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 فاتحة العدد
 

 بسم اهلل، اللهمَّ بَك نَتأيَُّد، وعليَك نتوكُل.

 اللهمَّ صلِّ على نبيِّنا محمٍد وعلى آلِه وصحبِه.

تتم عاَمهتتا البتتامَه بلتتدِث ا ال،التتَ  عمتتَ ، و تت   ا متتم   َتستتتلبُل المّل 

ته ِ  والحُ  على أصولِها، و د ظتوِ  والَلبتوِ،، وأ بتَل أخذْت حظَّها مت  المه

 ، مِ  ثاخِل المملكِم وخارِجها.ارسونالد  عليها 

 ولللَّ مِما يمي ُز ا أموًرا، منها:

إشتتت اُم محيَّا تتتا بلتتت اراِت المّمتتتِك ُالتتتت  َيلكِتتتُ  عليهتتتا أع تتتاُ   -

 المَّمِك(.

مِم. -  الّمُك بي  البحوِث والملاالِت الللميِم المحكَّ

، وتنبِّت - ُه الغافتَل، ما َتمتِمُل عليه مِ  أنباِ  المّمِك التت  ُتستلُد المحت َّ

 وتُل ه حباَ، اللهِد يف ِجيِد كلِّ مؤتَمٍ  على أثاِ  رسالتِه.

ما َيفوُح به مِسُك ِختامِهتا مِت   دتيٍد، َيتُ ثه اللتارَى إلتى الَوِصتيِد، أ :  -

تْدِر، بمتا َتحِمُلته تلتك امشتلاُر مِت  كت ٍ  يف  تز إلتى الدَّ ُّ ه مت  الل َي ث 

 ها.ف ِل الل بيِم وأ لِها، وبياِن منزلتِ 

و تتد َثعْونتتا م متت   بتتُل، وال َنستتأُ  مِتت   –وإنَّنتتا َلنتتْدُعو البتتاح،ي  

نَحوا إلى اإليّاِز، واللدِد يف الك ِ ، وإلى التَّّديتِد أْن إلى -ُثعا ِهم ّْ َي

يف الموضوِع، والَلْ ِض، والنَّلِد، وأْن ُيْلنَتوا بتتيتِ  بحتومِهم وتلستيِمها، 
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وا الدِّ تتمَ  يف ال تتبِ.. وإنَّ  يَتتَم التح يتتِ  بالمّلتتِم ستتَت ِو  كتتلَّ  وأْن َيَتَحتت َّ

 ع  ش طِها غداَ  وروِثه.َينأى بحٍ  أو ملاٍ، 

تتتَ ت الوستتتا ُل الّديتتتدُ  ُطتتت َم البحتتتِ  َتستتتهيً  لتتتو َلِلَيتتته  وللتتتد َيسَّ

نيا َتدانيَ . مون مِ  َذِو  الِهَمِم اللاليِم لَمََلُوا الده  المتلدِّ

حٍد الَيو
ِ
 َ  يف توميِق مسألٍم، أْو نلِل نصٍّ بلزِوه.ف  ُعْذَر م

ْْ لته أبواًبتا مت   اللَّهمَّ َم   دَّ  لُِلغِم كتابِك مِ  خيٍ ، فارفْك ِذكَ ه، وافتت

ْغنتا آماَلنتا التت   ه ب حمتِتك، اللَّهتمَّ َبلِّ البيِ  والف ِل، واجلْله مم   َتبتده

 ُت ِضيَك. آمي ، ربَّ اللالمي .

 يربحلعبدالعزيز بن علي اأ.د.  

 



 :األولالقسم 

 

القرارات 
 التنبيهاتو
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 القرار الثاني عشر للمجمع
 

 ،«قطار األنفاق»بـ« مترو»الـ مية  تس

 .(1)«قطار الشوارع»ترام بـ»والـ
 

الة والسالم على رسوله األمين، وعلى  الحمد هلل رب العالمين، والصَّ

 أجمعين.. وبعد: آله الطيبين، وصحابته 

مل   جمم   ه المَ ا رَسممَ م  فإن م   ََ نشاما   نفس  ََ لت  رسما تحقيم   ه ل  ه غمدا ه العمم

وه ع  د  ى َتمَلمج  داءاٌت عَ ش م    جَممنلمى المَ  دَ ، وقمد ورَ رجمة  والت   عريب  على الت  

َ  نلمممى الفَ   لمَتمممكَ  تعريمممب   يف موضمممو    صممم
 
واكبمممة  ؛ م  «رامت ممم»، و«رتوم ممم» ي

 العممالَ  للماممرو   
 
مم»ى م  َسممالم   للقطممار   مي

رتو م مم»، وكممكل  «يمما   رتو الر  م 

مم ََ ح  وقممد أ  «. ََ د  ج   س  جل مم، ثممإ نلممى المَ رجمممة  الت   جنممة  نلممى لَ  الموضممو    يمم

 ل  الع  
 
 .ينَ ختص  الم   نَ هإ م  إ نلى غير  ، ث  جم   المَ  أعضاء   إ نلى سا ر  ، ث  مي

ممممين  ختص  ممممَن الم 
ك يَن يف الَقممممرار  م  اممممار  مهممممور  الم   نطمممم َ  ورأى ج 

 .ام  رعلى الت  « وار   الا   طار  ق  »رتو، وعلى الم  « فا   ش  الَ  طار  ق  »ي حَ صطلَ م  

ً  علـى ر    ب  - جمـ   الم   ر  رَّ ق   فقد   ؛مَّ ن ث  وم   ـد  ه عضـا    مهـور  ج   نـا ، وب ع 

ي  
ل م  ل س  الع  ج   لي:ما ي   ،-الع رض  على الم 

                                 
 رجى زيارَ الرابط:ات القرار، ي  (  لمطالعة حيثي  1)

http://www.m-a-arabia.com/site/19081.html 
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ممم تسممممية   -1  طمممار  ق  »بمممم رام  الت ممم سممممية  ، وتَ «فممما   ش  الَ  طمممار  ق  »رتو بممممالم 

 «.وار   الا  

مم    جَمممراعممى المَ  -2 ى نَممع  لمَ َتهممما ل  قَ طابَ ، وم  ن  ي  فَظممالل   هولةَ يف ذلمم  س 

 .دان  ل  الب   ض  ع  يف بَ  ة  نَ س  ل  َيهما على الَ ر  ، وَج ة  تام   قة  طابَ م  

ممي   -3 َ  م مم ينَ عني مم   المَ َمممج  ي المَ وص   أي  والممر   عمم م  وال   قافممة  الث   ن أهمم

 اع  ب  
هما؛ خ  ا  ن، وشَ ي  حَ لَ صطَ ن الم  ي  ماد  هكَ ت   ي  ب  رَ ة  للعَ مَ د  ر 

ا علي  ، وح  ة   ها.فاظ 

َ  ب  الس   واء  والهادي نلى َس  ،   ف  وَ الم   والل    .ي
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 للمجمع عشر الثامنالتنبيه 

 الضبُط الصحيُح لراِء )معرِض(

  .: َمْعَرض )بفتح الراء(الَخَطأُ 

 .: َمْعرِض )بكسر الراء(الصواُب 

ُ،ُوهِِِّّّفُلفِِِّّّ ُ الشِِِّّّ    ُ ُاأللفِِِّّّ  ُ ُعلِِِّّّطُ يفِِِّّّدُ ُ  ِِِّّّ ُ ُجمِِِّّّ ُ المُ ُهُ نب ِِِّّّيُ 

ْ ِِّّض  » كمِِّّ ُهِِّّفُُ،«الم ِِّّض  ُالِِّّ ا  »و،ُ«م ِِّّض  ُالابِِّّ  »:ُ ُنحِِّّفُ ُ«م 

ُلاالم.مفضحُ ُص رُا

ُماِِّّ لُ ُ–هنِِّّ ُُ–ُ«م ِِّّض  »ُلِِّّكل :ُ لُلفِِّّ ُ ُوالب ليِِّّاُالفِِّّض ُّ ُ؛اسِِّّ  

ْف  ِِّّا»هُياِِّّفلُعلِِّّطُو لُ ُاسِِّّ ُالماِِّّ لُ ن ُِِّّوالق عِِّّ  ُ  ِِّّهُ(ُ«م  إذاُكِِّّ لُل ل 

ُالماِّ رمُمارِّفر ُ   ُ ُاآل ض،ُوعِّي ِ  »وُ،«مْجل ِّ »،ُنحِّف:ُصحيح  نِّْ ُ،«م 

ْ ض  »و ُ.«م 

ُال يُُ ُذل ُو مث له. ُوالُيجف ُلبح 

ُينب هُ  ُُوالمجم   ُُهُعلِّطُصفِّحيح ُعلطُهكاُانيفالًق ُمُُ ضص  ،ُالمنيفِّ  

ُالمفلُ ُ..ُواللُ و م يً ُلل ضبي ُ  ُ.الربياُ ُواله ديُإلطُسفاءُ ُ  

ُ

ُ
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النظم بين نحو القواعد 

 ونحو المباني
 

 يعبدالنيب همان. د

 

 أسننننباح  ا نننن    ، مننننم لكةةالنننني لكة    نننني

 .  فاس، لكا ويات وتحا ل لكخطاب

  منننم  ا ننني ل  لب ،  اصنننل  انننت لكننن  بو ل

 -فننناس، ظهننن  لكةهننن ل ، ولكعانننوإل لانينننان ي

 .لكةةالي لكة    ي

  لكا ويننات وتحا ننل    و  لسننات كننب  حننو

  .لكخطاب
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 :ماخص

ويف صياغة بنية نظمية ، الرصيد المعياري فاعل يف تشكل الخطاب

من خالل احرتام الحدود المعيارية ، على أساس التواصل والمزية المقصودة

فأساس التباين . ورغبة يف جمالية تعبيرية، ا لالنحراف عن الصوابدرء  

تحقيق  ويف، النظمي المقتضى المعياري الذي يفيد يف إبداع الصياغة

والشريك ، وقد ُعّد النظم ملتقى النحو والبالغة، التخاطب المنشود

والتحليل الشكلي إلمكانات التعبير ، االصطالحي لفن العبارة ومعاين النحو

وصيغة التناسب بين الصور التعبيرية وسبل تحقيق ، وصوره المختلفة

رب معادال كما اعت، وحصر الخصائص الفنية أو األدبية يف الكالم، المعنى

فلم يكن التفريق بين النحو ، لنظرية تعلق الكلمة بما يجاورها من الكلمات

ثّم ، تأليف الجملة وسّر تركيبها؛ بل كان النظم يشمل الكل، والبالغة مقصودا

وال شّك أّن هذا األمر مشرتك بين علم النحو والبالغة ، بيان حسنها أو قبحها

 .الغة الصور األسلوبيةويف جوهر ب، لدوره يف الكشف النظمي

الرتابط العلمي والمنطقي ووقد ارتبط النظم بثنائية المعيار والمعنى 

، ووفق نظرية النظم التاريخية التي أخضعت جمالية الصورة، وفق األصول

وغير ذلك مّما له صلة بعلمي المعاين والبيان لسيطرة علم ، ومزية العبارة

، جمعوا بين الدرس اللغوي القديم مّما دفع بعض الّدارسين الذين، النحو

ومعطيات الدرس اللغوي الحديث إلى اعتبار علم المعاين قمة الدراسة 

منبعه ؛ وإلى ضرورة إرجاع هذا العلم إلى رحاب الدرس النحوي، النحوية
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، ليغدو الدرَس المعياري الحقيقي الجامع بين النحوي والبالغي، األصلي

 .والجمالي/ نحو المعاين، اعدوبين الوضعين الطبيعي/ نحو القو

 

Abstract: 
Standard Balance active in the formation of the 

speech, and the drafting of systemic structure on the 

basis of communication and unintended advantage, 

through respect for standard ward boundaries for the 

deviation from the truth, and the desire for aesthetic 

expression. The foundation of the contrast systemic 

standard requirement that benefits in creativity 

drafting, and in achieving the desired communication, 

has been counting systems Forum grammar, rhetoric, 

and partner idiomatic art words and meanings of the 

way, and analysis pro forma for the potential 

expression of various forms, and the formula of 

proportionality between the images expressive and 

ways to achieve the meaning, and limit the technical 

characteristics or Literary speak, was also considered 

equivalent to the theory attached to the floor including 

environs of words, did not differentiate between 

grammar, rhetoric intentional, but it was the systems 

includes all; authored Wholesale mystery installed, 

then a statement for her good looks or ugliness, no 

doubt that this is a joint matter between the science of 

grammar, rhetoric for his role in the detection of 

systemic and, in essence stylistic eloquence images. 

Systems has been associated with the duality of 

the standard and the meaning of scientific and 

coherence in accordance with the assets, according to 

historical systems that subjected the aesthetic image, 
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and the advantage of the gateway theory, and so on, 

which was linked to my knowledge the meanings and 

the statement of the control of science as such, leading 

some scholars who combined the old language lesson, 

and data Lesson Language talk to consider semantics 

summit grammatical study, and the need to return to 

the fold this science lesson grammar; the original its 

source, to become a truly inclusive standard lesson of 

grammar and rhetoric, and between the natural modes/ 

about rules, and aesthetic/ about meanings. 
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 مق مي

، تجلت فكرة الرتابط بين نحو القواعد ونحو المعاين/ علم المعاين

وُعّدت خطوة مهمة من خطوات الدرس ، ربيةعند عدد من علماء الع

ومن تجليات هذه الفكرة ، واتساعا ملحوظا يف درس العربية، النحوي

وتقفي أمر االمتزاج بين ما هو نحوي وما ، أثُر النحاة يف البحث البالغي

قبل تداول  هن(180)ت هو بالغي كما هو موسوم يف الكتاب لسيبويه

العربية على يد ابن وطرح قواعد ، مصطلح علم المعاين

مرتميا يف أحضان ، طرحا شجاعا )لكخصائص(يف  هن(392)تجني

ثّم ، واإلقناع المنطقي بسر العدول وصحة التعليل، التدقيق العلمي

على  ) الئل لا جا (يف  هن(471)ت نظرية النظم التي أقامها الجرجاين

العربية  على أساس أّن جمالية األسلوب تتجاوز قواعد، المعاين النحوية

ولن ، الثابتة التي تخص نحو القواعد إلى ما هو مرتبط بالجمال والمزّية

، تتحقق هذه المزية إال حين التعامل مع الصور األسلوبية كأبنية فنية

تضع أمام المتلقي العربي رصيدا أسلوبيا واسعا النتقاء الصيغ التعبيرية 

ويؤكد هذا ، ا مقبوالالتي ستشكل أسلوبه المطابق لمعانيه وأفكاره تطابق

االنتقاء قدرة على االهتداء إلى الصور األسلوبية والفروق الدقيقة 

الشيء الذي يحيلها إلى أنساق متمّيزة من خالل ، الموجودة بينها

أو باألحرى إلى إمكانات أسلوبية ، النظم/ التأليف بين الكلمات

 .عديدة
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ة إيجابية هكذا نريد أن يكون النحو والداللة يف معادلة علمي

علماء العربية/ النحاة الحقيقيون بذلك دائرة  ىوأن يتخط، ومتساوية

، فتتسع الصور األسلوبية، الصواب والخطأ إلى مجال المزّية والجمال

ويتسع النحو فيعطي ما يمكن أن يسّمى جمالية النحو الذي سيضّم كل 

ة فقواعد النحو جزء من الصور. ما يراعى يف النظم من عناصر فنية

ويمكن أن يساهم إلى جانب قراءة فنية موازية لما ، األسلوبية المنظومة

من قواعد معجمية وصوتية وتركيبية يف ؛ تبقى من أجزاء النظم األسلوبي

إرساء مقاربة نقدية جديدة قادرة على اإلحياء الجمالي لمعادلة النص 

الوصلة لتحقيق ، وإعادة المكانة لمعاين النحو/ علم المعاين، والقاعدة

ومستوى ، بين مستوى القاعدة/ رصد األداء وتمثل الضوابط الطبيعية

وأقصد ، المعاين/ رصد الرتكيب وتمثل العالقة بين المعنى والمبنى

 .الرتابط الجمالي بين البناء والداللة
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 :  م لكافظ ي ولكجةاك ي لك  س لكنحوي

 :نحو لكقول   ونحو لكةعاين .1

والنحو من رصيد العربية النحوي أن لم يمنع تمكن علماء العربية 

يتجاوزوا عتبة التقعيد حفاظا على المقّدس الديني واللغوي يف السطور 

نحو أفق جديد من البحث اللغوي األسلوبي يتوخى يف ، والصدور

وقد حققوا ، األساس الجمع بين مبحثي دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة

ضع القواعد النحوية من و، نقلة بالدرس النحوي على وجه الخصوص

الثابتة والصارمة يف وجه المخطئين يف حق الفصاحة والبيان وسالمة 

ودور ، إلى وضع التجاوز إلبراز إمكانات النحو الجمالية، التعبير العربي

ونظم الصيغ التعبيرية ، االقاعدة النحوية يف صياغة األسلوب والداللة مع  

ويف اإلشعار بدور النحو ، سلوبيةالقائمة على المعاين النحوية والقيم األ

وحين حصر بعض النحاة النحو يف أواخر ، يف االستعمال اللغوي

وسالول ، )ض قول مم   و   لكولسعي، الكلمات والتعرف على أحكامها

وض عول  ث  ل مم أ لاإل نظم لكلالإل ، إكت غايي قاص ة،  ب ط يقا منح في

القاعدة إلى طور  فاالنتقال من طور .(1)وأس ل  تأك ف لكعبا ة(

االستعمال قادر على تمكين الدرس النحوي من الكشف عن أسرار 

ومكامن ، والوقوف على مالمح بيانه وفصاحته، جمالية اللسان العربي

                                                           

 .3-2 صإحياء النحو، إبراهيم مصطفى،   (1)
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وخصوصية ، يف عالقة الكل بطبيعة المتلقي، حسن الصورة والتعبير

وبمباحث جديدة ُفصلت عن صيرورة ، المقام ومقتضى األحوال

وضعه ، لنحوية لتدخَل عوالم اصطالح جديد هو علم البالغةاألبواب ا

وأرسى معالمه وأبوابه علماء البالغة ، يف البدء علماء النحو أنفسهم

وقد كان الفصل بين االصطالحين ، المتشّبعون بقواعد النحو العربي

وخطأ تاريخيا أبقى ، وبين الفريقين من العلماء فصال شكليا يف نظري

وسجين نظرية العامل التي اختزلته ، مستوى القاعدة الدرس النحوي يف

وانحرفت به على يد العديد من النحاة نحو ، يف التغير الحركي الشكلي

وأهملت دوره األساسي والمؤثر ، مسار األبواب والتقسيمات الشكلية

)فاكنحاة   م قص ول لكنحو ، إلى جانب المستويات اللسانية األخرى

: لألول: ام ق  أخطأول إكت لكع   ي مم وجه م ات لكبح    أولخ  لكل

  مول أنفيهم و  مونا إحِ ، إنهم   م    ول لكنحو وض قول  حثب

إنهم  سةول : لكثاين ...لتبعناهم مم لالطالع  ات  ث   مم أس ل  لكع   ي

 .(1)كانحو ط يقا كفظ ي(

)لكعالقات   م لكةافوظات لكبي لقد كان النظام النحوي أساسيا يف 

كما كان ، (2)جةها مم خالل لكوصف لا  ل ي إكت أ ولب نحويي(نب 

                                                           

 . 8-7، ص إحياء النحوإبراهيم مصطفى،   (1)

 . 35ن، صعبد النبي هماين، نظرية اإلعراب بين فاعلية العامل وتضافر القرائ  (2)
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ونظرية العامل التي أحكمها أغلب ، الربط بين الدرس اللغوي/ النحوي

نحاة العربية المتقدمين يف خضم الصراع األبدي بين ما هو طبيعي لغوي 

عنصرا أساسيا يف إهمال كل اجتهاد نحوي ، وما هو فلسفي عاملي

ع علمي يتوخى استغالل قدرات الدرس النحوي جمالي ضمن مشرو

ممن صنفوا ، بإرجاع اجتهادات بعض علماء العربية ونحاهتا، الجمالية

التي ، وجهودهم النحوية/ البالغية، على حساب البحث البالغي

إلى حظيرة الدرس ، اهتمت برصد دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة

عاين الذين استطاعوا فهؤالء العلماء هم أهل الم، النحوي العربي

ألجل حصر الظواهر األسلوبية حيث القيم الفنية ، استغالل نحو القواعد

)وهم لكنحاة لكحق ق ون ف ةا ، ومعالم المزية والجمال/ نحو المعاين

وق مول كا ل س م ، وهم لكذيم  فعول  اك  س لكنحوي إكت لألماإل، أ  م

 .(1)ف ب نبائج ط بي خا قي  أن ييبفا  منها(

وهو الوليد الشرعي للدرس النحوي يف ، م المعاين مبحث بالغيعل

والذي نما ، مستواه الجمالي الذي خاضه علماء العربية المتمّيزون

وترعرع يف أحضان الدراسات األسلوبية التي تجاوزت البحوث النحوية 

يف إطار ، والوقوف عند مكوناهتا، المرتبطة بمعاين الصيغ التعبيرية

ية والبسيطة بين الصور األسلوبية وقواعد النحو التي المطابقة الحتم

ضمانا الستمرارها باألسلوب المحفوظ يف حياة أجيال من ، تحكمها

                                                           

 . 29صيف النحو العربي، نقد وتوجيه، مهدي المخزومـي،   (1)
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وكان ، العلماء الذين ربطوا بين صحة المعاين اإلعرابية وصحة العوامل

دون وعي بضرورة ، تناول الظواهر األسلوبية مبثوثا يف مؤلفاهتم النحوية

وبذلوا جهودا تاريخية يف الوقوف عند ، ي والبالغيالفصل بين النحو

وكان لهذا التوجه دور كبير يف توجيه ، االستخدامات اللغوية المتمّيزة

مسار وتثبيت منهج جديد يف الدراسة الوظيفية الجمالية لمعطيات 

والكشف بنمط ، ودوره يف أوضاع التعلق بين األلفاظ، الدرس النحوي

)مم يبببع نشوء لالهبةاإل وكل ، دقائقهجديد عن أسرار األسلوب و

 اكقضايا لكبالغ ي وما تحويب مم أكولن لكب ان ولكب يع  ن  لكنحاة لكيا ق م 

ويجةع لكةال ظات لكةبف قي لكبي يصا فها    ببهم ، مم  ه  لكخا ل

شك أنب سوف يج  أش اء  ث  ة  ال، مم أمثال س بويب ولكف لء ولكةب  

 .(1)ا يخ لكبالغي لكع   ي(ت خل   ت، مةبعي وشائقي

 : اةاء لكع   ي ونحو لكةعاين .2

هـ( سباقا إلى الكشف األسلوبي لمختلف 175كان الخليل)

، والوقوف على معاين الصيغ التعبيرية ومكوناهتا، االستخدامات اللغوية

ورصد بعض قيمها الفنية ، والتدرج نحو خصوصية األسلوبية العربية

يرتقي ،  نتفا بسيطة ممهدة لدرس جماليمّما عدّ ، وأسرارها الجمالية

بالحدود النحوية نحو االستغالل الوظيفي المتمّيز الذي يجعل الدرس 

                                                           

 . 231صأثر النحاة يف البحث البالغي، عبد القادر حسين،   (1)
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قراءة منهجية تراعي األصول ، النحوي عنصرا مشاركا يف قراءة الخطاب

قراءة تراهن ؛ وتستلهم معطيات الدرس اللغوي الحديث، والثوابت

بين نحو ، بار والتجريبعلى وضع الرصيد النحوي على محك االخت

ونحو المعاين تحليل لغوي يقوم على قواعد . القواعد ونحو المعاين

ويف األمر تجاوز ، النحاة ويهدف إلى دقة الفهم وعمق االستيعاب

وترك لحصر األمر يف الحركات/ ، للقاعدة النحوية وترديدها

 لب )حكك أّن لكعام  اا ، التي تتوالى على مؤخرة الكلمات، األصوات

وييبعان  ا ب ، وك س هو مّةا ُييبنبط  اكِفَل ، مشب ك   م لكع ب  ّاهم

)  وة صا خي إكت   لسي ولذلك دعا درويش الجندي ؛ (1) اك وّيي(

 .(2)يقوإل  ات لكحس ولكذوق و يم لكبخّ  (، لكنحو  ات منهاج ج ي 

، على رصيد الخليل يف هذا المجالهن( 180) وقد اعتمد سيبويه

وأضاف لذلك قيما فنية من خالل ، به الذي ال يفارق المعنىوعلى أسلو

 )لكلباب(أبرز معالمه يف مؤلفه ، تناوله للصيغ التعبيرية تناوال جماليا

فنهج بذلك أسلوبا جديدا ، الذي ضّم بين دفتيه إرهاصات علوم البالغة

والجهد الذايت يف ، يجمع بين نحو القواعد، يف تحليل الظاهرة األسلوبية

بما هو معهود يف قراءات سيبويه التي جعلته ، الجانب الجمالي بسط

متمّرنا على تذوق ، قارئا عربيا متميزا وجامعا بين النحو واألدب

                                                           

 . 395صدالئل اإلعجاز، هـ(، 471الجرجاين)ت  (1)

 . 122درويش الجندي، نظرية عبد القاهر يف النظم، ص  (2)
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، الظواهر األسلوبية بما يخدم الدرس النحوي ومسيرته يف حقل المعاين

والقريب من النهج ، البعيد عن االرتباط جملة وتفصيال بنظرية العوامل

للفواصل  سابقومن خصوصية الدرس البالغي دون إدراك التذوقي 

قبل )لكلباب( فالمولود الجديد نما يف أحضان ، الموجودة بين الدرسين

)س بويب تخطت ذلك أّن ، أن يقصد بالمعاين والبيان والبديع علوم بالغة

وت ت ب أجزلئها وموقعها لا  ل ي ،    ث   مم لكةيائل صحي لكعبا ة

ض لكبالغ ي لكبي يقبض ها لكحال فهو  ث  ل ما ي مي إكت هذ  لألغ ل

 .(1) بعا التب وتفي  لتب إكت هذ  لكةعاين(

كان سباقا إلرساء النظرية النظمية من خالل التنظير ألسس  فسيبويه

والتناول المعّمق لمختلف الصيغ التعبيرية أثناء ، التعبير اللغوي العربي

سيبويه من الرواد الذين اعتنوا  وقد ُعدّ . الوقوف على ضوابطها النحوية

يف األوضاع اللفظية التي تشكل ، بأوضاع اإلسناد/ الوضع النظمي

وهو من األوائل الذين ألقوا ، الرتاكيب على اختالف صيغها النظمية

وأّثروا يف البحث النظمي الذي أنار السبيل ، البذرة لميالد نظرية النظم

وإرساء ، لتطوير هذه النظرية أمام الجرجاين وغيره من علماء المعاين

وما  -)مّةا ل بب   لكنحاة ، علوم البالغة العربية خاصة علم المعاين

                                                           

المعنــى واإلعــراب عنــد النحــويين ونظريــة العامــل، عبــد العزيــز عبــده أبــو عبــد ا ،   (1)

1/326 . 
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فكان هذا البحث حجر الزاوية . (1)خا ج مجال لهبةامهم( -أصا ول 

للبحوث الموالية التي اعتنت بالنظم وأشكال اإلعراب يف سبيل الوقوف 

والحس اللغوي ، وق الفنيوتنمية الذ، على آليات القبض على المعاين

الذي أثمر جهودا يف غمار ، الوظيفي بمختلف مكونات الرتكيب العربي

البحث عن المعاين المرتتب عن الخوض يف غمار الظاهرة النظمية/ 

الزال أساسيا يف ، التي أرست رصيدا نحويا وصرفيا وبالغيا، اللغوية

ظهار واإلضمار كالتقديم والتأخير واإل، الصور األسلوبية المستخدمة

، )لكافظ تبع كاةعنت   لكنظمو، فالمعاين هي األصل، والتعريف والتنكير

كما أّن . (2)وأّن لكلام تب تب   لكنطق  يبب ت ّتب معان ها   لكنفس(

وهي ، وال يدل على شيء واضح، معنى اللفظة ال يتحدد تحديدا دقيقا

فينبغي ، يف سياقوغير موجودة ، منفردة مستقلة عن غيرها من األلفاظ

ولال تباط لك لخاي ، )  لكحيبان أش اء أخ ى مهةي  اكةوقع ياألخذ 

وما إكت حكك مم ميائل كها ،   م لكو  لت لكةلوني كاجةاي أو لكعبا ة

 .(3) القي  نظم لكلالإل وتأك فب(

                                                           

 . 18صتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،   (1)

)النظم هـو تعليـق الكلـم بعضـها بـبعض، ـ. ف56-55الجرجاين، دالئل اإلعجاز، ص  (2)

وجعل بعضها بسبب من بعض( وليـد محمـد مـراد، نظريـة الـنظم وقيمتهـا العلميـة يف 

 . 56ت اللغوية عند عبد القاهر الجرجاين، صالدراسا

)الكلمة الحقيقيـة هـي الكلمـة يف ـ. ف13كمال محمد بشر، دراسات يف علم اللغة، ص  (3)

. ذلـك 48السياق( كريم زكي حسام الدين، أصول تراثيـة يف اللسـانيات الحديثـة، ص

= 
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بل تجاوزهتا إلى ، لم تتوقف أعمال سيبويه عند العالمات اإلعرابية

ترابطها الفاعل والمنفعل بغيرها من األلفاظ االهتمام باللفظة يف 

وضمن صيغ تركيبية يف إطار ، المنظومة وفق ضوابط نحوية وصرفية

فتجاوَز بذلك الدرسان النحوي والصريف ، نظم الجمل المشكلة للنص

الذي يتوخى معالجة الخطأ والصواب ، الحدود النحوية/ نحو القواعد

فية يف اللغة/ المستوى الجمالي يف إلى األمور الوظي، يف الرتكيب العربي

ذلك أّن سيبويه لم يكن يفرق ، الصيغ التعبيرية التي تشكل النظم العربي

، )يشةل أيضا تأك ف لكجةاي ونظةها والنحو عنده، بين النحو والبالغة

شك أن هذل ال يشةل  وال، و  ان ما ف ها مم  يم أو قبح، وس  ت   بها

. (1)يضا لكبالغي  ةا نع فها لك وإل(وإنةا يشةل أ، لكنحو فحيب  ام

وكانت هذه المحاوالت التحليلية الواعية بقيم الدرس النحوي الجمالية 

يف حاجة إلى دراسات مستفيضة تمّكن من اإلحاطة بجمالية هذا 

التي ظلت حّية على مستوى الجهود التي بذلها بعض علماء ، الدرس

وخاضوا يف المجاز قبل أن ، ينالعربية والنحو الذين ُعّدوا النحاة الحقيقي

كما بذلها بعض ، ُيعرف كمصطلح بالغي له حدوده المعرفية والمنهجية

                                                           
= 

قريب( مثال تعنـي أّن )السياق وحده هو الذي يستطيع أن يبّين لنا ما إذا كانت الكلمة )

 . 59قرابة الرحم أو القرب يف المسافة( ستيفن أولمان، دور الكلمة يف اللغة، ص

 . 129صأثر النحاة يف البحث البالغي، عبد القادر حسين،   (1)
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، علماء التفسير الذين اشتغلوا يف دالئل اإلعجاز اللغوي والقرآين

وهكذا أصبح الدرس النحوي على يد سيبويه وعلى يد ، وأسرار البالغة

يف الكشف عن المسار ينبغي العودة إليه لدوره ، هؤالء درسا راقيا

وفاعلية ذلك يف تصويب ، الحقيقي المعريف والمنهجي لهذا الدرس

فسيبويه ، أدواره نحو كشف جمالي وداللي للرتكيب اللغوي العربي

ويؤمن بالرتابط الشرعي بينها وبين الحدث ، يدرك أّن اللغة حّية

ويا   م فةع أّنب ال يب م ف قا معن، ) الالت أساو  يولكالمه ، التعبيري

فإّن مج   لكنص  ات أّن هذل ، لكعبا ة لكةيبعةاي ولكبةث ل لكنحوي

يعني لكشعو   أّن لكفعل لكا وي ، أو يقبح   لكلالإل، لكبةث ل ال يبلام  ب

ولكبي ي ل ، يةلم أن يبجاو  لكح و  لأل ث  منطق ي،   نشاطب لا  ل ي

 .(1) ا ها لكنحو  اكبةث ل(

الرقي بالدرس النحوي نحو مباحث شكل طول التمحيص سببا يف 

اختزلت يف الرتابط المنطقي بين العالمات ، وأسرار لغوية مهمة

وأنتج هذا ، التي تحكمها يف الكالم العربي، اإلعرابية والعلل/ األسباب

والتي تّطرد يف ، االجتهاد العلمي ُعّدة من القواعد التي ال حدود لها

، ا بالرجوع إليها واالحتجاج هباوينبغي احرتامه، االستخدامات اللغوية

، وتجلت هذه القواعد فيما اصطلح عليه بعلل النحو/ علل اإلعراب

لينتقل بعد ذلك ، التي تخص أسرار التغيرات الحركية يف مؤخرة الكلمة

                                                           

 . 30-29السيد فضل، جماليات اللغة بين القاعدة واالستعمال، ص  (1)
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الدرس النحوي إلى طور البحث يف جمالية الصيغ النظمية التي تحكمها 

 )مجا  لكق آن(دد إلى كتاب ويمكن اإلشارة يف هذا الص، قواعد اإلسناد

أي ، )سّةت  حثب لكةجا الذي هن( 210)تالمثنى بن ألبي عبيدة معمر

، (1)وتناول غ   لا  لب مم قولن م لكعبا ة لكع   ي(، ط يق لكبعب  

وحاول أن يضع جملة من قواعد ربط الكالم وتأليف الجمل من خالل 

ذكر والتقديم تفحص عدد من الظواهر األسلوبية كظاهرة الحذف وال

فكان بحثه فتحا جديدا يف تاريخ ، والتأخير وغيرها من الظواهر اللغوية

وخطوة     س ، ) ا ا مم لكنحو ج ي ل أن يفبحو، الدرس النحوي

 .(2)لكع   ي   يي أن تببع(

وتسمية البحث بالمجاز دفع بعض العلماء إلى عّده مؤلفا بالغيا يف 

ولم ، ن مصطلحات البالغة العربيةالوقت الذي لم تكن فيه التسمية م

، ونظمية، يكن يقصد هبا إال طرق التعبير وما تتطلبه من أحكام نحوية

)إكت شيء ولم يتوّجهوا ، ولألسف لم يهتم النحاة بما يمّيز أسلوب بحثه

. وأهةل لكلباب ونيي، مةا  شف  نب أ و  ب  ة    با ب )مجا  لكق آن(

وما . ت لسةب فظنو   با ا   لكبالغيووقع  عض لكبا ث م   أيامنا  ا

 انت  اةي لكةجا  إكت حكك لكعه  ق  خصصت  ةعناها لالصطال ي 

                                                           

 . 12إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ص  (1)

 . 11براهيم مصطفى، إحياء النحو، صإ  (2)
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 .(1)  لكبالغي وما  ان لسبعةال أ ي  ب  ة كها إال مناظ ة كلاةي لكنحو(

من األوائل الذين أرسوا بعمق هن( 392)ت وقد كان ابن جني

وذلك من خالل  ،)لكخصائص(خصائص العربية يف مؤلفه المتمّيز 

، وتفاعلها اآللي والجمالي، نظرته الشمولية يف تناول مستويات اللغة

وما ، وما هو معجمي فيما هو بياين، بتداخل ما هو نحوي فيما هو نظمي

باستغالل الدرسين النحوي ، فيما هو صويت، هو بنيوي/ صريف ونحوي

يولي ، مالياومعطيات فقه اللغة وأصولها استغالال وظيفيا وج، والبالغي

اعتمادا على دربة وفطنة ، وخصائص العربية، أهمية للمعاين الوظيفية

والحس اللغوي الفائق والقادر على كشف أسرار ، العالم اللغوي الذكي

وعلى ما تراكم من موروث لغوي على يد النحاة وعلماء ، التعبير

اعد ولم يكن الهدف االستمرارية يف التتبع اآللي لحدود وقو، العربية

وإنما رصد المعاين الوظيفية ، والعمل على التصنيف والتبويب، اللغة

)لكخصائص( )مبني  ات إثا ة معا ن ذلك أّن كتاب ، لكل وضع نظمي

فالكتاب ليس يف إقرار األحكام . (2)وتق ي   ال لألوضاع(، لكةعاين

ولكنه بحث يف المعاين ، والتعرف على الوجوه اإلعرابية، النحوية

 .(3)) م معا نها ونهج  ل ط يق يوصل إك ها( وكشف، الوظيفية

                                                           

 .12-11إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ص  (1)

 . 1/32هـ(، الخصائص، 392ابن جني)ت  (2)

 . 126منيرة بنت سليمان العلـوال، اإلعراب وأثره يف ضبط المعنى، ص  (3)
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هكذا نبه ابن جني إلى مسألة الرتابط بين المعاين واألوضاع اللفظية 

وعدَّ جملة من االستخدامات اللغوية ، التي تحكمها أوضاع التعلق

أو إرادة الماضي ، كالقصد إلى المضارع من خالل استعمال الماضي

استخدامات جمالية قائمة على استغالل ، من خالل استخدام المضارع

استغالال جماليا مستمدا من األسرار البالغية والفوائد ، ظواهر اإلسناد

يف تناوله لألساليب العربية تناوال وظيفيا  البديعة التي مّهد إليها سيبويه

وفتح هذا االستغالل الوظيفي والجمالي بابا جديدا من أبواب ، وجماليا

وقد أعجب ابن جني هبذا ، ة علم المعاينالدرس البالغي خاص

وزاد الفكرة تعميقا من خالل الربط بين ، االستغالل الذي استحسنه

كاشفا عن أسرار التعبير  وتحليل المعطيات تحليال، األفكار واإلجراء

 .العربي
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 لكج جاين ولألفق لكجةاكي كا  س لكنحوي

 :لكب لخل لكنحوي ولكنظةي .1

كونات اللغة القادرة على صياغة نظم يعّد الرصيد النحوي أحد م

من خالل احرتام األصول/ نحو ، قائم على أسس القصد والمزية

وتحقيقا لنقلة ، درءا للخطأ واالنحراف عن التوجيه الصائب، القواعد

ومن خالل استغالل هذه األصول استغالال ، متمّيزة نحو جمالية تعبيرية

ذاتية يف إقامة صيغ لغوية/ تربز على أساسه المقدرة اللغوية ال، خاصا

. وعلى التأثير بأسلوب جمالي، قادرة على الفهم واإلفهام، نظمية

المقتضيات النحوية التي تجعل ، فأساس االختالفات النظمية/ الرتكيبية

وأفيد يف تحقيق التواصل المؤثر ، هذه الصياغة أجمل من تلك

هن( )وما 471)ت وُعّدت نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاين، والمنشود

يبصل  ب مم  ناء وت ت ب وتعا ق مم أ ب  لكجهو  لكبي  ذكبها لكثقافي 

. (1)لكع   ي ق ةي   سب ل إيضاح لكةعنت لكوظ في   لكي اق أو لكب   ب(

ولعلم المعاين الذي ترتابط بواسطته ، فهي النظرية العربية لفن العبارة

وهي ، والتواصل المقصودوتتوالى الرتاكيب المحدثة لإلبالغ ، األلفاظ

                                                           

 . يقـول سـمير شـريف اسـتيتية عـن18تمام حسان، اللغة العربيـة معناهـا ومبناهـا، ص  (1)

نظريــة اللســانيات النظاميــة ونظريــة الــنظم  )ال تختلــف رهيــة أصــحاب هــذه النظريــة 

للــنظم، يف شــيء ذي بــال، عمــا هــو عليــه مفهــوم الــنظم عنــد الجرجــاين( اللســانيات  

 . 201المجال والوظيفة والمنهج، ص
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، النظرية التي استوعبت دور أحكام اإلسناد يف االستخدامات اللغوية

وأدوارها الهامة يف صياغة صور أسلوبية عديدة يقوم اإلنسان بإنتاجها 

والصوُر . وحسب متطلبات المقام، اعتمادا على قطبي االنتقاء والتأليف

أثناء ، تجها أحكام التعلقاألسلوبية قائمة على أوضاع اإلسناد التي تن

، توالي األلفاظ وعالقات التجاور التي تنظم الصيغ التعبيرية المختلفة

، وأحوال المقام المطلوب، والمراعية لمقتضى المعنى المرصود

فهذ  لكةعاين هي  -أي معاين لكنحو -) ام لكةعاينفالقصد من هذا النظم 

اقا خاصا يح   لألث  ويبعاق  عضب  بعض تع، لكبي يب ل ط  ها لكلالإل

 .(1)لكبالغي لكةطاوب    أي  ب  لكقاه (

أبانت عن ، ونظرية النظم ذات أثر كبير يف الدرس اللغوي العربي

وهي أقرب ، وبنياته النظمية والنحوية، تفاعل مكوناته البنيوية والمعنوية

إلى النظرية التفاعلية بين المستويات اللسانية المشكلة للصور األسلوبية 

تجاو  ، )ط يقا ج ي ل كابح  لكنحويفقد رسم الجرجاين ، العربية

                                                           

ــ، 17صالقــرآن الكــريم، عفــت الشــرقاوي، بالغــة العطــف يف   (1) )الجرجاين تجــاوز ـف

نظــر يف أحكــام النحــو باعتبارهــا قــوانين مجــردة إلــى مرحلــة النظــر يف هــذه مرحلــة ال

األحكام باعتبارها أدوات لتحليل النص األدبي وفهـم األسـلوب، ومـع ذلـك فهـو لـم 

يرفض المصـطلحات والمفـاهيم النقديـة، بـل عـّدها جميعـا أدوات ووسـائل لتحليـل 

، منـازل الرهيـة  مـنهج سـمير شـريف اسـتيتية. الكالم، وفهمه بصورة أفضل وأعمـق(

 .22-21تكاملي يف قراءة النص، ص
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وأّن   ايي هذل ، و ّ م أّن كالالإل نظةا، أولخ  لكلام و المات لا  لب

 .(1)تباع قولن نب هي لكيب ل إكت لا اني ولافهاإل(للكنظم و

فقد ثبت تنظيرا وممارسة الرتابط العلمي بين النظم والمعاين 

وهو األساس الذي ، موروث الفكري والرصيد النحويوبين ال، النحوية

وأرست معالمه نظرية ، قامت عليه آلية التعلق عند علماء العربية

الجرجاين النظمية التي أرسى أسسها علماء اللغة والنحو يتقّدمهم 

حيث االعتماد أّوال وأخيرا على دور ، )لكلباب(سيبويه يف مؤلفه 

وهو ، البالغي/ المعنوي والبياين الرصيد النحوي يف توجيه الموروث

، والجمالية التعبيرية، ذو أثر يف تأليف الصيغ النظمية ذات المزية الفنية

،   إن  ان خطأؤوخط، فايت  ولج  ش ئا ي جع صول ب إن  ان صول ا)

. (2)إاّل وهو معنت مم معاين لكنحو(، وي خل تحت هذل لالسم، إكت لكنظم

وجوهر الصيغ المعنوية ، وضاع النظميةفالقاعدة النحوية أساس يف األ

وكل إخالل باألوضاع النحوية يعد إسقاطا ألوضاع ، والبيانية/ الجمالية

وإفسادا لكل األوضاع اللغوية القائمة على حسن ضبط عالقات ، التعلق

وأوضاع النحو بين ، ذلك أّن أحكام إسناد الفعل إلى االسم، اإلسناد

                                                           

 . 16صإحياء النحو، إبراهيم مصطفى،   (1)

ــل اإلعجــاز، صالجرجــاين،   (2) ــل اإلعجــاز( )أن . 83-82دالئ ــارال )دالئ ســيالحق ق

الجرجاين يراعـي النحـو يف كـل أفكـاره...، منتخبـا إيـاه علـى غيـره مـن العلـوم لتأكيـد 

 . 43ين، جمالية تحليل الخطاب، صآرائه( عبد النبي هما
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وينبغي مراعاهتا عند ، د النحويةأجزاء القول محكمة بقوة القواع

