلك تعد استعارة المحسوس إلى المعنوي، واستعارة المعنوي إلى المحسوس من أهم أنماط 

و طرفي اإلسناداالنزياحات االستبدالية، حيث ينطبق عدم المالءمة على جزء واحد من وحدتي المعنى، أ
 

 ،

اإلسناد
 

سنادية نوًعا من االنزياح، فهذا ما يمكن األسلوبية ترى أن في العالقة اإل وإذا كانت الدراسات، 

 :مالحظته عند الجرجاني في تفسير غرابة االستعارة في قول الشاعر

اااااااااااذْن ا باااااااااااأطرا  األحادياااااااااااث ب ْين ن اااااااااااا  أخ 
 

ِ األباااااااااااااِطةُ   ِطااااااااااايا  وس اااااااااااال ْ  بأْعن ااااااااااااِ  الم 
 

أنها سارت سيًرا حثيثًا في غاية السرعة، وكانت سرعة في لين وسالسة، وكأنها كانت سيواًل ويعني      

وقعت في تلك األباطح  فجرت بها
 

مثلة في إسناد الفعل ويرى الجرجاني أن الغرابة في هذه االستعارة مت، 

 .من جهة، وتعديه بالباء من جهة ثانية( األباطح )إلى ( سال)الفعل 

في األباطح، فهذا شبه معروف  الغرابة في تشبيه المطي بالسيل في سرعة سيرها وسهولتهإذن ليست      

عنده
 
، وهذه القدرة في إيجاد مثل (األباطح /سالت) وعليه، فالغرابة في العالقة االسنادية بين اللفظتين ،

لك وصف ولذ وى؛هذه العالقة ال يمكن ألي شخص أن يأتي بها، فهي تحتاج إلى كفاءة لغوية عالية المست

، واستعارة وإذا كانت األسلوبية ترى في استعارة المحسوس للمعقول ،الجرجاني أصحابها بالفحول

المعقول للمحسوس نمًطا هاًما في االنزياحات االستبدالية، فإننا نجد تفصياًل دقيقًا لهذا في حديث الجرجاني 

الحسي والعقلي: الطرفيناالستبدال بين ستعارة العقلية، وأصولها باعتبار حول اال
 
. 

كذلك يمكن مالحظة االنزياح االستبدالي في االستعارة االسمية عندما تكون المشابهة بعيدة بين      

الطرفين، وخاصة في مالحظة الجرجاني بأن هناك نوًعا من االستعارات االسمية يصعب تحويله إلى نمط 

                                                             
 .  ص، دالئل اإلعجاز، الجرجاني  - 7
 .  ص ،األسلوبية وخ ائص اللغة الشعريةمسعود بودوخة، : انظر  - 
 . 1، ص، دالئل اإلعجازالجرجاني  -  
 . 1- 1، ص، دالئل اإلعجازالجرجاني: انظر  -  
 .  ، ص  ، صأسرار البالغةالجرجاني، : انظر  -  
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، ومثل هذه الغرابة نجدها (ماليد الش    )االستعاري ل التشبيه العفوي، ومثاله غرابة اإلضافة في التركيب

(أخبرتني أسارير وجهه )في عالقة اإلسناد
7
. 

 :االختيار

ن غرضه، وتعد يعرف االختيار بأنه قدرة المبدع في انتقاء عدد من الكلمات أو الجمل المعبرة ع     

أوسع أبواب االختيار( يةااالستعارة، والتشبيه، والمجاز، والكن )التعبيرات المجازية
 
وهذا ما يمكن  ،

ومما هو أصل في شرف االستعارة :" مالحظته عند الجرجاني في حديثه حول تعدد االستعارات، إذ يقول

ا إلى أن يلحق الشكل بالشكل، وأن يتم المعنى والشبه فيما أن ترى الشاعر قد جمع بين عدة استعارات قصدً 

 :يريد، مثاله قول امرئ القيس

طااااااااااا  بُِ اااااااااااْلبِ ِ ف قُْلاااااااااا اااااااااااا ت م   ُ  ل اااااااااا ُ ل ما
 

ْلك اااااااااااااااااالِ   ن اااااااااااااااااااء  بِك  اااااااااااااااااااًزا و  أْرد    أْعج   و 
 

ث فجعل له كلكال ب، وثل  لْ ى ذلك فجعل له أعجاًزا قد أردف بها الص  ى به، ثن  يل صلبًا قد تمط  لما جعل لل       

ر ظَ امه، وإذا نَد  من سواده إذا نظر قُ  الناظرلة أركان الشخص، وراعى ما يراه مْ فاستوفى له جُ قد ناء به، 

ض الجو   رْ ه في عُ فه، وإذا رفع البصر ومد  لْ إلى خَ 
 
. 

أن هذا النمط من االستعارات المترابطة يختص باإلقناع، فكل استعارة ( ميشال لوغورن )ويرى     

بواسطة مجموعة من تضيف إلى االنطباع المتأتي من االنطباع السابق شحنة عاطفية جديدة، تشد المتلقي 

مراقبتها الحجج بحيث يصعب على التحليل المنطقي
 
. 

ويلحق بمبدأ االختيار حديث الجرجاني في اكتساب اللفظة المستعارة حسنًا وجمااًل باعتبار السياق      

ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عدة مواضع، ثم :" المتضمن لها، إذ يقول

"لها في بعض ذلك مالحة ال تجدها في الباقي ترى
 

( الجسر) ويمثل الجرجاني على هذه الخاصية بلفظة، 

 :في قول أبي تمام

ت اااااااااا ُ  ااااااااااْرُء أن ي ْجتاااااااااااب  لُج  ااااااااااُ  الم   ال   ي ْطم 
 

اااااالُ    بِااااااالق ْول مااااااا لاااااام ي كُااااااْن ِجْسااااااًرا ل اااااا ُ الع م 
 

  :وقوله

هاااااااا احاااااااة الكُبااااااار   ف ْلااااااام ت ر   ب ُ اااااااْرت  بالر 
 

ل اااااااااا  ِجْساااااااااار  ِمااااااااااْن الت ع اااااااااابِ    تُن ااااااااااال إال  ع 
 

في البيت الثاني حسًنا، ال يرى في البيت األول، ومرد هذا ( الجسر) وهنا، يرى الجرجاني أن للفظة     

 .حسن اختيار الشاعر للتركيب االستعاري

 

                                                             
 . 7، صالنظرية االستبدالية لالستعارةيوسف أبو العدوس، : انظر  - 7
 .  ، صاللغة واإلبداع، مبادئ علم األسلوب العربيشكري عياد، : انظر  -  
 . 1، ص، دالئل اإلعجازالجرجاني  -  
 .  7م، ص   7، 7باريس، ط -، ترجمة، حال صليبا، منشورات عويدات، بيروتاالستعارة والمجاز المرسلميشال لوغورن،   -  
 . 1، ص، دالئل اإلعجازالجرجاني  -  
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 :الخاتمة

عند الجرجاني مبينًا أن االستعارة تقوم على عالقة ادعاء الشبه  وختاًما ناقش البحث مفهوم االستعارة     

كذلك  ن،بأن اللفظ يجرد من معناه األصلي بين طرفي االستعارة، ال عالقة نقل المعنى؛ ألن النقل قد يوحي

تم مالحظة تعدد أنواع االستعارة عند الجرجاني، ويمكن ردها جميعًا إلى نمط واحد وهو االستعارة 

ا من مهوصفد مصطلحي الغرابة والعدول بوأخيًرا تم رص ،استثنينا االستعارة غير المفيدة إذا ما المفيدة،

عند الجرجاني في األسلوبي الحديث، مع مناقشة مالمح الغرابة في االستعارة  مرادفات مصطلح االنزياح

ري، مؤكدًا على أن حديث االنزياح التركيبي، واالنزياح االستبدالي، واالنزياح االستعا :ثالث نقاط، وهي

 .الجرجاني في غرابة االستعارة دليل واضح على التفكير األسلوبي عنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قائمة الم ادر والمراج 

عبد الحليم النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة،  :، تحقيقتهذيب اللغةاألزهري، أبو منصور دمحم بن أحمد،  .7

 .القاهرة

 .م11 7، مكتبة لبنان، بيروت،المحيطمحيط البستاني، بطرس،  .7

 .م377 ، عالم الكتب الحديث، إربد، األسلوبية وخ ائص اللغة الشعرية ،بودوخة، مسعود . 

 .م   7دمحم رشيد رضا، دار المطبوعات العربية، :، تحقيقأسرار البالغة ،عبد القاهرالجرجاني،  .4

 .م   7، دار المدني، جدة،  شاكر، ط، تحقيق، محمود دمحم دالئل اإلعجاز ،، عبد القاهرالجرجاني . 

، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، أثرها في األساليب العربية -تطورها -االستعارة، نشـأتها ،شخنون، محمود السيد . 

 .م11 7

 .م   7،   ، الرسالة77حوليات كلية اآلداب، الحولية النظرية االستبدالية لالستعارة،  ،أبو العدوس، يوسف .1

 .م   7، انترناشونال، مدينة الصحفيين، 7، طاللغة واإلبداع، مبادئ علم األسلوب العربي ،عياد، شكري . 

مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة : ، تحقيقالعينالفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد،  . 

 .الهالل

، 7باريس، ط -منشورات عويدات، بيروت، ترجمة، حال صليبا، االستعارة والمجاز المرسل ،لوغورن، ميشال  .73

 .م   7
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 .تدار صادر للطباعة والنشر، بيرو. لسان العربابن منظور، جمال الدين دمحم بن مكرم،   .11

 .م 33 ، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، االنزياح في التراث النقدي والبالغي ،ويس، أحمد  . 7

 ،7المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،ويس، أحمد  .11
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 "هاستعمر بن  و التي نحيااالستعارة  "

 المفهوم المعرفي لالستعارة

 

 أم السعد حياة. د

 2أستاذ مشارك، جامعة الجزائر 

 أستاذة تحليل الخطاب والدراسات التداولية

 

 

 "هم الذين يفرضون استعاراتهمأولئك الذين يوجدون في موقع السلطة  "

 اليكوف وجنسون

 والصور المجازية يمكن استخدامها لتمرير التحيزات وفرضها بشكل خفي، "...

 ...."فالمجاز يقوم بترتيب تفاصيل الواقع لنقل رؤية معينة 

 عبد الوهاب المسيري

 

 

 

 

 

 

 :تقديم

والصدق،  المعنى والفهم والحقيقة والتأويلب ثارة في مجال النقد والتحليل غالباالمطارحات المتعلقت      

اإلنساني النقدي وكلها مفاهيم لها جذور في أطاريح فلسفية ولغوية وبالغية عديدة يتقاسمهما التراث 

التواصل والتبليغ والتعبير،  االستعماالت اللغوية المختلفة هو برمته، ألن جوهر العالقات الكامنة وراء

، لكن كثيرة هي التواصالت التي رطا لتحقيق هذه الغايات المتعددةوح شومن المفروض أن يكون الوض

أو لنقل التي ال  ،، فمن أين نبع إشكال االستعماالت اللغوية المعقدة أو المركبةينتابها الغموض والتعقيد

للتعقيدات الموجودة في الذهن؟ وإذا سلمنا أن  هل المشكل في اللغة أم اللغة تجل  ؟ تطرح معناها بسهولة

العالم أشد وضوحا مما نعتقد فلماذا حين تُستعمل اللغة كوسيط لنقل فهمنا للعالم تزيده غموضا؟ هل الفهم 
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هل المجاز الذي يستعمله  :لنصل مباشرة إلى ما نريد بطرح هذا السؤال قائم على المشابهة أم المطابقة؟

 تاج لغوي أم ذهني؟اإلنسان في نصوصه إن

غاصت في أوليات لها فساهمت البالغة التقليدية في محاولة منها لسد تساؤالت المعنى ومعنى المعنى      

في  ت التقليدية كانت تخوضشرطها الحضاري المختلف من بيئة ألخرى، إال أن جميع البالغا

األمر بالدالالت وغموضها فالسبب ، وإذا تعلق وتبحث في إنتاجها وطرق توظيفها االستعماالت اللغوية

البالغة كأحد علوم اللغة ، لهذا اختصت دية التي انزاحت عن لغة االستعماليعود إلى بنية اللغة غير العا

بتجنيد ترسانة مفاهيمية استمدت  ، وعُرفت"دراسة الصور ثم المجازات "في األكثر أهمية ورواجا

التي  ،لية في االستعماالت الشعرية والنثريةيشرعيتها من مجمل ما يمكن إيجاده من صنوف تعبيرية تخي

تخرج بلغة لها سحر يختلف عن طابع اللغة العادية، فعكفت البالغة تركز على المجاز وتدرس االستعارة 

، بل ذه األساليب البالغيةإلى إنتاج ه توالكناية باحثة في أغوار المعنى ومعنى المعنى، لكن دون أن تلتف

ابتعدت عن المجتمع والمنتج والمتلقي، ، ووالمقارنات والمشابهات ظلت حبيسة الجمل والتراكيب والقرائن

هذه  ساد في ، ففي تعاملها مع االستعارةليس هذا حال البالغة العربية بل حال أغلب البالغات الكالسيكية

أن االستعارات جزء من االستعماالت البالغية ترتبط باللغة غير العادية، تمثيل  ":مفاده اعتقاد البالغات

البالغي، كما ساد اعتقاد أن التصورات البالغية تنصب في األلفاظ وليس للتصورات الشعرية والزخرف 

"، لهذا يمكن االستغناء عن االستعارة دون جهد كبيرطةأو األنش في التفكير
 
. 

ألن هذه األخيرة كرست  ،القفزة النوعية التي غيرت مجرى دراسات المجاز مع اللسانياتلم تأت      

ف عر  ، ضمن بنية النص الذي يُ صدت أوجه اشتغال االستعاراتى الجملة، ورمقوالت البنية، واالنغالق عل

العالقات التي  المحصورة، في مجموعباعتباره متتالية من الجمل، فلم تستطع اللسانيات بأدواتها المعرفية 

باعتبارها انزياحا هذه األخيرة رست دُ  ،أن ترى خلف تشكالت االستعارات وما تقوله ،تتم بين الجمل

  .ا، وعن ملقيها ومتلقيها وطريقة فهمه لهرصد على مستوى الجملة باستقالل تام عن السياقات المولدة لهايُ 

متأثرة بمخلفات  تدرسها في ذاتها ولذاتها ،ظلت اللسانيات البنيوية مخندقة ضمن أطر وحدود الجملة     

واضحة ومحايدة تماما، ال تحمل أي أن اللغة ال بد أن تكون  "المنطقية التي ترى الفلسفة الوضعية

مضمون أخالقي أو عاطفي، على أمل أن تصبح حسب تصور أصحاب الفلسفة الوضعية، شفافة تماما، 

وموصلة بشكل كامل، وقادرة على تمثيل الواقع، ويمكن من خاللها للقارئ أن يمسك بواقع صلب متماسك 

عية، فثمة تقابل بين قوانين العقل وقوانين ومحدد، بل يفترض الفكر الوضعي أن مثل هذه اللغة طبي

ومثل هذه اللغة أقرب ...الطبيعة، فكلمة أسد تشير إلى الحيوان الذي يحمل ذلك االسم الموجود في الطبيعة،

...."إلى لغة التجارب العلمية والمعادالت الرياضية والعلوم الطبيعية
 
. 

                                                             
، 002 ، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، المغرب الطبعة الثانية، االستعارات التي نحيا بهاجورج اليكوف ومارك وجونسن،   

 .  ص
 41 ،44 ، ص002 ،   ، دار الشروق، طاللغة والمجاز، بين التوحيد ووحدة الوجود: عبد الوهاب المسيري  
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وراء  اسببكانت التي  ،تعكسها اللغة كجزء من الطبيعة ،قوانين العقل واضحة في تركيبهامقولة  إن     

بمعنى جعلت اإلشكاليات المتعلقة فالوضعية واللسانيات المتأثرة بأسسها دراسة المعنى والبحث فيه،  تالفي

لكن كانت تبحث ، الوصول إلى ما يقوله النص عبر جمله ج حيز اهتمامها ألنها لم تكن ترومالمعنى خار

أساس تكويني ان مجرد ا دراستها للصور والمجاز فكفلت عن المعنى لتحقيق غايتها، أم  في بنية النص فغ

 . لجمل النص بعيدا عن أبعاده المجتمعية وتشكالته الخطابية

البالغية قفزة نوعية، أوال تغيرت أسس االهتمام البالغي مع الدراسات التداولية التي قفزت بالدراسات      

 ،الجملة متجاوزة الطرح اللساني الضيق الذي يبحث عن المعنى الحرفيخطت إلى أبعد من  ألنها

"التداوليات بالمعنى المشتق وبالخصوص المجاز "اهتمتف
 

درست  :، هذا من جهة، ومن جهة ثانية

، في استعمالها االستعارة في أبعادها التواصلية، أي في سياقها الواقعي، ضمن تشكالتها وتلقيها أيضا

من االستعمال الحرفي إلى التوظيف المجازي المليء  ركزت على خروج االستعارةكما ومقاصدها، 

المضمراتـب
 

، التي تحتاج للسياق اللغوي وغير اللغوي لفهم معناها الثاني المتخفي وراء المعنى الحرفي، 

اولي يعود إلى وهنا ال بد من استدعاء السياقات الثقافية واالجتماعية لفهم االستعارة، خاصة أن التحليل التد

ثه الشعبي المليء بالخرافات واألساطير التي والذي يتقاطع مع استعماالت الفرد لمور الذوق العام تشكالت

المعنى الحرفي بل قد يرتبط  االستعاري دائما نازحا عن تختلف من بيئة ثقافية ألخرى، فال يكون المعنى

حيان تكون جمل استعارية وفي كثير من األ بالسياقات العامة المحيطة بمستعمل ومتلقي االستعارة،

الحقا في التداولية   (لبر وولسنيسب) دون وجود استعارة في بنائها اللغوي وهذا ما سنراه مع مستعملة 

 .المعرفية

وتحليلها اتخذت مكانا ( والمجاز بشكل عام )دراسة االستعارةب مسار التداولية الغني لكن المؤكد أن     

زوايا نظر متقاربة ومتباعدة، نقلت من جهة من التداوليين بأشكال متعددة ومختلفة، وبارزا عند أغلب 

حجم اختالف معرفي وثقافي لتصوراتهم في دراسة االستعارة كما أنها عكست جهودهم المضنية في 

تستطع لم  ،محاولتهم اكتشاف استعماالت اإلنسان للغته التي تطرح إلى حد الساعة مشاكل ال حصر لها

نية التي ستنقلنا من حيز االستعمال إلى حيز لها الدراسات التداولية أو العرفها الفلسفة التحليلية ولن تححل

باحثة عن منبعه في الذهن وتشكالته،  ن االستعمال االستعاري للغة،اإلدراك طارحة نفس السؤال ع

                                                             
 . 7 ، ص 0 0 ، ترجمة إدريس الخطاب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، فنون النص وعلومه: فرانسوا راستييه   
، ترجمة ريتا خاطر، مراجعة جوزيف شريم، مركز دراسات الوحدة العربية، المضمر: كاترين كربرات أركيوني: من المهم العودة إلى كتاب  

موضوع "، أين خصصت فصال كامال لدراسة المحسن البياني ودوره اإلضماري والتخيلي والتواصلي، وصرحت أن 002 لبنان، الطبعة األولى 

ديدا حول فكرة أن المحتويات المضمرة على اختالف أنواعها قادرة في بعض الظروف أن ترسي أسس وجود المحسن البياني، طرحنا يتمحور تح

، ومزجت في دراستها ما بين التحليل البالغي  7 ص" ومن هنا نفهم بوضوح أكبر كيفية ترابط إشكالية المحسنات البيانية مع إشكالية المضمر

لي، فاعتمدت من جهة األساليب البالغية الكالسيكية لكنها لم تعتبرها نماذج، فوقفت عند الظواهر البالغية التي أهملتها البالغة القديم والتحليل التداو

إذا ما كان في وسعنا أن نجد حال من خالل المصطلحات النظرية التي ...يجب تجنب إدخال مفاهيم جديدة: "الكالسيكية، متأثرة في ذلك بقول سيرل

 . 71 ، ص"تصرفنا أصالهي في 
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كبيرا من عملية فهمنا لذواتنا تشكل جزءا  "، إبداعا جديدا للحياة لتصبح االستعارات عند الكوف وجونسن

"تعطي معنى لحياتنا...
 
. 

حقل التداولية المعرفية، ما بين  متبقي على اجتهادات بعض من أسسواسيركز عملنا في جزئه ال     

المؤسس  "االستعارات التي نحيا بها "من خالل كتابهما المهم  Johnson وجونسن Lakoffالكوف 

 théorie de la نظرية المالءمة، نطعمه باألمثلة المعروضة في لرؤية تفاعلية تجريبية لالستعارة

pertinence  لبر يدان سبكما عرضهاDan Sperber ولسوندردر وDeirdre Wilson، بحث ف

نأخذ المفاهيم الجديدة لالستعارة كجزء مهم من نسقنا التصوري، ونفهمها  مااالستعارة غني جدا خاصة حين

 .نى الذهنية والمفاهيم التجريبيةبانطالقا من أبعادها المعرفية والثقافية، وتجذرها في ال

ربط مفهوم االستعارة واستعماالتها ومقاصدها نرمي إلى لكن  ،فقطليست غايتنا عرض المقوالت      

إلى فكرة  سيوصلنا فيما بعد ، ألن ما قدمه الكوف وجونسون من طرح عميقبجوهر وجودناووظائفها 

في الخطابات اليومية وأبعادها السياسية واالستعمارية والسلطوية، وهو ما تبناه أيضا  إنتاج االستعارات

ي ظل ف ستعارات والتحيزاتاالفي طرحه لقضية  "اللغة والمجاز "في كتابه  عبد الوهاب المسيري

ورسم صورنا عبر استعارات، لنصل إلى غاية تثبت ضرورة تقعيد  ،الهيمنة الغربية على الفكر والسياسة

التي تعصف بأوطاننا  االستعارات الكبرىالدرس البالغي التداولي المعرفي في الثقافة العربية لمواجهة 

األعمال  وليست حكرا علىومية وأفكارنا وصورنا، االستعارات تغزونا ألنها متداولة في الخطابات الي

 .في الدراسات البالغية القديمة لية كما كان سائدااألدبية والجما

  :االستعارة من الميتافيزيقا إلى الفزيقا  -1

وتغير األسئلة ورؤية اإلنسان لنفسه وللكون  ومع تطور العلوم واستفحال الماديات في عالمنا المعاصر     

واستبدلت بأسئلة الفيزيقا،  الميتافيزيقا التي تضع مسافة ما بين اإلنسان والطبيعة،والطبيعة تضاءلت أسئلة 

الماديات،  لطغيان ألن المسافة بين اإلنسان والطبيعة تقلصت لدرجة أصبح فيها اإلنسان منحال في الطبيعة

دراسات  بعدما كان مفارقا لها، في ظل هذه التغيرات تطورت العلوم وتبنت رؤى مختلفة نبعت منها

فلسفة اللغةمثل  وفلسفات
2
باعتبارها واحدة من أهم المباحث الفلسفية في العقود األخيرة من  ":التي عدت 

تعدد المراكز، وهذا ما أدى إلى ووالكمونية  يرجع إلى تصاعد معدالت الحلولية القرن التاسع عشر، وهذا

في عالقتها بالواقع والذات المدركة بالموضوع اهتزاز فكرة الكليات والثوابت، وبغيابها تنشأ مشكلة اللغة 

                                                             
 .7  ، ص االستعارات التي نحيا بهاجورج اليكوف ومارك وجونسن،   

 
، أين 221 ، دار التنوير، بيروت، الطبعة األولى، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد: صالح إسماعيل عبد الحق: من المهم العودة إلى مؤلف  

د فالسفتها ومدارسها وسياقات نشوئها وتطوراتها، ليتبين القارئ جذور ومنابت التداولية من أصولها قدم بحثا فصل فيه جذور فلسفة اللغة متوقفا عن

، واألهم أيضا العودة إلى كتاب جون ..األولى التي انطلقت من فلسفة اللغة، كما قدم فرقا ما بين فلسفة اللغة والتحليل اللغوي، والفلسفة التحليلية

، أين يجد   0 ، ترجمة وتقديم صالح إسماعيل، المركز القومي للترجمة، مصر، ع، الفلسفة في العالم الواقعيالعقل واللغة والمجتم: سيرل

 .74 ص. القارئ تطورات فلسفة اللغة إلى فلسفة العقل، واجتهادات سيرل المتأخرة حول المعنى ومعنى المعنى
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إن مشكلة اللغة تحاصر اإلنسان في عالم الصيرورة الكاملة، أي عالم التغير : المدرك، وكما قال فوكو

"الدائم، حيث ال يوجد مركز وال يوجد ثوابت
 
.  

عد النص أحد تشكالتها تي يُ مع غياب الثوابت انطلقت مساءالت تهتم باألبعاد المتعددة والمختلفة للغة ال     

بل أصبحت مقولة النص ومن ثمة  ،البارزة فلم تعد الجملة أساس التواصالت اإلنسانية كما كان سائدا

 )الثالثيانهيار فبعد  ":المقوالت القديمة وعوضت بأخرىالخطاب تحتل الصدارة مما أدى إلى تجاوز 

وليات إن المشاكل التي تعالج حاليا في التدا ...عوضته، فإن التداوليات هي التي (النحو، البالغة، المنطق

ليست التداوليات بديال بسيطا للبالغة القديمة، إذ تعيد التداوليات إشكاليتها  ...كانت مطروحة في البالغة

مصنفة ضمن نظرية أفعال الكالم التي تعالج الظواهر التي كانت  -أ: تسقطها في مجالين رئيسيين هماو

"نظرية الحجاج التي تعالج الفصاحة المنسلخة عن أجناسها -جازية، بالصور غير الم
 
. 

النص وتطويرها للمقوالت البالغية جعلها خير وريثة للبالغة على دراسة التداوليات  تركيزإن      

هي هنا تتعارض مع أسس فلسفة  ،القديمة، خاصة أنها لم تتوقف عند المعنى الحرفي بل بحثت في المجاز

 ":شكال البالغية التي كانت تعدهاالتي ألهمتها االهتمام بالخطابات اليومية ال األدبية، بعيدة عن األاللغة 

"عقبات في وجه الشفافية المثالية الموجودة في اللغة
1

، لكن التداوليات حتى وهي تهتم بالنص اليومي 

نية ت التداولية والعرفالدراسا وجدته مليئا بالمضمرات واالستعارات التي القت اهتماما منقطع النظير في

غير مهتم  فال نجد باحثا تداوليا واحداالمعاصرة، بل أصبحت محور أبحاث الكثير من أعالم التداولية، 

إلى كربرات إلى غرايس وسبلبر وولسن والكوف وجونسون وبول  searl رلبدراسة االستعارة من سي

ريكور
4
. 

في هذه الدراسات الرؤية التي يتبناها بعض الفالسفة الذين أرادوا  االهتمام المتزايد باالستعارةيُفسر      

الخروج من الحلولية الفجة التي جعلت اإلنسان متماهيا مع الطبيعة، بالبحث عن فروق تجسد تعالي 

عوالم ال يمكن  اإلنسان عن الطبيعة دون العودة إلى الميتافيزيقا، ومن ثمة وجدوا أن االستعارة تفتح أبواب  

 . عة أن تطأها وإن كانت مادتهايبللط

في عالقتها  اللغةـن تقديم أراء مختلفة إلشكالية تتعلق بعالتداوليون مهما اختلفت مشاربهم لم يتوان      

، هذه الثالثية التي تجعل كالمنا دائما يحيل من جهة إلى جزء صغير من العالم المحيط به أو الفكرو العالمـب

                                                             
 .10 ص : اللغة والمجاز: عبد الوهاب المسيري  
 . 7 ص: فنون النص وعلومه: فرانسوا راستييه  
 . 7 ص : المرجع السابق 1
 :ينظر هذه الكتب لبعض أعالم التداولية المهتمين باالستعارة 4

 Lakoff : Contemporary Theory of metaphor.Combridge; 1992; 

Cathrine Kerbrat-Oreccioni; La connotation:Presses Universitaires de lyon;2eme édition; 1983. 

Searl, John; Metaphor 

 J L Morgen; Observation on the pragmatics of metaphor; in metaphor and thougtd; edited Cambridge university 

press; 1981.  

 . 00 الشرق، المغرب، ، أفريقيا (ط.د)سعيد الغانمي، ناصر حالوي، : أيفور أرمسترونغ ريتشاردز، فلسفة البالغة، تر

 .001 ،المركز الثقافي العربي المغرب،   سعيد الغانمي، ط: ، تر(الخطاب وفائض المعنى)بول ريكور، نظرية التأويل 
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، تكون أقل استقامة ووضوحا وترتيبا مما هي عليه في الفكر، وهنا تنبع إشكالية من أحداث موقف ما

ألفكارنا بل هي صورة  امطابق يافخطاباتنا ليست تجل. la représentationالتمثيل بارزة تتعلق بقضية 

تشابكا في أغلب حاالته يكون الوسيط لغويا، وهنا تزداد األمور  لها يمر عبر وسيط، تمثيلعنها فقط، أي 

سات العرفانيةالدراتنبري  يكن مطروقا بالحدة التي راحت ليفتح باب مساءلة لم
 
بالبحث في  مواجهتهل 

واسعة، هذه  بناءالذي تحيل عليه سيرورة  العالمو اللغةفبين البنية الذهنية والتجريبية للكائن اللغوي، 

، لهذا المستوى المعرفيتتم في  البناءسيرورة زيائي، يالسيرورة ال تعكس بناء اللغة وال العالم الف

نجد في المستوى كما ، معناها في المستوى المعرفيألن العبارات اللغوية ليس لها معنى في ذاتها فـ

، هذه األخيرة كائنة بين اللغة والعالم الفضاءات الذهنية، والروابط بين االستراتيجيات المعرفية: المعرفي

 .الذي تحيل عليه

نحن ننظر إلى  "ال يمكن للغة إال أن تكون حلقة ضمن سلسلة تشكل المعنى والفهم وتمثيل العالم،  ذلكب     

اللغة باعتبارها مصدرا للمعطيات التي يمكن أن تقود إلى مبادئ عامة بصدد الفهم، والمبادئ العامة 

"تستلزم أنسقة كاملة من التصورات وليس كلمات أو تصورات فردية
 

الكوف حسب  ،، وحين نتجاوز

هذه األطر الضيقة التي نرى من خاللها اللغة ككل بمعزل عن األبنية التصورية، يمكننا  ،وجونسون

نتمون خلف االستعماالت االستعارية اليومية التي يلوكها أفراد م صول إلى األنساق المعرفية المتواريةالو

ألن لها أنسقة تصورية مشتركة غذتها سيرورات  ،أداءاتها االستعارية إلى جماعات ثقافية تنسجم مع

تاريخية واجتماعية وثقافية، جعلت ضمنها االستعارات الموظفة منسجمة مع كلية هذه البنى التصورية 

"تجاربنا في العالم اأساسه :"التي
1

، هذا العالم الممتد على حضارات وثقافات لها أنسقة تصورية مختلفة 

"زيائية التي تترعرع فيهايالبيئات الف "ومتنوعة بحسب 
4
. 

 :ق التصوريةااالستعارة قفزة نحو األنس -2

لها انطالقا من البعد يقة اشتغاواكتشفا طر ركز الكوف وجونسون على السيرورات الذهنية المعقدة،     

 ألكثر أهميةعُدت اكركيزة  اللغةاعتمادا على ، االستعارة أداة للفهمالكفيل الوحيد الذي يجعل التجريبي 

مع مرعاة حركية االستعمال وسياقاته وأبعاده الثقافية التي تبين على كيفية اشتغال نسقنا التصوري،  لداللةل

دورا  :"فهي جزء من نسقنا التصوري الذي يلعب ذلك، وباليومية ناجزء مهم من استعماالتأن االستعارة 
                                                             

 :، ينظر2ص une science générale du fonctionnement de l'esprit" العام الشتغال الفكر بالعلم"يعرفها جون بيار   
Jean pierre dupuy; Aux origines des sciences cognitives; Edition la découverte; paris.1994 

من أجل تطوير  ....."اللغة، والتفكير، واإلدراك، والتخطيط: أهم ممتلكات وقدرات الفكر اإلنساني......وصف وشرح"موضوع العلوم المعرفية  -

 :من أهم مهام العلوم المعرفية هو التقليل أيضا من غموض مقولة التمثيل، ينظرولهذا .... التمثيلنظرية العلوم المعرفية تم التوجه نحو 

: Daniel Andler :Calcul et représentation : les Sources ; in Introduction aux sciences cognitives ; Sous la 

direction  de Daniel Andler ; Nouvelle édition augmentée Gallimard ;  1992 et 2004 ; p13. 

، الدار العربية للعلوم، بيروت، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى نظريات لسانية عرفنية األزهر الزناد،: كما يمكن العودة إلى كتاب

والذكاء دراسة أساسها هي جملة من العلوم التي تدرس اشتغال الذهن :"بقوله ، أين قدم عرضا ألهم النظريات في العلوم المعرفية، وعرفها0 0 

 .2 ص..." تظافر االختصاصات تساهم فيها الفلسفة وعلم النفس والذكاء االصطناعي، وعلوم األعصاب واللسانيات واالنتروبولوجيا
 .2  ص:  االستعارات التي نحيا بها  
 .10 ص: المرجع نفسه 1
 . 1 ص: المرجع نفسه 4
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ير منه ذو طبيعة استعارية، فإن كيفية ، وبما أن نسقنا التصوري جزء كبحقائقنا اليوميةمركزيا في تحديد 

"تفكيرنا وتعاملنا وسلوكاتنا في كل يوم ترتبط بشكل وثيق باالستعارة
 
. 

الطرح التقليدي لى جوهر عملهما القائم على نفي ال يمكن فهم طرح الكوف وجونسون ما لم نركز ع     

ظاهرة ترتبط أوال باألفكار واألنشطة، أما فهي  "كونها ال ترتبط ال باللغة وال بألفاظها، في فهم االستعارة

"ارتباطها باللغة فمشتق فقط من االرتباط السابق
 

هي التي تعد  سيرورات الفكر البشري ، لهذا كانت

النسق التصوري البشري مبني ومحدد استعاريا، فاالستعارات  "أن (أي )في جزء كبير منها،  استعارية

"استعارات في النسق التصوري لكل منافي اللغة ليست ممكنة إال ألن هناك 
1
. 

ان أدلة كثيرة تثبت ما يطرحانه من قضايا مثيرة جدا لالهتمام، يتوقفان عند جمل استعارية الباحث يقدم     

بمعزل عن سياق  فهم هذه االستعارات ال يتأتى موظفة يوميا في استعماالت العديد من الناس، لكن

 ، لتأكيد ضلوع النسق التصوري في إنتاج وفهم هذه االستعاراتالمستعملة فيهالثقافية االستعمال في البنية ا

، فهم من سياق االستعمالتُ لكن ، ألن داللتها غير موجودة دائما في الجملة، تصورا استعارياالتي اعتبراها 

لن وارية، دعيه لفهم التصورات االستعنستإننا  منها، الجزء المضمرفي ظاهر العبارة بل في  غير المتجلي

الذي يقوم  المعنى المجازيإلى  المعنى الحرفيروج في طرق تفكيرنا من بالخ "إال الفهم هذا لنا يتسنى

"تعاريةالسالمرتكزات التجريبية للتصورات ا" على
4

المرتكزات التجريبية االنتقال الذي يتم في  تبرر لنا، 

 ، في كونهسواء كان استعارة أو كناية ،نفهم المجاز هنا ال مجازيا، على أن وأهل يكون حرفيا  ،الفهم

التداولية المعرفية وأسس ما خروجا عن اللغة العادية، علينا أن نطرح هذه األفكار خارجا ونحن في 

 .من تصورات غير نمطية في قراءة وفهم االستعارة والتصور االستعاري تعرضه

جزء كبير من البنية التصورية للغة ذو طبيعة  ...تصوريةعطى من خالل بنية معنى جملة ما يُ  "فـ      

استعارية، والبنية التصورية أساسها تجربتنا الفيزيائية والثقافية، وبذلك فالمعنى ال يمكن أن يكون متجردا 

هذا لتالي فالصدق يتأسس على الفهم، لبا ...وموضوعيا فهو يقوم دائما على اكتسابنا لنسق تصوري معين

ت لها معان تالزمها أو معان تسند إليها بشكل موضوعي، والتواصل ال يمكن أن يكون نقال الجمل ليسف

"لهذه المعاني فقط
1

 .وال متطابقا معها، 

كانت محل مساءلة من قبل  ،في الباب التداولي مركزية وحساسة المجازيو المعنى الحرفيتعد قضية      

نجدهما حلال   Deirdre Wilsonوولسون Dan Sperberلبر يالعديد من التداوليين، فإذا أخذنا دان سب

ياق ب سيحدد بحسازنا بين المعنى الحرفي والمجازي، الذي المسألة بجدية، حينما قدما أمثلة بسيطة وو

 .ينقص الحساء الملح: ماري تقول لبيار :االستعمال ومضمر الخطاب، فمثال عبارة

                                                             
 .  ص: المرجع السابق  
 .17 ص: المرجع نفسه  
 .4 المرجع نفسه ص 1
 .17المرجع نفسه ص  4
 .20 ص: االستعارات التي نحيا بها 1
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هي الفكرة التي تريد ماري تقاسمها مع بيار؟ األمر مفروغ منه هو كون الحساء  ما: يقول الباحثان     

قبول هذا القول يعني وجود قاعدة الحرفية، أي أخذ معنى القول  ولكن لماذا مفروغ منه؟ إذن، الملحينقصه 

بطريقة  ا يقولبشكله الصريح، حسب هذه القاعدة حين يلفظ المتكلم قضية تقريرية فإنه يضمن لنا حقيقة م

التي مع الفكرة  identique تتماهى القضية التي يعبر من خاللها المتكلمالقاعدة الحرفية  حسب"، آلية

 ressembleتشبه  ما سيفعله الباحثان هو اعتبار أن القضية المعبر بها من قبل المتكلم، يريد توصيلها

التي يريد توصيلهاالفكرة 
1

بين الفكر واللغة  تطابقيريد الباحثان نسف قضية الحرفية أصال بنفي وجود ، 

تمثيلبل هناك 
 
أرسم لك خريطة أمثل لك فيها الطريق إلى منزلي أن  ا، ال يمكنني وأنالتشابهقائم على  

  .جزئي له قائم على تشابه تمثيلتكون الخريطة متطابقة مع الطريق، بل هي 

تح أبوابا وتف ،باب اإلبداع والمجاز واالستعارة في كثير من األحيانأساسية ألنها تفتح  التشابهفكرة إن      

تشابه، لكن ال حديث عن المطابقة في حديثنا عن قاعدة الحرفية، لذا نقول أنه لدينا أخرى وهي التحيز والال

االستعارة : مثل ما نجده فيبه فيه حاالت تخرق فيها الحرفية قاعدة الحرفية أساسها أيضا التشابه، والتشا

 .والسخرية

 ،هذا الكتاب مكشط للعقل: لتوضيح األمر يقدم الباحثان مثاال آخر     

Ce livre est un décapent de cerveau 

 .في معناها الحرفي، ألنها استعارة فال يمكن فهم الجملة

 ! ما ألذه: تقول، ماري أكلت دواء مرا: أو في مثال

ة ساخرة ال تتطابق مع الفكرة التي تريد ماري تمثليها، لهذا اعتبرت االستعارة نحن أمام جمل     

والسخرية في البالغة الكالسيكية انزياحا عن قاعدة الحرفية
1

على المستمع أن يصل إلى المعنى الضمني ، 

، فحين ..النفسيسياق واالستعمال والعامل المستغال عالقة التشابه وربطها ب الذي يريد المتكلم إيصاله

فإذا  ،ما بين القول الصريح والضمني، عالقة المكشط بالكتاب مثال تشابهتستعمل االستعارة هناك عالقة 

فكل استعارة هي استغالل  ":كان التشابه في التواصل العام مهمال، فحضوره في االستعارة ضروري

"...أو الحجم لتشابه في المعنى
 

هذا : العالقة وجودها مثلما حدث مع مثال ، لكن في أحيان أخرى تفتقد هذه

ميائية وبين يالكتاب مكشط للعقل، كيف سيفهم المستمع ما يريد المتكلم قوله، ما العالقة بين المادة الك

                                                             
1  Voir; Deirdre Wilson et Dan Sperber; Ressemblance et communication; In Introduction aux sciences 

cognitives; sous la direction de Daniel Andler. Edition Gallimard. 1992 et 2004. P224. 
من بين أهم ما يطرح في الدراسات التداولية والمعرفية، تناولها أعالم وفالسفة متعددون ومن بينهم سبلبر La représentation  قضية التمثيل   

هل يمكن ألفكارنا أن توضع على الورق؟ طبعا ليست أفكارنا التي : "، حين شرحا الفكرة بهذه العبارة،"المالءمة"وولسون في كتابهما المشترك 

لهذه األفكار ال يمكن  تمثيلاألكيد أن ما يتجلى في السطح هو ..."  لسوداء، أما أفكارنا فهي دائما باقية في عقولناعلى الورق ولكن بعض العالمات ا

 :ينظر .لما يجول في فكرنا ولكنه تمثيل استعمل وسيطا معينا، أو استعان بالوسيط الذي رآه مناسبا لنقل ما يريد نقله مطابقةاعتباره صورة 

Voir Dan Sperber et Deirder Wilson ; La pertinence , Communication et Cognition, traduit de l’anglais par 

Abel Gerschenfeld et Dan Sperber, les Editions de minuit, 1989 ; P11 
3  Voir; Deirdre Wilson et Dan Sperber; Ressemblance et communication; p225. 
4 Ibid: p240. 
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الكتاب؟ فال يوجد تشابه إال ما قدمته االستعارة، وهنا أشار الكاتبان إلى أن مفهوم االستعارة الكالسيكي ال 

 .معنى له هنا

إذا كان الكتاب غير مفيد فلماذا لم يعبر الناقد : يحاول الباحثان تقديم المالحظات بإعادة طرح السؤال     

 ؟ لماذا لم تقل األقوالاألدبي عن فكره بوضوح؟ وإذا كان الدواء مرا لماذا احتاجت ماري لقلب المقولة

يمكن للصيغة الحرفية نقله، كثر، شيئا آخر ال أتضيفان معنى االستعارة والسخرية ألن ؟ بشكل صريح

فاستعارة ناجحة ال يمكن أن تفسرها عبارة حرفية بدون أن تفقدها  ":وهذا ما يهمله التحليل القديم

"معنى
 
لكي تظهر للمتلقي و ،لكي تبدي تحكمها في مرارة الدواءفماري مثال عبرت بطريقة ساخرة  ،

لكن  ،من ظاهر العبارةمعناه كتشف تعاريا ال يُ شجاعتها، كما أن معنى الجملة األولى يمكنه أن يكون اس

  .لسياقمن مضمره الذي نصل إليه بإعادة بناء ا

، فتريد ماري منه الحديث، ، ربما بيار ال يتكلمبيار وماري جالسان على طاولة األكلفي المثال األول ف     

عنى المجازي الحساء ينقصه الملح، وهو يتذوق الحساء ويعلم أن الملح ال ينقصه فيفهم الم إنل فتقو

ما من أجل أن ، أو ربما تقول له هذا بنبرة ، وهو أن حديثه معها هو ملح طعامهاالمضمن في خطاب ماري

 .يعطيها الملح مثال

ويربط النص بمعنى  ،والتأويالت المعانيفأخذ معنى العبارات في أبعادها الحرفية يتلف الكثير من      

وعلينا هنا أن نفتح مسألة جد مهمة تتمثل في بناء االستعارات التي يمكنها أن تقدم وحيد حرفي وصادق، 

لنا عوالم جديدة وإمكانات في رؤية للحياة بشكل إبداعي، لكنها من الممكن في الوقت نفسه أن تُستغل 

استغلت في اتجاهها المعاكس وسخرت لخدمة النوايا االستعمارية  وتصبح خطرا على نسق تصوراتنا إذا

وهذا أمر وارد ونعيشه في يومياتنا الخائبة ، الناعمة المرتبطة بالقضايا السياسية واالقتصادية الكبيرة

رؤيتنا لعالمنا وألنفسنا ولآلخر، هذه االستعارات  ستعارات التي تشوه دواخلنا وتغزوونحن نقبل كل اال

ة التي كنا نحيا بها أصبحت تقتلنا بتعبير مجازي أفرز في مجتمعاتنا العديد من االختالالت التصوريالتي 

 .نا الذهنيةهشمت جزءا كبيرا من بنايات

؟ لماذا ال يمكن أن ننتج استعارات  ومتى وبأية طريقة نالكن كيف استطاعت االستعارة أن تستغل     

دنا الهش ونبني تصورات رمزية ندافع بها عن وجودنا الذهني مضادة نقلب بها على األقل موازين وجو

 استعارات تحيينا بعد كل المهازل التي تحيط بنا وتقتلنا؟ إبداعوحقنا في 

 :نا وتقتلنايتحي التصورات االستعارية -3

 صدق االستعارةلم يغفل الكوف وجونسون عن هذه القضية بل خصصا لها فصال كامال تعلق بمقولة      

لهذا كثرت في ، التي تبنى لها اقتضاءات معينة ومسوغات تكون تحقيقا الستغالل سياسي واقتصادي ما

ستعارات المسمومة التي غزت الساحة العالمية وقدمت تمثيالت خربت تصورات عالمنا العديد من اال

                                                             
1  Ibid; p226. 
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 التي وظفتها االستعاراتلعالم بواسطة ل لها، واستباحت غزوا جديدا كات ال حصروذهنيات وقادت إلى تفك

التي متى سادت جعلت  ،سائدة في الثقافةالالنزعة الموضوعية  ، وأهمها أسطورةواألساطير التي تبنتها

استعاراتهم للمستغلين والمستعمرين فرض  تسمح، وهذه األسطورة هي التي مطلقاو دائما الصدق صدقا

مطلقة وموضوعية بصفة على الثقافة
 

، فأي سلطة مهما كانت خادعة بامتياز فأسطورة الموضوعية، 

الباحثان بضرورة تقديم تحليل للصدق  طالب تبحث عن صدق االستعارات لتفرض استعاراتها، لهذا

لمشؤومة أو على األقل التنبيه ستعارات التخليص العالم من وطأة هذه اال متحرر من أسطورة الموضوعية

 .خطورتها إلى

المتلقي بالخطابات المنتجة  ةتوعيلالجديد، فتح الكوف وجونسن باب االستعارة وبناء النسق التصوري      

ة مموهة لحقائق يقولها تعبيري ت، ومجازالها اقتضاءاتها التي تبدو حرفية لكنها تطرح استعارات خطيرة

ربطاه بغزو  في غاية األهمية و باب، وهاهاربنا وسلوكاتنا دون أن نعي سمومثر في تجوتؤ ما خطاب

 د في خطابات سياسية سلطوية طامحة لطمس، ألنها تتردألنساقنا التصوريةالجديدة بعض االستعارات 

 عدد كبير"على العالم، فإن كان  سلطةمن لهم من قبل  من خالل االستعارات المفروضة ابنيهت ،ما حقيقة

ال أن عددا كبيرا آخر منها فرضه أصال ممارسو السلطة من استعاراتنا نشأ في ثقافتنا منذ تاريخ طويل إ

"والتجارة واإلعالن ووسائل االتصال ن وزعماء مجال األعمالمن زعماء وسياسيين ودينيي
 

، لم يكن 

الباحثان على  رضية واقتضاءات جوهرية، لهذا ركزيبنوا لها أما لم فرض هذه االستعارات  تسن لهملي

 .فعل بهاقضية الصدق والحقيقة حين تكون في يد السلطة ماذا يُ 

بل فرضته اإلدارة األمريكية، تمثل  ،لتشريح هذه الفكرة انطلق الباحثان من مثال استعاري روجت له     

، هذا خطاب "أعلن عليها حربا معنوية "حين مرت أزمت الطاقة على أمريكا و في خطاب كارتر

لكن االقتضاءات االستعارية تخفي  ،صادق ه؟ ربما ظاهر ي بامتياز، هل هو صادق أم كاذباستعار

قو، حسب طريقة الكثير من الحقائق عدوا، وحربا،  ذا فتحنا باب اقتضاءاته، نجد، إcatégorisation لةالم 

من أجل نداء و ...ر جيشألهداف، وإعادة التنظيم، وتحضيا لتحديدتخطيطا و، ومهددا وأمنا قوميا

التضحيات
1
. 

من يتأمل استعارة الحرب يجدها قد سلطت الضوء على حقائق معينة وأخفت أخرى، وهذه الحقائق      

تها بالكثير من الصور التي شحذت استعارة الحرب المعنوية وأعطتها دفعا لم يكن ظاهر االستعارة لف  

بلباسه،  هي طبعا صورة العربييوحي به، فبدأت الوسائل اإلعالمية تعمل، فالعدو أخذ صورة، 

طال والتضحيات لخوض الحرب تحتاج إلى تهديدات، اإلنذار بالهالك الوشيك إذا لم يستعد بعض األب

أجل تخريب عالم اآلخرين وتجديد طاقاتهم،  منلهم التجنيد وخوض معارك للدفاع عن حياة اآلخرين بتقب

                                                             
 .21 ينظر الكوف ص  
 .21 ص : االستعارات التي نحيا بها  
 .12 : المرجع نفسه 1
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العالم واقتصاده وإعالمه، فيروجون استعاراتهم  منطق االستعارة الصادقة التي يكذبها من يتحكمون في

ها من خالل صور السلم وحقوق اإلنسان والدفاع عن حلها ومطامالصادقة التي تخفي اقتضاءات تشكُ 

 .وكلها استعارات تخفي عبر رنينها الجذاب طبول الدمار الذي يغلف الجزء الثاني من العالم ،الحريات

ال للبحث في  ؛االقتضاءات التي تحفها ذه االستعارات عبر إعادة بناءه تسييقيدعو الباحثان إلى لهذا      

اإلدركات واالستنتاجات التي تستتبع االستعارة واألعمال التي  ":لنظر فيلصدق االستعارة أو كذبها لكن 

 تقرها، ففي كل تفاصيل حياتنا، بصرف النظر عن السياسة والحب، نحدد الحقيقة من خالل االستعارات

.." ونتصرف بموجبها
 

، هذا أهم ما يخرجنا من األسطورة الموضوعية إلى النزعة التجريبية دون 

أو ما  ،السقوط في األسطورة الذاتية التي لها أخطاؤها كما بينها الباحثان وهما يعرضان النزعة التجريبية

كد على أهمية بعض الذي يبرز الخلل الموجود في األسطورتين، ويؤ أطلقا عليه التأليف التجريبي

الستعارات جديدة، من أهمها رؤيتنا للعالم التي ال وتلقينا المقوالت المركزية في استعمالنا وفهمنا وإبداعنا 

يجب أن تحمل منظارا واحدا ينطلق من الذات ويبقى فيها، على هذه الرؤية أن تكون مرنة متفاعلة مع 

عطى من خالل بنية معنى جملة ما يُ  "فهم هذه االستعارات ونعطيها معنى، فـ نلزيائي والثقافي يفلالمحيط ا

جزء كبير من البنية التصورية للغة ذو طبيعة استعارية، والبنية التصورية أساسها تجربتنا  ...تصورية

بنا الفيزيائية والثقافية، وبذلك فالمعنى ال يمكن أن يكون متجردا وموضوعيا فهو يقوم دائما على اكتسا

الجمل ليست لها معان تالزمها أو معان فهذا لبالتالي فالصدق يتأسس على الفهم، و ...لنسق تصوري معين

"تسند إليها بشكل موضوعي، والتواصل ال يمكن أن يكون نقال لهذه المعاني فقط
 
اع بل هو وسيلة  إلبد ؛

 .حقائق جديدة

تاجا واستقباال رؤية تصورية تسائل االستعارة إنن تمنحنا النزعة التجريبية التي يقدمها الباحثا     

التشبث بمعناها دون فتح االقتضاءات التي تحفها في كل مجال تستعمل فيه، ولعل المجال  لعدم ،واستعماال

 من األكثر خطورة الذي ختم به الباحثان كتابهما هو المجال السياسي واالقتصادي الذي تستعمل فيه الكثير

 .واستالبه اآلخر دي ظاهرها حيادا ويخفي مضمرها حقيقة الحط من قيمة اإلنسانالتي يب االستعارات

استقدم  هذا المؤلف الذي عُد من بين المؤلفات المؤسسة للتداولية المعرفية،في من خالل ما جاء      

للدوافع  امستجيبوباألنساق الثقافية،  امرتبطوالتصورية  من البنية اجديدا لالستعارة نابع الباحثان تصورا

حاسة جديدة  لقد جعل الباحثان هذه االستعارةعلى أسس تجريبية،  امتكئو، والنوازع الذاتية والموضوعية

خالل هذا التصور خالف  من ،، وآلة جوهرية للوصول إلى المعنىمن حواس اإلنسان يدرك بها وجوده

"األفكار المعاصرة حول اللغة والمعنى والصدق والفهم ":الباحثان
1

 واشتغالهما نحول وجها مفهومهما ب، 

                                                             
 . 2 ص: المرجع السابق   
 20 ص: المرجع السابق  
 .20 ص: نفسه  1
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"ماهية اإلنسان "اليومي بحثا عنالستعارة ليالزم الخطاب ا
 

، وأنزال البحوث التداولية العرفانية من 

تمعه مقوالتها المجردة المتعالية وراء منطق اللغة والعقل والفلسفة، وربطاها بقضايا اإلنسان في مج

 .وعالمه المعقد

ية، حول اهتمام الكوف باالستعارة اإلنساني، الذي يُسخر النظرية خدمة لقضية سامهذا الهاجس      

ليتخصص في دراسة االستعارة في الخطاب السياسي، عقب ما حدث بعد حرب  هؤتواصل عطا امشروع

حلل الكوف الكثير من ، حين تصبح أداة تدميرية تقتلليصل إلى خطورة االستعارات الخليج األولى، 

 دور التفكير االستعاري في دفعنا إلىهو  ما :"من أجل أن يفهمت التي كان يستعملها الزعماء االستعارا

"الحرب حافة
 
. 

يمنحنا مشروع الوعي باالستعارة وربطه براهننا رئة ثالثة نتنفس من خاللها اللغة بأبعادها ومقاصد      

مثل هذه الضرورة المعرفية الملحة رؤية بر على الباحث الذي ال يحمل استعمالها الملغمة، يشق هذا األم

رطها تأزم األوضاع عندنا على مستوى الفهم والخطاب والتلقي، آن لنا بعد أن وقف عمالقة من تالتي يش

أمثال عبد الوهاب المسيري الذي سخر مشروعه المعرفي باحثا ودارسا ومنقبا عن أسس اشتغال الفكر 

التحيزات الممارسة على المستضعفين من قبل اآللة االستعارية  ربي والصهيوني تحديدا متلقفا أبشعالغ

ستعارات تواكلية مثبطة لعزيمة واالستعمارية الفتاكة، أن نعود لدراسة خطاباتنا الراهنة وما فيها من ا

، ما هو دور التفكير االستعاري الذي دفعنا إلى الخيبات" :لنسأل ،تابعا نسان العربيا اإلنسان، حتى غداإل

هو التفكير االستعاري الذي كان سائدا في منبت حضارتنا العربية ودفعها إلى قمة العقل واإلنتاج وما 

 ؟  الحضاري

                                                             
 .20 ، صنظريات لسانية عرفنيةاألزهر الزناد،   
 0  ص ،1  ، مجلة عالمات، المغرب، العددالرؤية التداولية لالستعارةعيد بعلبع،   
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 نظرية الجمال في النقد العربي القديم

 

 خلود الشديفات. د

 المملكة األردنية الهاشمية

 

 الملخص

ما يمت بصلة إلى كل بحسه إلى  اومشدود ،ما هو جميل بكللق التعبفطرته على  ااإلنسان مطبوعدّ يع      

الرغبة في البحث عن كل  إشباع تحقيقإلى محاولة يسعى  ذلك، وبالجمال بمختلف أشكاله، وشتى تّجلياته

 ،أدبوإبداع،  من به من أشياء، حيطيما إلى في نظرته أو ، ذاته ، سواء في نظرته إلىما يمكن أن يتذوقه

 .، ما يجعله يقترب من مراده وحاجته إلى االكتفاء الجماليونوفن

يعكس إال أنه يبقى  ،الرؤىكذلك و ن اختلفت النظريات فيه سواء القديمة منها أو الحديثةإإن الجمال و     

والتي إليه ما يشعر به اإلنسان تجاه األشياء من زمن إلى آخر، ومن مكان إلى آخر ولكن مع فارق النظرة 

دينية وقد تكون أو ، تكون نفسية؛ ذلك لبواعث عديدة قد جميلة في الواقع من فرد آلخر تكون جميلة وغير

 . ثقافية

العالقة التي و الجمالمفهوم : أساسية وهي محاورعن للحديث البحثية هذه الورقة من هنا جاءت      

، أما تحدثوا فيه ن  م  بين  اختالف  ن جاء في الجمال موتطوره حديثًا، وكذلك أبرز ما  قديًماباإلنسان تربطه 

 .ا فيهقديمً العربي النقد جمال ونظرية ساحة الحديث فيه عن الالمحور األخير فقد تركت م

 

 

 المقدمة 

أن يرى األشياء الجميلة، ويسمع على إلى الجمال، فهو دائم الحرص يميل إن اإلنسان بطبعه      

مطلبه من خالل وقوفه زمنًا فالمظهر الجميل يحس ويتذوق كل جميل، واألصوات الجميلة، بل يلمس 

بحثه في اإلنسان ولم يقف شغف ، هعره، وتارة يتأمل وجه، فتارة يصلح من هندامه وشطوياًل أمام المرآة

بيته  والمشرب، حيث اجتهد في تجميل والمأكل المسكن جمال، بل تعدى إلى فقط ال عند المظهرالجمعن 

 ةمن جدران الكهوف لوحاتخذ لم يغفل اإلنسان اعتناءه بالجمال حيث وحتى قديًما  ،تزيين طعامه وشرابهو

بالحياة يعبر عن نشاط الصيد، وهو النشاط نابض وتم تصويرها في حراك ، المختلفةرسم األشكال ل
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من خالل رسومات وذلك  ترسيخ وجوده،أو ذكراه فكأنه يسعى إلى تخليد ، الرئيسي إلنسان الكهف آنذاك

تصنعتكلف أو  مادون أقبل على ذلكوتلقائًيا حيث جميلة، 
 
. 

وخلوده، ويدفعه إلى ذلك حيث التعبير التلقائي عن روح اإلنسان  وهنا يكمن جوهر الجمال والفن     

جماليًا، فيقوم بإيداع هذه العاطفة في  في طبيعته البشرية التي تنحو به إلى التعبير عن ذاته تعبيًرا غريزة

من أجل تحقيق المتعة لنفسه عن طريق المشاهدة البصرية،  المادة المحسوسة؛ لكي تبقى بعد أن يفنى

وللقيمة الجمالية التي ارتبطت بتلك األشكالوالتي تحولت فيما بعد إلى تذوق للحس الفني 
 
 . 

 ورغم اهتمام اإلنسان بالفن منذ القدم بشكل عام وبالجمال خاصة، إال أنه لم يتأمل جوهر الفن تأماًل      

فلسفيًا إال في عصر متأخر، ويمكن تفهم هذا األمر في ضوء مسيرة الفكر اإلنساني، فالفن أواًل وأخيًرا 

مل دوًما يأتي بعد هذا النشاط، فإن كانت الفلسفة هي الدهشة التي تحدثها فينا كما يقول نشاط عملي، والتأ

 .الفيلسوف مارتن هيدجر، فإن الفن هو التعبير الرمزي عن هذه الدهشة

ورغم أن ثمة شبه اتفاق بين الفالسفة على أن جوهر الفن هو الجمال إال أنهم اختلفوا بعد ذلك حول جوهر 

؟ فما هو الجمال: "الجمال "هذا 
 
  

 :تعريف الجمال

أن الجمال انفرد بأكثر من تعريف عند مختلف المفكرين في مختلف ( م 99 )لقد ذكر إسماعيل     

ظر المختلفة في فهم ماهية العصور واألمكنة، حيث أن هذه التعريفات ال تشكل أكثر من وجهات الن

تتميز بطبيعة مرنة كما هو الشأن في الجمال، فإن من  ذلك يرجع إلى أن المفاهيم المطلقة والتيو ،الجمال

 .الطبيعي أن يختلف الناس في فهمها

إنه ليس من الغريب أن يختلف الناس حول الجمال ومفهومه، بل الغريب أال يختلفوا، فهم يختلفون فيما      

ين الجمال وغيره هو أكثر وضوًحا وتحديدًا من الجمال، ولعل بعض هذه االختالفات ترجع إلى الخلط ب

مة، ذلك أن األشياء المألوفة قد تبدو لنا جميلة بعكس األشياء غير ءالصفات والقيم مثل المتعة والمالمن 

في العقائد والتقاليد واألجناس والبيئات الزمانية  االمألوفة، والعكس صحيح أحيانا، بل أن ثمة اختالف

األحجام وما إلى ذلك ما يؤثر في تذوق الجمالوالمكانية والطبائع البشرية واألشكال واأللوان و
 
 . 

، بالضم والياء  ":المعاجم العربية معان  عدة منهافي اللغة في  "جمل "مادةفقد ورد ل      رجل ُجماليُّ

لق على التشبيه بالجمل لعظم تام ،عضاء  ضخم األ المشددة بالجمل في طولها " وشبه النَّخل ،"هالخ 

﴾ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ﴿:قال هللا تعالى الجميل، مصدر ":والجمال، "وضخمها
 
، 

                                                             
على    1 إبريل  1 تم استرجاعه في  م،  1 فلسفة الجمال والفن لدى هيجل من منظور الفلسفة المثالية المطلقة، السلطان، سليمان،  -  

 html-http://salsultan.blogspot.com/2013/04/1.1:الرابط
 (. 1 )، العدد مجلة القسم العربيم،   1 غوري، دمحم علي، مدخل إلى نظرية الجمال في النقد العربي القديم، -  
 .، مرجع سابقم  1 هيجل من منظور الفلسفة المثالية المطلقة، فلسفة الجمال والفن لدى السلطان، سليمان،  -  
 .  دار الفكر العربي: م، القاهرة 99 ، عرض وتفسير ومقارنة -، األسس الجمالية في النقد العربيإسماعيل، عز الدين - 
 .6: النحل -  

http://salsultan.blogspot.com/2013/04/1-1.html
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لق، وقد الجمال الحسن يكون في الفعل: وقال ابن سيدة ،أي بهاء وحسن جمل الرجل بالضم جمااًل  والخ 

مال ،وجمال بالتخفيف فهو جميل ء وجميلة، ثم عرضت له امرأة حسنا والتشديد امرأة جمالء بالضم والجُّ

 ":وكذلك الجمال يقع في الصورة والمعاني، ومنه ما ورد في الحديث الشريف ،"جمالء أي جميلة مليحة

والمجاملة المعاملة بالجميل، "أي حسن األفعال كامل األوصاف" إن هللا جميل يحب الجمال
 
 . 

على التفريق بين م التقويمي الذي ينطبق الحكعلم موضوعه  ":نهأفقد عرف الجمال على  "الالند "أما     

"الجميل والبشع
 

وبهذا التعريف فالجمال علم معياري تماًما مثل المنطق أو فلسفة األخالق، ولكن ما ، 

يجعله أشد عسًرا هو موضوعاته التي تتسم بالذاتية، كما أن هذه األحكام مرهونة بخصوصية الثقافة 

 .والتاريخ

وم الجمال في اللغة يقع بين الصفات المحسوسة من وما يلحظ مما جاء في الجمال أعاله، أن مفه      

الضخامة والطول والعظمة وبين الصفات المعنوية في الخلق وحسن األفعال واألوصاف والمعاملة 

 .والمعاني، فضاًل عن كونه علم إطالق الحكم على الجميل وضده اآلخر

أطلق عليه مصطلح االستطيقا والذي  إن أول من وضع تعريًفا لعلم الجمال هو بومجارتن؛ وذلك حينما     

الدراسة  :الجمال اصطالًحا نبيل أبو علي بأنه عرفقد و، دركات الحسية أو المعرفة الحسيةيعني علم الم

كل تفكير فلسفي في الفن، وكذلك العلم : ورد للجمال تعريفات كثيرة نذكر منهاهذا و ،للنشاط الجمالي

علم المبادئ أو الصور القابلة لإلدراك : الجمالي، أيًضا من تعريفاتهالمتعلق بالشعور الجمالي أو اإلحساس 

نذكر منها على سبيل المثال ال ، الحسي، فضاًل عن التعريفات التي تناولت الجمال من زاوية مفهومه

العلم الذي يدرس عالقات  :بأنه العلم الذي يبحث في الجمال ومقاييسه ونظرياته، وهو كذلك: الحصر

الجمالية بالواقعاإلنسان 
 
.  

العلم الذي يبحث في الجمال والفنون الجميلة، : في حين يرى العلماء أن أشمل تعريف لعلم الجمال هو     

ويختص بتوضيح فكرة الجمال كسمة مميزة لألعمال الفنية، كما ويضع المبادئ السليمة التي تكمن وراء 

قيمة للجمال على الذوق ال على الجمال وحده؛ إذ ال  فمجال البحث في هذا العلم ينصب، حكام الجماليةاأل

الفنون الجميلة التي تزخر بالجمال وليس نحو جمال الطبيعة، إال إذا  والجمال هنا يتجه نحو ،إن لم نتذوقه

تمثلها الفنان بأعماله وألبسها زخارف ابداعاته وبثها اشراقاته
 
 . 

هو إال نشاط عقلي فلسفي يعي الجوانب  ما: المتتبع أن الجمالآنفة الذكر يلحظ  وبالنظر إلى التعريفات     

الحسية واإلدراكية ويركز عليها؛ ألنه محسوس ومبثوث في الطبيعة والفنون وكذلك فالجمال ال يختص 

قيمة مميزة، كما  اي بدونها ال يعتبر العمل الفني ذها سمة لألعمال الفنية التدّ عيبل ؛ بفكرة الجمال فحسب

                                                             
 .ثدار الحدي: القاهرة م،3002لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين،  -  
 .63 : ، ص منشورات عويدات، ط: م، بيروت 11 خليل، أحمد خليل، موسوعة الالند الفلسفية،  -  
 :على الرابط   1 / /6 م، تم استرجاعه في   1 ، المنهج الجمالي رؤية نقدية، النقد التطبيقي والدراسات النقديةالصاوي، دمحم عبد المجيد،  -  

alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=64898-http://www.rabitat 
 .م، المرجع السابق  1 ، المنهج الجمالي رؤية نقدية، النقد التطبيقي والدراسات النقديةالصاوي، دمحم عبد المجيد،  -  

http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=64898
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 ال لم يضع المبادئ فحسب بل ويشترط فيها كذلك أن تكون سليمة حتى يصدر عنها أحكاموأن الجما

 .صحيحة

  :أراء الفالسفة حول الجمال

فوه االعتماد على مفهوم الجمال والقيمة الجمالية من عرّ  حاولحظي الجمال باهتمام كبير، فقد      

والنظريات وتضاربت في بعض األحيان وفي بعض مفهوم الفن، كما وقد تعددت اآلراء  وآخرون اعتمدوا

إن الجمال : األحيان تعذر على بعضهم تعريف علم الجمال، فال يتجاوز تعريفهم له بأكثر من كلمة كقولهم

إن األشياء التي نتحدث عنها بكثرة هي عادة : صعوبة تحديد الجمال بقوله" ديدور "هذا وقد أكد  ،هو نفسه

وذهب وول ديورانت إلى  ،قل، وتساءل عن كيفية اتفاق الجميع على وجود الجمالالتي تكون معرفتنا بها أ

تجد عقاًل يسأل لماذا كان الجميل  إن القلب يلبي نداء الجمال ولكن قّل أن: صعوبة تحديد الجميل، حيث قال

 .هو العلم الذي يضع لكل شيء موجود قيمته: جمياًل، وكما هو واضح فإن علم الجمال

قد اعتمد فالسفة اإلغريق في تعريف الجمال على عبارات كمية ومكانية؛ فالموسيقى انتظام في هذا و     

األصوات وجمال الفن التشكيلي انتظام في الن سب
 
.  

هم حول الجمال كٌل على حسب نسيجه الفكري، حيث تصور ئفي آراوهكذا فقد ذهب الفالسفة      

االنسجام الذي ينظم : اد متصارعة، إذ رأى أن الجمال هوهيراقليطس الكون صيرورة النهائية بين أضد

أن الفكرة األساسية التي طّورها  "أسموس الذي أشار إلى.أما األستاذ ف ،الكون في هذا الصراع الدائم

وال غرابة أن ينحو  ،إن الجمال هو تعبير عن انسجام األضداد: هيراقليطس في ميدان علم الجمال تقول

ي الكون، فتغدو الفكرة المركزية فيه هي التضاد كما هو الحال في التراجيديا الفن منحى الجمال ف

اإلغريقية
 
.  

وبالنظر إلى مفهوم الجمال من وجهة نظر سقراط، فإنه يرى أن الجمال ما هو إال مفهوم من المفاهيم      

أنواعها ينبغي في رأيه فالفنون على كافة " هو تحقيق الفضيلة والخير المطلق الغائية؛ إذ أن هدف الجمال

وكثيًرا ن، شعراء بأنهم ال يعقلون ما يقولوأن تحقق لإلنسان نفعًا ما أو خيًرا معيًنا، وكثيًرا ما وصف ال

أيًضا ما الم الرسامين على أنهم يكتفون بتحقيق الجمال الظاهري وال يتعمقون في التعبير عن الجمال 

الباطني وتوضيح معالم الخير
 
.  

ساس أفالطون فيرى بأن الفنون تكتسب جمالها وفقًا لمقدار محاكاتها للطبيعة، والتي هي في األأما      

 أي عالم العقل المطلق لدى أفالطون، لذا فإن الفن يعتبر تقليد التقليد" الُمثل "محاكاة ناقصة تشدو إلى عالم

                                                             
 http://aljsad.org/showthread.php?t=43919:  على الرابط  11 /  /1 م، تم استرجاعه في  11 ، إلى علم الجمالمدخل  -  
 .حاتم سلمان، دار الفارابي: م، تر 11 ، جذور المادية الديالكتيكيةكيسيديس، ث،  -  
م، مجلة التربية والعلم، 113 الحياني، محمود، ألفاظ الجمال في األحكام النقدية العربية القديمة في القرنين الرابع والخامس الهجريين،  -  

 (. )  المجلد

http://aljsad.org/showthread.php?t=43919
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جمال الفن ما هو إال محاكاة  كما وقد ذهب إلى نفس هذا الرأي تلميذ أفالطون أرسطو بأن ،أفالطونلدى 

للطبيعة؛ إذ أنه يعمل على تطهير النفوس من االنفعاالت الّضارة
 
.  

نقد ملكة  "مؤسس فلسفة الجمال في العصر الحديث في كتابهدّ والذي يع" طكانمانويل إي "ومن ثم جاء     

كم يتميز عن الحكم إلى الجمال من خالل الحكم الذي نصدره على الجميل، وهو ح ، حيث نظر"الحكم

العلمي وكذلك عن الحكم األخالقي، فالقضية الجمالية ليست أخالقية وال معرفية، ولكن هي باألحرى 

قضية ذوقيّة مرهونة بالذاتي والجمالي الذي يحقق االستحسان عند الفرد؛ ذلك حينما نتمعن في شيء جميل 

لكي نميّز الشيء هل هو جميل أو غير  ":طكانيقول   ،خارجيبغائية معينة أو بأي نفع  من دون أن يرتبط

( ربما مرتبطة بالفهم )جميل، فإننا ال نعيد تمثل الشيء إلى الذهن من أجل المعرفة بل إلى مخيلة الذات 

 ، ونعني بذلك أن المبدأ الذي يعيّنه ال يمكن أناوشعورها باللذة واأللم، وبالتالي ليس منطقياً، بل جمالي

يكون إال ذاتيًا
 
. 

ما توصل إليه من ف كر ووجهات  ومما تقدم نستنتج بأن الفالسفة ومنذ القدم كٌل منهم أخد يُقدم خالصة     

الشيء ) نظر حول الجمال ومفهومه، فمنهم من جعله بمثابة المنظم لما في هذا الكون من متناقضات

أما حديثًا فقد ، ن وأرسطو، ومنهم من ربطه بالطبيعة ومحاكاتها كما فعل فالسفة اليونان أفالطو(وضده

تؤكد الحكم على األشياء من خالل تذوق الفرد للجمال " طكان "حينما جاءت أفكارتبلورت فلسفة للجمال، 

 .كجمال، دونما غاية مقصودة أو منفعة

 :العربي الجمال ونظرية النقد

كمادة وماهية هو موجود وبالنظر إلى ما تقدم من أراء حول الجمال، فإن المتتبع يلحظ أن الجمال      

ومحسوس في جميع العصور وامتدادها، بداية بالعصور القديمة وانتهاًء إلى العصور الحديثة وعند جميع 

ولكن مع فارق التناول والطرح واالهتمام به كنظرية قائمة وخاصة ، م سواء العربية منها أو الغربيةاألم

 ية له تم تناولها بالنقد والتحليل؟ عند العرب، فهل اهتم العرب بالجمال وبتأسيس نظر

لقد ع رف اإلنسان قديًما الجمال، حيث لم تكن هذه المعرفة إال معرفة أولية اشترك فيها جميع الناس      

 اإلنسانمثّل أحد مظاهر حياة تاج الشعري العربي القديم، يبصورة أو بأخرى، فما وصل إلينا من اإلن

ورغم ذلك لم تكن هذه  ،وتذوقه لمظاهر الجمال والقبح فيهالكون  العربي الفكرية، وكذلك نظرته إلى

المعرفة بالمعرفة الواعية؛ إذ إنها جاءت كنتيجة للتأمل والتركيب وبمعنى آخر كانت معرفة بسيطة قائمة 

راء ذات قيمة فكرية آوكذلك  ،هووجهات نظر على الحس، حيث وصلت إلى أن تكون فكرة عن الجمال

كبيرة
 
.  

                                                             
 .، مرجع سابقم  1 فلسفة الجمال والفن لدى هيجل من منظور الفلسفة المثالية المطلقة، السلطان، سليمان،  -  
 .3   - 1  :المنظمة العربية للترجمة، ص: م، بيروت 11 غانم هنا، : ، ترنقد م لكة الحكمط، إيمانويل، ك ان    -  
 . مكتبة الخانجي، القاهرة: م، دار النشر  9 قدامة، ابن جعفر، جواهر األلفاظ،   -  
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إن النظرية الجمالية عند العرب لم تتبلور حتى اآلن كنظرية متكاملة؛ ذلك ألن تطور تاريخ الوعي      

الجمالي فيها لم يتمثل بعد في تاريخ الفكر العربي بوضوح تام، إذ لم يتناولها أحد من الفالسفة العرب 

متميزةتناواًل مستقاًل واعيًا؛ ألن البداية غير واضحة وكذلك عناصر التكوين غير 
 
. 

 ، فهذه الكلمة لم ترد في تراثنا وال في تراث"نظرية "وعليه فإن الفالسفة من العرب لم يعرفوا لفظ      

، والتي تعني التفكير والتأمل "نظر "الحقل المعرفي للنظرية هي كلمة  غيرنا، وإن أقرب الكلمات إلى

يظهر إال في كثيًرا، وأن مصطلح نظرية لم  وقد شاعت هذه الكلمة في تراثنا ،الشيء والتوقف عند والتدبر

عبد والقاضي الجرجاني، وابن قتيبة، وابن سالم الجمحي، : أما الفالسفة والمفكرين أمثال، العصر الحديث

أو يتحسس عندهم مالمح  القرطاجني وغيرهم، فيمكن أن يتلمس وحازم ،ابن رشيقوالقاهر الجرجاني، 

نظرية
 
.  

دراسات حديثة عن التراث النقدي ينحصر في أهون الدوائر العملية دون أن  إن أغلب ما قُدم من     

ن النقد العربي القديم قد تم تناوله باتجاهين مختلفين؛ إ :ويذكر طه أحمد إبراهيم، بتأصيل نظرية ينشغل

ن قام بدراسة اآلداب الغربية من علماء، حتى تبينوا ما فيها من أصول: االتجاه األول ائقه، النقد وطر م 

ن لم يتمكن : أما االتجاه الثاني. ومن ثم حاولوا فرض ما درسوه على آراء النقاد والفالسفة العرب القدماء م 

 من الوصول إلى الدراسات الغربية، فاكتفى في مباحثه النقدية عند ما كتبه األقدمون دونما أن يطوره أو

أن يؤصله
 
.  

الجمال ضمن خطاب عام، حيث كان ينحصر في البيئة الصحراوية في الجاهلية مع  لقد تعامل العرب     

فقد رأى الجمال فيما حوله، فتمتع به، بل ووصفه  الذي عاش فيها وإليها انتهى، التي بدأت مع البدوي

وصف األطالل التي كانت وعبّر عنه بطريقته، حيث بدأ بالشعر، الذي بث فيه كل أحاسيسه ووصفها، فقد 

من  ؛عنها، ووصف المرأة والصحراء الممتدة والجبال والظباء والفرس والشمس والقمرالظاعنين بتذكره 

أجل ذلك كله فقد أسهب العرب منذ الجاهلية في ذكر الجميل والحسن والقبيح سواء في الطبيعة أو في 

لنظر أما حينما جاء اإلسالم فقد تغير هذا الخطاب إلى ا، معاييرهمالشعر، واضعين شروًطا للجمال حسب 

 .  في األمور من حيث وجه الشرع الحكيم، فانطلق الجمال من جمال هللا تعالى

أما في العصر اإلسالمي فقد ورد عند علماء العرب اإلشارات والمالمح األولى التي تنم عن لمحات      

روح الذي مزج الجمال بنزعة رومانسية صوفية، تحمل في طياتها ال" الفارابي "حيث بدأت مع جمالية،

الشرقية اإلسالمية ما بين الفلسفة الجمالية عند كل من أفالطون وأرسطو، وهذا واضح في كتابه الموسيقي 

الكبير، وقد كان الجمال بالنسبة للفارابي هو تحقيق القيم الخيّرة في األشياء الجميلة من خالل بنائها 

عنده يستطيع التقرب من العقل الفّعال  وترتيبها، كما واعتبر الفن صفة حّسية أساسها التجريب، والفنان

                                                             
 .، مرجع سابقم 99 ، عرض وتفسير ومقارنة -، األسس الجمالية في النقد العربيإسماعيل، عز الدين -  
 . م، مرجع سابق  1 غوري، دمحم علي،  -  
 .9م، ط 93 مكتبة النهضة المصرية، : الشايب، أحمد أصول النقد األدبي، القاهرة  -  
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وتنقية نفسه من شوائب المادة، كما أن العملية اإلبداعية عنده عملية إنسانية بفعل بناء  ،عن طريق نسكه

الفنان الشخصي وإمكانيته الفكرية، وهي نتاج خالق يمكن أن يضفي على جماليات الطبيعة جماالً أكبر
 
 . 

لنزعة الحسية العامة في تفسير الجميل، باعتباره غاية تختلف عن الغايات أما ابن سينا فقد أكد ا     

ولذيذ، بل أن ثمة مفاهيم أثرت في صياغة الجمال  ،ونافع ،خير: ثالثاألخرى، حيث صنف الغايات إلى 

مفهوم التناسق كخطاب ثقافي عام، إذ أن التناسق الحقيقي في طبيعة األشياء : لدى الفالسفة العرب وهي

والتي خلقها هللا سبحانه وتعالى ث ال يشذ فيها شيء عن الفطرة والطبيعة،بحي
 
.  

، حينما تحدث عن حقيقة الحب "إحياء علوم الدين "هإلى الجمال في كتابأما اإلمام الغزالي فقد أشار      

ضاًل والتي وصفها بأنها نزعة حسية ال يدركها إال إنسان سمت روحه، واتسمت بالحب الخالص للخير، ف

عن أن هذا الحب تابع لإلدراك والمعرفة، ثم يذهب الغزالي لبيان الحسن والجمال؛ من أجل أن يوضح من 

األصوات الحسنة واألطعمة اللذيذةخالله أن إدراك الجمال يتعدى البصر، حيث هناك 
 
. 

لة، وهو في الجمال، ذلك حينما ربط الجميل بالفضي" ابن رشد "وال يمكن غض الطرف عن رؤية      

 ، إذ أن الجميل هو الذي يُختار من أجل نفسه،دور الخير وإبانة شأن ما هو سام   توجه أخالقي يطلب تعزيز

وإذا كان الجميل يدل على الخير فهذا يدل على أن الفضيلة جميلة ال  ،وهو ممدوح وخيّر من جهة أنه خير

 امهم امعيار" ابن رشد "برأي  دّ والتي تع النفعية إن هذا الحديث يقود إلى ،محالة ألنها خير وهي ممدوحة

في الحكم الجمالي؛ لذا فهي تدخل ضمن المعايير الجمالية النطوائها على صيرورة البقاء في كل منجز، 

ذلك مع مراعاة ابتكار األساليب التشكيلية لتحقيق هذه الغاية المضمونة ووضوحها، بحيث تجمع اآلراء 

سيما األخالقية، بل وتعزز دورها نتيجة  غي دور المعايير الجمالية األخرى الالذوقية حولها دون أن تل

اقتران الجمال بما هو خير ونافع
 
.  

والذي يعد بحق واضع علم الجمال  ،"أبو حيان التوحيدي "رأي المفكر إغفالبد من عدم  وكذلك ال     

ي النسبي مرة، ومن الموضوعية الحسية العربي، إذ اقترب التوحيدي من المنهج الذاتي أو العقلي الذوق

المعيارية مرة ثانية، وخرج بموازنة فريدة بين االتجاهين، من خالل محاولته تحديد مقاييس ومعايير تحدد 

فأما : يقول التوحيدي ،قلية والذوقية واالجتماعية في آنوتفسر جمال الجميل، ومعالجته للجوانب الذاتية الع

ا من البحث اللطيف عنهما؛ حتى ال يجوز، فيُرى القبيح حسنًا، والحسن قبيًحا، الحسن والقبيح فال بد لهم

مشكلة الجمال والقبح، إذ " التوحيدي" فيأتي القبيح على أنَّه حسن، ويرفض الحسن على أنه قبيح وقد تناول

                                                             
م على   1 / م، تم استرجاعه في أغسطس  1 ، علم الجمال وفلسفته بين العرب والغربالشيال، ماهر،  - 

 http://elbadil.com/2014/08/03:الرابط
 .م، مرجع سابق 99 ، عرض وتفسير ومقارنة -، األسس الجمالية في النقد العربيإسماعيل، عز الدين -  
 .م، مرجع سابق  1 ، المنهج الجمالي رؤية نقدية، النقد التطبيقي والدراسات النقديةالصاوي، دمحم عبد المجيد،  -  
 .الشيال، ماهر، مرجع سابق  -  

http://elbadil.com/2014/08/03
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ا في أم ،جتماعي، الديني، العقلي، الجنسيالحسي، اال: وضع خمسة عناصر تشترك في تكوين الجمال هي

لكي يالئمهم العصر الحديث فقد تأثر العرب بالمنهج الجمالي الذي ذهب إليه الغرب محاولين تطويعه
 
.  

في الحقيقة؛ ألنه ترعرع في  اإسالمي انقددّ ، فإنه يعلنقد العربي القديمض لاما مّر من استعرخالل من      

 ا،نقد إسالميً وحينما يكون ال، الدين الحنيفسماته األساسية من ظل اإلسالم، وتطور بفضل القرآن، وأخذ 

اعتمد على قواعد اإلسالم األساسية، بشري فما هو إال اجتهاد  أنه معصوم من الخطأ،فإنه ليس بالضرورة 

 . ةالشريفحاديث األقابل للخطأ وللصواب، وأما الذي غير قابل للخطأ فهو القرآن الكريم وفإنه  ذلكوب

 

 

 :نتائج البحث

 :خالل ما تقدم اآلتييتضح من 

 .بنية النقد العربي إسالمية كانت تستمد أفكارها من الكتاب والسنة -

ومقدار وفكره الجمال كما عرفه غيرهم من األمم، وعبروا عنه كٌل حسب رأيه عرف العرب  -

 .االهتمام به

 .النقد العربي القديم وقف عليه نخبة من فالسفة العرب والمفكرين -

سيما في موضوع الجمال والذي  أراء ثرية جدًا في كثير من الموضوعات، القدم الفالسفة العرب  -

 .منهم مزيدًا من االهتمام يحتاج

 .تأسيس وتأصيل وتنظيربد له من  ، الايعتبر النقد فلسفة وفكر -

والتعبير عن  بد من استخراجه  وكذلك في البيئة العربية لذا الالعقيدة اإلسالمية، في  جذورجمال لل -

 .الجمال فيه

دّ والتي تع األسس الجمالية في الفكر العربي مستمدة من األخالق التي جاء بها الدين اإلسالمي -

 . جوهر الجمال الحقيقي

العربية في جميع  العقول الفكريةجهود بد من تظافر جميع  الستخراج نظرية للنقد العربي ال -

 .المؤسسات التعليمية

ار التي سبقتنا في النظريات اإلنسانية، لكي نستفيد في بناء نظرياتنا العربية االطالع على األفك -

 . خاصة بناال

 .واألهميةدعم جميع اآلراء الفكرية الفلسفية العربية وحملها على محمل الجد  -

 

 

                                                             
 .م، مرجع سابق  1 غوري، دمحم علي،  -  
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 والمصادر المراجع

 .الكريمالقرآن  - 

 .  دار الفكر العربي: القاهرة، وتفسير ومقارنةعرض  -الجمالية في النقد العربي األسس(.  99 )إسماعيل، عز الدين - 

 .دار الحديث: القاهرة لسان العرب،(. م  11 ) بو الفضل جمال الدينأ، ابن منظور - 

. الجمال في األحكام النقدية العربية القديمة في القرنين الرابع والخامس الهجريين ألفاظ(. م113  )الحياني، محمود - 

 (. )  مجلة التربية والعلم ، المجلد

 .  منشورات عويدات، ط: يروتموسوعة الالند الفلسفية، ب(. م 11 )خليل، أحمد خليل  - 

 1 تم استرجاعه في  الفلسفة المثالية المطلقة،فلسفة الجمال والفن لدى هيجل من منظور (. م  1  )السلطان، سليمان -6

  html-http://salsultan.blogspot.com/2013/04/1.1:على الرابط   1 إبريل 

 .9مكتبة النهضة المصرية، ط: أصول النقد األدبي، القاهرة(. م 93 )الشايب، أحمد  -3

على    1 / ، تم استرجاعه في أغسطس علم الجمال وفلسفته بين العرب والغرب(. م  1  )الشيال، ماهر -1

 http://elbadil.com/2014/08/03:الرابط

 . (1 ) العدد. العربيمجلة القسم . مدخل إلى نظرية الجمال في النقد العربي القديم(. م  1 )غوري، دمحم علي،  -9

، تم استرجاعه في والدراسات النقدية، النقد التطبيقي المنهج الجمالي رؤية نقدية(. م  1  )الصاوي، دمحم عبد المجيد -1 

 alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=64898-http://www.rabitat:على الرابط   1 / /6 

 :على الرابط  11 /  /1  تم استرجاعه في (. 11 ) ،مدخل إلى علم الجمال -  

 http://aljsad.org/showthread.php?t=43919 

 . الخانجي :جواهر األلفاظ، دار النشر(. م  9 )قدامة، ابن جعفر -   

 .المنظمة العربية للترجمة: بيروت (.غانم هنا، مترجم . )نقد م لكة الحكم(. م 11 ) يمانويل، إطن  اك   -  

 .رابيادار الف(. حاتم سلمان، مترجم . )جذور المادية الديالكتيكية(. م 11 )كيسيديس، ث  -  
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- ــانموذج  أيميائي المنهج الس    – المناهج النقدية المعاصرة أزمة

 

 

 

    عـــامر رضــا .د

    (الجزائر )ميلة –ركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوفالم

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الملخص

منها  وأهم المشاكل التي تشكو ،يهج النقدي في تحليل النص األدبتكشف هذه المداخلة عن أهمية المن     

 النقد السيميائي إلى أزمةعلى وجه الخصوص وصوال  السيميائيوالمنهج  المناهج النقدية المعاصرة ،

توصلت لها  التيوالنتائج  وعلى مستوى التطبيق على الظاهرة األدبية، ،(التنظير )على مستوى المنهج

مجال العلوم اإلنسانية من خالل عرضها  فيالظاهرة النقدية ة في تناول تعطي رؤية نقدية حداثي   المداخلة

وصوال إلى تكامل المناهج  أثناء قيامه بأي ة عملية نقدية مراعاتهاالناقد  ىعل جملة من النقاط التي يجب

تناول الظاهرة األدبية نقدا تومن ثم محاولة إبداع نظرية عربية نقدية أصيلة  ،النصانية معاالنقدية السياقية 

      .في هذا الصدد تظافر جهود النقاد المشارقة والمغاربة إبراز وتحليال وهذا من خالل
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 .تكامل المناهج/ أزمة النقد السيميائي/ المنهج السيميائي/ النص األدبي :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  مدخــــل - *

على سبر أغوار الظاهرة األدبي ة وليس غاية في  تعد  المناهج النقدي ة المعاصرة وسائل وأدوات مساعدة     

وتطورت إلى مناهج النقد التى الزمته  حد ِّ ذاتها، ففي البدء كان الخطاب األدبي ثم  كانت الممارسة النقدية،

من خالل البحث عن مقصدية الكاتب، واستقصاء تجليات الخطاب  "نصانية "كانت أو "سياقية "المتنوعة

الفضاءات النصي ة داخل العمل األدبي، لهذا كان فرض أي منهج على وظواهر الفنية، األدبي، واستقراء ال

ومن هنا كان عمل الناقد  ،نقدية منحرفة، ولغة واصفة عقيمة خطاب، أو عمل أدبي ما كفيل بتكريس عملية

ي الموضوعية والروح العلمية في التعامل مع الظاهرة األدبية ألن ه تعامل م نتجة وسط بيئة ع الذات المتحر ِّ

 . واجتماعية وتاريخية ،سياسية

المعاصرة خاصة  النصانية وعليه نجد الناقد المعاصر يتحرى ويبحث وسط المناهج النقدية     

وغيرها من المناهج التي تولي اهتماما " التداولية، أو السيميائية، أو التفكيكية، أو البنيويةأو  األسلوبـية"

وذلك وفق آليات وأدوات إجرائية تتحقق مع النص األدبي المراد ، "كاتبال "ى حساب الناصبالنص عل

استنطاقه أو تحديد القراءة النقدية المناسبة له وهذا لن يتحقق إال  من خالل الممارسات والتجارب النقدية 

سه على مختلف النصوص األدبية الشعرية من أو السردية، و المتواصلة التى يكتسبها الناقد من خالل تمر 

من بين مجموع المناهج النقدية المعاصرة التي تعرضت للنقد الشديد رغم "المنهج السيميائي " هنا كان

 .تخصص الكثير من الباحثين وتمرسهم في تحديد آلياته اإلجرائية للممارسة النقدية الجادة

 :الظروف التاريخية في نشأة المناهج النقدية المعاصرة :المحور األول -1

فعتتل علتى المنتتاهج الستابقة تجلتتت فتتي  ردات "النظريتتات اللستانية الغربيتتة فتي القتترن العشتترين عرفتت     

 وهكتذا، األدب من الداخل والتركيز، أوالً، وقبل كل شيء على اآلثار األدبيتة ذاتهتا التحريض على دراسة



 3 

"األدبية في تحليل النصوص( األلسني )بدأ االتجاه 
( )

صة فتي النصتف خا ،يجابيةإ حدثت تطورات حيث، 

 والنفســي المقـــار ، كالمنـــــهج التــاريخي،) الثتتاني متتن القتترن العشتتترين إذ انحستترت المنتتاهج الس تت ياقية 

الكتون التتي تنبنتي علتى رؤيتة فكريتة للوجتود و" النصـانية "لتأخذ مكانها المناهج  (واالجتماعي والنفسي،

رفضتون اليتوم النقديتة الجديتدة ي تجاهاتفإن أصحاب اال، ، وتعود إليهوالتاريخ واإلنسان فتنطلق من النص

 (الـن ص )تحليتل التنص األدبتي يقتصتر علتى تحليتل فال ينستبونه إال إلتى نفسته، ألن ،نسبة النص إلى مبدعه

للظتتروا االجتماعيتتة والسياستتية واالقتصتتادية التتتي أحاطتتت  وحتتده، دون التعتترض لعالقتتته بمبدعتته، أو

تته فتتي تحليتتل ، فكتتان بتتبعضالد التتة، وعالقاتهتتا بعضتتها  (بنياتــ  )ص، والتتن  ( وحــدات )بمولتتده، ويحصتتر هم 

 "إذ تنطلق من ،هتماما بالغا من األدباء والنقادالمنهج السيميائي واحدا من أهم المناهج النصانية التي لقيت ا

"، والمتمثلة في الرؤية المغلقة للبنية األدبيةنقائص المسجلة على النقد البنيويمحاولة تجاوز المآخذ وال
( )

. 

 (القـار  -الـنص )بتد  متن حضتور طرفيهتا  القتراءة ال صبحت القراءة بديالً من النقد، فلكي تتتم  أ هوعلي     

مكثتتف الل غتتة، وكتتان ( الــن ص )هتتذا الحضتتور إال  إذا كتتان الطتترا األول يتتتم   حواريًتتا تفاعليًتتا، والا حضتتورً 

ميع صور النقد الستلبي، يحتترم رأي األختر متمكنًا من القراءة الواعية مبرأ من  ج (القار  )الطرا الثاني

دون عقتتد أو التشتتكيك فتتي مقدرتتته علتتى الحتتوار والتواصتتتل معتته، كمتتا يحتتترم فتتي الوقتتت ذاتتته تجربتتتته 

ممتتا يستتتدعي تبتتاين  ،تهتتا الفكريتتة والمذهبيتتة والفلستتفيةالشخصتتية، لكتتون النقتتد فتتي النهايتتة آراء لهتتا مرجعيا

 .التفاقا /اآلراء النقدية بين ثنائية االختالا

ها مناهج أقل  سلطة وأخف  وقعًا على النص ونيستخدمقاد الن أصبحالتي  النصانية المناهج وتعد        

فهم القارئ للنص من خالل فتح حوار تفاعلي بين النص  األدبي، وهي تسهم إلى حد  بعيد في تعميق

ا النص، ويكتشف كنوزه وخباياه وأسرا والقارئ، فيستطيع األخير أن  ره وطبيعة عالقاته، ولعل  أهم  يتعر 

المقروئية اليوم  تقد م ،قبل مقاربة النص بمصطلحات ومنهج عليه الباحث هو التسلح يكون ينبغي أنشيء 

االتجاهات النقدية  تحاول "وعليه ،للقارئ مناهج مختلفة عن السيميولوجية والتفكيكية ونظرية التلقي

ية السا "بقة على النصالجديدة النظر في المؤثرات النص 
( )

. 

وإذا كانت اتجاهات النقد العربي تتفاوت في محاكاة نموذج النقد الغربي بكل صورها النظرية      

اقترابا وابتعادا انقيادا استيحاء، متابعة ولهاثا، فإن  هذه االتجاهات تظل متأثرة تأثرا يأخذ  "والتطبيقية 

"شكل اإلنصات السلبي والتبني الجاهز
( )

لك النغمات لت اا تبقى آراء نقادنا مجرد صدى وتردادمن هن، و

ول أن ، ويحافي حين يرددها الناقد العربي ،زفها على سيمفونية اآللة النقديةخر بعالنقدية التي يقوم اآل

                                                
 111 دمشق  اتحاد الكتاب العرب دراسة من منشورات، دراسات في بنائي ة النص الشعري..( النقدية )آلة الكالم  :الجزائري دمحم  -  

http://www.awu-dam.org/book/99/study99/169-m-j/book99-sd002.htm  
 8 -7الجزائر  السيمياء والنص األدبي، منشورات جامعة بسكرة، محاضرات الملتقى الوطني األول، مناهج التحليل السيميائي،: علي زغينة -  

 .   ص ،222 نوفمبر 
ام محم د -    . 22 دمشق  دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب ،في الشعر العربي النَّصُّ الغائب تجل يات الت ناص   :عزَّ

http://www.awu-dam.org/book/01/study01/52-m-a/book01-sd001.htm   
 .2 ص  ،  22 ، النقد األدبي الحديث قضاياه ومناهجه، منشورات جامعة السابع من أبريل، مصر، ط: صالح هويدي -  
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" ، وأنصارا ينتصرون لفكرة الغير على حساب النقد والنص العربي األصيليؤسس لها مناخا ترتكز عليه

يل لمناهج البحث األدبي هو وحدة الحضارة اإلنسانية فكل عناصرها الطبيعية على أن  األصل األص

 مؤثراها وإنما يتصل بسائر ،أحدهما بالحياة منفردا علة ال يستقلفاالجتماعية والسياسية متشابكة متوا

 "رهأن نالحظ آثار تلك العناصر في صياغته وتطو -منهجيا –دب كان علينا ومتأثرا فإذا أردنا دراسة األ

( )
.
 

           :ظاهرة صراع المناهج النقدية 1-1

تتمثل في عدم تحديد  نرى أن هناك مشكلة كبرى ، وصراع المناهج النقدية ضوء الواقع النقدي في     

يتفق عليها جميع النقاد المغاربة نقدية عربية أصيلة  ومن ثم في بناء نظرية ،المصطلحالمنهاج النقدي، و

عُد فحالة والمشارقة، تؤكد تبعية التجدد واالبتكار في الثقافة عامة  الضعف التي نعيشها على عدد من الصُّ

القارئ هو من يصنع الفكر ويقدمه للمتلقي الذي يجد فيه االبتكار  واألدب والنقد خاصة، والمثقف الناقد

ا ما نراه على ساحة األدب والنقد فهناك أشكال غي إلى  ر قليلة انتهتوالتفاعل النقدي دون حساسية؛ أم 

االستالب الثقافي؛ وإلى فوضى النقد ومصطلحاته شلت جميع طرق الفكر والتنظير والغربلة لما يقدم من 

 .غريبة فكلما اخترع الغرب مصطلًحا ما؛ أو منهًجا معينًا هرعنا ننتصر ل ه بلذة تجارب نقدية،

من تجديد  يرهم عما وصلت إليه حركة النقدنعيب على نقادنا القدامى والمحدثين تقص وفي الوقت ذاته     

وهذا  بل كلما ظهرت في الغرب مفاهيم جديدة أقلع نقادنا المحدثون عن تجاربهم السابقة وشككوا فيها،

إن المقاييس الغربية حتى  " يجعل نقدنا رهين هذه الفلسفة العقيمة األمر فيه من التبعية الفكرية والنقدية ما

ذلك ألنَّ هذه المقاييس قد  تطبيقها على األدب العربي خيًرا  حه لن ينتجإن فُهمت أحسن فهم وأص

ً  استخلصت من دراسة أدب "تختلف طبيعته عن طبيعة األدب العربي اختالفاً عظيما
( )

وهكذا لجأ هؤالء ، 

المختلفة إلى استخدام كل حقول  (وحدات البحث )النقاد الباحثون خاصة المشتغلون في الحقل األكاديمي 

وحتى بأصحابها وكأن نقادنا العرب غابوا عن ساحة النقد  ،نقدية الغربية والتغني بمصلحاتهاالمدارس ال

»، وتحقير الذات"التبعية "ويخفي حقيقته التي هي " التقدمية " و" الحداثية "األمر الذي يظهر  "تماما 
( )

. 

أساسها النقد العربي  ت النقدية التىولم يتوقف األمر عند هذا الحد بل هناك العديد من المصطلحا     

وهذا ما تجاهله النقاد المحدثون الذين اشتغلوا في حقل الشعرية  نسبت إلى النقد الغربي، ومن ثم ،القديم

وهذا كل ه كون لديهم مجموعة من التراكمات والتشوهات  والبنيوية والتفكيكية ونظرية التلقي والتداولية،

واإلجرائي في المنهج والمصطلح وحتى في أساليب معالجتهم للنصوص  النقدية على المستوى النظري

لحق بالنص األدبي ضرر  "تناهي بينهم في قراءة النصوص حيثاألدبية وخلق ألوانا من الصراع الالم

                                                
 .  22 ، ص 111 ، النقد األدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، طأصول  :أحمد الشايب -  
دمشق  دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب، (دراسة في نقد النقد لألدب القديم والتناص )المسبار في النقد األدبي :أحمد حسين جمعة -  

 22 :http://www.awu-dam.org/book/03/study03/5-h-j/ind-book03-sd001.htm 
 . 6 ، ص  22 ،  غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ط ، دار"إليها وم "في النقد األدبي: محمود الربيعي -  
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اء المغاالة في إخضاعه لمناهجمحقق من  وذلك حين قيدت النظرة إليه بحدود " العلوم اإلنسانية "جر 

"سر بهاالمناهج التي يف
( )

وأشكالها تبقى مفتوحة القراءة على أن  ،تلك النصوص على اختالا أجناسها 

أن يحسن االختيار من بين الكم الهائل من اإلبداع و يختار لها الناقد الحاذق المنهج النقدي المالئم لها،

 .األدبي وهذا االختيار ضرورة وحتمية فرضتها طبيعة النص األدبي

 

 :بين المناهج النقديةظاهرة التكامل  1-2

مجتمعة أو منفردة،  المناهج النقدية واألدبية للولوج إلى إجرائًيا الواعية مفتاًحا النقدية القراءة ظل  تو     

مقارنة وموازنة  فتبيح العديد من اآلليات التي تمكن من ولوج التجارب النقدية بوعي منوعلى تقنياتها؛ 

إلى تأسيس منهج نقدي عربي تكاملي أصيل غير  ة فنية تؤديطريق اهوصفب ،وتفسير وتعليل وتأويل

افتتاح فضاء للخطاب " تعمل علىإذ العلوم المساعدة األخرى  معزول عن المناهج النقدية واألدبية؛ وعن

"بين تيارات الخطاب العربي  واتجاهاته وميوله النقدي  يتسع للحوار، وبالحوار،
( )

، وهذا يتضح في انفتاح 

 .نقدية يكمل بعضها اآلخر خاصة في الفكر المنطقي والرؤية التحليلية الواعيةالمناهج ال

حتى يومنا الحالي، جميع تبعات النقد التي باتت تؤرق فكرهم  اتتحمل نقادنا من جيل الستيني وهكذا     

أكاديميًا،  الرغبة  في قراءة الدرس النقدي وتوجهاتهم في طرح التجارب النقدية الرائدة بعدما تأكدت لديهم

 استطاع النقاد حيثصلوا مع المعطى النقدي الجديد درًسا وبحثًا وتطبيقًا،االحديثة، ليتو وفق المناهج وذلك

باألثر النقدي  في محاولة لالرتقاء تجلت فيها الروح النقديةمعاصرة المثابرون منهم اعتماد طرق ممنهجة 

ومرجعياتهم النقدية  استئناًسا أو  هد النقاد األوائل،إلى مرتبة الممارسة النقدية الواعية دون مصادرة ج

وأدوات إجرائية  وتتأصل في التطبيق، وفق آلية واضحة،" المنهجيات "حتى تتأكد للناقد جميع  استهجانًا،

ً بمقياس الصحة أو المالءمة " ، وعليه نجد أن  ملموسة للتطبيق، وإنما يقاس بمدى  النقد ال يقاس دائما

"هج صاحبهالتكامل في من
 ( )

. 

المناهج النقدية من كونها الوسيلة القادرة على تنظيم البحث النقدي من خالل التكامل بين تتأت ى أهمية      

 حاضرة أو غائبة ووفق طرائق نقدية خاصة، وال يسع الناقد االستغناء عن هذه المناهج، ،إجراءات محددة

إذا ما أراد أن يكون عمله جاداً تؤطره نظرية واضحة منهج أو أكثر ليستهدي به  " حاجة ماسة إلىب فهي

"المعالم لتحدد له المسالك التي ينبغي له أن يسلكها وتجنب ه المزالق والعثرات
( )

النقدية وخاصة إذا كان  

والمعرفي بين  العمل المقدم أكاديميًا، فإن ه يستدعي أكثر من منهج نقدي ليؤسس ظاهرة التكامل المنهجي،

                                                
 .62 ص  المرجع نفسه، -  
 . 22 دمشق   تاب العربدراسة من منشورات اتحاد الك، الن َّق  د والخطاب محاولة قراءةٍ في مراجعٍة نقدي ة عربي ٍة معاصرة: مصطفى خضر -  

http://www.awu-dam.org/book/01/study01/190-m-h/book01-sd002.htm 
  111 دمشق دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دراسات في بنائي ة النص الشعري..( النقدية )آلة الكالم  :الجزائري دمحم -  

http://www.awu-dam.org/book/99/study99/169-m-j/book99-sd002.htm 
 111 دمشق  الكتاب العرب دراسة من منشورات اتحاد ،اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق: الزبَيدي مرشد -  

http://www.awu-dam.org/book/99/study99/114-m-z/book99-sd002.htm 
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حين يخوضون غمار النقد فهم يجمعون بطريقة  همومن هنا نجد ير والتطبيق على النص األدبي،آلية التنظ

م عملية هوبهذا تتم مع متناهية بشكل غريب، ةأو بأخرى بين النقد المعياري والسياقي والنصاني بدق

القديم والحديث االزدواجية المعرفية للباحث والمبدع على حد سواء لتنبني أسس التكامل بين حلقات النقد 

 .والمعاصر

 :المنهج السيميائي وإشكاليات تطبيق  على الظاهرة األدبية: المحور الثاني -2

التي  "السيمياء "ومن المعلوم أن الل ِّسانيات الحديثة كانت منطلق المناهج النقدية النصانية وخاصة      

ا  ا،تها الغريبة عن أدبناهاتها وفروعها وأنصارها ومصطلحاتعددت اتج ونقادنا على وجه الخصوص، مم 

منها على وجه الخصوص أزمة توحيد المصطلح بين النقاد  ؛أفرز الكثير من اإلشكاليات النقدية التطبيقية

ومن ثم عدم ، ية المطبقة على النصوص النقدي ةفي عملية التحليل النقدي، وصعوبة تحيد األدوات اإلجرائ

ه النقاد لتوحيد فعل النقد المؤسس وفق تقنيات متفقة بين الناقد الوقوا على اتجاه نقدي معين يقف علي

في أغلب األحيان نعدد القراءات النقدية السيميائية إال  أنها في نهاية األمر تبقى مختلفة  أننا والناص، حيث

 صاحب اإلبداع عينه تسألأنك األطر واألدوات المستعملة في عملية النقد األدبي، واألكثر من ذلك لو 

/ قتل المؤلف "، ولم يقل كذا ومن ثم تبقى مسألة منتجه ألجابك بأن ه لم يقصد كذا حول النقد المسلط على

حد  ىوطرح نقدي عربي جديد ينظر للنص والناص عل بحاجة إلى إعادة نظر،" واإلبقاء على النص

 .  السواء

نهج السيميائي هي ثمرة ثقافة غربية ال يختلف اثنان على أن المناهج النقدية الحديثة ومن بينها الم     

ا مثل باقي معالم وأنها انتقلت إلى العالم العربي مثله ،وحصيلة حضارتها المادية (بية وأمريكيةوأور)

فلم يعد بوسعه إال التبني أو التقليد أو  ،الغربية التي هزت العالم العربي موجة التأثير قالحضارة عن طري

وهذا ما حدث عند ظهور علم  ،ما يناسب الحضارة العربية بحسب – إن صح القول –إعادة التصنيع 

منذ منتصف السبعينيات "السيمياء الذي عرفه الوطن العربي
( )

 . 

 :"السيمياء" اإلرهاصات التاريخية لعلم العالمات 2-1 

الم، من خالل تعد  بداية الستينات من القرن العشرين البداية الفعلية لعلم العالمات في كل أنحاء الع     

( سيميوطيقا/ سيميولوجيا ):مصطلحين متداولين في الثقافة الغربية الفرنسية واألمريكية، وهما مصطلحا

إلى أن اتحدا باسم السيميوطيقا بقرار اتخذته الجمعية العالمية للسيميوطيقا التي انعقدت في باريس سنة 

،"أمبرتو إيكو ،ما يوري لوت "ومن األعضاء النشطين في هذه الجمعية  م،1161
 

وأخيرا نج د الناقدة 

 ".جوليا كريستيفا " البلغارية 

                                                
الجزائر  اني السيمياء والنص األدبي، منشورات جامعة بسكرة،محاضرات الملتقى الوطني الث التجربة العربية في مجال السيمياء،: حفناوي بعلي -  

          . 6 ، ص  22 ريل فأ 6  -2 
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، أول مؤتمر عالمي للسيميوطيقا، وأثار هذا المؤتمر أهم م 17 قد بميالنو في إيطاليا سنة انع "كما     

"مفاهيم السيميولوجيا النظرية، واإلجرائية
( )

،
 

ة ة التي تأسست في فرنسا سنحتى أن الجمعية الدولي

جدا ، اختارت لها اسم سيميوطيقا، ولم تختر اسم سيميولوجيا، وإن كان المصطلحان متشابهين م 17 

بد من اإلشارة إلى ذلك الدور الذي لعبته  ، فإنه الأو سيميوطيقا  بيرس ،سواء في سيميولوجيا دي سوسير

 .في حقل تطور هذا العلم

 "وعة، لكنها تصب في منبع واحد فهيتعريفات متن (السيميولوجيا )ا علماء الغربومن ثم فقد عر       

" و "قريماس جوليا  "و" تودوروف تزفيتا " ، وهذا ما أشار إليه كل من "العلم الذي يدرس العالمات

 . وآخرون  ،"كريستيا  ميتز

"    Logos" الذي يعني عالمة، و " Sémeîon":من األصل اليوناني "تتكون حيث إن السيميولوجيا     

"ذي يعني خطابال
 ( )

ث في أنظمة العالمات  لغوية كانت، أو العلم الذي يبح "كما تعني أيضا ذلك ،

"، أو حركيةأيقونية
( )

. 

"   أوفى هذه التعريفات وأجودها، إذ يحدد السيميولوجيا بأنها  ، "جورج مونا  "ويبدو أن تعريف     

"التي بفضلها يتحقق التواصل بين الناس (أو الرموز )عام الذي يدرس كل أنساق العالماتالعلم ال
( )

أما ، 

العلم الذي يدرس األنظمة الرمزية في كل  "فقد عرفها بأنها " صالح فضل "العلماء العرب، ومن بينهم

"اإلشارات الدالة، وكيفية هذه الداللة
(2)

السيميولوجيا هي ذلك " :بقوله  "دمحم السرغيني "في حين ذهب ، 

"نظمة العالمات أيا كان مصدرها، لغويًا، أو سننًيا، أو مؤشرًياالعلم الذي يبحث في أ
(6)

، ويبدو من خالل 

ما ذكر من تعاريف سابقة، أن أصحابها يتفقون على أن السيميولوجيا أو السيميوطيقا علم يهتم بالعالمة 

 .واألنظمة اللغوية

مات الشم، االتصال بواسطة عال كعالمات الحيوانات، "هذا العلم ميادين واسعة متباينة كما يشمل     

، حركات والتشخيص الطبي " intonation"، أنماط األصوات والتنغيم اللمس، االتصال البصري

"، قواعد األدبلجسد، الموسيقى، الل غات الصورية، اللغات المكتوبة، األبجديات المجهولةوأوضاع ا
(7)

. 

لمين يرجع شرين ارتبط ظهور علم العالمة بوجود عانهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن الع "وفي     

 "، بالرغم من عدم معرفة كل منهما باآلخرالفضل إليهما في ظهوره
(8)

حيث ينتهيان إلى علم واحد ، 

اليونانية حسب اللغوي فرديناند دي سوسير،  "Sémion"من  "Sémiologie"بمصطلحين شائعين هما 

                                                
 7 - 6السيميولوجيا والسرد األدبي، محاضرات الملتقى الوطني األول، السيمياء والنص األدبي، منشورات جامعة بسكرة، : صالح مفقودة -      

 .8  ، ص222 نوفمبر، 

 .8 ، ص 22 ،  االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، دار فرحة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط: لعصام خلف كام -  
 .                                            82، ص117 مارس، /، يناير ، ع2السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، الكويت، مج: جميل حمداوي -  
 http://www.adabasham.net/show.php?sid=11078  23/04/2007. يميائي، رابطة أدباء الشامالمنهج الس: فريد أمعضشو -  
 .1 االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، ص: عصام خلف كامل - 2
  .6، 2، ص187 ،  محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط: دمحم السرغيني - 6

 .  ،   االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، ص: عصام خلف كامل - 7
 .2 المرجع السابق، ص - 8
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"F. De Saussure" ( 826-م  1 ت)د حصر سوسير هذا العلم في دراسة العالمات في ، ولق

 "Ch. S. Pearce"" شارل ساندرس بيرس "حسب الفيلسوا" Sémiotics"دالالتها االجتماعية، أو

  .الذي جعل العالمة تدرس منطقيا( م1 1 ت  -8 8 )

" لسيميوطيقاا"وفي نهاية األمر حدد غريماس الفارق بين المصطلحين في اللغة الفرنسية، بأْن جعل      

تحيل إلى الفروع؛ أي إلى الجانب العملي واألبحاث المنَجزة حول العالمات اللفظية وغير اللفظية في حين 

للداللة على األصول؛ أي على اإلطار النظري العام لعلم العالمات، وفرق " السيميولوجيا "استعمل

سانية كقانون السير، في مات غير اللتدرس العال" السيميولوجيا "آخرون بين المصطلحين على أساس أن 

 .األنظمة اللسانية كالنص األدبي "السيميوطيقا "حين تدرس

 :المنهج السيميائي وآلية تطبيق  2-2

وتحوالت كبرى وعميقة في العقود األخيرة من القرن  ،تهزاشهد الخطاب النقدي المعاصر      

ى قراءة عمودية متسائلة تحاول سبر أغوار النص، فتحولت القراءة من قراءة أفقية معيارية ال العشرين،

يرفض التصورات النقدية التقليدية  "بالتسلح بالمنهج السيميائي الذي وال سبيل إلى هذا الفعل النقدي إال

"التي تهتم بسيرة المؤلف
( )

قطعة كتابية من " النص بنية قابلة للتأويل فينظر إليه من زاوية أنه  د  ويع، 

ويستمد  شخاص عند نقطة معينة من التاريخ اإلنساني وفي صورة معينة من الخطاب،إنتاج شخص أو أ

والثقافية المتاحة  ،والداللية ،ملون الشفرات النحويةعء الذين يستمعانيه من اإليماءات التأويلية ألفراد القرا

"لهم
( )

. 

فمن هذه النقطة بالذات اكتسب المنهج السيميائي خصوصية وأصبحت القراءة النقدية على ضوئه      

ألن القراءة ؛ ومنتجا ثانيا للنص ،فيصبح القارئ كاتبا ،تحاول تقريب القراءة من الكتابة قراءة إنتاجية

القة الجدلية ن فهم العكثيرة تستفز القارئ لفك رموزه انطالقا م اأن النص يحمل أسرار رىالسيميولوجية ت

والغائب فتبدأ عملية البحث عن المعنى الغائب انطالقا من  ،والمدلول وبين الحاضر، الموجودة بين الدال

فالمنهج السيميائي  ؛دراسة الرموز التي تجعل الداللة تنحرا باللغة االصطالحية إلى لغة ضمنية عميقة

ويتموقع فيه بوصفه شكال من أشكال التواصل يربط  ،هينبثق من النص نفس "في قراءة النص األدبي نجده

مما يجعله  (النص ) ألن القارئ ينشط على مستوى استنطاق الدال ؛عالقة تفاعل بين النص والقارئ

"يتفاعل مؤثرا في النص أو متأثرا به
 ( )

. 

                                                
منشورات جامعة  المقاربة السيميائية في قراءة النص األدبي، محاضرات الملتقى الوطني األول السيمياء والنص األدبي،: يوسف األطرش -  

 .   ، ص 222 نوفمبر 8 -7 الجزائر بسكرة،
 .2  فسه، ص المرجع ن -  
 .6  ص  المرجع نفسه، -  
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ا عن آل      هناك نقاط ربط مشتركة لكن  ؛للجنس األدبي المراد تحليله وفقاية التحليل السيميائي فتختلف أم 

ال في مقاله مناهج التحليل السيميائي إذ جعل استعم" ةزغين يعل "ن جميع األجناس والتي أشار إليهابي

 : المنهج السيميائي على مرحلتين

 هي مرحلة القراءة وهي قراءة تختلف عن قراءة النقاد العادية بانفتاحها الدائم ويرجع: المرحلة األولى -أ

ح إلى عدة أسباب أهمها أن النص يعني شيئا على مستويات عديدة في المكان وفي لحظات هذا االنفتا

 .عديدة في الزمان لذا تختلف كل قراءة عن أخرى

هي مرحلة االنتقال من المادية إلى مرحلة المعنى وعلى هذا يمكن القول أن معنى : المرحلة الثانية -ب

وعلم العالمات  ،الذي نجده في التواصل العقليه، المعنى  نفس الكلمات التي نجدها في المعاجم  ليس دائما

الدال الواحد مدلوالت متعددة، وأن  كل  قراءة : وهذا يعني أنه يمكن أن يكون ل " ال يهتم إال بالمعنى األخير

"جديدة يمكن ان تكون تفسيرا مختلفا
( )

. 

 يتميز هذا النوع من التحليلدات، ووالوحتحليل السيميولوجي هو تحليل المقاطع الفاألصل في      

هكذا تتراكب )...( باعتماده على محور التوزيع فعندما تجمع قطع التحليل المبعثرة يمكن إعادة بنائها "

عبارة عن مجموعات غير  هي وتوجد داخل المقطع الواحد مقاطع صغرى،)...( القراءة المقطعية 

ونالحظ  ،)...(بدأ بقراءة النص كلمة كلمة ثم نعيد بناءه يجب أن نالمقاطع  ولنقوم بتحليل أساس ،متحركة

ن التيمات على محور لذا يمكن ترتيبها وفقا لمجموعة م ،بعض األبنية تبرر أكثر من غيرها عند تحليل أن

لكن يجب أن يكون تحليل المقاطع تحليال مفتوحا بمعنى أال يكون منحازا وأال يصدر  ،)...(التوزيع

»أحكاما
 ( )

. 

شرط أن  ،هليتأومن ثم لتي تسهم في تفكيك النص ووهذه ما هي إال آلية من اآلليات السيميائية العديدة ا     

 . ومعرفية واصطالحية معتبرة ،يتمتع المؤول بقدرة منهجية

 :ج السيميائي في الدراسات العربيةرواج المنه  2-3

ج السيميائي إلى حدود العالم العربي قوية بعد تسرب المنه رفت الحركة النقدية المعاصرة رجةع     

فانكب عدد من النقاد على  ،والروائية خاصة ،لتحليلية النقدية للنصوص الشعريةوتغلغله في الممارسات ا

 .تطبيقي لمعطيات هذا النهج الجديدالتلقي النظري واإلجرائي ال

وأخذت تتأسس خالل  ،بعيناتن الوطن العربي عرا القراءة السيميائية منذ منتصف السإوعلى هذا ف     

نشير  ا الحقل،ذه وهذا من خالل األقالم التي أسهمت في ،من بوابة المغرب العربي المعاصر الثمانيات

والسعيد بن كراد  ،ودمحم الماكري، وعبد الفتاح كليطو، دمحم مفتاح" لى وجه الخصوص ال التعميم لكل منع

 المالك مرتاض وعبد القادر فيدوح، وإلى عبد ،ونسمن ت وسمير المرزوقي ،وعلي العشي ،من المغرب

                                                
 .6   -2  مناهج التحليل السيميائي، ص، : علي زغينة -  
 .8   -7  المرجع نفسه، ص -  



 11 

، وعبد هللا الغذامي في السعودية ،في الجزائر ، والطاهر رواينيةورشيد بن مالك، وعبد الحميد بورايو

"عراقيون ومصريونو ،البقاعي من سوريا وهناك لبنانيونودمحم خير 
( )

. 

ا المنهج الجديد إذ وجدوا فيه ضالتهم في تحليل وبالرغم من االهتمام البالغ من النقاد العرب بهذ     

با ظلت المشكلة وجيات واضحة بأساسياته التي نشأ عليها في أوريالنصوص إال أن مشكلة غياب استرات

نظًرا لحداثة الموضوع على الثقافة الغربية النقدية  والعائق األول في االسترسال النقدي السيميولوجي،

 "بداية من مصطلح ،لمصطلحات المتعلقة بحقل السيمياءتالا في ترجمة االمعاصرة فإننا نالحظ االخ

والسبب في  أو غيرها، (علم العالمات ،تيةااإلشار كالعالماتية،) ذاته إذ تعددت الترجمات " السيميائية

إذ  ،ي أورباوضع المصطلحات السيميائية في العالم العربي يختلف تماما عما عليه ف "هذا االختالا هو أن

سس لخطاب علمي دقيق لم يرق بحكم التضارب الموجود في المصطلحات المستعملة الى بلورة نموذج مؤ

 »وأدواته اإلجرائية الخاصة به سلفا ،يضبط مفاهيمه
( )

. 

بداية بترجمة بعض الكتب الغربية الخاصة بعلم  –إن صح القول  –قد قام النقاد السيميائيون العربو     

جمات للمصطلحات الغربية ومن ثم تأليف بعض المع ،الكتب اللسانية السيميائية ف بعضالسيمياء وتألي

وقد  ،قبل أن يخصصوا مؤلفات لتطبيق السيمياء على النصوص ،ثم انتقلوا إلى التأليف النظري ،وتعريبها

( سيمياءربية في مجال الالتجربة الع ) ":ة السيميائية العربية في مقالتههذه الرحل" حفناوي بعلي"تناول 

"فذكر ثالثة أنواع من المصادر العربية الحديثة التي  يمكن من خاللها دراسة واقع السيمياء
( )

ومع ذلك  ،

نجد المنهج
 

السيميائي بقي غير مفهوم عند أغلبية النقاد المحدثين لتشاكله مع البنيوية، وأيضا الرؤية 

 .بيقامستوى المنهج تنظيرا وتطلفلسفية التي كانت تحيط به على ا

 :اإلشكاليات النقدية المطروحة في المنهج السيميائي  2-4

 :عرا النقد السيميائي مثل غيره أزمة نقدية كادت أن تعصف به وهذا على الصعيديين اآلتيين     

 :(التنظير )على مستوى المنهج -أ

تباين الخلفيات " صاني ومن ثم  تواجه النقد السيميائي حاليا مشكلة تعدد المفاهيم النقدية لهذا المنهج الن     

"المنهجية والمنطلقات النظرية
( )

خاصة لدى النقاد المشتغلين في حقل المنهج السيميائي، وتؤدي هذه ، 

" اإلضطرابات المعرفية المفهومية حتما إلى حجب الرؤية الصحيحة والعميقة عن ذهن المتلقي مما ينشىء

"يائيةالعربي والنظرية السيم ئرالقطيعة بين القا
(2)

ما يقارب " عبد هللا بوخلخال "، وعليه أحصى الناقد

... الدالئلية السيميائية، السيميولوجية، علم العالمات، "تسعة عشر مصطلحا للسيمياء وحدها والتي منها

                                                
الجزائر  محاضرات الملتقى الوطني الثاني السيمياء والنص األدبي، منشورات جامعة بسكرة، التجربة العربية في مجال السيمياء،: حفناوي بعلي -  

 .  6 ، ص  22 ريل فأ 6  -2 
 .62 المرجع نفسه، ص  -  
 .62  - 7 المرجع نفسه، ص  -  
 السيمياء والنص األدبي، منشورات جامعة بسكرة، أبجديات في فهم النقد السيميائي، محاضرات الملتقى الوطني الثاني،: بشير تاوريريت -  

 .27 ، ص 22 ، أفريل 6  -2  الجزائر،
 .حة نفسهاالمرجع نفسه، الصف - 2
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"
( )

وذلك أن ه مهما تعددت المصطلحات لمنهج  ،تبقى على أهميتها النقدية ثانويةإال  أن  مشكلة المصطلح ؛ 

فجملة " :قائال" بشير تاوريريت "فهي تبقى أصيلة في تضمين مفهوم واحد هذا ما أشار إليه  نقدي

يفة لمصطلح السيميائية كلها تحيل إلى مضامين المنهج سواء على المستوى النظري أو المصطلحات الرد

ما مصطلحان يولوجية فهفرق بين مصطلح السيميائية والسيم اإلجرائي فعلى صعيد الداللة المصطلحية ال

"دفانمترا
 ( )

.
 

وفي ظل  التعداد النظري للمصطلحات يعترا النقاد السيميائيون أنفسهم بقصور السيميائية وضحالتها      

يجري في اتجاهات مختلفة وبال " يعترا بأن  الحديث عن السيميائية ونقدها" J.Koky: جورج كوكي "ف 

"يزيتم
( )

 ،ن  السيميائية قد تكون مجرد موضةيصرح أ" Greimas:غريماس "نجد هوفي الصدد نفس ،

باتجاهاته المنهج السيميائي  يبدو ومن ثم ف حديث الناس عليها في مدة ال تتجاوز ثالث سنواتقوأن ي

"مجرد اقتراحات أكثر كونه مجاال معرفيا متميزا هذا عن مشكلة تعدد المفهوم "المتباينة ال يعدو أن يكون
 

( )
. 

 :يقعلى مستوى التطب -ب

أساسا وذلك  لعدم وجود آلية  التطبيقي قد تنبع أزمة المنهج السيميائي النقدية على المستوى اإلجرائي     

دت يبقى تطبيق هذه  متفق عليها سلفا في نقد النص األدبي، وحتى لو تقاربت هذه المفاهيم النظرية ووح 

ذا ما بينته تصريحات السيميائيين النظريات إجرائيا، وإخضاع النصوص لها أمرا يحيط به اللبس، وه

يطرح جملة من األسئلة التى " عبد المالك مرتاض "حيث نجد  ،وفي الشرق المن ظريين أنفسهم في الغرب

 من أين ":تبحث عن إجابة مقنعة حول المنهج المراد استعماله في تناول أي ظاهرة إبداعية فيتساءل قائال

؟ وبأي منهج نقتحم النص ؟ ؟ إلى أين
(2)

. 

فاالختالا سيكون كبيرا بين  الظاهرة األدبية، ىطبق المنهج السيميائي عل هذا عن المنهج، وفيما لو     

عن ناهيك  ،دوات اإلجرائية متباين عن اآلخرذاك أن  استخدامهم لأل ،فيما بينهم المحللين السيميائيين

خاصة في  ؛لتبقى مشكلة التطبيق قائمةالمستوى الثقافي والتجارب النقدية لدى كل واحد تزيد من المشكلة 

فاهيم المترجمة للمصطلحات إلى التنظير المتعدد، وكذا تعدد الم ، وهذا يعود في عمومهالنقد العربي

مما يزيد  ،الأو وقابلية النص األدبي العربي لها ،النقدية ة وتعريبها مباشرة دون إخضاعها للمقاييسالغربي

أضف إلى ذلك الفهم ، مبهمة على الناقد، والمتلقي معا ي تبقى عصيةفي غموض المصطلحات النظرية الت

إذن فكيف لهم  ،لك المصطلحات على النصوص دون تمييزالمؤسس للكيفية السليمة لتطبيق تالصحيح 

 .، وفلسفات معرفية مانصوص عربية تعكس رؤى فكرية معينةبتطبيقها على 

                                                
 .72جامعة عنابة، ص  معهد اللغة واألدب العربي، ،"األدب الجزائري في ميدان نقد السيميائية والنص األدبي:" أعمال ملتقى -  
 .27 أبجديات في فهم النقد السيميائي، ص: بشير تاوريريت -  
 .8 ص ، "األدب الجزائري في ميدان نقد السيميائية والنص األدبي:" أعمال ملتقى -  
 .27 أبجديات في فهم النقد السيميائي، ص: بشير تاوريريت -  
 . 21 ص  المرجع نفسه، - 2
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وهذا يجعلنا أمام  ،ة نقدية عويصة يستحيل الخروج منهان معا ليشكل لنا أزماج الصعيدوعليه يندم     

وعن أدبنا وإبداعاتنا جملة  ،ربية التي تبقى غريبة عن ثقافتنامطبات منهجية ونقدية في تناولنا للمناهج الغ

قابل للفاعلية المتفردة، على أن يكون النص ...(  )المناهج "ومن هنا  نجد أن  جميع هذه  وتفصيال،

وفي ما تقع عليه شفراته، مع تجاوز تقنية اإلحاالت المنوط به تحديد المنهج القرائي ول هو اإلبداعي األ

"في كل منهج على حدة واعتبار األصل القرائي األول هو فك الدوال عن مدلوالتها
( )

، وهذا ال ينفي جهود 

روا خطابا نق"نية إذ آقدية ثيين الذين حاولوا إيجاد حلول نابعض النقاد الحد ديا عربيا حديثا يعتمد على طو 

التركيب بين المتجانس من التيارات المختلفة، والنمذجة المؤلفة بين المناهج المتعددة، واإلبحار المتميز في 

"صلب الثقافة العربية
( )

. 

لها أوجه متعددة تجعلها تبحث عن التأسيس لها  أن النظرية النقدية العربية أصبحوالمهم من كل هذا      

 ،وعبد الفتاح كليطو ،دمحم مفتاح "السيميائيين خاصة المغاربة منهم ل المحوالت الجادة عند نقادنامن خال

زالوا يحاولون التأصيل للنقد  وغيرهم ممن ما ،والسعيد بن كراد، وجميل حمداوي، سعيد يقطينو

 .العربي السيميائي

 

 :خاتمة

تي يجب أن يراعيها ناقد النص األدبي على وجه لقد توصلت المداخلة إلى جملة من النقاط الهامة ال     

إلى التشبه بالعلم واستخدام أدواته  "الخصوص ألن  جل  المناهج النقدية على اختالا مشاربها سعت

"واالستفادة من معادالته وأحكامه وأرقامه في مقابل مجافاة التأثيرات الذوقية وإنكار الرؤية الذاتية
 

 ،

 :المالحظات النقدية كاآلتي وعلى العموم فإن  معظم هذه

قائما  اليس بمستطاع منهج نقدي واحد أن يستوعب الظاهرة األدبية كل ها سواء أكان ذلك المنهج نقدي - 

 .ى تبحث في أغوار الظاهرة األدبيةعلى معطيات العلم أم غيرها من المعطيات الت

وأصالته من خالل استنباط العالقات  وجمال األداء النقدي ،ى بسالمة الذوقيجب على الناقد أن يتحل - 

 .هاوتفحص تحكم بنية النص األدبي التيالخفية 

ف عليها صاحب العمل النقدي يجدر اإلشارة إلى عملية التكوين والتمرس على النقد التي يجب أن يق - 

اء على وجه الخصوص، كثيرا  .وذلك من خالل اإلكثار من العمليات النقدية وعرضها على القر 

د و -  قوع نقدنا العربي تحت هيمنة المناهج النقدية الغربية، وكف حركته عن اإلبداع لما هو أصيل ومتفر 

وهذا كل ه من أجل إنهاء الغربة  ،وطبيعة الن ص اإلبداعي ،من واقع همومنا الثقافية الخاصة ومنطلق

 .المنهجية التى يحياها نقدنا العربي

                                                
 .     ، ص م 22 ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط نظرية المصطلح النقدي، :عزت دمحم جاد -  
 . 2 ، صم 22 ،  طمناهج النقد المعاصر، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،  :صالح فضل -  
 . 2 المرجع نفسه، ص  -  
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وهذا لطبيعة  ،األدبية عاصرة في مطبات العجز النقدي للظاهرةكثيرا ما وقعت المناهج النقدية الم -2

، ومناسبة المنهج النقدي له أثناء عملية درة المنهج على تفكيك شفرات النصالنص الخاصة أو لعدم ق

 .التحليل

 وتقنيا إال  أن ها تتقاطع في العديد من القضايا التي ،تباين المناهج النقدية المعاصرة مرفولوجيارغم  -6

وتطور  ،وتباين أدوات كل ناقد ،العصر النقدي أثارت فجوات نقدية يصعب إغفالها منا رغم اختالا

والناقد على الوجه الخاص لهذا كانت النصوص المعروضة على الساحة  ،فاق المعرفية والل غوية للمبدعاآل

حلقة نقدها أو يوسعها أو  والتعديل النقدي الذي إما يضيق من ،من أساليب التشريح النقدية تلقى ما تلقى

وهكذا تبقى عملية النقد األصيل في أخذ  ،اإلبداعي عن المألوا من األعمال حتى يخرج بصاحب العمل

 .ورد بين الناقد والمبدع في ثنائية ضدية

في  أو النصانية أو األكاديمية أو التأثرية كل ها متكاملة فيما بينها ن  المناهج النقدية السياقية،فإعموما  -7

  امركب احين تبقى الظاهرة األدبية صعبة المنال تتطلب مفهوما عاليا في األصول النقدية وبناء معرفي

ة  "يسمح للناقد بمسح كل  حواشي النص الموضوع تحت العين الرقمية للناقد الجاد وفي كل  تلك المناهج ثم 

ة النص األدبي، وقد تتطرا في تتجه نحو االقتراب من بني حركة تتمركز حول جوهر العمل اإلبداعي،

"االقتراب منه
 
  .  الظاهرة األدبية تقف على مداخل ومغاليق العملية النقدية في أخذ ورد حتى ىوهكذا تبق ،

 

 

                                                
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، - 
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 دراسة في ضوء االستلزام الحواري: كسر التوقع في أسلوب الحكيم 

 

 

 البرقعاويجياد عباس زهراء . د

 العراق/ الكوفة -ةيالكلية اإلسالمية الجامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص باإلنجليزية

 

The way in which interest to adjust the dialogue betweenthe recipient and the text, of the most 

important aspects of the theory of communication, embodied this way of dialectical 

relationship between expectation Allatouka, Valtouka is wait tainted by wishful thinking, 

such as the degree of success that one wishes to be reached in an actionThe Allatouka is 

breaking for this wait, disappointment facing the prediction process Find the text that modern 

curricula can be re-invested in understanding the origin of Arab methods have Arab scientists 

veterans, but it was the first signal of the findings of the new text curriculum Find explained 



2 
 

that the text of the Quran used the technique wise way to break the receiver is expecting and 

Tejeba skyline awaited these texts creative advantage. 

     Find stressed that the receiver up to indirect meanings necessitated by the wise style 

through Alastelzam Apostle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تقديم

يعد التفاعل بين بنية النص والمتلقي األساس في قراءة كل عمل أدبي، إذ يجب أالّ تقتصر دراسة      

بالتجاوب يجب االهتمام باألفعال المرتبطة فحسب، وإنما بالدرجة نفسها العمل األدبي على النص الفعلي 

إذ إن أولية االشتغال بين النص والقارئ تقوم على خاصية الفهم، فالعمل يحاول دائما أن ، مع ذلك النص

يوفر لقارئه المناخ األدبي واالقتراحات التي يمكن أن توّجه عملية الفهم لديه، حتى يصل في النهاية إلى 

ئ يستنطق النص في حدود استحضاره لفهمه فالقارتشكيل األفق األدبي الخاص بالعمل؛ تشكيل أو إعادة 

 .المسبق لكن في إطار المرجعيات األدبية التي يعرضها النص نفسه

ضبط الحوار بين المتلقي والنص، من أهم جوانب نظرية التواصل، يهتم بها وتعد الطريقة التي      

انتظار يشوبه التمني، مثل :" والالتوقع، فالتوقع ه/ التوقع وتتجسد هذه الطريقة في العالقة الجدلية بين

أما الالتوقع فهو كسر لهذا االنتظار، وخيبة تواجه ، درجة النجاح التي يتمنى المرء بلوغها في عمل ما

القارئ ظانا أنه سيصل إليه عند  عملية التوقع، وأفق االنتظار هو ذلك االفتراض األولي الذي ينطلق منه

ديه، مستقيا إياه من تجاربه الماضيةنهاء قراءته للعمل األدبي الذي بين يإ
"( )

، وهنا نجد أنفسنا أمام ثالث 

 : حاالت

                                                             
 .53بحوث في القراءة والتلقي، مجموعة من الباحثين، ترجمة دمحم خير البقاعي، ص   - 
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 . يخيّب النص توقعاتنا، ويأتي كما نتوقع، وعندئذ ال يكون فيه أي جدة أن الإما  -

وإما أن يكسر أفق التوقع لدينا بشكل سلبي، فيكون أقل مما نتوقع، وهنا يكون النص ليس ذا قيمة  -

 .جمالية

يكسر أفق التوقع لدينا بشكل إيجابي فيكون أعلى مما توقعنا، وهذه هي خاصية النصوص وإما أن  -

 .المبدعة

هو المسؤول عن المفاجأة، التي تساعد المتلقي على التواصل ( غير المتوقع) وبذلك يكون غير المعتاد     

ئ المبتدع، وليس مع النص، والحرص على استبصار مكوناته، ألن كسر التوقع إنما جاء نتيجة للطار

إذا أنست بالمعتاد فربما قل تأثرها له، وغير المعتاد " ألن النفس( المتوقع من النفس)للعادي المألوف 

"يفجؤها، بما لم يكن به له استئناس قط
( )

. 

إذ إن أهمية النص ال تنبع من كونه نصا إخباريا ينقل إلينا كّما من المعلومات، فهذا أمر تجاوزه      

وإنما َمهّمة النص أن يجعلنا نتفاعل معه، ونستلهم منه أشياء جديدة، تكسر توقعنا وتزيد من الزمن، 

إعالمية النص المقروء، فأنت تزيد في إخبار بالغ من البالغات كلما كانت الوحدة المنتقاة لبعض الوحدات 

األخرى ضعيفة التوقع
( )

من جهة وبين المفاجأة بين التوقع  -إن صح التعبير -، أي أن ثمة عالقة عكسية

التي يحدثها ما هو غير متوقع من جهة أخرى، فإذا زادت نسبة التوقع قلت نسبة المفاجأة ومن ثم نسبة 

االنتباه
(5)

. 

وبذلك تكون الموّجهات النصية ذات سلطة على القارئ تدفعه نحو بناء عالقة تفاعلية للبحث عن رؤية     

 .جية محاوال القراءة االستبطانية للنصالنص وقصديته متجاوزا القراءة الخار

ً لتقدير القيمة الجمالية       وقد أصبح مدى انزياح النص عن معايير القارئ وتعديله ألفق توقعه، مقياسا

لألدب فكلما كان أثر كسر أفق االنتظار قوياً، كان هذا النص ذا قيمة فنية عالية
( )

. 

بين السياق األسلوبي واألبعاد غير المتوقعة داخل النص، فحسب قوله إن السياق ( رفاتير) ولذلك ربط     

األسلوبي هو نموذج منكسر بعنصر غير متوقع
(3)

البنية األسلوبية في نص معين تكمن في " ، ولذلك فإن

متوقعة، ومن ثم فإن قيمة سلسلة من العناصر المتوقعة التي تدخل في عالقة تعارض مع العناصر غير ال

كل إجراء أسلوبي يتحدد من خالل المفاجأة التي تحدثها في المتلقي، فكلما كانت غير متوقعة كان أثرها في 

"نفس المتلقي عميقا
( )

. 

رحلة القارئ في الكتاب عملية " وكلما زاد العدول للنصوص زادت القيمة الجمالية لها وعندئذ تكون     

                                                             
 . 6منهاج البلغاء، ص   - 
 . 5 - 5 مفاتيح األلسنية، جورج مونان، ترجمة الطيب البكوش، ص  - 
 . 1اللغة واإلبداع، ص  -5
 .6  جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص األدبي، هانس روبرت ياوس، ترجمة رشيد بنحدو، ص   - 
 .63 - 6 وإجراءاته، ص  مبادئهعلم األسلوب   -3
 .6ن، ص .م  - 
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"متواصلة
( )

. 

فعندما يبدأ بالقراءة يمضي على نحو متصل في إدراكه، وفقا لتوقعاته المستندة إلى خلفيته الثقافية لذلك      

فإن ورود شيء غير متوقع، ينتج عنه احتمال تعديل وجهة نظره ليتجه صوب العناصر غير المحدودة في 

النص والتفاوض معها وتحقيقها
( )

"وجهة النظر الجّوالة(:" آيزر) ، وهذا التغير ألفق التوقعات يسميه
(5)

 ،

وهي تتيح للقارئ أن يسافر عبر النص، كاشفا بذلك كثرة المنظورات التي يترابط بعضها مع بعض، 

والتي تعدل كلما حدث انتقال من واحد منها إلى اآلخر
( )

.
 

ويات تتعدى القراءة وعبر هذا االنتقال وهذا الكشف تتم عملية التفاعل بين النص والمتلقي، وتبلغ مست     

السطحية
(3)

، لتصبح احتراقا وتجاوزا  لما هو متوقع ومنتظر، فالمتوقع أو المنتظر ال يثير شيئاً ذا بال في 

 .وعي القارئ، في حين تثير العناصر غير المتوقعة وعي القارئ وتستفزه

 :الحواري نظرية االستلزام

تعد نظرية االستلزام التخاطبي واحدة من أولى النظريات التي نجحت في الوقوف على حقيقة الفرق 

بين ظاهر الكالم أو ما يقوله الناس في ظاهر خطاباتهم، وبين ما يضمرون من معاٍن قارة ال يكشف عنها 

عة واسعة من القواعد ظاهر كالمهم، وهي تمثل الوجهة النظامية من العملية التواصلية التي تتضمن مجمو

 . التي تحكم عملية االتصال بين المتحدث والسامع

(بول غرايس) لقد وضع أسس هذه الظاهرة     
( )

، إذ يرجع البحث فيها إلى المحاضرات التي ألقاها في 

االفتراض ) م بعنوان 61 ، ومحاضرات سنة (المنطق والتخاطب) م بعنوان1 6 جامعة هارفرد سنة 

(تضاء التخاطبيالمسبق واالق
(1)

. 

في الترجمات العربية مد وجزر، فتجدنا أمام ركام هائل من  implicature)) وقد تجاذب مصطلح

الترجمات ومن هذه الترجمات االستلزام الحواري
(1)

، أو نظرية التخاطب أو نظرية االقتضاء
(6)

، أو 

                                                             
 . 3حميد الحمداني، ص . معايير تحليل األسلوب، ميخائيل ريفاتير، ترجمة د  - 
 .3  -   النظرية األدبية المعاصرة، رامان سلدن، ترجمة سعيد الغانمي، ص   - 
 .3  عز الدين إسماعيل، ص . ، روبرت هولب، ترجمة د(مقدمة نقدية) نظرية التلقي  -5
 .3  مة نقدية، ص مقد -نظرية التلقي  - 
 .3  مقدمة نقدية، ص  -نظرية التلقي  -3
روبول، وجاك موشالر، ترجمة . ، والتداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن31، ص ، بن عيسى أزاييط"مناهج ونماذج" مداخالت لسانية  - 

 . 3 ، صسيف الدين دغنوس، ودمحم الشيباني
 .5  ، صصالح إسماعيلنظرية المعنى في فلسفة بول جرايس،   -1
االستلزام : ، و55 ، صمسعود صحراوي. في التراث اللساني العربي، د( األفعال الكالمية) التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  -1

: ، و65 ، صيفي، أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظ63 التخاطبي بين البالغة العربية والتداوليات الحديثة، أحمد المتوكل، ص

 ، ص، ومداخالت لسانية مناهج ونماذج21 م، 222 ، 3 إشكال المعنى من االستعارة إلى االستلزام الحواري، دمحم السيدي، مجلة فكر ونقد، ع 

31- 31 . 
، التواصل والحجاج، عبد السالم عشير مقاربة تداولية معرفية آلليات –، وعندما نتواصل نغير 11، ص نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس  -6

 . 3  ، صقصي العتابي. ، والتداولية جورج يول، ترجمة د3  ص
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التضمين، أو اإلضمار
( )

بمعنى  implyواشتقه من الفعل  implicature)) ، وقد ابتكر غرايس مصطلح

بالمعنى نفسه plicareيتضمن أو يستلزم، وقد اشتق من الفعل الالتيني 
( )

. 

تقوم هذه النظرية على فكرة جوهرية، وهي أن جمل اللغة تدل في أغلبها على معان صريحة 

عمل المعنى " ي هووأخرى ضمنية تتحدد داللتها داخل السياق الذي وردت فيه، فبدا أن االستلزام التخاطب

أو لزوم شيء عن طريق قول شيء آخر، أو قل إنه شيء يعنيه المتكلم ويوحي به ويقترحه وال يكون 

"جزءا مما تعنيه الجملة بصورة حرفية
(5)

، إن االستلزام التخاطبي هو لون من ألوان اإلضمار الحواري، 

هذه الجملة ويؤولها وفقا للسياق الذي يرمي إلى الوقوف على جملة ما في التداول الفعلي، فيفسر 

والظروف المحيطة بها
( )

وهذا يقدم تفسيرا صريحا لمقدرة المتكلم على أن يعني أكثر مما يقول بالفعل، " ،

"بالفعل، أي أكثر مما يعبر عنه بالمعنى الحقيقي لأللفاظ المستعملة
(3)

، وبذلك يؤدي اللفظ أكثر من معنى، 

اللفظ والقصد برابط لغوي، وإنما يرتبط ببيان القصد على إسهام  إذ سيستعمل المتكلم آلية ال يرتبط فيها

 .عناصر السياق الموظفة، فالمتلقي ال يدرك معناها إال من خالل القرائن وأضرب االستدالل العقلي

مما سبق يتضح لنا أن االقتضاء أو االستلزام يحمل دالالت إضافية تفهم من سياق الكالم وقرائن      

ية إلى إثراء الفكرة والتأثيراألحوال المفض
( )

) أن يسلك سبيل التضمين " ، مما يمّكن المتكلم من

(implicature  بكل أصنافه وطرقه في صياغة معانيه متى تبينت له فائدة هذا ( التعبير غير المباشر)أو

 .غويالسبيل، ولم يكن ليتعارض بشكل ظاهر أو خفي مع أحد المبادئ األساسية المنظمة للتواصل الل

إذ إن االقتضاء قادر على تفسير كثير من األمور إلى جانب تقديمه تفسيرا صريحا لتوضيح العبارات      

أكثر مما يعبر عنه بالمعنى الحقيقي لأللفاظ المستعملة فضال عن عدم المباشرة لألقوال والكالم
(1)

" ، وهو

"مثال حي ونابض لألكثر الذي يتم إيصاله دون قول
(1)

بين مقتضيات " لى مبادئ مهمة للتحقق، ويعتمد ع

"القول ومقتضيات استجابة الناس أو التأثير في نفوسهم
(6)

(االستدالالت التداولية) ، وهذا ما يسمى بـ
( 2)

 ،

التي تنص على أن المتحدث هو الذي يتواصل عن طريق االقتضاءات، وأن المتلقي هو الذي يشخص تلك 

عددةالمعاني الموصلة عن طريق افتراضات مت
(  )

. 

                                                             
 . 56 ، صبول، ترجمة دمحم لطفي الزليطي، منير التركي –ج . براون و  -ب  -ج  -تحليل الخطاب   - 
 .   ، صنظرية المعنى في فلسفة بول غرايس  - 
 .11 ، صغرايسنظرية المعنى في فلسفة بول    -5
 .  11 ، صفهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا نظرية التأويل من أفالطون إلى جادامر، عادل مصطفى  - 
 .      ، صم616 ، 5، ع2 االقتضاء في التداول اللساني، عادل فاخوري، عالم الفكر، الكويت، مج  -3
 .65، ص دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي  - 
 .  5  ، ص ء في التداول اللسانياالقتضا  -1
  16قصي العتابي . التداولية، جورج يول، ترجمة د  -1
 .  5 ، صمصطفى ناصف. اللغة بين البالغة واألسلوبية ، د  -6
 .      ، صاالقتضاء في التداول اللساني  -2 
 .  2  ، صالتداولية، جورج يول  -  



6 
 

داللة اللفظ على أمر ال يستقيم المعنى إال بتقديره، وهذا " ونجد أن داللة االقتضاء عند األصوليين هي     

"التقدير الالزم قد يكون الشرع يقتضيه وقد يكون الفعل يقتضيه
( )

، أو أنها داللة اللفظ على معنى مضمر 

للمتكلمالزم للمعنى الذي وضع له اللفظ، متقدم عليه، مقصود 
( )

. 

فداللة االقتضاء تحتاج إلى نوع من التأمل لفهم المعنى الثاني المقتضى من المعنى األول من غير      

تجاوز للمدلول األول؛ بل داخل في حيزه الستكمال المعنى والوصول إلى الفهم، ألن الداللة تولدت من 

دلول ثان ال يلغي بحركته التفاعلية المدلول األول العالقة التي يقيمها الذهن بين الدال والمدلول األول إلى م

وما يتضمنه من معنى، وإنما يتجاوزه بعد أن يعترف به كقيمة مرحلية موجودة، لكنها قيمة ال ترقى إلى 

مستوى تقرير مصير داللة النص، ألن الذهن يلجأ إلى تعليل عقلي للشكل اإلشاري الذي استعملت فيه 

فهي محاولة مقصودة " الدالالت التي هي صدى ناتج عن إدراك تلك المنظومةاللغة الختزال العديد من 

"لإلفهام والبيان والداللة على معنى أو قصد معين بغير ألفاظ
(5)

. 

أما علماء العربية فقد ميزوا أيضا بين االستعمال على وجه الحقيقة واالستعمال على غير وجه      

الحقيقة
( )

وال تستخرج منها أبنية فروع، أي بحسبان بعض األبنية أص
(3)

 . 

ونجد أن عبد القاهر الجرجاني قد بيّن أن المعنى هو المفهوم من ظاهر اللفظ الذي نصل إليه بال      

واسطة، في حين أن معنى المعنى هو أن تقف على اللفظ بمعنى معين، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى 

آخر
( )

عبارات غير ملتبسة، وهي التي تدل على ما وضعت له، أي  إن الجرجاني يصنف العبارات إلى" ،

أي التي يؤخذ مدلولها من لفظها، وعبارات ملتبسة يرفع عنها االلتباس إما بالرجوع إلى الموقف 

"التواصلي، وإما بسياقها التركيبي
(1)

. 

م االنتقال من الواحدة أما السكاكي فنجده يميز بين داللة بالوضع وداللة بالتضمين وداللة بااللتزام، ويت     

ال يخفى أن طريق االنتقال من الملزوم إلى الالزم " إلى األخرى عن طريق االستدالل وإعمال العقل

طريق واضح بنفسه، ووضوح طريق االنتقال من الالزم إلى الملزوم إنما هو بالغير، وهو العلم بكون 

"الالزم مساويا للملزوم واخص منه
(1)

ا ال يصح حرفيا أن يكون ردا عليه، وال يمكن ، فقد يرد المتكلم بم

 .إدراك ذلك إال بأنواع من االستدالل يقوم بها المتكلم ليفهم ما رد به المخاطب

                                                             
 .  11 / المستصفى من علم األصول، أبو حامد الغزالي : ، وانظر63  ، صالواضح في أصول الفقه  - 
، ص ، وأصول التشريع اإلسالمي، علي حسب هللا5   ، ص، وأصول الفقه، دمحم أبو زهرة533/ أصول الفقه اإلسالمي، دمحم وهبة الزحيلي   - 

5   . 
 .  1، 12، دمحم نادر السراج، الفكر العربي المعاصر، ص التواصل غير الكالمي بين الخطاب العربي القديم والنظر الراهن  -5
 . 2 ، ص إشكال المعنى من االستعارة إلى االستلزام الحواري  - 
 .   5/ الشرط واإلنشاء النحوي للكون، دمحم صالح الدين الشريف   -3
 . 5   ، صدالئل اإلعجاز  - 
 .  2  ص ،إشكال المعنى من االستعارة إلى االستلزام الحواري  -1

 . 15  ، صمفتاح العلوم 1-
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وفي داللة االستلزام الحواري جدة؛ إذ إنها تحيل المتلقي إلى عملية استنباط المعنى من الملفوظ، فهي      

 .الوصول له سلسلة من العمليات الهرميةال تجعل المعنى جاهزا للمتلقي بل يستدعي 

 : أسلوب الحكيم

أسلوب الحكيم من األساليب البالغية التي يخرج فيها الكالم عن مقتضى الظاهر مراعاة لمقتضى      

تلقي المخاطب بغير ما يترقب؛ بحمل كالمه على خالف مراده تنبيها على أنه األولى بالقصد :" الحال فهو

"ى بحاله أو المهم لهأو السائل بغير ما يتطلب، بتنزيل سؤاله منزلة غيره، تنبيها على أنه األول
( )

، ولذلك 

"محادثة المخاطب أو السائل بغير ما يترقب مراعاة لألولى بحالهما" فهو يعّرف بأنّه
( )

. 

ويدل هذا األسلوب على سعة اللغة، وذكاء المتكلم، وحسن تخلصه، حيث يتوسل به إلقالة العثرات في      

مواقف حرجة
(5)

. 

َسبق المقّربون، : من َسبق ؟ قال: ومن ذلك أّن رجال سأل بالال مولى أبي بكر وقد أقبل من جهة الحلبة     

وأنا أجبتك عن الخير، فأنزل بالل جواب لفظه إلى خبر هو أنفع له: أنا أسالك عن الخيل، قال: قال
( )

، إّن 

ك، ويعزى تبني بالل لهذا األسلوب أنّه جواب بالل قد فاجأ أفق توقعات السائل الذي أبدى دهشته من ذل

لمس انصرافا من المخاطب عن الطاعات، ووجده منشغال بأمور الدنيا فأراد تذكيره باآلخرة كما أّن 

الخيل معقود في نواصيها :" -ملسو هيلع هللا ىلص -تتناص مع حديث الرسول( الخير/ الخيل)المقابلة التي أجراها بين 

"الخير إلى يوم القيامة
(3)

، وهذا األمر يومئ إلى ذكاء بالل وسرعة بديهته على النحو المصاحب لألجوبة 

المسكتة
( )

 :، وعليه فأسلوب الحكيم ينقسم إلى قسمين

ما يجيء في مقام المخاطبة دون سؤال أو جواب، إذ يتلقى المخاطب بغير ما يترقب أو يتوقع، : األول

 .لى أنه كان ينبغي له أن يقصد هذا المعنىبحمل كالمه على غير ما يقصد ويريد، تنبيها ع

ما يجيء في مقام السؤال والجواب، إذ يترك في الجواب سؤال السائل، ويجاب عن سؤال لم يسأله، : الثاني

يحصل منه جواب سؤاله األصلي أو ال يحصل، فليس هذا بشرط هنا؛ وذلك تنبيها على أنه كان ينبغي 

 .ألولى واألجدر بحاله أو المهم لهللسائل أن يسأل هذا السؤال؛ ألنه ا

ويدفع االستلزام الحواري المتلقي إلى كد ذهنه واستثارة فكره للتأمل العميق في أسلوب الحكيم الذي      

 .جاء على غير ما يتوقعه المتلقي ليصل إلى المعاني الثاوية خلف عباراته

﴾ َعِن اْْلَِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواقِيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِ   يَْسأَلونَكَ ﴿ :ويرد ذلك في آيات من النص القرآني منها     

 .{16 /البقرة}

                                                             
 . 6/ اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني   - 
 .2  مفتاح العلوم، السكاكي، ص   - 
 .11عبد العزيز عبد المعطي عرفة، ص . دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، د –من بالغة النظم العربي  -5
 .21 علم البديع، محمود أحمد حسن المراغي، ص  –في البالغة العربية   - 
 .  6   – 13 صحيح البخاري، البخاري، حديث رقم   -3
 .66صناعة الكالم، دمحم كشاش، ص   - 
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ففي اآلية سؤال عن حال األهلة ِلَم تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت، وال تكون      

الهالل يبدو ويطلع يا رسول هللا ما بال : على حالة واحد كالشمس، إذ إّن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم قاال

دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم ال يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان ال 

يكون على حال واحدة ؟ فنزلت هذه اآلية
( )

. 

فالسؤال ليس عن الحكمة من خلق األهلة، ألّن كونها مواقيت ليس مما يخفى حتى يسأل عنه، فإنّه      

﴾ غير مطابق للسؤال، قُْل ِهَي َمَواقِيتُ  ﴿:وإن كان السؤال عن السبب فالجواب بقوله" معروف عندهم

، تنبيها على أّن ما فيكون إخراجا للكالم على خالف مقتضى الظاهر بصرف السائل إلى غير ما يتطلب

"صرف هللا هو المهم له
( )

، وبذلك فالنص َكسر أفق التوقع، إذ َعِدل عن الجواب المباشر عّما سألوا 

وأجابهم بما هو أهم لهم، وهو تأكيد الغاية العملية التي يجب أن ينصرفوا إليها، ويتم الوصول إلى المعنى 

االستدالل، وكذلك فقد كسر النص توقع السائل من  غير المباشر من خالل االستلزام الحواري وعملية

، وهو مفهوم "وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها" خالل مفارقته بين مفهومين وتصورين األول

المشركين الذي صححه القرآن الكريم من خالل المفهوم الجديد الذي وضحه وهو مفارق لألول ومختلف 

 .، فقد تلقى السائل بغير ما يتطلب وغير ما يتوقع"توا البيوت من أبوابهاولكن البر من اتقى وأ: " عنه وهو

يَْسأَلونََك َماذَا يُْنِفقُوَن قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْيٍر فَِلْلَواِلَدْيِن َواْلَْقَربِيَن َواْليَتَاَمى  ﴿:وكذلك قوله تعالى     

َ بِِه َعِليم  َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيِل َوَما تَْفعَلُ   .{3  /البقرة}﴾ وا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ َّللاَّ

في اآلية كسر ألفق انتظار السائل ألنهم سألوا عن بيان ما ينفقون، وأجيبوا ببيان المصرف ألن      

(ينفقون) وهي إّما مفعول ( ماذا)السؤال باألداة 
(5)

فيكون السؤال عن الشيء الذي يقع عليه النفقة، أو مبتدأ  

خبر بحذف العائد، أّي ما الذي ينفقونهو
( )

. 

استفهام عن المنفَق، ومعنى االستفهام عن المنفق السؤال عن أحواله التي يقع بها موقع ( ماذا) وفي     

القبول عند هللا
(3)

يتضمن كونه حالال إذ ال يسمى ما عداه ( من خير) ، وقد أشار إجماال إلى بيان المنفق فإنّ 

عداه خيرا
( )

انت حاجتهم إلى من ينفق عليه كحاجتهم إلى ما ينفق بيّن األمرين، ولّما ك
(1)

، ولكنّه فّصل في 

 .في ما لم يسأل عنه تأكيدا على كونه األهم وتنبيها للسائل عليه

ِ  يَْسأَلونََك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِه قُْل قِتَال  فِيِه َكبِير  َوَصدٌّ َعنْ ﴿ :وكذلك في قوله تعالى      َسبِيِل َّللاَّ

ِ َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَتْ  ِل َوال يََزالُوَن يُقَاتِلُونَكُْم َوكُْفر  بِِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعْنَد َّللاَّ

                                                             
 .   / ، وروح المعاني 1  / الكشاف   - 
 .   /  التحرير والتنوير  - 
 .1 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ابن عجيبة، ص   -5
 .1 ن، ص .م   - 
 .31 /  التحرير والتنوير   -3
 .61 /  روح المعاني   - 
 . 61 /  ن .م  -1
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ْم َعْن ِدينِِه فَيَُمْت َوُهَو َكافِر  فَأُولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َحتَّى يَُردُّوكُْم َعْن ِدينِكُْم إِِن اْستََطاعُوا َوَمْن يَْرتَِدْد ِمْنكُ

ْنيَا َواآلِخَرِة َوأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيَها َخاِلُدونَ   .{1  /البقرة}﴾فِي الدُّ

، (لمسلمينا) اختلف المفسرون في كون السائل من المسلمين أم من المشركين فالذين قالوا بأنّه من     

قالوا إنّه تعالى لّما كتب عليهم القتال، وقد كان عند القوم الشهر الحرام والمسجد الحرام عظموا الجريمة 

أيحل لنا قتالهم في هذا الشهر وفي هذا الموضع ؟ فنزلت : فقالوا -ملسو هيلع هللا ىلص -في المنع من القتال، فسألوا الرسول

اآلية
( )

. 

، (أكبر) مبتدأ مقطوع عّما قبله، والخبر( قل قتال فيه كبير) يكون قوله( المشركون) هموالذين قالوا بأنّ      

ومعنى اآلية على قول الجمهور، أنّكم يا مشركي قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما 

سجد عنه كما فعلتم تفعلون أنتم من الَصدّ عن سبيل هللا لمن أراد اإلسالم، وكفركم باهلل وإخراجكم أهل الم

وأصحابه أكبر جرما عند هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -برسول هللا
( )

، فكسر توقعهم ألّن القتال في األشهر الحرم غير جائز 

وفيه ( قتال) القتال فجاءهم الجواب على غير توقعهم؛ ألنّه نّكر كلمة -ملسو هيلع هللا ىلص -عندهم لذلك أنكروا على الرسول

ّن القتال الذي يكون كبيرا ليس هو هذا القتال الذي سألتم عنه، بل هو قتال آخر ألّن هذا القتال تنبيه على أ

الغرض منه نصرة اإلسالم، وإذالل الكفر، فكيف يكون هذا من الكبائر، إنما القتال الكبير الذي يكون 

الغرض منه هدم اإلسالم وتقوية الكفر
(5)

. 

 والكفر به، وما عطف عليه من أفعال المشركين أكبر عند هللا من فالجواب يكون الصد عن سبيل هللا     

إثم القتال في الشهر الحرام
( )

. 

ذُوقُوا فِتْنَتَكُْم َهـذَا الَِّذي كُنتُم بِِه  يَْوَم هُْم َعلَى النَّاِر يُْفتَنُونَ  يَْسأَلُوَن أَيَّاَن يَْومُ الِد ينِ ﴿ :وقوله تعالى     

 .  -  / الذاريات ﴾تَْستَْعِجلُونَ 

لقد سأل القوم عن يوم الدين، بيد أن الجواب قد جاء على غير ما يتوقعون من خالل استعمال االستلزام      

في أسلوب الحكيم، إن الداللة الظاهرة في الذوق تكون للجيد من الطعام وتكون أيضا لإلكرام والتباهي 

يرا لهم من خالل التهكم بهم من خالل المخالفة بين بجودة المطعوم؛ لكن الجواب جاء استهزاء بهم وتحق

الداللة الظاهرة والباطنة، وبين االختالف بين المعنى والمبنى، فهذا األسلوب يضطر المتلقي البحث عن 

 .المعنى المقصود

ـِه فَانتَِظروا إِن ي َمعَكُم ِمَن َويَقولوَن لَوال أُنِزَل َعلَيِه آيَة  ِمن َربِ ِه فَقُل إِنََّما الغَيُب ِللَّ  ﴿:وقوله تعالى     

 .2 / ﴾ يونسالُمنتَِظرينَ 

                                                             
 .5  / 5التفسير الكبير، ص   - 
 .5  /  الكشف والبيان، الثعلبي   - 
 .   / 5التفسير الكبير   -5
 .3  /  التحرير والتنوير  - 
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فقد أعرض عن الجواب وفاجأهم بانتظار العذاب الذي هو أجدر بهم بأن ينتظروه بدل الجواب، وهذه      

المفاجأة تقرع سمعهم لتحدث نوعا من الرعب الذي يثير حفيظتهم ويجعلهم يتراجعون عن غيهم وتهكمهم 

؛ ألنه يدل على الهالك فجأة، إذ جاء الجواب كاسرا توقعهم، مخيبا أفق (انتظروا) فعلوقد جاء بال

انتظارهم، بما يبرزه من دالالت مكثفة في األلفاظ والمعاني وأضدادها، فتقرع سمع المخاَطب وتتلقاه بغير 

 .ما يتوقع، فتؤثر فيه وتثير انفعاله، ويستلزم المعنى الجديد كدّ العقل للوصول إليه

َسيَحِلفوَن بِاللَّـِه لَكُم إِذَا انقَلَبتُم إِلَيِهم ِلتُعِرضوا َعنُهم فَأَعِرضوا َعنُهم إِنَُّهم ِرجس   ﴿:وقوله تعالى     

 .63/ ﴾ التوبة َوَمأواهُم َجَهنَُّم َجزاًء بِما كانوا يَكِسبونَ 

، وال يقصدون تطييب فقد طلبوا اإلعراض عن مؤاخذتهم أي عن عتابهم وتقريعهم على تخلفهم     

خواطر المسلمين ولكن أرادوا التملص من مسبة العتاب ومرارته، فتلقاهم القرآن بغير ما يترقبون، وحمل 

كالمهم على غير ما يريدون، وأمر باإلعراض عنهم تماما، لكن ال إعراض رضا ومجاوزة وعدم مؤاخذة 

قطيعة وعزلهم عن دائرة المؤمنين كما طلبوا، بل إعراض اجتناب ومقت وسخط، وإعراض مجافاة و

 .الصادقين

وهذا ضرب من التقريع فيه إطماع للمغضوب عليه الطالب بأنه أجيبت طلبته، حتى :" قال ابن عاشور     

إذا تأمل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلوب فصار يأسا، ألنهم أرادوا اإلعراض عن المعاتبة 

عاملة المسلمين، فإذا بهم يواجهون باإلعراض عن مكالمتهم باإلمساك عنها واستدامة معاملتهم م

"ومخالطتهم وذلك أشد مما حلفوا للتفادي عنه، فهم من تأكيد الشيء بما يشبه ضده
( )

فإذا حملنا " ، وعليه

على معنى اإلعراض الدال على المجافاة والقطيعة وعزلهم عن دائرة ( فأعرضوا عنهم) قول هللا عز وجل

"دقين، كان من األسلوب الحكيم، إذ جاء فيه حمل طلبهم على غير ما يقصدون بهالمؤمنين الصا
( )

، فكسر 

 .توقع المخاَطب واستلزم أسلوب الحكيم التقريع والتنكيل وهو معنى لم يكن في حسابهم أو في أفق توقعهم

ُل قالوا إِنَّما أَنَت ُمفتٍَر بَل أَكثَُرهُم ال  ﴿:وقوله تعالى      لنا آيَةً َمكاَن آيٍَة َواللَّـهُ أَعلَُم بِما يُنَِز  َوإِذا بَدَّ

لَهُ روُح القُُدِس ِمن َربِ َك بِالَحِق  ِليُثَبِ َت الَّذيَن آَمنوا َوهًُدى َوبُشرى ِللُمسِلمينَ   يَعلَمونَ  اآليات / النحل ﴾قُل نَزَّ

 2 - 2 . 

: إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش" فقد نزلت اآلية ألن كفار قريش كانوا     

وهللا ما دمحم إال يسخر بأصحابه، اليوم يأمر بأمر وغدا ينهى عنه، وأنه ال يقول هذه األشياء إال من عند 

"نفسه
( )

كاذب مختلق على هللا، حيث يزعم أنه أمره بشيء من قبل  -ملسو هيلع هللا ىلص -، فكفار قريش يعتقدون أن دمحما

هللا ثّم يزعم أنه أمره بخالفه، وأنه ال يثبت على أمر، وأن هذا التبديل أو النسخ والتغير يزلزل من آمن به، 

ويقصدون بذلك الطعن فيه وفي القرآن، وزلزلة قلوب أصحابه، فتلقاهم القرآن بخالف قصدهم وبغير ما 

                                                             
 6/  التحرير والتنوير    -

 -
 

  32/  البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
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ن وبغير ما يتوقعون وحمل كالمهم على ظاهره بأن التبديل حاصل، وأن الزلزلة في القلوب يترقبو

حاصلة، ولكن بنقيض قصدهم، إذ أبطل مرادهم ورد دعواهم عليه أنه مفتر، وأن تبديل اآليات يزلزل 

كمة من المؤمنين من خالل نقل الكالم إلى معنى آخر لم يقصدوه وهو الحديث عن منِزل هذه اآليات والح

تبديلها، ومنها تثبيت المؤمنين والتخفيف عنهم ورفع الحرج عنهم وإرشادهم، بيد أن التبديل والنسخ يزلزل 

تعريضا بأنهم متزلزلون " الكفار فقلب النص القرآني قصدهم مردودا عليهم، إذ استلزم الكالم أن يكون

ة، وأن عذابهم في خالف ذلك ليزيد في ضالون موبخون منذرون بالخزي والنكال واللعن في الدنيا واآلخر

"غيظهم وخنقهم
( )

. 

ِه اْلَمُر  ﴿:وقوله تعالى      َولَو أَنَّ قُرآنًا سُيِ َرت بِِه الِجباُل أَو قُِط عَت بِِه اْلَرُض أَو كُِل َم بِِه الَموتى بَل ِللّـَ

هُ لََهدَ  ى الن اَس َجميعًا َوال يَزاُل الَّذيَن َكفَروا تُصيبُُهم بِما َجميعًا أَفَلَم يَيأَِس الَّذيَن آَمنوا أَن لَو يَشاُء اللّـَ

ِه إِنَّ اللَّـهَ ال يُخِلُف الميعادَ   . 5/ الرعد ﴾َصنَعوا قاِرَعة  أَو تَُحلُّ قَريبًا ِمن داِرِهم َحت ى يَأتَِي َوعُد اللّـَ

َت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث لو سير -عليه الصالة والسالم –قالوا للنبي " فقد نزلت اآلية ألنهم     

فيها، أو قطعَت لنا األرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح، أو أحييَت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي 

"﴾ولو أن قُرآنا﴿ الموتى لقومه، فأنزل هللا 
(5)

. 

يترقبون  فقد طلبوا هذه المعجزات على سبيل التهكم والسخرية ال غير، لذا خاطبهم هللا بغير ما 

وبخالف قصدهم لبيان فساد رأيهم وغلوهم في المكابرة والعناد وتماديهم في الضاللة، ألنه لو كان كتاب 

من الكتب السالفة اشتمل على أكثر من الهداية، وكان مصدرا إليجاد العجائب لكان القرآن، لكنه ليس كذلك 

" زات، ألنها ليست من سنن الكتب السماويةألن القرآن ال يتطلب منه االشتمال على تلك المطالب والمعج

فأمر هللا نبيه بأن يقول هذا الكالم إجراء لكالمهم على خالف مرادهم، تنبيها على أن األولى بهم أن 

"ينظروا هل كان في الكتب السابقة قرآن يتأتى به مثل ما سألوه
( )

. 

من خالل تذكيرهم بالكتب السابقة وعدم سلوب الحكيم نفي تهكمهم على القرآن ورده عليهم فاستلزم أ     

 .طلبوا فيها استلزاما لقلة وعيهم وفهمهم من خالل الحجة المنطقية وجود ما

 

 :الخاتمة

                                                                                                                                                                                              
 . 1 /  التحرير والتنوير   -
 .1  / 1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، األلوسي   - 
 .1  ، ص ،  عبد الرحمن بن أبي بكرنزوللباب النقول في أسباب ال  -5
 .   / 5 التحرير والتنوير،   - 
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ل لها بين البحث أن مناهج الدراسة النصية الحديثة يمكن استثمارها في إعادة فهم أساليب عربية أصّ  - 

 .األولى لما توصلت إليه المناهج النصية الجديدةنها كانت اإلشارات ؛ بل إعلماء العرب القدامى

يبا ألفق يوضح البحث أن النص القرآني استعمل أسلوب الحكيم أسلوبا لكسر توقع المتلقي وتخ - 

 .وهذه ميزة النصوص اإلبداعية ،انتظاره

أكد البحث على أن المتلقي يصل إلى المعاني غير المباشرة التي اقتضاها أسلوب الحكيم من خالل  -5

 . الستلزام الحواريا

 

 المصار والمراجع 

 
 القرآن الكريم  -

علم  –التداوليات( بحث ضمن كتاب)أحمد المتوكل  :االستلزام التخاطبي بين البالغة العربية والتداوليات الحديثة - 

سماعيلي علوي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إحافظ . د: وتقديم إعداد (:مجموعة بحوث)  -استعمال اللغة 

 .م  2 ،  األردن، ط -ربدإ

 .م 61 ، 3مصر، ط -علي حسب هللا، دار المعارف :أصول التشريع اإلسالمي - 

 .م661 ،  لبنان، ط -دمحم وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، بيروت :أصول الفقه اإلسالمي -5

 .القاهرة -فكر العربيدمحم أبو زهرة، دار ال :أصول الفقه - 

جالل الدين أبو عبد هللا المعروف بالخطيب القزويني، تحقيق الشيخ بهيج غزاوي، دار : اإليضاح في علوم البالغة -3

 .م611 ،   إحياء العلوم، بيروت ط

،  ابن عجيبة الحسني، تحقيق عمر أحمد الراوي، دار الكتب العلمية، ط :البحر المديد في تفسير القرآن المجيد - 

 .م2 2 

 .م661 ،  الحضاري، ط اإلنماءدمحم خير البقاعي، مركز : مجموعة من الباحثين، ترجمة :بحوث في القراءة والتلقي -1

 . 66   مشق، طعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم د :البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها -1
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 االنزياح في الشعر الجزائري المعاصر

 

 زهيرة بولفوس  :الدكتورة

 أستاذ مشارك

 ، الجزائر 1جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

 

 

 

 :مقدمة

أحد  أبرز الظواهر األسلوبية التي شغلت الدرس النقدي العربي المعاصر  ( Ecart) "االنزياح "يعد       

وهي أيضا من الظواهر المتأصلة في الدرس البالغي العربي القديم؛ إذ تضرب بجذورها عمقا في 

 "و" االتساع" و" العدول: " تحت مسميات مختلفة منها البالغيين والنقاد العرب القدماء طروحات

 ."المجاز

الطافح بهذا  ظاهرة في الشعر الجزائري المعاصرهذه المن أجل تتبع حضور  هذه الدراسة تضنه     

النوع من الكتابة الخارجة عن العرف اللغوي المعتاد، والكاسرة لجميع القرائن المنطقية بين المسند 

، ية المعاصرةز وسط سيل التجارب الشعرية العربوالمسند إليه في رهانها الدائم على االختالف والتمي  

الظاهرة هذه  ارب هذه المدونة لتكشف عن تجلياتة تقعام يحتاج إلى التدليل بدراسة نصي   وهو حكم نقدي 

 .أيضا افيها وجمالياتهاألسلوبية 

، فإن مقاربة مة والدراسات األسلوبية المعاصرةدام االنزياح هو الخيط الرابط بين البالغة القدي وما     

من شأنه إبراز خصوصية هذه الظاهرة اإلبداعية، وأبعادها  شعرية جزائرية معاصرةتجلياته في متون 

خرى؛ الجمالية خاصة على مستوى اللغة الشعرية التي تمتهن الغموض أحيانا والتشفير اللغوي أحيانا أ

 .القارئ بسبر أغوار النص ومالمسة مكامن التمي ز واالختالف فيه/ وهو األمر الذي يلزم الباحث

 :طرحت أمامنا جملة من التساؤالت يمكن تلخيصها في النقاط اآلتيةليه فقد وع

 هو االنزياح ؟ وما هي معاييره ؟  ما- 1

فه البالغيون القدماء؟ وكيف أسهمت الدراسات النقدية المعاصرة في تحديد مفهومه وأبعاده- 2  كيف عر 

 ؟

 ؟ هذا التجلي ؟ وما هي جماليات كيف تجلى في الشعر الجزائري المعاصر- 3
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 :  مقاربات نظرية -ماهية االنزياح  -1

تقديم مقاربة نظرية تبحث في حدود المصطلح   -سالفة الذكر -تقتضي منا اإلجابة عن التساؤالت     

وتضبط ماهيته، ووظيفته وتحدد معياره استنادا إلى ما جاد به الدرس البالغي العربي القديم، وكذلك 

ح بهذه الخلفية النظرية في مقاربة ين والعرب على حد سواء، والتسل  يالغربطروحات النقاد المعاصرين 

النصوص الشعرية الجزائرية المعاصرة، وتلمس تجليات هذه الظاهرة موضوع الدراسة فيها وجمالياتها 

 .في اآلن ذاته

 : مفهومه -1-1

، حتى أن األسلوبية قد الزاوية فيه وحجرالمعاصر سلوبي أهم أركان الدرس األأحد " االنزياح "شك ل      

ف عُرفت به؛ "علم االنزياحات" بأنها  (Jean Cohen) "ن كوهينجو"ها حيث عرَّ
1
. 

أولهما أن : تُرجع أغلب الدراسات النقدية المعاصرة أسباب هذا االرتباط الحميم بينهما إلى أمرين     

مقترنا باالنزياح أو الخروج عن طرائق األسلوب من حيث هو طريقة الفرد الخاصة في التعبير سيظل 

، أما األمر الثاني فيكمن في (أساليب األدب واللغة عامة) أو جماعية ( أساليب كتاب آخرين ) أخرى فردية

مقياسا لتحديد الخاصية األسلوبية عموما، ومسارا لتقدير " أن رواد األسلوبية قد اتخذوا من هذا المفهوم

"كثافة عمقها ودرجة نجاعتها
2
. 

يعد من أهم المفاهيم النقدية التي ارتبطت بمقاربة الخطاب الشعري، وكثيرا ما " االنزياح" كما أن      

د بها الشعر أكثر من غيره من األجناس األدبية؛ ألنَّ الشعر دائما هو " اعتبره النقاد ظاهرة أسلوبية يتفرَّ

ر من خالله اللغة وتكتسب مالمح جديدة تتولَّد في كل عصر  رحلة صوب االختالف، وفضاء خصب تتطوَّ

"من آليات التفكير المختلفة
3

يقوم على فصل اللفظة عن معناها األول وتهجيرها باتجاه " ، وهو بطبيعته

"معنى آخر لم يكن لها في األصل
 
. 

؛ حيث أكدت أنه مفهوم يخص نظرية الشعر، ذلك أن الشعر "يمنى العيد" ولعل هذا ما ذهبت إليه      

لكون غير عادي، بل هو التعبير ( أو الصادق) ال يمكنه أن يكون التعبير األمين" إلى هذا المفهوماستنادا 

غير العادي لكون عادي، من هنا التأكيد على االختالف الذي هو اختالف مرتبط بالنظر إلى العالم أو 

ا ينهض في هذا الفضاء اللغوي الذي هو فضاء العالمات ا له، أي بوعي مَّ "رؤية مَّ
 

 .، أو الكون المنزاح

وبناء عليه لم يعد الحكم على الشعر يأخذ بمعيار الصدق والكذب وال بمعيار توليد المعاني     
 

، بل بمدى 

قدرة هذا الشعر على قول رؤية جديدة مختلفة
 

  . 

                                                             
 . 1م  ص 189، 1العمري، دار توبقال للنشر، المغرب، طدمحم الولي ودمحم : جمةبنية اللغة الشعرية، تر: جون كوهين - 1
 .102م، ص 1892، 2األسلوبية واألسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط: عبد السالم المسدي -2
 .8 م، ص 2013  ،1ورات فيسيرا، الجزائر، طشدراسة، من -شعرية المفارقة في القصيدة الجزائرية المعاصرة: دمحم األمين سعيدي -3
 .32م، ص 2008، 1هجرة الكلمات، دار اآلداب، بيروت، لبنان، ط: شوقي بزيع - 
 . 3، ص 2009، 1الشعرية والمرجعية الحداثة والقناع، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط -في القول الشعري: يمنى العيد - 
 . 3 - 3المرجع نفسه، ص  - 
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 
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ف، خلق شيء غير عادي، أو غير مألو -باستعماله المختلف للغة  -هذا يعني أن الشاعر حين يستطيع     

لشيء هو عادي في واقعنا اللغوي يكون قد حقق انزياحا، وعليه فإن البحث في هذه الظاهرة يكون بحثا 

في هذا النص اللغوي الذي بمفارقته لواقع عالمه وبانزياحه عنه، أبدع شعريا قوله، ونطقه الخاص، وخلق 

 . عالما متخيال يتكلم العالم الواقعي ولكن بطريقته الخاصة

ت الدراسات النقدية المعاصرة على ربط هذا المصطلح بفعل الخروج عن العرف اللغوي تواضع     

"البعد عن مطابقة القول للموجودات"و
1

، هذا البعد الذي يتم عبر أنماط أسلوبية خاصة به، تتحدد بطريقة 

غير ذلك مما االستعارة والتشبيه واإليحاء والتخييل، و: غير مباشرة وتستعين بأدوات لغوية مختلفة، مثل

يدخل في عالم المعاني والمجاز والبالغة، ومما له جذوره في تراثنا األدبي والنقدي، ومما عُب  ر عنه بتوليد 

 .المعاني؛ وهو ليس مجرد تنويع على المعنى، ألنه يشمل أيضا رؤية الشاعر المتعددة لعالمنا الواحد

نشأته في النقد المعاصر الغربي والعربي على حد وإذا أردنا تحديد ماهية المصطلح ال بد من تتبع      

 .التأصيل له في التراث النقدي العربي القديم، وصوال إلى تحديد أنواعه ومعيارهوكذا  سواء،

"  جون كوهين" مصطلح غربي حديث النشأة، ولعل" االنزياح" وفي هذا السياق نشير إلى أن مصطلح     

إن الشعر هو انزياح عن معيار هو قانون :" ثه عن الشعر بقولهأول من خصه بتعريف محدد في سياق حدي

"اللغة، فكل صورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها هي انزياح
2

، هذا يعني ارتباط مفهوم 

 .االنزياح بالخروج عن المعيار وانتهاك أسسه وقواعده

حدد مفهومه من خالل الظاهرة األسلوبية؛ حيث فقد (  Michael Riffatterre")ميكائيل ريفاتير" أما     

إن ه خرق للقواعد حينا، ولجوء إلى ما نذر من الصيغ حينا آخر
3

( "  Valery")بول فاليري" ، كما عده

، وربطه ( La déviation)" االنحراف" ( Spitzer)" سبيترز" وهو عند ،(abuse )'L" تجاوزا

 . ( L'infraction)" المخالفة" بـــ  ( Thiry)"تيري"

تلقى النقد العربي المعاصر هذه المفاهيم جميعها، حيث أعاد بعض النقاد تعريف االنزياح محافظين      

على تلك الطروحات السابقة، مؤكدين أنه خروج عن الكالم العادي والمألوف، واستعمال اللغة في 

الذي " أحمد دمحم ويس" ذهب إليهمفردات وتراكيب وألفاظ تكسب النص األدبي قيمة جمالية، ومن ذلك ما 

فه بأنه استعمال المبدع للغة مفردات وتراكيب وصورا استعماال يخرج بها عما هو معتاد ومألوف :" عر 

«بحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتصف من تفرد وإبداع وقوة جذب وأسر
 
. 

                                                             
 .  3المرجع نفسه، ص  -1
 .0 بنية اللغة الشعرية، ص : جون كوهين -2
 .103، ص واألسلوباألسلوبية : عبد السالم المسدي: ينظر -3
م،  189، 2األسلوبية دراسة لغوية إحصائية، دار الفكر العربي، بيروت، ط: سعد مصلوح: ، وللتوسع ينظر أيضا90المرجع نفسه ، ص : ينظر - 

 .  ص 
 . 0م، ص ص 200، 1االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، مجد للنشر والتوزيع، لبنان، ط: أحمد دمحم ويس - 
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وغير مسبوق، وهو الناقد  وفي المقابل هناك من نقادنا من عب ر عن المفهوم ذاته بمصطلح عربي جديد     

مسافة التوتر: الذي اصطلح على تسميته بالفجوة" في الشعرية " في كتابه" كمال أبو ديب" 
1
. 

" االنزياح" ولعل من الجدير بالذكر في هذا المقام أن النقاد العرب المعاصرين قد استخدموا إلى جانب    

راف، العدول، الخروج، الخرق، االبتعاد، البعد، االنح: مرادفات وشروحا لهذا المصطلح، نذكر من بينها

إلخ... التشويش، التشويه، المجاوزة، النشاز، االتساع، الجسارة اللغوية، الغرابة، اإلخالل
2
. 

أن هذه المسميات المختلفة هي في حقيقتها لمسمى واحد، وما االختالف في " عدنان بن ذريل"أكد      

التسمية إال نتيجة لالختالف في النظرة وتطبيقاتها وتحليالتها، وقد أطلق على هذه المسميات جميعها اسم 

"عائلة االنزياح"
3
. 

حديث النشأة، إال أن هذا اإلجماع " االنزياح " ومع إجماع الدرس النقدي المعاصر على أن مصطلح     

الذي ( Aristote")أرسطو" ال ينفي وجود شيء من هذا المصطلح في القديم؛ حيث يمتد في جذوره إلى

فرق بين لغة عادية وأخرى غير مألوفة، ورأى أن اللغة التي تنحو إلى اإلغراب وتتفادى العبارات الشائعة 

أما العبارة الخالية من ... وجود العبارة في أن تكون واضحة غير مبتذلة  :"هي اللغة األدبية في قوله

السوقية فهي تستخدم ألفاظا غير مألوفة، وأعني باأللفاظ غير المألوفة الغريب والمستعار والمحدد وكل ما 

«بعد عن االستعمال
 
. 

إدراك النقاد العرب والبالغيين وإذا انتقلنا إلى تراثنا البالغي والنقدي وتعمقنا فيه سوف نقف على      

القدماء للفروق بين المستوى الفني للغة الذي ال يتحقق إال باالنزياح والخروج عن السائد والمألوف، وبين 

" عبد القاهر الجرجاني" المستوى العادي الذي يفتقد إلى الجمالية؛ وفي هذا يستوقفنا الطرح الذي قد مه

المفيدة، بوصفها انتظارا لالمنتظر، وخروجا عن المتوقع إلى في حديثه عن االستعارة ( هــ1  )

فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا، واألعجم فصيحا، واألجسام الخرس مبينة، والمعاني :" الالمتوقع، بقوله

الخفية بادية جلية، وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدتها وال ناصر لها أعز منها، وال رونق لها ما لم 

جد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم تكنها، إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من تزنها، ون

خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون، وإن شئت لطفت األوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية 

"ال تنالها إال الظنون
 
. 

لمألوف قد عرفت في تراثنا القديم مصطلحات وفي هذا السياق نشير إلى أن األساليب الخارجة عن ا      

؛ الذي أطلقه القدماء على كل استخدام ينزاح عن "االتساع" أو" التوسع" عدة، نذكر من بينها مصطلح

                                                             
 .  -2 م، ص 189، 1في الشعرية، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط: ديب وبكمال أ: للتوسع ينظر -1
 .0 - 3المرجع السابق، ص : أحمد دمحم ويس -2
 . 2م، ص 1898، 1سلوبية بين النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طالنقد واأل: عدنان بن ذريل: ينظر -3
 .122م، ص   18، 1شكري دمحم عياد، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط:  جمةصنعة الشعر، تر: أرسطو طاليس - 
م، 1881، 1بيروت، ط -دار الجيل جي، وعبد هللا شرف،دمحم عبد المنعم خفا: أسرار البالغة، شرح وتعليق وتحقيق: الجرجانيعبد القاهر  - 

 .  -  ص



5 
 

( هــــ190ت ) النمط التعبيري المألوف، ويتخطى ما جرت العادة على استعماله، ومن ذلك مثال سيبويه 

ديدةالذي أشار إلى هذا المفهوم مرات ع
1

فقد وظفه بكثير من العمق ( هـــ382ت") ابن جني" ، أما

االتساع، : وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثالثة، وهي:" والتحليل، ومن ذلك مثال قوله

"والتوكيد، والتشبيه فإن عدم هذه األوصاف كانت الحقيقة البتة
2
. 

مدعما " االتساع" عن" العمدة" ث تحدث في كتابه؛ حي(هـــ   ت " ) ابن رشيق" وكذلك فعل      

حديثه بالشواهد واألمثلة من الشعر العربي القديم
3
. 

ونجد من األسلوبيين المعاصرين من استعمل هذا المصطلح للداللة على االنزياح، ومن ذلك ما ذهب      

ت أن لكل دال :" في قوله" توفيق الزيدي" إليه مدلوله فإن األدب يخرق هذا فإذا كانت اللسانيات قد أقر 

"القانون فيجعل للدال إمكانية تعدد مداليله، وهو ما عب ر عنه األسلوبيون بمصطلح االتساع
 
. 

إن تأمل ما جادت به الطروحات النقدية والبالغية العربية القديمة يكشف عن عمق وعي النقاد   

التي يتجاوزون بها السائد والمألوف في كالم والبالغيين العرب القدماء بأساليب الشعراء، خاصة منها تلك 

العرب، وقد اصطلحوا على تسميتها عدوال أو اتساعا، وما هي إال  مظهر من مظاهر االنزياح مجسدا في 

 . شعرنا العربي القديم

مصطلح نقدي شاع في الدراسات " االنزياح" وعليه فإن ما يمكن الركون إليه هو اإلقرار بأن     

األسلوبية المعاصرة مقترنا باالستعماالت اللغوية الخارجة عن المألوف أو العادي، وهو مصطلح له 

المعاصر المواكب  امتداداته في التراث البالغي العربي، كما له فاعلية حضوره في الطرح النقدي العربي

لسيرورة النصوص الشعرية الحداثية الخارجة عن النموذج التقليدي والمحتكمة إلى التجريب 

Expérimentation))  الذي يدعو إلى التجديد في اللغة وابتكار أساليب شعرية جديدة قوامها الغموض

 .الذي يفتح النص الشعري على تعددية القراءة وال محدودية التأويل

 :هوظيفت -1-2

أهميته من كونه يحدث هزة غير متوقعة عند المتلقي تخرق أفق انتظاره؛ حيث " االنزياح" يستمد     

تتجلى وظيفة هذه الظاهرة األسلوبية في المفاجأة أو الدهشة التي يشعر بها متلقي النص األدبي، كما أن 

قيمتها الجمالية تتناسب طرديا مع حدة المفاجأة التي تحدثها في نفسه
 
. 

في حديثه عن " االنزياح" من أوائل البالغيين العرب الذين المسوا وظيفة( هــ  2" )الجاحظ" يعد     

أهمية كسر السائد والخروج عن المألوف، وما يحدثه هذا الخروج من دهشة ومفاجأة وطرافة أيضا؛ ذلك 

                                                             
 .212 -211م، ص1881، 1، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، ط1الكتاب،ج(: أبو بشر عمرو بن عثمان) سيبويه: ينظر -1
 .   م، ص  183، 3امة للكتب، القاهرة ، طدمحم علي النجار، الهيئة المصرية الع: ، تحقيق2الخصائص،ج(: أبو الفتح عثمان) ابن جني -2
م، 1899، 1ار المعرفة، بيروت، طدمحم قرقزان، د: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق(: أبو علي الحسن القيرواني) ابن رشيق -3

 .21 - 1 ص
 . 9م، ص 189، 1ليبيا، طأثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، الدار العربية للكتاب، : توفيق الزيدي - 
 . 9األسلوبية واألسلوب، ص : عبد السالم المسدي: ينظر  - 
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ير معدنه أغرب، وكلما إن الشيء من غ:" أن من طبائع الناس التعلق بما هو غريب وغير مألوف، بقوله

كان أغرب كان أبعد في الوهم، وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلما كان أطرف كان أعجب، 

والناس موك لون بتعظيم الغريب، واستطراف البعيد، وليس لهم في الموجود ... وكلما كان أعجب كان أبدع

... في الغريب القليل، وفي النادر الشاذ  الراهن، وفيما تحت قدرتهم من الرأي والهوى، مثل الذي لهم

"ولذلك قد م بعض الناس الخارجي على العريق والطارق على التليد
1
. 

ما يؤكد طرح الجاحظ ويعمقه، حيث إن االنزياحات تولد " عبد القاهر الجرجاني" كما نجد في آراء     

ألوف، ولعل هذا ما يبدو جليا في راحة في نفوس المتلقين، بما هي خروج عن العادة وكسر للعادي والم

إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كل ما كان أشد  كانت إلى النفوس أعجب، وكانت :" قوله

"النفوس لها أطرب
2
. 

من أكثر نقادنا القدماء حرصا على توضيح وظيفة االنزياح، ( هــــ 9 ت") حازم القرطاجني" ولعل     

إنه مخترع؛ حيث قال عن : قسم متداول بين الناس، وآخر يقال: بين قسمين من التشبيهوذلك في موازنته 

هذا أشد  تحريكا للنفوس إذا قد رنا تساوي قوة التخييل في المعنيين، ألنها أنسب بالمعتاد فربما قل  :" الثاني

إلى االنفعال بديها  ]فعهاأي يد] تأثرها له، وغير المعتاد يفجؤها بما لم يكن به لها استئناس قط، فيزعجها

"بالميل إلى الشيء واالنقياد إليه، أو النفر عنه، واالستعصاء عليه
3
. 

والجدير بالذكر في هذا المقام هو التأكيد على أن وعي المبدعين المعاصرين بوظيفة االنزياح ال يقل     

التي تجذب القراء وتشد هم عن وعي النقاد والبالغيين العرب القدماء؛ حيث انتبهوا إلى هذه الوظيفة 

لمتابعة العمل األدبي والتفاعل معه، فركزوا جهدهم على إحداث الغرابة والدهشة في قرائهم، ولعل هذا 

والكتابة الفنية تتطلب من الكاتب أن يفاجئ قارئه من حين إلى :" بقوله" شكري عياد" عينه ما أوضحه

تابعة القراءة أو يفوته معنى يحرص الكاتب على إبالغه حين بعبارة تثير انتباهه حتى ال تفتر حماسته لم

"إي اه
 
. 

المتلقي، والحرص على عدم / وعليه يمكننا اإلقرار أن وظيفة االنزياح تتثمل في لفت انتباه القارئ    

تسرب الملل إليه، إضافة إلى تحقيق البعد الجمالي للنصوص األدبية، والشعرية منها تحديدا، ذلك أن 

 .النص يضفي على اللغة توهجا وإثارة تمارس سلطتها على المتلقي وتشده إليهاحضوره في 

 :معياره -1-3

                                                             
 .80-98، ص (ت.د( )ط.د)عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، : البيان والتبيين، تحقيق(: أبو عثمان عمرو بن بحر) الجاحظ  -1
 .130المرجع السابق، ص : عبد القاهر الجرجاني -2
، ص (ط.د)م،   18دمحم الحبيب بن الخوجة، دار الشرقية، تونس، : منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقديم وتحقيق(: أبو الحسن حازم )القرطاجني  -3

8 . 
 .8 ، ص 1899، 1اللغة واإلبداع، مبادئ علم األسلوب العربي، أنترناشونال برس، القاهرة ، ط: شكري دمحم عياد - 
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الذي يحدث االنزياح عنه، " المعيار" بوجود إشكال مالزم له وهو تحديد" االنزياح" ارتبط وجود     

تحديد حيث ال يمكن الحديث عن هذا المصطلح دون تحديد المعيار الذي من خالله يمكن رصد االنزياح و

 .فاعليته وجمالياته

وفي هذا السياق نشير إلى أن األسلوبيين المعاصرين كثيرا ما بحثوا عنه في اللغة العادية المألوفة أو      

الدرجة الصفر للكتابة
1
. 

:" في سعيه إلى تحديد المعيار إلى التمييز بين اللغة الشعرية واللغة النثرية بقوله" جون كوهين" لجأ     

النثر هو المستوى اللغوي السائد، فإننا يمكن أن نتخذ منه المستوى العادي ونجعل الشعر مجاوزة  وبما أن

"تقاس درجته إلى هذا المعيار
2
. 

واستنادا إلى هذا الطرح يمكن اعتبار الكالم النثري خاليا من االنزياح في مقابل الشعر الذي يبلغ فيه      

يفتقد إلى الدقة؛ خاصة إذا تأملنا الكتابات الروائية المعاصرة مثال أقصى درجاته، والحقيقة أن هذا الرأي 

فهي طافحة بشتى أنواع االستعارة والمجاز والكناية والتشبيه والتقديم والتأخير، حيث زالت الحدود 

الفاصلة بين الشعر والنثر في ظل تداخل األجناس األدبية، وبذلك ال يمكننا أن نعد  هذا الفاصل معيارا 

 .ديد االنزياحلتح

وعليه يمكننا اإلقرار بأن معيار االنزياح فضفاض وغير محدد، إذ يتفاوت القراء في تحديده وفهم      

ونحن ندرك من أول وهلة أن القارئ يمكن أن يستوقفه :" بقوله" شكري عياد" درجاته؛ ولعل هذا ما أكده 

يعده انحرافا، ومن ثم يرى فيه سمة أسلوبية قوية تعبير ما يخيَّل إليه أنه خارج عن المألوف بدرجة كافية ل

ويستدل بها على شعور الكاتب، أو على المعنى الذي يريد أن يثبته في ذهن المتلقي، مع أن قارئا آخر أو 

"قراء آخرين يمكن أن ال يتفقوا معه في ذلك
3
. 

لعل ما يمكن الركون إليه في مسألة معيار االنزياح هو التأكيد على عدم ثباته أو خضوعه لمقاييس      

مستقرة؛ ومرد ذلك إلى طبيعة االنزياح في حد ذاته القائمة أساسا على المفاجأة والدهشة وعدم الثبات  فمن 

من المعايير في ذلك، وفق طبيعة  البديهي أن يعجز معيار واحد على تعيينه، مما يؤدي إلى تداخل جملة

 .النص األدبي ومالبساته

ظاهرة مالزمة للنصوص " االنزياح" واستنادا إلى هذه المداخل النظرية يمكننا التأكيد على أنَّ      

اإلبداعية، والشعرية منها تحديدا، وفي دراستها وتحليل أبعادها ما يكشف عن جماليات اللغة الشعرية العليا 

 .التي تعمل على توليد المعاني من جهة وفتح الكتابة الشعرية على آفاق إبداعية غير مسبوقةالمصفاة، 

                                                             
 .29، ص (ط.د)م، 1 18نعيم الحمصي، وزارة الثقافة، دمشق،  :، ترلصفر للكتابةالدرجة ا: روالن بارت: ينظر -1
 .23بنية اللغة الشعرية، ص : جون كوهين -2
 .93المرجع السابق، ص : شكري دمحم عياد -3
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ولعل هذا ما سنوضحه تباعا في المبحثين اآلتيين من هذه الدراسة من خالل المقاربة النصية للشعر      

ه في نموذج الجزائري المعاصر في محاولة لرصد تجليات االنزياح فيه، ومالمسة شعريته وجماليات

"أرى شجرا يسير" شعري بعينه؛ هو ديوان
1
"عبد القادر رابحي" للشاعر الجزائري المعاصر 

2
. 

 :تجليات االنزياح في الشعر الجزائري المعاصر  -2

تكشف القراءة المتتبعة للشعر الجزائري المعاصر عن احتكامه الواضح لالنزياح وخاصة منه شعر      

اوز بساطة المتن الشعري السبعيني، وقد تجلت انزياحاته عن العرف العشريتين األخيرتين الذي تج

اللغوي المألوف في مظاهر متعددة، تختلف باختالف النصوص الشعرية وتنوعها؛ ولعل أبرز تلك 

، واالبتعاد (المسند إليه) و( المسند) المظاهر وأكثرها انتشارا لجوء الشاعر إلى كسر القرائن المنطقية بين

نماط اللغوية الجاهزة المألوفة، ويتأتى ذلك من خالل انتقاء كلمات بعينها، ثم غسلها من دالالتها فنيا عن األ

السابقة وإلباسها دالالت جديدة تكتسبها من عالقتها بسلسلة الكلمات المترابطة معها على محور التوزيع  

(L’axe de distribution.) 

"قالت الوردة " جاء في ديوان  واألمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها ما     
3
" عثمان لوصيف" للشاعر 

حيث يقول
 
: 

 ِمن ِشفَاهي تَْنَزِلق الَكلِمات                            

 َسَمًكا أْخَضرا                          

 ذََهبيِ الَزَعانِف َوالَزَغبَات                            

 َويََداي لُغَات                           

 تَسكر األَرُض ِحين أُغن ِي                           

 َوتَرقُص أْشَجاُرها العَاِشقَات                            

 الفَراََشات تَرتَف فَْوَق ُرُموِشي                            

 .ظُ النَْجَماتَوتَستَيقِ                            

نقف في هذا المقطع على تناسل سلسلة من الجمل االنزياحية بعضها من بعض، راهن من خاللها      

ل المقطع الشعري كله إلى بنية انزياحية كبرى، تندرج  الشاعر على خرق أفق انتظار القارئ؛  حيث حوَّ

                                                             
 .م2011، 1أرى شجرا يسير، منشورات ليجوند، الجزائر، ط: عبد القادر رابحي -1
" الصعود إلى قمة الونشريس :"، له العديد من الدواوين الشعرية نذكرها تباعا8 18سنة " تيارت"  مدينةهو شاعر جزائري معاصر، ولد في  -2

، (2010")حاالت االستثناء القصوى" ، و(2008" )السفينة والجدار" ، ( 200" )على حساب الوقت" ، ( 200" )حنين السنبلة" ، (2003)

 (. 2011")أرى شجرا يسير"ضافة إلى الديوان موضوع الدراسة ، إ(2011" )مثلما كنت صبيا"، (2010")فيزياء"

دراسة في البنية التشكيلية للشعر الجزائري  -كتاب النص والتقعيد:" وهو أستاذ جامعي وناقد له العديد من الدراسات النقدية، نذكر منها    

 : الموسوعة العالمية للشعر العربي، متاحة على الشبكة اإللكترونية: ، للتوسع ينظر"المعاصر

http: //www.abab.com/modules.phpdname=sh3erdowhat=sqshid,=592etstart=0 ،01/03/201  09:2: ، الساعة . 
 .م 2000، 1قالت الوردة، مطبعة دار هومة، الجزائر، ط: عثمان لوصيف:ينظر -3
 .    -3 المصدر نفسه ، ص - 
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عالقات جديدة، ال يمكن للقارئ أن  تحتها سلسلة من التراكيب االنزياحية الصغرى، أدخلت الكلمات في

 .يحتكم في تحليلها إلى العرف أو المنطق، استطاع الشاعر بها خلق فجوة أو مسافة توتر عميقة في نصه

ال يمكن للقارئ العادي أن يستوعب هذه المتتالية االنزياحية من التراكيب التي تشكل متن المقطع       

العليا، المصفاة بامتياز؛ حيث تستوقفنا دقة الشاعر في " ة الشعريةالعقالنية اللغ" الشعري، والتي تجسد

 .انتقاء كلمات بعينها عمقت خروج التركيب الشعري عن التداول اللغوي المألوف

في حديثه عن ( تنساب) بدال من( تنزلق) فالمالحظة األولى التي نسجلها أن الشاعر قد انتقى الفعل      

السمك األخضر، الذهبي " من دواخله، وقد زاد من غرابة التركيب اقترانها بـالكلمات الشعرية المنبعثة 

؛ وهو تركيب شعري يدخلنا في عوالم الخرافة الشعبية، واألسطورة، ألنها العوالم "الزعانف والزغبات

 .الوحيدة التي تستجيب لمثل هذا الجنوح الغارق في الخيال

الذات الشاعرة بقوة خالقة خارقة تستمدها من سريان الروح يكشف التعمق في قراءة المقطع عن توحد     

" أورفيوس" األسطورية في دواخلها، هذه الروح التي نلمس فيها شيئا من مالمح اإلله الشاعر

(Orpheus) الحيوانات، ) الذي كان ألغانيه قوة السحر التي تبعث السرور في المخلوقات جميعها

شجار على وقع أنغامها العذبة وتنتشي الطبيعة ككل تحت تأثيرها، حيث ترقص األ..( واألشجار، والجماد

كما تتبعه الحيوانات المتوحشة منها واألليفة خاضعة مستسلمة
1
 . 

أما المالحظة الثانية التي يمكن تسجيلها، فتكمن في سيطرة الجمل الفعلية على المقطع الشعري حيث      

ولية مفتوحة زمنيا على اآلتي، تتجلى تباعا عبر المسار تتوالى األفعال المضارعة لتخلق صيرورة تح

عبر هذه البنية الحركية  -؛ حيث حاول الشاعر(تنزلق، تسكر، ترقص، ترتف، تستيقظ:) التحولي اآلتي

 .تجسيد رسالته التغييرية باعتباره صاحب رسالة نبوئية، استشرافية، خالقة  -التي ترفض الثبات

ع السابق أيضا من خالل ظاهرة التقديم والتأخير التي منحته دالالت خاصة لها كما تبرز انزياحية المقط   

فَاه ي تَْنَزل ق الَكل مات:" أثرها المتميز على المتلقي، في قوله ن ش  والَفراََشات تَرتَف فَوَق :" ، وقوله"م 

ي شرك الكالم العادي ، فتأخير الفعل في الجملتين قد خلق أثرا شعريا انزاح بهما عن الوقوع في "ُرُموش 

 . الذي قد يحولهما إلى حكاية ال تستجيب إال لرغبة النحاة

الشعرية وثراء تجربته؛ حيث إنها من " عثمان لوصيف" وفي هذا السياق ال بد أن نشيد بتميز لغة     

 . التجارب الشعرية القليلة في شعرنا الجزائري، التي عرفت مسارا شعريا طافحا باالستعمال المتجدد للغة

"افتنان" وضمن العوالم الشعرية الساحرة ذاتها تستوقفنا قصيدة      
2
التي يقول " عبد هللا العشي" لشاعرل 

فيها
3

 : 

                                                             
، م1899، 2القاهرة، مصر، ط، عالنلعربية للطباعة والنشر واإلمؤسسة االمعجم األعالم في األساطير اليونانية والرومانية، : أمين سالمة: ينظر -1

 . 1 - 1ص 
 . 2 - 1م ، ص  200مقام البوح، شعر، منشورات شروق الثقافية، باتنة، الجزائر، : عبد هللا العشي:ينظر -2
 . 1المصدر نفسه، ص  -3
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 ِحيَن يُوِمض فيِ الُروحِ ذَلَك البَريِق                        

 يَتَرَجل قَلبِي َعن َصْهَوة العُمر                         

 َكي يَستَريِح بِِظِلك                        

 ِمن َصْهد الَسنََواتِ                         

 ...َويَْفتَح باب العُروج إلى قُبة                        

 . في الفََضاء الَسحيِق                       

يالحظ القارئ احتكام المقطع الشعري إلى االنزياح الذي يتجلى تباعا من خالل هذا التشكيل اللغوي     

قائم على التشبية واالستعارة والكناية إلى ما المجازي، والذي تجاوز به الشاعر المفهوم البالغي القديم ال

؛ حيث تتداخل الدوال الحسية ومدلوالتها، وتنوب الصفات والموصوفات "تراسل الحواس" يسمى بـ

المرئية والمسموعة والملموسة بعضها عن بعض في ثنايا القصيدة لتخرجها إلى عوالم تشع شعرية 

القلب المتعب، الذي ترجل عن صهوة العمر كي يبوح بما في  وصفاء، تشد  انتباه القارئ ليتأمل حال هذا

 . دواخله عله يستريح

ولعل ما يشد  انتباه القارئ لهذا المقطع أيضا اعتماد الشاعر فيه على الضديَّة والمفارقة التي تفتحه       

العروج إلى يفتح باب " على المتحول الذي يخلق الحركة، وهذا ما نلمسه من خالل التركيب االنزياحي

توحي باالمتداد في العلو صوب آفاق ال محدودة، في حين ( الفضاء) ؛ ألن كلمة"قبة في الفضاء السحيق

باالنحدار صوب أعماق  األرض، وبين االنحدار والعلو تكمن المفارقة التي اشتغل ( السحيق) توحي كلمة

داخلية، في محاولتها النفاذ إلى مملكة عليها الشاعر من أجل التعبير عن توحد ذاته الشاعرة بعوالمها ال

األعماق، التي تتيح لها فعل البوح بمكنوناتها، وتفريغ حموالتها الزائدة، فتولد القصيدة المثقلة بهذا الفيض 

 .من تجارب العمر وبعبء السنين

نا الجزائري ولعل الجدير باإلشارة في هذا المقام هو التأكيد على شيوع هذه النزعة المجازية في شعر      

الذي تميز ( مصطفى الغماري) الريادة فيها إلى الشاعر" يوسف وغليسي" المعاصر؛ حيث يرجع

بغزارتها في شعره
1

، وإذا أردنا أن نمثل على ذلك من شعره نذكر قوله
2
: 

 ِظالٌَل َوأَْضَواء َوِعْطر ُمنَْمنَم َوَشٌدو َكِريم ِمن فَم ُمْغَرم          

متَنََسمْ             ُت أَْضَواء الَحبيِب َوَطالَما تََوَزع قَْلبِي َعالم ُمتََجه ِ

 يَشُل الِغنَاء العَذْب بَْيَن ِظالَِلهـا فُورق َمهيَضات وِعْطر ُمَهَشم          

                                                             
 . 8 م ، ص2008هـ ، 30 1 1في ظالل النصوص، تأمالت نقدية في كتابات جزائرية، جسور للنشر والتوزيع، ط: يوسف وغليسي: ينظر -1
 .13م، ص  189، مطبعة الفوميك، الجزائر ،"بوح في موسم األسرار "من ديوانه" وجه الليل "قصيدة: ينظر -2
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، (عطر مهشم) و( عطر منمنم) يقف القارئ لهذا المقطع على تداخل حاستي الشم والرؤية في عبارتي       

، وهذه التراكيب دارجة "تنسمت أضواء الحبيب:" لدوال الحسية ومدلوالتها في قولهوعلى تداخل غريب ل

 .في شعره بشكل الفت

وقد سار على هذا النهج في التشكيل المجازي العديد من شعراء العشريتين األخيرتين؛ ولعل من      

"شوق وهمسات" ، الذي يقول في قصيدته"ناصر لوحيشي" أبرزهم الشاعر
1
: 

 ُمستَِعيًدا أْسُهما -ِحْبري –نََزلَت نََسائِم ِوْحَدتي  فَتََوَسما فيِ الفَْجر          

 أْخَرْجُت َكِفي ِكْدُت أُْبِصر َشْهقَتي فَبِأَي نُْطٍق أَْحتَِمي ؟ َهْب ليِ فََما ؟          

 بِه اْحتَمىالَصْمُت أْسَرج َخيلَه َرأَْد الضُّحى والَشوُق أْحَرج َموَجه، وَ           

عُني فيَْعِصُرني الَظَما            أَو كُلََما مكَّنتَــــني، ملَّْكتَني زبًدا يُوز 

يشارك القارئ لهذا المقطع الشاعر معاناته في كتابة القصيدة، ذلك أنه قد صاغها بلغة انزياحية تشد       

بلغة النص صوب المختلف اإلبداعي  االنتباه بتمردها على منطق اإلسناد، حيث خرجت التراكيب الشعرية

نزلت نسائم وحدتي، أبصر شهقتي، الصمت أسرج خيله، الشوق :) بامتياز، عبر المتتالية االنزياحية اآلتية

 ..(.أحرج موجه 

لتجسيد حالة التوتر التي  -بزمنيه الماضي والمضارع –والمالحظ أن الشاعر قد اعتمد على الفعل      

بفعل الكتابة، هذه الحالة التي تتردد بين ماضي الرغبة في الكتابة والبوح بوهج  تسكن دواخله وهو يهم  

الشوق، وبين استحالة الحاضر وصعوبة اللحظة التي تكتفي بالصمت، وهي حركة ال تستكين وال تهدأ 

 .فجرها تتابع األفعال في المقطع الشعري

للغة عن المتداول والمألوف، من خالل ومن النصوص الشعرية التي أظهرت تميزا في الخروج با     

انتقائها الواعي للكلمة الشعرية، النابع من إيمانها العميق بسحرها، وقدرتها على التلون بمعاني يصعب 

عبد هللا " للشاعر" يا امرأة من ورق التوت" على القارئ البسيط اإللمام بجميع أبعادها، يستوقفنا نص

، الذي يقول فيه"حمادي
2

 : 

 يَا امَرأة البِلَور           

 َوتُوت األَْحَراِش البَريَة           

 َدِعينيِ يَْهِزُمنيِ اللَيُل           

 َوتُْرِهقُنيِ الطُُرقاُت الَوْهِميَة          

 َدِعيني يَا امَرأة          

 ألتَِقط يَاقُوت الَرحَمة           

                                                             
 .  9م، ص  200، 1فجر الندى، شعر، منشورات أرتيستيك ، القبة، الجزائر، ط: ناصر لوحيشي  -1
 .129 -  12م ، ص 1889، 1العرب، دمشق، سوريا ، طالبرزخ والسكين، اتحاد الكتاب : عبد هللا حمادي -2
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 ِمن لُقيَاِك           

 وأْحتَِرف فِطَرتَِك األُْنثَى          

 ِمن َعينَيِك           

 َوألُوذُ ِمن أْبِخَرة الِفتنَة           

 بَجَدائِل تَدفَعُني ِللتيِه             

 َعلى َشفَة          

 الَخمِسين          

 تُْغِري ما أبقَاه البَرق           

 ) ...(بالغََرق          

ص عن قدرة غير عادية في النسج، تخرج اللغة من حضورها المألوف  لتدخلها في يكشف هذا الن     

عوالم سحرية أسطورية، تكسبها هالة نورانية، تنشطر بها الكلمة على نفسها مرات عدة، لتعود فتتشكل من 

لطافحة جديد في تراكيب تتمرد على منطق القراءات الجاهزة سلفا؛ حيث تمثل أمامنا هذه المرأة البلورية ا

بسحر األنوثة والمسكونة بفتنة الخلق األولى، والمترفعة عن الخطيئة والدنس، في امتداد داللي يتمنع عن 

االنحصار والضبط ضمن أطر واضحة المعالم، تجسده هذه اللغة الممعنة في المجازية حد الشذوذ، مما 

، التي انسحبت على أضفى عليها هالة روحانية خاصة ضمنت للشاعر خصوصية حضوره اإلبداعي

جميعها، حيث أحدث بها قطيعة مع سلسلة تجاربه السابقة كما أحدث " البرزخ والسكين" قصائد ديوان

منعرجا تحوليا عميقا في مسار تطور الشعر الجزائري المعاصر، على مستوى لغته وصوره الشعرية، 

 .القةوعلى مستوى الرؤيا الشعرية التي عانق بها الشاعر آفاقا طالئعية خ

على تشكيل انزياحي مختلف أضفى على " عز الدين ميهوبي" الشاعر" ملصقات" كما يقف القارئ لـ      

التي تثير دهشة المتلقي حين " المصاحبات اللغوية غير العادية" نصوصه شعرية عالية، اعتمد فيه على

الطبيعة " نتظار، ذلك أنيعيدها إلى ما تحيل عليه من مصاحبات عادية، فتجسد ما يعرف بخرق أفق اال

الجمالية للعمل الفني تقاس بمعيار دقيق، وهو انزياحه عن أفق انتظار القارئ، ذلك االنزياح الذي يمنح 

األثر قوة تفاجئ المتلقي، فال تلبث أن تعب ر عن واقعها بواسطة الدهشة الجمالية، وهو الحدث الذي يغيب 

مل الفني، مدركا لخصائصه وآثاره، مما يرتد بالفعالية المنتظرة حينما يكون المتلقي مستوعبا لمكونات العا

"إلى أن تتدنى إلى درجة الصفر
1

   . 

؛ حيث يقول الشاعر"تسمية " ونستشهد في هذا السياق بما جاء في ملصقة     
2
: 

 ُرِزَق الَوْضُع فَتَاة                     

                                                             
 -، يناير3، ع  3الكويت ، مجالوطني للثقافة والفنون واآلداب مفاهيم هيكلية في نظرية التلقي، مجلة عالم الفكر، المجلس : دمحم إقبال عروي -1

 .   م ، ص 2008مارس، 
 . 82م ، ص  188نتاج اإلعالمي والفني، سطيف، الملصقات، شيء كالشعر، مؤسسة أصالة لإل: عز الدين ميهوبي -2
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 اسُمها األصِلي أَْزَمة                     

 ..بَْعد َعاِم                    

 .َضيَع الَشاِرع اسَمه                   

يدخل هذا المقطع ضمن حيز التراكيب غير العادية، حيث لم نتعود بعد على هذا النسق من التراكيب     

 الشعرية في شعرنا الجزائري المعاصر، لكن إذا ما حاولنا ربطها بحقيقة الوضع الذي أفرزها فإن 

 .شعريتها تتفجر أمامنا معلنة تميز قائلها

 ":نعي" واألمثلة على ذلك كثيرة ، منها نذكر قوله أيضا في ملصقة     

 أََوُل األَْحزاَِب                     

 َجْمٌع ِمن ذَوات                   

 َمات.. قَْبَل أْن يُولَد                    

 ..َوَجُدوا ِحْزبًا بِرأَسين                    

 َونَْعيًا بالَوفَاة                  

َص الَشاِرع أْسبَاَب الَوفَاة                     َشخَّ

!أدَّت للَوفَاة .. َسْكتَة الكُرسي                   
 1

 

سكتة "تقتضي أن تكون أسباب الوفاة  ، كما(الطبيب) الفاعل( َشخَّص) العادة تقتضي أن يصحب الفعل    

، لكن الشاعر كسر العادة، وخرق أفق انتظار المتلقي بتراكيب انزياحية جسدت رؤيته لواقعه "القلب

وتفاعله العميق معه، بأسلوب يعتمد على التشفير والتلميح بديال عن التقرير والتوضيح، وهو ما ضمن 

 .السائد الشعري في جزائر العشرية السوداء للتجربة خصوصيتها اإلبداعية واختالفها وسط

استنادا إلى ما تقدم يمكننا القول إن هذه التجارب الشعرية جميعها قد أظهرت أنماطا بنيوية جديدة      

جسدت حداثة التشكيل اللغوي في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، وقد تأتى لها ذلك من خالل 

شاعت في المراحل الشعرية السابقة، وخاصة في شعر السبعينيات ترفعها على األنماط اللغوية التي 

 .وتأليفها لتشكيل لغوي مختلف يستمد جمالياته من أصالة التجربة الشعرية ووهجها الداخلي الخالق

ولعل ما يمكن الركون إليه في هذه المسألة تحديدا هو اإلقرار بأن بعض شعراء العشريتين األخيرتين     

ا بأهمية اللغة الشعرية وفاعلية الجنوح بها نحو الغموض الذي يفتحها على المتحول قد أظهروا وعي

باستمرار، فأثروا نصوصهم الشعرية بفيض من العرفانية الصوفية التي يالمس فيها القارئ سحر الكلمة 

 .الشعرية وقدرتها على الخلق والتجاوز

اتها سيقف حتما عند تجارب شعرية جنحت صوب وفي المقابل فإن القارئ المتتبع لشعر المرحلة ذ      

التعبير الشعري الموغل في االنغالق واإلبهام، هذا التعبير الذي طرح إشكالية تلقيه واإلقبال عليه والتفاعل 

                                                             
 .  10المصدر نفسه، ص  -1
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معه وهي في الغالب تجارب أقرب إلى الهذيان المتالحم وغير المتالحم منها إلى الصناعة الفنية المحكمة 

البناء
1

ن حدة هذا الهذيان نزوع أصحابها نحو التعمق في تبني أسلوب التجريد في محاولتهم ، وقد زاد م

خرق المألوف في لغة الشعر الجزائري المعاصر، ولعل في هذا ما يدفعنا إلى االحتراس في مقاربة 

 .النصوص الشعرية الجديدة، ذلك أنه ليس كل انزياح يظهر قيمة كبيرة من الناحية الفنية

س تجليات االنزياح في الشعر الجزائري المعاصر ورصد جمالياته نقف بالدراسة وللتعمق أكث ر في تلم 

، الذي تتجلى فيه الظاهرة واضحة "عبد القادر رابحي" النصية عند ديوان شعري جديد للشاعر الجزائري

 .كما سوف نبين في المبحث اآلتي" أرى شجرا يسير" منذ العنوان، وهو ديوان

 : للشاعر عبد القادر رابحي" أرى شجرا يسير" في ديوان  شعرية االنزياح  -3

تجليا تركيبيا " عبد القادر رابحي" للشاعر" أرى شجرا يسير" تتجلى ظاهرة االنزياح في ديوان      

ودالليا بداية من العنوان، الذي يحيل المتلقي إلى الرؤيا االستشرافية التي التصقت في تراثنا العربي 

، هذه الشخصية العربية ذات الطابع األسطوري، التي عرفت بحدة بصرها، "ليمامةزرقاء ا"بشخصية 

وقدرتها غير العادية على الرؤية لمسافات بعيدة، وقد برزت في الشعر العربي المعاصر بوصفها رمزا 

 القدرة على التنبؤ واكتشاف الخطر قبل وقوعه، والتنبيه إليه، وتحمل نتيجة إهمال" أسطوريا يحيل إلى

"اآلخرين وعدم إصغائهم إلى التحذير
2
. 

لد الدهشة لدى قارئ الديوان وتشد  انتباهه لتتبع أبعادها التي تحيل       هذه الصيغة ذات الطابع النبوئي تو 

إلى التحذير من خطر قادم مجهول المصدر؛ حيث يمارس العنوان فعل اإلغراء على القارئ من خالل 

 (.شجرا يسير) ةبنيته التركيبية القائمة على كسر كل القرائن المنطقية بين طرفي الجمل

وعند تأمل صيغة العنوان نالحظ الحضور الطاغي للذات الشاعرة مجسدا في ضمير المتكلم الملتصق      

، وهو فعل يتجاوز دالليا الزمن الحاضر لينفتح على المستقبل اآلتي الذي ال "أرى" بالفعل المضارع 

ع، واستشرافه للمستقبل؛ وهي رؤيا تأملية في يمكننا تحديده؛ مما يؤكد أن الديوان يجسد رؤيا الشاعر للواق

الوجود تتجاوز الواقع إلى ما وراء الواقع بحثا عن الحقيقة اإلنسانية بحس شعري أثبت تفوقه على التأمل 

الشعراء والروائيين يدركون بين السماء واألرض كثيرا من األشياء ما تزال " العقلي الميتافيزيقي، ألن

درة على الحكم بها، فهم في معرفة النفس أساتذتنا نحن البشر العاديين ألنهم يعبون حكمتنا المدرسية غير قا

«من منابع لم نجعلها بعد قابلة لإلدراك علميا
3
. 

في داللة على الكثرة وعدم التحديد من جهة وعلى ( يسير) معرفة باإلضافة للفعل( شجرا) وردت كلمة     

آلتي من جهة ثانية، وهو تركيب إذا ربطناه بالسياق الثقافي الذي استمرارية الفعل وانفتاحه الزمني على ا

                                                             
م، 2002، 1االختالف، الجزائر، ط الشعر الجزائري المختلف، منشوراتتأمالت في  -يتم النص والجينالوجية الضائعة: أحمد يوسف: ينظر  -1

 .180ص
 .190م، ص  188ي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العرب: علي عشري زايد -2
 .28، ص 1892، 2فهد عكام، دار الفكر، دمشق، ط :انية، ترالنقد األدبي والعلوم اإلنس: جان لوي كابانس -3



15 
 

أنتجه يوحي بالتحذير من احتمال خطر قادم، وإذا أسقطناه على اللحظة التاريخية التي كتب فيها يحيلنا 

، وهي خطر يهدد جميع البالد "ثورات الربيع العربي" أيضا على أزمات الواقع العربي أو ما يعرف بـــ

المصاحب الندالع ( 2011)دون استثناء خصوصا إذا أخذنا في الحسبان تاريخ صدور الديوان  العربية

 .هذه الثورات

بنوعيه التركيبي والداللي، مما يدفعنا إلى رصد " االنزياح" وفي تأمل صيغة العنوان ما يؤكد حضور     

 :تجلياتهما في ثنايا الديوان

 : االنزياح التركيبي -3-1

يقوم االنزياح التركيبي على تغيير في هندسة بناء تركيب لغوي معين، ذلك أن العناصر اللسانية في      

لسلطة الطبيعة الخطية للغة التي تسير وفقها القوانين، وتعتمد " الخطاب المكتوب أو المنطوق تخضع

محور التركيب، إذ : لفظي يطلق عليهاإلجراء التأليفي بين العناصر المتتالية، وإن هذا التعاقب أو التوالي ال

«الخروج عنه يسمى انزياحا تركيبيا
1
. 

الحذف، وااللتفات، : ويتحقق االنزياح التركيبي في النص الشعري عبر أساليب بالغية في مقدمتها     

أرى شجرا " وكذلك الفصل والوصل، وهي أبرز مظاهر االنزياح التركيبي وأكثرها شيوعا في ديوان

 .ا سوف نبي ن، كم"يسير

 :الحذف -3-1-1

عبد القاهر " يعد الحذف من أبرز األساليب البالغية التي اعتمدها الشعراء منذ القديم، وقد عرفه     

الحذف لطيف المأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح :" بقوله" الجرجاني

دك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وتج

«تبن
2
. 

"عودة سيزيف"بشكل الفت، ومن ذلك قوله في قصيدة " أرى شجرا يسير" يتجلى الحذف في ديوان     
3
: 

 أتريَّث                                

 ..حين يمر  على أحرفي ظل ه                               

 ..حين أسمعه يتحدث عن نفسه                               

 :ويقول لها                               

 ..كل آت قريب                               

ره غامضا                                  أتصو 

 ..وجميال                               

                                                             
 .  م، ص2013، 1أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات، عالم الكتب الحديث للتوزيع والنشر، األردن، ط: عبد هللا خضر حمد -1
 .  1م، ص1881، (ط.د)دالئل اإلعجاز، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، : عبد القاهر الجرجاني -2
 .22-21المصدر السابق، ص : عبد القادر رابحي -3
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 ..مل أبَّهة المطر المستفيق ألعدائه ويح                               

 وكثيرا من المدن النائمات                               

 تؤيده                               

 وتسير وراء ابتساماته                               

 كي تبل ل أحالمها بالكروم التي خثرتها له                                   

 .. اآللهة                                

د الشاعر حذف الفعل      ره" ، وكذلك الفعل"حين يتحدث عن نفسه:" في قوله" أتريَّث" تعم  في " أتصو 

، وذلك لغرض تفادي التكرار من جهة، وشد  انتباه المتلقي من جهة ثانية ليشاركه سيرورة "وجميال:" قوله

 .الدفقة الشعورية واندفاعها

كما أن الشاعر قد تعمد إشراك القارئ أيضا في إعادة كتابة بعض المقاطع الشعرية من خالل استعماله      

نقاط الحذف التي تلزم قارئ النص بتقدير المحذوف فيه وإعادة بنائه من جديد، ومن ذلك مثال قوله في 

القصيدة نفسها
1

 : 

 ..ل له وماذا بإمكانها أن تقو                          

 وهو يحمل أحزان من غادروا لون هذا التراب                          

ه للتالل                             ..ولم يشرحوا سر 

                          ...... 

                          ...... 

                          ...... 

 اآلن تحضنه  ها هي                          

 تحتفي كالصبي بعودته                          

صحيح أن للدفقة الشعورية سلطتها على توالد األسطر الشعرية في هذا المقطع، لكن الثابت أيضا         

د إشراك القارئ في إعادة كتابة نصه بأن ترك له  من خالل الحضور البصري للنص أن الشاعر قد تعم 

 .أسطرا شعرية كاملة كي يكتب فيها ما سكت هو عن البوح به

ا تحاول هذه األسطر التعبير عنه ؟ وكيف يمكن تأويل حاالت الصمت والوقف ولعل القارئ يت     ساءل عمَّ

التي تنتج عنها ؟ ألن البياض هو العالمة الطباعية للوقفة أو السكوت، وعليه فهو عالمة طبيعية  فغياب 

الحروف يرمز بالطبع إلى غياب الصوت
2
. 

                                                             
 .31المصدر نفسه ، ص  -1
 . 0 1 – 8 1بنية اللغة الشعرية، ص : جان كوهين -2
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اإليصال والتسلسل، مما يكشف أن غرض الشاعر ليس من الواضح أننا إزاء كتابة غير آبهة بروابط      

هذا الوصف الذي يرصد ببطء حالته الوجدانية، ويدقق في كل جزئية تلتقطها العين، ألن ما يهمه هو النفاذ 

إلى الفراغ الذي يفصل مختلف الصور بعضها عن البعض، ليترك للقارئ مهمة إعادة تشكيل عالمه في 

ه يريد أن يلفت انتباهنا إلى ما يمكن نعته بالمنفلت أو المغي ب، فيما يضفي بعديه المادي والرمزي؛ فكأن

 .عليه مسحة سحرية تجعلنا ننظر إليه كطيف نبتغي حضوره ونخشاه في اآلن

قد جسد كتابة حداثية تنزاح عن النموذج التقليدي، مستندة " عبد القادر رابحي" وعليه يمكننا القول إن       

 .ل البصري الذي يشرك القارئ في إعادة بناء النصفي ذلك إلى التشكي

 :االلتفات -3-1-2

من أكثر مظاهر االنزياح في النصوص الشعرية، وذلك لما يضفيه عليها من غموض " االلتفات" يعد       

يمكن حصر جمالياته في عنصرين
1
: 

 .إتيان الشاعر بمعنى يريد االنصراف به إلى معنى آخر -

 .سمات التباسية تسعى إلى تضليل القارئاكتساب هذا المعنى  -

ومعنى ذلك أن الشاعر يوظف االلتفات إلضفاء صفة الغموض على نصوصه الشعرية، والتشويش      

 .على القارئ، وحث ه على البحث عن المعنى المقصود منه

شجر من :" في العديد من قصائده، نذكر منها قوله في قصيدة" عبد القادر رابحي" وقد وظفه الشاعر    

" نزيف الكالم
2
: 

 أنا واحد                        

 يَْنَحنِي للريَّاح                       

 وال يَْنَحني لإلَشارة                       

 ِمثل الجميع                       

 أتَى مستقيما كما َجاء                      

همن رِحم ال                      ِ في أم ِ  حب 

 وِسقايات هذا الحليبِ                      

 (ذئبة) ولم يأته الدور بعد ليرضع من                      

 أكلت بعض أجداده قبل خمسين عاما                     

 ولم تعطه الحق في سكن الئق                     

 :ثم قالت له                     

                                                             
ردن، دراسة في جماليات العدول، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والطباعة والنشر والتوزيع، األ –شعرية االنزياح: حمر العينخيرة  :ينظر -1

 . 22م، ص2011 ،1ط
 .  المصدر السابق، ص : عبد القادر رابحي  -2
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 ..كلُّ شيء على ما يرام                      

 أَفْتَُح الباب                     

 في غفلة من خطاَي                      

 ..وأحلم لو أنني كنت في سُوقها تاجرا                     

من الواضح أن الشاعر قد مارس التشفير اللغوي من خالل لعبة الضمائر التي يتناوب فيها ضمير      

، حيث ينتقل بينها تاركا أسئلة تحي ر القارئ عن إجابات "هي" و" هو" ، مع ضميري  الغائب"أنا" المتكلم

 .لها

ات الشاعرة في إيمانها بالقوانين تتجلى من خالل المقطع جماليات االلتفات التي تكشف عن تفرد الذ     

اإللهية ورفضها لقوانين البشر؛ ألن في القانون اإللهي خير، ورحمة وعدالة وعديد المعاني اإليجابية التي 

التي تحمل داللتي  الخير والخصب الوفيرين؛ حيث تسوق المطر   ( الرياح) اختزلها الشاعر في كلمة

ن  :ة القرآنية للكلمة في قوله تعالىوتلقح األشجار، وهذا ما تؤكده الدالل َوأرَسلنَا الريَاح لواَق ح فَأْنَزلنَا م 

ن ين الَسماء َماًء فَأْسقينَاكُُموه َوَما أْنتُم لَه بَخاز 
1
 مقابل القانون البشري الظالم المتعسف الذي عبَّر عنه ،

 .التي ال تحمل سوى معاني األمر أو النهي أو التحذير" اإلشارة" بكلمة 

معبرا عن الفرد الجزائري الذي ولد " هو" ونجد الشاعر ينتقل من األنا المفرد إلى اآلخر الغيري     

التي " هي" طاهرا ونقيا، لكن سرعان ما لوثه الواقع، ودفعه إلى التفكير في الهجرة إلى فرنسا، هذه الــــ

، في إشارة ذكية من الشاعر إلى ، والتي التهمت أجداده قبل خمسين عاما(الذئبة) وصفها الشاعر بـــ

استمرارية وجودها بشكل أو بآخر مجسدة في القوانين التعسفية التي تحرم المواطن من أبسط حقوقه، 

 ".كل شيء على ما يرام" وتترفع عن اإلصغاء إلى مطالبه مدعية أن

د الشاعر تقديم مشهد سردي يمتزج فيه الحلم بالواقع من أجل تشتيت       ذهن القارئ في بحثه عن وقد تعمَّ

 .حقيقة ما يصبو إليه، وتحديد معناه

 :الفصل والوصل -3-1-3

هو عطف جملة فأكثر على " من أسرار البالغة العلم بمواطن الفصل والوصل في الكالم؛ والوصل     

"جملة أخرى بالواو خاصة، لصلة بينهما في المبنى والمعنى أو دفعا للبس يمكن أن يحصل
2

ل ، أما الفص

ترك العطف، إما ألن الجملتين متحدتان مبنى ومعنى، أو بمنزلة المتحدثين، ألنه ال صلة بينهما في " فهو

"المبنى والمعنى
3
. 

                                                             
 .22سورة الحجر، اآلية  -1
والطباعة، عمان، األردن،  علم البديع، دار الميسرة للنشر والتوزيع -علم البيان-المعانيعلم  -مدخل إلى البالغة العربية: يوسف مسلم أبو العدوس -2

 .118م، ص  200، 1ط
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها -3
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في كثير من قصائد الديوان، ومن " الفصل والوصل" إلى اعتماد" عبد القادر رابحي" لجأ الشاعر    

"تذك ر" قصيدة نذكر قوله في( الوصل) النماذج الشعرية التي وظف فيها
1
: 

 ها أنت تذكر هذه األحجار                              

 ...واألنهار تذكرها                               

 وتذكر ما تبوح به القصائد                              

 والشَّدائد                               

 ..والكروم                               

وفي هذا السياق نشير إلى أن الظاهرة األسلوبية األبرز في الديوان هي استعمال العطف بحرف      

بشكل الفت، وهو ما أسهم في ترابط جمله الشعرية وانسجامها، ومن ذلك أيضا ما جاء في " الواو"

التي يقول فيها" السقوط" قصيدته 
2

 : 

 لم تعدني بغير الجراح                             

 ...ولم تعطني                             

 غير عقد فريد                            

 أباهي به الحب                             

 والبرتقال المهاجر                            

احلة                               ...والغيمة الر 

نتشار الواسع للوصل في الديوان، إال أننا نسجل توظيف الشاعر للفصل في بعض القصائد  ورغم اال     

وهي رغم قلتها أحدثت نوعا من التوازن في بناء تلك القصائد، خاصة أن الشاعر يزاوج فيها بين 

"السقوط" األسلوبين معا، ومن ذلك مثال ما جاء في المقطع اآلتي من قصيدته
3
: 

 ..تستقيل الخطى                   

 وتموت العصافير مقتولة بالحقول، يموت المغن ي                   

 وحيدا، تموت المدائن، نافورة الظل، ماء المراثي                  

 دم الحنفيات، رائحة األكسجين، نداء اإلغاثة،                  

 كهرمان وميالد هذي التي كنت أمنحها خطأ ال                  

 ...بهجة قلبي والغيمة النَّازلة                   

في مجملها  " السقوط" يتجلى أمام القارئ خروج هذا النص عن النمط المعهود في الكتابة، وقصيدة      

مزيج بين المقاطع الحرة، والمقاطع النثرية، وفيها تجسيد لدعوات الحداثة الرامية إلى كسر القوالب 

                                                             
 .  المصدر السابق، ص : عبد القادر رابحي -1
 .101المصدر نفسه ، ص  -2
 .89المصدر نفسه ، ص -3
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انزياح تركيبي تجلت معالمه الشعرية الجاهزة واالنزياح عنها، وقد الزم هذا االنزياح الشكلي الخارجي 

 .بارزة من خالل الظواهر األسلوبية سالفة الذكر

 :االنزياح الداللي -3-2

تسهم االستعارة إضافة إلى التشبيه والكناية في تجسيد ما يعرف باالنزياح الداللي؛ ولعل االستعارة       

ك أنها تخرج الكلمة من أصل استعمالها من أكثر هذه األساليب البالغية إبرازا لهذا النوع من االنزياح، ذل

اعلم أن :" في تعريفه لها  بقوله" عبد القاهر الجرجاني" إلى موضع غيره لغرض معين، وهو ما أوضحه

االستعارة في الجملة أن يكون لفظ األصل في الوضع اللغوي معروف، ولكل الشواهد على أنه اختص به 

"ر في غير ذلك األصلحين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاع
1
. 

أن االستعارات التي وظفها الشاعر مشحونة " أرى شجرا يسير" يالحظ القارئ المتتبع لديوان     

" بحموالت انزياحية خرجت بها عن السائد في الشعر الجزائري المعاصر، ومن ذلك مثال قوله في قصيدة

"ها أنا أسمع اآلن خطوي
2
: 

 ف التي كتبتها جراحاتك سوف أقتل كلَّ الحرو           

 ..الحائرة            

هذا التعبير االنزياحي قوامه االستعارة؛ حيث شبه الحروف بالكائن الحي، وحذف المشبه به وأبقى      

باإلنسان " الجراح" على الزمة من لوازمه، وهي قابليته ألن يقتل على سبيل االستعارة المكنية، كما شبه

الكتابة، ثم حذف المشبه به وأبقى على المشبه مما أخرج التركيب الشعري عن  الذي يمتلك القدرة على

 .المألوف، وأضفى عليه جمالية حررت الكلمات من دالالتها السابقة وألبستها دالالت جديدة

ولعل الجدير بالذكر في هذا المقام هو التأكيد على أن  جلَّ جمل الديوان خاضعة إلى هذا النوع من      

ياح الذي يغسل الكلمات من معانيها المألوفة لدى القارئ ويلبسها معانَي جديدة، ومن ذلك مثال قوله االنز

التي سمي  الديوان باسمها" أرى شجرا يسير" في قصيدة 
3

 : 

 يا أرض ال تتأخري عني                      

 أمهليني                      

ل الكلمات بالثَّمد الحزين                        .ريثما تتكحَّ

شبه الشاعر الكلمات بالمرأة التي تتجمل بالكحل األسود الحزين، وقد اختار الشاعر الكحل تحديدا لما      

 .يحمله سواده من إيحاءات الحزن التي تالئم مأساوية الموقف الشعري الذي يعب ر عنه

                                                             
 . 2غة، ص البال أسرار: عبد القاهر الجرجاني  -1
 . 0المصدر السابق، ص : عبد القادر رابحي -2
 .  المصدر نفسه، ص  -3
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لشاعر قد استعان بالمفارقة لتعميق جمالية الحزن في المقطع الشعري من خالل التقابل والمالحظ أن ا     

، وهو بهذا قد أدهش القارئ وفاجأه، كما (أمهليني) ، والسطر الثاني(ال تتأخري) الضد ي بين السطر األول

 .من هذه الدراسة ألزمه بمتابعة النص والتعلق به، وهذه وظيفة االنزياح التي أشرنا إليها في موضع سابق

وإذا انتقلنا إلى التشبيه نجد الشاعر قد وظفه في شعره بوصفه أحد روافد التصوير البياني التي تضفي      

جمالية على النص، لكن المالحظ أن حضوره في الديوان محصور في التشابيه المرسلة التي تحضر فيها 

عبد القادر " ، لكن المالحظ على الشاعر (بيهالمشبه، والمشبه به، وأداه التش) جميع عناصر التشبيه

أنه انزاح عن المألوف في تشكيل الصور الشعرية؛ حيث لم يكتف بالصور البيانية التقليدية بل " رابحي

غي رها عبر مزج الكلمات في نسيج لغوي جديد خرج بها عن العادي والمألوف من كالم العرب، مما 

ية والوضوح في جنوحه صوب التشفير اللغوي الذي يولد يكشف عن خيال مجنح يترفع عن التقرير

"وطن للمراحل الصعبة" الغموض، وهو ما يبدو جليا في قوله في قصيدة
1
: 

 أتعرفين لماذا ؟                           

عفران                              ..يتناساني وطني المعقوف كحبة الزَّ

 ..يوب اإلحاالت في ج                           

 وفي هوامش القطن الضَّامر                           

 ..كلما داهمته الماكنات الخضراء                            

 استيقظت دوداته                           

 ..من خزائن الد ِفء                            

 .رطوبتها المعهودة لتعيد للمسافة                           

عفران، وفي اعوجاج الوطن داللة على الفساد الذي        ج بحبة الز  يستوقفنا تشبيه الشاعر لوطنه المعو 

استفحل وبلغ مداه مما يرسخ الموت والخراب، وفي صفرة الزعفران قرينة دالة على الشحوب والموت، 

 .تمرد عليهافالشاعر يعيش عزلة تفصله عن وطنه ألنه رافض ألوضاعه م

فالمالحظ على الشاعر تفننه في توظيف مختلف أساليب البالغة توظيفا جديدا مختلفا، ولعل هذا ما      

"كالم يتضمن معنيين أحدهما حقيقي واآلخر مجازي" يبدو جليا أيضا من خالل الكناية؛ وهي
2

، كما 

فت أيضا بأنَّها دة ذلك المعنى أو هي اللفظ الدال على لفظ أطلق وأريد به الزم معناه، مع جواز إرا" عر  

"معنيين، حقيقة ومجاز من غير واسطة ال وجه التصريح
3
. 

                                                             
 .32المصدر نفسه، ص  -1
 . 10، ص (ت.د)، (ط.د)علوم البالغة، دار الجيل ، بيروت، لبنان، : راجي األسمر -2
 .212مدخل إلى البالغة العربية، ص : يوسف مسلم أبو العدوس -3
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وللكناية قيمة بالغية عالية؛ حيث ينطوي التعبير الكنائي على مقدار من التأثير النفسي، كما يمك ن      

شأنه األديب، والشاعر تحديدا، من أن يعب ر عما يقصد دون أن يكتشف أمره أو يفتضح
1
. 

لكنها تتقاطع جميعا في الداللة على الحزن " أرى شجرا يسير" كثيرة هي الكنايات الموظفة في ديوان    

"أزمنة تخون خوفها" ومعاناة األلم والغربة، ومن ذلك مثال قوله في قصيدة
2
: 

 ...هناك                                      

 ..حيث ال اتجاه                                      

 ..وال أغنية باردة المقام                                      

 ..بإمكانك أن تبني الكذبة الكبرى                                      

 ..وتحقق وطن اليناصيب                                      

 ..في حقائب الجيل القادم                                      

ه                                       ..الخارج لتو 

 ..من بطن الجرح الجائع                                     

لجأ إلى الكناية الشاعر جسد معاناة هذا الجيل القادم المسلوب الهوية، والمعلق بالوهم والزيف، وقد      

 . للتعبير عن ذلك، حتى يضفي جمالية على شعره من جهة ويفتحه على إمكانية التأويل من جهة ثانية

ومن المقاطع الشعرية التي تجسد األلم ومعاناة الغربة التي يعيشها الشاعر، والتي عبَّر عنها عن      

"وطن للمراحل الصعبة" طريق الكناية ما جاء في قصيدة 
3
:  

 أتعرفين لماذا                                 

 بتُّ محترقا                                 

 بغربتي                                  

 لكأن ِي صرت أحترق                                 

 شربُت حزني                                  

 حتى بتُّ أنشرق                                 

يتجلى أمام القارئ عمق المعاناة التي تسكن الشاعر؛ حيث تحرقه نار الغربة ألنه تذكر أحزانه تباعا،      

حاء يوعمقا في اإل ،من جهة الشعرية وقد عب ر عن ذلك بواسطة الكناية التي أعطت كثافة للصورة

 . يشه الذات الشاعرةبمأساوية الوضع الذي تع

                                                             
 .223-222المرجع نفسه، ص  -1
 . 1المصدر السابق، ص : عبد القادر رابحي -2
 .33المصدر نفسه، ص  -3
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ولعل المالحظة التي تشد  انتباه القارئ المتتبع للديوان هي مهارة الشاعر في تطويع اللغة، وإعادة      

تشكيلها استنادا إلى رؤيته الشعرية التي تضرب عمقا في جوهر األشياء، وهذا نتاج رصيده المعرفي 

 .الشعرية المعاصرة الغربية والعربيةالناهل من كتب التراث، والمنفتح على جديد الكتابة 

، واستفادة الشاعر الواعية "أرى شجرا يسير" على حداثة التشكيل اللغوي لديوانوعليه يمكننا التأكيد      

من الصور البيانية القائمة على التشبيه واالستعارة والكناية، وتوظيفها توظيفا حداثيا تجاوز به السائد في 

 . ر، األمر الذي أضفى طابع الفرادة على تجربته الشعريةالشعر الجزائري المعاص

 

 : خاتمة

 :النتائج اآلتيةب هو اإلقرار ركون إليه في ختام هذه الدراسةلعل ما يمكن ال

على الجديد تحديدا، وفاعليتها في فتح النصوص اإلبداعية، والشعرية منها  "االنزياح "أهمية ظاهرة -1

 .القراءة من جهة ثانيةالمختلف من جهة، وعلى تعددية 

 .في دراسته لهذه الظاهرة وثرائه أيضا الدرس البالغي العربي القديم رصانةالتأكيد على  -2

ضرورة اعتماد المنهج التأصيلي الذي يبرز وعي نقادنا القدماء بمختلف القضايا اللغوية والبالغية،  -3

البالغي واألسلوبي العربي ري من أجل تطوير الدرس واالنطالق من هذا الرصيد المعرفي الثَّ 

 .المعاصر

في النصوص الشعرية، خاصة المعاصرة منها، كفيل بالكشف عن جمالية دراسة ظاهرة االنزياح  - 

اللغة الشعرية، وتفنن الشعراء في تجديدها، وإغنائها بالعديد من المعاني والدالالت التي تتوافق وروح 

 .العصر ومتطلباته

المعاصر وعيا كبيرا بأهمية االنزياح وقيمته الجمالية، حيث اعتمده طريقا أظهر الشاعر الجزائري  - 

أرى شجرا " جليا في ديوان ، وهو ما تمثَّلصوب كتابة نص شعري حداثي بمالمح جزائرية خالصة

الذي راهن فيه صاحبه على االختالف، وقد جسده من خالل سلسلة االنزياحات التركيبية " ريسي

، الناتج عن تعدد ثقافته التي زاوجت ته، والتي أبرزت ثراء المعين اللغوي للشاعروالداللية التي مي ز

 .بين التراث والحداثة
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 الثنائيات التضادية في نهج البالغة آلية النسجام الخطاب

 

 

 زينب هاشم حسين: المدرسلباحثة ل

 ابن رشد -كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية

 الجمهورية العراقية/ بغداد

 

 

 

 الملخص

بال حدود، وفصاحته وبالغته المعطاءة  -رضي هللا عنه -علي لألمامإن الثروة اللغوية الزاخرة      

مصورة كل شيء ، طيعة لعمق رؤيته ،غة فكانت مطاوعة له بسعة معانيها، جعلته يمسك بلجام اللالفياضة

، بكل الم لو وزن بعد كالم هللا ورسولهإن هذا الك: ال نظير لها، يقول الشيخ دمحم عبده وانسيابيةبحيوية 

 .كالم لمال راجحا

ا  -ك الجرجاني لكما أشار لذ -لف بين المتناقضاتكونه يؤ ا  يقحقي والتضاد بوصفه إبداعا        كان بارز 

لظاهر والباطن، والعزيز والذليل، كـا ،بوحدة موضوعية وحيوية لغوية في مواضع كثيرة في نهج البالغة

القوي والضعيف، الموت والحياة، القدرة والعجز، ذكر وأنثى، قبيح وجميل، النور والظلمة، الوضوح 

، ببالغة ال نظير لها (نهج البالغة )المتضادة التي ترد في الثنائياتلخ من إ... الكدر، و، الحلو ةوالبهم

 :-رضي هللا عنه -كقوله

ا وكدر منها ما كان " و، "ثير في الساحات قليل تحت الراياتإنكم وهللا لك"       وقد أمرَّ فيها ما كان حلو 

ا  ه من ال ينفعه الحق يضره أال وإن" و، "وغدا حساب وال عملوإن اليوم عمل وال حساب، " و، "صفو 

 ."الباطل

بطريقة عمقت الخطاب وخدمته  توظيفا   -رضي هللا عنه -مامئيات وغيرها الكثير وظفها اإلهذه الثنا     

 .ليالمس الوجدان ويؤثر فيه بتناقضات الواقع

محسن البديعي ذو الدراسة والبحث يتجه في مسيرته لتناول التضاد عند اإلمام تناوال  يخرج عن نطاق      

 .هل   ، التي تتتبع قوال  أو بيت ا شعري ا ال تتعدى إلى الخطاب بك  القيمة البالغية
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في  تعمل بعالقة تعارضية تساهم آليةتنظر في محورية التضاد بوصفه  بل ينطلق البحث برحلة       

حلق البحث ي  ، وقد تتضافر في بناء النص بصورة متماسكةمن آليات عديدة وهي واحدة ، انسجام الخطاب

لحق ة لعله ي، فيذهب أبعد من النصي   تر الواقعإلى العالقة بين دواخل النص وتوفي عوالم أخرى تشير 

 .-رضي هللا عنه -الخارجة عن المألوف عند األمامومطاوعة اللغة  ،بعمق الرؤية وسعة الفكر

وظف الثنائيات التضادية  -رضي هللا عنه -أن األمامبما يدل  على وسيستدل البحث في خاتمة نتائجه      

والقول أو عدة  أقوال إلى وحدة  ،بين توجهاتها المتناقضة بصورة تتعدى الجملة أو عدة جمل مؤلفا  

 ،عديدة تخاطب الوجدان اإلنسانيتضم الخطاب كوحدة محورية بين متناقضات  ،موضوعية منسجمة

 .وتستفز شعوره بمعطيات الواقع

 

 

 

Abstract 

Antibody diodes in Nahj mechanism to harmonize the speech researcher  

Zainab Hashim Hussein 

The vocabulary rich forward Ali (AS), and his eloquence richly Without Borders, and 

eloquence abundant, made him holding the reins language was amenable to him with a 

capacity of sense, docile to the depth of his vision, illustrated everything lively and smooth 

unmatched, Sheikh Mohammed Abdo says: This speech if weight after word of God and His 

Messenger, all the words of the money preponderant. And contrast as creative a real being 

composed of contradictions - as pointed out so Jerjani - was a prominent objective and vitality 

of linguistic unity in many places in the Nahj, Kalazahr and subcontractors, Aziz spaniel, 

strong and weak, death and life, ability, disability, male and female, ugly and beautiful, light 

and the darkness, clarity and Albhmh, sweet chagrin, ..... etc from opposing diodes which are 

contained in (Nahj) eloquently unmatched, such as saying (p:) 

"You and God for a lot in a few squares under the banners" 

And "it was where something was sweet, and the chagrin of which was labeled" 

And "though today's work, no account, and Ogda account does not work". 

And "should not and it does not help him right to harm him wrong". 

These diodes and many others employed by Imam main employers a way that deepened 

the discourse and to touch his conscience and affects the contradictions of reality. The search 

is heading in his career to take up the contrast when Imam addressed beyond the scope of the 

improved study Alibdiei a rhetorical value, which tracks the poetic words or beta does not go 



3 
 

beyond the rhetoric Bklh. But research trip considering the centrality of antagonism stems as 

a mechanism working relationship Tardah contribute to the harmony of the speech, which is 

one of several mechanisms combine in the construction of the text in a coherent manner, and 

shave search in other worlds refers to the relationship between the interior of the text and the 

tension fact, it goes further than the text, perhaps appends a depth of vision and breadth of 

thought and compliant idiosyncratic language when forward (p). And Sestdl search at the 

conclusion of its findings, including suggesting that the forward (p) employed Altdhadah 

diodes composed between orientations contradictory manner than wholesale or a few 

sentences and say one or several statements to the console objective consistent with the 

speech pivotal as a unit between the many contradictions address the humanitarian conscience 

and provoke the feeling that question reality. 

 

 المقدمة

اثـقإرث ا  -رضي هللا عنه -ه١٤ت )طالب أبي بن علي لإلمام البالغة نهج ي عد        ا حضاري ا ، ومعلافيا  ثر  م 

اعي وثقافي وعلمي بعد اجتم بل هو كتاب ذو ؛تاب ا وعظي ا فقط، فنهج البالغة ليس كال يمكن التغافل عنه

لحق والحقيقة ومواجهة الباطل ، فهو منجم للكثير من المضامين الهادفة لتعميق اوفلسفي وعقائدي

 .اللضوال

ويرفع شأنه ويعلي قدره من خالل ، ي عنى به ويهتم بما يحفظ كرامته ،إن نهج البالغة صنٌو لإلنسان     

وانطالقا للعالم بنظرة شاملة عميقة تربط وتنسق عالقة اإلنسان  ،تجلياتها الذات اإلنسانية في أضعف

 .بمثيله وعالقته بربه

لهي المتمثل بآي القرآن اإلنسان شابهت أو قاربت اللطف اإلإن هذا التجلي اإلنساني وهذه العناية ب     

الخطاب الديني للقرآن الكريم ف -ملسو هيلع هللاىلص -تمثلة بأحاديث الرسول األعظمالكريم  والعناية النبوية الشريفة الم

، وغيرها من بلغ عناية البحث وهو نهج البالغةوالسنة النبوية الشريفة والمقتفي ألثرهما الكتاب الذي هو م

ألدب الديني الذي ترجع ابيعرف  التي تصنف ضمن مااإلسالمية ذات الطابع الديني  اتوالنتاجالكتابات 

ا بما أنتجته العربية من أدبيات تصب في والكنيسة المسيحية اإلغريقيأوليات التعبد  أصوله إلى ، مرور 

بأرقى تجلياتها التي والتي تمكن نهج البالغة من عرضها ، العالية اإلسالميةخدمة القرآن الكريم والمعاني 

ني كأدب الخوارج، اتها الطابع الدي، فضال  عن مسارات أدبية أخرى جاءت تحمل في طيال نظير لها

أدب الدعاء المتجلي بأروع ، وواألدب الصوفي، والمدائح النبوية البوصيرية، العتاهية يوزهديات أب

تحلق به إلى عوالم من أسر الجسد و اإلنسانيةكلها جاءت لتحرر الذات و -ملسو هيلع هللاىلص -صوره في زبور آل دمحم 

قيطل يوتهيم في الملكوت العل ،الذات اآللهية  .با  للكمال والر 
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هذه  وقامت، ين الديني والدنيوي، وفناء الجسد وأزلية الروحإن هذا األدب نشأ بفعل رؤية ضدية ب     

 .، والرذائل المذمومةفي مضامينها صراع القيم النبيلة ، وتجلىعلى ضدية الحق والباطل الرؤية

، جعلت هذا النص ساحة مفتوحة النص الديني ة بإبداع حقيقي داخلن هذه الضدية المتناقضة المؤتلفإ     

، وأصوله يقة منسجمة مع غرض النص وتطلعاتهللثنائيات المتضادة التي عمقت الخطاب وكونته بطر

 .واهتماماته

ركن ا  هوأحبكلذلك ت عد المتضادات الواردة في نهج البالغة بكثرة والموظفة في النص بأجمل أسلوب      

النص النهجي وحدة موضوعية وحيوية تجلت  ت، فقد منحوالتجاوز عن دراسته يمكن إغفاله أساسيا  ال

 .ذانات تالمس الوجدان قبل أن تطرق اآلبلغة طيعة ومفرد

 المبحث األول

 العالقة التضادية وانسجام النص

 :التضاد، الطباق، التقابل

التطبيق : المعاني وهي طلحات عديدة متقاربةمص -سيما علماء البالغة وال -رصد علماء العربية     

، وجميعها مصطلحات تتداخل مع والمقابلة، والعكس، والنقيض، باق والمطابقة والتكافؤ والتخالفالطو

، والبحث ليس بصدد تعريف وحصر جميع هذه المصطلحات  الذي هو موضوع البحث  مصطلح التضاد

 . بل سنعرض لمصطلحات ثالثة نرى أن الدراسة التطبيقية للتضاد في النهج ت فيد منها

 (.المقابلة )لتقابل، ا(المطابقة )، الطباق التضاد: وهي

السواد ضد البياض، ، كوضد الشيء نقيضه وخالفه، والضد  المخالف (الضد  )التضاد من : التضاد لغة       

الضد ان  "و،  ، والليل ضد النهار إذا جاء هذا ذهب ذلك، يتعاقبان ويستحيل اجتماعهماوالموت ضد الحياة

، وي نافي كل  واحد  منهما اآل د ، وبينهما أبعد البعخر في أوصافه الخاصةالشيئان اللذان تحت جنس  واحد 

... تحت جنس  واحد  ال يقال لهما ضد ان كالحالوة والحركة  ، وما لم يكوناكالبياض والسواد والشر  والخير

والضد  هو أحد المتقابالت فإن المتقابلين هما الشيئان المختلفان للذات وكل واحد  قبالة اآلخر وال يجتمعان 

، وذلك أربعة أشياء في شيء  واحد  في وقت   عف : واحد  الضد ان كالبياض والسواد، والمتناقضان كالض  

قب اوالضد  هو أن يتع... ، والموجبة والسالبة في األخباركالبصر والعمى ، والوجود والعدمفوالنص

 . "الشيئان المتنافيان على جنس  واحد  

 . "الموافقة والتطابق يعني االتفاق " تعني: الطباق لغة       

                                                             
 .1٤ ، صظاهرة التقابل الداللي في اللغة العربية: ي نظر -٤
بيض ن متضادين، كالجون على األي ي راد بالتضاد المفهوم القديم الذي اعتنى به اللغويون األوائل، والتي ي راد بها إطالق اللفظ الواحد على معنيال - 

 .99 ، ص، واألضداد في اللغة ٤9٤ ، صعلم الداللة: ي نظر .نطق ا ويتضادان معنىوجود لفظين مختلفين : واألسود، ولكن المراد
 .٤١1 ، ص، والتعريفات 6 /  لسان العرب : ي نظر - 
 .1١  ، صالمفردات -١
 .19 /  ٤1لسان العرب  -1
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فإذا ضممت شيئ ا إلى شيء  ،الشيء مقابلة وقباال  إذا عارضهقابل الشيء ب" :األصل من: التقابل لغة       

 .والمعارضة المخالفة ، "المواجهة والتقابل: والمقابلة ،قابلته به: قلت

نالحظ من المعنى اللغوي لهذه المصطلحات الثالث أن التضاد والتقابل يلتقيان في موضع ويختلف      

 .كالهما عن االتفاق

اا  : لتضاد والطباق والتقابل اصطالح 

 . "ين أي معنيين متقابلين في الجملةبين المتضاد هي الجمع" :الطباق

 . "إذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة" فهي: أما المقابلة

نالحظ من التعريفين أن علماء البالغة قد فرقوا بين الطباق والمقابلة فهما متقاربان لكن الطباق 

من ذلك غالبا ، والطباق مختص قابلة فتكون ألكثر أخص من المقابلة لكونه ال يتجاوز الضدين أما الم

 .  ، أما المقابلة مختصة باألضداد وغيرهاباألضداد

 :طباق والتقابل عند علماء البالغةال

عرضوا لكافة مفاهيمه ومصطلحاته، وتناولوها درس علماء البالغة الطباق والتقابل دراسة واسعة وت     

، واإليجاب والسلب، وتجاور كالحقيقة والمجاز :، وعرضوا له من زوايا مختلفةبالتوضيح والتعريف

ا النظر له بوصفه محسن ا بديعي ا قد و، وهم في كل ذلك لم يتجاوز ، ومن حيث العددالمتطابقين أو تباعدهما

ألثر السياق في  ، وهم بهذه النظرة لم يعتنوا بدوره في السياق ولم ينظروالمعنىيكون في اللفظ أو في ا

، ولعل عذرهم القصيدة /لم يتبعوا المطابقة كآلية معجمية مساهمة في اتساق الخطاب" الطباق والتقابل، فهم

في ذلك هو أنهم يصفون األساليب البالغية المختلفة التي تضفي على االستعمال رونق ا وجماال  وحسبهم 

 . "تماسك تقع على عاتق النقد األدبيثم  أن  مهمة النظر إلى المطابقة من زاوية ال ،ذلك

 ، والأرحب من منظور الدراسات اللسانيةولكن المحسنات البديعية اليوم صار لها أفق أوسع وظالل      

 طرادا، وإنما تبحث عن وضعية معيارية للتراكيب النصي ة تبحث عن قواعد ال" التيسيما لسانيات النص 

ا  متماسكا  ، تجعل من كتمظاهر خطابية في النصوص ، وتتمثل فاعلية البديع في التواصل  "لة لغوية ما نص 

، ففي كل مرحلة من مراحل الخطاب مناطق اتصال ترتبط لترابط بين األجزاء المكونة للنصالتواصل وا

أجزاؤه مع ا بواسطة أدوات ربط شكلية أو ضمنية تبي ن وحدة النص  وانسجامه
 . 

 : انسجام النص والتضاد

                                                             
 .٤ /٤٤نفسه : ي نظر -٤
 .82 اإليضاح في علوم البالغة  - 
 .٤1/ العمدة  - 
 .١81/  علوم القرآن  البرهان في: ي نظر -١
 .9١-9١ ، ص، والبنى األسلوبية في النص الشعري89 ،٤٤ اإليضاح في علوم البالغة : ي نظر - 1
 .  ٤ ، صلسانيات النص، مدخل النسجام الخطاب -6
 .٤68 -٤62 ، صاللسانيات النص ية في الدراسات العربية الحديثة -2
 .٤11، ص٤1منشور في مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، ع التقابل في الصحيفة السجادية، بحث: ي نظر -8
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، بحثا  التي ت عظم النص وتولدهإن الحديث عن انسجام نص   ما يتطلب الوقوف على العالقات الخفية      

ها أو ، وذلك برصد هذه العالقات سواء المتحقق منتكاملة تتحقق فيها شروط االنسجامعن ب نية معرفية م

التضاد العالقات الداللية ك، وت عد (االنسجام) ، إلى الكامن أي(االتساق) :ي عرف بـ غير المتحقق أي ما

هي عالقات ال  "، وأطراف النص وتربط بين متوالياته ، وسائل شكلية تجمعوالترادف والمجمل والمفصل

ك يكاد يخلو منها نص يحقق شرط اإلخبارية مستهدفا  تحقيق درجة معينة من التواصل سالكا في بناء ذل

وهذه الوسائل ،  "عتمد الربط القوي بين أجزائهيخلو منها أي نص ي ، بل البناء الالحق على السابق

، والتي تصل بين العناصر المكونة له وهذا الشديد بين األجزاء المشكلة للنصالشكلية التي تحقق التماسك 

 .ما يقصد به االتساق

فهو يتطلب مفاهيم أخرى كموضوع  ،وتأسيس ا على ما سبق نجد أن االنسجام أعم وأعمق من االتساق     

فاتساق النص يعني البحث في أدواته الشكلية ، ة الكلية للمعطى اللغويطاب والمعرفة الخلفية والبنيالخ

  .التي تظهر على سطح النص والتي ت عد  واحدة منها ظاهرة التضاد

 :، وهي إن تحديد انسجام خطاب ما يتطلب معرفة عناصر االنسجام التي أشار إليها اللغويون     

اإلحالة، : وع من الربط بين الجمل المتتابعة، فتشملوهي تحقق وجود ن: حويعناصر السبك الن -

 .، والموازاةواالستبدال، والعطف

: لمعجمية المترابطة على مدار النص، ومنهاوهي مجموعة من العناصر ا: عناصر السبك المعجمي -

التضاد، التالزم الذكري، الجمع بين المتناسبات، : والتي تشمل (التضام )، المصاحبة اللغويةالتكرار

 .التعاقب، عالقة الجزء بالكل، والجزء بالجزء

وهي تواجد عناصر صوتية ت شيع جوا  من التواصل السمعي بين النص : عناصر السبك الصوتي -

السجع،  :د محددة، وتتمثل فيوالقارئ من خالل تكرار منتظم لعدد من المقاطع الصوتية بمد

 .، والفاصلةالجناس، والوزن والقافيةو

طاب وترتيبه وهي مجموعة من العناصر الداللية التي تحدد موضوع الخ :عناصر السبك الداللي -

 .، والعموم والخصوصوغرضه وبنيته الكلية، والعالقات كالبيان والتفسير، واإلجمال والتفصيل

ق وخصائصه لتحدد دوره في التي تهتم بالسياوهي مجموعة من العناصر : اوليعناصر السبك التد -

 .، التضام النفسياألطر، الجامع الخيالي: يه كالمعرفة الخلفية المتمثلة بـيؤثر ف ، وماالتأويل

مما سبق نالحظ أن التضاد بوصفه آلية من آليات انسجام النص الشكلية يندرج ضمن عنصر من      

 . عناصر السبك المعجمي والمصاحبة اللغوية

                                                             
 .٤ص:نترنت، الرابطألبي القاسم الشابي، مقال منشور على شبكة اإل" فلسفة الثعبان المقدس "الترابط النصي على مستوى عالم النص من خالل  -٤
 . ٤8 ، ص، واللسانيات النصي ة في الدراسات العربية الحديثة6-1 ، صلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ي نظر - 
 .٤1٤ - 8 ، ص، ونظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري٤٤ -19  ، صلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ي نظر - 

 .٤1٤، ص٤1بية وآدابها، عالتقابل في الصحيفة السجادية، بحث منشور في مجلة دراسات في اللغة العر: ي نظر ١-
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 (:االتساق المعجمي )السبك المعجمي أو

السبك المعجمي أو االتساق المعجمي يعني وجود مجموعة من العناصر المعجمية المترابطة وهي       

األول يتجلى بوجود ألفاظ : النص وتجعل اتساقه واضحا  بي نا ، وتظهر بوجهينشكلية تظهر على سطح 

 . و مطلقة أو عامة، أترادفة أو شبه مترادفةتتكرر في النص م

ا "يبرز في ظهور: والثاني      ى أن ذكر أحدها يستدعي ذكر ، بمعنأزواج من األلفاظ متصاحبة دوم 

فه خطابييعرف بالمصاحبة الل وهو ما" دوما  مع ااآلخر، ومن ثم  يظهران  هو " :غوية أو التضام الذي عر 

 : حكم هذه العالقة أو تلك مثال ذلكما بتوارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا  الرتباطه

Why dose this little boy wirggle all the time? Girls don’t wirgghe. 

 (. ، البنات ال تتلوىهذا الولد يتل وى في كل وقت وحينما ل )

ورودهما ، ومع ذلك فإن إليه نفسه ، وال يمكن أن يكون لديهما المحالليسا مترادفين" الولد والبنت" فـ     

 . "في خطاب ما يساهم في النصية

 :العالقة النسقية بين األزواج المتضادة

إن العالقة النسقية التي تحكم هذه األلفاظ المتضادة هي عالقة تعارض أو تخالف تحدد لنا دالالت      

سياق  بخلق الكلمة عن طريق الثنائيات المتضادة وتوفر جوا  من الترابط والتماسك داخل النص؛ وذلك

ة التعارضية تسهم في ، وهذه العالقمية فيستدعي ذكر أحدها ذكر اآلخرللنص تترابط فيه العناصر المعج

 . ، فالتضاد إبداع حقيقي كونه يؤلف بين المتناقضات بوحدة نصيةانسجام النص

، بحسب أوجه التقابل بين معاني هذه األلفاظ بين زوج من األلفاظ متعددة جدا   وهذه العالقة المتضادة     

، وللتباين درجات عديدة فقد قد تكون هذه العالقة عالقة تباينف ،يصلح معها أن يقترن المعنى بضدهالتي 

 .  أمر وأطاع: أحب وأكره، أو متعاكسين مثل: ن اللفظان متضادين كالولد والبنت، أو متخالفين مثليكو

 

 المبحث الثاني

 آلية النسجام النصالتضاد 

التي ( المحسنات البديعية) غية وضعها العرب ضمن ما ي عرف بـالتضاد مظهر خطابي ذو قيمة بال     

، أما في الجمع بين شيئين أو عدة أشياء، ووظيفتها ا وبي نوا دورها في تحسين الكالمذكروها وأحصوه

                                                             
 . ٤8 ، ص، واللسانيات النصي ة في الدراسات العربية الحديثة١  ، صلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ي نظر -٤
 .1  ، صلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب - 
ألبي " فلسفة الثعبان المقدس "، والترابط النصي على مستوى عالم النص من خالل 1  ، صلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ي نظر - 

 . ص:                                 نترنت، الرابطالقاسم الشابي، مقال منشور على شبكة اإل
ية، بحث منشور في مجلة دراسات في اللغة العربية ، والتقابل في الصحيفة السجاد٤1٤ ، صالبديع بين البالغة العربية واللسانيات النصي ة: ي نظر -١

 . ٤1، ص٤1وآدابها، ع
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، وذلك ألن العالقات التي تربط فيما بينها يزلتها ضمن مظاهر االتساق المعجماللسانيات النصي ة فقد اخت

 .داخل النص واقعة ضمن المستوى المعجمي

وال تتعدى ذلك إلى  وتعرض البالغيون للتضاد بوصفه عالقة بين بعض العناصر الواردة في الخطاب     

نظومة في رصد األبيات الم" الخطاب برمته، وقد سجل دمحم خطابي ذلك عليهم، فقد الحظ أنهم اجتهدوا

/ ة معجمية مساهمة في اتساق الخطاب، ولكنهم لم يتتبعوا المطابقة كآليمعتمدة على عالقة المطابقةال

 ".القصيدة

، أو ما يعرف باألدب سيما في الخطاب الديني ، والفي العربية كثيرة متعددة الوجوه وأمثلة التضاد     

ر لتجليات الواقع المتمثل بالصراع لدنيويية تنطلق من الديني واالذي نشأ وفق ركيزة ضد،  الديني ، وي نظ 

تطرح مفاهيم متضادة  ، ويستشهد بمختلف اآليات القرآنية التيم بين الخير والشر والحق والباطلالدائ

 ﴿:، وقوله ﴾أو من كان ميتا  فأحييناه ﴿:، وقوله ﴾تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ﴿:كقوله تعالى

،  ﴾، وال تفرحوا بما أتاكم﴿ لكيال تأسوا على ما فاتكم:، وقوله القول أو جهر به﴾ سواء منكم من أسر

إنكم لتكثرون " :لألنصار  -ملسو هيلع هللاىلص -، كقولههنفسواألحاديث النبوية الشريفة التي سارت على المنهج القرآني 

 . "الفزع وتقلون عند الطمععند 

 غةالتضاد في نهج البال

كتاب الذي يتطابق اسمه مع إن نهج البالغة بوصفه نصٌّ ديني أيضا  زاخر باأللوان البالغية فهو ال     

 ة، وأحد هذه األصناف البالغية التي تحمل سمة المحسن البديعي هو التضاد أو الطباق أو المقابلمحتواه

 . نصي  واحداللفظ مع ضده في سياق  بمختلف المفاهيم التي ترتبط بمعنى اجتماع 

، بحيوية مبدعة -رضي هللا عنه -وهذا اللون البديعي الوارد في نهج البالغة بكثرة استعمله اإلمام

تسعى إلى مضاعفة الطاقة التأثيرية  ،واسعة المعاني ،قائمة على التوليف بين المتناقضات بلغة طيعة

 -للتمييز، كقوله تضاد عنده أداةفال ،عبر متضادات مبتكرة تعمل على تحريك الوجدان اإلنساني ،للنص

مؤلٌف بين  ،والحرور بالص رد ،والجمود بالبلل ،والوضوح بالب همة ،ضاد  النور بالظلمة ":-رضي هللا عنه

ٌق بين متمتعادياتها مقارن بين متبايناتها مق ن النهج إ، ولن أبالغ في قولي  " دانياتهارب بين متباعداتها مفر 

ا على فت بطريقة تتجاوز ،  المتضادات وتعد  من أبرز ظواهره األسلوبية النهج يكاد أن يكون قائم  ظ  التي و 

 .العام وما فيه من تناقضات واقعيةمجرد االنسجام داخل النص  لتتعانق مع الخارج 

                                                             
 . 11  ، صتاريخ األدب العربي في ضوء المنهج اإلسالمي: ي نظر -٤
 .6 آل عمران  - 
 .  ٤األنعام  - 
 .٤1الرعد  -١
 .  الحديد  -1
 .66/  ٤١كنز العمال  -6
 . 2- 2/ ٤شرح نهج البالغة  -2
أساليب البديع في نهج البالغة، (. مرات وعشر ثالثمائة ( ٤1  ورد إذ البالغة، نهج في أسلوبية وهيمنة متميزا حضورا التقابلي البديع حقق -8

 .٤11أطروحة دكتوراه، ص
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 الثنائيات المتضادة في نهج البالغة ودورها في انسجام النص

لعالقات القائمة داخل نص ما عن طريق يذهب الباحثان هاليدي ورقية حسن إلى أن البحث في ا     

، فعالقة درج ضمن وصف داللي عام للغة النص، تنصعب يحتاج إلى دراسة شاملة مدققةالتضاد أمر 

التضام بين األلفاظ المتضادة هو مصطلح يطلق على االتساق الذي ينتج لتوارد بعض العناصر المعجمية 

، ثم ينتهي الباحثان إلى أن كل عنصر معجمي الطرق اآلخر بشكل نمطي بطريقة منالتي يرتبط أحدها ب

، ال يتأسس إال باإلحالة إلى النص ، فاالتساقوهذه العالقة ال تكمن فيه بذاته يمكن أن يؤسس عالقة اتساقية

 . ورود العنصر في سياق العناصر المتعالقة هو الذي يهيئ االتساق ويعطي للمقطع صفة النص

تضاد الذي ورد في نهج البالغة نجد أنه تحقق فيه ما يجعله يحمل سمة االتساق ولو دققنا النظر في ال     

بشكل نمطي  ، فاأللفاظ المتضادة الواردة في نهج البالغة تتواردبس المقطع الذي ورد فيه صفة النصوي ل

جميا ويتعالق بالعنصر السابق له والالحق باتساق واضح يسبك النص سبك ا مع ،خربحيث يرتبط أحدها باآل

 .بينا  

عَ  اويَق ول   أَس كُت   إ ن  و ،ال ُمل ك   َعلَى َحَرصَ  اويَق ول   أَقُل   فَإ ن   "      نَ  َجز  ت   م   وّللاَّ   والَّت ي اللَّتَيَّا بعَدَ  َهي َهاتَ  ،ال َمو 

ت   آنَس   َطال ب   أَب ي الب ن   نَ  ب ال َمو  ف ل   م  ، ب ثَد ي   الط   ه  ل م   َمك ن ون   َعلَى ت  ان دََمج   بَل   أ م   َطَرب ت م   ب ه   ت  بح   لَو   ع   الض 

َرابَ  ط  يَة   اض  ش  ي    ف ي األر  يدَة الطَّو   . "ال بَع 

وردت متالحقة متعالقة التي ( الملك/ جزع، الموت/ أسكت، حرص /أقل )نظر إلى المتضاداتا

عناصر أخرى سبك دعمتها في ذلك ال ،وسبكت النص سبكا  معجميا  منقطع النظير، بعضها ببعض

الموت، يقولوا،  )، والتكرار(الموت، ثدي )، واالستبدال(واو الجماعة، وتاء الفاعل) كاإلحالة بالضمير

 (.، اضطراباضطربتم

 .وهذا ما سيتبين أكثر في صفحات البحث القابلة

 :تجاور أو تباعد الثنائيات المتضادة: أوال  

 :علهما يتخذان في سياق النص شكلينأو عدمه يج إن وجود الفاصل بين طرفي الثنائية المتضادة     

، وقد بلغ  وهو تتابع األلفاظ المتضادة بفاصل حرفي فقط كالواو أو الباء ومجرورها : ةمتضادات متجاور

حتى يعود : "، كقولهأن وردت المتضادات بدون فاصل حرفي أيضا   -رضي هللا عنه -من بالغة األمام

رن   وليسبقنَّ سابقون كانوا قصروا أسفلكم وأعالكم أعالكم أسفلكم  . "كانوا سبقوا َسب اقون وليُقص  

 :أيضا  بصور أخرى في نهج البالغة، منها أن تكون وتأتي المتضادات المتجاورة

                                                             
 .8   ، صلسانيات النص مدخل النسجام الخطاب: ي نظر -٤
 . ٤ /٤شرح نهج البالغة  - 
 .91-9١ ، صالبنى األسلوبية في النص الشعري: ي نظر - 
 . 2 / ٤شرح نهج البالغة  -١
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 الغيبني أسألك خشيتك في إاللهم :" -رضي هللا عنه -ومنه قوله: األلفاظ المتضادة متعاطفة -

 . "والفقر الغنى، وأسألك القصد في والغضب الرضا، وأسألك كلمة الحق في والشهادة

زيٌز عن دي الذ ليلُ  ":-رضي هللا عنه -، كقولهالمبتدأ والخبر ألفاظ متضادة -  ٬ل ه الَحق   َخذآ ىحت   ع 

 . "منه الَحق   َخذآ حتى َضعيفٌ  عندي والَقوي  

رضي هللا  -، كقوله الطرف األول من المتضادات هو الموصوف والثاني جزٌء من الجملة الوصفية -

 . "عملوال  حسابٌ ، وغدا  حسابَ وال  عملٌ وإن اليوَم :" -عنه

أقيم مرتكم، إال أن إوهللا لهي أحب  إلي  من  ":-رضي هللا عنه -المتضادان هما الفعل ومفعوله، كقوله -

 . "أدفع باطال  أو  حق ا  

ال  ،يا ب ني:" -رضي هللا عنه -الحسنبنه ومنه ما جاء في وصيته الالمتضادان هما الفعل ومجروره،  -

 بما شقيت فسعدإما رجل عمل فيه بطاعة هللا : تخلفن وراءك شيئا  من الدنيا فإنك تخلفه ألحد رجلين

 . ..."به 

فيها ما كان  أمر  وقد : -رضي هللا عنه -ومنه قولهالتضاد في جملة الصلة بين الفعل وجملة الصلة،  -

 ."صفوا  منها ما كان  وكدر، حلوا  

 :أتينالحظ من األمثلة السابقة ما ي

 )و( أسفلكم أعالكم )أن التضاد المتحقق في فقرات قصيرة ال تتجاوز الكلمتين وبال فاصل بينها مثل -٤

من  ،قد أسهم في إدراك ما يحيط بالنص من عالقات سياقية تعين على فهم الواقع( لي قص رنَّ سب اقون

قد حققا ( الكاف والواو )فضال  عن ذلك نالحظ أن  الضميرين خالل ضخ الصور المتنافرة والمتضادة،

 .وظيفة بارزة في ربط الفقرة مع التالية لها وانسجامها معها

الفقر ) مثل -متسقة نالحظ أن الواو لم يقتصر دورها فقط على جعل العناصر المتضادة المتعاطفة  - 

من الثغرات  ابل قامت أيضا  باختزال بعض المعلومات بشكل خلق نوع -(غضبوالغنى والرضا وال

، والذي يؤدي إلى إبراز دور العالقة التعارضية بين المتضادين التي بررت الجمع في الفهم والتأويل

 .بينهما على الرغم من تنافرهما وتناقضهما

أن أقيم حق ا  أو  ):ملة واحدة مثلإن بعض صور التضاد المبثوثة في النصوص السابقة قد وردت في ج - 

، وال (صفوا  منها ما كان  وكدر، حلوا  فيها ما كان  أمر  وقد  :)مثل ، وبعضا في جملتين(أدفع باطال  

أوسع  ريب أن التضاد الواقع في جملتين أكثر فاعلية في تحقيق االنسجام النصي  لوقوعه في فضاء

                                                             
 .1  /٤٤شرح نهج البالغة  -٤
 .8١ /  شرح نهج البالغة  - 
 .٤  /  شرح نهج البالغة  - 
 .٤81/  نهج البالغة  -١
 .1١/ 1 شرح نهج البالغة  -1
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من الجملة الواحدة؛ فتبرز قوتها االتساقية في قدرتها  ، وليس بين أجزاءرابطا  بين متواليات جملية

 . على الربط بين الجمل مهما كان حجمها

والوصل ( الضمائر والموصوالت) قة أن عناصر االتساق كاإلحالة فينالحظ من األمثلة الساب  -١

ن وهذا ما يمنح النص انسجاما أبرز ضم ،بالعطف واالستبدال وغيرها قد تضافرت مع عنصر التضاد

 . دائرة التضاد

 : تماثل الثنائيات المتضادة: ثاني ا

 :ي نهج البالغة أنواع مختلفة منهافقد توفر ف: من حيث نوع األلفاظ المتضادة  -٤

( افتراق/ اجتماع، ةإمات/ إحياء)مثل األلفاظ  وذلك بأن يكون اللفظان المتضادان اسمين :االسمية -

مَ  َمان  فَإ ":-رضي هللا عنه -قولهالواردة  في  ك   يي ا ا لَحَكَمان   ح  ، أَحيَا َما ل ي ح  آن  يتَا القر  ، أَماتَ  َما وي م  آن   القر 

ياُؤهُ  ت َماعُ  وإح  اتَته ،َعليه االج   (.عن/ على)، فضال  عن التضاد في الحرفين  "ع نه االف ت َراقُ  َوإم 

وا، تفرقوا /اجتمعوا)وهو أن يكون اللفظان المتضادان فعلين هما  :الفعلية - ، وذلك في (نفعوا/ ضر 

وا اجتمعواهم ال ذين إذا  ":-رضي هللا عنه -قوله  . "نفعوا تف رقوا، وإذا ضر 

بحيلة  فسادهن يستصلحثالثة ال  :"-رضي هللا عنه -نحو قوله (فساد /يستصلح) مثل: اسم وفعل -

 . "، وركاكة الملوكالعداوة بين األقارب، وتحاسد األكفاء: أصال

 في -رضي هللا عنه -ماإلما فيقول( إلى/ ءالبا )تضاد الحرفين من البالغة جنه في ورد ومما :الحرفية -

ن، فيها اف تَقَر من  ":الدنيا صفة ته، ب ها أَبصر ومن واتَت ه، عنها قَعد ومن فَاتَت ه، ومن ساعاها حز   بصر 

فاتته، قعد عنها / (لحقهابمعنى )ساعاها )لين ، فضال  عن التضاد بين الفع "أَعمت ه إ لَيها أَبصر ومن

ته) وبين ( واتته  /بمعنى ترك لحاقها  (.أعمته /بصر 

 إذ الكريم، القرآن فضل بيان في (بعد وقبل) الظرفين -رضي هللا عنه -من ذلك استعماله: الظرفية -

القرآن من غنى   قبل، وال ألحد  القرآن من فاقة   بعدعلموا أن ه ليس على أحد  او:" -رضي هللا عنه -قال

 (.غنى/ فاقة)وبين االسمين ( ألحد /على أحد)فضال  عن التضاد بين الحرفين،  "

 :نالحظ مما سبق

 .ن التضاد بين ألفاظ متماثلة من حيث نوع الكلمة أقوى وأشد تحقيق ا لالنسجام النصي  من اختالفهماأ -

                                                             
 .8١  ، صلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب :ي نظر -٤
 . ٤٤ - ٤٤/ 8شرح نهج البالغة  - 
 .٤8/ ٤9شرح نهج البالغة  - 
 .91 / 1 شرح نهج البالغة -١
 . 8 / 6شرح نهج البالغة  -1
 .٤9- ٤1/٤8شرح نهج البالغة  -6
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كاسمين وحرفين، أو حرفين إن بعض المقاطع ورد فيها نوعين أو ثالث  من الكلمات المتضادة  -

وهذا مما يزيد من قوة اتساق العناصر المساهمة في انسجام  ،واسمين، أو ظرفين وحرفين وفعلين

 .النص

 :من حيث بنية الكلمات المتضادة  -2

المتضادتين ، وذلك كمجيء الكلمتين المتماثل من حيث البنية الصرفية تبرز قوة االتساق في التضاد     

نحن شجرة النبوة، ومحط " :-رضي هللا عنه -تية من أقوالهعلى نفس الوزن الصرفي، ومنه األمثلة اآل

 وعدونا، الرحمةينتظر  ومحبنا ناصرنا، وينابيع الحكم ، ومعادن العلم،الرسالة، ومختلف المالئكة

 . " السطوةظر ينت ومبغضنا

 . "اآلخرةال تسلموا من سيف  العاجلةوأي م  هللا لئن فررتم من سيف " 

 الدنيامن  خرج، بالعقوبة ومنذرا   ،بالجن ة ومبشرا   فإن  هللا جعل دمحما  صلى هللا عليه وآله َعلما  للساعة،" 

 . " سليما   اآلخرة َردوو، خميصا

 . "كبيركم بصغيركم، وليرأف بكبيركم صغيركميتأسَّ ل  " 

قبل أن يكون  ظاهرا  ، ويكون خرا  آقبل أن يكون  أوال  ، فيكون د هلل الذي لم يسبق له حال حاال  الحم" 

 . "باطن ا

* رحمة )، و(مفعل  -مبغض* محب:) د بين كلمات متماثلة األبنية مثلنالحظ مما سبق أن التضاد ور -٤

) ، (فَعَلَ  -َوَردَ * َخَرَج ) ، ( مفعل -منذر *مبشر) ، (فاعلة -آخرة * عاجلة) ، (فعلة -سطوة 

 .(فاعل -باطن* ظاهر) ، (أفعل -خرآ* أول ) ، (فعيل  -كبير *صغير )و ( فعيل -سليم* خميص

أسهمت ألفاظ متضادة أخرى في انسجام النص لم تكن متماثلة البنية ولكنها تماثلت من حيث االسمية  - 

 (.اآلخرة* الدنيا) و( العقوبة *الجنة بمعنى الثواب ( )عدو*ناصر) :مثل

 .إن االنسجام الذي يحققه تماثل المباني أوقع تأثيرا من اختالفهما - 

ا في معاونة التضاد على تحقيق ا -١ ا بارز  ينتظر، من سيف، ) النسجام وذلك في األلفاظ كان للتكرار دور 

 (.، قبل أن يكونصغيركم، كبيركم، يكون

= فر   ):مع عامل الترادف أو شبه الترادف، مثل لسابقة قد اجتمعنالحظ أن التضاد في بعض األمثلة ا  -1

قة  فيهما شبه ترادف( يرأف= يتأس  ) لخالص،فيهما شبه ترادف ي جمع بمعنى ا( َسل م ي جمع بمعنى الر 

 .في المعاملة

 (:المتقابالت) تعدد الثنائيات الضدية: ثالثا  

                                                             
 ٤8 /2شرح نهج البالغة  -٤
 .1/٤88شرح نهج البالغة  - 
 .   /9شرح نهج البالغة  - 
 . 8 /9شرح نهج البالغة  -١
 . ٤1/ 1شرح نهج البالغة  -1
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، أو معان  هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين:" والمقصود بالمقابلةعد  البالغيون تعدد المتضادات مقابلة      

 . "الترتيبمتوافقة ثم يؤتى بما يقابل ذلك على 

، فكيف إذا تعددت هذه قيق ا كونه ي ؤلف بين المتناقضاتإن اإلتيان بالشيء وضده يعد  إبداعا  ح     

رضي هللا  -شك أن الطاقة اللغوية لألمامريقة منسجمة في سياق نصي  متماسك، ال المتناقضات وائتلفت بط

ة مك نته -عنه من تطويع اللغة، والمسك بزمام  -رضي هللا عنه -والبالغة الممنهجة، والفصاحة الثر 

 : ا سيتبين من خالل األمثلة اآلتية، وذلك ميوية وجمالية منسجمة ال حدَّ لها، لتنساب الكلمات بحاألسلوب

لواباألمر حين  فقُمتُ "   . " وق فوابنور هللا حين  ومضيتُ ، تعتعواحين  ونطقت، تقب عواحين  وتطل عت، فش 

 . "الحقا  به  الغد ويجيء، بما فيه اليوم يذهب" 

البالء من  وأخطأ، فيها أبصرالبالء من  وأصاب، ، وخص ت بليَّتها، عم ت خطتهافإنها فتنةٌ عمياء مظلمة" 

يَ   . " عنها َعم 

روا، الدارع فقد موا"   . "الحاسر وأخ 

 . " الصدقعلى  وتباغضوا، الكذبعلى  وتحاب وا، الدينعلى  وتهاجروا، الفجورالناس على  وتواخى" 

 :نالحظ مما سبق

تضادات أقلها زوجين من المتضادات، وأكثرها أن كل مقطع من المقاطع يحتوي على عدد من الم -٤

، وزيادة نقاط االرتباط يعني زيادة مساحة عني زيادة نقاط االرتباط في النص، وهذا يأربعة أزواج

؛ فإن زيادة مساحة الربط يؤدي إلى زيادة المساحة التي يحدث فيها ، وكما أسلفنا النص المنسجم

 . التضاد وهو يسبك النص ويزيد من انسجامه

، إعراب اتحاد مفرداتها االتضاد تتحد شكال  وكأنها متكررة، فضال  عن نالحظ أن الجمل التي ورد فيها  - 

* يجيء، أصاب* وقف، يذهب* تقب ع، مضى* عتطل   )وكذلك تماثل بعض بينتها التصريفية، مثل

ر* أخطأ، قد م ؛ وكل ذلك كما بي نا يزيد االنسجام (كذب* تباغض، صدق* تهاجر، تحاب   *، تواخىأخ 

 .في النص

، وذلك سجام النصويزيد من تأثيره في ان توفر عنصر من عناصر االتساق المعجمي يعضد التضاد - 

 (.، البالء من، علىحين) العنصر هو التكرار الوارد في المفردات اآلتية 

                                                             
 .62  ، صجواهر البالغة -٤
 .8١ /  شرح نهج البالغة  - 
 .٤1 /9شرح نهج البالغة  - 
 2/١١شرح نهج البالغة  -١
 ٤  /1شرح نهج البالغة  -1
 2/٤9٤شرح نهج البالغة  -6
 .٤٤٤ ، صالبديع بين البالغة العربية واللسانيات النص ية: ي نظر -2
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ن ، وتكووي على أكثر من زوج من المتضاداتنالحظ أن بعض العبارات على الرغم من قصرها تحت -١

، دارعال فقد موا، الحقا  به الغد ويجيء، بما فيه اليوم يذهب ):كل فقرة فيها عبارة عن متضادين، مثل

روا  .، وكان التضاد وافي ا في أداء المعنى وتحقيق االنسجام لوحده(الحاسر وأخ 

 :حظ أن الجمل الوارد فيها التضاد، كانت متساوية الطول، ومتساوية الكلمات في الغالبنال -1

 .تقب عواحين  وتطل عت

 .تعتعواحين  ونطقت    

 .بما فيه اليوم يذهب    

  .الحقا  به الغد ويجيء    

 .فيها أبصرالبالء من  وأصاب    

يَ البالء من  وأخطأ      .عنها َعم 

 .الدارع فقد موا    

روا      .الحاسر وأخ 

 .الدينعلى  وتهاجروا    

 .الكذبعلى  وتحاب وا    

 (النحوي، والصوتي )المتضادة وعناصر االنسجام األخرىالثنائيات : رابعا  

ة قد يجتمع مع عناصر معجمية بوصفه عنصرا  من عناصر االنسجام المعجميبي نا فيما سبق أن التضاد      

 .، كالتكرار والترادف كما مثلناأخرى

حوية تزيد من سبك النص وسنبين أن التضاد قد  يجتمع في بعض المقاطع مع عناصر صوتية أو ن     

 :-رضي هللا عنه -جاء في قوله من ذلك ما، وانسجامه

 . " عشبإذا  يمواللئ عجاإذا  يمالكراحذروا صولة " 

 . " مةبالبُه، والوضوح مةبالُظلضاد النور " 

 . " اتالراي، قليل تحت اتالباحإنكم وهللا لكثير في " 

، فإذا كان لك فال يكعل، ويوم كليوم : ، واليوم يوماناءرخ، وصرف ءبالصرف : الدهر صرفان"      

 . "، لمن ليست له إقامةسينحسر، وكيف بالسالمة، وكالهما رفاصطب، وإذا كان عليك رتبط

بهمة، * شبع، ظلمة *، جاعلئيم *كريم:) نهايات المتضادات الواردة مثلالحظ االنسجام الصوتي في      

 (.اصطبر* عليك، تبطر* رخاء، لك *، بالءرايات* باحات

                                                             
 .٤29/ ٤8شرح نهج البالغة   -٤
 . 2/ ٤شرح نهج البالغة  - 
  ٤1/ 6شرح نهج البالغة  - 
 .٤٤8/  ٤2شرح نهج البالغة  -١
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، لكننا  بالوفاء باإليقاع  معنيةمع أن التضاد من الفنون التي تتعامل مع المعنى ونقيضه وهي غير      

حقق تنافر المعنى وتناغم اإليقاع، وال ريب أن توفر هذين التضاد في النصوص السابقة قد  نالحظ أن

 .قد حقق أثرا  أبلغ في انسجام النص( ، والتناغم الصوتي المضبوطالتضاد )العنصرين

صر لتضاد وعنصرا نحويا  من عناومما ورد في نهج البالغة من مقاطع مشتمال  على عنصر ا     

 :إليه منه كتاب جواباعن معاوية إلى له كتاب في -رضي هللا عنه -االنسجام قوله

ا"       يَ  أَك ن   لَم   إ ن  يفَ  الشَّاَم، إ لَيَّ  َطلَب كَ  َوأَمَّ ُع ط  مَ  كَ أل  س   َمنَع تُكَ  َما ال يَو  ا، أَم  ل كَ  وأَمَّ بَ  إ نَّ  :قَو   ت  أََكلَ  قَد   ال َحر 

َشاَشات   ال عََرَب إ ال ، أَن ف س   ح  لُ  أََكلَه   وَمن   ،ال َجن ة   فَإ لَى ال َحق   أََكلَه   وَمن   أاَل بَق يَت  ا ،الن ار   فَإ لَى ال بَاط   وأَمَّ

نا ت َواؤ  ب   اس  ، ف ي ال َحر  َجال  ىَ  لََستف والر   ن  ي الشك   علَىَ  بأمض  َرصَ  الشَّام   أَه ل   ولَي سَ  ،ال يَق ين   َعلَى م   َعلَى ب أَح 

ن يَا ن   الد  َراق   أَه ل   م  َرة   َعلَى ال ع   . " اآلخ 

التضاد لتبرز انسجاما   عناصر االنسجام والتي تمحورت حولنالحظ في النص السابق أنه مملوء ب     

ا  مسبوكا ، وهذه العناصر تمث ا ) لت بالعناصر النحوية كالربط بـجميال  ونص  في أكثر من ( فـ ، وبالواو -أم 

كاف في طلبك وأعطيتك ومنعتك قولك، الهاء في أكله، والتاء في أكلت ال )موضع، واإلحالة بالضمير في

ا )والتكرار في( وبقيت الباطل،  *منعتك، الحق* أعطيك) ، فضال  عن التضاد بين(أكل، إلى، من، على، أم 

ري ومن كل ذلك نرى أن االنسجام قد تحقق بعامل محو ،(اآلخرة* اليقين، الدنيا* النار، الشك* الجنة

، ومعجمية بالعطف( الوصل )اإلحالة بالضمير، الربط: وهي نحوية )وهو التضاد وعوامل فرعية أخرى

 .دعمت التضاد وزادت من قوة تأثيره في االنسجام وسبك النص( كالتكرار

 : اتساع فضاء التضاد: خامس ا

، أو مقطعا أو مجموعة مقاطع لم يقتصر على جملة أو مجموعة جملإن  دور التضاد في نهج البالغة      

، فنهج البالغة بوصفه كتاب ا ينسجم مع توجهات األدب الديني القائم أصال  على العالقة الضدية بين الديني 

ضوعية منحت الكتاب سبكا  ، جاء معبرا  عن هذه المعاني المتضادة بوحدة موهدى والضاللوالدنيوي وال

ا نصي ا منقطع النظي تمسكين بالدين والمغترين في عاقبة الم -رضي هللا عنه -ر، من ذلك ذكرهوانسجام 

ا أهل الطاعة فأثابهم بجواره ، وخلَّدهم في داره " بالدنيا ا أهل المعصية فأنزلهم شر  دا... فأم  ، وغلَّ روأم 

ستقلهم، وهو غد ا متبرئ منهم، اإن الشيطان اليوم قد " - عنهرضي هللا -وقوله،  "األيدي إلى األعناق

 . "، وارتكاسهم في الضالل والعمىومتخل عنهم، فحسبهم بخروجهم من الهدى

ن نهج البالغة تجاوز التضاد فيه المعاني الدينية إلى المعاني الوجودية التي تتعلق فإ ذلك فضال  عن     

فإن  الغاية أمامكم وإن  وراءكم الساعة تحدوكم " -رضي هللا عنه -والغاية من إيجاده، كقوله باإلنسان

                                                             
 .٤٤9البديع تأصيل وتجديد : ي نظر -٤
 .٤1/٤٤2شرح نهج البالغة  - 
 . 1 /2شرح نهج البالغة  - 
 ٤1/١1شرح نهج البالغة  -١
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لكم آخركمتخففوا تلحق  يتصل بوجود اإلنسان وخلقه من تنوع الذكر واألنثى، ، وما "وا فإن ما ي نتَظر بأو 

 ،وسخي أو بخيل ،أو جميل وقبيح ،في األرحام من ذكر أو أنثى فيعلم سبحانه ما" :-رضي هللا عنه -كقوله

وأترك فيكم  ،ألم أعمل فيكم بالثقل األكبر" :-رضي هللا عنه -كقوله ، والحسي والمعنوي "وشقي أو سعيد

" :-رضي هللا عنه -كقولهوما يجيش في نفس اإلنسان من صراع بين الشهوة والضمير  ، "الثقل األصغر

، فرحم هللا معصية هللا شيء إال يأتي في شهوةا من ، ومفي شيء إال يأتي في كره واعلموا أن طاعة هللا

، ثم ينطلق فيه من الذات اإلنسانية إلى المجتمع وما يتمثل فيه من  "نزع عن شهوته، وقمع هوى نفسه امرأ

رضي هللا  -قولهتوترات الواقع في ضوء ما يحصل على الساحة السياسية والحربية واالجتماعية الحياتية ك

قكم عن حقكموهللا ألظن  أن  هؤالء القوم سيوإن ي " :-عنه  . "دالون منكم باجتماعهم على باطلهم، وتفر 

رضي هللا  -كقوله، ج البالغة صراع بين الحق والباطلفي نه -رضي هللا عنه -إن التضاد عند اإلمام     

ت ه من ق  لَحا رجخأ   ىت  ح البا طل ن  ألبَقر ّللا    وأيم  " :-عنه ر  رضي هللا  -لخير والشر، كقولهبين ا، و "خاص 

ر والشر، فخذوا نهج الخير تهتدوا، واصدفوا عن إن هللا تعالى سبحانه أنزل كتاب ا هاديا بين فيه الخي ":-عنه

ضاد النور بالظ لمة " :-رضي هللا عنه -كقوله ، وبمعنى أدق بين النقاء والحلكة "سمت الشر تقصدوا

 . "والوضوح بالب همة 

 

 

 

 الخاتمة

ا بوحدة موضوعية وحيوية لغوي - ة التضاد بوصفه إبداعا  حقيقا  كونه يؤلف بين المتناقضات كان بارز 

تحقيق بمختلف صوره دور المحسن البديعي منطلق ا إلى  ا  تجاوزم، في مواضع كثيرة في نهج البالغة

 .االنسجام بين أجزاء النص

، والخير والشر التي تقوم عليها النصوص الدينية ،والهدى والضالل ،ن الضدية بين الدين والدنياإ -

وكونته  ،جعلت نهج البالغة بوصفه نصا  دينيا  ساحة مفتوحة للثنائيات المتضادة التي عمقت الخطاب

 .، وأصوله واهتماماتهيقة منسجمة مع غرض النص وتطلعاتهبطر

                                                             
 .1٤ /٤شرح نهج البالغة  -٤
 .٤1 / 8شرح نهج البالغة  - 
 . 2 / 6شرح نهج البالغة  - 
 ٤1/٤6ج البالغة شرح نه -١
    /٤شرح نهج البالغة -1
 .   /٤شرح نهج البالغة -6
 . 8 / 9شرح نهج البالغة  -2
 . 2- 2/ ٤شرح نهج البالغة -8
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ا على المتضادات ن نهج البالغةإ - فت ااهره األسلوبية وتعد  من أبرز ظو ،يكاد يكون قائم  ظ  لتي و 

 .بطريقة تتجاوز مجرد االنسجام داخل النص  لتتعانق مع الخارج العام وما فيه من تناقضات واقعية

قد أسهم في إدراك ما يحيط ، ن التضاد المتحقق في فقرات قصيرة ال تتجاوز الكلمتين وبشكل متجاورإ -

 .الل ضخ الصور المتنافرة والمتضادةتعين على فهم الواقع من خ ،بالنص من عالقات سياقية

أوسع رابطا  بين  التضاد الواقع في جملتين أكثر فاعلية في تحقيق االنسجام النصي  لوقوعه في فضاء -

؛ فتبرز قوتها االتساقية في قدرتها على الربط ليس بين أجزاء من الجملة الواحدة، ومتواليات جملية

 .بين الجمل مهما كان حجمه

أقوى وأشد تحقيق ا لالنسجام النصي  من  تهاأو بنيالكلمة إن التضاد بين ألفاظ متماثلة من حيث نوع  -

 .اختالفهما

، وزيادة نقاط االرتباط يعني زيادة عني زيادة نقاط االرتباط في النصن تعدد األزواج المتضادة يإ -

 .مساحة النص المنسجم

: وهي نحوية )د تضافرت معه عوامل فرعية أخرىوقفي تحقيق االنسجام  محوري إن التضاد عامل -

وزادت من قوة  ،دعمت التضاد( ، ومعجمية كالتكراربالعطف( الوصل )، الربط اإلحالة بالضمير

 .تأثيره في االنسجام وسبك النص

 

 

 

 :مصادر البحث

 .القرآن الكريم  -٤

 .م٤982المكتبة العصرية ، دمحم أبو الفضل إبراهيم ، : بن األنباري، تحقيقاألضداد في اللغة ال  - 

 (.ط.د)، 111 دار الهالل،  -علي بو ملحم، بيروت : اإليضاح في علوم البالغة، جالل الدين دمحم القزويني، شرح  - 

 .م٤986، منشأة المعارف - اإلسكندرية، البديع تأصيل وتجديد، منير سلطان  -١

 .م٤998، جميل، الهيئة المصرية العامةات النصية، عبد المجيد البديع بين البالغة العربية واللساني -1

دار المعرفة ،  -، بيروت دمحم أبو الفضل إبراهيم: الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي، تحقيق ، بدرالبرهان في علوم القرآن -6

 (.ت.د)، ( ط.د)

 . م 11١ ، دار الحكمة -، لندن ٤ط ،البنى األسلوبية في النص  الشعري، راشد بن دمحم بن هاشل الحسيني -2
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 . 1٤ ، دار الطالئع -، القاهرة٤دمحم علي أبو العباس، ط: ، للشريف الجرجاني، ضبطهالتعريفات -9

عيسى البابي  -براهيم، دار إحياء الكتب العربيةإدمحم أبو الفضل : ، تحقيق(هـ616( ابن أبي الحديد شرح نهج البالغة،  -٤1

 .الحلبي وشركاه

 .م ٤998، القاهرة -، عالم الكتب1 ، طأحمد مختار عمر ،علم الداللة -٤٤
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 . م 112 ، مكتبة اآلداب -، القاهرة٤رؤية منهجية في بناء النص النثري، حسام أحمد فرج، طنظرية علم النص  -٤8

 

 :الرسائل واألطاريح

لد كاظم حميدي الحميداوي، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، ، خاأساليب البديع في نهج البالغة - 

 .م1٤٤ 

 .٤989،المستنصرية الجامعة ،اآلداب كلية ،ماجستير رسالة حافظ، دمحم الكريم عبد اللغةالعربية، في التقابل ظاهرة - 

 

 : البحوث والمقاالت

سهل ليلى، كلية اآلداب واللغات، . د" س الثعبان المقد فلسفة" نصي على مستوى عالم النص من خاللالترابط ال  -٤

 . نترنتمنشور على شبكة اإلبسكرة، بحث  -جامعة دمحم خيضر

دراسات في اللغة ، بحث منشور في مجلة علي رضا دمحم. عيسى متقي ، د.التقابل في الصحيفة السجادية، مجيد دمحم، د - 

 .م   1٤ ، ٤1 ع العربية وآدابها، إيران، 
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 بالغة الكناية في تفسير البحر المحيط ألبي حيّان األندلسي

           

           

 

 دكتور سليمان قوراري

 . جزائرال/ جزائرية في إفريقيا جامعة أدرارمخبر المخطوطات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص البحث

ع، ، وتصويره البديأسلوبه الرفيع التي اشتمل عليها ،اهتمت كتب تفسير القرآن الكريم بالفنون البالغية     

البحث عن أوجه إعجازه المتعددة،  -وهم بصدد تناول آياته الكريمة -وانبرى لفيف من علماء اإلسالم

، وال رة علوم المعاني والبيان والبديع، يخّرون له ركعا وسّجدا، التي جعلت جبابواستوقفتهم روعته البيانية

 ، مّمن صنف في دقةالزمخشري وغيرهم كثيروعبد القاهر الجرجاني وينبّئك مثل خبير من أمثال الجاحظ 

هرة ، ومن العلماء الذين سّخروا زصوره البيانية التي تبهر األلبابوقوة وجمالية  ،وروعة نظمه لفظه،

، إلمام العالمة أبو حيان األندلسي، اعمرهم لخدمة كتاب هللا تعالى، والكشف عن روعة أسلوبه البياني

ظرا ، نسم على مسّمىاوهو " البحر المحيط" عالى أسماه لنا كتابا جليال في تفسير كتاب هللا تحيث ترك 
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المتذوقين ، إال المهرة من الغواصين النابهين، ال يحسن التقاطها وصيدها لما اشتمل عليه من كنوز ودرر

 .ألسرار البيان القرآني

الرغم من شهرته النحوية، ، على الناحية البيانية :ومن النواحي التي سلط عليها هذا التفسير الضوء     

كيف تجّلت : تية، وهذا انطالقا من اإلشكالية اآلتناول فن الكناية في هذا التفسير، إلى لذلك اتجهت النية

، وما هو األثر ان في معالجتها وتقديمها للقّراءبالغة الكناية في تفسير البحر المحيط ؟ وهل وفق أبو حي

 تحدثه تلك المعالجة البيانية ؟  الذي يمكن أن

هذا الموضوع وفق منهج وصف تحليلي، عبر النقاط ولإلجابة عن هذه اإلشكالية ارتأيت معالجة      

 : تيةاآل

 .مفهوم الكناية في الدرس البياني (1

 .ع الكناية في تفسير البحر المحيطأنوا (2

 . وأسرار الكناية في البحر المحيط بالغة (3

 . عبير القرآنيوتذّوق جمال الت أثر الكناية في فهم (4

لمحمد بن يوسف  ، المتمثل في تفسير البحر المحيطفي الدراسة المصدر األساس سيكون عمدتناهذا و     

 الطبعة الجديدة لدار الفكر بعناية صدقي دمحم( هــ454ــ  454)الشهير بأبي حيان األندلسي الغرناطي 

البياني تعين بمجموعة من الدراسات الهامة في الحقل كما سنس، (م2212/ هــ1432ــ  1431)جميل 

، تأليف األستاذ الدكتور ث البياني في تفسير البحر المحيط، من أبرزها كتاب البحوالدرس اإلعجازي

، والذي كان عبارة عن أطروحة تقدم بها الباحث لنيل درجة العالمية عطية جمعة هارون هارون

ل عن أبي حيان وقد قا ،عربية بالقاهرة ــ جامعة األزهرد من كلية اللغة المن قسم البالغة والنق( الدكتوراه)

بهة ، ألهمه هللا الموازنة بين اآليات المتشالى بالغة القرآن نظرة ذواقة خبيرإنه ينظر إ" وعبقريته البالغية

إال أن هذا ... م ، وهو في تحليله يمثل الجانب التطبيقي لبالغة القرآن الكريليظهر مواطن اإلعجاز القرآني

قد ال يدرك بالنظرة العجلى، وال يتكشف للباحث ( محيطال )حليلي مثل اللؤلؤ مستقر في أعماقالجانب الت

 : السريع؛ فقد غطى على هذا الجانب أمران

، فأخفى هدير النحو العالي ليل النحوي الذي سيطر على أسلوبهأنه خلط التحليل البالغي بالتح: األول

 .ال البالغيةإشراقات الجم

 .الغة إال في أحضان النحو ومعانيه، وهل نشأت البيعيبه وال يقلل من أهمية تحليله وهذا ال     

وقد قدمت دراسة هذا الباحث كثيرا من الفوائد الغزيرة المتعلقة " أن التحليل البالغي منثور مفّرق :الثاني

 .هذا التفسير من النواحي البيانية، ومنها الكنايةب
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حيث " من بالغة النظم القرآني" ر بسيوني عبد الفتاح فيود عنوانهبكتاب نفيس للدكتوكما سنستعين      

ع الكناية من خالل النظم سنستمد منه بعض الفوائد البيانية التي وقف عليها بصدد بحثه في موضو

 .القرآني

ور صالح عبد تأليف الدكت" ي إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الربان" هذا باإلضافة إلى كتاب     

في علم البيان والبالغة مع عشرات المصنفات ، (م2222الطبعة الثالثة لدار عمار  )الفتاح الخالدي

، مع التركيز على الفوائد والنكت البالغية التي تنطوي غزيرة في رفوف مكتباتنا العلمية ، وكم هيالقرآنية

، النتائج التي ستصل إليها الدراسةام ستكون لنا وقفة مع أهم وفي الخت ،عليها الصورة الكنائية المدروسة

 . هذا وهللا ولي التوفيق ،ل معايشتنا لهذا الموضوع الشيّقمع سرد أهم التوصيات التي ظهرت لنا من خال

   :مفهوم الكناية في الدرس البياني (1

مختلف البحوث التي سلطت  ، ويتجلى هذا فيلبياني موقعا هاما ومحورياتحتل الكناية في الدرس ا     

كما اتجهت  ،ليها سواء من ناحية بيان مفهومها، أو من ناحية أقسامها، أو من ناحية بالغتهااألضواء ع

، هذا وقد اشتمل كتاب هللا فيها في ضوء النص القرآني الخالدعناية بعض الباحثين إلى تخصيص البحث 

ذلك من  ، كما يظهرالغتها وروعة نظمها وقوة سبكهاببتعالى على جملة من األساليب الكنائية المعجزة 

نِّّي :خالل هذه النماذج الطيبة، على غرار قوله تعالى قَاَل َرّبِّ إِّنِّّي َوَهَن اْلعَْظُم مِّ
1

كناية عن " هذهف، 

"الضعف وعدم القوة
2

وقبل التعّرض لتعريفها االصطالحي، نعود إلى المعنى اللغوي، لنلج من خالله ، 

 .ة االصطالحيةإلى الدالل

 : الكناية في اللغة

وكني عن األمر بغيره يكنّي  ه،الكناية في اللغة أن تتكلم بشيء وتريد غير: المعنى اللغوي للكناية

أو من الكنية ى،وتكنّى تستر من كنّى عنه إذا ور   ه،مما يستدل علي ه،إذا تكلّم بغير :يكناية يعن
3

وجاء في ، 

عرف اللغة الكناية مقولة على ما يتكلم  يف يالمجرى الثان" حقائق اإلعجازرار البالغة وعلوم الطراز ألس

 :زياد يألب ييريد به غيره، وأنشد الجوهربه اإلنسان، و

 وإنىىىىىىىىى  ألكنىىىىىىىىىو  ىىىىىىىىىن قىىىىىىىىى ور ب يرهىىىىىىىىىا

 

 وأ ىىىىىىىىىىىىىرب أحيانىىىىىىىىىىىىىا ب ىىىىىىىىىىىىىا وأ ىىىىىىىىىىىىىار  

 

                                                
 . 4سورة مريم  آية رقم  - 1
 . 145م،  ص2222/هــ1423، 1دمحم حسين سالمة ، دار اآلفاق العربية ، بيروت، لبنان، ط : اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم  - 2
رها : أحمد مطلوب -3 .  542: م ، ص2224، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، إعادة طبع (عربي ـ عربي)معجم المصطلحات البالغية وتطوُّ

، 1جوهرة ، طدار النهضة العربية، بيروت، وإصدارات ال/ البيان والبديع لطلبة قسم اللغة العربية: طالب دمحم الزوبعي وناصر حالوي.د: وأيضا

 . 111:م، ص1994
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الشىء، إذا سترته،  نيتك :الكنى، واشتقاقها من الستر، يقالوالكناية بالضم، والكسر فى فائها، واحدة      

هذا االسم على هذا النوع من الكالم، ألنه يستر معنى ويظهر غيره، فال جرم سميت كناية،  يوإنما أجر

.فالعرف متناول للعبارة كما ترى
1
  

 :صطالحي للكنايةالمعنى اال

 :يقول سيدي عبد الرحمن األخضري

ىىىىىىىىىىىىىىىدْ  ُ  َمْعنَىىىىىىىىىىىىىىا ُ قُ ِّ  لَْفىىىىىىىىىىىىىىَع بِّىىىىىىىىىىىىىى    ِّ

 

ََ َجىىىىىىىىىىىىَوا ِّ قَْ ىىىىىىىىىىىىدِّ   دْ َمىىىىىىىىىىىى    ِّ َمعَىىىىىىىىىىىى ُ يَىىىىىىىىىىىىرِّ

 

ِِّ اْلَوْ ىىىىىىى ِّ بِّاْلَمْوُ ىىىىىىىو ِّ   إِّلَىىىىىىى  اْصتَِّ ىىىىىىىا

 

ا ذَا ـــىـْزلَةِّ يَ ــــــــىـفِّىي اْلعُ  رِّ ـــــــــــــــــــــىـَكاْلَخيْ  

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوفِّي   ال ُّ

 

َُ َمْو ُ     ــــىىىىـَوَو ْ  و   ـــــــــــــىىىىـَونَْفىىىى

 َرضْ ــــىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـَواْل َ 

 

 ْونع ـــــــــــىىــــــارع أْو  َ ـــــــــىىـإِّيَضىىا ع اْصتِّ َ  

 َرضْ ـــىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـ َ 

 

َِّ  ْسىىىىىىىىىىىىىىىىىتِّْ َجانِّ   أَو اْنتِّقَىىىىىىىىىىىىىىىىىاهِّ الل ْفىىىىىىىىىىىىىىىىى

 

َِّ ــــىىىىـمْ ــــــــــالل  ــــــكَ  وِّ ِّ ــــــــىىىىـحْ ــــــــــَونَ  

تْ  انِّ ـــــىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـيَ ـــــــَواإلِّ
2
  

 

ية حيث حدّد الكنا، الكناية وبعض مباحثها األساسية تحدّث العالمة سيدي عبد الرحمن األخضري عن     

"بأنها اللفظ الذي أريد به الزم معناه مع جواز إرادته نحو زيد طويل النجاد"
3

المراد الزم معناه وهو  فإن، 

 الحقيقي وبهذا القيد فارقت المجاز ألنه ال ويجوز مع ذلك إرادة طول النجاد الذي هو المعنى ،طول القامة

ففي الحمام قرينة  ،رأيت أسدا في الحمام :حون ،المعنى الحقيقي بد من كون القرينة فيه مانعة عن إرادة

 متهموهو الحيوان المفترس كذا قالوا بر ،الحقيقي مانعة من إرادة المعنى
4

 . 

ليس بالزم في الكناية أن " ومن التنبيهات التي حرص الدارسون للكناية إيرادها في هذا الصدد أنه      

كناية عن " فالن طويل النجاد ":الواقع؛ إذ يصح أن تقولققًا في يكون المعنى الحقيقي للفظ المكنى به متح

المجد : "كما في قولهم، وإن لم يكن له نجاد بل تصح الكناية حتى مع استحالة المعنى الحقيقي، طول القامة

                                                
عبد الحميد هنداوي، المكتبة : اإلمام يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني، تحقيق: الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز -1

 .124، ص 1م، ج2222/ هــ1423، 1العصرية، صيدا، بيروت، ط 
 . 544، ص1م،   ج2224/ هــ1424ــ 1424، 1خالد العطار، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط دمحم : جمعه وصححه: المجموع الكامل للمتون -2
طويل نجاد السيف، شهم كأنما  تصول :) كناية عن طول قامته، قال الشاعر" دمحم طويل النجاد:" مثال الكناية قولك" جاء في المنهاج في البالغة  -3

عاتق من حمائل السيف، وفيه إشعار بأن الممدوح من أرباب السيف واإلقدام، والقبيل الجماعة، شبه ، النجاد ما وقع على ال(إذا استخدمته بقبيل 

سنشهد في التاريخ أنك لم تكن   فتى مفردا :) الممدوح وهو مفرد بالجمع في القوة والمنعة، وفي هذا المعنى يقول حافظ في رثاء مصطفى باشا كامل

، هامش (ت.د) حامد عوني، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الناشر مكتبة الجامعة األزهرية : ضح للبالغة، المنهاج الوا(بل كنت جيشا مغازيا

 .323، ص3ج( 2)رقم
 حلية اللب المصون على الجوهر المكنون، الشيخ أحمد الدمنهوري، على هامش شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، للحافظ جالل الدين -4

 . 132: ، ص(ت.د)دار الفكر، بيروت، لبنان ( هـ911ت)رحمن السيوطي عبد ال
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فإن المعنى الحقيقي للفظ المذكور ، كناية عن إثبات المجد والكرم للمدوح ،"والكرم تحت ردائه، بين برديه

المجد بين البردين والكرم تحت الرداء مستحيل الحصول؛ إذ إن الحلول الحسي بين األشياء أو  وهو حلول

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى :وكما في قوله تعالى ،لمعانيتحتها من شأن األجسام ال ا كناية عن  الر 

ومن  ،حيل على هللا سبحانهوذلك مست ،"الجلوس "فإن المعنى الحقيقي لالستواء هو ،االستيالء والسيطرة

. هنا يعلم أن الشرط في الكناية جواز إرادة المعنى الحقيقي، ال إرادته بالفعل المتناع إرادته فيما ذكرنا ا

." هـ
1
. 

؟ ة، هل هي حقيقة أو مجازوالعالمة الدمنهوري يشير بكالمه السابق إلى اختالف البالغيين في الكناي     

وقد أنكر الرازي في نهاية " :اء في معجم المصطلحات البالغيةغة يا ترى ؟ جفكيف نظر إليها أهل البال

الظاهر " وفعل مثله عز الدين بن عبد السالم في اإلشارة إلى اإليجاز حيث قال  ا،اإليجاز أن تكون مجاز

جه أن الكناية ليست من المجاز ألنك استعملت اللفظ فيما وضع له وأردت به الداللة على غيره ولم تخر

وهكذا اسم " :إلى أنها مجاز كالعلوي الذي قال وذهبت جماعة" عن أن يكون مستعمال فيما وضع له 

"من االستعارة والكناية والتمثيل المجاز فإنه شامل ألنواعه
2
. 

 : ة، وجمعها في أربعة أقوالوقام اإلمام السيوطي رحمه هللا بتلخيص األقوال الواردة في شأن الكناي     

له وأريد بها الدالالت  ألنها استعملت فيما وضعت ؛ابن عبد السالم وهو الظاهر قالكما نها حقيقة أ: األول

 .على غيره

 .ها مجازأن :يالثان

وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع  ز،أنها ال حقيقة وال مجا :ثالثال

 .وتجويزه ذلك فيها ي،المجاز

فإن استعمل اللفظ في معناه  ز،اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنها تقسم إلى حقيقة ومجاوهو : الرابع

وإن لم يرد المعنى بل عبّر بالملزوم عن الالزم فهو مجاز  ة،مراداً من الزم المعنى أيضا فهو حقيق

"الستعماله فيما وضع له 
3
. 

الكنايةُ لفظٌ أطلَق " :الواضحة وتعليقاتهاعريف البالغة وكخالصة لمفهوم الكناية اصطالحا نورد ت     

، فإن  باِر المكن ى عنه ثالثةَ أقسام  باعت تنقسُم الكناية، واهُ مع جواِز إرادة ذلك المعنَىوأريدَ به الزُم معن

 ا، وقد يكون نسبةً المكن ى عنه قد يكون صفةً، وقد يكون موصوف
4

  . 

                                                
 . 324،  323:، ص3المنهاج الواضح للبالغة، المرجع السابق، ج -1
رها، المرجع السابق، ص :ينظر -2  . 541: معجم المصطلحات البالغية وتطوُّ
 . 54،  53: ، ص 2القرآن، دار المعرفة، بيروت، لبنان، جاإلتقان في علوم ( هـ911ت)جالل الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي  -3
كناية عن الجهل والبالهة، ( فالن من المستريحين:) سميت تلويحاً، وإن قلت وخفيت نحو( كثير الرماد :) إذا كثرت الوسائط في الكناية نحو -4

كناية عن نسبة الفضل إليه، ومن ( ضل يسير حيث سار فالن الف:) سميت رمزاً، وإن قلت الوسائط ووضحت أو لم تكن، سميت إيماء وإشارة، نحو

خير الناس أنفعهم : ) الكناية نوع يسمى التعريض، وهو أن يطلق الكالم ويشار به إلى معنًى آخَر يفهم من السياق، كأن تقول لشخص يضر الناس

: ، من(فال الحمد مكسوباً وال المال باقياْ .. زق خالصاً من األذى إذا الجود لم ير: ) ، وكقول المتنبي يعرض بسيف الدولة وهو يمدح كافوراً (للناس

دمحم صالح موسى حسين، مؤسسة الرسالة : مصطفى أمين، ضبطه وقدّم له وعلّق عليه/ علي الجارم: البالغة الواضحة في البيان والمعاني والبديع

 . 232، ص (1)م، هامش رقم 2212/هـ1433، 1ناشرون، دمشق سوريا وبيروت لبنان، ط 
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لفظ أريد به غيُر معناهُ الذي وضع له، مع جواز " :ناية هيمع الباحث الهاشمي إن الكويمكن القول      

" األصلي، لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته إرادة المعنى
1
وبعد أن يضرب الهاشمي مثاال للكناية يعود  ،

من هنا يعلم أن الفرق بين الكناية " :مجاز ومقدّما لالستثناءات قائاللتقديم الفرق الجوهري بين الكناية وال

قد تمتنع إرادة المعنى : ذلك، نعم يالكناية، دون المجاز، فإنه يناف لمجاز صحة إرادة المعنى األصلي فيوا

 :وكقوله تعالى ،والسموات مطويات بيمينه :األصلي في الكناية، لخصوص الموضوع كقوله تعالى

"كناية عن تمام القدرة، وقوة التمكن واالستيالء ،الرحمن على العرش استوى
2
وبهذا تعمل الكناية على  ،

 . صّورات الخاطئة عن الذات اإللهيةإزالة الت

ومما جاء في كتب التراث العربي عن العالمة ابن حمدون     
3
" الكنايات لها مواضع -ه، أنفي تذكرت 

 فأحسنها العدول عن الكالم الدّون إلى ما يدّل على معناه في لفظ أبهى ومعنى أجّل، فيجيء أقوى وأفخم في

لمن ال ولد له : النفس؛ ومنه اشتقّت الكنية، وهو أن يعّظم الرجل فال يدعى باسمه، أو وقعت على ضربين

وقيل في  ،بنه صيانة السمهعلى سبيل التفاؤل أن يكون له ولد يدعى باسمه، أو على حقيقة أو يكنى باسم ا

فَقُوال لَهُ قَْواًل لَيِّناً  :قوله تعالى
4

 -هلل عليه وآله وسلّمى صلّ  -بغير الولد قول رسول هللا من الكنيةة، فكناي، 

 -فذهب به النوم، فجاءه رسول هللا، لك أنّه نام في غزوة ذي العشيرةأبو تراب، وذ: في علّي عليه السالم

وهو متمّرغ في البوغاء -صلّى هللا عليه وآله وسلّم
5

.وكانت من أحّب أسمائه إليه ،اجلس أبا تراب :، فقال
4
 

.إليه
4
 

 :تاريخية للكنايةإضاءة 

وهي عنده ما فهم من الكالم  ،من أقدم الذين عَرضوا للكناية أبو عبيدة" يرى الباحث أحمد مطلوب أن     

فهي تستعمل قريبة من المعنى البالغي كما في  ،ومن السياق من غير أن يذكر اسمه صريحا في العبارة

                                                
دمحم صدقي العطار، دار الفكر، بيروت، : ، إشراف(م1943ت)أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي : جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع 1-

 . 252م، ص 2229/ هـ1432ــ  1429لبنان، 
 .  252المرجع نفسه، ص  -2
عالم باألدب : ن الحسن بن دمحم بن علي بن حمدون، أبو المعالي، بهاء الدين البغداديدمحم ب( م 1144 - 1122= هـ  542 - 495)ابن حمدون  - 3

في األدب والتاريخ، وتعرف بتذكرة ابن حمدون، منها خمسة أجزاء مخطوطة، طبعت قطعة صغيرة من ( التذكرة) واألخبار، من أهل بغداد، صنف 

ثم وقف المستنجد على حكايات البن حمدون ( كافي الكفاة) ولقبه ( ديوان الزمام) الهأحدها، واختص ابن حمدون بالمستنجد العباسي، ونادمه، فو

وأخذ من دست منصبه وحبس، ولم يزل محبوسا إلى أن توفي، : رواها في التذكرة، توهم غضاضة من الدولة، فقبض عليه، قال ابن قاضي شهبة

 . 25، ص4، ج(ت.د) ار العلم للماليين، بيروت، لبنان خير الدين الزركلي، د: األعالم : ودفن بمقابر قريش نقال عن
 .44سورة طه آية رقم -4
ْخَوةُ ال تِي كَأَن َها ذَِريَرةٌ : اْلبَْوَغاءُ : قَاَل اأْلَْصَمِعيُّ "  - 5 : ت)قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي، أبو دمحم الدالئل في غريب الحديث " التُّْربَةُ الّرِ

الصحاح [: بوغ] ، وينظر مادة 431، ص2م، ج 2221 -هـ  1422، 1دمحم بن عبد هللا القناص، مكتبة العبيكان، الرياض، ط . د: تحقيق( هـ322

 –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين : ، تحقيق(هـ393: ت) تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 

التُراُب الهابي في الهواء، وطاشةُ الناس، وَحْمقاهم وَسِفلَتُهم هم البَْوغاء : البَْوغاءُ " ، و1314، ص4م، ج 1924 -  هـ 1424، 4بيروت، ط 

مهدي المخزومي، إبراهيم : ، تحقيق(هـ142: ت) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري: والغَْوغاء، كتاب العين

) ، وينظر الفائق في غريب الحديث واألثر أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا 454، ص4دار ومكتبة الهالل، ج السامرائي،

: البوغاء" ، وفي بعض معاجم اللغة 2، ص3، ج(ت.د) ، 2لبنان، ط  –دمحم أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة  -علي دمحم البجاوي: تحقيق( هـ532: ت

ة،التُّ  عبد الحميد هنداوي، دار الكتب : تحقيق[ هـ452: ت]أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي : المحكم والمحيط األعظم" َراب َعام 

 . 44، ص4م، ج 2222 -هـ  1،1421بيروت، ط  –العلمية 
 1414، 1ط دار صادر، بيروت، (: هـ542: ت)ين البغدادي دمحم بن الحسن بن دمحم بن علي بن حمدون، أبو المعالي، بهاء الد: التذكرة الحمدونية -4

 .242: ، ص2جهـ ، 
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نَِسآُؤكُْم َحْرٌث ل كُمْ  :قوله تعالى
1
أَْو الََمْستُُم النَِّساء :وفي قوله تعالى ه،ة وتشبيفهو كناي ،

2
كناية عن  ،

د على ثالثة أضربوتقع الكن....  ن،الغشيا  : اية عند المبّرِ

  :يالتعمية والتغطية كقول النابغة الجعد: أحدها

 أُكنىىىىىىىىىىي ب يىىىىىىىىىىر اسىىىىىىىىىىم ا وقىىىىىىىىىىد َ لِّىىىىىىىىىىمَ 

 

 هللاُ صفِّيَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتِّ كُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىّ ِّ مكتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتم 

 

مة استراحة إلى   :التصريح من الكناية وقال ذو الرُّ

ىىىىىىّك المكىىىىىىاَن القَْفىىىىىىَر مىىىىىىن أجىىىىىى    أننىىىىىىيأحِّ

 

ىىىىىىىىىىىمِّ بىىىىىىىىىىى  أت ن ىىىىىىىىىىى     باسىىىىىىىىىىىم ا غْيىىىىىىىىىىىَر ُمْعجِّ

 

كقوله تعالى في المسيح  ،الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يَدُّل على معناه من غيره: وثانيها

َكانَا يَأْكُالَِن الط عَامَ  :وأمه
3

 . وهو كناية عن قضاء الحاجة، 

ه، وقد وقعت في الكالم التفخيم والتعظيم ومنه اشتقت الكنية وهو أن يُعَظ َم الرجل أن يُدعى باسم: الثهاوث

أن  وفي الكبير ه،في الصبي على جهة التفاؤل بأن يكون له ولد ويُدعى بولده كناية عن اسم: على ضربين

"ينادى باسم ولده صيانة السمه
4
. 

ذلك على يد عبد  حتى بدأ فن الكناية يتبلور بشكله العلمي بعد ...عد ذلك عت التعريفات تتوالى بوتتاب     

 ؛ثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغةإالكناية أن يريد المتكلّم " :القاهر الذي قال

"ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وِردْفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليال عليه
5
. 

 ،"هو طويل النجاد:" مثال ذلك قولهم" حية لذلك قائال ويقدّم اإلمام عبد القاهر رحمه هللا أمثلة توضي     

، والمراد "نؤوم الضحى:" وفي المرأة، يَعنون كثيَر القرى ،"كثير رماد القدر" ، ويريدون طويل القامة

ثم لم يذكروه بلفظه  ى،معنً  ى،كما ترفقد أرادوا في هذا كله  ا،لها من يكفيها أمره ة،أنها مترفةٌ مخدوم

أفال  ،ه، وأن يكون إذا كانولكنهم توصلوا إليه بذكر معنًى آخر من شأنه أن يَْردَفَه في الوجو ه،الخاص ب

ترى أن القامة إذا طالت طال النِّجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة ُمتَْرفَةً لها من 

"َف ذلك أن تنام إلى الضحى؟ َردِ  ا،يكفيها أمره
4
. 

 :ترجمة العالمة أبو حيان

                                                
ُمواْ ألَنفُِسكُْم َوات قُواْ ّللّاَ َواْعلَُمواْ أَن   :جزء من تتمة اآلية الكريمة -1 ِر الْمُ نَِسآُؤكُْم َحْرٌث ل كُْم فَأْتُواْ َحْرثَكُْم أَن ى ِشئْتُْم َوقَدِّ الَقُوهُ َوبَّشِ : البقرة ] ْؤِمنِينَ كُم مُّ

223] 
ً  :جزء من تتمة اآلية الكريمة -2  إاِل  َعابِِري َسبِيل  َحت َى تَْغتَِسلُواْ يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُواْ الَ تَقَْربُواْ الص الَةَ َوأَنتُْم سُكَاَرى َحت َى تَْعلَُمواْ َما تَقُولُوَن َوالَ ُجنُبا

ْرَضى أَوْ  ُمواْ َصِعيداً  َوإِن كُنتُم م  ن اْلغَآئِِط أَْو الََمْستُُم النَِّساء فَلَْم تَِجدُواْ َماء فَتَيَم  نكُم ّمِ  َطيِّباً فَاْمَسُحواْ بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم إِن  ّللّاَ َعلَى سَفَر  أَْو َجاء أََحدٌ ّمِ

 [43: النساء ]َكاَن َعفُّواً َغفُوراً 
ٌ كَانَا يَأْكاُلَِن الط   جزء من اآلية الكريمة  -3 يقَة هُ ِصدِّ سُُل َوأُمُّ ا الَْمِسيُح اْبُن َمْريََم إاِل  َرسُوٌل قَدْ َخلَْت ِمن قَْبلِِه الرُّ عَاَم انظُْر َكْيَف نُبَيُِّن لَُهُم اآليَاِت ثُم  م 

 [ 45: المائدة ] انظُْر أَن ى يُْؤفَكُونَ 
ر  -4  .  549،  542:ها، المرجع السابق، صمعجم المصطلحات البالغية وتطوُّ
: كتاب دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه(: هـ444ـ أو سنة  441ت) الشيخ اإلمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دمحم الجرجاني النحوي -5

 . 44: م ، ص1992/ هـ1413، 3مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدة ، ط: محمود دمحم شاكر، الناشر
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -4
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أبو  ل، فمن هو أبو حيان يا ترى؟يجدر بنا أن نقدم ترجمة مختصرة عن صاحب هذا التفسير الجلي     

445ـــ 454]لنحوي حيّان ا
1

دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي [ م1344ــ 1254/ هـ

 ه،ومقرئه، ومؤرخ ه،ومحدّث ه،ومفّسر ه،ولغوي ه،نحوي عصر ن،أبو حيا ن،الدي يرأث ي،الن فز :يالجيّان

ببلش ومالقة والمرية  ةودرس القرآن والحديث والنحو واللغ، ه، ولد بمطخشارش من أعمال غرناطةوأديب

وتولى ، ع من نحو أربعمائة وخمسين شيخاوسم ،قل بالمغرب ومصر والشام والحجازوتن س،باألندل

س بمدارس مصر والشام ومساجدهاالتدري
2
كان ظاهري  ،رت تصانيفه في حياته وقرئت عليهواشته ،

توفي بالقاهرة بعد أن كف  ،وقد ظهرت آثار مذهبه في تفسيره ونحوه ا،، وتحول بمصر شافعيالمذهب

 .بصره

ية هي أبرز ، والناحية النحور، ثماني مجلداتطبع بمص ن،في تفسير القرآ" البحر المحيط" ومن كتبه     

 ط،، اختصر به البحر المحيطبع" النهر الماد "و ز،الكتاب العزي آياتما فيه من البحوث التي تدور حول 

"طبع" الغريب تحفة األريب بما في القرآن من" و
3
ن ساارتشاف الضرب من ل" ومن مؤلفاته األخرى ،

منطق " ، و"ي لسان األتراكاإلدراك ف" البن مالك في النحو، و" شرح تسهيل الفوائد" ، و"العرب

، وتاريخه الكبير "طبقات نحاة األندلس" و" ن الحبش جالء الغبش عن لسا" ، و"الخرس في لسان الفرس

"لألندلس
4
وقد عدّد خير الدين الزركلي مجموعة من مؤلفاته ،

5
، ومن ناحية عناية هذا العالم بالجوانب 

أخذ علم " فقد رؤيته البالغية عرفية أكبر األثر في تبلور ه المفقد كانت لخلفيت ة،سيما الكناي البالغية ال

ِ مُ  ِد ْبنالبيان والبديع عن تصانيف كثيرة أجمعها كتاب أَبِي َعْبِد ّللا  سليمان النقيب، وعن أبي اْلَحَسِن  َحم 

ِد اأْلَْندَلُِسيُّ اأْلَْنَصاِريُّ ا ، ُمِقيُم تونسَحاِزُم ْبُن ُمَحم  أَبِي َجْعفَِر وأخذ أيضا هذا الفن عن أستاذه  ،ْلقَْرَطاَجنِّيُّ

بَْيرِ  "ْبِن الزُّ
4

وحاول قدر جهده أن يقدم علوم اللغة  ن،، قدم العالمة أبو حيان خدمات جليلة لإلسالم والمسلمي

 ه،اللغة والشريعة ألبناء اإلسالم الذين كان بين ظهرانيهم بأسلوب علمي يناسب العصر الذي عاش في

، ومن ثم ة لالستفادة منها من شتى الجوانبدة للذين سيأتون في القرون الالحقويترك آثارا علمية خال

 . في سبيل البناء المعرفي والحضاريعبر سلسلة من الحلقات المتواصلة  ا،محاولة اإلضافة عليه

 :ع الكناية في تفسير البحر المحيطأنوا (2

، فإن  المكن ى عنه قد يكون ن ى عنه ثالثةَ أقسام  باِر المكباعت تنقسُم الكنايةتفسير البحر المحيط في كتاب      

 .وقد يكون نسبةً  صفةً، وقد يكون موصوفا،

                                                
، 1ط ياسين صالواتي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، : تأليف الدبلوماسي السياسي الدكتور: في الموسوعة العربية الميسرة والموسعة -1

 . 144: ، ص1م: هــ ، ينظر454م، ورد أن تاريخ وفاته بالهجري 2221/ هــ1422
 ( . م1292)أنه تولى التدريس بالديار المصرية والشامية منذ  144:، ص1ة العربية الميسرة والموسعة لياسين صالواتي، مجاء في الموسوع -2
سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، مؤسسة : عادل نويهض، قدم له: معجم المفسرين من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر -3

 .  455: ، ص2م،   م1922/ هــ 3،1429ط والترجمة والنشر، نويهض الثقافية للتأليف 
 . 144: ، ص1الموسوعة العربية الميسرة والموسعة، المرجع السابق، م -4
 .  152، ص  4األعالم للزركلي، المرجع السابق، ج: ينظر -5
بيروت،  –صدقي دمحم جميل، دار الفكر: ، تحقيق(هـ445ت ) دمحم بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي الغرناطي: البحر المحيط في التفسير -4

 .  4، ص 1م، ج2212/هـ 1432 -1431
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بأن يذكر في الكالم صفة أو عدّة صفات بينها وبين " وتصوير هذا القسم يكون  :الكناية عن صفة: أوال

ى إلى الصفة المكنّ بحيث ينتقل الذهن بإدراك الصفة أو الصفات المذكورة  ط،صفة أخرى تالزم وارتبا

 ...رْ وال تصعّ  :ومن شواهدها في النظم الكريم قوله تعالى... عنها المرادة 
1

كنى عن صفتي التكبر ، 

والفخر بتصعير الخد والمرح في األرض لما بين الصفتين المذكورتين والصفتين المكنى عنهما من تالزم 

"وارتباط 
2

ِكنَايَةٌ عَْن أَن  اَل ، َوتَقَط عَْت بِِهُم اأْلَْسبابُ   :تعالىقوله ومما جاء من أمثلتها عند أبي حيان ، 

ِ، َوهَُو َعامٌّ فِي كُ  يُْمِكُن أَْن ّلِ َما َمْنَجى لَُهْم ِمَن اْلعَذَاِب، َواَل ُمَخلَِّص، َواَل تَعَلَُّق بَِشْيء  يَُخلُِّص ِمْن َعذَاِب ّللا 

ِريَن فِ ، يَتَعَل َق بِهِ  اْلَوَصاَلُت َعْن قَتَادَةَ، َواأْلَْرَحاُم عَِن اْبِن َعب اس  َواْبِن ُجَرْيج ، أَِو : ي اأْلَْسبَاِب أَْقَوالٌ َوِلْلُمفَّسِ

، أَْو َوَصاَلُت الكفر، أ ّيِ، أَِو اْلعُُهودُ َعْن ُمَجاِهد  َوأَبِي َرْوق  و َمنَاِزلُُهْم اأْلَْعَماُل الملتزمة َعِن اْبِن َزْيد  َوالسُّدِّ

، أَْو أَْسبَاُب مِ  اِهُر دُُخوُل اْلَجِميعِ فِي اأْلَْسبَاِب، ، الن َجاةِ، أَِو اْلَمَود اتُ َن الدُّْنيَا فِي اْلَجاِه َعِن اْبِن َعب اس 
َوالظ 

أِلَن هُ لَْفظٌ َعامٌّ 
3

وما كان لغير هللا  ،فهذه الكناية تبرز عظمتها في أن كل شيء كان هلل وباهلل دام واتصل، 

وعلى أساس ذلك  ن،ومن ثم كان الحب في هللا والبغض في هللا من أوثق عرى اإليما ل،طع وانفصانق

ُ َوَرسُولُهُ  :فيكون والؤه لما ورد في سورة المائدة ة،تتميز شخصية المسلم وكيان األم إِن َما َوِليُّكُُم ّللا 

اَلةَ َويُْؤتُ  َكاةَ َوهُْم َراِكعُونَ وَوال ِذيَن آَمنُوا ال ِذيَن يُِقيُموَن الص  َ َوَرسُولَهُ َوال ِذيَن آَمنُوا فَإِن   ،َن الز  َوَمْن يَتََول  ّللا 

 ِ  هُُم اْلغَاِلبُونَ ِحْزَب ّللا 
4

 ن،، وهذا الوالء هو لب اإلسالم إذ به تتحقق المنعة والعزة هلل ولرسوله وللمؤمني

 . لها من أهل الشر والبغي والطغيانت قد تطاوستكون أمة اإلسالم في مأمن مكين من أي اختراقا

"لموصوف مع ذكر الدليل عليهإخفاء ا" وتظهر هذه الكناية ف: الكناية عن موصوف: اثاني
5

، وقد كثرت 

والذي نفس " بينها على سبيل المثال ال الحصر الكنايات عن الموصوف في كالم العرب لدواعي عدّة ومن

("  سبحانه، وهو هللاكناية عن ذات )دمحم بيده
4

ومما ورد في تفسير أبي حيان، 
4

لسورة القمر أن سفينة ، 

 َوَحَمْلنَاهُ َعلَى ذَاِت أَْلَواح  َودُسُر   :نوح عليه السالم كناية عن موصوف جاء في اآلية الكريمة
2
. 

يَا أَيَُّها  :ومن نماذج الكناية عن الموصوف ما ذكره أبو حيان في تفسير المراد بالصبر في قوله تعالى     

َ َمَع ا اَلةِ إِن  ّللا  ْبِر َوالص  ابِِرينَ ال ِذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالص  لص 
9

ُهَو : ُرِوَي َعِن اْبِن َعب اس  َوبَْعِضِهْم قَالَ  "فقد، 

ْوِم، َوِمْنهُ قِيَل ِلَرَمَضانَ  ْبِر، َوبَْعُضُهْم قَالَ : هَُو ِكنَايَةٌ َعِن الص  : هَُو ِكنَايَةٌ َعِن اْلِجَهاِد ِلقَْوِلِه، بَْعدُ : َشْهُر الص 

، َهِذِه اأْلَْفَرادُ تَْحتَهُ  َواأْلَْولَى َما قَد ْمنَاهُ ِمْن عُُموِم الل ْفِظ، فَتَْندَِرجُ  ،َوهَُو قَْوُل أَبِي ُمْسِلم  َوال تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل، 

                                                
 .  12سورة لقمان آية  -1
: م، ص2211/هــ1432، 3ط بسيوني عبد الفتاح فيود، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة ، : علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان -2

222 . 

 .92، 91، ص2ج، المصدر السابق، ي التفسيرالبحر المحيط ف 3-

 . 54، 55سورة المائدة آية رقم  4-

ياسر برهامي، دار التوفيقية للتراث، / فتحي حجازي/ أيمن أمين عبد الغني، تقديم رشدي طعيمة: الكافي في البالغة البيان والبديع والمعاني 5-

 . 95م،  ص2211القاهرة ، 
 .  95المرجع نفسه، ص -4
 . 39، ص12البحر المحيط في التفسير، المصدر السابق، ج: ظرين -4
 . 13سورة القمر آية رقم  -2
 .153سورة البقرة آية رقم  -9
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ُ َوْجَههُ  َم ّللا  أِْس ِمَن اْلَجَسِد، َواَل خَ : أَن هُ قَالَ  َوُرِوَي َعْن َعِلّي  َكر  يَماِن بَِمْنِزلَِة الر  ْبُر ِمِن اإْلِ ْيَر فِي َجَسد  اَل الص 

"َرأَْس لَهُ 
1

وهكذا يوّسع أبو حيان من داللة الكناية لتشمل تلك المذكورات وكل ما يدعم ويقوي دعائم ، 

 . اهدة والمصابرة في نفوس المؤمنينوأركان المج

"دةوهي ما صّرح فيها بالصفة والموصوف دون النسبة مع أنها هي المرا" كناية عن نسبة: اثالث
2

ومثالها ، 

لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوهَُو الس ِميُع اْلبَِصيرُ  :ومثالها في النص القرآني الكريم
3
 ،كناية عن نفي المثلية "  وفيها

"المثلية عن هللا
4

بها " ن المعنى أن الكناية عن نسبة أنهر عويبيّن الباحث أبو العدوس في كالم موجز معبّ ، 

نسب هذه الصفة إلى الشيء المالزم ثم تُ  ة،ذكر الصفوتُ  ه،ذكر معه شيء مالزم لويُ  ف،بها يذكر الموصو

"ف، أو إثبات أمر ألمر أو نفيه عنهفهي إذن تخصيص الصفة بالموصو ف،للموصو
5

ويقدّم الباحث أبو ، 

مجموعة من النصوص الشعرية التي تعكس عمق البالغة  العدوس توضيحا لمفهوم الكناية عن نسبة

 :هويروى لغير ء،قول معّود الحكما" ومن ذلك  ى،العربية في ديوانها األسم

 تىىىىىىىىىىىرن الرجىىىىىىىىىىىَ  النحيىىىىىىىىىىىَ  فتزدريىىىىىىىىىىى 

 

 وفىىىىىىىىىىىىىىىىي أ وابىىىىىىىىىىىىىىىى  أسىىىىىىىىىىىىىىىىدع ه ىىىىىىىىىىىىىىىىورُ  

 

رجل ومن هذا يلزم أن يكون ال ل،إن المعنى الظاهر للشطر الثاني هو وجود األسد في ثوب الرج     

"ما يتعلق به وهو ثوبه وإنما نسبت إلى ل،ويالحظ هنا أن الشجاعة لم تنسب إلى نفس الرج ا،شجاع
4
. 

 :الفرق بين الكناية واالستعارة

شهيرين يقدم العالمة حمزة العلوي اليمني في الطراز فرقا جوهريا ودقيقا بين اللونين البالغيين ال

اية فى لسان علماء البيان ما عّول عليه الشيخ عبد القاهر اعلم أن الكن" :الكناية واالستعارة فيقول

لفظ الموضوع له بل ، فال يذكر باليالجرجانى، وحاصل ما قاله هو أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعان

به إليه ويجعله دليال عليه، وتلخيص ما قاله هو اللفظ الدال على ما أريد به بالحقيقة  ئبتاليه، فيوم ييأت

فالن كثير رماد القدر، فإن هذا الكالم عند إطالقه قد دل على حقيقته : از جميعا، ومثاله قولهموالمج

ومجازه معا، فإنه دال على كثرة الرماد، وهو حقيقته، وقد دل على كثرة الّضيفان، وهذا مجازه، وهذا 

ى المجاز ال غير، األسد، وأنت تريد اإلنسان، فإنه دال عل يجاءن: ف االستعارة، فإنك إذا قلتيخال

" والحقيقة متروكة، وهذه هى التفرقة بين الكناية واالستعارة
4
 . 

  :الفرق بين الكناية والتعريض

                                                
 .51، ص 2ج، المصدر السابق، البحر المحيط في التفسير 1-

 . 1229ص، 2، م(ت.د )إميل بديع يعقوب، ميشال عاصي، دار العلم للماليين: المعجم المفصل في اللغة واألدب 2-
 .11سورة الشورى آية رقم  -3
عطية جمعة هارون هارون، مكتبة : البحث البياني في تفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي المصري موطنا، المالكي ثم الشافعي مذهبا -4

 .  532م، ص2212/هــ1433، 1ط اآلداب، القاهرة، 
 /م2213، 3ط، عمان، األردن، سف مسلم أبو العدوس، دار المسيرةيو(: علم البديع -انعلم البي -علم المعاني)ربيةمدخل إلى البالغة الع -5

 .  214هـ، ص1434
 . 214مدخل إلى البالغة العربية، المرجع السابق، ص -4

 .129، ص 3الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ج 4-
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من خيرة العلماء الذين الذين رأيناهم قدموا تفريقا بين الكناية والتعريض هو العالمة حمزة العلوي      

بين التعريض والكناية، هو أن الكناية دالة على ما والتفرقة  ":ي الطراز حيث قال وقد أجاد وأفاداليمني ف

تدل عليه بجهة الحقيقة والمجاز جميعا، بخالف التعريض، فإنه غير داّل على ما يدل عليه حقيقة وال 

"مجازا، وإنما يدل عليه بالقرينة، فافترقا
1

ُهْم َوأَْوَرثَكُْم أَْرَضُهْم َوِدياَرهُْم َوأَْموالَ  :ويمثل لذلك بقوله تعالى، 

األرض المنبتة فهو  يها كما يحتمل الحقيقة وهوَوأَْرضاً لَْم تََطؤُ : فقوله[ 24: األحزاب ]َوأَْرضاً لَْم تََطُؤها

ملكهم إّياها باالسترقاق، فلهذا أحل الوطء، ويصدق هذه  التييحتمل أن يراد به المجاز، وهو الفروج 

فأما التعريض فهو كما [ 223: البقرة ]فَأْتُوا َحْرثَكُْم أَن ى ِشئْتُمْ نِساُؤكُْم َحْرٌث لَكُْم  :الكناية قوله تعالى

: قصة إبراهيم عليه السالم فيأشرنا إليه دال بالقرينة وليس داال على حقيقة وال مجاز، وهذا كقوله تعالى 

  ُهُْم هذا فَْسئَلُوهُْم إِْن كانُوا يَْنِطقُونَ قاَل بَْل فَعَلَهُ َكبِيرُ  ،قالُوا أَأَْنَت فَعَْلَت هذا بِآِلَهتِنا يا إِْبراِهيم 
2

فهذه اآلية ، 

الفعل إلى كبيرهم فذلك  واستهزاء بعقولهم، ولم يرد إسنادإنما وردت كناية وتعريضا بحالهم، وتهكما 

يا جهال البرية، كيف : مستحيل لكونه جمادا، ولكنه أراد التسفيه لحلومهم، واالستضعاف لعقولهم، كأنه قال

دون ما ال يسمع وال يعقل وال يجيب سؤاال وال يحير جوابا، وتجعلونه شريكا لخالق السماء واألرض تعب

" العبادة، فإن كان كما تزعمون فهو إنما فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون في
3
. 

ِ لَْن يَْخلُ  :ويمثل أيضا بقوله تعالى      ً َولَِو اْجتََمعُوا لَهُ َوإِْن يَْسلُْبُهُم إِن  ال ِذيَن تَدْعُوَن ِمْن دُوِن ّللا  قُوا ذُبابا

َ َحق  قَدِْرِه ، الذُّباُب َشْيئاً ال يَْستَْنِقذُوهُ ِمْنهُ َضعَُف الط اِلُب َواْلَمْطلُوبُ   ما قَدَُروا ّللا 
4

فهذه اآلية إنما وردت ، 

الضعف والهوان  فين هذا حاله على جهة التعريض بحال الكفار من عبدة األوثان واألصنام، وأن م

والعجز كيف يستحق أن يكون معبودا، وأن توجه إليه العبادة، وهو ال يستنقذ شيئا من أضعف الحيوانات، 

" يقدر على دفعه لو أراد به سوءاوال
5
وهذا التعريض يهز عقول أولئك الجاحدين والغافلين والمعاندين  ،

ه، لهتهم المزعومة أن تبدع خلقا مثل، ولكن أنّى آلخلقه هللا ليتأملوا في الجانب اإلعجازي لمخلوق ضعيف

واآللهة المدعاة ال تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه، سواء كانت :" يقول الشهيد سيد قطب

ير الذباب وقد اخت ،الذباب من الناس فال يملكون رده وكم من عزيز يسلبه! أصناما أو أوثانا أو أشخاصا

يسلب : وهو في الوقت ذاته يحمل أخطر األمراض ويسلب أغلى النفائس، هو ضعيف حقيربالذات و

.. إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا والرمد.. العيون والجوارح، وقد يسلب الحياة واألرواح

"!إلى استنقاذه وهو الضعيف الحقيرويسلب ما ال سبيل 
4

سرار ثم بين رحمه هللا وأجزل مثوبته األ، 

وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها " :لقرآني في التوظيف التعبيري فقالالبالغية في دقة وبالغة النظم ا

                                                
 .129، ص 3المرجع نفسه ج 1-

 .43 -42سورة األنبياء آية رقم  2-

 .192، 129:، ص3الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ج 3-

 .  44 -43سورة الحج آية  4-

 .192: ، ص3ينظر لمزيد من التفصيل حول التعريض في هذه اآلية في الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ج 5-

، 4هـ، ج  1412السابعة عشر، : القاهرة الطبعة -بيروت -، دار الشروق(هـ1325ت )سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي : في ظالل القرآن 4-

 .2444ص
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ألوحى ذلك بالقوة بدل ...  وإن تسلبهم السباع شيئا ال يستنقذوه منها: ولو قال.. األسلوب القرآني المعجز

ويختم ذلك ! ألسلوب القرآني العجيبولكنه ا! والسباع ال تسلب شيئا أعظم مما يسلبه الذباب ،الضعف

ليقرر ما ألقاه المثل من ظالل، وما  ؛"َف الط اِلُب َواْلَمْطلُوبُ َضعُ " :ثل المصور الموحي بهذا التعقيبالم

والمشاعر تفيض بالزراية واالحتقار لضعف .. وفي أنسب الظروف! أوحى به إلى المشاعر والقلوب

" اآللهة المدعاة يندد بسوء تقديرهم هلل
1
 تعريض ساهم مساهمة ملحوظة في هزّ إن توظيف أسلوب ال ،

ورسم بذلك الطريق  ة،جعلهم يراجعون أنفسهم فيما هم فيه من ضالل وغواي ،نفوس أولئك الغافلين هّزا

 . ة، والمعتقدات الفاسدة الجامدةواألساطير  الغابر ة،ليتحّرر من األفكار البالي ن،لحرية اإلنسا

 اِز َواْلكُنَىَمَراتِِب اْلَمجَ 

 :يقال العالمة عبد الرحمن األخضر

ىىىىىىىىىىنْ    ُىىىىىىىىىىم  الَمَجىىىىىىىىىىاُ  َوالكُنَىىىىىىىىىى  أَْبلَىىىىىىىىىىُ  مِّ

 

ي      َحقِّيقَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة   أوتَْ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرِّ

 

يُم اْسىىىىىىىىىتِّعَاَر    لىىىىىىىىى فِّىىىىىىىىىي الفَىىىىىىىىى  ّنِّ تَْقىىىىىىىىىدِّ

 

اقِّ ــــــىىىىىىـفَ ـــــــــاً بِّاتِّّ ــىىىىىىـضــيْ أ ي   ـــىىىىىىـبِّ ــتَشْ  

الــــــــــىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـقَ ـــــعُ ــال
2
  

 

 المجاز أبلغ من" :لدمنهوري في شرحه للجوهر المكنونب المجاز والكناية يقول الشيخ اوحول مرات    

شيء ببينة كدعوى ال ألن االنتقال فيهما من الملزوم إلى الالزم وهو؛ والكناية أبلغ من التصريح ،الحقيقة

أبلغ من التشبيه واالستعارة  ،الزمه وجود الالزم المتناع انفكاك الملزوم عني فإن وجود الملزوم يقتض

"أعلم المجاز أبلغ منها وهللا والتشبيه حقيقة وقد علمت أن ،ألنها نوع من المجاز
3

وهذه البالغة التي ، 

هــ 429حازتها الكناية تحدّث عنها أيضا ركن الدين دمحم بن علي بن دمحم الجرجاني المتوفى بعد سنة 
4
 ،

قد أجمع الجميع :" ام عبد القاهر الجرجاني حيث يقولمويزيد كالم الدمنهوري رحمه هللا بيانا وتفصيال اإل

وأن  ،وأن لالستعارة مزيةً وفضال ح،، والتعريَض أوقُع من التصريأبلغ من اإلفصاح" الكناية " على أن

فإنه ال تطمئن نفس العاقل في كل  ة،وإن كان معلوما على الجمل ك،إال أن ذل ة،المجاز أبدا أبلغ من الحقيق

أن ليس المعنى إذا  :اتفسير هذ ...وحتى يغلغل الفكر إلى زواياه  ه،م به حتى يبلغ فيه غايتما يطلب العل

بل المعنى أنّك زدت في  ه،ْيَت عن المعنى زدت في ذات، أنك لما َكن  "إن الكنايةَ أبلُغ من التصريح ":اقلن

بل أن ك  ر،، أنه دل  على قًِرى أكث"اد جّم الرم" فليست المزي ة في قولهم ،ه، فجعلتَه أبلَغ وآكدَ وأشد  إثبات

تها ، وبصح  ، واد عيته دْعَوى أنت بها أنطقُ د، وأوجبته إيجاباً هو أشله القرى الكثير من وجه هو أبلغَ أثبت  

                                                
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -1
 . 544المجموع الكامل للمتون، المرجع السابق، ص -2
 . 132حلية اللب المصون، المرجع السابق، ص -3
إبراهيم شمس الدين، منشورات دمحم علي بيضون لنشر كتب : اشيه وفهارسهاإلشارات والتنبيهات في علم البالغة، علق عليه ووضع حو: ينظر -4

 .  192م، ص2222/هــ1،1423طالسنة والجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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"أوثقُ 
1

المولعين بالتراث فرحم هللا اإلمامين الدمنهوري والجرجاني على ما أفادا به جمهور القراء ، 

 . البياني العربي

 :بالغة الكناية في تفسير البحر المحيط (3

وحاول أن يوظف اإلمكانيات  ط،عالج اإلمام أبو حيان عدّة مسائل بيانية في تفسيره الكبير البحر المحي     

لتوضيح مقاصد اإلسالم األساسية ويأتي على رأسها غرس العقيدة اإلسالمية  ه،البالغية المتاحة بين يدي

 م،، وتصنع منهم رجاال وجنودا أشاوس في صفوف اإلسالس بخالقهم ورازقهمالتي تربط النا ة،الصحيح

فمن النواحي  ة،ويبشرون بأحكامه السمحة على هدى وبصير ة،ينشرون مبادئه بالحكمة والموعظة الحسن

 :تيةالنقاط اآلالتي مستها بالغة الكناية في هذا التفسير يمكن أن نستجلي 

 :في البحر المحيطبالغة وأسرار الكناية  ن ال فة  ( أ

تناول العالمة أبو حيان مجموعة من الصور الكنائية عن صفة عبر مجموعة من النصوص القرآنية      

ومنها تلك الصورة البيانية الكنائية الواردة في سورة  ى،التي عالجها وهو بصدد تفسير كتاب هللا تعال

والمتطاول على صاحبه التقي  ه،حود لنعمة ربالج ر،المكاب ،دوالمتعلقة بمصير ذلك الرجل المعان ف،الكه

َحاَطةَ َكانَْت لَْياًل ِلقَْوِلِه " :دما أحيط بجنتيه العامرتين قائالفصورت حالته النفسية بع ي،النق َوالظ اِهُر أَن  اإْلِ

بَاحِ، َوتَْقِليُب َكف ْيِه َعلَى أَن  أَن هُ يُْحتََمُل أَْن يَكُوَن َمْعنَى فَأَْصبََح فََصاَر فَاَل يَدُ  ،فَأَْصبَحَ  لُّ َعلَى تَْقيِيِد اْلَخبَِر بِالص 

َوهَُو أَن هُ يُْبِدي بَاِطَن َكفِِّه ثُم  يُْعِوُج َكف هُ َحت ى يَْبدَُو َظْهُرَها، َوِهَي فِْعلَةُ  ،َظاِهُرهُ أَن هُ يُقَلُِّب َكف ْيِه َظْهًرا ِلبَْطن  

ِر َعلَ  ِف َعلَى فِْقدَانِِه، َكَما يَُكن ى بَِقْبِض الْ الن اِدِم اْلُمتََحّسِ : َوقِيلَ  ،َكّفِ َوالسُّقُوِط فِي اْليَدِ ى َشْيء  قَدْ فَاتَهُ، اْلُمتَأَّسِ

ا يََضُع بَاِطَن إِْحدَاهَُما َعلَى َظْهِر اأْلُْخَرى، َولَ : َوقِيلَ  ،لبطن اويُقَلُِّب َكف ْيِه ظهر يَُصفُِّق بِيَِدِه َعلَى األخرى م 

فَأَْصبََح نَاِدًما َعلَى : قَالَ  َكاَن َهذَا اْلِفْعُل ِكنَايَةً َعِن الن دَِم َعد اهُ تَْعِديَةَ فِْعِل الن دَِم فَقَاَل َعلى َما أَْنفََق فِيها َكأَن هُ 

"َوِهَي خاِويَةٌ َعلى عُُروِشها ذََهاِب َما أَْنفََق فِي ِعَماَرةِ تِْلَك اْلَجن ةِ 
2

عن خلفية أمنيته في عدم اإلشراك وأما ، 

َك أَن هُ َصدََر ِمْنهُ ذَلِ " :ي، فالظ اِهُر كما يقول أبو حيانوما الحكمة في تبيان ذلك في النص القرآن ى،باهلل تعال

ِمْن قَُرْيش  َوَغْيِرِهْم ِلئاَل  يَِجيَء َعلَى ِجَهِة الت ْوبَِة بَْعدَ ُحلُوِل اْلُمِصيبَِة، َوفِي ذَِلَك َزْجٌر ِلْلَكفََرةِ  فِي َحالَِة الدُّْنيَا

ُ َعلَْيَها نَاًرا فَأََكلَتَْها فَتَذَك َر َمْوِعَظةَ أَِخيِه، َوَعِلَم أَن هُ : لَُهْم َحاٌل يُْؤِمنُوَن فِيَها بَْعدَ نِقَم  تَُحلُّ بِِهْم، قِيلَ  أَْرَسَل ّللا 

ِرينَ  ،ن ى َلْو لَْم يَكُْن ُمْشِرًكامَ أُتَِي ِمْن ِجَهِة ِشْرِكِه َوطُْغيَانِِه فَتَ  ِهَي ِحَكايَةٌ َعْن قَْوِل اْلَكافِِر : َوقَاَل بَْعُض اْلُمفَّسِ

"َهِذِه اْلَمقَالَةَ فِي اآْلِخَرةِ 
3

، ومهما يكن من أمر فإن الكناية صّورت لنا ببالغتها وطاقتها الفنية في اإلبالغ 

وأن الحياة الدنيا  ن،والتكبّر على عباد هللا الصالحي ن،جحود والطغياوعاقبة ال ،عاقبة التمّرد على أوامر هللا

 . وأن العاقبة للمتقين ن،ما هي إال دار امتحا

  :بالغة وأسرار الكناية  ن المو و  في البحر المحيط ( ب

                                                
 .  41،  42دالئل اإلعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني -1
 .121، ص 4ج ، المصدر السابق، البحر المحيط في التفسير -2
 .نفسه، الصفحة نفسها  المصدر -3
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تعّرض أبو حيان في تفسيره لبالغة الكناية عن موضوف عند تعّرضه لمجموعة من النصوص      

هُ َوَحَمْلنا ":ه مثال عند تعّرضه لآلية الكريمةفنجد ء،بصدد توضيحها وشرحها لجمهور القراالقرآنية وهو 

َ " :يقول، "َعلى ذاِت أَْلواح  َودُسُر   َويُْفَهُم ، َها نُوٌح َعلَْيِه الس اَلمُ َوذَاُت اأْلَْلَواحِ َوالدُّسُِر ِهَي الس ِفينَةُ ال تِي أَْنَشأ

قَِميِصي َمْسُرودَةٌ : ِن أَن َها الس ِفينَةُ، فَِهَي ِصفَةٌ تَقُومُ َمقَاَم الَْمْوُصوِف َوتَنُوُب َعْنهُ، َونَْحُوهُ ِمْن َهذَْيِن اْلَوْصفَيْ 

، أَْي ِدْرعٌ، َوَهذَا ِمنْ  فَِة َواْلَمْوُصوِف فِيِه، لَْم يَكُ  ،فَِصيحِ اْلَكاَلِم َوبَِديِعهِ  ِمْن َحِديد  ْن َولَْو َجَمْعَت بَْيَن الّصِ

َمقَاِديُم الس ِفينَِة أِلَن َها تَدْسُُر اْلَماَء، أَْي : َوقَاَل اْلَحَسُن َواْبُن َعب اس   ،َساِميُر، قَالَهُ اْلُجْمُهورُ بِاْلفَِصيحِ َوالدُّسُُر اْلمَ 

: َوَعْنهُ أَْيًضا ،َعَواِرُض الس ِفينَةِ : أَْيًضا َوَعْنهُ ، بَْطُن الس ِفيَنةِ  :َوقَاَل ُمَجاِهدٌ َوَغْيُرهُ  ،الد ْفعُ : فَعُهُ، َوالد ْسرُ تَدْ 

"ْيُرهُمْ أَْضاَلعُ الس ِفينَِة، تَْجِري في ذلك الماء المتلقي بِِحْفظ  ِمن ا َوِكاَلَءة ، بَِحْيُث نََجا َمْن َكاَن فِيَها َوَغِرَق غَ 
1

 ،

" وحملناه" :السالم في قوله تعالىويعلق الباحث بسيوني عبد الفتاح فيود على الكناية عن سفينة نوح عليه 

 ر،بذات األلواح والدس ه،كنى عن السفينة التي نجى هللا بها نوحا بحمله عليها هو ومن آمن مع"  :قائال

ال تقوى ( ذات ألواح ودسر )ى، فسفينة ضعيفة كهذهوكمال قدرة هللا تعال ة،وتشعر هذه الكناية بعظم النعم

وح ومن آمن معه ونجا ن ا،فهي التي أجرته( تجري بأعيننا ) وعنايتهالطوفان لوال قدرة هللا على مقاومة

"بفضل هللا وقدرته
2
. 

طالما  ن،إن هذه الكناية القرآنية تغرس في نفوس المؤمنين الوثوق بتأييد هللا ونصرته لعباده المؤمني     

 ه،ئة القليلة التي آمنت معتماما كما نجى رسوله نوحا عليه السالم والف م،تمسكوا بمنهجه وصراطه المستقي

 .ر، وهذه إحدى أهداف القصة القرآنيةوترك هللا قصة السفينة عبرة وآية لألجيال القادمة للعظة واالعتبا

 : بالغة وأسرار الكناية  ن نسبة في البحر المحيط( ج

ترك إثبات هذه في ه،بأن يريد المتكلم إثبات صفة لموصوف معين أو نفيها عن" تتجلى الكناية عن نسبة     

لما يتصل به دليال فيكون ثبوتها  ه،ويثبتها لشيء آخر شديد الصلة ووثيق االرتباط ب ا،الصفة لموصوفه

"على ثبوتها له
3

 لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوهَُو الس ِميُع اْلبَِصي :ة الكريمةومثالها بما جاء في اآلي، 
4

وذلك كما ، 

فقد كنى عن نفي وجود المثل هلل عز وجل بنفي وجود مثل  ة،أصلي على أن الكاف ":يقول بسيوني فيود

"نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل ألن ل،المث
5
الكريم  يقول أبو حيان في توضيح هذه الكناية في النظم ،

" ْلِمثِْل َعلَى نَْفِس الش ْيءِ فِي ذَِلَك َعلَى نَْهجِ َكاَلِم اْلعََرِب ِمْن إِْطاَلِق ا" :وأنها جاءت
4

ثم يوضح أبو حيان ، 

فاَُلٌن يَدُهُ : َونَِظيُر نِْسبَِة اْلِمثِْل إِلَى َمْن اَل ِمثَْل لَهُ قَْولُكَ " :ويلي في بالغة هذه الكناية بقولهمنهجه التأ

بَْل يَداهُ  :ِلَمْن اَل يَدَ لَهُ، َكقَْوِلهِ  َمْبسُوَطةٌ، يُِريدُ أَن هُ َجَوادٌ، َواَل نَِظيَر لَهُ فِي اْلَحِقيقَِة إِلَى اْليَِد َحت ى تَقُوَل ذَِلكَ 

                                                
 .39، ص 12ج ، المصدر نفسه -1
بسيوني عبد الفتاح فيود، مؤسسة المختار (: دراسة بالغية تحليلية لمسائل المعاني والبيان والبديع في آيات الذكر الحكيم) من بالغة النظم القرآني -2

 .315م، ص 2212/هـ 1431، 1ط للنشر والتوزيع، 
 .  232بد الفتاح فيود، المرجع السابق، ص بسيوني ع: علم البيان -3
 .11سورة الشورى آية رقم  -4
 .  232بسيوني عبد الفتاح فيود، المرجع السابق، ص : علم البيان -5
 .324، ص 9البحر المحيط في التفسير، ج -4
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َمْبسُوَطتانِ 
1
الذات فِي َمْن  فََكَما َجعَْلَت ذلك كناية عن الجود فِيَمْن اَل يَدَ لَهُ، فََكذَِلَك َجعَْلَت اْلِمثَْل ِكنَايَةً عن ،

فَةُ، ،اَل ِمثَْل لَهُ  فَةُ، فَيَكُوُن  َويُْحتََمُل أَْيًضا أَْن يَُرادَ بِاْلَمثَِل الّصِ َوذَِلَك َسائٌِغ، يُْطلَُق اْلِمثُْل بَِمْعنَى اْلِمثِْل َوهَُو الّصِ

فَاِت ال تِي ِلغَْيِرِه، َوَهذَا َمْحَمٌل َسْهٌل، : اْلَمْعنَى ُل أَْغَوصُ لَْيَس ِمثَْل ِصفَتِِه تَعَالَى َشْيٌء ِمَن الّصِ  ،َواْلَوْجهُ اأْلَو 

فَقَدْ . اْنتََهى ،ْي أَنَا اَل يُقَاُل ِلي َهذَاِمثِْلي اَل يُقَاُل لَهُ َهذَا، أَ : ْلعََرُب تُِقيُم اْلِمثَاَل َمقَاَم الن ْفِس، فَيَقُولُ ا: قَاَل اْبُن قُتَْيبَةَ 

ِ َشْيٌء، أَوْ : َصاَر ذَِلَك ِكنَايَةً َعْن الذ اِت، فَاَل فَْرَق بَْيَن قَْوِلكِ  ِ  لَْيَس َكاَّلل  "  َشْيءٌ لَْيَس َكِمثِْل ّللا 
2

ويزيد الشيخ ، 

لَْيَس ِشْبهَ ذَاتِِه : لَْيَس َشبِيهَ ِمثِْلِه َشْيٌء َواْلُمَرادُ : أَن  الت ْقِديرَ " :بن عاشور المسألة بيانا فيؤكد دمحم الطاهر

ِ تَعَالَى، أَْي َشْيٌء، فَأَثْبََت ِلذَاتِِه ِمثاًْل ثُم  نَفَى َعْن ذَِلَك اْلِمثِْل أَْن يَكُوَن لَهُ ُمَماثِ  ٌل ِكنَايَةً َعْن نَْفيِ اْلُمَماثِِل ِلذَاِت ّللا 

ِزِم أِلَن هُ إِذَا نَفَى اْلِمثَْل َعْن ِمثِْلِه فَقَِد اْنتَفَى اْلِمثُْل َعْنهُ إِذْ لَْو َكاَن لَ  ا اْستَقَاَم قَْولُكَ بَِطِريِق اَلِزِم الال  لَْيَس  :هُ ِمثٌْل لَم 

"ثِْلهِ َشْيٌء ِمثَْل مِ 
3

وإضفاء  ة،ومن خالل هذه النصوص يتجلى لنا مدى أهمية الكناية في تنزيه الذات اإللهي، 

 مما يولّد في النفس معاني التعظيم والتقديس والتبجيل هلل رب العالمين ال ا،كل نعوت الجمال والجالل عليه

 .ياق بيان النعم اإللهية الجليلةسيما وأن هذه الكناية وردت في س

َوبِذَِلَك  ":قال اإلمام دمحم الطاهر بن عاشور ه،من هنا فإن الكناية قامت بدور جليل في تنزيه هللا سبحان     

ِ تَعَالَىَكانَْت َهِذِه اآْليَةُ أَْصاًل فِي تَْنزِ  تُوا َعِن اْلَجَواِرحِ َواْلَحَواّسِ َواأْلَْعَضاِء ِعْندَ أَْهِل الت أِْويِل َوال ِذيَن أَثْبَ  يِه ّللا 

يِه بِاْلُمتََشابِِه فَإِن َما أَثْبَتُوهُ َمَع الت ْنِزيِه َعْن ظَ  ا نَُسّمِ ِ تَعَالَى َما َوَردَ فِي اْلقُْرآِن ِمم  اِهِرِه إِذْ اَل ِخاَلَف فِي إِْعَماِل َّلِل 

" لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوأَن هُ اَل َشبِيهَ لَهُ َواَل نَِظيَر لَهُ: قَْوِلهِ 
4
م يوضح رحمه هللا طريقة كل من السلف والخلف ث ،

َوإِذْ قَِد ات فَْقنَا َعلَى َهذَا اأْلَْصِل لَْم يَْبَق ِخاَلٌف فِي تَأِْويِل " :والخلف في تأويل النصوص الموهمة للتشبيه قائال

يًّا، َوتَأِْويَل َخلَِفِهْم َكاَن تَأِْوياًل تَْفِصيِليًّا النُُّصوِص اْلُموِهَمِة الت ْشبِيهَ، إِال  أَن  تَأِْويَل َسلَِفنَا َكاَن تَأِْوياًل ُجْملِ 

َجابَِة َكتَأِْويِلِهُم اْليَدَ بِاْلقُدَْرةِ، َواْلعَْيَن بِاْلِعْلِم، َوبَْسطَ اْليَدَْيِن بِاْلُجوِد، َواْلَوْجهَ بِالذ اِت، َوال نُُّزوَل بِتَْمثِيِل َحاِل اإْلِ

َطِريَقةُ : َوِلَهذَا قَالُوا ،وهُ ِليُِنيلَُهْم َما َسأَلُوهُ ُمْرتَِفعِ ِمْن َمَكانِِه اْلُمْمتَنِعِ إِلَى َحْيُث يَكُوُن َسائِلُ َواْلقَبُوِل بَِحاِل نُُزوِل الْ 

" .َوَطِريقَةُ اْلَخلَِف أَْعلَم الس لَِف أَْسلَمُ 
5

فالقاعدة في مسائل المتشابهات كما قال علماؤنا هو سلوك آلية ، 

 . لوك سبيل التفويض إن لم يكن كذلكأو س ص،ن الشخص من أهل االختصاالتأويل إن كا

 :أ ر الكناية في ف م وت ّوق جمال التعبير القرآني :ارابع

مساهمة  ع،وفي سياقها المالئم والمؤتلف مع طبيعة الموضو ا،تسهم الكناية إذا وظفت توظيفا الئق     

الوجداني بما يطرح من قضايا وإشكاليات قد ال  واالقتناع ة،يوالمسحة الجمال ة،فعالة في إضفاء المتعة الفني

ويكتفى  ح،ذلك ألن من األساليب ما يجدر معه التلميح ال التصري ا،تجدي معها الصراحة نفعا وال مقصود

                                                
 .44سورة المائدة آية رقم  -1
 .324، ص 9البحر المحيط في التفسير، المصدر السابق، ج -2

) ، دمحم الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشور التونسي"تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد" تحرير والتنويرال 3-

 .  44، ص 25جهـ،  1924تونس،  –، الدار التونسية للنشر(هـ1393: ت
 .44، ص 25المرجع نفسه ج -4
 .42، ص 25المرجع نفسه، ج -5
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 ل،مر ليس دائما على إطالقه فلكل مقام مقابيد أن األ ة،فيه باإلشارة أكثر من المباشرة وصريح العبار

لقرآن كان يلجأ إلى ومما يصح أن يوجه النظر إليه هنا، أن ا" :حمد بدوي حينما قالأاذ وصدق األست

 :بها في وضوح، ويقول يإلى الفكرة فيلق ما يتطلبها المقام، فال يحاور، وال يداور، بل يعمدالصراحة، عند

 ْوا ِمْن أَْبصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُُروَجُهم قُْل ِلْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّ
1
يجد في ي وال عجب في صراحة كتاب دين ،

"ما ال تستطيع الكناية الوفاء به في موضعه التصريح
2
. 

وقد ساهم نفر من العلماء بمؤلفاتهم في لفت األنظار إلى أثر الكناية في فهم وتذّوق جمال التعبير      

َوال تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولًَة  :قوله تعالى المصّورة الموحية فيفاألستاذ أحمد بدوي يتوقف عند هذه  ي،القرآن

إِلى عُنُِقَك َوال تَْبسُْطها كُل  اْلبَْسِط فَتَْقعُدَ َملُوماً َمْحسُوراً 
3

أال ترى أن التعبير " :ويلفت نظر المتلقي قائال، 

عن البخل باليد المغلولة إلى العنق، فيه تصوير محسوس لهذه الخلة المذمومة في صورة قّوية بغيضة 

ال تستطيع  الذيغلّت إلى العنق ال تستطيع أن تمتد، وهو بذلك يرسم صورة البخيل  التي، فهذه اليد منفرة

من  يال يبق الذييده أن تمتد بإنفاق وال عطية، والتعبير ببسطها كل البسط يصّور لك صورة هذا المبذر 

ناية أن تنقل المعنى قويّا ء، وهكذا استطاعت الكييبسط يده، فال يبقى بها ش يء، كهذا الذيماله على ش

"مؤثرا
4

وفي الحقيقة فإن هذه الكناية البليغة بهذا الشكل البليغ المعجز إنما ترسم لإلنسان والمجتمع ، 

 ء،وأصال راسخا من أصول االقتصاد الناجح والمثمر والبنّا ا،واألمة ككل مبدأ صارما ومنهجا مستقيم

ه، وخير األمور فكل شيء تجاوز حدّه انقلب إلى ضدّ  ء،حيث يقوم على الوسطية واالعتدال في كل شي

 . أوسطها

والمالحظ أن أبا حيان في تفسيره الجليل يجنح في غالب األحيان حينما تتعدّد األقوال في توضيح      

 ة،ويمكن الجمع بين تلك اآلراء التي تلتقي حول فكرة جوهرية ومحوري م،مرامي النص القرآني الكري

قوال كلها في وحدة تصويرية واسعة تحميل الكناية ذلك المعنى الشمولي الذي يتسع لتلك األيجنح دائما إلى 

فهو  يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهمْ  :المثال حينما يتعرض لقوله تعالى نالحظ ذلك على سبيل ة،جامع

يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوما َخْلفَُهْم  :فيقول م،يستعرض جميع األقوال الواردة في معنى ما بين أيديهم وما خلفه

ِميُر يَعُودُ َعلَى ِميَراِن في: َما، َوهُُم اْلَخْلُق، َوَغل َب َمْن يَْعِقُل، َوقِيلَ : الض  أيديهم وخلفهم، َعائِدَاِن َعلَى : الض 

نَهُ قَْولُهُ  ْن تََضم  َز اْبُن َعِطي ةَ أَْن لَهُ َما فِي الس  : كُّلِ َمْن يَْعِقُل ِمم  ماواِت َوما فِي اأْلَْرِض قَالَهُ اْبُن َعِطي ةَ، َوَجو 

َما بَْيَن أيديهم، : َعلَى اْلَماَلئَِكِة، قَالَهُ ُمقَاتٌِل، وَ : َوقِيلَ . َمْن ذَا، ِمَن اْلَماَلئَِكِة َواأْلَْنبِيَاءِ : يَعُودَ َعلَى َما دَل  َعلَْيهِ 

، َوقَتَادَةُ، أو اْلعَْكسُ  ،َخْلفَُهْم، أَْمُر الدُّْنيَاا م: أمر اآلخرة، و ، والحم جقَالَهُ ُمَجاِهدٌ، َواْبُن جري قَالَهُ اْبُن َعب اس 

َما : ْلِقِهْم، أَوْ ما َخْلفَُهْم، هَُو َما بَعْدَ خَ : َما بَْيَن أَْيِديِهْم، هَُو َما قَبَْل َخْلِقِهْم، و: وَ ، ْبُن عُتْبَةَ، َوالسُّدِّيُّ َوأَْشيَاُخهُ 

                                                
 .32النور آية رقم  سورة -1

 .144، ص م2225القاهرة،  –، نهضة مصر(هـ1324: ت) أحمد أحمد عبد هللا البيلي البدوي: من بالغة القرآن 2-
 .29سورة اإلسراء آية رقم  -3
 .144ص  المرجع نفسه، -4
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، أَوْ  ،ُهْم، َما َكتَُموهُ ما َخْلفَ : بَْيَن أيديهم، ما أظهروه، و َما بَْيَن أَْيِديِهْم، ِمَن الس َماِء إِلَى : قَالَهُ اْلَماَوْرِديُّ

ما َخْلفَُهْم، َما : وْم، ما بين أيديهم، اْلَحاِضُر ِمْن أَْفعَاِلِهْم َوأَْحَواِلهِ : أو ،ما خلفهم، ما في السموات: ِض، واأْلَرْ 

اِء فِي تَْفِسيِرهِ : أَوْ  ،َسيَكُونُ  َما َبْيَن أَْيِدي اْلَماَلئَِكِة ِمْن أَْمِر الش فَاَعِة، : أَوْ ، َعْكسُهُ، ذََكَر َهذَْيِن اْلقَْولَْيِن تَاُج اْلقُر 

"أَْو َما فَعَلُوهُ َوَما هُْم فَاِعلُوهُ، قَالَهُ ُمقَاتِلٌ  ،دٌ بِاْلعَْكِس قَالَهُ ُمَجاهِ  َوَما َخْلفَُهْم ِمْن أَْمِر الدُّْنيَا أَوْ 
1

، ثم يقدم وجهة 

وأنها جاءت وفق  ة،نظره التي نراها وجيهة وجديرة بالترجيح على غيرها نظرا لخصوصيتها البالغي

أَن  َهذَا ِكَنايَةٌ َعْن إَِحاَطِة  َوال ِذي يَْظَهرُ " :يقول رحمه هللا ،األساليب العربية البيانية التي نزل وفقها كتاب هللا

ْن أََحاَط ِعْلُمهُ بِِه، ِعْلِمِه تَعَالَى بَِسائِِر اْلَمْخلُوقَاِت ِمْن َجِميعِ اْلِجَهاِت َوَكن ى بَِهاتَْيِن اْلِجَهتَْيِن َعْن َسائِِر ِجَهاِت مَ 

أِلَْحَواِل  ي بِذَِلَك َجِميَع َجسَِدِه، َواْستُِعيَرِت اْلِجَهاتُ َضَرَب ِزيدٌ الظ ْهَر َواْلبَْطَن، َوأَْنَت تَْعنِ : َكَما تَقُولُ 

"اْلَمْعلُوَماتِ 
2
. 

، عينيه غرس قيم التوحيد الصحيح ومن خالل كالم أبي حيان نستشّف كيف أن الرجل جعل نصب     

 ء،ظمة والكبريافحينما يتشبّع اإلنسان بعقيدة التوحيد ويعرف ربّه حق المعرفة بنعوت الجالل والجمال والع

 . وع إال هلل فاطر السماوات واألرضال يعرف الخضوع والرك ه،فإنه يتحّول إلى كائن نافع لنفسه وألمت

 :تيةالبحر المحيط عبر النقاط اآلويمكن توضيح الجمالية التعبيرية للكناية من خالل 

ضع عالمة أبو حيان المواويستغل ال :ألجل غرس عقيدة التوحيد الصحيحة تصوير عظمة الخالق سبحانه -

والتي تحمل لونا بيانيا معينا لتوجيهها لخدمة مبادئ العقيدة اإلسالمية  ه،يجالقرآنية التي تتصل بحقل التو

أَْو َكَصيِّب  ِمَن الس ماِء فِيِه ظُلُماٌت َوَرْعدٌ  :فيقول رحمه هللا في تفسير قوله تعالى ن،التي هي جوهر الدي

ُ ُمِحيطٌ بِاْلكافِِرين َوبَْرٌق يَْجعَلُونَ  واِعِق َحذََر اْلَمْوِت َوّللا   أَصابِعَُهْم فِي آذانِِهْم ِمَن الص 
3

َحاَطةُ هُنَا"،  : اإْلِ

: َوقِيلَ  َرةِ،بِاْلقُدْ : بالعلم، َوقِيلَ : ِكنَايَةٌ َعْن َكْونِِه تَعَالَى اَل يَفُوتُونَهُ، َكَما اَل يَفُوُت اْلُمَحاَط اْلُمِحيطُ بِِه، فَِقيلَ 

ْهاَلكِ  "بِاإْلِ
4

الكنائية جاءت على شكل اْعتَِراِضي أِلَن َها دخلت بين  ن َهِذِه اْلُجْملَةَوقد وضح أبو حيان أ، 

ة  َواِحدَة  "يَكادُ اْلبَْرقُ  "، و"يَْجعَلُوَن أََصابِعَُهمْ  ":اْلُجْملَتَْيِن القرآنيتين وهماَهاتَْيِن   .، َوهَُما في سياق قِص 

َرى فِي أَْمر  أَن  َهذَا الت ْمثِيَل ِمَن الت ِمثِياَلِت اْلُمَرك بَِة، َوهَُو ال ِذي تَُشب هُ فِيِه إِْحدَى اْلُجْملَتَْيِن بِاأْلُخْ " وضحو     

فَيَكُوُن اْلَمْقُصودُ تَْشبِيهَ َحْيَرِة ِمَن اأْلُُموِر، َوإِْن لَْم يَكُْن آَحادُ إِْحدَى اْلُجْملَتَْيِن َشبِيَهةٌ بِآَحاِد اْلُجْملَِة اأْلُْخَرى، 

يِن َوالدُّْنيَا بَِحْيَرةِ َمِن اْنَطفَأَْت َناُرهُ بَْعدَ إِيَقاِدَها، َوبَِحْيَرةِ َمْن أََخذَتْهُ  ُمْظِلَمِة  الس َماُء فِي الل ْيلَِة الْ اْلُمنَافِِقيَن فِي الدِّ

... "ن هُ اْلُمْختَارُ َوَهذَا ال ِذي َسبََق أَ  ،َمَع َرْعد  َوبَْرق  
5
 . 

وتتطلب مزيدا من الجهد  ا،التحذير من سلوك سبل الشيطان وما أكثرها وما أشد خطرها وغوايته -

يَا  :رض العالمة أبو حيان لقوله تعالىفعند تع ت،وترويض النفس بأشكال العبادا ة،والمجاهدة والمصابر
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ا فِي اأْلَْرِض  َحاَلاًل َطيِّبًا َواَل تَت بِعُوا ُخطَُواِت الش ْيَطاِن إِن هُ لَكُْم َعدُوٌّ ُمبِين أَيَُّها الن اُس كُلُوا ِمم 
1
 ، يقف وقفة

َوالن ْهُي َعِن اتِّبَاعِ ُخطَُواِت الش ْيَطاِن " :باعها فيقول رحمه هللامتأنية حول معنى الخطوات المنهي عن اتّ 

و َوَوِطَئ على : يُقَالُ  ،اعِ َما َسن  ِمَن اْلَمعَاِصيَعِن اتِّبَ ِكنَايَةٌ َعْن تَْرِك ااِلْقتِدَاِء بِِه، وَ  ات َبَع َزْيدٌ ُخطَُواِت َعْمر 

يُّ  ،َخَطايَاهُ : َوقَاَل ُمَجاِهدٌ  ،ُخُطَواتُهُ أَْعَمالُهُ : ب اس  قَاَل اْبُن عَ  ،لََك َمْسلََكهُ فِي أَْحَواِلهِ عقبيه، إذا سَ  : َوقَاَل السُّدِّ

، َحت ى : َوقِيلَ  ،اِصيالنُّذُوُر فِي اْلَمعَ : َوقَاَل أَبُو ِمْجلَز   ،َطاَعتُهُ  َما يَْنقُلُُهْم إِلَْيِه ِمْن َمْعِصيَة  إِلَى َمْعِصيَة 

ا ،دَِم ِمْن َمَكان  إِلَى َمَكان  يَْستَْوِعبُوا َجِميَع اْلَمعَاِصي، َمأُْخوذٌ ِمْن َخْطِو اْلقَ  ج   ،طُُرقَهُ : ْيبَةَ ُج َواْبُن قُتَ َوقَاَل الز 

تُهُ: َوقَاَل َعَطاءٌ  ،آثَاُرهُ  :َوقَاَل المؤّرج ،َحق َراُت الذُّنُوبِ مُ  :َوقَاَل أَبُو عُبَْيدَةَ  "َزال 
2
. 

إلى استخالص الوحدة المعنوية  ء،يصل أبو حيان بعد هذا االستعراض لهذه الطائفة من أقوال العلماثم     

محاوال إسباغ العمومية واالتساع والشمولية لهذا  ة،قوال في بوتقة واحدالشمولية التي تجمع بين كل هذه األ

َها َوَهِذِه أَْقَواٌل ُمتَقَاِربَةُ اْلَمْعنَى َصدََرْت ِمْن قَائِلِ " :قال رحمه هللا ي،التوظيف الكنائي في هذا األسلوب القرآن

ا أَبَاَح لَُهُم اأْلَْكَل ِمَن اْلَحاَلِل َواْلَمْعنَى بَِها كُلَِّها الن هْ  ،َعلَى َسبِيِل الت ْمثِيلِ  ِ، َوَكأَن هُ تَعَالَى لَم  ُي عَْن َمْعِصيَِة ّللا 

ي إِلَى أَْكِل اْلَحَراِم، أِلَن  الش ْيَطاَن يُْلِقي إِلَى الْ  ِ َوَعِن الت َخّطِ َمْرِء َما يَْجِري الط يِِّب، نََهاهُْم َعْن َمعَاِصي ّللا 

، فََزَجرَ َمْجَرى الشُّبْ  ُ َعْن ذَلِكَ  َهِة، فَيَُزيُِّن بِذَِلَك َما اَل يَِحلُّ َوالش ْيَطاُن َهنَا إِْبِليُس، َوالن ْهُي هُنَا َعِن اتِّبَاعِ كُّلِ  ،ّللا 

"فَْرد  فَْرد  ِمَن اْلَمعَاِصي، اَل أَن  ذَِلَك يُِفيدُ اْلَجْمَع، فَاَل يَكُوُن نَْهيًا َعِن اْلُمْفَردِ 
3
 . 

َر أََحدُهُْم  :سورة النحل قوله تعالىومن شواهدها في  ن،رسم وتشخيص الحالة النفسية لإلنسا - َوإِذَا بُّشِ

َر بِِه أَيُْمِسكُهُ َعلَى هُون  أَْم يَدُسُّهُ فِي، ُههُ ُمْسَودًّا َوهَُو َكِظيمٌ بِاأْلُْنثَى َظل  َوجْ   يَتََواَرى ِمَن اْلقَْوِم ِمْن سُوِء َما بُّشِ

ِه " :ول أبو حيان رحمه هللايق، التَُّراِب أاََل َساَء َما يَْحكُُمونَ  َواْسِودَادُ اْلَوْجِه ِكنَايَةٌ َعِن اْلعُبُوِس َواْلغَّمِ َوالت َكرُّ

ِمْن دَاِخِلِه َوَوَصَل إِلَى اأْلَْطَراِف،  إِذَا قَِوَي اْلفََرُح انْبََسَط َرْوُح اْلقَْلبِ : قِيلَ  ،ِحقَتْهُ بِِواَلدَةِ اأْلُْنثَىَوالن ْفَرةِ ال تِي لَ 

َماغِ ِمَن الت عَلُِّق الش ِديِد، فَتََرى اْلَوْجهَ ُمْشِرقًا  َوإِذَا قَِوَي اْلغَمُّ ، ُمتأََلِْلئًاَواَل ِسي َما إِلَى اْلَوْجِه ِلَما بَْيَن اْلقَْلِب َوالدِّ

وُح إِلَى َباِطِن اْلقَْلِب َولَ  ْم يَْبَق لَهُ أَثٌَر قَِويٌّ فِي َظاِهِر اْلَوْجِه، فَيَْربَدُّ اْلَوْجهُ َويَْصَفرُّ َويَْسَودُّ، َويَْظَهُر اْنَحَصَر الرُّ

َواْسِودَادُهُ، ُحْزِن اْربِدَادُهُ فِيِه أَثَُر اأْلَْرِضي ِة، فَِمْن لََواِزِم اْلفََرحِ اْستِنَاَرةُ اْلَوْجِه َوإِْشَراقُهُ، َوِمْن لََواِزَم اْلغَّمِ َوالْ 

"َوَعِن اْلغَّمِ بِااِلْسِودَادِ فَِلذَِلَك َكن ى َعِن اْلفََرحِ بِااِلْستِنَاَرةِ، 
4
والقرآن الكريم إنما يرسم هذه الصورة ليبيّن تلك ، 

 ا،واعتبارها شرا وعار ى،العادة الجاهلية التي كانت عند بعض القبائل العربية من النفور من والدة األنث

وإن لم تكن بتلك  ة،مستقرة في الالشعور لدى بعض المنتسبين لإلسالم لألسف بأشكال متباين وال زالت

وما المراكز الهامة التي  ت،وقد نجح اإلسالم أيما نجاح في تغيير تلك الذهنيا ا،الحدّة التي كانت عليه
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والسياسي  احتلتها المرأة في اإلسالم ومساهماتها في مختلف أوجه النشاط العلمي واالجتماعي

 . ا، فلله الحمد والمنّةواالقتصادي إال برهان ساطع على تكريم اإلسالم للمرأة أما وأختا وزوجة وبنت

تحاشي التعبيرات غير الالئقة أو تلك التي تخدش حياء البعض على الرغم من ورودها في القاموس  -

نسانية األدب في كل شيء حتى في يعلم اإل م،وما ذاك إال ألن القرآن الكري ي،اللغوي والمعجم الشعر

 :قال رحمه هللا في تفسير قوله تعالى ه،وقد ذكر أبو حيان شيئا من ذلك فليراجع في موضع ا،تعبيراته

فَُث إِلَى نَِسائِكُمْ  يَاِم الر  أُِحل  لَكُْم لَْيلَةَ الّصِ
1
فَُث قَالُوا" ، ْفَصاُح بَِما هَُو اإْلِ : َوَكن ى بِِه هَُنا َعِن اْلِجَماعِ، َوالر 

"يَِجُب أَْن يَُكن ى َعْنهُ 
2
. 

داب القرآنية الكريمة وظيف الكناية مؤطرة باألخالق واآلغرس الثقافة الجنسية الصحيحة عن طريق ت -

َ  :قال تعالى ُموا أِلَْنفُِسكُْم َوات قُوا ّللا  ِر نَِساُؤكُْم َحْرٌث لَكُْم فَأْتُوا َحْرثَكُْم أَن ى ِشئْتُْم َوقَدِّ  َواْعلَُموا أَن كُْم ُماَلقُوهُ َوبَّشِ

َوْطُء نَِسائِكُْم َكاْلَحْرِث لَكُْم، َشب هَ اْلِجَماَع بِاْلَحْرِث، إِِذ " :يقول أبو حيان في تفسير هذه اآلية، اْلُمْؤِمنِينَ 

ِحُم َكاأْلَْرِض، َواْلَولَدُ َكالن َباِت، َوقِي َمْوِضُع َحْرث  لَكُْم،  :هَُو َعلَى َحذِْف مضاف أي: لَ النُّْطفَةُ َكاْلبَذِْر، َوالر 

 فِي النَِّكاحِ ِمْن بَِديعِ ِكنَايَاِت اْلقُْرآنِ 
َمْحُروثَةٌ لَكُْم، : َحْرٌث لَكُْم، بَِمْعنَى: َويُْحتََمُل أَْن يَكُونَ ...  َوَهِذِه اْلِكنَايَةُ

"بِِه اْسُم اْلَمْفعُولِ  َرادُ فَيَكُوُن ِمْن بَاِب إِْطاَلِق اْلَمْصدَِر، َويُ 
3

، وتظهر جمالية الكناية ههنا في تلك العالقة 

وما يكنه لها من حب وشفقة وحنان حتى في  ء،الحميمية التي تربط اإلنسان باألرض مصدر الخير والعطا

رب وقد شاع عند الع ،اته معها ويعرقل عطاءها وإنتاجهاتعامله معها وتقليبها وإزالة كل ما يعّكر صفو حي

ِة اْلبَقََرةِ " :ن رحمه هللاتشبيه المرأة بالحرث قال أبو حيا ْرعِ، ثُم  : َواْلَحْرُث َكَما تَقَد َم فِي قِص  َشقُّ اأْلَْرِض ِللز 

َي الزرع حرثا أصابَْت َحْرَث قَْوم   :سُّمِ
4
  ، َُي اْلَكْسُب َحْرثًا، قَاَل الش اِعر   :َوسُّمِ

 ُروَث قَىىىىىىىىىىىىىْو   إِّذَا أََكىىىىىىىىىىىىىَ  اْلَجىىىىىىىىىىىىىَراُد ُحىىىىىىىىىىىىى

 

ىىىىىىىىىىىىىىىى ُ أَْكىىىىىىىىىىىىىىىىُ  اْلَجىىىىىىىىىىىىىىىىَرادِّ    فََحْر ِّىىىىىىىىىىىىىىىىي َهمُّ

 

 :يُِريدُ فَاْمَرأَتِي، َوأَْنَشدَ أَْحَمدُ ْبُن يَْحيَى: قَالُوا   

  إِّن َمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اأْلَْرَحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاُ  أََرُ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو

 

 َن لَنَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ُمْحتََر َىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتُ  

 

ْر ُ فِّيَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  فَعَلَْينَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز 

 

ِّ الن بَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتُ   َوَ لَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى    
 
  

 

َمظهٌر من مظاهر البالغِة، وغايةٌ ال يصل إليها إال من لطف " :جاء في البالغة الواضحةايةُ كما الكن -

يقةَ، مصحوبةً بدليلها، تعطيك الحقفي بالغتها أنها في صور كثيرة   طبعُه، وصفْت قريحتُه، والسرُّ 
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ن َحيُث ما بدا لهْم عَْن يَغضُّوَن فَْضَل اللّحِظ مِ  ):هانها، كقول البحتري في المديحوفي طيِّها برْ  والقضية

فإنه كن ى عن إكبار الناس للممدوحِ، وهيبتِهم إياه، بغّضِ األبصاِر الذي هو ، (دوِر، َمحب بِ َمهيب ، في الصّ 

"في الكناياِت عن الصفِة والنسبةِ وتظهُر هذه الخاصةُ جليةً  في الحقيقة برهاٌن على الهيبة واإلجالِل،
1
. 

ة عندما يتعرض فني والذوق الجمالي الرفيع ألبي حيان ليتجلى بصورة كبيرألجل هذا فإن اإلحساس ال -

َوال ِتي أَْحَصَنْت فَْرَجها ِهَي َمْريَُم بِْنُت " :األنبياء فيقول، "والتي أحصنت فرجها" :لتفسير قوله تعالى

يَاُء اْلَمْرأَةِ أَْحَصنَتْهُ أَي َمنَعَتْهُ ِمَن اْلَحاَلِل َواْلَحَراِم ِعْمَراَن أُّمِ ِعيَسى َعلَْيِه الس اَلُم، َوالظ اِهُر أَن  اْلفَْرَج هُنَا حَ 

"َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر َولَْم أَُك بَِغيًّا" َكَما قَالَْت 
2

ا قَُرَب : َوقِيلَ ،  اْلفَْرُج هُنَا َجْيُب قَِميِصَها َمنَعَتْهُ ِمْن ِجْبِريَل لَم 

"ْعِرفْ ِمْنَها ِليَْنفَُخ َحْيُث لَْم يَ 
3

من هنا يتبيّن تهافت رأي من قال بأن إحصان الفرج ههنا المقصود به الفرج ، 

فهو في الحقيقة قول ساقط بعيد عن بالغة القرآن الكريم ونظمه البديع ي،الحقيق
4
.  

كما يوظف أبو حيان اإلمكانيات الهائلة والطاقة اإليحائية للكنايات إلعطاء النص القرآني بعدا جماليا  -

 ":نفخ في جيب مريم عليها السالمفيقول في قضية ال ة،وقداسة الذات اإللهي م،عانق روح القرآن الكريي

نَاَك َحِقيقًَة، َوالظ اِهُر أَن  قَْولَهُ فَنَفَْخنا فِيها ِمْن ُروِحنا ِكنَايَةٌ َعْن إِيَجاِد ِعيَسى َحيًّا فِي بَْطنَِها، َواَل نَْفَخ هُ 

وَح إِ  "ْشِريفِ لَْيِه تَعَاَلى َعلَى ِجَهِة الت  َوأََضاَف الرُّ
5
. 

نظرا  ل،ومن أبرز النواحي البالغية التي تحوزها الكناية بوصفها صورة بيانية كثيرة التداو     

وفي هذا  ا،ذلك التأثير النفسي الكبير الذي توحي به لمتلقيه ة،لخصوصياتها الجمالية ومرتكزاتها الفني

فَإِذا جاَء اْلَخْوُف :" بن سورة األحزام( 19)ناسبة تفسيره اآلية الكريمة رقممالصدد جاء عند أبي حيان ب

، َوتُُوقَِّع أَْن يُْستَأَْصَل أَْهُل اْلَمِدينَِة، اَلذَ َهُؤاَلِء اْلُمنَافِقُوَن بَِك يَْنظُُروَن نََظَر ا ْلَهلُوعِ اْلُمْختَِلِط الن َظِر، ِمَن اْلعَدُّوِ

"، أَْي دَائَِرةٌ أَْعيُنُُهمْ فِي َمْوِضعِ اْلَحالِ : وتَدُورُ ، ْيِه ِمَن اْلَمْوتِ يُْغَشى َعلَ ال ِذي 
4
. 

تصّور هذه اآلية خوف " :قائال ،.."فإذا جاء الخوف " :لباحث أبو العدوس على قوله تعالىيعلّق ا     

صلى  -ن للرسولوهؤالء ينظرو ه،فالخوف جاء مجّسدا بكل هوله وفزع ل،المنافقين من الموت حين القتا

وهي منفتحة ألقصى  ة،هذه النظرة كانت بأعين فزع ف،كأنه هو الذي أخرجهم لهذا الموق -هللا عليه وسلم

وسوادها يتحرك داخلها في حركة دائرية في حذر وخوف وكأن الموت يطاردها من جميع  ا،اتساعه

وإنما التي  ا،ألعين ال تدور كلهفا، يد أن تحذره كذلك من كل الجهاتوكأنها في لحظة واحدة تر ت،الجها

قف ال يكون إال وهذا المو ر،وهذا االنتقال في اإلسناد جعل العين كلها تدو ق،تدور هي العيون في األحدا

"عند الهلع الشديد
4
. 
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وهكذا فإن الكناية في القرآن الكريم تعلمنا األسلوب المهذب في العبارة حتى في المواضع التي قد يجد      

فيأتي اللفظ جميال عفيفا يعلمنا األدب في الحديث فال  ز،أو ما يثير الغرائ ا،حرج ا،في التصريح بهالمتلقي 

"تثير العبارة نزوات النفوس أو كوامن العواطف
1

فَاآْلَن بَاِشُروهُن  َواْبتَغُوا َما  :مثال ذلك قوله تعالى، 

ُ لَكُمْ  َكتََب ّللا 
2

، َوَهذَا أَْمٌر يَُرادُ بِِه : أَيْ " :الكريمة حيان في تفسير هذه اآليةقال أبو ،  َياِم بَاِشُروهُن  لَْيلَةَ الّصِ

ْجَماَع اْنعَقَدَ َعلَْيِه، َواْلُمبَاَشَرةُ فِي قَْوِل اْلجُ  بَاَحةُ ِلَكْونِِه َوَردَ بَْعدَ الن ْهيِ، َوأِلَن  اإْلِ  :اْلِجَماعُ، َوقِيلَ : ْمُهورِ اإْلِ

اْلُمَرادُ بِِه هَُنا : َوإِْن قُْلنَا ،انَقَةُ َواْلُماَلَمَسةُ هُ، َوهَُو ُمْشتَقٌّ ِمْن تاََلُصِق اْلبََشَرتَْيِن، فَيَدُْخُل فِيِه اْلُمعَ اْلِجَماعُ فََما دُونَ

فَُث، َوِلَسَبِب النُُّزوِل، فَإِبَاَحتُهُ : اْلِجَماعُ، ِلقَْوِلهِ  ُن إِبَاَحةَ َما دونه الر  "تَتََضم 
3

يجد القارئ أو المستمع  ، وهكذا ال

وما ذاك  ن،المستمع حرجا من تالوة هذا النص على الرغم من تناوله لجزئيات دقيقة وحميمية بين الزوجي

وتزداد هذه الجمالية بروزا مع ربطها بما جاء بعد  ي،إال بفضل بالغة الكناية وطاقتها اإليحائية في المتلق

عبر  ه،وسيلة للوصول لمرضاة هللا والتمكين لدين بإخالص هذه العالقة هلل وجعلها ة،المباشرة الشرعي

وليس المتعة  ص،الجيل المنشود الذي سينشأ في الظالل الوارفة التي تحفّها مشاعر الودّ والحب واإلخال

ُ لَكُمْ  :قال تعالى ة،الحيوانية الزائل  ياْطلُبُوا، َوفِ : أي" :قال أبو حيان في تفسيره ،َواْبتَغُوا َما َكتََب ّللا 

اُك، : أحدها: َما كتب هللا، أقوال: تَْفِسيرِ  ح  ، َوُمَجاِهدٌ، َوِعْكِرَمةُ، َواْلَحَسُن، َوالض  أَن هُ اْلَولَدُ، قَالَهُ اْبُن َعب اس 

، َواْلَحَكُم ْبُن عُتَْيبَةَ  يُّ بِيُع، َوالسُّدِّ ا أُبِيَحْت لَُهُم اْلُمبَاَشَرةُ أُِمُروا بَِطَلِب مَ : َوالر  ُ لَُهْم َوأَثْبَتَهُ فِي الل ْوحِ لَم  ا قََسَم ّللا 

ُ النِّ اْلَمْحفُوِظ ِمَن اْلَولَِد، َوَكأَن هُ أُبِيَح لَُهْم ذَِلَك اَل ِلقََضاِء الش ْهَوةِ فَقَْط، لَِكْن اِلْبتِغَاِء َما َشرَ  َكاَح لَهُ ِمَن َع ّللا 

اْبتَغُوا اْلَمَحل  : هَُو َمَحلُّ اْلَوْطِء أَيِ : الث انِي، "أْلَُمَم يَْوَم اْلِقَياَمةِ ُمَكاِثٌر بِكُُم اتَنَاَكُحوا تَنَاَسلُوا فَإِنِّي " :الت نَاُسلِ 

ِم ِلقَْوِلهِ اْلُمبَاَح اْلَوْطِء فِيِه دُوَن َما لَْم يُْكتَْب لَكُْم ِمَن اْلمَ  ُ  :َحّلِ اْلُمَحر  فَأْتُوهُن  ِمْن َحْيُث أََمَركُُم ّللا 
4
: الث اِلثُ  ،

 ِ بَاَحةَ، قَ : هَُو َما أَبَاَحهُ بَْعدَ اْلَحْظِر، أَي ْخَصةَ َواإْلِ ُ اْبتَغُوا الرُّ ابِعُ ، َواْبُن َزْيد  : الَهُ قَتَادَة َواْبتَغُوا لَْيلَةَ اْلقَدِْر، : الر 

َمْخَشِريُّ  ،، َوُرِوَي عَِن اْبِن َعب اس  قَالَهُ ُمعَاذُ ْبُن َجبَل   هَُو : اْلَخاِمسُ ، ِريٌب ِمْن بِدَعِ الت فَاِسيرِ َوهَُو قَ : قَاَل الز 

اجُ  اْلقُْرآُن، قَالَهُ  ج  ، َوالز  ِ  ،اْبُن َعب اس  ُحهُ قَِراَءةُ اْلَحَسِن، َوُمعَاِويَِة ْبِن : أَي اْبتَغُوا َما أُبِيَح لَكُْم َوأُِمْرتُْم بِِه، َويَُرّجِ

ةَ  هَُو اأْلَْحَواُل َواأْلَْوقَاُت ال تِي أُبِيَح لَكُُم : الس اِدسُ ، ْت أَْيًضا َعِن اْبِن َعب اس  ، َوُرِويَ َوات بِعُوا ِمَن ااِلتِّبَاعِ : قُر 

، أِلَن  اْلُمبَاَشَرةَ تَْمتَنُِع فِي َزَمِن اْلَحْيِض َوالنِّفَاِس والعدة والردّة "... اْلُمبَاَشَرةُ فِيِهن 
5

وبعد أن يذكر أبو حيان ، 

ُ لَكُمْ َواْبتَ  :"ن األقوال في بيان معنىحيان مجموعة م هللا الغاية اإليمانية لفعل  ةيؤكد رحم، "غُوا َما َكتََب ّللا 

َوالظ اِهُر أَن  َهِذِه اْلُجْملَةَ تَأِْكيدٌ ِلَما قَْبلََها، " :واإلخالص هلل رب العالمين قائال المباشرة المؤطرة بصدق النية

ُ أَعْ  يَامِ : لَمُ َواْلَمْعنَى، َوّللا  ُ لَكُْم فِي فِْعِلِه ِمْن َغَشيَاِن النَِّساِء فِي َجِميعِ لَْيلَِة الّصِ "اْبتَغُوا َواْفعَلُوا َما أَِذَن ّللا 
4
. 
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ويمكن استثمار بالغة الكناية في التوجيهات المتعلقة بالتربية الجنسية كما نبه على ذلك بعض الفضالء      

من  ينالزوجين في بحر" :وكل ذلك يكون كما يقول دون إغراق ي،ولكاألستاذ محمود مهدي االستانب

ومواقف الجهاد إلى جانب مواقف  م،ومواقف الحز ر،فسيجد كل منهما مواقف الخي ل،العاطفة والخيا

فإن من أعظم توجيهات القرآن العظيم أنه إذا تحدّث عن  ة،في جو من التوجيه والتنسيق والرغب... المتعة 

ويسارع إلى تذكير المستمع باهلل سبحانه ووجوب مراقبته وتقواه ، يحيطها بهالة من التقديسة جنسية مسأل

"د البحث االحتشام والوقار واألدبكي يسو
1

والباحث محمود مهدي االستانبولي بكالمه هذا يحذّر من ، 

وحتى  ة،احيناحية أخرى من األضرار المترتبة على تلقي المعلومات الجنسية من الكتب والمجالت اإلب

د كنت منذ عام وق" :ساهم في تقديم البدائل حيث يقول فقد ل،يعطي لتوجيهاته الطابع العملي والفعا

 ي،ومن التلقيح النبات ف،اتخذت من بعض آيات من سورة يوس ،(التربية الجنسية )هـ ألفت رسالة1343

في جو من الهيبة والقداسة والعلم  ا،وسيلة لتعليم الشبان المراهقين بعض قضايا الجنس التي يسألون عنه

خشية أن يتلقاه الجيل  ة،دعوت فيها إلى وجوب دراسة هذا الموضوع الهام في المدارس الثانوي ،دالمجر

"اء الشارع ومن المفسدين في األرضالجديد من أبن
2
. 

د مهدي لألستاذ محمود بن الشريف ينقل لنا محمو" اإلسالم والحياة الجنسية" :ونقال عن كتاب     

المسائل  االستانبولي هذا النص الذي يوضح بالغة القرآن في توظيف األساليب البيانية في معالجة

أن يوجه األنظار إلى لون من التربية  ك،ولعل القرآن يهدف من وراء تعابيره وإرشاداته تل" :الحّساسة

أن يحاط بسياج  ما الجنسي يجبويرشد بواسطتها الزوجين إلى أن التقاءه ،االجتماعية يربي بها الخالئق

أو إبداء الزينة أو  ة،اللمح والبعد عن المصارحة والمكاشفة بل تكفي اإلشارة أو، من اآلداب والرقة

"الدعوة المباشرة من أحد الزوجين التجميل والتطيب دون
3

وهكذا نستنتج أن وصف العملية الجنسية في ، 

مفصولة عن السياق العالجي لمشكلة من مشاكل الحياة أو  ة،النص القرآني ال ترد أبدا ألجل اإلثار

 ة،ومن ثم تعالج بأسلوب حكيم أية مشكلة قد تطرأ في الحياة الزوجي ه،وإنما تأتي لترشد وتوجّ  ة،االجتماعي

ي والصفات اإليمانية لحماية المجتمع من أ ة،مع الحرص على غرس األخالق الفاضلة والمشاعر الطيب

 . ه المرصوصتصدّعات قد تمس بنيان

كانا يأكالن " :ح، ففي قوله تعالىومن جمالية الكناية من الناحية البالغية تجنب ذكر ما يستقب

وال تمنع  ز،بد آلكل الطعام من فعله وهو التبول والتبر عما ال" َيأْكُالَِن الط عَامَ " :كنى بقوله ،"الطعام

 ،الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون هللاوفي هذا ردع للنصارى  ي،الكناية من إرادة المعنى األصل
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عما نسب  تجري عليهما أحكام البشر وصفاتهم التي تبعدهما ن،وأمه سوى بشري -عليه السالم -فليس هو

"من بالغة النظم القرآني" :إليهما كما جاء في كتاب
1
. 

ج النصارى الواهية حول وفي هذا دحض لحج ه،والكناية ببالغتها نبهت على بشرية السيد المسيح وأم     

بل إن حسن توظيف الكناية قد يكون فيه منجاة من المخاطر ، ية المسح بن مريم عليهما السالمألوه

وتنّوع أساليب الطغاة الظلمة في التعدّي على حريات الناس وحقوقهم  ن،سيما عند اشتداد الفت ال ك،والمهال

اثق وأقعد للناس أحمد بن أبي داود للمحنة في القرآن لما ولي الو" :ألساسية تقص علينا كتب األدب أنها

أشهد أن التوراة : قال! اشهد أن القرآن مخلوق: ودعا إليه الفقهاء، أتي فيهم بالحارث بن مسكين، فقيل له

خلق القرآن ومدّ أصابعه األربع؛ فعّرض بها وكنّى عن ، ور والقرآن، هذه األربعة مخلوقةواإلنجيل والزب

"اد عن الكناية فأباها، فقتل وصلبوعجز أحمد بن نصر فقيه بغد ،من القتلوخلّص مهجته 
2
وهكذا تبرز  ،

 . بالنفس عن مواطن الهالك والمضرة يأوالن ك،الكناية كآلية مهمة من آليات الوقاية من المخاطر والمهال

 الخاتمة 

أحكام وصرف وبالغة و من نحو ة،من خالل تفسير البحر المحيط وجدنا ثروة من الكنوز المعرفي     

يعكس مدى النشاط العلمي الذي عرفه القرن  ي،وانفتاح فكر ى،وتعدد للرؤ ة،شرعية وثروة فقهية زاخر

مرتكزين في ذلك على النص القرآني  ي،ومدى مساهمة علمائه في العطاء الحضار ي،السابع الهجر

إن هي  ،دق لخطط مستقبلها السعيالذي فيه ما تحتاجه البشرية من حلول لمشاكلها ورسم دقي ،دالخال

ورأينا أن هذا التفسير احتوى على  ه،وامتثلت أوامره واجتنبت نواهي ه،تمسكت بأحكامه وسارت على سنن

ساهمت كلها في إيضاح المعاني وتقرير ... من تشبيهات واستعارات وكنايات  ة،جملة من األلوان البياني

والتنفير من الباطل  ح،ودفعها للعمل الصال س،وإيقاظ النفو م،وشحذ الهم ت،وتصوير المحسوسا ق،الحقائ

كما أنها رسمت وسبرت أغوار النفوس البشرية في تقلبّاتها وأمزجتها  ه،والتحذير من الشّر وذوي ه،وأهل

وتوجيهات رسله وأنبيائه حتى  ا،من خالل ندائها لتستجيب ألمر ربه ة،ووجهتها الوجهة الحسن ة،المتباين

وقبل ذلك حتى تظفر باألمان والهناء واالطمئنان في  ة،دة السرمدية والراحة األبدية في اآلخرتظفر بالسعا

 .اتها الدنيويةحي

وال يسع المتلقي وهو يستعرض تلك النماذج  ة،تتجلى عبر الكناية جملة من األسرار البالغية الرفيع     

، للعبقرية اللغوية التي ل وإعجاب وتقديرم لهم تحية إجالإال أن يقدّ  ح،العالية من كالم العرب األقحا

التي صقلت  ن،وما أكرمهم هللا به من معجزة القرآ ن،بفضل ميراثهم األدبي عبر القرو ا،وصلوا إليه

 .ورفعت مكانتهم بين الشعوب واألمممواهبهم 
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 .294، ص2هـ، ج1424، 1بيروت، ط  –الكتب العلمية
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بيانية مهمة  وإنما هي وسيلة ط،فقومن خالل كل ذلك يظهر للعيان أن الكناية ليست مجرد لون بياني       

وفوق كل ذلك  ة،وغرس العقيدة اإلسالمية الصحيح ت،نظار وإزالة الشبهالتصحيح األفكار وتوجيه األ

وتوجيههم لعبادة رب السماوات  ة،وتحريرهم من كل عبودية للطغاة والجبابر ر،إبراز القيمة اإلنسانية للبش

كن لهذا اإلنسان أن يعّمر أرض هللا ويحقق فبذلك فقط يم ه،وتسليم الوجه له سبحان ا،واألرض وما بينهم

 .عبّده وهيّأه أنبياء هللا ورسله منهج الخالفة في األرض والتمكين لمنهج هللا المستقيم الذي

والمؤسسات العلمية اإلسالمية  ة،من هنا نهيب بكل الفاعلين والدارسين والمهتمين بالدراسات البالغي     

وحماية للشباب  ي،واستثماره لفهم أكثر عمقا للنص القرآن ي،القرآن بضرورة االعتناء بالدرس البالغي

وردّا للشبهات التي تحاول في يأس النيل من  ل،العم المسلم من كل أفكار التطرف والغلو في االعتقاد أو

اكز وإنشاء المر ي،وال يكون ذلك إال إذا تم العمل بآلية التعاون في العمل اإلسالم ،قداسة وعظمة كتاب هللا

المتخصصة في الدرس القرآني وتزويدها باإلطارات الالزمة لتكون في عمل دائم ومتواصل في ثغر مهم 

 . غور المرابطة والجهادمن ث
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 ... ، ائتالف أم اختالف، تالؤم أم تنافريةاألسلوبو البالغةبين 

 

 سمية فالق. د 

 محاضر إذأست

 الجزائر -خنشلة -جامعة عباس لغرور 

 

 

 :ملخصال

ث في في إطارها النظري، لتبح يةاألسلوبو البالغةتشريح العالقة الرابطة بين  إلىتروم المداخلة      

هي الوريث الشرعي للبالغة، حالها  يةاألسلوبولتنطلق الدراسة من أن مواطن االئتالف  واالختالف، 

، ليبدأ حديث ذو شجون، يمثل بدوره التطور والوريث الشرعي أيضا للبالغة القديمة  الذي األسلوبحال 

 .نحدد االلتقاء واالختالف، لونشأة كل منهما، ثم العالقة بينهما، يةلوباألسو البالغةبتحديد مفهوم نستهله 

ها، لذلك وجودها سابق لوجود النص، فهي مطابقة المعايير، وتطلب من الكاتب مراعات البالغةتصور      

حلله وتبرز ما بداخله من جماليات، ت، لالنص بعد إنتاجه، فتتناول يةاألسلوبأما الكالم لمقتضى الحال؛ 

 .األلفاظ والشكل هما صورة العمل األدبي، فبين الشكل والمضمون في العمل األدبي البالغةلتفصل 

يكشف عن حقيقة النص ، لداخل النص ومكنوناته إلىمن المنظور الحداثي منهج نقدي يلج  يةاألسلوب   

هي غاية  يةاألسلوبللدراسة  نإذفتكون الغاية األولى  ا يقوم على الوصف،لتكون منهجا تحليلياألدبي، 

 .وصفية

من ثم الحكم عليه ، وفي الكشف عن مواطن القبح والجمال في النص األدبي البالغةفتشترك مع      

 .بالحسن والرديء

، يةاألسلوبالسياقي في وفقا لالنتقاء ، ويمليه المعنى ضبط القواعد النحوية وفق ما إلى البالغةتسعى      

 يةاألسلوبوسمته  هو ما، ووالحال كذلك في توظيف المجاز عند البالغيينفضبط القواعد هو خدمة للنص، 

 .مواطن لاللتقاءإال  ما تلكي، وباالنحراف الداللي أو العدول الدالل

نصا أو  يةاألسلوبتعالج ة، لالجملة المفرد، والمثالو القديمة على بالغة الشاهد، البالغةت اعتمد     

التقسيم الجزئي لمباحثها،  البالغةفي  حين تتوخى والنسق، والعالقات،  ر،ويغلب عليها التصوخطابا، 

 .وتكون بذلك أهم نقاط اختالف بينهما

لبالغي عالقة تزامنية تربط بين الدرس ا يةاألسلوبو البالغةبقى العالقة بين ، تبين اتفاق واختالف     

 .ياألسلوبالقديم والدرس 
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 :تقديم

التمييز بين مختلف ، ودقة إدراك الجمال، وون التي تعتمد على صفاء االستعداد الفطريالفنمن  البالغة    

تعد معلما من معالم التراث الحضاري ، ومكانة عظيمة بين العلوم لخدمتها للغة بذلكاحتلت ، فاألساليب

، سمة وملمحا أساسيا للغة غدت، فمن قبيحهفبها يقاس األدب ويميز جيده من رديئه، وحسنه ، والثقافي

 .ققت بفضلها تطورا وارتقاءح

 من ثم الوقوف على شيء، وهي الوقوف على أسرار البليغ من فنون القول وخصائصه البالغةلتكون      

 . من أسرارها

لها ، فكسائر العلوم األخرى لها تاريخ ومراحل في أدوار نشأتها ونموها وازدهارها البالغةوبما أن      

 .مبتغانا إلىنحاول استجالء بعض منها للوصول  كذلك مدلوالت لغوية واصطالحية،

 :المصطلحلمفهوم وا: البالغة -1

 :المدلول اللغوي -أ

لوصول ا: نذكر منها وردت في معاجم اللغة بمعاني مختلفة، إذ، تعددت المدلوالت اللغوية للبالغة     

 بلغ الرجل بالغة فهو، ومعنى وصل وانتهى، ببلغ الشيء، وا انتهيت إليهاإذلغت الغاية ب: قال، يواالنتهاء

 .ليس من أهلها، والبالغة تعاطى :هذا قول بليغ وتبالغ في كالمه، وبليغ

هي صفة للكالم وليس من صفة ، ويوصف فيها الكالم والمتكلم البالغة، والشيء منتهاه وكفايتهومبلغ      

 .إبقاء للصفة، ومن باب التوسع في المعنى فحقيقة الكالم بليغ حذف للموصوف شملته، والمتكلم

بالغة ألنها تنهي  البالغةسميت ، ولم ينسبها للحكيم، وصفة للحكمة البالغةوالباري عز وجل جعل      

قلب السامع فيفهمه إلىالمعنى 
 
. 

الجمع ه، وبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلب، يسن الكالم فصيحهح: رجل بليغ، ولفصاحةا: البالغةو     

.الغب: الضم بالغة أي صار بليغا وقول بليغ، بغقد بل  ، وبلغاء
 
 

، وابإظهار لهن كل منهما هو ابإبانة عن المعنى ، ألمعنى واحد إلىوالفصاحة ترجعان  البالغةف     

"قلب السامع فيفهمه إلىهي المعنى بالغة ألنها تن البالغةسميت ف
 

 .وصف للفظ مع المعنى البالغةلتكون ، 

 :بالغ الرجل في كالمه، تجمعها بلغاء :وبليغا شارف عليه، إذن، لغ المكاب: وورد في مختار الصحاح

وما هو ببليغ البالغةتعاطى 
 
. 

                                                
عبد الرحيم :والزمخشري، أساس البالغة، تحقيق األستإذ. 4  ،4  ت، ص .ط، د.، دار صادر، بيروت، د8ابن منظور، لسان العرب، مج - 

علي دمحم البجاوي، ودمحم :، وأبو هالل العسكري، الصناعتين، تحقيق54 م، ص 444 هـ،4   لبنان، محمود، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،

 .6، ص 448 هـ،4   أبو الفضل إبراهيم، المكتبة المصرية، صيدا، بيروت، 
 .64 ،68 ، ص 446 ،  خالد رشيد القاضي، دار صبح وايديسوفت، بيروت، ط : ، ضبط وتعليق ابن منظور، لسان العرب، ج - 
 .64أبو هالل العسكري، الصناعتين، ص  - 
 .8 ت، ص .، د ، مختار الصحاح، دار الهدى، عين مليلة، ط(دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر) الرازي - 
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ا عن إذفمالفصاحة، ، واللغوية للبالغة بين الوصول والكفاية والمقاربة واالنتهاءالمعاني  -نإذ -تعددت   

 مدلولها االصطالحي؟

 :المدلول االصطالحي -ب

تعددت تعريفاتهم ومفاهيمهم تبعا ، فيث راحوا يعرفونها، حالبالغةاهتم علماء اللغة منذ القدم بعلم      

منهم من ، ومنهم من زاد على سابقيه، واختصر واقتضبمنهم من ل، ومنهم من أطا، فمشاربهم لتعدد

ال توصف الكلمة ، والمتكلم فقط، ووصف للكالم:" بمعنى في االصطالح البالغةلترد ؛ اختصر في ذلك

"غرضه ولعدم السماع بذلك إلىتكلم قصورها عن الوصول بالم، لالبالغةب
5

 .بالكالمترتبط  البالغةف، 

، قليل يفهم :فقال ؟البالغة فقد سئل بعض البلغاء ما، "اختلف العلماء في تحديدهقد ، فالبالغةأما حد      

صابة المعنى ، إفقال ؟البالغة ما :قيل ألحدهم، ومعان كثيرة في ألفاظ قليلة :قال آخر، وكثير ال يسأمو

 قيل، وأحسنهم بديهة، وسهلهم لفظاأ: فقال من أبلغ الناس؟ :سأل بعض األعراب، ووحسن ابإيجاز

معرفة  البالغة: ذكر بعض العرب، وبالغ المتكلم حاجته لحسن إفهام السامعإ: فقال :البالغةما  لبعضهم،

: قالوا، وو هي القوة على البيان مع حسن النظام، أو حسن العبارة  مع صحة الداللة، أالفصل من الوصل

العي العجز عن البيان، وضد العي البالغة
6
. 

حسب  -لم يصغ لها تعريفا خاصا، و"البيان والتبيين "تعريفات في كتابه وأورد الجاحظ لها عدة     

وهو خطيب مفوه من  -قال معاوية لصحار العبدي :العل أبرزه، واكتفى بتعريفات من سبقوه إنماو -نظرته

 قال وما ابإيجاز؟ :ابإيجاز، قال معاوية :"فيكم؟ قال البالغةتعدون  ما -شيعة سيدنا عثمان رضي هللا عنه

فقال "  أو كذلك تقول يا صحار؟:" تقول فال تخطئ، فقال له معاوية، ون تجيب فال تبطئأ: صحار

".أقلني يا أمير المؤمنين وال تبطئ وال تخطئ :"صحار
 
 

 .خطاءالقول بال أ، وي ابإجابة بال إبطاء، أالبالغة هي ابإيجاز

 ال، وأن ال يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق البالغةيكفي من خط  "أنه -أيضا -ونقل عن الجاحظ     

"يؤتى الناطق من سوء فهم السامع
8

 .البالغةليكون إيصال الرسالة وإفهامها هو خط ، 

هي ، فا انتهيت إليهاإذلغت الغاية ب: أنها مأخوذة من قولهم :"بقوله البالغةوعرف أبو هالل العسكري      

،على فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسنكل ما تبلغ به المعنى قلب السامع 

"اللفظ مقبوال، وأن يكون المعنى مفهوما البالغةأن من شروط 
4
. 

 .ذلك بلوغ الغاية، وحسين اللفظ معات، وإيضاح المعنى، والشيء إلىركز المفهوم على االنتهاء      

                                                
، ص 444  ، دمحم التونجي، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، ط: أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، تحقيق وشرح -5

  ،  . 
 .  ، ص  44 هـ،     ،  ، دار المناهج للنشر والتوزيع، ط(المفهوم والتطبيق) حميد آدم الثويني، البالغة العربية -6
 .46، ص 4 4 ط،.، دار الهالل، بيروت، د ، البيان والتبيين، ج(أبو عثمان عمرو بن بحر) الجاحظ - 
 . 6المرجع السابق، ص  -8
 .46ت، ص .ط، د.، كتاب الصناعتين، مطبعة األستانة، د(الحسن بن السهل) كريأبو هالل العس -4
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فال  البالغةما ، أالفصاحة مقصورة على وصف األلفاظ ":نأ إلىقد ذهب ، فأما ابن سنان الخفاجي     

على هذا ال يقال في كلمة واحدة ال تدل على معنى يفضل عن مثلها، ي، ووصفا لأللفاظ مع المعانإال  تكون

"صيح بليغاكل كالم بليغ فصيح وليس كل كالم ف، فنها فصيحةا، أن قيل فيهإة، وإنها بليغ
 4

 البالغةف، 

 .وصف للفظ مع المعنى

اختصاص بتوفية خواص هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له  :"بقوله البالغة ويعرف السكاكي     

"التركيب حقها
  

في  راكيب حقها وبلوغ المتكلم المنتهىتوفية خواص الت البالغةأن  إلىيذهب السكاكي ، 

 .أداء المعنى

تأدية المعنى بعبارة ، والسامع بإيجاز أو تطويلهي وضع للكالم في إدراك  -في كل ما تقدم -والبالغة     

هي ، وصحيحة لها وقع في نفس السامع أو القارئ مع إدراك مكانة من يعرض أمامه الكالمة، وفصيح

، يستجد من روائع األدب حفظ لما إلىستند ، يقدرة واستعداد، ويبنى على موهبة الذيفن القول  :بعد

، يتهيأ لإلنسان تكوين الذوق األدبي، لالخاطر من أفكار، وتسمو به النفسممارسة للتعبير عما يجيش في و

لحكم على األعمال األدبيةل
  
. 

 :تركز على -وفي نظر القدامى -أن المعاني االصطالحية للبالغة  إلىيصل بنا القول 

 .ابإيجاز وتأدية المعنى -

 .إيضاح المعنى وتوضيح اللفظ، والشيء إلىاالنتهاء  -

 .اللفظ مع المعنىوصف  -

 .توفية خواص التراكيب حقها -

 .بلوغ المتكلم المنتهى في أداء المعنى -

هي التي تمثل  البالغةأن  إلى أن يصلالعربية في العصر الحديث،  البالغةبعض المشتغلين ب "أما     

وفي غيرها  -أن اللغة العربية إلى ضافةوذلك بابإ -العربية ابإسالمية -األدبي عند هذه األمة الفننظرية 

أو  "يالفنالمنهج  "به ما يسمى أعني، ومن اللغات ابإنسانية قوام منهج من مناهج النقد األدبي األصيلة

هو أقدم مناهج النقد وأرسخها قدما في تاريخ اآلداب ابإنسانية كلها ألنه اتخذ مقاييسه ، و"المنهج البياني"

"البالغةي به علم من أصول هذا العلم الجمالي وأعن
  
. 

نها ، ألالبالغةعلم  إلىي تمت بأصولها الفنمعنى ذلك أن مناهج النقد األدبي وعلى رأسها المنهج      

ومصطلحاتها تحت  البالغةوهذا ما جعل النقاد والمحدثين يضمون علوم استمدت منه الجوانب الجمالية، 

لكنهم ، وغير مغفلين سمات كل تشكيل بالغي، "األدب "أو "النقد "أو "األسلوب "أو "الصورة "اسم

                                                
 .55، ص  44 ،  ، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن سعيد بن سنان) الخفاجي -4 
 . 5 ، ص  48 ،  غداد، ط، مفتاح العلوم، دار الرسالة، ب(أبو يعقوب يوسف بن دمحم بن أبي بكر) السكاكي -  
 .  ، ص (المفهوم والتطبيق) حميد آدم ثويني، البالغة العربية -  
 .6 ، ص  48 ،  دمحم بركات حمدي أبو علي، فصول في البالغة، دار الفكر، عمان، ط -  
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، االجتماعية، والنفسية، والجمالية، وأبرزوا هذه السمات من خالل العمل المتكامل والنظرة الشمولية

الحضاريةو
  
. 

معنى  لفاظ التي تؤديارتبطت باأل، وارتبطت بالذوق البالغةن ، أسبق ابإشارة إليه، ومما تقدم ذكره     

ن ، ألاللفظ والمعنى البالغةليكون مجال بحث في النظم ال في الكلمات،  البالغةمعنى أن ، بضمن التركيب

 .أن ما يميزها ابإيجاز إلى إضافة، تحدث تأثيرا في النفوس، لالمعاني تصب في قوالب األلفاظ

 ؟ ا عن نشوئها وتاريخهاإذم، فلغة واصطالحا البالغةهذا عن مفهوم 

 :وتطورها وتاريخها البالغةنشوء  -2

 كان العربي يتكلم بلسان فصيح ال، فذالقة اللسان في تحديد سبل كالمها، وت العرب على الذوقاعتمد  

، وألفاظ غريبة تشاعت في اللسان العربي كلما ة،لكن بعد اختالط العرب باألمم المجاور، وتشوبه شائبة

 البالغةقبل علوم  ،علم الصرف، والنحونشأ علم ، فوضع القواعد إلىكان من الطبيعي أن يلجأ العلماء ف

أبو عبيدة معمر بن  "هو البالغةالعمل العلمي في  إلىلعل أول من أشار ، والتي عد الذوق أساسها

األول في نشأة العلم البالغي حيث  يعد الرائد الذي "الجاحظ  "ثم جاء ،"مجاز القرآن "ي كتابه، ف"المثنى

يرد ذلك في ، لحسن البيان، والفصاحة، والبالغةحدد مدلوالتها أمثال  إن كان قد، وجمع الكثير من األلفاظ

ات البالغية في المصطلحيعرج ذكرا لكثير من  "قدامة بن جعفر "، تبعه بعدها"البيان والتبيين "كتابه

 ، إذ"علم البديع" في كتابه" عبد هللا بن المعتز "ثم وافقه في عصره  ،"نقد النثر "و "الشعرنقد "كتابيه 

 .كالم الفصحاء من العرب، وجمع فيه المحسنات البديعية مستشهدا لها من القرآن، والسنة

بذل جهودا في وضع  إذ، "الصناعتين "كتابه "أبو هالل العسكري  "عندما ألف تطور األمر بعد ذلك،     

 .أسس البحث البالغي

عبد  "الشيخظهر نابغة البلغاء  إذ، لهجري عصر االزدهار في البحث البالغيكان القرن الخامس ا    

، األولى المرحلةوهو يمثل ، "البالغةأسرار  "و، "دالئل ابإعجاز "وضع كتابي الذي" القاهر الجرجاني

فنون  إلىأشار ، وهو واضع علمي المعاني والبيان، ووعلى نهجه سار المؤلفون البالغةأول من ألف في و

في كل ذلك على المنهج  اعتمد، وو اختلط بها النقدة، أقبله بمسائل النقد واللغ البالغةقد اختلطت ، فالبديع

 .التحليلي الجمالي

نهاية ابإيجاز في  :"نذكر منها ألف كتبا متعددة، الذي" محمود بن عمر الزمخشري "سار على منواله     

 ".الكشاف في تفسير القرآن "و، "علوم ابإعجاز

تصور فلسفي، فق ومحاكيا منهج ابإغريق،  "العلوممفتاح  "كتابه "السكاكيأبو يعقوب يوسف  "ألف    

علومها  إلىيرجع له الفضل في جمع شتاتها وتقسيمها  إذ، كثير من مسائلهامدينة للسكاكي ب البالغةف

                                                
 . 4 ، 4 المرجع نفسه،  ص  -  
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ومسائل متناثرة في جهود من  وذلك بعد أن كانت مجرد مباحث، (المعاني، والبيان، والبديع :)الثالثة

 .وجزئياتها وأصولها وفروعها البالغةوضع منهج تفصيلي لكليات سبقه، وأسفرت كتاباته عن 

، نال شهرة واسعة حيث لخصه ووضحه الذيهو  "الخطيب القزويني "لـ "تلخيص المفتاح "ولعل     

ـفقد عكف على ما خص  كان له الفضل في صياغة المباحث البالغية في عبارات جامعة محررةو

جعل منه تلخيصا ، و"مفتاح العلوم "السكاكي به من جانب الدراسات البالغية وهو القسم الثالث من كتابه

فيه بجميع القواعد وتقريرها  عني، ففيه على أسلوب السكاكي التقريري اعتمد، "تلخيص المفتاح" أسماه

 ".االيضاح لتلخيص المفتاح "يعمد لتأليف شرح أسماه، لفي أوضح عبارة وأوجز لفظ

، "المفتاحمفتاح تلخيص  "في كتابه" دمحم بن مظفر الخلخالي :"ومنهموجاء بعده الكثير من العلماء      

 في كتابه "دمحم بن يوسف "، و"عروس األفراح في تلخيص المفتاح "في كتابه "بهاء الدين السبكي"و

الشرح  "، و"الشرح الكبير للتلخيص "في كتابيه "سعد الدين التفتزاني "، و"شرح تلخيص القزويني"

الخطيب المطول على تلخيص " بـ المعنون" السعد التفتازاني" كتاب -أيضا -، ويعد  "الصغير للتلخيص

 .لتمثيل عصر الشروح والحواشي نموذجا " لمفتاح السكاكي

، الظهورأبعدتها عن ابإبانة و، والبالغةاألمر أمام تطور  لقوبسبب تعدد الشروح والتلخيصات أغ     

تها بالمنطق والفلسفةربطو
 5

 .عن النمو والتطور وعن تقديم الجديد البالغةوتوقفت ، 

بما أن كل شيء في  "ي، وظهر التجديد في ميدان الدرس البالغ ة،جامد البالغةوحتى ال تبقى كتب      

لبالغي أن يدرج  ضمن الناموس التطوري بد لتراثنا ا كان الالتحول، الدنيا يخضع لناموس التطور وسنة 

..."هو أمر طبيعي وشيء ضروري الستمرار الحياة وبقاء الكون الذي
 6
. 

 :يما يأتي ذكره، فونرصد مالمح التجديد     

 إلىهان ذيلفت األ، ف"دمحم عبده "الشيخفي العصر الحديث هو  البالغةأول من رفع لواء التجديد في  -

 .، الدالئل واألسرار"عبد القاهر الجرجاني "بيكتا

، ها يكون بالتخفيف من ثقل القواعدوتطوير البالغةيرى أصحابه أن تجديد  الذياالتجاه النفسي  يظهر -

أحمد  :"ومن أنصار هذا االتجاهاآلراء ووصلها بالحياة والمجتمع، التقليل من الخالفات بين أصحاب و

 ".دمحم خلف"و، "أمين الخولي "و، "طه حسين "و، "الرافعي "و، "العقاد" و ،"أمين

لما يقوم على التناول الموضوعي ، و"بنت الشاطئ "مثلته ليأتي االتجاه البياني امتدادا لالتجاه النفسي، -

 .يراد فهمه من القرآن

أحمد حسن  "،من أعالم هذا االتجاه، وواألدب البالغةقد عني بتوثيق الصلة بين ي، فأما االتجاه األدب -

األصيل ودروس النقد العربية، كما  البالغةبين تراث " البالغةدفاع عن " مزج في كتابه الذي، "الزيات

                                                
. ط، د.دسوقي، موروثنا البالغي واألسلوبية الحديثة، دار اليسر، القاهرة، د ، ودمحم دمحم عبد العليم  ،4 حميد آدم ثويني، البالغة العربية، ص  -5 

 .  ،  ت،  ص 
 .8 المرجع السابق، ص  -6 
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طابع الجدل، ، ومن أنواء الفلسفة البالغةبتنقية  "األسلوب "ينادي في كتابه الذي "أحمد الشايب "يمثله

قد جمعا بين النصوص األدبية ، ف"الواضحة البالغة" في كتابهما" مصطفى أمين "و "علي الجارم"و

حفني  "، وبديعن، ومعان، وياب: إلى البالغةي تقسيم ، فالجيدة والمتنوعة والقاعدة الموجزة الواضحة

اث أبحل، وابإفادة بعلم الجما إلىوالدعوة  ،واألدب البالغةتوثيق الصلة بين  إلىيدعو  الذي، "شرف

 .علم النفس األدبيي، والفنالذوق 

في كتابه " أحمد مرسي "، وقد جرب هذا المنهجالبالغةب البالغةتجديد  إلىهناك االتجاه الرامي  -

ما يضيفه البيان ، ويجمع بين القاعدة والنص مع االهتمام بإبراز األسرار البالغيةالذي  "التطبيقية البالغة"

األساليبمن حسن على 
  
. 

أن إال  ،البالغةلمحطات التجديد التي أثارها المهتمون ب وبالرغم من التحفظات العديدة التي وجهت     

لم يقتصر على  البالغةونشير أن تطوير ية الحديثة، األسلوبلتتجسد في ضوء دعوى التجديد ظلت قائمة 

منهم األلمان إعادة االعتبار ن، وهذا منذ محاولة الغربيي، وجهود الغربيين إلىل تعداه ، بجهود العرب

تظهر ، لتتواصل الجهود، وجمالي بالغي قادر على التأثير أسس لعلم الذي "دو كهورن "نجد، فللبالغة

السبب في هذه النهضة ، وي أوروبا والواليات المتحدةا، فاألعمال المرصودة للبالغة تنظيرا وتأريخ

والسيميائيات نظرية التواصل ، واألهمية المتزايدة للسانيات التداولية إلىالبالغية يرجع في مجال التنظير 

تقويمها، ، وال وصف الخصائص ابإقناعية للنصوصية اللسانية في مجالشعركذا ، ووالنقد ابإيديولوجي

محصورة في البعد الجمالي  البالغةتكون  تى ال، حنظرية بالغية إلىل الهدف أن ترتقي ، بلتصبح علما

الجديدة  البالغةظهر رواد هذه ، يساففي فرنأن تصبح علما واسعا للمجتمع،  إلى تنزع إنما، وبشكل صارم

مبحثا  البالغةغايتهم أن يجعلوا من  "...تزفتان تودوروف "و ،"جيرار جنيت "و، "بارت روالن :"وهم

.علميا عصريا
 8
 

هي نتاج العقالنية ، ويعني الصنعة الفنو، فن البالغة: ؟ نجيب فنقول البالغةما  :إلىيصل بنا القول      

تميزها  إلىهذا يؤدي ، ومنهج يمس خاصية مالزمة لإلنسان وهي الكالم "نها، ألالمنهجية ابإنسانية

المعني،  الفنج النصوص بحسب قواعد وظيفتها إنتا ،بمجموعة من القواعد المنسقة على أساس منطقي

وأداة نقدية تستخدم في تقويم  ...فهي فن للتعبير األدبي  ...بوصفه طريقة في الكتابة  األسلوبيمثل 

تنويعات أسلوبية دقيقة المآخذ في تحديدها وتصنيفها ، وبيانيةواستثمارها في صور  ...الفردي  سلوباأل

."وتقعيدها
 4
 

                                                
 .4 ،8 المرجع نفسه، ص  -  
 .   ، ص444 ط، .دمحم العمري، أفريقيا الشرق، المغرب، د: ، ترجمة(نحو نموذج سيميائي لتحليل النص) هنريش بليث، البالغة واألسلوبية -8 
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، (دراسة في تحليل الخطاب) فرحان بدري الحربي، األسلوبية في النقد العربي الحديث -4 

 .  م، ص  44 هـ،     ،  بيروت ، لبنان، ط
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التي تصدر عن طابع ، والكالسيكية البالغةو ما عرف بي، أمن الطابع الكالسيك البالغةوهكذا انتقلت      

ها منهجا لتحليل وصف، بإعادة بنائها إلىالدعوة من ثم ، ومعياري مرتبط بالمباحث البالغية الثالثة

 .النصوص

 :يةاألسلوبو البالغة -3

منذ  البالغةفلقد تجددت دماء، هي أسلوبية الق البالغةمن أن  يةاألسلوبو البالغةننطلق في حديثنا عن      

هناك و ،هي علم للتعبير وعلم لألدب في آن واحد، ويةاألسلوبكانت عامال في وجود ، فالقرن التاسع عشر

هما سمتان قائمتان في ، وفن للكتابة وفن للتأليف البالغةبسبب أن ية بالغة حديثة، األسلوبمن عد 

توجب علينا توضيح بعض ، يوقبل ابإجابة ؟ية األسلوبو البالغةلعالقة بين افنتساءل ما ية، األسلوب

 .تحديد مواطن االئتالف واالختالف إلىوصوال ية، األسلوبو األسلوبات والمفاهيم كالمصطلح

 :يةاألسلوبو األسلوب -أ

 :يةاألسلوبو األسلوبماهية  - 

 :المفاهيم اللغوية 1-1   

 :في العديد من المعاجم اللغوية والتي نذكر منها األسلوبورد ذكر  

والوجه  الطريق "األسلوبو :قال سلوب،أ: يقال للسطر من النخيل :"بقوله األسلوبعرف ابن منظور      

: بالضم األسلوب، وتأخذ فيه الطريق: األسلوب، وساليبأ: يجمع، ونتم في أسلوب سوءأ: قال، يوالمذهب

"ي أساليب من القول أي أفانين منهخذ فالن ف، أيقال، والفن
 4
 .الفنو الطريقيرتبط ب األسلوببمعنى  ،

، ي على وجهه، أذلك على أسلوب الدهركان ، والطويل :"األسلوبأن  "الصاحب بن عباد "ويضيف     

"ومذاهبه الشعرمنه أساليب ، ووالمذهب الطريق: هي أيضا، واألساليب: الجمعو
  
. 

 الفيروز أباديي، ويشترك فيه الزبيد الذيوهو المعنى  والمذهب، الطريقيركز بدوره على معنى      

يعني من الناحية البالغية  الذي، ولألسلوبل فكرة واحدة ومعنى واحد تعاريفهم حو جل لتدور ..وغيرهما

 .الطريقوالسطر و والمذهب والمنهج الفن

 :المفاهيم االصطالحية -1-2

في التصور النقدي والبالغي واللغوي القديم دون أن يذكر " أسلوب "يتمركز المضمون الداللي للفظة     

تحدثوا عن  إنما، وبهذا المفهوم األسلوبلم يعرفوا  بد أن نشير أن النقاد والبالغيين وال، "أسلوب "لفظ

الصياغة والجمال
  
 إلى الشيخوذهب  :"يقول، فظ يربط بين النص والصناعة والنسجفنجد الجاح ،

الشأن  إنما، يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي الطريقالمعاني مطروحة في ي، واستحسان المعان

 الشعر إنما، فوسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبكللفظ في إقامة الوزن وتخير ا

                                                
 .   ، ص 444 ،  ، دار الفكر، بيروت، ط ابن منظور، لسان العرب، مج  -4 
 . 6 ، ص 8 4 ،  الشيخ دمحم حسن آل يسين، المكتبة الوطنية، بغداد، ط: ، تحقيق اد، المحيط في اللغة، جالصاحب بن العب -  
 .5 ت، ص .ط، د.دمحم عزام، المصطلح النقدي، دار الشرق العربي، بيروت، د -  
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"ة وضرب من النسج وجنس من التصويرصناع
  

سار على إثره النقاد  الشعرفي  فأرسى بذلك نظرية، 

 .ن العرب القدامىوالبالغيو

هو الضرب من  األسلوب :"بقوله" دالئل ابإعجاز "في كتابه األسلوب" قاهر الجرجانيعبد ال"يعرف      

"ة فيهالطريقالنظم و
  
. 

عن فنية النظم، هو حديثه  األسلوبي عن الفنحديثه ، ووالنظم األسلوبوربط الجرجاني بين      

يقتضي من المبدع اختيار الكلمة التي ينفرد بها، مراعيا في  األسلوبف، هو النظم وطريقة فيه األسلوبف

 واعلم أن ليس :"ذلك يؤكد على الصحة النحوية بقوله إلى إضافةوالوقت نفسه مطابقة الحال والمقام، 

تعرف مناهجه ، وتعمل على قوانينه وأصوله، ويقتضيه علم النحو الذيالوضع  أن تضع كالمكإال  النظم

ذلك أنا ال نعلم شيئا ، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فال تخل بشيء منها، والتي نهجت فال تزيغ عنها

"ر أن ينظر في وجوه كل باب وفروقهغييبتغيه الناظم بنظمه 
 5
. 

، المعاني مقابال لأللفاظ، وبدوره مقابال للنظم األسلوبجعل  إذ، في هذا المعنى" القرطاجني "ويشترك     

، في المعاني بإزاء النظم في األلفاظ األسلوبأن ة، وهيئة تحصل على التأليفات اللفظي األسلوبإن  :"قولي

 إلىالسيرورة من مقصد ، وجهة إلىوجب أن يالحظ فيه من حسن االطراد والتلطف في االنتقال من جهة ف

ة المناسبة ولطف بعض ومراعا إلىمما يالحظ في النظم من حسن االطراد من بعض العبارات  مقصد،

"النقلة
 6
. 

يأتي بحثه لألسلوب في ثنايا كالمه ، ويتوسع فيه، وبلوره الجرجاني الذييركز القرطاجني على النظم      

يحمل في جانبيه تأليفات  األسلوبكما أن  حيث أن لكل غرض شعري معانيه ومقاصده،، بالشعرعن 

فالقرطاجني له ية وهي التي يختص بها النظم، تأليفات لفظ، وهي التي يختص بها البناء اللغوية، ومعنوي

النص،  إلىكانت نظرته أكثر شموال ، فابإبداعيةفي النصوص  يةاألسلوبالسبق في تحسس المقاييس 

ويقاطع كذلك في الكثير من المسائل المعنوية واللغوية والداللية مع الكثير من الطروحات اللسانية الغربية 

في حديثه عن ترابط البنى المؤلفة في النص في  "van dijk فان ديك"كتقاطعه مع العالم اللساني  الحديثة،

؛ "االقتران "وكذلك يتقاطع مع بعض اللغويين المحدثين في استعماله لمصطلح، "النص والسياق "كتابه

 ".االنسجام "أو "االتساق "ألن النص يقوم على قاعدة 

 األسلوبكما أنه ربط  ،والنثر الشعر: في مقدمته من خالل فنين هما األسلوب" ابن خلدون "ويتناول     

لتتجسد الصلة من أبعاد؛  يتصل بينهما الذيالحال  ىمقتض، وبب والمخاط  لمخاط  ا: بعنصرين أساسين هما

كونه عبارة عن عمليات ذهنية تنتج  ،األسلوب عنده مرتبط بالمتكلم، ألن والسياق اللغوي األسلوببين 

                                                
 .    هـ، ص 5  ط، .عبد السالم هارون، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، د:الجاحظ، الحيوان، تحقيق -  
 . 5ت، ص .ط، د.علي الزهرة، األسلوب بين عبد القاهر الجرجاني وجون ميري، دراسة مقارنة، مكتبة اآلداب، القاهرة، د -  
 .  ، ص 446 ط، .عبد القاهر الجرجاني، دالئل ابإعجاز، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية المطبعية، وحدة رغاية، القاهرة، د -5 
، 446 ط،.دمحم لحبيب بن خوجة، المطبعة العربية، تونس، د: ، منهاج البغاء وسراج األدباء، تحقيق( األوسيحازم بن دمحم) القرطاجني -6 

 . 6 ص
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يصبها بدوره في قالب لغوي وفق القواعد  الذي، وألفاظا وعبارات لتنتظم في أسلوب معين خاص بالمتكلم

واألعراف المتداولة بين الناس
  
. 

وأحاسيسه، على أنه يعكس مشاعر المنشئ  األسلوبأما الدراسات الحديثة فركزت في تحديد مفهوم      

من حيث أن المتلقي  في الوقت نفسه ربط بينه وبين المتلقي،، واألسلوب والغرضربط الرجل بين  "أي

"التأثير في هذه المشاعر وتحريكهاعلى المنشئ أن يبلغ أسلوبه مدى ، ومشاعر وأحاسيس معينةيمتلك 
 8
. 

في " أحمد الشايب "من خالل ما ألفه األسلوباول تحديد مفهوم ، حجانب ذلك عمال آخر إلىونجد      

و طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها ، أو طريقة ابإنشاءة، أن طريقة الكتابأ:" يقول إذ، "األسلوب "كتابه

"عن المعاني قصد ابإيضاح والتأثيرللتعبير بها 
 4
. 

هو الصورة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني ونظم ي، فينصب تعريفه لألسلوب على العنصر اللفظ     

ه يبدو أن منطلقو ،و العبارات اللفظية المنسقة ألداء المعانيل، أالكالم وتأليفه ألداء األفكار وعرض الخيا

 .أوسع أفقا وأدق فهما

 األسلوبفلقد استخدم مصطلح ، تعريفات مختلفة األسلوبنجدهم عرفوا ، فالغربيين إلىا انتقلنا إذأما      

ورد ألول مرة في اللغة ، وGRIMMي معجم ر، ففي النقد األلماني منذ أواخر القرن التاسع عش

دخل القاموس الفرنسي كمصطلح سنة ، ولقاموس أكسفورد، طبقا  86 نجليزية كمصطلح سنة ابإ

 8  
 4
. 

 لذا ال، ونفسه ابإنسانهو  األسلوب :"بقوله األسلوب Buffon" "بوفون "وعرف اللغوي الفرنسي     

 le style est L'homme même ":"يقابله في الفرنسية الذي، و"يمكنه أن ينتزع أو يحمل أو يهدم

 .فردانيةسمة شخصية  -نإذ-فهو

"األسلوب هو التعبير عن معالم الروح:" يقول، فتعريفا جديدا لألسلوب "شوبنهاور " ليقدم     
  

هذا و، 

 األسلوبن إ: هقدم بديال بقول الذي -الفرنسي الشاعر -"مارسال بروست "م يلق قبوال لدى، لالتعريف

 . مسألة ثقافةل، الرؤية خيا نه مسألةتماما كاللون بالنسبة إلى الرسام، إالكاتب  إلىبالنسبة 

يرى أن  الذي" هوتمان "خير مثال تصريح، وهناك تعريفات حديثة العهد ذلك، إلى ضافةبابإ     

"هي لون من اللغة األساليب"
  

مرتبطة مع طموحات النحو التوليدي والتحويلي  األساليبوصياغة هذه ، 

على المستوى التركيبي استعماال متنوعا لتحويالت محددة توصل  األسلوبشرح  إلىيسعى بدوره  الذي

 .أوجه تعبيرية إلى

                                                
 . 8، 8، ص  44 ،  دمحم عبد المطلب، البالغة واألسلوبية، مكتبة لبنان، بيروت، ط  -  
 .85المرجع نفسه، ص  -8 
 . 4، ص 448 ،  الشروق، ط ، دار(مبادئه وإجراءاته) صالح فضل، علم األسلوب -4 
 . 4المرجع نفسه، ص  -4 
 .4 ،4 ، ص  44 ،  خالد محمود جمعة، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط :فيلي ساندريس، نحو نظرية أسلوبية لسانية، ترجمة -  

 .  ،  المرجع نفسه، ص    -
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 هو شكل من أشكال استعمال بدائل لغوية مناسبة ومحددة األسلوب" ركز على أني ليرد تعريف آخر،     

األخرى كل يز مقارنة بالنصوص لمتم، انه شكل من االستعمال الموحد نسبيااستعماال متواتر األغراض، إ

"مرة
  
. 

هو  األسلوب :"قوله، بيربط بينه وبين التفكير، وعنده يمثل طريقة للكتابة األسلوبف" بير جيرو "اأم     

"طريقة للتعبير بوساطة اللغة
  
. 

تقديم  إلىهي تعاريف تطمح ، وبدقة األسلوبفهم  إلى -من منظور منهجي -تسعى هذه التعريفات     

وتتآلف وجهات النظر وتمكننا من إيراد تعريف اهرة بكل األشكال التي تظهر فيها، وصف شامل للظ

يبوئ الخطاب منزلته األدبية الذيعلى أنه النسيج النصي  األسلوبشامل لمصطلح 
 5
. 

من حيث هو ظاهرة لغوية نشأت عن  األسلوباالهتمام ب "بأن" عبد المالك مرتاض"كما علق      

مصطلح  إلىالتوصل  إلىاستعمال اللغة وتقليبها وتحميل ألفاظها بالمعاني الجديدة في كثير من األطوار 

وهو ،   8  على الرغم من أن هذا اللفظ كان قد عرف في ألمانيا سنة ،وليد القرن العشرين ،ألسني جديد

"يةاألسلوب
 6

حد بعيد بالجهود اللغوية التي  إلىارتبط ، وعلى أرضية متغيرةأسس  الذي المصطلحهذا ، 

 .لعلم اللغة الحديث "دي سوسير "إلى أن نظر، سادت في القرن العشرين

 ؟ يةاألسلوبفما هي 

في إال  معنى محدد إلىعند الغربيين لكنها لم تصل  خالل القرن التاسع عشر، يةاألسلوبظهرت كلمة      

، تعني طريقة الكالم styleكلمة ، واألسلوبعلم ، وارتبطت بأبحاث علم اللغةو ،أوائل القرن العشرين

ثم أخذت  ة،كان يستخدم في الكتاب بمعنى عود من الصلب، Stylusهي مأخوذة من الكلمة الالتينية و

الكلمة تطلق على التعبير عن الكاتب
  
. 

 "styleنقف على دال مركب جذره أسلوب ة،استقرت ترجمته في العربي الذي المصطلحوانطالقا من      

، نساني ذاتيذو مدلول إ األسلوبفأبعاد الالحقة، األصل تقابل انطالقا خصائص ، و"ique"والحقته

 .بالتالي الموضوعي، والالحقة تختص بالبعد العلماني العقلي، وبالتالي نسبيو

 :مختلفينتندرج تحت مفهومين ي، فا حاولنا تحديد معناها االصطالحإذأما   

 .خاصة في ميدان الخطابة عند القدماء، ودراسة الصلة بين الشكل والفكرة - 

هي تتمثل في بحث الصالت التي تربط بين ، وياألسلوبو دراسة النقد ، أاألسلوبة الفردية في الطريق - 

 .التعبيرات الفردية أو الجماعية

                                                
 .5 المرجع نفسه، ص  -  
 . ، العدد 5، مج  48 فصول، الهيئة العامة المصرية،صالح فضل، علم األسلوب وصلته بعلم االلغة، مجلة  -  
 . 4، 4، ص  48 ط، .توفيق الزبيدي، أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، الدار العربية للكتاب، تونس، د -5 
 .58 ، ص  48 ط، .عبد المالك مرتاض، األلغاز الشعبية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د -6 
 .85 عبد المطلب دمحم، البالغة واألسلوبية، ص   -  
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.األسلوبتعني بداهة البحث عن األسس الموضوعية بإرساء علم  يةاألسلوبف     
 8
 

أسس قواعده النهائية باعتباره يدرس ، وكعلم يةاألسلوبأسست على يديه  الذي "شارل بالي "وحدد     

ما يقوم في اللغة من وسائل تعبيرية تبرز  يةاألسلوبإن معدن :" جسد ذلك بقوله، والعناصر المنظمة للغة

ن تنكشف أوال وبالذات في اللغة إذهي ة، فل حتى االجتماعية والنفسي، بالمفارقات العاطفية والجمالية

"يالفنالشائعة التلقائية قبل أن تبرز في األثر 
 4
ي من الدرس البالغي في الثقافة األسلوبونقل الدرس  ،

ي أو األسلوبصار يعرف بميدان الدرس  ل،ميدان مستق إلىتأثير من اللسانيات منهجا وتفكيرا ة، بالغربي

يةاألسلوب
 4
. 

قد أصبحت اليوم ا، فعلما لسانيا نقدي يةاألسلوبعلى استقرار " ستيفن أولمان" يؤكد 446 وفي سنة      

، يد ومناهجه ومصطلحاته من ترددلولعلى ما يعتري غائيات هذا العلم ا من أكثر أفنان اللسانيات صرامة،

فضل على النقد األدبي واللسانيات معا يةاألسلوبسيكون للبحوث و
  
. 

النص يضمن ، فعنده هو النص في حد ذاته يةاألسلوبأن موضوع الدراسة " مايكل ريفاتير "ويضيف     

إنه ، فشارة مثالكابإ اللغوية،ألن الكاتب فاقد لوسائل التعبير غير ، ونوعا من التواصل بين الكاتب والقارئ

 األساليبمن جملة هذه ، وهدف التأثير في أكبر عدد من القراءب، بعليه استخدام ما يمتلك من صيغ وأسالي

المبالغة واالستعارة، والتقديم والتأخير
  
. 

مستويات عن بقية ي الفنالبحث عما يتميز به الكالم  "بأنها يةاألسلوبفقد عرف " رومان جاكبسون "أما     

"ون ابإنسانية ثانياالفنعن سائر ، والخطاب أوال
  
. 

 انظري اجانب األسلوبنجد أن لعلم  ،يةاألسلوبو األسلوبحول  -السالفة الذكر -انطالقا من المفاهيم     

من غير أي  الجانبين معا، إلىلإلشارة  يةاألسلوبأن السائد عموما هو استعمال مصطلح ا، إال يوآخر تطبيق

، قواعد العلم اللغوي إلىيستعمل لإلشارة  األسلوبأن ، إال وعلى الرغم من هذا االستعمالتفريق بينهما، 

تعنى بدراسة  يةاألسلوبوأن الدراسة القواعد التطبيقية لألسلوب،  إلىلإلشارة  يةاألسلوبتستعمل و

يكتسب الخطاب خصائصه ي، لوتأثير فن أداء إلىالخصائص اللغوية التي تنقل الكالم من مجرد ابإبالغ 

 .يةالشعرة، والتعبيري

 :المرجعية التاريخية لألسلوبية -1-3

 (ياألسلوباتجاهات البحث  ):يةاألسلوبأهم اتجاهات  -أ  

 :وتمايزت بين أنواع عديدة نذكر منها يةاألسلوبلقد اختلفت اتجاهات      

                                                
 .  ، ص  48 ،  عبد السالم المسدي، األسلوبية واألسلوب، المطبعة التونسية، ط 8  -

 .  المرجع السابق، ص  4  -
 .   دمحم عبد المطلب، البالغة واألسلوبية، ص   -4 
 .  عبد السالم المسدي، األسلوب واألسلوبية، ص  -  
 .4  ، ص 444 ،   دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط -الرؤية والتطبيق -العدوس، األسلوبيةيوسف أبو  -  
، 5، مج48 أحمد درويش، األسلوب واألسلوبية، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، -  

 .66، ص  ، العدد
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 :التعبيرية يةاألسلوب -1

ل ، بوالتي تركز على وقائع التعبير اللغوي -وهو من المؤسسين لألسلوبية -"بالي "وتعرف بأسلوبية      

هي تختلف عن الدرس ، وو المثارة فيه، أدراسة القيم التعبيرية اللغوية الكامنة في الكالم إلىتهدف 

الكالم في مقولة  إلىل تمتد ب ؛المتعارف عليها ط التقليديةنماتقف عند األ البالغي القديم في أنها ال

تالحظ العالقة القائمة بين المحتوى الوجداني ، لتقف على نحو خاص أمام الكالم المنطوقة، والالمتناهي

جاء عليه الكالم الذيوالتركيب 
  

فانصب اهتمامه على القيم العاطفية والتغيرات اللغوية على مستوى ، 

 .اللغة

 :البنيوية يةاألسلوب -2

وقامت على دراسة ، "دوسيسور "امتداد لما جاء به ة، وفي الوصفي" بالي "امتداد ألسلوبية وهي      

، بوصفه طاقة كامنة في اللغة األسلوباالنتقال بوجود فروقات بين دراسة  إلى، الفرق بين اللغة والكالم 

وقد أخذ هذا  "فرق بين مستوى اللغة ومستوى النص، ي أن هناك ه، أالعقلي في ذات األسلوبدراسة و

ناتج  قدرة قوة، )، و(نص نظام، )و، (رسالة رمز، )التفريق أسماء ومصطلحات في الدراسة البنيوية فهو

تبقى ، واألسلوبات على اختالفها تنم عن مفهوم متقارب في دراسة اللغة والمصطلحأن هذه إال  ،(الفعل

"اللغوية والنقديةت بين الدراسات مدرسة البنيويين رمز المدرسة الحرة زاوج
 5
. 

 :األدبية يةاألسلوب -3

كارل  "من أهم روادها، وفي القرن العشرين األسلوبوهي أسلوبية ذات تأثير تاريخي في علم      

، دراسة األدباء منهجا في" ليوسبيتز "وأنش،، (اذالم، وين، أمن :)عن األسئلة مثل تهتم بابإجابةفوستر، 

على إثره مدرسة أمريكية جديدةوتكونت أثار جدال شديدا  الذيو
 6
. 

 :اإلحصائية يةاألسلوب -4  

ذا يعد ، لعبارة عن مجموعة اختبارات المؤلف األسلوبوترى أن وتعتمد على المعايير ابإحصائية،      

ل يكاد ينفرد بقابليته ألن ، بوتمييز الفروق بينها األساليبضوعيا يتيح تشخيص ابإحصاء معيارا مو

قد توزع استخدام ، ونفسه األسلوبغض النظر عن مفهوم ، بيةاألسلوبيستخدم في قياس الخصائص 

قياس الخصائص العامة المشتركة في  إلىحدهما يهدف أ: نابإحصاء في دراسة اللغة على اتجاهي

هذا األخير أواله ، واألساليبة بين الخصائص الفردية الفارق إلىاالستعمال اللغوي واآلخر هدفه التوصل 

ال يستغني أحدهما عن ، فاألسلوباالتجاهين متكاملين في دراسة ، وعنايتهم واهتمامهم األسلوبدارسو 

اآلخر
  
. 

                                                
 .48، ص ـه6   ،  ط منشورات ليبيا، مفاهيمه وتطبيقاته، :لم األسلوبع دمحم كريم الكواز، -  
 .44 ،44المرجع نفسه، ص  -5 
 . 4 ص  المرجع نفسه، -6 
 .45 ، 4 المرجع نفسه،ص ص   
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ركزت ة، فاختلفت االتجاهات ومنحى الدراس، واألسلوبجهودها لدراسة  يةاألسلوبركزت االتجاهات      

عن الحركة األدبية في  ةبقيت بعزل، فالعاطفي والكالم المنطوق فقطالمدرسة التعبيرية على المستوى 

أما البنيوية في قلب الحركة األدبية،  ي حين انغمست المدرسة، فأوروبا والعالم في القرن العشرين

لغة اابإحصائية أهمية ب يةاألسلوبتأخذ ، لنظرية متكاملة في النقد اللغوي إلىاألدبية فقد تحولت  يةاألسلوب

 .التمييز بين السمات النقدية في

 :يةاألسلوبأهم مجاالت  -ب

ات الشائعة في البحث المصطلحتى أن ، حبالموضوعية واالبتعاد عن الذاتية يةاألسلوبتتسم المناهج      

من مختلف فروع العلم كالكيمياء والفيزياء  يةاألسلوبعلمية استعارتها  تهي مصطلحا إنماي، األسلوب

 ...والرياضيات وغيرها

 :في ثالثة مجاالت رئيسية وهي يةاألسلوبتتحدد مجاالت      

 :النظرية يةاألسلوب: المجال األول

تفسير  إلىتطمح ، والتنظير لألدب من منطلق اللغة المستخدمة في النص األدبي إلىوهي التي تسعى      

اللسانيات   هذا ما يجعل لها التعديل المطلق على، والخطاب ابإبداعي باالعتماد على مكوناته اللغوية

إرساء القواعد النظرية التي ينطلق منها الناقد لتحليل  إلىالنظرية تهدف  يةاألسلوبفبمختلف فروعها، 

النص
 8
. 

 :التطبيقية يةاألسلوب: المجال الثاني

من حيث أنه شكل فني يبني المنشئ عن  إظهار خصائصه وسماته،، وتعرية النص األدبيوغايتها      

التطبيقية تعاني من  يةاألسلوبا كانت إذ، وطريق ابإقناع والتأثير ومدخلها في التطبيق هو لغة األثر األدبي

يكون منعدماكما أن الترابط بين كال المجالين التنظيري والتطبيقي يكاد  ا،تعدد اتجاهاتها وتشعبه
 4
. 

 :المقارنة يةاألسلوب: المجال الثالث

ة، بد من وجود عنصر أو عناصر مشترك ال، وحضور نصين فأكثر يةاألسلوبتقتضي عملية المقارنة      

كاالشتراك في الموضوع أو الغرض العام مع االشتراك في المؤلف  و اشتراك بين النصوص المقارنة،أ

 .االشتراك في المؤلف مع االختالف في الموضوع أو الغرض أو حسن الكتابةو ، أأو عدم االشتراك فيه

هي لهذا تختلف ، ووال تتجاوزها المقارنة تحصر نفسها في إطار اللغة الواحدة يةاألسلوبأي أن      

ة و في آداب أم، أيدرس عالقات التأثر والتأثير بين اآلداب العالمية الذياختالفا بينا عن األدب المقارن 

و في نطاق اللغة الواحدة، أبعينها
54
. 

 .يةاألسلوبأهم مجاالت  -نإذ -مثلت هذه     

                                                
 .5 ،.  ص ،  44 ط، .د مصر، مكتبة اآلداب، القاهرة، فتح هللا سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، -8 
 .5 ص  نفسه،المرجع  -4 
 .5 ص  المرجع نفسه، -54
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 :المجانسة لها بالعلوم األخرى في عالقتها يةاألسلوب -3

وهي  -البالغةو يةاألسلوبنجد تداخال بين ، فوالعلوم األخرى يةاألسلوبتعددت وتشابكت  العالقات بين      

ا فقط على نسوف نركز حديثي، وبينها وبين النقد األدب، وواللسانيات يةاألسلوبوبين  -موضوع حديثنا

عد أن استجلينا الماهية ، بلنردف قوال حول ما سبق ذكرهائتالفا واختالفا،  البالغةو يةاألسلوبعالقة 

لنحاول تتبع نقاط االلتقاء  -لتكون المهاد النظري لدراستنا -والنشأة والتطور والتاريخ المصطلحو

 .البالغةب يةاألسلوبواالختالف التي تربط 

 :البالغةو يةاألسلوب -

إن المتتبع لمسار الدراسات اللغوية العربية القديمة يلحظ تقدمها وسبقها على مجمل الدراسات      

ي، الدرس البالغي الغربأما زءا مهما من الدرس اللغوي العام، يعد الدرس البالغي القديم ج، لالبالغية

 .جزءا من الدرس البالغي ت اللغوية، لذلك عد الدرس اللغويكان متقدما على الدراساف

أن إال  ب،عالقة وطيدة تتمثل في أن محور البحث في كليهما هو األد البالغةو يةاألسلوبفالعالقة بين      

 .المنظور البالغيي عنها في األسلوبهذا األدب تختلف في المنظور  إلىالنظرة 

هي ال تنطلق في بحثها ، ولوجود األثر األدبي وجودها تال  ، فمع النص بعد أن يولد يةاألسلوبتتعامل       

كما أنه ليس من شأنها الحكم على قيمة العمل المنقود بالجودة أو  عن قوانين مسبقة أو افتراضات جاهزة،

ة هي من حيث النشأ، ومعايير ومقاييس معينة إلىد في حكمها على النص فتستن البالغةما ، أالرداءة

غايته  إلىتقديم الشكل األدبي حتى يصل  إلىموجودة قبل وجود العمل األدبي في صورة مسلمات تهدف 

 .بث الجماليات في النص األدبي، والتأثير وابإقناعإيصال الفكرة أو المعنى و إلىيسعى ، والمرجوة

أي حد راعى  إلى، وتحكم بمدى مطابقته لما قعدته وقننتهه، لالواقع تقوم بتقييم إلىوبعد خروج النص      

، هدف تقويمي قبل خلق العمل األدبي :هدفين لبالغةلويعني هذا أن احبه القواعد البالغية وقوانينها، ص

 .أدبي مبحوثمن خالل عمل إال  ي ال يتماألسلوبكما أن البحث  هدف تقييمي بعد خلقه،و

قد انطلق البالغيون العرب في تعريف بالغة الكالم بأنها مطابقة ، فالبالغةوأما في تحديد مفهوم      

ين طريقة الصياغة وأقدار سماعية، يرون أن المخاطب يوائم ب، فاألسلوبما في ، أالكالم لمقتضى الحال

جعلت هذا الحضور شرطا ضروريا  ةياألسلوبأن إال  ة،فكالهما يفترض حضورا في العملية البالغي

يبعث الحياة في النص بتلقيه  الذيي هو األسلوبل إن المتلقي من المنظور ، بالكتمال عملية ابإنشاء

 .وتذوقه

يعني  الذي "مقتضى الحال "جانبا واحدا من جوانب متعددة لمفهوم إال  المتلقي ال يشكل، فالبالغةأما      

مقام ، ومقام ابإطالق يباين مقام التقييد، ور يباين مقام التعريفيفمقام الكالم التنك :أن مقامات الكالم متفاوتة
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مقام الفصل ، ومقام القصر يباين مقام خالفه، ومقام الذكر يباين مقام الحذف، والتقديم يباين مقام التأخير

مقام الغبيكذا خطاب الذكي يباين ، ومقام ابإيجاز يباين مقام ابإطناب، ويباين مقام الوصل
5 
. 

ل في نطاق الشكل تميز ، بعلى ثنائية األثر األدبي بمعنى الفصل بين الشكل والمضمون البالغةقامت      

 .كما تفرق بين فصاحة المتكلم وبالغته فصاحة المتكلم،، وبين فصاحة المفرد وفصاحة الكالم البالغة

فشل المتكلم في  إلىإفساده يؤدي ، وة التبليغمثل المتلقي من المنظور البالغي ركنا هاما في عمليوي     

، ال مجال للفصل بينهماه، وأن النص كيان لغوي واحد بدواله ومدلوالت يةاألسلوبفي حين ترى التوصيل، 

 .األول مفض لآلخرف

هذه الثنائية  ن،العربية القديمة يدرك قيامها على جدلية ثنائية الشكل والمضمو البالغةإن المتمعن في      

ما يتصل ببناء الجملة وصلتها بما قبلها وما ة، والتي تفرعت عنها مباحث منها ما يتصل باللفظة المفرد

 .منها ما يتصل باللفظ ومعناه، وبعدها كما في مباحث الفصل والوصل

 إلىيث انقلب ، حلم يستمر طويال الذيهذا المنهج  ي،وقامت معظم هذه المباحث على أساس وصف     

 البالغةخاصة في دراسة  ه،تصور البالغيون أنهم قد استوعبوا مجال القول وفنونة، ومعيارية خالص

ي الفنالخطاب  إلىليتجهوا مطابقته لحالة المخاطبين، ه، وتنوع، وللتركيب اللغوي من حيث أدائه للمعنى

وأتاح هذا القصور لألسلوبية الحديثة أن تكون الوريث  -يةاألسلوبكما فعلت  -دون الخطاب العادي

إقامة بناء علمي يبتعد عن الشكلية البالغية ة، ووتتجاوز الدراسة الجزئية القديمللبالغة القديمة، الشرعي 

وتهتم الدراسة كادت تطغى على كل قيهما الجمالية، بتعريفات  التي أرهقتها مصطلحات البالغيين

ذلك ا، لمن خالل وجودهإال  بمقتضاه ال تتحدد لألشياء ماهياتها الذيي، لوجودبالتصور ا يةاألسلوب

 . ي معبر عن تجربة معيشة فردياالفنأن األثر  يةاألسلوباعتبرت 

كعلم للتعبير ونقد لألساليب  الجديدة في دورها المزدوج، البالغةأصبح هو  األسلوبوعندما شب علم      

بأهدافه ليظهر العلم الجديد ، ل أخذ ينمو ببطء تدريجي، بكن هذا الدور لم يتكون مرة واحدة، لالفردية

، أن الجودة قد فسرت طبقا التجاهات مختلفةإال  ،عرفت منذ القدم بأنها من القول الجيد البالغةفومناهجه، 

نوع من  إلى البالغة تحولتبهذا ة، والمفعم بالمحسنات الجمالي أخذ الشراح يفسرون القول الجيد بأنهف

يزمستوى أسلوبي مم إلىترتفع فيها سالمة القول النحوية  دراسةين أصبحت ، حالنحو المتقدم

                                                
 .8 ،  ص  ،فتح هللا سليمان، األسلوبية - 5
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وممتاز
 
. 

بل  -المالحظ أن حظها من العلم يوازي من، فهي علم أسلوب األقدمين البالغةا كان قد قيل بأن إذو     

كثير من تحليالت التراث البالغي المتصلة بمضمون ، فتصورات العلوم األخرى -بعض األحيانيفوق في 

التعبير تضاهي المنطقة التي يغطيها علم اللغة الحديث من قضايا تتصل باللغة والفكر والفصاحة وبأشكال 

أيضا صور الفكر  كما يشمل النحوية،، والمعجمية، ولصوتيةا: مما يشمل جوانبه الثالثة القول وتكوينه،

جة في نزعتها ذافي بعض األحيان س البالغةربما تبدو ، ووأجناس األدب ومواقف البلغاء ومقاصدهم

فبقدر اتساع ، "العلم "كنها بالرغم من ذلك من أحق العلوم القديمة تسميتها بتسمية، لالتعقيدية الصارمة

لمنطق بقدر ما تمثل دراسة منظمة لوسائل مالحظتها ودقة تحاليلها وتعاريفها وقوة تصنيفها وخضوعها ل

تكمن أهميتها في أنها تعكس تصورا عن  ال، ولها أية دراسة أخرى معاصرة لهاتعد ة، الاللغة التعبيري

ج الفكرية السائدةذال في أنها فلسفة حية وتراثا ثقافيا تتجلى فيه النم، باللغة واألدب فحسب
 
. 

إن علم ا، فقد ترك فراغا كبيرة القديمة التقليدية من الدراسات ابإنساني البالغةا كان اختفاء إذو     

قد قطع شوطا بعيدا في هذا المضمار بمراعاة شروط البحث ، ولملء هذا الفراغتقدم  الذيهو  األسلوب

يث حرص على تزويد الباحث األدبي بأدوات دقيقة حساسة ال يمكن أن تقوم بدورها ، حالعلمي في اللغة

يحفزه  إذ، صلة حميمة باللغة األسلوبكما أن لعلم  ي،الفعال ما لم تنسق مع بقية الجوانب في النقد األدب

 .ي عصر تتجه اهتماماته وجهة عملية مضادةي، في ابإنساني في ابإنتاج اللغوالفنعلى العناية بالجانب 

لغوية واألدبية في مجال التعليم يساعد على ملء الفجوة بين الدراسات ال -نإذ -األسلوبفنمو علم      

الوحدات الجوهرية الشاملة التي يهدف إليها النقد المتكامل في  إلىبفضله يمكن الوصول ، ووالبحث معا

تحديد تأثيره الجمالي إلىيصل من ذلك ، لتغطيته لمختلف مستويات العمل األدبي بنيويا
 
. 

 يةاألسلوبا تبنينا مسلمات الباحثين والمنظرين وجدناها تقرر بأن إذ:" قول المسدي، يوعود على بدء     

"ها الشرعيووريث البالغةوليدة 
 

هي د للبالغة ونفي لها في نفس الوقت، واأللسنية امتدا "ليردف القول، 

"لتواصل وخط القطيعة في نفس الوقتلها بمثابة حبل ا
5

 . فما يفرق بينهما أكثر مما يجمعهما، 

، حاولت تجنب اقتصارها على الدراسة الجزئية "علم جديد نسبيا وقد يةاألسلوببعض العلماء أن  أىرو     

هذه الدراسة البالغية ، وهو في حكم الجملة و ما، أالجملة الواحدة إلىثم الصعود  تناول اللفظة المفردة،ي

"اة نقد في تقييم األعمال األدبيةكانت يوما أد
6
. 

                                                
المؤسسة الجامعية للدراسات  -السلطة -العالقة -المفهوم -لخطاب والنصي، اعبد الواسع الحميرو.    ،6  ، ص علم األسلوب فضل صالح، - 

 .، الباب األول والثاني ط والنشر، بيروت،
 .   ص  المرجع السابق، - 
 . 8 ، 8 ص المرجع نفسه،  - 
 .8 ص  عبد السالم المسدي، األسلوب واألسلوبية، - 
 .8 ص  المرجع نفسه، -5
 .68 ص  دمحم عبد المطلب، البالغة واألسلوبية، -6
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إال أنه يمكن -والتي سنوردها  -يةاألسلوبو البالغةالتي تفصل بين وبالرغم من الفروقات الجوهرية      

تتقلص في مباحثها حتى ال تعدو أن تكون  يةاألسلوبحد أن  إلىرصد العالقة الوطيدة التي تربط بينهما 

وصفها ا، بكله البالغةتنفصل أحيانا عنه لتتسع حتى تكاد تمثل ي، ومن نموذج التواصل البالغ اجزء

بالغة مختزلة
 
. 

في بعض القضايا الهامشية ، وفي موضوع العلم في حد ذاته يةاألسلوبو البالغةتتواشج  :نلخص فنقول     

أنهما تنفصالن إال  ،بالتحليل بعض القضايا البالغية في الخطاب األدبي يةاألسلوبا تناولت إذخاصة 

 -كما أوردها نور الدين السد -اختالفات جوهرية نلخصها إلىيتحول تآلفهما في موطن العلم ، لوتختلفان

 :كاآلتي "وتحليل الخطاب يةاألسلوب "في كتابه

 :البالغةعلم  -1 

 .علم معياري البالغة -

 .يرسم األحكام التقييمية  -

 .ي غرضه تعليمي، أتعليم مادته وموضوعه إلىيرمي   -

 .ي أن وجودها سابق على األثر، أمسبقة أنماطيحكم على الخطاب األدبي بمقتضى   -

 .يقوم على تصنيفات جاهزة  -

 .خلق ابإبداع بوصايا تقييمية إلىيرمي   -

 .يفصل الشكل عن المضمون  -

 .يعد االنزياحات وغيرها من الظواهر مستقلة تعمل لحسابها الخاص  -

المركبة ة، وتقول بهجر األلفاظ غير الفصيح، وام األصول في تركيب اللفظتهتم بفصاحة األلفاظ وانسج  -

 .من أصوات متفاوتة في المخارج والصفات

 .طلق األحكام القيمية على أجزاء الخطابت  -

المكونة للخطاب دون البحث فيما تفضي إليه من بناء وتناسق في شكل  ةالعناصر البالغي إلىشير ت  -

 .الخطاب ودالالته

 .-التعبيرية يةاألسلوبتتفق مع  -حدد الفروق بين األجناس األدبيةال ت  -

 .تبحث في قوانين الخطاب األدبي فقط  -

 .حدد السمات المهيمنة على الخطابال ت  -

 .درس الخطاب األدبي في شمولهلذلك ال تة، وعتمد مقاييس شكليت  -

 .درس الخطاب األدبي دراسة جزئيةت  -

 :يةاألسلوب -2

                                                
 .     4 ص ،  44 ،  ط نجد للنشر، بيروت، فرحان بدري الحربي، األسلوبية في النقد العربي الحديث، - 
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 .علم وصفي ينفي عن نفسه المعيارية -

 .غاية تعليمية إلىسعى ال ت -

 .تحدد بقيود منهج العلوم الوضعية أي أن وجودها يلي األثر -

 .تعليل الظاهرة ابإبداعية بعد أن يتقرر وجودها إلىتسعى  -

 .ال تقدم وصايا لكيفية ابإبداع األدبي  -

 .ال تفصل بين الشكل والمضمون -

 .تعمل في عالقة جدلية لحساب الخطاب كلهة، وياحات عوامل غير مستقلتعد االنز  -

 .تحللها وتحدد وظائفها، وتدرس األلفاظ والتراكيب الفصيحة وغير الفصيحة في الخطاب -

 .ال تطلق أحكاما قيمية على أجزاء من الخطاب أو كله -

وتناسقا وانسجاما وتكامال مع الشكل تبحث فيما يفضي إليه بناء ا، ومكونات الخطاب جميعه إلىتشير  -

 .والمضمون

 .تحدد الفروق بين األجناس األدبية -

 .ومكوناته البنيوية والوظيفية يتبحث في قوانين الخطاب األدب -

 ،تهتم بالسمات األدبيةب، وتحدد السمات المهيمنة على الخطا -

 .هو أدبي وغير أدبي ذلك تفرق بين ماا، لبالشمولية في تحليل الدوال ومدلوالته يةاألسلوبتتسم مقاييس  -

تدرس الخطاب األدبي دراسة شمولية من حيث الظاهر والباطن -
 
. 

، القول أن لكل علم مصطلحاته وخلفياته المعرفية ومنهجه في الدراسة أيضا إلىوفي الختام، نصل      

 ما االلتقاء واالختالف، وومبادئهه أسسه ، لات لكنها جميعا تنشد واقعا معرفياالمصطلحتختلف المفاهيم وو

 .ها ودالالتهاهيكون لها كنا، لتمهيد لمعرفة جديدة وتأسيس لهإال 

                                                
 .لفصل الخاص بعالقة األسلوبية والبالغة، ات.د  ط،.د لجزائر،، ادار هومة ، ج الدين السد، األسلوبية وتحليل الخطاب،نور   -
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لبحشةةزيّ ف بكقحّةةلف لّمةةزلفف لإلمِ زيّةة ف  ةةل لبكةة نف  وقةة  لتّّتةةللُر ِةةن لديةة رف لبقزآنيّةة ف أدبّةة إ إلبقةة  ف لبّ ةة  ف موةةو 

 .لبِم بيّ رف لبحالغيّ ف بوث لفف  ل لبقزآنف 

ىنِةة زف لبحثةة ف ِحكةة ئإ  ِك اةةيحف ِع ةةو لبثةة لفف بغةة إ ولاةةطال إ   وقةة  لمكمةة ُر موةةو ِةة يلٍ ِكك ِةةٍل  ةةل     

ِة بّزٍ وف ىبةو أهةّمف لبمعة ٍم لبوّغ يّة   بةّم ِحية نف لبسةزاف ِةينل لبثة لفف لبمقصة دف ولبِة ،ف ولبم ة َزة  وِعة   بةة ل 

اةمن ىاة فف  ل نطالا ىبو دفلم ف ِالغ  لبث لف  ل م ٍد ِن لدي رف لبمة   ة ِش هٍ  موةو لبق ةيّ  لبمق ِّة ف 

لبحث ف لبع ّم  ِ ّ هإ  ىبو لبمع نل لإلٍم بيّ  ولبكّسسيزيّ  بآلي رف  ِ  مكم دف موةو ِكةبف لبكّسسةيز ولبّشةزف  و ةل 

 . آ ز لبحث ف ِ ت  زيصإ  موو ىم لد  صيوٍ  ِ ب ّك ئلف لبّكل ت ّاوُت ىبيي   ل مي اف لبحث ف 

 

 

Abstract 

Eloquent dialogue in the Holy Quran  

Atef Khalf Suleiman Ayayadh 

    The importance of research to focus on the subject as the best means of communication 

between people dialogue, and the most appropriate way to highlight the opinion and discuss 

it, thus achieving emotional tranquility among the people, has singled out the Koran 

dialogue, first as a tool to propagate and transmit the tolerant message of Islam at the hands 

of the prophets, on the other hand it has a first Koran dialogue extremely important in the 

narrative of the previous stories of Nations, and in clarifying issues of belief, and the 
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creation of the human psyche to accept the miraculous secrets of the universe, has taken 

from Quranic verses evidence to shed light on the aesthetics of rhetorical dialogue in the 

Koran. 

   Has adopted an integrated approach in achieving Find a beginner meaningful dialogue to 

clarify the language and idiomatically by reference to the most important language 

dictionaries, and a statement on the difference between the meaning of dialogue and debate 

and debate, and then starting to study the eloquence of dialogue in a number of verses taken 

as a witness on the case provided within the framework of the overall search, alluding to the 

overall meaning and explanatory signs, depending on the books of interpretation and 

explanation, and in the last search I was careful to prepare the outcome of findings in the 

context of research. 

 

 

 

 :مقّدمة البحث

لل لبثف لُف  ل لبقزآنف لبكزيمف ِةمو ٍب ِالغّلٍ  ل ِايٍز ِن لبم لانف لبّكل شليف لرل نللمإ   ط ِيًّة         كُعلمف بق  لمل

ِّ ف وىبلحل رف لب ّبيلف  وا  إ ىبو تزميخف لبثقيق ف  ل لّ هة نف  وِية نف لّمة  ف لبّةلي  و ال إ  مقويًّ   ل ىق ِ ف لبث

ةلُ لبّةلي موّةمل لبحشةزيّ  قةيمل لإلنسة نيّ  لبّسةمث ف لبّكةل تحعةُِ فيلتل  ُِ ُ  مويلف بغ ُ لبقزآن لبّكل هةل بغة ُ لإلمةالمف وِ ي

"لإلاةةةالفل بو ّةةة  ف أٍمعةةةين ِكةةةّل  كمةةةٍ  وفويّةةةٍ  وبةةةيٍن " لِّةةنل  ةةةل لب ،سةةة  ف  وتثقّةةةلُ 
( )

  وتحةةة ، لبّسةةةكي  ل 

 .ُ   ب ل ِوّل لبث لف لإلق  ملّ ول امة  نل ول فتي فل  يم  ِينل لب ّ  ف  وِحع

؛ بكزميخف ِح أف لبث لفف       وق  تِوّو أمو ُب لبث لفف  ل لبقزآنف  ل تص يزف قص  لّّوبين ِن لِّمف لبّس ِق ف

 ل دي    لإلمالِّل لبث يفف لب ّلمل ىبو لبكّ لالف ولبكّع ففف ِمقصٍ  شزمّلٍ يثقُّل غ ية ل لبكّعة ي ف ِةينل لب ّة  ف 

ِف ومم فتفي    يُ  يق ُ، تع بوول مكتال لل﴾:فف   ال لّف لئفلل بفكلعل لفل ُ ل قلحل  ِإ  ول ُمل شُعُ ل ِل علول ل  ٍل ﴿ ول
( )

. 

ولبث لُف لب ّ اُل   ِ َّ أنل يك نل ِث ّدإل ِ  لِطل دم  لبقزآُن لبكزيُم ىبيي   و  َّ موو ل بكللمف ِية   وِةن      

ة  وه د إة  يكقحّوُةلُ لد ةزونل   ثسةُن  هلهف لبّ  لِطف تثوّلل لبمز ف ِصس رٍ  يإ ٍّ ل ِ ّة  إ وِ  تِعةُل ِةن  ة لفهف  ة لفإ

ىِ ل ف لبّزأيف وتيليُب لبق ،ف ِن شةنفلف ت ميُم بغة ف لبثة لفف ول فتقة  ف ِمسةك لهُ  وِةلب ل لبكّثّصةُن ِة بعومف ولّدبّة ف 

ل نثةزلفف ولبكّطةّزفف لبسكةزّي  ِةلل لّ ةلف لب لقعيّ  ولبم اة ميّ ف لبحعية ة مةن لبكّكوّةفف ولبكّصة ّلف ولبِمة دف  و

هُ موةةو أمةة ٍ  فلمةةخٍ ِةةيٍّن وِعيةةٍ  مةةن ل بكحةة  ف  ِعةةينف ل مكحةة فف ولّهّميّةة ف لبكّةة ّفّج  ةةل ت ٍيةةلف لبثةة لف  وِ ةة  ل

ِف ول نثي زف    .ولبغم 
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فل ) وتث ي ُ ِسي مف لبثة لفف ِح ةلع موةو أاةلف ِة دّةف        وف ولبمةزلودةف  ةل ية ّ، موةو ِع ةو لبّزٍة" لبّةلي(  ة ل

"لبكةةالمف  أو ِزلٍعةة ف لبم طةةلف  ةةل لبمت احةة ف 
( )

َل لبقةة ،ف وِ دّتليةة  تةة ّ، موةةو أمةةو بف لبثةة لفف    ِمةة  أّن أبسةة 

لبمكح د،ف ِين از ينف ِن لب ّ  ف   ٍ، ق يٍّ  ِن لبق  ي  ق  وفدرل  ل لبقزآنف لبكزيمف أِازل ِن أبٍف وتسةعم ئ ف 

ِّزةإ 
( )

ث لفف   يمكُن  صُزه   بك ّي   ل ِِموفي  ت وُف   ،ل ِع ةو ِشةكزٍك يةيدّيل غ ية ل   وه  كل تعزيس ٌر بو

 .ت لو،ف لبكالمف ِينل از ينف 

ُن   ياإ        مَّ ه  ت وُف  ل  وٍ  ول ٍ    يلل تك ل وق ل تع ّدرل لبكّعزيس ُر ل اطال يّ  بوسظ ف لبث لفف  بكنَّ أِازل

ةة  ِكةة لو إ ِةةين اةةز ينف أو ِِمةة ِإ يف أو ِال
 مكينف يغوةةُب موييمةة  لبيةة وُ   ةةل لإلد  ف ِةة بّزأيف  ول مةةكم وف بوةةّزأل

 :لد زف  وق ل وفدل هلل لبمع و  ل لبقزآنف لبكزيمف  ل م ٍد ِن لدي رف  وِ ي 

ألملل، :ق بُلُ تع بو - ِل  إ ول ِف  ل  الُز  ِل ُفهُ ألنل  أل هُ ل يُثل وف حفلف ول ٌز  لقل ،ل بفصل  ف ِل نل بللُ بلمل ل ﴿ ول ﴾ نلسلزإ
( )

. 

الإ :ق بُل تع بو - ٍُ لكل فل سلٍ  بُمَّ مل َّ ن ن،طل ِف لٍب بُمَّ  ن تُزل ِف ولقل ل  ي  ل رل ِف بَّلف ِلسلزل ُفهُ أل هُ ل يُثل وف حُلُ ول ﴾﴿ قل ،ل بللُ ال  ف
( )

.
 
 

ل ىفبل :ق بُل تع بو - كلكف تلشل يل  ول ٍف ول بُ ل  فل زل ِل دف ُ ،ل لبَّكفل ت ُ قل ل لل َّللاَّ يٌل ﴿ قل ل ملمف ل ملةمف ة  ىفنَّ َّللاَّ ُِمل ُل تلثل ُوفل ُ يلسلمل َّللاَّ ف ول و َّللاَّ

يٌز﴾ ِلصف
( )

. 

َف قزِإ  ولتّص  إ ِ بث لفف بسظُ لبِ ،ف لبمة   ُ ِن ِع و لبم  زم ف  ةل لبتطة بف ولبمح بغة ف       وِن أِازف لّبس 

ِف لبّزأيف ِينل از ينف  ويصثُب لبِ ،ل غ بحإ   ص ِ ٌ ولمكح ايّ   ٌ  موةو مكة ف لبثة لفف لبمح ةّل موةو  ل  ز

لبمالاس ف ولبكّ دّدف  ل ىِ ل ف لبّزأيف  وقة ل يك ةّمُن لبثة لُف ٍة  إ ى ل تتوّولةلُ مةم ٌ ِةن مةم رف لبكّعّصةبف ولبكّثيّةلف 

لي   يُحل لول موو ِ طقيّةٍ  ِ ّممةٍ  ِة بيٍل  أو أنل يكة نل ِة ل لف لبّسةتزي ف أو لبُمزلوغة ف  ةل لبثة ي ف 
  أو بوّزأيف لبّ

﴿ :   يةةُ  يقةة ،ُ (أ سةةن) لبكِّةةزيحف ول مةةكيلل ف ِ بمثةة وفف لد ةةز؛ بةةلل قةةزنل َّللّاُ لبِةة ،ل ِةةلل لبمِةة دبينل ِكومةة ف 

سلُن﴾ لبَّكفلل هفلل أل ل ُيمل ِف 
بل لدف ٍل  ول

( )
ل ﴿ :  و يُ  يق ،ُ  كل لبف ىف َّ لل ألهللل لبلكف بُ ل لدف ِل  ُ ل ت سلُن﴾ول ل لبَّكفلل هفلل أل ل ِف 

 ( )
. 

ل ِة بث لفف لبّةلي       وق ل  سفلل لبقزآُن لبكزيُم  ل ِايٍز ِن لبّسة فف لبكزيمة ف ِ مة  جل ِايةزةٍ ِةن لبثة لفلرف  ِة  إ

ِف  و ةة لفلٍر ِةةينل َّللّاف وأنحي ئفةةلف   -مةةّل وٍةةلَّ  -دلفل ِةةينل َّللّاف  وِالئككفةةلف م ةة ِ   وةةلل آدمل ولمةةكتولسللُ  ةةل لّف

ل ىبييم  وأ زى ِينل أهلف لبِ ّ ف وأهلف لب ّة فف ولبم ة  قين ولبمةيِ ين  و  لفلٍر ِينل لبّزملف ولّق لمف لبّل اُ ل ين ُِعف

يم ِّمةن ِة ن ل ي بّة نل  و  لفلٍر ِينل لبمو كف ولبّسة دة لبّطغة ةف لبمسةككحزين ِسزمة ن وه ِة ن وقة فون وأتحة مف

 .  موييم َومإ  وم ولنإ 

يّ       ٍِ ِك ّ مةٍ  وِ ب ق فف موو لبكايزف ِن هله لبم لالف لبث لفف مل ّغزل  ف نوثظُ أّن هلل لّمو بل ق  لملكُت ف

ٍِ ول ٍ    ق ل ِززل  ل آي ٍر قزآنيٍّ  فلا إل لّ  لثل ونة قالإ بمِزي تفية    ل موو غز زإ وِكح ي ٍ   وبمل يكن ِقكصف
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ِّة ل  ة ف  و ب ل  ل لدي رف لبّكل تكث ُّث من لبقص  لبقزآنّل  و ل آي ٍر أ زى ٍة   لبثة لُف  يية  بيي ِّ موةو لبث

ولبحزه نف وىفم  ف لّدبّة ف لب ّلِغة ف موةو و  لنيّة ف َّللّاف  و ةل آية ٍر أ ةزى ٍة  ل ِةةدلةٍ ِث فيّةٍ  ِكمزِةلةٍ  ة ،ل 

 .أه لفف لبّزم ب ف لبّسم ويّ ف ِ م ةف لب ّ  ف ىبيي  وِي نف  قيقكفي 

لُ       ِل لف    فف لبث لفف  ةل لبقةزآنف لبكةزيمف نِة ُ أّن لمةكت ل ِّ ٍإ  ِةلل ِزل ةلف لبة ّم ةف   ع ة ِ  وِكة ِة نل ِكة ّف

َف موةو  ِ نت لب ّم ةُ مةّزيّ إ ِ نةتل بغة ُ لبثة لفف قويوة إ قي مإة  ِةلل لنكشة فف لبة ّم ةف ولإلمةالنف م ية   و بة ل بوثسة 

ه ؛ بةلل ِة نل لّمةو ُب لبّسةزدّي  ةل  ُِ  كةزةل لنكشة فف مّزيّ ف لب ّم ة ِع م لإلمالن م ي  ّّي  زيةٍل آ ةز يعة ف

ز وٍ  ِن لبمزل لف ه  لِّاُز ت لو إ  ل لبقصة  لبقزآنةّل لبّةلي تثة ّثل مةن قصة  لّنحية  ف ولبّزمةلف ِةلل ِ

أق لِيم وقص  لّ زلدف ولبّط لئفف ِقّص ف ِزيم وبقم ن  و ي لبقزنين وأاث ب لبكيةفف وأاةث ب لبسيةل  

من لبثةّل؛   ةل،ل مويية  لبعةللب  وِة يم وأاث ب لّ  ود  ولِّم لبّس ِق ف لبّكل ِلِّت لّنحي  ل  وأمزالتل 

لل موييم ميّ ن  ه د مف ِف لّ ق فف ِينل لبيمنف ومُم ن  وأُفل  -مويل لبّسالم -ق ُم م ٍد لبّلين ِ ن ل يسك  نل  ل أف

نُةلُفف :وق  ق ، َّللّا تع بو ِثقّيم ِلة نل ملةلللِفل ول لتل ملة دٌ  لكليلةفل  ِللَِّ مل فف   ﴿  ملةول ل  ملولةيليف مف ىفنَّة  ألفل ل  فةل يلة ل ةزإ ال ة  الزل يثإ

زٍّ  كلمف سل ُِ   ٍ زٍ   نلثل ُِ لقلعف ٍل  ِل ُز نلتل لنَُّيمل ألمل ِلة وُ لب َّ  ل  نُلُفف  تل للف ِل نل مللللِفل ول ةلل   لكليلفل  ِلزف  ليل آنل بفوةلّف نل  لبلقُةزل بلقلة ل يلسَّةزل ول

ٍز﴾ ِف َّ ُِ نل  ِف
( )

. 

لإلمِ زل لبحي نّل   من لبِمةلف لبث لفيّة  لبّكةل ٍة  رل تثمةُل وت  ُل ِ ي ُ لبِمو  لبث لفيّ  تثتل ِ  يسّمو      

ىفنَّة  بلةلُ :هلل لبمظيةزل لإلمِة زّي ق بُةل تعة بو  ةل مة فةف ي مةف ِل َّة  ملولةو يُ مُةفل ول ل ة  بلة ل  ل تلة ِل ل نلة   ﴿ قة بُ لل يلة  أِل

ىفنَّ  بللُ بلثل  يلولعلبل ول تللل ول عل ل  غل إل يلزل ِل وللُ  مف ُث نل ألفل ﴾بل ل اف   فظُ نل
( )

  بِمل لبث لفيّ   ل لديكين لبّس ِقكين ٍة  لرل   

موو بس نف ى  ةف ي مف  وق  ِ نةتل مة ِق إ بوِموة ف لبث لفيّة  لبمزتقحة ف ِةن ولبة ف ي مةف لبّةلي ِة نل   ئسإة  ِةن 

ُلنُ فةل ألن تلةلل :ى  تفل  ويحزُز  ب  لبت ف  ةل ق بفةلف تعة بو ه بف ي مفل ِل  ة ُف ألن ﴿ قلة ،ل ىفنّفةل بليلثل أل ل هلحُ لل ِفةلف ول

﴾ ألنكُمل مل للُ غل  فوُ نل ئلُب ول ُوللُ لبلّف
ِل يلة

( )
. 

ةيم و سة َيم ( ب  اث ن  بث  ظ ن)   بالُم  ل بسظكل      ِن أدولرف تةِي ف لدّم  ف ى  ةف ي مةف موةو  زاف

ليّسة  ّ ةييم لبّةلي موو ي مةف  وقة ل وفدر  ةل لبِموة ف لبث لفيّة  لبّكةل فِةتل ىبةو ىبحة رف  ةالصف نيّةكيم لبم

امزول بل لبّشزَّ ِع ِ  مّ بتل بيم نس ميم لبتالصل ِ ل  وق  أش فل لِن لّبيز بيلل لبمومح لبحي نّل  ةل   يافةل 

؛ بيحوغة ل :" من أمو بف لبكّةِي  ِق بفلف  ل ل ه   بلي دةف لبكّ ِي ف  ل ىَية فف لبمثحّة ف بي مةفل ولإلشةس اف مويةلف ٍف وق  

"ِإفم بفلف ِعيمِن أِييم لبّسم   ل 
( )

. 
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ِف لبكّقوية ّي  وِةن أغ ةو لِّاوة ف ت اةيثإ        وق  ٍ  ل لبث لُف  ل لبقزآنف ِغ يإة  مةن لبّسةزدف وأمةو بف لبعةز

ل وِويغإة    كّةو أّن لدية ر لبقزآنيّة   ل أم ميًّ  وِيبّزإ بحالغ ف لبث لف م فة ي مف لبّكل ِ نل لبث لُف  يي  م صزإ

 .يكس مُل ِل لبث ثف لبّلي تصّ فهُ وتعحُّز م لُ  لبث لفيّ  تِعُل لبق في ل 

يةة رف ِةةينل لب ّةة  ف  ِثيةةُ  يحةة ي       ٍّ وأمةةو ُب لبثةة لفف يكعةة او ِةةل ل  ةةكالفف  ةةل لبكّسكيةةزف ولّهةة ل ف ولبكّ 

لبمثة وُف لبحة فوُ هة  لبّةلي يِعةُل " لبّطزُف لبمث وُف ِ  ب يلف  ويثة وُ، ٍ هة إل ىق ة ول لبّطةزفف لد ةزف ِية     ة 

ل تكةة  ُّل أِةة مل نةة َزي اةة  حفل وِةةن   بلةةلُ  "ِوم تةةل اةة فإ
( )

ةةنل هةةلل لبم طوةةلف ِ نةةت لبةة ّم ةُ لإلمةةالِيّ ُ  ، ِف و

َِّ ف ولِكالكف لبّزأيف لبّزلٍحف  لي   يغوفُل ِ بل لبمعز  ف  ويق ُم موو ِي نف لبُث
 .ِسوّث إ ِ بثف لفف لبّ

أيف ولِكالكف ِي فلرف لبثة لفف  ول ِكعة دف و كّو   يتزجل لبث لُف منل ِس ٍف   ِ َّ بطز        يلف ِن ل كزلمف لبزَّ

مةةن ل نسعةة  رف ولبكّسةةويمف بصةة  بف لبسكةةزةف لب ٍييةة ف  ولن ةةح اف لبةة ّس ف ى ل لشةةك َّ اةةتُب لبثةة لفف  ول مكةة لدف 

ةة ف ولبحةةزلهينف  و َِّ ِةةينل لّشةةت صف  ىدفلك أّن هةةلل لبّصةةزلول ولبكّةة تّزل هةة  ِةةينل لّ كةة فف وبةةي ل " ِةة بم طلف ولبُث

"
( )

ة  ِةلَّ ِثة وفٍ    يإ ٍّ ﴾:وق ل ق ،ل َّللّا ِ بّالإ موةو هةلهف لبسكةزةف  وِ  قفينل ة دف هلة نلكُمل ىفنل ُِ لةكُمل ال ﴿ قُةلل هلة تُ ل ُِزل
( )

  

فلية ف  ةل ِايةٍز ِةنل لدية رف ِةلَّ ِةنل يسةكقل، ِ ٍة إ   لفيَّة إ  كُمل ﴿ هلة  ألنلة:وق ،ل   بًّ  موو ل مكم دف موو لبعومف ولب ّف

ألنل  ُ يلعلولُم ول َّللاَّ ولٌم ول ٍ، نل  فيمل  بليل ل بلكُمل ِفلف مف ولٌم  لوفمل تُثل  كُمل  فيمل  بلكُمل ِفلف مف ِل ٍل ﴾هلُي ل ف  ل  كُمل  ل تلعلولُم نل
( )

 . 

ِف ِة بثِلف لبعقويّة ف        قة  دمةتل ِايةٌز وتةِي إل بثّ ف لبقزآنف لبكزيم موو لتّح وف ِ يلف لبث لفف  ل ىق  وف لبةّزل 

ِف  اُة ل ىبةو ٍحة ِزةف لّف هُ لبّةلين ُِعف ةول أنحية  ل ِةن لدية رف ىبةو لبوّةينف ولبّسةم   ف ولبية و ف   كّةو أّن َّللّال قة ل أوال

نل :واغ تفي  ِ بث لفف لبوّينف  وِ يم  زم ُن لبّلي أفملل ىبيلف ِ مةو وِعةلُ أ ة هُ قة ئالإ بيمة  ملة ل ل ىفبلةول  فزل ﴿ ل لهلحلة 

شلةوالغلةول  ىفنَّلُ  َُِّز ألول يلتل ﴾ لقُة  ل بلةلُ قلة ل إ بليّف إة  بلعلوَّةلُ يلكلةلل
( )

ةنل ألملة بيبف أدل ف  ِف إ  ة  َِّ   وهكةللل ِة نل لبثة لُف أمةو ِإ  ه 

ِّة ُ هةلل لبمة يلل  ةل دمة ةف  -ملسو هيلع هللا ىلص -فم ب ف لإلمالمف لبّسم ويّ ف  وِايٌز ِن لبقص ف  ةل مةيزةف لبّزمة ،ف   لبعطةزةف تي

ينف ﴿ :لب ّ  ف  وتص يقإ  بيلهف لبمق ب ف  ق  ق ،ل َّللّا  ل ِثكمف ِك ِفلف  لهل  فل لب ّف ِلزل ف  ۖ   ل ىف نل لبلغلّل ِف شل ُ  ﴾قل  تَّحليَّنل لبز،
( )

. 

ف  ﴾لبلغلّل
( )

. 

 :نماذج من الحوار في القرآن الكريم

ِم فمةةكفي   ِعحةة دةف  بقةة ل ِعةة ل َّللّا لبّزمةةلل ىبةةو لبحشةةزيّ  بكثزيةةزهم ِةةن محةة دةٍ لنكيِ هةة  وأاةةّزول موةةو     

ُِ ل ِة م تفيم ىبةو محة دةف َّللّا  هة    قة  لّا  مف ولبكّم بيلف لبمص  م ف ِن لبثِة فةف  ولّشةِ فف ولبك لِةبف وغيزف

؛ بةلل ِة نل لبثة لُف هة   و  له  وىدفلكف  ق ئلف  وقفلف وق فتفةلف  وأنّةلُ لبمكصةّزُف  ةل ِةّل ِة  هة   ةل هةلل لبكة نف
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هم ىنل بةةمل يعةة دول مةةن غةةيّيم لّمةةو ُب لّنسةةُب لبّةةلي لتّ  يم  وتعةةزيسفيم ِمصةة ئزف ِف حعلةةلُ لبّزمةةُل بمت احةة ف أقةة ل

 . واالبفيم

اُ ل ِي  موو أمو بف لبث لفف ِع ِل  أنكزل لب ّة ُ  ِة  ٍة  ول       وق  لمكم ل لّنحي ُ   ل فم  تفيم لإلبييّ  لبّكل ُِعف

م ى يف ف موةو لإليمة ن ولبّصةحزف ولإلفلدة لب ّ ِعة  ِلف وم فُا هم؛  لولمل يكنل ِن محيٍل ىبةو ىق ة مف  َّ ِة بث لفف لبمح ةّل

علتل أُوبو بح  رف لبثة لفف لبية دفف ىبةو نشةزف  ه    م  أنل ُواف ِن ا اف لبّزم ب ف لبّسم ويّ  لبّكل  مو ل أِ ن ل نشزف

ِف  كّةةو لمكةة دل  ةة ِو  لبّزمةة  ِف ولبةةّزل  ب ف ِةةن لّنحيةة   وِةةن تعةة بيمف لبّزمةة  رف لبّسةةم ويّ  ِةةلل لد ةةز لبمعةة ف

ةة  ل لبقةةزآُن  ةة تُم لبككةةبف  ٍل ةةزةف؛ وِيةةلل  ِّ اةة ّقليم وآِةةن ِعيةةم موةةو لبثةة لفف ِمةة يلٍ بمت احةة ف لبعقويّةة رف لبمكث

؛ بيعوّميم ِيفل يصو نل ىبو ق  م تفةلف وآ  قفةلف " لبّسم ويّ   ِّ ف ولبحزه نف ولب ّبيلف بيث وفل لد زينل موو أم  ف لبث

"مو بف لبّطيّبف ِ بكوم ف لبثو ةف ولّ
( )

    . 

ةُف أّن لبثة لفل قة  واةلل ىبةو أموةو لّ ةلف  ةل نقةلف لبسكةزةف  وِت احة ف       وِ بكّعّملف  ل لبقةزآنف لبكةزيمف نككلشف

تل ِايٌز ِن لدي رف  رل موو لبّطمةني  ف ولبي و ف ول فتي فف ولبوّينف ولبوّطفف  وق  دململ زل لب ّس ف لإلنس نيّ ف لبّكل  ُطف

﴿ :لبسكزةل  ونقل لتل لدّم  لر ِن لتّيم ل لب ّينل لإلمالِّل ِةنّل ديُن لبّسيفف  وِةن هةلهف لدية ر ق بُةلُ تعة بوهلهف 

بفةة ل  لةة ملُف ملةة ليُ  ةةنل  ل ل ِف ةة ل  نلسل ، بلةة ل ُِ لةةتل  لظًّةة  غلوفةةيظل لبلقلولةةبف  ل ف بف لةةتل بلُيةةمل  ول ةةنل َّللاَّ ِف ةةٍ   مل ةة  فل ل ةةكلغلسفزل بلُيةةمل  لحفمل لمل مل ول

زف  ِل ل ّل هُمل  فل ل فل شل وف ﴾ول
( )

ةلل ﴿ :  وق بُل تع بو ُيمل ِفة بَّكفل هف
بل ة دف ٍل سلة ل ف ول ظل ف لبلثل مف لبلمل ل كلمل ف ول ِّف ل ِف بلثف لدلوُ ىفبلو ملحفيلف فل

ينل  كلةة ف ولةةُم ِف بلُميل هُةة ل ألمل ةةلَّ ملةةنل ملةةحفيوفلف ول ةةنل ال ولةةُم ِفمل َِّةة ل هُةة ل ألمل سلةةُن ىفنَّ فل تعةة بو ِت احإةة  ِ مةةو    وق بُةةل(1)﴾أل ل

شلو﴿ : ينل ِعاّيم  ىبو  زم ن -موييم  لبّصالة ولبّسالم-وه فون  َُِّز ألول يلتل ﴾ لقُ  ل بللُ قل ل إ بليّف إ  بلعلوَّلُ يلكللل
( )

. 

ِف نم  جل  يّ إ بألِمف ولّشت صف لبّلين       ن  لبقزآُن من ِايٍز ِن لّ  لثف لبقصصيّ ؛ ِي فف مز وق  أ حزل

يم وٍحزوتفيم   ك نل لبث لُف  ةل ِايةٍز ا ،  ِف هم وشز ول من أِزف َّللّاف  وَوّ ل يكتحّط نل  ل َوم رف غيّيم وِسزف

ِن لبقص ف لبّكل تكّزفرل  ل أِازف ِن م فةٍ قزآنيٍّ  ازيق إ ِن ازاف لبكّص يزف لبث بّل ِة بك ل م ِةل لبّسةزدف 

ِف لبقّص ف لبقزآنيّ  قيم ٌ ِالغيّة ٌ لبكّقزيزّي لبق ئمف موو لبمح شزةف  ل لب ّقلف لبقصص ّل  وبطزيق  لبث لفف  ل مز

سلث رف لبق دِ  نم  جل ِ بّو إ ِن لدي رف لبّكةل ِاّوةتل ِة يلل  ُِ  ل لبصَّ يعيشُي  لبق فيُ  ويكلّوُا    نلي   ومةمز

 :لب ّم  ج لبث لفف لبقزآنّل  ل تح ّلل ِيّم ف نقلف لبقّص ف لبقزآنيّ  وِس يزةف أ  لبفي   وِن هلهف 

ةلف  لبثة لف ِةين مةةيّ ن  ِ مةو -مويةةل لبّسةالم -لبثة لف ِةين مةيّ ن  نة ف   ِف وِ ةل ىمةةزلئيل   -مويةل لبّسةالم-وق 

 .وق ِل -مويل لبّسالم -لبث لف ِين ميّ ن  ب اٍ 

 :وقوِمهِ  -عليه الّسالم -الحوار بين نوح: أّولً 
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زر قّص  ميّ ن  ن ف  ل م د ِن لبّس ف وِ ي       ِف لّمزلف وي ن  ولّنحي   ولبميِ  ن ولبّشعزل  : بق   ُ

ولبع كح ر؛  ك نل لبث لُف ه  لبع ُِل لبمشكزك  ل تق يمف لبقّص   ولبّطزيق  لبمكح دب   ل نقلف ِِزي رف لّ  لثف 

َّللّا   لبقصصيّ  وِ  ِي في  ِلل ق مف ن فٍ لبّلينل ِسزول ِةنعمف َّللّا؛  ص ع ل تم بيلل ِن لبثِ فةف ومح وه  ِن دونف 

؛ بيك نل  ِإ  يكماّو نلي  آبي إ وي م نل أِ   لهم بط مكفي      ك فل َّللّا ن  إ  ولاطس هُ ِن  وقفلف  كّو ا فرل أا  

بل ب م تفلف م ى م ٍد ِن لبحسط   ولبسقزل ف  ِي م  لّغ ي   وموي ُ لبق مف ق   لف   ومل يسكِل ِف فم  إ ِحع بإ  ىبو ق 

ازيلف لنكش فه  ِثّزاينل مويل  وم  زينل ِ ل  وِ ّمين أنّل ِشٌز ِاوُيم  وأّن  ف ُ  ل دم تللُ ووقس ل  ل

؛  كّو لِزأتُل ولِ ُل ِ ن  ِن لبك  زين  .أتح ملل ِن لّفل ،ف

ِف ِن       وِع ل م  لٍر ِن لبّصحزف ولب ّم ةف لبّص دق  بمل يكنل ِن ميّ ن  ن فٍ ىّ  أن دم  فِّل أّ  يلفل موو لّف

لف ل ِف زرل مي ُن ق  ِّ ل  وتس ل    مكِ بل فِّل وأفملل موييم لبط   نل ِع ِ  أِطزرل لبّسم   ِ  إ غليزإ بك  زينل ديّ فإ

ِّ هُم َّللّا ِزِ ِفيم  ل لبّسسي  ف لبّكل ا لعلي  ِةِزف َّللّا  ودم  ِ ممف  ِّ  ميّ ن  ن ٌف ولبّلين أِ  ل ِعلُ    ِف  أ ِ   لّف

 .َّللّا ِِزله  وِزم ه 

حفيٌن ألن  َّ تلعلحُ ُولل ىف َّ َّللّال ىفنّفلل أل ل ُف ﴿ :تع بو ق ،ل       ،ِ يٌز  لف ىفنّفل بلكُمل نللف ِف ملول ل  نُ  إ  ىفبلو قل ل بلقل ل ألفل ٍم ول ملوليلكُمل مللللبل يل ل

ل لكل ىف َّ ِلشلزإ ِل  نلزل لف  ِف ن قف ل ِف ِلسلُزولل  ينل  ألُ لبَّلف الول ل  ألبفيٍم  لقل ،ل لبلمل يف  ِّف
أل يل لبزَّ بُ ل  ِل دف ل ف ينل هُمل ألفل لكل لتَّحلعل ل ىف َّ لبَّلف ِل  نلزل ول

ِّف  أليلكُمل ىفن ُِ ُت ملولو ِليّف لٍ   مف ألفل ِفينل قل ،ل يل  قل ل ِل  ف ٍل ِللل نلظُ ،كُمل  ن  ل ل ِف ى بلكُمل ملوليل ل   ِل  نلزل نل ول ِّف مل إ  آتل نفل فل ل ِّفلل ول ن فَّ

هف  لعُّمف  ُه نل مف  ف ِل فف ألنكُمل بليل   كُُم هل  ول ُِ ﴾يلتل ملوليلكُمل ألنُوللف
( )

. 

ِف   من ٍ نبف ميّ ن  ن فٍ ِ نل       ىّن أمو بل لبث لفف  ل لدي رف لبّس ِق ف يكمث ُف   ،ل ق يّكل لبقح ،ف ولبّز 

لُ ىّ  َّللاّ  ُِ لُ  م طوُل لبث لفف م  هم بمل لبث لُف يسعو ىبو قح ،ف لب ّم ةف لبّكل ن دى ِي   وهل أّ  يعح ل ق  ُِ ِّ  ق    أ

ٌِ ِعلوٌ،  هم  وه  ف  ُِ  ويسإ  بث لفف ل ميّ ن  ن ٌف؛ بلل ِ نل لبّز  ِل يكنل ِك لزيإ  ِلل لبتّط لب ّم ّي لبّلي لنكي

 .منل ِث وب ف لبسيم ول نصي وف 

بكصثيحف لبمسي مف لبت ال ف لبّلي "  لفف وِ  نسي اف وفل ل لدي رف لبال ق ف يث وُ، ميّ ن  ن ٌف تحسيطل بغ ف لبث     

ي   ل لبثي ةف  "  ،ل ِي ليم  وِينل ل نسك فف موو ق  ي  لبّزم ب ف وِس هيمف
( )

؛  يسكعُِل بيم ميّ ن  ن ٌف  ل تق يمف 

ل بيم أمح بل لن لف لبحيّ  ف لبّكل مّميلتل موييم  وي كُز موييم أنل يك نل فلغحإ   ل أٍٍز موو دم تفلف بيم  ِحّزفإ ٍف كي 

؛  ةفلد ىفش دهم وى زلٍيم ِن دلئزة  ل يِيو نل ِل ِس فل هلهف لب ّم ةف لبّكل ُِوّففل ِي   وِن أهّمي  أنّل ق  فأى ق 

 .لبِيل لبّكل واع ل أنسسيم  يي   بّم ي كُز موييم ِطوحليم  ل ازدف لبّلين آِ  ل ِعلُ ونصزوه  ل ِ دي ف لِّزف 

يل  قل ل ﴿ :يق ، َّللّا تع بو      الل ول ،ِ ِل ُ لل ىفنَُّيم  ينل آ دف لبَّلف ل ِفطل فف آ ألنل  ِل يل ىف َّ ملولو َّللّاف ول زف ٍل ِل  إ ىفنل أل لبُكُمل ملوليللف  ة قُ  مف   ألمل

 َِّ دت،ُيمل أل لالل تللل نل َّللّاف ىفن الزل ِف ن يل ُصُزنفل  ِل مف  يل  قل ل وُ نل ول يل ِل ِإ  تل لُِمل قل ل بل كف ّفلل ألفل مل ول ِّفيف ي فل ُزونل ول ل ألقُ ُ، بلكُمل مف  ف

يُ ُكُمل بلن يُيل  ي ألمل دلفف ينل تللل ولٌ  ول ل ألقُ ُ، بفوَّلف ِل ولُم لبلغليلبل ول ل ألقُ ُ، ىفنّفل  آئفُن َّللّاف ول ل ألمل لل ولُم ِفمل   فل  ل ل َّللّاُ ألمل يلزإ تفيلُيُم َّللّاُ  ل

                                                
 .09 -05: آي  م فة ه د  - 

 .015  ص5 ن  دلف لبمالك  ا  بح (ِعطي تل -أم بيحل -ق لم ه )  لبث لف  ل لبقزآن(م226 )   ل َّللّا  دمحم  سين -0
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ينل  نل لبظَّ بفمف مل ىفنّفل ىف إل بَّمف يف تل ف  ِفمل  تلعف ُنل  ىفن  ألنسُسف
ل ٍف للبل ل   لة رل  الزل ِل ل ٍل دلبلكل ل   لة قفينل قل ،ل قل بُ لل يل  نُ ُف قل ل  نل لبصَّ دف ِف ُِ تل 

﴾ ينل لف ِف ِل  ألنكُم ِفُمعل لتفيكُم ِفلف َّللّاُ ىفن شل   ول ىفنَّمل  يلة
( )

. 

ِّ ل موو ىِالغف لب ّم ةف  ملل لبّسيزف  ل مي اف لدي رف لبّكل ت  وبتل قّص ل ن فٍ       لف نِ ُ أنّي  ٍ  رل بكي ِف ِلل ق 

ِ مكت لمف لبث لفف لبمح ّل موو لبكّثحّبف ولبكقّزبف ولبكّزغيبف ِّزةإ  وموو لبكّزهيبف ِن مللبف َّللّاف ومق ِفلف ِّزةإ 

لُ  ِل ُ ﴿ :أ زى   سل ل تِّ هف لّّو،ف يق ُ، تع بو موو بس نف ن فٍ ِت احإ  ق  ألل لٍ، قل ل،ل لبلمل الل للكل  فلل ال ل بل لزل لف ىفنَّ  ِف نل قل ل ِف  

رف  مل ل ل يلنل  أُِلوّفغُكُمل فف لبلمف عل  ّبف لبل نل فل ِف  ،ٌ مُ ل بلكف ّفلل فل ولول ٌ ول مف بليل ل ِفلل ال ل قل ل حفيلٍن  قل ل،ل يل  نل ُِ ِف ولُم  ُح بلكُمل  وألمل ألنلصل ِّفلل ول فل

نل  ل تلعلولُم ل ِل ل  ل ف  َّ ﴾َّللال
( )

   

و ل ل تِّ هف لباّ نل لبّلي ٍ  ل لبث لُف  يلف ِصيغ ف لبكّزهيبف ولبكّي ي ف ولب مي   ق ل وفدل  ل ق بفلف تع بو موو      

لُ ِل هُ ﴿ :بس نف ن فٍ ِت احإ  ق  نل ىفبٍل غليلزل ِف ل بلكُمل  ِل  لل َّللّال  حُ ُول مف لمل ل قل ل لف   لقل ل،ل يل  ِف ملول ل  نُ  إ  ىفبلو قل ل ىفنّفلل أل ل لُف  بلقل ل ألفل

يلمٍ  ٍم ملظف ﴾ملوليلكُمل ملللللبل يل ل
( )

. 

وِن ِ لالف لبث لفف لبّكل مةقُف مويي   ل م فةف ه ٍد   لُف ميّ ن  ن فٍ ِلل لِ فلف لبّلي م ن لهُ   وم ييِنل      

لُ  وه  ِّ ل ِ ِزأةف ن فٍ لبّكل  ِزل ِايٌز ِن لبمسّسزين أّني  ق ل تك ُن أ   يوِةُ ميّ ن  ن ٌف ىبو لبث لفف بش ّ ِ م تفل ِكةبّزإ

لِ فلف  ل لبوّثظ رف لّ يزةف ىبو لبّسسي   لبّكل ا لعي  ِي يل  وهيّة بي  أمح بل لبثي ة  وىنِ ئفلف ِن لبّط   نف لبّلي 

فل ميغزُا ِّل شلٍ   وه    لٌف ِكةّاٌل ِن قوٍب فؤوٍف وف يٍم وِمكولٍ  ِث  نف لِّّ ةف لبغ ِزف  غيزل أّن لبمُ  ثل لول

لبّ  ّ، ق ل َّل  ل ِعلٍ، من لب ِّ ةف ِ همإ  نسسلل ِةّن ٍحالإ ميكّتلُه ميك ُن بل م امإ  ِن لبم  ف ي مل   م امل ىّ  

ه أنّل ِن لبمغزقين  .َّللّا؛  ك نتل نكيِ ُ م  دف

ِل ل﴿ :ق ،ل تع بو      نل دلٰى نُ ٌف ل حل ،ف ول ِف ِل بل جٍ  ِل ل مل  فل  ي ِفيف زف ِل هفلل تل عل ل  ول ل تلكُن ول َِّ ِلب  ٍ، يل  ُِ للَّ لفل عللف ِل ِل نل  فل  لُ ول

ينل  لل لبلكل  فزف حلٍل يلعل   َِّ ٍل ي ىفبلٰو  مل  ول ل ،ل ِليل لُيمل  قل ،ل ملآوف ن فَّ ف ِل ف ىف َّ  زف َّللاَّ ِل نل أل ِف مل  مل لبليل ل نل لبلمل  ف  قل ،ل  ل مل اف ِف ُم فل  صف

قفينل  نل لبلُمغلزل ِف ُج  لكل نل  ﴾لبلمل ل
( )

. 

ِعيم  ل لبّسسي  ف بو ِّ ةف   دي ُر لبّس ِق ُ تصّ ُف م اس ل لِّّ ةف لبّكل د لعلتل ميّ لن  ن  إ  ىبو دم ةف لِ فلف بوّزِ بف      

يليم  وهل بسظ ُ    ويح أُ لبث لُف ِ لُ (ِ لّ ) ِن لبّط   نف  وق ل   احللُ ِكومٍ  تثح،حّفيٍّ  يثّب لِّ  ُ  ممل ملي  ِن ولبف ف

ن  ن فٍ لِ للُ ن ل إ دل ًّ موو لبّشسق ف ولبعطفف ولبت فف ولبّزٍ  ف  ل لبوّثظ رف لّ يزةف بوت الصف ِن ِ  دلةف ميّ ف

 .لبك  زين

عل ل :) وق ل لملك  ل ميّ ُن  ن ٌف موو ٍموكينف   لفّيكينف  ل ِث وفةف لِ فلف    بِمو ُ لّوبو ق بُلُ       َِّ ِلب  ولبِمو ُ ( لفل

ينل :) لباّ ني  ق بُلُ لل لبلكل  فزف َِّ ٍِ ِن  يُ  لبمع و  و ييم  تق ٌِل وتتييٌز ِينل أِزي(ول ل تلكُن  نل    وهم  موو نقي

                                                
 .11 -02: م فة ه د  آي  - 

 .60 -62: م فة لّمزلف  لدي  -0

 52: م فة لّمزلف  لدي  -1

 .41 -40: م فة ه د  آي  -4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura11-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura11-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura11-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura11-aya43.html
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  ّّوُ، وه  لبم ش دُ لبّزِ ُب ِلل لب ّ ٍينل ِن اثبف ن فٍ  ولباّ نل لبمةِ ُف ِلف ولبمثلُّف ِ ل موو وٍلف لبّسزم ف 

هم  .وه  أن   يك نل ِلل لبك  زين لبّلين يعومُ ميّ ُن  ن ٌف ِصيزل

لف لب ِّ ةل ِةنّلُ بكنَّ لبث لفل ِلل ل ِنف لبع ال بمل يكنل ِق فف أ لف لبكّ قّلف لبّلي أف      لدله ميّ ن  ن ٌف  ى ف لدّمو ب سسف

ُز  وه   يكثقُّل لبع  دُ ولبعق ُا ولبعصي ُن   ي  ِ فٌك وق ول لبّط   نف  ِّ ميةويل ىبو ٍحٍل م ٍ،   يحوغُلُ لبم ُ  لبمكس

ن فٍ لبّلي نسو  ِ لف لبعصم ل ِن أِزف بك ّلُ يسوّلل نسسللُ ِ ب ِّ ةف  بّم يسكمز، لبث لُف فدًّل موو ىٍ ِ ف ل ِنف ِنل ميّ ن  

ف وق  ئفلف ى َّ ِن ف مل ِز مكفلف  بّم ي كيل لبث لُف ِ بمصيزف لب ّ  لف وه  لبغزُا بكّلف ِن ِقلل   فجل مسي  ف ن فٍ   .َّللاَّ

فٍ ِلل فِّلف  وِلل لمكمزلفف ت  ّلف م اس ف لِّّ ةف م   ن فٍ ِثّل لِ فل تك لبو لدي ر  ل لبزدّ موو   لفف ن      

؛  ِف بم ئفي  لبّلي نحللل ِ ي   وأقوعتل لبّسم ُ  من لبمطزف ا بحإ  لب ِّ ةل  ِ فلف ِع ل أنل نسلل  كُم َّللّاف  ل لِكالوف لّف

لل لُِّز ِثّلف ِن ِسزل ِن ق مف ن فٍ  وأفمتل لبّسسي ل ُ موو لبِ ديّ   ِسّتل ِ  ُِل لبم  ف  وقُ ف
( )

   وه   تك ُن 

قل ل،ل ﴿ :لبث مم ُ ِن َّللّا تع بو ِت احإ  ن  إ  ِع ل أنل تثّزِتل ِلف م اس ُ لِّّ ة تِ هل لِ فلف   يُ  يق ُ، تع بولإلٍ ِ ُ 

وف ل  نل ألهل ِف ُف ىفنَّلُ بليل ل  ل نُ ل ٌل غليلُز ال بفحٍ  ۖ  يل  ولمٌ  ۖ  ىفنَّلُ ململ ِل  بليل ل بل ل ِفلف مف لبلنف  ة ظُ ل ألن  ۖ   لالل تلسل نل ىفنّفل ألمف ِف تلكُ نل 

وفينل  ِل هف ﴾لبل
( )

. 

ِّ   ل م فةف لّمزلفف  ق ل وفدرل قّص ُ ن فٍ  ل ِ لف آي ٍر ِص غٍ  موو شكٍل   لٍف ِينل ميّ ن  ن فٍ وِينل       أ

لف ِّمن لتّيم ه ِ بّ ال،ف ِحّزئينل أنسُسلُيم ِّم  هم مويلف ِن االٍ،  وفغمل لّمو بف لبث لفّي لبّلي  ِف لبمأل ِن ق 

ول موو ِ ش لف ولبحزلهينف ىّ  أّن لبك  زينل ِن ق مف ن فٍ ق ل أاز، ِل زهم ِلف ميّ ن  ن ٌف ولبُمعلكلمف ف موو تق يمف لبُث

مل لبح الف ِةنّيم موو  ّلٍ  وأّن ن  إ  موو االٍ، ِحيٍن  وه   يكثّ ُ، لبث لُف ِن ازفف  مل  ولدّم ئفيف هف م  دف

ِّ ُ ل كالفل ِسك    َّ ل شحي تيم"  ى لبث لفف ِينل لبطز ين   م  ِ نل ِن ميّ ن  ن فٍ ىّ  أنل لبك  زين ىبو ٍ لٍ، يي

ِّال موييم ِإيم نل  ولمكعوو و  فِيم  بكي ي لتيم  وىنّم  تث ّلهم يزاخ وبم بطوح تيم  يسكِب وبم  هللا موو ِك 

"فِّلف  
( )

. 

  :وبني إسرائيل -عليه السالم -الحوار بين موسى: ثانيًا

هف ِن لبّزملف ولّنحي  ف ىبو ق ٍم ِلطُولتل مقي لتُيم وم  رل  -مويل لبّسالمُ  -ِع ل َّللّاُ ميّ لن  ِ موبق ل       ِغيزف

 لبكّحويغف ولب ّم ةف م   ميّ ن  
هم   ك نتل ِ يِيّ إ يم ِّم  همل مويلف ويصّثُح ِس فل ٍُ ٍُ ل ىبو نحّلٍ يتز أ ع بُُيم؛    ك 

ِّ ف لبّس اع ف لب ّلِغ ف  وت ٍيلف لب ّصحف ولإلفش دف ولبكّثليزف ِن مللبف َّللّا ِ مو   لفيّ إ تعكمف ُ موو ِي نف  لبث

 .لب لقل   ِث ب 

لف  ل أِازف ِن بالبينل ِ اعإ  ِن لبقزآنف لبكزيمف  وت  وبلكلي  ِايٌز ِن       ِف ن  ِ مو ِلل ق  وق ل تكّزفرل قّص ُ ميّ ف

ل ِن و دتفلف  ل َزوٍف ِشكحك ف  سليلطلٍز مويلف  بّم تكويسفلف ِ بّزم ب ف  لبّس فف ِ  إ ُِ لف ِلل ِِكملٍ  لّ  لثف  بّم ازلمف

                                                
كل  ﴿:ق بل تع بو -  لمل ُز ول ِل ل ّل لل ل قُ ف ِل لبلمل ُ  ول ي غف ل ول وفعف يل  ململ ُ  ألقل ِل  لكف ول ل  ولعف ِل ُِ ل قفيلل يل  ألفل قفيلل ُِ ول ف   ول ّي ُِ دف ولو لبل رل مل ينل  ل مف لبظَّ بفمف ولقل ل  ﴾عل إل بّف

 (.44/ ه د)

 .46: م فة ه د  لدي  -0

 . 7   ص   ج   دلف لبقوم  دِشل  ا(مزِ وق ئل وتثويل أ  لث )  لبقص  لبقزآنلّ (م229  )لبت ب ي  االف مح  لبسكّ ف -1
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هُ ويثّل مق ةإ ِن بس نفلف  هُ وييّسزل بلُ أِزل هف بي   ودم تفلف فِّلف أن يشزفل بلُ ا فل ولمكع لدف
( )

  ولنكي  إ ِكثطيمف قّ ةف 

هف مويلف   .  زم نل ولنكص فف

لف ِ ل ىمزلئيلل لبمع ن ةل لبّكل ٍّزِلي  وق ل أَيزر لدي ر لبقزآنيّ        ِف لبّكل ت  وبلتل قّص ل ميّ ن  ِ مو ِلل ق 

ِعيم أب   ل دم تفلف بيم ِزم ٍ، ِحع ٍث   ثحّيم بوم دّيّ رف د عيم أن يطوح ل ِن نحيّيم مح دةإ وب يّ إ إلبٍل يتوقلُ بيم 

قل بُ ل يل  ﴿ :م ا يالإ  و ل  ب  يق ، َّللّا تع بوموو هية ف ىنس ٍن؛ و ب ل بكةبّزهم ِق مف  زم نل لبّلين م شزوه

ِلمل  بلُيمل آبفيل ٌ  يإ  
علل بَّ ل  ىفبلٰ ٍل وُ نل  ۖ  ُِ ملو ل يل ِل مٌ تل ﴾قل ،ل ىفنَّكُمل قل ل

( )
. 

بم يقطلل  حلل لبث لفف ِلل ِ ل ىمزلئيلل  وَّل ِث  ظإ  موو أِلف ه ليكفيم   -مويل لبّسالمُ  -بكّن ميّ ن  ِ مو     

إ نيلل   ك نل  ٍ يعكم ُ موو لبكّزغيبف ولبكّلِيزف ِم  أنعمل َّللّا موييم  ِ كيِ  فدّهُ موو هلل لبّطوبف ِةمو ٍب   لفّي

يم؛  يك نل  ل   يافيم ِ  يشحفلُ لبكّميي ل لب ّسسّل "لّنحي  ف لبّلين ِ ن ل  ِف "يسكامزون  ب ل بي لي ف أق ل
( )

  ِ إلا   ف 

كّزهيبل ِن مللبف َّللّاف  ولبكّلِيزل ِةّن َّللّال ه  لبمك ّ  ُ ِ بعح ديّ ف  وأنّلُ ق ل  ّ ويم ىبو ايغٍ  تثمُل لبكّثليزل ولب

لين ِ ن ل ي قع نل ِيم أش َّ أن لوف لبعللبف؛  يقكو نل 
موو ِايٍز ِن  وقفلف لد زين  وأنّلُ أنِ هم ِن آ،ف  زم نل لبّ

 . ل د  تفلف ن ٌِل ِن ٍيٍل  ِ َّ بيم ِن لبكّتوّ ف ِ لأِ   هم ويسكثي نل نس  لهم  وهلل لبكّ ايُح لبمك  فب 

وُ نل  ﴿:و ل هلل يق ُ، تع بو      يل ِل مٌ تل ِل نُ ل يل ق ،ل ىفنَّكُمل قل ل   َِّ ٌل  ِل اف َِّ  هُمل  فيلف ول كلحٌَّز  ُِ ُي ل ف  وُ نل ىفنَّ هلٰ قل ،ل ألغليلزل   علمل

ينل  ولكُمل ملولو لبلعل بلمف هُ ل  ل َّ يإ  ول
يكُمل ىفبلٰ ِلغف ف أل يل ل َّللاَّ ِل ىف ل ألن ُِ نلكُمل مُ  ل لبلعللللبف ول نل يلسُ  مل ل نل آ،ف  فزل ِّف مل  ۖ   ُِم  ُِ ِل ل  ل يُقلكّفوُ نل أل

ُِمل  يُ نل نفسل  ل كلثل يلسل يمٌ  ۖ  ول ِّفكُمل ملظف ن فَّ ِّف   ٌ بفكُم ِلالل
﴾ول فل  لٰ

( )
 . 

 ن  ِ مو ىبو غ ي ٍر تعِيليٍّ  وِلل لمكمزلفف تع ّتف ِ ل ىمزلئيلل ونكزلنفيم ب عمف َّللّا يكثّ ُ، لبث لُف ِلل ميّ      

ل ِّم  هم مويلف  وهل دبيٌل ق اٌل موو ِيوفيم بوّشي لرف لبمكماّو ف  ل لبّطع مف لبّلي اوح هُ   ل َ ّفيم أنّي  أِاُز ىمِ زإ

لُ بيم  و ل هلل يق ، تع بو ٍل حفزل ملولو ﴿:ِن ِ مو أنل ي م ل فِّلُ أنل يتز ُِ ملو بلنل نلصل ىف ل قُولكُمل يل   ٍ   ول ل ف العل ٍم ول

وفيل  ِلصل يل  ول مل لمف يل  ول ِف قفاَّ ئفيل  ول ُ  نل ِلقلوفيل  ول ِف  ُِ لفل ّل مَّ  تُ لحفُت ل ِف جل بل ل   زف َِّ ل يُتل ﴾  ل دلوُ بل ل  فل
( )

. 

موو  وتسك قفسُ فلل آي ٌر ِن م فة لبحقزة تكشُف منل احيع ف ِ ل ىمزلئيلل  ل لبكاّلمبف ولبِ ل،ف ولبكّ ييلف      

فل  يم  ي م  اوبل ِ يم ميّ ُن  ِ مو موو شكلف   لٍف ِكح دٍ، أنل يلِث ل ِقزةإ بق  ل ِعز  ف لبق تلف لبّلي بم يُعلزل أنسسف

هم ىبو ِ مو   م  ِ نل ِ ل ىّ  أنل أِزهم ِلِحف ِقزةٍ غيز ِث ّدةٍ  بكّن  لين ٍ  ول يشك نل أِزل
ّهلف لبقكيلف لبّ

مل و ّمو ه    ال ا قكفي    لبيي دل ِ او ل  ل لِّزف وأ لول يف يسةب نل من ِ لاس رف تو ل لبحقزة؛   يّق ل موو أنسسف

؛  ك نتل ِعِلةإ ىبييّ إ  غيزل أّن قو ِليم بم تلوفنل بلب   ِل  غيزل أنّيم ق ل وٍ ول لبحقزة و ِث ه  ومز  ل لبق تلل

 . لزدلدرل قس وةإ تس ُا قس ةل لبثِ فةف لبّصوح ف 

                                                
يل  ﴿:ق بُل تع بو -  فل بفلل ال لفف زل ّبف لشل نل بفسل لنفلل  فل ِف وُلل مُقل لةإ  لل ل يل ول زف ِل زل بفلل أل  .-07 -06 -05/ ال ) ﴾ويلّسف

 .19 : م فة لّمزلف  لدي  -0

ِّ  لبمصزيّ   لبق هزة  ا(م295  ) س ل  مح  لبثويم -1  . 5  ص0  أمو ُب لبمث وفةف  ل لبقزآنف لبكزيمف  لبيية  لبع 

 . 4  -19 : ي م فة لّمزلف  لد -4

 . 6: م فة لبحقزة  لدي  -5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya139.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya140.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya140.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya140.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya140.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya141.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya141.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya141.html
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ةإ ول  ﴿:ق ،ل تع بو      لُث ل ِلقلزل ُزُِمل ألن تللِل ُِ ل ل يلة لف ىفنَّ َّللاَّ ِف قل ل ُِ ملٰو بف ل  ۖ  ىف ل قل ،ل  لُنل  ُهُلوإ ف ألنل  ۖ  قل بُ ل ألتلكَّتف قل ،ل ألمُ  ُ ِف َّللَّ

وفينل  ِل هف نل لبل ِف ُ نل  ِل  هفلل  قل بُ ل لدلوُ  أِل َِّ ل يُحليّفن بَّ ل   لٌن ِليلنل  ۖ  بل ل  فل ٌِ ول ل ِفكلٌز مل ل ةٌ  َّ  ل فف قل ،ل ىفنَّلُ يلقُ ُ، ىفنَّيل  ِلقلزل

بف ل  ُزونل  ۖ   لٰ ِل ِل  تُيل نُيل  قل بُ ل لدلوُ بل ل  فل    ل  لعلوُ ل  ِل  بل ل نُيل  تلُسز،  ۖ  َِّ ل يُحليّفن بَّ ل   لُ   ل قفٌل بَّ ل سلزل ةٌ ال قل ،ل ىفنَّلُ يلقُ ُ، ىفنَّيل  ِلقلزل

ينل  زف َف ﴾لب َّ 
( )

 . 

 :الحوار بين لوٍط وقومه: ثالثًا

ل ِِ هيل لبّ ي و لبس   ف  بق  أفملل َّللّا ب اإ  ىبو ق ٍم لمكعلحل لتليم لبغزيلةُ لبِ سيّ  لبّش  ةُ؛   نثز  ل       

ُزول مويي   وق ل أ حزن  لبقزآُن من   ،ف هي  ف لبق مف لبّلين لٍكز  ل  ظ م إ ِ   و زق ل قيمل لإلنس نيّ  لبّكل  ُطف

محقيم ِي  ِن أ ٍ  ِن لبع بمين
( )

ِإ  ِ بكّزغيبف ِّزةإ ،  وق ل تتوّلل قّص ل هي  ف لبق مف   لٌف أنسللهُ ميّ ُن  ب اٌ ِ م 

لف ِ يم ِّزلٍر أ زل  وق  لمكم ل ميّ ُن  ب اٌ  ل أمو ِفلف لبث لفّي لب ّم ّي موو  ِف وِ بكّزهيبف ِن مللبف َّللّا ولنكق 

لّمو بف لبمعك دف م  ل لّنحي  ف لد زين ِن  يُ  أّن لبث لفل م  له ِم  وفدل  ل لدي رف لبقزآنيّ  لبكزيم   ل 

ِف لبّس فف ق ئٌم موو لبوّينف ول  ف ِن هلل لإل  ف لبعظيمف  ب فٍ ف أنّل ق ل  اّيم موو لبّلولجف ِعز
بكّزغيبف  ل لبكّتوّ

ِإ  ِ  تل بحع يم ِلوٍ رٍ   .لبّشزمّل ِق ّ

ل بم يسكِيح ل ِعو ين ف  يم لبمطول وم  دهم لنسي قإ  وفل ل شي لتفيم لبثي لنيّ  ِإتي نف لبّزٍ ،ف       ِل بكّن ق 

ةٍ ىِ  يٍّ  ِعو ٍ    تسكّزل  يي   وق  اّ فل َّللّا هلل لبمشي ل لبث لفّي  ل ق بفلف شي ةإ ِن دونف لب ّس  ف  وِص ف

ملوفينل  ﴿:تع بو ُم بُ ٍا لبلُمزل ينٌ   ىف ل قل ،ل بلُيمل ألُ  هُمل بُ اٌ أل ل تلكَّقُ نل  ِلِّلتل قل ل ِف مُ ٌ، أل ل   ىفنّفل بلكُمل فل  ل تَّقُ ل َّللاَّ

يعُ نف  ألاف ٍز   ول ٍل نل أل ِف لبُكُمل ملوليللف  ة ِل  ألمل ينل  ۖ  ول ّبف لبلعل بلمف يل ىف َّ ملولٰو فل زف ٍل ينل   ىفنل أل نل لبلعل بلمف ِف لنل  ِلزل تلللُفونل   ألتلةلتُ نل لبل، ول

كُم  ٍف ل ول نل ألزل ِّف ِ،كُم  وللل بلكُمل فل مٌ مل دُونل  ۖ  ِل   ل ينل  قل بُ ل بلةفن بَّمل تل كللف يل   ِللل ألنكُمل قل ل ٍف زل نل لبلُمتل ِف قل ،ل ىفنّفل  بُ اُ بلكلكُ نلنَّ 

نل لبلقل بفينل  ِّف وفكُم  وف   بفعلمل ألهل ِّف فل ول ّبف نل وُ نل فل مَّ  يلعلمل ِف ﴾ل 
( )

. 

ينل ألئف َّ  ﴿:وِلب  ق بُل تع بو       نل لبلعل بلمف ِّف   ٍ نل أل ل ِف ِل  ملحلقلكُمل ِفيل   شل ل  تُ نل لبلسل  ف
لف ىفنَّكُمل بلكلةل ِف قل ل إ ىف ل قل ،ل بف بُ ا  مل كُ ول

لف ىف َّ أل  ِف لبل قل ل ٍل ل ِل نل  يكُُم لبلُم لكلزل  لمل   تُ نل  فل نل دف
تلةل تلقلطلعُ نل لبسَّحفيلل ول ٍل ،ل ول تُ نل لبّزف

ف ىفن بلكلةل ن قل بُ لل لئلكف ل  ِفعللللبف َّللاَّ

ينل  مف لبلُمسلسف ف نفل ملولو لبلقل ل ّبف لنُصزل قفينل قل ،ل فل نل لبصَّ دف ِف ﴾ُِ تل 
( )

 . 

 من  ال،ف لدي ر لبّس ِق  ِ نل لبث لُف لب ّح ّي ن ِعإ  ِن فم بٍ  فِّ نيٍّ  دمتل ب اإ  ىبو ىمال ف قيم ف لإلنس نف      

ه بمع بِ ف لنثزلٍف قيمّلٍ من لبسطزةف؛ بيح ول  لل ب اٌ   لفل ٍّ ِمتو ٍا بل ِزلِكُلُ لبّكل  سظلي  بل لب ّين؛ بلل و

لي يسعو ىبو تق يمف لبّسو كف لبمع ّجف  ِعي إل من ِِ فلةف لبمسكيلئين لبّلين لبتط ُب قصصيّ  أدلتُل لبث لُف ل
بّ

يغيّزون ِس فل لبث لفف ِن لبِ ّيّ ف ىبو لبيلبيّ   وق ل دم  َّللّا لبميِ ين ىبو لبكّز ّلف من ِالف هي  ف لبسة  ِن لب ّ  ف  

لبُ ل  ﴿:ِق بفل تع بو نل قل  وُ ل ِل لهف ىف للل  ل لالحلُيمل لبل ِإ ل ول ل ﴾لل ملالل
( )

. 

                                                
 .62 -67: م فة لبحقزة  لدي  - 

ينل  ﴿:ق بل تع بو -0 نل لبلعل بلمف ِّف   ٍ نل أل ل ِف ِل  ملحلقلكُم ِفيل   شل ل  تُ نل لبلسل  ف
لف ألتلةل ِف بُ اإ  ىف ل قل ،ل بفقل ل  (.92/ لّمزلف )  ﴾ول

 .  62  -62 : م فة لبّشعزل   لدي  -1

 .  12 -09:  م فة لبع كح ر  لدي -4

 .  61: م فة لبسزق ن  لدي  -5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya161.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya161.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya162.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya162.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya164.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya164.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya165.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya165.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya166.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya166.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya166.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya167.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya167.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya168.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya168.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya168.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya168.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya169.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya169.html
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ل ِن  س ٍد أ القّلٍ       ُِ لف لنع لمل لِّنف لب ّسسّل  ِ مكح فف ِ  ِ نل مويلف ق  ِف ُ   ل ايّ رف قّص ف ب ٍا ِلل ق  ونومل

والل ىبو   ودف لبالِعق ، ِن لبمم فم رف ولبّسو ِيّ ر؛  كّو ِوغل ِيم لُِّز   ًّل ِن لبكّسكيزف ِ يفف نحيّيم 

ُح أمزلفل لبحيتف وتتحُزهم ِ مكثال،ف  زِ  ف اي  كفل  ولبمصيح ُ لّمظم أّن لِزأةل ب ٍا هل ِن ِ نتل تس ل

ي   وتييُئ  زا ل د  بفيم لبحيتف  ٍف  .ِةاي فف زو

لف ِ  نكق مف    مكِ بل َّللّا       ِف لل َّلّل دلميإ  موو ق  ٍّ وه   بم يكن ِن ميّ ن  ب ٍا أِ مل هلل ى َّ أنل ف لل ي يلف وت 

ل دم  ِف يٍل ِ   ٍد  ونِ  ه  وأهول ىّ  لِزأتلل ِع ِ   زٍ ل بيالإ ِن قزي ف ق  ِّ ل موييم  ِ فةإ ِن م تلل ِمطزإ

مإ   ﴿:لبّكل لنكشزرل  يي  لبتح ئُ  ولبم كزلر  يق ُ، هللا تع بو مل  لفل ال ال ِفيف مل ول ل ل ِفيف ٍل  لرل ُفمُوُ ل  بُ اإ  مف بلمَّ   ول

ٌم ملصف  للل يل ل قل ،ل هلٰ وُ نل لبسَّيّفةل رف   يبٌ ول ِل نُ ل يلعلمل ن قلحلُل  ِف مُ نل ىفبليللف ول زل لُ يُيل ُِ هُ قل ل ٍل  ل ُي ل ف ِل ل تفل  ۖ  ول مف هلٰ قل ،ل يل  قل ل

ُز بلكُمل  ل ول ل تُتل  ۖ  هُنَّ ألاليل يلسفل  ل تَّقُ ل َّللاَّ ي ٌ  ۖ  ُلونف  فل ال شف ٌل فَّ ٍُ ِف كُمل فل نل   ألبليل ل  ِف ِل  بل ل   فل ِل ل تف ل  تل  قل بُ ل بلقل ل ملوفمل

ي ُ  ِل  نُزف ىفنَّ ل بلكلعلولمُ  ّلٍ ول ي ٍ    ل ٍن شل ف ِل ي ىفبلٰو ُف ةإ ألول آوف وُ ل   قل ،ل بل ل ألنَّ بفل ِفكُمل قُ َّ ِّف ل بلن يلصف قل بُ ل يل  بُ اُ ىفنَّ  ُفمُُل فل

ل  ۖ  ىفبليل ل  لملزف ِفة ألتل ل  لة زل ِل ِف كُمل أل ل ٌ ىف َّ ل نل لبوَّيللف ول ل يلولكلسفتل  ِّف لٍ 
وف ل ِفقفطل ِل  ألال ِلُيمل  ۖ  هل يحُيل   ُِصف مف لهُُم  ۖ  ىفنَّلُ  ِل ل ىفنَّ 

حلُح  يبٍ  ۖ  لبص، حلُح ِفقلزف نل ل ملوليل  ألبليل ل لبص، طلزل ِل أل ل فوليل ل ول يليل  مل  عو ل  م بف ٍل ُزنل   ٍد  ولّم  ٍآ ل أِل ِل لُ  ل يلٍل  ِّف نل مف ِف ةإ  ِل لفل يل ل  ف

يل ٍ  يلنل ِفحلعف لبفمف نل لبلظَّ  ِف ِل ل هفلل  ِّف ل ول ِل إ مف ل ل فل سل َّ ُِ﴾
( )

. 

ل  و نمطينف   سل ق بفلف بيم      ِل يبٌ  ﴿:  بمال ظُ أّن لبث لفل لبّلي   ابل ِل ب اٌ ق  ٌم ملصف للل يل ل قل ،ل هلٰ يثكمل  ﴾ ول

ِّ  لب ّمطُ لباّ نل لبث لُف د ب ل لبكّ  زهيبف ولب مي ف ِي ٍم مصيٍب ميوثُل ِيم ى ل َوّ ل ِصّزينل موو ِ  هم مويلف  أ

   بكُلُ لبكّزغيُب وِث وب ُ لبكّقّزبف ىبييم  ود عُيم بوكّتوّ ف ِن لبس  ش ف ِ تّح وف لبّطزيلف لبق يمف ولبّشزمّل لبّلي 

زل لب ّ ُ  مويلف  وه  لبّلولُج ِن ِ  تف  ُز بلكُمل  ﴿:لف  و ب ل  ل ق بفلف تع بو ُطف ُي ل ف ِل ل تفل هُنَّ ألاليل مف هلٰ   .﴾قل ،ل يل  قل ل

لف ِع ِ        ِف ن  ب ٍا ِلل ق  يم ي كيل   لُف ميّ ف ِف وموو غزلفف أمو بف ىني  ف لبث لفف  ل قص ف لّنحي  ف ِلل أق ل

و َّللّا م ي ؛  ك نتل ني ي ُ لبث لفف ني ي إ دم يّ إ بلُ ف   ل دم تللُ بيم ِ بع و،ف من ِم فم ف لبس  ش ف لبّكل ني

لف  وِةنّل ي كيل ِعيم ِ  مكسالمف لبي دئف ولبّطزيلف لبمس ود ِف يليم ِن م قح ف ق  ِّ ِّم  لمك م ه   وّهوفلف أنل ي 

لف ىبو َّللّاف ِ مك لل،ف لبعللبف ِيم ِع ِ  أدفكل أّن نس مليم لبتحيا ل  ٍّ ؛  كّو بكيبزل لبيالكل تة لُه  لبعلّ " ِ بكّ  ةُ ِ إلبمف

لل بوثّلف  "ولبعللبل موو أنل تت ل
( )

مَّ   ﴿:  و ل هلل يق ُ، تع بو ِف وفلل  ألهل ِّف فلل ول ّبف نل لبفيلنل  فل نل لبلقل  ِف وفكُمل  قل ل،ل ىفنّفلل بفعلمل

نل  وُ ل ﴾يلعلمل
( )

. 

 :نتائُج البحثِ 

زرل  ل ب  ي هُ  وأٍموُي   يم  يولبق ل  زجل لبحثُ  ِع ٍد ِن لب َّك ئلف لبّكل  ُ       :ِف

 .لبث لُف ه  لب ميو ُ لِّاُل بوكّ لالف ِينل لب ّ  ف -

لف ِمح أ  ل دي ف   لإلمالِلّ  -  .تِوّو لبث لُف ِةمو ٍب  ل لبقزآنف بكزميتف

                                                
 .  91 -77: م فة ه د  لدي  - 

 .  525   ص    ا1   ل َال،ف لبقزآن  دلف لبّشزوا  لبق هزة  ج(م295  )قطب  ميّ  -0

 . 62 -69 : م فة لبّشعزل   لدي  -1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya80.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya80.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya81.html
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َف لتّص  إ ِ بث لفف  -  .بسظ ُ لبِ ،ف ِن أِازف لّبس 

 . ك فف ولبمعكق لرف ولّه ل ف لبمتكوس ف ِينل لب ّ  ف تلع او لبث لُف  ل لبقزآنف لبكزيمف ِلل لّ -

ه  لبقزآن -  .لبكزيم لمكم ل لبقزآُن موو أمو بف لبث لفف  ل ِايٍز ِن لبم لالف لبّكل اّ فل

 .تم شو لبث لُف لبقزآنّل ِلل ِزل لف لب ّم ةف لإلمالِيّ   وت  غمل ِلل أ  لبفي  -

ٍ لمكم ل لبقزآُن لبكزيُم  ل نقلف قص ف  -  .لّنحي  ف موو لبث لفف ِشكٍل فئيسّل

ل ىبييم - اُ ل يم لبّلين ُِعف ِف ِ  كالفف ِِ ،ف لب ّم ةف  ولبث ب ف لبّكل  ل كوفل أمو ُب لبث لفف ِ  ِينل لّنحي  ف وأق ل

 .ِ ن ل مويي 

لف  وٍعوفلف ِكس مالإ ِلل ِِزي ر لّ  -  لثف  وبيلل لِّز بوث لفف دوٌف فئيسلع  ل ىب فةف لبّس ِلف وبستف لنكح هف

 .دوٌف ِحيٌز  ل نشزف لب ّم ةف لإلمالِيّ 

 .ولبثم  َّلّل لبّلي تكّم ِل لبّص بث ر  وِ  ت  يقل ىّ  ِ َّللّ         

 

 :مراجع البحث

 .لبقزآن لبكزيم -

 .   دلف لبحيت لبعكيل  ا(دبيل مومّل بوث لف )  ِيف تث وف (م0220 )لبثحيب  ا فا ِن مول -

ِّ  لبمصزيّ   لبق هزة  ا(م295  )بثويم س ل  مح  ل -  .0  أمو ُب لبمث وفةف  ل لبقزآنف لبكزيمف  لبيية  لبع 

     دلف لبقوةم  دِشةل  ا(مزِ وقة ئل وتثويةل أ ة لث )  لبقص  لبقزآنلّ (م229  )لبت ب ي  االف مح  لبسكّ ف -

 . ج

 .  وّ  لبّزش د  و  ِ يل لبث لف  ل لبقزآن  ِِ(م 022 )لّن بسلّ  ئأِ  زي   لبمقز  -

 .5  بح  ن  دلف لبمالك  ا(ِعطي تل -أم بيحل -ق لم ه )  لبث لف  ل لبقزآن(م226  )  ل َّللّا  دمحم  سين  -

 .    ا1   ل َال،ف لبقزآن  دلف لبّشزوا  لبق هزة  ج(م295  )قطب  ميّ  -

 (.ر.د )ف ا دف  ِيزور  بح  ن    دل4لِن ِ ظ ف  أِ  لبس ل ٍال، لب ّين ِثّم  ِن ِكزم  بس ن لبعزب  ج -

 .    لبكّزِي  ِ بث لف  دلف لبسكز لبمع از  ِيزور  ا(م0222 )لب ّثالوّي  مح  لبّز من -

َف لبقزآنف لبكزيمف  دلف لبسكزف  ِيزور(م 29  )مح  لبح قل  ِثّم   يلد -  .  لبمعِم لبمسيز  ّبس 

 .0ة لبث لف ولبم  قش ر  ِزِل تط يز لّدل   ِصز  ا  ِي فلر ىدلف(م0222 )هال،  ِثّم  مح  لبغ ّل  سن -
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 بين البالغة والسيمياءمساءلة في تحيين مفهوم االستعارة 

 

 عايدة حوشي.د

 أستاذ محاضر أ

 الجزائر/ بجاية -عبد الرحمن ميرةجامعة 

 

 تقديم

عن الدارسين  القدامى، ناهيكسيميائيا اهتمام البالغيين مفهوما بالغيا واستقطبت االستعارة بوصفها      

، حيث حازت على اهتمامهم (Greima، غريماسFontanier، فونتاني Shiblesشيبلس )المحدثين مثل

ورة بشكليها، اللغوي وغير تنفك تجعل من مفهوم الصورة اللّغوية دليال سيميائيا منفتحا على الص ألنها ال

وألنها ألمعها فهي أكثرها  -تتحدى االستعارة التي هي ألمع الصور البيانية ":اللغوي، يقول أمبرتو إيكو

وذلك ألنها كانت قبل كل شيء ومنذ أبد طويل  عة كانت؛كل مدخل في أي موسو -كثافةرة وضرو

"موضوع اهتمام فلسفي ولغوي وجمالي ونفسي
 

خرفا، ألنها لو ، لكن كل هذا ال يهم إذا ما اعتبرت ز

؛ لكان باإلمكان تماما تفسيرها (أي أن نقول بعبارات جميلة ما يمكن قوله بطريقة أخرى) كانت زخرفا فقط

بعبارات الداللة الصريحة، بل إنها تهمنا بوصفها أداة المعرفة اإلضافية وليس االستبدالية، أّما إشكاليتها 

تعطي شعورا  فاالستعارة بالخصوص عندما يقع درسها في مجال اللغة،" فتكمن في كيفية دراستها

بالفضيحة في جميع الدراسات اللسانية، ألنها بالفعل آلية سيميائية تتجلى في جميع أنظمة العالمات، ولكن 

على نحو يحيل التفسير اللغوي إلى آليات سيميائية ليست من طبيعة اللغة المستعملة في الكالم، فالمسألة 

غي التمييز داخل المجال البصري بين األنظمة ينب) بعبارات أخرى ليست في أنه توجد استعارات بصرية

، أو أنه توجد كذلك استعارات شمية أو موسيقية، إنما (التصويرية، واألنظمة الحركية إلى غير ذلك

المسألة هي أن االستعارة اللغوية غالبا ما تحتاج لكي يمكن بطريقة من الطرق تفسيرها من حيث أصولها، 

"سمعية، لمسية وشمية إلى اإلحالة على تجارب، بصرية،
 

 .وهو ما تحاول دراستنا مقاربته.... 

لقد مرت االستعارة بعدة مراحل تجاوزت الكثير من التصورات، إذ تجاوزت بالضرورة نظرة      

أي تجاوز القول بالضرورة والتغيير واالختالف في البالغة القديمة، ... الجرجاني، والقزويني أرسـطو،

ى اإلطالق عالقة التصور بموضوعه عند المفكرين رغم ما اجتازته االستعارة من لكّن هذا لن يُلغَي عل

انتقال من دالئل تجريدية إلى : مفاهيم، وكما يرى مايكل ريفايتر فالداللة بالنسبة للمحطات االستعارية هي

                                                
 .22 : ص. 002 بيروت . مركز دراسات الوحدة العربية. أحمد الصمعي: تر. السيميائية وفلسفة اللغة. أمبرتو إيكو -  

 .22 ، 22 : ص. المرجع نفسه - 
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"دالئل تصويرية
( )

ية للغة ، ألن االستعارة بوصفها عالقة تشبيهية باألساس تساهم في تقديم صورة ثان

" ليست الصورة الواقعية البسيطة بل صورة أكثر تطورا في إعطاء مكونات أي صورة كانت، فالتحليالت

األكثر تطورا آلليات االستعارة قد وصفتها بمصطلحات المكون الداللي، وصراع التصور، وانتقال 

"الداللة
( )

ا الذي خلّف عدة آراء ، وعلى اختالف هذه األوصاف تؤكد االستعارة على صراع التصور، هذ

وجعل صورة المشبه به صورة ملفتة لالنتباه، ألنّها أساس إيصالي هام لصور ذهنية خاصة تساهم في 

إعطاء قيمة كبيرة للتخييل، وبالتالي صياغة فكرية للغة عادية في قالب مجازي يسمح بخلق وعي 

لشكل وحسب بل من خالل الصورة بالصورة عالي البناء ومتعدد األجزاء، فرجل كاألسد ال من خالل ا

وهكذا، فلوحة كهذه تشكل صورة تحمل ... القوة، التمكن والسيطرة : ذات التشكالت والمعاني المتعددة مثل

 ...مجموعة من األلوان ذوات أساس لغوي بدرجات أدق من تلك التي تشهدها اللّغة العادية

تنتقد النظريات المعاصرة المتصور :" يلي ورد في القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان ما     

التقليدي لالستعارة بوصفها اسما، وتشكك بالوظيفة التزيينية المنسوبة إلى اآلن للمجازات اللفظية 

" وللعالقات بن االستعارة والمتصور
(2)

 : ، وهو مبني على أساسين هامين

، (الستعارة بوصفها صورة للكلمةا) بينما تظل النظرية التقليدية مغلقة في المنظور المعجمي  -أ

، يعيد إنشاء حقوق الخطاب كما 521 في عام " بالك. م" فإن المتصور التفاعلي لريتشار الذي طوره 

فعل عابر بين السياقات، وإنها " يعيد للبالغة مداها، فاالستعارة ليست نقال للكلمات عن أمكنتها، ولكنها

بين مضمونين دالليين؛ ( 521 بيار دسلي . س. م) الشفوي أو التعارض ( بالك. م) لتستخدم التفاعل 

"مضمون التعبير في استخدامه االستعاري، ومضمون السياق الحرفي المحيط 
(1)

. 

 : أما األساس الثاني فيتمثل في أن

"ليست االستعارة وظيفة تزيينية ولكنّها دالة وإدراكية"  -ب
(2)

. 

 Formaوالسيمياء هو الصورة  مدخلنا إلى تموقع االستعارة بين  البالغة
(L)

, Forme
(F)

, 

Form 
( E.G)

التي تطلق على عدةِ معاٍن؛ فقد يراد بها الشكل المخصوص الذي عليه الشيء، ويقال  

صورة الشيء ما به يحصل الشيء بالفعل، أو هي ترتيب األشكال وتركيبها وتناسبها وتسمى الصورة 

المخصوصة، وقد تطلق على ترتيب المعاني التي ليست محسوسة، فإن للمعاني أيضا ترتيبا وتناسبا يسمى 

والصورة كذلك ذهنية وخارجية، الذهنية هي القائمة بالذهن قيام العرض بالمحل، والخارجية إّما ... صور

قائمة بذاتها إن كانت الصورة جوهرية وتسمى واقعية، أو  بمحل غير الذهن إن كانت الصورة عرضية 

                                                
-دمحم معتصم، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية: ودر: تر. دالئليات الشعر. مايكل ريفاتير: عن. ينظر التمطيط وقيمة االستعارة والتشبيه - 

 .  وما بعدها من مؤِسسات التمطيط 12: ص. 552 .  المغرب ط-الرباط

 . 1 2: ص. القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان - 

 . 2 2: ص. المرجع نفسه -2

 . 526:ص. المرجع نفسه -1

 . 526:ص. المرجع نفسه -2
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" كالصورة التي تراها في المرآة فهي من الصور الخارجية
( )

يكون محسوسا عندما " فقد الشيء،أّما 

زيد الذي أبصرته، مثال إذا غاب عنك : يشاهد، ثم يكون ُمتخياّل عند غيبته بتمثل صورته في الباطن كـ

"فتخيلته، وقد يكون معقوال عندما  يتصور من زيد مثال معنى اإلنسان الموجود أيضا لغيره
( )

؛ ألّن لكل 

البالغة أن تختار بين لقد كان من ممكن " و لفظ في اللّغة صورة معينة وموقعا خاصا من المعاني،

الشكل أيا كان المعطى للتعبير عن فكرة، ويتضمن حينئذ " إّما أن تكون الصــورة هي: متصورين للصورة

تغيرا معقوال للمعنى أو للسان إزاء الطريقة العادية والبسيطة في " كل خطاب صورة، وإّما أن تكون

التعبير في السياق " يجب أن نفهم من المصطلحين ترسيمة وصورة ، إذا كانت الحال كذلك ف"التعبير

الشعري أو الخطية لشكل من التعبير البسيط والواضح، ولقد كان هذا الطريق الثاني هو المفضل خالل 

"زمن طويل
(2)

. 

والحس يناله من حيث هو مغمور في هذه :" أّما عن تدرج الصور وموضوعها فيقول ابن سينا     

التي تلحقه بسبب المادة التي خلق منها ال يجرد عنها وال يناله إالّ بعالقة وضعية بين حّسه العوارض 

ومادته، ولذلك ال يتمثل في الحس الظاهر صورته إذا زال، وأما الخيال الباطن فيخليه مع تلك العوارض، 

لق بها الحس، فهو يتمثل ال يقدر على تجريده المطلق عنها، لكنه يجرده عن تلك العالقة المذكورة التي تع

..."صورته مع غيبوبة حاملها
(1)

، يتعلق التَدَُرج في هذه المسألة بعمقها من اإلحساس البسيط إلى 

اإلحساس العميق أو اإلدراك، والذي ستحمل فيه صورة الشيء حمولة مفهومها أو مدلولها باطنيا، 

فاإلبصار قد أظهر أنواع اإلحساس
(2)

، وهو ليس البصر الخارجي لصفات خارجية إنّما هو إبصار داخلي 

أما العقل فيقتدر على تجريد الماهية المكنونة باللواحق الغريبة، مستثبتا إياها كأنه عمل " داخلي عقلي؛ 

" بالمحسوس عمال جعله معقوال
(2)

، أي إّن وقوع الصورة هو وقع الكمال الذي يُلحق شكلها الخارجي 

لصورة الباطنةبالداخلي، أما ا
(2)

. 

ألفاظهم ومخارج كالمهم،  صوروتزعم الهند أّن سبب مالَه كثر كالم الناس واختلفت :" يقول الجاحظ     

"...ومقادير أصواتهم في اللّين والشدة
(1)

إنما األلفاظ على أقدار المعاني، فكثيرها لكثيرها، و:" ،ويقول

 جهاتهاو بصورهاوقليلها لقليلها، وشريفها لشريفها، وسخيفها لسخيقها، والمعاني المفردة البائنة 

                                                
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واإليطالية والروسية والالتينية والعبرية . عبد المنعم الحفني - 

 . 122-122:ص. 000 . 2ط. القاهرة. مكتبة مدبولي. واليونانية

 . 221. 222: ص.  ج. 512 . 2ط.دار المعارف. مان ديناتحق سلي. نصر الدين الطوسي: شر. اإلشارات والتنبيهات. ابن سينا - 

الدار البيضاء . المركز الثقافي العربي.  منذر عياشي: تر. القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان. أوزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر -2

 (بتصرف.)5 2. 1 2: ص. . 002 .  ط. المغرب، بيروت لبنان

 . 220. 225: ص.  ج. اإلشارات والتنبيهات -1

 . 225هامش الصفحة .  ج. المصدر نفسه: ينظر -2

 .220: ص. المصدر نفسه -2

، يستبدل به اصطالح انتلخيا (-2111708 )فهي اصطالح الفيلسوف الفرنسي بوفون " Modules interiot: "كما وردت في المعجم الشامل -2

، لكن القول بالصورة الكاملة قد ال "الصورة الكاملة للشيء بصرف النظر عن شكله: طنة أياإلغريقي؛ بمعنى الكمال أو التمام، ويعني الصورة البا

 . 122: ص. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: ينظر. يجد طريقه في التصور الباطني للصورة
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"تحتاج من األلفاظ إلى أقل مما تحتاج إليه المعاني المشتركة والجهاُت الملتبسة
( )

، فالجـاحظ واعٍ 

لو لجأنا إلى قدر قوتنا ومبلغ خواطرنا ومنتهى تجاربنا " ى صور ومعاٍن؛ أّما بضرورة توفر األلفاظ عل

"...لقلت المعرفة حواسنا وتشاهده نفوسنالما تدركه 
( )

، فالنفوس بإمكانها أن تشاهد الصور باطنيا 

هو  وتَْلَحَق بإدراك الحواس لها قصد حصول المعرفة، فمعرفةُ العيِن ال تكون خارجيةً إالّ بإلحاق ما

خارجي بما هو داخلي مفهومي، ألن وقوع البصر على الشيء هو إّما وقوع على صورة شكلية وحسب، 

أو تخييل من شأنه أن يُلحق الدال بعدة مدلوالت، فالعين المدركة هي عقل يَتََصّوُر ويقيم التشبيهات 

 .المختلفة بين المشبه والمشبه به

الصورة بعبارة أخرى هي طريقنا إلى تحيين مفهوم االستعارة بين البالغة والسيمياء، حيث نستخلص      

غير " مّما تقدّم أّن الصورة التخييلية؛ هي صورة تأخذ أبعاد الموضوعين عند بـورس، أي الموضوع

 The mediate without , and the immediate)المباشر خارج الدليل والمباشر داخل الدليل، 

within the sign)
2

، وكيفية تحقق الظاهرة في الذهن مع ضرورة خدمتها للموضوع المباشر على 

اعتبار كونه مصاحبا لماهية الدليل، ورغم كونه ال يحدد إالّ الممكن بالضرورة فكالهما يحدد اآلخر؛ أي 

وضوع الدينامي، لكن عند الجـاحظ بالم -ضرورة -وقوع موضوع مباشر في شكل صورة خارجية مرتبط

األمر ليس ذاته بالنسبة لبـورس، فإذا توقف دليل في الموضوع المباشر؛ معنى هذا أالّ إمكانية لتحقُِق 

الدليل، ألنّه لم يلحق بالمسلمة الرياضية وبقي رهين األولية أي؛ إمكانية دخول الصورة في إطار التأويل 

رسية، المهم في هذه المسألة هو عدم ارتباط الدليل بموضوع الثالثي ال األحادي الذي ترفضه النظرية البـو

يساويه، وإال لكان الدليل هو موضوع الدليل ذاته، ألن الصورة ال تدل على موضوع يساويها، بل يشبهها 

 . وحسب، وهي مسألة أكدّها بـورس كما أكدّها الجـاحظ وإن كان لكٍل سياق تفكيره الخاص

مشبهة كة الحائك التي بها تهيَّأُ السََّداة واللُّحمة ِصيِصيةً إذْ كانت ثم أسموا شو:" يقول الجـاحظ

"...بها في الصورة وإن كانت أطول شيئا
(1)

، فالصورة إذن ال بد أن تتمثّل في إطار عالقتها بباقي الصور 

الصور المحيطة بها، والتي قد تكون في تفكيرنا قصد تحقيق بعض التشابهات، فحتى وإن لم تتطابق مع 

ها إال أنها تقدم قيمة لصورة من الصور، أليست صورة الديك في انتصابه شبيهة بصورة الدجاجة في غير

ومباينته صورة في وللديك انتصابه إذا قام :" الباطن وإن ظهرت في العين مباينة لها كما يقول الجاحظ

"لصورة الدجاجة العين
( )

لو رأيت ناقة مقبلة لم :" ، كما قد تكون الصورة شبه متطابقة لكنها ليست كذلك

"لم تدر أناقة هي أم جمل
(2)

وإن كان في ... ورأينا صورها متشابهة:" ، ألنّها في الواقع ليست إالّ مشابهة

                                                
 .1: ص. 2ج. المصدر نفسه - 

 .12: ص.  :ج. المصدر نفسه - 

3- Charles Sanders Peirce.Philosophical writings of Peirce. Select, Edit: Justus Buchler. Dover pub.INC. New 

York. 1955.p:  0   

 .22 : ص.  ج. كتاب الحيوان -1

 .21 : ص.  ج. نفسهالمصدر  -2

 .25 . 21 : ص. 2ج. المصدر نفسه -2
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مائل ومّما أشبه فيه الحمام الناس الصور والش: قال... ووجدناها تتشابه... في األجسام بعض االختالف 

"...ورقة الطباع
( )

"فإن السنور يوصف بصفة األسد إذا أرادوا به الصورة" :، أما السنور
( )

، يكمن 

االختالف إذن في نوعية الحكم، فالظاهر ال يعني على اإلطالق حدًا قِيِميًا إلقرار المشابهة أو دحضها، 

ين الخارجية قد تكون دليال وهو ما أراد الجاحظ أن يؤكده في كل هذه األمثلة، ألّن صورة في الع

 .  وموضوعا مخالفين تماما لما يمكن أن تصل إليه العين الداخلية من صور ودالالت

نالحظ إذن أّن الجـاحظ قد سار في االتجاه ذاته الذي أّكده بـورس فيما يخّص مفهوم األيقون وداللته      

"على الصورة
(2)

هو كل الصور " ، والمشابهة، فداللة دليله تقع بإحالته إلى موضوع يعينه عن طريق 

وموضوعه، فما تحيل  التي تحيط بنا نودعها نسخة منا، والعالقة هنا قائمة على وجود تشابه بين الماثول

"عليه الصورة هو نفسه أداة التمثيل
(1)

مح إليه بـورس إالّ أّن هذا التشابه الذي يل:" ، يقول سعيد بنكراد

"فهل هناك حقا تطابق بين الصورة والشيء الذي يحيل عليهيخلق الكثير من سوء الفهم، 
(2)

؟ ألن رسالًة  

عُملة تبادلية "  ( Pascal Vaillant) رسالةً أيقونيةً هي نقٌل لرسالة الصورة، كما أنّها بتعبير باسكل فايان

"بين المرسل والمستقبل
(2)

. 

تعتمد :" هو طريق لولوج معالم االستعارة بما تحويه من مفهوم للصورة، ذلك أنهـاالتشبيه بهذا الشكل      

"التشبيه أبدا
(2)

تصور الكالم عن االستعارة دون الخوض :" ، وكما يؤكد دمحم الولي فإنه يصعب في الواقع

لى الرغم من في نفس اآلن في التشبيه، وذلك ألنّهما نمطان من اإلدراك ينتميان إلى نفس الجنس، ولهذا فع

"اختالفهما الشكلي؛ فإنّهما يعودان في النهاية إلى إقامة العالقات بين األجناس المتباينة
(1)

، فاالستعارة 

مدعاة لرؤية، ومدعاة لتمثل صور بعينها، صور لها من الخصوصية ما يجعل التغيير فيها أساسا من 

منت تغييرا كأن نشبه التدرج بكأس والصور تحمل إذا تض:" مقوماتها ومكوناتها، إذ يقول أرسـطو

..."آوس
(5)

كلما تضمنت العبارة معاني ازدادت روعة مثل أن تكون األلفاظ مجازية وكانت االستعارة " ،و

( مجازات) االستعارة مقبولة، وثم تقابل أو طباق وثم فعل، أما الصور فكما قلنا من قبل إنها تغييرات

..."مرموقة جدا وتتألف دائما من حدين
( 0)

ينا أن نفهم حدودها ضمن التعارض والتشابه كليهما ، لكن عل

ال تستخدم االستعارة المشابهة فحسب وإنما تستخدم أيضا التعارض، فالكأس والترس :"... كما يقول إيكو

                                                
 .   : ص. 2ج. المصدر نفسه - 

 . 2 : ص. 2ج. المصدر نفسه - 

3- Voir:Charles Sanders Peirce.Philosophical writings of Peirce. p: 105.106 

. 002   ط. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان. السميائيات والتأويل، مدخل لسميائيات ش، س، بورس. سعيد بنكراد -1
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السلم مقابل ) ، ولكنّهما متعارضان من حيث الوظيفةُ (مستدير ومقعر) متشابهان من حيث الشكلُ 

("الحرب
( )

 .اسا على هذه الثنائية حتى تتجاوز المماثلة التي ال يمكن أن تحققها، لذلك فهي تنبني أس

االستعارة إذن هي صورة تشبيهية تجعل المعاني متأتية في شكل متصور مجازي ينطوي على صورة      

أكيدة بين ركنين اثنين موضوع وصورة، أو شكل ومادة ال يمكنهما أن يكونا غير هذا وإن تنوعت أشكال 

أما االستعارة فهي ضرب من التشبيه، ونمط من :" النظر ليس السمع باألذن كما يقول الجرجانيالتشبيه، ف

التمثيل والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب وتدركه العقول، وتستفتي فيه األفهام واألذهان ال 

"األسماع واآلذان
( )

الجرجاني، ألّن من معاني ، وهنا تكون الصورة المفهومية هي المقصودة بالحكم عند 

"قد تتقيد بالحقيقة لتحقق معناها حسا أو عقــال :" االستعارة أنها
(2)

هنا ال تفيد التقيد المطلق " قد" ، فـ 

 .بالحقيقة، وصور الصدق في االستعارة، ألن هذا المنطلق هو من أساسيات التصور االستعاري

يقول أمبرتو إيكو     
*
يتعين إذن أن نبني مقولة السنن، : " فيما يخص أبعاد المشابهة التصورية للصورة 

وأن نميّزها عّما ال يمكن تعريفه بهذه الصفة، وأن نحدّد إمكانات استعمالها، وعلى إثر فراغنا من إفراز 

..." المشابهات يمكننا أن نؤكد أنّه ال نقيم قياسا على المشابهة
(1)

لموقف االثنين  ، ففي هذا القول رفضٌ 

الجـاحظ وبـورس؛ وهو رفٌض تكون بموجبه عالقةُ الصورة والموضوع عالقةً تأويليةً تعريفيةً، يقول 

نتيجة هذا التحليل تكمن في أنّه ال توجد عندنا أية صورة ال في اإلدراك وال في المتخيل؛ :" طائع الحداوي

"الواقع متحققة بطريقة ما في ذهننا طبعا إذا فهمنا من الصورة شيئا يشبه لوحة أو نسخة من
(2)

، فرفض 

موقف بـورس حول المشابهة في أيقونات الصور هو نفسه بالنسبة للصورة التشبيهية عند الجاحظ، ألّن 

أن الكلب ال بهيمة تامة :" المشابهة ليست مطابقة على اإلطالق،  حيث يرى الجـاحظ على سبيل المثال

ن شيء من حدود الكالب إلى حدود الناس، مقدار ما هو عليه من وال سبع تام، وما كان ليخرجه م

األُنس فقد يكون في الشيء بعض الشبه من شيء وال يكون ذلك ُمخِرًجا لهما من أحكامهما 

..."وحدودهما
(2)

، المشابهة بهذا الشكل لم تكن ولن تكون مماثلة، وهو ما لم يختلف حوله بورس والجاحظ 

 .حق بهما وانتقد آراء بورسوالجاحظ وحتى أمبرتو إيكو الذي ل

المشابهة إذًا واقعةٌ في الحياة بحيثياتها وفي استعماالتها اللّغوية، كتشبيه اإلنسان بالقمر والشمس  

وقد يشبه الشعراُء والعلماُء والبلغاُء اإلنساَن بالقمر، :" ونحوهما حسب ما يذهب إليه الجاحظ في قوله

لسيف، وبالحية، وبالنجم، وال يخرجونه بهذه المعاني إلى حد والشمس، والغيث، والبحر، وباألسد، وبا

                                                
 .11 : ص. السيميائية وفلسفة اللغة - 

 .  1 : ص .525 .  ط. مكتبة النهضة المصرية. دمحم اإلسكندراني: تحق. عبد القاهر الجرجاني أسرار البالغة في علم البيان - 

 .  51 : ص. 001 .  ط. دار الكتاب العربي بيروت. إيمان الشيخ دمحم. فريد الشيخ دمحم: تحق وتع. اإليضاح في علوم البالغة. الخطيب القزويني -2

 .أمبرتو إيكو من الرافضين لمفهوم المشابهة، ألن ما تراه العين أو تدركه ال يكون في المفهوم الحرفي إنّما في مجال تسنيني* 

 .أدرجنا رأيه نظرا لتبنيه مفهوم الدليل البورسي، وإعطائه البعد التشفيري للدليل الثقافي.  10: ص. السيميائية وفلسفة اللّغة -1

 . 52: ص.002 .  ط. المغرب لبنان. المركز الثقافي العربي. اإلنتاج ومنطق الدالئل. سيميائيات التأويل. طائع الحداوي -2
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..."اإلنسان
( )

ما أراد أن يقوله الجاحظ تحديدا هو أن :" معلّقا على هذا النّص سمير أبو حمدانيقول  ،

الشاعر عندما يريد أن يشبّه إنسانا بالليث ال يرمي إلى جعل اإلنسان والليث مخلوقا واحدا، لكن ثمة ما 

"يجمع بينهما مثل الشجاعة وحب السيطرة
( )

، ألّن المطابقة بين ركني التشبيه منتفية تماما من الجانبين، 

إن مفهوم :" ، كما يحدّدها سمير أبو حمدان في قولهلفظ الغيريةوهو ما يطلق عليه في البالغة العربية 

المشبه به، ( غير) الغيرية على رأي البالغيين العرب، يقضي بأن يكون المشبه في الصورة الشعرية

"بالرغم مما يشترك به االثنان من صفات وأوجه
(2)

ثم ال :" ه الجاحظ بقوله، وهو المعنى ذاته الذي يؤكد

يدخلون هذه األشياء في حدود الناس، وال أسمائهم، وال يخرجون بذلك اإلنسان إلى هذه الحدود وهذه 

."..األسماء
(1)

 . 

لقد سعى الجـاحظ جاهدا إلى تأكيد عنصر المشابهة ضمن التشبيه، ألّن الصورة ال تقوم إالّ عليه، ولو      

دليالً واحدًا، فتَدّرُجنا من  -كما رأينا -ات شيئًا واحدًا، وبتعبير بـورسحدث العكس لكانت كّل المشبه

الصور في عمومها قادنا مباشرة إلى صور لغوية أكدّ فيها الجـاحظ كذلك على نظرته العامة للصورة، إذ 

[ خلقت من فضلة طينة آدم] نعمِت العمةُ لكم النخلة :" أنه قال -ملسو هيلع هللا ىلص -ويروى عن النّبي:" يواصل قائال

"...وهذا الكالم صحيح المعنى ال يعيبه إالّ من ال يعرف مجاز الكالم 
(2)

، فاألهم في مجاز الكالم سالمة 

:" المعنى وتمكين العالمة من أن تأخذ حظها من وصول المفهوم ضمن المباح في االستعمال اللغوي

وهم ال يضعون نعجة اسما ... مون المرأة ناقة ونراهم يسمون الرجل جمال وال يسمونه بعيرا، وال يس

"...مثل زيد وعمرو، ويُسّمون المرأة عنزا عالمةمقطوعا، وال يجعلون ذلك 
(2)

، إن قوام التشبيهات في 

الكالم هو قوام اجتماعي ال ينتفي وحدود المعاني التي فرضها االستعمال اللغوي إال إذا جهل الواحد منا 

المعنى المجازي
(2)

صورة موجودة والشبه يثبتها، وهو رأي يجعل للوسطية موقعها بين ما رأيناه من ، فال

كقولك مثال للمال يذهب ويفنى ويثمر " آراء حول مشابهة الموضوع لصورته، ففي االختالف إثبات 

، لم يكن ذلك تشبيها بل إنكارا لقول من نفى عنه الوجود، "إنّه باق لك موجود" صاحبه ذكرا وثناء حسنا،

عينه باقية كما كانت وإنما استبدل بالصورة صورة فصار جماال بعدما كان ماال، ومكارم : تى كأنك تقولح

" بعد أن كان دراهم
(1)

، فالصورة متعينة في حال اإلثبات والنفي، وهي موجودة كما وجد االختالف ذاته، 

يختلفان قليال، فقول القائل في  ثم إن المثال أيضا تغيير لكنهما:" والذي كان ألرسـطو فضل تقديمه بقوله

أسخيلوس إنه وثب وثبة أسد هو تغيير، فمن أجل أنهما جميعا كانا شديدين سمى أسخيلوس بالتغيير 

                                                
 .   : ص.  ج. المصدر نفسه - 
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"واالختالف أسدا، وقد يكون أيضا أن يشبه أوسخيلوس بأرخداموس
( )

أن أرسـطو ، فهنا كذلك يؤكد 

 .االختالف هو إثبات لموضوع الصورة المشبهة

يبدو أّن مصطلح الضرورة بالنسبة للجرجاني قد وجد طريقه إلى الجاحظ ولو باختالف بسيط فيما      

 لالستعارةكل ما طريقه التشبيه فهذا سبيله أعني كل اسم جرى على الشيء " تتطلبه التسميات، ألنّ 

" الضرورة ضرورةفاالستناد فيه قائم على 
( )

هي ضرورة بالغية  ، والضرورة بالنسبة لبـورس والجـاحظ

ما عّبر : بالغية واستعمالية تمثلها الطبيعة االجتماعية في اللّغة التي ال يكون فيها اسم ما إال ّ في مكانه أي

 ".ال يسّمون ويسّمون" عنه الجاحظ بـ

عرفانية ال يعني أن ندرسها بعبارات شروط " يقول أمبرتو إيكو في حدود تداولية االستعارة إنها     

هل االستعارة تقول أي : السبب لن نأخذ بعين االعتبار النقاشات حول صدق االستعارةالصدق، لهذا 

؟ وهل من الممكن استمداد استدالالت صادقة من قول استعاري، من البديهي أن من يستعمل  الصدق أم ال

 استعارة، فهو حرفيا يكذب، والجميع يعلم ذلك، ولكن هذه المسألة ترتبط بمسألة أشمل تخص الوضع

الصدقي والكيفي للتخيل؛ كيف أننا نتظاهر بقول شيء ما، ومع ذلك نريد بجدية قول شيء صادق يتعدى 

"نطاق الحقيقة الحرفية
(2)

، فاالستعارة مجال آخر للتبادالت اللّغوية التي تهدف للوصول عبر الكذب إلى 

 .الصدق

 :بث والمكر، ولذلك قال الشاعروالّضّب إذا َخدع في جحره ُوصف عند ذلك بالخ:" يقول الجـاحظ     

  إناااااااا منينااااااااا بضااااااااب ماااااااان بنااااااااي جمااااااااح

 

  يااااااااارى الخياناااااااااة مثااااااااال المااااااااااء بالعسااااااااال 

 

..."ولذلك شبّهوا الحقد الكامن في القلب الذي يسري ضرره، وتِدّب عقاربُه بالّضبّ ... 
( )

ويقول  ،

"...التشبيهوقد يُسّمون الِكْبر والطغيان والخنزوانة والغضب الشديد شيطانا على :" أيضا
(2)

، فعلى تعدد 

األمثلة التي أوردها  الجـاحظ في االستعارة
(2)

والتشبيه؛ نجده يؤكد على وجود طرفين للصورة رغم عدم  

، فهذا الموضوع يخص البيان أكثر من (كتاب الحيوان) اعتنائه الكبير بإيراد مكامن التشبيه واالستعارة في

موسوعة كهذه، لكن أبرز ما يلفت انتباهنا في هذا الموضع هو أن نظرته لالستعارة قد وجدت طريقا حديثا 

 لها ولنظرة بـورس كذلك، فكيف ذلك ؟ 

، فاإلحساس وقت (الفانيرون) للشيء أو للظاهرة ( تخطيطي) ال ترجع الصورة إلى تحقق رسمي     

في أنّه ال توجد عندنا :" التأويل المتطور عنه، وتكمن نتيجة هذاالنظر إلى الدليل ال يتجسد إالّ من خالل 

                                                
 .52 : ص. الخطابة - 

 . 21 : ص. أسرار البالغة في علم البيان - 

 .21 ،22 : ص. السيميائية و فلسفة اللغة -2

 .22. 22: ص. 2ج. كتاب الحيوان -1

 .52 : ص. 6ج. المصدر نفسه -2

وهي . 5 2: 2ج. 201.  1 . 10 : ص.  ج( : كتاب الحيوان)االستعارات الموظفة من قبل الجـاحظ في المواطن الموالية منينظر  -2

 .استعارات موظفة لم نشأ اإليغال فيها ألهمية الصورة بالنسبة إلينا
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أية صورة ال في اإلدراك وال في المتخيل، طبعا إذا فهمنا من الصورة شيئا يشبه لوحة أو نسخة من الواقع 

"متحققة ما في ذهننا
( )

، علما أّن هناك صورا خيالية يمكن أن تكون خارقة تنعكس بشكل فيزيائي حسب 

يباين بعض التحليالت الرسمية أو التصويرية " تها، األمر الذي جعل التصور البـورسيموضوعا

(Pictorialistes ) المعاصرة التي تعتقد في وجود صورة ذهنية لها خصائص الفضائية، تكون مشابهة

"لخصائص الموضوعات الفيزيائية نفسها
( )

ال يجد ، وهذا النقد الموجه لبـورس من قِبَِل طائع الحداوي قد 

 .المبكرة للمسألة ما بعد الواقعية بـورسبُعدا كبيرا في اعتقادات 

تناولها وفق تحليالت متعددة،  الصور التي لم ترها العين، كمالقد انتبه الجـاحظ إلى مسألة هامة تخص     

نُها من تق ديم مدلول وهي مسألة إن دلت على شيء إنما تدل على مقدرة الذهن في تصور وتخيل باطني يَُمّكِ

وأنهم ال يزالون يرون أشكاال لم يروها :" ... الدال وفق تصور بعيد عن حاسة البصر، يقول الجـاحظ

"قطّ 
(2)

، إّن عدم الرؤية الحسية قد تجعل المدلول منزاحا عن المعنى الحقيقي، كما قد يوجهه توجيها 

هذا النوع من الصور اسم الصورة  خاطئا، يقود بدوره إلى تقديم الصورة الخطأ، حيث يمكن أن يحمل مثل

 Forma Subsistent:  الالمادية بمعنى
(L)

. Forma immatériels » ،؛ الصورة مستقلة عن المادة

حيث يمكن أن توجد وأن تفعل بدونها مثل الروح، فيمكن أن تحل في الجسم، ويمكن أن توجد مستقلة 

"عنه
(1)

، أي إن الصورة أو الظاهرة ال تستوجبان ضرورة التعلق بالمادة، مصداقا لما قاله الكسائي عن هللا 

﴾وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون ﴿:وقال هللا تبارك وتعالى:" هللا عز وجل
(2)

، فقد تنظر العين إلى 

وعيون القوم :" جاحظشيء وال يكون ذلك الشيء ال صورة وال فكرة ولو على سبيل التشبيه، كما يقول ال

"إليه ترمقه وكأنّهم ال يرونه
(2)

، أضف إلى ذلك أن للناس صورا عن أشياء بعينها دون أن تتحقق على 

"وليس أن الناس رأوا شيطانا قط على صورة :" سبيل النظر للشيء
(2)

، فهي جميعها ال تعتمد على مادة 

يقية، أي منشأ تفكيري لصورة ذهنية الصورة، بل تعتمد على فكر موجه لصورة شيء دون مرجعية حق

 .تخص موضوعا ال ماديا

وهو أمر أشار إليه بـورس باستمرار، ألّن ال مادية الموضوع ال تعني أبدا انتفاء حضور صورته، فال      

قد ال : من اإلشارة كذلك إلى أن الموضوع عند بـورس قد ال يكون ذا طابع ملموس بالضرورة أي: "بد

، والواقع المحسوس (تشارلزكاي، أوكدن، وإيفور آرمستروتك رتشاردزبمعناه عند  )يكون هو المرجع

وهذا هو المرجع، أو الهذية، أو الواقع ) بالضرورة، إّن الموضوع عنده قد يكون قابال لإلدراك فعال 

ئر طا:) هذه الشجرة التي أمام ناظري، وقد يكون غير قابل للتخييل قابال للتخيل فقط: الملموس، مثال

                                                
 (.بتصرف.  )52: ص.  .002 .  ط. مغرب لبنانال. المركز الثقافي العربي. اإلنتاج ومنطق الدالئل. سيميائيات التأويل، طائع الحداوي - 

 (.الهامش. )93:ص. المرجع نفسه - 

 11 : ص.  ج. كتاب الحيوان -2

 . 122: ص. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة -1

 .  0 . 00 : ص. 2ج: ، كما أن هذا القول نفسه مكرر في21 : ص.  ج.  كتاب الحيوان -2

 .212: ص 2ج. المصدر نفسه -2

 .25: ص. 1ج.  المصدر نفسه -2
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"العنقاء مثال الذي ال وجود له في الواقع، وقد يكون غير قابل للتخيل
( )

، وبالتالي فليس بالضرورة أن 

يكون موضوع التصور ماديا وإال لغلق باب التخييل، فتحقق المرجعية ليس حتميا، والعين التي تبصر 

لى موضوع بعينه في الواقع، بوصفها حاسة هامة للتصور قد ال تقوم بدورها الرئيس في إحالة دليل ما إ

) إن الموضوع هو ما ينتج عن عمليات التجزئة المستمرة للمضمون، وبهذا المعنى:" يقول أمبرتو إيكو

حتى وإن وجب أن يقوم أحد بعملية إعادة التجزئة واألرجح أن تقوم بها مجموعة من األشخاص، تقوم 

، أي ال تقوم به سلسلة الدوال بل ديناميكية الوظائف بالتعبير عن الموضوع( اللفظية وغير اللفظية) اللّغات

"العالمية، فنحن باعتبارنا مواضيع نظهر كما يريد شكل العالم الذي تنتجه العالمات أن نكون
( )

 ،

فالتصورات تشبه اإلنسان ذاته وفكره الخالق القادر على تصور أشياء دون جسم مادي، ألّن تصور 

فكري لدى اإلنسان، رغم تعدد اإلرجاعات التي نشأت عنها الصورةالكلمات ال ينشأ إالّ بمرجع 
(2)

، لكّن 

 .القول بالغياب أو غير المرئي ال يعني أبدا أخذ مدلول هش لصورة غير مادية؛ بل على العكس تماما

  األيقونمن األبعاد التي حققتها االستعارة في المفاهيم السيميائية أنّها تندرج ضمن األيقون      

con):(Iسواء عن طريق الصفات التي يحملها،  -الذي يدل عليه -دليل يحيل إلى موضوعه" الذي هو

، وبالفعل هناك استثناء؛ فإذا لم يوجد الموضوع فعال، ال يعمل األيقون كدليل، أوجد الموضوع أم لم يوجد

يء ما بالنظر إلى أنه وهذا ال عالقة له بصفته دليال أي شيء، صفة، إنسانا موجودا، أو قانونا، وأيقون ش

"يشبه هذا الشيء، وسيتم إعماله كدليل لهذا الشيء
(1)

، كما أن األيقون ال يشتغل إال في إطار ما بين الممثل 

ممثل حيث الصفة الممثلة هي أولية الممثل، وبوصفه أوال " الممثل والمتماثالت بالصور، إنّه بهذا الشكل

أي شيء يستطيع أن : قادرة على أن تكون ممثال، وختامامعناه؛ أن الصفة هي صفة بما أنها شيء يجعلها 

"يكون تعويضا ألي شيء يشبهه
(2)

، علما أن التعويض يشمل تلك األشياء الخاصة بمشروع، وبالتالي 

 .ثالثية حقيقية، وسنرى إذا كانت هناك أشكال أخرى للتعويضات

يمكن للممثل األيقوني، كما ؛ إذ  (s )Hypoiconاأليقونات الدنيا  : تندرج االستعارة سيميائيا ضمن     

، وهي تحت األيقونأي دون األيقون، أو يمكن أن يسمى أيضا  أيقونا أدنىيسمى " أن : يؤكد بورس

أيقونات يمكن أن تكون منحرفة تقريبا تبعا لنمط األولية لما يشاركها؛ هؤالء الذين يشاركون صفات 

العالقات الثنائية، أو تعتبر كذلك  -إلى حد ما -تمثل بسيطة، أو هي أول األوليات، هي صور تلك التي

، (( Diagrams(تصاميم) أجزاء من شيء عبر عالقات مشابهة في أجزائها الخاصة، هي رسوم بيانية

                                                
 . التوطئة 9: ص. دالئليات الشعر - 

 .    : ص. أحمد الصمعي: تر. السيميائية أو فلسفة اللّغة. أمبرتو إيكو - 

ثم يقول في  ...مثال إيكو بهذا الصدد هو إذا قلنا إن هذه الملكة هي أنثى؛ قد نعود إلى عدة مرجعيات؛ كأن تكون ملكةً بعينها، أو ورقةَ لعبٍ أو  -2

تقوم عبارة ما مقام سبعة إرجاعات مختلفة، إذ يكون اإلرجاع شخصا أو مفهوما أو حالة شيء أو رأيا، وعلى كل حال : " ختام تحليله لهذه العبارة

.  ينظر المرجع نفسه ".أو غير مرئية لعبارة موجودة ماديا" غائبة" فإن ما يجعل اإلرجاع إرجاعا هو كونه عالقة متبادلة، و على نحو ما عالقة 

 .2  : ص

4-Philosophical writings.P :102. 

5-Ibid.p : 101. 
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"( Metaphors)استعارات وتلك التي تمثل صفات ُمَمثِّلٍَة للممثل حقا بتمثيل مواٍز لشيء ما هي 
( )

، حيث 

عالم في الفكر البورسي بوصفها قائمة على الصورة، وقائمة كذلك على عنصر نجد البالغة واضحة الم

المشابهة أو التمثيل الذي اهتم به بورس في عنصر األيقون نظرا لقيمته في المجاز بصفة عامة ال في 

 . األيقون وحسب

لداللة يصعب تحديد أين عندما تبدأ عملية توليد ا:" أّما عن االستعارة وعملية توليد الداللة فيقول إيكو     

ينتهي التأويل االستعاري، يتوقف ذلك على السياق توجد حاالت يجد فيها المؤول نفسه موجها عبر 

استعارة أو أكثر، نحو قراءة تمثيلية أو نحو تأويل رمزي؛ ولكن عندما ننطلق من استعارة وتبدأ العملية 

لقد : الرمزية والقراءة التمثيلية تصبح غير دقيقة، تمثيل التأويلية، فالحدود بين القراءة االستعارية والقراءة

اقترح وانريش تمييزا مهما بين االستعارة الصغرى واستعارة السياق واستعارة النص، لنعاين تحليله 

ال يمكننا أن نلخص منه إالّ األجزاء البارزة، في ( Walter Benjamin)لمقطع طويل من والتر بنيامين 

امين عن سفرة قام بها في البحر، ثرية باستعارات لن نحللها في هذا المقام إال أنه بدت يتحدث بني:) نوارس

النوارس شعوب من الطيور، رسل مجنحة، مرتبطة في :) لنا استعارتان غريبتان جاءتا عند وانريش هما

لشرق ال شبكة من العالمات تنقسم فجأة إلى زمرتين، سوداء نحو الغرب تغيب في العدم، ومبيّضة نحو ا

(تزال موجودة وتحتاج إلى حّل، وصاري السفينة الذي يرسم في الهواء حركة رقّاص
 
. 

على :" لقد استحوذت فكرة األضداد على صاحب هذا التمثيل االستعاري، يقول إيكو بهذا الصدد     

التي يجب أن : القارئ في هذا النص أن يكون نموذجيا حتى يتوصل إلى العالقة بين الصاري والرقاص

تسير وفق هذا المخطط الثقافي
2
 : 

 

                                                
1-Voir: Philosophical writings. p102 

 .202، 201: ص. السيميائية أو فلسفة اللغة - 

 202: ص. المرجع نفسه -2

 غ م  ف ش           ←/ س/

 ألي شيء يصلح س مم يصنع س ينتج سمم  شكل س         
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 عمودي ثابت 
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 سفينة
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ومن هنا نجد أنفسنا أمام تحليل ال يتالءم والدقة التي من الممكن أن نلفيها في الحاسوب، ألّن نجاحها      

إن نجاح : يتوقف على الحجم االجتماعي الثقافي لموسوعة األشخاص المؤولين، وهنا علينا القول

 .ستعاري سيميائيا كثيفة األبعاد ومتشعبةاالستعارة يخضع لتوليد الداللة غير المحدد، ألن عملية التأويل اال

فعل :" عبر تجليات األيقون؛ هو(( Rethorical evidenceنصل مّما تقدم إلى أّن األثر البالغي     

مألوف لتمثيالت موجودة هي أيقونات، وكل جدول اصطالحي مهما كانت نظريته هو بشكل أساسي تمثيل 

؛ رغم عدم وجود تشابه مادي بينه وبين (تصميم/ تخطيط) لهذا الوجه، والشيء نفسه لكل رسم بياني

(( Analogy مشابهة فقطموضوعه، بل 
*
"بين عالقات األجزاء لكل واحد منهما 

( )
، فاأليقونات بهذا 

تخص عدة قواعد في االصطالح ال يمكن أن تنفلت من انتباهنا بشكل أو بآخر، ألن  مشابهة الشكل هي؛

الصورة والتشبيه كالهما يدخالن في عملية التواصل التي يسعى اإلنسان من خاللها إلى الحفاظ على 

 .اجتماعية التفكير سواء عند القدامى أم المحدثين

سطو إلى االستعارة ذات الحدود األربعة مرورا بالحدود لقد تعددت مسارات االستعارة منذ إشارات أر     

الثالثة، ناهيك عن قيمة المجاز المرسل في توجيه المعايير البالغية لها كمفهوم، لكن الذي سدل حضوره 

في هذا المسار هو نسبة الغموض الذي يكثف االستعارة حينما تحتوي على صور موجهة لغويا إلى ما هو 

لحدود األربعة لالستعارة، ما يمكن أن يقود االستعارة إلى خارج االستعارة بموجه غير لغوي ما يقصد با

ما فهمه أرسطو هو أن االستعارة ليست حلية، بل هي وسيلة عرفانية، وآداه وضوح :" التكثيف، يقول إيكو

يجب أن يكون األسلوب وكذلك القياسات ... نحن نتعلم بالخصوص من خالل االستعارة :) ولغز

إن هي ( العبارات اللبقة هي التي في العهد الباروكي عرفت باالستعارات البارعة) مارية الرشيقةاإلض

أرادت أن تعلّمنا بسرعة، لذا ال تؤخذ  باالعتبار تلك القياسات اإلضمارية السخيفة، وأعني بالسخيفة تلك 

وضوح الوظيفة العرفانية ويؤكد لنا أرسطو ب... التي هي مكشوفة بيّنة وال تحتاج إلى أن يفحص عنها 

أنّه إن كانت االستعارة (  Paul Ricoeur)لالستعارة عندما يقرنها بالمحاكاة، ويالحظ بول ريكور 

محاكاة فهي ال يمكن أن تكون لعبة مجانية، فكتاب الخطابة ال يترك مجاال للشك، إّن أفضل االستعارات 

"ديناميكيات الواقع" ستعارية هي معرفةهي تلك التي تمثل األشياء في حركة، لذا فالمعرفة اال
 

، وهو ما 

يجعلنا نقول بعد كل ما تقدم، بأن مفهوم تحيين االستعارة هو نوع من توسيع حدودها عبر معالم الدالئلية 

                                                
 .هي النسبة في الرياضيات، وهي قياس التشبيه أو التمثيل في المنطق، وقد أبقينا هنا على معناها العام رغم اشتغال بورس في المجالين *

1-Voir : Ibid. mp. 

 .22 ، 22 : ص. السيميائية أو فلسفة اللغة -  

 مثبت في األعلى

 

 يسمح بحركة العقارب زمان  حديد 

 نوسان محسوس 

 ساعة
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لتكون في أبعد مجاالتها العرفانية، محتوية الثقافية عبر تكثيفات الواقع، حيث لم تتوقف عند حدود التشبيه 

 .مثلما أقره القدامى، بل حيّنت أبعادها العملية من خالل مستلزمات التماثل الدليليةولوازمه، 

نفهم مما تقدم أّن تحيين مفهوم االستعارة ليس رهين الفكر البالغي الحديث ومتطلبات البالغة الجديدة،      

اختص باالستعارة ألنها بل إنه يستمد مقومات الفعل الدليلي عبر تشكالت البالغة القديمة والحديثة، وإن 

وصفتها بمصطلحات المكون الداللي، وصراع التصور، " ارتبطت في عمومها بتحليالت أكثر تطورا

 :وانتقال الداللة

ثمة طريقة لوصف التوتر الداللي تتمثل في استدعاء مفهوم المعيني، ذلك كما في الدالليات المعجمية  -أ

النصية التي تسمح بها المجازات اللفظية، انطالقا من المعجم  البنوية الفرنسية، وإننا لنفسر التطورات

كما ( تراتبيات داللية) إن الصور هي: المصمم بوصفه مدونة تراتبية من المعينات أو الذرات المضمونية

 .هي أبدال في الوقت نفسه

تسقط عليه  ، وهي(اإلنسان) إن االستعارة تحافظ وتؤكد، وتحذف، وتضيف سمات للمسند إليه الرئيس -ب

 .مالحظات تطبق عادة على المسند إليه المساعد

، تمثيال للصورة أقل من كونها انتقاال مشتركا من كل (غودمان. ن) تمثل االستعارة في نظرية -ج 

الصور
 
بمعنى أن االستعارة قد هيأت لنفسها تموقعا استدعائيا، هيمن على دراسات العالمة اللغوية  ،

وتها الكامنة في سلطة التماثل بالصور، عبر القوة اإلدراكية التخييلية إلنتاج وغير اللغوية، نظرا لق

بلورتها كمفهوم موسع في التدليل، من ذرة  التشبيهات،  كما أعطت دفعا مميزا للدليل السيميائي إلعادة

وسوعية مضمونية إلى تراتبية تدليلية، لم تتوقف عند مفاهيم بالغية محددة بل دخلت مجال الدراسات الم

 .سيميائيا، عبر تعدد المضامين وصوال إلى المدلول

 

 :راجعهحث وممصادر الب

 :مصادر –أ

دار . 2لى جإ  من ج. عبد السالم هارون: تح. كتاب الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - 

 .525 . 2ط. لبنان -بيروت. الكتاب العربي

إلى   ج. موفق شهاب الدين: توضيححواشي و .التبيينالبيان و :أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -2

 .551   ط. دار الكتب العلمية بيروت. 1ج

.  ط. مكتبة النهضة المصرية. عبد الرحمن بدوي: تح. الترجمة العربية. الخطابة :أرسطو طاليس -3

 525. 

                                                
 .1 2: ص. القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان: ينظر - 
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الكتاب  دار. الشيخ دمحمإيمان . شيخ دمحمغريد ال: تعو تح. اإليضاح في علوم البالغة :الخطيب القزويني - 

 . ط. بيروت. العربي

. مكتبة النهضة المصرية. دمحم اإلسكندراني: تح. أسرار البالغة في علم البيان: عبد القاهر الجرجاني - 

 .525 .  ط

. 1، ج2، ج ، ج ج. سليمان دينا تح. نصر الدين الطوسي: شر. والتنبيهاتاإلشارات : علي بن سينا -6

 .512 . 2ط. دار المعارف

 :مراجع –ب 

 :مراجع بالعربية  ب

المركز الثقافي العربي، الدار . ، مدخل لسميائيات ش، س، بورسوالتأويلالسميائيات : سعيد بنكراد - 

 .002   ط. البيضاء المغرب، بيروت لبنان

. المغرب لبنان. المركز الثقافي العربي. ومنطق الدالئلج اإلنتا. سيميائيات التأويل: طائع الحداوي -2

 .002 .  ط

.  ط. الرباط. منشورات دار األمان. وعربية وغربيةاالستعارة في محطات يونانية : دمحم الولي -3

 002. 

 مترجمة مراجع -ج 

. المركز الثقافي العربي. سعيد بنكراد: وتق وتع: تر. والتفكيكيةالتأويل بين السيميائيات : أمبرتو إيكو - 

 .000 .  ط. بيروت لبنان. الدار البيضاء المغرب

بيروت  .مركز دراسات الوحدة العربية. أحمد الصمعي: تر. وفلسفة اللغةالسيميائية : أمبرتو إيكو -2

 002 (. نوفمبر)تشرين الثاني  ط. لبنان

 -اإلنسانيةدمحم معتصم، منشورات كلية اآلداب والعلوم : ودر: تر. دالئليات الشعر: مايكل ريفاتير -3

 .552 .  ط المغرب -الرباط

 مراجع باألجنبيةـ 2ب

Charles Sanders Peirce 

1. Philosophical writings of Peirce. Select, Edit: Justus Buchler. Dover 

pub.INC. New York. 1955. 

2. Selected writings. (Values in a univers of chance). Edit with an introd 

and not by: Philip. P, Wiener. Dover pub, INC, New York. 1958. 

Ferdinand De Saussure 



15 
 

3. Cours de linguistique générale. Pub par Charles Bailly et Albert 

Séchehaye. Coll d’Albert Riedlinger. Ed Critique. Par Tulio de Mauro. 

Postface de Louis – Jean Calvet. Ed Payot et Rivages.Paris 1995. 

P ascal Vaillant 

4. Sémiotique des langages d’icônes. Honoré champions éditeur. Paris. 

1999. 

 معاجم بالعربية ج ـ

والفرنسية واالنجليزية المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية : عبد المنعم الحفني - 

 .000 . 2ط. القاهرة. مكتبة مدبولي. والعبرية واليونانية واأللمانية واإليطالية والروسية والالتينية

 :معاجم مترجمة د ـ

.  منذر عياشي: تر. القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان: سشايفر وجانماريأوزوالد ديكرو  -6

 .002 .  ط. المغرب، بيروت لبنانالدار البيضاء . المركز الثقافي العربي
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 األسلوبية النظرية والتطبيق 

راءة أسلوبية في قصيدة عازف الصمت للبرّدونيق  

 

 الجبوري دمحم عبد الرحمن. د

 أستاذ مساعد

 العراق/ جامعة كركوك

 

 :ـ مدخل في األسلوبية واألسلوب 1

على قد أصبح أكثر المناهج النقدية قدرةً  يعد ثمة َريب بين دارسي األدب والنقد أن المنهج األسلوبيلم ْ     

على  اً إحدى مجاالت نقد األدب اعتماد، فاألسلوبية هي علمية  موضوعية   تحليل الخطاب األدبي بطريقة  

اللغوية  بنيته 
 
دون ما عداها من مؤثرات اجتماعية أو سياسية أو فكرية أو غير ذلك إالا ما تشي به هذه  

هو فعالية :" ؤثرات، ذلك أنا النص األدبي وكما يرى الدكتور عبد هللا الغذااميالبنية اللغوية من هذه الم

لغوية انحرفت عن مواصفات العادة والتقليد وتَلَباسْت بروح  متمردة  رفعتها عن سياقها االصطالحي إلى 

الق من سياق  جديد يخصها ويُميزها، وخير وسيلة للنظر  في حركة النص األدبي وسُبل تحرره  هي االنط

"مصدره  اللغوي
 
. 

فاألسلوبية تعني دراسة النص، ووصف طريقة الصياغة  والتعبير، ولذلك تبدو أهمية التحليل األسلوبي      

في أناه يكشف عن المدلوالت الجمالية في النص عن طريق النفاذ إلى مضمونه  وتحليل عناصره، فإذا 

إنا علم اللغة  هو الذي يدرس ما يُقال، فإن األسلوبية هي التي تدرس كيفية ما يُقال، مستخدمة  :"قيل

"الوصَف والتحليَل في آن
 

ف بشكل  ُمْرض  وهذا راجٌع إلى  ، على أننا نعلُم أنا األسلوبيةَ ال يمكن أن تُعرَّ

لبس والضبابية في المصطلحات رحابة الميادين التي صارْت هذه المفردة تطلق عليها من جهة، وإلى ال

إنها تعني بشكل من األشكال التحليل اللغوي لبنية : النقدية الُمعاصرة  من جهة  أخرى، إالا أناه يمكن القول

فرع ٌمن اللسانيات الحديثة ُمَخصص للتحليالت التفصيلية لألساليب " النص، ومن ثم يمكن تعريفها بأناها

"األدبية
 

نظرة ٌ نقدية ٌ شاملة تشمل النص بكل تكويناته الصوتية : البعض ، فاألسلوبية ُ كما يرى

والُمعجمية والدااللية والتركيبية، فالنظرة األسلوبية قائمة ٌأصال على فحص النص األدبي في تركيباته  

، ولذلك ال بد من القول أنا منهج التحليل األسلوبي ال يستغني عن ..اللغوية  للكشف عن  قيَمها الجمالية 

                                                             
 . 9: فتح هللا أحمد . د : األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية -  
 .6: عبد هللا الغذَّامي: الخطيئة والتكفير -  
 .4 : يوسف أبو العدوس. د . أ : األسلوبية والرؤية التطبيقية -  
 . 3 : المصدر نفسه -  
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ضرورة التقييم خالل عملية التحليل، على أن تكون إجراءات التحليل األسلوبي خاضعة 

مدى صدقه  وإصابته تيار والنقد لمعرفة  لمنهج  علمي  ُمنَظام، قابل  لالخ 
 
بالتحليالت  ولذا فإنا الناقد ََمعنيٌ  ؛

م  والُمتعة عن طريق النظر األسلوبية، ألن الغاية التي تسعى إليها أية ُدراسة أسلوبية هي زيادة الفه

 .الموضوعي الذي يعتمد اللغة َأساساً في التحليل وصوالً إلى مكنونات النص وخفاياه

عنها إشكاليات كبرى ولادتها االنتماءات المرجعية المتنوعة  لألدب تتمخضُ  الدراسة َاألسلوبية إن     

مختلفة  الطرائق  في الفوز ببؤر  الهيمنة  والتوجيه عنه من مسارات   األسلوبية لألدب، وما أفصحتْ  ؤية  للر

في عملية وضع اليد على  وتباينتْ  سلوبية للنص قد تَناوعتْ داخل النص األدبي، ولذا فإن االمقاربات األ

مة األسلوبي البنية األسلوبية في نص  ما تكمُن في مدى قدرة ذلك النص  ة في النص، فما بين ََمن ْرأى أنا السا 

َمثال القاعدة الجمالية الُمشاعة المشتركة، وبين َمْن ربط َتلك البنية بعالقة األسلوب بعنصر من على تَ 

مما يشي بطابع الفردية، ولعال المقاربة األسلوبية وهي تصطفي ( تلاقيالمؤلف، النص، المُ ) عناصر اإلبداع

االنتساب بين اللحظة الجمالية الُمؤلف وتُعنى بالنص من خالله إنما كانت تصبو إلى الوقوع على أواصر 

التي َحفََّزت الفاعلية الشعرية على اإلبداع، وبين بنية ما أُنْت َج بتأثير تلك اللحظة
 
. 

ولم تكن إشكاليات الدراسة األسلوبية لألدب ل تَق ف َعند حدود التمييز بين ما هو فردي، وما هو جماعي،    

تربط بين البنية األسلوبية والبنية الفكرية للنص، فهل بل تجاوزْت ذلك إلى البحث في العالقة التي 

األسلوب هو الفكر ُمتَلاف عاً بعباءة  األدبية كما يقول أحد الباحثين ؟
 

بَت في  ، وهل هو محتوى أو مدلوالت سُك 

 أوعية من الدالالت ؟ أم ْهو الفكرة نفسها وقد تَلاَمست  التعبير اللغوي وهي ال تخلو من صيغة وجدانية ؟

ً بين األسلوبية ونقد األسلوب، فاألسلوبيةُ علم لغوي محض ٌيهتم  وكما يرى شارل بالي فإن هناك فرقا

ا نقد األسلوب فمجاله الدراسات األدبية  بوصف األنماط التعبيرية الُمتعددة العامة دون أن يتطرق للذاتية، أما

ى باألسلوبية ا ر ظهور ما يُسما لتكوينية عند ليو سبنزر كردة  فعل على هذا الجمالية، ولعَل هذا ما يُفَسا 

االتجاه اللغوي المحض الذي ينكر دور الفرد
 

ا في مسألة التفريق بين األسلوبية واألسلوب فإن  ، أما

ا يتميز به الخطاب األدبي عن بقية مستويات الخطاب  األسلوبية دراسة للتعبير اللساني، أو هي بحث عما

ا األسلوب فهو طريق ة للتعبير عن الفكر بواسطة اللغةاللغوي، أما
3
. 

ويبدو في نهاية المطاف أن دراسة أدوات التعبير األسلوبي التي يستخدمها المؤلف يفرض على      

الُمتلاقي طريقة تفكيره وهي موضوع األسلوبية من جهة أنها علم يهدف إلى الكشف عن العناصر الُمميزة 

دراك لدى القارئ والتي بها يستطيع أن يفرض علينا وجهةَ  التي يستطيع من خاللها المؤلف مراقبة اإل

                                                             
 . 3 ـ    : الزمرأحمد قاسم : ظواهر أسلوب الشعر الحديث في اليمن دراسة وتحليل -  
 . 6 : رحمن غركان: مقومات عمود الشعر األسلوبية في النظرية والتطبيق -  
 .3 : المصدر نفسه -  
 .3 : منذر عياشي. د : ترجمة: بيرو جيرو: األسلوب واألسلوبية -  
 . 4 ـ 9 :  م  99 ،  مجلة الثقافة األجنبية، العدد : عبد السالم المسادي: األسلوبية والنقد األدبي -  
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نظره  في الفهم   واإلدراك، فاألسلوبية ُبهذا علم ٌيُعنى بظاهرة  حمل الذهن على فهم معين وإدراك 

مخصوص
 
.     

 :ـ البردُّوني وحداثة النص الشعري 2

ل جزًءا من بنية الوعي العربـــــ      ــــي، ورافداً مــن روافد فكره، وباعثاً من كان الشعر وال يزال يُشكا 

 .بواعث حضوره الوجداني

ولقد استطاعت  القصيدة البرداونية في اندفاعها الشائك صوب حداثتها الخاصــــة أن تتجاوز الكثير،      

ى قصيدة النثر الغربية الُملتصقين بها المُ  لتَفين حولها، ُمعطية درسا بليغا ألولئك الُمتطلا عين صوب ما تَُسمَّ

أن أدب اليوم ال بُد أن يكون اجتراحا جديدا أو قطيعة مع األمس، وتجاوزا له، يتطلب " حَجتهم في ذلك

"شروطا جديدة في الُمتَلاقي
 
وقد أثبتْت هذه القصيدة أن حداثة النص الشعري ال تقوُم بالضرورة على  ،

َعبَر العصور، بْل استطاعت القصيدة  َرثأنقاض النموذج األول للقصيدة  العربية في شكلها الُمتوا

َرْت نفَسها من الدااخل من  البردُّونية أن تُماشي حداثة النص الشعري وهي في شكلها التقليدي، وذلك بأن فَجا

خالل جسارة األسلوب ــ إْن صح التعبيرــ وبالتالي إكساب األلفاظ دالالت جديدة تتجاوز دوَرها اللغوي 

 .فها في السياق التصويري والرمزي معاالمباشر من خالل توظي

ونحن إذ نُقب ل على أنموذج  من نماذج القصيدة  البردُّونية قراءةً وتحليالً ال بدَ لنا من اإلشارة  إلى      

 :أمرين

أن هذه القراءة األسلوبية تقوم على مستويات  ثالثة، المستوى التركيبي، والمستوى الداللي، : األول    

صوتي، على أْن ال يؤَخذ على هذه القراءة تناولها لهذه المستويات الثالثة ُمتداخلة مع بعضها، والمستوى ال

ُمتواشجة الصلة فيما بينها، وبذا يمكن أن نتخلاص من الدخول في جدلية العالقة  بين أسطورة الشكل 

 .والمضمون

ا األمر الثاني  جاء في ديوان الشاعر ليتيسر األمر على فهو ال بد لنا من إيراد نص القصيدة كامالً كما : أما

 .القارئ في اإلطالع عليها وقراءتها

 (عازف الصمت ) 

 أطلتتتتتتتتتتتتتتا َنـــتتتتتتتتتتتتتـا وَنتتتتتتتتتتتتتاكا الوقتتتتتتتتتتتتتوف  

 

 تُلّبتتتتتتتتي طيتتتتتتتتـوفاـ وتدعـــــتتتتتتتتـو طيــــــتتتتتتتتـوف   

 

 وفتتتتتتتتتتتي كتتتتتتتتتتتل  جارحتتتتتتتتتتتة  منـــتتتتتتتتتتتـ ا ف تتتتتتتتتتتر  

 

ـ   جــتتتتتتتتتـي    ـــــتتتتتتتتتتـوف     مضتتتتتتتتتيء  وقلتتتتتتتتت

 

تتتتتتتتتتتتُن حتــــــتتتتتتتتتتتتـ  تتتتتتتتتتتتترابا  القبــتتتتتتتتتتتتـور  تُلاّح   وت تتتتتتتتتتىُ  حتـــتتتتتتتتتتـ  فاتتتتتتتتتترا ا ال  ــــتتتتتتتتتتـوف    

                                                             
 . 7: منذر عياشي . د : ترجمة : بيرو جيرو: األسلوب واألسلوبية -  
 .   : م  44   ، تموز4 مجلة األقالم، العدد : نادية العزاوي. د: نحو أدب يكون صوتاً ال صدى -  
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 وتُفنتتتتتتتتتتتي وجتتتتتتتتتتتتوداـ عتيقتتتتتتتتتتتتاـ حقيــــــتتتتتتتتتتتتـراـ 

 

 وتابنتتتتتتتتتتتتتي وجتتتتتتتتتتتتتوداـ س يــــــــتتتتتتتتتتتتتـاـ ر وف   

 

 وحيــــــــتتتتتتتتتتتتتتتـنا تافيتتتتتتتتتتتتتتتتُق وتُفنتتتتتتتتتتتتتتتت  ر اكا 

 

 وينتتتتتتتتتتــ ال يــــتتتتتتتتتتـاُ  الُمريتتتتتتتتتتـُد العاتتتتتتتتتتىوف   

 

 تتتتتتتتتتتترـ َ نتتتتتتتتتتتا وتُ قــــــــتتتتتتتتتتتـي َنــتتتتتتتتتتتـاك

 

تتـتتتتتتتتتـلو صتتتتتتتتتنوف  صتتتتتتتتتنوفاـ متتتتتتتتتن الوحتتتتتتتتتل     

 

 علي تتتتتتتتتتتتتتتا وجـــــــــتتتتتتتتتتتتتتتـو   أراقا النفتتتتتتتتتتتتتتتاقُ 

 

 م محا تتتتتتتتتتتتتا وأـتتتتتتتتتتتتتا ا األنــــــــــــتتتتتتتتتتتتتـوف   

 

 وقتلتتتتتتتتتتتت  دعوَتتتتتتتتتتتتا ـتتتتتتتتتتتتحايا الظتتتتتتتتتتتتـروف

 

 وكتتتتتتتتتتانوا الضتتتتتتتتتتحايا وكانتتتتتتتتتتـوا الظتتتتتتتتتتروف   

 

شاــــــــــتتتتتتتتتتتتتتتـرياـ يحــتتتتتتتتتتتتتتتـنُ   ومجتمعتتتتتتتتتتتتتتتاـ حا

 

 إلتتتتتتتتت  شيـــتتتتتتتتتـر   تتتتتتتتتيء  حنتتتتتتتتتينا األالتتتتتتتتتوف   

 

ابويعتتتتتتتتتتتتدو علــــــــتتتتتتتتتتتتـ  دمتتتتتتتتتتتت   كالتتتتتتتتتتتت ب  

 

 ويلقتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتت فابا لقـــــتتتتتتتتتتتـاءا ال تتتتتتتتتتتروف   

 

 فمتتتتتتتتتاذا َنتتتتتتتتتا متتتتتتتتتن صتتتتتتتتتنوف  الستتتتتتتتتقوط   

 

 أحتتتتتتتتتتتخ الصتتتتتتتتتتتنوف وأختتتتتتتتتتتىـ الصتتتتتتتتتتتنوف   

 

 يُطابّ تتتتتتتتتتتتتتتتتُل لل افنيـــتتتتتتتتتتتتتتتتتـنا الطريـــــتتتتتتتتتتتتتتتتتـق

 

كتتتتتتتتتتـّس حصتتتتتتتتتتا ُ استتتتتتتتتتتحالت  دفــــــتتتتتتتتتتـوف   
1

 

 

يفتُح باباً لتساؤالت  ، فالعنوان هنا (عازف الصمت) إن أول ما يلفت نظرنا في هذه القصيدة  هو العنوان     

كثيرة  من خالل االنزياح األسلوبي، الذي منح األلفاظ معاني جديدة غير التي وضعت لها في المعجم من 

عازف ) الحاصل في المعنى الداللي لدالة العنوان خالل هذا االستخدام الخاص للغة، ما أدى إلى التغيير

 (.الصمت

ري      جزًءا ال يتجزأ من استراتيجية الكتابة لدى الناص الصطياد القارئ " نوإذا كان العنوان لدى الُمنَظا 

وإشراكه  في لعبة القراءة ، في محاولة  لفهم النص وتفسيره وتأويله
 

؛ فإن ا العنوان هنا جاء كاشفاً عن حالة  

، وعن نفسيته  الُمتململة  الُمتأملة  وهي تعيش في واقع  مر  أليم ، وقد َشكََّل العنواُن الشاعر النفسية  الَحرجة 

ً صارخاً، وشحنة المجاز تندفع فيه بصورة  كبيرة ، إذ إن عالقات اإلضافة مشحونة بعنصر  نفسهُ انزياحا

                                                             
 
 . 394ـ  379:   ج : ديوان البردُّوني - 
 .  4 : م  446 ، 9  مجلة الموقف األدبي، العدد : د حسينخال: اللغة والكتابة ـ استراتيجية العنوان ـ  -  
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عازف ) ولَّدَْت مفاجأة غير ُمنتََظرة لدى القارئ، فلو كان العنوان( عازف) إلى( الصمت) الُمفارقة  فإضافة

وقعها على القارئ طبيعياً، لكن أن يُعَزَف الصمُت فهذا خروٌج مثالً لكاَن ( صدق الصمت) أو( الموسيقى

، وهذا ما أراده الشاعر    .عن سُنَن  القول 

ولنا أن نتصور بعد ذلك أو نتساءل َمْن هو هذا العازف الرهيب ؟ وَمْن عسى أن يكون َمن له القدرة      

في اإلجابة    علينا أن ال نتسرعو!  على ذلك ؟ وكيَف يمكن أن يتحول الصمت إلى موسيقى وصخب ؟ 

 .عن ذلك، ولندخل إلى النص ونحاول قراَءتَه قراءةً ُمتأملة ثم بعد ذلك نجيب

ً ألنين النفس  وهواجسها، وأحالمها، وثورتها واحتجاجها       ... كان الشعُر وال يزال يفَسُح حيزاً واسعا

ً يُعَبا ُر عن تجربة  شعورية ، كثيراً ما  -والشاعر خاصةً  -ألن اإلنسان عامة وسيظل كذلك ما دام صادقا

ثها في حوار   داخلي ثه ويُحدا  ا احتجاجاً، أو تأنيبا، أو ( مونولوج ) يختلي بنفسه  فتَُحدا  يتخذ صوراً عدة، إما

ُل في الشعر الحديث ظاهرة ُمصارحةً، أو ُمحاكمةً، اختالفا   حاضرة  أو اتفاقاً، وهذا المونولوج أصبح يَُشكا 

وفي هذه القصيدة يقُف الشاعُر مع نفسه  وقفةَ  ، الكثير من النصوص فالنفس هي عالَم الشاعر األول في

، حيث تبدأ القصيدة بصرخة احتجاج تطلقها نفس الشاعر ...." أطلَت هنا وهناك الوقوف " تأمل  وُمصارحة 

ثهُ عن وقفته  الطويلة غير الُمجدية مع الطيوف اآلتية والغادية،  المدعوة  والداعية، وهو مشغول تُحدا 

الوجدان والفكر بالحياة، يتعامل بحب  وصدق  وحنو  مع كل األشياء حتى الجمادات منها، وصوُت النفس  

هنا يحمُل نبرةَ احتجاج  عن جدوى شدو الشاعر وغنائه  وهو في مجتمع  ال يعي غير لغة النفاق  والكذب، 

ذي قتل الحقيقةَ وَكفَّنها، وأماَت الصدَق وأضاع الحق، إنه السبيل النفاُق هذا المرض االجتماعي الخطير ال

الوحيد أو الطريقة العصرية للوصول إلى الُمبتغى بأساليب حقيرة وتافهة، لذا فإنا رؤى الشاعر تأخذه 

ألنه مثالي يحلم به ويتوق إليه، ال بل إناه يحاول أن يصوغه كما يريد ويبتغي،  بعيداً إلى عالَم  آخر، عالَم

يشعر بمأساة اآلخرين ويستشعر  يمتلك في كل جارحة  منه فكراً مضيئاً، ويمتلُك قلباً شغوفاً عطوفاً يجعله

  :فداحة الخطب بعد أن شعر بمأساته

 وفتتتتتتتتتتتي كتتتتتتتتتتتل  جارحتتتتتتتتتتتة  منـــتتتتتتتتتتتـ ا ف تتتتتتتتتتتر  

 

ـ   جــتتتتتتتتتـي    ـــــتتتتتتتتتتـوف     مضتتتتتتتتتيء  وقلتتتتتتتتت

 

ويبني وجوداً جديداً أكثر سخاًء وكرماً، وهو وجوده لذا فهو يريد أن يُفني هذا الوجود الحقير الُمعاش،     

 :األسمى الذي يتوُق إليه  ويحلُم به

 وتُفنتتتتتتتتتتتي وجتتتتتتتتتتتتوداـ عتيقتتتتتتتتتتتتاـ حقيــــــتتتتتتتتتتتتـراـ 

 

 وتابنتتتتتتتتتتتتتي وجتتتتتتتتتتتتتوداـ س يــــــــتتتتتتتتتتتتتـاـ ر وف   

 

، وليسْت الرؤى الُحلُم، أو ما يراه النائُم في       منامه والرؤى هنا وحسب المعنى السياقي هي أحالم اليقظة 

يشعُر بمأساة اآلخرين وهو  -كما قلنا -وكثيراً ما تختلط هذه بتلك، إنا فكر الشاعر وقلبه الشجي يجعالنه

من أجل ذلك يحاول أن يُعطي األشياء صوراً جديدةً ووظائَف أخرى غير وظائفها من خالل االستعارات 
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ُن تراَب القبور) المتتالية، فهو في محاولة  يائسة  منه ليُبَددَ وحشة  (يغزُل فراغ الكهوف) و( يُلَحا 

والمكان، ويُحيلها إلى أُنس، وبذلك يستحيُل الحزُن والجمودُ الكائن في هذا التراب إلى حركة   الفراغ

 :وغناء

تتتتتتتتتتتتُن حتــــــتتتتتتتتتتتتـ  تتتتتتتتتتتتترابا القبــتتتتتتتتتتتتـور    تُلاّح 

 

 وت تتتتتتتتتتىُ  حتـــتتتتتتتتتتـ  فاتتتتتتتتتترا ا ال  ــــتتتتتتتتتتـوف   

 

ُحلمه، وتُفنى رؤاهُ حتى يصدمه الواقع، وتُدهشهُ الُمفارقة المأساوية لكن الشاعر ال يلبُث أن يفيَق من      

ا بين ُحلم الشاعر وحقيقة الواقع الُمعاش ومرارته، وبذا نكون قد أجبنا على  التي تتجلاى بأعلى صوره 

ك العازف ؟ أو َمْن له القدرة على ذلك ؟ نعم إنه الشاعر؛ هو ذل( َمْن هو عازف الصمتْ ) السؤال الذي تَقَدَّم

 .الرهيب الذي يُحاول عبثاً أْن يعزَف الصمَت ويُحيلَهُ إلى أنس  وحركة

 :ـ الظواَر الصوتية 3

، ومظهر تمييزه عن سائر        ال يختلُف اثنان في أن الموسيقى في الشعر هي منبُع سحره  وسُر جماله 

ال شيء أسبُق :" القلوب  فتأسرها، وقد قيلَ فنون القول، فهي أوُل ما يطرُق األسماَع فتشدها، وتتسلُل إلى 

"إلى األسماع  وأوقُع في القلوب ، وأبقى على الليالي واأليام  من مثل  سائر  وشعر  نادر
 

، وعنصر الموسيقى 

َمْت على أخوات ها في كثير  من المواضع جاء ذكرها في القرآن الكريم،   بحاسة  السمع  وهي حاسةٌ قُدا 
ُمرتبطٌ

﴿ إنا السامَع والَبصَر والفؤادَ كلُّ أولئَك كان عنه مسئوال﴾:قال تعالى
 

، أَما في الشعر  فقد كان لهذه الحاسة 

دور كبير في جمالية الصورة الشعرية من خالل مزج الشعراء بين وظائف الحواس فكان لها الريادة ُفي 

 :يقولذلك فهذا بشار بن برد يُعوض حاسة البصر  بالسامع وبها يُحاجج الئميه ف

ُِ أذنتتتتتتي لتتتتتتبع   الحتتتتتتي  عا ــتتتتتتـقة    يتتتتتتا قتتتتتتو

 

 واألذُس تاعشتتتتتتتتتتتُق قبتتتتتتتتتتتتلا العتتتتتتتتتتتتين  أحيانتتتتتتتتتتتتا 

 

ل تتتتت : بمتتتتتن   تتتتتترـ ت تتتتت ي  فقلتتتتتتُ : قتتتتتالوا  

 

ـا متتتتتتتتا كانتتتتتتتتا  األذُس كتتتتتتتتالعين  تتتتتتتتتوفي القلتتتتتتتت
3

 

 

وليس هذا فحسب؛ بل إن الموسيقى واإليقاع هما أقرب إلى اإلنسان من أي شيء  آخر حتى من اللغة       

قناة اتصاله باآلخرين، ذلك أن الطفَل الوليدَ أول ما يفقه اإليقاع قبَل أن يفقه اللغة فنجدهُ يشعُر التي هي 

بالراحة  واالنسجام مع اإليقاع الهادئ الذي يسمعه من أمه  حينما تريده أن ينام، ال بل إن الحيوان هو اآلخر 

َص الحصان على أصوات الموسيقى واإليقاع، يفقه اإليقاع أحياناً، ولذلك نرى بعض المصريين َمْن يَُرقا  

 .وهذا ما التفَت إليه  الدكتور دمحم النويهي في إحدى دراساته النقدية

                                                             
 . 33 : مفيد قميحة: تحقيق: أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتين -  
 . 6 اآلية : سورة اإلسراء -  
 .   6ـ    6: شرح حمد دمحم ناصر الدين: ديوان بشاار بن برد -  
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ُع األلحاَن :" وقد الحظ القدماُء الصلةَ الوثقى بين الشعر  والموسيقى فالجاحظُ يقول      والعرُب تُقَطا 

"موزون  الموزونة على األشعار الموزونة  فتضُع موزوناً على 
 

، والوزن هو الذي يحفظُ للشعر  حالوته، 

تهُ األسماعُ، وفسد على الذوق   َل به  عنهُ َمجَّ "ويزيد عذوبته، فإن عُد 
 
. 

  :أ ـ الوزس والقافية 

فريٌق يُنكُر : انقسَم الدارسوَن في ما يخص الوزن في الشعر وعالقته مع المعنى أو الغرض إلى فريقين       

العالقة بين وزن القصيدة ومعناها، كما ينكر صالحية وزن  ما لغرض  ما دون غيره، وفريٌق إنكاراً تاماً 

ُح  ُن إلى حد  ما بوجود مناسبة بين األوزان واألغراض أو الموضوعات، ونحُن في هذا الصدد  ال نَُرجا  يؤم 

ً وال نرفُض آخر، فاألمُر ال يكون على اإلطالق في كال الرأيين، فالعالقةُ  يمكُن أن تكون بين الوزن  رأيا

 .والحالة النفسية للشاعر وليس بين األوزان واألغراض

الجميلة   وإذا نظرنا إلى القصيدة  وجدنا أنها نُسَجْت على بحر  الُمتقارب، وهو من البحور  الغنائية       

دْ نُسَجت  القصيدةُ ثماني مرات، أربٌع في كل شطر، وق( فعولُنْ ) بموسيقاها، وهو يتألُف من تكرار تفعيلة

، وقد سُمَي الُمتقارب (فعول) وعلى ضرب  مقصور( فعولُ ) أو قابلة للحذف( فعولُنْ ) على َعروض  تامة  

لتقارب أوتاده  بعضها من بعض بما يتناسُب مع تقارب أفكار الشاعر وتزاحمها في فكره، وإذا انتقلنا إلى 

وحرُف ...( صنوف .. طيوف .. شغوف ) وهي مقصورة( ل فعو) القافية  وجدناها تتألُف من تفعيلة  كاملة

ن تطابق األسنان والشفة السفلى حيث ال يتطلب جهداً كبيراً  الروي هو الفاء الساكنة، وهو صوتٌ  يخرُج م 

في النطق، وهو صوٌت ُمناسٌب لموضوع القصيدة ، والحالة النفسية التي يعيشها الشاعر، فالفاء تُعطي 

وهو صوُت لين  ( الواو) والتوجع والتأفُف، واأللم المكبوت، يُساندها في ذلك صوتداللة على الحسرة  

ً شبيهاً بالتأثير الذي يُحدثه لحٌن موسيقٌي، فمع المد  ومد يمتاز باالستمرارية واإلسماع، يُحدُث تأثيراً نفسيا

ً ( الفاء) واللين يمتدُ النَفَس أكثر حتى ينقطَع في بطء  عند الحرف الذي يليه وهو صوت ) الُمستمر أيضا

، وهذا أنسُب لمقام  الحزن الُممض، واأللم النفسي القاتل، كُل هذا يجعلنَا نتصور لفظ الشاعر  (ووووووف 

وكأنها حسرة طويلة ينفثها الشاعر حتى ...( شغوف، طيوْف، صنوْف، دفوفْ ) للكلمة  األخيرة  من كل بيت

وهي عبارة ( دفوووووووووفْ .... طيووووووووووفْ ... .شغوووووووووْف ) كأننا نسمع صداها يتردد

 .عن آهات  ُمتكررة ينفثها الشاعُر في كل بيت

طلاع  :ب ـ الما

هم حتى غدا ذلك التقليد معياراً في نظم         دأَب الشعراُء القدماُء والُمحدثون على تصريع  مطالع قصائد 

، ودليالً على تَمكن الشاعر وإجادَته في صنعت ، والتصريُع الشعر  هو أن يُجانَس الشاعُر بين شطري " ه 

"البيت الواحد في مطلع  القصيدة ، أي أن يجعَل العَروض ُمشابهاً للضرب  وزناً وقافيةً 
 
. 

                                                             
م دمحم هارونعبد . د: تحقيق: الجاحظ: البيان والتبيين -    . 94 :  ج: السالا
  . 3: عبد العزيز ناصر المانع: تحقيق: ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر -  
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عاً       لوا البيَت األول من القصيدة شحنةً إيقاعية ُمَكثَفة، لذا يكون المطلُع ُمَصرَّ وقد اعتادَ الشعراُء أن يُحما 

ة مقطوعة موسيقية، وقد بلََغ اهتمام النقااد القدامى بظاهرة التصريع أن جعلوه من سمات جمال وكأنه فاتح

أْن تكون سلسة الَمخَرج، وأْن :" الشعر ودليالً على اقتدار الشاعر، يقول قدامة بن جعفر في نعت القوافي

إن الفحول من الشعراء ال تقصد لتصير مقاطع المصراع األول في البيت األول من القصيدة مثل قافيتها ف

ً أَُخر مـن القصيدة بعد البيت األول وذلك يكـــون من اقتــدار  عوا أبياتا يكادون يعدلون عنه، ورباما صرا

عَة بحره "الشاعر وس 
 

 :، وقد فعل البردُّوني كلَّ ذلك فلَم يكتف  بتصريع البيت األول

 أطلتتتتتتتتتتتتتتا َنـــتتتتتتتتتتتتتـا وَنتتتتتتتتتتتتتاكا الوقتتتتتتتتتتتتتوف  

 

وتدعـــــتتتتتتتتـو طيــــــتتتتتتتتـوف  تُلّبتتتتتتتتي طيتتتتتتتتـوفاـ    

 

 :وإنما أعاد ذلك في البيت الثامن   

 وقتلتتتتتتتتتتتت  دعوَتتتتتتتتتتتتا ـتتتتتتتتتتتتحايا الظتتتتتتتتتتتتـروف

 

 وكتتتتتتتتتتانوا الضتتتتتتتتتتحايا وكانتتتتتتتتتتـوا الظتتتتتتتتتتروف   

 

وال بُدا من اإلشارة  هنا أنا هذا التصريع لم يكن ُمقَحماً، أو بهدف التصريع ال غير، وإنما كان في مكانه      

 .معنًى وداللةً  فعال

 :الت رارج ـ 

ً يأخذُ شكل تكرار الداال مع مدلول       مات األسلوبية في اللغة  العربية فهو أحيانا يُعَد التكرار من أهم السا 

ت  مختلفة، وقد تكررت في  واحد، أو تكرار الداال مع مدلول جديد في كلا  مرة، أو تكرار مدلول مع داالا

ها دالالت في تحقيق المعنى الُمراد، وفي التعبير عن حالة الشاعر النفسية، وهي  القصيدة ألفاظ كان ل تكرار 

 :كاآلتي

 .مرتين( طيوف) في البيت األول تكررْت لفظة

 .مرتين( وجوداً ) في البيت الرابع تكررْت لفظة

 .مرتين( صنوف) في البيت السادس تكررت لفظة

 .مرتين( الظروف) في البيت الثامن تكررْت لفظة

 .ثالث مرات( صنوف) تكررت لفظةفي البيت الحادي عَشر 

في ثالث  وعشريَن مرة أي ما يُقارب ضعف عدد أبيات القصيدة ( فعول) كما تكرَر الوزن الصرفي      

ا في نفس الشاعر من ألم  ُممض يتالءُم مع هذا الوزن، ب َ التكرار وهو صيغة مبالغة تُفصح عما ) وقد لَع 

خصوصية المكان، أو الحيا ز الُملتَصق به  الشاعر، وال نتوهم بأنا  دوراً بارزاً في إبراز( هنا، ههنا، هناك

                                                                                                                                                                                              
 . 9 : عبد العزيز عتيق: علم العروض والقافية -  
 . 96 : عبد المنعم خفاجي. د: تحقيق: أبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر -  
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إنما هو أكبر من ذلك وأوسع إنه اليمن وطُن الشاعر ومأساته  -قرية أو مدينة -هذا المكان هو مكاٌن صغير 

 .وحلمه في آن  واحد

كما كان لتكرار الواوات الُمتتابعة دوٌر كبيٌر أيضاً في ربط الجزئيات بعضها ببعض، وربط الصور      

ن في النهاية  هذا المعمار الفني الُمتماسك الذي بُنيت عليه القصيدة، وفي هذا التتابع لحرف ( الواو) ل تُكوا 

ً بالواقع، ويُحاول جاهداً تغييره،  إشارة إلى تتابع األفكار في فكر الشاعر وتزاحمها، فهو يضيق ُ ذرعا

وتقويم سلوك مجتمعه، لكنه ال يملك إزاء ذلك إالا قوةَ الحرف والكلمة، فيا ترى إلى أي ا مدى يكون لهذه 

 القوة فعلها في مجتمع  ال يفقه غير لغة  النفاق ؟ 

 أعنتتتتتتتتتتتتتتتتدي لعينيتتتتتتتتتتتتتتتت ا يتتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتتوطني

 

ستتتتتتوـ الحتتتتتترف أُعطيتتتتتت   ستتتتتت باـ وشتتتتتتترف 
1
  

 

 :التنويند ـ 

أحد الصور الصوتية التي ال تُظهرها الكتابة اإلمالئية، ألنه لم يُخصص له رمٌز إمالئي يُميزه، ولكن       

الكتابة العَروضية تُثَبته في صورة  نون  ساكنة، والنون صوٌت لساني لثوي يؤدي األنُف دوراً كبيراً في 

بهُ صفة الغُنة، وللتنوين  نغمة مُ  ميَزة نحسها ونستشعر جمالها خاصة في إنشاد الشعر وأداء إنتاجه  فَيُكس 

الغناء
 
. 

وقد كانوا يستلذوَن :" وكان ابن يعيش يرى أنَّ التََرنُّم يحصل بالنون نفسها، ألنها حرٌف أغن وقال     

م، وقد قال بعضهم ه  ، ألنه يُغن ن ُصوتَه: الغُنَةَ في كالم  ب ُمغَنا  ، وأصله "ه غُنةً أي يجعُل في" إنما قيل للُمطر 

"ُمغنن فأبدل من النون األخيرة ياءً 
 
. 

ً يوحي بالبكاء والحزن، يتناسب كثيراً مع موضوع القصيدة، ونفسية       ً موسيقيا ُث جرسا والتنوين يُحد 

ي رهين  ه  كما يقوُل هو، فإذا كان المعَرا  الشاعر الكئيبة، ال سيما وهو الشاعُر الضريُر الجريُح في نفس 

 :بَسين، فإَن البردُّوني يعيش مع رفاق  ثالثة، العمى، والقيد، والُجرحالَمح

َاتتتتتتتتدنني الستتتتتتتتجُن وأدمتتتتتتتت  القيتتتتتتتتُد ساقــتتتتتتتتـي  

 

 وتعاييتتتتتتتتتتتتتتتُت ب جرحــتتتتتتتتتتتتتتتـي ووثاقــــتتتتتتتتتتتتتتتـي 

 

 وأـتتتتتتتتتعُت ال طتتتتتتتتتوا فتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتوك  التتتتتتتتتدُّج 

 

والعمتتتتتتتتتتت  والقيتتتتتتتتتتتُد والُجتتتتتتتتتتترُ  رفتتتتتتتتتتتاقي 
4

 

 

، فكٌر، )  اثني عشَر بيتاً في األلفاظفي ( ست عشرة مرة) وقد وردَ التنوين في القصيدة      طيوفاً، جارحة 

، (ُمضيٌء، قلٌب، شجٌي، وجوداً، عتيقاً، حقيراً، وجوداً، سخياً، صنوفاً، وجوهٌ، ومجتمعاً، حَشرياً، شيء  

                                                             
 
ات األسلوبية في الخطاب  -   . 6  : دمحم بن يحيى. د: الشعريالسمَّ
 . 7: عبد هللا البردُّوني: ترجمة رملية ألعراس الغبار -  
 . 7  ـ  6  : مازن الُمبارك و دمحم علي حمد هللا: تحقيق: ابن هشام األنصاري: ُمغني اللبيب -  
 . 337:  مج : ديوان البردُّوني -  
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م  في خمس مرات، في حين جاء تنوين الكسر في لفظتين   جاء تنويُن الفتح  في تسع مرات، وتنويُن الضا

، فإناه في الوقت  نفسه هو بمثابة  التنفيس فقط، وإذا كا ن للتنوين  جرس موسيقي يوحي بالبكاء  والحزن 

الُمتتالية التي تُعبا ر عن الغضب والضيق، وكأن الشاعر حينما يلفظها يقُف عند كلا  تنوين   القوية والزفرات

 .منها ليؤكد من خالل هذه الوقفات على المعاني التي أراد التعبير عنها

 :ـ الصورة 4

د وُمميَز لفهم الواقع ومحاولة التعبير عنه       تصدر خصوصية التجربة الشعرية عن إحساس  ُمتَفَرا 

شعرياً، وتكشف اللغة اإلشارية عن عمق هذه التجربة  أكثر من التفصيالت الكثيرة، ألن هذه التجربة 

ُم بالعمق  بقدر التََفرد األسلوبي لتعبيرها الشعر ي، كونها تَُمثا ل الصورة الكاملة النفسية والكونية تجعلها تتس 

يَُصورها الشاعر حين يُفكُر في أمر  من األمور  تفكيراً يَنُُم عن عمق  شعوره  وإحساسه   التي
 
. 