ولكل بنية داللية ال تنفك عن أوضاع ، التفكيك لكل وضع نظمي

وهي أوضاع ، إلى جانب أوضاع الجمال/ الشكل، المعنى/ المضمون

المزّية والفضل التي توّد إرساءها صيغ النظم القائمة حتما على قواعد 

يغالطون جوهر  والذين يحطون من قيمة هذا التعلق إّنما، اإلسناد

وهةا ، )ال  ّ  مم مين  ومين  إك بف، الوضع النظمي للصور األسلوبية

فاكنظم  ن   ب  لكقاه  ك س سوى  لم مم  ..،  نا لكجةاي لألساس ان

 .(1)لكنحو نبوخا (

، تغدو الضوابط واألصول النحوية منبعا لإلضاءة األسلوبية المتميزة

لتي ستصبح أفقا رحبا مـن الداللـة والظواهر الجمالية لألوضاع اللغوية ا

وسيحيل هذا االستنطاق الدرس النحوي درسا راقيا يدفع إلى ، المتمّيزة

وإلــى االســتخدام الجمــالي ، االسـتغالل الــوظيفي لقواعــد اللغــة العربيــة

وعناصـر اللغـة المتفاعلـة ، القادر على إفراز الظواهر األسلوبية المتمّيـزة

كل خلطـة لسـانية ألجـل كـل أفـق تعبيـري والقادرة على استغالل كيمياء 

فاعل وقادر على التأثير يف األذواق التي مّجت الصـورة ، مشبع بالجمالية

، األســلوبية المتداولــة نحــو فضــاء رحــب مــن الصــيغ التعبيريــة الخاصــة

                                                           

. وانظر قواعـد التعلـق عنـد 49حاتم صالح الضامن، نظرية النظم  تاريخ وتطور، ص  (1)

 . 75أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص
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كمـا ، فإدراك المعنى الفني مرتبط بإدراك عناصر الجودة الفنية يف التعبيـر

ة بأحكام التعلق بين األوضاع اللفظية التي تقدم أّن داللة هذا التعبير رهين

وهو بـذلك يخضـع كـل نشـاط لغـوي ، ما يسميه الجرجاين معنى المعنى

ُ  َشرۡب   ﴿  ففي قوله تعالى، لمنطق هذه األحكام
ۡ
ۡ شـيء ، (1)﴾اَوٱۡشَتَعَل ٱلرَّأ

وإفنا ة ، وهنو تع ينف )لكن أس(  ناألكف ولكنالإل، )آخ  منم جننس لكننظم

 .(2)وهو أ ُ  ما أوجَب لكةزّيي(،   إضافيمعنت لاضافي مم غ 

، ال يخفــى أثــر الــدرس النحــوي يف أقســام الــدرس البالغــي العربــي

خاصة علـم المعـاين الـذي كـان ثمـرة ناضـجة مـن ثمـار جهـود علمـاء وب

ــة ــى إلرســاء نحــو القواعــدوب، العربي ، خاصــة النحــاة يف المراحــل األول

وبينــه ، المقــّدس /والبحــث عــن ســبل التناســب بــين النحــوي والقــرآين

وقد ترعرع هذا العلم يف رحاب الدراسات . المتداول، والفني/ الشعري

، النحوية التي تخطت األمر إلى الكشف عن األوضاع النظمية المختلفـة

هكــذا يغــدو النحــو حاســما يف . وإلــى المالمــح الجماليــة القائمــة عليهــا

ووسـيلة  مـن ، ةوسبل إبالغها الجماليـ، حصر الداللة العميقة والمنشودة

واالنتقــال مــن ، وســائل الرقــي إلــى ســلم الكشــف عــن أدوات التصــوير

، وأساسـا مـن أسـس الجـودة التعبيريـة والبالغيـة، الواقعي إلى المتخيـل

                                                           

القرآن الكريم، رواية اإلمام ورش، )القاهرة  دار المصحف، )د. ت((، سورة مـريم،   (1)

 . 3اآلية 

 . 102عجاز، صالجرجاين، دالئل اإل  (2)



 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 
 
40 

 

وعلى التسابق المـتالك ، وملمحا من مالمح الرباعة القادرة على اإلغراء

لقـي نحـو هذه الناصية المؤثرة يف كل صياغة لغويـة قـادرة علـى دفـع المت

ويمكـن االسـتدالل علـى ، آفاق المعاين والخيال وصناعة الصورة الفنيـة

، ذلــك بمحاولــة الجرجــاين توضــيح وتحليــل جملــة مــن قواعــد اإلســناد

ودورها يف تشكل جمالية عدد من الصيغ النظمية التـي يتـألف منهـا قـول 

 :هن(354)تالمتنبي

هَ  ولكةانننوَك  ا  هنننا  َغصنننَب لكننن ا

 

ه  َخنننناال فبنَاهنننا   وجنَنننني  (1)لكننن ا

وأن  أتت ، )موضع لأل جو ي   أن  أخ ج لكلالإَل ُمخ جب لكذي ت ىفـ 

فالقيم الفنية غير . (2)) اكخال( منصو ا  ات لكحال مم قوكب )فبناها((

وإنما بالصيغ النظمية واالستخدامات ، مرتبطة بقصد المتكلم ونّيته

ذلك أّن المعاين  ،اللغوية القائمة أساسا على مختلف أشكال التعلق

وتوليد ، ورسم مالمحه الجمالية، النحوية ذات دور يف قيم النظم

وأثر القاعدة ، دالالت عميقة بآليات يمتزج فيها كيمياء مستويات اللسان

                                                           

 . 3/145(، ـه354(، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي)تـه616العكربي)  (1)

ــل اإلعجــاز، ص  (2) ــر 103الجرجــاين، دالئ . فالجرجــاين يقصــد التعلــق أو الرصــف غي

غيــر العـادي، وهـو الرصــف الخـاص الــذي ينسـجم والقصــد إلـى المباحــث البالغيـة 

ــل  ــات، ب ــى الحــدود والتعريف ــة عل ــة قائم ــة، فاالســتعارة، )جاف ــة تطبيقي ــت بالغي كان

والكناية، والتمثيل، وسائر ضروب المجـاز مـن بعـدها مـن مقتضـيات الـنظم( محمـد 

 . 24عزام، من دالئل اإلعجاز يف علم المعاين، ص
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فالرتابط قوّي بين بنية نظمية . النحوية والصرفية بضوابط الفن والجمال

إبطال أو صحة  ومسألة، خاصة وما تحكمها من أواصر التعلق النحوي

) ال لكةنظوإل فهو النظم الذي يعّد فيه ، الصورة الشعرية المراد تخيلها

وك س هو لكنظم لكذي معنا  ضّم لكشيء إكت لكشيء ،  عضب مم  عض

  فالمالحة يف قول بعض األعراب، (1)  ف جاء ولتفق(

 نا ِجابا ِننننننننبلكّا ننننننننُل  لج  َ نََفنننننننن

 

 ولكبنننن ُم محجننننو ر  اننننت ُغ ل ِنننننب

وجعل ) لج( خب ل كب وفعال كةا  ع   وهو ، )لكا ل( مبب أ )أن  جعل 

وألن جعل  ذكك ، وأضاف )لكجاباب( إكت ضة   )لكا ل(، )لكَلنََفان(

وأن أخ ج لكافظ  ات ،  نب لخب    لوأج ى محجو   ، )لكب َم( مبب أ

 :هن(296)تابن المعتزيشبه ذلك قول . (2))مفعول((

َلننننننننننننَي لكَعطانننننننننننننا ِ   َينننننننننننا ِمي 

 

ننننننننِب لكنَهننننننننننا ِ َوَخ  نننننننننناَل َوج 
(3) 

 .(4)«ال   لسبعا ة كفظي )لكخال(، لكةال ي   لاضافي  ع  لاضافي»ـف 

                                                           

 . 49الجرجاين، دالئل اإلعجاز، ص  (1)

، ذلك . فالعالقة بين النحو والبيان وطيدة103-102الجرجاين، دالئل اإلعجاز، ص  (2)

علم النحو )يف علم البيان من المنظوم والمنثور بمنزلة أبجد يف تعليم الخـط، وهـو أّن 

هــ(، 637أول ما ينبغي إتقان معرفته لكل أحـد ينطـق باللسـان العربـي( ابـن األثيـر)ت

 . 1/41المثل السائر، 

 . 1/180(، ديوان أشعار األمير أبي العباس، ـه296ابن المعتز)ت  (3)

 . 103اين، دالئل اإلعجاز، صالجرج  (4)
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لقد أصبحت النظرة الضيقة للقاعدة النحوية وألثرها يف الفعل 

ولم تعد المعاين النحوية محصورة يف مستوى التقعيد ، النظمي متجاوزة

م يعد اإلعراب آلية لضبط ول، الذي يضمن للنظم سالمة النحو واللغة

هذه السالمة من خالل الحرص على الرتابط المنطقي والعلمي بين 

وفق أصول نظرية العامل ، العالمات اإلعرابية والعوامل النحوية

بل أصبحت الرهية أعمق ، المشهورة والفاعلة يف قواعد النحو العربي

الة يف رسم وأصبح العامل النحوي وآلياته اإلعرابية أدوات فعّ ، وأرحب

وقادرة على ، الملمح الجمالي والفني للصور األسلوبية على اختالفها

ورصد األبعاد الداللية ، استفزاز القارال المتمّيز لسرب أغوار هذا الملمح

 فأساُس ، والجوانب الجمالية لمختلف االستخدامات اللغوية، العميقة

على التشغيل الوظيفي ومناُط القيم الفنية القدرة ، النظم المعاين النحوية

وعلى تقديم صيغ تعبيرية يختلف مستواها الجمالي ، لألساس النحوي

أن نلون فينبغي )، ومعانيها النحوية المتخّيرة، باختالف صورها النظمية

لكبي هي ) أصول لكنحو ( ات  ص  ة  بف قي  ب  لكقاه  لكضةن ي   م

  ام لكنحو(و، ) الئل لا جا  قولن م لكب   ب لكبي يحص ها   م خل

 .(1)لكذي يحاول  ب  لكقاه  أن ي سي قول   ()

لقد انتفع النحو بنظرية النظم وبجهود طبقة خاصة من علماء 

                                                           

 . 15صنصر أبو زيد، مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاين،   (1)
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وظلت شامخة عند تجاوزها ، واجتهادات النحاة الحقيقيين، العربية

وهو ، إلى أفق االجتهاد والتنقيب عن دالئل اإلعجاز، للحدود النحوية

وعن مواقع تمّيز الصور األسلوبية ، مواطن الجماليف الواقع تنقيب عن 

عن غيرها من االستخدامات اللغوية بفضل البنيات النظمية القائمة على 

االستغالل الوظيفي والجمالي للنحو يف عالقته بالداللة العميقة المراد 

 .تبليغها

وينبغي التنبيه إلى دور هذه النقلة الوظيفية من الوضع التقعيدي إلى 

يف البحث عن مواقع التفاعل المتمّيز يف االستعمال ، د الجماليالرص

)ق  أ    ب  لكقاه  فـ، بين المعنى النحوي والداللة، اللغوي/ النظمي

، وما يب تب  ات حكك مم  الغي لكبعب  ، أث  لكب   ب لكنحوي   لكةعنت

فبعاق  آفاق مم لكنحو لكجةاكي تبجاو  مجال لكبح    لكصولب 

إّن االنتقال من . (1)ذي طاكةا ش ل لكنحوي م لكخاص(ولكخطأ لك

االهتمام بالمعنى الوضعي إلى المعنى الرتكيبي قد دفع االتجاه البالغي 

لعبد القاهر الجرجاين إلى  )أس ل  لكبالغي(و ) الئل لا جا (من خالل 

يرجع له الفضل يف ، شّق الطريق أمام منهج من مناهج النقد األدبي

                                                           

)المعاين النحوية لرتتـبط ـف. 17صالقرآن الكريم، عفت الشرقاوي، بالغة العطف يف   (1)

ارتباطا كبيرا بنظرية النظم عنده إن لم تكن هي نفسها مـن حيـث تعليـق كـل كلمـة بمـا 

دراســات نحويــة يف خصــائص ابــن أحمــد ســليمان يــاقوت، لكلمــات( يجاورهــا مــن ا

 . 199صجني، 
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ّيز للمعاين النحوية والداللية التي اتخذت من الصيغ التناول المتم

مثل أساليب النفي والنهي ، التعبيرية موضوعا للبحث والدراسة

واالستفهام والنداء والندبة وغير ذلك من الرتاكيب العربية التي لم 

، يقتصر بحثها على األدوات والمكونات الرتكيبية والمعاين المرتبطة هبا

ما ُعدَّ مبحثا جديدا من مباحث الدرس البالغي بل تجاوزت ذلك إلى 

)لكنحو لكع  ي أ وج ما يلون إكت أن ي  ي كنفيب هذل لكقيم و، العربي

مم أقياإل لكبالغي لكذي ييّةت  ام لكةعاين  بت إّنب ك حيم    أيي أن 

يلون  ام لكةعاين قّةي لك  لسي لكنحويي أو فايفبها إن صّح هذل 

 .(1)لكبعب  (

 :حوي ولكةعنت لكب   بيلك  س لكن .2

من هذا االجتهاد اللغوي  هن(471)تاستفاد عبد القاهر الجرجاين

وعلماء معاين وإعراب ، الذي قام به عدد من علماء النحو والعربية

كما استفاد الدرس اللغوي العربي على يديه من أهل التفسير ، القرآن

ّد مرحلة لذلك عُ ، الذين بحثوا يف مظاهر وتجليات اإلعجاز القرآين

علمية متقدمة من مراحل االستفادة من علوم العربية وتداخل مستويات 

كما ُعّد ، من نحو وصرف ومعجم وتركيب وصوت، اللسان العربي

ومشهدا ، حلقة مهمة من حلقات الدرس النحوي واستغالل أسراره

                                                           

 . 18تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  (1)
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، )  ساياي لكجهو  لكيا قي  ا ب   مجال لكنق  ولكنحو ولكبالغيأخيرا 

ةثل  ةال لافا ة مم هذ  لكعاوإل لكثالثي    او ة مفهوإل نحوي  ةا ي

ةاي   فهم لكنص لأل  ي مم خالل ملب نظ يي - جوه    -ج ي  يلون 

)أس ل   إلى جانب) الئل لا جا ( وسيعمل كتاب . (1)ص اغبب(

، يف صياغة الصور النظمية، على إبراز دور عالقات اإلسنادلكبالغي( 

، ورا جماليا مؤثرا يف تشكل الظواهر اللغويةحيث يلعب النحو د

، واالختالف فيما بينها من حيث تميز ظاهرة أسلوبية معينة عن أخرى

)ال ييبق م لكبب م لكا وي إال  اسب فاء لكةولضعات لكا ويي حيث 

وكان علم ، (2)و ا ب لإل لكعالقات لكبجاو يي كح و  لكا ي(، كةعان ها

كما كان ، ز يف تناول الظاهرة األسلوبيةالمعاين مسؤوال عن هذا التجاو

شك أّن إلحاق  وال، ملتقى نحو القواعد والدراسة الجمالية لكل نظم

بمعطيات الدرس ، واالجتهاد الجمالي، هذا النوع من الدراسات

وغزارة ، وبعث الروح فيه من جديد، سيعمل على إحيائه، النحوي

وأفقه البحثي ، باوسيجعل هذا الدرس رح، المادة النحوية والفنية

وقد استطاع عبد القاهر الجرجاين استيعاب هذا التصور يف ثنايا ، شاسعا

التي تجاوزها ، التنقيب عن دالئل اإلعجاز يف األوضاع النظمية القرآنية

                                                           

 . 25وتشومسكي، صعبد القاهر  محمد عبد المطلب، النحو بين  (1)

عبد النبي هماين، ظـاهرة اإلعـراب بـين المواضـعات اللغويـة والعالقـات التجاوريـة،   (2)

 . 54ص
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)لكنحو لكع  ي نحول إ  ل  ا حل حيث غدا ، إلى الصيغ الفنية/ الشعرية

ويياهم   ، ولصليحقق سالمي لكا ي وسالمي لكب، وظ في مز وجي

، (1)إكت جانب غ    مم  اوإل لكع   ي(، لكجةاك ي لكا ويي ولألساو  ي

، وجدير بالدارس العربي أن يعيد هذا العلم إلى حظيرة الدرس النحوي

ليتمكن على إثر ذلك من إعادة قراءة الرتاث اللغوي العربي قراءة 

ية النظمية تعرتف بأثر المعاين النحوية على النظر، جديدة ومتمّيزة

ودور ذلك يف تشكل التعبير ، القائمة على تمازج النحوي والبالغي

)ثةي ف ق  ب    فحسب عبد القاهر الجرجاين، المتمّيز، اللغوي/ الفني

وإن لألكفاظ ولكقول   لكنحويي ال ق ةي كها   ،   م لكا ي ولأل ب

وإنةا م ل  لألم  وقف  ات وضع هذ  ، معجةات لكا ي و بب لكنحو

كةول  لألوك ي   نظم أو نيق يبص ف ف ب لأل يب  وجو  لكنحو ل

فالتماسك النحوي البالغي والنقدي قد أبعد الدرس . (2)ولكافظ(

النحوي عن نعوت القواعد النحوية الصارمة التي غدت متجاوزة بحكم 

المباحث البالغية التي تسير بجوار المباحث النحوية يف إطار منهج 

ر األسلوبية قصد الوقوف على دالئل إعجازها متكامل لدراسة الصو

هذا المنهج الذي أصبح قادرا على كشف التداخل ، وأسرار بالغتها

، والتفاعل الموجود بين قيم التعبير الفنية وخصوصية المعاين النحوية

                                                           

 . 87عبد النبي هماين، آليات تحليل الخطاب، ص  (1)

 . 48إبراهيـم خليل، األسلوبية ونظرية النص، ص  (2)
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وعن ، واإلفصاح عن الدالالت المقصودة على الوجه العلمي الدقيق

ومواقع الجودة الفنية القائمة ، يةأسرار االستخدامات اللغوية الجمال

حيث أضحت القواعد النحوية ، وحسن التأليف، على االختيار الواعي

)مم ط ق لكبصوي  ولكص اغي ومع ا ل يهب ى  ب   لكب ل ي ، عند الجرجاين

 .(1)يقوإل أساسا  ات نوع مم لالنبقاء ولالخب ا (

ي والمؤثر على هذا التماسك الكل)لك الئل( لقد ألح الجرجاين يف 

لدوره يف اإلبانة عن ، بين المعاين النحوية والصيغ النظمية البالغية

باالعتماد على دربة ، األسرار الجمالية لمختلف الصور التعبيرية

وإبراز ، ومقدرة القارال يف التعامل مع الوضعيات اللغوية المختلفة

ة الكامنة والخلفيات الجمالية واإلبداعي، الفروق النظمية الموجودة بينها

وإلنجاح ذلك ينبغي التوفر على التكامل المعريف والمنهجي ، وراءها

والوقوف على مكونات الظاهرة ، وتعميق الدراسة الذوقية، الالزم

، يف عالقتها بالسياق ومقتضى الحال، األسلوبية اللغوية والداللية

وهو الوضع الشائع البعيد ، ومخالفة الوضع اللفظي للدرس النحوي

والوعي هبذه ، والقيم الفنية، لبحث يف دالئل ومواقع الجمالعن ا

أو تجاوز ، المفارقة ضروري لتجاوز نحو القواعد إلى نحو المعاين

)ييبه ف تبعا فقد أصبح النحو ، المحفوظ من القواعد نحو االستعمال

كذكك طب عي لكو  لت لكلا ي و القاتها لكبجاو يي لكبي يب  ها 

                                                           

 . 20حلمي خليل، العربية والغموض، ص  (1)
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 .(1)لكنحو(

لعميق لخصوصية الصور األسلوبية القائمة على األوضاع اإلدراك ا

، يؤدي إلى اإليمان برحابة الدرس النحوي، اللفظية وعالقات اإلسناد

والقدرة على استغالل معطياته وإمكاناته النحوية ، واتساع أفق مباحثه

جعلت أثره قوّيا من خالل علوم البالغة/ المعاين ، استغالال خاصا

، ويف مجال األداء الفني/ الشعري والنثري، النظمية يف الصيغ، والبيان

والمجال النحوي الذي ، حيث لكل بناء نظمي الخصوصية النظمية

الشعري فضاء خاص ورحب لبناء نحوي  فاألداءُ ، ينبغي أن يتحرك فيه

تعبيري ذو طبيعة مستقلة وقائمة على نحو متداخل بين  وشكل  ، متمّيز

مما يوحي باإلمكانات ، تية واإليقاعيةالصور الشعرية والعناصر الصو

)فا ام أّنب ك س ، والخصوصيات الجمالية المتمّيزة، الداللية الرحبة

وإكت ظاه  لكوضع ، ُينبئك  م أ ولل ت جع إكت أج لس لكح وف

وفضل يقب  ب لكعقل مم ،  ل إكت أم  يقع مم لكة ء   فؤل  ، لكا وي

بالبناء الفني والنظام المتكامل فالمزية عند الجرجاين رهينة . (2) نا  (

تجعل المتكلم إزاء ، تمنحه إمكانات عديدة، للصيغ التعبيرية والنحوية

التي ستشكل بفعل ، اختيارات نظمية لسلسلة من األوضاع اللفظية

                                                           

 . 42محمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبية، ص  (1)

 . 6-5هـ(، أسرار البالغة، ص471الجرجاين)ت  (2)



 

 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 49

 

تتداخل فيها األفكار ، أوضاع التعلق صورا أسلوبية واستخدامات لغوية

النحوية على هذا األساس واختيار الصور ، اوالمعاين تداخال خاص  

، وإلى صياغته وفق الحاجة ومقتضى المقام، اهتداء إلى جمالية التعبير

تتجاوز فيها ، وتكريس آللية النحو وقدرهتا على تقديم أنساق متمّيزة

فإّن ، )ومم ثمّ ، إلى االستعمال/ التعبير المجازي، القاعدة/ الحقيقة

كم يلم إ  ل ا  أهة بب  ،إ  لك  ب  لكقاه  ألهة ي لكجانب لك الكي

،  ةا يذ   حكك تشوميلي، ا فحيبا تفي  ي  لكبفي  يي  ا ببا   ملون  

فالنحو قد . (1) ل إ  لك  أهة بب  ا ببا   نّ ل مةاثال كاب   ب لكنحوي(

وتجاوز أعتاب الوسيلة التواصلية األولى والبسيطة ، أخذ هنجه العقلي

قادرة على تبليغ ، ديم صيغ فنيةإلى وضع التوليد الجمالي القادر على تق

)  إ طاء لكنحو إملانات وقد تبلور جهد عبد القاهر الجرجاين ، القصد

 ح   أصبحت هذ  لاملانات ، ت   ب ي ميبة ة مم قول    لكعقا ي

ت خل ف ب لكةف  لت ، كب م خل ومخ ج، أشبب شيء  صن وق م اق

ونحم ال ناةس ، ثم تخ ج  ات لكصو ة لكبأك ف ي لكج ي ة، وتبفا ل

أّما لكجانب لكعقاي فهو خفي  لخل ، سوى لكةظه  لكةا ي كاعةا ي

 .(2)لكصن وق(

                                                           

هميـة الـربط بـين التفكيـر اللغـوي عنـد العـرب ونظريـات البحـث حسام البهنساوي، أ  (1)

 . 39-38اللغوي الحديث، ص

 . 29-28وتشومسكي، صعبد القاهر  النحو بينمحمد عبد المطلب،   (2)
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اعتناء النحو بالمعنى يؤكد رأي الذين يعّدون علم المعاين : خاتةي

ويلحون على عّده مستوى راقيا من مستويات ما ، قّمة الدراسة النحوية

ن هذا اإللحاق ويعّدو، يمكن أن أسميه بالنحو الوظيفي والجمالي

، تكريسا ألدوار علم النحو يف تشكيل الصيغ النظمية على اختالفها

، لروحه التي أزهقت على يد بعض علماء القواعد والتصنيف وإحياء  

ا كما أثبت اعتناء النحاة بالمعاين النحوية إدراكا مهما الختالفها تبع  

ي يف ذات فالخربة بالرتكيب اللغوي ه، الختالف التغيرات الرتكيبية

 .الوقت جالء للغرض المعرب عنه

، لقد كّرست العالقة بين القاعدة والداللة دور النحو يف جمالية اللغة

المساعد على تجاوز أوضاع الصياغة إلى ، فهو الرابط بين صيغها

ذلك أّن قوام التعبير عناصر القاعدة ، مرحلة التمّيز والخصوصية

وقد تجلى ذلك ، ردات اللغويةواإلمكانات الرتكيبية للمف، والجمال

بوضوح يف أعمال عدد من النحاة وعلماء العربية الذين كشفوا عن قدرة 

المتكلم العربي على تشكيل المعاين بالزيادة والنقصان يف الصيغ النظمية 

وأبانوا عن قدرة النحو على تقديم نسق من القواعد ، على اختالفها

وفق قواعد الصياغة  والجمال األسلوبي من خالل نظم الكلمات

التي ليست يف جوهرها إال إمكانات متميّزة يتيحها النحو ، التعبيرية

 .الفنيةَ  إلكساب البناء النظمي القيمَ 

كما أّكدت هذه العالقة تأرجح البناء اللغوي بين االختيارات 
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النحوية واألوضاع اللفظية لدور قواعد النحو يف تشكيل النسق الفني 

، وعلم  لفن العبارة، ذلك أن النظم علم  للمعاين، النظميةوالجمالي للبنية 

ل نظرية  لفهم العالقات النحوية بين الكلمات وبين الرتاكيب  ؛ ألنّ وشكَّ

مدارها المعاين النحوية التي تختلف باختالف الوجوه العديدة التي 

 .يمكن أن تكون عليها االستعماالت اللغوية

يف الدرس اللغوي ، لمعاين بالمزّيةوعلم ا، إّن ارتباط النحو بالنظم

وتفاعلها المؤدي إلى ، العربي ليعكس تداخل آليات الخطاب العربي

وما الفصل بين النحو وعلم المعاين إال انحراف عن ، فنية اللغة وجمالها

، الذي أضحى لفظيا عند بعض نحاة العربية، مسار الدرس النحوي

 .لدفعهم إلى عملية االختزال يف نظرية العام

يف المقابل اتجه أهل المعاين الذين ُعّدوا نحاة حقيقيين إلى تجاوز 

واألصول النحوية إلى ، الضوابط النحوية التي تروم الصواب والخطأ

، وضع العملية النظمية القادرة على كشف جمالية الصور األسلوبية

من أهّم هؤالء عبد القاهر ، ودور االستغالل الخاص للنحو يف تشكيلها

الذي استطاع بفضل منهجه العقلي استغالل  هنن(471)تجاينالجر

المعطيات المعرفية والمنهجية لعلوم العربية لتقديم مفهوم جديد 

وأضحت قواعد ، واتسع أفقها، حيث غزرت المادة النحوية لديه، للنحو

وهو ، وأساسا نحو القيم الفنية، النحو من طرق التصوير والصياغة

ضاع كل نشاط لغوي لدور القواعد النحوية يف الشيء الذي دفعه إلى إخ



 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 
 
52 

 

، وعلم البيان، علم المعاين أبواب النحو أصوَل  وعد  ، األوضاع اللفظية

 .وذات فضل يف دراسة األسرار التي تضمها الصور الفنية

وغدا أساسيا لتوليد ، لقد أخذ النحو عند أهل المعاين شكله العقلي

وقادرا على تجاوز دور ، ة لإلنسانوإدراك المقاصد الواعي، القيم الفنية

وهبذا التوجه ، القواعد إلى وظيفة توليد دالالت ذات قيم ومقاصد فنية

نستطيع إحداث التناسب المنشود بين األشكال الفنية والجوانب 

وعلى التشغيل الوظيفي للقواعد ، النحوية اعتمادا على الوصف والعقل

 .مل وأرقىبأسلوب أج النحوية رفقة المعاين البالغية
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 استعارة التراث في الفن
 «اٍمف عأل عاش منُذ أوراق شابٍّ»دراسة يف جمموعة 

 جلمال الغيطاني

 

 أمحد حييى علي. د

 

  أسباح مينا    قينم ، إل1978مولك   ، مم مص

.  ا ي لألكيم  جامعي  ن م شنةس، لكا ي لكع   ي

إل 2008  لأل ب ولكنقنن   نناإل   بننو ل  لألكيننم 

شخصن ي »  م موضوع، )م تبي لكش ف لألوكت(

كألمثننال   مجةننع لكةنن أة   لكقننص لكبفينن  ي 

  «.  لسي   ضوء  ام لكي  : لكة  لين
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 لكةاخص لكع  ي:

الدراسة إلى تناول قضية االستعارة يف النص األدبي وبيان هتدف هذه 

ويف الكشـف عـن ، محـيط بالـذاتدورها يف صياغة رهية مميزة للعـالم ال

وبيـان األثـر الفاعـل لسـياق ، خصوصية التجربة المتصلة بصاحب النص

الخــارج المحــيط بعــالم الفــن يف شــحنة الخيــال التــي تظهــر أمــام القــراء 

أوراق شاب » وكان المجال التطبيقي لهذه الدراسة مجموعة، محمال هبا

ترصــد موقفــا ( التــي 2015لجمــال الغيطــاين )ت« عــاش منــذ ألــف عــام

مـن  67مأزوما هو انكسار الجماعة المصرية والعربية يف يونيو من العـام 

القــرن الماضــي وكيــف تــم تحويــل هــذا الموقــف إلــى بنيــة جماليــة كــان 

وخلـف هـذه الصـياغة الجماليـة يتبـين الخـيط ، لالستعارة دور يف تجليها

مـؤر  الواصل بـين الغيطـاين والتـاريخ المصـري متمـثال يف إفادتـه مـن ال

بــدائع الزهــور يف وقـــائع » وكتابـــه، م(1523المصــري ابــن إيــاس )ت 

الستعارة من خالل اوقد حاولت الدراسة الوقوف على أنماط  ،«الدهور

المعالجة التطبيقيـة لهـذه المجموعـة القصصـية يف إطـار ثنائيـة أثيـرة هـي 

)داخل النص وخارجه( وبيـان مـا لالسـتعارة مـن دور يف تماسـك أجـزاء 

ــيالخطــاب  ، لكقصنني، لالسننبعا ة: و اةننات لك  لسنني لكةفبا  نني. األدب

 .لكب ل ، لكي  ، لكخطاب



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 61

 

 

Summary 

 

Metaphor's speech in the narrative 
Study group "young leaves since he lived a thousand years" 

to the beauty of Ghitany 

 

This study aims to address the issue of metaphor in 
literary text and the statement of its role in the formulation 
of a distinctive vision of the world ocean in particular and 
in the disclosure of the privacy of experience related to the 
owner of the text, and the statement of the actor impact of 
the context of the outside ambient world of art in a 
shipment fiction that appears in front of readers loaded with 
them, and the domain applied for this the study group, "a 
young man leaves lived a thousand years" to Gamal Ghitani 
(d. 2015 AD), which monitors Mozuma attitude is the 
refraction of the Egyptian and Arab community in June of 
the year 67 of the last century and the stop has been 
transferred this attitude to the structure of the aesthetic was 
to borrow a role in the manifestation, and behind this 
aesthetic wording shows thread linking Ghitani Egyptian 
history represented in the testimony of the Egyptian 
historian Ibn Iyas (v 0. 1523 m), and his book "Badaa'i 
flowers in the Proceedings of the ages, "the study tried to 
identify patterns to borrow through applied treatment for 
this collection of short stories in the bilateral framework 
fond are (inside and outside the text) and a statement of 
what the metaphor of a role in the cohesion of parts of 
literary discourse. The key words of the study: the 
metaphor, story, speech, narrative and the heritage. 
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 م خل -

تعتمد عملية اإلنجاز اللغـوي المتصـلة هبـذه الثنائيـة األثيـرة )الـذات 

 فـالمجرد-يف الغالـب  -والعالم( على آليتين هما التجسيد والتشـخيص 

المهـا ُيعـاد بع الـذات هـذه عالقـة نتيجـة يتكـون الـذي والعاطفي الفكري

ـا لعمـل الـذات ، كثيرةإنتاجه بكيفيات  علـى منهـا اللغـة التـي تتحـرك وفق 

منها المعتمد على لغة يمكن نعتها بالمباشرة أو الصريحة ، أكثر من مسار

ا)لغة حقل التاريخ  ومسار ثان يرتقي يف معالجاته لهذا المجرد ، (أنموذج 

كمـا هـو الشـأن بالنسـبة إلـى ، من عتبة المباشرة إلـى عتبـة جماليـة رمزيـة

ا ا ونثــر  تبــدو عمليــة  ويف هــذه المنطقــة، صــنعة األدبــاء يف منجــزهم شــعر 

، التجسيد والتشـخيص معانقـة لمفـردات شـديدة االرتبـاط بعـالم األدب

ــا بالبنيــة ، اإلغــراب، التخييــل، الغمــوض، الرمــز  مثــل التــي تمتــزج تمام 

يأيت ذلك يف إطار سلطة يتحرك فاعـل الـنص ، (1)السطحية اللفظية للعمل

                                                           

يقرتب هذا التناول من لفظة )البيان( التي تشير يف داللتها إلى أشكال التعبير المختلفة (  1)

لـذات يف اتصــالها بالعـالم، ويف الجــذر المتصـل هبــذه التـي تعكــس الحالـة اإلدراكيــة ل

اللفظة )بين( تبدو جلية فكرة المسافة الفاصلة بـين هـذه الـذات والعـالم منـاط الرهيـة 

التي تنشـط يف عالقتهـا بـه ومـا يرتتـب عليهـا مـن معنـى تـتم عمليـة التعبيـر عنـه بطـرق 

كـن وضـع عنـوان عـام عديدة، وبالنظر إلى جانب اللغة تتخذ هذه العملية مسـارين يم

 لكل واحد منهما  الحقيقة، والخيال/المجاز. 

انظر  ابن منظور، لسان العرب، مادة  َبـَيَن، الموسـوعة الشـعرية اإللكرتونيـة، ركـن  -

 . 2003المعاجم، المجمع الثقايف العربي، اإلمارات العربية المتحدة، إصدار 

= 
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التـي   سـلطة المرجـع، وتتجلى هذه السـلطة يف أشـكال عـدة، يف فضائها

، تلقي بظالل مؤثرة يف وعي هذه الذات فتـدفعها إلـى اتخـاذ رهى إزاءهـا

وهذه الرهى تستحيل هي الثانية إلى سلطة يخضع لها هذا الفاعل الفنـان 

يعني خروجها يف ثـوب جديـد تتـدثر بـه لتعـرب مرحلـة  - فيصير إرضاهها

ــداول ــث فضــاء الت ــى الخــارج حي ــذهني والنفســي إل ــداخل ال ــة  - ال غاي

والحديث عن هذا الثوب يأخذ الفنان إلى سلطة ثالثة هي سلطة ، ةمرجو

وإذا كــان األدب هــو هــذا ، الشــكل/النوع الــذي تلــتحم بــه هــذه الرهيــة

قانون اللغة الذي يعتمد عليـه   الشكل فإن السلطة هاهنا تضحى سلطتين

ومن هذا القانون يشـرع هـذا األديـب يف الوفـاء ، األديب يف نشاطه البنائي

ــا لــهبمتطلبــ  علــى -إن كــان ، ات الشــكل األدبــي الــذي ينســج أفكــاره تبع 

 .ذلك غير أو ...رواية أو قصة أو شعرا - المثال سبيل

محــور المرجــع اللغــوي   األول، هنــا يحــد حركــة المبــدع محــوران

)محــور العالقــات االســتبدالية وفقــا لطــرح اللغــوي دي سوســير( الــذي 

نظر إلى سلطة الوعاء الـذي يـأوي يستقي منه الكاتب مفرداته وتراكيبه بال

وعند اكتمال الصياغة الشكلية نجدنا معه أمام محـور ، إليه بفكره وبقلمه

ثان هو محور العالقات السياقية الذي نقف معه أمام النسـق اللفظـي ويف 

                                                           
= 

العربيــة يف اللغــة  انظــر  مجــدي وهبــة، كامــل المهنــدس، معجــم المصــطلحات -

 . 80، ص1984واألدب، مكتبة بيروت، لبنان، 
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منظومة الخيال التي تسكنه يبدو جليا هذا الطابع الرحلي لنشاط األديـب 

ومن ثم يتبـين الحضـور اللغـوي ؛ (1)للغةيف استخدامه الجمالي لعناصر ا

لمفــردة )اســتعارة( الكاشــفة لعمليــة النقــل الشــكلي هــذه مــن محــور 

وهـو مـا يجعـل ؛ (2)العالقات االستبدالية )معجم اللغة( إلـى فضـاء الفـن

من كل أداء لغوي بمنزلة إقامـة مؤقتـة تـأيت بـإزاء موضـع ثابـت يعـرب عنـه 

ع هذا الحضور اللغوي لمفردة وم. المحور األول يف منطوق دي سوسير

)االستعارة( يمكن الوقـوف عنـد البعـد المعجمـي للفظـة خطـاب فـنحن 

بصــدد حوار/اتصــال تعقــده هــذه الــذات مســتخدمة اللغــة مــع مرجعهــا 

لتقـرر مـا إذا كانـت سـرتتدي يف مسـارها التعبيـري عـن أحوالهـا ؛ )لغتها(

ـا  الذهنية والنفسية لباس المؤر  أو الصـحفي أو سـتبتعد عـن االثنـين مع 

                                                           

انظر  فردينان دي سوسير، أصول اللسانيات الحديثة وعلم العالمات، ترجمة  د. عز (  1)

 . 42، 41، ص2000، المكتبة األكاديمية، القاهرة، 1الدين إسماعيل، ط

بيـان والمجـاز مـن أثـر يف كشـف ويف ظل هذا التصور يتبين ما للصلة التي تربط بـين ال(  2)

هــذه المســافة التــي تفصــل بــين الملفــوظ والمــراد علــى مســتوى الداللــة بــالنظر إلــى 

المتكلم/المرسل ومقتضيات المقام؛ بما يجعل للمقول منطوقا كان أو مكتوبا بمنزلة 

غطاء يحجب خـروج المعنـى المقصـود مـن قبـل بـاث الرسـالة بشـكل مباشـر صـريح 

ديم معــاين أخــرى يــتم اقتناصــها للوهلــة األولــى عنــد التعــرض وتصــدير أو لنقــل تقــ

 لرسالته. 

 . 42انظر  السابق، ص -

، األهليـة للنشـر، 1د. يوسف أبو العدوس، االستعارة يف النقد األدبـي الحـديث، ط -

 . 99، ص1997األردن، 
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الرتتدي  ا بكـل ألواهنـا تنطـوي علـى ؛ آخر لباس  لذا فإن لعبة األدب عموم 

وهـو مـا يقـيم ؛ أو علـى نفـي يف مقابـل إثبـات، محذوف يف مقابل موجود

ــين هــذا التنــاول وقضــية االســتعارة علــى المســتوى  نوعــا مــن الــرتابط ب

على  البالغي )الحضور االصطالحي للكلمة( التي تتأسس هي األخرى

وإن كـان عمـل األديــب يف التحامـه بمعجـم اللغـة يعنــي ؛ مسـألة الحـذف

بينما تعتمـد ، الرمز والتخييل والغموض  انتصارا أو تغليبا لمفردات مثل

االستعارة يف انطالقها من موضوع الحذف أحد الطرفين لحساب اآلخـر 

ا يصـير االثنـان شـيئ   كـيوتوسيع فكرة الجـوار القائمـة بينهمـا وتطويرهـا 

 .(1)اواحد  

ويشــجع هــذا التنــاول لموضــوع الحــذف وصــلته بمفــرديت الخطــاب 

واالستعارة على محاولة صياغة عالقة بين سـياقي الواقـع والفـن تجعـل 

من حالـة الجهـر التـي تسـم هـذا األول مـدعاة لحالـة صـامتة ذات صـبغة 

مخصوصة تسم هذا الثاين وتتأول جماليـا بلفظـة الرمـز التـي تعـد بمنزلـة 

لــذا فــإن صــنيع المتلقــي مــع ؛ يخبــن نظــرة الفــن إزاء هــذا الواقــعغــالف 

                                                           

قـال تقود هذه الرهية إلى ما أورده عبد القاهر الجرجاين بخصـوص االسـتعارة عنـدما (  1)

اعلم أن االستعارة يف الجملة أن يكون لفق األصل يف الوضع اللغـوي معروفـا، تـدل »

الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر وغير الشاعر يف غير ذلـك 

  «.األصل، وينقله إليه نقال غير الزم، فيكون هناك كالعارية

، 1991، 1411ر الجيل، بيروت، ، دا1الجرجاين )عبد القاهر(، أسرار البالغة، ط -

 . 44ص
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منتجات هذا الفن يأيت منضويا تحـت هـذه المفـردة )االسـتنطاق( هبـدف 

، إعادة إنتاج ما يمكن أن يمثل قيما فكرية تسكن هذا البناء الفنـي الظـاهر

ــــه ــــي إلي ــــالم وتنته ــــن الع ــــدأ م ــــة تب ــــة دائري ــــة ، يف جدلي ــــدو لعب وتب

اف التـي يقـوم هبـا هـذا المسـتقبل يف نشـاطه مـع عـالم التأويل/االستكش

الفن متصلة أو مرادفة لما يمكن تسـميته العـودة إلـى الحقيقـة مـن جديـد 

بعد حالة العبور أو الجواز التـي أنجزهـا الفنـان منـتقال بـرهاه مـن شـاطن 

وهو ما يأخذ الذهنية القارئة إلى الحضـور المعجمـي للفظـة ؛ إلى شاطن

عليه من طابع رحلي يعكس هذه الحركـة بـين طـريف  )مجاز( وما تنطوي

 .(1)ثنائية )الواقع والفن( و)الحقيقة والخيال(

وال شــك يف أن هــذه النزعــة االستكشــافية مــن قبــل المتلقــي ومــا 

ومــا يعلــق بــه مــن  -يصــاحبها مــن حالــة تســاهلية تتغيــا إحالــة الغمــوض 

طقـس  المهـيمن علـى -كنايـة ، اسـتعارة، رمـز، خيـال  مصطلحات مثـل

                                                           

تشير هذه المعالجة إلـى عوامـل حاكمـة لعمليـة التأويـل هـذه، تخضـع لمـا يحظـى بـه (  1)

يـب المأخـذ مـن المتلقي مـن قـدرات علـى الفهـم واالسـتيعاب وتجـاوز الظاهر/القر

كبيـرة ها، وإلى الجو العام للنص وبنائه الرتكيبي؛ إذ للسياق أهمية ءالمعاين إلى ما ورا

يف إنتاج المعنى وتوجيهه، ومعظم الكلمات من حيـث المفهـوم المعجمـي دالـة علـى 

 غير معناها؛ ومن ثم فإن السياق يؤدي دورا مؤثرا يف تحديد المعنى. 

، 104انظــر  د. يوســف أبــو العــدوس، االســتعارة يف النقــد األدبــي الحــديث، ص  -

 . 168وص
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العمل الفني إلى حقيقة تتصل بمـا هـو كـائن يف عـالم الواقـع تضـعنا أمـام 

ا للصلة بـين كـل ، ثنائية )السؤال والجواب( هذه الثنائية التي تقيم جسور 

عمل فني من جانب وما عرف يف ثقافتنا العربيـة منـذ القـدم بـاللغز الـذي 

وهو ؛ الثنائية تتأسس بنيته الدرامية المعتمدة على الحوار على طريف هذه

؛ ما يفتح البـاب أمـام الوقـوف علـى مقومـات الشـبه القائمـة بـين االثنـين

ووصـول المتلقـي ، فالجواب يف فن اللغز يمثل لحظـة التنـوير يف حكايتـه

ا يعد  إلى قيم داللية تكشف له المعتم يف بنية الفن الذي يتصدى له عموم 

لنص إلى دالالت بمنزلة فك لعقدة ومحطة ختام تستحيل معها شفرات ا

عــالم الفــن وعــالم   مبينــة تعيــد حالــة االلتحــام بــين العــالمين مــن جديــد

فإذا كانت البنية اللفظية الظاهرة لإلبـداع تنطـوي علـى خيـال ؛ (1)الحقيقة

بغـرض الفهـم فـإن فضـاء الداللـة الـذي ينجـزه  حزمـة تسـاهالت يقتضي

                                                           

الخيــال اإلنســاين التــي تــم توظيفهــا مــن قبــل تعــد األســطورة األم الحاضــنة ألشــكال (  1)

العنصر البشري يف إنجاز حضارته فوق هذه األرض وفقا لمسـلمة االخـتالف العرقـي 

واللغوي والثقايف، ومن هذه األسطورة انتقلت الذات اإلنسانية نقلة نوعية يف مسـيرها 

ط، ويعـد اللغـز الزماين والمكاين ويف منطلقات الفكر التي تتعامل هبا مع العالم المحـي

بمنزلة انعكاس لهذا الطور المتقدم يف حياة الجماعة؛ فمـن مرحلـة العجـز عـن تقـديم 

تأويالت منطقية لما يقع يف العالم من ظواهر تتطابق وقوانين العلم تحركت الجماعـة 

 بشكل واع باتجاه البناء الواعي ألنماط الفكر. 