 :أ ـ الصورة الحقيقية والصورة المجازية

ولذلك دََعْت كارولين ترتبطُ الصورةُ في حقيقتها بكل ما يمكن استحضاره في الذهن  من مرئيات،      

بيرجوت إلى أن ننظر إلى لفظة  صورة على أساس أنَّها تتضمن كل صورة خيالية مهما كان مصدرها
 

 ،

وإذا كانت الصورة من أهم عناصر الجمال في الشعر فإنا األثر الجمالي قد يوجد في نظم  ُمَجَرد  عن 

من الجمال  والروعة  ما يقوُم َمقام الخيال، الخيال أو في صورة  تعتمد على الحقائق، ألنه يوجد فيها 

 .فالصورةُ الحقيقية قد تُنافس المجاز

ولو حاولنا أن نُلم بمالمح الصورة الشعرية في القصيدة فإننا نجد تداخالً بين الصورة الحقيقية      

ً في جمالية الصورة وحر ً ملحوظا ً أيضا، كذلك نجد تفاوتا كيَتها من بيت  والصورة المجازية وربما تنافسا

آلخر، ففي البيت األول نجد الصورة مليئة بالحركة الُمتعاقبة لهذه الطيوف اآلتية والغادية، المدعوة  

والداعية، وهي صورة تبدو حقيقية أكثر منها خيالية أو مجازية، ثم تأخذ الصورةُ أبعادها في البيت الثالث 

 :الثاني بعد أن تُضيف االستعارة لها بُعداً آخر في البيت

 وفتتتتتتتتتتتي كتتتتتتتتتتتل  جارحتتتتتتتتتتتة  منـــتتتتتتتتتتتـ ا ف تتتتتتتتتتتر  

 

ـ   جــتتتتتتتتتـي    ـــــتتتتتتتتتتـوف     مضتتتتتتتتتيء  وقلتتتتتتتتت

 

حيث نسب اإلضاءة للفكر وهي خاصية لشيء  آخر استخدمها الشاعر مجازاً لتهيئة فكر القارئ      

 :للصورة التالية

تتتتتتتتتتتتُن حتــــــتتتتتتتتتتتتـ  تتتتتتتتتتتتترابا القبــتتتتتتتتتتتتـور    تُلاّح 

 

 وت تتتتتتتتتتىُ  حتـــتتتتتتتتتتـ  فاتتتتتتتتتترا ا ال  ــــتتتتتتتتتتـوف   

 

                                                             
 .  6  :رحمن غركان: مقومات عمود الشعر األسلوبية -  
ات األسلوبية في الخطاب الشعري -    . 79 : دمحم بن يحيى. د: السمَّ
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د  في استخدام اللغة ؟ فيه من       حيث تجاوَز الشاعُر الحقيقةَ إلى المجاز، ولكن أيا مجاز  هذا ؟ وأيُّ تَفَرا

ال يتقيدُ بأنماط  سائدة ، ومعايير مطردة، فيخرُق سلَّم المقاييس بما " قدرة الشاعر على ابتكار أسلوب أدائي

"يهتك حواجز النقد فيُذعنه إليه
 
 .حداثة النص الشعري عند البردُّونيوهذه من سمات  ،

وهذه الحداثة الُمميزة التي ينشدها الشاعر في نصه تكمن وراء االستخدام غير الطبيعي للغة وهو ما      

يه في االصطالح النقدي الحديث باالنزياح نُسما
 

ف الشعرية على أناها ، ولذلك هناك الطاقة " َمْن عرَّ

د وخلق حالة من التوترالُمتَفجرة في الكالم الُمتَميز  "بقدرته  على االنزياح والتَفَرا
 
وقد فعَل االنزياح فعلَهُ  ،

في الصورة التي رسمها الشاعر في هذا البيت حيث أعطى للجماد القدرة على الحركة والتحول، ولكن أيا 

فراغ، إناه حين يمنح التراب اللحَن، ويمنح الفراغ الغزل، وليس أي تراب وال أي ! حركة  وأيا تحول ؟

تراب القبر الُمخيف الرهيب الجالب للهم  والحزن  واألسى في آن، كيَف له أن يتََحول إلى لحن  فيه من 

اإلشارة  إلى الفرح واالستبشار والحركة ؟ وأيا فراغ  هذا الذي يتحول إلى غزل إناه فراغ الكهوف الُمخيف 

 .شاعر وتصميمه ورغبته في إصالح مجتمعهالمليء باألسرار والهواء الُمتعَفان ؟ لكنها قدرة ال

      ، والبردُّوني فنان ريشته ُمبدعة حين يرسم لنا الصورة الشعرية وهو الذي ال يرى األشياَء من حوله 

ور أُناَسه وكأنهم كائنات بال مالمح  به إنما يَتََخيلها بإبداع، فحين يرسم لنا صورةَ المجتمع الُمحيط يُصا 

د أحاسيَسهم ويُلغي آدميَتهم بعد أن يستعير لهم صفات الجماد، ثم بعد أضاَع النفاق أُنوفَ  هم ومالمحهم، فيَُجما

ذلك يشبههم بالحشرات تقترب من النار فيُحرقها اللهب دون أن تدري بأنها سائرة إلى حتفها، مجتَمٌع يلقى 

ديه لقاء الخروف للذئب خوفاً وُمسايرةً   .طغاته وجالا

ر تتداخل الصورة الحقيقية مع الصورة المجازية، فتُكسبها رونقاً وجماالً ومحاكاةً وفي كل هذه الصاو     

للواقع الُمعاش، وإن كانْت بعض هذه الصاور أحياناً تكون صورة عادية تنحدر بمستواها الفني بحيث تبدو 

 (.ويلقى الذئاَب لقاَء الخروف:) ُمستَهلَكة ُمهلهلة، كما في الصورة اآلتية

 :لبيت األخير من القصيدة يتساءل الشاعر باستفهام  إنكاري هو أدرى بجوابه من غيره  وفي ا     

 .............................       من صنوف  السقوط ؟ فماذا هنا

 :فيُجيب  وهو ال يتأخر في اإلجابة  عن هذا التساؤل

إلثبات الزيادة  في القُبح ، قُبح " أحط ، أخزى" ، ُمستخدماً أفعل التفضيل(أحَط الصنوف وأخزى الصنوفْ ) 

إلخ، ويتضاح ذلك ... الحصى .. الطريق .. ُمجتمع  كلا شيء  فيه يتصُف بالنفاق، والكذب، والُمحاباة، الناس 

 :من خالل االستعارة التشخيصية في البيت األخير

 كتتتتتتتتتتـّس حصتتتتتتتتتتتا ُ استتتتتتتتتتتتحالت  دفــــــتتتتتتتتتتتـوف    يُطابّ تتتتتتتتتتتتتتتتتُل لل افنيـــتتتتتتتتتتتتتتتتتـنا الطريـــــتتتتتتتتتتتتتتتتتـق

                                                             
 
 . 3 : عبد السالم المسادي. د: النقد والحداثة - 
 . 43 : دمحم المولى ودمحم العمري: ترجمة: جان كوهين: بنية اللغة الشعرية -  
 . 3 :  لعدد ، ا مج : مجلة المجمع العلمي العراقي: أحمد مطلوب. د: الشعرية -  
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ُن الجمادَ في مجتَمع  فُق دَْت فيه الموازين بين األشياء، والصورة هنا       دُ اإلنساَن، ويؤنس  إن الشاعر يَُجما

مليئة بالحركة  والصوت، فالشاعُر يميُل إلى عنصر الحركة بهدف فضح الواقع وكشف حقيقَته، ولكن أيُّ 

ست رصداً للحركة كما هي في الخارج، وإنما حركة  هذه ، إنَها حركة ال يمكن رؤيتها بالعين، ألنها لي

فقد وف َق الشعراء المحدثون في " حركة باطنية تحيا في خيال الشاعر الذي يُولي هذه الحركة عنايته

"التصاور الباطن، من حيث هو ُملتقى األهواء الُمتنازعة، ومعانقة ذلك للحقائق الجوهرية
 
. 

الواقع من خالل خطاب ، أو الُحلُم وثنائية الُحلم والحقيقة ارتكزْت على( عازف الصمت) إنا قصيدة     

، فقد برَزتْ  ة  خلو النفس للنفس  في وقفة   ، تبني/ تُفني:" فيها ثنائيات ضدية تدعم هذه الرؤية منها وتأمل 

ً عتيق اً وجود ً سخي اً وجود/ اً حقير ا  ."رؤوف ا

، الُحلُم البعيد الذي وتأرجحها بين هذه الثنائيةلشاعر ولنا بعد ذلك أن نتصاور حركة واضطراب أفكار ا     

حضور الُمَكثَّف للفعل ، من خالل هذا الع الُمر الُمعاش وصوَرته القاتمةيطمح إليه الشاعر، والواق

ع ن/ تدعو/ تُلابي) الُمضار  ويأتي الفعل  ،(يَُطبا لُ / يلقى/ يعدو/ تحن /تتلو/ تاُلقي/ ترى/ تُفني/ تغزل/ تُلَحا 

 .(استحالتْ / كانوا/ أضاعَ / أراقَ / طلتَ أ) ثير من نسبة حضور الفعل الُمضارعأقل بك ة  نسبالماضي ب

تخص الشاعر  عن حركة اً كلَّها جاءت تعبير على أننا نالحظ أنا غالبية األفعال الُمضارعة إْن لْم نَقُلْ      

ْت بالواقع وَمنْ  ، فييكون الفاعل فيها هو  ،الشاعر من اآلخرين َحْولَ  حين نجد األفعال الماضية اختصا

َستْ وهذا يُحيلنا إلى محاولة الشاعر اليائسة في تغيير صورة  عليها  ، ومضىالمجتمع واآلخرين التي تََكرا

 .زمٌن طويل

 :ب ـ الصورة ال لية

القصيدة ال إلى أبياتها  يؤكد المهتمون بدراسة الصورة الفنية في الشعر على ضرورة النظر إلى جملة     

ً ، وتبعُمنفردة ة تُعبار عة الكُلية ال إلى الصاور الجزئيةلذلك يُنظر إلى الصور ا ن نفسية ، ألنها صورة عاما

 .الشاعر وموقفه من الوجود

ل من مجموع الصاور الجزئية فيها، فهي صورة ذات أجزاء، وإذا فالصورة الكلية في الشعر تتَشكا      

ل في مجموعها صورالصورة  كانتْ  اة الشاعر ونقل تجربته كلية تُسهم في تعريفنا بمعان ةً الجزئية تَُشكا 

ور وتفاعلها الُمتأجج مع الساياق ، إالا أنها ال تصنع ذلك ُمنفردة بل بتآزرها مع غيرها من الصا اإلنسانية

دة تقوم فيها الصورة الجزئية ةً جديد ةً صور والموسيقى، وبذلك تُْنت جُ  بدور األلوان والخطوط في  كل الج 

 .اللوحة الفنية

                                                             
   .  3 : عز الدين إسماعيل. د: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية -  

 



13 
 

قع ، فقد نقلت الواعلى أكمل ما يكون في هذه القصيدةوقد أداْت الصورتان الكلية والجزئية وظائفهما      

كما أنها استطاعت أن تبعث الحياةَ في ، كما نقلت شعور الشاعر وأفكاره، وتجربَته بأوجز العبارات

ترسيخ المعنى في  إلى وهذه وظيفة أخرى وصوالً "  -ماد وتجميد اإلنسانأنسنة الج -" الجماد، والعكس

 .ذهن الُمتَلاقي

ر الجزئية في بنائها، ومُ  ،ذلك من خالل الصورة الكلية للقصيدة وقد نجح الشاعر في كلا        ساهمة الصوا

المعنى السابق بالمعنى  ق، وتَعَلُّ دتين العضوية والموضوعية للقصيدةالصورة الكلية في الوحوقد تََجلَّت  

كبيٌر في رسم هذه الصورة الكلية، ألنها  خالل الموسيقى التي كان لها دورٌ  ، كما أنها تحققت منالالحق

هذه  لشاعر النفسية القريبة من البكاء، وقد تَجسَّدتْ ، وُمتناسبة مع حالة اجاءْت مناسبة لموضوع القصيدة

أو  ، وُحلُم الشاعرُمعاش، والواقع الُمر الرؤيا الشاعر: هي تملت على ثالث مراحل ُمتداخلةالصورة واك

 .الواقع المثال الذي يطمح إليه

 

 

 :المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم   ـ

 .م   99 ،  ط ، بيروتمركز اإلنماء القومي: منذر عياشي. ترجمة د: بيرو جيرو: األسلوب واألسلوبية  ـ

ان، ط: يوسف أبو العدوس .د.أ: األسلوبية الرؤية والتطبيق ـ   .م447 ،  دار المسيرة، عما

انمكتبة الجامعة األردنية: فتح هللا أحمد. د: سلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقيةاأل  ـ  .م 994 ،  ط ،، عما

 .م   99 ، لسنــــة  مجلة الثقافة األجنبية، العدد : عبد السالم المسادي. د: األسلوبية والنقد األدبي  ـ

 .م 996 ،  البيضاء، المغرب، ط ، الداردار توبقال: دمحم الولي ودمحم العمري: ترجمة: جان كوهين: الشعرية بنية اللغة  ـ

 .ت.، د  ، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط ج: عبد السالم دمحم هارون. د: تحقيق: و بن بحر الجاحظعمر: البيان والتبيين  ـ

 .م996 ،  ط  ،مطبعة الكتاب العربي، دمشق، سوريا: هللا البرداوني عبد: عراس الغبارترجمة رملية أل ـ 

 .ت.، د ط  ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ناصر الدين  شرح حمد دمحم: ديوان بشاار بن برد ـ 

 .م 979 ،  دار العودة، بيروت، لبنان، ط:  مج : عبد هللا البردُّوني: ديوان البردُّوني ـ 

 .م 993 ،  المغرب، ط  ،، الرباطدار القارئ العربي: عبد هللا الغذاامي. د: من البنيوية إلى التفكيكية كفيرالخطيئة والت ـ 

 .م   4 ،  عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط: دمحم بن يحيى. د: ات األسلوبية في الخطاب الشعريالسمَّ   ـ

 .م 967 ،  ، القاهرة، طدار الكتاب العربي: الدين إسماعيل عز. د: ي المعاصر قضاياه وظواهره الفنيةالشعر العرب ـ 

 .م 999 ،  ، العدد  مج : مجلة المجمع العلمي العراقي: أحمد مطلوب. د: الشعرية ـ 

للدراسات والنشر، صنعاء،  مركز عبادي: حمد قاسم الزمرأ: عر الحديث في اليمن دراسة وتحليلظواهر أسلوب الش ـ 

 .م 996 ،  اليمن، ط

 .م  44 ،  دار األماكن العربية، القاهرة، مصر، ط: عبد العزيز عتيق: علم العروض والقافية ـ 

 .ت.مصر، د، القاهرة ،مكتبة الخانجي: عبد العزيز ناصر المانع: تحقيق: ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر ـ 
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 .م 99 ،   لبنان، ط  ،، بيروتلميةدار الكتب الع: مفيد قميحة: تحقيق: أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتين  ـ

 .م 446  ،9  ، العـــــــــدد مجلة الموقف األدبي: خالد حسين: اللغة والكتابة ـ استراتيجية العنوان ـ  ـ

،  الفكر، بيروت، لبنان، ط دار: بارك ودمحم علــــــي حمد هللامازن المُ : تحقيق: ابن هشام األنصاري: ُمغني اللبيب ـ 

 .م443 

لعام للكتااب العرب، دمشق، ا منشورات االتحــاد: رحمن غركان: ر األسلوبية في النظرية والتطبيقمقومات عمود الشعـ  

 .م  44 ،  سوريا، ط

ً نحو أدب يكون صوت ـ   .م   44  ،، تمــــــوز4 مجلة األقالم، العدد : نادية العزاوي. د: ال صدى ا

 .ت.بيروت، لبنان، د ،دار الكتب العلمية: عبد المنعم خفاجي. د: تحقيق :أبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر ـ 

 .م999 ،  دار العهد الجديدة، تونس، ط: عبد السالم المسادي. د: النقد والحداثة  ـ
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 :البنية المعرفية للنسق الحواري في القرآن الكريم

  البالغيالتداولي قراءة في التركيب 

 

 دمحم طعمة دمحمعبد الرحمن . د

 مدرس لسانيات تطبيقية

 جامعة القاهرة /قسم اللغة العربية، كلية اآلداب

 جمهورية مصر العربية

 

 :تمهيد -1

 ق أنساق تركيبية شديدة اإلحكام واإلعجاز، استوعبت اللغة الشريفة قضايا القرآن الكريم وف

 ألن وعاء حفظ التوجيه السماوي يجب أن يكون منضبطا بقواعد توليفية مباينة لقواعد اللغة العادية 

في كالم البشر، رغم أن لغة الخطاب اإللهي تتشكل من الحروف نفسها، واألصوات ذاتها، غير أن طريقة 

الل الوعاء وتشكيل بنية معرفية استيعابية للخطاب األقدس من ختثوير التصورات في الذهن البشري 

 .بل ومتفردا في بنيته التكوينية ؛قا تركيبيا مختلفانمطا خاصا ونساقتضى  ؛اللغوي

هذه الورقة بيان شيء من البنية المعرفية للنسق الحواري في الكتاب العزيز، تأسيسا على  وتحاول     

في مقاربة تداولية بالغية، وبعض أسس الدرس اللساني التراثي، صر، أطروحات الدرس اللساني المعا

، خاصة فيما يتعلق فهم طبيعة المحمول الداللي للتركيب القرآني على مستوى النسق الحواري هدف إلىت

 .بأسلوب الحجاج وآليات اإلقناع التداولية

 :الطبيعة المعرفية ألسلوب المحاورة في الخطاب التداولي الحجاجي -2

تتأسس طبيعة المحاورة بوصفها نمطا من أنماط التواصل اإلنساني اللساني على كثير من ركائز      

قة بإيراد ما نراه ضروريا، أو وسنكتفي في هذه الور، ونة الفهم بين جماعة المتخاطبينتوصيل الُحجة ومر

 ي الخطاب القرآني نعده مدخال لفهم األسس المعرفية لطبيعة المحاورة عموما، والمحاورة ف ما

 .على وجه الخصوص

التي يجب أن تتوفر في المحاورة حتى تحقق الكفايات المعرفية التواصلية هناك الكثير من  2-1

تخطي معرفة القواعد الصوتية هدفها االتصالي العام من الحجية واإلقناع؛ فالتداولية المعاصرة تشترط 
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 الكفاية البالغية التداولية      

 (المبادئ الحاكمة للموقف االتصالي)

التي تكفل الفهم في مختلف مقامات  بالقواعد التداولية أعمق   إلى معرفة   ،وغيرها ...والصرفية والداللية 

التي تتباين بتبايُن المتكلمين ،التواصل
(1)
. 

اللسانية، والموسوعية، والمنطقية،  :من هذه الكفايات أربعةوقد ميزت كاثرين أوريكيوني بين      

والبالغية التداولية
(2)

: قديمه هنا هو أن التفاعل بين الكفايتين؛ وتفاصيلها كثيرة، لكن ما يرتبط بما نحاول ت

هو األساس في خلق األرضية المعرفية المشتركة بين المتحاورين ألجل إنجاز  الموسوعية والمنطقية

مستقاة من التجارب  تشمل المخزون الذهني المعرفي من معتقدات وأنساق قيم فالموسوعية؛ فعل التخاطب

تحقق إمكانية االشتقاق  والمنطقيةتي الهائل في دماغ كل فرد، واالنتظام المعلوما ،إلخ ... والخبرات

عمليات استداللية محكومة بمبادئ كم المخزون السابق، وذلك من خالل تعتمد على  المعنوي لمعان جديدة

إلخ؛ فالتفاعل دائم مستمر بين هذين النمطين من أنماط الكفايات، وتغلف ...  المنطق االستنباطي واالحتمال

مسلمات أو قواعد )التي تتمثل في مجموعة المبادئ  البالغية التداولية الكفايتين في تفاعلهما الكفايةُ هاتين 

حيث إن الهدف األساسي منها هو ( أو شروط، كما اختُلف في تسميتها بين جرايس، واليكوف، وريفزين

إلى وضع متلقيه وإلى الموقف تمكين مستعمل اللغة الطبيعية من استخدام العبارة اللغوية المناسبة بالنظر 

التواصلي برمته
( )

أما  ،، كما سنرى في نموذج المحاورة الحجاجية بين موسى عليه السالم وفرعون

ل ك ة التي يتمكن الكفاية اللسانية من خاللها مستعمل اللغة الطبيعية من الفهم والتأويل  فهي ببساطة الم 

ل المتباينة، وبالتالي فهي تمثل الحد المعرفي األدنى في للكثير من عبارات الخطاب أثناء مواقف االتصا

فقط إنتاج العبارات وتأويل المقاصد، مما اقتضى وجود الكفايات  من خاللهادماغ اإلنسان، وال يمكن 

 .األخرى المذكورة

 :في الشكل التالي المعرفية التفاعلية البنىويمكن تلخيص هذه 

 يات التواصليةالتفاعل المعرفي بين الكفا (1) خطاطة

 

 

 

 

 

 تفاعل                                

                                  

                                                
 .212، ص  200، 1طـ الوظيفية بين الكلية والنمطية، دار األمان للنشر والتوزيع، الرباط، : أحمد المتوكل( 1)

 فعععععععل القععععععول مععععععن الذاتيععععععة فععععععي اللغععععععة، ترجمععععععة   نظيععععععف، نشععععععر إفريقيععععععا الشععععععرق، : كععععععاثرين أوريكيععععععوني: راجععععععع للتفاصععععععيل (2)

 .  1 1-121ص ، 2012، 1الم الكتب الحديث، طـ مقاربة تداولية، ع.. المحاورة : ، وراجع تفاصيل هذه الكفايات، حسن بدوح2002، 1طـ 
 بنيععععععة الخطععععععاب مععععععن الجملععععععة إلععععععى الععععععنص، دار األمععععععان،.. قضععععععايا اللغععععععة العربيععععععة فععععععي اللسععععععانيات الوظيفيععععععة : متوكععععععلأحمععععععد ال ( )

 .1 1مقاربة تداولية، مرجع سابق، ص .. وراجع المحاورة . 2 ، ص 2001، 1الرباط، طـ    

                 المكون المعرفي الموسوعي

 (المخزون الذهني المعلوماتي)

                                                 

 المكون المعرفي المنطقي            

 إنتاج المعلومات: والحجاج البرهان العقلي)

 (يدةالجد                  

 

 

 الكفايةةةةةةةةةةة اللسةةةةةةةةةةانية

ل ك ة)         (الم 



   

 دائم                                 

 

 الكفاية المنطقية                     الكفاية الموسوعية  
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داللة، بالتأسيس على هعذه البنعى يبين المخطط فكرة التفاعل المنطقي الوظيفي المختص بالتركيب وال

المعرفية المهمة، وفي مركزها الكفايتان الموسوعية والمنطقية؛ حيث يقوم التركيب بتحديد أنماط العبعارات 

، وذلععك اعتمععادا علععى قواعععد التأويععل والقواعععد المنطقيععة، بينمععا تهععتم الداللععة بكيفيععة تأويععل هععذه العبععارات

االستداللية
(1)

 . 

، ألن حافز التفاعل الحجةاجيية المعرفية للبنية المنطقية في المحاورة من أنها هي وتأتي األهم 2-2

دينامية اإلقناع تتولد شيئا فشيئا من خاللها؛ حيعث إن الجهعاز المفعاهيمي فعي دمعاغ المتحعاورين مختلعف بمعا 

سعبية؛ ولعذلك يحويه من معتقدات ومعلومات، وقد توجد أرضية مشتركة من التفاهم أو ال توجعد، فالمسعالة ن

العذي يمثعل ايليعة الديناميعة الكبعرى فعي عمليعة االسةتدالل فال بد في هذا المقعام معن التفرقعة بعين نعوعين معن 

 :اإلقناع

ألن طابععه الفكعري  ،تةداوليفعالية تداولية جدلية؛ فهو "  :أنه دُّهوح  (: الحجاج)االستدالل الطبيعي  -

ه علععى التععزام صععور اسععتداللية أوسععع قععائم بلوغُعع قنةةاعيإألن هدفععه  ،جةةدليمقععامي واجتمععاعي، وهععو أيضععا 

فاالنتقعاالت فيعه ال تُبنعى علعى صعور القضعايا وحعدها، كمعا هعو شعأن  غنى معن البنيعات البرهانيعة الضعيقة؛وأ

 البرهان، بل على هذه الصور مجتمعة إلعى مضعامينها أيمعا اجتمعاع، وأن يُطعوى فعي هعذه االنتقعاالت الكثيعر

معاني  غيعر تلعك التعي نطعق بهعا، تععويال علعى  من النتائج، وأن يُفِهم  المتكلُم المخاط ب  من المقدمات والكثير 

..."قدرة المخاط ب على استحضارها إثباتا أو إنكارا، كلما انتسب إلى مجال تداولي مشترك مع المتكلم 
(2)
. 

دُّه أنعه قعائم علعى ترتيعب صعور العبعارات بعضعه(: البرهان)االستدالل الصوري  - ا علعى بععض، وح 

 ، ولععذلك، ويسععتخدمه الععذهن دون وعععيرياضةةي آلةةي، فهععو بصععرف النظععر عععن مضععامينها واسععتعماالتها

وبالتالي فالبرهان هو مظهر فقير من مظاهر االستدالل فعي الخطعاب الطبيععي؛ تفصيالت ليس هذا مقامها، 

، ولهععاتين ول لمقامةة ومالزمةةة القة، مالزمةةة موةةمون القةول لصةةورت فهعذا الخطععاب يتميعز بأنععه يقععوم علعى 

؛ إذ قعد تغطعي فائعدة تصحيح البنيعةالمالزمتين دور مهم في تقويم القول في اللغة الطبيعية؛ فاألولى تفيد في 

؛ إذ قعد تغطعي مناسعبة المقعام ركاكعة المقعالتثبيت تأثير القعولالمضمون فساد الصورة، والثانية تفيد في 
( )
 ؛

الخطابيععة فععي الحععوار تتععأتى باألسععاس مععن الحجععاج وتقنياتععه ؛ أعنععي أن الحركيععة لكععن وجععوده الضععمني مهععم

التواصععلية، لكععن وجععود البرهععان داخععل البنيععة المعرفيععة الذهنيععة، حتععى دون إدراك الفععرد لهععذا، هععو أمععر 

                                                
 دكتععععععوراه الدولععععععة، كليععععععة ايداب،قععععععدرة المععععععتكلم التواصععععععلية وإشععععععكال بنععععععاء األنحععععععاء، أطروحععععععة لنيععععععل : عععععععز الععععععدين البوشععععععيخي (1)

 .21، ص 1222مكناس، المملكة المغربية،     

 .56، ص 2000، 2في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، المركز الثقافي العربي، طـ : طه عبد الرحمن( 2)

 ،222، ص 1221، 1اللسعععععععععان والميعععععععععزان أو التكعععععععععوثر العقلعععععععععي، المركعععععععععز الثقعععععععععافي العربعععععععععي، طعععععععععـ : طعععععععععه عبعععععععععد العععععععععرحمن(  )

 ومن أبرزها ـ اختصارا ـ أن نتائج البرهعان تتصعف.   1، المحاورة، مرجع سابق، ص أهم الفروق بين الحجاج والبرهانوراجع . بتصرف     

لعى هو النمط األوقعع للمحعاورة، ع معرفيا، بينما يخضع الحجاج لتراتبية هرمية تجعل أدلته تتراوح بين الضعف والقوة، ولذلك كان الحجاج باليقين

كذلك فإن البرهان . قد يوصلنا أحيانا إلى أكثر من نتيجة، وال ينغلق على نفسه؛ الحتمال إضافة دليل أو أدلة جديدةفهو عكس البرهان، جهة اإلقناع، 

 .إلخ... ال يستهدف الفعل الخطابي أصال وال إنشاء الخطاب وفهمه، بينما الحجاج يقتضي طرفين على األقل، ويراعي المقام وشروط الخطاب 
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فرععون معع  -عليعه السعالم -موسعىمن حعوار وسيتبين لنا في نموذج  ،روري لسالمة هذه البنية وتكاملهاض

 .شيء من هذا

 :ة اللسانية للحجاج وعالقتها بمعرفية النمط الحواري في الخطابالطبيع 2-3

االسعتدالل مجالعه  فالبرهةان ينتميان إلى مجالين متغايرين متباينين؛ البرهان والحجاجمما سبق نفهم أن      

 التواطةة المنفصععل عععن اللغععة الطبيعيععة التععي قععد تجععد فيهععا بعععض االلتبععاس أو الغمععو  أو عععدم  المنطقععي

اللفظي
(1)
المرتبطعة بعدورها باإلنشعاء المنطقعي  ،، بيعد أنعه معرتبط بالعمليعات العرفانيعة الذهنيعة العليعاإلخ...  

 .ي، وهذا موضوع آخرالدماغ البشر للنموذج اللغوي في

بكل محموالته الداللية والمقاصعدية، ومعن هنعا كانعت مركزيتعه  الخطابفمجاله األوسع هو  الحجاجأما      

نموذجعا لححالعة علعى  العبةارة البرهانيةةوقد تجد في ، واري الجدالي في الكتاب العزيزلحمهمة في النسق ا

قضايا في الوجود؛ حيث إن تعالق الملفوظعات فعي البنعى االسعتداللية البرهانيعة ال يقعوم علعى طبيععة تراكعب 

الملفوظعات؛ أي بعل يقعوم علعى القضعايا التعي تمثلهعا هعذه الملفوظات ذاتها، كما نعرف في التحليعل اللسعاني، 

فعإن  العبةارة الحجاجيةة الخطابيةةبينمعا فعي  ،أنا أشك إذن فأنا موجعود :؛ كأن يقول قائلوقائع العالم وأحواله

تآلف الملفوظات بها يستجيب لقواعد خطابية داخليعة، ال عالقعة لهعا بأوضعاع الععالم؛ فتآلفهعا مبنعي باألسعاس 

على معنعى هعذه الملفوظعات ذاتهعا
(2)

ذه الحالعة، معن جهعة اإلنجعاز اللسعاني، يعرتبط بعوامعل ، والمعنعى فعي هع

كثيرة، ال عالقة لها بما يحيل عليه الملفوظ في العالم، بل بما يقصده المعتكلم أثنعاء إتيانعه بفععل العتلفظ، وهنعا 

اللععب الععذهني لقضعععية مسععألة  -برأيععي -أهمععهيقععع جععدال كثيععر بععين البععاحثين، ال مجععال لعرضعععه بالبحععث، 

ملفوظعات بعدالالت الالناتج عن تداخل المجاالت الداللية في العقعل، وارتبعاط  ج التصوريوالمزاالستعارة، 

 .ال وجود لها في الواقعتصورية مزجية 

 :الحجاجية المعرفية للخطاب القرآني -3

                                                
فهو لفظ  المتواطئمن جهة أن اللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان وضعا أوال، أما  المشترك والمتواطئبين  األصوليونيفرق ( 1)

ومثعل . إلعخ... لعون يُطلق على أشياء متغايرة، ولكنها متفقة في المعنى الذي ُوضع اللفظ له؛ مثل كلمة لون؛ فالسواد لون، والبيا  لعون، والحمعرة 

إلخ، ولفظة جسم التي تطلق على السماء واألر  واإلنسان والحيوان، وكل ما له ثقل ويشغل حيزا؛ ... كلمة رجل التي تطلق على الكبير والصغير 

التي تعني " ما"م، هو لفظ ورد فيه لفظ متواطئ يدل على العمو( 1: الحديد.")سبح هلل ما في السماوات واألر  وهو العزيز الحكيم: " فقوله تعالى

: دور المعاني المعجمية في توجيه الداللة التركيبية: عبد الرحمن طعمة: راجع لمزيد من التفاصيل. إلخ... هنا اإلنسان والمالئكة والحيوان والجماد 

الرابطعة المحمديعة للعلمعاء، فعاس، المملكعة  دراسة في علم الداللة التفسعيري، أشعغال المعرتمر الععالمي الثالعث للبعاحثين فعي القعرآن الكعريم وعلومعه،

دراسعة أسعلوبية : إعجعاز الكلمعة القرآنيعة: عبعد الحميعد هنعداوي: وللمزيعد معن األمثلعة. وما بععدها 622، الجزء األول، ص 2016المغربية، إبريل، 

وإال؛ أي وإن لم تتفاوت أفراد الكُل ِعي فهعو : "الوقد ذكر هذا ايمدي رأيا جامعا؛ ق. 22-22، ص ص  201، 1بالغية، ، دار العلياء، القاهرة، طـ 
وهعو الحيوانيعة  -، ألنه الذي تتساوى أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه؛ كاإلنسان بالنسبة إلى أفراده؛ فإن الكلعي فيهعا (أي اللفظ)متواطئ 

اإلحكعام فعي أصعول :  راجعع." لتوافق؛ وذلعك لتوافعق أفعراده فعي معنعاهال يتفاوت فيها بزيادة وال نقص؛ وسُمي بذلك من التواطر، وهو ا -والناطقية 

وانظر تفصيل الكالم على . 1215، 2، تحقيق سيد الجميلي، دار الكتاب العربي بيروت، طــ 1/12، (سيف الدين علي بن يوسف)األحكام، ايمدي 

 .226-1/221ت، .سن بن العطار الشافعي، دار الكتب العلمية، د، ح"المحلى على جمع الجوامع"حاشية العطار على شرح الجالل : المتواطئ في

، بينمعا تتميعز اللغعة فةي اللغةة الطبيعيةة ال يتميةز بةالتواط  Copulativeرابةط الوصةل يرى تشومسكي ومن تابععه أن : وفي اللسانيات المعاصرة• 

غير أنه " و"ض وأسود، فرغم أن الملفوظين معا يتضمنان رابط الوصل وهذا العلم أبي/ هذا الرجل طويل ونحيل : الصناعية بالتواطر؛ فمثال إذا قلت

هذا الرجل طويل، بينما في الملفوظ الثاني ال : القويةهذا الرابط ال ي ِردُ بالداللة نفسها في الملفوظين معا؛ فأنت من الملفوظ األول تستطيع استنتاج 

قواعد لسانية صورية حاول العلماء من خاللها فهم الطبيعة التأسيسية للتكوين العباري في وكل هذه . هذا العلم أبيض :قوية مشابهة نستطيع استنتاج

 :رشعععععععععيد الراضعععععععععي: راجعععععععععع. إلعععععععععخ... اللغعععععععععة، ألجعععععععععل فهعععععععععم أنمعععععععععاط التواصعععععععععل، معععععععععن حجعععععععععاج وحعععععععععوار إقنعععععععععاعي، وجعععععععععدال 

     .10، ص 2011، 1ضاء، المغرب، طـ مدخل إلى الحجاجيات اللسانية، المركز الثقافي العربي، الدار البي: المظاهر اللغوية للحجاج

 .، وما حولها10-22المظاهر اللغوية للحجاج، مرجع سابق، ص ص : لمزيد من التفاصيل واألمثلة، راجع( 2)
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يعنعي و، إقنعاعي، هدفه فعالية تداولية جدليةأنه  -كما عند طه عبد الرحمن -حد الحجاجسبق أن بيَّنَّا أن      

طبيعععي، ألن حقيقععة ( لغععوي )صععفة لكععل خطععاب الفعاليععة الحجاجيععةأن  الجهةةة المعرفيةةةمععن  هععذا القععول

كما يعني أيضعا أن  ،برهانيا صناعيا، كما سبق تفصيله االستدالل في الخطاب الطبيعي أن يكون حجاجيا ال

، تعداولي illocutoire؛ أي إنعه فععل لغعوي [مقاميةة/ وتفاعليةة] ، [تخاطبيةة/ حواريةة]الحجاج هعو فعاليعة 

إن الجعدل صعناعة تكعاد تكعون فطريعة، إن لعم  ":الطبيعي؛ يقول نجعم العدين الطعوفيويُعد فطرة في الخطاب 

إنمعا ... تكن كذلك حقيقة؛ فعنحن نعرى العامعة، بعل الصعبيان، تقعع بيعنهم المنعاظرات علعى القعانون الصعناعي 

ألقاب تُعرف بها، وقرروا منها معا كعان نظريعا العلماء استخرجوا لصناعة الجدل قوانين وضوابط وأسماء و

ال يُدرك بالبديهة، ولهذا نرى العلماء يحيطون منها ومعن غيرهعا بمعا ال يحعيط بعه غيعرهم، ألن البعديهي معن 

"ظريات التي ال سبيل لغيرهم إليهاذلك مشترك، وزاد العلماء بالن
(1)
. 

 ؟ لعزيز من هذاأين المناظرة القرآنية والحوار الحجاجي في الكتاب ا 3-1

خاطبععة قععةل لطبيعععة المموافِ  المنةةاظرة  أن  -السععابقين والمعاصععرين -مععردى مععا تقععدم مععن كععالم العلمععاء

، وبموافقتها هذه، وبتوخيها إكساب هعذه المخاطبعة شعروط االسعتقامة والصعحة ععن طريعق البشرية الفطرية

تصعبح صعناعة   -ل بوشععيب راغعينعلعى حعد قعو -االرتقاء بها إلى أن تكون صناعة لها قواعدها وأصولها

 .المناظرة من أرفع الصناعات قدرا

 -التععي حاولنععا ضععمن الخطابععات الطبيعيععة والقععرآن الكععريم هععو النمععوذج األكمععل للمنععاظرة والمجادلععة     

إنمعا هعو  ،فعي عمومعه ،؛ فالخطاب القرآنعيبيان شيء من بنيتها المعرفية من جهة التداولية -باختصار شديد

، تحتشد فيه صور مملوءة بعالحجج واألدلعة والبعراهين فعي مسعائل الحجاجية من الوقائع الجدليةجمع معجز 

إلخ... التوحيد وإثبات الصانع وإعجاز الخلق وقضايا الكون والمعاد 
(2)
. 

قععةل لعععادة العععرب فععي وقععد أتععت نمطيععة المنععاظرة ضععمن النسععق الحععواري العععام فععي الكتععاب العزيععز موافِ      

خصوصععية لسععانهم، واسععتوفى المععولى تبععارك وتعععالى فععي التراكيععب اللغويععة والصععور البيانيععة تخععاطبهم، ول

المستعملة لغر  اإلقناع كل األشعكال اللسعانية الممكنعة، التعي نعرفهعا، والتعي ال نعزال نستكشعفها، بقعدر معا 

عس  الزركشعي فعي نعص مر  اإلمام ح لنا من فهم لكتاب الحق سبحانه؛ يقول تفُ  حعول  فيعة تداوليعةلقاععدة معرس ِ

فالمائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكعالم، فعإنَّ ... " :هذه المسألة الجوهرية

أن يفهم باألوضح الذي يفهمه األكثرون لم ينحط إلى األغمض الذي ال يعرفه إال األقلون، ولعم  من استطاع

                                                
د ل، تحقيق فولفهارت هاينريشس(: هــ  215 –) ... نجم الدين الطوفي الحنبلي ( 1) ل م الجذ ل في علم الج  لمعهد األلماني فيسبادن،  فرانز شتاينر، ا ع 

خصعائص البنيعة الحواريعة وأسسعها المعرفيعة : وراجعع بوشععيب راغعين .210-202م، ص ص  1212 -هعـ  1101للدراسات الشعرقية، بيعروت، 

 :2002يونيه  1: ، مقالة منشورة على موقع المنتدى العالمي للوسطية، بتاريخالحجاجية في القرآن الكريم

http://www.wasatyea.net/?q=node/1337  

بإقامة  -ملسو هيلع هللا ىلص -وقد أمر هللا تعالى رسوله. إن القرآن الكريم مملوء باالحتجاج، وفيه جميع أنواع األدلة واألقيسة الصحيحة: " يقول ابن قيم الجوزية (2)

وأصحابه لخصومه وإقامة الحجة عليهم، ال ينكر  -ملسو هيلع هللا ىلص -فيه، وهذه مناظرات رسول هللاالكفار موجودة  الحجة والمجادلة؛ وهذه مناظرات القرآن مع

مفتعاح دار السعععادة ومنشععور واليعة العلععم واإلرادة، تحقيععق عبعد الععرحمن بععن حسعن بععن قائععد، طبععة مجمععع الفقععه  ."ذلعك إال جاهععل مفعرط فععي الجهععل

 .1/111هـ،  2 11لعربية السعودية، اإلسالمي، جدة، المملكة ا

http://www.wasatyea.net/?q=node/1337
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ل ِ صورة، تشتمل علعى أدق دقيعق؛ لعتفهم العامعة  يكن ملغزا؛ فأخرج تعالى مخاطباتِه في ُمحاجة خلقه في أج 

"يوفي على ما أدركه فهم الخطباءمن جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من أثنائها ما 
(1)
. 

مسعرح علعى ُركحعهه إذن، بالنظر الفاحص لما تقدم، هو خطعاب حعواري، ألنعالكريم القرآن  3-2
(2)
 

 بوصعفهيقدم نفسعه وهو أيضا حواري يتميز بأنه  ،دل وتتخاصم، ويُحاج بعضها بعضاجاتتحاور الذوات وتت

الذي هعو عكعس الحجعاج نبذ للعنف،هو حلها العقول، و حارت ألجل" لمعضلة حال "و" لوضع اتغييرل "
( )

 :

 ﴾فععذكر إنمععا أنععت مععذكر لسععت علععيهم بمسععيطر ﴿،(22: يععونس)﴾أفأنععت تكععره النععاس حتععى يكونععوا مععرمنين ﴿

اسععتجابة  "هععو فععي منهجععه التععوجيهي األكبععرو ،(265: البقععرة )﴾ال إكععراه فععي الععدين ﴿،(22-21: شععيةالغا)

يرمي إلى تغيير وضة  ذهنةي ؛ أي إنه حجاجي أو ذو طبيعة حجاجية؛ فالقرآن بهذا المعنى إذن "لسرال أمة

معات إلعى النعور كتعاب أنزلنعاه إليعك لتخعرج النعاس معن الظل... ﴿:يترتب علي  ضرورة تغيير وض  مةادي مةا

منهجعي  كتعابأو  /سعماوي خطعاب أيضعا وهعو بعذلك، (1: إبعراهيم)﴾بإذن ربهعم إلعى صعراط العزيعز الحميعد

ة، ومن ثم مناف للطبيعة والفطرة تغيير وضع قائمهدفه اإلصالح و إلهي، ولقعد ، راءفهو خطاب حجةاج ال م 

معا جعلعه خطابعا حجاجيعا  -لية والتركيبيةوالبالغية والدال األسلوبية -ع في القرآن من المعطيات اللغويةاجتم

لغويا متفردا عن غيره من سائر الخطابات، وذا وظيفة حجاجية متميزة، ألنه تفوق بالقدرة على التعأثير فعي 

الةنمط المنطقةي ) عقليةا، ومن ثم (النمط المعرفي اإلقناعي )حجاجيالين منهم، تأثيرا متلقيه، خصوصا األوَّ 

في قلعوب أولئعك المتلقعين،  (النمط الوجداني )العاطفيما له من قدرة على التأثير  ، باإلضافة إلى(البرهاني

ديني بحت، وعن عاطفة خالصة وإيمعان محعض؛ لكونعه معن  اقتناععن له وانقادوا تحت لوائه ممن أذعنوا 

، وقعد جمععا لهعذا الكعالم بصعورة معوجزة انظر الخطاطة التالية التي تمثل ،سبحانه حكيمالعزيز الحق العند 

 التعانةدأو  )الخطعابي االنغالقالخطابي و التعاضدوبعض االصطالحات، مثل  ،إضافة رأيناإلى عمدنا فيها 

 :إلخ... الخطابي  التنازعو (الخطابي

 النسق المعرفي العام لدائرة الحوار القرآني( 2)خطاطة 

 اط المصاحبالنش المحتوى المعرفي المرتبط ب  امتداده الخطابي الشكلي النمط الحواري

المرتبط بالكفاية  الذاكرةنشاط  المعرفة الموسوعية في بعدها التخزيني المشاورات التعاضد الخطابي

                                                
البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق عبد القادر عبد هللا العاني، وراجعه عمر سليمان األشقر، (: بدر الدين   بن بهادر بن عبد هللا)الزركشي ( 1)

 .1 /2، 1222، 1وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، طـ 

كحُ ( 2) ك عععععععح  "احيعععععععة والجانعععععععب، والسعععععععاحة والفنعععععععاء، واألر  الغليظععععععة المرتفععععععععة، والفععععععععل العععععععركن، والن: الععععععرُّ  بمعنعععععععى لجعععععععأ إلعععععععى " ر 

 . إليها تركح  ما أحب أن أجعل لك علةل : أو استند، وفي حديث لعمر رضي هللا عنه لعمرو بن العاص، قال

 .2002، 5راجع المعجم الوسيط، طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، طـ 

 ، النظريةةةةةةة العامةةةةةةة ل قنةةةةةةاعوراجععععععع رأيععععععه المهععععععم حععععععول . بوشعععععععيب راغععععععين، الععععععرابط السععععععابق نفسععععععه: يععععععد مععععععن التفاصععععععيلللمز(  )

دائرة الحعوار هعي دائعرةُ الممكعن، أي دائعرة معا يتطلعب إنجعازه أخعذ  ":س منه بمقالته توضيحا، منطوقه، وقد اقتب"دائرة الحوار: "في كتابه المعنون

أو )وخارج هذه العدائرة توجعد دائعرة المطلعق (. استهواء)، أو منقادا دون روية (مناظرات)أو منازعا ( مشاورات)ونا متعا. بعين االعتبار" ايخر"

نشعاط العذاكرة ؛ أي المعرفةة فةي بعةدها التخزينةيتوجد  امتداد التشاورففي : امتدادولكل صيغة من صيغ الحوار، أو جنس من أجناسه، (. المطلقات

 امتعداد االسعتهواءوفعي . نشعاط العقعل بصعفة أساسعية؛ أي التأمل واالعتبار والمعرفةة المنطقيةة والبرهانيةةيوجد  المناظرة امتدادوفي . بشكل أساسي

( 1)من وضعنا ألجل تقريب الصورة، بالتداخل مع خطاطة ( 2)والخطاطة ." نشاط الوجدان بشكل أساسي؛ أي العنف السيكولوجي والرمزييوجد 

 .، التي سبق تمثيلها سابقافايات التواصليةالتفاعل المعرفي بين الك



 1 

 الموسوعية المعلوماتية (التعاون)

 المناظرات التنازع الخطابي
 المعرفة المنطقية البرهانية

 (التأمل واالعتبار)

بصفة أساسية  العقلنشاط 

ة المرتبط بالكفاية المنطقي

 البرهانية

  االنغالق الخطابي

االنقياد الذاتي وعدم )

 (االعتبار بايخر

 وصد الحوار  االستهواء

 (ذاتية الرأي)
 بشكل أساسي الوجداننشاط  العنف السيكولوجي والرمزي
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  :حجاج اإلقناعي والحجاج البالغي في القرآن الكريمال 3-

الفرنسعي، وباإلنجليزيعة يُشعتق معن اإلقنعاع  Pilgrimis Persuasiveالحجاج اإلقناعي يعأتي مصعطلح      

Persuasion  والحجععاجArgumentation  ويكعععون أيضععا بمعنعععى الجععدل االعتراضعععي أو طععرح الر يعععة

المدعمععة بععالحجج
(1)
ععجَّ آدُم موسععى:" ... -ملسو هيلع هللا ىلص -وجععاء فععي الحععديث عععن النبععي ، الُحجععة، وفععي أي غلبععه ب ،"ف ح 

أي محاججعه ومغالبعه بإظهعار الحجعة عليعه ،"إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجعه:" الدجالحديث آخر عن 
(2)
، 

 .فاللفظ ليس مستغربا على الخطاب العربي

وقد مر بنا استغراق القرآن الكريم لمجمل أشكال التناظر والحوار الممكنعة، المرسسعة علعى الجعدل  3-3-1

 نقعععععل إلينعععععا هعععععذه األنمعععععاط وتلعععععك الصعععععور؛  العقلعععععي واإلقنعععععاع، معععععن خعععععالل التركيعععععب اللغعععععوي العععععذي

اعلعم أن القععرآن العظععيم قععد اشعتمل علععى جميععع أنععواع البعراهين واألدلععة، ومععا مععن " :يقعول اإلمععام الزركشععي

، إال وكتاب هللا تعالى قد نطق كليات المعلومات العقلية والسمعيةبرهان وداللة، وتقسيم، وتحديد شيء من 

أحعدهما بسعبب معا : دون دقعائق طعرق أحكعام المتكلمعين، ألمعرين عادة العرببه، لكن أورده هللا تعالى على 

واعلم أنه قعد يظهعر منعه بعدقيق الفكعر  ،(1: إبراهيم)﴾وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم ﴿: قاله

لعة ومعن ذلعك االسعتدالل علعى أن صعانع الععالم واحعد؛ بدال ،علعى طعرق المتكلمعين استنباط البعراهين العقليعة

، ألنعه لعو كعان للععالم (22: األنبيعاء)﴾لعو كعان فيهمعا آلهعة إال هللا لفسعدتا ﴿:المشار إليه في قوله تععالى التمان 

"على نظام، وال يتسق على إحكامصانعان لكان ال يجري تدبيرهما 
( )
. 

طقيعة فحسعب، في النظرية الحجاحية ال يخضع لمنطق البرهان وال لالستدالالت الرياضية المن فاإلقناع     

تتنعوع الوسعائل المسعتعملة فعي اإلقنعاع غايعة  ":من ذلك؛ فكما يذكر فيليعب بريتعونبل يذهب إلى ما هو أبعد 

"التنوع، وتستخدم إجراءات معقدة تمتاح من غنى السلوك اإلنساني
(1)
. 

طريقانول قناع  3-3-2 
(6)
: 

علعى الثوابعت والحقعائق والتأكيعد، واألسعاليب  وتستخدم فيه الوسائل اللغوية، مثل التراكيب الدالعة: اللغوي -

اإلقناعية المنطقية، مثل الشرط واالستثناء، والترقي في الحجاج حسب درجاته اللغوية، وبنعاء الجمعل علعى 

 .إلخ... تبدأ بمقدمات وتنتهي بمسلمات ونتائج : هيئة قضايا منطقية

                                                
دراسة تطبيقية ألساليب التأثير والحجاج اإلقناعي في الخطاب : تحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة: محمود عكاشة: راجع للتفاصيل (1)

 .11، مصر، ص 2011، 1النسوي في القرآن الكريم، دار النشر للجامعات، طـ 
 : أبععععععي هريععععععرة رضععععععي هللا عنععععععه، ورواه البخععععععاري ومسععععععلم فععععععي صععععععحيحيهما، قععععععال عليععععععه الصععععععالة والسععععععالم الحععععععديث األول عععععععن( 2)

يا موسى اصطفاك هللا بكالمه وخعط لعك بيعده، أتلعومني : يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى" 

والحعديث الثعاني رواه مسعلم وأحمعد وابعن ." بأربعين سنة؛ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسعى على أمر قدره هللا عليَّ قبل أن يخلقني

 .ماجه والترمذي والنسائي

وقد اقتبس اإلمام السعيوطي العنص نفسعه، وأضعافه إلعى . ت.، د1 /2، مصر، 2البرهان في علوم القرآن، طبعة عيسى الحلبي، طـ : الزركشي(  )

أن المائعل إلعى دقعائق المحاجعة هعو : الثعاني: " ... ، وأكمل السبب الثعاني2/212، 1222، 1ي علوم القرآن، دار الكتاب العربي، طـ كتابه اإلتقان ف

به البحر المحعيط فعي أصعول وهو النص الذي نقلناه عن الزركشي أيضا في هامش سابق، عن كتا، ...."الحجة بالجليل من الكالم العاجز عن إقامة 

، التي يمكعن نقلهعا تركيبيعا، معن خعالل كليات المعلومات العقلية والسمعيةحظ فهم الزركشي، رغم قدم التحليل اللساني في زمانه، لمسألة وال . الفقه

 .نظرية االتصال الحديثةإلخ، كما هو معروف اين في ... اللغة والتصوير 

 .55، ص  201، 1احد التهامي، المركز القومي للترجمة، مصر، طـ الحجاج في التواصل، ترجمة   مشبال، وعبد الو: فيليب بريتون( 1)

 .، بتصرف12-11المرجع نفسه، ص : محمود عكاشة( 6)



 10 

 العععععععدليل والمنطعععععععق وهعععععععو العععععععذي يخاطعععععععب فيعععععععه المعععععععتكلم معععععععن يحعععععععاوره بالحجعععععععة و: العقلةةةةةةةي -

وهعو  ،بالتدرج في إقامة الدليل أو الحجةالمعروفة  التقنية المعرفيةمن خالل ( البرهانيةالتواصلية الكفاية )

كعأن يبعدأ بمقدمعة  ،فرععونمعع  -عليعه السعالم -كما سنرى في حوار موسى ،الذي يرتقي إلى نتيجةالتسلسل 

و الحكم، ولعذلك أسعس ثم الدليل والحجة، ثم النتيجة أتحوي الموضوع أو القضية، ثم العر ، ثم المشكلة، 

  .إلخ... عقل والمضمون، واألمثلة الواقعية التجانس مع مقتضى الا، أهمهوآداب، من 

، فمعلععوم أن البالغععة العربيععة تقععوم باألسععاس علععى معععايير حجاجيععة إقناعيععة أمةةا الحجةةاج البالغةةي 3-3-3

، وهو هنعا يحعدد بالغعة االتصعال "بليغكل من أفهمك حاجته فهو  ":ور عن العتابي قولهجمالية؛ فمن المشه

أي  -ىنمعا عنععوإ" ... :صعناعتين تفسعير قعول العتعابي؛ قعالوأحسعن أبعو هعالل العسعكري فععي البشعكل دقيعق، 

"حسععنة، والعبععارة النيععرة، فهععو بليععغإن أفهمععك حاجتععه باأللفععاظ ال -العتععابي
(1)
المعيةةاري ثععم زاد الجانععب  ،

كعل معا " :ف البالغة جماليعا؛ فعرَّ نه ال يمكن فصله عن الجانب الداللي في البالغة العربية، وقرر أالجمالي

"نفسعك، معع صعورة مقبولعة ومععر  حسعن فعي هِ نِعكُّ م  ت  ه ك  فعي نفِسع هُ نُعك ِ م  السعامع، فتُ  به المعنى قلب   غُ ل ِ ب  تُ 
(2)
، 

االستداللالجانب الداللي والجانب الجمالي في العر  و: سنيينبين الحُ  ع  م  فج  
( )
. 

أما عن دور البالغة في الحجاج اإلقناعي، فاألمر يحتاج إلعى مصعنف كامعل، لكننعي أكتفعي بعنص البعن      

إلعى اإلذععان والتسعليم، ألنعه ال  اسةتدراج الخصةممدار البالغة كلها على " :؛ قالالمعرفية األثير له وجاهته

اللطيفعة الدقيقعة، دون أن تكعون مسعتجلبة لبلعوغ غعر   انتفاع بعإيراد األفكعار المليحعة الرائقعة، وال المععاني

"المخاطب بها
(1)
.
 

 :أهم وسائل الحجاج اإلقناعي في القرآن الكريم -4

سنكتفي في هذه الفقرة بضرب نماذج ممثلة، نظرا لطبيعة الدراسة وحجمهعا، علمعا بعأن كثيعرا معن هعذه      

فعي  عملعه ها متناثرة دون تحديد أو تقييد، كما نحعاولالوسائل نجدها في كتب البالغيين وعلماء التفسير، لكن

هذه الورقة، حتى نقف على بنود القضية ومرتكزاتها التي نود التنبيه عليها
(6)
. 

 :ومنها :وسائل اإلقناع اللغوية والبالغية 4-1

                                                
، 1215، 1كتاب الصناعتين، تحقيق علي   البجاوي، و  أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صعيدا، بيعروت، طعـ : أبو هالل العسكري( 1)

 .ند كثيرين أن كتاب الصناعتين هو تلخيص للبيان والتبيين للجاحظومن المعلوم ع. 11-10ص 
 .11كتاب الصناعتين، ص ( 2)

المقاصد في تجرب المعنى، الفصل الثالث الخاص بالمعنى : وراجع الكتاب المهم لمرلفه ريموند جيبس. 60المرجع نفسه، ص : محمود عكاشة(  )

 :التبليغ وجمالياته المعرفيةوالتواصل؛ حيث بيَّن المرلف كثيرا من تقنيات 

Raymond W.Gibbs, JR: Intentions in the Experience of Meaning, CH.3, Meaning and Communication, P 40, 

Cambridge Univ Press, 2nd ed, 2004. 

. 2/51، 2001، 1بانة، دار نهضة مصر، طـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق أحمد الحوفي، وبدوي ط(: ضياء الدين)ابن األثير ( 1)

 .وما بعدها 60محمود عكاشة، المرجع السابق، ص ، وأنواع الحجاج الخطابي عموما، وراجع للمزيد من األمثلة واإليضاحات

 تحليععععععععل الخطععععععععاب، مرجععععععععع سعععععععععابق، ص: محمععععععععود عكاشععععععععة: للمزيععععععععد مععععععععن األمثلععععععععة والتحليععععععععل والتفاصععععععععيل، يُرجععععععععع إلععععععععى( 6)

العالقة السلمية في . 101-101المظاهر اللغوية للحجاج، مرجع سابق، العوامل الحجاجية والروابط الحجاجية، ص : لراضيرشيد ا. 221-211 

بحث في روافد إنتاج الفائدة، دار كنوز المعرفة األردنية، طـ : أسس اإلخبار في الكالم: خالد السويح. 111الحجاج والظواهر التركيبية الداللية، ص 

 .، وما بعدها202ص ، 2الستدالل على المعنى، جـ ماط ا، أن2016، 1
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. ني الكتعابآتعا. إنعي عبعد هللاقعال  ﴿:بعت حكمعا تقريريعا أو معنويعا؛ نحعوكالجملعة التعي تث: التقرير بالجملةة -أ

عنعى النبعوة فعي ؛ فكلهعا جمعل تقريريعة وصعفية لتأكيعد م(1 -0 : معريم)﴾.... وجعلنعي مباركعا. وجعلنعي نبيعا

 .مريم وبني إسرائيلن الحوار الشهير بي

إنععي أعععوذ  ﴿:القوةةية المنطقيةةةويقععوم ذلععك باألسععاس فععي الحععوار علععى : التأكيةةد بالجملةةة الشةةرطية –ب 

تدعم معنى الجملعة األولعى، فهعي " إن كنت تقيا "؛ فالجملة الشرطية(12: يممر)﴾بالرحمن منك إن كنت تقيا

إن كنعت تقيعا فسعوف تتصعرف بتععوذي بعاهلل جعل وععال؛ فجعلعت صعالحه شعرط  ععدم : سبب منهعا؛ فعالمعنى

وقولعه ، ، فستنصرف عني دون إيعذائيواستجارتي بهوتخافه باستعاذتي إيذائها؛ أي إن كنت تتقي هللا تعالى 

؛ الفعاء (25 :مريم) ﴾فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ﴿:تعالى

، والشعرط يفيعد التخصعيص، كاالسعتثناء، "فقعولي ":جعواب الشعرط فعيعاطفة، وإما شرطية، والفاء رابطة ل

ذهاا كان على هذا التخصيص لم ير، فإنه إذ"إن كنت  تقيا" :فاد منوالتخصيص هنا مست
(1)
. 

فناداهعا معن تحتهعا أال تحزنعي قعد  ﴿:قعال تععالى: التأكيد بالجملة المفسرة التي تأتي فةي معنةى المفسةر -جـ 

مسعتأنفة " قعد جععل "ة، والجملعة بععدها تفسعيرية، وجملعةتفسيري" أن "؛ (21: مريم)﴾جعل ربك تحتك سريا

في حيز التفسير
(2)
. 

يشعمل كعل " أحعدا "؛ فعـ (25: مريم)﴾... ترين من البشر أحدا  فإما ﴿:قال تعالى: تعميم المعنى للشمول –د 

واحد من البشر، في سياق الصوم صمتا، ليكون صعمتها أنجعع فعي إثبعات عفتهعا، خالفعا للمعهعود فعي سعياق 

والتنكيععر ، تغليبةةاوأحععد هنععا تشععمل النععوعين ، م واإلتيععان بالععدليل لنفععي التهمعةاالتهعام المقتضععي للععدفاع بععالكال

جعوز ذي يجري على المفرد، والفائدة من ذكر الواحد هنا التشديد فعي النهعي ععن الكعالم، وععدم التللتعميم ال

يُرادُ به الواحد من الجنس الذي يجري على إنسعي" إنسيا "ببعضه مع قريب أو صفي، ومثله
( )

وتلعك آليعة ، 

 .لسانية مهمة جدا للتنبيه على المراد من خالل هذا النمط الحواري

، فهعو "بشعر "يص بعاألداة؛ ومعن تخصعيص الععام لفعظومنه تخصيص العام وتخصع: لمعنىتخصيص ا -هـ 

عام في النوعين وفي كل سن، وأريد بعه الخصعوص فعي الخطعاب فعي النعوع العذكوري، وهعم رجعال قومهعا 

الذين تصدوا التهامها ليقيموا عليها الحجة والعقاب، وهم على األرجح رجال المعبد
(1)
. 

 .يرة يمكن الرجوع إلى مظانها، فقط أردُت اإلشارة إلى ما أراه أبرزهاوهناك وسائل أخرى كث

 : وسائل اإلقناع االستداللية المنطقية 4-2

                                                
 اإلحكععععععام فععععععي أصععععععول األحكععععععام، تحقيععععععق سععععععيد الجميلععععععي، ( سععععععيف الععععععدين علععععععي بععععععن يوسععععععف)ايمععععععدي : راجععععععع التفاصععععععيل فععععععي( 1)

 (: أبعععععععععو إسعععععععععحق إبعععععععععراهيم بعععععععععن علعععععععععي بعععععععععن يوسعععععععععف )الشعععععععععيرازي . 12 /1، 1215، 2دار الكتعععععععععاب العربعععععععععي بيعععععععععروت، طـعععععععععـ 

  .101-1/102م، 1211 -هـ 1101عبد المجيد التركي، دار الغرب اإلسالمي  :شرح اللمع، تحقيق

، 2تفسير البحر المحيط، دار الفكر، بيروت، طـ (: أثير الدين   بن يوسف الغرناطي )راجع للتفاصيل، على سبيل المثال، أبو حيان األندلسي ( 2)

121  ، /120-121. 

 .226مرجع سابق، ص : محمود عكاشة(  )

 .225نفسه، ص : محمود عكاشة( 1)
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بعين الكفعايتين ( 1)وتأتي هذه الوسائل في معظمها نتيجة للتفاععل العدائم العذي أشعرنا إليعه فعي الخطاطعة      

 :وأهمها والمنطقية البرهانية،( المعلومات القديمة)الموسوعية 

دم اقتنعاع معريم بالحمعل في الحوار الدائر بين معريم وجبريعل عليهمعا السعالم، نالحعظ عع: السبب والعلة –أ 

وهعو معا يقعع ضعمن مععا فهعي ليسعت متزوجععة، وليسعت ببغعي، ؛ فسعبب الحمعل مفقعود، (الجمعاع )دون السعبب

ألن ذاك هو السعبب الطبيععي  إن لم يضاجع الرجل المرأة فلن تحمل،: ؛ كأن تقولبالحجاج بالنقيضيُعرف 

لكن من أسباب اقتناعهعا بعالمعجزة هعو هزهعا الضععيف لجعذع النخلعة وسعقوط الرطعب فعي لحصول الحمل، 

، معن غير أوانه على أكثر أقوال المفسرين؛ ففي جريان الحدث وسقوط المعجزة معا دفعهعا للثقعة والطمأنينعة

 .ثم محاجة قومها رغم وهن الوالدة

منطقيةسرد القوية ال –ب 
(1)

 :هايتطلب حجة أقوى من ونقضها، فنتيجة، فمحمول، مقدمة: وتسلسلها: 

معريم غيعر : لنتيجعةا/ معريم غيعر المتزوجعة حامعل/ زنااالتهام بال= الحمل من غير زواج معلن: (1)مثال*  

 .في المهد -عليه السالم -وقد نقض كل هذا خطاب عيسى ،وهذا هو حكم قومها ؛المتزوجة زانية

/ ظهر المالك في هيئة البشعر لمعريم /الشك والريبة= الرجل األجنبي على المرأة خلوتهادخول (: 2)مثال* 

إنما أنا رسول ربك ألهب لك غالمعا  ﴿:وقد نقض كل هذا إخبار الوحي عن نفسه ،مريم ارتابت منه: النتيجة

 (.12: مريم )﴾زكيا

، وتفاصعيله ليعل اإلقنعاع فعي الخطعاب عمومعاقضية السلم الحجاجي من أهم قضايا تح: السلم الحجاجي -جـ 

 .أهم قوانينه التي تعنيني هنا في مسألة الحوار وآلياته المعرفية -بإيجاز -كثيرة ومتداخلة، لكنني سأسرد

إلى نموذجين شهيرين -O. Ducrotوفق ديكرو  -تنقسم الساللم الحجاجية عموما
(2)
: 

 : العالقة السلمية التفاضلية *

أن السعمة األساسعية التعي تميعز  1210المنشعور ععام ( السعاللم الحجاجيعة )في كتابه العمدة يقرر ديكرو     

هي أن الحجج ال تقطع قطعا نهائيا في إثبات النتيجة التي تساندها، كمعا ، البرهانية العقلية األدلةالحجج عن 

افعع ال معن أشعكال الترالحال في الدليل البرهاني، المعتمد على العنمط الرياضعي المحعض، فالحجعة تمثعل شعك

حسععب المقععام الخطععابي ( 2فععي الخطاطععة  فوةةاء المطلقةةاتفكععرة راجععع  )المسععاند لمرافعععات أخععرى ممكنععة

ون جميع الحجعج العواردة فعي تك العالقة التفاضلية الحجاجيةوفي  ،إلخ... عة الجدال وذهن المخاط ب وطبي

                                                
 .، بتصرف221-222السابق، ص ص : عكاشة( 1)

 الحجععععععاج والتخاطععععععب، ص: الشععععععهير" مويشععععععلير"يمكععععععن الرجععععععوع إلععععععى تفاصععععععيل هععععععذه المسععععععألة بأمثلتهععععععا وتشعععععععباتها فععععععي كتععععععاب ( 2)

 61-66: 

Moeschler, Jacques: Argumentation et Conversation; Eléments pour une analyse pragmatique du discourse, 

Hatier, Paris, 1985, Pp 54-55. 

، وانتشرت أفكاره بعد هذا في معظم السلمية في الخطاب الطبيعيأو  القوة الحجاجيةالتأسيسية، وتناول مسألة " ديكرو"حيث بسط القول في أفكار 

 : يوممععععععععععععععععا وقعععععععععععععععععُت عليععععععععععععععععه بالعربيععععععععععععععععة، الكتععععععععععععععععاب الرائععععععععععععععععع لرشععععععععععععععععيد الراضعععععععععععععععع. كتععععععععععععععععب تحليععععععععععععععععل الخطععععععععععععععععاب

 .وما بعدها 101المظاهر اللغوية للحجاج، مرجع سابق، حيث أفا  مرلفه في شرح المسألة وتبسيطها، ص 

 ، مجلععععععة كليععععععة ايداب والعلععععععوم اإلنسععععععانية، فععععععاس، مراتععععععب الحجععععععاج وقيععععععاس التمثيععععععل: طععععععه عبععععععد الععععععرحمن: كمععععععا يمكععععععن مراجعععععععة

 .وما بعدها  22كوثر العقلي، ص ، واللسان والميزان أو الت1212، (2)المملكة المغربية، العدد 
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التسةاند ، وهو ما يسعمى بعـ لكل دليل وة الحجاجيةالق، بناء على مبدأ خادمة للنتيجة نفسها( الملفوظ )الجملة

الحجاجي
(1)

 :ومثال هذا: بالفئة الحجاجية نفسها، وهنا تدخل فيما يُعرف 

 .حضر الحفل عمدة المدينة: 1الحجة  -

 .حضر الحفل الوزير األول: 2الحجة  -

 .حضر الحفل رئيس الدولة:  الحجة  -

 :ملفوظ واحد ألنها تتجه لمساندة النتيجة نفسهافكلها حجج ضمن فئة واحدة، ألنها تقبل الحضور في 

 .لقد كان الحفل ناجحا حقا، فقد حضر العمدة ورئيس الوزراء، بل حتى الرئيس نفسه -

ظُ كذلك أنه رغم أن هذه الحجج تنتمعي إلعى فئعة حجاجيعة واحعدة تعدعم النتيجعة نفسعها غيعر أنهعا       والمالح 

؛ فهنعاك حجعة أقعوى معن حجعة وأخعرى أضععف النتيجعة الموحعدةتتباين في قوة كل حجة منها في إسناد هذه 

قعوة حجعة حضعور العرئيس علعى حضعور الحفعل ليسعت بقعوة حجعة حضعور : إلخ؛ ففي المثعال... من غيرها 

ن ؛ بحيععث يمكننععا ايالعالقةات التفاضةةلية فةةي السةلم الحجةةاجيالعمعدة أو الععوزير، ولععذلك أُطلعق علععى األمععر 

يةتصياغة التراكيب التفاضلية اي
(2)
: 

 .حضور الوزير األول أقوى داللة على نجاح الحفل من حضور العمدة -

 .حضور الرئيس أقوى داللة على نجاح الحفل من حضور الوزير األول -

 .حضور الوزير األول أضعف داللة على نجاح الحفل من حضور  الرئيس -

 .حضور العمدة أضعف داللة على نجاح الحفل من حضور الوزير األول -

 : قة السلمية التقابليةالعال *

؛ فقد تكون الحجج العواردة فعي الملفعوظ ال تتجعه إلسعناد التعارض الحجاجيوتنشأ هذه العالقة عن مبدأ      

النتيجة ذاتها، وإنما تساند كل حجة نتيجة معارضعة للنتيجعة التعي تسعاندها الحجعة األخعرى، واُصعطُلح علعى 

التعاند الحجاجيذلك بـ 
(3)

 :يتا رياضيا على النحو ايتمثيل هذويمكن  ،

ثنعععى، تُسعععمى معععثال  Progression متواليةةةةنعععه لعععدينا أبفعععر   ثنعععى م  معععن أزواج معععن الحجعععج المتعانعععدة، م 

المجموعة العنادية
(4)

 :، تكون صورتها

 [}*حجة ن، حجة ن {... ، }*2، حجة2حجة {، }*1، حجة1حجة {]

ا بحجة معاندة للحجة الواردة معه أن األمر يتعلقرمز العنادية؛ بمعنى أنه يفيد ب* بحيث يمثل الرمز     

سنالحظ ضمن هذه المجموعة أن كل زوج يشكل ما ، ةضمن الزوج نفسه، كما هو واضح في المتوالي

، ومعيار وجود العالقة العنادية بين ُحجتين هو أن تقبال معا الورود في ملفوظ الزوج العنادييمكن تسميته 

                                                
 .102المرجع السابق، ص : رشيد الراضي( 1)

 .116-102لتفاصيل أكثر وشرح أعمق، رشيد الراضي، السابق، ص ( 2)

 .115رشيد الراضي، نفسه، ص (  )

 .، بتصرف115رشيد الراضي، نفسه، ص ( 1)
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يردي هذا إلى بروز تعاند حجاجي، وهو األمر البين جدا في حوار  من الملفوظات الحجاجية، بحيث

فكرة ( 2)وقد أوضحنا فيما اقترحناه في الخطاطة فرعون، الذي سيأتي الحقا، مع  -عليه السالم -موسى

ة؛ حيث نالحظ أن حجاجية ضمن دائرة الحوار ا( التعاند )الخطابي التنازع الخطابي، واالنغالق لمفترض 

لسالم لفرعون تقع في جزء كبير منها ضمن هذه السلمية التقابلية، وهذا النمط من التنازع موسى عليه ا

 .الخطابيين أو التعاند واالنغالق

"مويشلير"وقد صاغ 
(1)
 :عامةرياضية هذا األمر بقاعدة  

ومقتضى هذا  ،التعارض الحجاجي، صح أن نطبق عليهما مبدأ عالقة عناديةإذا قامت بين الملفوظين " 

 *حـ" ، فمن الضروري أن توجد حجة"ن"تصلح لمساندة نتيجة " حـ"إذا كانت لدينا حجة : المبدأ أنه

 " [. "(حـ)ال " ليست بالضرورة هي" *حـ" ] :؛ بحيث"(ن )ال "  لمساندة النتيجة المعار "

 :يةتفي الخطاطة ايتمثيل سلمي هذه القاعدة يمكن صياغتها في 

 حجاجيقانون التقابل ال( 3)خطاطة 

                       

 "ن"ليس "                      ن"                                     

                                      

 *"حـ"      "حـ"  

 

   :ومن االستعماالت اللسانية الخطابية يمكننا أن نترجم هذا إلى• 

                                   

 "لن نخرج في نزهة"   "نخرج في نزهة"     

 

 *"الوقت متأخر"                "الجو جميل"        

فكما هو واضح، ليس من الضروري أن يكون الملفوظ المعاند هو نفسعه نفعيل للملفعوظ المسعاند     
(2)

؛ كعأن 

التعانعد معن  بط تُفعل مثل هعذا األمعروفي اللغة عموما هناك روا ،"الجو ليس جميال:" تقول في المثال أعاله

                                                
(1) Moeschler: Ibid, Pp 54-55.  

 ؛ االسةةةةةةةتعارة العناديةةةةةةةة واالسةةةةةةةتعارة الوفاقيةةةةةةةةنشعععععععير إلعععععععى مفهعععععععومين مهمعععععععين لالسعععععععتعارة، همعععععععا معععععععن الجعععععععدير بالعععععععذكر هنعععععععا أن ( 2)

 : حيث تنقسم االستعارة باعتبار طرفيها من هذه الجهة إلى

 . ؛ مثععععععل اجتمععععععاع النععععععور والظععععععالم مععععععثاللتنافيهمععععععا عقععععععالوهععععععي التععععععي ال يمكععععععن اجتمععععععاع طرفيهععععععا فععععععي شععععععيء واحععععععد : العناديةةةةةةة* 

 . حي، فال توجد حالة وسط بينهما/ميت: ؛ مثلبالتواد غير المتدرجا يُعرف في علم الداللة وتشبه من هذه الجهة م

 .؛ مثل اجتماع النور والُهدىلعدم التنافيوهي التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد : الوفاقية* 

ا يمشي به في الناس: "يقول تعالى*  ْيتلا فأحييناه وجعلنا له نورل ن كان م  م   :، ففي هذه ايية استعارتان(122: نعاماأل" )أو 

، واُستعير الموت للضالل، واُشتق من الموت بمعنى "مْيتا"في قوله تعالى  -1 ؛ حيث شبه الضالل بالموت بجامع ترتب نفي االنتفاع في كل  

ْيتا بمعنى ضاال، وهي   .استعارة عناديةالضالل م 

 . كان اجتماع الهداية واإلحياء في ذات هللا سبحانه وتعالى؛ فهو سبحانه ُمْحي  وهادِ ؛ إلماستعارة وفاقيةاستعارة اإلحياء للهداية، وهي   -2
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في المستوى البنيوي اللساني على المستوى المعرفي الحجاجي المعرفي المتالزم
(1)

، خصوصا في أسعاليب 

، المستخدمان بصورة شبه أساسية في ُجل المحاورات؛ "غير أن "، و"لكن "مثل الرابطاإلقناع التخاطبي، 

 ، غير أنه خجولع ِليٌّ ماهرل بتالوة القرآن :خذ مثال

 نفهعم منعه الكثيعر؛ مهمعا جعدا فعي الخطعاب التعداولي، الحعواري وغيعره، قعد  نسقا معرفياهذه الجملة تقدم      

  :أنعععهلتوضعععح الُحجعععة األولعععى ؛ تعععأتي ففعععي سعععياق التعععداول حعععول معععدى أهليعععة علعععي لحمامعععة فعععي الصعععالة

لحجعة الثانيعة تعانعد ، لكعن ا"ة فعي الصعالةيصعلح لحمامع ":، وهي حجة مساندة للنتيجة"لقرآنماهر بتالوة ا"

 ،"ال يصععلح لحمامععة فععي الصععالة ":دة لنتيجععة مغععايرة أو مقابلععة، فتكععون مسععان"إنععه خجععول ":هععذه النتيجععة

تمثيعل الجملعة وفععق المخطعط السعابق الموضععح للعالقعة التعانديعة التععي تكعون فيهععا  -بالطريقعة نفسععها -ويمكعن

 .الحجج مساندة ومعاندة في آن واحد

هذا، وهناك وسائل منطقية أخرى كثيرة، مثل الشعرط القعائم علعى تحقعق المقدمعة، واالسعتدالل بعالواقع،      

إلخ... والتمثيل المنطقي، والحجاج العقلي 
(2)

، سيأتي شيء من تفصيل بعضها مع أنماط أخعرى معن النسعق 

 .وفرعون -ه السالمعلي -المعرفي الحواري، في المحاورة الكبرى في الكتاب العزيز بين موسى

 :(المحاو ر)لدى المتكلم  ناعي ببعض القدرات الذهنية والتواصليةارتباط الحجاج اإلق 4-3

 إحعداهما: صعورتينإلى أن تسعييق األفكعار لغويعا يمكعن أن يأخعذ  Lyons" ليونز"ذهب اللغوي الشهير      

تتميعز ، تعاج أقعوال خاصعة بمقامعات معينعةمعا معن إن ن المتكلم الفطعري للغعة  يدل فيها على اإلجراء الذي يمك ِ 

اوز مكونعات الجهعاز العذي تتجع ومععارف   وبالتالي فهعي تقتضعي منعه أن يتملعك مهعارات  باالنسجام الداخلي، 

معا فهي العملية التي يقوم بها اللغوي في وصفه للغعة   والثانية ،يتكلم به
( )

وكمعا هعو واضعح، ففعي التصعور ، 

، والحعظ معن خاللعه أن حاجعة Hymes" هايمز"الذي خا  فيه  ة اللغويةمفهوم الملكاألول ما يحيل إلى 

                                                                                                                                                   
افة] تلميحيةثم إن العنادية قد تكون  رأيعُت أسعدا، : ؛ بأن يُستعمل اللفظ الموضوع لمعنلى شريف علعى ضعده أو نقيِضعهتهكميةوقد تكون [ تلميح وظ ر 

 .تهكم والسخريةتريد جبانا، قاصدا التلميح والظرافة، أو ال

ل فيهما التواد منزل التناسبوهاتان االستعارتان هما اللتان  : على قوله سبحانه تفريعًا، "فبشرهم بعذاب أليم: "في قوله تعالى من سورة االنشقاق ن ز  

لتبشير اإلخبار بمعا ي سُعر وينفعع، فلمعا مستعار لحنذار والوعيد على طريقة التهكم والسخرية، ألن حقيقة ا" بشرهم"، ففعل "بل الذين كفروا يُكذبون"

 :علق بالفعل العذاب األليم اتضحت قرينة التهكم، وهو من قبيل قول عمرو بن كلثوم

 قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا

ومن ذلعك أيضعا . التهكم واالستهزاء فقد استعيرت البشارة التي هي للخبر السار لحنذار الذي هو ضده، بإدخال اإلنذار في جنس البشارة على سبيل

 .إلخ" ... إلى صراط الجحيم فاهدوهم" ... ، و"العزيز الكريمذُق إنك أنت : "قوله سبحانه

 ـــــــــــــــ

هو الُمعبَُّر ، واتصالمن المعروف في البالغة أن الفاء وثُم تشتركان في الداللة على الترتيب؛ غير أن ترتيب الفاء يكون معه : ملحوظة حول التفري 
دخلُت البصرة  فالكوفة ؛ فالدخول حاصعلل للبل عد ين وعلعى سعبيل : ؛ تقول مثالبالم هلة، وهو المعبر عنه انفصال، أو ترتيب ثم يكون معه بالتعقيبعنه 

االستئناف لكعالم  جديعد لكنعه لعيس ؛ وفي أبسط المفاهيم فالتفريع هو للتفري وقد تكون الفاء . االتصال؛ حيث لم يحدث انقطاع للسير أو مهلة أو فتور

 .بل هو جديد متصلل به متفرعل عنهمنقطعا عما سبقه، 

، خالفا للتضعاد التقعابلي فعي وثنائي التركيب، ونسقي شموليهو تضاد  النموذج البنيويفي  التواد أو التقابلنالحظ هنا شيئا مهما جدا، هو أن ( 1)

في اين ذاته؛ بحيث إننا نالحظ تأسس العالقة بتركيب الملفوظ  بنيات متمايزة ومستقلة ومتصادمةع بين البالغة التقليدية؛ فالتضاد الموضح أعاله يق

النموذج المعرفي للنمط ولذلك فإن . ، من غير أن يكون التقابل فيها قائما على الشرط البالغي للمقابلةالتوازي والتساوي بين الوحدات المتقابلةعلى 

نموذج بنيته منطقية متفاعلة ـ كما بينا في الكفايات ـ يُحدث العالقات بين األشياء، ويعيد صياغتها على ما به ينشأ النظام،  مالحواري في القرآن الكري

راجعع للتفاصعيل . لحقعائق الوجعود وطبيععة األشعياء مفسةرابنظامه النسعقي، أو أنعه يكشعف العالقعات المكونعة للنظعام، فيكعون بعذلك  مبدعاوهنا يكون 

ى، سوريا، طـ : منذر عياشي: المطول لمثل هذا والتحليل  .وما بعدها من تفاصيل 56، ص 2016، 1القرآن من بناء النص إلى بناء العالم، دار نينو 

 .211-221يمكن مراجعة التفاصيل، عكاشة، المرجع نفسه، ص ص (2)

(3)  Lyons, J: Semantique Linguistique, Librairie Larousse, 1980, P 236.  
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، بل تتوقف على جملعة أخعرى معن الملكة الدالليةأو  الملكة اللغويةالمتكلم إلى إنتاج األقوال ال تقتصر على 

صعورة التي تتيح له اكتشعاف داللتهعا علعى  األعراف المقامية االجتماعية الداخلة في االستخدام السليم للبنية

أشمل، مثل وجوب معرفته بمنصبه ومنصب مخاطبيه، والمكعان والزمعان اللعذين يكتنفعان حعدث التخاطعب، 

... فعة لفععل القعول وقدرته على استخدام المالئم من العبارات، ومعرفعة المعطيعات الجغرافيعة والثقافيعة المغل ِ 

إلخ
(1)
بتقييعده علعى معا يفعلعه اللغعوي  ،ييقلمفهعوم التسع Firthفإن ليونز قد تخطى ما وضععه فيعرث  ذلكوب ،

ا للنقائص التي تحصر مقعدرة المعتكلم المثعالي فعي الجانعب اللغعوي المتعلعق بجهعاز اللغعة فجعله مجاوزل فقط، 

 -أي عنعد ليعونز -وأضحت عنده العوامعلفقط، كما عند تشومسكي في األوليات التنظيرية التي انطلق منها، 

ُر اللغوي أنها سياقية ه ي ذات العوامل التي تحدد إنتاج المتكلم لألقوال وتأويلها فعي مقامعات واقعيعة التي يقد ِ

، بل إنه جعل مجموع هعذه العوامعل يتجعاوز وآخرون بالنصوص Halliday" هاليداي "همحددة، أو ما سما

، أو ذات بالمعةةةارا ذات الطبيعةةة القوةةةويةمععا عُععرف فعععي بعععض االتجاهععات الدالليعععة المتععأثرة بععالمنطق 

؛ التععي عععادة مععا تقععرن مععدلول القضععية بعمليععات التحقععق الجاريععة مععن لععدن المععتكلمالقوةةوي المحتةةوى
(2)
، 

Semantic Competence بمقدرت  الدالليةوالمتصلة 
( )

قعاده إلعى  -رغم ميل ليونز إلى التوليدية -، وهذا

الجتمعاعي الثقعافي تبني مفهوم واسع للمقدرة التواصلية المقترنعة فعي نشعأتها بعاعتراف عميعق بأهميعة البععد ا

 .للمارسة اللغوية

بالبعد االجتماعي الثقافي للغة وتجاوزها لمجموع المعارف اللغويعة البسعيطة  المقدرة التواصليةوصلة      

إلخ، كل هذا أدى إلى تبعاين فعي آراء ... وتمكينها المتكلم من إنتاج األقوال أو تقبلها في مقامات مخصوصة 

                                                
(1)  Lyons: Ibid, Pp 200-208. 

زيد قائم، : إني ألجد في كالم العرب حشوا؛ يقولون: ، حين قال الكندي للمبرد"المبرد"الفيلسوف و" الكندي"إذا تذكرنا المحاورة التي دارت بين  (2)

ة؛ زيد قائم إخبعار، وإن زيعدا قعائم جعواب ععن سعرال بل المعاني مختلف: وإن زيدا قائم، وإن زيدا لقائم، والمعنى واحد، فأجاب المبرد اللغوي الماهر
قضوي سائل، وإن زيدا لقائم جواب عن إنكار منكر قيامه، فسوف نالحظ هنا موقف الفيلسوف الذي توقف فقط ولم ير في كالم العرب إال المحتوى ال

بل إن العرب فطنوا إلى . الذي يراعي حال المخاطب Propositionalوموقف اللغوي الذي نظر إلى المعنى اإلنجازي ( قضية نسبة القيام إلى زيد)

الثناء أقوى من المدح ألنه مدح مكرر، والسب أقوى من الشتم، ألنه إطناب في الشتم وإطالة فيه، واللمز أجهز من الهمز، : " ما أبعد من ذلك؛ فعندهم

ور أقوى من الظلم، ألن الظلم نقصان الحق، والجور العدول عنه، والفزع واإلبالغ أشد اقتضاء للمنتهى إليه من اإليصال، والذكاء تمام الفطنة، والج

،  121، 1الفروق في اللغة، لجنة تحقيق التراث، دار ايفعاق الجديعدة، ط: العسكريأبو هالل : انظر". إلخ... أقوى من الخوف، ألنه خوف مفاجئ

ية في ضوء ما قدمه أوستن وسيرل، آفاق جديدة فى البحث اللغوي المعاصر، وراجع اقتراح محمود نحلة لتقسيم األفعال الكالم. وما بعدها 12ص 

 التعبيةري: ، وقسعمه ثالثعة أقسعامألداء الفععلوكان أوستن قد توصل  إلى ثعالث طعرق . وما بعدها  11، ص 2011، 1مكتبة ايداب، القاهرة، طــ 

ج  قِسميه ، ثالتأثيري، والغرضي، و(التصويتي، والقاعدي التركيبي، والداللي) م جاء سيرل فأدخل تعديالت على هذا، فعدل الفعل التعبيري؛ حيث د م 

اإلثباتيعات والتوجيهيعات والوعديعـات : ، وقسعمه إلعى خمسعة أقسعام(الفعةل التلفظةي) التصويتي والقاعدي التركيبعي فعي قسعم واحعد، أطلعق عليعه اسعم 

ةةةةةةوي"م اسعععععع( الفعةةةةةةل الةةةةةةداللي) والبـوحيععععععـات  والتصععععععريحيات، وأطلععععععق علععععععى   ؛ أي الفعععععععل الععععععذي يحمععععععل قضععععععية تتععععععألف "الفعةةةةةةل الق و 

    .Searl. J, R: Expression and Meaning; Studies in the Theory of Speech Acts, Pp 8 – 15:راجع. من المحمول والموضوع
ل جعوهر المحعاورة عمومعا فعي أي خطعاب ـ ـ التعي تمثع للقوةية اهتم ليعونز بمقعولتي الصعدق والكعذب، ومعلعوم أنهمعا ممعا يتصعل ببنعاء المعتكلم ( )

والجلعي أن مفهعوم . وصدورها عن اعتقاد ق دَّر أنه يسود حالة األشياء في الخارج عموما؛ وبالتالي يربط القضية بمرجعها الذي هو جزءل معن المقعام

ألنساق الصورية، والفحص النظري يقود إلى أن نشأته عند من المفاهيم الرائجة في الداللة التوليدية، ثم سرعان ما اُعتُمد في بناء االمقدرة الداللية 

كانت مقترنة باعتباره ملكة من ملكات المتكلم تسعاعده علعى تحديعد مظعاهر الغمعو  وااللتبعاس فعي الجملعة، وفكهعا  Katz&Fodorكاتز وفودور 

حامال  Montagueد اُستعمل المفهوم كذلك عند مونتاجيو وق. وتعيين أوجه شذوذها الداللي، واكتشاف عالقات التفسير والحكاية الواقعة بين الجمل

االستناد إلى مفهوم الصدق من ناحية، ومن ناحية ثانية تدارك ما تجاهلته األبحاث الداللية لفترة طويلة، والمتجلي في إهمال النظر : داللتين أخريين

راجع لمزيد من . وكلها جميعا تمثل العالم المرجعي، والذهن يرتبط بقوة بهاإلخ، ... في عالقة اللغة بما ليس لغة؛ أي باألشخاص واألشياء واألحوال 

  Raymond W.Gibbs, JR: Ibid, Pp 143 -:وانظر كذلك. وما بعدها 2/612أسس اإلخبار في الكالم، مرجع سابق، : خالد السويح: التفاصيل

 :قضايا الداللية بالموجودات في العالموانظر للمزيد من التحليل واألمثلة حول اإلحالة المرجعية وارتباط ال

- Andrew Brook & Robert J. Stainton: Knowledge and Mind: A Philosophical Introduction, The MIT Press, 

2001, CH 3: Knowledge of Language, Pp 33-49. 
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عععععرين حعععععول جملعععععة المُ   التعععععي تتفعععععرع هعععععذه المقعععععدرة إليهعععععا، وقعععععد لخعععععص هعععععذا األمعععععر  ونةةةةةاتالمكنظ ِ

خالد السعويح
(1)

المرتبطعة بالبععد المعرفعي للنسعق الحعواري، ضعمن السعياق التعداولي  ، ونعورده هنعا لألهميعة

 :يت، انظر الجدول ايعموما، والتداولي البالغي في القرآن الكريم خصوصا

 (لتها بالبعدين االجتماعي والثقافي للغةالمكونات الفرعية للمقدرة التواصلية في ص)

 عند

Daniel Coste 

 عند

D. Abbou 

 عند

H.Canale and  

M. Swain 

 عند

S. Moirrand 

 عند

Jan A. Van Ek 

اإلحاطة  .1

بالمعارف 

 .اللغوية

القدرة على إنتاج  .2

 .النصوص

اإلحاطة بطرق  . 

 .اإلحالة

اإلحاطة بطرق  .1

 .بناء العالقات

اإلحاطة بطرق  .6

التصرف في 

 .لمقاماتا

 .المقدرة اللغوية .1

المقدرة الثقافية  .2

 .االجتماعية

 .المقدرة المنطقية . 

المقدرة  .1

 .الحجاجية

المقدرة  .6

 .السيميائية

المقدرة  .1

 .النحوية

المقدرة  .2

 .الخطابية

المقدرة على  . 

 .توخي الخطط

 .المقدرة اللغوية .1

 .المقدرة الخطابية .2

 .المقدرة اإلحالية . 

المقدرة  .1

االجتماعية 

 .الثقافية

 .درة اللغويةالمق .1

المقدرة  .2

االجتماعية 

 .اللغوية

 .المقدرة الخطابية . 

المقدرة على بناء  .1

 .الخطط

المقدرة  .6

االجتماعية 

 .الثقافية

المقدرة  .5

 .االجتماعية

 

، وأن التوسععيع النحويععة، وإن سععماها أحععدهم المقععدرة اللغويععةوواضععح مععن الجععدول أن معظمهععم يثبععت      

رن باالرتبععاط بالعوامععل النفسععية واالجتماعيععة والتخاطبيععة المقاميععة والتقلععيص فععي المكونععات الفرعيععة يقتعع

قةدرة مفهةوم الم  ، كما تقدم في أول هذه الدراسة، إلى تبنعي "أوريكيوني "عالمكتنفة لحدث القول، وهو ما دف

األربععة  Strata، وقسمته إلعى الطبقعات بالذاتية في اللغةفي اهتمامها  Hyper-Competenceسَّع ة و  الم  

ن الكفايات التي بيناهعا فيمعا سعبق، وكمعا اتضعح التفاععل العدينامي القعائم بينهعا، بحيعث يصععب الفصعل بعين م

 .إسهام كل منها في الحدث الخطابي عموما، والحواري الحجاجي خصوصا

                                                
 :Baylon&Mignotوقد نقله عن . 2/660المرجع نفسه، : خالد السويح( 1)

- Baylon. C et Mignot. X: Semantique du Langage, Initiation Editions Nathan, Paris, 1995, 

P 185. 
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 :وفرعون -علي  السالم -موسىالنموذج الحجاجي للمحاورة القرآنية الكبرى بين  -5

 نسق البنائياألسس المعرفية وأنماط ال

معجةم القرآن الكريم خطاب لغوي ذو طبيعة حواريعة أو تحاوريعة واضعحة المععالم؛ حيعث اشعتمل علعى      

بعل إننعا  ،(إلعخ... وشورى، ومشعاورة، وتشعاور حوار، وتحاُور، وجدال، ومجادلة، وِحجاج،) حواري غني

دعوته لقومعه نفسه في معر   مع -معليه السال -لنفسي الداخلي؛ مثل حوار إبراهيمنجد فيه كذلك الحوار ا

ويعةد الحةوار مةن أهةم أ ةكال التفاعةل الخطةابي ، من أنماط المحاورة القرآنية بمختلعف صعنوفها وتنوعاتهعا

؛ المعرفية التي سبق تفصيلها وتخطيط بعض مسائلها الخصبة، وهو المجال الطبيعةي والحقيقةي للحجةاج

بك أو االرتباط )اج هنا بدور فعال لضمان االنسجامويقوم الحج ،ففيه تُعر  الحجج والحجج المضادة ( الح 

coherence من اللسعانيين الحعداثيين إلعى العالقعة الوثيقعة  ونوقد تنبه الكثير ،بين وحدات الخطاب وفقراته

القائمععة بععين الحجععاج والحععوار، انطالقععا مععن جهععود مدرسععة جنيععف السويسععرية المتمثلععة فععي أعمععال أوزفالععد 

 Eddyلتحليل الحعواري أو التخعاطبي التعي وضعع أسسعها وطورهعا كعل معن إيعدي رولعي ديكرو، ونظرية ا

Roulet  ومويشععليرJacques Moeschlerلحععوار ا "ثيععر مععن كتبععه، خصوصععا كتابععه الشععهير، فععي الك

وفرععون معن  -عليعه السعالم -وسنقدم هنا نموذجا لمحعاورة طويلعة بعين موسعى ،المشار إليه سلفا" والحجاج

، ﴾وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ﴿: التي تبدأ بقوله سبحانه( 61-10: اييات )سورة الشعراء

 .﴾إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المسلمين ﴿:وتنتهي بقوله تعالى

عععععه إلعععععى مخاط عععععب/ معلعععععوم أن كعععععل قعععععول يوجعععععد خلفعععععه قائعععععل 5-1 جَّ ر، / محعععععاِور؛ أي إنعععععه يو   محعععععاو 

  عةةارضمحععدد فععي الحععوار، فععاألول ( role) خععاص ودور( status)متحععاورين وضععع ولكععل واحععد مععن ال

ضوالثاني ( proponent)أو مقتِرح  (opponent) معار 
(1)
. 

 :هذه المحاورة إلى فصلين أساسيينبنية وتنقسم  5-1-1

عليععه  -، وهعو يتعلعق بمععا قبعل الحعوار الفعلععي بعين موسعى12إلعى اييععة  10يمتعد مععن اييعة : الفصةل األول -

 .وفرعون -السالم

، وهو يهعم الحعوار والمنعاظرة التعي وقععت بعين 61وينتهي عند ايية  15ينطلق من ايية : الفصل الثاني - 

 (.المأل والسحرة )وفرعون، مع تدخل أطراف أخرى -عليه السالم -موسى

وهععذه ، مرتقبععةالمنععاظرة ال/ ضععرورية للحععوار( Prolegomena) مقةةدمات بمثابععة الفصةةل األولويعععد      

ا يقتضعيه ومع لعذلك المشعهد التواصعلي -روحيعا ونفسعيا وماديعا –اإلعداد الكامعلالمقدمات تتمثل في ضرورة 

، لرفيعق فعي دعوتعه ومواجهتعه لفرععونمرازرة هعارون لموسعى بوصعفه األا وا )من امتالك لعناصر القوة

                                                
، بنيعة الحقعل العداللي قعي القعرآن الكعريموراجعع تفاصعيل مهمعة ععن . خصائص البنية الحوارية، المرجع نفسعه، العرابط نفسعه: بوشعيب راغين(  1)

الداللية عموما، التي تمنح إمكانيعة تنظعيم التصعورات فيعه، والتعي تعرتبط أيضعا بقضعية البنيعة التحليليعة  وارتباطها بكيفية تركيب لغة القرآن للطبقات

. وما بعدها 251، ص 2011، 1البنى التصورية واللسانيات المعرفية في القرآن الكريم، عالم الكتب الحديث، األردن، طـ : للحجاج، للمرلف نفسه

 اللسعانيات المعاصعرة فعي ضعوء نظريعة التواصعل، : نور الدين رايعص: وضع والدور والعار  والمعار وراجع تفاصيل أكثر حول ما يخص ال

 . وما بعدها   ، نظرية التواصل ونماذجها، ص 2011، 1عالم الكتب الحديث، األردن، طـ 
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وقد جعاء هعذا  ،(حي بالرعاية اإللهيةإلحساس الرووا ،وطالقته ،العون في حل عقدة اللسان: والدعم اإللهي

 .الفصل في حوار ثنائي بين هللا عز وجل وكليمه موسى عليه السالم

اظرة الععام ولبععه؛ إذ يتضعمن مراحععل المنعع صةةلب المشةهد الحةةواريفيمثعل  الفصةةل الحةواري الثةةانيأمعا      

ون معن موسى إلى فرع ويبدأ هذا الفصل بخطاب ،وفرعون -عليه السالم -الحوارية التي جرت بين موسى

، أو معا باالتصةال األولةي، وفي هذا معا يسعمى معرفيعا ﴾إنا رسوُل رِب العالمين ﴿:خالل تقديمه لنفسه وألخيه

بآليةة التعةارايعرف في علم التواصعل الحعديث 
(1)
 Mechanism of Contact ، إعةالم بماهيةة كمعا أنهعا

ري ه، وف(فهو رسول هللا )؛(status)؛ أي بوضعه المحاو ر الذي ( فرعون )ذا تلميح قوي لشخصية المحاو 

 : يعععدعي األلوهيعععة والربوبيعععة، وإععععالن كعععذلك ععععن مهمتعععه التعععي جعععاء أو أُرسعععل معععن أجلهعععا بمعيعععة أخيعععه

أعقعب هعذا العرد االعتراضعي معن فرععون ليُعذكر موسعى بمسعاره بعين أهعل  ،﴾أن أرسل معنا بني إسعرائيل ﴿

، ﴾من عمرك سنين، وفعلعت فعلتعك التعي فعلعت وأنعت معن الكعافرينألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا  ﴿:فرعون

كما سلك فرعون في ، معنى حجاجيا إبطالياوضمنه ( بالغيا )مل فرعون هنا استفهاما غير مباشروقد استع

وهععو مععن ايليععات أو الصععفات المذمومععة فععي علععم  )بالغصةةبرده هععذا مسععلكا يعععرف فععي مجععال المنععاظرة 

وجععود رب للعععالمين وكونععه  )وره تقععديم الععدليل علععى صععحة دعععواهلععب مععن محععا، فِعععو   أن يط(المنععاظرة

 "أي الكفعر بفرععون )واتهامعه بعالكفر والتكذيب ، سارع إلى إبطال هذه الدعوى بواسطة الطعن(رسوال منه

"(اإلله
(2)

 بل إنه زاد بعالطعن ،، التي سبق أن أوضحناهااالنغالق أو التعاند الخطابي، وهنا يدخل في دائرة 

جةةة الموجهةةة إلةةى اإلنسةةانفععي شععخص موسععى عليععه السععالم، فيمععا يُعععرف بععـ  إلععى ذات  التوجععه ؛ بمعنععىالح 

، لكعن النبعي الكعريم قطعع عليعه جعج التعي يقعدمها المحعاِوروالحُ  اإلنسان، وليس إلى موضوع المنعاظرة نفسعه

معا اضعطر من رب الععالمين، كم بالحُ ره أنه مريد سبيل االنغالق الخطابي بنبله واعترافه بالقتل الخطأ، وذكَّ 

فعي هعذا االسعتفهام تعدل " ما "و ؟ وما رب العالمين: استئناف المناظرة وفتحها من جديد بسرالهفرعون إلى 

، ﴾رب السماوات واألر  ومعا بينهمعا إن كنعتم معوقنين ﴿:معرفة حقيقة الرب؛ فأجاب موسى على أنه طلب

، وهي إجابة مختِصرة وجامعة ومذيلعة، أو مقيعدة بشعرط وهذه إجابة تبين وتشرح لفرعون حقيقة إله موسى

اليقععين واالعتقععاد واإليمععان؛ أي رب الكععون بسععماواته وأرضععه وموجوداتععه، وهععذه المظععاهر الطبيعيععة تمثععل 

فجواب موسةى التفسةيري لحقيقةة الةرب ال من هنا  ،ن والبرهنة على وجود رب العالمينبالطبع مجال اليقي

( )ن توجي  حجاجييخلو من داللة حجاجية وم
إلعى المغالطةات غير أن فرعون المعانِد يستمر فعي توجيعه  ،

مركععدا  ،﴾لمجنةةونإن رسععولكم الععذي أُرسععل إلععيكم  ﴿:ه فاقععد للُحجععة؛ فقععد نعتععه بععالجنونشععخص موسععى، ألنعع

                                                
 .وما بعدها 52ص  ية التواصل وتحوالتها،اللسانيات المعاصرة، المرجع السابق، نظر: نور الدين رايص: للتفاصيل (1)

 .خصائص البنية الحوارية، المرجع نفسه، بتصرف: بوشعيب راغين( 2)

اسععتعمال )معع مالحظععة أن موسعى اسعتعمل فعي إجاباتععه وردوده ضعمير المخاطعب الجمعع . خصعائص البنيععة الحواريعة، نفسعه: بوشععيب راغعين ( )

آمنة : راجع تفاصيل تحليلية أكثر. من المأل؛ أي علية قومه وحاشيته المقربة، ويعني هذا أن موسى كان يوجه خطابه إلى فرعون ومن معه (الضمير

د الكتعاب الععرب، دمشعق، الععدد نمعاذج معن القعرآن والحعديث، مجلعة التعراث العربعي، اتحعا: المعنهج األمثعل للتواصعل والحعوار.. اإلقناع : بنت علي

خالد حسن . ، بإشراف دالحوار اليومالمقالة منشورة إليكترونيا أيضا على موقع ، و1121 ، محرم 200" مارس"آذار ،السنة الثالثة والعشرون، 12

  http://www.alhiwartoday.net/node/3211: 2012يناير،  1: هنداوي، بتاريخ

http://www.alhiwartoday.net/node/3211
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وفعي  ﴿:المغالطةات الحجاجيةةمعن أيضعا السخرية واالستهزاء بالالم، وفي سياق آخر كان مركدا لهذا األمر 

 ؛(2 -1 : العذاريات)﴾سعاحر أو مجنعونفتعولى بركنعه وقعال . إذ أرسلناه إلى فرععون بسعلطان مبعين موسى

الحجةاج المغةالطي وهعذا هعو  ،ا من الذكاء والفطنة، مع المجنونفكيف يتفق أن يكون ساحرا بما يقتضيه هذ

fallacious argument  البةةارالوجيزمأو
(1)
 Paralogism ،دخل معع النبععي يععل ينتقعل لكنعه بمحاورتععه هعذه

 .آنفا تفاصيلها ، كما بيَّنَّناالتنازع الخطابيفي دائرة 

 :اتجاه فرعون إلى االنغالق أو التعاند الخطابي التام 5-1-2

 إعةةادة التةةذكير دفعععت سععخرية فرعععون ومغالطاتععه الحجاجيععة المسععتمرة النبععي موسععى عليععه السععالم إلععى     

ويظهعر ، ﴾ل رب المشرق والمغرب وما بينهمعا إن كنعتم تعقلعونقا ﴿:بحقيقة اإلله الذي ينكره فرعون وقومه

رد ذكي ومناسب على اتهام فرعون له بالجنون؛ فهو يحعتكم إلعى " إن كنتم تعقلون ":أن في العبارة األخيرة

مقياس العقل ويدعو فرعون وقومه إلى اسعتخدام هعذا المقيعاس؛ فكيعف لمجنعون إذن أن يعدعو إلعى اسعتعمال 

 اسةتعماال حجاجيةا إبطاليةا أو تفنيةديااستعملت هنا ( إن كنتم تعقلون )تخلص أن هذه العبارةقل؟ وبهذا نسالع

refutable وتبكيتععععععععه ونسععععععععفه؛ فععععععععرد موسععععععععى ( فرعععععععععون )مغايتععععععععه تقععععععععويض ادعععععععععاء الخصعععععععع 

ب فرععون ، يأتي تعقياإلقناعي والتبكيتي: وبعد هذا الرد الحجاجي ذي الطابعين، طابع حجاجي إبطاليذو 

، وهعو تعقيعب يعومئ إلعى اتجعاه ﴾لئن اتخذت إلها غيري ألجعلنك معن المسعجونين ﴿:هديد بالسجنالمغلف بالت

؛ الستشععاره ضععف موقفعه وحججعه الواهيعة أمعام قعوة حجعاج فرعون إلى سعد بعاب الحعوار وإغالقعه نهائيعا

لتعداولي ، الذي يلجعأ إليعه الخصعم الضععيف إلغعالق المجعال ابالعنف الحجاجي، وهو ما يُعرف النبي الكريم

قارععة العدليل بالعدليل، ال بعين الحجعج وم الذي تنتمي إليه المحاورة؛ فهذا المجال يقتضي نوععا معن التعوازن

 .باالستهزاء والتهكم

 :موسى علي  السالم يلجأ لتقنية السلم الحجاجي المتدرج 5-2

 نعرفععه اليععوم فطععن موسععى عليععه السععالم إلععى خبععث فرعععون وهدفععه فععي هععدم المنععاظرة، فلجععأ إلععى مععا      

نفععا؛ ، التععي تحععدثنا عنهععا آبقععوة التسععاند الحجععاجي وسععلمية التععدرج اإلقنععاعيفععي اللسععانيات وتحليععل الخطععاب 

فأسلوب موسى عليه السالم في هذا الحوار الحجاجي يتميز بتقنية معرفية مهمة جدا فعي الحعوار اإلقنعاعي، 

هين والحجعج دفععة واحعدة، بعل االقتصعار علعى ، وعدم إدراج كل البراالتدرج في إقامة الدليل والحجةهي 

الضروري منها حسبما يتطلبه الموقف، وتقتضيه الحاجة إلى البيان واإلقناع أو الرد؛ فموسى لم يتعجل في 

ه، بعل إنعه لعم يظهرهعا إال فعي الوقعت المناسعب؛ أي ئعات الباهرة أمام أنظعار فرععون وملعر  تلك المعجز

قنعع تحديدا قدم اقتراحا يتمثل في اإلتيان بشيء مبين؛ أي اإلتيان بعدليل م؛ وهنا عندما هدده فرعون بالسجن

وفعي هعذا الععر  رغبعة معن موسعى، معن جهعة، فعي اسعتمرار الحعوار ، يركد صدق دعواه وصحة رسعالته

                                                
(1) argument violating principles of valid reasoning, which is called: a fallacious argument, Merriam-Webster 

Dictionary, by  Merriam - Webster Inc, Edition 2012. 

http://www.amazon.com/s/ref=bl_dp_s_web_0?ie=UTF8&search-alias=aps&field-keywords=Merriam+-+Webster+Inc.
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ضعة والناسعفة السعتدالالت وعدم إغالق بابه، ومن جهة أخرى االستطراد في إثبات براهينعه وحججعه الم ِ قو 

العذي يمثعل الهعدف  persuasionنعاع ت، ومن ثم التأثير على الحاضرين وحملهم على اإلق(فرعون )خصمه

العام للمناظرة
(1)
. 

؛ وفعي هعذا "إن كنعت معن الصعادقين ":يعة التأكعد معن صعدق دععواهوافق فرعون على عر  موسى بغ     

ينفععي المنععاظرة بععين المتحععاوِ  Partial Accord التوافةةق الجزئةةيمععن  القبعول نععوعل فمععا كععان مععن النبععي ، ر 

ع فععي عععر  المعجععزات المرتبطععة  الكعريم إال أن بععدأ فععي إظهععار مععا لديععه مععدعوما مععن رب العععالمين؛  فنععوَّ

الحجععج واألدلععة العقليععة، والحجعج واألدلععة الحسععية المرئيعة والملموسععة، التععي تعععد : بعالحجج التععي قععدمها بعين

متهما موسى ليس ؛ المزيد من اإلنكارعون إال فما كان من فر ،حججا تجريبية غير قابلة للدحض واإلبطال

ععه معن ، معن خعالل توجيعه الخطعاب إلعى معن مبالساحر العليمبل بالخداع والتالعب في وصفه له  ؛بالجنون

قال للمعأل  ﴿:ولعل في هذا التقرير نوعا من اإلحساس بالضعف واالنكماش واالندحار ،المأل طالبا مشورتهم

بل نجد في قوله أيضا نوععا  ﴾د أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرونيري. حوله إن هذا لساحر عليم

المكابرة التي هي بمثابة منازعةمن 
(2)

 . 

بسععرد أحععداث  -ومعععه المشععهد الحععواري برمتععه –مععن المحععاورة وقععد اختععتم هععذا الفصععل الثععاني 5-3

، علععى المحععاورة كلهععا المنععاظرة مععن منظععور الحكععم العقلععي الععذي نحكععم بععهائع حواريععة انتهععت بنجععاح ووقعع

خصوصععا بعععد إيمععان السععحرة الععذين دعععاهم فرعععون لمغالبععة موسععى ومقارعتععه، وفععي لجععوء فرعععون إلععى 

؛ فالسعحرة Argument of Authority" حجةة السةلطة"السحرة لجوء إلى آلية معن آليعات الحجعاج تعدعى 

( إيمعان السعحرة )وهعذه النتيجعة ،ة اعتبارية ومتميزة في ذلعك العصعركانوا يتمتعون بسلطة علمية واجتماعي

وقعد تجسعد  ،أمعام كعل الحاضعرين معن عمعوم النعاس تعني انهزام فرعون وانعدحاره أمعام موسعى والمعأل، بعل

اسععتمرار تعنععت فرعععون، بعععد  ونالحععظ ،"فععأُلقي السععحرة سععاجدين ":فرعععون بعععد سععجود السععحرة انهععزام

فهل اإليمان يحتعاج  "لكمآمنتم له قبل أن آذن  ":، في قوله"رب موسى وهارون. لمينآمنا برب العا ":قولهم

ثععم  ،هععا فرعععونإلععى إذن؟ ولعععل هععذا القععول دليععل علععى الحالععة النفسععية المنععدحرة والمهزومععة التععي وصععل إلي

رعععون وفرعععون مععن خععالل أحععداث الحقععة انتهععت بغععرق ف -عليععه السععالم -اسععتمرت المواجهععة بععين موسععى

 .كما نعلم من السياق السردي الوارد في الذكر الحكيم ،عهومن م -عليه السالم -وأتباعه ونجاة موسى

                                                
فعي محعاورة موسعى وفرععون ت المعرفيعة األسعلوبية وتفاصعيلها كمعا يمكعن معرفعة التقنيعا. نية الحوارية، نفسعهخصائص الب: راغين: للتفاصيل( 1)

، لحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسعلوبيةا: صولة عبد هللا: وغيرها في السفر الجليل لمرلفه رحمه هللا الذي برع في العر  والتحليل

 .2005، 2، طـ ي، بيروت، ومكتبة المعرفة، تونس، وكلية ايداب منوبة، تونسطبعة المشتركة بين دار الفارابال

ومن المكابرة عدم التسليم بالتصديقات النظرية التي أقام المعلل عليها دليال صحيحا ال يتطرق إليه . من المكابرة منع البديهيات وعدم التسليم بها( 2)

وللمكابرة وظيفعة . ومن المكابرة نقض دليل بال شاهد. جملة واحدة، أو منع مقدمة غير معينة منه ومن المكابرة منع الدليل. الخلل بوجه من الوجوه

: للمزيعد. Refutationإن المكعابرة هعي نعوع معن أنعواع اإلبطعال . مردودة ال تُسمع وال تُقبل، والمكابر يحكم على نفسه بالهزيمة في حلبة المناظرة

 إلعخ، وععر ... ج البرهان والسعلطة وقد فصَّل نيكوالس ريتشر الكثير من هذه األنماط التحاورية، وحج. خصائص البنية الحوارية، نفسه: راغين

 ,Nicholas Rescher: Cognitive Pragmatism; The Theory of Knowledge in Pragmatic Perspective:أمثلة لها وحللها، انظر

Models of Justification, P 26, The Role and Principles of Presumptions االسعتدالل بالقرينعة Pp 27-32, University of 

Pittsburgh Press, 2001.     
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ستراتيجية حجاجية محددة، كان الغر  منهعا تعضعيد اوفرعون  -عليه السالم -لقد سلك كل من موسى     

ن العدليل لعمعل علعى تقويضعه ونسعفه، فعي متسلسعلة معموقف كل منهما وإبطال الموقعف المضعاد لخصعمه وا

في سبيل ذلك الغر  طائفة معن الحجعج والحجعج المضعادة  ، وقد استخدما(الهدف )ونقيضه المعاند للنتيجة

ويعكععس هععذا  ،السةةلم الحجةةاجي ذي العالقةةة التقابليةةةالتععي تععذكرنا بععنمط  ،المتسلسععلة والمتنوعععةالمتعانععدة 

ر الذي تبناه كل طعرف الطعابع القعوي والعديناميكي للحعوار العذي دا ،أو البرنامج الحجاجي المتدرج ،المسار

 .بينهما

      :بكل بنودها السالفة الذكر الخارجيةالبنية التحاورية ية تلخص هذه توالخطاطة اي• 

  

 في القرآن الكريم وفرعون -علي  السالم -العام لمحاورة موسىالخارجي البناء المعرفي ( 4)خطاطة 

 المرحلة األولى

 (الفصل األول)

المقدمات 

الحوارية 

للمشهد 

 التواصلي

 بين هللا تعالى وموسى علي  السالمالحوار 

 :(الدعم السماوي)اإلعداد المادي والروحي والوجداني النفسي للنبي الكريم 

 "مستمعون فاذهبا بآياتنا إنا معكم "

 المرحلة الثانية

 (الفصل الثاني)

السلم الحجاجي 

ذو العالقة 

التقابلية 

 المتدرجة

 (رئيسيجسم المحاورة ال )الصلب األساسي للمناظرة

وبهعا  ،تقديم موسى وأخيه  لنفسيهما: ليآلية التعارا الحواري أو االتصال األوَّ • 

 "رب العالمين إنا رسول " :Statusإعالم بماهية المحاِور 

 : االستهواء+  (االنغالق الخطابي)غصب فرعون للمناظرة • 

 بععععععععععدأ فرعععععععععععون بععععععععععاالعترا  مباشععععععععععرة، واسععععععععععتخدم تقنيععععععععععة  -

 .الحجاج اإلبطالي

والهععدف هععدم الموضععوع : سةةتخدام آليةةة الحجةةة الموجهةةة للشةةخصا -

 .األساسي وتحويل مسار المناظرة إلغالقها

 .حجية موسى برد مكر فرعون من خالل اعترافه بالقتل الخطأ• 

 ؟" وما رب العالمين: "، بسرالهالستئناف المناظرةاضطرار فرعون • 

لمغالطةةةات الحجاجيةةةة ابتقعععديم معععن قبعععل فرععععون  التعانةةةد الحجةةةاجياسعععتمرار • 

Paralogism. 

 .اإلبطالي المواد الحجاجأو  التفنيد الحجاجيموسى يستخدم تقنية • 

 .فرعون يرد بالعنف الحجاجي ألجل إغالق المجال التداولي للمحاورة برمتها• 

، مععن خععالل طلبععه التسةةاند الحجةةاجي المتةةدرجلجععوء موسععى عليععه السععالم لتقنيععة • 

 (دائرة التناظر) .عر  الحجج عرضا عمليا عيانا أمام المأل والناس

ين التوافةةةةةةق الجزئةةةةةةي: موافقععععععة فرعععععععون علععععععى التحععععععدي•  ععععععاور   .بععععععين المتح 

 (دائرة التشاور الجزئي)



 2  

 .تحول المكابرة إلى تنازع تام: ازدياد العنف والمكابرة الفرعونية• 

عانة بحاشعععيته، وانقالبهعععا ضعععده باإليمعععان باالسعععت لحجةةةة السةةةلطةلجععوء فرععععون • 

 (.لدى العلماء السحرة اإلقناعحصول )

برهانيعا معن : فوز النبي الكعريم موسعى بالمنعاظرة، والهزيمعة الحجاجيعة لفرععون• 

 .خالل الحجاج العقلي، وتجريبيا عمليا من خالل اييات المعجزات
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 :ية لمحاورة موسى وفرعونالتسلسل الهرمي الوظيفي للوحدات المعرفية البنائ 5-4

عنععد مويشععلير وإيععدي رولععي كمععا  ،ة نالحععظ نوعععا مععن التسلسععل الهرمععيمععن خععالل الخطاطععة السععابق     

لمنععععاظرة؛ فوحععععداتها ذات تفاعععععل دينععععامي متعععععدد األصععععوات نععععة للمحععععاورة أو لة المكو ِ يععععنللب ،وغيرهمععععا

Polyphonic، وقععد قععام بوشعععيب راغععين  ،خععل المحععاورةتميععز ببنيععة تفاعليععة تبادليععة بععين عععدة متكلمععين دات

 :، خالصتهبسيطة بعر  مميز لهذه الهرمية، نورده مع تعديالت وإضافات

 إلةةةةةةى ثالثةةةةةةة أجةةةةةةزاء،  -مةةةةةةن حيةةةةةةم بنةةةةةةا ه العةةةةةةام –واري السةةةةةةابقينقسةةةةةةم المشةةةةةةهد الحةةةةةة 5-4-1 

 :Sequencesأو متتاليات 

 16ايية إلى  10تمتد من ايية (: sequence of opening)متتالية االفتتاح  -1

 15إلى ايية  15ويمتد من ايية : الحوار( corpsجسم )وسط  -2

 61إلى ايية  12وتنطلق من ايية  (:sequence of closure)متتالية الختم أو اإلغالق  - 

 ؛ بحيععث يتكععون كععل تبععادلexchangesويتضععمن المشععهد الحععواري عععددا مععن التبععادالت أو المبععادالت      

ويتكعون كععل تعدخل مععن فععل لغععوي  ،(interventions( )أو مععداخلتين )قعل، مععن تعدخلين، علععى األ(مبادلعة)

أن يرد داخعل بنيعة التعدخل قبعل األفععال  ويمكن للفعل الثانوي ،subordinateفعل لغوي ثانوي  رئيسي، أو

والتبةادل  ،االحواريعة الذاتيعة الصعغرى أو العدني  الوحعدةهعو  والفعل اللغوي، الرئيسية أو بعدها أو فيما بينها

؛ فعدة تدخالت تمثل تبادال واحدا؛ حيث يكون الطعابع الحعواري للتبعادل عائعدا إلعى هو أصغر وحدة حوارية

الوحعدة الحواريعة الذاتيعة هعو  والتةدخل ،ععل بعين متخعاطبين اثنعين علعى األقعلكونه حاصعال ععن أو نتعاج تفا

(. reactive)والتعقيبيعة ( initiative)فتتاحيعة ، وهذه الوحدة تتميز بعالوظيفتين االداخل بنية التبادل الكبرى

 .ويمكن أن يُعد التدخل بمثابة إسهام المتكلم داخل التبادل

 :هي ،تكوين التبادالتدة شلير بعض الشروط المتعلقة بجويوقد وض  مو 5-4-2

 أن يعدور حعول للمكعون التعقيبعيحيث ينبغي (: Condition thématique CT) الشرط الموضوعاتي -  أ

 .المكون االفتتاحيالموضوع نفسه الذي يتمحور حوله 

إذ ينبغعي أن يكعون (: Condition de contenu propositionnel CCP)  رط المحتوى القوةوي - ب

 معععععععع "( اقتبعععععععاس "تععععععععار ، أو تضعععععععمن، أو تصعععععععرف )فعععععععي عالقعععععععة دالليعععععععة المكعععععععون التعقيبعععععععي

 .المكون االفتتاحي

حيععث يجععب علععى (: Condition d’orientation argumentative)  ةةرط الوجهةةة الحجاجيةةة - جععـ

  .للمكون االفتتاحيالتي  نفسها الوجهة الحجاجيةون له أن يك المكون التعقيبي
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 بععض جوانبعه الحجاجيعة يسعتوفي هعذه الشعروط الثالثعة العذي أوضعحناويتبعين لنعا أن المشعهد الحعواري      

مجتمعة
(1)
. 

 تقسععععيم الوظععععائف المسععععندة إلععععى المكونععععات  الةةةةوظيفي التكةةةةوين الهرمةةةةيويععععتم بمقتضععععى مبععععدأ  5-4-3

 :ات الحوارية التخاطبية إلى نوعينأو الوحد

 (.fonctions illocutoires)الوظائف التكلمية  - 1

 (.fonctions interactives)الوظائف التفاعلية  - 2

، كالتبعادل والتعدخل( المركبعة )ئمة بين الوحدات الحواريعة الكبعرىويقوم هذا المبدأ بتفسير العالقات القا     

ويتكعون التعدخل معن مكونعات  ،مرتبطعة بواسعطة الوظعائف التكلميعة مكونعاتوحعدات أو فالتبادل يتكون من 

 افتتاحيععة؛ –وتعقيبيععة  ،وتعقيبيععة ،افتتاحيععة: والوظةةائف التكلميةةة ثالثةةة أنةةواع ،ف تفاعليععةتععرتبط مععن وظععائ

الذي جاء ردا علعى  ،"وما رب العالمين ":ن في قول فرعونردا، كما هو الشأفالوظيفة االفتتاحية تستدعي 

؛ وظيفة استخباريةكما أن قول فرعون يردي ، "ي ربي حكما وجعلني من المرسلينفوهب ل ":قول موسى

ر بعالرد أو الجعواب  فالوظيفةة االفتتاحيةة جديدة تتعلق بمعرفة رب الععالمين؛ أي طلب معلومة تلعزم المحعاو 

يفعة افتتاحيععة أو فهعي تتعلععق بعرد فعععل اتجعاه تعدخل مععا ذي وظ الوظيفةةة التعقيبيةةأمعا ععن سعرال أو التأكيععد، 

فسعنفهم أهميعة التفاععل بعين المعلومعات ( 1)وإذا رجعنا للخطاطة ، (المثال السابقكما  )جواب عن سرال ما

الضعرورة القديمة والجديدة لتحفيز مثل هذا النمط من التحاور الجعدلي، خصوصعا إذا كعان المجعادل منكعرا ب

: لمجمل الخطاب أو المناظرة، ألن مثل هذا التفاعل هو ما أثار في ذهعن فرععون هعذا السعرال، وكأنعه يقعول

كمعا يمكعن  ،ال ضير من السرال الكتساب معلومة ما ربما تفيعد فعي الحجعاج اإلبطعالي القعادم أثنعاء المنعاظرة

 ل يتلعو تعدخال افتتاحيعا دونمعا خعتمد إلعى تعدخوذلعك عنعدما تسعن ،افتتاحيعة -للوظيفة التكلمية أن تكعون تعقيبيعة

عبعدت بنعي أن  ":22إلعى اييعة  "....فعلتهعا إذا  ":20معن اييعة : قعول موسعى للتبادل؛ ومثال ذلك في المتن

  :كما يظهر أن التبادالت التي تمت بين موسى وفرعون سارت وفق بناء ثالثي، "إسرائيل

 .افتتاحي: 1تدخل  - 

 .تعقيب: 2تدخل  - 

 (.evaluation)تقويم :  تدخل  - 

  "االسةةتيفاء التفةةاعلي" إن هععذا البنععاء الثالثععي يمثععل الشععرط الضععروري لتحقيععق مععا سععماه رولععي 5-4-4 

complétude interactionnelle ر للتععدخل االفتتععاحي للمحععاِور،  ؛للتبععادل وهععو ضععرورة قبععول المحععاو 

ر  الذي عليه، بدوره، أمعا الوظعائف  ،يتسعنى لهمعا خعتم التبعادل وإنهعا ه حتعى ؛قبول التدخل التعقيبعي للمحعاو 

معن  )مكونعا رئيسعياتعربط ؛ فالوظيفعة التفاعليعة أو مكوناتعه التعدخلتسند إلى عناصر التفاعلية، فهي وظائف 

                                                
 :والشروط نقال عن مويشلير. خصائص البنية الحوارية، نفسه: يمكن مراجعة أمثلة لهذه التبادالت عند راغين (1)

Moeschler, Jacques: Ibid, Pp 78-81. 
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؛ فععالمكون (فععل لغعوي أو تعدخل مسعتوى /معن صعف )بمكعون ثعانوي( ى فععل لغعوي أو تعدخلمسعتو /صعف

لتكلمية للتدخلالرئيسي هو الذي يمنح الوظيفة ا
(1)

ه وجعود ونالحظ من خالل المشهد الحواري العذي حللنعا، 

مضعادة  اأو حججع احججعلغويعة الثانويعة باعتبارهعا تخصص األفعال ال ،النمط الحجاجيوظائف تفاعلية من 

، وبالمقارنععة معع تسلسععلة السعلم الحجععاجي ذي البنيععة التقابليعة، التععي عرضععنا النسعبة للفعععل اللغعوي الرئيسععيب

 . وذجا رياضيا سابقا لها، يمكننا أن نفهم هذه الطبيعة البنائيةنم

هعذه الوظععائف التفاعليععة المسععندة إلعى األفعععال هععي التععي تمععنح للحجعاج حضععورا فععي النمععوذج الهرمععي و     

المعرفعي المعيعاري الععام للحعوار إن هعذا النمعوذج يُعن عى بعالتنظيم  ،على حد قعول بوشععيب راغعين الوظيفي

لكنعه معع ذلعك  ،التعداولي واشعتغاله بفهعم ايليعات المتحكمعة فعي انتظامعه الخطعابي اللسعاني ،لتبعيعةويسمح، با

التفاعلية الظعاهرة سبر أغوار بعض الخصائص الدينامية ذات الطبيعة يبقى نموذجا بنيويا وصفيا ال يسمح ب

ات االسععتعارية ذات ، مععن قبيععل البنيععوفععي كععل أشععكال التحععادث والتخاطععب ،فععي الحععوارالعميقععة والمضععمرة 

التي تحتاج إلى منعاهج أخعرى معن التحليعل العذهني المفعاهيمي، نحعاول  ،إلخ... المزج الداللي غير المألوف 

 .تقديمها في أطروحات أخرى إن شاء هللا

 -عليعه السعالم -لمحاورة موسى البنية المعرفية الداخليةية تلخص، بصورة تبسيطية، هذه توالخطاطة اي• 

 .ولُت فيها إدماج المفاهيم وربطها بتشكالتها النسقية التي تقدم الحديث عنهاوفرعون، حا

                                                
، التي أسسها مارك بنظرية المزج، المعروف اختصارا نظرية الدمج المفاهيمي أو التصوريفي  الفواء المزيجسألة ال يسمح المقام بعر  م (1)

غاير، لكنها داخل تورنر، وهي النظرية التي من خاللها نفهم معاني األفضية المتداخلة بأفعالها اللغوية المتباينة، الناشئة من مجاالت داللية شديدة الت

وربما يرتبط هذا األمر بما نحاول تقديمه هنا عن فكرة . الدمج المزجيمن خالل هذا النوع من عاني  ال يمكن الوصول إليها إال تُشكل مدوائر المزج 

 فأنا أرى معثال أن موسعى. عند رولي، لكننا نقترح امتداده ليشمل هذا النوع من الفضاء المزجي العام الحاكم لمجمل التصورات االستيفاء التفاعلي

الحجعاجي عليه السالم إذا بدأ المناظرة بإلقاء العصا وبيان المعجزات مباشرة، لم يكن ليرمن به السحرة والعلماء من حاشية فرععون، لكنعه بتدرجعه 

والتداخل المزجي  ولذا، فإن االستدالل بالبراهين،. السلمي، أسس أرضية ذهنية مهمة، مهدت ـ مفاهيميا ـ لتقبُّل المأل لما قدم من تحقق عيني بعد ذلك

 .وللباحث دراسات أخرى حول هذه القضية. الحجاجي، هو عامل مهم جدا من عوامل اإلقناع العقلي للمخاط بين
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 في القرآن الكريم فرعونو -علي  السالم -ىموسبين  للمحاورةالبنية المعرفية الداخلية ( 5)خطاطة 

 الجسم الحواري األساسي

 [41-11: اآليات]                         

                    

 متتالية الختم أو اإلغالق                              متتالية افتتاح                  

 [51-44: اآليات]                                                     [          15-11: اآليات]                

 

 

 رئيسية، تتأسس  تبادالت حواريةتسلسلي بين األبنية الثالثة المتوالية، يتكون من  تفاعل خطابيينشأ 

 إقناعية تدخالت حجاجيةعلى 

 

 دائرة األفعال اللغوية        دائرة التبادالت الحوارية    

 (الرئيسية والثانوية)           [أصغر وحدة حوارية خطابية =التبادل]

 الوحدة الحوارية =الفعل اللغوي]       وكل التبادالت الحوارية بين موسى• 

 الذاتية الصغرى داخل بنية            ذات تدخل ثالثيوفرعون كانت    

 التدخل                                                                                                                           

 [ضمن بنية التبادل            :البنية المعرفية   

 افتتاح -

 قيبتع -

                             تقويم -

 دائرة التدخالت الحوارية                                                              

 [إسهام المتكلم داخل التبادل= الوحدة الحوارية الذاتية الكبرى داخل بنية التبادل= التدخل]                     

المناظراتو المشاورات: تشكيل االمتداد الخطابي (     اإلنجاز الخطابي)ألفعال اللغوية ا >التدخل = >التبادل  •
(1) 

 

         

 

 وظيفتان معرفيتان  ل تدخلوكل 

 

 Reactiveتعقيبية                       Initiativeافتتاحية                  

 تستدعي رد الفعل تجـاه تدخـل                 تستدعي الرد                                        

 ما ذي وظيفة افتتاحية، أو جواب                     

 .إلخ... عن سرال                      

                                                
 .فيما سبق( 2)راجع الخطاطة  (1)

 –تدخل موسى وهارون  –تدخل موسى  –تدخل رب العالمين 

 إشراك فرعون للمأل –تدخل فرعون 
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 فرعون/ نموذج للتبادالت والتدخالت الحوارية في مناظرة موسى ( 1)خطاطة 

 

 (2)تبادل  (1)تبادل 

 
تدخل هللا 

 تعالى
 تدخل موسى

موسى تدخل 

 وهارون

تدخل 

 فرعون
 تدخل موسى تدخل فرعون تدخل موسى

فعل 

لغوي 

 رئيسي

ائت القوم "

. الظالمين

قوم 

 "فرعون

إني أخاف " -

 "أن يكذبون

ولهم عليَّ " -

ذنبل فأخاف أن 

 "يقتلون

إنا رسول " 

رب 

 "العالمين

وأنت من "

 "الكافرين

فوهب لي ربي "

حكما وجعلني 

 "من المرسلين

وما رب "

 "ينالعالم

رب السماوات "

واألر  وما 

بينهما إن كنتم 

 "موقنين

فعل 

لغوي 

 ثانوي

 "أال يتقون"

ويضيق "

صدري فأرسل 

 "إلى هارون

أن أرسل "

معنا بني 

 "إسرائيل

ألم نربك "

 "فينا وليدا

... فعلتها إذا " -

 "لما خفتكم

وتلك نعمةل " -

تمنها علي أن 

عبدت بني 

 "إسرائيل

  

 

 :ملحوظة* 

فكما قلنا فعال اللغوية الرئيسية والثانوية ال ي شترط بينها الترتيب النسقي الحواري  نالحظ أن األ

 .يمكن للفعل الثانوي أن يرد داخل بنية التدخل قبل األفعال الرئيسية أو بعدها أو فيما بينها: آنفا

 

 :الخاتمة -1

 جععععاجي األمثععععل للععععنمط الح كانععععت هععععذه مجموعععععة مععععن القواعععععد واإللماحععععات التداوليععععة المعرفيععععة

فمععن خعالل توضععيح المفعاهيم، وتحليععل محعاورة موسععى  ال فعي القععرآن الكعريم؛فعي المحععاورة الخطابيعة، ممععثَّ 

 .نستطيع استكناه الجوانب الفعالة في اإلقناع الخطابيوفرعون، وغيرها من النماذج القصيرة، 

 :وهذه بعض البنود المقترحة لتعميم الفائدة 

تععه أوريكيععوني، ألجععل تعضععيد البنيععة الععذي قدم ميععة نمععوذج الكفايععات التواصععلية،ضعرورة االلتفععات إلععى أه -

ام مععالمعرفيععة ألسععلوب الحجععاج فععي الكتععاب العزيععز، وهععو أمععر يععدفعنا مععن الناحيععة البيداجوجيععة إلععى االهت

بالطبيعععة الديناميععة للتفاعععل بععين هععذه الكفايععات علععى مسععتوى تعلععيم الحجاجيععة فععي الخطععاب عمومععا، وفععي 

 .اب اإلقناعي خصوصاالخط
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، معن خعالل اإلقنةاع، وهدفعه الععام هعو ذو فعاليةة تداوليةة جدليةةيتميز الخطاب القرآنعي فعي عمومعه بأنعه  -

تقنيععات الحجععاج الجععدلي المرسععس علععى البرهععان العقلععي، ونمععاذج التععداول التواصععلي المختلفععة، وكععلٌّ يمثععل 

؛ حيث إن خطابية النص الحكيم (ولبة الدماغ للمفاهيمالعرفان وق )قائما على المستوى الذهني تفاعال معرفيا

 .الحواري العام، والحجاجي اإلقناعي: المظهرينتنبني على 

التي يجب التنبه إليها؛ لضعرورتها فعي  البالغيةو التداولية: اآلليات اللسانية الحجاجيةهناك مجموعة من  -

باالسعتدالل وعالقتهعا  السلم الحجاجيوصا تقنية عموما، خص تنمية دينامية التفاعل بين الكفايات التواصلية

علعععى مجمعععل القضعععايا والمفعععاهيم المطروحعععة علعععى أذهعععان المخعععاط بين، المتفاوتعععة فعععي قعععدراتها  المنطقعععي

 .االستيعابية

بك أو االرتباط) انسجامالحجاج مظهر من مظاهر  - السةبك ) اتسةاق والخطعاب القرآنعي  coherence (الح 

، والععروابط المنطقيععة (الععروابط الحجاجيععة )الصععريح النسععجام والتععرابط الحجععاجيا: cohesion (أو الةةربط

 .المضمرة

فرعععون، هععو مقععام ذو و -عليععه السععالم -ىموسععبععين و الحجععاج، بحسععب طبيعععة المحععاورة مقععام المنععاظرة أ -

  :أركان أربعة

  (.فرعون )أو المعتِر ي ه استدعاءل وطلبا للمدعِ وصفب، ركن الس ال  •

  (.موسى عليه السالم )ت المعتِر  بدليلهه استدالال ونظرا إلثباوصف، بلجوابركن ا  •

بمعا يمنعع معن حصعول ) على نظر المسعتدل (فرعون )ه مقابلة يتوجه فيها السائلوصف، بركن االعتراض  •

المقصود منه، أو بما يوقفه عن إثبات دعواه
(1)

 .) 

ت التعي نصعبها فع وتسعقط الموانعع والمعارضعاها كيفيعات تعدوصعف، بركن وجوه الةتخلص مةن االعتةراض •

  (.موسى عليه السالم )ي وجه الناظر المستدل؛ أي المدعيف( فرعون )المعتر 

؛ حيث يقوم فيه كل من المدعي والمعتر  بالنظر في المقام التناظريلخصائص  المحاورة هي استجابة -

والتنازع والتباحث والتعار  والتراجعع المدع ى؛ قصد إظهار الصواب فيه، على جهة التخاطب والتحاور 

إلخ؛ بحيث يكون المعتر  أو المدعو سائال ومعترضعا ومانععا، ... والتطارح والتداخل والتداول والتجادل 

 .، على حد تعبير بوشعيب راغينويكون الداعي مدعيا ومجيبا ومعلال
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 ألحمد شوقي( صدى الحرب)أبيات التشبيه في قصيدة 

 من البالغة إلى األسلوبية

 

 هللا حسن دمحم إدريس عبد.د

 المملكة العربية السعودية /جامعة الطائف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص البحث

قراءة ، كما أن ديم ال تقتصر على المنظور القديمينطلق هذا البحث من االقتناع بأن قراءة األدب الق     

 .لحداثة ال تقتصر على النص الحديثا

عدها جزءاً ألمير الشعراء تزخر بحموالت داللية يمكن ( صدى الحرب )أبيات التشبيه في قصيدة     

 .أساساً من شعرية النص

، ذ أنه الظاهرة األبرز في األبياتالدراسات التي تناولت النص على ظاهرة التشبيه إ معظم ركزت     

فإن هناك  بذلكرى بأن هناك جوانب أخرى لم تتعرض لها هذه الدراسات أو لم تتعمق فيها ولكن البحث ي

بينما ، ل وجهته المعروفة في علم البيانمن خالنتيجة االقتصار على دراسة التشبيه  أغفلتدالالت عدة 

 من ثيث أنه وأن التشبيه الوارد في النص لم يأت للتشبيه إالا  ،البحث أن النص يرتكز على التكراريرى 
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فإن البحث ينقل النص من ميدان البالغة إلى  عليهلتكرار المختلفة الواردة في النص، ونمط من أنماط ا

 .األسلوبيةميدان 

فذكر أن المقام قد يقتضي  ،في باب توالي التشبيه (فن التشبيه )علي الجندي األبيات في كتابه.تناول د     

ً في الوصف ً في الكالم ،تكرار أداة التشبيه أو تعددها توسعا وذلك ثينما يكون للمشبه جوانب  ،وافتتانا

 .يكرر المشبه به مع أداة التشبيه فيؤتى بالمشبه ثم ،عديدة تستدعي ما يناسبها من المشبه به

فأساس  ،ثيائي من خالل تعدد أداة التشبيهالشاعر اإلجابر عصفور فيربط بين الشاعر القديم و. أما د     

 ،واستقصاء المشهد المحاكى ،إظهار البراعة الحرفية من ناثية :التكرار عنده ال يخرج عن أمرين هما

ومن خالل ذلك يصل إلى نتيجة هي تفوق شوقي على البارودي وعلى ، ودقة تصويره من ناثية أخرى

ات المتتالية في ثياء في الوصول إلى الرقم القياسي لعدد التشبيهعلي الجارم وغيرهما من شعراء اإل

 .القصيدة الواثدة

ربما ألن تلك  ،ذلك اولم تتجاوز ،التشبيه من جانبه البالغي المعياري الدراستين تأتيانيلحظ أن      

 .الدراسات لم تخرج عن محاور البالغة المعروفة

أن شوقي كان ال يزال في هذه الفترة  رأىوقد  ،صالح فضل. من الذين درسوا األبيات كذلك دو      

، ثم يذهب إلى أن أداة التشبيه في األبيات قد أبي تمام مما يظهر نهمه التصويريالمبكرة يدور في فلك 

ويستحيل تكرار األداة فيه  ،مما يجعل التشبيه صوريا ،وذابت وظيفتها التصويرية ،فقدت كيانها المعنوي

 .ي تمهد للصورة التالية في كل بيتإلى لون من النشوة الموسيقية الت

ً ما عن الدراسات السابقة       في تجاوزها للنظر إلى التشبيه من المحور ودراسته تكاد تختلف شيئا

 .اة التشبيه عن دالالتها المعروفةالبالغي والتنبه إلى خروج أد

التشبيه أوالً على  ىإذ ينظر إل ،ينظر إلى األبيات من اتجاه آخر يوسع من ماعون التشبيه هذا البحث     

 ،، ثم يتعمق في دراسة عدول التشبيه عن مفهومه التقليديمنظومة النص القائم على التكرار أنه جزء من

 .تبرزها النظرة التقليدية للتشبيهمما يجعله مفتاثاً لوظائف جمالية لم 

الذي يتناول فيه  ،المستوى الصوتيأولها  :ة تتناول النص من مستويات عديدةمقاربة األسلوبيإن ال     

وثاني هذه المستويات هو  ،ومصادر اإليقاع فيه ،ما في النص من مظاهر اإلتقان الصوتي الدارس

األسلوبية ويأتي هنا دور  ،راسة التراكيب المختلفة وأنماطهاوتتم فيه د ،النحوي أو التركيبيالمستوى 

طريق الروابط التركيبية ، وتماسكه عن ترابط واالنسجام الداخلي في النصالنحوية في دراسة العالقات وال

، مع التركيز على الوظيفة األسلوبية التي تكمن في الكشف عن تلك التراكيب اللغوية التي تحمل المختلفة

 .ووعيه الجماليسد فردية الشاعر الشحنات الشعورية واألدوات الجمالية التي تبرزها، مما يج

ثيث تصنف األلفاظ إلى ثقول داللية ثم تتم دراسة هذه  ،المستوى الدالليوثالث هذه المستويات هو      

 .وما تمثله من انزياثات في المعنى ،ومعرفة الغالب منها على النص ،التصنيفات
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ً من  ،الدراسة األسلوبيةويهدف البحث من ذلك إلى نقل النص من محور البالغة إلى       وذلك انطالقا

 .التي تزيد من إبراز جماليات النصاإليمان بحركة التأويل 

 :بين البالغة واألسلوبية: مقدمة

ا ، ممجدلية ثنائية بين الشكل والمضمونعلى  –كما يذكر بعض النقاد  –تقوم البالغة العربية القديمة     

، وما يترتب على بصلة اللفظ بمعناهمنها ما يهتم بالشكل ومنها ما يهتم : جعل مباثثها تتفرع إلى اتجاهات

" ،آخر انحراف المعنى عن هذا اللفظ ، أو بتعبيرهذا المعنى عن ثدوده الموضوعة لهذلك من خروج 

والذي ال شك فيه أن معظم هذه المباثث قام على أساس وصفي من دراسة النماذج األدبية الراقية للشعراء 

، اعتبر فيها الً ثيث انقلب إلى معيارية خالصةلم يستمر طويغير أن هذا المنهج الوصفي  ...اثرين والن

ً على من خالل توصيات قننوها وجعلوها  ،البالغيون أنفسهم أوصياء على اإلبداع األدبي ً مسلطا سيفا

 ."رقاب األدباء

، وأدركوا أن الوسائل التعبيرية اب العاديالخطاب الفني دون الخط ولعله من المالثظ أنهم اتجهوا إلى     

، وتغاضوا عن جوانب أخرى في األداء الفني كالجوانب النفسية زة هي مناط االهتمام ومجال البحثالبار

، ذلك أن البالغة وقفت في للبالغة القديمةواالجتماعية مما أتاح لألسلوبية الحديثة أن تكون وريثاً شرعياً 

لوصول إلى ، وتجمدت عند هذه الخطوة ولم تحاول اير ووضع مسمياته وتصنيفهاد التعبدراستها عند ثدو

وكان ذلك بمثابة التمهيد  ،الهيكل البنائي لهذا العمل، كما لم يتسنا لها دراسة بحث كامل للعمل األدبي

، واالبتعاد عن الشكلية ة القديمةيئكبديل يحاول تجاوز الدراسة الجز لحلول األسلوبية في مجال اإلبداع

 .كادت تغطي كل قيمها الجماليةالبالغية التي أرهقتها مصطلحات البالغيين بتفريعات 

تستمد عطاءها من النحو  األمر يكاد يختلف إلى ثد كبير إذا نظرنا إلى الدراسة البالغية التي" إالا أن     

دالئل " على عبد القاهر فسوف نجد  وإذا غضضنا النظر عن الدراسات الجزئية السابقة ،اإلبداعي

، ينتهي بها األمر إلى نوع من نظرية لغوية في فهم النص األدبي بداية لتحرك صحيح نحو" اإلعجاز

وهو مفهوم اعتمد على التركيب اللغوي  ،لوب في ذاته من خالل مفهوم النظمالتركيز ثول دراسة األس

 ."صل باللفظ المنطوق والكالم الفنيالذي يت

فقد دعا إلى النظرة الشمولية التي تمكن القارئ من الوقوف على جماليات النص األدبي، فال يستطيع      

القارئ الحكم على النص من قراءة بيت أو عدة أبيات، وإنما يقتضيه النظر والتأمل في القطعة األدبية 

عة النقش وجودة النص من برا ومن هنا يستطيع أن يتبين المزايا التي تجعله يقف على ما في.. بكاملها

من غير سياق وال تفاضل بينها، وإنما تأتي مزيتها  -عند الجرجاني –لأللفاظفال مزية  ،التصوير والتعبير



4 
 

صف إال فاللفظة ال يمكن أن تو...  وأهميتها من خالل عالقة اللفظة بما سبقها من ألفاظ وما يليها من ألفاظ

األدلة التي يستند عليها األسلوبيون في منهجهم النقدي وهذه من، باعتبار مكانها في النظم
 
. 

هل النظر في علوم البيان بتميزه عن غيره من أ" ثازم القرطاجناي"وبنظرة أكثر شمولية ينفرد      

، وأول من أدرك الصلة الرابطة بين مطلع "فصول "أول من قسم القصيدة العربية إلى فهو، والبديع

وبناؤه لهذه النظرة على ، طباع األخير والنهائي عن القصيدةيحمل في ثناياه االنالقصيدة وآخرها الذي 

االستهالل والخاتمة قائم على أسس نفسية تراعي شعور القارئ ونمو التأثير العاطفي والوجداني فيه، فمن 

تقلبات طبيعة القارئ اإلثساس والتجاوب مع المشاعر المتجانسة التي تفيض في جٍو أو مناخ خال من ال

"العاطفية
 
. 

لمعاصرين في مع نظرة األسلوبيين ا" فصول "إلى وتلتقي نظرة القرطاجني في تقسيمه للقصيدة     

إال مصطلح مقابل لما أسماه " البنية "، فما "أبنية "إلى -بغض النظر عن جنسه –تقسيمهم النص األدبي

 .ها مؤلفة وثدة معنويةالتقاء أبيات القصيدة وترابط: القرطاجني بالفصل ثين قصد به

ويتحدد المنهج األسلوبي وفق خمسة اتجاهات
 
: 

 .المعنىوهي التي تهتم باألصوات واإليقاع والعالقة بين الصوت و :األسلوبية الصوتية - 

 :وتقوم على مبدأين، و ما يسمى باالنحراف أو االنزياحوتهتم بدراسة العدول أ :األسلوبية الوظيفية - 

كثيرة تمثل أنواعاً أدبية مختلفة وأجناسا متعددة وعصورا بغية الكشف عن اآلليات التي دراسة نصوص  - أ

 .تتحكم في تكوين األسلوب الشعري

ً يتطلب ا، اإلفادة من نتائج علم النفس - ب لتحرك بمرونة قصوى بين فدراسة العمل األدبي أسلوبيا

 .يتطلب إعادة قراءة النص مراراوالوصول إلى تلك النتائج ، األطراف والمركز الباطني للنص

أثدهما ينشد التأثير في وكان رائدها بالي الذي شق الطريق للتفريق بين أسلوبين  :األسلوبية التعبيرية - 

التوسع في دراسة  وطور تالميذه هذا االتجاه عن طريق ، يعنيه إال إيصال األفكار بدقةاآلخر الالقارئ و

وما على األسلوبي ، ص إال إذا أتيحت له أدوات مالئمةعن إثساسه الخا فالكاتب ال يفصح، التعبير األدبي

 .إال البحث عن هذه األدوات

والثاني هو التعبير ، هو التعبير بالحدث: أولهما، فينتقوم على دراسة ذات طر :األسلوبية اإلحصائية -4

، الكلمات التي تعبر عن صفة من ثمو ،مات أو الجمل التي تعبر عن ثدثويعني باألول الكل، بالوصف

ً لزيادة أو نقص عدد اويتم اثتساب عدد التراكيب و لكلمات القيمة العددية الحاصلة تزيد أو تنقص تبعا

في الداللة على أدبية األسلوب والتفريق بين أسلوب كاتب  وتستخدم هذه القيمة، الموجودة في هذه التراكيب

 .وكاتب

                                                             
 
 .23 -52 الباب الثالث  ،994 ،  ط لونجمان، الشركة المصرية العالمية للنشر، مكتبة لبنان،  –البالغة واألسلوبية دمحم، عبدالمطلب،: انظر - 
 
 .14 ص ، ط ،991 المؤسسة العربية للدراسات والنشر  األسلوبية ونظرية النص، إبراهيم، خليل، - 
 
 .   ص ، 33  ،دار الكندي للنشر والتوزيع في النقد والنقد األلسني، براهيم،إ خليل، - 
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طريق االنسجام الداخلي في النص وتماسكه عن اسة العالقات والترابط وتهتم بدر :األسلوبية النحوية -5

... التعميم بعد التخصيصاستخدام الضمائر والعطف و: ومن هذه العالقات، الروابط التركيبية المختلفة

 .جانب بعض مما يؤدي إلى تماسكها وترابطهابعضها إلى ه ت يلجأ إليها الكاتب لتنظيم جملوهذه العالقا

 :لدراسات حول النصأهم ا

لكننا  ،هذا النص محوراً للنقاش والدراسةلعل كثيراً من الدراسات النقدية والبالغية قد أخذت من      

ورأينا أنه ال بد  ،دية تناولت النص من زوايا مختلفةوجدنا أن أهم ما يأتي في إطار بحثنا ثالث دراسات نق

 .شكل موجز ثتى ننطلق إلى مناقشتهامن عرضها ب

 :دراسة علي الجندي -1

ام تكرار قد يقتضي المق:" يقول ،(توالي التشبيه )في باب( فنا التشبيه )تناول الجندي النص في كتابه     

ً في الكالمتوسع ،أداة التشبيه أو تعددها ً في الوصف وافتنانا جوانب عدة وذلك ثينما يكون للمشبه  ،ا

 .ه مع أداة التشبيهبالمشبه ثم يكرر المشبه بتستدعي ما يناسبها من المشبه به، فيؤتى 

فيكرر أداة التشبيه  أو قد تكون الصورة التي يريد الواصف رسمها واسعة الرقعة كثيرة األلوان،     

 ليستوعب بذلك جميع مناثيها ،من أجزائها والًء ثتى يأتي عليهاالمشبه والمشبه به مع كل جزء  :وطرفيه

"جملة ثين لم يتيسر له أن يصوغها
 

:" يقول ، ثم يمثل لكل نوع معتبراً أن أبيات شوقي من النوع الثاني،

فقد تكررت أداة  ،ولعلها أطول ما جاء من هذا النوع ،وصف الوقائع العثمانية اليونانيةوقول شوقي في 

التشبيه ست عشرة مرة
 
نار كأن الوغى  :إلى البيت ...كأنا أسود رابضات  :ثم يذكر األبيات من البيت ،

وال خالف أن الشعراء المفلقين يستطيعون أن يكرروا :" على ذلك بقولهويعقب  ...كأن بني الوغى

ويصرف  ،ولكن من الخير أن يهمل الشاعر الجزئيات القليلة القيمة ،...يهات دون أن يفتروا أو يسفوا التشب

ت المفردة على هذا النمط فإن توالي التشبيها ،البارزة فيصوغها في صورة تركيبيةهمه إلى النواثي 

ومن خصائص الشعر  ،ويوقع القارئ في الضجر والسآمة ،ويسوق إلى التكلف ،ل الشعر ناضباً شاثبايجع

"والنفور من السرد والتقصي ،يلة الجنوح إلى التجميع والتركيزاألص
 
. 

 :دراسة جابر عصفور -2

ويخرج :" بعد دراسة جابر عصفور لبعض نماذج من الشعر القديم ثول تكرار أداة التشبيه يقول     

بنتيجة مؤداها  (وتفوقها عدداً في غير ثالة )بن هانئاالباثث من دراسته النماذج التراثية المشابهة لنموذج 

إظهار براعته وتمكنه من  :أولهما :أن الشاعر المتأخر كان يقصد بتكرار التشبيه المبالغ فيه إلى أمرين

وبما  ويزيد عليه بما يؤكد براعته، ،وذلك في تصاعد يضيف به الالثق إلى ما انتهى إليه السابق ،صناعته

ثرص الشاعر المتأخر على استقصاء  :وثانيهما، مزيد من الزيادة وإظهار البراعةيدفع الالثق عليه إلى 

                                                             
 
 . 9 - 9 ص  ، 95 ،  ط، مطبعة نهضة مصر، فن التشبيه، علي الجندي، - 
 
 .نفسهالمصدر  - 
 
 .نفسهالمصدر  - 
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 ،عب فيه تكرار األداة دور تعداد جوانب الموصوفوذلك على نحو يل جزئيات الموضوع الذي يصفه،

ر ويذكر أن األم ،"واقتناص كل مشبهاته ،ومالثقة عناصر المشهد الذي يحرص الشاعر على محاكاته

بقدرة الشاعر على نقل أجزاء  ...فقد اقترن الوصف عند البالغيين  ":ليس فيه غرابة من منظور التراث

فضالً عن أن تمكن الشاعر من ثرفته اقترن أيضاً  ي شيء منها،الموضوع بكل تفاصيله دون إغفال أ

 ".بقدرته على تعديد التشبيه وتكراره

وعندما :" يقول ،ثيائي من خالل تعدد أداة التشبيهومن ثم يربط الناقد بين الشاعر القديم والشاعر اإل     

نده نجد أن أساس التكرار ع التشبيه،ننظر إلى الشاعر اإلثيائي في ضوء هذه التقاليد الموروثة المرتبطة ب

واستقصاء المشهد المحاكى ودقة  ،يةوهي إظهار البراعة الحرفية من ناث ،ال يخرج عن األمرين السابقين

سياق الكلي للقصيدة أو أن يتوافق التكرار مع ال ...ليس من المهم " ثم يذكر أنه " تصويره من ناثية أخرى

اعر من ثيث هو صانع ووصاف وإثارة إعجابه ببراعة الش ،إدهاش القارئفاألكثر أهمية هو  ،ال يتوافق

ً ، ومحاك  ".ولذلك ال يقنع الشاعر اإلثيائي بتشبيه الشيء بالشيء مرة، بل يشبهه ثالثاً أو أربعاً أو خمسا

:" يقول ،يصل إلى نتيجة دالة ،شعر البارودي وعلي الجارم وشوقي وبعد مناقشته لبعض النماذج من     

ما له داللته في هذا السياق أن أثمد شوقي يتفوق على الجارم والبارودي وغيرهما من شعراء اإلثياء و

ويستدل على ما ذكره ، "ات المتتالية في القصيدة الواثدةلى الرقم القياسي لعدد التشبيهإل في الوصو

 .باألبيات موضوع دراستنا

تي تبقي القارئ في في أبيات شوقي كاإلشارة التنبيهية ال التكرار االستهاللي لألداة الفت "ثم يذكر أن     

ويدفعه إلى  ،من إيقاع التقاء القارئ بالمشاهدوذلك بما يبطئ ، وفي عالقته بالمشهد ذاته ،الدائرة نفسها

بمهمة تعداد العناصر واستقصاء تفاصيلها في " أما عن وظيفة التكرار فإنه يقوما، التمعن في تفاصيله

وال يجد :" بعد شرثه التشبيه في األبيات ثم يقول ،"ال يذكر العناصر إالا مقرونة بمشبهاتهاالوصف الذي 

أو ثتى  ،من غير أن يظهر شيئاً من التردد وذلك ،ر التشبيه ما يقرب من ثالثين مرةشوقي ثرجاً من تكرا

 ،تي خاضها التركير عناصر الحرب الدافعه إلى ذلك تصو ،التكرار بما يخفف من وطأة كثرته يفصل بين

ورغم ذلك ، رهوإبراز سطوة جيشهم الذي يسترجع أمجاد الجيوش العربية التي قادها أمثال المعتصم وغي

 ،كله يسهل على المتمعن في الصورة المكررة أن يلحظ أن بعضها يبتعد عن الموضوع األساسي للقصيدة

 ".ويفقد خاصية المشاكلة ثتى من منظور البالغة القديمة 

ولعل الشعر العربي كله لم  ":من قوله (فن التشبيه )ر عصفور رأي علي الجندي في كتابهويذكر جاب     

ة التي يعنيها المباهاة لكنها البراع، "ثم يعقب "الحرفية في التكرار إال عند شوقييعرف هذه البراعة 

صوت الناعي وصوت  ثتى لو انتهى األمر إلى تناقض التشبيه كأنه صهيل الخيل الذي يشبه ،بالتكرار

 ".أو كأنه الحرب التي تنقلب إلى نوع من الكرم الحاتمي الذي ال مبرر نفسياً له في هذا السياق البشير معاً،
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من الطريف أن البارودي يتفوق على شوقي في مضمار مقابل للمنافسة في هذا :" ويختم دراسته بقوله     

وتلك ظاهرة تتكرر في شعره  ،اخل ثدود البيت الواثدلتشبيهات دالسياق هو مضمار ثشد أكبر عدد من ا

"بشكل ال يحدث في شعر ثافظ أو شوقي أو الجارم أو أي شاعر آخر من شعراء عصر اإلثياء
 
. 

 : دراسة صالح فضل -3

درس صالح فضل مجموعة من الظواهر التي يلحظها في شعر شوقي ومحورها األساس هو طريقة      

فيجد أن  ،طبيعة الصياغة الشعرية –قبل الخوض في التفاصيل –ويتناول بصفة عامة توظيفه للتكرار،

ً فيها، ً ثاسما ويذكر أن الشعر هو تراكب لمستويات ثالثة ومحصلة  التكرار يمثل عنصراً  جوهريا

 .لتداخلها

 .هو البنية الصوتية الموسيقية المعتمدة على التكرار :المستوى األول -

وتبرز فيه ثنائية  ،والميكانيزم الرمزي للقصيدة ،هو ما يتصل بالتركيب التصويري :المستوى الثاني -

 .ثم تكرار الشاعر لنماذجه بعد إبرازه لطابعه الخاص ،وذلك بتكرار النماذج التراثية ،التكرار

 ،وتعقد عناصره ،نظراً لثرائه استعصاًء على التكرار األكثر وهو المستوى الداللي، :المستوى الثالث -

والمقصود بالداللة جملة الوظائف الشعرية التي أصبحت محصلة للبنية الموسيقية والميكانيزم التصويري 

 ً  .والرمزي معا

رث الخصائص ه شعراً قد ووصفدور التكرار في شعر شوقي ب يأتي فضل بعد ذلك إلى دراسة     

يب عن طريق ظاهرة يمكن أن نطلق وأسرف في التطر ،واستثمر صياغاته التقليدية ،الشفهية للشعر القديم

"التدويم"عليها 
 
. 

 :مفهوم التدويم

 :التدويم في اللغة

أساس  )من ذلك ما نجده عند الزمخشري في ،بمعان مختلفة( تدويم )تورد معاجم العربية كلمة     

م الطائر في الهواء وتداوم، دائم :وظٌل دْومٌ  دام على األمر وداوم عليه، (:البالغة  :وطيور متدومات ،دوا

ثلاق
 
. 

 :كما نجد في معجم العين

ر الذي يدوم المط :والديمة، وكل شيء سكانته فقد أدمته ،تهوأدمته إدامة إذا سكان ...الدْوم مصدر دام يدوم

 .تحليق الطائر في الهواء ودورانه :والتدويم، يوماً وليلة أو أكثر

أو كأنما تدور على  ،عني كأنها ال تمضي من بطئهاي ،والشمس ثيرى لها في الجوا تدويم :وقال ذو الرمة

رأسه
 
. 

                                                             
 
 .م 33 فبراير ، 531/ع، مجلة العربي، أوراق أدبية ،جابر عصفور، - 
 
 . 6 ،  ص(ت.د )،القاهرة، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، إنتاج الداللة األدبية، صالح فضل، - 
 
 . 3 / ج، 992 ،  ط، بيروت الكتب العلمية،دار ، دمحم باسل عيون السود :تحقيق، أساس البالغة، أبو القاسم جار هللا محمود الزمخشري، - 
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 .المطرق الساكت: والمديم، المتأني في أمره :المستديم(:المحيط في اللغة )كما ورد في

أن تدور الحدقة كأنها في فْلكة :والتدويم في العين
 

نُِهي أن يُبال في  :الشريف ، كما أوردت المعاجم الحديث

الساكنأي  ،الماء الدائم
 
. 

إذ تدل في مجملها على السكون ، من خالل ذلك يمكننا أن نجد عالقة واضحة بين هذه المعاني     

وهو ما يمكن  ،تشير إلى الديمومة في مكان واثد وكلها ،ران في المكان، والبطء في الحركةوالدو

وال يكاد يفارقها لمدة  اهمالثظته في هذا النوع من التكرار الذي يظل فيه صاثبه يدور ثول ألفاظه نفس

 .ر الذي هو فيهبطيئاً في التحرك إلى مكان آخر غي ،أي يظل ساكناً على ثاله فترة ،طويلة

تكرار النماذج الجزئية أو  "ويقصد منه ،أول من ذكر التدويم كمصطلح نقدي لعل صالح فضل هو     

الوجد الموسيقي والنشوة  عالية منالكلية بشكل متتابع أو متراوح بغية الوصول بالصياغة إلى درجة 

ثوله  عندئٍذ تتصاعد البنية الموسيقية لتسيطر على المستوى التصويري وتصبح رمزاً تتكثف ،اللغوية

"وتصبح الصياغة هي محور القوة التعبيرية ونقطة التفجير الشعري ،داللة الشعر ويتمركز معناه
4
. 

لتركيب المكرر ط اإلعادة والتكرار يظل فيه اللفظ أو امما سبق يتضح لنا أن التدويم نمط من أنما     

 .درجة ممكنة من التطريب الموسيقي وأن الهدف الرئيس منه هو الوصول إلى أعلى ،يتردد بشكل متتابع

      ً ننظر من خالله  ،بدا من وقفة موجزة لمصطلح التكرار لما كان التدويم نمطاً من أنماط التكرار ال ،إذا

ثيث  ،وصوالً للعصر الحديث ،لتتبع تطور رؤية النقاد للتكرار من النقد القديم ؛للتطور المفهومي للظاهرة

 .نجد مفهوم التدويم الذي أوردناه

 :وظيفة التكرار التدويمية

ني من المستوى الثايذكر فضل أن تكرار الصيغة يؤدي وظيفته التدويمية بشكل أمثل كلما ارتبط ب     

التي تحظى " كأنا  "كما يذهب إلى أن صيغة وهو المتصل بميكانيزم التصوير والرمز، ،مستويات الشعر

عند شوقي بوضع خاص نتيجة لموقعها التصويري الذي يظل دائماً على ثافة األشياء دون أن يخلط بينها، 

وال  ،األسماء مثلما تفعل االستعارةير فهي أداته في الرؤية المتعقلة الرصينة التي ال تجمح وال تغامر بتغي

ً وأقربها  ،ها بدائل بعيدة مثلما يفعل الرمزتموه داللتها وتقتنص ل فهي إذن أشد أدوات التصوير تواضعا

مأخذاً وأقلها ثداثة، مما يدفع الشاعر إلى البحث عن وسيلة تضفي عليها نسبة من التكثيف المكاني أو 

.معتصراً إمكانات التطريب فيها بقدر اإلمكان ،أو زماني يض ما بها من فراغ نوعيالكمي لتعو
5
 

                                                                                                                                                                                              
 
 .(دوم )مادة ،(ت.د) ،إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي ود.تحقيق د، سلسلة المعاجم والفهارس، كتاب العين ،الخليل بن أثمد الفراهيدي، - 
 
 .(دوم )مادة ،المكتبة الشاملة، المحيط في اللغة، الصاثب ابن عباد، -
 
، 4ط، بيروت، دار العلم للماليين، أثمد عبد الغفور عطار :تحقيق، تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح،، إسماعيل بن ثماد الجوهري، - 

 . 99 /5ج، 993 يناير
 
 . 6 ،  ص(ت.د )القاهرة، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، إنتاج الداللة األدبية، صالح فضل، - 
 
 . 6 ص، نفسهالمصدر  - 
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بمجموعة من األبيات تصل إلى ستة عشر بيتاً  "قصيدة شوقي ويقول إنه يأتي فيها يورد بعد ذلك     

رة المبكرة يدور في لكن شوقي الذي كان ال يزال في هذه الفت " ...كأن "ستهلة على التوالي بأداة التشبيهم

بتكرار األداة في  فهو ال يكتفي ،الشديد عن طريق التدويم المتراكبيظهر نهمه التصويري  ،تمامفلك أبي 

والمجموعة  ...بل يعمد إلى اإللحاح على مجموعتين تصويريتين إثداهما تتصل بالخيل ،أوائل األبيات

يها البيت إلى قسمين ينشطر ف ،تتكرر فيها وثدة كاملة ثالث مراتإذ  ،لثانية تعمد إلى تدويم أشد كثافةا

 .البيت والبيتين التاليين...كأنا جنودنا ،كأنا الوغى نارٌ  :ويقصد بها قول شوقي يرد الثاني على األول،

ينبغي أن نالثظ أن أداة التشبيه في هذه المجموعة األخيرة قد فقدت كيانها  "أنهثم ينبه فضل إلى      

خاصة في العصر  -يقة األمرإذ إنها في ثق تشبه بالنار، فالحرب ال ،المعنوي وذابت وظيفتها التصويرية

ً  ،ليست سوى استخدام للنار –الحديث ويستحيل تكرار األداة فيه إلى لون من  ،مما يجعل التشبيه صوريا

"النشوة الموسيقية التي تمهد للصورة التالية في كل بيت
 
. 

 :نص الدراسة

(صدى الحرب )يقول شوقي في قصيدة
 
: 

  اإذ بااااااااااااااتوا وبتناااااااااااااا أعاديااااااااااااا لوفرساااااااااااااا

 

ا     يرقباااااااااو  ونرق ااااااااا    ،علااااااااى الساااااااااهل  ل ااااااااد 

 

 وقاااااااااااامي فتاناااااااااااا الليااااااااااالي يحماااااااااااي لاااااااااااوا ي 

 

 وقاااااااااااامي فتااااااااااااهم ليلياااااااااااه يت     لع         ااااااااااا     

 

 توس ااااااااااادي هااااااااااا ا قاااااااااااائمي السااااااااااايف  يت قاااااااااااي

 

اااااااااااه  يتحس       ااااااااااا       وهااااااااااا ا علاااااااااااى أحالم 

 

 هااااااااا ا مااااااااانع م   :وهااااااااال يساااااااااتوي القرناااااااااا   

 

 ،  تجارياااااااااااا ي قل ااااااااااااا   وهااااااااااااا ا ذو  غرياااااااااااار 

 

 حمينااااااااااا كالنااااااااااا أر ي فرسااااااااااال والس ااااااااااما

 

عط ااااااااااا       فكااااااااااال  سااااااااااابيل  باااااااااااين ذلااااااااااا  م 

 

حناااااااااااا يهااااااااااا   ال شااااااااااار  فيناااااااااااا وفااااااااااايهم    ور 

 

 وتشااااااااااااااامل  أرواح  القتاااااااااااااااال  وتجن   ااااااااااااااا     

 

 :ثم ترد األبيات موضع الدراسة

 ك   أن   اااااااااااا ا أس     اااااااااااا ود  راب   ض ااااااااااااا ات   -1

 

 مااااا  ئ   ق طااااا يأ  ب أعااااا لى ال سااااا هل  حااااا يرا    

 

                                                             
 
 .نفسهالمصدر  - 
 
 (.ت.د) بيروت، دار الكتب العلمية، (ديوان المرثوم أثمد شوقي )،الشوقيات، أثمد شوقي، - 



11 
 

 الجاااااي   فاااااي الساااااهل  أينااااا    كااااا أ    ياااااامي  -2

 

 نااااا واشو  فااااا و ى فااااا ي دجاااااى الليااااال  شااااا  ب   

 

 ك   اااا أ   ال  س  رايااااا ا س  اك نااااا ات  م وائ جااااا ا   -3

 

ي األم ااااا ن   ااااا ورا  وت سااااا ل      ق طااااا ائأ  ت عااااا ط 

 

   ال  خ يااا ام  ن   اااا وا ال      ك    ااا أ   ال  ق  ناااا ا دو -4

 

 ي ج ري هااااا ا ال  ُ ااااا الم  وي  س ك ااااا    ج   ااااا داولي  

 

 باااا حر  إلاااا ى الاااا نجم  صاااااعد   كاااا أ   الاااا دجى -5

 

ااااااااااااه  المتضاااااااااااار   س ااااااااااااال كااااااااااااأ      ب  رايا موج 

 

اااا ه  ك  اااا أ   ال م  -6     ناااا ايا ف  اااا ي   م ياااا ر  ظ  الم 

 

اااا مير  ال ماااا ع  ب     ه  ماااا وم  ب  هاااا ا ف  اااا ا ي ال ض 

 

اااا ر  لي ال خ ياااا ل  ن  اااا ا   ك  اااا أ   ص ه ياااا  -7        م ب ش  

 

اااا    و  راه اااا ن  ف  ي هاااا ا   ح  كاااا ا  ت   ه  اااا ي ن   ح 

 

ا  وس ياااا مة  ك  ااا أ   وج  اااا و ي ال خ يااا -8   ل  غ  اااا ر 

 

 دراري  ل    ي  اااا ل       ل   اااا أ  ف   ي  اااا ه      ق   اااا     

 

ى مااا ن الااا وغى -9  كااا أ   أنااا وخي الااا خيل  حااا ر 

 

 ت  هاااا دا وت لاااا ه   م ج اماااا ر  ف  اااا ي ال ُ لاااا ما    

 

 كااااأ   صاااادوري الخياااال  غاااادر  علااااى الاااادجى -11

 

 ك   اااا أ   ب  ق اياااا ا ال ن  ضاااا ط  ف ي هاااا ن    ح لاااا     

 

 كاااا أ   ساااا نى األبااااوا   فااااي اللياااال  برق ااااه   -11

 

عاااا د  ل لاااا بر   ي صاااا ح      ك  اااا أ   ص  داهاااا ا ال  ر 

 

 ن ااا دا ي الااا جي   مااا ن كااا ل   جااا ان ك ااا أ    -12

 

 ري    ااااا اح  ف    ااااا ي ال   د ج ااااا ى ت   ت ااااا  أ ب  دوي   

 

 كاااا أ   عاااا يو ي الجااااي   ماااان كاااال   ماااا ه    -13

 

ب    ل  ف ياااا ه ج اااا و   م  اااا ن ال س  هاااا ل  ج اااا ني ج اااا و 

 

نااا ا ،ك  ااا ا   ال  وغااا ى ن  ااا ار   -14  ك  ااا أ   ج ن ودي

 

بااا وا  ااا وا ال  ن ااا اري ق  ر   م  ج ااا وإ  إذا م  ااا ا ي م م 

 

،ك ااا ا    -15 ى ال وغااا ى نااا ار  دى قااا ر   كاااأ   الااا ر 

 

 ك      ااا أ   ورا ي ال    ن   ااا ار  ح    ات  ااا مي ي     ااا أدب   
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16- ،  كاااأ   بااا ني الااا وغى ك ااا أ   الااا وغى نااا ار 

 

ـ  ل اااا ه ف اااا ي م لاااا مس  ال ن اااا ار  م اااا أرب     ف اااا را

 

 و  بااا نا ي ضااا ي   ال س ااا هل  ع ااا ن وي يااا بيات نا -17

 

وم  أو    ااا    وت  ْق د م  نااا ا    ن    ااا ار  إل   ااا ى ال   ااا ر 

 

 :أسالي  التكرار في النص

ثم تكرار  ،الملفوظ المتمثل في تكرار الحرف ابتداًء من التكرار ،تتعدد أساليب التكرار في النص     

وينحو النص في مجمله نحو التصاعد التكراري كلما اتجهنا ، وتكرار الوزن ،ثم تكرار التركيب الكلمة،

، كما نجد التكرار الملحوظ المتمثل في تكرار التشبيه رار يأخذ شكل الهرم المعتدلإلى أسفل مما يجعل التك

 .ذي فصله النقاد كما سبق أن فصلناال

 :تكرار الحرخ  

ً ضمن منظومة الحروف العربيةه وصفن أبرز األصوات داخل النص بيأتي صوت النو      ثم  ،ثرفا

وصوت النون صوت ، مثل في التنوين بأشكاله الثالثةوهو ما يت ،األصوات ه صوتاً ضمن منظومةوصفب

الذي أشار إليه صالح فضل وذكر أن  ،نغمي موسيقي ينثره الشاعر في نسيج أبياته زيادة في التطريب

 .أسرف فيه عن طريق ظاهرة التدويم شوقي قد

أن أكبر نسبة لتكراره كنسبة ثابتة أو  إالا  ،األبيات ينتثر بطريقة غير منظمة مع أن صوت النون في     

، (3،9 ،  ،1،2 )يتإذ تأتي بالترتيب اآل ،األخيرة من أبيات التشبيهخمسة المتقاربة تتكثف في األبيات 

ً في البيت األخير بينما نجد ً مفاجئا إذ نجد عدد تكرارات  ،البيت...ا يضيق السهل عن وثباتناوثبن :هبوطا

 .مما يشير إلى تعمد إبراز عنصر المفاجأة أو كسر التوقع في هذا البيت ،الصوت خمس مرات

ً أخرى بالتركيز على أبيات معينة زيا      دة في التطريب والنشوة ونشير إلى أن الشاعر قد كرر أصواتا

 .الموسيقية

 :تكرار الكلمة

ً ي      كاثف في األبيات أنه يت ومع انعدامه في بعض األبيات إال ،أتي تكرار الكلمة في النص واضحا

 .األخيرة من النص

ثم يأتي بيتان  ،طع التكرار لثالثة أبيات متتاليةثم ينق ،(كأنا  )أ البيت األول بتكرار كلمة واثدةيبد     

بين تكرار كلمة واثدة إلى الخلو من التكرار  ويستمر هذا النمط ما ،(ضمير –كأنا  )يكرران كلمة واثدة

 ويكرر الثاني منها ،(كأنا  –أنا ك )،(نار –نار  )األخيرة إذ يكرر األول منهاثالثة الليتكاثف في األبيات 

وفي ذروة  ،(النار –نار )،(الوغى –الوغى )،(كأنا  –كأنا  )ويكرر ثالثها ،(نار –نار )،(كأنا  –كأنا  -كأنا )

ة واثدة ليس بلفظها مهذا التكثيف التكراري يأتي البيت األخير ليهبط فيه التكرار هبوطاً مفاجئاً ليكرر كل
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 مما يجعل التكرار أضعف من سابقه ليفاجئ القارئ ويكسر توقعه، (أوثب –وثباتنا –وثبنا )بل باشتقاقها

 .كما شهدنا في جانب تكرار الحرف

 :تكرار التركي 

بداية إذ نجد تكراراً جزئياً للتراكيب في  ،التركيب إالا في األبيات األخيرةال يركز النص على تكرار      

 .األبيات تمهد لهذا النمط في الجزء األخير وتعمل على كسر الرتابة

 –كأنا أنوف الخيل –كأنا وجوه الخيل –كأنا صهيل الخيل )بيت السابع ثتى البيت العاشر نجدمن ال     

 .حادي عشر فيخلو من تكرار التركيبثم يأتي البيت ال ،(كأنا صدور الخيل

كأنا عيون الجيش  –كأنا نداء الجيش من كل جانب )والثالث عشر فنجد فيهما ثاني عشريأتي البيت ال     

 )ار التراكيب ليصبح تكراراً كلياً ثالثة قبل البيت األخير لتكثف من تكرالثم تأتي األبيات  ،(من كل مذهب

 (.كأنا الوغى نار كأنا بني الوغى –كأنا الوغى نار كأنا الردى قرى –كأن الوغى نار كأن جنودنا

ثم يأتي البيت األخير ليحدث المفاجأة ويخرج عن نمط اإلعادة والتكرير ليصدم القارئ ويكسر أفق      

 .توقعه

 :تكرار الو  

وال  ،ثافة عالية في الموسيقى والتطريبيتكرر وزن الكلمات في النص وينتشر في نسيجه مما يعطي ك     

إذ نجد تكرار الوزن  تكرار الحرف وتكرار الكلمة،يختلف تكرار الوزن كثيراً عما شهدناه في جانب 

 ،في الخروج من الرتابة والتماثليةوقد عللنا ذلك بالرغبة  ،ما تخلو منه أخرىينتشر في بعض األبيات بين

ستة األخيرة ال يكاد يخلو منها الاألبيات ف ،تدويم تأتي لتكثف من تكرار الوزنإالا أن األبيات األخيرة من ال

–جيش )لثوفي الثا ،(رياح –نداء )وفي الثاني ،(برق –رعد )ففي األول منها نجد ار زنة،بيت من تكر

ل /سهل ب –جوا  –قرى –ردى –وغى )وفي الخامس ،(قربوا –يمموا /مجوس –جنود )وفي الرابع ،(جوا

 (.مأرب –ملمس )وفي السادس ،(وراء

 .الوزن ليفاجئ القارئ ويكسر توقعه  ؛ثم يأتي البيت األخير ويخلو من تكرار     

 :دالالت التكرار

يرى الباثث أن التكرار في هذا النص يخرج عما تعارف عليه البالغيون القدماء من داللة التوكيد      

كما يخرج عن الدالالت األخرى التي ذكروها كاالستغراب والتشويق  ،ركز عليها الجاثظ ومن تبعه التي

 .ن دالالتوما فصلناه سابقاً م

ثيث يمكن القول بأن وظيفة التكرار بجميع أنماطه في  ،ا ذكره المحدثون هو ما نميل إليهولعل م     

هللا الطيب أنه المراد من كل تكرار النص تنحو لتقوية النغم الذي ذكر عبد
 
وهو ما ذكره صالح فضل  ،

وكذلك ثين أشار إلى أن أداة  ،ي التطريب عن طريق ظاهرة التدويمعندما أشار إلى إسراف شوقي ف

                                                             
 
 .494/ ج، 913 ،بيروت، المرشد لفهم أشعار العرب وصناعتها، هللا عبد الطيب، - 
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ولعل البحث قد  ،التالية في كل بيت التشبيه أثياناً تستحيل إلى لون من النشوة الموسيقية التي تمهد للصورة

التي وجدت  ،موسيقية ووسائل التطريب المختلفةأكد ذلك من خالل الدراسة اإلثصائية للعناصر ال

 .الدراسة أنها تتكاثف كلما تعمقنا في النص

 :تكثيف الموسيقى في النص

 :من طريق لتكثيف الموسيقى من ذلك يعتمد النص على أكثر

 :ومنها على سبيل المثال ،المتطابقة أو المتقاربة في الزنةإيراد مجموعة من الكلمات  -

 –موائج –عقطائ –نواشر) ،(بقايا -منايا -سرايا) ،(هموم -مجوس -عيون -أنوف -صدور -وجوه -أسود) 

ك) ،(مجامر –جداول –نوازل ل –ثقاب –طلاع –نحاب –ضحا ب –جوا  –القنا –القرى –الردى –الوغى) ،(جوا

) ،(ساكنات –رابضات) ،(غرير –صهيل –يضيق –ضمير) ،(ظلماء –رياح –وراء –نداء) ،(الدجى

ى  –يمموا) ،(صاعد –جانب –ناعٍ ) ،(طحلب –مذهب) ،(النضح –الليل –للبرق –الرعد) ،(تهدا –ثرا

 (.مأرب –ملمس )، (ملُ تش -قربوا

 :مجاورة األلفاظ ذوات الجرس الموسيقي في كثير من مواضع النص مثل -

الدجى بحر ) ،(قطائع تعطي) ،(السرايا ساكنات) ،(هذا ذو تجاريب) ،(ليله يتلعب) ،(الليل يحمي لواءه)

 ،(يهن طحلبكأن بقايا النضح ف) ،(تهدا وتلهب) ،(غراً وسيمة دراري) ،(فاض الضمير) ،(من النجم

ب جنا ) ،(صداها الرعد للبرق يصحب) ،(سنى األبواق برقه) ل فيه جوا كأن ) ،(كأنا جنودنا مجوس) ،(جوا

 (.تقدمنا نار) ،(له في ملمس النار مأرب )،(الردى قرى

 :التعم  في االستغرا 

وجدناه في وهو ما  من وظائف التكرار التعمق في االستغراق الذي يؤدي إلى الخروج عن الشعور،     

الذي يجيء في سياق  "وريالتكرار الالشع "كة ثين ذكرت أن من أصناف التكرارإشارة لنازك المالئ

شعري كثيف
 
. 

والمشاركة في  ،لقارئ للدخول في عملية االستغراقالنص قد تعمد سحب ا /ويرى الباثث أن الشاعر     

لما زادت عمقنا في االستغراق في أجواء النص كويالثظ أنه كلما ت ،لية اإلبداعية بامتالك ثق التوقعالعم

الحرف والكلمة  وذلك من خالل تكرار الجزئيات المختلفة التي تمثلت في ،قدرة القارئ على التوقع

تلك التي سبق تفصيلها والتي وجدناها تتكثف كلما اتجهنا إلى قاعدة الهرم كما أظهرت  ،والوزن والتراكيب

 .اإلثصائيةالدراسة التحليلية 

واضع ال يتوقعها وذلك بالخروج عن نمط التكرار في م ،نجد أن النص يمتلك ثق كسر التوقعكما      

إلى أن يأتي البيت  ومن ثم يعود مرة أخرى إلى أجواء التوقع بالدخول في أنماط تكرارية أخرى، ،القارئ

 جميع أنماط التكرار دون تمهيد،األخير في منظومة التدويم ويصدم القارئ وذلك بالخروج التام عن 

                                                             
 
 . 4 ص، 965 ،  ط، بغداد، مكتبة النهضة ،قضايا الشعر المعاصر ،نازك المالئكة، - 
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مما جعل القارئ يحس ما  وبالتالي يتمكن النص من إخراج القارئ من أجواء االستغراق خروجاً مفاجئاً،

 .أثسه الروم بتلك الوثبة المفاجئة التي صدرت عن جيش الترك

ت صدمة قوية في قد أثدث ،زولها المفاجئ من غير تمهيد مسبقبن (وثبنا )في نظر الباثث أن لفظة     

التي ظلت تتردد في بداية ( كأنا الوغى نار )ثيث أن عبارة ،القارئ الذي تحطمت توقعاته عندهانفس 

التي ( وثبنا )لكنه يصطدم فجأة بلفظة ،القارئ المستغرق يرددها دون شعوراألبيات السابقة جعلت هذا 

ا مهد له النص في بداية ولعل ذلك م ،مالصدمة المفاجئة التي ثدثت للرواستطاعت أن تنقل للقارئ تلك 

بعد أن تجعلها  فاألسود ال تتمكن من ضحاياها إالا بالوثبة المباغتة ،(كأنهم قطيع /كأنا أسود )تشبيهاته

ود على يعدل هجوم األس ،على القارئ المستغرق في توقعاته (وثبنا )فهجوم لفظة ،تستغرق في األمان

وذلك  ،لى جيش الروم المستغرق في أثالمهيعدل هجوم جيش الترك عكما  ،القطيع المستغرق في األمن

 :ما أكده النص في قوله

 وقاااااااااااامي فتاناااااااااااا الليااااااااااالي يحماااااااااااي لاااااااااااوا ي 

 

 وقاااااااااااامي فتااااااااااااهم ليلياااااااااااه يت     لع         ااااااااااا     

 

 توس ااااااااااادي هااااااااااا ا قاااااااااااائمي السااااااااااايف  يت قاااااااااااي

 

اااااااااااه  يتحس       ااااااااااا       وهااااااااااا ا علاااااااااااى أحالم 

 

 :دالالت تكرار التشبيه

الجندي أن تكرار شوقي ألداة التشبيه سببه أن  رأىفقد  ،النقاد إلى التشبيه في هذا النص اختلفت نظرة     

 ،يتعدد ليستوعب جميع مناثي الصورةلذلك فالتشبيه ، رقعة كثيرة األلوانالصورة التي يرسمها واسعة ال

عراء في عدد نافس بين الشبينما ينظر جابر عصفور إلى التشبيه في النص من زاوية أخرى عنوانها الت

فيرى أن شوقي قد وصل إلى الرقم القياسي لعدد التشبيهات المتتالية من خالل هذا  ،التشبيهات المتتالية

بينما تفوق البارودي على شوقي في  ،ودي والجارم وجميع شعراء اإلثياءوقد تفوق على البار ،لنصا

لذلك يرى أن بعض عناصر الصورة يبتعد عن  ،التشبيهات في إطار البيت الواثدثشد أكبر عدد من 

 .الموضوع األساسي للقصيدة ويفقد خاصية المشاكلة

مما  ،ان ال يزال يدور في فلك أبي تمامأن شوقي في تكراره ألداة التشبيه كرى أما صالح فضل في     

ً من التقليداأنه يرى يفهم منه  كما يرى أن أداة التشبيه في بعض أجزاء النص قد  ،لتشبيه في النص نوعا

واستحال تكرارها في بعض األثيان إلى لون من النشوة  ،المعنوي وذابت وظيفتها التصويريةفقدت كيانها 

 .يةالموسيق

 

 : اتمة
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وقد يفهم من معظم ما ورد  ،ل التشبيه وداللة تكراره في النصالنقاد واختلفت آراؤهم ثو نظرةتعددت      

 .ة والتقليد والتنافس بين الشعراءوأنه ينبع من دافع المباها ،تشبيه في هذا النص غايته التصويرن الأ

من خالل مالثظتنا لقيام النص أساساً على التكرار يمكننا أن نقول بأن ظاهرة التشبيه في األبيات ال و     

لذلك االقتصار على النظر إلى التشبيه ، الذي شهدناه في ما سبق وأوردناه تكاد تخرج عن منظومة التكرار

ويسلبه الكثير من الجماليات ، لمجرد يجعل النص أقرب إلى الجمودالوارد في األبيات باالعتبار البالغي ا

مة التكرار الذي ها جزءاً ال ينفصل من منظووصفأعدنا النظر إلى الظاهرة ب التي يمكن أن تنجلي إذا ما

 .يمثل أسلوب النص

استناداً إلى التحليل السابق يميل إلى ما ذكره صالح فضل من أن تكرار أداة التشبيه يستحيل  البحثو     

 ،يرية وفقدت كيانها المعنويإلى لون من النشوة الموسيقية، وأن األداة في النص قد ذابت وظيفتها التصو

 .لوزن والتركيبوذلك ما يظهر من خالل تحليل جوانب النغم المتمثلة في تكرار الحرف والكلمة وا
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا             

المقدمة
( )

 

آله وصحبه  ىث رحمة للعالمين، سيدنا دمحم وعلالمبعو ىهلل رب العالمين، وأصلي وأسلم علالحمد      

 :، وبعدأجمعين

فلقد خلب القرآن الكريم منذ نزوله ألباب العرب، وبهر عقولهم وأنظارهم؛ فأذعن أكثرهم لروعة      

ه؛ ولم يستطع أن يكتم حقا أظهره هللا على الغتفصاحته وبهم موقف العاجز أمام بيانه، ووقف المعاند من

إن " حين انجلت عن قلبه بعض الغشاوة، وزالت عن عقله بعض سحب الغباوة؛ فصدع بالحق قائال لسانه

"لما يقوله دمحم لحالوة 
( )

  . 

إن ألسلوب القرآن الكريم حالوة ال يتذوقها إال من َخلَُصْت عروبته كولد عدنان، وعال كعبه ورسخت  :نعم

البيان؛  فذلكم فقط هو من يدرك أن أسلوب القرآن الكريم قد بلغ الغاية العظمى وقدمه في علَمْي المعاني 

ً : من البالغة والفصاحة  .سرداً وسبكاً، وأسلوباً ونظما

ً على استكناه أسراره  ولما كان      ً وحديثا أسلوب القرآن الكريم على تلك الحالة توافر العلماء قديما

 . وفوائده، واستخراج درره وفرائده، ومن ثَمَّ نشأت الكثير من العلوم اإلسالمية في كنفه وبفضله

"قرآنيإنما نشأت لخدمة النص ال -بفروعها وشعابها –إن الثقافة اإلسالمية" :ولعل من قال     
( )

لم يكن  

 . مبالغاً في قوله؛ فالعلوم العربية إنما نشأت في أحضان القرآن الكريم خادمة له، ومقربة لفهمه

الذي كان في أول أمره منثوراً في " خادمة للنص القرآني علم البالغة،ويأتي على رأس تلك العلوم ال     

"كتب تفسير القرآن عند بيان إعجازه
( )

أحق العلوم بالتعلم بعد المعرفة  "–قال العسكري كما –والذي يعد 

"باهلل جل ثناؤه؛ إذ به يعرف إعجاز كتاب هللا تعالى
( )

 . 

كما يُْفَهُم  –والمفسرين قديماً وحديثاً، ألنهاومن ثَمَّ استحوذت بالغة القرآن الكريم على اهتمام العلماء      

جاز القرآني، ذلك الذي جعل ُجّل الباحثين مناط التحدي واإلع -من كالم العسكري المذكور آنفا

                                                             
لتمام مناسبتها  –شرعت في كتابة هذا البحث وجدتني ؛ فلما"الصور البالغية في القرآن الكريم "جت هذه المقدمة لبحثي الموسوم بـكنت قد دبَّ   - 

 . ، بحث غير منشور، صالصور البالغية في القرآن الكريم. أستعير معظمها مع بعض تعديل يناسب موضوعها هنا -للمقام 

 .  7 / ، السيرة النبويةابن هشام، : قائله الوليد بن المغيرة، قارن  - 

 .   ، صالتعريض في القرآن الكريمإبراهيم عبدهللا الخولي، . د  - 

 .  6، صموجز البالغةاإلمام دمحم الطاهر ابن عاشور،    - 

 ".بتصرف وتلخيص"  / ، الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هالل العسكرى - 
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والبالغيين
( )

يعدون اإلعجاز البالغي هو الوجه األصيل إلعجاز القرآن الكريم 
( )

إذ به وقع التحدي في  "،

"عصر الرسالة
( )

 . وبه تقام الحجة على الناس إلى يوم القيامة، 

الذي تنظمه وتشرف عليه  (النّقد واألدب واللّغةمؤتمر البالغة بين  ) فلما كان ذلكم المؤتمر المبارك     

في سلك ذلك اللقاء العلمي المبارك؛  جامعة الطفيلة التقنية بالمملكة األردنية الهاشمية، وددت االنتظام

؛  بالتعرف على بعض الكنايات يهدف لكشف اللثام عن بعض جماليات التعبير القرآنيألُْسِهَم فيه ببحث 

تُعَدُّ عند  –كواحدة من المعاني الثانية -إذا كانت الكناية سيما سرارها البالغية؛ الفي القرآن الكريم وأ

"أصالً من أصول الفصاحة، وشرطاً من شروط البالغة "البالغيين
( )

وجانباً جمالياً للمعاني األَُولْ  "،
( )

 "

"أبلغ من اإلفصاح "حتى غدت عندهم
(6)

. 

 يندرج تحت المحور الثاني الذي، (الكناية المهذَّبة في القرآن الكريم )كانت فكرة هذا البحث :ومن ثم     

من محاور هذا المؤتمر المبارك؛ ومراعاة لحجم البحث وشروط كتابته المقررة سلفا من اللجنة المنظمة 

 .من سورة الفاتحة إلى خاتمة سورة طهكان مجال الدراسة مقصوراً على سور القرآن الكريم 

على من أفرد هذا الموضوع ببحث أو كتاب مستقل، إال أن  -بحسب اطالعي –لم أقف: السابقةالدراسات 

البالغيين والمفسرين قدامى ومحدثين قد تكلموا عن بعض الكنايات المهذبة في القرآن، في ثنايا كتاباتهم 

 : في البالغة والتفسير وعلوم القرآن، منهم على سبيل المثال

المنتخب من كنايات  )عقد في كتابه :هـ284اس أحمد بن دمحم، المتوفى سنة الجرجاني، أبو العب - 

ً  (وإشارات البلغاء األدباء  .  بابا للكنايات الواردة في القرآن واآلثار، بأسلوب موجز في صفحتين تقريبا

 الرابع الباب خصص :هـ492هللا دمحم بن بهادر بن عبد هللا المتوفى سنة  الزركشي، أبو عبد -4

وذكر  الكريم، القرآن في والتعريض الكناية عن للحديث (في علوم القرآن البرهان )كتابه من واألربعين

 ال بما عنه والتكنية السمع في الكالم من الفاحش وترك منه، أجمل هو ما إلى اللفظ ترك :الكناية من أسباب

ً  موجز بأسلوبالكريم  القرآن في المهذبة للكنايات أمثلة وأورد الطبع، عن ينبو  . في ثالث صفحات تقريبا

نحا في النوع الرابع  :هـ999الرحمن بن أبي بكر، المتوفى سنة  السيوطي، جالل الدين عبد -3

 .لكنه كان أوجز وألخص نحو الزركشي، (اإلتقان في علوم القرآن )والخمسين من كتابه

                                                             
القاهر الجرجاني من السابقين، والشيخ الغزالي، والشيخ محمود شاكر، والدكتور عدنان زرزور، والدكتور صالح  كاإلمام عبد - 

الفتاح الشين،  عبد. ، د7، 6، ص إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الربانيلخالدي، اصالح : قارن. الخالدي من المعاصرين

 ".  وتلخيص بتصرف  "،  صـ البيان في ضوء أساليب القرآن،
تعد  -كما يرى األفاضل السابق ذكرهم، وغيرهم  –أما باقي الوجوه األخرى كاإلعجاز التشريعي، والكوني، والعلمي، والغيبي، وغيرها، فإنها    - 

 .7، صالمرجع السابقأدلة على ربانية مصدر القرآن الكريم، ال وجوها إلعجازه ألنها لم تقترن بالتحدي، صالح الخالدي، 

 .6/  خصائص التعبير القرآني وأسراره البالغية،العظيم إبراهيم المطعني،  عبد. د   - 

 .  9 ، صسر الفصاحةابن سنان الخفاجي،   - 

 .     ، صالقاهر الجرجاني من خالل الكناية واالستعارة والتمثيل المعاني الثواني عند عبدطاهر القحطاني، . د  - 

، دالئل اإلعجازالقاهر الجرجاني،  ، عبد 9 ،  مفتاح العلومالسكاكي،  :قارن -رحمهم هللا –كما صرح بذلك السكاكي والجرجاني والسبكي  -6

على إطالقه، وإنما ينبغي  –رحمهم هللا  –بيد أنه ينبغي مراعاة عدم حمل كالم األشياخ (. بتصرف) 77 /  عروس األفراح،، السبكي، 09 ص

كما قرر  ،"لغ من المجاز في مقامها وسياقهاالمجاز يكون أبلغ من الحقيقة في سياقه الذي يتطلبه، والحقيقة تكون أب "ك بالسياق والمقام؛ إذ تقييد ذل

 . 66 ، صالكناية في القرآن الكريم أحمد الحياني في بحثه، . ذلك د
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  (الكريم موضوعاتها ودالالتها البالغيةالكناية في القرآن  )في كتابه :الدكتور أحمد فتحي الحياني -2

م، عقد فيه المؤلف بابا للحديث عن الكنايات الجنسية في القرآن في   0 طبع دار غيداء، األردن، 

 7  إلى  67] إذ الصفحات من ، ولما يتيسر لي االطالع على ما كتبه في هذا الباب بعدُ؛[ورقة 0 ]نحو

 . وتيةغير قابلة للعرض عبر الشبكة العنكب[ 

نشر مجلة كلية  (األسلوب الكنائي في القرآن الكريم )في بحثها: الكريم هادي الدكتورة سندس عبد -5

ولم تذكر فيه من الكنايات المهذبة سوى  ،[صفحة   ]م، في   0 ، لسنة 97اآلداب، جامعة بغداد، العدد

 . الحرث والمس والسر، بأسلوب موجز

 (بالغية تحليلية الكريم دراسة القرآن في الكناية )رسالة ماجستير عنوانهافي  الباحثة الدرة النفيسة، -6

 00]م، في حوالي 007 ماليزيا، الحكومية، ماالنج، اإلسالمية اإلنسانية، الجامعة العلوم مقدمة إلى كلية

كنايات الباحثة الكناية وذكرت أقسامها وأسبابها، لكنها في الجانب التطبيقي أوردت ال عرفت فيها[ صفحة

فَُث إِلَى نَِسائِكُْم﴾ ﴿:القرآنية بأسلوب جد موجز ال يعدو ذكر الكناية وسببها، تقول مثال كناية عن ، الرَّ

 .وهكذا".. الجماع، وسببها أن التصريح مما يستقبح ذكره

المنشور ضمن بحوث الموسوعة ، (الكناية )في بحثه عن العظيم إبراهيم المطعني، الدكتور عبد -4

عرض فيها بعض ، م 00 ون اإلسالمية، القاهرة، ؤنشر المجلس األعلى للش ة المتخصصة،القرآني

 .7  إلى ص    الكنايات المهذبة في القرآن بأسلوب مختصر كذلك من ص

 :  لقد كان من دواعي الكتابة في هذا الموضوع إضافة لما أسلفت :أسباب اختيار الموضوع

تلك المعاني الكثيرة والفوائد الغزيرة التي يمكن استنباطها باستعمال القرآن الكريم ألسلوب الكناية مما  - 

 . يعد عامل إثراء للبالغة العربية والدراسات القرآنية

" الغائط "الرد على أولئك المتطاولين الذين زعموا وجود عبارات غير الئقة في القرآن الكريم؛ كلفظ  - 

رونه اسماً صريحاً لما يخرج في الخالءالذي ي
( )

؛ فكان في هذا البحث إجابة على ادعاءاتهم تلك، وبيان 

 . أن ما زعموه غير الئق من ألفاظ القرآن كان هو الالئق واألليق بعينه

 : خطة البحث

 : اقتضت طبيعة هذا البحث أن ينتظم في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، كما يلي

 .أسباب اختيار الموضوع وأهميته، وخطة البحث ومنهجه وتشتمل على :المقدمة

 :ويتضمن ":تمهيدي "المبحث األول

 .تتمات مهمة حول مفهوم الكناية - .            تعريف الكناية لغة واصطالحا - 

 .المراد بالكناية المهذبة في هذا البحث -     ". بإيجاز "الفرق بين الكناية والتعريض - 
                                                             

 -قارن  ،وى يطرح على المنتديات الحواريةوأكثر هذه الدعا. 67 ص ،لينتنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطمنقذ محمود السقار، : قارن - 

 www.hurras.org/vb/showthread.php?t=17034:   صفحة منتديات حراس العقيدة -مثال 
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الكناية المهذبة في القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى خاتمة سورة طه، وفيه تمهيد،  :المبحث الثاني

 . وستة عشر مطلبا

 .وتشمل أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

 .ذيَّْلُت البحث بالمراجع المستخدمة :ثم

 :يةتيتلخص منهج البحث في النقاط اآل :منهج البحث

 في سور القرآن اتبعت في هذا البحث المنهج االستقرائي التحليلي، فقمت باستخراج الكنايات المهذبة :أوالا 

ها، معتمداً في ذلك على ما ذكره العلماء، وما ظهر لي باالً للدراسة، وبينت سر التعبير الكريم المحددة مج

 .بالبحث والتأمل

ا  وذلك بالتحليل اللغوي  ؛لمكنى بها والمعاني المكنى عنهاحاولت الربط بين المعنى اللغوي لأللفاظ ا :ثانيا

 .  أللفاظ الكناية من خالل معاجم اللغة وأقوال المفسرين

ا   . رتبت الكنايات المستخرجة وفق ترتيب آيات وسور القرآن الكريم: ثالثا

ا   . بينت المعنى اإلجمالي لآلية إن تطلب األمر ذلك البيان إتماماً للفائدة: رابعا

التزامي هذا المنهج  قدر استطاعتي، فإني أردُّ ما كان في بحثي هذا من صواب إلى هللا وحده، وله  :وبعد

 .عز وجل أن يغفر لي ما وقع من خطأ أو نسيان هالفضل والمنة، وأسألُ  سبحانه
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 مبحث تمهيدي

 :الكناية لغة واصطالحا -9

كيفما  –يدور معناها( كنى )نا أن مادةاللغة وجدباستقراء أمهات معاجم  :المعنى اللغوي للكناية      

 ﴿:في قوله تعالى"  أَِكنَّةً " يت الشيء إذا سترته وغطيته، ومنهحول التغطية والستر؛ تقول كن -ركبتها

ن يَْستَِمُع إِلَْيَك َوَجعَْلنَا َعلَٰى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَن َيْفقَُهوهُ﴾ َوِمْنُهم مَّ
( )

 غطاء؛: جمع ِكنان أَيْ  فاألكنّة أي أغطية، ،

سمي بذلك ألنه يُِكّن الشيء، أي يستره
( )

لذلك المعنى وهو " الكن "بنونين من( ِكنَانَة   )؛ ومن ثم قيل لها

الستر
( )

"للشيء يتكلم به الشخص ويريد غيره "من هذا المعنى المحسوس( الكناية )؛ فاشتقت
( )

كأنه ، 

لما فيها من ستر وعدم تصريح باالسم " كُنى "كما قيل للكُنىيغطي ويستر المعنى األصلي وال يصرح به، 

العلم، فكأن كُْنيَةَ الشَّْخص َستََرْت اسمه العلم وَغطَّتْه
( )

 . 

 :المعنى االصطالحي

 :يتفي تحديد مفهومها على النحو اآللقد تعددت تعريفات البالغيين للكناية تبعاً الختالفهم      

هي أن يعبر المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ  :"بعض فوائدها فقالجهة من عرفها ابن أبي األصبع  -

"الحسن، وعن الفاحش بالطاهر
(6)

 . 

اللفظ الدال على معنيين مختلفين حقيقة ومجازا من غير واسطة، ال على جهة  "واختار العلوي تعريفها بـ -

"التصريح
(7)

. 

التصريح بذكر الشيء إلى ذكر الزمه لينتقل الذهن هي ترك  ":تعريف العلوي عرفها المدني فقالوبنحو  -

"منه إلى الملزوم المطوي ذكره
(0)

. 

"هي لفظ أْطِلَق وأِريد به الزم معناه، مع جواز إرادة المعنى األصلي:" وقال القزويني
(9)

. 

ات معنى أن يريد المتكلم إثب" ية أكثر البالغيين فقد عرفها بـأما الجرجاني الذي سار على تعريفه للكنا -

من المعاني فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى لفظ آخر موضوع لمعنى آخر هو 

تاليه، وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليالً عليه
( 0)

"
(  )

. 

                                                             
 .   : األنعام  - 

 .  0/69، التحرير والتنويرالطاهر ابن عاشور،   - 

معجم المصطلحات ، أحمد مطلوب، 0 : ص( كني )، مختار الصحاح، الرازي،   7 : ، ص(كني ) ،القاموس المحيطالفيروزابادي،   - 

 .    / ،ـالبالغية وتطورها
، ابن فارس، "كنى "   / ، العين، الخليل بن أحمد، "كنى "   /  ،لسان العرب، ابن منظور، "كنى "77  /6،لصحاحالجوهري، ا  - 

 ".  كنو " 9  / ، مقاييس اللغة

 .09 ، صمفتاح العلومالسكاكي،   - 

 .    ، صتحرير التحبيرابن أبي األصبع المصري،   -6

 .  7 / ، الطرازيحي بن حمزة العلوي اليمني،   -7

 . 60 / ، معجم المصطلحات البالغيةأحمد مطلوب، : نقال عن، 5/309، أنوار الربيع، المدني  -0

 . 0  ، صاإليضاحالخطيب القزويني،    -9

 .خر الموضوع للمعنى اآلخر عن المعنى الذي يريدهفظ اآلأن يعبر بذلك الل :يعني  -0 

 .66، صدالئل اإلعجاز عبد القاهر الجرجاني،  -  

http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=613#a3
http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=613#a3
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أن ليس في كتب  "دق وأجمع تعاريفها حتى صرح بعضهمويُعَدُّ تعريف الجرجاني للكناية من أ      

"البالغة المتأخرة أروع منه
( )

. 

 :تتمات مهمة حول مفهوم الكناية -4

 : العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي -

ذا كانت في اللغة مشتقة من نالحظ أن ثمة عالقة وثيقة بين معنى الكناية لغة واصطالحا؛ ألنها إ     

قد أُْجري ( الكناية )يكون هذا المصطلح( شيء إذا سترتهكنيت ال )بحيث يمكن أن تقول -كما أسلفنا –الستر

 . ما يدل على معنى آخر يستر فيه المتكلم معنى ويُْظِهرُ  على نوع من الكالم

اشتراط داللة المكنى به على المكنى عنه يزيل الخلط المتوهم بين الكناية والتورية -
( )
 : 

ً بين الكناية والتورية، عدَّ       لما كان الستر واإلخفاء، أو العدول عن لفظ إلى لفظ آخر، معنى مشتركا

الكاف والنون والحرف المعتل يدل  "قاييسه أنالكنايةَ توريةً؛ كابن فارس الذي صرح في مبعُض اللغويين 

"على تورية عن اسم بغيره
( )

يت عنه بغيره :"، وابن منظور القائل "َكنَيت عن األَمر وَكنَْوت عنه إِذا ورَّ
 

( )
ومن ثم اشترط بعض اللغويين، 

( )
داللة المكنى به على المكنى عنه: 

(6)
زاً للكناية عن غيرها من تميي 

اللفظ في الكناية أشبه ما يكون بالمكسو بثوب رقيق يشف " إذ مع تلك الداللة المشترطة يصير األساليب؛

ى عنه فيكون كالمكسو بكساء ساتر يستره ويخفيه؛  عما تحته؛ فال هو مستور، وال هو عار، أما المورَّ

"واإليهام والتضليلولهذا يعمد إلى التورية عند إرادة اإلخفاء 
(7)

أما مع اإلطالق وعدم اشتراط ذلك ، 

الكناية حينئذ بغيرها  فإنه يفهم من الكناية مجرد العدول عن لفظ إلى غيره؛ فتختلط :المعنى الجامع

"كالتورية
(0)

. 

 ": بإيجاز "الفرق بين الكناية والتعريض -3

ً دقيقا يُعَدُّ الزمخشري أول من فرق بين الكناية والتعريض"      ً علميا "تفريقا
(9)

وذلك في الوقت الذي  ،

عدهما فيه بعض البالغيين
( 0)

ح  "تقارب الشديد بينهما؛ ألن كليهمانظرا لل كأنهما أسلوب واحد  ال يصرَّ

                                                             
 .09 ، ص (البديع -البيان فنون بالغية) أحمد مطلوب، .د -  

داللة اللفظ عليه خفية؛ فيريد المتكلم  ،داللة اللفظ عليه ظاهرة، واآلخر بعيد، أحدهما قريب لم لفظا مفردا له معنيان،يذكر المتكأن  :التورية  - 

معجم المصطلحات أحمد مطلوب، : ينظر. وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك أولالمعنى البعيد ويوري عنه بالمعنى القريب فيتوهم السامع مع 

 .     0 /  ،البالغية

 ".كنو" 9  /  مقايس اللغة، ابن فارس،  - 

 .  ، ورى09 /  ، لسان العربابن منظور،   - 
، الخليل بن    /  " كنى "،لسان العرب، ابن منظور، 9  / ،"كنو "مقاييس اللغة، ابن فارس، :قارنكالخليل، وابن فارس، وابن منظور،   - 

 .   / " كنى" ،العينأحمد، 

ا :" والمكنى عنه؛  كما في قوله تعالىأن يكون ثمة عالقة أو وصف جامع بين المكنى به  :يعني  -6 " فََكِرْهتُُموهُ  أَيُِحبُّ أََحُدكُْم أَن يَأْكَُل لَْحَم أَِخيِه َمْيتا

مزيق أعراضهم، وال شك أن تمزيق ألن الغيبة إنما تكون بذكر معايب الناس وبيان مثالبهم وت" فثمة مناسبة ومالءمة شديدة للمعنى؛ [   :الحجرات]

 .   0 / ، الطرازالعلوي، " العرض مماثل ألكل اإلنسان لحم من يغتابه؛ ألن أكل اللحم تقطيع له وتمزيق ألوصاله

 .   0 ، ص مرجع سابقالحياني،   -7

 .0 ، صمرجع سابق ، نقال عن الحياني،0  ، صالكنايةدمحم جابر فياض،   -0

 .  7  ، صالبالغة القرآنية في تفسير الزمخشريدمحم أبو موسى، . شيخ البالغيين د  -9

 .90 ص مفتاح العلوم، :ينظر، كالسكاكي الذي جعله طريقا من طرقها  -0 

http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=613#a3
http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=613#a3
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"فيه باللفظ الدال على المعنى المقصود
( )

، بيد أن عدم التصريح المشار إليه ال يجعلهما شيئا واحداً؛ إذ ثمة 

 :يأترق بينهما يمكننا إجمالها فيما يأوجه للف

دون ارتباط بموقف محدد أو سياق معين، أما  أن ثمة تالزم بين المعنى األصلي والثانوي في الكناية، -

تعريض فأساسه الموقف الخاص الذي يقال فيه الكالم، ومن ثم يكتفى فيه بقرائن الحالال
( )

، كما يمكننا أن 

"إن داللة الكناية لفظية وداللة التعريض سياقية" نعبر عن ذلك بصيغة أخرى فنقول
( )

. 

أن التعريض ال يأتي في اللفظ المفرد البتة، وإنما يأتي مع اللفظ المركب " -
( )

؛ ألن داللته استتباعية ال 

ال يفهم من صريح القول وإنما من لحنه، ومن ثم كان  داللة فحوى ال داللة منطوق، فهو: لفظية، يعني

أخفى من الكناية واحتيج في فهمه إلى فطنة وذكاء السامع
( )

. 

 :المراد بالكناية المهذبة في هذا البحث ومدى شيوع هذا المصطلح -2

كل كناية كان داعيها تحسين الكالم وتهذيبه؛ بترك لفظ قبيح إلى ما هو  نَى بهاهنايُعْ  :الكناية المهذبة -

منه من ألفاظ تنبو عن السمع إلى ما يرغب فيه السامع وال يخجل منه  اأجمل منه، أو ترك ما يُْستََحي

المتكلم، وقد عد الزركشي ذلك من عادة القرآن
(6)

. 

 :مدى شيوع هذا المصطلح عند البالغيين -

منهم على ( الكناية المهذبة )لقد وقفت على بعض المواضع التي استخدم فيها بعض البالغيين مصطلح     

 :  سبيل المثال

"إنها كناية مهذبة طاهرة ":ا يَأْكُاَلِن الطَّعَاَم﴾ قالَكانَ ﴿:في قوله تعالى :المطعني
(7)

 . 

"هو تعبير بالكناية المهذبة ":قال افِِحيَن﴾ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمسَ  ﴿:في قوله تعالى :الصغير
(0)

  . 

"إنه كناية مؤدبة مهذبة ":فَأْتُوا َحْرثَكُْم﴾ قالت ﴿:في قوله تعالى :سندس هادي
(9)

 . 

في استخراج  -بعون هللا تعالى -الذي فرضه علينا سياق البحث نبدأ :وبعد هذا التمهيد الموجز      

، وبيان سر [من سورة الفاتحة إلى خاتمة سورة طه ]الدراسةة من السور الكريمة مجال الكنايات المهذب

التعبير بها، معتمداً في ذلك على ما ذكره العلماء، وما ظهر لي بالبحث والتأمل، سائالً المولى عز وجل 

 .  التوفيق والقبول

 المبحث الثاني

                                                             
 . 6  ، ص علم البياندوي طبانة، ب - 

 .   ، صالبالغة العربيةالميداني،   - 

 .  ، صالتعريض في القرآنالخولي،   - 

 .7 / ، المثل السائر، ابن األثير  - 

 .بتصرف وتلخيص   ، 9 ، صمرجع سابقالخولي،   - 

 .   0 / ، البرهان في علوم القرآنالزركشي،   -6

 . 6  ، الموسوعة القرآنيةالعظيم المطعني،  عبد. د  -7

 .    7، صمجاز القرآندمحم حسن الصغير، . د  -0

 .  ، صاألسلوب الكنائي في القرآن الكريمالكريم هادي،  سندس عبد. د  -9

http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=613#a3
http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=613#a3
http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=613#a3
http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=613#a3
http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=613#a3
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 الكناية المهذبة في القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى خاتمة سورة طه 

 :علة تهذيب الكالم وتحسينه عن طريق الكناية: تمهيد

لما ذََكْرُت في الصفحات السابقة أن الكناية المهذبة تعني تهذيب الكالم وتحسينه بترك لفظ قبيح إلى ما      

فيه السامع وال يخجل منه منه من ألفاظ تنبو عن السمع إلى ما يرغب  اهو أجمل منه، أو ترك ما يُْستََحي

ما علة التكنية عن األلفاظ : كان من المهم أن نجيب بين يدي هذا المبحث عن سؤال حاصله ؛المتكلم

 ؟ القبيحة أو ما يستحى منها بغيرها من األلفاظ الحسنة

لما كان للمعاني وجود في أفهام المتصورين لها، ووجود آخر  إنه :ولإلجابة عن ذلك أقول وهللا أستعين

في األلفاظ الدالة عليها
( )

؛ كان التلفظ بالشيء داعيا للذهن إلى عرض صورة المتلفظ به وتخيله؛ إذ 

"ُصَور  حاصلة في األذهان عن األشياء الموجودة في األعيانالمعاني "
( )

. 

 وأهذب؛ أحسن بلفظ عنه التكنية إلى الُمْستَْهَجن  أو القبيح باللفظ التصريح عن اإلعراض كان :ثم ومن

 .   صورته استعراض أو عنه المكنى القبيح المعنى ذلك تصور عن السامع ذهن لصرف

 منه ويخجل عنه السامع يرغب الذي المستهجن اللفظ ترك :القرآنية الكنايات بعض داعي كان: وعليه

 بنحو تركه وعن بالمراودة، طلبه وعن والتغشي، اللباس،: بنحو الجماع عن كالتكنية المتكلم إلى غيره،

بالفرج آلته االعتزال، وعن
( )

 كالتكنية منه، أجمل هو ما إلى القبيح اللفظ ترك :اآلخر البعض داعي وكان، 

 الستحضر الذهن له؛ الموضوع بلفظه المعنى هذا ذُِكر لو بأكل الطعام؛ إذ اإلنسان من الخارج الحدث عن

 . تشمئز منه النفوس، وتنفر عنه الطباع السليمة قبيح أمر صورة ذلك الخارج من اإلنسان، وهو

الكنايات  واعلم أن األصل في:" سر تلك الكنايات المهذبة فقال -رحمه هللا –وقد لخص الجرجاني     

تدل عليها  نحو قضاء الحاجة والجماع بألفاظ تعبير اإلنسان عن األفعال التي تستر عن العيون عادة من

يرادها على جهتها، وتحرزا عما وضع ألجلها؛ إذ الحاجة إلى ستر أقوالها غير موضوعة لها تنزها عن إ

"كالحاجة إلى ستر أفعالها؛ فالكناية عنها حرز لمعانيها
( )

 . 

 :الكناية عن الجماع بالرفث، واللباس، والمباشرة :المطلب األول

يَاِم  ﴿:قال تعالى      فَثُ أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الّصِ ُ أَنَّكُْم كُْنتُْم  ِلبَاس  إِلَى نَِسائِكُْم هُنَّ  الرَّ لَكُْم َوأَْنتُْم ِلبَاس  لَُهنَّ َعِلَم َّللاَّ

ُ لَكُْم َوكُلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَتَ  بَاِشُروهُنَّ تَْختَانُوَن أَْنفَُسكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم فَاآْلَن  َبيََّن َواْبتَغُوا َما َكتََب َّللاَّ

يَاَم إِلَى اللَّْيِل َواَل تُبَا وا الّصِ ِشُروهُنَّ َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي لَكُُم اْلَخْيطُ اأْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ

ُ آيَا ِ فَاَل تَْقَربُوَها َكذَِلَك يُبَيُِّن َّللاَّ  [.     07 : البقرة] لنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن﴾تِِه لِ اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحدُودُ َّللاَّ

                                                             
 .   ، بتصرف455سر الفصاحة، صابن سنان الخفاجي،   -9

 . 980ص ، منهاج البلغاء وسراج األدباء،حازم القرطاجني  -4

 . كما سيأتي مفصال في موضعه إن شاء هللا تعالى  - 

 . ، ص األدباءالمنتخب من كنايات البلغاء وإشارات الجرجاني،   - 
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ن المسلمين كانوا إذا أمسوا حل لهم أ:" يرتبط ارتباطا وثيقا بسبب نزولها؛ وذلك :معنى هذه اآلية     

بعد باشر  -رضي هللا عنه -يرقدوا، ثم إن عمراألكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء اآلخرة أو 

"واعتذر إليه فقام رجال فاعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت -ملسو هيلع هللا ىلص -يفندم وأتى النبالعشاء؛ 
( )

. 

كل كالم يستحيا من : ويعني مشتق من رفَث َيْرفُِث ويرفُث رْفثاً،: الرفث :الكناية عن الجماع بالرفث

التصريح بما يكنى عنه من أمر إن أصله قول الفحش أو : ه، وأصله الرفث وهو الجماع، وقيلإظهار

النكاح، سواء كان بالفرج أو العين أو اللسان؛ فيكون في الفرج بالجماع، وفي العين بالغمز للجماع، وفي 

اللسان بالمواعدة به
( )

الجماع ال يكاد يخلو من  "اآلية موضع الدراسة بالجماع؛ إذ ، ومن ثم فسر الرفث في

"الرفث
( )

﴾فَاَل َرفََث َواَل فُسُوَق َواَل ِجدَاَل فِي اْلَحّجِ  ﴿:كما فسر في قوله تعالى ،
( )

" ال جماع "بمعنى

كذلك
( )

. 

وتأكيد على أنه  ،داللة على معنى اإلفضاء والوصول" إلى" ية الرفث إلى النساء في اآلية بـوفي تعد     

هنا بمعنى الجماع،  ثم إنه لما كان شامال لكل ما يكون بين الرجل والمرأة من التعريض بالجماع أو 

المغازلة ونحوهما
(6)

كان التمايل العملي إلى النساء من المغازلة والمداعبة ونحوهما إذا كان على غير  "؛ 

 ً "الشرع  كان قبيحاً وفاحشا
(7)

اسب بين هذا المعنى وبين أصله اللغوي الذي هو قول يكون ثمة تن :وعليه؛ 

إذا كان حديثكم هنا عن : الفحش من ناحية، وإجابة عما يمكن استشكاله هنا من ناحية أخرى بأن يقال مثال

الذي يدل في أصل وضعه على قول " الرفث "الكناية المهذبة؛ فما سر التكنية عن الجماع هنا بـ

 ؟ األخرى كالتغشية والمباشرة ونحوهما الفحش، دون غيره من األلفاظ

إن إيثاره هنا على ما كنى به عنه في جميع القرآن من التغشية ونحوها، لإلشارة إلى أن التمايل  :قلت

كان حسنا وإال العملي إلى النساء أو ما يمكن أن نعبر عنه بمقدمات الجماع قوال أو فعال إن كان مشروعا 

"ُوِجدَ منهم قبل اإلباحة، ولذا سماه اختيانا فيما بعد اهم  ذلك الفعل لَمَّ استقبح من "كان قبيحا، ومن ثم
(0)

    . 

الستر والمخالطة  "التي يدور معناها على" لبس "للباس مادتها :الكناية عن الجماع باللباس

"والمالبسة
(9)

لجسد  لما فيه من ستر ومخالطة ومالبسة"  لباس البدن" وهذه المعاني متحققة في نحو، 

أي تمتعت بها " لبست المرأة ":للداللة على الجماع؛ فقالوا" بسل "البسه، والعرب تستعمل مادة

                                                             
، وحديث قيس بن صرمة عند البخاري عن البراء بن عازب يؤكد ذلك، 0  / ، البحر المحيط، أبو حيان، 0 ، ص أسباب النزولالواحدي،   - 

يَ :" الصوم، باب قول هللا تعالى :، كصحيح البخاري فَُث إِلَى نِسَائِكُمْ أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الّصِ  .    0 ح، "اِم الرَّ
 ".   رفث "، لسان العربابن منظور،   - 

 . 0 / إرشاد العقل السليم،أبو السعود،   - 

 . 97 :البقرة  - 

 .   6/ ، روح المعاني، األلوسي  - 

 ".   رفث " 07 / ،  التحقيق في تفسير القرآن، رفث، المصطفوي، العربلسان ابن منظور،   -6

 .   بتصرف وتلخيص" رفث " 07 / ، التحقيق في تفسير القرآنالمصطفوي،   -7

 .  00 /0 ، التحقيق في تفسير القرآن ،  المصطفوي، 6/ ، روح المعاني، األلوسي -0

 .  0 / إرشاد العقل السليم،أبو السعود،   -9

 ". لبس "، لسان العربابن منظور،   -0 
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ولما كانت هذه المعاني كلها من الستر والتمتع والمخالطة متحققة في حالة الجماع؛ إذ كل واحد من 

الزوجين يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور
( )

في جماعهما عن أعين الناس ، أو أنهما يستتران
( )

أو  ،

أن كل واحد منهما لصاحبه كاللباس؛ لما يكون بينهما من معانقة واشتمال كل منهما على اآلخر
( )

كان  ؛

﴾هُنَّ ِلبَاس  لَكُ  ﴿:قوله تعالى  . كناية عن الجماع، ْم َوأَْنتُْم ِلبَاس  لَُهنَّ

الذهن عن تصور حالة الجماع المستهجنة من هو صرف  :والسر في التكنية عن الجماع هنا باللباس

السامع من ناحية؛ ولإلشارة إلى تلك العالقة التكاملية بين الزوجين؛ وأن كل واحد منهما مخلوق لآلخر؛ 

 .  ويمنعه من الفجور من ناحية أخرى ،ويشتمل عليه ،يعانقه ،فهو كاللباس بالنسبة لصاحبه

 اهر جلد اإلنسان، ومباشرة المرأة، والبَشرة ظ"بشر "مادتهاالمباشرة : الكناية عن الجماع بالمباشرة

مالمستها والتمتع ببشرتها
( )

وبين الجماع الذي يستلزم إلزاق " بشر "، ولتلك العالقة  بين المعنى اللغوي لـ

البشرة بالبشرة
( )

 . عن الجماع ﴾بَاِشُروهُنَّ  ﴿كني بـ 

من تعبير مهذب ال ينبو عن السمع، وال يخدش الحياء من ناحية، وما فيها من  :تلك الكنايةلوال يخفى ما 

 . إشعار بحاجة كل من الزوجين إلى اآلخر في تلك العالقة التكاملية من ناحية أخرى

 :الكناية عن الجماع باإلتيان وعن تركه باالعتزال وعدم الِقربان :يلمطلب الثانا

اْلَمِحيِض قُْل هَُو أَذًى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض َواَل تَْقَربُوهُنَّ َحتَّى يَْطُهْرَن َويَْسأَلُونََك عَِن  ﴿:قال تعالى

ابِيَن َويُِحبُّ  َ يُِحبُّ التَّوَّ ُ إِنَّ َّللاَّ ْرَن فَأْتُوهُنَّ ِمْن َحْيُث أََمَركُُم َّللاَّ ِريَن﴾ فَإِذَا تََطهَّ اْلُمتََطّهِ
(6)

. 

ً فـي بـيت، وال  "ط بسبب نزولها، وذلكمرتب :معنى اآلية أن أهل الـجاهلـية كانوا ال يساكنون حائضا

يؤاكلونها، وال يشاربونها، فعّرفهم هللا بهذه اآلية أن الذي علـيهم فـي أيام حيض نسائهم أن يجتنبوا 

جماعهّن فقط دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن
(7)

. 

عزل : الذي تدل على مطلق التنحية، يقال" عزل"من اْعتَِزلُوا﴾ ﴿:ع باالعتزالالكناية عن ترك الجما

هو بمعزل عن أصحابه أي في ناحية عنهم: اإلنسان الشيء يعزله عزال إذا نحاه في جانب، ويقال
(0)

؛ بيد 

اْعتَِزلُوا﴾ هنا قد دخل معناها التخصيص بسبب نزول اآلية، وصحيح السنة ﴿ أن
(9)

إذ ليس المراد بها تمام  

 -العزلة عن النساء كما كان يفعل أهل الجاهلية، وإنما المراد ترك جماعهن فحسب، كما أن وضع الظاهر

                                                             
 .  0 / إرشاد العقل السليم،، أبو السعود، 0  / ، الكشافالزمخشري،   - 

 . 69 / جامع البيان،الطبري،   - 
 .  6/ روح المعاني،، األلوسي - 

 . 97 / ،مرجع سابق، المصطفوي، "بشر "، 9 ص ،المصباح المنير، الفيومي ، 6  ،ص الصحاح  مختارالرازي،   - 

 .  00 / ، البرهان في علوم القرآن، الزركشي،  6/ ، روح المعاني، ، األلوسي 0 / إرشاد العقل السليم،أبو السعود،   - 

 .   : البقرة  -6

 .   6/ ، روح المعاني، األلوسي، 00 / جامع البيان،الطبري،   -7

 .       / ، التهذيب، األزهري،    /0، التحقيق في التفسيرالمصطفوي،   -0

صلى هللا  -أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها؛ فسأل أصحاب النبي -رضي هللا عنه -لما رواه مسلم عن أنس  -9

".  الحديث... اصنعوا كل شيء إال النكاح :" -ملسو هيلع هللا ىلص -فقال رسول هللا ..." ويسألونك عن المحيض :" فأنزل هللا تعالى -عليه السالم -النبي -عليه وسلم

 .  09 جواز غسل الحائض رأس زوجها، ح: ، كتاب الحيض، بابصحيح مسلم
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اْعتَِزلُوا﴾ هنا كناية عن ترك الجماع  فحسب؛ لئال يُتََوهََّم غيره  موضع ضميره يؤكد أن ﴿ -المحيض

أصال
( )

 . 

﴾ ﴿:ِقْربَانالكناية عن ترك الجماع بالنهي عن ال قُرب : الذي هو خالف بَعُدَ، يقال" قَُربَ  "من تَْقَربُوهُنَّ

مقاربة األمر، تقول ما قربت هذا األمر إذا لم تلتبس به: يقُرب قُرباً، والِقراب
( )

والنهي عن الِقربان في  ،

فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي  ﴿من األمر فيم السابق المستفاد تقرير للحك، َربُوهُنَّ َحتَّى يَْطُهْرَن﴾َواَل تَقْ  ﴿:قوله تعالى

وفيه كذلك بيان لغاية االعتزالعتزال يلزمه النهي عن القربان، ألن األمر باال اْلَمِحيِض﴾؛
( )

إذ تقييده  "؛ 

فِي اْلَمِحيِض﴾؛ وترتبه على كونه أذى يفيد تخصيص الحرمة بذلك الوقت، ويفهم منه عقال  ﴿:بقوله تعالى

"انقطاعها بعده
( )

. 

"النهي عن قربانهن ال القرب منهن "َواَل تَْقَربُوهُنَّ َحتَّى يَْطُهْرَن﴾  ﴿:كما يستفاد من قوله      
( )

عدم "أي  ،

﴾ كناية عن ترك جماعهن القرب من موضع المجامعة أي الفرج، ومن ثم كان ﴿و اَل تَْقَربُوهُنَّ ََ   . 

من تهذيب  :باألمر باالعتزال والنهي عن القربان ولعله ال يخفى علينا ما في التكنية عن ترك الجماع

وعدم مباشرتهن في موضع الدم أو  "﴾ من تأكيد األمر باعتزالهن....َواَل تَْقَربُوهُنَّ  ﴿وعدم ابتذال، وما في 

"ما قرب منه
(6)

تنزهاً وبعداً عن الضرر من ناحية، وحتى ال يؤدي إلى الوقوع في المحظور من ناحية  ،

 . أخرى

زال هي ﴾ بصيغة المبالغة يدل على أن غاية االعت...فَإِذَا تََطهَّْرنَ  ﴿:قوله تعالى: الكناية عن الجماع باإلتيان

، إذ صيغة وليست  مجرد انقطاع الدم كما يرى الحنفية -كما يرى الشافعية –االغتسال بعد انقطاع الدم

ْرَن﴾ يستفاد منها الطهارة الكاملة، وال ﴿المبالغة ال، طهارة الكاملة للنساء عن المحيض تكون باالغتستََطهَّ

ْرَن﴾ وذلك يقو ﴿:َحتَّى يَْطُهْرَن﴾ على قراءة التشديد ﴿ومن ثم ُحِملت قراءة التخفيف كون المراد بقراءة  يتََطهَّ

كاملة مستفادة من قراءة  :أوالهما: التخفيف الغسل ال االنقطاع؛ وجمع بين القراءتين بأن ثمة غايتان

أن حرمة الجماع قبل : ناقصة مستفادة من قراءة التخفيف، ومن هاتين الغايتين يستفاد :والثانيةالتشديد، 

انقطاع الدم أشد منها عما بعده وقبل االغتسال
(7)

 . 

أَتَْيته أَتْياً : إذ يقال( المجيء، والفعل، وإتيان الشيء من جهته )ا كان اإلتيان في اللغة فيه معنىفلم :قلت

أي فعَلَه: وأَتَى األَْمرَ  وأَتَى فالن األَمَر من مأْتاهُ أَي من جهتِه َوَوْجهه الذي يُْؤتَى منه، وإِتْياناً أي ِجئْته؛
(0)

 

ولما كانت هذه المعاني من المجيء والفعل وقصد الشيء من جهته متحققة في عملية الجماع؛ فالرجل 

                                                             
 .      7/ ، روح المعاني، األلوسي: أعني العزلة التامة كما كان يفعل أهل الجاهلية، ينظر  - 

 .        /9،التحقيق في التفسيرالمصطفوي،   - 

 .    اع الدم عند أبي حنيفة ، واالغتسال بعد انقطاعه عند الشافعية، كما سيأتيانقط: التي هي  - 

 .، بتصرف 7/ ، مرجع سابق، األلوسي  - 

 .       / ،إرشاد العقل السليمأبو السعود،   - 

 ".    بتصرف وتلخيص" 6  /6،التفسير الكبيرالرازي،   -6

 .               / ، روح المعاني، األلوسي  -7

 .   ، أتىلسان العربابن منظور،   -0
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ُ﴾ كناية عن  ﴿منه ويفعل معها، كانت ىالذي تؤتجيء زوجته قاصدا الموضع ي فَأْتُوهُنَّ ِمْن َحْيُث أََمَركُُم َّللاَّ

جامعوهن من المأتى الذي أحله هللا لكم وهو القُبُلْ : ِحّلِ مجامعتهن بعد انتفاء المانع، ويكون المعنى
( )

. 

رة من ناحية، ورفع لقيمة المرأة من تهذيب للعبا :ولعله ال يخفى علينا ما في التكنية عن الجماع باإلتيان

 .بجعلها مرغوبا فيها؛ فهي التي تُْؤتَى ويَُجاُء إليها من ناحية أخرى

ِحمْ : المطلب الثالث  :الكناية بالحرث عن القُبُِل أو الرَّ

اَلقُوهُ َوبَِشِّر فَأْتُوا َحْرثَكُْم أَنَّٰى ِشئْتُْم َوقَِدُّموا أِلَنفُِسكُْم  نَِساُؤكُْم َحْرث  لَّكُمْ  ﴿:قال تعالى َ َواْعلَُموا أَنَّكُم مُّ َواتَّقُوا َّللاَّ

 .[   : البقرة] اْلُمْؤِمنِيَن﴾

أن اليهود كانوا يزعمون أن من أتى امرأته في قبلها من  "مرتبط بسبب نزولها؛ إذ روي: معنى اآلية

ِمْن فَأْتُوهُنَّ  ﴿:تعالى فكانت كالبيان لقوله آلية؛فنزلت ا -ملسو هيلع هللا ىلص -دبرها يأتي ولده أحول؛ فذُِكر ذلك لرسول هللا

﴾ُ جامعوهن كيفما شئتم مقبلين أو مدبرين شريطة أن يكون جماعكم من المأتى الذي : يعني ،َحْيُث أََمَركُُم َّللاَّ

أحله لكم وهو القُبُلْ 
( )

. 

ألنها مزدرع للولد، وتشبيه للنطفة التي تشبيه للزوجة بالحرث؛  فيه: نَِساُؤكُْم َحْرث  لَّكُْم﴾ ﴿:وقوله تعالى

نَِساُؤكُْم َحْرث  لَّكُْم﴾ أي مواضع حرث لكم ﴿ا لالستيالد بالبذور؛ فيكون معنىتلقى في رحمه
( )

، ويكون 

فَأْتُوا َحْرثَكُْم﴾موضع طلب الولد، فيصدق على الرحم كمستقر الولد، أو الفرج كسبب  ﴿المراد بالحرث في

فَأْتُوا َحْرثَكُْم﴾ كناية عن الجماع ﴿آية ونإلى االستيالد، وتك
( )

. 

وبُْعد عن اللفظ الصريح الذي  ،فضال عما فيها من تهذيب للعبارة: والتكنية عن موضع الولد بالحرث

رؤيتها  "متها، إذ تشبيهها بالحرث يفيد أنإشعار بقيمة المرأة ورفع لكرايستهجنه السامع، فإن فيها كذلك 

"للنفس كالزرعتوجب ابتهاجا ومسرة 
( )

من ناحية، وأن على زوجها أن يحرص عليها ويرعاها كرعايته  

 . حرثه وحرصه عليه من ناحية أخرى

 :الكناية بالنكاح عن الجماع: ابع المطلب الر

أَْن يَتََراَجعَا  فَإِْن َطلَّقََها فاََل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعدُ َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ فَإِْن َطلَّقََها فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما ﴿:قال تعالى

ِ يُبَيِّنَُها ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن ﴾ ِ َوتِْلَك ُحدُودُ َّللاَّ  [0  :البقرة]إِْن َظنَّا أَْن يُِقيَما ُحدُودَ َّللاَّ

خلت أغصانُها، وحكى قولهم تناَكَحت األشجار، أي تدا: يعني المداخلة ولزوُم الشيِء، ومنه :النكاُح لغة

يعني أصاَب منها  ،"نََكَحها ":وقوِلهم بُْضعُها؛، "الدُّبُر "و، "القُبُل "على وزن، "نُكُح المرأةِ " الفراء قولهم

                                                             
 .            / ، مرجع سابق، أبو السعود  - 

 .           / ، مرجع سابق، أبو السعود  - 

 .             9  / ،التحقيق في التفسيرالمصطفوي،   - 

 .           / ، مرجع سابق، أبو السعود  - 

            .          9  / ، مرجع سابقالمصطفوي،   - 
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أي أصاَب َكبِدَه: موضع النكاح، نحو َكبَده
( )

ولذا ذهب قوم  إلى أن النكاح حقيقة  في الوطء، بينما قال  ،

وُمحال  أن يكوَن : إنه حقيقة في العقد، ورجح الراغب أنه في األصل للعقِد ثم استُِعيَر للِجماع، قال: آخرون

باِحهم تعاِطيه، في األصِل للجماعِ ثم استُعير للعقد، ألنَّ أسماَء الجماعِ كلَّها كنايات  الستقباِحهم ِذْكَره كاستق

وُمحال  أن يستعير َمْن ال يقِصدُ فُحشاً اسَم ما يستفظعونه ِلما يستحسنونه
( )

.
 

الَوْطِء، وعلى العَْقد كسبب إلى الوطء النكاح يطلق على :إذا
( )

؛ لكنه لما غلب استعماله بمعنى العقد شرعاً 

ً فَعُدَّ  صار فيه حقيقة شرعية؛ حقيقة في الجماع مجاز في  ولغة جماع،حقيقة في العقد مجاز في ال شرعا

العقد
( ) ،

نََكَح : أرادوا عقدَ عليها، وإذا قالوا" نكح فالن  فالنةً " إذا قيل: نهما بفرق لطيف، فقالواوفرقوا بي

 .امرأتَه أو زوجته فال يريدون غير المجامعَةِ 

"تذوقي عَُسيلته ويذوق عَُسيلتك ال حتى"... :المرأة رفاعة القرظي -ملسو هيلع هللا ىلص -وعلى قوله      
( )

يُْفَهُم أن  ،

 .المراد بالنكاح في اآلية هنا االثنين معا، أعني العقد والجماع

ألنه إذا كان  ! غير الئق" النكاح "يكون فيما أسلفنا رد على من زعموا أن استعمال القرآن للفظ  :ومن ثم

، يكون العدول عن لفظ الجماع "مجازا "الجماع، وبمعنى "حقيقة "ستعمال الشرع للنكاح بمعنى العقدا

 .الذي يستهجنه السامع إلى لفظ النكاح أهذب وأليق

 : عن الجماع رالكناية بالسّ : المطلب الخامس

ْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء أَْو أَْكنَْنتُْم فِي أَْنفُِسكُْم  ﴿:قال تعالى ُ أَنَّكُْم َواَل ُجنَاَح َعلَْيكُْم فِيَما َعرَّ عَلَِم َّللاَّ

َ النِّ  ا إاِلَّ أَْن تَقُولُوا قَْواًل َمْعُروفًا َواَل تَْعِزُموا عُْقدَة َكاحِ َحتَّى يَْبلَُغ اْلِكتَاُب َستَذْكُُرونَُهنَّ َولَِكْن اَل تَُواِعدُوهُنَّ ِسرًّ

 [.   :البقرة] ﴾....أََجلَهُ 

ى ح بطلب الزواج من المتوفعدم صبر الرجال عن التصري -عز وجل -لما علم هللا :المعنى العام لآلية

عنها زوجها أو البائنة أثناء العدة، أباح لهم التلميح دون التصريح؛ ونفى عنهم اإلثم في ذلك، وفيما 

على النكاح سًرا  مواعدتهن ر منبعد العدة، لكنه سبحانه حذّ  أضمروه في أنفسهم من نية الزواج بهن

"لى الزواج في أثناء العدةاالتفاق ع بالزنى، أو"
(6)

كما حذر سبحانه من العزم على النكاح قبل انقضاء ، 

العدة
(7)

. 

                                                             
 .     7 / ،الدر المصونالسمين الحلبي،   - 

 .      09 /0، البحر المحيطأبو حيان،   - 

 .06 / ، نظم الدررالبقاعي،   - 

 .06 / ، نظم الدررالبقاعي،   - 

 .     ، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبيء، ح صحيح البخاري  - 

 .   0 ، ص التفسير الميسرمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،   -6

 . 0  / الشوكاني، فتح القدير،   -7
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ا﴾ و﴿      الذي هو خالف اإلعالن، فالسر ما يكتم في النفس من الحديث، تقول أسررت  :اإلسرارمن  ِسرًّ

أي أفضيت إليه في خفية: إلى فالن حديثا
( )

َولَِكْن ال تَُواِعدُوهُنَّ ِسّراً﴾ كناية عن  ﴿والجمهور على أن،  

، يعني ال يكن منكم مواعدة على الزنا في الزناإنه كناية عن  :يعني ال يقل لها تزوجينني، وقيل النكاح

ال تصفوا أنفسكم لهّن بكثرة : ، يعنيالجماعالعدّة، ثم التزويج بعدها، واختاره الطبري، وقيل إنه كناية عن 

 ً لهّن في النكاحّ  الجماع ترغيبا
( )

 . 

والحمل على الجماع أو الزنا أرجح عندي؛ إذ المسارة بطلب النكاح داخلة في النهي المفهوم ضمنا  :قلت

نهي عن شيء آخر  َولَِكْن ال تَُواِعدُوهُنَّ ِسّراً﴾ ﴿به في صدر اآلية، فيكون النهي فيمن إباحة التعريض 

إن نكحتك  "نفسه بكثرة الجماع، أو يقول لها بأن يصف لها اإلفحاش في الكالم غير النكاح، كالرفث أو

"كان كيت وكيت، يريد ما يجري بينهما تحت اللحاف
( )

ِسّراً﴾ تناسب ما رجحناه؛  ﴿أن :يضاف إلى ذلك، 

"المواعدة في السّر إنما تكون بما يستهجن، أو بما يستحيا من المجاهرة به غالباً  "إذ
( )

، كما أن الجماع بين 

ين ال يكون إال في السراآلدمي
( )

 .  وفيه يبدو واضحا سر التكنية بالسر عن الجماع ،

 :المس كناية عن الجماع: المطلب السادس

اْلُموِسِع لَى اَل ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِْن َطلَّْقتُُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّوهُنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِريَضةً َوَمتِّعُوهُنَّ عَ  ﴿:قال تعالى

 .[6  : البقرة] قَدَُرهُ َوَعلَى اْلُمْقتِِر قَدَُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى اْلُمْحِسنِيَن﴾

اآلية تسقط تبعة المهر عن األزواج الذين يطلقون دون دخول أو جماع أو تسمية مهر؛ : المعنى العام لآلية

 . سعة الزوج وفقها المتعة للمطلقة، وإال كان لفإن سموا مهرا وجب نصفه 

﴾ و﴿ مسسته، أي أفضيت إليه : يقال التي تعني في أصل معناها اللمس من غير حائل،" مسَّ  "من: تََمسُّوهُنَّ

بيدي من غير حائل
(6)

فباليد : اللمس باليد فقط، أما المس: ، وفرق العسكري بينه وبين اللمس؛ فقال

وغيرها
(7)

ما يكون بين المرء وزوجه من جماع ومباشرةثم أطلق على سبيل الكناية على ؛ 
(0)

مس : ؛ فيقال

ً كناية عن الجماع؛ هت قراءة  امرأته مسًّا ومسيسا ﴾ ﴿وعلى هذا المعنى ُوّجِ إذ الجماع يكون من  تََمسُّوهُنَّ

﴾ أَنَّٰى يَكُوُن ِلي َولَد   قَالَْت َربِّ  فعل الرجل، ودليله قوله تعالى﴿ َولَْم يَْمَسْسنِي بََشر 
(9)

﴿تماسوهن﴾  ، أما قراءة

                                                             
 ".بصيرة في السر وما يشتق منه "، بصائر ذوي التمييز، الفيروز آبادي، "سر "، معجم مفردات ألفاظ القرآنالراغب،   - 

 .  بتصرف وتلخيص. 0  / ، فتح القديرالشوكاني،   - 

 .   / ، البحر المحيط، أبو حيان  - 

 ، بتصرف     / ، الكشافالزمخشري،   - 

 .  ، صكنايات األدباءالجرجاني،   - 

 ، مسسلسان العربابن منظور،   -6

 . 9  ، صالفروق اللغويةأبو هالل العسكري،   -7

 .   /  ،مرجع سابق، المصطفوي،    / ،  روح المعاني، األلوسي،    / ، إرشاد العقل السليمأبو السعود،   -0

 .    / ،معالم التنزيلالبغوي، . 7 : مريم  -9
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باأللف على المفاعلة
( )

 وعليه يحمل قوله تعالى ﴿ ؛ فيفهم منها أن بدن كل واحد منهما يالقي بدن صاحبه؛

ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا﴾
( )

. 

لإلنسان على حسن األدب  تربية "فضال عن تهذيب العبارة؛ هو :والسر في التكنية عن الجماع بالمس

"التعبير وتجنب النطق باأللفاظ الفاحشةوسالمة 
( )

. 

 :اإلفضاء كناية عن الجماع: المطلب السابع

 .[  النساء]َوَكْيَف تَأُْخذُونَهُ َوقَدْ أَْفَضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعٍض َوأََخذَْن ِمْنكُْم ِميثَاقًا َغِليًظا﴾ ﴿:تعالى قال

كان يفعله بعض أهل الجاهلية من رمي الزوجة بعد أن نهت اآلية السابقة عما : المعنى العام لآلية

بالفاحشة حتى تلجأ لطلب الطالق نظير أن تترك للزوج صداقها أو غيره، ويتزوج غيرها
( )

، تضمنت هذه 

اآلية استفهاما تعجبيا إنكاريا
( )

سيما بعد استمتاع كل  ال لحال ذلك الذي يأخذ شيئا مما أعطاه لزوجته؛ 

أن أفضوا إلى بعضهما حتى صارا كأنهما نفس واحدة، وبعد الميثاق الغليظ  منهما باآلخر بالجماع وبعد

الذي أخذه هللا للنساء على الرجال من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان
(6)

. 

الذي يدل على انفساح الشيء، وعليه قيل للفضاء فضاء التساعه، وفيه معنى " أفضى "من: واإلفضاء

المخالطة
(7)

صار : أفضى فالن إلى فالن إذا وصل إليه، أي: واالنتهاء والوصول إلى الشيء كذلك، يقال 

في فرجته وفضائه وحيزه، وأفضى بيده إلى األرض إذا مسها براحته في سجوده
(0)

؛  فإذا كان اإلفضاء 

 -ْعُضكُْم إِلَى بَْعٍض﴾َوقَدْ أَْفَضى بَ  ﴿:في اللغة يعني المخالطة والوصول إلى الشيء، يكون له في قوله تعالى

تمام وصول كال الزوجين لآلخر في عملية الجماع داللة خاصة؛ وهي   -إضافة للمعنى اللغوي السابق

إلفادة هذا " إلى "وتمام مخالطتهما بأن صار كل منهما في فضاء اآلخر وحيزه؛ ومن ثم عداه في اآلية بـ

المعنى أعني الوصول
(9)

"يغش "، وفسره بعضهم بـ
( 0)

وفسر بعضهم فادة المخالطة وتمام الوصول، إل 

بالخلوة الصحيحة بأن يصير معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع" اإلفضاء"
(  )

واألول أرجح  ،

فيما يستحيا من ذكره كالجماع، والخلوة ال يستحيا من ذكرهاإذ العرب تستعمل الكناية 
(  ) ،

فضال عن 

 .  المفيدة معنى الوصول" إلى "التعدية بـ

                                                             
 .     / ، معالم التنزيل، البغوي، 0  / ، النشر في القراءات العشرابن الجزري، : والكسائي، ينظر ةقراءة حمز  - 

 . :المجادلة  - 

 . 70 / ، الوسيط في التفسيردمحم سيد طنطاوي، . د     - 

 . 70 / ، مرجع سابقدمحم سيد طنطاوي، . د   - 
 .    / ، روح المعاني، األلوسي  - 

 . ، بتصرف 0، صالتفسير الميسر مجمع الملك فهد،   -6

ال أمير مختلطون : القوم فوضى وفضاً، أي: المخالطة، فيقال للشيء المختلط فضاً، ويقال: بل صرح الشوكاني أن أصل اإلفضاء في اللغة  -7

 .7  / ، فتح القديرالشوكاني، : ينظر .عليهم

 . ، فضالسان العربابن منظور،   -0

 . 67 / ، إرشاد العقل السليم، أبو السعود،    / ، روح المعاني، األلوسي  -9

 .     /9، التحقيق في التفسيرالمصطفوي،   -0 

 .   / ، روح المعاني، األلوسي  -  

 ، 60 / ، مرجع سابق، أبو السعود، 6ص األدباء،كنايات الجرجاني،   -  
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"شامل للعالقات السرية وغير السرية بين األزواج "تعبير مهذب راق :والتكنية باإلفضاء عن الجماع
( )

، 

كما يفيد تمام القرب بين الزوجين حين يصير كال منهما في حيز اآلخر، وبذا يكون للزوج ما ليس ألبي 

 .   ويطمع في شيء أعطاه زوجته المرأة أو أخيها؛ فكيف ينسى الزوج هذا كله

 :الكناية بالدخول عن الجماع: المطلب الثامن

اتُكُْم َوَخااَلتُكُْم َوبَنَاُت اأْلَخِ َوبَنَاُت ا ﴿:قال تعالى َهاتُكُْم َوبَنَاتُكُْم َوأََخَواتُكُْم َوَعمَّ َمْت َعلَْيكُْم أُمَّ أْلُْخِت ُحّرِ

تِي  َهاتُكُُم الالَّ تِي فِي ُحُجوِركُْم ِمْن َوأُمَّ َهاُت نَِسائِكُْم َوَرَبائِبُكُُم الالَّ َضاَعِة َوأُمَّ أَْرَضْعنَكُْم َوأََخَواتُكُْم ِمَن الرَّ

تِي دََخْلتُْم بِِهنَّ فَإِْن لَْم تَكُونُوا دََخْلتُْم بِِهنَّ فاََل ُجنَاَح َعلَْيكُْم َوَحاَلئُِل أَْبنَ ِذيَن ِمْن أَْصاَلبِكُْم َوأَْن ائِكُُم الَّ نَِسائِكُُم الالَّ

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما﴾  .[  :النساء]تَْجَمعُوا بَْيَن اأْلُْختَْيِن إِالَّ َما قَدْ َسلََف إِنَّ َّللاَّ

مما يحرم منهن لغير سبب تتحدث اآلية الكريمة عن المحرمات من النساء، وبينت أن  :المعنى العام لآلية

﴾َرَبائِبُكُ  ﴿:القرابة تِي دََخْلتُْم بِِهنَّ تِي فِي ُحُجوِركُْم ِمْن نَِسائِكُُم الالَّ والربائب جمع ربيبة، وهي ابنة ، ُم الالَّ

ربيبة ألن زوج المرأة يُربيها غالباً كما يربي ولدَه وإن  المرأةِ من زوج آَخَر غير الذي دخل بها؛ وسميت

شأنهن أن يكّن في حضانة أمهاتِهن تحت حمايِة  في لم يكن ذلك أمراً مطَِّرداً، إذ الغالَب المعتادُ 

أزواِجهن
( )

  . 

﴾:في قوله تعالى :والدخول دخلتم معهن الستر: يعني ﴿ دََخْلتُْم بِِهنَّ
( )

كناية عن جماعهن، 
( )

 لداللة باء 

﴾ عليه، كقولهم ﴿التعدية في "بنى فالن على أهله ":بِِهنَّ
( )

، وألن الدخول اسم لمطلق الوطء كما قال 

بعضهم
(6)

"ألن الغالب في الرجل إذا دخل بامرأة أنه يطؤها في ليلة عرسها "أو ،
(7)

مناسبة  فإن طلبتَ ؛ 

إن الجماع في السر أو الخلوة مما يتميز به اإلنسان ال يشاركه فيه غيره  :بين المكنى به والمكنى عنه قلنا

إال الغراب
(0)

 .الجماع مناسب للمقام، ومن ثم كانت التكنية بالدخول إلى الستر ألجل 

"تهذيب للعبارة وصون للحرمات "من :َدَخْلتُْم﴾ ﴿وال يخفى ما في التكنية عن الجماع بـ 
(9)

وإشعار ، 

وليات المنوطة به؛ إذ ؤستره وزوجه أثناء الجماع من المسلألزواج كذلك بتحمل التبعات؛ فإعداد بيت ي

 .الجماع بين البشر ال يكون إال في ستر

 :السفاح كناية عن الزنا: التاسعالمطلب 

                                                             
 .   المطعني، الموسوعة القرآنية، ص  - 
 .70 / ، إرشاد العقل السليمأبو السعود،   - 

 . 0 / ، البحر المحيطحيان،  أبو  - 

 .   / ، أنوار التنزيلالبيضاوي،   - 

، مرجع سابقأبو السعود، : ، وينظر6 ، صكنايات األدباءفذلك أصله أن كل من أراد الزفاف بنى عليها قبة فقيل لكل داخل بان، الجرجاني،   - 

 .       / ، البحر المحيطحيان،  ،  أبو70 / 

 .       / ، التفسير الكبيرالفخر الرازي،   -6

 .77، صمجاز القرآنالصغير،   -7

 . 0 / ،البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 6، صكنايات األدباء، الجرجاني  -0

 .77، صمجاز القرآنالصغير،   -9
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ِ َعلَْيكُْم َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَ  ﴿:قال تعالى ِلكُْم أَْن تَْبتَغُوا َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملََكْت أَْيَمانُكُْم ِكتَاَب َّللاَّ

تُْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً َواَل ُجنَاَح َعلَْيكُْم فِيَما بِأَْمَواِلكُْم ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن فََما اْستَْمتَعْ 

َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما﴾   [.  :النساء]تََراَضْيتُْم بِِه ِمْن بَْعِد اْلفَِريَضِة إِنَّ َّللاَّ

وسفح الدم أي  التي من معانيها اإلرسال والصب، يقال سفح الدمع أي أرسله،" سفح "من :مسافحين

صبه، ويكنى عن الزنا بالسفاح كما في اآلية، وسمي الزنا سفاحا؛ ألنه لما كان بغير عقد كان كالماء 

المسفوح الذي ال يحبسه شيء، وألن كل واحد منهما سفح منيه أي دفقه وصبه بال عقد يبيح ذلك
( )

، وقيل 

"الشاة بعد ذبحهاإن أصل السفح تدفق الدم المملوء بالسموم، الذى يندفع من "
( )

 . 

حيث شبه ماء الرجل الذى يصب في رحم الزانية : وهنا يمكننا إدراك سر التكنية عن الزنا بالسفاح     

بالدم المسفوح المملوء بالسموم القاتلة؛ وألن الدم المسفوح يضر بالبدن حّرمه هللا على اآلكلين، ولما كان 

ارة حرمه هللا كذلك؛ فهذه معان سامية تشع من هذه الكناية ماء الزناة قاتل لشرف النسل والعفة والطه

المهذبة
( )

للجماع غالبا، أوثر  الما كان صب المني مالزم التعبير بالمسافحة عن الزنا هنا؛ ألنه، أو لعل 

ألن الزاني ال غرض له سوى صب المني، بخالف " زناة "دون" مسافحين" في هذا الموضع بـ التعبير

طلب الولد أهم مقاصده الزوج الذي يكون
( )

. 

 :الهجر في المضاجع كناية عن ترك الجماع: المطلب العاشر

تِي تََخافُوَن نُشُوَزهُنَّ فَِعظُوهُنَّ َواْهُجُروهُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوهُنَّ فَإِْن أََطْعنَكُْم فاََل  ﴿:قال تعالى َوالالَّ

َ َكاَن َعِليًّا َكبِيًرا﴾تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسبِياًل إِنَّ   [.  :النساء]َّللاَّ

بعد أن ذكرت اآلية السابقة شأن النساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب، بينت هذه : المعنى العام لآلية

لزوجها بأن بانت له أمارات ذلك  اآلية طريقة عالج نوع آخر من النساء وهي التي يخشى عصيانها

ظها وتذكرتها بحسن عاقبة طاعة الزوج، وسوء عاقبة معصيته؛ فإن لم ينفع العصيان؛ فأمرت اآلية بوع

معها النصح هجر مضجعها بأن ينام معها في فراش واحد لكن ال يجامعها؛ فإن لم ينفع معها الوعظ 

والهجران كان له أن يضربها ضربا غير مبرح ال يكسر به عظما وال يخدش به لحما وال يهين فيه وجها؛ 

هللا فيها؛ وال يعتدي عليها أو يؤذها بقول أو فعل بعد طاعتها، وليحذر ظلمها  ت ورجعت فليتقِ فإن انقاد

 .َكاَن َعِليّاً َكبِيراً ﴾ الذي يوجب له عقوبة هللا سبحانه؛ ألن هللا سبحانه ﴿

الشيء إذا تركه وتباعد وأعرض عنه، والهجر ضد الوصل، وهجر زوجته إذا " َهَجرَ  "من :واهجروهن

لها ولم يطلقهااعتز
( )

اعتزلوهن : جمع مضجع، وهو موضع االضطجاع والنوم، والمعنى( المضاجع )و، 

                                                             
 .، سفحلسان العربابن منظور،   - 

 .بتصرف. 6  ، صالموسوعة القرآنيةالمطعني،   - 

 .بتصرف. 6  ، صمرجع سابقالمطعني،   - 

 .بتصرف وتلخيص. 70، صمجاز القرآنالصغير،   - 

 ".  هجر "، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،   - 
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واتركوهن منفردات وتباعدوا عن مضاجعتهّن، وال تدخلوهّن تحت اللحف، وال تباِشروهن؛ فيكون كنايةً 

لقرينة  المضاجُع المبايُت أي اهجروا حجرهن ومحل مبيتهن، واألول أرجح: عن ترك جماعهن، وقيل

"أن الهجر يكون في المضجع نفسه "المضاجع؛ التي يفهم منها
( )

كما يفهم منها أنه الجماع 
( )

  . 

في مقام تأديب الزوجة، أنه فضال عن كونه  :والسر في التكنية بهجر المضجع هنا عن ترك الجماع

إشعار الزوجة أنها غير مرغوب : أسلوب حضاري مهذب، إال أنه اشتمل كذلك على معان أخرى منها

بحيث يكون ذلك أدعى إلى عدم ، ي اْلَمَضاِجعِ﴾فِ  سيما إن كانت مع زوجها على فراش واحد﴿ فيها؛ ال

عرها أنها غير مرغوب فيها؛ ويكون ذلك أزجر لها صبره عنها؛ فهجرها مع ذلك القرب الحسي يش

َواْهُجُروهُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ﴾ دون  ﴿عبير هنا في مقام اإلصالح بـثر التآوأصلح لحال بيتهما، ولعله لذلك 

 .   غيرها من نحو األمر باالعتزال أو النهي عن القربان

 : بالغائط عن الحدثالكناية عن الجماع باللمس، و: المطلب الحادي عشر

اَلةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َواَل ُجنُبًا إِ  ﴿:قال تعالى الَّ َعابِِري يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْقَربُوا الصَّ

ِمْنكُْم ِمَن اْلغَائِِط أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجدُوا َسبِيٍل َحتَّى تَْغتَِسلُوا َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحد  

ُموا َصِعيدًا َطيِّبًا   [.  :النساء]﴾...َماًء فَتَيَمَّ

واللمس أصله الجس أو المس باليد ليعرف مس الشيء، " لََمسَ  "المستم من: الكناية باللمس عن الجماع

مس الشيء بالشيء: اللمس لمسه لمسا أي أفضى إليه باليد، وقيل: يقال
( )

بناء على المعنى اللغوي  :قلت ،

داخل في معنى اللمس تكون القُْبلة، واللمس باليد ونحوهما من مقدمات الجماع" لمس" لـ
( )

، وعليه يكون 

اللمس واللماس : -رضي هللا عنه -ثمة عالقة بين التكنية باللمس عن الجماع؛ ولذا قال ابن عباس

عن الجماعوالمالمسة كناية 
( )

ة ، فتكون الكناية في اآلي"هي ال ترد يد المس ":ويشهد لذلك قول العرب، 

إشارة إلى األصغر" الغائط "إشارة إلى الحدث األكبر كما أن
(6)

. 

ينقض  المراد بالمالمسة ما دون الجماع، من تماس البدنين، وبه استدل الشافعي على أن اللمس: وقيل     

لََمْستُم﴾ أو ﴿الوضوء؛ ال سيما على قراءة
(7)

والذي  كالمالمسة، إن اللمس لم يشتهر في الجماع: حيث قالوا، 

أعني الجماع يهو حمل اآلية على معناها الكنائ :تميل إليه النفس
(0)

إذ المالمسة لو كانت حقيقة في  ؛

يكون الجماع أحد أفراد هذه  -ال البعضكما ق –ن أجزائهما من غير تقييد باليدتماس البدنين بشيء م

                                                             
 .  7/ كما رجحه صاحب المنار   - 

إرشاد العقل ، أبو السعود،   / ، روح المعاني، األلوسي، 7 / ، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، 09 / ، أحكام القرآنالجصاص،   - 

 .  7 / ، السليم

 .، لمسلسان العربابن منظور،   - 

 .  0 /6، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، .أن القبلة من اللمس -رضي هللا عنه -وقد روي عن ابن مسعود -شيء بشيءل جميعها مس فحاص  - 

 .  0 /6، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   - 

 .   / ، روح المعاني، األلوسي  -6

 .  9 / ،وجوه القراءات السبع وعللها وحججها الكشف عنمكي بن أبي طالب، : قراءة حمزة والكسائي واألعمش، ينظر  -7

 .  / ، روح المعاني، األلوسيوقد رجح بعضهم الحمل على الجماع  في القراءتين،   -0
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الحقيقة بال شك؛ ألنه ال يخلو  من تماس
( )

لصرف الذهن عن تصوره؛  :باللمس عن الجماع هناوكني ، 

ألنه مما يُْستَْهَجُن التصريح به ويستحيا منه
( )

. 

غيطان، وأغواط، اسم للمكان المنخفض الواسع من األرض، جمعه  ٱْلغَائِِط﴾ ﴿:الكناية بالغائط عن الحدث

والغَْوط عمق األرض األبعد
( )

كناية عن الحدث؛ ألن العرب كانت تقصد الموضع " الغائط "ومجيء، 

المنخفض من األرض لقضاء الحاجة تستراً عن أعين الناس، ثم أطلق على الخارج من اإلنسان غائطاً 

كناية عن الحدث" أتى الغائط "لكل من قضى حاجته توسعاً، واستحياء من ذكره، فقيل
( )

ولذا قالت ،  

ط" ال يَراهُ فيه إال من َوقَف عليه، وتقول لمن ذََهب وأْبعَد إلى َمَكان ،"َغاَط في األْرض :"العرب لمن " تَغَوَّ

أْحدَث
( )

. 

استقباحا واستهجانا له؛ فرغب عن ذلك اللفظ القبيح إلى ما يدل على  :بالغائط هنا عن الحدث يوقد كن

 .؛  فكنى عنه بمكانه، جرياً على عادة العرب في ذلكمعناه من غيره

 :عن قضاء الحاجة" أكل الطعام "الكناية بـ: المطلب الثاني عشر

يقَة  َكانَا يَأْكُاَلِن الطَّ  ﴿:قال تعالى هُ ِصدِّ سُُل َوأُمُّ عَاَم اْنظُْر َما اْلَمِسيُح ْبُن َمْريََم إِالَّ َرسُول  قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ

 [.  7:المائدة]َكْيَف نُبَيُِّن لَُهُم اآْليَاِت ثُمَّ اْنظُْر أَنَّى يُْؤفَكُوَن﴾ 

أن النبوة  "؛ فبينت أوالً -عليه السالم -ترد دعوى النصارى ألوهية المسيح اآلية :المعنى العام لآلية

وأمه من درجات الكمال، ثم بينت ثانيا أن ذلك ال يوجب  -عليه السالم -والصديقية هما أقصى ما للمسيح

كسائر  لهما ألوهية وال ربوبية؛ ألن كثيراً من الناس يشاركهما فيه، ونبهت ثالثا على نقصهما وافتقارهما

الحيوانات إلى الطعام والشراب وما يلزم عنهما من الحدث مما ينافي الربوبية؛ إذ الحاجة للطعام والشراب 

من صفات العبد المربوب
(6)

 . 

 بد لآلكل من إخراجهما؛ ألنهما مسببان عن األكل؛ إذ ال :كناية عن البول والغائط َكانَا يَأْكاَُلِن الطَّعَاَم﴾ ﴿فـ

أَْو َجاَء أََحد  ِمْنكُْم ِمَن  ﴿:فقد صرح به في قوله تعالى :فإن قيلفلما استقبح ذكرهما كنى باألكل عنهما؛ 

كان الحديث عاما لجميع المكلفين، ولم يأت وصفا لشخص  "بأنه في اآلية المشار إليها  :يَُجابُ  اْلغَائِِط﴾

وأمه في المقام األول؛ فروعي معهما  –السالم عليه  –منه، أما هنا فالحديث خاص بعيسى معين؛ فال حرج

                                                             
 .بتصرف وتلخيص شديدين.   / ، روح المعاني، األلوسي  - 

 .  / ، مرجع سابق، األلوسي  - 

 .، غوطلسان العربابن منظور،    - 

 .   0  / ، القديرفتح  الشوكاني،   - 

 .   97 / ،اللباب في علوم الكتاب ابن عادل،   - 

 . 0  / ، فتح القدير، الشوكاني،    / ، الكشافالزمخشري،   -6
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"تحشمهما ووقارهما
( )

فجاء على  ؛ كان ال بد من التصريح به،نه لما كان المراد بيان حكم شرعي، أو أ

خطاب العرب وما يألفون
( )

 . 

هو أن حالة خروج الحدث من اإلنسان تعد حالة خسيسة،  :وسر التكنية عن قضاء الحاجة بأكل الطعام

ً للعبارة وبعداً عن التقزز واشمئزاز النفس من ناحية، ويُست لمزيد  "قبح ذكرها، فكنى عنها بغيرها تهذيبا

"التشنيع على من اتخذهما آلهة
( )

أنه لو عبر بنحو التبول والتغوط : من ناحية أخرى، يضاف إلى ذلك 

ألوحى ذلك بكشف عوراتهما والقرآن يأمر بستر العورات واقعاً وتعبيراً 
( )

   . 

 :الكناية عن الجماع بالتغشي: المطلب الثالث عشر

ا تَغَشَّاَها َحَمَلْت حَ  ﴿ه:قال تعالى َو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِليَْسكَُن إِلَْيَها فَلَمَّ ْماًل َُ

َ رَ  ا أَثْقََلْت دََعَوا َّللاَّ ْت بِِه فَلَمَّ بَُّهَما لَئِْن آتَْيتَنَا َصاِلًحا لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِريَن﴾َخِفيفًا فََمرَّ
( )

. 

الذي يدل على تغطية شيء بشيء، ومنه قيل للغشاء غطاء وزنا ومعنى،  "يغش "لتغشي منا: التغشي

غشي الرجل المرأة إذا جامعها: ويكنى به عن الجماع؛ فيقال
(6)

  . 

ا تَغَشَّاَها﴾ ﴿فسر الطبري" غشي "ومن معنى التغطية المستفاد من      تدثرها لقضاء حاجته  "بـ فَلَمَّ

"منها
(7)

التي تفيد التغطية، استفاد بعضهم منها معنى علو الزوج " إلخ... تدثرها  "ومن عبارة الطبري هذه 

"تغشى المرأة إذا عالها" على زوجته أثناء الجماع؛ فقال صاحب المنار
(0)

ا ، ولهذا وذاك كانت ﴿ فَلَمَّ

كناية عن الجماع ،تَغَشَّاَها﴾
(9)

 .َحَملَْت﴾ بعدها على ذلك ولداللة ﴿، 

استهجانا من  اإلعراض عنه لصرف الذهن عن تصورههو : هنا عن الجماع وسر التكنية بالتغشي

"أدى المعنى دون أن يخدش حياء أو يثير غريزة " ؛"تغشاها" التصريح به؛ كما أن التعبير بـ
( 0)

 . 

 :ية عن الهزيمة بالتحيز إلى الفئةالكنا: عشرالمطلب الرابع 

َوَمْن يَُولِِّهْم يَْوَمئٍِذ دُبَُرهُ (   )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا َزْحًفا فَاَل تَُولُّوهُُم اأْلَدْبَارَ  ﴿:قال تعالى

ِ َوَمأَْواهُ  فًا ِلِقتَاٍل أَْو ُمتََحيًِّزا إِلَى فِئٍَة فَقَدْ بَاَء بِغََضٍب ِمَن َّللاَّ   .[6 ،  :األنفال] َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيُر﴾ إِالَّ ُمتََحّرِ

تْ : في اللغة يعني التلوي والتقلب، يقال :التََّحيُّزُ  تحيزت الحية إذا تَلَوَّ
(  )

، وهو هنا كناية عن الهزيمة
( )

إذ ، 

"الرجوع القهقري ليلتحق بطائفة من أصحابه يتقوى بهم "التحيز يلزمه
( )

يخفى ما في ذلك من وال ، 

                                                             
 بتصرف. 6  صالموسوعة القرآنية، المطعني،   - 

 . 0 / ،البرهان في علوم القرآنالزركشي،   - 
 . 0 / ،المرجع السابقالزركشي،   - 

 . بتصرف وتلخيص. 6  صالموسوعة القرآنية، المطعني،   - 

 .09 :األعراف  - 

 .   7 ،  7 /7،  مرجع سابق، غشا، المصطفوي، لسان العربابن منظور،   -6

 . 0 /  ،جامع البيانالطبري،   -7

     /9، تفسير المناردمحم رشيد رضا،   -0

 .0  / ، فتح القديرالشوكاني،   -9

 .     ، صالموسوعة القرآنيةالمطعني،   -0 

 .، حيزلسان العرب ابن منظور،  -  
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نحو الهرب أو االنهزام الذي  بدال عن مزعج غير كالم للمطلوب بإيراد التوصل وحسن "تهذيب للعبارة

"وتقريعا جبنا يتضمن
( )

 . ، ومنه يفهم سر التكنية

  :الكناية بالمراودة عن طلب الجماع: المطلب الخامس عشر

ِ إِنَّهُ َربِّي َوَراَودَتْهُ الَّتِي هَُو فِي بَْيتَِها َعْن  ﴿:قال تعالى نَْفِسِه َوَغلَّقَِت اأْلَْبَواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك قَاَل َمعَاذَ َّللاَّ

 [.  :يوسف]أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَّهُ اَل يُْفِلُح الظَّاِلُموَن﴾

من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شيء :المراودة
( )

ُ : يقال،  ه راوده أَي أَراده على أَن يفعل كذا، وراَودْت

دتُه، وراَودَ فالن جاريته عن نفسها وراَودَتْه هي عن نفسه إِذا حاول كل اعلى كذا ُمراَودَةً وِرواداً أَي أَر

منهما من صاحبه الوطء والجماع
( )

مما  بمعنى تمهل، االمراودة طلب الشيء برفق، ومنه رويد :وقيل، 

ا هو فيه -عليه السالم -أنها حاولت خداعه: يدل على ؛ بأن طلبت منه ذلك برفق ولين وحيلة؛ لتُخِرَجه عمَّ

إلى ما تطلبه
(6)

أن يجعل لها نفسه، أو أن يسلم إليها إرادته وحكمه في نفسه: تعنيعَْن نَْفِسِه﴾ ﴿و، 
(7)

. 

كناية عن طلبها منه الفاحشةَراَودَتْهُ﴾  ﴿تكون :وعليه
(0)

المراودة كانت من جانبها ، وفي اآلية إشارة إلى أن 

من جانبين، ولكنها هنا ليست على بابها؛ فهي من جانب  -في األصل -فتكون ؛"مفاعلة "فقط؛ إذ المراودة 

ً في حصول الفعل واحد فقط، وهو جانب امرأة العزيز، لكن لما كان الجانب اآلخر سببا
(9 )

نزل منزلته؛ 

فأتت على صيغة المفاعلة
( 0)

. 

شرح  "الكناية هنا من اإليجاز و فضال عما تضمنته :عن طلب الجماع بالمراودةوالسر في التكنية 

"المسألة من أولها إلى آخرها بأدب َراٍق غير مكشوف
(  )

إال أنها يفهم منها كذلك مدح يوسف عليه ؛ 

 "السالم، وتأكيد ثباته على العفاف والوفاء وكرم الخلق؛ إذ المراودة بصيغة المفاعلة، وبأصل وضع 

يفهم منها تكرار الطلب منها، والذي يستلزم ي المجيء والذهاب في طلب الشيء، لغة الذي يعن" راود

كذلك تكرار االمتناع منه عليه السالم
(  )

. 

 :التكنية ببياض اليد من غير سوء عن البرص: المطلب السادس عشر

ِمْن َغْيِر سُوٍء آيَةً أُْخَرى﴾﴿ َواْضُمْم يَدََك إِلَى َجنَاِحَك تَْخُرْج بَْيَضاَء :قال تعالى
(  )

 . 

                                                                                                                                                                                              
 . 0 / ، البرهان ، الزركشي،7 ،سر الفصاحةابن سنان الخفاجي،   - 

 . 9 /0 ، التحرير والتنويرابن عاشور،   - 

 . بتصرف وتلخيص.   / ، الكافيالكليني،   - 

 .، رودلسان العرب ابن منظور،. ينظر ويطلب ويختار أَفضله: بعثنا رائداً يرود لنا الكألَ، أي:" ومنه قولهم  - 
 .، روداللسان ابن منظور،  - 

 .    / ، التفسير المظهريالمظهري،   -6

 .   /7، التحرير والتنويرابن عاشور،   -7

 .   0 / ، البرهانالزركشي،   -0

 .عليه السالم كان سبباً لميلها وطلبها له أن جماله: أي  -9

 . 6 /9، روح المعاني، األلوسي  -0 

 .  690/  ، تفسير الشعراويالشعراوي،    -  

 .   /7، التحرير والتنويرابن عاشور،   -  

 .   :طه  -  
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وهو هنا كناية عن البرص يعني الرداءة والقبح في كل شيء؛" السوء :"من غير سوءبيضاء 
( )

، 

تخرج بيضاء تشف وتضيء كأنها شمس من غير برص:... يعني
( )

، وقد كانت العرب تكني عن الشيء 

بالسالمة اؤالتف "السليم "بـ" اللديغ "بضده تفاؤال مثل تكنيتهم عن
( )

 ، ً منفراً إلى ما هو  أو تترك لفظاً قبيحا

جذيمة  "بعد أن كان يقال له" األبرش "كما كنوا جذيمة بن مالك األزدي لما صار ملكا، بـ أجمل منه،

"األبرص
( )

. 

وبهم إن البرص أبغض شيء إلى العرب،  ":يقول الزمخشري :وفي سبب التكنية بالسوء عن البرص

اجة، فكان جديراً بأن يكنى عنه، وال نرى أحسن وال ألطف وال عنه نفرة  عظيمة، وأسماعهم السمه مجَّ

"أحز للمفاصل من كنايات القرآن وآدابه
( )

. 

 [تم بحمد هللا تعالى وتوفيقه] 

 الخاتمة

وبعد تلك السياحة الروحية للوقوف على بعض الكنايات المهذبة في القرآن الكريم، وبيان أسرار      

 : يأتيلخصها فيما ي التعبير بها، بدت للباحث بعض النتائج والتوصيات،

 : أهم النتائج[: أوال]

 .أن القرآن الكريم مصدر كل العلوم؛ فكل صاحب فن منه يستمد وعليه يعتمد ( 

ة له ومقربة لفهمه، وأن دراستها من أهم أن البالغة العربية نشأت في أحضان القرآن الكريم خادم ( 

إذ مناط إعجاز القرآن الكريم مرتبط بها بالمقام األول لمفسر االهتمام بها؛ينبغي ل األمور التي
(6)

. 

أن البالغيين قدامى ومحدثين قد تكلموا عن بعض الكنايات المهذبة في القرآن، في ثنايا كتاباتهم في  ( 

 . البالغة والتفسير وعلوم القرآن، لكني لم أقف على من أفرد هذا الموضوع ببحث أو كتاب مستقل

لنا أن كل لفظة منه قد أن الكناية المهذبة قد أبرزت لنا إعجاز القرآن الكريم في نظمه وأسلوبه، وبينت  ( 

في موضع، " الغائط" وضعت في موضعها الذي ال يحسن فيه غيرها، كالتكنية عن قضاء الحاجة بـ

 .    في موضع آخر "أكل الطعام" وبـ

أن تكنية القرآن الكريم عن األلفاظ القبيحة والمستهجنة بألفاظ حسنة مهذبة، يتضمن في طياته دعوة  ( 

 .  وأن يرقى بأسلوب خطابهالمسلم ألن يهذب ألفاظه، 

                                                             
 .     / ، الكشافالزمخشري،   - 

 .   /6، البحر المديد، ابن عجيبة،    /  المحرر الوجيز،ابن عطية،   - 

 .   6  / ، زاد المعادابن القيم،   - 

، ولعلنا نلحظ هنا تأثير .60/ ، خالصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة، نشوان الحميري، 7، صكنايات األدباءالجرجاني،   - 

 .  المعنى والداللة مكان آخر ال لعلة صرفية، وإنما ألجل االكناية على المستوى الصوتي للكلمة؛ إذ أبدل حرف

 .     / ، الكشافالزمخشري،   - 

 .   7،ص الصور البالغية في القرآن الكريم عبدهللا رفاعي،   -6
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بلغ عدد الكنايات المهذبة التي توصلت إليها في السور الكريمة موضوع الدراسة إحدى وعشرين  (6

 ً  .كناية مندرجة تحت ستة عشر مطلبا

 :أهم التوصيات[: ثانيا]

الجانب المشتغلين بالتفسير والبالغة للتوسع في هذا  :وبناء على النتائج السابقة فإن الباحث يوصي     

المهم في الدراسات القرآنية، وإعداد دراسات متنوعة عن بالغة القرآن الكريم بصفة عامة، والكناية 

 .بصفة خاصة؛ لما لذلك من أثر كبير في فهم أسرار القرآن الكريم، وبيان إعجازه

وغير وبدل،  فإني ال أدعي الكمال لبحثي هذا؛ إذ لو أعاد كل باحث النظر فيما كتب لقدم وأخر، :وختاما

 . وهذا دليل استيالء النقص على جملة البشر، والكمال هلل تعالى وحده

 وصلى هللا على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

 

 فهرس أهم المصادر والمراجع

 :كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم  : أوال

 .م000  بيروت، دار الكتب العلمية،احدي، ألبي الحسن علي بن أحمد بن دمحم بن علي الو سباب النزول،أ - 

، للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، اإلتقان في علوم القرآن - 

 .م  97 

 . م 99 ،  ، ألبي بكر أحمد بن علي الجصاص، بيروت، دار الكتب العلمية، لبنان، طأحكام القرآن - 

 (.ت.د)ت، دار إحياء التراث العربيدمحم بن دمحم العمادي، بيرو لإلمام أبي السعودإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،  - 

 . م000 ،  ، للدكتور صالح الخالدي، عمان، دار عمار، طإعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الرباني - 

 .م 99 البيضاوي، بيروت، دار الفكر، ناصر الدين للقاضي أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  -6

 . هـ    ،  ألبي حيان األندلسي، بيروت، دار الكتب العلمية، طالبحر المحيط في التفسير،  -7

 .م 00 ألبي العباس أحمد بن عجيبة، بيروت، دار الكتب، البحر المديد في تفسير القرآن الكريم، - 0

 (.ت.د)، لإلمام بدر الدين الزركشي، القاهرة، دار التراث، البرهان في علوم القرآن -9

ون ؤالقاهرة، المجلس األعلى للشادي، ، ألبي طاهر دمحم بن يعقوب الفيروزاببصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز -0 

 . م 99 اإلسالمية، 

 .م997 تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع، لإلمام دمحم الطاهر بن عاشور،  التحرير والتنوير، -  

 . هـ 9  ، للعالمة حسن المصطفوي، طهران، مركز نشر آثار المصطفوي، التحقيق في تفسير القرآن -  

 . م 00 ،  هللا الخولي، القاهرة، دار البصائر، ط ، للدكتور إبراهيم دمحم عبدالكريمالتعريض في القرآن  -  

 .م997 لإلمام دمحم متولي الشعراوي، القاهرة، مطابع أخبار اليوم، تفسير الشعراوي،  -  

 .م 99 باكستان، مكتبة الرشدية،  لمحمد ثناء هللا المظهري،التفسير المظهري،  -  

 .م990 القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، لمحمد رشيد رضا نار،تفسير الم -6 
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 . م009 ،  ، السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، طالتفسير الميسر -7 

 (.ت.د)منقذ محمود السقار، السعودية، رابطة العالم اإلسالمي، تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين،  -0 

 . م 96 هللا دمحم بن أحمد القرطبي، القاهرة، دار الكتب المصرية،  ألبي عبدالجامع ألحكام القرآن،  -9 

أحمد شاكر، بيروت، مؤسسة : ، البن جرير، دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، تجامع البيان في تأويل آي القرآن -0 

 .هـ0   ،  الرسالة، ط

علي معوض : الدايم المعروف بالسمين الحلبي، ت ألبي العباس أحمد بن عبدالدر المصون في علوم الكتاب المكنون،  -  

 .م 99 وآخرون، بيروت، دار الكتب العلمية، 

هللا األلوسي، بيروت، دار إحياء  ، للعالمة شهاب الدين محمود بن عبدروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -  

 (.ت.د)التراث العربي 

،  ، لإلمام دمحم بن علي الشوكاني، الرياض، دار الرشد، طفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -  

 .م007 

دمحم : ، للعالمة محمود بن عمر الزمخشري،  تالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل -  

 .  م 99 شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 .م 97 ، لمكي بن أبي طالب القيسي، دمشق، مجمع اللغة العربية، الكشف عن وجوه القراءات السبع -  

 .م990 العلمية، بن عادل، بيروت، دار الكتب ، ألبي حفص عمر بن علي اللباب في علوم الكتاب -6 

 . م99 ، لبنان، بيروت، دار المؤرخ العربي،  للدكتور دمحم حسين الصغير، طمجاز القرآن، - 7 

 .م 99 ، البن عطية األندلسي، بيروت، دار الكتب العلمية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- 0 

 .م 90 البغوي، بيروت، دار إحياء التراث العربي،ألبي دمحم محي السنة معالم التنزيل في تفسير القرآن،  -9 

 . هـ 0  بيروت، دار الفكر،  لإلمام فخر الدين الرازي،مفاتيح الغيب،  -0 

 .م006 لإلمام دمحم بن دمحم ابن الجزري، بيروت دار الكتب العلمية،  النشر في القراءات العشر، -  

 . م 99 بيروت، دار الكتب العلمية، ام برهان الدين البقاعي، ، لإلمنظم الدرر في تناسب اآلي والسور -  

 .  م997 ،  ، للدكتور دمحم سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، طالوسيط في التفسير -  

 :كتب البالغة واألدب: ثالثا

إبراهيم شمس الدين، بيروت، دار : ، لإلمام جالل الدين دمحم بن سعد الدين بن عمر القزويني، تاإليضاح في علوم البالغة -  

 .    م 00 ،  الكتب العلمية، ط

 (.ت.د)دمشق، دار القلم، عبد الرحمن حسن الحبنكة، ، للعالمة البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها -  

 .هـ  0  البن أبي األصبع، القاهرة، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،  -6 

 .م 99 ، ط مطبعة المدني، القاهرة، لإلمام عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، -7 

 . م 90 ،  هللا بن سنان الخفاجي، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط ألبي دمحم عبد سر الفصاحة، -0 

 . هـ9   المكتبة العصرية،  هالل العسكري، بيروت، ألبي ،الصناعتين الكتابة والشعر -9 

القاهرة، دار المقتطف،   ،ليحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليمنيالطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز،  -0 

 .م  9 ،  ط
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 .  م 00 ، لبهاء الدين السبكي، المكتبة العصرية، بيروت، عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح -  

 .م  9 ،  القاهرة،  دار المعارف، ط، ألبي هالل العسكرى، الصناعتين الكتابة والشعر كتاب -  

، للدكتور أحمد فتحي رمضان الحياني، األردن، دار غيداء للنشر ودالالتها البالغية الكناية في القرآن الكريم موضوعاتها -  

 .م  0 ،   والتوزيع، ط

 (.ت.د)دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،  ، القاهرة،ألبي هالل العسكري، الفروق اللغوية -  

 .م 97 ،  للدكتور أحمد مطلوب، الكويت، دار البحوث العلمية، ط ،(البديع –البيان  )فنون بالغية  -  

 .  م0 0 ، لضياء الدين بن األثير، القاهرة، نهضة مصر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -6 

، للدكتور طاهر القحطاني، قطر، نشر مجلة من خالل الكناية واالستعارة والتمثيل الجرجانيالقاهر  المعاني الثواني عند عبد- 7 

 .م000 ،   كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، عدد 

 .م 90 للدكتور أحمد مطلوب، بغداد، المجمع العلمي العراقي، معجم المصطلحات البالغية وتطورها، - 0 

 .م990 ،  ط، يعقوب السكاكي، بيروت، دار الكتب العلميةألبي مفتاح العلوم،  -9 

 .  هـ    ،  ، للراغب األصفهاني، دمشق، دار القلم،  طالمفردات في غريب القرآن -0 

 .م 90 ،ألبي الحسن حازم القرطاجني، بيروت، دار الفكر العربي، األدباء منهاج البلغاء وسراج -   

 .  م  9 ،  ، لشيخ اإلسالم اإلمام دمحم الطاهر بن عاشور، تونس، المطبعة التونسية، طموجز البالغة -  

 . م 00 ،  لإلمام فخر الدين الرازي، بيروت،  دار صادر، ط في دراية اإلعجاز، نهاية اإليجاز-   

 : كتب اللغة والمعاجم: رابعا

 . م 00 ،  ، لمحمد بن أحمد األزهري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طتهذيب اللغة -  

 .  هـ 0  ،  ، لإلمام علي بن دمحم الجرجاني، بيروت، دار الكتاب العربي، طالتعريفات-   

 .  م 90 ،  لمجد الدين دمحم الفيروز آبادي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط  القاموس المحيط، -6 

 .م 00 الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، بيروت، دار الكتب العلمية  ألبي عبد كتاب العين،- 7 

 (.ت.د)دار المعارف، ، لإلمام جمال الدين بن منظور،القاهرة، لسان العرب- 0 

 .م 99 لإلمام دمحم بن أبي بكر الرازي، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون،  مختار الصحاح، -9 

 . م979 ، ألبي الحسين أحمد بن فارس القزويني، بيروت، دار الفكرمعجم مقاييس اللغة -60

 وصلى هللا على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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 الغة المتصلة بمسائل أصول الفقهظواهر الب

 

 عبد المحسن محمود أحمد منصور. د 

 جامعة األزهر

 جمهورية مصر العربية

 

  

 :مدخل

هتا التي لها تعلق بمسائل استتررا  المعتا ي ساستتطباأل اام تاف الة هيتة التتي  لي د الظواهر البالغيةتتعد     

عترسف لتهذيب سالت عيد الذي  ليه اآلن مت  الت ستيم الثال تي المسلم تعرف با, مدار اجتهاد الة يه سااصولي

إن  –دت الظتواهر البالغيتة  و  تا أس  تلبتل سجت, [المعتا ي سالبيتان سالبتدي   ]: طد أربتا  البيتان المتتينري 

ا يسير مواكب ا للطظر االج -شئت  لت   –؛ للةهم ساإلفهتاف أسال  تهادي ااصولي الة هي يرت ز  ليهأساس ا مهم 

 تتم لتيريتتر المستتائل  ,د اليتتارم متت  سلتت  اليتتريعة اإلفهتتافكمتتا  تتلش اليتتاألبي  لتت  أن   تت -متتا ستتي ي 

ا ؛ فتنن ذلتي يواأل   تد اليتارم يرت تز  لت  اإلفهتافسإذا كان مطت, سبيا ها ساستررا  أم امها  ا ي ا جتب أمتر 

اآنر شدد  ليه اليافعي س هتم م اصتد اليتريعة إ متا سهتو أن مرجعيتة اإلفهتاف فتي ف, ألحش  ليه الياألبي كثير 

ميت   تزع , م تدر اليتريعة ااسع  ربتيش اللستان؛ ذلتي ان ال ترآن   متا  هدتته العتر  فتي الةهتمتعود إلت

عي سمتت  بعتدإل اإلمتتاف ف لتد شتت لت اإلمتاف اليتاف, لبيتان الطبتتوي كتذلي مت  ذات اللستتاناس, بلستان  ربتي مبتتي 

ي التت[ سمعهود العتر , عربياللسان ال] ن في ف رةسل د تطا رت أسس البيا ,[ ربية اللسان ]:الياألبي ف رة

ئ هتا سأستاليبها كمتا  هدتته سرأيا لرسرة االجتهاد في ألرا, اإلماف الياألبيأألل ها كل م  اإلماف اليافعي س

 .معرفة م اصد اليريعة سالروض فيها؛ ان االجتهاد في تعلشمها يسبق االجتهاد في العر 

لتة االةتا  كمتا  طتوا بدال, س  د المت لم, لسياقي م تضيات اامواع سان بالطظر فسل د  ُطي ااصوليو     

سالعطايتة بتاللة  , الطبيعتي لمططتوق االةتا  سمةهومهتا؛ ان المعا ي هي االمتداد ذلي, سالمعا ي  طاية فائ ة

ر سالطظتر التداللي لمعتا ي االةتا  مت  ميت  أمتو ,ظر فتي اللةت  اإلفترادي سالتركيبتيسالط, سإصالح المعط 

ميتت   سالطظتتر فتتي أمتتر الربتتر متت , سال طايتتة, ر ية سالل ويتتة ساال ت تتاع الم تتا يالي ي تتة اليتت: كثيتترة مثتتل 

سالطظتر فتي , داللة أنتر  تتضتم  العمتل الربتري سهل هطاك  , ال دق سال ذ: المعهود م  داللته الثطائية

ي إل  غير ذلي م  ااساليب سجل ااساليب مثل داللة االستةهاف ساامر سالطه, داللة الي ر ساالنت اص

 -ال  لت  ستبيل الي تر –لعل م  أهتم تلتي الظتواهر البالغيتةس ها مدار االجتهاد ااصولي البيت,التي  لي

سما هتو مةت تر إليته مت   لتوف سفطتون لضتبط مستائله , لياألبي للربط بي   لم أصوع الة هالتي ش لت ف ر ا

 :ما ييتيستيصيل  وا دإل 
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 :المبحث األول

 في فنون البالغة والخطاب العالي وبراعتها, رب في الكالمعمعهود ال

ذكر الياألبي ف ال   دد فيه فضيلة العر  بتبع  العلتوف ساانتالق ساا تراف التتي أ رتهتا اليتريعة      

ساستيسطت مسطها ساست بيت  بييهتا
(1)

سالتذي يهمطتا مت  سترد متا ذكترإل مت  العلتوف سالمعتارف سالعتادات , 

س ةتي أن ال ترآن مت  ,  ز  الرتاص ببرا تة العتر  فتي فطتون البالغتة سالرطتا  العتاليال, ساانالق  كلها

سالرتوض فتي سجتوإل , مطها التةط  في  لم فطون البالغة:" مي  ي وع الياألبي م  تلي العلوف, جطس اليعر

"سالت رف في أساليب ال الف, سهو أ ظم مطتيالتهم, الة امة
(2)

. 

سهتم أمتة أميشتة ال  لتم , جملة  لوف العر  التي تيهد ببرا تها في الرطتا سهذا التةط  الميار إليه م       

س زع ال رآن بلسان ما  هدسإل م  ,  م إنش هذا الذي بر وا فيه جا   ل  مدشإل اإل  ا , لها ب را ة سال ب تابة

ه مت  مت  متا ييتهد لبلتوغهم اليتد فيمتا بر توا فيت, نطا  فيما بيطهم؛ فع زسا    معارلته ساإلتيتان بمثلته

 .  فطون البالغة سالرطا  العالي

سلعل الياألبي يؤسس بتلي الطري ة اال تطا  ببالغة العر ؛ ان ال رآن  ائم فهمته  لت  متا ستل وإل مت       

سبالغتة , سأ شته الطريتق اامثتل فتي م اربتة الةهتم بتي  بالغتة العتر  ااميتة, بيان بليغ في نطابتاتهم العاليتة

 .د هللا تعال ال رآن ال ريم المطزع م   ط

لتم ترتر   متا , سإذا  بت هذا سلح أن اليريعة أميتة:"  م  اع الياألبي تيكيد ا لمذهبه في  هاية الة ل     

"ألةته العر 
( )

. 

كما يوجب اال ت تار ,  م يؤكد  ل  أن تعلم أم اف العر  س اداتهم سمعهودهم هي أساس أداة اليريعة     

ا يضتاف  لمته إلت  العتر  سمت  يتبت  غيتر ذلتي ف تد لتلش في االستعا ة  ل  فهم ال رآن كتل مت
( )

,  تم مت ش 

سهتم العتر  , ال بتد فتي فهتم اليتريعة مت  اتبتام معهتود ااميتي :" الياألبي  ل  اتشبام معهود العتر   تائال

فتتال ي تتح العتتدسع  طتته فتتي فهتتم , فتتنن كتتان للعتتر  فتتي لستتا هم  تترف مستتتمر, التتذي   تتزع ال تترآن بلستتا هم

فال ي ح أن ي ري فتي فهمهتا  لت  متا ال تعرفته, سهتذا جتار فتي المعتا ي ,     مش  رفسإن لم ي, اليريعة

"ساالةا  سااساليب
( )

 . 

: سهذا ييير إل  ألرائق استطباأل ساستتررا  اام تاف مت  الط توص المستتررجة مت  م تادر اليتريعة     

تا بمعهتود العتر  فت, ال رآن سالسطشة فتدالالت ألةتا    توص , ي ألرائ هتاسأ هتا فتي م ي تهتا متعل تة تعلش  تا تامع

مرهو تتة بمتتا تعهتتدإل العتتر  متت  ألرائتتق مرتلةتتة فتتي داللتتة االةتتا   لتت  : أس إن شتتئت ف تتل, اليتتريعة م يشتتدة

سهتذا تطتور , سما ييمل ذلي م  الطظرات الم امبة للسياق الدانلي سالرارجي لأللةتا , المعا ي ساام اف

                                 
 .11/ 2,  المواف ات: يطظر1 -  
 .17/ 2,  المواف ات2 -  

 .17/ 2,السابق  -  
 .سما بعدها, 2/11, المواف ات  -  
 .12/ 2, السابق  -  
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مت  هطتا , سهتو مولتوم جتل مستائل  لتوف البالغتة, المعتا يف ري جليل في مطاهج االةا  سدالالتها  لت  

أس متا يم ت  أن  طلتق  ليته دالالت , أس معهتود العتر  فتي الرطتا , العربيتة" يم   أن   رر بولتوح أنش 

"سالتعرف إل  م اصد هذا الت ليف, سمدسد ت ليةه, االةا  هو ااداة ااساس لةهم مراد اليارم
(1)

. 

 : ألرائق العر  سمعهودها في الرطا  ييتي  ل  أربعة صور ساستدالع الياألبي  ل      

أ ها ترر  في كثير م  كالمها    أم اف ال وا ي  المطردة: الصورة األولى
 (2)

. 

سلعل م  صور نرس  العر  في كثير م  كالمها    أم اف ال وا ي  المطردة ما جا   ل  نالف      

 . ه صور الم ا  أيضاسمط, م تض  الظاهر في اإلسطاد الربري سغيرإل

سهو , م  فطون العر  االست طا  ببع  االةا   ما ي اربها دسن إنالع بالمعط  :وفي الصورة الثانية     

م  با  التوس  في الل ة سالتةط  في ألرائق اإلبا ة بها
( )

. 

االستعماالت سلعل هذا م  تةرس الياألبي بطرائق العر  ستةططها في ال الف البليغ في اتبام م اري      

ا في ال رآن ال ريم, سبعضها أبلغ م  بع , المتعددة في اامر الوامد بطرق مرتلةة سمتةاستة في الةهم , أمش

فالم اف سالسياق هما اللذان ييددان , فل د الم  الياألبي أن المعط  يتطوم بتطوم الطريق المساق له الطل

فهو م  جملة , أصل راسخ في  لوف البالغة العربية سهذا له, انتالف المعا ي  ل  انتالف مبا ي ألةا ها

 .مبام   لم البيان

ال ياسات الطظرية المعتبرة في بع  ال يتود  لت  بعت  االةتا  مستب أذساق اللستان : وفي الصورة الثالثة

العربي
 ( )

. 

كتان  سأن الممتدسح مت  كتالف العتر  متا, سمتا جتا  ت لةتا ساصتططا ا, ما جا  ألبعتا :وفي الصورة الرابعة 

بعيدا    ت لف االصططام 
( )

. 

فال يعمل   له في , سهذا صريح بين الم تهد يطب ي  ليه اتبام مسالي العر  سمعهودها في الرطا      

ع بلسان العر  س ل  َهدشيهم سسططهم  –ملسو هيلع هللا ىلص –كتا  هللا سسطشة  بيه في تهد ب ير هُد  م  سط  كتا  هللا المطزش

, سيضبط استعمالها, هو الذي ييدد دالالت االةا , فمعهود العر  في الرطا " , الفسألرائ هم في ال

"سُممي بها م  التيريف, فالطل الير ي َمم  الل ة م  اال د ار, سييوع دسن العب  بالمةاهيم
(7)

. 

 اإلفهام وحركة التأويل الفقهي : المبحث الثاني 

 :اإلفهام وحاجته في العمل البالغي: تمهيد

ف بعضهم البالغة بتعريةات كثيرة سردت في كتب ااد  سم  أشهرها ما ذكرإل ال ام  في       ا  رش  ديم 

                                 
 .11ص, الطل الير ي ستيسيله1 -  

 .سما بعدها, 12/ 2,  المواف ات2 -  
 . 1/ 2.  المواف ات  -  
 . 1/ 2,  السابق  -  

 .سما بعدها,  1/ 2, السابق  -  

 .بت رف يسير, 21ص, الطل الير ي ستيسيله7 -   
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سمدار :" ف د جا  في ال ييةة الهطدية    أبي ااشع  أن مدار البالغة  ل  اإلفهاف, كتابه البيان سالتبيي 

"اامر  ل  إفهاف كل  وف بم دار ألا تهم
(1)

 :" اع ال ام , البالغة باإلفهافر  سل د مدش بع  البل ا  الع, 

, سال مبسة, كل م  أفهمي ماجته م  غير إ ادة: ما البالغة ؟  اع:  لت للعتابي:  اع, مد طي صديق لي

"فهو بليغ, سال استعا ة
(2)

. 

 :"مي   اع في تعريف البيان, سيعط  بذلي اإليضاح, سجعل ال ام  مدار البيان في الةهم ساإلفهاف     

مت  يةضي السام  إل  , سهتي الي ب دسن الضمير, اسم جام  ل ل شي  كيف لي  طام المعط  :سالبيان

سم  أي جطس كان ذلي الدليل؛ ان مدار اامر , سيه م  ل  مي وله كائطا ما كان ذلي البيان, م ي ته

ف سأسليت    فبيي شي  بل ت اإلفها, سال اية التي إليها ي ري ال ائل سالسام  إ ما هو الةهم ساإلفهاف

"المعط  فذاك هو البيان في ذلي المول 
 ( )

. 

ا أن البالغة مس  اإلفهاف      ما جا  في نبر  مرس ب   بيد لما سُئل ما البالغة , سمما ذكرإل ال ام  أيض 

ف ي ي إ ما تريد :" ف اع له  مرس, ليس هذا أريد: كل مرة ي وع له فيها السائل, ؟ فيجا  السائل بعدة أجوبة

سترةيف , إ ي إن أردت ت رير م ة هللا في   وع المت لمي :  عم,  اع: ير اللة  في مس  اإلفهاف,  اعتيب

ستزيي  تلي المعا ي في  لو  المريدي  باالةا  المستيسطة في اآلذان الم بولة , المؤس ة  ل  المستمعي 

ظة اليسطة  ل  ال تا  س ةي اليواغل     لوبهم بالمو , رغبة في سر ة است ابتهم,  طد ااذهان

"ساستوجبت  ل  هللا جزيل الثوا , كطت  د أستيت ف ل الرطا , سالسطة
( )

. 

 ريب م  م  ود  لما  البيان في , سما اشترأله اب  فارس إلفهاف السام  م  اإل را  سالت ريف     

فارس بابا في ف ه مي  أأللق اب  , الخ...ساإل را  سالت ريف , المراد باإلفهاف سهو اإليضاح ساإلبا ة

"سالةهُم م  السام , با  الرطا  الذي ي ُ  به اإلفهاُف م  ال ائل:" الل ة سماإل
( )

سهو ما تعارفت  ليه , 

سل د  بشه أبو ميشان التوميدي  ل  أنش الميترأل في البالغة ليس م رد , العر  في االستعماع فيما بيطها

اإلفهاف سإ ما هو مس  اإلفهاف 
(7)

. 

ف د اشترأل العلما  أن ي ون م  ود سال  ال الف مس  اإلفهاف ساإلبا ة    الم  ود م  ال الف  س ليه     

(1)
 ., سهذا ما أ رإل  لما  ااصوع في   د اليارم في سل  اليريعة اإلفهاف

سل د ذكر اإلماف  بد ال اهر أ طا  مديثه    الم ا  شرأل  بوع الم ا  أن ي ي  مطبو  ا  ريب ا م       

                                 
 .ف1771 -إل11 1, 1أل,الرا  ي/ أل,  بد السالف دمحم هارسن/تح ,  7/ 1,, البيان سالتبيي  لل ام 1 -  

 . 11/ 1, السابق2 -  

 .17/ 1, السابق  -  

 . 11/ 1, السابق  -  

 ,لبطان –بيرست  ,دار ال تب العلمية  ,أممد مس  بسج: تعليق,   1, هاسسط  العر  في كالم, اال امبي في ف ه الل ة العربية سمسائله: يطظر  -  

فتؤاد : تتح ,1771,  1أل, بيترست -دار ال تتب العلميتة ,سما بعتدها, 7 2/ 1,للسيوألي, هاسالمزهر في  لوف الل ة سأ وا , ف1771-إل 11 1, 1أل

 .ط ور لي م

 .سداد ال الي. د: تح  ف ,1777 -هـ 17 1,  أل ,لبطان -بيرست -دار صادر,77/ 2, أبو ميان التوميدي, ئرالب ائر سالذنا7 -  

ل السائر سالةلي الدائر  ل  المث .إمسان  اسم ال اليي: تح ,  ص, بدي  الزمان سعيد الطشورسي, إشارات اإل  ا  في مظان اإلي ا : يطظر1 -  

 بد المطعم .د, اج  سالمسائل البالغية بي  ميثم البيرا   ساب  سطان الرة, ت.د , هضة م ر للطبا ة سالطير سالتو ي  ,1 ص  ,ي اليديداب  أب

 .ف2222-ـه21 1, كلية الل ة العربية بالمط ورة , ف  البالغة سالط د, رسالة ماجستير, 2 , 17,ص ,السيد الييات ر ق 
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هاف ااف
(1)

. 

سكذلي اامر في البيان الطبوي سيت ل  معط  جوام  ال لم في متس ٍ م  المعا ي التي مطها اإلبا ة      

ساإلفهاف ساإلم اف
 (2)

. 

ا بالطسبة لعلوف اليريعة سأصوع الة ه فن ه مت  أهتم م اصتد الم تهتد فتي الطظتر ااصتولي الة هتي هتو       أمش

سمعرفتة  تادات العتر  سم تاريهم , لمراد م  ال الف بواستطة  لتوف العربيتةسبيان ا, التدبر سالةهم ساإلفهاف

 .التي تبر  المعط  ستيدد الم  ود مطه ستوليه, في ال الف

ساليدي     ألرق الةهم ساإلفهتاف مطتيتر فتي كتتب العربيتة     
( )

سبهتذا يم ت  أن ي تاع أنش مست  اإلفهتاف  ,

 .أسم  معا يه هو اإلبا ة    المراد م  ال الف سهو في, سصٌف  ائم في المعط  متمثل في اللة 

 :قصد الشارع في وضع الشريعة لإلفهام

تيدث اليتاألبي فتي كتتا  الم اصتد فتي بدايتة ال تز  الثتا ي مت  كتتا  المواف تات  ت   تدة مستائل فتي      

:] لثتا يسالتذي يعطيطتا هتو  طتوان الطتوم ا, [في بيان   د اليارم فتي سلت  اليتريعة:] الطوم ااسع بعطوان

[في بيان   د اليارم في سل  اليريعة لإلفهتاف
( )

سلت  اليتريعة  لت  ] ستتدر  مت  هتذا ااصتل سهتو, 

أن أداة اإلفهاف هي االستعا ة بة ه  ادات العر  سمعرفة معهودها فتي : إل   دة مسائل مطها[ أساس اإلفهاف

م   وص اليريعة؛ ا ها  ربية ال سهذا أصٌل جليل م  أصوع فه, ال الف سألرائ ها في اإلبا ة    مرادها

تا,, تةسر بتيداة غريبتة  طهتا يطتا   اليتاألبي تيتت هتذا الطتوم مت  م اصتد " بتل ال بتد أن ت تون  ربيتة أيض 

اليارم نمس مسائل متعل ة بالل ة العربية ي ترر فيهتا ااصتوع التتي ي تب اتبا هتا اجتل فهتم اليتريعة مت  

تؤنتتذ التتدالالت متت  االةتتا  سالتراكيتتب, سمتتا هتتي م تتادرها, أي متت  الط تتوص اليتتر ية, فيبتتي  كيتتف 

الدالالت التي تعتبر, سالدالالت التي ال تعتبر, كما يطا   هل إن معا ي اام اف هي م  دالالت الط توص 

"أس ال, سمعا ي اام اف هي المعا ي التابعة التي تؤنذ مطها الم اصد الير ية
( )

. 

اليريعة م  ال رآن م   لوف العربية؛ ا ه  ربيش  أللب فهم م اصد: ملرش ها: المسيلة ااسل  -
(7)

. 

تم ال ترآن مت  جهتة اللستان التذي       ستلي ألري ة الياألبي في االستدالع بالي ة الظتاهرة  لت  سجتو  تةهش

سال يةهم ب ير ذلي م  أدسات أ  مية نارجة  ت  ذلتي اللستان العربتي, سيستتثط  مت  ذلتي ,  زع به ال رآن

بة في ال رآنالطظر في االةا  الم غير أن العر  ت لمتوا , سالتي يرج  أصولها إل  غير اللسان العربي, عرش

 .فطزع ال رآن  ل  ما ت لموا به سألةوإل في نطاباتهم, ف ارت مطها, بها سا  هرت  في كالمهم

                                 
 .ميمود دمحم شاكر : رأإل س لق  ليه, 2222,ال اهرة - الهيئة الم رية العامة لل تا , 27ص, ال اهر ال رجا ي بد ,  دالئل اإل  ا1 -  

دمحم  :ت ,  1/ 1, البت  جطتي, الر تائل: فتيسيطظر  ل ابت  جطشتي , أل.د ,27,  يد بلب . د.أ,  ائق سشبهات ظرية بالغة اليدي  الطبوي م2 -  

 .العامة لل تا , ال اهرة  الهيئة الم رية,  الط ار, أل ي ل

دار المطهتا  للطيتر   ,1 ص  ,هتـ 2 12: ت -المعترسف بتاامير ,دمحم بت  دمحم  ,«غايتة اإلم تاف فتي آدا  الةهتم ساإلفهتاف » مر الثمتاف شترح   -  

 . بد هللا سليمان العتيق: تح ,ف 2227 -هـ2  1, 1أل, سالتو ي 

 . 7/ 2,المواف ات  -  

 .ف2227, 1أل ,لبطان -صيدا, بسيو ي للطبا ة ,1/212,ميمود  بد الهادي فا ور, ة ف هيةاف الياألبي دراسة أصوليالم اصد  طد اإلم  -  

 . 7/ 2,  المواف ات7 -  
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س ظر الياألبي إل  تعدد سجوإل الرطا  سداللته  طد العر  م  مي  العاف سالراص سالظاهر سغيترإل,      

ما يستعان لمعرفة أ وام الداللة بعلم البيان سالطظر البالغيم
(1)

. 

, سيبيش  الياألبي ألرائق العر  فيما  هدته في مطامي الرطا  في م امات متطو تة با تبتارات مرتلةتة     

فيذكر صور التعبير    الرتاص سالعتاف كمتا هتو معهتود , سأنش ذلي مما انت ت به دسن غيرها م  االس 

كمتا  بشته إلت  االشتتتراك , سأنش ذلتي ممتا يُعترف فتتي أسع ال تالف أس سستطه أس آنترإل, فتي كالمهتا طتد العتر  

سهذا مما ييتهد لتبيتر , اللةظي سالترادف سكو هما معرسفي  في أساليبهما بما ترتل به العر     غيرها

 .الياألبي في  لوف العربية س  افته الواسعة في ن ائ ها

ت اير معهود اللسان العربي مما يُعد م ة لم  يريد أن ي يم في البالغة متا  سلعل ما ذكرإل الياألبي م      

سيريتد الرلتط بتي  البالغتة , ليس مطها م  الم طليات ال ربية المترددة  لت  ااذهتان فتي الو تت اليالتر

 التتتي يستوميتتها الطبت  العربتتي ااصتيل سييباهتتا, سمتتا, العربيتة سالبالغتتة ال ربيتة بم تتطلياتها المستت ربة

ا مطتته  –ذكتترإل اليتتافعي فتتي رستتالته ميتت  كا تتت اللبطتتة ااسلتت  التتتي بطتت   ليهتتا اليتتاألبي  – تتذكر مرت تتر 

كالمه
(2)

. 

ا    ألرائق اإلفهاف سدالئتل الةهتم العتاف الميتترك      , سذكر الياألبي ف ال  في مول  آنر ت لم فيه أيض 

ساستوا  جمي  العر  في فهمه
( )

. 

فالياصل أن الواجب في هذا الم اف إجترا  الةهتم فتي اليتريعة  لت  :" الة ل م  اع الياألبي في  هاية      

(الذ  يس  ااميي  كما يس  غيرهم, س ان االشتراك ال مهوري
( )

. 

ف ارت  طد كتل , ي  د باامور ال مهورية اامور التي تواألي  ليها جمهرة العر   امتها سناصتها     

سمتا  تدا ذلتي , فال يط رها م  ذاق لسا ه سلي ة تلي الل تة,  ربي سامد مطهم  م  اامور المعهودة لد  كل

, سالرمتو  البعيتدة, فهو م  اامور الراصة التي تيتي  ل  ألرائتق مرتلةتة مت  اإلبا تة كال طايتات ال امضتة

 . ست ون هي اانر  مما  هدته ناصة العر  في تراكيبها س ظمها سأساليبها الماهرة

ااسلتت  سالتتية  ريبتتة اإلفهتتاف لتتد  ال مهتتور ناصتتتهم :  لتت  سجتتود داللتتتي سبهتتذا يطبشتته اليتتاألبي      

, سالثا ية نةيتة كال طايتات ال امضتة سالرمتو  البعيتدة التتي ترةت   لت  ال مهتور ال  مت    تدها, س امتهم

 .سإال جا  مرالة ا لما  هدته, سأن هذا أس ذاك مما  هدته العر  في م  ودها م  ال الف

ي لمولتوم اإلفهتاف هتو مت  ااستس البيا يتة التتي ي توف  ليهتا العمتل البالغتي؛ ذلتي ان فتطاسع اليتاألب     

 .البالغة معل ة  ل  فهم المراألب سإدراك المراد م  ال الف الذي يل يه المت لم

                                 
 .سما بعدها,  7/ 2,  السابق1 -  

 .  / 1الرسالة 2 -  

 . 1/ 2.  المواف ات  -  

 .11/ 2.  السابق  -  
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"الةَْهتُم معرفتتي اليتي  بال لتب :"سأصل الةهم فتي استتعماع العتر      
(1)

: الةَْهتم :"سجتا  فتي معطت  الةهتم ,

رإلُمسُ   ر اليي , سفَِهَم اليي  أي َ ِلَمه سَ رف م ي ته سأمس  ت وش "ت وش
(2)

. 

ت ور المعط  م  : الةهم:  يل: الةرق بي  الةهم سالعلم :"سفي الةرق بي  الةهم سبي  العلم  اع العس ري     

نةيا أس إدراك نةٌي د يٌق, فهو أنل م  العلم؛ ان العلم  ةس اإلدراك سوا  كان : لة  المراألب, س يل

﴿ فةهمطاها سليمان سكال آتيطا م ما س لما﴾, :جليا, سلهذا  اع سبيا ه في   ة داسد سسليمان  ليهما السالف

"نل الةهم بسليمان, س مم العلم لداسد سسليمان
( )

. 

, ميتت  يعتتد م  تتود المتتت لم اإلبا تتة ساإلفهتتاف, ساإلفهتتاف أصتتل متت  أصتتوع البالغتتة مثتتل البيتتان سالتبتتي       

تا, ترت ز  ليه اجتهادات الميت لي  بعلوف ال رآن سآدابته سفطو ته سأساس ساإلفهتاف , ال ستيما ااصتوليي  أيض 

 .الذي يعطي سلوح الداللة سنةائها م  اشت اع  لما  البيان

, سيتبيشطهتا, فعل  ااصولي أن يستمسي بزماف مةاد تلي ال لمتة, سإذا كا ت س يةة البالغة ااسل  اإلفهاف     

 .سس يةتها البتة؛ ا ها م  م  ود المت لم, هل المؤد  بها سمطهاسال ي 

 :انحراف الفكر التأويلي في فهم  مقاصد القرآن

 :فواتح السور الحروف المقطعةمعاني  -1

ع الياألبي فهم معا ي اليرسف الم طعة في فواتح السور مثل       ل  " الخ... سق, الر, مم, الم:" يعوش

فمطاأل تيليل ألةا  سمعا ي اليريعة إ ما ت ون , دته في كالمها سبيال للةهم ساإلفهافما ألةته العر  سا تا

 .سال ييتمل ذلي اجتهاد ا أس تيسيال يطافي ألبيعة الرطا  العربي, بلسان ما ت لمت به العر 

اك سل د ذكر الياألبي ا يرافا جائرا في فهم بع   ضايا ال رآن ال ريم سهو س وم الرطي في فهم إدر     

فم  تلي المياسالت تيسيل اليرسف الم طعة في فواتح سور ال رآن , بع  ألةا  ال رآن سمرسفه سمعا يها

أس م   بيل , يم   أن ت ون م  هذا ال بيل, س د س عت في ال رآن تةاسير مي لة:"  اع الياألبي, ال ريم

"لسلف ال الحسربما  سب مطها إل  ا, سهي مطسوبة ا اس م  أهل العلم, الباأل  ال ييح
( )

. 

س بشه  ل  أ ها ,  م  دد الياألبي تيسيالت مرتلةة في بيان اليرسف الم طعة في مةتتح بع  السور     

ح مطها ما أفاد أ ها مرسف م طعة , مي  لم تثبت في كالمهم مطل ا, تيسيالت ال تتةق سمعهود العر  سرجش

ساشتراأله أن ي ون التيسيل , التي تيد  بها العر  فهي م   بيل المتيابهات, لها أسرار ال يعملها إال هللا

مطضبط ا  ل  معهود العر  في م اري ال الف تيسيسا ل وا د الط د التيسيلي لمعا ي االةا  سفق معهود 

ا ألةته , العر ؛ مت  يتسم المعط  المؤسع بالةهم ال ييح المتوافق م  المعهود م  الرطا  فال ييذ  مش

  . أهل الل ة أصل معطاإل

                                 
 .1/أل, بيرست -دار صادر/ أل, فهم -مادة,  7  / 12,الب  مطظور, لسان العر 1 -  
 .بدسن ألب , مركز  ون للدراسات ساابياث ال رآ ية: تيليف , 7 ,مع م الةرائد ال رآ ية 2 -  

 .دمحم إبراهيم سليم: تح, ف1771ال اهرة  -دار العلم سالث افة, 211ص  ,ابي هالع العس ري, مع م الةرسق الل وية للعس ري  -  

 .بعدها سما, 77 /  , اتالمواف  -  
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سأنش , يم   أن ي اع بين لوابط التيسيل سالت رف في المعا ي ال بد أن ي ري سفق  وا د ميددة     

 :المعوع  ليه أمور ال بد مطها

ما سرد في ال رآن م  مرسف م طعة يطب ي الطظر فيها بين ي ري المعط  المؤسع سفق معهود العر   -1

 .لعربيةا ها م  جطس مرسف ا, فال ييذ  طها, في ال الف

سبهذا ييدد الياألبي س يةة , دعش  ليه دليل مالي أس م الي, أن ي ون للتيسيل سجه صييح م بوع -2

 .في ت ريف المعا ي ال ييية سي يف    دالالتها ال امضة سالمي لة( السياق)

 :االنحراف التأويلي في معاني بواطن القرآن -2

ك ولهم في , ة    ال  د مما لم ي ر  ل   ادة العر ذكر الياألبي أمثلة لبع  التيسيالت المطيرف     

سإ شما أراد معط  مساكطة , ﴿ سال ت ربا هذإل الي رة﴾, لم يرد هللا معط  ااكل في الي ي ة:معط   وله تعال 

م  أن المراد الطهي     ةس , الهمة ليي  هو غيرإل, سهذا الذي ادش اإل في اآلية نالف ما ذكرإل الطاس

سل   له سجه ي ري  ليه لم  , سإن كان ذلي مطهيا  طه أيضا, ن الهمة ل ير هللاال    س و, ااكل

تيسع
(1)

 . 

سهو ال طاية , مياسلة الياألبي في معال ة ما س   فيه ال ائل في تةسير المراد م  الطهي ا تبار بالغي     

اامر فيي ل المطهي  طه    ااكل باال ترا  لتيديد الطهي بعدف اال ترا  مطها أصال مت  ال يُزي  إليه 

 ليه -أي أنش آدف , فالطهي معلق  ل  معط  ال ر  ا ه يستلزف ااكل م  الي رة, بااكل م  الي رة

 .لم يُطه    م رد اال ترا  بل ما يترتب  ليه سما يستلزف مطه -السالف

لوإل , للطاس﴾ ﴿ إنش أسع بيت سل :سم  التيسيالت التي ذكرها الياألبي ما  يل في  وله تعال       مي  أسش

 . سا تد  بهدايته, يؤم  به م  أ بت هللا في  لبه التوميد -ملسو هيلع هللا ىلص -بين باأل  البيت  لب دمحم

 : سذكر الياألبي الشتراأل صية االجتهادات في بواأل  ال رآن شرألي      

 .صد العربيةسي ري  ل  الم ا, أن ي ح  ل  م تض  الظاهر الم رر في لسان العر : أمدهما -

أن ي ون له شاهد في ميل آنر ييهد ل يته م  غير معارض: سالثا ي - 
(2)

. 

ساستدع الياألبي  ل  صية اشتراأل ااسع أنش ال رآن ي تضي فهمه  ل  ما هو م رر في لسان      

 .سلو فُهم م  غير ذلي لم يوصف ب و ه  ربي ا, العر ؛ ا ه م  جطسه

صار م  جملة , أس كان له معارض, ي بي ه إن لم ي   له شاهد في ميل آنرساستدع  ل  اشتراأل الثا      

سالد و  الم ردة غير م بولة باتةاق العلما , الد اس  التي تد    ل  ال رآن
( )

. 

سهذا مما تسع  إليه  لوف البالغة في توني السالمة في بيان معا ي ال الف؛ فنن مرجعها االمترا          

                                 
 .سما بعدها  ,77 /  ,المواف ات1 -  

 . 7 /  ,المواف ات2 -  

 .ال ةية  ةسها ,السابق  -  
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سإل  تمييز ال الف الة يح م  غيرإل, في تيدية المعط  المرادالو وم في الرطي 
(1)

سبيان المراد م  , 

 . م  ود المت لم سفق م اري العر  في كالمها

أليس  لم أصوع الة ه  ا و  ا :" ميمود توفيق اتياد العال ة سالو يةة بي  العلمي   ائال. لذا أمسش د     

ا لذه  الة يه م  الرطي في االستد ا , الع  ل  اام اف اصم  س لم البيان  وا د كلية تعي  البالغي ف ر 

سهما م در االستدالع , سسجدا  ا  ل  االمترا     الرطي في إدراك أسرار البيان في آيات هللا سالي مة

 ل  اام اف  طد ااصولي ؟ فت ون غاية ااصولي  ل  المب ال راأل المست يم إل  غاية البالغي 

(اليَّطُون 
 (2)

. 

سأ ها معتبرة في تيسيل ,  اع الياألبي في الربط بي  توني البالغة الرسابط سالعالئق بي  العبارات     

ف ل ما كان م  المعا ي العربية التي ال يطبطي فهم ال رآن إال  ليها؛ فهو دانل تيت :"  اهر ال رآن

ل رآن, فنذا فهم الةرق بي  ليق في الظاهر, فالمسائل البيا ية سالمطا م البالغية ال معدع بها     اهر ا

ا﴾ : وله تعال  ﴿ َسَلائٌِق بِِه َصدُْرك﴾ :, سبي  لائق في  وله[ 12: اا عاف]﴿ يَْ عَْل َصدَْرإلُ َليشِ  ا َمَرج 

"[...12: هود]
 ( )

 . 

, الغةفآلة البيان سال يف    فوارق الطظم في فهم معا ي سألةا  ال رآن يرج  الطظر فيها إل   لوف الب     

سبيان , سم   م فعلوف البالغة م  ااسس الركيزة في استطباأل المعا ي ساام اف, التي هي م   لوف العربية

ا سباألط ا, م اصد اليريعة سالتي ا تمد  ليها الياألبي في بيان المراد م  ال رآن  اهر 
( )

. 

 طها إل  ما ال ييتمله الطل إال ال تبعد , سال بد أن ت ون داللة االةا  ميددة مستررجة م  الط وص     

ي وف في أساسه  ل  مد  مرا اة العال ة ال ائمة بي  الُمرِسل , فال  د إل  الةهم ساإلفهاف, ب ريطة

سمد  اشتراكهما في  رف ل وي سامد, سالُمست ِبل
 ( )

. 

جا    االةا  تبيش  م  نالع ما سبق أن لابط التيسيل لمعا ي ال رآن أن ال يتعد  الةهم شيئا نار     

, سالعال ات سال رائ  م  س ائف مبام   لم البيان, المذكورة في الطل إال ب ريطة تولح الم  ود ستبيشطه

فهطاك رسابط سأساصر ت م  بي  الميت لي  في أصوع الة ه ستدبر م اصد اليريعة ساستطباأل أم امها سبي  

 . ه داللة االةا سف, س ائف  لوف البالغة م  مي  فهم الم  ود م  المعا ي

 

 المبحث الثالث 

 مقتضيات األحوال والمقاصد 

 :مقتضى الحال في معرض الحديث عن أنواع دالالت األلفاظ: المسألة األولى -

                                 
 . 7 / 1اإليضاح : يطظر1 -  

 .البعيد سالطويل: ساليطون ,  ص, داللة االةا   طد ااصوليي 2 -  

 .بت رف, اسما بعده, 17 /  , المواف ات  -  

 . ةية  ةسها ال, السابق  -  

 . 71, الطل الير ي ستيسيله : يطظر  -  
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سل د اشترأل  لما  البيان ذلي , م تض  الياع هو اامر الدا ي إليراد ال الف  ل  صورة مر وصة     

فنذا ما , مطاب ة ال الف لم تض  الياع م  ف امته: ف  ديما  ل  أ هاس رفوا بالغة ال ال, في ال الف البليغ

م  ا تبار آنر مضاف إل  الم تض  سهو ف امة ال الف كان ال الف , ألابق ال الف م تض  ماع المت لم

مطاب ة ال الف لم تض  الياع هو أساس البالغة كلها, سهو الذي ي ب " سصرموا مديث ا بين, بلي ا

"الف مت  ي بح بلي ا يتعد  مرملة اإلفهافمرا اته في ال 
(1)

. 

 :يةهم م  هذا الطل  ال ة أمور

 .أن مطاب ة ال الف لم تض  الياع أساس البالغة كلها: أسلها

 .اإلفهاف سالمطاب ة: أن للبالغة مرملتي :  ا يها

 . شرأل البالغة أن  تتعد  مرملة المطاب ة مرملة اإلفهاف: آنرها

سذلي أ طا  ت سيم أ ماأل دالالت االةا  , ااسس البيا ية التي تيدث  طها الياألبي سم تض  الياع م      

سالثا ية الداللة التابعة, ااسل  ما سماإل بالداللة ااصلية: سأ ها تيتي  ل  جهتي , في الل ة العربية
(2)

. 

, م م  المططوق مطل  اسي  د بها الداللة العامة التي تةه, سذكر أن ال هة ااسل  الداللة ااصلية     

سلعله ي  د , دسن ت ييدها بمعط  آنر ير ل بها  وف دسن غيرهم, س موف هذا اإلألالق ل مي  االسطة

غير أن كالمه    ال هة الثا ية يولح , بهذا العموف اتةاق جمي  له ات الل ة ااف في أصل الداللة

في الداللة ااصلية  م  ودإل اشتراك اللسان العربي م  جمي  االس  غير العربية
( )

. 

سلعل هذا الطوم م  الداللة , سهي الداللة الطابعة م  مةهوف اللة , سأما ال هة الثا ية فهي الداللة التبعية     

سهو  ريب م  تسمية الياألبي , أس المعا ي المستتبعة, ما ي  دإل  بد ال اهر م  تسمية المعا ي الثوا ي

بالداللة التابعة 
( )

. 

ا معا ي أصلية أس تبعية: م اف آنر  طد ت سيم داللة االةا  سأ ها تيتي ل هتي  سفي      ذكر الياألبي أن , إمش

ساستثط  م  ذلي المعا ي الزائدة  ل  المعط  , المعا ي التبعية ال داللة لها  ل  م م شر ي  ائد ألبتة

ااصلي بمثابة اآلدا  الير ية 
( )

. 

ال هة في تطوم الدالالت بتطوم اإلنبار سمالبسات م ي  الربر سما  م بيش  الياألبي تة يل تلي      

س ةس اإلنبار م  أمواع سمسا ات نادمة لما ييمله م  معاٍن , سالمربر به, يت ل به أس بالمربر  طه

 رية سدالالت متطو ة
(7)

. 

مبام  اإلسطاد سهو تيصيل د يق ل, سيعطي بذلي انتالف الداللة ستطو ها بانتالف م تضيات اامواع     

                                 
, الم ر  – سجدة – ااسع دمحم جامعة – اإل سا ية سالعلوف اآلدا  كلية, 12ص, رشيد بليبيب. د, أ ر العطاصر غير الل وية في صياغة المعط 1 -  

 .أل.د
 .77/ 2, المواف ات2 -  
 .السابق ال ةية  ةسها   -  
 .71/ 2, المواف ات  -  
 . 12/ 2,السابق   -  
 .71/ 2,المواف ات 7 -  
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 .  في  لوف البالغة

مطها غرض الت ديم في ,  م تيدث    أمواع الربر سمتعل اته في ال ملة سما يت ل به م  أغراض     

بالم اف : سلعله ي  د بابتدا  اانبار الطوم ااسع م  أ وام الربر سيسميه  لما  البيان, ابتدا  اانبار

(االبتدائي سالطلبي ساإل  اري:) ر الثال ةسهو أسع م امات اإلنبا, (االبتدائي)
 (1)

سأن الم دف في الربر , 

سهذا كله مما تطاسله  لما  البيان في مبام   لم المعا ي في با  أمواع , االبتدائي هو الم  ود بالعطاية

تدا  ت وع في اب :" اع الياألبي, اإلسطاد الربري سأمواع المسطد إليه سالمسطد في مبي  الت ديم سالتينير

 يد : ]بل بالربر, فنن كا ت العطاية بالمربر  طه  لت, إن لم ت    م  طاية بالمربر  طه, [ اف  يد:] اانبار

."[ اف 
 (2)

 . 

أس م اف اإل  ار أس ييي , سفي غير الربر االبتدائي م ي  الربر في م اف سؤاع أس في مطزلة السؤاع     

 طد  لما  البيان( ساإل  اري, الطلبي:) سهما, ام الربرسهو ما ييمل الطو ي  اآلنري  م  أ و, فيه
( )

. 

سبهذا الطوم الثا ي انتلةت العبارات سكثير م  أ اصيل ال رآن؛ ا ه ييتي مساق :"  م  اع الياألبي     

سف   الثة  ل  سجه  ال , سه ذا ما ت رر , ال  ة في بع  السور  ل  سجه سف  بعضها  ل  سجه آنر

ت ال بيسب الطوم ااسع إال إذا س ت    بع  التةاصيل في بع  س ل  ليه في فيه م  اإلنبارا

"سذلي أيضا لوجه ا تضاإل الياع سالو ت, بع 
( )

. 

ستلي دراية مت دمة م  الياألبي في مبام  الربر, سإدراك الةرسق في دالالت ال الف سن ائ ها      

مما يطبطي  ليه  وا د سأصوع , ياق سم تضاهماسأ ماألها  طد االستعماع البليغ, سفق مضامي  الياع سالس

 . امت  ليها جلش مسائلها, في  لوف البالغة

في , فيما رساإل اب  اا باري    ال طدي, سموا عها في ال الف سم اماتها( إن) س د بيش   بد ال اهر معا ي     

,  م "إنَّ  بدَ هللا  ائمٌ :" ولون,  م ي " بدُ هللا  ائمٌ :"في  وع العر ( إن) الةرسق بي  ألرائق اإلنبار بـ

بل :" فيجابه أبو العباس  ائال, , فظ ش ال طدي أن االةاَ  مت ررةٌ سالمعط  سامدٌ "إنَّ  بدَ هللاَ ل ائمٌ :" ي ولونَ 

, "إن  بدَ هللا  ائمٌ :" , إنبار     يامه س ولهم" بدُ هللا  ائمٌ : "المعا ي مرتلةةٌ النتالِف االةاِ , ف ولُهم

ِر "إنَّ  بدَ هللاِ ل ائمٌ :"    سؤاِع سائٍل س وله جوا ٌ  ت االةا ُ لت ر  , جواٌ     إ  اِر ُمْطِ ٍر  ياَمهُ, ف د تَ َررَّ

"المعا ي,  اع فما أََماَر المتةلِسُف جواب ا
( )

. 

سالعلم بها , سهذا ما  ررإل البالغيون  بل الياألبي م  ألر  متطو ة في سيا ات الربر المرتلةة     

 . يسعف الم تهد في مسائل اليريعة معرفة ااسرار سالم اصد م  سرا  تطوم الربر في ال الف

سهو ما يعرف  طد  لما  البيان بالمسطد إليه سما يت ل به ,  م ذكر الياألبي أغراض ذكر المربر  طه     

                                 
 . عيم  ر سر   :تح ,ف1711 -ـه21 1. 2أل, لبطان -بيرست, دار ال تب العلمية  ,112ص ,للس اكي, مةتاح العلوف1 -  
 .71/ 2, تالمواف ا2 -  
 .71/ 2,المواف ات   -  
 .السابق ال ةية  ةسها   -  
 .111ص , مةتاح العلوف: طظرسي,  1 ص, دالئل اإل  ا   -  
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بيسب  -أيضا -تطوم م ي:" ي وع الياألبي, الخ...م  مسائل في أبوا   لم المعا ي م  مي  الذكر ساليذف

سبيسب ما ي  د في مساق , سبيسب ال طاية  طه سالت ريح به -أ طي المربر  طه  -تعظيمه أس تي يرإل

إل  غير ذلي م  اامور التي ال يم   م رها, سجمي  ذلي دائر , سما يعطيه م تض  الياع, اانبار

ال الف الوامد بيسبها ليست ه   فمثل هذإل الت رفات التي يرتلف معط , موع اإلنبار بال ياف     يد

سبطوع البام في هذا الطوم ييس  مساق ال الف إذا لم , سل طها م  م مالته سمتمماته, الم  ود ااصلي

"ي   فيه مط ر
 (1)

 . 

الطرائق سالت يرات الطارئة  ل  صياغة الربر سالمربر  طه, سما يعتريه ( الت رفات) ي  د ب وله     

 . ةي  ل  العبارات دالالت م ايرة لمعا ي بعضها البع م  أمواع سمالبسات تض

الطوم ااسع سهو " سبطوع البام في هذا الطوم ييس  مساق ال الف إذا لم ي   فيه مط ر:" سي  د ب وله     

الذي ال , سهي ما يسميه أهل البيان الربر االبتدائي, م ي  الربر  ل  ال ورة ااسل  في ابتدا  ال الف

سهو ما يطلق  ليه , أما ما كان فيه إ  ار فهو م  الطوم الثا ي نالف ااسع, تردد أس إ  ار ي يبه شي أس

 .الطلبي ساإل  اري:  لما  البيان بطو ي الربر

سهذا التطبيه ربط أصيل لمعا ي التراكيب التي هي مبام   لم المعا ي في  لم البالغة لمعرفة اام اف      

 .ل ملة الربرية  ل  تطو ها مسب الم اف سالسياقالطات ة    أمواع سم تضيات ا

سلابط هذإل ال ور ساا ماأل , فتلي أمواع المسطد إليه ست لباته في ال الف التي  ررها  لما  البيان     

ا تبارات بيسب ما ي تضيه اامواع سالم امات
(2)

. 

 :فكرة المقاصد في الشريعة ومقصود المتكلم:  المسألة الثانية -

ا يُعد       فهو المؤسس لعلم م اصد اليريعة , الياألبي رائد ااصوليي  في تيصيل م اصد اليريعة ال رش

م  ما يمتا  به م   طاية بال ة بال ا ب المطه ي في هذا العلم
( )

فن شه لم تظهر ف رة الم اصد بولوح إال  ,

أبوا  أصوع الة ه سجعلها باب ا م , مي  أفرد لها ف وال  ناصة,  ل  الطيو الذي أ هرإل الياألبي
( )

. 

:" سل د  دش بعضهم أن الم اصد, سل د نط  الياألبي بالم اصد نطوات ساسعة في كتابه المواف ات     

"سالميور الذي تدسر في فل ه جمي  فرسم الة ه سمسائله, تي ل الرؤية ال لية
( )

. 

 : معنى المقاصد -

هي المعا ي سالي م المليو ة : لتيري  العامةم اصد ا:"  رفها الييخ دمحم الطاهر ب   اشور ب وله     

لليارم في جمي  أمواع التيري  أس معظمها, بيي  ال ترتل مالمظتها بال ون في  وم ناص م  أم اف 

                                 
 .77/ 2,المواف ات 1 -  
 .بت رف,  11ص , مةتاح العلوف2 -  

الهيئة ,  7 ص,  بد الم يد ال  ير.د ,سم اصد اليريعة, أصوع الة ه   را ة في  يية  لم -المعرفة سالسلطة في الت ربة اإلسالمية:يطظر  -  

 .ف2212الم رية العامة لل تا 

 . 2,  1ص, الير ي ستيسيلهالطل : يطظر  -   

 . 1ص, السابق   -   
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"اليريعة
(1)

لم لية , ال ايات التي سلعت اليريعة اجل تي ي ها: , سم اصد اليريعة في أ ر  معا يها

س الِي م أس العللس د يُعبر  طها بالمعا ي أ, العباد
 (2)

 . 

أس معط  مواف ة الي م للوصف المطاسب في , بيان معط  اال تبار:" سف رة الم اصد  طد الياألبي

( الم طلح ااصولي
( )

. 

سهي  ريبة التطاسع , سس يةة الم اصد الرئيسة هي بيان العلل ساام اف المستطبطة م  الطل الير ي     

مي  يي ل م  ود المت لم سمرادإل ُجل , هو معتبر في البالغة العربيةس, م  م  ود المت لم في ال الف

لذا  ابوا , سمد  مطاب ته لياع المت لم, مسائل  لوف البالغة فمطاب ة ال الف معل ة  ل  بيان مراد المت لم

ا أ يد بيته   : ل  الُمَسيَّب ب  َ لَس لمش

 وقَدددددددددددد أتَناددددددددددددى الهدددددددددددم  عندددددددددددد احتَضدددددددددددار 

 

ددددددددددددي عَ   ددددددددددددَدمِ بندددددددددددداْ عليدددددددددددده الص   ِري ةُ ُمك 

 

 -هطا -استطوق ال مل؛ ان ال يعرية سمة ت ون ف   طق الطا ة ال ف   طق ال مل, سهو: ف اع أَلْرفة     

ي ف ال مل ال الطا ة
( )

الخ هذإل .. , مي  أنطي اليا ر في مرادإل ف ا  الوصف  ل  غير ما   دإل

 .سهي كثيرة في كتب ااد , اامثلة

 : لمتكلم ال مجرد داللة األلفاظتعليق الحكم على مقصود ا -

سم   م , يرج  أهمية الم اصد أ ها تيدد المعط  الم  ود سالمراد م  إألالق المت لم الةا ه س باراته     

أن :" فم  ذلي ما   ل    ُمط ف سكي , سم  ودإل في ال الف, فنن الي م ي    ل  مسب مرادإل سا ت ادإل

طي مر ب  الرطا   ض  في امرأة  الت لزس اها الطيبة, جها َسمش لها ما تريدي  أن : ال, ف اع:ف الت, فسمش

طي نلية ألالق, ف اع لها: أسميي ؟  الت  -رلي هللا  طه -في ت نلية ألالق, فيتت  مر ب  الرطا : سمش

ة, ف ا   سجها, إنش  سجي أللش طي: ف الت , نذ بيدها: س اع لزسجها, فيسج   مر رأسها, ف لش  ليه ال  ش

سإن تلة  ب ريح الطالق, سأن الذي , سهذا هو الة ه اليي الذي يدنل ال لو  ب ير استئذان, اسأسج  رأسه

سإن أت  ب ريح , لم ي ةر بذلي, أنطي م  شدة الةرح, سأ ا ربي, اللهم أ ت  بدي:  اع لما سجد راملته

"ادتهسلم ي ةر لعدف إر, سالم رإل  ل  كلمة ال ةر أت  ب ريح كلمته, ال ةر؛ ل و ه لم يردإل
( )

. 

سلي أن ت وع أن ف رة الم اصد لم تبعد    م  ود المت لم ساهتماف البالغة العربية ببيا ها سالمراد      

ا جلي ا مواف  ا سمطاب  ا لم  ود المت لم, مطها فيرأل البالغة سلوح م  د , مت  ي ون ال الف سالي 

 .المت لم

                                 
جمتاد   , 7العتدد,  طتر -سلستلة كتتا  اامتة  .  /1, تور التدي  بت  مرتتار الرتادمي.د, م االتته, لتوابطه , م يتته, االجتهتاد الم اصتدي1 -   

 .11 السطةـ, ه17 1ااسل 

 .2 ص, الطل الير ي ستيسيله2 -   

 .1 / 1,ي دراسة أصولية ف هيةالم اصد  طد اإلماف الياألب  -   

 . 1/  الط د الل وي في تهذيب الل ة لأل هري   -   

  ال    إ الف المو عي     ر  , ف 177-ـه17 1,  أل, الدار العالمية لل تا  اإلسالمي, 12ص, و يأممد الريس.د , ظرية الم اصد  -   

 .أله  بد الرؤسف سعد :تح ,. ف1771/هـ11 1, , م رم تبة ال ليات اا هرية ,11/  , الب   يم ال و ية, مي العال
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 :ةحركة األلفاظ والمعاني في بيان مفهوم مقاصد الشريع -

االهتمتاف بعلتوف اللستان العربتي فتي تيصتيل , غلب  ل  اليتاألبي فتي كتابته المواف تات فتي أصتوع الة ته     

سبل تت , ستي ر بهذا الطهج م  فعل اليافعي ساهتمامته بعلتوف العربيتة, ساستطباأل اام اف,  وا د أصوع الة ه

تا  , طاية الياألبي باليدي     االةا  سالمعا ي في ف ه أم اف ال رآن سم   مش م اصد اليريعة مبل  تا مزاسج 

سشدد  ل   ةي ات اف المعطت  التذي يستتطبط مت  , سمعهود العر  في فهم اليريعة, ل ضية اللسان العربي

فيترأل كو تته مت   لتوف ال تترآن أن ي تري  لتت  , ال ترآن سلتم يوافتتق اللستان العربتي كو تته مت   لتتوف ال ترآن

اللسان العربي
(1)

. 

ا في المسالة الثا ية م  الطتوم الثتا يستيدث الياألبي ف      فتي بيتان   تد اليتارم :] ي كتا  الم اصد أيض 

سهتذا , [داللتة االةتا   لت  المعتا ي مت  ميت  اإلألتالق سالت ييتد:] متا ملر تها[ في سل  اليريعة لإلفهاف

فهاهطتا , مجا ب م  جوا ب  ظر ااصوليي  ا وام الداللة المتعددة سالمتطو تة با تبتارات مرتلةتة فتي كتتبه

 .ي سم الياألبي داللة االةا  با تبار اإلألالق سالت ييد إل  داللة أصلية سأنر  تابعة

ا      فمثتتل هتتذا الت ستتيم يؤكتتد  طايتتة , سلعتتل مبيتت  المعتتا ي متت  المبامتت  التتتي شتت لت ف تتر اليتتاألبي كثيتتر 

 .  ل  أسس  ابتة سما ذاك إال تيسيس ا ادلة أصوع الة ه, الياألبي بالمعا ي ست اسيمها سأ وا ها

داللة أصلية سأنر  تبعية با تبار اإلألالق سالت ييد في المعا ي: في ساف الداللة إل   و ي 
(2)

. 

غيتتر أن الم تتطليات , سهتتذا الت ستتيم بهتتذإل الم تتطليات الميتتددة غيتتر معهتتود فتتي كتتتب أهتتل البيتتان     

أراد بالداللتتة ااصتلية المطل تتة  بتل, ل طته لتم ي  تتد ذلتي, البالغيتة التتي تعتتالج مبامت  العمتوف سالر تتوص

م رد اإلنبار ف ط    مدث 
( )

. 

فتي كتٍل , ساإلنبار  ةسه, سالمربر به, سالمربر  طه, بيسب المربر: فاانبار تتطوم با تبارات مرتلةة     

ا سإألطابتا, س توم ااستلو  مت  ميت  الداللتة إيضتاما سإنةتا   , سالمساق, م  الياع , سمت  ميت  ال تم إي تا  

 .ذليسغير 

سهذا ما  ستثطيه م  ال الف , ستيدث الياألبي في المسيلة الثالثة    أمية اليريعة؛ ان العر  أمة أميشة     

فتتال  تعترض لتته إال متتا كتتان متعل  تتا بمستتالة  ربيتتة الل تتة سمعهتتود , هطتا؛ ذلتتي ا تته فتتي غيتتر مولتت  البيتت 

آن  زع بما  هدتته العتر  سألةتته سا تادتته ف د تدر  م  أمية العر  أمية اليريعة؛ إل بات أن ال ر, العر 

, فتال يع تل أ هتا نوألبتت بمتا لتم تعهتدإل, في كالمها س زع  ل   سق كالمها اإل  ا  الذي تيتدسا بته جمي عتا

س لت  الم تهتد أن يتبت  فتي تي تيله أصتوع الة ته , سهو يريد م  تلي المسيلة تيصيل  ضية معهود العتر 

ذلي المعهود
 ( )

 . 

                                 
 .71 /  ,المواف ات 1 -  

 .سما بعدها, 1 , الطل الير ي ستيسيله : يطظر2 -  
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س  تتزسا  تت  , سم تتل بيلةا تته التيتتدي, سهتتو متت  جتتطس متتا يتتت لم بتته العتتر , ربتتيفيستتلو  ال تترآن  

 .سمما لته, م اراته

 : سإصالح االةا  م  أجلها, ا تطا  العر  بالمعا ي: المسيلة الثالثة -

م  ااسس البيا ية التي شت لت  لمتا  البيتان هتي البيت  فتي ألرائتق اإلبا تة  ت  االةتا  سالتعبيتر  ت       

ي دها  د  ُطِيت فتي الميتل ااسع ببيتان الطترق سالمستالي إلت  , سم  يبي  في م طةات هذا الة  )المعا ي

(انتيار المعا ي ال يشدة ساالةا  ال ريبة
(1)

. 

سم  نالع تيكيد الياألبي لرسرة اتبام معهود العر  في أساليبها سألرائ ها   د أ ته يتذكر فتي ف تل      

ميت  , ستلي م  ال ضايا المي لة  طتد  لمتا  البيتان,  طاية بالمعا ي آنر م  معهود العر  إصالح االةا 

فاالةتا  نادمتة لم  تود المتت لم , ييدد الياألبي معهود العر  في إصتالح االةتا  اجتل المعتا ي المترادة

مت  أجتل , سالمعطت  هتو الم  تود, أنش اللة  إ ما هو سسيلة إل  تي يل المعط  المتراد س, دالة  ل  معا يها

تر  العر  يولو ها بالعطاية ساالهتماف ذلي
 (2)

سفتي , ؛ لهذا لزف أن ي ون اال تطا  بالمعتا ي دسن ت لتف فيهتا

 باراتها سألةا ها 
( )

 .سفق م تضيات اامواع, 

سال أيضا كل المعا ي فنن :" ي وع الياألبي,  م ت لم الياألبي    المعط  اإلفرادي سالمعط  التركيبي     

ة ببائس سال , ال يعبي به إذا كان المعط  التركيبي مةهوما دس ه المعط  اإلفرادي  د مش كما لم يعبي ذس الر 

"ات اال مطه  ل  أن ماصل المعط  مةهوف, يابس
( )

 . 

﴿ سفاكهة سأبا﴾, فسيع  ةسه ما اا ش  م :في  وله تعال ( اا ش ) سأبي  م  هذا   ة  مر في معط      

 هيطا    التعمق سالت لف: ل    معط  ال لمة  ةسها ب ولهسردشإل السائ,  هرها في ذات الو ت
( )

. 

سل تد أمستي اليتاألبي فتي , سي  د الياألبي بالمعط  اإلفرادي االةا  التي سردت في صةات هللا تعتال      

االجتهاد فيها 
(7)

. 

ميت  داللتته  إذا  بتت أن لل تالف مت :" سالمعطت  التبعتي, س اع في المسيلة الرامسة    المعط  ااصتلي     

الذي هو , سم  جهة داللته  ل  المعط  التبعي,  ل  المعط  ا تباري  م  جهة داللته  ل  المعط  ااصلي

سهتل يرتتل ب هتة المعطت  , كان م  الواجب أن يطظر فتي الوجته التذي تستتةاد مطته اام تاف, نادف لألصل

"ااصلي أس يعم ال هتي  معا ؟
(1)

  المستتتب  مت  اللةت  ال المعطت  ااصتلي المعطت: سي  د بالمعط  التبعتي, 

المينوذ م  داللته
(1)

. 

سكان مما , سمبي  داللة اللة   ل  المعط  م  المبام  التي توافر  ليها  لما  البالغة  ديما سمديثا     

                                 
 .217/ 1,م اصد اليريعة اإلسالمية 1 -  
 .11/ 2,المواف ات 2 -  
 . 77, تيسيله الطل الير ي س:يطظر  -  
 .11/ 2,المواف ات   -  
 .السابق ال ةية  ةسها  -  
 .211/ 1الم اصد  طد اإلماف الياألبي دراسة أصولية ف هية 7 -  
 . 2/7المواف ات 1 -  
 .212/ 1,الم اصد  طد اإلماف الياألبي دراسة أصولية ف هية 1 -  
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ف د  رف بطوع , لةت إليه اإلماف  بد ال اهر إل  تطوم م طلح المعط  س را  مبامثه في  ل  ظرية الطظم

ية  ائمة بيمدهماالطظ سالمةاللة لوامد مطهما دسن , ر في معال ة اللة  سالمعط  ردشا  ل  م    م أنش المزش

سكان مما أ مر به الطظر سألوع , سأدش  به ذلي إل  تطور  ضية اللة  سالمعط  بعد ألوع معال ة, اآلنر

سالذي ي  د به , ه دالئل اإل  ا الة ر أن أنذ  طه المعط  ال ائم باللة  سمعط  المعط  الذي أسردإل في كتاب

داللة ال لمة : المعا ي الثوا ي الطابعة م  المعا ي ااسع للة   طد التركيب فليس الم  ود م  المعط 

سهو ما , سإ ما يتي ل م  المعط  سمعط  المعط  م  داللة اللة  في سياق ال الف المؤلف المطسبي, المةردة

يعرف بالطظم
(1)

. 

لرٌ  أ َت تَِ ُل مطه إِل  ال َرِض بداللِة اللةِ  سمدإَل, : ال الُف  ل  َلْربي :" بد ال اهر اع اإلماف       

, سباال طالِق    "نرَ   يدٌ :" مثال  بالررس ِ  ل  الي ي ة, ف لتَ "  يدٍ " سذلي إِذا  َ دَْت أن تُْربِر   

ال تِ ُل مطه إِل  ال رِض بداللة , س ل  هذا ال ياِس, سلرٌ  آنُر أ َت " مرٌس مططِلقٌ :" ف لتَ "  مرس"

اللةِ  سمدإَل, سل ْ  يدل َي اللة ُ  ل  معطاإل الذي يَْ تضيه مولو ُهُ في الل  ة,  ُمَّ تَ دُ لذلي المعط  داَللة   ا يةٌ 

"تَِ ُل بها إل  الَ َرض
(2)

. 

تمثيل هي التي سلعل  ظرية معط  المعط  الراصة بالطظر في معا ي صور ال طاية ساالستعارة سال     

أسست سسلدشت  واة  لم البيان
( )

التي , بمةهومه الراص الذي يثري التطوم في الداللة بطرق البيان الساب ة 

 .التي  رفت بمبامثه فيما بعد

, "المعط :" سإذ  د  رفت هذإل ال ملة, فهاهطا  بارة مرت رة سهي أن ت وع:" س اع في مول  آنر     

بمعط  " المةهوَف م   اهِر اللةِ  سالذي تَِ ُل إليه ب ير ساسطة س , تعطي بالمعط "معط  المعط " س

", أن تَْعِ ل م  اللةِ  معط  ,  م يُةضي بَي ذلَي المعط  إِل  معط  آنَر, كالذي فسَّْرُت لي"المعط 
( )

. 

 بشر  ست سيم اإلماف  بد ال اهر للمعط  بهذا الطيو معا ي م ي ية  رفية سمباشرة أس دسن ساسطة كما     

سأنر  غير مباشرة أس بواسطة تطب  م  داللة الياع سالم اف , تطب  م  توافق الم تم   ليها, بذلي اإلماف

داللة اجتما ية  رفية سأنر  داللة ] فهطاك, الموافق ل رض المت لم فوق ما تدع  ليه في أصل الداللة

[مضارية
 ( )

فهطاك , ر ستذسق  اٍع لمرامي ال الفسهذا يدع  ل  س يٍ تاف م  اإلماف  بد ال اه,   يشة 

 .سأنر  غير مباشرة تدع  ليها أمواع سم امات مالبسة للطل, معان مباشرة مةهومة م  اللة  باتةاق

 :فالمعط  ب سميه كما صورإل  بد ال اهر

 .ال رض (داللة أسل ) داللة اللة  سمدإل: المعط  -1

                                 
, ف 171أكتوبر, العدد ااسع ,7الم لد,[ترا طا الط دي ]م لة ف وع  ,2 ص, ابد ال ابري دمحم   .د, ة  سالمعط  في البيان العربي الل: يطظر1 -  

: العتددان, 1الم لتد,[ ضتايا الم تطلح اادبتي ]م لتة ف توع , 1 ص,  ز الدي  إستما يل.د, ل اهر ال رجا يس را ة في معط  المعط   طد  بد ا

 .ف1711أبريل, الثال  سالراب 

 .272ص  ,دالئل اإل  ا 2 -  

 .ف 171.  أل ,دار الث افة   ,27 ص  ,إمسان  باس ,تاريخ الط د اادبي  طد العر : يطظر  -  

 . 27دالئل اإل  ا    -  

 .7 ص ,  را ة في معط  المعط : يطظر  -  
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 .ال رض ( ا ية داللة) معط   داللة اللة  سمدإل : معط  المعط  -2

سهذا يدع  ل  أن العالئق بي  المعا ي ساالةا  بعضها ببع  معل ة بالترابط الط ي فيما بي  االةا       

س وامل السياق سالم اف المرتلةة المدلوع  ليها بمةهوف الطظم , سالمعا ي المتولدة أس  ل المستطبطة, المؤلةة

 .جا يالذي استررجه لطا اإلماف  بد ال اهر ال ر

سلعل رؤية اإلماف  بد ال اهر تتال   إن لم   ل تتطابق معها رؤية اإلماف الياألبي في أ وام المعط ,      

, فالمعط  ااصلي الذي تيدث  طه اإلماف الياألبي هو بعيطه المعط  ااسع الذي ت لم  طه اإلماف  بد ال اهر

 .عط  الذي  طاإل الثا يسالمعط  التبعي الذي تيدث  طه ااسع هو بعيطه معط  الم

أي المعا ي المستتبعة م  , سهطاك م طلح  ريب مما أألل ه اإلماف الياألبي سهو مستتبعات التراكيب     

سلعل هذا , أس المعا ي الم ا ية المستررجة م  االةا  الزائدة  ل  معا يها ااصلية, االةا  سليست مطها

تةتا ا ي  طد اليدي     نرس  االستةهاف    معطاإل الي ي ي إل  اانير الذي  بشه إليه اإلماف سعد الدي  ال

لها مطاسبة للت و  بمعطاها ااصلي , مستررجة م  داللة ال الف ذات  ال ات ميددة, معاٍن أنر  معتبرة

ا ما تستعمل في ] االستةهامية [  م إن هذإل ال لمات :"] مي  جا  في المطوع, إل  معا يها المستتبعة كثير 

ستي يق كيةية هذا الم ا  سبيان أي  وم م  أ وا ه مما , مما يطاسب الم اف بمعو ة ال رائ [ الستةهافغير ا

["كم د وتي:  يو, كاالستبطا ] , لم يَُيم أمدٌ َمولَه
(1)

. 

سهذا يعطي بين تلي المعا ي المستررجة م  دالالت االستةهاف التي تييي في ال در مو وفة مييرة, لم      

ا لعدف لبط العال ة سبيان  وم الم ا , أما شارح المطوعيعتبرها ا ف د ا تبر تلي الدالئل م  , لعلما  م ا  

س اف ببيان العال ة سالمطاسبة ل ل مثاع, أ وام الم ا 
(2)

. 

سما ذكرإل شارح المطوع م  اجتهاد ا وام الم ا  لبع  دالالت االستةهاف يدع داللة سالية  ل  ما      

 .سوا  كا ت معان تابعة أس معان م ا ية, م  أن للة  داللة أصلية سداللة أنر  مستتبعةأكشدإل الياألبي 

 :مقتضى الحال في معرض الحديث عن صيغ العموم : المسألة الرابعة -

ا بتيديد لوابط دالالت االةا       ذلي ا ه يتو ف  ليه فهم المعط  الذي  ليه , اهتم الياألبي كثير 

ساستو ةه صيغ العموف في تعيي  , عي  استطباأل اام اف ساسترراجها بطري ة صيييةسم   م يت, االةا 

سربط ذلي بم تضيات اامواع سما تعهدإل العر  في تيديد المعط  العاف سالراص م  بع  , تلي الداللة

ا ييير فيه إل  المعوع  ليه في , ال يغ  ف د ذكر الياألبي أ طا  اليدي     صيغ العموف الولعية   ش

سأن ل يغ العموف , المةهوف م  صيغ العموف ما   دت تعميمه العر  بيسب م تضيات اامواع

با تبار ما تدع  ليه ال ي ة في أهل سلعها  ل  اإلألالق, سيسم   ياسي, سإل  هذا : ااسع: ا تباري 

  .فلذلي ي   التر يل  طدهم بالع ل ساليس سسائر المر  ات المطة لة, الطظر   د ااصوليون

                                 
 .ـه2  1الم تبة اا هرية للتراث,   2ص, سعد الدي  التةتا ا ي ,في شرح تلريل المةتاح, المطوع1 -  

 .ـه2  1الم تبة اا هرية للتراث ,  2 ل  المطوع  ص, ة المير سيد شريفماشي2 -  



- 11 - 

 

سإن كان أصل الول  , سهو ما كان بيسب الم اصد االستعمالية الت  ت ضي العوائد بال  د إليها: سالثا ي

 ل  نالف ذلي, سيسم  استعمالي
(1)

. 

سهو ا ت اد العر  سما  هدته م  تعميم العاف ,  م ذكر الياألبي المعوع  ليه في اال تباري      

  في الدار كان الضر  سا عا  ل  كل م  كان موجودا لربت كل م: فلو  لت مثال, ستر يل الراص

سال يلزف م  التعميم شرأل دنوع الضار  فيم  س    ليهم الضر ؛ لي وع , في الدار باستثطا  الضار 

ال ا دة في ااصوع العربية أن ااصل االستعمالي إذا :" ي وع الياألبي, الضر  مطه سس و ه  ليهم

 .لالستعمالي ارض ااصل ال ياسي كان الي م 

سبيان ذلي هطا أن العر  تطلق ألةا  العموف بيسب ما   دت تعميمه مما يدع  ليه معط  ال الف      

كما أ ها أيضا تطل ها ست  د بها تعميم ما , ناصة دسن ما تدع  ليه تلي االةا  بيسب الول  اإلفرادي

"سكل ذلي مما يدع  ليه م تض  الياع, تدع  ليه في أصل الول 
(2)

 . 

سي  د الياألبي بم تض  الياع اامر الدا ي لم ي  ال الف  ل  تلي ال ي ة م  العموف سالمالبسات      

 .التي يرا ي فيها المت لم ذلي

 : سم ر الياألبي إألالق  موف اللة   طد العر   ل  لربي      

ا يدع  ليه معط  مي  تطلق ألةا  العموف بيسب ما   دت تعميمه مم, تعميمه با تبار مطاسب: ااسع

أصل : سي  د بالول  اإلفرادي, ال الف ناصة دسن ما تدع  ليه تلي االةا  بيسب الول  اإلفرادي

 .أي المعط  التركيبي, اللة  دسن التركيب

ا  ل  الي ي ة: الثا ي سهو تعميم ما تدع  ليه في أصل الول  مطل  ا فال يستثط  م  , تعميمه تعميما ميض 

 .العر  في  ةسها مومه شي    دته 

ستلي م  جملة مبام   لم المعا ي مي  يعطي بها نرس  ال الف  ل  نالف م تض  الظاهر م       

سممل العاف  ل  , سداللة ال ز   ل  ال ل سداللة ال ل  ل  ال ز , تعميم الراص ستر يل العاف

 .لسبع   ال ات الم ا  المرس, مما ييت ل به في مبام  ال طاية, الراص س  سه

سالياألبي كثيرا ما يستطرد باست را  جمي  أصوع المسيلة ساستيةا  معال ة جمي  أركا ها؛ فن ه تطرق      

, سما يؤسع ذلي إل  ال الف في الي ي ة سالم ا , سمالة التركيب, إل  اليدي     اللة  العاف مالة اإلفراد

سالمراد تر ي ها با تبار آنر في , سل د ذكر الياألبي بع  اامثلة التي فهمتها العر   ل   مومها

سهو ما يعرف بالي ي ة العرفية, االستعماع غير استعماع العر  لأللةا  الذي يعرف بالي ي ة الل وية
( )

 ,

سهو كله مبطي  ل  ال وع با تبار , سمثل هذا كثير:" إل  غير ذلي م  اامثلة الذي  اع فيها الياألبي

                                 
 .سما بعدها, 71/ 2,المواف ات 1 -  
 .77/ 2,السابق 2 -  
 .سما بعدها,  21/  ,المواف ات   -  
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" موف اللة  ال ن وص السبب
(1)

. 

, ال ماع إفرادإل, با تبار اللة  العاف ماع تركيبه,  موف اللة  ال ن وص السبب: سيعطي ب وله     

سبالطظر لم تضيات اامواع  ما ي  دإل المت لم م  التعميم ال بالطظر إال ما يستثطيه م  سا   الم اع 

التيليلي للسياق  سهذا هو الربط, سالياع؛ ان هذا غير معتبر فيما  هدته العر  سألةته في ال الف

ستلي مرامل  ا دة في بيان م اصد , سالطظر في ماع ال ائل, الرارجي للطل مسب م تضيات اامواع

 . س بيان المراد مطها, العر  في العموف

سالتي ييددها السياق سالم اف  اع , سذكر الياألبي أمثلة كثيرة في الي ي ة الل وية سالي ي ة العرفية     

ا  زلتسمثل :" الياألبي ف د :  اع بع  ال ةار, ﴿ إ  م سما تعبدسن م  دسن هللا م ب جهطم﴾:ذلي لمش

﴾اآلية, إل  أشيا  كثيرة سيا ها ...﴿ إن الذي  سب ت لهم مطا اليسط :فطزع, س ُبِد المسيح,  ُبِدَت المالئ ة

ادرت س د فهموا فيها م تض  اللة  سب, ي تضي بيسب الم  د الير ي  موما أنل م   موف اللة 

سهم العر  الذي   زع ال رآن بلسا هم سلوال أن اال تبار  طدهم ما سل  له اللة  في ااصل , أفهامهم فيه

"لم ي   مطهم فهمه
(2)

. 

فاآلية ال ترتل بهم لما , فليس اامر كما   موا أن المالئ ة سالمسيح م  جملة ما يُعبدسن م  دسن هللا     

 .م  هللا اليسط  فهم    هذا العذا  سالتط يل مبعدسنماجهم هللا به م  أ هم سب ت لهم 

الةرق بي  الي ي ة الل وية سالي ي ة العرفية ستعليق  -غاية في ااهمية –سي رر الياألبي في  ٍل له     

فال وا     ااسع أ ا إذا ا تبر ا االستعماع العربي ف د تب   داللته :" م اصد اليريعة  ل  لوئهما

ف د صار لالستعماع ا تبار آنر ليس , فنن ب يت فال تر يل, سإن لم تبق داللته,   ااسل  س د ال تب

سربما أأللق بع  الطاس  ل  مثل هذا لة  الي ي ة الل وية إذا , لألصل, سكي ه سل   ان م ي ي ال م ا ي

 بت في سالدليل  ل  صيته ما , سلة  الي ي ة العرفية إذا أراد الول  االستعمالي, أرادسا أصل الول 

عربي أصالتي  أصالة  ياسية سأصالة استعمالية, فلالستعماع هطا أصالة أصوع العربية م  أن للة  ال

فالعاف إذا , سهي الت  س   ال الف فيها, س اف الدليل  ليها في مسيلتطا, أنر  غير ما للة  في أصل الول 

أن الةهم في  موف االستعماع متو ف  ل  فهم : في االستعماع لم يدنله تر يل بياع, س   الثا ي

(د فيهالم اص
 ( )

 . 

: أمدهما, سلليريعة بهذا الطظر م  دان:"  اع,  م بيش  الياألبي م اصد اليريعة في كال االستعمالي      

الم  د في : س د ت دف ال وع فيه, سالثا ي, الم  د في االستعماع العربي الذي أ زع ال رآن بيسبه

"د اليريعةاالستعماع الير ي الذ  ت رر في سور ال رآن بيسب ت رير  وا 
( )

. 

                                 
 . 21/  ,السابق 1 -  
 . 21/  ,المواف ات 2 -  

 . 21/  , المواف ات  -  

 .سما بعدها ,  21/  ,السابق  -  



- 22 - 

 

ساانر  م ي ة , م ي ة ل وية: تبي  م  نالع هذا الطل ال ليل أن لأللةا  داللتي  أصليتي  إمداهما     

سما يعود  ل  داللة االةا  م  تيديد العموف سالر وص با تبار تلي الدالئل ااصلية لأللةا  ,  رفية

بي فيؤكد الربط بي  البالغة سأصوع الة ه مسب استعماع العر  في أصل الول  سالعرف؛ ليعود الياأل

, فالطظر في داللة العموف مر وصة بعادة العر  ساستعمالها في الرطا , في االجتهاد ساالستطباأل

التي هي مالك , سلابط ذلي االستعماع العرفي لأللةا  المستعملة مسب السياق سم تضيات اامواع

ريح لربط داللة ألةا  العموف بم تضيات اامواع التي سمعط  هذا سالح سص -كما  لش  ل  ذلي -البيان

هي  ماد البيان العربي, فمسائل الداللة سالطظر فيها  ائمة  ل  مرا اة م تضيات اامواع التي هي م  

 . أسس البالغة العربية

 :وضابطها مقتضيات األحوال, بحسب الوضع واالدتعمال, داللة صيغ العموم الوضعية

غاية ااهمية ذكر الياألبي أن الطظر في صيغ العموف الولعية مر وص بيهل في مول  في      

ال كالف في أن للعموف صي ا سلعية, سالطظر في هذا مر وص :"  اع الياألبي, العربية في استعمالهم

سل طشه أكيد الت رير ها , سإن كان م  مطالب أهل العربية أيضا, سإ شما يطظر هطا في أمر آنر, بيهل العربية

با تبار ما تدع  ليه ال ي ة : أمدهما: سذلي أن للعموف الذي تدع  ليه ال يغ بيسب الول   ظري , هطا

سإل  هذا الطظر   د ااصوليون؛ فلذلي ي   التر يل  طدهم بالع ل , في أهل سلعها  ل  اإلألالق

 .ساليسش سسائر المر  ات المطة لة

العوائد بال  د إليها سإن كان أصل الول   ل  نالف  بيسب الم اصد االستعمالية الت  ت ضي: سالثا ي 

سال ا دة في ااصوع العربية أن ااصل االستعمالي إذا , سااسع  ياسي, ذلي, سهذا اال تبار استعمالي

" ارض ااصل ال ياسي كان الي م لالستعمالي
(1)

. 

فلو  لت م  دنل داري  ,ي  د بالمعط  ال ياسي في إ بات  موف اليي  في أصل الول  كما اتةق     

سال يدنل في الوهم أن المت لم , أفاد لة  الةعل  موف اإلكراف ل ل م  يدنل الدار لمطلق ال وع, أكرمته

نار     هذا العموف أس دانل فيه؛ ان ذلي يرج  إل   ادة العر  ساستعماالتهم في ال الف الذي يراد به 

ما يةهم م  اللة  بتوهم استثطا  ال ائل م  هذا العموف سهو ال , سهو المراد به الطظر االستعمالي, العموف

اال تبار ال ياسي
(2)

. 

سالمعتبر في العاف سالراص ما , سداللة أنر  بيسب االستعماع, فهطاك داللة ألةا  بيسب الول      

 . هدته العر  في االستعماع

هي مالك البيان؛ للتوصل بها إل   سهذا جليش م  تطاسع الياألبي للربط بي  م تضيات اامواع التي     

ا سلرسرة تعلم البالغة للم تهد ااصولي للطظر في , استررا  اام اف ساستطباألها استطباأل ا صييي 
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 .م تضيات اامواع التي تيدد دالالت االةا  سمةادها م  صيغ العموف سالر وص

ي معرض اليدي     الم دار سفي مول  آنر تيدث الياألبي    الم تض  ال لي العاف سالراص ف     

الذي م ل به الم تهد م   لوف العربية سغيرها المطلوبة في با  االجتهاد  ل  الطيو الذي مددإل  لما  

 :سأ ه يمر بثال ة أمور  طد هذا التي يل  دشها الياألبي مراتب االجتهاد التي يمر بها الم تهد, ااصوع

مة  سالبي     أسبابهأن يتطبه   له إل  الطظر فيما : ااسل   -1
(1)

. 

أ ه ال ي ح مطه االجتهاد فيما هو  ا ر فيه ا ه لم يترلل له مسطد االجتهاد هو مطه : سم م هذإل المرتبة

 ل  بيطة بيي  يطيرح صدرإل بما ي تهد فيه فالال ف له ال ف سالت ليد
(2)

. 

بيي  , إليه البرهان الير يأن يطتهي بالطظر إل  تي يق معط  ما م ل  ل  مسب ما أداإل : الثا ية -2

يي ل له الي ي  سال يعارله شي بل ت ير الي وك إذا أسردت  ليه كالبراهي  الدالة  ل  صية ما في 

يديه
( )

. 

فهل ي ح مطه االجتهاد في اام اف الير ية أف ال ؟ هذا ميل , سإذا م ل الطالب  ل  هذإل المرتبة     

 ظر سالتباس سمما ي   فيه الرالف
( )

. 

أن يروض فيما ناض فيه الطرفان سيتي ق بالمعا ي الير ية مطزلة  ل  الر وصيات : الثالثة -  

فال هو , بيي  ال ي دإل التبير في االستب ار بطرف    التبير في االستب ار بالطرف اآلنر, الةر ية

ل له  ل   م يلتةت م  ذلي إل  تطزع ما تلر, ي ري  ل   موف سامد مطهما دسن أن يعرله  ل  اآلنر

ل   بعلم الم  ود الير ي , فهو في الي ي ة راج  إل  الرتبة التي تر   مطها, ما يليق في أفعاع الم لةي 

في كل جزئي فيها  موما سن وصا
( )

. 

سيسم  صامبها الربا ي سالي يم سالراسخ في العلم سالعالم , ستلي المرتبة هي أ ل  هذإل المراتب     

ربي ب  ار العلم  بل كبارإل سيوفي كل أمد م ه مسبما يليق بهسالة يه سالعا ل؛ ا ه ي
(7)

. 

سالطظر , سهذا هو الةرق بي  أصيا  الرتبة الثا ية سالثالثة سهو الطظر في اام اف الراصة ال ال لية     

في المآالت
 (1)

. 

أصوع  ,سي  د الياألبي م  مو ف أصيا  الرأي في ت ريد المعا ي ساألشراح ن وصيات االةا      

سا تبار داللة معا يها الطابعة م  االةا  مسب م تضيات اامواع سالمعا ي , معا ي اللةا  المستعملة

 . الرارجة    م تضيات الظاهر في  رف  لما  البالغة

ا مو ف الظاهرية  طدإل فهو   س مذهب أصيا  الرأي      سهو ت ريد م تضيات االةا  سالطظر في , أمش
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سفي هذا مرمان لعطا ات االةا  سفق , ساألشراح ن وصيات المعا ي, م ردة اليريعة بمططو ها

 .إذا ما أُنذ بالرأي الظاهري, مضامي  السياق سم تضيات اامواع

 :وبالمعاني المجردة, تعلق االجتهاد باالدتنباط من النصوص: المسألة الخامسة -

   أمواع تعلق االجتهاد باالستطباأل م  ذكر الياألبي في المسيلة الرامسة , سفي كتا  االجتهاد     

سي  د بالم ردة , الط وص, ستعل ه بالمعا ي م  الم الح سالمةاسد م ردة    ا تضا  الط وص لها

المعا ي المطل ة ااصلية التي سبق ستيدث  طها
(1)

. 

الطريق  فلالجتهاد ألري ان م  مي  الطظر إل  المعا ي  طد الم تهد ااصولي كما  بشه الياألبي,     

 .ألريق االستطباأل إذا تعلق بالط وص سهذا ييتا  في تي ي ه إل  اليذق في  لوف العربية: ااسع

فهذا ال ييتا  إل  الطظر في , إذا تعلق بالمعا ي الم ردة, ألريق معرفة الم الح سالمةاسد: الطريق الثا ي

 .طاإل  ريطةأس ا ه ال يتعلق بمع, سللتم   م  استرراجه,  لوف العربية؛ لولومه

:" ف د جا  في المست ة  ابي مامد ال زالي, هي العارية م  الدالالت سال رائ : سمعط  المعا ي الم ردة

إذ ليس للتريل أن يدرك , سالم  ود أن مبايطة إدراك الع ل إلدراك التريل أشد م  مبايطة التريل لإلب ار

"المعا ي الم ردة العارية    ال رائ  ال ريبة
(2)

. 

ومدار معرفة مقاصد العرب , معرفة مقاصد القرآن مبنية على معرفة مقاصد العرب: مسألة الساددةال -

 :(السياق) على معرفة مقتضيات األحوال

سأن مولوم , ذكر ممهد ا أ ه كلية اليريعة س مدة الملة سيطبوم الي مةس, تيدث الياألبي    ال رآن     

سكو ه ميسر الةهم    هللا في كل ما أمر به , ل  أساليب العر إ  ا إل ال يررجه    كو ه  ربي ا جاريا  

ا لبيان  ا بيا ي ا صييي  سأن ذلي مبطي , معرفة م اصد ال رآنسما  ه   طه؛ ليؤصل سلسلة ركيزة سمطه  

سأن م اصد , سمدار معرفة م اصد العر   ل  معرفة م تضيات اامواع,  ل  معرفة م اصد العر 

سم ل لهم , سم  هذا   زسا    م اراته ساإلتيان بمثله, ا  هدسإل م  الرطا ال رآن جا ت  ل  سفق م

سهو , مما ال يطاقنطابهم به م  ت ليف إذ لو نر  مد اإل  ا     إدراك الع وع ل ان , به اإل  ا 

ي وع , سأن   ز العر     اإلتيان بمثله م   درتهم  ليه م  جملة سجوإل إ  ا إل, مرفوم    اامة

﴿ كتا  :س ل  أي سجه فرض إ  ا إل فذلي غير ما   م  الوصوع إل  فهمه ستع ل معا يه :"الياألبي

, فهذا يستلزف إم ان الوصوع إل  التدبر سالتةهم, أ زلطاإل إليي مبارك ليدبرسا آياته سليتذكر أسلو االبا ﴾

" سهو  اهر, سكذلي ما كان مثله
( )

. 

, التي ال يرالةها   ل[ سما كان مثله , إل  التدبر سالتةهم إم ان الوصوع:] ساإلشارة إل  تلي الطتي ة     
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سالو وف  ل  أسرار , سسبر أغوارها, هي م  مرت زات الدرس البالغي لمعال ة الط وص ستيليلها

 .ال الف سن ائ ه

التدبر : )س د ذكر الياألبي أمري , يعود  ل  مةرد( سكذلي ما كان مثله:) سالضمير في  وع الياألبي     

سلعله يةيد بين كال م  سبيلي التدبر , سمعلوف أنش التةهم  مرة التدبر, بسبق التدبر  ل  التةهم, (تةهمسال

سما يالبس ذلي م  , سالتةهم هما في الي ي ة سبيل سامد يتر   فيه الم تهد الةط  م  التدبر إل  التةهم

 . م اال ت اع مطه إل  اام اف,   إل  دليلساالهتدا, أدسات تعي   ل  التدبر سالتةهم م  االست را  ساالستطباأل

ومدار ذلك معرفة مقتضيات األحوال , يعرف بعلم المعاني والبيان إعجاز نظم القرآن: المسألة السابعة -

 :أيًضا

ذكر الياألبي بعد هذا المول  مسيلة أنر  متعل ة بها سهي معرفة أسبا  التطزيل ال مة لم  أراد      

 :بذلي  ل  أمري ساستدع ,  لوف ال رآن

 لم المعا ي سالبيان الذي يعرف به إ  ا   ظم ال رآن فضال    معرفة م اصد كالف العر  إ ما : ااسع

 .مدارإل  ل  معرفة م تضيات اامواع

 .سهو أن ال هل بيسبا  التطزيل مو   في اليبه ساإلش االت: اانير

سهي تلي , معرفي للسيا ات الرارجية للطلسي  د بيهمية أسبا  الطزسع تيصيل مطهج التي يل ال     

 .ااسبا  سالعلل سالمالبسات الرارجية المتعل ة بالطل سالمييطة به

فالياألبي يؤكد  ل  لرسرة معرفة م تضيات اامواع كيساس مهم لمعرفة م اصد ال رآن سمعرفة      

 . سهو مرتبط ارتباأل ا س ي  ا بمعرفة م  ود كالف العر , أسجه إ  ا إل

الذي يمثل الترجمة , سأما    ربط الم  د بالسياق ف د أكشد الياألبي أهمية معرفة أسبا  التطزيل     

, الةعلية لوا   السياق الرارجي المةسشر سالمبي  للم اصد سهذا أساس ركيز م  أسس تيليل العمل البالغي

ش االتسم  غير معرفة السياق يؤدي إل  الرلط في الم اصد سسجود اليبهة سكثرة اإل
(1)

. 

ا لرسرة معرفة  ادات العر  في أ والها      , سأن ذلي م  م تضيات اامواع, سل د أكشد الياألبي كثير 

سم اري أموالها مالة التطزيل
(2)

أس فهم شي  , فنذا فات  ْ ل بع  ال رائ  الدشالة فات فهم ال الف جملة" ,

في الي به ساإلش االت التي يتعذر الررس  مطها إال بالم ابل فنن معرفتها ساإلماألة بها ت طب الو وم , مطه

أس اامر , سغير ذلي, سيدنله معان أنر م  ت رير ستوبيخ, بهذإل المعرفة, مثاع ذلي االستةهاف لةظه سامد

, سال يدع  ل  معطاها المراد إال اامور الرارجية, سأشباهها, يدنله معط  اإلبامة سالتهديد سالتع يز

"اامواعس مدتها م تضيات 
( )

. 

سم  اامثلة التي ذكرها الياألبي في لرسرة معرفة أسبا  التطزيل ليست يم فهم المعط  كما سرد في      
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, لما استعمل  دامة ب  مظعون  ل  البيري  -رلي هللا  طه -م  ذلي ما سرد في   ة  مر, ال رآن

: ف اع له  مر,  دامة أن ي لدإل  مر في  ر, فيبل ه ال ارسد أن  دامة شر  الرمر سأشهد  ليه أبا هريرة

إ ي أنطيت : ف اع  مر, ﴿ ليس  ل  الذي  آمطوا س ملوا ال اليات جطاح﴾:ان هللا ي وع: سلم ؟ ف اع  دامة

فةي اليدي  بيان أن ال ةلة    أسبا  التطزيل , الخ...إذا ات يت هللا اجتطبت ميارف هللا , التيسيل يا  دامة

 ودتؤدي إل  الررس     الم 
(1)

. 

سما سمة هذا التة ير , تر  كيف ية ر الياألبي في تيسيس ألرائق االستدالع ساالستطباأل ستيصيلها     

الطا ر في كالمه السابق يةط  إل  لرسرة الرجوم إل  مةاهيم العر  , ااصولي المطه ي  ل  اانل

سذلي  طد تطاسع , مواعسمعهودها في االستعماع البليغ بما هو مطاسب سالئق لمسا ات سم تضيات اا

العالئق الط ية لمعال ة ستيليل ما يع ل بالتدبر سييتا  إل  الةهم بالطظر إل  م اصد العر  سفق م اصد 

للوصوع إل  متعل ات الط وص سما ي امبها م  ت ليات اامواع سدالئل ال رائ  الهادية للمراد , ال رآن

ق بالمعا ي المتيسلة م  صريح اللة  سالمةهومة سهذا يتعل, م  المعا ي الم  ودة م  تلي الط وص

الخ  ل  معان أنر  ...سالمستررجة م  مططو ها كداللة بع  ااساليب كاامر سالطهي ساالستةهاف 

سهذا م  إسهامات متذس ي  لما  , تطاسبت م اصدها ستضامت م  م تضيات اامواع المتطو ة في السياق

 . غالبالغة اصوع سدالالت ال الف البلي

 :من صور مقتضيات األحوال لطرائق النداء ومعانيه في القرآن: المسألة الثامنة -

سم  جملة ما ذكر الياألبي م  صور م تضيات اامواع ما جا  في بع   واهر ال رآن م  اآلدا       

, مواعسإتيان معا يه سفق م تضيات اا, ساام اف, مطها م ي   واهر بالغية مثل صور الطدا  في ال رآن

سترك مرف الطدا   طد مطاداة العباد هلل ,  بادإَل -تبارك ستعال  –ذكر مرف الطدا  في م اف  دا  اليق

سال طايات سااللتةاتات, تعال 
(2)

. 

سالثا ي أن  دا  العبد  ":(ر ) ب لمة –سبيا ه ستعال   -س اع الياألبي في آدا  سأم اف  دا  العباد هللا     

فيت  في الطدا  ال رآ ي بلة  الر  في  امة اامر تطبيها ستعليما , ما ي ح شي هللر   دا  رغبة سأللب ل

سذلي أن الر  ف  الل ة هو ال ائم بما ي لح , ان ييتي العبد ف  د ائه باالسم الم تض  للياع المد و بها

"الخ...﴿ ربطا ال تؤانذ ا إن  سيطا أس أنطي ا﴾:في معرض بيان د ا  العباد: المربو , ف اع تعال 
( )

. 

سهو أللب االستعطاف سالطظر بعي  اإلصالح سالر اية , لها داللة في  ةس المطاِدي( الر ) ف لمة     

سالتي هي س ي ة , ستلي الداللة م  مبام   لوف البالغة العربية الطا رة في الداللة ال رآ ية, سالت بل سالعةو

 .ال لة بالمعا ي المعتبرة في الطةوس

سما أُشربت م  ,  ي  البالغة بعد مطاب تها سمرا اتها لم تض  ماع المطاِدي( الر ) ت كلمةه ذا أدش       
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سأ رت بربوبيته, سهو ا ت اع معط  الطدا  الي ي ي المولوم له مرف الطدا  سهو , التذلل لرال ها سبارئها

 . سم تضيات اامواع إل  معاٍن أنر مستتبعة تةهم م  داللة السياق سف ا لمضامي  السياق, أللب اإل باع

 :الحقيقة والمجاز: المبحث الرابع -

فةي غير مول  ييير , الي ي ة سالم ا  م  المسائل التي يعج بها البيان في كتا  المواف ات للياألبي     

سالربط بيطهما سبي   ضيتي , سأ هما يرجعان إل    د المت لم, الياألبي إل  مبادئ الي ي ة سالم ا 

إذا كان الدليل ف  :" فعل  سبيل المثاع ي وع الياألبي, استعماالتهما  طد العر العموف سالر وص س

بيرأل أن ي ون , م ي ته في اللة  لم يستدع به  ل  المعط  الم ا ي إال  ل  ال وع بتعميم اللة  الميترك

"سإال فال, ذلي المعط  مستعمال  طد العر  في مثل ذلي اللة 
(1)

. 

فمثاع ما تي ق فيه , أن ي ون مستعمال  طد العر  في مثل ذلي اللة  ا ي فيرأل  بوع المعط  الم     

فمطهم م   اع أنش المراد باليياة , ﴿ يرر  اليي م  الميت سيرر  الميت م  اليي﴾: وله تعال , اليرأل

سأشباإل ذلي مما يرج  إل  معطاإل, , سالموت ما هو م ي ي كننرا  اإل سان اليي م  الططةة الميتة سبالع س

﴿ أس م  كان ميتا :سذهب  وف إل  تةسير اآلية بالموت ساليياة الم ا يي  المستعملي  ف  مثل  وله تعال 

ساستعماع اللة  , بطا   ل  ال وع بتعميم اللة  الميترك, سربما اد    وف أن ال مي  مراد, فيمييطاإل﴾ اآلية

ف  م ي ته سم ا إل
(2)

. 

﴿ يا أيها الذي  آمطوا ال ت ربوا ال الة سأ تم س ار  مت  تعلموا :سمثاع ما ترلف فيه اليرأل  وله تعال      

, ما ت ولون سال جطبا إال  ابر  سبيل مت  ت تسلوا﴾, فالمةسرسن هطا  ل  أن المراد بالس ر ما هو الي ي ة

فلو فسر  ل  أن الس ر هو , سأن ال طابة سال سل مطها  ل  م ي ته, سهو م ا  فيه مستعمل, أس س ر الطوف

ال  ل  ما , سمب الد يا الما   م   بوع العبادة في ا تبار الت و  كما  ل   اهرإل, س ر ال ةلة ساليهوة

سال في م ا اتها, تعرفه العر  ال في م ائ ها المستعملة
( )

. 

فنن كان , إذا ت رر ما ت دف فالتر يل إما بالمطة ل أس بالمت ل:" سي وع الياألبي في مول  آنر   

بل هو , فليس في الي ي ة بننرا  ليي , تثطا  سال ةة سال اية سبدع البع  سأشباإل ذليبالمت ل كاالس

"بيان ل  د المت لم ف   موف اللة ؛ أن ال يتوهم السام  مطه غير ما   د
( )

. 

, يتيدث الياألبي    بع  العبارات المرتلةة ذات المعا ي التي لها دالالت تؤدي ال رض  ةسه     

سما يؤد  بطريق آنر غير الذي  ليه , سهو م  اتسام العر  في م اري ال الف,  لمستتةق سمراد المت

, التيبيه, سالم ا  بي وا ه, سال طاية: م  م االت مبام   لم البيان ااصيلة, ااصل يةيد المعط   ةسه

ن ييارك سإذا ما أراد أ, فالن ش ام: فنذا ما أراد المت لم أن يعبر    ش ا ة فالن بعيطه ي وع صرامة

                                 
 .  /  ,المواف ات1 -  

 .  /  , السابق2 -  

 .سما بعدها,   /  السابق  -  

 .سما بعدها, 211/  ,المواف ات  -  
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ا لي ر  , المتل ي معه فيما هو أبعد سأ رف سأألرف م  ذلي صاغ العبارة في تيبيه ف لب للمذكور شبه 

سإذا ما أراد أ مق م  تلي ال ورة بندناع ال ورة في  ميق الرياع , فالن كااسد:  اع, ماله سيبيشطها

سإذا ما أراد أن , راية س اد ال ي أس ممل ااسد ال,  ئير فالن أر ب العدس: صاغها بيسلو  الم ا  ف اع

ي عل التعبير فيه شي  م  الطدرة سالترةشي لييذ الذه  س مل الة ر؛ لتي يل المعط  الذي لم ي رح به 

سإذا ما أراد أن يسلي ألريق المبال ة , أس فالن ال يطزع م  يدإل السيف, فالن  ييف الر ر: في وع, ل اية

 .فالن يدإل غمد لسيةه: أس نليطا م  هذا سذاك في وع, فالن  يي في غابة بي  ااسود:  اع

ا سامد ا بعيطه      ستلي م  اتسام الل ة في لرس  ال الف , فتلي العبارات المتطو ة الطرق تؤدي غرل 

سكل  بارة م  تلي العبارات تيمل الداللة  ةسها, ستزيد  ل  اانر  بةضل المعط  , سم اريها الثرية

 .لسياقسفق ما ي ررإل الم اف سا

 :اتساع العرب في كالمها من جهة الحقيقة والمجاز -

سم  المتيابهات ما هو سا   في , سمطه أنر متيابهات, ال رآن ال ريم مطه آيات مي مات ه  أف ال تا      

سلليتاألبي متطهج  تويم يرتتل بالمتيتابهات مت  تلتي اآليتات يستتمد مت  مطتاهج , المسائل المتعل ة باليتريعة

سالي ي تتي مثتتل ادش تتا  , سآنتتر إلتتافي, متيتتابه م ي تتي:  طايتتته بهتتا أن  سشتتمها إلتت   تتو ي  سيظهتتر, الستتلف

سييتتةي ااكمتته , سيرلتتق متت  الطتتي , إلتته؛ ل و تته مت  غيتتر أ  – ليتته الستتالف  –الط تار  أن ستتيد ا  يستت 

أ ته ييكتل سييتر  سيميتي فتي ااستواق كبتا ي  – ليه السالف  –سغةلوا    م ي ة سيد ا  يس , ساابرص

 .سللشوا سأللوا, فزاغوا    ال راأل, البير

﴿ فل  أبرح اارض مت  ييذن لي أبي أس يي م :سأما مثاع اإللافي ما تيسلته الرافضة في  وله تعال      

مت  يطادي مطاٍد , فال يرر  م  م  نر  م  سلدإل, في السيا  -رلي هللا  طه –ت وع أن  ليا, هللا لي﴾

سهو كذ  سافترا  ال دليل  ليه, ه يطادي انرجوا م  فالنأ ش , تريد  ليعا, م  السما 
 (1)

. 

ف تد , سأمتا الي ي تي ف يتر ال ف تيسيلته, فال بد مطه إذا تعي  التيسيتل بالتدليلفيما م م الطظر في اإللافي      

أن يرج  إل  معطت  صتييح فتي اال تبتار متةتق : ذكر الياألبي  ال ة أسصاف ل بوع التيسيل في المتيابهات

سالمعط  الم  ود م  اللة  ال ييباإل, سي ون اللة  المؤسع  ابال له, ه في ال ملة بي  المرتلةي  لي
(2)

. 

س تد ذهتب جملتة مت  متتينري اامتة إلت   :" م ذكر الياألبي ا يراف بعت  المةستري   ت  هتذا اامتر     

ام العتر  فتي كالمهتا مت  رجو ا إل  ما يةهم م  اتس, أيضا[ ي  د المتيابه الي ي ي] تسليط التيسيل  ليها

"جهة ال طاية ساالستعارة سالتمثيل سغيرها م  أ وام االتسام
( )

. 

فمذهب الياألبي بيال يروض ااصولي الة يه فيما س   فيه بع  الم تهدي  م  المةسري  م  تيسيل      

جهات البيان  ل  أدسات اتسام العر  في كالمها م  آيات المتيابهات التي بها أم اف شر ية ا تماد ا 

                                 
 .سما بعدها, 71/  , المواف ات: يطظر1 -  
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 .؛ ا ه ال ي ري فيها التيسيلال طاية ساالستعارة سالتمثيل سغيرها م  أ وام االتسام: المتعددة

سجوها تسا د  ل  التيسيل سالبيان هي م  صميم مبام  تسام العر  في كالمها سهاهطا يتضح أن ال     

ال طاية : سهي كما ذكرها الياألبي بطرق متعددةسالتي اتسعت العر  في بيان معا يها , البالغة العربية

فعلوف البالغة أداة م  اادسات التي يتوصل بها إل  إبرا  , ساالستعارة سالتمثيل سغيرها م  أ وام االتسام

 .سهذا م  لوا ف ااصولي الم تهد في استررا  أم اف اليريعة, المعا ي سكيةها ستي يل الدالئل

فل د أمس أن ال طاية ساالستعارة م  جهات التةط  في ال الف  ,سلعبد ال اهر بام في هذإل المسيلة     

[ في اللة  يطلق سالمراد به غيُر  اهرإل:] مي  ذكر في الدالئل ف ال بعطوان, ساالتسام في كالف العر 

في بيان في ال طاية سالم ا  ساالستعارة
 (1)

. 

 . لعربية س واهرهاسهذا يدلي  ل  أن مسائل أصوع الة ه  امت  ل  لو  مسائل البالغة ا

 :ذم اإلفراط والتفريط في فهم المقصود من معاني القرآن المجازية -

في مول  آنر ذكر الياألبي الم ا  ساالستعارة سال طاية سالت طيس  طد اليدي     مطاهج العلما       

السلف  سير  أ ه ربما يينذ فيه بالتوسط ساال تداع كما جر   ليه أكثر, في تةسير ال رآن ال ريم

ا  ل  اإلفراأل, المت دمي  ا  ل  التةريط, سربما أُنذ  ل  أمد الطرفي  الرارجي     اال تداع إمش فم  , سإمش

سم  أنذإل بالتةريط ف د   شر في فهم , أنذإل  ل  جهة اإلفراأل   شر في فهم اللسان الذي جا  به ال رآن

معا يه م  جهة أنر 
(2)

سال تعتبر ألةا ها كل اال تبار , ات في كالمهاال ت  د التد ي  :"ستبي  أن العر , 

سم  جهة ما هو , فما سرا  ذلي إن كان م  ودا لها فبال  د الثا ي, إال م  جهة ما تؤدي المعا ي المركبة

(معي   ل  إدراك المعط  الم  ود كالم ا  ساالستعارة سال طاية
 ( )

 . 

سهذا ما  طاإل اإلماف  بد ال اهر في بيان الةضل , بي  د بالمعا ي المركبة معا ي االةا     التركي     

سالمزيشة للمعا ي ساالةا   طد التركيب الذي هو معط  الطظم
( )

. 

سي  د م  المعبشر  طه اليي  ,  م بيش  الياألبي أن م  ود الرطا  التة شه في المعبشر  طه ال العبارة     

أس المعط  المراد, الم  ود م  العبارة
( )

. 

عل الياألبي ييذشر م  اإلفراأل في المعا ي غير الالئ ة بمراد المعبشر  طه مت  ال يتعثر المر  في سل     

فالياألبي  ييتاأل م  , تيسيل الط وص بما يرالف المعهود    العر  سالمعتاد م  االجتهاد في الطل

ظور كما س   المرالةون اإلفراأل في االجتهاد بما ال يليق بتيسيل الطل سفق المراد؛ في   الم تهد في المي

سهذا يرتل بالمعا ي الم ا ية التي ال لابط لها إال بدالئل سالية م  ال رائ  المبيشطة , م  المؤسلي 

 .لمطاسباتها س ال اتها المتةق  ليها في الذسق العربي

                                 
 .77, دالئل اإل  ا 1 -  
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 .12 /  ,المواف ات  -  

 .سموال  أنر . 7  , 11,  1ص , دالئل اإل  ا    -  

 .بعدها  سما, 12 /  ,المواف ات  -  



- 21 - 

 

ا  مواأل  ال لم رد بيان المعا ي سإبر, سبهذا يتبي  أن مسائل أصوع الة ه  ائمة  ل  الدرس البالغي     

 .ال ماع؛ سإ ما الستررا  العلل ساستطباأل اام اف

 : االدتدالل العقلي والمذهب الكالمي: المبحث الخامس -

سهو , سأ ها لربان لر  ي ون  ل  ألري ة البرهان الع لي, ذكر الياألبي ألر  اادلة الير ية     

سالضر  الثا ي سهو سما , ب  ال الميسهذا ما يعرف  طد أهل البيان بالمذه, ما يستدع به  ل  المرالف

اادلة الير ية :"  اع الياألبي في الضر  ااسع, يبط   ل  المواف ة في الطشِيلة كداللة ااسامر سالطواهي

, فيستدع به  ل  المطلو  الذي جعل دليال  ليه, أن ي ون  ل  ألري ة البرهان الع لي: أمدهما: لربان

ل  المرالةي , سهو ف  أسع اامر مولوم لذلي سيدنل هطا جمي  سكي ه تعليم لألمة كيف يستدلون  

سهذا الضر  ... ﴿ لو كان فيهما آلهة إال هللا لةسدتا﴾ :ك وله تعال , البراهي  الع لية سما جر  م راها

"يستدع به  ل  الموالف سالمرالف؛ ا ه أمر معلوف  طد م  له   ل فال ي ت ر به  ل  الموافق في الطيلة
 

(1)
. 

س دف إألال ه  ل  , سهذا الطوم هو ما يعرف  طد أهل البيان بة  المذهب ال المي م  فطون  لم البدي      

: با :) باب ا سماإلف د ذكر اب  أبي اإلصب  , هذا الطوم بالمذهب ال المي  ل  اشتهارإل بي  أهل العلم

ة    امت ا  المت لم  ل  المذهب ال المي  بار:" , س رفه ب وله م  ذكر أمثلة له(المذهب ال المي

المعط  الم  ود بي ة   لية ت ط  المعا د له فيه؛ ا ه مينوذ م   لم ال الف الذي هو  بارة    إ بات 

أصوع الدي  بالبراهي  الع لية سهو الذي  سبت تسميته إل  ال ام , س  م اب  المعتز أ ه ال يوجد في 

)"ال تا  العزيز, سهو مييو مطه
2
.) 

سذلي م  اادلة الدالة  ل  , مبطي  ل  المواف ة في الطيلة: سالثا ي:" لياألبي في الضر  الثا يس اع ا     

﴿ كتب  لي م ال  اص في :سداللة, اام اف الت ليةية كداللة ااسامر سالطواهي  ل  الطلب م  الم لف

مثالها لم تول  سل  فنن هذإل الط وص سأ, ﴿ أمل ل م ليلة ال ياف الرف ﴾,﴿ كتب  لي م ال ياف﴾,ال تل ﴾

"بل جي  بها  ضايا يعمل بم تضاها مسلمة متل اة بال بوع, سال أتي بها في ميل استدالع, البراهي 
( )

. 

سإ شما , سي  د به الي ة الع لية, فداللة اامر سالطهي في اآليات لم تيت  ل  ألري ة االستدالع الع لي     

فلم , س بوتها بدليل ال دق ال بدليل الي ة الع لية, مة للم لةي هو م  با  اإل الف بااسامر سالطواهي الملز

 . ي ابل فيها شي أس إ  ار أس شي  مما ييس  في ألرائق االستدالع الع لية

كي ه , فالعالم إذا استدع بالضر  ااسع أنذ الدليل إ يائيا:"  م بيش  الياألبي الةرق بي  الطو ي  ب وله     

فنذا أأللق لة  , ضر  الثا ي أنذإل معط  مسلما لةهم م تضاإل إلزاما سالتزاماسإذا استدع بال, هو سالعه

                                 
 .2 /  ,المواف ات1 -  

ف,  177ل طة إميا  التراث,  ,117, صـه  7ت -ب  أبي اإلصب  الم ري تيرير التيبير في صطا ة اليعر سالطثر, سبيان إ  ا  ال رآن, ال 2 -

 . ف  221رسالة دكتوراإل ب امعة اا هر ,2 ص, للبام , لطبوي في صييح مسلم ابالغة الي ا  : سيطظر, دمحم مةطي شرف .د: تح

 .  /  ,المواف ات  -  
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الدليل  ل  الضربي  فهو إألالق بطوم م  اشتراك اللة ؛ ان الدليل بالمعط  ااسع نالفه بالمعط  الثا ي, 

, مع زةسبالمعط  الثا ي  تي ة أ ت تها ال, فهو بالمعط  ااسع جار  ل  االصطالح الميهور  طد العلما 

"ف ارت  وال م بوال ف ط
 (1)

. 

سالضر  ااسع سهو االستداللي هو م  ااسس البيا ية التي  ليها معظم فطون البالغة ال سيما التيتبيه      

سممتا هتو مت  :"  تاع, كما  به إل  ذلي اإلمتاف  بتد ال تاهر فتي التيتبيه الع لتي, ساالستعارة سال طاية سالم ا 

 :إالش أ ه م  ذلي امت اٌ  َ ْ ليٌّ صييٌح,  وُع المتطبي ,[يعط  اانذ] هذا البا 

 َوَمدددددددددا التأنيدددددددددُث الددددددددددم الشدددددددددمِس َعي دددددددددب  

 

 وال التذكــــــــددددددددددددـيُر فخـــددددددددددددـر  للهــــددددددددددددـالل 

 

ا لديباجته, ا ه دفٌ  للط ل, سإبطاٌع له,  مقٌّ هذا أن ي ون  طواَن هذا ال طس, سفي صدر صييةته, سأِلرا  

ة التي  طق بها بال شية م  مي  يَْيَهدُ الع ل "للي ش
(2)

.
 

 اع , سل د سلشح اإلماف  بد ال اهر جا ب االستدالع في فطون البالغة م  نالع تيليله لمعط  الطظم     

أبر  م  نالع تيليله لمعط  الطظم الطاب  االستداللي لألساليب البيا ية العربية م  :" دمحم  ابد ال ابري.د

سهذا الطاب  االستداللي الذي ي عل الذه  يطت ل م  نالع ااساليب , ية ستمثيلتيبيه سم ا  ساستعارة سكطا

م  المعط  إل  معط  المعط  هو ما  طاإل مؤلةطا ميطما فسشر الطظم  ل  أ ه تطاسق دالالت , البالغية تلي

"االةا  ستال ي معا يها  ل  الوجه الذي ي تضيه الع ل
( )

 ائمة  ل  ساالستدالع م  ااسس البيا ية ال ,

 ,البالغةة بي  أصوع الة ه س لوف سهي م  اادسات الميترك, ةالي ا  سالمياجة في ااساليب البالغي

 .سإن كا ت في  لم ااصوع أسس 

 

 خاتمة البحث

ا      ال  سآنر  سال الة سالسالف ااتمان ااكمالن  ل   بي الرممة سالهد  سالطور دمحم بت   بتد , اليمد هلل أسش

 .سم  تبعهم بنمسان إل  يوف الدي  ,سالتابعي , ل  آله سصيبهس , هللا

ا بعد  ,أمش

 إستياقسهتو أبتو , ةفمضت بطا الدراسة في أ ر  الم م   لما  اامة المؤسسي  لعلم مت   لتوف اليتريع     

ولتو  ا أمستبه سأ مرت الدراسة التي  ال تت م, تيديد ا في كتا  المواف ات في أصوع اليريعة, يالياألب

( إل172ت  )الربط البالغي لألسس البيا ية  في أصوع الة ه  طد أبي إسياق اليتاألبي:] جا   طوا ه, د اجدي

التذي نل تت فيته الطيشتة ,  بع  الطتائج التي آمل أن ت ون مرلية بعد هتذا العمتل المتوالت   أ مرت , [

                                 
 .السابق ال ةية  ةسها1 -  

ف,  ترأإل 1771-ـهت12 1, 2/بال تاهرة, أل  –المتد ي ألبعتة , سما بعدها,1  , صـه11 ت  -ال اهر ال رجا ي أسرار البالغة, ابي ب ر  بد2 - 

 . أبو فهر ميمود دمحم شاكر: س لق  ليه

 .  ص, اللة  سالمعط  في البيان العربي  -   
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فل تد صتيب أبتو , ا ية مع تت ديتد تتراث الستاب ي  مت  العلمتا  الم تددي  فتي العلتوف العربيتة ساليترإلميا  س

ممتا ييتهد لته , إسياق الياألبي ف رإل العديد م  العلوف العربية لمعال ة  لتوف اليتريعة سمستائلها س ضتاياها

ف تد  هترت  لت  يديته ف ترة م اصتد اليتريعة , هس لو معال تت, يبطبوغه سغزارة  لمه سر ي ف رإل المطه 

 ر الل تتوي ممزسجتة بتالة, اسبيتان  للهتا سأم امهت, اهاالتتي بطاهتا تيسيس تا ستيصتيال  لمستائل اليتريعة س ضتاي

 .العربي الرالل المطظشم

الظتتواهر سالمستتائل سال ضتتايا : الة تته س عطتتي بتتالربط البالغتتي لألستتس البيا يتتة المت تتلة ب وا تتد أصتتوع     

 .بيطها اإلماف أبو إسياق الياألبي سالتي ربط,  الميتركة بي  العلمي

س ال تة ذلتي ,   المستائل المتعل تة بمعطت  التربط بتي  العلمتي  جملتة ستة تيالسل د تطاسلت الدراسة بع     

 : يي  م  نالع الدرس سالمعال ة ما ييتستب, افيما بيطهم

مي  أن الم تهد ااصولي ال , ةهطاك ت امل معرفي بي   لوف العربية بعضها ببع  سبي   لوف اليريع - 

 . سالبالغة جز  مطها, تطباأل أم امها     لوف الل ة العربيةيست طي في معال اته لبيان مسائل اليريعة ساس

 .سمد   تعلق االجتهاد ااصولي بعلومها, أهمية  لوف العربية في إبرا  أسس االستدالع ساالستطباأل- 

فهتي العلتوف التتي يستتمد مطهتا  وا تد سأم تاف , ةم  لرسرات فهم م اصد اليريعة تي يل  لتوف العربيت- 

 .م  مظاهر اتسام الل ة العربية ستلي, أصوع الة ه

أهميتتة  لتتوف البالغتتة بتتالطظر إلتت  العلتتوف المضتتافة إلتت  ال تترآن؛ ا هتتا متت  أ تتدر العلتتوف التتتي تستتا د  لتت   -

 .التوصل إل  م  ود المت لم سبيان مرادإل

كما , ةم  مي  العرض سالمعال , ةتتسم المسائل التي تيدث  طها الياألبي في كتابه المواف ات بالمطه ي- 

 .س وا دإل, ة بمسائل البيان العربيتتسم بي ها ذات مطه ية أصولية ممزسج

 : م الطتائج التي توصل إليها البي سم  أه     

ت تاد ت تون مت اربتة  سامتدة سس يةتة, ة؛ ا هما يطيآن م  ل ة سامدسالة ر البالغي ت ار  الة ر ااصولي -

سالتوصتتل إلتت  مآلتته فتتي , هساستتتررا  داللتتت, المعطتت سهتتو بيتتان , مفتتي تي يتتق الثمتترة المرجتتوة متت  كتتل  لتت

 . استعماع المت لم

العلمتي سالة تري د ة الياألبي في اتشبام مطه يتة مي متة فتي  ترض المستائل سال ضتايا تيتهد لته بتالطبوغ  -

 .سالتد يق المطه ي

 هتا تعتد العامتل ؛ اسارتباألهتا بهتا ارتباأل تا س ي  تا, ةتعلق مسائل س ضتايا اليتريعة بيصتوع البالغتة العربيت -

 .ساستررا  دالئله ساستطباأل أم امه رئيس الذي يسا د  ل  إبرا  المعط ال

, سالستياق, ت ديد الياألبي في تيصيل ستةري  م اصتد اليتريعة  لت  أستاس المعطت  سم تضتيات اامتواع -

 .سمعهود العر  في االستعماع

ست لمتت بمطط ته , نالتذي  تزع بته ال ترآ, لستانسهو م يشة ال, ي طاية الياألبي بمركز الدائرة للسان العرب -
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 .سم مته السطشة

  الظتواهر سمعهود العر  في االمت اف إل  بعت, دسف رة الم اص, ةا تةام البالغة العربية بمبام  الدالل -

 .العربية غامضة الداللة

سمتا ,  هتو معهتود العتر, هسرفضت  فم يتاس  بتوع المعطت, يمرجعية الم اصد إل  لتوابط اللستان العربت -

 . وامل الت ديد في الة ر ااصولي سذلي م , عألةته في االستعما

 : أهم التوصيات

بتي   لتوف العربيتة س لتوف  إلبترا  الترسابط, يلرسرة  را ة آ ار  لمتا  ااصتوع ذات التتد يق المطه ت -1

 .اليريعة

 .الطظر في آ ار الياألبي م  الوجهة التيليلة لمسائل الة ه ساالجتهاد -2

ستد ي ته المطه تي فتي ترتيتب المستائل , يطظر في ف تر اليتاألبي الل توي سالبالغتي سالة هتي سااصتولال - 

 .سال ضايا

س ال تهتتا بطظريتتة التتطظم  طتتد  بتتد ال تتاهر , ةإ تتادة الطظتتر فتتي  ظريتتة الم اصتتد متت  الوجهتتة البالغيتت - 

 .س ظرية التطاسب  طد الب ا ي, ا يال رج

فيستيع هللا , سإن كا تت اانتر , ةة مولوم  البي  فلله اليمد سالمطشتهذا سإن كطت  د سف ت في معال      

ا, تسما   ر, فيسبي أ شي اجتهدت, يسي ةر  لشت, يأن ي يل  ثرت  .ساليمد هلل أسال سآنر 
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 :نص المداخلة

طاب الفلسفي على ال يمكن النظر إلى الجانب اإلجرائي في المنهج إال بوصفه تمظهرا من تمظهرات الخ

ألّن الخطوات التقنية والمفاهيم اإلجرائية هي جزء من النظرية من منطلق أن هذه  "؛اتهاختالف مستوي

فمع " األخيرة ال ينبغي أن تظل في اعتقاد أصحابها تمثيال أو رمزا لبناء صوري مغلق أو منكفئ على ذاته

لمتميزة فكل نقد االنفجار الجديد في مضمار النظرية النقدية أصبح للنص النقدي خطاب يتمتع بكينونته ا

يجب أن يتضمن داخل خطابه خطابا ضمنيا مغايرا حول ذاته، ألن " Barthes" كما يرى روالن بارت

... وداخلية باألنا في العالم مشتركة النقد، إنّه معرفة باآلخر ومعرفةكل نقد هو نقد للعمل ونقد لذلك 

 .نه خطاب مغاير له أسسه وغاياتهإ فالنص النقدي ليس فقط نصا واصفا أو ظال للعملية اإلبداعية

يقع الخلط فيما  وذلك عن طريق مقارنته بمفهوم آخر كثيرا ما« المنهج »يمكن االقتراب من مفهوم     

؛ فهناك فرق جوهري بين المذهب والمنهج، يتمثل في أن «DOCTRINE« »المذهب »بينهما هو مفهوم

ويعرفه عن  مرادف للمعتقد والعقيدة" الالند "عندالمذهب له بطانة أيديولوجية يصعب تحريكها، فهو 

تحتاج  ...العلم يلحظ ويفّسر، العقيدة تحكم وتأمر: للعلم والعقيدة غايات مختلفة ":طريق معارضته بالعلم

"...العقيدة إلى خطوط بسيطة ومواقف محسومة
 
. 

الغرض الذي  ن يتطرق منه إلىالسبيل الذي يمكن أ "وهو ،ا التعريف الشائع لمفهوم المنهجإذا تأملن     

وهي مجموعة " المحطات المنهجية "ى معالم السبيل، وهذه المعالم هينجده يشير إل؛ "تهدف إليه دراسته

اإلجراءات والتقنيات الواجب تنفيذها عند كل محطة منهجية، وينفصل بهذا التعريف المنهج عن الرؤية 

وبدل أن تكون  ،حول إلى مجرد سبيل ومحطات منهجيةكما يت التي تتبناه واالتجاه الفكري الذي ينتمي إليه،

 . التقنيات في يد المنهج تصبح هي المنهج
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التقنيات أو المحطات المنهجية متشابهة ومشتركة بين كل المناهج، ما يجعل منهجا ما يختلف عن آخر      

اها ومغزاها وطريقة تركيبها هو ممارسة هذه المحطات المنهجية وهذه التقنيات والدمج الخاص بينها ومعن

وهذا ما ، الفكري الذي ينتمي إليه المنهج وهي تتشكل وفق رؤيا االتجاه ...والهدف منها ومبرر وجودها

وهكذا، عندما يقتصر تعريف " ى عكس ما يوحي به التعريف الشائعيفسر تعدد الحقل المنهجي وثرائه عل

ت، تسقط منه الممارسة الخاصة لها والدمج الخاص بينها المنهج على السبيل والمحطات المنهجية والتقنيا

قصور التوجهات المنهجية " وهو ما قد حذر منه توماس كون مؤكدا على،  "وتغيب بالتالي وجهة النظر

إذ لو طلبنا من شخص أن يدرس  ،وحيدة لكثير من المسائل العلمية عن أن تضع وحدها نهاية موضوعية

ميائية وهو جاهل بهذين المجالين ولكنه يعرف ما هو النهج العلمي في البحث الظواهر الكهربائية أو الكي

لذا فإن معرفة المرء ببعض  5،فإنه قد ينتهي بصورة منطقية على أي نتيجة من النتائج المتضاربة

 .  الخطوات والمحطات المنهجية ال يجعل منه باحثا أو عالما

ة تكاملية بين الرؤية والمنهج في العملية النقدية؛ فالرؤية عنده براهيم يصر على عالقإلذا نجد عبد هللا      

هي خالصة الفهم الشامل للفعالية اإلبداعية في نواحي النسيج والبنية والداللة والوظيفة، أما المنهج فهو 

لقد بات معروفا على " قد، مستخلصة من آفاق تلك الرؤيةسلسلة العمليات المنطقية التي يهتدي بها النا

طاق واسع، وبخاصة في مجاالت العلوم اإلنسانية، ال العلوم المحضة، أن المعطيات التي تمنحها ن

الظواهر قيد الدرس، وبخاصة الظاهرة األدبية، تتعدد بحسب خصوصياتها وزاوية االقتراب إليها، أو 

واحد، كما  النظر فيها، وعليه، يصعب أن تحصر تلك الظواهر ضمن إطار واحد، وأن يطبق عليها نموذج

حصل بتطبيق النموذج اللغوي على الظواهر األنتروبولوجية واألدبية والنفسية وغيرها، ومن جانب آخر 

فإذا ما تم إقصاء رؤيتها وموقعها واألخذ  ،هي التي تستند إلى رؤية لموضوعهافإن المنهجيات الخصبة 

وحدتها، واالعتماد على الجزء الذي ال بآليات التحليل المنهجي منها فقط، فإن هذا يعني إلغاء كليتها و

يكتسب فاعليته بمعزل عن كليته المذكورة، ومن تم تتحول العملية النقدية التي تستعير آليات التحليل عند 

ذلك المنهج، وجهاز مفاهيمه الخاص، إلى عملية قسرية ال تهدف غير استنباط ما يتفق وآليات المنهج 

في الخطورة، أال وهي االستغناء عن كل ما ال يتطابق ومفردات  المستعار، وتبدأ آنذاك قضية غاية

المنهج، وحشد كل ما يتطابق معه، ويصبح الهدف هو المطابقة بحد ذاتها، ال المقاربة النقدية 

 . "...الخاصة

إن مثل هذه الممارسات تحدث عندما يغيب الفكر اإلبيستمولوجي الذي يهتم بتفكيك المناهج واألنساق      

بغية الوقوف على خلفياتها وأبعادها المعرفية، فتأصيل سؤال المنهج غائب عن ساحة الفكر ؛ لسفيةالف
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العربي، وكنتيجة لهذا نجد أن المنهج يقدم كمرادف للعلم والتفكير العلمي، وبذلك ينتهي هذا المفهوم إلى أن 

 .يختزل إلى السبيل والمحطات المنهجية والتقنيات

جرائي، في عالقة فوقية مبنية ن يطغى النظري على اإلأ ضا كمرادف للمذهب أيويقدم المنهج أي     

، وما على اإلجرائي سوى أن ينساق هويحكم ، فاأليديولوجي والفلسفي هو ما يوجه اإلجرائي"الغلبة "على

يتعدى دوره سوى  ويتالءم مع النظري، إنها عالقة جدلية أحادية الجانب فالجدل المنوط باإلجرائي ال

ة واألدوات اإلجرائية التصديق؛ يتحدث سيد البحراوي عن العالقة التي يجب أن تحكم األسس النظري

وهذا األمر يقودنا إلى القضية الثانية، قضية العالقة بين " رطا ضروريا لتحقيق مفهوم المنهجش دّ والذي يع

س النظرية تحكم األدوات ولقد بدا في التعريف السابق أن األس ،ألدوات اإلجرائية واألسس النظريةا

تي تحكم هي ال ذات األصول الفلسفية واأليديولوجية ا صحيح؛ بل إن هذه األسس النظريةوهذ، جرائيةاإل

تساهم في اختيار موضوعات دون  أو المدرسة العلمية فتوجهات الباحث ،اختيار موضوع الدرس أيضا

ما يناسب الموضوع تار من األدوات واإلجراءات غيرها للدراسة؛ ومن ثم فإن هذه التوجهات هي التي تخ

ومن هنا يصبح االتساق والتالؤم بين األدوات واألسس النظرية ضرورة حتمية، غير أن هذه  ،المدروس

الحركة ليست وحيدة االتجاه إال في الظاهر، فثمة جدل أو صراع ممكن بين األدوات واألسس النظرية، 

عة األسس النظرية، وقد ال تصلح للتطبيق على هذا الموضوع أو ذاك، بحيث أن األداة قد تتأبى على مطاو

وفي هذه الحالة، فإن األدوات ، سس النظرية، أو خطأ عميق الجذورأو قد يثبت تطبيقها خلال في األ

 . "دورا تصحيحيا إزاء األسس النظريةتمارس 

ة وإجابات يقينية هي أقرب إن المذهب هو مجموعة مبادئ وآراء متصلة ومنسقة تعطي صورة كلي     

للمعتقد والنسق المغلق، فهو يعتمد على مبادئ مسلم بها ال تقبل الشك وال التكذيب أو الطعن، فهي مطلقة 

ونهائية؛ بينما المنهج يتكئ في الدرجة األولى على مفاهيم عقلية أو منطقية يمكن حراكها وتغييرها وهذه 

م الحديث للعلم، فالعلم ال يؤمن بالمسلمات، إذ إن قوانينه تبقى دائما سمة استمدها المنهج من اقترانه بالمفهو

ت إليه آخر نظريات موقوتة، فهي توضع لتنتهك، فمرونته الداخلية هي خاصيته األساسية، وهذا ما ذهب

ـ فالحركية والصيرورة وعدم  ..ند كل من كارل بوبر وتوماس كونكما رأينا من قبل ع ،العلم الحديث

أن يطلق على هذه  ولعل هذا ما حدا بكارل بوبر ،ألساسي للعلمهي الخاصيات التي تشكل القانون االتعيين 

بمعنى أن كل ما يقبل التكذيب والتعديل والتجاوز ينتمي إلى العلم، « النظرية التكذيبية »النظرة الجديدة

عن مفهوم المذهب، لكن هذا فالمنهج عندما يقترن بالعلم يكتسب هذه الخاصية الحركية ويختلف تبعا لذلك 

ال يعني غربلة األيديولوجي والفلسفي عن المنهج ألن هذا يؤدي بالضرورة إلى وأد الرؤية التي منها 

يستنير الطريق، إذن هناك خيط رفيع يفصل بين كل من العلم والفلسفة والمنهج مما يترك مجاال للتداخالت 

العراقي  حقل بالنسبة للحقلين اآلخرين، يقول الناقد فيما بينهم، دون أن يعني هذا طمسا لخصوصية أي
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الحركة النقدية العربية بحاجة إلى التعامل بوضوح ودقة مع مفهوم المنهج " :فاضل ثامر بهذا الخصوص

النقدي، وتحرره من االشتباك مع مجموعة كبيرة من المصطلحات المجاورة والمقاربة، كالمقاربة 

إلى علم أو فلسفة أو لمذهب وما إلى ذلك، وأن نحذر من تحويل المنهج واالتجاه والتيار والمدرسة وا

تكائه على العلم أو الفلسفة أو اإليديولوجيا الكشف والتحقيق لالستغوار وهو في فالمنهج أداة ل، إيديولوجيا

يظل محافظا على جوهره األصلي وال يتحول إلى واحد من هذه األشياء، ألن ذلك يؤدي بالضرورة إلى 

"ةية أو مبتذلس حدود المنهج وتطبيقه بطريقة آلطم
 

محتفظا المنهج حقا ليس فلسفة وال علما لكنه يظل ، 

 .بالتناغم واالنسجام، وماهيته تتحقق أساسا عبر الجدل بين هذين المركبين بجوهريهما داخل كلية تتسم

ي المنهج إال بوصفه تمظهرا نه ال يمكن النظر إلى الجانب اإلجرائي فإعلى ضوء هذا يمكننا القول      

ألّن الخطوات التقنية والمفاهيم اإلجرائية هي " من تمظهرات الخطاب الفلسفي على اختالف مستوياته

جزء من النظرية من منطلق أن هذه األخيرة ال ينبغي أن تظل في اعتقاد أصحابها تمثيال أو رمزا لبناء 

"صوري مغلق أو منكفئ على ذاته
5
لجديد في مضمار النظرية النقدية أصبح للنص النقدي فمع االنفجار ا ،

يجب أن يتضمن داخل " " Barthes" خطاب يتمتع بكينونته المتميزة فكل نقد كما يرى روالن بارت

، إنّه معرفة باآلخر ...( )خطابه خطابا ضمنيا مغايرا حول ذاته، ألن كل نقد هو نقد للعمل ونقد لذلك النقد

"...ة باألنا في العالموداخلي مشتركة ومعرفة
 
فالنص النقدي ليس فقط نصا واصفا أو ظال للعملية  ،

 .اإلبداعية إنه خطاب مغاير له أسسه وغاياته

نتيجة لذلك نجد أنه ابتداء من العصر الحديث تراجعت فكرة المذهبية في األدب والنقد، وحلت محلها      

جيات والمنظومات الكلية الشاملة التي تزعم درجة عليا فكرة المنهج؛ هذا التراجع ارتبط بتراجع اإليديولو

من اليقين والحقيقة، وتزايد الطابع النقدي واالرتباط األوثق بالجوانب العلمية بما فيه من نزعة تكذيبية 

بالمفهوم البوبري، لكن دون أن يعني هذا نفي اإليديولوجيا عن خطاب المنهج، فهو يبقى مرتبطا ارتباطا 

، ه لم يستطع أي منهج أن يرى النورإذ هي التي سمحت له بالوجود، وكانت الشرط الذي بدونوثيقا بها، 

 -مثل هذا االرتباط ال يعطي الحقيقة العلمية طابعها النسبي فحسب، بل ينهي أسطورة العلم للعلم، ويفضح

ناهج بريئة فكل براءة المنهج بوصفه شرطا أساسيا لنشأة أي علم، إذ ليست هناك م -إن صح هذا التعبير

ول الحسين الزاوي في هذا المجال يق، م أي وجهه األيديولوجي والفلسفيمنهج يخفي وراءه وجهه المظل

إن النقد الذي يخترق الخطاب  "(:للغوية للخطاب الفلسفي المعاصرالمنطلقات النقدية وا) في مقال بعنوان

ر عن تالعلوم الطبيعية، يبحث بشكل متواوالفلسفي ليعبر مجاالت أخرى مثل األدب والعلوم اإلنسانية 

يختص بالمجال الذي يتمظهر فيه، ويمارس انطالقا منه فاعليته، حتى وإن كان  (Paradigme)أنموذج 

أن األنموذج الجديد ال يمتلك القدرة وال  -كما توضح لنا المعارف المعاصرة -علينا أن نؤكد باستمرار
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اإلدعاء على إلغاء القديم، وإذا كان الصراع التقليدي بين الفلسفة والعلم يجعل هذا األخير يمارس النقد 

انطالقا من آليات يريد أن ينسبها في بعض األحيان إلى سياقات غير فلسفية كاألدب والفن فإننا نعتقد أن 

في هويتها التكوينية عناصرها النقدية المحايثة فإن ذلك ال يمنعها من أن تبسط  الفلسفة وإن كانت تحمل

أسسها النقدية على معظم المجاالت اإلبداعية األخرى حتى تلك التي تبدو أو تصر على أن تكون بعيدة عن 

انطالقا  الفلسفة خاصة في صيغتها األنطولوجية، وبالتالي فإن النقد كما يمكن أن نفهمه ونتحسس نبضاته

"من نصوص المعاصر على اختالف مجاالتها، يظل محتفظا بأسسه ومنطلقاته الفلسفية ومن ثم اللغوية
 
. 

ولعل هذا ما يفسر صرخة تودوروف عندما أعلن تمرده على كل االتجاهات التي تحاول إقصاء      

منطيقيون وورثتهم  وعلينا الرعام ردد  يمنذ مئت" :عن الحقل األدبي والنقدي قائال األيديولوجي والفلسفي

الذين ال يحصون كل منهم بشكل أفضل من اآلخر، أن األدب لغة تجد غاياتها في ذاتها، حان الوقت لبلوغ 

لألدب عالقة بالوجود اإلنساني، إنه، تبا ألولئك الذين يخشون : البديهيات التي من المفترض عدم نسيانها

"خالقالكلمات الكبيرة، موجه نحو الحقيقة واأل
5
. 

 هل نموذج العلوم الطبيعية هو النموذج الوحيد لما نسميه العلوم؟: من هنا تأتي جدية طرح هذا التساؤل     

ينبغي علينا أن نشير إلى أن الحديث عن وجود مظاهر مشتركة للعلمين؛ الطبيعي واإلنساني، ال يهدف      

إنما نسعى من خالل هذا إلى رصد أسس التفكير إلى التأسيس لنوع من العالئقية القسرية فيما بينهما، 

لمشكلة المعرفي التي ال يمكن أن تتغير مهما انتقلنا بين حقول المعرفة البشرية، وهذه األسس هي النواة ا

أن " ها فمن المؤكد كما يرى البحراويأما االختالفات فال يمكن ألحد إنكار ،لروح المنهج في كل العلوم

االنضباط وتحقيق المنهجية، ينتج عن عوامل ذاتية تخص كل فرع معرفي، حسب  هناك تفاوتاً في درجات

عن المنهجية  فحديثنا عن المنهجية في الفلسفة غير الحديث ،هجية، وشروط إنتاجها الخاصة لديهفهمه للمن

ية تختلف عن منهج -سواء كان علميًّا أم نظريًّا -والمنهجية في اإلنتاج العلمي ،في العلوم الطبيعية

ومع ذلك، فإنه يجوز لنا الحديث عن  ،القتصاد، أو غير ذلك من المجاالتالممارسة السياسية أو إدارة ا

منهجية عامة، أو مبادئ أساسية عامة للمنهج تتوفر في كل مجال، وتحتاج إلى ذات الشروط التي ال بد 

"منها في كل ميدان مهما اختلف أو تمايز
 
. 

مهما انتقلنا بين حقول المعرفة البشرية، فمفهوم « المنهج »مشتركة تحكمن هناك ضوابط وقواسم إذ     

قسرا وإكراها على باقي نفسه الموضوعية نفسه قد لحقه التعديل، فبعد أن استأثر به العلم التقليدي فارضا 

اد محاولة إبع" هذه الحقول، لم يعد مع النسبية المعاصرة متمسكا بحيادية الذات عن موضوعها، لذا فإن

النقد األدبي عن العلمية تعتمد على مفهوم محدد للعلمية، نابع من العلوم الطبيعية التي تتصف القوانين فيها 

غير أن الوعي المعاصر بطبيعة القوانين العلمية، حتى في العلوم ...بالموضوعية واإلحكام واإلطالق

                                                        
  562، صفلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي: ـ حسن حنفي وآخرون  
  56 ، ص920 سامي سويدان، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، . ، ترنقد النقد: ـ تودوروف 5
 9، صالبحث عن المنهج في النقد العربي الحديث: ـ سيد البحراوي  
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ت إال وهماً؛ ألن الظروف المعملية الطبيعية؛ يكشف لنا أن هذه الموضوعية وهذه األحكام المطلقة ليس

"للتجربة العلمية، ووجود اإلنسان الباحث، تقلالن كثيراً من حيادية هذه التجربة
 
. 

إن النسبية الحديثة قد أعطت مفهوما خاصا للموضوعية العلمية بحيث أصبحت ال تشير بالضرورة      

ال أساسيا وال يمكن االستغناء عنه في إلى حياد وانفصام كلي للذات عن موضوعها، فالذات أصبحت عام

الفهم  "بـعملية الكشف العلمي، مما يعني أن من الممكن تصور علمية مغايرة لعلمية العلوم الطبيعية 

إن حجم التحيز األيديولوجي في العلوم اإلنسانية هو أكبر من " وفي هذا الصدد يقول البحراوي" ديالتقلي

بالعلم؛ مثل النقد  -رغم كل الجهود السابقة -لنا بفرع معرفي لم يلحق بعدبا حجمه في العلوم الطبيعية، فما

 ؟ رب من موضوع درسه أي األدب نفسهاألدبي، والذي ما زال شديد الق

ال شك أنه في هذا الفرع يجب االعتراف بدرجة أعلى من التحيز األيديولوجي الذاتي، أو النابع من      

لحقيقة نفي العلمية أو غير أن هذا االعتراف ال يعني في ا ،إلخ ..زباالنتماء إلى جماعة أو فئة أو ح

 عن العلوم اإلنسانية أو حتى النقد األدبي؛ ألن الشرط األول للعلمية بالمعنى التاريخي) الموضوعية

وما دامت المادة المدروسة  ،لمدروسةالمادة ا أي موضوعية والموضوعية هو االعتراف بخصوصية

رة هذا القدر من التدخل من ذات الباحث؛ فإن هذا الشرط يدخل في نطاق علمية الدراسة تتطلب بالضرو

"وال ينفيها
5
.  

فالمفهوم التقليدي للموضوعية أصبح ال موضوعيا، وأضحت المناهج غير ملزمة بالتقيد بحرفيته، إن      

وهذا  ،األيديولوجي للباحثتراف بالتدخل موضوعية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية تقتضي إذن االع

إلى نفي  -كما يذهب سيد البحراوي -لذا فإن هناك ما يلح ال ينفي عن العلوم موضوعيتها غير الوضعية

العلمية والموضوعية بمعناها الوضعي التثبيتي المطلق، وإحالل مفهوم تاريخي محله يعترف بدور 

ميةاللحظة التاريخية االجتماعية الذاتية في الممارسة العل
 

، هذه اللحظة التاريخية تكون دوما مرتبطة 

إن المناهج النقدية المعاصرة " :مكننا أن نقول مع الحسين الزاويبرؤية فلسفية وإيديولوجية معينة، وبهذا ي

 التي يمكن تحديدها وفق خطاطة متسرعة تشمل مقاربات ترتبط بالسيرة الذاتية، والتاريخ، والنقد

ذي األصول  (Thématique)والسيكولوجيا، والجمالية، والنقد الموضوعاتي التكويني، والسوسيولوجي، 

واألسلوبية،   (La poétique)الظواهرية، والنقد الشكالني البنيوي المرتبط أساسا باللسانيات، والشعرية

 إلخ، وهي مناهج يمكن اعتبارها، على األقل في خطوطها ...والنقد السيميائي بفروعه، ثم النقد المنطقي

العامة ذات الصلة بالوظائف المنهجية، بمثابة مستويات متعددة تشكل الفضاء العام الذي تتمفصل فيه 

"أشكال اللغة الفوقية والواصفة التي تحدد اإلبداع النصي داخل الفلسفة
1
يتبين لنا مما سبق تهافت الحجج  ،

                                                        
 562لمرجع السابق، صـ ا  
  5 ، ص البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث: ـ سيد البحراوي 5
   المرجع نفسه، ص انظرـ   
 1 5ص ،مركز دراسات الوحدة العربية، فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي :ـ حسن حنفي وآخرون 1
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أن حضور الفلسفة واإليديولوجيا التي تقام ضد حضور البعد األيديولوجي داخل الخطاب النقدي، والزعم ب

البعد األيديولوجي داخل الخطاب النقدي هو حقيقة  نإنستطيع القول يحد من علمية المناهج النقدية، و

راهنة ال يمكن تجاهلها أو الفكاك منها، والنص النقدي ال يمكن تصوره دون إيديولوجيا، وهو أمر تؤكده 

ي عدها بين ما هو علمي ومنطقي من جهة وبين ما هو معرفالعالقة الجدلية العميقة التي ال فكاك ب

ولقد بينا أن هذا الحضور ال يعد حقيقة في العلوم اإلنسانية فقط، بل  ،وأيديولوجي ورؤيوي من جهة أخرى

 .ل العلوم الطبيعية والبحتة أيضايمتد ليشم

امة المطلقة قد أخرجت من حقل هذا يقودنا لنتيجة حتمية وهو تعدد المناهج، فإذا كانت الحقيقة الع     

فهذا يعني أن كل منهج ال يمثل سوى الوسيلة الكفيلة لتناول جانب من  -كما سبق وأعلنا -المعرفة اإلنسانية

وإذا شئنا إسقاط هذا الواقع على الحقل اللغوي  ،بالموازاة أمام ال تناهي الحقيقةأوجه المعرفة التي ال تحد، 

 .ية ألي منهج كانألمكننا تجنب أي نظرة اقصائ

إن منظومة المناهج النقدية تستمد مشروعية تعدديتها مثال عند ريكور من منطلق كون اللسان مصنوع      

من تراتبية المستويات، مستوى األصوات، ومستوى الكلمة، ومستوى الجملة، ومستوى النص، ومستوى 

كما يقول  -يقولون هذا، إال أن كثيرا منهم، ومع أن الكثير من اللسانيين ...التجلي والتأثير في الكائن

ونضرب مثال بالمنهج  ،ون كل المستويات إلى المنهج نفسهيخففون من هذا التأكيد إذ يخضع:" -ريكور

الذي نجح على مستوى علم وظائف األصوات، حيث نتعامل فعال مع قوائم محددة ومغلقة، ومع كينونات 

حيدا، وحيث نتعامل مع عالقات تضاد ثنائي، وحيث نكون معلومة عن طريق التبادل بوصفه برهانا و

"أخيرا إزاء تركيبات دقيقة أمام وحدات خفية
 
. 

إن المساواة التي يفرضها كثير من اللسانين رغم اختالف تراتبية المستويات، نابعة من اإلطار      

عن اإلحاطة بكل  النظري الضيق والمحدود الذي عليه أقيم هذا المنهج أو ذاك، وبذلك فهو يعجز

المستويات المشكلة لثراء وزخم الموضوع اللساني، فالمنهج يكيف وفق الرؤية الجزئية الخاصة بمظهر 

 ؟  محدد للسان، لذا فإن القضية التي يجب أن نعرفها هي هل كل هذه المستويات متماثلة

لة أو العبارة، يمثل قطيعة، إن االنتقال حسب ريكور إلى وحدة الخطاب الجديدة، والتي كونتها الجم     

وتحوال، في تراتبية المستويات، فالتعامل مع النص، مثال، يستدعي تسلسله الداخلي ضربا آخر من 

اإلدراك غير الجملة وغير الكلمة في وضع الجملة، إننا مع الوحدات الكبرى لنظام النص، أمام حضور 

، وهذا ن بوصفه قوال، يحمل رسائل متعددةيغية للساألنطلوجيا العقل أو القول، أي باعتبار الوظيفة التبل

ويمكن  ،انها استيعاب ال تماثل المستوياتمبرر كاف يجعلنا نبحت عن أطر نظرية أرحب وأشمل بإمك

إن تسلسل المناهج، ووجهات النظر، والنماذج إنما هو نتيجة لتراتب :" القول باختصار مع ريكور

                                                        
 ،5662، لبنان،  جورج زيناتي، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط. منذر عياشي، مر. تر ،نوطيقيةدراسات هيرمي: صراع التأويالت: ـ بول ريكور  

 1  ص
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"المستويات في عمل اللسان
 
هج زاوية اقتراب ورؤية تكون محكومة باألهمية التي يوليها ألي فلكل من ،

جانب من الوجود، فقيمة " رؤية "منهج هو محاولة جديدة الكتشاف أومستوى من هذه المستويات، كل 

أخيرة " غلبة "اكالنتائج التي يتوصل إليها نسبية، لذا تتوالى المناهج المختلفة والمتناحرة دون أن تكون هن

 .هالواحد من

 

                                                        
 1  ، صـ نفسه  
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ية الحديثةلسوببالنص بين البالغة واأل

 

 عماد بسام غنبم . د

 لبنان  –طرابوس

 

 

 :مقدمة

إلى االجابات القاطعة ي المعاصر على عتبات مرحلة جديدة وال يتجلى هذا في الميل دبيقف النقد األ     

تنامي ديثة، بقدر ما يتجلى في الطموح المية الحسلوبشكاالت التي تطرحها الدراسات األعلى منظومة اإل

ل حاضره لم يعد يهتم في المقام األو وهو في، جاباتهذه االشكاالت وسالمة طرح اإللوضع صحة ال إلى

مزاجه  أوبما عساه يندرج في صميم خبرته الشخصية  ، أوذاك ذه التجربة الذاتية لهذا الناقد أوبما يشكل ه

ولكنها في المقابل ، غاية قد تكون أكثر بساطة إلىأضحت تتجه في الغالب  بل إن هذه العناية، طبيعته أو

قصدنا بذلك المنهجية في القراءة والتحليل، أكثر انضباطا  
 
 . 

وذلك باعتماد مناهج ، ي في أثناء الدراسةدبوهكذا يركز هذا البحث على كيفية مقاربة النص األ     

 . ية الحديثةسلوبالنص التي تعتمد على األومقارنة هذه المقاربة بمقاربة ، البالغة

ن تشكل التقليديون أن البالغة استطاعت أ النقاد ىر، فبينما يالتلبحث سلسلة من التساؤويثير هذا ا     

 إلىوأن يصلوا ، القديم والحديث دبن يدرسوا األمدرسة نقدية عريقة، واستطاع الباحثون من خاللها أ

م على دراسة قادرة اليو ديرى آخرون من النقاد أن البالغة لم تع، الشأن أحكام موضوعية وعلمية في هذا

نا العربي أدبية حتى نستطيع معالجة سلوبة األبد من اعتماد مقارب وال، الحديث أوسواء القديم منه  ،دباأل

 . ي أيضا  دبالمعاصر وتراثنا األ

ما ك  ،وأن يوضح حالها وما عليها، حقها سلكا  وسطا  وأن يعطي البالغةمل هذا البحث أن يسلك وايح     

والتي تستطيع أن  ،ية الحديثةسلوبمكانيات النقدية المهمة التي تتمتع بها األأنه سيظهر أيضا  جانبا  من اإل

تحقيق هذه األهداف من خالل نماذج تطبيقية لوسيتوسل البحث ، العربي الحديث منه والقديم دبتخدم األ

 . والحديثالعربي القديم  دبمن األ

ننا نعتمد صفة حيث إ، ية الحديثةسلوبقضية مهمة في استخدام مصطلح األ إلىال  أوشارة بد من اإل وال     

ية سلوبوال نعني أبدا  أن األ، لف عامالغة العربية التي ناهز عمرها األية مقارنة بالبسلوبالحديثة للمناهج األ

ية سلوبل هذا البحث تلك العالقة القائمة بين البالغة واألوايتنمر األومهما يكن ، هي أحدث المناهج النقدية

                                                             
 . 39، ص 994 إبريل  –مارس / ، يناير 4 – 3، العدد 22، المجلد عالم الفكردمحم فتوح أحمد، جدليات النص،  .د  -
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إذ ال  ":يقول، ية هي الوريث الشرعي للبالغةسلوبحيث يرى الدكتور عبد السالم المهدي أن األ، أيضا  

"معنى ذلك أنها بديل في عصر البدائل، ية إنما هي وريث البالغةسلوبينفك الواقع اللساني يقر بأن األ
 
 . 

 ة التي ال تزال تستطيعية على أهميتها بديال  نهائيا  عن البالغسلوباعتبار األ إلىوإن كنا ال نميل كثيرا       

ية شكل من أشكال سلوبلكننا نقر بأن األ، حتى اليومي دبن تثبت حضورها وفعاليتها في مجال النقد األأ

 . يدبمنها في سبيل خدمة النقد األفادة نسانية واإلعلى مختلف العلوم اإل وانفتاحها تطور البالغة

النص والبالغة  "حدود لمصطلحات البحث الرئيسية أيوضع الللة واقل اآلن في محوسننت

 :"يةسلوبواأل

 :بالمصطوحات التعريف  .0

فيتعين بذلك ، والمفاهيم العاملة التي يعتمد عليها، بد لكل بحث من ضبط المجال الذي يدور فيه ال     

من ضبط  –جراء ذلك –بحيث يتمكن المتلقي، الدراسات واالختصاصات المتنوعة والمتداخلةموقعه من 

وهذه  ،بطبيعة الحال، وهي مفاتيح قائمة على تلك المفاهيم، المفاتيح التي تسمح له بالولوج في البحث

 ل حصر ما رأيناهواحيث سنح، وهو منهجنا عبر كل مضامين البحث، ضرورة ايستيمولوجية معروفة

 . بعيد أويمس بالموضوع من قريب 

  :ورودها بالتسلسل في العنوان وسنبدأ من النص وفقسنبدأ بطرح تعريفات لمصطلحات هذا البحث 

 النص . 1. 1

استقصى مسألته عن الشيء حتى استخرج أي  ،وفالن نص، يقال في اللغة نص الشيء رفعه وأظهره     

ونص كل شيء منتهاه، رفعهإذا ، ونص الحديث ينصه نصا  ، ما عنده
2
والنص مصدر وأصله أقصى  ،

"جعل بعضه فوق بعض: ونص المتاع "، (نصوص .ج )الرفع والظهور أوالشيء الدال على غايته 
3

 ،

 . وهو صيغة الكالم األصلية التي وردت من المؤلف

عالقة "جهة من جهات معادلة  أوه طرفا  المصطلح اهتماما  كبيرا  بوصف صوليين لقي هذاوعند األ     

أطلقوا على بعض  –جراء ذلك –فنجدهم، سد من االهتمام عندهموالتي كان لها حظ األ، "اللفظ بالمعنى

فذلك ، أما الذي يرتبط بوضوح المعنى، نى فيها وخفائهعمصطلحات عديدة تبعا  لدرجات ظهور الم األلفاظ 

وأما الذي يرتبط بغموض المعنى فذلك هو الخفي والمشكل  ،هو الظاهر والنص والمفسر والمحكم

والمجمل والمتشابه
4

إذ يفهم منه ، النص الذي نجد فيه زيادة وضوح "، ومدار حديثنا في هذا المقام هو

"معنى لم يفهم من الظاهر
 

اللغوي وفي هذا التعريف عودة للمعنى  ،أقصى درجة إلىأي ما رفع بيانه ، 
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 . 334 – 320م، ص 933 /هـ 403 ،  مانة، مصر، القاهرة، ط، مطبعة األعند األصبليين داللة األلفاظ ودمحم توفيق دمحم سعد، 

 . 9 – 3، ص 2  – 42، ص 994 سكندرية، ، منشأة المعارف اإلمدخل إلى بالغة النص، ومصطفى السعدني

 . 44 ، ص التصبر الوغبي عند األصبليينالسيد أحمد عبد الغفار،   -
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أي ما دل ظاهر لفظها  "نص السنة "و" النص القرآني "، ومنهالبيان والرفعهار وللنص الذي يفيد اإلظ

، ما ازداد وضوحا  على الظاهر "فالنص، إنه إذن اللفظ الدال على معنى ال يحتمل غيره، حكامعليه من األ

وقيل ما ال ، والنص ما ال يحتمل إال معنى واحدا   ،وهو سوق الكالم ألجل ذلك المعنى، لمعنى في المتكلم

"يلأويحتمل الت
 
 . 

 أوالتخصيص  أويل أوهو ما دل على معنى سيق الكالم ألجله داللة تحتمل الت ":وفي تعريف آخر     

"النسخ
2
يل وهو نوع من أوأحدهما يقبل الت: النص قسمانفوبناء عليه ، ما تستقيه القرائن والمساقات وفق ،

"خمس "كلفظ  يل وهو النص الصريح،وأال يقبل الت: والثاني، النص مرادف للظاهر
3
 . 

حول ، "صولييند األوالنص عن النص عند اللغويين، "ي كل ما سبق ومن المالحظ أن المعنى يدور ف     

 :ر هيوامح

 . الرفع - 

 . ظهاراإل -2

 . ضم الشيء  -3

 . أقصى الشيء ومنتهاه  -4

بد له من رفع  الكاتب ال أوظهار يعنيان أن المتحدث ه حول هذه المالحظة أن الرفع واإلوما يمكن قول     

االتساق والترابط الحاصل  إلىالشيء فهي إشارة  إلىضم الشيء أما  ،ظهاره حتى يفهمه المتلقينصه وإ

بعض بكثير من الروابط  إلىأن النص ضم الجمل بعضها  "إذ كل تعاريف النص تشترك في، بين الجمل

، الشيء ومنتهاه فذلك تمثيل لكونه أكبر وحدة لغوية يمكن الوصول إليها أقصىوكون النص  ،"حتى تتسق

فكأن التعريفات اللغوية المعجمية للنص تشترك ولو بحبل رفيع مع ما سيرد ذكره في التعريفات ، وبهذا

 . االصطالحية

وعليه ، مختلفةتعددت مفاهيم النص بتعدد التوجهات المعرفية والنظرية والمنهاجية ال، وفي االصطالح     

فحدود النص ، تهوالغاية من دراس، فإن االختالف حول ماهية النص يكمن أساسا  في اختالف التصور

 . تبلور وفق تلك المنطلقات العديدةومفهومه تتجسد وت، ونظريته

فقد تعددت تعريفاته ، صوليينفر حظا  من النص عند األأولم يكن  -في االصطالح اللساني –والنص     

فثمة اختالف ، "جملة "أسعد حاال  وحظا  من مصطلح" نص "حيث لم يكن مصطلح، دد وجهات النظربتع

 . خرىبهام أحيانا  أواإل، حد التناقض أحيانا   إلىشديد بين هذه االتجاهات في تعريف النص 

حالة منسجمة من  إيجاد إلىإنها تعريفات تميل كلها  "عريفا  يعترف به عدد من الباحثينفال نجد له ت     

"النظام والتشاكل والتماثل بين مختلف المستويات التكوينية والصرفية والصوتية والداللية للنص
 
فهو  ،

                                                             
 .   2، ص  99 ،  القاهرة، ط/ المصري، بيروت ، دار الكتاب اللبنانيالتعريفاتالجرجاني،  - 
 . 323، ص عند األصبليين األلفاظ ، داللة محمود توفيق دمحم سعد -2

 . 42 السيد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص : ينظر 3-
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ل بعض العلماء تعريفه وتمييزه عن واوبناء عليه ح ،الموضوع الرئيس في التحليل والوصف اللغوي

فنجد ، الل مفهومه وتراكيبه وترابطهغيره معتمدين على المكونات والعناصر التي يتألف منها أي من خ

 اويستنتج من ذلك أن الجملة بوصفه، تتابع مترابط من الجمل "يجعل من النص (Brinker)" برنكر"

تعجب عالمة  أوعالمة استفهام  أوويمكن تحديد هذا الجزء بوضع نقطة ، النص إلىجزءا  صغيرا  ترمز 

نسبيا  نها وحدة مستقلة ثم يمكن بعد ذلك وصفها على أ
2
 . 

والجملة من ، يوضح النص بالجملة، دائري "أنهعلى هذا التعريف ب (Chepilnner)" شبلنر "وعلق     

، ت التي يتضمنهاالغموض الرموز والعالق، وأنه تعريف غير منهجي من الناحية العلمية، خالل النص

"ومن ثم ال يمكن تطبيقه، واتساع الوصف
3

وأن الجملة جزء ، النص تتابعهو أن " شبلنر "ولعل ما يهم، 

 . (النص )والكل( الجملة )وثمة عالقة بين الجزء، فالنص بنية معقدة متشابكة، منه

ة على حد سواء مكتوب أوأي فقرة منطوقة  . . .: "مر الذي جعل الباحثين هاليداي وحسن يقوالناأل     

والنص يرتبط . . وليس محددا  بحجم، والنص وحدة اللغة المستعملة . .هي نص. . امتدت أومهما طالت 

يختلف عن الجملة في  شك في أن النص وال، والنص. . بالجملة بالطريقة التي ترتبط بها الجملة بالعبارة

، ألنها معنى، وهذه الوحدة ال يمكن اعتبارها شكال   ،النص اعتباره وحدة داللية إلىوأفضل نظرة ، النوع

". .ال بالحجم، (الفهم )دراكإنما يتصل باإل، الجملة أولذلك فإن النص الممثل بالعبارة 
4

فيمكن أن يكون ، 

فالنص هو كل متتالية من الجمل  ،من الجمل اامتداد   أوكما يمكن أن يكون جملة واحدة ، النص كلمة واحدة

بين عنصر وبين  ، أوالحقة أووتتم هذه العالقات بين عنصر وآخر وارد في جملة سابقة ها عالقات بين

ودرجات الطول ، ألن النص ال يخضع لقياسات األحجام، الحقة أوية برمتها سواء كانت سابقة تالمت

"مجموعة تراكيب تشكل عمال   أومصغرا   وفد يكون تركيبا  ، فقد يكون كلمة، والعرض
 
 إلىوهذا يحيلنا  ،

 Robert De)" رانددي بوغ "ت في المقارنة التي عرضهاوالتي تجسد المقابلة بين الجملة والنص

beaugrande)   (جراءالنص والخطاب واإل )في كتابه" لةالنص في مقابل الجم "وخص لها فصال
2

ألن ، 

إنه أغنى عناصر منها، النص ليس الجملة
3
 . 

 أو )على مجموعة الملفوظات" النص "طلق مصطلحإننا ن، وجاء في معجم مصطلحات اللسانيات     

، "كتوبا  م أونموذج سلوك لساني سواء كان منطوقا   "فالنص هو، اللسانية التي تخضع للتحليل( العبارات

، إنه ملفوظ مهما كان، بمعنى جد واسع" نص "مصطلح (Louis Hjelmslev)هيمسليف "وقد أطلق
                                                                                                                                                                                              

المركز الثقافي العربي، المغرب،  ،(في إشكالية المنهج والنظرية والمصطوح في الخطاب النقدي العربي الحديث )الوغة الثانية فاضل ثامر،  - 
 .  4، ص 994 ،  ط
 . 33 ، ص 2004، ترجمة محمود جاد الرب، جامعة الملك سعود، الرياض، الدرالسات األدبيةعوم الوغة وبرند شبلنر،  -2

،  ،مكتبة لبنان ناشرون، ط(االتجاهاتالمفاهيم و )عوم النص وينظر سعيد حسن البحيري، .  39  – 33 ر، المرجع نفسه، ص نبرند شبل 3-

 . 03 ، ص 993 
4 - Halliday M A K and Ruquaya Hassan, cohesion English, Longman, London, 1976, p: 1-2 . 

 . 42 ، ص 2002، دار صفاء للنشر والتوزيع، األلسوببية وثالثية الدوائر البالغيةعبد القادر عبد الجليل،  - 

 . 94 – 39،ص 993 ترجمة وتحقيق تمام حسان، عالم الكتاب،  ، النص والخطاب واإلجراء،روبرت دي بوغراند: ينظر 2-
، تشرين 42، بيروت العدد مجوة دار اإلنماء القبميالفكر العربي المعاصر، ( الوحدات الروائية )آغا ملك، تركيب المضمون الروائي عزة -3

 . 33، ص932 الثاني، كانون األول، 
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مثلها مثل ، يضا  أي نص ه" قف "فالكلمة، جديدا   أوقديما  ، قصيرا   أوطويال  ، مكتوبا   أوسواء كان منطوقا  

"ي نصا  واكل مادة لسانية مدروسة تشكل بالتس ]ألنه بكل بساطة [؛الرواية الطويلة
 

إن ، ووفق ذلك، 

نجاز لغوي يضم مجموعة من الدوال والمدلوالت ضمن نسيج متباين الجذور وتنظيم عضوي له النص إ

بين الفكر واللغة درجات من التعالقبيانية تحمل ويجري في سياقات ، خاصية التعددية القرائنية
2
 . 

الذي يركز على تبين العناصر ، يسلوبالتعريف األخير للنص عالقة بالتحليل البالغي واأل هذا وفي     

 . ي المميزسلوبتشكل نمطه األ أووالتي تحدد مدى بالغته ، المتشابهة والمتمايزة في النص

 :البالغة .1.1

البالغةفي مادة  دبورد في المعجم المفصل لأل     
 
بلغ : يقال، الوصول واالنتهاء: البالغة في اللغة ":

ومطابقته ، ومن هنا كانت البالغة في معنى جودة الكالم، أي جيد، وأمر بالغ ،إذا وصل إليه: فالن مراده

ملكة يقتدر بها على تأليف كالم بليغ مع فصاحة في مفرداته : وبالغة المتكلم ،لمقتضى حال الكالم

فالفصاحة   ،افكل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ   ،كراهة في السمع أودون غرابة في اللفظ ، وتراكيبه

 . غير البالغة

، ثم كان لبعض الكتاب أثر في البالغة كابن المقفع ،على أساس بالغة القرآن، ثم غدت البالغة علما       

جه أومحاسن الكالم و إلىثم نظر الشعراء والنقاد  ،والقلقشندي، وابن األثير، وابن شيث القرشي، وقدامه

جمع هذه التعابير  إلىفاحتاجوا  ،"البديع "وهاوسم، نها في النثر والشعر ليستكثروا منهايلتمسو، جماله

، االستعارة: وخص فيه خمسة أبواب هي، هـ 234سنة " البديع "ضع ابن المعتز كتابهفو، وضبط قواعدها

خذت وعرض لعدد من محاسن الكالم أ ،المذهب الكالمي، عجاز على ما تقدمهارد األ، المطابقة، التجنيس

 . دورها في علم البالغة فيما بعد

فسميت ، معرفة الجيد من القول وصناعته باب وتوسعت لتشمل، وأخذت الدراسات العربية تتميز     

، وهكذا التقى النقد والبالغة على أساس النثر والشعر ،الكالم نقد أوكما سميت نقد الشعر ، الفنون البالغية

وأنزلوا ، وعلم البديع، وعلم البيان، علم المعاني: ن علم البالغة ثالثة فروع هيأ إلى وانتهى علماء العربية

وجعلوا علم المعاني يبحث في أنواع الجمل ، مفهوم الفروع الثالثة في أمكنتها وفقة الدراسات البالغي

، التشبيه: ومباحثه، نسان صناعة الكالم الفصيح من غير إبهاموجعلوا الثاني يعلّم اإل، المختلفة واستعمالها

را  من صور القول ل عددا  كثيواويتن، وأدرجوا في الثالث بحوث محسنات الكالم ،والكناية، واالستعارة

 . ومن الجدير بالذكر أن علم البديع أقدم العلوم الثالثة في الدراسة ،مادواالستخ، والقلب، كاإلطناب

                                                             
  - Duboit et autres ; Dictionnqire de linguistique (discoure – texte).  Larousse, paris, 1973.  P. 446 . 

 . 44 ، ص ، األلسوببية وثالثية الدوائر البالغيةعبد القادر عبد الجليل -2
 (.ب ل غ )، مادة 999 ، دار الكتب العلمية، بيروت، المعجم المفصل لألدبدمحم توتنجي،  -3
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وجه مخصوص  ىالتكلم عل إلىمر الداعي ل األوالمراد بالحا ،مطابقته لمقتضى الحال :البالغة في الكالم

يوصف بها الكالم والمتكلم ، البالغة تنبئ عن الوصول واالنتهاء: وقيل ،أي فصاحة الكالم، مع فصاحته

 . دون المفرد

، متكلما  فصيح أون كل بليغ كالما  كان ، فعلم أليف كالم بليغملكة يقتدر بها على تأ: البالغة في المتكوم

 . وليس كل فصيح بليغا  ، ألن الفصاحة مأخوذة من تعريف البالغة

 :مؤلسس عوم البالغة .0.1.1

، البيان والتبيين: ية الكثير من الدارسين العرب منهم الجاحظ في كتابهبلقد بحث في البالغة العر     

أن تكون  إلىغير آراء وإشارات لم يرتقوا بها : لكن ما كتبوه فيها لم يكن، نقد الشعر: وقدامة بن جعفر في

 . هم وسر جمالهأدب وتقاس بمقاييسها فنية  ، اءدبيسير على هديها األ فنا  قائما  بذاته وفق أسس وقواعد محددة

ثر العلماء ومنهم وقد اعترف له أك، والذي صاغها فنا  له قواعده ومبادئه هو عبد القاهر الجرجاني     

حيث جاء في مقدمة كتاب ، عجازالطراز في عوبم حقائق اإل: يحيى بن حمزة الحسيني صاحب كتاب

وقد جاء في فاتحة كتابه هذا  ":عن رأي الحسيني في ذلك( شيد رضادمحم ر )لناشر الكتاب لسرار البالغةأ

ل أو ":ما نصه( اوالرأي لناشر الكتاب دمحم رشيد رض )ا كتب في البالغة بعد عبد القاهروهو من أحسن م

الشيخ العالم النحرير علم ، وأظهر فوائده ورتب أفانينه ضح براهينه،أومن أسس في هذا الفن قواعده و

، فلقد فك قيد الغرائب بالتقليد وهو من سور المشكالت بالتسوير المشيد، عبد القاهر الجرجانيالمحققين 

 ها واستبهامها فجزاه  هلل عن اإلسالم أفضل الجزاء،وفتق أزراره بعد استغال، وفتح أزاهره من أكمامها

، عجازبدالئل اإللقبه  وله من المصنفات فيه كتابان أحدهما، جزاءفر النصيب والووجعل نصيبه من ثوابه أ

"بألسرار البالغةواآلخر لقبه 
 
. 

 أهداف وضع عوبم البالغة   . 1. 1.  

إرشاد ا  "ففي بادئ األمر كانت: أحدهما فني: لسببينل العرب البالغة بالبحث والدراسة والقد تن     

المذهبية ودعاة المذاهب ورسما  ومنهجا  للخطباء ورجال الفرق ، صابة في القولوتعليما  للذين يريدون اإل

"السياسية والذين يتصدرون للكالم أمام الجموع الكثيرة
2

 . 

الذين ومن البالغيين دب، وإظهار مواطن الجمال في األ، ومن ثم صارت لتمييز جيد الكالم من رديئه     

وبحث فيه صناعة الشعر  عيار الشعربحثوا في هذا العلم تأدية لهذا الغرض ابن طباطبا الذي ألف كتاب 

 . نقد الشعرلف كتاب وقدامة بن جعفر الذي أ، والميزان الذي به تقاس بالغته

بدأ العرب بدراسة أسرار هذه ، فبعد نزول القرآن الكريم ببالغته التي بهرت العقول: ثانيهما ديني     

، وسهولة وجزالة ةوعذوباأللفاظ وسالمة في ، بما فيها من براعة في التركيب والتصوير، البالغة

                                                             
 .3، ص933 ، دار المعرفة بيروت، ألسرار البالغةعبد القاهر الجرجاني ،  - 
،  93 ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، 2ط،  األصبل الحديثة لتدريس الوغة العربية والتربية الدينيةعلي الجمبالطي، أبو الفتوح التونسي،  -2

 . 290ص 
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ومن الكتب التي ألفت في  ،ويتفهموا معانيه، عجاز القرآن الكريم وليستوضحوا أحكامهليبرهنوا على إ

 عجازودالئل اإل، للرمانيوالنكت في إعجاز القرآن ، للباقالني إعجاز القرآن: البالغة تأدية لهذا الغرض

 . للجرجاني

اتسعت لتشمل وتطورت و، لتبيان إعجاز القرآن الكريم، العربية كسائر علوم، إذ ا ولدت البالغة     

البالغة سواء  إلىأما كيف نظر المحدثون  ، النثرية منها والشعرية( النصوص )مختلف أنواعى الخطاب

 . سنجيب عنه فهذا ما، يالغرب أوفي العالم العربي 

 :تعاريف المحدثين . 1. 1. 4

ا متأثرا  بتعريف البالغي فقد عرفه، أحمد الشايب، ن عرفوا البالغةومن البالغيين المحدثين الذي     

 أوللحاجة على حاجة القارئ  أوإن البالغة فن تطبيق الكالم المناسب للموضوع " :بقوله( جينغ  )الغربي

"السامع
 
التعبير ذا ما كان الفن هو وإ، هي البحث عن فنية القول ":ين الخولي فيقول معرفا  البالغةما أمأ ،

والبالغة هي البحث في كيف يعبر ، حساس بالجمالهو القول المعبر عن اإل دبحساس بالجمال فاألعن اإل

"القول عن هذا االحساس
2
الفن الذي  أونها العلم أما اليوم فيقولون إ" : في تعريفهاوقال علي الجمبالطي  ،

إذ البالغة بهذا ، ملكيف ننشئ القول األج يعلمنا ، أويعلمنا كيف ننشئ الكالم الجميل المؤثر في النفوس

وهي التي توضح ، التي تسيطر على االتصال اللغوي تي تتكفل بتقديم القوانين العامةالتعريف هي ال

القارئ  إلىفكاره وآراءه أن ينقل عن طريق الكلمات والجمل أديب الطرق واألساليب التي يستطيع بها األ

، ينبغي أن تراعى في نظم الكالمالتي تقدم لنا جملة من القواعد التي والبالغة هي ، حسن وجه ممكنعلى أ

"لفصيحتصال اللغوي في صور من التعبير اوالتي تسهل عملية اال، خذ بالنفوسالذي يأ
3

، ويعرفها عرفان 

وإذا علمنا أن ، فاظهما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة ألالبالغة هي مطابقة الكالم ل ":مطرجي بقوله

 ":أصبح التعريف على الشكل اآلتي (المقام )وأن حال الخطاب هو( تبار المناسباالع )قتضى هوالم

"مع فصاحة ألفاظه، البالغة هي مطابقة الكالم لالعتبار المناسب للمقام
4
لقادر أحمد فيعرف أما عبد ا ،

ديب في تنظيم أفكاره بعها األن يتّ والتي ينبغي أدب، علم يحدد القوانين التي تحكم األ":البالغة بقوله

"وفي اختيار كلماته والتأليف بينهما في نسق صوتي معين، وترتيبها
 

ومن خالل ما تقدم من تعاريف ، 

يقوم على استخدام الكالم الجميل  أن البالغة فن  ساس نالحظ أن هذه التعاريف تقوم على أ، المحدثين

وهم  ،دبم ويحدد القوانين التي ينبغي أن تحكم األينظّ هم يعتبرون البالغة علما  إن، والمؤثر والمالئم للمعنى

ولكنهم يتفقون معهم في ، خرىالبالغة علما  تارة وفنا  تارة أ بتعاريفهم هذه يختلفون مع القدامى في اعتبار

 . نها استخدام الكالم الجميل المؤثر في النفس والمناسب للموضوعأ

                                                             
 .   ، ص 933 ، مؤسسة الكتب الثقافية  ، طالوغة والبالغةعدنان ذريل،  - 
 . 9 ص  ،المرجع نفسه -2
 . 290، مرجع سابق، ص يثة لتدريس الوغة العربية والتربية الدينيةاألصبل الحدعلي الجمبالطي،  -3
 . 22، ص 933 بيروت،   –، مؤسسة الكتب الثقافيةالجامع لفنبن الوغة العربية والعروضعرفان المطرجي،  -4
 . 239، ص 932 ، الطبعة الخامسة، مكتبة النهضة المصرية، طرق تعويم الوغة العربيةدمحم عبد القادر أحمد،  - 
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 :تعاريف الغربيين . 1. 1. 5

التعبير الصحيح عن  ":لها بقوله ( Laharb)تعريف الهارب، البالغيين الغربيين ومن تعاريف     

"عاطفة حق
 

قصة روحية تولينا السيطرة على  ":الذي يرى أنها ( Labroyer)، تعريف البرويير

"النفوس
2

على حاجة ، فن تطبيق الكالم المناسب للموضوع ":للبالغة بأنها( Ginngجينغ  )، وتعريف

"لسامعا أوالقارئ 
3
 . 

ساليب الممكنة لتقنع السامع في أي أن تعرف كل األالملكة في  ":وعرفها الغربيون أيضا  بأنها     

"موضوع مهما كان
4

"ساليبونقد األ، علم التعبير ":نهاكما عرفوها بأ، 
 

 . 

تعاريفهم لنا المقارنة بين واولو ح، وعلم تارة أخرى، وفن تارة، إن البالغة عندهم هي ملكة تارة     

 سلوبنها تتفق من حيث اعتبار البالغة فن األلوجدنا أ، وتعاريف البالغيين العرب القدامى والمحدثين

وجدنا ، مع تعاريف العرب المحدثين فقطها اوإن قارن، مع معنى مناسب، الجميل والمؤثر في نفس القارئ

وعلما  من علوم ، نا  من فنون القولوقد برز ذلك من خالل اعتبارها ف، ثين بتعاريفهمدتأثر العرب المح

 . التعبير

 :يةلسوبباأل . 1.  

ية بحد سلوباأل لذلك ال يمكننا أن نتكلم عن، ة البالغةة في أبسط تعريفاتها ربما هي وريثيسلوبإن األ     

سنتكلم بل ، الفصاحة أوولكننا هنا لن نتحدث عن البالغة العربية ، مصطلح البالغة إلىذاتها قبل أن نشير 

 . أال وهي البالغة الغربية، يةسلوبعن األم الشرعية لأل

روبا وأميركا اليوم هما أووأن  الغربية منذ نشأتها امتداد واحد، ن نعتبر أن الحضارةلنا أوإن جاز      

من ن البالغة الغربية أكثر قدما  جاز لنا أن نقول إ، الوريثتان الشرعيتان للحضارتين اليونانية والرومانية

من خالل ، ين اليونان نفسهبالغة العربية نفسها قد نهلت من معوإن كانت ال، شقيقتها البالغة العربية

 . ل لعلم البالغةوترجمة أعمال أرسطو المؤسس األ

، وهي فن لغوي ،البالغة: ب عند القدماء يشكل موضوع دراسة خاصةكان مجموع طرق األسالي     

ي وأداة نقدية تستخدم في تقويم دبكانت في الوقت نفسه بمنزلة قواعد التعبير األ إنها، فنا   وتقنية لغوية تعد

العصر الوسيط ثم تجددت في العصر الكالسيكي  إلىانتقلت البالغة من العصور القديمة  ،المؤلفات

قد ول ،وهذا ما كانت تستطيع ان تكونه في حينها دب،ية هي في آن واحد علم التعبير وعلم األأسلوبوكونت 

 ، أوجزءا  من ثالثة فنون متحررة، باالشتراك مع القواعد والمبادئ الجدلية، أضحت في القرون الوسطى

، انت البالغةك ،وهي ال تزال تعطي اسمها للصفوف العليا لمدارسنا ،ل من الدراسات الجامعيةوالجزء األ

                                                             
 . 292، ص 2003، دار عمار للنشر والتوزيع، ة، تأثير الفكر الديني في البالغة العربيمهدي صالح السامرائي - 
 . 292المرجع السابق، ص  -2
 . 9، ص 933 ، دار الثقافة للطباعة والنشر، البيان العربيبدوي طبانة،  -3
 . 9لمرجع السابق، صا -4

 -Pierre quiraud: la-stylistique-   que   sais-je?-presses universitaires de France-no 646-septieme edition-p. 117 . 
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راك مع الفنون وباالشت، احتواء التعبير اللساني كله إلىثم انتهت  ،فنا  لتأليف الخطاب، في األصل

 . جميعا   دباحتوت األ، الشعرية

على  أوليف خطاب يلقى على الخشبة وكانت عبارة عن فن يستخدم لتأ، ولدت البالغة في اليونان     

القضايا ك بتحليل دقيق لنظام وذل هندسية لليونان نظرية في الفصاحة،ولقد أبدعت العبقرية ال ،المنبر

، (ومصادر التعبيرات للغة، واألثر المطلوب، وتشكيالت المستمعين، طبيعة السبب ):ط التعبير مثلوشرو

، بعةتحتوي البالغة على أقسام أرو ،الكالسيكية خطباء التزام قواعد وأنماط الفترةجبت على كبار الأووقد 

 :وكافتيليان، وشيشرون، وذلك ما ظهر في الكتابات الرائعة ألرسطو

 . البحث عن البراهين والحجج لتطويرها ، أواالبتداع - 

 . ن تكون هذه الحجج منتظمة فيهجب أالبحث عن النظام الذي ي ، أوالترتيب -2

ن تكون هذه الحجج أعلى ، واألكثر إدهاشا  ، وذلك بالشكل األكثر وضوحا  ، طريقة العرض ، أوالتعبير -3

 . هاالبراهين منفصلة في إنشائ أو

نستنتج من هذا أن  ،وتغييرات المالمح، والحركات، الفعل الذي يعالج القصد في سرعة النطق -4

 .صولهاوأن البالغة تشعر دائما  بأ، قناعو فن اإلالمقصود ه

البالغة العربية وما قامت  ية الحديثة منسلوباأل إلىونالحظ من خالل هذه العناصر أنها أكثر قرب ا      

ي المتميز لكل سلوبتشكل اليوم النمط األ، فاالبتداع والبحث عن نظام وطرق العرض، عليه من عناصر

 . ومن ورائه لكل أديب مبدع للنص نفسه، نص

 :يةلسوببالبالغة واأل. 1.  . 1

وهي ( سلوبعلم األ )يةسلوبفي وجــود األ تجددت البالغة منذ بداية القرن التاسع عشر فكانت عامال       

ذ البالغة في إ، بالغة حديثة( يةسلوبأي األ) هاوهناك من عد، في آن واحد دبعلم للتعبير وعلم لأل

وهما سمتان قائمتان في ، (يأدبوفن ، فن لغوي )فنا  للكتابة، وفنا  للتأليف نخطوطها العريضة تكوّ 

كما ، آنذاك سلوبوهي علم األ، ية القدماءأسلوبالبالغة هي  :ومن هنا كانت المقولة المعروفة( يةسلوباأل)

التحليل المضموني للتعبير الذي تركته لنا مع الرسم البياني للدراسات  ويتناسب   ،ن يدرك وقتهاكان للعلم أ

، جناساأل: جهه الثالثةأول الشكل اللساني بوافهي تتن، والمخاطب، والمتكلم، والتفكير، للغـة: المعاصرة

مقاصد المتكلم، امالمق
 
 . 

ثر نوع من القطيعة ية إسلوبتغير الموقف بعد الرومانتيكية ففي بداية القرن العشرين ظهرت األ     

ن قطعت البالغة شوطا  خالل مسيرتها التطويريةبعد أ، هذه المرة، البالغةالسجالية مع 
2

 . 

                                                             
 . 3 -2 ، ص 93 ، ترجمة وتحقيق منذر عياشي، منشورات مركز اإلنماء القومي، األلسوبب واأللسوببيةبيير جيرو،  - 
 . 30 المصدر السابق، ص -2
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ي أي دراسة فن التعبير دبفي الخطاب األية بدراسة مالمح الموهبة والتفرد واإلبداع سلوباختصت األ     

الوظيفة ) ية للغةسلوبعن حساسية األديب باللغة في جانب من جوانبها وهو االهتمام باإلمكانيات األ

(االنفعالية
 
بفعل تأثير ، في صيغة جديدة يةسلوبفي منهجيات الدراسة األ ونالحظ حضور البالغة ،

نماط التعبير والتواصل بوصفها مبحثا  مؤهـال  لمعالجة أ، ةجانب الشعري إلىاللسانيات والسيميوطيقا 

 ،الكتابةمني وعززت البحث المختص بجماليات والتزاية التحليل الداخلي سلوبوقد طورت األ ،المختلفة

البنيةفضال  عن دراسة الترابط بين الشكل والمضمون ودخلت كذلك في فكرة 
2

تغطـي اليوم " يةسلوبفاأل، 

"إال من خالل مظاهر خاصة سلوبالطرق المتميزة التي ال ترى األمجموعة من 
3

ويكون مفهوم ، 

 . ه بتطوره التاريخيبموجبها متنوعا  على وفق ارتباط سلوباأل

ت أداة للتعبير عن تجربة اكرة اإلنسانية لشكل خارجي بل صارفي الذ فاللغة لم تعد اليوم انعكاسا       

متكلمين ها تعبير مباشـــر عــن موقف عملي تجاه افكار العنى أنبم، حسية لإلنسان يعيشها بنفسه

بوصفه نتاجا  فرديا  ، ويهتم الدارسون بالكالم أيضا   ،م عن المشاعر االجتماعيةومشاعرهم ومـــــن خالله

فهو في ، قوانين نفسية واجتماعية إلىعملت محاكاة األمة له على تعميمه وتبنيه فهو يخضع بالنتيجة 

ولم ، نه فردي منتج في ظروف معينةيا  ألأسلوببد من رؤيته وفقا  لكونه ملمحا   وال، يةأسلوبواقعة جوهره 

صبح كل العنصر الخالق الذي يعدّ خاصية من خواص الفردل أيعد فنا  للكتابة فحسب ب
4
 . 

لرومانسية ظهور امع ( فن الشعر )والشعرية( فن القول )مرحلة تبادل التأثير بين البالغةوهكذا انتهت      

وقد رفضت فكرة األثر التي اهتمت بها بالغة االنفعال وكذلك فكرة  ،(العبقرية )وجماليتها القائمة على

سلوبالصنعة في مجال األ
 

دراسة  إلىذ تتوجه ة تمثل تعريفا  مضاعفا  للبالغة إيسلوبوأصبحت األ، 

إنتاج النص، ب واألجناس وأثرها في ليدوات التعبير وتأخذ في بعدها النظري حقيقة األساالصورة وأ

مة من مع األوأصبحت في بداية القرن التاسع عشر تهتم بعالقة اللغة مع التفكير من جهة وعالقة الفرد 

والثاني يعني  ،ل يعني طريقة التعبير عن الفكرواأل: سلوبفكان التمييز بين مفهومين لأل، جهة أخرى

 . معينين وجنس وعصرالطريقة الخاصة بكاتب معين 

دراســة ية هو اتخاذها المكان المناسب ضمن مجال علم اللغة ثم جعلها موضوع سلوبوما يميز األ     

نظامية وعقالنية
2
ترب فهي تق ،ولسانيات النص، تحليل الخطابإفادتــها من منجزات مناهج  فضال  عن ،

الرمزي وليس معطى مغلقا  ومنجزا  نتاج اللغوي بأنه نوع من السلوك من دراسة اللفظ التي تصف اإل

مقيدا  
3

ضمن شجرة علوم اللسان هذا المعنى تكون فرعا  جديدا  بية سلوبفاأل ،بل تعده بمثابة سلوك رمزي، 

                                                             
 .2 20- - تاريخ الدخول 0 -9نترنت، صدة الكتاني، مقالة منشورة على اإل، ترجمة فريمن األلسوببية إلى الشعريةماري كلينكينبرغ،  جان - 
 . 22، ص992 ،  وائل بركات، دار معد، دمشق، ط: مجموعة كتاب، تر، مقدمة لودرلسات األدبيةمفهومات بنية النص، مقاالت من كتاب  -2
 . 23، صالمصدر السابق -3
 .23، صاأللسوبب واأللسوببيةبيير جيرو،  -4
 . 2 ، ص999 دمحم العمري، أفريقيا الشرق،  :، ترالبالغة واأللسوببيةهنريش بليث،  - 
 . 29، صاأللسوبب واأللسوببيةبير جيرو،  -2
 .2 20- - . 22- 2نترنت، صقالة منشورة على اإلالكتاني، م، ترجمة فريدة من األلسوببية إلى الشعريةماري كلينكينبرغ، -جان -3
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 ،ث والدراسةألنموذج البنيوي الهيكلي في البحفضال  عن اختالطها با ،شملها التيار العلمي في المعرفةإذ 

جاد علم إي إلىما  موضوعيا  ساعيا  يفسي تقينر الية فأخذ بتقييم األثدباأل وانسحب ذلك على ميدان الدراسات

دباأل
 
عد البنيوية النتظام جهاز في حدود القوا، عنى بدراسة مجال التصرفلسني ي  م أذن علفهي إ ،

اللغة
2
 . 

مــــع التعبيرات المنتظمة جزء لغوي يتعامل : ي من أجزاء ثالثة ورئيسةسلوبويتكون البحث األ

والقارئ والسياق التاريخي ، المؤلف: زاء الخطاب والعوامل الداخلة فيهجل أواعملي يشمل تنوجزء 

يدبالقارئ والشرح األأثير في تي يرتبط بالأدبوجزء جمالي ( موضوع الدرس)
3
صبح ي أدبفالنص األ ،

 . يدبقد األنية والسلوبغة واأللمنطقة مشتركة بين علم ال ، أومجاال  

ية السعي وراء الموضوعية واتخاذ نظام عقلي معين نجد البحث سلوبلة األواعلى الرغم من مح     

التداخل مع ية تكمن في هذا سلوبفمشكلة األ، فرق في عمله عموما  بين وجهات مختلفةي قد تسلوباأل

ونظرا  ، نظريتها وفقا  لمفهومه وتصوغ، فهو موضوعها الرئيسسلوب، نها تتابع األاللسانيات والنقد إذ أ

شـــكالية ية بســـبب مواجهتها إلسلوبذ كان على األإ، يسلوبلتنوع هذا المفهوم فقـــد تشتت الجهد األ

أن تـذوب في مباحث لسانية ما ي وإأدبمبحث  إلىصلي فتتحول ز ميدانها األوان تتجأ ماإسلوب، األ

(تودوروف )في تقنياهـــا بحسب ما يقول، اإلجرائية المنهج اللساني في، إذ تعتمد أساسا  ، خرىأ
4

 . 

ن تم تصورهــا بوصفها مادة لسانية نزعت ة في هيئة حلقة مستديرة فبعـــد أيسلوبدو لنا تاريخ األبوي     

ية للخطاب المنتج موضوعا لها مستعيرة عند االقتضاء بعض الخصائص التقليد دباتخاذ األ إلى تدريجيا  

ا بذاتها قائم  ا لغوي  ن تكون علم  ى أحريصة عل( شعرية )إلىتفضي ل( أي النقاد )دبعلى هذا األ
 
 . 

سننطلق اآلن ، ية على حد سواءسلوبلبالغة واألة عن اواللمحة التاريخي، زمةالوبعد إيراد التعريفات ال     

 . مقاربة البالغة وسنبدأ من، يدبية في مقاربتها للنص األسلوبفي المعالجة التطبيقية للبالغة واأل

 :ة النص من خالل البالغةمقارب .1

كما نفهمه نحن " النص "مفهوم يميزواوعلماء البالغة بالتحديد لم ، ن علماء العربيةأمنذ البداية يبدو      

اآلية القرآنية  ، أوأبيات الشعر، ت جهودهم في الدراسات البالغية على دراسة الجملةبّ وانص، اليوم

يضون في ذكر انطباعاتهم ويستف، واآلراء البالغية، حكام النقديةاألوراحوا يستنبطون منها ، المفردة

 . الشخصية حولها

لة معالجة واضاعوا الكثير من الوقت في محوأ، ائل بذلوا جهدا  كبيرا  ون علماء البالغة األأكما يبدو      

والسبب في ذلك أن  ،تحدث فيه أوالمبحث عالم بالغة لم يطرق هذا نجد فال نكاد ، قضية اللفظ والمعنى

                                                             
 .. 233، ترجمة دوالس، ص محاوالت في األلسوببية الهيكويةريفاتير،  - 
 . 3 ، مرجع سابق، ص األلسوببية واأللسوببعبد السالم المسدي،  -2
 .  3، مرجع سابق، ص عوم الوغة والدرالسات األدبيةبرند شبلنر،  -3
 . 22مرجع سابق، صمن األلسوببية إلى الشعرية، نكينبرغ، ماري كلي-جان -4
 . 22المصدر السابق، ص - 
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سر و، واستخراج أسراره والداللة على قوة بيانه، علم البالغة كسائر العلوم العربية وجد لحفظ القرآن

إذ درسوا ، ائلووقد سيطر هذا المنهج في التفكير على جميع المشتغلين بالبالغة من علمائنا األ، فصاحته

 .(الحديث النبوي الشريف) -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي دمحم كالم ومدى فصاحة، حة القرآنلتبيان مدى فصاالبالغة سبيال  

لذلك نجدهم قد خلطوا في دراسة البالغة بينها وبين تحديد الفصاحة واعتبروا الفصاحة نفسها وبحد      

وأيهما يكتسب ، وهكذا دخلوا في جدلهم الشهير حول اللفظ والمعنى ،والبالغيين النحويينذاتها غاية مبلغ 

وسنعالج هذا  ،ائلوأي فصاحة النص كما فهمه علماؤنا األ، الشرف والمكانة في تحديد فصاحة الكالم

عبد القاهر الجرجاني، وأبو : الجانب التطبيقي من خالل ثالثة من البالغيين القدماء، وهم على التوالي

 .بن بحر الجاحظ، وأبو يعقوب دمحم بن علي السكاكي عمروعثمان 

 :الجرجاني. 1.1

أما  "اللفظمتعصبا  للمعنى على حساب  اإلعجازمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه دالئل اإليقول      

  "بالمعاني"وسر تسميته هذا الفن ، فيعرف مكانته من يعرف معنى البالغة( عجازاإليقصد دالئل  )الكتاب

 أوالرقيقة  األلفاظقوامها انتقاء ، ن البالغة صناعة لفظية محصنةأويحسب ، وأما من يجهل هذا السر

كون البالغة ملكة روحية  إلىفإن اهتدى به ، مثل هذا يعالج في هذا الكتابف، الكلمات الضخمة الغريبة

بقي على ضالله القديم  وإن، ويقف على مكانة الكتاب ورتبته، أ من علتهيبرجي أن ر  فسية وأريحية ن

والبالغة هي أن تبلغ  ،فادة المعانيإلإنما وضع الكالم  ،ءالشفا وتعذرفاحكم بإعضال الداء ، وجهله المقيم

"بخاطمبه ما تريد من نفس ال
 
. 

خرى عندما تحدث عن البالغة في الشعر وخلط بينهما وبين أوقد أكد الجرجاني هذا الرأي مرة      

البالغة  على في تحقيق القول ":يقول، الذي أسماه تحقيق القول في البالغة والفصاحة في الباب، الفصاحة

من ، عن فضل بعض القائلين على بعضبه  رعب  مما ي  ، وكل ما شاكل ذلك، والبيان والبراعة، والفصاحة

، همما في نفوس ي علموهموا أن ورام، غراض والمقاصداألوأخذوا السامعين عن ، حيث نطقوا وتكلموا

ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم ومن المعلوم أن ال معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما 

غير وصف الكالم بحسن : ليه دون المعنىإوينسب فيه الفضل والمزية ، يقرر فيه اللفظ بالنعت والصفة

بأن  وأحق، نق وأعجبوآ، ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين، ا له كانت داللةم تمامها في، الداللة

وتطيل رغم ، لى بأن تطلق لسان الحامدأوو، فر من ميل القلوبووتنال الحظ األ، ي على هوى النفستستول

ويختار ، غير أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح بتأديته: وال جهة الستعمال هذه الخصال ،الحاسد

ويظهر فيه مزية، بأن يكسبه نبال   وأحرى، شف عنه وأتم لهوأك، له اللفظ الذي هو أخص به
2

"  . 

                                                             
 .  ، ص2002، تحقيق ياسين األيوبي، المكتبة العصرية، بيروت، دالئل اإلعجازعبد القاهر الجرجاني،  - 
 .93المرجع نفسه، ص -2
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ويحكم على ، يقارن بين ألفاظها المشتركة، أبياتا  من الشعر، ثم نجد الجرجاني يضرب على ذلك مثال       

، مطابقته للمعنى الذي هو غاية البالغي وفقمرة مناسبا  ومرة غير مناسب وذلك  جاءاللفظ الواحد بأنه 

تثبت  األلفاظ  ن وإ، كلم مفردةوال من حيث هي ، فاظ مجردةألال تتفاضل من حيث هي األلفاظ إن  ":قولي

ما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح  ، أوفي مالءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، لها الفضيلة وخالفها

عليك وتدهشك ثم تراها بعينها تثقل ، ومما يشبهه لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضوع ،اللفظ

 : ]من الطويل [خدع في بيت الحماسةاألكلفظ ، في موضع آخر

الحتتتتتتتتتتي حتتتتتتتتتتتى وجتتتتتتتتتتدتني  بتوفتتتتتتتتتتت نحتتتتتتتتتت  

 

 وجعتتتتتتتتت متتتتتتتتتن اإلصتتتتتتتتتغاء لي تتتتتتتتتا وأختتتتتتتتتدعا  

 

 :] من الطويل [وبيت البحتري 

 وإنتتتتتتتتتتتتي وإن بوغتىنتتتتتتتتتتتتي شتتتتتتتتتتتترف الغنتتتتتتتتتتتتى 

 

 وأعتقتتتتتتتتتتى متتتتتتتتتن رق  المطتتتتتتتتتامع أختتتتتتتتتدعي  

 

  ] :من البسيط [ ملها في بيت أبي تمامتتأثم أنك  ،من الحسنال يخفى ا فإن لها في هذين البيتين م     

 يتتتتتتتتتا دهتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتبم متتتتتتتتتن أختتتتتتتتتدعي  فقتتتتتتتتتد

 

 أضتتتتتتتتتتججت هتتتتتتتتتت ا األنتتتتتتتتتتام فتتتتتتتتتتي خر تتتتتتتتتت  

 

، أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة، غيص والتكديرنمن الثقل على النفس ومن الت، فتجد لها     

وضعيفة ، تراها مقبولة حسنة في موضعفإنك ، "شيء "لفظة، عجب ذلكأومن ، ناس والبهجةواإلي

"آخرمستكرهة في موضع 
 
. 

 مقولته النقدية والبالغية في التعامل مع النص، ويسوق لهاوهكذا ال يعدم الجرجاني برهانا  على صحة      

إال أننا نستطيع ، نا ال نشك في ذائقة الجرجاني نفسهاكوإن ، أمثلة مختارة من النصوص تدعم وجهة نظره

 . وقضيته، نه ينتقي أمثلته بعناية لتخدم رأيهأبين أن نت

 :الجاحظ .1.1

إال أنه وعلى ، ومقاربته البالغية للنص، وعلى هذا المنوال يسير الجاحظ أيضا  في عرض أفكاره     

أن حكم  –حفظك  هلل –علماثم  ":ويقول، الشرف للفظ وأن المعاني ملقاة على الطريق عكس الجرجاني يعد

المعاني وأسماء ، غير نهاية إلىوممتدة ، غير غاية إلىألن المعاني مبسوطة  األلفاظالمعاني خالف حكم 

خمسة : صناف الدالالت على المعاني من لفظ وغير لفظأجميع و، عدودة ومحصلة محدودةممقصورة و

"ثم الحال، ثم الخط، ثم العقد، شارةاإلثم ، لها اللفظأو: دأشياء ال تنقص وال تزي
2

، كما فعل الجرجانيو، 

سان ما إنقيمة كل  ":فنراه يقول، مام علي بن أبي طالب على صحة رأيهاإليستشهد بأقوال  نرى الجاحظ

                                                             
 .00 -99المصدر السابق، ص - 
 .3 -2 ، ص 2000بيروت،  ،درويش جويدي، المكتبة العصرية، تحقيق نبييالبيان والتالجاحظ،  -2
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"يحسن
 

ال على هذه الكلمة لوجدناها كافية إلم نقف من هذا الكتاب  فلو ":ويعلق عليه على الشكل اآلتي، 

 "لة على الكفاية وغير مقصرة عن الغايةبل لوجدناها فاض، شافية ومجزية مغنية
2

. 

شارة اإلبعض خصائص السيمياء حين تحدث عن  إلىإال أن ما يستحق االلتفات هو تنبه الجاحظ      

بل أكثر من ذلك فقد تحمل دالالت مصغرة وخاصة ، بانة عنهواإلن لها دورا  مهما  في نقل المعنى أوكيف 

يد وبالرأس وبالعين والحاجب فبالشارة اإلما فأ، قلنا في الداللة باللفظقد  ":يقول، بين المرسل والمتلقي

وقد يتهدد رافع السوط والسيف فيكون ذلك زاجرا   ،وبالثواب وبالسيف، كب إذا تباعد الشخصانوالمن

وما ، ي عنهونعم العون هي له ونعم الترجمان ه، شارة واللفظ شريكان، واإلرادعا  ويكون وعيدا  وتحذيرا  

"!كثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخطأ
3

 

ويستشهد ، وهكذا يرى الجاحظ أن بالغة النص تتحقق عبر اختيار اللفظ المناسب للموقع المناسب      

ومعرفة بساعات  ،جماع البالغة التماس حسن الموقع: وقال مرة" :يقول، على صحة رأيه بأقوال العرب

وزين ذلك كله : ثم قال ،رتعذ أووبما شرد من اللفظ  ،غمض أووقلة الحرف بما التبس من المعاني  ،القول

 .  "معدلة واللهجة نقيةاأللفاظ و، أن تكون الشمائل معروفة، ته وسناؤهووبهاؤهن وحال

ذلك جماع ويرى أن ، وكما نالحظ فال يفتأ الجاحظ يؤكد على تخير اللفظ وانتقائه بما يناسب الموقع     

 إلىشارة اإلعلما  بأن الجاحظ وسواه من القدماء الذين خلطوا بين الفصاحة والبالغة كان دائم ، البالغة

ومن البديهي أن تدرس  ،تماشيا  مع روح العصر الذي أفرد مجاال  واسعا  للخطابة، واللهجة، سالمة النطق

 هي المعيار والحكم في هذه القضية،  كانتخضاعها للمقاربة البالغية التي إفصاحة هذه الخطب عبر 

وال ، عراب وشدة فصاحته وبالغتهاألواصفا  مجال كالم ، ما يقوله الجاحظ في هذه القضية إلىولنستمع 

نق آع وال أنفع وال أمترض كالم هو األإنه ليس في  ":يقول، هاوكمالاأللفاظ يفتأ يكرر حديثه عن شرف 

من طول  ؛جود تقويما  للبيانأفتق للسان وال أوال  ،اال  بالعقول السليمةشد اتصأسماع وال ألذ في األوال 

 "عراب الفصحاء والعقالء والعلماء البلغاءاألاستماع حديث 
4

 . 

نه يكشف بوضوح خلط البالغيين إإذا ، أو دقته وصوابيتهوبغض النظر عن مدى علمية هذا الكالم      

وبما أن البالغة كانت تعني عند هؤالء تحقيق  ،المتكلم وبالغة النصالقدماء وعلماء العربية بين فصاحة 

اللفظ المناسب للمعنى المناسب وهو ما يجب أن  مشاكلةيتابع الجاحظ كالمه على ، الفهم بالطريقة المناسبة

 اظ  األلفإني أزعم أن سخيف  ":يقول، يكون واقعا  تحت اختيار المتكلم ليكون كالمه بليغا  معبرا  مفهوما  

متاع الجزل إن مثر أكتع أمبما رو المواضع،السخيف في بعض  إلىوقد يحتاج ، مشاكل لسخيف المعاني

م العرب فإياك كالبنادرة من  – هلل كحفظ –تى سمعت  وم . . .الشريفة الكريمة المعاني األلفاظومن ، الفخم

                                                             
 . 2المصدر نفسه، ص - 
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها -2
 .3 المصدر السابق، ص  -3
 .23المصدر السابق، ص  -4
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خرجتها مخرج كالم وأعرابها إن تلحن في بأفإنك إن غيرتها ، لفاظهاأعرابها ومخارج إال مع إوأن تحكيها 

ذا سمعت بنادرة من نوادر العوام إوكذلك  ،المولدين والبلديين خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير

تجعل لها من  أوتتخير لها لفظا  حسنا   أوعراب اإلفإياك أن تستعمل فيها ، امالطغوملحة من ملح الحشوة و

يدت له ويذهب أ رومن الذي ، متاع بها ويخرجها من صورتهااإلفسد فإن ذلك ي، ا  ففيك مخرجا  شري

م لهاواستمالحياها إهم استطابت
 

" . 

والطريقة التي قارب بها كالم العرب ، ولربما كان هذا المثل دليال  على نظرية الجاحظ البالغية     

 . يال  أووتعامل معه تفسيرا  وتحليال  وت

 :السكاكي. 1. 

، للسكاكي مفتاح العوبمعلى كتاب نعرج ن أوال يمكننا أن نخرج من مقاربة البالغة للنص من دون      

، وطرح قضية التعامل مع الناقد، قام فيه تقسيما  لفنون البالغةأن السكاكي أهمية المفتاح في أوربما تكمن 

النهائية التي عكف عليها العلماء عطى له الصيغة أفقد  "،راسم حدود علم البالغة السكاكيوفي الواقع يعد 

عمل  إلىإذ استطاع أن ينفذ من خالل الكتابات البالغية قبله ، عونها مرارا  جيتدارسونها ويرا، من بعده

 "فكارأيها من إلن يضيفه أصحابه من آراء وما استطاع أره ثملخص دقيق مما ن
2

. 

 -البديعو –البيان )نواع البالغة وفروعهاألوبغض النظر عن المواقف النقدية من تقسيم السكاكي      

وكيفية مقاربتها التحليلية ، فإن ما يهم في نظرنا هو كيفية تعاطي البالغة مع النص عند السكاكي( والمعاني

 . والنقدية له

التحرر من :( رأى السكاكي أنه في سبيل تحقيق هدفيه الكبيرين من التأليف في علوم األدب وهما     

ضرورة إقامة البالغة على ( والوقوف على وجه اإلعجاز في كالم رب العزة ،ة العربالخطأ في لغ

أصول علمية، وقوانين عقلية تضبط مسائلها وتعين الدارس على تحصيلها وتطبيقها، بعد أن شاهد فساد 

لى من البالغي إ األلسنة والطباع، وغلبة العجمة في التعامل اللغوي بين الناس من ناحية، وحاجة التراث

 .ع من ناحية أخرىارقة، ويمهد قواعده، ويرتب شواهده وينجو من الخسف والضييخدمه ويجمع متف

الوقوف على تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس من  :"يقول السكاكي في مقدمته لعلمي المعاني والبيان     

"لتفسير وهو فيهما راجليل لمن تعاطى اقر كل االفتقار إلى هذين العلمين، فالويل كل الوكالمه، مفت
3
. 

وبعد االنتهاء من عرض األنموذج القرآني الذي يكشف فيه عن وجوه  ":ويقول في خاتمة علم البيان     

"البالغة والفصاحتين
4
ا يحتذى في التناول والبحث مبين ا جهوده في خدمة التراث ،  :"وقدمه للدارس نموذج 

ا لقي من الضيم ما لقي، وال من سوم الخسف بما مني، أين الذي مهد له قواعد، ورتب له  ال ترى علم 

                                                             
 .23المصدر السابق، ص  - 
 (من مقدمة المحقق. )9 ، ص2000ان، لبن -، تحقيق عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروتمفتاح العوبمالسكاكي،  -2
 .422، مرجع سابق،ص مفتاح العوبمالسكاكي،  -3
 .يقصد بالفصاحتين اللفظية والمعنوية -4
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ا يعرج عليها، ووضع له أصوال  وقوانين، ويجمع له  شواهد، وبين له حدود ا يرجع إليها، وعين له رسوم 

ا وبراهين، وشمر لضبط متفرقات ذيله، واستنهض في استخالصها من األيدي ر علم جله وخيله، حجج 

.الدبور، وجزء حوته الصباأيادي سبأ، فجزء حوته : تراه
 
" 

ا موقفه من المصطلحات       إن أوضح ما يظهر توجه السكاكي نحو الضبط والتقنين واتخاذ القاعدة معيار 

ا حد ا يدها وحدهيالبالغية الكبيرة، كالبالغة والفصاحة، والمعاني والبيان والبديع، حيث أجهد نفسه في تق

جامع ا بعضها من بعض، فالفصاحة عنده غير البالغة، والمعاني غير البيان خالف ا لموقف من قبله، 

والبديع عنده وجوه مخصوصة تكسو الكالم حلة التزيين
2

ا يقف على قدم المساواة مع  ، وليس معيار 

 .المعاني والبيان في القيمة اإلبداعية

 :" اإلطالق، فقد نبه إلى هذه القسمة الزمخشري في كتابه حيث يقولوهو قول نقول به على التغليب ال     

التي يحتاجها الفقيه والمتكلم والقصاص والواعظ والنحوي  )تلك الحقائق من يءوال يغوص على ش

علم المعاني وعلم البيان، وتمهل في : إال رجل برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما( واللغوي

في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة  هلل، ارتيادهما آونة، وتعب 

."وحرص على استيضاح معجزة رسول  هلل
3

 

ويبقى السكاكي هو صاحب اليد األولى في تنظيم علم البالغة، وتبويبه إلى األبواب المعروف بها،      

ذين هم في حاجة إلى معرفة الضوابط األولى ووضع قواعده وضبطها ودرايتها خاصة على المبتدئين ال

التي يستطيعون بها االهتداء إلى الطريق، والذين لم يصلوا إلى مرحلة التذوق الفني، التي تكونت عند 

.غيرهم بحكم الممارسة والدراسة وطول الدربة والمران
4
" 

ق ورؤيته التعليمية إن اهتمام السكاكي بضبط المصطلحات، وتمييز األقسام بعضها من بعض يتف     

المبنية على تزويد طالب علوم األدب بالمعيار الذي يحفظ لسانه من الخطأ في استخدام اللغة، والذي 

 .يضبط العملية النقدية بالدليل والحجة

القواعد العلمية  وفي هذا السياق من اهتمام السكاكي لم يلتفت إلى طبيعة األدب التي ال تقبل صراحة     

لتزام بها بعد إقرارها، والقواعد الفنية التي ال تزيد عن إشارات تهدي األديب وترشده، ب االالتي تستوج

ويبقى في ظلها ويتمتع بحرية واسعة وحركة متجددة
 

التفكير القاعدي في األدب خليق بأن يقود إلى  "إن، 

"مالتحك
2
. 

                                                             
 423ص  ، مرجع سابق،مفتاح العوبمالسكاكي،  - 
 423ص  ، مرجع سابق،مفتاح العوبمالسكاكي،  -2
 424ص  ، مرجع سابق،مفتاح العوبمالسكاكي،  -3
 424ص  ، مرجع سابق،مفتاح العوبمالسكاكي،  -4
  42ص  ، مرجع سابق،مفتاح العوبمالسكاكي،  - 
 422ص  ، مرجع سابق،مفتاح العوبمالسكاكي،  -2
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كي وعند تالمذته من التطبيقي عند السكالبحث النظري و لقد حلت القاعدة البالغية المقياس األول في ا     

" كي والجمال؟ إنه بصدد وضع قواعد وقوانين كقوانين النحو وقواعدهما للسكا :"يقول شوقي ضيف بعده،

ال تكون البالغة علما معياريا إذا كانت الغاية منها كالغاية من النحو والمنطق  ":ويسأل أمين الخولي قائال  

 ."معيار للصحة وما خالفها في التحرز من الخطأ وإقامة

 يضعف شوقي ضيف رؤية السكاكي الجمالية، ويربط أمين الخولي بين الهدف وزاوية النظر لعلم     

هذان موقفان يثيران فينا سؤاال  يبحث في سبب تبني السكاكي لهذا المنهج وتفضيله له، ولسنا نرى  البالغة،

ي ضمنها السكاكي ض اآلن أحد النماذج التطبيقية التوسنعرير، عاجزا  عن القيام بواجب منهج مغا أنه كان

أراد من القارئ أن يسترشد بعمله في ما ه قواعد بالغته ومصطلحاته بدقة ومفتاح علومه، حيث طبق علي

أو قاعدة أو رأي بالغي إال حسبان أن السكاكي لم يأت بقانون يعرض له من نماذج مماثلة، مع األخذ بال

وإذا قد وقفت على البالغة وعثرت  :"أو شاهدا  ومثاال  ليقيس عليه القارئ، يقول السكاكيوأقام له شاهدا ، 

نا أذكر على سبيل األنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البالغة فأعلى الفصاحة المعنوية واللفظية، 

والفصاحتين
 
بها، وهي منها ما قد أدرك من تحدوا ما عسى يسترها عنك، ثم إن ساعدك الذوق أدركت  ،

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي األمر واستوت على  ﴿:كلمتهقوله علت 

قيل بعدا  للقوم الظالمين﴾الجودي، و
2
. 

هي مرجع البالغة، ومن جهة علم البيان، وعلم المعاني، ومن : النظر في هذه اآلية من أربع جهاتو     

"جهة الفصاحة اللفظيةلمعنوية، ومن جهة الفصاحة ا
3
. 

ثم أخذ السكاكي يفصل ما في اآلية من قيم بالغية بحسب كل جهة، منفصلة عن الجهات األخرى،      

إنه على سلطانه أراد معنى أردنا أن نرد ما انفجر من : قولفن ...أما النظر فيها من جهة علم البيان :"فقال

ء فانقطع، وأن نغيض الماء النازل من السماء فغاص، أن تقطع طوفان السماإلى باطنها فارتد، واألرض 

بنى الكلمات على تشبيه المراد بالمأمور  ،وأبقينا الظلمة غرقى ،ستوتاالجودى فوأن تستوي السفينة على 

قيل على سبيل المجاز من :" هذا نظم الكالم فقال جل وعال ،ثم بنى تشبيهه... الذي يتأتى منه، لكمال هيبته

، ثم قال "يا أرض، يا سماء :"قرينة المجاز الخطاب للجماد وهو ع بسببها قول القائل، وجعلاإلرادة الواق

 .مخاطب ا على سبيل االستعارة للتشبيه المذكور" يا أرض يا سماء  "كما ترى

الفصاحة هكذا إذا عالج السكاكي تطبيقاته البالغية، وإن كان قد فصل بين جهاتها كما قال، وفرق بين      

إال أنه لم يستطع الخروج من إطار الجملة أو اآلية أو البيت الشعري، ولم  والبالغة على عكس سابقيه؛

 فعل األسلوبيون،ينظر ال هو وال من سبقه ومن تبعه من علماء البالغة العربية إلى النص نظرة شاملة كما 

                                                             
 .233، ص 933 ، دار المعارف بمصر، البالغة تطبر وتجديدشوقي ضيف،  - 
 .  هود، اآلية  -2
 .3 4السكاكي، مفتاح العوم، ص  -3
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تحليل؟ لنص كبنية قابلة للفكيف قاربت األسلوبية النص؟ وكيف تعاطت معه؟ وكيف نظر علماؤها إلى ا

 .ة عليههذا ما سنحاول اآلن اإلجاب

 :ية الحديثةلسوببمقاربة النص في األ .2

شكالية ترجو البيان في النقدي الحديث فهو تحد دائــم وإ مصدرا  خصبا  للحوار (يدباأل )يمثل النص     

جدلية العالقة بين مقوالت المناهج النقدية الحديثة
 

، نهجية النقدية الجديدة في العالمالمعلى أن اللحظة ، 

عنى بدراسة صبح النقد ي  ، إذ أباتجاه الحداثة تحوال  قد حققت القرن العشرين  في الستينات من التي نشطت

ذ يعــد الخطوة األكبر أثرا  إ المنهج البنيوي على وجه التحديدوهو ما تمثل في ، ينيصنوالتشكيل ال الماهية

التحولفي تأسيس فاعلية هذا 
2
 . 

، لها اللسانيات نقطة انطالقة من روال سيما تلك المتحد، منهجياترها من وافقد قامت البنيوية وما ج     

بحث و، كثفت جهدها في تفحص أدواته وتشكيالته الفنية على دراسة النص في ذاته إذتها،ونبعت من فكر

ويشغل التحليل ، فكارواألالمفاهيم ، النسيج اللغوي الذي تمثله طةسابو تكوينه الداخلة في رفكاواأليم المفاه

صبح القرن العشرين أذ السبعينيات من فمن، موقعا  ذا أهمية في جملة هذا االستقصاء، بالذاتي سلوباأل

نظرة نقدية شاملة( النص )إلىي ينظر سلوبالبحث األ
3

يمثل نقطة انطالق  (سلوباأل )مصطلح وصار، 

هجزائمكوناته وأ: مل البناء العام للنصليش، لتأسيس علم األساليب الباحث في سعيه
4
ية تؤكد سلوبفاأل ،

، صواتر الشعرية والنعوت والمجازات واإليقاع وما فيه من جناس وأوالصو سلوبخصائص األ"دراسة 

ب من ستوع  مثال وغير ذلك مما ي  دراسة نظام لغة الشعر والغموض وتوظيف األساطير والحكم واألو

"لسنيةمكتشفات األ إلىزها وامباحث البالغة القديمة ويتج
 
 . 

لعلمية بحركة التطور في ونقده متأثر في ظهوره واحتوائه للرؤية ا دبفهي إذن منهج في دراسة األ     

ي بذاته علما  له مبادؤه التي ال تطابق دباستقل النقد األ "، فقدنساني الساعي نحو الضبط المعرفيالفكر اإل

 ،يثةلهم بعضها من المعارف المحاإن استالتي و هوله مناهج، مبادئ غيره من العلوم اإلنسانية رورةبالض

دوات مع أ به وله أدواته التي بفضل توالجها لصقه موسومة بالخصوصيات التي هي أل معفإنها تظ

ويتخذ الخطاب مرمى  م يعكف على النصتتبوأ الصدارة في كل علليات غوية الحديثة صارت آلالمعرفة ال

                                                             
ويفيد أن .  2، ص999 ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 34سنة  4، عمجوة األ الممحمود طرشونة، إشكالية المنهج في النقد العربي، .د - 

 . إشكالية تعني مجموع القضايا التي يثيرها الموضوع ومحاولة استشراف الحلول لها
على أننا ال نغفل ما أنتج في إطار ما .  2 ، ص999 لشؤون الثقافية العامة، بغداد ، دار انظرية التوقي أصبل وتطبيقاتبشرى موسى صالح، .د -2

، بتطوير النقد الشكلي واكدوا ضرورة (اليوت.  س.  ت)و ( كوليدروج)سمي بالنقد الجديد في إنكلترا وأمريكا حيث تميزت جهود النقاد أمثال 

في معالجة الوحدة الموضوعية، ودراسة اللفظ في األدب مقابال للمعنى، ثم السرد على دراسة النص دراسة متعمقة في ذاته بيد أن جهودهم تشتت 

، (مقاالت معاصرة في النقد)خمسة مداخل إلى النقد األدبي (.  المؤلف)المناهج السابقة التي جعلت األدب تعبيرا  عن أفكار نفسية واجتماعية للمنتج 

 .  93 ر صادق الخليلي، دار الرشيد، بغداد، عناد غزوان، جعف.ولير سكوت، ترجمة د: تأليف
دار الشؤون الثقافية العامة، (. ضمن بحوث الحلقة الدراسية لمهرجان المربد الثالث عشر )،األلسوبب واأللسوببية والنص الحديثدمحم القضاة، .د -3

 .  2، ص999 بغداد، 
 .29 مصدر سابق، ص األلسوبب واأللسوببية والنص الحديث،دمحم قضاة، . د -4
 .3، مصدر سابق صإشكالية المنهج في النقد العربيدمحم طرشونة،  - 
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"من مراميه
 
وقد  ،نسانيةي قد حظى بقانون أساسي جديد ضمن شبكة العلوم اإلدباألبمعنى أن النقد  ،

كل طور يؤذن  "، وكانتعددت مشارب المناهج فيه إثر ذلكبعد آخر و ورا  مسيرته طتعاقبت المراحل في 

حيال  ثم، ثانيا   دبالظاهرة اللغوية التي يصاغ بها األال  وحيال أواهرة اإلبداعية رج فكري حيال الظبمنعـــ

بين منتج ، بالفعل أولعالقة بالقوة لدا  رص التواصلية من حيث إن النقد في أبعد أغواره ليس إال الظاهرة

"ومتعاطيه  دباأل
2
 . 

طار لغوية أسقطت في إساس مقولة فهو في األ، (اللغوي) نصمصدر الالنطالق من وهكذا يكون ا     

(ياكبسون )ظي البشري كما يشخصهنظام االتصال اللف
3

ن معناه يتمثل في تركيبه الداخليعلى أ
4
 . 

ذلك لم تكن مقتصرة على  قبل هاد أنيفي النقد الحديث ب دبية وسيلة في دراسة األسلوبوبذلك تكون األ     

 . اللساني عامةفهي تدخل في مجال الدرس دب، دراسة األ

علم لغوي  سلوبعلم األ أوية سلوباأل: جمال القول فيها من خالل التعريف اآلتيع إوهكذا نستطي     

، ي خصائصه التعبيريةدباأل ، أوسب الخطـاب االعتياديكحديث يبحث في الوسائل اللغوية التي ت  

 سلوبدراستها بمنهجية علمية لغوية وتعد األ إلىفتميزه من غيره وتتعدى مهمة تحديد الظاهرة ، والشعرية

تدرسها ضمن نصوصهاظاهرة لغوية 
 

 . 

ذ إ، ة يمثل أحــــد مرتكزاتها المهمةيسلوبلأل( ريفاتير )لمفهوم الذي قدمناه بحسب تعريفن ايبدو أ     

ية سلوباأل )وقد سمي هذا االتجاه فيها بـ، يدبينبثق من مقولة النقد المعاصرة حيث العناية ببنية النص األ

  ،وداللته، وتراكييه، ومفرداته، ونمطيته، جهازه اللغوي: يدبم البحث في بنية النص األوفيها يقا( البنيوية

 . (لوظيفيةية اسلوباأل) وسمي بـ

 كراهام )قولي بحسب ما، انطالقا، على أننا قبل ذلك نستطيع أن نحدد فيها اتجاهين كبيرين آخرين     

الدوافع يمكن يقول هاف فعلى الرغم من تعدد هذه ، سلوبلدراســـة األ الفعالة تصنيف الدوافع من( هاف

ير يتأتى خوهذا األ، يدبخر من النقد األين ينحدر أحدهما من األلسنية التاريخية واآلنموذجأحصرها في 

لغة الي نشأ من فقه بورأومر ي فهو ألسنفع األاأما الد، (أمريكية  -األنكلو )بصورة عامة من الدراسات

الرومانسي
2

 : سلوبقد تشكلت مدرستان كبيرتان في دراســة األفوبسبب ذلك ، 

  .ية اللغةأسلوبرية وهي يعبتية السلوباأل - 

 .يةأدبية أسلوبية الفردية وهي سلوباأل -2

                                                             
 .9، ص994 ،  دار الجنوب للنشر، تونس، ط في آليات النقد األدبي،عبد السالم المسدي،  - 
 . 0 المصدر السابق، ص -2
،  93 ،  النادي األدبي الثقافي، السعودية، ط سان معاصر،الخطيئة والتكفير من البنببية إلى التشريحية  راءة في نمبذج إنعبد هلل الغذامي، .د -3

 . 3ص
 . 03 ، ص992 ، آب 24 ، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العددبالغة الخطاب وعوم النصصالح فضل،  -4
 . 249، ص932 ، سنة  2، عدد مجوة الفكر العربي المعاصرعدنان ذريل، األسلوبية،  - 
 . 22، ص 93 ، ترجمة كاظم سعد الدين، دار الشؤون الثقافية، بغداد، واأللسوببيةاأللسوبب كراهام هاف،  -2
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، تتناسب مع تعبير القدماءوبذلك ( عموم التفكير )تفكيراللى على دراسة عالقات الشكل مع وتقوم األ     

 إلىوتنظر ، المقدر في ذاته أوالحـــدث اللساني المعبر في نفسه  ، أوطار اللغةإ ها ال تخرج عنعلى أن

 أووتتعلق بعلم الداللة ، ثرفهى وصفية ينصب اهتمامها على األ، البنى ووظائفها داخل النظام اللغوي

 . بدراسة المعاني

لى دراسة عالقات التعبير مع وتقوم ع سلوبفهي في الواقع نقد لأل( ية الفرديةسلوباأل )أما األخرى     

إزاء ( التعبير )انيلحدث اللسفهي إذن دراسة تكوينية ا، المجتمع الذي أنشأها واستعملها أوالفرد 

وتبتعد عن المعيارية والتقريرية، يدبالنقد األ إلىوبذلك تنسب  ،هسبابوتحدد أ، المتكلمين
 
. 

 :ومناهج درالستهاية لسوببالظاهرة األ . .1

 أوكشف اجتماعية اللغة  إلىالتوجه : ها بينية وما تبعه من تنوع في مناهجسلوباالتجاهات األ إن تنوع     

، اسة بنية النص كما يقدمها المؤلفلة درواومح، ي وظروف تجربتـــهسلوبودراسة التكوين األ، تعبيريتها

تحديد الظاهرة  إلىن في االنطالق من زوايا مختلفة في النظر ييسلوبر األكان نتيجة الختالف وجهة نظ

النموذج عمالهم هي انطالقهم من اك في أتقوم عليها تحليالتهم وكانت نقطة االشتر ية التيسلوباأل

 : ية في تعاطيها مع النصاالتجاهات األسلوبية اآلت إلىجهودهم  ويمكن أن تقسم ،التحليلالتواصلي في 

 :ا لبا ع ما في النصببصفه تقويد   لسوبباأل . .1

والموضوع  سلوبيدور البحث فيه حول العالقة بين األسلوب، محاكاتي وانعكاسي لأل مهــو مفهو     

ذ جه نحو المادة اللغوية نفسها كما في العصور الوسطى، إأي المو( اديالم )سلوبكأن يمثل األ الممثل به،

 . المتوسط الطبقة الوسطى كالفالحين سلوبواأل ،ية العلياالرفيع الطبقات االجتماع سلوبيمثل األ

التصور  إلىمن غيرها ـرب قأ، ليةاولتدية الوظيفية القائمة على اسلوباأل أصبحتوفي القرن العشرين      

سلوبي لألتالمحاكا
2
إذ ينظر  ( Connotation ) نيضمتعلى ال اعندها قائم   سلوبويكون مفهوم األ ،

البيئة والموقف الذي  إلىاستنادا ، ية التي تتضمنها السمة اللغويةسلوبالقيمة األ إلىبحسب هذا التصور 

فيدرس ، يةأسلوبل الوحدات اللغوية كلها بوصفها متضمنة سمات وايتن سلوبوالمحلل األ، فيه النص أنشئ

ها وسياقهاعالقات هذه الوحدات بين
3
 أسلوبديد وأبرز البحوث التي أجريت في هذا المجال اهتمت بتح ،

القومي دبالت توصيف األواالعصر فضال عن مح أوالفترة 
4
 . 

 :ا بالوغةببصفه تأليفا خاص   لسوبباأل.  .4

سلوب، األ ا في دراسةموضوعي  جه الباحث فيه إذ يكون تو، هوم التأليفي المتعلق بالنص ذاتهويمثل المف     

 . بالنص ذاتهويهتم ، والمتلقي، المرسل، وم على عزل طرفي االتصالويق

                                                             
 . 29-23، مصدر سابق، ص األلسوبب واأللسوببيةبيير جيرو،  - 
 249/األسلوبية، عدنان بن رذيل -2
 .29، ص994 إبريل  –مارس / ، يناير 4 – 3، العدد 22، المجلد عالم الفكرحصائية، إعيد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية س -3
 . 9 -3 ، مصدر سابق، ص األلسوبب واأللسوببيةكراهام هاف،  -4
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وكان هذا  ،للعناصر اللسانية داال  ا ا وتنظيم  ه اختيار  طط التحليلي بوصفخفي هذا الم سلوبج األعال  وي       

ية واوذلك بسبب اختالف الباحثين في تحديد ز، ية متعددةأسلوبسست عليها مناهج أ   نواة   سلوبالتصور لأل

 :همهاومن أوصف النص  إلىاالنطالق 

، يار النحوية المعولغ( الرفيعة )دبساسا على فرض تقابل بين لغة األوهي تقوم أ: االنزياحية أسلوب - 

 أواالنزياح من صور ا ا مكون  ا ثانوي  ا يؤلف نحو  م( أي اللغة االصطالحية )عمل في العرفالمست

 ، أواالستعارةفي التمثيل الداللي  أوالشعرية  أو الجوازات صا للمعيار كالرخويعني ذلك خرق   ،االنحراف

التقابل وغيرها أومن تقييد إضافي للمعيار كاستخدام التوازي نوع ا 
 
وينضوي تحت هذا المجال المنهج  ،

 .التعبير المحايد إلىضافة اختيارية إ سلوبالذي يعد األ

وهي تقوم ، للنص عن طريق الكم يسلوبح األتحديد الملم إلىل الوصول واوتح: حصائيةية اإلسلوباأل -2

، العناصر اللغوية في النصحصاء فقوام عملها يكون بإ، إبعاد الحدس والتذوق لصالح القيم العدديةعلى 

نواعها الكلمات في ما بينها وأعالقات  وكذلك مقارنة ،واعها في النصات الكلمات وأنوكذلك مقارنة عالق

توكل  هاياها أناومن أهم مزصوص أخرى، ا في نمـــع مثيالته( الكمية)في النص ثم مقارنة هذه العالقات

منهج موجه إلىمر تحديد الظاهرة أ
2

ية واالبتعاد عن الذاتمكان ة بذلك التحلي بالموضوعية قدر اإللوامح، 

االنطباعيةو
3

توظيفي  جراءإ إلىي من أن تؤدي سلوبحصائية في التحليل األبد للممارسة اإل على أنه ال، 

، ل الرقميةواز عقم الجدواوذلك بتج، ية لتخدم عملية النقددبيساعد في تفحص النص واستكناه حقيقته األ

حصائي يدخل في عالقات جدلية مع بقية المناهج المنهج اإلو ،ل مقصودة لذاتهاوافال تكون هذه الجد

 معيار إلىبالقياس  اانزياح يعرف كمي  هو (: بييرجيرو) عن( ن كوهينجا )كما ينقل سلوبفاأل، يةسلوباأل
4

 

 أوحصائية وذلك ألن اللغة هوية إ، يسلوبميدان انتقائي للتحليل األ: (جيرو )كما يراها، يةسلوبواأل     

 إلىن أي تغيير في االستعمال يؤدي عمال هو تعميم لفئة معينة منها وإواالست، مجموعة من البصمات

ويشير إليه كذلك ، (فاليري )القواعد كما يقول إلىنسبة الانزياح ب سلوبفاأل ،يةسلوبتغيير في القيم األ

 وهو، االنزياحات يدرس الذي العلم هو "من التمييز الكالسيكي بين اللغة والكالم فاالحصاء نطالقا  ا( بالي)

"يسلوبفعالة في الدرس األفهو أداة ، (يلهاأوت )يسمح بمالحظتها وقياسها والذي  المنهج
 
. 

، نزياحة في االلكن قاعدة المقارن، اض  المفارقة المتولدة عن االنزياح أيوتقوم على : ية السياقيةسلوباأل -3

متبوعا  بعنصر دراك عنصر نصي متوقع فهي ناتجة عن إ، وليس خارجه تكون داخل النص، هذه المرة

غير متوقع
2
ائص متضمنة في خص هنا يعني وجود سلوبواأل، (راتيريف )المنهج هووأبرز ممثلي هذا  ،

                                                             
 . 33، مصدر سابق، صالبالغة واأللسوببيةهنريش بليث،  - 
 .33المصدر السابق، ص -2
 .3 -2 ، ص4 20، 2المغرب، ط.  ، ترجمة دمحم الولي، ودمحم العمري، دار توبقالبنية الوغة الشعريةجان كوهين،  -3
 . 33المصدر السابق، ص  -4
 . 32، مصدر سابق، ص األلسوبب واأللسوببية ،بيير جيرو - 
 . 33، مصدر سابق، صالبالغة واأللسوببيةهنريش بليث،  -2
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ة تتنوع بتنوع السياق والبيئةيغولالسمات ال
 

السياق والمفارقة وهذه  (سلوباأل )، وهــــو يشمل أي

احد من عناصر األنموذج ي يكــون التركيز فيها على عنصر وسلوباألصناف األربعة من البحث األ

ا بطابع الجزئية والتجريد يسمها جميع  مما ، أي المرسلة اللغوية نفسها (ياكبسون )اقترحهي الذي التواصل

" للموضوع نةية نظر معيوافكل واحدة منها تمثل ز
2
 . 

ن نميز من بين هذا الحقل ونستطيع أ ية البنيوية فيسلوبويمكن أن نضع معظم الجهد النقدي لأل     

 : ثالثة رئيسة هي اتجاهات سلوبمجموع التصورات البنيوية لأل

وتغرس جذورها الذاتي اء تميز باالكتففي تصوره لغة ت سلوبفاأل( الن بارترو )ويبنيقد الااتجاه الن - 

المتلقي وتشكيل  إلىيصال محتواها ل المؤلف إوايحفي حالة شبه مادة للكلمة ، في أسطورة المؤلف الذاتية

 . ذهن القارئ

، مقصدية فرديةفردي ذي ( ثابت )ي كل شكلدباأل سلوبويعني باأل( ريفاتير )يسلوباقد األناتجاه ال -2

نصا  ن نطلق عليه أي ما يمكن أ ،محددي أدبل عم أوؤلف معين ضمن م هفهو يفصل
3
 . 

ا يقوم به وصفه اختيار   فيه انطالقا من سلوبويتحدد األ ،مثله النحو التوليديأما االتجاه الثالث فهو ما ي -3

للتحوالت الممكنةوهو اختيار ، مكانات الصياغة اللغويةالمؤلف لبعث إ
4
 . 

الكالم  /اللغة: ائيةعقاب ثنجديدة على أ ذ وضع ثنائيةهذا المنهج إ1965عام ( تشومسكي) وقد طور     

واالختيار يقع ، (الجمل )جزاء النصالبنية العميقة ألو /طحيةبنية السال: ائيةوهى ثن( سوسير )قال بهاالتي 

هو اختيار في التحوالت  سلوبن األما يعني أ ،الثابتة للنصة دون المساس بالداللة في البنية السطحي

ا ار هنا يكون انتخاب  واالختي، يةأسلوبفتكون التحوالت االختيارية قائمة بوصفها تنوعات  ،النحوية السطحية

طار محدد مصطلح على صحتها في إواعي  
 
 . 

 إلىن ييسلوبفي نظر األحوي يؤدي أصبح التغير في النموذج النوقد تطورت هذه النظرية فيما بعد ف     

 . ية للنصسلوبالداللة األ تغير في

انزياح ( ويعنى العالقة بين الدالئل )،انزياح في التركيب: االنزياحات نواع منويمكننا أن نميز ثالثة أ     

صنف من يرتبط بكل منها ( بين الدليل والواقع) وآخر في الداللــة، (بين المرسل والمتلقي )لوافي التد

الصور البالغية
2
. 

ونالحظ كيف تتعاطى األسلوبية مع النص، وتتنوع اتجاهاتها بتنوع زوايا الرؤية، مع أن موضوعها      

ولكننا نميز المنطلقات المعرفية والنظرية التي تنطلق منها هذه االتجاهات في  لنص نفسه،جميع ا هو ا

                                                             
 .30، مصدر سابق، ص األلسوبب درالسة لغبية إحصائيةسعد مصلوح،  - 
 .33، مصدر سابق، صالبالغة واأللسوببيةهنريش بليث،  -2
، مقدمة 20-9 ، ريفاتير، ترجمة حميد لحمداني، صمعايير تحويل األلسوبب: ، وينظر34-33، مصدر  سابق، صاأللسوببعوم صالح فضل،  -3

 .  الترجمة، حميد لحماني، ص

 . 33، مصدر سابق، صعوم األلسوببصالح فضل،  - 9
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها - 
 .  4المصدر السابق، ص  -2
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يجعل األسلوبية أسلوبيات؟ أم أن كل ذلك يغني النظرية محاولة قراءتها للنص أو العمل األدبي، وهل هذا 

األم التي تفرعت عنها هذه االتجاهات؟ وفي الواقع على الرغم من عراقة البحث األسلوبي، وانبنائه على 

علم البالغة الذي يمتد عميق ا جد ا في الدرس اللغوي، فال يزال الجواب على هذه التساؤالت سابق ا ألوانه، 

ألمر بحاجة إلى المزيد من الدراسات التطبيقية والجهد النظري، ليتبن مآالت األسلوبية كنظرية وال يزال ا

 .نقدية

 الخاتمة . 

ا، ولكن كما استفادتال يمكن أن يتوقف االشتغا      األسلوبية من معطيات  ل بالبالغة وسيبقى مستمر 

البالغة وبنت صرحها عليها، كذلك فإن البالغة يمكن أن تستفيد من األسلوبية الشيء الكثير، ولعل أهم ما 

 عبر ية والبالغة سلوبونستطيع أن نجمل العالقة بين األ يمكن أن تستفيد منه هو شمول الرؤية واتساعها،

حث، لنكون قد حققنا الغاية منه إذ تلتقي البالغة واألسلوبية به واالختالف في ختام هذا البحصر نقاط التشا

 :ةياآلتعلى النقاط 

موضوع البالغة يتفق مع موضوع  أي أن، (يدبالنص األ )دبإن محور البحث في كليهما هو األ - 

فن ، التعبيرفن الكتابة وفن ، يدبفهما يبحثان الجوانب التعبيرية والفنية المختلفة في الخطاب األ، يةسلوباأل

 . وكذلك ال يغفالن الجوانب النفسيةدب، الكالم وفن األ

 . وارتبط به( اللسانيات )ية نشأ من علم اللغةسلوبكل من البالغة واأل -2

عبد القاهر ك –ويمكن لبحوث بعض البالغيين، يسلوببعض المفاهيم البالغية تستخدم في التحليل األ -3

تحليل على العالقات ية من حيث التركيز في السلوبالتوجهات األ أن تلتقي مع بعض –الجرجاني مثال  

 . يحائية واالستبدالية في النصوصالسياقية واإل

في علم  )هي المتصلة ببحوث بنية التراكيب، يستثمر منطقة كبيرة من البالغة سلوبإن علم األ -4

نات وكذلك ما يتصل بالموزا، (البديعفي  )وبحوث الصياغة، (في علم البيان )وتحليالت المجاز، (المعاني

 . اخفاقهم في التعبير أوومدى نجاحهم  ةساليبهم الفرديبين الشعراء والمالحظات على أ

عمال  عن  ، أوديبية التي تميز أديبا  عن أسلوبهم المظاهر األمن أ، ن االستعارة والتشبيهوليس يخفى أ     

يرتكز عليها كل  يون على دراسة تلك المباني اللغوية التيوبسلولهذا دأب دارسو اللغة والنقاد واأل، عمل

فالصور الناتجة عن تلك العلوم تحقق ذاتية المرسل الذي يرى فيها حقيقة ، وتحليلها هداعمبدع في عملية إب

 . نفسه ومشاعره وأحاسيسه

التأصيل  إلىمما حدا ببعض الدراسين ، قاطية في عدد من النسلوبتشترك البالغة العربية مع األ - 

ولقد كانت جهود عبد القاهر الجرجاني في ، والبالغي خصوصا  ، ية في تراثنا اللغوي عموما  سلوبلأل

ل خصائص واية وهو يتنسلوبفهو قد اقترب من مفهوم األسلوب، نظرية النظم تفصيال  واسعا  حول األ

 . نييسلوبوبرزت مناطق التقاء بينه وبين بعض األ، وبالغته سلوباأل
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 . بالغيةية يفترضان حضور المتلقي في العملية اإلسلوبكل من البالغة واأل -2

ا مجموعة من نق      اط وعلى الرغم من نقاط التالقي هذه بين البالغة واألسلوبية، فإن هناك أيض 

 :ياالختالف نلخصها باآلت

ية تتعامل مع سلوبألفا ،المنظور البالغي ي عنها فيسلوبتختلف في المنظور األ دبإن النظرة لأل - 

 أووهي ال تنطلق في بحثها من قوانين مسبقة ، يدبثر األالنص بعد أن يولد، فوجودها تاٍل لوجود األ

ي صورة مسلمات واشتراطات ي فدبما البالغة فهي موجودة قبل وجود العمل األأ ،افتراضات جاهزة

 . ته المرجوةغاي إلىي حتى يصل دبفها تقويم الشكل األده، (معيارية )وقوانين

أما البالغة فعملها ، الرداءة أوي المنقود بالجودة دبنها الحكم على قيمة العمل األية ليس من شأسلوباأل -2

ي حد راعى صاحبه القواعد البالغية أ إلىو، ننتهلتحكم بمدى مطابقته لما قعدته وق يدبتقييم العمل األ

 . وقوانينها

أما المتلقي في ، (مقتضى الحال )نبا  من الجوانب المتعددة لمفهوم جاإن المتلقي في البالغة ال يشكل إال -3

ي دبفالمتلقي هو الذي يبعث الحياة في النص األ، نشاءالكتمال عملية اإل ية فهو شرط ضروريسلوباأل

 . بتلقيه وتذوقه

 إلىية فتنظر سلوبأما األ، بمعنى فصل الشكل عن المضمون، يدباأل ثرتقوم البالغة على ثنائية األ -4

 . لوالته وال مجال للفصل بينهمانه كيان لغوي واحد بدواله ومدالنص على أ

درس الوسائل ي( مثال   المقارن )سلوبعلم األ، بينما ل مسائلها منفصلة عن الزمان والبيئةواالبالغة تتن - 

 :التي يعرض لها بطريقتين

 . في زمن واحد البعض أي عالقة الظواهر ببعضها: فقيةطريقة أ  - 

 . أي تطور الظاهرة الواحدة على مر العصور: طريقة رأسية  -2

ولتعكس ، ائهادبية معينة للكشف عن السمات المشتركة ألأدبن تدرس مدرسة ية أسلوبكما يمكن لأل     

 . المالمح الفكرية والنفسية لهم

حيث ترتكز على ، ت نظرة جزئيةوهي انفصالية في البحث وذا، حدود الجملة دإن البالغة وقفت عن -2

باستثناء مبحث الفصل  ،لسكاكيكما رأينا مع الجرجاني والجاحظ وا )مثلة المجتزأةتفرقة واألالشواهد الم

هذه الواحدات الجزئية مرتبطة  إلىية فتنظر سلوبأما األ ،(والوصل حيث يتصل بالربط وعدمه بين جملتين

 . بالنص وجزءا  من بنيته الكلية

بينما ، (علم الحد واالستدالل )نواعها بالمنطقت علوم البالغة من حيث تصنيفها وأقسامها وأارتبط -3

 . ية وارتبط باللسانياتسلوبتشكلت األ

نها غاية اللغة على أ إلىية فتنظر سلوبما األأ، ها وسيلة وغايةاللغة العربية على أن إلىتنظر البالغة  -3

 . في حد ذاتها
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ووجه الفرق بين ، يةسلوبية فإنها خاصية األسلوبأما في األ، في البالغة هي الفن البالغيوحدة التحليل  -9

أي أنها ال تعد ، يدبلى ليس لها وجود مطلق خارج النص األوأن األ، ية والفن البالغيسلوبالخاصية األ

ولهذا ، والندرة النسبيةية بالشيوع سلوبكما ترتبط الخاصية األ، ال إذا كانت داخل النصية إأسلوبخاصية 

 . أما الفن البالغي فال يتصل به شيء مما سبق، ها على مستوى النصدحصاء في تحدييدخل اإل

ية وتشعبت باختالف المنطلقات التي انطلق منها كل باحث سلوبيمكننا القول بأنه قد تعددت األ، وختاما       

نها اتفقت جميعا  بأن موضوعها هو النص أ، إال يات متعددةأسلوبظهور  إلىدى وذلك أ، في دراسته

ن هناك من وأل، ساسي في البحثهو محورها األ دبألاالبالغة التي تعد  إلىكذلك الحال بالنسبة  ،يدباأل

كانت هذه ، وأنها هي الشكل الجديد للبالغة القديمة، ية هي الوريث الشرعي للبالغةسلوبحكم بأن األ

، في عملية التحليل والقراءة ظهار المشترك والمختلف فيما بينهماوإ، مينيجاد العالقة بين العلالدراسة إل

 . والتأويل

وكنا نتمنى لو يتسع المجال هنا أكثر إليراد أمثلة وتطبيقات أخرى، ولكن في الواقع تحتاج المسألة إلى      

 .هبحث وتدقيق وتحليل كبير، قد ال تكفيه كتب عديدة، لذلك لخصنا القضية في ما عرضنا

 .و هلل من وراء القصد
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 الكريم المعاني الثواني في القرآن

 

 القيسي   عودة هللا منيع الدكتور

 المملكة األردنية الهاشمية

 

ـــــــــــص البحث  :ملــــــــخ 

، أصابوا.. ولذا، وا معصومينوالقدامى ليس، ألن الحياة َولود ،أكثَر ما ترك األول لآلخر ما: توضيح

 .وما يوض حها، وحول المعاني الثواني، تاليا  ، سنوردهوا فيه هذا الذي ؤطخومما أ ،واؤوأخط

, كالم هللا تعالىالقرآن وأن  .. الكريملكي نتمّكن من أن نتفهم كيف تأتي المعاني الثواني في القرآن -         

لكي تخدم القرآن .. لعربية الفصحىا هللا القدير عرب شمال الجزيرة لهموإنما أ, م ينزل بالعربية الفصحىفل

 :هي اآلتي, اتال بدّ من مقدم

 .ما فيه من معان ٍ ثوان ٍبل قلّدنا األقدمين ونكتشف, نستطع أن ننظر في القرآنلم , نحن أمة تقليد -1

 .فتخدم القرآن, لكي تظّل خالدة, بل هي إْلهامية ,ليست كلغات البشر..  العربية -2

في  -فلم أجد, ية خرافيةهي فرض, ات ساميةولغ, القائلة بأنه كان في التاريخ شعوب سامية الفرضية -3

 .أيَّ نّص يشير إلى شيء من ذلك -اليوناني والروماني والسرياني والبابلي واليمني :اآلتية التواريخ

كالم هللا القرآن هو راجع إلى جهله بأن  (المعـّرب والدخيل في القرآن) يقيما ورد في كتاب الجوال -4

 .بآماد ال يعلمها إال هللا العليم الحكيم, وعلى كالم البشر, تعالى سابق على خْلق البشر

منذ نزول أول خمس آيات على رسول , شيئا  فشيئا  , القرآن كان مجموعا  ف -ال جمعهالقرآن مراجعة  -5

 كل آية أو ..خالل ثالث وعشرين سنة, زول القرآننعلى طول حقبة , ى الجمع والترتيبوتوال -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا

 .وحسب ترتيبها في آيات السورة ,آيات توضع في مكانها من سورتها

 الكريمة من المعاني الثواني في القرآن نتناول أمثلة ثالث.. على ضوء ذلك   -

كّل ما ف -كما أسلفنا القول  –منذ أن بَـدأ َ نزوله, ا  مرتبا  كان مجموعالقرآن  :القرآنكتابة : المعنى األول

إذْ كّل ما فعله أبو بكر  حفصة؛ من عند, أنه استدعى النُسخة األصلية –فعل فعال  عظيما  وقد  –فعله عثمان

ولما تُُوفَّي  ,ووضعها في المسجد, ةأنه كلّف لجنة بكتابة نسخة عن النسخة األصلية المحفوظة عند عائش

إذْ انتقلت الخالفة إلى , بيت حفصة بنت عمر من بيت عائشة إلى, ةالنسخة األصلي انتقلت  ..أبو بكر

وكلف أجودهم , نآعثمان أنه كّون لجنة من ثالثة من ُحفّاظ  القر  ما فعله -رضي هللا عن الجميع –عمر

ثم نُسخ , ى ال يبقى في الصحف إال ما يتفق والقراءات السبع المشروعةحت ,القرآن بخط واحدخّطا  برسم 

 .د في القراءاتُوّزعت على سائر األمصار فانحسم الخالف المتعدّ  -سبع نُسخ -من هذه النسخة
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وكل ما قيل  ,و اجتمعا ال يستطيعون إعادة جمعهل, ألن الجن واإلنس؛ ولم يُجمع  ، ُرت بَ .. إذن -فالقرآن     

يستحيل على القرآن لجهلهم بأن , ةهو خطأ وقع فيه الروا بعد وفاة الرسول الحكيم المعصوم ,عن الجمع

 ..! الجن واإلنس جمعه

 :واألمُر واإلرادة ُمن هللا تعالى -ملسو هيلع هللا ىلص -الرمُي من الرسول المصطفى :المثال الثاني

 بعد هزيمة المشركين في معركة ,وعن المسلمين -ملسو هيلع هللا ىلص -عن الرسول المصطفى -جّل وعال –قال هللا     

ولكن هللاَ رمى﴾, إذْ رميت, وما رَمْيتَ . قتلهمولكّن هللاَ , ﴿ فلم تقتلوهم:بدرٍ 
1

إذا أُِخذ على ظاهره , هذا كالم, 

أن هللا : الجواب قـُتلوا بسيوف المسلمين؟, قعيّا  وا وهم, العزيز قد قتل المشركين  كيف يكون هللا ..ال يستقيم

وفي  ,خارت عزائمهمف, فانكسرت معنوياتهم, قـُلوب المشركينالعزيز القدير هو الذي ألقى الرعب في 

 إذْ يوحي ربك إلى المالئكةِ  ﴿:قال تعالى, فعلت معنوياتهم, منواأن يُثبّتوا الذين آ المالئكةأمر هللا  ..المقابل 

واضربوا , األعناقفاضربوا فوق , قلوب الذين كفروا الرْعبَ  سأُْلقي في. منواآفثبّتوا الذين , أنّي معكم

منهم كلَّ بناٍن﴾
2

هزم خالد ابن الوليد الروم في (: وقول هللا فوق قولنا) شبه بقولنامن ال وهذا فيه شيء, 

لكن هذا القتل  ؛ههم الجيش المسلم الذي قتلهم بسيوف -عمليا   -اليرموك مع أن الذين هزموا الروم معركة

 المشركينوالمسلمون قتلوا  ؛الذي أحسن إدارة المعركة -الفذّ  -لوال هذا القائد, يكونا لم وهذه الهزيمة

 ,لوال أن هللا القدير ألقى الرعب في قلوب المشركين, كّل ذلك لم يكن, ولكن ..في معركة بدر حقّا   بسيوفهم

ومثل هذا  ,ائدة إلى أمر هللا تعالى وإرادتهحقيقة النصر هي ع.. إذن ؛وألقى التثبيت في قلوب المؤمنين

لوال أن هذا من – ! تناقض..  اهذ  إذْ رميت؟, ميتوما ر -فكيف يتفق ,...(وما رميتَ  ):قوله تعالى السابق

 ...كما بيّنّا خالل البحث  -المعاني الثواني التي اختّص بها القرآن

﴾من حيث ال يعلمون, سنستدرجهم, ﴿ والذين كفروا بآياتنا:المثال الثالث
3

ليس على  ,هنا, فاالستدراج, 

.. ولذا ؛وم ال يُقدم عليه أصحاب المروءةألن االستدراج في العربية عمٌل مذم ؛وجهه في العربية الفصحى

سنتركهم  :معناها, سنستدرجهم.. فإذن :القرآنوعدَل , لكي يتفق ؛لمعنى في كتاب هللا العزيز مختلففا

آن القروأنزلُت الصراط المستقيم في , وعقول مستقيمة, ةبعد أن خلقتهم بفطر سليم, يعملون ما يشاؤون

ومن شاء فْليكفْر﴾, فْليؤمن فمن شاء ﴿:وجعلُت لهم حّريّة االختيار ,الكريم
4
. 

 .الكريم ما ال يقّل عن مئة آية على غرار ما حللناهالقرآن وفي ... على هذا المنهج مضينا فيما حللناه         

 ...(الكتابة مثال  ) الكريم القرآن في  –المعاني الثواني 

  :الخطوط العريضة 

 :التاليةتحت العناوين  سنعالج هذا الموضوع  -

                                                             
 11: األنفال - 1
 11: األنفال - 2
 182: األعراف - 3
 22: الكهف - 4
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 .توضيح -1

 ولكن ما األسباب ؟ ,حتى اآلن علينا التقليد, والتكرار واالجترار غالبة -2

 .ال َوضعّية "إلهامية" لغة ..  لغة العربيةال -3

الجزيرة العربية,  وموطنها –لغات سامية.. ولغاتها  –األمة السامية –أّمة, سُّميت.. ليس في التاريخ -4

 .وبالد الهالل الخصيب

 .الحادثة -ة الفصحى, ولم ينزْل باللغة العربيالقرآن الكريم كالم هللا القديم -5

رهم أن في القرآن أخطؤوا.. الجواليقي وغيره -6 با  ودخيال   -في تصو  في ، وردناهفلم يدركوا ما أ، ُمعر 

 .الخامس -الرقم السابق

 :توضيح لكل  ما سبق

 :توضيح في البدء

الذي  -يقولون مع عنترة ابن شدّاد, هم مقلّدون -القريب والبعيد -اليوَم واألمس, ر العرب والمسلمينأكث- 

 :ه أبوه من الِعتقبوبين ما جاد عليه , لونه األسود كان مضطربا  بين

  ؟هلللللللللل غلللللللللادَر ال لللللللللعراُء ملللللللللن متللللللللللرد    

 

؟، أ  هلللللللللل عرفلللللللللَ  اللللللللللدارَ   بعلللللللللد تلللللللللَوه م   

 

ألن  ؛األول ترك لألِخر الكثير الكثير ألن, وهذا خطأ قاتل! يَرْون أن األول لم يترك لالحق شيئا   فهم     

 :المجدّدة تقول مع المتنبي العظيمفالقلّة .. ك لولذ, فيها شيء جديد كلَّ يوم, الحياة متجدّدة

وإن كنللللللللللللُ  األخيللللللللللللَر  مانُلللللللللللللهُ ، وإن للللللللللللي  

 

  ََلٍت بملللللللللللللا للللللللللللللم تسلللللللللللللتطع هُ األوا للللللللللللللُ  

 

فالحضارة حضارة .. أما اليومَ  ,لقدامى كانت حضارة مدينة أو دولةألن حضارة ا: واألمر واضح     

وهذا ؛ رة تعدّد المناهج وألوان األفكارعلى كث, يستطيع المفّكُر الطُّلَعَة ُأن يقرأ للشرق والغرب, عالمية

أكثر  وأفكارا  مرّكبة  جْعِلها عقوال  و -الذين يسعَْون إلى ذلك -يُؤدّي إلى تعميق عقول وأفكار المعاصرين

ومن  ..فهم يستطيعون أن يأتوا بالجديد الكثير.. ومن هنا, وأفكارهم  ت عليه عقول السابقينبكثير مما كان

هذا البحث الصغير -وهم معذورون -الذي لم يدرْكهُ القدامى هذا الجديد الكثير
5
. 

المعاني الثواني في  -وبين اكتشاف ألنه هو الذي يحول بيننا -بالتقليد -كان ضرورّيا  أن نذّكر .. إذن-   

   . وقدرة على ذلك, جديد واإلبداعلتء إال إذا كانت تقوم فكرة نحو اال اكتشاف لشي ..إذْ  -القرآن

للغات  –أّم ٌ  –لكي ننفي عنها أنها.. إلهامية  –ن نقّرر أن اللغة العربية الفصحىوكان ضروريا  أ  -

, القرآنلم ينزل بها .. لماذا: ولكي نتفّهم ,إلحدى هذه اللغات –بنتٌ  –أو أنها ,والهالل الخصيبالجزيرة, 

 –أْلهمها –ت ملهمة من هللا تعالى, ألن هللاوإن كان, ةلغ –ال تستطيع حمل معانيه, وإعجازهالقرآن ألن 

                                                             
.-إْن شاء هللا تعالى -في المستقبل, أطّوره إلى كتاب  الذي يمكن أن -  5 
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دمته, ولكي تظّل حيّة, القرآن, لكي تتمكن من خفي  –تعالى –على غـِرار كالمه  –زيرة عرب شمال الج

 .خادمة للقرآن .. لكي تظّل  –ما دامت حياة للبشر على األرض

القرآن  ألن, المئةبمئة   , فكرة خاطئة..  ُمعّربا  ودخيال  القرآن وكان ضروريا  أن نؤّكد أن فكرة أن في    -

 .بعد أن خلق البشر أنفسهم, أما اللغات فقد أقدر هللا البشر على توليدها ,القديمُ  كالُم هللاِ 

له .. وألن كّل ذلك, بعدها ألن كل فكرة تبنى عليها الفكرة التي , أن نبيّن كّل ما سبق.. ضروريا   وكان    -

ن المعاني الثواني أل ,لم ينزل بالعربية.. القديم  –هللا كالمُ القرآن أخرى , وهي أن  –بضرورة –القة قويةع

فإلى كلمات ... , ومعانَي أْلفاظها اعتمدنا أساليب َالعربية الفصحى لو –يستحيل تفسيرهاالقرآن في 

 ...مختصرة عن كلًّ من الموضوعات السابقة

 :ــيــــــــــد  تمــــــــهــــــ 

 .بالتجديد إال النفُر بعد النفر ال يؤمن ,نحن أّمة تقليد- 

مع  ,الذي قال ذلك عن اللغة اليونانية -لديونيسيس اليوناني -تقليدا   –الكلمة ثالثة أقسام: النحوقالوا, في - 

ستة أقسام.. الكلمة في العربية  أن
 
. 

 إن هللا أعطى كلّ " :ث آخروحدي, "لوارث إال أن يشاَء الورثة صيةٌ وال  ":في الحديث الشريف ,وقا لوا- 

وكان , ألنني رجعت إلى عْشر روايات لهما) وهما حديثان مكذوبان,, (فال وصية لوارث, ذي حق ّ حقّه

 -وردتهما في كتاب لي بهذا العنوانوقد أ, القرآنوألنهما يتناقضان مع , (في كٍلّ رواية راٍو كذاب أو اثنان

ال  ألنها( ,المكذوبة -األخبار = )عشرات اآلالف من األحاديث.. ْين ومثُل هاذين الحديث -قدّمتُه للطباعة

 (.التي يغلب عليها الصحة األحاديثرتبة  ترقى إلى

ألن األول يربط , لما صّح الثاني –صّح الحديث األول لو :أقول.. ومن باب تفتيق الكالم وتشقيق النقاش- 

ولكن .. ولو صّح الثاني لسقط األول, أما الثاني فيُلغي أّي دور للورثة, جواز الوصية بموافقة الورثة

ها الذين آمنوا كُتِب ي﴿ يا أ:الذي يقولالقرآن ألنهما يناقضان ,ساقطان -الخبرين= حديثينالحقيقة أن ال

﴾حقا  على المتقين, الوصيةُ للوالدْين واألقربين -إن ترك خيرا  , إذا حضر أحدكم الموتُ , عليكم
1
وإن  ,

 -رسول هللا المعصومن مكذوبان على وهذا دليل آخر على أن الحديثيْ , يستحيل أن ينسخ القرآن ..الحديث 

قالوا بأن  -القطعّي الثبوت ينسخ بعُضه بعضا  القرآن أن  -جهال  وخطأ   -عض الشيوخ ممن يظنّ وقال ب -ملسو هيلع هللا ىلص

القة بين آيتْي المواريث في فالع ,فيهال نسَخ  –القرآنوالحّق أن : أقول, ة المواريثيهذه اآلية نسختها آ

الوصية للوالدين ... ﴿:أن األولى ورد فيها قوله تعالى: البقرة هيوتلك التي وردت في سورة  النساء سورة

 اآلية الثانية وردت هذه العبارةوفي  ﴾من بعد وصية يوصي بها أو دين ﴿:وأن الثانية ورد فيها, ﴾واألقربين

دليل التوكيد الكبير  آيتين وورودها ثالث مرات في, ومرة مبنية للمجهول, بنية للمعلومم.. مرة   ,مّرتين

                                                             
. أربعة أجزاء( م-2113-دار البداية -عمان- 3 -1ج -تجديدية -نحوية وصرفية -رؤى   -القيسي -عودة هللا منيع)أوردتها في كتابي  -6 
 181: البقرة - 1
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في البقرة هي عالقة خصوص  ,المواريث هاتين وبين آية الوصية العالقة بين آيتي.. أجلْ , على الوصية

للوالدين  ,ل الوصية عاّمة  وفي النساء جع ,في البقرة خّص هللا العليم الخبير الوالدْين واألقربين ,وعموم

نفسه  في الحيّ  -عندما يكون المال وفيرا   –ولفقراء المسلمين, (غير األقربينوهم  )واألقارب, واألقربين

ة العلم والبحوث واإلنفاق على طلب, ساجد ودور العلممبل ولبناء ال ؛وفي غيره من أحياء المدينة

كما في هذا  -وترك الخمرة, كتحريم الربا -الكريم أخذ في مواضع كثيرة بالتدّرجالقرآن وإن , إلخ...العلمية

, من خالل الوصية على الوالدين واألقربين, حتى استوعب المؤمنون اإلنفاق ,القرآنخّصَص  ..الموضع 

فلو أن الناس ... أما قضية النسخ ,بل على كل وجوه الخير, وه الخيرعّمم الوصية على كثير من وج.. ثم

أن تبقى فيه آية يستحيل  -الموجز, المعجز –القرآنأن  ,بوضوح, ألدركوا -معا  لصوت العقليُصيخون س

 !!ألن ذلك يتناقض تناقضا  صارخا  مع اإليجاز واإلعجاز , واحدة ال عمَل لها

عشرات اآلالف من  –مصرون على حفظ وترداد فنحن.. ومع هذا ومثله من الكذب الكثير في الحديث-  

في تبيين  في اتّباع المنهج الصحيح ,صيخوا لصوت العقلاديث المكذوبة على أنها صحيحة, ولم ياألح

كالطائر  -ال يصّح بأحدهما دون اآلخر, والمنهج الصحيح يقوم على أمرين ,صحيح الحديث من مكذوبه

وأن يكون عددهم , على أن يكون كل رجاله ثقات ,السند: األول ,يطير إال بجناحين ال بجناح واحد الذي ال

 .-ملسو هيلع هللا ىلص -م المعصومحَسَب طول الفترة الفاصلة بين المصنف وبين الرسول الحكي, تاّما  

الذي , إال إذا كان ال يختلف مع القرآن ..وال يكون صحيحا   ,ث صحيحا  يأن يكون متن الحد: األمر الثاني 

ألن , والعدل ,الخاّص والعامّ  -وقوانين االجتماع ,والتجربة, والواقع ,الفطرة السليمة: سير في ظاللهي

 .العدل جوهرّي في اإلسالم

فهو يتقدم, ونحن واقفون  –والغرب يتحرك حركة أمامية –ئرية دا –نحن أّمة تتحرك حركة: باختصار-  

 .كنا منذٌ عصور االنحطاط حيثُ 

منذ زمن معاوية ابن أبي سفيان : األول, نأمران رئيسيا سببه وهذا التقليد؟, ما سبب هذا الكذب ..ولكن - 

ينفق منه كيفما , مال الخليفةبيت  –ية بيت مال المسلمينإذْ جعل معاو ,وقع انحراف في منهج الحكم.. 

ا إلى جماعة حول الحاكم تسبح يوأدّ , خلالن دّمرا النفوس  وهذان !!ثم جعل الحكم بالوراثة باإلكراه ,شاء

, وبني عثمان, أُميّة وبني العباس وقد تابعه على ذلك خلفاء بني ,ال بأمر هللا تعالى -أمرهبمر وتأت, بحمده

 .على مدى ألف وثالث مئة سنة والمماليك

تتابع على احتالل  –هو أنه بعد القرن الثاني الهجري ,أما المحور الثاني الذي زاد على هذا األول تدميرا    

, فدّمروا البالد ..أعاجم ال يعرفون اللغة العربية , همج ,متوّحشون  من الشرق أقوام جاؤوا -البالد العربية

 ..ذين المحورْين أن ضعفت كثير من النفوس وفسدتفكانت نتيجة ه, وظلموا وجاروا, وأهلكوا العباد

, أوصلوها إلى الصحابة, أسانيدواختالق  -ملسو هيلع هللا ىلص -فسُهل على بعضها الكذب على الرسول الحكيم المعصوم

 .بعد القرن الرابع, فأُغلق باب االجتهاد, ولوأدّى هذا التدمير أن عقمت العق ,زورا  با  وكذ
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ية   –ية الفصحى العرب-     :ال تواضعية –إلهام 

, منذ نشئون لغتهمبمعنى أن كل قوم يُ  ,تواضعيةٌ  –ما عدا العربية الفصحى –معلوم أن لغات البشر كلّها     

ف إلى أن تقف عند حدود خمسة آال... , ثم ألفا  شَر كلمات, ثم مئة  ع: افشيئا م, شيئأن عرف اإلنسان الكال

 وذلك ,تصل إلى خمسين ألف كلمة أو أكثر, في المجتمعات المتمدنة وإلى أن, كلمة في المجتمعات البدائية

مئة سنة ثم تعيش هذه اللغة الناضجة في المجتمعات المتمدنة خمس ..يتّم على مدى أربعمئة سنة أو حولها 

: ليس ماضي اللغة اإلنجليزية عنا ببعيد.. مثال  ,آخر أو لغة أخرى إلى سبعمئة سنة, ثم تتحول إلى مستوى

ول عمر ولكن قد يط... ومثلها سائر اللغات القديمة , فقد أصبحت اإلنجليزية لغة  أخرى بعد شكسبير

أنها  ؛خاصة ,ألن وسائل التسجيل المختلفة تُمدّ اللغات بعمر أطول, الحالي االلغات في عصر التكنولوجي

ا يؤدّي عند أهله, في كل لغة, مما يجعل استمرارية هذه األصوات, دهرا   بأصوات اللغات كما هيتحتفظ 

 .قد تبلغ ألف سنة, ِحْقبة أطول.. كما هي  إلى استمرارية نطقهم بها

 ..أجلْ , ّل اللغات التي تولدت معها ماتتوك ),ئِة سنٍةموسْبع عمُرها اآلن ألفٌ  لكن العربية الفصحى     

, في الغزل, من معلقة امرئ القيس لك أبياتا   وتمثيال  أورد ,ة  كما كانت زمَن الجاهليةيّ وما تزال ح ,(ماتت

وأّول من جاء بشعر رائع في الفصحى التي عرفها عرُب َشمال ت, وهو أّوُل شاعر من شعراء المعلقا

يُفهم بها : خادمة للقرآن لكي تكون ..ذلك ؛بما ال يزيد على ربع قرن: ل, أيالجزيرة العربية قبله بقلي

ما ننسْخ من آيٍة أو  ﴿:, أليس هللا العزيُز الحكيم أنزل في قرآنه قولَهٌ تعالىتفّهم؟ وليس ذلك على هللا بكثيرويُ 

﴾نأِت بخير منها أو مثلهاا, نٌْنِسه
8
 –ن, وأنسى الرسوَل المعصومالقرآنََسَخ آياٍت من فإذا كان هللا القادر  ,

( مكةَ المكرمِة وما حولها) عرَب شمال الجزيرة فهو قادر أن يُنسي –آيات أخرى -وجميع الناس –ملسو هيلع هللا ىلص

أما  ,الذي ال حدود له ا قديمة قِدََمهُ هُ وصفاتُه كلههللا صفت , وكالمُ كالُم هللا.. الكريم القرآن و  ,لغتتهم

تفصيل كاٍف في كتابيوهذا فيه , ينزل بالحادث والقديم ال –فحادثة.. فصحى العربية 
2
لم يُعَهد في .. ثم  ,

 .مخ سوى هذه اللغة الفصحى الشريفةكالطود الشاة, فجأة, لغة من لغات األرض أنها بدأت كامل

 –فواردة في كتابي الذي سلف ذكُره..  ا تفاصيلها أم :نجملها هنا :إل هامي ة األدلة األخرى على أن العربية

 :وهي السبعة اآلتية –تّوا  

وليست ضاربة  في القدم مئتا سنة فقط,, قبل اإلسالم, الفصحى عمر -1
11

ومن يزعم أنها ضاربة : أقول, 

وب من زمن سيدنا إسماعيل الذي ورد في حقّه خبر مكذ بعَشَرة أبيات شعر فقط -مثال   -فْليأْتني.. في القدم

أفيعقل ..ة مئاإلسالم بألفْي سنة وخمسكان قبل الذي  (!!إسماعيللعربية سيدنا أوُل من فُتق لسانه با:) يقول

 -كأقوال شريفة لنبّي ؟ إن إسماعيل, وال يُحفظ من كالمه عْشر جمل, قل أن نبيّا  كان يتكلم الفصحىعا

                                                             
  11: البقرة - 8
 .15 -1 مرونتها وعقالنيتها وأسباب خلودها, ص  -الفصحىالعربية  -عودة هللا القيسي - 2
 . 15-1 المرجع نفسه, ص  - 11
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يعمرون مكة  نهم كانوا أل ؛الذين نشأ بينهم وتزوج منهم -رهمجُ  –كان يتكلم لهجة قبيلة -يه السالمعل

 .زمانه المكّرمة

, بل اتّبعوهم ,كما يقول الذين قلّدوا المستشرقين -أو أُّم اللغات السامية ,حى لغة ساميّةأّما أن الفص- 2

ألن التشابه الموجود بين ؛ فذلك هُراء -جحَر ضّبٍ خِرب لدخلوه -حتى لو دخل المستشرقون, طوةخخطوة 

ألن هللا تعالى خالَق البشر كيف؟ , تشابهٌ قائم بين كل لغات الدنياهو  ..لغات الجزيرة وبالد الشام والعراق

ر من رغباتهم وكثي) فأصواتهم متشابهة.. ولذا ؛وعقولهم متقاربة, ةبهفمشاعرهم متشا, لقهم بفطرة واحدةخ

صوتا  ومعنى  بين لغتين أو , أن تتشابه بعض الكلمات, كثيرا  , يقع.. وإذن( متشابهة وحاجاتهم ومطالبهم

ولن تجد لغة  , صوتا  ال معنى  , ْضع لغاتخرى بين لغتين أو بِ وأن تتشابه بعض الكلمات األ... عشر لغات

أو في  ,ي الدنيا تشابه في الصوت والمعنىعلى وجه األرض ليس بين بعض ألفاظها وألفاظ أّي لغة ف

لوجد أن .. ليست لها عالقة وصالت بالعربية ياللغة الصينية الت فلو درس عالمُ , المعنىالصوت دون 

 .أكثر كانت األلفاظ المشتركة غات في الموقع الجغرافي والمناخوكلما تقاربت الل, ةتركبينهما ألفاظا  مش

التراكيب هي قَوام  ألن, أن اللغات المتولّدة من أصل واحد تتماثل في بِْنيَة التراكيب.. يُضاف إلى هذا- 3

نهما وبين بييخ ألن التار, حقّا  , كما في الفرنسية واإليطالية اللتين تولّدتا من اليونانية القديمة شخصية اللغة

باحث  ليس أكثر ,كما افترض فرضا  , افتراضا    وليس ذلك, قريب معلوم ال يجهله العارفون اليونانية

ألمة , ةكلها سامي صيبالجزيرة العربية والهالل الخم أن لغات 1181عام  أوغست شلوتسر: نمساوي هو

سامية
11

 تسعونركات اإلعراب التي ال تخلو منها التراكيب ح  يُضاف إلى ,ولم يأِت بدليل واحد عليه, 

ال في بالد الجزيرة , وهاتان الخاصيّتان ال تشاطرها فيهما لغة أخرى, في الفصحى بالمئة من الكلمات 

الالتينية الميّتة كان فيها .. أجلْ  ,ز على كل لغات األرضالعربية تمتاف ؛وال في بالد العالم كلّه, حولهاوما 

 .َوْحدَها, وبقيت الفصحى, ولكنها قضت هي وحركاتها, حركات

اليمن  ألني رجعُت إلى تاريخ ..فتلك فرضية خرافية ,وال لغات سامية, ةليس من شعوب سامي.. وإذن- 4

فلم أجد مؤّرخا  ورد في كتابه أن أهل  ..القديم الرومانيينوتاريخ  وتاريخ اليونانيين القديم وتاريخ البابليين

على نوح  -سام ابن نوح -يينتسبون إلى ما سُمّ , أو بعضهم ساميونلعربية وما وقع شمالها هم الجزيرة ا

 .إال في التوراة التي نهانا رسولنا الحكيم المعصوم أن نصدّق أخبارها ,السالم

هؤالء هم الرومان احتلّوا دولة  , تقترض لغة حضارة أخرىوال, لغتهان كل حضارة تصنع إبل  -5

وا لغتهم ؤبل أنش, لم يقترض الرومان لغتهم ومع ذلك, كان اليونان ذوي لغة عامرة غنيةو, اليونان

لَْوا على بالد عندما استو ,ومثلهم اليهود ,هم هم بحيُث تحمل لغتُهم حضارتهمأو طّوروا لغت ,الخاصة
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, وهكذا ,وهكذا دول اليمن القديمة, وثمودُ وهكذا عادٌ , وهكذا األنباط ,السريانيون وهكذا ,الكنعانيين

ذات أصل واحد ؟ ذلك كلّه  ..كلُّهاات الجزيرة وبالد الشام والعراق أن لغ, بعد ذلك, أفيظّن عاقل...وهكذا

هذا العبث ووقع في , وقع فيه المؤرخون العرب المقلدون للباحث النمساوي ذي األصل اليهودي, عبث

 ...!وال سامية، الحقيقة في -سام –فال !! مثلُهم اللغويون العرب المعاصرون

ُو في العالم كله-    -على خمسة آالف لفظة لفقر حياتهم باِلمكّونات الحضاريةلغاتهم ال تزيد اللغة منها  البَد 

وإن شعر ة, بعين ألِف لفظإذْ تصل أْلفاظها إلى ما يقرب من أر –لعربيةلغة بدِْو شمال الجزيرة اإال 

كيف تتكون لغة , ةال تواضعي –إلْهاميّة –فلوال أنها ,وأجود شعر الجاهلية كان في هذه الفصحى تالمعلقا

 تقريبا ؟, من أربعين ألف كلمة بدو

كفناء معظم ما ينتجه البشر, وتجاوِز ة, وفصحى اللغات األخرى كلها فاني, العربية الفصحى خالدة- 1

يفسَّر  ,األزليةالقرآن ألن العربية الفصحى جاء بها هللا القادُر لتكون خادمة  لفصحى  ؛لمعظمهالعصور 

شيئا  فشيئا  ه, ويهتدي البشر إلى بعض إعجازا, وتُبيّن أحكامه بهن, القرآ  بها
12
. 

 خالصة ما سبق

 –أمُّ اللغات السامية –وأن الزعَم بأنها ,بال ريب –إلهامية –أن العربية الفصحى, مما سبق, لك يتبيَّن     

أما التشابه بين , ي تسّمى لغاتها باللغات الساميةلك, اسمها األُّمة الساميةألنه لم يعرف التاريخ أُّمة  ؛خرافة

 ,طباعا  وأصواتا   راجع إلى تشابه الفطرة البشرية وبعضها من لغة أخرى فما هو إال ةبعض األلفاظ من لغ

 ,إنما هو التشابُهُ في التركيب بين هذه اللغات –توالد لغة من لغة أو لغات من لغةفي  –وإن الحكم الفصل

أو ة, فليس من لغة قديمة في الجزيرة العربي ,فصحى يميّزانهاوالتركيُب وحركات اإلعراب في العربية ال

يتضح أن تسمية لغات هذه المناطق مما سبق  ,ىفي بالد الهالل الخصيب كلّها تشبه بهما العربية الفصح

 ..!قول ال أصل له .. باللغات السامية 

 :لم ينزل  بالعربية.. القرآن 

 وقبل التدليل, ىوهي هنا العربية الفصح ,لم ينزل بلغة بشر ..إن القرآن الكريم :نقول... بعد الذي تقدَّم      

وهذا  ,قوة دليله أو تحليله أو تعليله يأتيان من –أيَّ رأي –الرأي وأهميّته قيمة الحّق أّن : على ذلك أقول

 :هي, آمل أن تكون مقنعة, ةستة أدلّ  –لي على تأكيد صّحته –العنوان الذي أوردته

, فقط ,هللا القادر على كل شيء العرَب قبل مئتي سنةها التي أْلهم –لم ينزل بالعربية الفصحىالقرآن - 1

القرآن ألن , مرئ القيس, سبقه المهلهل ابن ربيعةا: فجاء زخم انصبابها على يدي الشاعر– قبل اإلسالم

فكالُمهُ تعالى قديم قدَما  ال , قِدََمه الذي ال حدودَ له..  فات هللا قديمةٌ وصه, وكالم هللا إحدى صفات, كالم هللا

 ث ؟فهل ينزل القديم بالحاد, حدودَ له
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 ؛وهللا جّل وعال كامل, أو في أيَّ مجال هو غير كاملة, في الفكر أو في اللغه يستعين بغير إن الذي- 2

وإن كانت الفصحى التي ألهمها هللا , يستحيل أن يستعين بلغة ما من اللغات التي يتداولها البشر.. ولذا 

 .عرب الحجاز: أي, الجزيرة العربيةتعالى القدير عرَب شمال 

أو ة, إذا اختلف اللغويون أو النحويون على صوت كلمه, ألن: حّجةٌ على فصحى العربية القرآنفصحى - 3

ألن فصحى  ؛القول الفصل فما يَِردُ فيها هو ,القرآنرجعوا إلى فصحى  افي سياقها, أو إعرابها, معناه

من تسعين بالمئة  جمع منها أكثرمن حيث أنه لم ي.. ناقصة : أّما فصحى العربية فناقصةة, كامل القرآن

ها في كتابي السابقألسباب أوردت%( 21)
13

فال يبلغ شيء على , بفطرته ناقص, ومن حيث أن اإلنسان, 

 .كالم هللا تعالى القرآنيديه الكمال الذي بلغته فصحى 

 لم تكن معروفة في العربية الفصحىمن مئتي كلمة وعبارة  نََزل فيه أكثر, عندما نََزلَ القرآن  -4

إال أن يستعيرها ) بألفاظ ليست من تلك اللغةفهل الذي يكتب بلغة ما يأتي  ,(القرآنالمعاجم من  واستفادتها)

بألفاظ من طريق االشتقاق, أو  يأتي   قد  ولكن ,( عن االستعارة من لغات البشروتنزه هللا ..من لغة أخرى

من هذه األلفاظ التي لم و, لغته عن العربيةوفي ه, مستقّل في نزولالقرآن  ..فإذن ,تطور معاني الكلمات

لم تكن هذه الكلمات  ...سّجيل  –أبابيل -إستبرق –زرابيّ  –ِعضين –ىِضيز :العربيةتكن معروفة ب

 ... ومثلُها كثير ,ةمعروفة في العربي

﴾, إذا َوقَب ما معنى﴿ ومن شّر غاسقٍ  –من جهة أخرىو –بل- 5
14
 َوقََب ؟: وما معنى ,الغاسق :ما معنى ,

ومن المتشابه الذي  –أصال   –القرآنألنهما من فصحى  ؛على تفسير لهما نالمفسرو فقالمعروف أنه لم يت

ال يقل  ومثلهما ما ,ثيره الموحي على القلوب والعقولوتأه, ّسون بوقعِ وإنما البشر يح, ال يعلم حقيقته إال هللا

 ...عن مئة آية 

زاعما  أن بعض األلفاظ غير ( لمعّرب والدخيلا) :في كتابه, الجواليقيّ وإن ما أورده أبو منصور -  

!!. لها من اللغات األخرى  خذا  آ, القرآنللعرب قد عّربها القرآن غير المعروفة قبل نزول : أي, العربية

فما جاء به مما لم يكن في  ,نزل بالعربيةالقرآن ولكنه خطأ راجع إلى تصورهم أن , خطأ قبيح وهذا

مع أن  ...كالفارسية والرومية والهندية أخذهُ من اللغات األخرى -ي ظنهمف–القرآن ف ..ربية الفصحىالع

إذن  فكيف, تعالى للبشر أجمعين وسابق على خْلِقهِ , كّل اللغات سابق على-كما وّضحنا –كالم هللا تعالى

!! انقالب السبب و, غاية العجبفهمهم هذا فهم في   أيستعير من المخلوق؟ إن–آلخالق -يستعير من لغاتهم؟

أول من كتب في  -فالجواليقي, هادوأُغلق باب االجت, بعد أن دخلوا عصور االنحطاط وسببه أنهم قالوا هذا 

لم تكن معروفة في العربية و, الحّق أن األلفاظ التي وردت في القرآن..!  -ه451ذا الموضوع توفَّي سنةه

 .كالمه القديم قدََمهُ  ,م هللامن كال, هي ألفاظ قرآنية -آَن نزوله -الفصحى

                                                             
 .134 -128رؤى  نحوية, السابق, ص  - 13

 
 5: الفلق - 14



10 
 

 ,وقع على ألسنتهم ألفاظ مما هي ,وأخذوا يتكلمون اللغات, الخالق بعد أن خلقهم هللا ولكن البشر     

, تا  ومعنى  صو, بين لغة ولغات أخرى, في بعض األلفاظكما يقع من تماثل أو تقارب  ,من كالم هللا, أصال  

دون أن يكون ذلك عن طريق التالقي , قديما  وحديثا  , ه لغة في الدنياتخلو من مما ال, أو صوتا  بال معنى  

تالط بين الشعوب أو ث اخعندما يحد ,أحيانا  , أو عن طريق االقتراض اللغوّي الذي يقع, بين هذه اللغات

بير بين ولكن هذا االقتراض ال يحجب الوجه األول الذي يتّم عن طريق القاسم المشترك الك ,بين الثقافات

 .وطرائق تصويت البشر ألصوات لغاتهم, طباع البشر

 

 :الكريمالقرآن في  المعاني الثواني

ال  ,وأنه نزل بكالمه, كالم هللا العلّي القديرالقرآن بعد كّل المقدّمات السابقة التي ترادفت لتؤّكد أن      

تحت  نتناوله , (في هذا البحث يسوهو الموضوع الرئ) ,األخير نتناول هذا العنوان ...بكالم بشر 

 :عنوانين

 :هي, ةنقدّم عليها ثالثة أمثل ,الثواني المعاني :والثاني, كتابة القرآن: األول

 :كتابــــة القـــرآن :أوال         

, وحَسَب ضرورات تعليم العقيدة, المناسباتحَسَب الحوادث و -منّجما   –نزل.. الكريم القرآنمعلوم أن      

صلى  –يقول للرسول المهدّي من ربه: موضعها -عليه السالم –ا نزلت آية أو آيات يعيّن جبريلوكان كلم

بعد أن يُقضى  -ملسو هيلع هللا ىلص –وكان الرسول الحكيم المعصوم, وبعد آية كذا, ضعها في سورة كذا :-هللا عليه وسلم

, اتيوفي موقعها من حيث اآل, ةحيُث السورمن , في مكانها, يأمر كتـَبـَةَ الوحي أن يضعوها.. إليه وحيُها

فقد كانت .. وألن الكتبة ال يتساوون في إتقان اإلمالء, في كل مرة ثالثة أو أكثر, وغالباّ يكون كتبة الوحي

وقبل أن ينتقل الرسول , وفي جمالية الخط ,وخاّصة  حروف العلّة, تقع بعض الفروق في نوع الحروف

اليوَم أكملُت  ﴿:وهي, يةآإلى الرفيق األعلى نزلت قبل ذلك بحوالَْي ستة أشهر آخر  -ملسو هيلع هللا ىلص –الحكيم المعصوم

﴾لكم دينَكم
15

صلى  –مع رسولنا الحكيم المعصومالقرآن تدارس , الروح القُدُس: ورافق ذلك أن جبريل, 

ي من ربّه والموَحى إليه من ربه وكان الرسول المهد ,في هذه السنة األخيرة, ةللمرة الثاني -هللا عليه وسلم

حَسَب  السور: القرآنيب تلمراجعة تر, من ثالثة أو أكثر ْلهام يكلّف في كل مرة هيئةوْحَي كالم ووحي إ

بهداية ربه  –ألن الرسول المعصوم؛ أيضا  , حسب ترتيبها التوقيفي واآليات في السور, بها التوقيفيترتي

قد خّصص للقرآن وعاء  ُمْحكما  يُقفل   -ملسو هيلع هللا ىلص –كان.. وإذن ,منّجما   لهوالى نزوسيتالقرآن كان يعلم أن  -له

, أمر بوضعه فيه القرآنكلما نزل شيء من  -ملسو هيلع هللا ىلص –وكان ,(لنفترْض أنه صندوق أو كالصندوق و) ويفتح

أربعة  من ربه وفي هذه العْرضة األخيرة كلّف الرسول المهديّ  ,فس الموضع الذي عيّنه الروح القدسبن

فالقرآن مجموع , وليس لجمع القرآن ,فحْسبُ  ,لمراجعة الترتيب) لمراجعة الترتيب, كلُّهم من األنصار
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وقد كان كذلك ,أنه على الصورة الكاملة للترتيبو, (كما أسلفنا القول, كلّه
1 

تُوفَّي الرسول الحكيم  ..وإذن, 

 ..!!سورا  وآيات الكريم مرتٌّب ترتيبا  كامال  القرآن و -ملسو هيلع هللا ىلص -عصوم المهدي من ربهالم

ه سائر الخلق في ؤويقر, طالب الشريعة في الجامعات هؤويقر, كل ما قرأناه في المدارس. .وإذن     

 ط,إنما هو كالم خرابي ؛ة بجمعهكلف لجن -رضي هللا عنه –وأن أبا بكر, كان مفّرقا  القرآن بأن , الكتب

تردّد الببغاوات كالم  كما, المتطاولة خالل العصور, ردّدها الناس, مكذوبة( أخبار) يعتمد على أحاديث

م, الناس ﴾لهم قلوٌب ال يفقهون بها ﴿:أو تفكُّر أو تدبّر أو تبّصر, دون فهم أو تفهُّ
11
لماذا هذا الحكم  ,

لما ( وهو غير مرتّب) لو اجتمعت الجّن واإلنس على أن يحاولوا ترتيبه الكريم ألن القرآن.. م؟؟ ذلك الجاز

مشركين اإلتيان بمثل بصدد تحدّي ال, وهذا المعنى أورده الحّق تعالى ,ولما وجدوا لذلك سبيال  , ستطاعواا

ولو كان  ,ال يأتون بمثِلهِ , ِل هذا القرآنعلى أن يأتوا بمثالجنُّ ولئن اجتمعت اإلنُس : قل ﴿:قال, القرآن

﴾بعُضهم لبعٍض ظهيرا  
18
العظيم  -فليست محاولة إعادة ترتيب القرآن ,عالم الغيوب -صدق هللا العظيم -

  ..!!لذي يقع في طوق الجن واإلنسباألمر ا

, األعراف :لقد ورد الكالم عنه في أربع سور -عليه السالم -شعيبالنبي  الكالم عن: وْلنأخذْ مثال  سهال       

أنهم قادرون أن يعيدوا كل آية  ي يزعم أو من هؤالء الذين يزعمونفمن هذا الذ ,العنكبوت, الشعراء, وده

إن رّب .. أجلْ !! ويقولون شْينا  , وآيات؟؟؟ إنهم ليزعمون مْينا  , سورا  , إلى موضعها فيهالقرآن  من كالم 

حتى لو دخل السابقون جحر  -ننا أُّمةُ تقليدمن أ, وأُذّكركم بما بدأنا به.. َوْحدَهُ هو القادر على ذلكالقرآن 

 .وهللا المستعان!! لدخلناه ...هذا الجحر- ن منـّايعند المتغربن -أو دخل الغربيون.. ضّب خرب 

وكان  -أسلفنا كما -كان مجموعا  ومرتبا  .. القرآن على الحقيقة؟ الحقيقة أن , فما الذي قام به أبو بكر     

, لجنة نسخة عنهالكي تكتب , فاستأذن أبو بكر أن يأخذ هذه النسخة -رضي هللا عنها –محفوظا  عند عائشة

وهو , هذا كل ما قام به أبو بكر, أبو بكر النسخة األّم إلى عائشةأعاد  وبعد أن كتبوها ,يضعها في المسجد

 .بال شكّ , عمل جليل

وفضال   ,ا على درجة واحدة من إتقان الخطّ يكونومن أن كتبة الوحي لم  ..آنفا   ,ناهلبما ق كّربعد هذا نـُذ     

هللا بن  وعبد, اإلمام علي: منهم ,من الصحابة كتبوا مصاحف ألنفسهم شهورينمعن هذا فإن بعض ال

 وكان كلٌّ منهم يضع في ,رضي هللا عنهم جميعا   ,وزيد بن ثابت, هللا ابن َعْمٍر ابن العاص وعبد, مسعود

ُ .. ولذا, به مصحفه بعض التوضيحات الخاصة وهذا  ,ن من هؤالءيتبت بعض الكلمات القليلة على وجهكـ

للزمخشرّي  -الكّشاف -من الجزء الرابع من تفسير, بكلمات قليلة ذلك  ىفنمثّل عل, معلوم ومشهور

﴾أسرفوا على أنفسهم ﴿:كاآلتي
12

بالفتح والضم والكسر -همأنفس -قُرئت السين في, 
21
: والذي قال لوالديه ﴿,
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﴾أُّفٍ لكما
21

بغير تنوين بالفتح والكسر -أف -قرئت, 
22
﴾يضاعف له العذاب ﴿,

23
يُْضعفْ  -قرئت, 

24
 ,﴿ 

﴾بادَي الرأي
25

بادئ الرأي :قرئت, 
2 
﴾بسم هللا َمجراها وُمرساها ﴿ ,

21
ُمجريها وُمرسيها :وقرأ مجاهد ,

28
 ,

﴾قال سالمٌ , سالما   قالوا ﴿
22

سلمٌ  :قال, قالوا سلما  : قرئت, 
31
 . 

من , لهو راجع إلى ما أسلفنا ,انا  يأح, وفي الحرف, أحيانا  , الحركة في, ةإن هذا االختالف في القراء     

وراجعة , والمدّونين مصاحف ألنفسهم, ما بين كتبة الوحي, ةواختالف مهارة الكتب, اختالف الخطوط

بعمل   -رضي هللا عنه -فّانعثمان ابن ع -الثالثقام الخليفة الراشد , ولكن ؛أيضا  إلى اختالف اللهجات

 ما أقره ولم يبَق إال ,حركاتاختالف ال وأنهى كثيرا  من, المتنّوع  لخطأنهى الخالف في ا ..جدّا   عظيم

, ةلجنة من ثالثة صحاب –لقد شكل الخليفة عثمان, من جهة القراءات السبع, الرسول المهدّي من ربه

وأن تلقيَه في , أن تقوم بوضع موسى في التابوت -معليه السال -ا ألهم أّم موسىكم) ن ثابتزيد اب –رأسهم 

أبقى الخليفة عثمان .. بعد ذلك ,(لها  -النفسيّ  –لوال وحُي هللا ا تصّرف ال تجازف به أّم بابنهاوهذ ,اليمّ 

ولم يعُدْ , م الخالفحس وبذلك, ىوستّا  وّزعها على الواليات اإلسالمية األخر, واحدة في المدينة المنّورة

تخفيفا  على  -ملسو هيلع هللا ىلص -إال على مستوى اللهجات السبع التي أقّرها رسولنا الحكيم المعصومالقرآن خالف في 

وما زاد عليها من ) التي يشّق عليهم القراءة بغيرها بلهجتهم يقرؤوالكي يتمّكن كل قوم أن , الناس

, ولذا فبعض القراءات أقوى من بعض, (الصحة الشرعية  من جهةت فهو صحيح من جهة اللغة ال ءاالقرا

وال  ,غرب العربية في المالمعتمد -ورش –وقراءة, عتمدة في المشرق العربيّ الم -حفص–وأقواها قراءة 

باإلذاعة , راءة بالقراءات األخرى على المألولكن أرى أن الق ,بقراءة أخرى -لذاته -اد أن يقرأيمنع من أر

في اليوم من اإلذاعة , مرارا   بعد أن ألف الناس الفصحى بفضل سماعها, الناس مما يشّوش زأو التلفا

أما تعليم  -وإما قراءة ورش, فصحإما قراءة  –ألفوا أن دوبع ,ولو من خالل نشرات األخبار, لفازوالت

حتى ال يندثر , واجبا   كنيإن لم , ومندوب, المتخّصصة فأمر مشروع   في دور العلم, خرىالقراءات األ

 .وهللا أعلم ,هذا العلم

 :مثال   ،الكتابة، في القرآن الكريم المعاني الثواني : ا  ثاني  

 : مت سقة مع عدلهم يئة هللا  -1

﴾ويعذُّب من يشاءُ , يغفُر لمن يشاءُ , قَ لممن خ رٌ شببل أنتم  ﴿:لليهود والنصارى يقول هللا تعالى     
31

 ,

﴾حسنة  يضاعْفها وإن تكُ , ال يظلُم ِمثقاَل ذّرةٍ إّن هللاَ  ﴿:تعالىفكيف يتفق هذا مع قوله 
32
ظاهر الكالم أن  ,

                                                             
 11: األحقاف - 21
  4/31الكشاف,  - 22
 21: هود - 23
   2/2الكشاف,  - 24
 21: هود - 25
   3/ 2الكشاف -  2
 41: هود - 21
 314/ 2الكشاف,  - 28
 2 : هود - 22
 8 3/ 2الكشاف,  - 31
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من سورة , ولكن هذا الظاهر يتعارض مع قوله تعالى السابق, ةئة مطلقيبمش يغفر ويعذّب -تنّزهَ  –هللا

يغفر لمن  -عّز وجلّ  -فهو, لهمتّسقة مع عد -سبحانه –جليته أن مشيئة هللا -يّة األمر؟فما جل..! النساء

بمشيئته القائمة على , فعالهأ ببسب, بمن يستحّق العقا ويعذّب, بمشيئته المتسقة مع عدله ,يستحّق المغفرة

أن  :األول: العتبارين أتي في كالم هللا الحكيم العزيزي...( ءايغفر لمن يش:) ولكن مثل هذا التعبير, عدله

حتى األنبياء قبل ) وتقّل عند بعضهم اآلخر, كثر عند بعضهمقد ت, عون في أخطاءيق -كّل الناس –الناس

ر الصياغة يجعل هللا العليم القد.. ولهذا ؛(ولكنها ليست مما يثلم المروءة, نادرة فهم يالمسون أخطاء  , ةالنبو

 .غير حاسب حسابا  لمشيئة هللا , حتى ال يعتمد أحد على عمله, ةعامّ 

 أما السيئات ,عَشرة أضعاف -كحدّ أدنى -الحسنات هما اللذان يضاعفان أن عدل هللا ومشيئته: مر الثانياأل

, عنهم أحسَن ما عملوا ﴿ أولئك الذين نتقبلُ :ولذلك هللا تعالى يقول ,يء إال مثل إساءتهفال يُجزى المس

في أصحاِب الجنِة﴾, عن سيّئاتهمونتجاوُز 
33
نجا إال  الميتجاوز هللا الرحيم عن السيئات  لو لم.. إذن ,

, هذا المعنى ثم ,لتي ال تؤخذ على ظاهرهااالقرآن هذا من المعاني الثواني في .. وإذن ,وقلّة معهم, األنبياء

...( يغفر:) لما وجدنا تفسيرا  لهذه اآلية األولى نزل باللغة العربية الفصحىالقرآن له تثبت أْنه لو أن وأمثا

, ةومعنى بعض عباراته وآياته عما في العربي, ى بعض أْلفاظهيختلف معن ألن القرآن وهو كالم هللا القديم

لكي تقوم , على ِغرار كثير من ألفاظه, جزيرةأْلهمها هللا القدير عرب شمال ال, ربية خادمة للقرآنفالع

وهذا العدل نلتمسه في  ,يمان بأن هللا عادل عدال  مطلقا  واإل, مع بقاء مواضع فيه يفّسرها السياق, بخدمته

 ...باستعمال العقول الذكية البارئة من الهوى التي جعلها هللا قادرة على ذلك, وكلّيّاتهالقرآن  آيات

 :واألمُر واإلرادة ُمن هللا تعالى -ملسو هيلع هللا ىلص -المصطفى لالرمُي من الرسو- 2

﴿ فلم :بدرٍ  بعد هزيمة المشركين في معركة, نعن الرسول المصطفى والمسلمي -جّل وعال –قال هللا     

﴾ولكن هللاَ رمى , إذْ رميت, وما رَمْيتَ . ولكّن هللاَ قتلهم, تقتلوهم
34
إذا أُِخذ على ظاهره ال , كالمالهذا  ,

ُ  -واقعيّا   -وهم, قد قتل المشركين العزيز  كيف يكون هللا ..يستقيم أن هللا : الجواب؟ تلوا بسيوف المسلمينــقـ

وفي , فخارت عزائمهم, فانكسرت معنوياتهم, قـُلوب المشركينالعزيز القدير هو الذي ألقى الرعب في 

 إذْ يوحي ربك إلى المالئكةِ  ﴿:قال تعالى, فعلت معنوياتهم, منواأن يُثبّتوا الذين آ المالئكةأمر هللا المقابل 

واضربوا , األعناقفاضربوا فوق , لذين كفروا الرْعبَ قي في قلوب اسأُلْ . فثبّتوا الذين أمنوا, أنّي معكم

منهم كلَّ بناٍن﴾
35
, هزم خالد ابن الوليد الروم: , أو(وقول هللا فوق قولنا ) :وهذا فيه شيء من الشبه بقولنا ,

لكن هذا  ,الجيش المسلم الذي قتلهم بسيوفههم  -عمليا   -مع أن الذين هزموا الروم ,في معركة اليرموك

 ,بسيوفهم المشركينوالمسلمون قتلوا , ةالذي أحسن إدارة المعرك لوال هذا القائد الفذّ , ةه الهزيمالقتل وهذ

                                                                                                                                                                                              
 18: المائدة - 31
 41: النساء - 32
  1: األحقاف - 33
 11: األنفال - 34
 11: األنفال - 35
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وألقى  ,لوال أن هللا القدير ألقى الرعب في قلوب المشركين, كّل ذلك لم يكن, ولكن ..في معركة بدر, حقّا  

ومثل هذا قوله تعالى  ,وإرادتهحقيقة النصر هي عائدة إلى أمر هللا تعالى .. إذن ,التثبيت في قلوب المؤمنين

كيف يرمي الرسول ! تناقض..  اهذ  إذ رميت؟, وما رميت :فكيف يتفق, ...(وما رميتَ ): السابق

ولكن رميه لن يقتل المشركين لوال إرادة هللا  ,الرسول رمى.. نفسه ال يرمي؟ أجلْ وفي الوقت , المعصوم

 ,على الظاهرهللا القدير لم يرم ِ .. وإذن! لرسول والمسلمينوتقويته لمعنويات ا, بخذالنه المشركين, القدير

من , ولكن, ن خالل فهمنا للغة العربيةال تتضح م, ونكتة أخرى ,-تعّظمَ  -ولكّن التسديد والتوفيق كان منه

 ؛لخإ ...ال بلكمة وال برمح وال بسيف, عادة  , أن الرسول المعصوم ال يرمي: وهي, خالل تفّهمنا للقرآن

, ركةبسبب دعائه قبل المع, وأيّده ربّه وقوى عزيمته, ألنه القائد العظيم الذي أحسن إدارة المعركة, ولكن

, ألنهم على الحقّ , نوينتصر فيه المسلم  لى الوجه الذيُمصّرف األمور ع, وبإرادة هللا العزيز الحكيم

, فقاتل في سبيل هللا ﴿:هلل العليم الخبير يقول لرسولهفا.. وأكثر من ذلك ,هو الذي رمى فأصمى -ملسو هيلع هللا ىلص –فكأنه

﴾وحّرض المؤمنين, ال تكلَُّف إال نفسك
3 
فقد كان , يقاتل بنفسه ال -كما سبق القول -والرسول المعصوم ,

لو كان الكالم على ف, بكفاءة رسول نبيّ , لمعركةيدير ا -ملسو هيلع هللا ىلص -وإنما كان ,ويحيط به الحرس يُبنى له عريش

, لكن الكالم ؛وأول من يخوض غمار الحرب, يبارز لكان المعصوم أّول من, في العربية الفصحى وجهه

وْلتكن معنوياتك في , كـُْن شجاعا  غايةَ الشجاعة: ووجهه هو ,بكالم هللا العزيز الحكيم وجههعلى , بالتأكيد

د وعلّو من شجاعة القائ, بالدرجة األولى, وإنما يأتي -فحْسبُ  -ألن النصر ال يأتي من المقاتلين, القمة

 دون الرسول الحكيم المعصوم -طعبالق -وهو وهكذا كان خالد ابن الوليد ,معنوياته وُحْسن إدارته

وكل ), ولم يُِهـِْن ولم يَُهنْ  ,ولم يُضَربْ , لم يَضِربْ  -لرسول الحكيم المعصوممن المؤّكد أن او... بمراحلَ 

أُحد هو كذب ومْين وأنه ُجِرح في, و في مكة المكرمةوهو يدع, قيل بأنه ُضِرب وأُهين ما
31
. 

 :هللا العادل للمكذبيـن بآياته هو تركُهم وم يئتـَهم معنى استدراجُ   - 3  

ذبوا بآياتنا سنْستدرجهم من والذين ك ﴿:قول هللا تعالى فكيف نفّسر, نزل بالعربيةالقرآن لو أّن : أقول     

﴾إن كيدي َمتينُ . وأملي لهمن, ال يعلمو حيث
38
الرحيم  الرحمن –آهلل ,ومثلها عشرات العبارات واآليات ,

َك أحدا  وال يظلم َربّ  ﴿:وأين قوله تعالى ؟..إذن, ثم يعذّب ؟ فأين عدْله.. ملي ثم يُ  ...يستدرج أ –الغفٌو الودود

﴾
32
. 

..  غير معانيها في العربيةالقرآن في  – والكيد –واإلمالء –االستدراج –ال تفسيَر لذلك إال أن معنى     

, في اللغة, االستدراجأن  ..ألن المعنى في العربية الفصحى ؛تنّزه عن ذلك –فالظلم واقع من هللا –وإال 

هُ أن لديهم موهميِنَ, ةصابون استدرجوا رجل أعمال إلى أحد أطراف المدينالنّ : يقول الناس ,ذميمة  صفة

                                                             
 84: النساء -  3
 (.فنّدُت فيه كل تلك األخبار الكاذبة, لما يُطبعْ  -العصمتان: لي كتاب من اثنْي عَشَر جزءا  عنوانه)  - 31
 182: األعراف - 38
 42: الكهف - 32
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أيشتري أم ال : ْرضها عليهويشعرونه أنه حّر بعد ع, وأنهم يخصونه بعرضها عليه, أرضا  ذاَت ثمن طريّ 

والذوا , ركوه في الخالءوت ,وما معه من نقود, سلبوه سيارته. .وعندما أوصلوه إلى مكان خال ٍ, يشتري

, ومعناها في القرآن, العربيةهو غير معناها في القرآن في , هذه الكلمات الثالث معنى .. إذن... بالفـِرار 

لهم عقوال  تدرك الحّق جعلُت : يقول -هللا تعالى أي -ألني) ,عملون ما يشاؤونسنتركهم ي: سنستدرجهم : هو

وأنزلُت  -معظَمهُ  -سها بأن الحالل بيّن والحرام بيّنال يندّ عن إحساوفطرا  سليمة  -معظَمـهُ  –من الباطل

﴾قد تبيَّن الّرشدُ من الغيّ  ,ال إكراه َفي الدين ف﴿, فيه البيان لكّل شيء, قرآنا  عليهم 
41
 فحرية االختيار ,

﴾الحقُّ من ربِّكم فمن شاء فْليُْؤمْن ومن شاء فْليكفُرْ  وقُلِ  ﴿:مكفولة في اإلسالم
41
تمضي : أملي لهم.. ثم ,

 ..وفي القوانين ,للكون والبشر -سبحانه –ارد في القوانين التي وضعها هللاكما هو وو, حياتهم كما يشاؤون

فمن وّرط نفسه بالشّر  ,واجتناب الشرّ , فأمر البشر باتّباع الخير -صلْينأ –عل في األرض الخير والشرّ ج

: دي وكي ,عد هللا تعالى له وبأمره ومشيئتهبو, ةيدخل الجن ومن فعل الخيرات.. وهو يحاسب عليه, فبفعله

وكلٌّ  ,والكافرون يدخلون النار, نةفالمؤمنون يدخلون الج -في القرآن –قضائي الذي بيّنتُه كما سبق

﴾وما أنا بظالم ٍللعبيد, ما يُبدُّل القول لديّ  ﴿:ن شرٌّ فشّرا  إو, فخيرا   ْن خيرٌ إ: يحاسب على عمله
42

ومن , 

/ ون بالعواقبأو يهتمّ  وال يقدّرون, ّرون على اتباع أهوائهم وشهواتهميص حيثمن : ال يعلمون حيثُ 

﴾يشعرونوإْن يهلكون إالّ أنفسهم وما  .وينأْون عنه, وهم ينهْون عنه ﴿:فيهلكون أنفسهم
43
لو : وهنا أقول ,

فما ذنب  (من حيث ُال يعلمون( لعبارة لما وجدنا تفسيرا  معقوال  .. يمال بكالم هللا القد نزل بالعربيةالقرآن أن 

عدم  وإنما هو, ليس عدم علم -في كالم هللا تعالىكما  –لوال أن األمر علم أن يُعذّ ب؟؟ وال ي, الذي يجهل

وهللا  ...ومثل هذه اآلية عشرات اآليات ,  حقّا  وعدال   يكون العقاب.. وبهذا ,وتقدير لها, اهتمام للعواقب

﴾يهدي هللاُ لنوره من يشاء ﴿قّ تعالى الهادي إلى الح
44
. 

 :(1)احتراس -  

قرآنا   إنّا أنزلناه ﴿:وكيف تفّسر قول هللا تعالى: ردّا  على تفسيراتي بالمعاني الثواني السابقة, يقالقد      

﴾عربيّا  لعلكم تعقلون
45
وإن لم  ,الفصيح البليغ: في لغة العرب هو اأصله( عربي) أن كلمة : والجواب ,

وإن , كان فصيحا   إذا ..ورجل ُمْعرب" :لسان العرب ي معجمجاء ف, الفصيح من هذا الجنس العربييكن 

وفي حديث : وأيضا   ,يُفصح: أي, لسانُهُ .. ما في قلبهع فإنما كان يُعرب: وأيضا  , النسب كان عجميّ 

وأعرب  ,أعربَ : لكالميقال للرجل الذي أفصح با.. من هنا, أوضحهم وأبينهم: أي: هم أحسابا  أعرب :السفينة

تطّور من  –إنما هو معنى  متأخر بُّس هذا المعنى باإلنسان العربيتل.. ذن , إ"..ح بهاأفص: أي, بحجته

                                                             
  25: البقرة - 41
 22: الكهف - 41
 22: ق - 42
  2: األنعام - 43
 35: النور - 44
 2: يوسف - 45
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هم هذا الجنس العربي, م, يفي القد ةفي هذه اللغ ةوالبالغ ةرفوا بالفصاحألن الذين عُ ؛ األصليالمعنى 

 ,إلى عشرة معانٍ .. تحمل معنيين  شّك أن كثيرا  من األلفاظوال  ,فتولّد من المعنى األول هنا المعنى الثاني

بعُضها , عالقٍة معروفة في قوانين تطور معاني األلفاظ :ما بين هذه المعاني بعُضها تولد من بعض لعالقةٍ 

 .ةوبعُضها سلبي, ةعالقات إيجابي
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1
. 

 :(2)احتراس - 

امرئ أن يُفّسر الكلمة  فلكلّ ن, القرآيؤدي إلى فوضى معاني األلفاظ في .. إن هذا :أيضا  , قد يقول قائل     

ضابطا  نحتكم إليه فَنـجـيب بأن هاهنا  !مختلف عن معناها في العربية القرآن مدّعيا  أن معناها في ه, على هوا

ى يبق ..ثمّ , آية في القرآن لكلمة التي ترد في عبارة أوفا ,(ها تقوم على ضوابط تمنع الفوضىوأمور الحياة كلُّ ) 

كما يُفهم العدُل  –ظلمإلى معنى ال وال يخرج  –القرآنالعاّم في  العدل اآلية ال يخرج على معناها في

بضوابط و ,الفطرة وبوعي.. هم من العقل البصير البارئ من الهوىويف, وكلّيّاتهالقرآن أصول  من والظلمُ 

وبين  ,في القرآن فهي ال خالف بينها.. بية الفصحىمن معناها في العر والظلميفهم العدل   كما الواقع الماديّ 

ال الجزيرة عرب َشم –أْلهمَ  –عندما,  القدير العليم الخبيرهللا  ألن بل ؛نزل بالعربيةالقرآن ال ألن ) ,العربية

أن  إالّ ما أراد هللا ,القرآنمعانيها في  على ِغرار العاّمة كلماتها هذه العربية الفصحى جعل معانَي معظم 

عربية شمال  :نيها في العربية الفصحىعن معا مختلفا  .. فيجعل معانيـَها في بعض المواطن, يستأثر به

 .الجزيرة

إال ما أراد الحّق أن يكون  ,لتراكيب القرآن التراكيب في العربية مماثلةعظم فم: ومثل الكلمات التراكيب     

ا كم ,عن العدل إلى الظلم.. في سياقها القرآنّي  افيخرج معناه نالقرآفي  أّما الكلمة التي ترد, القرآنخاّصا  ب

لها  ختاريُ .. ندئٍذ وع ,عن معناها في العربية -قطعا   –يختلفالقرآن فمعناها في , يُفهم معناها في العربية

وهللا , نفا  آكما فعلنا  –مع البشر, ومع الكون كله –سبحانه –المعنى الذي يعيدها إلى أن تستقيم مع عدل هللا

 .تعالى أعلم

  :خاتمة

تسعين بالمئة  –ن التقاءهما علىأو, ةغير فصحى العربيالقرآن يتبين لنا أّن فصحى .. تقدّم ما  من كلّ      

ى ضّم بعضها إلى بعض في عل القرآنبعِضها إلى بعض في  مع تَفّوق ضّم الكلمات) الكلماتمن  –%( 21)

لما ة, ال يعني أنهما لغة واحد, ك في التراكيبهما على مثل ذلؤواْلتقا ( ..على مستوى التفّوق المعجز العربية

كثيرة  فثَّمةَ كلمات وآيات ..ولذا ة, عن فصحى العربيالقرآن مّيز فصحى أوردناه من أسباب وفروق بينهما ت

المتشابه الذي  ألنها منة, ال يفهم معناها إال عند تفسيرها بمعاٍن غير معانيها في العربيالكريم القرآن في 

الثواني التي تحتاج إلى  فيه الكثير من المعاني القرآن الكريمف, القرآن اللغة العربية ذات البيانيفارق فيه 

ال حسب معانيها في اللغة  ,حَسَب معانيها في القرآن, ويفّسرونها فيُبرزونها, يّطرحون التقليد, مجدّدين

 .وهللا تعالى أعلم ,العربية

                                                             
 .م2113دار البيرق,  -عمان -35 -32بعض ما حّطأه اللغويون وهو صواب, ص -عودة هللا القيسي: قوانين تطّور األلفاظ في كتابي وقد أوردُت  - 1
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                             ================== 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 بين البالغة واألسلوبية

 

 

 الشاويش دمحم غالب. د. أ

 كلية اآلداب/ قسم اللغة العربية/ أستاذ البالغة

 جامعة الطفيلة التقنية

 

 :مقدمة

, مر بمراحل مختلفة حتى اكتمل نضجه, من المعلوم أن علم البالغة العربية من العلوم اإلسالمية     

وعلم البيان وعلم , علم المعاني :مستقال له قواعده وقوانينه, فهو يحتوي على علوم ثالثةوأصبح علما 

 .البديع

قبل ظهور اإلسالم بقرن ونصف  ,لقد كانت البالغة العربية ضاربة جذورها في العصر الجاهلي     

مجالس واألندية, الحيث كانت أوليات البحث في البالغة العربية تنحصر في مناظرات الشعراء في , تقريبا

هذا على ذاك, وهكذافيفضل  ,اقد النابغة الذبياني يحكم بينهموكان الن, وفي أسواق العرب
 
. 

هو أن , إلى أعلى درجات الفصاحة والبالغةكبر دليل على أن العرب في الجاهلية قد وصلوا وأ     

في بالغته وفصاحته  إلى معارضة القرآن -ملسو هيلع هللا ىلص -كانت بيانية, حيث دعاهم الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -معجزة الرسول

قال  ,الكريم بأن يأتوا بسورة من مثله ومن هنا تحداهم القرآن, ووقفوا أمامه عاجزين, فلم يستطيعوا

 .32اآلية :البقرة ﴿ فَأْتُوا بِسُوَرةٍ ِمْن ِمثِْلِه ﴾:تعالى

يث ظهر في الربع الثاني من ح ,ي ميدان الفكر واألدبوضوع جديد ففهو مة, أما األسلوب واألسلوبي     

 تلميذ فرديناند دي سوسير ,(م491  -681  )على يد شارل بالي وهو سويسري ,العشرينالقرن 

داثة التي أساءت أن األسلوب واألسلوبية هي وليدة الح ,, وال يختلف اثنان(م2 4  -611 ) (سويسري)

يات القرآنية في تأويلها الفاسداآل كما أساءت إلى بعض ,للتصور اإليماني
3
. 

دون , بالقبول واالستحسانلغرب العلماني يتلقى ما يأتيه من ا, أن بعض أدباء العرب ,ومما يؤسف له     

 . ونترك ما هو شر عندهم, فاألصل أن نأخذ خير ما عندهم, يصتدقيق وتمح

                                                             
 .  ص: , وانظر البالغة تطور وتاريخ   ص: انظر في تاريخ البالغة العربية -  
 . 98ص: انظر األسلوب دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية - 3
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وال على تعريف , ألسلوبيتفقوا على تعريف اأن أصحابها لم , ومما يؤخذ على األسلوب واألسلوبية     

فليس هناك تعريف واحد لألسلوب يتمتع بالقدرة الكاملة على  :"يقول الدكتور صالح فضلاألسلوبية, 

"وال نظرية يجمع عليها الدارسون في تناوله, اإلقناع 
 
تصل , ثم يذكر أن مجموع التعريفات لألسلوب, 

,إلى نيف وثالثين تعريفا
3
 .ن أكثرإن لم يك 

 :فنذكر منها على سبيل المثال, فقد تعددت تعريفاتها, وأما األسلوبية فلم تكن أحسن حظا من األسلوب     

(لبالغة, ونفي لها في نفس الوقتاألسلوبية امتداد ل)  -
2
. 

وعن سائر أصناف , بحث عما يتميز به الكالم الفني عن بقية مستويات الخطاب أوال األسلوبية)  -

(سانية ثانياالفنون اإلن
9
. 

(األسلوبية وصف للنص األدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانيات ) -
1
. 

(ة تعّرف بأنها منهج لسانياألسلوبي) -
8
. 

, مراقبة الباعثعلم يهدف إلى الكشف عن العناصر المميزة التي بها يستطيع المؤلف األسلوبية )  -

أن يفرض على المتقبل, وجهة نظره في والتي بها يستطيع أيضا , حرية اإلدراك لدى القارئ المتقبل

(الفهم واإلدراك
1
. 

علم لساني يعنى بدراسة مجال التصرف في :" ويعرف الدكتور عبد السالم المسدي األسلوبية بأنها -

"د البنيوية النتظام جهاز اللغةحدود القواع
6
. 

(والرؤية فكر, األسلوبية رؤية ) -
4
. 

, لم يتفقوا على تعريف األسلوب واألسلوبية العرب,أدباء ونقاد الغرب ومعهم حداثيو  وهكذا نجد أن     

لقواعد اللغات  -لغة القرآن الكريم –فكيف نخضع اللغة العربية, وأدبنا غير أدبهم, ير لغتهموبما أن لغتنا غ

 األجنبية؟

على معانيه والوقوف , الكريمحيث ثبت عجز هذه اللغات عن ترجمة القرآن , إن هذا المنزلق لخطير     

نثرا : للغات مع العلم أن أدبنافكيف نخضع أدب اللغة العربية لقواعد آداب تلك ا وبناء على ذلك, بدقة

ط ارتباطا وثيقا بمفهومات ؛ ألنه قد ارتبل هو أدب للشعوب ولإلنسانية كلهاب, هو أدب رسالة, وشعرا

وقواعد فكرية أصلية, ربانية
  
. 

                                                             
 . 6ص: وإجراءاته علم األسلوب مبادئه -  
 .4  ص: انظر السابق - 3
 . 13ص: األسلوبية واألسلوب, المسدي - 2
 (.أمريكي/ تعريف جاكبسون)  21ص: السابق - 9
 (.تعريف ميشيل آريفاي )  96ص : السابق - 1
 ( .تعريف دوالس )  96ص: السابق - 8
 (.تعريف ريفاتار )  94ص : السابق - 1
 . 18ص: السابق - 6
األسلوب واألسلوبية بين العلمانية واألدب : م, وانظر 3  3, مركز اإلنماء الحضاري, 92 ص : األسلوبية وتحليل الخطاب, منذر عياشي - 4

 .14 ص : الملتزم باإلسالم, النحوي
 .األسلوب واألسلوبية بين العلمانية واألدب الملتزم باإلسالم: انظر -   



 2 

, فتنطلق من فكر أصحابها العلماني المنحرة, ألسلوبية كغيرها من المذاهب األدبية الغربيكما أن ا     

كالبيئة , هوعن أي شيء خارج عن( المؤلف) وتعزله عن صاحبه, طفهي تركز على دراسة النص فق

 .ومناسبة النص وغيرها, فوالظرو

, ةيعزلون الحياة الدنيا عن الحياة اآلخر, العلمانيونإن األسلوبية بهذا المفهوم الذي أراده لها أصحابها      

: بل هما حياتان متصلتان, ةوهذا التصور ال يتفق مع تصورنا في األدب الذي ال يفصل الدنيا عن اآلخر

 . للحساب :والثانية, لالختبار: األولى

من النخيل, وكل أما في التراث العربي, فقد وردت كلمة األسلوب في لسان العرب بمعنى السطر      

 .ثم يأتي بمعنى الوجه والمذهبه, طريق ممتد فهو أسلوب, فاألسلوب الطريق الذي تأخذ في

ل, أي في أفانينهأخذ فالن في أساليب من القو: ن, حيث يقالواألسلوب الف     
 
وعند النظر في تعريف  ,

يث يرتبط مدلول الكلمة حي, د المادالبع: األول: تبين أن التعريف اللغوي له بعدانير, األسلوب البن منظو

كلمة أيضا البعد الفني حيث يرتبط مدلول ال: ل, الطريق الممتد, الثانيالسطر من النخي: بشيء مادي

ومن هنا نجد أن  الن, أي سلكت طريقته في الكتابة,سلكت أسلوب ف: بأساليب القول وأفانينه, كأن تقول

يرا عن المعنى االصطالحيكث لم يبعدب, المعنى اللغوي لكلمة األسلو
3
. 

"فيه والطريقةم, الضرب من النظ :"فهو( هـ  91)األسلوب عند عبد القاهر الجرجاني وأما مفهوم     
2
, 

أو القالب الذي ب, عبارة عن المنوال الذي ينسج فيه التركي:" فهو( هـ 6 6)وأما مفهومه عند ابن خلدون 

"يفرغ فيه
9
. 

ل, هو طريقة الكتابة التي تنسق األفكار, وانتظامها في ألفاظ, وجم إذن, فاألسلوب في األدب,     

من عناصر الكالموغيرها ة, وصور بيانية وبديعي ,وفقرات
1
كما أن األسلوب يختلف من أديب آلخر,  ,

ب, ولكن مهما تعددت األساليه, وطاقته, وميوله, بحسب توجهاتن, فلكل أديب أسلوبه المميز عن اآلخري

ا, فإنها ال تخرج عن ثالثة أقسامعهواختلفت أنوا
8
: 

مرتبة ق, وتأدية الحقائع, يقوم على قوة الحجة واإلقناب, وهذا النوع من األسلو: األسلوب العلمي: أوال

وإنه ة, والصور البيانيل, فهو يخلو من سيطرة العاطفة والخيات, والقوة في دفع الشبهاة, بحسب األدل

 .ة, ونقل المعرفة لتنوير األذهانوضوعيوالحقائق المل, هو لغة العقق, بح

, تعبير, وإثارة المشاعر والعاطفةيعتمد هذا األسلوب على جمال التصوير, ورقة ال: األسلوب األدبي: ثانيا

 .ة, وضروب الرمز واإليحاء, والصور البيانية والبديعيخي الفن الجمالي باستخدام المجازوتو

                                                             
 .   1/ 2: تاج العروس: سلب, وانظر: , مادة912/  : لسان العرب: انظر -  
 . 4ص: دمحم عبد المطلب. البالغة واألسلوبية, د: انظر - 3
 . 986/ 3ص : دالئل اإلعجاز - 2
 . 34 / 9م,  48 المقدمة, عبد الرحمن بن خلدون, القاهرة,  - 9
 . 44/  : انظر المعجم المفصل في اللغة واألدب - 1
 .    / ص : المعجم المفصل في اللغة واألدب: , وانظر81ص (: علم المعاني)البالغة فنونها وأفنانها: انظر - 8



 9 

ة, والجمل الرصينة المعبرة, والنبرة المؤثرة, بقوة العبارب, يتميز هذا األسلو: األسلوب الخطابي :ثالثا

 . حركة اإللقاء بحسب طبيعة الموقف والتنوع في

ووجوه االختالف ء, إن تحديد العالقة بين علم البالغة واألسلوبية, يتوقف على مدى وجوه االلتقا     

 . عز وجل -بعون هللا  -حثوهذا ما سيظهره الب بينهما,

 :ب, وخاتمة على النحو اآلتيإن طبيعة البحث, جعلته ينتظم في مقدمة, وثالثة مطال     

 .وجوه االتفاق بين علم البالغة واألسلوبية :المطلب األول  

 .وجوه االختالف بينهما: المطلب الثاني  

 .المآخذ على األسلوبية: المطلب الثالث  

 المطلب األول

 فاق بين علم البالغة واألسلوبيةوجوه االت

بأن األسلوبية وليدة البالغةن, يعترف بعض األدباء والنقاد األسلوبيي     
 

, وأنها امتداد لها
3

, كما أنها لم 

ع كثيرة كعلم المعانيبل إنها أفادت من مواضة, تنشأ بمعزل عن قواعد البالغ
2
البيان والبديع, : وكعلمي, 

فعلم األسلوب ذو " :نسب عريق لعلم البالغة حيث يقول , بان األسلوبية لهاالدكتور شكري عيادكما يؤكد 

أصوله ترجع إلى علوم البالغة؛ ألن نسب عريق عندنا
9
ة, كما يعترف بعض الدارسين للبالغة واألسلوبي, 

بوجود منطقة مشتركة بينهماة, واألسلوبي
1
. 

 (شارل بالي) هو أن أسلوبية التعبير عندة, عن البالغيمكن أن تستغني  ومما يدل على أن األسلوبية ال     

, تنبع من البالغة القديمة(م491  -م 681 ) سويسري اللساني البنيوي ال
8

رومان ), كما أن الناقد 

والمجاز والكنايةة, اعتمد في أسلوبيته على البالغة فيما يتعلق باالستعار( جاكبسون
1
. 

يعتقدون بأن المادة البالغية الهائلة التي تركها العلماء ن, األسلوبييومن هنا تجد كثيرا من الباحثين      

زالت صالحة لالستعمال في جزء كبير منها مان, األقدمو
6
. 

تدعو إلى التعايش والتكامل بين البالغة  ةمن الدراسات األسلوبية الحديث أن عددا, أضف إلى ذلك     

ة, ووحدة بين الفنون األدبيا, مما يخلق انسجام , وهذاحيث ال غنى لبعضها عن بعضة, واألسلوبي

والنظرة النقدية
4
. 

                                                             
 . 33 ص : انظر االتجاهات األسلوبية في النقد العربي الحديث -  
 . 13ص : انظر األسلوب واألسلوبية - 3
 . 98 ص : واألسلوبيةانظر التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة  - 2
  3 ص : االتجاهات األسلوبية في النقد العربي الحديث: , وانظر1ص: مدخل إلى علم األسلوب - 9
 . 91ص : النص واألسلوب بين النظرية والتطبيق: انظر - 1
 .  9ص : األسلوبية منهجا نقديا: انظر - 8
 . 2 3ص : علم األسلوب ومبادئه وإجراءاته: , وانظر 9ص : السابق - 1
 .  9ص : السابق - 6
 . 29ص : الدراسات األسلوبية العربية بين النظرية والتطبيق: انظر - 4
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كون وفاقية قد تة, لكن هذه العالق بين البالغة العربية واألسلوبية,أن العالقة واضحة ق, يتضح مما سب     

 .  وقد تكون خالفية في بعضها اآلخرا, في بعضه

 :فتكون في األمور اآلتيةة, فأما نقاط االلتقاء بين علم البالغة واألسلوبي     

 :موضوع الدراسة: أوال 

 نثرا وشعرا, وقد أكد الدكتور فتح هللا سليمان: لم البالغة واألسلوبية, هو األدبإن موضوع الدراسة لع     

"تتمثل في أن محور البحث في كليهما األدبة, بين األسلوبية والبالغة عالقة  وثيق "أن
 
. 

خالف ال ن, فهما من هذه الناحية متفقتاه, إن البالغة واألسلوبية يتعامالن مع النص بعد والدت :ثانيا

بينهما
3
. 

فوجودها تال لوجود ه, يرى أن األسلوبية هي التي تتعامل مع النص بعد والدت, لكن الدكتور فتح هللا     

وجودة قبل وجود إلى معايير ومقاييس متستند في حكمها على النص ه, لكن البالغة في نظري, األثر األدب

العمل األدبي
2

ال يوجد في هذه الناحية خالف بين األسلوبية والبالغة,  "فيه مغالطة؛ ألنهل, , لكن هذا القو

ذلك أن البالغة ال تستطيع هي وال غيرها, أن يتعامل مع النص إال بعد أن يولد
9
 . 

, ففيه مغالطة "إلى معايير معينة من حيث النشأةعلى النص حكمها  أما البالغة فتستند في:" وأما قوله     

"يعي, وهذا هو األمر الطبستناد ال يتم إال بعد والدة النصهذا اال "أيضا؛ ألن
1
 . 

إذ  ,سلوب له عالقة حميمة بعلم اللغةفعلم األة, قد انبثقا من علم اللغة, إن علم البالغة واألسلوبي :ثالثا

نب الفني اإلنساني في اإلنتاج اللغوييحفزه على االعتناء بالجا
8
 . 

أنه ال فصل بين الشكل ( ه 91)إذ يرى عبد القاهر الجرجاني م, إن األسلوبية تلتقي مع نظرية النظ :رابعا

كما أكد أيضا على أن البالغة في ا, , وال بين األلفاظ ومعناهوال بين الصورة والمحتوىن, والمضمو

ووجوههه, , ومعانيه وأحكاممع مراعاة قوانين النحوة, ال في الكلمات المفردم, النظ
1
. 

لوبيين وال يستبعد أن األسر, تتفق مع نظرية النظم عند عبد القاهة, فالنظرية األسلوبية في هذه الناحي     

 . قد أفادوا من هذه النظرية

حظ  وذلك لما لها منن, يأن البالغة هي علم أسلوبية األقدمن, يرى بعض األدباء والنقاد األسلوبيي: خامسا

, بسبب كثرة تحليالت التراث البالغي المتعلقة زي بل يفوق تصورات العلوم األخرىوافر من العلم يوا

                                                             
 . 31ص : األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية  -  
 .  6 ص : األسلوب واألسلوبية بين العلمانية واألدب الملتزم باإلسالم : انظر - 3
 31ص : تطبيقية األسلوبية مدخل نظري ودراسة : انظر - 2
 . 66 ص : األسلوب واألسلوبية بين العلمانية واألدب الملتزم باإلسالم - 9
 .  66 ص : السابق - 1
 . 8 3,   1 ص : علم األسلوب مبادئه وإجراءاته: انظر - 8
 . 14ص : األسلوبية والبيان العربي: , وانظر 3 9, 42ص : دالئل اإلعجاز: انظر - 1
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إذ تضاهي المنطقة التي يغطيها علم اللغة الحديث من قضايا تتصل بالجوانب الصوتية  بمضمون التعبير,

ومواقف البلغاء ومقاصدهمب, األدوأجناس ر, كما تشمل صور الفكة, والمعجمية, والنحوي
 
 . 

؛ ألنها تمثل ة أن يطلق عليها اسم العلمبل أكد بعض األسلوبيين, أن البالغة من أحق العلوم القديم     

حيث ال يضاهيها أية دراسة أخرى معاصرةة, دراسة منظمة لوسائل اللغة التعبيري
3
 . 

ة, ة الحديثيبوصالحية البالغة العربية لألسليدرك تماما ي, إن الدارس المنصف للتراث البالغ     

قد تتقلص أحيانا حتى تصبح جزءا  (هنريش بليت:) يقولكما  بل إن األسلوبيةة, فالعالقة بينهما قائمة قوي

من نموذج التواصل البالغي
2
فالشعرية ة, كذلك لها صلة بالشعرية, وكما أن للبالغة صلة باألسلوبي ,

إنما هو ة, ومن هنا إذا وجد تعارض بين البالغة واألسلوبية, البالغي البالغية ترتكز على األدوات

ب األدبي تعارض مؤقت سرعان ما يختفي حتى يصير العلمان متكاملين يصلحان للتعامل مع الخطا

العربي صالحية توافقية
9
 . 

فمنها ما ة, أن األسلوبية قد اعتمدت على موضوعات كثيرة من البالغا, ومن أوجه التشابه بينهم :سادسا

ومنها ما يتعلق بالملحوظات الفردية التي أخذها ع, البيان والبدي: ومنها ما يتعلق بعلميي, يتعلق بعلم المعان

وما قيل عن السرقات الشعريةء, النقاد على موضوع الموازنات بين الشعرا
1
 . 

 :تحليل النصوص: سابعا

فال يستطيع الباحث األسلوبي ة, اهيم البالغيتعتمد األسلوبية عند تحليل النصوص على بعض المف     

الجاد, أن يهمل هذه البحوث التي قدمتها البالغة للصور واألشكال, فهي ما زالت مصدرا أساسيا للدارس 

األسلوبي فعليه أن ينظمها ويعمقها على ضوء مناهجه الحديثة
8
 . 

للعالقات بين  من حيث نظرة عبد القاهر م,مدى التقارب بين األسلوبية ونظرية النظا, لقد ذكرنا سابق     

ان ينتظم الكالم من هذه العالقة يحكمها محوره, , وأحكامراعاة قوانين النحو, مع ماأللفاظ داخل النص

 : خاللهما وهما

, بحيث تكون مرتبطة بعضها ببعضا, , وهو الذي يتعلق بترتيب األلفاظ وتنسيقهمحور التأليف: األول

 .صوفوالصفة بالموه, أو ارتباط الفعل بالفاعل والمفعول بر, بالخبكارتباط المبتدأ 

 , ثمروف متاحة أمام األديب أو الناقدويقصد به وجود بدائل من األلفاظ والحل, محور االستبدا: الثاني

وهذا ما ترتكز عليه النظرية األسلوبيةيختار المناسب منها للنص, 
1
  . 

                                                             
 .9ص: البالغة العربية قراءة أخرى: , وانظر  3ص : األسلوب مبادئه وإجراءاتهعلم : انظر -  
 . 3 1ص : علم األسلوب مبادئه وإجراءاته: انظر - 3
 . 6ص : البالغة العربية قراءة أخرى: انظر - 2

 . 6ص: السابق -9 
 4 3ص : علم األسلوب مبادئه وإجراءاته: انظر - 1
 3 3ص: , وانظر علم األسلوب مبادئه وإجراءاته 99ص : بمدخل إلى علم األسلو: انظر - 8
 .  1ص : في األسلوب واألسلوبية, دمحم اللويمي: انظر - 1
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) سمى عند األسلوبيين          غة واألسلوبية التقاء تعريف البالغة فيما يومن وجوه التالقي بين البال :ثامنا

, فعبارة مقتضى (مطابقة الكالم لمقتضى الحال )لمشهور للبالغة عند البالغيين هوفالتعريف ا, (بالموقف

لم ظرة عكذلك ال نجد اختالفا أساسيا بين ن, ال تختلف كثيرا عن كلمة الموقف عند األسلوبيين ,الحال

ونظرة األسلوبية إلى الموقفالبالغة إلى مقتضى الحال 
 

 )عند األسلوبيين تقوم مقام( لموقفا ), فإذن كلمة

فكذلك , الحال فعلم البالغة يقرر أن الكالم يجب أن يطابق مقتضى ,عند البالغيين( مقتضى الحال

يتأثر بالموقف( القول )األسلوبية تقرر أن
3
. 

 المطلب الثاني

 االختالف بينهماوجوه 

وعرفنا أن األسلوبية ال ة, عرضنا في المطلب األول وجوه الشبه وااللتقاء بين البالغة واألسلوبي     

وفي ر, فكل واحد منهما مكمل لآلخة, , فالعالقة بينهما متينعن علوم البالغة في تحليل النصوصتستغني 

 .الوقت نفسه مستقل عن اآلخر

 :فمن هذه الوجوهة, فيكون الحديث عن وجوه االختالف بين البالغة واألسلوبيأما في هذا المطلب,      

ولكن علم البالغة أسبق في الوجود من ة, وكذلك األسلوبيي, علم البالغة علم لغو :من ناحية الزمن: أوال 

يثة النشأةاألسلوبية, فهي حد
2
. 

فاألسلوبية تنفي عن ي, األسلوبية علم وصفإن علم البالغة علم معياري, بينما  :معيارية البالغة: ثانيا

نفسها كل معيارية
9
. 

فهو ناتج عن ثقافة ه, هجوم في غير محلة, إن هجوم أصحاب المدرسة األسلوبية على معيارية البالغ     

المطلب منصفا عندما انتصر لمعيارية  دمحم عبد. , لقد كان دوعملوا بمقتضاهاا, الغرب التي تأثروا به

أو منهج  ,تكون بحوثا مبعثرة ال تلتزم بخطةشرف للبالغة أن تكون علما من أن  ":دما يقولعنالبالغة 

بل األوفق أن تكون العلمية ا, بأنها أخذت ثوبا علميا منظما, فال نتصور أن تعاب دراسة ما, يضبط حركته

صفة مدح ال ذم
1
. 

فلم ال يعيبون العلوم األخرى ا, معياريتهعلى البالغة دارسو األسلوبية واألسلوب يعيبون فإذا كان      

, وعلم اللغةكعلم النحو والصرفة, التي تعتمد على المعياري
8
 . 

فإنه ال تناقض بين الفنية والعلمية , رسة األسلوبية على أن البالغة فنوإذا أصر بعض أصحاب المد     

على اعتبار أن البالغة فن الصنعة
1
. 

                                                             
 39 ص: االتجاهات األسلوبية في النقد العربي الحديث: وانظر, 92ص: مدخل إلى علم األسلوب: انظر -  
 98ص: السابق - 3
 . 99ص : مدخل إلى علم األسلوب: انظر - 2
 . 13ص : األسلوبية واألسلوب: , وانظر91ص : السابق - 9
 . 3ص : البالغة العربية قراءة أخرى - 1
 . 9ص : السابق: انظر - 8
 .9ص : السابق: انظر - 1
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يرد على أصحاب المدرسة األسلوبية الذين ( جورج مونان )غربيا اسمهأن عالما ومن المؤسف حقا      

إن اتهام البالغة بميلها  ":ويعدون ذلك عيبا ونقصا فيها يقول, ةيأخذون على البالغة العربية بأنها معياري

ى فالعالم حريص عل ,ذلك أمر تسعى إليه العلوم جميعا ؛ ألنيف والتقعيد والتوثيق ليس في محلهإلى التصن

في عناصرها بغية استنباط قانون عام  واالختالفواكتشاف مواطن الشبه , هالسيطرة على مادة بحث

يسيرها ويؤلف بين عالقتها
 
. 

وال سبيل ألن تكون األسلوبية  "ي يزعم أصحابها بأنها علمجدى أن يوجه النقد لألسلوبية التكان األ     

"ومعايير مقررة, ةعلما وقد خلت من قواعد ثابت
3
. 

فما هو  ,كي يحكم على النص بعد والدته بهاإنه من الضروري أن يكون هنالك معايير في اللغة ثابتة ل     

كيف نحكم على أسلوب دون وجود معايير ومقاييس ثابتة ! عجبا ميزان األسلوبية وما هي معاييرها ؟

معتمدة حتى يكون الحكم أمينا عادال
2
. 

 ,ولكن هذه القواعد لم تأت من فراغ, معياري بكثرة قواعدها وقوانينها القد الصق بالبالغة أن طابعه     

بل كانت ناتجة عن استقراء ومتابعة للنصوص األدبية
9
. 

ومن المعلوم أن كل علم يمر بمراحل مختلفة إلى أن يصل إلى مرحلة النضج وهكذا كان علم البالغة      

, علم المعاني: حيث قسمت إلى علوم ثالثة, نظيم العلميللبالغة هي مرحلة التحيث كانت المرحلة األخيرة 

 .وعلم البديع, وعلم البيان

هو أن البالغة ترتكز على تقييم , ةمن المفارقات بين البالغة واألسلوبي :اختالف الغاية في كليهما: ثالثا

كما , أو التهجين كام التقييمية بالمدحبينما الدراسات األسلوبية الحديثة قد عزفت عن إرسال األح, النص

أنها ال تسعى إلى غاية تعليمية
1
. 

مبتغاها الصواب والبعد عن الخطأ كما  ,فالبالغة هدفها سامٍ  ,ر واقع الختالف الغاية لكل منهماوهذا أم     

تلقي وأما ألن هدفها تعليمي إلفادة الم وتنفر من النص الرديء؛ ,سعى إلى دراسة النص الجيد الهادفت

كما أنها ال تؤمن أن يحكم على  ,فهي تدرس النص الجيد كما تدرس النص الرديء, غاية لهااألسلوبية ال 

فة المستهجنة حماية لهم أو الضعي, النص بالصواب أو الخطأ حتى تغطي على أصحاب النصوص الرديئة

 .من النقد

 (:الدهشة األخيرة) ويسميها, ةفي ما يسميه قصيد( أدونيس) لنستمع إلى شاعرهم     

 ألبُس الدهشة األخيرة    

 في جناح الفراشة   

                                                             
 .39 ص: التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة واألسلوبية:وانظر,  3ص: مدخل إلى األسلوبية تنظيرا وتطبيقا -  
 .42 األسلوب واألسلوبية بين العلمانية واألدب الملتزم باإلسالم, ص - 3
 66 ص: السابق: انظر - 2
  3ص: البالغة العربية قراءة أخرى: انظر - 9
 .13ص: األسلوبية واألسلوب: وانظر, 1ص: السابق: انظر - 1
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 .السنابل والضوء في موطن الهشاشة خلف حصن   

فهل  ,فهذا النوع من الهذيان جائز في عرف األسلوبيين ولكنه غير جائز في عرف البالغة العربية      

؟ أو  صورة أو إيقاعا أو أدبا, هذه األسطر تتضمن معنى
 
 

 :من أغنية أفريقية حيث يقول( كمال أبو ديب )إلى نموذج آخر من الهذيان يسوقه وانظر     

 الذي خلق فيه دنديد جميع األشياءفي الزمن    

 خلق الشمس   

 وتعود ثانية ,وتموت, تولدوالشمس    

 خلق القمر   

 ويعود ثانية, ويموت, والقمر يولد   

 خلق النجوم    

 وتعود ثانية ,وتموت ,والنجوم تولد   

 خلق اإلنسان    

 .وأبدا ال يعود ثانية, ويموت, واإلنسان يولد   

 ,وإيقاعا ,ومعنى ,فكرا :ألنه يعطي إيحاءات فاسدة ؛وع من الهذيان تقبل به األسلوبيةفهذا الن     

وصورة
3

, لهذا السبب نجد أن أصحاب المدرسة األسلوبية يرفضون محاكمة األديب, وإصدار حيثيات 

وإنما غايتهم فحص ة, أو وثيقة براءم, كما ال يقبلون فحص العمل األدبي كوثيقة اتهاه, حكم ضدلل

وانتهاء إلى ء, صالحيات العمل األدبي في تركيباته اللغوية للكشف عن قيمتها الجمالية بدءا من الجز

الكل
2
 . 

أنه بينما األسلوبية تنظر إلى النص على أساس , لبالغة على فصل الشكل عن المضمونتقوم ا :رابعا

ال تفصل بين الشكل والمضمونبمعنى أنها , كيان لغوي واحد
9
 .فهما متالحمان معا ال ينفصالن ,

فلماذا نأخذ على البالغة هذا المأخذ , هذكرنا سابقا أن أي علم يمر بمراحل مختلفة حتى يكتمل نضج     

بأن  ":ريقول عبد القاه, القاهر الجرجاني لم تفصل بين الشكل والمضمونعلما بأن نظرية النظم عند عبد 

ن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب أوم, من أن اللفظ تبع للمعنى في النظه, ذلك األمر على ما قلنا

"معانيها في النفس
1
. 

                                                             
 . 9 ص: منظور إيمانيالحداثة في : وانظر, 41ص: جدلية الخفاء والتجلي:انظر -  
 .93 ص: منظور إيمانيالحداثة في : وانظر,    ص: المصدر السابق - 3
 .  28ص : البالغة واألسلوبية: انظر - 2
 .12ص: األسلوبية واألسلوب: انظر - 9
سلوب بين دراسة األ: وانظر, 33 ص : نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر: , وانظر18ص : دالئل اإلعجاز - 1

 . 23, 34ص: المعاصرة والتراث



    

أرسى عليهما أو الشكل والمضمون حيث , جاني قد حسم موضوع اللفظ والمعنىفعبد القاهر الجر     

نظرية النظم وما زال العرب وغيرهم حتى اليوم يبحثون فيها ويعيدون ويزيدون في الحديث عنها
 
. 

:" قد ساوى بين اللفظ والمعنى في األهمية حيث يقول (هـ  3)ابن المعتمروقبل عبد القاهر نجد بشر       

ومن حقهما أن  ,الشريف اللفظ الشريفن من حق المعنى فإ, كريما فليلتمس له لفظا كريما معنى دمن أرا

"تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما
3
. 

, اللفظ جسم وروحه المعنى:" ى أنقد ساوى بين اللفظ والمعنى حيث ير( هـ918)وكذلك ابن رشيق     

 ,عليه وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة

فإن اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ  ,ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ نإوكذلك 

ألنا ال نجد روحا في غير جسم , يصح له معنى وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتالشى ال ,مواتا ال فائدة فيه

ةألبت
2
. 

وهذا الخالف ال يعني أن , دنقاخالف قديم بين األدباء وال, ىإن قضية الخالف حول قضية اللفظ والمعن     

يجحدون اللفظ , وال الذين ينتصرون للمعاني ,أنهم ينكرون فضل المعاني, ءالذين انتصروا للفظ من القدما

فال , ةبل إن الجميع متفق على اعتبار المعنى واللفظ عنصرين مهمين في الصناعة األدبي, ةوأثر الصياغ

حكم على األعمال األدبيةحدهما عن اآلخر ألنهما مدار الأيستغني 
9
. 

دمحم .فمن نقاد العرب دب, لقد حظيت نظرية النظم قبوال واسعا عند النقاد المحدثين من العرب والغر     

في نظري وأما أسرار البالغة فمرتبته ر, أعدل بكتاب دالئل اإلعجاز كتابا آخ إنني ال ":مندور حيث يقول

دون الدالئل بكثير
1

ا, فقد كان متأثرا بمذهب عبد القاهر تأثرا كبير( كروتشيه بندتو) اإليطالي, وأما الناقد 

والمضمون عنده هو صورة قريبة من المعنى عند عبد القاهرر, فالشكل عنده هو النظم عند عبد القاه
8
. 

ع قول عبد حيث تلتقي أقوالهم من, القدامى والمحدثي: اعترافا لدى النقاد العالميين لقد نالت نظرية النظم     

وإننا نفكر باأللفاظي, القاهر الذي يرى أن الكلمات رموز للمعان
1
. 

؛ ألن منهجها وصفي في تناول النصوص إن األسلوبية قد أقصت الذوق عند دراستها للنصوص :خامسا

تة التي ال صلة لها بالذوقفهي داخلة في دائرة العلوم البحة, األدبي
6
اعتمدوا بينما نجد بعض البالغيين قد , 

ر  وابن األثي, (هـ919هـ أو  91)الذوق, منهم عبد القاهر الجرجانياعتمدوا في دراستهم للنصوص على 

 ( .هـ828)
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واعلم أنه  :"أما عبد القاهر فقد اعتمد على الذوق األدبي في كل ما تناوله من موضوعات حيث يقول     

حتى يكون من أهل الذوق , الوال يجد له قبوع, ال يصادف القول في هذا الباب موقعا من السام

"والمعرفة
 
"الذوق هو المرجع في دراسة األسلوبف"  ,

3
. 

بالغة بالذوق وإحساس النفسثم عقد عبد القاهر فصال في كتابه دالئل اإلعجاز يؤكد على أن إدراك ال   
2
 ,

النفس
2

فقد أشار إلى أهمية الذوق, عندما تحدث عن األلفاظ المفردة, , وأما ابن األثير
9
. 

جزئية باستثناء بعض  فدراستها ,جملةتتهم البالغة بأنها وقفت عند دراسة ال :المادة المدروسة: سادسا

بينما األسلوبية تدرس النص دراسة  اإلطناب فهما يربطان بين جملتين,الوصل والفصل و: المباحث نحو

كاملة
1
. 

رس عندما ؛ ألن أي داالمنهجإنما هي ضرورة يحكمها , ة الجزئية التي ألصقت بالبالغيينإن مسأل     

وهذا أمر واقع على , دفإنه يلجأ إلى اختيار مفاهيمه من خالل اجتزاء الشاه ,يمارس دراسته التنظيرية

 .والخطاب البالغي الجديدم, مستوى الخطاب البالغي القدي

الكاملة تفسيرا ع النصوص لم نجد منها ما يتعامل م, ةفبالرغم من كثرة الدراسات األسلوبية والبنيوي     

دف مؤلفا قد لم نصات, وحتى في هذه الدراسا, ةإال إذا كان الدارس معنيا بدراسة تطبيقية خاص, وتحليال

أو مجموعة من النصوص لها نوع , هبل نجد بعض الدارسين يتكئ على نص بعين, استوعب إنتاجا كامال

توافق
8
. 

قد درس معلقة امرئ القيس التي ( هـ2 9ت )نيب فرض الكفاية أن البالغي الناقد الباقالومن با     

مطلعها
1
: 

 ماااااااان ذكاااااااار  حبيااااااااب ومناااااااازل قفااااااااا نباااااااا   

 

 بسااااااااقب اللااااااااو  بااااااااين الاااااااادخول ف وماااااااال 

 

لفصل المرئ القيس في أجود فتأمل ما نقوله في هذا ا:" ثم يقول ,يث وازن بينها وبين النص القرآنيح     

ن سلبيات النص حيث كشف ع(" قفا نبك) عواره على التفصيل وذلك في قوله وما نبين لك من ,أشعاره

الشعري وايجابياته
6
.  

حيث وازن ( هـ243) ا ناقدا آخر وهو القاضي الجرجانيولم يقف األمر عند الباقالني بل نجد بالغي     

وهذا يدل على أن , وشعر المتنبيل, بين القصيدة الرائية في وصف الحمى للشاعر عبد الصمد بن المعذ
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البالغيين القدماء قد كانوا على وعي تام لدراسة النص الشعري كامال, موازنة مع نصوص قرآنية أو   

شعرية
 
. 

قالني قصيدة للبحتري التي مطلعهاكما تناول البا     
3
:  

 أهااااااااااااااااال بااااااااااااااااذلكم ال يااااااااااااااااال المقباااااااااااااااال

 

 فعااااااااااال الاااااااااااذي نهاااااااااااواه أو لااااااااااام يفعااااااااااال 

 

) ذاكرا أن البحتري يسمي نحو هذه األبيات , ما فيها من خلل وحسن وبينة, حيث شرح هذه القصيدة كامل

(بعروق الذهب
2
. 

 دون قصائد الشعراء اآلخرين في زمانه ؟, ثم يبين الباقالني لماذا اقتصر على شرح قصيدة البحتري     

ره, وإنما اقتصرنا على ذكر قصيدة البحتري؛ ألن الكتاب يفضلونه على أهل ده :"نستمع إلى جوابه

ويزعم أنه يناغي النجم في قوله علوا,  ,ومنهم من يدعي له اإلعجاز غلوا, هويقدمونه على من في عصر

وموضع رتبته, وحد كالمهه, فبينا قدر درجت... والملحدة تستظهر بشعره 
9
. 

ة, حتى يزداد الناظر بصير, ونقد معلقة امرئ القيس ,الباقالني نقد بعض قصائد البحتريلقد تعمد      

وكيف تقع المشابهة والمقاربة, ةويعلم كيف تكون الموازن
1
. 

ة, حيث يعين النحو على تكوين الجمل الصحيحق, النحو والمنط: ارتبطت البالغة العربية بعلمي: سابعا

 مع المحافظة على صحتها,ة, ثم تنتهي مهمته ليبدأ الفن البالغي في بيان األسرار البالغية للمادة المدروس

ق, أما علم المنط يحصل على فائدة من علوم البالغة,من ذلك التأثير على المخاطب وإقناعه حتى والهدف 

معرفة طرق التفكير الصحيحةفإنه يساعد على 
8
 :فلها ثالثة روافد ارتبطت بها وهيأما األسلوبية  ,

 . وعلم اللغةي, والنقد األدبة, البالغة العربي

هو أن البالغة العربية لم تغط بعض األجناس األدبية التي ظهرت : من وجوه االختالف بينهما أيضا :ثامنا

ا يقول والشعر الحديث, كمة, والمسرحية, والرواي ,كالقصة القصيرةة, على الساحة األدبية المعاصر

 . تباع للهوىواة, هذا القول فيه مغالط أصحاب المدرسة األسلوبية,

الكريم بين دفتيه فقد ضم القرآن ا, وهي أسمى أنواع القصص صدقا وواقعة, بة للقصة الدينيأما بالنس     

 أو بحوثهم ة, , مما جعل العديد من الباحثين يتناولون هذه القصص في رسائلهم الجامعيكثيرا من القصص

 : فمن هذه الدراساتر, فعلى سبيل المثال ال الحصي, بالدراسة والتحليل البالغ

 ـ -عليه السالم -النظم القرآني في قصة صالح - 
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 .قصة أصحاب الكهف دراسة تحليلية -3

 .قصة النبي موسى في سورة الكهف دراسة تحليلية تركيبية -2

 .في القرآن -عليه السالم -دراسة بالغية ألسلوب قصة موسى -9

 . عجاز البالغي في القصة القرآنية دراسة في سور الطواسيناإل -1

 .قصص أنموذجاسورتا طه والار في قصة موسى الحو -8

 . جانب الفني في قصص القرآن الكريمال -1

إما من خالل ة, , فقد تناولها بعض الباحثين دراسة بالغية تحليليا القصة في الحديث النبوي الشريفأم     

 : فمن هذه الدراساتة, وإما من خالل فصول رسالة, رسائل جامعية مختص

 .رهاالبيانية في القصة النبوية وأسراالوجوه  - 

 .القصة النبوية في الصحيحين دراسة بالغية تحليلية -3

يقال عن البالغة العربية بأنها عاجزة عن ة, والقصة الحديثة, هذه الدراسات في القصة القرآني عدَ أبَ      

 اقتحام ميدان القصة ؟ 

األسلوبية قد ارتبطت أما ما يتعلق بالرواية والمسرحية فميدانهما النقد األدبي, فقد ذكرنا سابقا أن      

وهذا ال يعني أن البالغة العربية غير قادرة على دراسة  كما ارتبطت بالبالغة وعلم اللغة,, بالنقد

 . ما كتبا في اللغة العربية الفصحىطالما هة, النصوص في الرواية والمسرحي

 معة, , يعترف كثير من أصحاب المدرسة األسلوبية باستقاللية البالغة عن األسلوبيومن جهة أخرى     

 , كما يعترفون أيضا بأن كل واحد منهما,واالختالف في جوانب أخرىب, وجود االتفاق بينهما في جوان

جاله الخاص الذي يزدهر فيهله م
 
 . 

 ,فالبالغة قادرة على دراستها, على قوانين اللغة العربية وقواعده, فإذا كان مؤلفا أما الشعر الحديث     

 .عاني والصور البيانية والبديعيةوبيان ما فيه من الم

فهو يعتمد على التفعيلة,  ه, أو الشعر الحر؛ ألنه ال مرجعية لة, , يسمى بشعر التفعيلهذا الشعر الحديث     

على يد الناقدة  م491 نوع من الشعر في بغداد عام بدأ هذا ال ,بعدد التفعيالت في السطر الواحد وال يتقيد

أصعب من شعر الشطرينر, بينت أن الشعر الحة, ومن خالل تجربتها الطويلة, نازك المالئك
3

, وتقصد 

د نبذوا القافية في الشعر قر, ثم تؤكد نازك أن أصحاب الشعر الح ذلك الشعر العربي الموزون المقفى,ب

ومضوا  ,الشباب فاستجاب لهاب, حيث جاءت الفكرة من الغري, انوا صدى للشعر الغرب؛ ألنهم كالعربي

في تطبيقها
2
الهادي محبوبة زوج الشاعرة الناقدة نازك في مقدمة كتاب قضايا  وقد ذكر الدكتور عبد ,

كما ر, وكذلك الموسيقى توجد في النثه, وبخاصة الفني منر, أن التفعيلة موجودة في النث الشعر المعاصر,
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توجد في شعر التفعيلة
 
أو  (التفعيلة) وصادرا عنه, فشعره, فأي فرق بينه وبين النثر إن لم يكن من جنس ,

نثر ) فأحرى به أن يسمى هو أقرب للنثر منه للشعر, فهو جنس من النثر, ما يسمى بالشعر الحر,

 . (التفعيلة

 ,ولن يكون له معيار يتفقون عليهه, باعتراف أصحابه, أن شعر التفعيلة ال معايير لر, وخالصة األم     

توى الشعر العربي وإن كان ليس في مسه, واقتحام ميدانه, ومع ذلك أن البالغة العربية قادرة على دراست

 . الموزون المقفى

ة, فهو حر في الخروج على قواعد اللغب, هذا الشعر الهجين المسمى بالشعر الحر, له من اسمه نصي     

وكذلك هو حر في الخروج على قواعد األخالق ة, حر في الخروج على قواعد علم العروض والقافيوهو 

خروج على قواعد الدين وتشريعاته, لنأخذ قصيدة من شعر وهو كذلك حر في الب, والسلوك, واألد

طق وينم, لعل أن يكون في  ذكرها حجر يسكت المتعالين منه" (م444 ت )أستاذهم عبد الوهاب البياتي

"حق, ونعوذ باهلل مما قالالساكتين من أهل ال
3
: 

 وهللا في مدينتي يبيعه اليهـود    

 هللا في مدينتي مشرد طريــد    

 أراده الغزاة أن يكون    

 لهم أجيرا شاعرا قواد   

 ب العباد ي دع في قيثاره المذه  

 لكنه أصيب بالجنون   

 ألنه أراد أن يصون زنابق ال قول من جرادهم   

أراد أن يكون  
 
. 

 في هذا الشعر المسمى بالحر ؟لغة القرآن الكريم ة, ذا تقول البالغة العربيوال ادري ما     

هو اتساع دراسة الظواهر اللغوية جميعها من أدنى  ة,ومن الفروق بين البالغة واألسلوبي: تاسعا

تدرس األسلوبية ة, فمن الناحية الصوتي المجرد للحرف, إلى أعالها وهو المعنى,الصوت المستويات وهو 

ومن ناحية المعنى تدرس األسلوبية المعنى الكلي للنص مبينة الغرض أو الهدف ة, والفقرة, والجملة, الكلم

كما تدرس دالالت الجمل والكلماته, الذي يدل علي
9
. 

ولكن ا, نظر؛ ألن القصور لم يكن ناتجا عن طبيعة البالغة وعلومههذا االتهام للبالغة العربية فيه      

ن قد اجتهدوا ومهدوا الطريق أمام من يأتي اتج عن علماء البالغة المعاصرين, إن العلماء السابقيالقصور ن
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إن  راء نقاد الغرب وفكرهم ؟و اليوم موقف المتفرج مستسلمين آلفلماذا يقف بالغين, بعدهم من البالغيي

سوا النص الشعري أو النثري دراسة تبدأ بوسعهم أن يدر همهم التنظير والنقد, أليسم, اء البالغة اليوعلم

 , إلى أعلى المستويات وهو المعنى ؟ من الصوت المجرد

 فهل جربوا ذلك حتى يحكموا على أن البالغة العربية قاصرة عن دراسة جميع الظواهر اللغوية ؟   

ولوا الكلمة, صرين قد تناولوا في دراستهم أدنى المستويات وهو الصوت, كما تناإن البالغيين المعا     

ل المثال هناك فعلى سبيب, ولكن كانت دراستهم متخصصة في جانب من الجوانوالجملة البالغية, 

: وفي الثانيةم, اإلعجاز الصوتي في القرآن الكري: تناول في األولىي, عبد الحميد هنداودراستان للدكتور 

لتوظيف البالغي لصيغة الكلمة, ا إلعجاز الصرفي في القرآن الكريم, دراسة نظرية تطبيقية,ا :تناول فيها

ن ولكن القصور من البالغيية, البالغة ليست عاجزة عن دراسة جميع المستويات للظواهر البالغين, فإذ

 . المعاصرين ال من البالغة نفسها

هو أن البالغة تمزج بين العصور في دراستها , ةواألسلوبيومن وجوه ال الف بين البالغة : شراعا

, أو دراسة فن أدبي معين قد تدرس ظاهرة لغوية في عصر واحدبينما األسلوبية ة, للنصوص األدبي

 .  يب معينأو أدة, أو دراسة الصفات الخاصة لمدرسة أدبية معينة, أو القصيدة, أو القصة, كالرواي

 المطلب الثالث

 األسلوبيةالمآخذ على 

أنه  ,ثوعرفنا من خالل البح, ةووجوه االختالف بين البالغة العربية واألسلوبي, قمر بنا وجوه االتفا     

؛ ألنها اتكأت على كثير من موضوعات البالغة باعتراف أصحاب لوال البالغة لما كانت األسلوبية

 .المدرسة األسلوبية

حيث نرى كثيرا من مفاهيمها , ةآخذ على األسلوبيفسوف نتحدث عن المأما في هذا المطلب,      

نأخذ  ,وقبل أن نشرع بذكر هذه المآخذ ,ومع المفاهيم اإليمانية ,موأفكارها تصطدم مع مفاهيم القرآن الكري

كثيرة الغموض , ةإن األسلوبية محيرة مراوغ :"الذي يقول (ريتشارد برافورد )شاهدا من أهلها وهو

من اليد سريعة اإلفالت, قوالمزال
 
. 

ويذكرون المآخذ  ومما يؤسف له أن بعض نقاد األسلوبية من العرب يتهمون البالغة العربية بالقصور,     

 –وهي معجزة الرسول  –بل يقولون عن البالغة, ةوال يذكرون المآخذ على انحرافات األسلوبي ,اعليه

الفنون وحكم عليها تطور , العجوز التي أدركها سن اليأسغة كوريث شرعي للبال "بأن األسلوبية -ملسو هيلع هللا ىلص

"واآلداب الحديثة بالعقم
3
. 

                                                             
  .19ص : عدنان النحوي.د, الوجيز في دراسة األسلوب واألسلوبية -  
 .1ص: علم األسلوب مبادئه وإجراءاته - 3
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ويجعلون من البالغة , ية على البالغة العربيةوصف البالغة القديمة أو البالغة التقليد كما أنهم يطلقون     

ألسلوبيةلجديدة في نظرهم هي افالبالغة الحديثة أو ا, ةبالغة قديمة وبالغة حديث: بالغتين
 
. 

فهل بالغة القرآن الكريم بالغة قديمة وهو , ةوبالغة جديد, ةبالغة قديم, قوبناء على تقسيمهم الساب     

فأما البالغة فهي على ثالث طبقات  (:"هـ248ت) والبالغة والبيان؟ يقول الرماني أعلى درجات الفصاحة

"فما كان في أعالها طبقة فهو معجز, وهو بالغة القرآن... 
3
. 

 :أما المآخذ على األسلوبية فهي تتلخص في النقاط اآلتية  

وهذا يدل , ةواختالفها وتناقضها عند أصحاب هذه المدرس كثرة التعريفات لألسلوب واألسلوبية :أوال

 .كما مر بنا سابقام, وأفكارهم ومذاهبه على اختالف أمزجتهم

لهم للنصوص األدبية بأنهم األسلوبية عند تحلي يدعي أصحاب المدرسة :اّدعاء موضوعية األسلوبية: ثانيا

أي أنهم موضوعيون يناقشون النص ويحللونه, دون أن  ,وعدم االنطباعية الذاتية, ةالموضوعي يلتزمون

 .أو مذهبي عليه, ثر شخصي أو فكرييكون لهم أ

فإن حديثنا ؛ وموضوع الدراسة حين يكون النص هو محور االهتمام أما :"يقول الدكتور سعد مصلوح   

ومواصفاته المقررة, هتباعا لمواصفاتوا, ميصبح أكثر التزاما بموضوعية العل
2
موطن آخر  في ثم يؤكد, 

هو المرجو ألداء , وعلم األسلوب:" م تقويما موضوعيا, يقولبد أن يقوّ  أن العمل األدبي عند تحليله ال

ويم العمل األدبي تقويما لتقبد منه  فهو أساس ال, الوصف والتحليل على خير وجه ممكنمهمة 

"موضوعيا
9
. 

ألنه من الصعب جدا ضبط , ةإال إذا كان لألسلوبية معايير ثابت, هذا االدعاء بالموضوعية ال يصح     

ومن يقول , هوالنوازع المختلفة للبشر وهذا هو الواقع ال جدال في, ةعملية األهواء والذاتية الشخصي

بالموضوعية فهو من قبيل المبالغة
1
. 

وقد واجهت هذه الفكرة , ةتحوله إلى علم يشبه العلوم الطبيعي, إن فكرة الموضوعية في األدب     

وضوعية تحول الذي يرى أن فكرة الم( ريتشارد بالمار )ن قبل بعض النقاد الغربيين, ومنهممعارضة م

ويرى , دأشكال االستبداأن هذه الفكرة تمثل شكال من ( جوفري هارتمان) األدب إلى أدب بارد, كما يرى

أن فكرة الموضوعية إنما هي انعكاس للعقلية التكنولوجية للعالم الغربي( جراف)
8
. 

                                                             
 .24-26ص: دمحم عزام, انظر األسلوبية منهجا نقديا -  
 . 84ص : النكت في إعجاز القرآن, للرماني, ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن - 3
 2 األسلوب دراسة لغوية إحصائية, ص - 2
 28ص: فتح هللا سليمان, األسلوبية مدخل ودراسة تطبيقية: وانظر, 26ص: دليل الدراسات األسلوبية: وانظر, 6 ص: السابق - 9
 43 ص: انظر األسلوب واألسلوبية بين العلمانية واألدب الملتزم باإلسالم - 1
 وما بعدها  29ص :انظر نقاد الحداثة وموت القارئ - 8
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ا أن الموضوعية كم, تفيد أن األدب ال يرتبط بالمضمون ,إلى أن فكرة الموضوعية في األدب أضف     

دبي إلى عالم مستقلحول العمل األوت, نها تقطع صلتها بالعالم الخارجي؛ ألشيء غامض ومتناقض
 
 ,

(الخطيئة الكبرى) منطلق المبدأ المسيحيوكذلك النقاد المسيحيون قد رفضوا فكرة الموضوعية من 
3
. 

بمعزل عما يحيط به من , األسلوبية في دراسة األثر األدبيتنحصر : عزل األديب عن النص: ثالثا

أو اجتماعية وما إلى ذلك , ةأو سياسي, ةظروف تاريخي
2
 .والمجتمع, فعزله عن المؤلوكذلك , 

إنما هي فكرة , كوعزلها عن المؤلف أو المجتمع أو غير ذل, صإن حصر األسلوبية في دراسة الن     

فهو ملتصق  ,أو الناقد عن النص األدبي, بال يمكن عزل األدي, يففي التصور اإلسالم علمانية حداثية,

يكتبهاعلى كل كلمة يقولها أو حيث سيحاسب كل إنسان , ةول عنه يوم القيامبه ومسؤ
9

 ما﴿ :, يقول تعالى

يكب الناس في النار على  وهل :"-ملسو هيلع هللا ىلص -كما يقول, 6 يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد﴾ سورة ق 

"وجوههم, أو قال على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم
1
. 

 :فال بد أن يؤدي رسالته من خالل أدبه ,؛ ألنه يحمل رسالةك ال يمكن عزل األديب عن المجتمعكذل     

ألنه ينعكس إيجابيا على سلوكه وأخالقه  ؛أثر بسماعه األدب المتألق الهادفشعرا أو نثرا, فاإلنسان يت

 .وحسن معاملته, وما أحوج المجتمع إلى األخالق الحسنة

األدبي الذي ال يعرف فالعمل  ,إنما هو نوع من الفجور والتمرد, ةإن فصل النتاج األدبي عن قائل     

هكذا يريد الحداثيون واألسلوبيون ة, فهو أشبه باللقيط المجهول الهوي, هوظروف, هوال تعرف بيئت, هقائل

؛ ألن الذي يرى ضرورة دراسة بيئة النص, قبل دراسة النص نفسه (تن) لذلك خّطؤوان, لألدب أن يكو

ثم الحكم له أو عليه ه,في دراسة البيئة معوانا للناقد على فهم النص وتحليل
8
قد ضيعت فاألسلوبية  ,

 .مسؤولية األديب أمام المجتمع

, تد إلى جذور إلحاديةتر, ةهي فكرة فلسفية خبيث, صعن الن( أي موت المؤلف )وفكرة عزل المؤلف     

استجابة للتركيبة  ,يتمثل هذه المرة في صورة القارئ قد أدت إلى إله جديد ,(موت المؤلف) هذه الفكرة

وجدت ضالتها في القارئ, فتحدث دائما عن إله من صنع نفسها حيث إن لم تجده في المؤلالوثنية التي ت
1
. 

القارئ
1
. 

حيث كان الهدف من هذه ( موت اإلله ),(نيتشه )كانت صدى لمقولة األديب, فوفكرة موت المؤل     

أمام ظهور اإلنسان المقولة زحزحة الغيبيات وما وراء الطبيعة لكي تفسح المجال
6
. 

                                                             
 28ص: السابق -  
 21ص: السابق - 3
 . 28فتح هللا, ص .د, األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية: انظر - 2
 .318ص: ألدب الملتزم باإلسالم األسلوبية بين العلمانية وا: انظر - 9
 ., باب تحريم الغيبة 11ص: لحينرياض الصا - 1
  3ص: ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحديثالحداثة سرطان العصر أو : انظر - 8
 .وما بعدها  26ص : نقاد الحداثة وموت القارئ : انظر - 1
 . 1ص : السابق: انظر - 6
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 -عز وجل –وهو هللا ,ابعزل النصوص القرآنية عن قائله, هكما توحي فكرة عزل المؤلف أو موت اإلل     

فما قيمة النصوص , -ملسو هيلع هللا ىلص –وهو نبينا دمحم ,اوكذلك توحي بعزل نصوص الحديث الشريف عن قائله

وقيمتها  ,احيث تكون لها قدسيتها وهيبته ,اإلى قائله أو نصوص الحديث الشريف إن لم تنسب, ةالقرآني

 .اإليمانية

وهو يعد من ممثلي , توعالم إنسانيا, يوهو فيلسوف فرنس (م1  3()بول ريكور) انظر إلى قول     

, "تعني أن كاتبه قد  مات مسبقا ,إن قراءة أي كتاب ما:" اهتم بالبنيوية يقول, كثم بعد ذل, يالتيار التأويل

فالقارئ غائب عن , ةومن كاتبه عند القراء, ةالنص كائن مفلت ينجو من قارئه عند الكتاب :"ك قولهوكذل

"والكاتب غائب عن القراءة, ةالكتاب
 
. 