، دار غريـب، القـاهرة، 3دب الشعبي، طانظر  د. نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير يف األ -

 . 203، 200، 191دون تاريخ، ص
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ل إلـى درجـة القارال من خالل تناوله لـه يمثـل نقطـة التقـاء قويـة قـد تصـ

إن   ومن ثم يمكن القـول؛ التماهي التام بين ما هو متخيل وما هو واقعي

ــاهرة ــكلية الظ ــرين الصــيغة الش ــه المصــطلحية ق ــال ومتعلقات ــا ، الخي أم

الحقيقة فقرينة المعنى الذي ينتجه القارال بحكم سعيه التأويلي السـاعي 

ــى التفســير ــا . إل ــا م ــي تمام يقصــده والحــديث عــن هــذه الحقيقــة ال يعن

ــه المرســل  ــا يطرح ــا يعنــي م ــدر م ــالته الفنيــة بق ــن وراء رس ــل م المرس

إليـه/المتلقي مــن رهى وتصــورات ذات صــلة بســياق المرجــع المتصــل 

وحضـوره فيـه ومـا  -أي القارال  -وبالواقع الخاص به ، بصاحب العمل

 .(1)يرتتب عليه من تجارب

وصـية وتكتسب هذه الرسالة الفنية هويتهـا الجماليـة مـن خـالل خص

بوصفها تخضع لقانون خاص ؛ إذ يمكن النظر إلى كل بنية فنية؛ تشكيلها

ــائي ــى عوامــل تتعلــق بتجربــة صــاحبها ، يف مســارها البن وجــوده يعــود إل

ومـن ؛ وقراءاته لبني جلدته يف الفن نفسه الذي يـأوي إليـه إبداعـه ولغيـره

أن تـؤمن ثم فإن متابعة هذه الرسـالة الواصـلة بينـه وبـين متلقيـه البـد لهـا 

يقوم على ما يمكن تسـميته بوصـل  يبقناعة مفادها أن تشكيل العمل الفن

أما الوصل فيعتمد على إفادة الفاعل/الفنان من منتجات غيـره ؛ وانقطاع

                                                           

، المركــز الثقــايف العربــي، 3انظــر  محمــد مفتــاح، ديناميــة الــنص  تنظيــر وإنجــاز، ط(  1)

 . 25، 24، ص2006بيروت، 
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ومن السابق الذي أنتجه هو ومن سلطة الفكرة التي تؤدي دورا مـؤثرا يف 

وأمـا ، بـه الكاشـف لهـا يف مسـار محـدد ال تكـون إال يتوجيه العـالم الفنـ

االنقطاع فمرده إلى هذه الصبغة المخصوصـة التـي تمـنح لكـل بنيـة فنيـة 

حضورا مميزا عن غيرها بالنسبة إلـى النـوع الفنـي الـذي تنتمـي إليـه مـن 

وبالنظر إلى ما قدمه صاحبها من منجزات أخرى يف الحقل نفسه ، جانب

رة ويف كلتـا الحــالتين تبــدو فكــ، الـذي صــنعها مــن وحيـه مــن جانــب ثــان

الحذف المؤسسـة علـى انتقـاء واختيـار حاضـرة يف مجمـل هـذه العمليـة 

 .(1)التي تنتهي بالشكل الذي تبثه ذات المبدع إلى فضاء التداول

وتحاول هذه الدراسة من خالل المجال التطبيقي الذي ترتكـز عليـه 

بوصـفه سـلطة ؛ الوقوف على حضور مصطلح االستعارة وصياغته الفنية

تــب يف لعبــة أدبيــة تتخــذ مــن أحــد أشــكالها هــدفا لهــا ومحركــا لقلــم الكا

أال وهـي تجربـة األديـب ؛ بالنظر إلى إحدى التجارب الجمالية الكاشـفة

                                                           

إن النص األدبي ليس بنية مغلقة وليس شكال فنيا فحسب، بـل هـو شـبكة مـن أشـكال (  1)

يست معطاة مباشرة، بـل يجـب أن تنتـزع مـن الـنص، والـنص بـدوره معرفية، ولكنها ل

ليس له وجود ثابت وهنائي؛ فهو ال يتحقق بالفعل إال يف عالقاته مـع نصـوص أخـرى، 

 ويف توالده المستمر عرب قراءات متعددة. 

ــار ماشــيري، بــم يفكــر األدب، ترجمــة  د. جوزيــف ميشــال شــريم، ط - ، 1انظــر  بي

 . 15، ص2009جمة، بيروت، المنظمة العربية للرت
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أوراق شـاب عـاش » يف مجموعته القصصـية (1)المصري جمال الغيطاين

وتسعى هذه األوراق إلى معالجة األثر الفاعـل لهـذه السـلطة  «.ألف عام

ا الجمالية يف طريف ثنائية ) الشكل والمضمون( وتضع يف مرمى رهيتها تبع 

ا تساهليةلذلك    إلى تحصيل أجوبة لها ي اقتسعى تطبي صيغ 

مـا العالقــة بــين مفــردة االســتعارة والمرجــع الخــارجي المتصــل  -

 ؟بتجربة الكاتب

                                                           

، يف قريــة جهينــة بمحافظــة ســوهاج، نشــأ يف 1945جمــال الغيطــاين مــن مواليــد العــام (  1)

القاهرة القديمـة، حيـث عـاش يف منطقـة الجماليـة وأمضـى فيهـا ثالثـين عامـا، التحـق 

ــا يف  ــة وتخــرج فيه ــة الفني ــدها رســاما 1962بمدرســة العباســية الثانوي ــم عمــل بع ، ث

ــة ال ــر بالمؤسس ــالم المفك ــين الع ــود أم ــه محم ــرض علي ــاجي، ع ــاون اإلنت ــة للتع عام

الماركسي أن يعمل معه يف مجال الصحافة، وكـان يف سـتينيات القـرن الماضـي رئيسـا 

لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية، بعد أن عمل يف الصحافة بدأ يرتدد علـى جبهـة القتـال 

ل محـررا أدبيـا لجريـدة بين مصر وإسرائيل وكتب يف ذلك تحقيقات صحفية عدة، عم

م، نشـرت أول 1993األخبار، ثم رئيسا لتحريـر أخبـار األدب مـع صـدورها يف العـام 

أوراق »صـدرت مجموعتـه القصصـية  «زيـارة»، بعنـوان 1963قصة لـه يف يوليـو عـام 

ــام ــاب عــاش منــذ ألــف ع )مجموعــة « أرض أرض»، مــن أعمالــه  1969عــام  «ش

« حكايــات الغريــب»)روايــة( و «بركــات الزينــي»)روايــة( و« الزويــل»قصصــية(، و

 . 2015)مجموعة قصصية( تويف يف العام 

  انظر  الموقع الرسمي للكاتب جمال الغيطاين على الشبكة الدولية -

www. alghitany. shrouk. com. 

http://www.alghitany.shrouk.com/
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ما قدرة الكاتب على التوظيف البالغي لهذه المفـردة يف تشـكيل  -

 ؟دبي الذي يلجأ إليه يف لعبة اإلبداععوالم فنية ترضي متطلبات النوع األ

ما الصلة التـي تـربط بـين مفـرديت االسـتعارة والتنـاص يف تجربـة  -

 ؟جمال الغيطاين هذه

ما مـدى قـدرة المبـدع علـى اإلفـادة مـن حقـل اللغـة يف معالجتـه  -

 ؟الجمالية لقضية االستعارة

بـين مـا  االستعارة يف إيجـاد روابـط توظيف ما قدرة الكاتب على -

 ؟تنافرا يف سياق عالمه المعيشيبدو م

وفـك شـفرة الرمـز  الـنص ما نشـاط المتلقـي يف عمليـة اسـتنطاق -

 ؟المغلف لبنية هذا الشكل الفني

ــى  ــن  االعتمــادوتســعى هــذه الدراســة إل ــد فيهــا م ــة تفي ــى منهجي عل

ـــدرس البالغـــي حـــول مصـــطلح االســـتعارة ومـــن بعـــض  مقـــوالت ال

ال التطبيقي لها متمـثال مصطلحات علم السرد الحديث بالنظر إلى المج

ومـن بعـض ، ومـن مصـطلح التنـاص، يف أحد منتجات فن القصة العربي

مقوالت نظرية التلقي وعلم لغة النص فيمـا يتصـل بقضـية اإلحالـة علـى 

 .وجه التحديد

  يقوم البحث على محاور عدة

 المصطلح واألداء  االستعارة -

 صيغة العنوان وبنية الحذف -
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  استعارة الحدث ويتضمن -

 بن إياس من سياق التاريخ إلى سياق الفنا -1

 التماسك النصي واالستعارة -2

 النص والخارج وتمدد الخطاب االستعاري -

 ختام -

 لكةصطاح ولأل لء: لالسبعا ة -أ

االستعارة فعل حركـي يعتمـد يف إنجـازه علـى رهيـة تحظـى بسـمات 

وإنجــاز ، تتعلــق بــاإلدراك والقــدرة علــى الرصــد العبقــري لمــا يف العــالم

واإلدراك والرصد صنوان ال يفرتقان يليهما ربط بين ما ، ا لذلكحكم تبع

 ييبدو يف العالم متباعدا متنافرا يحقق على مستوى الفعل الفني اإلنجـاز

بفضـل ؛ تماثال بين االثنين يرتفع يف هيئته ليصل إلـى درجـة التوحـد التـام

ــة رصــد مــواطن  ــة اإلدراك مــن منطق ــي ترتقــي بعملي ــة الحــذف الت عملي

ع وااللتقاء بين شيئين إلى طور أكثر عمقـا يختـزل المتعـدد ويقلـل التقاط

عنـدما تجعـل مـن ، من مساحة حضـوره علـى المسـتوى الكمي/األفقـي

ا يـراه المتلقـي بعدسـة الفـن ومـن ثـم ؛ (1)طريف عملية التشبيه كيانـا واحـد 

                                                           

لعرض المازج بين التنظير والتطبيق لدى المنطلق الرتاثي لهذه الرهية يقرتب من هذا ا(  1)

عبــد القــاهر يف الــدالئل، وفيــه حــديث إلــى أحــد أنواعهــا )التصــريحية( عنــدما قــال  

فاالستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء؛ فتدع أن تفصح بالتشـبيه وتظهـره، وتجـيء »

= 
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تبدو غاية الجمال الساكنة خلف الصورة عمومـا واالسـتعارة علـى وجـه 

ــة ــين  الخصــوص مرهون ــه وب ــي ينئشــها الفــن إنشــاء بين هبــذه المســافة الت

التجســيد   فتبــدو متعلقــات مثــل؛ مســلمات الواقــع ومــا يبــدو بــديهيا فيــه

 .(1)حاضرة يف هذا الفن والتشخيص والتجريد على سبيل المثال

ــه ورصــده  ــدع موضــع إدراك ــذي يضــعه المب ــي ال ــالم الفيزيق ا الع إذ 

 مالية التي يلجأ إليها يف التشـكيليستحيل عرب أدوات الفنان وطرائقه الج

إلـى عـالم ميتـافيزيقي بالنسـبة  - وتعد الصورة بأشكالها يف القلب منها -

فإزالة مـا يبـدو غامضـا فيـه يعنـي محاولـة ؛ إلى مستقبله يف فضاء التداول

                                                           
= 

شجاعته  إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه؛ تريد أن تقول  رأيت رجال يف

 «.وقوة بطشه سواء؛ فتدع ذلك وتقول  رأيت أسدا

الجرجاين )عبـد القـاهر(، دالئـل اإلعجـاز، طبعـة الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  -

 . 67، ص2000القاهرة، 

، المصـرية العالميـة 1انظر  د. محمد عبد المطلب، البالغة العربية  قـراءة أخـرى، ط(  1)

 . 166إلى ص 162، من ص1997للنشر )لونجمان(، القاهرة، 

والحديث عن ربط بين شيئين يبدوان يف الواقع متنافرين متباعـدين مـن شـأنه أن يفـتح 

العيــون علــى واجهــة أخــرى ومالمــح غيــر معهــودة لهــذا الواقــع، لــيس مــن الميســور 

الوقـــوف عنـــدها بطـــرق نمطيـــة تميـــل إلـــى وســـائل العلـــم المبنيـــة علـــى المشـــاهدة 

جديـد للعـالم الـذي يـتم إدراكـه عـرب وسـائل اسـتعارية يعـد والتجريب، هذا الخلـق ال

 مجرد حالة للعالم وليس حالة وحيدة وهنائية له كما يدعي الخطاب العلمي. 

، دار الكتـاب 1بول ريكور، االستعارة الحية، ترجمه وقدم لـه  د. محمـد الـولي، ط -

 . 37، ص2016الجديد، ليبيا، 
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ويف ضوء هذا فإن منظومة الصورة المؤسسة ، إعادة له إلى سيرته األولى

ــد يف وعــي هــذا علــى مرســل ومســتقبل وملفــوظ و ــي متول محتــوى ذهن

ــين الفيزيقــي ، المتلقــي وعــالم خــارجي يعــد أصــل هــذه الصــورة ومــا ب

والميتافيزيقي بالنسبة إلى حضـور هـذا العـالم تبـدو جليـة ثنائيـة )الـذات 

مع مالحظة أن ، المبدع والمتلقي  والموضوع( بالنسبة إلى كال الطرفين

سـل رمـزا بحاجـة إلـى هذا الموضـوع/العالم الـذي يصـير علـى يـد المر

تأويل لـن تعـود هبيئـة واحـدة ثابتـة كمـا كانـت قبـل عمليـة اإلنتـاج الفنـي 

ففي منظومـة الصـورة تـأيت الهيئـات الذهنيـة التـي تتولـد يف خـاطر ؛ (1)لها

المستقبل تبعا لما يبثه المرسل الفنان عاكسة لحالة التشظي أو االنشـطار 

ــد ســقف ــف عن ــذي ال يق ــدد ال ــت فيصــير ال؛ أو التع ــا والثاب ــرد جمع مف

بفعــل خصوصــية التجربــة وتفــرد الحالــة الجامعــة بــين هــذه ؛ (2)متعــددا

                                                           

عـن السـمة المميـزة لهـا، « االسـتعارة الحيـة»تابـه يرتبط ذلك بحديث لـو ريكـور يف ك(  1)

االســتعارة أداة ذهنيــة نــتمكن بواســطتها مــن اإلحاطــة بمــا هــو أبعــد مــن »عنـدما قــال  

كفاءتنا اإلدراكية؛ فبواسطة ما هو أقرب وما نسيطر عليه نتمكن مـن االتصـال الـذهني 

 «. بما هو بعيد

 . 32السابق، ص -

يــة تراثيــة لمصــطلح االســتعارة عــرب عنهــا الجرجــاين يف يتأســس هــذا التنــاول علــى ره(  2)

ومن خصائصها التي تذكر هبا وهي عنوان مناقبها أهنـا تعطيـك الكثيـر »األسرار بقوله  

من المعاين باليسير من اللفق، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وتجنـي 

 «. من الغصن الواحد أنواعا من الثمر

 . 55هر(، أسرار البالغة، صالجرجاين )عبد القا -
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؛ الذات المؤولة والمرجع الذي تشـير إليـه صـورة المبـدع الكائنـة يف فنـه

هي كاإلنسان ، تعد كائنا حيا -بوصفها أحد أشكال التعبير الفني-فاللغة 

لـذا ؛ حضـورهتكتسب حضورها الـذهني والعـاطفي مـن ، المستخدم لها

قدر هذا المرجع أن يسافر راحال بين فضاءات ذهنيـة تمنحـه وجـودا  فإنَّ 

 .خاصا وفقا لرهيتها

 (1)ص  ي لكعنولن و ن ي لكحذف -ب

ــدع  ــة المختصــرة التــي يمثلهــا عنــوان عــالم المب تعــد الصــيغة اللغوي

المشكل لغة بمنزلة عتبة/مفتاح مـن مفـاتيح الولـوج الـواعي إلـى عالمـه 

بوصـفه مجمــال مـع تفصــيل يجليــه ؛  ظـل عالقــة تجمعــهيف، مـن الــداخل

وتعد هـذه الصـيغة تعبيـرا زمنيـا عـن لحظـة تلـتحم هبـا ، جسد هذا العالم

                                                           

الحذف باب من أبواب علم المعاين يف بالغتنا العربية، ويف حديث عبد القاهر عنـه يف (  1)

هـو بـاب دقيـق المسـلك، لطيـف »األسرار الـذي يـدخل ضـمن نظريتـه للـنظم يقـول  

المأخذ، عجيب األمـر، شـبيه بالسـحر؛ فإنـك تـرى بـه تـرك الـذكر أفصـح مـن الـذكر، 

اإلفادة أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكـون والصمت عن 

 «. بيانا إذا لم تبن

 . 146الجرجاين )عبد القاهر(، دالئل اإلعجاز، ص -

ويفهم من طرح عبد القاهر أن هذه اآللية لها مالبسات تقـف وراءهـا تتعلـق بالسـياق؛ 

كاس هذا السياق على الـنص مـن سياق المقام الجامع بين المتكلم والمخاَطب، وانع

 الداخل وتجاور أجزائه على مستوى اللفظة والعبارة. 

انظر  د. محمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبية، الطبعة األولى، المصرية  -

 . 316إلى ص 313م، من ص1994العالمية للنشر )لونجمان(، القاهرة، 
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يف ظـل ثنائيـة ، ف اللغـوييذات هذا المبدع تحظى بأقصى درجات التكث

فـالملفوظ الكـائن يف ؛ )المنطوق شـكال ولفظـا والمسـكوت عنـه داللـة(

ة غير مباشرة لبحث وتنقيب يف مـا يحملـه العنوان على وجازته يقدم دعو

التعامل مع هذه الصيغة تعـامال حـرا   األول، إلدراكها طريقان، من معان

بوصفها بنية لغوية معلقـة يف ؛ بمنأى عن جسد العالم الذي تعد هي رأسه

النظر إليها بوصفها بنية مقيدة بعـالم لـه أركـان   الثاين، فضاء داللي متسع

لهـذا العـالم ، العالم فاعل مرجعي وقف على إنجـازه لهذا، بنائية محددة

ويمكن أن نطلق على هذا األخير ، بنية شكلية تعد هذه الصيغة جزءا منها

 كانـت إن -مصطلح )القـراءة السـياقية للعنـوان( التـي تأخـذ يف حسـباهنا 

عوامل تتعلـق بـالظرف الزمـاين  -النص بنية على مغلقة غير منفتحة قراءة

، النص وقناعاته الفكرية وسمات تميز قلمه عند اإلبداع والمكاين لمنجز

 .(1)يف خط مواز مع اهتمامها بالهوية الشكلية لعالمه الفني من داخله

إننا بصـدد معـالجتين عنـد الوقـوف   يمكن القول يف ظل هذا التناول

ومعالجة سياقية ثقافيـة تراعـي ، معالجة معجمية  على هذه العتبة النصية

ا بما يف وكال االثنين يقـف وراءه ،  داخل النص وما هو كائن خارجهإلمام 

                                                           

قا االتصـال األدبـي، طبعـة الهيئـة انظر  د. محمد فكـري الجـزار، العنـوان وسـيميوطي(  1)

 . 19، 18، ص1998المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1عبد الرزاق بالل، مدخل إلى عتبات النص، ط -

 . 41، 40، ص2001
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فيها يبـدو لسـانه النـاطق الكاتـب إمـا سـابقا ، لحظة زمنية تخص المؤلف

وإمـا أن يـأيت تاليـا ، على تجربة إنجازه لعمله الذي يعد هذا العنوان رأسه

لتكــون هــذه الصــيغة/العتبة يف الحــالتين بمنزلــة حالــة ؛ بعــد تشــكيله لــه

وتتأســس هــذه ، تأخــذ بــوعي المتلقــي إلــى غرفــات هــذا المنجــزإشــارية 

الحالة على لحظة اختيـار مـن قبـل صـاحبها مسـكونة بقراءتـه هـو لفكـره 

إما أن تكون مـن ، ولهذه اللحظة هيئتان، ولتجربته واقعا التي يسطرها فنا

المســكوت عنــه الــذي لــم تشــأ ذات المبــدع اإلفصــاح عــن مالبســاته يف 

هــي يف الحــالتين ، وإمــا أن تكــون الثانيــة، هــا مــثالمقدمــة تصــدر هبــا عمل

ويلتقيـه المتلقـي بدايـة عنـد ، المفعول به األول الذي يجاور هذا األديب

 .(1)تعامله الحسي مع العمل

إن عملية االختيار المتصلة بصيغة العنوان تبدو قرينة   ويمكن القول

إلـى  فاعتمـاد هـذا الملفـوظ دون غيـره يحيـل؛ عملية أخرى هي الحذف

كـان عليـه ، افرتاض مفاده أن وعي الكاتب كان بصـدد صـياغات متعـددة

ـا مـع منطلقـه الـذهني والعـاطفي أن يرجح من بينها مـا يـراه متماهي ـ ا تمام 

ومـن ثـم فـإن بنيـة ؛ ويف الرأس منـه عنوانـه، الذي خرج من رحمه إبداعه

العمل يف حضورها الكلي هي مرآة عاكسـة وتمثيـل باللغـة يحـاكي حالـة 

تتـوارى ، إنسانية بسمات محددة يف ظرف زماين ومكاين محدد احتضـنها

                                                           

انظر  عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص  البنية والداللة، الطبعة األولى، (  1)

 . 46، 45م، ص1996بطة، الدار البيضاء، منشورات الرا
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وس اللغوي الـذي تـرى فيـه نائبـا مهذه الحالة أو تبتعد لحساب هذا المل

األمـر الـذي يـدفع معـه إلـى النظـر إلـى كـل تجربـة يف ؛ عنها يقوم مقامهـا

ــا بوصــفها حالــة اســتعارية يســتحيل معهــا طرفــا  اإلنجــاز اإلبــداعي عموم 

لى موجـود واحـد يجليـه الشـكل المختـار بمكوناتـه التـي إالتشبيه  عملية

 .(1)يتصدى لها المتلقي بالمتابعة

ا فإن لعبة الخيال الظاهرة التي يقوم عليها عالم الفنان تبـدو بمنزلـة  إذ 

يف يتمثل يف مرحلة ما قبل اإلبـداع و، جواب شرط لفعل شرط سابق عليه

، لــى عمليــة االختيــار ســابقة الــذكرأثنائــه )تجربــة اإلنجــاز( التــي تقــوم ع

التي تؤدي فيها وسيلة الفنـان  (االستعارة التمثيلية)وفيها تتجلى بوضوح 

يف مرحلـة ، )اللغة على سبيل المثال( دورها يف تشـكيل صـورة لصـاحبها

ما من رحلتها الحياتية يف إطار هذه الثنائية األثيرة التـي يعيشـها كـل أبنـاء 

 .ت والعالم(الجماعة اإلنسانية )الذا

                                                           

مع مالحظة أن عمل المتلقي لن يتجمد نشاطه عنـد هـذا الحـد وحـده، إظهـار صـورة (  1)

مبدعه، بل سيسعى إلى تجاوزها انطالقا مـن قناعـة مفادهـا أن النصـوص بصـفة عامـة 

ا عـن نفسـية أصـحاهبا، ومـن ثـم فـإن األنشـطة  تكتسب حضورا مستقال خاصا هبا بعيد 

المتصلة بإنتاج المعاين من هذه األبنية الشكلية تبـدو متسـعة أفقيـا ورأسـيا بـالنظر إلـى 

المتعـاملين معهـا، وبــالنظر إلـى مــا يمكـن إدراكــه مـن دالالت خــالل عمليـة التحليــل 

 والحكم. 

، دار الكتاب اللبنـاين، 1انظر  د. صالح فضل، علم األسلوب  مبادئه وإجراءاته، ط -

 . 53، 52م ص2005بيروت، 
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حـذف علـى « أوراق شاب عاش منـذ ألـف عـام» ويف عنوان الغيطاين

إننا بصدد ما يمكن تسميته نصـف جملـة بحاجـة إلـى ؛ المستوى اللغوي

ومن ثم فإن محذوف الكاتب ينشد موجودا يسطره قلم المتلقـي ؛ إكمال

غيـر أن هـذا الموجـود ، يف جدلية تعتمد علـى تفاعـل نشـط بـين الطـرفين

، مأل به هذا األخير فراغ نص الكاتب لن يكون هبيئة لغويـة ثابتـةالذي سي

واألثـر النـاجم عـن هـذا ، بل سيختلف باختالف أذواق القراء وتجـارهبم

 .االلتحام بينهم وبين رسالة الكاتب بمكوناهتا

ــة ــد الملكي ــاقص تركيــب إضــايف يفي ــوان الغيطــاين الن أوراق » ويف عن

وفيـه صـيغة للماضـي تأخـذ ، ةوفيـه صـيغة للجمـع متصـلة بنكـر ،«شاب

ا يف ؛ هذا الفائت تم تحديده بألف عـام، الوعي يف سفر ذهني إلى فائت إذ 

ــزمن، صــيغة الكاتــب هــي نزعــة ؛ جمــع ونكــرة ومــاض ورقــم متصــل ب

، تاريخية واضحة تبدو أماراهتا بداية مـن خـالل هـذا المركـب المختصـر

والجنـوح إلـى  ،«عاش منذ ألف عـام» يدلل عليها هذا الماضي وعالماته

، هذه النزعة يبدو مرتبطا بسـلطة غـادرت أثرهـا يف قلـم األديـب الغيطـاين

 .وكان استلهامها هنجا انطلق منه يف جل ما قدمه للمكتبة اإلبداعية

وال شك يف أن خلط ما هو تـاريخي متصـل بـالرتاث عمومـا ومـا هـو 

، خرفني أدبي يتأسس على مقصدية تربر هذا االنفتاح على سياق معريف آ

يرى المبدع يف بعض أبوابه ما يخدم منطلقـه الفكـري الـذي أراد إسـكانه 

وإقامـة وصـل بـين كلمـة سـمتها الخيـال قـد خرجـت مـن حاضـر ، يف فنه
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معــيش مــن قبــل الكاتــب مــع أخــرى ســمتها الحقيقــة ســكنت يف مــاض 

، ينطــوي علــى رغبــة يف توســيع مســطح القــراءة أفقيــا ليشــمل طــرفين

؛ أمامهمـا بغيـة إنتـاج الداللـة المرتتبـة عليهمـاالمطلوب الوقوف الواعي 

يقـف و، فعلى القارال أن يصافح هذا الماضـي الـذي أحالـه إليـه الكاتـب

ومن حاصل االثنين يفك شفرة الرمز المسكون يف ؛ بعمق مع كلمته ذاهتا

وصيغة العنوان هبذا الشكل وما يرتتـب عليـه مـن تصـورات تمهـد ، عمله

تعتمـد يف عالقتهـا بـالمرجع  -الغيطـاين يبـدو عليهـا نـص- لحالة جمعية

الواقعي رهية تقوم على توسـيع رقعـة الـزمن الكـائن يف مرمـى معالجتهـا 

موظفـة يف هـذه ، لتتجاوز به حدود اللحظة الضيقة إلى مـا وراءهـا؛ الفنية

وسـواء أكـان إكمـال النـاقص يف ، العملية مخزونا ثقافيا لدى مبدع النص

ألمـر الـذي يجعـل منـه مركبـا اسـميا )هـذه ا، )هذه(  العنوان بصيغة مثل

ممـا يعطـي إيحـاء بقـدر مـن الموضـوعية ؛ أوراق شاب عاش ألـف عـام(

أم كانت فعلية بصيغ -وكأنه عين رصدت دون تدخل ، يحظى به الكاتب

فـإن ؛ أقرأ أو سمعت عن( تعطي اإليحاء نفسه مثل )أرصد أو وجدت أو

غية أخــرى مــن نــوع عمليــة القــراءة تبــدو منفتحــة علــى احتمــاالت صــيا

أخـذ الكاتـب وعملـه ي كل هذا. (..أو أعيد قراءة أو أحكي عن، )أستلهم

وعند هذه الثانية ينتقل الحذف الكـائن ، إلى شاطن الخيال بشكل صريح

ـــدا  ـــى بـــاب البيـــان وتحدي ـــاب علـــم المعـــاين إل يف بنيـــة العنـــوان مـــن ب

ذي يحمـل إذ تنشط عملية المحاكاة لتحيل المرتابطـين )الـ؛ )االستعارة(
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ــه  ــه ونموذج ــا في ــتلهم لم ــه المس ــداعي ل ــن ال ــذا الف ــة وه صــبغة تاريخي

ــه ــان في ؛ مجموعــة الغيطــاين محــل الدراســة( إلــى موجــود واحــد يتماهي

ليكون عالم المبدع يف هناية المطـاف شـكال ومـا يطرحـه مـن رهى داللـة  

ا كاشفا عن هذه البنية االسـتعارية ومـا تتأسـس عليـه وكـال االثنـين ، تعبير 

عكــس روح الخــرب القصصــي الرتاثــي وســمته التأليفيــة المؤسســة علــى ي

عندما يوشي واضعه بأنه قد أخذه عن ، حالة المزج بين الحقيقة والخيال

 .مصادر ورواة سبقوه

ووفق هذا التنـاول فـإن عـالم الفـن يف حضـوره عـرب هـذه المجموعـة 

ل ليس فقط من خـال، القصصية وعنواهنا بداية يسعى إلى مصافحة ماض

ولكـن ، أحد متونه الحكائية االفرتاضية كما هو مثبت من خـالل العنـوان

أال وهـو ؛ أيضا من خالل مبنى حكائي له مكانه يف مكتبتنا الثقافية العربية

، الــذي كــان يقــف بــه المصــنف العربــي علــى قــدمين، الخــرب القصصــي

 .(1)والثانية يف األدب، أحدهما يف التاريخ

ــة تســاهلية  إن كــل موجــود  ويمكــن القــول ــة لحال خــربي يبــدو قرين

مـن بينهـا علـى سـبيل ، تنطوي علـى صـيغ اسـتفهامية عديـدة، دفعت إليه

؟ مـا حكايتهـا؟ ما هذه األوراق التي لشاب عـاش منـذ ألـف عـام  المثال

ومـا ؟ وما الذي دفع هذا الكاتـب إلـى الحـديث عنهـا فنيـا؟ وكيف كانت

                                                           

، ، مركز الحضارة العربية، القاهرة2يوسف الشاروين، القصة تطورا وتمردا، طانظر  (  1)

 . 52إلى ص 48، من ص2001
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األســئلة وغيرهــا  كــل هــذه؟ وجــه الحقيقــة يف وجودهــا أصــال مــن عدمــه

يفضي يف هناية المطاف إلى عنوان بينه وبين مجموعته من الـداخل حالـة 

 تبدو أماراهتا للوهلة األولـى عـرب هـذا الحضـور لصـيغة الجمـع، انسجام

التي تستحيل إلى جمع يبـدو يف قصـص المجموعـة ، يف العنوان« أوراق»

 .الخمسة

اعم -والعادة الفنية يف المجموعات القصصية   الكاتب يقوم أن - وم 

؛ الـداخل مـن مجموعته يف الموجودة العناوين مجموع من عنوان بانتقاء

ــار هــذا ليكــون ــى - الُمخت  وجــزء   لكــل   عاكســا - الصــياغة مســتوى عل

ويكون يف الوقت ذاتـه خادمـا لمقاصـد دالليـة ينشـدها هـذا ، متضمن فيه

سـعى إلـى تمثـل بالنسـبة إلـى قـارال الـنص غيبـا ي، الكاتب من وراء عمله

هذا محض افرتاضـات قـد ، وتبقى تأويالته المنسجمة مع سعيه، اكتشافه

وقـد ، يقع حافر بعضها أو كلها على حافر ما يرمي إليه الكاتب من معنـى

وتقـرتب هـذه العـادة أو لنقـل اآلليـة المعتمـدة يف وضـع عنــاوين . ال يقـع

ما المجموعات القصصية من هنـج يجـده المتلقـي يف الـنص القـرآين عنـد

يعـد بمنزلـة البـذرة ، يأيت اسـم السـورة مـن خـالل موقـف يسـكن داخلهـا
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وهـو مـا يزيـد مـن ؛ الداللية التي يقوم على أساسها بنيان نصها يف مجمله

 .(1)فرص التماسك بين أجزاء النص

                                                           

ا يف عمليــة الــرتابط بــين (  1) يحيــل هــذا التنــاول إلــى مــدار المعنــى ودوره الــذي يــرتك أثــر 

ــنص شــكال. وقضــايا التماســك النصــي علــى مســتو ــا ال ــي يتكــون منه ى األجــزاء الت

الصياغات اللفظية وعلى مستوى الداللة تشكل المحور الرئيس لعلم ظهر حديثا هـو 

علم لغة النص؛ ففي إطار حركة ذات مسارين متعاكسين تنطلق مما هو ملفوظ تشـرع 

الفكرة الكلية للنص يف التكون، وفقا لمنطلق استقرائي يجنح إلى الحكم واالسـتنتاج 

. وتتجلــى فكــرة الــنص بدايــة مــن خــالل هــذه مــن خــالل التفاصــيل الشــكلية الظــاهرة

الصيغة المختارة من قبل الكاتب المرسل التـي تمـنح المتلقـي وعيـا أوليـا يسـاعده يف 

الحركة داخل هذه التفاصيل بحثا عـن أماراهتـا. وسـياق الخـارج المحـيط هبـذا الـنص 

على مستوى اإلنتـاج )سـياق الكاتـب( وعلـى مسـتوى التـداول )سـياق التلقـي( لـيس 

بعيد يف عمل هذه الحركة التي ال تتوقف بين طرفين  شكل )له مركبات يتكون منهـا( ب

ومعنى )منه مـا هـو قريـب ظـاهر مـن هـذا الملفـوظ ومنـه مـا هـو أبعـد وأعمـق، وكـال 

االثنين يقع يف عالقـة قـرب أو بعـد مـن مرامـي األديـب وغاياتـه الدالليـة. ويحـد هـذه 

 علم لغة النص، هما )الحبك( و)السبك(. النظرة مصطلحان ارتبطا يف معالجتهما ب

 انظر  -

فان دايك، النص والسياق، ترجمة  عبد القـادر قنينـي، طبعـة إفريقيـا الشـرق، الـدار  -

 . 257، 256، وص208إلى ص 203، من ص2000البيضاء، 

، المكتبــة األكاديميــة الحديثــة، 1د. محمـد العبــد، الــنص والخطــاب واالتصــال، ط -

 . 93إلى ص 89، من ص2005، 1426القاهرة، 

، المركـز الثقـايف 1محمد خطابي، لسانيات النص  مدخل إلى انسجام الخطاب، ط -

 . 32، 31، ص1991العربي، الدار البيضاء، 
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علـى الـرغم مـن كوهنـا واقعـة مضـافا « شاب» ويبدو أن صيغة النكرة

وتعيينه وبيان « أوراق» مضافالمفرتض أن يؤدي دورا يف تحديد ال، إليه

ا   األول، لكنها معه تشجع على قراءة تتخذ لنفسها مسارين، وجهته بعيـد 

ــاين ــالم الغيط ــص ع ــن ن ــي ، ع ــا المتلق ــن خالله ــة يســتنهض م يف محاول

محصوال معرفيا يمتلكه لبيان هوية هذا الشاب إذا كان له حضور بالفعـل 

مـن خـالل عمـل  -لى تعيـين هنا يصير التنكير بحاجة إ؛ يف مكتبة التاريخ

؟ أو ما هوية هذا الشاب؟ من هذا الشاب  يأيت عرب سؤال مفاده -القارال 

فإن لم يجد هذا األخير إجابة عن سؤاله خارج فضاء نص المبدع يصـبح 

، هَجـل  الولوج إلى داخل نصه الفني بمنزلـة المسـار الثـاين الـذي عليـه أن يَ 

الذي  لـــــ)أل( التعريف راميالد ومن حاصل تفاعله معه يتجلى المكون

وبنـاء عليـه تتحـرك اآللـة القارئـة يف ، سيلصقه هبذا المنكر يف بنية العنوان

ــة منطلقهــا ملفــوظ الكاتــب ــذ أوراق شــاب عــاش» رحل  ،«ألــف عــام من

ومنتهاها صيغة تتشكل عرب فضاء االستقبال مفادهـا )هـذه حكايـة أوراق 

تسـكن مفـردات هـذا  وبـين الملفـوظين، الشاب الـذي عـاش ألـف عـام(

 .العالم الفني

ا فإن قضية الحذف المتصلة بالعنوان ترتبط بما هو عام يشرتك فيـه  إذ 

وبمـا هــو خـاص يتعلــق بتجربــة ، الغيطـاين مــع غيـره مــن محـرتيف الكتابــة

أمــا العــام فيتمثــل يف مســألة ؛ هــذه محــل اهتمــام هــذه الدراســة، الغيطــاين

تراه العين يف نصه يف شكله األخير  االختيار التي تتيح للكاتب أن يثبت ما
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 الخـاص وأمـا، سـواه مـا وينفـي - بدايـة   العنـوان ملفوظ من يظهر كما -

 دافعـا النكـرة هـذه مـن تجعـل التـي المحذوفـة التعريـف( أل) إلى فيشير

 فـــإن ثـــم ومـــن؛ المســـتقبلين وعـــي يف وضـــوحا يمنحهـــا عمـــا للبحـــث

غيـة إدراك الداللـة ب الـذهني النـوع مـن رحليـا نشاطا يتطلب استحضارها

وساعتها ستكون هذه الداللة عبارة عن ، لها عاكسةالتي تعد بمنزلة مرآة 

 .بحكم تلبسها هبا؛ استعارة تمثيلية موضحة لهذه األداة التعريفية

وتأيت السطور األولى يف القصة األولى مـن قصـص المجموعـة التـي 

لــراوي لتكشــف عــرب منطــوق ا؛ يحمــل عنواهنــا عنــوان المجموعــة نفســه

عثـر علماهنـا علـى هـذه األوراق يف أثنـاء » جانبا من المعتم يف هذا النص

، عمليات تنقيب يف المنطقة الواقعـة شـمال مصـنع المرئيـات رقـم سـتين

حيث قامت منذ ألف عام مدينة كبيرة يحتمـل أن يكـون اسـمها المنيـا أو 

وقـد كتبهـا يف ، وتخص تلـك األوراق أحـد سـكان هـذه المدينـة، أسيوط

ثنــاء الحــرب التــي نشــبت يف تلــك األحقــاب البعيــدة بــين أجــدادنا علــى أ

وكانت ، ضفاف النيل ودويلة صغيرة لم يصلنا غير معلومات ضئيلة عنها

حيـث ، ونرى هنا مشاعر أجدادنا يف هذا العصر البعيد ...تسمى إسرائيل

كما نلمس أيضا إحساسـات ، يبدو أن وطنه كان يتعرض لبعض األخطار

ــاء هــذه  الفــرتة بالتنــاقض قبــل انتصــار االشــرتاكية يف كوكــب األرض أبن

فيما عدا توضيحات بسـيطة راعينـا ، وقدمنا هذه األوراق كما هي ...كله

إننا ال نعرف تفصيالت كثيرة عن كاتب هـذه ، أن تكون يف أضيق الحدود
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لكننــا ال نملــك إال اإلحســاس بــاالحرتام ألحــد المكــافحين ، األوراق

 ..(1)«والذين مهدوا لحياتنا هذه، لنا األوائل المجهولين

يف « نـا» إن صوت الراوي الذي يميل إلى استخدام ضمير المتكلمين

يبـدو ، إشارته إلى مالبسات هذه األوراق يأخـذنا إلـى عالمـات مرجعيـة

يريد لهـا أن ترتسـخ يف ، أهنا مقصودة بغرض توكيد صبغة واقعية تاريخية

كما يظهـر يف مفـردات مكانيـة  ،«شاب» ذهن المتلقي إزاء هذه الشخصية

تحيـل إلـى « االشـرتاكية» وغيـر مكانيـة« إسـرائيل، أسـيوط، المنيـا»  مثل

ن لها يتجلى يف دول االتحاد السوفيتي ودول الكتلـة مرجع مكاين محتض  

ــن هــذه الفكــرة المرجــع ، االشــرتاكية ســابقا ــي تجعــل م واألحــزاب الت

دد حالـة محليـة وعالميـة ومن ثم فنحن بص؛ األيديولوجي لها يف نشاطها

الذي يأخذنا إلى زمـن مرجعـي ، يحيل إليها منطوق الراوي خارج النص

أال وهـو الثلــث األخيـر مــن ؛ يتعلـق بظهـور هــذا العـالم الفنــي إلـى النــور

 .م1967ستينيات القرن الماضي بعد هزيمة مصر يف 

« لحياتنــا، لنــا، نملــك، يصــلنا، أجــدادنا، علماهنــا» بــات مثــلركَّ إن مُ 

من يتلقاهـا مع ضع المستقبل أمام حالة جمعية يشرتك فيها باث الرسالة ت

                                                           

أوراق »، القصـة األولـى «أوراق شاب عاش منذ ألف عـام»(  جمال الغيطاين، مجموعة 1)

، 1998للكتـاب، القـاهرة،  ، طبعـة الهيئـة المصـرية العامـة«شاب عاش منذ ألف عـام

 . 9ص
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وكأننـا بصـدد ، وتذيب أية فواصـل قـد تكـون موجـودة بـين االثنـين، عنه

وعي جمعي تغيب معه نزعات فرديـة قـد تمـنح الـذات حضـورا مسـتقال 

األمـر الـذي ؛ بمعزل عن مجمـوع تعـد أحـد أبنائـه المسـهمين يف وجـوده

السياق الخارجي المتصل بزمن خروج النص إلى فضـاء  يعني أن لسلطة

التداول يدا طولى يف مسألة االختيار والتشكيل المتعلقة بكل مـن عنـوان 

شي بـذلك منطـوق الـراوي يف كما يَ ، المجموعة والمجموعة من الداخل

ينضـاف إليهـا سـلطة أخـرى كـان لهـا أثرهـا يف ، أسطر القصة األولى فيها

التـي جعـل منهـا رمـزا ، أال وهي سلطة الرتاث؛ ينعدد من كتابات الغيطا

تاريخيــا يخبــن خلفــه موقفــا فكريــا يعــرب عمــا هــو كــائن يف ســياق واقعــي 

 .(1)معيش

إن منطــوق الــراوي الــذي يعــالج فيــه ظرفــا واقعيــا بطريقــة فنيــة تبــدو 

ــه ــن قول ــابق م ــنص الس ــذنا يف ال ــة يأخ ــك »  مصــطبغة بصــبغة تاريخي تل

                                                           

إن فكرة السلطة التي يدخل المبدع يف عالقة معها وتجعل منها بمنزلـة الموجـه لفعـل (  1)

اإلبداع الذي ينجزه هي فكرة رمزية تتجاوز النظرة التقليديـة التـي تـرى فيهـا شـكال ذا 

ب مســحة سياســية لتصــير يف موقــع مــا يمكــن تســميته الــداعي أو اآلمــر الــذي يســتجي

لرسالته فاعل النص، ويضحى عمله إزاءها نوعا من الرتادف الفنـي وتجسـيدا جماليـا 

لحضور واقعي لها يغادر أثره يف وعي هذا الفاعل وينتقل منه إلى مصنوعه المقدم إلى 

 فضاء التداول. 