, ثر به بعض الحداثيين واألسلوبيينوكلمة كتاب تشمل أيضا الكتب المقدسة, فهل هذا القول الذي تأ     

 يتفق مع التصور اإلسالمي؟

القارئ (:" بول ريكور) فقد سبق قول الفيلسوف الفرنسيب, ي الغرب والعريإلى تناقض حداثانظر      

:" حيث يقول( م 46 -روالن بارت) وقول الحداثي العربي الغذامي المؤيد لقول ,"غائب عن الكتابة

إلى منتج له  ومن ثم يتحول القارئ من مستهلك للنص, ةوهذا يوضح لنا أهمية القارئ في العملية األدبي

"كما هي مقولة بارت
3
وينطلق , ص مفتوحالن :"ي كتابه الخطيئة والتكفير ما نصهويقول أيضا ف, 

"ال في تقبل استهالكي, بوالقارئ ينتج النص في تفاعل متجاو, للخروج
2
. 

تتعامل مع النص  "ق أصحاب المدرسة األسلوبية أنهايتف: بية تتعامل مع النص بعد أن يولداألسلو :رابعا 

وهي ال تنطلق في بحثها من قوانين مسبقة, أو افتراضات , يبعد أن يولد فوجودها تال لوجود األثر األدب

موجودة قبل , ةأما البالغة فتستند إلى حكمها على النص إلى معايير ومقاييس معينة من حيث النشأة, جاهز

"وجود العمل األدبي
9
. 

شأنها شأن األسلوبية فال تستطيع , هألن البالغة تتعامل مع النص بعد والدت؛ وهذا القول فيه مغالطة     

"يتعامل مع النص إال بعد أن يولدالبالغة وال غيرها أن 
1
. 

فإننا نقوم بدراسة م, أو في القرآن الكري, ففإذا أردنا مثال أن ندرس التشبيه في الحديث النبوي الشري     

أي بعد , صفالقواعد البالغية طبقت بعد وجود الن ,ثأو في نص الحدي, يالتشبيه وأنواعه في النص القرآن

 .والدته

                                                             
 .18-11ص: الموجز في دراسة األسلوب واألسلوبية -  
    الموقف من الحداثة ومسائل أخرى, الغذامي ص - 3
 .82ص: التشريحية قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصرالخطيئة والتكفير من البنيوية إلى  - 2
 .  2ص: فتح هللا, األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية - 9
 . 66 األسلوب واألسلوبية بين العلمانية واألدب الملتزم باإلسالم , ص - 1
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وأن , قأن بعض أصحابها يزعم أن النص يخل, ةمن المآخذ على األسلوبي: النص ي لق األسلوب: خامسا

طلعها كأنه رؤوس  ﴿:وجود لها خارج النص يقول تعالى إذ ال , مالنص هو الذي خلق شجرة الزقو

 .81:الصفات ﴾الشياطين

ها هللا طعاما م يخلق شجرة الزقوم التي أعدلكما أنكروا أن هللا , مفهم أنكروا نصا ثابتا في القرآن الكري     

للكافرين المنكرين
 
. 

فقول هللا  ,احتى لو كان موجود ,لوبيون ال يؤمنون بشيء خارج النصفالحداثيون ومعهم األس     

كي  ,وجود عيني ايرى أحد النقاد الحداثيين أن الشياطين ليس له( الشياطينطلعها كأنه رؤوس :) قالساب

(التخييلية) ب انفعال المتلقي عن طريق طاقتهاوإنما سب, ننفعل بهذه اآلية
3
له وجود  الواقع أن الشيطان, و

الحقيقي ولوال إيماننا , 31:راكم هو وقبيله من حيث ال ترونهم﴾ األعرافإنه ي﴿ :في الخارج لقوله تعالى

س ناتجا عن الطاقة ولي, العيني للشيطانفاالنفعال إذن ناتج عن الوجود  ,لما كان لدينا انفعاله, بوجود

التخييلية
2
. 

والنصوص  ,سلوبية أنها تدرس النصوص الجيدةومن المآخذ على األ: المساواة بين النصوص: سادسا

أن تصدر حكما بالخطأ أو بالصواب دون, فتساوي بين النصوص جميعا ,الرديئة
9
. 

والكتب المقدسة األخرى إلى , ةألنه ينتج عنها إخضاع النصوص القرآني, ةلكن هذه الفكرة خطير     

وأذواقهم المريضة, ةتفسيراتهم الملحد
1
. 

تخاصم العقل  القرآن الكريم بأن نصوصه( لطفي الخولي) عندما وصف ,القد مارسوا هذا فعليو     

وتجبن عن ارتياد آفاق اإلبداع التي ال نهاية لها, والفكر
8
. 

 

 :ال اتمة

حيث لم يكن هناك ة, بسبب تعدد تعريف األسلوب واألسلوبيا, إن مفهوم األسلوبية ما زال غامض     

 .التعريفات ليس تحتها كبير فائدة وإن كثرة هذهة, تعريف واحد يجمع عليه أصحاب المدرسة األسلوبي

إنما هي فكرة ة, , أو عن أي ظروف خارجية في دراسة النص وعزله عن المؤلفإن حصر األسلوبي     

أو الحديث النبوي الشريف ؟ فما  ,الفكرة عند دراسة القرآن الكريم فكيف نطبق هذهة, علمانية حداثية بنيوي

 وكذلك الحديث الشريف؟ -عز وجل –لها وهو هللاعزلت عن قائ قيمة اآليات القرآنية إذا

                                                             
 .  6ص: الموجز في دراسة األسلوب واألسلوبية -  
 .23ص: الخطيئة والتكفير - 3
 . 94 ص: منظور إيمانيالحداثة في : انظر - 2
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 . 33ص: السابق - 1
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وأنها لم يعد  ويتهمونها بالقصور,ة, إن أصحاب المدرسة األسلوبية يوجهون النقد إلى البالغة العربي     

ال يوجهون النقد إلى األسلوبية فلم أيضا ا, وأن األسلوبية قد حلت محله ,لها أي قيمة, بل إنهم أعلنوا موتها

علما بأنهم يعترفون بأن األسلوبية قد خرجت ة, في البحث إلى أهم المآخذ على األسلوبي حيث إنني أشرت

كما يعترفون بأن األسلوبية قد اعتمدت في كثير من موضوعاتها على ة, من تحت عباءة البالغة العربي

 .وبيةولوال البالغة العربية لما كانت األسلع, والبدين, والبياي, البالغة العربية كعلم المعان

إنه من الخطأ الكبير محاولة إخضاع اللغة العربية لقواعد اللغات األخرى التي ثبت عجزها عن      

وكذلك من الخطأ الكبير أن نخضع أدب اللغة العربية ة, ترجمة القرآن الكريم, وبيان معانيه بدقة وأمان

ة, نثرا قد ارتبطا بمفهومات ربانية ثابتشعرا و: دابها؛ ألن اللغة العربية وأدبهالقواعد اللغات األجنبية وآ

فهو أدب رسالة لإلنسانية كلها
 
 . 

إن أصحاب األسلوبية يعيبون على البالغة العربية معياريتها, فلم ال يعيبون العلوم األخرى التي تعتمد      

 على المعيارية كعلم اللغة, وعلم النحو والصرف؟

فهذا المأخذ ليس في محله؛ ألن ن, والتقنيى التصنيف, والتقعيد يل إلكما يأخذون على البالغة أنها تم     

(جورج مونان )كما يقولا, ذلك األمر تسعى إليه العلوم جميع
3
. 

وال سبيل ألن تكون علما, " بية التي يزعم أصحابها بأنها علمكان األجدى أن يوجه النقد إلى األسلو     

"ررةومعايير مقة, وقد خلت من قواعد ثابت
2
. 

عجبا كيف نحكم على أسلوب دون وجود معايير ومقاييس ثابتة معتمدة حتى يكون الحكم أمينا عادال     
9
. 

عادال
9
. 

, بل كانت ناتجة عن استقراء ومتابعة للنصوص األدبيةالبالغة العربية لم تأت من فراغ إن معيارية     
1
. 

األدبية
1
. 

وال يحسن أن ندرس كتاب , كتاب هللاال تنطبق على ة, والعلمانية, إن جميع قواعد األسلوبية والحداث     

هللا بمثل هذه المصطلحات واألساليب
8
. 

ما على النصوص القرآنية غير صحيح, فلفظة فمحاولة إدخال نظرية االنزياح أو االنحراف وأمثاله     

بمعنى  ال يمكن أن يحل محلها كلمة أخرى؛ ألن كلمة الفلق ﴾,قل أعوذ برب الفلق ﴿:الفلق في قوله تعالى

ت, قل أعوذ برب السماوا: ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب﴾, فلو قيل في غير القرآن:الصباح, تقابل قوله تعالى

                                                             
 .8 3ص: األسلوب واألسلوبية بين العلمانية واألدب الملتزم باإلسالم: انظر -  
 .39 ص: ومباحث التراكيب بين البالغة واألسلوبيةانظر التقديم والتأخير  - 3
 .42 ص: األسلوب واألسلوبية بين العلمانية واألدب الملتزم باإلسالم - 2
 66 ص: السابق - 9
 .  3ص: البالغة العربية قراءة أخرى: انظر - 1
 . 33ص: األسلوب واألسلوبية بين العلمانية واألدب الملتزم باإلسالم: انظر - 8
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أي الليل إذا أظلم, ( غاسق إذا وقب)ل لما كان هناك تقابل بينها وبين, أو برب الجباأو برب األرض

 .أو الجبالأو األرض ت, وال يقابل الليل السماوال, فالصباح يقابل اللي

ق, ؛ ألنها هي األساس واألسبيمكن أن تحل محل البالغة العربيةأن األسلوبية ال ع, خالصة الموضو     

فال يمكن في يوم من األيام أن يخطر على ذهن مسلم أن  -ملسو هيلع هللا ىلص –البالغة العربية هي معجزة النبي ويكفي أن

دق أبو هالل وصة, هي معجزة بيانية ال معجزة أسلوبي -ملسو هيلع هللا ىلص –األسلوبية هي المعجزة, فمعجزة الرسول

علم البالغة  -جل ثناؤه -والها بالتحفظ بعد المعرفة باهللوأ ,إن أحق العلوم بالتعلم:" العسكري الذي يقول

وقد ... , الناطق بالحق الهادي إلى سبيل الرشد ي به يعرف إعجاز كتاب هللا تعالىومعرفة الفصاحة الذ

ة ما لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة, علمنا أن اإلنسان إذا أغفل علم البالغة وأخل بمعرفة الفصاح

"واالختصار اللطيفع, , وبراعة التركيب, وما شحنه به من اإليجاز البديخصه هللا به من حسن التأليف
 
. 

كثيرة ة, إن األسلوبية محيرة مراوغ (:"ريتشارد براد فورد) ويحسن أن تختم خاتمة البحث بقول     

"سريعة اإلفالت من اليدق, الغموض والمزال
3
. 
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 .1ص : ب الصناعتينكتا -  
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 المنهج الذي ينتصر إلى المتلقّي

 

 

غنية بوحوية: الباحثة  

عنابة -جامعة باجي مختار  

 الجزائر

 

 :الملّخص

المنهج الذي ينتصر إلى المتلقّي، أو نظرية التلقّي؛ هو ما يمثّل زاوية عكسيّة في مسيرة       -

الحركات النّقديّة التي أعلنت الحرب على لغة النّّص، ومعطياته التّعبيريّة، وأقامت مقامها لغة 

تي ال تمثّل من األسطورة، أو لغة التّجارب الهاربة بأصحابها إلى الالّوعي اإلنساني ودفائنه، ال

تاريخ البشر قيمة؛ أي أنّها عكس غيرها من النّظريّات والمناهج تصّب اهتماماتِها كلّها على 

 .القارئ، أو المتلقّي

 فماذا نعني بهذا المنهج؟   -

ما هي ظروف نشأته؟ -

 من هم أهّم رّواده؟  -

 هل كان له تأثير في النّقد العربّي؟ -

 .إّن هذه التّساؤالت وغيرها، هو ما سنحاول اإلجابة عنه في هذا البحث، إن شاء هللا

 

 

Résumé

La théorie de réception qui représente un angle inversif dans le trajectoire des 

mouvements critiques qui a annoncé une guerre sur les langue textuelle et ses données 

expressives qui a été remplacée par la langue du mythe , par opposition à d’autres théories et 

méthodes, cette théorie est centrée sur un pôle important qui est le lecteur ou le récepteur 

- Qu’entendons–nous par ce méthode  ? 

- Quelles sont les circonstances et les conditions de sa naissance ? 

- Qui sont ses fondateurs ? 
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- A-t-elle une influence sur la critique arabe ? 

C’est ce que nous essayons d’éclaircir dans cette recherche    

 

 :تقديم

، والتي يُصطلح عليها بالمناهج؛ حيث تختلف وتتعدّد كثيرة هي المقاربات التي يتمّيز بها الّنقد األدبيّ      

وقبل الحديث عنها قمين بنا أّوال تحديد  دبّي الواحد، ورريقة نظرها إليه،من حيث تطبيقُها على النّّص األ

 :ياّمة، والتي يمكن تلخيصها فيما يأتالوظائف والغايات التي يرمي إليها النّقد بصفة ع

تقدير تقويم العمل األدبّي من النّاحية الفنّيّة، وبيان قيمته الموضوعيّة على قدر اإلمكان، ألّن الذّاتيّة في  -1

العمل األدبّي هي أساس الموضوعيّة فيه، ومن العبث محاولة تجريد النّاقد، وهو ينظر إلى العمل األدبّي، 

.، واستجابته الذّاتيّة لهذا العملةمن ذوقه الخاّص، وميوله النّفسيّ 
1

 

ة الفنيّة، أن تعيين مكان العمل األدبّي في خطّ سير األدب؛ فمن كمال تقويم العمل األدبّي في النّاحي -2

نعرف مكانه في خّط سير األدب الّطويل، وأن نحدّد مدى ما أضافه إلى التّراث األدبّي في لغته، وفي العالم 

أهو نموذج جديد أم تكرار لنماذج سابقة مع شيء من التّجديد؟ وهل ما فيه من جدّة يشفع : وأن نعرف" كلّه

"شيئا؟له في الوجود، أم هو فضلة ال تضيف لرصيد األدب 
2
  

هذا وأمثاله قيم فنّيّة تضاف إلى قيمة العمل األدبّي في ذاته، كما تضاف إلى صاحبه عند الحكم على      

قيمته الكاملة، وتحتاج إلى تتبّع فنون األدب ومذاهبه واتّجاهاته وأرواره، وتقتضي دراسات عاّمة 

ق األدبّي الخاص، والقيم الموضوعّية مستفيضة دقيقة، مضافة إلى الدّراسات الخاّصة في األدب والذّو

.للعمل األدبيّ 
 

 

تحديد مدى تأثّر العمل األدبّي بالمحيط ومدى تأثيره فيه، وهذه النّاحية من نواحي التّقويم الكامل للعمل  - 

دبّي من األدبّي من النّاحية الفنّيّة، فضال عن النّاحية التّاريخيّة، فإنّه من المهم معرفة ماذا أخذ هذا العمل األ

"وأن نحدّد بذلك مدى العبقريّة واإلبداع ومدى االستجابة العاديّة للبيئة" البيئة وماذا أعطى لها
 
. 

تصوير سمات صاحب العمل األدبّي من أعماله، وبيان خصائصه الّشعوريّة والتّعبيريّة، وكشف  - 

.العوامل النّفسيّة التي اشتركت في تكوين هذه األعمال
 
  

قّق هذه الغايات والوظائف، ال يتأتّى إالّ بانتحاء سمت خاص؛ هذا الّسمت الذي يمكن أن نصطلح إّن تح     

المناهج أو المذاهب؛ والتي نظرا لتعدّدها باختالف منطلقاتها، ومفاهيمها، ومصطلحاتها، تعدّدت : عليه

 :أساليب تحليل الخطاب األدبّي، وعليه يمكن تصنيفها تحت أربعة محاور كبرى هي

  ّالمنهج الذي ينتصر إلى صاحب النّص. 
                                                             

 .  11، ص 1991، 6النّقد األدبّي، أصوله ومناهجه، دار الشّروق، مصر، ر : سيّد قطب - 1
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها - 2
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها -  
 
 . 11المرجع نفسه، ص  - 
 .. 29، ص 1992، 2في النّقد األدبّي، دار النّهضة العربيّة، بيروت، لبنان، ر: عبد العزيز عتيق -  
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 المنهج الذي ينتصر إلى المتلّقي. 

 المنهج الذي ينتصر إلى النّّص ذاته. 

 المنهج الذي ينتصر إلى القوالب الجاهزة.


 

؛ محاولين اإلجابة عن أسئلة من سنُعنى هنا باإلفاضة في الحديث عن المنهج الذي ينتصر إلى المتلقّي

 :قبيل

بالمنهج الذي ينتصر إلى المتلقّي؟ وما هي ظروف نشأته؟ ومن هم أهّم رّواده؟ وهل كان له ماذا نعني  -

 تأثير في النّقد العربّي؟

ماذا نعني بالمنهج؟ : قبل اإلجابة عن هذه التّساؤالت وغيرها، ينبغي أّوال اإلجابة عن الّسؤالين اآلتيين     

 ولماذا هذا االهتمام الكبير به؟

بيّن واضح، وررق نهجة : رريق نهج  : تقول. ؛ والنّهج هو الّطريق(َن هَ جَ ) من مادّة : غةلالمنهج      

 .وسبيل َمْنَهج، كنَْهجٍ، ومنهج الّطريق وضُحه

.الّطريق الواضح: َوَضح واستبان، وصار نْهجا واضحا بيّنا، والمنهاج: وأْنَهَج الّطريق
1
   

من القواعد التي يتّم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة في ، فإنّه عبارة عن مجموعة أّما اصطالحا     

العلم، أو الّطريقة التي يتّبعها الباحث في دراسته للمشكلة من أجل اكتشاف الحقيقة
2

" ، وهو عبارة عن

جميع الخطوات التي يتّبعها الباحث الكتشاف أسباب وجود ظواهر أو حقائق معيّنة، بوسارة األدلّة 

كما هو واضح، ليس مادّة أو موضوع البحث، أو الحديث، أو المقال، وإنّما الكيفيّة أو والمنطق، فالمنهج 

فهذه الّطريقة، أو تلك الكيفيّة هي وحدها التي تحدّد ... الّطريقة التي عالج بها الدّارس المادّة أو الموضوع، 

."لنا إذا كان العمل علميّا أو غير علميّ 
 

    

فالمنهج إذن، هو الّطريق التي ينتهجها الباحث أو النّاقد بغرض الوصول إلى معرفة خبايا اإلبداع     

"يفّك لغزه، ويدُخَل في عالمه المجهول، لترويضه وتطويعه، وارتياده، واإلمساك به" األدبّي، فــ
 

؛ هذا 

لّغوّي، واالجتماعّي، والنّفسّي، اإلبداع الذي يعدّ ظاهرة مرّكبة ومتشابكة، وذات أبعاد متعدّدة، كال

 ...والتّاريخّي، والجماليّ 

هذا اإلبداع الذي يعدّ نشارا خالّقا وعمال ُمبدعا، وردَّ فعل، ومنه فطريقة النّقد تختلف باختالفه، حسب     

يدرس ما : ؛ فنقد النّشار الخالّق(Anderson Imbert Enrique) ما بيّن إنريك أندرسون إمبرت

فيدرس أّوال العمل نفسه، ماذا به، وماذا : ر الكاتب، ويفّسر تكوين األدب، أّما نقد العمل المبدعيتّصل بنشا

                                                             
  الدكتور رابح بوحوش هو واضع هذه التّسميات. 
 .    عبد هللا علّي الكبير وآخرون، دار المعارف، مصر، ص : ، تحقيق6: لسان العرب، المجلّد: ابن منظور - 1
 .91، ص  211منهجيّة البحث العلمّي للجامعيّين، دار العلوم للنّشر والتّوزيع، الجزائر، : صالح الدّين شروخ - 2
 
 .9 ، ص  211إشكاليّة المنهج في النّقد العربّي المعاصر، دار ريبة للنّشر والتّوزيع، مصر، : سمير سعيد حجازي - 
 . 9، ص 2111المناهج النّقديّة وخصائص الخطاب اللّساني، دار العلوم للنّشر والتّوزيع، الجزائر، : رابح بوحوش -  
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يدُرس بدءا ما يتلقّاه القارئ من العمل األدبّي، أي العالقة بين العمل والقارئ، : هو، في حين فنقد ردّ الفعل

.وليس الّصلة بين الكاتب والعمل
1
   

 :لقّيالمنهج الذي ينتصر إلى المت

؛ هو ما يمثّل زاوية عكسيّة (Reseption theory)المنهج الذي ينتصر إلى المتلقّي، أو نظريّة التلّقي     

لغة " في مسيرة الحركات النّقديّة التي أعلنت الحرب على لغة النّّص، ومعطياته التّعبيريّة، وأقامت مقامها

الالّوعي اإلنسانّي ودفائنه التي ال تمثّل من تاريخ البشر األسطورة، أو لغة التّجارب الهاربة بأصحابها إلى 

"قيمة
2

؛ أي أنّها عكس غيرها من النّظريّات والمناهج تصّب اهتماماتِها كلّها على القارئ، أو المتلقّي؛ 

 :والذي يتمثّل أمام العمل اإلبداعّي أدوارا عدّة تتمثّل أساسا في

  والتّبسيط هما ردّتا فعل القارئ األساسيّتان أمام الّنّص األدبّي، االستباق " حيث إنّ : االستباق والتّبسيط

؛"وهما قائمتان في صلب عمليّة القراءة والتّأويل
 
فلكي يفهم المتلقّي مقولة ما، ال بدّ له أن يفهم ما كَمَن  

"يفتح القارئ كتابا حتى ينشئ فرضيّة حول مضمونه العامّ " خلفها، وعليه فما أن
 

تّبسيط، ، أّما نزعة ال

تكشف في حقيقة األمر عن ضرورة الفهم التي ترتبط ارتبارا عضويّا بعمليّة القراءة، والقارئ إذ " فإنّها

"يحتاج إلى معرفة أين تقوده خطاه في ررق النّّص يميل باستمرار إلى التّبسيط
 
  

" فالقراءة إذن عبارة عنحيث ينزع القارئ دائما إلى استباق األحداث والتّوقّع، : القراءة بوصفها توقّع* 

عالقة جدليّة متوتّرة بين توقّع ما سيأتي، وتذّكر ما قد أتى، فالقارئ ينشئ فرضيّة حول ما سيحدث في 

الّصفحات التّالية، أو في بقيّة الفصول، والّصفحات التّالية ستحكم بصّحة التّنبّؤ أو ببطالنه، وفي هذه الحالة 

كذا دواليك، وبتعبير آخر، فالقراءة انتقال دائم بين ما سلف في النّص األخيرة يعيد معرفته الحاليّة، وه

".والنّتيجة التي يتخيّلها القارئ
6
  

لكي يؤّول القارئ النّص، فإنّه يفّك ألغاز مختلف مستوياته الواحد تلو اآلخر، وينتقل : " كفاءات القارئ* 

"من البنى البسيطة إلى البنى المعقّدة
9
   

هو " فالقارئ الذي يستطيع أن يقرأ على نحو مثمر، أي أن يجّسد مستويات النّّص كلّها، :خبرات القارئ* 

قارئ ذو خبرات محدّدة، والخبرات التي يمتلكها القارئ المثالّي هي معرفته بما يمكننا أن نسّميه بالمعجم 

" األساسيّ 
 
   

والتّركيز على دوره الفّعال فيه كذات واعية لها نصيب " لقد كان اهتمام أصحاب هذه النّظريّة بالقارئ،    

"األسد من النّص وإنتاجه وتداوله وتحديد معانيه
1

، هذا االهتمام الذي جاء كردّة فعل على إهمال الّسياق 

                                                             
 . 11، ص 1991الّطاهر أحمد مكّي، مكتبة اآلداب، مصر، : النّقد األدبي، ترجمة مناهج: إنريك أندرسون إمبرت - 1
قراءة النّّص وجماليّات التّلقّي بين المذاهب الغربيّة الحديثة وتراثنا النّقدّي دراسة مقارنة، دار الفكر العربّي، مصر، : محمود عباس عبد الواحد - 2
 .19، ص6 19، 1ر
 . 9،  9، ص 2111نظريّات القراءة والتّأويل األدبّي وقضاياها، دراسة، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، سوريا، : حسن مصطفى سحلول -  
 . 9المرجع نفسه، ص  -  
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها -  
 . 9المرجع نفسه، ص  - 6
9
 .96المرجع نفسه، ص  - 
 . 9المرجع نفسه، ص  -  
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ات النّّص المتعدّدة التي تفضي إلى إنتاجه الخارجّي وصّب االهتمام على النّّص ذاته، بالتّركيز على سياق

فاألسئلة التي تُعنى بمن هو القارئ؟ وكيف يستقبل النّّص أو يتلقّاه؟ لم تكن " واستقباله، أو تلقّيه،

"مطروحة
2
. 

ة إّن نظريّة التّلقّي فرع من الدّراسات األدبيّة الحديثة المهتّمة بالّطرق التي يتّم بها تلّقي األعمال األدبيّ     

من قِبل القّراء، بدال من التّركيز التّقليدّي على عمليّة إنتاج النّصوص أو فحصها في حدّ ذاتها، وقد رّور 

في ألمانيا الغربيّة في ( Constance)هذا االتّجاه في النّقد األدبّي أساتذة ورالّب من جامعة كونستانس 

د استخدم مصطلح نظريّة التّلقّي في بعض األحيان أواخر الّستّينات من القرن العشرين وأوائل سبعيناته، وق

.ليشير إلى نقد استجابة القارئ، في الواليات المتّحدة األمريكيّة
 

    

 :الجذور واإلرهاصات     

I.  ّفي النّقد الغربي: 

من أنّها تلك ( Robert Holub)إّن الجذور الحقيقيّة للتلقّي اعتمادا على مفهوم روبرت هولب      

النّظريّات أو االتّجاهات التي ظهرت أو عادت إلى الّظهور خالل الّستّينات، والتي حدّدت المناخ الفكرّي 

 :الذي استطاعت فيه نظريّة التّلقّي أن تزدهر، هذه الجذور التي يمكن ردّها إلى مؤثّرات خمسة هي

 :ل هيوقد أرجعها روبرت هولب إلى ثالثة عوام: تأثير الّشكالنيّة الّروسيّة  -1

إّن النّقلة في االهتمام بالعالقة بين المؤلّف والعمل األدبّي إلى العالقة بين النّّص  :اإلدراك واألداة* 

الباكرة، إثر هجومه على مقولة ( Victor Shklovskii)والقارئ قد تمثّلت في كتابات فكتور شكلوفسكي

، حيث عارضه شكلوفسكي؛ الذي «الّصورالفّن هو التّفكير ب» (:Alexander Potebnia)ألكسندر بوتبنيا

أّن الّصورة ليست العنصر المكّون لألدب، ألنّها في ذاتها ليست سوى أداه لخلق أقوى انطباع " يرى

".ممكن؛ فهي واحدة من أدوات شعريّة كثيرة تُستخدم للوصول بالتّأثير إلى ذروته
 

 

اليوميّة، يصبح إدراكا مألوفا وآليّا، يقود إلى  ويخلص من هذا إلى أّن اإلدراك العادي المرتبط باللّغة    

أن يجّرد إدراكنا من عاديّته، وأن " اإلخفاق في رؤية الّشيء على حقيقته، ومن هنا فإّن وظيفة الفّن هي

يعيد الّشيء إلى الحياة مّرة أخرى، ومن هنا يصبح دور المتلقّي بالغ األهّميّة، وبمعنى ما، يكون الّشخص 

"يقّرر الخاّصيّة الفنيّة للعملالمدرك هو من 
 

، ومنه فكتابات شكلوفسكي أسهمت بشكل فعّال في االنتقال 

 .    من التّركيز على االهتمام بالعالقة بين العمل ومؤلّفه، إلى العالقة بين العمل وقارئه أو متلقّيه

                                                                                                                                                                                              
دليل النّاقد األدبّي، إضاءة ألكثر من سبعين تيّارا ومصطلحا نقديّا معاصرا، المركز الثّقافّي العربّي، المغرب، : ن الرويلي، سعد البازعيميجا - 1
 .2 2، ص 2112،  ر
 .  2المرجع نفسه، ص  - 2
لنّقد األدبّي العربّي المعاصر، الهيئة العاّمة لقصور الثّقافة، مصر، قراءة األنا، نظريّة التّلقّي وتطبيقاتها في ا/ قراءة اآلخر: حسن البنّا عّز الدّين -  
 . 2، ص  211، 1ر
 
 .1 ، ص 2111، 1عّز الدّين إسماعيل، المكتبة األكاديميّة، مصر، ر: نظريّة التّلقّي، مقدّمة نقديّة، ترجمة: روبرت هولب - 
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها -  
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ينه وبين األداة، وهو حسب شكلوفسكي المفهوم الذي غلب الّربط ب(: Défamiliarisation) التّغريب* 

يشير إلى خاّصيّة بين القارئ والنّّص تنزع الّشيء من حقله اإلدراكّي العادّي، وهو بهذا المعنى يعدّ " وهو

".العنصر التّأسيسّي في الفّن أجمع
1

 

: وثّمة وظيفتان للتّغريب حسب ما قدّمه شكلوفسكي من أمثلة مأخوذة من أعمال تولستوي    

 : ، والحرب والّسالم، هما(Klostomer)كلوستومر

أّن هذه األدوات تُلقي الّضوء على األعراف اللّغويّة واالجتماعيّة، على نحو يضطّر القارئ إلى رؤيتها  -

 .في ضوء جديد ونقديّ 

أّن األداة تعين على لفت النّظر إلى الّشكل نفسه، فهي تُرغم القارئ على تجاهل التّصنيفات االجتماعيّة  -

تباهه إلى عمليّة التّغريب بوصفها عنصرا من عناصر الفّن؛ أي أّن شكلوفسكي هنا يقوم من توجيه ان

.بصياغة مكّون أّولي من مكّونات عمليّة القراءة، وهو األهّم بالنّسبة لنظريّة التّلقي
2
   

ى تغريب إذا كانت األداة عند الّشكالنيّين الّروس وخصوصا شكلوفسكي، لها قدرتها عل: التّطّور األدبيّ * 

إذ إنّه لّما " التّصّورات، فإّن نظريّة التّطّور في الفّن يمكن النّظر إليها بوصفها ثمرة وتطبيقا لمفهوم األداة؛

كان شكلوفسكي قد عرف األداة على أساس قدرتها على تغريب التّصّورات، ولّما كانت الممارسة األدبيّة 

ما يطرأ على الفّن من تغيّرات إنّما يحدث عن رريق رفض  ما هو مألوف، فإنّ  -إلى حدّ ما -الّراهنة تقّرر

".الّطرز الفّنيّة المعاصرة
 
   

ومنه نقول إّن ما قام به الّشكالنيّون الّروس من توسيع مفهوم الّشكل الذي يندرج فيه الجمال والجذب،     

الهتمامهم أيضا باألداة الفنّّية أسهم بخلق رريقة جديدة للتّغيّر ترتبط ارتبارا وثيقا بنظريّة التّلقي، وكان 

وما تُحدثه من تغريب للتّصّورات في العمل األدبّي، وبما يشير هذا التّغريب إلى عالقة القارئ بالنّّص، 

 . فكان له دور فعّال في النّظريّة

 (:Roman Ingarden) ظواهريّة رومان إنجاردن  -2

) كان رومان إنجاردن رالبا إلدموند هوسرل    
 
Idmond Hussrel) ؛ وهو ما جعله ينشغل بشكل

رئيسّي باألسئلة الفلسفيّة، إالّ أّن عمله قد اختلف عّما قام به الّشكالنيّون الّروس؛ إذ اهتّم بالعالقة بين النّّص 

والقارئ، مؤّكدا على دور المتلقّي في تحديد المعنى، كما كان شديد الحرص على أالّ يساوي بين تجسيد 

فعلى الّرغم من أّن التّجسيد مشرور في وجوده بالتّجارب " ين تجسيده والحالة النّفسيّة،العمل وفهمه، أو ب

."المماثلة، لدى القارئ، يبقى أّن العمل األدبّي هو الذي يحدّده
 
 

                                                             
 .  المرجع نفسه، ص  - 1
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها - 2
 .9 المرجع نفسه، ص  -  
 
 .9 ، ص1992، 1رعد عبد الجليل جواد،  دار الحوار للنّشر والتّوزيع، سوريا، ر: نظريّة االستقبال مقدّمة نقديّة، ترجمة: روبرت سي هول - 
 . 6المرجع نفسه، ص  -  
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كما فّرق إنجاردن كذلك بين التّجربة غير الجماليّة أو الواقعة خارج النّطاق الجمالّي، والتّجربة الجماليّة     

هاذات
1

 .    ، وهذا كلّه له دور فعّال في نظريّة التّلقّي

 :مدرسة براغ البنويّة  - 

من أكثر المصادر النّظريّة سيادة في  -أحد منّظري األدب في مدرسة براغ -إّن عمل موكاروفسكي    

ما بين ألمانيا، وخصوصا خالل الّسنوات األخيرة من الّستّينات والّسنوات األولى من العقد الّسبعين، ففي

ظهرت ترجمات ألمانيّة لكثير من كتاباته، وحيثما كانت تُذكر نظريّة التّلقّي أو البنيويّة   199، و1969

.في ألمانيا فهي إشارة إلى موكاروفسكي
2
 

لقد كان موكاروفسكي واحدا من الّشكالنيّين الذين يؤمنون بأّن التّحليل األدبّي ال ينبغي له أبدا أن يجاوز     

فإّن رؤيته النّظريّة قد تحّولت بشكل ملحوظ مع منتصف " التي عيّنها العمل األدبّي ذاته، ومع ذلكالحدود 

لم ... الثاّلثينّيات، فقد بدأ يدرك أّن التّحليل الدّاخلّي للنّّص أو حتّى أخذ التّاريخ التّطّورّي لألدب في الحسبان

."خصوصا فيما يتّصل بالعالقة بين األدب والمجتمع يكن كافيا للتّعامل مع الكيان المرّكب للعمل األدبّي،
 
 

؛ الذي شّكل تفسير الواقع موكاروفسكيإّن تأكيد الوعي االجتماعّي يمثّل نقطة فاصلة بين كّل من     

االجتماعي والنّّص األدبّي الجزء األكبر من نظريّته، وذلك حين قال إّن الّشكالنيّة الّصرف ال تنظر إالّ 

؛ الذي يفصل كذلك العمل بما هو منتج مصنوع عن تحقّقه إنجاردناخلّي والذّاتي لألدب، وللتّطّور الدّ 

؛ الذين كانت الحقائق المجتمعيّة تمثّل لديهم عناصر دخيلة على الّساحة والّشكالنيّين الّروسالجمالّي، 

.النّقديّة
 
  

إّن نظريّة موكاروفسكي ال ترى في الّشخص المدرك فردا مثاليّا مستقالّ بذاته، فال هو شخص      

واألصّح أّن المتلقّي نفسه، " ظواهرّي مجّرد، وال هو مدرك مثالّي يعرف التّاريخ األدبّي معرفة دقيقة،

"رجال كان أو امرأة، هو نتاج للعالقات االجتماعيّة
 

 .     الدّور األساس للمتلقّي ، وهو أيضا تأكيد على

 (:Hans George Gadamer) هيرمينوطيقا جادامر -4

( Hussrel)في تطويره لبعض أفكار أستاذه هوسرل ( Martin Heidegger)لقد أسهم مارتن هيدجر     

األثر ونستطيع أن نجمل هذا " مّما كان له أثر في النّظريّات النّقديّة التي ترّكز في دراستها على القارئ،

في فكرتين أساسيّتين وجدناهما عند جادامر األولى حين رفض هيدجر فكرة هوسرل الموضوعيّة، التي 

تقول بأّن الموضوع الحّق للبحث الفلسفّي هو محتويات وعينا وليس موضوعات العالم، فالوعي دائما 

ديل هيدجر لهذه الفكرة يتمثّل في وعي بشيء، وهذا الّشيء الذي يبدو لوعينا هو الواقع حّقا بالنّسبة لنا، وتع

                                                             
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها - 1
 .99، 96المرجع نفسه، ص  - 2
 .69المرجع نفسه، ص  -  
 
 .92المرجع نفسه، ص - 
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها -  
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ال التّاريخ  -أي بالمعنى الّشخصيّ  -أّن تفكيرنا ال بدّ أن يكون في موقف، فهو تفكير تاريخّي داخليّ 

."الخارجّي االجتماعيّ 
1
  

وكان هانز جورج جادامر أحد تالميذ هيدجر، الذين تأثّروا بفكره، فقام بتطبيق مدخل هيدجر الموقفي      

الحقيقة والمنهج؛ حيث ذهب إلى أّن العمل األدبي ال يخرج إلى العالم : ظريّة األدبيّة وذلك في كتابهعلى النّ 

بوصفه حزمة منجزة مكتملة التّصنيف لمعنى، فالمعنى يعتمد على الموقف التّاريخّي لمن يقوم بتفسير هذا 

.العمل، وأفكاره هذه كان لها تأثيرها على نظريّة التّلقّي
2

     

إّن المنهج عند جادامر هو شيء يطبّقه شخص على موضوع ما من أجل الحصول على نتيجة بعينها،      

.وفي حالة العلوم الّطبيعيّة تّم الّربط على نحو مغلور، وفقا لما يراه جادامر، بين هذه النّتيجة والحقيقة
 
  

 :     سوسيولوجيا األدب - 

 :لذين اتّجهت أعمالهم هذه الوجهة، كما يلييعرض هولب ألعمال ثالثة من المنّظرين، ا     

 ليو لوفينتال (Lio Löwental :) ّعلم االجتماع النّفسي : 

وكان هّمه الكشف عن الخصائص االجتماعيّة في سعيه إليجاد بديل للدّراسات القائمة على التّجريب      

علومات، اللّذين ينبغي للدّراسات الذي ال يفضي إالّ إلى االستمرار في فقه اللّغة الّصرف، أو في جمع الم

المتعلّقة بالتّلقّي أن تقدّم بديال منهما، واألصّح أّن ما كان يتبنّاه هو الكشف األكثر تعّمقا عن الخصائص 

.االجتماعيّة النّفسيّة في نطاق البنيات االجتماعيّة
 
 

ومن هنا فقد اهتّم ليو لوفينتال بعلم النّفس الفرويدي، واعتبره عونا ال غنى عنه لدراسة سيكولوجية      

 .التّلقّي بحثا في مشكلة العالقة بين العمل والمتلقّي

فكينونته تتحدّد بصفة أساسيّة وفقا " كما أّكد أّن ما للعمل األدبّي من تأثير يرجع إلى كيانه الخاص،     

قة تمثّله، ومع ذلك فالممارسة اإلنسانيّة نفسها خاضعة إلى حدّ بعيد لشرور مسبقة، ولهذا الّسبب لطري

 -من جانبه -ينطوي تحليل تلقي عمل ما ألحد المؤلّفين على فهم مسيرة الحياة في المجتمع، ثّم إّن األدب

ة بعينها الحاجات النّفسيّة التي يلبّي لدى فئات اجتماعيّ  -من جهة –يتداخل في المجتمع بطريقة مرّكبة، فهو

"قد تهدّد النّظام االجتماعّي في حالة عدم تلبيتها
 
 . 

ومن جهة أخرى، فإنّه لن يكون من الجدليّة في شيء تقليص وظيفة الفن بحيث يقف دوره عند تحقيق      

ة مكيّفة اجتماعيّا ومكيّفة نفسّيا الّسالم اإليديولوجّي والنّفسّي، ومن ثّمة فإّن التّلقّي عند لوفينتال يستلزم قوّ 

على الّسواء؛ فهو يستلزم اإليديولوجيا كما يستلزم مقاومة اإليديولوجيا، ويستلزم إشباع الحاجات، وتنحية 

.هذا اإلشباع على الّسواء
6

    

                                                             
 .    ، ص 1999نظريّة التّوصيل وقراءة النّّص األدبّي، المكتب المصرّي لتوزيع المطبوعات، مصر، : عبد النّاصر حسن محّمد - 1
 .  المرجع نفسه، ص  - 2
 .99نظريّة التّلقّي، مقدّمة نقديّة، ص : روبرت هولب -  
 .9 المرجع نفسه، ص  -  
 
 .91المرجع نفسه، ص - 
 .91، 91المرجع نفسه، ص  - 6
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 جوليان هيرش (Julian Hirsch :)التّلّقي والتّأريخ: 

لماذا يصبح عمل بعينه أو مؤلّف بعينه :" من قبيل مّما شغل هيرش في مشكالت التّاريخ تساؤالت     

مشهورا؟ وكيف استمّرت هذه الّشهرة حقبة من الّزمن؟ وما العوامل التي تزيد من هذه الّشهرة أو تقلّل 

"منها؟
1

أصل الّشهرة، في دراسة الكيفيّة التي ينشأ بها الحكم المتعلّق بالّشهرة، وكذا : ، وقد انطلق في كتابه

نْشأته، وهي رريقة في ررح الّسؤال تمثّل في حد ذاتها خروجا جذريّا عن الممارسات الّسابقة؛ الّسبب في 

حيث كانت األسئلة األكثر دورانا تهتّم بكيفيّة ظهور األفراد المتميّزين، وباآلثار التي يحدثها هؤالء 

مقّررة للقيمة أو المدركة؛ األشخاص في أزمانهم، وفي المستقبل، فجاء هيرش لينقل التّركيز على الذّات ال

.أي من وجهة نظر المتلقّي ال الباثّ 
2

     

وعليه، فالّشهرة عند هيرش تستتبع بالّضرورة اعتراف الجماهير، ومن أجل ذلك يعّول هيرش على      

س المؤّسسات التي تُسهم في االعتراف بالتّمييز أهّميّة بالغة ألنّها تعدّ من أكثر الّطرائق شيوعا في تأسي

والواقع أّن تلك المؤّسسات ال تشّكل فحسب وجهات نظر الذّات " الّشهرة واإلبقاء عليها على مدى الّزمن، 

وآراءها، ففي حاالت بعينها حتّى عندما تتّم بطريق مصادفة ما صياغة رأي مخالف، سيرفض هذا الرأي 

".لمجّرد اختالفه عن المعهود
 
  

ل بالتّدريب الذي يتلقّاه دارس لشكسبير؛ الذي قيل له منذ رفولته ويضرب هيرش مثال افتراضيّا يتّص     

إّن شكسبير هو أعظم كاتب إنجليزّي، ثّم قرأ في المجالّت ما يؤيّد ذلك، من عبقريّة شكسبير وريادته في 

ال يمكن أن نتوقّع لديه شيئا سوى اإلعجاب بالّشاعر " إّن هذا الدّارس: الفن الدّرامّي، فيقول هيرش

نجليزّي، ويكاد يكون من المحال اإلفالت من الموروث الواسع النّطاق من الحماسة لشكسبير؛ فقّوة اإل

".الموروث االجتماعّي تُلقي بثقلها الكبير على باحث المستقبل، إلى حدّ أنّه لن يستطيع اإلفالت منها
 
  

ال ينفصل عن تاريخ كونهما ذوا  إّن هيرش بهذا، ال يكشف عن أّن األثر النّاشئ عن عمل ما أو فرد ما     

أثر، أو أّن الّظروف االجتماعيّة هي محدّد أحكامنا بالقيمة، ثّم وقعها فقط، وإنّما يبيّن كذلك أّن أحكامنا 

أي على نحو ما يُظهرون لنا، ال على " المتعلّقة باألفراد الّسابقين تقوم على أساس صورتهم الظّواهريّة؛ 

".نوا عليهنحو ما هم عليه، أو ما كا
 
 

ولهذا نجد أّن ما يدعو إليه، من الحاجة إلى دراسة الّسير، بوصفها ظواهر، التي تشبه كثيرا من      

 .      تصريحات نظريّة التّلقّي

 شوكنج. ليفين ل (Levin L. Schücking )وفكرة الذّوق: 
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مفتاح فهم تاريخ األدب يقوم  إذا كان هيرش رّكز اهتمامه على شهرة األفراد، فإّن شوكنج افترض أنّ      

قدرة عاّمة على تلقّي الفّن؛ إلى عالقة بالفن تنعكس فيها " أساسا على دراسة الذّوق؛ والذي يشير عنده إلى

الفلسفة الكاملة للحياة لدى إنسان ما، أو هي على أّي حال عالقة تنطوي على الوجود اإلنسانّي نفسه في 

".أعمق أعماقه
1
  

الذّوق، ال يعدّ خاّصيّة ثابتة على مّر الّزمن، أو قاعدة كونيّة، بل األحرى أنّه شيء يتغّير  كما أّن هذا     

مع الّزمن، وفيما بين الحضارات، بل داخل المجتمعات ذاتها، وبتعلّق الذّوق بروح العصر فإنّه يعدّ 

األدب الذي كتب في ذلك ال عن تقويم األعمال والمؤلّفين والتّقنين لهم، بل مسؤوال كذلك عن " مسؤوال 

تتضّمن العمل ( Geschmacksbilung)الّزمن، ومن ثّم فإّن دراسة تاريخ الذّوق أو التّربية الذّوقيّة

".األساسّي لمؤّرخ األدب
2
 

وكما أّكد هيرش سابقا على أهّميّة المؤّسسات في صناعة الّشهرة، أّكد شوكنج على مثل هذا ولكن في      

اإلسهام بدور في تكوين الذّوق في حقبة بعينها
 

، مرجعا ذلك إلى الّطبقة الحاملة للثّقافة في المجتمع، 

يعتمد عليهم الفن اعتمادا كبيرا، والمهّم المكّونة من أولئك األنمار من النّاس الذين يرّوجون الذّوق؛ حيث 

قدرة هذه الجماعات على تأكيد ذاتها تعتمد كذلك على مدى الّسلطة التي يستطيعون " عند شوكنج أّن 

ممارستها في البنية االجتماعيّة، وسلطة هؤالء إنّما يحدّها بصفة مبدئيّة مدى هيمنتهم على آليّة الحياة 

".الفنّيّة
 
  

ى أفكاره نخلص إلى أّن الجيّد من األعمال ليس هو ما يفرض نفسه في الموروث، واألحرى وبناء عل     

".هو الذي سيعدّ فيما بعد جيّدا" أّن ما يظفر بالبقاء
 
 

إن روبرت هولب، كما رأينا، يرى أّن أصحاب نظريّات التّلّقي لم يستمدّوا بصورة مباشرة من      

ن سوسيولوجيا األدب ونظريّة التّلقّي لم تكن عالقة تأثير مباشر أو أنّها سوسيولوجيا األدب، وأّن العالقة بي

فإنّنا ال نستطيع أن نتجاهل أّن العناية الحقيقيّة بالقارئ قد برزت واعية " مجّرد عالقة علّة بمعلول؛

نشأة بمقاصدها في نطاق علم اجتماع يعنى بالّظواهر األدبيّة، لقد ذهبت الدّراسات في علم األدب حول 

اآلثار األدبيّة إلى أّن المجتمع ال يتدّخل في اإلنشاء األدبّي من حيث هو مصدر لها فحسب، وإنّما هو 

".يتدّخل فيها أيضا من حيث هو متقّبل يتلقّاها
6
 

 : رّواد النّظريّة     

 :               (Hans Robert Jauss) هانز روبرت ياوس -1
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وتداخلها، وهو ال شّك يأخذها « أفق التّوقّعات» لمانيّة، وهو صاحبأحد مؤّسسي مدرسة كونستانس األ     

، ولعّل أهّم ما جاءت به هذه (Hans Georg Gadamer)عن النّظريّة التّأويليّة خاّصة تأويليّة غادامير

والتّأثير التي درست االستقبال ) الجماعة هو تغيير النّموذج النّقدّي؛ إذ رّورت النّظريّة الجماليّة التّاريخيّة

( الممارسة الجماليّة) نحو نظريّة االتّصال األدبّي، وانصّب اهتمامها على قضايا التّجربة الفّنيّة( في البداية

التي تؤّسس تجلّيات الفّن كفاعليّة إنتاجيّة، وكفاعليّة استقباليّة، وكفاعليّة اتّصاليّة، فنجم عن هذا االهتمام 

اريخّي، وكذلك إبدال بنية أفق التّجربة المحتمل؛ أي ما يوحي به النّّص، إبدال القارئ المضمر بالقارئ التّ 

ببنية األفق االجتماعّي للتّجربة، وهو ما يجلبه القارئ التّاريخّي معه من عالمه الواقعّي، كما سعت هذه 

تحت مظّلة  المدرسة إلى حّل التّقابل الّضدّّي بين الخيال والحقيقة، عن رريق إيجاد عالقة جدليّة بينهما

األفق والموضوعيّة؛ أي تأويل الخيال األدبّي على أنّه أفق للحقيقة التّاريخيّة وأّن العالم الحقيقّي هو أفق 

.للعوالم الخياليّة
1
  

، آراءه الجديدة المتعلّقة بجماليّة التّلّقي 1969قدّم ياوس في درسه االفتتاحي لجامعة كونستانس، سنة      

دّراسات األدبيّة في ألمانيا بعد الحرب العالميّة الثّانية بقيت سجينة المقاربات التاّلزميّة التي حينما تبيّن أّن ال

.ال تفصل في العمليّة اإلبداعيّة بين المؤلّف والنّّص، وال تعير اهتماما للقارئ وال لتاريخ هذه القراءة
2
  

إّن األساس االبستمولوجي الذي بنى عليه فرضيّاته مستند إلى المفهوم الّظاهراتي للفّن واألدب؛ إذ      

" الموضوع، فميّز بين ما للموضوع وما للذّات وكشف عن العالقة بينهما/ أعاد النّظر في ثنائيّة الذّات

باستمرار والزمة له، غير أّن الجمال  فالنّّص األدبّي له قدرات فنّيّة تكمن في ممتلكاته وهي مرتبطة به

يوجد في الذّات المتلقّية للنّّص الفنّّي والعالقة بين ما تملكه الذّات القارئة من رؤى جماليّة تكشف عنها كّل 

مّرة عبر الّزمن، وما تسمح به ممتلكات النّّص الفنّيّة من االستجابة لذلك الكشف الجمالّي، هو ما يدعوه 

؛"يبجماليّة التّلقّ 
 
:" والتي تعدّ محاولة لتجديد التّاريخ األدبّي، الذي وصل حسبه إلى رريق مسدود، يقول 

إّن تاريخانيّة األدب ليست متضّمنة في عالقة التحام تتحقّق بعديّا بين أحداث أدبيّة، ولكنّها تقوم على 

".التّجربة التي يكتسبها القّراء من األعمال أّوال
 

     

 :في نظريّته يميّز بين مظاهر ثالثة ثّم إّن ياوس     

 .من حيث تلقّي األعمال األدبيّة عبر الّزمن(: Diachronie) المظهر التّواقتي أو التّعاقبيّ * 

من حيث تلقّي األعمال الذي يخضع إلى أنظمة األعمال األدبيّة في (: Synchronie) المظهر التوقتي* 

 .لحظة معيّنة من الّزمن

.طّور الدّاخلّي الخاّص باألدب وتطّور التّاريخ بشكل عامّ العالقة بين التّ * 
 

 

                                                             
 .  2إضاءة ألكثر من سبعين تيّارا ومصطلحا نقديّا معاصرا، صدليل النّاقد األدبّي، : ميجان الرويلي، سعد البازعي - 1
منشورات كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بالّربار، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )نظريّة التّلقّي إشكاالت وتطبيقات، مطبعة النّجاح : أحمد بوحسن - 2

 .29، ص1991، المغرب، ( 2
 . 2المرجع نفسه، ص  -  
 
 .  ، ص  199، 1محّمد خير البقاعي، مركز اإلنماء الحضاري، سوريا، ر: بحوث في القراءة والتّلقّي، ترجمة: خرونآهالين و فيرناند - 
 .المرجع الّسابق، الّصفحة نفسها -  
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 :أهّم المفاهيم مدار نظريّته     

  مفهوم أفق االنتظار: 

ويمثّل الفضاء الذي تتّم من خالله عمليّة بناء المعنى ورسم الخطوات المركزيّة للتّحليل ودور القارئ      

إذا ما كان " ذي يعدّ محوَر اللّذّة، ورواقها لدى جماليّة التّلقّي،في إنتاج المعنى عن رريق التّأويل األدبّي ال

".الوسيط اللّسانّي هو محور اللّذّة ورواقها عند البنائيّين
1
   

إّن تحليل التّجربة األدبيّة للقارئ تفلت من النّزعة النّفسانيّة التي هي :" ويعرض ياوس مفهومه كما يلي     

واألثر النّاتج عنه، إذ كانت تشّكل أفق انتظار جمهورها األّول، بمعنى  عرضة لها، لوصف تلقّي العمل

."األنظمة المرجعيّة القابلة للتّشّكل بصورة موضوعيّة
2
إّن أفق التّوقّع األصيل هذا يتكّون من : يقول ياوس 

 :ثالثة عوامل أساسيّة هي

 .النّصّ  التّجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الذي ينتمي إليه -

 .شكل وموضوعاتيّة األعمال الّسابقة التي يفترض العمل الجديد معرفتها؛ أي ما يسّمى القدرة التّناّصيّة -

.المقابلة بين اللّغة الّشعريّة واللّغة العمليّة؛ أي التّعارض بين العالم التّخييلي والواقعيّة اليوم -
 
   

  مفهوم تغيير األفق: 

ويقوم على التّعارض الذي يحصل للقارئ أثناء مباشرته للنّّص األدبّي بمجموعة من المحموالت الفنّيّة      

فيقف القارئ هنا ليلبّي أفقا جديدا عن " الثّقافيّة، وبين عدم استجابة النّّص لتلك االنتظارات والتّوقّعات؛

".يه في التّأريخ لألدبرريق اكتساب وعي جديد قد يكون مقياسا أو محّطة يعتمد عل
 
  

إذا كنّا ندعو المسافة الجماليّة، المسافة الفاصلة بين االنتظار الموجود سلفا والعمل :" يقول ياوس     

الجديد، حيث يمكن للتّلقّي أن يؤدّي إلى تغيير األفق بالتّعارض الموجود مع التّجارب المعهودة، أو يجعل 

ل مّرة تنفذ إلى الوعي؛ فإّن هذا الفارق الجمالّي المستخلص من ردود التّجارب األخرى، المعبّر عنها ألوّ 

( نجاح مباشر، رفض أو صراع، تصديق األفراد، أو فهم مبّكر أو متأّخر) فعل الجمهور وأحكام النّقد

".يمكن أن يصبح مقياسا للتّحليل التّاريخيّ 
 

         

 مفهوم اندماج األفق: 

وم واصفا به العالقة القائمة بين االنتظارات األولى التّاريخيّة لألعمال تحدّث ياوس عن هذا المفه     

األدبيّة واالنتظارات المعاصرة التي قد يحصل معها نوع من التّجاوب، وهو ما أرلق عليه جادامر في 

.منطق الّسؤال والجواب، الذي يحصل بين النّّص والقارئ في مختلف األزمان": الحقيقة والمنهج" كتابه
6
  

                                                             
 .  ، ص 2111، 1نظريّة التّلقّي، أصول وتطبيقات، المركز الثّقافي العربّي، المغرب، ر: بشرى موسى صالح - 1
 .29نظريّة التّلقّي إشكاالت وتطبيقات، ص : أحمد بوحسن - 2
 .  بحوث في القراءة والتّلقّي، ص : فيرناند هالين وآخرون -  
 .1 المرجع الّسابق، ص  -  
 
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها - 
 .1 المرجع نفسه، ص  - 6
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من النّّص إلى الفعل، من المفيضين في هذه المسألة: ولعّل بول ريكور في كتابه     
1

، وعليه نقول، إّن 

اندماج األفق يعبّر بطريقة أو بأخرى عن االستجابة التي تتّم بين النّّص والقارئ، وإالّ فإّن االستجابة تتّم 

مفهومين لهما قيمة في بناء صرح جماليّة بشكل آخر عن رريق ما أشار إليه في تغيير األفق، وكال ال

 .      التّلقّي

   ّمفهوم المنعطف التّاريخي: 

الذي وّظفه للتّأريخ للفلسفة، واعتمد ( Hans Blumbergue) يرجع هذا المفهوم إلى هانز بلومبرج     

لحضارات اإلنسانيّة فالمنعطفات التّاريخيّة الكبرى التي تحدث في تاريخ ا" عليه ياوس لبناء تاريخ القراءة؛

من شأنها أن تساعد على تكوين قراءة جديدة، أو أّن األعمال الجديدة تكون مرتبطة بهذه المنعطفات أو 

ولهذا يمكن أن نضع لتاريخ األدب مثل ما اقترح بلومبرج : ويعترف بذلك قائال... التّحّوالت الكبرى 

.التّاريخيّة الذي أّسسه على منطق الّسؤال والجواب لتاريخ الفلسفة ، الذي بناه بأخذ أمثلة من المنعطفات
2

     

إّن أفق التّوقّع مصطلح استخدمه ياوس ليصف المقاييس التي يستخدمها القّراء في الحكم : ومنه نقول      

هذه المقاييس تساعد القّراء على تحديد الكيفيّة التي " على النّصوص األدبيّة في أي عصر من العصور،

".ويّة مثاليحكمون بها على قصيدة من القصائد بأنّها ملحميّة أو مأساويّة أو رع
 

     

 ( :          Wolfgang Iser)فولفغانغ أيزر -2

من أهم أقطاب نظرية التلقّي الذين ساهموا في تطويرها وعملوا على إنشاء أسسها " أيزر" يعد     

، كما أنّه نّوع من 1991الذي صدر سنة" بنية الجاذبية في النص" األولى، فمن بين اهتماماته أنه قدم عمل

 "يكن منحاه فلسفيّا أو تاريخيّا" ؛ فلم "ياوس" على خالفالمرجعيّات 
 

" بغادامير" ؛ حيث إنّه تأثّر كثيرا

؛ ذاك االتّجاه الفلسفّي الحديث (Phenomenologie" )الفينومينولوجيا" والذي أثّر فيه بشكل كبير هي

الذي رّكز على الدّور المركزّي للقارئ في تحديد المعنى،
 
" رومان إنغاردن"ومن الذين أثّروا فيه أيضا  

وما قدّمه، حيث كان ينظر معتمدا على هذه المرجعيّات المعرفيّة إلى التّلقي كلّها، من ناحية التّأثير وهو 

وهو كيف للنّص أن يمارس تأثيره على المتلّقي : سؤال مهمّ " آيزر" تأثير النّّص على المتلقّي فقد شغل بال

 ؟ وما هي الّظروف التي تؤدّي إلى ذلك؟أو على القارئ

 :فرضيّاته     

وقد حدّدها أحمد بوحسن، في المفاهيم األساسيّة التي تتمحور حول التّفاعل بين النّّص ومتلّقيه، وما      

على ( أيزر) يفترض ذلك التّفاعل من إمكانيّة بنائه وتحقيقه من خالل صيرورة القراءة؛ إذ يرتكز نموذجه

 :اهر متداخلة لصيرورة القراءة هيثالثة مظ

                                                             
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها - 1
 .االمرجع نفسه، الّصفحة نفسه - 2
 . 19،  199جابر عصفور، دار قباء للّطباعة والنّشر والتّوزيع، مصر، : النّظريّة األدبيّة المعاصرة، ترجمة: رامان ِسلدن -  
 
 .  نظريّة التّلقّي، ص : بشرى موسى صالح - 
 .169المرجع الّسابق، ص  -  
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 : النّصّ  -1

اعتمد أيزر على ما قدّمه إنجاردن في العمل الفنّّي، مع تركيز على وصف دقيق للممتلكات النّّصيّة،      

وهكذا يفترض في النّّص وجود بنيات داخليّة تسمح بتحديده، تتمثّل في المكّونات اللّغويّة والّسيميائيّة 

ده، وهي التي تسمح أو تمتلك قدرة على إنتاج والتّركيبيّة، كما يتوفّر النّّص أيضا على إمكانيّات عدم تحدي

.المعنى، وتكمن هذه اإلمكانيّة المفتوحة في القراءة وفي صيرورتها
1

    

 :صيرورة القراءة -2

يتميّز النّّص بتركيب خاّص يساعده على تحقيق الموضوع الجمالّي المتماسك بواسطة نشار بناء      

ترّكب الموضوع أثناء جريان فعل القراءة؛ أي أنّها نشار مكثّف مكثّف، وعليه تكون القراءة فعال متحّركا، 

.يختلف باختالف القّراء في استنبار المعنى من النّصّ 
2
   

 :الّشروط أو الّظروف التي تتحّكم في تفاعل النّص مع قارئه - 

وضعيّة وهي شرور تتوقّف على وضعيّة القارئ وقدراته وممتلكاته التي تسمح له بإنجاز القراءة، و     

 .النّّص واآلفاق التي يسمح بها أثناء القراءة

) يتميّز نموذج أيزر بأنّه يتجّنب تعريف الموضوع الجمالّي سواء مع نّص مكتف بذاته موضوعيّا     

؛ فالنّّص األدبّي عند أيزر ال يشير (القطب الجماليّ ) ، أو مع التّجربة الذّاتيّة للقارئ الفرديّ (القطب الفنّيّ 

.قع مرجعّي، وإنّما يمثّل نموذجا أو مثاال مؤّشرا مبنيّا لتوجيه القارئإلى وا
 
 

 :ويمكن تلخيص ما قدّمه أيزر في األبعاد اآلتية     

يتضّمن النّّص بوصفه هيكال ألوجه مخّططة، أو بناء ثابتا يسمح للقارئ بالمشاركة في صنع : البعد األّول

.المعنى
 

 

يستقصي إجراءات النّّص في القراءة، وفيه يرّكز على الّصورة الذّهنيّة، التي تمثّل الهدف : البعد الثّاني

. الجمالّي المتماسك
 
  

محدّد من خالل حالة نّصيّة واستمراريّة لنتاج المعنى، على " وهو عنده: القارئ الّضمنيّ : البعد الثّالث

".األديب وحدهأساس أّن النّتاج من صنيع القارئ أيضا، ال من صنيع 
6

 

هذا القارئ الذي رّور أيزر مفاهيمه كردّ على إنجاردن؛ الذي يرى أّن الفاعليّة القرائيّة ذات اتّجاه      

، فيرى أّن القراءة عبارة عن عمليّة جدليّة تبادليّة (أيزر) واحد ينبع من النّّص ويتّجه إلى القارئ، أّما هو

النّّص، ومن النّّص إلى القارئ، وهي جدليّة تعمل دائما على من القارئ إلى : مستمّرة ذات اتّجاهين

محوري الّزمان والمكان؛ فكّل قراءة تعمل على إيجاد وتأسيس ما تدفع به إلى الواجهة، أّما فيما يخّص 

                                                             
 .  نظريّة التّلقّي إشكاالت وتطبيقات، ص : أحمد بوحسن - 1
 .ع نفسه، الّصفحة نفسهاالمرج - 2
 .6 المرجع نفسه،  -  
 .  قراءة النّّص وجماليّات التّلقّي بين المذاهب الغربيّة الحديثة وتراثنا النّقدّي دراسة مقارنة، ص : محمود عباس عبد الواحد -  
 
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها - 
 .6 المرجع نفسه، ص  - 6
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المعنى، فإّن أيزر يرى أنّه ليس موضوعا مادّيّا يمكن تعريفه وحده، وإنّما هو تأثير تصويرّي الّسمة، يجب 

فال حقائق في النّّص وإنّما هناك أنمار وهياكل تثير القارئ حتّى يصنع " شته واإلحساس به،معاي

".الحقائق
1
 

( معرفيّة) من هنا يبدو أّن نظريّة التّلقّي حسب النّوع الياوسي أو اآليزري تطرح إشكاليّة إبستمولوجيّة     

لعظمّي، أو رقم من التّرسيمات التي تنتظر فحين نعتبر النّّص في ذاته بمثابة نوع من الهيكل ا" ملّحة؛

."ملمستها بطرائق متنوعة من قبل قّراء متنّوعين
2

    

II. في النّقد العربي القديم: 

إن االرتبار بين النّقد والتّلقي عند العرب قديما كان ارتبارا شبيها إلى حدّ بعيد بارتبار النّقد      

، والنّقد كونه بنية : بالنّصوص، ويمكن القول إّن التّلقي جمع االثنين النّص على أنّه إبداع موّجه إلى متلّقٍ

جهة أخرى، فإن النّقد أولى هو اآلخر أهميّة فكريّة تستهدف هذا اإلبداع بالدّراسة، هذا من جهة، ومن 

فتاريخ النّقد وتاريخ الّشعر يرافقهما تاريخ " بالغة لموضوع التّلقي على اعتباره عمليّة مالزمة لإلبداع

"للتّلقّي
 

، وإذا ما أريد إعطاء تفسير لهذا الّطرح فإنّه يمكن القول إّن النّقد قد عني في بداياته األولى عند 

متلقّي؛ الذي كان يتلقّى النّصوص الّشعريّة، وكان يمثّل المعيار الذي يرجع إليه في الحكم على العرب بال

هذه النصوص، ومن هنا فقد كان التّلقّي قرينة مالزمة للمناحي النّقديّة قديما، وتأكيدًا لصحة هذا التّوّجه 

لمتلقي في النقد العربي، هو ما تثبته الذي ينطلق من تصّور مفاده إثبات األهمية التي حظي بها القارئ أو ا

العديد من الكتب النقدية القديمة، أي كانت هذه الكتب تعنى في مجملها بقضايا تستهدف كلها المتلقي؛ مثل 

قضية التبليغ والبيان والتبيين، فكان من الّضرورّي أن يكون للنّص صفاته وخصائصه التي يعتمدها في 

ن القارئ من توظيف خبراته الخاصة في فهم النّص، واستخراج ما فيه من جلب انتباه المتلقي، والتي تمكّ 

معاٍن والحكم عليه بعد ذلك باالستحسان أو االستهجان، وهذا ما يخلق روح الحوار بين االثنين وتبقى روح 

" دالعمل رهينة تلك الجدلية بين نص مبدع ومتلق مفكر متذوق، وتعزيًزا لهذا االعتقاد بدور المتلقي، فق

اعتنى النّقد العربّي القديم بالمتلّقي سامعا وقارئا، وبلغت هذه العناية أْوجها في عصور ازدهار الّنقد 

"وظهور المصنّفات الّنقدية وتأثّر النّقد بالحقول المعرفيّة المجاورة مثل اللغة والكالم والفلسفة
 

؛ فقد أصبح 

هات النّقديّة تعنى به دون سواه، فكان أصبح للمتلقّي منزلة مهّمة بين منازل األدب وأصبحت التوج

الشعراء بذلك يتوّخون في نتاجهم األدبي الدّقّة والجودة، عساه يلقى االستحسان بين يدي المؤّول الذي 

أصبح هو الغاية من كل قصيد وإنشاد، مكانة تخّوله بأن يصبح عنصرا من عناصر العمليّة اإلبداعيّة، 

جعل القارئ ررفا أساسيا في عمليّة خلق العوالم الممكنة " كو حينماولعّل هذا ما ذهب إليه أمبرتو إي

                                                             
 .6 2دليل النّاقد األدبّي، إضاءة ألكثر من سبعين تيّارا ومصطلحا نقديّا معاصرا، ص: ميجان الرويلي، سعد البازعي - 1
 . 19، ص  199ثائر ديب، منشورات وزارة الثّقافة، سوريا، : نظريّة األدب، ترجمة: تيري إيغلتون - 2
 
  1، الموسوعة العربية للدراسات و النشر، بيروت، لبنان، ص 1999، 1ة، ردمحم المبارك، استقبال النص عند العرب، دراسات أدبي - 
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها -  
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"للنّصوص الّسردية إلى جوار المؤلف
1

؛ وذلك ألنّه يدرج األدب ضمن نظريّة االتّصال القائمة على 

التّواصل المتبادل بين قطبين اثنين أحدهما يركب رسالة ويقوم بإرسالها، واآلخر يتلقاها في محاولة منه 

 .راتها وإعادة بنائها من منطلق عالمه المتخيللفك شف

وعليه فقد واكب التّفكير بالمتلقّي عمليّة اإلبداع، وربّما قد ال يكون إذا كان كّل عمل أدبّي يحمل في      

ريّاته نيّة للتّواصل بينه وبين المتلّقي، وربما قد ال يكون هذا التواصل إال بوجود ذوق المتلقي في النص 

 .إلى تحريك وجدانه وإثارة أحاسيسه ومشاعره اتجاهه الذي يعمد

وبالعودة إلى التّراث العربّي النّقدي نجد أن المتلقّي كان حاضرا بوزنه وثقله في مجمل األعمال      

كان ربيعيّا أن يخلو تراثنا النقدي من فلسفة عامة، فليس معناه أن " اإلبداعية، وتحديدا في الّشعر فإذا

قد خال من عناية رواده بهذا الموضوع، فعلى العكس من ذلك كان اهتمامهم بموضوع  رصيدنا النقدي

،"االستقبال مرتبطا في جملة أحكامهم بقضايا النص
2
فإذا ما غصنا في لجج أّمات الكتب وجدنا أنّها  

: بال والقبولاهتّمت اهتماما بالغا بفعل التّلقّي؛ ففي لسان العرب البن منظور يرتبط مفهوم التّلقي باالستق

"فالن يتلقّى فالنًا؛ أي يستقبله" فيقال
 
"قال األزهري التّلقي هو االستقبال" ،

 
، وهذا دليل على وجود فعل 

 .التّلقّي عند العرب قديما

الذي ركز في وضعه للقاعدة الخاّصة بالتّلقّي من " عبد القاهر الجرجاني" وهو أيضا ما ُوجد عند     

وهو من هذا يسعى إلى " لكّل مقام مقال" وأّن " مطابقة الكالم لمقتضى الحال "القاعدة البالغيّة على

الّطبيعة الخاصة والمتميزة للمتلقي، أي يراه تعامال مع المستتر في الّنصوص األدبية وترويضا لمعانيها 

مستور، الدّقيقة، وهذا ما يشّكل في نهاية المطاف فهمه الخاص لطبيعة المتلقّي من كونه الكاشف عن ال

ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في :" والمتفاني في استجالء دقائق المعنى حيث يقول

معنى الفصاحة، والبالغة، والبيان، والبراعة، وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها، 

يه على مكان الخبيء ليُطلب، فأجد بعض ذلك كالرمز، واإليماء، واإلشارة في خفاء، وبعضه كالتنب

وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج، وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه وتوضع لك القاعدة لتبنَي 

؛"عليها
 
فهو بهذا يبرز فعل المتلقّي؛ الذي يكشف خبايا النّّص، بفّك رموز، وإيماءات، وإشارات قد يعمد  

د أولى هو اآلخر عنايته بالمتلّقي، مرّكزا بذلك على ضرورة فقحازم القرطاجنّي؛ إليها المبدع، أّما 

الذي " المواءمة بين مادّة اللّغة، من حيث المعاني واأللفاظُ وررائق تشكيلها، وصياغتها وبين المتلقّي،

"ينفعل ويتأثّر بالقيم الجماليّة التي تضفيها اللّغة على العمل األدبيّ 
6

ّشعرّية األقاويل ال" إنّ : ، فهاهو ذا يقول

ّشعريّة يحسن موقعها من النّفوس من حيث تختار مواد اللّفظ وتنتقي أفضلها، وترّكب التّركيب المتالئم ال
                                                             

دار أُِويّا، ليبيا،  -انعبد هللا إبراهيم، التلقي والّسياقات الثقافية، بحث في تأويل الّظاهرة األدبيّة، دار الكتاب الجديد المتّحدة للنشر و التوزيع، لبن - 1
 .11، ص 2111، 1ر
 . 9قراءة النّّص وجماليّات التّلقّي بين المذاهب الغربيّة الحديثة وتراثنا النّقدّي دراسة مقارنة، ص : محمود عباس عبد الواحد - 2
 (ي. ق. ل) لسان العرب، مادة : ابن منظور - 
 . المصدر نفسه - 
 
 .  ، ص2111 شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، محمود دمحم: دالئل اإلعجاز، قراءة وتعليق: عبد القاهر الجرجاني -
 .69، ص 2111، 1التّلقّي واإلبداع، قراءات في النّقد العربّي القديم، دار جرير، األردن، ر: محمود درابسة -6
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المتشاكل، وتستقصي بأجزاء العبارات التي هي األلفاظ الدّالّة على أجزاء المعاني المحتاج إليها، حتّى 

"تكون حسنة إعراب الجملة والتّفاصيل عن جملة المعنى وتفاصيله
1

ليه فقد ألّح النّقد العربّي القديم ، وع

على توجيه االهتمام بالمتلقّي وتسليط الّضوء عليه، وذلك من إلزام األدباء والكتاب بضرورة توّخي 

مجموعة من الّشرور في العمل األدبّي، كونه ال يعود فقط للمؤلف، بل إنه ما إن يخرج حيّز اإلنجاز 

مثال يرى أّن النّّص ال بدّ أن  فالجاحظزّودا بروح ذوقّية عالية؛ الكتابي حتى يصبح ملكا لمتلّق يتلقاه م

ولذلك كان التّفكير بالمتلقي يواكب عمليّة اإلبداع، وحتى يكون النّص " يخضع لمجموعة من الّشرور

"مفهوما ال بد أن يكون حمل في رياته عقد الّصلة مع المتلقي
2

، وهذا ما يقود إلى القول إّن النّقاد األوائل 

قد عنوا عناية خاصة بعناصر العمليّة اإلبداعيّة؛ إذ بيّنوا دور كّل ررف في عمليّة التّواصل والتّركيز على 

أنّها اتحاد ال يكاد ينفصل بين النّص والمتلقي، لذا كان النّقد القديم يوليهما قدرا من األهميّة والعناية، فكما 

 .عتنى بالمستقبل، أو المتلقّييبين حسن القول، وررائقَه وجيّده ورديئه اهتم وا

ومتأّمل التّراث العربّي في قرونه المختلفة، يالحظ منظومة اصطالحيّة نقديّة وإجراءات قرائية تدّل      

داللة واضحة على سهر المتلقّي وحرصه على نجاح التّجربة الّشعريّة، ولعّل ذلك ال يتّم إالّ بالمحافظة 

 .مت عليها القصيدة العربّيةعلى المقّومات األساسيّة التي قا

هذه المقّومات التي ارتأى النّقاد فيما بعد تسميتها بالمقاييس النّقدية؛ التي تمثّل جملة مالحظات       

ومواصفات تتعلّق باإلبداع الّشعرّي والّشاعر على حد سواء، فما يقوم به المتلقّي من تصحيح األخطاء 

ما  لّشعر، ما هو في حقيقة األمر إال موقف نقدّي جمالّي محض، فإذاواإلشارة إلى النّقائص الموجودة في ا

رام هذا المتلقي من صنيعه أن يوجه مسار المبدع إلى ترقية المادّة الّشعريّة حتى تصبح مستساغة 

للجمهور، فإّن هذا ما يشّكل إنتاجا جديدا يكون الّسابق عليه مادة أولى إلنتاج عمل إبداعّي تغشاه مراسيم 

.دّة، والتي غالبا ما تكون مؤّسسة بناء على مقاييس نقديةالج
 
 

وإذا ما انتقلنا إلى العصر اإلسالمّي، سنجد أّن النّّص القرآنّي قد خلق فضاء للتّعامل بين الّنص      

والمتلقي؛ أي توجد العديد من اآليات التي توحي بأّن هذا النّص يراعي وجود مستقبل يتلقاه بشيء من 

الكريم، ولعّل هذا ما تدّل عليه  الّرغبة في كل زمان ومكان؛ فمادة التلقي كانت حاضرة وبقوة في الكتاب

﴿ فَتَلَقَّى آدَُم ِمْن َربِِّه كِلَماٍت فَتَاَب َعلَْيِه إِنّهُ هَُو التّّواُب الّرِحيم﴾:العديد من اآليات، منها قوله تعالى
 

 ،

"اعتراف آدم وحّواء بالذّنب:" فالكلمات كما قال أبو إسحاق
 

ال فتشير إلى معنى االستقب" تلقّى" ، أّما كلمة

والقبول، ذلك أن آدم عليه الّسالم يستقبل هذه الكلمات من المولى تبارك وتعالى، فتعلّمها ودعا بها
6
. 

                                                             
، ص 6 19،  بيروت، لبنان، رد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، |محم: منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق: حازم القرراجنّي -1

119. 
 .  ، ص 2119، جانفي  2التلقي و التواصل في النقد العربي القديم، مجلة التواصل، جامعة عنابة، الجزائر، عدد : حمودة حنان - 2
، 2111الحاج لخضر، باتنة،  نظرية التلقي النقدية و إجراءاتها التطبيقية في النقد العربي المعاصر، مذكرة ماجستير، جامعة: أسامة عميرات -  

 .2 ص 
 .9 سورة البقرة، اآلية  -  
 (م.ل. ك) لسان العرب، مادة: ابن منظور - 
 (ي. ق. ل) المصدر نفسه، مادة  -6
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ومّما سبق عرضه حول فرضيات ووجود التلقي في العصر الجاهلي واإلسالمّي، يمكن القول إّن      

ي العمليّتين اإلبداعيّة والنّقدية القارئ كانت له حظوة كبيرة في التّراث العربّي، وكان بذلك محورا أساسا ف

كلتيهما، بل وفي كثير من األحيان كان دافعا على استمرارهما، وهذا بالنظر إلى حقيقته، كملجأ ومصدر 

أمين تنتهي عنده النصوص المختلفة، أي يسعى الحتوائها إذ لواله لما بقي للّشعر تلك المكانة المرموقة بين 

 .الفنون األدبيّة

III.  العربّي الحديثفي النّقد: 

لما كان تالقي النّظريات والمناهج الفكرية ضرورة قائمة بذاتها في األوسار الثقافية لألمم، بيد أن هذه      

األخيرة رالما تدخلت في نقلها مجموعة من الوسائط والقرائن، التي تمنح الضفة الشرقية القدرة على 

 .التعرف بما هو موجود في الضفة الغربية والعكس

وبما أّن نظرية القراءة والتلقي هي كغيرها من النظريات توجه فكرّي غربّي له دعائمه وركائزه      

الخاصة، استطاع الناقد العربي أن ينتهي إلى مجموع نتائج؛ فإن انتقالها إلى النّقد العربي الحديث لم يكن 

ية كنظرية التلقي يستوجب بالضرورة باألمر الهين، لذلك فإن الحديث عن تلقي النقد العربي لنظرية ألمان

إمارة اللّثام عن تلك الوسائط والجسور التي انتقل من خاللها هذا التوجه الفكري إلى ميدان النقد العربي، 

وقبل ذلك الحديث عن األواصر الثقافية إلى تجمع البلدين تحت ما يعرف بالتطلع إلى مستوى فكري أرقى 

هاجرت من مورنها األصلي إلى مورن آخر، وذلك بالوقوف على حقيقة على اعتبار أن نظرية التلقي قد 

األفكار والنظريات تهاجر مهاجرة الناس والمدارس النقدية من شخص إلى شخص، ومن حال إلى " أنّ 

وذلك ألن هجرة األفكار والنظريات من مكان إلى آخر ما هي إال ... حال، ومن عصر إلى عصر آخر

ما هي إال شرر مفيد للنشار الفكري، سواء اتخذت تلك الهجرة شكل التأثير الذي حقيقة من حقائق الحياة و

..."يقربه الناس أو الذي يأتيهم عفو الخارر
1

، وما هذا التقارب إال رغبة في تطوير وتحديث الفكر النقدي 

ن االستجابة العربي، بما أن الحديث سيكون عن انتقال نظرية التلقي إلى الفكر العربي؛ الذي أبدى نوعا م

 .والتقّبل لتلك العروض المنهجية التي قدمتها الساحة النقدية ريلة مدّة من الزمن

وذلك انطالقا مما أتيح له من إمكانيات وقدرات كبيرة على خلق التواصل الثقافي يشهد بها النقاد بصفة      

برنامجا " ي األلماني الذي حوىالعموم والنقاد األلمان على التخصيص، ولعل هذا ما يثبته المركز الثقاف

وهو موقع  Midadلتشجيع التبادل األدبي بين األلمان والورن العربي، وذلك من خالل موقع مداد 

باللغتين األلمانية والعربية، من خالل دعوة كتّاب عرب لإلقامة في مدن ألمانية مدة شهر وإيفاد كتّاب 

وهذا ما يتيح للكتّاب العرب أن يتعرفوا على ألمانيا ألمان إلى مدن عربية لإلقامة فيها شهرا أيضا، 

                                                             
 .211، ص 2111عبد الكريم محفوض، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، : العالم والنص والناقد، ترجمة: إدوارد سعيد - 1
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"وأدبائها
1

؛ وهو ما يوضح الدعوة الصريحة للعرب للتعرف على الثقافة األلمانية والتبادل الثقافي بين 

 .الشعبين

وانطالقا من هذا التبادل األدبي بين المفكرين العرب والمفكرين األلمان تجلت تلك الرغبة في التبادل      

قل التجارب والخبرات المعرفية التي من شأنها أن تنهض باإلنتاجات األدبية، والتجارب النقدية، وهذا ون

بالفعل ما كان في غضون انتقال نظرية التلقي األلمانية إلى العالم العربي، فلقد كانت الرغبة منه في 

ع األلماني، دافعا آخر لإلحارة االحتكاك بثقافة األلمان والتعرف على الرؤى الفكرية السائدة في المجتم

 . بفكر التلقي والعمل على نقله إلى الساحة  الفكرية العربية

فولفغانغ " وما يزيد المسألة تأكيدا وتقوية هي تلك الزيارة الرسمية التي قام بها أحد أعمدة فلسفة التلقي     

تلقي قد نظم ندوة في كلية اآلداب للمغرب األقصى؛ إذ تذكر العديد من المصادر أّن علم مدرسة ال" أيزر

إلى شرح " أيزر" ، وعرض أعمالها بمدينة مراكش، وهنا تطرق"كوندراد اديناور" بالربار ومؤسسة

 .فصول من عمله وترجمتها إلى اللغة العربية

ذلك وعليه فإن وصول نظرية التلقي األلمانية إلى الساحة النقدية العربية، لم يكن إال نتيجة من نتائج      

 .التفاعل والتمازج بين الثقافتين األلمانية والعربية اللتين أبدتا استعدادا واضحا للتأثير والتأثر

ويمكن القول إن الترجمة قد مثلت الجسر األكثر حضورا إن لم يكن الوحيد في نقل نظرية التلقي إلى      

يعكس تالقحا ثقافيا بين نمطين  فعل حضاري" الفكر العربي، وذلك بالوقوف على أن الترجمة عبارة عن

من المستويات الفكرية للنشار اإلنساني ويعكس أيضا رغبة أكيدة لالستفادة من التجارب اإلنسانية 

ومحاولة نقلها من اللغة األم للمجتمع من دون المساس بروح النص، وفي الوقت نفسه مراعاة خصوصية 

ويكشف هذا الفعل عن عوامل تحفيزية ... لمفاهيم واألفكارإنّها عملية عبور ل... اللغة المنقول إليها النص

"تنبع من عدم استقاللية الثقافات والتي تقوم على التفاعل، وتبادل التأثير إلثراء التجربة اإلنسانية
2

 ،

وانطالقا من هذا التّصور الواضح المسعى الذي يهدف إلى إبراز أهمية الترجمة بصفتها خطوة أساسية ال 

 . قيام ما يعرف في الساحة الفكرية العالمية بثنائية التواصل بين الشعوب والثقافات غنى عنها في

وفي بعدها الحواري الذي يظهر مختلف عالقات التفاعل، يمكن القول إّن المفكرين العرب قد استعانوا      

باإلمكان التأكيد على أن  بهذا الجسر في نقل فلسفة التأويل إلى الثقافة العربية استعانة كبيرة، حتى إنّه صار

كان ( الترجمة) مجمل التعامالت العربية مع نظرية التلقي إنّما تمت بواسطة النّقل والترجمة، وهذا الوسيط

كفيال النتقال وصيرورة النظرية إلى التجربة النقدية العربية، التي لم تكن لتفرض تحوال على مستوى 

آخر على الجانب الجمالي مما يجعلها تتلقاه بأسئلة جديدة ورؤى الشفرة اللسانية؛ إذ ال بد من فرض تغيير 

 .وتأويالت متباينة

                                                             
1
 .  نظرية التلقي النقدية و إجراءاتها التطبيقية في النقد العربي المعاصر، ص :أسامة عميرات - 
 .96، ص 2111دمحم تحريشي، أدوات النص، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  - 2
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بعض الترجمات التي قام بها  -على سبيل المثال ال الحصر -ومن الطبيعي أن نذكر في هذا الجانب     

 :المفكرون العرب فيما يخص األعمال األولى ألعالم النظرية

 9 19، 2الجمالي، ترجمة أحمد المديني مجلة آفاق، الربار، العدد فعل القراءة، نظرية الواقع : آيزر. 

 علم التأويل األدبي، حدوده ومهماته ترجمة بسام بركة، في مجلة العرب والفكر العالمي: ياوس (

 (.  19بيروت 

 لذة النص، ترجمة فؤاد صفا: روالن بارت. 

 وضعية التأويل، ترجمة نزهة حقو وأحمد بوحسن: أيزر. 

 1992نظرية االستقبال، ترجمة رعد عبد الجليل، منشورات دار الحوار، الالذقية، : ولبروبرت ه. 

 التأويل بين السيميائية والتفكيكية، ترجمة وتقديم سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، : أمبرتو إيكو

 .2111بيروت والدار البيضاء، 

 ترجمة عبد الوهاب علوب، المشروع التواصلي فعل القراءة، النظرية في االستجابة الجمالية، : آيزر

.2111للترجمة، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 
1

 

ترحيل نظرية التلقي إلى " ولعل الترجمات المقدمة كلّها، تؤكد بالفعل أّن أصحابها قد حاولوا جاهدين     

."الساحة النقدية العربية أو باألحرى  استنباتها في التربة العربية
2
 

فقد استفاد العرب بالفعل استفادة كبيرة من هذه النظرية ونقلوها إلى الربوع الثقافية العربية، وإن كان      

تأكيد نسبية هذا النقل من مطلقه أمر ليس بالسهل، إال أنه تكفي اإلشارة إلى المبادرة بقبول هذا التوجه 

ن بمجرد الترجمة، بل اجتهدوا في الفكري الجديد، من ررف المفكرين العرب، قبوال جعلهم ال يكتفو

جانبي االستثمار والتطوير في فلسفة التلقي العربية، محاولين بذلك إبراز أهمية المتلقي في بلورة وتأسيس 

العمل األدبي، فكان اإلبدال الجديد الذي اقترحته نظرية القراءة على النقد العربي، هو توجيه قطب 

لنص وقارئه، وذلك من منطلق اإليمان بأّن روح العمل األدبي تكمن االهتمام الحتواء ذلك التفاعل بين ا

في ذلك التفعيل واإلثراء الذي يضيفه المتلقي، في محاولة منه إلعادة بعث روح المعنى الكامن في ريّات 

فعليه أن يمنح هو نفسه اإلشارات التي تعين على إعادة " الّسطور، وحتى يكون للعمل األدبي قوة تعبير؛

"وتنظيم الوضعية التلفظية بناء
 
 .التي يقوم بها القارئ تحت ضغط العمل األدبيّ  

ومن هذا المنطلق، أصبح المفّكر العربّي واعيا بما فيه الكفاية بالجانب النظرّي؛ الذي قامت عليه فلسفة      

القارئ الحرية التلقي في ألمانيا، والتي أفاد منها بمزيد من التطورات التي تضافرت فيما بينها لتمنح 

 .الكاملة في االرالع على النص األدبي من زواياه المتعددة وأمكنته الرحبة

                                                             
 .  22 22 ، ص2111نظرية التلقي، رحلة الهجرة، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، : فؤاد عفاني - 1
 .  1المرجع نفسه، ص  - 2
 
، دار الحوار 1عبد الرحمان بوعلي، ر: نظرية التلقي من البنيوية إلى جمالية التلقي، ترجمة: ضمن كتاب: نظريات التلقي: فرانك شوير ويجن - 

 .  1، ص 211للنشر والتوزيع، سوريا، 
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وعليه، فالترجمة كانت المجال األوسع الذي فتح الباب أمام المنظومة الفكرية العربية، لألخذ من الفكر      

ور في آفاق رحبة محاولة األلماني، فيما يتعلق بفلسفة التلقي بل وجعلت تجارب الباحثين والمفكرين تد

 .إسعاف النقاد من تحوير وتحويل تصوراتهم

 :تأثير جماليّة التّلقّي في النّقد العربّي الحديث - أ

بعد الحديث عن وصول نظرية التلقي األلمانية إلى الفكر العربي وعن مجموع الوسائط التي ساهمت      

في نقلها، أو باألحرى بعد تناول الترجمة كونها المساعد الوحيد لنقل هذه النظرية من تربتها إلى تربة 

محاولتها اإللمام والوعي  أخرى تحاول احتواءها، وتقديمها كبديل منهجّي عن تصورات فكرية سابقة مع

التام بجانبها النظرّي، حتى يسهل لها فيما بعد استظهارها في الساحة الفكرية النقدية وتقديمها كمقاربة 

جديدة قد تلغي السابق عليها، لتؤسس بذلك توجها نقديّا متجددا، والحديث عن االنفتاح النقدي العربي؛ الذي 

ربية، يستدعي بالضرورة الحديث عن ذلك التأثير الذي أحدثته جمالية دعا إلى إثراء التجربة النقدية الع

"حيث يبدو تأثير جمالية التلقي في النقد العربي تأثيرا قويا وشديدا" التلقي الغربية في النقد العربي
1
. 

أنّه لم  ونتيجة من نتائج هذا التأثير، رجوع أغلب الباحثين إلى التراث لالستفادة منه، وذلك على اعتبار     

يخُل من إشارات متعددة إلى المتلقي، حتى وإن كانت مفتقرة تماما لروح المنهجيّة، ولعل الدّافع الذي دفع 

بالكثير من النقاد العرب للتأثر بجمالية التلقي، هو ضجرهم من تلك المقاربات الصارمة التي كان الفكر 

تساب قراءات منطقية خارج نطاق ما البنيوّي يفرضها على النصوص، فرضا يجعلها عاجزة على اك

يعرف بالبنية، كذلك كانت لدى المفكرين العرب رغبة في التخلص من تلك المناهج الغربية، التي كانت 

تفرض الروح العلمية، فرضا يجعل األدب يصنف ضمن مصاف العلوم التجريبية، فاقدا بذلك ماهيته 

 .كنتاج مفتوح منطلق متحرر

العرب على هذه النظرية انفتاحا كبيرا بلغ من شموليته تخطي ترجمة أعمال منظري لذلك كان انفتاح      

فلسفة التلقي، وإلى محاولة التطبيق في مصاف ما يعرف بنظرية القراءة والتأويل، فقد ظهر مجموعة من 

عبد " ء نجدالنقاد الذين حاولوا الغوص في ميدان التلقي بعد استيفائهم لمعالمه الغربية األلمانية، من هؤال

" حميد لحميداني في كتابه" ، وكذلك"األدب والغرابة" ، و"الحكاية والتأويل:" في كتابيه" الفتاح كليطو

، وغيرها من المؤلّفات الكثيرة في هذا "التلقي والتأويل" في كتابه" دمحم مفتاح" ، و"القراءة والتوليد الداللي

لة الحقة، ربما تكون قد مثلت بدايات التجسيد، أو التمثيل المجال، والتي شكلت كلّها في مجال التلقي مرح

اإليجابي لمجموع المناهج النقدية القادمة من الغرب، وذلك ألن االنتقال من مرحلة الفهم واالستيعاب 

النظري للمناهج إلى مرحلة التطبيق، يعد حتما خطوة تأتي بعد نضج القيم، والمنهجيات النقدية لدى النقاد، 

هة، ومن جهة أخرى، فإنها تعكس مدى اإللمام، واالستيعاب للمنطلقات الفلسفية، والجذور هذا من ج

 .التنظيرية التي قامت عليها هذه الرؤى النقدية

                                                             
 .9 ، ص 2119، 1، رعلي بخوش، نظرية القراءة المفهوم واإلجراء، علي يزيد للفنون، بسكرة - 1
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وما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد أنه ليس باإلمكان حصر الكتابات كلّها التي جادت بها المنظومة      

ي، وذلك لكثرتها، وأيضا لتنوعها بين كتب نقدية، ومقاالت تحليلية، وكذلك الفكرية العربية، في ميدان التلق

 .تنوع منطلقاتها، ومرجعياتها وقيمتها المعرفية

لكن بالوقوف على ما تذكره العديد من المصادر، نجد أن هذا التأثر بفكر التأويل والتلقي األلماني من      

حدود االرالع واالنبهار، بل تعداه إلى االستثمار والتطوير إن  لم يقف عند" النقاد العرب كان تأثرا إيجابيا

"صحت العبارة
1

، وتدعيما لهذا الطرح يمكن االستدالل بتلك الدراسات التي قدمها الباحثون المعاصرون 

لمجموعة من النقاد العرب الذين حاولوا االستجابة بقدر معين من االنسجام على الهدف األساسي للبحث، 

دمحم " العرض العام للمبادئ النظرية لفلسفة التلقي، فتطالعنا في هذه التجارب تجربة الدكتور وبما يتيح

"استقراء مفهوم التأويل متأثرا بنظرية التلقي" الذي ذهب فيه إلى" التلقي والتأويل" في كتابه" مفتاح
2

؛ فلم 

ل هذا الكتاب إلى جملة من يأت هذا الكتاب من عدم، بل إنّه استوحي من مناهج سابقة، منتهيا من خال

 .النتائج التي تبين بجالء جهود المفكرين العرب في مجال فن التأويل، وقوانينه، وحدوده الخاصة

وما يمكن استخالصه، أن ما جاءت به جمالية التلقي من ضرورة االهتمام بالقارئ، وتثمين دوره في      

عند النقاد المحدثين، ويمكن عدّ هذه المساهمة مساهمة  التأويل، قد أسهم كثيرا في توجيه النقد وجهة أخرى

إيجابية ومتميزة، وذلك بالنظر إلى العديد من المؤلفات العربية التي حاولت التطبيق في مجال التلقي 

والتأويل؛ بحيث لم تكتف فقط بالنقل واإلسقار العشوائي المباشر، بل نجدها قد حاولت المواءمة بين جهود 

اتهم، وبين ما أتاحه التلقي األلماني، فلم يركن الناقد والباحث العربي بصفة عامة إلى القدامى ونظري

الترجمة، واتّباع تقنية النّقل الفوضوي الالمؤسس، بل تجاوزه إلى استثمار األسس النظرية للخروج 

.قةبمالمح نقدية عربية خالصة يغيب عند حدودها ذلك التأثر التام الذي حدث مع المناهج الساب
 
 

 :االنتقادات الموّجهة إلى نظريّة التّلقّي      

تعّرضت نظريّة التّلقّي إلى العديد من االنتقادات، نتيجة الثّورة التي أحدثتها في ميدان دراسة األدب      

 :بتحويلها القارئ نقطة ارتكاز تقوم عليها الدّراسة األدبية، ومن بين االنتقادات التي وّجهت إليها

 نظرية التلقّي ال تشغل إاّل جانبا واحدا من عالقة أوسع نطاقا" بالجزئيّة؛ وذلك أنّ  اتّسامها".
  

 

وقد حاول ياوس الّردّ على ذلك؛ إذ أقّر بجزئيّة عمله في بداية األمر، لكنّه تدارك ذلك وجعلها متّصلة      

تلقّي األدب، وفيما يحدث من  هنا كانت محاوالت الوصول إلى نظريّة في: "بنظريةّ االتّصال األدبّي فقال

تأثير قائمة أصال على علم النّص، قد تّم تطويرها على نطاق واسع إلى نظريّة في االتّصال األدبي، تقصد 

".إلى تقدير وظائف اإلنتاج والتّلقّي والتّفاعل بينهما حّق قدرها
 

 

                                                             
 .1 المرجع نفسه، ص - 1
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها - 2
 . 211نظرية التّلقي، مذكرة ماستر، جامعة دمحم الشريف مساعدية، سوق اهراس، : ماجدة بوسيود -  
 
 .166نظريّة التّلقّي، مقدّمة نقديّة، ص: روبرت هولب - 
 .المرجع نفسه، الّصفحة نفسها -  
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 ،أو الحكم على عمليّة التّلقّي " عدم اعتمادها على قوانين واضحة تستند إليها أثناء دراسة العمل األدبي

"بالنّجاح أو اإلخفاق، مّما يهدّد بتحويل القراءة المنتجة إلى قراءة انطباعيّة
1
ذاتية من شأنها أن تحيد  

يرى في العمل " عن هدفها األساس وتجعل النّّص األدبّي األصلّي شبه مغيّب؛ ذلك أّن النّاقد االنطباعيّ 

هر ما لم يضعه الفنّان فيها مطلقا، والنّاقد بدل أن يفّسر العمل الفنّّي ما ليس هو العمل، ويظ

."يتعّمق في ذاتيّته نفسها، ويبحث لحسابه عن الجمال... موضوعيّا
2

 

 االعتبارّية الذّاتيّة للفهم، بواسطة فحص هذا الفهم في " إّن هذه النّظريّة تضّحي بالنّص؛ وهذا ألجل

."هويّته الخاّصةضوء تحيينه، وبالتّالي فهي تحرمه من 
 

 

 :الخاتمة

هذا المنهج سواء أكان في  مهده األّول الحضارة الغربيّة،ه فكرّي توجّ المنهج الذي ينتصر إلى المتلقّي      

 عنالمقاربة الوحيدة التي استطاعت أن ترفع ستار التّهميش الملقى  ، أم عالمنا العربّي، هوالغربي عالمه

فخلفت مسارا ديناميا جديدا في مجال التداوالت األدبيّة،  ،القارئ في ضوء تلك التوّجهات الّنقديّة الّسابقة

وذلك بوضعها العملية اإلبداعية في دائرة التّواصل اإلنسانّي، بنقلها مركز الثّقل من استراتيجية التّحليل من 

 .جانب المؤلّف والنّص إلى جانب النّص والقارئ

قامت فلسفة التلقي على يد عدد من المنّظرين؛ الذين أسهموا في إعطائها بعدا جديدا من خالل تلك      

المنظومة االصطالحية التي جاءت بشيء من التناول المؤسس في احتفائها بالقارئ كعماد ال غنى عنه في 

من عالمها االفتراضّي،  العملية اإلبداعية، فكانت هذه الجهود مرتكزا ودعامة لتلك اآلراء التي انتقلت

 .لتحط الّرحال في بوتقة التطبيق في هذه النظرية

المنهج الذي ينتصر إلى المتلقّي أن يرحل إلى العالم  ربات في الميدان النّقدي، استطاعمن المقا وكغيره     

مورنه الغربّي، ادر بذلك فغ....( وية، أسلوبية، شكالنية يبن) في ذلك شأن المناهج الّسابقة العربّي، شأنه

أو  ،، وقد لعبت التّرجمة دور الوسيطيختلف عنه في أبعاده السوسيوثقافيّة في عالم آخر الّرحالحط لي

 .الجسر الذي أسهم في نقله

لقد شهد النّقد العربّي بعض الممارسات النّقدية لهذه النّظريّة، والتي حاول من خاللها ثلّة من النقاد      

العرب، االهتداء إلى حقيقة التّطبيق بعد استيفائهم للجانب النّظرّي، محاولين بذلك، قراءة هذا التّوّجه في 

 .ظل المنظومة الثقافيّة العربيّة

التّلقّي إلى الكثير من االنتقادات، جّراء الثّورة التي أحدثتها في ميدان دراسة األدب تعّرضت نظريّة 
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ِ ) الرؤية النصية  في القُْرآنِ ( للتَّْشبِْيِه الَوْهِمي 

 مقاربة في انسجام المعاني 

   

 فايز مد هللا سلمان الذنيبات. د

 قسم اللغة العربية  /كلية اآلداب -أستاذ البالغة والنقد المشارك في جامعة جازان

 المملكة العربية السعودية
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 :ملخص البحث

ة والمفاهيم الدراسة هي تطوير ألدوات البالغة العربية من خالل إضافة بعض األدوات المعرفيهذه      

في الجملة وجعله منفتحا على بغية تصحيح مسار الرؤية الذي ظل محصورا  من حقل لسانيات النص،

ظلت  إذ عمل على تحرير قضية قديمة شائكة احث الجانب التطبيقي لهذه الرؤية،وقد اختار الب النص،

فضاء التأويل  فانفتح، واستطاع عبر تحرير الرؤية من توسيع نطاقها إلى النص، داخل حدود الجملة فقط

طلعها كأنه رؤوس ﴿ :الذي أُطلق على التشبيه في قوله تعالى( التشبيه الوهمي )عبر قرائن سياقية، وهي

فكانت  شفرة هذا اإلشكال،بغية فك  وقد اعتمد الباحث على بعض مفاهيم لسانيات النص﴾، الشياطين

، التأويل النتيجة أن التشبيه ليس وهميا وأن السياق القرآني كفيل بحله تماما حال يبعدك عن الشطط في

 .وعن الهروب نحو المجاز

وانطالقا من فكرة النصية فقد سعى الباحث إلى التأكد من صحة ما ذهب إليه من رؤية جديدة عبر      

يد مع سياق السورة ومحورها فظهر جليا انسجام الفهم الجد، لفهم الجديد مع سياقهاختبار بنية االنسجام ل

لحمة بين المتغايرات تقوي ال، كما ظهر جليا عنصر المفارقة في سياق السورة كبنية أسلوبية خفية العام،

يرتبط  الذي ال( اإلحالة )سياقية ساعدت على الحل مثل مفهوموقد تبدت للباحث مفاهيم  إلى حد كبير،

ومن هنا أجرى الباحث عملية تناظر  لى معنى آخر عبر قرائن من السياق،وإنما إحالة معنى ع، بالضمير

ا َرآَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجانٌّ  ﴿:بين التشبيه السابق وبين قوله تعالى فكان بين التشبيهين من  ،(13:القصص )﴾فَلَمَّ

 . قرائن اإلحالة ما يلزم حملهما على بعض

 

Abstract 

Text Vision likened to placebo in the Qur'an rhetorical approach to COHERENCE 

meanings 
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Dr.. Fayez maddallah Salman Thunaibat 

        This study is the development of tools for Arabic rhetoric by adding some 

cognitive tools and concepts from the field of text linguistics. In order to correct the 

path of the rhetoric that has been confined in a sentence by its openness to the text. 

The researcher chose the practical side of this vision. He worked to edit old thorny 

issue remained within the borders of wholesale only, and was able to cross edit 

vision of expanding the scope of the text, opened up space interpretation through 

contextual clues. They( the analogy placebo), which was launched on the metaphor 

in the verse:( The shoots of its fruit-stalks are like the heads of devils  ). The 

researcher relied on some text linguistics concepts in order to decode the formats. 

The result was that the analogy is not illusory and that the Quranic context sponsor 

completely dissolved solution 're all going too far in the interpretation, and the flight 

to metaphor. Starting from the idea of textual scholar has sought to confirm the view 

of the new vision of harmony across the test structure of the new understanding of 

the context, it appeared evident harmony with the new understanding of the context 

of Sura and centered the year. As clearly evident irony element in the context of 

Sura structure with subtle stylistic, strengthen the cohesion between Almtagaarat to 

a large extent. Has manifested researcher contextual concepts helped the solution, 

such as the concept of( order), which is not linked to conscience, but to refer to the 

meaning of meaning through evidence from the context. Hence the researcher 

conducted a correspondence between the former analogy between the process and 

says: ﴿Now do thou throw thy rod!" but when he saw it moving( of its own accord) 

as if it had been a snake،﴾( Al-Qasas: Verse 1: 31). It was among Alchbahan referral 

of evidence necessary to bring them some. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 :مقدمة

أَفَاَل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو ﴿ :قرآنه محكمالقائل في  ،َكاَن بِِعبَاِدِه َخبِيًرا بَِصيًرا الذي المحمود هو هللا جل جاللُه     

﴾َكثِيًراَكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر هللاِ لََوَجدُوا فِيِه اْختِاَلفًا 
3

وآله ، ، والُمصلَّى عليه محمدٌ المصطفى المبعوث بشيرا ونذيرا

 ،وصحبه ومن ُوفَق على هديه أن يسيَر، وبعد

غير أنهم أحجموا عن التوّغل فيه ، شغل التشبيه الوهمي أو العقلي أو التخيلي في القرآن أذهان المتأملين فيه     

حقيقا أن يظل آخذا نصيبه من التمحيص والتنقي، وتأسيسا على ما وكان ( ه032ت )بعد مما فّسره أبو عبيدةأ

قدّمه المتقدمون والمتأخرون قامت هذه الدراسة على منهج تحليلي سياقي يلتقط اإلشارات والدالالت ويمحص 

ي ويظهر التقاطعات التي بينها والمفارقات التي اشتملت عليها، فكان التشبيه الوهم، سياقاتها الذي وردت فيها

غير أن الدراسة نحت منحى جديدا في إظهار العالقات ، في موضعين من القرآن بمثابة إشكال عند الباحثين

وقدّمت رؤيةً جديدةً سهلةً تحل اإلشكال المتوهم فيها، وتنحصر الدراسة في ، الخفية لالنسجام الكامن فيهما

﴿ طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾:تعالى تشبيهين من تشبيهات القرآن استشكال على أهل التأويل وهما قوله
0
 ،

﴿ تهتز كأنها جان﴾:وقوله تعالى
1
. 

﴿ طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾، إال أن الجميع لم يخرجوا :وعلى الرغم من كثرة ما كُتب عن قوله تعالى     

ن القرآن، من أحد آراء أربعة أفاض بها المتقدمون، وقد نحت الدراسة منحى سياقيا يستمد تحليله وتعليله م

وكان منطلقها قائما على تصحيح الفهم السائد بالنسبة للتشبيه المخصوص، عبر استخراج التقاطعات الداللية 

واستخراج عنصر المفارقة القائم خلفه، ومن هنا قسمت الدراسة إلى تمهيد وفصلين وخاتمة ، والموضوعية له

في حين استقل الفصل بتحليل نقطة اإلشكال ، دراسةكان التمهيد حول مفهوم القراءة النصية للقرآن ومنهج ال

في التشبيه وفك االلتباس القائم فيه، أما الفصل الثاني فقد استقل بالحديث عن سياق السورتين اللتين اشتملتا 

 .وتجلية المفارقة، وفي إظهار المحور الداللي، على التشبيه

 :التمهيد

 : حول مفهوم القراءة النصية للقرآن -أ

جذوراً وإرهاصاٍت في اإلرث العربي، فقد  -اعتبار القرآن وحدةً نصيًة واحدةً  -إن لالنسجام النصي أو     

وهذه اللحمة النصية هي مؤشر على ، تواترت أقوال العلماء في أن خير ما يفسر القرآن هو القرآن نفسه

:" ى والتأويل، وفي هذا يقول ابن تيميةاالنسجام العميق بين السياقات القرآنية إذ تحيل على بعضها في المعن

َر في موضع آخر، وما  إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُْجِمَل في مكان فإنه قد فُّسِ

                                                             
 20: النساء - 3

 56: الصافات - 0

 13: ، والقصص32: النمل - 1
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"اْختُِصر من مكان فقد بُِسطَ في موضع آخر
3

، وتأسيسا على هذه المقولة فإن فكرة النصية كانت حاضرةً في 

ظرة الكلية للنص على أنه وحدة واحدة ترتبط بمستدعيات سياقية وتتقاطع بناه الداللية أذهان علماء األمة؛ فالن

تقاطعا قائما على أحد وجوه التناسب، وتأسيسا على هذا الفهم يقدم العلماء رؤيتهم في التحليل النصي من 

وفي هذا يقول  وجهة نظر سياقية قائمة على البحث عن االنسجام بين وحدات المعاني في السياق الواحد،

األمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات اآليات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سبقت له :" البقاعي

وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد ، السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات

فهذا هو األمر الكلي المهيمن على ... لى ما يستتبعهمن المطلوب، وتنظر عند انجرار الكالم في المقدمات إ

"حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن
0
 . 

أُفرد له في  في مباحث لسانيات النص، وقد( االنسجام) وعلم المناسبات يمكن أن يكون فرعا من مفهوم    

البرهان في مناسبة ) ابهكما أفرد له بعض العلماء كتبا كابن الزبير في كت، فصول مستقلةكتب علوم القرآن 

:) والسيوطي في كتابه( نظم الدرر في تناسب اآلي والسور:) ، والبقاعي في كتابه(ترتيب سور القرآن

وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها آخذا :" ، يقول الزركشي في حديثه عنه(تناسق الدرر في تناسب السور

له حال البناء المحكم المتالئم األجزاء، وقد قل ويصير التأليف حا، فيقوى بذلك االرتباط، بأعناق بعض

وممن أكثر منه اإلمام فخر الدين الرازي وقال فى تفسيره أكثر لطائف ، اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته

".القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط
1
 

وعالقة المناسبة باالنسجام أنها وسيلة من وسائله ويقصد بها البحث عن روابط التالؤم والتوافق      

إن االنسجام مصطلح مهم في مجال لسانيات النص الداللي بين أجزاء النص سعيا إلظهار وحدته البنائية، 

: خال من بعض الروابط، مثل يُقصد به العالقات المنطقية التصورية التي تجعل النص مترابطاً، وإنْ  :"و

 -في هذا الصدد -بناء العبارات والجمل واستعمال الضمائر وغيرها من األشكال البديلة، ويعتمد المتلقي

"على عالقات داخلية وعناصر مقامية متعالقة يتم بواسطتها فهم النص
 
ويُعرف النص بأنه وحدة التحليل  ،

إن النصوص :" الوسيلة التي يتحقق بها النص، ومن هنا قيل وهو وحدة داللية وليست الجمل إال، الكبرى

"في األساس يمكن تحديدها بأنها تكوين بسيط من الجمل تنشأ بينها عالقات تماسك
6
وبهذه الرؤية الشاملة ، 

هذا المنهج الذي يحفر بطريقة أعمق في ، يصبح ما قرره العلماء أقرب ما يكون من لسانيات النص

من شأن هذه :" لنص ويتلمس قواعد ارتكاز الداللة ووشائج اللحمة فيه، لذلك قيلاألساسات المتينة ل

                                                             
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ، عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم: تحقيق ودراسة، مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم الحراني، ابن تيمية  - 3

 151: ص -31ج، م3996-هـ35 3، اإلصدار الثاني، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد الرزاق غالب المهدي: تحقيق، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ان الدين إبراهيم بن عمربره، البقاعي -0

 33:ص -3ج، م 3996  -هـ 36 3، (ط.د)

، 3ط،لكتب العلمية، بيروت، لبناندار ا ،دمحم دمحم تامر :تحقيق ، البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن بهادر، الزركشي -1

 15:ص -3ج، م0222/ هـ 03 3

الطبعة الثانية، . تطبيقات لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر  -مدخل إلى علم لغة النص . م3999بو غزالة، إلهام، وحمد، علي خليل،  - 

 .33ص . الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة

 032: ص، م 022، 3ط، القاهرة، زهراء الشرق، سعيد بحيري: ترجمة، مدخل إلى علم النص، فيفجرفولفجنانج وديتر  -6



 

- 5 - 
 

 الدّراَسة النّّصيّة أْن تُجنَّب النّّص القُرآنّي الِقراءةَ التّجزيئّيةَ، وتُقدَّم قِراءةً جامعةً تنتظمُ فيه الَكلماُت واآلياتُ 

ُت والَمقاصدُ في أصٍل واحٍد، فيَْبدو النّصُّ القرآنّي كلُّه والّسوُر في ِسلٍك واحٍد، وتَنتظُم فيه الَمعاني والداّلال

"قطعةً واحدةً 
3
. 

وفي هذا ، غير أن جهود العلماء السابقين لم تسعفها المعرفة الكافية في اكتناه بنية النص القرآني ككل     

فّسُر بعـُضه بَعضاً لم يُؤدِّ انشغالُُهم ولكّن الُمفّسريِن بالّرغِم من اْقتنـاِعِهم بأّن القُرآَن يُ :" يقول أحد الباحثين

 بالتّفسيِر إلى الَكْشِف عن الَوحدةِ البنائيِّة للقُرآن الَكريم، وقَد ذّم هللا عّز وجّل الُمْقتَِسميَن الذيَن َجعَلوا القُرآنَ 

ً للدّف قاً، وآَمنوا ببعِض الكتاِب وَكفَروا ببعٍض، وقَد كاَن الذّمُّ كافيا عِ إلى اكتشاِف َمْنَهجٍ ِعضيَن أي ُمفرَّ

ئَِة الْكتِشاِف الَوْحدةِ البِنائيّةِ  للِقراَءةِ الواحدَة غير الُمَجّزِ
0
" . 

"وتولدهصرف االهتمام جهة العالقات الخفية التى تنظم النص :" ييتطلب من المتلقإن االنسجام      
1
 ،

بالمستوى الداّللي من خالل بحثها في العالقات المعنوية  وهو مما تسعى إلية لسانيات النص عبر اهتمامها

منطلقةً من كون النص وحدةً دالليّةً كبرى يمكن ، التي تعمل على تجسيد تماسك النصوص وانسجامها

 . تحليلها بالنظر إلى مكّوناتها الصغرى

يجمع هذا ، سورةوقد درج الباحثون في القرآن من القدماء المحدثين على تعيين محور عام لكل      

:" فمثال يقول القرطبي ملخصا محور سورة النور، المحور أغلب الموضوعات في السورة الواحدة

تْرِ  "َمْقُصودُ َهِذِه السُّوَرةِ ِذْكُر أَْحَكاِم اْلعَفَاِف َوالّسِ
 

ولما كان :" ، ويقول الحرالي متلمسا محور سورة البقرة

"ذلك إفصاحها ومعظم آياتها مقصود هذه السورة اإلحاطة الكتابية كان
6

، ومن المحدثين من عني بتحديد 

المحاور ) ، وقد وضع الغزالي كتابا اسمه(في ظالل القرآن) المحور العام مثل سيد قطب في تفسيره

هللا الواحد، والكون الدال على خالقه، والقصص القرآنى، والبعث :" وقال في مقدمته( الخمسة في القرآن

بل ذهب المسلمون ... هذه هي المحاور الخمسة التي أفاض القرآن في ذكرها، ة والتشريعوالجزاء، والتربي

يعالجون تفسير القرآن، معالجة جزئية حرفية، دون أن يبسطوا الحقائق القرآنية الكبرى بسطا يرتفع إلى 

"مستواها
5
االنسجام ونستطيع أن نقول إن هذه النظرة للداللة المركزية للنص هي ضرب من البحث عن . 

 .فيه بعد معاينة الروابط الخفية التي تلتحم بسببها موضوعات السورة

 : منهج الدراسة في إبراز االنسجام ومنطلقها -ب

                                                             
بحث مقدم في المؤتمر الدولي ، نحو قراءة لسانية في البناء النصي للقرآن الكريم -في لسانيات النص وتحليل الخطاب، د عبد الرحمن أبو درع -3

 16:ص، م0231-هـ 1 3، كرسي القرآن الكريم، ودجامعة الملك سع، لتطوير الدراسات القرآنية

 05: ص، في لسانيات النص وتحليل الخطاب، عبد الرحمن أبو درع -0

 5: ، ص3993،ط3، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،دمحم خطابي ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب -1

 362:ص-30ج، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي - 

محمادي بن عبد : دمحم بن شريفة، تقديم وتحقيق: تصدير، تراث أبي الحسن اْلَحَرالِّي المراكشي في التفسير،  أَبُو الَحسَِن َعِليُّ بُن أَْحَمدَ ، َحَرالِّيُّ ال -6

 .90 :ص. م 3991  -هـ  32 3، 3ط، الرباط، السالم الخياطي، المركز الجامعي للبحث العلمي

 3:ص( ت.د)، 3ط، دار نهضة مصر، ر الخمسة في القرآنالمحاو، دمحم الغزالي -5
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ال يؤمن الباحث بحدود بمنهج واحد وال تعنيه األداة المنهجية قدر ما يعنيه إظهار خفايا التالحم      

، وقد سلك في سبيل ذلك عددا من المناهج منها على وجهه التحديد، واالنسجام بين بنى النص المتعددة

ولسانيات النص؛ ألن ثمة المنهج البالغي القديم وشيئا من بالغة النص مزج ذلك بشيء من األسلوبية 

عوائق لبعض المناهج مع النص القرآني، ونحن نتناول منها ما ينسجم مع ثوابتنا وقدسية كتابنا زاهدين في 

( استنتاجات توافقية) بل ربما نجد مصطلح( منهج) كل ما يثير الريبة معه، وقد ال يصح استعمال مصطلح

 .ت المناهجأدق منه؛ فهي استنتاجات توافقت مع بعض إجراءا

كما سعت إلى إيجاد ( المحور الداللي) وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن يتم األخذ بالمحور العام وسميناه     

) وهي المشهورة باسم( التقاطعات الداللية) الروابط الخفية التي تجمع بين موضوعات السورة وسميناها

تجانس المعاني أو تضادها أو اإلمساك بالحلقة ، والمناسبة كما عرفها العلماء تقوم على مبدأ (المناسبة

المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة ومرجعها في اآليات :" الرابطة بين المعاني أو كما قال السيوطي

ونحوها إلى معنى رابط بينها عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العالقات، أو 

"لمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوهالتالزم الذهني كالسبب وا
3

من  –، والتقاطع الداللي

 .أهم من الوقوف على المناسبة؛ فهو يذهب إلى تفسير سبب المناسبة وفائدتها الداللية -وجهة نظر الباحث

      ً قريبا من وهذه العالقات نفسها هي التي تنشأ عليها الروابط المعنوية بين الجمل، لكن بينها مفهوما

وهي بنية أسلوبية تضادية ترصد لنا شيئا منحرفا عن المعيار المألوف، وللمؤلفين ( المفارقة) التضاد هو

اختالفات طويلة جدا في تعريفها
0

، وهي في تصور الباحث تمثل إحدى البنى الهامة لالنسجام في النص 

َياِطيِن﴾ ﴿ َطْلعَُها َكأَنَّهُ :القرآني، فما يظهر للقارئ من قوله تعالى ُرؤوُس الشَّ
1
من غموض سينجلي بعد أن  ،

 .يتعرف إلى بنية المفارقة فيه

وحول منطلقات الدراسة فهي تنطلق من تصور ساٍم وهو أن ما بين دفتي المصحف الكريم يزخر      

ات والترابط الداللي المتناهي في دقته، وأن آي، بمختلف أنواع اإلعجاز البالغي ومنها االنسجام العميق

السورة الواحدة تلتئم كلها حول محور وتنجذب إليه بطرق االستدعاء الداللي أو التقاطع، وأن لكل سورة 

ريةً قائمةً على جدلية ما وهذه الجدلية تكون عادةً حاضرة في مستهل السورة، ويتم استدعاء ، بنيةً تَصوُّ

 . السياقي الموضوعات القائمة على عالقة المشابهة معها بناء على االستدعاء

المناسبة :" وقد اختلف العلماء في هذا التصور، كما نجد فيما نقله السيوطي عن العز بن عبد السالم     

فإن وقع على ، علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الكالم أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره

                                                             
، م3995 -هـ35 3، (ط.د)، لبنان، دار الفكر، تحقيق سعيد المندوب، اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال، السيوطي -3

 .029:ص-0ج

أن المفارقة التصويرية تكنيك فني، يستخدمه الشاعر المعاصر إلبراز :" علي عشري زايد إذ يرى.تعريف د: للمفارقة تعريفات كثيرة جدلية منها -0

ق والمقابلة، التناقض بين طرفين متقابلين بينهما نوع من التناقض، وقد يمتد هذا التناقض ليشمل القصيدة بأكملها، ليس في جملة أو بيت كما في الطبا

نكار االختالف والتفاوت بين أوضاع كان ينبغي أن تتفق وتتماثل، على عشري ويرى أن التناقض في المفارقة التصويرية فكرة تقوم على است

 .311: ص، م3912،  3عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة دار العلوم، القاهرة، ط،زايد

 56: الصافات - 1
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إال بربط ركيك يصان عن ، يقدر عليه ومن ربط ذلك فهو متكلف بما ال، أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط

مختلفة شرعت ، في أحكام، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة، مثله حسن الحديث فضال عن أحسنه

"وما كان كذلك ال يتأتى ربط بعضه ببعض، ألسباب مختلفة
3

، ومن العلماء من أنكر العمل بالمناسبات 

ن جاؤوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته اعلم أن كثيرا من المفسري:" كالشوكاني إذ يقول

وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين اآليات القرآنية ... واستغرقوا أوقاتهم في فن ال يعود عليهم بفائدة

، المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاؤوا بتّكلفات وتعّسفات يتبرأ منها اإلنصاف

وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا ... فضال عن كالم الرب سبحانه، كالم البلغاءويتنّزه عنها 

"القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث 
0
. 

ثم فرقه هللا ، ونحن ندفع مثل هذا الرأي بأن القرآن نزل من اللوح المحفوظ كامال إلى السماء الدنيا     

ْلنَاهُ تَْنِزياًل﴾﴿ َوقُرْ :لحكمة أثبتها في قوله آنًا فََرْقنَاهُ ِلتَْقَرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكٍث َونَزَّ
1
والفرق بين اإلنزال  ،

ويقولون وصف القرآن باإلنزال والتنزيل من التناقض وال يدرون أن :" والتنزيل كما يقول أهل البالغة

"يل من السماء الدنياوبالتنز، وصفه باإلنزال إنما هو من اللوح على السماء الدنيا
 

، إن الذين قالوا إن 

، وتحدى به اإلنسان( علّم البيان) القرآن تفرق على سنين ومناسبات عديدة فاتهم أن ُمنّزل الكتاب هو الذي

لَْت ِمْن لَدُْن َحِكيٍم َخبِيٍر﴾:وقال في إحكامه ﴿ ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آَياتُهُ ثُمَّ فُّصِ
6

النص ، وكأنهم ال يثـقون أن هذا 

 .الرباني معجزة بكليته

بل معناه ، النصية وال يتعلق بإحالة الضمير( اإلحالة) وثّمة مفهوم نصي ظهر في القرآن بجالء وهو     

﴿ َوقَدْ :أن ثمة آيات في القرآن تحيل بشكل ال يقبل الجدل على آيات أخرى بقرينة لفظية، كما في قوله تعالى

َل َعلَْيكُْم فِي اْلِكتَابِ  ُ بَِها فَاَل تَْقعُدُوا َمعَُهْم َحتَّى يَُخوُضوا ِفي  نَزَّ أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آَياِت هللاِ يُْكَفُر بَِها َويُْستَْهَزأ

َحِديٍث َغْيِرِه ﴾
5

﴿ َوإِذَا َرأَْيَت :، وهذا اآلية تحيل بشكل ال يقبل الجدل على سورة األنعام على قوله تعالى

تِنَا فَأَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِه ﴾الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَا
1
وهذه من عالمات االنسجام  ،

﴿ َوَعلَى :قال تعالى، ما جاء في سورة النحل: الكلي للنص القرآني، ولها أمثلة كثيرة في القرآن ومن أمثلته

ْمنَا َما قََصْصنَا َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ  ﴾ الَِّذيَن َهادُوا َحرَّ
2
﴿ :فهذه اآلية تحيل على آية في سورة األنعام قال تعالى ،

ْمنَا َعلَْيِهْم شُُحوَمُهَما إاِلَّ  ْمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر َوِمَن اْلبَقَِر َواْلغَنَِم َحرَّ َما َحَملَْت ظُُهوُرهَُما أَِو َوَعلَى الَِّذيَن َهادُوا َحرَّ

                                                             
 029:ص -0ج: اإلتقان،  السيوطي -3

، 3ط، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، رواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني ال، دمحم بن علي، الشوكاني -0

 21:ص -3ج، هـ  3 3

 325:اإلسراء - 1

 21 3، 0ط، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، نعيم  رزور: ضبط وتعليق، يوسف بن أبي بكر الخوارزمي مفتاح العلوم، أبو يعقوب، السكاكي - 

 692:ص -3ج ،م 3921  -هـ 

 3:هود - 6

 2 3:النساء - 5

 52:األَنعام - 1

 332:النحل - 2
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اْلَحَوايَا أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم ﴾
3
ا :كقوله تعالى: وهناك إحالة من داخل السورة نفسها ، ﴿ َوَما لَكُْم أاَلَّ تَأْكُلُوا ِممَّ

َم َعلَْيكُْم إِالَّ َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه ﴾ َل لَكُْم َما َحرَّ ذُِكَر اْسُم هللاِ َعلَْيِه َوقَدْ فَصَّ
0
فهذه اآلية تحيل إلى آية أخرى من  ،

ًما َعلَى َطاِعٍم يَْطعَُمهُ ﴿ :من السورة نفسها، قال تعالى ﴾...قُْل اَل أَِجدُ فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ
1
والتفصيل  ،

القرآن ) يطول حول هذا المنهج، وقد استأنست الدراسة باإلحالة القرآنية أخذا بما أجمع عليه العلماء من أن

يخدم منهج النصية ويقوي ومن أن القرآن هو أول مصادر التفسير، وهذا بدوره ( يفسر بعضه بعضا

 .دعائمه، وقد كانت اإلحالة إحدى طرق حل اإلشكال في اآلية قيد الدراسة

يُقصد به أن هذا المعنى  -وهو مصطلح من استعمال الباحث -وحول مفهوم االستدعاء السياقي     

ةً لمحور داللي يستدعي ذكر معنى مشابه له ذُكر في سياق آخر، لكن اقتضى السياق أن يُعاد ذكره مناسب

حاجة السياق " في سياق آخر، وقد ناقش الباحث هذا في بحث منفصل، قال فيه إن االستدعاء يتمثّل في

"ارتباطا وثيقا بالتناسب الداللي للتكرار وهذه الحاجة ترتبط
 

، وله أمثلة كثيرة في القرآن لم يتنبه لها 

المفسرون
6

اء المعاني كإحدى طرق بناء التناسب ، وقد اقتضى منهج الدراسة األخذ بفكرة استدع

 .واالنسجام في النص

 :﴾طلعها كأنه رؤوس الشياطين ﴿ :رؤية نصية جديدة لفهم قوله تعالى: الفصل األول

غير ، وكثيرا من التخريجات؛ بسبب الغموض الذي يكتفنه ظاهريا، أثار هذا التشبيه كثيرا من الردود     

من غير حمل على المجاز ، بحل هذا اإلشكال من خالل رؤية جديدةأن النظرة النصية السياقية كفيلة 

وخلق للتبريرات البعيدة، وسيظهر ذلك الحل من خالل استخراج االنسجام بين النص المحدد وبين السياق 

الذي ورد فيه، وهذا االنسجام قد يكون قرينةً من قرائن صحة التأويل، والتشبيه المقصود في هذه الدراسة 

بشكل رئيس، ويرتبط معه تشبيه آخر استشكل على أهل ، ﴿ طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾:لىقوله تعا

﴾، والتشبيهان مرتبطان ببعضهما:التأويل وهو قوله تعالى ا َرآَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجانٌّ وهذا ما ستظهره ، ﴿ فَلَمَّ

 . الدراسة

 :استعراض اآلراء السابقة: أوال

﴿ َطْلعَُها َكأَنَّهُ ُرُؤوُس :دأب المفسرون والبالغيون واللغويون على وصف التشبيه في قوله تعالى     

الشَّيَاِطيِن﴾
5

، بأنه عقلي
1
أو وهمي 

3
؛ بسبب غياب صورة الجان وصورة شجرة الزقوم؛ وألن كليهما من 

                                                             
 5 3: سورة األَنعام - 3

 339:األَنعام - 0

 6 3:األَنعام - 1

  35: ص.0236، جامعة مؤتة، المجلة األردنية للغة العربية، بحث منشور( التفنن مخرجا بالغيا عند ابن عاشور)،فايز الذنيبات.د - 

ِ َوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوكاُّلً َجعَلْنَا نَبِيّاً  :قال تعالى، في سورة مريم: ذلك في دراستنا نفسهامن أمثلة  -6 ا اْعتََزلَُهْم َوَما يَْعبُدُوَن ِمن دُوِن َّللاَّ فَلَمَّ

(9 :مريم )ن والدة يحيى أن سياق سورة مريم فيه حديث ع: وهو، فإن للتذكير بهذه الحادثة مستدعى سياقيا  وما فيها من حدث خارق، وكذلك

 ؟ فهو ألن إسماعيلدون إسماعيل أما لماذا ُخص إسحق. فهي حدث خارق ، من هنا اقتضى التذكير بوالدة إسحقوالدة عيسى 

التفنن ، فايز الذنيبات. د" سب ومن باب التنا. وهم من ولد إسحق( يحيى وعيسى) ثم أن المذكورين بالوالدة الخارقة . لم تكن والدته خارقةً 

 03:مخرجا بالغيا عند ابن عاشور في تفسيره، ص

 56:الصافات - 5

 .022: ص، 3992،  ط، بيروت، دار إحياء العلوم، اإليضاح في علوم البالغة، جالل الدين دمحم بن سعد، القزويني -1
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في غاية القبح والبشاعة، من علم الغيب المحجوب عن النظر، وقد أجمعوا على أن طرفي التشبيه جاءا 

رؤوس ) والمشبه به، من أنواع العقاب( شجر الزقوم) وكان السبب الذي دفعهم لهذا االعتقاد هو أن المشبه

من المعاقبين، فمن البديهي أن تكون صورتهما منفرة، وقد أجمع القدماء من البالغيين( الشياطين
0
 

والمفسرين
1
قد تشبه الشيء بالغائب، ويمكن إجمال رأيهم بما ننقله على هذا الجواب تقريبا وهو أن العرب  

يَْعِني الشَّيَاِطيَن : قِيلَ " َكأَنَّهُ ُرؤُوُس الشَّياِطينِ " أَْي ثََمُرَها، سمي طلعا لطلوعه،" َطْلعُها:" عن القرطبي

َياِطيِن ُمتََصوَّ  ٌر فِي النُّفُوِس َوإِْن َكاَن َغْيَر َمْرئِي، َوِمْن ذَِلَك بِأَْعيَانِِهْم َشبََّهَها بُِرؤوِسِهْم ِلقُْبِحِهْم، َوُرُؤوُس الشَّ

"ومسنونة زرق كأنياب أغوال: ومنه قول امرئ القيس... قَْولُُهْم ِلكُّلِ قَبِيحٍ هَُو َكُصوَرةِ الشَّْيَطانِ 
 

، ويمكن 

 : تلخيص مذاهب الذين عالجوا هذا القضية فيما يأتي

واستدلوا بقول ، يد واإليعاد يقع بما عُرف واستقر في خيال الناسفريق ذهب إلى أن الوع :الفريق األول

امرئ القيس
6
 . 

فريق ذهب أن رؤوس الشياطين هو اسم نبات في اليمن :الفريق الثاني
5
. 

فريق ذهب إلى أن الشيطان اسم حية عند العرب :الفريق الثالث
1

، وبذلك زال إشكال الصورة الوهمية إذا 

 . وقد يكون غير صحيح، وإن كان هذا المعيّن خاص غير معروف، أسقطوها على معيّن

                                                                                                                                                                                              
عبد الحميد : تحقيق، علي بن عبد الكافي، عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاحبهاء الدين أحمد بن ، السبكي: انظر في تعدد مسمى هذا التشبيه -3

 .3 :ص -0ج، م 0221  -هـ  01 3، 3ط، لبنان، المكتبة العصرية ، بيروت، هنداوي

ين لم نرها، فكيف يقع إنما يمثل الغائب بالحاضر، ورؤوس الشياط: فقال. وقد اعترض معترض من الجهالة الملحدين، في هذه اآلية:" قال المبرد -0

ا يَأْتِِهْم تَأِْويلُهُ﴾، وهذه اآلية قد جاء تفسيرها على ضربين:وهؤالء في هذا القول كما قال هللا جل وعز! التمثيل بها : ﴿ بَْل َكذَّبُوا بَِما لَْم يُِحيطُوا بِِعلِْمِه َولَمَّ

أن هللا جل ذكره شنع   -وهو الذي يسبق إلى القلب   -والقول  اآلخر ...الشياطينرؤوس : أحدهما، أن شجراً يقال له األستن، منكر الصورة يقال لثمره

دار ، دمحم أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، الكامل في اللغة واألدب، دمحم بن يزيد، المبرد". فكان ذلك أبلغ من المعاينة. صورة الشياطين في قلوب العباد

تحقيق عبد السالم دمحم ، الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر، الجاحظ: وانظر أيضا. 12:ص -1ج، م 3991  -هـ  31 3، 1ط، القاهرة، الفكر العربي

ثمار القلوب ، عبد الملك بن دمحم بن إسماعيل أبو منصور، الثعالبي: وانظر. 19:ص- ج، م3995  -هـ 35 3، (ط.د)، بيروت، دار الجيل، هارون
دار  ،سر الفصاحة، عبد هللا بن دمحم بن سعيد، ابن سنان، الخفاجي: وانظر. 12:ص، (ت.د( )ط.د) ،القاهرة، دار المعارف ،في المضاف والمنسوب

 . 06:ص، م3920_هـ20 3، 3ط،الكتب العلمية

، ي دمحمعبد السالم عبد الشاف :تحقيق ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب، ابن عطية األندلسي: انظر على سبيل المثال -1

دار إحياء التراث . مفاتيح الغيب، فخر الدين دمحم بن عمر، الرازي: وانظر . 15 :ص - ج، م3991هـ ـ 31 3( 3ط)، لبنان، دار الكتب العلمية

 ..1 1: ص-05ج( ت.د( )ط.د)، العربى

 –دار الكتب المصرية ، البردوني وإبراهيم أطفيشأحمد : تحقيق، (تفسير القرطبي) الجامع ألحكام القرآن ، دمحم بن أحمد األنصاري، القرطبي -01

. مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، التحرير والتنوير، دمحم بن الطاهر، ابن عاشور: وانظر أيضا، 25:ص-36ج.:م 395-هـ 312، 0ط،القاهرة

  3 :ص -01: ج.:م0222-هـ02 3، 3ط

مع أنه ال يوجد في الكتاب أي ذكر لهذا وال في مقدمته ولم ( مجاز القرآن)تأليفه كتاب يمثل هذا االتجاه أبو عبيدة فيما نسب إليه أنه كان سببا ل -6

قدمت على الفضل بن الربيع حين استوزر، فضحك إلي واستدناني، : عن أبي عبيدة: "يقف على اآلية المذكورة فيه، وقد تناقلت الكتب عنه هذا الرأي

قد عرفت أكثرها، وأريد من ملح الشعر؛ فأنشدته، فطرب لها، ثم دخل رجل : أشعار جاهلية، فقالثم سألني وألطف بي، واستنشدني، فأنشدته عيون 
هذا عاّلمة أهل البصرة أبو عبيدة، وأقدمناه لنستفيد من عمله، فشكر له الرجل، : ال، قال: أتعرفه؟ قال: في زي الكتّاب فأقعده إلى جانبي، وقال له

َطلْعُها َكأَنَّهُ ُرُؤوُس : )قال هللا تعالى: هات، قال: ك، وقد سئلت عن مسألة، أفتأذن لي أن أعرفكها؟ قلتإني كنت مشتاقا إلي: ودعا له، وقال

أتقتلني والمشرفّي مضاجعي   ومسنونة :)فقلت هو على كالم العرب، أما سمعت قول امرىء القيس. وإنما يقع الوعد واإليعاد بما عرف(الشَّياِطينِ 

م لم يروا الغول، ولكن لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به، فاستحسنه الفضل والرجل، واعتقدت منه أن أضع كتابا في وه(  زرق كأنياب أغوال

، ربيع األبرار ونصوص األخيار، جار هللا محمود بن عمر الخوارزمي، الزمخشري(".كتاب المجاز)نحو ذلك، فعملت فيه كتابي الذي سميته 

حياة ، أبو البقاء، كمال الدين دمحم بن موسى، الدميري: وانظر النص نفسه أيضا عند. 100:ص-3ج،هـ 30 3 ،3ط، مؤسسة األعلمي، بيروت

 .051:ص -0ج، هـ  0 3، 0ط، دار الكتب العلمية، بيروت، الحيوان الكبرى

كتاب ،  بن عبد هللا بن سهل الحسن، أبو هالل العسكري". شجر بشع المنظر تسميّه العرب رؤوس الشياطين: واألستن:" يقول العسكري 5-

 26:ص، هـ 39 3، (ط.د)، بيروت، المكتبة العنصرية، علي دمحم البجاوي ودمحم أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، الصناعتين

، ابن قتيبة(" ؤوُس الشَّياطينَطلْعُها كأنَّهُ رُ :) منه قوُل هللا عّز وجلّ : والعرب تسمي الحية الخفيف الجسم النَّْضناَض َشْيطاناً ويقال:" يقول ابن قتيبة -1

 399:ص، م 3995، 0ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، دمحم الدالي: تحقيق، أدب الكاتب، عبد هللا بن مسلم الدينوري
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فريق ذهب إلى أنها الشياطين بذاتها غير أنها تُركت لخيال المتلقي؛ ألن صورتها بشعة في  :الفريق الرابع

خياله
3

ه اآلراء، ولم يخرج مفسرو القرآن في غالبيتهم عن هذ
0

، والحقيقة التي نرومها تختلف عن هذا 

، أما منطلق هذه الدراسة ففيه بعض المغايرة انطالقا من تصور نصي يستقرئ سياق الموضوع، المذهب

 .وسياق السورة واالستعمال القرآني للمفردة

ر الجديد: ثانيا  :في نقد اآلراء السابقة وتحرير التصو 

ويجب أن نعلم أن هللا ال يحيلنا إلى صورة يعلمها ، القضية معالجةً أصوليةً في البداية يجب أن نعالج      

ويترك لخيالنا أن يتحسسها اعتمادا ، ويصفها لنا بما ال نعرفه حمال على ما نتخيله، هو ونحن ال نعلمها

على معهود الخيال الشعبي
1

صورته  ولو أنه أراد المبالغة في تقبيح، ، فطلع الزقوم ال بد أنه يشبه شيئا

حاشا  –ينافي أن يكون القرآن مبينا -حسب اعتقاد الباحث –لوصفه بما هي عليه من غير تشبيه، إن هذا 

﴿ حم، َواْلِكتَاِب اْلُمبِيِن، إِنَّا َجعَْلنَاهُ قُْرآًنا َعَربِيًّا لَعَلَّكُْم تَْعِقلُوَن﴾:قال تعالى -هلل
 
والتعقل هنا خارج عن  ،

ٌن ما أن الشيطان يشبه الوردة، ولألمم في هذا مذاهب وثقافات، وبما أن الرسالة التخيّل، فربما تخيل إنسا

وليس الخيال العربي فقط، وال يمكن أن يكون ، المحمدية عالمية؛ فهي إذن تخاطب العقل اإلنساني ككل

ن وإنما هو محدد في نطاق معين، وال يمك، طلع شجرة الزقوم يشبه كل صور الشيطان التي في خياالتنا

لكي ال يكون التشبيه أداة غموض وتشتت، في حين ، أن يحيل هللا صورةً حسيةً على مأثور ثقافات متنوعة

، بالتحفّظ على تأويالت السابقين لهذا التشبيه -اعتقادنا –أنه أداة توضيح وتقريب، إن هذا كفيل حسب

يصف فيه تسلله لمخدع  والتحفّظ على أن يُحال فهم النص المقدس إلى بيت غزل فاحش المرئ القيس

عشيقة
6

لبقينا في حيرة كيف نعالج  -لواله -، فهل كان مجون امرئ القيس انتصارا لبالغة القرآن؟ وهل 

 المسألة؟

                                                             
جميعِ ُصور الشَّياطين ولَيَْس أن النَّاَس رأْوا شيطاناً قطُّ على صورة ولكْن لما كان َّللّا تعالى قد جعل في ِطباع جميع األمم استقباَح :" يقول الجاحظ -3

في طباع  واستسماَجه وكراهتَهُ وأجرى على ألسنة جميعهم ضْرَب المثل في ذلك رجع باإليحاش والتّنفير وباإلخافة والتقريع إلى ما قد جعله َّللاّ 

لين واآلِخرين وعندَ جميعِ األمم على خالف طبائع جميع األمم وهذا التأويل أشبهُ ِمن قوِل َمْن زعَ  رين أّن ُرؤوَس الّشياطين نبات نبت األوَّ َم ِمن المفسِّ

 .2 :ص - ج، الحيوان، الجاحظ" . باليمن

-1ج، م 3992، (ط.د)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (تفسير المنار) تفسير القرآن الحكيم، دمحم رشيد بن علي رضا: انظر في هذا المجال -0

 .19 :ص

فإن العرب ال تعلم ما : " كما جاء في قول السبكي. ذهب بعض األصوليين إلى أن هذه اآلية وما شاكلها تعد من المهمل في حين نفى بعضهم ذلك -1

وقد احتج ... وإنما هو مثل كانت العرب العرباء تتمثل به في االستقباح وهو مقيد بهذا االعتبار  مهملهي رؤوس الشياطين وأجاب بأنا ال نسلم أنه 
أبو حامد، بهاء ، السبكي". لعدم إفادته له من غير بيان وقد تبين أن الخطاب بالمهمل ممتنع مهملالمصنف بأن اللفظ بالنسبة إلى المعنى الذي ال يفهم 

دار  ،اعة من العلماءجم :تحقيق ، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي، الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي

، البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن بهادر، الزركشي: وانظر أيضا. 151:ص-3ج ، 2 3، 3ط، بيروت، الكتب العلمية

 .159:ص -3ج، م0222/ هـ 03 3، 3ط،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،دمحم دمحم تامر :تحقيق 

 1-3:الزخرف -  

 :يقول امرؤ القيس -6

 َسبَاَك هللاُ، إنَّك فَاِضِحــي ألَْسَت تَرى السُّّماَر َوالنّاَس أحوالي: فَقَالَتْ 

 فَأْصبَحُت َمعشوقاً َوأْصبََح بَعلَُها   َعلَيِه القَتَامُ َسيّـــــــــَئ الظّن َوالبالِ 

 ْرُء لــــــــــــَيَس بقَتّالِ يَِغطُّ َغِطيَط البَكِر شُــــــدّ ِخنَاقُهُ  ِليَْقتُلَني َوالمَ 

 أيَْقتُلُني َوالَمْشَرفيُّ ُمَضاِجِعـــي َوَمْسنُونَةٌ ُزْرٌق كأْنياِب أغـــــــَوالِ 

 11-10: ص،  392،  ط، دار المعارف، دمحم أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، ديوان امرئ القيس، امرؤ القيس*
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إن الشعر عالم جمالي خيالي أُنشئ للمتعة وليس للحقائق، وقلما يأخذ الناس بكالم الشعراء،﴿ َوَما هَُو      

ْؤِمنُوَن﴾بِقَْوِل َشاِعٍر قَِلياًل َما تُ 
3
وال يمكن حمل الكالم الخيالي على القرآن من جهة التصّور وبناء الحقيقة  ،

معضلة ) ال من جهة االستعمال اللغوي، إن محاوالت تفسير رؤوس الشياطين كانت مخرجا للهروب من

ئ وال في خياالت امر، وليست حال لها، مع أن الحل يكمن في القرآن نفسه ال في خياالتنا( متوهمة

القيس
0
 . 

وإاّل فاألولى أاّل يتم اإليغال في ، إن غياب المشبه عن اإلدراك يقتضي تقريبه بمشبه به يجلّي ماهيته     

، تغريبه؛ عبر تشبيهه بما ال يُدرك وال يُعرف إال في أضغاث الخياالت، وبما أنه أُريد وصف شجرة الزقوم

فإن البالغة تقتضي حملها على  -الذهن عنها ال تشتيت -وقُصد من وراء هذا الوصف تقريبها للذهن

مألوف مشاهد، وهذا التصّور يقتضي أن رؤوس الشياطين يجب أن تكون مألوفة، والذين ذهبوا إلى أنه 

نبات في اليمن كانوا أقرب إلى الحقيقة من الذي جعلوا المشبه به مشتتا في خيال المتلقي، إال أن انحصار 

فهو من ، جعل تقبّلها مدار قلق، وعدم شيوعها، وعدم ثبوت هذه الحقيقة، المشبه به في نطاق غير معهود

قبيل تخصيص العام دون قرينة، ومن هنا بقي احتمال أن تكون السياقات القرآنية تحيل على صورة 

للشيطان نستطيع معها حصر شكله؛ لنثبت أن القرآن ال يُحيل على الخيال الشعبي عند تقرير الحقائق
1
. 

 :المعالجة النصية للتشبيه: ثالثا

يجب أن نحدد خطوط االلتقاء  ﴾،﴿ َطْلعَُها َكأَنَّهُ ُرُؤوُس الشَّيَاِطينِ :عند النظر إلى التشبيه في قوله تعالى     

﴿ َوالشََّجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ فِي اْلقُْرآِن﴾:والتقاطع؛ عبر اإلحالة إلى سياقات أخرى قال تعالى
 
﴿ إِنَّ :وقال تعالى ،

قُّوِم، َطعَاُم اأْلَثِيِم، َكاْلُمْهِل يَْغِلي فِي اْلبُطُوِن﴾شَ  َجَرةَ الزَّ
6
﴿ آَلِكلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم، فََماِلئُوَن :وقال تعالى ،

فََماِلئُوَن ِمْنَها اْلبُطُوَن﴾
5
نَةَ إِلَى يَْوِم ﴿ قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَإِنََّك َرِجيٌم، َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّعْ :وقال تعالى في حق إبليس ،

يِن﴾،  .، فالتقى تشبيه ملعونة بملعون(16- 1:الحجر) يَْوِم الدِّ

ال يشترط فيها جمال الشكل أو قبحه؛ قياسا  -بحكم أنها ملعونة أو مباركة -وال غرو في أن الشجرة     

لبركة بل ا، ولكن شكلها غير مميز بحكم بركتها، على ما جاء في كتاب هللا، فشجرة الزيتون مباركة طيبة

﴿ يُوقَدُ ِمْن َشَجَرةٍ ُمبَاَرَكٍة َزْيتُونٍَة اَل َشْرقِيٍَّة َواَل :حاصلة في ثمرها الذي يستخلص منه الزيت قال تعالى

َغْربِيٍَّة يََكادُ َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر﴾
1
بل ربما تجد غيرها أجمل منظرا منها، ، وإال فهي كغيرها ،

وليس هذا شرطا أن تكون قبيحةً؛ ألنه لم يرد تخصيص ، جرة الزقوم قد ُوصفت بأنها ملعونةوعليه فإن ش

                                                             
 3 :الحاقة - 3

، تفسير ابن عرفة، دمحم التونسي، ابن عرفة الورغمي: انظر مثال، التفاسير من ذكر بيت امرئ القيس واالستدالل بهفي األغلب لم يخُل تفسير من  -0

 6 :ص -1ج، م 0222، 3ط، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت ،جالل األسيوطي: تحقيق

ما : منظر كِريه، والمتكلّمون ال يعرفون هذا التَّفسير وقالوا  فزعم ناس أّن رؤوس الشياطين ثمر شجرةٍ تكون ببالد اليمن لها: " يقول الجاحظ -1

 .030-033:ص -5ج، الحيوان، ، الجاحظ". عنى إالّ رُؤوس الشياطين المعروفين بهذا االسم من فََسقة الجن وَمَردتهم

 52: اإلسراء -  

 6  -1 :الدخان - 6

 61 -60:الواقعة - 5

 16: النور - 1
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وذلك لسوء ما يحول بصاحبه بعد أن يأكل منها، ، وفي األكل منها، بذلك، واللعنة هنا حاصلة في مفعولها

رة الزقوم هل يعقل أن يكون ثمة شيء ليس قبيحا في الجحيم؟ وهل يعقل أن تكون شج: وقد يسأل سائل

( غالظ شداد) وقد ورد في وصفهم أنهم، أن على جهنم مالئكة هم خزنتها: غير قبيحة؟ والجواب على هذا

ولم يرد القبح، كما ورد أن لها أبوابا ولم توصف بالقبح، والسبب أن العذاب يكون في األلم ال في الصورة 

فهل شكل شرابهم ، طعام أهل النار منفرا إذا كان شكل: البشعة، وثمة دليل على صحة ما ذهبنا إليه وهو

﴿ ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لََشْوبًا ِمْن َحِميٍم﴾:منفر أيضا؟ قال تعالى
3
أم أن العبرة في مذاقه ومفعوله وهو جزء من  ،

 ﴿ فَالَِّذينَ :بل في مفعوله كجزء من اإلحراق، قال تعالى، اإلحراق، وكذلك لهم لباس لم يُوصف بقبح المنظر

عَْت لَُهْم ثَِياٌب ِمْن نَاٍر﴾ َكفَُروا قُّطِ
0
﴿ َسَراِبيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن﴾:وقال تعالى ،

1
وفي أغلب سياقات القرآن جاء  ،

؛ ألن التعذيب (أذقناهم() ذق() نذيقه) ومشتقاته( ذاق) التعبير عن اإلحساس باأللم والعذاب بالفعل

 .بالصورة البصرية ال يساوي شيئا أمام اإلحساس به

وحاصل ذلك أن اللعنة في عمومها تفيد انتفاء الرحمة والبركة     
 
، ابلكنها قد تُخصص فتفيد العق، 

هو شكل من  -بدوره –والعقاب أنواع من ضمنها المسخ؛ ألن مسخ الهيئة هو شكل من أشكال العقاب الذي

﴿ َويَْقَطعُوَن َما أََمَر هللاُ بِِه أَْن يُوَصَل َويُْفِسدُوَن فِي اأْلَْرِض أُولَئَِك لَُهُم :أشكال اللعنة، كما جاء في قوله تعالى

دَّاِر﴾اللَّْعنَةُ َولَُهْم سُوُء ال
6
بل انتفاء الرحمة، ومثلها قوله ، فاللعنة هنا ال تقتضي المسخ وتقبيح الهيئة ،

ِهْم ثُمَّ اَل ﴿ لَئِْن لَْم يَْنتَِه اْلُمَنافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدينَِة لَنُْغِريَنََّك بِ :تعالى

 قَِلياًل، َمْلعُونِيَن أَْينََما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُتِّلُوا تَْقتِياًل﴾يَُجاِوُرونََك فِيَها إِالَّ 
5
ومن المعلوم أن لعنة المنافقين لم تكن  ،

﴿ َوقَالُوا قُلُوبَُنا غُْلٌف بَْل لَعَنَُهُم هللاُ بِكُْفِرِهْم فَقَِلياًل َما يُْؤِمنُوَن﴾:مسخ الهيئة، وقوله تعالى
1
وقد وردت اللعنة  ،

﴿ يَا أَيَُّها :كما جاء في قوله تعالى، اق أصحاب السبت بمعنى العقاب الذي وقع عليهم وهو المسخفي سي

قًا ِلَما َمعَكُْم ِمْن قَْبِل أَْن نَْطِمَس ُوُجوًها فَنَُردَّهَ  ْلنَا ُمَصدِّ ا َعلَى أَدْبَاِرَها أَْو الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا بَِما نَزَّ

َكَما لَعَنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت َوَكاَن أَْمُر هللاِ َمْفعُواًل﴾نَْلعَنَُهْم 
2
واآلية هنا تحيلنا إلى معهود سابق وهو عقاب  ،

﴿ َولَقَدْ َعِلْمتُُم الَِّذيَن اْعتَدَْوا ِمْنكُْم فِي السَّْبِت فَقُْلنَا لَُهْم :أصحاب السبت جاء في سياقات أخرى إذ قال هللا تعالى

                                                             
 51: الصافات - 3

 39: حجال - 0
 62: إِبراهيم - 1

ما يُتّخذ : باعده واللَِّعيُن : َسبَْبتُه  ولَعَنَهُ هللاُ : لَعَْنتُه . المعذِّب واللَّعيُن المشتوم المسبوب: التّعذيب والُملَعُّن :  اللّعن" :قال الخليل: جاء في المعجمات - 

الخليل بن ". الدّعاء عليه: واللّعنة . ال تأتي أمراً تُْلَحى عليه وتُْلعَنُ : أبيت اللَّعَْن أي : لهم وقو. العذابُ : في المزارع كهيئة رجل  واللَّْعنَةُ في القرآن 
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دَةً َخاِسئِيَن﴾كُونُوا قِرَ 
3

﴿ قُْل َهْل أُنَبِّئُكُْم بَِشّرٍ ِمْن ذَِلَك َمثُوبَةً ِعْندَ هللاِ َمْن لَعَنَهُ هللاُ َوَغِضَب :، ومثله قوله تعالى

َعلَْيِه َوَجعََل ِمْنُهمُ اْلِقَردَةَ َواْلَخنَاِزيَر َوَعبَدَ الطَّاغُوَت﴾
0
فاللعنة هنا عامة في العقاب لحقها تخصيص في  ،

 .لمسخا

إذا نُّص على ذلك، وبناء عليه فإن  -وقد تحتملها -نخلص من هذا أن اللعنة ال تستوجب تقبيح الهيئة     

ال تقتضي لعنتها وال سوء منبتها أن يكون منظرها بشعا، أما السبب الذي جعل ( الملعونة) شجرة الزقوم

وقد سبق إلى ، ألن الشيطان رمز للشر ،تشبيه طلعها برؤوس الشياطين: السابقين يذهبون هذا المذهب فهو

وأن شكله منفر دون قرينة حقيقية، وقد ال يكون كذلك؛ ألنه ال دليل عليه سوى ، الخيال أنه ممسوخ الخلقة

وبعض مرويات النصارى، وكالهما ليس مصدرا للحقيقة، الموروث الشعبي
1

، كما أن الشيطان كان 

د تخصيص في مسخه، أما شكل ثمر الزقوم فله قرائن من ولم ير، مخلوقا مكّرما قبل هبوطه من الجنة

وذلك أخذا ، فهو إذن يشبه طلع النخلة لحد كبير، أن لها طلعا: وأول هذه القرائن، السياق تقّرب صورته لنا

بدقة الوصف القرآني، والطلع خاص بالنخل وهو النواة األولى لنوار النخل، وعلى هذا ورد استعماله في 

﴿ َوُزُروعٍ َونَْخٍل َطْلعَُها َهِضيٌم﴾:قال تعالى، بالنخل في ثالثة مواطنالقرآن محصورا 
 
﴿ :وقال تعالى ،

َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت لََها َطْلٌع نَِضيدٌ﴾
6
﴿ َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها قِْنَواٌن دَانِيَةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَاٍب :وقال تعالى ،

اَن مُ  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ ْشتَبًِها َوَغْيَر ُمتََشابٍِه﴾َوالزَّ
5
بينما ، (الطلع) ، فثمر النخل هو الذي أخذ التسمية الخاصة)(،

َطْلعَة ما دامت في : َطْلُع النَّخلِة الواحدة: الطَّْلعُ :" ، وفي المعجم(ثمر) اشتركت كل األشجار باللفظ العام

"أخرجت َطْلعَة: جوفها الكافورة وأَْطلََعِت النخلِة أي
1
شيٌء يَْخُرُج : الطَّْلع من النْخلِ :" ي تاج العروس، وف

ى والكافور، وما في ... كأنّه نَْعالِن ُمطبِقانِ  ى الكُفُرَّ أو هو ما يبدو من ثََمَرتِه في أّوِل ظُهوِرها، وقِْشُره يَُسمَّ

"داخِله اإلْغريُض، لبَياِضهِ 
2

فِيَها فَاِكَهةٌ  ﴿:، وقد ورد في القرآن وصف قشرة الطلع لوحدها في قوله تعالى

َوالنَّْخُل ذَاُت اأْلَْكَماِم﴾
9
وقد تواتر في المعاجم وعند كثير من المفسرين أن األكمام هي القشرة الخارجية  ،

ْلعِ َوِغَطاُء النَّْورِ :" للطلع، يقول القرطبي
ةُ بِاْلَكْسِر َواْلِكَماَمةُ ِوَعاُء الطَّ ةٌ ، َواْلِكمَّ َوأَْكَماٌم  َواْلَجْمُع ِكَماٌم َوأَِكمَّ

َواأْلََكاِميمٌ 
32

"الطلعة كمها قشرها:" ، وعند األزهري
33.
 

                                                             
 56: البقرة - 3

 52: المائدة - 0

صورة، وهذا مستقر في األذهان، وقد شبه هللا ثمار الشيطان قبيح ال:" من األدلة التي تُساق على قبح الشيطان اآلية نفسها كما جاء في قولهم -1

وقد كان النصارى في القرون ... إنَّها شجرةٌ )شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين، لما علم من قبح صورهم وأشكالهم 
 ً عمر بن سليمان بن ". ، وقرون وأظالف وذيل الوسطى يصورون الشيطان على هيئة رجل أسود ذي لحية مدببة، وحواجب مرفوعة، وفم ينفث لهبا

 .32: ص، م  392  -هـ   2 3،  ط، مكتبة الفالح، الكويت، عالم الجن والشياطين، عبد هللا األشقر العتيبي

 2 3: الشعراء -  

 32: ق - 6

 99:األَنعام - 5

 30:ص -0ج( ت.د( )ط.د)، دار الهالل، إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي و: تحقيق ، كتاب العين ،الخليل بن أحمد، الفراهيدي -1

بيدي -2 الناشر دار ، تحقيق مجموعة من المحققين ،أبو الفيض محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّ

 9  :ص -03ج( ت.د( )ط.د.)الهداية

 33:الرحمن - 9

 365:ص-31ج: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي -32

 1 1:ص-9ج، تهذيب اللغة، األزهري -33
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، وليس كل ثمرة شجر (المشبه) وقد علمنا أن للزقوم طلعا كالنخل، فعرفنا الطرف األول من التشبيه     

تُسمى طلعا بل هو خاص بالنخل على وجه التحديد، وألن ثمار الزقوم تماثله في الشكل فقط سُميت طلعا، 

ء العصا من قبل سيدنا أما رؤوس الشياطين فإن لها قرائن أخرى جاءت في سياق آخر وهو سياق إلقا

ا َرآَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمدْبًِرا َولَْم يُعَقِّْب﴾:موسى قال تعالى ﴿ َوأَْن أَْلِق َعَصاَك فَلَمَّ
3
. 

 :إحالة التشبيه: رابعا  

 -ومن أجل لم شعث الصورة، فكل منهما يحيل على اآلخر( إحالة نصية) بين التشبيهين السابقين عالقة     

سنأخذ بظاهرية النص؛  -دون حمل على المجاز وال على معهود الخيال الشعبي وال على تخصيص العام

ن دالئل إحالة والجان هو الجان الحقيقي، فم، حيث رؤوس الشياطين هي رؤوس الشياطين الحقيقية

الشيطان، في حين أن المشبه هو الشجرة : أن المشبه به فيهما طرف واحد وهو: التشبيهين على بعضهما

والعصا المتحولة، كما أن كال التشبيهين وقع فيهما حمل على المجاز وتخصيص للعام، وقد تقدم مناقشة 

في هذا الموضع هو ( الجان) كتب التفسير أن فقد تواتر في( كأنها جان) التشبيه األول، أما التشبيه الثاني

: كأنها جان أي: قوله تعالى:" نوع من الحيات الصغيرة حمال للعام على الخاص، فمثال يقول أبو السعود

"حية خفيفة سريعة الحركة
0

، ففي هذا الموضوع وقع تشبيه لحالة الحية بالجان وهل يتم تشبيه الحية 

؟ لنراجع التدقيق في سيرة العصا، فهي تتحول كليا إلى أفعى حقيقة تامة (أو تشبيه الماء بالماء) بالحية؟

﴿ فَأَْلقَى َعَصاهُ فَإِذَا ِهَي ثُْعبَاٌن ُمبِيٌن﴾:قال تعالى، كما في ظاهر النص القرآني
1
﴿ فَأَْلقَى َعَصاهُ فَإِذَا ِهَي ،

ثُْعبَاٌن ُمبِيٌن ﴾
 
﴿ فَأَْلقَاَها فَإِذَا ِهَي َحيَّةٌ تَْسعَى﴾،

6
دليل قاطع على تحول ( فإذا هي) إن تواتر الصيغة الربانية ،

تحول العصا إلى أفعى تحوال فيزيائيا كامال وليس إيهاما أو تخييال كما هو الحال مع عصي السحرة، 

والصيغة ال تحتمل التشبيه هنا كما ذهب إليه كثير من المفسرين
5

؛ بل تفيد وصف التحّول، لذلك لم يقل هللا 

﴿ فإذا هي حية﴾:قالهللا كأنها حية بل 
1
. 

بنوع من الحيات الصغيرة، لسبب مهم؛ ( الجان) وهذا اإلقرار هنا يجعلنا غير ملزمين بتفسير كلمة     

فهل يشبه هللا الثعبان المبين بالحية الصغيرة؟( كأنها جان) أن وصفها بالجان جاء تشبيها ال تحوال: وهو
2
 

                                                             
 13:القصص - 3

 )، (ط.د)، بيروت، دار إحياء التراث العربي( تفسير أبي السعود )، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دمحم بن دمحم العمادي، أبو السعود -0
دار ، صدقي دمحم جميل : تحقيق، تفسير البحر المحيط، أحمد بن يوسف، أبا حيان األندلسي: وانظر على سبيل المثال أيضا.  1 :ص -5ج(.  ت.د

 002: ص–ج 5،هـ02 3، (ط.د) ، الفكر

 321: األَعراف - 1

 10: الشعراء -  

 02: طه - 6

 -39ج: التحرير والتنوير، ابن عاشور" فذلك لضخامة الجرم{ ثعبان مبينفإذا هي }وأما تشبيه العصا بالثعبان في آية:" يقول ابن عاشور -5

 .مع أن اآلية ال تحتمل التشبيه أبدا بل التحّول المفاجئ. 001:ص

ا من به إمالء م، أبو البقاء عبد هللا بن الحسين، العكبري" للمفاجأة، وهى مكان، وهى ضمير القصة" إذا ( " فإذا هي: " )يقول النحاة في إعرابها -1

 .311:ص -0ج، م 3919  -هـ  3199، 3ط،بيروت، دار الكتب العلمية، الرحمن

محمود حسن : تحقيق، الجمان في تشبيهات القرآن، عبد هللا بن الحسين، ابن ناقيا: انظر، كثر تأكيد من ناقشوا اآلية أن الجان هو الحية دون قرينة -2

 .313:ص، هـ21 3-م3921، 3ط، السعودية، بيروت-جدة، (براج وخطيب)مركز الصف االلكتروني ، الشيباني
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إن في هذا التباسا وعدم إلمام بدقائق السياق
3

، ولعل الجان هنا على حقيقته وليس معناه األفعى الصغيرة، 

خوفهم من وهم التعارض؛ ألن العصا : إن الذي جعل العلماء يحملون معنى الجان على معنى الحية هو

 –ولكنها في موضعين ُوصفت كأنها جان، وخشية أن يكون ثمة أمر موهم بالتعارض ، وصفت بأنها ثعبان

وقد يكون هذا  –قرروا أن الجان نوع من األفاعي السريعة -ين األفعى والجانبسبب اختالف الماهية ب

كما أن للجان داللةً عموميةً ، قرر أنها تشبه الجان حسب معهود معرفتنا -عز وجل -لكن هللا -صحيحا

وحملها على مخصوص دون قرينة يضعف جهة االستدالل، والسياق القرآني يدعم معنى أنه الجان ال نوع 

فقد تحّولت إلى ، ووصفها بالجان جاء تشبيها، من األفاعي، فوصفها بالحية لم يأِت تشبيها بل تحّوالخاص 

أفعى فأصبحت تشبه الجان، ووهم التعارض هنا أمر سهل التخريج، وسهولته تكمن في أن الذكر الحكيم 

كة تحيلك عليها أقام عالقة مشابهة ثنائية بين طرفين غائبين وطرفين مألوفين لتخرج بصورة مشتر

السياقات المختلفة للقرآن، إن العصا وقت تحّولها إلى حية كانت تشبه الجان في شكلها، أي أن هناك عالقة 

 .وهذا التشابه كان مطلقا لعدم تحديد وجه الشبه، مشابهة قوية بين الحية كمشبه وبين الجان كمشبه به

أن األفعى كانت تشبه الجان في االهتزاز : أي، هكان وجه شب( تهتز) وقد يتّوهم البعض بأن الفعل     

من غير تشبيهها ( تسعى) فقط، وهذا ال ينسجم مع سياق الموضوع؛ ألنها ُوصفت في سياق ثاٍن أنها

ومن المعلوم أن سعي الحية أو حركتها هو اهتزاز؛ ألنها تمشي على بطنها بطريقة التمايل ، بالجان

شبه الجان في االهتزاز فقط ألن سعيها هو االهتزاز، ففي موطن واالهتزاز، وهي في هذا الموضع لم ت

؛ لذلك فإن االهتزاز (االهتزاز) وفي موطن فّصل نوع حركتها وهي( السعي) أجمَل هللاُ حركتها العامة بـ

تهتز ] التشبيه المرسل المجمل:" بل هو من لواحق صورة المشبه، يقول الصابوني، ليس وجه شبه هنا

، وهيئة 0"كأنها جان في الخفة وسرعة الحركة: ف منه وجه الشبه فأصبح مجمال، واألصلحذ[ كأنها جان

إذا لم يكن في النص قرينة تؤكد السرعة، ، وهيئة االهتزاز ال تقتضي السرعة بل الحركة يمنةً ويسرةً 

أصٌل يدلُّ على اضطراٍب في شيء وحركة، وَهَزْزت القناةَ : الهاء والزاء( هز:") يقول ابن فارس

ْت، واهتَزَّ النَّباتُ فا "هتزَّ
1

، فهيئة العصا وقت بدأت تهتز ودبت فيها الحياة وتحركت أصبحت تشبه الجان، 

، وال يمكن أن يكون تشبيه العصا بالجان مقيدا باالهتزاز؛ ألنه ال يوجد قرينة تحلينا على اهتزاز الجان

 .عالوةً على أن حركة األفعى الطبيعية هي االهتزاز

                                                             
أما الحية فاسم : بالحية، والجان، والثعبان؟ قلت: كيف ذكرت بألفاظ مختلفة: فإن قلت:" تأّول بعض المفسرين هذا كما جاء في قول الزمخشري -3

: وفي ذلك وجهان. ألن الثعبان العظيم من الحيات، والجان الدقيق: وأما الثعبان والجان فبينهما تناف. جنس يقع على الذكر واألنثى والصغير والكبير

. لثعبان مآلهاأحدهما أنها كانت وقت انقالبها حيه تنقلب حية صفراء دقيقة، ثم تتورم ويتزايد جرمها حتى تصير ثعبانا، فأريد بالجان، أول حالها، وبا

. وقيل كان لها عرف كعرف الفرس( فلما رآها تهتز كأنها جان:) ل عليه قوله تعالىوالدلي. أنها كانت في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان: الثاني

دار ، دمحم شاهين: ضبط، عبد الرزاق المهدي: تحقيق، الكشاف، محمود بن عمر الخوارزمي، الزمخشري". كان بين لحييها أربعون ذراعا: وقيل

 .52:ص -1ج. 3992، 3ط، بيروت، الكتب العلمية

 102:ص -0ج، صفوة التفاسير، الصابوني -0

 .9:ص -5ج،م3919 -هـ3199: طبعة عام، دار الفكر، عبد السالم هارون: تحقيق، معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن زكريا، ابن فارس -1
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نجدهم يستشعرون اإلشكال من تشبيه الحية الكبيرة  -تحديدا –بع آراء المفسرين في هذا المعنىوعند تت     

بالحية الصغيرة، وتتفاوت آراؤهم في تقدير الحجم، فكل الحيات حركاتها اهتزاز، ومن هنا ذهبوا في 

ا رآَها تَْهتَزُّ ﴾، يحتملُ :" تبريرات غير مقنعة، منها قول البسيلي أْن يكوَن ِمْن باِب تأكيِد األقوى  قوِلِه﴿ فَلَمَّ

"باألقوى، أْو ِمْن باِب تأكيِد األضعِف باألْقوى
3

، وهذا الوجه أشد إشكاال من غيره؛ ألن القضية هنا تخالف 

وال ، إذ ال يجوز تشبيه األكبر باألصغر إال في سياق الذم، بنية التشبيه التي تحدث عنها البالغيون طويال

والتشبيه يقبح إذا كان :" ى كذلك؛ ألنه يناقض البيان والتوضيح، يقول العسكري مثالتشبيه األظهر باألخف

وإذا شبّه أيضا صغيرا بكبير ... على خالف ما وصفناه في أول الباب، من إخراج الظاهر فيه إلى الخافي

"وليس بينهما مقاربة فهو معيب 
0

 .، وسيأتي مناقشة هذا الرأي

وتشبيهها بالجان :" عر اإلشكال ويحاول حصر وجهة الشبه دون قرينة بقولهوكذلك نجد اآللوسي يستش     

"من حيث الجالدة وسرعة الحركة ال من حيث صغر الجثة فال منافاة... وهو الدقيق منها
1
وقرينة حصر ، 

 -سيرا على قاعدة التشبيه –وجه الشبه هنا قرينة تخيلية مستمدة من مأثور الفهم السائد، بينما ذهب بعضهم

"اَل َصِغيَرةٌ، َواَل َكبِيَرةٌ :َوقَاَل اْلَكْلبِيُّ :" كما نقله الشوكاني، إلى نفي صغر الحجم درءا لإلشكال
 

، وعند 

لما ظهر لها من سرعة الحركة والقوة، ال لصغرها، ... وهو أسرع الحيات حركة، ولكنه صغير" الزحيلي

"كة، وقوله تَْسعى تمشي وتضطربفتبين أن هذه الحية في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحر
6
. 

ومن خالل تقدير حذف ، أما الطبري فقد عالج اإلشكال من خالل ترك صفة صغر الحجم بالنسبة للحية     

في الكالم محذوف تُرك ذكره، استغناء بما ذُِكر عما حذف، وهو فألقاها فصارت حية :" يقول، في الجملة

ا َرآَها تَْهتَزُّ َكأَنَّ ) تهتز "جنس من الحيات معروف: كأنها حية عظيمة، والجانّ : يقول( َها َجانٌّ فَلَمَّ
5

، ويقول 

أن الجان الحية الصغيرة، سميت بذلك : أحدهما: فيه وجهان:" الماوردي مرجحا أن الجان على حقيقته

أنه أراد بالجان الشيطان من الجن، ألنهم يشبهون كل ما استهولوه : الجتنانها واستتارها، والثاني

﴿ َطْلعَُها َكأَنَّهُ ُرُؤوُس الشَّيَاِطيِن﴾، وقد كان انقالب العصا إلى أعظم الحيات ال :بالشيطان، كما قال تعالى

"إلى أصغرها
1
. 

كما ال يوجد فيها كبير فائدة حتى لو ، ولعل الحقيقة أنه ليس في وصف خفتها وسرعتها أية قرينة     

وهذا من قبيل ، ي ذاتها، وإنما قُصد تشبيهها بالجان الحقيقيُوجدت قرينة السرعة؛ ألن المعجزة مخيفة ف

                                                             
مطبعة ، المملكة المغربية، األوقافمنشورات وزارة ، دمحم الطبراني: تحقيق، نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد، أبو العباس البسيلي التونسي -3

  16:ص-0ج، م 0222  -هـ  09 3، 3ط، الدار البيضاء، النجاح الجديدة

 061: ص، هـ 39 3، (ط.د)، بيروت، المكتبة العصرية، البجاوي و أبو الفضل: تحقيق، الصناعتين، أبو هالل الحسن بن عبد هللا، العسكري -0

 311:ص -35ج( ت.د( )ط.د)،بيروت،دار إحياء التراث العربي، لمعانيروح ا، أبو الفضل محمود، األلوسي -1

 1 3: ص- ج، فتح القدير، الشوكاني - 

 391: ص-35ج، هـ  32 3، 0ط، دمشق، دار الفكر المعاصر، التفسير المنير، وهبة بن مصطفى، الزحيلي -6

  -هـ  02 3، 3ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، أحمد دمحم شاكر: تحقيق (تفسير الطبري)جامع البيان في تأويل القرآن ، دمحم بن جرير، الطبري -5

 12 :ص -39ج،، م 0222

  -دار الكتب العلمية ، السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم :تحقيق ، النكت والعيون ،أبو الحسن علي بن دمحم بن حبيب البصري، الماوردي -1

 395:ص- ج، ( ت.د( )ط.د)،لبنان/ بيروت 
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اإلدماج
3
في البالغة، فلعل الجان تكون له الطريقة نفسها في التحّول عن طبيعته 

0
، وليست المفاجأة أن 

ويظهر أن المفاجأة :" سرعتها كبيرة بل في حجم المفاجأة الناجمة عن التحّول، وفي هذا يقول أبو زهرة

فكانت المفاجأة من ... إنما هي من انقالب الخشب الجامد إلى حية تسعى -عليه السالم -موسى التي اعترت

"االنقالب حية
1

، ومن هنا فإن رأس الحية يشبه رأس الجان أخذا بإطالق التشبيه؛ إذ لم يرد أن الحية تشبه 

ال ، الشيطان فقط تشبيه طلع الزقوم برأس: الجان باستثناء رأسها، وثمة قرينة أخرى تؤكد هذا وهي

 .بالشيطان كله

 :إماطة اللثام عن التشبيهين: خامسا

بقي لنا أن نجري المقاربة التشبيهية  -من جهة نقد اآلراء السابقة -بعد أن تم بسط القول في التشبيهين     

ن كله وأن الحية تشبه الشيطا، وهو يشبه رأس الشيطان أيضا، نظير لطلع النخلة( طلع الزقوم) أن: اآلتية

لمن  –يشبه رأس الحية، وإذا علمنا أن الطلع -تلقائيا –بما في ذلك رأسه، مما جعل عندنا أن طلع الزقوم

أن طلع النخلة يشبه طلع : فإننا نتيقن أن التشبيهين متطابقان، والنتيجة، يشابه تماما شكل رأس الحية -رآه

ه رأس األفعى، وهذه متوالية تشبيهية، ورأس الشيطان يشب، وطلع الزقوم يشبه رأس الشيطان، الزقوم

ورأس الحية، ومن هنا تأمل معي ، طلع النخل: يمكن التحقق من صدقها عبر معاينة المألوف منها وهو

 .دليل ذلك من التشابه شبه التام بين رأس الحية وطلع النخلة

                                                             
 .2 1، صاإليضاح في علوم البالغةالقزويني، ". هو أن يضمن كالماً سيق لمعنى معنى آخر: "في تعريف اإلدماج -3

غير أن هناك دليال على تمثل ، وال دليل على تمثلهم في القرآن. ربما يكون للجان حاالت يتمثل بها وإحدى هذه الحاالت التمثل بهيئة الحية -0
فَأَْرسَْلنَا إِلَيَْها ُروَحنَا فَتََمثََّل لََها بََشًرا } : وقوله تعالى، ضيف إبراهيم وضيف لوط : في مواطن كثيرة منها -األجسام اللطيفةوكالهما من  –المالئكة

، ن مسعودالحسين ب، البغوي: انظر في هذا المجال. وفي صحيح السنة نهي عن قتل حيات البيوت مخافة أن تكون جنا مسلما(. 31:مريم){ َسِويًّا 

. 391: ص-30ج، م3921  -هـ 21 3، 0ط، دمشق ـ بيروت  -المكتب اإلسالمي،  زهير الشاويشدمحم -شعيب األرناؤوط  : تحقيق ،شرح السنة

َطاُن كََما أَْخَرَج أَبََوْيكُْم ِمَن يَا بَنِي آدََم اَل يَْفتِنَنَّكُمُ الشَّيْ } : غير أن رؤية اإلنسان للشيطان متعذرة على هيئته األصلية كما جاء في ظاهر النص القرآني

( 01 :األَعراف){ ْونَُهْم إِنَّا َجعَلْنَا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء لِلَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن اْلَجنَِّة يَْنِزعُ عَنُْهَما لِبَاَسهَُما ِليُِريَُهَما َسْوآتِِهَما إِنَّهُ يََراكُْم هَُو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث اَل تَرَ 

ر هيئته ونحن نعلم من القرآن أن إبليس عندما وسوس آلدم وحواء ودالهما بغرور وقاسمهما وأقنعهما بالباطل أنه كان متمثال أمامهم بصورة على غي

لذي وسوس آلدم أن ا-إن صح هذا النقل –وإن كان الخطاب في ظاهره لبني آدم وليس آلدم نفسه، وقد نستأنس هنا بما ُروي في التوراة.ألنه ال يُرى

بُّ اإِللهُ، فَقَالَْت لِْلَمْرأَةِ ": وحواء هي األفعي، فقد جاء في سفر التكوين يَِّة الَّتِي َعِملََها الرَّ  أَْحيََل َجِميعِ َحيََوانَاِت اْلبَِرّ
َحقًّا قَاَل هللاُ الَ تَأْكاُلَ : ََوكَانَِت اْلَحيَّةُ

ا ثََمُر الشََّجَرةِ الَّتِي فِي َوَسِط اْلَجنَِّة فَقَاَل هللاُ  3ِمْن ثََمِر شََجِر اْلَجنَِّة نَأْكُُل، : الَْمْرأَةُ ِلْلَحيَّةِ  فَقَالَتِ  2ِمْن كُِلّ شََجِر اْلَجنَِّة؟  الَ تَأْكاُلَ ِمْنهُ َوالَ تََمسَّاهُ ِلئاَلَّ : َوأَمَّ

 .اإلصحاح الثالث، سفر التكوين، التوراة. لَْن تَُموتَا: فَقَالَِت اْلَحيَّةُ لِْلَمْرأَةِ  4تَُموتَا 

 136 : ص-9ج،(دت( )ط.د)،دار الفكر العربي، زهرة التفاسير، دمحم بن أحمد بن مصطفى، أبو زهرة  -1
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رؤوس : في غاية الدقة، فلو قالفإن تشبيهها بالرؤوس هنا ، وإذا علمنا أن للنخلة الواحدة أكثر من طلع     

ولكن الجمع ، مما قد ينفي المشابهة بين الحية وبين الجان، الشيطان لعلمنا حينها أن للشيطان أكثر من رأس

رؤوس الشياطين وطلع الزقوم والجان، : هنا حافظ على دقة الصورة، فاألطراف الغائبة في التشبيهين

فهذه ( الحية) راف األربعة متشابهة، وبما أن الطرف المألوفهي الحية فقط، واألط: واألطراف المألوفة

، قرينة قوية على إكمال ما غاب من األطراف األخرى، إذن وفي هذه الحالة لم يعد التشبيه تشبيها وهميا

ويقصد به ذلك التشبيه الذي ال : كنوع جديد من أنواع التشبيه( التشبيه اإلحالي:) لكننا يمكن أن نسميه

فتتضح ، اإللمام بطرفيه إال بعد أن يحيلنا على تشبيه آخر فيه طرف غائب وآخر معروفنتمكن من 

شريطة أن يكون أحد طرفي التشبيه مكررا، ويمكن أن نسوق مثاال من عندنا على ، المعالم عند جمعهما

، إذا وإن الذي عندك كأنه الزهرة، إن الذي عندي كأنه الذي عندك: هذا النوع من التشبيه فنقول مثال

 .وكل منها متشابه، مشبهان ومشبهان بهما: تتطابق في هذه الحالة أربع صور

تشبه الشيطان كله، ( العصا المتحولة) يشبه رأس الشيطان، وغصن الشجرة( الطلع) فرأس الشجرة     

رأس وأنه يماثل ، فالكل شابه الجزء والجزء شابه الكل، ولسنا بحاجة إلى تخيل أن طلع الشجرة قبيح جدا

الشيطان الذي لم يذكر أنه على هذه الصفة، فكل ما ذهب إليه البالغيون والمفسرون من التأكيد على 

وألن طلع النخلة ، بشاعتها وقبحها أبعد عنهم ربط طلعها بطلع النخل؛ لبشاعة صورة الشيطان في خيالهم

والنتيجة التي نخلص إليها أن  -نكما أبعد تخيّل صورة الشيطا -ليس بشعا، ومن هنا استبعدوا الربط بينهما

كما   -وألنه ال يُرى ترك هللا لنا صورة له نتمثلها، وأن غرض التشبيه، الجان شبيه باألفعى لكنه ال يُرى
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قرر البالغيون
3
هو اإليضاح والتقريب وليس اإلبهام والتغريب، وأن التشبيه القرآني لشجر الزقوم جاء  -

 .لهذه الغاية

فرؤوس الشيطان عامة وقد ( حمل العام على الخاص) وفق هذه الرؤية النصية عن قضيةوقد استغنينا      

لفظ عام ( الجان) درءا للغموض، وكذلك -يُسمى مجازا بذلك االسم -على شجر في اليمن -مجازا –ُحملت

فوقعنا في  -يُسمى مجازا بذلك االسم -وهو نوع صغير من االفاعي -دون قرينة -وقد ُحمل على الخاص

وشبّه الماء بعد ) حتى ال نصطدم بفكرة، ثم بحثنا عن وجه شبه يُجيز لنا هذا، إشكال هو تشبيه الحية بالحية

وبعد تحميل النص ما ال يحتمل ظل ، ، إذ جعلوا له وجه شبه هو السرعة دون قرينة أيضا(الجهد بالماء

 -من أخذ األلفاظ على حقيقتها –ريالتشبيه مخالفا ألصول البيان، غير أن اإلحالة النصية والمنهج الظاه

تشبيه غير معلوم بغير : قد أزال إشكاالت عديدة منها، دون اللجوء إلى المجاز وال حمل العام على الخاص

وتشبيه معلوم بغير معلوم وكالهما يناقضان البيان، كذلك استشعار وجه شبه خيالي دون قرينة، ، معلوم

 . ويُحيل بعضه على بعض، تأكيد أن القرآن يفسر بعضه بعضاوحمل العام على الخاص دون قرينة، ثم 

 :التقاطع الداللي وانسجام التشبيه مع سياقه: الفصل الثاني

سنذهب مع سياق السورتين اللتين ورد فيهما التشبيهان نحاول ، تأكيدا على صحة االستنتاج السابق     

استحضار السياق لهذا التشبيه على وجه  وتفسير سبب، إيجاد التقاطع الداللي لكل تشبيه مع سياقه

وإيضاح عالقة هذا التشبيه مع غيره من موضوعات السورة، وذلك عمال بالرؤية النصية ، الخصوص

التي انتهجناها في هذه الدراسة، فهناك ما هو أبعد من معرفة أطراف التشبيهين، وهناك خيوط انسجام 

ئمة على المفارقة استدعت حضور التشبيه في هذا النص، كما راقية تتخلل بنية النص، وهناك بنية جدلية قا

أن هناك روابط بين السورتين اللتين ورد فيهما التشبيه، وهذا التقاطع الداللي وهذه المفارقة هي شكل من 

 .ودليل على صحة تأويلنا السابق، أشكال االنسجام بمفهومه العام

 :سورة الصافات: المطلب األول

 : المفارقة: أوال

تُعد المفارقة ضربا من ضروب انسجام النص؛ ذلك ألن حركة التقاطع بين المعاني فيها تتم عبر      

وليس التماثل، وفي اعتقاد الباحث أن هذا من أعلى ضروب االنسجام؛ لما ، التناقض والتضاد في الموقف

كما مر في تمهيد  –تثيره من تصورات عديدة تصنع تناظرا بين المعاني، وقد تحدثت كتب علوم القرآن

، وفي التشبيه قيد الدراسة فإن االنسجام فيه قائم على التماثل (التضاد) أن من أشكال المناسبة -الدراسة

 .وعلى المفارقة معا

                                                             
وينبغي لتحقيق هذا الغرض أن يكون المشبه به معروفا عند المخاطب بوجه الشبه؛ ألن الغرض تعريف حال المشبه :" يُقال في أغراض التشبيه -3

، المنهاج الواضح للبالغة، حامد عوني". فلو لم يكن المشبه به معروفًا لدى المخاطب من قبل للزم تعريف المجهول بالمجهول، ل للمخاطبالمجهو

 . 12:ص -3ج( ت.د)، (ط.د)، المكتبة األزهرية للتراث
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لقد علمنا مما سبق أن ثمة جوامع مشتركة جمعت صورة طلع الشجرة مع رأس الشيطان نعيد منها،      

وجه قوي من التناسب ال أحسب أن أحدا تطرق له من قبل، على أن ثمة أن كال المذكورين ملعونان، وهذا 

تنبت  -وهي شجرة -ولكن الزقوم، أن النار تأكل الشجر: مفارقةً حادةً بين طرفي الصورة نسوقها كاآلتي

تصبح جزءا ملتحما مع النار وتتغذى هي من ، وبدال من أن تتغذى عليها النار وتكون وقودا لها، في النار

( طرف الصورة الثاني) على الرغم من اختالف الماهية بينهما، أما الشيطان، ر وتستمد طاقتها منهاالنا

تأتي  -لتشابه ماهيته معها -وبدال من أن يكون جزءا من النار ويستمد طاقته منها، فهو مخلوق من النار

أقصى حاالت التغاير  المفارقة في أنه يصبح وقودا للنار وتتغذى عليه النار وليس جزءا منها، وهذه

والمفارقة بين الماهية والمآل، فما هو في األصل جزء من النار يمكن أن يحرق الشجر، يحترق هو بالنار، 

وما كان في األصل وقودا للنار يصبح جزءا منها ويتغذى على النار، لذلك قال هللا تعالى على لسان 

ا اْلَقاِسطُوَن فََكانُوا ِلَجَهنََّم ﴿ َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا الْ :الجن ْوا َرَشدًا، َوأَمَّ قَاِسطُوَن فََمْن أَْسلََم فَأُولَئَِك تََحرَّ

َحَطبًا﴾
3
ولندقق في تحولهم لحطب مع أن أصلهم هو الذي يحرق الحطب، فالتشبيه لم يحمل التشابه في  ،

أن يُجعل رمزا للبالغة العالية وللدقة في  فكان حقيقا، بل حمل المفارقة في البنية التصويرية، الشكل فقط

االنسجام القائم على المفارقة، هذا كله عالوةً على ما بين طرفي الصورة من تماثل في الشكل، فهما 

 .ومتضادان في حقيقتهما في واقع الدنيا واآلخرة، متشابهان شكال

 :المحور الداللي لسورة الصافات واستدعاء التشبيه: ثانيا

بين موضوعات ( المحور الداللي) د الباحث أنه ال بد من وجود روابط استدعاء وعالقات تعّمقيعتق     

السورة وقصصها، وصورها الفنية، وتجعل من السورة الواحدة متواليةً منطقيةً ينتظمها محور تنجذب إليه 

سياق التشبيه  الموضوعات، وقد ال يظهر للعيان أول وهلة، ومن هنا سنعزز هذه الفرضية بالوقوف على

 .الخاص بشجرة الزقوم

ال خالف بين جمهور المفسرين     
0
أن الصافات هي المالئكة، ونحن ندعم ذلك أيضا من سياق السورة  

افُّوَن﴾:قال تعالى: نفسها ﴿ َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ
1
فهيئة االصطفاف المقَسم بها خاصة بالمالئكة، وقد يقول قائل  ،

أما من جهة النوع والتمييز فهو : فيكون الجواب( الصافات)و( الصافون) الجموع إن ثمة تغايرا بين صيغ

﴿ :صافون؛ ألنهم ليسوا إناثا، وأما هيئة اصطفافهم فهي صفوف متوالية ومقامات مخصصة، قال تعالى

افُّوَن﴾ َوَما ِمنَّا إِالَّ لَهُ َمقَاٌم َمْعلُوٌم، َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ
 
﴿ َوَجاَء َربَُّك :قال تعالى، ات أخرىوكما جاء في سياق ،

                                                             
 36 - 3: الجن - 3

فَالتّالِيَاِت } المالئكةهي { فَالّزاِجَراِت َزْجراً } المالئكةوهي {َوالّصافّاِت َصفّا} :قالعن عبد هللا بن مسعود ..قال سفيان الثوري:" يقول ابن كثير -0

: ، وكذا قال ابن عباس رضي هللا عنهما ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس قال قتادةالمالئكةهي {ِذْكراً 

، الطبعة الجديدة، دار الفكر، محمود حسن: تحقيق، تفسير القرآن العظيم، بن عمر القرشي الدمشقي إسماعيل، ابن كثير."صفوف في السماء المالئكة

 .6:ص - ج، م 399/هـ 3 3

 356:الصافات - 1

 356 - 35: الصافات -  
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َواْلَملَُك َصفًّا َصفًّا﴾
3

﴿ َوالطَّْيُر َصافَّاٍت كُلٌّ قَدْ َعِلَم :قال تعالى، ، كما ورد في القرآن أن الطير صافات

َصاَلتَهُ َوتَْسبِيَحهُ﴾
0
َن﴾﴿ أََولَْم يََرْوا إِلَى الطَّْيِر فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َويَْقبِضْ :وقال تعالى ،

1
وال شك أن الصف ضد  ،

فالطائر إذا طار بسط جناحيه، أي مدها فصف :" مما يشير أنه بسط الجناح، يقول ابن عاشور، القبض

... ريش الجناح فإذا تمدد الجناح ظهر ريشه مصطفا فكان ذلك االصطفاف من أثر فعل الطير فوصفت به

ضد البسط، والمراد به هنا ضد : والقبض... يمكن الطائر من الطيران فهو كمد اليدين للسابح في الماء

"الصف المذكور قبله
 

﴿ َجاِعِل اْلَماَلئَِكِة :، وال منافاة بين المالئكة والطير ألن كليهما ذو أجنحة، قال تعالى

ُرسُاًل أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع﴾
6
تص وتخ، فالمالئكة تشترك مع الطير في أنها صافات أجنحتها ،

في أن لها هيئة اصطفاف وفق مقامات في السماء، أما الزجر فهو من النفخ في الصور؛ وذلك أخذا بسياق 

﴿ فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحدَةٌ فَإِذَا هُْم يَْنظُُروَن﴾:سورة الصافات عينها قال تعالى
5
لوال أنها زجرة واحدة، وفي  ،

ْجَرةٌ َواِحدَةٌ﴾﴿ فَإِنََّما ِهَي زَ :قال تعالى: وفي سياق آخر
1
قال ( زجر) وفي سورة القمر وقع استعمال للجذر ،

﴿ َولَقَدْ َجاَءهُْم ِمَن اأْلَْنبَاِء َما فِيِه ُمْزدََجٌر﴾:تعالى
2

"َطْردٌ وَمْنٌع من اْرتَِكاب الَمآثِم: مزدجر أَي"، أما معنى 
9
 ،

"الَمآثِم
9

ْجُر الَمْنُع :" ، وهناك معان أخرى للفعل كما جاء في اللسان "والنهُي واالْنتِهارالزَّ
32
. 

التي ال تُرى( األجسام اللطيفة) وهذا االفتتاح لسورة الصافات بما عُرف عند أهل الكالم ب     
33

، يدخلنا 

يليه حديث عن جدلية الشياطين واستراقهم السمع وحراسة ، في جدلية خلق المالئكة ومهامها التي تزاولها

السََّماَء فََوَجدْنَاَها ُمِلئَْت َحَرًسا َشِديدًا َوشُُهًبا﴾ المالئكة والشهب لهم﴿ َوأَنَّا لََمْسنَا
30
مما يمهد السياق إلى  ،

تجاذبات عن هذه المخلوقات
31
﴿ إِنَّا :تعالى: عند قوله، ورد ذكر الشياطين -مباشرةً  –فبعد مستهل السورة، 

عُوَن إِلَى اْلَمإَلِ اأْلَْعلَى َويُْقذَفُوَن ِمْن َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنيَا بِِزينٍَة اْلَكَواِكِب، َوِحْفًظا ِمْن كُ  ّلِ َشْيَطاٍن َماِرٍد، اَل يَسَّمَّ

كُّلِ َجانٍِب، دُُحوًرا َولَُهْم َعذَاٌب َواِصٌب، إاِلَّ َمْن َخِطَف الَْخْطفَةَ فَأَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ثَاقٌِب﴾
3 
والسياق هنا يتحدث  ،

ما أُعد لهم من رجوم فيها أو شهب ثواقب، وهنا حديث عن عن اختراقات الشياطين ألقطار السموات و

وهذا العقاب ربما أنه ليس مميتا؛ لعدم داللة السياق على هالكهم ، عقاب للشياطين باإلحراق والقذف معا
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الشهاب ال يقتل الشيطان الذي : وعن ابن عباس:" به، وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس رضي هللا عنهما

"رقولكنه يحت، يصيبه
3

، ثم عن الجن وحركتها، ، وعليه فإن السياق ابتدأ بالحديث عن المالئكة ومهامها

﴿ يَِجدْ لَهُ ِشَهابًا :وإنما جاءت بلفظ، دون أن تحيلنا السياقات على عملية الحرق، ومن ثم مطاردتها بالشهب

َرَصدًا﴾
0
فالشيطان يخترق ( قاالختراق واالحترا) ثم( الشيطان والنار) ومن هذا المدخل بدأت جدلية ،

والشيطان يعود أدراجه ، والشهاب يخترق أو يثقب، والشيطان يحترق والشهاب يحترق، السماوات

( عذاب واصب) والشهاب يحور رمادا بعد أن يصيب األرض، والشيطان موعود بـ، مدحورا إلى األرض

ط التناسب يتعلق بالتشبيه وهذا العذاب هو من جنس ماهيته وهي النار، وهذا خيط من خيو، يوم القيامة

أن السورة تتنوع : السابق، على أن ثمة خيوطا أخرى غيره استدعاها السياق من باب التناسب منها

ثم تكذيب ، والعذاب والجزاء، والمالئكة، والجن، وعن يوم القيامة، موضوعاتها من حديث عن عالم الغيب

أصنام قومه وحين نظر في النجوم ثم حطم األصنام ثم وموقفه من  -عليه السالم -إبراهيم: ومنهم، األنبياء

محاولة إحراقه﴿ فأرادوا به كيدا﴾، وهنا تنقلب النار عن فيزيائيتها فال تحرقه كمفارقة مع أهليته لذلك، وكما 

َجِحيِم، فَأََرادُوا بِِه ﴿ قَالُوا اْبنُوا لَهُ بُْنيَانًا فَأَْلقُوهُ فِي الْ :أخبرتنا السورة نفسها أنها كانت جحيما موقدة قال تعالى

َكْيدًا فََجعَْلنَاهُُم اأْلَْسفَِليَن﴾
1
. 

ثم يستدعي السياق اعتقادا وثنيا يتعلق بأصل الجن والمالئكة، وذلك اتصاال وانسجاما مع مستهل      

ن وأن الج -حاشاه –السورة الذي افتُتح باإلخبار الرباني عنهم، إذ ادعى الكفار أن المالئكة بنات هللا

 َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن، أَْصَطفَى أنسباؤه،﴿ أَْم َخلَْقنَا اْلَماَلئَِكةَ إِنَاثًا َوهُْم َشاِهدُوَن، أاََل إِنَُّهْم ِمْن إِْفِكِهْم لَيَقُولُوَن، َولَدَ هللاُ 

ْم سُْلَطاٌن ُمبِيٌن، فَأْتُوا بِِكتَابِكُْم إِْن كُْنتُْم اْلبَنَاِت َعلَى اْلبَنِيَن، َما لَكُْم َكْيَف تَْحكُُموَن، أَفاََل تَذَكَُّروَن، أَْم لَكُ 

َصاِدقِيَن، َوَجعَلُوا بَْينَهُ َوبَْيَن اْلِجنَِّة نََسبًا َوَلقَدْ َعِلَمِت اْلِجنَّةُ إِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن﴾
 

جعل : أي:" ، جاء في التفسير

سبحانه  -كح من الجن فُولدت له المالئكةالمشركون بين هللا وبين الجن قرابة ونسبا، حيث قالوا إنه ن

"ثم زعموا أن المالئكة إناث، وأنهن بنات هللا -وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا
6

، وفي هذا السياق 

عن الجن وعن النار وعن عذابها وحركتها وعن ادعاء الكفار فيها الدعوى الشنيعة جاء تشبيه شجرة 

 . وتناغما مع إيقاعات الموضوع في السورة، مقتضيات السياقالزقوم برؤوس الشياطين مناسبةً ل

التحوالت الفيزيائية للنار وعالقتها : إن السورة ينتظمها محور داللي ضمن محاور أخرى هو     

وشجٌر يتغذى على النار ، الشياطيُن وهي مخلوقة من نار تصبح وقودا للنار: أمثال، بالكائنات الداخلة فيها

وإنسان مؤهل للحرق لم تحرقه النار، في تحول فيزيائي كبير، ونستطيع ، ذاء للناروهو في األصل غ
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كان محورا هاما من محاور السورة انجذبت إليه العديد من موضوعاتها ( شجرة الزقوم) القول إن التشبيه

لمحور سببا وقد كان هذا ا، على سبيل المفارقة، على أن ثمة محورا آخر هو التوحيد واإليمان باليوم اآلخر

واستدعاء بعض أشكال العقاب التي لحقت بالمكذبين ، في استدعاء قصص عدد من األنبياء الذين كُذبوا

مثل قوم نوح، واستدعاء موقف المجرمين يوم الحساب وما ينتظرهم، وكل هذا قاد الحديث إلى ذكر النار 

( المالئكة والشياطين) عالم المخفيوالجنة وما فيهما، كما استدعى الحديث عن قطبي الخير والشر من ال

وزاوية وثنية تُخل بعقيدة التوحيد وتقود أهلها للجحيم، ومن الدالئل على ، وذلك من زاويتين زاوية ربانية

ولم تتكرر في ، مرة ستة منها في سورة الصافات( 01) قد وقعت في القرآن نحو( الجحيم) هذا أن كلمة

ة الواحدةباقي السور أكثر من مرتين في السور
3

، وهذا من دالئل ارتباط الموضوعات بمحور النار، ومما 

انجذب إلى موضوع الشجرة قصة يونس عليه السالم، فإن شجرة الزقوم التي يطعمها أهل النار طمعا في 

السالمة؛ فتزيدهم بالءا وكربا، في حين نجد السياق يستدعي شجرة أخرى أودع هللا فيها بركته قد أنقذت 

فكانت سببا في سالمته، وألن طعام الزقوم استدعى شرابا كان الشراب ، ا نبذه الحوت إلى العراءنبيا سقيم

﴿ ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لََشْوبًا ِمْن َحِميٍم﴾:قال تعالى، أشد لعنةً من الطعام
0
وهذا بدوره استدعى طعام أهل الجنة  ،

لَُهْم ِرْزٌق َمعْلُوٌم، فََواِكهُ َوهُْم ُمْكَرُموَن، فِي َجنَّاِت النَِّعيِم، َعلَى ﴿ أُولَئَِك :وشرابه في السياق إذ قال هللا تعالى

سُُرٍر ُمتَقَابِِليَن، يَُطاُف َعلَْيِهْم بَِكأٍْس ِمْن َمِعيٍن، بَْيَضاَء لَذَّةٍ لِلشَّاِربِيَن﴾
1
. 

 :التقاطع الداللي للتشبيه مع سياق سورة القصص: المطلب الثاني

 :المحور الداللي: أوال

﴿ َنتْلُوا َعلَْيَك ِمْن نَبَإِ ُموَسى َوفِْرَعْوَن بِاْلَحّقِ﴾:تستهل سورة القصص موضوعاتها بقوله تعالى     
 

، في 

هذه السيرة الجدلية التي امتألت بالمفارقات  -عليه السالم -تحديد عام لوجهة الموضوع وهو سيرة موسى

والمخاوف والفرار
6

﴿ َونُِريدُ أَْن نَُمنَّ :وهي كالتالي: التي رصدت لنا خيوط هذا المحور، وسنورد اآليات 

َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اأْلَْرِض﴾
5

﴿ فَإِذَا ِخْفِت َعلَْيِه فَأَْلِقيِه فِي اْليَّمِ َواَل تََخافِي َواَل تَْحَزنِي ِإنَّا :، وقوله تعالى

إِنَّا َرادُّوهُ﴾
1
ا َوَحَزنًا ﴾ ﴿ فَاْلتَقََطهُ :وقوله تعالى ، آُل فِْرَعْوَن ِليَكُوَن لَُهْم َعدُوًّ

2
﴿ َوقَالَِت اْمَرأَةُ :، وقوله تعالى

ةُ َعْيٍن ِلي َولََك اَل تَْقتُلُوهُ َعَسى أَْن يَْنفَعَنَا﴾ فِْرَعْوَن قُرَّ
9
﴿ َوأَْصبََح فَُؤادُ أُّمِ ُموَسى فَاِرًغا إِْن :وقوله تعالى ،
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اَل أَْن َربَْطنَا َعلَى قَْلبَِها ِلتَكُوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن﴾َكادَْت لَتُْبِدي بِِه لَوْ 
3
ِه َكْي تَقَرَّ :وقوله تعالى ، ﴿ فََردَدْنَاهُ إِلَى أُّمِ

َعْينَُها َواَل تَْحَزَن﴾
0
على ما فيها من إيحاء  -(قرار العين) ويدخل مع محتوى الخوف والقلق والبحث عن ،

َخَل اْلَمِدينَةَ َعلَى ِحيِن َغْفلٍَة ِمْن أَْهِلَها فََوَجدَ فِيَها َرُجلَْيِن يَْقتَتِاَلِن﴾﴿ َودَ :الترقب كقوله تعالى -بالخوف
1

، وقوله 

﴿ فَأَْصبََح فِي اْلَمِدينَِة َخائِفًا يَتََرقَُّب﴾:وقوله تعالى
 
نِي :وقوله تعالى ، ﴿ فََخَرَج ِمْنَها َخائِفًا يَتََرقَُّب قَاَل َرّبِ نَّجِ

اِلِميَن﴾ِمَن اْلقَْوِم الظَّ 
6
ا َجاَءهُ َوقَصَّ َعلَْيِه اْلقََصَص قَاَل اَل تََخْف نََجْوَت ِمَن اْلقَْوِم﴾:وقوله تعالى ، ﴿ فَلَمَّ

5
وبعد  ،

وبعد نجاة موسى عبر فراره إلى مدين وقضائه لألجل هناك لم تستقر قدماه فشرع في العودة من جديد 

ا قََضى ُموَسى اأْلََجَل وَ :لمصر قال تعالى َساَر بِأَْهِلِه آنََس ِمْن َجانِِب الطُّوِر نَاًرا قَاَل أِلَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي ﴿ فَلَمَّ

آنَْسُت نَاًرا﴾
1
والنار هنا أصبحت رمزا لألنس مما يدل أنه كان خائفا، ثم يدخل في ثنائية الخوف والفرار  ،

بعد أن انقلبت العصا إلى حية، معا
2
﴿ َولَّى ُمْدبًِرا َولَْم يُعَّقِْب َيا ُموَسى أَْقبِْل َواَل تََخْف إِنََّك ِمَن :قال تعالى 

اآْلِمنِيَن﴾
9
وهنا تدّخل األمن الرباني، وفي سياق آخر جاءت الطمأنينة الربانية عبر النفي﴿ يَا ُموَسى اَل  ،

تََخْف إِنِّي اَل يََخاُف لَدَيَّ اْلُمْرَسلُوَن﴾
32

، سيدنا موسى عن مخاوفه مما ينتظره من ردة فعل فرعون ، ثم يعبر

﴿ قَاَل َرّبِ إِّنِي :ومن تكذيبهم له، ومن خشية إيقاع العقوبة عليه بسبب حادثة القتل قبل خروجه من مصر

قُنِي إِنِّي قَتَْلُت ِمْنُهْم نَْفًسا فَأََخاُف أَْن يَْقتُلُوِن، َوأَِخي َهاُروُن هَُو أَفَْصُح ِمنِّي ِلَسانًا فَأَرْ  ِسْلهُ َمِعَي ِردًْءا يَُصدِّ

بُوِن﴾ أََخاُف أَْن يَُكذِّ
33
﴿ قَااَل َربَّنَا إِنَّنَا نََخاُف أَْن يَْفُرَط َعلَْينَا أَْو أَْن يَْطغَى، :وفي سياق آخر جاء قوله تعالى ،

قَاَل اَل تََخافَا إِنَّنِي َمعَكَُما أَْسَمُع َوأََرى ﴾
30
. 

آليات التي دلت على الخوف والفرار وعدم االستقرار نجد أن خوف المستضعفين وبالعودة إلى ا     

وحتى األم الثانية ( فرددناك على أمك كي تقر عينها() وال تخافي) بدءا من أم موسى، حاضر في السياق

ودخل المدينة ) ثم كمتابعة لمحور الخوف وعدم االستقرار( قرة عين لي ولك() زوجة فرعون) المتبنية

فاخرج إني ) ، ثم نصيحة الرجل الناصح له بالهرب(أصبح في المدينة خائفا يترقب) ثم( ى حين غفلةعل

، وكان الخوف (فخرج منها خائفا يترقب) ، ثم بدأت رحلة الفرار الطويلة إلى مدين(لك من الناصحين
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فقد ظهرت ، واألفعى المقدسة التي أقاموا لها المعابد( عصا حورس)إذ نجد ، لماذا العصا ولماذا الحية؟ إن الجواب يكمن في النقوش الفرعونية -2

ومن هذا المنطلق بُعث موسى بآية ( عصا حوراس)في تماثيلهم ورسوماتهم وكل صور ملوك الفراعنة تظهر وهم يحملون عصا في أيديهم عُرفت بـ

، الرموز والتيجان المقدسة لآللهة والملوك في مصر، عبد الحليم نور الدين. د: انظر في هذا مثال. لعصا المتحولة إلى حية مناسبة لمعتقداتهم الوثنيةا

 (.  ت.د)، (ط.د)، مكتبة اإلسكندرية

 13: القصص - 9

 32: النمل - 32

  1 -11: القصص - 33

 5  -6 : طه - 30
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ء األجل لم وبعد قضا( ال تخف نجوت) مسيطرا عليه حتى عند بلوغه مدين حيث طمأنه والد المرأتين

 .يستقر بل بدأت رحلة أخرى مليئة بالمخاوف

( فرعون وقارون) فتدور الدائرة على رموز الفساد: وفي مقابل تحوالت الخوف والفرار تنقلب األمور     

ولكل منهما فساد مختلف؛ فساد السلطة وفساد المال، وفيه نجاة المستضعفين من السلطة ونجاة الفقراء أمام 

وتدخل ثنائية الخوف وعدم  -ملسو هيلع هللا ىلص -ثم يتحول سياق السورة فجأة في تماثل من دعوة دمحم جبروت المال،

َّبِعِ اْلُهدَى َمعََك (حرما آمنا) االستقرار مع تجبر السلطة والمال، ويُستحضر األمن والخوف ،﴿ َوقَالُوا إِْن نَت

ْن لَُهمْ  َحَرًما آِمنًا يُْجبَى إِلَْيِه ثََمَراُت كُّلِ َشْيٍء ِرْزقًا من لدُنّا﴾ نُتََخطَّْف ِمْن أَْرِضنَا أََولَْم نَُمّكِ
3
وهذا من انسجام  ،

انسجام القصص مع سياق التنزيل؛ فسورة القصص مكية، والقدر الكافي من قصة موسى المماثل لحقبة 

 .الدعوة اإلسالمية كان في الصراع مع قوى التجبر

والفرار والترقب ثم التحوالت التي تلتها، فمن كان يسوم الناس  خوف المستضعفين: وبعد هذا الموجز      

أصبح هو مقتوال في حين ربحت  -وقد ُحرم الذرية فيما يبدو –العذاب ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم

زوجته، وقد نجا موسى بالماء مرتين ومات هو بالماء، كما نجا موسى من الذبح ونجا من الغرق حين 

ثم نجاه من ( ال تقتلوه عسى) ثم نجا من الذبح حين التقطه آل فرعون، ء محموال في تابوتألقته أمه في الما

( فأخاف أن يقتلون) ثم نجا مرة أخرى حين أرسل إلى فرعون، القتل بعد أن قتل منهم نفسا ففر إلى مدين

وف وعدم ثم نجا حين أدركه فرعون بجنوده عند البحر، فكان للماء معه ثالث حاالت، وكان قدر الخ

 .االستقرار مسيطرا على أحداث قصة موسى عليه السالم

ومن هنا فإن محور الخوف والترقب والفرار كان مسيطرا على جو السورة، لذلك جاء تشبيه العصا      

مواءمة لسياقات ، بالجان مالئما لعالم الخوف والفرار، وألن مشهد األفعى أخافه فقد هرب دون تردد

اآلمن الذي حفلت به السورة، وقد ناسب هذا الجو أن يأتي تشبيه العصا بالجان ألنه  الخوف والتنقل غير

إيحاءا بالرعشة ( االهتزاز) رمز الرهبة والقوة الشريرة المجهولة، وقد جاء التعبير في هذا الموضوع بـ

، وقد (سعىت) بينما استعمل في سياقات أخرى غير سياق الوهلة األولى الفعل، التي تسيطر على الخائف

األول انسجاما مع المحور الداللي : لسببين -فيما يبدو -انتهى سرد قصة موسى عند غرق فرعون، وذلك

، فقصة موسى بعد الخروج زال منها الخوف الناتج عن الصراع مع جبروت القوة، وهو الخوف والفرار

االستقرار لكن اختفى وقد استمر فيها عنصر عدم ، ودخلت في صراع مع عنت بني إسرائيل وعصيانهم

منها عنصر الخوف والفرار، أما السبب الثاني وهو االنسجام مع لحاق السياق الذي نحا نحو الدعوة 

اإلسالمية وصراعها مع تجبّر أرباب السلطة والمال من قريش، إذ كان سرد قصة موسى فيه طمأنة 

رة مكية والصراع مع كفار قريش للمؤمنين وتلويح بالعقاب للمتجبرين على طريقة فرعون، وألن السو
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واكتفى من قصة موسى بما ، محتدم وفكرة الخروج تلوح في األفق؛ فقد جعل السياق تناظرا بين القصتين

 .وهذا تناسب عاٍل مع سياق التنزيل، زمن ما قبل الهجرة: مسيرة الدعوة وهو -زمنيا –يناسب 

 :المفارقة في الحدث:ثانيا  

واقعية ناتجة ( َحدَثية) بل يمكن ان نسميها، ياق ليست فنيةً كما في صورة الصافاتالمفارقة في هذا الس     

، وقد اشتمل سياق سورة القصص على مفارقات (الجزاء من صنف العمل) عن العناية اإللهية وقانون

ففرعون ، وهذه المفارقات كانت من عناية هللا فهي رحمة للمؤمنين وعقاب للكافرين، نتجت من األحداث

تبنّى رعاية الضحية المحكومة  -وكل األطفال الذكور من بني إسرائيل -الذي حكم باإلعدام على موسى

والتابوت  -باإلعدام، وهذه مفارقة حين يأتي األمن من الخطر نفسه، ثم إن التابوت الذي أُلقي فيه موسى

وت الحياة، ثم إن نجاة وهي أن تحمي آلةُ الم، وهذه مفارقة أخرى، أصبح وسيلةً للحياة -رمز الموت

موسى من الغرق مرتين هربا من فرعون وجنوده أدت إلى أن يموت فرعون وجنوده غرقا، وهذه 

مفارقة، وألن أم موسى من المستضعفين وهي حانية عليه لم تجد وسيلةً لحمايته غير إلقائه في الماء؛ 

ً ثانية ذات سلطان تستطيع، لعجزها عن حمايته أم حانية وأم : أن تحميه فأصبح له أمان فقدّر هللا له أّما

 . حامية

وهناك كان الماء وسيلةً الستقراره ، ثم كانت نجاته من القتل في المرة الثانية حين فر إلى مدين     

فسقى لهما، فوجد قلب امرأة أحبته زوجا، كما وجد في مصر امرأةً أحبته ابناً، وكان قدر الماء : المرحلي

وشقه ، ووروده ماء مدين، ابوتعبوره اليم بالت: مع موسى أنه يؤمنه من الخوف والفرار في ثالث مرات

للبحر بالعصا، ومن المفارقات الحادة جدا في سياق سيرة موسى، أن الكليم الوحيد هلل هو موسى وقد 

ْلنَا بَعَْضُهْم َعلَى بَْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم هللاُ﴾ سُُل فَضَّ اختصه هللا بهذا دون سائر خلقه﴿ تِْلَك الرُّ
3
كان ال يجيد  ،

فطلب مساعدا له﴿ َوأَِخي َهاُروُن هَُو أَْفَصُح ِمنِّي ِلَسانًا﴾، ام عن الكالماإلفصاح الت
0
وجاء الحديث عن هذا  ،

كعقدة في اللسان﴿ َواْحلُْل عُْقدَةً ِمْن ِلَسانِي﴾
1
. 

لكنها تتواءم مع محور ، وعن الحكمة اإللهية من وراء هذه المفارقة فهي غير ظاهرة وعلمها عند هللا     

﴿ :الخوف والترقب واالضطراب إذ يختل لسان اإلنسان ويحتبس صدره، وقد عبّر موسى عن هذا بقوله

َويَِضيُق َصدِْري َواَل يَْنَطِلُق ِلَسانِي﴾
 
عير اهتماما للمظهر والهيئات بل لصالح كما أن اإلله الحقيقي ال ي ،

﴿ أَْم أَنَا َخْيٌر ِمْن َهذَا :قال تعالى: القلب والعمل، وليس كألوهية فرعون الذي تندّر بعلة اللسان عند موسى

الَِّذي هَُو َمِهيٌن َواَل يََكادُ يُبِيُن﴾
6
 . 
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ومن المناسبة أن هذه اآليات جاءت في ( 61:الزخرف){ فَلَْواَل أُْلِقَي َعلَيِْه أَْسِوَرةٌ ِمْن ذََهبٍ }. ، والذي ال تعنيه إال المظاهر الخادعة60: الزحرف -6

ٍ إاِلَّ كَانُوا} : وجاء في مستهلها. الدالة على المظاهر الفارغة( الزخرف)سورة  } : وفيها(. 1:سورة الزخرف){ بِِه يَْستَْهِزئُونَ  َوَما يَأْتِيِهْم ِمْن نَبِّي

أُ فِي اْلِحْليَِة َوهَُو فِي الِْخَصاِم غَيُْر ُمبِيٍن   (. 32:الزخرف){ أََوَمْن يُنَشَّ
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 :تقاطع سياق التشبيهين: ثالثا

رؤوس الشياطين جاء مالئما لحاالت : فالتشبيه األول: ن السابقينإن ثمة جوامع بين سياقي التشبيهي     

سورة : األول: في تحول األشياء عن فيزيائيتها، أما التشبيه الثاني فله سياقان مختلفان، المفارقة مع سياقه

: القصص، وقد تقاطع خوف موسى وفراره عندما رأى الحية مع محور الخوف والفرار، أما السياق الثاني

النمل، وقد تقاطع تشبيه العصا بالجان مع قصص فيها خوارق عديدة، ومن حديث عن خدمة سليمان  سورة

 .الهدهد المتكلم وهو سياق ال يحتاج إلى تجلية، الدابة التي تكلم الناس، من الجن

على أن ثمة تقاطع مهم بين سياق سورة الصافات والقصص قائم على تحّوالت النار؛ وهو أن النار      

طالعة من  -فيما يبدو –كانت نارا( امكثوا إني آنست نارا:) لتي شاهدها موسى في الشجرة وقال ألهلها

وألن عصا موسى فرع من شجرة  -في تحول لفيزيائية الشجرة والنار أيضا -الشجرة والشجرة ال تحترق

 –مشابهة للجان وألنها إذ تتحول تصبح، وتتحول بشكل خارج عن النواميس، فهي خارجة عن فيزيائيتها

التي ، فيصبح حطبا لجهنم -ويلعب دور العصا -الذي سيتحول عن أصله، ذلك الكائن المخلوق من النار

فيها شجرة تتغذى على النار وال تحترق، في دوائر من التناسب متداخلة ومتشابكة، وموقف اشتعال النار 

أنها نار مشتعلة  -ذهبت بعض الرواياتكما يدل السياق وكما  -التي رآها موسى من جانب الطور األيمن

هَ نَْحَو :" أنه قال -رضي هللا عنهما –في الشجرة الخضراء دون أن تحرقها، يروى عن ابن عباس ا تََوجَّ فَلَمَّ

ْوِء، َوِشدَّةِ ُخْضَرةِ  بًا ِمْن ُحْسِن ذَِلَك الضَّ تِْلَك الشََّجَرةِ، فَاَل ِشدَّةُ  النَّاِر فَإِذَا النَّاُر فِي َشَجَرةِ عُنَّاٍب، فََوقََف ُمتَعَّجِ

..."َحّرِ النَّاِر تُغَّيُِر ُحْسَن خضرة الشجرة، وال كثرة
3

، ولعل في هذه الرواية وجاهة، مع تحفظنا على نوع 

الشجرة
0

.، وهذه الرواية تقترب من رواية التوراة
1
 

﴿ َوقَاَل فِْرَعْوُن َيا :فرعونومن خفايا سياق سورة القصص التي تتقاطع مع محور سورة الصافات قول      

يِن فَاْجعَْل ِلي َصْرًحا لَ  عَلِّي أَطَِّلُع إِلَى إِلَِه أَيَُّها اْلَمأَلُ َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه َغْيِري فَأَْوقِدْ ِلي يَا َهاَماُن َعلَى الّطِ

ُموَسى َوإِنِّي أَلَظُنُّهُ ِمَن اْلَكاِذبِيَن﴾
 
حول فيزيائية الطين، مع أنه في سياق سورة غافر لم وهنا النار تُتخذ لتُ  ،

﴿ َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا لَعَلِّي أَْبلُُغ اأْلَْسَباَب﴾:بل البناء فقط قال تعالى( اإليقاد) يُذكر
6
وذكر  ،

صنع الحجارة في واإلخبار التاريخي عن كيفية ، التقاطع مع سياقات النار: وذكر اإليقاد هنا له فائدتان

الحضارة الفرعونية من باب اإلدماج، فهي حجارة صناعية كالفخار، وهذا بدوره يتقاطع مع محور النار 
                                                             

ا َجاَءَها : قال قتادة:" وفي رواية أخرى أورد الماوردي. 313:ص -33ج: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي -3 ا نار، وهي نور، يعني ظن أنه -فَلَمَّ
فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال لها العليق، ال تزداد النار إال تضرماً ، فلما رأى موسى وقف قريباً منها: قال وهب بن منبه

 396:ص - ج، النكت والعيون ، الماوردي". وعظماً، وال تزداد الشجرة إال خضرة وحسناً، فعجب منها

ة الذي ورد في روايات المفسرين ورواية التوراة غير دقيق؛ ألن في القرآن إشارات إلى أن الشجرة المباركة التي تنبت في لعل نوع الشجر  -0

َوالتِّيِن } :تعالىوقال (. 02:المؤمنون){ َوَشَجَرةً تَْخُرُج ِمْن طُوِر َسْينَاَء تَْنبُُت بِالدُّْهِن َوِصبْغٍ لآِْلِكِلينَ }: طور سيناء هي شجرة الزيتون، قال تعالى

ْيتُوِن، َوطُوِر ِسينِينَ  ُ ِمْن َشَجَرةٍ ُمبَاَرَكٍة َزْيتُونٍَة اَل َشْرقِيٍَّة َواَل غَْربِيَّةٍ } :وقال تعالى(. 0  - 3:التين){ َوالزَّ والموضوع له تفصيل (. 16:النور){يُوقَد

 .ليس هذا مقامه

ُ لَْم تَكُْن تَْحتَِرقُ فَنَ:" جاءت الحادثة في التوراة على النحو التالي -1 أَِميُل اآلَن أَْنظَُر هذَا » : فَقَاَل ُموَسى 3.َظَر َوإِذَا الْعُلَّْيقَةُ تَتََوقَّدُ بِالنَّاِر، َوالْعُلَّْيقَة

بُّ أَنَّهُ َماَل ِليَنْظَُر، نَادَاهُ هللاُ ِمْن َوَسِط الْعُلَّْيقَِة َوقَالَ   4لَِماذَا الَ تَْحتَِرُق الْعُلَّيْقَةُ؟. اْلعَِظيمَ اْلَمنْظََر  ا َرأَى الرَّ : فَقَالَ  .5هأَنَذَا»: فَقَالَ . «!وسَى، ُموَسىمُ »: فَلَمَّ
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﴿ فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُودَُها النَّاُس :والداخلين إليها ووقودها؛ ألن الحجارة من ضمن وقودها المعد قال تعالى

َواْلِحَجاَرةُ﴾
3

﴿ َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه َغْيِري﴾:، وفي قول فرعون
0
تذكير أن مدعي اإللوهية هذا مخلوق من  ،

قال  -حاشا هلل –وهو قريب من الطين الموقد الذي يروم من خالله تحطيم فكرة إله موسى، طين كالفخار

اِر، َوَخلََق اْلَجانَّ ِمْن مَ :تعالى ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ اِرجٍ ِمْن نَاٍر﴾﴿ َخلََق اإْلِ
1
وال بد للصلصال إذا تحول  ،

فإن ر، التحوالت الفيزيائية للنار يشترك مع سياق الخوف والترقب والفراونار يُشوى بها، إلى فخار من 

ر الفرار وانحصار المستقر حيث سيسود الخوف والترقب وتعذّ ة، هذه الحاالت جميعها ستكون يوم القيام

ل، وحتى النار ستحرق ولكنها ال تقت، األرض والسموات وأجرامها :األشياء وستتحول فيزياء، عند هللا

 .دوحتى الجلود ستنطق وتحترق ثم تنبت من جدي

- انتهى بحمد هللا -

 

 :خاتمة

أن لكل سورة من سور  :االفتراض األول، فيما مضى في ثنايا هذه الدراسة حاولنا إثبات افتراضين     

وأن ي، القرآن محورا دالليا عاما تنتظم فيه موضوعات السورة وفق نظام محكم من التداعي الموضوع

كما ظهر لنا جليا عند تحليل سياق سورة الصافات ، المفارقة قد تكون هي الحاضنة األولى لسياق السورة

أما االفتراض الثاني فهو حمل بعض ه، شبيوكذلك سياق سورة القصص وعالقته باله، وعالقة التشبيه في

المفردات القرآنية على وجهها الحقيقي ال المجازي مع مراعاة استعماالتها في سياقاتها األخرى وقد تبينا 

وخلصنا إلى أن فهم الجزء الغائب من كل ( كأنها جان) (كأنه رؤوس الشياطين) بهما من تحليلنا للمشبهين

وقد انطلقا في هذا من افتراض مغاير  على هذا لم يعد التشبيهان غائبين،ور، تشبيه هو حاضر في اآلخ

 .لعدم دعم السياق لها( القبح والبشاعة) مفاده استبعاد صورة

قد قدمت محاولةً تفسيريةً جديدةً وذات قيمة  -كما يعتقد الباحث –ذه الدراسة السياقيةوعليه فإن ه     

كما قدمت تصورا جديدا قائما على اكتناه بنية ة، لييدمةً تأصوقد جعلت لذلك مق لبعض مبهمات القرآن

وهي بهذا تحاول االستفادة من الموروث بقدر ما ولةً بالتقاطع الداللي في السياق، المفارقة وجعلها موص

  .صتحاول جعله قاعدةً لالنطالق والتطوير في الرؤية بما ال يخرج عن الضوابط العلمية وقدسية الن

وحاولت ، حرصت الدراسة على تقفّي أنماط التناسب واالنسجام بما تسمح به مساحتها الضيقةوقد      

ورفعا ة، الدالل إنتاجأثرا في  -فيما يعتقد الباحث –السطح الخارجي لآليات وكان لذلك اإليغال أبعد من

إذا : الختام أقولوفي  بما وقعت عليه أبصارهم من العلم، لدعائم التأويل التي أرسى قواعدها السابقون

 .   وهللا من وراء القصدي، وما أُبّرئ نفسي، وإال فمن نفس، ُوفقت فيما شرعت فيه فذلك من هللا

                                                             
  0: البقرة - 3

 12: القصص - 0

 36 - 3: الرحمن - 1
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 ملخص البحث

لم يحظ كتاب من الكتب المقدسة بالدراسة والبحث كما حظي به القرآن الكريم من دراسات، حيث نال      

على مّر العصور، فلم يتوقف البحث والتمحيص في آيات هللا وكلماته  العناية من الفقهاء والعلماء واألدباء

 .منذ نزوله وحتى يرث هللا األرض ومن عليها

تعاليم فهذا القرآن أسس لحضارة عريقة أخرجت العباد من الظلمات إلى النور، لما احتوى من قيم و     

يخوض ة من قضايا القرآن الكريم كي وقد رمى هذا البحث إلى تناول جزئي ،دينية أرست قواعد األخالق

هذه الجزئية تكاتف الحوار والسرد في قصص القرآن الكريم، وقد اتخذت  في أعماق تفسيرها وتأويلها،

 .قصة مريم نموذجا، التي كثرت فيها المراوحة بين الحوار والسرد

وار والسرد، ووظيفة كل حيث تناولت في التمهيد مفهومي الح ،د انقسم البحث إلى تمهيد ومحورينوق     

 .منهما، وشروطهما وخصائص الحوار في القصة القرآنية وتعدد أنواع الحوارات

القرآن الكريم، وما أقسم به من جودة في  صوالسرد في قص وقد تناول المحور األول تراوح الحوار     

السبك وإحكام في السرد وقد دللت على هذا التزاوج بأمثلة حوارية سردية من قصص األنبياء مع أقوامهم، 

ه، وقصة هود عليه وقد تناولت قصة موسى عليه السالم مع قومه، وقصة إبراهيم عليه السالم مع قوم

المحور الثاني فعالج تناغم الحوار والسرد في سورة مريم عليها السالم، حيث تضمن  أما ،السالم مع قومه

هذا المحور عدد اآليات الحوارية، وقد جاء هذا المحور تصويرا ألفانين عديدة، فطول القصة وقصرها 

نصر ليس هو العامل الوحيد الذي بُنَي على الحوار والسرد معاً، وإذا كان بعض القصص قد بُني على ع

السرد وحده، فإن الكثير من هذه القصص قد بُنَي على المزاوجة بين الحوار والسرد معاً، وقد جاء هذا 

.ا النتائج التي توصل إليها البحثوقد ذيلت البحث بخاتمة أجملت فيه ،في سورة مريم عليها السالم واضحا
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 التمهيد

يشكالن األسلوب المستخدم في إيراد  "امهد فقدرتها على الوجو ينهض الحوار والسرد بالقصة لتثبت     

"وفي رسم الشخصيات في القصة الفنية ،الحوارات وتطويرها
 

والحوار من العناصر األساسية في ، 

القصة القرآنية، ويتجاذب الحوار والسرد ليبعثا الحياة في القصة القرآنية، فيحفزا عنصر التشويق، ويزيدا 

﴿ :وقد ورد المعنى اللغوي للحوار في القرآن الكريم ثالث مرات، ففي قوله تعالى ،قارئمن وتيرة جذب ال

﴾َوَكاَن لَهُ ثََمٌر فَقَاَل ِلَصاِحبِِه َوهَُو يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَُر ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نَفَراً 
 

ُ قَْوَل ﴿ :وفي قوله تعالى،  قدْ َسِمَع َّللاه

َ َسِميٌع بَِصيٌر﴾الهتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوجِ  ُ يَْسَمُع تََحاُوَركَُما إِنه َّللاه ِ َوَّللاه َها َوتَْشتَِكي إِلَى َّللاه
 

﴿ قَاَل :، وفي قوله تعالى

اَك َرُجالً ﴾ لَهُ َصاِحبُهُ َوهَُو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالهِذي َخلَقََك ِمن تَُراٍب ثُمه ِمن نُّْطفٍَة ثُمه َسوه
 
. 

حوارا ومحاورة وحويرا ومُحورة، بضم الحاء، مشورة أي جوابا، وأحار عليه : منظور وعند ابن     

.أي استنطقه: التجاوب، واستحاره: المجاوبة، والتحاور: وأحرت له جوابا، والمحاورة ،جواب رده
 
  

عملية تفاعل بين طرفين أو أطراف، أو عملية تواصل مع اآلخرين،  :والمعنى االصطالحي للحوار     

فالحوار نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين، يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة فال يستأثر 

إلقناع الذي ينبع به أحدهما دون اآلخر، ويغلب فيه الهدوء والبعد عن التعصب، والحوار الطريق األمثل ل

ب الحوار في توظيف المواقف، لهذا يعتمد القرآن الكريم اعتمادا كبيرا على أسلو "من أعماق صاحبه

وجالء الحقائق وهداية العقل، وتحريك الوجدان، وفتح المسالك التي تؤدي إلى حسن التلقي واالستجابة 

".والتدرج بالحجة
 
 

التعبير عن الحياة، بكل تفصيالتها وجزئياتها كما تمر في الزمن، متمثلة  "أما القضية بشكل عام فهي     

القصة اختيار وتنسيق، اختيار لحادثة  أنوالمشاعر الداخلية، مع فارق واحد وهو في الحوادث الخارجية 

"أو عدة حوادث، تبدأ وتنتهي في زمن محدود، وتصوير غاية معينة
 
. 

تقديم شيء إلى ال شيء تأتي به  "فهو السرد في اللغةأما اسيان في القصة، والحوار والسرد ركنان أس     

"سرد الحدث إذا تابعه، وكان جيد السبك لهمنسقا بعضه في إثر بعض، و
 
. 

"هو الخطوات التي يقوم بها الحاكي، وينتج عنها النبض القصصي: "والسرد بمصطلحه الفني     
 
. 

 :وظيفة الحوار والسرد: ثانيا

                                         
 .  ، ص    طه، دراسات في نقد الرواية، الهيئة العامة للكتاب، . وادي، د -  

 .  آية : الكهف -  

 . آية : المجادلة -  
   آية : الكهف -  

 .   -   ، ص    ،  ، ج ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -  

 .  ، ص1   ،  الرياض، وحدة الدراسات والبحوث في أصول الحوار، ط الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، - 

 .  ، ص 11 ،  سعيد عطية علي، اإلعجاز القصصي في القرآن، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط. مطاوع، د - 

 .   ، ص ابن منظور، لسان العرب، ج -  

 .  -  ت، ص.ديوان المطبوعات الجامعية، د المرزوقي، سمير شاكر جميل، مدخل إلى نظرية القصة، الجزائر، - 
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يثير  نكل طرف من أطراف الحوار يحاول أ يساعد الحوار على إبراز الفكرة وتوضيحها، وذلك ألن     

"يكشف عن الشخصية ومميزاتها وأسرارها الدفينة "، وبذلك فهوالتي يؤمن بها ويدافع عنها جوانبال
 

 ،

 ها، وإحياء روح الحيوية والنشاطكما أنه يساعد على كشف الحوادث من حيث نشأتها وتطورها وتفصيالت

كما أنه يبعد القارئ عن رتابة السرد والسأم من مالحقة  "دث والشخصيات وجعلها متحركة حية،في الحوا

"يخرج القارئ من ملله وسأمهلاألحداث فيأتي الحوار 
 
. 

 "يالتها والكشف عن أدق مكنوناتها،أما وظيفة السرد فتتمثل في اإلخبار عن األحداث الصغيرة بتفص     

المرشد الذي يقود تفكير القارئ، يقف موقف  أنوتكمن قيمة السرد في أن الكاتب يستطيع من خالله 

"وينبهه إلى القضايا التي يريد إثارتها من خالل الموقف القصصي
 
. 

 :شروط الحوار والسرد: ثالثا

يلعب الحوار دورا كبيرا في القصة بشكل عام فهو الركيزة التي يتكئ عليها السرد ليزيل اإلبهام      

أن يتناسب ويتوافق مع الشخصية التي : التي من أبرزهاوالغموض، ولكن هذا الحوار له شروطه الفنية و

وهذا خاص في "يعبر عنها، وأن يكون مركزا وسريعا وموجزا في التعبير عما يجول في ذهن الشخصية 

"القصة القصيرة أو األقصوصة، وذلك ألن طول الحوار فيهما يضر بالبناء الفني لهما
 
. 

ختالف سرد بين الطول والقصر يما يتناسب مع الحدث، وباأما شروط السرد فتشمل اختالف جمل ال     

حيث أن هذه الخاصية تؤثر في المتلقين لما تتسم به طبيعة العرب من ميل  "،الموقف الذي يُعَبهر عنه

"لألسلوب الموجز وتفضيله على غيره من األساليب السردية
 

كما يشترط في السرد التوضيح واإلبانة ، 

 .حجة البائنة على ما يُطرحباستخدام ال واإلقناع

 :الحوار في القصة القرآنية: رابعا

يتميز الحوار في القصة القرآنية بمجموعة من الخصائص تصل به إلى الذروة ليؤدي الوظيفة على      

فالحوار وسيلة لإلقناع بل من : أكمل وجه، ومن أهم خصائص الحوار في القصة القرآنية، اإلقناع العقلي

قناع، ولهذا اتجه إلى مخاطبة العقول وطرح بعض األسئلة العقلية المثيرة للجدل، وخاصة أهم وسائل اإل

رك إال بما يتصل بقضايا العقيدة، فهو الذي يساعد العقل على تلمس بعض الحقائق اإليمانية، التي ال تد

قل البشري، وينيط والمنهج العقلي في القرآن الكريم واضح بيّن، ويخاطب الع "بصفاء النفس ونقاء الفطرة

به مهمة التفسير والفهم، ويجعل المخاطب الموثوق بحسن إدراكه وعمق فهمه يستجيب لمنهج القرآن في 

                                         
 .1  ، ص    دبور، دمحم عبده، أسس بناء القصة من القرآن الكريم، دراسة نقدية أدبية، رسالة دكتوراه، جامعة األزهر،   -

 .   المصدر السابق، ص - 

،     ط، .، منشورات اتحاد الكتاب العربي، د    -    شريبط، أحمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة،  - 

 .  ص

 .  المرجع السابق، ص - 

 .    ،  الخطيب، إبراهيم، نظرية المنهج الشكلي، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، ط - 
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والقصة القرآنية هي  ،مكن أن يقرر حقائق منافية للعقولالحوار، ألن القرآن الذي يخاطب العقول ال ي

"إحدى أدوات القرآن لإلبانة واإلقناع
 
. 

ام اللغة إلحداث التأثير النفسي، فمفردات القرآن متميزة في قوة تأثيرها، ودقة تعبيرها، استخد: ثانيا     

ولو استبدلت لفظة قرآنية بأخرى لضعف التأثير  "فس ما لم تحدثه لفظة أخرى غيرها،وهي تحدث في الن

فظة القرآنية في واختل المعنى، وترهلت العبارة، ومن اليسير علينا أن ندرك عند قراءتنا القرآن أثر الل

إحداث التأثير النفسي، فمثال لو حاولنا أن نعيد كتابة قصة يوسف، أو استبدلنا لفظة بأخرى من ألفاظ 

"الحوار لفقدت هذه القصة كل تأثير، ولكانت مملة
 
. 

 :تعدد أنواع الحوار في القصة القرآنية: خامسا

، الديالوج الخارجي/ الحوار الثنائي "األطراف نجدصة القرآنية فمن حيث تعددت أنواع الحوار في الق     

النجوى أو المنولوج / حوار الذاتيوالحوار الجدلي، والحوار المباشر، والحوار غير المباشر، وال

"الداخلي
 
. 

 

 المحور األول

 تراوح القصة القرآنية بين الحوار والسرد في قصص األنبياء

بعض الكتاب والمستشرقين الذين أنكروا وجود القصة عند األمم جاءت الدراسات القرآنية لتبدد أقوال      

َ الهِذَي آتَْينَاهُ آيَاِتنَا فَانَسلََخ ِمْنَها فَأَتْبََعهُ :السابقة، ولعل أول دفاعاتهم استرشادهم بقوله تعالى ﴿ َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأ

نَاهُ بَِها َولَـِكنههُ أَْخلَدَ إِلَى األَْرِض َواتهبََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِن الشهْيَطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَاِويَن،َولَْو ِشئْنَا لََرفَعْ 

 َن﴾َص لَعَلهُهْم يَتَفَكهُروتَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ يَْلَهث ذهِلَك َمثَُل اْلقَْوِم الهِذيَن َكذهبُواْ بِآيَاِتنَا فَاْقُصِص اْلَقصَ 
 

 ،

تدلل هذه اآليات على تأثير القصص في النفوس، وأخذها بتالبيب القلوب ودورها في التأثير على 

مثلها إن استطاعوا إلى المدارك، وقد كانت القصة القرآنية سالحا موجها في وجوه كفار مكة بأن يأتوا ب

وإذا عدنا إلى قصص القرآن أو القصص الفنية البشرية فإننا نجد تآزرا بين حوار وسرد  ،ذلك سبيال

قوة  ولألسلوب الذي تصاغ به القصة دوٌر كبيٌر في ،ها ويشدان عضد شخصياتها وأحداثهايقيمان أساس

ديه، يستطيع الكاتب أن يصطنع الرسائل القصصية المتعددة التي بين ي "تأثيرها على القارئ، فبفضله

"فيخرج منها عمال فنيا متكامال
 

دة ا البناء القصصي، ومعيار الجومفالحوار والسرد ركنان يقوم عليه، 

: القدرة على تحريك الحدث وتصعيده في مراحله المختلفة، وثانيهما ":فيهما يكمن في أمرين، أولهما

                                         
 .  ، ص 11 ،  النبهان، دمحم فاروق، المدخل إلى علوم القرآن، دار علم القرآن، حلب، ط - 

 .  صالمرجع السابق،  - 

 .   ط، ص.ت، د.، دار عمار، سورية، د"اإلسراء، الكهف، مريم، طه" الحسناوي، دمحم، دراسة جمالية بيانية في أربع سور - 

 .   ،    اآليتان، : األعراف - 

 .   ط، ص.دمحم يوسف، فن القصة، دار الثقافة، بيروت، د. نجم، د - 
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"اإلفصاح عن المعاني بدقة، ودون إخالل بتقصير أو إمالل بتطويل
 
رآن الكريم طرائق شتى في وللق ،

توزيع عنصري الحوار والسرد وتراوح اآليات القرآنية بينهما، وال شك أن األسلوب القصصي القرآني 

عه يقدم لنا صورة محكمة لطريقة توزيع عنصرّي الحوار والسرد، حيث أنه يستخدم كالًّ منهما في موق

مثاال جديرا بالمحاكاة بانتقاله من السرد  "قدم لناالنسيج القصصي، كما أنه يبالمناسب تماما ودون إخالٍل 

إلى الحوار أو العكس بطريقة طبيعية وسهلة بعيدة عن التكلف أو التنافر، حتى أن المتلقي قد ال يدرك هذا 

"االنتقال إال إذا كان واعيا يقظا له
 
. 

فكر وتصارع اآلراء يغلب على موضوعها الجدل وال "الحظ في القصة القرآنية أنها حينومن الم     

تعتمد على الحوار أو تغلبه على السرد، وحين يغلب على موضوعها كثرة الحركة في الزمان والمكان 

"والشخوص فإنها تعتمد على السرد القصصي أو تغلبه على الحوار
 
. 

 تزاوج الحوار والسرد في قصة موسى عليه السالم مع قومه: أوال

ة انسيابية في قصة موسى عليه السالم في سورة طه في عقدتها ومراحل يتداخل الحوار والسرد بطريق     

إِذْ َرأَى نَاراً فَقَاَل أِلَْهِلِه  ﴿ َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى،:التصعيد فيها، يبدأ تعالى القصة بالسرد في قوله تعالى

ْنَها بِقَبٍَس أَوْ  ا أَتَاَها نُوِدي يَا ُموَسى اْمكُثُوا إِنِّي آنَْسُت نَاراً لهعَلِّي آتِيكُم ّمِ ﴾أَِجدُ َعلَى النهاِر هُدًى، فَلَمه
 

، لقد بدأ 

الجمل السردية باستفهام ليحول القارئ إلى التفكير بالحدث، فيشده إليه، يوقظ كافة حواسه لما سيأتي وهذا 

ُروا  ﴿ َوَهْل أَتَاكَ :اإلعجاز السردي وارد في كثير من بدايات القصص القرآني، قال تعالى نَبَأُ اْلَخْصِم إِذْ تََسوه

اْلِمْحَراَب﴾
 

﴿ َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم اْلُمْكَرِميَن﴾:، وقوله تعالى
 

، لعل البداية االستفهامية تُرجئ 

خلفها حدثا غريبا، فرؤية سيدنا موسى للنار التي تفاءل بها حدٌث كبيٌر وجاء الفعل المضارع موحياً 

 .ة والخير القادم، ويتحول الخطاب الرباني من السرد إلى الحوار في مخاطبة أهلهبالطمأنين

﴿ َوَما تِْلَك ِبيَِمينَِك َيا ُموَسى، قَاَل :وفي اآليات التي تليها يظهر الحوار واضحا جليا بينه وبين رّب العّزة     

َوِلَي فِيَها َمآِرُب أُْخَرى، قَاَل أَْلِقَها يَا ُموَسى، فَأَْلقَاَها فَإِذَا ِهَي ِهَي َعَصاَي أَتََوكهأُ َعلَْيَها َوأَهُشُّ بَِها َعلَى َغنَِمي 

َحيهةٌ تَْسعَى﴾
 

، نالحظ أن الحوار يطول بين رّب العّزة وموسى عليه السالم، فقد تالشى الخوف وحل األمن 

خضّم الحديث  األمن فطال الحديث ربما ليذهب هللا الخشية والرهبة من نفس موسى عليه السالم، وفي

ففي قوله ، عر تتأرجح ما بين الخوف والرجاءالطويل تظهر جملة سردية واحدة تحمل معاني شتى ومشا

﴿ فَأَْلقَاَها فَإِذَا ِهَي َحيهةٌ تَْسعَى﴾:تعالى
 

، هذه الجملة السردية التي تنحشر بين جمل حوارية طويلة حملت 

                                         
 .  ، ص    ،  في القرآن الكريم، دار الهداية، طالظواهري، دمحم كاظم، بدائع اإلضمار القصصي  - 

 .   دبور، دمحم عبده، أسس بناء القصة من القرآن الكريم، ص - 
 . 1 ط، ص.ت، د.أباظة، ثروت، السرد القصصي في القرآن، دار نهضة مصر، د - 

 (.  - )اآليات : طه - 

 .  آية : ص - 

 .  آية : الذاريات -  

 (.1 -  )اآليات : سورة طه - 

 (1 )اآلية : سورة طه - 
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ً وهو تحول العصا ً غريبا فاألسلوب القرآني أراد أن ينقل  "،نظار بضخامتهاإلى حية أبهرت األ حدثا

"الموقف الرهيب، وما صاحبه من مشاعر التوجس والخوف فصاغ ذلك كله في هذه الجملة السردية
 
. 

ومن الالفت لالنتباه في سورة طه وجود حوارات متداخلة من قوى غيبية كما حدث في حوار موسى      

لها أثرا في القصص البشري، وتتمثل هذه الخصيصة في أن وهذه خصيصة قرآنية ال نلمح  "وفرعون

هناك عناصر غيبية تتدخل في الحوار، فتقطع ما بين المتحاورين، تأخذ الموقف منهم لتدلي برأيها فيما 

"أو تقوي موقفه هنطقمم وية أو تقيتحاورون فيه، لتقيم ألحد الطرفين حج
 

ويتضح هذا الكالم في قوله ، 

 ا بَاُل اْلقُُروِن اأْلُولَى، قَاَل ِعْلُمَها ِعندَ َربِّي فِي ِكتَاٍب اله يَِضلُّ َرّبِي َواَل يَنَسى، الهِذي َجعََل لَكُمُ ﴿ قَاَل فَمَ :تعالى

ن نهَباٍت  ى، كُلُوا َواْرَعْوا َشته اأْلَْرَض َمْهداً َوَسلََك لَكُْم فِيَها سُباُلً َوأَنَزَل ِمَن السهَماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه أَْزَواجاً ّمِ

ُْوِلي النَُّهى، ِمْنَها َخلَْقنَاكُْم َوفِيَها نُِعيدُكُْم َوِمْنَها نُْخِرُجكُمْ   تَاَرةً أُْخَرى، َولَقَدْ أََرْينَاهُ أَْنعَاَمكُْم إِنه فِي ذَِلَك آَليَاٍت أّلِ

ا ِمْن أَْرِضنَا ِبِسْحِرَك يَا ُموَسى﴾آيَاتَِنا كُلهَها فََكذهَب َوأََبى، قَاَل أَِجئْتََنا ِلتُْخِرَجنَ 
 

، نرى في بداية اآليات حوارا 

جدليا بين موسى وفرعون، يتحدى فيه فرعون موسى بأن يأتيه بأخبار القرون األول، إذا كان يعلم علم 

يسعف موسى بإجابة شافية، وهو األقدر بيانا واألقوى حجة، وهذا  -عز وجل -اليقين كما يدعي، ولكن هللا

 .ية على اإلتيان بمثل هذا األسلوبسلوب حواري ال يكون إال في القرآن الكريم وتعجز القصص البشرأ

﴿ :ها السرد والحوار فيسبق األول ويتأخر الثاني أو العكس قوله تعالىفيومن اآليات التي يتراوح      

وسَ  ً فَيُْسِحتَكُْم بِعَذَاٍب َوقَدْ َخاَب فَتََولهى فِْرَعْوُن فََجَمَع َكْيدَهُ ثُمه أَتَى،َ قَاَل لَُهم مُّ ِ َكِذبا ى َوْيلَكُْم اَل تَْفتَُروا َعلَى َّللاه

وا النهْجَوى، قَالُوا إِْن َهذَاِن لََساِحَراِن يُِريدَاِن أَن يُ  ْن َمِن اْفتََرى، فَتَنَاَزعُوا أَْمَرهُم بَْينَُهْم َوأََسرُّ ْخِرَجاكُم ّمِ

قَالُوا يَا  يَذَْهبَا بَِطِريقَتِكُُم اْلُمثَْلى، فَأَْجِمعُوا َكْيدَكُْم ثُمه ائْتُوا َصفّاً َوقَدْ أَْفلََح اْليَْوَم َمِن اْستَْعلَى،أَْرِضكُم بِِسْحِرِهَما وَ 

َل َمْن أَْلَقى﴾ ا أَن نهكُوَن أَوه ا أَن تُْلِقَي َوإِمه ُموَسى إِمه
 

بقة، فقد ، يرتقي الحوار ليتغلب على السرد في اآليات السا

فقد جاء قويا يشد بعضه بعضا، ولكن السرد يخمد فجأة وترتفع وتيرته فيطل من خالل الحوار الحاسم، 

﴿ فَتََولهى فِْرَعْوُن فََجَمَع َكْيدَهُ ثُمه أَتَى﴾:فيعتز فرعون بسحرته بجملة سردية تصف قوتهم
  

عز  -ن هللاأك، و

 -وجل

 

 

 

                                         
 . 1 دبور، دمحم عبده، أسس بناء القصة، ص - 
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ر السحرة بأسمائهم ألن االسم أحيانا يدخل الرهبة في النفس، ثم يريد أن يطمئن موسى عليه السالم فلم يذك 

وَسى َوْيلَكُْم اَل تَْفتَُروا َعلَى :أتى الحوار مسترسال في آية تحمل التهديد والوعيد في قوله تعالى ﴿ قَاَل لَُهم مُّ

ِ َكِذباً فَيُْسِحتَكُْم بِعَذَاٍب َوقَدْ َخاَب َمِن اْفتََرى ﴾ َّللاه
 

من اقتناعهم ببطالن سحرهم وتنازعهم فيما  ، على الرغم

وا النهْجَوى﴾:بينهم في حوار جانبي إال أن العّزة باإلثم أخذتهم ﴿ فَتَنَاَزعُوا أَْمَرهُم بَْينَُهْم َوأََسرُّ
  

، وبعد نجواهم 

م وغلبة وهذا تأكيد على اتفاقهم لتنفيذ سحره( قالوا )فيما بينهم يأتي الجواب قويا في آية حوارية بدأت بـ

 .موسى عليه السالم

ولو عدنا لقصة موسى عليه السالم سنجدها مكررة في أكثر من سورة من سور القرآن، ولكن هذا      

التكرار ال يتناول القصة كلها إنما هو تكرار لبعض حلقاتها، فقصة موسى عليه السالم من أكثر القصص 

ة تأتي إضافة جديدة تضيف إلى القصة حلقة تكرارا، فقد وردت في حوالي ثالثين موضعا وفي كل مر

مفقودة إلى أن تكتمل القصة وتلتئم جميع حلقاتها في صورة نهائية، ومن الجدير بالذكر أن القصص التي 

 .تكررت في القرآن الكريم قصص أولي العزم من الرسل الذين تحملوا مشاق الدعوة وتنكيل أقوامهم بهم

 صة إبراهيم عليه السالم مع قومهتكاتف الحوار والسرد في ق: ثانيا

من القصص القرآني التي ينهض بها الحوار موضحا سمات الشخصيات فيها وما يؤثر على تلك      

تتحدث عن نفسها وتقدم صورتها  "فتجعلها ،الشخصيات من انفعاالت ترسم صورتها وتوضح مالمحها

حدة من الحوار قد تحمل مالمح الشخصية للقارئ واضحة ال غموض فيها وال تشويه، كما أن الجملة الوا

"وانفعاالتها ما ال يحمله الوصف المسهب الطويل
 

، وقد ظهر الحوار المعلن والحوار المخفي والسرد 

﴿ َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ ِمن قَْبُل َوكُنها بِه :بوضوح في هذه القصة بقول رّب العّزة في محكم التنزيل

ابِِديَن، قَاَل لََقْد إِذْ قَاَل أِلَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التهَماثِيُل الهِتي أَنتُْم لََها َعاِكفُوَن، قَالُوا َوَجدْنَا آَباءنَا لََها عَ َعاِلِميَن، 

ِعبِ  بِيٍن، قَالُوا أَِجئْتَنَا بِاْلَحّقِ أَْم أَنَت ِمَن الاله بُّكُْم َربُّ السهَماَواِت كُنتُْم أَنتُْم َوآبَاُؤكُْم فِي َضاَلٍل مُّ يَن، قَاَل بَل ره

ِ أَلَِكيدَنه أَْصنَاَمكُم بَْعدَ أَن تُ  َن الشهاِهِديَن، َوتَاَّلله َولُّوا ُمدْبِِريَن، فََجعَلَُهْم َواأْلَْرِض الهِذي فََطَرهُنه َوأَنَا َعلَى ذَِلكُم ّمِ

ْيِه يَْرِجعُوَن، قَالُوا َمن فَعََل َهذَا بِآِلَهتِنَا ِإنههُ لَِمَن الظهاِلِميَن، قَالُوا َسِمْعنَا فَتًى ُجذَاذاً إِاله َكبِيراً لهُهْم لَعَلهُهْم إِلَ 

َهتَِنا َيا  فَعَْلَت َهذَا بِآلِ يَذْكُُرهُْم يُقَاُل لَهُ إِْبَراِهيُم، قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَى أَْعيُِن النهاِس لَعَلهُهْم يَْشَهدُوَن، قَالُوا أَأَنتَ 

لُوا إِنهكُْم أَنتُُم إِْبَراِهيُم، قَاَل بَْل فَعَلَهُ َكبِيُرهُْم َهذَا فَاْسأَلُوهُْم إِن َكانُوا يَنِطقُوَن، فََرَجعُوا إِلَى أَنفُِسِهْم فَقَا

ِ َما اَل يَنفَعُكُْم الظهاِلُموَن، ثُمه نُِكسُوا َعلَى ُرُؤوِسِهْم لَقَدْ َعِلْمَت َما َهُؤاَلء يَنِطقُوَن، قَاَل  أَفَتَْعبُدُوَن ِمن دُوِن َّللاه

قُوهُ َوانصُ  ِ أَفاََل تَْعِقلُوَن، قَالُوا َحّرِ كُْم، أُّفٍ لهكُْم َوِلَما تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن َّللاه ً َواَل يَُضرُّ ُروا آِلَهتَكُْم إِن كُنتُْم َشْيئا

اَلماً َعلَى إِْبَراِهيَم، َوأََرادُوا بِِه َكْيداً فََجعَْلنَاهُُم اأْلَْخَسِريَن﴾فَاِعِليَن، قُْلنَا يَا نَاُر كُونِي بَْرداً َوسَ 
 

، مشهد حواري 

                                         
 (  )اآلية : سورة طه - 
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يتخلله سرد قليل وكانه يحكي قصة أمام أعيننا، حيث تتحرك الشخصيات في المهد القصصي بأفعالها 

مه، فالحوار هو المحرك وأقوالها وخروجها ودخولها وسرها وعلنها، حوار طويل بين سيدنا إبراهيم وقو

يطل السرد من نوافذ صغيرة موضحا شارحا ما غمض من األحداث، فقد بدأ  ،األساسي لهذه القصة

الحوار بين إبراهيم عليه السالم وقومه حديث الند للند في القوة على الرغم من وجوده منفردا وهم رهط 

فهو القوي الشجاع الذي وقف أمام قومه  ،"أّمة"كان كثير، وهنا نتذكر قول رّب العّزة إّن إبراهيم 

يحاورهم ويثبت لهم ضعف أصنامهم وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، ثم ينتقل من الحوار المعلن إلى 

ِ أَلَِكيدَنه أَْصنَاَمكُم بَْعدَ أَن تَُولُّوا ُمدْبِِريَن﴾:الحوار المخفي الذاتي في قوله تعالى ﴿ َوتَاَّلله
 
 لقد أراد سيدنا" ،

"إبراهيم لألحداث أن تتصاعد وتنمو فكانت هذه اآلية هي األقرب إلى القبول
 
. 

عالنية لحرس موعده وهذا األسلوب من اإلعجاز الذي يقف اإلنسان حائرا أمامه، فلو حدد إبراهيم      

تي القوم أصنامهم ولم يفارقوها، ثم انتقل السياق من الحوار إلى السرد بجملة قصيرة وصفت الحالة ال

﴿ فََجعَلَُهْم ُجذَاذاً إاِله َكبِيراً لهُهْم لَعَلهُهْم إِلَْيِه يَْرِجعُوَن﴾:أصبحت عليها أصنامهم
 

، جملة سردية قصيرة بين جمل 

حوارية طويلة وصفت حدثا كبيرا في القصة وهو الذروة واختصرت كثيرا من الجمل فيها، فتحطيم 

فالحدث جلل وكثرة  ،بعد الجملة السردية ينتقل إلى الحواراألصنام عمٌل جبار من قبل فرد واحد، ثم 

الوصف والسرد يبطئان من وتيرته، أما الحوار فيقوده مسرعا ليصل إلى بؤرة الحدث، فالقوم غادروا 

المكان ثم عادوا إليه دون أن يشير إلى ذلك بالسرد، ولقد حطم سيدنا إبراهيم أصنامهم وانسحب، وقد 

عند عودتهم ورؤيتهم المشهد الذي لم يتوقعوه، فأرسلوا إلى إبراهيم لسؤاله،  حضر عنصر الدهشة قويا

وقد كان إبراهيم من الذكاء والفطنة بمكان فقد ترك كبير األصنام كي يسألوه عن الحدث ليدلل بذلك على 

اب سفاهة عقولهم وقلة إدراكهم، وفي حوار آخر يدرك قوم إبراهيم أنهم على خطأ وأن إبراهيم هو الصو

وعندما يرى سيدنا إبراهيم انقالبهم إلى الباطل  ،يدفعانهم إلى اإلصرار على الخطأ ولكن كفرهم وغرورهم

مرة أخرى يعلن تضجره منهم من آلهتهم الصماء، ينتقل المشهد إلى مكان آخر وهو مكان تجميع الحطب 

 ة تتدخل العناية اإللهيةلحرق سيدنا إبراهيم وإعداد موقد النار في مشهد وصفي سردي، وبسرعة فائق

ليست عمال  "سيدنا إبراهيم أن القصة القرآنيةندرك من خالل قصة  ،إلنقاذ رجل ليس كغيره من الرجال

فنيا مستقال في موضوعه وطريقة عرضه، وإدارة حوادثه، كما هو الشأن في القصة البشرية الفنية، إنما 

يق هدفه األصيل، وهي إحدى وسائله في بالغ هي وسيلة من وسائل القرآن الكريم المؤدية إلى تحق

"الدعوة
 
. 

                                         
 (.  )آية : سورة األنبياء - 

 الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ودار الريان - 

 .   ، ص ، ج    ،  لتراث، طل

 (.  )اآلية : سورة األنبياء - 

 .   ت، ص.ط، د.قطب، سيد، التصوير الفني في القرآن الكريم، دار المعارف، القاهرة، د - 
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 تعاضد الحوار والسرد في قصة هود عليه السالم مع قومه: ثالثا

الموقف والحالة التي تستدعي ذلك،  وفقلقد تنوع األسلوب في القرآن الكريم ما بين الحوار والسرد      

إذا كان الموقف يستدعي وصف حالة فإن كان الحوار الستخالص نتيجة يطول على حساب السرد، و

ولقد أدت هذه األساليب المعنى في أقل إشارة  "فإن السرد يطول على حساب الحوار كوصف الجنة والنار

"ممكنة، وقد استعمل القرآن الكريم في محاوراته أساليب أدت هذه المفاهيم على نحو فريد
 
. 

يث يستهلك ثماني آيات، تبدأ به حياة أمة ثم تنتهي، وفي سورة هود عليه السالم يبدأ الحوار طويال ح     

ْن إِلَـٍه :أمة ضلت عن طريق الحق وخالفت أمر نبيها ﴿ َوإِلَى َعاٍد أََخاهُْم هُوداً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُدُواْ َّللّاَ َما لَكُم ّمِ

أَْجراً إِْن أَْجِرَي إِاله َعلَى الهِذي فََطَرنِي أَفاَلَ تَْعِقلُوَن، َويَا قَْوِم  َغْيُرهُ إِْن أَنتُْم إاِله ُمْفتَُروَن، يَا قَْوِم ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيهِ 

تِكُ  ةً إِلَى قُوه دَْراراً َويَِزدْكُْم قُوه اْ ْم َوالَ تَتََولهْواْ ُمْجِرِميَن، قَالُواْستَْغِفُرواْ َربهكُْم ثُمه تُوبُواْ إِلَْيِه يُْرِسِل السهَماء َعلَْيكُم ّمِ

وُل إِاله اْعتََراَك بَْعُض يَا هُودُ َما ِجئْتَنَا بِبَيِّنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكي آِلَهتِنَا َعن قَْوِلَك َوَما نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِيَن، إِن نهقُ 

ا تُْشِركُوَن،  مه ً ثُمه الَ تُنِظُروِن، آِلَهتِنَا بِسَُوٍء قَاَل إِنِّي أُْشِهدُ َّللّاِ َواْشَهدُواْ أَنِّي بَِريٌء ّمِ ِمن دُونِِه فَِكيدُونِي َجِميعا

ا ِمن دَآبهٍة إِاله هَُو آِخذٌ ِبنَاِصيَتَِها إِنه َرّبِي َعلَى ِصَرا ْلُت َعلَى َّللّاِ َربِّي َوَربِّكُم مه ْستَِقيٍم، فَإِن تََولهْواْ إِنِّي تََوكه ٍط مُّ

ا أُْرِسْلُت بِهِ  ونَهُ َشْيئاً إِنه َربِّي َعلََى كُّلِ َشْيٍء َحِفيظٌ،  فَقَدْ أَْبلَْغتُكُم مه إِلَْيكُْم َويَْستَْخِلُف َربِّي قَْوماً َغْيَركُْم َوالَ تَُضرُّ

ْن عَذَاٍب َغِليظٍ  ْينَاهُم ّمِ نها َونَجه ْينَا هُوداً َوالهِذيَن آَمنُواْ َمعَهُ بَِرْحَمٍة ّمِ ا َجاء أَْمُرنَا نَجه َك َعادٌ َجَحدُواْ بِآيَاِت ، َوتِلْ َولَمه

ْوَم اْلِقيَاَمِة أاَل إِنه َعاداً َكفَُرواْ َربِِّهْم َوَعَصْواْ ُرسُلَهُ َواتهبَعُواْ أَْمَر ُكّلِ َجبهاٍر َعنِيٍد، َوأُتْبِعُواْ فِي َهـِذِه الدُّْنيَا لَْعنَةً َويَ 

ً لِّعَاٍد قَْوِم هُوٍد﴾ َربهُهْم أاَلَ بُْعدا
 

هود مع قومه طويال هادئا متوازنا ابتعد عن ألفاظ التهديد فهو  بدأ حوار، 

ند واحد أحد، نالحظ يذكر بالخير الذي وعدهم فيه ربهم فهو ال يريد منهم أجرا على دعوته لهم فاألجر ع

لقد مهدت هذه الجملة القصيرة وصفا طويال  ،"وإلى عاد أخاهم هودا "بجملة سردية قصيرة أأن الحوار بد

التي كان عليها قوم هود، ثم بدأ باإلغراء تارة والنصح واإلرشاد تارة أخرى، فهم إن آمنوا للحالة 

واستغفروا هطلت عليهم نعم من رّب كريم، تجود على إثرها األرض بخيرات ال حصر لها، وقوة إلى 

ِجئْتََنا بِبَّيِنٍَة َوَما نَْحُن ﴿ قَالُواْ يَا ُهودُ َما :قوتهم تبعد عنهم طمع الطامعين، لكنهم لووا أعناقهم واستكبروا

بِتَاِرِكي آِلَهتِنَا َعن قَْوِلَك َوَما نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِيَن﴾
 

، على الرغم من كل اإلغراءات التي وعدهم بها إال أن 

عقولهم المجبولة على الكفر رفضت، ويستمر الحوار طويال ألن الموقف يحتاج إلى هذا الجدل الحواري، 

 .نعتوا بالعناد والتحدي، فطال الحوار إنصافا لهود عليه السالم ألن قوم هود

ْينَا هُوداً :يأتي السرد معاضدا موضحا مفسرا سبب هالك عاد قوم هود عليه السالم      ا َجاء أَْمُرنَا نَجه ﴿ َولَمه

ْن َعذَاٍب َغلِيظٍ  ْينَاهُم ّمِ نها َونَجه ، َوتِْلَك َعادٌ َجَحدُواْ بِآيَاِت َربِِّهْم َوَعَصْواْ ُرسَُلهُ َوالهِذيَن آَمنُواْ َمعَهُ بَِرْحَمٍة ّمِ

                                         
 .   الظواهري، بدائع اإلضمار القصصي في القرآن، ص - 

 (.1 -1 )اآليات : سورة هود - 

 (.  )اآلية : سورة هود - 
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اداً َكفَُرواْ َربهُهْم أاَلَ بُْعداً لِّعَاٍد َواتهبَعُواْ أَْمَر كُّلِ َجبهاٍر َعنِيٍد، َوأُتْبِعُواْ فِي َهـِذهِ الدُّْنيَا لَْعنَةً َويَْوَم اْلِقيَاَمِة أاَل إِنه عَ 

قَْوِم هُوٍد﴾
 
﴿ أاَلَ بُْعداً لِّعَاٍد قَْوِم هُوٍد﴾:عليه السالم وبأسلوب الدعاء ديأتي بتأكيد رباني بهالك قوم هو ،

 
. 

وقد ورد هذا األسلوب مرتين في السورة، وهذا ما يميز السرد فيها عن غيرها، وقد ورد في قوله      

أاَلَ إِنه ثَُمودَ َكفُرواْ َربهُهْم أاَلَ بُْعداً لِّثَُمودَ﴾﴿ َكأَن لهْم يَْغنَْواْ فِيَها :تعالى في موضع آخر من السورة
 
. 

"بين البعد بمعنى الهالك وبين البعد بمعنى االبتعاد "لقد فرق القرآن في الفعل     
 

وفي هذه اآليات ، 

، ثم يدلي الثالث يسيطر السرد على السياق فيقر رّب العّزة بنجاة هود وإلحاق العذاب بقومه في اآلية التالية

باع الباطل والعصيان والجحود أسباب لهالكهم، فآلهتهم التي يفتخرون بها خذلتهم بسبب هذا العذاب، فاتّ 

ألنها عاجزة ضعيفة تتأثر بعوامل الدهر، وفي األمثلة جميعها يجرد القرآن الكريم األصنام من كل صفات 

ات، فهذه ال تنفع عابدا لها وال تضرُّ عاصيا لها، القوة والتأثير، ويصفها في مكانها الحقيقي في عالم الجماد

 .ومن خالل السرد يختم رّب العّزة كالمه بالدعاء بالهالك على عاٍد قوم هود

تقدم للبشر النموذج للسلوك واألخالق والقدوة المتعالية عن الدنيا  "آنية التيهذه هي القصة القر     

"وأخطاء البشر
 
. 

 

 المحور الثاني

 بين الحوار والسردسورة مريم 

سؤال يطرح نفسه قبل الخوض بهذه السورة المليئة بالعبر في قصصها الكثيرة، أين يقع السرد القرآني      

ن السرد القرآني يقع في خانة السرد التاريخي إ؟ برأيي المتواضع أقول  هل يقع بين األدبية والتاريخية

فالتفاصيل التاريخية ليست من المقاصد  "بتفاصيلها، رد الحادثة التاريخيةولكنه يختلف عنه حيث ال يس

"التعليمية في قصص القرآن، ألن قوة الحادثة أو بعدها، في الزمان والمكان ال يؤثر فيما تحمل من عبر
 
. 

لقد اشتملت سورة مريم على عدة موضوعات ظهرت جلية أحيانا وخفية أحيانا أخرى ومنها؛ التوحيد،      

بعباده، وكرامة زكريا وولده يحيى، وكرامة هللا لمريم عليها السالم، وكرامة هللا لعيسى عليه ورحمة هللا 

أن نلج في قصة وقبل  ،ره للمنافقين والمكذبينالسالم، ورحمة هللا بأنبيائه وعباده الصالحين المتقين، وتحذي

رة وسبب تسميتها بهذه لسونعرج على أسماء ا -وسنكتفي بها ألن القصص طويلة -مريم عليها السالم

 :قد عرفت سورة مريم بثالثة أسماء اشتهرت بهاف ،األسماء

                                         
 (1 -  )اآليات : هودسورة  - 

 (1 )اآلية : سورة هود - 

 (.  )اآلية : سورة هود - 

 www.majma.org.jo/index.php: موقع الكتروني -  

 .  ، ص  11 النوافعة، جمال فالح، أثر القرآن في الشعر الفلسطيني الحديث، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة مؤتة،  - 

 .  القصصي في القرآن، ص مطاوع، سعد عطية علي، اإلعجاز - 
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"وهو اسم السورة التوفيقي المشهور في كل المصاحف وكتب التفاسير "سورة مريم: أولها
 
. 

بعض الصحابة رضي هللا عنهم والعلماء من  أطلقهوهو اسم  "(كهيعص )سورة: واالسم الثاني

"حة السورة من حروف التهجيبعدهم مراعين بها فات
 
. 

وهو االسم االجتهادي للسورة، أطلقه بعض العلماء المعاصرين،  "(المواهب )سورة: واالسم الثالث

"ليكون بداية لتفسير السورة تفسيرا موضوعيا
 
. 

 :ترتيبها وعدد آياتها

سبقها سورة صحف، تترتيب الم وفق ةسورة مكية، أما ترتيبها في القرآن الكريم فهي التاسعة عشر     

حصرت في حساب أهل  "العلماء فيها حيث أما عدد آياتها، فقد تباينت مواقف ،الكهف وتليها سورة طه

"مكة والمدينة تسعا وتسعين، وفي حساب أهل الشام والكوفة ثمان وتسعين آية
 

، وإذا عدنا إلى قصة مريم 

تأويلها وتفسيرها، ثم نعرج على آية سردية مريم في السورة فإننا نجد أنها تبدأ بحروف اختلف العلماء في 

﴿ ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبدَهُ َزَكِريها﴾:في قوله تعالى
 
. 

وهو الحوار الذي دار ما بين زكريا عليه السالم ورّب العّزة، وهنا  ،ترتد القصة إلى بداية الحدث     

نالحظ مقدار االنكسار ( خفيا )ي كلمةفف ،نالحظ مقدار التأدب الذي احتوى عليه حوار زكريا مع ربّه

ما يحمل في طياته  ":هذا الحوار بالخفاء ألمور منها والتضرع والخضوع لمن يرجو من ربه، وقد اتسم

"األدب والرجاء والحياء بعيدا عن أعين الناس وأسماعهم
 
ثم يسترسل في الطلب والخضوع مبررا  ،

الته في عبارات موجزة مركزة تصور وهنه الجسدي ضعفه ووهنه واشتعال الشيب في رأسه، لقد صور ح

وهذا ما أشعرنا بالقرب  ،ذفت أداتهحي بديع بدأه بأسلوب النداء الذي والنفسي واالجتماعي بتسلسل فن

النفسي بينه وبين هللا تعالى، إلى جانب الصور االستعارية التي أضفت على الحوار أسلوبا جماليا فنيا 

لتجعله يتعاطف مع الحالة التي كان عليها زكريا عليه السالم، ولكن الرد  ؛لقيبديعا، أثرت فيه على المت

ُرَك بِغاَُلٍم اْسُمهُ :اإللهي كان سريعا يحمل البشارة لزكريا عليه السالم، في حوار آخر ﴿ يَا َزَكِريها إِنها نُبَّشِ

يَكُوُن ِلي غُاَلمٌ َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقِراً َوقَدْ بَلَْغُت ِمَن اْلِكبَِر يَْحيَى لَْم نَْجعَل لههُ ِمن قَْبُل َسِميّاً، قَاَل َرّبِ أَنهى 

ِعتِيّاً﴾
 
. 

كشف الحوار هنا عن حقيقة صفات زكريا عليه السالم ومدى ضعفه وكبر زوجته، ولكن الحوار يشتد      

تجلى ذروة القصة في إكرام فيذكره رّب العزة أن قضاء هللا سينفذ فال داعي لكثرة الشكوى والجدل، وهنا ت

                                         
 . 1 ت، ص.ط، د.األلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د - 

 .  م، ص 11 هـ     سابق، حده، الوحدة الموضوعية في سورة مريم، رسالة ماجستير، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية،  - 
 .  ، ص    ،  الخالدي، صالح عبد الفتاح، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، دار النفائس، األردن، ط - 

ر السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن، اإلتقان في علوم القرآن، حققه وعلق عليه، عصام فارس الجرستاني، خرج أحاديثه، دمحم أبو صعيليك، دا - 

 .   ، ص ، ج    ،  وت، طالجيل، بير

 (. )اآلية : سورة مريم - 

 . 1  ، ص  ، ج ، م    ،   قطب، سيد، في ظالل القرآن، دار الشروق، بيروت، ط - 

 (. - )اآليتان : سورة مريم - 
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تأتي بعد حوار زكريا عليه السالم مع رّب العّزة جملة  ،لده يحيى الذي تدور حوله األحداثزكريا بو

﴿ فََخَرَج َعلَى :سردية تصف الحالة التي كان عليها زكريا عليه السالم ومقدار الفرح الممزوج باالستغراب

ْيِهْم أَن َسبُِّحوا بُْكَرةً َوَعِشيّاً﴾قَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب فَأَْوَحى إِلَ 
 
. 

جملة سردية واحدة مهدت للخروج من قصة إلى أخرى من قصة زكريا عليه السالم إلى قصة يحيى      

﴿ يَا :حيث بدأ الحوار بأسلوب نداء ثم أسلوب أمر يحمل في طياته تكليف يحيى بحمل الرسالة ،عليه السالم

ةٍ َوآتَْيَناهُ اْلُحْكَم َصبِيّاً﴾يَْحيَى ُخِذ اْلِكتَاَب بِ  قُوه
 

، ويتصدر السرد الموقف واصفا صفات يحيى عليه السالم وما 

أكرمه هللا به من سمات جعلته مختلفا عن غيره، كل هذا ارتداد للدعاء المتأدب الذي نادى به زكريا رّب 

لة التي تؤهله للنبوة فكان حنونا تقيا العّزة بتذلل وانكسار فتقبل هللا الدعاء، وحمل يحيى من الصفات الجمي

﴿ :باّراً طاهرا، صفات جليلة تليق بنبي اختاره هللا، وقد أجمل هللا تعالى هذه الصفات في اآليتين التاليتين

ن لهدُنها َوَزَكاةً َوَكاَن تَِقيّاً، َوبَّراً بَِواِلدَْيِه َولَْم يَكُن َجبهاراً َعِصيّاً﴾ ً ّمِ َوَحنَانا
 

تعاون السرد والحوار في  ، وهكذا

شد أزر القصة القرآنية والسير بأحداثها، هذه هي القصة األولى في سورة مريم والتي تتحدث عن خطاب 

 .المولى لزكريا والبشرى بيحيى وصفاته الجليلة

أما القصة الثانية من هذه القصص فهي قصة مريم العذراء عليها السالم، والتي سوف نقسمها إلى      

في بداية قصة  ،الذهاب إلى قومها وهي تحمل ابنهاثالثة أقسام نزول الوحي عليها، وحملها ووالدتها، و

مريم عليها السالم يسلم الحوار وظيفته للسرد بسالسة ويسر، حتى أن القارئ ال يكاد يدرك هذا االنتقال إال 

اْلِكتَاِب َمْريََم إِِذ انتَبَذَْت ِمْن أَْهِلَها َمَكاناً َشْرقِّياً، ﴿ َواذْكُْر فِي :إذا كان واعيا مالحظا، وتبدأ القصة بقوله تعالى

ْحَمن ِمنَك إِن كُنَت فَاتهَخذَْت ِمن دُونِِهْم ِحَجاباً فَأَْرَسْلنَا إَِلْيَها ُروَحنَا فَتََمثهَل لََها َبَشراً َسِويّاً، قَالَْت ِإنِّي أَعُو ذُ بِالره

ً َزِكيّاً، قَالَْت أَنهى يَكُوُن لِي غُاَلمٌ َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر َولَْم أَكُ تَِقيّاً، قَاَل إِنهَما أَ   نَا َرسُوُل َربِِّك أِلََهَب لَِك غُاَلما

نها َوَكاَن أَْمراً  قْ  بَِغيّاً، قَاَل َكذَِلِك قَاَل َربُِّك هَُو َعلَيه َهيٌِّن َوِلنَْجعَلَهُ آيَةً ِللنهاِس َوَرْحَمةً ّمِ ِضيّاً﴾مه
 

ً ، نالحظ وصف  ا

ن حجبها عن للحالة التي كانت عليها مريم بسرد يظهر انفرادها بنفسها وابتعادها عن أهلها في مكا

هذا االنفراد الذي يمنحها راحة نفسية تمارس فيه خجلها وحياءها بكل طمأنينة، ولكن برؤيتهم، فهي سعيدة 

تام الخلق ملك من عند هللا، جاء ليمنحها طفال جميال، فما هذه الروحانية لم تدم فقد قطع خلوتها شاٌب جميل 

كان من تلك الفتاة الصالحة التي تربت تربية حسنة أن صعقت فزعا، وهنا انتهى دور السرد الذي مهد 

خلوتها، فيأتي الحوار موضحا ما دار بينهما من  يك الذي نزل فللقصة واصفا حالة مريم في خلوتها والمل

ها الرعب، وقد كان حوارها واضحا دقيقا التي بدأت الحوار مستفسرة يستفزّ  رعوبة هيحديث، فمريم الم

 بعيدا عن نفسها المذعورة، فبدأت تستثير في نفسه التقوى عله يبتعد عن إيذائها، ولكنه الملك المنزل من

                                         
 (.  )اآلية : سورة مريم - 

 (.  )اآلية : سورة مريم - 

 (.  -  : )اآليتان: سورة مريم - 

 (.  -  )ت اآليا: سورة مريم - 
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ليهب لها  أرسلهللا جاء ليمنح ال ليؤذي، طمأنها وعرفها بنفسه وبمن أرسله وما سبب الزيارة، فقد  عند

وصراحة الرجل تقابلها صراحة من مريم، فهي  "،سردية واضحة ال تحتاج إلى تأويل غالما زكيا، بجملة

والرجل في خلوة، والغرض من مباغتته لها صار مكشوفا، فما تعرف هي بعد كيف سيهب لها غالما، 

ألنها ال تتصل بالرجال حالال أو  فهي ليست تفجر مع الرجال بغيا، فهي أبعد ما تكون عن الحمل والوالدة؛

"حراما
 
ذو شأن وأنه  ،ن األطفالعن الملك جبريل بأن الطفل سيختلف وينتهي الحوار بالبشرى لمريم م ،

 .عظيم عند هللا والعباد، وقد قضي األمر بشأن هذا الطفل

ن حدوثها، وتسير أحداث القصة بين حوار وسرد بسالسة وعذوبة نستشعرها نحن بعد زمن طويل م     

ننتقل للجزء الثاني من قصة مريم عليها  ،عصابهاولكنها تمر على مريم مرورا يقّض مضجعها ويستهلك أ

السالم وهو فترة الحمل وما حملته من خوف على سمعتها وسمعة أهلها وهي الشريفة العفيفة الطاهرة من 

﴿ :د في سياق القصة يقول رّب العّزةكل إثم، وفي الجزء الثاني من القصة نرى تكاتفا بين الحوار والسر

عِ النهْخلَِة قَالَْت يَا لَْيتَنِي ِمتُّ 
ً قَِصيّاً، فَأََجاءَها اْلَمَخاُض إِلَى ِجذْ قَْبَل هَذَا َوكُنُت نَْسياً  فََحَملَتْهُ فَانتَبَذَْت بِِه َمَكانا

نِسيّاً، فَنَادَاَها ِمن تَْحتَِها أاَله تَْحَزنِي قَدْ َجعََل  ا تََريِنه ِمَن مه ً فَإِمه ي َعْينا َربُِّك تَْحتَِك َسِريّاً، فَكُِلي َواْشَربِي َوقَّرِ

ْحَمِن َصْوماً فَلَْن أَُكلَِّم اْليَْوَم إِنِسيّاً﴾ اْلبََشِر أََحداً فَقُوِلي إِنِّي نَذَْرُت ِللره
 
. 

لفعل على الرغم من مروره السريع يحمل هذا ا، (فحملته )هد سرديا بفعل ثقيل على قلب مريمبدأ المش     

ترك هللا سبحانه وتعالى تحليلها للقارئ، فأوجز فترة الحمل بكلمة واحدة، تال هذا الفعل  ،دالالت كبيرة

وقد تكون الفاء في الفعل  "،(فحملته، فانتبذت، فأجاءها )ملت حدثا عظيما في تاريخ البشريةثالثة أفعال أج

مدة الحمل بعيسى عليه السالم لم تستمر إال  أنرآه بعض المفسرين من  فأجاءها ذات داللة في ترجيح ما

"ساعات معدودة، بعدها جاءها المخاض وكانت الوالدة
 
لقد حملت مريم من األلم النفسي والجسدي فوق  ،

﴿ فَأََجاءَها :طاقتها الشابة، فدار حوار بينها وبين نفسها تمنت من خالله الموت حتى ال يفتضح أمرها

نِسيّاً﴾اْلمَ  عِ النهْخلَِة قَالَْت يَا لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل َهذَا َوكُنُت نَْسياً مه
َخاُض إِلَى ِجذْ

 
، ولكن هذا الحوار الداخلي بينها 

ناداها بقدرة ربّه  ،إنه عيسى الطفل المولود ،تحول إلى حوار مع طرف غير متوقع أنوبين نفسها ما لبث 

عامها وشرابها، هنا يتدخل عنصر الدهشة الذي ألجم فم مريم وأوقف عجلة مطمئنا مرشدا لها يدلها على ط

تفكيرها، ربما الخوف أو الحيرة، ربما فكرت طويال قبل أن تستفيق من الصدمة وتهز النخلة كما قال لها 

لتأكل الرطب، لقد بدأ الحوار يسير سريعا دون شرح أو تفصيل من رّب العّزة، ألن مفاجأة تكلم الطفل 

وما كان هللا تعالى الرحمن الرحيم ليترك مريم في حيرة وخوف دون أن يطمئنها  ،جم األلسن عن الكالمتل

                                         
 .   قطب، سيد، التصوير الفني في القرآن، ص - 

 (.  -  )اآليات : سورة مريم - 

،  ت، ج.القرطبي، أبو عبد هللا دمحم بن جرير، الجامع ألحكام القرآن، دار الريان للتراث، نسخة مصورة عن طبعة دار الشعب، األردن د - 

 .    ص
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في الجزء الثالث من القصة ننتقل إلى معجزات عيسى عليه السالم  ،بهذا الطفل المعجزة ويذهب حيرتها

 .ومواجهة مريم أهلها

يتصدر كل جزء من أجزاء قصة مريم جملة سردية يصف من خاللها رّب العّزة المشهد ثم يليها      

ً فَِريّاً، يَا :حوارات توضح الموقف، يقول رّب العّزة ﴿ فَأَتَْت بِِه قَْوَمَها تَْحِملُهُ قَالُوا يَا َمْريَُم لَقَدْ ِجئِْت َشْيئا

ِك بَِغيّاً، فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا َكْيَف نَُكلُِّم َمن َكاَن فِي اْلَمْهِد أُْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ سَ  ْوٍء َوَما َكانَْت أُمُّ

ِ آتَانَِي اْلِكتَاَب َوَجعَلَنِي نَبِيّاً، َوَجعَلَنِي ُمبَاَركاً أَْيَن َما كُنُت َوأَوْ  اَلةِ وَ َصبِيّاً، قَاَل إِنِّي َعْبدُ َّللاه َكاِة َصانِي بِالصه الزه

أَُموُت َويَْوَم أُْبعَُث َحيّاً،  َما دُْمُت َحيّاً، َوبَّراً بَِواِلدَتِي َولَْم يَْجعَْلنِي َجبهاراً َشِقيّاً، َوالسهاَلُم َعلَيه يَْوَم ُوِلدتُّ َويَْومَ 

 ِ  أَن يَتهِخذَ ِمن َولٍَد سُْبَحانَهُ إِذَا قََضى أَْمراً فَإِنهَما ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمْريََم قَْوَل اْلَحّقِ الهِذي فِيِه يَْمتَُروَن، َما كَاَن َّلِله

يَقُوُل لَهُ كُن فَيَكُوُن﴾
 

، نالحظ أن ترتيب السرد والحوار في القصص القرآني تعجز عنه أقالم بعض الكتاب 

ه هو الذي يجعل فالكاتب البارع وحد "ون أن يشعر القارئ بهذا االنتقالإال من كان بارعا في االنتقال د

القارئ ينتقل إلى الجزء الحواري من قصته دون أن تشعر أن هناك نقلة من السرد الروائي إلى السرد 

"الحواري
 
ويختم المشهد  ،يتصدر المشهد األخير من قصة مريم وابنها عليهما السالم جملة سردية ،

حكي تكلم طفل في المهد أثار وبين الجملتين جاء حواٌر طويل حاسم ي ،الحواري بجملة سردية أيضا

 . الدهشة لقوم مريم

﴾... ﴿ فَأَتَْت بِِه قَْوَمَها تَْحِملُهُ :وقد كانت الجملة األولى السردية الصادقة     
 

نالحظ أن هذا الصبي أعطى ، 

فأتت هي إلى قومها تحمله ولم يذهبوا هم للبحث عنها، لقد بدد هذا  ،حديتمريم جرعات من القوة وال

وما أن شاهدها قومها حتى  ،نه المخلص لها من كالمهم ودهشتهمخاوفها ووساوسها وجعلها تثق بأالطفل م

م، فرّب العّزة لم بدأ الحوار الذي يحمل السخرية واالستهزاء من عملها، لكنها وقد ملئت ثقة لم ترد عليه

وفي تذكيرها ( ت هارونأخ ")وقد ارتبط التهكم بقولهمولن يدعها تواجه الموقف وحيدة منفردة،  ،هاينس

بهذه األخوة يحمل مفارقات كبيرة، فهذه حادثة في هذا البيت ال سابق لها في زعمهم، فهي تنتمي ألبوين 

"معروفين بحسن الخلق وطهارة الذيل
 
. 

 ،"فأشارت إليه ":أنظارهم نحو الطفل لقوله تعالى بكل جرأة مريم الخجولة رفضت الرد عليهم محولة     

فكانت صدمتهم قوية  "،دمات تكلم الطفل المعجزة في مهدهاألمر منها واستبعدوه وبال مقفاستهجنوا 

"مزلزلة قّضت مضاجع عقولهم الراسخة التي لم تكن لتقبل هذه المعجزة التي لم يرونها بأعينهم
 
لقد  ،

ل فال تعددت األطراف في هذا المشهد الحواري، فطرف يسأل وهم قوم مريم عليها السالم، وطرف يُسأ

                                         
 (.  -  )اآليات : سورة مريم - 
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وبعد هذا الحوار  ،سأل فيجيب وهو عيسى عليه السالميجيب وهي مريم عليها السالم، وطرف ال يُ 

وليس ابنه كما يدعون وذلك في  ،المدهش ُختم المشهد بجملة سردية وضح هللا تعالى بها أن عيسى عبد هللا

ْمتَُروَن﴾﴿ ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمْريََم قَْوَل اْلَحّقِ الهِذي فِيِه يَ :قوله
 

 حولالسردية البسيطة تنفي ما أثير ، هذه الجملة 

 . عيسى عليه السالم من أقاويل وشبهات

وهكذا نرى أن قصة مريم عليها السالم كما القصص القرآني تقوم على المراوحة بين السرد والحوار،      

القرآنية مرة بتغليب روح وقد ترد القصة  "،كما أسلفنا في قصة إبراهيم وموسى وهود عليهم السالم

الحضور في المشهد وتكثيف الحوار كقصة موسى في سورة الشعراء، ومرة بتغليب أسلوب السرد 

القصصي كقصة موسى في سورة النمل والزخرف والنازعات، وقد ترد قصة قرآنية بأسلوب الحوار، 

"سورة هودوترد قصة تالية لها في سورة واحدة بأسلوب السرد كقصتي موسى وشعيب في 
 
. 

نالحظ مما سبق أن الحوار القرآني أسهم إسهاما فاعال في رسم معالم الشخصيات اإلنسانية بالتعبير      

فما نقله القرآن الكريم عن هؤالء يُعدّ ترجمة  "،ومواقفهم، عن طريق الحكاية عنهم عن خواطرهم وآرائهم

-سبحانه –ال اختالل، ألنها من خالق اللغاتيها وكاملة ال نقص فيها وال زيادة، وترجمة دقيقة ال تحريف ف

﴾اومن أصدق من هللا حديث ﴿:صدق هللا إذ يقول
 
"

 
. 

 

 الخاتمة ونتائج البحث

لقد حاول هذا البحث تسليط الضوء على جزئية بسيطة من القرآن الكريم المعجز الذي يحتاج إلى      

ل اوتأويله، واستخراج مواطن البالغة والجم لسبر أغواره وتفسيره ؛مئات الرسائل الجامعية واألبحاث

، وقد فيه، وقد اتخذت من تراوح السرد والحوار في القصة القرآنية وفي سورة مريم نموذجا لهذه الدراسة

 :خرجت بمجموعة من النتائج أبرزها

القصة القرآنية يحكمها غرض ديني محض، فهي ليست كالقصة البشرية الفنية، فقد وجدت لتجلية  . 

 .الغرض الديني فقط

، وأن تكون المقاومة يأثبتت الدراسة أن الحوار يجب أن يكون مناسبا للشخصية والموقف القصص . 

 .على قدر قوة الصراع بين أطرافها

صدق أن وشخصيتهما يتصف الحوار في القصة القرآنية بالذاتية، فهو يعبر عن ذوات المتحاوري . 

 .تعبير

                                         
 (.  )اآلية : سورة مريم - 

 .   ص دبور، دمحم عبده، أسس بناء القصة في القرآن، - 

   : النساء -  
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، احوار القرآني، فتقطع ما بين المتحاورين، وتأخذ الموقف منهمإن هناك عناصر غيبية تتدخل في ال . 

لتدلي برأيها فيما يتحاوران به فتقيم ألحد الطرفين حجته أو تقومها، وهذا ما حصل في قصة سيدنا 

 .موسى مع قومه أو تقويم منطقه

خر، فالقصة إن معظم القصص القرآني يقوم على المزاوجة بين الحوار والسرد فكل واحد يشد أزر اآل . 

 .التي تخلو من الحوار يسيطر عليها السرد وحده، تكون أشبه بإلقاء خبر على الناس

رد سم تأتي الحوارات بعدها لتكثيف التبدأ الحوارات القرآنية بجملة سردية توضح الموقف وتشرحه ث . 

 .والسير بأحداثها

 .م يتحكم به الكاتبيخفف الحوار من رتابة السرد الطويل، الذي يصبح مبعثا للسأم إذا ل . 

لقد عرضت القصة القرآنية الحوار والسرد بأسلوب متفاوت حيث طال الحوار أحيانا على حساب  . 

 .السرد أو طال السرد إذا كان في األمر أهمية لذلك

 .معجزة وبهذه الصفة تحدى العرب وأعجزهمالنص القرآني نفسه نص بياني أدى  . 

لطريقة توزيع عنصري السرد والحوار، حيث أنه  إن األسلوب القصصي يقدم لنا صورة محكمة .1 

 .يستخدم كالهما في موقعهما المناسب تماما دون خلل

الحوار القرآني يسهم إسهاما فاعال في رسم معالم الشخصيات اإلنسانية، بتعبيره عن خواطرهم  .  

 .وآرائهم ومواقفهم عن طريق الحكاية عنهم

د الداعي إلى بنائها على الحوار والسرد معا، أو إن طول القصة أو قصرها ليس هو العامل الوحي .  

 .إقامتها على السرد وحده، وهذا ما استخلصناه في قصة مريم عليها السالم

تعددت أنواع الحوارات في القصة القرآنية من حيث األطراف فهناك الحوار الثنائي الديالوج  .  

، الحوار المباشر، الحوار (وج الداخليالنجوى أو الديال )والحوار الجدلي، والحوار الذاتي،لخارجي، ا

 .غير المباشر

آية حوارية تقريبا من ( عينين وسبتاثن )ة مريم فبلغ عدد اآليات الحواريةكثرت الحوارات في سور .  

 .آية ضمتها السورة( ثمان وتسعين )مجموع

الخارجية وفي مثلت سورة مريم نموذجا للهندسة المعمارية البديعة في تعدد الحوارات فيها الداخلية و .  

 .قوة بناء السرد فيها، فالجملة السردية تؤدي غرضا

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم: أوال

 المصادر والمراجع: ثانيا

 .ط.ت، د.القرآن، دار نهضة مصر، القاهرة، دالسرد القصصي في ، أباظة، ثروت - 
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، ط.دروح المعاني في تفسير القرآن العظيم، والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  األلوسي البغدادي، - 

 .ت.د

 .ط.ت، د.د، دار عمار، سورية، "اإلسراء، الكهف، مريم، طه "الحسناوي، دمحم، دراسة جمالية بيانية في أربع سور - 

 .    ،  تطبيق، دار النفائس، األردن، طالتفسير الموضوعي بين النظرية وال الخالدي، صالح عبد الفتاح، - 

 .    ،  نظرية المنهج الشكلي، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، ط، الخطيب، إبراهيم - 

 .ت.ه ومفهومه، دار المعرفة، بيروت، دالقصص في منطوق ،الخطيب، عبد الكريم - 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، دار الكتاب  ،الزمخشري، محمود بن عمر - 

 . ، ج    ،  اللبناني، بيروت، ودار الريان للتراث، ط

عصام فارس الجرستاني، خرج ، اإلتقان في علوم القرآن، حققه وعلق عليه، السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن - 

 . ، ج    ،  ل، بيروت، طدمحم أبو صعيليك، دار الجي ،أحاديثه

، منشورات اتحاد الكتاب      -    تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة،  ،شريبط، أحمد شريبط - 

 .م     ،ط.دالعربي، 

 .    ،  بدائع اإلضمار القصصي في القرآن الكريم، دار الهداية، ط، الظواهري، دمحم كاظم -1 

الجامع ألحكام القرآن، دار الريان للتراث، نسخة مصورة عن طبعة دار  ،جرير القرطبي، أبو عبد هللا دمحم بن -  

 . ، جت.داألردن، ب، شالع

 .ت.ط، د.الكريم، دار المعارف، القاهرة، د التصوير الفني في القرآن، قطب، سيد -  

 .  ، ج ، م    ،   في ظالل القرآن، دار الشروق، بيروت، ط، قطب، سيد -  

 .    الآللئ الحسان في علوم القرآن، مطبعة دار التأليف،  ،موسى شاهين. الشين، د -  

 .ت.مدخل إلى نظرية القصة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، د ،المرزوقي، سمير شاكر جميل -  

 .  11 ،  اإلعجاز القصصي في القرآن، دار اآلفاق العربية القاهرة، ط ،مطاوع، سعد عطية علي -  

 . م ،     ، صادر، بيروت، طلسان العرب، دار  ،الدينابن منظور، أبو الفضل جمال  -  

 . 11 ،  المدخل إلى علوم القرآن، دار علم القرآن، حلب، ط ،النبهان، دمحم فاروق -  

 .ط.فن القصة، دار الثقافة، بيروت، د ،دمحم يوسف. نجم، د -  

 .    دراسات في نقد الرواية، الهيئة العامة للكتاب،  ،طه. وادي، د -1 

 ئل الجامعيةالرسا ،ثالثا

 .    أسس بناء القصة من القرآن الكريم، دراسة نقدية أدبية، رسالة دكتوراه، جامعة األزهر،  ،دبور، دمحم عبده -  

الوحدة الموضوعية في سورة مريم، رسالة ماجستير، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية،  ،سابق، حده -  

 .م 11 هـ     

 . 11 أثر القرآن في الشعر الفلسطيني الحديث، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة مؤتة،  ،النوافعة، جمال فالح -  

 ندوات ،رابعا

 .1   ،  الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الرياض، وحدة الدراسات والبحوث في أصول الحوار، ط -  

 المواقع اإللكترونية ،خامسا

 www.majma.org.jo/index.php :لكترونيإموقع  -  
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 الكناية اللونية في القرآن الكريم ودالالتها البالغية عند المفّسرين

 

 فيصل أبو الطفيل .د

 المغرب/ جامعة القاضي عياض، مراكش

 

 ملخص البحث 

ضمن الظواهر البالغية التي وّظفها القرآن  -كفن بياني ذي طاقة تعبيرية وتصويرية -تندرج الكناية     

ويتّسع مفهوم الكناية في القرآن الكريم باتساع طبيعتها  ة فاعلة في توصيل أغراضه ومقاصده،الكريم وسيل

ية والمعرفية والُخلُقية الكناية النفس: الفنية واألدبية ليشمل أنواعا عديدة جديرة بالدراسة والتحليل، من قبيل

 :وتمثل هذه األخيرة محور بحثنا هذا ألسباب منها ..والتعريضية واللونية

أن ظاهرة الكناية اللونية في القرآن الكريم من الظواهر البالغية التي لم تحظَ بعدُ بدراسات وافية تكشف  *

 .بعضا من أسرار بالغته، وتبين طرفا من وجوه إعجازه

لوان بالتعبير القرآني في ضو  الكناية، من أننه أن يثير انتباه المتلقي بما يتضمنه من أن ارتباط األ *

حيوية وقوة وتنثير في نفسه وأعوره، ودفعه إلى التفاعل معها ترغيبا أو ترهيبا، وذلك وفق السياق الذي 

 .ترد فيه، والمعنى الذي تؤديه

لمعاني الثانية في القرآن ا: اقترحتها اللجنة العلمية للمؤتمرأنها تستجيب للمحور الثاني من المحاور التي  *

 (.الكناية أنموذجا  ) الكريم

نظري قسم : وتبعا لما سبق، نستشرف تقسيم بحثنا في الكناية اللونية في القرآن الكريم إلى قسمين     

حية التي عرفتها في اللغة واالصطالح، وتتبع تطور المعاني االصطالالكناية  يسلط الضو  على تعريف

األبيض واألسود واألزرق  )باللون المباأروقسم يعنى بدراسة الكناية  الكناية في كتب النقد والبالغة،

مع التركيز على الجانب التطبيقي الذي يستجلي وظائف الكناية اللونية في عدد من ، (واألصفر واألخضر

 .اآليات القرآنية

مصدر نواة هو القرآن الكريم، تنضاف إليه مصادر أخرى في مقدمتها وتتنسس مدونة هذا البحث على      

الكشاف عن : تفاسير منتقاة تبعا الختالف مناهج أصحابها في تناول موضوع الكناية اللونية، وفي مقدمتها

، وتفسير أبي السعود (ه835)جوه التنويل، للزمخشري حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في و

تحرير المعنى السديد وتنوير  "سليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وإرأاد العقل ال: وسوم بــالم) ،(ه259)
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، (ه3323)تنوير، للطاهر بن عاأور التحرير وال :، المعروف بــ"سير الكتاب المجيدالعقل الجديد من تف

 .ع روافدهمع االستعانة ببعض المصادر والدراسات البالغية التي من أننها أن تغني البحث وتنوّ 

تعريف الكناية لغة واصطالحا: مهاد نظري  

 :الكناية في اللغة:أوال 

لخليل بن أحمد قال ا ى االستدالل على الشي  بغير لفظه،في اللغة العربية عل( ك، ن،ا )حيل جذري     

عليه، نحو َكنَى فالن، يَْكنِي عن كذا، وعن اسم كذا إذا تكلم بغيره مما يستدل به " (:ه378)الفراهيدي 

"الجماع والغائط، والرفث، ونحوه
3
اْلَكاُف َوالنُّوُن َواْلَحْرُف اْلُمْعتَلُّ يَدُلُّ َعلَى  ":(ه328) وقال ابن فارس ،

ا يُْستَدَلُّ بِِه َعلَْيِه،إِذَا تََكلَّْمُت بِغَْيِرِه مِ  َكنَّْيُت َعْن َكذَا،: ْوِريٍَة َعِن اْسٍم بِغَْيِرِه، يُقَالُ تَ  اَوكَ  مَّ "نَْوُت أَْيض 
9
، 

ويشترك التعريفان السابقان في اأتراط داللة المكنى به عن المكنى عنه
3

ط ومن اللغويين من لم يشتر، 

أن تتكلم بشي  وتريد  ":الكناية بننها( ه323)الجوهري  من ذلك تعريف داللة المكنى به عن المكنى عنه،

"غيره
 
والكناية أَن تتكلم بشي  وتريد " :مجمل التعريفات السابقة فقال (ه233)وقد جمع ابن منظور ،

"غيره وَكنَى عن األَمر بغيره يَكني ِكناية يعني إِذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط ونحوه
8
. 

طالقه، لى من إأن تقييد المكنى به بالداللة على المكنى عنه أوْ  "وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى     

كي ال يُفهم من الكناية مجرد العدول عن لفظ إلى غيره، فتختلط بغيرها من األساليب كالتورية أو الرمز أو 

"المجاز
 

 .وربما كان مَردُّ هذا الخلط بينها وبين التورية مثال اأتراكهما لغة في معنى اإلخفا  والستر، 

 :الكناية في االصطالح:ثانيا 

مسيرة حافلة في كتب البالغيين، فإلى جانب كونها فنا ذا طاقة تعبيرية  -كمصطلح بالغي –للكناية     

وتصويرية، تعد الكناية من أكثر األساليب البالغية دقة وخفا ، كما يالمس التعبير الكنائي باأللوان في 

ل إليها بالتنمل واإلمعان  . القرآن، معاني يُتوصَّ

في  رضي هللا عنهما، فقد قال( ه5 )ى الحديث عن كنايات القرآن ابن عباس فمن المفسرين السبّاقين إل     

وا َما   َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَ  أََحدٌ ِمْنكُْم ِمَن اْلغَائِِط أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَ  فَلَْم تَِجدُ  ﴿:قوله تعالى

ُموا َصِعيد ا َطيِّب ا فَاْمَسحُ  ا﴾فَتَيَمَّ ا َغفُور  َ َكاَن َعفُوًّ وا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم إِنَّ َّللاَّ
7

: إِنَّ اْلَمسَّ َواللَّْمَس َواْلُمبَاَأَرةَ " 

                                                             
. 33 /8ت، .د ط،.، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، مصر، د(5-3)كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي -3

 (.كني )مادة 
 (.كنو)مادة . 8/332م، 3272 -هـ3322ط، .، تحقيق عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر، د( -3( )هـ328)مقاييس اللغة، أحمد بن فارس معجم  -9

وهو تعريف يشترط فيه ، "بشي  يستدل به على المكنّى عنه أن تتكلم" للكناية بننها( ه777نحو )يمكن في هذا اإلطار إيراد تعريف الفيومي  -3

صححه على  ،(هـ777)أحمد بن دمحم بن علي الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،: ينظر. داللة المكنى به على المكنى عنهصاحبه 

 (. كنى)مادة . ت.دط، .مصطفى السقا، مطبعة البابي الحلبي و أوالده، مصر، د: النسخة المطبوعة بالمطبعة األميرية

مادة . م3257،  ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط( -3)، الجوهري (ربيةتاج اللغة وصحاح الع)الصحاح  - 

 (.كنى)

 (.كنى)م، مادة 3227، 3، دار صادر، بيروت، ط(38-3( )هـ733)لسان العرب، جمال الدين بن منظور األنصاري  -8

-ه72 3، 3، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، طنظم النثر وأثر الحديث النبوي الشريف فيه، دمحم جابر فياض: ويليهالكناية،  - 

 .5: م، ص3252

 .3 النسا ،  -7

http://lisaanularab.blogspot.com/2012/06/blog-post_8354.html
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َ يَُكنِّي َما َأاَ  بَِما َأا َ  "اْلِجَماعُ، َولَِكنَّ َّللاَّ
3
معرض حديثه عن  في( ه357)وورد لفظ الكناية عند سيبويه  ،

هذا فالن بن فالٍن؛ ألنه كناية عن األسما  التي هي عالماٌت :" فمن النوع األول قوله األسما  واألعداد،

الفالن والفالنة؛ والهن والهنة، جعلوه كناية  : فإذا كنيت عن غير اآلدميين قلت)...( غالبة؛ فنجريت مجراها

ى بكذا، ليفرقوا بين اآلدميين  "والبهائمعن النَّاقة التي تسمى بكذا، والفرس الذي يسمَّ
9

، ومن النوع الثاني 

له كذا وكذا درهما، وهو مبهُم في األأيا  بمنزلة كم، وهو كنايةٌ للعدد، بمنزلة فالن إذا : وذلك قولك:" قوله

"كنيَت به في األسما 
3
. 

أبي عبيد رست الكناية باعتبارها مفهوما لغويا ينطوي على بعض اإلأارات البالغية عند كل من دُ      

، ثم درسها قدامة بن (ه 95)والمبرد  ،(ه988)والجاحظ ، (ه972)أبي عبيدة ، و(ه 99)ن سالمالقاسم ب

 .تحت مسّمى اإلرداف( ه337)جعفر 

قال في مقدمة كتابه  ب داخلة في باب الكناية والتعريض،وجعل أبو عبيد القاسم بن سالم أمثال العر     

حكمة العرب في الجاهلية واإلسالم، وبها كانت تعارض هذا كتاب األمثال، وهي :" (األمثال )ــالموسوم ب

فيجتمع لها بذلك ثالثة خالل؛  كالمها فتبلغ بها ما حاولت من حاجتها في المنطق، بكناية غير تصريح

"إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه
 
. 

ن التصريح، كما عرض أبو ويتبين من كالم القاسم أن من مميزات األمثال اعتمادها على الكناية دو     

ومن مجاز ما :" لعدد من اآليات تضمنت أمثلة من الكنايات، من ذلك قوله" مجاز القرآن"عبيدة في كتابه 

﴿ فََظلَّْت أَْعناقُُهْم لَها خاِضِعيَن﴾:يحّول خبره إلى أي  من سببه، ويترك خبره هو قال
8

، حّول الخبر إلى 

"الكناية التي في آخر األعناق
 
صد بتحويل الخبر إلى أي  من سببه تحويل الخضوع من وصف ويق ،

 .الكفار إلى وصف األعناق من باب الكناية

                                                             
هللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر ، عبد (ه337)، أبو جعفر الطبري (تفسير الطبري)جامع البيان عن تنويل آي القرآن  -3

 .3 /7م، 9773-ه99 3، 3والتوزيع واإلعالن، مصر، ط

، الهيئة المصرية (م3255ت )قيق وأرح عبد السالم دمحم هارونتح( 8-3)، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ([هــ357)كتاب سيبويه ]الكتاب -9

 .بتصرف. 877/ 3م، 3277، ط.دالعامة للكتاب، القاهرة، 

 .9/377المصدر نفسه،  -3

 . 3: م، ص3257، 3للتراث، ط المنمونعبد المجيد قطامش، دار : األمثال، أبو عبيد القاسم بن سالم، حققه وعلّق عليه وقدّم له - 

 . الشعرا ،  -8

 .39: ، صـه3353، ط.دالقاهرة، مصر،  مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق دمحم فواد سزگين، مكتبة الخانجي، - 
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غ من التصريح في كثير من ومن األعالم الذين اهتموا بدراسة الكناية الجاحظ حيث ذهب إلى أنها أبل     

 :ثم قال، والمعرفة بمواضع الفرصة ،قال بعض أهل الهند جماع البالغة البصر بالحجة" :يقول المواضع،

الكناية عنها إذا كان اإلفصاح  إلىبها  اإلفصاحتدع  أنومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة 

"أوعر طريقة
3
. 

وقد :" من ذلك قولهوالتفضيل، ي التواصل بغرض التنويه وتحدّث أبو عثمان عن استعمال الكناية ف     

يستعمل الناس الكناية، وربما وضعوا الكلمة بدل الكلمة، يريدون أن يظهر المعنى بنلين اللفظ، إما تنويها 

"وإما تفضيال
9
ا كثر استعمالها ومن أعمق ما توّصل إليه الجاحظ بلوغ الكناية عنده مبلغ التصريح إذ ،

"استعمالهم لها صارت كاإلفصاحوالكناية إذا طال  ":وتداولها، يقول
3

، كما خصص لها بابا في كتابه 

َطانات ):"الحيوان أسماه ("والكنايات والفْهم واإلفهام ) ،(..باب الفطن وفَهم الرَّ
 
. 

والكالم :" يقول ذي يدل لفظه على غير معناه،أما المبرد فقد جعل الكناية ضربا من ضروب الكالم ال     

ا يكون في األصل لنفسه، ومنه ما يكنى عنه بغيره، ومنه ما يقع مثال ، فيكون يجري على ضروب؛ فمنه م

"أبلغ في الوصف
8
على  "عا لألغراض المتعلقة بها، فجعلهاوكان المبّرد في مقدمة من قسّم الكناية تب ،

حش فالرغبةُ عن اللفظ الخسيس الم -وذاك أحسنها -والثاني)...( والتغطية التعمية: أحدها: ثالثة أضرب

"التفخيم والتعظيُم، ومنه اأتقت الكنيةُ : والثالث )...(إلى ما يدل على معناه من غيره
 
. 

ين ويعود الفضل لقدامة بن جعفر في نقل الكناية نقلة كبيرة تستشرف أفقها االصطالحي البالغي ح     

الذي يفيد عنده الداللة على المعنى بلفظ غير دال على ذلك المعنى، وإنما هو " اإلرداف "ميّزها بمصطلح

وهو أن يريد الشاعر داللة على معنى  :ومن أنواع ائتالف اللفظ والمعنى اإلرداف:" يقولرديفه وتابعه، 

ابع له، فإذا دل من المعاني فال ينتي باللفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وت

"على التابع أبان عن المتبوع
7
. 

في إطار بحثه الدؤوب ( ه 7 ه أو 73 )وتنتي دراسة الكناية كفن بالغي عند عبد القاهر الجرجاني     

، فإن ما عما تخفيه األلفاظ والتراكيب من معاٍن، وهو وإن سار في تعريفه للكناية على نهج قدامة بن جعفر

في اللفظ يطلق والمراد به غيُر  ):ـل القول عليها بتخصيصه فصال وسمه بتفصي من يميّز دراسته تمّكنه

                                                             
 .3/55م،  322  -هـ 3 3ط، .البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، د -3
ضمن فصل من صدر . )7 3/3م،  3223  -ه33 3، 3رسائل الجاحظ، الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط -9

 (.كتابه في النسا 

: م،  ص3227  -ه37 3، 3كتاب البرصان والعرجان والعميان والُحوالن، الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط -3

33 -337. 

وفي هذا الباب تعليقات . 3/399م،  322  -هـ 3 3ط، .، دكتاب الحيوان، الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان - 

 .للجاحظ تمثل نظرات ثاقبة في تناول الكناية كنسلوب بالغي له قيمته التعبيرية

الفكر ، عارضه بنصوله وعلق عليه دمحم أبو الفضل إبراهيم والسيد أحاتة، دار ( -3)الكامل في اللغة واألدب، أبو العباس دمحم بن يزيد المبرد ، -8

 . 9/93م، 3227، 3العربي، القاهرة، ط

 .بتصرف.  93-9/938المصدر نفسه،  - 

 .387: ، صت.د، ط.ددمحم عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، : نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق -7
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، ولم تبلغ الكناية كمصطلح بالغي مرحلة النضج إال مع عبد القاهر الجرجاني، فقد عّرف الكناية (ظاهره

لَمعاني، فال يذكُُره أن يُريد المتكلُم إثباَت معن ى من ا هاهناوالمراد بالكناية :" مبرزا قيمتها الفنية بقوله

باللّفِظ الموضوعِ له في اللُّغة، ولكْن يَجيُ  إلى معنى هو تاليِه وِردْفُه في الوجود، فيومئ به إليِه، ويجعلهُ 

"دليال  عليه
3
. 

إن في حديث الجرجاني عن المعنى الذي يمثل تاليا وردفا للمعنى المراد باللفظ األصلي صدى لما      

، وقد توّسع الجرجاني في أرح هذا التعريف (بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع لهبل  )...امةذكره قد

نَؤوُم  -اِد الِقدْروكثيُر رم -هو َطويُل النَّجاد ):عة من الشواهد المعروفة من قبيلمعتمدا على تحليل مجمو

بالعقل والتدبر  وقد أأار الجرجاني إلى أن فهم الكناية يكون عن طريق المعاني المدركة "،..(الضُّحى

والبحث في ما ورا  العبارة من دالالت عميقة، وليس عن طريق اللفظ، أي ما تظهره في بنيتها 

"السطحية
9

، فإنَّ السبَب في أْن كاَن لإلثباِت بها مزيةٌ ال تكوُن "الكنايةُ  "أما :" يقول عبد القاهر، 

نَّ إثباَت الصفِة بإثباِت دَليِلها، وإِيجابَها بما ُهو أاِهدٌ في للتَّصريح، أنَّ كلَّ عاقٍل يَْعلُم إذا رجَع إلى نفسِه، أَ 

وذلك أنََّك ال تدَّعي أاهدَ  يها فثبتها هكذا ساذَجا  غُْفال ؛وجوِدها، آكدُ وأبلُغ في الدعوى من أن تجي  إل

ُز والغَلَطُ الصفِة ودليلَها إالَّ واألَمُر ظاهٌر معروٌف، وبحيُث ال يَُشكُّ فيه، والَ يَُظنُّ بالمُ  "ْخبر التجوُّ
3
. 

ويرى عبد القاهر أن الكناية أبلغ من التصريح في إثبات المعاني في الوصف والمدح، ومرد ذلك إلى      

أنهم يرومون وْصَف الرجل ومدَْحه، وإثباَت معن ى من المعاني الشريفِة له، فيَدَعوَن التْصريَح بذلك،  "

لون في الجملة إلى ما أَرادوا من ويَُكنُّوَن عن َجْعلها فيه بَِجعْ  لها في أيٍ  يَْشتِمُل عليه َويتَلبَّس به، ويتوصَّ

؟ " اإِلثباِت، ال من الجهِة الظاهرةِ المعروفِة، بل من طريٍق يَْخفى، وَمْسلٍك يَِدقُّ
 
ثم ضرب بعد هذا الكالم  ،

 .ومتذوقا ،متنمال ،الكالم مجموعة من الشواهد وقف عندها فاحصا

:الكناية اللونية في اآليات القرآنية: التطبيقيةالدراسة   

مل فيها؛ في القرآن الكريم قيمة كونية وحضارية واجتماعية وإنسانية دعانا الباري عز وجل للتن نِ وْ لَّ لِ      

َوانِكُْم إِنَّ فِي ذَِلَك آَليَاٍت َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختِاَلُف أَْلِسنَتِكُْم َوأَلْ  ﴿:إذ يقول سبحانه وتعالى

﴾ِلْلعَاِلِمينَ 
8

َوَما ذََرأَ لَكُْم فِي اأْلَْرِض ُمْختَِلف ا أَْلَوانُهُ إِنَّ فِي ذَِلَك آَليَة  ِلقَْوٍم يَذَّكَُّروَن﴾ ﴿:، وكذا قوله
 
. 

ه تِ قَ لْ النوع الثاني لعُ تنخذ استعماالت األلوان في القرآن بعدا تصريحيا وآخر كنائيا، وسنتوقف عند      

التي عني بتوضيحها وتفسيرها عدد من بموضوع هذا البحث حيث سنعمد إلى تحليل عدد من اآليات 

                                                             
 .  : م، ص3229، 3دار المدني بجدة، ط  -مطبعة المدني بالقاهرةدالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه محمود دمحم أاكر،  -3

قافي بجدة، التنويل االستداللي في الصورة الفنية عند عبد القاهر الجرجاني، الكناية أنموذجا، عبد الرحمان إكيدر، مجلة جذور، النادي األدبي الث -9

 .82: م، ص 973-ـه38 3، ذو الحجة 35ع 

 .79: مذكور، ص دالئل اإلعجاز، مصدر -3

 . 37: المصدر نفسه، ص - 

 .99الروم،  -8

 .33النحل،  - 
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المفسرين اخترنا منهم الزمخشري
3
وسينتي تبرير هذا االختيار عند  ، والطاهر بن عاأور،وأبا السعود ،

 .اللونية في القرآنطريقته في معالجة الكناية ب والتعريفعرض أقوال كل مفسر 

 

:الكناية باللونين األبيض واألسود  

رددا في القرآن الكريم، حيث ينبغي أن نشير في هذا المقام إلى أن اللون األبيض هو أكثر األلوان ت     

إما بمعناه الصريح، وإما عن  تارة مقترنا باللون األسود، وتارة يذكر لوحده؛ اثنتي عشرة مرة،( 39)تكرر

نى الكنائي، والنوع الثاني هو ما يمثل مجال اأتغالنا على هذا البحث، ومن بين اآليات القرآنية طريق المع

َوكُلُوا َواْأَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَكُُم  ﴿:عن غير معناه األصلي قوله تعالىكناية اللون األبيض ُوّظف فيها التي 

يَاَم إِلَى اللَّْيلِ اْلَخْيطُ اأْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد  وا الّصِ ﴾ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ
9
. 

فهذا وجه أبيض في بيان المعاني المراد إظهارها،  لعبت أوصاف الوجه في القرآن دورا بارزا" لقد     

"وهذا وجه مسفر وهذا وجه أسود وهذا وجه عليه غبرة إلى غير هذه األوصاف
3

 يَ كُنّ  وفي اآلية السابقة، 

حتَّى : والمعنى:" (ه98 3) قال ابن حبنكة ،ليل بالخيط األبيض والخيط األسودعن بياض النهار وسواد ال

"يتبيّن لكم أّوُل النهار الذي يُْشبه الخيط األبيض عند الفجر، من آخر اللّيل الذي يشبه الخيط األسود
 
 . 

 ،األفق كالخيط الممدودن الفجر المعترض في اْلَخْيطُ اأْلَْبيَُض هو أّول ما يبدو م:" قال الزمخشري     

ا فكان تشبيه( ِمَن اْلفَْجرِ  )فزيد... بِّها بخيطين أبيض وأسودما يمتدّ معه من غبش الليل، أُ  واْلَخْيط اأْلَْسَود

"بليغا وخرج من أن يكون استعارة
8
. 

المعتِرض في األفق وما يمتدّ معه يبدو من الفجر  ه أول ماأبّ :" في تفسيره( ه259) قال أبو السعودو     

عن غلس الليل بخيطين األبيض واألسود واكتُفي ببيان الخيط األبيض بقوله تعالى ِمَن الفجر عن بيان 

"الخيِط األسوِد لداللته عليه وبذلك خرجا عن االستعارة إلى التمثيل
 
. 

ألسود تشبيها بليغا، فإن أبا السعود وإذا عدّ الزمخشري تشبيه الفجر بالخيط األبيض والليل بالخيط ا     

في إرادة التشبيه  عدّه تمثيال وإن وافق جار هللا في إخراجه من االستعارة، وقد خالفهما الطاهر بن عاأور

 ...والخيط هنا يراد به الشعاع الممتد في الظالم والسوادُ الممتد بجانبه" :حيث قال (ه3323) بالخيطين

                                                             
للزمخشري، وقوع الكناية القرآنية عنده في أحسن موقع، وإأادته بقيمتها في أكثر " الكشاف "افع التي حثتنا على اختيار تفسيركان من بين الدو -3

والفائدة فيه أنه جار مجرى : "... وقال أيضا، "مفاصل من كنايات القرآن وآدابهللوال نرى أحسن وال ألطف وال أحز :" يقول جار هللا.من موضع

وفائدته ، ي أعبة من أعب البالغةوهو من باب الكناية التي ه :" ...وقال أيضا، "ووجازة تغنيك عن طول المكنى عنهالكناية التي تعطيك اختصارا  

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التنويل، جار هللا الزمخشري : ليينظر على التوا". اإليجاز الذي هو من حلية القرآن

 .3/379و  3/373و  3/82، ـه77 3، 3، دار الكتاب العربي، بيروت، ط(ـه835)

 .357البقرة،  -9

 .3 9: م، ص9777-ـه93 3، 3زيق، مصر، طمن خصائص الكناية القرآنية، صالح الدين دمحم غراب، مركز آيات للطباعة والكمبيوتر، الزقا -3

 .9/939م،  322-ـه 3 3، 3، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط(9-3)البالغة العربية، عبد الرحمن بن َحبَنَّكَة الميداني  - 

 .3/933الكشاف، مصدر مذكور،  -8

، مصطفى، دار إحيا  التراث العربي أبو السعود العمادي دمحم بن دمحم بن ،(تفسير أبي السعود )السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرأاد العقل - 

 .3/979، ت.د، ط.دبيروت، 
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بليغا  ، فلعله لم يثبت عنده اأتهار إطالقه على هذا المعنى في غير بعض تشبيها  ( الكشاف )وجعله في

وعندي أن القرآن ما أطلقه إالّ لكونه كالنص في المعنى المراد في اللغة الفصحى دون إرادة ... الكالم

"التشبيه ألنه ليس بتشبيه واضح
3
 . 

يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ  ﴿:د، هي قوله عز وجلبنقيضه األسو نية التي ذكر فيها األبيض مقترناواآلية الثا     

﴾ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ
9

اْبيَضَّ : ، يقالالبياض في األلوان ضد السواد(:" ه879 )، قال الراغب األصفهاني

ا الَِّذيَن  ﴿:ابيضاضا وبياضا فهو ُمْبيَّض وأبيض قال عز وجل اْسَودَّْت َيْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ فَنَمَّ

 :ل لون عندهم كما قيلواألبيض عرق سمي به لكونه أبيض، ولما كان البياض أفض[ اآلية ]﴾..ُوُجوهُُهمْ 

حتى  ،عبر عن الفضل والكرم بالبياض ،والصفرة أأكل ،والحمرة أجمل ،والسواد أهول ،البياض أفضل

فابيضاض الوجوه عبارة ﴾، وهيوم تبيض وج﴿ :أبيض الوجه، وقوله تعالىقيل لمن لم يتدنس بمعاب هو 

"عن المسرة واسودادها عن الغم
3
وقد رة، والسواد فيه رمز للغم والحزن، فالبياض في الوجه رمز المس ،

والبياض من :" بقوله تنّول الزمخشري في اآلية السابقة بياض صحيفة المؤمن وسواد صحيفة الكافر

سم ببياض اللون وإسفاره وإأراقه، وابيضت وُ  النور، والسواد من الظلمة، فمن كان من أهل نور الحق

سم بسواد اللون ومن كان من أهل ظلمة الباطل وُ  قت، وسعى النور بين يديه وبيمينه،صحيفته وأأر

"وكسوفه وكمده، واسودّت صحيفته وأظلمت، وأحاطت به الظلمة من كل جانب
 
. 

وجوه المؤمنين السعدا  المكنى عنها : تضمنت اآلية السابقة معاني كنائية تستجلي حاالت الوجوه     

 . باللون األبيض، ووجوه الكافرين األأقيا  المكنى عنها باللون األسود

وبياُض الوجِه وسوادُه كنايتان عن ظهور بهجِة السروِر وكآبِة الخوِف فيه وقيل :" قال أبو السعود     

ُم أهُل الحّقِ ببياض الوجِه والصحيفِة وإأراِق البَشَرة وسْعيِ النوِر بين يديه وبيمينه وأهُل الباطِل يوسَ 

"بنضداد ذلك
8
. 

يرى أبو السعود أن بياض وجوه المؤمنين وسواد وجوه الكافرين محمول على الكناية التي تدل على      

وربما كان الوجه األبيض كناية عن أهل .. ة وسرورمالمح السعادة عند الفئة األولى، ومتعلقاتها من بهج

الحق ذوي الصحائف البيض والبشرة المشرقة والنور الذي يحف بهم من كل جانب، كما أن الوجه األسود 

 .كناية على ما ضادّ ذلك وعاكسه

ي من وهو مفاد داللة المعنى المجاز ،والحمل على هذا الوجه أصوب ألنه يؤدي إلى المعنى الكنائي     

فيوم ، 3"ويؤدي إلى المعنى الحقيقي ألن الكناية ال يمتنع فيها إرادة المعنى الحقيقي ،السرور أو الحزن

                                                             
، دار سحنون (37-3)، دمحم الطاهر بن عاأور التونسي (، من تفسير الكتاب المجيدتحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد)ر والتنوير التحري -3

 .9/357م، 3227، ط.دللنشر والتوزيع، تونس، 

 . 37آل عمران،  -9

 .  : ، صت.د، ط.ددمحم سيد كيالني، دار المعرفة، لبنان، : المفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني، تحقيق وضبط -3

 .3/322الكشاف،  - 

 .2 /9تفسير أبي السعود، مصدر مذكور،  -8
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القيامة زمان والجنة مكان وبياض الوجه يعادل كناية عن موصوف هو الجنة كما أن سواد الوجه يعادل 

 .كناية عن موصوف هو النار

تهويل  بحصول بياض وجوه وسواد وجوه، فيه تعريف هذا اليوموفي :" قال مؤلف التحرير والتنوير     

ترهيبا  لفريق : يّضة، والوجوه المسودّة، وتشويق لما يِرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبألمره

والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم بهما المؤمن والكافر يوم القيامة، ... وترغيبا  لفريق آخر

"خاّصان ألن هذا من أحوال اآلخرة فال داعي لصرفه عن حقيقته وهما بياض وسواد
9
. 

أن وصف وجوه المؤمنين بالبياض ووصف وجوه الكافرين بالسواد يوم بن عاأور يرى الطاهر      

األبيض : القيامة إنما يُحمل على الحقيقة عند إطالقه، وأن لكل من الفئتين مقصدا يرتبط باللون المحدد

 .للترهيب للترغيب واألسود

إن المعنى الكنائي الكامن ورا  توظيف اللون األبيض في اآلية السابقة يحيل على وجوه أهل السعادة      

 . يوم القيامة كما أن في توظيف اللون األسود كناية عن وجوه أهل الشقا  يوم الحساب

التي يتحلى بها المؤمنون واللون األبيض يمثل النقا  والصفا  والصدق واألمانة، وهي الصفات      

الذي يمثل حالة  ، بخالف اللون األسودفتنشرح صدورهم يوم القيامة لثقتهم برحمة هللا تعالى وعفوه وكرمه

 .وجوه أهل النار وما سيحل بهم من كرب وهم وحزن

:الكناية باللون األبيض  

، من ذلك (ذهاب سواد العين أو )مثل العمى وقد يكنّى باللون األبيض في القرآن عن بعض األمراض     

ْت َعْينَاهُ ِمَن  َوتََولَّى َعْنُهْم َوقَاَل يا ﴿:قوله تعالى في وصف يعقوب عليه السالم أََسفَا َعلَى يُوسَُف َواْبيَضَّ

اْلُحْزِن فَُهَو َكِظيٌم﴾
3

ْت َعْيناهُ :" قال الزمخشري في تفسير هذه اآلية،  ر االستعبار محقت إذا كثُ  :َواْبَيضَّ

"كان يدرك إدراكا ضعيفا  : وقيل قد عمي بصره،: سواد العين وقلبته إلى بياض كدر، قيل برةُ العَ 
 
. 

الموجِب للبكا  فإن العَْبرة إذا كثُرت محقَت سوادَ العين  ﴾،وابيضت َعْينَاهُ ِمَن الحزن﴿ :"قال أبو السعود     

روي أنه ما جفّت عينا يعقوَب  ،راكا  ضعيفا  وقلبتْه إلى بياض كِدر قيل قد عمَي بصُره وقيل كان يدرك إد

"من يوم فراِق يوسَف إلى حين لقائه ثمانين عاما  
8
. 