انظر  عمر أوكان، مدخل لدراسة الـنص والسـلطة، الطبعـة الثانيـة، إفريقيـا الشـرق،  -

 . 25إلى ص 22م، من ص1994اء، الدار البيض
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يف جدلية تجعل مـن « حياتنا هذه»  يف خاتمته إلى قوله« األحقاب البعيدة

وتجعـل مــن هــذا ، الحالـة الواقعيــة وجهـا اســتعاريا لمــا كـان يف الماضــي

الماضي يف أحد األحداث التي مرت على أهلـه وجهـا اسـتعاريا لمحطـة 

ــيرها ــة يف مس ــف؛ مضــارعة وصــلتها الجماع ــراوي صــنيعة المؤل ، إن ال

اول مـن خـالل هـذا التمهيـد أن المتحدث نيابـة عنـه يف عالمـه الفنـي يحـ

ويف ، يقــدم مــا يمكــن تســميته مــربرا دراميــا لصــيغة العنــوان التــي تســبقه

ــه  ــي خــالل رحلت ــوعي المتلق ــي ل ــه أول ــة توجي ــوم بعملي ــه يق ــت ذات الوق

ــالم ــي سيواصــلها داخــل هــذا الع ــة الت ــرتاث . (1)المعرفي وتعــد ســلطة ال

  بـين كيانـات عـدةالحاكمة لقلم الغيطـاين المبـدع يف جوهرهـا أداة ربـط 

المضــارع )زمــن عمليــة التــأليف وزمــن   الــزمن بوجهيــه، الفــن، التــاريخ

القارال المستقبل أيضا( والماضي سواء أكان حقيقيا أم اعتباريا افرتاضيا 

 .(2)يؤدي خيال المبدع دورا يف حضوره

                                                           

ــنص؛ (  1) ــة ال ــم لغ ــى مصــطلحات مكاهنــا يف عل ــا إل ــي نظري ــاول التحليل ــذا التن ــل ه يحي

كمصطلح )اإلحالة المقامية( الذي يقيم ربطا بين النص وسياق الخـارج المحـيط بـه، 

ومصطلح )اإلحالة النصية( الذي يتوجه إلى داخل النص عرب نوعين  اإلحالـة القبليـة 

 ابق، واإلحالة البعدية إلى عالمة لغوية سيتم ذكرها الحقا. إلى س

 16انظر  محمد خطابي، لسـانيات الـنص  مـدخل إلـى انسـجام الخطـاب، مـن ص -

 . 18إلى ص

بموازاة هذا التصور يأيت ابتداء النص )اسـتهالله( ليثيـر قضـايا تتعلـق باختيـار ألفاظـه، (  2)

الــنص وداللتــه عليــه، مــع أمــور تتصــل ووضــوح معنــاه وارتباطــه بمــا بعــده يف داخــل 

= 
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 لسبعا ة لكح   -ت

ا  -إن األديب   سياق غير لغوي يمثله  يقع بوعيه بين سياقين -عموم 

العالم الذي يحيا فيه ويبنـي مواقفـه الفكريـة ويسـتقي تجاربـه مـن خـالل 

هـذا السـياق األول يسـتحيل إلـى ، حضوره فيـه وعالقتـه بـه تـأثرا وتـأثيرا

وجمـال ؛ سياق لغوي يعد بمنزلة المرادف الجمـالي واالمتـداد الفنـي لـه

الغيطاين قد جعل من تجربة الهزيمة التي مـرت علـى الجماعـة المصـرية 

ودافعـا إلـى نشـاط ، ومـا لحقهـا مـن تبعـات محركـا لـه، م1967العام  يف

هـو  ،(1)موظفا يف ذلك رصيدا مـن المقـروء يف الـرتاث، إبداعي يعرب عنها

                                                           
= 

ــب  ــى الكات ــا، ويشــتمل عل ــالنص عموم  ــف الخــارجي المحــيط ب ــام؛ أي الموق بالمق

 وتجربته والعالم الذي يستقي منه مادته وتأثره بالمعطى الفكري السائد فيه. 

 . 120إلى ص 118انظر  د. محمد العبد، النص والخطاب واالتصال، من ص -

ع والماضي يف توجه الغيطاين يشجع عليهـا جـو األزمـة الـذي يغلـف إن ثنائية المضار(  1)

طقس تجربته على المسـتوى الـواقعي؛ بوصـفه شخصـية مصـرية عربيـة عاشـت زمـن 

، فحاول توظيف مناطق االلتقاء بين 1952انكسار الحلم وتراجع مشروع ثورة يوليو 

أواخــر العهــد  هــذه الحــال الســلبية وأخــرى مماثلــة لهــا يف تجربــة الجماعــة المصــرية

المملوكي وقبيل دخول القوات العثمانية إلى مصر وتحويلها من دور القائـد إلـى دور 

التابع المقود، هذه الحالـة التاريخيـة هـي بمنزلـة الموقـف األدبـي الـذي يشـكل نقطـة 

االنطالق إلى ما هو فني يعيد إنتاجه وفق معطيـات النـوع وخصوصـية العمـل المبـدع 

اقعي والتحامه بانحيازات الغيطاين الفكرية وميوله ناحية الرتاث نفسه، هذا السبب الو

أوراق شـاب عـاش منـذ ألـف »يعد عامل ربط بـين هـذين العملـين الفنيـين للغيطـاين  

 «. الزيني بركات»، و«عام

= 
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 إن؛ له بمنزلة الوسيلة إلى غاية فنية تستقر يف ما خرج إلـى فضـاء التـداول

تقوم يف البنية الزمنيـة لـبعض قصصـها « أوراق شاب عاش منذ ألف عام»

هـي مرحلـة مـا قبـل ، لى فرتة شديدة الدقة يف تاريخ الجماعـة المصـريةع

ــة )هنايــة دولــة( وشــروق شــمس دولــة جديــدة  ــة المملوكي ســقوط الدول

أضحت مصر فيها والية تابعة لسـلطنة عثمانيـة مرتاميـة األطـراف )بدايـة 

إن هذا المكـون الزمنـي قـد غـادر أثـره بـال شـك يف نسـيج . عصر جديد(

ـــذه ـــدث داخـــل ه ـــن؛ القصـــص وشخوصـــها الح بصـــدد واقـــع  ونح

مأزوم/سياق غير لغوي )زمن التأليف( قد تجلى فنا بوجه جديـد )البنيـة 

االستعارية للعمـل الفنـي( مـن خـالل لجـوء المبـدع إلـى هـذه الحيلـة يف 

عمليــة الرصــد الممــزوج بأبعــاد ذهنيــة ونفســية لمــا هــو كــائن يف ســياق 

ر مع تجربة إبداعية أخرى عند ويبدو أن هذه الحال الفنية تتجاو، اللحظة

التي خرجت إلى فضاء « الزيني بركات» أال وهي روايته األثيرة؛ الغيطاين

ويؤدي التاريخ فيهـا دور الرمـز ، القراءة بعد هزيمة العام السابع والستين

الذي يحمل يف عمق داللته إشارات إلى سلبية الزمن المضـارع المحـيط 

                                                           
= 

 انظر  -

د. محمود محمـد عيسـى، تيـار الـزمن يف الروايـة المعاصـرة، طبعـة مكتبـة الزهـراء،  -

 . 45إلى ص 32ص، من 1991القاهرة، 

 م. 1994، دار الشروق، القاهرة، 8جمال الغيطاين، الزيني بركات، ط -
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ا قـد اسـتحال فنـا إلـى إ؛ بعملية التأليف وما حصل فيها ن سياق الواقـع إذ 

األول يف ثـوب روائـي والثـاين يف ثـوب قصصـي تمثلـه ، وجهين جماليين

مـاس مـع كالهما جعل مـن التَّ ؛ (1)المجموعة مجال اهتمام هذه الدراسة

وهـو مـا يـدعم مقومـات ، موجود يف الماضي أداة لصناعة البنية الدراميـة

 .التماسك بين العملين

                                                           

لوعي الكاتب محددات فكرية تسهم يف توجيهه على نحـو معـين، والغيطـاين قـد تـأثر (  1)

بدائع الزهور يف وقائع » ( ومؤلفه التاريخي الشهير1523بدرجة كبيرة بابن إياس )ت 

، يف الكتاب وصف 1523مصر منذ زمن بعيد حتى العام الذي يحكي تاريخ « الدهور

ألحوال مصر السياسية والعسكرية واالجتماعية والقانونية والثقافية وإشارات مفصلة 

عن أعياد المصريين وعاداهتم وتقاليدهم ومعتقدهم، وفيه تناول لهذه الحقبـة المهمـة 

نعكـس ذلـك علـى نشـاطه معهـا ذهنيـا، وا التي يبدو أن الغيطاين قد تشرب هبا واندمج

الفني؛ أال وهي الحقبة المملوكية وهناية أيامها ودخول العثمـانيين إلـى مصـر يف العـام 

، وما أحاط هبذه الحقبـة مـن أحـداث أفضـت إلـى هـذا المصـير يف النهايـة، ويف 1517

اقرتاب من هذا الحدث، الذي يتصدى له القـارال ويف حسـبانه « الزيني بركات»روايته 

نين يقفان وراءه، األولى القريبة  عين الراوي المقدم لـه يف داخـل الروايـة، أن هناك عي

 والثانية أعمق تسكن يف خلفيته  عين ابن إياس يف كتابه سابق الذكر. 

يمكن الرجوع إلـى طبعـة دار الشـعب بالقـاهرة لكتـاب ابـن إيـاس يف سلسـلة كتـاب  -

ار مـن بـدائع الزهـور يف وقـائع الشعب األجزاء الثالثة األولى منه تحت عنوان  المخت

 . 1960الدهور، 

إلى طبعة دار الشروق بالقاهرة لها، الطبعـة « الزيني بركات»يمكن الرجوع يف رواية  -

 . 1994، 1415الثامنة، 
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ـــراوي ا ـــه إن ال ـــة ل ـــل الممثل ـــدم الحـــدث بواســـطة الفواع ـــذي يق ل

)الشخصيات( يحاول أن يقيم من خالله عالمـا موازيـا يجمـع يف تكوينـه 

بوصفه ؛ والشخصيات، والمكان، الزمان  عناصر ثالثة تشبه ما يف الواقع

ومحاكـاة الواقـع بالتـاريخ ، نقطة التقاء تجتمع وُترى عنـدها هـذه الثالثـة

، طاين تكشف عن مشبه محذوف هو واقـع التـأليفالتي اعتمد عليها الغي

ومشــبه بــه يجليــه الحــدث الفنــي الظــاهر والتحامــه بمــا هــو تــاريخي مــن 

ا نحن بصدد حدثين إطاريين؛ خالل قرائن ذات صبغة مرجعية األول   إذ 

والثـــاين الـــذي يشـــكل الوجـــه ، (67يتصـــل بحاضـــر المؤلـــف )هزيمـــة 

؛ هـد الدولـة المملوكيـة يف مصـر()ما يتصـل بعا االستعاري المعرب عنه فن  

وهــو مــا يعطــي لبنــاء االســتعارة عمومــا قــدرة علــى توســيع دائــرة الرهيــة 

واالرتقــاء بعمليــة اإلدراك مــن دائــرة المســاواة اللغويــة بــين مــا يف العــالم 

تصير فيها مسـاحة التعبيـر عنـه ، واللغة المعربة عنه إلى دائرة أكثر جمالية

نظر إلــى المعنــى الســاكن خلــف التشــكيل وأكثــر عمقــا بــال، أكثــر اتســاعا

 .الذي يصير أرضا متعددة الطبقات، اللغوي

وإذا كانت االستعارة تقـوم علـى إدراك مـا يف العـالم مـن روابـط بـين 

ــي لهــذا اإلجــراء النظــري يحــاول ، عناصــره ــإن األداء اللغــوي التطبيق ف

ي وسـلطة المرحلـة التـ، باإلفادة مـن منظـور رهيـة الكاتـب، التماهي معه

ومحاولـة إدراك مسـاحات االتفـاق بـين ؛ تفرض نفسها على وعيه وقلمه

المشبه المتصل بحاضر التأليف والمشـبه بـه المتصـل بمـاض تـتم إعـادة 
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الغاية( بمنزلـة ، الوسيلة، )الدافع  وتبدو المفردات الثالثة، معالجة له فنا

ــا ــداع عموم ــة يف اإلب ــل تجرب ــا ك ــة تتأســس عليه ــة ؛ أبجدي ــة الرغب فعالق

لمتكونة من ثنائيـة )الـذات والعـالم( ومـا ينشـأ عنهـا مـن حـاالت ذهنيـة ا

ووجدانية تسـكن منطقـة الـدافع تتحـرك إلـى عالقـة رغبـة أخـرى تسـكن 

ــذات وإبــداعها( ــال بأنواعــه ، منطقــة الوســيلة )ال ــا الخي ــدو جلي وفيهــا يب

وكلتـا ، (1)ومن بينهـا بـالطبع االسـتعارة، المجسدة له يف داخل عالم الفن

وكنـه ، تين يتحرك باتجاه غاية تسكن واقـع األديـب ومتلقـي منجـزهالرغب

 .هذه الغاية يتعلق بوظيفة الفن التي يخدمها المبدع بعمله

                                                           

وينطلق هذا التاريخ يف عملية الصياغة الفنية له من ثنائية )المرجع والرهية الذهنيـة لـه (  1)

التـاريخ يشـكل عالمـة مرجعيـة تحظـى بحضـور ذي صـبغة المتعلقة بذات المبدع(؛ ف

جمعية، لكن الرهيـة المعتمـدة علـى تصـوره تبـدو نسـبية ذات حضـور متعـدد؛ بحكـم 

الذوات الفردية المتعاملة معه، هذا التعدد بال شك ينعكس على الممارسات اللغويـة 

لواقـع والفـن( التي تجعل منه موضـوعا لهـا يف أدائهـا، ويف ظـل هـذه الثنائيـة األثيـرة )ا

يدخل ما سكن حقل التاريخ من أحداث هـذه اللعبـة المعتمـدة علـى الخيـال بأشـكاله 

المختلفة؛ ومن ثم فإن عملية نقل ما فيه إلى عالم الفن لن تكون بـالطبع بشـكل حـريف 

ومــا يرتتــب عليهــا مــن نتــائج  ،ولكــن ستخضــع لهــذا التصــور المتصــل بــذات المبــدع

 ستتجلى فوق صفحات إبداعه. 

انظر  جيرارد ستين، فهـم االسـتعارة يف األدب )مقاربـة تجريبيـة تطبيقيـة(، ترجمـة   -

إلى  241، من ص2005، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 1محمد أحمد حمد، ط

 . 243ص
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مــيط يُ « أوراق شــاب عـاش منـذ ألــف عـام» إن الغيطـاين يف مجموعـة

اللثام عن تأثره بـابن إيـاس بـالوقوف علـى عـوالم قصصـية ثـالث داخـل 

هدايــة أهــل »و ،«بــن إيــاس إلــى زماننــاالمقتــبس مــن عــودة ا»  مجموعتـه

كشـف اللثـام عـن أخبـار ابـن »و ،«الورى لـبعض ممـا جـرى يف المقشـرة

يبدو يف وحـدة الـزمن الـذي ، ترتابط جميعها بخيط درامي واحد ،«سالم

إلـى الحقبـة المملوكيـة يف تـاريخ ، يحيل ذهن القـارال إلـى خـارج الـنص

بدائع الزهـور يف » مصنف وكان لها مكان يف؛ الجماعة المصرية والعربية

وقد لجأ الراوي يف القصـة األولـى مـن هـذه الثالثـة إلـى  ،«وقائع الدهور

زمــن ، حيلــة فنيــة تتجلــى يف اســتدعاء ابــن إيــاس إلــى زمــن آت لــم يعشــه

عنـدما أحالـه ، مستقبل هو بالنسـبة إلـى حياتـه يف سـياق الحقيقـة )غيـب(

ـا السارد المسئول عـن منظومـة الحكـي إلـى شخصـية تقـوم   بـدورين مع 

  (1)التمثيل والرواية عن نفسها

                                                           

يف عالم السرد تتنوع أشكال الراوي بحكم الهيئة التي يبدو هبا عند قيامه بـذاك الـدور، (  1)

ــم ا ــان ويف مصــطلحات عل ــف صــاحب الكي ــين المؤل ــة مهمــة ب لســرد الحــديث تفرق

ـــة، أو األداة المصـــنوعة  ـــذه الشخصـــية االعتباري ـــع وه ـــي الموجـــود يف الواق الحقيق

)الراوي( الذي يبدو يف أثواب متنوعـة، منهـا عنـدما يقـص باسـتخدام ضـمير المـتكلم 

العلـيم الـذي )أنا( فيصير أقرب إلى راوي السـيرة الذاتيـة، ومنهـا عنـدما يبـدو يف هيئـة 

يملك إحاطة بما يجري يف داخل هذا العالم الفني ويصبح الضمير المصـاحب لعملـه 

هو ضمير الغياب بأشكاله، وقد يبدو مسرحيا يف عمله عندما يلجأ إلى آلية الحوار بين 

 شخصيات الحكاية. 

= 
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 ل م إياس مم س اق لكبا يخ إكت س اق لكفم -

حتـى النـاس ، والمدينـة ليسـت بالمدينـة، ارتعبُت فالدنيا غيـر الـدنيا»

عظــيم أو حقيــر مــن ، ال كبيــر أو صــغير، ال أهلــي لقيــتهم، خـالف النــاس

ــي أجهــل مصــيرها ــامي الت ــا شــ، أي ــا يفصــلني عنه ــم أعــرف م هور أو ول

ــذا  ...ســنين ــة وافرتســني الخــوف لضــعت يف ه ــي الرهب ــو تملكــت من ل

ــه الجمــاد، الزمــان ــذي تحــرك وطــار في ــدور ، ال ــا ي فألرقــب وأســتمع م

 .(1)«حولي

ــة  ــف تنشــن حــدثا ومحاول ــب موق ــي يف قل إن رصــد الشخصــية وه

طبيعـة  -بدرجـة كبيـرة  -اقتناص ما يالزمها مـن حـاالت نفسـية يعكـس 

وتقاطع المتخيل مع ما يشغل مكانـا ، (2)د القصصيعمل الراوي يف السر

                                                           
= 

 انظر  -

، المجلـس 2جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ترجمة  محمد معتصـم وآخـرون، ط -

 . 201إلى ص 198، من ص1997على للثقافة، القاهرة، األ

د. محمد عناين، المصطلحات األدبية الحديثة )دراسة ومعجم(، المبحث الخاص  -

 119، من ص1996، المصرية العالمية للنشر )لونجمان(، القاهرة، 1بالتفسيرية، ط

 . 123إلى ص

المقتبس من عودة »ة الثانية ، القص«أوراق شاب عاش منذ ألف عام»جمال الغيطاين، (  1)

 . 24، ص«ابن إياس إلى زماننا

، مكتبة اآلداب، 3د. عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصيرة، طانظر  (  2)

 . 110إلى ص 108، من ص2005القاهرة، 
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له يف حقل الماضي/التاريخ بتوظيف سـمة فنيـة سـائدة ولهـا مسـماها يف 

تم من قبل الـراوي يف هـذا العـالم - (1)علم السرد الحديث )االسرتجاع(

ــ ــا وج  ــا فرادهت ــدو أن له ــة يب ــابنُ ؛ دهتاالقصصــي بطريق ــو   ف ــاس المت إي

يســـتحيل إلـــى « هــور يف وقـــائع الــدهوربـــدائع الز»( صــاحب م1523)

عنــدما أراد لهــا ذاك الــراوي أن تغــادر زمنهــا ، شخصــية خياليــة مصــنوعة

وقد ُحدد لهذه العملية ، المعلوم لها بالضرورة تاريخيا لتأيت زمنا مستقبال

المقتبس من عودة » يف تركيب لغوي يحتضنها« عودة» منذ العنوان صيغة

ثم رجـوع ثـان ، ودة تشير إلى رحيل/خروجإن الع ؛«ابن إياس إلى زماننا

وذلـك ينسـجم مـع ابـن إيـاس ، إلى الحالة أو المكان الذي فارقته الذات

فرحيله بالموت يقابلها إعادة بعث فني له يف بيئة ؛ مصري المولد والمقام

ويف هذا العـالم القصصـي مـن مجموعـة الغيطـاين ، تحاكي بيئته الحقيقية

ثيـل والروايـة معـا كاشـفة عـن ردود فعلهـا تتولى هذه الشخصية دور التم

  الذهنية والنفسية إزاء زمن لم تعشه واقعا لكنها تحيا فيه فنا

رجــال يزعقــون وصــبية  ...تعــاظم الزحــام حتــى خلتــه يــوم الحشــر»

وتمنيـت لـو أقعـد يف مكـان بعيـد ، ونساء يتهامسن ويتغامزن، يتصايحون

عبا قـد بلغـت يف زمـاين وكنت ت، غير أين ال أعرف الطريق، أرقب كل هذا

                                                           

عندما يرحل الحاكي ذهنيا من لحظته المضارعة إلى ماض يقوم باستدعائه عن طريق (  1)

 التذكر. 

 . 60انظر  جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ترجمة  محمد معتصم وآخرون، ص -
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ما الـذي جـرى  ...لكنني لم أستطع إال المشي، األول سبعا وسبعين سنة

ــاس فجــأة ــا يحــدث؟! للن ــم أعــرف م ــن  ...ل ــع م كــادت ضــلوعي تنخل

أوقعنـا لهـم   رد آخـر، الضرب جامد ناحية العباسـية  قال رجل، الخوف

ل يقـرع منـادي قلعـة الجبـ ...لم أرهم غير أن ما قااله أحسسـته، طائرتين

سـيخرج الملـك ، أهـالي القـاهرة، يتوجه بالنداء إلى أهـل المدينـة، طبلته

؛ المعظم سيف الدين قطز بعد أيام قليلة لمجاهدة الكفـار ونصـرة الـدين

ــار يهــددون الــديار ــد التت ــوع ...فجن ــان مرجــوش وبــوالق والرب ــا فتي  ..ي

 ...وما النصر إال من عند ا ، الجهاد الجهاد

لـم أر رقابـا  ..ابة زويلة وكأين قابلت جزءا من نفسـيمنذ أن قابلت بو

أمــا ، أو أجســادا مخوزقــة أو موســطة أو معلقــة بــه، مقطوعــة تتــدلى منــه

كأين ، ءصارت سلويت الرواح والمجي، المئذنتان فالوقفة نفسها لم تتغير

ان صـغير اسـتقر صـندوق كـوأمـام د ..وأدثر روحي بأحجـاره، أستظل به

 ..بعض ما نطق به الحديد لت لنفسي فألسمع  ق ..صغير يطلق األصوات

ســكت  ..إن العــدو فــتح نيرانــه صــباح اليــوم  صــوت رجــل غلــيق يقــول

كأهنم ينتظرون أمرا عظيما أو شـيئا ، آذان الجميع مصغية، الصوت لحظة

، اإلفـرنج قابـل زعيمـا آخـر ءإن شخصـا مـن زعمـا  ثـم قـال، خفيا عـنهم

تناميـة هـاجموا ألفـا مـن عسـكر إن مئـة رجـل مـن الفي  وأصدر بيانا وقال

فقامــت الطــائرات وضــربت البيــوت ، األمريكــان وأبــادوهم عــن آخــرهم

كيـف وجـدت نفسـي يف عصـر غيـر عصـري ، وعجبـت ..بقنابل الحريـق
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ــر زمــاين ــوا أن يعيشــوا ألــف  ..؟!وزمــان غي ــذين تمن لعنــت ألــف مــرة ال

 .(1)«عام

تعــدد يف ضــوء هــذا التنــاول القصصــي تبــدو مالمــح بنــاء اســتعاري م

  فيه، األبعاد

استعارة شخصية لها وجود تاريخي مؤكد وإحالتها إلى مصـنوع  -

خيالي تظهر مـن خاللـه يف ثـوب البطـل الراصـد وقـائع حـدث تقـف منـه 

موقف المتجول السائر الذي يوظف بعـض حواسـه مـن سـمع وبصـر يف 

 .سبيل التقاطه والتعليق عليه

حاضــر معــيش يف وعــي الغيطــاين إدراك ألوجــه شــبه قائمــة بــين  -

)زمن تأليف مجموعته القصصية( وماض قرأ عنه من خالل مصنف ابـن 

لكن عالمه الفني هذا يرتقـي مـن  ،«بدائع الزهور يف وقائع الدهور» إياس

فها هو ذا ابن إياس يأيت إلـى ؛ طور المشاهبة إلى طور االندماج والتماهي

ألمــر ويســتفز ذلــك ا، لحظــة حاضــرة مأزومــة ويصــير واحــدا مــن أبنائهــا

مخيلته لينطلق يف حالة من تـدفق الخـواطر علـى وعيـه مـن اإلشـارة إلـى 

مالبسات المعركة بين مصر وإسرائيل عرب حالـة تعبئـة عاشـتها الجماعـة 

                                                           

المقتبس من عودة ابن »، قصة «أوراق شاب عاش منذ ألف عام»جمال الغيطاين، (  1)

 . 27، 26، 22، ص«إياس إلى زماننا
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عنـدما بـدأ يحكـي بعـض مـا جـرى متعلقـا بمعركـة ، المصرية يف ماضـيها

 .(1)فاصلة بين المسلمين والتتار زمن سيف اإلسالم قطز

لفضــاء التــاريخي الــذي يتضــمنه مصــنف ابــن محاولــة التوســع با -

ــد العــام  ــه العمــر عن إيــاس ليتجــاوز حــدود زمــن صــاحبه الــذي انتهــى ب

يقـوم برصـد مـا فيـه ، ( وصوال إلـى زمـن آخـر لـم يعشـه حقيقـةم1523)

لذا يمكن النظر إلى ؛ ثم اللسان، بواسطة أدوات الحركة والسمع والبصر

بوصـفها ؛ الزاويـةذه مـن هـ« أوراق شاب عاش منذ ألـف عـام» مجموعة

 - أهنـا علـى أو ،«الـدهور وقـائع يف الزهـور بدائع» امتدادا جماليا لكتاب

ا القصة وهذه  أن مفادهـا مسـلمة تكشـف، لـه مزيـدة ثانيـة طبعة - نموذج 

 لكنهـا، حرفيـا تتشابه ال قد والحاضر الماضي يف البشرية األسرة تجارب

 .المعنى وىمست على بتجاورها تسمح لاللتقاء مقومات تحمل

آلية ابن إياس يف القص تحمـل ضـمنا وجهـا جماليـا لموجـود يف  -

الـذي يلجـأ ، أال وهو أسلوب عمل المحقق الصـحفي؛ العالم الخارجي

                                                           

بط بطابع مونولوجي يقوم علـى أحاديـة الصـوت تإن البنية الدرامية لهذه الشخصية تر(  1)

ناطق بما يتدفق على وعيه من خواطر، وتتصل هذه الهيئة يف عـالم السـرد بمـا عـرف ال

حديثا بتيار الوعي يف الكتابة الحكائيـة، ولـه رواد يف األدب العـالمي، أمثـال  مارسـيل 

 بروست، وفيرجينيا وولف، وجيمس جويس. 

ربيعـي، انظر  روبرت همفري، تيـار الـوعي يف الروايـة الحديثـة، ترجمـة  محمـود ال -

 . 37إلى ص 33، من ص2000طبعة مكتبة غريب، القاهرة، 
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ــل بطــل قصــة ــاس المتخي ــن إي ــي اســتخدمها اب ــى الوســائل نفســها الت  إل

ويحيــل هــذا التنــاول إلــى  ،«المقتــبس مــن عــودة ابــن إيــاس إلــى زماننــا»

وقـد خرجـت هـذه ، الـذي عمـل محققـا صـحفيا لسـنواتالغيطاين نفسه 

 .المجموعة القصصية تحديدا إلى النور يف أثناء عمله هذا

لغة ابن إياس التي أجراها الراوي على لسانه داخـل هـذه القصـة  -

ــرتب  ــة -تق ــرة بدرج ــن - كبي ــة م ــزمن ذاك لغ ــذي ال ــن، انقضــى ال  يمك

  مثــل صــيغب - الحصــر ال المثــال ســبيل علــى - ذلــك علــى االستشــهاد

والســياق اللغــوي المفصــل الــذي ، عســكر، الفيتناميــة، الفــرنج، ارتعبــت

وقــد ظهــرت أمــارات هــذه الحالــة بدايــة . تنــاول فيــه قطــز ومعركــة التتــار

المقتــبس مــن عــودة ابــن إيــاس إلــى » بــالنظر إلــى صــيغة عنــوان القصــة

 «.زماننا

ا تحمل مكونات تعـرب عـن ، انالزمـ، الشخصـية  إن بنية االستعارة إذ 

 وتتم من خاللها عملية إنشاء معجم يضفي على، اللغة، الحدث، المكان

  فعلى سبيل المثال؛ عنصر معنى جديدا ليس له يف األصل كل

يعرب بفضل عالم الفن عن شخصية عاشت زمانـا غيـر   ابن إياس -

ويف الداللـة العميقـة التـي يحملهـا داخـل هـذا العـالم إشـارة إلـى ، زماهنا

 .في الذي اشتغل به الغيطاين حينا من الدهرعمل المحقق الصح
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ــائع الــدهور» مصــنف - ــدائع الزهــور يف وق ــة « ب نتيجــة هــذه الحال

لمؤلفه يحمل حوادث ليست موجودة يف متنه المعلوم يف المكتبة الرتاثية 

 .العربية

إننـا بصـدد مـرآة فنيـة نسـتطيع أن   بناء على هذا التناول يمكن القـول

ويف الممارسـة التطبيقيـة ، يف مظهره اللغوي نرى فيها مصطلح االستعارة

 .المبينة لمعناه االصطالحي

 لكبةاسك لكنصي ولالسبعا ة -

كيـف »  فقولـه؛ ويف منطوق ابن إياس إحالـة إلـى سـابق وإلـى الحـق

لعنـت ألـف  ..؟!وجدت نفسي يف عصر غيـر عصـري وزمـان غيـر زمـاين

ــام ــف ع ــوا أل ــوا أن يعيش ــذين تمن ــرة ال ــط-« م ــؤدي دورا يف رب ــات  ي بني

فاإلحالة القبلية تأخذنا إلـى القصـة األولـى الحاملـة ؛ الخطاب القصصي

ــوان ــذ ألــف عــام» عن وفيهــا نجــد أن الحضــور  ،«أوراق شــاب عــاش من

  الدرامي لهذا العدد المتصل بزمن يكشف عن بطلها

عثــر علماهنــا علــى هــذه األوراق يف أثنــاء عمليــة تنقيــب يف المنطقــة »

حيـث قامـت منـذ ألـف عـام ، يـات رقـم سـتينالواقعة شمال مصنع المرئ

وتخــص تلــك ، ُيحتمــل أن يكــون اســمها المنيــا أو أســيوط، مدينــة كبيــرة

وقد كتبها يف أثناء الحرب التـي نشـبت ، األوراق أحد سكان هذه المدينة

يف تلك األحقاب البعيدة بين أجدادنا على ضفاف النيـل ودويلـة صـغيرة 

 ...كانت تسمى إسرائيلا وهلم يصلنا غير معلومات ضئيلة عن
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المبـاين الكبيـرة أشـباح هائلـة ال تفصـح ، كانت مدينتي مظلمـة تمامـا

ــن تفاصــيلها ــدافع، ال انفجــارات ..ع ــى ، ال صــوت م ــدت أصــغي إل ع

لمـح أحـد الـزمالء شـعلة ضـوء يف نافـذة  ...الموسيقى عسـكرية، الراديو

لـى عـدت أصـغي إ ..طفـوا النـور طفـوا النـور  عندئذ صحنا كلنـا، علوية

ــو ــا معــارك رهيبــة فــوق األرض   قــال المــذيع ..الرادي وخاضــت قواتن

إحسـاس غـامض بـأن ثمـة أشــياء  ..عـاد المـذيع يكـرر البيـان ..المصـرية

كانــت ؟ أيــن ســيناء مــن مــدينتنا، صــحيح المســافة بعيــدة، هائلــة تحــدث

المسافة من منطقة سـيناء التـي كانـت يف هـذا الوقـت صـحراء تمامـا إلـى 

، بالدي بالدي ...وادي تعترب بعيدة بمقاييس هذا العصرأقصى نقطة يف ال

مصـر ، موسـيقى عسـكرية، لحظة صمت، هنا القاهرة، لك حبي وفؤادي

باح بــاكر مــن األيــام األولــى اإلذاعــة يف صــ ...التــي يف خــاطري ويف دمــي

قــال ســاكن ، كنــت مرهقــا منهكــا، يف العصــر لــم أســتطع النــوم ...هليونيــ

همــس أحــد الــواقفين انســحبت  ...مريكــانضــربونا األ  الطــابق العلــوي

 .(1)«قواتنا إلى الضفة الغربية

تلبس به ابـن إيـاس الذي  نولوجيةوإن الصوت المنفرد ذا الصبغة الم

يظهر يف القصة األولى من خالل هذه الشخصية التـي تسـلط الضـوء عـرب 

                                                           

أوراق شاب عاش منذ »، قصة «أوراق شاب عاش منذ ألف عام»جمال الغيطاين، (  1)

 . 13، 12، 11، 10، 9، ص«ألف عام
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تعتمد علـى إعـادة  ،(1)ل لهتخييبعملية ، الفن على هذا الحدث المرجعي

ومن األدوات المهمة التي تم توظيفها من قبـل الـراوي ، ته جماليامعالج

  يف ذلك كان الماضي الذي يتخذ مسارين يف حركته

حركــة إلــى األمــام مــن خــالل شخصــية ابــن إيــاس ذات   األول -

الحضور التاريخي المعلوم التي تخطت حقبتها الزمنيـة المعروفـة لهـا يف 

 .هاالواقع واصلة إلى زمن تال بالنسبة إلي

ــى مــن  -حركــة إلــى الخلــف   الثــاين - ــدو يف القصــة األول كمــا يب

 حـرب) المرجعـي بالحـدث الرحيل هذا خالل من -قصص المجموعة 

 القصـة يف البطـل شخصـية ذلـك يجلـي، افرتاضـي مـاض إلـى( 67 يونيو

 .األولى

وتنطلق عملية إعادة تصنيع هذا المرجعي على مستوى الفن من آلية 

هذا الصوت المتكلم بضـمير المـتكلم )أنـا( الـذي  هي، ثابتة يف القصتين

                                                           

لمصـــــــطلح التخييـــــــل مرادفـــــــات عـــــــدة، مثـــــــل  التغريـــــــب ونـــــــزع األلفـــــــة (  1)

(defamiliarizationالــذي ارتــبط يف ظهــور ) ه بمدرســة الشــكليين الــروس وأحــد

روادها فيكتور شكلوفسكي، ويرى أرباب هذه المدرسة أن وظيفـة االسـتعارة ليسـت 

على تقريب الشيء إلى أذهـان  -كما تقضي بذلك النظرة الكالسيكية إليها  -مقتصرة 

القــراء؛ إن هــدفها يف الفنــون األدبيــة أن تقــدم المــألوف يف ســياق جديــد وغيــر متوقــع؛ 

 ه يبدو غريبا أو غير مألوف. فتجعل

 69انظر  د. محمد عناين، المصطلحات األدبية الحديثة )دراسة ومعجم(، مـن ص -

 . 71إلى ص
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الت الحـــواس )الحركـــة باألقـــدام والســـمع والبصـــر( يف دَخ يوظــف ُمـــ

ويف ظل هذه اآللية يتداخل ما هو فردي مـع مـا ، حضوره الراصد المعلق

فتجربة البطل الفرد المتكلم بضـمير األنـا يمكـن رهيتهـا مـن ؛ هو جمعي

ــام الــذي يشــكل موضــوعا يلقــي بظاللــه علــى  خــالل هــذا الحــال الع

إن مقيــاس القيمــة يف مواقــف األزمــة يجــري عمليــات تقــديم ؛ المجمــوع

 يـؤثر الذي العام لصالح - كبيرة بدرجة -فيتوارى فيها الخاص ؛ وتأخير

 وهـذه إياس ابن قصة ففي؛ وسلوكا وحسا فكرا أفرادها بكل الجماعة يف

 جمعية أكرب تجربة يف تذوب أن الفردية التجربة خصوصية توشك القصة

ع ليست بحدثها وتوابعه والنتائج المرتتبة عليه ملكـا أو حكـرا علـى الطاب

 .فرد أو شريحة محددة

ا يجمعهما هذا الحدث/األزمة الذي يعد بالنسـبة ، إن كال البطلين إذ 

وبالنســبة إلــى بطــل القصــة األولــى يظهــر هــذا ، إلــى ابــن إيــاس مســتقبال

ا  67إن وقائع يونيو ؛ رتض وقوعهالحدث مع حركته يف ثوب ماض مف إذ 

وخطاب السـرد يف القصـتين يضـعنا ؛ قد توسعت فنا وُمنحت زمنا مضافا

  أمام قناعة مفادها

الشـاب ، يتناوبه شخصيتان« أنا» الصوت الناطق بضمير المتكلم -

 .والنسخة المتخيلة من ابن إياس يف الثانية، يف األولى

ــى وعي - ــه عل ــي بظالل ــذي يلق ــايالحــدث ال ــا  هم والمحيطــين هبم

 .واحد
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كال االثنين يعتمد يف منطوقه على آلية تداعي الخواطر المسـئول  -

يصـاحبه نشـاط ، عنها فعل الرحلة القائم على االنتقال من مكان إلى آخر

 .حاستي السمع والبصر

 حـد إلـى -خطاب الحكايـة يف القصـتين بفضـل وحـدة الحـدث  -

يشـغل ، بنيـة سـردية واحـدةبمنزلـة  يجعلهمـا الـراوي هيئة وتشابه - كبير

ُيــرى الحــدث ذو الصــبغة المرجعيــة عـــرب ، فيهــا موقــع البطولــة اثنــان

 .وعييهما

؛ وتحيل الصيغة المتخيلة البن إياس إلى الحق يف داخل المجموعـة

فاتصال هذه الشخصية بحكم موقعها يف التاريخ بالحقبة المملوكية يتـيح 

نلحــق ذلــك مــن خــالل ، لهــا يف فــن الغيطــاين أن تكــون أداة ربطــة مهمــة

هداية أهـل » يف القصة الرابعة، حضور هذه الحقبة يف هذا العالم السردي

ــرة يف  ،«الــورى لــبعض ممــا جــرى يف المقشــرة والقصــة الخامســة األخي

ففــي القصــة الرابعــة  ؛«كشــف اللثــام عــن أخبــار ابــن ســالم» المجموعــة

  يستهل السارد نشاطه هبذه المقدمة

ط منذ شهور يف خزانة كتب أحد الجوامع اطلعت على هذا المخطو»

الـذي ، تضـم هـذه الصـفحات ذكريـات آمـر السـجن ..القديمة بالجمالية

وكثيـر مـن صـفحات ، عرف يف عصور المماليـك الغـابرة باسـم المقشـرة

، غير أين آثرت نشر ما وجدتـه لنـدرة مادتـه وغرابتهـا، المخطوط مفقودة

ف لم يحـدد عصـر السـلطان كذا الحظت أن المؤل، ولم أتدخل إال نادرا
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غيــر أين أرجــح أنــه كــان زمــن الســلطان ، مــرة المقشــرةإالــذي تــولى فيــه 

 .(1)«أو األشرف قنصوة الغوري، األشرف قايتباي

ـد بـه إضـفاء صـبغة تاريخيـة علـى  إن هذا التمهيد الحكائي الذي ُقص 

الغرض منهـا لـيس االنتقـال بـوعي القـارال ، المعروض يعد حيلة جمالية

بـل محاولـة توجيـه وعـي المتلقـي ، له مكانه يف التاريخ فحسبإلى زمن 

للسير يف اتجاه لـيس ببعيـد عـن حاضـر المبـدع وتجربتـه التـي خـرج مـن 

ــى الســطور ؛ وحيهــا إبداعــه ــالنظر إل ــوب المــؤر  ب ــراوي ث ــداء ال إن ارت

يعـد بمنزلـة  -هـذه القصـة تحديـدا- (2)األولى من المجموعة القصصـية

قويـة داللـة يبـدو أهنـا تقبـع خلـف هـذا البنـاء توكيد درامـي وسـعي إلـى ت

ؤدي دور الــراوي بالطريقــة يــوهــا هــو ذا بطــل القصــة الرابعــة ، الســردي

  ن سبق يف القصة األولى والثانيةنفسها التي اتبعها مَ 

فلما كنت قد توليت إحدى الوظائف الغريبة يف زماين التي أخدم هبا »

قلت فألخـط ،  المقشرةولما كنت أقضي جل وقتي يف ..موالي السلطان

ويف بعــض الليــالي التــي أقضــيها هنــا أضــيق ، شــيئا ممــا أراه ومــا أســمعه

وأسـأل  ..أقوم متجوال حول السور الذي يعلو البناء ..بوجودي وبنفسي

                                                           

هداية أهل الورى لبعض »، قصة «أوراق شاب عاش منذ ألف عام»جمال الغيطاين، (  1)

 . 61، ص«مما جرى يف المقشرة

 ( من الدراسة. 19يراجع هامش )(  2)
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أو ، ما الذي يفكر فيه شيخ قضـى هنـا مـا يزيـد علـى سـبعين عامـا، نفسي

ضــربتهم  وربمــا، أداعــبهم، أتأمــل وجــوههم، شــاب مضــى عليــه عامــان

وإذا أردت أن تجعــل  ..إنــه ال أمــل لهــم يرجــى، وصــرخت فــيهم، فجــأة

فـأخربه أن ، أنـا امـرأة  ويقـول، رجال من المحابيس الجدد يبكي كالنساء

 ...وأن زوجتــه طلبــت الطــالق منــه وتزوجــت، عيالــه مــات مــنهم اثنــان

رسـل جملـة أ جاءين سجان كبير وأخربين أن األمير طبقطباي مقـدم ألـف

إلى المقشرة إال بعد  ءإنني ال أعرف من يجي ..إليداعهم عندنا محابيس

ال يعلـو إنسـان يف بـر مصـر  ..من يدري ربما كان أحد األمراء، تسلمي له

ــد(  ..والعجــم والعــرب علــى المقشــرة ــاجير )الحدي ــل شــكه يف الزن وقب

يقاسي من البهدلة والمشاق ما ال خيـر  وأجعلهأضربه مرة واثنتين وثالثا 

 ..هكــذا يقــول موالنــا، كلمــا عــال إنســان يف مقامــه زدنــا يف إيالمــهو ..فيــه

، ضربت الحجارة بيدي وناديت سجانا كبيرا ..قمت متجوال فوق السور

إهنـم   قـال؟ ألـم تعـرف بعـد مـن هـم ..؟سألته متى يصل الـوارد الجديـد

كلهـم مثيـرون  ..كـل مـنهم كـالعود البـوص أو عصـا الخيـزران، فالحون

وا  لـم أجـن  ..؟ماذا فعلـت يـا ابـن معيكـة، ا منهملت واحدأس، للقرف

صـفعت آخـر علـى ، لم ينكسر علي درهم واحـد مـن مـال السـلطان، ذنبا

وال يدرون إال الفرسـان ، إهنم كانوا يف الغيط يرمون البذار  ثم قال ..قفاه

ســكت ، يكســبوهنم وينتقــون أربعــين رجــال مــنهم ويشــكوهنم يف الحديــد

مـا قـدروا ، ءوا بنا على أننا عربان يـا سـيدناجا، رجل وصاح فالح عجوز
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ــا واحــدا مــن أهــل الجبــل ــوا ، أمســكونا نحــن، يمســكوا عربي حتــى يقول

 .(1)«..انظر أحضرنا لك أربعين عاصيا ونحن لم نعص ولم، للسلطان

بخروج عالمه القصصـي  والمتصلإن سياق الزمن المحيط بالكاتب 

جـذرا يف الماضـي بفضـل هذا إلى النور يكتسب من خالل الفن تمددا وت

بالوقوف عند ، الثانية والرابعة  عالقة اإلحالة البعدية التي تربط القصتين

و)الغيطــاين وبــدائع الزهــور يف ، (67هــذه الثنائيــات )الغيطــاين وهزيمــة 

إننـا بصـدد ؛ و)ابن إياس والحقبة المملوكية(، وقائع الدهور البن إياس(

بـن إيـاس ولـدت فنيـا شخصـية فمن النسخة المتخيلـة ال؛ اشتقاق درامي

كلتاهمـا تحيـل إلـى زمـن مرجعـي )عهـد ؛ آمر السـجن يف القصـة الرابعـة

قـد  نسـختها الحقيقيـةلكن األولى تتفوق على الثانية بأهنا يف ، المماليك(

مما يتيح لها يف الفن هذه المكانة يضاف إلى ذلك ؛ خت لهذه المرحلةأرَّ 

المقتبس من » وهو القصة الثانية أال؛ أسبقية البناء القصصي الحاضن لها

 «.عودة ابن إياس إلى زماننا

إن شخصية آمر السجن الذي يحكي عن نفسه باآللية نفسها التـي تـم 

خـالل منطوقـه تتولـد قناعـات  تتولـد، انتهاجها يف القصة األولى والثانيـة

  مفادها

                                                           

هداية أهل الورى لبعض »، قصة «أوراق شاب عاش منذ ألف عام»لغيطاين، جمال ا(  1)

 . 64، 63، 62، ص«مما جرى يف المقشرة
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الحاضر الذي تحياه الذات وما يحصل فيـه مـن مالبسـات لـيس  -

بـل تـدفع إليـه عوامـل تمهـد لـه ، يس ابـن لحظتـه وحـدهاول، وليد صدفة

 .بعضها يتصل بالزمن الماضي، وتتسبب يف خروجه

يف حياة الجماعة المصرية والعربية أسـباب يف سـياق  67لتجربة  -

؛ بينهـا وبـين مـا يف ماضـي هـذه الجماعـة مواضـع شـبه، الواقع أدت إليها

فــن مــن خــالل مــا نطــق بــه ال كــان يجــري ففــي ســتينيات القــرن الماضــي

يـة بانتمائهـا إلـى الحقبـة عشخصية آمر السجن التي تصـطبغ بصـبغة مرج

 .المملوكية

بنــاء علــى التنــاول الســابق تحديــدا تصــير القصــة الرابعــة بمنزلــة  -

 .سبب جمالي للحدث الذي صيغ فنا يف القصتين األولى والرابعة

إن عالقة الغيطاين بلحظته وبما قرأ عـن الماضـي يف التـاريخ مـن  -

الل صلته بابن إياس وكتابه بدائع الزهور قد استحال إلى فـن قصصـي خ

وبعض وحداته  ،«مذكرات شاب عاش منذ ألف عام» بعنوان إطار جامع

مـذكرات شـاب عـاش منـذ » كالقصـة األولـى، السردية تؤكد هذه الحـال

 والرابعـة« المقتبس من عـودة ابـن إيـاس إلـى زماننـا» والثانية ،«ألف عام

كشــف » والخامسـة« لــورى لـبعض ممــا جـرى يف المقشــرةهدايـة أهـل ا»

ــن ســالم ــار اب ــام عــن أخب هــذه جميعهــا تمثــل الوجــه االســتعاري  ،«اللث

فثنائيــة )الغيطــاين وابــن ؛ المــرادف والمعــرب عــن هــذا الموجــود الــواقعي

الشـاب يف القصـة   عناصـره، إياس( تتحـول إلـى مركـب جمـالي جمعـي
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، وآمر السـجن يف الرابعـة، يف الثانية والصيغة الخيالية البن إياس، األولى

 .وابن سالم يف الخامسة

يف العالقة الجدلية بين الواقع والفن يكتسب المضـارع المتصـل  -

بتجربة الكاتب وظهور عمله الفني إلى فضاء التداول هيئـة زمنيـة مغـايرة 

يف حيـاة  67فتجربـة يونيـو ؛ إذ يبدو يف زمن ماض يحمـل صـبغة مرجعيـة

  ة قد استحالت يف الفن إلى ماض له طرفان يعربان عنـهالكاتب والجماع

الســبب تبــدو مالمحــه يف قصــة آمــر الســجن ومفــردات القهــر والخــوف 

فشخصية آمر السجن ليست إال ، والظلم وما تفضي إليه من تبعات سلبية

نموذجا يعكس كائنا يف واقع الجماعة اإلنسـانية عمومـا ويمكـن تصـنيفه 

أما النتيجة فتبدو ، سلطان يف التخويف والقمع(تحت هذا العنوان )أداة ال

يف حدث األزمة نفسه الذي يسكن يف القصـة األولـى والثانيـة مـن خـالل 

 .بطلين متجولين يحيالن المسموع والمرئي إلى منطوق يرصد ويعلق

إن استعارة الماضي للتعبير عن مضـارع يعطـي الفرصـة لعناصـر  -

يؤكـد ، بينها كي تتقارب وتتجاور تبدو يف عالم الحقيقة بعيدة الصلة فيما

هذا التصور هذه المتوالية التـي تنطلـق مـن الواقـع بثنائيـة الغيطـاين وابـن 

، إياس وإفادته منها يف معالجة فنية لموقف من مواقف العالم الذي يحياه

ويف هذه المعالجة يتشكل مركـب سـردي قصصـي يتنـاوب دور البطولـة 

أن لهـا  -مـرده عمـل الـراوي  -فيه شخوص خيالية يحمل بعضها إيحاء 

يف بناء عنوان « أوراق» وبناء على ذلك فإن الدال، مكانا يف زمن قد مضى
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  األول، المجموعة يحمل يف معناه علـى مسـتوى الفـن أكثـر مـن مـدلول

ــاين، قصــص ــى األول )أبطــال(  والث ــب عل ــة ، مرتت ــذه العالم وتصــير ه

لة وجه استعاري يسـكن بصيغتها اللفظية ومدلولها بمنز« أوراق» اللغوية

ويقـوي يف ، وراءه الكاتب ورهيته للعـالم يف ظـرف زمـاين ومكـاين محـدد

الــذي ينقســم ، الوقــت نفســه هــذه الطبيعــة المزدوجــة للخطــاب عمومــا

للغــة التــاريخ علــى ســبيل  المميــزخطــاب الوضــوح والمباشــرة   قســمين

 وخطاب التلمـيح المعتمـد علـى اإليحـاء والرمـز الـذي تنضـوي، المثال

والغيطاين نموذج لمـن قـام بممارسـة ، تحته أشكال التعبير الفني جميعها

الخطــاب بوجهيــه هــذين بحكــم عملــه الصــحفي ومــا قدمــه إلــى مكتبــة 

 .األدب العربي من أعمال

إن تجربــة آمــر الســجن يف القصــة الرابعــة تمثــل الرهيــة المضــادة  -

ستينيات  فقد تعرض للسجن مدة ستة أشهر يف؛ لتجربة الغيطاين يف واقعه

ومـن ثـم فـإن  ؛(1)القرن الماضـي بتهمـة انتمائـه لتنظـيم يسـاري ماركسـي

منطــوق آمــر الســجن يشــغل الطــرف اآلخــر يف ثنائيــة ضــدية تتكــون مــن 

وهو ما يعنـي أننـا بصـدد جانـب ؛ )سجان ومسجون( أو )جالد وضحية(

فلـم ؛ من السيرة الذاتية للمؤلف تمت صياغته جماليا بطريقة لهـا تفردهـا

ــا  يصــنع ــؤدي دور المســجون( يحــاكي هب ــة )ت ــاين شخصــية خيالي الغيط

                                                           

  يراجع السيرة الذاتية للمؤلف على الموقع الرسمي له على الشبكة الدولية(  1)

www.alghitany.shrouk.com. 

http://www.alghitany.shrouk.com/
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لكنــه قــام بصــياغتها هبــذه الكيفيــة ، تجربتــه المأســاوية هــذه يف واقعــه

مانحا بذلك لتجربتـه مسـاحة حضـور أكـرب بفضـل هـذا التمـدد ، العبقرية

ا فإن ستينيات القرن العشـرين لـم تتجمـد يف وعـي الغيطـاين ؛ الفني لها إذ 

ــ ــذي تجلــى يف الهزيمــة الــذي اســتحال فن ــد هــذا الحــدث األزمــة ال ا عن

بل كانت أيضا مشرتكا زمنيا يجمع أيضا ما هو فردي ذايت يمس ، فحسب

وكال االثنين )الجمعي والـذايت( كـان يف ، الكاتب من طريق قريب مباشر

 .مرمى الرصد الفني

إننــا بصــدد مــا يمكــن تســميته   وفــق هــذا التنــاول يمكــن القــول -

فـاألولى تعبيـر جمـالي ينسـجم ومشـار ، تعارة المضـادةاالستعارة واالس

الشاب وابن   كما هو الحال بالنسبة إلى حال الشخصيتين، إليه يف العالم

إياس يف القصتين األولى والثانية والحدث المـالزم لحركتهمـا وارتباطـه 

أمـا االسـتعارة المضـادة فتبـدو بجـالء يف ، بما هو كـائن يف واقـع الكاتـب

سجن الذي يبدو يف وجه اسـتعاري مضـاد لحـال الغيطـاين شخصية آمر ال

 .كان للسجن فيها نصيب منه، يف مدة زمنية بعينها شهدها مسار حياته

إن الفن الذي يصنع لنفسه عالما موازيا له قوانينه التي تحكمـه ينشـن 

؛ بعـض ملفوظاتـه تحمـل معـاين ليسـت لهـا يف األصـل، معجما خاصا بـه

رهية ال ، حث عن المعرفة برهية موسعة للعالموهو ما يسمح للقارال البا

فــالفن يحيــل الحالــة الذهنيــة ؛ تعبــأ بفكــرة الشــرح والتأويــل المباشــر

 واألديـب -والنفسية المصاحبة للذات يف تفاعلها مع سـياقها الخـارجي 
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تملكـه  ثقـايف وبـزاد خـربات بـرتاكم مشـبعة نظـر وجهـة إلى - لها نموذج

طريقة التي تشكلت هبا وجهة النظر هـذه يف لذا فإن العبور فوق ال؛ الذات

الفن والوصول إلى طوابق الداللة التي يفـرتض وجودهـا خلفهـا يفضـي 

إلى قناعة مفادها أن سطوة الموقـف الـواقعي علـى وعـي الكاتـب وأثـره 

الفاعل الذي كان سببا يف إنجاز فني ليس وحده الشيء الذي يخـيم علـى 

هـي ، جـواره قـيم فكريـة أخـرى بـل يـأيت إلـى، طقس مـا قدمـه مـن إبـداع

ــان المعــريف لهــذا  بمنزلــة مظــاهر لتجــارب وحــاالت قــد التحمــت بالبني

فحدث األزمة المتمثل يف هزيمـة الجماعـة المصـرية والعربيـة يف ؛ الفنان

المرتبط بزمن حاضر عاشه الكاتب وأنتج عمله مـن خاللـه قـد  67يونيو 

ض افرتاضــي كشــف مــن خــالل الرصــد الجمــالي لــه عــن امتــداد مــع مــا

سـبب وجـوده يعـود بالدرجـة ، حرص الراوي على إلباسه لباسا تاريخيـا

 .(1)األولى إلى محصول فكري يمتلكه صانع هذا العالم المتخيل

                                                           

هذه الرهية تصورا مفاده أن الخيال ليس فقـط مجـرد إشـارات إلـى غائـب وفـق  تطرح(  1)

مقياس المنطق والمقبول يف سياق الواقع، بل يعرب أيضا عن كيفية إدراك الذات لما يف 

، قـدرة علـى صـياغة روابـط بـين وأدواتهذا العالم، هذه الكيفية التـي تخضـع لقـدرة 

وصناعة عالقات بين عناصر بعضـها يحظـى موجودات متعذر التقاهها يف هذا السياق 

بوجود خيالي محض وبثها عرب الفن إلى هذا السياق الفيزيقي الملموس؛ لـذا فـإن مـا 

هو فلسفي يبدو يف هذه الثنائية األثيرة )الفيزيقي والميتافيزيقي( يلتقي بمـا هـو بالغـي 

االسـتعارة( بالنظر إلى هذه الحالة المتطورة من اإلدراك التي يكشف عنهـا مصـطلح )

 ويجتمع حاصل االثنين معا يف فضاء الفن بطرائقه التعبيرية المتنوعة. 

= 



 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 
 
114 

 

إن هذه المجموعة مثال يعكس هذه الطبيعة االنفتاحيـة للفـن عمومـا 

على معان وسياقات تمنحه دور النافذة أو العين التي يمكن أن نـرى مـن 

أو ما عسى أن نكون قد وقفنا عليـه يف داخـل ، ما غاب عنا إدراكه اهخالل

ــة أخــرى ــا المــزدوج  .(1)حقــول معرفي ــاس يف تجليه ــن إي إن شخصــية اب

الجامع بين ما هو تاريخي وما هو متخيـل يعـد دلـيال علـى انفتـاح الرهيـة 

ــى جــل عــوالم هــذه ؛ هــذا فحضــورها يبقــى مــؤثرا وفارضــا ســطوته عل

 .المجموعة القصصية

كشـف اللثـام » ها هي ذي القصة الخامسة األخيـرة الحاملـة عنـوانو

فــال يــزال للعصــر ؛ تؤكــد هــذا الحضــور وتقويــه« ســالم بــن عــن أخبــار

المملوكي الذي يعد من لوازم ذكـر ابـن إيـاس ومؤلفـه وجـود واضـح يف 

  فن الغيطاين حتى النهايات

                                                           
= 

انظر  روبين جورج كولنجوود، مبادال الفن، ترجمة  د. أحمد حمدي محمود،  -

 . 233إلى ص 230، من ص2001طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

طلح لـه مكانـه يف الـدرس النقـدي هـو هذه الطبيعة غيـر المنغلقـة تنضـوي تحـت مصـ(  1)

( الــذي يعنــي تجــاوز الــنص حــدوده الذاتيــة Intertextualityالتنـاص أو التناصــية )

بانفتاحه على غيره من النصوص، الوقوف على هذه الحالة عملية يشرتك فيها كل مـن 

 صانع الفن ومتلقي عمله معا. 

ة الهيئـة المصـرية العامـة انظر  د. عزت محمد جاد، نظرية المصطلح النقـدي، طبعـ -

 . 301إلى  298، من ص2002للكتاب، القاهرة، 
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  ذكر أصله ونسبه»

إنه سـمع أمـه   يقول ..مسال بن إبراهيم بن هو الفقير إلى ربه يوسف

وأشـاع  ..تقرن تاريخ مولده بمجـيء الوبـاء العظـيم الـذي مـات فيـه أبـوه

وإال فأين كان وقـت  ..عساكر العثمانية بين العامة أنه غريب عن بر مصر

، عثمــان بــنا عنــدما ثــارت فتنــة ..؟لــق طومانبــاي علــى بــاب زويلــةأن عُ 

يغلقـون أبـواهبم يف وجاءت الرسل من الشام بمـا جـرى لـم يعـد الرجـال 

ــد ، حــارة درب الرصــاص ــا بع ــق بوابته ــد يغل ــم يع ــن ســالم ل ــا أن اب كم

، ويف هذه الليلة التـي جـاء فيهـا رجـل نفـذ بجلـده مـن الشـرقية ..المغيب

وبـدا أن ظهـره الهـرم قـد زاد ، وراح يحكي ما جرى اقرتب منه ابن سالم

يحــون ورجالــه يط ..بلبــيس بــن عثمــان يعطــي األمــان ويــدخلا  انحنــاء  

ــا ــة ..بالســيف يف أهله ــم العثماني ــنهم فخطفه ــاء م ــا األحي ــاعوهم ، أم وب

وا  لـم   سمعه الرجال يقـول، واستعاذ ابن سالم بربه ..بأبخس األثمان

 ..يجر هذا لمصر من قديم الزمان إال زمن البختنصر البابلي

  فصل فيما كان يفعله ويقوله

ساءل التجـار والنـاس وت ..افرتش ابن سالم الطريق الكبير يف السوق

انـزل يـا  ..زعـق ابـن سـالم زعقـة عظيمـة ..والعيال عما ينويه ابـن سـالم

يا زيني ألم تكـن أنـت الرجـل المقـرب  ..زيني من فوق سرجك وكلمني

ما الذي فعلته وقمـت بـه حتـى  ..؟!عند السلطان الشهيد قنصوة الغوري
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الخنكـار  ألـم تـدع أنـت علـى؟! نراك اليوم الحبيب المقرب البن عثمـان

 ..؟!قبل خروج الغوري إلى الشام

  ذكر أخباره األخيرة وكيف انتهى أمره

ي الزهـد عينادون بأن الكاذب اللئيم مـد ..طاف المشاعلية ثالثة أيام

، ســه بــالطرب عنــد بــاب زويلــة ظهــر يــوم الجمعــةأوالعبــادة ســوف تــدق ر

، مصـطبةطلع ابن سالم فوق ال ..ولمدة أيام ثالثة عال النواح من البيوت

إنه التفت إلـى   وقيل ..اقرءوا الفاتحة  صاح فجأة ..رأسه محلوق تماما

بينما رفـع المشـاعلي ، وجلس القرفصاء، اعمل شغلك  المشاعلي وقال

وظل جسده معلقا فـوق بـاب  ..الطرب الثقيل وأهوى به فوق عظام الرأس

 .(1)«زويلة ثالثة أيام

ي عمومـا علـى عمليـة إنـه ينطـو  إن عمل المبدع الذي يمكن القـول

يبـدو ، التفات من الواقع بقوانينه إلى الفن يأخذنا هاهنا إلى حالة تساهلية

أن الراوي يرمي إليها ويسعى بعمله إلى تقديم جواب هو بمنزلـة مقارنـة 

حاصل يف حاضر معـيش مـن قبـل الكاتـب وال هو تبين نقاط االلتقاء بما 

اقع الجماعة وما هو مسكون تزال له تبعات سلبية تلقي بظالل لها على و

  ا فتتجلى يف حدث ذي طابقينتتطور فن   67فأزمة يونيو ؛ يف زمن فائت

                                                           

كشف اللثام عن أخبار ابن »، قصة «أوراق شاب عاش منذ ألف عام»جمال الغيطاين، (  1)

 . 78، 76، 73، 72، 71، ص«سالم
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، ظهر فيه بدرجة كبيرة هبيئة صريحة قريبة مما هو واقعـي  األول -

ـــا  ـــل يف القصـــكم ـــوال البط ـــال يف تج ـــو الح ـــة يف  تينه ـــى والثاني األول

 .المجموعة

، إليــه متعلقــات يمــنح هــذا الــواقعي امتــدادات ويضــيف  الثــاين -

كما هـو الشـأن بالنسـبة إلـى قصـة آمـر ؛ عندما أسبغ عليه مما هو تاريخي

وقصــة ابــن ســالم التــي تضــعنا يف ، الســجن ومــا يــأوي إليهــا مــن دالالت

فـدخول ؛ أفضى إليها مصير الجماعة المصـرية يف الماضـي نتيجة   موضع  

هـذه ، ابني عثمان يشكل لحظة أزمة ولحظـة هنايـة لدولـة اسـتمرت قرون ـ

وتـأيت ، اللحظة لها بـالطبع عوامـل دفعـت إليهـا وسـاعدت علـى وقوعهـا

إن اسـتعارة الفـن للتـاريخ ومـا ؛ ى بعضهقصة ابن سالم لتسلط الضوء عل

يصاحبها من استعارة زمن مضى للتعبير عن حاضـر قـائم بآثـاره الناجمـة 

  عناصرها أربعة، عنه يشكل عالمة فنية تنوب عن حكاية واقعية حقيقية

 .ذات المؤلف )نموذجها الغيطاين(  بطل -

عقـد السـتينيات مـن القـرن العشـرين ومـا جـرى يف نصـفه   زمان -

 .الثاين

 .البيئة المصرية  مكان -

 .هزيمة يونيو وبعض العوامل التي أدت إليها  حدث -

إن منطوق الراوي يف قصة ابـن سـالم يفـتح الحـدث يف طبقتـه الثانيـة 

الـذي يعـد ، موسـى بـن زينـي بركـاتفحديثه عـن ال؛ على سياق فني آخر



 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 
 
118 

 

نموذجا للشخصية المتحولة النفعية التي تتحرك يف خدمة مصـالح فرديـة 

ضيقة بعيدا عن أي وازع أخالقي يحيل إلى شاطن أدبي آخر هـو شـاطن 

 .(1)«الزيني بركات» وفيه يستقر القارال أمام رواية الغيطاين، الرواية

ــ ا ا علــى مســتوى الفكــرة والزإن المحــدد واقع  مــان والمكــان يبــدو إذ 

على مستوى الفن على موعـد مـع توسـعة لـه تعكـس هـذه الفضـيلة التـي 

ــا ــر عموم ــذا األخي ــا ه ــى هب ــاول؛ يحظ ــق يف التن ــي فضــيلة العم ؛ أال وه

فاإلحالة داخل النص بشقيها القبلي والبعدي التي تضفي على الخطـاب 

ابـن ثـم ، القصصي تماسكه وتبدأ من شخصية الشـاب يف القصـة األولـى

ثـم ابـن سـالم ، إياس يف القصة الثانية وتمر بآمر السجن يف القصة الرابعة

تتجاوز حدود هذا العالم واصلة إلى عالم فنـي مجـاور مـن ، يف الخامسة

ويعــد هــو اآلخــر معموال/مفعــوال لفاعــل واحــد ، صــنع المؤلــف نفســه

ت يتجلى يف عالقة الغيطاين بلحظته المأزومة يف ستينيا، أسهم يف صناعته

وألجـل  ،«بدائع الزهور يف وقـائع الـدهور» القرن الماضي ويف إفادته من

إن البنيـة االسـتعارية العاكسـة لهـذه الحـال الواقعيـة   ذلك يمكـن القـول

ا تتجاوز هي األخرى حـدود هـذا العـالم القصصـي لتشـمل عالمـا سـردي  

 .ثانيا من إنتاجه

 

                                                           

 . 1994، دار الشروق، القاهرة، 8جمال الغيطاين، الزيني بركات، ط(  1)
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 لكنص ولكخا ج وتة   لكخطاب لالسبعا ي - 

يحـاول عـرب ، ذي يحـاول إدراك مـا يف العـالم علـى طريقتـهإن الفن ال

ويف ظــل الثنائيــة األثيــرة ، اآلليــة التــي ينتقيهــا لرصــده تقــديم حكــم عليــه

تبعـا للصـيغة ، )الذات والعالم( يتخذ هذا الحكم يف تجليه مظاهر عديدة

 .ة يف ظهورهمالمستخد

ن القـارال قد يظـ ،«أيام الرعب» يف القصة الثالثة يف مجموعة الغيطاين

للوهلة األولى قبل االلتحام بالتفاصيل أن هذا المركب اإلضايف للعنـوان 

فقد يكون إشارة إلـى هـذه النكسـة ؛ امتداد لسابق أو مرتبط دالليا بالحق

لكـن بالمتابعـة يـأيت هـذا ، التي اصُطلح على تسميتها بحرب األيام الستة

داخــل الســياق  الرتكيــب اإلضــايف عاكســا لحالــة واقعيــة تشــغل مكانــا يف

وظـاهرة األخـذ بالثـأر ، متمثال يف مجتمع الصـعيد، االجتماعي المصري

إن المؤلف ذا المنشأ الصعيدي يتناول عرب الراوي يف هذه ؛ وما يحيط هبا

عمـل هـذا ، القصة تجربـة يقـف الغيطـاين علـى مسـافة منهـا قربـا أو بعـدا

تقـديم حـدث الراوي فيها وفق ما يطلق عليه )الصدق الفني( يقـوم علـى 

لـذا تضـيق الفجـوة ؛ وقابـل للتصـديق ومـن ثـم االقتنـاع بـه، قابل للوقوع

كثيرا بين المشبه المذكور )البناء القصصي( والمشـبه بـه المحـذوف )مـا 

السـتعارة لوهـو مـا يجعـل ؛ يف العالم ويشغل موضـوعا لمعالجـة الفنيـة(

موجـود  بوصفها عملية يقوم الفن بتوظيفها يف تدشين نظراتـه إلـى مـا هـو
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خارجه درجات تعلو أو هتبط تقرتب أو تبتعد مـن هـذا الخـارج المحـيط 

  به

  أيام الرعب»

 .محروس فياض سالمة  االسم بالكامل

 .م9/5/1945  تاريخ الميالد

 مسلم  الديانة

 رسام يف المؤسسة العامة  الوظيفة

 ..الجمالية  محل اإلقامة

 .8166  رقم البطاقة

 .18/11/68تجددت هذه البطاقة يف 

 ولدنا الغالي محروس فياض/. »..

بعــد الســؤال عــن صــحتكم ، الســالم علــيكم ورحمــة ا  وبركاتــه

فمـا كنـا نحـب ، أمـا بعـد، ال ينقصـنا سـوى رهيـاكم، نعرفكم بأننا طيبـون

ــا ، إزعــاجكم ــى أرواحن ــا نخــاف عل ــك كم ــدنا ونخــاف علي ــك ول ولكن

جمـع عليـه و، فنعرفك يا محروس أن عويضة طلـع مـن السـجن، بالتمام

وعلمنا اهنم سـهروا مـع ، مهران واد مخلوف وبالمثل الدقل ولد الحويج

وقال عويضـه انـه مـادام أبـوك مـات ميتـة ربنـا يرحمـه ا  ، بعض كام يوم

ايـوه منـك انـت يـا ، يبقـى الزم ياخـد تـاره منـك انـت، ويرحمنا أجمعـين
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وحلف على مصحف انه البد يدور عليـك ولـو كنـت يف آخـر ، محروس

وحلـف مـا يحلـق وال يعـدل ، وقام طلق دقنه وقلب شـال عمامتـه، ياالدن

 «. ...الشال إال بعد ما يشرب من دمك

مــن نافــذة الحلزونــة الخلفيــة المتســخة رأى أبــاه يقــف فــوق الجســر 

أنا طلعت من صغري يا محـروس يـا ولـدي ؟ طالبك ليه يا بوي ..وحيدا

أبـوي قتـل ، يضـةطلوب لعيلة عومولقيت الناس بتشاور علي وتقول إين 

 ..قبل ما اتولد وقبل ما هو ييجـي علـى وش الـدنيا، خاله من أربعين سنة

قال لي وانا حعمـل لـك إيـه دي شـريعة ، حتى الشيخ صالح لما رحت له

أنـا قلـت يف ، عويضـة لغايـة دلـوقتي مـا هـوبش ناحيتـك ..البلد يا فيـاض

هنـا  أنـا، عقلي يـا بنـي أبعتـك سـوهاج تـتعلم هنـاك وبعـدين تـروح مصـر

 .(1)« ..لكن ذنبك انت إيه، عارف ديتها

ــذي ينســجم والمســتوى  إن منطــوق الجــد واألب يف هــذه القصــة ال

يستدعي بـالتوازي معـه  الثقايف والبيئة االجتماعية لمثل هذه الشخصيات

المقتـبس مـن عـودة ابـن إيـاس » اللغة الغالبة على السرد يف القصة الثانيـة

« هـل الـورى لـبعض ممـا جـرى يف المقشـرةهداية أ» والرابعة« إلى زماننا

 يظهـر القصـص هـذه ففي ؛«سالم ابن أخبار عن اللثام كشف» والخامسة

 وإلـى الماضـي إلـى يحيـل لغـوي بـأداء الـراوي التحام - كبير حد إلى -

                                                           

، 35، ص«أيام الرعب»، قصة «أوراق شاب عاش منذ ألف عام»، جمال الغيطاين(  1)

37 ،40 ،41 . 
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 اللغــوي األداء وطبيعــة المــؤر  إيــاس ابــن فيهــا يعــيش كــان التــي البيئــة

لغيطـاين ومـن ا إلـى منـه انتقـل قـد األداء هـذا أثـر أن يبـدو، حينهـا السائد

األخيـــر إلـــى الـــراوي وممارســـته اللغويـــة الغالبـــة علـــى جـــل قصـــص 

 .المجموعة
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 خباإل -

ا نحن بصدد نمـط اسـتعاري يمكـن أن ُيسـمى    االسنبعا ة لكافظ نيإذ 

وينقسم هذا الـنمط ، التي تقيم ربطا بين النص الفني وما هو كائن خارجه

  إلى قسمين« أوراق شاب عاش منذ ألف عام» يف

يشير إلى لغة عصر ابن إياس التي يبدو أهنا تركت صـدى   األول -

، ظهر بداية من خالل عناوين بعض قصص المجموعة، لها يف عالم الفن

 والرابعــة ،«المقتــبس مــن عــودة ابــن إيــاس إلــى زماننــا» كالقصــة الثانيــة

كشـف » والخامسـة ،«هداية أهل الـورى لـبعض ممـا جـرى يف المقشـرة»

 .ثم انتقل إلى لغة الراوي يف داخلها ،«عن أخبار ابن سالماللثام 

يتعلق باللهجـة المصـرية وظهورهـا علـى لسـان عـدد مـن   الثاين -

 «.أيام الرعب» ةلثكما هو الحال يف القصة الثا، الشخصيات

يشـجع ، نـوعين مـن االسـتعارة -ا أيض   -هذه الرهية التحليلية  تعالج

قعيـة مــع المعـيش )ســتينيات القــرن علـى ظهورهمــا تجربـة الغيطــاين الوا

الماضي وما جرى فيها( والمقروء )عالقتـه بالتـاريخ علـى وجـه العمـوم 

  بمراحله المتعاقبة وبابن إياس يف بدائع الزهور على وجه الخصوص(

من خـالل ، لالسبعا ة لكةقام ييمكن أن يطلق عليه   النوع األول -

لسـجن بالنسـبة إلـى وتجربـة ا 67تحول الحدث الـواقعي )تجربـة يونيـو 

ففـي إطـار معالجـة الحـدث ؛ الغيطاين( من سياق الواقع إلى سـياق الفـن

عرب ثنائية السبب والنتيجـة تـم تنـاول هـذا الـواقعي يف ثـوب متخيـل عـرب 
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فالحدث بوصفه نتيجـة يـأيت فنـا يف القصـة األولـى ؛ أنساق قصصية أربعة

لشـاب والنسـخة والثانية )وقائع المعركة وتداخلها مع تجربتي كـل مـن ا

أما السبب فقد قام الفن بمعالجتـه ، المتخيلة من ابن إياس على الرتتيب(

مـن خــالل قصـة آمــر الســجن يف الرابعـة وابــن سـالم يف القصــة الخامســة 

أال ؛ وإشارات الراوي فيها إلى موجود يف حياة الجماعة اإلنسانية عموما

يــة محضــة وهــي الشخصــية المتحولــة التــي تتحــرك يف ســبيل غايــات فرد

، كما هو الحال بالنسبة للزينـي بركـات، بغض النظر عن أية قيمة أخالقية

فني بـين هـذه المجموعـة وروايـة بعنـوان يحمـل اسـم  ربط التي تعد أداة

ا تنبني علـى ؛ هذه الشخصية للكاتب نفسه إن فكرة االستعارة المقامية إذ 

يف ثوب مغـاير  تجربة المبدع يف محيطه وما تفرزه من نتائج يعاد تشكيلها

ــه حضــورا أكــ ــيح ل ــين الحقيقــي والمتخيــل، ربيت ويف . مزدوجــا يجمــع ب

االستعارة المقامية ينكشف على مستوى السرد جانب من السيرة الذاتيـة 

وتفي بذلك شخصية آمر السجن التـي ، (1)للمبدع نفسه يف فرتة من حياته

 .تخاطب الفردي والجمعي معا يف سياق الواقع خارج النص

                                                           

إن اإلشارة إلى السيرة الخاصة بالكاتب بالنظر إلى هذه المجموعة يدفع إليها عالمان (  1)

والثـاين « هداية أهل الـورى لـبعض ممـا جـرى يف المقشـرة»قصصيان داخلها، األول  

ر وفيها يبدو هذا االقرتاب الشديد بين مـا يف الواقـع وتناولها لمسألة الثأ« أيام الرعب»

وما هو معتمد على الخيال؛ فبطل القصـة محـروس فيـاض يف والدتـه ومقامـه وعملـه 

ــع. والحــديث عــن ســيرة  ــاة الغيطــاين نفســه يف الواق ــر مــن حي ــب كبي ــى جان ــل إل يحي

= 
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يف هـذه ؛ أو لالسبعا ة  لخل لكفم، لالسبعا ة لكنص ي  الثاين النوع -

شخصــية ابــن إيــاس ، عنصــران يســهمان يف تماســك أجزائهــا المجموعــة

( 67والحدث الذي يتكـون مـن شـقين جمعـي )تجربـة يونيـو ، المتخيلة

إن هــذا الحضــور البــن ؛ وفــردي )تجربــة الســجن بالنســبة إلــى الكاتــب(

لمصنوع خيالي آخر يمت له بصلة ويمثل إياس كان بمنزلة رحم حاضن 

مـرد ذلـك ، كشخصية آمر السجن وشخصية ابن سالم، امتدادا جماليا له

 .وحدة الزمن المرجعي )العهد المملوكي( الذي يحيل إليه

  إن هناك فعال للخروج مالزما البن إياس يتخذ لنفسه وجوها عدة

                                                           
= 

ه الصـياغة الشخصية عموما والصياغة األدبية لها يقود إلى مسألة اإلجراء المتصل هبذ

وشحنة الخيال المتصلة هبـذه الصـياغة التـي قـد تزيـد وقـد تـنقص، فتقـرتب حينـا مـن 

 درجة التطابق مع ما يف الواقع وتبتعد حينا آخر عنه. 

 . 82، 81، ص1996انظر  إحسان عباس، فن السيرة، طبعة دار صادر، بيروت،  -

بـذلك أمثلـة عليهـا  يف هذا السياق يتحدث صاحب فن السيرة عن هذه القضـية ضـاربا

إننـا ال نعـرف المـازين مـن )إبـراهيم الكاتـب( وال توفيـق الحكـيم مـن )عـودة »بقوله  

الروح( وال العقاد من )سارة(، ذلك ألن هؤالء حاولوا أن ينسجوا جانبا من تراجمهم 

الذاتية نسيجا قصصـيا.. فكـم أجـرى هـؤالء تغييـرا يف الواقـع حتـى تنسـجم قصصـهم 

وكم أضافوا إليها من خيالهم؟ وليس من ريب يف أن سارة أو عودة  وتتالءم أجزاهها؟

الــروح أو عصــفور مــن الشــرق أو إبــراهيم الكاتــب تتضــمن نــواة مــن حيــاة أصــحاهبا، 

 وبعض األحداث التي وقعت لهم ومعالم من شخصياهتم وذواهتم. 
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 .خروج من سياق الحقيقة إلى سياق الخيال  األول -

خـروج مـن إطـاره الزمـاين إلـى إطـار ، مرتتب علـى األول  ينالثا -

 .زماين مغاير

ــث - ــي  الثال ــن حضــوره الفن ــة ع ــة الناجم ــذه ؛ اإلحال فاتصــال ه

الشخصية بحقبة زمنية تاريخية محددة قد أتـاح للصـيغة المتخيلـة لهـا يف 

سرد الغيطاين أن تدخل يف عالقـة إحالـة بعديـة تربطهـا بمصـنوعات فنيـة 

فكأهنما بذلك بمنزلة ، آمر السجن وشخصية ابن سالم كشخصية، أخرى

لــذا يمكــن النظــر إليهــا بوصــفها شخصــية إطــارا ؛ مشــتقين دراميــين لهــا

لـه توابـع تمـت لـه  الـذي )شخصية رئيسة( تـؤدي دور المتبـوع الجمـالي

ويتجاوز حـدود هـذا النـوع مـن االسـتعارة )االسـتعارة النصـية أو . بصلة

عندما نجد أن قصة ابن ، عالم فني إلى غيره االستعارة داخل الفن( سياق

آخـر هـو الزينـي  حكائي ـاسالم هـي مفتـاح سـردي يلـج بـه القـارال عالمـا 

إن هنـاك متواليـة اسـتعارية ذات حلقـات   ومن ثم يمكـن القـول؛ بركات

. ثـم الزينـي بركـات، ثم ابن سالم، متعاقبة تبدأ بابن إياس ثم آمر السجن

« الزينــي بركــات»و« عــاش منــذ ألــف عــامأوراق شــاب »  وكــال العملــين

ُينظر إليه بوصفه مفعوال جماليا لفاعل أنتجته التجربة الواقعية ذاهتـا التـي 

 .أحاطت بحياة الغيطاين يف ستينيات القرن المنصرم

ويتمدد هذا النوع من االستعارة بفضل الطابع التكراري للحدث ذي 

بآثاره حكرا على ذات ( الذي لم يكن 67الصبغة المرجعية )نكسة يونيو 
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؛ بالطريقة التـي يراهـا كل  ، أو شريحة بعينها من المهمومين بقضية التعبير

 يرصـده المجيـد عبـد إبراهيم - الحصر ال المثال سبيل على -فها هو ذا 

وأمـل دنقـل يف ديوانـه  ،(1)«والسـتين السـابع الصيف يف» الروائي عمله يف

 .(2)«البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» الشعري

، والنصـي داخـل الفـن، المقـامي  وجهيـهبإن مسار البناء االستعاري 

المختلفة بمنزلة مشتق ذي صـيغ عـدة لواقـع قـد  بأشكالهيجعل من الفن 

أوراق شاب عاش » وبالنظر إلى الغيطاين يف، خرج منه وتشكل من وحيه

نجـد أن هنــاك مفـردات ثالثـة تحكــم « الزينــي بركـات»و« منـذ ألـف عـام

والمنـتج الفنـي ، والواقع الذي مـر عليـه، التاريخ الذي قرأ  فيهماتجربته 

 .الذي خطه القلم

ومة ثالثية العناصر التي يرتكب منها خطاب االسـتعارة ظإن هذه المن

ليصـافح هـذه المفـردات  - سـبق مـا علـى بنـاء -تدفع إلـى اتسـاعه أفقيـا 

ــة ــه مقومــات تماســكه، الثالث ــا يتولــد سؤال/قضــية، ويحمــل مع  ومنه

هــل يعــد الفــن الــذي أنجزتــه يــد اإلنســان قــديما وحــديثا   تخاطــب عامــا

                                                           

ة العامة ، الهيئة المصري2، ط«والستينيف الصيف السابع »إبراهيم عبد المجيد، (  1)

 . 1989للكتاب، القاهرة، 

، مكتبة 3أمل دنقل، األعمال الكاملة، ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، ط(  2)

 . 190إلى ص 105، من ص1987، 1407مدبولي، القاهرة، 
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ــاريخ الراصــد  هبطرائقــ ــا للت ــة المتنوعــة اســتعارة أو مردافــا خيالي التعبيري

 ؟والمسجل لوقائع حياة األسرة اإلنسانية على هذه األرض
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وي وعالقته بالنص االختيار النح
 في شعر عبدالسالم هاشم حافظ

 

 فايز صبحي عبدالسالم تركي. د

 

  أسنننباح لكنحنننو ، إل1969مولك ننن  ، منننم مصننن

،  ا ني ل  لب -ولكص ف  قينم لكا ني لكع   ني

 .جامعي لكةاك ف صل

 مننم ،   بننو ل    لكنحننو ولكصنن ف ولكعنن وض

إل 2003 اإل ،  جامعي لكقاه ة،  ا ي  ل  لكعاوإل

 .  ف لألوكت()م تبي لكش
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 ملخص
ا إنَّه مَّ

ن   يتكونُ  النَّصَّ  أنَّ  فيه َشكَّ  ال م 
ه مُ ، الخيوط   منَ  مجموعة   م   ُتس 

وُ  بينها ومن، بنائه يف نُهُ  بما، النَّح  ُل  وما، إسناد   من يتضمَّ ؛ اإلسناد هذا ُيكم 

وي   التَّركيب   يف الكلمة   الختيار   كان َثمَّ  ومن  ظ ل   يف يُتهاأهم بالنَّص   النَّح 

ةَ  أنَّ  أي؛ ُيراد معن ى من ذلك يتبع وما، اإلبداعيَّة   العملية    بين عالقة   َثمَّ

 .النَّف س   يف والمعاين ُمعيَّنة   بطريقة   النَّص   يف ترتيبها أو الكلمات   َنظ م  

وي   بالتَّناول   النهوض   سبيَل  أنَّ  إلى ُأشيرُ  هنا يف  النَّح  ر   يف يكمنُ  والصَّ

وء   ليط  تس رفية   الُمرَتَكزات   على الضَّ وية   الصَّ  اختيار   ومغزى والنَّح 

رفية   والب نَى النَّحوية   الوظائف   ها وبيان   الصَّ  ناحية   م ن النصوص   يف َدور 

 ما دائرة   من   بالخروج  ؛ فيها العقل   إعمال   ومدى الُمرتكزات   هذه ُكن ه  

ناه م   إطارَ  ل يَتَخطَّى؛ هوتجديدُ  تفعيُله يمكنُ  ما إلى تجاوز    الَفه 
 
 إلى الجزئي

ية   الُمَعاَلجة   آفاق   ا أكان سواء  ، للنَّص   الُكل  ا َأم   نثر  ر  ع 
 مراعاة   مع، هذا. ش 

ج   المرتكزات   هذه عالقة   عري   بالنَّس  عري   النَّص   يف الش   ومدى، الش 

ن  ؛ معه تعاُنقها
ل   م  ة   الوزن   استقامة   َأج  حَّ

 ُكال   أنَّ  اعتبار   على، قافيةال وص 

  المعنى من جزء   منهما
 
ي  .النَّص 

 السالم لعبد ،«ذهبيَّة   أنوار  » ديوان ه يف البحُث  هذا يأيت اإلطار هذا يف

وَ  أنَّ  بيانَ  ورائه من ُمبتغي ا، حافق هاشم  منه الهدُف  ليس النَّص   يف النَّح 

ا كوَنه واب   للخطأ معيار  َطلُح يُ  فيما فقط والصَّ ، التَّقعيدي   بالنَّحو عليه ص 
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ب   به، حياة   عنصرُ  هو بل
 اختيار   خالل من اإلبداعية   العملية   يف الحياةُ  تد 

اعر   دات   من البحُث  اتَّخَذه فيما نجدُ  ما نحو على، الشَّ  وهي -له ُمحد 

فةُ  ت يارُ » العنوان فكان -واإلضافةُ  والعطُف  الص  ي   االخ  و   تُهُ وَعاَلق النَّح 

ر يف بالنَّص   ع 
الم عبد ش  ا ،«حافق هاشم السَّ   المنهَج  ُمتَّب ع 

َّ
 المتَّخذَ  الوصفي

مة   على تقسيُمه كان َثمَّ  ومن  ؛ له أداة   التَّحليل   من ، مباحَث  وثالثة   ُمقد 

ن   وهي، البحث ُمقتضيات حَسَب  داخليَّة   مطالَب  َتَتضمَّ

ُل  لكَةب حُ   فةُ   لألوا الم عبد لدى النَّص   يف يارهااخت ودورُ  الص   السَّ

 .هاشم

الم عبد لدى النَّص   يف اختياره ودورُ  الَعط ُف : لكثااين لكَةب حُ    السَّ

 .هاشم

الم عبد لدى النَّص   يف اختيارها ودورُ  اإل ضافةُ : لكثااك  لكَةب حُ    السَّ

 .هاشم

نت، بخاتمة   المباحُث  هذه ُأتب عت   وقد، هذا ث   تائج  ن َأَهمَّ  تضمَّ ، الَبح 

 منها القديمة  ، ومراجع ه البحث   بمصادر   بقائمة   خاتمةُ ال ُأتب عت ُثمَّ 

 .والحديثة  
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 تةه  ر 

َمائ ه    على َجزيل  َنع 
ُد ل لَّه  ـَرف  ُرُسـ، الَحم  ـالم علـى َأش  الُة والسَّ ل ه  َوالصَّ

ُظـوا القـرآنَ ، وَأن ب يائ ه   ـحاب ه الـذين َحف   وأص 
َن وحـاَفظُ ، وعلى آله  وا عليـه مـ 

يف   يل  والتَّحر  ا، التَّب د  الم  دُ ، ُيهتَدى هبديهم، فكاُنوا َأع  ا َبع   ،أمَّ

ــن  مجموعــة  مــَن الخيــوط  
ــا ال َشــكَّ فيــه أنَّ الــنَّصَّ يتكــوُن م  مَّ

، فإنَّــه م 

ه ُم يف بنائه وُ ، ُتس  ـُل هـذا ، بمـا يحمُلـُه مـن إسـناد  ، ومن بينها النَّح  ومـا ُيكم 

ــن؛ اإلســنادَ  ــالنَّص   وم ــوي  ب ــب  النَّح  ــة  يف التَّركي ــار  الكلم ــان الختي ــمَّ ك َث

 اإلبداعيَّة  
ى ُمـراد، أهميُتها يف ظ ل  العملية  أي أنَّ ؛ وما يتبـع ذلـك مـن معنـ 

 ُمعيَّنـة  والمعـاين 
َة عالقة  بين َنظ م  الكلمات  أو ترتيبها يف الـنَّص  بطريقـة  َثمَّ

الفــرُق بــين »  ا قالــه عبــد القــاهر الجرجــاينوهنــا يحضــُرن ي مــ، يف الــنَّف س  

م  منظومـة  »و« حروف  منظومة  »  قولنا
ـَم الحـروف  هـو  ؛«كل  وذلـك أنَّ َنظ 

ى عـن معنـى، تواليها يف الن ط ق  فقط اظم لهـا ، وليس َنظ ُمها بُمقتض  وال النَـّ

ه  لها ما ت ى يف َنظ م  ا مَن العقل  اقتَضى أن  يتحرَّ م  اهبمقتف  يف ذلك َرس  ، حرَّ

َع الل غة  كان قد قال َلَمـا كـان يف ذلـك ، مكان َضَرَب « َرَبَض »  فلو أنَّ واض 

 .ما يؤد ي إلى فساد  

ا َنظ ُم الَكل م   ها آثـاَر ؛ فليس األمُر فيه كذلك، وأمَّ ألنَّك تقتضي يف َنظ م 

ا َنظ م  ي، وُترت بها على حَسب ترتيب  المعاين يف النَّفس  ، المعاين عتـربُ فهو إذ 
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ولـيَس هـو الـنَّظ َم الـذي معنـاه َضـم  ، فيه حاُل المنظـوم  بعضـه مـع بعـض  

يء كيف جاء واتَّفق يء  إلى الشَّ  .(1)«الشَّ

و  يف عملية  اإلبداع   ُد َعَدَم إغفال  النَّح  وأنَّ تتـابَع ، وهو األمُر الذي يؤك 

و  ال يؤد ي إلى شيء    النَّح 
ـده عبـد القـاهر وهو مـا ، األلفاظ  دون ُمراعاة  أكَّ

ا يف قول ه ـا »  أيض  ُع بعَضـها بعض  وإنك إن  عَمدت إلـى ألفـاظ  فجعلـَت ُتت بـ 

ـو   َ النَّح 
ى فيهـا معـان ي لـم تكـن  صـنعَت شـيئ ا ُتـدَعى بـه ، من  غيـر أن  تتـوخَّ

ا ف   .(2)«مؤل 

يف  يكمـُن يف ـر  ـوي  والصَّ  النَّح 
 هنا ُأشيُر إلى أنَّ سبيَل النهوض  بالتَّناول 

ــار   ــزى اختي ــة  ومغ وي  والنَّح 
ــرفية   الصَّ

ــزات  ــى الُمرَتَك ــوء  عل  الضَّ
ــليط  تس

ن ناحيـة   هـا يف النصـوص  مـ  ـرفية  وبيـان  َدور   والب نَى الصَّ
الوظائف  النَّحوية 

 ناكخ وِج منم   لئن ِة منا ؛ ُكن ه  هذه الُمرتكـزات  ومـدى إعمـال  العقـل  فيهـا

نا  إكت ما يةلُم تفع ُاب وتج ِم لكجزئيِّ إكت ؛  يُ  تجاو   كِ َبَخطات إطاَ  لكَفه 

ا، آفاِق لكُةَعاَكجِي لكُلاِّ ِي كاناصِّ  ر  ـع 
ا َأم  ش  مـع مراعـاة  ، هـذا. سواء  أكـان نثـر 

ــعري   ــنَّص  الش  ــعري  يف ال ــج  الش   بالنَّس 
ــذه المرتكــزات  ــة  ه ــدى ، عالق وم

                                                           

 محمــد محمــود عليــه وعلــق النحــوي، قــرأه الجرجــاين القــاهر اإلعجــاز، عبــد (  دالئــل1)

ب َعةُ  المدين اهرة، ودارالمدين، الق شاكر، مطبعة  هــ1413الثالثة،  بجدة، السعودية، الطَّ

 . 49 م، صـ1992-

اب ق2)  . 371 - 370 صـ (  السَّ
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ة  ؛ تعاُنقها معه حَّ
ل  استقامة  الوزن  وص  ن  َأج 

علـى اعتبـار  أنَّ ُكـال  ،  القافيةم 

 
 
ي منهما جزء  من المعنى النَّص 

(1). 