أما يالحظ أن ما جا  على لسان أبي السعود في تفسيره هو صدى لما ذكره الزمخشري في الكشاف،      

تصريح بالعمى، وفي الطاهر بن عاأور فقد سعى إلى تبرير استخدام الكناية في ابيضاض العينين بدل ال

نه تبدّل لون سوادهما من الهزال، ولذلك عبّر وظاهره أ ضعف البصر،: وابيضاض العينين ":ذلك يقول

                                                                                                                                                                                              
 .8 9: مرجع مذكور، صمن خصائص الكناية القرآنية، صالح الدين دمحم غراب،   -3

جعل هللا اسوداد الوجوه يوم القيامة عالمة على سو  المصير كما ":وقال في موضع آخر من تفسيره. 3 / التحرير والتنوير، مصدر مذكور،  -9

 .2 / 9المصدر نفسه، : ينظر.اآلية...هٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ﴾يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجو ﴿:عالمة على حسن المصير قال تعالى جعل بياضها

 . 5يوسف،  -3

 .27 /9الكشاف،  - 

 .373/ تفسير أبي السعود،  -8
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والحزن سبب البكا   ،سببية (من الحزن ):في قوله (نمِ  )و ،(عميت عيناه )دون (وابيضت عيناه )ب

"وعندي أن ابيضاض العينين كناية عن عدم اإلبصار ثير الذي هو سبب ابيضاض العينين،الك
3
. 

ينة ولذلك كانت القرحزنا على فراق يوسف عليه السالم،  يشير بياض عين يعقوب إلى ذهاب بصره     

 .الذي تسبب في كثرة البكا  ومن ثم اإلصابة بالعمى( من الحزن )الدالة على إرادة الكناية هي

آلية على سبيل الكناية للتعبير عن أدة الحزن المفضي إلى كثرة البكا  لقد جا  اللون األبيض في ا     

ون ويالحظ أن الكناية باللإصابة يعقوب عليه السالم بالعمى،  ل سواد العين إلى بياض، ومن ثمالذي حوّ 

يوم تبيض : ما في قوله تعالىحيل على سعادة المؤمنين يوم القيامة كاألبيض في سياق هذه اآلية ال ت

 (.ابيضاض العينين )ه؛ بل ترمز إلى وصف العمى بالزمةوجو

 العمىعن  كنايةبيضت عيناه         ا        لبكا ا                الحزن

 

:الكناية باللون األسود  

َر أََحدُهُْم بِاألْنثَى َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوهَُو  ﴿:من أمثلته في القرآن قوله تعالى      َكِظيٌم﴾َوإِذَا بُّشِ
9

، قال الطاهر 

في لون وجه مستعمل : واسوداد الوجه... تجامع الحقيقة التّعريض من أقسام الكناية والكناية ":بن عاأور

"، فشبّهت بالّسواد مبالغةالكئيب إذ ترهقه غبرة
3
. 

والحياِ  من الناس  من الكآبة{ ُمْسَودّا }":الكناية باللون األسود في اآلية السابقة بقوله أبو السعودوعلّل      

"واسودادُ الوجه كنايةٌ عن االغتمام والتشويش
 
 . 

 

:الكناية باللون األخضر  

ا فَإِذَا أَْنتُْم ِمْنهُ تُوقِدُونَ  ﴿:قال تعالى      ﴾الَِّذي َجعََل لَكُْم ِمَن الشََّجِر اأْلَْخَضِر نَار 
8

في تفسير  الزمخشريقال ، 

انقداح النار من الشجر األخضر، مع مضادة النار الما  وانطفائها به ذكر من بدائع خلقه  ":تفسير هذه اآلية

 في كل أجر نار، ):فار، وفي أمثالهموهي الزناد التي تورى بها األعراض وأكثرها من المرخ والع

"ليس من أجرة إال وفيها النار إال العناب: هللا عنهما وعن ابن عباس رضي. ..(واستمجد المرخ والعفار
 
. 

"العناب
 
. 

من حكم هللا تعالى اجتماع الما  والنار في الشجر وذلك في الرطوبة واليبوسة، وقد استشهد      

وقد نّص وبقولة البن عباس رضي هللا عنهما، الزمخشري في بيان كناية اآلية بمثل من أمثال العرب 

                                                             
 .3 /33التحرير والتنوير،  -3

 .85النحل،  -9

 . 35/ 3التحرير والتنوير،  -3

 .8/393تفسير أبي السعود،  - 

 .57يس،  -8

 .33/ الكشاف،  - 
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خضر ليس المراد من األ ":على كناية االخضرار على رطوبة النبات وحياته، قال بن عاأور الطاهر

فإذا جّف وزالت منه الحياة  ،اللون وإنما المراد الزمه وهو الرطوبة ألن الشجر أخضر اللون ما دام حيا  

"استحال لونه إلى الغُبرة فصارت الخضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته
3
. 

الَِّذي َجعََل  ﴿:قوله تعالى اللون األخضر في اآلية السابقة يشير إلى الزمه أي إلى الرطوبة، فجا إن      

ا وكان التعبير الكنائي في عن حياة النبات قبل جفافه ويبسه،  كناية ،اآلية...﴾ لَكُْم ِمَن الشََّجِر اأْلَْخَضِر نَار 

فالشجر األخضر  "اآلية قائما على التضاد، فالما  في الشجر األخضر هو نقيض النار، وبعبارة أخرى

 الما  يسري رطب أنه يعني األخضر بوصفه فهو وعظمته هللا خلق آيات من هو الذي يصبح حطبا للنار

"نارا   ليصبح جفافه بعد أخرى حالة إلى يتحول هللا بقدرة ولكن وتجاويفه، في أوعيته
9
وبذلك دلت الكناية  ،

 .على معنى دقيق هو إخراج الحياة من الموت

أتى بلفتة دالة تقّسم النار إلى أربعة  لكنه ،جا  به الزمخشري في تفسير اآلية ما أبو السعودأعاد  وقد     

"أصناف، أحدها ناُر الشجِر األخضر
3

  . 

ا ِمْن سُْندٍُس َوإِْستَْبَرٍق ُمتَِّكئِيَن  ﴿:قوله عز من قائل خصص اللون األخضر فيو      َويَْلبَسُوَن ثِيَاب ا ُخْضر 

﴾اثََّواُب َوَحسُنَْت ُمْرتَفَق  فِيَها َعلَى اأْلََرائِِك نِْعَم ال
 

جزا  على أعمالهم الصالحة  للكناية عن لباس أهل الجنة،، 

، ومثلما وقد يخصص للخصب والنمو في معناه األصلي الدال على االخضرار الحقيقي الصالحة في الدنيا،

ويعد اللون األخضر لون ارتبط بالجنة والنعيم في اآلخرة،  بالحقول والحدائق واألأجار، ارتبط هذا اللون

"للمسلميناأللوان بالنسبة 
8
بننه أحسن األلوان وقد بّرر المفسرون اللون األخضر في ثياب أهل الجنة  ،

"واللون األخضر أعدل األلوان وأنفعها عند البصر ":بن عاأور الطاهرل قاوأنفعها للبصر، 
 
أبو وقال  ،

"الُخضرة بثيابهم ألنها أحسُن األلوان وأكثُرها طراوة تِ ُخصّ  ":السعود
7
. 

 :باللون األصفرالكناية 

اللون األصفر هو أكثر األلوان ذكرا في القرآن، حيث ذكر خمس مرات في خمس آيات     
5

، نقتصر منها 

قَالُوا ادْعُ لَنَا َربََّك يُبَيِّْن لَنَا َما لَْونَُها قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل  ﴿:قال تعالى: منها على تلك التي تضمنت معاني الكناية

                                                             
 .93/77التحرير والتنوير، -3

، 33كريم، عبد القادر عبد هللا فتحي الحمداني، مقال منشور بمجلة أبحاث كلية التربية األساسية، جامعة الموصل، بغداد، مج التدبيج في القرآن ال -9
 .2 3: ،  ص9ع

األخضر قالوا الناُر أربعةُ أصناٍف صنٌف ينكل وال يشرب وهي ناُر الدنيا وصنٌف يشرب وال ينكل وهي ناُر الشجِر  ":نقل أبو السعود ما يلي -3

 أنواعٍ نوعٌ له ن
وٌر وصنٌف ينكل ويشرب وهي نار جهنم وصنٌف ال ينكُل وال يشرب وهي نار موسى عليه الصالة والسالم وقالوا أيضا هي أربعةُ

لسالم ونوعٌ له وإحراٌق وهي ناُر الدنيا ونوع ال نوَر له وال إحراَق وهي ناُر األأجار ونوعٌ له نوٌر بال إحراٍق وهي نار موسى عليه الصالة وا

 .7/359و  7/ تفسير أبي السعود، : ينظر". إحراٌق بال نور وهي ناُر جهنم

 .33الكهف،  - 

 .  3: م، ص3227، 9اللغة واللون، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، بيروت، ط -8

 .38/339التحرير والتنوير، - 

 .8/997تفسير أبي السعود،  -7

 .33المرسالت، ، و97الحديد، ، و93الزمر، ، و82الروم، و، 2 البقرة، :  هي على التوالي -5
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اُ  فَاقٌِع لَْونَُها تَسُرُّ النَّاِظِريَن﴾إِنََّها بََقَرةٌ َصْفرَ 
3

إذا نظرت  ...:" ما يلي في تفسير هذه اآلية الزمخشرينقل ، 

"والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه ،إليها خيل إليك أن أعاع الشمس يخرج من جلدها
9

 ،

فالنظر إلى هذه البقرة في جمال لونها األصفر أبيه عند جار هللا بشعاع الشمس المشرقة، وهو ما يبعث 

ويرى الطاهر بن عاأور أن اللون األصفر في البقرة هو ما حّسن  إدخال السرور على نفس الناظر،على 

إلى  (تسر )فلذلك أسند فعل حسن ألوان البقروهذا اللون من أ :"صورة النظر إليها وليس اللون وحده، يقول

"ضمير البقرة ال إلى ضمير اللون فال يقتضي أن لون األصفر مما يسر الناظرين مطلقا  
3
. 

بل هو دليل على صحة البقرة  البهجة والسرور على الناظر فحسب؛ وليس لون البقرة األصفر إلدخال     

وسالمتها من العيوب، فقد قررت أصول علم الطب البيطري أن خير األبقار وأفضلها، هو ما كان لونها 

"أديد الصفرة في صفا  فاقع، وأنه على قدر صفا  اللون وسالمة األسنان تكون صحة البقرة
 
. 

والفُقوعُ نصوُع  ":قال، (صفرا  )بـ( فاقع )ناقترافقد رّكز في تفسيره لآلية على  أبو السعودأما      

فرةِ وخلوُصها حمر قانئ وفي إسناده إلى كما يقال أسودُ حالك وأ ،فُر فاقعٌ ولذلك يؤكَّد به ويقال أص ،الصُّ

ال يخفى من فضل تنكيٍد كننه قيل صفراُ  أديدُ الُصفرِة  اللون مع كونِه من أحوال الملون لمالبسته به ما

"ُصفرتها
8
. 

ا  ﴿:ومن كنايات اللون األصفر في القرآن الدالة على الفنا  والزوال قوله عز وجل      َولَئِْن أَْرَسْلنَا ِريح 

ا لََظلُّوا ِمْن بَْعِدِه يَْكفُُروَن  ﴾فََرأَْوهُ ُمْصَفرًّ
 

: وقيل ألّن تلك صفرة حادثة،: مصفّرا: الوق ":الزمخشريقال ، 

"فرأوا السحاب مصفرا، ألنه إذا كان كذلك لم يمطر
7
ألصفر كناية وبذلك جّوز الزمخشري أن يكون ا ،

ز أْن يكوَن { ُمْصفَّرا   }":في قوله أبو السعود وهو ما أقّرهعن السحاب أو النبت،  بعد ُخضرتِه وقد ُجّوِ

ا  لم يُمطر وال ي ميُر للسَّحاِب ألنَّه إذا كان ُمصفرَّ "خفى بعدُهالضَّ
5
. 

اسم : والُمْصَفر ":إلى أن الوصف باالصفرار رهين الحال، يقول صاحب التحرير والتنوير وذهب     

حدثان لتصوير  (مصفرا   )ـ، فالتعبير ب، أي فرأوه يَصير أصفراعل مقتٍض الوصف بمعناه في الحالف

"فرأوه أصفر: االصفرار عليه دون أن يقال
2
. 

 

                                                             
 .2 البقرة،  -3

 .3/387الكشاف،  -9

 .3/883التحرير والتنوير، -3

، 3،ع ، مجشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانيةاأللوان ودالالتها في القرآن الكريم، سليمان بن علي الشعيلي، مقال منشور بمجلة جامعة ال - 

 .2 : م،  ص9777

 .3/333تفسير أبي السعود،  -8

 .83الروم،  - 

 . 5 /3الكشاف،  -7

 .8 /7تفسير أبي السعود،  -5

 .93/398التحرير والتنوير،  -2
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ْواَلِد اْعلَُموا أَنََّما اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَكُْم َوتََكاثٌُر فِي اأْلَْمَواِل َواأْلَ  ﴿:وفي قوله تعالى     

ا ا ثُمَّ يَكُوُن ُحَطام  ﴾َكَمثَِل َغْيٍث أَْعَجَب اْلكُفَّاَر نََباتُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَرًّ
3

ن إ ":عاأوربن  الطاهرقال ، 

 )وعطف في مقام التزهيد في متاع الدنيا، ، وهذا هو األهم ت أعظم داللة على التهيّؤ للزوالاصفرار النبا

"ألن اصفرار النبت مقارب ليبسه ،بالفا  (فتراه مصفرا  
9

 }:، قالالسعود وقريب منه ما ورد عند أبي، 

ا  وإنما لم يقْل فيصفرُّ إيذانا  بننَّ اصفراَرهُ مقارٌن  وقُرئيتَهُ ناضرا  ُمونِقا  بعدَ ما رأ{ فَتََراهُ ُمْصَفّرا   ُمصفارَّ

"لجفافِه وإنما المترتُب عليه رؤيتُه كذلكَ 
3
. 

ه تسويحيل االصفرار في اآلية السابقة على اإلفساد والدمار والفنا ، ألن اصفرار النبات إيذان بيب     

 وألوانه وأأكاله هيئاته كل في بالزرع الموت المرتبط عن كناية اآلية في األصفر اللون جا  وقد ":وزواله

"الموت الجمالي إلى تشكيلها في الحياة ذروة من تحوله بعد
 
. 

 :الكناية باللون األزرق

وِر َونَْحُشُر  يَْوَم يُنفَُخ فِي ﴿:تعالىذكر اللون األزرق في القرآن الكريم مرة واحدة، وذلك في قوله       الصُّ

﴾اْلُمْجِرِميَن يَْوِمئٍِذ ُزْرقا  
8

قيل في  :"، قالقولين من خالل إيراد الزرقة في اآلية الكريمة الزمخشريفّسر ، 

أن الزرقة أبغض أي  من ألوان العيون إلى العرب ألّن الروم أعداؤهم وهم زرق : أحدهما الزرق قوالن؛

أّن المراد العمى، : والثاني الكبد، أصهب السبال، أزرق العين، أسود :العيون ولذلك قالوا في صفة العدوّ 

"ألّن حدقة من يذهب نور بصره تزراقّ 
 
. 

الكناية باللون األزرق صفة تحطّ من قدر أعدا  العرب الذين يُنعتون  جا ت: بالنظر إلى التفسير األول     

بزرقة أعينهم، أما التفسير الثاني فيجعل من الكناية باللون األزرق إأارة إلى العمى الناتج عن زرقة حدقة 

حاَل  أي{ ُزْرقا   }ويُحَشر المجرمون ":كراهية العرب للون األزرق فقال وقد عبّر أبو السعود عنين، الع

رقةَ أسوأُ ألواِن العين وأبغُضها إلى  ،كونهم ُزْرَق العيون "العربوإنما جعلوا كذلك ألن الزُّ
7
. 

رقة،جمع أزرق: والزرق:" وقال الطاهر بن عاأور      لون كلون السما  : زرقةوال ، وهو الذي لونه الزُّ

وظاهر الكالم أن  ،أصابه حرُق نارٍ نه يشبه لون ما ، وهو في جلد اإلنسان قبيح المنظر ألإثر الغروب

يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ﴾ ﴿:الزرقة لون أجسادهم فيكون بمنزلة قوله
5

المراد لون عيونهم، : ، وقيل

                                                             
 .97الحديد،  -3

 .78 /97المصدر نفسه،  -9

 .5/937تفسير أبي السعود،  -3

 .377: ، صالتدبيج في القرآن الكريم، عبد القادر عبد هللا فتحي الحمداني، مقال مذكور - 

 .379طه،  -8

 .3/57الكشاف،  - 

 .3 / تفسير أبي السعود،  -7

 . 37آل عمران،  -5
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زرقة العين ألنّه لون  واألظهر على هذا المعنى أن يراد أدّة ،مكروهة عند العربألّن زرقة العين : فقيل

فيكون كقول بّشار، غير معتاد
3
: 

للللللللللللللللل  وللبخيلللللللللللللللل علللللللللللللللل  أموالللللللللللللللل  ع 

 

"ُزْرق العُيلللللللللون عليهلللللللللا أْوُجللللللللل   سُلللللللللودُ  
2
  

 

وهي جمع مفرده ( ُزْرق )و اهتمامه بالبنية الصرفية لكلمةإن الالفت في تفسير الطاهر بن عاأور ه     

، (زرقا )تعالىح التعبير الكنائي في قوله كما أأار إلى ذلك، باإلضافة إلى حرصه على توضي( أزرق)

يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ﴾  ﴿:ساد، وهو إذ يستشهد بقوله تعالىالذي يدل عنده على زرقة لون األج

يصّور وجوه الكافرين عند الحشر وما ، فإنه يجعل اللونين األزرق واألسود في مقام كنائي واحد [اآلية]

ثم استشهد صاحب التحرير والتنوير على ما ذهب  اليوم، وف ورهبة من أدة أهوال ذلكسيصيبهم من خ

سيرا على نهج ابن عباس رضي هللا عنهما في استشهاده زرقة العيون ببيت لبشار بن برد إليه في تفسير 

وال يخفى أن الطاهر بن عاأور هو من أعر بشار بن برد في نفسه، على القرآن بالشعر، وإظهارا لقيمة 

حقّق ديوان الشاعر بشار، واستشهاده به في تفسيره يدل على تنوع مجاالت اأتغاله ضمن نسق محدد 

 . المعالم واضح المسالك

 

 :الخاتمة

 :ةاآلتيالخالصة التركيبية خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج نوجزها في      

ومن فهوم اللغوي إلى المصطلح البالغي، تدرجت الكناية في دراسات اللغويين والبالغيين من الم -

 .مالحظات مبثوثة متفرقة إلى أبواب مخصصة للتعريف بها وبنقسامها

إن معظم الدراسات اللغوية التي تناولت الكناية كانت منصبة على تضمينها معنى الستر واإلخفا   -

وهو ما أسفرت عنه دراسات أبي عبيد القاسم بن سالم وأبي  وجعلها بديال للمعنى األصلي للفظ،

نظرات ثاقبة وإأارات بالغية المعة بخصوص  والمبّرد م األدبا  وعلى رأسهم الجاحظوقد قدّ  ..عبيدة

 ضة عن فاحش الكالم بننيق العبارة،األغراض التي توظف فيها الكناية مثل التلطيف والتنويه واالستعا

وهذا صريح إذا كثر استعمالها وتداولها، إليه الجاحظ بلوغ الكناية عنده مبلغ التومن أعمق ما توّصل 

 .ملمح هام يربط الكناية بمنحاها التواصلي

قدامة بن جعفر بتقسيمات الكناية وأبوابها بقدر ما تناولها بدراسة بالغية مؤسسة على فهم لم ينشغل  -

لى معنى رديف للفظ غيره ناه أو اللفظ الذي يدل عثاقب للعالقة القائمة بين اللفظ الدال على غير مع

                                                             
دار السالم للطباعة  -، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس( -3)دمحم الطاهر بن عاأور: ، جمع وتحقيق وأرح(ه5 3)ديوان بشار بن برد  -3

تشويه وتوسيم بالشر ألن ( زرق العيون )وقوله ":ومما ورد في أرح البيت .3/393 م، 9775-ه92 3، 3والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، ط

 ".وزرقة العين ال تناسب السمرة، وكانت العرب تكره زرقة العين وتستبشعها فهي من مالمح الشر عندهم ،العرب كانوا سمر الوجوه

 . 37/ 3التحرير والتنوير،  -9
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وقد  وتابع له، وهو ما اصطلح عليه باإلرداف وإن كان يقصد به الكناية، إذ كالهما عنده بمعنى واحد،

انصب اهتمامه على تحليل النصوص الشعرية التي تضمنت مختلف المعاني الكنائية بيان مواضع 

 .من حيث الجودة والردا ة الكناية في هذه النصوص والحكم عليها

لم تبلغ الكناية مرحلة النضج في الدراسات البالغية إال مع عبد القاهر الجرجاني الذي توّسع في  -

تعريفها وتحليل أواهدها، وتوّصل إلى أن فهم الكناية يكون عن طريق المعاني المدركة بالعقل 

 .وليس باالكتفا  بظاهر اللفظ أو بسطح التعبير ،والتدبر والبحث في ما ورا  العبارة من دالالت عميقة

دالالت  القرآن الكريملأللوان في أن  وتحليلها يستشف من دراسة اآليات المتضمنة للكنايات اللونية -

فاألبيض قد يدل في التعبير الكنائي على سعادة : الذي ترد فيه والمعنى الذي تؤديهمختلفة وفقا للسياق 

مثلما تدل الكناية باللون األسود على سواد صحيفة  ،وبياض صحائفهمالمؤمنين وإأراق وجوههم 

وربما دلّت الكناية باألبيض على اإلصابة بالعمى الشديد من هول ما يلقاه من عذاب، الكافر وكربه 

 .كما في ابيضاض العينين

الشجر  )ياته كما ورد في التعبير القرآنيرطوبة النبات وحإلى  األخضروتشير الكناية باللون  -

ويلبسون  )هللا تعالى لهم على صالح أعمالهم، وقد يكنّى به عن لباس أهل الجنة مكافنة من (األخضر

 (.ثيابا خضرا

ويعد اللون األصفر أكثر األلوان ذكرا في القرآن، ومن دالالته الكنائية إدخال السرور إلى نفس الناظر  -

ا فََرأَْوهُ  )بالفنا  والزوال اإيذان آخر، كما يرد في سياق (بقرة صفرا  فاقع لونها) َولَئِْن أَْرَسْلنَا ِريح 

ا  (.ُمْصفَرًّ

فالروم كانوا  )ر عن مالمح الشر عند أعدا  العربوتنتي الكناية باللون األزرق في القرآن للتعبي -

وعلى العمى الناتج عن زرقة حدقة العين، ، وقد تشير الكناية باألزرق على (يوصفون بزرقة العيون

رقةَ أسوأُ ألواِن العين وأبغُضها عندهم العموم  .فقد أثر عن العرب استبشاعهم للون األزرق ألن الزُّ

 .والتحليل ضمن البالغة القرآنية إن الكناية اللونية من المباحث التي لم تستوف حقها من الدراسة -

اهرتي الكناية واللون في القرآن واستثارة الباحث للكشف عن بحث في اجتماع ظموتكمن أهمية هذا ال -

كيفيات تمازجهما داخل السياقات التي تحدد المراد بهما وتكشف عن المعاني المتوخاة في تعبير قرآني 

نسانية بالغي دقيق يستجلي أغراض الوعد والوعيد والنما  والزوال ويصف مختلف األوضاع اإل

إن الكناية اللونية في القرآن تثير االستجابة النفسية وتحرك خوالج الذات  باختالف الطبائع البشرية،

 .والوجدان

 -األسود-األبيض )نلوان مختلفةبفيها  كنيمجموعة من اآليات التي تضمن القرآن الكريم تبيّن إذن أن      

عليه من السمات ، وتبرز قيمة اللون في التعبير الكنائي الذي يضفي ..( -األزرق -األصفر -األخضر

إن األلوان في القرآن الكريم جا ت لتحقق موصوفات معينة لها الغية ما يجعله موضوع سؤال وتفكر، الب
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استخدام التعبير الكنائي لبلوغ  فيوتتجلى بالغة األلوان في القرآن وتها التنثيرية في القيم الروحية، ق

ويظل التعبير الكنائي باأللوان في القرآن محط نظر التنمل، بالترّوي والمعاني التي ال يتوصل إليها إال 

 .وتدبر في مسيس الحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة والتحليل

 :المصادر والمراجع الئحة

 . القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم *

بن دمحم بن مصطفى، دار إحيا   ، أبو السعود العمادي دمحم(تفسير أبي السعود )السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرأاد العقل *

 .ت.ط، د.التراث العربي ، بيروت، د

شارقة للعلوم الشرعية األلوان ودالالتها في القرآن الكريم، سليمان بن علي الشعيلي، مقال منشور بمجلة جامعة ال *

 .م9777، 3ع ، ، مجواإلنسانية

 .م3257، 3للتراث، ط المنمونعبد المجيد قطامش، دار : األمثال، أبو عبيد القاسم بن سالم، حققه وعلّق عليه وقدّم له *

، 3كتاب البرصان والعرجان والعميان والُحوالن، الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط *

 .م3227 -ه 37 3

-ه 3 3، 3، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط(9-3)من بن َحبَنََّكة الميداني البالغة العربية، عبد الرح *

 .م 322

 .م 322 -هـ  3 3ط، .البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، د *

أنموذجا، عبد الرحمان إكيدر، مجلة جذور،  التنويل االستداللي في الصورة الفنية عند عبد القاهر الجرجاني، الكناية *

 .م 973-ه38 3، ذو الحجة 35النادي األدبي الثقافي بجدة، ع 

، دمحم الطاهر بن عاأور (، من تفسير الكتاب المجيدر المعنى السديد، وتنوير العقل الجديدتحري )التحرير والتنوير* 

 .م3227 ط،.، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، د(37-3)التونسي 

التدبيج في القرآن الكريم، عبد القادر عبد هللا فتحي الحمداني، مقال منشور بمجلة أبحاث كلية التربية األساسية، جامعة  *

 .9، ع33الموصل، بغداد، مج 

، عبد هللا بن عبد المحسن التركي، دار (ه337)، أبو جعفر الطبري (تفسير الطبري )جامع البيان عن تنويل آي القرآن *

 .م9773-ه99 3، 3هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، مصر، ط

 . م 322 -هـ  3 3ط، .كتاب الحيوان، الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، د *

دار المدني بجدة،  -ر الجرجاني، قرأه وعلق عليه محمود دمحم أاكر، مطبعة المدني بالقاهرة دالئل اإلعجاز، عبد القاه *

 .م3229، 3ط

 -، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس( -3)دمحم الطاهر بن عاأور: ، جمع وتحقيق وأرح(ه5 3 )ديوان بشار بن برد *

 .م9775-ه92 3، 3دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، ط

 .م3223 -ه 33 3، 3رسائل الجاحظ، الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط *

، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ( -3)، الجوهري (تاج اللغة وصحاح العربية )الصحاح *

 . م3257،  ط

، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، (5-3 )الخليل بن أحمد الفراهيدي كتاب العين، *

 .ت.ط، د.مصر، د
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 )قيق وأرح عبد السالم دمحم هارونتح( 8-3 )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ،([هــ357)كتاب سيبويه  ]الكتاب *

 .م3277ط، .ة، د، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهر(م3255ت

، دار الكتاب (ه835 )وجوه التنويل، جار هللا الزمخشريالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في  *

 .ه77 3، 3العربي، بيروت، ط

، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، النبوي الشريف فيه، دمحم جابر فياض نظم النثر وأثر الحديث: ويليهالكناية،  *

 م3252-ه72 3، 3ط

، عارضه بنصوله وعلق عليه دمحم أبو الفضل إبراهيم ( -3 )أبو العباس دمحم بن يزيد المبرد الكامل في اللغة واألدب، *

 .م3227، 3والسيد أحاتة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

 . م3227، 3، دار صادر، بيروت، ط(38 -3 )،(هـ733 )ب، جمال الدين بن منظور األنصاريلسان العر *

 .م3227، 9اللغة واللون، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، بيروت، ط *

 .ه3353ط، .مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق دمحم فواد سزگين، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، د *
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 العدول واالختيار بين البالغة واألسلوبية

 

 

 كوثر الشفيع أحمد دمحم أحمد. د

 خميس مشيط /كلية العلوم واآلداب /جامعة الملك خالد

 تخصص البالغة والنقد /أستاذ مساعد/ قسم اللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص البحث

ً في البحث البالغي      ويؤكد المستوى  ،العدول قيمة تعبيرية ومنبه أسلوبي باعتباره محوراً رئيسا

 .باري واإلبداعي في األداء اللغوياإلخ

األسلوبيون إلى حيث نظر  ،النمط المألوف من أهم مباحث األسلوبية والعدول واالنحراف عن     

ي يعتمد على الذ والثاني المستوى اإلبداعي، ستواها المثالي في األداء العاديم: األول، مستويين من اللغة

 .اختراق هذه المثالية

 ،واإلطناب ،واإليجاز ،والذكر ،والحذف ،والتأخير ،كالتقديم :وتمثل العدول في جميع مباحث المعاني     

 .والوصل ،والفصل ،والمساواة
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ً عن النمط المألوف العدول في الحروف ومن مباحث البالغة التي تعد        وتبادل  ،عدوالً وخروجا

 .وف الوظائف التعبيرية فيما بينهاالحر

 ،وامتدت مسألة العدول في استعمال الحروف في مباحث النحو إلى خارج حدود العطف والجر     

وعدم  ،ملمن ذلك في خلق صالت متجددة في صياغة الج اإلفادةوتتبعها بعض البالغيين محاولين 

 .لوظيفية الجاهزة لتلك الحروفاالكتفاء بالصور ا

، انتقال الكالم من أسلوب إلى آخر ه طاقة تعبيرية تتمثل فيالعدول أيضا في االلتفات بوصف ويتمثل     

إِيَّاك   ن ْعبُدُ  إِيَّاك  ﴿ :ومنه قوله تعالى ﴾ن ْست ِعينُ  و 
 
 .فعدل عن الغائب إلى الخطاب ،

 

 

 

 

Abstract 

Reverse expressive value and alarm my style as a hub of research at the 

rhetorical level confirms the news and creative in the linguistic performance. 

And reverse the deviation of the most unusual Investigation stylistic pattern 

where the view Aloslobion to two levels o 

language : first, the ideal level of performance in the ordinary , and the second -

level creative 

Which depends on penetrating this idea . 

The reverse in all meanings Investigation Kaltkadim delays , deletions and male 

and conciseness and redundancy , equality and separation interfaces . 

Investigation and rhetoric which is Tla and a departure from the familiar pattern 

reversed in the letters and the exchange of letters between them expressive jobs . 

The issue of reverse spread in the use of the letters in the Investigation as to 

outside the borders of kindness and traction followed by some Albulageyen 

trying to benefit from it in the creation of a renewed links in the formulation of 

the sentences, not just functional images ready for those letters. 

                                                             
 .5: سورة الفاتحة -  
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The reverse is also paying attention as the graphical power is the transmission of 

speech style to another, and from the verse (beware of worship and Thine aid we 

seek) adjusted the absent for the speech. 
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 المقدمة

ى المبعوث رحمة للعالمين دمحم بن عبد هللا وعلى آله  وصحبه سلم علأوأصلي و ،الحمد هلل رب العالمين     

 .أجمعين

الوقوف على أوجه االتفاق بين ، وبيان مفهوم العدول وأهم مباحث البالغة التي تمثلهإلى ف البحثيهد     

االبتعاد عن النظرة الشكلية المعيارية التي اتسمت ، والعلمينهذين البالغة واألسلوبية من خالل  مباحث 

 .عربية القديمة في نظرتها لإلبداعبها البالغة ال

، وقد لحديثةمعيارية وشكلية البالغة القديمة في مقابل وصفية األسلوبية افي  مشكلة البحثوتتمثل      

االختيار بين : ، المبحث األولثالثة مباحث، كما جاءت خطة البحث في المنهج  الوصفياستخدم لذلك 

أنواع العدول في مباحث البالغة : ، والمبحث الثالثمفهوم العدول :، والمبحث الثانيالبالغة واألسلوبية

 .وختمته بخاتمة تحتوي على أهم النتائج والتوصيات، العربية

دالئل اإلعجاز ، ومفتاح العلوم للسكاكي :لمصادر والمراجع التي استقيت منها مادة البحثومن أهم ا     

شوقي لالبالغة تطور وتاريخ و ،عبد الحكيم راضي، ونظرية اللغة في النقد العربي لعبد القاهر الجرجانيل

والكامل في اللغة واألدب ، التلخيص في علوم البالغة ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي، وضيف

 .موضوعات وقائمة المصادر والمراجعوألحقته بفهرست ال، لمبردل

 المبحث األول

 االختيار بين البالغة واألسلوبية

وهذه الثنائية فرعت مباحثها إلى  ،تقوم البالغة العربية القديمة على جدلية ثنائية بين الشكل والمضمون     

وما يتصل به من  ،وما يتصل به من تناول اللفظة المفردة ،أي البناء اللفظي اتجاهات منها ما يهتم بالشكل

 .يهتم بصلة اللفظ بمعناه أو ما هو في حكم الجملة ومنها مابناء يتناول الجملة، 

، ولم ليؤدوا بها ما استنبطوه من قواعدمن النماذج المطروحة أمامهم  وقد اتجه البالغيون إلى االختيار     

دتهم في لقاع بهم األمر إلى افتراض وجود نموذج، وربما وصل لهم في هذا المجال استقراء دقيق يكن

التي   الخاصيةنص يحمل  ، أو ربما حاولوا صناعةالوجود الحقيقي له نص من النصوص إذا أعوزهم

 .قاعدتهم يريدون االستشهاد بها على

ي تساند األحكام البالغية والنقدية، والتي كانت فأصبحت البالغة تصدر عن مجموعة من القواعد الت     

 .تعتمد كثيرا على العرف والتقاليد السائدة في النماذج السابقة، أو التي تخيل البالغيون وجودها فيها

لقاهر الجرجاني بداية لتحرك صحيح نحو نظرية لغوية في فهم وقد كان كتاب دالئل اإلعجاز لعبد ا     

د على اعتموب في ذاته من خالل مفهوم النظم، وهو مفهوم على دراسة األسل ، والتركيزالنص األدبي

 .باللفظ المنطوق والكالم النفسيالتركيب اللغوي الذي يتصل 
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بما  بها العالقة بين األسلوب والمعنى، وصلة هذا األسلوبوقد مثلت البالغة في كثير من جوان     

سمات تراكيب الكالم في الذي يختص بتتبع  ،علم المعانيتتعرض له الجملة هو الذي يدخل تحت ما سمي ب

 .لمقتضى الحالازا عن الخطأ في مطابقة الكالم بها من االستحسان وغيره احتراإلفادة، وما يتصل 

يبية، ثم المتلقي  ه مصدر هذه الخواص التركالمبدع بوصف: ة التركيب منظور إليها من جانبينوخاصي     

واإلخباري ، اإلبداعيتأتي الرسالة بشقيهاوبين هذين  الطرفين ، بعملية الفهم والمعرفة من خالل قيامه
 
 . 

، التردد في قبوله أو إنكاره كلية يدور بين احتماالت ثالثة، هي خلو الذهن عن الحكم أوفالكالم      

تقدم الكالم خاليا من تي الية في كل حالة باستخدام األدوات اللغوية، والصياغة تأخذ خواصها التركيب

 .أو مؤكدا مراعاة لمقتضى الحال التوكيد

ى بالتغيير في الصياغة ، تتأتمجرد اإلخبار إلى أهداف جماليةبتجاوزه ويختص المستوى اإلبداعي      

ففي  ،، وبتقييده أو إطالقه، وبتقديمه أو تأخيرهبتعريفه أو تنكيرهو والتركيب بترك المسند إليه أو ذكره،

 .ذه الصياغة تأتي اإلفادة اللطيفةمثل ه

الصياغة وجزئياتها بحيث يكون  ن  اللمحات األسلوبية التي اهتم بها البالغيون امتداد المقام إلىوم     

 .لكل كلمة مع صاحبتها مقام، ولكل حد ينتهي إليه الكالم مقام

بما بين هذه الجزئيات من  ط المعنى بجزئيات التركيب ومواطن استعمالها، كما يرتبطوبهذا يرتب     

، أو ينحط في ذلك تفع الكالم في باب الحسن والقبولهذا األساس ير وعلى عالقات خلقها هذا المقام،

 .لوروده على االعتبارات غير المناسبة

البيان تتناول الدالالت اإلفرادية، فإن  ، ومباحث الت المركبةوإذا كانت مباحث المعاني تتناول الدال     

 .تأليفه مع غيره من ألفاظ وفقألقاب  تتناول جوهر اللفظ وما يحمله من ث البديعمباح

ستوى السطحي الذي يختص بالناحية المحسوسة من الم أحدهما: وتدور مباحث البديع في مستويين     

 .والسجع واالزدواج كالجناس، التي تظهر من اللسان ثم تمر إلى السامع عبر أذنه النطق

، وهو الذي يتصل أو ما يمكن تسميته بالنطق الفكري، في المستوى األعمق يتمثلوالمستوى اآلخر      

 .بالفصاحة المعنوية كالطباق والمقابلة والتورية

مة بالغية مبحث اإليجاز من قي ا فيهام ومن مباحث المعاني التي يعد عدولها عن النمط المألوف أساس     

الك بأن يكون حدها ابن م عن أصل مفترض، هو المساواة التي ممثلين لعدول كانا واإلطناب، من حيث

زائدا عليه بمثل االعتراض والتتميم  عنه بحذف لالختصار، والمعناه، ال ناقصا لفظ الكالم بمقدار 

والتكرار
 
.  

                                                             
، وقد أدرك السكاكي هذين الشقين، وإن كان إدراكا محكوما 4- م، ص 666 ، 6الشايب، أحمد، األسلوب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط -  

 .بمنطقيته الصارمة
 .54 م، ص4 6 العلوي، الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، القاهرة، المقطف،  -  
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كالم بأقل من عبارة متعارف األوساط، أو مما يليق به حال ويعرف اإليجاز  بأنه  أداء  المقصود من ال     

، األوساط واإلطناب هو أداء المقصود من الكالم بأكثر من عبارة متعارف ،المتكلم من التوسيع واالنبساط

ت إن قل  : يجعل للعبارات حداقرأه في المفتاح إذ وجد السكاكي ويبدو أن ابن مالك قد استنبط المساواة مما 

لكنه جرده من أي قيمة و ت إيجازا، وإن زادت عليه كانت إطنابا، فأعطى لهذا الحد اسم المساواة،انعنه ك

 . بالغية

االلتفات ومن ضمير إلى آخر،  االلتفات، وهو االنتقال مباحث المعاني التي تعتمد على العدولومن       

كاالنتقال من الغائب إلى من صيغة ألخرى، انتهاك هذا النسق بانتقال الكالم ظاهرة أسلوبية تعتمد على 

تبدو هكذا و، االلتفات ، إلى غير ذلك من أنواعأو من التكلم للخطاب ،أو من الخطاب للغائب ،الخطاب

 .واضح حتى عند المتقدمين من النحاة واللغويين عملية العدول ملحوظة بشكل

 :عندما علق على قول الشاعر عند المبرد االصطالحية في مثل ما نجدهثم يدخل االلتفات في حدوده      

 وأمتعنييييييييييييييل عليييييييييييييي  العشييييييييييييييا بوليييييييييييييييد 

 

 فأبيييييييين بخييييييييير منييييييييك  ييييييييا  ييييييييود حامييييييييدا 

 

ب إلى تترك مخاطبة الغائ، والعرب ، وترك تلك المخاطبةبأنه كان يتحدث عنه، ثم أقبل عليه يخاطبه

  .طبة الشاهد إلى مخاطبة الغائب، ومخامخاطبة الشاهد إلى المتكلم

على خاصية في الشتماله  ؛(المعاني )إلى( البديع) كي في نقله لمبحث االلتفات منبراعة السكا وتبدو     

وتوسيع دائرتها فيما  كما تتمثل براعته أيضا في إدراكه لعملية العدولمقتضى الحال، التركيب يراعي بها 

 :مثل به من قول امرئ القيس

 تطيييييييييييييييييييييييييياول ليلييييييييييييييييييييييييييك باألثمييييييييييييييييييييييييييد

 

 ونييييييييييييييييييام الخلييييييييييييييييييل ولييييييييييييييييييم ترقييييييييييييييييييد 

 

 ت وباتييييييييييييييييييين لييييييييييييييييييي  ليليييييييييييييييييييةوبيييييييييييييييييييا

 

 كليليييييييييييييييييييييية ذ  العييييييييييييييييييييييا ر األرمييييييييييييييييييييييد 

 

 وذلييييييييييييييييييك مييييييييييييييييييين نبيييييييييييييييييييأ جيييييييييييييييييييا نل

 

وخبرتييييييييييييييي  عييييييييييييييين أبيييييييييييييييل األسيييييييييييييييود 
 
 

 

بة لكالم سابق، وإنما بالنس لمتكلم، فالعدول هنا ليس بالنسبةفظاهر الحديث كان يقتضي البدء بلسان ا

 .الكالم، وبهذا يدخل التجريد في مجال االلتفات لألصل الذي يجب أن يكون عليه

، له يمكن أن يمتد إلى ألوان أخرى وإذا كان السكاكي قد مد االلتفات إلى التجريد فإن تعريف العلوي     

إلى  أو من معنى ،قال من أسلوب إلى آخرها قائمة على االنتعتراض واالستدراك والعكس بوصفمثل اال

معنى
 
. 

                                                             
 .68-66العلوم، بيروت، دار الكتب العلمية، ص السكاكي، مفتاح -  
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) اللتفات ضمنا يؤثر الحديث عن ولعل إدراك العلوي للعدول عن النسق اللغوي في التطابق جعله     

ألن الشجاعة تقتضي اإلقدام، وال شك في أن مخالفة النمط المألوف يمثل إقداما من ؛ (عربيةشجاعة ال

ومن قبله أدرك ابن األثير هذا المفهوم حتى أنه جعل االلتفات خالصة علم البيان، المتكلم
 
. 

 المبحث الثانل

 مفهوم العدول

، وتعد ظاهرة العدول من الظواهر المهمة في األسلوبية الحديثة ،عن المألوف العدول هو الخروج     

عن المألوف في التركيب،  فيما يحدثه من الدهشة والمفاجأة نتيجة خروج التعبيروتكمن أهمية العدول 

إلى  فت االنتباهأول من ل صدر عدل أي مال وجار، ولعل المسديم ، والعدولوالصورة واللغة والصياغة

بل  ر أنه لم يستعمله في كتابه آنذاكغي ،"األسلوب واألسلوبية "كان إحياء هذا المصطلح في كتابهمإ

 .ولم يثبت على مصطلح االنزياح طويال فرغب عنه إلى العدول ،آخر هو االنزياح ااستعمل مصطلح

 :العدول فل البالغة العربية

أن مصطلح ويرى بعض الدارسين  ،والبالغةكثيرا ما تردد مصطلح العدول في كتب النحو واللغة      

 .العدول هو أقرب ترجمة لمفهوم االنزياح

تكثير معنًى العدول عن ونحو من تكثير اللفظ ل ":، حيث قال(ابن جني) ولقد ورد مصطلح العدول عند     

معتاد لفظه
 
. 

: ، فقالاويل الشعريةيه األقعل واستعمل الفارابي الفعل عدل عندما تتكلم عن الخطيب الذي تغلب     

وإنما هو في الحقيقة قول شعري قد عدل به عن  ...فيستعمل المحاكاة أزيد مما شأن المحاكاة أن تستعمله

 .طريق الخطابة إلى طريق الشعر

اعلم أن الكالم الفصيح ينقسم إلى  :قول عبد القاهر الجرجانيوقد ورد استعمال مصطلح العدول في      

لنظم، وكل ما كان فيه على وقسم يعزى ذلك فيه إلى ا ،المزية والحسن فيه إلى اللفظقسم تعزى : قسمين

 .مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر الجملة

وأنها المزية والحسن في اللفظ  ،وهنا يشير عبد القاهر الجرجاني إلى مصطلح العدول بمعنى االنزياح     

معيار أوجبه النقاش الذي ضع معيار الصحة والصواب وهو نه يإودليل الشعرية في النص، ثم  ،والنظم

، فليس العدول أو االنزياح أو االنحراف والنقاد الحداثيين حول االنحراف األسلوبيين البنيويين دار بين

خروجا إلى الخطأ وخرقا لقواعد صحة الكالم
4
. 

                                                                                                                                                                                              
    ، ص العلوي، الطراز ، ج -  
  8 -8 أحمد الحوفي وبدوي طبانة، القاهرة، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية،  ص : ابن األثير، المثل السائر، تح -  
 5 4، ص ية، جدمحم علي النجار، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصر: ابن جني، الخصائص، تح -  
 6  م، ص 666 عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، شرح وتعليق دمحم عبد المنعم خفاجي، مطبعة القاهرة، القاهرة،  - 4
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إلى نه العدول عن الغيبة إ: حيث قال الرازي في تعريفه لاللتفات العدول عند الفخرلفظ  وقد ورد      

"عن التصريح باب من البالغةالعدول " :وأشار إليه السكاكي في  قوله ...الخطاب أو العكس
 
. 

، وحقيقته العدول عن ومن الكتابة قسم يقال له التتبيع" :وكذلك نجم الدين بن األثير الحلي في قوله     

لفظ ردفهاللفظ المراد به المعنى الخاص به إلى 
 
. 

من باب شجاعة  من المجاز كثير: فقال فيه( عربيةشجاعة ال )قد أورد ابن جني بابا كامال سماهو     

 .ذوف والزيادات والتقديم والتأخيرالعربية من المح

ألن االستعارة تكسر قواعد اللغة وتمنحها مجاالت أوسع  اضي الجرجاني التوسع باالستعارة؛وربط الق     

فبينما اهتم النحويون أن طريق البالغيين قد غاير طريق النحويين، ، ومعنى ذلك في التعبير عن المشاعر

لمستوى األداء العادي فإن البالغيين قد عدلوا عن هذه المثالية وأدركوا أن لغة األدب قد تتحول من النمط 

، ولذلك حرص هو معروف في النظام النحوي اللغة إلى صور منحرفة تقوم على خرق ما المألوف في

 أصل المعنى، أصل الكالم: ل قولهمعلى التذكير بالمستوى العادي للغة، والتنبيه له في مثالبالغيون دائما 

 .رعاية األصل

ألن مباحث علم المعاني ؛ معافي البالغة العربية أساسا لرعاية المستويين  نيويعد مبحث علم المعا     

وهي تقوم أساسا على العدول في اللغة وكانت وسيلة البالغيين في  ،يمتنع فيها إجراء الكالم على األصل

معظم هذه األبواب هو التقديم والتأخير والتنكير والتعريف والحذف والذكر الخ
 
. 

ورد عندهم  ، قدالشعر ، أمالنقد ، أمبالغةال من أهل النحو، أم اوهكذا نجد العرب القدامى سواء كانو     

لوه بمدلوله في الدراسات الحديثة، فقد تناولوا فيما بينهم الحديث عن الظاهرة  وإن لم يستعم ،العدول

 .وداللتها

 : وظيفة العدول

أدركت معظم  فقد، ومفهوم المفاجأة مرتبط بالمتلقي ،ة األساسية  للعدول في المفاجأة تتلخص الوظيف     

وتركز على العناصر التي من  عنهوأخذت تبحث ة األثر الفعال لعنصر المفاجأة، االتجاهات النقدية الحديث

 .من دهشة ومفاجأةحت درجة اإلبداع  بقدر ما يحققه وأصب ،أن تولد المفاجأة شأنها

، وقال شكري انتباه القارئ المألوف مقصود لجذب عن النمطأو االنحراف  يرى ريفاتير أن العدول     

تثير انتباهه حتى ال تفتر والكتابة الفنية تتطلب من الكاتب أن يفاجئ قارئه من حين إلى حين بعبارة : عياد

 .حماسته لمتابعة القراءة

 المبحث الثالث

 أنواع  العدول فل مباحث البالغة العربية

                                                             
   السكاكي،  مرجع سابق، ص -  
  6 ، ص ابن األثير، مرجع سابق، ج -  
 8  عبد القاهر الجرجاني، مرجع سابق، ص  -  
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المباحث ما يتمثل في رصد انحراف الكالم عن يدرك أن من أهم هذه متتبع لمباحث األسلوبية إن ال     

الصياغة، والذي يمكن بواسطته  فياالنتهاك الذي يحدث ( كوهين) قه المثالي المألوف، أو كما يقولنس

هو األسلوب ذاته، وما ذلك إال ألن األسلوبيين هذا االنتهاك ف على طبيعة األسلوب، وربما كان التعر

الذي  ثالي في األداء العادي والثاني مستواها اإلبداعيول مستواها الماأل: في مستويينإلى اللغة نظروا 

 .يعتمد على اختراق هذه المثالية وانتهاكها

كما يعتمد اللغة في تنسيق هذه  ،والمستوى العادي هو الذي يعتمد النحو التقعيدي في تشكيل عناصره     

ل به اللغويون ظهور مثالية اللغة في استخدامها الترابط بين ما يقول به النحاة وما يقو ، وثمرةالعناصر

هذه المثالية االفتراضية هي التي كانت تطبيقية واقعية، ولعل  من أنهاوهي مثالية افتراضية أكثر ، المألوف

 كتقسيم الكالم إلى اسم وفعل وحرف،في الدراسات النحوية واللغوية،  النظريةوراء كثير من المقوالت 

موا به من تحديد مكاني ألجزاء الجملة، يرتبط في معظم أحواله بالحركة اإلعرابية على باإلضافة إلى ما قا

وما يتبعها من ظهور واستتار كأساس في تشكيل هذه األواخرأواخر الكلمات، واعتماد نظرية العامل 
 
. 

النحاة واللغويون،  لمستوى العادي الذي قام على رعايتهالنظرة المثالية لهذه األمور وغيرها أكدت     

ه العامل األساسي في تأدية أصل المعنى، حتى وانتقل األمر منهم إلى البالغيين، فنظروا إلى النحو بوصف

، الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقاإن السكاكي يرى أن النحو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين 

   .ية عليها ليحترز بها عن الخطأ في التركيببمقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب وقوانين مبن

بما يرتبط بالعبارة ظاهرا  ( الكالم) جعلت النحاة يحددون معنىولعل النظرة المثالية لألداء هي التي      

القول بظاهر العبارة فهو ما أهمهم رعاية السالمة، وأما التقدير فهو جري منهم وراء هذه وتقديرا، فأما 

لها حفاظا على مثالية األداءالسالمة، ورعاية 
 
. 

، فإن البالغيين ساروا في اتجاه باحثهم على رعاية األداء المثاليمكان النحاة واللغويون قد أقاموا وإذا      

 .آخر، حيث أقاموا مباحثهم على أساس انتهاك هذه المثالية والعدول عنها في األداء الفني

من هذا المنطلق دارت مباحث المعاني في كثير من جوانبها حول العدول عن النمط المألوف على      

 .ائية في األسلوب، وهذا العدول يمثل الطاقات اإليحمفهوم أصحاب اللغة وتقاليدهم في صناعة الكالم وفق

أحوال اللفظ  لذي يعرف بهالسابقين فهو العلم اوتعريف علم المعاني يقوم أساسا على رعاية المستويين      

أما أبواب علم المعاني فيمتنع فيها إجراء الكالم على األصل، وهي ، العربي التي بها يطابق مقتضى الحال

وقد كانت وسيلة البالغيين في ، أبواب تقوم أساسا على العدول في اللغة عن مستوى استخدامها المألوف

 .م والتأخير، أم بالتعريف والتنكيربالتقدي ، أمبالحذف م، أمعظم هذه األبواب التقدير، سواء بالزيادة

                                                             
 .6 م، ص661 نظرية اللغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، عبد الحكيم راضي،  -  
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ومباحث المعاني عندما تعرض لدراسة المسند إليه في التعريف والتنكير تفترض وجود أصل مثالي      

، فإن هذا التعريف جاء مخالفا لألصل وهو التنكير، ومن تين، فإذا كان المسند إليه معرفاالحال لعكس كال

زة فنية ال تتوفر مع تنكيرهله ميهنا كانت 
 

 .وإذا جاء منكرا فإنه يخالف أصله التعريف، 

اعتمادا على ، ففي حالة حذف المسند إليه ومن أبواب المعاني التي تقوم على العدول الحذف والذكر     

أو لالحتراز عن العبث، ومن مباحث المعاني التي  ،أو لضيق المقام ،استحضار السامع  له ومعرفته به

التي هي بمثابة منبهات فنية يعمد إليها المبدع ليخلق صورة فنية  ،يتمثل فيها العدول التقديم والتأخير

متميزة
 
.  

، وهذه تضى للعدول عنه إال ألغراض محددةأن أصله التقديم وال مق المسند إليه يرون الحديث عنففي      

تدور حول تخطي الرتب المحفوظة في القواعد النحوية من تقديم المبتدأ على الخبر، أو الفعل  الحاالت

، والموصوف على الصفةاعل، أو تقديم الموصول على الصلةعلى الف
 
. *  

، فإن البالغيين ممثلة لمثالية األداء في التركيب المألوفها تمون بمسألة الرتبة بوصففإذا كان النحاة يه     

يهتمون في مباحثهم بهذه الرتب إال بالمقدار الذي يساعد على تحديد كمية العدول وكيفيته، وهو عدول  ال

 .يتم من خالل عوامل نفسية تكتنف عملية التخاطب، كتشويق السامع، أو التفاؤل أو التلذذ

، وتقدم ده الفعلسند إليه المضمر على مسنعملية العدول في تحليله لحالتي تقدم المويوضح السكاكي      

 .المبتدأ النكرة على فعله إلفادة التخصيص

ه عدوال ، إلفادة االختصاص بوصف(أنت عرفت) و، (أنا عرفت) المسند إليه المضمرومن أمثلة تقديم      

عن فعلهما ( أنت) و( أنا) ط افتراضي يعتمد على تأخر الضميرعن النمط المألوف في اللغة، وهو نم

 .(وعرفت أنت ،أنا عرفت) فيكون األصل

واألصل ( رجل جاء) يص أيضا في قولناعن النمط المألوف إلفادة التخصوفي االبتداء بالنكرة خروج      

جاء رجل
4
. 

ت       البالغيين إلى دراسة أنماط من التعبير تقوم أساسا على العدول عن ومسألة االختصاص هذه جر 

وما خرج عن هذا اإلطار العقلي يمثل عدوال  ،عقالنية األداءالصياغة العادية المألوفة التي تعتمد على 

( زيدا ضربت) م المفعول به على الفعل في قولنايأتي االختصاص في معظمها كتقدي ،ألغراض بالغية

(ضربت زيدا) للتخصيص، ألن األصل
5
.  

                                                             
 86السكاكي، مرجع سابق، ص  -  

 
 64المرجع السابق، ص  -  
 .45، ص4م، ج654 الزمخشري، الكشاف، المكتبة التجارية، القاهرة،  -  
 64السكاكي، مرجع سابق،  -  
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 وتقدم الجارنفسه،  للغرض( زيد قائم) ، واألصل(قائم زيد) تقدم الخبر على المبتدأ في قولناو     

ِ  إِل ى أ ال   ﴿"كقوله تعالى والمجرور على الفعل ﴾اأْلُُمورُ  ت ِصيرُ  ّللاَّ
 
فالمعنى أن هللا تعالى مختص بصيرورة  ،

إلفادة االختصاص أيضا أي ( جاء ضاحكا زيد) ، وتقدم الحال على ذي الحال مثلاألمور إليه دون غيره

 .من سائر الصفاتيفيد مجيئه على هذه الصفة دون غيرها 

 :تتمثل فيما صرح به عبد القاهر الجرجاني بأن التقديم على وجهين وعملية العدول     

أي  ،على نية التأخير وذلك يتمثل في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليهتقديم : األول

تقديم الخبر على المبتدأ والمفعول  مثل ،وال ينقل لحكم آخر ،يظل الحكم اإلعرابي كما لو كان قبل التقديم

لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا خبر مبتدأ مرفوع وكون ذلك مفعوال  ؛ ألنهمابه على الفاعل

 .ومنصوبا

بأن تعمد السمين يحتمل كل واحد  ،علي نية التأخير فينقل الشيء فيه من حكم آلخرتقديم ليس : الثاني

(دالمنطلق زي) وتارة ،(زيد المنطلق )، مثالخر خبرا لهمنهما أن يكون مبتدأ واآل
 
. 

 :من بالغة العدول

، حظ الزمخشري أن العدول من أسلوب إلى أسلوب فيه إيقاظ للسامعوفي التعليل لبالغة االلتفات يل     

له   تنشيطاما مل من أسلوب فينقله إلى أسلوب آخر وتطرية له بنقله من خطاب إلى آخر، ألن  السامع  رب

 .في االستماع واستمالة له في اإلصغاء

إلى االنتقال من ضمير الواحد إلى ضمير قولة التطابق في العدد يمد بعض البالغيين االلتفات وفوق م     

بمعنى الذي( كمن وما) ، إذا كانا عائدين إلى المبهمالجمع
 
. 

ما جاز أن يؤتى بعده بضمير منه بالمفرد إنه إذا ابتدئ: ري وغيرهما قالوافابن عطية والزمخش     

ِمن   ﴿:، ومن ذلك قوله تعالىيجوز اإلتيان بضمير المفرد بعده بضمير الجمع ال الجمع، وإذا ابتدئ  النَّاِس  و 

ن نَّا ي قُولُ  م  ِ  آم  ِباْلي ْومِ  بِاّللَّ ا اآْلِخرِ  و  م  ﴾بُِمْؤِمنِين   هُم و 
4
. 

ن االلتفات والذي يعد من العدول االنتقال من وم، وأتى بعده بضمائر الجمع (يقول) أفرد الضمير في     

، ومن مخاطبة الجمع إلى مخاطبة الواحد وإلى خاطبة االثنين وإلى مخاطبة الجمعالواحد إلى ممخاطبة 

المبدع يرية التي يعمد إليها بنوعا من الطاقة التعهذا االنتهاك والخروج عن المألوف  ويعد، مخاطبة االثنين

 .طرية وتنشيط ذهن السامعلت

                                                             
  5: الشورى -  
 .86 م، ص664 ، الشركة المصرية العالمية للنشر،  عبد المطلب، دمحم، البالغة واألسلوبية، ط -  
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ن النَّاِس  ف ِمن  ﴿ :عالىلى الجمع قوله تومن االنتقال من المفرد إ      بَّن ا ي قُولُ  م  ا الدُّْني ا فِي آتِن ا ر  م   فِي ل هُ  و 

ةِ  ق   ِمنْ  اآْلِخر  ال  ﴾خ 
 

 ،(آتناربنا ) :م جاء بعده بضمير الجمع في قولهمفردا ث( يقول) ، فقد أتى بالضمير في

ا﴿ :ء بضمير المفرد بعدهما في قولهثم جا م  ةِ  فِي ل هُ  و  ق   ِمنْ  اآْلِخر  ال  ﴾خ 
 
.  

وعن الفعل الماضي  العدول عن الفعل المستقبل إلى األمرلتفات والذي يعد من العدول أيضا ومن اال     

ا هُودُ  ي ا ق الُوا﴿ :المستقبل إلى األمر قوله تعالى ومن العدول عن، إلى فعل األمر ا ِبب ي ِن ة   ِجئْت ن ا م  م   ن ْحنُ  و 

تِن ا بِت اِرِكي ا ق ْوِلك   ع ن آِله  م  اك   ِإالَّ  نَّقُولُ  إِن ،بُِمْؤِمنِين   ل ك   ن ْحنُ  و  تِن ا ب ْعضُ  اْعت ر   ّللاَّ   أُْشِهدُ  إِن ِي ق ال   ۗ  بِسُوء   آِله 

دُو اْشه  ا ب ِريء   أ ن ِيا و  مَّ ﴾ م ِ تُْشِركُون 
 

دُوا ّللاَّ   أُْشِهدُ  ):، قال اْشه   )بل إلى األمر ولم يقلفانتقل من المستق، (و 

(أْشِهدُكم
4
. 

ر قُلْ  ﴿:قوله تعالىومن العدول عن الماضي إلى األمر،       ب ِي أ م  ر  أ قِيُموا ِباْلِقْسطِ  َ   كُل ِ  ِعند   ُوُجوه كُمْ  و 

ْسِجد   ادْعُوهُ  م  ين   ل هُ  ُمْخِلِصين   و  ا ۗ  الد ِ ﴾ت عُودُون   ب د أ كُمْ  ك م 
5

أمر ربي بالقسط وبإقامة : وكان تقدير الكالم، 

 .وجوهكم عند كل مسجد فعدل عن ذلك إلى فعل األمر

ُ ﴿ :ومنه قوله تعالى، ، وعن المستقبل بالماضيالفعل الماضي بالمستقبلومن العدول اإلخبار عن       ّللاَّ  و 

ي اح   أ ْرس ل   الَِّذي ابًا ف تُثِيرُ  الر ِ ي ِت   ب ل د   إِل ى   ف سُْقن اهُ  س ح  ا ب ْعد   اأْل ْرض   بِهِ  ف أ ْحي ْين ا مَّ ْوتِه  ِلك   م  ﴾النُّشُورُ  ك ذ  
6
. 

ي ْوم  ﴿ : له تعالى ومن اإلخبار بالماضي عن المستقبل قو      ن ف ف ِزع   الصُّورِ  فِي يُنف خُ  و  اتِ  فِي م  او  ن السَّم  م   و 

ن إِالَّ  اأْل ْرِض  فِي ُ  ش اء   م  كُل   ّللاَّ ﴾د اِخِرين   أ ت ْوهُ  و 
8

فعال بإحالل بعضها في األ ، ولم يكتف ابن األثير بالعدول

 إِنَّ ﴿ :قوله تعالى ، ومن ذلكمفعول، بل أضاف نمطا آخر يعدل فيه عن الفعل إلى اسم المحل البعض اآلخر

ِلك   فِي ي ةً  ذ   نْ  آل  اف   ل ِم  ةِ  ع ذ اب   خ  ِلك   اآْلِخر  ْجُموع  ي ْوم   ذ   ِلك   النَّاسُ  لَّهُ  مَّ ذ   ْشُهود   ي ْوم   و  ﴾مَّ
6

د عدل عن الفعل فق، 

معنى الجمع  لما فيه من الداللة على ثبات( مجموع) إلى اسم المفعول الذي هو( يجمع) المستقبل الذي هو

 .، وأنه الموصوف بهذه الصفةلليوم

العتماده على األدوات الرابطة، التي  الفصل والوصلومن مباحث المعاني التي تمثل العدول مبحث      

، من وظيفة نحوية إلى أمور وراء ذلكتي خرج بها البالغيون عما تؤديه يطلق عليها حروف المعاني وال

بين هذه األحرف ذات تأثير بالغ في الداللة، إذ ال يكتمل معناها إال بوجود  ومن هنا كانت عملية العدول

 .التركيب المتكامل

                                                             
 
 . : البقرة - 
 
 .8: البقرة - 
 
  3،  3: هود - 
 
 65  -64 ابن األثير، مرجع سابق، ص  - 
3
 .2 : األعراف - 
 
 .2: فاطر - 
 
 . 8: النمل - 
8
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توجب الترتيب ( الفاء )تفيد مطلق االشتراك والجمع في المعنى، و( الواو) ففي حروف العطف نجد أن     

تفيد التخيير أو التردد بين شيئين( أو) تفيد الترتيب مع التراخي و( ثم) مع التعقيب، و
 
. 

 

ظهر المراد منه، ، فيوبالمثل في حروف الجر حيث ال ينكشف معنى الحرف إال بعد وضعه في الجملة     

ل منهما، وكذلك الظرفية في يتحقق في الكلمة التي جاءت بعد ك( إلى) واالنتهاء بـ( من) فاالبتداء في

 .(على) واالستعالء في ( في )الحرف

خر ومن ذلك العطف الوارد في التعبيرية في العدول من حرف إلى  آ وتنبه البالغيون إلى اإلمكانات     

ْرءُ  ي ِفرُّ  ي ْوم  ﴿ :تعالىقوله  هِ ، أ ِخيهِ  ِمنْ  اْلم  أُم ِ أ ِبيهِ  و  اِحب تِهِ  ،و  ص  ب نِيهِ  و  ْنُهمْ  اْمِرئ   ِلكُل ِ ، و  ئِذ   م ِ ﴾يُْغنِيهِ  ش أْن   ي ْوم 
 

 ،

: ، إذ يجري العطف بين المتعاطفات هنا علىيكشف عن جانب خاص من بالغة النسقففي هذا العطف ما 

، وقد وضح ابن جزي الكلبي سر هذا الترتيب حيث من هول ذلك اليوم فاألقرباألحب فاألحب واألقرب 

 م في الحنو والشفقة، فبدأ باألقل، وختم باألكثر، ألنذكر فرار اإلنسان من أحبابه، ورتبهم على ترتيبه

 .النشغاله بنفسهما تقدم ذكره، وإنما يفر منهم اإلنسان أشد شفقة على بنيه من كل 

، فبدأ باألخ ثم (بل) ي في الرتبة أشرب واو العطف معنىري فلكي يصل إلى هذا الترقأما الزمخش     

، بل يفر من أخيه بل من أبويه: ب منه ثم بالصاحبة والبنين ألنهم أقرب وأحب، كأنه قالاألبوين ألنهما أقر

من صاحبته وبنيه
 
. 

، ففعل كما يقول ابن األثير كلي في المعنى رتغييوتأثير العدول من حرف إلى حرف يؤدي إلى      

عة برغم أن ظاهر إال بالفاء دون الواو، فإذا جاءت الواو تغير معنى المطاوالمطاوعة ال يعطف عليه 

ال  ﴿ :لى، ففي قوله تعاالفعل يدل عليها نْ  تُِطعْ  و  اتَّب ع   ِذْكِرن ا ع ن ق ْلب هُ  أ ْغف ْلن ا م  اهُ  و  ك ان   ه و  ﴾فُُرًطا أ ْمُرهُ  و 
4

 ،

ودعوته فأجاب، وال نقول  ،(أعطيته فأخذ) :؛ ألننا نقول(صادفناه غافال) إلى( أغفلنا قلبه) يتحول معنى

أعطيته وأخذ وال دعوته وأجاب
5
. 

عية في الخروج عن النمط المألوف في االستعمال ، والذي يمثل سمة إبداومن العدول في حروف الجر     

لكن إذا أريد ( فوق الحصان عال) ، و(على الغرفة) ، فنقوللالستعالء( على )و ،للوعاء( في )فقد علم أن

ن قُلْ ﴿ :، ومنه قوله تعالىاستعماله عدل فيه عن األولى ك في غير هذين الموضعين مما يشكلاستعمال ذل  م 

ن   ي ْرُزقُكُم اتِ  م ِ او  اأْل ْرِض  السَّم  ُ  قُلِ  و  إِنَّا ّللاَّ ل   فِي أ وْ  هُدًى ل ع ل ى   إِيَّاكُمْ  أ وْ  و  بِين   ض ال  ﴾مُّ
6

خولف في استعمال ، 

                                                             
   6 ،  ص دمحم، مرجع سابق. عبد المطلب -  
 
    -  : عبس - 
 4. م، ص  66 الشرقاوي، عفت، بالغة العطف في القرآن الكريم، بيروت، النهضة العربية،  -  
 
 .8 : الكهف - 
3
 .66 ،  ص دمحم، مرجع سابق. عبد المطلب - 
 .4 : سبأ - 6
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عل على ألن صاحب الحق كأنه مست ؛حرفي الجر في وعلى في هذه اآلية في الدخول على الحق والباطل

 .، وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظالمفرس جواد يركض به حيث شاء

ا﴿ :قوله تعالى( في) م إلى الحرفومن العدول من حرف الال      د ق اتُ  إِنَّم  اءِ  الصَّ س اِكينِ  ِلْلفُق ر  اْلم   و 

اْلع اِمِلين   ا و  لَّف ةِ  ع ل ْيه  اْلُمؤ  فِي قُلُوبُُهمْ  و  ق ابِ  و  اْلغ اِرِمين   الر ِ فِي و  ِ  س بِيلِ  و  اْبنِ  ّللاَّ ﴾السَّبِيلِ  و 
 

، عدل عن الالم إلى 

( في) عليهم ممن سبق ذكره بالالم، ألن التصدقالثالثة األخيرة لإليذان بأنهم أرسخ في استحقاق في ( في

كما يوضع الشيء في الوعاءلصدقات للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم ا
 
. 

: ، فإنه يجوزما بينها مع اختالف وظيفة كل حرفز تبادل الحروف العمل فيبل إننا نجد الخليل، يجي     

رت الواو بمنزلة الباء في المعنى، كما كانت في حيث صاشاة بدرهم، : بعت الشاء شاة ودرهم، وإنما يريد

في معنى مع( كل رجل وضيعته) :قولك
 
. 

 :ومنه في الشعر     

 إذا رضيييييييييييييييين عليييييييييييييييل  بنيييييييييييييييل قشيييييييييييييييير

 

 لعميييييييييييييييييييير   أع بنييييييييييييييييييييل رضييييييييييييييييييييا ا 

 

) بمعنى( على )؛ ولذا استعملوأقبلت عليهوتوجيه ذلك أنها إذا رضيت عنه أحبته، ( عني )يتأراد رض

 .(عن

اعلم أن الفعل  إذا كان  ":فقال( الخصائص) الحروف في كتابه وقد تناول ابن جني مسألة العدول في      

قد تتسع فتوقع أحد الحرفين بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف واآلخر بحرف آخر فإن  العرب 

ي امِ  ل ْيل ة   ل كُمْ  أُِحلَّ ﴿ :الفعل في معنى ذلك اآلخر ومنه قوله تعالى إيذانا بأن هذاموقع صاحبه،  ف ثُ  الص ِ  إِل ى   الرَّ

﴾نِس ائِكُمْ 
4

لكنه لما كان الرفث  ،(معها)أو  ،(رفثت بها) :، وإنما تقول(رفثت إلى المرأة) :، وأنت ال تقول

الرفث إيذانا بأنه معناهجئت بها مع ( إلى) ـ، وكنت تعدي أفضيت بهنا بمعنى اإلفضاء
5
. 

ويؤكد السكاكي     
6
يقول إنها  (الباء )روف الوظائف المعنوية فيما بينها، فعندما يتحدث عنالحتبادل  

كقولنا سألت به  ،(عن) ثم تستعمل للقسم، ولالستعطاف، ولالستعانة، وبمعنى ( به عيب) :لإللصاق كقولنا

تعدية تكون لل( من) ، و(ودخلت عليه بثياب السفر ) ،(فالن بالبلد) ، كنحو(مع) ، أو(في) أي عنه، وبمعنى

كقوله ( على) للظرفية وتستعمل بمعنى( في )، و(على) ، وبمعنى(الالم) والمجاورة ثم تستعمل بمعنى

                                                             
 .61: التوبة -  
 . 4 ابن األثير، مرجع سابق، ص  -  
  6 ، ص م،  ج666 عبد السالم هارون، دار القلم، القاهرة،  :، تحسيبويه، الكتاب -  
 
 . 8 : البقرة - 
3
 .3  /  مرجع سابق، ابن جني، - 
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﴾ألصلبنكم في جذوع النخل﴿ :تعالى
 

 ﴿:ومنه قوله تعالى( مع) غاية ثم تستعمل بمعنىالنتهاء ال( إلى )، و

﴾ا أموالهم إلى أموالكموال تأكلو
 
. 

 ،إن مسألة العدول في استعمال الحروف قد امتدت في مباحث النحو إلى خارج حدود العطف والجر     

وعدم االكتفاء  ،في خلق صالت متجددة في صياغة الجمل البالغيين محاولين اإلفادة منها وتتبعها بعض

 .عناصر البحث األسلوبي الحديث، مما يعد أحد ور الوظيفية الجاهزة لتلك الحروفبالص

ومن مباحث المعاني التي يعد عدولها عن النمط المألوف أساس ما فيها من قيمة بالغية، مبحث      

، هو المساواة التي حدها ابن مالك بأن يكون من حيث كانا ممثلين عن أصل مفترض، اإليجاز واإلطناب

ً عنه بحذف لاللفظ الكالم بمقدار معناه بمثل االعتراض والتتميم ختصار، وال زائداً عليه ، ال ناقصا

 .والتكرار

أداء ، واإلطناب هو ل من عبارة متعارف األوساطأداء المقصود من الكالم بأق" ويعرف اإليجاز بأنه     

م بأكثر من عبارة متعارف األوساطالمقصود من الكال
 
. 

المفتاح إذ وجد السكاكي يجعل للعبارات حدا إن بن مالك قد استنبط المساواة مما قرأه في اأن  ويبدو     

، ولكن جرده عن أي ، فأعطى لهذا الحد اسم المساواةعليه كانت إطنابات عنه كانت إيجازا وإن زادت قل  

قيمة بالغية
4
. 

، ء المساواة قيمتها الفنية بوصفها إحدى وسائل التعبيرإعطا اعترضه الخطيب القزويني محاوالً  وقد     

د إلى الجهالة والرأي الصواب لى المتعارف رراك اإليجاز واإلطناب والمساواة عع األمر في إدألن إرجا

عنه واف  أو زائد  ،  أو ناقص  صله بلفظ مساو  لهلمقبول من طرق التعبير عن المراد، تأدية أا: في أن يقال

حقها من القيمة البالغية وبهذا يعود للمساواة ،عليه لفائدة
5
. 

ويين، فالموصلي يحكي عملية العدول ملحوظة بشكل واضح حتى عند المتقدمين من النحاة واللغوتبدو      

 :أتعرف التفاتات جرير ؟ ثم أنشده : سؤال األصمعي له

 أتنسييييييييييييييييييييي  إذ تودعنيييييييييييييييييييييا سيييييييييييييييييييييليم 

 

 بعييييييييييييييود بشييييييييييييييامة  سييييييييييييييقل البشيييييييييييييييام 

 

 إذ التفت إلى البشام ؟  أال تراه مقبالً على شعره : ثم قال معلقاً 

له قريب من المعنى واألصمعي وإن لم يضع تعريفاً لاللتفات فإن الشاهد الذي قدمه يدل على أن فهمه      

ً  اللغوي للكلمة، ألن شرط االلتفات عند البالغيين ال يتحقق في البيت إذ المخاطب فيه ليس واحدا
6
. 

                                                             
 
 -  
 
 -  
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 : االصطالحية في مثل ما نجده عند المبرد عندما علق على قول الشاعر ثم يدخل االلتفات في حدوده     

 وأمتعنييييييييييييييل عليييييييييييييي  العشييييييييييييييا بوليييييييييييييييد 

 

 فأبيييييييين بخييييييييير منييييييييك  ييييييييا  ييييييييود حامييييييييدا 

 

بأنه كان يتحدث عنه، ثم أقبل عليه يخاطبه، وترك تلك المخاطبة، والعرب تترك مخاطبة الغائب إلى 

 . مخاطبة الغائب مخاطبة الشاهد إلى المتكلم، ومخاطبة الشاهد إلى

باالنتقال  ،االلتفات ويخرجه عن دائرة العموم، لكي يخصه بتلوين الخطابوهو بهذا التعليق يخصص      

التكلم أوباألسلوب من صيغة إلى أخرى من صيغ الخطاب، أو الغيبة 
 
. 
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 مظاهر اإليقاع في نماذج شعرية للشاعر تيسير السبول

 

 الفي دمحم العنزي.د

 المملكة العربية السعودية

 

 

 الملخص 

يتناول هذا البحث الحديث عن مجموعة من مظاهر اإليقاع في شعر واحد من شعراء الجنوب الحبيب،      

لك بالحديث عن مجموعة هذه أال وهو الشاعر تيسير السبول، شاعر الجنوب، وشاعر الطفيلة، وذ

 . المظاهر اإليقاعية التي تظهر في أبرز قصائده، وأكثرها جماالا 

يهدف البحث بداية إلى إبراز عناصر اإليقاع الداخلي والخارجي في بعض النماذج الشعرية للشاعر      

تيسير  تيسير السبول، كما يهدف إلى توضيح عالقة هذا اإليقاع في األسلوب الشعري ضمن خطاب

 . السبول، وبيان عالقة هذا اإليقاع بعناصر المعنى والداللة والالشعور

ا بعناصر اإليقاع       ويركز البحث في تناوله لهذا الموضوع على القضايا اإليقاعية التي تتمثل عموما

 الداخلي، وعناصر اإليقاع الخارجي، وإظهار ما في هذه العناصر من إيحاءات وفضاءات تقودنا إلى

 . أعماق الخطاب الشعري، وتدفعنا نحو روح القصيدة الجنوبية

الداخلية والخارجية في األوزان،  الموسيقى ومن هنا فإن هذا البحث يرتكز على الحديث عن مظاهر      

والتفعيالت العروضية، وتتابع المقاطع الشعرية، والقوافي بشكليها المطلقة والمقيدة، كما يتناول الحديث 

رارات بأنواعها، ويبين وظائف هذه التكرارات، ويُبرز دورها في تشكيل عناصر المعنى عن التك

والداللة، ثم يتحدث عن مالمح التوازي التركيبي، والتوازي الصرفي، والتوازي الصوتي، والتوازي 

 . تلفةاألفقي، والتوازي العمودي، عالوة على حديثه عن مظاهر الداللة التي ترتبط بعناصر اإليقاع المخ

ومن هنا فإنه يُتوقَّع من هذا البحث أن يصل إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بجوانب األسلوب      

الفني للشاعر تيسير السبول، وأثر هذا األسلوب في خلق الخطاب الشعري عنده، والولوج إلى أعماق 

 . الروحانية الشعرية لدى هذا الشاعر

 

:المقدمة  
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ا من عناصر المسيرة األدبيةيمثل الخطاب الش      في أي أمة كانت، واألمة العربية  عري عنصراا مهما

ا متميزاا، له حضوره م ا شعريا نذ بدايات اللغة ذاتها، فكان هذا واحدة من بين األمم التي تمتلك خطابا

ل ازداد الخطاب سبيالا للوصول إلى حفظ تراث هذه األمة، ووعاءا لتاريخها وأيامها، وركيزة لقواعدها، ب

ا  ا وحديثا                         .هذا الخطاب الشعري أهمية حينما صار يمثل الشخصية العربية بأكملها قديما

وهذه الدراسة جاءت لتميط اللثام عن مالمح اإليقاع الداخلي والخارجي لشاعر من أبرز شعراء      

ك ضمن مجموعة مختارة من قصائده األردن عامة، والطفيلة خاصة، وهو الشاعر تيسير السبول، وذل

 . الشعرية

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقوم على أساس تطبيقي لبعض عناصر اإليقاع الداخلي والخارجي      

 . ضمن قصائد الشاعر تيسير السبول، وتبيّن بعض مالمح شخصيته الفنية

 : وقد جاء هذا البحث ليجيب عن األسئلة اآلتية   

 ؟  يقاعما مفهوم اإل -

 ؟  ما عالقة اإليقاع بالوزن والقافية -

ا من عناصر اإليقاع -  ؟  كيف يشكل التكرار عنصراا مهما

 ؟  ما هي أبرز أشكال التوازي التي تعرض لنا في شعر تيسير السبول -

الداخلي والخارجي، كما : ومن هنا فقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم اإليقاع، وبيان قسميه     

للوصول إلى أهم السمات اإليقاعية في شعر تيسير السبول، وبيان دور التكرار والتوازي في تدعيم هدفت 

 . عناصر هذا اإليقاع، ورفده بمزيد من الفنية والجمال

استقراء  أساسوقد اقتفى الباحث في هذا البحث خطوات المنهج الوصفي التحليلي، القائم على      

ضيات، ومن ثم تحليلها للوصول في نهاية المطاف إلى النتائج المرجوة الملحوظات وجمعها، ورصد الفر

 . من هذا البحث

 : وقد قّسم هذا البحث إلى المكونات اآلتية   

 . قي ضمن الدرس األسلوبييوتشتمل على الحديث عن المستوى الموس: توطئة -

ويركز عند حديثه عن  اإليقاع الخارجي، واإليقاع الداخلي،: ويبين فيه الباحث نوعيه: اإليقاع -

التكرار، والتوازي التركيبي، والتوازي الصرفي، وتوازي البنى : اإليقاع الداخلي على العناصر

 . المتخالفة

 : توطئة

ا؛ ألنه يرتبط بأشكال موسيقية يعد       ا وحديثا المستوى الموسيقي من بين أهم عناصر النقد األدبي قديما

األذن الموسيقية الواعية، وتصل إلى مواطن الضعف، وهو ما أتقنه  ظاهرة للمتلقي، تستطيع أن تنقدها
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ا إلى إيجاد انتظام موسيقي خارجي متعلق باألوزان والقوافي، وكان  النقاد العرب القدماء، الذين سعوا دائما

ُجل اهتمامهم في العناصر الموسيقية بانتظام الوزن العروضي، واستيعاب عناصر الزحاف والعلل التي 

ها الخليل بن أحمد الفراهيديأوجد
( )

 . 

يرتكز المستوى الصوتي في األسلوبية على الحديث عن قضايا األوزان والقوافي هذا من جهة      

الموسيقى الخارجية، أما من ناحية الموسيقى الداخلية فيعتمد على أنماط التكرار المختلفة، والتركيز على 

لتوازي بأنواعه المختلفة؛ ألن جميع هذه العناصر تؤدي جوانب اإلرصاد والتسهيم، وإبراز نواحي ا

 . بالشعر إلى إيقاع موسيقي متزن، األمر الذي يكون أكثر تأثيراا في المتلقي

 : اإليقاع الخارجي

يرتبط اإليقاع بفكرة الموسيقى الشعرية، وهو ينقسم إلى خارجي وداخلي، بالرغم من أن عدداا من      

ا الوظيفة النقاد ال يرون من الصح ة بمكان أن ينقسم اإليقاع إلى خارجي وداخلي؛ ألنهما يؤديان معا

الشعرية المنوطة بهما، وال بد من اندماج عناصر اإليقاع الخارجي مع عناصر اإليقاع الداخلي من أجل 

ا في بعض  الوصول إلى تناغم موسيقي ضمن مستويات الشعر المختلفة، إال أن هذا التقسيم يصبح لزوميا

حوال من أجل الوصول إلى تحليل سليم للخطاب الشعري، إذ ال بد من هذا التقسيم اإليقاعي كي يسهل األ

ا  ا سليما على الباحثين الوصول إلى دراسة الخطاب الشعري وتحليله تحليالا علميا
( )

 . 

المقادير النقلة على النغم في أزمنة محدودة ويشير مصطلح اإليقاع ضمن الميدان الفني الصرف إلى      

والنسب، أو تقدير لزمان النقرات، أو قسمة زمان اللحن بنقرات وهو النقلة على أصوات مترادفة في 

أزمنة تتوالى متساوية وكل واحد منها يسمى دورا، أو إظهار مناسبات أجزاء الزمان من القوة إلى الفعل 

ل الزمنية محدودة في كل ميزان، بحسب اختيار الفاعل، أو صياغة اللحن حسب أجزاء متناسبة من المفاص

أو جماعة فقرات بينها أزمنة محدودة المقادير لها أدوار متساوية الكمية على أوضاع مخصوصة يدرك 

تساوي األزمنة واألدوار بميزان الطبع السليم
( )

 . 

ا فإن كلمة      على  مأخوذة من اليونانية بمعنى الجريان أو التدفق، وهي ليست حكراا " إيقاع" وعموما

ا، إذ هو عالقة الجزء  األعمال الموسيقية أو الشعرية فحسب، بل إن اإليقاع داخل ضمن عناصر الفن جميعا

بالكل، أو عالقة الجزء بالجزء اآلخر، وهو منطلق من فكرة التتابع المنتظم بين الحركة والسكون، أو بين 

أو بين الشدة والرخاوة، إلى غير ذلك من الظالم والنور، أو بين الصمت والكالم، أو بين القوة والضعف، 

ا شعراا ونثراا،  التتابعات التي من شأنها أن توجد حركة منتظمة، فاإليقاع يدخل في جوانب الفن جميعا

                                                             
م،   1 هـ،   3 قضايا البناء الفني في النقد األدبي خالل القرن الهجري الثامن، أشكال التلقي ومظاهر التجديد، : شوقي، عبد الجليل: انظر - 

 .   : ص
 . 9: م، ص991 مصر، الطبعة الثانية،  –الشعرية، دار المعارف، القاهرةى الموسيق: عبد الحافظ، صالح: انظر - 
: م، ص991 العراق، الطبعة األولى،  –هاشم دمحم الرجب، دار الرشيد، بغداد: كتاب األدوار، تحقيق وشرح: األرموني، صفي الدين عبد المؤمن - 

  9–  31 . 
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ا في األداء،  ا منتظما ا، وغير ذلك من ألوان الفن التي من شأنها أن تعتمد أسلوبا ا، وموسيقى، ونحتا ورسما

أو الترابط يتمثل بالتكرار أو التعاقب 
( )

 . 

بل ال يقف األمر في اإليقاع عند الجانب الفني األدبي فحسب، بل إن اإليقاع يكاد يدخل في كافة أشكال      

حياتنا اليومية، فما هو إال النقطة الفاصلة التي تفصل بين الحركة والسكون، أو الضوء والظالم، فثمة 

ئية، وإيقاع للكائنات الحية بأجسامها الحيوية وهكذا، يعني إيقاع للطبيعة من حولنا، وإيقاع لإلشارات الضو

ذلك أن اإليقاع عنصر ال يتجزأ من حياتنا اليومية التي نعيشها بكافة تفاصيلها وأشكالها وعناصرها
( )

 . 

ا يكن فإن لإليقاع الخارجي أهميته في دراسة المستوى الصوتي ضمن الخطاب الشعري، إذ يعتمد       وأيا

لخارجي على األصوات اعتماداا كبيراا، فهذه األصوات المتماثلة أو المتشاكلة أو المتقاربة لها اإليقاع ا

أثرها في خلق النظام اإليقاعي ضمن الخطاب الشعري، وهو ما يختلف به اإليقاع الخارجي عن اإليقاع 

الداخلي من حيث البنية والتكوين
( )

 . 

اب الشعري يرتكز على الوزن والقافية، اللذين يتمثالن بالشكل ومن هنا فإن اإليقاع الخارجي في الخط     

الوزني المعتمد على البحر الشعري من جهة، والتفعيلة من جهة أخرى، إذ من خالل هذين العنصرين 

يمكن التوصل إلى الوزن من جهة اإليقاع الخارجي، أما القافية فهي وحدة موسيقية تحافظ على رتابة 

 . خالل انتظام األصوات المقفاة في نهايات األبيات الشعريةاإليقاع الخارجي من 

وبالرغم من اهتمام النقاد العرب القدماء بالوزن والقافية، إال أنهم لم يهتموا بهذا الوزن في سياق      

يبتعدون فيه عن المعاني، بل ال بد من رتابة الوزن، مع المحافظة على المعاني، فليس المهم من الوزن 

لنسق الموسيقي التفعيلي في الشعر دون االهتمام بالمعنى، بل ال بد من موافقة المعنى لما عليه إقامة ا

مقتضى الحال كي يتماشى مع الوزن الموسيقي، فالغاية تتمثل بالمعنى، وما الوزن إال وسيلة لتناسق 

ا  األصوات ضمن التفعيالت الشعرية مع بعضها بعضا
(3)

 . 

ا كبيراا بشعر التفعيلة، واعتمد عليه وحينما ننظر في أشعار       الشاعر تيسير السبول، نجد أنه اهتم اهتماما

ا من هذا  في ُجّل قصائده، مبتعداا بذلك عن رتابة البحور العروضية التي اعتمد عليها القدماء، وأخذ طرفا

 . التطور الشعري الذي طرأ على هيكلية القصيدة العربية المعاصرة

                                                             
، وعبيد، دمحم  1: م، ص993 لبنان، الطبعة الثانية،  –معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مكتبة لبنان، بيروت: وهبة، مجدي: رانظ - 

تاب العربي، كالقصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية، حساسية االنبثاقة الشعرية األولى جيل الرواد والستينات، اتحاد ال: صابر

 . 1 : م، ص 11 سوريا، الطبعة األولى،  –دمشق
محيي الدين صبحي، المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، : نظرية األدب، ترجمة: ويليك، رينيه، ودارين، أوستين: انظر - 

 .    : م، ص 91 الطبعة األولى، 
 .  1: القصيدة العربية الحديثة، ص: عبيد - 
عصام شقيو، دار ومكتبة الهالل، ودار البحار، : خزانة األدب وغاية األرب، تحقيق: ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن دمحم: انظر -3

 . 333: ، ص : م، ج113 لبنان، الطبعة الثالثة،  –بيروت
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ر السبول يهتم بالتفعيالت السهلة، التي تحتمل مستوى كبيراا من الموسيقى اإليقاعية، نجد الشاعر تيسي     

ا، ومن " فاعلن" من مثل تفعيلة ا منتظما التي هي تفعيلة البحر المتدارك، وهي تفعيلة تحمل مستوى إيقاعيا

 : ذلك قوله

 عبث أن نصنع ضحكتنا 

 ونحاول نرسم بسمتنا فوق 

 الشفتين

ا من اإليقاع  فمن شأن هذه      ا متناغما التفعيلة التي انبنت عليها القصيدة أن تمنحها مستوى متوازنا

الخارجي، الذي ربما ال تستطيع بعض التفعيالت العروضية األخرى أن تؤديه؛ لما في هذه التفعيلة من 

 . قيمة موسيقية واضحة، ورتابة وزنية متناسقة

ا وهذا االعتماد على هذه التفعيلة ظاهر        : في قوله أيضا

 تَْدِرينَ 

 َوأدري قصتَنا 

 جمعتنا الصدفة ذات مساء 

ا في موضع آخر       : ويتابع الشاعر تيسير السبول اعتماده على هذه التفعيلة اإليقاعية، فيقول أيضا

 الليُل أَغاٍن تَْنتَِحُب 

 أَْشواٌق تَْهدأُ، تَْضطَِّرُب 

ُر روحي فَأُنادي  : تَتََضوَّ

لَت الليلة لَو أَْنَت تَ   َمهَّ

اإليقاعية، أراد من هذه التفعيلة أن تمنح " فاعلن" واضح لنا أن الشاعر من خالل اعتماده على تفعيلة     

الخطاب الشعري مزيداا من الرتابة الموسيقية التي تنبثق من هذه التفعيلة، والتي تظهر من خالل التفعيالت 

الموسيقية قليلة ضمن هذه التفعيلة، وذلك نحو ما نراه في هذه  المتوالية، خاصة إذا كانت المقاطع الصوتية

طويل فقصير فطويل، وكان الشاعر يعتمد على شكلها : التفعيلة، فهي ال تشتمل إال على ثالثة أسباب

األمر الذي يمنح هذه التفعيلة مزيداا من المقدرة على ضبط عناصر اإليقاع " فَِعلن" ، أو"فَْعلن:" الفرعي

 . للقصيدة الشعريةالخارجي 

وباالنتقال إلى العنصر الثاني المكون لإليقاع الخارجي وهو القافية، يظهر لنا أن هذه القافية تسهم في      

تكوين الموسيقى الخارجية التي يتآلف بها الخطاب الشعري، فمن خالل هذه الموسيقى الخارجية يمكن 

لفظها المباشر المنتظم في القصيدة، وهي عنصر ال لعناصر اإليقاع أن تكون ظاهرة للعيان، ماثلة في 

يتجزأ عند الشعراء القدماء مقارنة بالمحدثين، فالقدماء ال يمكن لهم االستغناء عن القافية بوصفها شرطاا 
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ا من شرائط البناء اإليقاعي للقصيدة الشعرية، األمر الذي ال نجده عند النقاد المحدثين وحتى  أساسيا

ا سبيالا إلى إثراء الموسيقى الخارجية الشعراء الذين يرو ن في تنويع القوافي وتشكيلها تشكيالا ممتزجا

للخطاب الشعري، والوصول إلى إيقاع شعري أكثر عمقاا من إيقاع القافية الموحدة
( )

 . 

ويشير مصطلح القافية إلى ذلك العنصر الختامي في نهاية البيت الشعري أو السطر الشعري، وهو      

ختلف فيه العروضيون العرب القدماء، فهي عند الخليل تمثل آخر ساكن في البيت، إلى أول مصطلح ا

ساكن يليه، مع المتحرك الذي قبل الساكن، في حين أنها عند األخفش تعني آخر كلمة من البيت الشعري، 

راضية بمعنى : وسُميت القافية بذلك ألنها تقفو الشعر، أو ألن الشاعر يقفوها، أي هي بمعنى مقفية، مثل

مرضية
( )

 . 

وتمثل القافية حداا فاصالا بين الشعر والنثر، إذ هي معقودة بالوزن الشعري تكمل مكونات الشعر في      

العربية، فما الشعر إال مزيج بين الوزن والقافية، فربما ُوجد بعض الكالم الموزون غير المقفى، فالفاصل 

م توجد هذه القافية فال يعود الكالم شعراا، ومن هنا فالقافية مجموعة بينه وبين الشعر وجود القافية، فإذا ل

ا لنظام موسيقي ما، تتآلف فيه األصوات، األمر الذي يجعل تلك األصوات  من األصوات التي تتكرر وفقا

المعينة تتكرر ضمن منظومة زمنية متساوية، يصبح المتلقي في لحظة ما يتوقعها، ويعرف مواضع 

ا في النص الشعري، فوجود القافية سبيل إلى وجود الموسيقى  تكرارها، مما  ا واندماجا يجعله أكثر استمتاعا

المنتظمة في البيت الشعري
( )

 . 

وبالنسبة للقصائد المنظومة على شعر التفعيلة، فإن الشعراء المحدثين ومن بينهم تيسير السبول حاولوا      

ا من التقفية، و إن كانت هذه التقفية ليست مهمة جداا في شرائط هذا الشعر، إال أن يضمنوا تلك القصائد نمطا

أنهم رأوا فيها سبيالا لزيادة المستوى الموسيقي ضمن قصيدة التفعيلة، فأوجدوا بعض عناصر هذه القافية، 

 : ومن ذلك مثالا 

 عيناَي ظالْم 

 ... 

 ال بُدَّ ستفجعُنا األياْم 

 ... 

 َعيناَك ظالمْ 

هذه األسطر الشعرية المتناثرة في القصيدة اعتمد على القافية التي تنتهي باأللف والميم فإن الشاعر في      

الساكنة، وهو بهذه القافية استطاع أن يمنح القصيدة مزيداا من اإليقاع الخارجي، الذي يمكن للمتلقي أن 

                                                             
 –لشعر العراقي المعاصر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، بغداددراسة نقدية للظواهر الفنية في ا –دير المالك: أطميشن، محسن: انظر - 

 . 31 : م، ص 99 العراق، الطبعة األولى، 
 .  9 : معجم المصطلحات العربية، ص: وهبة - 
 . 31 : م، ص 99 مصر، الطبعة الخامسة،  –نجلو المصرية، القاهرةالشعر، مكتبة األ ىموسيق: أنيس، إبراهيم: انظر - 
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ن تجعله أكثر يحس به، كما يمكنه أن يصل من خالله إلى بعض التوقعات الموسيقية التي من شأنها أ

ا بعناصر الخطاب الشعري، فالقافية لها أثرها البالغ في تحقيق هذا المستوى من التناسق الذهني  ارتباطا

 . لدى المتلقي حينما يبقى على ارتباط وثيق بعناصر القصيدة اإليقاعية

 : ومن النماذج الشعرية التي تظهر فيها بعض مالمح القافية ما جاء في قوله     

 نا كالعّشاقفَلَسْ 

 يبكوَن إذا ما أنَّ فِراق 

... 

 لْن نسفَح أدمعَنا لفراق 

 .ما كنَّا يوماً كالعُّشاق

فالشاعر في األسطر الشعرية السابقة معتمد على عنصر القافية المكون من األلف والقاف الساكنة،      

سيقية التي تشعر المتلقي بشيء وهذا من شأنه أن يمنح القصيدة مزيداا من اإليقاع الخارجي، والرتابة المو

ا في الخطاب الشعري  . من التوازن الذي يجعل المتلقي أكثر انغماسا

 : وفي نموذج آخر يقول الشاعر تيسير السبول     

 وزعمنا خيَط العتِم شعاع 

 ....لو أنَّك 

 ً  لكن واأسفا

 كلٌّ منّا قال وداعْ 

ر القافية المنتهية باأللف والعين، التي من شأنها أن والشاعر في هذه األسطر الشعرية يعتمد على عنص     

ا مع النص  تمنح النص مزيداا من الرتابة الوزنية، والموسيقى الخارجية، التي تجعل المتلقي أكثر تماسكا

الشعري، وتجعله قادراا على توقع عناصر اإليقاع الوزنية التي يسعى للوصول إليها من خالل عناصر 

 . القصيدة الموسيقية

ا في قصيدة الشاعر تيسير السبول إال أنه ظهر       ومن هنا نجد أن عنصر القافية الذي لم يكن ظاهراا تماما

في بعض المالمح الوزنية ضمن قصيدة التفعيلة، وذلك إحساس من الشاعر بأهمية هذا العنصر الموسيقي، 

ا من قد أثر تأثيراا مباشراا في زيادة مستوى اإليقاع الخارجي عند المتل قي، ومنح الخطاب الشعري نمطا

ا لهذا الخطاب الشعري، وتجعله قادراا على تمثّل عناصر  التناغمية الوزنية التي تجعل المخاطب أكثر تلقيّا

 . هذا اإليقاع في الوحدات الزمانية التي ينقسم إليها الخطاب الشعري

ا عنصر مهم من عناصر الم      ا وحديثا وسيقى الخارجية التي يعتمدها الشاعر في إن القافية الشعرية قديما

قصائده، ولو لم يكن لها أثرها الكبير في النسق الموسيقي الشعري لما كانت إحدى الركائز األساسية التي 
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ا، إذ جعل القدماء الشرط األساسي في اعتبار الكالم شعراا الوزن والقافية، إذ  ا وحديثا اعتمدها النقاد قديما

معرفة حد الشعر الحائز له عما ليس : أول ما يحتاج إليه في العبارة عن هذا الفن إن: نُقل عنهم قولهم

إنه قول موزون : من أن يقال فيه -مع تمام الداللة -بشعر، وليس يوجد في العبارة عن ذلك أبلغ وال أوجز

مقفى يدل على معنى
( )

. 

 : اإليقاع الداخلي

ا       ا ارتباط وثيق منذ البدايات األولى للشعر ال شك أن ارتباط الشعر بالموسيقى عموما واإليقاع خصوصا

بمفهومه الحالي، فإن اإليقاع ركن مهم من أركان الشعر، وال يمكن وصف الكالم بالشعر إال بتوافر هذا 

العنصر الموسيقي البحت، وحين تحولت القصيدة العربية المعاصرة عن نمطية اإليقاع التي اعتاد عليها 

ا  لم تكن تهدف من وراء ذلك الوصول إلى تحطيم هذا العنصر المهم من عناصر الشعر، بل الشعراء قديما

ا ما عن  أرادت أن تستفيد من كافة الوحدات الكالمية المكونة للخطاب الشعري، كما أرادت أن تبتعد شيئا

طبيعة االعتماد على النظام الصوتي في تشكيل عناصر اإليقاع الشعري
( )

 . 

اإليقاع الداخلي يبتعد عن نظامية اإليقاع الخارجي ورتابته، فهو يعتمد على الوحدات  ومن هنا فإن     

الكالمية بأكملها المكونة للخطاب الشعري، وهي محاولة لالستفادة من العالقات الداخلية بين تلك العناصر 

كالمية ضمن التخالف الكالمية، واالستفادة من كافة مستويات اللغة بأشكالها وطرائقها، وصور العالقات ال

والتضاد والتكرار واالنسجام الداللي، وليس مجرد االكتفاء بعناصر الصوت واإليقاع الصوتي بين 

الكالم
( )

 . 

ومن هنا فإن اإليقاع الداخلي يرقى إلى كونه عنصراا شامالا لإليقاع الخارجي، فهو ال يغفل األهمية      

ضها بعضاا، بل يتناول الحديث عن تلك األصوات من خالل البالغة لألصوات، وعالقة هذه األصوات ببع

انتظامها في الكالم، وتكرارها ضمن مستويات كالمية متساوية، وعالوة على ذلك فإن اإليقاع الداخلي 

يهتم بقضايا الصورة الشعرية، والشكل الداللي، وعناصر العالقات التركيبية ضمن الخطاب الشعري، 

ا ضمن الخطاب الشعري، والرموز الشعرية، وبذا فإ ا بسيطا ا سطحيا ن اإليقاع الداخلي يبتعد في كونه نظاما

ليغدو كونه عنصراا ال يستهان به في تكوين العالقات الداخلية بين وحدات الكالم المختلفة
(3)

 . 

ومن هنا اكتسب اإليقاع الداخلي أهميته في الخطاب النقدي الحديث، فهو عنصر شعري ينمو      

هذا النمو والتطور ناشئ من طبيعته المتميزة في القصيدة الشعرية الحديثة، وهو ال يرتكز على ويتطور، و

جانب الموسيقى  واإليقاع الصوتي فحسب، بل يهتم كثيراا بجوانب الداللة
(1)

 . 

                                                             
 . 91 : م، ص 99 هـ،  31 لبنان، الطبعة األولى،  –سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت: الخفاجي، أبو دمحم عبد هللا بن دمحم: انظر - 
 . 1  : م، ص 91 لبنان، الطبعة األولى،  –مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت: أدونيس، علي أحمد سعيد: انظر - 
 .  3 : م، ص991 في بنية الشعر العربي المعاصر، دار سراس للنشر والتوزيع، تونس، الطبعة األولى، : يفياليوسفي، دمحم لط: انظر - 
 . 3 : م، ص 99 قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، الطبعة األولى، : المعمدي، عبد السالم -3
 .  1: ية الحديثة، صالقصيدة العرب: عبيد: انظر -1
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ا عن بعض عناصر هذا اإليقاع الداخلي في شعر تيسير السبول،       وفيما يلي من صفحات سنورد حديثا

ا لما يأتيوذلك و  : فقا

 : التكرار

ا على       ا في خلق اإليقاع الداخلي في الخطاب الشعري، إذ يقوم اإليقاع عموما يلعب التكرار دوراا مهما

ا، وهذه التكرارات الصوتية  أسس متعلقة بالتكرارات والتعاقبات بين عناصر الخطاب الشعري عموما

اإليقاع الداخلي، وهو ما يميز اإليقاع الداخلي عن والتعاقبات الموسيقية من شأنها أن تخلق عناصر 

عناصر اإليقاع الخارجي بالرغم من الترابط الوثيق بينهما
( )

 . 

وإذا تمازج التكرار ضمن الخطاب الشعري مع عالقات التجانس، والتوازي، والتآلف، والتناسق،      

دينا ما يمكن لنا أن نطلق عليه اسم وغيرها من العالقات الداخلية بين عناصر الخطاب الشعري يتشكل ل

االنتظام، وهو عبارة عن عالقة وثيقة من التناسق الصوتي الموسيقي بين عناصر الخطاب الشعري، تسهم 

في تشكيل بنيته مجموعة من العناصر يمثل التكرار أهمها؛ وذلك ألن التكرار عنصر مهم يعتمد على 

ا أن تصل إلى مالمح التكرار بأقل قدر إحداثيات الصوت المكرر، ويمكن لألذن المتدر ا عميقا بة تدريباا فنيا

ا  من الجهد، كما يمكنها أن تصل إلى مواضع تناغم التكرارات موسيقيا
( )

 . 

إن اإليقاع والوزن يعتمد كالهما على التكرار، وفي الوقت الذي يقوم فيه اإليقاع على تكرار مجموعة      

إال أن قوة هذا التكرار تتمثل في " م على تكرار حفنة من اإليقاعات،من المقاطع المحددة فإن الوزن يقو

ا في تكوينه أو نغمته تولد  توليد نوع من التوازي بين الكلمات واألفكار، وكلما كان هذا التوازي واضحا

عنه تواز قوي بين الكلمات والمعاني، وأقوى أنواعه هو ما تنجم عنه الصور واالستخدامات المجازية 

تم إحداث التأثير عن طريق البحث عن المشابهة بين األشياء، أو عن طريق التقابل حيث يكون حيث ي

ا من االتفاق  ا أو معادلتها ألخرى يتضمن بال ريب لونا التضاد هو وجه االتفاق، واتفاق الكلمة صوتيا

الداللي مهما كان المستوى الذي يتم عليه التحليل اللغوي
( )

 . 

راا في التكرار على الكلمة، أو على الجملة، أو حتى على التركيب، بل ربما كان وليس األمر مقصو     

التكرار في الحرف ذاته، سواء أكان في الكلمة ذاتها، أو في مجموعة من الكلمات المتجاورة، وفيما يلي 

 . سنتحدث عن بعض مالمح هذا التكرار عند الشاعر تيسير السبول

التي وردت في قول " ثرثرنا" الحرف ضمن الكلمة نفسها ما جاء في كلمةإن أول ما يطالعنا تكرار      

 : الشاعر

 ثرثرنا الليل 

                                                             
 .  1: معجم المصطلحات العربية، ص: وهبة: انظر - 
 . 9 : القصيدة العربية الحديثة، ص: عبيد: انظر - 
 .  9 : م، ص991 العراق، الطبعة الثالثة،  –نظرية البنائية في النقد األدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد: فضل، صالح - 
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 تواعدنا 

 وكذا عدنا فتالقينا

الثاء : قد اشتملت على تكرار حرفين هما" ثرثرنا" إذ يظهر لنا من خالل األسطر السابقة أن كلمة     

لى داللة األسطر الشعرية، فكما أن الشاعر ومحبوبته قد والراء مرتين في الكلمة ذاتها، األمر الذي يشير إ

تواعدا، ثم تفارقا، ثم التقيا، ثم تفارقا، وهكذا، فإن هذه السلسلة من اللقاءات والفراق تقابل تلك التكرارات 

إذ بهذا اإليقاع التكراري للحرف نفسه استطاع الشاعر أن يوصل " ثرثرنا" الحرفية التي نجدها في كلمة

 . متلقي فكرته التي تتلخص بعناصر هذا اللقاء والفراق الذي كان بينه وبين محبوبتهإلى ال

 : ومن بين تلك النماذج على تكرار حرف من بنية الكلمة ذاتها ما نجده في قوله     

ُر روحي فَأُنادي  : تَتَضوَّ

ْلَت الليلة  لو أنت تََمهَّ

تتضور، وهذا تكرار صوتي لحرف : تاء، في قولهيظهر لنا في بداية السطر األول تكرار صوت ال     

يدل على الحركة واالضطراب، وهو الشعور الذي بدأ مع " تتضور" واحد من بنية الكلمة ذاتها، والفعل

الشاعر منذ أول هذه القصيدة، لذا كان من المناسب أن يكرر هذا الصوت الذي يتسم بأنه صوت انفجاري، 

د غلقة يصنعها اللسان مع أصول الثنايا العليا، ثم ينفجر فجأة تاركاا يقوم على أساس انحباس الهواء بع

 . الهواء يخرج بقوة، ومصدراا معه صوت التاء

فكما أن هذا الصوت يخرج بهذه الطريقة المتكررة في الكلمة السابقة، فإن الشاعر يشعر بشدة      

و ما أومأ إليه في األسطر الشعرية االضطراب، األمر الذي قد يقوده إلى اإلحساس بانفجار روحه، وه

السابقة، ويمكننا أن نلحظه من خالل تكرار صوت التاء سابق الذكر
( )

 . 

ومن بين مظاهر التكرار، ما نجده في تكرار كلمة بعينها ضمن قصيدة بعينها، وذلك نحو ما نجده في      

 : ن بينها قولهأربع مرات، وم" مرحباا " التي كرر الشاعر فيها لفظ" مرحباا " قصيدة

 مرحباً كاذبةٌ نُْسِكت فيها الناَس حتى ال يقال 

 آٍه يا عيني على األحباب ) 

 الخيال ( عُشاق الخيال  

 وحَدنا نعلُم أنَّا 

 افتََرْقنا

والشاعر حينما أراد تكرار هذه الوحدة الكالمية، إنما قصد من هذا التكرار لفت انتباه المتلقي إلى ما      

ا، لم يتابعا شيئاا : يدور في خاطره من زيف هذه الكلمة التي كانت بينه وبين محبوبته، فهما حينما قاال مرحبا

                                                             
م، 991 هـ، 1 3 مصر، الطبعة الثالثة،  –المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، القاهرة: رمضان عبد التواب،: انظر - 

 . 31: ص
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صل هذه الفكرة إلى المتلقي، أخذ بتسليط بعدها، فكانت بذلك البداية والنهاية، ولما أراد الشاعر أن يو

 . الضوء عليها من خالل عناصر هذا التكرار اإليقاعي الذي اشتملت عليه القصيدة بأكملها

التي ترد في " ربما" ومن بين النماذج الشعرية على تكرار كلمة بعينها، ما نجده في تكرار كلمة     

 : قصيدة المالح، وذلك إذ يقول

 حون طافوا كل بحر ربَّما غيري مال

 قهروا األمواَج واألنواَء ليالً إِثَْر لَْيْل 

 َوأَذلّوا كلَّ َهْوْل 

 ثم عادوا ملَء أيديهم آللي 

 ... ُربَّما 

في األسطر الشعرية السابقة مرتين، وهذا التكرار عائد إلى طبيعة المعنى " ربما" كرر الشاعر كلمة     

شاعر يريد أن يصل بالمتلقي إلى حالة الشك التي يعيشها، وأنه يشك في المرتبط بهذه األسطر الشعرية، فال

أن غيره قد حقق ما لم يحققه هو، فما كان منه إال أن يكرر هذه الوحدة الكالمية في إشارة منه إلى ذلك 

 . المعنى الذي أراد أن يوصله للمتلقي من خالل عناصر هذا اإليقاع الداخلي المتمثل بالتكرار

ا بأكمله، ومن ذلك قوله وقد      ا لغويا  : يكرر الشاعر تركيبا

 ما جدوى ؟  -ما جدوى 

 البسمةُ ؟ والقلُب تغلفُهُ الظلمة

ما جدوى ؟ وهو استفهام : اشتملت األسطر الشعرية السابقة على تكرار تركيب االستفهام وهو قوله     

سمة، وكيف ستكون البسمة ما دام القلب يحاول فيه الشاعر أن يسأل عن الغاية التي يبحث ألجلها عن الب

 . تغلفه الظلمة

وقد جاء هذا التكرار ليؤدي وظيفة موسيقية متمثلة بتوالي هذه الوحدات التركيبية ضمن عناصر      

التركيب االستفهامي، والقصد من هذا التوالي لتلك الوحدات التركيبية يتمثل بالوصول إلى المعنى المراد، 

كار واالستنكار لهذه البسمة التي ترتسم على شفاه الشاعر ما دام القلب تغلفه الظلمة، وهو مزيد من اإلن

فالظلمة التي هي في القلب تحول من خلق تلك البسمة، يعني ذلك أن البسمة ال جدوى منها، وهو ما أكده 

 . الشاعر بهذا التكرار

ا ما نجده في قصيدة       : ر في أولهاحيث يقول الشاع" مرحباا " ومن ذلك أيضا

 ابتسْمنا واْنَحنْينا 

 : َوَهَمْسنا

 َمْرحبا 
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 : ثم يعود الشاعر في نهاية القصيدة إلى تكرار هذه الوحدات الكالمية بتراكيبها، وذلك إذ يقول     

 ابتسمنا 

 وانحنينا 

 : وهمسنا

 مرحباً 

فني أراد الشاعر أن يوصله إلى فهذا التكرار يقود بإيقاعيته إلى عناصر داخلية ضمن العمل الشعري ال     

المتلقي، وهي تلك الحسرة المتكررة التي تتدفق في نفس الشاعر ووجدانه نتيجة لهذا الفراق الذي وقع بينه 

وبين محبوبته، فهو ال يزال يتذكر هذا الهمس، وتلك اللقيا، واالنحناءة التي طّوفت بالمكان، ومن ثم الكالم 

ا " الذي بدأ بتحية مثّلت بداية ذلك اللقاء، هذه الحسرة التي ما تزال تعبث في نفس الشاعر،  التي" مرحبا

استطاع أن يوصل فكرتها للمتلقي من خالل هذا التكرار الموسيقي الداخلي ضمن هذه الوحدات الكالمية 

 . التركيبية في القصيدة

 

 : التوازي

قاع هاهنا المفهوم المحدود الذي ينطلق تقنية التوازي من موضوع اإليقاع، وليس المقصود باإليتنطلق      

من الرؤية الشعرية العروضية البحتة، وإنما يُقصد باإليقاع هاهنا ذلك النظام المتساوق من التجانسات 

والتوازيات والتقابالت والتقطيعات، والتكرارات وغيرها من المالمح الموسيقية التي تمنح الخطاب مزيداا 

إلى إيحاء داخلي ضمن جسم ذلك الخطاب برمزيات معينة، مما يدفع في من اإلحساس بالتماثل، وتؤدي 

نهاية المطاف إلى اإلحساس باالنسجام التماثلي داخل ذلك الخطاب
( )

 . 

ا بالشعر، إذ بيّن كوهين أن الشعر عبارة عن تكرارات للصورة       ا وثيقا ومفهوم التوازي يرتبط ارتباطا

ي ذلك أن الشعر عبارة عن تشاكالت تركيبية وبنائية وصوتية تتكرر في الكالمية ذاتها، أو جزء منها، يعن

الخطاب الشعري
( )

 . 

يقود مفهوم التوازي إلى معنى التشاكل المباشر بين عناصر الخطاب، غير أن هذا التشاكل مهما كان      

زات خاصة لكل مباشراا فإنه ال يقود إلى التماثل الكلي بين عناصر الخطاب، بل ال بد من تحقيق ممي

عنصر من عناصر الكالم، وال بد من وجود االختالفات الكافية بين هذه العناصر الكالمية، هذا االختالف 

                                                             
، وخليل،  : م، ص991 اللغة الشعرية دراسة في شعر حميد سعيد، دار الشؤون الثقافية، بغدادـ العراق، الطبعة األولى، : كنوني، دمحم: انظر - 

: م، ص991 األسلوبية ونظرية النص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروتـ لبنان، ودار الفارس، عمانـ األردن، الطبعة األولى، : إبراهيم
 . 3 : م، ص993 البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، اتحاد الكتاب العرب، دمشقـ سوريا، الطبعة األولى، : ، والمسدي، عبد السالم11 

: م، ص991 دمحم الولي، ودمحم العمري، دار توبقال، الدار البيضاءـ المغرب، الطبعة األولى، : بنية اللغة الشعرية، ترجمة: هين، جانكو: انظر - 

 .  1ـ   1
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هو الذي يقود إلى تمايز هذه العناصر، واستقرار كينونتها ضمن الفضاء الشعري، أما الضدية التي تظهر 

اء الشعري ذاتهضمن هذه العناصر فهي تعزز فكرة الحضور والغياب داخل الفض
( )

 . 

ا، فقد خضع هذا المصطلح       وليس من السهولة بمكان على الباحث أن يحدد مفهوم التوازي تحديداا دقيقا

الحداثي إلى وجهات نظر كثيرة، وآراء متعددة أسهمت في تعدد األقوال في بيان مفهومه، إال أن من أبرز 

لتماثل القائم بين طرفين من السلسلة اللغوية نفسها، هذه التعريفات ما يشير إلى أن التوازي هو ذلك ا

وهذان الطرفان عبارة عن جملتين لهما البنية نفسها، حيث تقع بين هذين الطرفين عالقة متينة تقوم على 

أساس المشابهة، أو على أساس من التضاد
( )

. 

وثمة تعريف ثاٍن للتوازي يتمثل بتشابه البنيات واختالف المعاني     
( )

كما عُرف بأنه توازن المنطلقات ، 

على مستوى التطابق أو التعارض
(3)

 . 

وبصرف النظر عن هذه التعريفات التي قال بها كثير من العلماء والنقاد، يمكننا القول بأن التوازي      

الشعري قائم على أساس البرهنة على تشابه نصين أو تشاكلهما في نواحي البنية الشكلية القائمة على 

س بنائي، والبنية التركيبية، والبنية الصوتية، وهذا التشابه ال يقود إلى التماثل، بل ربما قاد إلى التضاد أسا

واالختالف، كما أن هذا التشاكل قائم على أساس مزيج من العالقات اللغوية المتعددة
(1)

 . 

ا أو إيجابياا بركام قسري       ا النسجام فالتوازي يقصد إلى تنمية نواة معنوية سلبيا أو اختياري، وذلك ضمانا

الرسالة
(1)

 . 

وبناء على ما سبق يمكننا القول بأن التوازي بأشكاله المختلفة، وأنماطه المتعددة ال بد من حضورها      

ا في تكوين اإليقاع الداخلي للخطاب الشعري، وهو ما نجده عند سائر الشعراء والكتاب،  حضوراا واقعيا

التوازي التركيبي، والتوازي : هذا الفصل على ثالثة أنواع من التوازي، هيوسنركز في حديثنا في 

 .الصرفي، والتوازي القائم على أساس البنى المتخالفة أو المتضادة

 : التوازي التركيبي.  1   

يتكون الخطاب األدبي من مجموعة من وحدات صغيرة يمكن لنا أن نطلق عليها اسم الجملة، هذه      

ا الجملة تتك ون من وحدات كالمية أصغر، فإذا اجتمعت هذه الوحدات الكالمية الصغرى مع بعضها بعضا

ا الخطاب األدبي عامة والشعري خاصة، وال يمكن فهم داللة  شكلت الجملة، ومجموعة الجمل تشكل معا

                                                             
 . 1  : م، ص919 لبنان، الطبعة األولى،  -جدلية الخفاء والتجلي، دراسات بنيوية في الشعر، دار العلم للماليين، بيروت: أبو ديب، كمال - 
 . 19: م، ص999 ، 9 : التوازي ولغة الشعر، مجلة فكر ونقد، السنة الثانية، العدد: كنوني، دمحم: انظر - 
 . 19 : م، ص991 ،  : ، العدد1 : مدخل إلى قراءة النص الشعري، مجلة فصول، المجلد: مفتاح، دمحم - 
هاني صبري علي آل يونس، جامعة الموصل، كلية : م، رسالة ماجستير، إشرافالتوازي التركيبي في القرآن الكري: الحياني، عبد هللا خليف -3

 . 1: م، ص113 العراق،  –التربية، قسم اللغة العربية، الموصل
نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكالنيين الروس، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ومؤسسة األبحاث العربية، : الخطيب، إبراهيم: انظر -1
 . 9  : م، ص 99 لبنان، الطبعة األولى،  –روتبي
لبنان، والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ـ المغرب، الطبعة  -، دار التنوير، بيروت(استراتيجية التناص)تحليل الخطاب الشعري : مفتاح، دمحم -1

 . 1 : م، ص991 األولى، 
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لكالمية الوحدة الكالمية أو فهم وظيفتها إال من خالل النظر في عالقاتها مع ما يجاورها من الوحدات ا

األخرى، فثمة عالقات وثيقة ناظمة لوحدات الكالم المكونة للخطاب الشعري، هذه العالقات الناظمة 

للوحدات الكالمية تنقلها إلى مستوى التراكيب، ومن ناحية ثانية فإن المعنى الناشئ عن هذه الوحدات 

عاقبة بين الجمل تشكل داللة عامة الكالمية يؤدي إلى بيان معنى الجملة، ومن ثم فإن مجموع المعاني المت

للخطاب األدبي ذاته، فال يمكن فهم الخطاب الشعري إال بفهم تلك العالقات الناظمة بين عناصر الكالم 

المختلفة
( )

 . 

فمفهوم التوازي التركيبي يتعلق بسلسلتين متواليتين أو أكثر للنظام الصرفي النحوي نفسه المصاحب      

ا، وبذلك يكون التوازي التركيبي بتكرارات أو اختالفات ا لمجموعة : إيقاعية، وصوتية، ومعجمية دالليا تأليفا

من الثوابت والمتغيرات، فالثوابت عبارة عن تكرارات خالصة، في مقابل المتغيرات التي هي بمثابة 

ا، إال أن م/ اختالفات خالصة، فالموازاة تأليف ثنائي، والموازاة تعادل فهوم التماثل تماثل، وليست تطابقا

فضالا عن ذلك يمحو بطريقة ما عدم التساوي بين الطرفين
( )

. 

 : ومن النماذج الشعرية التي يظهر فيها تواٍز تركيبي، ما جاء في قول تيسير السبول     

 الوحشة تفرش صدرينا 

 والخيبة تكسو وجهينا

المية السابقة تشتمل على عنصر يظهر لنا من خالل السطرين الشعريين السابقين أن المتوالية الك     

 : التوازي التركيبي، وذلك ضمن طرفيها، إذ يتكون كل طرف من طرفي هذه المتوالية من العناصر اآلتية

 . المتكلمين" نا" مضاف إليه+ مفعول به مثنى+ ضمير عائد على المبتدأ+ فعل مضارع+ مبتدأ

ا ضمن هذه المتوال      ية الكالمية من شأنها أن تقود إلى تشاكل تركيبي بين هذه العناصر المتشابهة تركيبيا

هاتين العبارتين، أو بين طرفي المتوالية الكالمية، األمر الذي يقود إلى تواٍز تركيبي من شأنه أن يمنح 

العبارة مزيداا من اإليقاع، ويجعل المتلقي قادراا على استيضاح مكنونات الشاعر الداخلية، التي تقوده إلى 

ا لرؤيته القائمة على التساوق واالنسجامفهم خطاب  . ه الشعري وفقا

 : ومن بين النماذج الشعرية كذلك ما جاء في قوله     

 لو أنت تمهلت الليلة

 لو صدرك يحضنني الليلة

يظهر لنا من خالل السطرين الشعريين السابقين أن المتوالية الكالمية تشتمل على تواٍز تركيبي يظهر      

 : ه المتوالية، إذ يتكون كل طرف من طرفي هذه المتوالية من المكونات اآلتيةضمن طرفي هذ

                                                             
نظام االرتباط : ، وحميدة، مصطفى  : م، ص999 الخطاب، المركز الثقافي العربي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام : خطابي، دمحم: انظر - 

 . 1  : م، ص991 مصر، الطبعة األولى،  –والربط في تركيب الجملة العربية، دار نوبار للطباعة، القاهرة
م، 999 المغرب، الطبعة األولى،  –لدار البيضاءدمحم الوالي، ومبارك حنون، دار توبقال، ا: قضايا الشعرية، ترجمة: ياكبسون، رومان: انظر - 

 . 3 : التوازي التركيبي في القرآن الكريم، ص: ، والحياني   : ص
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 .الليلة+ ضمير في موضع المفعول به+ فعل مضارع+ اسم في موضع رفع+ لو

فمن خالل هذا التحليل المباشر لعناصر طرفي المتوالية الكالمية، يمكننا أن نصل إلى القول بأن هذه      

، وهذا التوازي "لو" تملة على تواٍز تركيبي، بين عناصر الجملة الشرطية المفتتحة بـالمتوالية الكالمية مش

يقود إلى رفد القصيدة بمزيد من عناصر اإليقاع الداخلية، التي من شأنها أن تقود المتلقي إلى اإلحساس 

م من بتساوي مكونات الخطاب الشعري، كما تقوده إلى اإلحساس بواقع الشاعر الذي يقوم على نظا

 . الشرطية التي لم تتحقق على ما أراد

 : التوازي الصرفي.  2  

ا الحديث عن التوازي التركيبي بين عناصر المتوالية الكالمية، وهذا التوازي التركيبي       مر بنا سابقا

ا على أساس أفقي، كما يقوم على أساس من العناصر التركيبية، في حين أنه ثمة نوع ثاٍن من  يقوم دائما

أنواع التوازي ضمن الخطاب األدبي، وهو التوازي الصرفي، وهذا النوع من أنواع التوازي يقوم على 

أساس التشابه أو التجانس بين عناصر المتوالية من وجهة نظر صرفية، أي في بنيتها الشكلية، يدخل في 

ذلك بعض العناصر الصوتية
( )

 . 

ا       على أساس البنى التركيبية المعتمدة على التراكيب  وكما كان التوازي التركيبي النحوي قائما

والعالقات اإلسنادية بين عناصر المتوالية الكالمية، فإن التوازي الصرفي يعتمد على التشاكل والتجانس 

بين عناصر المتوالية الكالمية من ناحية البنية الشكلية، فإن هذه العناصر الشكلية تؤثر تأثيراا مباشراا في 

لداللية للمتوالية الكالمية، وبعد فإنها تؤثر في العالقات الداللية في الخطاب األدبي أو الشعري العالقات ا

بأكمله
( )

. 

 : ومن بين النماذج الشعرية من شعر السبول المشتملة على تواٍز صرفي، ما يظهر لنا في قوله     

 عبُث أْن نصنَع ضْحكتَنا 

 َونُحاوَل نرسُم بسمتَنا فوق 

 الشفتين

نرسم بسمتنا، فإن طرفي / نصنع ضحكتنا: إذ يظهر لنا التوازي الصرفي في الوحدات الكالمية     

 : المتوالية الكالمية يشتمل على العناصر اآلتية

 . مضافة إلى الضمير" فَْعلة+" فعل مضارع مسند إلى ضمير المتكلمين

لتوازي الصرفي، األمر الذي يشير إلى وهذا التشاكل بين طرفي المتوالية الكالمية يقود إلى هذا ا     

إحساس الشاعر بشيء من التساوي بين رسم البسمة، وصنع الضحكة، فكال هذين األمرين ليس بالسهل، 

                                                             
 . 91: التوازي ولغة الشعر، ص: كنوني: انظر - 
 . 1  – 1 : التوازي التركيبي في القرآن الكريم، ص: الحياني - 
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عبث، يعني ال جدوى من هذا الفعل، ومن هنا كان أمراا ليس باليسير، وهو ما : لذا ابتدأ الحديث عنه بقوله

 . ي الصرفي بين طرفي المتوالية الكالميةدل عليه اإليقاع المتمثل بهذا التواز

ا قوله       : ومن ذلك أيضا

 مهما لفقنا وحذقنا 

 ال بد ستفجعنا األيام

لفقنا، وحذقنا، فإن هذين الفعلين ماضيين، كما : يظهر لنا التوازي الصرفي ضمن المتوالية الكالمية     

وت القاف في نهاية الفعل، كما أن الفعلين أنهما مشتمالن على بعض األنماط الصوتية المتشابهة، مثل ص

 . مسندان لضمير المتكلمين

ومن خالل هذا التوازي الصرفي في هذين الفعلين يمكننا أن نصل إلى إيقاعية شعرية متماسكة ضمن      

هذه المتوالية، األمر الذي يترتب عليه إيضاح مكنونات النفس الداخلية عند الشاعر، التي من شأنها أن 

 . د إلى عناصر اإلحساس بضياع الغاية التي يسير ألجلهاتقو

 : توازي البنى المتخالفة.  3

يهتم التوازي بكافة أشكال اإليقاع الداخلي المتولد بين العناصر الكالمية ضمن وحداتها المنطوقة، هذا      

أو التماثل، أو حتى يعني أن التوازي ال يعمد فقط إلى إيجاد العالقات القائمة على أساس من التشابه 

التجانس، بل إن دائرة التوازي تتسع لتصل حداا أبعد من ذلك، فتشمل نواحي الضدية، إذ قد يقوم التوازي 

على أساس البنى المتغايرة، أو المكونات المتضادة ضمن الخطاب الشعري، وهو أمر ال يقل أهمية عن 

مالمح التشاكل أو التجانس
( )

 . 

ى المتضادة على أساس من التغاير أو التناقض، حيث ينفي أحد أجزاء المتوالية ويقوم توازي البن     

الكالمية جزءاا آخر، أو ربما ينكره، فيحصل بذلك التضاد، وهو ما يُطلق عليه القدماء الطباق أو 

المطابقة
( )

 . 

صر المتوالية ومن هنا فإن التوازي القائم على بنى التضاد يقود إلى تجانس لفظي داللي بين عنا     

 . الكالمية، فهو يقرب المعاني من خالل ربطها بأضدادها

ومن النماذج الشعرية على هذا التوازي القائم على أساس من التخالف والتضاد، ما نجده في قول      

 : الشاعر

 وزعمنا خيط العتم شعاع 

 ....لو أنك 

 أسفالكن وا

                                                             
 . 19: التوازي ولغة الشعر، ص: كنوني: انظر - 
 .  : م، ص999 ،  : ، ع1 : والداللة، مجلة أبحاث اليرموك، مفي شعر يوسف الصائغ وأثره في اإليقاع  التوازي: رواشدة، سامح: انظر - 
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 .كّل منا قال وداع

العتمة، وشعاع، فإن : ه المقطوعة الشعرية اشتمل على كلمتين متضادتين همافإن السطر األول من هذ     

العتمة تشير إلى الظالم، في حين أن الشعاع يشير إلى النور، ومن هنا يأتي التضاد في هذه السلسلة 

 . الكالمية

لنا صورة  وقد استطاع أن يبين الشاعر من خالل هذا التوازي القائم على أساس من التضاد أن يرسم     

من الضدية الجمالية القائمة بين العتمة المتمثلة بالليل، والشعاع المتمثل بالصباح، وسواء أكان يقصد 

بالصباح ذلك النهار الحقيقي، أو المعنوي الذي يشير إلى انتصار حبه، فإن الغاية تندرج تحت فكرة ضدية 

في مزيداا من الجمال على عبارة الشاعر تمنح النص مزيداا من اإليقاع الداخلي الذي من شأنه أن يض

 . الشعرية

ومن النماذج الشعرية كذلك التي تشتمل على عناصر الضدية في إيقاعها الداخلي، ما نجده في قول      

 : الشاعر

 لذي نخسر إن نحن التقيناا ما

 ابتسمنا وانحنينا 

 : وهمسنا 

 مرحبا  

 .ومضينا 

ومضينا، : التقينا، ثم تنتهي هذه األسطر بقوله: طر الشعرية قول الشاعرإذ يظهر لنا في بداية هذه األس     

والقصد هاهنا االفتراق، فكان بذلك يرسم ضدية بين اللقاء واالفتراق، وحين ندقق النظر في هاتين 

 : الوحدتين الكالميتين، نجدهما على نمط من التوازي الصوتي كذلك

وهذا يمنح الفعلين " نا "وكالهما مسند إلى ضمير المتكلمينبياء،  فكال الفعلين ينتهي، (ومضينا/ التقينا) 

مزيداا من التناسق الصوتي البنائي، الذي من شأنه أن يرفد هذا التوازي القائم على بنية التخالف بمزيد من 

 . اإليقاع، ويجعله أكثر تأثيراا في المتلقي

ا على هذا الم       : عنى المبني على اللقاء والفراق، يقولوفي موضع آخر يعتمد فيه الشاعر أيضا

 وافترقنا 

 غير أن اآلخرين 

ً أعين مفتوحة   علينا فدعينا  دوما

 ذا نحن التقينا وإلسن أن تمضغنا، األنمنع 

 ابتسمنا
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إذ يظهر لنا في هذه األسطر الشعرية أن الشاعر يعتمد على معنى التخالف بين الفراق واللقاء، وذلك      

الكالميتين تظهر المعاني ذات االرتباط وافترقنا، والتقينا، ففي هاتين الوحدتين : لكالميتينضمن الوحدتين ا

 . الوثيق بداللة التخالف بين اللقاء والفراق

وهذه الضدية التي نراها في هذه األسطر الشعرية إنما بُنيت عليها سائر القصيدة نفسها، فالشاعر منذ      

أن يرسم لنا فكرة اللقاء والفراق التي ما زالت تسيطر على ذهنه، حتى إنه  بداية هذه القصيدة وهو يحاول

تسرب بعض منها إلى أسطره الشعرية، وأخذ يراوح بين اللقاء والفراق، فتارة يلتقي مع محبوبته، وأخرى 

ا من اإليقاع الداخلي القائم على أساس من التضاد والتخالف  . يفترقان، وهو ما منح القصيدة شيئا

 : خاتمةال

 : وفي نهاية هذا البحث يمكن للباحث أن يشير إلى النتائج اآلتية     

يعتمد الشاعر تيسير السبول على شعر التفعيلة اعتماداا كبيراا، غير أن ذلك لم يمنعه من إبراز : أوالا 

ا ضمن  ا مخصصا اإليقاعية الخارجية التي تظهر ضمن عناصر القافية، فنجده يجعل للقافية نصيبا

 . قطوعاته الشعرية، مما يضفي على تلك المقطوعات مزيداا من الجمال واإلبداع واالبتكارم

اهتم الشاعر تيسير السبول بعناصر اإليقاع الداخلي، سواء بالتكرارات، أو بالتوازي، أو بسائر : ثانياا 

ا على أساس م ا قائما  . ن الجمال والموسيقىعناصر هذا اإليقاع، الذي من شأنه أن يمنح القصيدة عنصراا فنيا

يمكن لعناصر اإليقاع الداخلي أو الخارجي أن تكشف للمتلقي عن بعض مالمح نفسية الشاعر، وذلك : ثالثاا 

ظاهر لنا في توازي البنى المتخالفة القائم على التضاد، فإن هذا التوازي يكشف لنا عن شخصية حائرة 

 . ين اللقاء والفراق في بعض أشعارهللشاعر تيسير السبول، األمر الذي يظهره متردداا ب

يمكننا أن نلحظ أكثر أشكال التوازي في شعر تيسير السبول، وهذا التوازي القائم على أساس من : رابعاا 

التوازن، والتناغم والتناسق والتشاكل بين وحدات الكالم المختلفة، من شأنه أن يزيد الخطاب الشعري 

ا، األمر الذي يجعل ا لمتلقي قادراا على الوصول إلى مكنونات الخطاب الشعري، فيتبين جماالا وإيقاعا

 .عناصر اإلبداع، ويصل إلى مالمح التقانة الفنية، والبراعة الشعرية
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 ( الترغيب والترهيب )كتاب :األّول المحور 

لإلماا  الثباع  باد الع اي  بان  باد ,  فاي موواو  جامع اا مانع اا كتاباا   (الترغيب والترهيب )كتاب يُعد       

أبااو ز يكااي الاادين المنااذري الّااامي  اا   المصااري شاايا اإلسااال  , قااوي باان  بااد ال باان سااالمة باان سااعدال

مان أحادياث الترغياب والترهياب  ! بما تفرق في بطون كتاب الحاديث المّاةورةأحاط في الكتاب  ,الّافعي

اء أو مرشد, أو خطيب أو وا ظ  ,ما ال يستغني  ن  طالب العل  , كاالعل , في مختلف أباواب الّاريعة الغار 

 أصاب  هاذا الكتااب يادا  " وصفة الجنة والنار وغيرها, ,والمعامالت واألخالق والزهد, الصيا و, والصالة

اإلساالمية مان هادي النباوة  حاري   لاا اساتيفاء التربياة مارب    , وكل  وروريا  لكل وا ظ ودا ية مستنير

"وكل دارس للثقافة اإلسالمية ينّدها من ينابيعةا النقية  الحقة,
( )

 .حديثا   ( 8855) , وو   الكتاب 

ساألني بعاا الطلباة أولاي الةما  العالياة ممان " :سبب تأليف  في مقدمة كتابا  بقولا تحد ث المنذري  ن      

و زوفاا  ان دار , ارباا منا  ياده ال, اتصف بالزهد فاي الادنيا واإلاباال  لاا ال  از  وجال  باالعل  والعمال

دا  ان ال, الترغيب والترهيب: ابا جامعا فيأن أملي كت, الغرور , أو كثارة تعليال ,باذكر سساناد, تطويالمجر 

وأمليااع هااذا ,  ناادي ماان صاادق ني تاا  وسخااال  طويتاا  لمااا وااار, اسااتخرت ال تعااالا وأسااعفع بطلبتاا ف

"الكتاب
( )

منةا ما شمل صيغ األمر والنةي والّرط , واتخذت أساليب وفنونا  كثيرة في اإلغراء والتحذير, 

 .حضيا وغيرهالعرض والتواالستفةا  والنداء والقصر وا

,  واد استمد ت السنة النبوية هذا الفيا من المعاني الد الاة  لاا الترغياب والترهياب مان القاررن الكاري     

فماددها في ااض , ةولسانا بحاجاة أن ناتلمس شاواهد الترغياب والترهياب مان الكتااب والسان :"يقول الزراااني

وأسااليب التبّاير واإلناذار , دوفناون الو اد والو يا ,ببأوفا ما  رف العل  من وروب الترغيب والترهي

"في العقائد والعباادات والمعاامالت واألخاالق  لاا حاد  ساواء, ةوا تبارات متنو , ة لا وجوه مختلف
(5)

 ,

؛ ألنا  يار ر فاي الانفس البّارية فيتار  فيةاا األوامار النبوي استعمل الترغيب والترهيب وبذلك فإن  الحديث

واد نال كتاب الترغيب والترهيب  ناية مان حولا  بالّارح الذهن ليحملةا  لا العمل, في  والنواهي تستقر  

 . والتووي  والتنقي  والتةذيب واالختصار, فضال   ن التحقيق والدراسة وتخريج أحاديث

 غة واالصطالحاإلغراء في اللّ  :المحور الثاني

ال ابان , (أغارى )اإلغراء في اللغاة مصادر للفعال      د ( هــ593ت )فاارسوااد أص  لجاذره اللغاوي المجار 

وهو يدل  لا اإل جاب والعَجاب  لُحسنان الّايء ومان  , الغين والراء والحرف المعتل أصل صحي ":بقول 

يُّ وهو الحَسن "ذلك الغَر 
( )

َي بالّيء  :", وجاء في لسان العرب وكاذلك  ,يغنَرى َغَرا  وغاراء  أُول اَع با وَغر 

                                                             
 . 9للمنذري, يوسف القرواوي, المنتقا من كتاب الترغيب والترهيب (  )
 . 9الترغيب والترهيب من الحديث الّريف, (  )
 . 505/ مناهل العرفان في  لو  القررن,  ( 5)
 . 9  / مقاييس اللغة,  (  )
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َي ب  سغراء  وَغَرا َي وأغنَراه ب  ال غيرُ , ةأُغنر  َق با  ولَزَما ... وغُر   يُّ لَاز  َي با  غاراة  فةاو َغار  ...."وَغر 
 ( )

 ,

واالس  من اإلغراء الغ َراة
( )

 :ومن  اول الحارث بن حلزة , 

ـــــــــــــــَ  إنّـــــــــــــــــا  ال تََخْلنَــــــــــــــــا َعلَــــــــــــــــى َغَراتـ 

 

ــــــــــْد َوَشــــــــــى ب نــــــــــا األَْعــــــــــداء     قَْبــــــــــل  َمــــــــــا قَ

 

 

إلغرائك الملك بناا جاي ون ال تحسب أن  : أي
(5)

. 

ف مناا  كلاا  ياادور حااول ( غ ر ي)ويتضاا  لنااا أن الغَااَرا بالقصاار, والغَااَراَء بالمااد , والجااذر      ومااا تصاار 

 .اللصوق والحسن والعجب والتحريا  لا الّيء والولوع ب 

ش اتَ : وأغرياع الكلاب, التحاريا والتحاري  اإليساد وهو: واإلغراء      سذا أَسادنتَ  وأَرن
( )

أغارى باين  "و, 

"القو  أفسد
(8)

النعَدَاَوةَ َوالنبَغنَضاَء أَغنرى بينة  ف﴿ :اال تعالا, كأن  ألصقةا بة  ,ألقاها: , وأغرى بينة  العداوة

﴾س لَااا يَااون   النق يَاَمااة  
( )

 )واااد حماال الزمخّااري, ةفااي هااذه ا ياا سالولاا  ياارد لفااظ اإلغااراء فااي القااررن الكااري  , 

راء هاو الاذي يلصاق با تفسير اإلغراء ( هـ855ت فيةا  لا اإللصاق واإللزا  مستدال  بأن الغ 
( )

, ولا  يارد 

 .لفظ اإلغراء في القررن الكري  سال  في ا ية السابقة

ر لةاا فاي تن يا( أَفعالَ  )مزياد باالةمزة, وهاذه الصايغة وكون اإلغراء مصدرا  للفعال أغارى وهاو  ال اي       

بل لةاا أكثار مان ذلاك مان خاالل دراساة أجرياع فاي ن, ب من الثال ي, تقترالنحاة والصرفيين دالالت كثيرة

القااررن الكااري 
(5)

 )يمكاان أن ينسااحب  لااا المصاادر( أغاارى )فااإن  المعطااا الااداللي الااذي يمنحاا  وبالتااالي, 

الحساان ( غااري باا  )و (غااري )سذ اجتمااع فااي ( غ ر ي )سلااا جانااب المعاااني المسااتفادة ماان جااذره ( سغااراء

اال الفعااال التعديااة والتكثياار والت, وجاااءوالولااع واإل جاااب حااريا والتحااري  واإللصااااق ت الةماازة لتحم 

 .واإللزا 

ااأ      سلاازا  المخاطااب العكااوف  لااا مااا يحمااد  "اإلغراء كمااا ورد  نااد اباان مالااك هااوا فااي االصااطالح فاام 

ونجاد التعرياف نفسا   ف ة  لا  ةود المعاهدين ونحو ذلك,العكوف  لي  من مواصلة ذوي القربا والمحا

(هـ 5 ت )ند شراح األلفية منة  ابن الناظ  
(9) ,

(هـ 9  ت )والمرادي
( 0) 

(هاـ 9  ت ) قيالوابن 
 (  ) 

(هـ  50ت )والمكودي
 (  )

(هـ   9ت )والسيوطي ,
 ( 5)

أن  الغاية والفائدة ابن هّا  ن ي  ب ن ذلك  فضال   ,

                                                             
 .    /8 ابن من ور , لسان العرب(  )
 . 8   / الجوهري , الصحاح: ين ر(  )
 .  8 أبو بكر بن األنباري , الطوال الجاهلية, شرح المعلقات السبع   ديوان  : ين ر( 5)
 .    /8 لسان العرب : ين ر(  )
 .  8 / المعج  الوسيط ( 8)
 .   المائدة , ا ية (  )
 .    / الكّاف  ن حقائق التنزيل : ين ر(  )
 . 5   , 995 في القررن الكري  , رسالة ماجستير, معن يحيا ز ( أفعل) المجاالت الداللية لصيغة : ين ر( 5)
 .  5 - 5 شرح ابن الناظ   لا ألفية  ابن مالك : ين ر( 9)
 .  8  تووي  المقاصد والمسالك بّرح ألفية ابن مالك: ين ر( 0 )
 .  50-5/500شرح ابن  قيل  لا ألفية ابن مالك : ين ر(   )
(

  
 . 50 شرح المكودي  لا ألفية ابن مالك : ين ر( 

 .  8 فية ابن مالك شرح السيوطي  لا أل: ين ر( 5 )
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"للمخاطبس ال  ما في ومير المتكل   "ة من اإلغراء هي التنبي  سذ سن  المرجو  
( )

واستد اء ذهنا  لاللتفاات  

 .لاللتفات سلا الكال  الذي سيلقا  لي  ألهميت 

(هاااااااـ908ت  )وتباااااااع ابااااااان هّاااااااا  فاااااااي هاااااااذا المعناااااااا كااااااال مااااااان األيهاااااااري     
 ( )

 , والفااااااااكةي

(هـ  9ت )
 (5)

, واألشموني
( )

(المقرب )في وجاء, 
 (8)

وواع ال اروف " هاو( اإلغاراء )أن   البن  صفور

ك والااذي ساامع ماان ذلااك  ليااع, األفعااال وهااو مواااوف  لااا السااماال ااروف والمجاارورات مووااع أسااماء 

ا المحد ون فكانع رراء القس  األكبر منة  صدى للدراسات السابقة ,.."و ند  ودونك وأمامك ومكانك  .وأم 

 بين تقييد النحاة وسعة االستعمال( اإلغراء )أسلوب :المحور الثالث

مانة   هو ما ارتضاه الدارساون المحاد ون لي  ابن هّا  حول مفةو  اإلغراء ذهب س يمكننا القول سن ما     

فاوال السااامرائي
( )

, وز حماسااة  بااد اللطيااف
( )

, و باااس حساان
(5)

وز األنطاااكي ,
(9)

وكااان اساا  ماانة   

ناصاب  فعال محاذوف  اال تاراف باأن  منصاوبا و اد   لُمغاَرى با  أو المحاذ ر منا سلا االكتفاء بوجود ا يميل

وز حماساة  باد  ,وتماا  حساان ةادي المخزوماي, وسباراهي  الساامرائي,م :ومان هارالءجوايا أو وجوباا, 

 ., وخليل  مايرةاللطيف

ون جماال  فعلياة لا  ي ةار فيةاا كثيارا  ماا يادور الكاال  باين المتخااطبين فيرسال ":يقول مةدي المخزومي     

وال يّاعرون وها  يتخااطبون أن ةا  , تبما يدل  لي  مان دالئال ومالبساا ول  يصرح فيةا بلف   اكتفاء  , فعل

"وا بماا يادل  ليا  الفعال مان الساياقحذفوا أه  أجزاء الكال ؛ ألنةا  اكتفا
( 0)

فيضامر الفعال اكتفااء  بقارائن , 

"الخطاب والمالبسات المحيطة بالقول
(  )

. 

المحااذوف فضااال  اان ذكاار المغاارى باا , يجعلةاا  وهااذا المياال ماان النحاااة سلااا ذكاار الفعاال المضاامر أو      

سلااا دائاارة ولكان  االسااتعمال اللغاوي  يكساار هااذه القياود لينقاال اإلغاراء , ود اون اإلغااراء فاي افاا  التقييااديُ 

فالدراسااات, واسااعة فااي االسااتعمال اللغااوي
  
التااي أايمااع حااول القااررن الكااري  والحااديث النبااوي  والّااعر  

ة أنفساة  ياوحي باأن طرائاق فضاال   ان أن كاال  النحااالواساعة, العربي  تّير بل تركد  لا تلك المجااالت 

ألمار فاي وااد وجادت هاذا ا, , فة  يّيرون سلا التنبي  واألمار والحاث واإللازا تلتز  بةذا التقييد ال اإلغراء

                                                             
 . 55 الكليات , أبو البقاء الكفوي ,   التعريفات  , الّريف الجرجاني(  )
 . 9  -5  / شرح التصري   لا التووي  : ين ر(  )
 .  0 شرح الحدود النحوية : ين ر( 5)
 .  5/5شرح األشموني : ين ر(  )
 . 9  / : ين ر ( 8)
 00 -59/ معاني النحو : ين ر(  )
 . 0  بناء الجملة العربية : ين ر (  )
 . 08 - 9/ النحو الوافي : ين ر( 5)
 . 9 /5المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفةا : ين ر( 9)
 .    في النحو العربي اوا د وتطبيق ( 0 )
 .    في النحو العربي نقد وتوجي  (   )
, كلية التربية, ( رسالة ماجستير.), ناجي جاس  المولا الموسوي ويات اللغةالتحذير في القرآن الكريم دراسة في مست -من تلك الدراسات(  )

, كلية ا داب, الجامعة المستنصرية, ( رسالة ماجستير), موسا سلو   باس الربيعي  الترغيب والترهيب في القرآن الكريم.   00 جامعة بابل , 

, كلية ا داب, الجامعة المستنصرية, ( أطروحة دكتوراه) بد  لي السعدي , شاكر محمود  الترغيب والترهيب في شعر صدر اإلسالم.  995 

كلية اللغة العربية, ( رسالة ماجستير), ناصر راوي الزهري دراسة األساليب اإلنشائية في صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري.  995 

 .جامعة أسيوط 
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, وتضمنع هذه األحاديث أيضا  محاور كثيرة فاي الّارط واإلخباار واالساتفةا  غيب والترهيبأحاديث التر

 .ينةا بحث صغير بتناولةا وتحليلةا واألمر والنةي وغيرها من أساليب النحو األخرى التي ال

: ناصاار ال اة   اإلغاراء لوجاادنا أنا  يضاا    جملااةولاو  اادنا سلاا التركيااب الاذي التزماا  النحااة فااي بنااء      

ي وهو المتكل وبةذه العناصار يكاون ب   ب  وهو األمر المرغ بوالمغَرى , بغنَرى وهو المخاطوالمُ ,  المغنر 

 )أطلق  باس حسن  لاا هاذا الناوع مان اإلغاراء  يحيد  نةا الدرس النحوي, دة اللبناء جملة اإلغراء اا 

 (.اإلغراء االصطالحي

فضاال  ,ادا سلا القيااس الاذي يحكا  صاياغت استن( اإلغراء القياسي )أما دراستنا فترى أن نصطل   لي      

يخضع لةذه القا ادة ونساتطيع أن نصاطل   الذي أشرنا سلي  ابل اليل, والذي الاالستعمال  ن وجود سغراء 

, واألماار, اإلخبااار )ألن  األساااليب األخاارى كااـ؛ (اإلغااراء المجااايي  )أو( اإلغااراء غياار القياسااي ) لياا 

وحسااب  لمنااا لاا  يلتفااع أحااد ماان مكاان أن تخاارا مجااايا  سلااا اإلغااراء, ي( , والّاارطواالسااتفةا  , والنةااي

والذي يدفعنا سلا هذا القاول يي الذي اد تخرا سلي  األساليب, دارسي اللغة والبالغة سلا هذا الغرض المجا

 .(التبّيرو ,والو د ,الترغيب )كـ أن  هنالك مصطلحات أخرى تجاور في داللتةا مفةو  اإلغراء,

, فالترغيااب فااي اللغااة ماان الرغبااة فااي الّاايء ااارب المصااطلحات داللااة سلااا اإلغااراءأويعااد  الترغيااب      

"وأصُل الرغبة السعةُ في الّيء"
( )

اب: ترغيبا وَرغبَ ُ , السراُل والطمعُ : والرغبةُ ,  أ طاه ماا َرغ 
( )

وفاي , 

بُونَ  ﴿:وفي التنزيل اول  تعالا س نَّا س لَا َّللاَّ  َراغ 
(5)

طاامعون بثاواب ال فاي ا خارة : , أي
( )

والترغياب فاي , 

االصطالح هو الحث  والتحبيب واإلابال نحو الّيء المرغ ب في  بإظةار محاسن  ومزاياه
(8)

وانطالاا مان , 

ماان هااذا اللقاااء فااي المصااطل  بااين اإلغااراء والترغيااب رغبنااا فااي أن تنصااب  دراسااتنا  لااا أحاديااث كتاااب 

ا ,ثنا في صور اإلغراء القياساي فيةاابح زوترك   الترغيب والترهيب, ا صاور اإلغاراء غيار القياساي فةاي أم 

باال يمكاان أن تّااكل مووااو ا لرسااالة ماجسااتير أو  ,ألنوا ةااا ودالالتةااا يت سااع بحااث صااغير كثياارة جاادا ال

     .هأطروحة دكتورا

 في الحديث النبوي( القياسي )صور اإلغراء: الرابعالمحور

 :القياسي   ند النحاة بأربع طرائق ورد اإلغراء    

 .ذكر المغرى ب  مكررا   -أ      

 .ا  معطوف ذكر المغرى ب  -ب     

 .ذكر المغرى ب  منفردا   -ا    

 .الفعل  ن ال رف والجار والمجرور اإلغراء باس  -د      

                                                             
 . 585المفردات في غريب القررن (  )
 . 809/ تاا العروس : وين ر,     / لسان العرب (  )
 . 89التوبة , ا ية ( 5)
(

 
 .   /  الرايي, التفسير الكبير: ين ر( 
 .  الجامعة المستنصرية  –رسالة ماجستير مقدمة الا كلية األداب , الترغيب والترهيب في القررن الكري , موسا سلو   باس : ين ر( 8)
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اإلغراء فاي الحاديث الذي أجريناه في كتاب الترغيب والترهيب أن  صور  واتض  من خالل االستقراء     

النبوي ل  تستوف  كال طرائاق اإلغاراء التاي ااد مةا النحااة فاي كتابة  ودراسااتة  بال جااءت مقصاورة  لاا 

 . الث صور

 .لخطاب الجما ة(  ليك  ), ولخطاب المفرد(  ليك )اإلغراء ب: الصورة األولا

 .ذكر المغرى ب  مكررا: الصورة الثانية

 .معطوفا  لي  ذكر المغرى ب : الصورة الثالثة

 :( ليك )اإلغراء بـ: الصورة األولا 

ال     اَزةُ نفاست تحييةاا أحابُّ س  " :-ملسو هيلع هللا ىلص -اال: سغراء المخاطب المفرد: أو  نفاست : لَيناك أ  نفاست تُميتُةاا َ اَاالَ يَا َحمن

"َ لَينك نَفَسك: اَالَ , أحييةا
( )

. 

المصااطفا  لياا  الصااالة والسااال  و ماا  حماازة باان  بااد جاااء هااذا الحااديث الّااريف فااي محاااورة بااين      

اكو, نفَسك لز ا: أي, ( ليك) -ملسو هيلع هللا ىلص -فقول  , المطلب روي ال  ن أو هداياة , تقدير الكاال  الاز  سصاالَح نفس 

ك   . فُحذف المضاف وأُاي  المضاف سلي  مقام, نفس 

سلا المفعول دون ااترانةا بالباء الزائدة والتاي يّاير اد تعد ت بنفسةا (  ليك )ونلحظ أن صيغة اإلغراء     

, هناا؛ ألن  الكااف والانفس واحاد, ويبدو أن   اد  ذكار البااء لضعف  في العمل(  ليك )النحاة سلا مجيئةا بعد

, أما سذا اختلفع جةة المغرى ب   ن جةة المخاطب فال باد  ج سلا واسطة ليصل سلا المفعول ب لذلك ل  يحت

 . من ذكر الباء

المووااع ماان كتاااب الترغيااب ال فااي هااذا متعااديا  بنفساا  سلااا المفعااول س( ليااك  )ولاا  ياارد اإلغااراء بااـ     

يَن رَمنُا :, ولةاذا الحاديث الّاريف ن يار فاي القاررن الكاري  فاي اولا  تعاالاوالترهياب وا َ لَاينكُ ن يَاا أَيَُّةاا الَّاذ 

يع ااا فَيُنَب  اائُكُ ن ب َمااا كُننااتُ ن  عُكُ ن َجم  ج  تَاادَينتُ ن س لَااا َّللاَّ  َماارن كُ ن َماانن َواالَّ س ذَا اهن  تَعنَملُااونَ أَننفَُسااكُ ن اَل يَُضاارُّ
( )

فقااد جاااء , 

صاوبة من( أنفساك  )فسارون فاي توجيا  هاذه ا ياة سلاا أنوذهاب الم, لمفعول دون الباءاإلغراء متعديا  سلا ا

لزمااوا أنفساك  واحرصااوا  لااا هاادايتةا ا: وهااو اساا  فعاال بمعناا األماار, وتقااديره(  لايك  ) لاا اإلغااراء بااـ

وحف ةا مما يرذيةا 
(5)

. 

ويقو  مقاا  الفعال , لا المفعولسيتعدى (  ليك )ة في تفسير هذه ا ية الكريمة أنونقل الرايي  ن النحا     

فينتصب االس  بعدها
( )

. 

وارأ نافع     
( )

بالرفع كما حكا ذلك الزمخّري(  ليك  أنفسُك  )
( )

كون وي, ةو د ها أبو حيان اراءة شاذ, 

خبار مقاد  والمعناا  لاا (  لايك  )و, الرفاع  لاا االبتاداء: األول, كون تخريج الكال   نده  لا وجةينوي

                                                             
 .  59يف الترغيب والترهيب من الحديث الّر(  )
 . 08 المائدة , ا ية (  )
(

5
 . 80 / الدر المصون في  لو  الكتاب المكنون, السمين الحلبي ,  5  /  تفسير الرايي : ين ر( 
 . 5  /  تفسير الرايي : ين ر(  )
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  لداللاة معماول  لايك ماع حاذف(  لايك  )يكاون توكيادا  للضامير المساتكن فاي أن: ثاانيوالوجا  ال, اإلغاراء

( ليك  أنفسك  هدايتك  ال يضرك  من ول  سذا اهتديت   ):والتقدير, المعنا  لي 
 (5)

 لايك   )وا ية الكريماة ,

 .( ليك نفسك: )-ملسو هيلع هللا ىلص -, وكذلك حديث رسول الواحد( أنفسك  )و( ك  )تري د ما ذهبنا سلي  بأن( أنفسك 

(فَإ نَّ ُ اَل مثَل لَ ُ  ), وفي رواية"ون   فَإ نَّ ُ اَل  دل لَ ُ َ لَينك ب الصَّ " :-ملسو هيلع هللا ىلص -اال -
( )

 . 

ورد هذا الحديث الّريف في رواية  ن أبي أماماة     
(8)

صالا  -, يساأل فيةاا رساول ال-رواي ال  نا  -

( الصاو  )لاز ن , وسغاراء بمعناا ا(  لياك ):فذكر..(  ليك: )-ملسو هيلع هللا ىلص -, اال ن أمر ينفع  ال ب  -ال  لي  وسل 

: لزياادة توكياد مضامون الطلاب, وتقادير الكاال ( البااء )ومحل  النصب,  ُد ي بحارف الجار(  ليك )معمول

 .الز  الصو َ 

الناساخة ( سن   ),  ق اب الكاال  بجملاة مرك ادة باـء وييادة فاي تحبياب األمار للمخاطابوتعليال  لةذا اإلغرا     

, ويبادو لناا أن الحاث (فَإ نَّا ُ اَل  ادَل لَا ُ  ), وذلك في اول نا  لةذا التعليل وتوكيدا  للخبرفاء السببية بيامسبواة  ب

 الث (  ليك بالصو  )؛ وذلك الجتماع تكرار اإلغراء بـسلا مقا  اإليجاب وشدة االلتزا   لا الصو  يصل

ملاة ال النافياة للجانس التاي تان    لاا نفاي وخبرهاا ج( سن ), فضال   ن تسويغ هذا األمر بتوكياده باـمرات

, أي فاي كثارة الثاواب وكسار ال  دل ل  أو ال مثاَل لا  -ملسو هيلع هللا ىلص -, فقول مو  جنس اسمةا  ن االتصاف بالخبر 

 ), وااد  ااد الضامير فايالطعا  والّراب وما يقاو  مقامةمااالنفس األمارة بالسوء  ن الملذات من صنوف 

 .تمكن في ذهن السامعلي( الصو  )تقد  لا الم( سن  ول 

ال أو  , فلاا  يخصاا  بصااو  معااين كصااو ياادل   لااا العمااو ( الصااو  )ونلحاظ أن  لفااظ      رمضااان أو شااو 

العاا  هاو اللفاظ المساتغرق " :المستغراة للجانس, ااال الارايي( أل )؛ ألن  لفظ مفرد محل ا بـ رفة أو غيره

غرق لجميع ما يصال  لا , وال يادخل  ليا  فإن  مست( الرجال )لجميع ما يصل  ل  بحسب ووع واحد كقولنا

" ألن  ال يصل  لكل واحد مان رجاال الادنيا وال يساتغراة ( رجل )النكرات كقولة 
( )

ولا  يتعاين أيضاا  أن , 

 . فيبقا اللفظ  لا  موم  حتا يخص  نافلة   يكون الصو  فروا  أو

وهااو اإلمسااا   اان الّاايء, غااة  مصاادر صااا  يصااو  صااوما  وصااياما  والصااو  ل     
( )

واصااطالحا  هااو , 

اإلمسا   ن المفطرات من طلوع الفجر سلا غاروب الّامس ماع النياة
(5)

العباادات,   باادة مان أجال  , وهاو 

كل   مل ابان :" وهو يجزي ب  كما جاء في حديث ,؛ ولةذا خص   ال تعالا بأن  ل واربة من أ    القربات

                                                                                                                                                                                              
اء العّرة المّةورين(  ) , وأارأ الناس دهرا  طويال, تابعي المدينةارأ  لا طائفة من , هو نافع بن  بد الرحمن بن أبي نعي  الليثي المقرئ أحد القر 

اء بالمدينة, األ ال  للزركلي   .5 5-  5/5وانتةع سلي  رياسة القر 
 .  5 / الكّاف: ين ر(  )
 . 555/ البحر المحيط : ين ر( 5)
 . 55 الترغيب والترهيب (  )
أحاديث , سكن حم  , ومات سانة  -ملسو هيلع هللا ىلص -مّةور, روى  ن رسول الهو ُصدَي  بن َ جالن بن وهب بن َ مرو, أَبو أمامة, الباهلي, صحابي ( 8)

 . 5 / االستيعاب في معرفة األصحاب, يوسف بن  بد ال القرطبي : , ين ر( هـ  5)ويقال سنة( هـ  5)
 . 509/ المحصول  (  )
(

 
 .  5  , القاموس المحيط 580/  لسان العرب : ين ر( 
 . 55 / , دستور العلماء , القاوي بن  بد النبي األحمد نكري  5 تالتعريفا: ين ر( 5)
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"جزي ب رد  ل  سال  الصو  فأن  لي وأنا أ
( )

, خير كلةا ل  سبحان  وهو يجزي بةاا, وسن كانع أ مال البر   وال

ماع ( بياع ال )ل  هو جعل تّريف وتع ي  كماا نقاولأن جعل الخالق سبحان  وتعالا الصو  خاصا  ب  و سال

 .أن البيوت كلةا هلل

 , والالصو  حث ا   ليا  وترغيباا  فيا   وهنا تتجل ا لنا أهمية اإلغراء بما يناسب مقا  المغرى ب  في التزا     

, فاألمر هنا ال يقتصار  لاا التحبياب اد أ اد  لا السائل جملة اإلغراء  الث مرات -ملسو هيلع هللا ىلص -سيما أن الرسول

 .هو سلزا  وسيجاب بالصو  سنمافحسب 

َّّااا  فَإ نََّةاا خياارة ال ماان أرواا  " :-ملسو هيلع هللا ىلص -ااال - "يجتباي س لَينَةااا خيرتاا  مان  بااادهَ لَينااك ب ال
( )

ن الحااديث تضاام  , 

مغريا  با  الصاحابي  باد ال بان حوالاة(  ليك )بقول  -ملسو هيلع هللا ىلص -, ابتدأه الرسولالّريف سغراء  وترغيبا  
(5)

, وااد 

سيصير األمر أن تكونوا أجنادا  مجنادة:"في اول  -ملسو هيلع هللا ىلص -سبق هذا اإلغراء سخبار من 
( )

, وجنادا  , جنادا  بالّاا 

اار لااي: , فقااال لاا  اباان حوالااة"وجناادا  بااالعراقن, باااليم  ليااك :"  -ملسو هيلع هللا ىلص -اااالن, أي اختاارن لااي خيااَر األماااك ,خ 

 .فذكر الحديث.." بالّا 

ط الجااار بينةمااا للتوكيااد والتقويااة, , واااد توس اا( ليااك )معمااول( الّااا  )والمغاارى باا  فااي الحااديث هااو     

أوافع  ليا  , بل أتبع  بمركدات أخرى ( ليك ), ول  يقتصر اإلغراء  لا اول الز  سكنا الّا : والمعنا

؛ الناساخة ماع اسامةا وخبرهاا( سن   ), مبتدئا  بالجملة االسامية المرك ادة المصاد رة بطابع الترغيب والتّويق

 .ومير يعود  لا متقد  ( الةاء ), وا الّ: أي( فإنةا )إلغراء وأهمية المغرى ب  في اول مبي نا  فيةا سبب ا

يادل   لاا اساتمرار الحادث  الاذي( يجتباي )الفعلياة المصاد رة بالفعال المضاارعفضال  ن داللاة الجملاة      

َّّاا  َوأَهلا :" وتجد ده, واختت  الحديث بقول  الناساخة ( سن   )جملاة مركادة أخارى باـ ,"فَإ ن ال ااد تكف ال لاي ب ال

لتقرياب إلفاادة التوكياد وهاو حارف معنااه ا( ااد )ية مسابواة باـهاا جملاة فعلياة ماوافيةاا مجايء خبر ونلحظ

يةلاك ال  والن, وحفظ أهلةاا مماا يصايبة  مان الفات -أي الّا  -أن ال ومن لي حف ةا: والتحقيق, والمعنا

يََرة ال من :" -ملسو هيلع هللا ىلص -واول بالفتنة من أاا  بةا,  يََرة  ,"أرو خ  فةاو  , من الخير يكون بالسكون والفاتاس  : خ 

مان ز خيارة ال : , وبفتحةا اس  من اولك اختار نحاوانتقاه واصطفاه: بسكون الياء اس  من خار الّيء أي

خلق 
(8)

يَاَرةُ  , وفي التنزيل تَاُر َما َكااَن لَُةاُ  النخ  َّاُء َويَخن لُُق َما يَ َوَربَُّك يَخن
( )

يَا مان  َرة يعناي مختاارة ال, وخ 

 .همن بالده ففيةا خير  باد: أرو  أي

  ماان جبااوت الّاايء وجبيتاا  سذا جمعتاا  ومناا: , يجتبااي"يجتبااي س لَينَةااا خيرتاا  ماان  باااده ":-ملسو هيلع هللا ىلص -واولاا      

تخصيصا  : واختيار ال العباد ,ا طريق االصطفاءالجمع  ل: واالجتباء:" االجتباء اال الراغب األصفةاني

                                                             
 .   /5صحي  البخاري , ز بن اسما يل البخاري(  )
 . 850الترغيب والترهيب (  )
معجا   ترجمتا  فاي: ين ار. أحادياث ( ) بد ال بن حوالة األيدي , نزل الّاا  وماات بةاا سانة  ماانس وخمساين , لا  صاحبة وروى  ان النباي( 5)

 . 88 / الصحابة , البغوي 
 . 98 /  , صحي  ابن حب ان , ز بن حبان( ستجن دون أجنادا  ) وفي رواية أخرى(  )
    /  , تاا العروس 99, مختار الصحاح, أبو  بد ال بن أبي بكر الرايي   9/ النةاية : ين ر( 8)

 5 القص , ا ية (  )
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"سي اه 
( )

, وهاذا االجتبااء خاا  هناا تبعيضاية( مان )وه, فيجماع ال سلاا أرض الّاا  المختاارين مان  بااد, 

فنجاد أن  ناصار اإلغاراء فاي هاذا الحاديث متعاددة  من ااربة  من الصديقين والّاةداء,بالرسل واألنبياء و

 لا تحقق حصاول ية والجملة الماو, دة  لا االستمرارية والتجدلة الجملة المضار بالجمل المركد ة ودال

 .الحدث

ينَ  :ون ير الحديث اول  تعالا      ض  الَّت ي باَركننا ف يةاا ل لنعاالَم  َرن ينناهُ َولُوطا  س لَا األن َونَجَّ
( )

مماا يادل   لاا  ,

لكثارة خصابةا : هاي بالرسال واألنبيااء, وايال: فقيال ,بركة الّا  وفضلةا, واختلف العلمااء فاي هاذه البركاة

و مارها وأنةارها 
(5)

. 

َّّااأن       شاامال األرض كماااا أن الاايمن أيمااان : يع بةااا ألنةاااا  اان مّااأمة القبلاااة أيأرض سُااام   : والّااا  وال

األرض
( )

الّين والةمزة والمي  أصل واحد يدل   لا الجانب اليساار, مان ذلاك المّاأمة  ":, اال ابن فارس

"وهي خالف الميمنة
(8)

 . 

الترغياب فاي ساكنا  )مية هذا الحديث الّاريف أفارد لا  اإلماا  المناذري  نواناا  اائماا  بذاتا  أساماهوأله     

(الّا  وما جاء في فضلةا
 ( )

. 

دَة س الَّ رفعاااك ال بَةاااا دََرَجاااة َوحاااط  بَةاااا َ نناااك " :-ملسو هيلع هللا ىلص -ااااال - اااجد هلل َساااجن َ لَيناااك ب َكثناااَرة السُّاااُجود فَإنَّاااك اَل تسن

"يئَةَخط  
( )

روي أن معدان بن طلحاة, 
(5)

 نادما لقاي  وباان
(9)

طلاب منا  أن يخباره  -ملسو هيلع هللا ىلص -ماولا رساول ال

فذكر الحديث " ليك بكثرة السجود:"-ملسو هيلع هللا ىلص -بعمل يدخل  ال ب  الجنة فأجاب  بحديث رسول ال 
( 0)

. 

سغااراء بكثارة السااجود هلل تعااالا وهااو كنايااة  اان السااجود (  ليااك ),"السااجود ليااك بكثاارة :" -ملسو هيلع هللا ىلص -اولا      

, والكثرة نقيا القلاة مان كثار الّايء يكثار , واليمة تفيد التوكيد(كثرة )والباء مزيدة في المفعول, ةللصال

كثرة فةو كثير
(  )

ويبنا  لا فعلة , 
(  )

. 

 -أتباع كالماا  ,"رفعااك ال بةاا درجاة وحاط  بةااا  ناك خطيئاة سالفاناك ال تساجد هلل ساجدة :" -ملسو هيلع هللا ىلص -واولا      

وداللاة أسالوب الحصار باالنفي , ةالناسخة المفيادة س باات توكياد الجملاة االسامي( سن   )بمركدين استئنافا  بـ -ملسو هيلع هللا ىلص

, لماا فيا  مان سظةاار االفتقاار سليا  ,جود هلل تعاالاحث ا  وبيانا  لمقا  الُمغَرى ب  وهو السا( سال –ال  )واالستثناء

 . والتزا  الخضوع ل  والذلة بين يدي  سبحان 

                                                             
   5 المفردات في غريب القررن, (  )

 .   األنبياء , ا ية (  )

 .   ترغيب أهل اإلسال  في سكنا الّا  , العز بن  بد السال  : ين ر ( 5)

 . 99 /  تةذيب اللغة , األيهري : ين ر(  )

 . 59 /5مقاييس اللغة ( 8)

طُاوبَا للّاا  س ن " , "بَار  لنا ف ي شاامنا َوبَاار  لناا ف اي يمنناا اللَُّة َّ :" -ملسو هيلع هللا ىلص -وجعل تحع هذا العنوان ستة  ّرة حديثا  , ومن هذه األحاديث اول (  )
ن َحتَةا َ لَين  َمن باسطة أَجن حن لخطاب المفرد مكررا  في أربعة مواواع , ولخطااب (  ليك الّا ), وجاء اإلغراء في هذه األحاديث بـ"َماَلئ َكة الرَّ

 .  85 -850الترغيب والترهيب : ين ر .في مووعين من الكتاب (  ليك  بالّا ) الجما ة
 . 8 الترغيب والترهيب (  )
 . 08 /5الزركلي : األ ال : هو معدان بن طلحة اليعمري, تابعي من بني دأب,أُخذ  نة   ل  األخبار واألنساب, ين ر( 5)
باء فاشتراه, أصاب  -ملسو هيلع هللا ىلص -أبو  بد ال  وبان بن يجدد من أهل السراة, مولا رسول ال( 9)  . 0 / األ ال  : فأ تق , ين ر -ملسو هيلع هللا ىلص -س 
 . 08  - 0 / البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الّريف : ين ر( 0 )
(

  
 .  5 /8لسان العرب: ين ر( 

 . 50/ الكتاب: ين ر(   )
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أي منزلة  الية في ا خرة فاال يازال العباد يترا اا بالمداوماة  لاا  ,"رفعك ال بةا درجة:" -ملسو هيلع هللا ىلص -واول      

ربا  وهاو  سلاايكاون العباد أارب ما :" لقرب اإللةي كما جاء في الحديثالسجود درجة فدرجة حتا يفوي با

"ساجد
( )

واسجد وااترب :وجاء في التنزيل, 
( )

, باالقرب سلاا ال تعاالا بةاا اهتماما  بالصاالة واجتةاادا  , 

الحااااااااط  هااااااااو الووااااااااع ماااااااان حااااااااط  الّاااااااايء سذا انزلاااااااا  وألقاااااااااه ,"حااااااااط   نااااااااك خطيئااااااااة" و
(5)

 , 

 لا فا ل  ويقع  مدة  أو خطأ   والخطيئة هي الذنب القاصر
( )

.
 

( الصااالة )ساايما النافلااة ولااو اااال وال ,ليرك ااد أن  المطلااوب هااو الصااالة( كثاارة السااجود )واااد أغاارى بااـ     

 -, سذ يمكن أن يحمل  لاا الصاالة المعروفاة أو  لاا الصاالة  لاا النبايالنسحب الفة  سلا أكثر من صالة

 (.كثرة السجود ), لكن  اطع الطريق بـالد اءبالقول, أو  لا  -ملسو هيلع هللا ىلص

َمر كُلُّ " :-ملسو هيلع هللا ىلص -اال - "َ لَينك بتقوى ال فَإ نَّ ُ َرأس األن
(8)

. 

امن وصاية جامعاة   يماةجاء هذا الحديث الّريف جوابا  في م      , كافلاة لساعادة الادنيا عرض سارال تض 

َولَقَادن  :ااول ال تعاالا في األولاين وا خارين مقتبساة مان وا خرة وهي تقوى ال وخّيت  وهي وصية ال

 َ انن اَابنل كُ ن َوس يَّااكُ ن أَن  اتَّقُاوا َّللاَّ تَااَب م  يَن أُوتُوا النك  يننَا الَّذ  َوصَّ
( )

, فاالتقوى مخافاة ال فاي اجتنااب ماا نةاا  نا  

"وااياة مماا يخاافقاوى جعال الانفس فاي والت ":اال الراغب األصفةاني, أمر ب والعمل بما 
( )

, فةاي ماال  

 .األمر وأصل الخير

 ار فاي , وماا يتركا  مان أرغيبا  باالتحل ي بةاذا األمار الجلالاإلغراء لحث  المخاطاب وت(  ليك)وأفادت      

علاة وتأكيادا  للخبار وذلاك سذ أ قب  بأسلوب التوكيد المرتبط بما ابل  بالفاء بياناا  لل النفس وبناء اوي  للمجتمع,

 .الناسخة مع اسمية الجملة وداللتةا  لا الثبوت(سن   )حيث أكد  الجملة بـ( ن  رأس األمر كل فإ :)في اول 

, ومن سنن العرب أن تستعير للّيء ماا يلياق با استعارة( رأس األمر )واول      
(5)

,  ا  تااله بمركاد وهاو 

 )ويبادو أن   والّامول,رفاة وأ طاا معناا اإلحاطاة حيث أويف وامير يعاود سلاا المركاد المع( كل   )اول 

 .هيفيد اإلحاطة والّمول بالمغرى وكأن  األمر الذي يلز  ب  المخاطب اد استعاله وغط ا(  ليك

َصاال ":-ملسو هيلع هللا ىلص -اال - ادَى خ  أَة  لاا س حن فَعَلَيناك ب اذَات الاد ين والخلاق  ,لجمالةاا َوَمالَةاا وخلقةاا ودينةاا :تننك  النَمارن

ينك "تربع يَم 
(9)

 . 

                                                             
 .  5 / األشعثأبو داود سليمان بن  ,سنن أبي داود , 580/ سل  بن حجااصحي  مسل  , م(  )
 .9 العلق , ا ية (  )
 .  0 / النةاية في غريب الحديث  ,   / لسان العرب: ين ر( 5)
 .59القاموس المحيط , 8  /  تفسير الرايي: ين ر(  )
 .    الترغيب والترهيب ( 8)
 .  5 ية النساء , ا (  )
 .  55ن رالمفردات في غريب القر(  )
(

5
 . 8  ل العسكري , أبو هالالصنا تين: ين ر( 
 . 588الترغيب والترهيب ( 9)
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لما أراد جابر     
( )

"...فعلياك باذات الادين:" نصايحت  -ملسو هيلع هللا ىلص -ن يتازوا أسادى لا  الرساولأ 
( )

, والمعناا أن 

صالا ال  -فاأغرى النباي ,ين مطما  ن اره فاي كال ماا يادو  أمارهالالئق بذي الدين والمروءة أن يكاون الاد

البغية ومنتةا االختيار والطلبالمخاطب بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية  - لي  وسل 
(5)

 . 

والمغارى با  المضااف وااد (  لياك )الحاديث اشاتملع  لاا  امال اإلغاراء و ناصر اإلغاراء فاي هاذا     

بذات  )و  لا نية تكرار المضاف أيضا  أيوه ,(الدين والخلق )لا المضاف سلي  الدين بلفظ الخلق طف  

ون ذا , أي مان يكاضاف يّاير سلاا تاالي  الادين والخلاقالم, والعطف هنا مع  د  ذكر (الدين وذات الخلق

 .دين فال بد أن يكون ذا خلق

بمعناا استمساك, (  لياك ), و(باذات الادين والخلاق )والمغرى ب  واد توسطع الباء بين  امل اإلغراء     

معنا الحث والتحريا(  ليك )وأفاد اإلغراء بـواألصل  ليك ذات الدين, 
( )

صالا ال  ليا   -؛ ألن  أخبر

فجااء اإلغاراء ن, الجماال والماال والحساب  لاا ذات الادي بما يفعل  الناس  اادة  مان تقادي  ذات - لي  وسل 

, فضاال   ان مجايء الحاديث برواياة فةو مصدر الخير وأصال العطااءن, لحث المخاطب التمسك بذات الدي

بَاعن يَادَا َ فَاا:" -ملسو هيلع هللا ىلص -أخرى بفعل األمر الدال   لاا الطلاب اولا  ين  تَر  "ظنفَرن ب اذَات  الاد  
(8)

, , وكاأن  األول بحاث

 (.تربع.. اظفر )ثاني نتيجة أو مكافأة لةذا البحثوال

التحريا والساعي ؛ ألن الساامع يحاس  با(اظفار )في اإلغراء أاوى من فعل األمر(  ليك )ويبدو لنا أن     

جواباا  للطلاب ومحلةاا  (ترباع يميناك )وجاءت جملة ألنةا ستنّئ جيالَ ذا دين مثلةا, ؛ في طلب ذات الدين

  .( ليك )جوابا  لـ..( تربع )ن أن يحمل  لا مووعةا أيضا  جملة, ويمكالجز 

, بادليل وجاوب اإللازا  والفارض لكنا  ترغياب ويتض  في هذا الحديث الّريف أن اإلغراء لايس  لاا     

فباي ن ..( تنك  المرأة ألربع خصال لجمالةا ومالةا وخلقةاا ودينةاا )ألنواع نكاح المرأة -ملسو هيلع هللا ىلص -تقدي  المصطفا

, لاذلك بادا ع الادين الخلاق, وجماع هناا ماقسا  األخيار وهاو ذات الادين والخلاقاألاسا  األربعة وحث   لا ال

 .الخلق نتيجة للدين أو متواشجا  مع 

العادة والّاأن وااد : الدأب:" اال ابن األ ير ,ألنبياء واألولياء أي  ادتة من افةو من سمات الصالحين      

"أن العرب حولاع معنااه سلاا العاادة والّاأن سال ,ل  من دأب في العمل سذا جد  وتعبوأص ,يُحر  
( )

وااال  ,

نن اَبنل ة  ن  :تعالا يَن م  َن َوالَّذ  َ ون ب  رل  ف رن
كدَأن

( )
. 

 : إغراء المخاطبين جماعة: ثانياً    

                                                             
الزركلي : , األ ال وروى  ن  جما ة من الصحابة -ملسو هيلع هللا ىلص -د ال بن  مرو بن حرا  األنصاري, صحابي, روى كثيرا   ن النبيجابر بن  ب: هو(  )

 / 0  . 
 . 89اللمع في أسباب ورود الحديث, جالل الدين السيوطي : ين ر(  )
 . 58 /9فت  الباري شرح صحي  البخاري , ابن حجر العسقالني : ين ر( 5)
 . 8 /5, ابن الجويي كّف المّكل في حديث الصحيحين:  رين(  )
 .  5 / , أحمد بن شعيب النسائي , سنن النسائي 9  / داود   أبي,سنن   05 / , صحي  مسل     / صحي  البخاري  ( 8)
(

 
 . 98/ الحديث واأل ر النةاية في غريب ( 
 .   رل  مران , ا ية (  )
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ر َ لَااينكُ   بااد:" -ملسو هيلع هللا ىلص -اااال - ااننكُ  فساايرى  ,أوصاايك  بتقااوى ال والساامع َوالطَّاَ ااة َوس ن تَااأم  َوسنَّاا ُ ماان يَعاا  م 

ت اَلفا كثيرا   وا َ لَينَةا بالنواجذ ,اخن دين المةديين َ ض  اش  ((فَعَلَينكُ  ب سنتي َوسنة النُخلَفَاء الرَّ
( )

. 

مان ن, بماا سايقع فاي أمتا  مان كثارة االخاتالف فاي أماور الادي -ملسو هيلع هللا ىلص -في هذا الحديث الّريف سخبار من      

واألهااواء, فأمرنااا بالتمسااك بساانت  وساانة الخلفاااء , وظةااور الفااتن والباادع األ مااال واألاااوال واال تقااادات

والسنة هي الطريقة المسلوكةه, الراشدين من بعد
( )

 . 

تادل  لاا " وهاي أيضاا , لتادل  لاا األمار واإللازا  فاي التمساك بسانت(  ليك  )جاءت كلمة اإلغراء بـ     

"القااوة والحااث  وسفااادة اإليجاااي
(5)

ن رُماارك  أ: السااال  أن يقااولحتاااا الرسااول  لياا  فلااوال تلااك الصاايغة ال ,

ساايرتي القويمااة التااي أنااا  ليةااا ممااا أصاالت  لكاا  ماان األحكااا  اال تقاديااة والعمليااة الواجبااة ب" :سااكوا أيتتم

"والمندوبااة وغيرهااا 
( )

تضاامنع القااول والعماال  ,ولاا  يقاال بعملااي أو اااولي؛ ألنةااا أشاامل( بساان تي ), واااال

 .ه؛ لعلو  منزلتة   ندسنة الخلفاء -ملسو هيلع هللا ىلص -,    أتبع سن ت والتقرير

وهاي تفياد مطلاق الجماع باين ( بسان تي وسان ة الخلفااء )حديث داللة العطاف باالواو فاي اولا ونلحظ في ال     

" :أو تعقياب أو تارا،س, ااال سايبوي  فاي المعناا بينةماا دون ترتياب واالشترا  , المعطوف والمعطوف  لي

ماررت بزياد : يجاوي أن تقاول  ابل شيء, وال بّايء ماع شايء, ألناوليس في هذا دليل  لا أن  بدأ بّيء 

ُر َواَاَع  ليةماا فاي , ويجاوي أن يكاون المارولمرور  مرو, ويجوي أن يكون ييادا  و مرو والمبدوء ب  في ا

 ةااهاذه المعااني فاإذا سامعَع الماتكل َ  يَاتكل   بةاذا أَجبتَا   لاا أي   فاالواُو تَجماع هاذه األشاياَء  لاا حالةس واحادة,

"شئَع؛ ألنةا اد َجمععن هذه األشياءَ 
(8)

(  ا  ), وال باـالتاي تفياد الترتياب والتعقياب( فااءبال )؛ ولةذا ل  يعطاف

"ال أنةاا أشاد تراخياا  و ا  مثال الفااء, س:" والتي تفيد الترتيب والتراخي, ااال المبارد
( )

وأوااف السانة سلاا  ,

االخلفاء سما لعملة  بةا أو الستنباطة  واختيااره  سي اها
( )

ع واو مغاايرة وسنماا ويبادو لناا أن  هاذه الاواو ليسا, 

ا لماا فيةاا مان , وسانة الخلفااء معطوفاة  ليةابسانت ؛ ألنةاا األصال -ملسو هيلع هللا ىلص -, فقاد ابتادأ المصاطفاتفيد التّاريك

 .اإلوافة واالجتةاد

الخلفااااء  )التعرياااف فاااي اولااا ( أل )و , ووصاااف الخلفااااء بالراشااادين ألنةااا   رفاااوا الحاااق واضاااوا بااا     

المعةود  نده  هرالء الخلفاء الراشدون المةديون الذين هاداه  ال باالحق مان بعادي : للعةد, أي( الراشدين

كناية  ان شادة ( لنواجذ ضوا  ليةا با )واول  , ثمان و لي روي ال  نة  أجمعينوه  أبو بكر و مر و

ين, ألنَّ " :ااال ابان األ يارهي األوراس, ( ذالنواج ), والتمسك بةا ساا   باأمر  الاد   ت من َهاذَا َمثَال ف اي شادَّة االسن

                                                             
 .   الترغيب والترهيب (  )
 . 55 / نكري  األحمد,  بد النبي  بد الرسول , دستور العلماء   التعريفات : ين ر(  )
 . 8  داب كلية ا  -جامعة الموصل سلادكتوراه مقدمة  أطروحة, هناء محمود شةاب, الطلب في الحديث الّريف أساليب( 5)
 . 5  / دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين , ز بن  الن البكري الّافعي (  )
 . 5  , مغني اللبيب   55/ شرح الروي : , وين ر55 / الكتاب ( 8)
(

 
 . 0 / المقتضب ( 
 .  8 / مرااة المفاتي  شرح مّكاة المصابي  : ين ر ( )
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ذ  َ اٌّ  َسننَان  العَاَّ بالنَّواج  يع  الفَ   َواألن "ب َجم 
( )

 . كل   كناية  ن شد ة اإلمسا  بذلكويمكن أن يكون الحديث  ,

يَااة َواَل " :-ملسو هيلع هللا ىلص -اااال - َّّااينَطان فَعَلَااينكُ  َمااا ماان  اََل َااة ف ااي اَرن اااَلة س الَّ اااد اسااتحوذ َ لَااينة   ال بَاادو اَل تُقَااا  فااية  الصَّ

ئنب من النغن  القاصية نكُل الذ   "ب النَجَماَ ة فَإ نََّما يَأ
( )

. 

اا  لبمااة بضاارورة اإللاازا  بالجما ااة والتقاادير بصااالة الجما اا(  لاايك  ):-ملسو هيلع هللا ىلص -اولاا   , ةسغااراء موج 

ماا مان :" -ملسو هيلع هللا ىلص -اولا يريده الساياق فاي مطلاع الحاديث وهاو لحديث لزو  اتباع الجما ة في الصالة وومراد ا

ع مان سياراد المعناا ولكان ال يمنا, جملة حصر بالنفي واالساتثناء ,..." ة في ارية ال تقا  فية  الصالة سال ال

"يخت  بسامع دون رخر تفخيما  لبمر لذي الاهذا من الخطاب العا   :اال الطيبي" العا  للجما ة
(5)

وايل  ,

مقتضاا األمار " :حجر نقال   ن الكرماانيوايل المراد بالجما ة ه  أهل الحل والعقد من أهل العل  اال ابن 

بلزو  الجما ة أن  يلز  المكلف متابعة ما أجمع  لي  المجتةدون
( )

." 

( سنمااا )جاااء التعبياار بأساالوب الحصاار والقصاار بااـ( الغاان  القاصاايةفإنمااا يأكاال الااذئب ماان  ):-ملسو هيلع هللا ىلص -واولاا      

( ماا )الحارف المّاب  بالفعال و( سن   )وهاي لف اة مركباة مان, ةاستئنافا  وتعليال  لما ابلةاا وهاو لازو  الجما ا

الزائدة الكافاة  ان العمال 
(8)

"نماا تفياد سيجااب الفعال للّايء ونفيا   ان غيارهس "و, 
( )

وتادل  لاا المبالغاة  ,

"ويصال  ماع ذلاك للحصار, فاراا  المبالغاة والتأكياد حياث وااعسنماا لفاظ ال ت" :اال ابن  طية, دوكيوالت
( )

 ,

معنااه , بسنما حر   ليك  الميتة بالنص: لقول المفسرين ,(سال )و( ما )متضمنة  معنا واألصل فيةا أن تكون

"ال الميتاةما حر   لايك  س
(5)

 "فةناا ( سال)النافياة وأداة االساتثناء ( ماا )تقاو  مقاا ( سنماا ), وهاذا ال يعناي أن

"وبين أن يكون الّيُء الّيَء  لا اإلطالق, بين أن يكون في الّيء معنا الّيءفرق 
(9)

 . 

فال تادخل  لاا الحقاائق الغريباة , ةمعانس مأنوس "كما يقول أبو موسا( سن ما )والمعاني التي تدخل  ليةا     

"واألفكار البعيدة
( 0)

اد  ,ة أليفة لةا أ ر في القلب والفة أداويرى أنةا ,  ء للفكارة التاي دخلاع  ليةاا وتمة  تةي 

لةا
(  )

في تسلط الذئب  لا الّاة المنفاردة  -ملسو هيلع هللا ىلص -ونلحظ ذلك التعلق في الصورة التي رسمةا لنا رسول ال ,

, ةالمسالمين فاي الصاال هاذا المعناا فاي لازو  جما اة(  لايك  )فحقق اإلغاراء باـ, ةوحال من فارق الجما 

 . واالنقطاع  نة   لا المعنا العا وصحبتة  دون ا تزالة  

دق  فَإ ن الصادنق يةادي س لَاا النبار َوالنبار يةادي س لَاا النجنَّاة َوَماا ياَزال الرجال يصادق " :-ملسو هيلع هللا ىلص -اال - َ لَينكُ  ب الص 

نند ال صديقا ى الصدنق َحتَّا يكنتب    "ويتحر 
(  )

. 

                                                             
 .  8 /5النةاية في غريب الحديث واأل ر  ( )
 .  5الترغيب والترهيب (  )
 .    /8فيا القدير( 5)
 .   5/5 فت  الباري(  )
 .  0 مغني اللبيب: ين ر( 8)
 .    موسا  أبوز ز , دالالت التراكيب (  )
 . 800/ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(  )
 . 0  التلخي  في  لو  البالغة( 5)
 . 9 5 اإل جايدالئل ( 9)
 . 88 دالالت التراكيب  (0 )
(

  
 .  8 دالالت التراكيب : ين ر( 

 . 809الترغيب والترهيب (   )
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, ناا وساعت , فالصادق يّاامل صادق القاول, واال تقااد, والعماالأول ماا نلح ا  فاي الحاديث  مااو  المع     

وكل ما يصدر  ن اإلنسان مما يص  أن يكون الصدق وصفا  ل  ع, والطبة, والني
( )

. 

اح الحاديثر, ومن  مرات الصدق الب      وهو اس  جامع للخير كل  كماا ذكار شار 
( )

, ومصاداا  مان كتااب 

ي س  :ال تعالا َبنَراَر لَف ي نَع  س نَّ األن
(5)

َ  :ل القرطبي في تفسيره لقول  تعالا, واا يَن رَمنُاوا اتَّقُاوا َّللاَّ يَاا أَيَُّةاا الَّاذ 

ا ينَ  اد  َوكُونُوا َمَع الصَّ
( )

واالخاال  فاي ل, حق من فة   ن ال و قل  ن  أن يالي  الصدق فاي األااوا" :

"ووصل سلا روا الغفارر, األحوال, فمن كان كذلك لحق باألبرا والصفاء فيل, األ ما
(8)

. 

فاا  بااـ( الصادق )وجااء المغارى باا  ,( لايك  )ابتادأ الحاديث بااإلغراء فاي اولاا       ( أل ), و(أل )مفاردا معر 

ترغيبااا  فااي التخل ااق بةااذا الخلااق  , الزمااوا الصاادق وداومااوا  لياا: التعريااف هنااا لعمااو  جاانس الصاادق, أي

اا  لما وراءن, الحس وانّغاال   , وتطلعا  سلا سببه, والبدء باإلغراء يجذب المخاطب ويملك  لي  حواس  تّو 

بمضمون الجملاة بعاده
( )

ه مبتادئا  بأسالوب التوكياد سابَب اإلغاراء وكّاف   ان سار   -ملسو هيلع هللا ىلص -, فضاال   ان تعليلا 

, (يةادي الاا الجناةسن  البار  )وفاي رواياة مسال " لصدق يةدي سلا البر, والبر يةدي سلا الجناةفإن ا" :بقول 

 لماا  أن الصاحابة لا  يباد مانة  سنكاار؛ والكاال  أك اد الخبار باأكثر مان ل, المرتبط بما ابل  بالفاء خطابا  للعقو

  . مركد  ناية  ب  واهتماما  بّأن

ألهميتا  وأ اره  لااا ر, أ اااد ذكاره واألصال فيا  اإلواما( الصادق )ولمزياد مان الترغياب باالمغرى با      

؛ ألنةاا ألفااظ يتصال بعضاةا تناسب في اللفظ والمعنا( ر, والجنة, والبالصدق )ع, وبين اول الفرد والمجتم

" ببعا وكال منةاا طرياق سلاا ماا بعاده ونسابة الةداياة للصادق اساتعارة, حياث شاب   الصادق بإنساان يةادي

"وهو البرق, ث ل   ن رفيق هو نع  الرفيوكأن  الصدق سذا امتلك القلب ال يعي  في  وحده وسنما يبح
( )

 . 

اتفااةماا , "سلاا الجناةوسن  البار يةادي ر, الب سلافإن  الصدق يةدي " :-ملسو هيلع هللا ىلص -ونلحظ بين الجملتين في اول      

نجاد ق, وييادة في اإلغراء والحث  لاا الصادا, في الخبرية واتحادهما في المسند مع اختالفةما في المعن

ى الصادقوما:" -ملسو هيلع هللا ىلص -ل او  لاا اساتمرار ( ماا يازال )بارا  بالفعال النااا مع "ا يازال الرجال يصادق ويتحار 

ومعناا األربعاة ماليماة  "(:مايال وأخواتةا )خبار, اال األشموني في حديث   نالحدث واتصال  بزمن اإل

( "ماا بارح  مارو أيرق العيناين ), و (ماايال يياد وااحكا   :) لا ما يقتضي  الحال نحاو ,المخبر  ن 
(5)

 ,

وماليماة الصافة للموصااوف
(9)

ساتمرارية والتجادد بصاايغت   لااا اال( يصادق ), ونلحاظ أيضاا  داللااة الفعال 

                                                             
 .  0 موسا  أبوشرح أحاديث من صحي  البخاري , ز ز : ين ر(  )
 .0/805 فت  الباري : ين ر(  )
 . 5 االنفطار , ا ية ( 5)
 . 9  التوبة , ا ية (  )
 . 59 /5القررن  ألحكا الجامع ( 8)
 . 99 المجتمع , ناصر راوي الزهري  وسصالحبالغة الرسول في تقوي  أخطاء الناس : ين ر(  )
 .  0 شرح أحاديث من صحي  البخاري (  )
(

5
 . 5  / معاني النحو , 55/ حاشية الصبان : , وين ر 9  / شرح األشموني ( 
 .    / ين ر همع الةوامع( 9)
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ى )مع ما يضيف  الفعلة, المضار  حتاا يساتحق صااحب  ق, الصاد سلاامن البحث والتدايق وصوال  ( يتحر 

وصف الصديقين و وابة 
( )

. 

عاني الحاديث مان اإلحكاا  واالنساجا  والتسلسال الدااة المتناهياة, سذ جعلاع كال جزئياة مان واد بلغع م     

المعنااا متممااة لمااا ابلةااا وممةاادة لمااا بعاادها, وجاااء كاال  ذلااك مرك اادا  ماادلول اإلغااراء المااراد ماان الحااديث 

الّريف
( )

 . 

ااال حين ااابلكُ ن واربااة س لَااا ربكُاا  ومكفاارة للساايئات ومنةاااة َ اان َ لَااينكُ  ب ق يَااا  اللَّيناال فَإ نَّاا ُ دأب ا:" -ملسو هيلع هللا ىلص -اااال - لصَّ

"اإلن  ن 
 (5)

. 

وهو خطاب موج  للمسالمين للتقارب (  ليك  )ف سغراء  وترغيبا  باستعمال صيغةتضمن الحديث الّري     

  . والية ال ومحبتفةو من أسباب , نسلا ال تعالا بلزو  العبادة وايا  الليل من صالة وذكر واراءة للقرر

 ا  , تغير مقيد ليّمل جمياع أناواع العباادا مجرورا  ومضافا  ومطلقا  (   الليلايا )وجاء لفظ المغرى ب      

مان األنبيااء تبيانا  ألهمية اياا  الليال فةاو مان سامات الصاالحين ( فان  دأب الصالحين )أ قب  أسلوب التوكيد

د  وأصل  من دأب في العمل سذا جا ,يُحر  العادة والّأن واد : الدأب  ":اال ابن األ ير ,واألولياء أي  ادتة 

"ال أن العرب حولع معناه سلا العادة والّأنس ,وتعب
( )

انن اَابنل ة  ن  :واال تعالا , يَن م  َن َوالَّذ  َ ون ب  رل  ف رن
كدَأن

اَبنل ة  ن 
(8)

 .شأنة  و ادتة  واجتةاده  في الكفر كعادة رل فر ون :أي, 

-ملسو هيلع هللا ىلص -, واولا تفخيما  وتع يما  ( ليل ليك  بال )اد أ اد المضمر  لا المتقد ( فإن  ):-ملسو هيلع هللا ىلص -اول ونلحظ في      

وماا يازال  بادي :" سلا الحديث القدسايوفي  سشارة ا, تعال سلي محبة ال بما يتقرب : أي( ربك  سلااربة  ):

"يتقرب سلي  بالنوافال حتاا أحب ا 
 ( )

 )الاذي وااع خبارا  لاـ( الصاالحين )معطوفاة  لاا دأب( ارباة )وجااءت, 

 .ن خبرا  لمبتدأ محذوف وتقديره هو, ويحتمل أن يكو(سن  

مصاادران ميميااان  لااا ينااة َمفنعَلَااة, سذن يباادو داااة االسااتعمال للمفااردة ...( ومنةاااة ...مكفاارة ):-ملسو هيلع هللا ىلص -واولاا 

 الصرفية في بيان التكثير والمبالغة
( )

. 

زياد فاي نةيناا  ان وت, تناوخصلة تكف ر  نا سيئا, الاال تع سلاومعنا الحديث أن ايا  الليل اربة تقربنا      

 .فعل المحرمات

 .اإلغراء بذكر المغرى به مكرراً : الصورة الثانية

 :سال في مووعينل  يرد المغرى ب  مكررا  في كتاب الترغيب والترهيب      

اَلة :" -ملسو هيلع هللا ىلص -اال - اَلة الصَّ "اتَّقوا ال ف يَما ملكع أَينَمانكُ والصَّ
 (5)

. 

                                                             
 . 85 /  ي  مدة القار: ين ر(  )
 .  8, ز لطفي الصباغ الحديث النبوي مصطلح , بالغت , كتب : ين ر(  )
 .    الترغيب والترهيب ( 5)
 . 98/ النةاية في غريب الحديث واأل ر (  )
 .   رل  مران , ا ية ( 8)
 . 08 /5صحي  البخاري (  )
(

 
     / حاشية الصبان : ين ر( 
 . 09 الترغيب والترهيب ( 5)
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وكاان رخار ماا تكلا  با  , ةألمت  حين حضارت  الوفاا -ملسو هيلع هللا ىلص -جاء هذا الحديث الّريف في معرض وصيت      

 لي  الصالة والسال 
( )

. 

ر   ( الصالة )ابتدأ الحديث بذكر لفظ      فاي ساياق واحاد  تكارار كلماة أو لفاظ أكثار مان مارة "ويأتيه, كر 

"أو التع اي  , لأو االتتبااه أو التةوياا ,لنكتاة ماا كالتوكيااد
( )

, أساالوب شاائع فااي الحاديث الّااريف والتكارار, 

وهااو ماان وسااائل الااد وة وطاارق التبليااغ 
(5)

تأكيااد المعنااا فااي األذهااان والتنبياا   لااا أماار  سلااا ويةاادف , 

ألهميت 
( )

. 

"سرادة اإلباالغ بحساب العناياة بااألمر ومان سانن العارب التكريار واإل اادة, ":اال ابن فارس     
(8)

وااال , 

, ةالنفوس أنفر شيء  ن حاديث الاو ظ والنصايح" :  معرض تفسيره سورة الزمر ا ية الزمخّري في 

صالا ال  - ادة رسول الومن    كانع , ول  يرسا فيةا ول  يعمل  مل , فما ل  يكرر  ليةا  ودا  ن بدء

أن يكرر  لية  ماا كاان يعاظ با  وينصا   االث مارات وسابعا  ليركازه فاي الاوبة  ويغرسا  فاي  - لي  وسل 

"صدوره  
(5) ,

لزماوا الصاالة ا :غراء بفعال محاذوف وجوباا  وتقاديرهاس  منصوب  لا اإل األولافالصالة 

ن ؛ ألوال يتعااين تقاادير الفعاال فياا , توكيااد لبولاااوالصااالة الثانيااة , اوداومااوا  ليةااا وحاااف وا  لااا أوااتةاا

أخاا   )جاء فاي شارح التصاري  فاي, رة  انيةفال حاجة إل ادت  وتكراره م ,المعنا ت  بفعل اإلغراء األول

"الثاني توكيد( أخا  )و, وجوبا( لز ا )بتقدير( أخا  )بنصب "(:أخا 
( )

و د ابن مالك االس  الثااني بادال  , 

بدال  من اللفظ بالفعل
( )

. 

س المااا  بوجااوب , وكين واألراااءاارن بااين الوصااية بالصاالة والوصااية بااالممل -ملسو هيلع هللا ىلص -الرسااول أنونلحاظ      

ر اية حقواة  كوجوب الصالة
(5)

فيما ملكع  )و, خافوا  قاب : أي, (اتقوا ال )فضال  ن داللة فعل األمر, 

مان , داليا سلاااليماين كإواافت   سلاا واافة الملاك وس,  بحسب الملكاة والقياا  بماا  لايك ":أي( ملكع أيمانك 

بل هي أبلاغ مان حياث , من التصرف في  تمكن  مما في يده وأن المالك متمكن, حيث أن  يحصل بكسب اليد

"أبلغ اليدين وأادرهما  لا العمل أن اليمين
(9)

. 

فضاال  ان الساياق , ؛ ألهميتةاا و  ا  شاأنةاة والسال  بالصالة بتكرار لف ةاافأغرى النبي  لي  الصال     

وكاان رخار ماا وصاا با   ليا  أفضال الصاالة وأتا   ,الحديث وهو فاي مروا  الاذي تاوفي با الذي ايل في  

 .التسلي 

ا تلبسُونَ :" -ملسو هيلع هللا ىلص -اال -  مَّ نكُلُوَن َواكنسُوهُ ن م  ا تَأ مَّ اَّاَءكُ  أطعموه  م  اَّاَءكُ  أَر  "أَر 
( 0)

. 

                                                             
 .  8 / ,ورود الحديث  أسبابالبيان والتعريف في :  ين ر (  )
 .  حمد  لي الّيا أ بد الّافي , ر في القررن الكري ظاهرة التكرا(  )
 . 5  اإلسالميةداب والعلو  جامعة دمّق لآلمجلة كلية  ,الدين بدر التكرار في الحديث الّريف , أميمة : ين ر ( 5)
 . 5 القررن الكري   ظاهرة التكرار في: ين ر(  )
 . 85 / في فق  اللغة  يالصاحب( 8)
 . 9  / شرح التصري  (  )
 .   / شرح الكافية الّافية: ين ر(  )
 . 59  / مرااة المفاتي  : ين ر ( 5)
(

9
 . 80 /8فيا القدير( 
 . 09 الترغيب والترهيب ( 0 )
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الزمااوا : يرهورد منصاوبا بفعاال محاذوف وجوبااا  وتقاد( أرا اااَءك  )الُمغاَرى با  فااي الحاديث الّااريف هاو     

الثانياة توكياد لف اي ( أراااءك  )و, دو لة وجوب الحذف هو تكرار االس  وااد أفااد معناا التوكيا, واحف وا

وافقاا  معناااأو م ادة اللفااظ األول بنفساا  أو بمرادفاا والتوكيااد باااللفظ يكااون بإ اا, للاابو
( )

لتقرياار المعنااا , 

وتقويت  في النفس وتثبيت 
( )

ادة بصيغة الجمع لتدل  لا المبالغة وييا( أرااَءك  )ءونلحظ في الحديث مجي, 

نةاا  يراااون وسُاامي العبيااد رايقااا؛ أل, دومفردهااا رايااق وهاا  العبياا, ادة اإلحسااان سلااا االساا  المغاارى باا ويياا

لمااالكة  ويااذلون لاا  ويخضااعون
(5)

وهااو ماان بناااء  ",ورايااق  لااا وين فعياال,  اليمااة لةااوالاارق صاافة , 

األوصاااف الثابتااة الاليمااة
( )

 أ قااب اإلغااراء,  ومزياادا  ماان االهتمااا  باألرااااء ومبالغااة فااي اإلحسااان سلااية ,

ن جاانس وُخاا   نااوع اإلطعااا  واإلكساااء ماا( واكسااوه  ...طعمااوه أ )بجملااة الطلااب المصاادرة بفعاال األماار

, ةوكااونة  مملااوكين ألسااياده  ليسااع حقيقاا,  باااد ال ال يملكااون شاايئا فةاا  ,طعااامك  ولباسااك  سكرامااا لةاا 

فالمالك الحقيقي لجميع العباد هو ال سبحان  وتعالا
(8)

ةاا فاي وجاء ,  الحاديث الّاريف وصاية وخطاباا موج 

حجة الوداع 
( )

. 

غَرى به معطوفاً عليه: الصورة الثالثة   :ذكر الم 

 وهاو اولا , دالّريف من كتاب الترغيب والترهيب في موواع واحاجاء اإلغراء بالعطف في الحديث      

اَلةَ َوَما ملكع أَينَمانكُ :" -ملسو هيلع هللا ىلص - "الصَّ
 ( )

. 

بفعاال محااذوف وجوبااا  والفا اال يأخااذ االساا  المعطااوف فااي اإلغااراء حكاا  االساا  المكاارر وهااو النصااب      

وجاوب التازا    اطفة الشاترا  ماا بعادها بماا ابلةاا فاي (أيمانك وما ملكع  )والواو في اول , ( أنت  )مستتر

-لذلك وص ا بة  رساول ال , وألن فية  م نة التقصير,  ور اية األرااء واإلحسان سلية  لضعفة ,الصالة

وارن وصيت  بالصالة -ملسو هيلع هللا ىلص
(5)

ماا  )والمعطاوف  ليا ( الصاالة )فالعطف ااتضاا المّااركة باين المعطاوف ,

 (.ما )ال محل لةا صلة الموصول( أيمانك ملكع  )وجملة,  في أداء معنا االلتزا( نك ملكع أيما

فنااب بالصاالة  ان , ؛ ألن المكاان يضايق مان توجيا  أمتا  أن يقاد ر فعاال  ويُعد الحديث من جوامع الكل      

, نُخ  اليمايولةذا ,  ن جميع ما يتعرض في  ملكا واةراوما ملكع أيمانك  , تجميع المأمورات والمنةيا

وما ملكع أيمانك  الّفقة  لا خلق ال, نب   بالصالة  لا تع ي  أمر الف
(9)

. 

 نتائج البحث :المحور الخامس

                                                             
 ,    5شرح ابن الناظ  : ين ر (  )
 .      ,جامعة الموصل -ا دابكلية  سلارسالة ماجستير مقدمة , ز  بد الجبار المّةداني, غيا بال أسلوباالتوكيد اللف ي : ين ر (  )
 .    /0 لسان العرب : ين ر( 5)
 . 55/ ابن القي  , بدائع الفوائد (  )
 .    / فيا القدير,     / التيسير بّرح الجامع الصغير: ين ر ( 8)
 . 59/ والتعريف في أسباب ورود الحديث البيان : ين ر (  )
 . 09 الترغيب والترهيب (  )
(

5
 .  0 / التيسير بّرح الجامع الصغير: ين ر ( 
 . 99  / مرااة المفاتي  : ين ر( 9)
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اهية ماا بلغع التراكيب في الحديث النبوي الّريف درجة من اإلحكا  واالنسجا  والتسلسل والداة المتن     

مان واجتمع لدينا مان خاالل دراساتنا  ادد .. بعدها  متممة لما ابلةا وممةدة لما جعل كل جزئية في اإلغراء

 :ال واهر البارية وهي

أاربةا فاي وكان الترغيب ر, , والتبّيراء مصطلحات مجاورة منةا الترغيب, والو دكان لمصطل  اإلغ -

النباوي فاي كتااب لحاديث , ومن هنا جااء اختيارناا لالشاتغال  لاا أسالوب اإلغاراء فاي االداللة  لا القصد

 .الترغيب والترهيب

سذ سن  ل  في التقعيد النحاوي طرائاق خاصاة ة, اإلغراء في االستعمال اللغوي أوسع مما في الدائرة النحوي -

أمااا فااي االسااتعمال اللغااوي فإناا  يتجاااوي هااذه الطرائااق سلااا أساااليب كثياارة اشااتملع  لااا الّاارط ة, محاادد

شك لع هذه األساليب سغراء مجايي ا لا  تلتفاع سليا  اد ونةي وأساليب أخرى, فةا  واألمر والواإلخبار واالست

  .كتب اللغة والبالغة حسب  لمنا المتواوع

كااان لنااا رأي بااأن ينعااع ة, , وواايقةما فااي الاادائرة النحويااساااع اإلغااراء فااي االسااتعمال اللغااوين اارا  الت -

 .(غير القياسي )بـوما  دا ذلك ينعع ( القياسي )اإلغراء في النحو العربي بـ

, وكاان غيار القياساي أوساع  باين القياساي وغيار القياسايكانع صور اإلغراء في الحديث النبوي متنو ة  -

 .مر وغيرها مما يحمل  لا اإلغراءوأشمل استنادا  سلا ما ورد من أساليب الّرط واالستفةا  واأل

رليات اإلغراء تّكل جملة من حيث العامال ل  يطلق النحاة  لا تركيب اإلغراء جملة  لا الرغ  من أن  -

جعلوا كال ذلاك تحاع  ناوان , لقد   منصوبا  أو مجرورا  أو معطوفا  المحذوف أو المذكور    ذكر المغرى ب

ي  وتعل لا  وتوجاب اإلغراء, وبدا لنا أنةا لفتة ذكية منة  ؛ ألنة  أدركوا أن لإلغراء متممات في التركيب تقو 

 .ال   ن التفاوت في هذا األمر بين الواجب والجائزفض , اإللزا  بالمغرى ب

, لكان الاذي  باع لادينا أن وغيرهاا..( وأماماك / ودوناك/  لياك )بأسماء األفعال  ند النحاة يّمل اإلغراء -

 .تكتسب الصدارة والقوة في اإلغراءمما يجعل  ليك (  ليك )اإلغراء في الحديث النبوي ورد بـ

متعااديا  سلااا المفعااول باا  (  ليااك )الترغيااب والترهيااب لاا  ياارد اإلغااراء بااـ فااي الحااديث النبااوي فااي كتاااب -

للمفعااول باا   ناادما يكااون (  ليااك ), وباادا لنااا أن مباشاارة( ليااَك نفَسااكَ  )مباشاارة سال فااي مووااع واحااد وهااو

المغرى ب  والمخاطب واحدا  أي تت حد الكاف والمفعول ب  في جةة الخطاب , وجاء منا  فاي القاررن الكاري  

تَدَينتُ ن   :  تعالااول كُ ن َمنن َولَّ س ذَا اهن يَن رَمنُوا َ لَينكُ ن أَننفَُسكُ ن اَل يَُضرُّ  . 08 ا ية ة, المائديَا أَيَُّةا الَّذ 

وبادا أن التكارار فاي هاذه األحادياث ناابع مان رغباة ة, ورد اس  من أحاديث اإلغراء مكررا  أكثر مان مار -

اإليجااب بعملا  كماا فاي حاديث , فضاال   ان الحاث  وتأكياد هاذا األمار فاي نفاس المتلقاي في -ملسو هيلع هللا ىلص -المصطفا

 .الصو , وحديث الصالة

وباادا ذلااك ألهميااة الّااا   نااد  , أفاارد اإلمااا  المنااذري للحااديث  اان الترغيااب بالّااا   نوانااا  اائمااا  بذاتاا -

 .-ملسو هيلع هللا ىلص -المصطفا
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  .حاديث اإلغراء في كتاب الترغيب والترهيب أربعة وخمسين حديثابلغ  دد أ -

, وهناا  أحادياث سلا اإللزا  أو اإللازا  واإليجاابفي اإلغراء تّير  -ملسو هيلع هللا ىلص -كانع غالب أحاديث المصطفا -

 ."ن والخلق ليك بذات الدي"  -ملسو هيلع هللا ىلص -, مثل حديث رغيب أكثر مما فيةا سلزا  وسيجابفيةا ت

حساااب  -للمخااااطبين(  لااايك  )طاااب أوللمخا(  لياااك )غالاااب األحادياااث التاااي اشاااتملع  لاااا اإلغاااراء باااـ -

كأنةاا الناساخة و( سن   ), وجااءت فااء السابب مرتبطاة باـلباء الزائدة بينةا وباين معمولةااتوسطع ا -استقرائنا

 ., وهي بمثابة السبب والجزاءتعليل وتبرير لةذا اإلغراء

فقد يعود الضمير  لا متقد  كما فاي أحادياث الصاالة والّاا  ة, أساليب الحديث النبوي في اإلحالتنو ع  -

زا  باا  كمااا فااي حااديث صااالة واااد يُعاااد ذكاار المتقااد  للتأكيااد  لااا المغاارى باا  وواارورة االلتاا, وتقااوى ال

 .الجما ة

وبصااور , مغاارى باا  فااي أكثاار ماان حااديث سذ ورد -ملسو هيلع هللا ىلص -المصااطفاكااان للصااالة اهتمااا  كبياار فااي حااديث  -

وأخاارى بتّااريك  ,(الصااالة الصااالة )ماارة أخاارى بتكاارار لفااظ الصااالةو(  لاايك  بالصااالة )ماارة بااـة, مختلفا

صلا ال  -, وهذا التكرار في لفظ الصالة يرك د أن الرسول(الصالة وما ملكع أيمانك  )مغرى ب  رخر معةا

 . ا  كبيرا مما كان حاورا  في ذهن  والب  ألمت اد جعل االلتزا  بالصالة جزء - لي  وسل 
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 .دار الةداية -مجمو ة من المحققين

 95 تونس,  –, الدار التونسية للنّر(هـ595 ت  )لتونسيالطاهر بن ز بن  اشور از ر, التحرير والتنوي  . 

  ز شاكور بان محماود الميااديني, : تحقياق ,و ز  باد العزياز بان  باد الساال , أباترغيب أهل اإلساال  فاي ساكنا الّاا

 .   95 , غدادب -منّورات وتوييع المكتبة العالمية
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 ت  )أبااو ز يكااي الاادين المنااذري , بااد القااوي بان  بااد الالع ااي  باان ,  باد ترغياب والترهيااب ماان الحااديث الّااريفال

 .  008  -هـ     ن, لبنا -, بيروتز اإلسكندراني, دار الكتاب العربي.د: , دراسة وتحقيق(هـ 8 

 9 , كامل بركات, دار الكاتب العربيز: قتسةيل الفوائد وتكميل المقاصد, جمال الدين بن مالك, تحقي    . 

  ,هاـ05  ,  ط ,بياروت –, دار الكتاب العلمياة(هاـ  5ت  ) بن  لي الدين الّريف الجرجااني لي بن زالتعريفات- 

 955  .  

 (هاـ9  ت  )دين حسان بان ااسا   بان  لاي الماراديتووي  المقاصد والمسالك بّرح ألفية ابان مالاك, أباو ز بادر الا ,

 . 005  -هـ 5   ,  قاهرة, طال – بد الرحمن  لي سلمان , دار الفكر العربي: شرح وتحقيق

 ب, دار سحيااء التاراث ز  اوض مر ا: , تحقيق(هـ0 5ت ) حمد األيهري الةرويأبو منصور ز بن أة, تةذيب اللغ

 .   00 ,  بيروت, ط  –العربي

 (هاـ 05 ت ), يين الدين بن ز المد و بعبد الرؤوف تاا العارفين المنااوي القااهريالتوايف  لا مةمات التعاريف ,

 .   990  -هـ0   ,  ط ة, القاهر – ال  الكتب 

 (هاـ  05 ت )يين الدين بن ز المد و بعبد الرؤوف تاا العارفين المنااوي القااهري, التيسير بّرح الجامع الصغير ,

 .  955  -هـ 05  , 5ض , طالريا -الّافعي اإلما مكتبة 

  أحمااد : , تحقيااق(هاـ   ت ), شاامس الادين القرطباايال ز بان أحماادالجاامع ألحكاا  القاررن, تفسااير القرطبااي, أباو  بااد

 .    9 -هـ  55 ,  ط ,القاهرة -البردوني وسبراهي  أطفي , دار الكتب المصرية

 ب, طحلا -, مكتاب المطبو اات اإلساالمية(هاـ  9ت ) , جاالل الادين السايوطيحاشية السيوطي  لا سانن النساائي  ,

 .   95  -هـ 0  

 دار , (هاـ 0  ت  )باو العرفاان ز بان  لاي الصاب ان الّاافعيلا شرح األشاموني أللفياة ابان مالاك, أ  حاشية الصبان

 .  99 -هـ     , ت, طبيرو -الكتب العلمية

 طن, دمّااق,  مااات, بياارو -, المكتااب اإلسااالميالصااباغ ز لطفااي , كتباا , بالغتاا , مصااطلح ,الحااديث النبااوي  ,

 .  990  -هـ    

  5 9 ة, القاهر – ز الدين السيد, دار الطبا ة المحمدية باأليهرة, يمن الوجةة البالغالحديث النبوي   . 

 مااين المباار . د: قتحقيا, (هاـ  9ت )يكريا بن ز يين الدين السنيكيأبو يحيا ة, الحدود األنيقة والتعريفات الدايق, 

 .ـه    ,  ط ت, بيرو –دار الفكر المعاصر

 طب, الةيئة المصرية العامة للكتا, (هـ 59ت) ن بن جني الموصليالخصائ , أبو الفت   ثما  . 

 دار الكتاب العلمياة, (هاـ 55 ت )حماد بان األماين الّانقيطيأع, الدرر اللوامع  لا همع الةوامع شارح جماع الجواما– 

  . 999  -هـ 09  ,  طت, بيرو

   باان يوسااف المعااروف بالساامين الحلباايحمااد أأبااو العباااس شااةاب الاادين ن, الاادر المصااون فااي  لااو  الكتاااب المكنااو( 

 .دمّق –أحمد ز الخراط , دار القل . د: تحقيق, (هـ 8 ت

 بيروت -دار الفكر, (هـ  9ت )الدر المنثور في التفسير بالمأ ور, جالل الدين السيوطي. 

  ,ق ت ) نكااريالقاوااي بان  بااد النبااي باان  باد الرسااول األحمااد ن, جااامع العلااو  فاي اصااطالحات الفنااودساتور العلماااء

 .   000 -هـ     ,  طت, بيرو –دار الكتب العلمية, (هـ  
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 مطبعاة المادني ر, محماود ز شااك: تحقياق, (هـ   ت ), أبو بكر  بد القاهر بن  بد الرحمن الجرجانيدالئل اإل جاي

 .  99 -هـ 5   , 5طة, دار المدني بجد -بالقاهرة

 005  -هـ  9   ,  طة, القاهر –مكتبة وهبةا, ز ز أبو موس. دب, دالالت التراكي  . 

 دار  ,(هاـ 08 ت )ز  لاي بان  االن بان سباراهي  البكاري الصاديقي الّاافعين, دليل الفالحين لطرق ريااض الصاالحي

 .   00 -هـ 8   ,  طت, بيرو –طبا ة والنّر والتوييعالمعرفة لل

 9 9 , بغداد –ادمطبعة اإلرشن, هاش  الطعا: قتحقية, ديوان الحارث بن حلز  . 

 محاي الادين  بااد : تحقياق, (هاـ8  ت )سانن أباي داود , أباو داود ساليمان بان األشاعث باان سساحاق  األيدي السجساتاني

 .بيروت -, المكتبة العصريةالحميد

 ة, باو غاد   باد الفتااح أ: تحقياق, (هاـ505ت )حمد بن شعيب بن  لي الخراسااني النساائيسنن النسائي, أبو  بد الرحمن أ

 .   95  -هـ  0  ,  طب, حل -سالميةمكتب المطبو ات اإل

 محاي الادين  باد ز: تحقياق, (هاـ 9  ت  )بةاء الدين  بد ال بن  قيال الةماداني, شرح ابن  قيل  لا ألفية ابن مالك 

 .  950  -هـ00  , 0 طة, دار مصر للطبا ة, القاهر –الحميد, دار التراث

 ز باسال : قتحقيا, (هاـ 5 ت  ), ابان النااظ  أباي  باد ال بادر الادين ز بان مالاكمالكح ابن الناظ   لا ألفية ابن شر

 .  000 -هـ 0   ,  ط ,بيروت - يون السود, دار الكتب العلمية

 00  -هـ     , ط اة, القاهرة, مكتبة وهبا, ز ز أبو موس.شرح أحاديث من صحي  البخاري, د   . 

  دار , (هاـ900ت )بو الحسن نور الدين األشاموني الّاافعيابن مالك,  لي بن ز بن  يسا أشرح األشموني  لا ألفية

 . 995  -هـ 00  ,  طت, بيرو -الكتب العلمية

  ال باان أبااي بكاار األيهااري  ن  باادالتصااري  بمضاامون التووااي  فااي النحااو, خالااد بااشاارح التصااري   لااا التووااي  أو

 .              000  -هـ      , طت, بيرو –المصري, دار الكتب العلمية

 كتباة , مالمتاولي رمضاان أحماد الادميري: قياقتح, (هاـ  9ت )حمد الفاكةي النحوي بد ال بن أة, شرح الحدود النحوي

 . 995 - هـ    ,  طة, القاهر –وهبة

 السااال  للطبا ااة أحمااد الغرسااي, دار ز صااال   , (البةجااة المروااية )شاارح الساايوطي  لااا ألفيااة اباان مالااك المسااما

 .  000  -هـ     ,  طة, القاهر –والنّر

 ز الزفازاف, ز ن, ز ناور الحسا: قتحقي, (هـ 5 ت )ز بن الحسن الروي االستراباذيب, شرح شافية ابن الحاج

  .  8 9  -هـ 598 ت, بيرو –محي الدين  بد الحميد, دار الكتب العلمية

 بااد السااال  ز : تحقيااق, (هااـ5 5ت )بكاار باان ز باان القاساا  األنباااريبااو أت, ياااشاارح القصااائد الساابع الطااوال الجاهل 

 .8مصر, ط –دار المعارفن, هارو

 99  -هـ     ,  طر,  لي ز فاخ, (هـ9  ت )شرح المقرب البن  صفور األشبيلي األندلسي  . 

 دار الكتب العلمية, (هـ 50ت  )المكوديبو ييد  بد الرحمن بن  لي بن صال  شرح المكودي  لا ألفية ابن مالك, أ– 

 .   99  -هـ     ت, بيرو

 ن فاارس بان يكرياا القزويناي حماد باأباو الحساين أ ,ة ومساائلةا وسانن العارب فاي كالمةااالصاحبي في فق  اللغاة العربيا

 .   99  -هـ  5   ,  طت, بيرو –دار الكتب العلمية, (هـ598ت) الرايي



 
 

22 
 

 حماد  باد أ: تحقياق, (هاـ595ت  )بن حمااد الجاوهري الفاارابي سسما يلنصر  أبوة, بيالصحاح تاا اللغة وصحاح العر

 .   95  -هـ  0  ,  طت, بيرو –دار العل  للماليينر, الغفور  طا

 ت, بيارو –شاعيب األرنااؤوط, مرسساة الرساالة: تحقياق, (هـ 58ت )أبو حات  ز بن حبان الدارمين, صحي  ابن حبا

 .  995  -هـ     ,  ط 

  ز بان يهيار بان ناصار الناصار, دار : تحقياق, (هاـ 8 ت )البخااري سساما يلصحي  البخااري , أباو  باد ال ز بان

 .ـه    ,  طة, طوق النجا

  ز فاراد  باد الباااي, دار سحيااء التااراث : تحقيااق, (هاـ   ت )و الحسان مساال  بان حجااا النيساابوري, أباصاحي  مسال

 .بيروت –العربي

 الفضاال  أبااو لااي ز البجاااوي وز : تحقيااق, (هااـ598ت نحااو  )هااالل الحساان باان  بااد ال العسااكري أبااون, الصاانا تي

 .ـه9   ت, بيرو –العصريةالمكتبة سبراهي , 

 المكتبااة , (هااـ8  ت) , يحيااا باان حماازة باان  لااي العلااويرار البالغااة و لااو  حقااائق اإل جااايالطااراي المتضاامن ألساا

 .ـه5   ,  طت, بيرو –العصرية

 دار سحياااء التااراث العربااي(هااـ 588ت )بااو ز محمااود باادر الاادين العيناايالقاااري شاارح صااحي  البخاااري, أ  ماادة ,– 

 .بيروت

 ـه   5 ت, بيرو -دار المعرفة, (هـ  58ت  )حمد بن  لي بن حجر العسقالنيفت  الباري شرح صحي  البخاري, أ. 

 عباااد الااارؤوف تااااا العاااارفين المنااااوي القااااهريييااان الااادين باان ز الماااد و بر, فاايا القااادير شااارح الجاااامع الصاااغي( 

 .ـه 58 ,  ط ,مصر –الكتبة التجارية الكبرى, (هـ 05 ت

  958 , 5مةدي المخزومي, ط. وتطبيق  لا المنةج العلمي الحديث, دفي النحو العربي  اوا د  . 

 95 ,  طت, بيرو –مةدي المخزومي, دار الرائد العربي. د , في النحو العربي نقد وتوجي   . 

 طة, المملكاة العربياة الساعودي –جادة –ة للنّر والتويياع ال  المعرفة, حمد  مايرخليل أ. في نحو اللغة وتراكيبةا, د  ,

 .   95  -هـ  0  

 هـ    , 5طت, بيرو ,(هـ   5ت )الفيروي رباديطاهر ز بن يعقوب  أبو, مجد الدين القاموس المحيط. 

 تحقيااق  بااد السااال  ز هااارون, مكتبااة الخااانجي(هااـ50 ت )أبااو بّاار  ماارو باان  ثمااان باان انباار ,ساايبوي ب, الكتاا ,-

 .  955 , ـه05  , 5طة, هرالقا

 دار 5ط, (هاـ855ت ) (, محماود بان  مارو أباو القاسا  )جاار ال الزمخّاري ل, الكّاف  ن حقائق غواما التنزيا ,

 .ـه 0  ت, بيرو –الكتاب العربي

 لاي : قتحقيا, (هـ 89ت  )الفرا  بد الرحمن بن  لي الجويي أبوجمال الدين  ن, ديث الصحيحيكّف المّكل من ح 

 .الرياض -دار الوطنب, حسين البوا

 ـه     , 5بيروت, ط -دار صادر, (هـ     ت )أبو الفضل جمال الدين بن من ورب, لسان العر. 

 هااـ    ,  طر, دار الفكاار للطبا ااة والنّاا, (هااـ  9ت ) جااالل الاادين الساايوطي, اللمااع فااي أسااباب ورود الحااديث -

 99   . 

 طاا  جااابر فياااض . د: تحقيااق, (هااـ 0 ت  )رايي الملقااب بفخار الاادين الااراييأبااو  بااد ال ز باان  ماار الاال, المحصاو

 .      99  -هـ 5   , 5طت, بيرو –العلواني, مرسسة الرسالة
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 طت, بيرو –في أصوات العربية ونحوها وصرفةا, ز األنطاكي, دار الّرق العربي المحيط . 

 يوسااف الّاايا ز, المكتبااة : تحقيااق, (هااـ   ت  )أبااو  بااد ال يياان الاادين ز باان أبااي بكاار الااراييح, مختااار الصااحا

 .  999  - هـ0   , 8ط ت, بيرو –العصرية

  ز ناصر الدين األلباني, مكتبة المعارف : قتحقي, ( هـ 8 ت )المنذري, يكي الدين  بد الع ي  مختصر صحي  مسل

 .    99  -هـ     , 5الرياض, ط –للنّر والتوييع

 ت, بيارو –دار الفكار, (هاـ  0 ت )ن نور الدين المال الةاروي القااريأبو الحس , مرااة المفاتي  شرح مّكاة المصابي

 .   00 - هـ    ,  ط

 999 - هـ9   ,  طر, مص –دار هجر, (هـ 0 ت )سليمان بن داود الطيالسي البصري داودبو مسند أبي داود, أ . 

 اادل مرشاد شاعيب األرنااؤوط: تحقياق, (هـ   ت )مد بن ز بن حنبل الّيبانيبد ال أحأبو   ,مسند أحمد بن حنبل  ,

  .  00  - هـ    ,  طت, بيرو –مرسسة الرسالةن, ورخرو

 00 - هـ5   ,  طت, بيرو –سحياء التراث العربي, دار صال  السامرائيفاول . معاني النحو, د   . 

 ز األماين بان ز الجكناي, مكتباة دار البياان: قيقتح, (هـ  5ت ) أبو القاس   بد ال بن ز البغوية, معج  الصحاب– 

 . 000  -هـ     ,  ط ع, الكوي

  مجماع اللغاة ر, ز  لاي النجاار, حاماد  باد القاادت, حمد حسان الزيااأا, مصطف سبراهي : المعج  الوسيط, اا  بإخراج

 . وةدار الد ة, القاهر –العربية

 دار الكتاب , (هاـ5  ت )حماد الاذهبيأباو  باد ال شامس الادين ز بان أ ر, صاالقراء الكبار  لا الطبقات واألم معرفة

 .     99  -هـ     ,  طت, بيرو –العلمية

  قتحقيا, (هاـ   ت ) ز جماال الادين ابان هّاا  األنصااري أباو بد ال بان يوساف ب, األ اريمغني اللبيب  ن كتب :

 .  958 ,  طق, دمّ –دار الفكر, , ز  لي حمد الماين المبار 

 ,سحيااء التاراث دار , (هاـ  0 ت ) مار الملقاب بفخار الادين الارايي باد ال ز بان  أباور, التفساير الكبيا مفاتي  الغياب

 .ـه0   ,5طت, بيرو –العربي

  دار القلا , الادار , (هاـ  8ت )القاسا  الحساين بان ز المعاروف بالراغاب األصافةاني أباو, القاررنالمفردات في غريب

 .هـ    ,  طت, بيرو ,دمّق –الّامية

 ن, ز هاارو باد الساال  : تحقياق, (هاـ 598ت) ن فارس بن يكرياا القزويناي الاراييحمد بأبو الحسين أة, مقاييس اللغ

 .  9 9  - هـ599 ر, دار الفك

 ال  الكتابة, ز  بد الخالق   يم: تحقيق, (هـ58 ت )المبرد المعروف بالمبرد بو العباس ز بن يزيدأب, المقتض – 

 .بيروت 

   تحقياقة, الجمةورياة العراايا –سحيااء التاراث اإلساالمي, (هاـ9  ت ) لي بن مرمن المعروف بابن  صفورب, المقر :

 .    95 , بغداد –أحمد  بد الستار الجواري,  بد ال الجبوري, مطبعة العاني

 5طه, مطبعة  يسا البابي الحلبي وشركا, (هـ   5 ت  )ز  بد الع ي  الزراانين, مناهل العرفان في  لو  القرر. 

 008 ع, , نةضة مصر للنّر والتوييأحمد بدويحمد أ. دن, من بالغة القرر  . 

 هاـ      ,  طت, بيارو –إلساالمي, المكتب ايوسف القرواوي. ن كتاب الترغيب والترهيب للمنذري, د المنتقا م-

 000   . 
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  ,أحمااد طاااهر : تحقيااق, ( هااـ  0 ت  )أبااو السااعادات باان ز باان األ ياارمجااد الاادين النةايااة فااي غريااب الحااديث واأل اار

 .  9 9  - هـ599 ت, بيرو –الزاوي, محمود ز الطناحي, المكتبة العلمية

 بااد الحميااد هنااداوي, المكتبااة : تحقيااق, (هااـ  9ت )جااالل الاادين الساايوطيع, همااع الةوامااع فااي شاارح جمااع الجواماا 

 .مصر  –التوفيقية

 :الرسائل الجامعية

 هـ     ب, كلية ا دال, جامعة الموص, (أطروحة دكتوراه )ب,, هناء محمود شةاأساليب الطلب في الحديث الّريف

-  998  . 

 0 9 ب, جامعة بغداد, كلية ا دا, (رسالة ماجستير ) بد الةادي الفضلي,ت, أسماء األفعال واألصوا  . 

  ب, كليااة ا دا, (دكتااوراه أطروحااة ), شاااكر محمااود  بااد  لااي السااعدي,الترغيااب والترهيااب فااي شااعر صاادر اإلسااال

 . 995  -هـ 9   ة, الجامعة المستنصري

 الجامعاااة ب, , كليااة ا دا(رساااالة ماجسااتير )الكااري , موسااا سااالو   باااس الربيعااي,ترغيااب والترهيااب فااي القاااررن ال

 .  995 , ـه9    ,المستنصرية

 (رساالة ماجساتير ),محماود  باد الجباار ز المّاةداني, غيا  دراسة في متن صحي  البخااريالتوكيد اللف ي أسلوبا  بال ,

 .   00 ل, جامعة الموصة, كلية التربي

 ب, كلياة ا دال, جامعاة الموصا, (رسالة ماجساتير )ا ز,, معن يحيفي القررن الكري ( أفعل )لية لصيغةالمجاالت الدال

 .  995  -هـ 9   

 :البحوث والدوريات

 المجلااد السااادس ة, مجلااة جامعااة دمّااق لااآلداب والعلااو  اإلنسااانين, أميمااة باادر الاادي. التكاارار فااي الحااديث النبااوي , د

 .  0 0 , والثانياألول العدد ن, والعّرو

 ا 5فاواال صااال  السااامرائي, مجلااة المجمااع العلمااي العرااااي, مجلااد . در, حااذف الفعاال فااي اإلغااراء والتحااذي ,  ,

 958 . 

 القاهرة –كلية الدراسات اإلسالميةر, , جامعة األيه بد الّافي أحمد  لي الّيا.ظاهرة التكرار في القررن الكري , د. 

 

 

 

 جدول

 القياسّي في الحديث النبوياإلغراء  صور

 (عليكم )و (علي   )اإلغراء بـ :الصورة األولى

 نص الحديث ت

رقمه في 

 الكتاب

 والصفحة

جهة 

 الخطاب

ْبن ه  يَا بني  )) 1 َكَماء فَإ ن هللا ليحيي  َعلَْي  بمجالسة اْلعلَماءإ ن ل ْقَمان قَاَل ال   مفرد 161واسمع َكاَلم اْلح 
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 نص الحديث ت

رقمه في 

 الكتاب

 والصفحة

جهة 

 الخطاب

ْكَمة َكَما يحيي األَْرض اْلميتَة بوابل الَْمَطر   55ص  ((اْلقلب اْلَميّ ت ب نور اْلح 

1 
ود )) فَإنَّ  اَل تْسجد هلل َسْجَدة إ الَّ رفع  هللا بَها َدَرَجة َوحط بَها عَْن   َعلَْي  ب َكثَْرة السُّج 

يئَة  ((َخط 

349 

 53ص 
= 

ود )) 5 يئَة َعلَْي  ب السُّج   ((فَإنَّ  اَل تْسجد هلل َسْجَدة إ الَّ رفع  هللا بَها َدَرَجة َوحط َعْن  بَها َخط 
335 

 53ص 
= 

يلَة لَيْ  بركعتي اْلفْجرعَ )) 4  ((فَإ ن ف يَها فَض 
151 

 106ص 
= 

ا ف ي أَيدي النَّاسعَ )) 3 مَّ  ((لَيْ  باإلياس م 
1113 

 135ص
= 

6 
ي هللا عَنه  أَن َسْعدا أَتَى النَّب ي فَقَاَل يَا َرس ول هللا إ ن  -صلى هللا عَلَْيه  َوسلم -َوَعن أنس َرض 

ي توفيت َولم توص أفينفعها أَن أَتصدق َعنَْها   ((َعلَيْ  ب الَْماء  قَاَل نعم وَ  ))أ ّم 

1415 

 151ص
= 

5 

 

ي هللا عَنه   ْوم   )) :قَاَل قلت يَا َرس ول هللا مرني ب عََمل قَالَ َوَعن أبي أ َماَمة َرض  َعلَيْ  ب الصَّ

قلت (( فَإ نَّه  اَل عدل لَه   َعلَيْ  ب الصَّْوم  ))قلت يَا َرس ول هللا مرني ب عََمل قَاَل (( فَإ نَّه  اَل عدل لَه  

ْوم  ))يَا َرس ول هللا مرني ب عََمل قَاَل   ((فَإ نَّه  اَل مثل لَه   َعلَيْ  ب الصَّ

1443 

 115ص
 = 

 ((ثاََلثَة أَيَّام من كل شهر َعلَيْ  بالبيض)) 1
1359 

 193ص
= 

9 
 (( فَإ نَّه  َرأس اأْلَمر ك لهَعلَيْ  بتقوى هللا))

 ((فَإ نَّه  نور لَ  ف ي األَْرض َوذخر لَ  ف ي السََّماء َعلَيْ  ب ت اَلَوة اْلق ْرآن))

1101 

 166ص

 مفرد

= 

10 
َصال لجمالها َوَمالَها وخلقها ودينها )) فَعَلَْي  ب ذَات الّدين تْنكح اْلَمْرأَة على إ ْحَدى خ 

ين   ((والخلق تربت يَم 

1155 

 533ص
= 

 ((عَلَيْ  نَفس يا َحْمَزة نفس تحييها أحب إ لَْي  أم نفس تميتها قَاَل نفس أحييها قَاَل )) 11
5111 

 591ص
= 

11 

 

 ((فَإ نَّه  نور لَ  ف ي األَْرض َوذخر لَ  ف ي السََّماء ب ت اَلَوة اْلق ْرآنَعلَيْ  ))

َهاد  ))  ((فَإ نَّه  َرْهبَان يَّة أمت ي َعلَيْ  ب اْلج 

5504 

 400ص

 مفرد

= 

ه  َما عمل الَْخاَلئق بمثلهما َعلَيْ  ب حسن اْلخلق َوطول الصمت)) 15 ي ب يَد   ((فوالذي نَفس 
5915 

 465ص
= 

 ((فَإنَّ  لست بعامل يَا أَبَا ذَر بمثلهما َعلَيْ  بطول الصمت َوحسن الْخلق)) 14
5914 

 465ص
= 

 = 5959 ((َعلَيْ  ب حسن اْلَكاَلم وبذل الطَّعَام)) 13
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 نص الحديث ت

رقمه في 

 الكتاب

 والصفحة

جهة 

 الخطاب

 451ص

16 
َوَعلَيْ  ب أَْمر الزم بَْيت  واب  على نَفس  وامل  َعلَْي  لَسان  َوخذ َما تعرف ودع َما تنكر ))

ة  ة نَفس َخاصَّ  ((ودع عَْن  أَمر اْلعَامَّ

4043 

 451ص
= 

15 
فَإ نَّه  ذكر لَ  ف ي السََّماء َونور لَ  ف ي  َعلَيْ  ب ت اَلَوة اْلق ْرآن َوذكر هللا عز َوجل))

 ((الصمت فَإ نَّه  مطرَدة للشَّْيَطان َوعون لَ  على أَمر دين  َعلَْي  بطول..األَْرض

4113 

 495ص

 مفرد

= 

11 

َهاد  ف ي َسب يل هللا فَإ نََّها جماع كل خير  َعلَيْ  بتقوى هللا)) فَإ نََّها َرْهبَان يَّة َوَعلَْي  ب الْج 

تَابهاْلم سلمين  فَإ نَّه  نور لَ  ف ي األَْرض َوذكر لَ  ف ي السََّماء  َوَعلَْي  ب ذكر هللا وتالوة ك 

 ((ْيَطانواخزن لَسان  إ الَّ من خير فَإنَّ  بذل  تغلب الشَّ 

4116 

 495ص

 مفرد

= 

= 

19 

يَزان من غَيرهَما )) يَا أَبَا ذَر أاَل أدل  على َخْصلَتَْين  هما خفيفتان على الّظْهر وأثقل ف ي اْلم 

ه  َما عمل  َعلَْي  ب حسن اْلخلق َوطول الصمتقَاَل بلَى يَا َرس ول هللا قَاَل  ي ب يَد  فوالذي نَفس 

 ((اْلَخاَلئق بمثلهما

4111 

 495ص
= 

10 

سيصير اأْلَمر أَن تَك ون وا أجنادا مجندة جند ب الشَّام وجند ب الْيمن وجند بالعراق قَاَل ابْن ))

َوالَة خر لي يَا َرس ول هللا إ ن أْدرْكت ذَل   فَقَاَل  فَإ نََّها خيرة هللا من أرضه  َعلَْي  ب الشَّامح 

 (( فَعَلَْيك م بيمنكميجتبي إ لَْيَها خيرته من عباده فَأَما إ ن أَبَْيت م 

4313 

 350ص

+مفرد  

 جماعة

11 
َوالَة أنه قَاَل يَا َرس ول هللا خر لي بَلَدا أكون ف يه  فَلَو أعلم أَنَّ  تبقى لم أختر  َوَعن ابْن ح 

 ((َعلَْي  ب الشَّام))َعن قرب  َشيْئا فَقَاَل 

4316 

 350ص

 مفرد

 

11 

 يجند النَّاس أجنادا جند ب الْيمن وجند ب الشَّام وجند بالمشرق وجند بالمغرب))

َعلَيْ  فَقَاَل رجل يَا َرس ول هللا خر لي إ نّ ي فَتى َشاب فلعلي أْدرك ذَل   فَأَي ذَل   تَأْم رن ي قَاَل 

 ((ب الشَّام

4311 

 350ص
= 

 ((َعلَيْ  ب الشَّام)) 15
4351 

 351ص
 مفرد

14 
ْند كل حجر َوَشجر َوَما عملت من سوء  َعلَيْ  بتقوى هللا َما اْستََطْعت)) َواذْك ر هللا ع 

ّر بالسر َواْلعاََلن يَة بالعالنية  ((فأحدث لَه  تَْوبَة الّس 

4604 

 351ص
= 

13 

تبعا َود نْيا )) َطاعًا َوهوى م  نكر َحتَّى إ ذا َرأَْيت ش ّحا م  وف  وانتهوا عَن اْلم  وا ب الَْمْعر  ائْتَمر 

ي َرأْي برأيه  ؤثَرة َوإ ْعَجاب كل ذ  ودع َعنْ  اْلعَوام فَإ ن من َوَرائ ك ْم أَيَّام  فعلي  ب نَْفس  م 

نَّ مثل الْقَْبض على الَْجْمر ل لْ  بْر ف يه  نَّ مثل أجر خمسين رجال يْعمل وَن مثل الصَّ ل  ف يه  عَام 

 ((عمله

4645 

 345ص
= 

ا ف ي أَيدي النَّاس)) 16 مَّ نْه   َعلَيْ  باإلياس م   ((م 
4910 

 355ص
= 

ي ب ي بمأل  َما)) 15 دمن الَْماَلئ َكة إ الَّ كلهم يَق ول لي َمَرْرت لَيْلَة أسر  َحمَّ  = 3010 ((َعلَيْ  يَا م 
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 نص الحديث ت

رقمه في 

 الكتاب

 والصفحة

جهة 

 الخطاب

 391ص

11 

 بالحجامةر َعلَْيك م عبد َوإنَّه  من يَعش أوصيكم بتقوى هللا والسمع َوالطَّاَعة َوإ ن تَأمّ )) 

ْنك م فسيرى اْخت اَلفا كثيرا  دين المهديينم  اش  لَفَاء الرَّ عضوا َعلَيَْها  فَعَلَْيك م ب سنتي َوسنة اْلخ 

 ((بالنواجذ 

31 

 11ص
 جماعة

تَاب هللا أْظهرك م َوعَ وأطيعوني َما كنت بَين )) 19 موا حَرامهلَْيك م ب ك   ((أحلُّوا َحاَلله وحّر 
63 

 15ص
= 

 

50 

ْسَطى َوالَّت ي تل ي  َعلَْيك م ب َهذَا اْلعلم)) قبل أَن يقبض َوقَبضه أَن يرفع َوجمع بَين إصبعيه اْلو 

ْبَهام َهَكذَا ثمَّ قَاَل اْلعَالم والمتعلم شريكان ف ي الَْخْير َواَل خير ف ي َسائ ر النَّاس  ((اإْل 

115 

 50ص
= 

َواك   لَْيك معَ )) 51  ((َوتَعَالَىفَإ نَّه  مطيبة للفم مرضاة للرب تبَارك ب الّس 
516 

 31ص
= 

د)) 51  ((َعلَْيك م ب اْلَجَماَعة والعامة َواْلَمْسج 
491 

 61ص
= 

55 
م الشَّْيَطان )) اَلة إ الَّ قد استحوذ َعلَيْه  فَعَلَْيك م َما من ثاََلثَة ف ي قَْريَة َواَل بَدو اَل ت قَام فيهم الصَّ

ئْب من اْلغنم القاصية ب اْلَجَماعَة  ((فَإ نََّما يَأْك ل الذّ 

606 

 11ص
= 

54 
ال حين قبلك ْم وقربة إ لَى ربك م ومكفرة للسيئات ومنهاة  َعلَْيك م ب ق يَام اللَّيْل)) فَإ نَّه  دأب الصَّ

ثْم  ((َعن اإْل 

905 

 114ص
= 

53 
ال حين قبلك ْم ومقربة لكم إ لَى ربك م ومكفرة للسيئات  َعلَْيك م ب ق يَام اللَّيْل)) فَإ نَّه  دأب الصَّ

ثْم ومطردة للداء عَن اْلَجَسد  ((ومنهاة عَن اإْل 

901 

 114ص
 جماعة

 ((َولَو َرْكعَة َعلَْيك م ب َصاَلة اللَّيْل)) 56
915 

 113ص
= 

55 
ْنده طيب إ ن َهذَا يَْوم عيد جعله هللا لْلم سلمين فَمن َجاَء )) م عَة فليغتسل َوإ ن َكاَن ع  اْلج 

ْنه  وَ  َواك  فليمس م   ((َعلَْيك م ب الّس 

1041 

 153ص
= 

 

51 

من أحب أَن يحلق َجبينه َحلقَة من نَار فليحلقه َحلقَة من ذهب َومن أحب أَن يطوق ))

َجبينه طوقا من نَار فليطوقه طوقا من ذهب َومن أحب أَن يسور َجبينه ب سوار من نَار 

ن  ة  فليسوره ب سوار من ذهب َولَك   ((فالعبوا بَها َعلَْيك م ب اْلف ضَّ

1146 

 145ص
= 

59 

وا ف ي الّسفرلَْيَس ))  ((الْبر أَن تَص وم 

َوايَة  ْخَصة هللا الَّت ي رخص لكم ))َزاد ف ي ر  نَّه لَيَْس من اْلبر أَن تَص وم وا  إ(())َوَعلَْيك م ب ر   ِ

ْخَصة هللا عز َوجل الَّت ي رخص لكم فاقبلوهاف ي الّسفر   ((َوَعلَْيك م ب ر 

1363 

 199ص

 جماعة

= 

وا ف ي الّسفلَْيَس من الْبر أَن )) 40 ْخَصة التي أرخص هللا لكمر، تَص وم   ((فاقبلوها َعلَْيك م ب الر 
1366 

 199ص
= 
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 نص الحديث ت

رقمه في 

 الكتاب

 والصفحة

جهة 

 الخطاب

41 
َما أَن النَّب ي صلى هللا َعلَيْه  َوسلم لما حج بنسائه قَالَ  ي هللا َعنْه   إ نََّما)) َعن اْبن عمر َرض 

ه ثمَّ   ((َعلَْيك م ب ظ ه ور الْحْصرهذ 

1561 

 114ص
= 

 ((ب ك ل كميت أغر محجل أَو أشقر أغر محجل أَو أدهم أغر محجل َعلَْيك م من اْلَخيل)) 41
1196 

 159ص
= 

ْمي)) 45  ((فَإ نَّه  خير أَو من خير لهوكم َعلَْيك م ب الرَّ
1956 

 145ص
= 

ا لم ينزل )) 44 مَّ ا نزل َوم  مَّ  ((فَعَلَْيك م عباد هللا ب الدَُّعاء  إ ن الدَُّعاء ينفع م 
1454 

 505ص

= 

 

 ((فَإ نَّه  منبتة للشعر مذهبَة للقذى مصفاة ل ْلبََصر   َعلَْيك م باإلثمد)) 43
5115 

 511ص
= 

46 
فَإ ن الصْدق يهدي إ لَى اْلبر َواْلبر يهدي إ لَى اْلجنَّة َوَما يَزال الرجل  َعلَْيك م ب الّصدق  ))

نْد هللا صديقا  ((يصدق ويتحرى الصْدق َحتَّى يْكتب ع 

4511 

 309ص

 

 جماعة

 

 ((فَإ نَّه  َمَع اْلبر وهما ف ي اْلجنَّة َعلَْيك م ب الّصدق  )) 45
4515 

 309ص
= 

 ((فَإ نَّه  يهدي إ لَى اْلبر وهما ف ي اْلجنَّة َعلَْيك م ب الّصدق  )) 41
4514 

 309ص
= 

49 
فَإ نََّها صفوة ب اَلد هللا يسكنَها خيرته من خلقه فَمن أَبى فليلحق بيمنه  َعلَْيك م ب الشَّام))

 ((وليسق من غدره فَإ ن هللا تكفل لي ب الشَّام َوأَهله

4311 

350 
= 

30 
َمان نَار من حضر موت تْحشر النَّاس قَاَل ق ْلنَا ب َما تَأْم رنَا يَا )) سيخرج َعلَْيك م ف ي آخر الزَّ

 ((عَلَْيك م ب الشَّامَرس ول هللا قَاَل 

4355 

 351ص
= 

31 

 
 ((فَإ ن األَْرض تطوى ب اللَّيْل   َعلَْيك م بالدلجة))

4351 

 353ص
= 

 

 الُمغَرى ب  اإلغراء بتكرار :الصورة الثانية
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اَّاَءكُ )) اَّاَءكُ  أَر  ا تلبسُوَن فَإ ن جاؤوا بذنب اَل  أَر  مَّ كُلُوَن َواكنسُوهُ ن م 

ن ا تَأ مَّ أطعموه  م 

يدُوَن أَن تغفروه فبيعوا  باد ال َواَل تعذبوه   ((تُر 

55   

  09 
 جما ة

اَلة))   اَلة الصَّ  ((اتَّقوا ال ف يَما ملكع أَينَمانكُ  الصَّ
55   

  09 
= 

 

 اإلغراء بذكر المغرى به معطوفاً عليه :الصورة الثالثة

 

اَلة َوَما ملكع أَينَمانكُ ))    ((الصَّ
55   

  09 
 جما ة

اَلة َوَما ملكع أَينَمانكُ ))    ((الصَّ
55 5 

  09 
= 



0 
 

 

 

 هودة في سور التصويري   ة للحوار الوصفي  المعاني البالغي  

- الحوار بين نوح عليه السالم ورب ه نموذجا   -

 

 ومري  األاألستاذ الدكتور ماهر جاسم حسن 

 العراق                    /تدريسي جامعي في كلية اإلمام األعظم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 المقد مة 

 ،وبعد، آله وصحبه أجمعينهللا محّمد وعلى  الحمد هلل رّب العالمين، والصالة والسالم على رسول

وله كذلك المعاني  بالغية كثيرة ومتنّوعة، يري في القرآن الكريم عاّمة معانللحوار الوصفي التصوف     

 (. 54-54-54-54)في أربع آيات منها فقط هي اآلياتخاّصة، و( هود )نفسها في سورة

، وقد بلغ عددها في هذا الحوار (المعاني، والبيان، والبديع)وهذه المعاني تشمل علوم البالغة الثالثة      

ن وجوه ؛ فهو وجه مابة في ذلكفي آيات قليلة، وال غرمعنًى، وهو عدد غير قليل؛ لوقوعه ( 54)زهاء

 .                                                                               يستدعي دراسته بعمٍق، وتواصل عبر العصورإعجاز هذا الكتاب، وهو ما 
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المباركة، وفي إّن لهذا الموضوع قيمة علميّة؛ كونه ينطلق من القرآن الكريم في سورة من سوره      

وربّه عّز وجّل، وهو يمثل حواراً  الذي دار بين نوح عليه السالم الحوار: جزئيّة بارزة فيها، تلكم هي

وصفّياً تصويرياً يتركب من مشاهد واقعيّة غرضها تبسيط الفكرة، وتقريبها للمستمع، فهو إذن حوار جدير 

غية المنضوية تحت ألفاظه وتراكيبه، وهذه بالوقوف عنده في هذه الصفحات؛ للكشف عن أسراره البال

الحوار الذي يؤدّي الوظائف األسرار لها وظائف نفسيّة وتربويّة مؤثّرة تتناسب مع حقيقة هذا النوع من 

 .نفسها

 .، ومبحثين أساسيين، وخاتمةمقدمة، ومدخل: حث أن يكون فيوقد اقتضت هيكليّة الب     

لقرآن الكريم، وتعريف التعريف بالحوار الوصفي التصويري في ا :وتضّمن المدخل ثالثة مطالب هي     

 .، وربّه(عليه السالم)موجز الحوار بين نوحو ،موجز بسورة هود

في الحوار الوصفي بين نوح عليه  (علم المعاني)ـالمعاني البالغية ل :فاألول بعنوان ّما المبحثانأ     

في الحوار الوصفي بين  (علمي البيان والبديع)ـالمعاني البالغية ل :فبعنوان وأّما اآلخر، السالم ورب ه

ان، واآلخر لعلم البديع، وذكرت في الخاتمة أهّم جعلته قسمين، األول لعلم البي، ونوح عليه السالم ورب ه

 .                                             النتائج التي توّصلت إليها

بالغّي يقوم على وصف المعنى البالغي، ثّم تحليله بالغيّاً  منهج وصفّي تحليليّ  :ومنهجي في الدراسة     

، وقد رتّبنا المواد الواردة في الدراسة إلى أجزائه، وعناصره وصوالً إلى المقصود من النّص القرآنيّ 

 .حسب معيار القلة والكثرة، أي حسب ورودها في الحوار قلّة أو كثرة

وبخاّصة ذات كتب التفسير، أهّمها و فقد كانت متنّوعة، عليها عتمدتاالتي  والمراجع أّما أهّم المصادر     

، (هـ249ت)، وإرشاد العقل السليم ألبي السعود (هـ434ت )الكّشاف للزمخشريّ : مثل االتجاه البالغي،

ماد ، وقد كان اعت(هـ0323ت )، والتحرير والتنوير البن عاشور(هـ0941ت  )وروح المعاني لآللوسيّ 

 .ذلك يضاف إلى ذلك كتب في الدراسات القرآنيّة واللغويّة واألدبيّة، وغيرالبحث عليه كثيراً، 

ر ذلك فمن نفسي، وحسبي وتوفيقه، وإن كان غي -عز وجل –فهذا جهدي، فإن أصبُت فمن هللا: وبعد     

 .قُصارى جهدي، حتى وصل إلى هذه الدرجة أني بذلت

 .  والحمد هلل رّب العالمين                                           
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 مدخل

 الكريم القرآن في( الوصفي التصويريالحوار  )التعريف بـ -المطلب األول 

 :واالصطالح الحوار في اللغة -1

تراجعوا (: تحاوروا )، والرجوع :، ومعناه(الَحْور:)، ومصدره(حار)الفعلالحوار في اللغة مأخوذ من  

جاوبه وجادله: محاورة، وحواراً ( حاوره )الكالم بينهم، و
(0)

مراجعة الكالم بين : ، فأصل الحوار إذن

 .        الطرفين، والمجاوبة بينهما

 ما، بطريقة بينهما الكالم تداول فيه يتم شخصين، بين الحديث من نوع :)أّما الحوار في االصطالح فهو  

(والتعصب الخصومة عن والبعد الهدوء عليه ويغلب اآلخر، دون أحدهما به يستأثر فال
(9)
. 

 : في القرآن الكريم( الحوار الوصفي التصويري )مفهوم -9

باتساع دائرته وتعدد قضاياه، وشموله لما ال يحصى من " م أسلوب الحوار في القرآن الكريميتس     

قدرته وبين مخلوقاته من الرسل الكرام، ومن المالئكة الموضوعات، فهناك محاورات بين الخالق عظمت 

المقربين، بل ومن الشيطان الرجيم، وهناك حوار بين الرسل وأقوامهم، أو بين المؤمن والكافر، أو بين 

أهل الجنة وأهل النار، أو الحوار بين األخيار فيما بينهم، أو بين األشرار فيما بينهم، وهناك حوار مع أهل 

مع المنافقين، أو مع المقلدين لسابقيهم في الباطل والضالل، أو مع السائلين للرسول عليه الكتاب، أو 

"الصالة والسالم
(3)
. 

يعرض قصصا ومشاهد " :في القرآن الكريم بأنه أسلوب( يالحوار الوصفي التصوير )ويمكن تعريف     

الجاري، وحمله على تبني موقف حوارية واقعية بقصد تبسيط فكرة وتقريبها للمستمع من خالل الحوار 

"صحيح
(5)
. 

هو من أنواع الحوار  -عّز وجلّ  -وربّه -عليه السالم -وعلى ذلك يكون الحوار بين نبّي هللا نوح     

الوصفي التصويري في القرآن، والذي هو موضوع دراستنا؛ فهو مشهد حوارّي واقعّي يقصد منه تبسيط 

 . ويري التي تعدّ أحد أساليب الحوار القرآنيالفكرة، وتقريبها، بآليّة الوصف التص

 تعريف موجز بسورة هود: المطلب الثاني

                                                             
 (.حار)  0/914:مجمع اللغة العربية بالقاهرة: ؛ والمعجم الوسيط(حور) 004-9/004:معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ينظر  - 0 

، رسالة 3: القرآن الكريم، معن محمود عثمان ضمرةالحوار في : ، دارابن حزم؛ وينظر0، ط00: دمحم راشد ديماس، فنون الحوار واإلقناع  - 9 

 .م9114فلسطين،  –ماجستير بإشراف الدكتور دمحم حافظ الشريدة، في أصول الدين بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

  3alawgby  January 7, 2016Posted on: أدبية الحوار القـــــــــــــــرآني، دراسة  - 3 

 .3: م ن: ينظر  - 5 

https://alawg50.wordpress.com/author/alawg/
https://alawg50.wordpress.com/2016/01/07/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
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، (005-04-09)بالمدينة فألحقت بها، وهي اآلياتسورة هود من السور المّكيّة إال ثالث آيات أنزلت      

وتبلغ آياتها مئة نزلت بعد سورة اإلسراء ويونس، وقبيل الهجرة، وسّميت بهذا االسم لذكر قصة هود فيها، 

وثالثاً وعشرين آية
(0)
. 

َصلَّى هللاُ  -قَاَل َرسُوُل هللاِ : ْبِن َسْعٍد قَالَ ا رواه سهل ما: وأّما فضلها فقد ورد في ذلك أحاديث عديدة منها     

َرتْ اْلَواقِعَةُ، َواْلَحاقَّةُ، َوإِذَا : َشيَّبَتِْني هُودٌ وأََخَواتَُها" :-َعلَْيِه َوَسلَّمَ  "الشَّْمُس كُّوِ
(9)
. 

إثبات تنزيل القرآن ببيان شأنه وتحدّي المكذّبين به، وذكر القصص لتثبيت : ومن مقاصد السورة     

على تكذيبهم له، وغير ذلك -صلّى هللا عليه وسلّم -النبي
(3)
. 

التي كان يثيرها تقرير أصول الدين، وإقامة األدلة عليها، وردّ الّشبه : ومن موضوعاتها األساسيّة     

المعارضون حول الدعوة وصاحبها، والحديث عن اليوم اآلخر وما فيه من ثواب وعقاب، غير أّن أهّم 

التوحيد والرسالة والبعث بالحجج العقلية لإليمان، وقد : تقرير عناصر الدعوة اإللهية، وهي: موضوعاتها

جملة من الرسل السابقين لبيان وحدة  عرضت لذلك في أربع وعشرين آية، ثّم أخذت السورة تتحدّث عن

 .الدعوة اإللهية، وتسلية الرسول عليه الصالة والسالم، وإنذاراً للمكذّبين

وقوام هذه السورة هو القصص، وتضّمنت قصص األنبياء فيها تسعاً وثمانين آية    
(5)
. 

 ورب ه  -عليه السالم -موجز الحوار بين نوح: المطلب الثالث

هو من أنواع الحوار  -عّز وجلّ  -وربّه -عليه السالم -آنفاً بأّن الحوار الذي دار بين نبّي هللا نوحذكرنا      

الوصفي التصويري في القرآن، وأنّه مشهد حوارّي واقعّي، آليّته الوصف التصويري الذي يعدّ أحد 

 . أساليب الحوار القرآني

عاً إليه بعد أن هدأت العاصفة، وسكن الهول، واستوت أّن نوحاً نادى ربَّه متضر: وموجز هذا الحوار     

رّبِ إن ابني من أهلي، وقد وعدتني بنجاتهم، وأّن وعدك : فقال: السفينة على الجودي بلهفة الوالد المفجوع

عند هللا وفي  -حٌق ال ُخْلف فيه، وأنت أعدل الحاكمين بالحق، ثّم جاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنها، فاألهل

وهو  -لم يكن مؤمناً، فليس إذن من أهلهليسوا قرابة الدم، إنما هم قرابة العقيدة، وهذا الولد  -وميزانهدينه 

يا نوُح إنَّ ولدك هذا ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم؛ ألنه كافر، وال والية : قال له ربه -النبي المؤمن

صواٌب هو أم غير صواب؟ مني أمراً ال تعلم أح، فال تطلب بين المؤمن والكافر، وإنَّ عمله سّيٌء غير صال

وإني أنبهك وأنصحك خشية أن تكون من الجاهلين بحقيقة الوشائج والروابط، أو حقيقة وعد هللا وتأويله، 

 .فوعد هللا قد تحقق، ونجا أهلك الذين هم أهلك على التحقيق، والرد عليه هنا يحمل رائحة التأنيب والتهديد

                                                             
هـ؛ والموسوعة القرآنية، خصائص السور، جعفر شرف  0504، 0، دار الكتب العلمية، ط4/04:محاسن التأويل، القاسمي :ينظر  - 0 

 .هـ 0591، 0بين المذاهب اإلسالمية، بيروت، ط، دار التقريب 5/44:الدين

القاهرة،  –، مكتبة ابن تيمية 4/054:المعجم الكبير: ، ينظر(4415)، برقم(عُمر بن صُْهبَاَن َعن أبي حازم)، بابالحديث في الطبراني  - 9 

 .4/40:؛ ومحاسن التأويل(ت.د)،9ط

 .5/44: الموسوعة القرآنيّة: ينظر  - 3 

 .41، 5/44: م ن: ينظر  - 5 
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نوح ارتجافة العبد المؤمن يخشى أن يكون قد زّل في حق ربه، فيلجأ إليه يعوذ به وبعد ذلك يرتجف      

رّب إني أستجير بك من أن أسألك أمراً ال : ويطلب غفرانه ورحمته، قال معتذراً إلى ربه عّما صدر عنه

 . يليق بي سؤاله، وإال تغفر لي زلتي، وتتداركني برحمتك أكْن ممن خسر آخرته وسعادته

      ً تطمئن قلبه، وتباركه هو والصالح من نسله، فأما اآلخرون فيمسهم عذاب فوأدركت رحمة هللا نوحا

من معك من أهل  نوح اهبط من السفينة بسالمة وأمن، وخيرات عظيمة عليك وعلى ذريةِ  يا: أليم، قيل له

مجرمون، ثم نذيقهم في السفينة، وأمم أخرى من ذرية من معك نمتعهم متاع الحياة الدنيا، وهم الكفرة ال

 .اآلخرة العذاب األليم وهو عذاب جهنم

وهكذا كانت خاتمة المشهد الحوارّي بينهما في هذا الواقع المشهود؛ ليحقّق أهداف القصص القرآني      

في هذه السورة
(0)
. 

 

 ورب ه في الحوار بين نوح( علم المعاني )المعاني البالغي ة لـ :المبحث األول

( 35)يّة لعلم المعاني، وقد بلغ عددهامعاٍن بالغ -عّز وجلّ  -وربّه -عليه السالم -بين نوح للحوار     

الحوار تركيب له عناصر  أنمعنًى، وهي أكثر المعاني وروداً في هذا الحوار؛ ولعّل ذلك يرجع إلى 

ً متماسكاً، يربط ب نظري ة  )جاء فيينها نظم متين على وفق ما مختلفة يرتبط بعضها ببعض ليشّكل نسيجا

(النظم
(9)
 .له مساحة واسعة في علم المعاني وهو ما -رحمه هللا -(هـ540ت )للجرجاني 

 :وقد تنّوعت المعاني البالغيّة لعلم المعاني في هذا الحوار، وأهّمها ما يأتي     

 خروج الخبر إلى أغراض مختلفة: المطلب األول

معنًى خرج فيها  (90)داً في هذا الحوار؛ إذ بلغ عددهاي ورووهو أكثر المعاني البالغية لعلم المعان     

﴾إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي ﴿:، في قوله تعالى(االعتذار والتمهيد )الخبر إلى أغراٍض مختلفٍة، من ذلك معنى
(3)
 ،

ااِلْعتِذَاِر َوالتَّْمِهيِد أِلَنَّهُ َخبٌَر ُمْستَْعَمٌل فِي " :بقوله -رحمه هللا -(هـ0323ت  )وهذا المعنى ذكره ابن عاشور

(وَل لَهُ ِمْن أَْهِلِه فَلَهُ عُذُْر الشَّفَقَِة َعلَْيهِ ؤهُ اْقتََحَمهُ أِلَنَّ اْلَمسْ يُِريدُ أَْن يَْسأََل سَُؤااًل اَل يَدِْري قَبُولَهُ َولَِكنَّ 
(5)
 . 

ً ؛ (االعتذار والتمهيد )أنّه خبر خرج إلى غرض: يقصد بذلكو      ّهد األمر، م -عليه السالم -ألن نوحا

وله  ال يدري أيقبله هللا منه أم ال ؟هذا السؤال الذي دخله بقّوة وعنوة، وهو  -عّز وجلّ  -وهيّأه بأن سأل هللا

حّق االعتذار بالسؤال بهذه الصورة؛ ألّن ابنه ليس غريباً عليه، فهو من صلبه، ومن حقه أن يشفق عليه، 

 . ، وبهذا المعنى يتحقق غرض االعتذار والتمهيد في هذا الخبرويخاف من عاقبة أمره

                                                             
، دار الصابوني، 9/05،03:هـ؛ وصفوة التفاسير 0509، 04، ط -القاهرة  -، دار الشروق، بيروت5/0441،0442: في ظالل القرآن: ينظر  - 0 

 .م 0224، 0القاهرة، ط

، وتعمل (توخي معاني النحو) أن تتعلق معاني الكلم بعضها ببعض بأن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو: خالصة نظرية النظم هي  - 9 

ن قيمتها، بحث للدكتور خالد ب –أركانها –مقدماتها: نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني: بقوانينه وأصوله، وأن نظم الكالم تابع لمعناه، ينظر

 .كلية المعلمين في جازان –ربيع الشافعي، قسم اللغة العربية

 .54: سورة هود  - 3 

 (.م0245)تونس،  –، الدار التونسية للنشر09/45: التحرير والتنوير  - 5 
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وهناك أمثلة أخرى لخروج الخبر إلى أغراض مختلفة في هذا الحوار ذُكرت في مواضعها     
(0)
. 

 الوصل والفصل: المطلب الثاني

الفصل، واحد في  معاٍن، ثالثة في( 5)وهو من المعاني البالغية القليلة في هذا الحوار، وقد بلغ عددها     

 .الوصل

﴾إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر صالح ﴿:أّما مثال الفصل فقوله تعالى     
(9)

 -عليه السالم -، فإنّه تعليل لعدم كون ابن نوح

من أهله الناجين على طريقة االستئناف التحقيقي
(3)
. 

الواو فيه، وهو استئناف أّن هذا الجزء من اآلية جملة فصل، بدليل عدم وجود : والمقصود من ذلك     

تحقيقيّ 
(5)
من أهله الناجين، وقد تحقق نفي كونه  -عليه السالم -التعليل لعدم جعل ابن نوح: وفائدته هنا، 

 .  منهم ببيان العلة، وهي عدم صالح عمل ابنه، وأنه عمل سّيء

﴾سُُّهْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليمٌ َوأَُمٌم َسنَُمت ِعُُهْم ثُمَّ يَمَ  ﴿:أّما مثال الوصل الوحيد فقوله تعالى     
( )

يقول ابن ، 

بَيَاِنيٌّ  َوُجْملَةُ َوأَُمٌم َسنَُمتِّعُُهْم إِلَْخ، َعْطٌف َعلَى ُجْملَِة اْهبِْط بَِسالٍم ِمنَّا إِلَى آِخِرَها، َوِهَي اْستِئَْنافٌ " :عاشور

ْن َمعََك ِمَن ااِل : أِلَنََّها تَْبيِيٌن ِلَما أَفَادَهُ التَّْنِكيُر فِي قَْوِلهِ  َوَهِذِه اْلَواو تسمى  ،ْحتَِراِز َعْن أَُمٍم آَخِرينَ َوَعلى أَُمٍم ِممَّ

ائِدَةِ  "استئنافية َوأَْصلَُها اْلَواُو اْلعَاِطفَةُ َوبَْعُضُهْم يُْرِجعَُها إِلَى اْلَواِو الزَّ
(4)
. 

اْهبِْط بَِساَلٍم ِمنَّا  ﴿:قبله، وهو قولهالجزء الذي  أّن هذا الجزء من اآلية معطوف على: ويقصد بذلك     

ْن َمعَكَ  جملة وصل، ال فصل بدليل وجود الواو العاطفة واالستئنافيّة؛ : ، أي﴾َوبََرَكاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُمٍم ِممَّ

ألنها استئناف بيانيّ 
(4)

نال السالم هل كّل األمم التي معك سوف ت: ؛ إذ هو جواب عن سؤال مقدّر، كأنه قال

 .، وهو عطف جملة على جملة...(وأمم سنمتّعهم )البركات؟ فالجواب جملة الوصل المعطوفةالسالم و

( وعلى أمم ممن معك ):النكرة في قوله تعالى قبله( أمم )توضيح كلمة: ة االستئناف البيانيوفائد     

بتمييزها عن أمم أخرى؛ إذ ليس كل األمم سوف تنال السالم والبركات، وإنّما هناك أمم مستثناة من ذلك، 

وهي الواردة في جملة الوصل، والذي أفاد هذا الحكم هو المعنى البالغي الوارد في هذه الجملة، وهو 

 . معنى الوصل

 مختلفة           خروج اإلنشاء إلى أغراض :المطلب الثالث

                                                             
:) في قوله تعالى( طافاالستع) ؛ ومعنى09/44:، التحرير والتنوير(وإالّ تغفر لي:) في قوله تعالى( الشفاعة والتضرع) معنى: ينظر مثال  - 0 

؛ 9/322:في الكشاف للزمخشري( إنّه عمل غير صالح) :في قوله تعالى( التعليل) ؛ ومعنى4/944:، في روح المعاني لآللوسي(ونادى نوح ربه
 .وغيرها

:) ؛ وقوله4/944:، روح المعاني54:، اآلية(أَْهِلكَ  قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَيَْس ِمنْ :) فهما قوله تعالى( الفصل) أّما المثاالن اآلخران لـ، 54:سورة هود  - 9 

 .09/44:، التحرير والتنوير54: ، اآلية(قِيَل يَا نُوُح اْهبِْط بَِساَلٍم ِمنَّا

، 0ط، دار الكتب العلمية، بيروت، 4/944:وروح المعاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت؛ 5/909:إرشاد العقل السليم، أبو السعود: ينظر  - 3 

 .هـ 0504

 .صّحة األمر ووقوعه على حقيقته: ، لكّن يفهم منه بأنه(االستئناف التحقيقي) لم أعثر على تعريف لـ  - 5 

 .54:سورة هود  - 4 

 .09/20:التحرير والتنوير  - 4 

يكون في الجملة سؤال محذوف، ويكون عطف الجواب على ذلك : ، أي(ما كان واقعاً في جواب سؤال مقدر:) االستئناف نوعان، بياني وهو  - 4 

فتح رب البرية في شرح نظم : ينظر(. ما ليس واقعاً في جواب سؤال مقدر:) السؤال المحذوف والمقدر، وهو عطف جملة على جملة، ونحوي وهو

 .م 9101 ،0ط، ، مكتبة األسدي، مكة المكرمة0/994:لحازمياآلجرومية، ا
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ها معان ٍفقط خرج في( 3)وهو من المعاني البالغية القليلة الواردة في هذا الحوار، وقد بلغ عددها     

﴾فاََل تَْسأَْلِن َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلمٌ  ﴿:من ذلك قوله تعالى، اإلنشاء إلى أغراض ٍ مختلفةٍ 
(0)

: ، فنوع اإلنشاء هنا

العتاب، فهو نهي عتاب: نهي، وقد خرج إلى غرض
(9)
والعتاب هو اللوم والتذكير بما فيه كُره من ، 

المخاطب
(3)
. 

بأسلوب النهي، ويذّكره بما كرهه منه، وهو  -عليه السالم -يوّجه اللوم إلى نوح   -عّز وجلّ  -فاهلل      

 .وليس له علم به أصواٌب هو أم غير ذلك؟السؤال عن أمر ال تعرف حقيقته، 

 اإليجاز: الرابعالمطلب 

قوله : معاٍن، من ذلك( 3)من المعاني البالغية لعلم المعاني القليلة في هذا الحوار، وقد بلغ عددها     

﴾بَِساَلٍم ِمنَّا َوبََرَكاٍت َعلَْيكَ  ﴿:تعالى
(5)

صنعة االحتباك ألنه حذف من الثاني ما ...وفي اآلية " :، قال اآللوسيّ 

، وهذا منه تعالى ...حذف من األول، والتقدير سالم منا عليك وبركاتما ذكر في األول، وذكر فيه ما 

مع اإلشارة إلى عود األرض إلى حالها من  ،إعالم وبشارة بقبول توبته عليه السالم وخالصه من الخسران

"اإلنبات وغيره
(4)

. 

ففي اآلية احتباك     
(4)

، (بسالم منا ):األول، وهو نوع من اإليجاز؛ ألن هذا الجزء من اآلية قسمان، 

 )، وحصل احتباك فيهما؛ إذ حذف من القسم الثاني ما ذكر في القسم األول، وهو(بركات عليك ):والثاني

بسالم منّا عليك وبركات منّا : ؛ ألّن أصل الكالم(عليك )، وحذف من األول ما ذكر في الثاني، وهو(منّا

 .عليك، فصار التركيب كما هو عليه في النّص القرآنيّ 

، وخالصه -عليه السالم -ولهذا االحتباك فائدة بالغيّة، وهي داللته على اإلعالم، والبشارة بقبول توبته     

من الخسران، ونجاته من الهالك، وفيه إشارة أيضاً إلى رجوع األرض إلى حالها بعد حادث الطوفان، وما 

 .اإلنبات، والحياة، والحركة وما إلى ذلكجرى خالله وبعده، بأْن عادت األرض إلى حالها السابق من 

في الحوار بين نوح وربّه، وبقي معنيان آخران وردا بقلّة ( علم المعاني )هذه أهّم المعاني البالغيّة لـ     

حذف المسند: في هذا الحوار نكتفي باإلشارة إليهما فقط، هما
(4)

، وتأخير المسند
(4)
. 

 بين نوح ورب ه في الحوار( علمي البيان والبديع )المعاني البالغي ة لـ: حث الثانيالمب

                                                             
قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَيَْس ِمْن :) في قوله تعالى( خروج النداء إلى غرض التنويه بين المأل) :أّما الغرضان اآلخران لإلنشاء فاألول .54:سورة هود  - 0 

َرّبِ إِنَّ اْبنِي :) في قوله تعالى( خروج النداء إلى غرض االستنجاز لوعد هللا وحكمته):والثاني؛ 944/ 09:في اآلية نفسها، التحرير والتنوير( أَْهِلكَ 

 .5/0444: ، في ظالل القرآن54: ، اآلية(ِمْن أَْهلِي
 .09/45: التحرير والتنوير: ينظر  - 9 

 .عتب 9/44:جمع الوسيطه؛ والم0505دار صادر، بيروت، فصل العين المهملة،  0/444: لسان العرب: ينظر  - 3 

ْن َمعَكَ :) في قوله تعالى( اإليجاز البديع) فاألول( اإليجاز) أّما النوعان اآلخران لـ. 54:سورة هود  - 5  ، التحرير 54:، اآلية(َوعَلَى أَُمٍم ِممَّ

ُ بَِك أَْن أَْسأَلَكَ :) في قوله تعالى( إيجاز القصر) ؛ واآلخر09/21:والتنوير ، وروح 5/903:يم، إرشاد العقل السل54: ، اآلية(إِنِّي أَعُوذ

 .4/944:المعاني

 .، دار صادر، بيروت4/013: َحاِشية ِعنَاية القَاِضي َعلَى تْفسيِر البَيَضاوي، الخفاجي: وينظر؛ 4/941روح المعاني   - 4 

، البالغة العربية. مقابله في األوائل أن يُْحذََف من األوائل ما جاء نظيره أو مقابله في األواخر، ويُْحذََف من األواخر ما جاء نظيره أو: االحتباك  - 4 

 .م 0224، 0ط، ، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت9/45:عبد الرحمن َحبَنَّكَة الميداني

إنَّهُ :) تعالى قوله: ؛ واآلخر5/904:؛ وإرشاد العقل السليم9/510:، الكشاف54:، اآلية(َوأَُممٌ َسنَُمتِّعُُهمْ ) :قوله تعالى: ورد في موضعين، األول  - 4 

 .4/944:؛ وروح المعاني4/019:، عناية القاضي54:، اآلية(َعَمٌل غَيُْر َصاِلحٍ 

 .4/942:؛ وروح المعاني5/903،905:، إرشاد العقل السليم54:، اآلية(َونَادَى نُوٌح َربَّهُ فَقَاَل َربِّ ) :ورد في موضع واحد هو قوله تعالى  - 4 
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د المعاني لعلم البيان وهي أقّل من علم المعاني وروداً في هذا الحوار، وبخاّصة علم البديع، فقد بلغ عد     

 .فقط مّما استدعى جمعهما في مبحث واحد معانٍ ( 5) ، على حين بلغ عددها لعلم البديعمعانٍ ( 2)

في هذا الحوار، وفيما يأتي تفصيل الكالم على ذلك في  لهذين العلمين وقد تنّوعت المعاني البالغيّة     

 .القسمين اآلتيين

 (علم البيان )المعاني البالغي ة لـ :القسم األول

 :وأهّم هذه المعاني ما يأتي

 الكناية : المطلب األول

 ﴿:معان، من ذلك قوله تعالى( 3)هذا الحوار، وقد بلغ عددها وهي أحد المعاني البالغيّة لعلم البيان في      

﴾َوأَُمٌم َسنَُمت ِعُُهْم ثُمَّ يََمسُُّهْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليمٌ 
(1)

َواْلَمْقُصودُ ِمْن ِحَكايَِة ذَِلَك فِي اْلقُْرآِن " :، قال ابن عاشور

ِهْم، فَأُْشِعُروا بِأَنَُّهْم ِمَن اأْلَُمِم الَّتِي  التَّْعِريُض ِباْلُمْشِرِكيَن ِمَن اْلعََرِب فَإِنَُّهْم ِمنْ  َّبِعُوا َسبِيَل َجدِّ يَِّة نُوحٍ َولَْم يَت ذُّرِ

ُ نُوًحا بِأَنَّهُ َسيَُمتِّعُُهْم ثُمَّ يََمسُُّهْم َعذَاٌب أَِليمٌ  "...أَْنبَأَ َّللاَّ
(9)
. 

تعريض: ففي هذا الجزء من اآلية كناية، ونوعها     
(3)

العرب؛ ألّن أصلهم ، وهو تعريض بالمشركين من 

، ولم يتّبعوا سبيله، فأصبحوا من األمم التي أخبر هللا نوحاً بأنّه سيمتّعها -عليه السالم -أصلهم من ذّرية نوح

 . في الحياة الدنيا، ثّم يصيبها العذاب األليم في اآلخرة

إّن المقصود من األمم : ر يفهم من السياق، أيكالم مطلق، لكنّه أريد به معنًى آخ: وكناية التعريض هنا     

مشركو العرب من ذّرية : د بهمالتي سيمتّعها هللا، ويصيبها العذاب األليم هو كالم مطلق، لكن المقصو

الكالم على األمم  الذين لم يتّبعوه، وقد فهم هذا المعنى من سياق اآلية؛ ألنّه في -عليه السالم -نوح

قِيَل يَا نُوُح اْهبِْط بَِساَلٍم ِمنَّا َوبََرَكاٍت ﴿ :؛ لقوله تعالى قبل هذا الجزء من اآلية-المعليه الس -المصاحبة لنوح

ْن َمعَكَ  ﴿ :إليها بقوله، فاألمم الممتّعة، والمصابة بالعذاب األليم هم من األمم المشار ﴾َعلَْيَك َوَعلَى أَُمٍم ِممَّ

ْن َمعَكَ   .نفسهافهي من األمم ، ﴾َوَعلَى أَُمٍم ِممَّ

أّن التعريض فيه إخفاء زائد يجعله أكثر قوالً، وأقوى تعبيراً؛ ألّن : وتتضح بالغة كناية التعريض هنا     

ما شابه ذلك أو، أو االتّهام، أو اللوم، لى إثارة النقدإلتصريح قد يؤدّي ا
(5)
الغرض من دون أن  أدىوأنّه  ،

يخدش وجه األدب
(4)
 . 

                                                             
، قال أبو (َوأَُممٌ َسنَُمتِّعُهُْم ثُمَّ يََمسُّهُْم ِمنَّا عَذَاٌب أَِليمٌ  :)المعنيان اآلخران للكناية، األول في اآلية نفسها، أي قوله تعالىوينظر . 54:سورة هود  - 0 

ِ َعلَيِْهْم َساَلٌم َوبََرَكةٌ، َوعَلَى ):حيّان يَماِن بِأَنَّ اْلُمتَِّصِفيَن بِِه ِمَن َّللاَّ الْكُْفِر بِأَنَّ اْلُمتَِّصِفيَن بِِه يَُمتَّعُوَن فِي الدُّْنيَا ثُمَّ يُعَذَّبُوَن فِي اآْلِخَرةِ، َوذَلَِك  َونَبَّهَ َعلَى اإْلِ

َمادِ : ِمْن بَابِ الِْكنَايَِة َكقَْولِِهمْ  والموضع . هـ 0591كر، صدقي دمحم جميل، دار الف: تح، 4/044:البحر المحيط في التفسير(. فاَُلٌن َطِويُل النََّجاِد َكثِيُر الرَّ

، وهو تعريض 54:، سورة هود(َرّبِ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهلِي َوإِنَّ َوْعدََك اْلَحقُّ َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمينَ :) اآلخر في التعريض أيضاً، وهو قوله تعالى

 .09/344:التحرير والتنوير: ينظر. بالمطلوب

 .4/044:لبحر المحيط في التفسيرا: ؛ وينظر09/20:التحرير والتنوير  - 9 

( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده:) أن يطلق الكالم ويشار به إلى معنى آخر، يفهم من السياق نحو قولك للمؤذي: كناية التعريض هي  - 3 

 .بيروتالمكتبة العصرية، ، 0/942: جواهر البالغة، أحمد الهاشمي. تعريضاً بنفي صفة اإلسالم عن المؤذي

 . 9/045: البالغة العربيّة: ينظر  - 5 

 . 0/923: جواهر البالغة: ينظر  - 4 
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إخفاء زائد يجعل التعريض أقوى معنًى وداللة على ( أمم )بمشركي العرب بلفظفإّن إخفاء التصريح      

تأدية المقصود، وهو كونهم من ذّرية نوح ولم يتّبعوه؛ ألّن التصريح بهم قد يؤدّي إلى إثارة نقدهم للقرآن 

منطقاً، ونرى وطريقته في التعبير عن القضايا، واألحكام، أو اتهامهم له بتهم باطلة، وغير مقبولة عقالً و

أّن القرآن قد أدّى ذلك دون تجاوز األدب، أو خدش شخصهم، أو مروءتهم، وهو منهج القرآن في التعامل 

 ً  .مع البشر، والمخلوقات جميعا

 المجاز: المطلب الثاني

من ذلك معاٍن فقط، ( 3)وهو أحد المعاني البالغية لعلم البيان في هذا الحوار أيضاً، وقد بلغ عددها     

﴾قِيَل يَا نُوُح اْهبِْط بَِساَلم ِمنَّا﴿ :قوله تعالى
(0)

ِ اْهبِْط َمْصُحوبًا " :، قال ابن عاشور َواْلبَاُء ِلْلُمَصاَحبَِة، أَي

"بَِساَلٍم ِمنَّا، َوُمَصاَحبَة السَّاَلِم الَِّذي هَُو التَِّحيَّةُ ُمَصاِحبَة َمَجاِزيَّة
(9)
. 

: هنا بمعنى المصاحبة، أي( الباء )مجاز؛ ألنّ ( بسالم :)أّن قولهوالمقصود من كالم ابن عاشور      

ً بسالم، لكن هذه المصاحبة مصدر داّل على الحدث ( السالم )مجازية وليست حقيقيّة؛ ألّن لفظ مصحوبا

التحيّة والبراءة : والمعنى، ومن معانيه
(3)

، وليس هو من المحسوسات التي يكون مجالها الحقيقة، لذلك 

 .المصاحبة به مجازيّةكانت 

أنّها أسلوب تعبيرّي غير مباشر يكون أوقع في النفوس، : وفائدة مجيء المصاحبة المجازيّة للسالم هنا     

اللفظ المستعمل في غير ما وضع " هو –هو معلوم كما -لمجازوأكثر تأثيراً فيها من التعبير المباشر؛ ألّن ا

"مانعة من إرادة المعنى الوضعي له في اصطالح التخاطب لعالقٍة مع قرينة
(5)

، وأّن فيه مبالغة ذات 

دواع ٍبالغيّة ال توجد في األسلوب الحقيقّي، وأنّه يشّكل صورة جمالية بيانيّة بديعة ال توجد في الحقيقة، مع 

ما فيه من اإِليجاز البالغ الذي يفي بالمعنى المراد
(4)
 . 

وقعاً في النُّفوس، هي أكثر  -عليه السالم -المجازيّة للسالم لنبّي هللا نوحأّن هذه المصاحبة : ومعنى ذلك     

من ّن معناها هنا انتقل لكالم، أو جاء التعبير بغيرها؛ ألوأكثر تأثيراً فيها مّما لو لم تكن متحققة في ا

لك تتحقق المبالغة وبذ -عليه السالم -يٌء حسيٌّ ومادّيٌّ يصاحب نوحاً ّن السالم شأالمعنوّي إلى الحسّي، وك

لمقصود من هذا المبتغاة في هذا التعبير بصورة واضحة، ويظهر اإليجاز البليغ الموصل إلى المعنى ا

يشّكل صورة بيانيّة بديعة  -عليه السالم -يضاف إلى ذلك أّن وجود السالم مصاحباً لنوح المقطع الحوارّي،

مشهد تصويرّي جمالّي يظهر أمام العين، وبعدها ينتقل أثرها إلى النفس لتتأثر به، وليتحقق المراد  كأنها

 .من النّص القرآنّي البليغ

                                                             
التحرير : ، ينظر54اآلية ( إِنَّهُ عََمٌل َغْيُر َصالِحٍ :) في قوله تعالى( عمل) فاألول لفظ( المجاز) أّما الموضعان اآلخران لـ. 54:سورة هود  - 0 

دمحم عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : ، تح3/043(:تفسير البيضاوي) رار التأويل، وأنوار التنزيل وأس09/44: والتنوير

عَكَ :) في قوله تعالى( أمم) والموضع اآلخر لفظ. هـ، وفي تفاسير أخرى0504، 0ط ن مَّ مَّ  .4/019: عناية القاضي: ، ينظر54:، اآلية(َوَعلَى أَُمٍم ّمِ

 .09/42: يرالتحرير والتنو  - 9 

 (.سلم) 09/42: لسان العرب: ينظر  - 3 

 .0/940: جواهر البالغة  - 5 

 .994 -9/994: البالغة العربيّة: ينظر  - 4 



9 
 

 االستعارة  : المطلب الثالث

معنيين ( 9)تعدّ االستعارة من المعاني البالغية األساسيّة لعلم البيان في هذا الحوار، وقد بلغ عددها      

﴾ثُمَّ يََمسُُّهْم ِمنَّا َعذَاٌب أَلِيمٌ ﴿ :لىذلك قوله تعامن ، فقط
(0)

َصابَِة " :قال ابن عاشور،  َوإِْطاَلُق اْلَمّسِ َعلَى اإْلِ

ُ  ...اْلقَِويَِّة تَقَدَّمَ  َوقَدْ يَكُوُن ُمبَاَشَرةً َوقَدْ يَكُوُن بِآلٍَة، َويُْستَْعَمُل َمَجاًزا فِي  ، هُ َوْضُع اْليَِد َعلَى َشْيءٍ َواْلَمسُّ َحِقيقَت

يَصاِل فَيَْكثُُر أَْن يُذْكَ  َويَدُْخُل َعلَْيِه  ،َر َمعَهُ َما هَُو مستعار لآللةإِيَصاِل َشْيٍء إِلَى َشْيٍء فَيُْستَعَاُر إِلَى َمْعنَى اإْلِ

، فَتَكُوُن فِيِه اْستِعَاَرتَاِن تَبَِعيَّتَاِن إِْحدَاهَُما فِي اْلِفْعِل َواأْلُْخَرى فِي َمْعنَى اْلَحْرِف ...َحْرُف اآْللَِة َوهَُو اْلبَاءُ 

..."
( )

. 

( مسّ  )استعارة؛ ألّن الفعل( يمّسهم ):أّن في قوله تعالى -رحمه هللا -والمقصود من كالم ابن عاشور     

 )، وأطلق أيضاً على معنى (اإليصال )شيء، أي استعير لمعنىال شيء إلى إيص: هنا استعمل مجازاً في

 )تبعيّة؛ إذ الفعل : ، ونوع االستعارة هناوضع اليد على شيءٍ : ي الحقيقة فهو؛ أّما معناه ف(اإلصابة القويّة

، وعلى ذلك يكون هذا االشتقاق تابعاً (المسّ  )ن المصدر، واالسم الجامد الذي هوفعٌل مشتقٌّ م( يمسّ 

 .تعارة في االسم الجامد الذي هو المصدر، وهو ما يدخل في مفهوم االستعارة التبعيّةلالس

منزلة عليا بالغيّاً، وهي أبلغ من تراكيب التشبيه، وأشد فإنّها ذات  أّما القيمة البالغيّة لهذه االستعارة     

وأّما سر  لبّهما وعواطفهما، وقعاً في نفس المخاطب؛ إذ تأخذ بمجامع األفئدة، وتملك على القارئ والسامع

بالغتها من حيث اللفظ فإّن تركيبها يدل على تناسي التشبيه؛ إذ يحمل السامع عمداً على تخيّل صورة 

جديدة تنسيه روعتها ما تضّمنه الكالم من تشبيه خفي مستور، يضاف إلى ذلك ما فيها من االبتكار، 

معينوروعة الخيال، وما يحدثانه من أثر في نفوس السا
(3)
. 

ومعنى ذلك أّن االستعارة الواردة في هذا النّص القرآنّي المبارك لها قيمة بالغيّة عليا، وهي أبلغ مّما      

تشبيهٌ ُحذف منه المشبّه وأداة التشبه ووجه الّشبه، ولم يبق : لو كان تركيبها كتركيب التشبيه؛ ألّن أصلها

وازمهمنه إاّل ما يدّل على المشبّه به، أو بعض مشتقّاته ول
(5)

يُّ إصابة العذاب القويّة ؛ فقد شبّه النصُّ القرآن

بَّه والمشبَّه به، واستعار في كّل ٍمن المش( اإِليصال )بجامع (مسّ  )الذي هو مصدر الفعل( المسّ  )لهم بـ

الذي هو مصدٌر ( المسّ  )صابة القويّة للعذاب، واشتّق منالذي تُْحِدثُه اإل( اإليصال )لمعنى( المسّ  )كلمة

 .فكان هذا االشتقاق تابعاً لالستعارة في االسم الجامد الذي هو المصدر( مسّ  )فعلال

لذلك فإّن هذه االستعارة أشدّ تأثيرا ًووقعا ًفي نفس السامع؛ إذ إنّها تملك عقله وعواطفه، وترتبط بفؤاده      

تركيبها يجعل القارئ لها ينسى التشبيه وقلبه، فتجعله متفاعالً معها، ومتأثّراً بها، أّما سّر بالغتها فإّن 

 .وتركيبه فيها؛ إذ تحمله على تخيّل صورة ذات روعة وخيال ما من شأنه إيجاد هذا األثر النفسي لديه

                                                             
( إرادة النداء) ، فهو مستعار لـ54:اآلية( َونَادَى نُوٌح َربَّهُ :) في قوله تعالى( نادى) فهو الفعل( االستعارة) أّما الموضع اآلخر لـ. 54:سورة هود  - 0 

 .09/45:؛ والتحرير والتنوير4/944:؛ وروح المعاني5/909:؛ وإرشاد العقل السليم 4/040: ؛ والبحر المحيط9/324: الكشاف: ينظر

 .09/20، 4/043:التحرير والتنوير  - 9 

 .944، 945، 0/944: جواهر البالغة: ينظر  - 3 

 .9/992:البالغة العربية: ينظر  - 5 
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الذي تحققت فيه االستعارة يكون أشدّ تأثيراً في ( يمسّ  )هذا النّص القرآني وبخاّصة الفعلفالقارئ ل     

لتشبيه؛ إذ رسمت له صورة خياليّة رائعة ومبتكرة للعذاب الذي يصيب هذه نفسه مّما لو جاء على صيغة ا

األمم، ويصل إليهم بقّوة، كوضع اليد على شيٍء معيّن ليصيبه، وهذه الصورة تجعله يعيش هذا المشهد 

ذا المؤثّر بكّل عناصره كأنّة يحدث أمامه في الحال، في صورة فنيّة قرآنيّة معّبرة، وبذلك تتحقق دالالت ه

 . الجزء من النّص القرآني المعجز بكّل جوانبها، وتبرز إيحاءاتها البالغة، ومقاصدها اإليمانيّة، والتربويّة

، (الحقيقة )في الحوار بين نوح وربّه، وبقي معنًى آخر وهو( علم البيان )هذه أهّم المعاني البالغيّة لـ     

على الحقيقة، وليس المجاز (نادى )ي موضع واحد فقط، وهو مجيء الفعلوقد ورد ف
(0)
﴿ :في قوله تعالى 

﴾َونَاَدى نُوٌح َربَّهُ 
(9)
. 

 (علم البديع )المعاني البالغي ة لـ :القسم الثاني

 :وأهّم هذه المعاني ما يأتي

 التفريع: المطلب األول

 معنيين فقط، من( 9)الواردة في هذا الحوار، وقد بلغ عددها  (علم البديع )وهو من المعاني البالغية لـ     

﴾فاََل تَْسأَْلِن َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلمٌ ﴿ :ذلك قوله تعالى
(3)

َع َعلَى ذَِلَك نَْهيُهُ أَْن يَْسأََل َما " :، قال ابن عاشور َوتََفرَّ

ا قِيَل لَهُ إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك بَِسبَِب  تَْعِليِلِه بِأَنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصاِلحٍ، َسقَطَ َما لَْيَس لَهُ بِِه ِعلٌْم نَْهَي ِعتَاٍب، أِلَنَّهُ لَمَّ

َجابَِة سَُؤاِلِه، فََكاَن َحِقيقًا بِأَْن اَل يَْسأَلَهُ َوأَْن يَتَدَبََّر َما أََرادَ أَْن يَْسأَلَهُ ِمنَ  دَ بِِه إِلِ ِ َمهَّ " َّللاَّ
(5)
. 

تفريع أّن هذا الجزء من اآلية -رحمه هللا -ومعنى كالم ابن عاشور     
(4)

 قَاَل يَا﴿ :قوله تعالى قبله، على 

﴾نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصاِلح
(4)

، وهو نهي عتاب أن يسأله ما ليس له به علم؛ فال يعدّ ابنه 

فكان عليه من أهله الناجين؛ ألّن عمله غير صالح، فال جدوى من طلبه الذي سأل هللا به بأن ينّجيه معه، 

 .أن ال يسأله ذلك، وأن يتدبّره قبل السؤال

أّما التفريع فيعدّ نوعاً من المحّسنات المعنويّة     
(4)
يعرف به وجوه تحسين الكالم، " من علم البديع الذي 

"وتزيينه بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال والفصاحة
(4)

الوجوه والمزايا التي تزيد " ، ويعرف به أيضاً 

حسنا وطالوة، وتكسوه بهاًء ورونقاً، بعد مطابقته لمقتضى الحال مع وضوح داللته على المراد  الكالم

"لفظا ومعنى
(2)
. 

                                                             
 .4/944:؛ وروح المعاني5/909:إرشاد العقل السليم :ينظر  - 0 

 .54:سورة هود  - 9 

روح : ، ينظر54:، سورة هود(َرّبِ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهلِي فقال:) ، فهو قوله تعالى(التفريع) وأّما الموضع اآلخر لـ. 54:سورة هود  - 3 

 .4/944:المعاني

 .5/909:وح المعانير: ؛ وينظر09/44:التحرير والتنوير  - 5 

 .0/304:جواهر البالغة .هو أن يثبت حكم لمتعلّق أمٍر بعد إثباته لمتعلق له آخر: التفريع  - 4 

 .54:سورة هود  - 4 

ً ) :المحسنات المعنوية هي  - 4  ً إلى المعنى أوال وبالذات، وإن حسنت اللفظ تبعا كان ما :) ، والمحسنات اللفظية هي(ما كان التحسين بها راجعا

 .0/924:جواهر البالغة(. التحسين بها راجعاً إلى اللفظ باألصالة، وإن حسنت المعنى تبعا

 .، جامعة المدينة العالمية0/44:مناهج جامعة المدينة العالمية، المعاني –9البالغة   - 4 

 .0/924:س . م  - 2 
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كون الشيء فرعاً لشيٍء آخر مرتبطاً به ارتباط الفرع باألَصلفي الكالم بـ( التفريع )وتتضح بالغة     
(0)
 ،

باألَصل
(0)

ً  اتصاالً، يقتضي، و ع  وارتباطا ع والمفرَّ عليهبين المفرَّ
(9)
( الفاء )إذا كان الرابط بينهما حرف، 

ترتيب ما بعدها على ما قبلها: ، وفائدتها(الفاء التفريعيَّة )، أو(التفريعفاء  )التي تسّمى( الفاء
( )

وهي ، 

حرف عطف تعطف معطوفاً على معطوف عليه محذوف، ولم يكن سبباً للمعطوف؛ ألّن التفريع قد يكون 

تفريع الالزم على الملزوم أَيضا، أو غير ذلك تفريع السَّبب على المسبَّب، أو
(5)
. 

أنَّه يجعل المتعّلِقين مرتبطين في الذكر كأنَّهما (: التفريع )ه التحسين المعنوّي والبديعّي لـأّما وج     

مرتبطان في المعنى، إذا ُجِمع بينهما بالفاء مثالً كأنَّهما مرتبطان في الواقع وليس األمر كذلك
(4)

 ، وبذلك

الفاء بين المفّرع والمفّرع عليه موقع حسن يظهر
(4)
. 

ً وتزي( التفريع )فـ      ً وبهاًء، وذلك بأن جعل طرفيهفي هذا النّص القرآنّي زاده حسنا ، (المفّرع عليه )ينا

اَل ﴿ :قوله تعالى، وهو (والمفّرع )﴾،نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصاِلح يَا﴿ :وهو قوله تعالى

ً وثيقاً، ارتبا ﴾تَْسأَْلِن َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلمٌ  فريع فاء الت ):ط الفرع باألصل، والرابط بينهمامرتبطين ارتباطا

ً (العاطفة إذا وقفَت على  :على معطوف عليه محذوف؛ ألّن أصل الكالم( المفّرع )؛ فقد عطفت معطوفا

ليس لك به علم نوح فال تطلب مني ما جليّة الحال يا
( )

تفريع الالزم على  )ونوع التفريع هنا من؛ 

يلزم من كونه ليس من أهلك، وعمله غير الصالح عدم سؤالك لي ما ليس لك به علم، وقد : ؛ أي(الملزوم

 .ظهر حسن موقع الفاء في النّص، ووجودها بين الطرفين

قد أنشأ معنًى جديداً، وأضاف إليه تحسيناً معنويّاً، على وفق مطابقته لمقتضى ( التفريع )وبذلك يكون     

الحال للنّص القرآنّي بأن جعل الطرفين مرتبطين معنًى بعد ارتباطهما لفظاً، وبعد توليد الطرف الثاني 

ة معبّرة عن المقصود من المترتّب على األول، وتكوينه منه، ليشّكل هذا النوع من البديع صورة فنيّة قرآنيّ 

ً وارفاً، ويعطي معنًى بديعيّاً  النّص البليغ، ويرسم مشهداً تصويريا مؤثراً في النفس، ويضفي ظاّلً دالليّا

 . محكماً في هذا المقطع الحواريّ 

 المقابلة: المطلب الثاني

معنيين أيضاً، من ذلك ( 9)في هذا الحوار، وقد بلغ عددها ( علم البديع )وهي من المعاني البالغيّة لـ     

ْن َمعََك َوأَُمٌم َسنَُمت ِعُُهْم ثُمَّ يََمسُُّهْم  قِيَل يَا ﴿:قوله تعالى ِمنَّا نُوُح اْهبِْط بَِساَلٍم ِمنَّا َوبََرَكاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُمٍم ِممَّ

﴾َعذَاٌب أَلِيمٌ 
(4)

ِه بَِسالٍم ِمنَّا ِليَْعلَُموا أَنَّ َما  ":، قال ابن عاشور َوِذْكُر ِمنَّا َمَع يََمسُُّهْم ِلُمقَابَلَِة قَْوِلِه فِي ِضدِّ

                                                             
 .9/594:البالغة العربية: ينظر  - 0 

 .95/43:التحرير والتنوير: ينظر  - 9 

 .هـ 0504، 9ط، ، دار الفكر المعاصر، دمشق94/091:الدكتور وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج :ينظر  - 3 

 .عدنان درويش، ودمحم المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت: ، تح0/444:الكليات، الكفوي: ينظر  - 5 

 .http://alhazme.net 54/9: أحمد بن عمر الحازمي، شرح الجوهر المكنون في صدف الثالثة الفنون  - 4 

 .95/43:التحرير والتنوير: ينظر  - 4 

 .5/909:إرشاد العقل السليم: ينظر  - 4 

ْن َمعَك :)، فهو في اآلية نفسها، وهي حاصلة بين قوله(المقابلة) وأّما الموضع اآلخرلـ. 54:سورة هود  - 4  . (َوأَُممٌ َسنَُمتِّعُُهم) ، و(وَعلَى أَُمٍم ِممَّ

 .4/013: عناية القاضي: ينظر
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ِ بِا ائِدَةِ َعلَى اْلُمْعتَاِد فِي اْلَخْيِر َوالشَّّرِ هَُو إِْعاَلٌم ِمَن َّللاَّ ةَ ِمَن اأْلَْحَواِل الزَّ َضى أَِو اْلغََضِب يُِصيُب اأْلُمَّ ِلئَالَّ لّرِ

 َ ُروا فِي اْلَحَواِدِث، يَْحَسبُوا ذَِلَك ِمْن سُنَِّة تََرتَِّب اْلُمَسبَّبَاِت اْلعَاِديَِّة َعلَى أَْسبَابَِها، إِذْ ِمْن َحّقِ النَّاِس أَْن يَت بَصَّ

ِ تَعَالَى ِمْنُهْم، َويَْعلَمُ  َ يَُخاِطبُ َويَتََوسَُّموا فِي َجَريَاِن أَْحَواِلِهْم َعلَى ُمَراِد َّللاَّ ِعْندَ  ُهْم بِداََللَِة اْلَكائِنَاتِ وا أَنَّ َّللاَّ

ُسَل يَُبيِّنُوَن لَُهْم طُُرَق الدَّاَللَِة، َويَكِ  سُِل، فَإِنَّ الرُّ لُوَن إِلَْيِهُم النََّظَر فِي َوْضِع اْنِقَطاعِ ِخَطابِِه إِيَّاهُْم َعلَى أَْلِسنَِة الرُّ

أَنَّهُ يَُمتُِّع أَُمًما ثُمَّ يََمسُُّهْم  -َعلَْيِه السَّاَلمُ  -َوِمثَالُهُ َما هُنَا فَقَدْ بَيََّن لَُهْم َعلَى ِلَساِن نُوحٍ . اَلتَِهااْلَمدْلُواَلِت ِعْندَ داََل 

"َعذَاٌب أَِليٌم بَِما يصنعون
(0)
. 

ً هو -رحمه هللا -من كالم ابن عاشور والمقصود      المقابلة :أّن في النّص الكريم معنًى بديعيّا
(9)
 )بين  ،

مقابلة بالضدّ؛ إذ هما معنيان متضادّان، وفائدة هذه المقابلة هو : ، ونوعها(يََمسُُّهْم ِمنَّا )، و(بَِساَلٍم ِمنَّا

زائداً على القدر المعتاد لهما إنّما هو بسبب رضى هللا، أو  الشرّ  وأ ،إعالم األّمة بأّن ما يصيبها من الخير

حوادث  غضبه، وليس سببه سنة ترتّب المسبّبات على أسبابها، وهي السنّة التي ينظر فيها الخلق في

نزول العقاب بالذنوب : ، ويربطوا المسبَّبات بأسبابها، ومن ذلك، ويتبّصروا في ذلكالكون، ومجرياته

وليس بلسان الرسل  ،يخاطبهم بلسان الكون، وحاله -في هذه األحوال -وجلّ  عزّ  -كأّن هللاوورفعه بالتوبة، 

تنحصر رسالتهم األساسيّة بتبيين أحوال الهدى والضالل، وطرقهما؛ ليختار الخلق بعد ذلك بأنفسهم  الذين

يمتّع بأنّه س -عليه السالم -على لسان نوحهنا  -عّز وجلّ  -ومثال ذلك ما ذكره هللا يريدونه، الذي الطريق

ً أمماً ثّم يعذّبها عذاباً أ رناه في ّما في هذا النّص فليس األمر كذلك؛ وإنّما ما ذكأبسبب صنيعهم السّيء،  ليما

إنّما سببه الرضى، أو  رّ والش الزيادة على الخيريريد إعالم الخلق بأّن  -عّز وجلّ  -أّول الكالم من أّن هللا

 .الغضب

 ):، والمستفاد من المقابلة بالضدّ هو وجود قولهفي إيضاح هذه اآلية حقّق المعنى الذي ذكرناه هناوقد      

 .؛ إذ به تتّم المقابلة المرادة في النّص الكريم(يمّسنا ):مع قوله (منّا

ً  الكالم على ضفيت أنهاأّما بالغة المقابلة فتتضح في        نى،والمع اللفظ بين الصلة قويوت وبهجة، رونقا

 حسن من كلّه الكالم كأنّ  حتى ألفاظه وائتالف أجزاء الكالم، تالحمتؤدي إلى و، حهاوضّ وت األفكار جلووت

خطورة  أكثر لضدّ با المقابلةو واحد، حرف بأسرها الكلمة كأنّ  وحتّى واحدة، كلمة التالحم وّشدة ،الجوار

 المعنى من بدعوة الكالم في المقابلة ظهرت كلّما هذا وعلى، المعنى على الداللة في وأوضح ،البال على

 .هتحسين في أنجح كانت

ً يحستوعودةً إلى النّص الكريم لنرى أّن المقابلة فيه أضافت إليه       ً وجماليّاً، وقّوةً بين ألفاظه  نا معنوّيا

والمقابلة البنيان،  متالحم ومعانيه، ووضوحاً في دالالته وأفكاره، وتماسكاً في أجزائه حتى كأنّه كالم واحد

                                                             
 .09/20:التحرير والتنوير  - 0 

فأما من أعطى واتقى وصدق :) أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معاٍن متوافقة، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، كقوله تعالى: المقابلة  - 9 

 .0/315: جواهر البالغة: ينظر. 01-4: سورة الليل(. فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى بالحسنى
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بَِساَلٍم  )بين وهذا يتّضح في المقابلة ،هي أقوى في الداللة على المعنى، وأشدّ شأناً في تحسينه بالضدّ هنا

، كاً بين أجزائهاآلية ومعانيها، وتماس ؛ فإنّها أضافت تحسيناً للمعنى، وقّوةً بين ألفاظ(يََمسُُّهْم ِمنَّا )، و(ِمنَّا

، ليحقق (يمّسنا :)مع قوله( منّا ):وجود قوله -كما ذكرنا سابقاً  -هذا المعنى البديعّي والتحسينيد وقد أكّ 

 ً على القدر المعتاد  الزائدينألّمة بأّن ما يصيبها من الخير، أو الشّر لإعالم من أنها  الفائدة المذكورة سابقا

وبذلك يعرض هذا النوع من  ،إنّما هو بسبب رضى هللا، أو غضبه، وليس ترتّب المسبّبات على أسبابها

 . يعطي النّص الكريم المعنى المقصود في هذا المقطع الحواريّ لالبديع مشهداً تصويريا وتأثيرّياً في النفس؛ 

 

 

 

 الخاتمة

 :إليها الدراسة بما يأتي يمكن ذكر أهّم النتائج التي توّصلت

بين  لحوارمتنّوعة، وبخاّصة ابالغية كثيرة و معانٍ  يري في القرآن الكريمللحوار الوصفي التصو -1

 (. 54-54-54-54)اآليات  ، وفي(هود )في سورة -عّز وجلّ  -وربّه -عليه السالم -نوح

، وقد بلغ عددها في هذا (والبديعالمعاني، والبيان،  )الغة الثالثةعلوم الب هذه المعاني تشمل - 

إعجاز ؛ كونها في آيات قليلة، وهو وجه من وجوه معنًى، وهو عدد غير قليل( 54)الحوار زهاء

 . القرآن الكريم

 أنأكثر المعاني وروداً في هذا الحوار؛ ولعّل ذلك يرجع إلى تعدّ المعاني البالغيّة لعلم المعاني  - 

نظريّة النظم نها نظم متين على وفق ما جاء في يربط بيار تركيب له عناصر مختلفة الحو

، خروج الخبر إلى أغراض مختلفة :هذه المعاني، وأهّمها وقد تنّوعت، -رحمه هللا -للجرجاني

خروج اإلنشاء إلى ، والوصل والفصل: ، أّما المعاني القليلة وروداً فأهّمهاوروداً رها وهو أكث

 .وغير ذلك، اإليجازو، أغراض مختلفة

من علم المعاني وروداً في هذا الحوار، وبخاّصة  تعدّ المعاني البالغيّة لعلمي البيان والبديع أقلّ  -4

الكناية، والمجاز، : أّما أهّم المعاني لعلم البيان فهي ،لهذين العلمين وقد تنّوعت المعانيعلم البديع، 

 .التفريع، والمقابلة: واالستعارة، وأّما علم البديع فاهّم معانيه

 

 

 المصادر والمراجع

 الكتب المطبوعة: أوال  
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: ، تح(هـ444ت )ابن دمحم الشيرازي  البيضاوّي، ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل -1

 .ه0504، 0دمحم عبد الرحمن المرعشلّي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

: ، تح(هـ454ت )يوسف بن حيان أثير الدين  األندلسّي، أبو حيان دمحم بن يوسف بن علي بن: البحر المحيط في التفسير - 

 .هـ 0591، (ط.د)الفكر، بيروت،  صدقي دمحم جميل، دار

، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، (هـ0594) الميداني، عبد الرحمن بن حسن َحبَنَّكة الدمشقي : البالغة العربية - 

 (.م 0224 -هـ 0504) ، 0ط

 . مناهج جامعة المدينة العالمية، جامعة المدينة العالمية: المعاني – 9البالغة  -4

. د)، الدار التونسية، تونس، (هـ0323ت)الطاهر بن عاشور، دمحم الطاهر بن دمحم بن دمحم التونسي : التحرير والتنوير - 

 .هـ 0245، (ط

ت )العمادّي، أبو السعود دمحم بن دمحم بن مصطفى (: السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل )تفسير أبي السعود  -6

 (.ط. د)، (ت.د)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (هـ249

، دار الفكر (م9104-ه0534ت  )، الدكتور وهبة بن مصطفىالّزحيليّ : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - 

 .ه0504، 9طالمعاصر، دمشق، 

، المكتبة العصرية، (هـ0349ت )الهاشمّي، أحمد بن إبراهيم بن   مصطفى : جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع -8

 (.ت. د)، (ط. د)بيروت، 

الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن دمحم بن : الراضي عناية القاضي وكفاية: حاشية الّشهاب على تفسير البيضاوي، المسّماة -9

 (.ت. د)، (ط. د)، دار صادر، بيروت، (هـ0142ت )عمر المصري الحنفي 

ت )اآللوسّي، شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني، : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -11

 .هـ 0504، 0علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تح(هـ0941

 (.م 0224 -هـ  0504) ، 0، دار الصابوني، القاهرة، ط(م9104-ه0534ت )الصابونّي، دمحم علي، : سيرصفوة التفا -11

الحازمّي، أحمد بن عمر (: نظم اآلجرومية لمحمد بن أبَّ القالوي الشنقيطي)فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية  - 1

 (.م 9101 -هـ  0530) ، 0بن مساعد، مكتبة األسدي، مكة المكرمة، ط

 (.م0222-هـ 0591)، دار ابن حزم، 0ديماس، دمحم راشد، ط: فنون الحوار واإلقناع - 1

 0509) ، 04القاهرة، ط –، دار الشروق، بيروت (هـ0344ت )سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلّي : في ظالل القرآن -14

 (.هـ

، دار (هـ434ت )بن عمرو بن أحمد االزمخشرّي، جار هللا أبو القاسم محمود : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - 1

 (.ه 0514) ، 3الكتاب العربي، بيروت، ط

، (هـ0125ت)الكفوّي، أبو البقاء أيوب ابن موسى الحسيني الحنفي : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -16

 (.ت. د)، (ط. د)بيروت،  –دمحم المصري، مؤسسة الرسالة  -درويش عدنان : تح

، دار (هـ400ت )ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل، دمحم بن مكرم بن علي األنصاري اإلفريقي : لسان العرب - 1

 .هـ 0505، 3بيروت، ط –صادر 

دمحم باسل عيون السود، : ، تح(هـ0339ت )لحالق القاسمّي، دمحم جمال الدين بن دمحم سعيد بن قاسم ا: محاسن التأويل -18

 .هـ 0504، 0بيروت، ط –دار الكتب العلمية 
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حمدي بن : ، تح(هـ341ت )الطبرانّي، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، : المعجم الكبير -19

 (.ت. د)، 9القاهرة، ط –عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 

عبد السالم : ، تح(هـ324ت )ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي : معجم مقاييس اللغة -1 

 (.م0242 -هـ 0322)، (ط. د)دمحم هارون، دار الفكر، 

، دار (النجاردمحم / حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى )مجمع اللغة العربية بالقاهرة، : المعجم الوسيط -1 

 (.ت. د)، (ط. د)الدعوة، 

عبد العزيز بن عثمان التويجري، دار التقريب بين : جعفر شرف الدين، تح: الموسوعة القرآنية، خصائص السور -  

 (.هـ 0591) ، 0بيروت، ط –المذاهب اإلسالمية 

 الرسائل الجامعية: ثانيا  

رسالة ماجستير بإشراف الدكتور دمحم حافظ الشريدة، في معن محمود عثمان ضمرة، : الحوار في القرآن الكريم -

 .م9114فلسطين،  – الدين بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس أصول
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 .كلية المعلمين في جازان –العربية 
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 دراسة أدبية،،، الحوار القـــــــــــــــرآني  -0
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- عرض لنماذج -أصناف المعنى في الحديث النبوي

 

 

 مبارك باللي. د

  أستاذ محاضر أ

 الجزائر/ أدرار -أحمد دراية كلية اآلداب بجامعة

 

 

 :مقدمة

وجاءت لغة  ،التراكيب والعباراتأللفاظ وأجمل جاءت نصوص الحديث النبوي الشريف بأفصح ا     

وكل نص من نصوص الحديث  ،قية المتعددةسياالحديث النبوي زاخرة بسلسلة من الدالالت اللغوية وال

مقامية ) اتّساقية أم وظائف( نصية داخلية )سواء أكانت وظائف سياقية ،يحمل وظائف داللية متنوعة

نية وأصناف المعنى ألبواات شتقاقالعلماء بهذه اللغة المتفردة ومقاصدها في اال ، وقد عني(خارجية

اللغة والبيان  علماء -علماءال من أولئك -رىفانب رائق التواصل في مخاطبة المتلقين،وط ،ومواضع الكالم

ى قصد الوقوف عل ،داللي وضبط معاني النصوص النبويةالمساهمة في دراسة المجال ال إلى ،وغيرهم

 .المعنى الدقيق المتبادر من األلفاظ والمصطلحات النبوية

لية الخصائص بهدف تج ،لحديث الشريف دراسة لغوية دالليةيهدف هذا الموضوع إلى دراسة ألفاظ ا     

يتعلق  خاصة فيما ،الصحابةوبين أقوال غيره من  -ملسو هيلع هللا ىلص -ومن ثم التفريق بين قوله -ملسو هيلع هللا ىلص -لحديث النبي غويةلال

وأنه وإن تعددت  ،األلفاظ النبوية الموضوع أيضا إلى البحث في تآوليةهذا يهدف كما  ،"مدرج المتن" بـ

لغوي سياق الالضمن  ،خرألفاظ الحديث بتعدد الروايات فإنه يمكن تأويل بعضها في ضوء بعضها اآل

في تعيين مفردات  -السياق الثقافي واالجتماعي -يمكن توظيف السياق غير اللغويكما  للنص النبوي،

في معجم  ةفردميمكن أن يثبت لل وأنه ال ،ن واقع استعمالها في زمن الرسالةانطالقا م ،الحديث النبوي

 .الحديث إال المعنى الذي قامت عليه أدلة تؤيده وتستبعد غيره

ة اللغوية الدالل أصنافبوي موضوع من اآلليات اللغوية المساعدة في فهم ودراسة نص الحديث النو     

 ،داللة المطابقة: اللفظية وهيداللة الوضعية الثالثة لل األصناف المفهوميةوهي  ،كما تقررت عند العلماء

 .وداللة االلتزام ،وداللة التضمن

عند علماء الداللة في الكشف عن  -بمفهومه الواسع والمعاصر -مكن توظيف مفهوم السياقكما ي     

 .بويي ورصده في الحديث النعنى التعيينالم
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منهجية جاءت خطة الموضوع من أربعة مباحث تسبقها مقدمة؛ تناول ال النقاطوفي سبيل بحث تلك      

وغيرهم، والقصد منه توفير اإلطار النظري  المعنى عند علماء اللغة والداللةمنها أصناف  المبحث األول

، "درجالم   "قد تناول أصناف المعنى في الحديثف :المبحث الثانيوأما  ة،ألصناف الداللة المفهومي

األلفاظ النبوية ذات الداللة  فقد بحث في تآولية: المبحث الثالثوأما  كتب الحديث، في نماذج منهلوعرض 

من  ويمكن مالحظة ذلك في نماذج بسبب تعدد الروايات، الواحدة المشتركة وإن اختلفت ألفاظ الحديث

في فهم الحديث  -العام هبمفهوم -فقد تناول توظيف السياق :المبحث الرابعوأما  ضطرب،الحديث الم  

وفي هذا توظيف للمعطيات غير اللغوية  -غير اللغوي -الشريف، ونعني بذلك السياق الثقافي االجتماعي

 .من ألفاظ ومصطلحات الحديث النبويفي الكشف عن جوانب المعنى المراد 

 .ي بيان ذلكبحث من نتائج، وفيما يأتال إليه انتهى ماناها أهم الموضوع بخاتمة ضمّ ختمنا  ،ًاوآخر     

 :أصناف المعنى في البحث الداللي: المبحث األول

الدال بمدلوله مبحث أصناف على العالقات التي تجمع  من المباحث التي أثارها الدرس الداللي بناءً      

يمكن اعتبارها قيمة قاّرة  حدة المعجمية العامة وهي أن القيمة الداللية للو انطالقا من قاعدة المعنى؛

 .وإنما يخضع تحديد تلك القيمة إلى اعتبار االستعمال اللغوي في السياقات المختلفة ،وثابتة

لطبيعة العالقة بين ركني  دراكؤسسة على اإلدالالت الكلمات بناء على معايير موقد قسم العلماء      

والداللة  ،الداللة العرفية :تخرج عن ثالثة أنواع من الداللة وهي ال ،(المدلولالدال و) الفعل الداللي

 .والداللة العقلية ،الطبيعية

وهذا  ،في األنظمة العرفية ومنها اللغة فالداللة العرفية هي التي تشير إلى االقتران بين الدال والمدلول     

ً  "قتراناال السببية وإنما تنشأ  ،ضعت دليال عليهية بين العالمة وما و  إذ ال توجد قرينة علّ  ليس اقترانا سببيا

"رة لهالعالمة أماخذت اتّ  صطالح أي التواضع على مامن عامل خارجي هو فعل اال
 
. 

وعندئذ يكتسب الفعل الداللي مشروعيته  ،يتولد بفعل المواضعة واالصطالح -إذاً  –قترانإن سبب اال     

العقل حقيقة ظاهرة بحقيقة غائبة  يقرن" ، وأما الداللة الطبيعية ففيهاوسلطته من سلطة األعراف والمجتمع

األمور بحيث  "طبائع" يعرفه العقل من وسند االقتران هو ما ،من األولى دليال يستدل به على الثانية متخذاً 

لدال بالمدلول ن عالقة افتكو ،يستدل به عليه دليال إال إذا عرف أنه السبب الطبيعي لمايتخذ من الشيء  ال

بما يالحظه من خصائص تطرأ في الجو على  اإلنسانكأن يستدل  ،والعلة بمعلولها عالقة السبب بنتيجته

"قس والمناخطظواهر تنتج طبيعيا لتحدد حالة ال
 
. 

"اءتسود في االستقراء واالستنباط واالستدع "المنطقية وهي التي ية أو الداللةوأما الداللة العقل     
 
وفيها  ،

 . المسالك العقلية بمختلف أنواعها قإلى حقيقة غائبة عن طريقائق الحاضرة يتحول  الفكر من الح

                                                             
 . 1  ، ص م2 2 ،  لكتاب الجديد المتحدة، طدار ا: بيروتم، مباحث تأسيسية في اللسانيات، المسدي، عبد السال -  
 . 54، ص م891 الدار التونسية للنشر، : نسالمسدي، عبد السالم، اللسانيات وأسسها المعرفية، تو - 
 . 24 ص ط، .ت، د.دعالم الكتب، : بستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، القاهرةإدراسة  -حسان، تمام، األصول  - 
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، "العقلية "ـومن هنا جاءت تسميتها ب ،والذي يربط بين الحقيقة الغائبة والحقيقة الحاضرة هو العقل     

مسلك  (يعني صنف الداللة المنطقية )يتوزع فيه:" لهذج وطرق إدراك هذه الداللة بقود المسدي نماويحدّ 

حلية د نماذجه بحسب قدرة المعلوم على أن يتحلى بفتعدّ  ،االنتقال من الحاضر المعلوم إلى الغائب المجهول

 :ك كبرىمسالر هذه النماذج في ثالثة ويمكن أن نحص األمارة الكاشفة عن مدلولها،

ستنداته مستمدة في أصلها وهو الذي يتقيد بقيود المنطق العقلي األول وكل م: مسلك البرهان القاطع - 

إن دمحما أكبر من علي وإن علياً : يث إذا قلتومصادرات الفكر بح العقل ومسلمات الحسّ  من بدائه

جبت بأن أو إذا سألت عن جنس الحاضرين فأ   ،م بأن دمحما أكبر من خالدلزم أن تسلّ  ،أكبر من خالد

ً إناثبعضهم ذكور عرفت أن بينهم   .ا

مره أن يفضي إلى تسليم وهو الذي قلما يفضي إلى يقين قاطع وإنما قصارى أ: جحةمسلك القرائن الرا - 

يجريه أي مستنطق ما  ش جنائي وكذلك ق عدلي أو مفتّ يقوم به كل محقّ  ومن هذا الباب ما.. ظني

واسطة القرائن وب" الدالة اتالعالم" لةهي في منز كل أولئك يمسكون في البدء بمعطيات: قضائي

وهم في سعيهم ذلك إنما يبحثون عن اقتران سببي  ،العالمات تلك" مدلول "المنطقية يستكشفون

وراء  والحقيقة التي غابت ألنها انحجبت -في حكم الحاضرة أو -يربطون فيه بين شواهد حاضرة

 .ستائر الزمن المنقضي

وفيه يتوخى العقل سبيل ما صدر عليه أو افترضه ليتخذه مدرجا يرتقي به : مسلك االستدالل الرياضي - 

ن من المعلوم فرضا إلى المجهول تقديرا، فيكون كل ما يقدم من معطيات هو بمثابة العالمة التي يتعيّ 

"أن يستدل بها على مدلولها وهو الحقيقة الرياضية
 
. 