اعر عبد السالم هاشـم ، هذا وقد لفَت انتباهي ما ورد بدراسة  عن الشَّ

راسُة ، م 1928 -هـ  1347حافق المولود بالمدينة المنورة عام  تلك الد 

ــرى  ُأم  الُق
ــة  ــوان، بجامع ــد الســالم هاشــم حــ» بعن ــعر عب ــة  ، افقش  دراس

ه  ، فتصفحُتها ،«وتحليل ـعر  ـَة سـمات  أسـلوبية  بش  ، فإذا هبا تشيُر إلى أنَّ َثمَّ

فات  واإلضافات  والمعطوفات   ُد الص  فَة لديه ، منها تعد  ُمشيرة  إلى أنَّ الص 

 
 
ـــي ـــن  غيـــر  مـــدلول  نفس 

ـــب ُح حينئـــذ  ال قيمـــَة لهـــا، قـــد تـــأيت م  وأنَّ ، فُتص 

ـَمة   هالمعطوفات  س  ر  ـع 
ـَعفَ ، واضـحة  يف ش  ن   توَكث َرُتهـا عنـده أض 

ا مـ  كثيـر 

ه عر  ا يف إتمـام البيـت  ؛ ش  ـة قـوايف ُمعَتَسـفة  ، ألنَّه يعتمُد عليهـا كثيـر  ، وأنَّ َثمَّ

                                                           

عر (  ُين َظر  النَّحو1) فصـول،  ناصـف، مجلـة ، د. مصـطفى«اإلعجـاز دالئل يف قراءة» والش 

حماسـة،  مـدالعربـي، د. مح الشعر يف ، والجملة36 م، صـ1981الثَّالث، أبريل العدد

 لـألدب الل غـوي   ، والتَّركيب5 م، صـ 1990األولى،  الخانجي، القاهرة، الطبعة مكتبة

للنشر، الرياض،  المريخ البديع، دار عبد ، د. لطفي«ستطيقاواإل اللغة فلسفة يف بحث»

 بائيـة يف القافيـة مـع النحـوي البنـاء ، وتعاُنق176 م، صـ 1989- هـ 1409السعودية، 

االجتماعية،  والعلوم اآلداب تركي، حولية صبحي النص، د. فايز يف وداللته الرمة ذي

 . 98-13 م، صـ2014-هـ1436والثالثون، الكويت،  الخامسة الحولية
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 ومـن َثـمَّ كانـت هـذه ُمشـكلةَ ؛ (1)تجيُء إلتمام البيت  وإقامـة  الـوزن  فقـط

 .بحثي هذا

، مالحظــات  علــى الَمَحــك  وهــو مــا أدَّى بــي إلــى أن  وضــعُت هــذه ال

 أنَّ األمَر يحتاُج إلى كبير  إ يَضـاح   ،«أنوار  ذهبيَّة  » السيََّما يف ديوان ه
َ
فباَن ل ي

ويـة    النَّح 
ُر من هذه الوظـائف  اع  ل  دقيق  ت جاه ما اختاَره الشَّ ؛ وإفَصاح  وتأم 

ن  ُمن طلق  الَقول  بأنَّه
ه  » م  ـف  َر بَوص  ـع  ا ُلَغوي ـاإذا تناولنا الش  ـَو يف ، فنـ  فـإنَّ النَّح 

هــذه الحالــة  يعــد  أحــَد األبنيــة  األساســية  التــي ينبغــي االعتمــاُد عليهــا يف 

 هـي التـي ؛ هتفسير  
 
ويَة يف الـنَّص  علـى مسـتواه األفقـي  النَّح 

ألنَّ العالقات 

مزيةَ   هـي التـي ، تخُلُق أبنيَتُه التصويريَة والرَّ
 
أسـي ـُد وعلى مستواه الرَّ ُتوج 

ك ُم تماسَكه وات ساَقهُ ، توازَيُه وأنماَط التَّكرار  فيه ـُس ، وُتح  ـُه ُيؤس  وهـذا كل 

الليـةَ  ـو  حركـُة إبـداع  ، (2)«ب ن يَة الـنَّص  الدَّ وأنَّ حركـَة النَّح 
َن ، (3) وأنَّ ُكـال  مـ 

 
 
ي  جزء  من إنتاج المعنى النَّص 

 .الوزن والقافية 

                                                           

عر1) الم عبد (  ينظر  ش  يمـي،  علـي مهـدي وتحليـل، رحمـة حـافق، دراسـة هاشـم السَّ الر 

، 306 م، صـ 1993- هـ 1413ُقرى، ال ُأم   العربية، جامعة اللغة ماجستير، كلية رسالة

  بالمدلول القول أنَّ  إلى اإلشارة ، وتجدر311
 
ي  الباحثـة، ولعلَّهـا هـذه تعبير   من النَّفس 

فةَ  أنَّ  تقصد اعر   لدى الص  ا، ال تأيت قد الشَّ  يقصده.  لمعن ى حشو 

ــل»المــوازي  (  اإلبــداع2)   التحلي
 
ــعر النصــي  ، داراللطيــف عبــد حماســة ، د. محمــد«للش 

 . 10 م، صـ2001غريب، القاهرة، مصر، 

غريـب، القـاهرة، مصـر،  كشـك، دار محمـد اإلبداع، د. أحمـد يف ودوره (  ينظر  النَّحو3)

 بعدها.  وما 9 م، صـ 2008
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ا كان فيما ت، هذا ُر بسـبب  اختيـار  هـذا البحـث  عنوان ـا ولمَّ ـع  َم ما ُيش  قدَّ

َع تطبيق   فإنَّه تجدُر اإلشارُة إلى أنَّ المنهج الُمتَّبَع فيه هو المـنهُج ، وموض 

  المتَّخُذ من التَّحليل  أداة  له
 السـيَّما ، الوصفي

د  علـى اإلحصـاء  غيَر ُمعتم 

رَ  وهـو مـا ال ، ة شـيء  علـى شـيء  من حيُث غلب، أنَّ اإلحصاء البدَّ أن  ُيفسَّ

ن  َثمَّ كانت إشاريت بنهاية البحـث  إلـى أنَّـه ؛ تتَّسع له مثُل هذه األبحاث
وم 

ل م  َمن  أراد أن  ُيك 
 .خطوة  على الطريق  ل 

ي  وَعاَلقُتـُه » وبناء  على ذلك كان عنوان هذا البحـث ـو  يـاُر النَّح 
ت  االخ 

الم هاشم  ر عبد السَّ ع 
ا إيَّاه يف هذا التمهيد بكـون  « حافقبالنَّص  يف ش  ُمقي د 

ــف  واإلضــافة ــفة  والَعط  ــن  خــالل  الص 
يف ديوانــه )أنــوار ، هــذا االختيــار م 

ـَو يف الـنَّص  لـيس الهـدُف منـه كوَنـه ، ذهبية( ُمبتغي ا من ورائه بيـاَن أنَّ النَّح 

َطلُح عليه بالنَّحو التَّ  واب  فقط فيما ُيص  ا للخطأ والصَّ بل هو ، قعيدي  معيار 

ــاة   ــار  ، عنصــُر حي ــة  مــن خــالل اختي ــة  اإلبداعي ــاُة يف العملي ب  الحي
ــد  ــه ت ب

اعر   دات  لـه، الشَّ وهـي  -على نحو ما نجُد فيمـا اتَّخـَذه البحـُث مـن ُمحـد 

ــفُة والعطــُف واإلضــافةُ  ــة   -الص  ــه ُم يف طــول  التَّبعيَّ ، وطــول  التَّعاقــب  ، ُتس 

د بجانـــب  التَّـــراُبط  الحاصـــل  بـــين ُعن ُصـــَري  -راُبط  والتَّـــ، وُطــول  التَّعـــد 

ــعري   -اإلســناد   ــج  الش  ــوي  مــع النَّس   النَّح 
ــة  عــن ، وَتَواُفــق  البنــاء  غيــَر ُمن فكَّ

 
 
ي َن اسـتكنَاه  ، وعلـى الُمتلقـي أن  يكـوَن ذا بصـيرة  ، المعنى النَّص  نُـُه مـ  ُتمك 

ن  خالل  ، حركة  النَّحو  يف النَّص  
دات  التي قد تكوُن يف بعض   م  هذه الُمحد 

د  الغايَة والَقص 
 .األحيان 
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يواَن ، ما يطمُح إليـه هـذا البحـُث ، فقد بان لنا، وهكذا فاسـتقريُت الـد 

راســة   ــَع الد  مــة  وثالثــة  مباحــَث ؛ موض  ــمَّ كــان تقســيُمه علــى ُمقد  ، ومــن  َث

ن مطالَب داخليَّة  حَسَب ُمقتضيات البحث   هيو، َتَتضمَّ

ُل  ــالم   لكَةب حننُ  لألوا ــفُة ودوُر اختيارهــا يف الــنَّص  لــدى عبــد السَّ الص 

 .هاشم

ــالم : لكَةب حننُ  لكثانناين ــُف ودوُر اختيــاره يف الــنَّص  لــدى عبــد السَّ الَعط 

 .هاشم

ـالم : لكَةب حُ  لكثااك  اإل ضافُة ودوُر اختيارها يف النَّص  لدى عبـد السَّ

 .هاشم

ـث  ، ت  هذه المباحُث بخاتمة  وقد ُأتب ع، هذا نت َأَهمَّ نتائج  الَبح  ، تضمَّ

ــمَّ ُأتب عــت ــهال ُث ــة  بمصــادر  البحــث  ومراجع  ــُة بقائم ــا ، خاتم ــة  منه القديم

 .والحديثة  
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ُل   لكَةب حُ  لألوا

الإل هاشم فُي و وُ  لخب ا ها   لكناصِّ ك ى  ب  لكيا  لكصِّ

فة  أو النَّعت  أغراض  كثيرة   ا ، َف الن حاُة أَمامهاتوقَّ ، للص  وموصوفها إمَّ

فُة المعرفة  للبيان  والتَّوضيح  ، أن  يكوَن نكرة  َأو  معرفة   َفُة النَّكـرة  ، فص  وص 

ن نـوع  أخـصَّ منـه، للتَّخصيص   فهـي ترفـُع وتزيـُل ، وهو إخراُج االسم  مـ 

 يف المعـارف  
َّ
ظ ي ،  النَّكـرات  وتقل ـُل االشـرتاَك المعنـويَّ يف، االشرتاَك اللَّف 

مل    الُمج 
ل  جارية  مجرى بيان  ويف الثَّاين جارية  مجرى تقييد  ، فهي يف األوَّ

 .(1)الُمط َلق

ـفة والنَّعـت  لـدى البصـريين والكـوفيين  ا عـن التَّفريـق بـين الص  وبعيد 

فــوا النَّعــَت بأنَّــه ال  علــى بعــض  »  ُأشــيُر إلــى أنَّ النحــاة قــد عرَّ االســُم الــدَّ

ات  أحوال   َفُه أبو حيان ، (2)وعاقل  ، وقصير  ، ومثَّلوا لذلك بطويل  « الذَّ وعرَّ

                                                           

 مكتبـة« هــ 643 علـي، ت بـن يعـيش الـدين موفـق»يعـيش  المفصل، ابن (  ُين َظر  شرح1)

 صـبحي للـدكتور« وأحكامهـا فائـدهتا»لصـفة ، وا47 /3م،  1990المتنبي، القـاهرة، 

التاسـع،  بالمنوفيـة، العـدد األزهـر العربية، جامعـة اللغة كلية الكريم، مجلة عبد رشاد

 . 442 م، صـ 1989

 . 46 /3 المفصل (  شرح2)
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ــه ــأويال  » بأنَّ ا َأو  ت ــع   َوض 
ــابع  مقصــود  باالشــتقاق   . (1)«ت

 
ــه الســيوطي ف وعرَّ

ل  لمتبوعه  »  بقوله  .(2)«لداللت ه  على معن ى فيه أو يف ُمَتعل ق  به؛ تابع  مكم 

 بقول ــه  
 
ــاجي جَّ ــه  »  وعّرفــه الزَّ ض  ــب ه  وَخف   وَنص 

ــه  ع  ، تــابع  لمنعــوت  يف َرف 

ه ه  وتنكيـر  ا للنَّعـت  . (3)«وتعريف  ه  ، وهـذا لـيس حـد  ـر  ألحوالـ  ك 
وإنَّمـا هـو ذ 

ـه  معــه، اإلعرابيـة   مـن خـالل  قرينََتــي العالمـة  اإلعرابيـة  والتَّعيــين  ، وتطاُبق 

ــى و  شــكليَّة  مــن دون  االلتفــات  إل
ــة  ــى ناحي ا عل ــه  اعتمــاد  ويف هــذا ، ظيفت 

  يف النَّظـر  إلـى مسـائل  النَّحـو  
ـكلي وهـو مـا درجـت ، ترسيخ  للمنطَلـق  الشَّ

راساتعليه كثير  من   .(4)الد 

                                                           

  حّيان الضرب، ألبي (  ارتشاف1)
ّ
 عثمـان رجب الدكتور ، تحقيق« هـ 745 ت»األندلسي

، 1 الخــانجي، القــاهرة، ط التــواب، مكتبــة عبــد رمضــان الــدكتور محمــد، ومراجعــة

ق ، وقد1907 ، صـ1988 ها بالصفحة فرَّ  والمشتّق.  باالشتقاق المقصود بين نفس 

 البحــوث مكــرم، دار ســالم العــال د. عبــد وشــرح الهوامــع، للســيوطي، تحقيــق (  همــع2)

 . 171 /5م،  1979- هـ 1399العلمية، الكويت، 

، 26م،  1926شـنب، الجزائـر،  أبـي ابـن الشيخ بتصحيحه ، اعتنى(  الجمل، للزجاجي3)

 أبـو د. صـاحب هــ، تحقيـق 669 ت عصـفور الزجاجي، ابن جمل شرح193وينظر  

ب َعةُ  جناح، عالم  . 1/193، 1999األولى،  الكتب، بيروت، الطَّ

ء يف (  ُين َظــر  التوابــع4) ــا، د. ول النعــت والمقاصــد نظريَتــي القــرائن َضــو   محمــد يــدنموذج 

، 21م، صــ2015العربيـة، األردن،  اللغة والثمانون، مجمع السادس السراقبي، العدد

ـف   كجـواز   بالجمع   الواحدُ  يوَصُف  قد أنَّه إلى ُأشيرُ  وهنا بالواحـد. ُين َظـر   الجمـع وص 

ا ُهَذيل أشعار تفسير يف التَّمام كري سعيد أبو أغفله ممَّ م جن ي، حققه ، ابن«الس   لـه وقـدَّ

ــاجي أحمــد ــة المعــارف القيســي، وآخــرون، وزارة ن العــاين، بغــداد،  ومطبعــة العراقي

= 
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ـف  ُيط َلُق -النَّعتأي -وهو »  وقال التهانوي  علـى الوص 
عنـد الن حـاة 

َتق    الُمَشـبَّهة  ، الُمش 
ـفة  ـم  مـن وعلـى ق   ...كاسم  الفاعل  والمفُعـول  والص  س 

ا، توابع  االسم   فة  أيض  ا وص  ف  ى وص  ى يف ، وُيَسمَّ َف بأنَّه تابع  علـى معنـ  وُعر 

ا يدل    وقوُلنا. احرتاز  عن غير  التَّوابع  كالحال   ،تابع    فقولنا. متبوعه ُمطلق 

يدل  هبيئته  الرتكيبّية  على معن ى داللة  ُمطلقة  غيـَر ، إلى آخره ...على معن ى

 من المواد  ُمقيَّ 
ة   مادَّ

ا عن سائر التَّوابع، دة  بخصوصية   .(1)«احرتاز 

ـــفُة تكـــوُن ُمفــردة    أي صـــريحة وتكـــون بالجملـــة  ، ولّمــا كانـــت الص 

ـفُة غيـُر ، وتكون بشبه الجملة  ، االسمية أو الفعلية   وهو ما ُيطلُق عليـه الص 

ــريحة   ــة  الصــفة  أ، الصَّ ــد اشــرتطوا يف ُجمل ــإنَّ الن حــاَة ق ــة  ف ن  تكــوَن خربي

فَة كـالخرب ؛ ُمشتملة  على ضمير  يربطها بالموصوف فكمـا البـدَّ ، ألنَّ الص 

فكذلك البدَّ منه يف الُجملـة  ، من عائد  إلى المبتدأ إذا وقعت الجملُة خرب ا

ــمير  أن  يطــابَق المنعــوَت يف التنكيــر  ، إذا وقعــت صــفة   وُيشــرتُط فـــي الضَّ

                                                           
= 

ب َعة  ، والتَّفاعـل221 - 220، 81- 80 م، صـ 1962- هـ 1381األولى،  العراق، الطَّ

ي ابن لدى النحوّي  نـ   أشـعار تفسـير يف التَّمـام كتـاب يف دراسـة  »الخطـاب  تحليـل يف ج 

االجتماعيــة،  والعلــوم اآلداب تركــي، حوليــات مالســال عبــد صــبحي هــذيل، د. فــايز

ــة459 الرســالة ــت،  العلمــي، جامعــة النشــر ، مجلــس37 ، الحولي -هـــ1437الكوي

 . 128-125 م، صـ2016

دحــروج،  علـي- العجــم التهــانوي، رفيـق علـي الفنـون، محمــد اصــطالحات (  كشـاف1)

 . 1711م،  1996لبنان،  مكتبة
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ه اوقـد يكـ، والتأنيث  وغير  ا أو مسـترت ا، وُن مـذكور  ـذُف إذا ، بـارز  وقـد ُيح 

ـياق    الس 
َف من خالل  ُفـه هنـا كثيـر  ، ُعر  ـلة  أكثـر، وَحذ  ويف الخـرب  ، ويف الص 

 .(1)قليل  

ــاعَر عبــد ، وقــد اســتقريُت ديــوان )أنــوار ذهبيــة(، هــذا فوجــدُت الشَّ

ها ــان  المعــارف  وتوضــيح  ــا ببي ــالم هاشــم حــافق ُمهتم   وتخصــيص  ، السَّ

 َأم  يف سـياق  الُجملـة  ، النَّكرات  
سواء  أكان ذلك يف سياق  الُجملة  االسـمية 

ب ه، الفعليــة    َأم  يف َضــر 
ــه   َأم  يف عروض 

ــو  البيــت  ، وســواء  أكــان ذلــك يف َحش 

ـب َه ُجملـة  
فُة مفردة  َأم  ُجملة  َأم  ش  وسـواء  أكـان النَّعـُت ، وسواء  أكانت الص 

ا َأم  غير د  د   ُمتعد    ويمكن توضيح ذلك فيما يلي، ُمتعد 

 

                                                           

، تصــحيح وشــرح، 54 /1 المفصــل (  ُين َظــر  شــرح1)
 
 يوســف وتعليــق الكافيــة، للرضــي

ــةُ  عمــر، جامعــة حســن ب َع ــا، الطَّ ــة،  قــاريونس، بنغــازي، ليبي ، 298 /2م،  1996الثاني

األنصـاري،  هشام بن الدين جمال»هشام  مالك، ابن ابن ألفية إلـى المسالك وأوضح

روت، العصـرية، بيـ الحميـد، المكتبـة عبـد الـدين محيـي محمـد ، تحقيق« هـ 761 ت

ــان،  ــع2276- 3/275م،  1995لبن ــع ، وهم ــا 172 /5 الهوام ــرح وم ــدها، وش  بع

 ت« محمـد بـن يعل الحسن أبو الدين نور»مالك، األشموين  ابن ألفية على األشموين

 /3للرتاث، القـاهرة، د. ت،  األزهرية السيد، المكتبة الحميد د. عبد هـ، تحقيق 929

العربيــة،  الكتـب إحيــاء األزهـري، دار التوضـيح، خالــد علــى التصـريح ، وشـرح115

المعـــارف، مصـــر،  حســـن، دار الـــوايف، عبـــاس ، والنحـــو112 /2القـــاهرة، د. ت، 

 . 476 - 474 /3م، 1976
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ال    :لكناعت  اكةف  ِ -أوا

َع ديـواُن )أنــوار ذهبيـة( باســتخدام النَّعـت المفــرد ا أو غيــَر ، ُطبـ  ُمشـتق 

اعر، ُمشتق   ُو قول  الشَّ   (1)وذلك َنح 

ـــا ـــو هب ُه ـــن  َيل  َم
نيا ل  ـــد  ـــَع ال ـــا َأمَت  َم

 

ـــل   من  الَعج  لـــزَّ
ُع األَحـــالَم ل   وُيطـــو 

ـــــا إ ن  َشـــــق  أَ    َفَلُربَّمـــــايَن
ـــــَزة  نَه 

 ُت ل 

 

ــل   ــثَّمُن الَجَل ــي هــي ال ــي وآالم   َقَلق 

ي  د  والمجهول  يف َغـدَي الـذ  ل َمج 
 ل 

 

ــا ــاكي هن  الب
َ
ــي ــوَم رحيل  ســيكوُن ي

ن  ، فهذه األبياُت مـن قصـيدة )ترنيمـة للغـد( 
ـاعُر مـ  ـُب الشَّ فيهـا يتعجَّ

َمن  يلهو
نيا ل  ة جمال  متاع  الد  دَّ من  ، هبا ش  ـا لهـذا الـزَّ ويجعـُل أحالَمـه طوع 

ـا فربمـا ، الفاين  مَّ
ـه واندفاعـه  لشـيء  ي نتيجـَة هنوض  ُثمَّ ُيشيُر إلى أنَّه إن  َشق 

ومــا ذلــك ، وهــو ثمــن  َجَلــل  ، يكــوُن َثمــُن ذلــك مــا يعانيــه مــن قلــق  وآالم  

ـــه  للمجـــد  والمســـتقبل   غيـــر   االنـــدفاُع والقلـــُق واآلالُم إالَّ بســـبب  تطل ع 

اعُر مـن خـالل  االسـم  الموصـول  ، المعلوم ذلك المجُد له غد  وَصَفُه الشَّ

ــلته ــع ص  ــل ، م ــَط )الفع ــحة  لالســم  الموصــول  ُمتَّخــَذة  نم ــت ُموض  فكان

المضــارعا الفاعــل المســترتا ظــرف الزمــانا مضــاف إليــه متكــررا 

ــان( ــرف المك ــتا ظ ــدَ ، النع ــذا الغ ــادت أنَّ ه ــه  فأف ــوَم رحيل  ــيكوُن ي  س

                                                           

هــ،  1387األدبي، بريدة،  القصيم حافق، نادي هاشم السالم ذهبية، عبد أنوار (  ديوان1)

ا ، وينظر39 - 38 صـ  . 44 صـ أيض 



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 149

 

 

 هـذا يف بـاك   رحيـل   بأنَّـه -(الباكي) بالُمشتق   النعت   خالل   من-ف  الُمتَّص  

 .الذي هو موضع الحديث المكان

ف الفاعل  بالَحَدث  على  فَة باسم  الفاعل تدل  على َوص  وذلك أنَّ الص 

ولـيس ، أي على الَحَدث  والُحُدوث  وفاعل ه  ؛ سبيل االستمرار  واالنقطاع  

ل  هنا بمعنى المفعولذلك فحسُب بل  فَة الفاع  ي، إنَّ ص  حيُل ال يبكـ  ، فالرَّ

ـَل ، إنَّما ُيبَكى عليه  التـي يمكـن أن  َيتوصَّ
عرية  وذلك من طاقات  الل َغة  الش 

ب ـا عـن سـبب إيثـار  التَّعبيـر  بصـيغة  اسـم  الفاعـل  بمعنـى  إليها الُمتـدب ُر ُمعر 

ــه التَّركيــُب يف، مفعــول وفيمــا يّتصــُل بنشــاط  ، ســياقه وهــو مــا ُيعــرُب عن

ريف  فيه أشيُر إلى أنَّ هذا البناءَ   الصَّ
ياق  وفاعلية  البناء  ـاال  » الس  لن  يكـون فعَّ

ياق    الس 
ا على نشاط  التَّركيب  أو فاعلية  ز 

ا البنـاُء الـذي . ما لم يكن ُمرتك  أمَّ

ُبـدَّ لـه أن  يكـوَن ُين ظُر إليـه بمعـزل  عـن هـذه الفاعليـة  أو هـذا النَّشـاط  فـال 

ا ه  ، قريَب المرمى واضح   أو المدلول  الُموجَّ
د  الواحد  ا للُبع  ، إذ  يكوُن نتاج 

 .(1)«َأو  الموقف  المعزول

ـريف  المتمث ـل  وإذا نظرنا  يف صـيغة  فاعـل المنعـوت  هبـا  إلـى البنـاء الصَّ

ـتق  مـن م، )الباكي( دنا لـذلك بـأنَّ اسـَم الفاعـل  صـفة  ُتش  ـل  َمهَّ ع 
صـدر  الف 

ف    للمعلوم  ، الُمتصر 
 
ـُل حـدوث ا ال ؛ المبني ع 

اللة  على َمـن وقـَع منـه الف  للدَّ

ــا ــف المفعــول  بالحــدث  ، ثبوت  أي علــى ؛ وصــفُة المفعــول  تــدل  علــى َوص 

                                                           

اب ق صـ 1) ا صـ 99(  السَّ  . 110 - 107، وُين ظر أيض 
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ــا، َحــَدث  ومفعول ــه ــا كانــت ؛ علــى ســبيل  االســتمرار  واالنقطــاع  أيض  فلمَّ

اُت )الرحيل( المتلب سة با  - حـافق هاشم السالم عبد بيت يف -لحدثالذَّ

ن   الـرغم علـى؛ باكيـة   ب َكون هـا تتصف أن   منها ُيراد ما هي
حيـَل  أنَّ  مـ   ال الرَّ

ن  ُمنطلـق  أنَّـه ُيبَكـى عليـه؛ كانت موصوفة  بأنَّها يف معنى مفعول، يبكي
، م 

ـ وكان هذا هو األصَل  َن الُمفـرتض  أن  يكـوَن التَّعبيـُر عليـه أيض  ، االـذي مـ 

ــر باســم الفاعــل  يف موضــع  اســم  المفعــول    الُمتَلب ســة  ؛ َفعبَّ
ات  ــذَّ إلرادة  ال

اعر    أنَّـه ُيب َكـى ، على جهة  المفعولية  ، بالحدث  ُمَمثَّلة  يف ذات  الشَّ
ن  جهـة 

م 

، (1)ذ  يف الُحسـبان  المعنـى العـام للفاعـل  والمفعـول  خ  مع األَ ، على رحيل ه

ـَيغدون أن ُيراد بذلك جوازُ    بـين هـذه الص 
اللي بـل هـو مـن ،  التناوب  الـدَّ

رفية   يغ  الصَّ   للص 
اللي  .(2)قبيل التَّأويل  الدَّ

ا سبق يمكُن القوُل  مَّ
َل استعماَل صيغة  )فاعل(   وم  اعَر قد َفضَّ إنَّ الشَّ

م من إمكانية  التعبير  بصيغة  مفعول  -يف الوصف   غ   -على الرَّ
 
لغرض  َداللي

ــا  ب، مَّ
 
ــَتق  مــن الفعــل المتعــدي المبنــي ــَم المفعــول  ُيش  اإلضــافة إلــى أنَّ اس 

                                                           

على سبيل المثال حيث حديثه عن وقوع المصـدر  234 /3المقتضب، للمربد ُين ظر  (  1)

ه؛ ألنَّه قد ناب عن اسم الفاعل وأغنى غناءه.   موضع الحال، فيسد  مسدَّ

يغ الوصف العامل، للدكتور طه محمد الجندي، مُين ظر  (  2)  بين ص 
ّ
طبعة التناوب الداللي

، 77 - 76، 63صـــ م،  1988محمــد أحمــد الجنــدي للدعايــة واإلعــالن، القــاهرة، 

ن  خـالل تأويـل الصـيغ الصـرفية، د. فـايز صـبحي و
عالقة التشكيل الصريف بالمعنى مـ 

ل،   . 81 - 53م، صـ 2009تركي، مجلة علوم اللغة، دار غريب، القاهرة، العدد األوَّ
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ي ا، للمجهــول ــفةَ ، والفعــُل )بكــى( لــيس ُمتعــد  ا ُأشــيُر إلــى أنَّ الص   وأخيــر 

حيل( ــاكي( قــد طابقــت  الموصــوَف)الرَّ ــن ، )الب ــا ُأشــيُر إلــى قــول  اب وهن

ُعـه ، عشرُة أشياءَ  وُجملُتها، الصفُة تابعة  للموصوف  يف أحوال ه  »  يعيش َرف 

ُعــه وتنكيــُره وتعريُفــُه وتــذكيُرُه  ُضــه وإفــراده وتثنيتــه وَجم  ــُبه وَخف  وَنص 

 .(1)«وتأنيُثه

ـَتق   ا كان النَّعُت فيمـا سـبق بالُمش  ـالم هاشـم ، ولمَّ فقـد َنَعـَت عبـد السَّ

ا  أيض 
ُو قول ه، حافق بالجامد  َنح 

(2)  

 فتَّانــــَة العينــــين  يــــا َشــــدَو الهــــوى

 

ـباب  يا   ثورَة اإل حساس  يـا َلَهـَب الشَّ

يَّ يف  ــــا ر  ــــك  ي ــــعُر يبحــــُث عن  الش 

 

عــاب   ــُعه الر 
ي  ُترض  ــر   الَخم 

ــنك   ُحس 

اعُر َمـن    فهذان البيتان من قصيدة )يا أحلى صباح( يخاطُب فيهما الشَّ

ا ُن العينين  كثير 
ا بصيغة  الُمبالغة  ، يخاطُبها بأنَّها تفت  إيَّاها بأنَّهـا  ُمنادي ا، ُمعب ر 

ُن الهوى س  ـعور  ، ُتح  ب ا إيَّاها بأنَّها ثورُة اإلحسـاس  والش  َبـُة ، ُمَلق  وبأنَّهـا ُمل ه 

باب   ا إلى أنَّهـا . الشَّ عَر يبحُث عنها ُمشير  ويف البيت  الثَّاين ُيدلي لها بأنَّ الش 

ن ها الذي أص، تروي ظمَأهُ  ر  عنها بسبب  ُحس  ع  َث الش  ا لهذا وأنَّ َبح  بح ظرف 

ث    .لكنَّه ليس ُحسن ا عادي ا، الَبح 
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ـ2) ل البيـت يف ، ويالحـق102 اب ق، صــ(  السَّ  إلــى المعنويـة لإلضـافة الشـاعر تكثيــف األوَّ

 عليه.  شعره، سنأيت يف ظاهر   الُمتكلم، وذلك ضمير
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ـاعُر إلـى النَّعـت  بالجامـد  )الخمـرّي( يف  ن  أجل  بيان  ذلك لجأ الشَّ
َفم 

الــة  علــى الثبــوت   ــة  الُمثبتــة  الُمتداخلــة  الدَّ  الخربيَّ
لــة  االســمية  إطــار الُجم 

ــنك  الخَ  واالســتمرار يَّ يف ُحس  ــا ر  ــك  ي ــعُر يبحــُث عن ــُعه )الش  ي  ُترض  ــر  م 

ــادىا جــار  ــةا من ــة فعلي ــدأا خــرب ُجمل ( الُمتَّخــَذة  نمــَط )الُمبت عــاب  الر 

لـم ، ذلك النَّعُت بالجامد، ومجرورا مضاف إليها نعتا جملة الحال(

ـل   ع 
َخذ  م ن ف  ـزو  ، ُيؤ  ل  بمنسـوب  وَمع  فهـو يف معنـى اسـم  ، وإنَّمـا هـو ُمتـأوَّ

ن  م، المفعول   وهنا يحُضـُرين قـوُل ابـن ، نسوب  إلى الخمر  بمعنى أنَّه ُحس 

قـالوا ، ترجُع إلى معنى المشـتق  ، وقد وصفوا بأسماء غير مشتقة  »  يعيش

  وبصري  
ُوُه لـيس بُمشـتق  ، ونحوهما من النَّسب  ، رجل  تميمي ؛ فهذا وَنح 

ـَذ ضـارب  مـن ضـرب ـل  كمـا ُأخ  ع 
ن  ف 

ل  ، ألنَّه لم ُيؤَخذ  مـ  وإنَّمـا هـو ُمتـأوَّ

ـُزو   إذ  منسـوب  ومعـُزو  مـن ؛ فهـو يف معنـى اسـم المفعـول، بمنسوب  وَمع 

ُزو    أسماء المفعولين تقول  .(1)«َنَسب ُته فهو منسوب  وعَزوُته فهو َمع 

َاي لكنعت -ثان  ا   : اكُجة 

ـع  َأم  يف محـل ، تنوع النعُت بالُجملة  الفعلية   سـواء  أكانـت يف محـل  َرف 

ب  َأم  يف محل   فمثاُل النَّعت  بالُجملة  الفعليـة  مرفوعـة المحـل  مـا ،  جر  َنص 

ـَم َمـن  خطـرت  أماَمــه يف أثنـاءجـاء يف قصـيدته )ف تنـة  َيقَظـى(  س 
ه ج  ـف  ، َوص 

                                                           

 . 48 /3 المفصل (  شرح1)
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ــل  عــن الوصــف  ُحســن ا، فأيقظــت  فيــه معــاين غرام ــه ســم  يج 
، وبيان ــه أنــه ج 

  (1)فقال

ـــــــقيف    الشَّ
 
هبي ـــــــذَّ ـــــــه ال  ويف َلون 

 

ـــــُل ســـــح  ر  عليهـــــا أطـــــوف  هتاوي

ـــَن الُحســـن    ـــا م   يهفـــو، وُأبصـــُر ُدني

 

 لها الحس  والقلُب يشـكو الوجيـف  

  
 
َمها بأنَّ لوَنه ذهبي س 

ُف ج  سَمها ُكلَّـهُ ، فالواضُح أنَّه يص  هـذا ، ُيغط ي ج 

ن  هتاويَل 
تلـك التَّهاويـُل يف ، ُبـهخلُ هتوُل اإلنسـاَن وتَ ، اللَّوُن فيه ما يسحُر م 

ا إطار الُجمل  َنَمَط )الخرب المقدم جواز 
ة  االسمية  الخربية  المثبَتة  الُمتخَذة 

ا المضاف إليه ا النعت بالجامد والمشتق ا المبتـدأ النَّكـرةا المضـاف 

 .إليها النعت بالُجملة(

و  يف عملية اإلبداع   ن  خالله دوُر النَّح 
وتفصيُل ذلـك ، وهو ما يتَّضح م 

اعُر ع لى اهتمامه هبـذه التَّهاويـل  َنَعَتهـا بُجملـة  يف محـل  أنَّه لكي ينصَّ الشَّ

ر  مرفــوع  )عليهــا أطــوُف( ُمفيــدة   ــع  بنــاء  علــى أنَّ )هتاويــل( مبتــدأ  مــؤخَّ َرف 

َد طواف ه  من آن  آلخرَ  د  ، تجد  ن  ُمتجد   إلى أنَّه ُحس 
وهـذه الُجملـُة . يف إشارة 

ــَق  ــاعر  ُمتعل  ــل  الُمتمث ــَل  ُيالحــُق مــن خالل هــا تقــديُم الشَّ ع 
يف الجــار   الف 

احرة  دون   على هذه التَّهاويل  السَّ
ر  الطَّواف  )عليها( إلفادة قص  والمجرور 

ا م ن جانب الن ظام  النَّحوي  مـع القافيـة  ، غيرها ف  تعاُلق  ا هبذا التَّصر  م  ، ُمقد 

ـل  )أطـوُف( يف مكانـه هـذا ع 
ي  الم، عن طريق استقرار الف  و  يف ، رفـوعبـالرَّ

                                                           

 . 89 ذهبية، صـ أنوار (  ديوان1)
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ى باالســتمرار  الشــعوري  للمعنــى  منــه إلــى مــا ُيســمَّ
أي اســتمرار ؛ إشــارة 

ا   مع 
 النَّحوي  والُمعجمي

 .الشعور بالمعنى من خالل االت ساق 

ر   اع  ك يز  م َن الشَّ ع ه هذا المضارَع )َأطـوُف( مـا ، ويف إطار  هذا التَّر  بوض 

ـل  المضـارع  يمكـُن يجعلني أشيُر إلى أنَّ النََّشاَط الل غَ  ع 
ويَّ ل ل ف  ويَّ أو النَّح 

هــة    الُموجَّ
إذا دقَّقنــا النَّظــَر يف » ذلــك أنَّنــا، تفســيُره يف ضــوء  تجــاُوز  داللت ــه 

 الل َغــوي  
ى عــادة  باســم الموقــف ، فاعليــة  هــذا النَّشــاط  نــا مــا ُيســمَّ وتجاَوز 

ي تقتضيه طبيع ذ  ُة المضارع  أو معناه اإلشاري  أو االستمرار  يف الحدث  الَّ

  النَّاقدُ  يقول كما -الل َغوي  
 
 علـى المضـارعُ  ينطـوي فقـد -القـديم العربـي

ـعوري   باالسـتمرار   تسميُته يمكنُ  واضح   شيء   ويصـبُح الطَّـواُف ، (1)«الش 

عوُر به آن ـا بعـد آن د الش  ا يتجدَّ  ناموس 
وكأنَّنـا ، (2)بسبب ما يهوُله من جمال 

 » َغوي  أمام معن ى لُ 
 
ى بالغـي وكـأنَّ ف كـرَة االسـتمرار  ال ، يستحيُل إلى معنـ 

د  االسـتمرار  يف الحـدث  مُ  علـى - ناأشـر   كما -تقوُم  ُن يف ، جـرَّ بـل تتضـمَّ

ـد أنَّ ، (3)«من ذلك الحقيقة  ما هو أبعدُ  ـعَ » وهو مـا يؤك  ـةبو - راءالش   خاصَّ

                                                           

ـد العربـي، د. تـامر سـلوم، دار الحـوار للنشـر وا1) لتوزيـع، (  نظرية اللغة والجمـال يف النَّق 

ب َعُة األولى، الالذقية، سورية،  ا صـ 320م، صـ  1983الطَّ  . 105، وُين َظر به أيض 

اب ق، نفسه. 2)  (  ُين َظر  المرجع السَّ

اب ق، نفسه. 3)  (  السَّ
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مون ال - مـــنهم نوالمجيـــد ـــد   لـــه داللـــة  كـــونَ ت أن   دون شـــيء   علـــى ُيق 

ة  .(1)«خاصَّ

 تحضـرين - مـا سـبق مـن تحليـل  نحـو   على -ويف إطار تلك اإلجادة  

ر   يف القافيــة   كلمــات   أنَّ  إلــى هــالل غنيمــي محمــد الــدكتور إشــارة ــع   الش 

بحيـُث ال يشـعُر المـرُء أنَّ ،  معان  ُمتَّصلة  بموضـوع  القصـيدة  ذاُت « الجي د  

ل   ن  َأج 
ه   بل تكـوُن هـي المجلوبـةَ ، القافية  البيَت مجلوب  م  لـ  وال ، مـن  َأج 

ة  البيت   ي ـا عليهـا، ينبغي أن  ُيؤَتى هبا لتتمَّ
وال يمكـُن ، بـل يكـوُن البيـُت َمب ن 

بحيـُث ال يُسـد  ، وتكـوُن كـذلك هنايـة  طبيعيـة  للبيـت  ، االستغناُء عنها فيـه

ها يف كلمـات  البيـت  قبَلهـا َد هـذا الت بيـان  يمكـُن فهـل بعـ، (2)«غيُرها َمَسـدَّ

ــالم هاشــم حــافق كــان فيهــا اعتســاف  بســبب    القــوُل  إنَّ قــوايفَ عبــد السَّ

 .بالطَّبع ال؟ النَّعت  

لية   ع 
  (3)قوُلهالَمَحل   منصوبة  الومثاُل النَّعت  بالُجملة  الف 

ــَدى وَتراَقَصـــت  ا ــوُر َفـــتََّح بالنَـّ  لنـ 

 

َطاُفــــهُ  ــــبَ ، َأع  لصَّ
ــــي ل  ــــا ُيَغن   اح  وَهَف

 صباُح الخير  أنَت ورفرَفـت    قالت   

 

واح ـــرَّ ـــَل ال ـــه قب ي إ لَف
ـــاغ  ا ُين ـــر   َطي

                                                            

ر العربي، د. محمد حماسة صـ   (1) ع   . 216الجملة يف الش 

م،  1997مصر للنشر والتَّوريع، (  النقد األدبي الحديث، د. محمد غنيمي هالل، هنضة 2)

، د. أحمـد كشـك، دار غريـب، 443 - 442صـ  ـعري  ، وُين َظر  القافية تاج اإليقـاع الش 

 . 49، 6م، صـ  2004القاهرة، 

 . 101 ذهبية، صـ أنوار (  ديوان3)
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واح( ُجملـة   ي إ لَفه قبـَل الـرَّ
ففي البيت  الثَّاين يتَّضُح لنا أنَّ ُجملَة )ُيناغ 

ـب  علـى النَّعـت  لكلمـة )طيـر(، فعليَّة  خربية  ُمثبتة   يف إشـارة  ، يف محل  َنص 

ف  إلى أنَّ َمن  يحا ا يأَلُفـه ، دُثها كالطير  الُمَرف ر  يـُر طيـر  ي الطَّ
تناغيه كما يناغ 

واح    والرَّ
يف ُجملـة  )َيبقـى مـع ، وهو ما عليه الحـاُل فيمـا يـأيت، قبل العودة 

ى( ب  لكلمة )صد   نعت ا يف محل  َنص 
( الواقعة  هر    (1)يف قوله، الدَّ

ى  َفَعي ُشـنَا َأن  َنــرى ل لـذكَريات  صــد 

 

ــَيبقــى  ا بمــا أب  هر  مزهــو   ىدَ مــع الــدَّ

 َغـــد  هـــو العمـــُر تجـــدي ا ل َمل حمـــة   

 

نـــا األُولـــى ـــن ُأم 
 كانـــت  بـــدايتها م 

ا النَّعُت بالُجملة  االسمية      (2)فمثاُلُه قوُله يف قصيدة )ترنيمة الغد(، أمَّ

ــي ل َفن ــي ــَدى، َعي ش   والفــؤاُد لــه الصَّ

 

ــــا ــــه الل ق ــــة  في ــــُز محبَّ ــــن  رم  والَف

هف  اعُر إلى أنَّه يعـيُش ل َفنـ  ى لهـذا ، هذا البيُت يشيُر فيه الشَّ وفـؤاُده صـد 

ــعرُ ، الفــن   ــه الش  ــى أنَّ هــذا الفــنَّ المقصــوَد ب ا إل ف ُمشــير 
ــمَّ يســتأن  ــز   ُث رم

قاومن  خالل الُجملة  االسمية  الخربية  الُمثَبَتة  )، للمحبة   ( المتَّخـذة  ف ب لكاِّ

ر( َنَمَط )الخرب الجار   اا المبتـدأ المعرفـة المـَؤخَّ م جواز  والمجرور المقدَّ

ه مـن أوعيـة  ، ينعُت هـذا الرمـزَ  بأنَّـه رمـز  قـد انحصـَر فيـه الل قـاُء دون غيـر 

هم، الل قاء   ه  ، فيه ُيعب ُر الُملتُقون عن أغراض  ه هكـذا وثباتـ  ا بدوام  كونـ  عر  ُمش 

 .على هذا األمر

                                                           

اب ق، صـ1)  . 101 (  السَّ

اب ق، صـ2)  . 38 (  السَّ
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لة   فة  يف َثوب  ُجم  ي تحمُلـه إلـى ، اسميَّة  إنَّها ص  ـذ  ال يحتـاُج المعنـى الَّ

ا ر  جواز  ل  بين المبتدأ )اللقاء( المؤخَّ ا، فص  م  جـواز  ، والخـرب  )فيـه( المقـدَّ

يَّة  الُمثَبَتـة  
ـم   االس 

ـة  يَّ  الَخَبر 
َلـة  ـُح مـن ، وهنا يأيت مـا أحَدثـُه َنَمـُط الُجم  فيتَّض 

ــى نحــوي  صــورة  هــذا الــنَّمط  أنَّ تــأخيَر المبتــدأ جــو ا ُمعط  اتَّضــَح مــن ، از 

ر   ـنَد  إليـه المـؤخَّ ـَر الُمس   أنَّـه يريـُد َقص 
ـنَد  )فيـه(  خالل ه  )اللقـاء( علـى الُمس 

َص بالل قـاء   مَز قد ُخص  وكأنَّ هذا الرَّ
َلـة  يتَّضـُح . (1)  هـذه الُجم 

ومـن خـالل 

 البناَء النَّحويَّ 
َرها؛ استدعاُء القافية  ا بذلك التقديم  فاستجاَب له، كي يؤاز 

َلـة    الُجم 
ي حافَق على بناء  ة  القافيـة وإقامـة  ، الَّذ  ـحَّ

ـا علـى ص  وحـافَق أيض 

ن  .(2)الَوز 

باعتبـاره أداة  مـن  -لئن  كان التقديُم والتـأخيُر   وهو ما يجعُلني أقوُل 

ق  المرونـة أداوت    النَّحوي  يف تحق 
لمتطلبـات  ن َثـمَّ االسـتجابةومـ ؛ البناء 

ريَّ  النَّصَّ  أنَّ  إلى يشير -ية القاف ع  ُل  الش  فإنَّـه مـن ،  بتجاوز  المعيارّيـة  يتشكَّ

كر اإلشارُة إلـى أنَّ  ريَة تجـاوز  للمعياريـة  بشـكل  » الجدير بالذ  ـع  الل غـَة الش 

 
 
بي س 

ى االنحراَف ، ن  ، وهذا يعني أنَّ األصَل بـاق  ، أو االنزياَح  وهو ما ُيسمَّ

ي ا للمعياريـة  ، اح طارال  واالنحراف أو االنزي ا ُكل  بـل هـذا ، ال يمث ل تحطيم 

                                                           

حيُث حديُثه عـن  205العرب، د. مسعود صحراوي، صـ  (  ُين َظر  التَّداولية عند العلماء1)

 للظاهرة الل غوية. 
 