وأما تصنيف الدالالت بناء على أداء السياق للمعنى أو تصنيفها بحسب المفهوم، فإن علماء الداللة      

، داللة المطابقة، وداللة التضمن: وهي -اللفظية -قصروها في األقسام الثالثة للداللة العرفية أو الوضعية

هي : معناه الحقيقي والمجازي، وداللة التضمن وهي داللة اللفظ على تمام: داللة المطابقةفوداللة االلتزام؛ 

ظ على معنى آخر لففهي داللة ال: داللة اللفظ على بعض معناه الحقيقي أو المجازي، وأما داللة االلتزام

داللة اللفظ إما على وضع له أو على " :الزم له عقال أو عرفا، قال الخطيب القزوينيخارج عن معناه 

ج الحائط من أو خارج عنه خرو.. األول دخول السقف في مفهوم البيت  غيره، والثاني إما داخل من

ين داللة عقلية، وتختص األولى وضعية وكل واحدة من األخيرتى األولى داللة وتسم.. مفهوم السقف

 بداللة المطابقة والثانية بالتضمن والثالثة بداللة االلتزام
 
". 

نسان البالغ مثال على اإل" رجل "كمال المسمى، كأن يدل لفظ فظ علىتعني داللة الل :فداللة المطابقة      

ثم فإن هذه الداللة تمثل الداللة المعجمية ذات المعنى  ومن ،على معناه" البيت "الذكر، وكأن يدل لفظ

                                                             
 .  4و  42ص المسدي، عبد السالم، اللسانيات وأسسها المعرفية، مرجع سابق،  - 
عبد الغفار، أحمد السيد، التصور اللغوي عند : ، وينظر94ص ، ت.دط، .ددار الجيل، : الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، بيروت - 

 .  8ص ، م221 ط، .ددار المعرفة الجامعية، : علماء أصول الفقه، القاهرة
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صورية النظام  هااللة النسقية التي تقتضيالدأنها النفسية أو العقلية، أي بمعنى عن المعاني  اً المركزي بعيد

سانيالل
 
داللة الكلمة أو داللة الجملة  :فإذا قيل ،هي عادة الداللة المقصودة عند اإلطالقهذه الداللة  و، 

مل يح –في داللة المطابقة –لمقصود من ذلك هو داللة المطابقة، واللفظ الدالفإن ا ،دون تقييد لذلك

) :اآلتية مات التمييزيةيحمل المقوّ " رجل "أو مالمحه الداللية؛ فليكسيم التمييزية همات هي مؤلفاتمقوّ 

 مات أوي داللة اللفظ الكلي على مجموع هذه المقوّ وعليه تكون داللة المطابقة هنا ه ،(ذكر+ بالغ+ إنسان

 .األجزاء المكونة للذات أو الكنه

يدل " رجل" فلفظ مات ال كلها؛على بعض هذه المقوّ ( أي اللفظ) داللته :داللة التضمنوتكون      

، "الذكر "أو على "البالغ" أو على ،مثال "اإلنسان" نسان البالغ الذكر، وبالتضمن علىاإل :بالمطابقة على

 أما داللةو ،االشتمالوفقا لعالقة " رجل" م متضمن في لفظهو مقوّ  ،دةمات على حمن هذه المقوّ مقّوم فكل 

باع، فإنها تكون خارج الليكسيم ذاته بشيء يلزمه ويكون مجاورا له، كداللة االلتزام أو االستلزام أو االستت

 .معنا في كالم الخطيب القزويني  كما مرّ  "السقف" على مفهوم" الحائط "لفظ

ويرى بعض الباحثين     
 
هي داللة  –أي داللة اللفظ على جزء من معناه –المعاصرين أن داللة التضمن 

لغة من اللغات ما لم  أن يصدق على متكلم ما بأنه يتقن األهمية في أنه ال يمكن تظهر هذه.. منطقية مهمة 

توقع من عاقل سليم الفكر أن ينفي يكن قادرا على فهمها، وإفهامها في عملية التخاطب والتبادل؛ فمثال ال يّ 

 . وجود إنسان في الدار إذا كان فيها رجل

والفلسفةوالحق أن علماء البالغة      
 
 –االلتزام كما داللة –داللة التضمنوغيرهم قديما قد نصوا على أن  

الوعي  –لمطابقة تحتاج هي أيضا إلى العقلهي داللة عقلية، وإن كانت الداللة اللفظية المطابقية أو داللة ا

 .اللفظ إلى المعنى الموضوع أو المصطلح عليه مباشرة نمن خالل انتقال الذهن م –واإلدراك

هي يطبقها متكلمو اللغة، تندرج في داللة التضمن -بحسب هذا الباحث -قواعد أساسيةوثمة      
5
: 

 .(55) يستلزم بالضرورة(  5) إثبات الخاص يستلزم ضرورة إثبات العام، فاستخدام الجملة ( أ)

 .جاء رجل(  5)

 .جاء إنسان( 55)

ألن (  5) إثباتال يستلزم ( 55) ، وال نفيه، فاستخدامال يستلزم بالضرورة إثبات الخاص إثبات العام( ب)

 .ي رجالطفلة، وال نفيه؛ ألنه قد يكون الجائ طفال أو اإلنسان قد يكون امرأة أو

 .(51) ، وال(51) ال يستلزم( 54) منفي الخاص ال يستلزم ضرورة نفي العام، وال إثباته، فاستخدا( ج)

                                                             
منشورات االختالف، : الجزائر/ دار األمان: عند الفالسفة المسلمين في ضوء اللسانيات، الرباطعلوي، كريم عبيد، كليات المعرفة اللغوية : ينظر - 

 . 51 ص ، م  2  -هـ 5 5 ،  ط
 . 41ص ، م225 ،  دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: علي، دمحم دمحم، مقدمة في علمي الداللة والتخاطب، بيروت يونس - 
علوي، كريم عبيد، كليات المعرفة اللغوية عند الفالسفة : ، وينظر أيضا 4و  42، مرجع سابق، ص الخطيب القزويني، اإليضاح: ينظر - 

 .وما بعدها  51 المسلمين في ضوء اللسانيات، مرجع سابق، ص 
 . 41يونس علي، دمحم دمحم، مقدمة في علمي الداللة والتخاطب، مرجع سابق، ص  -5
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 .ليس في الدار رجل( 54)

 .ليس في الدار إنسان( 51)

 .الدار إنسانفي ( 51)

 .في العام يستلزم ضرورة نفي الخاصن( د)

 .(54) يستلزم ضرورة( 51) فاستخدام

ألنها ليست من قبيل داللة لفظ  ،فهي عند العلماء داللة عقلية، ال لفظية :أو االستلزامداللة االلتزام وأما      

التضمن، وعلى معنى، بل داللة معنى اللفظ على الزم خارجي، وهي بهذا تختلف عن داللتي المطابقة 

 :ويمكننا توضيح خصائص الدالالت الثالث في الرسم اآلتي

 

 

 

 

كون الالزم خارج عن مدلول اللفظ، وال يعد جزءا من مدلول اللفظ داللة االلتزام داللة غير لفظية لف     

ظر وداللة االلتزام وإن شاركت داللة التضمن في افتقارهما إلى ن:" خالف داللة التضمن، يقول اآلمديب

والجزء في داللة التضمن، غير أنه في التضمن لتعريف كون الجزء  عقلي يعرف الالزم في االلتزام،

داخال في مدلول اللفظ لتعريف كونه خارجا عن مدلول اللفظ، فلذلك كانت داللة التضمن لفظية بخالف 

داللة االلتزام، وداللة االلتزام مساوية لداللة المطابقة ضرورة امتناع مدلول اللفظ المطابق عن الزم، 

"داللة التضمن، بجواز أن يكون الالزم لما ال جزء له وأعّم من
 
.  

هي داللة معنى على معنى، وليس داللة لفظ على الزم معنى، ومن أجل ذلك  -إذن -فداللة االلتزام     

المعنى بمعنى" دالئل اإلعجاز" الجرجاني في قاهرسماها عبد ال
 
ي يعقل المرء من اللفظ معنى ثم ، أ

إلى معنى آخر ضي ذلك المعنىيف
 

عنى خارجي، ولما ، ألن معنى اللفظ ال يرتبط ارتباطا مباشرا بأي م

إلى آلية مفسرة وهي االنتقال الذهني، بحيث ينتقل الذهن  –زام أو االلتزامعالقة االستل –كان كذلك احتاجت

عرفا أو  اللفظعبر مسمى اللفظ إلى المعنى المراد، شرط أن يكون المعنى المراد الزما ومالزما لمسمى 

 .، وعلى ذلك يكون تصور معنى اللفظ مالزما لتصور المعنى المرادعقال

                                                             
 . 4/ ، م 89 ،  المكتب اإلسالمي، ط: عبد الرازق عفيفي، بيروت: تحقيقاآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام،  - 
فالمحتوى ، referent" المرتبط الذهني" :على هذا مصطلح" معنى المعنى "في كتابهما" ريتشاردز" و" أوجدن : "نجليزياناإليطلق العالمان  - 

لية من عمليات الربط الذهني، طبقا للحالة المعينة؛ فهنالك الفكرة وهنالك العقلي الذي يحضر في ذهن السامع حين يسمع الكلمة قد يكون مجرد عم

ت، .د،   دار غريب، ط: كمال بشر، القاهرة. د: ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة: يراجع. الشيء نفسه الذي ارتبط ذهنيا بشيء آخر

 . 11و  11ص 
 .  2 ص ، م 88 ، الجرجاني، دالئل اإلعجاز، مرقم للنشر: يراجع - 

 الداللة

 (غير لفظية)منطقية 

 (استلزام)التزام 

 لفظية

 تضّمن مطابقة
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من حيث المصطلح  (وداللة االلتزام ،وداللة التضمن ،داللة المطابقة) أصناف الداللة –إذن –هذه هي     

ل المنطق وإن كان بعض أهعند العلماء؛ علماء الداللة والبالغة واألصول وحتى المناطقة،  والمفهوم

، وداللة (المطابقة) "داللة القصد:" ئعة، واستخدم بدال عنها مصطلحاتخرج عن تلك المصطلحات الشا

ي صطالحي المغاير بأن ذكر أن فلهذا النهج االل ، وقد علّ (االلتزام) ، وداللة التطفل(التضمن) الحيطة

الحيوان  :معنى مجموع "اإلنسان" لفظ إشارة إلى أن الواضع األول قصد بوضع "داللة القصد" ميةتس

الحيوان، ) قد أحاط بمجموع المعنيين" إنسان" إشارة إلى أن لفظ" داللة الحيطة" تسميةوالناطق، وفي 

المعنى ) موفهو أن الالزم خارج عن مفهوم الملز" التطفل" وأما سبب تسمية االلتزام بـ ،(والناطق

وهو تابع له غير داخل فيه( التعييني
 
. 

 ":الُمدرج" ناف المعنى في الحديث أص: الثانيالمبحث 

ر البعير فيضطرب بطان ه حتى يستأخر إلى الَحقَب فيستأِخَر الِحْمل   :"اإلدراج لغة      وأَدَْرجَت ... أن يَْضم 

لّف الشيء في : واإلدراج.. النّزع قليالً قليالً : اإلدراج: قال الرياشي.. الدَّلَو إذا امتحَت به في ِرفق

"..الشيء
 
طويت ه: الثوب والكتاب باأللف( أدرجت   )و، 

 
. 

      ً فهو إضافة شيء في مرحلة الحقة إلى أصل سابق عنه في حديث رسول هللا : وأما اإلدراج اصطالحا

درج ":تن؛ ففي اإلسناد ذكر ابن الصالح، ويكون في اإلسناد كما يكون في الم -ملسو هيلع هللا ىلص - أن : ومن أقسام الم 

متن الحديث عند الراوي له بإسناد، إال طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد ثاٍن، فيدرجه من رواه عنه على يكون 

"اإلسناد األول، ويحذف اإلسناد الثاني ويروي جميعه باإلسناد األول
5
أن " :ويضيف في موضع آخر ،

"، مخالف لألول في اإلسناددرج في متن حديث بعض متن حديث آخري  
4
. 

كالم بعض رواته بأن يذكر من  -ملسو هيلع هللا ىلص -ما أ درج في حديث رسول هللا" لإلدراج في المتن فيشموأما ا     

ع قيب ما يرويه من الحديث كامالً من عند نفسه، فيرويه من بعده موصواًل  -أو من بعده –الصحابي

، ويتوهم أن الجميع حقيقة الحالبالحديث، غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس األمر فيه على من ال يعلم 

"-ملسو هيلع هللا ىلص -عن رسول هللا
1

درج "ديث، فالح هو حديث أصابه تغيير في إسناده أو أصابته زيادة في متنه ما " الم 

ليس منه من غير فصل، ويقع اإلدراج في السند وفي المتن، ويقع في المرفوع والموقوف والمقطوع، 

من بعدهما من الرواةويقع من الصحابي والتابعي و
1
. 

                                                             
 . 4 علوي، كريم عبيد، كليات المعرفة اللغوية عند الفالسفة المسلمين في ضوء اللسانيات، مرجع سابق، ص : يراجع - 
 (.درج ) 1و   1/1، م224 ،  دار الكتب العلمية، ط: ابن منظور، لسان العرب، بيروت - 
 . 8 ص ت، .ط، د.دالفكر، دار : الفيومي، أحمد بن دمحم، المصباح المنير، دمشق - 
 .41ص ، ت.ط، د.دار الهدى، د: ابن الصالح، مقدمة في علوم الحديث، عين مليلة الجزائر -5
 .41ابن الصالح، مقدمة في علوم الحديث، مرجع سابق، ص  -4
 .41ابن الصالح، مقدمة في علوم الحديث، مرجع سابق، ص  -1
 . 1ص ، م222 ، 5دار النفائس، ط: علوم الحديث، األردنالضاري حارث سليمان، محاضرات في : ينظر -1
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صلى هللا عليه  -فالحديث الذي صدر عن رسول هللا، "مدرج المتن "ما يعنينا نحن في هذا المقام هو إن     

في زمن الرسالة يكون مجرداً من أنواع التغييرات التي أصابت معناه أو مبناه، ومع مرور الزمن  -وسلم

 .بغرض التفسير أو شرح الغريب أو استنباط حكم أو غير ذلكتلحقه هذه التغييرات بفعل اجتهادات الرواة 

درج المتن حديث       أْسبِغ وا الوضوء،  :"أنه قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبيفمن أمثلة م 

"َوْيل  ِلألعقاب ِمَن النَّار
 
درج من قول أبي هريرة كما في رو" أْسبِغ وا الوضوء "فقوله،  اية البخاريم 

 
. 

وأثرها في فهم هذا الجزء من الخطاب الصادر عن  الداللية وثمة ملحوظات تتعلق بالمعرفة اللغوية     

فعل أمر دال بداللته الصرفية أو البنائية أو الصناعية على ( أَسبغ وا) الصحابي الجليل أبي هريرة؛ فالفعل

معناها الصرفي تبعاً للسياق االستعمالي التخاطبيفي العربية يتحدّد ( أفعل) مجرد الطلب، ألن صيغة
 
. 

فلما كان الخطاب صادراً عن صحابي وهو في رتبة المخاطبين وهم جمهور الصحابة والمؤمنون من      

دل بداللته الوضعية األساسية على معنى التماس إسباغ الوضوء باعتباره فعاًل ( أسبغوا) بعدهم، فإن الفعل

ً لخطر إصابة ا جاء  "ويل لألعقاب من النار "ار، فكأن طرف الحديث المرفوع وهوألعقاب بالندافعا

اإلكمال والمبالغة في غسل األعضاء غسالً يستوعب جميع  :تعليالً لوجوب اإلسباغ، وهو هنا بمعنى

درج في الحديث وظيفة  العضو حتى ال يبقى منه شيء غير مشمول بالوضوء، وقد أدّى هذا الجزء الم 

 .فسيرية بالغة، أّكدت الحكم الشرعي وأظهرت أهمية االلتزام بهداللية وت

ومن حيث توظيف تفريعات طرق داللة اللفظة على معناها من حيث المفهوم، فلعلماء الداللة ثالثة      

طرائق في هذا الصدّد؛ داللة المطابقة وداللة التضّمن وداللة االلتزام
5
. 

تحوي  "َوْيل  لألْعقَاِب ِمَن النَّار "-ملسو هيلع هللا ىلص -وع من الحديث وهو قولهلطرف المرفإن الداللة اللغوية ل     

وهي الداللة األصلية المستفادة المشتملة على الوعيد بالويل  ،(داللة مطابقة )األ ولى داللة وضعية: داللتين

وأّما الداللة الثانية فهي داللة تضّمن وتشمل الوعيد بالنار والعقاب .. لمؤخر القدم غير المشمول بالغسل

 .لكل من ترك غسل أو مسح أّي عضو من أعضاء الوضوء األخرى المنصوص عليها في أحكام الوضوء

هو أيضاً ، "أَْسبِغ واْ الًوض وء ":لحديث وهو قول الصحابي أبي هريرةف الموقوف من اثم إن الطر     

) يحوي داللتين؛ إحداهما داللة وضعية واألخرى داللة تضّمن؛ فالداللة الوضعية تتمثل في ما تؤديه لفظة

بارة؛ فالوضوء من معنى اإلكمال والمبالغة في غسل جميع األعضاء، وهذا ما يستفاد من منطوق الع( أسبغ
                                                             

دار الكتاب : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، بيروت: وينظر السيوطي. 14 ،  رقم 15/ ،" غسل األعقاب"البخاري، الصحيح، باب  - 
 .9  / ، م894 ،  العربي، ط

 . -ملسو هيلع هللا ىلص -إلى الرسول( ويل لألعقاب)على أبي هريرة ورفعِ ( الوضوءأسبغٌوا )الحديث مروي في صحيح البخاري بتوقيِف صدِره  - 
، وللتسخير [  ة سورة البقرة اآلي] فَأت وا بِس وَرةٍ ِمْن ِمثِْلِه﴾  ﴿:تأتي للتعجيز في مثل قوله تعالىأنها ( فعلْ ا )السياقات التخاطبية لصيغة األمر من - 

، [42اإلسراء اآلية سورة ( ]ك ون وا ِحَجاَرةً أو َحِديداً  ﴿:، ولإلهانة نحو قوله تعالى[ 14 سورة البقرة اآلية] ةً َخاِسئِيَن﴾ ك ون وا قَِردَ  ﴿:نحو قوله تعالى

ة اآلية سورة التوب]ْن ي تَقَبَّل ِمنْك م﴾ أَْنِفق وا َطْوعاً أْوكَرهاً لَ  ﴿:، والتسوية كقوله تعالى[58آلية سورة الدخان ا]ذ ْق إِنَّك أَنَْت العَِزيز  الكَِريم ﴾  ﴿:وقوله تعالى

4 ] ً وا أوْ  ﴿:، وقوله تعالى أيضا وا﴾  اْصبِر  التضرع نحو قوله  ، والدعاء إذا استعملت في طلب الفعل على سبيل[1 سورة الطور اآلية ]الَ تَْصبِر 

دون ( فعلا )طف كقولك لمن يساويك في الرتبةاستعملت فيه على سبيل التل، وااللتماس إذا [9 سورة نوح اآلية ]َرّبِ اغفِْر لي َوِلَوالِِدّي﴾   ﴿:تعالى

ْلق وَن﴾  ﴿:تعالء واالحتقار نحو قوله تعالىاالس ا َما أْنت ْم م  الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، مرجع : يراجع[.  5سورة الشعراء اآلية ]ألقو 

 .94سابق ، ص 
دار : عبد الغفار أحمد السيد ، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، القاهرة: ، وينظر2  جع سابق، ص الخطيب القزويني، اإليضاح، مر -5

 .85،  8ص ، 221 ط، .المعرفة الجامعية، د
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وهنا يجب أن يشمل الغسل أو المسح كّل أجزاء المغسول أو  ..يشمل األطراف والمرافق والرأس واألرجل

 .الممسوح

ً ينتظم به ( أسبغوا) وأما داللة التضّمن فتتمثل في ما يفهم من لفظه      إذا ما ن ظر إليها باعتبارها طرفا

زئيه الموقوف والمرف  .وعالحديث بكلّيته، وبج 

درج المتن أيضاً حديث ابن مسعود رفعه      ي ْشِرك  باهللِ شيئاً  َمْن َماَت الَ  ":ومن الشواهد الحديثية على م 

"دََخَل الَجنَّةَ، َوَمْن َماَت ي شرك  باهلل َشيئاً دََخَل النَّار
 

هي ، "ومن مات يشرك باهلل شيئاً دَخل النار "، فعبارة

-ملسو هيلع هللا ىلص -من الطرف المرفوع وهو قول النبيمن قول ابن مسعود، وقد دلّت داللة تبعية على المعنى المستفاد 

، فالطرف الموقوف يدل بداللة اللزوم على الطرف المرفوع أو هو "من مات ال يشرك باهلل دخل الجنة ":

 .المنطوق يدل بداللة المطابقة على معناه ة تستفاد من منطوقه، كما أن هذايتابع له تبعية مفهوم

 ":ضطربالمُ " التآول الداللي في ألفاظ الحديث :المبحث الثالث

المضطرب من الحديث هو أن تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر      

 .مخالف له

ً إذا تساوت الروايتان، أما إذا       بأن : ترّجحت إحداهما بحيث تقاومها األخرىوإنما نسميه مضطربا

يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم 

.للراجحة، وال يطلق عليه حينئذ وصف الم ضطرب، وال له حكمه
 

 

ويقع في اإلسناد تارة وفي المتن أخرى، وفيهما من راٍو أو جماعة     
 
. 

إن ما يعنينا نحن هنا هو م ضطرب المتن وهو أن تتكرر رواية الحديث مع اختالف في لفظ العبارة،      

ومن أمثلة ذلك ما وقع في حديث الواهبة نفسها
5
 .-ملسو هيلع هللا ىلص -الواقعة منه اللفظةمن االختالف في  

قد ملّكت كها بما معك من  "فيه، و"من القرآن اذهب فقد ملّكت كها بما معك ":ففي صحيح البخاري     

ً "القرآن قد زّوجت كها بما معك من  "، وأيضاً "فقد زّوجت كها بما معك من القرآناذهب  "، وفيه أيضا

 ."زّوجناكها بما معك من القرآن قد "و،"القرآن

انطلق فقد زّوجت كها فعلمها من  "روي الحديث نفسه بلفظ مختلف، منهوأما في صحيح مسلم فقد  

لِّكتَها بما معك من القرآناذهب ف "، وأيضاً "القرآن  ."قد م 
                                                             

الكلمتين من قول ابن مسعود،  أن إحدىقلت أنا أخرى فذكرها، فأفاد ذلك كلمة و -ملسو هيلع هللا ىلص -قال النبي: ففي رواية أخرى: "... جاء في تدريب السيوطي - 
". -ملسو هيلع هللا ىلص -النبيثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي هي من قوله هي الثانية، وأكدّ ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة األولى مضافة إلى 

 .1  / تدريب الراوي، مرجع سابق، 
 .44ابق، ص ابن الصالح، مقدمة في علم الحديث، مرجع س - 
 .2  / السيوطي، تدريب الراوي، مرجع سابق،  - 
فصعّد النظر إليها وصّوبه  -ملسو هيلع هللا ىلص -يا رسول هللا جئت ألهب لك نفسي فنظر إليها رسول هللا: جاءت امرأة إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فقالت» ففي الصحيحين؛  -5

هل :  أي رسوَل هللا إن لم يكن لك بها حاجة فزّوجنيها فقال: ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال

: ال وهللا يا رسول هللا ما وجدت شيئاً قال: لاذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً  فذهب ثم رجع فقا: ال وهللا يا رسول هللا قال: عندك من شيء قال

ماله رداء فلها نصفه فقال رسول : ال وهللا يا رسول هللا وال خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل: انظر ولو خاتماً من حديد، فذهب ثم رجع فقال

 -ملسو هيلع هللا ىلص -رسولالليك منه شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه ما تصنع بإزارك؟ إن لبستَه  لم يكن عليها منه شيء وإن لبَستْه  لم يكن ع: هللا

نعم، : أتقرؤهن عن ظهر قلب؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وعددّها قال: ماذا معك من القرآن قال: مولّياً فأمر به فدعي فلما جاء قال

 .«اذهب فقد ملّكتكها بما معك من القرآن: قال
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ويؤخذ مما سبق حول هذا الحديث أن جميع تلك األلفاظ الوارد بها في الروايات المختلفة يرتدّ إلى      

ل بعضها بعضاً، اظ الروايات المخت، وأن ألف-ملسو هيلع هللا ىلص -حدّده سبب  صدور الحديث عن النبيمعنى واحد ي لفة ي ؤّوِ

ملك  ":الزمخشرييتآوالن، قال " والتزويج "،"التمليك "، و"الذهاب "آيلة إلى معنى" انطلق "فداللة

ّوجها، وأَْملَكها أبوها: تزّوجها، وأ ْمِلكها،: المرأة "ز 
 
 "، ومعنى"بما معك من القرآن:" كما يتآول معنى ،

 ".فعلّمها من القرآن

ومن شواهد م ضطرب المتن حديث البسملة الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم      

 -لنبيصليت خلف ا ":عن أنس بن مالك أنّه حدثه  قال حدثنا األوزاعي عن قتادة أنّه كتب إليه يخبره: قال

بسم ) ، وال يذكرون( رّب العالمينالحمد هلل) وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ -ملسو هيلع هللا ىلص

«في أول قراءة وال آخرها( هللا الرحمن الرحيم
 

، فهذه العبارة األخيرة التي ينّص فيها الراوي على نفي 

قراءة البسملة هي المتن المضطرب في الحديث، فقد اتّفق البخاري ومسلم في رواية أخرى ليس فيها 

الحمد هلل رّب ) فكانوا يستفتحون القراءة بـ "يكتفي الراوي بقولهإثبات، وإنما تعّرٌض للبسملة بنفي أو 

 .يقصد أن الفاتحة هي السورة التي كانوا يستفتحون بها، "(العالمين

رب العالمين  يستفتح بالحمد هلل  -ملسو هيلع هللا ىلص -سول هللاأكان ر" :الثة عن أبي سلمة أنه سأل أنساً وهنالك رواية ث     

".إنك سألتني عن شيء ما أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك: ن الرحيم؟ فقالالرحم أو ببسم هللا
 
 

وبالرغم من أنه من العسير ترجيح ما يتعلق بإثبات البسملة أو نفي ذلك في الروايات المختلفة      

ربما  "خرهافي أول قراءة وال آ( بسم ميحرلا نمحرلا هللا) ال يذكرون "لحديث، فإن عبارةالمذكورة أللفاظ ا

دون ( بالحمد هلل رب العالمين) وأنه ليس لها إال داللة البدء ،(يستفتحون) جاء بها الراوي لتثقيف لفظة

فأراد ( البسملة) البسملة، التي رأى أنه ربما ينصرف ذهن السامع أو المتلقي إلى أن االستفتاح يكون بها

 .تلقيدفع الظّن الذي قد يقفز إلى ذهن المهنا بهذه العبارة 

ب ِعثْت   ":-ملسو هيلع هللا ىلص -قول النبي مثل ومن متن الحديث الشريف ما يجمع بين اإلدراج واالضطراب من     

ِضعَْت بين يدي، وبينا أنا نائم أ تيت  بمفاتيح  ،ون ِصرت بالرعب ،بَِجوامع الكلم أبو  قالخزائن األرض فَو 

«وأَْنت م تنتثلونها  -ملسو هيلع هللا ىلص -وقَدْ ذهب رسول هللا: هريرة
5
. 

ب ِعثت  بجوامع الكلم، أ عطيت جوامع الَكلم، أوتيت "  :ع االضطراب في الطرف المرفوع بألفاظقفقد و     

، ووقع االضطراب أيضاً في الطرف الموقوف فاختلفت ألفاظه هو أيضاً، فمنها ما جاء تثقيفاً "جوامع الكلم

                                                             
 .125ص ، م222  -هـ2 5 ط، .دار الفكر، د: الزمخشري، أساس البالغة، بيروت - 
، وقد ذكر    / وي، مرجع سابق، االسيوطي، تدريب الرو.  8894 ، رقم 51 و51 ، ص "من قال ال ي جهر بالبسملة "صحيح، بابالمسلم،  - 

في موضع آخر من كتابه المذكور وفي موضوع  -ولكنه..." ه الحفاظ بوجوهول أعلّ هذا الحديث معل" :يث في قسم المعلّل وقالالسيوطي هذا الحد

حديث البسملة السابق ( أي م ضطرب المتن) وعندي أن أحسن مثال لذلك " :ه يقول عن أمثلة الحديث المضطربنجد -الحديث المضطرب تحديدا

 .4  / التدريب، ". ألنه قد يكون علّته ذلكفإن ابن عبد البّر أعلّه باالضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع  المعلّل، 
 .4  / ينظر تدريب الراوي، مرجع سابق،  - 
المساجد ومواضع  "ومسلم، الصحيح، كتاب. 11  ، رقم 85/ " ن صرت بالرعب مسيرة شهر -ملسو هيلع هللا ىلص -قول النبي "البخاري، الصحيح، باب -5

 .  1/4، رقم  9 ، ص "الصالة
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" :عبارة شارحة ألبي عبد هللا وهي ل ما جاء في إحدى روايات البخاري وذلك بإدراجللطرف المرفوع مث

وبلغني أن جوامع الكلم أن هللا يجمع األمور الكثيرة التي كانت ت ْكتَب  في الكتب قبله في : قال أبو عبد هللا

"األمر الواحد واألمرين أو نحو ذلك
 
. 

ً ورود ألفاظ متشاكلة       المبنى مترادفة المعنى في الطرف الموقوف من الحديث وفي كما نلحظ أيضا

وأنتم تلغَث ونها أو ترَغث ونها أو كلمة  -ملسو هيلع هللا ىلص -فقد ذهب رسول هللا "ت عدّة؛ ففي إحدى روايات البخاريروايا

«تشبهها
 

«وأنتم تنتقلونها -ملسو هيلع هللا ىلص -فذهب رسول هللا ":، وفي رواية أخرى له
 
فذهب  ":ما في رواية مسلموأ، 

«وأنتم تَْنتَثِل ونها -ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا
5
 . 

تلغَث ونها وترَغث ونها وتنتَقلونها وتنتثلونها: فألفاظ     
4

، ألفاظ متقاربة المعنى في لغة العرب، قد جاءت هنا 

يعود على األموال ( في األلفاظ) هاللداللة على المبالغة في التمتع بأموال الدنيا وزهرتها، وضمير الهاء في

 .وصنوفها مما جعله هللا تعالى من مباهج الحياة الدنيا

 :ديث النبويتوظيف السياق في فهم الح: المبحث الرابع

 الشرعية من المعطيات اللغوية المفيدة في فهم نصوص الحديث الشريف والوقوف على مقاصده     

هو البيئة اللغوية التي ترد فيها الكلمة أو  -بوجه عامّ  -فالسياق، "السياق الثقافي واالجتماعي "مفهوم

اللفظة
1
ً بالبنية  ، ً وثيقا وهنالك ما يسمى بالسياق الثقافي واالجتماعي وفيه ترتبط داللة الكلمات ارتباطا

ا على الفكرية، والدينية، والثقافية، واالجتماعية للناطقين بلغة معينة ممن ارتجلت بينهم الكلمات واتّفقو

 .داللتها، ومسمياتها في عالمها االجتماعي وحدودها الزمانية والمكانية

على دور السياق في تحديد المعنى، ومن ثم فقد  (Firth")فيرث ":وقد أكّد اللسانيون المحدثون أمثال     

اهتموا اهتماماً بالغاً باالستعمال الفعلي للكلمة في إطار جماعة لغوية بعينها أو جماعة ثقافية، أو دينية، أو 

علمية، أو مهنية بعينها وراحوا يطلقون مصطلح الوظيفة االجتماعية
1
على الداللة االجتماعية للكلمات  

 .ّخل في تحديد العالقات التي ي بنى عليها المجتمعباعتبارها تتد

                                                             
 .  12، رقم 524/ ، "المفاتيح في اليد "الصحيح، بابالبخاري،  - 
 . 1 1، رقم 514/ ، "قول النبي  بعثت بجوامع الكلم "البخاري، الصحيح، باب - 
 .1889، رقم  52/ ، "رؤيا الليل "البخاري، الصحيح، باب - 
 .  4/ 1، رقم  9 ، ص "المساجد ومواضع الصالة "مسلم، الصحيح، كتاب -5
: ورغثه الناس.. ال تكاد ترفع رأسها من المعلف: رغوث[ وناقة ... ]رضعها: المولود أّمه يرغثها رغثاً، وارتغثها" رغث ":ساناء في اللج -4

أي : أنتم ترغثونها ":وقال الزمخشري(. رغث )  91-912/ ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ". أكثروا سؤاله حتى فني ما عنده

علي دمحم البجاوي ودمحم أبو الفضل : الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، تحقيق". وث، إذا شفه مال ه بكثرة السؤالترضعونها ومنه رجل َمْرغ  

وهو الطعام المخلوط بالشعير كالبغيث، قال ابن : فقد جاءت من اللغيث( لغث )وأما. 18/  ،هـ5 5 -م 88 ط، .ددار الفكر، : إبراهيم، بيروت

وأنتم تلغثونها أي تأكلونها، من اللغيث، وهو طعام ي غَشُّ بالشعير ويروى : الب غّاث واللُّغّاث وفي حديث أبي هريرة: لهموباعَت ه يقال :" منظور

 ونثل...استخرجت ترابها: وقد نثلت البئر نثالً وأنثلتها ..أخرج ترابها: "ة ينثلها نثالً الّركيّ " نثل"و، (لغث )989/ اللسان، ". نها أي ترضعونهاترغثو

 (.ن ث ل)   1/1ابن منظور، لسان العرب، .." استخرج ما فيها من النبل، وكذلك إذا نفضت ما في الجراب من الزاد: ِكنانته نثالً 
مجموع الكلمات األخرى المستعملة في  "يعّرف النّص المساعد للكلمة بأنهأو النّص المساعد، و(: Linguistique context )السياق اللغوي -1

،  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط: محمود فراج عبد الحافظ، اإلسكندرية: يول جورج، معرفة اللغة، ترجمة: يراجع". ة أو الجملةنفس العبار

 .1  ص ، م222 
 . 2 ص ، 882 ط، .نجلو المصرية، دمكتبة األ :حسان، تمام، مناهج البحث في اللغة، القاهرة:يراجع -1



11 
 

درج المتن الذي يمكن فهمه في ضوء السياق الثقافي واالجتماعي حديث أبي       هريرة ومن أحاديث م 

سبيل  ِللعَْبِد الَمْمل وك أَجَران، والذي نفسي بيده لوال الجهاد في ":أنه قال -ملسو هيلع هللا ىلص -رضي هللا عنه عن رسول هللا

«هللا والحّج وبَّر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك
 
. 

، "والذي نفسي بيده لوال الجهاد في سبيل هللا والحّج وبّر أّمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك ":فقوله     

 ":-ملسو هيلع هللا ىلص -سير للطرف المرفوع وهو قول النبيطرف موقوف لبيان فضل أن يكون العبد مملوكاً، وهو تف

 .«للعَْبد المملوك أجران

ية التاريخية والشرعية حول ثم إن السياق الثقافي واالجتماعي والمتمثل في مجموع المعطيات المعرف     

، فالتصور العقلي وما ي فهم من سياق العبارة -ملسو هيلع هللا ىلص -يكون الطرف الموقوف من قولهتمنع من أن  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي

ً ألنه -ملسو هيلع هللا ىلص -حالة ذلك؛ ألن أّمهي ظهران است صلى  -ماتت وهو صغير فلم تكن موجودة حتى يبّرها، وأيضا

 .أن يتمنى الرّق وهو أفضل الخلق -ملسو هيلع هللا ىلص -ي متنع منهكما الرسول الذي جاء بعتق الرقاب،  -هللا عليه وسلم

لكالم تابعاً وهو كالم أبي هريرة يدفع احتمالية أن يكون هذا ا فالمحتوى الثقافي للطرف الموقوف     

درج من "للعبد المملوك أجران "وهو الطرف المرفوع -ملسو هيلع هللا ىلص -بنّصه لكالم الرسول ، وبذلك يمكن تمييز الم 

سياق الثقافي ، بطريق استعمال ال-ملسو هيلع هللا ىلص -عن األصلي من كالم النبي -أبي هريرة -كالم الصحابي

واالجتماعي وتوظيف المعطيات غير اللغوية، والتي من شأنها حسم عملية الفهم، وبيان الغرض المقصود 

الحديث أم في وسطه أم في آخر متن متن ، سواء أكان ذلك في أول في الحديث من الزيادة أو اإلضافة

 .الحديث

غار   -ملسو هيلع هللا ىلص -أن رسول هللا "من أمثلة ذلك أيضاً حديث ابن عمرو      غار، والّشِ أن يزّوج الرجل نهى عن الّشِ

ه اآلخر ابنَتَه  وليس بينهما صداق "ابنَتَه على أن ي َزوّجِ
 
. 

غار أن يزوج الرجل ا ":فالطرف الموقوف هو ، "بنته وليس بينهما صداقابنته على أن يزوجه اآلخر والّشِ

غار "مفردةر عن أحد الصحابة يثقّف به وهو قول صاد "الّشِ
 
صلى  -في الطرف المرفوع من كالم النبي 

غار -هللا عليه وسلم وهو النهي عن الّشِ
5
. 

ول الثقافي واالجتماعي للفظةفالطرف الموقوف جاء ليحدّد ال      غار "محم  ، باعتبارها ذات محتوى "الّشِ

واع النكاح عنه وأنه ليس من أن -ملسو هيلع هللا ىلص -المسلم، ويدل على ذلك نهي الرسولجبُّه ويرفضه المجتمع يثقافي 

ً النهي عن مشاغرة البنت، المشروعة في اإلسالم،  ويستفاد من منطوق الطرفين المرفوع والموقوف معا

                                                             
ً  ، ويراجع"العبد الصالح" وفيه عبارة 459 ، رقم 28/ ، "دهلعبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيّ ا "البخاري، الصحيح، باب -  السيوطي، : أيضا

 .1  / تدريب الراوي، مرجع سابق، 
غار "البخاري، الصحيح، باب -   .   4، رقم 421/ ،"الّشِ
غار بكسر الشين" :جاء في اللسان -  ت زّوَج الرجَل امرأة ما كانت، على أن ي زّوَجك أخرى بغير مهر، وخّص نكاح كان في الجاهلية، وهو أن : الشِّ

غار إال أن تنكحه وليّتك، على أن ينكحك وليّتَه وقد شاغره؛ الفراء: بعضهم به القرائب فقال غار شغار المتناكحين: ال يكون الّشِ ابن منظور، ". الشِّ

 (.ش غ ر)  98 / لسان العرب، مرجع سابق، 
غار -5 جَل، وهو أن يزّوجه أخته على أن يزّوجه هو أخته، وال مهر إال هذا، من قولهم :الشِّ ل  الرُّ شغرت بني فالن من البلد إذا : أن يشاغر الرج 

 .1 / الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، مرجع سابق، . أخرجتهم
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وهي بذلك تدل بداللة المطابقة على تنّص على حرمة المشاغرة بالبنت، وأن عبارة النص في كال الطرفين 

تدل أيضاً بداللة التضّمن على حرمة مشاغرة غير البنت من النساء ( لطرفينأي عبارة ا) معناها، ولكنها

النساء،  جميععن باقي حاالته مع  أيضا نهيهو .. األخريات، ألن في النهي عن حالة مشاغرة البنت

العقلي للداللة األصلية، وبذلك نلحظ أن اللغة تسّخر هذه  ّمن هذه ت فهم من خالل االستلزاموداللة التض

اإلمكانية التي توفر على المتكلم أو م صدّر الخطاب سرد جميع الحاالت وذكر جميع الصور، كما تمّكن 

 .المتلقّي أو متقبل الخطاّب من فهم المعاني الكثيرة انطالقاً من القليل من األلفاظ

هو أن الداللة الثقافية واالجتماعية وتتمثل في المحتوى الثقافي  -مما سبق -يمكن الخلوص إليهإن ما      

غار) والشرعي للفظة قد ألقت بظالل من الفهم  -ومعناها المزاوجة في النكاح الخالية من الّصداق -(الّشِ

 .على هذا الحديث وبيّنت مقاصده والحكم الشرعي المستفاد منه

 

 :خاتمة

ً فاقآ –بال شك –في دراسة الحديث النبوي فتح –والداللية منها خاصة –اللغوية ل بالمعرفةإن التوسّ        ا

؛ سواء أكانت الغاية من ذلك -ملسو هيلع هللا ىلص -النظر والبحث في متن حديث النبي علمية مهمة للباحثين في مجال تدقيق

عنه، أم كانت الغاية هي البحث في تآولية ألفاظ  وألفاظ الصحابة الذين رووا -ملسو هيلع هللا ىلص -التمييز بين ألفاظ النبي

نص الحديث في ضوء تعدد الروايات المختلفة للحديث الواحد، أم كانت الغاية هي تثقيف وتسييق وتدقيق 

 .لفاظ والمعاني المختلفة في متن الحديث، بهدف الوقوف على مقصدية الخطاب النبوياأل

في الحديث النبوي،  وقضايا الداللة اللغوية أصناف المعنى لبعض –في هذا البحث -وبعد مدارستنا     

بعد .. وبيان خصائصها، وأثرها في توجيه اجتهاد الدارس، وتحصيل الفهم السليم لمقاصد الخطاب النبوي

 :محدّدة نجملها في اآلتي كل هذا يمكننا أن نخلص إلى جملة نتائج

وهي طرائق المطابقة والتضمن  ،المفهومللفظة على المعنى من حيث يؤدي توظيف طرق داللة ا . 

يؤدي دوراً مهماً وحاسماً في فهم العالقة الداللية بين طرفي الحديث؛ المرفوع والموقوف .. وااللتزام

 .كاّلً لغوياً واحداً، يحقّق  المقصد النبوي ويبني الداللة الشرعية الَمرومة( الطرفين) بما يجعل منهما

 "أو" التزويج "اظه بتعدّد الروايات كما في حديثوتعدّدت ألفإذا توّحد سبب صدور الحديث  . 

، فإن دالالت تلك األلفاظ تتآول فيما بينها، وتتّسع حينئذ الداللة اللغوية لهذه األلفاظ لتستوعب "التمليك

 الدالالت الشرعية ومتعلقاتها، ويتحقق بذلك أيضاً الثراء المعنوي الداللي أللفاظ اللغة في مقابل الثراء

 ".جوامع الكلم"وظيف بعض أمثلتها في روايات حديثوالمشاكلة اللفظيين، وقد وقفنا على ت

يؤدي دوراً .. إن توظيف السياق الثقافي واالجتماعي ويتمثل في البنية الفكرية والدينية والتاريخية . 

ً في تأويل وفهم النص النبوي، ومن ثم يمكن تحرير الخطاب النبوي الحقيقي المنسوب إلى  حاسما
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ينا ذلك مثالً في وتمييزه عّما لحق به من زيادة تخدش في قصديته وصحة داللته، كما رأ -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي

درج" العبد المملوك "حديث  .الم 

5.  ً ً  كان لبعض أطراف الحديث النبوي الموقوفة دوراً لغويا ً  دالليا الطرف في تفسير وشرح وتثقيف  مهما

غار "رأينا ذلك في حديثكما من الحديث المرفوع  لدى  وهو ما من شأنه توجيه الفهم أكثر، "الّشِ

 .متلقي الحديث وتكوين الرأي عنده، وذلك بتقييد لفظ الحديث بمعنى أقرب إلى المعهود الشرعي

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 

،  ، بيروت، المكتب اإلسالمي، ط اإلحكام في أصول األحكام، (هـ  1ت ) اآلمدي، سيف الدين دمحم بن علي، . 

 .م  89 

 .، د ت  كمال بشر، القاهرة، دار غريب، ط . د: ، ترجمةدور الكلمة في اللغةأولمان، ستيفن،  . 

سند المختصر، (هـ41 ت ) إسماعيلالبخاري، أبو عبد هللا دمحم بن  .  ، القاهرة، مؤسسة زاد للنشر الجامع الصحيح الم 

 .م  2 -هـ5 5 ،  توزيع، الطبعةوال

 .م 88 ، مرقم للنشر، دالئل اإلعجاز، (هـ 51ت ) نأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمالجرجاني،  .5

 .ت.ط، د.، القاهرة، عالم الكتب، د(بستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربإدراسة ) األصولحسان، تمام،  .4

 .م882 مكتبة األنجلو المصرية، ، القاهرة، مناهج البحث في اللغةحسان تمام،  .1

، بيروت، دار الجيل، اإليضاح في علوم البالغة، (هـ8 1ت ) الخطيب القزويني، أبو عبد هللا دمحم بن عبد الرحمن .1

 .ت.د

 .م222  -هــ2 5 ، بيروت، دار الفكر، أساس البالغة (هـ9 4ت ) الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر .9

علي دمحم البجاوي ودمحم أبو : ، تحقيقالفائق في غريب الحديث( هـ9 4ت ) بن عمر الزمخشري، أبو القاسم محمود .8

 .م 88  -هـ5 5 الفضل إبراهيم، بيروت، دار الفكر، 

. د: ، تحقيقتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي( هـ  8ت ) السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر .2 

 .م894 -هـ524 ربي، الطبعة األولى، أحمد عمر هاشم، بيروت، دار الكتاب الع

، معرفة علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصالح، (هـ 15) ابن الصالح، أبو عمر عثمان بن عبد الرحمان  .  

 .، دار الهدى، دت(الجزائر) مصطفى ديب البغا، عين مليلة. د: تخريج لألحاديث وتعليق
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األردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، ، محاضرات في علوم الحديث الضاري سليمان حارث، .  

 .م222 -هـ2 5 

الجزائر، / ، الرباط، دار األمانكليات المعرفة اللغوية عند الفالسفة المسلمين في ضوء اللسانياتعلوي، كريم عبيد،  .  

 .م  2  -هـ5 5 ،  منشورات االختالف، ط

 .م221 ، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ء أصول الفقهالتصور اللغوي عند علماعبد الغفار أحمد السيد،  .5 

، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، (هـ112ت ) الفيومي، أبو العباس أحمد بن دمحم الحموي .4 

 .بيروت، دار الفكر، دت

 .م 891 ، تونس، الدار التونسية للنشر، اللسانيات وأسسها المعرفيةالمسدي، عبد السالم،  .1 

 .م2 2 ،  بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط ،مباحث تأسيسية في اللسانياتالمسدي، عبد السالم،  .1 

، القاهرة، دار الغَد الجديد، الطبعة الصحيح، (هـ 1 ت ) مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحّجاج القشيري النيسابوري .9 

 .م  2  -هـ5 5 األولى، 

عامر أحمد حيدر، : ، تحقيق وتعليقلسان العرب، (هـ  1ت )  بن مكرمابن منظور، جمال الدين أبو الفضل دمحم .8 

 .م224 -هـ1 5 عبد المنعم خليل إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى : مراجعة

محمود فراج عبد الحافظ، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة : ، ترجمةمعرفة اللغةيول جورج،  .2 

 .م222 ألولى، ا

 .م225 ،  لكتب الجديدة المتحدة، ط، بيروت، دار امقدمة في علمي الداللة والتخاطبيونس علي، دمحم دمحم،  .  
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 المجاز التركيبي في الحديث النبوي

لة للمجاز التركيبي  دراسة في العالقات النحوية المشك ِّ

 

 

 دمحم عبد التواب دمحم مفتاح .د

 مجامعة الفيو/ كلية دار العلوم

 ةالجمهورية العربية المصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الدراسة

ز التركيبي يقوم على التعليق النحوي، وذلك فالمجاالحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد،      

بإنشاء عالقات نحوية بين مفردات تتنافر في الظاهر، وال تتناسب مع قوانين االختيار وقواعد التناسب 

الداللي للكلمات في المستوى الحقيقي للغة، أما على المستوى الداللي فثمة عالقات نحوية تتضافر مع 

ل في نقل تلك المفردات المتجاورة المنتظمة في الجملة إلى المستوى عناصر سياق الحال وسياق المقا

نحوية التي المجازي للغة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتعرض بطريقة وصفية تحليلية ألهم العالقات ال

، مع األخذ في االعتبار أن هذه ، متخذة من لغة الحديث النبوي ميدانا للتطبيقتسهم في تشكيل المجاز

، بل ما ورد في كتب المتون الحديثية على لسان -ملسو هيلع هللا ىلص -لم تشترط أن يكون النص من منطوق النبي الدراسة

 .بسبب -ملسو هيلع هللا ىلص -صحابي أو إحدى أمهات المؤمنين فقد اعتُدَّ به ما دام متصال بالنبي
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ف أل   -على سبيل المثال -قديما، فقديما وحديثا وثمة دراسات تناولت المجاز في الحديث النبوي     

، وتناول فيه المجازات واالستعارات والكنايات، "المجازات النبوية "كتابه -ه604ت  –الشريف الرضي

حث وحديثا قام البانظر عصره في تقسيمات هذه األنواع، بل بعض التشبيهات أيضا، من خالل وجهة 

لغة الحديث النبوي " وجاءت بعنوان لعلوم بالقاهرةتير في كلية دار اة ماجسالسخليل دمحم أيوب بإعداد ر

، صريح ظاهر، وتمثيل: تشبيه إلى قسمين، وقد قسم الباحث ال"بين التشبيه والمجاز، دراسة في الصحيحين

، ولم يتعرض للمجاز العقلي على اإلطالق، تناول االستعارة والمجاز المرسل كما درس المجاز من خالل

أما الدراسات التي تناولت العالقات النحوية ودورها في تشكيل عالقات النحوية، ن من وكده تتبع الولم يك

محروس  .، ودراسة د"النحو والداللة "و" الجملة في الشعر العربي ":اسةدمحم حم .المجاز فمنها دراستا د

 ". العالقات النحوية بين المفردات في الجملة ودورها في تشكيل المجاز:" بريك

ستي هذه فقد افتتحتها بمدخل تحدثت فيه عن المجاز عند النحويين وسيرورته لديهم، ثم أما دراو     

تحدثت عن مفهوم المجاز التركيبي عند الدكتور دمحم حماسة والمفهوم الذي ستتبن اه الدراسة، تناولت بعد 

اإلسناد بنوعيه، ي التركيبي في الحديث النبوي، وه ذلك أهم العالقات النحوية التي تسهم في تشكيل المجاز

، وختمتها (الظرف والجار والمجرور )، والتعلق(عطف النسق )والمفعولية، والنعت، واإلضافة، والعطف

 . بنتائج الدراسة

 ي التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيلهذا وهللا تعالى ول

 

 

 :المجاز عند النحويين: مدخل

إننا ف –ه كذلكأراولست  –أنه نحوي صرفب -هـ571ت –الخليل بن أحمدإذا جاز لنا أن نصن ف      

سيبويه في  الخليل فيما نقله عنه ؛ إذ تحدثلبالغيين في اإلشارة إلى المجازا سبقسننسب إلى النحويين 

﴾ونحُ بَ س  كُلٌّ في فَلَك يَ ﴿ :في اآلياتعن االستعمال المجازي بتنزيل غير العاقل منزلة العاقل  كتابه
(5)

، و﴿ 

﴾رأيتُُهم لي َساِجِدين
( )

، و﴿ يَا أيُّها النَّمُل اد ُخلُوا َمَساِكنَكُم﴾
( )

أنه بمنزلة [ أي الخليل] فزعم:" يقول سيبويه ،

 ، ما يعقل ويسمع، لما ذكرهم بالس جود، وصار النمل بتلك المنزلة حين حد ثَت عنه كما تحد ث عن األناسي 

ء كذا، وال : ي ألحد أن يقولفي طاعتها وفي أنه ال ينبغ -ألنها ُجعلت" في فلك يسبحون" وكذلك ُمطرنا بنَو 

"بمنزلة من يَعقل من المخلوقين ويُبصر األمور -ينبغي ألحد أن يعبد شيئاً منها
(6)

. 

تحديدا في باب  –وأما سيبويه فقد كانت له إشارات أكثر وضوحا، فقد تحدث عن الكالم المستقيم الكذب     

                                 
 60: يس -5

 6: يوسف - 

 51: النمل - 

المجاز في اللغة والقرآن : عبد العظيم المطعني. وانظر د.  67/ كتاب سيبويه بتحقيق عبد السالم هارون، الطبعة األولى، دار الجيل ، بيروت ،  -6

 . 5011، 5016/   الكريم بين اإلجازة والمنع، مكتبة وهبة، القاهرة 
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االستقامة من الكالم واإلحالة
(5)

حملت الجبل، وشربت ماء البحر، ونحوه: بقوله ومث ل له -
( )

، والكذب هنا 

حماسة.كما يرى د –يمكن أن يُطلق عليه الكذب الداللي
( )

إذ يمكن أن تخرج الجملة عن معناها الحقيقي  –

إلى معنى آخر مجازي، بأن يكون المقصود بالجبل هنا مسؤولية أو أمانة أو شيئا ثقيال جدا أو نحوها
(6)

 ،

ال توصف إال بالكذب الداللي المؤسَّس على إهدار أو كسر قوانين االختيار بين الفعل والفاعل من وحينئذ 

من جهة أخرى، ومن إشاراته إلى المجاز أيضا حديثه عن ( الجبل) والمفعول به  -في المثال األول –جهة

لعلم المخاطب بالمعنىاالتساع في الكالم 
(1)

للَّفظ ال في المعنى ، وذلك في باب استعمال الفعل في ا

كقوله تعليقا  سعة الكالم، ومنها أيضا إشاراته إلى ما يجوز في التَّساِعهم في الكالم واإليجاز واالختصار

 :على بيت الخنساء

كععععععععرتْ   تَْرتَععععععععَت مععععععععا َرتَعَععععععععْ   ت عععععععع    ا اد 

 

 و دبععععععععععععععععععارَ  فإِّن معععععععععععععععععا  عععععععععععععععععي  قبعععععععععععععععععا    

 

"نهاُرك صائٌم وليلك قائمٌ : م كقولكفجعلها اإِلقباَل واإِلدباَر، فجاز على سعة الكال" 
(4)

. 

﴿ بَل  َمك ُر اللَّي ِل والنََّهاِر :ومثل ما أجري مجرى هذا في سعة الكالم واالستخفاف قوله عز وجل :"وقوله     

﴾
(7)

"، فالليل والنهار ال يمكران، ولكن المكر فيهما
(1)

. 

تأويالت المجازية التي مهدت للقول بالمجاز عبد العظيم المطعني أن كتاب سيبويه حافل بال.ويرى د     

سعة ) العقلي والمرسل واالستعاري وغير ذلك من مباحث علمي المعاني والبيان، كما يرى أن مصطلح

كان النواة التي نبتت منها دوحة المجاز( الكالم
( )

، ويستند في رأيه هذا إلى ذكر األعلم الشنتمري 

 :سيببويه، وهو قول الشماخ  لمصطلح المجاز في تحليله ألحد شواهد

ل ْ  َرب  ابعععععععععنِّ َععععععععععم ع لسَعععععععععلَيَم  َمْشعععععععععَمعِّ
(  )

 

 

زاَد  الَكــعععـَر  َطـــب عععـاسِّ ســــــــــاعـــــعععـات 

ــــــــعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععـلْ   الَكــــــــسِّ

 

أي تشبيه ) ولما أضاف الطباخ إلى الساعات على هذا التأويل :" إذ يقول الشنتمري تعليقا على الشاهد     

"عداه إلى الزاد ألنه المفعول به في الحقيقة اتساعا ومجازا( بالمفعول بهالساعات 
(55)

، على أية حال يبدو 

 . لي أن في رأيه شيئا من المبالغة

 51 أو  07 ت  –، والفراء(مجاز القرآن) صاحب -هـ  0 ت  –وقد كان أبو عبيدة معمر بن المثنى     

                                 
 .1 /  5كتاب سيبويه   -5
 . 4 / 5السابق   - 

 .  7،   7م، ص  000 النحو والداللة، الطبعة األولى، دار الشروق، القاهرة، : حماسة .انظر د  - 

 .  7انظر السابق ص  -6

 .  5 / 5انظر كتاب سيبويه   -1

 . 1  5أثر النحاة في البحث البالغي، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، : عبد القادر حسين.وانظر د. 7  /  5السابق   -4

   : سبأ - 7

 . 574/ 5كتاب سيبويه   -1

 .5017/   انظر المجاز في اللغة والقرآن الكريم   - 

، الطبعة األولى، دار (شمعل) لسان العرب، مادة : انظر ابن منظور. الخفيفة السريعة النشيطة: السريع الماضي، والناقة المشمعلة: المشمعل  -50

 .   7 / 55صادر، بيروت، 

 . 564م، ص6  5زهير عبد المحسن سلطان، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، .تحصيل عين الذهب بتحقيق د: الشنتمري األعلم  -55
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بويه، وقد ما في كتابيهما كثيرا من التأويالت المجازية، كانا معاصرين لسي –(معاني القرآن)صاحب  -هـ

مع مالحظة أن مصطلح المجاز لم يكن قد استقر بعد، وكان يعني التأويل أو التفسير عند أبي عبيدة
(5)

. 

فذكر مصطلح المجاز في غير موضع من المقتضب -ه14 ت  –وجاء المبرد     
( )

، وكان يعني به 

فسير والتأويل، ومن ذلك قوله في أثناء حديثه عن حذف حرف الجر مع االتساع في الكالم أو الت

، فنحو:" المصدر  :أمرتك الخير يا فتى، كما قال الشاعر: فأما المصدر غير أن 

عععععععْرَت بععععععع ِّ   أمرتعععععععَ الخيعععععععَر فافعَعععععععْل معععععععا أَمِّ

 

ََ  ا مــــــــعـا ع   فـــــقـــــــــــــــعـد تـــــــركــــتَـــعـ

 نَـــــَشـــعععععععععععععععععععععععععععععععععـ ِّ  و ا

 

ونظير  :"، وقوله في أثناء حديثه عن الواو التي تدخل عليها ألف االستفهام"فهذا يصلح على المجاز     

﴿ أَفَأَِمَن أَه ُل القَُرى أَن يَأ تِيُهم  بَأ سُنَا َبيَاتًا َوهُم  :هذه الواو والفاء وسائر حروف العطف قول هللا عز وجل

ى أَن  يَأ تِيُهم  بَأ سُنَا ُضَحى َوهُم  يَل عَبُوَن﴾نَائُِموَن، أََو أَِمَن أَه ُل القُرَ 
( )

﴿ :فالواو ههنا بمنزلة الفاء في قوله، 

أَفَأَِمنُوا َمك َر هللاِ﴾
(6)

"إيجاب الشيء -وهللا أعلم -، وإنما مجاز هذه اآليات
(1)

. 

فقد جاء وقد عُرف مصطلح المجاز بمعناه البالغي -ه   ت –وأما ابن جني     
(4) ،

" د فيفعق

ما أُقر  في االستعمال على :" بابا في الفرق بين الحقيقة والمجاز، فدكر في فاتحته أن الحقيقة" الخصائص

"ما كان بضد ذلك: أصل وضعه في اللغة، والمجاز
(7 )

أي أنه ما استُعِمل على خالف أصل وضعه في  

وهي االتساع والتوكيد : الثةلمعان ث" اللغة، ويرى ابن جني أن المجاز يقع ويعدل إليه عن الحقيقة

" والتشبيه، فإن عدم هذه األوصاف كانت الحقيقة ألبتة
(1.) 

ثم جاء النحوي والبالغي الفذ عبد القاهر الجرجاني
 
" فاستطاع في األسرار والدالئل -هـ675ت  - 

يفض أن يضع الحدود الفاصلة بين أنواع المجاز، كما استطاع أن يسمي كال منها باسمه االصطالحي ل

االشتباك بينها، ويميز كل نوع عن اآلخر، فوصل مبحث المجاز على يديه إلى أوج ازدهاره وذروة 

"اكتماله
( )

المجاز اللغوي والمجاز العقلي، وقسم المجاز اللغوي : ، وقد قسم عبد القاهر المجاز إلى قسمين

المتكلم يجوز باللفظة أصلها  إلى االستعارة وغيرها، أما المجاز اللغوي فهو مجاز من طريق اللغة ألن

الذي وضعت له ابتداء في اللغة، ويوقعها على غير ذلك، إما بغرض التشبيه وإما للصلة والمالبسة بين ما 

نقلها إليه وما نقلها عنه وذلك كاليد مجازا في النعمة واألسد مجازا في اإلنسان وكل ما ليس بالسبع 

                                 
المجاز، دراسة في النشأة والتطور، بحث منشور بمجلة : وانظر المثنى مد هللا العساسفة . 5011/   انظر المجاز في اللغة والقرآن الكريم   -5

 .4 1م، ص  056 ،   ، ملحق  65اإلنسانية واالجتماعية، مركز اللغات بالجامعة األردنية ، مجلد دراسات، العلوم

 . 1 /  م، 6  5المقتضب بتحقيق دمحم عبد الخالق عضيمة، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، : المبرد  - 

 1  -7 : األعراف -  

   : األعراف - 6

 .07 /  السابق   -1

 .5011/ انظر المجاز في اللغة والقرآن الكريم  -هـ74 ت  -وابن قتيبة –هـ11 ت  –ر مصطلح المجاز بمعناه البالغي عند الجاحظ ظه  -4

 . 66/  الخصائص، بتحقيق دمحم علي النجار، دار الكتب المصرية، المكتبة العلمية، القاهرة، : ابن جني   -7

 . 7 1،  4 1لتطور، ص المجاز ، دراسة في النشأة وا: وانظر   -1

 . 7 1المجاز، دراسة في النشأة والتطور، ص : العساسفة  - 
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من طريق اللغة، وأما المجاز العقلي فهو مجاز من طريق  المعروف، فذلك حكم أجري على ما جرى عليه

المعنى والمعقول، إذ يكون في الجملة، والجملة تقوم على اإلسناد، إسناد اسم إلى اسم، أو فعل إلى اسم، 

وهذا اإلسناد يحصل بقصد المتكلم وليس شيئا راجعا إلى اللغة
(5)

 . 

 :ويدخل في المجاز اللغوي عند عبد القاهر

أن تُريدَ تشبيهَ الشيِء بالشيِء، فَتَدَع أن  تُف صَح بالتشبيِه وتُظ هَره، وتجيَء إلى :" وهي عنده: ستعارةاال -5

ِريَه عليه، تُريدُ أن تَقول رأيُت رجالً هو كاألسِد في شجاعتِه وقوةِ بطِشه : اسِم المشبَّه بِه فتعيَِره المشبه وتُج 

"اً رأيُت أسد: "، فتَدَعُ ذلك وتقولُ "َسواء
( )

، ويرى أن ثمة ضربا ثانيا لالستعارة هو ما سماه التشبيه على 

حد المبالغة
( )

، وهو التشبيه البليغ
(6)

الذي حذف منه وجه الشبه واألداة 
 
. 

جل يَتردَّدُ في الش يِء بين فعله " الت مثيلُ "  -  الذي يكوُن مجازاً لمجيئه على َحد ِ االستعارة، ومثالُه قولُك للرَّ

ل في هذا"أراك تقدم رجاًل وتؤخر أُخرى :"وتركه ر : ، فاألص  الً ويؤخ ِ ُم رج  أَراَك في تَردُِّدك َكَمن  يُقَد ِ

رها على الحقيقة َل ويُؤخ ِ ج  م الر ِ تُِصَر الكالُم، وُجِعل كأنه يُقد ِ أُخرى، ثم اخ 
(1)

، وهو االستعارة التمثيلية
(4)

. 

ن يُريد المتكلُم إثباَت معًنى من الَمعاني، فال يذكُُره بالل فِظ أ:" الكناية التي يحددها عبد القاهر بقوله - 

الموضوعِ له في اللُّغة، ولكن  يَجيُء إلى معنى هو تاليِه وِرد فُه في الوجود، فيومئ به إليِه، ويجعلهُ دليالً 

ذا كُله، كما تَرى، فقد أرادوا في ه... ، يريدوَن طويَل القامة "هو َطويُل النَّجاد:" عليه، مثال ذلك قولُهم

دُفَه في  لوا إِليه بِِذك ر معنًى آخر ِمن  شأنِه أن يَر  معنًى، ثمَّ لم يَذ كُروه بلفِظه الخاص ِ به، ولكن ُهم تَوصَّ

"الوجود
(7)

. 

فهو أحد قسمي المجاز التركيبي، وقد أعلى  –أو المجاز الحكمي كما يسميه أحيانا -وأما المجاز العقلي     

ومادَّة الشاعِر المفِلق  ،ن شأن هذا الضرب من المجاز حتى إنه عده كنزا من كنوز البالغةالقاهر م عبد

والكاتب البليغ في اإِلبداع واإلحساِن، واالت ِساع في طرِق البيان
(1)

ُز في :" ، ويحده بقوله أن يكوَن التجوُّ

ري على الكلمة فقط، وتكوَن الكلمةُ متروكةً على ظاهِرها، ويك وُن معناها مقصوداً في نفسِه ُحك م يَج 

"وُمراداً ِمن  َغير توريٍة وال تعريض
( )

فََما  ﴿:، ويذكر طائفة من األمثلة لهذا المجاز، منها قول هللا تعالى

﴾ َربَِحت  تَِجاَرتُُهم 
(50)

نفِسها، ولكن في إِسنادها إِلى التجارة" ربحت  " فيرى أن المجاز ليس في لفظة ،
(55)

 ،

                                 
 . 601أسرار البالغة، بتحقيق محمود دمحم شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ص : انظر عبد القاهر الجرجاني  -5
 .  47، ص     5طبعة المدني، القاهرة، دالئل اإلعجاز بتحقيق محمود دمحم شاكر، الطبعة الثالثة، م: عبد القاهر الجرجاني  - 

 . 41انظر السابق ص   - 

، توراه بكلية دار العلوم بالقاهرةالعالقات النحوية بين المفردات في الجملة ودورها في تشكيل المجاز، أطروحة دك: محروس بريك.انظر د  -6

 .5 م، ص  001 

 .  4، 41دالئل اإلعجاز ص   -1

 .5 ة بين المفردات في الجملة ، ص انظر العالقات النحوي  -4

 .  ، وانظر العالقات النحوية بين المفردات في الجملة، ص 44دالئل اإلعجاز ص   -7

 . 1  دالئل اإلعجاز ص   -1

 .   السابق ص   - 

 54: البقرة - 50

 . 6  نفسه ص   -55
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،  فالقدوم موجودٌ على الحقيقة، وإذا كان معنى اللفظ "أقدمني بلدَك حقٌّ لي على إنسان" :ومن أمثلته أيضا

موجوداً على الحقيقِة، لم يكُن المجاُز في اللفظ نفسه حينئذ، وإِذا لم يكِن المجاُز في اللفِظ، كان ال َمحالة في 

الُحك م
(5)

. 

 المجاز مفهــوم إلى ينصرف (المجاز )طلحوعلى الرغم من قيمة هذا الضرب من المجاز فقد ظل مص     

الذي يشمل أقسام المجاز اللغوي عند عبد القاهر، وهي االستعارة والكناية والتشبيه البليغ  –اإلفرادي

الحك مي عند عبد  العقلي أو)دون المجاز التركيبي  –واالستعارة التمثيلية، باإلضافة إلى المجاز المرسل

 -(المجاز فلسفة )كتابه في -األول عقد الفصل البديع عبد لطفي فالدكتور "؛ثالحدي العصر حتى( القاهر

 ينص أن دون (اإلفرادي المجاز) إلى  منصًرفا كله الفصل في وجاء حديثه والمجاز، الحقيقة حدود لبيان

"الجملة في للمجاز آخر مفهوم وجود إلى يشير أن ذلك، ودون على
( )

. 

 :المجاز التركيبي

اسة أن المجاز التركيبي هو مفارقة التركيب للمألوف في االستعمال في اللغة غير الفنية حم. يرى د     

بكسر قوانين االختيار المعروفة بين الكلمات
( )

، إذ إن االختيار بين المفردات والقواعد التركيبية التي 

التها وطريقة تصب فيها المفردات محكوم بقواعد في أذهان المتكلمين تتعلق بخصائص المفردات ومجا

وضعها في عالقات نحوية كاإلسناد والنعت واإلضافة والتمييز وغيرها
(6)

، فإن كان االختيار بين كلمات 

من حقول داللية ال تآلف بينها في الحقيقة الوضعية بمعنى أنها ال تستجيب لعالقات نحوية بينها وبين 

يته فإن الكالم ينتقل حينئذ إلى مستوى بعضها، وقامت قرينة سياقية على تسويغ هذا االختيار ومقبول

المجاز التركيبي
(1)

 .وإال لعُد  كالما محاال 

كل مجاز حدث فيه  –إضافة إلى المجاز العقلي عند عبد القاهر –والذي أراه أن المجاز التركيبي يضم     

 .و تعلقكسر أو ترخص في قوانين االختيار بين المفردات، بإسناد أو مفعولية أو نعت أو إضافة أ

 العالقات النحوي ة المشك لة للمجاز التركيبي في الحديث النبوي

 عالقة اإلسناد -أوال

يعد اإلسناد العالقة المحورية في بناء الجملة العربية، إذ إن الجملة النواة تتألف من مسند إليه ومسند،      

إال بقيام عالقة ( مسند إليه ومسند) وكالهما ركن ال تنعقد الجملة إال به، وال تتحقق لهما هذه التسمية

 . اإلسناد بينهما

                                 
 . 7  انظر دالئل اإلعجاز ص   -5

فلسفة المجاز بين البالغة العربية والفكر الحديث، الطبعة : لطفي عبد البديع.، وانظر د51جملة ص العالقات النحوية بين المفردات في ال  - 

 .1  -  م، ص 7  5األولى، لونجمان، القاهرة ، 

 . 1م، ص 0  5الجملة في الشعر العربي ، الطبعة األولى، مكتبة الخانجي، القاهرة، : دمحم حماسة.د  - 

 . 1 لداللة ص النحو وا: دمحم حماسة.د  -6

 . 7 انظر السابق ص   -1
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( اسم+ فعل) ولما كانا ركنا في الجملة فقد تعددت صورهما وأشكالهما النحوية، فقد تكون الجملة فعلية     

 ما بينها من تركيبية، يختار أبنية عدة للمتكلم يتيح التعدد وهذا(" فعل+ اسم) أو( اسم+ اسم ) أو اسمية

"مراده مع يتوافق
(5)

. 

 :عالقة اإلسناد بين المبتدأ والخبر -أ

 -فمن المجاز التركيبي القائم على عالقة اإلسناد بين المبتدأ والخبر حديث عبد هللا بن زيد بن عاصم     

َن جَ ا:" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي -رضي هللا عنه ، َواْلَمْعدِّ ، َواْلبِّئَْر َجبَار  َكاِز ال ُخُمسُ بَار  ْلعَْجَماَء َجبَار  "، َوفِى الر ِ
( )

. 

إلى ( ُجبَار) فالمجاز التركيبي واقع في الجمل الثالث األولى، إذ أسند الهدر الذي دل عليه الخبر     

والبئر والمعدن، وال توصف البهيمة ذاتها أو البئر أو المعدن بأنه هدر ( وهي البهيمة) العجماء: المبتدآت

ُحَها ُجبَارٌ :" ح المجاز هنا رواية مسلم للحديثإال على المجاز، ويوض َماُء جر  "ال عَج 
( )

، فليست العجماء في 

ذاتها هي الهدر بل ما تسببت فيه من جرح أو إتالف، وكذلك البئر ليست هدرا في ذاتها ومثلهما المعدن، 

ي، وبتأمل هذا المجاز وعالقة اإلسناد النحوية بين الخبر والمبتدأ هي التي أدت إلى هذا المجاز التركيب

 .نرى أنه يؤدي غرض اإليجاز ويحمل داللة توكيد الحكم في آن

ومن المجاز التركيبي الناشئ عن عالقة اإلسناد بين المبتدأ والخبر ما ورد في حديث َعائَِشةَ رضي هللا      

ِد َرسُوِل هللاِ  َس َخَسفَت  َعلَى َعه  عَة :"، فَبَعََث ُمنَاِديًا-ملسو هيلع هللا ىلص -عنها أَنَّ الشَّم  اَلةَ َجامِّ تَمعُوا، َوتَقَدََّم فََكبََّر، " الص  فَاج 

بَع َسَجدَاتٍ  َبَع َرَكعَاٍت في َرك عَتَي ِن، َوأَر  َوَصلَّى أَر 
(6)

. 

على االبتداء والخبر( الصالةُ جامعةٌ ) فالمجاز التركيبي هنا على رفع     
(1)

، إذ يكون الجمع حينئذ مسندا 

) الصالة، وإنما هي في الحقيقة سبب الجتماع القوم، وثمة علة صوتية محتملة هنا للتعبير باسم الفاعلإلى 

التي هي صوت مركب من ) إذ إن المنادي يحتاج إلى رفع الصوت ليب لُغ الناَس نداؤه، وفتح الجيم ( جامعة

بطريقة ال تتحقق لو قال فتحة طويلة يتيح له مد الصوت ومطله ورفعه ( عنصري االنفجار واالحتكاك

اجتمعوا للصالة، فلن يظهر كثيرا عنصر االنفجار حينئذ في صوت الجيم الساكنة، كما أن الشفتين : مثال

، فال يتاح رفع الصوت (التي هي حركة العين في الفعل اجتِمعوا) تستديران وتُضمان مع الضمة الطويلة

 .   ما فيه من مراعاة سياق الموقفبالمقدار الذي يتاح مع الفتحة الطويلة، وفي ذلك 

                                 
 .01 العالقات النحوية بين المفردات في الجملة ص   -5

،  7 56/1م ، 005 مسند اإلمام أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة،: ابن حنبل  - 

 .، وصححه المحققون( 75 1)ورقم الحديث 

والمقصود .  1/11، 1  5يحيى إسماعيل، الطبعة األولى، دار الوفاء، القاهرة، .إكمال المعلم بفوائد مسلم بتحقيق د: ظر القاضي عياضان  - 

أن الدابة المنفلتة إذا جرحت شخصا فال يضمن مالكها ما أتلفت، وكذلك إذا استأجر من يحفر له بئرا أو يعمل له في  -كما ذكر الشراح –بالهدر هنا

،  11/ 1انظر تفصيال أكثر في إكمال المعلم . المعدن فأصيب العامل جرحا أو غيره فهو هدر، إال إذا حفر البئر في طريق الناس وسقط فيها أحدهم

11  . 

 ( .6)، ورقم الحديث  4  /   إكمال المعلم بفوائد مسلم ،   -6

البدر التمام : انظر المغربي0(حال) وجامعة( احضروا ) ل محذوف تقديرهضبطت بعض الكتب الكلمتين بالفتح، على أن الصالة مفعول لفع  -1

 .44/ 6، 6  5شرح بلوغ المرام بتحقيق علي بن عبد هللا الزبن، الطبعة األولى، دار هجر، القاهرة، 
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َسِمع ُت أَبَا : ومن المجاز الناشئ من عالقة اإلسناد بين المبتدأ والخبر الجملة الفعلية حديث َعَطاء قال     

، وَ :" هَُري َرةَ، ِمَراًرا يَقُولُ  ْجَل تَْزنِّياْلعَْيَن تَْزنِّي، َواْلفَمَ يَْزنِّي، َواْلقَلَْ  يَْزنِّي، َواْليََدانِّ تَْزنِّيَانِّ فَعَدَّدَهُنَّ  الر ِّ

بُه ُج أَو  يَُكذ ِ ُق ذَِلَك ال فَر  "َكذَِلَك، َويَُصد ِ
(5)

. 

: جملة فعلية، ومن ثم فالمجاز مركب من جهتين( المسند) الجملة المجازية هنا اسمية غير أن الخبر     

، (العين، الفم، القلب، اليدان، الرجل) إلى المبتدأ( الفعل وفاعله المستتر) جهة إسناد الجملة الفعلية -األولى

جهة إسناد الفعل نفسه إلى الضمير المستتر العائد إلى المبتدأ، وقد نشأ المجاز هنا من إسناد هذا  -واألخرى

الفعل إلى ما يتنافر معه دالليا في الظاهر، فليس الزنا في العرف من فعل العين أو الفم أو اليد، ولذلك أدت 

لنحوية إلى المجاز التركيبي، فزنا العين مجاز عن النظر الحرام، وزنا الفم مجاز عن عالقة اإلسناد ا

الكالم أو الفعل المحرم، وكذلك زنا القلب مجاز عن انشغال القلب بالتفكير في المحرم، وزنا الرجل مجاز 

والقلب يفكر في  العين تنظر إلى الحرام،: عن مشيها إلى الحرام، ولو أنه صرح بألفاظ الحقيقة هنا فقال

ويُصد ق ذلك الفرج أو يكذبه، لخرج عن حد اإليجاز، ولما حمل ... الحرام، والفم يقبل أو يتكلم حراما 

 .داللة المبالغة في تقبيح هذه األفعال وتشنيعها التي نجدها في النص

في حديث أبي من المجاز التركيبي القائم على عالقة اإلسناد بين المبتدأ والخبر المنسوخين ما ورد 

َب : إنَّ هللاَ قال:" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي -رضي هللا عنه -هريرة ِب، وما تقر ِ َمن  عادَى لي وليًّا فقد  آذَن تُهُ بالَحر 

ُب إليَّ بالنَّوافِِل حتَّى أُح ا اف ترضُت علي ه، وما يزاُل َعب دي يَتَقَرَّ بَّه، فَإذَا إليَّ َعب دي بِشيٍء أحبَّ إليَّ ِممَّ

بَب تُهُ،  شي  كَْنَ  َسْمعَ َ أَح  لَهُ التي يَم  َمُع بِِه، وبََصَرهُ الَّذي يب ِصُر بِِه، ويَدَهُ الَّتي يَب ِطُش بَِها، وِرج  الَّذي يَس 

..."بَِها
( )

. 

عَهُ ) فالجملة المنسوخة بكان      جازي، وما عطف عليها ال يمكن أن تفهم إال على المعنى الم( كُن ُت َسم 

إلى ضمير الولي هو الذي أكد داللة المجازية في ( خبر كان وخبر المبتدأ في األصل) وإضافة الخبر

ِري، فَُهَو : أَحدها:" الجملة، وأما تأويل هذا المجاز فقد ذُكر فيه احتماالت كنت كسمعه وبصره فِي إيثاره أَم 

أَن كليته َمش غُولَة، فَاَل يصغي بسمعه إِالَّ إِلَى : الثَّانِييحب َطاَعتي ويؤثر خدمتي َكَما يحب َهِذه ال َجَواِرح، وَ 

ِري، َوالثَّاِلث أَن ال َمع نى أَن ِي أحصل لَهُ مقاصده َكَما يََنالهُ بسمعه : َما يرضيني، َواَل يبصر إِالَّ َعن أَم 

اِبع "على عدوهكنت لَهُ فِي العون والنصرة كبصره َويَده اللَّذين يعاونانه : وبصره، َوالرَّ
( )

، وهذه 

عالقة اإلسناد بين الفعل  -ب.  التوجيهات كلها تحمل داللة التكريم والتشريف لهذا الولي، وهللا أعلم

 والفاعل

                                 
،  7/656هـ،  560، الهند، مصنف عبد الرزاق، بتحقيق حبيب الرحمن األعظمي، الطبعة الثانية، المجلس العلمي: عبد الرزاق الصنعاني  -5

 (.410 5)ورقم الحديث 

، ورقم الحديث 6/514م ،  00 مختصر صحيح اإلمام البخاري، الطبعة األولى، مكتبة المعارف، الرياض،: دمحم ناصر الدين األلباني  - 

( 6  .) 

وانظر . 4 1/ م، 7  5، دار الوطن، الرياض، كشف المشكل من حديث الصحيحين بتحقيق علي حسين البواب، الطبعة األولى: ابن الجوزي  - 

 66 /55، هـ  7 5فتح الباري بتحقيق دمحم فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب وعبد العزيز بن باز، دار المعرفة، بيروت، : ابن حجر العسقالني

. 
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ما ورد في حديث عائشة رضي هللا  فمن المجاز التركيبي الناشئ من عالقة اإلسناد بين الفعل والفاعل     

ب ُح، فالتُمِ :" عنها قالت مَس الماُء فلم يوَجد، حَضَرِت الصُّ "فنََز  الت يَمُّ
(5)

. 

، ناشئ من إسناد النزول إلى التيمم، فالذي نزل في حقيقة "فنزل التيمم:" فالمجاز التركيبي في قولها     

األمر اآلية التي تحمل تشريع التيمم، وأما التيمم الذي هو بديل للتطهر بالماء فقد مارسه الصحابة بعد 

يس النزول له في حقيقة األمر، ومن المالحظ هنا أن فعل النزول مستخدم على حقيقة نزول اآلية، ول

معناه، وكذلك التيمم هنا مراد به حقيقة معناه، وإنما نشأ المجاز بسبب عالقة اإلسناد النحوية، وقد نص 

 -ه111ت  –على مجازية هذا اإلسناد مجازا عقليا غير واحد من شراح الحديث، منهم العيني

 -ه16 5ت  –والجكني الشنقيطي -ه    ت -لقسطالنيوا
( )

، والمجاز هنا فضال عن اإليجاز فإنه يحمل 

د طهارة الماء وليس له سابق عهد ببديل هذه الطهارة، فحين  داللة تأكيد التشريع، وطمأنة المتلقي الذي تعو 

ا ويتهيأ لتلقي هذا الحكم نفسه يطيب نفسا ويسكن خاطر( التيمم) إلى( النزول) يأتيه التعبير بإسناد

 .    الشرعي، وهللا تعالى أعلى وأعلم

ومن المجازات التركيبية اإلسنادية القائمة على عالقة اإلسناد بين الفعل والفاعل في الحديث النبوي ما      

يا : فقالَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -جاء في حديث عائشة رضي هللا عنها أن الحارَث بَن هشاٍم رضي هللا عنه سأََل رسوَل هللا

ََ الو يَ رسوَل هللا، كيَف  ، :" -ملسو هيلع هللا ىلص -؟ فقاَل رسول هللايأتي أحياناً يَأ تيني ِمثَل َصلصلِة الَجرِس، وهَو أَشَدُّ عليَّ

"فيَفِصُم عن ِي وقد َوَعيُت عنهُ ما قاَل، وأحياناً يتمثُل لَي المَلُك رُجالً، فيكل ُِمني، فأَعي ما يقولُ 
( )

.  

ََ الو َي كيَف :" فالمجاز التركيبي في قوله      ناشئ من إسناد فعل اإلتيان إلى الوحي، والحقيقة " ؟يأتي

كيف يأتيك حامل الوحي ؟ وإنما أسند : وأصل الجملة -جبريل عليه السالم –أن الذي يأتي هو حامل الوحي

"للمالبسة التي بين الحامل والمحمول" اإلتيان للوحي
(6)

المعنى المجازي هنا ناشئ من عالقة اإلسناد ، و

، إذ استعمل (الفعل وفاعله) النحوية وحدها، فليس ثمة نقل داللي ألي من عنصري الجملة المجازية 

) اللفظان في حقيقتهما غير أن الترخص أو التجوز في قوانين االختيار بين المفردات بدالالتها اللغوية

الحقيقة إلى مستوى المجاز، ويالحظ أن المجاز التركيبي وقع أيضا في نقل الجملة من مستوى ( المعجمية

إذ أسند اإلتيان إلى ضمير الغائب العائد على الوحي كذلك، " يأتيني:" ، وهو قوله-ملسو هيلع هللا ىلص -جواب النبي

عتبار كان يسأل عن حامل الوحي، ويؤيد هذا اال -هشاما –ومجازية اإلسناد هنا على اعتبار أن السائل

                                 
 (. 66)، ورقم الحديث 5/77مختصر صحيح اإلمام البخاري،   -5

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، الطبعة السابعة، : ، والقسطالني  / اري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، عمدة الق: انظر العيني  - 

م،  1  5كوثر المعاني الدراري، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، والجكني الشنقيطي 1 / 5هـ،     5المطبعة األميرية، القاهرة،

6/ 16  . 

 (. )، ورقم الحديث 5/51إلمام البخاري مختصر صحيح ا -  

 .  55 /5عمدة القاري   -6



11 

 

، إذ يفهم منه أن المقصود بالسؤال هو الملَك حامل الوحي"وأحياناً يتمثُل لَي الملَُك رُجالً :" -ملسو هيلع هللا ىلص -قوله
(5)

 ،

 . أما باعتبار السؤال عن كيفية الوحي فالمجاز هنا استعاري وليس تركيبيا

 -رضي هللا عنه -ا ورد في حديث أبي هريرةومن المجاز التركيبي القائم على عالقة اإلسناد النحوية م     

قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي
( )

َم ال ِقيَاَمةِ :"  َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل َيو  ْض َ يَا اب َن آدََم، : إِنَّ َّللاَّ ِ َكي َف  َمرِّ فَلَم  تَعُد نِي، قَاَل يَا َرب 

َت أَنََّك لَو  عُد تَهُ أَعُودَُك َوأَن َت َربُّ ال عَالَِميَن؟ قَاَل أََما عَ  َت أَنَّ َعب ِدي فاَُلنًا َمِرَض فَلَم  تَعُد هُ، أََما َعِلم  ِلم 

 ...".لََوَجد تَنِي ِعن دَهُ 

ومعلوم عقال ( هللا سبحانه وتعالى) فقد نشأ المجاز هنا من إسناد فعل المرض إلى ضمير المتكلم     

عن كل نقص، وال يجوز في حقه هذا الوصف، ولذلك وشرعا أن هللا تعالى متنزه عن العرض والمرض و

جاء التأويل لهذا المجاز التركيبي في الحديث نفسه بمرض عبد من عباد هللا على سبيل التشريف للعبد 

إذا أرادت تشريف أحد حلته محلها، وعبرت " والتقريب له، وجريا على عادة العرب في ذلك؛ فإن العرب

"عنه كما تعبر عن نفسها
( )

. 

 عالقة المفعولية -انيا ث

قد يكون المجاز التركيبي ناشئا من عالقة المفعولية وحدها، وذلك إذا كان إسناد الفعل إلى الفاعل      

موافقا لقوانين االختيار بين كلمات ال تنافر بينهما، ويكون كسر تلك القوانين في إيقاع الفعل من الفاعل 

لتركيبي من عالقة المفعولية، وقد يتعقد المجاز التركيبي ويتركب على ذلك المفعول، فحينئذ ينشأ المجاز ا

من جهتين، وذلك إذا تحقق التجوز في قوانين االختيار من جهتي الفاعلية والمفعولية معا، بمعنى حصول 

 . في إسناد الفعل إلى ذلك الفاعل، ثم في إيقاعه من الفاعل على ذلك المفعول –في الظاهر –ذلك التنافر

رضي هللا  -فمن المجاز التركيبي الناشئ من عالقة المفعولية وحدها ما ورد في حديث أبي هريرة     

ِقيَاَمةِ :" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي -عنه َم ال  َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل يَو  ُت فَلَم  : إِنَّ َّللاَّ ِ تَعَْدنِّييَا اب َن آدََم َمِرض  ، قَاَل يَا َرب 

َت أَنََّك لَو   َدكَ أَعَوَكي َف  َت أَنَّ َعب ِدي فاَُلنًا َمِرَض فَلَم  تَعُد هُ، أََما َعِلم  عُد تَهُ  َوأَن َت َربُّ ال عَالَِميَن؟ قَاَل أََما َعِلم 

تَُك فَلَم   ْمنِّيلََوَجد تَنِي ِعن دَهُ، يَا اب َن آدََم اس تَط عَم  ِ َوَكي َف تَْطعِّ ََ ، قَاَل يَا َرب  َم ن َت َربُّ ال عَالَِميَن؟ قَاَل أََما َوأَ  أَْطعِّ

تَهُ لََوَجد َت ذَِلَك  َت أَنََّك لَو  أَط عَم  هُ، أََما َعِلم  ِعم  َت أَنَّهُ اس تَط عََمَك َعب ِدي فاَُلٌن فَلَم  تُط  ِعن ِدي، يَا اب َن آدََم، َعِلم 

قَي تَُك فَلَم   تَس  ِ َكي َف تَْسقِّنِّياس  ََ ، قَاَل يَا َرب  ِقِه، أََما  أَْسقِّي َوأَن َت َربُّ ال عَالَِميَن؟ قَاَل اس تَس قَاَك َعب ِدي فاَُلٌن فَلَم  تَس 

"إِنََّك لَو  َسقَي تَهُ َوَجد َت ذَِلَك ِعن ِدي
(6)

. 

ِقنِي، أَس ِقيكَ :) فالفاعل مع األفعال      نِي، أُط ِعُمَك، تَس  ِعم  يقع  وهو ابن آدم، يجوز أن( تَعُد نِي، أَعُودَُك، تُط 

                                 
المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية بتحقيق أحمد فتحي عبد الرحمن، الطبعة األولى دار الكتب العلمية، : انظر السفيري الشافعي  -5

 . 547/  5م،  006 بيروت

، ورقم 11 /  م،  17 5صر الدين األلباني، الطبعة السادسة، المكتب اإلسالمي، بيروت، مختصر صحيح مسلم بتحقيق دمحم نا: المنذري - 

 .وللحديث تتمة ستذكر بمشيئة هللا تعالى عند الحديث عن عالقة المفعولية، واإلسناد المركب القائم على عالقتي اإلسناد والمفعولية(. 5641)الحديث 

 .   /1إكمال المعلم بفوائد مسلم ،   - 

 (.5641)، ورقم الحديث  11 /  مختصر صحيح مسلم،   -6
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منه فعل عيادة المريض آلدمي مثله، ويجوز أن يقع منه فعال اإلطعام والسقيا ألي كائن حي، فليس لعالقة 

أثر في إنتاج المجاز التركيبي، وإنما نشأ المجاز هنا من عالقة المفعولية النحوية، ( أو اإلسناد) الفاعلية هنا

تعالى هللا وتقدس وتنزه عن الطعام والشراب حين جعلت هذه األفعال مقدمة للذات اإللهية المقدسة، 

والمرض، وهذا المجاز يحمل تشريفا وتعظيما ألجر هذه األعمال، عيادة المريض وإطعام الجائع وسقيا 

 .    عزاء وسلوى للمريض والجائع والظمآن –وهللا أعلم –الظمآن، وربما كان فيه أيضا

عولية وحدها أيضا ما ورد في حديث السَّائِِب ب ِن َيِزيدَ، أَنَّ ومن المجاز التركيبي الناشئ من عالقة المف     

 ِ ، ذُِكَر ِعن دَ النَّبِي  َرِميَّ "يَتََوس َد اْلقَْرآنَ ذَاَك َرُجٌل اَل :" فَقَالَ  -َصلَّى هللاُ َعلَي ِه َوَسلَّمَ  -شَُري ًحا ال َحض 
(5)

. 

جل وأما إيقاع هذا الفعل على القرآن فهو محل فليس ثمة تنافر داللي في إسناد فعل التوسد إلى الر     

التجوز في قوانين االختيار، وقد يكون المعنى هنا على المدح أو على الذم، فتوجيهه على المدح أنه يعظم 

يَا :" جانب القرآن وال يمتهنه وال ينام عنه بل يقوم الليل به، ويؤيد هذا المعنى الحديث الذي رواه البيهقي

اتٍ أَه َل ال قُر   ، َوات لُوهُ َحقَّ تِاَلَوتِِه فِي آنَاِء اللَّي ِل َوالنََّهاِر َوتَغَنُّوهُ َوتَفَنُّوهُ، اَل تََوس َدوا اْلقَْرآنَ : آِن ثاََلَث َمرَّ

تَع ِجلُوا ثََوابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثََوابًا  "َواذ كُُروا َما فِيِه لَعَلَّكُم  تُف ِلُحوَن، َواَل تَس 
( )

ى الذم أنه ال يالزم تالوة ، وتوجيهه عل

القرآن وال يواظب عليها وال يكب مالزمة نائم لوساده وإكبابه عليها
( )

وقد يكون المعنى على الذم أنه غير  

حافظ للقرآن لم يعِ شيئا منه، فإذا نام لم يكن متوسدا له كما هو الحافظ الواعي له فكأنه ظرف من 

ظروفه
(6)

، وأن المجاز غير المنفي يحمل (ال) لة المدح، دل عليها النفي بـ، ويبدو لي أن المجاز هنا له دال

 .داللة الذم

ومن المجاز التركيبي المعقد أو المركب، الناشئ من تضافر عالقتي اإلسناد والمفعولية ما ورد في      

، َوأَي قََظ َوأَْ يَا لَيْلَ َ دَّ ِمئ َزَرهُ ، إذا دَخَل العَش ُر، شَ  -ملسو هيلع هللا ىلص -كاَن النبيُّ :" حديث عائشة رضي هللا عنها قالت

لَهُ  "أَه 
(1)

. 

َيا لَي لَهُ:" فالمجاز في قولها      من جهة عالقة اإلسناد، أي إسناد اإلحياء إلى : ، من جهتين، إحداهما"َوأَح 

ا أسند إليه، ومن هنا ينشأ المجاز ، وفعل اإلحياء يتنافر دالليا مع المخلوق إذ-ملسو هيلع هللا ىلص -الضمير العائد إلى النبي

يَاء إَِلى " من جهة عالقة المفعولية، أي إيقاع فعل اإلحياء على الليل، فنسبَة: من هذه الجهة، واألخرى ح  ِ اإل 

ت ".اللَّي ل مَجاز، فَإِذا سهر فِيِه للطاعة فََكأَنَّهُ أَحيَاء، أِلَن الن وم أَُخو ال َمو 
(4)

 

المعقد أو المركب كذلك، الناشئ من تضافر عالقتي اإلسناد والمفعولية ما ورد  ومن المجاز التركيبي     

َ َعزَّ َوَجلَّ :" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي -الذي سبق -رضي هللا عنه -في حديث ما ورد في حديث أبي هريرة إِنَّ َّللاَّ

                                 
 .، وذكر المحققون أنه صحيح اإلسناد(6 517)، ورقم الحديث 100/ 6 مسند اإلمام أحمد بن حنبل،   -5

م الحديث ، ورق 1 /  م،  00 عبد العلي عبد الحميد حامد، الطبعة األولى، مكتبة الرشد، الرياض، .شعب اإليمان بتحقيق د: البيهقي  - 

(5116 .) 

 .  1/ 6الفائق في غريب الحديث بتحقيق علي دمحم البجاوي ودمحم أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، : انظر الزمخشري   - 

 . 65، 60م، ص 7  5المجازات النبوية بتحقيق محمود مصطفى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، : انظر الشريف الرضي  -6

 (.11 )، ورقم الحديث  111/ 5ختصر صحيح اإلمام البخاري م  -1

 .  5/  55انظر عمدة القاري ،   -4
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َم ال ِقيَاَمةِ  ُت فَلَم  : يَقُوُل َيو  َعالَِميَن؟ قَاَل أََما َيا اب َن آدََم َمِرض  ِ َكي َف أَعُودَُك َوأَن َت َربُّ ال  تَعُد نِي، قَاَل يَا َرب 

َت أَنََّك لَو  عُد تَهُ لََوَجد تَنِي ِعن دَهُ  َت أَنَّ َعب ِدي فاَُلنًا َمِرَض فَلَم  تَعُد هُ، أََما َعِلم  ََ يَا اب َن آدََم . َعِلم  َ فَلَم   اْستَْطعَْمت

نِي، قَ  ِعم  َت أَنَّهُ اس تَط عََمَك َعب ِدي فاَُلٌن فَ تُط  ِعُمَك َوأَن َت َربُّ ال عَالَِميَن؟ قَاَل أََما َعِلم  ِ َوَكي َف أُط  لَم  اَل يَا َرب 

تَهُ لََوَجد َت ذَِلَك ِعن ِدي، يَا اب َن آدََم،  َت أَنََّك لَو  أَط عَم  هُ، أََما َعِلم  ِعم  ََ تُط  َ ِ َكي َف فَلَم  تَس قِ  اْستَْسقَْيت نِي، قَاَل يَا َرب 

ِقِه، أََما إِنََّك لَو  َسقَي تَهُ َوجَ  َقاَك َعب ِدي فاَُلٌن فَلَم  تَس  تَس  ِقيَك َوأَن َت َربُّ ال عَالَِميَن؟ قَاَل اس  "د َت ذَِلَك ِعن ِديأَس 
(5)

. 

َقي تُكَ ) فالمجاز التركيبي هنا في الفعلين      تَس  تَُك، اس  من جهة عالقتي اإلسناد والمفعولية؛  ناشئ( اس تَط عَم 

إلى ( استسقى) و( استطعم) فالمولى جل وعال متنزه عن طلب الطعام وعن طلب السقيا، فإسناد الفعلين

الضمير العائد إليه سبحانه إسناد مجازي، وإذا كان هللا تعالى متنزه عن هذين الفعلين من األساس فإن 

ي هذه الحالة التي دلت عليها هذه الجملة ، وال يمكننا أن نقول هنا إن اتجاه الطلب إلى ابن آدم محال كذلك ف

المجاز من جهة الفاعلية أو اإلسناد فقط ألنه يمكن أن يُستطعم ابن آدم ، وذلك بالنظر إلى رتبة الجملة 

يتعدى  فإذا كان الفعل متعديا، ووقع المجاز في عالقة اإلسناد فإن المجاز( مفعول به+ فاعل+ فعل) الفعلية

إلى عالقة المفعولية، وهذا الحكم يختلف عما لو كان المجاز ناشئا من عالقة المفعولية، فبالنظر إلى رتبة 

الجملة الفعلية يمكن أن يستقل المجاز التركيبي الناشئ من عالقة المفعولية، وال يلزم أن يتبعه مجاز في 

 .عالقة اإلسناد

مركب كذلك، الناشئ من تضافر عالقتي اإلسناد والمفعولية ما ورد ومن المجاز التركيبي المعقد أو ال     

نَْينِّ اتَّقُوا :" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي -رضي هللا عنه -في حديث أبي هريرة عِّ ِعنَاِن يَا َرُسوَل : ، قَالُوا"الال  َوَما الالَّ

"فِي ِظل ِِهم  الَِّذي يَتََخلَّى فِي َطِريِق النَّاِس أَو  :" هللاِ، قَالَ 
( )

. 

الَِّذي  -5) وهو رافع لضمير المثنى الذي يفسره ما بعده ( أل) اسم فاعل مقترن بـ( الالعنان) فـ     

يَتََخلَّى
( )

اتقوا الالعنين : ) ، ومفعوله محذوف مفهوم من السياق والتقدير(أَو  فِي ِظل ِِهم   - فِي َطِريِق النَّاِس  

ي هنا مركب من جهتي عالقة اإلسناد وعالقة المفعولية؛ هذان األمران ليسا هما ، والمجاز التركيب(فاعلهما

نَدَ اللَّع َن إلَي ِهَما َعلَى َطِريِق ال َمَجاِز " الالعنين في الحقيقة وإنما هما سبب في اللعن ا َصاَرا َسبَبًا أَس  فَلَمَّ

 ِ "ال عَق ِلي 
(6)

( لذي هو هنا اسم فاعل عامل عمل فعله المتعديا) وإذا دخل المجاز عالقة اإلسناد في المتعدي 

فإن المجاز يتعدى إلى عالقة المفعولية، وتوجيه ذلك هنا أن هذين الفعلين ليسا اللذين يلعنان فاعلهما على 

الحقيقة، بل هما سبب في وقوع اللعن عليه، وهذا المجاز مع ما فيه من إيجاز، يؤدي معنى التوكيد 

 .غة في التحذير من ذلك الفعلوالتقوية للمعنى والمبال

 عالقة النع   –ثالثا 

                                 
 (.5641)، ورقم الحديث  11 /  مختصر صحيح مسلم،   -5

 ( . 111)، ورقم الحديث   66/ 56مسند اإلمام أحمد   - 

 . 46/ انظر البدر التمام شرح بلوغ المرام . المقصود هنا قضاء الحاجة   - 

 . 5/55،    5نيل األوطار بتحقيق عصام الدين الصبابطي، الطبعة األولى، دار الحديث، القاهرة : انظر الشوكاني  -6
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من خالل حديثهم عن األغراض التي يرد لها النعت، فذكروا أنه  تحدث النحويون عن دالالت النعت     

يفيد التوضيح في المعارف أو التخصيص في النكرات أو المدح والثناء أو الذم والتحقير أو التوكيد أو 

المقابلة أو المبالغة فيما تضمنه لفظ الموصوف أو تتميم الفائدة األساسية مع الخبر الترحم أو التفصيل أو 

إذا لم تتم بالخبر
(5)

أو غير ذلك 
( )

. 

وحين يحدث تجوز أو كسر لقوانين االختيار بين الصفة وموصوفها ينشأ حينئذ المجاز التركيبي القائم      

بسيطا قائما على عالقة النحو وحدها، ومنه ما يكون على عالقة النعت، ومنه ما يكون مجازا تركيبيا 

 .مركبا قائما على عالقة النعت وقد تضافرت معها عالقة أخرى

إِنََّها َستَأ تِي َعلَى النَّاِس :" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي -رضي هللا عنه -فمن ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة     

اَعة   نَوَن َخد  َِميُن،  ، يَُصدَّقُ سِّ ُن فِيَها األ  تََمُن فِيَها ال َخائُِن، َويَُخوَّ اِدُق، َويُؤ  فِيَها ال َكاِذُب، َويَُكذَُّب فِيَها الصَّ

َوي ِبَضةُ  َوي بَِضةُ ؟ يَا َرسُوَل هللاِ قَالَ : قِيلَ " َويَن ِطُق فِيَها الرُّ ِة :" َوَما الرُّ ِر ال عَامَّ ِفيهُ يَتََكلَُّم فِي أَم  "السَّ
( )

. 

، والمقصود بالسنوات الخداعة التي يهطل المطر فيها "ِسنُوَن َخدَّاَعةٌ :" المجاز التركيبي هنا في قوله     

فجعل ذلك غدرا منها وخديعة، وقيل الخداعة " فيطمع الناس في الخصب ثم ال يكون األمر على ما أملوا

"القليلة المطر، من خدع الريق إذا جف
(6)

نا بسيط ناشئ من عالقة النعت وحدها، إذ ، والمجاز التركيبي ه

 -حدث ترخص في قوانين االختيار بين المفردات فُوصفت السنون بالخديعة، ويبدو أن المجاز هنا يحمل

 .داللة الذم أيضا -إلى جانب داللة التوضيح

ِرو اب ِن ال عَاِص  ومن المجاز التركيبي القائم على عالقة النعت وحدها ما ورد في حديث َعب ِد هللاِ ب نِ       َعم 

أُ، فَقَالَ  -َصلَّى هللاُ َعلَي ِه َوَسلَّمَ  -رضي هللا عنهما أَنَّ النَّبِيَّ  " َما َهذَا السََّرُف يَا َسع دُ؟ :" َمرَّ بِسَع ٍد َوهَُو يَتََوضَّ

، َوإِن  كُن َت َعلَى : " أَفِي ال ُوُضوِء َسَرٌف ؟ قَالَ : قَالَ  "نَْهرع َجارع نَعَم 
(1)

. 

( جار) ، وهو مجاز ناشئ من عالقة النعت بين الصفة" نهر جار:" فالمجاز التركيبي هنا في قوله     

إضافة  –، إذ إن الذي يوصف بالجريان هو الماء وليس النهر ذاته، وداللة المجاز هنا( نهر) والموصوف

( صفة اإلسراف)الصفة المبالغة في النهي عن اإلسراف، وتأكيد أن هذه  -إلى تخصيص المنعوت النكرة

تدخل الماء
(4)

 . 

 -رضي هللا عنهما –ومن المجاز التركيبي القائم على عالقة النعت وحدها ما ورد في حديث ابن عمر     

                                 
ٌم عَادُونَ :" وذلك كقوله تعالى  -5 ة عشرة، دار المعارف، القاهرة ، انظر عباس حسن، النحو الوافي، الطبعة الخامس 544، الشعراء " بَل  أَن تُم  قَو 

 /660  . 

والنحو الوافي .  1  -   /  م، 005 شرح المفصل بتحقيق إميل بديع يعقوب، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، : انظر ابن يعيش  - 

  /6 7 – 660 . 

 (. 5 7)، ورقم الحديث 5  /  5مسند اإلمام أحمد بن حنبل   - 

م،  4 5مكتبة اإلسالمية، محمود الطناحي، الطبعة األولى، ال.بتحقيق طاهر الزاوي ود النهاية في غريب الحديث واألثر: انظر ابن األثير  -6

 .  6والمجازات النبوية ص . 11/  والفائق في غريب الحديث . 56/ 

 .وإسناده ضعيف كما ذكر المحققون(. 7041)، ورقم الحديث 7 4/ 55مسند اإلمام أحمد بن حنبل   -1

م، 7  5عبد الحميد هنداوي، الطبعة األولى، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، . حقائق السنن بتحقيق دالكاشف عن : انظر الطيبي  -4

 /104 . 
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يَرةع أََمَر ُمَناِديَهُ فِي " -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي "َصلُّوا فِي ِرَحاِلكُم: ذَاِت ِريحٍ وبَرٍد فِي َسفَرٍ  لَْيلَةع َمطِّ
(5)

. 

، وهو مجاز تركيبي بسيط ناشئ من عالقة النعت، حيث وصف "ليلٍة َمِطي َرةٍ :" فالمجاز هنا في قوله     

أي وقع ) ، ووجه المجاز هنا أن الليلة ظرف للمطر(فعيلة بمعنى فاعلة) الليلة بأنها مطيرة بمعنى ماطرة

اِزي   -ه111ت  –وليست هي التي أمطرت، ونقل العيني( المطر فيها أَن ال مَجاز  -ه404ت  -عن اإِلَمام الرَّ

، وأن ال َمِطيَرة هنا ال يجوز أن تكون بَِمع نى الممطور فِيَها؛ أِلَن عَل بَِمع نى( فعيلة) هنا عقِلي  ) إِنََّما تج 

َها تَاء التَّأ نِيث، َوعند ، فَلذَِلك دَخل(وهو اللَّي لَة) إِذا لم يذكر موصوفها َمعَها، َوهُنَا  ذُكر موصوفها( مفعولة

عدم ذَِلك اَل تدخل فِيَها تَاء التَّأ نِيث، فيقال حينئذ مطير
( )

باإلضافة إلى داللة  –، ويبدو أن المجاز هنا يحمل

 .داللة المبالغة أيضا، وهللا أعلم –اإليجاز والتخصيص باعتبار الموصوف نكرة

ة النعت متضافرة مع عالقة أخرى ما ورد في حديث ومن المجاز التركيبي المركب الناشئ من عالق     

"ونُحبُّه جبَل  يحبُّناأُُحدٌ :" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -سهل رضي هللا عنه أن النبي
( )

. 

فالنعت هنا جملة فعلية ، وفيها فعل مسند إلى ضمير يعود على الموصوف، ومن هنا تنشأ جهة فرعية      

اد فعل المحبة إلى ضمير يعود إلى الجبل، أما الجهة الرئيسة فيه فهي لهذا المجاز التركيبي، وهي إسن

، (وهم األنصار) وصف الجبل بهذه الجملة، فالجبل جماد، ووصفه بأنه يحب مجاز، والمعنى يحبنا أهله

تشريف هذا الموضع تشريفا يلحق أهله أيضا، كما أن النعت يتمم  -إضافة إلى اإليجاز –والفائدة الداللية

 .أحد جبل، وسكت، لظل الخبر مفتقرا إلى ما يتمم الفائدة معه: ئدة األساسية من الخبر، إذ لو قالالفا

على الحقيقة، ويرى أنه ال مانع من أن يخلق هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -هذا ويحمل بعض شراح الحديث محبة الجبل له     

إني ألعرف حجًرا سلَّم عليَّ قبل :" كانت األحجار تسل ِم عليه، وقالإذ  -ملسو هيلع هللا ىلص -فيه إدراًكا يحب به رسول هللا

"أن أبعث
(6)

 .، وهللا أعلم

ومن المجاز التركيبي المركب الناشئ من عالقة النعت متضافرة مع عالقة أخرى ما ورد في حديث      

ِسٌك ِعنَاَن فََرِسِه في ِمن  َخي ِر مَ :" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي -رضي هللا عنه -أبي هريرة ، َرُجٌل ُمم  عَاِش النَّاِس لُهم 

َت َمَظانَّهُ يََطيَر َعل  َمتْنِّ ِّ َسبِيِل هللاِ،  َعةً َطاَر َعلي ِه، يَب تَِغى القَت َل َوالَمو  ..."، كُلََّما َسِمَع َهي عَةً أَو  فَز 
(1)

. 

ية، وهذا يعني أن المجاز التركيبي مركب من جهتين، جملة فعل" يََطيُر َعلى َمت نِهِ :" فالنعت هنا في قوله     

جهة إسناد الفعل في جملة النعت إلى ضمير المنعوت، وهي جهة فرعية، وجهة وصف المنعوت بجملة 

النعت وهي جهة أصلية تنتج مجازا تركيبيا أساسه عالقة النعت النحوية التي اط رح فيها قوانين االختيار 

                                 
ار بتحقيق محفوظ الرحمن زين هللا وآخرين، الطبعة األولى، مطبعة العلوم والحكم،: البزار  -5 ،  51/ 5م، 11 5المدينة المنورة  البحر الزخ 

 .(6 11)ورقم الحديث 

 . 566/  1انظر عمدة القاري   - 

 ( .66 )، ورقم الحديث  1 /  5مختصر صحيح اإلمام البخاري   - 

 .  5/65، 055 دمحم إسحاق، الطبعة األولى، مكتبة دار السالم، الرياض، .التنوير شرح الجامع الصغير بتحقيق د: انظر األمير الصنعاني  -6

 (. 511)، ورقم الحديث 55 /  4إكمال المعلم بفوائد مسلم   -1
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يسارع ويبادر إلى الجهاد، والنعت بين المفردات، والمعنى أنه
(5)

هنا يحمل داللة المدح إضافة إلى  

 .التخصيص

 عالقة اإلضافة  –رابعا 

يقس م النحويون اإلضافة إلى إضافة معنوية محضة وإضافة لفظية غير محضة، أما كون اللفظية غير      

وين أو نون المثنى أو نون محضة فألنها على نية االنفصال، فلها غرض لفظي هو التخفيف بحذف التن

 .جمع المذكر السالم

وأما كون اإلضافة األخرى معنوية ومحضة، فألنها خالصة من تقدير االنفصال، وألن المضاف      

يكتسب من المضاف إليه التعريف إن كان المضاف إليه معرفة، والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة 

إذا كان المضاف ظرف ( في) معنى: ا أنها تأتي على ثالثة معانأو من األسماء المتوغلة في اإلبهام، كم

إذا كان المضاف بعض المضاف إليه، أو كان المضاف إليه جنسا ( من) زمان أو مكان للمضاف، ومعنى

.للداللة على االختصاص أو الملك( الالم) للمضاف، ومعنى
( )

    

كسر أو تجوز في قوانين االختيار بين المضاف  وينشأ المجاز التركيبي من عالقة اإلضافة حين يحدث     

ِرو ب ِن ال عَاِص رضي هللا عنهما أن النبي صلى  -والمضاف إليه، ومن ذلك ما ورد في حديث َعب ِد هللاِ ب ِن عَم 

َحُموا، َواغ ِفُروا يَغ ِفِر هللاُ لَكُم  ، وَ :" قال َوهَُو َعلَى ال ِمن بَرِ   -هللا عليه وسلم َحُموا تُر  َْقَماعِّ الْقَْو ِّ ي ٌل ار  ، َوي ٌل ِلِّ

وَن َعلَى َما فَعَلُوا َوهُم  يَع لَُموَن  يَن الَِّذيَن يُِصرُّ "ِلل ُمِصر ِ
( )

. 

فعالقة اإلضافة هنا التي نتجت عن إضافة األقماع إلى القول نشأ منها مجاز تركيبي، واإلضافة هنا      

أن هؤالء المذمومين اختصوا بأنهم أقماع لألقوال، فكما معنوية على معنى الالم التي تفيد االختصاص، فك

أن السوائل تدخل من أعلى القمع وتخرج من أسفله وال يبقى فيه شيء منها، فكذلك الذين يَس تِمعون 

الموعظة وال يَعُونها وال يَع ملون بها فكأن الموعظة قد دخلت من أذن أحدهم وخرجت من األخرى، تمر 

تيازاً  َمجازاً كما" بآذانهم يَُمر  الشَّراب في األق ماع اج 
(6)

أن المقصود  –ه604ت –، ويرى الشريف الرضي

بالمجاز هنا الذين يكثرون استماع األقوال واختالف الكالم، فيكون ذلك ثالما في دينهم وقادحا في يقينهم، 

" المصرين"  -ملسو هيلع هللا ىلص -لهويرى أن التأويل األول وإن كان سائغا فإن تأويله هو أشبه بظاهر الكالم، ويكون قو

أصرَّ الفرُس أذنيه إذا : تماما لهذا المعنى ومبالغة في وصف المذمومين بكثرة استماع األقوال، من قولهم

نصبهما للتوجس، ويذكر أنه ال يعلم أن أحدا سبقه إلى هذا التأويل
(1)

، على أية حال فإن التأويل الذي ذكره 

ين:" اية التي ذكرها للحديث، هي تنتهي عند قولهالشريف الرضي يناسب الرو ، وأما الرواية "ويل للمصر 

                                 
 ( .ممسك عنان فرسه) قد تخصص بجملة( رجل) أن تكون حاال أيضا، ألن المنعوت النكرة( يطير على متنه)يجوز في جملة   -5

 055 ، ، مصرفي قواعد النحو العربي، مكتبة زرقاء اليمامة: دمحم عبد التواب مفتاح .صالح بكر ود. ، ود7 5،  4 5/  انظر شرح المفصل   - 

 .  1  –   ، ص 

 .وإسناده حسن كما ذكر محققو المسند( . 4165)، ورقم الحديث   /  55مسند اإلمام أحمد بن حنبل   - 

 . 571/ 6انظر النهاية في غريب الحديث واألثر   -6

 .   انظر المجازات النبوية ص   -1
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وَن َعلَى َما فَعَلُوا َوهُم  يَع لَُمونَ :" التي بين أيدينا فلها تتمة هي ، وهذه التتمة تقدح فيما ذهب إليه "الَِّذيَن يُِصرُّ

 . الشريف الرضي

المجاز هنا حمل داللة المبالغة في وصف هؤالء وإذا كانت اإلضافة هنا على معنى الالم، فإن      

المذمومين بكثر استماع األقوال
(5)

. 

مر  : ومن المجاز التركيبي الناشئ من عالقة اإلضافة ما ورد في حديث جابر رضي هللا عنه قال     

ِر، قَالَ  -ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا َ :" بِال ِحج  يَاِت، َوقَد  سَأ أَلُوا اآل  دُُر اَل تَس  ِ، َوتَص  ُم َصاِلحٍ، فََكانَت  تَِردُ ِمن  َهذَا ال فَج  لََها قَو 

ًما، َويَش َربُوَن لَبَنَ َرُب َماَءهُم  يَو  ، فَعَقَُروَها، َوَكانَت  تَش  ِر َرب ِِهم  ا عَن  أَم  ِ، فَعَتَو  ًما، فَعَقَُروَها، ِمن  َهذَا ال فَج  َها َيو 

َمدَ  َت  فَأََخذَت ُهم  َصي َحةٌ أَه  يمِّ الس َماءِّ هللاُ َمن  تَح  ، إِالَّ َرُجاًل َواِحدًا َكاَن فِي َحَرِم هللاِ  أَدِّ َمن  هَُو يَا : ، قِيلَ "ِمن ُهم 

َمهُ :" َرسُوَل هللاِ؟ قَالَ  ا َخَرَج ِمَن ال َحَرِم أََصابَهُ َما أََصاَب قَو  "هَُو أَبُو ِرَغاٍل، فَلَمَّ
( )

. 

، وهو ناشئ من عالقة اإلضافة بين المضاف " أَِديِم السََّماءِ :" ي قولهفالمجاز التركيبي هنا ف     

والمضاف إليه، فاألديم هو الجلد أيا كان شكله أو نوعه
( )

، وقد أضافه إلى السماء فجعل لها أديما، 

 .والمقصود ما ظهر منها لألبصار، واإلضافة هنا على معنى الالم، وتفيد الملك المجازي

التركيبي كذلك الناشئ من عالقة اإلضافة ما ورد في حديث معاذ رضي هللا عنه أن  ومن المجاز     

، أَو  قَالَ :" قال له  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي َك يَا ُمعَاذُ، َوَهل  يَكُبُّ النَّاَس فِي النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهم  ، : ثَِكلَت َك أُمُّ َعلَى َمنَاِخِرِهم 

مْ َ َصائَِّد أَْلسِّ إِالَّ  "نَتِّهِّ
(6)

. 

إلى ( وهي الزرع المحصود) حيث أضاف الحصائد" َحَصائِدُ أَل ِسنَتِِهم  :" فالمجاز التركيبي هنا في قوله     

، فجعل ما يتحدث به اإلنسان من سوء، غيبة أو نميمة أو شتم أو قذف هو حصاد سيئ للسانه، ومن اللسان

كالزارع الذي يزرع ثم يجد ثمره مرا أو موبوءاثم جعلها سببا لإللقاء في النار والعياذ باهلل، 
(1)

وتحتمل  ،

 .أيضا بمعنى الجنس أو النوع( من) اإلضافة هنا معنى الالم بداللة االختصاص، وقد تحتمل معنى

 (عطف النسق) عالقة العطف -خامسا

معطوف عليه اختلف النحويون في العامل في المعطوف، فسيبويه يرى أن العامل فيه هو العامل في ال     

ك بينهما حرف العطف، ويرى آخرون أن حرف العطف هو العامل، ويرى ابن جني أن العامل في  وشر 

المعطوف هو الفعل المقدر بعد حرف العطف
(4)

وأتفُق  –رأي سيبويه -ه 46ت  -، وقد رجح ابن يعيش

، وإعماله يؤذن لضرب من اإليجاز واالختصار" ألن حذف العامل مع المعطوف إنما كان –معه في ذلك

                                 
 .   السابق ص   -5

 .حديث قوي وإسناده على شرط مسلم: قال محققو المسند(. 56540)لحديث ، ورقم ا 44/    مسند اإلمام أحمد بن حنبل   - 

 . 504والمجازات النبوية ص .  1/   5انظر لسان العرب   - 

 .صحيح بطرقه وشواهده: ، قال محققو المسند(054  )، ورقم الحديث  61 / 4 مسند اإلمام أحمد   -6

 .  5انظر المجازات النبوية ص   -1

 . 6/  1لمفصل انظر شرح ا  -4
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"بإرادته، وذلك نقض للغرض من حذفه
(5)

. 

والقول برأي سيبويه يترتب عليه اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه بواسطة عالقة العطف، في      

المعنى الذي دلت عليه العالقة القائمة، بين المعطوف عليه وعامله، سواء أكان فيها مجاز أم خلت منه، 

ِمِن :" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي -رضي هللا عنه -يث أبي هريرةومن ذلك ما ورد في حد ُن ال ُمؤ  َوَجن ةَ الدُّن يَا ِسج 

"اْلَكافِّرِّ 
( )

. 

فمعنى الحديث أن المؤمن يكبح جماح نفسه ويقصر نفسه عن ملذاتها وشهواتها المحرمة، ويلجم هواه      

كحال السجين الممنوع من بعض رغباته وملذاته، وأما الكافر  بلجام الخشية والمراقبة فحاله في هذه الدنيا

فإنه بخالف ذلك، فال لجام من شرع يلجمه وال حدود من إيمان تحده
( )

. 

وجنة :) ، والواو العاطفة في قوله(سجن المؤمن) والخبر( الدنيا) وثمة مجاز إسنادي بين المبتدأ     

هو ( الدنيا) عالقة اإلسنادية، بمعنى أننا إذا قلنا إن المبتدأقد شرك ت المركب اإلضافي في تلك ال( الكافر

بواسطة حرف العطف، ( جنة الكافر) فإنه كذلك هو العامل في المعطوف( سجن المؤمن) العامل في الخبر

هذا على المستوى النحوي التركيبي، وأما على المستوى الداللي فإن معنى المجاز التركيبي الذي نشأ 

:) كما لو قلنا( جنة الكافر) حكم على الدنيا بأنها سجن للمؤمن، انسحب كذلك على المعطوفبسبب إسناد ال

 (.  الدنيا جنة الكافر

أن  -رضي هللا عنه -ومن المجاز التركيبي الناشئ من عالقة العطف ما ورد في حديث أبي الدرداء     

َء :" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي ي ُحبَُّك الشَّي  مُّ يَْعمِّ " َويَصِّ
(6)

. 

والمعنى هنا أن اإلنسان أذا أحب شيئا غض طرفه عن عيوبه كأنه ال يراها، وأغلق أذنيه عن سماع      

اللوم والعتاب فيه
(1)

عالقة إسناد، إذ أسندت جملة الخبر إلى ( يعمي) والجملة الخبرية( حبك) ، وبين المبتدأ

) انسحب حكم هذا المجاز  على الجملة المعطوفة إلى المبتدأ ، وهذا اإلسناد نشأ عنه مجاز تركيبي، ثم

بواسطة حرف العطف، فأسهمت عالقة العطف كذلك في تشك ل المجاز بين المبتدأ والجملة ( ويصم

 .  المعطوفة

الذي  -رضي هللا عنه -ومن المجاز التركيبي الناشئ من عالقة العطف ما ورد في حديث أبي هريرة      

َب إليَّ َعب دي بِشيٍء : إنَّ هللاَ قال:" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي -سبق ِب، وما تقر ِ َمن  عادَى لي وليًّا فقد  آذَن تُهُ بالَحر 

بَب تُهُ، كُن تُ  ُب إليَّ بالنَّوافِِل حتَّى أُحبَّه، فَإذَا أَح  ا اف ترضُت علي ه، وما يزاُل َعب دي يَتََقرَّ عَهُ الَّذي  أحبَّ إليَّ ِممَّ َسم 

َمُع بِِه، يَ  ْجلَ َ الَّتي يَب ِطُش بَِها، ويََدهَ الَّذي يب ِصُر بِِه،  وبََصَرهَ س  شي بَِها ورِّ ..."التي يَم 
(4)

. 

                                 
 . 6/  1السابق    -5

 (. 07 )، ورقم الحديث   11/   مختصر صحيح مسلم   - 

 .16انظر المجازات النبوية ص   - 

 .، وهو صحيح موقوفا، وإسناده ضعيف كما ذكر محققو المسند( 6 54 )، ورقم الحديث 6 / 4 مسند اإلمام أحمد بن حنبل   -6

 .1 5انظر المجازات النبوية ص    -1

، ورقم الحديث  514/ 6م ،  00 مختصر صحيح اإلمام البخاري ، الطبعة األولى، مكتبة المعارف ، الرياض،: دمحم ناصر الدين األلباني  -4
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ضمير ) فقد سبق الحديث عن المجاز التركيبي الذي نشأ من عالقة اإلسناد المنسوخة بين اسم كان     

لَهُ التي وَبَصَرهُ :) وخبرها، وأضيف هنا أن المعطوفات( المتكلم الَّذي يب ِصُر بِِه، ويَدَهُ الَّتي يَب ِطُش بَِها، وِرج 

شي بَِها دخلت في حكم ذلك المجاز التركيبي القائم على عالقة اإلسناد باسطة حروف العطف التي ( يَم 

 .شركت في الحكم ومن ثم في تلك العالقة المجازية

ن يكون ثمة مجاز بين المعطوف عليه وعامله، بل وقد ينشأ المجاز التركيبي من عالقة العطف دون أ     

ينشأ المجاز من ذلك التنافر الداللي بين المعطوف وعامل المعطوف عليه، ومن ثم يترتب على ذلك تجوز 

في قوانين االختيار فتشك ٌل للمجاز، ومن ذلك ما ورد في حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن 

لَهُ َوَمالَهُ :" قَالَ  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي ِر، فََكأَنََّما ُوِتَر أَه  "َمن  فَاتَت هُ َصاَلةُ ال عَص 
(5)

. 

فجملة جواب الشرط تشبيهية، وليس ثمة مجاز في إيقاع الوتر على األهل؛ إذ األصل فيه أن يطلق      

على الظلم في الدماء
( )

تُوُر الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه  والَمو 
( )

على ( المال) ما عطف، لكن عند

( وهو الفعل وتر) أنتجت عالقة العطف هنا مجازا تركيبيا، ألن العامل في المعطوف( األهل) المفعول به

( وتر) بواسطة حرف العطف ال يقع على المال، ولذلك صرح في معجم تاج العروس بأن استعمال الفعل

في المال والحق بمعنى نقص، من المجاز
(6)

. 

 (الظرف والجار والمجرور) تعلقعالقة ال -سادسا

الظرف والجار والمجرور من مقيدات الجملة، وال بد لهما من متعلق، وهذا المتعلق هو الذي يقيده      

الظرف أو الجار والمجرور، فإذا حدث تجوز في قوانين االختيار من خالل داللة الظرف أو المركب 

قة التعلق، ومن ذلك ما ورد في الحديث الذي سبق الجري نشأ المجاز التركيبي القائم على أساس عال

ِقيَاَمةِ :" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي -رضي هللا عنه -والذي رواه أبو هريرة َم ال  َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل يَو  َيا اب َن آدََم : إِنَّ َّللاَّ

ِ َكي َف أَعُودَُك َوأَن   ُت فَلَم  تَعُد نِي، قَاَل يَا َرب  َت أَنَّ َعب ِدي فاَُلنًا َمِرَض فَلَم  َمِرض  َت َربُّ ال عَالَِميَن؟ قَاَل أََما َعِلم 

َت أَنََّك لَو  عُد تَهُ  ْنَدهَ تَعُد هُ، أََما َعِلم  "...لََوَجْدتَنِّي عِّ
(1)

. 

 والموجود هنا هو هللا( الذي يعود إلى ابن آدم) الفعل فيها مسند إلى ضمير المخاطب( لوجدتني) فجملة     

﴿ :تعالى، ولست أرى مجازا حتى اآلن في الجملة، فيمكن أن يجد العبد ربه غفورا رحيما كما قال تعالى

تَ  ِ َولَو  أَنَُّهم  إِذ  َظلَُموا أَن فَُسُهم  َجاُءوَك فَاس  َسل نَا ِمن  َرسُوٍل إِالَّ ِليَُطاَع بِإِذ ِن َّللاَّ تَغ فََر لَهُ َوَما أَر  َ َواس  ُم غ فَُروا َّللاَّ

سُوُل  يًماالرَّ ابًا َر ِّ َ تَو  ﴾لََوَجَدوا َّللا 
(4)

) ، لكن المجاز التركيبي هنا نشأ من عالقة التعلق من خالل الظرف

الذي أضيف إلى ضمير المريض، ومعنى ذلك أن المجاز التركيبي هنا مركب تضافر في إنتاجه ( عنده

                                                                                               
( 6  .) 

 .، وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما ذكر محققو المسند(1710)، ورقم الحديث  17/ 50مسند اإلمام أحمد بن حنبل   -5

 . 0 /  فتح الباري انظر   - 

 .  7 /  1انظر لسان العرب   - 

 .7  / 56م،  76 5تاج العروس من جواهر القاموس بتحقيق عبد العليم الطحاوي، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت ،: انظر الزبيدي   -6

 (.5641)، ورقم الحديث  11 /  مختصر صحيح مسلم،   -1

 46: النساء - 4
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م والتشريف لعيادة المريض، وفيه عزاء عالقتا التعلق واإلضافة، وهذا المجاز يحمل داللة التعظي

 .للمريض وتطييب له من جانب آخر

رضي  -ومن المجاز التركيبي الناشئ من عالقة التعلق للجار والمجرور ما جاء في حديث أبي هريرة    

ِسٌك :" قال -ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي -هللا عنه ، َرُجٌل ُمم  يََطيَر َعل  ِعنَاَن فََرِسِه في َسبِيِل هللاِ، ِمن  َخي ِر َمَعاِش النَّاِس لُهم 

َعةً َمتْنِّ ِّ  َت َمَظانَّهُ َطاَر َعلْي ِّ ، كُلََّما َسِمَع َهي عَةً أَو  فَز  ..."، يَب تَِغى القَت َل َوالَمو 
(5)

   . 

ضيف هنا قد تضافرت فيه عالقتا النعت واإلسناد، وأ" يََطيُر َعلى َمت نِِه :" سبق أن المجاز في قوله     

؛ إذ جعل موضع هذا الطيران المجازي فوق متن (َعلى َمت نِهِ ) عالقة التعلق التي دل عليها الجار والمجرور

َعةً :" الفرس، وقد تكرر تضافر عالقتي اإلسناد والتعلق في قوله ، إذ "َطاَر َعلْي ِّ كُلََّما َسِمَع َهي عَةً أَو  فَز 

 .لى الرجل، وجعل موضع الطيران فوق الفرسإلى الضمير العائد إ( طار) أسند الفعل

ومن المجاز التركيبي الناشئ من عالقة التعلق للجار والمجرور ما جاء في حديث عائشة رضي هللا      

ٍم :" عنها على لسان أم زرع ، َوَمألَ ِمن  َشح  عٍ؟ أَنَاَس ِمن  ُحِلى ٍ أُذُنَي  عٍ، فََما أَبُو َزر  ِجي أَبُو َزر  َزو 

"َعُضدَيَّ 
( )

. 

مسند إلى ضمير أبي زرع، وليس ثمة مجاز في ذلك، فالمجاز التركيبي يبدأ من عالقة ( مأل) فالفعل    

، ومع وجود المجاز التركيبي هنا فإنه مجاز مبهم، ما نوع الملء؟ مأله ماذا؟ (مأل عضديَّ ) المفعولية

َض عُيُونًا﴾:له تعالىفي قو( عُيُونًا) واإلبهام هنا يشبه اإلبهام الذي ارتفع بالتمييز َر  نَا األ  ر  ﴿ َوفَجَّ
( )

، فجاء 

م) المركب الجري ليزيل إبهام المجاز، والمعنى أن ما أفاضه عليها من خير وراحة قد أدى ( من َشح 

لِسَمنها
(6)

، وبذلك تضافرت عالقتا المفعولية والتعلق في إنتاج المجاز التركيبي، ويالحظ أن عالقة التعلق 

 .(من )ـــهو في حقيقة األمر تمييز مجرور ب( شحم )مييز، فالمجرورإلى عالقة التئول ــــهنا ت

 

 

 الخاتمة

أو ابن جني قد مارسوا مباحث المجاز  تبين من خالل الدراسة أن النحويين المتقدمين إلى ما قبل -

 .بعضها ممارسة تطبيقية، قبل استقرار المصطلح 

مفارقة التركيب للمألوف في : حماسة للمجاز التركيبي بأنهدمحم .تبن ت الدراسة المفهوم الذي قدمه د -

ورأت أنه يشمل المجاز  ن االختيار المعروفة بين الكلمات،االستعمال في اللغة غير الفنية بكسر قواني

                                 
 (. 511)، ورقم الحديث  55 /  4معلم بفوائد مسلم إكمال ال  -5

 (.016 )، ورقم الحديث  10 /  مختصر صحيح اإلمام البخاري   - 

  5: القمر -  

 .  5م،  ص    5موجز البالغة، الطبعة األولى، المطبعة التونسية، تونس، : انظر ابن عاشور  -6
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العقلي عند عبد القاهر، وكل مجاز حدث فيه كسر أو ترخص في قوانين االختيار بين المفردات، بإسناد أو 

 .ت أو إضافة أو تعلقمفعولية أو نع

بما أن اإلسناد هو العالقة المحورية في بناء الجملة العربية فقد كان كذلك العالقة الرئيسة في تشكيل  -

 .المجاز التركيبي، ثم تليه العالقات األخرى المفعولية والنعت واإلضافة والعطف والتعلق

لة للمجاز التركيبي بسيطة بأن تقوم - العالقة الواحدة بتشكيل المجاز  قد تأتي العالقات المشك ِ

التركيبي، وقد تتضافر أكثر من عالقة في تشكيل الصورة المجازية فيأتي المجاز مركبا من عالقتين أو 

 .أكثر

، وإلى قام المجاز فيها على أساس عالقة اإلسنادبرز غرض اإليجاز في أكثر الجمل المجازية التي  -

از مثل التوكيد، والتعظيم والتشريف، والمبالغة، ومراعاة جانب هذا الغرض وجدنا دالالت أخرى للمج

 .سياق الموقف

ة المفعولية برزت دالالت التشريف، والمدح أو الذم، في الجمل المجازية القائمة على أساس عالق  -

 .، والمبالغةوالتوكيد

قة تعدى إلى عالرأت الدراسة أنه إذا كان الفعل متعديا، ووقع المجاز في عالقة اإلسناد فإن المجاز ي -

، بمعنى أن المجاز لو كان في األصل قائما على عالقة المفعولية فإنه ال المفعولية غالبا، وال يحدث العكس

 .يرتد ليصبغ عالقة اإلسناد بالصبغة المجازية

في المجاز القائم على عالقة النعت برزت الدالالت التي ذكرها النحويون كالتوضيح والتخصيص  -

 .المبالغة وتتميم الفائدة األساسية للخبروالمدح والذم و

وفي المجاز القائم على عالقة اإلضافة برزت أيضا الدالالت التي ذكرها النحويون لإلضافة،  -

 .ص ومعنى الالم للملك أو االختصاص، ومعنى منالتعريف والتخصي

 : وفي المجاز القائم على عالقة عطف النسق، ُوجدت صورتان للتشريك -

لعطف بتشريك المعطوف مع المعطوف عليه في الداللة المجازية عندما كانت ثمة ا ت عالقةقام - أ

 .ه وعاملهداللة مجازية بين المعطوف علي

قامت بتشكيل الداللة المجازية للمعطوف مع العامل في المعطوف عليه، عندما وجد تنافر كما   - ب

جد ذلك التنافر بين المعطوف عليه داللي في الظاهر بين المعطوف والعامل في المعطوف عليه، وإن لم يو

 .وعامله

، وهذا التقييد قد ينشأ عنه الجري بتقييد المتعلق تقييدا ما وفي عالقة التعلق قام الظرف والمركب -

  . ، أو تحديد جهة الداللة المجازية في الجملةجازية التي لم تكن موجودة من قبلالداللة الم
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 :المقدمة

التحليل اللغوي أن تتجه نحو  إن تشكل الخطاب النصي من أبنية لغوية يخضع دراستي المستندة على     

وبالقراءة والدراسة للخطاب السردي  ،لمنضوية تحت مظلة التحليل اللغويعدد من المستويات المختلفة ا

يتبين أن الكاتب قد استطاع أن يحمل البنية الكبرى الداللة  الساخر والمرسوم بطريقة مقصودة من بنيتين

 .تويات التحليل اللغوي المختلفةمسالتي يريد تحقيقها من خالل االستعانة ب

صوتي يعتمد التحليل اللغوي على عدد من المستويات المختلفة المتآلفة العمل، فهناك المستوى ال     

ت في العمل لكنها تتحد كلها تحت وعلى الرغم من اختالف تلك المستويا ،والصرفي والتركيبي والداللي

  .بند واحد التحليل اللغوي

يرصد الشارع  أن( برما يقابل ريا وسكينة )بـب عمر طاهر في مجموعته الموسومة تالكا حاول     

 -عالم إلى عالم آخر أفضل أو أسوأ الناس من أخذتبعد كل التغيرات السياسية واالجتماعية التي  المصري

لكوميديا بأسلوب ساخر الذع ناقد لكثير من قضايا مجتمعه، متكئا على ا -ب لتلك التغيراترؤية الكات وفق

 .السوداء

المستوى التركيبي  في بناء نصه من خالل تحليل هوتتبعتسعى هذه الدراسة إلى توضيح طريقة الكاتب      

 .(برما يقابل ريا وسكينة )بـمجموعته الموسومة في لكاتب ل

 .آملة من هللا العزيز القدير أن أقدم ورقة بحثية جديرة بمؤتمركم     

 :مع غيره من المصطلحات ةمصطلح السخري تداخل -1
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 ،والنادرة الفكاهةاالستهزاء ووميديا السوداء مع مصطلح يتداخل مصطلح السخرية أو ما يسمى بالك     

  .المعنى اللغوي واالصطالحي عندوف وللتفريق بينها من المختلف والمتشابه فيجب الوق

 ،أسخر سخرا بالتحريك خرت منهس :ويقال ،من سخر: جاء في المعجم اللغوي عن معنى السخرية     

 :وقد جاء عند األعشى قوله ،ومسخرا وسخرا بالضم

 إن أتتنيييييييييييييي لسيييييييييييييان   أ ييييييييييييير ب يييييييييييييا
 

مييييييييين عليييييييييو   ع ييييييييي  منيييييييييه و   يييييييييخر 
 
  

 

، وضحكت منه وضحكت ويقال أيضا سخرت به عند أبو زيد وعند األخفش سخرت منه وسخرت به     

.لسخرية والسخري بضم السين وكسرها، وهزئت منه وهزئت به كل ذلك يقال واالسم ابه
 
  

.﴾ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ﴿:قال تعالى في كتابه العزيز
 
 

، التذليل: والتسخير. بال أجرة، كذلك تسخره كلفه عمال: خريا بكسر السين وسخرة وتسخيراوقولنا س       

يقال أيضا خادمة و ،أي يتسخر في العمل: ، وفالن سخرةإذا أطاعت وطابت لها الريح: وسفن سواخر

يسخر من الناس: وسخرة بفتح الخاء ،يسخر منه :سخرة ورجل سخرة
 
. 

والنقائص  االستهانة والتحقير، والتنبيه على العيوب ":ناحية االصطالحية فعرفت السخريةأما من ال     

 "وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل، وقد يكون باإلشارة واإليماء ،على وجه يضحك منه
 
. 

هزئت منه وهزئت : لالسخرية، تقو: والهزؤ بضم الهاء والزايالهزء : هزأ: أما االستهزاء في اللغة     

ورجل هزءة  ،هزأت وهزأت به أيضا، هزءا ومهزأة عن أبي زيدواستهزأت به وت، به عن األخفش

.يهزأ بالناس: بالتسكين، أي يهزأ به وهزأة بالتحريك
 
 

ومما جاء من  ،من غير أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجلههو ارتياد الهزء  ":االستهزاء اصطالحا     

السخرية؛ وهو حمل األقوال واألفعال على الهزل واللعب ال على الجد : أقوال ابن تيمية االستهزاء هو

ا يخرجها عن د سخروا رجة االعتبار، كما والحقيقة، فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذمًّ

"عين من المؤمنين في الصدقاتو   بالمط  
 
. 

، الذي يبيعها :هة وأجناسها الفواكه، والفاكهانيالفاك: أما الفكاهة لغة فهي من الجذر الثالثي فكه     

 ،و فكه، إذا كان طيب النفس مزاحامصدر فكه الرجل بالكسر فه: والفكاهة بالفتح ،المزاح: والفكاهة بالضم

﴾ونعمة كانوا فيها فاكهين ﴿:شر البطر كقوله تعالىاأل: والفكه أيضا
 
 ،أي أشرين وفاكهين أي ناعمين ،

                                                             
1- http://www.alwarraq.com مرثية أعشى باهلة للمنتشر بن وهب. 

 مادة سخر. م002 القاهرة،: الجوهري، أبي نصر، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار الحديث - 

   سورة الزخرف آية  - 

 .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، مادة سخر  -

 www.dorar.net/enc/akhlaq/2224موقع الدرر السنية، موسوعة األخالق  - 
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربة مادة هزء - 

 www.dorar.net/enc/akhlaq/2224موقع الدرر السنية، موسوعة األخالق  - 

 .  الدخان آية رقم  - 

http://www.alwarraq.com/
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"على أكمة ل  ب  ة، وال ت  م  ال تفكه أ  " :الممازحة، ويقال: ا المفاكهةومنها أيض
1

 ،تندم: وتفكه تعجب، ويقال، 

.﴾فظلتم تفكهون ﴿:قال تعالى
 
 

والهزل،  ،ن المسميات مثل الدعابة، والمزاحعدد مالبعض أن الفكاهة لفظ جامع يندرج تحته  وعد       

والسخرية، والتهكم، واللعب المعنوي، واللعب اللفظي، شرط أن تكون كلها مثيرة للضحك
 
. 

هي الباعث على الضحك من فنون القول وإن اختلف  :عند البعض اصطالحا الفكاهة ومن هنا عرفت     

االسم
 
. 

ن البعض يربطها مع النادرة والملحة، ويمكن تبين ذلك من إفكاهة حيث وتتعدد المسميات المختلفة لل     

"وإن وقع عليها اسم الهزل وأسقطت من عين العقل -أكرمك هللا -وهذه النوادر:" خالل قول الحصري
 

 ،

فربط بين النادرة والفكاهة والملح، فيقال المضحكات والمطايبات والمداعبات كلها تصب في بوتقة واحدة 

زلهي اله
 
. 

من الجذر  :خالل المعنى اللغوي لمعنى التهكمغير أن على القارئ أن يميز بين التهكم والسخرية، فمن      

: قال أبو زيد ،المتكبر: والمستهكم ،إذا اشتد غضبه: هدمت، وتهكم عليهإذا ت: الثالثي هكم تهكمت البئر

 .ني له بصوتغنيته وذلك إذا انبريت تغ: وهكمت غيري تهكميا ،تغنيت: تهكمت

فالتهكم يصرح  ،منها وأشد وقعا على النفس فيعد التهكم أقسى من السخرية، وأمر  : أما اصطالحا     

 .رية التي يكون فيها الكالم مبطناويعلن الفكرة المقصودة بعكس السخ

ن المراد فالسخرية تحتاج إلى عملية تفحص وقراءة متأنية والبحث في البنية العميقة من أجل الكشف ع     

من وراء السخرية لهذا ينظر إلى السخرية وسيلة للوصول للغاية وليست هي الغاية
 
. 

ن اختلفت ويتبين مما سبق أن الجامع المشترك بين تلك المفاهيم المختلفة هو الضحك والهزل وإ     

:" حيث قالفحاجة النفس إلى الترويح عن نفسها ضرورة تحدث عنها الجاحظ  ،القوالب التي توظف فيها

وعقدوا في كل دقيق  ،وتركوا التسمح والتسهيل كل حال، ولو استعمل الناس الدماثة في كل حال والجد في

 ،ولكل حال شكل ،ولكن لكل شيء قدر ؛عليهم والباطل محضا أرد   ،لكان الشر صراحا خيرا لهم ،وجليل

"عهوالتبسم في موضعه كالقطوب في موض ،فالضحك موضعه كالبكاء في موضعه
 
. 

                                                             
ً يعود ضرره )  islamport.com/w/adb/Web/2867/963.htmالعسكري، أبو هالل، جمهرة األمثال، الموسوعة الشاملة   -1 ال تفعل شيئا

 (.وأصله أن يبول الرجل على األكمة، فيرد الريح بوله، فينتضح عليه أو ترده األكمة لصالبتها. عليك

 .  رقم  سورة الواقعة آية - 

 المكتبة الرقمية. 1 ص. م 00 ، (ن.ب)الشين، كمال عبد الباقي، الفكاهة في جمع الجواهر ألبي إسحاق الحصري،  - 

 .   الفكاهة في جمع الجواهر ألبي إسحاق الحصري، ص - 

 .عن القاعدة شذوذا، ونادرة جمعها نوادر ، استعملت لفظة النادرة في البداية مع علماء اللغة والنحو حيث عدوا الخروج1 المرجع السابق، ص - 

 .1 المرجع نفسه ص - 
  10، ص 1زاده، شمسي، األدب الساخر أنواعه وتطوره، دراسات األدب المعاصر، السنة الثالثة، العدد  - 

المكتبة الرقمية، جامعة  ، 2م، ص1221بيروت، : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل -  

 .طيبة
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ربط الجاحظ بين الضحك والهزل والفكاهة وبين التجديد الدائم للنفس على اعتبارها إحدى الوسائل      

 .الوقائية التي يمكن استخدامها كدرع ضد تكاليف الحياة ومشقاتها

قة أن الدراسات واألبحاث االثرية قد أكدت وجود رسومات كاريكاتورية من صنع اإلنسان والحقي     

م والتي تحمل طابع السخرية، فقد وجدت على جدران األهرامات القديمة والمعابد القديمة بعض القدي

هذه في ظهر ية، حيث الرسومات التي تدل على الفكاهة والسخرية، نذكر من ذلك بردية مصرية قديم

للسلم  واستعمال الطائر ،طة جناحيه وإنما بواسطة سلم خشبيلى شجرة ليس بواسعطائر يصعد " ةيالبرد

الخشبي بدال من جناحيه في هذه الصورة مخالف ما هو متعارف عليه في الواقع مما جعله موضعا 

"للسخرية
1
ولكنه فن متجدد تتغير صورته  ،ويتبين من ذلك أن فن الفكاهة والسخرية ليس بالفن الجديد ،

ة الحديثة السمعية القديموهيئته تبعا للظروف المحيطة به؛ ومن هنا يمكن تصنيفه من ضمن الفنون 

 .البصرية

 :أهمية السخرية

ها فنا يقوم بوصف -البعض أن يطلق عليها كما يحب -اءة أو الكوميديا السودنظر البعض إلى السخري     

التي تستخدم فيها السخرية الممزوجة  بالرجوع إلى الطريقة ،أجل مواجهة الواقع المعاشبحد ذاته من 

في خلط  هي تمزج بين اليأس والرجاء، الدمعة والضحكة ،ا رنة في النفسلهزل؛ فيكون لوقعهبالفكاهة وا

مذهل
 
. 

عن كثير من العيوب االجتماعية والنقائص األخالقية  ية في األدب دورا بارزا في الكشفتلعب السخر     

ألكبر عند التي يراها الكاتب ويالحظها، ولجذب انتباه القارئ يلجأ إلى هذا األسلوب من أجل إحداث األثر ا

 . المتلقي

التي تسلط الضوء نابعة من اإلضاءات الخاطفة ن أهمية السخرية في األدب إومن هنا يمكن القول      

لهذا فتتفوق السخرية في مجال اإلصالح واالبتعاد عن اللوم الصريح والتعنيف  ؛على ظاهرة معينة

مما اد ذمها دون تعريتها كل التعرية المعلن؛ ألن السخرية تبعث ومضات سريعة على الظاهرة التي ير

يكون وقعها على النفس أشد وأنجح
 
. 

 الفكاهة والسخرية والشع  المصري

عاش المصري منذ القدم إلى اآلن بمراحل من الكدر والبؤس والشقاء يتقلب بين أتونها جميعها     
 
 ،

"انية على ضفاف النيلضارتهم اإلنسبمصر والمصريين منذ فجر ح وإذا كانت الفكاهة قد ارتبطت"
 

، إال 

                                                             
 . 10، ص 1زاده، شمسي، األدب الساخر أنواعه وتطوره، دراسات األدب المعاصر، السنة الثالثة، العدد  -1

 . 10األدب الساخر أنواعه وتطوره، مرجع سابق،  - 
 .لمكتبة الرقمية جامعة طيبةم، ا  12القاهرة، : عبيد ، أحمد عبد الغفار، أدب الفكاهة عند الجاحظ، مطبعة السعادة - 

 .11الفكاهة والسخرية عند حافظ إبراهيم، مرجع سابق، ص - 

 11المرجع السابق، ص - 
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فمنذ عهد الفراعنة كانت الفكاهة هي الطابع السائد  ،مع مرور الزمن إلى سخرية مريرة نها تحولتإال أ

وعلى  ،المجتمع المصري الكثير من اإليجابيات سبتأكالنيلية على الشعب المصري، فالبيئة المصرية 

بأن المصري منذ فجر تاريخه وهو يعي كل  الرغم من ذلك فال يمكن عزل اآلراء األخرى التي تقول

مات األجنبية التي تعاقبت على لكن نظرا للحكو ،، ويمتلك العين الناقدة الفاحصةالوعي بمجريات السياسة

؛ كبرت الهوة بين السلطة والشعب فظلت تتسع وتتعمقمصر
1
وشعور المصري بضعفه تجاه كل تلك  ،

السالح األقوى على مر  ت السخريةعد  ف ،عن سالح حاكمه بسالح يختلف القوى الخارجية جعلته يتمسك

مراحل الكبت والغضب مع الحرص على استيعاب الواقعفمن خاللها استطاع تصريف  ،العصور
 

 ،

وكثرة المصائب والغزوات واالنتهاكات التي تعرضت لها أرض الكنانة في مراحل مختلفة من التاريخ 

 .مها المصري من أجل  مواجهة الواقع المريرجعلت باب السخرية وسيلة يستخد الطويل

من العلوم مثل  اتداخل مع غيرهتن دراسة األدب الساخر إ -رأي الباحثة وفق -لقولاومن هنا يمكن      

وقد وقفت الدراسات الغربية في  ،ي والجمالي واألدبيناهيك عن الجانب الفن ،وعلم النفس ،علم الفلسفة

متأملة عميقة تتعدى الجوانب األدبية لجوانب الفلسفة والنفسي بجانبيه  دراستها لموضوع الفكاهة وقفة

السيكولوجي والعضوي الفسيولوجي
 
. 

 اب األدب الساخرت  كُ

ه، يمكن ذكر عدد ال بأس بوهم  ،الوطن العربيفي  الكتابة الساخرةاب ت  عمر طاهر من ك   بتكايعد ال     

عبد القادر المازني، عبد العزيز البشري، بيرم التونسي،  عدد منهم على سبيل الذكر ال الحصر، إبراهيم

محمود السعدني، دمحم عفيفي، يوسف معاطي، علي سالم، جالل عامر، بالل فضل، عمر طاهر، خالد 

الخميسي، تامر أحمد، غادة عبد العال، إسالم جاويش، أحمد الصباغ، أحمد خالد توفيق، رحاب بسام، 

ن الفرساوي، أحمد الزعبيفاطمة طالل، دمحم فتحي، جيها
 
األدباء الجمع بين والجامع بين أقالم هؤالء  ،

اإلقناع واإلصالح: الفكاهة والسخرية من أجل تحقيق فعلين
 
. 

المستويات التركيبية لنص برما يقابل ريا وسكينةوفي هذه الدراسة ستتوقف الباحثة عند      
 

لتبين ، 

ي المستويات التركيبية التي لعبت دورا في تحقيق الداللة التي وما ه ،الطريقة التي بنى بها الكاتب نصه

 يريدها الكاتب؟ 

                                                             
 .المكتبة الرقمية. 11ص. م 122القاهرة،: ر الثقافةاراغب، نبيل، الشخصية المصرية بين الحزن والمرح، د -1

 .11الشخصية المصرية بين الحزن والمرح، ص - 

 .  ي جمع الجواهر ألبي إسحاق الحصري، مرجع سابق، صالفكاهة ف - 

 .11ص. م 01 القاهرة،: أطلس للنشر واإلنتاج( دراسة نقدية ألعمال الكاتب عمر طاهر) النورج، حمدي، السخرية واللقطة السحرية - 
 .11المرجع السابق، ص - 

م، حاصل على درجة   12طاهر عمر كاتب صحفي من مواليد . م 01  الجيزة،: طاهر، عمر، برما يقابل ريا وسكينة، أطلس للنشر والتوزيع - 

 .م، جامعة حلوان 122البكالوريوس التجارة وإدارة األعمال 
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حاول الكاتب عمر طاهر من خالل عمله أن ينقل لنا تصورا قائما للواقع االجتماعي لمجتمعه      

داعا فالكتابة بوصفها إب، بكلماته سجال يحاكم فيه الكثير المصري مرتكزا على فن الفكاهة الساخرة؛ ليرسم

نوعهافق إلنجاز ة واالقتحام وتوسيع األمن العناصر مثل التخيل والمغامر ايرتكز عدد
1
لذلك وإن حاول  ،

بد له من اللجوء إلى وسائل أخرى من أجل  الكاتب نقل الواقع االجتماعي المصري بحذافيره لكنه ال

 .عمله تحقيقها في الوصول إلى أدبية النص التي يريد

أي في داء تستدعي ذكاء وفطنة ال تتوفر إتقان السخرية أو ما يسمى بالكوميديا السووالحقيقة أن      

ومزاج يميل إلى  ،وطبيعة ال تعرف الحقد واللؤم ،كاتب، فالسخرية تصدر عن نفس مرحة متفائلة بالحياة

االعتدال فيخلط الجد بالهزل
 
تكون  ومن خالل الخطاب المكون من مجموعة من اإلشارات الصوتية التي ،

فالخطاب يتشكل من أبنية لغوية األمر الذي يقتضي من أية  ،ة من الناس تبدأ عملية الــتأثيرمتعارفة عند فئ

مقاربة علمية له أن تتأسس على اللغة باعتبارها أهم متغير مناسب لطبيعته
 
. 

حد، ولتحليل نظام اللغة يخضع لقواعد خاصة متعارف عليه عند فئة معينة من أصحاب اللسان الوا     

 يقة لها للكشف عن الجانب التركيبي الدالليماللغة فال بد من الوقوف على الجمل من خالل البنية الع

 .للنص

حكايات قصصية منسوجة لراو اقتبس قد وقف عند ( برما يقابل ريا وسكينة) الكاتب في مجموعته     

فكرة البناء من حكايات ألف ليلة وليلة
 
. 

وقد خط الكاتب اسم  ،الساخر (برما يقابل ريا وسكينة )الالفت للنظر العملعند عنوان تقف الباحثة      

وتناسب اسم  ،صاحب العمل على الغالف أيضا السم هنفسواللون الخط هو  ،برما بخط أسود عريض

 ربما ليدلل الكاتب أنهما واحد، فالعنوان جزء من من حيث الخط واللون البطل في القصة مع اسم الكاتب

 فصدر ،لكاتب جهدا ال يقل عن العمل نفسهفاختيار العنوان يتطلب من العبة الكاتب في إبداعه األدبي، 

 .متصدرا العمل والحكايا الداخل( برما )الكاتب العنوان باسم

، واختيار (يا وسكينةريقابل  )ةوالجملة الفعلي( برما )ن طويال نسبيا حيث تكون من االسميعد العنوا     

جملة الفعلية مع االسم ريا وسكينة يعد جزءا من المفارقة التي يريد بها الكاتب باللالسم المتصدر  الكاتب

 الشخصياتريا وسكينة  فربط بين برما الشخصية الخيالية وشخصيتيلفت نظر القارئ إلى العمل، 

ا مرتكبتها كل منهسابقا عن الجريمة التي ا عرفما  وفق -واقع المجتمع المصريمن وحقيقية التاريخية ال

عمل بنمط عريض غامق على غالف ال السمهوكتابة الكاتب  -بحق النساء من أجل سرقة المصاغات

الكاتب في أولى صفحات  ابتدأفقد  ،وقائع بعدا حقيقيا تتصل مع حياتهمع رؤية الكاتب بإعطاء ال يتناسب

                                                             
 . ، ص010 إربد، : عبيد، دمحم صابر، المغامرة الجمالية للنص القصصي، عالم الكتب الحديثة -1
 . 10األدب الساخر أنواعه وتطوره، مرجع سابق، ص - 

 . 1م، ص 122، (ن.ب: )صالح ، بالغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفةفضل،  - 

 .  السخرية واللقطة السحرية، مرجع سابق، ص - 
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في واقعي بما يكفي أن تتحول إلى شخصية خيالية عاشت ( بطل الكتاب )برما  :"بجملة يقول فيهاالعمل 

"شخصية واقعية تعيش في خيالي
1

من العتبات النصية المهمة  حسب نظريات النقد الحديثة يعد المدخلو، 

فقد حاول الكاتب أن يجعل من العنوان  ،ت والتي تساعد في فك شيفرات النصالتي تحدث عنها جيرار جني

فاسم  ،يعادل الحيز المكاني لالسم برما ي الذي يشغله اسم المؤلفداللة، يبدأ به عمله األدبي، فالحيز المكان

أن عمر طاهر لم يلتق لدى المتلقي  األحمر عن ريا وسكينة يعطي إيحاءً الكاتب ينفصل من خالل الخط 

 .ريا وسكينة لكنهما حقيقة من خالل استخدام الخط األحمر الذي يرمز إلى الموت

إن النص الموازي هو ما  :"جيرار جينتيقول عن مضمون الكتاب، وغالف الكتاب ال يقل أهمية      

وعلى الجمهور عموما، وهو ما يحيط  ائهيصنع به من النص نفسه كتابا يقترح ذاته بهذه الصفة على قر

"بالكتاب من سياج أولي وعتبات بصرية ولغوية
 
. 

ثم ( برما يقابل ريا وسكينة )ن الرئيسيوقد وظف عمر طاهر عتبات بصرية ولغوية من خالل العنوا     

 (.ألبوم اجتماعي غامض )لكن أصغر حجمافي آخر الغالف  له من األهمية عنوانبألحقه 

، حيث اقتبس الكاتب من عالم الصور داخل العملأطلق على كتابه اسم ألبوم، ليرفع من قيمة الحكايات      

لتي بداخله هي من صنعه، التقطها من العالم ، ليدلل على أن جميع الصور ا(ألبوم  )كلمة اتوغرافيووالف

؟ ما أهمية العنوان الفرعي: ومع هذا تطرح الباحثة سؤاال ،ثم رصدها ورصفها بطريقته الخاصة حوله

 وما الداللة التي يحملها؟

تكمن أهمية العنوان الفرعي الذي وظفه الكاتب بحكمة في نهاية الغالف األمامي من أجل أن يهيئ      

من عالم محدد  ةه لن يختص بزمان محدد، ولن يكون لشخصيات محددؤبداية العمل أن ما سيقر منالقارئ 

بل ستتنوع األحداث والشخصيات
 
( اجتماعي )ـاختار الكاتب تركيبا اسميا مكونا من المبتدأ الموصوف ب ،

لعمل فالكاتب قد جمع تبدأ الفكاهة منذ اللحظة األولى عند الوقوف على العتبة األولى ل ،(غامض )ثم الخبر

ممسكا  يمكن تبين البنايات ذات اللون الغامق والبطل برما بهيئته المضحكةفي الصورة عناصر كثيرة 

الممسكة بهيكل السمكة  والقطة @بسلك التوصيل الكهربائي ويظهر على الشاشة إشارة البريد االلكتروني

 .رأسها ىالتي يتدل

، وقت نفسه جمعت عناصر متماثلة من خالل اللون والخطجسدت الصورة عنصر الفكاهة وبال     

وهكذا هو عمل  ،ر الذي ينظر إلى العنوان الرئيسيوالعصفو ،والسمكة ،والعناصر المنتشرة مثل القطة

ليخلق من هذا التناقض صورا  عمر طاهر يجمع في ثنايا حكاياته المتناقضات والصور غير المتآلفة

 . دبي متكاملمتآلفة تخرج لنا بعمل أ ةساخر

                                                             
 2برما يقابل ريا وسكينة، ص  -1

 21، ص  12، الدار البيضاء، طبعة: جينيت ،جيرار، مدخل إلى جامع النص، ترجمة عبدالرحمن أيوب، دار توبقال للنشر - 

 2 1واللقطة السحرية، مرجع سابق، ص السخرية - 
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و أقد استخدم العبارة ( الشيكوالتة الكالب ال تأكل )ـحثة أن حكايات الكاتب الموسومة بوتجد البا     

ال  )والجملة الخبرية الفعلية ،(الكالب )سمية المكونة من المبتدأن الطويل نسبيا، فكانت الجملة االالعنوا

 ؟كالب مع المفردات األخرىمن خالل اختيار الوقد كسر عمر طاهر معيار اللغة  ،(تأكل الشيكوالتة

 فلماذا ينفي الكاتب عن الكالب أكل الشيكوالتة؟

 لماذا لم يقل مثال ال تأكل الكالب الشيكوالتة؟

 ولماذا اختار من بين كل األطعمة الشيكوالتة؟

فتحرك ي من الخلل، ن تحديد البالغيين لألطر التي يكون فيها التقديم والتأخير يحمي التركيب البالغإ     

و المفعولية أو اإلضافة، وإنما تؤثر في أالكلمة داخل إطار الجملة ال يؤثر في وظيفتها النحوية كالفاعلية 

عالقتها الداللية وقيمتها التأثيرية
1
نفس لكن تقديم الكالب في العتبة األولى ينم عن غرض معين في  ،

المقولة نفسها ليؤكد على أن الكالب ال ي الصفحة الثانية ويكرر العنوان ف ،الكاتب ومقصدية يريد تحقيقها

تأكل الشيكوالته
 
وتشترك القطط مع الكالب  ،بالسعادة التي يشعر بها اإلنسان وبالتالي هي لن تشعر ،

 ، فلم لم يقل عمر القطط ال تأكل الشيكوالته؟هانفس بالحالة

أن يدلل على ثبات المعلومة بأن الكالب لن  سميةمن خالل بنية التركيب الجملة اال يحاول الكاتب     

 .تشعر بالسعادة والتفاعل مع حبة الشيكوالته

 :اآلليات والتقنيات التي وظفها في تحقيق السخرية من      

 :والحذف  مل بين القو ينال - 

، طريقة تمكن القارئ من فهم النص دتلعب عالمات الترقيم أهمية كبيرة في أي نص أدبي، حيث تع     

، حيث تساعد على تنظيم الكالم المكتوب وتساعد على فهمه( )شارة القوسينإومن تلك العالمات 
 
ومن  ،

 ،ومتى يجب االستمرار، ن المواضع التي يجب أن يصمت فيهارقيم يستطيع القارئ تبيتخالل عالمات ال

 رقيم المختلفة،بكثافة عالمات التالنص السردي عنده يتميز  وفي عمل عمر طاهر الحظت الباحثة أن

كاتب اليحقق به التي تأتي لغرض بالغي و فأكثر من استخدام الجمل بين القوسين في مواضع محددة

العامية المصرية وتأتي هذه الجمل باللغة العامية حيث يستخدم الكاتب األمثلة  ،فاعلية التأثير على المتلقي

 . كجمل معترضة بين قوسين من أجل التأكيد على ما يريد

فمن خالل تلك  ،ية التي اكتنزت بها نفسية الكاتباستطاعت هذه الجمل أن تعبر عن االنفعاالت النفس     

يريد الكاتب من الجمل الموضوعة داخل قوسين نستطيع أن نقف على مواضع السخرية والفكاهة التي 

متحدث أثناء كالمه فهذه الجمل تحمل في داخلها النبرات الصوتية التي يستخدمها ال، القارئ مالحظتها

                                                             
 .0  -2  م، ص000 غزة،: أبو حميدة، محمود، ، الخطاب الشعري عند محمود درويش، مكتبة مقداد -1

 .تمثل الشيكوالته خطرا كبيرا على الكالب فقد يؤدي إلى هالكها بسبب أثرها على القلب ومثلها القطط - 

 -  www.diwanalarab.com موقع منبر حر للثقافة والفكر واألدب. 

http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/
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التي هي من سمات األدب الفكاهي  –ومن هنا جاءت واقعية اللغة ،دق الداللةليضيف إليه دقة التعبير وص

فمن خاللها يكتسب العمل فكاهاته، حيث أن الواقعية اللغوية جاءت مستوفية للوصف ومن ذلك  -الساخر

 :قوله

نتشر به دورات المياه الذكية، بلد يؤمن سكانه بكل بلد تنقطع المياه في ضواحيه باأليام والحق يقال ت -

 .(النار ما بتحرقش مؤمن) المتناقضات، فهم يؤمنون بأن

 (.المؤمن منصاب )ويؤمنون أن -

 .(ما تسألش طبيب )ويؤمنون أن -

 (.تعطي العيش لخبازه )ويؤمنون بضرورة أن -

 (.اصرف ما في الجيب )ـون بيؤمن -

( القرش األبيض)يؤمنون بنظرية  -
1
. 

على ما جاء في السرد ثم التأكيد  ،حاول الكاتب أن يرسم تفاصيل قصته من خالل السرد القصصيي     

فالعبارة اللغوية لها دورها هنا في ، ثية التي يعرفها القاصي والدانيتوالي األمثال المصرية الترا من خالل

م به مثلما هو مسلم قطع المياه وكأن هذا الحدث مسل، التهكم على الوضع من قطع المياهتأكيد السخرية و

 .بشكل يومي

تأتي الجمل بعد عبارة ساخرة يحاول فيها الكاتب أن يؤكد على التناقض بين الجملة األولى والجمل      

تنقطع الماء في ضواحيها باأليام لكنك تجد دورات المياه الذكية  اأن بلدمن التي تأتي بعدها، فعلى الرغم 

 ،المصري ثلة بالصيغة العامية كما هو متعارف عليها موافقة مع ذهنية القارئتنتشر فيه، فجاءت األم

وتكمن جمالية تلك األمثلة من خالل النقل الحرفي لها،  ،التراثية واألمثلة ترتبط حياته كلها بالعبارات الذي

فإذا  -والفكاهةومن خاللها تولد عامل السخرية  ،حيث أن واقعية اللغة تعطي للعبارة أدبيتها وجمالياتها

وعبر الجاحظ عن رأيه  -ايةقراءتها باللهجة المصرية والتي تتناسب مع أحداث الحك يأردت قراءتها فعل

إن اإلعراب يفسد نوادر المولدين، كما :" بهذه المسألة وضرورة إثباتها كما صورت عن قائلها دون تحوير

وتلك اللغة  ،وذلك المخرج ،أعجبته تلك الصورةأن اللحن يفسد كالم األعراب؛ ألن سامع ذلك الكالم إنما 

حروف  -ة التي فيهوبعض كالم العجم سخفه كأضحكفإذا دخلت على هذا األمر الذي  ،وتلك العادة

وحولته إلى صورة ألفاظ األعراب الفصحاء وأهل المروءة والنجابة، انقلب  -اإلعراب والتحقيق والتثقيل

"المعنى مع انقالب نظمه وتبدلت صورته
 

 .  

التي وجدها كاتب العمل السابق بين  ما العالقة لكن السؤال الذي تطرحه الكاتبة في هذا الموضع،     

 األمثلة والحكاية التي يتحدث عنها؟

                                                             
 . 1برما يقابل ريا وسكينة، ص -1

 .1  ، ص(ت.ب)بيروت، : دار إحياء التراث العربي 1الجاحظ، عمرو بن عثمان، الحيوان، تحقيق عبد السالم هارون، ج - 



11 

 

كيف ربط الكاتب بين عبارات متداولة بين الناس في الحياة االجتماعية وبين انقطاع المياه وإيمان      

 الناس بالمتناقضات؟

 م حذف الكاتب بقية المثال ؟ول     

 -لكنباأليام المياه في ضواحيه بلد تنقطع : لقد هيأ الكاتب المتلقي بالتناقض منذ بداية الفقرة عندما قال     

تنتشر به دورات المياه الذكية، بلد يؤمن سكانه بالمتناقضات -والحق يقال
1
. 

حياة مصري، حياة قائمة على التناقضات، يظهر التناقض من خالل الحياة التي يحياها الشعب ال     

ومن هنا تكتمل الصورة بكل أركانها من خالل ذكر األمثلة المتناقضة  ،تجعلهم يرضخون لكل ما حولهم

 . مع الموقف

عمر طاهر كاتب يلعب بالكلمات والعبارات، يوظف التراكيب بطريقة ترفع من أدبية النص دون أن      

 )قضات، وقد ثبت ذلك من خالل تكرارأن الشعب المصري يؤمن بالتناؤمن ينسى فكاهته وسخريته، هو ي

 .عشر مرات( يؤمنون )و( يؤمن

نه يختص أل "فقد أدرك البالغيون أهميته ،له أهميتهفأما الحذف الذي وظفه الكاتب في األمثلة السابقة      

ذكر هذه األطراف، ولكن وذلك من منطلق أن النظام اللغوي يقتضي في األصل  بأحد طرفي اإلسناد،

"القرائن المقالية أو الحاليةالتطبيق العملي من خالل الكالم قد يسقط أحدهما اعتمادا على داللة 
 

ويعد ، 

 منتظهر الحذف من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها المبدع إلثراء نصه أدبيا، فالقيمة الفنية آللية الحذف 

"ها األسلوبي بغيابها أكثر من حضورهابعض العناصر اللغوية يبرز دور" أن حيث
 
في  وللحذف دور ،

عنصرا حافزا له لكي يحضر في الخطاب ويسهم في استدراج المحذوف "تنشيط خيال المتلقي فهو يشكل

"وتقديره، والدخول فيه بوصفه منتجا له ومساهما في تشييده
 
وإيمان الشعب المصري بالتناقضات هي  ،

طبيب  وما تسألش ،والمؤمن منصاب ويختبر ،ألن النار ستلسع المؤمن ما حفزت على حذف بقية المثل

ومعظم األحيان  ،لكن الحقيقة يسأل الطبيب ويترك صاحب التجربة، وأعط العيش لخبازه ،واسأل مجرب

قرشك األبيض ليومك  عكس خل    ،واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ،يعطى األمر للشخص الخطأ

 .األسود

ب انتباهه، وهي بالوقت نفسه لسخرية والتهكم من األدوات المهمة المؤثرة على القارئ وتجذن اإ     

لبعد نظره العقلية الكاتب وذكائه ومعيار مظهر
 
بالمناسبة يجب أن تعرف : فتجده في موضع آخر يقول ،

                                                             
  1برما يقابل ريا وسكينة، مرجع سابق ص -1

    م، ص 122مصر،: ، دمحم، البالغة واألسلوبية، الشركة المصرية العاميةعبد المطلب - 
 .  1م ، 122مكتبة لبنان،: عبد المطلب، دمحم، جدلية اإلفراد والتركيب في النقد العربي القديم، الشركة المصرية العالمية للنشر - 

    م، ص 00 ،  ، العدد0 نسانية واالجتماعية، مجلد ألدونيس، مجلة دراسات العلوم اإل" اسماعيل" رواشدة، سامح، قصيدة  - 

 . 10أدب الفكاهة عند الجاحظ، مرجع سابق، ص - 
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أسمعك ( ةبالضبط هو اللي لبس فانلة التعاطف مع غز )أنه ممنوع اللعب الخشن على كابتن أبو تريكة

 ولماذا لم يرتد فانلة التعاطف مع مصر؟: تقول

تطلب من الكاتب أن يكون لماحا قادرا على نثر ت ظيف السخرية والتهكم والفكاهة في السرد،إن تو     

عناصره بين سطور نصوصه، فهي ال تحتمل التحليل واالستقصاء بل يجب أن تكون ومضة سريعة تترك 

وقد تحمل العبارة الساخرة الحيوية والقوة ولها أثرها عند  لديه إعماال للعقل، لمتلقي فتحدثأثرا في نفس ا

الجمهور المصري فمحاولة التعبير عن سبب ارتداء فانلة التعاطف مع أطفال غزة وعدم التعاطف مع 

فما السخرية التي أراد  ،و تريكة مصري وله جمهور المشجعينمصر يجعل الكاتب يتساءل ألن الالعب أب

ة المؤكدة من تالجملة األولى المثب تحيث ورد :كاتب إبرازها في هذا الموضع من خالل التركيب السابقال

ولماذا لم يرتد : أسمعك تقول :ألحقها بالجملة ثم( بالضبط هو اللي لبس فانلة التعاطف مع عزة) :خالل قوله

  فانلة التعاطف مع مصر؟

التساؤل في نفس المتلقي موضوعة بين قوسين مثيرة للتهكم و فجاءت الجملة االستفهامية النافية غير     

 . ئك الذين يشككون في وطنية أبو تريكةلوة السابقة داللة التعجب المبطن ألتحمل الجمل، والسامع

تعد  فالعامية ،ةجاءت الجملة بالعامية ألن الكاتب يتكلم عن العب لكرة القدم له جماهيرية شعبية عاليف     

فالفكاهة والسخرية تقوم على التلميح الدال واإلشارة السريعة وال تحتمل  ،في هذا المقام أنسب وأنجح

أعرافهم وعاداتهم وطرائقهم في التفاهم  وفقالتحليل لهذا هي تستلزم العبارة الواضحة واللغة السهلة، 

والتنادر والغمز والسخرية
1
فكانت اللهجة المنخفضة ،

 
رع والبيت هي في المقهى والشا التي تستخدم 

 .نسب في هذا المقاماأل

بحيث يكون  ،وطول السخرية وقصرها يعتمد بالدرجة األولى على اكتمال تصوير الحدث عند الكاتب     

لكنه يدور حول موضوع معين، ، لقصة كلها بشكل متكاملالعناصر المطلوبة لجمع خيوط ا ىقد استوف

 .ويدور الحدث حول برما البطل ومعه شخص آخر

 :ظهر نجم األغاني التركية يقول فيها وفي رسالته لسليم تيم     

 ...عزيزي سليم

الناس كلها كفرانة، وتشريع القوانين هنا بما يرضي هللا بغض النظر عن  أننحن دولة مسلمة بالرغم من 

لبدلة  ، لكن يوجد بالقانون مادة تحدد المواصفات القانونيةال يوجد نص قانوني يجرم الشذوذ الجنسي هأن

وليس هناك دليل على الوحدة الوطنية ) الرقص الشرقي، وعموما نحن شعب متمسك بالوحدة الوطنية

                                                             
 .112المرجع السابق، ص -1

 .  م، ص  122القاهرة،: فضل، صالح، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق - 



12 

 

هو اسم قبطي شائع في " فانوس "ة اإلسالمية والذي نطلق عليه لقبأقوى من أحد أهم الرموز االحتفالي

(بلدنا
1
. 

غبة بالتخلص من شعور داخلي هي الرإن السخرية عند الشعب المصري مرتبطة بسيكولوجية نفسية     

نها يظهر ما يبطنه من السخط والكراهية، فالكاتب من خالل استخدامه لكلمات معينة تحمل دالالت بعي

فجاءت  ،ربما يشعر باالنقسام بين ما يعبر عنه بالشكل وما يتصل من الداخل: كفرانة: بداخله، فيقول

يحاول  ،ة تلحقها عبارة معاكسة لما قبلهالكن كل عبار البعضالتراكيب اللغوية عنده متتالية وراء بعضها 

المفارقةالكاتب توظيف 
 
من أنواع السخرية التي هي نوع 

 
والتهكم من أجل الوصول إلى نقد أخالقي أو ، 

.تهذيبي أو لتقويم قيم اجتماعية سائدة
 
 

بدأها  :السخرية والتهكم تحمل في ثناياها مالمح !كما يمكن تبين مواضع مختلفة مثيرة للشفقة والحزن     

سليم اسم يدل على السالمة الجسدية والقلبية، ...عزيزي سليم :عندما قال
 
لكن ما جاء في األسطر التي  ،

 .تليه ال عالقة له بالسالمة الجسدية والقلبية

 ؟ فأي أمة مسلمة تكون كلها كفرانة

 وأي قانون إنساني يرضى بممارسة الشذوذ الجنسي؟

 ني يحدد معايير بدلة الرقص الشرقي؟وأي قانون إنسا

 .!لقد جمع الكاتب بين ثنايا تلك السطور أكثر من موضوع ال يوجد جامع بينها في دولنا اإلسالمية

ثير من المالهي إنما أراد الكاتب من ذلك التقويم واإلصالح، فكيف يجتمع اإلسالم مع وجود الك     

الذي يراه حتى في تقويم االعوجاج  والرغبة في يل واإلصالحيوجه الكاتب سهام التعد، والنوادي الراقصة

شهر رمضان يتم االحتفال به من خالل توزيع فانوس رمضان والذي هو باألصل اسم ، وحدته الوطنية

 قبطي، فكيف يستقيم ذلك؟

جة تلعب اللهجة العامية دورا مهما كقيمة تعبيرية بين فئة معينة، وتميزت اللهجة عنده بأنها له     

 . منخفضة تتناسب واألشخاص المشتركين معه بالحوار

وتختلف المؤشرات التي نثرها الكاتب بين ثنايا الكتاب، من أجل أن يركز القارئ على ما هو بين      

 .القوسين

                                                             
 .  برما يقابل ريا وسكينة، مرجع سابق، ص -1

بمعنى التظاهر بالجهل، وفي ترجمتها لإلنجليزية بعد ذلك صارت تعني هذا األسلوب الذي يتعارض فيه ( eironeia) ةاشتقت من اليوناني - 

 .المقصد الحقيقي لصانع المفارقة مع المعنى الحرفي الذي يقدمه في الظاهر

 .  م، ص 00 جامعة اإلسكندرية، : صابر،نجوى، المفارقة في أدب طه حسين، مجلة كلية اآلداب - 
 .  المرجع السابق، ص - 

: والسليم أصال. الجريح، الملدوغ، المشرف على الهالك، سموه بذلك تفاؤال بالسالمة والنجاة: األصل في معنى سليم في قاموس معاني األسماء - 

 www.almaany.com name.سليم القلب سليم النية السالم من اآلفات 
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تكرار لجملة يريد الكاتب وفي موضع آخر تجد الباحثة أن الجملة الموضوعة داخل قوسين إنما هي      

(برما وحدوتة قبل النوم )في قصةف ،يلفت نظر القارئ إليها خاللها أنمن 
1

( بالعكس) كرر الكاتب كلمة، 

عمر طاهر بأسلوبه حاول  ،يكون هناك حدث ما (بالعكس )، وفي كل مرة يأتي التكرار لكلمةخمس مرات

الساخر الالذع أن يوجه رسالة ألصحاب السياسة والمناصب بضرورة اختيار البطانة الصحيحة 

.صادقةال
 
 

الكالب ال تأكل الشيكوالته )ـفي حين تجد الباحثة أن الكاتب في كتابه المعنون ب     
 
بل كتاب وهو ق -(

جعل من الجملة التي بين القوسين بالعامية مرة على لسان برما ومرة على قد  -برما يقابل ريا وسكينة

 ة الفصحى وبين العامية ليجعل منوبطريقة ذكية جدا يرواح بين اللغة العربي ،شخص الثانيلسان ال

ويلفت نظر القارئ للجملة التي بين  ،القاموس المصري الشعبي وسيلة يعبر بها عما يدور في نفسه

ده مش بالطو، ده جاكيت  ):من ذلك مثال ،بين القوسين هو األهم بنظر برما القوسين على اعتبار أن ما

(البدلة بتاع جدي هللا يرحمه
 

هي أول امرأة تكون ( حتشبسوت )الملكة" :آخر يقولوتراه في موضع ، 

لم  ،(باللبان والكحل والصمغ )لتعود من هناك( الصومال )وفتحت بالد بونت ،جيشا القتحام مجاهل أفريقيا

عشان : طيب اللبان والكحل مفهومة طب والصمغ؟ فقال: تنسها الفتوحات العظيمة أنها امرأة، قلت له

 ..تلزق لجوزها

، أو من أجل التفسير، فالبناء اللغوي ين األقواس الكلمات التي يريد تسليط الضوء عليهاوضع ب     

والشكلي الخاص بالحكايا يوجه الكاتب بطرق مختلفة من أجل أال يمل القارئ من النص، فمعروف أن 

 .عالمات الترقيم تجعل المدة الزمنية أقصر من النص غير المرقم

 وتكرارها شبه ال ملة - 

(كمان حبتين )نراه في قصة أخرى بعنواوت     
 

فتنهد ..حدثني عن أصدقائك يا برما: ، يسأل الكاتب برما

 :بعمق، ثم قال

عندي صديق ال يشرب الخمر ألنه يصلي؛ لذلك فهو يدخن الحشيش؛ ألنه ال يترك رائحة في الفم،  -1

" يق نفسه يرفض مبدأضمير، هذا الصدوهكذا يستطيع صديقي أن يقف بين يدي هللا وهو مستريح ال

المنتشرة بقوة بين األوالد والبنات هذه األيام، ويتجنب إقامة عالقة غير شرعية مع أي فتاة " الصحوبية

خوفا من الزنا؛ ألنه يجلب الفقر والعملية مش ناقصة؛ لذلك هو يتحايل على الفقر ويرضي رغبته الجنسية 

 .ي نظر نفسه وأمام هللا عفيفا يستحق رزقا واسعابمشاهدة األفالم الجنسية، وهكذا يستطيع أن يظل ف

                                                             
 .  1-  1ص برما يقابل ريا وسكينة، مرجع سابق، -1

 0 وسكينة، ص ايبرما يقابل ر.    1مرجع سابق، ص السخرية واللقطة السحرية  - 
 .  ص ، 01 الجيزة، :أطلس للنشر والتوزيع الكالب ال تأكل الشيكوالتة، ، عمر،طاهر - 

 .  المرجع السابق، ص  - 

 .2 برما يقابل ريا وسكينة، ص - 
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بخالف صديق آخر يكره الفتيات غير المحجبات ويراهن متعاليات على الدين؛ لذلك فكل صديقاته على  - 

الفيس بوك من المحجبات فقط، بخالف صديقي الذي يتخذ موقفا واحدا من المحجباب فهو يحترمهن 

كنه يكره وبشدة الفتيات اللواتي كن محجبات، ثم تخلين عن جميعا، ويرى الموضوع حرية شخصية، ل

هنا تنتهي حدود الحرية الشخصية في رأيه؛ ألنه يرى في التنازل عن الحجاب بعد ارتدائه إهانة .. الحجاب

 .للدين كله

بخالف صديق يرى أن البنات لن يتوقفن عن ترديد نغمة أن ارتداءهن للمالبس المكشوفة ال يبرر  - 

هن أو التحرش بهن إال عندما يظهر جيل من الشباب يسير في الشارع بالبوكسرمعاكست
1
. 

، ليسرد من خالل الحديث عن (كمان حبتين )الحكايات التي أطلق عليها عنوان تقف الباحثة عند هذه     

تجد  الك والغريب في الحكاية أن ا،وعشرين صديق ةخمس يصل إلىأصدقائه عن تفكير كل منهم، وعددهم 

، فكل واحد ينطلق من قضية مختلفة عن اآلخر على الرغم من في المضمون يتفق مع اآلخر ا واحداصديق

 .أن الجامع بينهم هو الصداقة

وهكذا حتى  ....عندي صديق، بخالف صديق آخر: يستخدم نمط التكرار لشبه الجملةحاول الكاتب أن      

 .يصل إلى الصديق الخامس والعشرين

 الخ... ةجملة مع تعداد كل جملنمط شبه ال كرر

 ! الرغبة بإثارة المتلقي نحو التساؤل عن أصدقاء برما ربما ينبع ذلك من

 وأيهم تتوافق شخصيته مع برما؟

على اختالف  عداد شخصيات موجودة في مجتمعاتنايوظف الكاتب التكرار لشبه الجملة من أجل ت     

رد لنا الكاتب صفات كل شخصية وما تحمله من أشكالها، ومن خالل أسلوب التهكم والسخرية يس

 ..حدثني عن أصدقائك: يبرزه الكاتب من خالل طرح السؤال بقول المتكلم لبرماوهذا التناقض التناقض، 

 ...:فتنهد وقال

جابة لكنه حذف السؤال في واستخدام الكاتب لعالمات الحذف للداللة على أن السؤال متكرر مع كل إ

جميعا اشتركوا لكنهم  ،ة مع برما، وعلى اختالف األصدقاءتى ال يقطع سير الحكايالمرات المتتالية ح

 . وعالقة الرجل بالمرأة ،بالحديث عن النساء

عندما ) كعالمة استفتاحية يبدأ بها الحوار في النصيبني الكاتب جملته األولى بينما في موضع آخر      

 .(الجايات أكثر من الرايحات ):، فقالكان برما يقف على شاطئ البحر سألوه عن األمواج

 (.لو هتمطر كانت غيمت:) هل تتفاءل بالمستقبل؟ فقال: وسألوه -

 إذا كان عندك توك توك، ماذا ستكتب على مؤخرته؟: وسألوه -

                                                             
 .2 برما يقابل ريا وسكينة مرجع سابق، ص -1
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توك مثلما سحبوا  إذا سحبوا مني التوك: قليال وقالثم صمت ، (بيقولوا الصبر طيب )سأكتب: فقال -

 (.دلوقتي وقتها )ؤخرتي نفسهاكل شيء سأكتب على م يمن

لكنها تحمل في طياتها  ،وسين أن تكون وافية واضحة للسائليحاول الكاتب في تلك التراكيب بين الق     

ولى يعزي نفسه بأن الخير كسرا لتوقع السائل، فالجواب ال يتناسب والسؤال المطروح، ففي الجملة األ

لكن الغيم لم يأت بدليل استخدام لو الشرطية المانعة  ،الغيم وفي الثانية أن دالئل المطر من خالل ،سيأتي

 ،وكأنه هو ال يعتقد أن الصبر طيب الجملة الثالثة فاستخدم الفعل على لسان غيره أما ،الجوابمن حدوث 

يحاول عمر ، (قتهادلوقتي و )مية لكل األسئلة السابقة بعبارةوفي نهاية المطاف وصل إلى النتيجة الحت

التهيئة النفسية التي تتجسد عند البطل برما من خالل وقوفه على شاطئ البحر لكن المتلقي  ظهرطاهر أن ي

بطريقة ماهرة من خالل سؤال آلية السخرية  مهارة الكاتب بتوظيف ،فاجأ باإلجابات التي يطلقها برمايت

 . يتبعه جواب ثم جواب ينفي الجواب األول

 

 الخاتمة

نياته وقدراته الصحفية والكتابية أن يصور الكثير من المواقف الساخرة حاول عمر طاهر بكل امكا     

 .لمصري، لينفس بطريقته عما يثيرهاالمضحكة بواقع معاش من المجتمع ا

وقد وظف آليات وتقنيات استطاع من خاللها أن يبني نصه بناء محكما لعب دورا في تلقي النص      

 .الساخر عنده

 :النتائج توصلت الباحثة إلى عدد من

كاتب السخرية يبذل مجهودا مضاعفا في بناء نصه؛ ألن الفكاهة والسخرية تكون من خالل النص  -

 .وليس من خالل الكاتب

 .للسخرية دور كبير في إصالح الكثير من األمور وتسليط الضوء على سلبيات المجتمع المصري -

 .يه بطريقته التهكمية الساخرةتلعب عالمات الترقيم عند الكاتب دورا بارزا في فهم النص وتلق -

 .ةح عن النفس من الضغوطات السياسيقراءة الفن الساخر يرو -



1 
 

 

 

 لتعلّق اللغوي في علم الوقف واالبتداء وأثره في اتّساع المعنىا

 

 

 الدكتور مشهور موسى مشهور مشاهرة

 في البالغة والّدراسات القرآنية أستاذ مساعد

 زيت بيرجامعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملّخص الدراسة ومقّدمتها

الدّراسة على إظهار أثر التاّلقح بين علمي العربية والّشريعة اإلسالمية، وقد اخترت موضوع تقوم هذه      

التعلّق اللغوي من جهة العربيّة، والوقف واالبتداء من جهة الّشريعة اإلسالميّة، في دراسة نحويّة بالغيّة، 

تعلّق : ثاني بعنوانجار والمجرور، والتعلّق ال: األّول بعنوان: بَنَيتُها على مقدّمة وتمهيد، ومبحثين رئيسين

 .كّل منهما ثالث مسائل حلّلتها تحليال نحويا بالغيا الّظرف، وتحت

اتّساع المعنى، ثُّم هي التعلّق اللغوي، وعلم الوقف واالبتداء، و: إذن، هي دراسة ذات ثالثة محاور رئيسة     

بالغيّة، ِلتَُشّكل بمجموعها عنوانا رئيسا ذا داللة واضحة على إظهار أثر التالقح بين علمي العربية نحويّة و

 . من اتّساع في المعنى، وانفتاح في الداّللة: والشريعة اإلسالمية، وما يُمكن أن يتولّد منهما

mailto:بيرزيتmmashhour@birzeit.edu
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بين مبحثين دقيقين ِمن علمين وأّما عن حداثة الدّراسة وأهميّتها فتكمن في هذه المزاوجة التطبيقية      

 . ( )أحدهما ينتمي إلى علوم العربية واآلخر إلى العلوم الشرعية: مختلفين

ولّما كان التعلّق اللغوي ينتمي إلى النحو من جهة الصناعة، وإلى البالغة من جهة الداّللة، وكأنّه على      

إطنابا وإيجازا؛ فمبنى : األعراف بينهما، فقد جعلت التحليل نحويّا بالغيّا، ولكْن، حسب ما يقتضي المقام

بالنّسبة لعلم الوقف واالبتداء؛ قصدا إلى تعبيد الدّراسة ومرتكزها يقوم على تبيان أثر هذا التعلّق، وأهميّته 

الّطريق أمام دراسات أخرى جادّة في القرآن كلّه، فحقل علوم القرآن غنيٌّ بمثل هذه الدّراسات التي تنتظر من 

وقد بذلت وسعي في ذلك، مغلّبا الجانب التطبيقي  ،ريبةيُحّركها، أو َمن يُزاوج بينها وبين غيرها من العلوم الق

 .ى صنوه التنظيري، ما خال المقدّمة والتمهيد، وما يستتبعهما من توضيح لمفردات الدّراسة الرئيسةعل

 :مهاد وتأسيس

 :بين يدي الّدراسات الّسابقة: أّوال

ال يزال موضوع التعلّق اللغوي في علم الوقف واالبتداء أُنُفا بِكرا لم يُطرق بصورة مباشرة على الكيفية      

الوصل والوقف وأثرهما في بيان : هذه الدّراسة؛ فقد كتب الدّكتور أحمد شرشال بحثا بعنوان التي جاءت في

معاني التّنزيل، أشار فيه إلى أهميّة قيام دراسات تزاوج بين علوم العربية وعلوم الّشريعة، وخاّصة موضوع 

المغرب، وإفريقيا من أخطاء في الوقف واالبتداء، لكّن حديثه كان عاّما؛ ألّن مقصده تصحيح ما يقع فيه أهل 

علم الوقف واالبتداء، وقد غلب عليه جمع ما تفّرق في كتب الوقف واالبتداء، فلم يُحلّل لنا مثاال جديدا سوى ما 

 .( )جاء عند األوائل، ومع ذلك فقد أفدت منه في التأسيس لدراستي هذه

بتداء في ضوء علم اللغة الحديث، وكذلك الوقف واال: والحال نفسه مع الدكتور أحمد عارف في بحثه     

الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، وبحوث أخرى : الدكتور عبد الكريم صالح في كتابه

عاّمة أو خاّصة، إالّ أّن الّسمة الغالبة على هذه الدّراسات كلّها هي االقتصار على الجمع والوصف ثُّم ترجيح 

 ذكر حج  الفريق اآلخر إن اختيار رأي دون مناقشة جديدة لمسّوغات االختيار، اللهّم إال ما رّجحه القدماء، أو

                                                             
أبو : المثال يُعدّ أبو موسى، محّمد محّمد من أكثر الباحثين الذين أشاروا إلى أهميّة هذه المزاوجة، وذلك في مقدّمات كتبه جميعها، انظر على سبيل - 

، مكتبة مراجعات في أصول الّدرس البالغي، و8-7ص: م، المقدّمة811 ، مكتبة وهبة،  ، طالبالغة القرآنية في  تفسير الزمخشريموسى، دمحم دمحم، 

الباقالني وإعجاز : المبحث السابع: ، إضافة إلى المباحث األخرى التي خّصها بالتطبيق من الكتاب نفسه، مثل  -6ص: م، المقدّمة002 وهبة، 

الوصل والوقف وأثرهما في " أحمد، شرشال،: ، وانظر كذلك(6 6-62 ص ) مراجعات في كتاب البرهان: ، والمبحث الثامن( 6 -   ص )القرآن

التناسب القرآني عند مشاهرة، مشهور، : وما يليها، وانظر 1 م، ص000 ، 00، ع2 ، م مجلّة الشريعة والدراسات اإلسالميّة" بيان معاني التنزيل

المتشابه اللفظي في ، ومشاهرة، مشهور،   -  ص: م، المقدّمة 00 ، الجامعة األردنية، عمادة البحث العلمي،  ، طدراسة بالغية: اإلمام البقاعي

وغير ذلك من الدراسات التطبيقيّة التي ال تُحصى في   - ص: م، المقدّمة0 0 ، عالم الكتب الحديث، إربد، ، طدراسة نقدية بالغية: القرآن الكريم

 . المزاوجة بين العلمين

 .الوصل والوقف وأثرهما في بيان معاني التنزيل شرشال،: انظر - 
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إفادات لعّل أقلّها هو معرفة ما توّصل إليه الباحثون في هذا  ( )ومع ذلك فقد أفدت منهم جميعا ،ُوجدت

 .ن للقارئ جديدي من تليدهموه، أو أبني على ما شيّدوه، فيُتَبيّ ؤتأنف جهدا بدالمضمار، وهذا بدوره مهّم كي أس

 :التَعَلُّق اللغوي بين علمي العربية والّشريعة اإلسالمية: ثانيا

مية، ولعّل علم يُعَدّ مبحث التعلّق من خير األمثلة على التالقح بين علمي العربية وعلوم الشريعة اإلسال     

علوم الشرعية إلى العربيّة، وخاّصة من أقرب ال -حاضن مبحث التعلّق من جهة الّشريعة –الوقف واالبتداء

، وهو من أوائل من َصنّف في هذا العلم وقعّد (هـ1 6ت )علمي النحو والبالغة، ولذلك نرى أبا بكر األنباري

ومن تمام  :"حاجة معرب القرآن ومفّسره إلى معرفة الوقف واالبتداء: له، يقول في مبحث مستقل بعنوان

وغريبه، معرفة الوقف واالبتداء فيه، فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف التام، معرفة إعراب القرآن ومعانيه 

 .( )..."والوقف الكافي الذي ليس بتام، والوقف القبيح الذي ليس بتام وال كاف  

قد ونحن نعلم أّن معرب القرآن ال بد أن يكون راسخ القدم في علم اإلعراب، ومفّسر القرآن ال بد أن يكون      

إذن نحن بين ، (6)وهما علم المعاني وعلم البيان، -كما يقول الزمخشري –مين مختّصين بالقرآنبرع في عل

 . النحو والبالغة من جهة أُخرى: علم الوقف واالبتداء من جهة، وعلم العربية، بجناحيه: علمين شريفين

قف واالبتداء قائم على جزئين ولعّل أحد أسباب هذا التّقارب يكمن في أّن مبنى موضوع التعلّق في علم الو     

أن يكون ما بعده متعلّقا بما قبله من جهة اإلعراب، كأن يكون صفة أو معطوفا، : تعلّق لفظي، بمعنى: رئيسين

 .(0)وآخر معنوي من جهة المعنى فقط، دون شيء من تعلّقات اإلعراب ،شرط أن يكون ما قبله كالما تاّماب

 -ر الدّراسة على تعلّق شبه الجملةحديث عن التعلّق اللغوي بعاّمة، فإنّني سأقصولّما كان المقام ال يتّسع لل     

شبه  بعاملها، فاالرتباط بينهما شديد، حيث يمنح هذا االرتباط العامل في -ظرفيةً كانت أم جارا ومجرورا

د معناها، وهي تُتَّمم فالعالقة إذن بينهما وثيقة؛ كالهما يُكّمل صاحبه، هو يُحدّ  ،الجملة ما ال يستطيعه بنفسه

                                                             
الوقف م، وصالح، عبد الكريم، 882 دار حراء للنشر والتوزيع، القاهرة، . الوقف واالبتداء في ضوء علم اللغة الحديثعارف، أحمد، : انظر - 

، "آن الكريمفي القر( المعانقة)وقف التجاذب" م، والحربي، عبد العزيز،006 ، دار الّسالم، القاهرة،  ، طواالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم

دالالت الّظاهرة هـ، وبني دومي، خالد قاسم، 2 0 ، رمضان،  6، ع8 السعودية، ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها،

م، 000 ، دار الّشروق، محدثيننظريّة التعليل في النحو العربي بين القدماء والم، و الملخ، حسن، 006 ، عالم الكتب، إربد، الّصوتيّة في القرآن الكريم

مواضع اللبس في العربيّة " ، والحموز، عبد الفتّاح،666-662: م، ص  0 ، مكتبة لبنان ناشرون، المشترك اللفظي في القرآن الكريموعرار، مهدي، 

 .م817 ،  ، ع ، األردن، م ، مجلة مؤتة للبحوث والّدراسات"وأمن لبسها

م، 007 الشيخ عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، : تحقيق. إيضاح الوقف واالبتدا(: م800/هـ1 6ت) األنباري، أبو بكر محّمد بن القاسم - 

 .71ص

الكتب العلمية،  محّمد عبد السالم شاهين، دار: رتّبه وضبطه وصّححه. تفسير الكشاف(: هـ261ت ) الزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود: انظر -6

 .7، ص م، ج882 بيروت،

عبد هللا محمود : ضبط وتصحيح وتخري . نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد(: هـ  6 ت ) الجريسي، الشيخ محّمد مكي نصر: انظر -0

 .20 م،  ص006 ، دار الكتب العلمية، بيروت،  دمحم عمر، ط
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معناه، من حيث تحديد مكان الفعل وزمانه أو علّة وقوعه، األمر الذي يقود إلى إسهامها إسهاما كبيرا في ربط 

 .( )األفعال، وتسلسل مجيئها في الكالم؛ قصدا إلى إتمام المعنى واستقامته

 (المصطلح واألهميّة )الوقف واالبتداء: ثالثا

ال شّك في أّن اّطالعا عاجال على مقدّمات كتب الوقف واالبتداء كفيل بإغناء أّي تمهيد يُراد تقديمه بين      

 .القران عناية خاّصة في مؤلّفاتهميدي هذا العلم، فكيف وقد صنّف النّاس فيه كتبا، وأواله أئمة علوم 

ز، أشفعه بإحاالت تكفي َمن قصد ولذلك، لن اُطنب في البسط والتعريف، وسأقصر تمهيدي على موج     

التوّسع في المقدّمات التاريخيّة أو الوصفية، فالجانب النظري على أهميّته يُمكن جمعه وترتيبه من أي مصنّف 

 .( )في علوم القرآن أو في الوقف واالبتداء

ف عنها عند النحاة، وباختصار، فإّن مصطلح الوقف واالبتداء ذو داللة عند علماء القراءات والتجويد تختل     

على آخر الكلمات المنّونة، وخاّصة المقصور والمنقوص،  ف عند النحاة يختص بكيفيّة الوقفوالفقهاء، فالوق

قطع الّصوت على الكلمة  ":عند القّراء وعلماء التجويد فهوالتبّرعات المندوبة، أّما : وهو عند الفقهاء بمعنى

ال بنيّة ...القراءة، إّما بما يلي الحرف الموقوف عليه، أو بما قبلهزمنا يتنفّس فيه عادة، بنيّة استئناف 

 . (6)"االعتراض

والعالقة بين الوقف واالبتداء أجّل من أن ، (0)"الّشروع في القراءة بعد قطع أو وقف ":وأّما االبتداء فهو     

ال يوقف على كذا، : ، وقولهمتذكر، إذ كل ما أجازوا الوقف عليه، أجازوا االبتداء بما بعده، والعكس صحيح

                                                             
، فقد تحدّث عن 82-66م، ص008 ، 7، ع 6، م مجلة جامعة البعث" تعلّق شبه الجملة" السويد، محمود: انظر للتوّسع في موضوع التعلّق، لطفا، - 

لة من حيث التركيب أهميّة شبه الجملة، وفائدتها في تعميق الفكرة، ثّم عّرف التعليق، وفّصل القول فيه تفصيال، ثم تحدّث عن الشبه بين شبه الجملة والجم

القول ثّم تحدّث عن شدّة االرتباط أو العالقة الوطيدة بين الجار والمجرور، مشبّها ذاك االرتباط بالعالقة بين الفعل والفاعل، ثّم تفصيله  والداّللة والعمل،

 . فيما تتعلّق به شبه الجملة، وغير ذلك من المباحث الرئيسة في موضوع التعلّق

القطع (: م820/هـ661ت) وما بعدها، والنّحاس، أبو جعفر أحمد بن دمحم   ص( لمقدّمةا) ،إيضاح الوقف واالبتداء: انظر على سبيل المثال - 

(: م 02 /هـ000ت) ، والدّاني، أبو عمرو عثمان(المقدّمة) م، 88 ، دار عالم الكتب، الرياض،  عبد الرحمن المطرودي، ط.د: تحقيق. واالئتناف

، وكذلك مقدّمة محقّق 20 -1  ، ص م، ج817 ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لَمرعشلي، طيوسف ا. د: دراسة وتحقيق. المكتفى في الوقف واالبتدا

هند : تحقيق. المرشد في الوقف واالبتداء(: م06  /هـ200ت بعد ) ، والعماني، أبو دمحم الحسن بن علي72-07يوسف مرعشلي، ص. د: الكتاب

محّمد . د: تحقيق. علل الوقوف(: م62  /هـ260ت) جاوندي، دمحم بن طيفوروما بعدها، والسّ  0 وما بعدها، وص   ص( المقدّمة) ، العبدلي،ج

من ) ، واألشموني، أحمد بن عبد الكريم المصري06-8وما بعدها، وكذلك مقدّمة محقّق الكتاب الدكتور محّمد العيدي، ص  0 ص( المقدّمة) العيدي،

ومن علوم القرآن، . 7 -6ص( المقدّمة) م، 876 ، مطبعة البابي الحلبي، مصر،  ط. منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا(: علماء القرن الحادي عشر

يوسف المرعشلي وآخرين، دار المعرفة، : تحقيق الدكتور. البرهان في علوم القرآن(: هـ780ت ) الزركشي، دمحم بن عبد هللا: انظر على سبيل المثال
اإلتقان (: هـ  8ت ) ، والّسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن  2-086ص ( الوقف واالبتداء معرفة: النوع الرابع والعشرون) ، م، م 880 بيروت، 

-21 ، ص ، م (في معرفة الوقف واالبتداء: النوع الثامن والعشرون) م 000 ، دار ابن كثير، 0مصطفى البغا، ط. د: ، تقديم وتعليقفي علوم القرآن

) ابن عاشور، دمحم الطاهر: آن، وما أكثرها، وكذلك مقدّمات بعض كتب التفسير، انظر على سبيل المثال، إضافة إلى الكتب المصنّفة في تجويد القر78 

 .10- 1، ص م ( المقدّمة الثامنة) دار سحنون، تونس، . التحرير والتنوير(: هـ  668 ت

،  علي دمحم الضبّاع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج: جعةتصحيح ومرا. النشر في القراءات العشر(: هـ166ت )ابن الجزري، أبو الخير دمحم الدمشقي -6

إلى أّن القطع والوقف والسّكت   0 -68 ، ص ج(التنبيه العاشر) لقد أشار ابن الجزري في تنبيهاته المتعلّقة بالوقف واالبتداء: ملحوظة. 00 ص

ف إال مقيّدة، وأّما عند المتأّخرين وغيرهم من المحقّقين فالقطع يكون بقطع عبارات جرت عند المتقدّمين مرادا بها الوقف غالبا، وال يريدون بها غير الوق

وانظر الجريسي، . فقطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفّس السكتالقراءة رأسا، فهو كاالنتهاء، والوقف كما ذكرت في المتن، وأّما 

 .  2 ، صنهاية القول المفيد

 .682ص، هداية القارئالمرصفي،  -0
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تساهلوا في الوقف، ولم يتساهلوا في االبتداء؛ ألّن الوقف  "غير أّن المالحظ أن العلماء، ( )أي ال يُبتَدأ بما بعده

قد يكون اضطرارا لقطع النّفس، أو عطاس أو نسيان، فيقف القارئ مضطرا، ولكّن االبتداء ال يكون إال 

تدعو إليه ضرورة، فال يجوز إال بمستقل بالمعنى، موف بالمقصود، وهو في  اختياريّا؛ ألنه ليس كالوقف

 .( )أقسامه كأقسام الوقف األربعة

 :أقسام الوقف واالبتداء: رابعا

ليس الحديث عن أقسام الوقف واالبتداء بمعزل عن التعلّق اللغوي، ذلك أّن جميع تقسيمات من صنّف في      

موضوع من ُمبتدئه إلى منتهاه يقوم على التعلّق اللغوي؛ فقد اختلف أئمة القُّراء في الوقف واالبتداء تُظهر أّن ال

أقسام الوقف الختالف المفّسرين والُمعربين، إال أّن اإلمام ابن الجزري؛ شيخ المحقّقين اختار من بين ذلك كلّه 

ما قاله  يث يندرج تحت قسمته كلّ تقسيما يقوم على التعلّق اللفظي والمعنوي، ولعلّه أوضح األقسام وأقربها؛ ح

وأقرب ما قلته في  ،س في أقسامه غير منضبط وال منحصروأكثر ما ذكر النّا ":غيره من العلماء، يقول

وكونه  ،تم أو ال، فإن تّم كان اختياريّاأّن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري؛ ألّن الكالم إّما أن ي: ضبطه

هو الوقف الذي ف -أي ال من جهة اللفظ وال من جهة المعنى -تاّما ال يخلو إّما أن ال يكون له تعلّق بما بعده البتّة

لتمامه المطلق، يوقف عليه، ويُبتدأ بما بعده، وإن كان له تعلّق، فال يخلو هذا ( بالتّام )اصطلح عليه األئمة

لالكتفاء به عّما بعده، ( بالكافي )ط، وهو الوقف المصطلح عليهعنى فقالتعلّق إّما أن يكون من جهة الم

وإن كان التعلّق من جهة اللفظ فهو  ،ز الوقف عليه واالبتداء بما بعدهواستغناء ما بعده عنه، وهو كالتّام في جوا

للتعلّق ؛ ألنّه في نفسه حسن مفيد، يجوز الوقف عليه دون االبتداء بما بعده (بالحسن )مصطلح عليهالوقف ال

 -صلّى هللا عليه وسلّم -اللفظي، إال أن يكون رأس آية، فإنّه يجوز في اختيار أكثر أهل األداء لمجيئه عن النبي

وإن لم يتم الكالم كان الوقف عليه اضطراريّا، وهو المصطلح  ...في حديث أّم سلمة رضي هللا تعالى عنها

رورة من انقطاع نفس ونحوه، لعدم الفائدة أو لفساد ، ال يجوز تعّمد الوقف عليه إال لض(بالقبيح )عليه

 .(6)"المعنى

وال بما قبلها ال  ، هو الوقف على كلمة لم يتعلّق ما بعدها بهاالوقف التّام -تقسيم ابن الجزري وفق –إذن     

 ،بل معنىبها وال بما قبلها لفظا، ، هو الوقف على كلمة لم يتعلّق ما بعدها الوقف الكافيو ،لفظا وال معنى

 ،بشرط تمام الكالم عند تلك الكلمة، هو الوقف على كلمة تعلّق ما بعدها بها أو بما قبلها لفظا، والوقف الحسن

، هو الوقف على لفظ غير مفيد لعدم تمام الكالم، وقد تعلّق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى، أو الوقف القبيحو

                                                             
 . 660، ص ج النشر في القراءات العشر،ابن الجزري، : انظر - 

مجلة جامعة الملك سعود " الوقف وأثره في المعنى" ، وعمر، سر الختم الحسن،60 ، ص ، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري، : انظر - 

 . 7  م، ص887 ،  ، ع8، م للعلوم التربوية والدراسات اإلسالمية

 . 6  -2  ، ص ، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  -6
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ومن هنا نالحظ أّن أقسام الوقف االختياري األربعة المشهورة،  ،كالم يوهم وصفا ال يليق به تعالىالوقف على 

 . ( )محتكمها إّما التعلّق اللفظي أو التعلّق المعنوي

ومن الجدير بالذّكر أيضا أن أُشير إلى أّن هناك نوعا من الوقف يقوم على التعلّق اللغوي، لكنّه يُعرف      

دراساتهم اللغويّة، وغفلوا عّما قاله علماء الوقف واالبتداء من بالوقف التعّسفي، وقد اعتمده بعض الباحثين في 

ليس كّل ما يتعّسفه بعض  ":يّة، جاز وقفا، يقول ابن الجزريأّن الوقف سنّة متّبعة؛ فليس كل ما جاز عرب

يُتعّمد المعربين أو يتكلّفه بعض القُّراء أو يتأّوله بعض أهل األهواء، ِمّما يقتضي وقفًا أو ابتداء ينبغي أن 

 .( )"الوقف عليه، بل ينبغي تحّري المعنى األتّم، والوقف األوجه

 تعلّق الجار والمجرور: المبحث األّول

ً يَْبَحُث فِي األَْرِض ِليُِريَهُ َكْيَف يَُواِري َسْوءةَ أَِخيِه قَاَل يَا َوْيلَتَا أََعَجْزُت أَنْ  :المسألة األولى  فَبَعََث ّللّاُ غَُرابا

ِمْن أَْجِل ذَِلَك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمن  ،ِمثَْل َهـذَا اْلغَُرابِ فَأَُواِرَي َسْوءةَ أَِخي فَأَْصبََح ِمَن النَّاِدِمينَ أَكُوَن 

ً قَتََل نَْفساً بِغَيِْر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعاً َوَمْن أَْحيَ   .( )اَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعا

( النّادمين )بـأو ( أصبح )ـبما قبله، أي بِ ( من أجل ذلك )هو تَعلُّق الجار والمجرور: الشاهد في هاتين اآليتين

 :( )وفي ذلك رأيان ،(كتبنا )ـأو تَعُلُّقه بما بعده ب

 (.ِمْن أَْجِل ذَِلَك َكتَْبنَا ()النَّاِدِمينَ  فَأَُواِرَي َسْوءةَ أَِخي فَأَْصبََح ِمنَ  ):أّوال

أولى من غيره؛ ألّن ( تبناك )بما بعده( من أجل ذلك )يرى أكثر أهل اللغة أّن تعليق الجار والمجرور     

 )فالوقف عند هذا الفريق على ،وقف على أحسنها، وال يُجمع بينهاإذا تقاربت ي –كما يقول األشموني -فالوقو

من أجل قتل قابيل هابيل كتبنا على بني : ، ثُّم يكون االبتداء بالجار والمجرور، وعليه يكون التأويل(النّادمين

وعلى هذا الوجه تذهب النّفس مع سبب النّدم كل مذهب، وال تنحصر فيما ذكر، وهذا هو الراجح ، (2)إسرائيل

دمه، فالقتل أو المواراة أو حمله كلّها أفعال تنطوي عندي، فقد يكون القرآن قد سكت عن أشياء كثيرة أدّت إلى ن

تبنا على بني إسرائيل ذلك، تحتها جزئّيات كثيرة قد تكون هي األخرى سببا في النّدم، ثُّم من أجل كل ما تقدّم ك

 .علّة للحكم الوارد عقب الجار والمجرور على بني إسرائيل( من أجل ذلك )فكأنّ 

 (.َكتَْبنَا ()أَِخي فَأَْصبََح ِمَن النَّاِدِميَن ِمْن أَْجِل ذَِلكَ فَأَُواِرَي َسْوءةَ  ):ثانيا

                                                             
 .6 -2 م، ص886 ، الوقف عند الصرفيين والقُّراء: البراجة، جابر: ، وانظر20 ج-26 ص نهاية القول المفيد،الجريسي، : انظر - 

لقد ذكرت : ملحوظة. ، وقد شدّد على ذلك1 ص ،(التنبيه الخامس) منار الهدى، واألشموني،  6 ،  ، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  - 

اء، فال بُدّ من دليل هذا النوع من الوقف ليتبيّن القارئ أو الباحث أّن الوقف سنّة متّبعة، فال يجوز االكتفاء بالّسند اللغوي وحده في علم الوقف واالبتد

 .شرعي يعضد ذلك، فليس كل ما جاز عربيّة جاز وقفا

  6 - 6: المائدة - 6

، المكتفى في الوقف واالبتدا، والداني،  0 صالقطع واالئتناف، ، وابن النّحاس، 1 6-7 6، صإيضاح الوقف واالبتداءابن األنباري، : انظر -0

(: هـ6 6ت ) ، والعكبري، أبو البقاء عبد هللا 02ص علل الوقوف، ، والسجاوندي،70ص المرشد في الوقف واالبتداء،، والعماني، 68 -61 ص

 .8  ، ص منار الهدى، واألشموني، 2 6، ص ، جيان في إعراب القرآنالتب

 (.انظر الحاشية الّسابقة) وهذا اختيار ابن األنباري، وابن النّحاس، وأبي عمرو الدّاني، والعكبري  -2
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( من أجل ذلك )، إذ الجار والمجرور(كتبنا )ـ، واالبتداء ب(من أجل ذلك )يرى فريق ثان أن الوقف على     

، يهتدي لمواراتهدّة طويلة قبل أن فأصبح نادما من أجل أنّه قتل أخاه، أو ألنّه حمله م: أي، (أصبح )ـصلة ل

أصبح من الذين ندموا من أجل قتل قابيل : صلة للّنادمين، أي (من أجل ذلك )هذا الوقف أن يكون وفقويجوز 

وعلى هذا الوجه يكون التركيز على علّة النّدم، ال على علّة الحكم بخالف الوجه األّول، حيث كان  ،( )هابيل

 .التركيز على علّة الحكم ال على علّة النّدم

ا فََجاءتْهُ إِْحَداهَُما تَْمِشي َعلَى اْستِْحيَاء قَالَْت إِنَّ أَبِي يَْدعُوَك ِليَْجِزيََك أَْجَر َما َسقَْيَت لَنَا فَلَمَّ   ﴿:المسألة الثانية

   .( )َجاءهُ َوقَصَّ َعلَْيِه اْلقََصَص قَاَل اَل تََخْف نََجْوَت ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ 

وقٌف ( قَالَْت إِنَّ أَبِي يَدْعُوَك ِليَْجِزيََك أَْجَر َما َسقَْيَت لََنا ( )فََجاءتْهُ إِْحدَاهَُما تَْمِشي َعلَى اْستِْحيَاء ):األّولالوجه 

 (.وهو الّراجح )كاف

محتمل ( ِليَْجِزيََك أَْجَر َما َسقَْيَت لََناَعلَى اْستِْحيَاء قَاَلْت إِنَّ أَبِي يَدْعُوَك ( )فََجاءتْهُ إِْحدَاهَُما تَْمِشي ):الوجه الثّاني

 .ولكّن األئّمة ذكروه( مرجوح )معنى

 (. قالت )أو بـِ ( تمشي )بما قبله (على استحياء )هو تعلّق الجار والمجرور :الشاهد في هذه اآلية

ليس كافيا؛ ألّن هذا  (تمشي )لم يقف أبو بكر األنباري على هذه اآلية، أّما ابن النّحاس فرأى أّن الوقف على     

إال أّن أبا عمرو الدّاني نسب إلى  ،يقتضي تعلّق االستحياء بالقول، وهذا عنده يحتاج إلى توقيف أو دليل قاطع

لت على استحياء من موسى، قا: أي، (على استحياء )واالبتداء بـ (تمشي )قائل دون أن يُسّمه، الوقف على

إّن التقديم والتأخير ال يكون إال : والتأخير، لكْن، إن أخذنا برأي من يقولعلى التقديم  (قالت )ـب (على )فتتعلّق

هو الظاهر الذي عليه ( تمشي )بـ( على استحياء )وعنده تعلّق ،أو دليل قاطع، فال نقف على تمشي بتوقيف

المشي، يعني أّن والقول نفسه عند العماني، وهو قول أكثر أهل العلم، فتعلّق االستحياء ب، (6)إجماع أهل التأويل

، وأّما الوقف على (االستحياء )الوقف على فزعم من غير دليل، كأنّها قالت وهي مستحيية من ( تمشي )كاف 

لعدم العاطف واتّحاد ( استحياء )واألمر نفسه عند الّسجاوندي، إال أنّه علّل الوقف على ،(0)قولها واستدعائها

 ،(2)قالت مستحيية: أي، (قالت )حاال مقدّما من (استحياء )عل؛ ألنّه يج(تمشي )القائل، ولم ير الوقف على

بقولها، ومع ذلك رأى أنّه على غرابته جيّد،  (على استحياء )والحال نفسه عند األشموني، فقد رأى غرابة تعلّق

 .(6)وإن كان الوصل أجود

                                                             
 (.انظر الحاشية السابقة)وهذا اختيار الّسجاوندي واألشموني  - 

 2 : القصص -  

 .72 -70 ، صالوقف واالبتداالمكتفى في الداني،  -6

 .201ص المرشد في الوقف واالبتداء،العماني،  -0

 .771-777ص علل الوقوف،السجاوندي،  -2

 . 070، صمنار الهدىاألشموني،  -6
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في موضع النصب ( استحياءعلى  )ولم يختلف الحال عند المفّسرين، فاإلجماع جعل الجار والمجرور     

ُمعَلّقا  (على استحياء )ـويبتدئ ب( تمشي )ّن اإلمام الرازي ذكر من يقف علىعلى الحال من مشيها، إال أ

 .( )االستحياء بقولها؛ الّن الكريم إذا دعا غيره إلى الضيافة يستحيي، ال سيّما المرأة

ال، وال يُخّل بالمعنى؛ ذلك أّن اإلخبار بمجيئها والّراجح عندي هو رأي الجمهور، وإن كان اآلخر محتم     

والذي يترّجح لي أّن تمشي، غير مقصود وحده، فال فرق بين مجيئها تمشي، أو مجيئها راكبة في هذا المقام، 

، فتبيّن الحاجة والّضعف ماثل في (على استحياء )من أجل أن يبني عليه قوله تعالى كان( تمشي )اإلخبار بـِ 

( بحرف الجر على )ومن تمام المعنى أن مجيئها ماشية على استحياء ،المجيءي، وليس في هيئة إرسالها للسق

ة، وال متثنّية، وال مالكة لزمامه، غير متبختر ،كأنّه مركب لها، وهي متمكنّة منهفيه داللة على أّن الحياء 

 .( )، وتفخيم أمرهثُّم إّن تنكير االستحياء فيه داللة على المبالغة في الحياء ،مظهرة لزينة

اء، ، فقد جاءت تمشي، كائنة على استحي(تمشي )إذن، على استحياء متعلّق بمحذوف، هو حال من ضمير     

 .وكفى بنعمة الحياء فخرا، وتربية ،في حالتي المشي والمجيء معًا

ضعيف، فهو يجعل مشيها أنّه وأّما الوجه اآلخر المحتمل، وهو تعلّق االستحياء بقولها، فجائز معنًى، إال      

العََوز والحاجة، أو قرب  شيئا آخر، فقد جاءت تمشي ال راكبة، في داللة على( وعلى استحياء قالت )شيئا،

وقولها كان على استحياء؛ فهي امرأة َحييّة، تدعو رجال غريبا، إال أنّها في الوجهين متمّكنة من زمام  ،المكان

 .الحياء

جمهور فيه الداّللة على هذا المعنى، فمن جاءت تمشي على استحياء فمن باب أولى ولعّل اختياري لرأي ال     

أن تدعوه على استحياء كذلك، فقولها وإن لم يَُصّرح بأنه على استحياء على الوجه الراجح إال أنّه مفهوم 

 .بطريق اللزوم، ولذلك كان أرجح من اآلخر

أَِخيَك َونَْجعَُل لَكَُما سُْلَطاناً فاََل يَِصلُوَن إِلَْيكَُما بِآيَاتِنَا أَنتَُما َوَمِن اتَّبَعَكَُما قَاَل َسنَشُدُّ َعُضَدَك بِ  :المسألة الثالثة

 .( )اْلغَاِلبُونَ 

                                                             
اء التراث ، دار إحي محمود شاكر،ط: ضبط وتعليق. جامع البيان في تأويل القرآن(: م  8/هـ0 6ت) الطبري، أبو جعفر دمحم بن جرير: انظر - 

. مفاتيح الغيب(: م07  /هـ600ت ) ، والرازي، فخر الدين محّمد611، ص6ج. الكّشاف، والزمخشري، 70-76م، ص 00 ، 0 العربي، بيروت، ج
ي، سالم البدر: تحقيق. الجامع ألحكام القرآن(: م 7  /هـ 67ت) ، والقرطبي، أبو عبد هللا محّمد6  ، ص6 ، ج1م، م 002 دار الفكر، بيروت، 

دار الفكر، . البحر المحيط(: م600 /هـ702ت ) ، وأبو حيّان األندلسي، محّمد بن يوسف78 ، ص6 م، ج000 ، دار الكتب العلمية، بيروت،  ط

. المحّرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،(م 2  /هـ206ت) ، وابن عطية األندلسي،القاضي أبو محّمد عبد الحق81 ، ص1م، ج 88 بيروت، 

الدّر المصون في (: م622 /هـ726ت) عبد هللا األنصاري والسيّد عبد العال، دار الفكر العربي، القاهرة، والسمين الحلبي، شهاب الدّين أبو العبّاس:تحقيق

، 0 ، ج1، م التحرير والتنويرم، وابن عاشور، 880 الشيخ علي معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق وتعليق. علوم الكتاب المكنون

 .06 ص

خّرج آياته ووضع  .نظم الّدرر في تناسب اآليات والّسور (:هـ112ت ) البقاعي، برهان الدّين أبو الحسن إبراهيم: انظر أصل هذه الدالالت من - 

، 0 ،ج1، م تنويرالتحرير وال، ومن ابن عاشور، 077، ص2م، م 006 ، دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الرّزاق غالب المهدي، ط: حواشيه

 .06 ص

 62: القصص -6
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 .( )، وما يترتّب على ذلك من َمعان(بآياتنا )الشاهد في هذه اآلية تعدّد احتماالت تعلّق الباء في قوله تعالى     

ً فَاَل َيِصلُوَن إِلَْيكَُما :األّولاالحتمال       بِآَياتَِنا أَنتَُما َوَمِن // قَاَل َسنَشُدُّ َعُضدََك بِأَِخيَك َونَْجعَُل لَكَُما سُْلَطانا

 .( )اتَّبَعَكَُما اْلغَاِلبُونَ 

الغالبون فرعون أنتما ومن اتّبعكما  ":يعني كما قال الطبري( بآياتنا )واالبتداء بـِ ( إليكما )الوقف على     

: ، أي(الغالبون )متعلّقة بـوفي هذه الحالة تكون الباء  ،(6)"بحّجتنا وسلطاننا الذي نجعله لكما: ومأله بآياتنا؛ أي

من حيث ال يجوز أن يُفّرق ( الغالبون )وعند الجمهور أّن هذا ال يصح إن جعل بآياتنا صلة ِلـ ،تغلبونه بآياتنا

 .(0)جائز إن قُدّر تبيينابين الصلة والموصول، لكنّه 

نقسم بآياتنا أنّكما ستغلبونهم فال يصلون إليكما، وهذا على تقديم : ويُمكن حمل المعنى على القََسم، أي     

وعند الزمخشري أّن هذا من  ،ألّن جواب القسم ال تدخله الفاء ورفضه أبو حّيان؛ ،(فال يصلون إليكما )الجواب

ويجوز كذلك  ،(2)وحّق آياتنا لتغلبنّ : ابه للداّللة عليه كما فّسره أبو حيّان، يعنيلغو القسم؛ أي الذي ُحِذف جو

 .(6)اذهبا بآياتنا، فُِهم من آية سورة النمل: أن تُعلّق الباء بمحذوف، تقديره

ً فَاَل يَِصلُوَن  :االحتمال الثاني أَنتَُما َوَمِن اتَّبَعَكَُما // إِلَْيكَُما بِآيَاتَِناقَاَل َسنَشُدُّ َعُضدََك بِأَِخيَك َونَْجعَُل لَكَُما سُْلَطانا

  .(7)اْلغَاِلبُونَ 

 -؛ أي تمتنعون منهم بآياتنا؛ مثل العصا وغيرها، كقول النبي(يصلون )بـِ  تام إن تعلّقت( بآيتنا )الوقف على     

 (نجعل )ويجوز تعلّق الباء بالفعل ،ّم تأّكدت الغلبة بعد هذا الفصل، ثُ "نُصرت بالّرعب ":-صلّى هللا عليه وسلم

 .(1)نسلّطكما بآياتنا، حتّى تكون رهبتهم منكما آية من آياتنا: أي

يقتضي أّن عدم ( إليكما )والذي أراه أّن االحتمالين معتبران، وكأنّهما في القّوة سواء، فالوقوف على     

 )ّم تكون الغلبة باآليات، وفي الوقف علىالوصول غير متعلّق فقط باآليات، فإرادته سبحانه أكبر من ذلك، ثُ 

                                                             
صدر معظم العلماء في آرائهم عن رأي األخفش والطبري، ثم عن شرح الزمخشري وتقديراته، فمنهم بعد ذلك من شرح ووّضح، ومنهم من لّخص،  - 

، وعند ابن (إليكما) التمام عنده على  06،صإيضاح الوقف واالبتداءاألنباري، : انظر كتب الوقف واالبتداء.وعلّق على رأي من اآلراء كأبي حيّان

وردّه، إال أن يكون تبيينا، كما وّضحت، ثم ذكر رأي ( إليكما) ، ذكر رأي األخفش والطبري، وهو الوقف على  2-  2، صالقطع واالئتنافالنّحاس، 

ثُّم ذكر ( بآياتنا) ته في الشّرح، وعن أبي عمرو الدّاني التّمام على، ونُسب هذا الرأي لنافع أيضا، على التقدير الذي ذكر(بآياتنا) أبي حاتم، وهو الوقف على

إنّه رأي أكثر : ونسبه ألبي حاتم، قائال( بآياتنا) التمام على المرشد في الوقف واالبتداء،، وعند العماني، 72 ، صجامع البيان رأي األخفش والطبري،

، الوجهين إال 710، صعلل الوقوف، وذكر الّسجاوندي، 0 2الف هو االختالف في التعليق، صأهل العلم، ثم ذكر الرأي اآلخر، مؤكّدا أّن سبب االخت

، آراء من سبقه، مستفيدا كذلك من تعليقات  07- 07، صمنار الهدى، وذكر األشموني، (إليكما) أنّه رّجح رأي األخفش والطبري؛ الوقف على

، مفاتيح الغيب، والرازي، 687-686، ص6ج الكّشاف،، والزمخشري، 80-18، ص0 ، جنجامع البياالطبري، : ومن المفّسرين، انظر. المفسّرين
، 1، جالبحر المحيط، وأبو حيّان، 80 ، ص6 ، جالجامع ألحكام القرآن، والقرطبي،    -   ، ص6 ،جالمحّرر الوجيز، وابن عطية، 1ص، م 

 .1  -7  ، ص0 ، جالتحرير والتنوير، وابن عاشور، 606-600ص

 62: قصصال -  

 .80، ص0 ، ججامع البيانالطبري،  -6

 .72 ، صالمكتفى في الوقف واالبتداالداني، : انظر  -0

 .606، ص1ج البحر المحيط، ، وأبو حيّان،687-686، ص6، جالكّشافالزمخشري، : انظر  -2

 .687-686، ص6ج  الكّشاف،الزمخشري، : انظر  -6

 62: القصص - 7

-7  ، ص0 ، جالتحرير والتنوير، و ابن عاشور، 606، ص1، جالبحر المحيط، وأبو حيّان، 687-686، ص6، جالكّشافالزمخشري، : انظر  -1

  1. 
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إظهار لآليات وتقييدٌ لعدم الوصول بها، ثُّم إقرار من هللا عّز وجل بأّن الغلبة لهما ولمن اتّبعهما، وال ( بآياتنا

 .شّك في أّن المعنيين يجتمعان وال يتزاحمان، فمّرة يكون التركيز على اآليات وأُخرى على الغلبة

 

 تعلّق الظرف :المبحث الثاني

ن نَّبِّيٍ َقاتََل َمعَهُ ِربِّيُّوَن َكثِيٌر فََما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم فِي َسبِيِل   ﴿:من ذلك، قوله تعالى :المسألة األولى َوَكأَيِّن ّمِ

ِ َوَما َضعُفُوا َوَما اْستََكانُوا  ابِِرينَ  ۗ  ّللاَّ ُ يُِحبُّ الصَّ  .( )﴾َوّللاَّ

ن نَّبِّي  قُتِلَ  ) ( )(قُتِل )الوقف على :الشاهد األول  .(َمعَهُ ِربِّيُّوَن َكثِيرٌ // َوَكأَيِّن ّمِ

كان المعنى أّن أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم، ومع األنبياء ( قُتِل )إذا وقفنا على: وجه االستشهاد

المسلمين، وإشارة إلى أّن أصل أصحابهم، فما تزلزلوا لقتل أنبيائهم؛ قصدا إلى تيئيس المشركين من وهن 

القتال ينبغي أن يكون دفاعا عن المبدأ، ونشرا للدّعوة، وليس حماية لفرد  يتغّول السلطة هو وأعوانه، كما هو 

 .الحال في هذه األيّام

ن نَّبِّي  قُتَِل َمعَهُ ِربِّيُّوَن َكثِيرٌ  ( )كثير )الوصل، والوقف على: الشاهد الثاني  (.//َوَكأَيِّن ّمِ

أّن أنبياء كثيرين قُتِل معهم رجال من أهل : يكون المعنى( كثير )إذا وصلنا، ووقفنا على :وجه االستشهاد

وفي هذا إشارة واضحة إلى كيفيّة القتال وهيئته، حيث يلتحم ، (6)التّقوى، فما وهن من بقي بعدهم من المؤمنين

كلّهم صّف واحد، وعلى قلب رجل واحد، يقاتل الصّف كأنّه بنيان مرصوص، فلم يتخّل الجند عن قائدهم، ف

القادة مع جندهم، والجند مع قائدهم، حتّى يُقتلوا أو ينتصروا، فقد تشّربوا روح المبدأ، فلم ينكصوا على أعقابهم 

 .أو يولّوا األدبار، إذ ارتباطهم مبدئي ال شخصيّ 

ّكد أصل القتال، ثّم إّن اتّصالها بما قبلها صّور طبيعة إذن، إّن تعلّق المعيّة بما بعدها، وانفصالها عّما قبلها أ     

َ يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِلِه َصّفاً  ﴿:القتال، وبيّن هيئته، حيث االلتفاف حول القائد، تصديقا لقوله تعالى إِنَّ َّللاَّ

ْرُصوٌص﴾َكأَنَُّهم بُ   -شهورة، عندما استشارهم رسول هللالم، وتعانقا مع مقالة سعد بن معاذ ا0الصف نيَاٌن مَّ

يا رسول هللا لما أردت، فنحن معك، فوالّذي بعثك  امِض  ":في الخروج لبدر، حيث قال -صلّى هللا عليه وسلّم

بالحق لو استعَرضَت بنا هذا البحر فخْضتَه لخضناه معك ما تخلّف ِمنّا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدّونا 

 . (0)..."في الحرب، ُصدّق في اللقاء، لعّل هللا يُريك منّا ما تَقَرُّ به عينُك، فسر بنا على بركة هللا غدا، إنّا لُصبُرٌ 

                                                             
 06 : آل عمران -  

: ، انظر(بضم القاف، وكسر التّاء، والباقون بفتح القاف والتّاء، وألف بينهما( قُتِل(:) أبو عمرو ويعقوب الحضرمي) قرأ نافع والمكّي، والبصريّان  - 

 .8  م، ص000 ، دار الّسالم، القاهرة، ط. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة(: ت )القاضي، عبد الفتّاح عبد الغني

  1، ص ، م التحرير والتنويرانظر المسألة بتمامها من ابن عاشور،   -6

 .00 -88 ص،  م، ج881 ، دار الفكر، بيروت، 6سعيد اللّحام، ط: ، تحقيقيّةالسيرة النبو(: هـ1  ت ) ابن هشام المعافري، أبو دمحم عبد الملك  -0
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َمةٌ َعلَْيِهْم أَْربَِعيَن َسنَةً يَتِيُهوَن فِي األَْرِض   :المسألة الثانية  .( )قَاَل فَإِنََّها ُمَحرَّ

 :( )(التّيه )أو بما بعده( التحريم )بما قبله( أربعين سنة )تعلّق الّظرف :الشاهد في هذه اآلية

َمةٌ َعلَْيِهمْ  )  (أَْربَِعيَن َسنَةً يَتِيُهوَن فِي األَْرِض  //قَاَل فَإِنََّها ُمَحرَّ

َمةٌ َعلَْيِهْم أَْربَِعيَن َسنَةً  )  (يَتِيُهوَن فِي األَْرِض  //قَاَل فَإِنََّها ُمَحرَّ

َمةٌ َعلَْيِهمْ قَاَل فَِإنََّها ) :الصورة األولى  (. أَْربَِعيَن َسنَةً يَتِيُهوَن فِي األَْرِض  ()ُمَحرَّ

قال فإنّها  )بما بعده، والوقوف على المقطع األّول( أربعين سنة )هذه الّصورة مبناها على تعلّق الّظرف     

كانت في زمن موسى  ، وفي هذا الّضرب من التعلّق إشارة إلى أّن زمن التحريم مؤبّد للفئة التي(محّرمة عليهم

أنّها : عليه الّسالم، إالّ أّن هذا ال يمنع أن يُحَمل المعنى على الدّخول المفضي إلى التعمير لليهود عاّمة، بمعنى

محّرمة عليهم حرمة إقامة، ويلزم من هذا مجاهدتهم وإخراجهم، وحرمة مسالمتهم أو التعايش معهم على 

 .أرض فلسطين خاّصة

َمةٌ َعلَْيِهْم أَْربَِعيَن َسنَةً  ):الّصورة الثانية  (. يَتِيُهوَن فِي األَْرِض  ()قَاَل فَِإنََّها ُمَحرَّ

، ثُّم (سنة )والوقوف على (التّحريم )بما قبله (أربعين سنة )أّما الصورة الثانية فمبناها على تعلّق الّظرف     

لّصورة أّن زمن التحريم كان لوقت معلوم، أي أّن مقتضى هذه ا ،استئنافا جديدا (يتيهون في األرض )ـالبدء ب

فقد يدخلون األرض المقدّسة على نحو ما، سواء أكان ذلك عنوة أم بتخاذل أهلها واستسالمهم، وربّما بطرق 

أخرى لم تعد خافية على ذي بصيرة، ومع ذلك، فليس لدخولهم شرعية في البقاء أو االستمرار، أو إثبات حّق 

 .هذا التأويل تتحدّث عن العقاب، وعن إمكانيّة الدخول أو عدمهفي اإلقامة، فاآلية على 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ  :المسألة الثالثة  .( ) لَن تَنفَعَكُْم أَْرَحاُمكُْم َواَل أَْواَلُدكُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة يَْفِصُل بَْينَكُْم َوّللاَّ

 ( القيامة )أو( أوالدكم )الوقوف على: الشاهد في هذه اآلية

  ْْلِقيَاَمِة يَْفِصُل بَْينَكُمْ يَْوَم ا// لَن تَنفَعَكُْم أَْرَحاُمكُْم َواَل أَْواَلُدكُم. 

  ِيَْفِصُل بَْينَكُمْ // لَن تَنفَعَكُْم أَْرَحاُمكُْم َواَل أَْواَلُدكُْم يَْوَم اْلِقيَاَمة. 

معتبر حيث ينفتح النّص من خالله على معاٍن  يعتمد الوقفان على تعليق الّظرف، وكالهما: وجه االستشهاد

 :متعّددة، وذلك على النّحو اآلتي

                                                             
 6 : المائدة -  

تام، ونسب ( عليهم) ، فقد ذكر أّن الوقف على 0 -00 ، صالقطع واالئتناف، وابن النّحاس، 6 6، صإيضاح الوقف واالبتداءاألنباري، : انظر - 

المرشد ، والعماني، 61 ، صالمكتفى في الوقف واالبتداالدّاني، : فهو اختيار ابن جرير، وانظر( سنة) ذلك لألخفش، ونافع، وأبي حاتم، وأّما الوقف على

رأيا ثالثا ( األشموني) حيث ذكر األخير. 1  ، صمنار الهدىوني، ، واألشم008، صعلل الوقوف، والّسجاوندي، 76- 7، صفي الوقف واالبتداء

 .حاال( يتيهون) بمحّرمة، وتُعرب( أربعين) ، على أن تُنصب(األرض) أّن التّحريم والتّيه كليهما أربعون سنة، وبذلك يكون الوقف على: مفاده

 6: الممتحنة - 6
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، وهو وقف تامٌّ منسوب (يفصل )، وفي هذه الحالة يتعلّق الّظرف بـِ (أوالدكم )الوقف على :االحتمال األّول

 .ألبي حاتم

 (.لن تنفعكم )بما قبله، أي بـِ ، وفي هذه الحالة يكون تعليق الّظرف (القيامة )الوقف على :االحتمال الثّاني

تعليق  )فعلى االحتمال األّول ،لّظرف بما بعده، واآلخر بما قبلهإذن عندنا رأيان رئيسان، أحدهما يُعلّق ا     

 :يفتح النص على احتمالين (يفصل )ـالّظرف ب

القيامة على ما نفي نفع األرحام واألوالد على التأبيد، وهذا التأويل غير دقيق، إال إذا قدّرنا ذلك يوم : األّول

 .يُفهم من الّسياق

إِنَّ يَْوَم  ﴿:ودليل االحتمال الثّاني ،يوم القيامة وليس في أي يوم آخر أّن المفاصلة والتفريق كائنة في: والثاني

بُونَ  ، ﴿( )﴾أَْجَمِعينَ  اْلفَْصِل ِميقَاتُُهمْ  األمر  ،(6)﴾إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميَقاتاً  ،﴿( )﴾َهذَا يَْوُم اْلفَْصِل الَِّذي كُنتُْم ِبِه تَُكذِّ

، حتّى وإن كانوا من ذوي األرحام، فرحم الدّين (مواالة أعداء هللا )الذي يقتضي الحث على ترك هذا الفعل

 ﴿ن باب تحقيق خبر مظنون لألقارب، فإن ذلك لن ينفعكم يوم القيامة، وسيُفّرق بينكمأجّل وأعظم، أو إن كان م

ِه َوأَبِيهِ ، رُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيهِ يَْوَم يَفِ  ،﴿(0)نَِّة َوفَِريٌق فِي السَِّعيِر﴾فَِريٌق فِي اْلجَ  ، وسبب ذلك (2)َوَصاِحبَتِِه َوَبنِيِه﴾، َوأُّمِ

 .هللا، فإنّه بالضرورة سيُعادي أولياء هللا، فمبنى اآلية على التحذير والوعيدكلّه أن من والى أعداء 

لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم في هذا : وأّما إن تعلّق الّظرف بالنّفع، وهو ما أُرّجحه، فإّن التقدير يكون     

من أخيه وأّمه وأبيه وصاحبته وبنيه، اليوم؛ ألّن النّفع كائن في الدّنيا وإنّما النفي في اآلخرة، حيث يفر المرء 

ويودّ المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في األرض جميعا ثُّم 

ً َوالَ يُقْبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ َوالَ يُْؤَخذُ ِمْنهَ  ﴿يُنجيه ً الَّ تَْجِزي نَْفٌس َعن نَّْفس  َشْيئا ا عَدٌْل َوالَ هُْم يُنَصُروَن َواتَّقُواْ يَْوما

 .(7)﴾ْم يُنَصُروَن َواتَّقُواْ يَْوماً الَّ تَْجِزي نَْفٌس َعن نَّْفس  َشْيئاً َوالَ يُْقبَُل ِمْنَها َعدٌْل َوالَ تَنفَعَُها َشفَاَعةٌ َوالَ هُ  ﴿، (6)﴾

 

 :الخاتمة
                                                             

 00: الدخان -  

   : الصافات -  

 7 : النبأ - 6

 7: لشورىا - 0
 66 -60: عبس - 2

 01: البقرة - 6

) وفعل( لن تنفعكم) يتنازع كل من فعل( يوم القيامة) ، أشار أصحاب كتب الوقف واالبتداء، وكذلك المفسّرون إلى أّن الظرف في هذا اآلية6  : البقرة -7

، 60 ، صالمكتفى في الوقف واالبتدا، والداني،  76، صواالئتنافالقطع ابن النّحاس، : انظر.دون تأويل تفصيلي يؤسّس للمعنى المراد( يفصل بينكم

: ومن المفسّرين، انظر.  60، منار الهدى، واألشموني،   0 ، علل الوقوف، والسجاوندي،  77-770، المرشد في الوقف واالبتداءوالعماني، 

، والقرطبي، 71 ، ص8 ، ج0 ، م مفاتيح الغيب، ، والّرازي 20، ص0، جالكّشاف، والزمخشري،  7- 7، ص1 ، ججامع البيانالطبري، 

دمحم عبد : إعداد وتقديم. أنوار التنزيل وأسرار التأويل(: هـ 68ت )، والبيضاوي، ناصر الدين أبو الخير عبد هللا67، ص1 ، جالجامع ألحكام القرآن

، و ابن كثير، إسماعيل بن 20 ، ص0 ، م بحر المحيطال، وأبو حيّان، 02 ، ص2م، ج881 ، دار إحياء التراث، بيروت،  الرحمن المرعشلي، ط

نظم ، والبقاعي، 60، ص1م، م  00 السيّد دمحم السيّد وآخرين، دار الحديث، القاهرة، . د: تحقيق. تفسير القرآن العظيم(: م 67 /هـ770ت )عمر

 . 0 - 0 ، ص1 ، جالتحرير والتنوير ، وابن عاشور، 22، ص7، جالّدرر في تناسب اآليات والّسور
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هذه دراسة متواضعة، اخترت لها بعد المقدّمة والتمهيد سّت مسائل، تقوم على التعلّق اللغوي، وقد حاولت      

من خاللها أن أنبّه على أهميّة التاّلقح بين العلوم، وخاّصة بين علمي العربية والّشريعة اإلسالمية، فالمجال 

دّة التي تكشف الّنقاب عن روعة بيان كتاب هللا رحب سخّي، ال يزال ينتظر األقالم الواعدة، والدراسات الجا

وحقل التفسير وعلوم القرآن غني بحقائق ذات صلة  ":يقول الدكتور دمحم أبو موسى، عّز وجل، ودالئل إعجازه

ألنّنا لم ننقلها إلى هناك، والغريب أّن كثيرا منّا يدرسها في علوم األدبية، ولكنّها غير منتفع بها قويّة بالدّراسة 

لقرآن، ثّم إذا بدا يكتب، ويفّكر في الدّراسة األدبية تركها ولم يستصحبها معه، مع أنّنا على يقين من أّن نقل ا

المعلومات من حقل من حقول المعرفة إلى حقل آخر له أثر كبير في هذه المعلومات وهذه المعارف، 

 .( )..."وخصوصا إذا كانت ِمّما تتالءم مع الحقل الجديد

وال أزعم في هذه الدّراسة أنّي ابتدعت جديدا، ولكنّني سرت على الّطريق الذي عبّده الباحثون من قبلي،      

ومع ذلك، فقد جمعُت، وناقشُت، وحاولُت أن أُرّجح أو اختار  ،، فهم أولى بالشكر والتقديربدؤوهمستأنفا جهدا 

 . بناء على مسّوغات اجتهاديّة رأيت أّن النّص يحتملها

 ولقد تبيّن لي في هذه الدّراسة أّن التعدّد في الوقف قد يحصل به ما يحصل بتعدّد وجوه القراءات، من تعدّد     

ولّما كان ذلك كذلك، فقد وجب  ،ن دالئل إعجاز كتاب هللا عّز وجلم -ال شك –المعنى مع اتّحاد الكلمات، وهذا

ئه المعاني المترتّبة على التعلّق اللغوي، فيعرف على قارئ القرآن أو الباحث فيه أن يُراعي في وقفه وابتدا

فإذا فعل ذلك، أمن الخطأ، وانفتح النّص أمامه على  ،وز وما ال يجوزبذلك مواطن الفصل من الوصل، وما يج

 .دالالت ومعان  معجبة جديدة

                                                             
 .1 -7، صالبالغة القرآنيةأبو موسى، : انظر - 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 :أدوات تشبيه: هل -تقول -كيف: من فوائت اللُّغويّين القُدامى "

 "دراسة في ضوء علم اللغة واللهجات المعاصرة 

 

 

 الكريم الكفاوين منصور عبد .د

 قسم اللغة العربية وآدابها -أستاذ مشارك

 جامعة الحسين بن طالل

 المملكة األردنية الهاشمية

 

 

 :الملّخص

 ,ماثل ,شابه يشبه, ,ِمثْل ,كأنّ  ,الكاف: من بينها ,استعمل العرُب في تشبيهاتهم عدداً من أدوات التّشبيه     

ََ ً  ,شََْروا  ,روىش  ََا ََ   روف ََكن , أم أفعََا ً  ,أم أسََمان ,وغيرهََا مََن اتدوات سََكانت أكاف وقََد فََلل اليّوكيّ

 .دى اليّوكيِّين القدامى والمحدثينوهي معروفة لكن العرُب عيى أفّها أدوات تشبيه, والبالغيّ 

      ً ََديما ََي كََالم العََرب ق ََة أدواتر ألََرى ليتشََبيه وكدت  ف ََر  أّن ثّم ََا ,غي ََي  وبعضََها م زال مسََتعمالً ف

كيَ   :"وهَي ,لكنّهَا لَم تيَا  اهتمامَاً مَن اليّوَكيّين العَرب القَدامى والمحَدثين ,اليهجات العربيّة المعاصرة

عنَد  ,وبخاّصَة فَي الشَعر الجَاهييّ  ,بتتبَّ  هَذا اتدوات فَي مّافّهَا دّكاسَةُ لذا فهضَْ  هَذا ال؛ "هل ,تقكل

 .تدان الكظيفة ففسها وكذا في اليهجات المعاصرة ,غير وا د من الشعران

زال بعُضها مستعمالً  وما ,وقد أثبت  الدكاسة أّن هذا اتدوات أدواُت تشبيه استعميها عددت من الشعران     

 . تدان الكظيفة ففسها ية المعاصرةفي اليهجات العرب

 هل ,تقكل ,كي  ,أدوات التشبيه ,التشبيه :الكلمات المفتاحيّة
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Arabs have used some particles of simile whether they are conjuctives, nouns, or verbs. 

Notable among these particles are al-kaf, kaanna, mithl, yoshbih, shabaha and mathala. 

Linguists and rhetoricians pointed out that these are particles of similarity which are similarly 

known by ancient and modern linguists. However, there are other particles of simile, such as 

kaif, taqool, hal, found in old Arabic speech—some of which are still common in Arabic 

contemporary dialects. These are left out of account by ancient and modern Arab linguists. 

Therefore, the main aim of this study is to trace these particles in the poetry of some Pre-

Islamic poets and similarly in contemporary dialects. This study proved that these are 

particles of simile used by some poets and in contemporary Arabic dialects. 

 

 تقديم

ليّوكيّين العرب القُدامى جهكد جبّاكة في جم  اليّوة والبحث فيها, والتألي  في عيكمهَا المختيفَة, وهَي      

ووعككة الدّكب التي سَيككها فَي ميَدان جمَ   ,وضن ك عيشهم ,جهكد عّيمة إذا قككف  بّروف معاشهم

 مع ْ جُ  يوة, ثمّ لذت الّ يّل الذين عنهم أُ لعرب الخُ بالبادية, وبا واستقرائها من منابعها الصافية, ممثّيةً  ,اليوة

 .التعييل والتقعيد كاف  مر يةُ  بعدها, ّوف ْ ودُ 

الشمس في كابعة النهَاك, وهَي تَنّم عَن  عن الحقيقة الساطعة سطكع   متعامر    ينكرها إ ّ  وهذا الجهكدُ      

 النهَاك, كتَابت  الييل وأطَراف   كتاب يُتيى آفان   لير  فزل بها إلالصهم ليعيم وليّوة التي شّرفها هللا تعالى بأن أ  

 .ومن عييها اتكض   ق  من أصقاع المعمككة إلى أن يرث هللاُ المسيمين في كّل ِص  تصدح به  ناجرُ 

مَن سَنن هللا؛  ةت همَا الَنقل؛ وذلَك سَنّ تَاّمين, بَل اعتكك  ك ا سَتقران, لَم يككفَا لَ, وذهَذا الجهَكد   لكنّ      

 .ا؛ وهك دليل استيالن النقل عيى سائر البشرهلل و د   فالكمالُ 

 فَ  مََدّوفاتت لِّ يكا القَكل فَي ذلََك, وأُ ّصََتحَدّث اليّوكيَكن والبالغيََّكن عَن التشَبيه وأفكاعََه وأدواتَه, وف     

 .كثيرة في ذلك

ه؛ فََذلك أغراُضََ ,هأدواتََُ ,همفهكُمََمََن  يَُث  :تشََبيهأغََراض هََذا الدكاسَة أن تبحََث فََي الولَيس مََن      

فت بَين القَدامى والمحَدثين معيكمت  لكَّن ُوكَد  هَذا الدكاسَِة أن تَنهج  بٍجابَةر عَن أسَدية تَردّدْت فَي  ,متعَاك 

هل استعمي  العرُب أدواِت تشبيهر غيَِر اتدوات المعروفَة  :وما بعدا راناتر في الّشعر الجاهييّ قالنفس بعد 

هل كافَ  مسَتعميةً عنَد  ؟ دوات تشبيهأ ,هل ,تقكل ,كي :" لدى القدامى والمحدثين؟ هل عُدّت أدواتت مثل

ََة أم أفّهََا اسََتعمالت لََا ب بقبيََلر أو بقبائََل  بعينهََا إّن أداة التشََبيه : هََل يمكََن أن فقََكل ؟ ُجََّل القبائََل العربيّ

م يُِشَر القَدامى والمحَدثكن إلَى ذلَك ؟ "كي  "أصلت برأسها أم مقتطعة من" الكاف "اتشهر هَل مَا  ؟ ِلَم  لَ 

هََذا  عَن ؟ لَذلك كيَِّه سََتحاول هَذا الدكاسَةُ ا جابََة مسََتعميةً فَي اليّهجَات المعاصََرةزالَ  هَذا اتدواُت 

 ."كي  "ث عنوفبدأ الحدي ,التساؤ ت
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 ( كيف أداة تشبيه)                               

, إذن وتَأتي اسَم شَرط ,اسَتفهام , وأفها تأتي اسم  "كي  "  لالف بين النّحاة أو البالغيين  كل اسميّة     

اسم بال لالف, قَال العكبَر ّ : كي  "ين في أنّ ين والككفيّ بين النحاة البصريِّ    لالف  
(1)

اسَمت بَال " كيَ  ":

 ".لالف, وإفّما ذكرفاها هنا لخفان الدليل عيى ككفها اسماً, والدليل عيى ككفها اسماً من لمسة أشيان

جان في الموني  بَن هشَام     
(2)

عيَى كيَ  تبيَ  " :عييَه بَال تأويَل فَي قَكلهم وهَك اسَم؛ لَدلكل الجَاكِّ : 

كي  أف ؟ أصحيح أم سقيم؟ ولإللباك به م  مباشَرته الفعَل  : منه, فحك حبدال ا سم الصريات مرين, و 

 .فبا لباكية افتف  الحرفية وبمباشرة الفعل افتف  الفعييّة" كي  كن ؟ "في فحك

ها تستعمل عيى وجهينثم ذكر ابن هشام أقكال العيمان فيها, وأفّ      
( )

أن تككن شرطاً؛ فتقتضَي : أ دهما: 

 "كيَ  تجيَُس أذهَ ُ  "و  يجَكزُ  ,"كيَ  تصَنُ , أصَن ُ  ":فحَكفعيين متفقي اليفظ والمعنى غير مجزومين 

ََا  ََْس أجيََسْ  "و  ,باتِّف ََالجزم عنََد البصََريين إ  قُْطُربََاً, لمخالفتهََا تدوات الشََرط بكجََكب " كيََ  تجي ب

يجَكز بشَرط اقترافهَا : يجكز مطيقاً, وإليَه ذهَ  قطَربت والككفيَّكن, وقيَل: شرطها, وقيلمكافقة جكابها ل

ً  وِمن: بما, قالكا  .وجكابها في ذلك محذوف لد لة ما قبيها( ينفا, كي  يشان )وكودها شرطا

ََ: وهََك الوالََ  فيهََا: والثََافي      كيََ  " :أو غيََرا فحََك, "كيََ  زيََدت  "اً فحََكأن تكََكن اسََتفهاماً, إمََا  قيقيّ

كيَ  " و" كيَ  أفَ "   يسَتوني فحَك وتق  لبَراً قبَل مَا ,اآلية؟ فٍفه ألرج مخرج التعّج " تكفرون باهلل

 "وثالَث مفعَك ت ,"ظَنّ  "تن ثَافي مفعَكلي" أعيمتَهُ فرس َككيَ  " و ,"ظننَ  زيَداً كيَ  " ومنَه ,"كن 

 .كي  جان زيدت : لبران في اتصل, و ا ً قبل ما يستوني فحك" أعيم

... كإذ المعنَى أ ل فعَلر ف عَل  كبَّ ,كيَ  فعَل كبَّك" ويذكر ابن هشام أفها تَأتي مفعَك ً مطيقَاً, وأّن منَه     

هذا ميّخَل تقَكال النحَاة  ,واتلفش أفها اسمت غير ظرف ظرف, وعن السيرافيّ " كي  "وعن سيبكيه أن

ََر ظََرف كمََا كأى  أو اسََم شََرط, أو ظََرف عنََد سََيبكيه, أو اسََم, فهََي اسََم اسََتفهام" كيََ  " ََكل غي

 .السيرافّي واتلفش

وإذا فحن عّرجنا عيى البالغيين  ين تحدثكا عن أدوات التشبيه, وأّن منها  روفاً وأسماًن وأفعَا ً, فيَم      

يقال الخطيَ  القزوينَ ,هامن" كي "  يذكروا
( )

زيَد كاتسَد, وكَأّن فَي " وأّمَا أداتَُه فالكَاف فحَك قكلَك: "

, "فحَك" كيفَّة, "مثَل" زيدت مثُل اتسد, ومَا فَي معنَى: في فحك قكلك, "ِمثلُ  "أسد, وزيدت كأفّه : فحك قكله

 .وفحكهما, "ِشبه" و "مثل "وما يُشتّا من لفّة 

                                                
 هـ,20 1الرياض  , مكتبة العبيكان,1, التبيين في مذاه  النحكيين, تحقيا عبد الر من العثيمين, ط(هـ616ت  )العكبر , أبك البقان,  -1

 .162  ,بيروت ,مكتبة المعاكف , 19111ط ,تحقيا عمر الطبّاع ,الصا بيّ  ,ابن فاكس :افّر ,وأ كالها"كي  " كل , 121 
  تبة العصرية,, المك1191ط, .تحقيا دمحم محي الدين عبد الحميد, د , موني اليبي  عن كت  اتعاكي ,(هـ161ت )اتفصاك , ابن هشام,  -2

 .1/2000بيروت, 
 .وما بعدها 1/200ابن هشام, موني اليبي ,   - 
 .0 لخطي , ا يضاح,  القزويني, ا  - 



   

مَا كَان  "...:الم اليوَكيين والبيَافيين, فمنهَاكما ذكر بهان الدّين السبكّي أدوات التشبيه كما وكدت في ك     

وضري , وشَكل,  ,الكاف, وكأّن, ويان النّس , ومثل وشبه وشبيه, ومثيلبمعنى مثل, فمن أدوات التشبيه 

ََدّ, وُمضََاار  , وأور, وفّيََر, وعََدل وعََديل, وكََ ن, ومشََاكل, ومََكازن ومضََاكع, وفِ , وُمحََا ر , ومسََاور

".وِصنك
(1)

 

عََن  فمََّاّن الّيوََة والبالغََة مََيى بالحََديث ؛(أدوات التشََبيه ) ََكل و  فريََد ا طالََة فََي هََذا المقََام     

 .التشبيه وأفكاعه وأدواته

 "هَل اسَت عمي  العَرُب : غير  أن ُوكد  هذا الدكاسة أن تنهج بٍجابة عن سَاال طالمَا تَردّد فَي الَنفس     

أدواِت تشَََبيه؟ وهََل ثّمََة إشََاكاتت عنَََد القََدامى أو المحََدثين مََن الّيوَََكيّين أو " هََل "و"تقََكل "و"كيََ 

 البالغيِّين  كل ذلك؟

ََالنف :أسََتطي  القََكل      ََن ذكََر صََرا ةً أّن  -فََي  ََدود اطالعََي –ي, فيََم أجََدإّن ا جابََة, سََتككن ب  "م 

وكد استعمالُها في منّكم أو منثَككر أدواِت تشَبيه, أو فّصَاً يشَير إلَى ذلَك, أو " هل "و ,"تقكل "و ,"كي 

 .يقترب منه

قطر من بالد العروبة وي شَي هَذا والذ  أثاك تساؤل هذا الدكاسة أفّنا فسم  هذا اتداة  تُستعمل في غيِر      

 .ا ستعماُل بمعنى التشبيه بشكل واضح

ووصَ  قَّكة الجسَم, وفالفَة , فالن ِكي  الحديد, في معَِرض المَدح: يقكلكن, مثالً  ,ففي صعيد مصر     

ِكيََ  البََدك, فََي معََرض الحََديث عََن الجمََال, وكََذا فََي ليبيََا, وبعََج دول الموََرب العربََّي كََالمورب 

وفَي باديَة  ,ي هذا البيدان عبر وسائل ا عَالمعتُها غير  مّرة, من لالل متابعة المتحدثين فوتكفس, فقد سم

فالفَة كيَ  القمَر؟ والعبَاكة   تخيَك مَن تشَبيهها بَالقمر,  :الشام, واتكدّن تحديَداً, فسَمعهم يقكلَكن, مَثالً 

 .وليس الورُض من هذا التعبير ا ستفهام, أو ا ستخباك, ِوفا تعبير القدامى

فيَادلى , أو شَخل مَا ,أو دهشته بمكق  ما ,يعبِّر به المتكيم عن إعجابه بل هك أسيكبت تأثّر ب اففعاليّ      

 .يم لا , هك أقرُب ليتشبيه منه إلى ا ستفهاموبتن هذا اتسيكبُ 

المعاصرة  وهذا ا ستعمال, كما ذكرُت آففاً, مسمكعت في غير لهجةر عربية معاصرة؛ واليهجاُت العربيةُ      

ّ  قكيَّةر  فيها امتداداتت وبقايا كثيرةت تعكد ليهجاتر عربيّة قديمة, والقبائَُل العربيَةُ اليَكم  تنتمَي بأسَبابر ووشَائ

 .إلى القبائل العربية القديمة الممتدّةِ عبر  بالِد العرب كيِّها

نََي اّطيعََُ  عيََى تََراث وقَد كََان مََن ُوكََد  أن أبحََث عَن شََكاهد  مََن الشََعر القََديم, ولسَُ  أدّعََي أفّ      

 .فذلك ليس في ط كقي, و  في طك  أ در أن يدّعيه, العرب الشعرّ  كيِّه
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أداة  تشَبيهر فَي  قَكل دكيَد بَن " كيَ " وجدت شاهداً مهّماً  كل استعمال وقد ظِفرُت بط يبتي أليراً؛ إذ     

مة الّصِ
(1)

س   :وهك يص  ُ ْضر  الفر 

ق بُهااااااااا   الهاااااااااا ُحلاااااااااْر كياااااااااف الحرياااااااااُ  وع 
 

 كَجاااااااااّم  الخسااااااااايف  بعاااااااااد معمعاااااااااة  الاااااااااورد 
 

ََمّ       _ هيََّوالتركيََُ  ك ,س باشََتعال الحريََاأو يشََبّه ُ ضََر  الف ََر   ,ة يصََ يبَدو واضََحاً أّن دكيََد بََن  الّصِ

هَك أبيَف فَي يشَي بالتشَبيه, وإْن لَم يُحمَْل عيَى التشَبيه فعَالم  يُحمَُل إذن؟ بَل _ فضالً عن اسَتعماله كيَ 

أُِ ََّس باففعالََه وإعجابََه بجََر  " الحريََاكيََ  :" فّني  ََين قََال دكيََد كيمتََهوكََأ, الكصََ  مََن كََّل تشََبيه

ا باشَتعال الحريَا, فِيجَر  الفَرس أفَكاعت وأسَمان ذكرتهَا مصَادك  الفرس, فيم يجد بداً من أن يشبه ُ ضَر 

 .اليوة, وله مرات  من لدُن أن يبدأ الفرُس جري ه إلى أن ينتهي, وكذا الحريا   يشتعل مّرة وا دة

في شاهد دكيد  بن الّصّمة ُليعَ  عنهَا د  لَةُ ا سَتفهام, وجَان محضَاً ليتشَبيه, وقَد تحَدّث " كي " فـ     

عن شين قري  من هذا, قال" في لي  اتدلة "باب ابن جنّي في
(2)

ومّما ُليعْ  عنه د لةُ ا ستفهام قكل  :"

 :الشاعر

 أنَّااااااااااى جااااااااااَ وا عاماااااااااا را  ساااااااااا ي  ا  بفعل ُهاااااااااامُ 
 

  ننااااااي الّسااااااوأ  ماااااان الَحساااااان  أم كيااااااف يج و 
 

  أم كياااااااف ينفاااااااو ماااااااا تع اااااااي العلاااااااوُ  باااااااه
 

 بااااااااااللبَن   رئمااااااااا اذ أنااااااااا ف   ذا مااااااااا ا ُضااااااااانَّ  
 

كذلك, وُمحالت اجتماعُ  رفين لمعنى وا د؛ فَال بَُدّ ( كي  )في أصل الكض  لالستفهام, كما أن (أم) ف     

,  تَى "كيَ " دون" أم "ذلَك الحَرفُ  وينبوَي أن يكَكن أن يككن أ دهما قد ُليعَْ  عنَه د لَة ا سَتفهام,

 .في التر  والتحّكل" بل "بل كي  ينف , فجعيها بمنزلة: كأفّه قال

كافَ  تسَتعمل أداة تشَبيه عنَد ُجَّل القبائَل العربيَّة, فربّمَا كافَ  " كي " ثّم إفلنا   فستطي  أن فاّكد أنّ      

ا ببيدة اجتماعية معيّنة, أو لدى قبائل  بعينهاأ  إفّها كبّما كاف  فمطاً لو استعما ً قبييّاً محدوداً,  .كيّا لاصًّ

َمة الُجشَمّي مَن هَكازن      وهَك مَن الشَعران الفحَكل المقَدلمين, وكبّمَا كافَ  هَذا اتداةُ , فدكيد بَن الّصِ

كمَا سَنذكر   قَاً فَي شَعر " تقَكل "يُضَاف لهَا ,وغيرهمَا مَن القبائَل ,وذُبيَان ,عند قبائل هَكازن شائعةً 

 .غيرادكيد و

آلَر  يصَ   ولعلل ما ياّكد أّن دكيداً استعميها أداةً لتشَبيه ُ ْضَر الفَرس باشَتعال الحريَا, قَكُل شَاعرر      

قال" كأفه "استعمل أداة التشبيه اتشهر وهي ُ ضر الحصان, غير  أفّه
( )

: 

                                                
   اكتفاعُ  :والُحْضر.01 ,1191,داك قتيبة لينشر ,1ط ,جم  وتحقيا وشرح دمحم لير البقاعي,, ديكافه(م 60ت) دكيد بن الّصّمة ,الُجش ميّ   -1

س في عدْوا  كمعمعة الّسع   الُمكق دِ  س بك اً ُجمك اً وإ ضاُكها :قال امرؤ القيس ,المشتعية في سبحها وجمك هاوشُبّه  بالناك  . ضر ,اليسان.الفر 

    ,الشعر الجاهييّ  وص  الخيل في ,كامل ,الدقس ,صكت الحريا :والمعمعة ,فهك يشبّه صكت سْبحها وجمك ها بسع  الجريد المحتر 

مجالس  ,وافّر الزّجاجيّ  ,191ديكافه   ,وعند امرئ القيس ,16ديكافه   ,نك ّ وهذا الصككة فجد قريبا منها عند طفيل الو, 102 

  29   ,العيمان
كما في  ,والشاهد تفنكن التويبيّ  , 2/19بيروت  ,داك الهدى ,2ط , قّقه دمحم عيي النّجاك ,الخصائل ,(هـ12 ت )أبك الفتح عثمان ابن جنّي,  -2

 :قال الكسائيّ  ,"سكن ى :"وفيه ,2   , 119 ,الككي  ,2ط ,تحقيا عبدالسالم هاكون( هـ0  ت )تبي اسحا  الزّجاجيّ  ,مجالس العيمان

 .وافّر هكامش هاكون في تخريجها ,يجكز كيمان  وكيماُن وكيمانِ 
   2  /2معجم اتدبان, ياقكت الحْمك ّ , فُس  لمحمد بن أ مد اتبيككد  الككفيّ   - 
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اااااااااا ر  ُ  العَناااااااااااذ ك نّاااااااااا ه فااااااااااي ُحل   َطاااااااااار 
 

 ناااااااااااااا اْر بمعتاااااااااااااارك الجياااااااااااااا اد تُساااااااااااااا عّر 
 

شبيهين يدّل عيى شين وا د, وهك تشبيه الجكاد فَي  ضَرا بالنَاك, ولعَّل السَب   فَي اسَتعمال فكال الت     

أدوات التشَبيه دكيد لها هك ضروكة الكزن الشعرّ , فقد أعكزا استعمال الكاف أو كَأّن أو أداة ألَرى مَن 

عر ّ " كي " المألكفة, فاستعمل  .لكيال يختلل الكزن الّشِ

أن تككن أداة  تشَبيه فَي بيدَاتر قبييَّة بعينهَا, " كي "   ينفيان عن وهذا ا ستعمال   ,لكّن هذا الضروكة       

وهذا ما سنال ّه عند الشّماو بن ضَراك الَذبيافي الَذ  اسَتعمل  كبيدة قبيية هكازن التي ينتمي إليها دكيد,

 .في بعج الّروايات" كأنّ  "أداة تشبيه بد ً من" تقكل "

وصيتنا مكتكبةً   منطكقةً, فال فستطي  أن فتصَكك كيَ  كافَ   -ر جزنت كئيست منهاوالشع -وتّن الّيوة     

ََاطُ  ََذا اتفم ََادّى ه ََى أّن ليتنوََيم , اليوكيََة ت ََذا اتفمََاط  (Intonation)بمعن ََل ه ََي بيََان مث دوكاً كئيسََاً ف

مثَل هَذا  لكنّنَا فسَتطي  أن فحكَم عيَى ,هذا الشكاهدووصفها, وهذا ما   فستطي  أن فحكم عييه من لالل 

 .ا ستعما ت من لالل بعج اتدانات اليوكية المعاصرة, أعني في اليهجات المعاصرة

أو اتكدّن يَُدهُش لمكقَ  مَا, أو يصَ  شَيداً , أو مصَر, أو تَكفس, وذلك  ين تسَم  عربيَاً مَن ليبيَا     

 :فيقَكل, كوو, مَثالً الصَاأعجبه, فيشبّه جمال المرأة بالبدك, وصفان المان بعَين الَديك, وسَرعة الحصَان ب

يك ,البن  كي  البدك ن يستمُ  لمثَل هَذا اتدانات مَن  ,والحصان كي  الصاكوو ,والمان كي  عين الدِّ وم 

وهََذا إيمََانت إلََى  ,ه شََين بشَينأبنَان اليوََة   يمكََن أن يَدوك فََي ليََدا أّن المقصََكد ا سَتفهام وإفّمََا تشََبي

 .التشبيه, وليس فّصاً فيه

اثنا اليوك  إشاكاتر مثبكتةً  كل هذا اتدانات, فال ظ ذلك عند ابن جني بشكل فعدمُ في تر و      

واضح, إذ يقكل 
(1)

وقد ُ ذف  الصفة ودلّ  الحال عييها وذلك ما  كاا صا   الكتاب من قكلهم ِسير  ":

, وهم يريدون ليلت طكيل, وكأّن هذا إفّما ُ ذف  الصفةُ لّما دّل من الحال عيى مكضعها , ذلك أفك عييه ليلت

وذلك أن تككن .... تحُس في الكالم القائل بذلك التطكيح والتطريح والتعّيم, أو ما يقكم مقام قكله طكيل

ن من تمطيط هذا الكيمة, وتتمكّ " هللا "ـكان وهللا كجالً, فتزيد من قكة اليفظ ب: في مدح إفسان والثنان عييه

 ".وكريماً الصكت بها وعييها أ  كجالً فاضالً  ةالالم, وإطال

 "في أمثالهم, ة عيى التشبيه, من ذلك قكل العربد لة واضح" كما "بمعنى"  كي " ولعّل في مجين     

كي  تفعيكن؟ فمات عيى تيك افدبكفي   :كجالً تماكض عيى أهيه, وقال وهك أنّ " ,"فام فكمة عبّكد

الحالة
(2)

 .د بها التشبيهأكا" كما "في المثل السابا بمعنى "كي  "ويترانى لي أنّ , 

                                                
 .10 /2ابن جني, الخصائل,   -1
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فال يمكن أن فحمل قكل دكيد عيى غير التشبيه, وإ ّ ف قد الكالُم معناا, ولم فصْل إلى مراد الشاعر؛      

هك الذ  دعاهم إلى عدم عدّ هذا اتداة أداة  تشبيه,  ,ولعّل تمّسك النّحاة والبالغيِّين بما قركوا من قكاعد  

ً , والشّماو, دمين  كدكيدُكغم  وكودها في شعر شعران  فحكلر متق  .وغيرهم عيى ما سنذكر   قا

و  يمكن لقكاعد اليوكيِّين أن تستكع  اليوة كيلها, واستقران اليوكيين كان فاقصاً, كما ذكرفا آففاً, وكّل      

أفها  ما أكادا دكيدت أو غيُرا, هك فقل شعككا ليمتيقي, وتقري  الصككة, أكثر  له, مستخدماً أداةً من الماكد

 .كاف  في بيدته اليوكية, كما هي  تى يكم الناس هذا

و  يمكننا القكل إّن أدوات التشبيه اتلرى لم تكن  اضرةً في وعي الشاعر دكيد بن الصّمة, لكْن      

يبدو أّن هذا اتداة أكثر قرباً وتداو ً في بيدته اليوكية, وإ  فقد كان في طك  الشاعر أن يض  أداة تشبيه 

وقد كان في لحّة  -لكْن يمكنُنا أن فتصكك دكيداً , و  يتأثّر الكزن "كما الحريا :"كأن يقكل رى,أل

وهك يص  لقكمر يجالسهم كي  كأى ُ ْضر  ذلك الفرس, وأكاد أن يقّرب , من جر  الفرس -اففعال

يُهه بقال  أو الحريا, فجان تشبكي  :" يشبه الحريا إلى  دّر كبير فقالالصككة لهم أكثر, وأّن  ضرا 

ر في ظاهرا, لكنه لم يرد ا ستفهام البته, ولك  مينا الشاهد عيى ا ستفهام لقتينا البي  قتالً,  بنمطر استفهامّي

بل  ,  تخض  لقكاعد اليوة والبالغة( ا فصا يّة )فاليوة ا ففعاليّة, دفا عن مراد الشاعر بعداً كبيراً و بتع

 .تتمّرد عييها

ً في سمان الخيال :"هيم أفيسإبرا.يقكل د        يكاد  ,إّن الشاعر يفّر من كّل ما هك مألكف معهكد محيِّقا

فٍذا سيطرت عييه الصككة تماما فقد يسك  لنا مثل  هذا النّام  ,يشعر باتلفاظ كما يشعر بالمعافي

".الوري 
(1)

 

 ,وتفّككها ,وتسطك عييها ,ليوة النحكيةفاليوة ا ففعالية تنفذ في ا "وعيى ذلك ,فيوة الشعر لوة اففعالية     

والشاعر بما ُوِهبهُ من  ساسية  ,ولذلك يمكن أن يفسر عدمُ استقراك النحك بفعل ا ففعالية إلى  دّر كبير

وفي وسعه أن يُحدث  تأثيراتر غير منتّرة بكيمات يّنّها البعيد عن  ,مفرطة هك الذ  يُناطُ به هذا الدوك

".غير أفّه يراها أدلل عيى ما يريدُ من غيرها, بمثل هذا ا ستعمالغير  جديرة  هذا الفنّ 
(2)

 

ويقكد إلى  ديث التنويم  ,كالم تغراض المتكيمين والسامعينوهذا يقكدفا لضروكة مطابقة سيا  ال     

وهك  ,لدالة عيى المعنى الكظيفي ليجميةودوكا في إيضاح مقاصد المتكيم؛ فقد عدّا تمام  سام من القرائن ا

يُوني عن إيضاح شاهد الحال, إن جاز التعبير, يقكل
( )

ي نا التراُث العربيّ  ": ً  لقد وص  فقد بذلك ؛ فمكتكبا

ر أن يعيد  تككين  هذا  ,عنصر المقام ا جتماعي ِ فّلر أدبّي ً عيى الكات  قبل إيراد أّ  ولذلك أصبح لزاما

 .الحّجاج في أهل العرا  مثالً كالذ  فال ّه من التقديم لخطبة , المقاِم بكص  ات داث

                                                
 .0    ,اتفجيك المصريّة , ط ,من أسراك اليوة ,إبراهيم أفيس  -1
 .1 2  ,اليوة ,فندكيس, 1 6  ,داك غري  ليطباعة والنشر , ط ,دكاسة في الضروكة الشعريّة ,لوة الشعر ,اليطي  دمحم  ماسة عبد  -2
 .وما بعدها 226,  1111الثافية, الحقيقة العامة المصرية ليكتاب, القاهرة,  تمام  سان, العربية معناها ومبناها, الطبعة  - 
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د وظيفة       ويضرب تّمام  سان عدداً من اتمثية  كل دوك التنويم في فهم المعنى وإزالة اليبس, ثم ياّكِ

ها تقال لخ, وأفّ إ .. ! هللا!  يا سالم!  فعم!   : التنويم في الدّ لة عيى معافي الجمل التأثيريّة المختصرة فحك

وا ثبات لمعانر  ,والتككيد ,ير معناها النحكّ  والدل لّي م  كّلِ فومةر بين ا ستفهامويتو, بنومات متعددة

والفرح؛  يث تككن النومةُ هي العنصر  الك يد  الذ  ت سب   عنه تبايُن هذا المعافي, تّن هذا , الحزن: مثل

ْ  إليها, الجمية  لم تتعرْض لتويير في بِنيتها ولم يتوّير , أو يُستخرج منها شين ,أو ليخرج منها ,ولم يُض 

.مّما يعتبر من القرائن الحاليّة ,وأعضان الجسم ,فيها إ  التنويم, وما قد يصا به من تعبيرات المالمح
(1)

 

ز ذلك       فالتنويم له دوك مهم في فهم كثير من اتسالي  واتفماط الكالمية التي كوي  عن العرب, يُعّزِ

ى في وهي تادل  ,اتدانات إذا ما استمعنا لبعج هذا ,اتفماطمثل هذا  ل  كيفيّة أدانِ أفنا فستطيُ  أْن فتمثّ 

قطعة  "هاكأْن فسم  أ دهم في معرض وص ر أو تشبيهر يص  امرأةً جميية, بأفّ  ,بعج لهجاتنا المعاصرة

في بداية عدةً صحيح أّن فيه فومةً صا ,فالتركي  يتضمن تشبيهاً بال شك, "كي  القمر" : بقكله" من القمر

 .ومّطر ليكالم, إطالة أو, لكنّها   تخيك من تطكيح ,الكالم في بعج اتدانات

س ْن ِكي  الحديد, في معرِ : فتصكك ذلك  ين فستم  لمصرّ ر من صعيد مصر وهك يقكل      ض وص    

ا قالوقد أشاك ابن فاكس إلى شينر قري  من هذ ,افة, فشبّهه بالحديد صالبةً ومتقكته وصالبته
(2)

:" 

د, "العرب تُشيُر إلى المعنى إشاكةً وتكمُئ إيماًن دون التّصريح وقال المبّرِ
( )

والتشبيه جاكر كثيراً في  ":

 ".هك أكثُر كالِمهم لم يبعد: كالم العرب,  تى لك قال قائلت 

مّ       " ه ألرى غيرا أن يستعمل أداة تشبيفي شاهدا الك يد الذ  وجدفا ةلقد كان في ط ك  دكيد بن الّصِ

, وهاتان "لها  ضر ِشْبهُ الحريا ", أو"لها ُ ْضر ِمثُل الحريا:" ويسيم  له وزن الشعر كأن يقكل" كي 

أداتا تشبيه عند العرب كما هك متعالم معروف, وكل وا دة منها من النا ية " مثل, وشبه "الكيمتان

الثافي قصير مفتكح أو متحر  و ,(  ح   )اتول قصير مويا بصام : ن مقطعينالصكتية مكّكفة م

 (.  ح) مفتكح وقصير ,(  ح  ) قصير مويا :مككن من مقطعين" كي " وكذا(   ح )

شعر؛ وهذا ياكد أن إذن, كان بٍمكان الشاعر أن يستعمل إ دى هاتين اتداتين دون أن يختل وزن ال     

ز ما ذهبنا إليه من أنّ " كي " الشاعر استعمل هذا اتداة كاف  تعدّ أداة  تشبيه عند  دون غيرها, مّما يعّزِ

د مّرة ألرى أهمية التنويم في فهم وتصكك ومالبسات الحال , أو تمثّل المكق , بعج القبائل العربية, وفاّكِ

 .التي أُدّيْ  بها مثُل هذا اتفماط

                                                
 .229تمام  سان, العربية معناها ومبناها,    -1
 6 2  ,تحقيا عمر الطبّاع ,الصا بّي في فقه اليوة, ( هـ12 ت)أ مد ,ابن فاكس  -2
 .2/12, 1191, داك الكت  العيمية, بيروت, شرح توريد بيضكن وفعيم زكزوك, 2الكامل في اليوة واتدب, ط ,لمبّرد, أبك العباس دمحم بن يزيدا  - 
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شُف  : قكل, فيوهذا فيمسه عيى ألسنة الناس, فتجد أ دهم يقكل معبِّراً عن إعجابه بسرعة  ع , مثالً      

فافّر إلى آثاك ك مة هللا  ﴿:ومن هذا ما وكد في تفسير قكله تعالى, وهكذا ,الصاكوو, أو شف  البر 

﴾كي  يحيى اتكض بعد مكتها إّن ذلك لمحيي المكتى وهك عيى كل شين قدير
(1)

. 

جان في مجم  البيان 
(2)

 في مكض  عيى" كي " كي  يحيي اتكض يجكز أن يككن: لهوقك ":

أُمبدعاً يحيى اتكض : , والتقدير"اتكض "أو ,"يحيي "الحال من يحيي, وذو الحال الضمير المستكّن في

 .أّ  إ يان يحيي اتكض: ؟ ويجكز أن يككن عيى تقدير المصدك, أ  أم  

 فظالي  عيى اليفظ, وذلك أّن  المعنىوالجمية منصكبة المكض  عيى الحال  مالً عيى : قال ابن جني     

: والحال ضربت من الخبر, وا ستفهام والخبر معنيان متدافعان, وتيخيل ككفه  ا ً أفه كأفّه قال ستفهاما

ْيحر هل كأي  الذئ  قط: فافّر إلى آثاك ك مة هللا محييةً ليكض, كما أّن قكله  .جاؤوا بض 

, ى المعنى دون اليفظجمية استفهامية في مكض  وص ر لضيح  مال عي: هل كأي  الذئ  قط: فقكله     

يحُ : لكفُه لكن  الذئ  يشبهجاؤوا بضيح : فكأفه قال الليبُن المخيكطُ بالمان, وهك ي ضِرب إلى الخضرة : والضل

 .والّطيسة

وياّكدا أ د المحدثين بقكله     
( )

وقد ذكر العالّمة  ,"وأن يجين التشبيه مكمئ به عيى طريا ا ستفهام" :

في مقالة له في مجية مجم  القاهرة,  يث  هذا اتداة مستعمية في عاميّة المورب,عبدالهاد  التاز  أّن 

يقكل
( )

أداة تشبيه في المورب وتكفس فات  اليوكيين وعدّوها أداة استفهام فحس , ثم يذكر " كي :" 

 ً دْوا ويحيل إلى قكل دكيد اآلف  الذكر, وأفّه شبّه الفرس في ع  " كي " لصالح البكاك  عن التاز  كأيا

 .بالناك

؛ إذ إّن أدواِت "كي  "جانت بالرف  بعد" الحريا "غير أّن البكاك , كما يذكر التاز , يستورب أنّ      

إّن التركي  كيّه يتضّمن معنى : ويمكن أن فردل عيى تساؤل البكاك  بالقكل, با ضافة التشبيه كيلها تجرّ 

دوالتشبيه مكمئت , التشبيه, فهك استفهام في ظاهرا  .إليه إيماًن عيى  دّ تعبير المبّرِ

مجروكةً, لكّن الرواة والنحاة أبقكها مرفكعة ا تراماً لقكاعدهم التي لم " الحريا "ما وكدت كيمةوكبّ      

 .يستطيعكا منها فكاكا, فكان أن طّكعكا الشكاهد لدمةً ليقاعدة المعياكية

 :ة تشبيهأدا "تقول "الفعل                                   

جان في اليسان     
(0)

قال يقكل قك ً, والفاعل : كّل لفظر قال به اليسان, تاماً كان أو فاقصاً, تقكل" القكل ":

في كالم العرب إفما وقع  عيى أن تحكي بها ما  (قي  )واعيم أنّ :" قائل, والمفعكل مقكل؛ قال سيبكيه

                                                
 00 اآلية, سككة الروم  -1
 0 2/ مجم  البيان   -2
 .206,  1199, مطبعة القاهرة الجديدة, 1العيسك , عبد الحميد, بيان التشبيه, دكاسة تاكيخية فنية, ط  - 
 .61,  2000بٍكجاع العامّي إلى الفصحى, مجية مجم  اليوة العربية, القاهرة, لعام  التاز , عبد الهاد , اهتمام المستشرقين  - 
 .قكل, 11/012, لسان العرب, داك صادك, بيروت, (هـ111ت )ابن منّكك, أبك الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم   -0
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ً   قك ً, يعني بالكالم الُجمل كقكلك وقد يُستعمل القكل في غير ... زيّد منطيا وقام زيد :كان كالما

 :ا فسان؛ قال أبك النجم

 تقاااااااااااّدم راشااااااااااادا  : قالااااااااااات لاااااااااااه ال يااااااااااارُ 
 

  نااااااااااااااااااااااا    ترجاااااااااااااااااااااااُو    حامااااااااااااااااااااااادا 
 

ويضي  ابن منّكك أّن من معافي تقكل أفها تجر  مجرى الّن, يقكل     
(1)

العرُب تُجر  تقكل  ":

 :قال هدبة بن لشرمو دها في ا ستفهام مجرى الّن في العمل؛ 

 متااااااااااااااى تقااااااااااااااوُل القلُااااااااااااااَص الّرواسااااااااااااااما
 

  ؟ يُاااااااااااااااااااادنين أمَّ قاسااااااااااااااااااااام وقاساااااااااااااااااااااما 
 

فسُ  وبنك... فنص  القُيل كما ينص  بالّنّ       في غير ا ستفهام أيضاً " قي  "ييم يجرون متصّرِ

 .ُمجرى الّن فيعدّوفه إلى مفعكلين, فعيى مذهبهم يجكز فتح إّن بعد القكل

كويضي  ابن منّك     
(2)

العرب تجعل القكل عباكة عن جمي  اتفعال وتطيقه عيى : قال ابن اتثير ":

 :قال بيدا أ  ألذ, وقال برجيه أ  مشى, ومنه قكل الشاعر: غير الكالم واليسان فتقكل

  ساااااااااامعا  وطاعااااااااااة  : وقالااااااااات لااااااااااه العينااااااااااذ
 

  
 

كما كو  في  ديث الّسهك  ساعالمجاز وا تأ  أومأت, وقال بالمان عيى يدا أ  قي , وكل ذلك عيى      

قال : ويقال: ؟ قال أ  فعم ولم يتكيمكا, مُاوا برؤوسهمكو  أفّهم أوْ  ,صد : ما يقكل ذو اليدين؟ قالكا: قال

, وبمعنى استراح  .وغير ذلك, وغي , وضرب, بمعنى أقبل 

 "فجد من فل  عيى أّن كما فقيها ابن منّكك تبيّن أفنا لم " قال وتقكل "إفما ذكرت أقكال العرب  كل     

 .استعمي  أداة تشبيه, ولك بٍشاكة بعيدة أو قريبة" قال أو تقكل

ً يمكن أن يُشفولكن البا ث في الّشعر ودواوين الشعران و      غُيّة البا ث, هذا من  ياجدت من ذلك شيدا

ن اليهجات ثير موما تصّرف منه ماثالً في ك" تقكل" جاف , ومن جاف  آلر فجد استعمال هذا الفعل

 ,والبادية الّسككيّة إذ فجدها مستعمية في المورب, وبعج بالد الجزيرة العربية, ,العربية المعاصرة

 .وهي مستعمية في اليهجات اتكدفية بشكل واضح, وسينان في مصر ,(بدر الّسب  )وبادية فيسطين

 تى يكمنا هذا ا ا ستعمال مكجكداً تقكل أداة تشبيه, وما زال هذ "ن, وكد عند العرب قديماً استعمالإذ     

فالفة تقكل قمر, وفالن تقكل عمكد, في معرض : فمثالً فجدهم في اتكدن يقكلكن ,في غير لهجة عربية

 .تشبيهها بالقمر في جمالها, وتشبيهه بالعمكد في طكله

. يقكل دوفجد هذا متمثالً في الشعر الشعبي في اتكدن وبخاصة في مكضكعات الوزل والكص ,      

هافي العمد
( )

و  شك أّن فر ة اليقان أهاب  بالعاشا أن يص  جمال معشكقته سكان أكان هذا الكص   :"

                                                
 .قكل 11/010ابن منّكك, لسان العرب,   -1
 .قكل 11/011ففسه   -2
 .1 2,  2001صبحي, أغافينا الشعبية في الضفة الشرقية من اتكدن, مطبكعات وزاكة الثقافة, عمان, العمد, هافي   - 
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ً أم غير  ّسي, فيتناول فتاته قطعة قطعة, وهك في ذلك يختا  ,ك صفات باكزة استمدّها من البيدة ّسيّا

 :الجديل كاتفاعيفالعيكن كالفنجان أو كالودكان, والخدود كالتفاح, والشعر الطكيل 

ها يااااااااا ااااااااعور  ت قااااااااول  ُخااااااااو    و ش  نشاااااااااذ   و   ح 

 

  

ااااااان  َعلَيَّاااااااا ياااااااا البَااااااار    الَخااااااا  ُخاااااااو   هاش 

 

  

ها يااااااااااا اااااااااادود  خ   تُفّااااااااااا    تقااااااااااولخااااااااااو  و و 

 

  

ساااااااااااااااات ويّا هااااااااااااااااا م   تفاحااااااااااااااااة  علااااااااااااااااى أُمَّ

 

  

 غُااااااااادراذ  تقاااااااااول خاااااااااو  و وعيونهاااااااااا ياااااااااا

 

  

ااااااا بااااااار  الخاااااااال ياااااااا  ن  َعليّااااااااخاااااااو  فاض 

 

  

 

دول الخييّ  ا  في اللهجة األردنية، وبخاصة في البواد  واألرياف، وكذا في بعضنجد هذا كثير     

, وفي المورب العربي أّكد هذا الدكتكك عبد الهاد  التاز  بالقكل(تِِقلْ  -تِقكل )العربي
(1)

" تقكل "إن كيمة: 

" يمان تْقكل أباا يكفسسي "تنا الموربية تعبيرالتي تستعمل في بالد المورب عيى أفّها أداة تشبيه, وفي داكج

 !!كأفّه أبكا: يعني

وبخاصة في وص  " قي  "و" تقكل "الفصيح شينت من هذا  يث استعميكاوفي الشعر العربّي القديم       

و ماك الك ش وتشبيهها بذئ  الوضى, وا بل بالجبال المرتفعة السامقة, و ماك الك ش , وا بل, الفرس

 .بيهويسك  إ ,بصكت الحاد  الذ  يحدو

فيشبِّه صكته بصكت  ,ي يص   ماك الك ش وهك يسك  اتتنمن ذلك قكل الشّماو بن ضراك الذبياف    

الحاد  أو بالزمير
(2)

: 

 لااااااااااااه ـجاااااااااااال ك ن ااااااااااااهُ صاااااااااااا وت حاااااااااااا اد  
 

  ذا طلاااااااااااااااااا  الوساااااااااااااااااا يقة أو ـميااااااااااااااااااارُ  
 

ثيراً عن هذا , وقد تحدث اليوكيكن ك(كأفّهُ  )التيس  ركة ضمير الوائ  في والشاعر في هذا الشاهد قد     

الشاهد
( )

فييس هذا لوتين؛ تفّا   فعيمُ ":" الفصيح يجتم  في كالمه لوتان فصاعداً " , قال ابن جني في باب

ً ولوةً , نعةً كواية   ذف هذا الكاو, وإبقان  الضّمة قبيها لوةً, فينبوي أن يككن ذلك ضروكةً وص  ,  مذهبا

  الكصل, و  مذه  الكق , أما الكصل فيكج  ووجه ضعفه أفه ليس عيى مذه ,لضعفه في القياس

                                                
 .61,  2000التاز , عبد الهاد , اهتمام المستشرقين بٍكجاع العامي إلى الفصيح, مجية مجم  القاهرة, لعام   -1
 .100  ,ت.د ,القاهرة ,داك المعاكف , الذّبيافّي, الشّماو بن ضراك, ديكافه, تحقيا صالح الدين هاد  -2

, 1/219, الجام  ليقرطبي, 0 2, شرح شكاهد الشافية, البوداد ,  11/ 1, البحر المحيط, 11 /1الخصائل, : افّر,  كل الشاهد  -   

 ., اليسان, زجل, التاج, زجل1/01, هم  الهكام , 112, المكشلح,   9الضرائر ليلكسي,  
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, فيج  أن يككن ذلك "كيّمتُهْ  "و, "لقيتُهْ  "كـ , وأما الكق  فيكج  ا سكان(أمس لقيتهك )كـإثبات واوا 

 .ضروكة ليكزن   لوةً 

م وهذا   تجكز في الكصل, عيى الّرغ( كأْفهْ  )والرواية يج  أن تككن ,إذن, اكتك  الشّماو محّككاً      

عريّة هي "ِكْنْه أ  كأفّه :"أفنا فسمعها في بعج اتفماط اليهجيّة المعاصرة يقكلكن , ولكّن الضروكة الّشِ

, تّن إشباع  ركة الضمير يفضي إلى كسر في وزن الشاعر  لتالس  ركة هان الضمير التي دع 

 .الشعر, وقد افكسر الكزن

 :وفّصها  ,ولذلك وكدت ليشاهد كوايةت ألرى     

 د  ـجااااااااااااْل تَقااااااااااااوُل أصااااااااااااواُت حااااااااااااالااااااااااااه 
 

  ذا طلااااااااااااااااااا  الوسااااااااااااااااااايقةَ أو ـميااااااااااااااااااارُ  
 

وبهذا الرواية يستقيم الكزن, قال المحقِّا في الهامش     
(1)

بنقطتين فك  وأسفل " تقكل " , ل وفي ":

 .الحرف إشاكة إلى أن الكيمة كوي  باليان والتان

اف, والخصائل, والتاج, , في سيبكيه, وا فص"له زجل كأفه صكت  ادر :" وكو  البي      

 .والصناعتين, والبحر, والهم , والجام  ليقرطبي, والضرائر ليلكسي, والمكّشح

وهي أفثاا التي يضّمها ويجمعها, , وص   ماك  و ش هائجاً إذا طي  وسيقته ":يقكل المحقّا بعد ذلك     

ت  بها, وكأّن صكته لما فيه من ا لزجل والحنين, ومن  سن وهي من وسقُ  الشين أ  جمعته, صكل

ل صكتت فيه  نين وترفّم ,ى ويُطربها, أو صكت مزماكالترجي  والتطري  صكت  اد بٍبل يتونّ   ".والّزج 

,هك أوصُ  الناس ليفرس والحماك: وقد قيل عن الشماو     
(2)

عمل الشاعر الشّماو أداة ولذلك است 

,   مستعميه بكصفها أداة  تشبيه من بيدة الشاعر الذُبيافيوهذا ياكد أفها كاف" كأفّه "بد ً من" تقكل "التشبيه

 .تستعمالن أداتي تشبيه في غير بيدة, وغير قبيية" تقكل "و" كي " وهذا يعزز أّن هذا اتدوات

وقد تحدّث أبك هالل العسكر  عن شاهد الشّماو اآلف  الذكر, وعن اكتكابه تيك الضروكة, فقال     
( )

:" 

وإن جان فيها كلصةت من أهل العربية, فٍفها قبيحة تشين الكالم , كتكاب  الضروكاتوينبوي أن ت جتن  ا

هم كان صا   بداية, , وتذه  بمائه, وإفّما استعميها القدمان في أشعاكهم لعدم عيمهم بقبا تها وتّن بعض 

 ً يُ  كما فنقد عيى وبُهرج منها المع ,دتأشعاكهم, ولك قد فُق تُنتقد عييهموالبداية مزلّة, وما كان أيضا

 :شعران هذا اتزمنة, ويُبهرج من كالمهم ما فيه أدفى عي  لتجنّبكها, وهك كقكل الشاعر

 لاااااااااااااه ـجاااااااااااااْل ك ن اااااااااااااه  صاااااااااااااوت حااااااااااااااد  
 

   ذا طلااااااااااااااااااا  الوسااااااااااااااااااايقة أو ـميااااااااااااااااااار 
 

 .فيم يُشبِ  

                                                
 .100امش  ديكان الشماو, ه  -1
 .إفّما هك لربي  بن قعن  الفزاك ّ  ,هذا باطل وليس البي  ليشّماو: كك, وقد قال السيرافّي  كل الشاهد المذك2/000اتغافي,   -2
 .100  ,1196, الطبعة اتولى ,الصناعتين, العسكر , أبك هالل  - 
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من الضروكات, قال( هـ 9 ت )وقد عدّا المرزبافي      
(1)

ومن الضروكات ا جتزان بالضمة من  ":

 (:الكافر )الشاعر وبينااُ, قكلُ , ولهُ , و في مثل كأفّهالكا

 لاااااااااااااه ـجاااااااااااااْل ك ن اااااااااااااه صاااااااااااااوُت حااااااااااااااد  
 

   ذا طلااااااااااااااااااا  الوسااااااااااااااااااايقةَ أو ـميااااااااااااااااااارُ  
 

عيى هذا الشاهد في الهامش بالقكل, وقد عيّا عيي البّجاو , محقُِّا المكشلح     
(2)

تقكل : في الديكان: 

ُل صكت فيه  نين وترفيم, وتقكل أصأ بالتالس  –تّن أيّهما, وُكو  كأْفهْ : كت  ادصكت  اد, والّزج 

بدل تقكل أصكت, وأصيه ا شباع فحذف المدّ ضروكة, والمعنى أّن الحماك الذ  يصفه يشّبه  -الضمير

ويبدو لي أن البجاو  قد وق  في  ,"...صكت  اد  ا بل, أو صكت مزماك, إذا صّكت بها ,افهصكته بأت

صكت  اد   ...ه صكته بأتافهإّن الحماك يشب: ثم قال, "تّنّ  "ج فهك في البداية عدّ تقكل بمعنىتناق

 "بمعنى" تقكل "ولكنّه في الكق  ففسه يقكل إنّ  ,في البي  أداة تشبيه" تقكل "فكأفّي به يقّر بأنّ  ...ا بل

 ".ظنّ 

وهما يشيان " لال "أو " س  "بمعنى" ظنّ  "ذلك أنّ  فٍفّنا لم فُبِعدْ؛" ظنّ  "بمعنى" كلتق "ولك عددفا     

تحسبه صكت  أو ,تخال صكته :كأفّه قال, شبيه الذ  تضّمنه التركي  كيّهأو بعيد بمعنى التّ  ,من قري ر 

 .أو الزمير ,أ  يشبهُ صكت الحاد  , اد

تقكل " بروايةيم المعنى, وإن كان الكزن ليستق, تقكل أصكاُت  ادر : ويبدو لي أّن الرواية اتصّح هي     

 .وا داً " تقكل أصكات "أصكت, أو 

إثبات  وأّن الكصل يكج , من الضروكة " كأفه "وكذا عدّ ابن جني التالس  ركة هان الضمير في     

 .ة  لو, وأّن ذلك ضروكةت ليكزن, (لقيتُهْ  )كـ وأما الكق  فيكج  ا سكان, (لقيتهك أمِس  )واوا كـ

ً من القياس ي حمل عييه التالس   -كما هك واضحت  -يفابُن جنِّ        ميه ( كأفّهُ  )الكاو في لّما لم يجدْ وجها

لت غيرُ , عيى الضروكة حم  ها, كما في  ديثه عن تحريك م  أفّه يُاثُر أ ّ يُحمل  النّل عييها إن تسنّى له م 

ْفا   )فان  :من قكل كؤبة( ل 

َََََََََََََََا ف   وقَََََََََََََََاتم اتعمَََََََََََََََا  لّمَََََََََََََََاع الخ 

 

  

ْفا ) ّر  :"قال ويجكز أن تككن لوةً, وهك أشبه من أن يحمل عيى الضروكة ليضروكة,( الخ 
( )

. 

هك الذ  " تقكل "اعتدادهم بـ وعدم  , أفّها اتصُل في أدوات التشبيه" كأنّ " ويبدو لي أّن اعتداد  النحاة بـ     

أو أفّهم  ,يوكيّين القدامىلكنّها فات  الّ " تقكل "كواية الديكان ُكغم أنّ , والتعّس , أدّى بهم إلى هذا التمّحل

 ولوة الّشعر, عابدين بأّن اليوة غير   ,لم يعترفكا بها أداة تشبيه أْجل  أن تّطرد  قكاعدهم في أدوات التشبيه

 .وأوسُ  من قكاعدهم أكبرُ  تحديداً 

                                                
, داك الكت  العيمية, 1ذ العيمان عيى الشعران, تح دمحم  سين شمس الدين, ط, المكشح في مآل(هـ 9 ت )المرزبافي, أبك عبد هللا دمحم بن عمران  -1

 .99 /2زجل, زمر, والخزافة, : واليسان ,1  /1وشرح أبيات سيبكيه ,111  ,1110بيروت,
 .هامش المحقا 6 1,  1110عيي دمحم البجاو , داك النهضة مصر, : المكشح, تحقيا  -2
 .10, داك جرير, عمان,  1رية عند النحاة, طدمحم عبدو فييفل, اليوة الشع  - 
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منذ الجاهيية, أداةُ تشبيه كاف  مستعميةً في غيِر قبيية عربية " تقكلُ " ومّما يعّزز ما ذهبنا إليه ِمن أنّ      

ّمة أداة " تقكل "وجدته يستعمل ,"كي  "الذ  ذكرفا سابقاً أفه استعمل ,أفّني وجدت في ديكان دكيد بن الّصِ

تشبيه, قال يرثي ألاا لالداً 
(1)

: 

ء  واجَشاااااااامي ـ  ااااااااّد  عااااااااافَي الاااااااارُّ   أُماااااااايَم أج 
 

  وشُاااااااااّد   علاااااااااى ُرـء  ضااااااااالوَع   واب َساااااااااي 
 

 حاااااااااراْم عليهاااااااااا أذ  تاااااااااَر  فاااااااااي حياتهاااااااااا
 

  كمشاااااااثل   باااااااي َجع اااااااد  فَعُاااااااود  أو اجل ساااااااي 
 

 أعااااااااااااافَّ وأجااااااااااااا َد  نائااااااااااااا ال  لع شااااااااااااا يرة  
 

 وأكاااااااااارم  مخلااااااااااود  لااااااااااد  كااااااااااّل  مجلااااااااااس   
 

 وألااااااااااااااايَن مناااااااااااااااه صااااااااااااااافحة  لعشااااااااااااااايرة  
 

 وخياااااااارا  أبااااااااا ضاااااااايف  وخياااااااا را  لمجلاااااااا س   
 

اااااااااا اللْ  ـْ ماااااااااا ن َغماااااااااا امة   تقااااااااااوُل ه   خااااااااااار
 

   ذا جاااااااااء يجاااااااار  فااااااااي شاااااااا َليل  وقَونَاااااااا س   
 

عِرض وص ر  كأفّه هاللت لاكج من  :أ  تقكل هاللت لاكجت من غمامة,: وتشبيه تليه, يقكل فهك في م 

 !هنا ليس أداة تشبيه؟" تقكل "أفبعد  هذا يمكُن لقائلر أن يدّعي أنّ , غمامة

كما  –هماأو غيرُ , أو الشّماو, و  أ س  المسألة متعيقةً بضروكة الكزن  تى يستعمل الشاعر دكيدت      

له زجلت ِمثُل, أو ِشْبه و  يختّل : فقد كان في طك  الشّماو أن يقكل, أداة ليتشبيه" كلتق "-سيأتي   قاً 

ترتبط  -فيما يبدو لي –ةلكن المسألة تتعيا بعاداتر لوكيّ ؛ تي بأداة تشبيه معروفة, متداولةوزن الشعر, ويأ

كما " تقكل "ي بيدته أن يستعملاعر قد اعتاد فومكافية في آنر معاً, بمعنى أّن الش, ببيدة اجتماعية قبييّة

 .تُستعمل اآلن  في غير بيدةر عربيةر أداةً ليتشبيه

عُدّت فيها أداة تشبيه, ليس " قي " و" تقكل" وقد وجدت كّماً صالحاً من الشكاهد التي أعتقد جازماً أنّ      

 . وغيرها( رعةالق   )انةغير, وبخاصة في تشبيه ا بل با كام, وتشبيه الحصان بذئ  الوضا, وبالدّبّ 

من ذلك قكل أبي دؤاد ا باد  في ا بل     
(2)

قكل  أسنمتهاومن أجكد ما قيل في اكتفاع ا بل واكتفاع  ":

 :أبي دؤاد

 فاااااااااااااااا ُذا أقبلااااااااااااااااا ت تقااااااااااااااااا وُل  كااااااااااااااااا امْ 
 

 ُمشااااااااااااا رفاْت فااااااااااااا و  ا كااااااااااااا ام أكااااااااااااا ام 
 

 و ذا أعرضاااااااااااااااااات  تقاااااااااااااااااا وُل قصاااااااااااااااااا ورْ 
 

 ماااااااااااااا ن ساااااااااااااا ماهيَ  ف وقهاااااااااااااا ا آكاااااااااااااا ام 
 

الفصكل والواياتجان في      
( )

وأسنمة ا بل تُشبّه بالجالميد وا كام, ويُسرفكن في ذلك  تى يجعيكن  ":

 ...".البعير  كالقصر, قال أبك دؤاد

يقكل غاز  طييمات     
(1)

والجبال في تصكك الشاعر مقروفة بالضخامة الماديّة وبالكقاك المعنك ,  ":

متحركة, فٍذا ساكت القافية من ا بل فك  الجبال ظننتها جباً  جبالت  -في عين أبي دؤاد ا ياد ّ  –مالوالجِ 

                                                
 .10/11, وافّر الخبر في اتغافي91دكيد بن الصمة, ديكافه,    -1
 .60, اتصمعية, كقم 109اتصمعيات,    -2
 .0 1المعّر , أبك العالن, الفصكل والوايات,    - 
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فك  جبال, فٍذا افعط  السير بقطاك ا بل لي  أ ْف  الجبل غا  في ِشعبه اتغبر الذ  يبتي  الجيش 

 :الجّراك

 تقااااااااااااااااا ول  كااااااااااااااااا امْ فاااااااااااااااا ُذا أقبلااااااااااااااااا ت  
 

 ُمشااااااااااااا رفاْت فااااااااااااا و  ا كااااااااااااا ام  كااااااااااااا ام 
 

 فهااااااااااي مااااااااااا  ذ تُبااااااااااين ماااااااااان سُاااااااااالَف   أر  
 

امُ َعااااااااااااا   َن طاااااااااااااود  ليسااااااااااااار باااااااااااااه قُااااااااااااادَّ
 

 مكفهااااااااااااااااـر علااااااااااااااااى حواجبااااااااااااااااه يَغاااااااااااااااا 
 

  اااااااااار  فااااااااااي جمعااااااااااه الخماااااااااايُس اللُّهااااااااااامُ  
 

ليتمتّ   بكّل  ركةر من  ,وإعجاُب بشامة بن الودير بناقته دفعه غيى تأّميها مقبيةً مدبرةً  :"ويضي  طييمات

صلر من أوصالها , ركاتها أو  ,ظنّها فعامةً لائفة تِهّم بالطيرانفٍذا أقبيْ  إليه  ,كما تمتّ  بالنّر إلى كّل و 

يركبُها كثيرت من  ,وتبِعها الّشاعُر تكّهمها سفينةً شراعيّةً , وإذا أدبرتْ , تعدو لي   ظييم ت خشى أن يفكت ها

ه الّريُح يُسرعُ بها أ ل وم  ذلك فٍّن شراعها الذ  افقادت لِكجهت ,الناس فتثق ل  تى تستك  عيى المان

 :إسراع

 قلااااااااااااااااااااااَت مااااااااااااااااااااااذعورةْ لَاااااااااااااااااااااات   ذا أقب
 

اااااااااااد تَلَحاااااااااااُ  َهي قاااااااااااا  ذَماااااااااااو   م   مااااااااااان الرُّ
 

 قلااااااااااااااااااااَت مشااااااااااااااااااااحونةْ و ذ  أدباااااااااااااااااااارت  
 

 أطاااااااااااا  لهاااااااااااا الاااااااااااري  قلعاااااااااااا  جفاااااااااااو  
 

وفي هذا إشاكة ليتشبيه إيماًن, قال ابن فاكس
(2)

ومن سنن العرب أن تشير إلى المعنى إشاكة, وتكمئ  ":

 ".إيمان دون التصريح

ة ا بل با كام, ما جان في ديكان المعافيودليل آلر  كل تشبيه أسنم     
( )

: 

 لنااااااااااااااا َهَجمااااااااااااااات تنثنااااااااااااااي ساااااااااااااارواتها
 

 ب ساااااااااااااانمة مثاااااااااااااال  ا كااااااااااااااام سااااااااااااااوام ُ  
 

ن  :وهذا ياكد أّن تشبيه ا بل, أو قُلْ       تشبيه أسنمتها بالجبال صككةت مألكفة عند الشعران الجاهيييّن, وم 

وإن كاف  اتليرة وكدت بصككة " كي " أو" مثل "أو" تقكل "أو" كأنّ  "قد يستعمل الشاعر بعدهم, لكنْ 

 .فادكة

أّكد هذا صا   اتشباا والنّائر بالقكل     
( )

أو المها في , تشبيه ا بل با كام, كالدّمى في  ييهنّ  ":

 ....". سنهّن يحمين أسنمة مفعمة كاآلطام المشيّدة عيى اآلكام الُمنيفة

تفّه ليس في ظاهرا تشبيهاً؛ تّن التشبيه يحصل " تقكل "أعني بـ ائل إن هذا ليس تشبيهاً,فقد يقكل ق     

 .بذكر الكاف, أو ِمثل أو فحِكهما, ويمكن أن تعدّ هذا التشبيهاُت فادكة

وقري ت من هذا التشبيه أفّنا فجد تشبيهاتر بوير أداة التشبيه كقكل امرئ القيس     
(0)

: 

                                                                                                                                                   
 .11,  2002داك الفكر, دمشا, بيروت,  ,1عرفات, اتدب الجاهيي قضاياا وأغراضه, ط, اتشقرو طييمات, غاز ,  -1
  6 2الصا بي,    -2
 1/202ديكان المعافي  - 
 .96اتشباا والنّائر من أشعاك المتقدمين,    - 
 1/111والعمدة  بن كشيا ,1  ,امرؤ القيس, ديكافه  -0
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 لااااااااااااه أي ااااااااااااال  بااااااااااااي وساااااااااااااقا نعامااااااااااااة
 

  قرياااااااااااا  تتفُاااااااااااالو رخاااااااااااااء ساااااااااااارحاذ وت 
 

قال أبك هالل العسكر  بعد أن أوكد بي  امرئ القيس
(1)

 ".هذا إذا لم يُحمل عيى التشبيه فسد الكالم: "

وعددفاها أداة تشبيه, فقكل كما " تقكل "الشّماو وغيرهما التي وكدت فيها وفقكل عن أبيات أبي دؤاد     

 .إذا لم يُحمل عيى التشبيه فسد الكالم: قال العسكر ّ 

وقد تكّركت صككة تشبيه ا بل القصكك عند عدد من الشعران, أّكد هذا ابن أبي عكن بالقكل     
(2)

:" 

خم بالصقر  ".تشبيههم الناقة في الّضِ

د ما ذكرف      لاصاً بقبيية أو قبائل بعينها, قكل مزّكد بن " تقكل "اا سابقاً أفه كبّما كان استعمالومّما ياّكِ

ْوع ,الشّماو يفخر بشجاعته واعتمادا عيى جكادا اتصيل ضراك الذّبيافّي ألي  :وفرسه التي أعدّها ليكم الرل

 وعنااااااااااد   ذا الحاااااااااارُ  العااااااااااواُذ تلقّحاااااااااات  
 

  وأباااااااااادت هواديهااااااااااا الخ ااااااااااوُ  الااااااااااّ  ـلُ  
 

 طااااااااوال القَاااااااارا قااااااااد كاااااااااد يااااااااذه  كاااااااااهال  

 

 جاااااااواد المااااااااَد  والعَقاااااااا  والخلاااااااا  كاماااااااالُ  

 

ُّّ صااااااااااااااريحّي  كاااااااااااااا ّذ صااااااااااااااهيلَه  أجاااااااااااااا
 

 َشاااااااااااار   جاوبت هااااااااااااا َجالجاااااااااااالُ م اميااااااااااااُر  
 

ـُ قااااااااان ص   يُقَاااااااال  متااااااااى يُااااااااَر مركوبااااااااا    بااااااااا
 

 وفااااااااااي َمشاااااااااايه عنااااااااااد القياااااااااااد تساااااااااااتُلُ  
 

  ،  ذا أبصااااااااااااارته وهاااااااااااااو قاااااااااااااائم،تقاااااااااااااول
 

اااااااايُد ما  اااااااالُ   اااااااا   أو الّس  باااااااااْء علااااااااى نَش   ( )خ 
 

ومّما وكد من الشعر أيضاً, قكل امرئ القيس 
( )

: 

  ذا ماااااااااا جااااااااار  شااااااااا وين وابتااااااااالَّ ع  فُاااااااااه
 

 الااااااااااّري  مااااااااااّرت ب  اااااااااا   ه ياااااااااا ُ  تقااااااااااول 
 

جان في العمدة     
(0)

فبالف في ... وليس بين الناس التالف أّن امرأ القيس أوُل من ابتكر هذا المعنى  ":

ثم زاد إيوا ً في صفته بذكر , صفته, وجعيه عيى هذا الصفة بعد أن يجر  شأوين ويبتّل ِعطفُه بالع ر  

 ".وشدّةُ صكت, نينت عّيمت اتثأب, وهك شجر ليريح في أضعاف أغصافِه  

والنّل ففسه في اتغافي, قال     
(6)

: 

 وال يااااااااار فاااااااااي وكناتهاااااااااا أغتاااااااااد وقاااااااااد 
 

 يجااااااار  علاااااااى كاااااااّل ماااااااذن   ومااااااااُء الناااااااد 
 

 بمنجاااااااااااااااارد  قيااااااااااااااااد  األوابااااااااااااااااد   حااااااااااااااااه
 

ااااااااااراُد الهااااااااااواد  كااااااااااّل شاااااااااا و  مغاااااااااار    ط 
 

                                                
 16 , العسكر , أبك هالل, الصناعتين  -1
 .16التشبيهات,  بن أبي عكن,    -2
 ,داك الكت  الثقافية ,1ط ,وص  الخيل في الشعر الجاهييّ  ,ةكامل سالم ,الدّقس :وافّر ,11/16كقم  ,تح شاكر وهاكون المفضييّات, ,يّ الّضبّ   - 

يد عند أبي دؤاد قكله ,0 1  ,الككي  يد إذا ما استقبيت ه وإذا : ومثيه تشبيه الفرس بالّسِ  12 /1كانالحي,الجا ظ/  تقكُل ُمي ميمت ض ْربُ ولّى  كالّسِ
 مرئ القيس التراعاتت  :"يقكل أ د البا ثين , 21  ,1ط, والخيل تبي عبيدة .6   ,امرؤ القيس, ديكافه تحقيا دمحم أبك الفضل إبراهيم  - 

ثّم زاد إيوا ً في صفته  ,بعد أن يجر  شأوين ويبتّل ِعطفُه بالعر   ,فقد بالف في صفته جكاد ا بأن جعيه عيى هذا الحالة ,جديدة سيّم الجميُ  أفّها له

فْا الريح إذا مّرت بأثأ ب ,بذكر شجر اتثأب   211  ,وص  الخيل ,كامل ,الدقس, وهك شجر يشتدّ صكُت الّريح فيه فتسم  ليجكاد لفقا كخ 
 2/01ابن كشيا, العمدة   -0
 .  / اتغافي,   -6
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  ذا ماااااااااا جااااااااار  شااااااااا وين وابتاااااااااّل ع  فُاااااااااه
 

 ه ياااااااااا  الااااااااااري  مااااااااااّرت ب  ااااااااااا  تقااااااااااول 
 

 بااااااااااااي وساااااااااااااقا نعامااااااااااااة  لااااااااااااه أي ااااااااااااال
 

  وصااااااااااهوة عياااااااااار قااااااااااائم فااااااااااو  مرقاااااااااا  
 

وليمتكّكل الييثي, قكله     
(1)

: 

 و ذ قاماااااااااااااااااااااات ت ّمااااااااااااااااااااااَل رائياهااااااااااااااااااااااا
 

اااااااااااااايف  ولََجاااااااااااااات  َغمامااااااااااااااا   غمامااااااااااااااةَ ّص 
 

 تقااااااااااااااااوُل دبيااااااااااااااااُ  أَي اااااااااااااااام   ذا تمشاااااااااااااااي 
 

ـ ساااااااااااااااااعة   ااااااااااااااااّم اسااااااااااااااااتقاما   يُعااااااااااااااااّر 
 

يتعّرج في مشيته, ثّم يستقيم , بِمشية  يّةبومامة دلي  غماماً, وِمشيتها  - ين تقكم -فقد شبّه محبكبت ه     

 .بعد ذلك

بية في وص  الحصان      ولعيي بن ج 
(2)

: 

 تحساااااااااااااااابه أق عااااااااااااااااَد فااااااااااااااااي اسااااااااااااااااتقباله
 

 حتاااااااااااااى  ذا اساااااااااااااتدبرتَه قلاااااااااااااَت أكاااااااااااااّ    
 

 وهااااااااااااااااو علااااااااااااااااى  رهاقااااااااااااااااه وطيّااااااااااااااااه
 

 يقصاااااااااااار عناااااااااااااه المخرماااااااااااااذ واللبَااااااااااااا    
 

 تقااااااااااااااااول فيااااااااااااااااه حناااااااااااااااا   ذا انثنااااااااااااااااى
 

 وهااااااااو كمااااااااتن القااااااااد  مااااااااا فيااااااااه حنَاااااااا    
 

وقال اتسعر بن ُ مران  الُجْعفّي يذكر فضل الخيل:" جان في الخيل تبي عُبيدة     
( )

: 

م    راحاااااااااااااوا بَصاااااااااااااائُرهم  علاااااااااااااى أكتااااااااااااااف ه 
 

  وبصاااااااااااايرتي يعاااااااااااادو بهااااااااااااا َعت ااااااااااااْد َوأَ    
 

 أّماااااااااااااااااااااااا  ذا اساااااااااااااااااااااااتقبلتَهُ فك نّاااااااااااااااااااااااه
 

ااااااااااااُف أذ  ي يااااااااااااَر وقااااااااااااد رأَ   ـ  يُكف ك   بااااااااااااا
 

ااااااااااااااااااارا     أّماااااااااااااااااااا  ذا استعرضاااااااااااااااااااتَهُ ُمتَمّ  
 

 هااااااااااذا مثااااااااااُل َساااااااااارحاذ الغلااااااااااافتقااااااااااوُل  
 

 :وقال آلر:"ومن ذلك ما ذكرا ابن لالكيه في شرح المقصككة  كل وص  الخيل     

 الخياااااااااااااال تعااااااااااااااذلني علااااااااااااااى  مساااااااااااااااكها
 

 وتقااااااااااول قااااااااااد أفنيااااااااااَت مااااااااااا   يُحساااااااااا ُ  
 

 أّماااااااااااااااااااااااا  ذا اساااااااااااااااااااااااتقبل تَه فك نّاااااااااااااااااااااااه
 

ااااااااااذ ْ سااااااااااما فااااااااااو  النخياااااااااال  ُمشااااااااااذَّ ُ    ج 
 

ضااااااااااااااااا    و ذا تصاااااااااااااااافّحه الفااااااااااااااااوارُ  ُمعر 

 

ااااااااا  ااااااااا فتقاااااااااول س  رحاُذ الغلاااااااااا المتنّص 
( )

 

 

هذا وا دة, فقد فّل :   الرشيد إلى يحيى وقالففالت: قال"... :ومن ذلك ما وكد في فضرة ا غريج     

ً قال هي لك يا أمير المامنين ثم قال الرشيد, فما : فقال يحيى: عيى امرئ القيس أفّه أبرع الناس تشبيها

 :فرس قكله في صفة: أبرعُ تشبيهاته عند ؛ قي 

                                                
 .00 / ففسه,   -1
 .10, ديكان المعافي,  01 /0اتغافي,   -2
, واتصمعيات , 22و , 111 , 1196, القاهرة, 1ط ,القادك أ مد تحقيا دمحم عبد الخيل, ,(هـ201ت )عبيدة, معمر بن المثنّى التّْيميّ  أبك  - 

 022/  والخزافة ,1/210والحيكان , 1 1 
منسكبةً ليمّراك   22  ,بي عبيدةوالخيل ت ,(269  ,بوداد ,191196ط ,تح محمكد جاسم الدكويش ,شرح مقصككة ابن دكيد ,ابن لالكيه  - 

 .ولسراقة في طبقات فحكل الشعران ,وهي في ديكافه ,وقد فُسب  اتبيات السابقة لسراقة الباكقيّ  (العدو ّ 



 11 

ااااااااااااااااحى فَه فااااااااااااااااي اللُّ  ك نااااااااااااااااهّ تشااااااااااااااااوُّ
 

خلَااااااااااااااااااااااااااااااا     ُف أـرَ  ذ  م   تشاااااااااااااااااااااااااااااااوُّ
 

اااااااااااااااااااالْل لاااااااااااااااااااه   ذا بُاااااااااااااااااااّ  عناااااااااااااااااااه ج 
 

َسااااااااااااااال   تقاااااااااااااااول ساااااااااااااااليْ  ولااااااااااااااام يُ  
(1)

 

 

أداة ليتشبيه في معرض وصفهم ا بل أو الخيل, وغيرها, ومن " تقكل"إذن استعمل الشاعر الجاهيية      

تجسام ا بل معنى الضخامة والقّكة في البنيان,  المعافي التي كّكز عييها شعران الجاهيية في أوصافه

ثم يشبّهها في , فجعل أبك دؤاد ا ياد  ا بل تستر الجبل لضخامتها وكثرتها  ين تتقدم وتمّر من أمامه

ها واكتفاعها باآلكام أو القالع الضخمة , ا وفي ضخامتها وصالبتها بالقصككوبالنخل قد ُجني ثمرُ , عيّكِ

.وهي اآلطام المبنية بالحجاكة
 (2)

 

ووصُ  الفرس في  ال إقبالها أو استدباكها ظاهرة واضحة عند الجاهييِّين, قال زهير     
( )

: 

 كباااااااااااااااداُء مقبلاااااااااااااااة  وركااااااااااااااااُء مااااااااااااااادبرة  
 

 قااااااااااااااااااوداُء فيهااااااااااااااااااا  ذا استعرضااااااااااااااااااتَها 
 

وقكل عبيد بن اتبر      
( )

 : 

 أّمااااااااااااااااااااااا  ذا اسااااااااااااااااااااااتقبلتَها فك نّهااااااااااااااااااااااا
 

 ذبُلاااااااااات ماااااااااان الهناااااااااادّ   غيااااااااااَر يبااااااااااو    
 

 ا  ذا اساااااااااااااااااااااتدبرتَها فكانّهااااااااااااااااااااااأّمااااااااااااااااااااا
 

 قااااااااااااااااااارورةْ صاااااااااااااااااافراُء ذاُت كباااااااااااااااااايس   
 

ي  من المالب, والمالب        ي , والكبيُس ما كُبس فيها من الّطِ فقد شبّه استداكة  أوكاكها بقاكوكةر من الّطِ

.ضربت من الطي  من الزعفران وغيرا
(0)

 

عر الجاهيّي دوكاً في تقري  ا      لصككة, وبخاصة إذا كان الكص  قائماً عيى ويبدو أّن ليفعال في الّشِ

: لبيان زاوية النّر التي ينّر من لاللها الشاعر الكّصاف ليحيكان, أو مشتقات, هةاستعمال صفاتر مشبل 

بسمة الشاوش. وفي هذا الصدد تقكل د... جمالً, أو فرساً, مدبراً, مقبالً, مستعرضاً,
(6)

 تى إفّك لتجدُ ":

وفي العادة , ة في الحيكانُن زاوية  النّر التي يُشترطُ المروُك منها  دكا   قيقة الصفففس ك أمام أفعالر تعيِّ 

ّ ر -فجد هذا اتسيكب  في الكص  , ومشتقات,  دكا  الصفة في شكل صفات مشبّهة -أ  تعيين زاوية النّ

 :أفس  لهذا النكع من الكص , كقكل امرئ القيس في وص  جكاد

َََََََََََََر مكَََََََََََََّرر  َََََََََََََلر مَََََََََََََدبِر ممف ً مقب  عَََََََََََََا

 

ََََََن عََََََلِ   ََََََه السََََََيّل م   كجيمََََََكد صََََََخر  ّط

 

ولكّن الشاعر  قد يحّمُل اتفعال هذا الكظيفة, ولعّل ما فجدا وفي وص  أبي دؤاد ا ياد  لإلبل مثالت      

 :عيى ذلك فاطات 

 ُمشااااااااااااااارفاْت فاااااااااااااااو  ا كاااااااااااااااام  كاااااااااااااااام  فااااااااااااااااااُذا أقبلاااااااااااااااااات تقااااااااااااااااااول  كااااااااااااااااااامْ 

                                                
 21  ,ة ا غريج في فصرة القريج ليعيك فضر  -1
 . 6,  2001الشاوش, بسمة عيي, وص  الحيكان في الشعر الجاهيي, تكفس,   -2
 .61ي سُيمى, ديكافه,  زهير بن أب  - 
 .11عبيد بن اتبر  اتسد , ديكافه, داك صادك, بيروت,    - 
 .هامش 11عبيد بن اتبر , ديكافه,    -0
 .2  الشاوش, بسمة, وص  الحيكان في الشعر الجاهيي,    -6
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 و ذا أعرضااااااااااااااااااات تقاااااااااااااااااااول قصاااااااااااااااااااورْ 
 

 ماااااااااااااااان سااااااااااااااااماهي  فوقهااااااااااااااااا  طااااااااااااااااامُ  
 

 ذا ماااااااااااااااا فج تَهاااااااااااااااا ب اااااااااااااااَن غيااااااااااااااا و 
 

 قلااااااااَت نخاااااااااْل قاااااااااد حااااااااااذ منهاااااااااا صااااااااارامُ  
 

 .و  كي  في أن اكتباط اتفعال بتراكي  الّرف قّكى التعبير عن مختي  زوايا النّر في الكص 

وفعته بأفّه صكتت  ,ويشبِّه الشّماو صكت الحماك إذا كدّد ففس ه بكير  دّاد :"وتضي  بسمة الشاوش     

وله صكتت فيه  نين وترجي  كأفّه أصبح مكسكك   ,أو صكت مزماك ,الحاد تحسبُه صكت   , نكن

جل؛ فهك يدنّ   :(الكافر )وذلك في قكله ,الّرِ

نخاااااااااااااااااَر   ذا ماااااااااااااااااا  أقااااااااااااااااا ُّ كااااااااااااااااا ّذ م 
 

 أرذَّ علااااااااااااااااااااااى تااااااااااااااااااااااواليهّن كياااااااااااااااااااااارُ  
 

 لااااااااااااه ـجااااااااااااْل تقااااااااااااوُل أصااااااااااااوُت حاااااااااااااد  
 

  ذا طلااااااااااااااااااا  الوسااااااااااااااااااايقةَ أو ـميااااااااااااااااااارُ  
 

جاااااااااااااَل مناااااااااااااه  لاااااااااااااه ـَجاااااااااااااْل كااااااااااااا ّذ الّر 
 

 معتماااااااااااااااادا  كسااااااااااااااااير  ذا مااااااااااااااااا قااااااااااااااااام 
 

وتضي  الشاوش     
(1)

في وص  وقد تُستعمل هذا الفنيّة في التصكير في سيا  الكص  المجاز  كما  ":

 (:المتقاكب )امرئ القيس لفرسه في قكله

  ذا أقبلااااااااااااااااااااااااات  قلاااااااااااااااااااااااااَت ُدبّااااااااااااااااااااااااااءةْ 
 

ااااااااار  مغموساااااااااة فاااااااااي الغُاااااااااُدر    مااااااااان الُخل 
 

 و ذا أدبااااااااااااااااااااااارت  قلااااااااااااااااااااااات أُ فيّاااااااااااااااااااااااةْ 
 

لماااااااااااااااااة لااااااااااااااااايس فيهاااااااااااااااااا أ ااااااااااااااااار     ُملَم 
 

 و ذ أعرضاااااااااااااااااات قلااااااااااااااااااَت سُاااااااااااااااااارعوفةْ 
 

ر    ااااااااااااااااابَ    لهااااااااااااااااا ذنَااااااااااااااااْ  خلفَهااااااااااااااااا ُمس 
 

كلل زاوية فّر بتشبيه مختي ؛ فهذا الفرس إذا كاف  زاوية النّر إليه من قُبل فهك يُشبه القرعة؛  فقرن  

أّما إذا فّرفا إليه  ,حصان فهك دقيا الرأس غييظ الكثي تفها دقيقة في أولها غييّةت في آلرها, وكذلك ال

دُبر فهك يُشبه الصخرة المدّوكة الصيبة المجتمعة في عجيزته بالطب  في مستكى الّشكل والهيدة  من

 ".والصالبة

وفجد قريباً من هذا عند المتنبي,  يث يقكل     
(2)

: 

  ذ أدبااااااااااااااارت  قلااااااااااااااات   تليااااااااااااااال لهاااااااااااااااا
 

 وأقبلااااااااااااات قلااااااااااااات ماااااااااااااا لهاااااااااااااا َكفااااااااااااال   
 

وقال أبك الفرج الببّوان     
( )

: 

 م هيكااااااااااااااااااال ذ    قلااااااااااااااااااات أدميّاااااااااااااااااااة أ
 

 أو عااااااااااااااّن قلاااااااااااااات أساااااااااااااااب  أم أجاااااااااااااادلُ  
 

                                                
 0 0  ,وص  الحيكان, بسمة ,الشاوش  -1
 . 21/  , 1111مطبعة مصطفى البابي الحيبي, مصر, السقا وآلرين, وتصحيح مصطفى شرح أبي البقان العكبر , ضبط المتنبي, ديكافه,   -2
 12/ , النكير , فهاية اتكب في فنكن اتدب  - 
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الذ  إذا استقبيته قي  : ومن ذلك ما ُ كي أّن المهدّ  سأل مطر بن دّكاج عن أ  الخيل أفضل, فقال     

الذ  طرفه إمامه, : فأّ  هذا أفضل؟ قال: فافر, وإذا استدبرته قي  زالر, وإذا استعرضته قي  وافر, قال

 .وسكطه عنافه

 : بن جبية وقال عيي     

 تحساااااااااااااااابه اقعااااااااااااااااَد فااااااااااااااااي اسااااااااااااااااتقباله
 

 حتاااااااااااااى  ذا اساااااااااااااتدبرتَه قلاااااااااااااَت أكاااااااااااااّ    
 

 : وقال أبك هالل العسكر      

ْف  ذا اسااااااااااااااتقبلته قلااااااااااااااَت َحبااااااااااااااا اااااااااااااار   ط 
 

 حتااااااااااااااى  ذا اسااااااااااااااتدبرته قلااااااااااااااَت كبااااااااااااااا 
 

 :وذ كر  ذ ف   الناقة فقال ,ومن ذلك ما جان في ديكان المعافي     

 أمااااااااااااااااااااااااا  ذا رفعت ااااااااااااااااااااااااه شاااااااااااااااااااااااااامذة  
 

ااااااااااااااااارُ  فتقااااااااااااااااول رنّااااااااااااااااا َ    فوقَهااااااااااااااااا نَس 
 

 أمااااااااااااااااااااااا  ذا وضااااااااااااااااااااااعت ه عارضااااااااااااااااااااااة  
 

ااااااااااااااترُ   فتقااااااااااااااول أُسااااااااااااااب ل خلفَهااااااااااااااا س 
( )

 
 

لتاد  الورض " تقكل "ر ليفها, فاستعملبستر فكقها, وإذا أعرضته بِست -إذا كفعتْهُ  -واضح أفّه شبّه ذف ب ها

بن إدكيس ومن ذلك ما جان في وص  الصيد, والحديث عن الشكاهين, قال عبد هللا , المطيكب من التشبيه

الكزير
(2)

: 

  نُاااااادير علااااااى الصاااااايد الشااااااواهين فااااااي مااااااد   
 

د      ماااااااان الجااااااااّو  عااااااااال  عاااااااان ر و  القااااااااراد 
 

  ذا حلّقاااااااااات فااااااااااي الجاااااااااااو قلنااااااااااا فراقااااااااااادْ 
 

 ّمااااااااااا هاااااااااااوت  قلنااااااااااا هُاااااااااااو ُّ الفراقااااااااااادأو 
 

وقال العيكّ  اتصبهافيّ      
( )

: 

 كااااااااااااااا ّذ ساااااااااااااااهيال  والنجاااااااااااااااوُم أماماااااااااااااااه
 

 يُعارُضااااااااااااااااااااااااااااااه را   وراء ق يااااااااااااااااااااااااااااااو   
 

 مرباتااااااااااه قلااااااااااَت راهاااااااااا ْ   ذا قااااااااااام ماااااااااان
 

 أطااااااااااال انتصااااااااااابا  بعااااااااااد طااااااااااول ركااااااااااو  
 

ومن ذلك قكل بشامة في وص  الناقة     
( )

: 

  ذا أقبلاااااااااااااااااااااات قلاااااااااااااااااااااات مشااااااااااااااااااااااحونة
 

 أطاعاااااااااات لهااااااااااا الااااااااااريُ  قلعااااااااااا  جفااااااااااو  
 

 و ذ أدباااااااااااااااااااارت قلاااااااااااااااااااات ماااااااااااااااااااااذعورة

 

بااااااااااااد تتبااااااااااااو هيقااااااااااااا  ذمااااااااااااو    ماااااااااااان الرُّ

 

                                                
 .1/119والشعر والشعران  , والشعر تبي فكاس, ديكافه,119ديكان المعافي,    -1
 .2 /1, 1191, داك الشرو , القاهرة, 2عباس, ط التشبيهات من أشعاك أهل اتفدلس  بن الكتافي الطبي , تح إ سان  -2
 .6التشبيهات  بن أبي عكن,    - 
 .12/ فهاية اتكب,   - 
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 ",بما ذكرفا من النّماذج تعماِلها أداة  تشبيه,واس" تقكل "ث عنفي الحدي وأحَسُ  أّذ بهذا القدر كفاية       

وهل " هل "ويبقى أن فتحدث عن ,كما قال ابن جنِّي ,"وإفّما تُضرُب الُمثُُل ليكفي  قيييُها عن كثيرها

 .استُعميْ  أداة  تشبيه, إضافةً لككفها أداة استفهام

 

 (أداة تشبيه: هل )                             

أو عند المحدثين فيم أظفر  ي المّاّن المختيفة لعيّي أجد إشاكة لدى القدامى من اليوكيين,لقد بحث  ف     

ر, بتيِطيب د, تدّل عيى تنبّهر مبّكِ وعقيية فذّة, قال المبّرد, سكى إشاكة وا دة عند المبّرِ
(1)

والعرُب تختصر  ":

 :في التشبيه, وكبّما أومأْت به إيماًن, قال أ دُ الّرّجاز

 بحساااااااااااااااااذ ومعاااااااااااااااا ا  ياااااااااااااااا   ّ بتنااااااااااااااااا 
 

 ـلاااااااااااُت أساااااااااااعى بيااااااااااانهم وألتاااااااااااب    ماااااااااااا 
 

 حتاااااااااااااااى  ذا كااااااااااااااااد ال اااااااااااااااالُم يخاااااااااااااااتل 
 

 وا بَماااااااذ    هااااااال رأياااااااَت الاااااااذئَ  قااااااا ّ  جاااااااا 
 

 .يشير المبّرد هنا أفّه شبّه اليبن المذيا في لكفه بيكن الذئ , والشاعر في معرض ذّمر لها ن القكم البخالن

جان في اليسان     
(2)

ذقة: " ذْقة, ولذلك قالالذ: وأبك م  ي: ئ ؛ تّن لكف ه يشبه لكن الم  هل كأي    ,حجانوا بض 

 .الذّئ  قط؟ شبّه لكن الضليح وهك اليبن المخيكط بيكن الذئ 

وفي الخزافة     
( )

جاؤوا بضيح هل : كما أّن قكله"...  ,"برةواليبن إذا التيط بالمان ضرب إلى الو ":

 مالً عيى المعنى  ,يحجمية استفهامية في مكض  وص  لض: قط هل كأي  الذئ : كأي  الذئ  قط؟ فقكله

اليبن المخيكط بالمان, وهك يضرب : جاؤوا بضيح يشبه لكفُه لكن  الذئ , والّضيح: دون اليفظ, فكأفه قال

 ".إلى الخضرة والطيسة

ةجان في ففحة الريحاف, وهذا ا ستفهام ُليعْ  عنه د لةُ ا ستفهام وجين به ليتشبيه     
( )

وهذا النكع  ":

ا إيمان إلى تشبيه والتبريز  في شرح ديكان أبي تّمام با يمان, وهك إمّ , من البدي  سّماا المبرد في الكامل

 .أو إلى غيرا ,وا بمذ  هل كأي  الذب قطؤجا: كقكله

التشبيه  وهذا التشبيه من أكوع التشبيهات وإن لم يكن قد قيل بصرا ة, وإفّما أومأ الشاعر فيه إلى     

 .إيمانً 

قال ابن جني     
(0)

يح  ماًل ... هل كأي  الذئ : قكله ": جمية استفهامية إ ّ أفّها في مكض  وص  الضل

 ".جاؤوا بضيح يشبه لكفُه لكن  الذئ : عيى معناها دون لفّها, تّن الصفة ضرب من الخبر, فكأفه قال

                                                
 .2/16 ,الكامل في اليوة واتدب  -1
 مذ  ,لسان العرب  -2
  11/ ,لزافة اتدب  - 
 .1/66وكشحة طالن الحافة,  ةففحة الريحاف  - 
 1/119,لزافة اتدب  -0
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وقد أكّد هذا ابن كشيا بقكله     
(1)

ا شاكة عيى معنى التشبيه قكل الراجز يص  لبناً  ومّما جان في":

 ً جاؤوا بمذ  هل كأي  الذئ  قط, فٍفّما أشاك إلى تشبيه لكفه, تن المان غي  عييه فصاك كيكن : ممذوقا

 ".الذئ 

راد قكاعدهم, وأن البي  جان فيه الكص  بجمية إفشائيّة      بدل  وأفّه  , وإذا تابعنا النحاة في ضروكة اّطِ

هل كأي  الذئ  قط, فٍن هذا التقدير يبعدفا كثيراً عن : جاؤوا بمذ  مقكلر فيه: يككن تقدير الكالم أن

المعنى الذ  أكادا الشاعر؛ فهك بالتأكيد لم يرد ا ستفهام الحقيقي, ولك  ميناا عيى ظاهر لفّه لشّكهنا تيك 

ً   يريد استف -بال شكّ  –الجميية التي أكادها الشاعر, فهكالصككة  وإفّما أكاد أن يقّرب صككة ذلك  ,هاما

أو تقكل ذئ , وهذا كيّها  ,كي  الذئ : هل كأي  الذئ , بمعنى: قائالً  ,كن الذئ المذ  ليمخاط   فشبّهه بي

 .تفيد التشبيه

عر      عر  العربيل كيله لقكاعد النحاة؛ تنل ثكب  الّشِ وأبيُف  وفنكف ه أوس ُ , وطرائق ه, و  يمكن أن فُخض   الّشِ

 .من ثكب القاعدة الضيا الذ   اولكا فيه التضييا  من آفا  الشعر و صرا في دائرة قكاعدهم المعياكية

جان في شرح ابن عقيل     
(2)

  يص: والمعنى... وكدكة فيه غبرةً  هه بالذئ   تفا  لكفهما, تنّ شبّ  : "...