 تقديم الُمسند يف إطار الحديث عن اهتمام الن حاة بالُبعد التَّداولي

َلة الَعَرب يَّة، د. محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب للنشر والتَّوزيع، 2) (  ُين َظر  ب نَاء الُجم 

 . 268صـ م،  2003القاهرة، مصر، 
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ا موازي ا وربمـا يثُبـُت االنحـراف علـى ، االنزياح إذا ثبت فإنَّه يصبُح معيار 

ري  دون أن  يرتقي إلى التقعيد  والتقنين الُمَمن َهج ع   الش 
إنَّ . مستوى الُعرف 

ر  قــديم  تجــاوز المعنــى المباشــر  واالنتقــاَل إلــى مــا وراء ا ــع  ، لــنَّص  يف الش 

ر علـى الـنَّمط المعيـاري  َلَمـا تجـاوز كوَنـه ، وليس حـديث ا ـع  ولـو جـاء الش 

ا  .(1)«َنظ م 

في أو لكناعت   شع   ب  لكيالإل هاشم  افظ-ثاكث ا  : الكي لكصِّ

ـالم هاشـم حـافق مقاصـَد   لـدى عبـد السَّ
فة  أو النَّعـت  لص 

َق أنَّ ل  ُلوح 

أو لإليضاح  ، وقد يأيت النَّعُت للتعميم  ، يت النَّعُت للتخصيص  فقد يأ، كثيرة  

اللة  ، واإلهبام  ، والبيان   م  ، والمدح  والتَّعظيم  ، وتوسيع  الدَّ ، والتحقيـر   والـذَّ

م  واالستعطاف    .(2)والتوكيد  ، والرتح 

  (3)فمثاُل ما ورد فيه النَّعُت للمدح  والتعظيم  قوُله

ـورة   ُدو مع الص  هـراء  يفَأش  ـي  الزَّ  ُحلم 

  

ـي الَغـَزال، مع الخيال    ب ي يرَتض   وَقل 

 

                                                           

التشــكيل اللغــوي وأثــره يف بنــاء الــنَّص دراســة تطبيقيــة، د. زيــد خليــل القرالــة، مجلــة   (1)

الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( المجلد السابع عشـر، العـدد األول، 

 . 228م، صـ  2009فلسطين، يناير، 

 . 48  3 المفصل (  شرح2)

 . 24 ذهبية، صـ أنوار (  ديوان3)
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ن  قصيدة )احـرتاق( يُ 
شـيُر فيـه إلـى أنَّـه يشـدو ُمغن ي ـا مـع فهذا البيُت م 

عليـة  الخربيـة  الُمثبَ ، صورة  محبوبت ه ن  خـالل  الُجملـة  الف 
ـُدو مـع مـ  َتـة  )َأش 

) هراء   الزَّ
ورة  ورُة الت، الص  ـا تلك الص  ا وتعظيم  ح   َمـد 

ـَرد  ت  ُمف  ي وصَفها بنَع 

ا أنَّها صورة  ُمنيرة   ا مع خياله، لها ُمفيد  ه سارح 
 .يتغنَّى هبا يف ُحلم 

  (1)ومثال ما ورد فيه النَّعُت للتَّوكيد  قوُله

رب  الُمضـــاء   ـــر  والـــدَّ ي الُخض 
اهـــي َدل يل ـــي للمغـــان   الزَّ

ـــنُك   ُحس 

 

 

اهي لــم يكــن إالَّ ، هــاء  فمــن المعلــوم  أنَّ للحســن  ز ــَفه بــالزَّ لكــنَّ َوص 

 
 
ــي ــى النَّص   للمعن

ــاط  ــد  واالحتي ر  مــا اقتضــاه ، للتَّأكي ك  ــذ  أي أنَّ التَّصــريَح ب

م منــه  بَمـا تقـدَّ
َهــَم منـه أنَّ هــذا ، الكـالُم وَعـَدَم االكتفــاء  كـان بسـبب  أالَّ ُيف 

َن يمكُن أن  يكوَن ُحسـن ا خافت ـا ن  َثـمَّ نـ؛ الُحس 
ـن  زاه  ومـ  صَّ علـى أنَّـه ُحس 

ه تعـالى، احتياط ا و  مـا جـاء يف قولـ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿  على َنح 

ي باب ـا بعنـوان، (2)﴾ڍ ڌ نـ 
َص له ابن ج   ذلك االحتياط الذي َخصَّ

نتـه»  قال فيه« باب  يف االحتياط» َلـم  أنَّ العـرَب إذا أرادت المعنـى مكَّ ، اع 

أحـُدهما تكريـُر   وهـو علـى ضـربين، فمـن ذلـك التَّوكيـدُ . واحتاطت  لـه

ظ ــه   ل ب َلف  ل بمعنــاه ...األوَّ ومــن ذلــك االحتيــاُط يف  ...والثَّــاين تكريــُر األوَّ

فة ...التَّأنيث   لـم َيُقـم    ومنه قـوُلهم ...ومنه االحتياُط يف إشباع  معنى الص 

                                                           

اب ق، صـ1)  . 24 (  السَّ

 . 166 األعراف، اآلية (  سورة2)
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 ، زيد  
َّ
ي ق  الُمضارع  وإن  كان معناه الُمض    قوُلهم وكذلك ...جاءوا فيه بَلف 

ُت  َت ُقم  ق  الماضي والمعنى معنـى المضـارع يءُ فيج؛ إن  ُقم  ن ...بَلف   ومـ 

ـوُ ، حتياط  إعادُة العام ل  يف الَعط ـف  والبـدل  اال مـررُت بزيـد    فـالعطُف َنح 

و ــن  قول ــَك ؛ وبعمــر 
ــى م  َكــُد معن  و  فهــذا َأو  والبــدُل . مــررُت بزيــد  وعمــر 

َك ، مررُت بقوم َك بـأكثرهم  كقول َك  ن قولـ  ى مـ  مـررُت   فهـذا أوكـُد معنـ 

هم فتنبَّـه ، وهـذا طريُقهـا، االحتياط  يف الكالم  كثيرة   ووجوهُ ، بقوم َك أكثر 

 .(1)«عليها

ا ِ    م لكناعِت  اكةف   وغ   - ل ع ا   :    لكناصو و ُ ، تنويع لكشا

ُو قول ه  ، قد يجتمُع النَّعُت بالمفرد  والُجملة  الفعلية   َنح 
(2)  

ــــه د  ضــــاعت  ب ــــر  ــــاَلم  ُمَتَم ــــا ع  َأن

 

ب   ــر   العــذراُء والفجــُر الطَّ
َ
ــي  َأحالم 

 ) ـاُق فيـه أنَّ ُيالَحـ، فهذا البيُت من قصيدة  )ترنيمـة  ل ل َغـد  عَر ُيـدلي الشَّ

ا  عاَلم 
َع حقيقَة هذا العالم  َلَجَأ إلـى النَّعـت  ، بكون ه  ن  خـالل  ، ولكي يوس 

مـ 

                                                           

 العامـة المصـرية النجـار، الهيئـة يعلـ محمـد األسـتاذ جنـي، تحقيـق (  الخصائص، ابن1)

 العربية ، وُين َظر  الجملة111 - 101 /3م،  1988 - 1986، 3للكتاب، القاهرة، ط

ب َعةُ  ابن والمعنى، دار  142 م، صــ 2000- هـ 1421 ولىاأل حزم، بيروت، لبنان، الطَّ

 العربيـة وسـائل»بعنوان  لي كتاب   إهناء   على أعكُف  أنَّني إلى اإلشارةُ  ، وتجدرُ 157 -

  للمعنى االحتياط يف
 
ي اعر لدى النَّص    الشَّ

 
ـ ا َ  العبـد، فلعـلَّ  بـن طرفـة األحسـائي ر، ُيَيس 

 الكتاُب.  وُين َجزُ 

 . 23 صـ ُين َظر، و36 ذهبية، صـ أنوار (  ديوان2)
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ــين   َت ــرد  ، َنع  ( أحــُدهما ُمف د  ــر  ــَتق  يف صــورة  اســم  الفاعــل  ، )ُمَتَم ؛ وهــو ُمش 

اللــة  علــى االســتمرار ا، للدَّ د  ــه ُمَتمــر 
ــا النَّعــُت اآلخــُر . أي اســتمرار  كون  أمَّ

 العــذراُء 
َ
ــي ــه َأحالم  ــة  )ضــاعت  ب ــة  الُمثبت  الخربيَّ

ــة  يَّ
عل  ــة  الف  فكــان بالُجمل

ــ ع 
( الُمتَّخــَذة  َنَمــَط )الف  ب  ــر  ل  ا الجــار والمجــرورا الفاعــل والفجــُر الطَّ

إلفــادة  أنَّ هــذا العــالَم لــيس ؛ الُمضـافا النَّعــتا المعطــوف المنعــوت(

ا فقط د  ـاعر  ، ُمَتَمر  تلـك األحـالُم ، بل هو عـاَلم  يتَّصـُف بضـياع  أحـالم  الشَّ

االتي وصَفَها  ُر بأنَّها أحالم  عذراءُ الشَّ
ائعُة وحَدها، ع  بل ، لم تكن  هي الضَّ

اعر  ضاَع م ُر الشَّ ا َفج  ب( ، عها أيض  ـفة  )الطَّـر  ذلك  الَفجُر الـذي وَصـفه بص 

ة  الفرح  أو الُحزن  ؛ على وزن )َفع ل( دَّ ن  ش 
ت ه م  فَّ  .إلفادة  خ 

ـفَة أو النَّعـَت  َر لـم يسـتخدم  الص 
ـاع  وهو مـا يتَّضـح مـن خاللـه أنَّ الشَّ

 توافـق الن ظـام  النَّحـوي  كما أنَّ هذا النَّعَت قد أسهم يف، بدون هدف  ، عبث ا

عري   ج  الش  ت  الَقافيةُ ، فاستقام الوزنُ ، مع النَّس  ، وال غرابـَة يف هـذا، وَصحَّ

  فالوزن والقافية جزء  من إنتاج المعنى
 
ي النَّص 

(1). 

ة  القافيــة  يكمــُن يف أنَّ القافيــَة تتطلــُب  ــحَّ
ا يف ص  ــهم   ُمس 

وَكــوُن النَّعــت 

ي   ــة  ذاَت َرو  ــاء  كلم ــُن يف حــرف الب ب( ذاُت ، يكم ــر  ــُة )الطَّ ــت كلم فكان

اعُر يف عالَمت ه اإلعرابية َص الشَّ وي  المرفوع  الذي َتَرخَّ نها، الرَّ وهنا ، فسكَّ

ــن  ن ي ُمَطالَ أجــدُ 
ــكين  ال يخلــو م  َص بالتَّس  ــرخ  ــا باإلشــارة  إلــى أنَّ هــذا التَّ ب 

                                                           

َلة يف (  ُين َظرُ 1)  بعدها.  وما 36 العربي، صـ الشعر يف ذلك  الُجم 
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ـا ، داللة   ايمكـُن بلورهتـا يف أنَّ الشـاعَر َلمَّ د  ـا ُمتمـر  قـد ضـاعت ، كـان َعاَلم 

ـُره َل كـل  شـيء  لديـه إلـى سـكون  ودعـة  ؛ أحالُمه وَفج  فـإنَّ هـذا مـا ، تحـوَّ

ص يف العالمة اإلعرابية  بتسكينها  .يناسُبُه التَّرخ 

ي يجعلني أذكُر أنَّـه ذ  إذا كانـت ب ن يـُة التَّراكيـب  النَّحويـة  » وهو األمُر الَّ

يَّة  يف ال
الل  ر  ترتبُط بالتَّجربـة  والدَّ ع  ُل يف عالقـات  ، ش  ُل معهـا ، وتتشـكَّ تتشـكَّ

 هـي جــزء  ال ينفصـُل عــن ، التَّجربـُة نفُســها
فـإنَّ البنيــَة اإليقاعيـَة للقصــيدة 

ت ــي ال تنقســُم مســتوياهتا أو أبعادهــا، البنيــة  الل غويــة   َن لــيس ، الَّ أي أنَّ الــَوز 

ـد  ، وعاء  يحتوي الغرَض أو ، مجرد قالب  ُتصب  فيه التَّجربةُ  وإنَّمـا هـو ُبع 

ري  ذاته ع  ل  التَّعبير  الش  ع 
ى ، من أبعاد  الحركة  اآلنية  لف  يف محاولة  َخل ق  معنـ 

باإلضافة إلى أنَّـه يمكـُن القـوُل ، (1)«ال ينفصُل فيه المسموُع عن المفهوم

ا ة  ُمستوفاة   إنَّ المعاينَ  أيض  ها لم تضطر بإقامة ، جاءت تامَّ ن  إلى نقص  الَوز 

يـادة  فيهـا عليـه ـا مواجهـة  ، عن الواجـب  وال إلـى الز  وكانـت المعـاين أيض 

                                                           

ر  (  مفهــوم1) ــع  ــراث يف دراســة»الش  ــوير عصــفور، دار ، د. جــابر«النَّقــدي   الت   للطباعــة التن

ب َعـــةُ   يف ، وُين َظـــر  العمـــدة265 - 264 م، صــــ 1982الثانيـــة،  والنشـــر، بيـــروت، الطَّ

ر، تحقيـق محاسـن يف العمـدة رشـيق ونقـده، ابـن شـعرال محاسن ـع   محيـي محمـد الش 

ر يف بعـدها، والجملـة وما 151، 1/134م،  1972الجيل، بيروت،  الدين، دار ـع   الش 

 . 126، 48 صـ العربي
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ن  وَطَلـب  ؛ لم تمتنع  عن ذلك وتعـدل  عنـه، الغرَض  مـن أجـل  إقامـة الـَوز 

ت ه   حَّ
 .(1)ص 

ـي الشـاعر عبـد  ا علـى َوع  ويف كل  ما سـبق مـا ُيمكـُن أن  يكـوَن شـاهد 

ه العالقـات  الل غويـَة ،  النَّحـو  يف الـنَّص  السالم هاشم حـافق بـدور   وإدراكـ 

ل  الوصول  إلى داللت ه  الُمرادة، فيه د  النَّعت  فقط أو ، من أج  من خالل  تعد 

د ه مع العطف  أو اإل ضافة    .تعد 

ـت    النَّع 
د   آخـرُ  شـيء   - مـا سـبق بياُنـه بجانـب   -فهل ترتََّب علـى َتَعـد 

ـاعر   الُجمببناء   يتَّصُل  ـا   يمكـُن القـوُل ، نعـم؟ لة  يف النَّص  لـدى الشَّ إنَّـه لمَّ

 شيوع  يف االستعمال  الل غوي  ألغراض  كثيرة  
فة   أو الص 

تتَّصل ، كان للنَّعت 

ة  الخطاب  أو النَّص   يَّ
صد  ا أن  يكـوَن نكـرة  أو معرفـة  ؛ بَمق  ، والموصوُف إمَّ

َفُة المعرفة  للبيان  والتَّوضيح   وهو إخراُج ، وصفُة النكرة  للتَّخصيص   ،وص 

 يف المعــارف  ، االســم  م ــن نــوع  أخــصَّ منــه
َّ
فهــي ترفــُع االشــرتاَك اللَّفظــي

ــه ــل  االشــرتاَك المعنــويَّ يف النَّكــرات  ، وتزيُل ــة  ، وتقل  ل  جاري فهــي يف األوَّ

َمل  مَ   الُمج 
 .(2)جرى تقييد الُمط َلق  ويف الثاين جارية  مَ ، جرى بيان 

                                                           

ر، قدامــة (  ُين َظــر  نقــد1) ــع   المــنعم عبــد محمــد الــدكتور وتعليــق جعفــر، تحقيــق بــن الش 

 . 166 علمية، بيروت، د. ت، صـال الكتب خفاجي، دار

ح2) ــل، ابــن (  ُين َظــُر  َشــر   ، للــدكتور«وأحكامهــا فائــدهتا»، والصــفة 47 /3 يعــيش الُمَفصَّ

 . 442 رشاد، صـ صبحي
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ــا كــاَن النَّعــُت م ــَن التَّواب ــع  ول ــا كُمفــرد  » وكــانَ ، مَّ ــابُع والمتبــوُع مع  التَّ

 ؛فإنَّه تجدُر اإلشارُة إلى أنَّ الن سبَة ليست علـى إطالق هـا، (1)«منسوب  إليه

د  الُمتكل م  منسوب  إليه مع تاب ع ـه» فـإنَّ ، ألنَّ المنسوَب إلى الَمتُبوع  يف َقص 

ـا« يد  الظَّريُف جاءين ز» المجيَء يف ه منسوب ا إلـى زيـد  ُمطلق 
د  ، ليس يف َقص 

 الُمقيَّد  ب َقيد  الظرافـة  
جـاءين »و« جـاءين العـال ُم زيـد  » وكـذا يف، بل إلى زيد 

ُســه ــد  َنف  ولــو انفــرَد النَّعــُت والمنعــوُت لــم يحصــل  مــا حصــَل ، (2)«زي

 .(3)باجتماع هما

ــُت م ــن الوظــائف ال، هــذا ــا كــان النَّع  ة  التــي ولمَّ يَّ
ــة  غيــر  اإلســناد  ويَّ نَّح 

دُ  ــو  َمــا جــاَء يف قول ــه تعــالى، تتعــدَّ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿  علــى َنح 

الم ، ألغراض  دالليَّة  ترتبُط بسياق  الكالم  ؛ (4)﴾ڍ ڌ فإنَّ عبد السَّ

َده ــت  وتعــد  ــَة النَّع  ، للــنَّص  علــى مــا يريــُده؛ هاشــم حــافق قــد اســتثمَر تبعيَّ

ا يف  ـي ا مـع المنعـوت  ُمسهم   َنص 
ه  ـوي  وَتَراُبطـ   النَّح 

ن  خـالل  ، إطالة  البنـاء 
مـ 

ا على المنعوت   مير( يف ُجملة  النَّعت  عائد   )الضَّ
ابط   .الرَّ

                                                           

ح1)   (  َشر 
 
ي ح ، وُين َظرُ 279 /2 الكافية، للرض  ل َشر   . 38 /3 الُمَفصَّ

اب ق2)  . 279 /2 (  السَّ

ح3) لالُمفَ  (  ُين َظُر  َشر  َلة ، وب نَاء66 /3 صَّ اللطيـف،  عبـد حماسـة الَعَرب يَّة، د. محمـد الُجم 

 . 175 صـ

 . 5 التحريم، اآلية (  سورة4)
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 لكَةب حُ  لكثااين

الإل هاشم  افظ لكناصِّ لكَعط ُف و وُ  لخب ا       ك ى  ب  لكيا

ا كان العطُف ينقسُم إلى َعط ف  بيا فأشـيُر إلـى أنَّ ، ن  وَعط ـف  َنَسـق  َلمَّ

ن  َعطـف  النََّسـق  
ـالم هاشـم حـافق كـان مـ   عبـد السَّ

سـواء  ، ما ورد بديوان 

َة أبيـات   دَّ ا بيتين  أو ع  ق  ا يف بيت  واحد  أو ُمستغر  د   َأم  ُمتعد 
د  ، أكان غيَر ُمتعد 

َلـَق  ا يقتضي االشرتاك الُمط  مَّ
، وأو، الواوحيـُث الَعط ـُف بـ، وسواء  أكان م 

ـق  فقـط، وُثـمَّ ، وَأم  ، والفـاء ـا يقتضـي االشــرتاك يف اللَّف  مَّ
حيــُث ، أم  كــان م 

) ن 
تخداُمه لغـرض  مقصـود  ؛ (1)العط ُف بالحرف  )لك  لـم ، ومن َثمَّ كان اس 

 .يؤد  إلى اعتساف  القوايف

ن، هذا ا ال ومـ  ر  ـو  َصـد  ُمالحـق  أنَّ اسـتثماَر العط ـف قـد جـاء يف الَحش 

اوعَ  ـرب  ، ُجز  َن ، ويف العروض  والضَّ ا مـ  وقـد شـغَل المعطـوُف عليـه كثيـر 

، واســـَم النَّاســـخ  وخـــربَه، فشـــمَل الُمبتـــدأ وخـــربَه، الوظـــائف  النَّحويـــة  

ف  الـذي ُأعيـَد مــع ، والحـاَل ، والمفعـوَل بـه، والفاعـَل  والمجــروَر بـالحر 

 العط ـَف ب َتَبعيَّتـه وم َن الُمالحـق  أنَّ . والمضاف إليه، المعطوف  أو لم ُيَعد  

د ه قد  فاق التَّوابَع جميَعها يف ديـوان  )أنـوار ذهبيـة( وهـو مـا يمكـُن ، وتعد 

  التَّمثيل له من خالل  النقاط  التَّالية

                                                           

 النفي.  مع العطف ، حيث156، 154، 134 صـ ذهبية أنوار (  ينظر  ديوان1)
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ال    :لكَعط ُف تاِ ع ا-أوا

وي  أنَّ الَعط َف بحروف  الَعط ـف  يجعُلهـا  رس  النَّح  م َن المعلوم  يف الدَّ

ُم إلى َما أي االشـرتاك ؛ يقتضي االشرتاَك الُمطلَق يف اللَّفق  والمعنى تنقس 

م   ، وَأم  ، وحتَّـى، والفاء، وُثمَّ ، كما هو الحاُل يف الواو، يف اإلعراب  والُحك 

 أنَّ )َأم  ، وَأو
وأو( تكونــان لالشــرتاك  الُمطَلــق  إذا لــم ُيفيــدا ، مــع ُمالحظــة 

ـــ. وإ الَّ كانـــت لالشـــرتاك  فقـــط، اإلضـــراب س 
ُم اآلخـــُر مـــا يقتضـــي والق 

ــق  فقــط ، أي االشــرتاك يف اإلعــراب  فقــط دوَن الُحكــم  ، االشــرتاَك يف اللَّف 

(، وال، كما هو الحال مع )بل ن 
ا كان ذلك كـذلك. (1)وَلك  وكنـُت قـد ، لمَّ

ـالم هاشـم حـافق   يف ديـوان عبـد السَّ
ا إلـى أنَّ حـروَف العطـف  أشرُت آنف 

فـإنَّ فيَمـا يلـي ، وبـل(، ولكـن  ، وُثـمَّ ، َأم  و، والفاء، وأو، تنحصُر يف )الواو

اا، بعـض   علـى باإلحالـة ُمكتفي ـا -تمثيال  للعط ف  ب بعضها  حالـَة -ختصـار 

د    .َكون  المعطوف  غيَر ُمَتعد 

                                                           

ح1) ضي (  ُين َظُر  َشر  ح332 - 331 /2 الكافية، للرَّ ل، ابـن ، وَشر  ، 74 /3 يعـيش الُمَفصَّ

 يف العطـف   فائـدةَ  أنَّ  ومعلـوم  »القـاهر   عبد قال فقد 223- 222 صـ اإلعجاز ودالئل

كَ  أن   الُمفرد   ر  ل، وأنَّه إعراب يف الثَّاين ُيش  ـم   يف أشـرَكه فقد إعرابه يف أشركه إذا األوَّ  ُحك 

 ىعلـ مثُلـه، والمعطـوف فاعـل   بأنَّـه المرفـوع علـى المعطـوف أنَّ  اإلعراب، نحوُ  ذلك

ح«ذلك يف له شريك   له أو فيه أو به مفعول   بأنَّه المنصوب  ألفيـة علـى عقيـل ابن ، وَشر 

 الحميــد، دار عبــد الــدين محيــي محمــد هـــ، تحقيــق 672 ت عقيــل مالــك، ابــن ابــن

ب َعةُ   . 325 /3م،  1980العشرون،  الرتاث، القاهرة، مصر، الطَّ
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 : اكولو لكَعطُف  -أ 

ــالم هاشــم ال م ــن  بــالواو لــدى عبــد السَّ
ــف  ــَع العط  مالحــق  أنَّ مواض 

 َجر  أو َنف يحافق قد اتََّسمت  بالعطف  بدو
وبالَعط ف  مـع تكـرار ، ن حرف 

 الجر  
ف الجر  ، حرف   مع َعَدم  تكرار  َحر 

وبالعطف مـع تكـرار  ، وبالَعط ف 

ُو ، حرف  النَّفي  بسيط(ال )م ن  (1)َقول هَنح 

ـــــــَدأنا ـــــــوم  َب ـــــــاء  كي م
ـــــــوُد ظ   َنُع

 

ي   ــــــر  ــــــا ال ُبن ــــــا ، وُيل ه  ــــــه  عنَّ ي  َيطو 

  
 
ـــــقي ـــــب  َش ـــــراب  وآهـــــاُت ُح   َس

 

ا وَحَزَنــــا ــــر  ا وَعص  ــــر   رَضــــعناه َفج 

ُر إلـى أنَّـه   ـاع  ن ي يا قمُر( يشيُر فيهمـا الشَّ و   )ار 
فهذان البيتان  من قصيدة 

هما ُكـُه فيهمـا ، وَمن  يخاط ُبها يعودان بالحـب  إلـى الظَّمـأ كيـوم  َمولـد  يحر 

ي   ي  الذي يبعـُده عنهمـا سـراب  ، الر  ـَة ف، لـيس ذلـك فحسـب. ذلك الر  ثمَّ

راب   يَّـة  ، شيء  آخُر يشرتُك مع السَّ
ل  ع 
َلـة  الف   الُجم 

ـالل  ن  خ 
وهو ما نلَمُسه مـ 

ا    رَضــعناه فجــر 
يــة  الُمث َبَتــة  )يطويــه عنــا ســراب  وآهــاُت ُحــب  َشــقي الَخَبر 

ـل المضـارع ا الجـاّر  ع 
ا وَحَزَنا( تلـك الُجملـُة الُمتَّخـذُة َنَمـَط )الف  ر  وَعص 

لا حــرف عطف)الــواو(ا معطــوف ا مضــاف إليــها والمجــرورا فاعــ

نعت مفرد ا نعت ُجملة فعليه )فعل ا فاعـلا مفعـول( اظـرف زمـانا 

 .معطوف بالواو متكرر(

                                                           

ــوار (  ديــوان1) ــة أن ــُث  156، 154، 123 صـــ لك، وكــذ23صـــ ، وينظــر45 صـــ ذهبي  حي

 مع العطف استخدام حيث 32 صـ األخيرين، وكذلك الموضعين يف النَّفي مع العطُف 

 الجر.  حرف تكرار
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ي عنهمـا  راُب فقط هو الذي يبعُد الر  ُح أنه ليس السَّ ومن خاللها يتَّض 

  بل يشرتُك معه يف ُحكم اإلبعاد  اآلهاُت الُمقيَّدُة بأنَّهـا آهـاُت ُحـب  
 
، شـقي

همـا ُذ بزوغ  ن  ، ذلك الحب  الذي وَصَفُه بأنَّه حب  قد َرَضـَعاُه ُمنـ 
وذلـك مـ 

ا ـر  ا( واستمرَّ معهما َعص   كلمة )فجر 
ـا ، خالل  ا( أيض  ـر  فكانـت كلمـُة )َعص 

ة   ــحَّ
ــوزن  يف ات جــاه ص  ــهمة  يف اســتقامة  ال ُمشــرت َكة  يف ُحكــم  اإلرضــاع  ُمس 

ه مُ ، القافية   الم هاشـم  وهو ما ُيس   يف َنص  عبد السَّ
 
ي  النَّص 

ه يف التَّراُبط  بدور 

 .حافق

ُز دوَر النَّحــو  يف عمليــة  اإلبــداع   ــر  فاتَّضــَح أنَّ ، ويف كــل  مــا ســبَق مــا ُيب 

م  الشَّ  المعطوف  عليه غيـَر  وَكون  -اعَر لكي ينُصَّ على االشرتاك  يف الُحك 

م  الذي  اللة  ، (1)لهيكوُن ُمط َلق  يف انفراد ه  بالُحك  استثمَر العط َف بالواو  للدَّ

َلة  بات جاه  القافية  ، على ما يريُده  الُجم 
فاسـتقاَم ، وهو ما أسهَم يف إطالة  بناء 

ُن البســيط   ت  القافيــةُ ، َوز  ي هــا الُمــراد، وَصــحَّ وتــراَبَط المعطــوُف مــع ، ب َرو 

الل  العالَمة  اإلعرابية، المعطوف  عليه ن  خ 
 .م 

الم هاشم حـاف ق   لدى عبد السَّ
بقي لي أن  ُأشيَر إلى أنَّ العطَف بالواو 

ــَرد   ــف  الُمفــرد  علــى الُمف  ــف  ، ال يقتصــُر علــى عط  فقــد وردت صــوُر الَعط 

                                                           

َلة (  ُين َظر  ب نَاء1)  . 67 صـ حماسة الَعَرب يَّة، د. محمد الُجم 
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ــف  الجملــة  علــى الجملــة  ، المختلفــة   ــُو َعط  والعطــُف قبــل اســتكمال  ، َنح 

ُو الَعط ف  على اسم  إنَّ قبل ا، أركان  الجملة  .(1)الخربستكمال  َنح 

 :ِ َأو لكَعط ُف  -ب 

 الَجـر  
ف  ( مـع تكـرار  َحـر   )َأو 

، وبـدون  تكـراره، جاء الَعط ُف بالحرف 

ـا َلـة  ، وبدونه ُمطَلق  ـا ُجملـة  علـى ُجم  ف 
ـب َه ُجملـة  علـى ، كمـا كـان عاط 

أو ش 

ُو قول ه، ُأخرى   (2)وذلك َنح 

ن  جمالـ 
ـا مـ  حَر كأس  يَن الس 

ض  ر   ك  َتع 

 

ك ي الشـــعورَ ُتل   ـــُب األَن َظـــاَر َأو  ُتـــذ   ه 

ـــــــدارك    ي ـــــــَل يف ص  ـــــــيَن اللَّ
ل ق   ُتط 

 

ــــــه تــــــاج  بــــــالحرير   ن 
ــــــى م   َأو ُيَعلَّ

َخـى    المجنوُن َكم  َأر 
ُطك   ظ الَلـك  ُمش 

 

ــــاف ر  أو يف الن حــــور   ر  ن  فــــوَق َصــــد 

ـاعُر إلـى  ـغيرة( يشـيُر فيهـا الشَّ ن  قصـيدة )الغانيـة الصَّ
 فهذه األبياُت مـ 

ــة   ــذه الغاني ــال  ه ــف  ، َجم ــى العط ــُأ إل ــك يلج ــى ذل ــنَّص  عل ــبيل  ال ويف س

ـبه ُجملـة  علـى ُأخـرى ن  ، باستخدام  )أو( َعط ف ُجملة  على ُجملة  أو ش 
مـ 

ن  )  قولـهخالل  ُجملتين ف عليتين ُمتداخلتين يف 
ـا مـ  ـحَر كأس  ـيَن الس 

ض  ر  َتع 

ك ي ، َجمال ك   َذة  َنَمَط )فعـل ا فاعـلا ُتل ه ُب األَن َظاَر َأو  ُتذ  الشعوَر( الُمتَّخ 

مفعولا حالا جاّر ومجـرورا ُمضـاف إليـها نعـت بالجملـة الفعليـة ا 

 .حرف عطفا جملة ف علية معطوفة(

                                                           

 . 126، 125 صـ ذهبية أنوار (  ُين َظُر  ديوان1)

اب ق2) ا به ، وُين َظرُ 54 /4 (  ُين َظُر  السَّ  . 127، 113، 109، 99، 60 صـ أيض 
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ـُر َجماَلهـا ن  خالل ه النَّص  على أنَّ غانيَتـه ُتظه 
فيبـدو ، وهو ما يتَّضُح م 

حر   َن الس 
ا م  )ُتلهـُب األنظـاَر( َأو)ُتـذكي هـذه الكـأُس وصـَفها بأنَّهـا ، كأس 

ـو  دور  ؛ الشعوَر( الـة  علـى ، ومَن َثمَّ كـان للنَّح  مـن  خـالل  العطـف  بـأو الدَّ

ـع  بـين الُمتعـاطفين، اإلباحة ه يتَّضـح أنَّ ، أي جواز الَجم  فمـن  خـالل  قولـ 

ـعور يف آن  واحـد ر  َجمالها يجوُز أن  ُتلهَب األنظاَر وُتذكي الش  ح 
، كأَس س 

د   وأنَّ  وهـو مـا يفيـده التَّعبيـُر بالجملـة  ، هذا اإللهاَب وذاك اإلذكـاء ُمَتجـد 

 .وال شكَّ يف ذلك، الفعلية  ذات  الفعل  المضارع  

ا تجدُر اإلشارُة إليه أنَّ الل غـويين قـد تعـارفوا علـى أنَّ طبيعـَة » فإنَّه ممَّ

َلة الفعلية  أكثَر  ر  تنزُع إلى الُجم  ع  حتَّى لو كانت ، من غيرهاالتَّصوير  يف الش 

ا يف ُجملة  أخرى اسمية  أو فعليـة   َلُة الفعليُة عنصر  ولعـلَّ مـردَّ ذلـك . الُجم 

ع  حركة  هذا الَحـَدث  يف   يف الفعل  وَتنَو 
ت ي ُتفَهُم من الحدث  إلى الحركة  الَّ

من  على اختالف ه ُل بصيغت ه  و، الزَّ ع 
يهما الف  من  يؤد   والزَّ

مادته  وكال الحدث 

اخلة  عليه يَّةُ . ومقي دات ه  األخرى واألدوات  الدَّ
ـم  َلـُة االس  ا الُجم  فإنَّهـا ، وأمَّ

اع  إلـى التَّصـوير  . وهو ثابـت  ، تنزُع غالب ا إلى التَّقرير    نـزَّ
ه  ُر بطبيعتـ  ـع  ، والش 

َيُل إلى الحركة  منه إلى الثَّبات   ر وهو ما قال به عبد القاه، (1)«والتصويُر َأم 

 .(1)الجرجاينّ قبل ذلك

                                                           

ـا فيـه ، وينظر287 - 286 صـ حماسة العربية، د. محمد الجملة (  بناء1)  - 273 صــ أيض 

 مــن الفعليـة الجملـة نسـبة اخـتالف لفكـرة الصـفحات هـذه خـالل عـرض ، فقـد274

= 
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ـو   فإنَّـه يمكـُن القـوُل بـأنَّ الحركـَة أو ، ولئن  كان األمُر علـى هـذا النَّح 

هة    إشارية  قريبة  موجَّ
ينبغي البحُث عن معـان  ُأَخـَر ، الثَّباَت والتَّقريَر معان 

ك  ، غيرها ُل ومن َثـّم يكـوُن تعـدي؛ ل  النَّحوي  يف النَّص  يتعكُس فاعليَة التَّش 

هة    الُموجَّ
الالت  القـوُل يف »  وهنا يحضُرين قول الدكتور تـامر سـلوم، الدَّ

يَّة  والفعليــة(
ــم   االس 

ــة  َل يرمــي إلــى معرفــة  االتجاهــات    اســتخدام )الُجم 

ت ــي ُوف ـق إليهــا عبـد القـاهر وقيـة  أو الجماليـة  الَّ الَلــة  ال وتميَّــزت مـن، الذَّ دَّ

ة  أو المعنى الل غ دة  . وي  النَّحويَّ وهنـا نجـد أنفسـنا أمـام معـان  سـابقة  ُمحـدَّ

ـا. ومواقَف إشارية  قريبة وإنَّمـا ، فعبد القـاهر ال يكـاد ُيعطـي لنـا شـيئ ا هام 

 العقلي ـة أو معناهـا 
ه بمـا يعب ـر عـن مضـمون  هـذه الظـاهرة 

يصوُغ اهتمامات 

ــياق    الس 
ا مــن مواقــف  ُل كثيــر  ي يحــو 

ــذ   الُمتفاعلــة  إلــى الل غــوي  القريــب  الَّ

 .(2)«رماد

                                                           
= 

للُحطيئــة،  صــاحب، وقصــيدة   أم   ابــن لقعنــب قصــيدة   خــالل أخــرى، مــن إلــى قصــيدة

 الــنَّص، محمــد حديثــه، وُين َظــر  أدوات موضــع القصــيدة لألعشــى، بخــالف وقصــيدة  

 . 22 - 21 م، صـ 2000العرب، سوريا،  الكتَّاب اّتحاد تحريشي، منشورات

 الرتكيبيــــة ، والقضايــا177 - 173 صــ الجرجـاين القاهر اإلعجاز، عبد (  ُين َظر  دالئل1)

 الحـديث، د. فـايز اللغـوي الدرس ضوء يف بالداللــة عالقتهاو الكبير األعشى شعر يف

، 215، 151 م، صــ 2003القـاهرة،  العلـوم، جامعـة دار دكتوراه، كليـة تركي، رسالة

287 ،288 . 