عييه طكيالً  تى أقبل الييل بّالمه, ثم جاؤوا بيبن  فزل بهم ضيفاً, فافتّرواقكماً والبخل  ّحِ بالشّ  الراجزُ 

 .في لكفه؛ لكدكته وغبرته, يريد أن المان الذ  ليطكا فيه كثير مخيكط بالمان يشبه الذئ   

" تقكل "أو" كي "   الحال بدقة سكان فيفي وص Intonation) )وفاكد مرة ألرى أهمية التنويم     

ة المنطكقة, أعني اليهجات المعاصرة شيداً من هذا القبيل, لك ت اليوكيّ ياكفي المست نواجدو اوإفّ  ,"هل "أو

من  والمحدثين ها عن القدامىغاب تكجيهُ تكضيح كثير من المسائل التي له لخدمة التراث, ون تكظيفُ  سِ أُ 

ة, سيكبيّ رهم وإلالصهم, إ  أفهم لم ييتفتكا إلى مثل هذا الّكاهر اتحّ البالغيين, عيى عيمهم وتبواليوكيين 

 .ن تأثر بأقكالهم كالبوداد ّ ه إليه المبرد وابن كشيا, وم  إ  إذا استثنينا ما تنبّ 

فيها عن ا ستعمال الحقيقي  ل  قد عُدِ  إلى أّن هذا اتدواتِ  الكاثرة من القدامى فقد فاتهم التنبّهُ  ا الكثرةُ أمّ      

 .ا أدوات تشبيههشاعر عيى أفّ  إلى استعمال مجاز , فكان أن استعميها غيرُ 

ن لنا ذلك من لالل الشكاهد التي تبيل  ,من قبيية من بيدة, وعند أكثر   في أكثر   ها كاف  مستعميةً ولعيّ      

 .د, ومن شعران من عهكد تاليةاو, ومزكِّ يين عيى ذلك عند امرئ القيس, والشمّ مدلِّ  سقناها

ً في أكثر من لهجة عربية ماثالً  يّ  -ت تشبيهعيى أفها أدوا -لهذا اتدوات زال هذا ا ستخدامُ  وما      ا

 .معاصرة وفي غير قطر عربي

ً  ,وأفعا ً  ,أسمانً  :إّن العرب  استعميكا أدواِت تشبيهر كثيرة :وفي النهاية يمكن أن فقكل       بعُضها ,و روفا

لت م مألكفت   ااستُعميت نتييّ لا "شروا و "شروى "و , اكى ,ماثل ,شابه ,شبه ,مثل ,كأنّ  ,الكاف :فحك ,تداو 

                                                
 .100,  عمدةالابن كشيا,   -1
؛ 111/ , 1110دمحم محي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, بيروت, وداك الفكر, بيروت, : شرح ابن عقيل عيى ألفية ابن مالك, تحقيا  -2

 .9/ أوضح المسالك, ابن مالك, : وافّر
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أو لا ب ببيداتر  ,وبعُضها قييل التداول ,"ِمثْل "بمعنى -شعراً وفثراً  - تى اآلن تينمستعمي ازالت قديماً وما

ي لكنّها كاف  مستعميةً بدليل بقان بعِضها ماثالً  تّى يكمنا هذا ف, "هل ,تقكل "كي :" فحك ,قبييّة بعينها

ً , غير قطرر عربيّ   .كما ذكرفا آفِفا

أ   ,فهما ليتّقري " كي " و"هل" أّما, "تقكل "ويبدو لي أّن المشبله هك عيُن المشبّه به  ين فستعمل     

 .لتقري  المشبله من المشبّه به؛ إذ ثّمة فر ت بينهما

د أنّ  -كامرئ القيس -بعد كأّن في القصيدة ففِسها" كلتق "واستعمال الشعران الجاهييين      أداة " تقكل "ياّكِ

كافاً من ,تشبيه عندهم  ".كأنّ  "لكنّها أقّل دو 

 .لُ  ا جابة عيى التساؤ ت التي طر تُها في بداية هذا الدكاسةووأعتقدُ أفّني  ا    

سراك أها تفضي إلى معرفة   والمكق , كيّ م والمخاط  ت المتكيِّ امالبس إّن معرفة :وفي النهاية أقكل     

أسأل هللا تعالى أن يكفقنا لخدمة هذا اليوة الكريمة, إفه فعم المكلى وفعم  مثل هذا اتدوات وغيرها, وأليراً 

 .المجي 
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 ةـــــــــــــالمقدم

، وبعد، وأمجده بأجل تمجيد ،ثني عليه بأكمل ثناءأوعظيم سلطانه، ا ينبغي لجالل وجهه كم الحمد هلل     

 ،المكونة لها سواء في النظام الصوتي أنظمتهافي جميع  خصائصهاحاولت اللغة العربية الكشف عن فقد 

مختلفة في التراكيب الكلمات في مواقفها ال بأحوالتعلق الجانب المه، صرفي والنحوي بجانبيالتنظيم ال مأ

العربية على اختالف  ت باألساليبوكذلك اهتم، الداللي لكل تركيب من تراكيبها الجانبوالمتعددة، 

جملة متعددة العناصر كثيرة  إلىمن جملة بسيطة التركيب وخاصة الجمل حيث تمت دراستها ، أنواعها

 .يب والتعقيدإلى طور التركالروابط مسايرة للتفكير العربي من طور البساطة 
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العقد التي يتوقف عليها كل  أولالتي ينطلق منها البناء اللغوي وهي  األساسيةفالجملة هي القاعدة      

قيمتها في  أدركواالذين لذلك كان االهتمام بدراستها عند القدامى من العلماء ة، العبار إحكامنسيج لغوي في 

الحديثة حيث  ةفي الدراسات اللغوي األساسجعلوها ف تم بها المحدثون من علماء العربوكذلك اهة، اللغ

المعنى الذي يعد العنصر الرئيس في بنائها لذلك  إظهارفي  ألهميتهااهتموا بوصف الجملة وتحليلها وذلك 

 .اتوسعوا في دراسته

وقد ة، وية والداللة البالغيعن الجملة العربية بين الداللة النح هذه الدراسة من هذا المنطلق كانت     

تحدثت ة، المقدم: تالنتائج والتوصيا أهممباحث ثم خاتمة نذكر فيها  وأربعةفي مقدمة  الدراسةجاءت هذه 

لم النحو بعلم البالغة حيث ال غنى ، وبصفة خاصة عالقة عن عالقة علوم العربية بعضها ببعضع فيها

من العلماء في ذلك  وآراءودالالتها  أقسامها ،يتناول الجملة العربية: المبحث الثاني ،اآلخرعن  ألحدهما

انب الجو، وكذلك دراسة ا النحوية وتراكيبها ومعانيهاالجملة ودالالته :المبحث الثالث ،قدماء ومحدثين

ة، ثم خاتمة ألهم النتائج التي توضح الترابط القوي بين علمي النحو والبالغ، البالغية في الجملة العربية

 .علم اللغة الحديثلهما في دراسة وأهمية تكام

 

 تمهيد 

وذلك ألنها تمثل قاعدة الكالم ة، في كثير من الدراسات اللغويوجدت الجملة العربية اهتماما كبيرا      

هي المنطلق األساس في كل دراسة  تهدف  د  الهامة في عملية الفهم واإلفهام، بل وتع والوحدةة، ياألساس

المتعددة ميدان بحث النحويين ولم يكن معرفة مفهوم الجملة وتقسيماتها ، فهما دقيقاإلى فهم أسرار اللغة 

 . خصوصية موضوعه وغايته وفقكل على  ،كانت مجال بحث علوم عد ة ومختلفة، وإنما فقط

حينما  إالالبعض إذ ال يمكن الفصل بينها  بعضهابمتصلة  بطبيعتهاعلوم اللغة العربية  وقد كانت     

وكان  ء،األجزاعلوم العربية علما واحدا متكامل الجوانب متحد  نشأتفقد  ذلك، ريةتقتضي الدراسة النظ

 هوالحقه ، وكل مرتبط بسابقاآلخرمن  العلوم ينهل منها ويفيد كل منها العالم في السابق يهتم بدراسة كل

عدم التخصص  السابق كانت السمة المميزة للعلماء في وقد بل ا،وثيقا، بحيث ال يجوز الفصل بينه ارتباطا

 "...:ومتكلما في آن واحد، قال السيوطيحويا وبالغيا فقد نجد العالم مفسرا ولغويا ون في علم واحد،

على  ،"والبديع ،والبيان ،والمعاني ،والنحوه، ، والفقوالحديث ،رزقت التبحر في سبعة علوم، التفسير

ولعل هذا شاهد على أن العلماء في السابق كانوا ، ةطريقة العرب البلغاء ال على طريقة العجم وأهل الفلسف

 . وسوعة تضم أنواع العلوم المختلفةم

الدارسين من  أوائل نأوالدليل على ذلك  دراسة النحو كانت وليدة التفكير في قراءة القرآن،ولعل      

وعلي بن  ،الحضرميسحق إأمثال عبد هللا بن ة، القرآنيممن عنوا بالدراسات  أومن القراء  االنحاة كانو

نفسهم على أ وقد فرض النحاة ،والشعراء واألدباءالنحاة  إليهاوكانت حلقات النحو يجلس  ،حمزة الكسائي
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يجاروهم طمعا  أنلكنهم استسلموا لهم واضطروا  ،وقاوموهم األمر أولنفر الشعراء منهم في و ،الشعراء

 أغراضهاسلكته العرب في التعبير عن  النحو قصد السبيل الذي وقد كان هدف علماء ،تأييدهمفي 

 :أمرينومقاصدها ويشمل ذلك 

ينقل  حيث أو الجملة مع غيرهاعليه الجملة بمفردها تكون  أنيجب الجمل وبيان ما  تأليف -1

 .نفوس السامعين إلى غراض والمعاني من صدور المتكلمين األ

التي كشفها العلماء  اإلعرابالجمل تبعا لقوانين  أومنها الجملة  تتألفالكلمات التي  أواخرضبط  -2

في ذلك الحين في علم النحو
1
.  

اهتمامهم جاء لذلك  ،ل األولى لتشكيل النحو العربيفقد اهتم علماء النحو بدراسة التراكيب منذ المراح     

وما يرتبط بها  ،البحث في التراكيب: هيوعلم النحو ة ه، ووظيفوحديثهم المستفيض في مفهوم الكالم وحد  

كما أراد له بعض ه، ، وال يقتصر النحو في العرف الحديث على البحث في اإلعراب ومشكالتمن خواص

عية أخرى مهمة كالموق يأخذ في الحسبان أشياء ، وإنما عليه كذلك أنمن النحاة العرب المتأخرين

الوحدات المكونة للجملة أو العبارة وما إلى ذلك من مسائل لها عالقة بنظم الكالم  نواالرتباط الداخلي بي

وتأليفه
2
. 

قال كمال  النحو بالصرف، ارتباطعلى سبيل المثال و ،العربية ارتباط قوي االرتباط بين علوم اللغة إن     

ا عليهما اسما واحدا وأطلقوولشدة ارتباط الصرف بالنحو جمع أكثر العلماء بينهما  :"بشر في علم اللغة

، ال ينفصل عن الصرف النحو أن أو ما يفضل بعضهم بترجمته بالنحو على أساس ،"قواعد النحو" هو

لهذين  بالنسبة ، هذا ما يجب أن يكون عليه األمرقل تقديرأعلى  حدهما عن اآلخر، أوأ يستغني وال

ومن ثم ال ه، ، أو هو مرحلة أولى منلنحوخطوة ممهدة ل وحقيقة القول إن الصرف ما هو إال ،العلمين

اقتضت الحاجة ذلك ، إذاالحدود يجوز الفصل بينهما إال بقدر محدد وفي أضيق
 

ي وكذلك علم المعان، 

وقد  ،يقإن هو إال دراسة لغوية تدخل في إطار علم النحو بمعناه الدق ،المشهور بضمه إلى علوم البالغة

دخل في نطاق الدرس اللغوي البيان في بعض أبوابه أو معظمها يوعلم  ،نعته بعضهم بالنحو العالي

أساس  فالمجاز بأنواعه والكناية في بعض صورها يعرض لها علم الداللة أو السيمانتيك على ،الحديث

أن بعض علماء العربية لم يدركوا تمام اإلدراك مدى العالقة  ثم أوضح ،"أمثلة لتعدد المعنى وتنوعه

إننا ال ننكر إدراكه لنوع  ... ،عمومها ع الدراسات اللغوية أو مسائل اللغة المختلفة فيواالرتباط بين فرو

، وهو كونها تخدم غرضا رئيسا واحدا، هو الحفاظ على اللغة وصيانة ياتمن االرتباط بين هذه المستو

ائلها العامة وس )علوم اللغة ولكن االرتباط الذي نعنيه هنا هو أن ،القرآن الكريم من اللحن والتحريف

 : أو حلقات في سلسلة واحدة على ذلك تستلزم أمرين ،ال تقدر أن تكون جوانب لشيء واحد( كذلك

                                                             
 .11الرياض، المملكة العربية السعودية، صالشين، عبد الفتاح، التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القادر الجرجاني، دار المريخ،  - 1
 .  1م ، ص1991، 9بشر، كمال دمحم، دراسات في علم اللغة العام، دار المعارف بالقاهرة، ط  - 2
 . 1المرجع نفسه، ص -  
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، واالكتفاء به في معالجة عن استقالل أي واحد منهما ال يجوز الفصل بين هذه الفروع فصال ينبئ: أولهما

 .وظائفه صميم اختصاصه وأولىبما في ذلك تلك القضايا والمشكالت التي هي من ة، أية قضايا لغوي

هو ضرورة اعتماد كل فرع على اآلخر، وحتمية االلتجاء إلى نتائجه وخالصة بحوثه  :األمر الثاني

، وعلم النحو النحو يستقل عن فعلم الصرف مثال ال يمكن أن، الالستفادة منها في معالجة مسائله وتوضيحه

 .في أشد الحاجة إلى ما يقرره األول

أخذنا نموذجا  وإذا ت الصوتية التي هي أساس الدراسات،عن الدراساوكذلك ال تنفصل هذه العلوم      

باتية واستفهامية ما إثة، أنماطها المختلف عامل مهم في تصنيف الجملة إلى فالتنغيم لذلك التنغيم مثال،

ا قدا وفقا للون موسيقي معينلخ، إذ تصاغ كل واحدة منهإ ةوتعجبي تحتويه الجملة من أدوات  ، بالرغم مم 

، وصيغتي التعجب وفي كثير من األحيان االستفهام صرفية من شأنها أن تساعد على تحديد نوعها كأدوات

كما يحدث ذلك مثال حين تخلو الجملة ة، يكون التنغيم وحده هو الفيصل في الحكم على نوع الجمل

 وفقولكنها  داة استفهام،أ تملة بالفعل على ، أو حين تكون الجملة مشاالستفهام االستفهامية من أدوات

  .اتعبيرهم خرجت عن أصله

وهنالك في النحو العربي الكثير من األبواب التي تحتاج في تحليل مادتها إلى موسيقى الكالم وتنغيمه،      

 :صاص فهناك قولنامن ذلك مثال باب االخت

 .أكرم الناس أخالقا نحن العرب  

ن كلمة العرب كلمة مقصودة باالختصاص وليست خبرا لنحن مستدلين في ذلك ينص  النحاة على أ     

حيث جاءت متلوة ة، وقد يعينهم على هذا الفهم موقع هذه الكلمة ذاتها في الجملة، لمجيء الكلمة منصوب

ه هذ ألداء وهي لفظة صالحة لإلخبار بها في حد ذاتها، كما أنها هي األنسب واألوفق" أكرم "بلفظة

وخالصة القول إن علماء اللغة العربية الذين تناولوا في  :يقول كمال بشر ،ة في هذا الموقف بعينهالوظيف

بوصفها  انب متعددة لعلم واحد يضمها جميعامستويات أو جوفروع المعرفة التي نعدها اليوم  بحوثهم كل

هذا التناول في ويستوي في ذلك أن يكون  ،إلى غرض مشترك بينها يخطوات من الدرس ترم مراحل أو

إطار تلك الفروع المحددة التي توجه إلى مادة اللغة نفسها كعلم األصوات والصرف والنحو والمعجم وعلم 

يرادفها كل ال يتجزأ، ذو موضوع واحد هو  إن هذه العلوم جميعها ومن ضمنها ما سموه اللغة وماة، الدالل

وكل واحد من هذه العلوم أو الفروع إنما يختص بالنظر في هذا الكالم من زاوية معينة  ،الكالم اإلنساني

ة، والذي ينبغي أن نطلق عليه حينئذ التسمية الحديث ،لها هو الدرس اللغوي في عمومهوحصيلة عملها ك

علم اللغة
1
. 

 :بين القدماء والمحدثين وأقسامها الجملة العربية أنواعها 

 :ربيةعتعريف الجملة ال

                                                             
 .. 1بشر، كمال دمحم، ص - 1
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، وهي أول العقد التي يتوقف عليها كل التي ينطلق منها البناء اللغوي هي القاعدة األساسية الجملة     

قاعدة الكالم األساسية والوحدة الدنيا للفهم واإلفهام في عملية التبليغ،  دة، بل تعنسيج لغوي في إحكام العبار

أساسا في كل دراسة تهدف إلى فهم أسرار اللغة  ومنطلقاة، وهذا ما جعلها محل اهتمام أي دراسة لغوي

والغاية من دراسة النحو العربي، هي فهم تحليل بناء الجملة تحليال لغويا يكشف  ،ودقائقها فهما صحيحا

، بحيث تؤدي معنى مفيدا العناصر بعضها ببعض ، وترابط هذهويوضح عناصر تركيبهاعن أجزائها، 

 .الئق هذا البناءيبين ع

،  الجملة واحدة الجمل :"(ه111ت )رجاء في لسان العرب البن منظو: لغة واصطالحا لةالجم     

والجملة جماعة كل شيء بكماله من  ،له حسابه كذلك وأجمله، جمعه عن تفرق، والجمل جماعة الشيء

ل عليه القرآن جملة واحدة ﴿:عالىقال ت ،له الحساب والكالم أجملت: الحساب وغيره يقال ﴾لوال نُز ِّ
1
وقد  ،

أجملت  الحساب إذا رد دته إلى الجملة
2
 . 

والمتتبع للدراسات النحوية القديمة في مختلف أطوارها ال يجد ة، لعل هذا هو المعنى اللغوي لكلمة لغ     

بوصفها كيانا مستقال له من األهمية في الدراسات النحوية ة، أبوابا وفصوال تتناول الجملة العربية بالدراس

 . ضوعات النحوية األخرى التي سخر لها النحاة جهدهمما يفوق المو

وهذا من ه، والمتتبع لنشأة مصطلح الجملة أو ما يقوم مقامه يجد أن النحاة لم يكن لهم استخدام موحد ل     

 ومنهم من استعملهما معا دونة، خالل تعدد مفاهيمه، فمنهم من استعمل مصطلح الكالم وقصد به الجمل

لكن ة، أن كل واحد من هذين المصطلحين يختص بداللة معين ومنهم من فرق بينهما ورأى ،التفريق بينهما

، عدم استقرار برز تلك االعتباراتألعدة اعتبارات ولعل من  ، وذلك يرجعكن هذا التفريق واضحالم ي

 .العلماء ومناهجهمراء آوواختالف وجهات  ،المصطلحات في البداية

نه يستخدم أكما  ه،بل تحدث عن المسند والمسند إليه، الجملة صراحة في كتابلم يذكر سيبويه مصطلح      

المفهوم الداللي للكالم بمعنى الجملة في ( ه 191ت )وقد استخدم سيبويهة، مصطلح الكالم ويعني به الجمل

محال  هو ، وماومستقيم كذب، ومستقيم قبيح ،فمنه مستقيم حسن ومحال ،واإلحالة باب االستقامة من الكالم

ل كالمك بآخر ن تنقضأوأما المحال ف، تيك غداآأمس، وس أتيتك :، وأما المستقيم الحسن، فقولككذب ه، أو 

 ،حوهون، البحرِّ  ، وشربُت ماء  الجبل حملتُ : المستقيم الكذب فقولك وأما ،سآتيك األمسأتيتك غدا و :فتقول

ا المستقيم القبيح وأشباه  ،يكقد زيدا رأيت وكي زيدٌ يأت: لكه، نحو قوفأن تضع اللفظ في غير موضع: وأم 

"أمسشرب ماء البحر أسوف : ن تقول، فأوأما المحال الكذبهذا، 
 
ومن خالل كالم سيبويه يالحظ أنه  ،

كالمها  فاالستقامة أن يكون التركيب خاضعا لما أجرته العرب في ،وضح حسن االستقامة وفسادها

                                                             
 .2 : سورة الفرقان - 1
عبد هللا الكبير ودمحم أحمد حسب هللا وهاشم دمحم الشاذلي، دار المعارف، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن دمحم بن مكرم، لسان العرب، تح - 2

 .196،191، ص1، مج(جمل) ت، مادة.ط، د.د
 .126،121، ص1م، ج1996هـ، 96 1عبد السالم هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، : سيبويه، الكتاب، تح - 
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وبذلك ، هأول كالمك بآخر تنقض أما غير المستقيمة كالمحال أن، وال ينفر منها الذوق ،المستعمل المألوف

األلفاظ ال  ودلل سيبويه على أن المحال هو أنه، فال يكون لمثل هذا الكالم معنى ألن اللفظ في غير موضع

وكانت مؤدية للمعنى المكمل  ،التأليفإذا كانت في موضعها الصحيح من  ، إالبعضها مع بعض تتجانس

هذا باب المسند والمسند إليه وهما  ":قال ،وبعد أن ذكر سيبويه باب المسند والمسند إليه ،بلهاللمعنى الذي ق

ه، وهو أو المبني علي ، فمن ذلك االسم المبتدأ، وال يجد المتكلم منه بدااآلخر عنما ال يغني واحد منهما 

السم ل ل من االسم كما لم يكنبد للفع فال، يذهب عبد هللا: ، ومثل ذلككو، وهذا أخعبد هللا أخوك :قولك

، ، وليت زيدا منطلقٌ كان عبد هللا منطلقا: ا يكون بمنزلة االبتداء قولكومم  ء، األول بد  من اآلخر في االبتدا

"ما بعده إلى ألن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ
1
 عندهد اإلسنا فظاهر كالم سيبويه فيما تقدم أن ،

وكذلك عنده  ،عنده تقوم على اإلسناد والفائدةن الجملة أة، فكيستلزم التركيب ولعل من اإلسناد تحصل الفائد

، وفعلية اسمية: قسمان هالجملة عند ، وظاهر من كالمه أنو الذي تحصل منه الفائدة والسكوتالكالم ه

اد تنبع واإلسن ذهب عبد هللا،: مثلوالفعلية ما بدأت بفعل  ،واالسمية ما بدأت باسم نحو عبد هللا أخوك

ألن عالقة  وذلك، دية ما لم تبن عليهال يمكن أن تتألف أي جملة أو وحدة إسنا ،أهميته بوصفه معنى نحويا

 . يةأو الوحدة اإلسناد ،هي المكون األساس للجملةاإلسناد 

عمل ت" كان "نأأال ترى ، يعليه السكوت وما ال يستغن ي الذي يحسنستغنالكالم الم: يقول سيبويه     

"ضرب عبد هللا كان كالما:  بد هللا لم يكن كالما، ولو قلتكان ع: عمل ضرب ولو قلت
2
فهو يشترط في  ،

ا يفهم من هذا النص أن سيبويه أرادن لم يكن مفيدا فليس بكالماإلفادة فإ" الجملة "الكالم تدقيق مفهوم  ، كم 

هو الذي يحسن السكوت  ينذلك أن الكالم المستغ( الجملة المفيدة) يمن الكالم المستغنى الجملة فهو ير

وبذلك يشكل وحدة تبليغية تتم بها الفائدة للمخاطب عند انتهائه، ألنه استقل لفظا ومعنى،
 
.  

لح الجملة فقد ه النحاة من أوائل الذين استعملوا مصطدفيع (ه296ت) المبرد النحوي أما أبو العباس     

"لة بعد القولتحكى الجم: قال
1

، وقد صرح المبرد في مبرد هنا أن الجملة ترادف الكالمظاهر كالم ال، 

وجلس زيد، وإنما كان  ،في قولك قام عبد هللا ":ويقول المبرد، ه بلفظ الجملة بوضوح غير مسبوقكتاب

"يحسن عليها السكوت الفاعل رفعا ألنه هو والفعل جملة
6
لكالم عند ولعل ظاهرة الترادف بين الجملة وا ،

ا يستشف من حديثهمة، وان لم تكن من أقوالهم الصريحة، أوائل النحا فهو مم 
1
ومن خالل قول المبرد  ،

فالجملة عنده ما تكونت من ة، ، وتجب بها الفائديحسن السكوت عليها الواضح أنه اشترط في الجملة أن

                                                             
  1/12ينظر سيبويه، الكتاب،  -1
 .2/91نفسه،  -2
عبد هللا عنبر، جامعة .المعنى النحوي في مذاهب علماء العربية مقاربة لسانية، إعداد الطالبة نجود جميل أحمد المساعفة، إشراف دالرسالة،  - 

 .11مؤتة، األردن، ص
م، 1991هـ، 1116ط، القاهرة، .دمحم عبد الخالق عضيمة، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، د: يزيد، المقتضب، تحالمبرد، أبو العباس دمحم بن  - 1

2 / 16. 
 1/92نفسه،  - 6
 .19م، ص2111، 1خان، دمحم، لغة القرآن، دراسة إيمانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة، دار الهدف للطباعة والنشر والتوزيع، ط  - 1
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الذي استخدم مصطلح الجملة ( السراجابن  )، وهذا ما ركز عليه من بعده تلميذهوخبر مبتدأ فعل وفاعل أو

"وخبرمبتدأ  ، وإمافعل وفاعل والجملة المفيدة إما ":فيقولالمفيدة 
1

هذا إشارة واضحة إلى تركيب  ، وفي

ي تكون أ تقع في إطار المسند والمسند إليهحيث يعد هذا هو التركيب البسيط للجملة البسيطة فهي ة، الجمل

 .جملة أسمية أو جملة فعلية

ال فإن ق :"الزجاجي يقول بمصطلح الكالم والجملة للداللة على مفهوم للجملة اهتموا ومن الذين     

وإذا ، سمى تحته داللة غير مقرونة بزمان، فقد دل  على مدزيٌ  إذا قلناهذا غير الزم ألنا : المحتج منهم

االسم يدل على مسماه كما : له ة، قيلولم يكن كالما حتى يُقرن بجملء، لم يدل على شي ،"أن ولكن:" قلنا

كان ذكرك له لغوا وهذرا وإال  ة، ، أو فعل أو جملهفائدة مفردا حتى تقرنه باسم مثل ، وال تحصل منهذكرت

ثم تكتمل الفائدة بذكرك إي اه حتى تقرنه ه، ، وكذلك الحرف إذا ذكرته دل  على المعنى الموضوع لغير مفيد

"ي هذا سواء ال فرق بينهماالسم فهو واه، بما تكتمل به فائدت
2
. 

إن الكالم " :، وجعلهما شيئا واحدا يقول(ه92 ت )ومن الذين اهتموا كذلك بالجملة والكالم ابن جني     

، وعهاكما أن القيام جنس المقومات مفردها ومثناها ومجم ،مفردها ومثناها ومجموعها مجنس للجمل التوأ

إن الكالم إنما هو في لغة العرب  :"، ويقول أيضاالواحدة من الكالمالقيام الجملة فنظير القومة الواحدة من 

"وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل ،عن غيرها لفاظ القائمة برووسها المستغنيةعبارة عن األ
 

 ،

ه، جنيت منه ثمرة أن الكالم كل لفظ مستقل بنفس رىالجملة من خالل الكالم حيث ي وكذلك يعرف ابن جني

فهو الجملةمعناه 
1

وأما  :"بقولهويبين حد الجملة ة، فتعريف ابن جني يسوي بين مصطلحي الكالم والجمل، 

جملة مركبة من مبتدأ وخبر، وجملة : ه، وهي على ضربينوأما الجملة فهي كل كالم مفيد مستقل بنفس

 يعود إليه بد لكل واحد من هاتين الجملتين إذا وقعت خبرا عن مبتدأ من ضمير مركبة من فعل وفاعل، ال

مركبة من فعل وفاعل، فهي ه، والجملة بعده خبر عنء، فزيد مرفوع باالبتداه، زيد قام أخو: منهما تقول

"، لوال هي لما صحت المسالةه، والهاء عائدة على زيد، والفاعل أخوفالفعل قام
6
ويظهر هنا الترادف بين  ،

الكالم  ال محالة أن: نقول وذلك أن:" القائ بين الكالم والجملة عند ابن جني حيث يضيف ويؤكد على هذا 

 .الجملة عند ابن جني هي الكالم وهذا دليل على أن ،"مختص بالجمل

وهنالك الكثيرون من النحاة الذين ساووا بين مصطلحي الكالم والجملة فجعلوهما مترادفين سواء من      

ومن هؤالء أبو الحسن علي بن  ،أو كذلك من حيث التركيب واإلسناد ،من حيث المعنى أو حيث اإلفادة

ى بينهما ورأى ،(ه191ت )وعبد القاهر الجرجاني ،(هـ91 ت )عيسى الرماني ، نيمترادف أنهما الذي سو 

                                                             
م، 1991هـ،  1111، بيروت،  عبد الحسيس الفتلي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط: تح: األصول في النحو: ن السراج، أبو بكر بن دمحماب - 1

1/11. 
م، 1999 -هـ99 1، بيروت،  مازن المبارك، دار النفائس، ط: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، اإليضاح في علل النحو، تح - 2

 .19،19ص
 .1/19ابن جني، الخصائص،  -  
 .1/19نفسه،  - 1
 .1 م ، ص1999ط، عمان، . سميح أبو مغلي، دار مجدالوي للنشر، د: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، اللمع في العربية، تح - 6



8 
 

اعلم أن الواحد من االسم " :إذ يقولإلى تعميم أو تخصيص  ويقصد بكل منهما ما يقصد باآلخر دون إشارة

"جملة يكالما وسم يسم ،خرج زيد: نحو نان فأفادافإذا ائتلف منها اثة، والفعل والحرف يسمى كلم
1
. 

يعني وهذا  ،كالم يشمل التركيب ويساوي الجملةأن مصطلح ال( ه9 6ت )وكذلك رأى الزمخشري     

التداخل بين هذين المصطلحين
2

، (ه111ت )البقاء العبكري ، وأبو(ه619ت )وكذلك منهم ابن الخشاب، 

الذي ينص  صراحة على  ،(ه1111ت) ، وابن الحاجب(ه 11ت )عيشيوابن  ،(ه9 1ت )وابن الخباز

"والجملة ما وضع إلفادة نسبة وتسمى كالما :"بين الجملة والكالم حيث يقول التسوية
 
 . 

( ه191ت) ، ويأتي في طليعتهم ابن مالكبين تعريف الجملة وتعريف الكالموهنالك من النحاة من ميز      

 "ويوضح عبارة ، "مفيدا مقصودا لذاته ما تضمن من الكلم إسنادا:" الكالم الذي يقرر في تسهيل الفوائد أن

من المقصود لغيره كإسناد الجملة الموصول بها ( مقصودا لذاته) ن قيلواحترز بأ ":بقوله" مقصودا لذاته

، مهو جزء الكالفليس كالما بل ه، ال تضمنه بذاته بل قصد لغير ،إسناد لم يقصد هو المضاف إليها، فإنها

"، وقمت حيث قامواالذين قاموا رأيت: من قولك وذلك نحو قاموا
1

فنالحظ االختالف بين الجملة والكالم ، 

الفرق بين الجملة والكالم أن :" الذي يقول ،(ه199ت )عند ابن مالك ووافقه في ذلك الرضي اإلستراباذي

وسائر  كالجملة التي هي خبر المبتدأ، أم ال، سواء كانت مقصودة لذاتها األصلي الجملة ما تضمنت اإلسناد

ه، ، فيخرج المصدر وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسند إليما ذكر من الجمل

"فكل كالم جملة وال ينعكسه، األصلي، وكان مقصودا لذات والكالم ما تضمن اإلسناد
6

 -ن ميز بينهماومم  ، 

، فقد فرق بينهما وجعل من خصص بابا للجملة والكالم وهو أول ،كذلك ابن هشام -الجملة والكالم -بينهما

، والمراد بالمفيد ما د ل على معنى يحسن الكالم هو القول المفيد بالقصد:" فقد جاء عنه ،كل منهما حدال

"والخبر كزيد قائم ، والمبتدأعبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد والجملةه، السكوت علي
1
وما كان بمنزلة  ،

"ظننته قائماو ،قائما وأقام الزيدان وكان زيدٌ  ُضرب اللص، "وا نحأحدهم
9
ويواصل موضحا الفرق  ،

كثير من الناس، وهو ظاهر قول  وبهذا يظهر لك أنهما ليسا مترادفين كما يتوهمه :"يقول بينهما حيث

إذ شرطه ه، نجملة  والصواب أن ها أعم  م ىويسم ":الكالم قال ، فإنه بعد أن فرغ من حد  صاحب المفصل

مفيدا  وكل ذلك ليسة، ، وجملة الصلوجملة الجواب ،جملة الشرط ،بخالفها، ولهذا تسمعهم يقولون اإلفادة

كلمات تتم  فابن هشام يفصل بين الكالم الذي احتوى معنى مستقال ال يحتاج إال تركيب أو ،"فليس بكالم

                                                             
 .66م، ص 1992دالئل اإلعجاز، دار المعرفة، بيروت، : الجرجاني عبد القاهر - 1
 .1، بيروت، لبنان، ص2أبو القاسم محمود بن عمر، المفصل في علم العربية، دار الجيل للنشر والتوزيع، طالزمخشري،  - 2
م، 1916، بيروت، لبنان، 1ابن الحاجب، أبو عمر جمال الدين، منتهى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل، دار الكتب العلمية، ط -  

 .19ص
هـ، 1111، 1دمحم بدوي المخنون، هجر للطباعة والنشر، ط .عبد الرحمن السيد، د.د: هللا، شرح التسهيل، تحابن مالك، جمال الدين بن عبد  - 1

 .1،9م، ص 1991
 .9  اإلستراباذي، دمحم بن الحسن، شرح الرضي على الكافية، منشورات جامعة يونس، بنغازي، ص - 6
ط، صيدا، .دمحم محي الدين، المكتبة العصرية للطباعة، د: ن كتب األعاريب، تحابن هشام، جمال الدين بن يوسف األنصاري، مغني اللبيب ع - 1

 .11 /2م، 1991هـ، 1111بيروت، 
 .11 /1نفسه،  - 9
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، فال ها ال تكون معنى مستقالولكن  ه، ويبين الجملة التي تم تركيبها بفضل تضمنها للمسند والمسند إلي ،معناه

"تركيب ترتبط به ارتباطا جوهريا بد أن ترد إلى
1
. 

، فهي أعم  من الكالم إذ كل كالم مفيد  أم لم يفد فأساس الجملة عند ابن هشام هو اإلسناد سواء أفاد     

ولعل االهتمام بالجانب ة، أما الكالم فيشترط فيه اإلفادة على خالف الجمل ،جملة مفيدةوليس كل جملة 

ال يستغني واحد  هذا باب المسند والمسند إليه وهما ما: واضحا منذ سيبويه الذي يقول أضحى التركيبي

قولك عبد هللا أخوك، من ذلك االسم المبتدأ، أو المبني عليه وهو  ا،اآلخر، وال يجد المتكلم منه بدن منهما ع

في  خراآلكما كان لالسم األول من  ،بد للفعل من االسم ، فالديذهب زي: ، ومثل قولكوهذا أخوك

"االبتداء
2
. 

وتكون مركبة على ضربين  ،ومن خالل المفاهيم السابقة نجد أن الجملة تتركب من مسند ومسند إليه     

ولكن ال ، ها فهي فضلة يمكن االستغناء عنها، وما عداعلفعل وفا منفعلية  مبتدأ وخبر، أو من إما اسمية

 ؛شيئا للمعنىيمكن أن يحمل هذا الكالم على أن كل فضلة يمكن االستغناء عنها انطالقا من أنها ال تضيف 

وإنما ينبغي أن يحمل هذا الكالم على أن المقصود بالعمد  ،تقابلها زيادة في المعنى ىن كل زيادة في المبنأل

أن الجملة ال تخلو  :اللطيف حماسة ويري دمحم عبد، تنعقد الجملة دونها األساسية التي ال يمكن أن العناصر

ل منها قسم إلى كتل يفيد كيين تقوم بتحليل الكالم في لغة ما، ترى أنه يمكن أن ، فأنت حمنهما لفظا وتقديرا

غالب األحيان على ما يسمى بالمسند وتشتمل كل كتلة منهما في  ،ويطمئن إليه ،معنى قد يكتفي بها السامع

 .اوالتي ال يمكن االستغناء عنهة، والحد األدنى من العناصر التي تتألف منها الجمل ،والمسند إليه

ا سبق أنه ثم        أساسيا،  اإلفادة واالستقالل مبدأ داماألول اعتقوام ة، ن لتحديد الجملاة معيارويتبين مم 

منذ  د ذكر النحاة اإلسناد، وقوحيدا لتمييزها أساسا االعتداد باإلسناد: انيوقوام الث ،عالوة على اإلسناد

  .ا، وقد تتابع ذكرهما فال يخلو كتاب من كتب النحو من ذكرهماباوقت مبكر حيث عقد لهما سيبويه ب

، سوى بين مصطلحي الجملة والكالم ويظهر لنا من تمسك النحاة شرطا لقيام الجملة سواء منهم من     

ن الجملة ال تزيد على كونها بنية يتوفر أ ، فرأىواالستقالل، ومن ميز بينهما ذلك من جهة لزوم اإلفادةو

رأى البعض الكالم  ، في حينأم متضمنة في تركيب واحد، وجاءت مستقلة لم تفد أم أفادت، فيها اإلسناد

الجملة على وعلى ما تقدم نقول إن مفهوم اإلسناد يقيم بناء ، تركيبا إسناديا يشترط في االستقالل واإلفادة

 .ق والواقع اللغوي للجمل العربية، وهو األساس الذي يتفأساس نحوى  ثابت

 : مفهوم الجملة عند المحدثين

اجتهد الباحثون منذ أفالطون حتى عصرنا الحاضر على اختالف منازلهم ومناهجهم في تحديد مفهوم      

كما تشير ة، ، يستند على معايير ثابتة وشاملصعوبة وضع تعريف علمي دقيق لها إلى رواوأشاة، الجمل

                                                             
 .1 2/1ابن هشام، المغني،  - 1
 . 1/12سيبويه،  - 2
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تي تعريف للجملة من مائ ، فقدموا لها عددا ضخما من التعريفات أكثرختالفهاإلى كثرة تعريفاتها وا أيضا

"نجليزيكالم اإلتواجه الباحث الذي يتصدى لبحث تراكيب ال ،مختلفة بعضها عن بعض
1
. 

فهي على كثرتها غير جامعة ، أحيانا ولعل كثرة هذه التعريفات توضح صعوبات تحول دون دقة الحد ِّ      

حدود الجملة تقريبا ولكننا ال نستطيع أن ة، ذلك بأننا نعرف معرفة حدسية، وال مانعة كما يذهب المناطق

نضع المعايير الضابطة لهذا الحدسنعبر عنهما تعبيرا دقيقا، أو 
2

سبب االختالف في تعريفات ويرجع ، 

ونتج عن ذلك صعوبة تعريفها واختالفه  ،عقد المفاهيم اللغوية تصوراأأن مفهوم الجملة من  الجملة إلى

وترجع صعوبة ة، إلى طبيعتها المعقد إضافة ،العلم الذي يحاول تعريفهالها، و تبعا الختالف تصور العلماء

عبارة عن تكوين معقد :" راكوفسكيجفيكتور ما قال عنها تعريف الجملة إلى طبيعة الجملة ذاتها فهي ك

"ن مواقع متباينة ومنظورات مختلفةمتعدد المستويات وباإلمكان دراسته م
 

وهنالك سبب آخر لالختالف ، 

 .ذاك في تعريف الجملة أال وهو اختالف المنطلق الذي يتخذه اللغويين أساسا لهذا التعريف أو

ولكن  ،األجنبية وجدنا االختالف في تحديد مفهوم الجملة و الحديثة العربية أووكلما تصفحنا كتب النح     

، وحتى المحدثين العرب يقف النحاة قديما وحديثا تبقى في نهاية األمر الجملة تركيبا إسناديا على رأي

تحديد فقد اتخذ بعضهم من  وتابع له ،غلب مظاهره على ما قدمه التراث النحويأمفهوم الجملة عندهم في 

رة الصو: ومن المحدثين العرب يرى مهدي المخزومي أن الجملة هي، حاة العرب للكالم تعريفا للجملةالن

وهي المركب الذي يبين المتكلم به أن صورة ذهنية  ،في أية لغة من اللغات ،اللفظية الصغرى للكالم المفيد

 ،ل في ذهن المتكلم إلى ذهن السامعاثم هي الوسيلة التي تنقل ما جه، كانت قد تألفت أجزاوها في ذهن

 سط الصور الذهنية التي صح السكوتوالجملة التامة التي تعبر عن أب ":ويعرفها في موضع آخر بقوله

لمسند الذي يبنى على وا، ه، أو المبني عليهأو المتحدث عن ،هي المسند إليه: عليها تتألف من ثالثة عناصر

"اإلسناد أو ارتباط المسند بالمسند إليه ث به عنهويتحد ،المسند إليه
1

فالجملة عنده هي التركيب اللفظي ، 

اة االهتمام بجانب المعنى وقد أكد بعض النح ،الذي يحمل فكرة في ذهن المتكلم ليرسلها إلى ذهن المخاطب

 ندلم يقف النحويون العرب ع: م قوله1991" الركيزة في إعراب الجمل وتحليلها، يؤكد عبادة ه وصفب

، ومن ثم كان بأنها كالم مفيد مستقل ،حدود الشكل بل عولوا على المعنى، وقد بدا ذلك في تعريفهم للجملة

نى ما وأول واجب على المعرب أن يفهم مع ":يقول ابن هشام ا،المعنى منطلق إعراب الجملة وتحليله

"يعربه مفردا أو مركبا
6
ولو كان من كلمة  ،سكوت عليهم تم  به معنى يحسن الويرى حماسة أنها كل كال ،

"واحدة
1

: ة من ضرورة االهتمام بالمعنى حيث قالفاضل السامرائي موافقا حماس.وقد قال بنفس المعنى د، 

                                                             
 . 1 ت، ص .القاهرة، دحماسة، عبد اللطيف دمحم، بناء الجملة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  - 1
 .11،12نحلة، محمود أحمد، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، ص - 2
 . 12نفسه، ص  -  
 .1م، ص1992هـ،  1112جعفر دك الباب، مؤسسة الوحدة، دمشق، : فيكتور فراكوفسكي، دراسات في علم النحو العام والنحو العربي، تر - 1
 .  1 م، ص 1991،  المخزومي، مهدي، في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد، بيروت، ط - 6
 . 191، ص 1، ط1991عبادة، دمحم إبراهيم، الجملة العربية دراسة لغوية نحوية، مكتبة اآلداب،  - 1
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إلى إفادة معنى  ، وإال كانت عبثا، فلو ُرتبت كلمات ليس بينها ترابط يؤديبد أن تفيد معنى ما إن الجملة ال

"لم يفد ذلك شيئا ،(سمع نام لم )أو، ( حضرسوف دمحم:) ما لم يكن كالما، فلو قلت
1

فالسامرائي ال يفرق ، 

 .ا، وكل ما يشترطه فيهما أن يدال على فائدة حسن السكوت عليهمبين الجملة والكال

، حيث تعددت المنطلقات في حث إن مفهوم الجملة لم يستقر بعدويمكننا أن نقول في خالصة هذا المب     

 ،القدامى لم يجعلوا لها بابا خاصاتعريف الجملة بتعدد الجوانب التي وقع التركيز عليها، وأن النحاة 

والنحاة المحدثون حاولوا صياغة أفكار ة، ، وذلك لما بينهما من عالقحت باب الكلمة والكالمودرسوها ت

قون من آراء النحاة القدامى ويأخذون من أفكارهم ثم ولكنهم ينطلة، جديدة حول الجملة بطريقة حديث

 .اهنيطورو

 :الجملة بين الداللة النحوية والداللة البالغية  

لقد بلغ المعنى النحوي ذروة نضجه الفكري على يد عبد القاهر الجرجاني الذي استطاع أن يجعله      

وتؤدي القرائن دورا  ،معاني النحو ونفال نظم وال ترتيب في الكلم دركيزة من مرتكزات نظرية النظم 

وتعد ة، إذ تسهم في أداء المعنى وبيان العالقات المؤتلفة في نسيج الجمل ،في تشكيل المعنى النحوي أساسيا

 ول المباشر في تكوين العالقات النحوية التركيبية التي تتمثل في الوظائف النحوية وتشمل األبوابؤالمس

وتتضافر المعاني الملحمية والداللية والسياقية في بيان ة، واإلضافة والحالي يةالنحوية كالفاعلية والمفعول

، في توجيه المعنى النحوي للوجه أساسياالمعنى النحوي والكشف عنه إذ تشكل قوة مؤثرة وضابطا 

د فعب ،بين هذه المعاني والمعنى النحويالصحيح وقد تنبه النحاة القدماء والمحدثون إلى التراسل الحال 

وبيان خصائصه وإبراز وجه الحاجة إليه في نظم الكالم  ،القاهر الجرجاني قد وهب نفسه للدفاع عن النحو

ميدانا يجول فيها وجعل موضوعاته  ،ونراه بذلك قد نقل النحو إلى جو يذخر بالحيوية ،وتنسيق التراكيب

د اهتم بتفصيل العالقة القائمة بين ، ويطلع الناس على ألوان من التعبيرات التي تمر بهم، وقبذهنه الصافي

ن أمر أحيث يرى عبد القاهر  ،لبالغة وذلك من خالل نظرية النظم، وهي تعتمد على معاني النحوالنحو وا

أن تضع  واعلم أن ليس النظم إال" :، وعلى الوجوه والفروق إذ يقولهذا النظم يتوقف على معاني النحو

وذلك إن نا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه  ،كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو

هو  وزيد ،وزيد المنطلق زيد منطلق، ،حولك منالوجوه التي تراها  فينظر في الخبر إلى ،كل باب وفروقه

، من غير أن ى ألفاظ فجعلتها تتبع بعضها بعضاويرى الجرجاني إذا عمدت إل ،"المنطلق، والمنطلق زيد

مك الموضع الذي ، وليس النحو إال أن تضع كالتدعي به  شيئا ما لنحو لم تكن صنعتمعاني ا تتوخى

 إلى أن قال... هجه التي نهجت فال تزيغ عنهاوتعرف مناه، ، وتعمل على قوانينه وأصوليقتضيه علم النحو

                                                             
 .21، ص1السامرائي، فاضل صالح، الجملة العربية والمعنى، دار حزم، بيروت، ط - 1
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"وخي معاني النحو فيما بين الكالمأنه ال معنى للنظم من غير ت
1
حو بالمعاني وذلك من وبذا يربط علم الن ،

 .قا للمعاني التي في ذهن المنشئخالل متابعة العالقات بين مكونات الجملة وف

ويوضح ابن جني ذلك التكامل والتداخل بين النحو والبالغة ذلك أن المعاني النحوية عند ابن جني      

ني البالغية التي في المعابل هي تتداخل تداخال تاما  ،ليست مجرد فاعل مرفوع أو مفعول منصوب

"بل إن تعليق الكلم بعضه ببعض داخل في نظرية العامل ،الكاتب يوردها
2
وهنالك عدة شواهد وأدلة في  ،

كونوا قردة  ﴿:ومنها تحليله لآلية الكريمة في قوله تعالى ،الخصائص ربط فيها ابن جني بين النحو البالغة

﴾خاسئين
 
 كوالخبر األول هو قردة ، ألن ،هي خبر ثان لكانبل ة، ن خاسئين ليست صفة لقردأفهو يرى  ،

ة غير ، فيكون إذا صفأبداال  ترى أن القرد لذله وصغاره خاسئ أن جعلته وصفا لقردة صغر معناه، إ

(خاسئين كونوا قردة وكونوا) :، حتى كأنه قال جل شانهوأفاد، إذا جعلت خاسئين خبرا ثانيا حسن مقيدة
1
. 

األلفاظ من داللتها على المعاني التركيبية أي  ة بأن علم النحو يبحث عن أحوالوصرح الكثير من النحا     

وهو أي النحو  :المعاني التي تستفيد من إسناد بعض الكلمات إلى بعض يقول الشاطبي في شرح الخالصة

شكال التي تدل بها ألفاظ العرب على المعاني ويعني باألحوال وضع واأل في االصطالح علم باألحوال

خر آباألشكال ما يعرض في  أي المعاني التي تستفاد ،من حيث داللتها على المعاني التركيبية أللفاظا

"طرفي اللفظ ووسطه من اآلثار والتغيرات التي تدل بها ألفاظ العرب على المعاني
6
فهذا دليل على أن  ،

ضها مع فاظ وتراصفها بععلم النحو ليس قاصرا فقط على اإلعراب والبناء فقط وإنما يهتم بمعاني األل

 .بعض

التي تبحث عن  في العلومن السيد الجرجاني قد ذكر في شرح المفتاح أوقد جاء في التراكيب النحوية      

فإما باعتبار هيئتها التركيبية وتأديتها لمعانيها األصلية  على اإلطالق من المركبات وأما :"المركبات فقال

اإلفادة أو باعتبارها بنية تلك  -علم المعاني -لمعان مغايرة ألصل المعنى وإما باعتبار إفادتها ،فعلم النحو

في مراتب الوضوح في علم البيان فهنا جعل موضوع علم النحو باعتبار هيئاتها التركيبية وتأديتها 

وهنالك من فرق  ،ءولم يقل يبحث عن الكلم باعتبار ما يعرض لها من اإلعراب والبنا ،لمعانيها األصلية

أن  ويشارك النحوي صاحب المعاني في البحث عن المركبات إال" وع النحو وعلم المعانيبين موض

ة وداللة تلك الهيئات على معانيها الوضعي النحوي يبحث عنها من جهة هيئاتها التركيبية صحة وفسادا،

ي التركيب، وصاحب المعاني يبحث عنها من جهة حسن النظم المعبر عنه بالفصاحة فعلى وجه السداد
1
. 

                                                             
 .129لجرجاني، ا - 1
بو فاتح، عبد العليم، وكتانة، حسين، المكونات اللسانية للمستوى النحوي في الدرس اللغوي العربي، نظرية النحو العربي بين الموروث  - 2

 . 219م، ص2116والمستحدث، أبحاث المؤتمر الدولي الثالث في اللغويات األدبية، 
 .16: سورة البقرة -  
 .1/92دار الفكر، المبرد، الكامل،  - 1
 . 2التراكيب النحوية،  - 6
 .  2، ص التراكيب النحوية - 1
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فقد أولى عبد القاهر والبالغيون دراسة الجملة أهمية كبيرة وكانت دراستهم لها تقوم على المعاني      

دراسة تقوم على  فقد درس البالغيون الجملة  ،مستوى المعاني ومستوى األلفاظ :ووفق مستويين ،النحوية

 ، وذلك عندما تناولواا، وعن تآلفها ونظامهاعن أشكال العالقات بين مكوناته فتحدثوا ،المعاني النحوية

وبخاصة في مبحث التقديم وأحوال المسند إليه  ،وعند الحديث عن اإلسناد الخبري ،الفصاحة في الكالم

 .ء، وغير ذلك، وعن القصر واإلنشاوالتأخير، وعن أحوال معلقات الفعل

نه بهذه أو ،للجملة العربية جانب الوظيفيويرى تمام حسان أن علم المعاني في طابعة العام دراسة لل     

ثم يقول والبالغة ليست ميدانا .. .ي يدرس وظائف المفردات في الجملةمكمال للنحو العربي الذ د  مثابة يعال

قرب أبديع، فالمعاني وال ، المعاني والبيانها السكاكيآروإنما هي ثالثة ميادين مختلفة الطابع كما  اواحد

 ،والنحوي يقتسمان النظر في التراكيب المعاني صاحب ثم إن ،حيث السياق والتركيبشيء إلى النحو من 

"والمعاني يبدأ بالجملة ليصل منها إلى السياقة، فالنحو يبدأ من األبواب المفردة وينتهي بالجمل
1

وروية ، 

القاهر  مؤيد لكالم عبد بل هو ،ين علم النحو وعلم المعانياالرتباط قوي جدا بأن تمام حسان هنا 

فالنظم نظم المعاني في النفس والبناء نسبة  :"يقول، حوالجرجاني من أن المعاني المنظومة هي معاني الن

لى المفعولية اسما منصوبا إالفاعلية اسما مرفوعا و كأن ننسب إلى ،مبنى صرفي مجرد إلى كل معنى

مجرد تلته األمثلة التي تنتمي إلى فإذا تم هذا االختيار ال ،األسماء كزيد وعمرو بقطع النظر عن أمثلة

وجاء دور الترتيب نرتب األمثلة ترتيبا معينا في الكالم بحسب مواقعها من أنماط  ،المباني المذكورة

هذه العناصر ثم يقوم التعليق بربط  ،الجملة بحيث ال يتقدم ما يستحق التأخير وال يتأخر ما يستحق التقديم

"قاتدوات والمطاببواسطة الضمائر واأل
2

فالنظرة إلى علم النحو ليس نظرة ضيقة تحصر مفهومه في  ، 

راب إلى قضايا عامة واسعة تتجاوز قضايا الصحة والخطأ وقواعد اإلعمعناه المعياري، وإنما هي نظرة 

 .التراكيب واإلبداع

وهذان الركنان هما ه، والمسند إلي ،المسند: من ركنيين رئيسيين هما –كما أسلفنا من قبل -تتألف الجملة     

فعل مع اسم، أو اسم مع اسم، وبالتعبير : ف الجملة تبعا للمسند بصورتين، ويظهر تأليعمدة الكالم

أقبل سعيد، وسعيدٌ مقبل، وكل التعبيرات : مبتدأ وخبر، نحو: أو نائبه، أو ،فعل وفاعل: االصطالحي

تقدم أن ي ،للجمل التي مسندها فعل، والصورة األساسية إنما هي صور أخرى لهذين األصلين ،األخرى

األساسية للجمل  والصورة ،لى الفعل إال لغرض يقتضيه المقاموال يتقدم المسند إليه ع ،الفعل على المسند

دم ، وال يتقآخر أن يتقدم المبتدأ على الخبر ، أو بتعبيرأن يتقدم المسند إليه على المسند ،التي مسندها اسم

مسندها  أن الجملة التي: الفرق بين هاتين الصورتين، وقام، أو طبيعة الكالمالخبر إال لسبب يقتضيه الم

وقد يكون في الفعل  ،وقد تفيد االستمرار بالقرائن ،تقدم الفعل أو تأخر ،فعل إنما تدل على الحدوث

                                                             
م، 2111هـ،1121البالغة، عالم الكتب، -فقه اللغة -حسان، تمام، األصول في النحو دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو -1

 . 19 ، 1 ص
 .21ص ،حسان، تمام، األصول في النحو - 2
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﴾هللا يرزقكم من السماء واألرض هل من خالق غيرُ  ﴿:ىالمضارع فقط، كما في قوله تعال
1

فالرزق من ، 

، وربما تفيد تفإنها تدل على الثبو: ينقطع وال يزول، أما الجملة التي مسندها اسم، ال هللا متجدد ومستمر

على إفادة التجدد، ، ووضع الجملة الفعلية الجملة االسمية على إفادة الثبوتالدوام بالقرائن، وإذا كان وضع 

ا تدل عليه الجمل فإن ولهذا ذهب البلغاء إلى أن الجملة ة، ة الفعليالجملة االسمية تدل على معنى أوفى مم 

"مقامات على الجملة الفعليةاالسمية تفيد تأكيد المعنى، وقد تؤثر في بعض ال
2
. 

وقد كشف ابن جني بعبقريته الفذة الفرق بين داللة الجملة االسمية وداللة الجملة الفعلية مبينا      

ن يحسن إليك، :"اختصاص كل منهما في التعبير عن معنى معين فقال أي  وهذا كقولك إذا زرتني فأنا مم 

 إليك لم يكن في لفظة   إذا زرتني أحسنت: إليك ولو جاء بالفعل مصارحا به فقال أحسن ري بي أنحف

أو ُون ي وفتور دونه فإذا ه، إلى زائره وجاز أن يظن به عجزه عن كرت عادته التي يستعملها من اإلحسانذُ 

في  المعاريضفاعرف هذه  ،أوثق سكْن، وبهأة منه كانت النفس إلى وقوعه ذكرت إن ذلك عادته ومظن

"فيها والمعاني المحولة القول وال ترين ها تصرفا واتساعا في اللغة مجردة من األغراض المرادة
 
. 

وأن المراد  ،االسمية تفيد بالداللة على الدوام والثبوت الجملة عليه فالذي يستشف من كالمه هذا أن  و     

الرتبة اهتم البالغيون وانتبهوا لمسألة ولقد  ،ا على التجدد والحدوث والتغييرداللته بالجملة الفعلية هو

، وعلموا أن الكالم ال يستقيم وال على الجملة من حيث الشكل والمعنىوتأثيرها  ،وقضية التقديم والتأخير

 .ب والترتيبة النحو فيه من اإلعراتحصل منه الفائدة إال بمراعا

كان  إذا أما ،ومن النماذج التي أوردها عبد القاهر حيث ال يجد في المعنى اللغوي وحدة مزية وفضل     

 ىه ويسعفهذا ما يهم الهمم اليقظةوة، فهام الجيداأل هذا المعنى تمهيدا ودليال إلى معنى آخر ال تدركه إال

﴾الجن   ء  وجعلوا هلل شركا ﴿:تعالى وقد مثل لذلك بقوله ،إليه
1

ويذهب إلى أن في تقديم الشركاء حسنا ، 

وأن  ،(وجعلوا الجن شركاء هلل ):تجد شيئا منه إْن أنت أخرت وقلت ، أنت الة، ومأخذا من القلوبوروع

، والحسن الباهر إلى الشيء الغفل الذي ال الصورة المبهجة والمنظر الرائقترى حالك حال من نُقل عن 

سبب ذلك هو الفائدة الشريفة والمعنى الجليل الذي في التقديم والذي ال سبيل إليه و ،يتحلى منه بكثير طائل

مع التأخير،  وهذا هو المعنى الثاني الذي يشير إليه عبد القاهر ويتناوله بالشرح فيقول بيانه إنا وإن كنا 

عنى يحصل نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء هلل وعبدوهم مع هللا وكان هذا الم

حصوله مع التأخير، وهذا هو المعنى األول الذي فهم من وضع اللفظ في اللغة ثم يتناول ما يستتبعه من 

فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون هلل " :الداللة فيقول

الجن شركاء هللا لم يفد ذلك ولم يكن فيه شيء أكثر تأخر فقيل جعلوا  ، وإذاجن وال من غيرهمن ال شريك ال

                                                             
  : فاطر - 1
 .92علم المعاني، ص –عباس، فضل حسن، البالغة فنونها وأفنانها - 2
هـ، 1111ط، القاهرة، .علي النحوي، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، د: ابن جني، المحتسب في تبيين شواذ القراءات، واإليضاح عنها، تح -  

 . 2/29م، 1991
 .111: سورة األنعام - 1
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ن يكون له شريك من الجن وغير أيعبد مع هللا غيره و أن إنكار فأما ،عبدوا الجن مع هللا بأنهم من اإلخبار

 في الجملة من معان ، فال يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه ثم يوضح عبد القاهر ماالجن

نه أ( شركاء )وإذا كان التقدير في" ل، ألن النظم قائم عنده على معاني النحو فيقولةالجم جمالية بإعراب

في موضع المفعول الثاني، وقع اإلنكار على كون شركاء هلل تعالى على  (هللا) لفظ الجاللةو ،مفعول أول

إذا  اإلطالق من غير اختصاص شيء دون شيء وحصل من ذلك اتخاذ الشريك من غير الجن، ألن الصفة 

يكون له  ذكرت مجردة من غير مجراة على شيء كان الذي يعلق بها من النفي عاما في كل ما يجوز أن

 -كنت نفيت الكينونة في الدار عن كل من يكون الكرم صفة له ،ما في الدار كريم: ذا قلت، فإتلك الصفة

) ،مفعوال أول( الجن) ،وجعلوا الجن شركاء هلل :فقيل ،أخر قال وإذا ،أبدا حكم النفي وحكم اإلنكار

حيث كان محاال أن  مخصوصا غير مطلق من( الشركاء )وإذا كانت كذلك كان، مفعوال ثانيا (وشركاء

كان كذلك احتمل أن يكون القصد باإلنكار  وإذا ،، ثم يكون عاما فيهم وفي غيرهميجري خبرا على الجن

 -يكون له شريك وشبيه بحال ى عن أنجل هللا تعال-يكونوا شركاء دون غيرهم على الجن خصوصا أن

 ،األمورواعتبره فانه ينبهك للكثير من ، (الشركاء) ن قدمبأ شرف ما حصل منه المعنىإلى  فانظر اآلن

وما صورته وكيف يزداد في المعنى من ه، ن النظم، وتعلم به كيف يكون اإليجاز بأويدلك على عظم ش

إذ قد ترى أن ليس إال تقديم وتأخير، وأنه قد حصل لك بذلك من زيادة للمعنى ما  ،يزاد في اللفظ غير أن

وجعلوا الجن شركاء هلل : تستأنف له كالما نحو أن تقول ، واحتجت أنأن حاولته مع تركه لم يحصل ذلك

من كالمين من الشرف  وما ينبغي أن يكون له شريك ال من الجن وال من غيرهم ثم ال يكون له إذا

 "وقد عقل من هذا الكالم الواحد ، ومن كرم الموقع في النفس له اآلنلفخامةوا
1
.  

 القرآنية اآليةرح شكما ظهر لنا ذلك في  افر البالغة والنحو معا،ظتكون مجتمعة بتأن المعاني فنالحظ      

غاية البراعة في  فتظهر، خراآلالنحو والبالغة متكاملين يحتاج كل منهما  أنفهذا يدل على  ،دالليا ونحويا

فلذلك لم يكن  والتأخير، اختالف المفردات من حيث التقديم  وفقكالم لاستنتاج الدالالت واستنباط المفاهيم ل

هنالك شيء وراء ذلك وهو سر البالغة  وإنما ،التركيب النحوي مجرد شكل يخضع لمقتضيات العوامل

 . النظر والبصيرة أهل ويتسابق فيه فهاماأل إليهالذي تتطاول  اإلعجازودالئل 

 أواخر أحوالتعرف به  أن يكون علما علم النحو ال يكفي فيه  أنيدرك  أنفقد استطاع الجرجاني      

ب الكلمات من نظام ترتي، به في ضوء المعنى وما يتصلهو علم نظم الكلم  وإنماء، وبنا إعراباالكلمات 

، وفروق التعبير بين الخبر االسمي والخبر الفعلي، والذكر والحذف ،والتأخيرمقاصد التقديم ، وفي الجمل

بعده في صناعة  تأتي أنهاالبالغة تابعة النحو أي  أنمن العلماء من يرى  أننستنتج  أنوعلى ذلك نستطيع 

دور  يأتي ،وسالمتها صرفيا ونحوياة، يؤدي النحو مهمته المتمثلة في تحقيق صحة العبارأن  فبعد ،الكالم

 وأحوالبحيث يكون مناسبا للمقامات  ،ا في تحقيق الجانب الذوقي للكالمالبالغة التي تتمثل مهمته

                                                             
 .96،91حوية، صالتراكيب الن - 1
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النحو على  أفضليةنه ال يعني أتنفصل عنه بل هي مالزمة له كما  أنهاولكن هذا ال يعني  ،المخاطبين

من نحو والبالغة متكامالن ال أنوهنالك من يرى ء، األدايمثل الوسيلة التي تتعلق بصحة  ألنهالبالغة 

علم  طارإفي  دراسة لغوية تدخل األصلعلوم البالغة وهو في  إلىخالل علم المعاني المشهور بضمه 

 . قالنحو بمعناه الدقي

 : خاتمة

، متحد نشأت علما واحدا متكامل الجوانب علوم اللغة العربيةوفي خاتمة هذه الدراسة نخلص إلى أن      

، ناتج عن الفصل بينها ما هو إال فصل منهجين أهذه العلوم هو الترابط والتكامل ون أصل أاألجزاء، و

وأن طبيعة االرتباط بين النحو والبالغة ارتباط قوي نبع من علم ة، طبيعة المواد واتساع مجاالت الدراس

زائها، وما القات تربط بين وحداتها وأجالمعاني الذي يهتم بدراسة التراكيب واألساليب وما بينها من ع

وتتنوع بتنوع المواقف  العالقات من المعاني والدالالت التي تمليها القرائن والمقاماتينتج عن هذه 

الرغم من على  ،بحيث ال يستغنى أحدهما عن اآلخر ، ونحن نقول بضرورة التكامل بينهماوالسياقات

جملة ونقول باهتمام البالغيين بال ،هي فروق تعود إلى طبيعة كل علمو ،وجود بعض الفروق بينهما

حوال اإلسناد والتقديم والتأخير، والفصل نحوية وذلك عند الحديث عن أ العربية ودراساتها من نواح  

منذ المراحل األولى ومن خالل االطالع على أقوال النحاة يظهر اهتمامهم بدراسة التراكيب  والقصر،

لغوي والجملة العربية األهمية في ربط مكوناتها ركيب ال، ويظهر دور النظم في منح التلتشكيل النحو

 موقفا مشتركا بين الدرس النحوي فن المعاني النحوية تقأوة، واء كانت جملة  اسمية أو فعليالمختلفة س

 . والنظر البالغي

 

 المراجع والمصادر 

 .ن الكريمالقرآ -

 .جامعة يونس، بنغازي ستراباذي، دمحم بن الحسن، شرح الرضي على الكافية، منشوراتاإل -1

 . م1991، 9بشر، كمال دمحم، دراسات في علم اللغة العام، دار المعارف، بالقاهرة، ط  -2

بو فاتح، عبد العليم، وكتانة، حسين، المكونات اللسانية للمستوى النحوي في الدرس اللغوي العربي، نظرية النحو  - 

 .م2116لثالث في اللغويات األدبية، العربي بين الموروث والمستحدث، أبحاث المؤتمر الدولي ا

 .م1992دالئل اإلعجاز، دار المعرفة، بيروت، : الجرجاني عبد القاهر -1

 .لبنان -دمحم النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح -6

ط، عمان، .أبو مغلي، دار مجدالوي للنشر، دسميح : ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، اللمع في العربية، تح -1

 .م1999

علي النحوي، المجلس : ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، المحتسب في تبيين شواذ القراءات، واإليضاح عنها، تح -9

 . م1991هـ،1111ط، القاهرة، .األعلى للشؤون اإلسالمية، د



17 
 

، 1في علمي األصول والجدل، دار الكتب العلمية، طابن الحاجب، أبو عمر جمال الدين، منتهى الوصول واألمل  -9

 .م1916بيروت، لبنان، 

البالغة، عالم  -فقه اللغة –حسان، تمام، األصول في النحو دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو -9

 .م2111ه،1121الكتب،

 .ت.والتوزيع، القاهرة، د حماسة، عبد اللطيف دمحم، بناء الجملة العربية، دار غريب للطباعة والنشر -11

، 1خان، دمحم، لغة القرآن، دراسة إيمانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة، دار الهدف للطباعة والنشر والتوزيع، ط  -11

 . م2111

، بيروت،  فائس، طمازن المبارك، دار الن: إسحاق، اإليضاح في علل النحو، تحبن الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن  -12

 .م1999 –ه99 1

 .، بيروت، لبنان2الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، المفصل في علم العربية، دار الجيل للنشر والتوزيع، ط - 1

 .1السامرائي، فاضل صالح، الجملة العربية والمعنى، دار حزم، بيروت، ط -11

،  للطباعة والنشر، طعبد الحسيس الفتلي، مؤسسة الرسالة : تح: األصول في النحو: ابن السراج، أبو بكر بن دمحم -16

 .م1991ه،  1111بيروت، 

 .1م، ج1996ه، 96 1عبد السالم هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، : الكتاب، تح: سيبويه -11

 .1، ط1991عبادة، دمحم إبراهيم، الجملة العربية دراسة لغوية نحوية، مكتبة اآلداب،  -19

 .علم المعاني–وأفنانهاعباس، فضل حسن، البالغة فنونها  -19

الباب، مؤسسة الوحدة، دمشق، جعفر دك : فيكتور فراكوفسكي، دراسات في علم النحو العام والنحو العربي، تر -19

 .م1992، ـه1112

الشين، عبد الفتاح، التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القادر الجرجاني، دار المريخ، الرياض، المملكة  -21

 . العربية السعودية

دمحم بدوي المخنون، هجر للطباعة .عبد الرحمن السيد، د.د: ابن مالك، جمال الدين بن عبدهللا، شرح التسهيل، تح -21

 .م1991ه، 1111، 1والنشر، ط 

 .الكامل، طبعة دار الفكر د، أبو العباس دمحم بن يزيد،المبر -22

ط، .دمحم عبد الخالق عضيمة، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، د: المبرد، أبو العباس دمحم بن يزيد، المقتضب، تح - 2

 .م1991ه، 1116القاهرة، 

 .م1991،  المخزومي، مهدي، في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد، بيروت، ط -21

عبد هللا الكبير ودمحم أحمد حسب هللا وهاشم دمحم : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن دمحم بن مكرم، لسان العرب، تح -26

 .ت.ط، د.الشاذلي، دار المعارف، د

 . نحلة، محمود أحمد، مدخل إلى دراسة الجملة العربية -21

دمحم محي الدين، المكتبة العصرية : األعاريب، تح ابن هشام، جمال الدين بن يوسف األنصاري، مغني اللبيب عن كتب -29

 .م1991ه، 1111ط، صيدا، بيروت، .للطباعة، د

 :راساتالرسائل والد



18 
 

جامعة الحاج لخضر،  ،عياش فرحان.، دسانيات المعاصرة مفهومها وبنيتها، وداد مهيوبيالجملة بين النحو والل -

 . الجزائر، قسم اللغة العربية

إشراف  جميل أحمد المساعفة،إعداد الطالبة نجود  مذاهب علماء العربية مقاربة لسانية،المعنى النحوي في  -

 .بر، جامعة مؤتة، األردنكتور عبد هللا عندال

 



1 

 

 نظرية الجمال في النقد العربي القديم

 ثباتبين النفي واإل

 

 

 موالي أحمد قدماوي: الباحث

 جامعة القاضي عياض

 المملكة المغربية

 

 

 

 :مفهومه، وتطوره عبر العصور: الجمال: أوال

 :مفهوم الجمال في اللغة وفي االصطالح -1

ورصد  ،فها مفهوم الجمال عبر العصوريسعى هذا التعريف إلى استعراض مجمل التحوالت التي عر     

التي قطعها، ولعل خير منهج يمكننا من تتبع معاني الجمال وتوضيح دالالتها هو المنهج  الكبرى المحطات

والسياسي الذي عرفته والثقافي التاريخي الذي يدرس هذه الظاهرة الفنية في ارتباطها بالتطور االجتماعي 

وقبل ، ةاإلسالمي ةالعربيو ،ةالقديم ةاليوناني ثقافتينلعربية، وبشكل خاص الالغربية وا والثقافات المجتمعات

 . ذلك سأعرج على مفهوم الجمال في اللغة وفي االصطالح

 :غةلمفهوم الجمال في ال - أ

يَكُوُن فِي الَخْلق والُخلُق أو في الذي  ،اْلُحْسن ":العربية تجمع على أن الجمال هو تكاد جل المعاجم     

َمْصدَُر الَجِميل، : الَجَمال: ، ففي لسان العرب"والبهاء والزينة الحسن على يدل   ِل والَخْلق، وأنه مصدراْلِفعْ 

، فَُهَو  ،يَكُوُن فِي اْلِفْعِل والَخْلق الَجَمال اْلُحْسنُ : َواْلِفْعُل َجُمَل، قال اْبُن ِسيدَهْ  ، َجَماالا م ِ َوقَدْ َجُمَل الرُجل، بِالضَّ

م ِ َوالتَّْشِديدِ  َجِميل وُجَمال ال، بِالضَّ ال، والُجمَّ لَهُ أَي َزيَّنه ،َن الَجِميلأَْجَمل مِ : وُجمَّ ل ،وَجمَّ تََكلُّف : والتََّجمُّ

َور َواْلَمعَانِي؛ َوِمْنهُ اْلَحِديثُ : قَاَل اْبُن األَثير ،الَجِميل َ َجِميل يُِحبُّ " : والَجَمال َيقَُع َعلَى الصُّ إِن َّللاَّ

ُ : والمـُــَجاَملَة ،األَوصاف ، أَي َحَسن األَفعال َكاِملُ "الَجَمال  ،َجَمعَه: وَجَمَل الشيءَ  ،عاملة بالَجِميلالمـ

أَذابه  ،ه يَْجُملُه َجْمالا وأَْجَملَهُ الَجِميل الشَّْحُم يُذَاُب؛ َوقَدْ َجَملَ : الشَّحم يُذَاب ثُمَّ يُْجَمل أَي يُْجَمع، َوقِيلَ : والَجِميل

                                                             

 
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوسَلََّم قَالَ : "هذا جزء من حديث نبوي نصه -  ةٍ ِمنْ »: عَْن َعْبِد هللاِ بِْن َمْسعُوٍد، َعِن النَّبِي   اَل يَدُْخُل اْلَجنَّةَ َمْن َكاَن فِي قَْلبِِه ِمثْقَاُل ذَرَّ

ُجَل يُِحبُّ أَْن يَكُوَن ثَْوبُهُ َحَسناا َونَْعلُهُ َحَسنَةا، قَالَ : قَاَل َرُجل  « ِكْبرٍ  ، َوَغْمطُ النَّاِس »: إِنَّ الرَّ ِ صحيح مسلم، ". إِنَّ هللاَ َجِميل  يُِحبُّ اْلَجَماَل، الِْكْبُر بََطُر اْلَحق 

، 39: ، ص :، تحقيق دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج(ـه 16ت ) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري

 .معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه( غمط الناس) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، و( بطر الحق) و.  3: تحت رقم
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مت َعلَْيِهُم الشُُّحوُم فََجَملُوها  :"َوفِي اْلَحِديثِ  ،ه؛ وَجَمَل أَفصُح ِمْن أَْجَملَ َرَج دُْهنَواْستَخْ  ُ اْليَُهودَ ُحر ِ لَعََن َّللاَّ

 . "َوبَاعُوَها وأَكلوا أَثمانها

ُم أَْصاَلنِ ( َجَملَ  "):وفي معجم مقاييس اللغة البن فارس      ُع َوِعظَ أَحَ : اْلِجيُم َواْلِميُم َوالالَّ ُم دُهَُما تََجمُّ

ُل قَْولُكَ  ،اْلَخْلِق، َواْْلَخُر ُحْسن   ْلتُهُ  ،َء، َوَهِذِه ُجْملَةُ الشَّْيءِ أَْجَمْلُت الشَّيْ : فَاأْلَوَّ ُ  ،َوأَْجَمْلتُهُ َحصَّ َوقَاَل َّللاَّ

َل َعلَْيِه اْلقُْرآُن ُجْملَ  ﴿:تَعَالَى ، 1﴾ةا َواِحدَةا َكذَِلَك ِلنُثَب َِت بِِه فَُؤادََك َوَرتَّْلَناهُ تَْرتِيالا َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْواَل نُز ِ

ُجُل اْلعَِظيُم : َواْلُجَماِليُّ  ،اْلقَْوُم َكثَُرْت ِجَمالُُهمْ  َويُقَاُل أَْجَملَ  ،ِلِعَظِم َخْلِقهِ ؛ ْن يَكُوَن اْلَجَمُل ِمْن هَذَاَويَُجوُز أَ  الرَّ

اءُ  ،َوكَذَِلَك نَاقَة  ُجَماِليَّة  ؛ هَ بِاْلَجَملِ ، َكأَنَّهُ شُب ِ اْلَخْلقِ  َما ُجِمَع ِمَن : َواْلِجَمااَلتُ  ،َجْمُع َجَملٍ ( ِجَمااَلت   ):قَاَل اْلفَرَّ

 .اْلِحبَاِل َواْلقُلُوِس 

أَْصلُهُ ِمَن اْلَجِميِل َوُهَو : قُتَْيبَةَ  قَاَل اْبنُ  ،َوَرُجل  َجِميل  َوُجَمال   ،َجَماُل، َوهَُو ِضدُّ اْلقُْبحِ َواأْلَْصُل اْْلَخُر الْ      

َمِن يَْجِري فِي َوْجِههِ  يَُرادُ أَنَّ َماءَ ، َودَُك الشَّْحِم اْلُمذَابِ  ، أَيِ اْجُمْل َواَل تَْفعَْلهُ  َويُقَاُل َجَمالََك أَْن تَفَعََل َكذَا، ،الس ِ

  :9قَاَل أَبُو ذَُؤْيبٍ 

  ِريح  ال َجككككككككككككككك َجَمالَككككككككككككككَق أَي َهكككككككككككككككا ال قَل كككككككككككككك   

 

كككككككككككك َِريح      4"َسكككككككككككك َل قَُّ َمككككككككككككن  ت ِ كككككككككككك   فَ َ  

 

، وأَْجَمْلُت الشيء، إذا : الَجمالُ  ":اللغةوالبن فارس أيضا في مجمل       ضد القُبح، ورجل َجميل  وَجَمال 

ْلتُهُ، ويقال : ْت ِجَمالُُهْم، َواْلُجَماِليُّ َويُقَاُل أَْجَمَل اْلقَْوُم َكثُرَ  ،ْجِمْل وال تَْفعَْل ما يُِشينكَ أَ : جمالََك، أي: َحصَّ

ُجُل اْلعَِظيُم اْلَخْلِق؛ َكأَنَّهُ شُب ِ    ."َوَكذَِلَك نَاقَة  ُجَمالِيَّة  ؛ هَ بِاْلَجَملِ الرَّ

 ﴿:ُمَل يَجُمُل، وقال هللا تعالىمصدر الجميِل، والفعُل منه جَ : الَجمالَ  "أما صاحب معجم العين فذكر أن     

 .  ، أي بهاء وحسن6﴾ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن تَْسَرُحونَ  َولَكُْم فِيها َجمال  

َوفِي َحِديث  ،الشَّْحم اْلُمذَاب: والَجميلُ  ،ضد اْلقْبح: َواْلجَمال ضد اْلقَِبيح،: الجميل: وفي جمهرة اللغة     

 ،أَي أذابوها ،"وباعوها حوم فجملوهاحرمت َعلَْيِهم الش ،لعن هللا اْليَُهود ":-صلى هللا َعلَْيِه َوسلم -النَّبِي

 . "اتبع َما هَُو أجمل واسترح، َوقد سمت اْلعََرب َجِميالا : َويُقَال

                                                             

 
 . 1 -16 : ص -، ص  : هـ، ج 1 1 الثة، الث: ،  دار صادر، بيروت، الطبعة(هـ   ت ) لسان العرب، ابن منظور - 

 . 91سورة الفرقان، اْلية  -1

 :من بني هذيل، شاعر مخضرم، من أشهر قصائده عينية رثى بها خمسة من أبنائه قتلهم الطاعون، ومطلعها( هـ 1ت )هو أبو ذؤيب الهذلي -9

ُع        َوالدَّْهُر لَيْ)        . 9 6: ، ص1: وقد ذكره ابن قتيبة في الشعر والشعراء ج، ( َس بُِمْعتِبٍ َمْن يَْجَزعُ أَِمَن المنوِن َوَرْيبَِها تَتََوجَّ

 .  1: ، ص :م، ج3 3 ، تحقيق عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر، (هـ 93ت ) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس -1

 . 3 : ، ص :م، ج 6 3 ة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، زهير عبد المحسن سلطان، مؤسس: مجمل اللغة، ابن فارس، دراسة وتحقيق - 
 6سورة النحل، اْلية  -6

 .11 : ، ص6: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، ج: تحقيق( هـ1  ت  ) معجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي - 

 . 13: ، ص : م، ج  3 ،  منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، ط  ، تحقيق رمزي(هـ 91ت ) جمهرة اللغة، ابن دريد األزدي - 
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ا ( ِعْند الفالسفة )اْلجمال "جاء في المعجم الوسيط ومما      صفة تلحظ فِي اأْلَْشيَاء وتبعث فِي النَّفس سُُرورا

جمالك أي : ي اْلجمال ومقاييسه ونظرياته َويُقَاليْبَحث فِ  ،بَاب من أَْبَواب الفلسفة( علم اْلجمال )و ،ورضا

 . "اَل تَْفعَلهُ َواْلتزم اأْلَمر األجمل ،اصبر وتجمل، وجمالك أاَل تفعل َهذَا

، والمرأةُ : الجمالُ : وأورد صاحب الصحاح في اللغة      الُحْسُن وقد َجُمَل الرجُل بالضم َجماالا فهو جميل 

ا، عن اجمي ا بالَجمالْ بَذَّ ... فَْهَي َجْمالُء َكبدٍْر طالعٍ  ":وأنشد ،لكسائيلة  وَجْمالُء أيضا وقول  ،"ِت الَخْلَق جميعا

لََك وحياءك، وال تجزعْ اْلزَ : يريد" َجماَلَك أيُّها القلُب الَقريحُ  ":أبي ذؤيب ا  ْم تََجمُّ ا قبيحا اُل  ،جزعا والُجمَّ

 .1أَْجَمُل ِمَن الَجميلِ : بالضم والتشديد

ولت المعاجم العربية لمفهوم الجمال اهتماما كبيرا وقرنته في الكثير من األحيان بمرادفات تشترك لقد أ     

، وجعلوا لكل نوع لفظا خاصا هوأنواع معه في عدد من المعاني، كما ميز اللغويون بين مستويات الجمال

 ":أجزاء الجسم، فيقولونكل جزء من به، فجمال اإلنسان مثال أنواع وأقسام، حيث يتم التمييز بين جمال 

بَاَحةُ في الَوْجهِ   ،والَمالَحةُ في الفَمِ  ،والَحالَوةُ في العَْينَْينِ  ،والَجَماُل في األَْنفِ  ،والَوَضاَءةُ في البََشَرةِ  ،الصَّ

َشاقَةُ في القَد ِ  ،والظَّرُف في الل َِسانِ  ، وميز أبو هالل 9"لش عروَكَماُل الُحْسن في ا ،واللَّبَاقَةُ في الشََّمائِلِ  ،والرَّ

ونقل الجاحظ عن أعرابي قيل  ،1رال والحسن والنبل والبهاء والسروالعسكري في فروقه اللغوية بين الجم

  . الهامة، ورحب الشدق، وبعد الصوت وضخم ،طول القامة: ما الجمال؟ قوله: له

 :مفهوم الجمال في االصطالح -ب

الطبيعة أو اإلنسان أو الفن، في الجوانب المادية الحسية أو من اليسير أن نطلق صفة الجمال على      

تعريف للجمال، فرغم التداول الواسع لهذه الكلمة وجريانها  العسير العثور على من الروحية المعنوية، لكن

 وإدراكه، تذوقه يمكن والخير، الحق في ذلك شأن شأنه المنال، بعيد على ألسنة الناس، إال أن التعريف بها

قناعة  إلى القديمة الفلسفات توصلت وقده، واضح متفق بشأن يقتعريف منط تحت وضعه يصعب كلذل

 والتي تتفرع عنها باقي الوجود، في الكبرى ثالثال هي القيم" الجمال "و "الخير "و "الحق "مفادها أن

ل يستقرئ الحق، اإلنسان مثلث األبعاد، عق ":ر أفالطون عن هذه القناعة بقولهاإلنسانية، وقد عب القيم

                                                             

 
، دار (إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ودمحم النجار) المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، للمؤلفين - 

 .96 : ، ص : الدعوة، ج

، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم (هـ939ت ) ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  -1

 . 66 :، ص1: م، ج   3  -  هـ  11 ، 1للماليين، بيروت، ط 

م، 1111 -هـ 111 ،  ، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، ط(هـ113ت ) فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور الثعالبي -9

 .6 : ص
مصر،  –دمحم إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة: ، تحقيق وتعليق(هـ 93ت نحو ) الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري -1

 .169-161: ص

 .   : ، ص : البيان والتبيين، الجاحظ، دار ومكتبة الهالل، بيروت، ج -  
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ق يعقل، وخير يراد، وجمال ح ،ذلك هو كائننا اْلدمي ،تستقطب الخير، وحس يستقطر الجمالوإرادة 

 . "يحس به

 وإنما بنفسه، يقوم ال المعاني من معنى للجمال تكمن في كونه إن صعوبة تحديد تعريف اصطالحي     

يتجلى  فهو واألحاسيس، األفعال في يظهر كما الطبيعية، األشياء والظواهر في يتجسد بغيره، حيث يقوم

وقد أقر بهذه الصعوبة جل الباحثين المشتغلين بقضايا علم الجمال وفلسفة الفن،  ،في الماديات والمعنويات

 البحث مجال في ولكننا نجد أنفسنا هنا :"ريان يقول أبو علي عربا وعجما، قدماء ومحدثين، فهذا دمحم

 العقل مجال في ال والشعور، الوجدان مجال في دمنا ما التعريف على يتستعص ظاهرة أمام الجمالي

 1".المنطقية والقضايا

بل  ... بقانون أمثل قائم قياما مسبقا، وذلك أن الجمال ليس بنموذج أبدي أو "...:ويقول جان برتليمي     

ه ذلك الذي يقفه رجل العلم هو موجود في األعمال الفنية وبها، والفنان من وجهة النظر هذه يقف موقفا يشب

أو رجل الواجب، وكالهما ال يجد الحقيقة منقوشة أبدا على ألواح من الحجر، وكما أن فكرتي الحقيقة 

والخير تصقالن بالتجربة، وكما أن البحث فيهما يحدث دائما، وكما أنه تجري إعادة تشكيلهما وصقلهما 

ال تتضح وتتنوع وتنمو بفضل ما يبدعه الفنان، وحيث وتعميقهما بالعمل العلمي واألخالقي، ففكرة الجم

 .9"يصبح كل إبداع بمثابة رفعٍ للجمال درجة وكشٍف عن أحد وجوهه

 ":مثل كلمات صعوبتها في الجمال كلمة تماثل ":ولته تعريف الجمالويقول شاكر عبد الحميد عند محا     

 استطعنا أن إذا كثيرة، أما أشياء تعني ما غالبا الكلمات هذه ألن وذلك ؛"الفن "و ،"الموهبة "و ،"السعادة

 الصلة وثيق معنى أن تعطي يمكن خاص، فإنها موضوع أو لمحتوى رمزا باعتبارها نستخدمها

 .1"بالموضوع

وللتعبير عن صعوبة تحديد مفهوم الجمال نقل جان برتليمي كالما يدل على التيه الذي دخله مع عدد      

ل يضطرنا إن تعريف االستطيقا بأنها علم الجما ":ون تعريف الجمال حيث قالم يحاولمن الدارسين، وه

ها نحن أوالء منذ اْلن وقد أغلقت علينا أبواب مجاهل من النظريات التي ال ، إلى تعريف الجمال ذاته

الجمال؟ : "كما تاه كثيرون ممن سبقوهم حيث قاال  "جونكور"مخرج منها كتلك التي تاه فيها األخوان 

صفة  ...من أين يأتي؟ وما الذي يجعله يعيش؟ وما عناصره؟ أفالطون، أفلوطين ...الجمال ...نعم ...آه

                                                             

 
 . : ، ص9 3 هويسمان، ترجمة ظافر الحسن، منشورات عويدات، بيروت، علم الجمال، دني  - 

 .1 : الجميلة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ص الفنون ونشأة الجمال فلسفة ريان، أبو علي دمحم -1

  :، ص1 3 ة، بحث في علم الجمال، جان برتليمي، ترجمة أنور عبد العزيز، مراجعة نظمي لوقا، دار نهضة مصر، القاهر -9

 .  : ، ص 111، مارس  16التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، شاكر عبد الحميد، سلسلة عالم المعرفة عدد  -1

 وجول دي( م36   –11  ) أدمون دي جونكور كتب نسية ينتمي إليها أخوان كان لهما أثر كبير في األدب، فقدفر عائلة اسم جـونكـور - 
من أقدم " 61  جيرمين السرتو :" وتُعَدُّ روايتهما .يعية في فرنساروايات شكلت أساساا للحركات األدبية الواقعية والطب( م1    –91  )جونكور

ا، وخل فا مجموعة ضخمة من النوادر والحوادث والشائعات ا لتي كانت أمثلة المذهب الطبيعي في األدب، وكان األخوان مؤرخْين وناقدْين فنيْين أيضا

 .وهي مرجع مهم للباحثين لدراسة تلك الفترة ونكورصحيفة ج تدور في الوسط األدبي في زمانهما، وتسمى تلك المجموعة

http://ency.kacemb.com/tag/%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9/
http://ency.kacemb.com/tag/%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9/
http://ency.kacemb.com/tag/%d9%83%d8%aa%d8%a8/
http://ency.kacemb.com/tag/%d9%83%d8%aa%d8%a8/
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ما ، الي ألفكار النظام والمقدارالفكرة تعبر عنها صورة رمزية؟ كما ندركه مختلطا أم تجميع أرستط

؟ أم اندماج وتناسق ...رأدراني؟ الجمال؟ أهو المثل األعلى؟ أهو الحقيقة مستنبطة من مجال الخاص والعاب

بين مبدئي الوجود المثال والصورة؟ بين الماهية والحقيقة؟ بين المنظور وغير المنظور؟ أهو في 

لكن أي حقيقة؟ حقيقة محاكاة جمال الكائنات واألجسام؟ لكن أي محاكاة؟ محاكاة باالختيار أم ... الحقيقة

ليس بإنسان؟ أم المحاكاة طبقا لنموذج جمعي  حيث اإلنسان ...بالتسامي؟ المحاكاة دون تخصيص فردي

؟ أهو جمال أرفع من الجمال الواقعي؟ أهو طبيعة ثانية تضفي عليه صفة الخلود؟ ماذا؟ الجميل؟ ...للكمال

قال البعض إن الجميل شقيق  ...؟  أهو موضوعية أم ال نهائية ذاتية؟ أهو التعبيرية التي قال عنها جوته

وهذا وفاق رأي  ،خير، وبصفته إعدادا لعلم األخالقل في عملية التكيف بالالخير، باعتبار أنه يدخ

إن النظر  ... إن هي إال ألفاظ ...إن الجميل نافع، آه من فلسفة الجمال ونظريات علم الجمال كلها ":1فيخته

بنا التنوع  في األشياء التي يؤكد لنا الباحثون أنها موضع اإلعجاب ال يمكن إال أن يزيد من حيرتنا، ويؤدي

 9."الشديد للجمال إلى فقدان الطريق

من خالل ما سبق يتضح أن مفهوم الجمال ينتمي إلى دائرة المعارف واألفكار التي يصعب اإلمساك      

إن فكرة الجميل  ":د تعبير جان برتليمي، الذي يقولبها بدقة، ألنها في الوقت نفسه حاضرة هاربة على ح

ال تقبل التفكير  -أي فكرة الجميل –فيه جميع األفكار األولية ألنها تي الذي تقعتقع في نفس التعارض الذا

فإن نحن رجعنا إلى قدامى الفالسفة  ...ها في وقت واحد حاضرة هاربةوال يمكن االستغناء عنها، وألن

ع تحول يعيش فوق العقل والمنطق والعمل، تتحول فكرته م -شأنه شأن الحق والخير –لَعَِلْمنا أن الجميل

وعلى أنه ليس بشيء آخر  ،يثة، وأنه من خواص الكائن وقيمتهفكر الكائن، على أن يكون مفهوما بلغة حد

 .1"غير الكائن نفسه، إن نحن نظرنا إليه من زاوية هذه القيمة، نتيجة هذا أن الجميل ال يقبل التعريف

،  انطالقا من كونه فكرة ميتافيزيقيةقد يبدو من خالل كالم جان برتليمي أن الجمال شيء ال يعرف،      

وأنه ليس بنموذج قار وثابت، وأنه يتغير ويتحول بتحول الفكر البشري، غير أنه يعود للحديث عن إمكانية 

تعريف الجمال وتجاوز الغموض الذي يلفه إذا أضحى موضوعا للمعرفة وباعثا على استشعار اللذة 

وضوع معرفة، شيء حقيقي، وما حقيقته هذه إال كيانه بصفته م فهذا الشيء:"... الحسية حيث يقول

 "أو" غامضة "وهكذا ال تصبح فكرة الجمال ،في ذاته بالنسبة للحواس المدربة العتباره مبعث لذة

ومع أنها ال تستطيع الدخول في إطار أية فكرة، فهي محدودة واضحة قدر  ،بحال من األحوال" مختلطة

                                                             

 
ا ( م91   –م 13  ) )  (Johann Wolfgang von Goethe وهان فولفغانغ فون غوته  -  ا أدبيا هو أحد أشهر أدباء وفالسفة ألمانيا، ترك إرثا

ا للمكتبة األلمانية والعالمية، وكان له بالغ األثر في الحياة الشعرية وا ا ضخما  .ألدبية والفلسفيةوثقافيا

 .بالمثالية األلمانية فيلسوف ألماني، وواحد من أبرز مؤسسي الحركة الفلسفية المعروفة (م1   -م 61  ) يوهان غوتلب فيخته -1
 . -6: بحث في علم الجمال، جان برتليمي، ص -9

 .1 : بحث في علم الجمال، جان برتليمي، ص -1

 1: بحث في علم الجمال، جان برتليمي، ص - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA#cite_note-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA#cite_note-1
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رغبة هي  ،ووضوحهما، وهي تمثل شكال من أشكال الرغبة الملحة للكائن دقة فكرة الحقيقة، أو فكرة الحق

وتتخذ هكذا صفة  ...في حقيقتها صميم اإلرادة البشرية تنبع من إرادة المبدع ومن حساسية المحب للفن

وصفة المطلب الروحي ، الهدف المحوري وصفة القيمة التي يدعيها أو يعترف بها المبدع أو الهاوي

 .   "لذي يمكن أن يجسمالمجسم أو ا

ويرجع عدد من الدارسين صعوبة صياغة تعريف جامع مانع بلغة المناطقة لمفهوم الجمال ألسباب      

 ماديا، طبيعيا يكون أن يمكن شيئا واحدا، حيث ليس أخرى غير تلك التي ذكر جان برتليمي، فالجمال

للجمال،  المتعددة المعاني من ذلك غير أو الواقع، لعالم مفارقا أو مثاليا، معنويا، أو يكون أن كذلك ويمكن

 والفالسفة، المفكرين، البشرية، تاريخ الجمال، عبر َحيَّرَ  لذلك "...:ذا السياق يقول شاكر عبد الحميدوفي ه

 الفلسفية بتعدد المنطلقات تفسيراته وتعددت عام، بشكل والناس النفس، وعلماء واألدباء، والفنانين،

 وظل ومخبره، اإلحاطة بمظهره أو تفسيره، التي حاولت تلك له، واإلنسانية والعلمية داعيةواإلب والنقدية

 ارتسمت ابتسامة وجهه وعلى متألقا النور أو الظل في هناك ويقف التفسيرات، من كل دوما يروغ الجمال

 ما مسافة على يقفوا منه، وأن يقتربوا أن هو به يقوموا أن هؤالء استطاع ما كل ،الموناليزا ابتسامة تشبه

 .1"يتأملوه ثم منه

باهتمام عدد من النظريات الجمالية منذ العصر اإلغريقي، ولقد كان " ؟ ما الجمال "لقد استأثر سؤال     

، غير أننا أمام هذا االختالف الذي يصل أحيانا حد التعارض 9من الطبيعي أن تتعد اإلجابات وتختلف

ابتة وموجودة، رغم تعدد األسئلة التي تؤطر هذا الوجود، من قبيل ما ينبغي أن نقر بأن الجمال حقيقة ث

في الفن؟ كيف نتذوقه؟ هل هو وجوده؟ ما معاييره في الطبيعة و معنى الجمال؟ ما حدوده؟ كيف نكتشف

 صفة ذاتية في الشيء الجميل، أم هو شعور تثيره فينا األشياء المتصفة بالجمال والحسن؟

المقترحة لهذه األسئلة أفضى إلى تشكل اتجاهين فلسفيين؛ قدما تعريفين اعتمادا على  إن تعدد اإلجابات     

 عن ستولنيتز جيروم تساءل وقد ،والجمال الموضوعي الذاتي، تصورين اثنين للجمال؛ ميزا بين الجمال

 بالعمل، متعلق دتأكي الجمالية القيمة هل حكم ":حيث قال" دراسة جمالية وفلسفية ال نقد الفني "كتابه في ذلك

 :، وهو بذلك يميز بين اتجاهين1"لمشاعرنا؟ وصف أو

                                                             

 
   : بحث في علم الجمال، جان برتليمي، ص - 

 .1 : عبد الحميد، ص التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، شاكر -1

من الطبيعي جدا أن نجد أكثر من تعريف للجمال عند مختلف المفكرين في مختلف العصور :" يقول عز الدين إسماعيل معبرا عن هذا االختالف -9

ختلف الناس في فهم األشياء واألمكنة؛ ذلك أن التعريفات في هذه الحالة تكاد ال تمثل أكثر من وجهات النظر المختلفة في فهم الجمال، وطبيعي أن ي

، األسس الجمالية في النقد العربي عرض "بخاصة إذا كانت من طبيعة مرنة كما هو الشأن في الجمال والقبح وغيرهما من المفهومات المطلقة
 13: ص. 331 وتفسير ومقارنة، عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 .61 :، ص  3 ، 1:بيروت، ط والنشر، للدراسات المؤسسة العربية زكريا، ترجمة فؤاد فية، جيروم ستولينتز،وفلس جمالية دراسة الفني النقد -1
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الشيء الجميل، وسمي بالمذهب  نحو اإلنسان شعور في مستقرة الجمال أن حقيقة يرى: االتجاه األول -أ

ا الجمال اعتبر أنصاره الذاتي في علم الجمال وقد  أو باألشياء الطبيعية اتصالها عند النفس من ينشأ شعورا

ا، اتصاال فنيةال شعور  مجرد حقيقته وهو في المحيط، الوسط على الخاصة لمشاعرنا إسقاط إنه مباشرا

فال  وبذلك ،لحظة تأملنا لها بالجمال فنصفها التي تثيرنا وتشدنا إليها األشياء على انفعالي بالرضا نضفيه

 .البشرية النفس خارج للجمال وجود

الشيء الجميل، وسمي بالمذهب الموضوعي في علم  ذات قائمة في يقةحق الجمال ويعدُّ : االتجاه الثاني -ب

 ظاهرة فهو المستشعرة للوجود، النفس موجود خارج وهو بذاته، قائم الجمال أن  أنصاره الجمال ويرى

 بالمزاج التأثر الجمال من مفهوم تحرر يؤكد مما وكيانُها المستقل الخارجي وجودها لها موضوعية،

في  وتسهم الجمالية، قيمته عليه تضفي يدركها، الذي العقل عن صفات مستق لة مالللج الشخصي، وأن

أدركها المتأمل  سواء معينة صفات فيه توفرت إذا جميال يعد فالجميل به، تذوق الناس له وإعجابهم

 نتقلوت فيه، الجميلة المتوفرة صفاته إلى يعود ما فني أو أثر ما كائن جمال وإن وتذوقها أم لم يدركها،

كما تدرك العين األشياء التي تعكس الضوء، فكما أن العين ال  فيه، المتأمل عقل إلى الصفات هذه صور

  .الجميل وإيجادها بخلق صفات له عالقة ال الجمال الطبيعي أو الفني في المتأمل توجد هذه األشياء فإن

 الذاتية أن داللته تتقاسمها نخلص مع نهاية استعراض هذه التعريفات االصطالحية للجمال إلى     

 فظاهرة ذهنية، وعمليات شاعرة في إدراكها ذات تشترك وأنه من المفاهيم النسبية التي والموضوعية،

 النفسية وباألحوال بالشعور ومرتبطة في الوقت ذاته والمحيط الخارجي، الواقع من نابعة ظاهرة الجمال

البصر لكن لذته سرعان ما  أو السمع أو ل اللمسخال من بالجمال نشعر فقد العميقة، وباألحاسيس

  .يستشعرها الجسم بكامله، بل تتعدى ذلك إلى العقل والروح لينعما معا بالرضى والراحة

منطقي، لذا شغل بال المفكرين والفالسفة والدارسين  أمر ونسبيته وموضوعيا ذاتيا الجمال يبقى وهكذا     

 خلفيته الفلسفية والدينية واإلديولوجية، وسأعرض وفقمواقفهم كل منذ القديم، حيث عبروا عن آرائهم و

 :تيةلهذه اْلراء في الفقرات اْل

 :الجمال في الثقافة اليونانية القديمة -1

 (القرن الخامس قبل الميالد :)ف طائيينوالجمال عند ال  - أ

 الناس، أهواء ىوعل الظروف على األمر يتوقف بل جميل بطبعه، يوجد ال أنه السوفسطائيون يرى     

ولما كان أكثر  ":عبرت عنه أميرة حلمي مطر بقولهاوهذا ما ،  واألخالق مستوى الثقافة وعلى

فسطائيين يأخذون بموقف نقدي من التراث فقد أرجعوا القيم جميعا سواء منها القيم األخالقية أو الفنية والس

                                                             

 
والتفضيل الجمالي دراسة . 1  : ، ص336 للدراسات والنشر، بيروت،  العربية بدوي، المؤسسة الفلسفة، عبدالرحمن موسوعة انظر ملحق - 

 .1 : ، ص 111، مارس  16الحميد، سلسلة عالم المعرفة عدد في سيكولوجية التذوق الفني، لشاكر عبد 
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وأن القيم الجمالية  ...ى أنه ظاهرة إنسانيةإلى الفن علإلى المصدر اإلنساني، وبناء على ذلك فقد نظروا 

  "يمكن أن تتغير بتغير ظروف الحياة اإلنسانية وبحسب اختالف الزمان والمكان

 : اغوريينثالجمال عند الفي  - ب

 ما كل أنه على الفيثاغوريون معايير محددة لوصف شيء ما بالجمال، حيث نظروا إلى الجمال اتخذ     

باالعتدال،  وربطوه لألخالق الجمال واالنسجام والتناسب، وأخضعوا لتماثلالنظام وا أساس على يقوم

 ":تقول أميرة حلمي مطر، 9ما بحثوا في شروط الجمال في الشعر والخطابة، 1تفريط وال إفراط ال حيث

ئتالف اغوريين أفكار االثفي الكون الطبيعي وإدخال الفي يتضح مما سبق أن اكتشاف الفالسفة للنظام

الرياضي والوحدة التي تندمج فيها عناصر الكثرة كانت المادة التي صاغوا منها معيارهم  والوسط

اغوري لينقصه التطبيق الواقعي في الحضارة ثلم يكن هذا المعيار الهندسي الفيو، الهندسي األخالقي

صره الذهبي وع" بركليز "تطاعت أثينا في فترة تمتعها بحكمفقد اس ...سيكياليونانية إبان عصرها الكال

 .1"ازن الهندسي واالعتدال والتناسبأن تقدم أمثلة فنية تعكس التو

 : الجمال عند سقراط  - ت

يذهب عبد الرحمن بدوي إلى أن سقراط هو أول فيلسوف يوناني بحث في مختلف أوجه الجمال      

معيار عام بطريقة منظمة، حيث عارض النسبية في تقدير الجمال وترك الحكم لألفراد، محاوال وضع 

بهذا المعنى يصبح الجمال عند سقراط هو  ، يحتكم إليه الناس، فالتمس هذا المعيار في الخير والمنفعة

جمال هادف، إذ أن الجميل هو ما يحقق النفع أو الفائدة أو الغاية األخالقية العليا، وهو حين يتساءل عن 

أن يكرس لخدمة األخالق، والجمال يجب أن  وظيفة الفن والغاية من الجمال؛ قد انتهى إلى أن الفن يجب

يؤدي إلى الخير ال إلى اللذة الحسية، وعليه فقد آثر سقراط الفن المفيد ورأى الجمال فيما يخدم الحياة 

اغوريون ضرورة الكشف عن ثناس إلى الخير كما فرض عليه الفيففرض على الفنان ضرورة توجيه ال

بالنافع أو  وكذلك تاما، بالخير ربطا الجمال سقراط ربطموما فقد وع ،6الحقيقة والصدق في التعبير عنها

 . المفيد

 :الجمال عند أفالطون  - ث

                                                             

 
 11: م ص 33 فلسفة الجمال أعالمها ومذاهبها، أميرة حلمي مطر، دار قباء، القاهرة،  - 

  : ص. التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، شاكر عبد الحميد، -1

 .   : ، ص336 للدراسات والنشر، بيروت،  العربية ةبدوي، المؤسس الفلسفة، عبدالرحمن موسوعة ملحق -9

 .  1-16: ص-فلسفة الجمال أعالمها ومذاهبها، أميرة حلمي مطر، ص -1
 .   : بدوي، ص الفلسفة، عبدالرحمن موسوعة ملحق - 

 .99- 1: فلسفة الجمال أعالمها ومذاهبها، أميرة حلمي مطر، ص -6

  : التذوق الفني، شاكر عبد الحميد، ص التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية - 
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 »فايدروس « و »هيبياس األكبر« هي خاص نحو على  محاورات ثالث في الجمال أفالطون تناول     

 صورة فالجميل، 1جميل أنه على يبدو أو يظهر الشيء الذي مبدأ عن مستقال الجميل واعتبر» المأدبة« و

 صورة عقلية فالجمال والنفع، الحقيقة عن مستقل الجمال أن أيضا وأكد ،الخير الحق أو صورة مثل عقلية،

 .9المثل عالم إلى أكثر تنتمي

يتبين لنا أن أفالطون كان ينزع نزعة مثالية  ":اعيل مبينا تصور أفالطون للجمالويقول عز الدين إسم     

شياء، ففي األشياء جمال، نزعة موضوعية عندما يلتمس مظاهر هذا الجمال في األ في فهم الجمال، وينزع

بعبارة واحدة نستطيع أن نلخص أفالطون في فهمه للجمال في  ،مال نسبي بالقياس إلى مثل الجمالوهو ج

 .1"أنه كان تجريديا، مثاليا، وأنه كان يصبو إلى فن سام يكشف للحس عن عالم المثل

حلمي مطر فقد خلصت عند دراستها لموقف أفالطون من الجمال ودراسة المحاكاة في الفن  أما أميرة     

األفالطوني إلى نتيجة مفادها أن هذه المحاكاة تفترض نظرية في الجمال المثالي، حيث ال يمكن أن يقتصر 

تجاه الواقعي الفن على مجرد اإلحساس باللذة أو االنفعال الالشعوري وحده، وقد حارب أفالطون هذا اال

في الفن رغم وجود أنصار له في عصره، أولئك الذين كانوا أول من دعا إلى تحرير الفن من االرتباط 

 .  بأية غاية أخرى تهدف إلى اإلشارة إلى الحقيقة المثالية أو االتصال بعالم يفوق الواقع المحسوس

مال عند أفالطون هي فكرة التعالي وخلصت راوية عبد المنعم عباس في دراستها إلى أن فكرة الج     

، قائق المدركة في حياتنا العاديةوالسمو واالرتقاء، ألن حقيقة اإلحساس بالجمال ال توضع في مصاف الح

ولما كانت فكرة الجمال عالية، ال وجود لها على األرض فهي من ثم فكرة سامية، وخالدة تعلو على 

وعلى  ،لماهيات والمثل على قدر المستطاعالقتراب من اإدراكنا، ولهذا يكون شرط اإلحساح بها هو ا

 .6الرغم من أن الجمال في ذاته غير محسوس بالنسبة لنا، إال أنه يجب البحث عنه والترقي إليه

 :الجمال عند أرسطو  - ج

ر، وقصر الجميل على الجميل أما أرسطو فقد آثر الفصل بين الجميل والخي ":يقول عبد الرحمن بدوي     

لفنون وبهذا وضع الجميل مضادا للنافع، وأدرج البحث عن الجميل في ميدان البحث في ا ،الحسي

ير التي رأيناها من قبل عند ومن هنا بحث في الجميل على أساس المعاي ،واْلداب، بمعزل عن األخالق

                                                             

 
 موسوعة الفلسفة، عبدالرحمن يرى عبد الرحمن بدوي انطالقا من هذه المحاورات أن أفالطون هو المؤسس الحقيقي لعلم الجمال، انظر ملحق - 

    : بدوي، ص

 .   : بدوي، ص الفلسفة، عبدالرحمن موسوعة ملحق -1

 .1 :و ص  : لوجية التذوق الفني، شاكر عبد الحميد، صالتفضيل الجمالي دراسة في سيكو -9
 99: األسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة، عز الدين إسماعيل، ص -1

 . 6: فلسفة الجمال أعالمها ومذاهبها، أميرة حلمي مطر، ص - 

 .  -1 : ، ص  3 رية، القيم الجمالية، راوية عبد المنعم عباس، دار المعرفة الجامعية، اإلسكند -6
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اء اغوريين، فجعل معيار الجمال في النظام واالنسجام والسيمترية، وخصوصا في انتظام األجزثالفي

 .  "وظيفيا تحت الكل

 من وغيرها والنظام واإلشعاع، والتوازن، والنقاء، والتآلف، والكلية الجمال بين أرسطو ولقد ربط     

نخلص  9وبتأمل عدد من الدراسات التي بحثت عن معاني الجمال في الفلسفة اليونانية ،1الشكل خصائص

عند اإلغريق، قد خالف أستاذه أفالطون في فهم  إلى نتيجة مؤداها أن أرسطو، وهو أشهر شخصية فلسفية

الجمال ولم تكن له نظرية جمالية مثالية ومتكاملة كما عند أفالطون، بل كان تصوره للجمال أقرب إلى 

ال جدوى من من محاولة بناء نظرية  :"هذا الصدد يقول عز الدين إسماعيلالموضوعية والمعيارية، وفي 

ومع ذلك فرأينا أن أرسطو بموضوعيته كان أقرب  ...تركها لنا أرسطو، حظات التيفي الجميل من المال

من أفالطون بمثاليته إلى ميدان الفن، فأفالطون يبحث في جمال األشياء وأرسطو يبحث في األثر الذي 

ورغم تأثر أرسطو بجل األفكار والتوجهات العامة للفلسفة اليونانية السابقة وبوجه ، 1"تحدثه في اإلنسان

بفلسفة أفالطون، إال أن مذهبه في الفن يختلف في روحه العامة عن الروح التي تسود الفلسفة  خاص

 .  األفالطونية، على حد تعبير أميرة حلمي مطر

أما راوية عبد المنعم عباس فتقيم مقارنة بين تصوري أفالطون وأرسطو للجمال، حيث ترى أن األول      

ي مهتما بجمال المظهر أو ، في حين كان الثان(الكلي الالمتناهي )ما بجمال الجوهر أو الباطنكان مهت

هكذا يكمن التمايز الجوهري بين مذهبي الفيلسوفين،  ":، وفي ذلك تقول(الجزئي المتناهي )المحسوس

فالمنهج األرسطي كان يصب اهتمامه على دراسة الواقع في تشخصه وماديته، وما يتعلق به من تحديد 

طون أدار ظهره للواقع المادي وارتفع فوق عالم الحسيات والماديات، منطلقا إلى عالم أما أفال يء،وتجز

 .6"المعقول والمثل

 :الجمال في الثقافة العربية اإلسالمية -2

إلى دفعهم إلعمال حواسهم لتتفاعل مع كل  وسعى شيء، كل في الجمال إلى اإلسالم انتباه البشر وجه     

الجمال،  أسرار من فيها األشياء، وما بين مالحظة االنسجام وندبهم إلىمظاهر الجمال في هذا الكون، 

بِِل كَيَْف ُخِلقَتْ  ﴿:تعالى وذلك في مثل قوله َوإِلَى اْلِجبَاِل ، َوإِلَى السََّماِء َكْيَف ُرفِعَتْ  ،أَفَاَل يَْنظُُروَن إِلَى اإْلِ

  . اأْلَْرِض َكْيَف سُِطَحْت﴾َوإِلَى  ،َكْيَف نُِصبَتْ 

                                                             

 
 .6  -   : بدوي، ص الفلسفة، عبدالرحمن موسوعة ملحق - 

  : التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، شاكر عبد الحميد، ص -1

الجمال أعالمها  األسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة لعز الدين اسماعيل، وفلسفة: ينظر على سبيل المثال ال الحصر -9

 ...الفلسفة لعبد الرحمن بدوي موسوعة ومذاهبها ألميرة حلمي مطر، وملحق

 .91: األسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة، عز الدين إسماعيل، ص -1
 . 6: فلسفة الجمال أعالمها ومذاهبها، أميرة حلمي مطر، ص: انظر - 

 .  -6 : منعم عباس، صالقيم الجمالية، راوية عبد ال -6

 .11: إلى اْلية   : سورة الغاشية من اْلية - 
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 في واالنسجام التناسب لنرى اْلفاق والتفكر في الكون في حثنا ربنا عز وجل على التأمل كما     

الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطبَاقاا َما تََرى ِفي  ﴿:ىمخلوقاته، وقد ورد هذا الحث في آيات كثيرة منها قوله تعال

ْحَمِن ِمْن تَفَاُوٍت فَاْرِجِع الْ  أَفَلَْم يَْنظُُروا ِإلَى السََّماِء فَْوقَُهْم َكْيَف  ﴿:، وقوله َهْل تََرى ِمْن فُطُوٍر﴾ بََصرَ َخْلِق الرَّ

، يَها ِمْن كُل ِ َزْوجٍ بَِهيجٍ َواأْلَْرَض َمدَدْنَاَها َوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنبَتَْنا فِ  ،بَنَْينَاَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ 

ْلنَا ِمَن السََّماِء َماءا ُمبَاَركاا فَأَْنَبتْنَا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيدِ  ،ةا َوِذْكَرى ِلكُل ِ َعْبٍد ُمنِيبٍ تَْبِصرَ  َوالنَّْخَل ، َوَنزَّ

نَةا َويَْخلُُق َما اَل َواْلَخْيَل َواْلبِغَاَل َواْلَحِميَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزي ﴿:وكذلك قوله تعالى ،1﴾بَاِسقَاٍت لََها َطْلع  نَِضيد  

  .9﴾تَْعلَُمونَ 

 والموازين، األقدار في واالعتدال، والتساوي ومما يثير في النفس اإلحساس بالجمال؛ الشعور باالتزان     

َيا  ﴿:بشكل يعبر عن انسجام مكونات الكون، وكمال تدبيره عز وجل، وهذا ما ندركه من مثل قوله تعالى

ْنَساُن مَ  َك بَِرب َِك اْلَكِريمِ أَيَُّها اإْلِ اَك فَعَدَلَكَ ، ا َغرَّ َواأْلَْرَض َمدَدْنَاَها  ﴿:وكذلك قوله تعالى ،1﴾الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ

 . ﴾َوأَْلقَْيَنا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنَبتْنَا فِيَها ِمْن كُل ِ َشْيٍء َمْوُزونٍ 

سالمية قد االعتقاد بأن الثقافة العربية اإلإلى  إن التأمل وإمعان النظر في هذه اْليات وغيرها يقودنا     

 "و ،"الحسن ":خرى التي تدور في فلكه، من قبيلأولت عناية خاصة بمفهوم الجمال وبالمفاهيم األ

وهذا ما سنحاول تأصيله وتأكيده من .... ،"النضرة "و ،"البهجة "و ،"االتزان "و ،"التسوية "و ،"الزينة

 .آن والسنة وبعض علماء المسلمين من هذا المفهومخالل استعراضنا لموقف القر

 :مفهوم الجمال في القرآن الكريم - أ

مرتبة  ت، وقد ورد6استعملت كلمة الجمال أو إحدى مشتقاتها في ثمانية مواضع في القرآن الكريم     

 :يتاْلعلى النحو 

ْنعَاَم َخلَقََها لَكُْم َواأْلَ  ﴿:في قوله عز وجل، م في موضع واحد في القرآن الكريمجاءت وصفا لألنعا - 

 . ﴾َولَكُْم فِيَها َجَمال  ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن تَْسَرُحونَ  ،فِيَها ِدْفء  َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَأْكُلُونَ 

 :وجاءت صفة للصبر في ثالثة مواضع في القرآن الكريم -1

ا فََصْبر  َجِميل   َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بِدٍَم َكِذٍب قَاَل بَلْ  ﴿:في قوله عز وجل - لَْت لَكُْم أَْنفُسُكُْم أَْمرا َسوَّ

ُ اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُونَ   . ﴾َوَّللاَّ

                                                             

 
 .9: سورة الملك اْلية - 

 .1 إلى اْلية  6: سورة ق من اْلية -1

 . : سورة النحل اْلية -9

 . و 6: سورة االنفطار اْليتين -1

 .3 : سورة الحجز اْلية - 
 .   :هـ، ص961 عبد الباقي، دار الكتب المصرية، القاهرة، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، دمحم فؤاد  -6

 .6 : سورة النحل اْلية - 

 .  : سورة يوسف اْلية - 
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ُ أَْن يَأْتِيَنِي بِِهْم َجِميعاا إِنَّهُ  ﴿:وفي قوله عز وجل - ا فََصْبر  َجِميل  َعَسى َّللاَّ لَْت لَكُْم أَْنفُسُكُْم أَْمرا قَاَل بَْل َسوَّ

 . ﴾يُم اْلَحِكيمُ هَُو اْلعَلِ 

ا َجِميالا  ﴿:وفي قوله عز وجل -  .1﴾فَاْصبِْر َصْبرا

َوَما َخلَْقنَا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما  ﴿:في قوله عز وجل، وجاءت صفة للصفح في موضع واحد -9

ْفَح اْلَجِميلَ  ِ َوإِنَّ السَّاَعةَ َْلتِيَة  فَاْصفَحِ الصَّ  .9﴾بَْينَُهَما إِالَّ بِاْلَحق 

 :اءت وصفا للتسريح في موضعين اثنينوج -1

كُنَّ يَا أَيَُّها النَِّبيُّ قُْل أِلَْزَواِجَك إِْن كُْنتُنَّ تُِردَْن اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا َوِزيَنتََها فَتَعَالَْيَن أَُمت ِعْ  ﴿:في قوله عز وجل -

ا َجِميالا  ْحكُنَّ َسَراحا  .1﴾َوأَُسر ِ

يَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُمُ اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْقتُُموهُنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوهُنَّ فََما أَيَُّها الَّذِ يا  ﴿:في قوله عز وجلو -

ا َجِميالا  ُحوهُنَّ َسَراحا  . ﴾لَكُْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها فََمت ِعُوهُنَّ َوَسر ِ

ْصِبْر َعلَى َما َيقُولُوَن َواْهُجْرُهْم َوا ﴿:في قوله عز وجل، وجاءت صفة للهجر في موضع واحد - 

ا َجِميالا   .6﴾َهْجرا

 "ْليات الكريمة التي ذكر فيها لفظعند وقوفهم على ا  إن المتتبع للدالالت التي ذكرها جل المفسرين     

يالحظ وجود تقارب كبير بين أقوالهم، وقد لخص القرطبي  ؛-المواطن الثمانية المذكورة آنفا في -"الجمال

َولَكُْم فِيَها َجَمال  ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن  ﴿:معظم ما جاء في هذه األقوال واْلراء عند تفسيره لقوله تعالى

وَرةِ َوتَْرِكيِب اْلِخْلقَِة، َويَكُوُن فِي اأْلَْخاَلِق : قَاَل عُلََماُؤَنا" :عندما قال ﴾تَْسَرُحونَ  فَاْلَجَماُل يَكُوُن فِي الصُّ

 :َويَكُوُن فِي االفعالاِطنَِة، اْلبَ 

  ِا، فَتَتَعَلَُّق بِِه النَّْفُس م ْن َغْيِر َمْعِرفٍَة فأما جمال الِخْلقَة فهو أَْمر  يُدِْركُهُ اْلبََصُر َويُْلِقيِه إِلَى اْلقَْلِب ُمتاََلئِما

 . بَِوْجِه ذَِلَك َواَل نِْسبَتِِه أِلََحٍد ِمَن اْلبََشرِ 

  ِا َجَماُل اأْلَْخاَلق فَاِت اْلَمْحُمودَةِ ِمَن اْلِعْلِم َواْلِحْكَمِة َواْلعَدِْل َواْلِعفَِّة، َوَكْظِم اْلغَْيِظ  َوأَمَّ فََكْونَُها َعلَى الص ِ

 . َوإَِرادَةِ اْلَخْيِر ِلُكل ِ أََحدٍ 

  َا َجَماُل اأْلَْفعَاِل فَُهَو ُوُجودَُها ُماَلئَِمةا ِلَمَصاِلحِ اْلَخْلِق َوقَاِضيَةا ِلج ر ِ َوأَمَّ ْلِب اْلَمَنافِعِ فِيِهْم َوَصْرِف الشَّ

 . َعْنُهمْ 

                                                             

 
 .9 : سورة يوسف اْلية - 

 . : سورة المعارج اْلية -1

 .  : سورة الحجر اْلية -9

 . 1: سورة األحزاب اْلية -1
 .13: سورة األحزاب اْلية - 

 .1 : سورة المزمل اْلية -6

 . أذكر منهم الطبري وابن كثير والرازي والسيوطي والقرطبي وابن عاشور والشنقيطي - 
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ِ ِمْن َجَماِل اْلِخْلقَِة، َوهَُو َمْرِئيٌّ بِاأْلَ       َوِمْن َجَماِلَها َكثَْرتَُها  ،ْبَصاِر ُمَوافِق  ِلْلَبَصاِئرِ َوَجَماُل اأْلَْنعَاِم َوالدََّواب 

 . "ُم فاَُلٍن َوقَْوُل النَّاِس إِذَا َرأَْوَها َهِذِه نَعَ 

لقد لفت القرآن الكريم النظر إلى الجمال عن طريق الحديث عن آثاره، التي قد تكون آثارا على العين،      

ما يوضح ذلك فالسرور  ،9﴾إِنََّها بَقََرة  َصْفَراُء فَاقِع  َلْونَُها تَسُرُّ النَّاِظِرينَ  ﴿:، وفي قوله تعالى1أو على النفس

ناظرين للجمال، وقد تنضاف إلى لذة العين وتمتعها برؤية الجمال لذة أخرى نفسية ال أثر من آثار رؤية ال

داللة على أن الجمال  1﴾َوفِيَها َما تَْشتَِهيِه اأْلَْنفُُس َوتَلَذُّ اأْلَْعيُنُ  ﴿:تقل أهمية عن األولى، ففي قوله تعالى

 .اليحدث أثرا على النفس، التي تعبر بدورها عن انفعالها بهذا الجم

لم يرد في القرآن الكريم سوى في ثمانية مواضع، كما تقدم، واحدة منها " الجمال "ورغم أن لفظ     

بصيغة المصدر، والباقي صفات، إال أننا نجد في كتاب هللا عز وجل مجموعة من األلفاظ األخرى الدالة 

فاظ أخرى تشير إلى بعض ، باإلضافة إلى أل...على الجمال؛ ومنها الحسن والبهجة والزينة والنضرة

، مع ألفاظ تعبر عن األثر الذي يحدثه الجمال ومنها السرور ...التجميل كالحلية والريش والزخرف وسائل

، ولوال مخافة اإلطالة واالبتعاد عن األهداف المرسومة لهذا البحث، لذكرت  ...واإلعجاب ولذة األعين

 .   أمثلة لكل لفظة من هذه األلفاظ

 :ال في ال نة النبويةمفهوم الجم  - ب

 -، وأكثرها تداوال على ألسنة الناس قوله"الجمال "التي ذكر فيها لفظ -ملسو هيلع هللا ىلص -إن من أشهر أحاديث النبي     

ليه، إلى حب الجمال، والسعي إ -ملسو هيلع هللا ىلص -، وهذا الحديث دعوة صريحة منه6"إن هللا جميل يحب الجمال ":-ملسو هيلع هللا ىلص

، ويفهم منه كذلك، باإلضافة إلى مشروعية هذا العمل، أن من الواجب على ...واالتصاف به ظاهرا وباطنا

المسلم أن يحب ما يحبه هللا عز وجل، وأن يسعى إلى االتصاف به، فحب المسلم للجمال وسعيه نحو طلبه 

جل ندب إليها المسلمين وحثهم ، وهي أسماء وصفات هلل عز و...كحبه للكرم والعدل والرحمة والمغفرة 

 .على االتصاف بها

بنوعيها الفعلية والقولية، قد وجهت المسلم إلى الحال الذي ينبغي أن يكون عليه في قوله  النبوية والسنة     

، باعتبارها ممارسة عملية ...وفعله، وفي مأكله وملبسه، وفي حله وترحاله، وفي كالمه وصمته 

حينما سئلت عن خلق  -رضي هللا عنها -، ونحن نستحضر قول السيدة عائشةلتوجيهات القرآن الكريم

                                                             

 
، (هـ  6ت ) تفسير القرطبي الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي - 

 .  -1 : ص 1 : م، ج 361  -هـ 1 9 ، 1القاهرة، ط –ب المصرية أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكت: تحقيق

 .6  -   : ، ص6 3 ،  : الظاهرة الجمالية في اإلسالم، صالح أحمد الشامي، المكتب اإلسالمي، الطبعة -1

 .63: سورة البقرة اْلية -9
 .  سورة الزخرف اْلية  -1

 .1   -9  : الظاهرة الجمالية في اإلسالم، صالح أحمد الشامي، ص - 

 .سبقت اإلشارة إلى هذا الحديث وتخريجه عند حديثي عن تعريف الجمال في اللغة -6
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لتقدم نموذجا عمليا  -ملسو هيلع هللا ىلص -لذا جاءت سنته ، كان خلقه القرآن، أو كان قرآنا يمشي: فأجابت -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي

للجمال والحسن وما يوافقهما من  -ملسو هيلع هللا ىلص -هلمفهوم الجمال، ويتجلى استحسانللتصور الذي جاء به القرآن 

 :مفاهيم جمالية في حثه على العناية بـ

 .1"اْلبَسُوا ِمْن ثِيَابِكُُم اْلبَيَاَض فَإِنََّها َخْيُر ثِيَابِكُْم َوَكف ِنُوا فِيَها َمْوتَاكُمْ " :-ملسو هيلع هللا ىلص -حيث يقول: سجمال اللبا - 

بِأَبِي قَُحافَةَ َوَرأْسُهُ  -صلى هللا َعلَْيِه َوسلم -أُتَِي النَّبِيُّ : َجابٍِر قَالَ  فعَنْ : جمال شعر الرأس واللحية -1

 .1"َغي ُِروا أَْو اْخِضبُوا: -صلى هللا َعلَْيِه َوسلم -، فَقَاَل النَّبِيُّ 9َوِلْحيَتُهُ َكأَنَّهُ ثَغَاَمة  

َوإِنَّ َخْيَر أَْكَحاِلكُُم اإِلثِْمدُ يَْجلُو اْلبََصَر  : " ...يث السابقفي تتمة الحد -ملسو هيلع هللا ىلص -يقول النبي: جمال العينين -9

 . "َويُْنِبُت الشَّعر

صلى هللا َعلَْيِه  -فعَْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللاِ : جمال الصوت وخاصة عند تالوة القرآن الكريم -1

ْوِت يَتَغَنَّى بِاْلقُْرآِن، يَْجَهُر بِهِ َما أَِذَن هللاُ ِلَشْيٍء مَ  ":، يَقُولُ -َوسلم ٍ َحَسِن الصَّ وقد علق دمحم  ،6"ا أَِذَن ِلنَبِي 

معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء ( يتغنى بالقرآن ):ا الحديث يقولهفؤاد عبد الباقي على هذ

ين القراءة من الطوائف وأصحاب الفتوى يحسن صوته به، وقال الشافعي وموافقوه معناه تحز

 . "زينوا القرآن بأصواتكم ":ترقيقها، واستدلوا بالحديث اْلخرو

ا َوإِنَّ " :قوله -صلى هللا َعلَْيِه َوسلم -إذ أثر عن النبي: ة وروعة البيانجمال الكلم -  إِنَّ ِمَن اْلبَيَاِن لَِسْحرا

ا ْعِر لَِحَكما  . "ِمَن الش ِ

 " ...:في حديث اإلسراء الطويل  -صلى هللا َعلَْيِه َوسلم -حيث قال رسول هللا: قَة والصورةجمال الِخلْ  -6

َماِء الثَّاِلثَِة، فَاْستَْفتََح ِجْبِريُل، فَِقيلَ  : َوَمْن َمعََك؟ قَالَ : ِجْبِريُل، قِيلَ : َمَن أَْنَت؟ قَالَ : ثُمَّ َعَرَج بِي إِلَى السَّ

                                                             

 
، وممن ذكر هذا األثر اإلمام أحمد في مسنده، حيث قال في الحديث -ملسو هيلع هللا ىلص -نقلت العديد من مدونات السنة النبوية كالم السيدة عائشة عن خلق النبي - 

، عَْن اْلَحَسِن، عَْن َسعِْد بِْن ِهَشاِم بِْن َعاِمٍر، قَالَ : ثَنَا هَاِشُم بُْن اْلقَاِسِم، قَالَ َحدَّ : "  1161: رقم يَا أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن، : أَتَْيُت َعائَِشةَ، فَقُْلتُ : َحدَّثَنَا ُمبَاَرك 

: سورة القلم] { َوإِنََّك لَعَلَى ُخلٍُق َعِظيمٍ }: كَاَن ُخلُقُهُ الْقُْرآَن، أََما تَقَْرأُ الْقُْرآَن، قَْوَل هللاِ عَزَّ َوَجلَّ "  :أَْخبِِرينِي بُِخلُِق َرسُوِل هللاِ َصلَّى هللاُ عَلَْيِه َوسَلََّم، قَالَتْ 

َج [  1: اْلية: سورة األحزاب]{ سُوِل هللاِ أُْسَوة  َحَسنَة  لَقَدْ َكاَن لَكُْم فِي رَ }: اَل تَْفعَْل، أََما تَْقَرأُ : " فَإِن ِي أُِريدُ أَْن أَتَبَتََّل، قَالَتْ : قُْلتُ [ " 1اْلية  ؟ فَقَدْ تََزوَّ

َ لَهُ  ت ) مسند اإلمام أحمد بن حنبل، وهو أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني". َرسُوُل هللاِ َصلَّى هللاُ عَلَْيِه َوَسلََّم، َوقَدْ ُولِد

. م  111 -هـ   11 ،  عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط : األرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، إشراف، تحقيق شعيب (هـ 11
 .13 - 1 : ص  1: ج

 .31: ، ص1: هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ج  1سنن أبي داود، وهو أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني المتوفى سنة  -1

ينظر في ذلك حاشية الندى . ثََمر أَبيض لنَْوع من النَّبَات، وفيه داللة على بياض الشيب الذي أصاب رأس أبي قحافة ولحيته" امةثغ" المقصود بـ -9

 .   : ، ص : المطبوعة على حاشية سنن النسائي،  ج

عبد الفتاح أبو غدة مكتب : ، تحقيق(هـ919ت ) السنن الصغرى للنسائي، وهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي -1

 .   : ، ص : م، ج6 3  -ه116 الثانية، : سوريا، الطبعة –المطبوعات اإلسالمية، حلب 

 .31: ، ص1: سنن أبي داود، ج - 

 –التراث العربي، تحقيق دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء (هـ 16ت ) صحيح مسلم، وهو أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -6

 . 1 : ، ص : بيروت، ج

) األلبانيينظر الحديث في ُمْختََصر َصِحيح اإِلَماِم البَُخاِري، ألبي عبد الرحمن دمحم ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري  - 

وقد ساق عقبه .  96: ، ص1:م، ج 1111 -هـ  111 ،  ، مكتَبة الَمعارف للنَّْشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط (هـ111 ت
ِ ملسو هيلع هللا ىلص  ".الماِهُر بِالقُرآِن َمَع الِكراِم البََررة:" قَْوِل النبي 

يسابوري نالمستدرك على الصحيحين، الحاكم، وهو أبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني ال - 

 .1  : ، ص9: م، ج331  –ه   1 ،  بيروت، ط  –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: ، تحقيق(هـ 11ت ) المعروف بابن البيع
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د   َعلَْيِه  -لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ  قَدْ بُِعَث إِلَْيِه، فَفُتِحَ : إِلَْيِه؟ قَالَ َوقَدْ بُِعَث : ، قِيلَ -صلى هللا َعلَْيِه َوسلم -ُمَحمَّ

َب َودََعا ِلي بَِخْيرٍ -مسالالَ   . "، إِذَا هَُو قَِد اُْعِطَي َشْطَر اْلُحْسِن، فََرحَّ

ِ : هجمال الُخلُق وحسن -  أَيُّ اْلُمْؤِمِنيَن أَْفَضُل إِيَماناا؟ : َل َّللاَِّ يَا َرُسو: -صلى هللا َعلَْيِه َوسلم -قاَل َرُجل  ِللنَِّبي 

 .1"أَْحَسنُُهْم أَْخاَلقاا: قَالَ 

قد حث على  -ملسو هيلع هللا ىلص -لنا نخرج بخالصة مفادها أن النبيإن إمعان النظر في هذه األحاديث النبوية يجع     

وبهذا يكون  ،ماال تعبدية يؤجر فاعلهابارها أعمجموعة من السلوكات والمواقف ذات البعد الجمالي، باعت

الدين اإلسالمي بحق دينا شامال لكل مناحي الحياة، يسعى إلى تأطير أعمال العباد الظاهرة والباطنة، 

س لبمويوجه أذواقهم الجمالية لترقى إلى مستوى رفيع، ويدعم اختياراتهم الجمالية المشروعة في ال

ال إفراط فيها وال تفريط، تؤطرها آيات كريمة من قبيل قوله  ، في وسطية...والمأكل والمشرب والمركب

قُْل َمْن  ،هُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ يَا بَنِي آدََم ُخذُوا ِزينَتَكُْم ِعْندَ كُل ِ َمْسِجٍد َوكُلُوا َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا إِنَّ  ﴿:تعالى

ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَادِ  َم ِزينَةَ َّللاَّ ْزِق قُْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنَيا َخاِلَصةا يَْوَم َحرَّ ي ِبَاِت ِمَن الر ِ ِه َوالطَّ

ُل اْْليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُمونَ   .9﴾اْلِقيَاَمِة َكذَِلَك نُفَص ِ

 :مفهوم الجمال عند علماء الم لمين  - ت

في موضوع الجمال وأفردوا لدراسته فصوال  ،1خاض علماء اإلسالم، من فقهاء ومفكرين وفالسفة     

الحقيقة،  مظاهر تجلي من مظهرا هوصفب ومباحث في مصنفاتهم العلمية وإنتاجاتهم الفكرية، ونظروا إليه

الكون وتدبيره، وقد كان الجمال اإللهي هو المرتكز  إبداع في اإللهية القدرة حقيقة وأقصد بالحقيقة هنا

وسأقتصر على نماذج من هذه  ،المسلمين وتصورهم لمفهوم الجمال الذي تأسست عليه رؤية علماء

ْلراء، مراعيا في اختيارها المجال العلمي والفكري الذي ينتمي إليه أصحابها، وكذا مكانتهم في هذا ا

المجال وغزارة كتاباتهم فيه أو غزارة ما كتب حولهم فيه، معتمدا في ترتيب هذه المواقف واْلراء على 

زمني الذي يفرضه المنهج التاريخي كما سبق والتزمت به في بداية هذا المدخل، وتبعا لذلك التعاقب ال

 63  -م1  /هـ  1 -ه69  ) سأقف على مفهوم الجمال عند كل من أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

                                                             

 
 . 1 : ، ص : صحيح مسلم، تحقيق دمحم فؤاد عبد الباقي، ج - 

تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، ( هـ  1ت ) ماني الصنعانيالمصنف، عبد الرزاق، وهو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الي -1

 .  : ، ص9: هـ، ج119 ، 1بيروت، ط –المكتب اإلسالمي

 .91و  9: سورة األعراف اْليتان -9

نوها من بين أهم الفقهاء والمفكرين والفالسفة المسلمين الذين اهتموا بهذا الموضوع، وخلفوا آراء ومواقف حول الجمال وعلم الجمال، ضم -1

الفارابي وابن سينا وابن رشد من الفالسفة، والغزالي وابن القيم وابن حزم من الفقهاء، والجاحظ : مصنفاتهم أو استنتجها دارسون من كتاباتهم؛ نذكر

 .     وأبو حيان التوحيدي وعبد القاهر الجرجاني من اللغويين واألدباء والبالغيين

. كبير أئمة األدب، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة: الوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظهو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ب - 
له تصانيف كثيرة، منها الحيوان . قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه. ومات والكتاب على صدره. وكان مشوه الخلقة. مولده ووفاته في البصرة

األعالم، للزركلي، وهو خير الدين بن محمود بن دمحم بن علي بن : تنظر ترجمته كاملة في...رسائل الجاحظ والبيان والتبيين والبخالء ومجموع 

 .1 : ، ص : م، ج 1111مايو / أيار  -،  ، دار العلم للماليين، ط(هـ936 ت ) فارس، الزركلي الدمشقي
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 -ه1 1)1، وأبي حامد الغزالي(م1 3-م1  /هـ993 -ه161 ) ، وأبي نصر الفارابي(م

، فاألول أديب لغوي بالغي، والثاني فيلسوف مبرز، والثالث فقيه مجتهد ( م    -م  1 /هـ 1 

مجدد، ولعل هذا التنوع في المشارب سيفتح لنا المجال لتتبع مفهوم الجمال عند علماء المسلمين وفق رؤية 

 .   أشمل ومن زوايا مختلفة

 :  الجمال عند الجاحظ  -1

 غها في بعض مؤلفاته،، صا1نظرية للجمال والفن يذهب علي أبو ملحم إلى أن الجاحظ صاحب     

لم يعر  ":د أشار إلى هذه النظرية في قوله، وق"بعض الرسائل "و ،"الحيوان "و ،"البيان والتبيين ":وهي

الفالسفة العرب الجمال العناية الكافية، وال نجد نظرية جمالية أصيلة إال عند الجاحظ، وربما ساعده على 

، وإذا نظرنا إلى الكتب التي شرح فيها نظريته الجمالية مثل الحيوان والبيان والتبيين ذلك موهبته األدبية

 . "نجدها قد وضعت في أواخر حياته مما يحدونا على القول إنه استخرج أصوله الفنية من نتاجه

فقد استعرض لقد أشار الجاحظ في ثنايا كتاباته إلى اختالف الناس في فهمهم وإدراكهم لمعاني الجمال،      

طول القامة وضخم : ما الجمال؟ قال: قيل ألعرابي ":البيان والتبيين منها قولهمجموعة من اْلراء في 

غؤور العينين، : ما الجمال؟ قال: وقلت ألعرابي ":وقوله، 6"الهامة، ورحب الشدق، وبعد الصوت

كان خالد جميال ولم يكن  "...:وقوله في ترجمة خالد بن صفوان ، "واشراف الحاجبين، ورحب الشدقين

عمود الجمال وال وكيف تقولين هذا وما في  : قال ،إنك لجميل يا أبا صفوان: امرأته بالطويل، فقالت له

الطول، ولست بطويل، ورداؤه البياض، ولست : ما عمود الجمال؟ فقال: فقيل له ،رداؤه وال برنسه

 .   "ك لمليح ظريفإن: بأبيض، وبرنسه سواد الشعر، وأنا أشمط، ولكن قولي

                                                             

 
ولد في فاراب . تركي األصل، مستعرب. أكبر فالسفة المسلمين: معلم الثانيهو دمحم بن دمحم بن طرخان بن أوزلغ، أبو نصر الفارابي ، ويعرف بال - 

كان . وتوفي بدمشق. واتصل بسيف الدولة ابن حمدان. وانتقل إلى بغداد فنشأ فيها، وألف بها أكثر كتبه، ورحل إلى مصر والشام( على نهر جيحون)

وكان زاهدا في ( المعلم األول) عرف بالمعلم الثاني، لشرحه مؤلفات أرسطو وقد. يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره

إحصاء العلوم ) ترجم إلى األلمانية، و( الفصوص) له نحو مئة كتاب، منها. الزخارف، ال يحفل بأمر مسكن أو مكسب، يميل إلى االنفراد بنفسه

 .11: ، ص : ج األعالم،(... آراء أهل المدينة الفاضلة) و( والتعريف بأغراضها
قصبة )مولده ووفاته في الطابران . فيلسوف، متصوف، له نحو مئتى مصنف: هو دمحم بن دمحم بن دمحم الغََزالي الطوسي، أبو حامد، حجة اإلسالم -1

د من يقول بتشديد عن) نسبته إلى صناعة الغزل. رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبالد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته( طوس، بخراسان

المنقذ ) االقتصاد في االعتقاد و) و( تهافت الفالسفة) و( إحياء علوم الدين) من  أشهر كتبه. لمن قال بالتخفيف( من قرى طوس) أو إلى غََزالة( الزاي

 .11:، ص : ، األعالم، ج(ولالمستصفى من علم األص) و( إلجام العوام عن علم الكالم) و( جواهر القرآن) و( بداية الهداية) و( من الضالل

كتبت العديد من الدراسات حول الجاحظ ومواقفه الجمالية، إما بشكل خص مواقفه لوحده بالدرس والتحليل، أو ضمن دراسات قدمت موقفه كرأي  -9

" و. وكالهما لعلي أبو ملحم" ة الفننحو رؤية جديدة إلى فلسف: في الجماليات" و" المناحي الفلسفية عند الجاحظ:" من بين آراء متعددة، ومن أبرزها

" لعز الدين إسماعيل، و" األسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة" وكذا. لميشال عاصي" مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ

 . لسعد الدين كليب" البنية الجمالية في الفكر العربي اإلسالمي

 .3  : ، ص  3 ، 1:علي أبو ملحم، دار الطليعة، بيروت، طالمناحي الفلسفية عند الجاحظ،  -1

 .91: ، ص331 ،  :في الجماليات نحو رؤية جديدة إلى فلسفة الفن، علي أبو ملحم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط - 

 .   : ، ص : البيان والتبيين، الجاحظ، دار ومكتبة الهالل، بيروت، ج -6

 .   : ، ص : يان والتبيين، الجاحظ، جالب - 

 .6 1: ، ص : البيان والتبيين، الجاحظ، ج - 
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، وقد "الحسن "درك أنه ال يفصل بينها وبين كلمةفي كتابات الجاحظ ي" الجمال "ي كلمةوالمتتبع لمعان     

وفي  ،كما تقدم في كالم خالد بن صفوان يستعملهما كمترادفين، بينما يفصل بينهما وبين المالحة مثال،

ل في سنهن وجمالهن، حيث يوظف تارة لفظ الجماحديثه عن جمال النساء ال يضع الجاحظ حدودا بين ح

والحرة إنما يستشار في جمالها النساء، والنساء ال يبصرن في جمال النساء وحاجات الرجال  ":مثل قوله

بينما  ، "وموافقتهن قليال وال كثيرا، والرجال بالنساء أبصر، وإنما تعرف المرأة من المرأة ظاهر الصفة

وقد عرف الشاعر وعرف الواصف أن الجارية الفائقة  ":ن في مثل قولهارة أخرى لفظ الحسيوظف ت

 .1..."الحسن أحسن من الظبية

فإن أمر  ":ريف له، أقر بصعوبة ذلك حيث قالوعندما حاول الجاحظ تحديد مفهوم الجمال وتقديم تع     

ال يدرك بالبصر ونستفيد من هذا الكالم أن الجمال  ،9"الحسن أدق وأرق من أن يدركه كل من أبصره

، وكالم الجاحظ في غير موضع من ...فقط، بل يحتاج إلى أشياء أخرى من قبيل إعمال العقل والخبرة

أما تجاوز  ":تدال والتوسط والتمام، حيث يقولكتاباته يلخص مفهوم الجمال ويحدده في كونه هو االع

أو سعة العين أو الفم مما يتجاوز مثله  دقة الجسم، أو عظم الجارحة،دار كالزيادة في طول القامة، أو المق

في الحسن وإن عدت زيادة في من الناس المعتدلين في الخلق، فإن هذه الزيادة متى كانت، فهي نقصان 

لق فكل شيء خرج عن الحد في خَ  ،م ومحيطة بمقاديرها الموقوفة لهاوالحدود حاصرة ألمور العال ،الجسم

 . 1"ن هما أفضل األمور، فهو قبيح ومذموملق حتى في الدين والحكمة اللذيأو خُ 

حدد من خاللها فهم " القيان "و ،"النساء "لحم نصوصا كثيرة للجاحظ من كتابيبو مأوقد أورد علي      

الجاحظ لقضية الجمال، وبين فيها أن معيار الشيء الجميل عنده يتمثل في التوسط واالعتدال في التكوين،  

ج الذي تقارن به سائر األشياء، فما اقترب منه عده جميال، وما ابتعد عنه فالمتوسط المعتدل هو النموذ

 . اعتبره قبيحا

مجموعة من  وفي نهاية حديث علي أبو ملحم عن مفهوم الجمال والحسن لدى الجاحظ، خلص إلى     

 :ا يليعليها الجاحظ نظرته إلى الجمال بم ىونستطيع أن نوجز األصول التي بن ":النتائج، ضمنها قوله

 .الجمال موضوعي أي قائم في األشياء، وليس أمرا ذاتيا نضفيه عليها من عندما - 

 .يدخل في تقويم األشياء، من الناحية الجمالية، الحس والعقل معا -1

للجمال مقاييس محددة يمكن استخراجها من األشياء ومن ثم تطبق على الموضوعات التي نريد الحكم  -9

 .عليها

                                                             

 
 .1  : ، ص363 آثار الجاحظ، النساء، تحقيق عمر أبو النصر، مطبعة النجوي، بيروت،  - 
 .1  : آثار الجاحظ، النساء، ص -1

 .  : آثار الجاحظ، القيان، ص -9

 .1 -  : ص-آثار الجاحظ، القيان، ص -1
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فهو مثال لم واقتصر على الناحية المادية الجسمية،  ،ية الروحية في الجماللم يهتم الجاحظ بالناح -1

 .تفت في كالمه عن جمال المرأة إلى نفسيتها وأخالقها وانصب اهتمامه على صفاتها الجسميةلي

 . فهو يقوم على فكرة االعتدال أو التوسط والتناسب ،إن مفهوم الجاحظ للجمال يشبه مفهوم أرسطو - 

ب هذا الجمال الطبيعي الذي أبدعه هللا عز وجل يوجد الجمال الفني، الذي أبدعه اإلنسان إلى جان     

ولم يهتم الجاحظ من هذه ... والذي يتمثل في الفنون الجميلة من نحت وتصوير وموسيقى وأدب وغيرها

مر ذكرها بفن األدب فتكلم على البالغة والخطابة والشعر وطبق إلى حد بعيد األصول التي  الفنون إال

  ."للجمال

 :2الجمال عند الفارابي  -2

رؤية جمالية نابعة من فلسفته في الوجود التي تقوم على ( م1 3-  / هـ993-161)يتبنى الفارابي     

، فقد كان يعتقد أن سلسلة من العقول التي تفيض عن هللا عز وجل، تبدأ بالعقل األول 9نظرية الفيض

كما يرى بأن  ،ض عنه عالم مادي يديره هذا العقلوكل عقل يفي، الفعال العقل العاشر، وهو العقلوتنتهي ب

 يمتلكه أي كائن آخر، فهو الذي يملك الجمال الفائق والمطلق الذي ال -ه مصدر الفيضوصفب -تعالىهللا 

ويحصل له كماله  ،الجمال والبهاء والزينة في كل موجود هو أن يوجد وجوده األفضل ":حيث يقول

                                                             

 
 .91: ، ص331 ،  :في الجماليات نحو رؤية جديدة إلى فلسفة الفن، علي أبو ملحم، ط - 

جل الدراسات العربية التي اشتغلت على مفهوم الجمال وعلم الجمال، ذكرت موقف الفارابي من هذا المفهوم وذلك العلم، عند استعراضها  -1

البنية الجمالية في الفكر : "حتلها في تاريخ الفلسفة اإلسالمية، ونذكر من بين هذه الدراساتلمواقف الفالسفة المسلمين، بالنظر إلى المكانة التي ي

 ...  لرياض عوض" مقدمات في فلسفة الفن"لمحمد المعزوز، و " علم الجمال في الفكر العربي القديم"لسعد الدين كليب، و " العربي اإلسالمي

ن لها أثر كبير في الفلسفة اإلسالمية، وتعود في أصلها إلى الفلسفة اليونانية، وقد وجد لها صدى عند نظرية الفيض من بين أهم النظريات التي كا -9

 الذي هو واألول: " كل من الفارابي وابن سينا وإخوان الصفا، ومضمونها عند الفارابي يلخصه قوله متحدثا عن كيفية  فيض الموجودات عن األول

 هي ما على واختياره، اإلنسان بإرادة ال وجودُها الموجودات التي سائر عنه يوجد أن ضرورة لزم له، هو الذي الوجود لألول وجد ومتى وجد، عنه

 وعلى آخر، شيء لوجود وجوده فيض جهة على هو إنما عنه ما يوجد ووجود. معلوم بالبرهان وبعضه بالحس مشاهد بعضه الذي الوجود من عليه

 كما لوجود األول، غاية أنه على وال الوجوه، من يوجه له سببا عنه يوجد ما وجود يكون ال الجهة هذه لىفع. هو عن وجوده فائض غيره وجود أن

 يكون كما ما، كماال يفيدُهُ  ال عنه يوجد الوجود الذي أن يعني .أبوان هما ما جهة من األبوين، لوجود غاية - ابن هو ما جهة من - االبن وجود يكون

 فاعلة تلك تكون حتى الخيرات، من ذلك غير أو لذة أو كرامة غيرنا من لغيرنا نستفيد المال بإعطائنا أنا مثل منا، تكون التي األشياء جل ِ  عن ذلك لنا
خارج  سبب لوجوده فيكون األشياء، سائر يوجد أن وجوده من الغرض يكون حتى بغيره، يوجد وال غيره، وجوده ألجل ليس فاألول .ما كماال فيه

 أو بماله يجود من ينال كما من الكمال، عليه هو عما خارجا ذلك قبل له يكن لم كماال ينال الوجود سواه ما بإعطائه أيضا وال أوال، يكون فال عنه،

 يسقط ألنه األول، في تكون أن محال كلها األشياء فهذه الخيرات؛ ذلك من غير شيئا أو رئاسة أو كرامة أو لذة ذلك من يبذل بما فيستفيد آخر، شيء

 به الذي وجوده فلذلك .غيره عنه يوجد أن ويتبعه ووجوده جوهره ويلحق ذاته؛ ألجل وجوده بل وسببا لوجوده، منه أقدم غيره ويجعل وتقدمه، أوليته

 إلى ينقسم وليس .غيره عنه وجوده يحصل به الذي وجوده بعينه هو ذاته، في تجوهره به الذي ووجوده جوهره، في هو غيره إلى فاض الوجود

 صناعة وهو باْلخر، ونكتب النطق، وهو نتجوهر بأحدهما، شيئين لنا أن كما عنه، آخر شيء حصول وباْلخر ذاته تجوهر بأحدهما يكون شيئين،

 .آخر شيء عنه يحصل وبه بعينه تجوهره يكون به واحد، وجوهر واحدة ذات هو بل الكتابة،

 يكن لم حاال يستفيد بها وال حركة فيه، يكون عرض وال فيه، يكون ذاته غير شيء ىإل آخر شيء وجود وجوده عن يفيض أن في يحتاج أيضا وال

 تسخن أن في الشمس، تحتاج وكما الماء، يتبخر بها إلى حرارة بخار، الماء وعن عنها يكون أن في النار، تحتاج ما مثل ذاته، عن خارجة آلة وال له،

 كما أو لدينا، فيما حرارة بالحركة استفادها التي وبالحال عنها فيحصل الحال، من يكن لها لم ما بالحركة لها ليحصل هي تتحرك أن إلى لدينا ما

من  أكمل بجوهره الذي وجوده وال وجوده، وليس .وانشقاق وانقطاع انفصال الخشب في عنه يحصل حتى وإلى المنشار الفأس إلى النجار يحتاج
 خارج من وال نفسه من ال غيره، وجود عنه يفيض أن من عائق له يكون أن أيضا يمكن وال .دةواح ذات جميعا هما بل وجود غيره، عنه يفيض الذي

لبنان،  -آراء أهل المدينة الفاضلة، أبو نصر الفارابي، قدم له وعلق عليه ألبير نصري نادر، دار المشرق، المطبعة الكاثوليكية، بيروت". أصال

 . 6 -   : م، ص 36 ، 1: الطبعة
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كان األول وجوده أفضل وجود فجماله إذن فائق لكل ذي جمال، وكذلك زينته وبهاؤه، ثم هذه  الخير، وإذا

 .  "كلها هلل في جوهره وذاته وذلك في نفسه وبما يعقل من ذاته

إن الفارابي هنا يربط بين الجمال والكمال، وهذا يعني أن الجمال شيء ذاتي مرتبط بالوجود األفضل      

غير أن الجمال بالنسبة  ،ل الذاتي المطلق الذي بلغ الكمالا يمكن الحديث عن الجماللذات اإللهية، وهن

ويقصد  ،هره وإنما هللا هو من أفاضه عليهللكائنات األخرى شيء موضوعي ونسبي ألنه ليس نابعا من جو

 .الفارابي بذلك أن هللا وحده هو من يملك الجمال الذاتي

لها تفيض عن هللا عز وجل، فتأخذ تبعا لذلك شيئا من جماله وكماله، إن الفارابي يرى بأن األشياء ك     

األرض، وأكمل الموجودات على األرض هو اإلنسان الذي يمثل حلقة الوصل بين عالم السماء وعالم 

، ل من خالل سعيه المتالك المعرفةوهذا اإلنسان يحقق كماله ووجوده األفض ،بسبب امتالكه لملكة العقل

 .الوجود والعقل هما أساس الجمال اإلنساني وهذا يعني أن

ويربط الفارابي تحقق جمال اإلنسان وكماله بمجتمعه، حيث يرى أنهما ال يتحققان خارج المجتمع، بل      

ينال الكمال الذي ألجله جعلت الفطرة الطبيعية " :، فال يمكن له بحسب الفارابي أنفي إطاره ومن خالله

وهذا التعاون يشمل المستوى األفقي حيث التعاون بين أفراد  ،1"متعاونينإال باجتماع جماعة كثيرة 

المجتمع الواحد، كما يشمل المستوى العمودي الذي يقصد به تكامل البشرية كلها عندما تستفيد األمم 

 .الالحقة من األمم السابقة في علومها ومعارفها وخبراتها

قدم الحضاري، لكنه كان في المقابل عصرا مليئا بالفساد عايش الفارابي عصرا تحقق فيه قدر من الت     

ة لتصحيح أن الفن يمكن أن يكون أداة مهم" المعلم الثاني "وقد رأى... اعي والطغيان السياسياالجتم

لجمالية بالتعليم وهو لذلك ربط القيمة الجمالية بالقيمة األخالقية، والمتعة ا ،انحراف الواقع واعوجاجه

فكان يرى أن الخير والجمال مترابطان، وأن الفعل الذي يهدف إلى الخير ال يكون إال  ،والسلوك القويم

وبذلك لم يخرج الفارابي عن أفالطون وأرسطو  ؛دف إلى الشر فال يكون إال قبيحاجميال، أما الفعل الذي يه

أساس رؤيته على في اعتبار المحاكاة أساسا لإلبداع الفني، غير أنه حركها ضمن اإلطار اإلسالمي و

غير أن هذا  ،واقعوالمحاكاة هي التصوير الفني للموضوعات التي تجد لها أساسا في ال، الفلسفية الخاصة

في  اوتحدث تأثير ،هو، بل تتميز باإلبداع والتجديد التصوير ليس عملية آلية يتم من خاللها نسخ الواقع كما

 . نفسية المتلقي

                                                             

 
 .1 : المدينة الفاضلة، أبو نصر الفارابي، ص آراء أهل - 

 : آراء أهل المدينة الفاضلة، أبو نصر الفارابي، ص -1
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عة، لنظرية الجمالية للفارابي، فكما يربط بين الجمال واللذة والمنفويحضر مفهوم التخييل بقوة في ا     

وهنا يلعب التخييل دورا كبيرا في تصوير جمال أعمال الخير وقبح أعمال  ،يربط أيضا بين الجمال والخير

 .السوء، من أجل دفع الناس إلى اإلقبال على كل ما هو خير واالبتعاد عن كل ما هو شر

 :1يالجمال عند الغزال  - 

الغزالي واحدا من أهم المنظرين للفكر الجمالي العربي، وواحدا من العلماء الموسوعيين الذين  د  يع     

مع الحرص على إخضاع كل العلوم الدنيوية من فلسفة ومنطق  ه،وا في بناء الفكر العربي وتجديدمأسه

نظري من فلسفة الجمال عند للضوابط الدينية الشرعية، ففي كتاباته يتمثل بوضوح الجانب ال غيرهاو

 .1العرب

 "أضاف إليها القلب أوها أدوات لإلدراك، بل وصفإدراك الجمال على الحواس ب إن الغزالي لم يقصر     

فالبصيرة الباطنة  ":تعبيره، وجعلها أقوى من البصر الظاهر، وفي هذا الصدد يقول وفق" البصيرة الباطنة

ا من العينوالقلب أشد  ،أقوى من البصر الظاهر وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال  ،إدراكا

فتكون ال محالة لذة القلب بما يدركه من األمور الشريفة اإللهية التي تجل عن  ،الصور الظاهرة لألبصار

 .9"أن تدركها الحواس أتم وأبلغ

حياء علوم الدين ويواصل الغزالي توضيح هذا الموقف وشرحه حيث عقد فصال خاصا في كتاب إ     

إن الحسن ليس مقصوراا على مدركات البصر وال على " :نى الحسن والجمال، ومما جاء فيهلبيان مع

 ،وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن ،هذا خط حسن :فإنا نقول ،تناسب الخلقة وامتزاج البياض بالحمرة

ر األشياء إن لم يكن فأي معنى لحسن الصوت والخط وسائ ،وهذا إناء حسن ،بل نقول هذا ثوب حسن

واألذن تستلذ استماع النغمات  ،ومعلوم أن العين تستلذ بالنظر إلى الخط الحسن ،الحسن إال في الصورة

كل شيء فجماله : ونقول ،...ات إال وهو منقسم إلى حسن وقبيحوما من شيء من المدرك ،الحسنة الطيبة

ان جميع كماالته الممكنة حاضرة فهو في غاية فإذا ك ،الممكن له ،وحسنه في أن يحضر كماله الالئق به

فالفرس الحسن هو الذي جمع  ،وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر ،الجمال

فاعلم أن الحسن  ...،وتيسر كر وفر عليه ،وحسن عدو ،ولون ،وشكل ،من هيئة ،كل ما يليق بالفرس

وهذه  ،وهذه سيرة حسنة ،وهذا علم حسن ،هذا خلق حسن: إذ يقال ،والجمال موجود في غير المحسوسات

 ،وإنما األخالق الجميلة يراد بها العلم والعقل والعفة والشجاعة والتقوى والكرم والمروءة ،أخالق جميلة

                                                             

 
حامد لم يهتم الباحثون والدارسون لقضايا علم الجمال في الثقافة العربية اإلسالمية، بمواقف علم من أعالم المسلمين، كاهتمامهم بموقف أبي  - 

لعز "  األسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة: " النوع من ذكر له، ومن أهم هذه الدراسات نذكر الغزالي، فلم تخل دراسة من هذا

فلسفة الجمال ونشأة الفنون " لرياض عوض، و" مقدمات في فلسفة الفن"لهديل بسام زكارنة، و" المدخل في علم الجمال" الدين إسماعيل، و
 .لسيد صديق عبد الفتاح" الجمال كما يراه الفالسفة واألدباء" لمحمد علي أبو ريان، و" الجميلة

 .1  : األسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة، عز الدين إسماعيل، ص: راجع في ذلك -1
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 ،وشيء من هذه الصفات ال يدرك بالحواس الخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة ،وسائر خالل الخير

وآية ذلك وأن  ،عند من عرف صفاته ،والموصوف بها محبوب بالطبع ،يلة محبوبةوكل هذه الخالل الجم

رضي هللا  -وعلى حب الصحابة -صلوات هللا عليهم -األمر كذلك أن الطباع مجبولة على حب األنبياء

ألن كل جمال وحسن فهو محبوب والصورة ظاهرة وباطنة والحسن  ...،مع أنهم لم يشاهدوا -تعالى عنهم

فمن حرم  ،يشملهما وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر والصور الباطنة بالبصيرة الباطنة والجمال

ومن كانت الباطنة أغلب عليه من  ،البصيرة الباطنة ال يدركها وال يلتذ بها وال يحبها وال يميل إليها

من يحب نقشاا  فشتان بين ،الحواس الظاهرة كان حبه للمعاني الباطنة أكثر من حبه للمعاني الظاهرة

ا من األنبياء لجمال صورته الباطنة ،مصوراا على الحائط لجمال صورته الظاهرة  . "وبين من يحب نبيا

المالحظ من خالل هذا الفصل أن الغزالي قسم الجمال إلى ظاهر وباطن، وجعل الجمال الظاهر من      

ت بصرية أم سمعية أم غير ذلك، شأن الحواس، ويتعلق بتناسق الصور الخارجية وانسجامها سواء كان

والجمال الباطن من شأن البصيرة، وهو جمال معنوي يتصل بالصفات الباطنية وأداة إدراكه هي القلب، 

 . 1وربط بين الجانب األخالقي والجمال المدرك بالبصيرة واعتبره أحسن من المدرك بالحواس

بوب عند مدرك ذلك الجمال، وهللا تعالى واعلم أن كل جمال مح ":وقال في موضع آخر من الكتاب     

وإن كان  ،جميل يحب الجمال، ولكن الجمال إن كان بتناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك بحاسة البصر

الجمال بالجالل والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات واألخالق وإرادة الخيرات لكافة الخلق وإفاضتها 

فال خير وال جمال وال محبوب  ...،الباطنة أدرك بحاسة القلبلصفات عليهم على الدوام إلى غير ذلك من ا

وغرفة من بحر جوده، بل كل حسن  ،وأثر من آثار كرمه ،-عز وجل -ي العالم إال وهو حسنة من حسناتهف

ومن  ،العالم إلى منقرضه أر واألسماع وسائر الحواس من مبتدوجمال في العالم أدرك بالعقول واألبصا

فأما هذا الجمال فال  ...، ائن قدرته ولمعة من أنوار حضرتهفهو ذرة من خز ،نتهى الثرىذروة الثريا إلى م

 .9"يتصور له ثان ال في اإلمكان وال في الوجود

يتضح من خالل ما سلف أن موقف الغزالي من الجمال يتمثل في ربطه سائر أنواع الجمال بالجمال      

انت تدرك بالحس أم بالقلب والعقل، وهذا الموقف يذكرنا ره سواء أكاها أثرا من آثيرا، حيث 1اإللهي

فالغزالي ذو  ،، مع اختالف مرجعياتهما ومنطلقاتهما بتصور أفالطون وفلسفته المثالية في فهم الجمال

وأفالطون ذو مرجعية فلسفية ميتافيزيقية، ويتضح هذا الموقف بجالء حينما  ،مرجعية دينية إسالمية

والجميل المطلق هو " :الجمال اإللهي المطلق حيث يقول خاص من الجمال وهويتحدث الغزالي عن نوع 
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القادر الذي  ،الغني الذي ال حاجة له ،الصمد الذي ال منازع له ،الفرد الذي ال ضد له ،الواحد الذي ال ند له

ٍة العالم الذي اَل يَْعُزُب عَ  ،وال معقب لقضائه ،ال راد لحكمه ،ويحكم ما يريد ،يفعل ما يشاء ْن ِعْلِمِه ِمثْقَاُل ذَرَّ

وال ينفلت من سطوته  ،القاهر الذي ال يخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ،فِي السموات واألرض

الضروري الوجود الذي  ،األبدي الذي ال آخر لبقائه ،األزلي الذي ال أول لوجوده ،وبطشه رقاب القياصرة

جبار السموات  ،ويقوم كل موجود به ،ي يقوم بنفسهالقيوم الذ ،ال يحوم إمكان العدم حول حضرته

ذو  ،والمتوحد بالملك والملكوت ،فرد بالعزة والجبروتتالم ،خالق الجماد والحيوان والنبات ،واألرض

وتخرس في  ،الذي تتحير في معرفة جالله العقول ،الفضل والجالل والبهاء والجمال والقدرة والكمال

ومنتهى نبوة األنبياء اإلقرار  ،ة العارفين االعتراف بالعجز عن معرفتهالذي كمال معرف ،وصفه األلسنة

ال أحصي ثناء عليك أنت  -صلوات هللا عليه وعليهم أجمعين -كما قال سيد األنبياء ،بالقصور عن وصفه

 . "كما أثنيت على نفسك

 علم الجمال بين ال صورين الغربي والعربي : ثانيا

 :علم الجمال عند الغرب -1

ن أول ما يتبادر إلى الذهن ونحن على أعتاب التعريف بعلم الجمال، هو سؤال النشأة، حيث اختلف إ     

الدارسون في تحديد المرحلة الزمنية التي نشأ فيها هذا العلم، ولعل السبب األول في هذا االختالف؛ هو 

ورافقه على شكل إحساس ، ُوجد مع اإلنسان شيئا فطريا د  ، الذي يع"الجمال "علم بموضوعارتباط هذا ال

 .  منذ بدائيته وسطحية أفكاره، إلى يومنا هذا... وتذوق وإبداع

لقد أبدع اإلنسان اْلثار الجميلة واحتفى بها منذ العصر الحجري، قبل أن يُفلسف موضوعها ويَعرَضها      

ر اليوناني مع على النظر العقلي، فأنتج بذلك فلسفة منكبة على دراسة الجمال؛ عرفت أوجها في العص

أفالطون وأرسطو، وعندما اصطنع مجموعة من المناهج التجريبية لدراسة هذا الموضوع، وسعى إلى 

علم  "عشر، أنتج بذلك ما اصطلح عليه بـجعل الدراسة الجمالية دراسة معيارية علمية في القرن الثامن 

 "ية األخرى، مع الفيلسوف األلماني، الذي ظهر أول مرة كعلم مستقل عن باقي العلوم الفلسف"الجمال

، فهو قديم بالنظر إليه 1، وهكذا يمكن القول إن علم الجمال قديم وحديث في اْلن نفسه"ألكسندر بومجارتن

كن أن نميز بين ثالث مراحل وعليه يم ،ه علما معياريا مستقالوصفر وممارسات جمالية، وحديث بكأفكا

 .نسان والجمالعرفتها العالقة بين اإل

 ي، يقول عرف خاللها اإلنسان الجمال، وأحس به، وجسده على شكل إبداع عفو :المرحلة األولى

إن اإلنسان الحجري عرف الجمال وأحس به، وسجله في الرسومات  ":مجاهد عبد المنعم مجاهد
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كما أشار  ، "واللوحات الجدارية في الكهوف التي تكشف عن جماعات نمطية ذات مشاعر جمالية

ذه اإلبداعات واإلنتاجات الجمالية ورغم قدمها، كانت مبنية على أسلوب فني ومعرفة جمالية، إلى أن ه

حيث يرى أن الصور التي رسمت في العصر الحجري القديم، شاهدة على أن هذه األعمال لم يقم بها 

نه، هواة، وإنما قام بها مختصون مدربون، قضوا وقتا غير قصير من حياتهم، يتقنون فنهم ويمارسو

وهذا ما حاَولَْت إثباته عدد من الدراسات والكتابات في مجال  ،1وكانوا طبقة من المحترفين

األنتربولوجيا وفي علم اْلثار، حيث عملت على تحليل اإلبداعات الفنية التي خلفها اإلنسان القديم 

 "الكتابات نذكر كتاب ومن هذه ،اقع األثريةوالتي عُثر عليها أثناء التنقيب والبحث في الحفريات والمو

 .ألرنولد هاوزر 9"الفن والمجتمع عبر التاريخ

 زمن  الفلسفة اليونانية، والمقصود بهاوهي المرحلة التي توصف بالفترة الذهبية في  :المرحلة الثانية

سقراط وأفالطون وأرسطو، والتي شهدت اهتماما كبيرا من قبل هؤالء الفالسفة بموضوع الجمال، 

 .متميزا من مباحثهم الفلسفيةوجعلوه مبحثا 

ث يرى أن حي" الغاية "ل من منظوره الفلسفي المعتمد علىتعامل مع الجما( م.ق933-1 1)فسقراط     

أن كل نشاط  ىركان يوهو ألجل ذلك  ،وأسمى الغايات هي الخير المطلق ،كل شيء وجد لتحقيق غاية

جمال ال ينبغي أن تطلق على أي موضوع إال إذا وصفة ال ،ة منهفني ال قيمة له بعيدا عن الغاية المرجو

 . كان نافعا أو مفيدا

أن  ىركان يفبنى رؤيته الجمالية على أساس فلسفته المثالية، حيث ( م.ق 91- 11)أما أفالطون     

 . هناك عالما مثاليا خاصا بالقيم الجمالية التي ينبغي للفنان محاكاتها في إنتاجه للفن الجميل

منه إلى مثالية أستاذه  من الجمال، فقد كان أقرب إلى الواقعية( م.ق911-1 9)ف أرسطوموقأما      

فإذا كان أفالطون مثاليا في رؤيته الجمالية كما في رؤاه الفلسفية األخرى، فإن تلميذه أرسطو  أفالطون،

ون لغة حيث كانت لغة أفالط: األول لغوي: كان له موقف آخر يختلف عن موقف أستاذه على مستويين

شاعرية أنيقة وجميلة وعذبة، بينما جاءت لغة أرسطو منطقية وجافة قائمة على التحليل العلمي واالستقراء 

يتعلق بطبيعة الفنون ونشأتها حيث كان أفالطون يرى أن الفن الجميل هو هبة من : والثاني فلسفي ،الواقعي

 . اناإلله لإلنسان، بينما كان أرسطو يرى أن الفن من خلق اإلنس

 وهي مرحلة النشأة الحقيقية لعلم الجمال، الذي استفاد من الجهود والتراكمات المعرفية : المرحلة الثالثة

وتُْرِجُع جل األبحاث  ،ومنهجية لدراسة الظاهرة الجماليةواالرهاصات التي سبقت إنتاج معرفة علمية 
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تأمالت في  "، وذلك في كتابه والدراسات الفضل في بروز هذا العلم للفيلسوف األلماني بومجارتن

الجمال، وكان أول من ، والذي وضع فيه األساس النظري لعلم (م 9  )الصادر سنة " الشعر

فقبله لم تكن هناك أية إشارة صريحة  ،اللة على علم الجمال وفلسفة الفنللد" ستطيقاإ "استخدم كلمة

و مفكر قبله أشار فعال وصراحة إلى وجود علم خاص مستقل بالجمال، ولم يكن هناك أي فيلسوف أ

، وجاء في 1إلى وجود مستقل لهذا العلم، رغم كثرة اْلراء المتنوعة التي حاوت تفسير ظاهرة الجمال

 :نظريته هذه بأن المعرفة الكاملة تتخذ ثالثة مظاهر

 (.الحق )تهتم بمستوى الحقيقة( العقل )المعرفة الواضحة 

 (.الخير )تهتم بمستوى( غبةة والرالعزيم )المعرفة في صفة التمني 

 9(الجمال )تهتم بمستوى( المعرفة الشعورية )المعرفة في األفكار الغامضة. 

كان بومجارتن  ":ية الكاملة التي حددها بومجارتنتقول أميرة حلمي مطر شارحة هذه المظاهر المعرف     

ة التي تدور حول الكمال، وأنها منطق المعرفة الحسية الغامض ،قد عرف اإلستطيقا بأنها علم مستقل

فالكمال إذا أصبح موضوعا لمعرفة متميزة اتصف بالحق، أما إذا طبق على السلوك فإنه يعرف بالخير، 

   .1"أما إذا كان موضوعا لشعورنا وإحساساتنا فإنه يصير جماال

فالسفة ولم يقف علم الجمال عند الحدود التي رسمها له بومجارتن، بل عرف تطورات كثيرة مع      

حتى ...  ،وكروتشه ،وبرجسون ،وشوبنهاور ،وهيجل ،القرنين التاسع عشر والعشرين، من أمثال كانط

ى تخصصا أصبح علما قائم الذات، وانتشر في كل أنحاء العالم، بما فيه العالم العربي اإلسالمي، وأضح

" الروس "ما تعريف معجوقدمت المعاجم الغربية له تعريفات مختلفة منه ،يدرس في كبريات الجامعات

الجمالية هي العلم الذي يبحث في الجمال عامة، وفي اإلحساس الذي يتولد في نفوسنا من  ":الذي جاء فيه

 ،  "علم الجمال هو، من الفلسفة، القسم الذي يستهدف دراسة الجمال":وفي موسوعة الروس، "جرائه

م التقويمي، الذي ينطبق على التفريق بين علم موضوعه الحك ":يعرفه معجم الالند الفلسفي بأنه كما

الجميل والبشع، وهي مفردة مْستلَّة من اليونانية، بمعنى إحساس وشعور، ومبتكرة عند بومجارتن، عنوانا 

                                                             

 
 ألول الكلمة هذه ابتكرت عشر عندما الثامن القرن من بدءا نتتبعه أن فيمكن اليوم، نعرفه كما الجمال الحديث علم أما: "...يقول شاكر عبد الحميد - 

 .  : ي، شاكر عبد الحميد، صالتفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفن" بومجارتن الفيلسوف خالل من مرة

 .9 1: ، ص331 ،  :مقدمات في فلسفة الفن، رياض عوض، جروس برس، طرابلس، لبنان، ط -1

 .91-13: المدخل إلى فلسفة الجمال محاور نقدية وتحليلية وتأصيلية، مصطفى عبده، ص -9
 . 1 : فلسفة الجمال أعالمها ومذاهبها، أميرة حلمي مطر، ص -1

، ميشال عاصي، دار العلم "مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ:" ، نقال عن الترجمة الواردة في كتاب   : ، ص1: روس، جموسوعة ال - 

 .1 :، ص1 3 ، يناير  : للماليين، بيروت، ط
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وفي نقد ملكة الحكم، طبق كانط هذه  ،ر موضوعه حول تحليل الذوق وتكونهالذي يدو Aestheticaلكتابه 

 .   "متعلق بالجمال، وهذا االستعمال ظل ثابتا منذ ذلك الحينالكلمة على الحكم التقويمي، ال

 علم" وقد تتبع شاكر عبد الحميد جل التعريفات التي قدمت لهذا العلم منذ نشأته، فهو يرى أن مصطلح     

، و (باللغة اإلنجليزية ) Aesthetics، و (باللغة الفرنسية ) Esthéthique" الجماليات "أو "الجمال

Aesthetik( باللغة األلمانية)و ،Estetica( باللغة اإلسبانية)اإلغريقية  الكلمة من ، اشتق 

Aisthanesthai كلمة  من وأيضا اإلدراك، فعل إلى تشير والتي aistheta القابلة األشياء تعني التي 

ف  ردأكسفو قاموس فإن ومن هذا المنطلق ،أو المعنوية غير المادية األشياء في مقابل وذلك لإلدراك، يعر 

 د  ويع لهذه المعرفة، خاصية مميزة يحدد ال تعريف وهو، "الحواس من المعرفة المستمدة ":بأنها الجماليات

 العلم المتعلق "هو الجمال علم إن قال فقد ،أيضا هذا التعريف من قريبا األلماني كانط الفيلسوف تعريف

 في القرن ألنه وذلك ، كبيرة بدرجة عاما التعريف هذا د  ويع ،"الحسي الخاصة باإلدراك بالشروط

 على هذه الحساسية تعريف خالل وذلك من بالحساسية، االهتمام بالحاسة إلى االهتمام تحول العشرين

ف القاموس كما، "الفن في لالنفعال الواضح التجسيد ":أنها  " على أنه الفرع هذا الجديد اإلنجليزي عرَّ

علم  "أن على عام بشكل الباحثون ويتفق ،"والفن الطبيعة في يلالجم إدراك أو التذوق، نظرية أو فلسفة

 أيضا ويهتم الجمال والقبح، إدراك بدراسة ويتعلق الفلسفة، من فرعا هوصفب البداية في نشأ" الجمال

 توجد أم ندركها، التي األشياء في موضوعيا الجمالية موجودة الخصائص كانت إذا ما استكشاف بمحاولة

 .باإلدراك لشخص القائما عقل في ذاتيا

 الحكم المتعلق ومع الجمال مع طبيعة يتعامل الفلسفة من فرع "أنه على كذلك الجمال علم يعرف وقد     

 ،"وتفسيرها والخبرة الجمالية الفنية الظواهر وصف مع يتعامل الذي اللمجا "أنه على أو، "أيضا بالجمال

 .وبستر في قاموس جاء كما

 دراسة "إلى التقليدي الذي كان يشير من معناه» الجمال علم« أو، » تالجماليا« حلقد انتقل مصطل     

 التجربة بكثير؛ كطبيعة ذلك من أكثر ينطوي على حديث ، إلى استعمال"والطبيعة الفن في الجمال

 وما عا، م كليهما أو التذوق أو اإلبداع عملية الفن، التي تعني التعبير الفني، وسيكولوجية الجمالية، وأنماط

 .1...من الموضوعات شابه ذلك

 :علم الجمال عند العرب  -2

، وأنهم صرحوا في الكثير من كالمهم، بألفاظ "الجمال "ي أن العرب القدامى قد عرفوا لفظال مرية ف     

مختلفة، تدل على تذوقهم له، وخاصة عندما يعبرون عن مواقفهم ونقدهم للشعر؛ الذي يهز النفوس ويثير 

                                                             

 
،  111، 1باريس، ط -روتموسوعة الالند الفلسفية، أندريه الالند، تعريب خليل أحمد خليل، إشراف أحمد عويدات، منشورات عويدات، بي - 

 . 96: ص( A-G)المجلد األول 

 .بتصرف 3 -  : التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، لشاكر عبد الحميد، ص -1
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 "و ،"الطالوة "و ،"الحالوة "في نعت هذا الشعر بـ ، فنراهم ال يترددون...ويخاطب العقولالمشاعر 

وكلها ألفاظ لها من الداللة على ...  ،"اللطف "و ،"الرقة "و ،"العذوبة "و ،"المالحة "و ،"الحسن

عول عليه في والم ":شيء الكثير، حتى قال ابن األثيراإلحساس بالجمال، والتعبير عن تجربة جمالية، ال

وهكذا  ، "تأليف الكالم من المنثور، والمنظوم إنما هو حسنه وطالوته، فإذا ذهب ذلك عنه فليس بشيء

يتبين أن العرب لم يتحرجوا؛ ال في الجاهلية وال في اإلسالم، من التعبير عن مواقفهم الجمالية، ومن 

كان ديوانهم وسجل تاريخهم، ولم ينشغلوا التصريح بتذوقهم لهذا الكالم البديع، الذي عُد من مفاخرهم، و

 . بشيء أكثر من انشغالهم به

ولنا أن نتساءل، بعد هذه اإلشارة إلى المكانة التي حظي بها مفهوم الجمال ومرادفاته في الثقافة      

ة متكاملة، العربية اإلسالمية، عن حقيقة وجود علم للجمال لدى العرب، وهل تبلورت لديهم نظرية جمالي

كما كان الشأن عند الغرب؟ أم أن العرب مارسوا نقد الشعر، واألدب عموما،  ؤطرها خلفية فلسفية،ت

وتحدثوا عن مقوماته الجمالية دون إنتاج معرفة علمية؛ ترصد وتفهم وتحلل الظاهرة الجمالية وفق قواعد 

 ومعايير مضبوطة؟  

األول : التساؤل، وانقسمت اْلراء إلى مذهبينلقد حاولت الكثير من الدراسات تقديم إجابات عن هذا      

 . أثبت وجود نظرية جمالية عربية، في حين نفى الثاني وجودها

 :المثب ون لوجود علم جمال عربي - أ

علم  "ى العرب، ترقى إلى درجة وصفها بـيصر عدد من الدارسين على وجود معرفة جمالية لد     

با أبدعوا هذه النظرية، وصاغوها في مؤلفاتهم، كما أبدعوا ، وعلى أن فالسفة ونقادا ومفكرين عر"الجمال

نظريات أخرى، من قبيل نظرية النظم عند الجرجاني وغيرها، ومن أبرز هؤالء الذين قام هذا الموقف 

 ،والفارابي ،على تتبع ما جاء في مصنفاتهم، ورصد جهودهم في بناء علم الجمال العربي؛ نذكر الجاحظ

وابن  ،وابن حزم ،وأبو هالل العسكري ،وابن قتيبة ،وقدامة ابن جعفر ،اهر الجرجانيوعبد الق ،وابن سينا

 :1ي بعض أصحاب هذا الموقفأتوفيما ي...  ،األثير

 البيان  "ب نظرية للجمال صاغها في مؤلفاتهالذي ذهب إلى أن الجاحظ صاح: علي أبو ملحم

وإذا كان  ":الظاهرة الجمالية، حيث يقول ليلبعض الرسائل، وطبقها في تحو ،"الحيوان "و ،"والتبيين

الفالسفة العرب قد أهملوا هذا الموضوع، فقد سد الجاحظ إلى حد كبير، الثغرة، وتالفى اإلهمال، 

                                                             

 
اني، الجزري، أبو نصر هللا بن دمحم بن دمحم بن عبد الكريم الشيب: وهو( هـ 69: ت ) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن األثير - 

أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، دار نهضة مصر : وزير، من العلماء الكتاب المترسلين، تحقيق: الفتح، ضياء الدين، المعروف بابن األثير الكاتب

 .61: ، ص1: للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة، ج
صالح أحمد الشامي في كتابيه : الة، وممن أثبت كذلك وجود علم جمال عربي إسالميأؤكد هنا على أنني أذكر نماذج فقط للمثبتين مخافة اإلط -1

جماليات الشعر العربي دراسة في : "، وهالل جهاد في كتابه"ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في اإلسالم"و" الظاهرة الجمالية في اإلسالم"

 ... وغيرهم" فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة: " و ريان في كتابه، ودمحم علي أب"فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي
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وصاغ نظرية جمالية طبقها على الخطابة والشعر، وربما ساعده على ذلك موهبته الفنية، إذ هو أديب 

 . "وفيلسوف

 ذجا آخر من النماذج العربية التي يستند عليها المثبتون لتأكيد وجود علم والذي قدم نمو: عفيف البهنسي

جمال عربي، والمقصود هنا هو أبو حيان التوحيدي، الذي يرى فيه البهنسي صاحب فلسفة في الفن 

إن العودة إلى ما كتبه الفارابي واألصفهاني  ":علماء الجمال في الغرب، إذ يقولتضاهي ما قدمه 

فكر العربي وحيدي تقدم لنا مادة غنية لبناء مقدمة لعلم جمال عربي ذي جذور بعيدة في الوالجاحظ والت

ولقد  ...،لنقاد في تاريخ األدب العربيولقد اخترنا أبا حيان التوحيدي ألنه واحد من أعظم ا، اإلسالمي

أو مؤانسات، أردنا هنا أن نقتطف فقرات من فلسفة الفن من خالل ما أبدعه من مقابسات أو مناظرات 

وهي نصوص أدبية لها قيمتها الفنية بذاتها، ولقد درست على أنها مجرد نصوص رائعة، ولم يفطن 

، وهو إهمال يشمل غيره من المفكرين العرب (اإلستطيقا )دارسوا أبي حيان إلى فكرة الجمال

ند التوحيدي، هو إن ما نطرحه في هذا الكتاب من فلسفة الفن ع ،المسلمين ممن تحدث في فلسفة الفنو

فنون مثال على الفكر الجمالي المبثوث في التراث العربي اإلسالمي، وهي فلسفة متكاملة استوعبت ال

وسنرى أن ما قدمه علم الجمال في الغرب كان قد قاله أبو حيان  ،العربية من شعر وموسيقى وخط

ي حيان على أنها الفلسفة التي وهكذا تقوم فلسفة الفن عند أب ،يره من المفكرين ولكن بأسلوب آخروغ

 .1"تقابل، إلى حد بعيد، علم الجمال الغربي بجميع مسائله ومواقفه

 والذي سعى إلى البحث عن منطلقات لعلم جمال عربي، عبر تقصي : عبد الفتاح رواس قلعه جي

 مجموعة من اْلراء، لدى عدد من الفالسفة والمفكرين العرب، ليثبت وجود فكر جمالي عربي عمر

ال يمكن الحديث عن منطلقات لنقد عربي ما لم يتم استقراء  ":ال، وليس وليد اللحظة، حيث يقولطوي

دت أربعة عشر قرنا، شامل وعميق للجماليات العربية اإلسالمية التي حملت بها حضارة رائعة امت

ج الفكر الجديد أن إلى إبداعات متميزة في الفنون واْلداب، وكان من نتائ تهتن، وا"اقرأ "ابتدأت بكلمة

 ،السلوك واالجتماع والسياسة والفنوضع الناس أمام وعي جمالي ظهرت تجلياته في الفكر واللغة و

وقد ، 9"ومع احتكاك الدين بالفلسفة والعلوم وثقافات الشعوب ظهرت تنويعات في هذا الوعي الجمالي

 :فكرين العرب، من بينهماستعرض قلعه جي بعض هذه التنويعات عبر ذكر مواقف مجموعة من الم

 فقد تحدث ابن سينا عن إدراك الجمال األعلى بخالص النفس من أسرها المادي  ":في قوله: ابن سينا

 ".وعودتها إلى المحل األرفع

                                                             

 
 .   : المناحي الفلسفية عند الجاحظ، علي أبو ملحم، ص - 

 .  -1 : ، ص333 الفكر الجمالي عند التوحيدي، عفيف البهنسي، المجلس األعلى للثقافة،  -1

 .1 -9 : ، ص 33 ،  :جي، دار قتيبة، ط مدخل إلى علم الجمال اإلسالمي، عبد الفتاح رواس قلعه -9
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 كما تحدث ابن القيم الجوزية عن جمال الظاهر والباطن ورأى أن الجمال الباطن  ":في قوله: ابن القيم

 ".ال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعةهو المحبوب لذاته، وهو جم

 ه كان من أوائل 1 1أبو حيان التوحيدي المتوفى في شيراز عام  ":في قوله: أبو حيان التوحيدي

 ".المتكلمين في الجماليات اإلسالمية، والذين جمعوا بين الفلسفة والتصوف والكالم

 وهو غير مادي وأرقى (لقوة العاقلة المفكرةا )أبو نصر الفارابي يرى أن الفكر ":في قوله: الفارابي ،

وعن إدراك الجمال تصدر السعادة، وبفضل  ...،لى الخير والشرقوة من النفس، هو الذي يحكم ع

 ".الفلسفة ندرك الجميل

 في حين أن الكندي يعيد المعرفة وإدراك الجميل إلى اإللهام اإللهي ":في قوله: الكندي".... 

 دمحم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي في كتابه طوق الحمامة عالج  أبو ":في قوله: ابن حزم

 ".مسألة الجمال من جانب الحب

إن دراسة هذه األطروحات في الجماليات العربية اإلسالمية  ":قلعة جي ذكره لهذه اْلراء بقولهويختتم      

 .  "رة حتميةكمنطلقات أساسية للنقد الجمالي والعبور إلى علم جمال إسالمي ضرو

 :المنكرون لوجود علم جمال عربي  - ب

ينطلق أصحاب هذا الموقف من مسلمة ترى أن الفكرين الغربي والعربي بينهما بون شاسع، وأن كل      

تكون له، بالضرورة، ما أنتجته الحضارتين العربية والغربية، له بالضرورة، منطلقات مختلفة، وعليه فس

أحد فروع الفلسفة وأصغر أبنائها، وأن مجال اشتغاله هو  علم الجمالأن  رونكما أنهم ي ،نتائج مختلفة

بينما العرب كان مجال  ،لدراسة جماليات الفنون، بشكل عامفلسفة الفن، التي تسعى إلى وضع معايير 

ي اشتغالهم األوحد، والمهيمن على فنونهم، هو الشعر الغنائي، فلم يعرفوا الشعر الملحمي وال الشعر التمثيل

وأن كل ما أنتجه العرب ال يخرج عن ... فضال عن باقي الفنون األخرى من نحت وموسيقى وغيرها

مجال النقد األدبي في بعده اللغوي والبالغي، وأن هذا النقد ال يمكن نعته حتى بالنقد الفني، فكيف يمكن 

 :أذكراعتباره فلسفة للفن وعلما للجمال؟ ومن أبرز المنكرين لوجود علم جمال عربي 

 النظرية الجمالية عند العرب غير متبلورة حتى اْلن، فهي ال يمكن  ":الذي يقول: عز الدين اسماعيل

تمثلها من حيث هي نظرية متكاملة فصل فيها القول أحد الفالسفة العرب وتناولها تناوال مستقال يشعر 

التي يتمثل فيها تطور  باالهتمام أو يشعر بالوعي، وإذا كان تطور النظرية الجمالية هو الصورة

ال عن الوعي الجمالي في األمة فإن تاريخ هذا الوعي لم يتمثل في تاريخ الفكر العربي بوضوح فض

                                                             

 
 .بتصرف 11إلى الصفحة  1 : مدخل إلى علم الجمال اإلسالمي، عبد الفتاح رواس قلعه جي، من الصفحة - 
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نستطيع أن نتصور أن الشاعر العربي القديم كانت في نفسه فكرة  ال... ، أن يصور لنا تطورا ملحوظا

 . "كا بسيطاولكنه يدرك الجمال إدرا ،عن الجمال فضال عن أن تكون نظرية

 والذي نريد أن نؤكد عليه هنا هو أن الكتابات النقدية في تراثنا الفكري ال  ":الذي يقول: سعيد توفيق

وجه خاص علم تنتمي إلى علم الجمال، وال إلى النقد الفني بمعناه الدقيق، وإنما إلى علوم البيان، وب

ي كتابات الرواد األوائل الذين وضعوا ويمكن أن نجد شواهد عديدة على ذلك ف ،البالغة وعلم البديع

 . 1"أسس هذه الكتابات النقدية

 لنقد، وأنها وله موقف طريف من علم الجمال، حيث يرى أن الفلسفة ينبغي أن تبتعد عن ا: أحمد أمين

في حاجة لعلم الجمال، حيث  أفسدته، بل يذهب إلى أكثر من ذلك حينما يقرر بأننا لسناكلما دخلت إليه 

ذلك ألننا نرى  ،نحن نتعمد في هذا المؤلف تجنب الفلسفة والمناقشة الفلسفية والتحليل الفلسفي ":يقول

يه وما دخلت الفلسفة النقد إال وأفسدته وجنت عل ،فة شيء وأن النقد األدبي شيء آخرأن الفلس

أما  وسبب ذلك أن الفلسفة تعنى بمسائل التفكير المجرد الخالص، ...وأضاعت من ميزته الخاصة، 

 نحن: ثم يضيف قائال ،وق ال يعللالنقد األدبي فمسائله التي يهتم بها تقوم على الذوق في أكثرها، والذ

 .9"ال نعتبرها أكثر من تسلية عقلية ال نسخر من نظريات علم الجمال وال نحتقرها، إال أننا

وهري، يكمن في اختالف بعد عرض هذين الموقفين، وإمعان النظر فيهما، تبين لي أن اإلشكال الج     

نمطي التفكير عند الغربيين وعند والعرب، فالفكر الغربي ومنذ الفلسفة اليونانية، وبعدها الفلسفة األلمانية 

ال عن واقعه، وفي كنف على وجه الدقة، كان فكرا تأمليا فلسفيا تجريديا، وأحيانا ميتافيزيقيا مثاليا منفص

أسس على التحليل بينما الفكر العربي  ،ي بعديه الفلسفي واألدبيلغربي، فأسس علم الجمال اهذا الفكر 

، سواء في العلوم الشرعية، كما هاواستنباط التذوق والبحث في النصوص، الستخراج القواعدووالتطبيق 

هو الشأن مع القواعد الفقهية، المستنبطة من القرآن والسنة، أم في علوم اْللة من قواعد نحوية وصرفية 

 . وبالغية، المستنبطة من كالم العرب وفي مقدمته الشعروعروضية 

لذا أرى أن علم الجمال العربي، إن أردنا له وجودا حقيقيا، فينبغي أن نسلك به مسلك علم النحو وعلم      

من منتج ، فكما عمل سيبويه على صياغة القاعدة النحوية منطلقا مما عند العرب ...العروض وعلم البالغة

وعمل الخليل على استنباط القاعدة العروضية من الشعر المحفور في ذاكرة  ،يعرفونه جيدا لغوي وأدبي

وصاغ البالغيون كالجاحظ وعبد القاهر الجرجاني، وبشكل  ،لعرب من شعراء ورواة وعموم الناسا

ع  من خالل ما ،والبديع ،والمعاني ،البيان :البالغة العربية بعلومها الثالثة خاص السكاكي، قواعد تجمَّ

يجب على المشتغلين بعلم الجمال أن يسلكوا الدرب  لهذا ؛فصحاء العرب؛ شعرا ونثرا لديهم من نصوص

                                                             

 
 .13 : األسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة، عز الدين إسماعيل، ص - 

 .16- 1: ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، صتهافت مفهوم علم الجمال اإلسالمي، سعيد توفيق -1

 .6 1: ، ص9:النقد األدبي، أحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط -9
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نتاجاتهم، بل ينبغي تتبع ما أنتجه العرب من إناس شيئا نظريا ومثاليا من خارج أال يفرضوا على الو نفسه،

 .  هذا المنتج وليس من خارجهأدب وفنون، واستخراج قواعد ومعايير جمالية تستمد مشروعيتها من 

وأعتقد أننا إذا لم نسلك هذا السبيل فسنظل، في أحسن األحوال، مقلدين ومحاكين للغرب في دراستهم      

للجمال عبر علم جمال غربي في ثوب عربي، وهذا هو الواقع حقيقة والذي تؤكده غزارة الدراسات 

دراسات ذات األصل العربي، كما تغيب بشكل شبه كلي والمؤلفات المترجمة في هذا المجال، مقارنة مع ال

 . الدراسات التطبيقية في علم الجمال، سواء لدى الغرب أو لدى العرب

ومن خالل ما تقدم يبدو أنه من المجازفة القول بوجود علم جمال عربي، على النحو الذي عرف به      

ل ولم يتذوقوه، كما ال يمكن أن ننفي وجود يمكن القول إن العرب لم يعرفوا الجما عند الغرب، لكن ال

وعبد القاهر  والمرزوقي إرهاصات لدى المفكرين العرب القدامى، من طينة الجاحظ وابن قتيبة

 فنا من الفنونالجرجاني، الذين أشاروا في بعض مؤلفاتهم إلى معايير وأسس جعلتهم يستحسنون 

 .خر، ويرفعون من شأن شعر ويضعون شعرا آويستقبحون آخر

وأود التأكيد هنا إلى أن هذا النفي ليس نابعا من حكم مسبق، درج العديد من الدارسين على إطالقه      

التطور الذي عرفته الحضارة الغربية، وأنه نابع من بيئة  لعربي؛ باعتباره قاصرا على مسايرةعلى الفكر ا

قبل لهم إن لم يلحقوا بالفكر الغربي، بدوية تعاني من محدودية في ثقافتها وفنونها، وأن العرب ال مست

بل هذا الحكم نابع مما أشرت إليه  أفكار نظرية المركزية األوروبية، بذلك أبشع صورة في تبني مجسدين

 .  في بداية حديثي عن اختالف نمطي التفكير العربي والغربي
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 :االستعارة من البويطيقا إلى األنطولوجيا

الثقافة العربية يالحظ قلة االهتمام بتلك العالقة المعقدة إن من يقوم بإطاللة على المنجز االستعاري في      

لقد تعودت الذات العربية على ربط المجاز  ،فكر االستعاري والعقل اإلمبرياليوالمهمة الموجودة بين ال

ذي ال طاليسي ال -بفكر بالغي تقليدي يدور دائما في فلك التعريف األرسطوعموما واالستعارة خصوصا 

و استبدال كلمة بكلمة أخرىأرة سوى نقل يرى في االستعا
 
. 

حينما نقوم بتتبع أهم المحطات التي اجتازها الخطاب االستعاري في الفكر الغربي نالحظ بأن      

العصور اليونانية والرومانية والقروسطية والنهضوية واألنوارية شكلت مسارا روتينيا لهذا الخطاب، 

الستعارة تتراجع بل تبشر وقعت رجة عنيفة جعلت الدراسات حول اولكن، مع مجيء القرن التاسع عشر 

ويرجع السبب في ذلك إلى صعود النزعة العلمية التي راحت تفقأ عين الميتافيزيقا؛ وحينما نتكلم ، بموتها

 .تنتعش به االستعارة عموما عن الميتافيزيقا فإننا نطرق الدينامو الفكري الخالق والشرط األساس الذي

ن ما يبين هذا التراجع واالنكفاء االستعاري من منظور فلسفي تلك الحملة المسعورة التي شنتها إ     

قيادة مدرسة فيينا ب الفلسفة التحليلية على الفكر المجازي؛ لقد وضعت هذه النزعة الفلسفية الوضعية

عته بالمقوالت الفارغة، التفكير البالغي عموما والمجال الجمالي ضمن ما تن والتراث الذي تركه فيتغنشتين

أما غير ذلك فهي مقوالت خاوية على  ،والمقصود بذلك أن اللغة الممتلئة هي اللغة العادية والطبيعية

 .عروشها يحفها الوهم

                                                             
1  - Aristote, Poétique, 1457 b 6-9, traduction, française J. Hardy, ed. des Belles Lettres, 1969. 

 



2 
 

بيستيمولوجي يقوده إارة من طرف تيارين بارزين، تيار لقد تم انتقاد هذه النزعة المعادية لالستع     

( العلوم اإلنسانية )ن العلوم التجريبية وعلوم الحياةديلتاي يرى بأن الخلط بيالفيلسوف المعروف فيلهايم 

على منطق مغاير في الدرجة وفي الجوهر،  بإسقاطات مستمدة من منطق الطبيعةجعل الوضعيين يقومون 

المتميز وعلوم  اإلنسانلهذا راح يدعو بطريقة مستميتة إلى التفكير في التمايز المعرفي بين علوم تمتح من 

الفكر في  ودونية القد كانت هذه الجرأة الفلسفية المنهاجية نقلة في زمن عرف انحسار ،تمتح من الطبيعة

 .أمام إمبريالية وسلطة العلوم الصحيحة اإلنساني

نطلق عليه تيار رد االعتبار لسحر العالم، فمع طغيان  أنيقود نيتشه وهيدغر التيار الثاني، ويمكن      

غلغل العلم إلى الحياة والعالم بصفة عامة، راح هذا العالم يفتقد سحره بسبب المادية التي اكتسحته وت

دفعت " العالم بدأ يفتقد سحره "رة لماكس فيبر، ونقصد بذلك مقولةوانطلت عليه، فهذه المقولة المشهو

هذا اعتقد الكثيرون بأن عودة األدب ته، لمن الفالسفة واألدباء إلى التفكير في إعادة العالم إلى سك   ينالكثير

واالستعارة بمعنى جديد سيضفيان على هذا العالم المريض معنى وحيوية بعدما كان جوهره الفراغ 

بدأ يفكر في االستعارة وفق انطالقة جديدة، إذ بعدما كانت ( الوجودي )الخوائية، هذا التيار األنطولوجيو

غي الحجاجي في التفكير األرسطي أصبحت انآن تفكر في ال تخرج عن نطاق التفكير الجمالي والبال

تكتفي فقط أصبحت خطيرة جدا ألنها ال  ،المبعدةاألنطولوجيا، تفكر في استرجاع الكينونة الضائعة و

 .المحاكاة مبدأالخلق وليس  مبدأأثر ما في المتلقي بل غدت تعيد ترتيب العالم وفق  بإنتاج

في مجال التفكير التأويلي على الخصوص، اهتم اهتماما بالغا  اتيار قوي جدعد مارتن هيدغر انبثق ب     

لن نطرق هنا كل الطروحات التي  ،كمسترجع لليوتوبيا وكمؤثث للعالمبالتفكير االستعاري كمنقذ للكينونة و

 ،ورريك تبنت هذا األمر ولكن على سبيل المثال نحيل إلى السجال القوي الذي دار بين جاك ديريدا وبول

الميثولوجيا : يحمل عنوان Poétiqueكتب جاك ديريدا مقاال استفزازيا في مجلة   79 ففي سنة 

لم ، هوامش الفلسفةبعد سنة واحدة أعاد نشره ضمن كتابه المهم البيضاء، االستعارة في النص الفلسفي، 

م الفلسفة االستعاري إلى تخو يمر هذا المقال دون تعليقات ألنه مس عصبا حساسا تمثل في العودة بالتفكير

 791 إن هذا المقال استفز الكثيرين لهذا سنالحظ بأن بول ريكور سيفكر في سنة ، التفكيكية والتأويلية

المبثوثة في ثنايا كتاب  األفكار مأهويخصص الفصل الثامن لمناقشة االستعارة الحية، طباعة كتاب 

انسحاب بعنوان  791 في سنة  يكتب نصا آخر األخيرذا عند هذا الحد بل راح ه األمرلم يتوقف  ،ديريدا

 .االنتقادات التي وجهها ريكور لنصه األول أهميناقش فيه االستعارة، 

إن هذا التفكير التأويلي الذي راح يعيد لالستعارة حيويتها ونشاطها ضمن مجال مغاير وانطالقا من      

جديدة عمقت من جوهره وطورت كثيرا األدوات  جبهات غائية أنطولوجية فتح الخطاب االستعاري على

ة شيء جاءت به هذه التحوالت تلك العالق أهمولعل  ،لتي تستغل في مقاربة هذه الظاهرةالتفسيرية ا

ما العالم إال استعارة، لقد مضى ذلك : فحينما قال نيتشه كالمه المشهور ،الموجودة بين العالم والكينونة
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منون باللغة أثبت كالمه معظم من جاء بعده، فنحن نبني عالمنا وفق الصور الزمن الذي كان فيه البشر يؤ

 .التي نفكر بها، والعالم الذي نعيش فيه سوى مجموعة من التمثالت التي تتصارع فيما بينها

محاضرة شارك بها بول ريكور في  عبارة عنوهي  االستعارة والتخييلتحمل عنوان ة في مقال     

هذا  ، يرصد 71 ماي  32-32بالمؤسسة الفرنسية لعلم النفس التعبيري، بمدينة ليل بين  االفتتاح الربيعي

يكتشف بأن االستعارة كانت ضحية  ،من التعامل مع المعطى االستعاري الفيلسوف خالصة عشرين سنة

، لهذا نراه Imagination وليس على مفهوم التخييل Imageانبنى على مفهوم الصورة  أحاديتفسير 

 مبدأالتفاعل بعدما كانت تقارب وفق  مبدأو على غرار الكوف وكثيرين إلى مقاربة االستعارة وفق يدع

 .االستبدال

بعدا جديدا  أعطتلم ينف ريكور في هذا المقال المهم الدراسات السيميائية والشعرية واألسلوبية التي      

بنية اللغة للتفكير االستعاري، ويقصد هنا بطبيعة الحال الدراسة التي قام بها جان كوهن في كتابه المهم 

الحصافة  مبدأفهذا األخير حاول تفسير نظرية العدول انطالقا من ثنائية التضام والتنافر وفق الشعرية، 

 .الذي طورته المجاالت التداولية

نظرية كوهن ال يستهان بها في مقاربتها لهذا المنجز ولكن يعتقد بأن الحلقة المفقودة  يؤكد ريكور بأن     

في هذه النظرية هي المقولة التأويلية، لهذا يركز بان التحليل االستعاري يمكن أن يدرس في ثالثة 

يعة الحال اإليبوخي؛ وبطب -يستوى األيقوني والمستوى التخييلمستويات، المستوى الصوري التفاعلي والم

حينما نعود إلى مفهوم اإليبوخا المستمد من الفلسفة الفينومينولوجية التي أسسها إدموند هوسرل سنجد أن 

إن جديد ريكور في هذا المقال يكمن في ، بها الذات توجهاتها نحو العالم المقصود منه الكيفية التي تعلق

هذا المفهوم المتعالي جر ريكور إلى  ،عالمومينولوجي يسعى إلى تعليق الفهمه لالستعارة كتخييل فين

يقول في ، االعتقاد بأن االستعارة تعيد بناء العالم وتوزعه وفق تفاعالت الذات مع العالم الذي تتوجه إليه

ألن مسألة الداللة في حالة االستعارة من منظور اإلحاالت، ال تعد سوى حالة خاصة من و: هذا الصدد

فكما بين نيلسون غودمان كل األنظمة الرمزية  ...وطموحات اللغة الشعريةمسألة عامة تطال حقيقة 

أن نتساءل إذن، عن  ،ي تصنع وتحطم وتعيد صناعة الواقعفي الحالة الت استيضاحيةتحتوي على داللة 

ظيم القيمة اإلحالية في اللغة الشعرية يعنى بطريقة ما تبيين الطريقة التي تعيد بواسطتها األنساق الرمزية تن

في هذه الحالة تروم نظرية االستعارة  ،يم األعمال األدبية لصالح العالمالعالم لصالح األعمال األدبية وتنظ

اللحاق بالنماذج العلمية، في الحالة التي نتصور فيها االستعارة كنموذج لتغيير نظرتنا نحو األشياء 

اكنا للعالموإدر
3
تصنع العالم، بل يمكن أن تعد وسيطا تأويليا  لقد تبين لنا مع بول ريكور بأن االستعارة ،

 . بيننا وبين العالم، ألننا كما ذهب الكوف نعيش بها

                                                             
 2  - Paul Ricoeur, Metaphore et imagination, texte publié en 1982  dans la revue Psychologie Médicale ,14 
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لم يشر إلى نطولوجي في االستعارة إال أنه يكور بين هذا الطابع التخييلي األعلى الرغم من أن ر     

نعود إلى لهذا س ،انآخر وللسيطرة عليه األبعاد السياسية، فاالستعارة يمكن أن تكون أداة للهيمنة على

ميشيل فوكو الذي يعتقد دائما بأن مفهوم الخطاب، بما فيه الخطاب االستعاري يستغل للسيطرة وللرقابة 

 .لغاء وللحصرولإل

وما وإلى الدراسات الثقافية خاصة وإلى باب التمثالت من هذا الباب سندخل إلى األدب المقارن عم     

وا بأن صورة أردراساتهم لهذا المجال حينما  خصص أصحاب هذا االختصاص بابا في لقد، على األخص

انآخر  دته إرادة القوة والسيطرة وترويضانآخر في الدراسات األدبية عبارة عن تخييل استعاري اعتم

 .بواسطة اللغة

 :نزعة التمركز اإلثني وصناعة اآلخر

إن الظلم التاريخي والسياسي والفكري والثقافي الذي مارسه الفكر الغربي المتمركز على ذاته انطالقا      

الفلسفي، ولد ردة فعل قوية في األوساط الغربية الرافضة لهذا التمركز وفي األوساط التي  األنانية مبدأمن 

التي تعيش المنافي في وساط كانت ميدانا لهذا الظلم في النصف السفلي من المعمورة وفي بعض األ

هو هامشي حالة  لهذا سيكون نشوء مجال نظري يهتم بتفكيك المركز وبإعادة االعتبار لكل ما ،الميتروبول

 .طبيعية في مسار صراع اإليديولوجيات والتحوالت الجدلية للتاريخ

لو نقوم بإطاللة على أهم المبادرات المعرفية الجريئة في نقد الثقافة الغربية المتمركزة على ذاتها      

والنقد الماركسي بمخاطر  le scientismeسنجد بان بداية تحسس المثالية األلمانية بخطر العلموية 

هديد النيتشوية بزوال القيمة احتكار الرأسمال وأثره على التمييز الطبقي وتسببه في صناعة الكولونيالية وت

األكسيولوجية وتحذيرات الفرويدية من مضاعفات النرجسية العقلية، ستكون قاعدة خلفية للكثير من 

النظريات النقدية في القرن العشرين، الساعية إما إال كبح جماح العقل الغربي الملوث بالعنصرية 

الغربية عند البعض بمثابة المرتكز الرئيس للحداثة  والشوفينية أو إلى نسف أسس الفكر األنواري الذي يعد

 .طالقيةالمريضة بالبارانويا واإل

عندما أسس تيودور أدورنو مع ماكس هوركهايمر مدرسة فرانكفورت لم تكن الغاية من وراء ذلك      

ذا العقل من بقدر ما كانت الغاية محاولة تصفية ه ،بناء ترسانة مفاهيمية تساهم في تفجير العقل األنواري

براثن اختالط هذا العقل بأنياب العلموية، لهذا راح العديد من المنتمين إلى هذه المدرسة يفرقون بحسم بين 

العقل النقدي الذي هو سمة جوهرانية في فكر األنوار وبين العقل األداتي الذي جعل العالم يسقط في 

 (.لوكاتش )تشيؤوبداية ال( فوكو )بشرت بنهاية اإلنسان براغماتية مقيتة

من جهة أخرى حاول فالسفة االختالف، نذكر منهم فوكو ودولوز وديريدا، متأثرين في ذلك بالنزعة      

روا ويفككوا النزعة المعادية لألفالطونية عند نيتشه وبنقد الميتافيزيقا عند مارتن هيدغر أن يجتثوا ويحف

نتاج المركزيات، لهذا لم يؤمن هؤالء الفالسفة بأن رأيهم في إ وفقطالقية التي كانت سببا العقالنية اإل
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بل راحوا يبرهنون على أن المشكلة جوهرية في العقل ذاته  ،العقل مبدأالمشكلة تكمن في تحريفية طالت 

ألنه يقوم على الثنائيات الفضفاضة بسبب النزعة الهوياتية فيه، لهذا لكي يتم إنقاذ العالم من جبروت هذا 

االختالف والغيرية وانآخرية وفق  مبدأبد من فتحه على  كان ال La raison totalitaireالعقل الكلياني 

 .التسامحورزنامة االعتراف والضيافة 

العقل األنواري أو تلك  لمبدألقد شكلت هذه المواقف، سواء تلك المستمدة من التيارات التصحيحية      

فحضور فوكو  ،بعد الكولونيالية المستمدة من فلك التفكيك، روافد قارة في حقل الدراسات الكولونيالية وما

وديريدا وجون فرانسوا ليوتار وجون بودريار وجاك الكان من جهة، مع حضور فالتر بنيامين ويرغن 

والفانونية  ركسية مثل الغرامشية واللوكاتشيةماهابرماس وهربرت ماركوز وإريك فروم وكل المدارس ال

بعد الكولونيالي مدججا بأسلحة نقدية قوية ومؤثثا  جعل النقد ما( نسبة إلى تيري إيغلتون )واإليغلتونية

 .بآليات حصيفة وضعته في مصاف النظريات المقنعة نسبيا

ر مفاهيم أقرب إلى االقتصاد السياسي كما أن عودة هذا النقد إلى هذه الفسيفساء المعرفية جعله يبلو     

الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر، لقد ساهم هذا النقد في إعادة إنتاج هذه المصطلحات التي تعد قوية 

الهيمنة ومكونات الخطاب واستراتيجيات التمثيل والصناعة الثقافية ونهاية السرود الكبرى ومبدأ : اإلجراء

والتوزيع  اإلمبراطوريةوالقراءة الطباقية والسجل االستشراقي والكتابة ضد  ،التعارض مبدأالتفاوض بدل 

 .االستغالل ومبدأالمانوي لفضاء االستعمار واحتكارية اإلنتاج والمخيال الرمزي 

بعد  يعد ما ":في هذا السياق" بعد الكولونيالية الوضعية ما "تقول ماري كلود سموت في كتاب     

مقاربة، عن مبادرة نقدية تهتم بشروط اإلنتاج الثقافي التي تطول المعارف الخاصة  الكولونيالي عبارة عن

انطالقا من  ،دين في سياق من الهيمنة التفوقيةباألنا وبانآخر، كما تهتم بقدرة االنهمام وبالفعل عند المضطه

بق اليوم على ي تنطبعد الكولونيالية في اتجاهات مختلفة لك هذه القاعدة المشتركة، تطورت الدراسات ما

بعد  نظرية ما "لهذا ال يمكن أن نجد..( ثنية إلخالنساء والمثليون واألقليات اإل )معظم أشكال الهيمنة

"بعد كولونيالي ما "يمكن أن نجد تعريفا صارما لكلمة كما ال" كولونيالية
2
.  

كبيرة في تحديد مجال هذه  لقد تبين في نهاية هذا االستشهاد أن الباحثين المعاصرين يلقون مشكلة     

الدراسات ألن األمر مرهون بالتعدد الكبير للمرجعيات التي اتكأت عليها كما أن األمر مرهون كذلك، 

وتختلف معها في الجوهر، ( الهيمنة )الت أخرى تتطابق معها في الوضعيةبانفتاح هذه الدراسات على مجا

 .الجنسية وليست هي الذات الطبقيةفالذات المستعَمرة ليست هي الذات المتجاذبة عبر 

ومع  ":هذه الدراسات تعريفا بيداغوجيا لقد جعل امتناع التعريف هذا، جماعة بيل أشكروفت يعرفون     

ليشمل كل ثقافة تأثرت بالعملية اإلمبريالية منذ اللحظة " بعد الكولونيالية ما "ذلك فإننا نستخدم مصطلح

                                                             
3  - Marie-Claude Smouts et les autres, La situation postcoloniale, Ed, Sciences Po, Paris, 2007, p:33. 
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ع هذا االستخدام إلى استمرار هذا االنشغال طوال العملية التاريخية التي الكولونيالية إلى يومنا هذا، ويرج

ننا نطرح أيضا أن هذا المصطلح هو األكثر مالءمة، بوصفه أكما  ،أت بالعدوان اإلمبريالي األوروبيبد

. النقدمصطلحا للنقد الثقافي الجديد الذي ظهر في السنوات األخيرة، وللخطاب الذي يتأسس من خالله ذلك 

إنه معني بالعالم كما كان موجودا أثناء فترة الهيمنة اإلمبراطورية األوروبية ... وبهذا المعنى، يمكن القول

"ت تلك الفترة في انآداب المعاصرةوبعدها، وبتأثيرا
2
.  

داخل القول؛ أوال  Réductionnismeيتجلى لنا هنا الطابع البيداغوجي في هذه النزعة االختزالية      

جد هنالك اقتصارا مفرطا حينما حاول مؤلفو هذا الكتاب ربط االستعمار فقط بما هو أوروبي، متناسين ن

العملية االستعمارية يمكن مقاربتها بمقوالت نقدية كونية نوعا ما، مستمدة في أخرى ساهمت  افي ذلك بلدان

أن يطال كل التجارب من حقل هذه الدراسات، كما نجد من جهة أخرى محاولة لشرعنة خطاب يحاول 

التاريخية االستعمارية التي حصلت في العالم، في حين نجد بأن اإليهام بوجود نظرية كونية شمولية يمكن 

د تطبيقها على كل المستعمرات يعد ضربا من المستحيل ألن المؤسسات االستعمارية والمستعمرات في ح

بحذافيره، ألنه أصبح  اإلمبراطوريةمصطلح فهل يمكن مثال تطبيق  ،ذاتها تختلف من منطقة إلى أخرى

بعد الكولونيالي الذي استمد مقوالته من التجربة التاريخية للمستعمرات  انآن سائدا في النقد ما

االنغلوساكسونية، هل يمكن تطبيقه على االستعمار الفرنسي؟ فعال لقد سادت فترات من اإلمبراطورية في 

عشر، ولكن ما يالحظ تاريخيا فإن ما جعل االستعمار الفرنسي يدوم  االستعمار الفرنسي في القرن التاسع

ويطور نفسه ويتجذر في مستعمراته داخل إفريقيا وخارجها هو تداول الجمهوريات، خاصة الجمهورية 

لهذا فكلمة  ،فة بانتهاء مرحلة نابليون الثالثالثالثة التي قامت على أنقاض ثورة كمونة باريس المعرو

ن أن تكون مصطلحا نقديا مهما يساهم ويساعد على فهم ميدان استعماري كان له وجود يمك جمهورية

 . تاريخي معروف

بعد الكولونيالي داخل الثقافة الفرنسية المعاصرة، ويرجع األمر إلى  لألسف لم نجد اهتمامات بالنقد ما     

ريخها ومفارقا مفارقة في تاأن مبادئ الجمهورية ال تريد أن تعترف بماضيها االستعماري ألنه يعد 

فكيف يتسنى لفرنسا التي تعد مركز األنوار في أوروبا أن تعترف بتاريخ دموي فتواجه  ،لنزعتها اليعقوبية

؟ إن بداية التفكير في الذاكرة Ontologiqueذاكرتها دون أن تقع في تناقض من طبيعة أونطولوجية 

/ مير لكل األساطير المؤسسة التي بنيت عليها الدولةاالستعمارية داخل الجمهورية سيبدأ بتشريح وبتد

فكر ي تكلم عنها كثيرا المتزالت تعيش حالة الجبن ال لهذا يمكن االعتقاد بان فرنسا ما، األمة في فرنسا

 ".خطاب حول االستعمار "والشاعر إيمي سيزار في كتابه

                                                             
شهرت العالم، مركز دراسات الوحدة العربية،  :ترالرد بالكتابة، النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة، بيل أشكروفت وآخرون،  - 2

 .2 : ، ص3002لبنان، 
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 :اإلدواردياستراتيجيات التمثيل ورهانات المقاومة، الجهاز المفاهيمي 

أن  -بعد الكولونيالي خصوصا والنقد ما -ال يمكن ألي باحث في مجال النقد األدبي العالمي عموما     

 "عندما كتب إدوارد سعيد كتاب ،إدوارد سعيد: ي من أصول فلسطينيةينكر أفضال الناقد األميرك

في فضاءات الغيرية وعبر في نهاية السبعينات من القرن الماضي أعاد فتح نقاش كبير " االستشراق

 .في العالم هاوتوزيعلهذا نجده يعيد قراءة النقد األدبي المقارن داخل موازين إنتاج القوى  ،الثقافية

سيكية والنزعات لقد كرس إدوارد سعيد مشروعه في الدراسات المقارنة بنقد التوجهات التاريخية الكال     

لقد ساهمت التوجهات التاريخية الوضعانية في تحويل النص األدبي إلى وثيقة اجتماعية  ،النصية والنسقية

في حين ساهمت الدراسات النصية  ،مع العالم أو وثيقة ذات داللة زمنية توهم بالتعبير عن تطابقية مئوية

الحقيقة بط في التناسي المطلق للظروف البرانية المحيطة بعملية اإلنتاج النصي، منكفئة فقط على ر

 .في العالمبالحقيقة النصية 

لم يتنكر إدوارد سعيد لكفاءة هذين االتجاهين، فهو يعلم بأنهما ساعدا على كشف الكثير من خبايا      

مهمة  Une varianteولكن يبقى أن الدارسين أغفلوا متغيرة  ،األدبية في تاريخيتها وجماليتها الظاهرة

تكون عملية المقارنة بين نصين في سياق سلمي هي نفسها في سياق حرب؟ أثناء المقاربات المقارنة؛ هل 

هل الصوراتية تحافظ وتتعامل مع التنميطات نفسها داخل السياقات االستعمارية؟ هل يمكن لهذا الدراسات 

 .أن تحافظ على ليونتها في الحياد في كنف النزعات المركزية والتفوقية

زمكان االستعماري يقتضي مقوالت مختلفة وآليات تحليلية من طبيعة كي يثبت إدوارد سعيد بأن ال     

ن الدراسة النقدية الحفرية جديرة بتبيين أمغايرة راح يركز على حقل ثقافي هو االستشراق، ولكي يبين ب

 .مدى تواطؤ المعرفة مع القوة راح يستعين بأفكار فوكو لبلورة مفهوم واضح يطول الخطاب االستشراقي

بد من تبيين بأن االستشراق ال  التطرق إلى الكيفية التي استفاد بها إدوارد سعيد من فوكو كان ال قبل     

أشكال الخطاب التي جعلت ل يمس كل يعنى به فقط الثقافة العالمة التي جعلت الشرق كموضوع دراسة، ب

إن الخروج  ،عمرانية مية أفن مإعالمية أ مفكرية أ مسياسية أ مق موضعا لها؛ سواء أكانت أدبية أهذا الشر

 L'épistémèمن الخطاب االستشراقي العالم إلى الخطابات األخرى يجعلنا نفكر في النموذج المعرفي 

إن كتاب االستشراق وألول مرة كتاب يضج بأشكال ، شعورية وراء هذه الخطابات المتواري كخلفية ال

 .البنية االستشراقيةيها إدوارد سعيد مصطلح مختلفة من الخطابات تعود ككلية إلى بنية واحدة أطلق عل

خطابات اللورد : لقد اكتشف سعيد بأن الخطاب الذي كونه الغرب عن الشرق في ميادين مختلفة مثال     

وكتب كتبها ماسينيون  ،ورحالت إلى الشرق قام بها شاتوبريان ودونرفال وفلوبير ولوتي وجيد ،بلفور

ولوحات رسمها دوالكروا وفرومونتين، يصب في مصب واحد، يكمن في التعرف  ،وكوربان وبرنار لوي

لقد عرف االستشراق في القرن التاسع عشر بالذات  ،الهيمنة عليه والسيطرة على قواه على الشرق بغية
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ألنه عرف مرحلة خروجه من مرحلة  ؛ويا خطيرا في خطابهيتطورا بن ةوفي بلدان استيطانية صرف

 .رحلة التمأسسالتأسيس إلى م

هنا بدأ سعيد يستعيد فوكو في أهم أفكاره؛ لقد بين فوكو بأن السلطة مثال تحاول مليا امتالك المعرفة      

لكي يتسنى لها التسلط والهيمنة، لهذا راح يشرع في تأسيس حفريات للسلطة سيطلق عليها مصطلح 

ت بها السلطة ابتداء من نهاية القرن الطريقة التي تحول ":الذي يقصد به Biopolitiqueالبيوسياسي 

من العمليات  ةالثامن عشر إلى بداية القرن التاسع عشر، لكي تتحكم في األفراد ليس فقط بواسطة مجموع

ومهتما  ،سلط المحلية -التأديبية، ولكن يصبح مجموع األحياء من البشر مكونا للبيوسياسي، بواسطة البيو

والجنسانية والوالدة أننا أمام حالة تصبح هذه العناصر رهانات بتسيير الصحة والنظافة والتغذية 

"سياسية
1
. 

إن الميزة التي سنجدها في تحليالت فوكو وحفرياته البعد الجديد الذي أواله للمعرفي في عالقاته      

 الكلمات "و" والدة العيادة "ت الخطاب، فانطالقا من كتابه حولالسياسية وتوازنات القوى داخل مكونا

إلخ لم يفتأ فوكو من تطوير "...تاريخ الجنون" و" نظام الخطاب "و" حفريات المعرفة "و" واألشياء

حاول فوكو  ،نية تكتنفها التحوالت والتوزيعاتمقوالت حفرية تبحث فيما يحدد فعال الخطابات المعرفية كب

كي ينزع عن العقل ( الغريزةالطبيعة و )نفسي واألنثروبولجيا والبيولوجيامليا، االستنجاد بالتحليل ال

إن الملفوظ واللغة عموما مرتعان  ،وني الذي تغنى به من قديم الزمانالغربي الطابع المثالي األفالط

لهذا فاإليمان بهذا المعطى يخول لنا أننا أمام  ؛وساحتان محتدمتان لتواشج الصراعات بكل أصنافها

 .استراتيجيات للرقابة ولإلبعاد ولإلكراه وللتقييم وللنسف والحجب

استفاد إدوارد سعيد كثيرا من هذا البعد الفوكوي حينما درس الخطاب االستشراقي كخطاب      

لقد وجدت  ":آخر ساهم في خلقهيشه أي بتعبير بيوسياسي، ساهم في إعادة توزيع الشرق ومراقبته وتفت

كما ( لمصطلحاستبدال خطاب بإنشاء هنا من عندنا بسبب شيوع ا )استخدام مفهوم ميشيل فوكو للخطاب

وما أطرحه  ،فائدة هنا لتحديد هوية االستشراقذا ( !؟)ثار المعرفة وأدب وعاقب آيصفه في كتابيه علم 

ون في وسعنا أبدا أن نفهم الفرع المنظم تنظيما عاليا الذي أننا ما لن نكتنه االستشراق بوصفه خطابا فلن يك

سياسيا واجتماعيا وعسكريا  -بل حتى أن تنتجه -الغربية عن طريقه أن تتدبر الشرقاستطاعت الثقافة 

"وعقائديا وعلميا وتخييليا في مرحلة ما بعد عصر التنوير
2
. 

 11و 22و 27ص )الكثير من الصفحاتعرضيا بل طال  لم يكن حضور فوكو في كتاب االستشراق     

لهذا فالمرتكز ( 210و 227و 221و 222و 223و  22و 220و 237و  30و 11 و  1 و 12و

                                                             
5  -   Judith Revel, Le vocabulaire de Foucault, Ed, Ellipses, Paris, 2002, p:13. 

 
 .27: ، ص3002، 2مؤسسة األبحاث العربية، لبنان، ط ديب،  كمال أبو/تر االستشراق،إدوارد سعيد،  - 2
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األرشيف والخطاب واإلستراتيجية المنهجي الجوهري في كتابه هو ترسانة المصطلحات الفوكوية مثل 

 .عرفةومكونات الخطاب وآليات النبذ والمراقبة وإرادة السيطرة وإرادة الم

مصطلح الخطاب مركز جاذبية في تأثر سعيد بفوكو، ولو عدنا إلى تعريف  دنا، يعدإال أنه في اعتقا     

إن الخطاب كما هو مفهوم في هذا السياق ليس  ":تيلنجده كانآ حفريات المعرفةالمصطلح عند صاحب 

العكس تماما عبارة عن مجموع نه على إتمظهرا بطريقة اعتزازية للذات المفكرة، والعالمة والمتكلمة، 

جمع شبكة من التموقعات إنه فضاء من البرانية حيث تت، م الذات أن تتحدد مع انفصاليتهاحيث يمكن لتشرذ

يتحتم علينا تعريف نظام " األشياء "وال بواسطة" الكلمات "قد بينا منذ قليل أنه ليس بواسطةل ،المتمايزة

بد أن نعترف انآن أنه ال يمكن تعريف نظام  يقة نفسها، الالموضوعات الخاصة بتشكيل خطابي؛ بالطر

"التلفظات بالعودة إلى الذات المتعالية أو بالعودة إلى الذاتية النفسية
9
. 

إذن، استطاع فوكو أن يبين بأن الخطاب ليس عمال ذاتيا يقوم على مقولة اللفظ، بل هو عمل جماعي      

لم يكن الخطاب االستشراقي بمنأى عن هذه التحديدات، بل نجده يصب  ،هذا تتدخل فيه استراتيجيات القوةل

في خلق شرق  Les représentationsفي عمق الموضوع، فهذا الخطاب ساهم في مستوى التمثيالت 

لهذا سنجد بأن بداية التواطؤ بين  ؛(عالهأهنا دور االستعارة كما هو مذكور و )متخيل كما يرومه الغرب

رية والمؤسسة االستشراقية ستبدأ في القرن التاسع عشر، فاالستعمار كان يحتاج إلى المؤسسة االستعما

الشرق كي يتحكم فيه، لهذا راح يكون استراتيجيات خطابية تفرغ انآخر  Objectiviseخطاب يموضع 

ل إلى  الغرابة والحيونة والعجيب مبدأمن محتواه اإلنساني راسمة إياه وفق  حكم يسهل الت طبيعةلكي يحو 

 .فيها

إن الخطاب االستشراقي ال يعني التطابق مع الشرق، ألن الشرق أكبر بكثير من االستشراق، والدليل      

السجل من الرحالة الغربيين من المفارقة التي يجدونها واقعيا في الشرق وبين  ينعلى ذلك تحي ر الكثير

كثيرا لوصوله متأخرا، فالشرق قد فقد  االستشراقي، لقد صرح دونرفال في رحلته إلى الشرق بأنه تحسر

سحره وما قرأه في مدونات المستشرقين عن السندباد والعوالم الفانتاستيكية وتوابل ألف ليلة وليلة أصبح 

 .سرابا شرقيا

لكن خطورة الخطاب االستشراقي قابعة في أن هذا النوع من الحقول المعرفية ساهم في قولبة الشرق      

رتيبية استشراقية ذات طابع الت حية إلى عصرنا هذا، فالشرقي يدخل رغما عنه في تز وفق تنميطات ما

...( الشرقي مخاتل والغربي فاضل، الشرقي كسول والغربي نشيط، الشرقي شبقي والغربي معتدل )ثنائي

معقول  الغاية منها بناء عالم منقسم وفق تقاطب مزدوج يرمي الشرقي في حقل داللي احتقاري وال

 .ربي في حقل داللي يصنع التفوق والتفاضليةوالغ

                                                             
7  - Michel Foucault, L'archéologie du savoir, Ed, Gallimard, Paris, 1969, p: 74. 
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لصالح مصطلح التحليل   79 تراجع عن مصطلح الخطاب ابتداء منعلى الرغم من أن فوكو      

ده يعود مع إدوارد سعيد في الساللي إال أن أثر هذا المصطلح بقي موجودا في الكثير من الدراسات وسنج

 12و 22ص )فوكو في كتابه هذا في تسعة مواضعإدوارد سعيد ب لقد استعان" الثقافة واإلمبريالية "كتابه

ولكن يبقى التذكير أن سعيد في هذا الكتاب خلق نوعا ( 212و 213و 232و 212و 223و 323و 92 و

وية، فسعيد كان يبحث دائما عن توليفة بين فوكو وبين النقد يمن المسافة بينه وبين فوكو لغلبة النزعة البن

لهذا نجده في كتاب االستشراق يعود إلى الفيلسوف اإليطالي  ؛يعيد ربط النص بالواقعالتاريخاني الذي 

الثقافة  "ف داخل المجتمع المدني وفي كتابهأنطونيو غرامشي لالستعانة بمصطلح الهيمنة والمثق

 .داية التفكير في ثقافة المقاومةيعود إلى فرانز فانون لب" واإلمبريالية

هذا الكتاب أن يقترح بعض المفاهيم األساسية التي ساهمت من قريب أو من بعيد في استطاع سعيد في      

األطر المرجعية وبنية اإلحاالت والقراءة بعد الكولونيالي؛ من بين هذه المصطلحات  تأثيث النقد ما

حاضرا اإلحالية إذا كان الجهاز النظري المشتغل على  ،صمت األنديجانمع المقاومة الثقافية و الطباقية

النسقية  بعد البنوية التي تحتفي باإلحالة على حساب بقوة فيعني بأن إدوارد سعيد يحوم في فلك النظرية ما

 "المقترح في كتاب Le registreالسجل لقد استطاع سعيد هنا بتطويره لمفهوم  ،الفجة والبنية المنغلقة

لقد أصبحت  ،العالم والنص والنقد ة جديدة بينالفوكوي أن يدجج جدلياألرشيف ومفهوم " االستشراق

( النص )والداخلي( العالم )طبيعة تركيبية نسبية بين الخارجيالحقيقة الوجودية نتاجا لتالقح جدلي من 

 (.الناقد أو القارئ )والذاتي

بقي سعيد وفيا لقراءته التي تضع دائما في الحسبان السياق الكولونيالي، لهذا يسمي كل قراءة تروم      

ة مقارنة بين نص يصدر عن اإلمبراطورية ونص يصدر عن المستعمرات القراءة الطباقية، وهي إقام

قراءة تأخذ بعين االعتبار مدى حضور وسطوة نص يمتاز بالقوة والجبروت الداللي على نص آخر 

 .يةفي التبادلية الثقاف( اإلمبراطورية )يسمع صوته بسبب غلبة الطرف القويمطموس ومكبوت ال يكاد أن 

لقد جر سعيد االهتمام بهذا الجانب من القراءة إلى إعادة التفكير مليا في األسس الخطابية التي تقوم      

لهذا راح يفسر بأن المنجز الكولونيالي أو المشهد الكولونيالي ينبثقان من  ،عليها اإليديولوجية الكولونيالية

لهذا تجرأ سعيد على نصوص  ،(األهالي )نصارمة في مصادرة كالم األنديجا استراتيجيات تصنيفية

لقد  ،اليا مسكونا بإيديولوجية إقصائيةشعورا كولوني بارزة في السياقات الكولونيالية كي يبين بأن للنص ال

أو في مجموعته " الطاعون "و" الغريب "في روايتيه كانت نصوص كامو حافلة بهذه العقيدة سواء

لقد صادر نص كامو صوت العربي  ،"الرجل األول "كتابه األخيرأو في " المنفى والملكوت "القصصية

له إلى أقلية نصية  .الذي يمثل أغلبية ديموغرافية ليحو 

فعال مورصو يقتل عربيا، ولكن هذا العربي ال يحمل ": "الثقافة واإلمبريالية "يقول سعيد في كتابه     

 "أب، فعال العرب كذلك سيموتون في دوناسما ويبدو بدون قصة تحتويه، وبطبيعة الحال بدون أم وب
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دائما في الصفوف  بوهران، ولكن ال يحملون أسماء مرة أخرى، أما عن ريو وطارو فإنهما" الطاعون

لقد فرضت علينا هذه النصوص قراءة الغنى والثراء الموجودين فيهما دون رد االعتبار  ،األولى من النص

اختبار روايات كامو كعناصر في الجغرافية السياسية لقد كان هدفي هو ... بما هو مقصي ومنبوذ

وهذا لكي تحصل فرنسا على أثر ُمرٍض  ،جيا من طرف فرنسا على مر األجيالالجزائرية التي بنيت منه

من الصراع السياسي والنظري، حيث يكون الرهان الحقيقي منكفئا على التمثيل والتعمير وامتالك هذا 

"القطر
1
. 

 :تيجيات التمثلارصناعة اآلخر واست

االستعارة بد من التفكير في  كي يتم إقناع المواطن الفرنسي مثال، المتشبث كثيرا بأرضه، كان ال     

وهذا النوع من االستعارة يعتبر بمثابة مركز جاذبية في المخيال  ،لكسي دو توكفيلأكما يقول الكبرى 

 .المتخلل عبر انآخر

والجنسانية المكبلة بسبب ضمير التنوير  ت وما يمكن أن نطلق عليهلقد مثلت الفوبيا من المستعمرا     

محطات مستهدفة لمحو كل العوائق ولتفعيل الصالت   La rationalisation du désirترشيد الرغبة 

الغريبة بين المعرفة التي يعد الشرق موضوعا لها واإلدارة االستعمارية التي يعد الشرق بالنسبة لها بمثابة 

 .رفع التناقضات الرأسمالية في الميتروبولغائية ت

فالكثير من األوروبيين تغمرهم صور شبه  ،مطية لنزع الفوبيا من المستعمراتاستخدمت عدة صور ن     

لقد شكلت صورة صالح الدين األيوبي  ،خ الذي سادت فيه الحروب الصليبيةأحفورية قفزت من التاري

وسليمان الفاتح نمطيات إسقاطية على أهالي المستعمرات، لهذا راحت اإلمبراطورية بالتواطؤ مع كتابات 

إن صور الشرقي الكسول  ،تغل على تكريس بعض الصور النمطيةسردية مقصودة وغير مقصودة تش

ة وذات توزيع جديد للعالم الذي تعيش فيه شعوب والخوان والسارق والبليد تعد صورا تصحيحية لآلخري

يرمي إلى نزع الخوف من انآخر ألنه  تطبيعهاالضفتين، لهذا فالعمل على تجذير هذه الوضعية إلى درجة 

 .ال يتجاوز أن يكون بدون نخوة وشجاعة وذمة وقوة

 L’animalisation deحيونة اآلخر إما بواسطة ضمير األنوار من جهة أخرى، لقد تم التغلب على      

l’Autre  لقد عاشت فرنسا مثال، حالة عنيفة في التاريخ الحديث جعلتها تقضي  ،الفراغ مبدأأو بواسطة

على اقتصاد اإلقطاع والرؤية الالهوتية للعالم، وفق مبادئ إنسانية مثل حرية الفرد وأخوة البشرية 

 . والمساواة مع الغير

م كثيرا العالقة بين األوروبيألبعاد اإلنسانية في خطاب األنوار إن إلصاق صفة الكونية بهذه ا       )أز 

في سياق االستعمار؛ فإذا كانت مبادئ األنوار تتسم بالكونية فلماذا ال ( ! المتخلف )والشرقي( ! المستنير

                                                             
8  - Edward W. Said, Culture et Impérialisme, tr/ Paul Chemla; Ed, Apic, Alger, 2011, pp: 256-257. 
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لماذا  ،ثم تستثنى في الخطاب االستعماري تطال انآخر الشرقي، فمن التناقض الكبير أن تعمم المقوالت

 أنزع صفة الحرية والمساواة عن األهالي في كنف إيديولوجية أنوارية تؤمن باإلنسان؟

استعمل الخطاب اإلمبريالي لتجاوز هذه المعضلة سالحا ذا حدين؛ فما دام كل خطاب استعماري يقوم      

نة لكي يقتنع حامل على نظرية الفراغ راح الميتروبول يفرغ األهالي من كل قيمة إنسانية عن طريق الحيو

وبأن مفاهيم األنوار، في هذا السياق بالذات، تتسم الرسالة التحضيرية إيديولوجية األنوار بضرورة 

 .بالنسبية المطلقة

لتفعيل هذا التخريج، راحت اإلمبراطورية تهتم برسم صورة انآخر الشرقي كحيوان مفرغ من      

إن حيونة  ،الطيب ءالبريت أدبية وفلسفية طالت شخصية الحضارة أو كشبه حيوان تجلت معالمه في كتابا

عالمه رفع التناقض المتواجد في خطاب األنوار، وردم الهوة  Naturaliserتطبيع انآخر ومحاولة 

 .السحيقة بين قيم االستنارة التجريدية والممارسات البربرية ضد األهالي في المستعمرات

 :يالمسيرنظرية االستعارة وإشكالية التحيز عند 

، يطرق فيه اللغة والمجازكتب عبد الوهاب المسيري نصا مهما في الثقافة العربية يحمل عنوان      

إن أهم  ،نآخر بغية الهيمنة والسيطرة عليهوالمؤسسات االستعمارية ا اإلمبراطوريةالطريقة التي تبني بها 

تصدر بها األيديولوجيا الصهيونية جزء مهم للطريقة التي ما جاء في هذا الكتاب يكمن في تخصيص 

  .نفسها للعالم

تفسيرية جديدة  بأدوات -رحمه هللا -هو استعانة المسيرياللغة والمجاز إن الشيء الجديد في كتاب      

 ،نيةاوحقل العلوم العرف( مدرسة فرانكفورت )لعلها أهمها حقل النظرية النقديةمستمدة من حقول متعددة، 

حشار العلم في شتى مجاالت لقد كرست النظرية النقدية جل اهتمامها لنقد العقل األداتي الذي يعد نتاجا الن

إن قيمة هذا العلم تكمن في أنه يحول كل عنصر في الوجود إلى أداة للتسيد إما على الطبيعة أو  ،الحياة

 .على اإلنسان

ي والسبرانيات ب تالقي التداوليات وعلم النفس اإلدراكنية فهي علوم تطورت بسباما عن العلوم العرفأ     

نسان حاول المسيري أن يستثمر هذه العلوم لكي يفهم الكيفية التي يدرك بها اإل االصطناعي،والذكاء 

هل توجد هنالك نماذج إدراكية كونية أم أنه هنالك نماذج إدراكية نسبية وذات : يتالعالم، طارحا السؤال انآ

 خصوصية؟

يميل عبد الوهاب المسيري إلى االعتقاد بأن النماذج اإلدراكية تمتاز بالتنسيبية بسبب التحيز الموجود      

في كل خريطة إدراكية، لهذا فالنماذج اإلدراكية في حالة تصارع وفرض رؤيتها للعالم، من هذا المنطلق 

لصناعة  وجود طريقتانهما شكال من أشكال إدراك الوصفاالستعارة ب /يعتقد المسيري بأن المجاز

ة التي يمن أخطر أنواع الهيمنة، ودراسته لإليديولوجية الصهيون -حسبه دائما -د اناإلمبريالية، بل يع

 .ابتدأت كأسطورة مؤسسة جعلته يدعم هذا الرأي في خطابه النقدي
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حينما درس المسيري االستعارات التي يتحكم بها في العالم فهم بأن األسطورة الصهيونية ال تختلف      

عن األسطورة االستعمارية األوروبية في القرن التاسع عشر، لهذا راح يدعم في موسوعته وفي كتبه 

الغربي االستعماري  للعقلإنتاج األخرى أن الصهيونية ليست وليدة الفكر اليهودي بامتياز، بل هي إعادة 

 .الملوث بالعنصرية والتمركز حول الذات

يدور الفكر الصهيوني في نطاق رؤية تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة، سواء في رؤيته  ":كتابهيقول في      

ولذا نجد بأن الصورة المجازية األساسية في الوجدان الصهيوني هي أن العالم  ،في رؤيته لآلخر أولليهود 

"يسمى بالوطن القومي إن هو إال سلعة تباع وتشترى و إال سوق، وأن ماكله إن ه
7
. 

المفكر المصري عبد الوهاب المسيري يرى بأن الخالصة الحقيقية التي سنجد بأن  ،أكثرلو تعمقنا      

والرومانسية الغربية كما يفهمها المسيري تجسد  ،يمكن أن نجدها إال في الرومانسيةتعكس الغرب ال 

، لحظة احتجاج عنيفة في الفكر الغربي، وتعكس روح عصر مليء باالرتجاجات والتأزمات والتناقضات

 .التركيبة الجدلية الهيغيلية بامتياز -المسيري وفق -مثل الرومانسيةت

ودرس في كبرى الجامعات األمريكية، تخص ص عبد الوهاب المسيري في الشاعر األمريكي ويتمان،      

مثل جامعة ريتجرز وكولومبيا ويال، لهذا فإننا لما نقرأ الرجل نجده متمثال تمثال عميقا ألهم التيارات 

النقدية والفلسفية المعاصرة، مثل أفكار هربت ماركوزه، وتيودور أدورنو، وماكس هوركهايمر، والنزعة 

 .اتان كوللر، وبول دي مانالتفكيكية كما مثلها في أمريكا جون

نالحظ كذلك في أفكار المسيري نزعة نضالية ذات بعد يساري حاملة لنقد ثقافي، يطال النماذج      

المعرفية واإلدراكية، وهي نزعة تبحث عن اإلنسان المفقود في زمن تعولم بثقافة الجسد، ونزعة تروم 

هذا يمكن إدراج فكر الرجل ضمن مساعي النقد ما احترام النماذج المهمشة لنسف المركزية األمريكية، ل

بعد الكولونيالي، فهو قريب من فكر إدوارد سعيد، المفكر األمريكي من أصل فلسطيني، وهومي بابا 

 .المفكر الهندي صاحب كتاب موقع الثقافة

ولوجي، نالحظ كذلك في فكر عبد الوهاب المسيري نزعة فيبيرية، فهو يقارب المعرفة من باب سوسي     

ينطلق من البراديغم لتحديد فترة زمنية والختزال معطيات وترسبات وتنوعات هائلة في مقولة أو مقولتين، 

لهذا سنجد فكر المسيري أساسا ال يعد سوى محاولة لتجاوز ما أطلق عليه في مطلع القرن الماضي 

 .بالنسبية المطلقة في العلوم، والمادية المطلقة في اإلتيقا

هنالك عدة روافد ساهمت في عملية بلورة ونسج نظرية متكاملة عند المسيري، هنالك نزعة  إذن،     

نقدية تجلت في التأثر بأفكار مدرسة فرانكفورت، وهنالك نزعة سوسيولوجية فيبيرية، وهنالك روح 

 .جمالية متمثلة في النقد األدبي، وهنالك كذلك روح ايتيقية تحاول أن تتجاوز التشيؤ والتألية

                                                             
 .17، ص 3002، القاهرة، 3دار الشروق، ط اللغة والمجاز، بين التوحيد ووحدة الوجود، عبد الوهاب المسيري،  - 7
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 وجود جرأة كبيرة في وضع ترسانة ال -نقرأ أعمال عبد الوهاب المسيري حينما -نالحظ مرة أخرى     

النماذج : ة الخاصةبأس بـها من المصطلحات، ونذكر على سبيل المثال هذه المصطلحات المسيري

لعلمانية الشاملة، ختزالية والمركبة، والمسافة، والتحيز، والحلول، وااإلدراكية، والنماذج اال طوالخرائ

والعلمانية الجزئية، والجماعات الوظيفية، والحوسلة، والنسبية الفضفاضة، والمطلقة، والموضوعية 

 ..المتلقية، والموضوعية االجتهادية 

يرى المسيري بأن الفكر الغربي يعد فكرا تنسيبيا وظرفيا، له شروط إنتاجه وأسئلته الخاصة، لهذا ال      

ة شاملة الحتوائه وغربلته ونقده وتجاوزه، وما الرومانسية سوى مذهب وفلسفة بد من إيجاد صيغ

احتجاجية احتوت كل أطراف الفكر والعقل الغربي، والمسيري هنا يفرق تفريقا صارما بين رومانسية 

جوته مثال التي تبحث عن إيجاد عالقة جديدة بين اإلنسان والطبيعة، مع محاولة إضفاء البعد اإلنساني 

 .ى الطبيعة، ورومانسية نيتشه التي تمشي في طريق مغاير تماما للرومانسية األولىعل

تحاول رومانسية جوته، بسبب محاولة دؤوبة لتجاوز العقالنية الفجة، أن تؤنسن الطبيعة، للبحث عن      

انسية اإلنسان المقهور والمطموس في زمن تعمه نزعة التنظيم الشامل، أما رومانسية نيتشه، فهي روم

تحاول أن تطب ع اإلنسان، لهذا فهي رومانسية تمحو دون هوادة تلك المسافة الموجودة بين اإلنسان 

والطبيعة، إذا كانت رومانسية جوته من طبيعة أفالطونية، تدعو إلى التسامي واالرتفاع عن الطبيعة، فإن 

ثقافة يعة، لهذا فهي تبشر بعصر رومانسية نيتشه من طبيعة داروينية تدعو إلى االندغام التام مع الطب

دون مطلقية ما، أرضية مشتركة مع أخيه اإلنسان، دون مرجعية و دونالجسد، حيث سيعيش اإلنسان 

 .فالغريزة ال يمكن أن تبنى عليها إتيقا، واإلنسان ال يستطيع أن يعيش دون تشاركية

ميتافيزيقا دون أعباء أخالقية، هو التطور الهائل إن سبب بروز الداروينية النيتشوية، ووالدة زمن فيه      

والثقة المطلقة التي أعطتها الحضارة التقنية للعلم، أي لألداة المباشرة التي يتمكن بـها اإلنسان أن يسخر 

الطبيعة لصالحه، وهذه اإلرادة المستميتة لتسخير الطبيعة تسخيرا إمبرياليا ولد في العصر الحديث نزعة 

ستاذ العلم، لدرجة أن هذه الفيتشوية طالت كل مجاالت الحياة، وهذا ما يطلق عليه األ تصنيمية تطال

هذا هو ما أسميه العلمانية الشاملة التي تتميز عن " :يقول في هذا الصدد ،المسيري بالعلمانية الشاملة

ـها تترك مجاال إذ أنالعلمانية الجزئية في أن العلمانية الجزئية ال تدور في إطار القانون الطبيعي وحده، 

ومن تم تسمح بقدر من الثنائية، وهذا يتضح في أن العلمانية ( واألخالقي والديني )للقانون اإلنساني

الجزئية تطالب بفصل الدين عن الدولة وحسب، ولكنها تلزم الصمت بخصوص مفهوم القيمة المطلقة، 

تترك حيزا واسعا للقيم قتصادية، أي أنـها والحياة الخاصة، والمرجعية النهائية للقرارات السياسية واال

واألخالقية المطلقة، بل للقيم الدينية، ما دامت ال تتدخل في عالم ( غير الطبيعية غير المادية )اإلنسانية

 ..السياسة بالمعنى الفني 
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ألصف وضع المجتمع العلماني بعد التطورات " العلمانية الشاملة " مت بصياغة مصطلحلكل هذا ق     

التي أشرت إليها، فهي إيديولوجية كاسحة ال يوجد فيها مجال لإلنسان أو للقيم، ومن هنا فهي ال يمكنها أن 

"تتصالح مع الدين أو القيم الثابتة أو اإلنسان، وتحاول أن تختزل حياة اإلنسان في البعد المادي وحسب
 0
. 

ن الفكر الغربي ما هو سوى عقل ظرفي، يستعين الدكتور المسيري بمقولة النموذج لتفسير وتبيين بأ     

وليد لحظاته، يكون من الخطأ الفادح إضفاء الطابع المتعالي عليه، أو اإليمان بمركزيته، لهذا نجده يضع 

مقولة التحيز لتحفيز ثقافة االختالف من جهة، وإلعادة االعتبار للثقافات التي إن لم تتدارك األمر بصناعة 

 .ـها ستعيش عملية تذويب وتفتيت تطال هويتها وانتماءاتـهاهويتها ومركزها الخاص فإن

من كم ( بشكل واع أو غير واع )خريطة معرفية يجردها عقل اإلنسانالنموذج هو بنية تصورية أو  "     

ها غير دالة ويستبقي ، فهو يستبعد بعضها بحسبانـ(الموضوعية )من العالقات والتفاصيل والحقائق هائل

"ربط بينها وينسقها تنسيقا خاصا، ويجرد منها نمطا عاماوي ،البعض انآخر
  
. 

انطالقا من هذا التعريف، نستشف إرادة عند الدكتور المسيري لالنـهمام بالذات، فمشكلة العالم      

أن كل الثقافات المحلية تبقى رهينة تصورات خارجة عن حيثياتـها وأسئلتها، وما الفكر الغربي  المعاصر

يشومل كل العالم سوى فكر محلي يستحيل تطبيقه على الجميع، إال إذا استعان أصحابه  الذي يحاول أن

بالقوة لدفعه قدما نحو التحقق القسري القيصري، إذا ال بد أن تكون فكرة النماذج والخرائط المعرفية بمثابة 

 .ملةقاعدة جوهرية لبناء مجتمع عالمي متعدد األقطاب، بعيد كل البعد عن األحادية والشو

يرى الدكتور المسيري بأن هنالك نزعة صوفية أرضية تنتاب العقل الغربي، وهي نزعة من طبيعة      

حلولية ميتافيزيقية، خالية كل الخلو من األعباء األخالقية، وسبب بروز هذه الصوفية األرضية يرجع إلى 

 .بروز العلم، معدوم القيمة، ليتصدر النماذج، فيكون نموذج النماذج

إن العلم بميكانيكيته الصارمة ول د رؤية جديدة تطال اإلنسان والعالم، فأصبح اإلنسان ذا بعد واحد،      

وما طغيان ثقافة  ،دية صرف، ال يؤبه ببعده المعقد والمركبحسي يقارب بفيزيولوجيته، مختزل في ما

 .التقزيم المخل لإلنسانالجسد والتفكيك والنزعات التفتيتية والشكالنية سوى دليل واضح على هذا 

إن من يقرأ أفكار المسيري، يرى حقا وعيا نافذا وثاقبا وإرادة حية لخلق ترسانة اصطالحية ونموذج      

 -حيانفي كثير من األ -مستقل لبناء ثقافة مواجهة وآليات تفكير وأدوات إجرائية، ولكن يصعب حقا

التعرف على ما هو أصيل في فكر الرجل، إذ ال نستطيع أن نفرق من الناحية المفاهيمية أو من الناحية 

اإليبيستيمولوجية بين مفهوم الحوسلة ومفهوم العقل األداتي كما تجل ى عند فالسفة مدرسة فرانكفورت، 

بنيامين بإسهاب كبير في  فقضية تحويل العالم إلى وسيلة سبق وأن تطرق إليها هيدغر وأدورنو ووالتر

                                                             
، 3002، القاهرة، 3دار الشروق، طرحلتي الفكرية، في البذور والجذور والثمر، سيرة غير ذاتية وغير موضوعية، عبد الوهاب المسيري،  - 0 

 .271/272ص 
آليات إرادة التأصيل وأزمة المرجعيات الصامتة في الفكر : عزيز وحيد بن بو: العودة إلى مقالللتعمق أكثر يمكن . 222المرجع نفسه، ص -   

 .جامعة سطيف 3007أكتوبر  07العدد  مجلة العلوم االجتماعية، ،العربي النقدي المعاصر



16 
 

ق بين مفهوم المسافة عند المسيري ومفهوم التنائي عند الفالسفة  مؤلفاتـهم، كما أننا ال نستطيع أن نفر 

الميتافيزيقيين واألخالقيين، وبين مفهوم اإلنسان المركب واإلنسان المختزل، واإلنسان ذي البعد الواحد 

 .كما دقق فيه هربرت ماركوزه

 عارات التحدي الكبيرش االستتجيي

إن ما ذهب إليه المفكر عبد الوهاب المسيري تدعمه الكثير من الدراسات المعاصرة، لالستعارة دور      

خطير في بلورة وصناعة انآخرية، لهذا يتجشم الفكر الغربي بما فيه الفكر الصهيوني دائما عناء اللعب 

 . وجية االستعماريةعلى إنتاجها بما يخدم المصلحة العنصرية واإليديول

الذي كتبه  اإلسالمتغطية وكيال نطيل في إعطاء األمثلة يمكن أن ندعو القارئ الكريم إلى قراءة كتاب      

لقد حاول إدوارد سعيد تتبع  ،للناقد الفرنسي تزيفيطان تودوروفنحن واآلخرون وكتاب  إدوارد سعيد

لخلق صورة نمطية غير حقيقية عن العالم اإلسالمي، انطالقا من  األمريكيوناالستعارات التي ابتكرها 

وسائل اإلعالم والميديا بصفة عامة، كما حاول تودوروف تتبع الفكر الفرنسي في القرنين الثامن عشر 

 .والقرن التاسع عشر وهو ينتج صورا تنتابها الفوبيا والهوس واأللفة كما يقول المقارنون

المسيري، فإن أفكار ما بعد الصهيونية التي بدأت في التبلور في فلسطين المحتلة حتى لو نعود إلى      

ويهود ( أوروبايهود  )ولوجي الطبقي بين يهود اإلشكينازابتداء من اجتياح لبنان والصراع السوسي

ثة بعد الحدا والتي تأثرت كثيرا بأفكار ما( اليهود العرب الذين نزحوا إلى فلسطين المحتلة )مزراحيال

المنافية لمفهوم الدولة األمة، حتى هذه األفكار التفكيكية والتقويضية فهي تؤيد فكرة نسف االستعارة 

 .الكبرى التي بنى عليها الكيان الصهيوني كينونته كما يذهب المسيري

ويحدث شيء من هذا  :"يقول يوري رام وهو أستاذ العلوم السلوكية والثقافية بجامعة بن غوريون     

ورغم تشابهها مع ما يجري في أماكن أخرى ( فلسطين المحتلة )بيل بالنسبة للدولة القومية في إسرائيلالق

األعوام طار ظروفها الخاصة بها، يلحظ المرء في صتها التاريخية وتناقضاتها، ففي إفإن لديها خصو

التعددية في صورة و طوال القرن العشرين تراجع رؤى الذات المتجانسة وبزوغ الخمسين األخيرة أ

ذه الدراسة، فال روايات بديلة أو مكملة، تشمل رد الفعل المفرط في القومية، ولكن ذلك ليس موضوع ه

وخصوصا تلك الدوائر االجتماعية  –أخرى عديدة  أماكنكما في ( فلسطين المحتلة )توجد في إسرائيل

رواية  -بعد الحداثية المشوهة للمعنى المعرضة لتيار العولمة الذي يعصف بالتقاليد ويتضمن ثقافة ما

، وفي الواليات مبسطة مقبولة حول التاريخ سواء استندت إلى الموضوعية العلمية أو إلى الوحدة القومية

تعد فكرة الموضوعية التاريخية أكثر إشكالية من أي وقت مضى، ( فلسطين المحتلة )المتحدة وإسرائيل



17 
 

من  وأمانةنا النظر للحاضر كشيء ينبع بموضوعية وحيث حل الشك محل اليقين ولم يعد ممك

"الماضي
 3
. 

نكتشف من هذا القول بأن كل كيان كولونيالي يعكس تناقضاته وأسباب أفوله في بذوره، ويرجع هذا      

، من جهة، كما تعد قيمة الدفع الكبرى ياتهوسرد األمر إلى تالشي استعاراته المؤسسة وأساطيره األصلية

 .سبب آخر في تالشي االستعارات القاتلة واإلمبرياليةاومة الثقافية بمثابة الحضاري والمق

نستفيد من كل هذا أن العالم يعج باالستعارات غير البريئة، ويموج باالستعارات التي ال بد أن تفكك      

تغليف نفسها بالمقدس إلى لكيال تبقى حية، فكل استعارة ال يفكر فيها وفي ظرفيات إنتاجها ستؤول مباشرة 

واإلمبراطوريات  ةبالسلطفهي محاولة لمعرفة عالقاتها والمؤسطر، لهذا كل محاولة نقدية لتقويضها 

 . واإليديولوجيات الكولونيالية

المهيمنة  االستعاراتإال أن نؤيد الرأي الذي يذهب إلى أن أحسن طريقة لنسف  األخيرال يبقى لنا في      

مضادة، تفضحها وتخلخل نسقها الظاهر والمضمر، إن الرد بالكتابة ورفع شعار هو صناعة استعارات 

نعي تخلفنا وانبطاحنا بقدر ما تساهم بالنقطة الحاسمة، التي ال تكتفي  بد أن يبدأ من ثقافة المقاومة ال

االستعارات بطريقة جادة وذكية في إذكاء مرويات مضادة وسرديات موازية لتبيين الصورة كاملة ولجعل 

 .مرتعا لمحفل متعدد من المرايا المتقابلة

                                                             
: من الدولة القومية إلى دولة بدون أمة، صراعات األمة والتاريخ والهوية في إسرائيل اليهودية، ضمن كتاب جماعي بعنوانيوري رام،  - 3 

 .23/22، ص 3001،  أحمد ثابث، المركز القومي للترجمة، ط  :ترتحديات ما بعد الصهيونية، 
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 وآلياته في البالغة العربية اللغوي ضوابط التحليل

بن األثيراضياء الدين 
*
 انموذج 

 

 

 يمينة رعاش .د

 سطيف/ جامعة دمحم لمين دباغين

 الجمهورية الجزائرية

 

 

 :توطئة

 إن ما يخلق للنص فنيته ويرفعه إلى مستواه اإلبداعي يمثل عصب البحث البالغي القديم ومداره،     

إلى نظرة عميقة في طرائق وستكشف  هذه الدراسة تفكيرا بالغيا ال يقف عند حدوده الدنيا ولكنه يتجاوزه 

من نظرات رائدة  -أحد رجاالت البالغة في القرن السابع الهجري -، من خالل ما قدم ابن األثيرالتحليل

الدراسة ال تستمد أهميتها من غير أن هذه  ،بحث في لغة األدب وإبراز مالمحهابالغة القيمة لموضوع ال

التي تضاهي ما تتحدث به النظريات المعاصرة فحسب، وإنما الغية التي تبناها هذا البالغي والرؤية الب

عضدها بمجموعة من الضوابط  رؤيته، حيث   تمتد لتكشف عن تفصيالت كثيرة أثرى بها ابن األثير

وفرة  فضال عن  -جاء به رواد مدرسة الشكالنيين تكاد تتطابق مع ما -واآلليات المستخدمة في التحليل

فالباحث  ،مما يعزز موقف كثير من الدارسين المحدثين من البالغة العربية القديمة ،الشواهد المستخدمة

روج في األوساط دمحم عبد المطلب يقر بتقاربات نظرية وأخرى تطبيقية بين البحث البالغي العربي وما ي

"إن معظم الجهد البالغي القديم  جهد معاصر بكل المقاييس:" في قوله وذلك ،النقدية المعاصرة
( )

كما  ،

أجنبية حديثة أو  رهم للنقد العربي لينقلوا أفكاراالحداثيين العرب يديرون ظهو :"يذكر دمحم الولي أن

"معاصرة، ال تضيف كثيرا إلى أفكار مماثلة أنتجها البالغي العربي
( )

الكتب كبيسي أن ويؤكد طراد ال، 

تطرح قضايا شعرية ال تقل حداثة في رؤيتها عما تطرحه الشعريات المعاصرة، إن لم  :"البالغية القديمة

"نقل إن القضايا نفسها يعاد طرحها
( )

. 

 :ضوابط التحليل اللغوي:  1

                                                             
ولد بالموصل والتحق بخدمة صالح الدين ( هـ  6 7 -هـ  555) هو أبو الفتح ضياء الدين دمحم بن عبد الكريم المعروف بابن األثير الجزري *

ائر، المثل الس: األيوبي وأبنائه في حلب ودمشق، وكان بليغا ناقدا وكاتبا في ديوان اإلنشاء، كما تقلد الوزارة، ترك مصنفات أدبية قديمة أشهرها

 .الجامع الكبير، كفاية الطالب
 .1 ت، ص.ط، د .البالغة العربية قراءة أخرى، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، د :عبد المطلب، دمحم - 
 .61 ، ص 991 ،  الدار البيضاء، ط/ الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بيروت: الولي، دمحم - 
 .19، ص 111 ط،.في الشعرية العربية، قراءة جديدة في نظرية قديمة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د: الكبيسي، طراد - 
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بد أن يحتكم إلى ضابط أساسي هو كون  ال -ابن األثير وفق -إن التحليل اللغوي ألي خطاب أدبي -أوال

حيث إن اللغة  في لحساب وظيفة أهم هي الوظيفة الجمالية البالغية،  الوظيفة اإلبالغية التواصلية تتراجع 

غير أن لها  وظيفة  ،صل والتفاهمأصلها كما يرى هذا البالغي وضعت تلبية لحاجة اجتماعية هي التوا

"التحسينفائدة وضع اللغة هو البيان و" :األثير هناحيث يقول ابن  ،"التحسين" أخرى هي
( )

ولئن كانت  ،

، وما يفرضه ذلك من الخضوع لقواعد السالمة أساسية في المستوى العادي للغةوظيفة اإلفهام أو البيان 

فإن المستوى الفني أو اإلبداعي  ،يها بغية أداء الوظيفة اإلبالغيةاللغوية ومراعاة قوانين االستعمال ف

إلغاء وهذا ال يعني  ،لوظيفة البيانكمقابل  وظيفة التحسينيفرض بدوره تغيرا في موازين القوى لصالح 

وظيفة التحسين ، وإنما يعني إزاحتها إلى الخلف وتقليص أهميتها بشكل يسمح ببروز الوظيفة السابقة

مقياس الصحة والخطأ ويتنحى جانبا ليحل محله مقياس  ، وفي هذه الحال يضعفوتصدرها سلم األولويات

إن هذه المقاييس هي التي ة، الجودة والرداءة، والذي يمكن من خالله قياس مدى تحقق الصفات الجمالي

ي، تؤسس المدخل الضابط لطبيعة االستعمال والفوارق الفاصلة بين االستعمال العادي واالستعمال األدب

المعول عليه  ":دبي وما يشترطه من حسن في قولهم ابن األثير عن المستوى األمن هنا يمكن أن نفهم كال

"، فإذا ذهب ذلك عنه فليس بشيءحسنه وطالوتهفي تأليف الكالم من المنظوم والمنثور إنما هو 
( )

. 

ا، ولهذا غدت ويدرك أنه ليس ظاهرة هامشية بل خطا أساسين، التحسيإن الرجل يدرك تماما قيمة      

"مع الجواز واقفون مع االستحسان النحن في هذا المقام  :"عبارة
( )

بؤرة التركيز التي يرجع إليها ابن ، 

إال أنه وجود  األثير بصورة متكررة، وهو إذ ال ينفي وجود جانب تواصلي إفهامي في المستوى األدبي،

ادي هو اإلفادة، فإن ولئن كان الغرض في المستوى العا، مشروط بتحسين الصورة اللفظية وتنميقه

مشروط بانتقاله من  الغرض في المستوى اآلخر هو تحسين اإلفادة، وتحول الكالم العادي إلى أدب

 .االستعمال النفعي إلى األثر الجمالي

في ظل هذه النظرة الناضجة لطبيعة المستوى األدبي، لم يكن غريبا أن يصدر عن هذا البالغي آراء      

عله محور البالغة عنده وج التحسينأخرى تدعم تلك النظرة وتطور داللتها، فمما يلقي الضوء على أهمية 

ذه الوظيفة حيث عن دور المبدع في اختيار الشكل قصدا لتحقيق ه"الجامع الكبير "حديثه في كتابه

و قصد بها اإلفهام فإن الخطب الرائقة واألشعار البارعة لم تعمل إلفهام المعاني فقط، ألنها ل :""يقول

وإنما عملت الخطب واألشعار ألجل اإلتيان ، فهاممن األلفاظ يقوم مقام الجيد في اإل يءفقط لكان الرد

"ببداعة اللفظ وإحكام صنعته
(1)

. 

                                                             
 .5 / ، 991 ط، .دمحم محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، د: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،تح: ابن األثير، ضياء الدين - 
 .17 / لمصدر نفسه،ا - 
 . 15 / المصدر نفسه ، - 
مصطفى جواد وجميل سعيد، مطبوعات المجمع العلمي : الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكالم والمنثور، تح: ابن األثير، ضياء الدين -1

 .  ، ص957 ط ،.العراقي، د
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ذلك أن االقتصار على تحقيق ر، أمام وعي كامل بطبيعة األدب حسب فهم ابن األثيوجلي هنا أننا      

اإلفهام وحده ال يتطلب تلك الخصائص الفنية الماثلة في لغة األدب، فالمستوى العادي أو المبتذل كفيل 

 :"فكار فقطبتأدية تلك الوظيفة اإلفهامية بكفاءة تفوق المستوى األدبي، ولو كان المقصود من األدب نقل األ

لوجب على قياسه أن يستعمل في الكالم األلفاظ العامية المبتذلة عندهم التي قد تداولوها بينهم، ليكون ذلك 

فإنه ال خالف في أن العامة إلى فهمه أقرب من فهم ما يقل ابتذالهم  ...أقرب إلى فهمهم وأسهل مأخذا

"إياه
( )

. 

لكبير تجيء مفرداته وتفاصيله مؤكدة لقيمة الوظيفة ويكمل هذا التصريح نص آخر في الجامع ا     

كان الكاتب في الرسالة والخطيب  ألجل تجويد األلفاظ وتهذيبها:" "التحسينية بعيدا عن وظيفة اإلفهام إذ

ولو  ...بتنقيح ألفاظها والتأنق في تجويدها في الخطبة والشاعر في القصيدة بعد الفراغ من معانيها يشتغل

رحوها، وربحوا كدا كبيرا، وأسقطوا عن أنفسهم تعبا الط   إفهام المعاني فقطالقوم  كان قصد هؤالء

"زائدا
( )

. 

وتجويد األلفاظ وتهذيبها هنا ليس  إن في هذا النص من وجاهة التعليل ما يكفي لترجيح كفة التحسين،     

ألنه لو كان المقصود هو ، شكل الرسالة نفسهان يتم التركيز على أ أيللوظيفة الشعرية، إال مرادفا 

اإلفهام فإن ثمة نصوصا عادية تطرح على أنها بدائل مساوية في القيمة من حيث قدرتها على نقل المعنى، 

بل يمكنها نقله بكفاءة أكبر، لكنها قطعا تبقى دون المستوى األدبي من حيث القيمة الفنية، ولوال ذلك لما 

وبذلك يكون ابن األثير قد وضعنا أمام منطلق حيوي هو ه، نص كلف المبدع نفسه العناء والمشقة في إنتاج

فإن كان الكالم في التخاطب العادي  ،هيمنة الوظيفة الجماليةوما يقتضيه ذلك من التحسين األدبي أهمية 

بوظيفة معنى ذلك أنه يسعى إلى القيام وظيفته في األدب بالغية، فإن إبالغية،  بوظيفةيرمي إلى القيام 

 .تسبق الوظيفة اإلبالغية، واألديب بذلك يلفت االنتباه إلى أداة التعبيرجمالية 

ويبدو واضحا من النماذج السابقة أن الحرص على وظيفة التحسين، وعالقتها بالجانب الشكلي كانت      

الغي في الشغل الشاغل البن األثير وهاجسه األول، ولست بحاجة للتذكير بمصطلح أساسي وظفه هذا الب

المرادف للشكل، معتبرا أن معيار الحسن بصفته المستهدف " التعبير "صه  بكثرة، وهو مصطلحنصو

يؤخذ المعنى :" األول من الخطاب األدبي،  يرتد إلى التعبير أي الكيفية التي يعرض بها المعنى نفسه إذ

ال إلى المعنى  فيكسى عبارتين إحداهما حسنة واألخرى قبيحة، فالحسن والقبح إنما يرجع إلى التعبير

"نفسه
( )

ومعنى هذا ومن واقع نظرة ابن األثير إلى طبيعة األدب، أن التأثير الجمالي يرتد إلى الشكل ، 

"العبارة عن المعاني هي التي تخلب بها العقول :" الذي يختاره المبدع إذ
(1)

، وهنا نجد أنفسنا أمام رومان 

                                                             
 .55 / المثل السائر،: ابن األثير، ضياء الدين - 
 .  الجامع الكبير، ص: ضياء الدينابن األثير،  - 
 . 9 / المثل السائر : ابن األثير، ضياء الدين - 
 .55/ المصدر نفسه،  -1
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ونستطيع أن نرى إلى أي حد استطاع  أحد أقطاب المدرسة الشكالنية، Roman Jakobson- -ياكبسون

ابن األثير أن يشرح في مفردات ال تقل تفصيال ووضوحا عن المفردات التي استخدمها ياكوبسون فيما 

الشعر هو اللغة في تحققها  :"يتعلق بأهمية الشكل وأثره على الوظيفة الشعرية، فياكوبسون يرى أن

"تؤكد شكل أو تعبير القول( أو الجمالية  )الوظيفة الشعرية نوإ... الجمالي
( )

. 

بوصفها أصل األدب، ثم  بالوظيفة الجماليةولقد الحظنا أن اهتمام ابن األثير كان منوطا منذ البداية      

 تترك مجاال للشك في كونها يأتي الجانب التواصلي اإلفهامي في مرحلة تالية، وتصريحاته السابقة ال

الذي يطرحه الشكالنيون،  backgroundوالخلفية  forground األماميةمع مفهوم  -بشكل ما –تتفق

تهدف إلى التوصيل ألنها معنية أساسا بإبراز العناصر الجمالية ووضعها في  حيث إن لغة األدب ال

هدفا وكنتيجة لذلك يتقهقر الجانب المضموني واإلخباري إلى الخلفية ويتوارى ألنه ليس  األمامية،

للشعر
( )

وظيفة اللغة األدبية على نحو Jan Mukarovesky- ، وفي هذا السياق يحدد يان موكاروفسكي 

وظيفة اللغة الشعرية تكمن في الحد األقصى ألمامية  :"شديد الشبه برأي ابن األثير، حيث يذهب إلى كون

ف الذي يدفع التكثي ففي اللغة الشعرية تحقق األمامية حدا أقصى من ... forgroundingالقول 

ك على أساس أن هذه اللغة هي الهدف من التعبير وأنها مستخدمة لذاتها فقط، ذل ،بالتوصيل إلى الوراء

"ولكن من أجل وضع التعبير والقول نفسه في األمام ،أنها ال تستخدم من أجل التوصيل
( )

. 

تعد من األفكار التي يعتد بها الشكالنيون بوصفها عامال حاسما في تحديد  هيمنة الوظيفة الجماليةإن      

كبالغ كالمي تكون فيه الوظيفة  :"المستوى الذي ينتمي إليه النص، فرومان جاكوبسون يعرف األدب

"الجمالية مهيمنة
(1)

. 

ليس هدفا للكتابة  إن ما أكدناه من قبل ونؤكده هنا هو أن ابن األثير يدرك جيدا أن التوصيل وحده     

من هنا واستكماال لما نحاول تأسيسه ، إلمام تام بطبيعة اللغة األدبية اإلبداعية، وهي نظرة جيدة صادرة عن

 . فكرته هذه في تحليالته األثيرالكيفية التي سيستثمر بها ابن  تيةالصفحات اآل منذ البداية  ستعكس لنا

لفظ من تواجده  /حيث تنتج قيمة كل عنصر مفهوم النظام في اللغة،يتحدد الضابط الثاني من خالل  -ا ثاني

ومن ثم فإن األلفاظ عند هذا البالغي ال تدرس كوحدات مستقلة بل كبنية د، مع باقي العناصر في وقت واح

بنية التوازي كما يصفها رومان  أو –التشابه والتوزيع الصوتي المنسجموتركيب قائم على التماثل و

بمعنى أن يجتمع الكالم م، الذي يعني االلتئا النظموفي هذا السياق وظف ابن األثير مصطلح  -جاكوبسون
                                                             

 . 51، 16ص ،  99 ط، .حامد أبو أحمد، دار غريب للطباعة والنشر، د: تر نظرية اللغة األدبية،: إيفانكوس، خوسيه ماريا بوثويلو - 
مجلة فصول، المجلد الخامس، العدد األول،  المعيارية واللغة الشعرية، تقديم وترجمة ألفت كمال الروبي،اللغة : موكاروفسكي، يان: ينظر - 

إدراك الشعرية ال يأتي إال  بمعرفة :" يعلل أحمد مطلوب التقارب الشـديد بين الـبالغة والشعرية بأن، و11ص، 951  ،ديسمبر -نوفمبر -أكتوبر

، أما "البالغة من أهم الوسائل لدراسة الشعرية:" ، معتبرا أن  "عنيت به الدراسات القديمة وبعض الدراسات الحديثةفنون البالغة وأصـولها وهو ما 

ن تكـون حمادي صمود فقد أكد أن  البالغة عند العرب لم توظف لإلقناع بل لدراسة خصائص الكالم األدبي، وبذلك فإن كل نظرية في البالغة ال بد أ

: صمود،حمادي .91، ص 959 ، 1و ، ج 11الشعرية، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج : مطلوب، أحمد: ينظر .األدبينظرية في الخـطاب 

 .55 ،    ، ص 95 ط،.التفكير البالغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس، منشورات الجامعة التونسية، د
 . 1المرجع نفسه، ص - 
 -إبراهيم الخطيب، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت: نصوص الشكالنيين الروس، تر: ية المنهج الشكلينظر: جاكوبسون، رومان وآخرون -1

 .51، ص 95 ،  الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، ط
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لكنه ال يعني الضم على أي كيفية كانت، بل يقصد منه الضم بطريقة معينة ة، في صورة تركيبية مترابط

يقودنا إلى أن والتسليم بهذا المبدأ ي، مخصوصة يراعى فيها القصد الداللي كما يراعى الجانب اإليقاع

الصورة التركيبية تخضع الختيار عناصرها اإلفرادية، واختيار نسقها الخاص الذي تترتب فيه تلك 

بحيث يكون لهذا االختيار من القيمة ما ال يتوفر في صور أو ص، العناصر ويحتل كل منها موقعه الخا

أساس من وعي المبدع بالفروق بين  ال يكون فنيا إال إذا قام على النظمبدائل أخرى، وبعبارة أخرى فإن 

 :"الدالالت، بحيث يختار من الصيغ ما هو أدق وأقدر على تأدية المعنى وأكثر مالءمة للغرض الفني، فـ

فما لم يكن بين الكالمين ا، ال يكون إال باعتبار المعاني المندرجة تحتهنظم الكالم اعتبار التأليف في 

واتساق ذلك اللفظ واضطرابه، وإال ه، في قوة ذلك المعنى أو ضعف ممواقع النظاشتراك المعنى حتى يعلم 

"فكل كالم له تأليف يخصه بحسب المعنى المندرج تحته
( )

هو  النظموهذا يعني أن موجب المزية في  ،

عند ابن األثير  د  والذي يعم، نظونظم وهنا يقع التفاوت بين ل، اإلحساس بقيمة انتقائه من بين عدة بدائ

على  مظهرا للتفاوت بين المبدعين من حيث قدرتهم على اإلحساس باللغة والبصر بدقائق نظامها، والقدرة

 .استثمار طاقاتها وإمكاناتها

وفي ب، وكانت نقطة انطالق ابن األثير في ذلك هي التركيز على العالقات التي تحدث بعد التركي     

ذاك أنه يحدث من فوائد التأليفات واالمتزاجات  :"لها خطرها في عالم النقدتركيزه هذا أشار إلى نظرات 

"ما يخيل للسامع أن هذه األلفاظ ليست تلك التي كانت مفردة
( )

، وهذا القول يؤكد أن ابن األثير قد فهم أن 

 هي معان وإحساسات وأصوات وإيقاع، الكلمات ليست مجرد قطع يوضع بعضها إلى جانب بعض، وإنما

وإن األلفاظ  تتداخل ب، وكل معنى أو صوت تحمله لفظة ما ينمو ويتفاعل مع المناخ الذي يؤمنه التركي

وتتجاوز بإشعاعاتها حدودها العادية، وهي بذلك قادرة على منح بعضها بعضا فاعليات ودالالت خاصة، 

ر تندرج معهن فيكسوها ترد مفردة مع ألفاظ أخ:" ترتقي بها إلى مستويات عليا من الحسن والجمال، فقد

"ذلك حسنا ليس لها
( )

فالمهم أن ا، وكما قد يرتفع التركيب بشأن اللفظة فقد ينزل بها إلى الحضيض أيض ،

إن  :"ابن األثير قد فهم دور التركيب في إطالق فعاليات اللفظ فهما عميقا، وهو ما نجده ماثال في قوله

استعمالها في حال التركيب يزيدها حسنا على حسنها، أو األلفاظ إذا كانت حسانا في حال انفرادها فإن 

"يذهب ذلك الحسن عنها
(1)

. 

لقد استطاع ابن األثير أن يدلل على أهمية التركيب ببحث دقائقه وتتبع عالئقه التي تتشابك وتتمازج      

 -IvorArmstrong Richards-ريتشاردزآيفور أرمسترونغ وهو ما أشار إليه  لتكون خلقا جديدا،

                                                             
 .67 / المثل السائر،: ابن األثير، ضياء الدين - 
 .91 / المصدر نفسه، - 
 . 65 / المصدر نفسه،  - 
، لقد انجر عن احتفاء ابن األثير بالجملة أو التركيب أحكام نقدية، سعى من خاللها إلبراز أهمية التأليف من خالل القرآن 55 / ، المصدر نفسه -1

أال ترى ألفاظ  القرآن الكريم من حيث انفرادها قد استعملها العرب ومن بعدهم، ومع ذلك فإنه يفوق جميع كالمهم ويعلو عليه، : "الكريم حيث يقول

فإعجاز القرآن الكريم يرجع إلى كونه قد حقق بوسائل اللغة وألفاظها المتاحة للجميع ما تقصر دونه الهمم، ". ليس ذلك إال لفضيلة التركيبو

 . 5 /  وتتضاءل أمامه إبداعات المبدعين، ينظر المصدر نفسه، 
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معاني الكلمات هو في حقيقة األمر ال يقل خطرا على أي نوع  interinanimationإن تواشج  :"في قوله

ق ما من أنواع اإلبداع العقلي، فالنوطة في القطعة الموسيقية تكتسب خصوصيتها وتحقق إسهامها عن طري

مثل حجم  األخرى، يكون ما هو عليه بفضل األلوان ، واللون المرئييحيط بها من نوطات أخرى فقط

"نسبة ألشياء أخرى مرئية في محيطهالشيء ومساحته المرئية التي ال يتم تفسيرها إال بال
( )

. 

كشف فيه فهما خاصا للغة باعتبارها نظاما ي، كما يمكن أن نقف في هذا المقام أمام تحليله لنص قرآن     

أيها المتأمل لكتابنا هذا إذا فكرت في وهل تشك  :"حيث يقولر، يؤثر فيه كل عنصر على باقي العناص

ْمُر َواْستََوْت َعَلى  ﴿:قوله تعالى َوقِيَل يَا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َويَا َسَماُء َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَ

 ِ الِِمينَ  ۖ  اْلُجوِدي  ِْلَقْوِم الظَّ ن المزية الظاهرة إال ألمر أنك لم تجد ما وجدته لهذه األلفاظ م *﴾َوقِيَل بُْعًدا ل 

وأنه لم يعرض لها هذا الحسن إال من حيث القت األولى بالثانية، والثالثة بالرابعة ا، يرجع إلى تركيبه

فإن ارتبت في ذلك فتأمل هل ترى لفظة منها لو أخذت من مكانها، وأفردت من بين ه، وكذلك إلى آخر

"موضعها من اآلية أخواتها كانت البسة من الحسن ما لبسته في 
( )

إن هذا التحليل في نظرنا ال يختلف  ،

ن العناصر اللغة نظام م :"أن أىرحين  -de SaussureFerdinand -كثيرا عما قال به دي سوسير

"تنتج قيمة كل عنصر من وجود العناصر األخرى في وقت واحد ،المعتمد بعضها على بعض
( )

، ورغم 

م النظري على هذا النحو، ولكن تحليله يشي بأنه كان يطبق المفهوم أن ابن األثير لم يذكر هذا الكال

ي، تطبيقا يذكرنا بالخطية وتوالي الدوال على خط واحد وبتعاقب زمن -إن صح هذا التعبير -السوسيري

وتدعيما لهذا الموقف فإننا  نسوق رأي عبد العزيز حمودة الذي نوه بالتحليل السابق البن األثير واصفا إياه 

وقبل أن يقول به  ي،إنه يقدم مفهوم التعاقب دون مراوغة أو غموض ودون كهنوت حداث :"ولهبق

"ياكوبسون أو بارت أو آخرون من أقطاب الفكر الحداثي وما بعد الحداثي الغربي
(1)

وال غرو في ذلك ما  ،

نظرية النظم  في إن  :"بيرة بنظرية النظم الجرجانية حيثدام ناقدنا متأثرا في تحليله هذا بدرجة ك

"جوهرها صيغة سوسيرية وبنيوية مبكرة 
(5) 

 .كما أشار عبد العزيز حمودة

إن موقف ابن األثير من هذه المسألة ال ينبغي االقتصار في تقييمه على تصريحاته المباشرة بشأنها      

المثل  "في كتاب المتتبع لألمثلة الواردةوإنما يجب النظر إليه في ضوء ممارساته التطبيقية، حيث إن 

، يتبين أن القاسم المشترك بينهما كان قائما على رصد الجماليات الناشئة عن التماثل والتشابه "السائر

أال ترى أنه  ":أخير في بنية سورة الفاتحة يقولوالتوزيع الصوتي المنسجم، ففي تعليله لظاهرة التقديم والت

إياك نعبد  ﴿:فجاء بعد ذلك قوله، ﴾الرحمن الرحيم مالك يوم الدينالحمد هلل رب العالمين  ﴿:تقدم قوله تعالى

                                                             
 لبنان،وي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،المغرب، بيروت، سعيد الغانمي وناصر جال: فلسفة البالغة، تر: ريتشاردز، آيفور إرمسترونغ - 

 . 61،  6ص  ، 11 ،ط.د

 .11/هود *  
 .                                                                                                      5 / المثل السائر،: ابن األثير، ضياء الدين - 
 .1  ، ص955 ط ،.يوئيل يوسف عزيز، مراجعة مالك يوسف المطلبي، دار آفاق عربية، بغداد، د: علم اللغة العام، تر:فرديناندي سوسير،  - 
 .51 ، ص 11 ط، .المرايا المقعرة، مطابع الوطن، الكويت، د: حمودة، عبد العزيز -1
 .9  المرجع نفسه، ص  -5
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ولو قال نعبدك ونستعينك ن، وذلك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النو ،﴾وإياك نستعين

 ."ذهبت تلك الطالوة وزال ذلك الحسنل

ها الزمخشري مسألة التقديم في والحقيقة فإن ابن األثير لم يكن غافال عن فكرة االختصاص التي علل ب     

هذا الموضع
( )

وبذلك ي، لكنه  أضاف بعدا جديدا هو مراعاة الهندسة اللفظية القائمة على التماثل الصوت ،

تحول هذا البعد إلى سبب رئيسي من أسباب التقديم، ويفوق االختصاص من حيث األهمية، وإن اعتراض 

صر أسباب التقديم في االختصاص، هو اعتراض له وجاهته ابن األثير على الزمخشري هنا فيما يتعلق بح

 .ورهافة حسه الفني والسمعي في تحليله لألساليبر، وداللته على عمق نظر ابن األثي

وتتأكد هذه النظرة أكثر في تحليالت أخرى، حيث قام حديثه في تقديم بعض األجزاء على افتراض      

ولذلك يلجأ إلى التقدير إلعادة العناصر المقدمة إلى أماكنها ا، مرحلة سابقة كان فيها هذا الجزء مؤخر

مبينا أثر التقديم أو التأخير على النسيج العام د، األصلية، ثم يوازن بين التركيب السابق والتركيب الجدي

والتشابه، ويتأكد بذلك إحساسه العميق بانسجام التوزيع الظاهري  نص بوصفه بنية قائمة على التماثللل

شهاد في هذا المقام بقوله ويتحول التقديم والتأخير إلى آلية إلحداث التوازن الصوتي، ويمكن االستة، يللبن

ْظلــُِمونَ  ﴿:تعالى لـَِك  ۖ  َوالشَّمــُْس تَـجـْـِري ِلُمْستـَقَر ٍّ لََّهـا  َوآيَـةٌ لَُّهــمُ اللَّْيـُل نَْسلَـُخ ِمْنـهُ النََّهــاَر فَِإذَا هُم مُّ ذََٰ

الليل نسلخ منه  :فإنه قال "،*﴾َواْلقََمــَر قَدَّْرنـَاهُ َمنَـاِزَل َحتَّىَٰ َعـاَد َكاْلعُْرُجـوِن اْلقَـِديـمِ  تَْقِديـُر اْلعَِزيِز اْلعَِليــمِ 

ون الجميع على نسق ليك ؛النظم أن يقول والقمر قدرناه فاقتضى حسن ،ثم قال والشمس تجري ،النهار

"زل لما كان بتلك الصورة في الحسنوقدرنا القمر منا :ولو قال، النظمواحد في 
( )

. 

حسب تصور ابن  أو ما يسمى باإلبداع واالبتكاركون عملية الخلق الفني يتمثل الضابط الثالث في -ثالثا

ليس للمبدع قاموس خاص بلغة األدب أو مستقل ف ا، اختراعه األثير ال يتطلب استعمال ألفاظ جديدة أو

، نفسه بل إن القاموس المستخدم عنده هو قاموس االستعمالم، استقالال مسبقا عن الرصيد اللغوي العا

ويضيف له ل، هو فقط يقوم بتحطيم جميع االرتباطات السياقية السابقة التي عهدها الناس للفظ المتداو

 .من اآللية إلى اإلبداع ويخلق ارتباطات له غير مألوفة، وهو ما يضمن االرتقاء بالنظمة، سياقات جديد

عند ابن األثير من أدق الوسائل اإلبداعية إظهارا لذكاء المبدع  ذه الرؤية  تعني أن  عملية النظمإن ه     

وفطنته وبراعته في خلق العالقات التي تخرج المعاني المجردة فنيا، وتحرر األلفاظ من داللتها المعجمية 

بل أريد أن  ...ال أقصد أن تكون غريبة  :"األدب كما يحدد ابن األثيرفاأللفاظ في ة، فتكسبها دالالت جديد

، يدي الناس وهي مما في أيدي الناستكون األلفاظ مسبوكة سبكا غريبا، يظن السامع أنها غير ما في أ

"لخواطر براعتها واألقالم شجاعتهاوهناك معترك الفصاحة التي تظهر فيه ا
( )

. 

                                                             
عادل أحمد عبد الموجود وعلي دمحم : غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، تحالكشاف عن حقائق : ينظر الزمخشري، جار هللا - 

 .6  / ، 955 ،   معوض وفتحي عبد الرحمن حجازي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

 .9  -6 /يس *   
 .5 ، 6 / المثل السائر، : ابن األثير، ضياء الدين - 
 .55/ ئر،المثل السا: ابن األثير،ضياء الدين - 
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مفصال بالغيا هاما عند ابن األثير، فقد طرقها في نص آخر مؤكدا على أن وألن هذه الفكرة تمثل      

وهنا ة، إلى ألفاظ غير عادي –فضل ما يتمتع به األديب من موهبةوب -العادية تتحول في عالم األدب األلفاظ

جه، إنه ال داخل العالم وال خار :إنه شبيه بالشيء الذي يقال :"يتطوع بمزيد من الشرح والتفصيل قائال

ن سبكه فلفظه هو الذي يستعمل وليس بالذي يستعمل، أي أن مفردات ألفاظه هي المستعملة المألوفة، ولك

"وتركيبه هو العجيب الغريب
( )

. 

هو كون المتكلم العادي يستخدم ارتباطات ي، إن ما يجعل النظم مختلفا عن مثيله في االستعمال العاد     

مما  يعطي االنطباع بأن  ،إيجاد سياقات جديدة ومبتكرة للفظاألدب محكوما ببينما يكون النظم في ة، مألوف

من غبار السنين فيطهرها  الشاعر يحرر  الكلمة من معانيها مما علق بها :"اللفظ جديد وما هو كذلك فـ

وإنما هو فقط يدخلها في سياق جديد من صنعه ا، والشاعر بذلك ال يعطي الكلمة معنى جديد ...ويغسلها

"وهو عمل يشبه نظام الشفرات وتفريغه للكلمات من سوابق معناها ...هو
( )

. 

إن تعمق ابن األثير في فهم عملية النظم على النحو الذي بيناه أمر يحمد له تركيزه عليه، ألن اللغة      

ثيال في وهذه الفكرة نجد لها مة، المشتركة أو لغة الجميع تصبح في يد الفنان المبدع لغة جديدة ومختلف

القاموس  :"لروالن بارت "درجة الصفر للكتابة "فقد جاء في ،عض التصورات الحديثة لعمل المبدعب

ال تكون إذن مهمة الشاعر الكالسيكي هي ...س االستعمال، وليس قاموس اإلبداعالشعري هو نفسه قامو

..."قديم وتجويد التماثل إيجاد ألفاظ جديدة أكثر كثافة وأكثر تفجرا، وإنما تقتصر على ترتيب طراز 
( )

، 

بل ة، استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسية المتجمدة ال ينتج الشعري :"ويذهب كمال أبو ديب إلى أن

"ينتجها الخروج بالكلمات عن طبيعتها الراسخة إلى طبيعة جديدة
(1)

الطريقة  :"، فيما يرى ريتشاردز أن

ن يستعمل فالشاعر يستطيع أ عر نفسه وال يستطاع تعلمها،التي يستعمل بها الشاعر األلفاظ هي سر الشا

"األلفاظ استعماال ناضجا
(5)

. 

التوجه البالغي الصحيح أو الغالب قام على أن تركيب  :"وفي هذا السياق يقول دمحم عبد المطلب إن     

يمتلكها المبدع  وإنما يرجع إلى الجدة التي ...تضي الرجوع إلى العرف أو الطبيعةالدوال مع بعضها ال يق

"فاألدبية في حقيقتها خروج عن المألوف ...اعتمادا على قدرته التوليدية
(7)

 ىرأما عبد العزيز حمودة في ،

فهذه هي وظيفة العالم، ومن ثم تقوم  ليست من بين وظائف األديب اكتشاف أفكار أو معان جديدة، :"أنه

تجعل المألوف غير مألوف أو غريب أو  جديدةالمعاني القائمة في عالقات وظيفة المبدع على إدخال 

                                                             
 .55/ المصدر نفسه،  - 
 .79 ص ت، .ط، د.الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، دار سعاد الصباح، د: الغذامي، عبد هللا - 
كل ما هو جديد في األدب ليس إال مادة قديمة صيغت مرة أخرى بطريقة تقتضي :" يقول فراي. 71درجة الصفر للكتابة، ص: بارت، روالن - 

 .5  بالغة الخطاب وعلم النص، ص: فضل، صالح: ينظر" تصنيفا جديدا
 .5 في الشعرية، ص: أبو ديب، كمال -1
 .69 ، ص115 ،  مبادئ النقد األدبي العلم والشعر، تر دمحم مصطفى بدوي، المجلس األعلى للثقافة، ط: ريتشاردز، آيفور إرمسترونغ -5
 . 15 ،  1 البالغة العربية قراءة أخرى، ص: عبد المطلب، دمحم -7
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"defamiliarizationجديد، وهذا هو جوهر كسر األلفة 
( )

مؤكدا أن كسر األلفة هذا يحتل موقعا مهما ، 

في الفكر الغربي
( )

ويبدو أن ابن األثير قد سبق إلى فهمه من خالل ربط اإلبداع بالتوظيف الجمالي القائم  ،

واالختيار  وبذلك ترتفع عملية التأليف دة التأليف، على النحو الذي سبق ورأيناه،على مهارة االختيار وإجا

 .خلها حيز اإلبداععن اآللية الرتيبة التي يحددها النظام اللغوي ليد

يستدعي فسح المجال أمام الحديث عن آليات التحليل التي استخدمها ابن  النظم إن موقف ابن األثير من     

 :األثير في المبحث اآلتي

 :آليات التحليل اللغوي :2

، ثم طبقها ابن األثير في التحليل اللغوي وفصل فيها وشرحها بتوسع من اآلليات التي استخدمها -أوال

 the/االختيار :في كتابه المثل السائر هماتحدث عنهما  ار واضح على النص القرآني مبدآنباقتد

selection والتركيب/ the combination، نظرية النظمأساسا تقوم عليه  جعل من هذين المبدأين وقد ،

 ويزيد ابن األثير المسألة وضوحا وذلك بصوغها في ما يشبه القانون صياغة واعية لم يسبقه إليها أحد،

 : الصناعة اللفظية في تأليفه إلى ثالثة أشياءاعلم أنه يحتاج صاحب :" حيث يقول

 .دة فإنها تتخير وتنتقى قبل النظموحكم ذلك حكم الآللئ المبدة، اختيار األلفاظ المفرد: منها األول

وحكم ذلك العقد ه، حتى ال يجيء الكالم قلقا نافرا عن مواضع نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها: الثاني

 .لؤلؤة منها بأختها المشاكلة لها المنظوم في اقتران كل

وحكم ذلك حكم الموضع الذي يوضع فيه ه، على اختالف أنواع الغرض المقصود من ذلك الكالم: الثالث

ن، العقد المنظوم، فتارة يجعل إكليال على الرأس، وتارة يجعل قالدة في العنق وتارة يجعل شنفا في األذ

"تخصه هذه المواضع هيئة من الحسن من ولكل موضع
( )

. 

 :"أن هذه المبادئ ركائز أساسية يعتمد عليها أي عمل إبداعي يقوم به الشاعر أو الناثر إذ ىري وهو     

"هي األصل المعتمد عليه في تأليف الكالم
(1)

. 

من هذا النص هو أن العمل الفني يخضع قبل اكتماله إلى عدد من العمليات، تبدأ باختيار إن ما يستفاد      

وال شك في أن عملية االختيار هذه تحكمها ضوابط ومعايير معينة، تليها ا، العناصر اإلفرادية  وانتقائه

وهذه المراحل التي ا، عملية أخرى هي التركيب أو الضم وفق نسق معين لتؤدي في النهاية غرضا مقصود

، ر إلى درجة التطابقيسوتفق مع كل ما قصده ياكبسون ودي سعبر عنها ابن األثير في اقتدار واضح ت

فهو يشرح في مفردات ال تقل تفصيال أو وضوحا عن تلك التي استخدمها ياكبسون، ألن المبدأ األول 

 the )مبدأ التركيبو (the selection )مبدأ االختياروالثاني اللذين ذكرهما ابن األثير سيحيلنا حتما إلى 

                                                             
 . 11المرايا المقعرة، ص : حمودة،عبد العزيز - 
 . 11ينظر المرجع نفسه، ص   - 
 . 19 / المصدر السابق، - 
 .19 / المصدر نفسه،  -1
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combination)،  مؤكدا أنهما األساس الذي تقوم عليه الوظيفة اللذين أسهب ياكبسون في شرحهما

إن االختيار ناتج على  ...ماء الموجودة والمتفاوتة التماثلفالمتكلم يختار من بين سلسلة من األس :"الشعرية

بينما يعتمد التأليف وبناء المتوالية على  ،أساس قاعدة التماثل والمشابهة والمغايرة والترادف والطباق

"لمحور االختيار على محور التأليفالوظيفة الشعرية مبدأ التماثل وتسقط ة، المجاور
( )

. 

فهو قائم على أساس مبدأ التركيب قائم  على أساس التعادل، أما  مبدأ االختياروحسب ياكبسون فإن      

( )تقوم الوظيفة الشعرية من خالل إسقاط مبدأ تعادل محور االختيار على محور التراكيبفيما ر، التجاو
. 

 syntagmatic عالقات االختيار والتأليف: فقد حدد للنص عالقات داخلية هي أما دي سوسير     

/paradigmatic،  كما تعتمد على ة، على التجاور بين الوحدات المؤلفعالقات التأليف حيث تعتمد

فتقوم على  عالقات االختيارأما  ة،المغايرة بين الكلمات المتجاورة وهي إضافة إلى ذلك عالقات حاضر

إمكان االستبدال على محور عمودي وهو ما يجعل منها عالقات غياب
( )

. 

إن النصوص السابقة البن األثير ال تدع مجاال للشك في أن عالقات االختيار والتأليف لم تكن غريبة      

عن البالغة العربية القديمة
(1)

حمودة حول وهنا يمكننا أن نجيب بسهولة عن تساؤل طرحه عبد العزيز ، 

هل عرفت البالغة هاتين العالقتين بمفهومهما الحديث  :"العالقات األفقية والرأسية من خالل قوله

"واستخدمت مصطلحين يمكن الرجوع إليهما ؟
(5)

ورغم كونه قد برهن على وجود هاتين العالقتين لدى  ،

تطبيقية مستعينا في ذلك بالشرح عدد من النقاد ممن سبق ابن األثير، غير أن عمله انصرف إلى النماذج ال

ومع ذلك فهو لم يشر إلى وضوح هاتين  ،قاد القدامى من خالل هذه النماذجوالتفسير وتوضيح آراء الن

ونستطيع القول إنه إذا كان اإلحساس بهاتين العالقتين يظهر على استحياء عند ر، العالقتين عند ابن األثي

ما في شكل قانون واضح وجلي قد اتخذ عند ابن األثير منعطفا النقاد السابقين، فإن تثبيتهما وصياغته

إن نضوج التصورات  ويمكن القولي، حيث تكفل هذا األخير بذلك خالل القرن السابع الهجر حاسما،

 .النقدية خالل هذه الفترة المتأخرة أسهم في بلورة المسألة وصياغتها في شكلها الموجز المنظم

وسيكون تصور ابن ة، كرهما سيشكالن منظورا شامال ألغلب النماذج التحليليين السابق ذأإن المبد     

في المجال اإلبداعي،  االختيار والتركيباألثير هذا حاضرا بقوة في تفكيك البنى ، كاشفا بذلك عن فعالية 

حيث إن قيمة االختيار ال تكون إال باإلتيان من جهة دقة اللفظ وقدرته على نقل المعنى بصورة مغلفة 

 :وهذا ما سيظطلع بشرحه العنصر اآلتية، بالنبل والمزي

                                                             
 .  قضايا الشعرية، ص: ، رومانياكبسون - 
لشعري عند رومان جاكوبسون من خالل كتابه مقاالت في األلسنية العامة، مجلة اللغة واألدب، معهد اللغة مفهوم الخطاب ا: منور، أحمد: ينظر - 

 .59، ص واألدب، جامعة الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ع
 . 6 ،7 الخطيئة والتكفير، ص: الغذامي، عبد هللا: ، وينظر 1 علم اللغة العام، ص: دي سوسير، فردينان - 
 .19 ، 15 نظر المرجع نفسه، ص ي -1
 . 51 المرايا المقعرة، ص: حمودة، عبد العزيز -5
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 ) البالغي نحو تطبيق طريقةستتجلى أهميتها بوضوح أكثر عندما يتقدم هذا  إن اآللية السابقة -اثاني

في  – Roland Barthes -روالن بارت التي اقترحها commutation test ( االختبار االستبدالي

والتي تقوم على إحالل بدائل للفظ من سلسلة االختيار، ثم  – Elements of Semiology : كتابه

التركيبي، حيث تفقد خصائصها الفنية مالحظة اآلثار التي يخلفها االستبدال على العبارة في مستواها 

ن يلجأ ابن األثير لتحليل أ وهو ما يصادفنا بشكل أوضح على المستوى التطبيقي، أي ،ومزاياها الجمالية

من خالل  ﴾ِضيَزىَٰ  تحليال يقوم على تعليل سبب اختيار لفظة﴿ *﴾تِْلَك إًِذا قِْسَمٌة ِضيَزىَٰ  ﴿:آية قرآنية هي

ليخلص في األخير إلى بيان المزية التي تفوقت بها  ب،مكانها موازنا بين التراكيعدد من البدائل طرح 

وهو هنا مجيئها على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه،  ا،اللفظة القرآنية على بدائله

تعبير ابن األثير وفقوغيرها ال يسد مسدها لكونه خارجا عن حرف السورة 
( )

 نقف ، وهو ما يمكن أن

 :عليه من خالل التوضيح اآلتي

 

 

 

 

 

وال شك أن ة، قسمة جائرة أو ظالم :معنى هذه اللفظة قلنا إذا جئنا بلفظة في :"يقول ابن األثير شارحا     

ألكم الذكر وله األنثى تلك إذا قسمة ظالمة،  :، إال أنا إذا نظمنا الكالم قلناأحسن من ضيزىجائرة أو ظالمة 

على من له  ىوصار الكالم كالشيء المعوز الذي يحتاج إلى تمام، وهذا ال يخفل، لم يكن النظم كالنظم األو

)"م الكالمذوق ومعرفة بنظ
 ). 

 :إن أبرز ما يكشف عنه هذا التحليل     

األدبي في اختيار األلفاظ وتأليفها، فالكلمات السابقة تفرض ظروفها على الالحقة  النظمكم قواعد تتح - 

مؤهلة  ضيزىوتحقيق االنسجام الصوتي كان كفيال بجعل لفظة  فتقرر ما يناسبها وتبعد ما يتنافر معها،

بالغية بكفاءة أكبر نظرا لتأدية هذه المهمة البالغية رغم توفر ألفاظ أخرى بإمكانها تأدية الوظيفة اإل

لكنه يؤثر اللفظة القرآنية للمزايا ، ظالمة /جائرة :طبعا يقترح ابن األثير هنا لفظتيو لوضوح داللتها،

البالغية المنبثقة عن استخدامها وهي مراعاة االنسجام والتوازن الصوتي الذي بنيت السورة عليه، بمعنى 

الختصاص العنصر المختار بمزية جمالية ال تتحقق فيما سواه من أن االنتقاء من بين عدة بدائل يكون 

                                                             
 .  /النجم*  
 . 7 / المثل السائر، : ابن األثير، ضياء الدين: ينظر - 
 .  7 / المصدر السابق ،  - 

 محور االستبدال

 محور التركيب

ظالمــ

 ـــــة
ألكم الذكر وله 

األنثى تلك إذا 

    قسمة

 ضــــــيزى

جائـــ

 ــــرة
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لو كان هذا األمر يرجع إلى المعنى فقط  :"حدة الداللة وهو ما تؤكده عبارتهحتى وإن جمعته بها ول، البدائ

"ظ الدالة عليه سواء في االستعماللكانت جميع األلفا
نقل للمعنى فحسب ألن ن القضية ليست مجرد أأي ، ( )

وبعبارة أخرى فإن اإلبالغ هنا يتراجع لحساب تحقق  ،دائل بإمكانها أيضا تأدية المعنىالب /ك األلفاظتل

 .الجانب البالغي

 ،التي ذكرناها آنفا –commutation test -االختبار االستبداليالتحليل السابق يتفق تماما مع طريقة  - 

إحداث تغيير اصطناعي  :"هذه الطريقة على تبحث في أثر تغيير الجزء على المجموع حيث تقوموالتي 

ثم رصد ما إذا كان سيترتب عن هذا التغيير ر، على مستوى الدال بإحالل بدائل عنه من سلسلة االختيا

"تعديل متالزم معه
 :"ويواصل الغذامي شرح هذه الطريقة مؤكدا أن رصد الناتج يكون على صعيد ،( )

فإذا قلت إمكانات التغيير أو تمنعت فإننا نكون عندئذ أمام  ...إيقاعهاالجملة من حيث داللتها أو من حيث 

"من إمكانات االستجابة لالستبدال تجربة شاعرية وهي تمثل أصغر درجة
( ). 

وحين يمس التغيير الجزء يكون ذلك مصحوبا بنتائج على العبارة ا، بد أن يترك أثر إن االستبدال ال     

وصف دي سوسير التغيير الذي يطرأ على أحد عناصر التركيب اللغوي  ولقدا، كاملة تفقدها مزيته

إن هذه الحادثة المنفصلة  :وكأن أحد الكواكب السيارة التي تدور حول الشمس غير أبعاده ووزنه :"...قائال

"فيحدث خلال بتوازن النظام بأجمعهعن غيرها ستؤدي إلى نتائج عامة، 
(1). 

"نحن واقفون مع الحسن ال الجواز :"السابق مع عبارته إذا ربطنا تحليل ابن األثير - 
أمكننا أن ندرك  ،(5)

بمعنى أن ر، حيث إن ثمة عالقة وثيقة بين المزية واالختيار، الكثير من طريقته في التحليل وتعليل االختيا

حتى ل، البدائاالنتقاء من بين عدة بدائل يكون الختصاص العنصر المختار بمزية ال تتحقق فيما سواه من 

فقط لكانت جميع  و كان هذا األمر يرجع إلى المعنىل :"وهو ما تؤكده عبارته ،وإن جمعته بها وحدة الداللة

"األلفاظ الدالة عليه سواء في االستعمال
نقل للمعنى فحسب ألن تلك أي إن القضية ليست مجرد  ،(7)

 .البدائل بإمكانها أيضا تأدية المعنى /األلفاظ

                                                             
لو كانت الفصاحة ألمر يرجع إلى المعنى لكانت هذه األلفاظ في الداللة :" ، ويقول في موضع آخر من المثل السائر  / ينظر المصدر نفسه،  - 

 .  5/ ينظر".عليه سواء 
2Barthes ,Roland: Elements of Semiology, transby A. Lavers and C. Smith. Hill and Wang. New York , 195 , p 

65 . 
 .5  ، صالخطيئة والتكفير: الغذامي، عبد هللا - 
 .  1 علم اللغة العام، ص: دي سوسير، فردينان -1
 .15 / المثل السائر،: ابن األثير، ضياء الدين -5
لو كانت الفصاحة ألمر يرجع إلى المعنى لكانت هذه األلفاظ في الداللة :" ، ويقول في موضع آخر من المثل السائر  / ينظر المصدر نفسه،  -7

 .  5/ ينظر".عليه سواء 
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إنما محور التراكيب  معمحور االستبدال فإن تحقق عملية تقاطع  النظر عما سبق من تفاصيل،وبغض      

يتم في ضوء شبكة كاملة من العالقات شبيهة بقطعة النسيج التي تتقاطع خيوطها، وتتحد أفقيا وعموديا 

باالعتماد على الخطين النظم ليس إال حركة واعية داخل الصياغة األدبية  :"لتؤلف هندسة لفظية متناسقة فـ

لي ويكون من وراء ذلك ناتج دالي، حيث يسقط خط المعجم عموديا على خط النحو األفقا، اللذين ذكرناهم

"ينتمي إلى األدبية في عمومها
( ). 

رفض ابن األثير لترجمة النصوص الشعرية وتحويلها  أن نعد  يمكن  ،من هنا وتأسيسا على ما سبق -ثالثا

نظرا لما يترتب عن الترجمة من تقويض لبنية ة، إلى نثر من أوضح النتائج المترتبة على فهمه لهذه القضي

وبوسعنا أن نجد صورة من إحساس ابن األثير بذلك من خالل حديثه عن نثر ه، النص وإخالل بفنيت

كمن  ومثاله :"اح ذلك للمبتدئين تدريبا لهم وتمرينا إال أن ذلك يبقى عيبا فاحشافهو وإن أب ة،األبيات الشعري

"أخذ عقدا قد أتقن نظمه وأحسن تأليفه فأوهاه وبدده
ي، وهو ما دفعه النتقاد أحد الناثرين لبيت شعر ،( )

وأخل بفنيته  حيث لم يجد ابن األثير حرجا في إبداء امتعاضه واستيائه من ذلك التبسيط الذي قوض البناء

فلم يزد الناثر أن أزال رونق الوزن وطالوة النظم ال  ...مستهجنا ال مستحسنا  "فجاء نثره ا، إخالال شديد

"غير
 "فهم إلى أن نتوقف  عند تصريحه فيوربما احتاج األمر هنا من باب التوضيح وتعزيز هذا ال ،( )

نص وفنيته، حيث يضيف مزيدا من اإلرشادات حول خطورة الترجمة على جمال ال ،"الوشي المرقوم

فرائد في محلها ال يسد غيرها مسدها، بحيث إذا بدلت بما يرادفها تداعى بناء  :"على اعتبار أن ألفاظه

"البيت وانهدم معناه
وفي هذا النص ما يشير بوضوح إلى أهمية العالقات الداللية والصوتية التي  ،(1)

يعني أنه في مجال  ا، وهناوال يمكن أن تفي بها ألفاظ أخرى حتى وإن كانت ترادفها، تخلقها ألفاظ بعينه

، وبذلك يكون الشيء خرى لما في ذلك من تفكيك للروابطاألدب يستحيل إحالل عناصر مكان عناصر أ

أريد صوغه ذا البيت، وفإذا أردت نظم ه :"الجوهري في األدب هو عدم قابليته للترجمة يقول ابن األثير

"بغير لفظه ال يمكن ذلك
بد من استعماله بعينه ألنه في الغاية القصوى من البالغة  ال :"،إذ(5)

"والفصاحة
ا، حيث لنا في كتابه الوشي المرقوم تصريحا ضم بين أعطافه الفكرة نفسه ، كما يعرض(7)

فإنه ال يأتي إال  د،غيره من األلفاظ أفسكل بيت بلغ الغاية القصوى في البالغة، إذا أبدل ذلك ب:" يقول

                                                             
 .  9، 91البالغة العربية قراءة أخرى، ص: عبد المطلب، دمحم - 
 . 9/ المثل السائر، : ابن األثير، ضياء الدين - 
 . 9/ المصدر نفسه ،  - 
 .51ت، ص.، د جميل سعيد، ط: الوشي المرقوم في حل المنظوم، تح: ابن األثير، ضياء الدين -1
 .96/ ، وينظر أيضا 95/ المثل السائر، : ابن األثير، ضياء الدين -5
 .95/ المصدر نفسه ، -7
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"ونازال دونه منحطا عنه،
ومن الطبيعي أن هذا الرفض للترجمة لم يكن ليوجد لوال شعور ابن األثير  ،( )

وفنية  ه، أن للبناء الفني بعده التعبيري الخاص الذي ال يشع إال منه، وهو في الوقت نفسه جزء جوهري من

النص هي أساسا وليدة تركيبته اللغوية، بناء على ذلك فإنه من الطبيعي أن يتكثف اإلحساس بأهمية 

وال يمكن التعبير  ة،المحافظة على شكل الخطاب، ألن المعنى األدبي ماثل في صياغته وصورته اللفظي

ة الفنية كنه سيقضي على القيموإن المترجم قد يحافظ على المعنى ل، الداللة نفسها بأي شكل لغوي آخرعن 

 .والجمالية للعمل األدبي

اآلن مبدأ متفقا د  لترجمة في األدب تعفاستحالة ا ،القضية صدى لها في النقد الحديث وقد وجدت هذه     

أنه ال يمكن  لألثر الفني أن يترجم إلى آخريرى فهذا كروتشهيرى ن، عليه لدى النقاد المعاصري
كما  ،( )

من خصائص األدب "عدم قابلية العمل للترجمة :"على أن ودوروفتأكد 
 :"ويذهب كولردج إلى أن ،( )

"الشعر الرائع هو الذي ال يمكن ترجمته إلى ألفاظ أخرى دون أن يفقد جماله شيئا
ويرى عز الدين  ،(1)

ا في لغته ما يجعله غير قابل للترجمة، ألنه إنما كان شعره، أن لغة الشعر قيمة غير منفصلة عن إسماعيل

فتلخيص القصيدة وصياغتها نثرا يعد  ...يستحيل نقل القصيدة إلى صورة نثرية من لغتها :"بحيث وبلغته،

"فنجهال تاما بجوهر ال
(5). 

 :خاتمة

يدرك أنها مبنية على تصور قوامه آليات وضوابط  تحليل الخطاب  ابن األثير حول ن المتتبع ألفكارإ     

تمييزا يضاهي في دقته واستحكام نتائجه ما وصلت إليه المستوى األدبي والمستوى العادي التمييز بين 

من تصور أعم  اإن نظرة ابن األثير ليست سوى جزءوة، الدراسات المعاصرة من آراء في هذه المسأل

وإن هذه المؤشرات التي تصادفنا من حين آلخر ليست مؤشرات أحادية أو  ب،وأشمل عن تميز لغة األد

 .مبتورة من سياقها، وإنما هي نسيج من أنسجة هذه الدراسة التي تشكل لحمة متضامة متناسقة

التحليل  هي أبرز سمات مشاركة ابن األثير في تأسيس التصور األدبي حول -من وجهة نظرنا -تلك     

وإنما يمكن القول إن مواقفه ه، وحد ينسب إليه فضل هذا المنجز البالغي يد ال ينبغي أن، وبالتأكالبالغي

وما أثراها به من تفصيالت ونماذج تكشف ن، آخري تطورة من آراء ومواقف سابقة لبالغيين ونقادتلك م

جليها ثم العزم على تجاوز تلك اآلراء بإضافة ما ين، عن ذكائه في االنطالق من قبول آراء اآلخري

                                                             
 .67الوشي المرقوم، ص: ابن األثير، ضياء الدين - 
، ترجمة وتقديم سامي الدروبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، مؤسسة دمحم بن المجمل في فلسفة الفن: كروتشه، بنديتوينظر  - 

 . 7، وينظر ص 6ص، 119 ،  راشد آل مكتوم، ط
 .1 ، ص991 ،  الدار البيضاء، طشكري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، : الشعرية، تر: تودوروف، تزفيطان: ينظر - 
 .97ت، ص.، د كولردج، دار المعارف، القاهرة، ط: بدوي، دمحم مصطفى -1
 .96 ، 95 ، ص 99 ط، .األسس الجمالية في النقد العربي، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي، القاهرة، د: إسماعيل، عز الدين -5
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حلقة من حلقات البحث وبه كملت ا، ية العربية وزادها نضوجفأغنى بذلك الدراسات البالغا، دعمهوي

 . النقدي والبالغي عند العرب
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