د يف والجمال اللغة (  نظرية2)  . 141 سلوم، صـ العربي، د. تامر النَّق 
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ــد القــاهر مــن قــول  ــامر ســلوم مــا ذكــره عب وبعــد أن  ذكــر الــدكتور ت

  جؤبة بن النَّضر

َقَتنَا اَل  ر 
ُروُب خ  َهُم الَمض  ر   َيأ َلُف الد 

 

ــــُق  ــــَو ُمن َطل  ــــن  َيُمــــر  َعَلي َهــــا َوه 
 لك 

  وقول األعشى 

ــد  اَل  ي َلَق ــر  ــون  َكث  َلَعم  ــت  ُعُي ــَح  َرة  ي

 

ُق إ َلـــ  َنـــار  يف َيَفـــاع  َتَحـــرَّ
ء  ى َضـــو 

(1) 

ـــال  ـــك  »  ق ـــات( يحـــين نقـــرُأ هـــذا التَّش  ُك يف مـــدلوَلي )الثب َل نتشـــكَّ

ـــا  ـــاهر يف تقريرهم ـــد الق ـــغَف عب ـــذين  ش د( اللَّ ـــتمرار أو التَّجـــد  و)االس

إنَّ شيئ ا آخَر غيَر الثَّبات  واالستمرار  يشـوقنا   أو ُقل  . وتمكين هما يف العقل

ك  يف هذا    لَطـاَبع  التَّعبيـر  ، ليالتَّش 
وتبـي ن  موقـع  الثَّبـات  ، هو التَّـأثيُر النَّفسـي

ـياق، واالستمرار  م َن النَّف س    الحيـوي  أو الوجـداين  للس 
ق  المدلول  . وتذو 

َلـة   ُر مـع الُجم  ي ال تتـوفَّ
تـ  َلُة يف مساق ها غنية  باإليحاءات  الَّ فقد تكوُن الُجم 

ل يــ ع 
ــي قــد تعب ــُر داخــَل ، ة  الف 

ت  َلــُة الفعليــُة الَّ وعلــى النَّقــيض  مــن ذلــك الُجم 

يَُّة 
م  َلُة االس  مساق ها عن جانب  عميق  من الحياة  أو النَّفس  ال تستطيُع الُجم 

                                                           

 التلخـيص، عبـد شـواهد علـى يصالتنصـ معاهـد البسـيط، يف من جؤبة بن النضر (  بيت1)

 عبــد الــدين محيــي محمــد ، تحقيــق(هـــ963المتــو   ) العباســي الفــتح أبــو الــرحيم

 مــن األعشــى ، وبيــت1/207م، 1980بيــروت، لبنــان،  - الكتــب الحميــد، عــالم

الرسـالة، بيـروت، لبنـان،  حسـين، مؤسسـة محمـد د. محمـد الطويل، بديوانه، تحقيق

 المرتفعة.  ، واليفاع  األرض223 صـ م، 1968الثانية،  الطَّبعةُ 
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ك    وبعبارة  أخرى. أن  ُتعب َر عنه وغضضـنا النَّظـَر ، َل يإنَّنا إذا قرأنا هذا التَّش 

يه )الثبا ا نسم  وأدركنا أنَّنـا ، َت( و)االستمراَر( خرجنا بتأم الت  ُمضادة  عمَّ

وهـذا مـا ينبغـي علينـا ، أو أمـام رمـوز  غامضـة  ، أمام حقائَق صعبة  المنـال  

ُفه ا يتوقَّـُف علـى طريقـة  قراءت نـا لهـذا . َكش  ومغزى ذلك كل ه أنَّ شيئ ا كثيـر 

ك   ن  أجـل  ذلـك قلـُت غيـَر مـرة  ؛ ل  يالتَّش 
نحتـاُج إلـى البحـث  عـن  إنَّنـا  ومـ 

ا للفهم ج   أكثَر ُنض 
ك  ، أدوات  ة -َل النَّحويَّ يوأنَّ التَّش  ر   يف وبخاصَّ ـع   - الش 

ر سيمانطيقا من بأدوات   ُيواَجه أن   ينبغي ع   .(1)«الش 

ن  
ـالم هاشـم مـ  و  لدى عبد السَّ ن  َدور  النَّح 

أعوُد إلى ما نحُن بصدد ه م 

ل يـة  فأشيرُ ، خالل  العطف  بَأو ع 
 إلى أنَّه يف هذه اللَّوَحة  لم يكَتف  ب َعط ف  الف 

 ُمراعي ا ما تدل  عليه
علية  و  مـا سـبق، على الف  بـل نجـُده يف البيـت  ، على َنح 

ـَط هـذه الغانيـة  الموصـوَف بـالمجنون  علـى وزن  الثَّالث  ُيشيُر إلى أنَّ ُمش 

خى ظ لَّها فوَق صدرها الهـا ا ما َأر  م  أو يف الن حـور  مفعول كثير  ئج  كـالُمتور 

                                                           

د يف والجمال اللغة (  نظرية1) ه يف( مساق)، وكلمة141 صـ العربي النَّق  ،  مصدر َنص 
 
ميمـي

يَقت ما على ساَق، تدل   من  التحليل من النوع أجل ه. والسيمانطيقا  ذلك من الُجملةُ  س 

ــة، يهــتم الفلســفية الخلفيــة ذي ــاالنطالق والمنطقي  إلــى العالميــة مجموعــاتال مــن ب

ر داللة يف اللغة، يبحث علم فروع أحد الموضوع، وهو الداللـة،  هـذه األلفاظ، وتطـو 

 عشـر  ُين َظـر  الشـكل التاسـع القـرن أخريـات يف( بريـال) العلـم هـذا ُأسس وضع وقد

، بيـروت،  الثقـايفّ الماكري، المركز ظاهرايت، محمد لتحليل مدخل والخطاب
ّ
العربـي

ب عَ  ، د. إبـراهيم ، والمعجـم53، 10، 9 م، صــ 1991األُوَلـى،  ةُ الطَّ
ّ
مـدكور،  الفلسـفي

 . 99 م، صـ 1983العربية، القاهرة،  اللغة مجمع
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ال األمرين ُمَباح  وهو ما يف، )الصدور( ذاهتا
أي االسرتسال فـوق ، يُد أنَّ ك 

در   در  أو يف الصَّ ـاعر  أن  ُيعب ـَر عنـه إالَّ باسـتخدام  ، الصَّ وذلـك مـا كـان للشَّ

ـب َه الُجملـ
ـا ش  ة  حرف العطف  )أو( داال  يف سياق ه هـذا علـى اإلباحـة  عاطف 

) ـابقة )فـوق صـدر   الجملـة السَّ
ـب ه 
ا يف ، )الجـاّر والمجـرور علـى ش  ُمسـهم 

ة  القافيــة   ــحَّ
وي  ، اســتقامة  الــوزن  وص   الــرَّ

ــن  خــالل  كلمــة  النحــور  ذات 
م 

اء  المكسورة    الرَّ
ف  ن  يف َحر 

اعَر لجأ إلى تسـكينه، الكام  اللـة  ؛ لكنَّ الشَّ للدَّ

 على الصَّ 
ياق  على أهمية  الوقوف   .دور  يف هذا الس 

ـيََّما 
د أنَّنا بحاجة  إلى قراءة  واعية  للنصـوص  الس  ي يؤك  ذ  وهو األمر الَّ

ريةُ  ــع  ــا الش  ــة  ، منه ــة  القريب ه  الموجَّ
الالت  ــدَّ ــان  ال ــى بي ــل ، ال تقتصــُر عل ب

ــك   ــة  التَّش  ــان  فاعلي ــى بي ــك  ، ل  النَّحــوي  يتتخطاهــا إل ــره مــن التَّش  الت  يكغي

 .ةالل غوي

 :لكةعطوف تاِ ع ا ُمبََع ِّ  ل-ثان  ا 

ا كان الحديُث عن المعطوُف  ن   سبَق  فيما -لمَّ
ـا - عـرض   مـ  ص   ُمخصَّ

د   غير   للمعطوف   ا، الُمتعد  ه م    التَّرابط يف ُمس 
 
ي ا ذلك وغير، النَّص  مَّ

َح  م  ُوض 

ا ا يزداُد معـه التَّـراُبط، آنف  د  ه ُمَتَعد 
 علـى المسـتوى  فإنَّه يف حالة  َكون 

 
ـي النَّص 

 
 
ي  واألُُفق 

 
ي أس  ـالم ، الرَّ  لـدى عبـد السَّ

د  المعطـوف  ع  َتَعـد  وبالنَّظر يف مواض 

ُو قول ه، هاشم ُلوحَق أنَّها كانت باستخدام الواو غالب ا   (1)وذلك َنح 

                                                           

ا به ، وينظر31 صـ ذهبية أنوار (  ديوان1)  ، 36، 34، 33، 24 صـ أيض 
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ُن رفَّـات  علـى الَخَلـد   عُر والُحس   الش 

 

ــــهد   ــــَن الشَّ  هــــذا لهــــذا أفــــاويق  م 

ـــاالحســـنُ   ـــي لعالمن ـــاَد بمحراب     ع

 

ي ــد  ــي فيهمــا َوج    ُأَغن 
ــي ر  َوَوح  ــع 

 ش 

ا  ــم 
ــر  ُمبَتس  ــُع الُعم   وهــو الجمــاُل ربي

 

وح  والـورد   ري ربيُع الَهوى والر  ع 
 ش 

ـــه    ـــاد ي ب هيكل  ـــا الشَّ ـــا وأَن  وهـــو األََن

 

د   ــا عَلــى ُســه  الم  ــا وَأح  ــا وُروح  س   َنف 

ــن  قصــيدة )أنــوا 
َر فهــذه األبيــاُت م  ــع  ر ذهبيــة( ُيشــيُر فيهــا إلــى أنَّ الش 

ــه  وقلب ــه   ــَن اختالجــات  يف روع  وأنَّ أحــَدهما بالن ســبة  إلــى اآلخــر  ، والُحس 

َصــر  مــن شــَمع ه   ــَن الَعَســل  مــا دام لــم ُيع 
ــر  بــأنَّ ، دفعــات  ُمجتمعــة  م 

ُثــمَّ ُيق 

َن قد عاد بمحراب ه   ن  حولـه  ، الُحس 
ـعر  واإللهـام  يف صـورة  ال، وللعاَلم  مـ  ، ش 

َعه ـعر( هـو ، ُيغن ي فيهما ما وس  ـُن الُمتمث ـل يف الش  ُثمَّ يشـيُر إلـى أنَّـه )الُحس 

ا، الجماُل  م 
ر  ُمبتس   .وهو ربيُع الُعم 

ـعري ربيـُع ، هذا لُة االسـميُة الخربيـُة الُمثبتـُة )ش  وتأيت بعد ذلك الُجم 

ــَط )ال ــَذُة َنَم مبتــدأ ا الخــرب المضــاف ا الهــوى والــروح  والــورد( الُمتَّخ 

د بالواو( ـعَره لـيس ؛ المضاف إليه ا المعطوف الُمتعد  لإلشارة  إلـى أنَّ ش 

ـم  الـروُح والـوردُ  ذلــك ، ربيـَع هـواه فقـط بـل يشـرتُك مــع الهـوى يف الُحك 

ُر هنا ُيالَحُق عليه التَّعريُف  ـاعر  ، المعطوُف الُمتكر  وكأنَّه معهود  لدى الشَّ

ا ي مع   .فيجعُلُه حقيقة  ُمسلَّمة  ، والُمتلق 

، التعريُف يجعُل المعنـى الُمتخيَّـل حقيقـة  »  هنا أستأنُس بقول القائل  

اها العقُل بكثير  مـن التسـليم  والقبـول   وُيعطـي معنـى الكلمـة  صـبغَة ، يتلقَّ
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ا ؛ (1)«المعهــود  أو المــألوف  اختيــار 
ومــن َثــمَّ كــان اختيــاُر تلــك الكلمــات 

ـا ق  ر  بعـد بحـث  ، ُموفَّ ـاع  ـن  مـن ق َبــل  الشَّ البحـُث عـن الكلمــة  » فلـيس،  ُمض 

اعر  يف كل  األحوال ا للشَّ  ميسور 
إنَّ مثل هذا البحث  أقـرُب إلـى . المالئمة 

ُر عـن الكلمـة  المالئمـة   اع  ي ينق ب فيه الشَّ ذ  عي الُمضني الَّ بـين ُركـام ، السَّ

حتَّـى يصـَل إلـى ،  يف الظَّاهر  وأكوام  األلفاظ الُمتقاربة  ، التَّراكيب  الجاهزة  

ـبط  ، كلمة  بعينها ُق له ما يريـُد بالضَّ ُعُر أنَّها ُتحق  وعنـاُد الكلمـة وتأب يهـا ، َيش 

ومـن َثـمَّ أسـهم ؛ (2)«ومراوغُتها أمر  يعرُفُه كل  َمن  مـارَس الكتابـَة األدبيـة

ـه  مـع النَّ   النَّحـوي  مـن توافق 
ري  ذلك االختياُر يف تمكين  البنـاء  ـع  ـج  الش  ، س 

ت  القافيةُ  ُن البسيط  ، فصحَّ وجاء المعنى علـى نحـو مـا أراده ، واستقاَم َوز 

 .مبدُع النَّص  

ــا ــعَره هــو األن ــه إلــى أنَّ ش  ــُر فيشــيُر في ــُت األخي ــا البي ــه يشــُدو ، أمَّ وأنَّ

ه   ه  يف نومـ  ه  وأحالمـ  ه  وروح  وذلـك ، بمحراب ه  لدرجة  أنَّه استولى على نفس 

ــن  
ــا م  س  ــه َنف 

ــادي ب هيكل   خــالل  الجملــة  االســمية  الخربيــة  الُمثبتــة  )أنــا الشَّ

) د  ـا علـى ُسـه  ـا وأحالم  َد فيهـا المعطــوف ، وروح  تلـك الُجملـُة التـي تعـدَّ

ــا( س  وهــو مــا يــدل  علــى أنَّ الن ظــاَم النَّحــويَّ قــد ، بــالواو علــى التَّمييــز  )َنف 

                                                           

د يف والجمال الل غة (  نظرية1)  . 109 صـ العربي النَّق 

ر، (  مفهـوم2) ـع  األدبـاء،  وسـراج البلغـاء ، وُين َظـر  منهـاج279 عصـفور، صــ د. جـابر الش 

اإلسالمي،  الغرب الخوجة، دار ابن الحبيب محمد وتحقيق القرطاجني، تقديم حازم

ب َعةُ   . 178 م. صـ1986الثالثة،  بيروت، لبنان، الطَّ



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 177

 

 

ــاعَر بالوفــاء بُمــراد ه مــ  أســعَف الشَّ
 
ــي ــج  ، ن المعنــى النَّص  ا مــع النَّس  ُمتــآزر 

ي   ر  ع  ُن البسيط، الش  ت  القافيةُ ، فاستقاَم َوز  ي ها الُمراد  ، وَصحَّ يف إطـار ، ب َرو 

 
 
ي ف  الَعط ف  ، ا الذي تماَسَك رأسي ا وُأفقي  المعنى النَّص   .من خالل َحر 

، يف تعليمنا قواعَد النَّحو  فإنَّما يدل  على أنَّنا ، وإن  دلَّ ذلك على شيء  

ُد المعطوف  ، ينبغي بياُن فاعليَّت ها يف النصوص ي ما تعد 
علـى نحـو مـا ، الس 

ن  تنـاُول  
َد ال يكـوُن اعتباط ـا، سـبق مـ  بـل ، مـع اإلشـارة  إلـى أنَّ هـذا التَّعـد 

ا وعلى الُمتلقـي أن  يجتهـَد فــــــي تشـكيل  المعنـى ، لغرض  مقصود  قصد 

 
 
ي ع  النَّص  ـه  شـفرات  الـنَّص  ، بإكمالـه تلـك الفراغـــات  ،  مـع الُمبـد  ، أو بفك 

 
 
ي  النَّص 

 .وبيان دور  العط ف  يف التَّماُسك 

ِف لكعطِف -ثاكث ا  ُف َ     :َ ذ 

ف  العطف ر  َحر  ك 
ن  عرض  يشيُر إلى ذ 

ا كان ما سبق م  وأنَّـه ذو أثـر  ، لمَّ

ــالم ها فــيمكُن اإلشــارُة إلــى أنَّ ، شــم حــافقيف بنــاء  الــنَّص  لــدى عبــد السَّ

ف  الَعط ف  أحيان ا  َحر 
ف  اعَر كان يلجأ إلى َحذ  عنـدما يكـوُن الحـذُف ، الشَّ

كر   (1)وذلك يمث له قوُله، أبلَغ م َن الذ 

ــــام  طويَلــــة   ــــَم َأيَّ ي ُحل 
ن ــــد  ــــت  ع   َأن 

 

ــــــة   هــــــام  وأحــــــالم  جميَل  ســــــرَّ إ ل 

 

                                                           

 . 154 صـ ذهبية أنوار (  ُين َظُر  ديوان1)
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ـَمر  فالصورُة يف البيت  تدفُع إلى تسـاه ؟ ُمفـاده أيـن الحـذف، (1)ل  ُمض 

ـرَّ إلهـام(؟ ول َم كان هـذا الحـذُف 
ه )س  ، هنـا ُأشـيُر إلـى أنَّ الحـذف يف قولـ 

رَّ إ لهامي(
ر )وس  رف ظـفالبنية األساسـيُة للجملـة )ُمبتـدأ ا، وأصله الُمقدَّ

مكانا مضاف إليها خربا ُمضاف إليها نعتا حرف عطفا معطوف 

( ا مضاف إليها معط رَّ
ن  خـالل  المقارنـة  بـين ، وف بالواوا نعت()س 

وم 

ف    َحـر 
ف  ـاعر  إلـى َحـذ  البنية  األساسية  والب نية  الظَّـاهرة  يتَّضـُح لجـوُء الشَّ

 ؟فما مغزى هذا الحذف، الَعط ف  

أي الموضـوع الـذي ، يكُمُن مغـزى هـذا الحـذف يف أنَّ َرأ َس الفكـرة

ــاعرُ  فلــم ، َذ علــى اهتمام ــه  قــد اســتحو-وهــو محبوبتــه -يتحــدث فيــه الشَّ

ــارمة    الصَّ
ــة  ــد  الل غ ــى قواع ــه  عل ــة  ف كرت  ــراُغ لمطابق ــت أو الف ُه الوق ــع ف  ُيس 

وليس معنى كل  مـا تقـدَم أنَّ الل غـَة » ،الُمرتوية  الُمنَظََّمة  كما يرى فندريس

ر  ممثلــة لهــا-االنفعاليــةَ  ــع  هــا-وُلَغــُة الش  ــا عــن غير  ، تنفصــُل انفصــاال  تام 

                                                           

هنا التي الصورة ليست» أنَّه إلى اإلشارة (  تجدر1) ر خياُل  يكو  اع   وسائل ه من وسيلة   إالَّ  الشَّ

ه انتقاَل  به يضمن نحو   الل غة، على استخدام يف  علـى إلينـا( وأفكـاره انفعاالتـه) مشـاعر 

و   ر لفظ ا تكون األلفاظ من مجموعة   تكون كما مؤث ر... والصورة َنح  اع  ا، والشَّ  يف واحد 

األلفـاظ،  مـن المجموعـةَ  يسـتخدمُ  كمـا المفـرد اللَّفقَ  يستخدم للصورة وتركيبه بحثه

 وفنونــه، د. عــز األدب«. الصــور   مــن مجموعــة   القصــيدة نقــول  إنَّ  أن   يمكننــا وبــذلك

ب َعــةُ  الفكــر إســماعيل، دار الــدين ــابعة،  العربــي، القــاهرة، الطَّ ، 129 م، صـــ 1978السَّ

ــر  األســلوب  ــة دراســة»وُين َظ ــة بالغي ــة األســاليب صــولأل تحليلي  ، د. أحمــد«األدبي

ب َعةُ  النهضة الشايب، مكتبة ابعة،  العربية، القاهرة، الطَّ  . 77 م، صـ 1976السَّ
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ـا منطقي ـا ال تسـتقل  عـن الل غـة   (1)واقعفال أنَّ الل غَة النَّحويَة الُمنَظَّمـَة تنظيم 

 .(2)«فبين الل غَتين  تأثيُر ُمتباَدل  ، االنفعالية  

اعر  وسيطرة  محبوبت ه  عليه افنظر   ة انفعال  الشَّ ومن َثمَّ فهي ُحلـُم ؛ لشدَّ

ــهُ  ــه  وُملهمُت ا، أيام  ــاد  ــواَو اعتم ــَذَف ال ــية   َح ــة  النَّفس ــى النَّاحي ــاط » عل ب الر 

 
 
باَط الماد يَّ « النَّفسي ـعَر ُلغـة  انفعاليـة  » حيُث إنَّ  ،«الواو» وترك الر  ال ، الش 

 
 
ي س  باط  النَّف  ا على الر   اعتماد 

ب ط  ا لوسائل  الرَّ ـعراءُ . َتأ َبه كثير  ، وما يـزاُل الش 

صة  القصـيرة  ال يحفلـون بَحـ وهنـا ، رف العطـف  فيمـا يكتبـونوُكتَّاُب الق 

إذ يجيزان حذَفها يف األصـح  لـورود ، والسيوطي، (3)مالكابن  ييصح  رأ

ـائع، الحديث  والنثـر  بـذلك   وابـن الضَّ
ـهيلي ي والس  نـ 

ـا البـن ج  ، (4)«خالف 

                                                           

الشـروق، القـاهرة،  حماسـة، دار ، د. محمـد«الشـعرية الضرورة يف دراسة»الشعر  (  لغة1)

ب َعةُ   . 376 م، صـ 1996األولى،  الطَّ

المصرية،  القصاص، األنجلو ومحمد الدواخلى الحميد عبد (  اللغة، فندريس، ترجمة2)

اب ق202ت، صـ0د  نفسه.  ، والسَّ

 فـؤاد محمـد الصحيح، تحقيق الجامع لمشكالت والتصحيح التوضيح (  ُين ظر  شواهد3)

 الضـرورة يف دراسـة»الشـعر  ولغـة 63-62ت، صــ0العروبة، د دار الباقي، مكتبة عبد

 . 250صـ «الشعرية

 الـدرس يف الحـذف ، وُين ظـر  ظـاهرة250 صـ الشعرية الضرورة يف دراسة» الشعر (  لغة4)

والتوزيـع، اإلسـكندرية،  والنشـر للطباعـة الجامعيـة حمـودة، الـدار اللغوي، د. طـاهر

 . 275-274 صـ م 1998
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ه  فحـوُل  ن  قبلـ 
الم هاشـم حـافق ومـ  ر  عبد السَّ ع 

باإلضافة إلى وروده يف ش 

عراء   َتج  بشعرهم، (1)األعشىو الحال عند كما ه، الش  ن ُيح  مَّ
 .وهو م 

ــوزن   ــن  اســتقامة  ال ــا لهــذا الحــذف  م  واســتقرار كلمــة ، وال يخفــى م

 ؛ القافية  
 
ولم يتـأثر ، ومن َثمَّ أسهم يف توافق  الن ظام  النَّحوي  مع البناء الفن ي

ــب س    اللَّ
ا، المعنــى هبــذا التوافــق  مــن جهــة  ب َس فيــه وال ال َلــ، فجــاء واضــح 

 .غموض

                                                           

 حيـث 74 صــ األعشـى ، وديـوان136 صــ بالداللـة وعالقتهـا الرتكيبية (  ُين َظُر  القضايا1)

 قوله 

ي ــــــنَ  َكث يـــــــر يف َكي نَوَشـــــــر   الَمــــــــــا مـ 

 

ــــــــــــــاَلل   كاَنــــــــــــال  وَ  َفى  إق 
 ُمَحــــــــــــال 

َف  َقَســـــَما  ـــــار  ــــنَ  التَّل يـــــدَ  الطَّ ـــــ مـ   الُغنـ 

 

ـــــــــم   ــــــــــا ـ ـــــــــا َفآبـ ــــــــــال   ُذو ك اَلُهَم  َم
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 لكَةب حُ  لكثااك 

الإل هاشم، لِاضافيُ   و وُ  لخب ا ها   لكناصِّ ك ى  ب  لكيا

ــا أنَّ اإلضــافَة تعنــي ن ســبَة اســم  إلــى آخــر ــَن المعلــوم  نحوي 
بغــرض  ، م 

ه ه، تقييد  ل  منزلـَة تنوينـه أو مـا يقـوُم مقـام تنوينـ  ، أي تنزيل الثَّـاين مـن األوَّ

اسبُة توجُب لثانيهمـا الجـرَّ وهذه الن   ل  التَّعريـف أو ، (1)أبـد  وتوجـُب لـألوَّ

ــة   ــُة فغرُضــها ، التَّخصــيص إن  كانــت اإلضــافُة معنوي ــا اإلضــافُة اللَّفظي أمَّ

ــُف  ــوين الُمضــاف  الُمشــتق  ، التَّخفي ف  تن ــذ  ــُف المضــاف  بَح ، (2)أي تخفي

هاوفيما يلي تمثيل  ألقسام اإلضافة  يف ديوان أنوار ذهب   ية وبياُن أثر 

ال    :لاضافُي لكةعنويي-أوا

ا كانت اإلضافُة تعني إضـافَة اسـم  إلـى اسـم   ، وهـي علـى ضـربين، لمَّ

ــا، معنويــة ولفظيــة ــُة مــا أفــادت تعريف  وقولــك  ك، والمعنوي أو ، داُر عمــر 

ا ك ن  أن  تكـوَن ، غـالُم رجـل  قولـك  تخصيص 
وال تخلـو يف األمـر  العـام  مـ 

م  ( أو بمعنـــى )يف(بمعنـــى الـــالَّ ـــن 
بَغـــَرض  تقييـــد داللـــة   ؛ أو بمعنـــى )م 

  ففيما يلي تمثيل  لذلك لدى شاعرنا، (3)الُمضاف  

                                                           

الكتـب، بيـروت،  ُعَضـيمة، عـالم الخالق عبد محمد (  ُين َظُر  المقتضب، المرب د، تحقيق1)

 ، وهمـع24 /2األزهـري،  التوضـيح، خالـد علـى التصريح ، وشرح143 /2ت، 0د

 . 264 /4الهوامع، 

 . 118 /2 يعيش المفصل، ابن (  ُين َظُر  شرح2)

اب ق3)  نفسه.  (  ُين َظُر  السَّ
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إل -أ  :لاضافي  ات معنت لكالا

ق  ضابُطها أن  يكـوَن ا ـَتح  ـا أو ُمس  غـالُم   ا للمضـاف  لمضـاُف إليـه مالك 

ه  وكتابي، زيد ض   وأر 
ُو َعام ه  ا َنح  ا عـن كون هـا علـى أمَّ ، أي هو مالُكه وأيض 

 الوظيفيَّة  لإلضافة  
اللة  م مع الدَّ م فلتواُفق  معنى هذه الالَّ فأصُل ، معنى الالَّ

ـيء  إالَّ  اإلضافة  التَّمليك وليس يف الحروف معناه المل ك واسـتحقاُق الشَّ

م   (2)ومثاُلها ما ورد يف قوله، (1)الالَّ

ي ي َقلبـ  ن  ُضم  َة الُحس  امي! يا َرفَّ  الـدَّ

 

ير   وح  يا ظ ل ـي وأحالمـ   ف ي على الر 

ُرن ي  ح   ُيس 
ي ك   يف َخدَّ

د  َن الَور 
 َأزهى م 

 

ـــــام ي ـــــراء  ألوه  إغ
ك  ـــــفاه   ويف ش 

ــــم    ــــا َنَغ ه
ات  ــــى َرفَّ ــــي عل ــــداُء ُحب 

 ن 

 

هـــام ي  إ ل 
َّ
ـــَن ُيـــذكي ف ـــي  ُيَقب ـــُل الُحس 

ت نَت هـــا  ـــن  َشـــَغف  تـــذكو ب ف 
ـــاك  م   َعي نَ

 

ـــــه معانيهـــــ  ا بأن غـــــام يَصـــــاَغ اإلل

ـن  بـَأن    ُب فيهـا ربَّـَة الُحس 
ن  قصـيدة  )احـرتاق( يخاطـ 

فهذه األبيـاُت مـ 

 الحــزينَ 
َ
ام ي ــُه الــدَّ ــه  ، َتُضــمَّ قلَب َف علــى ُروح  ــر  فهــي كــل  شــيء  ، وأن  ُتَرف 

ا له، بالن سبة  له ن  َثمَّ أصبحت  ُملك 
وللنَّص  على ذلك نجده يلجـُأ إلـى ، وم 

ــ ــة  علــى االمــتالكاإلضــافة  المعنوي ال م الدَّ ــالَّ ــى ال ــي ، ة  علــى معن يف كلَمَت

                                                           

ب َعـةُ  (  ُين َظُر  الكتاب، سيبويه، مكتبة1)  1982- هــ 1402الثانيـة،  الخانجي، القـاهرة، الطَّ

 . 217 /4م، 

ـا ، وينظـر23 صــ بيـةذه أنوار (  ديوان2) ، 43، 37، 36، 35، 34، 28، 25، 24 صــ أيض 

82 ،95 ،109 ،132 ،145 . 
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المي(، )ظ ل ي ه  تـآُزُر اإلضـافة  والعطـف  يف ، وَأح  ن  خاللـ 
ُح م  وهو ما يتَّض 

 بروي هــا ، الوفــاء  بــالمعنى الُمــراد  
ة  القافيــة  ــحَّ

واســتقامة  الــوزن  يف ات جــاه ص 

 .الُمراد

يف األبيـات   عـن هـذا االمـتالك   واصـَل التعبيـرَ  بـل  ، ولم يكَتف  بذلك

ن  خالل  إضافة  كلمات  )أوهام، التَّالية  
، أنغام( إلـى يـاء  المـتكل م  ، إلهام، م 

ن  ُمن َطَلـق  أنَّ ، يف مكان  القافية  
َقـل  ُمهـم  يف البيـت  » مـ 

فهـي ، القافيـَة مركـُز ث 

ــهُ  ر  ومواقُف ــع  ُر الش 
نُ ، حــواف  ــَوز  ــتقاَم ال  اس

ت  ــُه وَح ، إن  صــحَّ ــنَت  مواقُف ُس

ن  ، (1)«وهناياُته ث ُل الَوز 
ثُلها م  ن أنَّ  يف -َفم   ليسـت -المعنـى مـن جـزء   الـَوز 

ا ر   إلـى يضاُف  خارجي ا عنصر  ـع  ال ، بـل هـي جـزء  مـن سـياق المعنـى، الش 

ــى ــع المعن ــة  م ــَعت  يف َعالق ــُة إال إذا وض  ــا الحقيقيَّ ــر وظيفُته ــي ، تظه وه

ي ُيب نَى 
ت  هت  مساَره، عليها البيُت القاعدُة الَّ وربَّما وجَّ

(2). 

                                                           

ر، د. جـابر (  مفهـوم1) ـع  األدبــاء،  وسـراج البلغـاء ، وُين َظـر  منهـاج262 عصـفور، صــ الش 

ـا القافية»األدبي  الرتاث يف اإليقاعي ، المصطلح71 القرطاجني، صـ حازم ، « أنموذج 

 القعـدة ، ذو382 العربيـة، الريـاض، السـعودية، العـدد المجلـة كتيـبأمعضشو،  فريد

 . 7 - 3 م، صـ 2008 ، نوفمرب1429

 روميـة، مجلـة الجزائـري، د. وهـب القـادر عبد األمير شعر يف اللغوي (  ُين َظر  التشكيل2)

العرب،  الكتاب والعشرون، اتحاد الخامسة ، السنة100-99العربي، العـدد   الرتاث

ر،  لغـة ، وبنـاء42 - 41 م، صـ 2005األّول،  هـ، تشرين 1426 رمضاندمشق،  ـع  الش 

 - 98 م، صــ1984الزهـراء، القـاهرة،  درويـش، مكتبـة د. أحمـد كوين، ترجمة جون

102 . 
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 :لاضافي  ات معنت ِمم   -ب

ن َس المضاف  الذي هو بعـض  منـه ، ضابُطها أن  يكوَن المضاُف إليه ج 

ــه   ن س  ــُو هــذا ثــوُب َخــز  ، فيكــوُن الغــرُض منهــا بيــاَن ج  ، وبــاُب خشــب  ، َنح 

ن  َخَشـب  
ن  خز  وباب  مـ 

الحـرف  بينهمـا وبمالَحَظـة  ، فمعناها هذا ثوب  م 

ــن س   ــُح َأنَّ المــراَد م ــَن اإلضــافة  بيــاُن الج  ( ، يتَّض  ــن 
وهــذا الحــرُف هــو )م 

ُو َقول ه، الُمَبي نَة َنح 
(1)  

ـــباب   ـــا وانتفاضـــات الشَّ ـــا غرام  ـــي يوم 
 ُحب ــــــي.. ُكنـــت  ل 

 أنـــت 

 

 

ــــو بالرّ  ــــر  َتزه ــــع  الُعم ــــت  يف ربي ــــُة األحــــالم  طاف ــــاب  َطفَل  غ

ـــا نجـــوى   ـــت  ي ـــاب  ُكن ب ـــى يف الر  ي وَغنَّ
، ناجـــان  ـــوَن األمـــس   ُفت

 

 

ــــــين لهــــــو   ــــــ ب ، نســــــأُل األيَّ
ــــــالق   اإليــــــاب   اَم أكــــــواَب وانط

 

 

ُر عنواَنهـا  ـر األسـرار( التـي َذيَّـل الَشـاع 
ن  قصـيدة  )س 

فهذه األبياُت مـ 

يَّـة  
ات  الَعل  ـة  ، بأنَّها يف نجـوى الـذَّ  المعنويَّ

فيهـا ُيالحـُق اسـتخداُم اإلضـافة 

ــى  (عل ــن 
 الجــر  )م 

ف  ــر  ــى َح ــه  ، معن ــباب  يف قول  ــون ، )انتفاضــات الشَّ فت

ن  هـذه اإلضـافة  ، األمس  
أكواب اإلياب( وهو ما يدل  على أنَّ الغـرَض مـ 

وهنا ُأشـيُر إلـى أنَّ منهـا مـا جـاء فيـه المضـاُف إليـه يف ، هو البياُن والتَّقييدُ 

ا لها هذه الوظيفَة النَّ  م   ُمقد 
وي  مكان  القافية   الرَّ

ف  حويَة الُمشتملَة على َحر 

                                                           

ا به ، وينظر27 صـ ذهبية أنوار (  ديوان1)  . 65، 44 صـ أيض 
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 النَّحوي  مـ، المجرور  
ع القافيـة  يف إطـار  فكان ذلك أمارة  على تعاُنق  البناء 

 المعنى النَّ 
 
ي  .ص 

ـابق  قـد  ( يف المثـال السَّ ن 
ا كان أغلُب اإلضافة التي على معنى )م  ولمَّ

ـو  البيـت  فإنَّ ذلك ال ينفي وروَدهـا يف، جاءت يف مكان  القافية   علـى ،  َحش 

و  ما جاء يف   (1)قول ه   َنح 

ـُلها س  وح  ُأر  ـس  الـر   َنجواَك يـا َقل ـُب ب َهم 

 

ـــد   ـــي ج  ل  وف  ـــز  ـــَك يف َه ـــي وَبي ن 
 َبي ن 

ــا  ه 
ــا َول  ــَدر  الُحــب  َأشــدو حالم  َمص 

 ل 

 

ــا ُكــل    مــا عنــدي يــا َمــأَمل ي َلــَك حتم 

ب َطتهــا 
ــامي وغ  ــا نــوَر أي ــد  ُكنــُت ي  َق

 

ييف َشـت ي َوحـد  م  َأشـكو َوح    عاَلم  الوه 

ــا مــع األمجــاد  يف ُصــعد     دوم 
 وَأنــت 

 

ي د   يــا َســع 
َهــى علــى رهيــاك  وُح ول   والــر 

ـوهو ما   ه اسـتخداُم الشَّ اعر  اإلضـافَة المعنويـَة علـى يتَّضُح مـن خاللـ 

وح   ـس  الـر  و  ُمتمث لـة  يف )ب َهم  ـَدر  الُحـ، معنى )من( يف الَحش  َمص 
عـاَلم  ، ب  ل 

وح   ــَن الــر 
( لإلشــارة  إلــى أنَّ مناجــاَة القلــب  همــس  م  ــُدو ، الــوهم  ــه َيش  وأنَّ

َدر  من الُحب   ا لَمص  َده يف عاَلم  م َن الوهم(، حالم  َشَته َوح  ُكو َوح  ، وأنَّه َيش 

ن  الـذي  ما ال يخفـي علـى القـارال الُمـتمع  ويف كل  هذا م َن البيان  والتَّقييد  

عا ـا يف اسـتقامة  الـوزن  ُسر  ن ما يكتشُف أنَّ هذه اإلضافَة قد أسـهمت  أيض 

م ة  القافية  ُمتآزرة  مـع اإلضـافة  التـي علـى معنـى الـالَّ حَّ
وُمتـآزرة  مـع ، وص 

                                                           

ابق1) ا به ، وينظر32 صـ (  السَّ  . 44، 37، 34 صـ أيض 
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ل مـن هـذه األبيـات  يف كما هـو الحـاُل ، العطف  كذلك  األوَّ
فـدلَّ ، البيـت 

اعَر لم يستخدم  كلَّ ذلك عن عَ   ذلك على أنَّ الشَّ
 
بل فيه ما فيه ، جز  أو َعي

الالت  الُمرتبطة  بالنَّص   ص  القارال أن  يتفاَعـَل مـع هـذا الـنَّ وعلى ، م َن الدَّ

 .أو ذاك

 :لاضافي  ات معنت   -ج

ـا للمضــاف   ـرب  م ــَن اإلضـافة  يكـوُن المضــاُف إليـه ظرف  ، يف هـذا الضَّ

وُ  الم هاشم، ﴾ٹ ٹ﴿  َنح   عبد السَّ
ُو قول  وَنح 

(1)  

ــــــــــــمُ  ــــــــــــيُحل  ب  ــــــــــــام ي َوَقل    َأيَّ

 

ـــــــَر ف كـــــــري  عـــــــاَد يغـــــــُزو َبح 

ــــــب ي  ــــــس  ُتص  كــــــرى األَم 
ــــــه ذ   في

 

ـــــــُت فيهـــــــا ُجـــــــلَّ ُعمـــــــري ش   ع 

ــــــي  ــــــي ُحب  ي َوه  و  ــــــد  ــــــي َش  َفه 

 

بـــــــــي ــــــــُق َقل   َنــــــــمَّ عنهـــــــــا َخف 

ن  قصيدة  )َنشيدف 
ـاعُر إلـى اإلضـافة   هذه األبياُت م  ( لجأ فيها الشَّ قلب 

َضة  المعنوية  على تقـ )يف(الَمح   الجـر 
ف  ه  ، دير  َحـر  ، )بحـَر ف كـري  يف قولـ 

كرى األَم س  
ا للُمضـاف  ، ذ  ب ا عن كون  المضاف  إليه ظرف  ر  ُق َقل بي( ُمع  ، َخف 

ه ـر  ا يف ف ك  ـر   قـد عـاد يغـُزو َبح 
ه  بـ  ه  وَقل  ـَم َأيَّامـ  ـُم فيـه ، فأفاد أنَّ ُحل  هـذا الُحل 

َرى يف األَم س   ك 
اع  ، ذ  هقد عاش فيها الشَّ ر  يدل  ، فهي غناهه وُحب ه، ُر كلَّ ُعم 

ن  َخَفَقان
ب ه  م   .على ذلك ما يف َقل 

                                                           

 . 95 صـ ذهبية أنوار (  ديوان1)
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فظ ي )غ   لكةحضي( لاضافي-ثان  ا  :لكاا

ه َئـي  ؛ وهو ما تكون فيه اإلضافُة لفظ ا والمعنى علـى غيـر  َمـا بـين ُجز 
 ل 

ــن  تقــدير  االنفصــال  
 م 
 
ُطها أن  يكــوَن الم، التَّركيــب  اإل ضــاف ي ضــاُف وشــر 

ة  على الحال  واالستقبال   َفة  عام َلة  ُمضاَفة  إلى معمول ها َدالَّ وتقـُع يف ، (1)ص 

ــواع   ــة  أن ــال  هــي اســُم الفاعــل  واســمُ ، ثالث ــبَّهُة ب ــفُة الُمَش المفعــول  والص 

  (2)ويمكُن التَّمثيل لها بما جاء يف قول ه، خالف

ــــــــــرار  
 أحاديُثنـــــــــا ُقـــــــــُبالت  ح 

 

ـــــُع َلحـــــنَ  ـــــس  يوق  بيـــــع  وَهم    الرَّ

ــــــال    ــــــا خــــــاطراُت الخي  وأحالُمن

 

ـــأب هى ربــــوع ــــن  تــــداَعى بـ  ض 
 وح 

ن ي يا قمُر(رُ أذان  البيتان  من قصيدة  )فه  ُيشيُر يف الثَّاين منهما إلى أنَّ ، و 

وذلك مـن خـالل  الُجملـة  االسـمية  الخربيـة  الُمثبتـة  ، خاطرات   أحالَمهم

ـ ( الُمتَّخ  َذة  نمـَط )المبتـدأ ا الخـرب الُمشـتق ا )أحالُمنا خاطراُت الخيـال 

ه  أنَّ هـذه األحـالمَ ، المضاف إليه( ليسـت  علـى  وهو ما يتَّضـُح مـن خاللـ 

وهـــو مـــا يـــدل  علـــى ، خيـــال   فهـــي ُمقيَّـــدة  بكون هـــا خـــاطرات  ، إطالق هـــا

ــى هــذه الصــورة  حــاال  وُمســتقبال   ــه ، اســتمرارها عل ــُح عن ــا ُيفص  وهــو م

وما قام به المضاُف ، ة  اسم الفاعل  )خاطرات(المضاُف الُمشتق  يف صور

                                                           

 . 119 /2 المفصل (  ُين َظُر  شرح1)

ا ، وينظر44 صـ ذهبية أنوار (  ديوان2)  . 82، 34 صـ أيض 
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ن  تقييـد  هـذه الخـاطرات  
مـع مالحظـة  أنَّ المضـاَف قـد ، إليه )الخيال( مـ 

َف ب َعَدم  تنوين ه    .بسبب أنَّها إضافة  لفظية  غيُر محضة  ، ُخف 

  (1)وهو ما عليه قوُله

ــد  يــا ابــَن المعــالي َع الَمج 
 ويــا صــان 

 

ـــــَب  ـــــرام  ربي ـــــَد الك  ـــــناء   حفي  السَّ

ــد الجمــال    ــَك الُحــبَّ عن  وجــدُت ب 

 

ـــــــأغلى رجـــــــاء ـــــــه ب ـــــــيُء إلي  نف 

ل  منهمـا أنَّ    )قلبـي وأهلـي( ُيالحـُق يف األوَّ
ن  قصـيدة 

فهذان البيتان م 

ـم  الفاعـل    اس 
َضـة  ُمَمثَّلـة  يف إ َضـاَفة   غيـر  الَمح 

َر قد َلَجَأ إلى اإلضافة  اع  الشَّ

د   ـغيـر ُمك، )صانع( إلى الَمج  ـَل ؛ ب  التَّعريـَف َتس  ألنَّـه ُأضـيَف إلـى مـا َعم 

ن المعلوم  أنَّ ، وإنَّما َأَفاَدت  اإلضافُة فيه التَّخفيَف ، فيه ( َفم  )صان َع المجد 

ــوين )صــان ع( اأخــف  مــن  )صــانع   ــراه ، المجــَد( بتن ــا ُأشــيُر إلــى مــا ي وهن

ن  أنَّ ، السيوطي
َلى» م  َل يف األسـم؛ الجرَّ َأو  إذا تعلَّـَق أحـُدها ، اء  ألنَّ األَص 

ـَبه  للُمضـارع  ، باآلخر  اإلضافة هـة  الشَّ ـُل علـى ، والعمُل إنَّما هو ب ج  فالَحم 

َلى األصل    .(2)«َأو 

                                                           

 . 116 صـ ذهبية أنوار (  ديوان1)

 يف ، واإلضافة281 - 280 /1الكافية، للرضي،  ، وينظر  شرح83 /5 الهوامع (  همع2)

ــرتة شــعر ــة العبســي، دراســة عن ــة، عاهــد نحوي ــد حســين داللي ــاش، رســالة ا  عب  عّي

 . 64 م، صـ 2007النجاح، نابلس، فلسطين،  ماجستير، جامع
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يوان  ، هذا  الد 
ن  خالل  استقراء 

ُضه م  ا كان ما سبق َعر  فإنَّني ُأشيُر ، ولمَّ

َضـَة َأو المعنويـةَ   قـد غلبـت علـى بعد هذا العرض  إلـى أنَّ اإلضـافَة الَمح 

يوان   ــاع، الــد  ــُع هــذه الَغَلَبــة  أنَّ الشَّ ج  قــد يريــُد تعريــَف الُمضــاف  أو  رَ وَمر 

ويف ثنايا هذا التَّعريف  أو التَّخصيص  ُنالحـُق شـيوَع اإلضـافة  ، تخصيَصه

ـاعر   ـاعر  عـن ، إلى ضـمير  الُمـتكل م  الـذي ُيمث ـل ذاَت الشَّ حيـث تعبيـُر الشَّ

لدرجـة  أنَّ اإلضـافَة قـد ؛ أو بَمـن  ُيحـب هم أو يتعلَّـُق هبـم تجارَب ترتبُط بـه

رب  ، تكوُن ُمكثَّفة  يف البيت  الواحد   و  والعروض  والضَّ وذلـك ، (1)يف الَحش 

ن  دلَّ ذلك على شيء  ، ال يعيُبه
ه   فإنَّما يدل  على، وَلئ  يـ  ـاعر  َوَوع  ن  الشَّ تمك 

بنـا إلـى ، ية  َدور  النَّحو  يف العملية  اإلبداعب   وهو ما ُيحـت ُم علينـا توجيـه ُطالَّ

ه رفية   -دراسة  أَثر  ؛ يف النصـوص الُمختلفـة   -وكذلك أثر الُمرتكزات الصَّ

ة الل غة العربية  وأهميتها يف التَّواُصل  والتَّعبير  عن  الُمراد  .فنشعر بلذَّ

                                                           

 قوله  ، حيث101 صـ ذهبية أنوار (  ينظر  ديوان1)

ــــةَ  وَ  يــــا العينــــين   َفتَّاَن  الهــــوى َشــــد 

 

ـباب   لهـَب  يـا اإل حساس   َثورةَ  يا   الشَّ
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 لكخاتةي

ـو  »هكذا نأيت إلى خاتمة البحث يف  يـار  النَّح 
ت  ه  بـالنَّص  االخ  ي  وَعاَلقتـ 

الم هاشم حافق ر  عبد السَّ ع 
ذلك البحـث الـذي اتَّخـَذ مـن اختيـار   ،«يف ش 

فة  والَعط ف  واإلضافة  يف ديوانه  اعر  التَّعبيَر بالص  ـا ُمنطلَ  «أنوار ذهبية»الشَّ ق 

ــه ــر  هبــذ، ل ــار التَّعبي ــة  الختي  التعبيريَّ
ــات  ــن الطَّاق ــه الكشــَف ع ــا في ي 

ه ُمب َتغ 

 إيَّاهـا، العناصر
ه  ن  أنَّ البحـَث بصـورت ه  . وكيفية اسـتثمار 

غم  مـ  وعلـى الـرَّ

ن اسـتلزمَ  بما -الكائنة  يعـد   -يلحُظـه القـاراُل الكـريُم ، هـد  ملمـوس  ج مـ 

بجانب مـا ورد يف  -فيمكن ، وذلك يف رأيي المتواضع، نتيجة  يف حد  ذاته

  النقاط  التَّالية تأكيدُ -البحث   أثناء

ـ الم هاشم حافق ناصيَة الل غـة  امتالك  اعُر عبد السَّ ُك الشَّ
ُقـه ُيراف  ، ايمتل 

ي  يف أغَلــب  قصــائده ــعر  ــر  بــأنَّ ، ُطــوُل الــنََّفس  الش 
ــي ُيق  ــا يجعــُل الُمتلق  مَّ

م 

ة  وحـَدها سـناديَّ
اعَر لم َيحُصر  تعبيَره عن  مكنونه يف إطار  العناصر  اإل  . الشَّ

ســنادية  التــي اختارهــا بــل كانــت العناصــرُ  والتــي اقتصــر عليهــا - غيــُر اإل 

ه بارزة  -البحُث  ُل عملية اإلسناد  ، يف قصائد  اعُر ، ُتكم  ا يريده الشَّ بة  عمَّ ر  ُمع 

ا   مَّ
ي ن َمعن ى َنص 

 .م 

د  الصـفات  والمعطوفـات   إنَّ   القوُل بناء  على ذلك يمكُن  اختياَر تعـد 

 يف شعر عبد السَّ 
و  ما جاء يف ديوان ، الم هاشم حافقواإلضافات  على َنح 

 ، «أنوار ذهبية»
 
ي ن  غير  مدلول  نفس 

بل أتـت ، معدوم من القيمة، لم يأت  م 

ا يقصده  مَّ
ه وعقل ه، هذه االختيارات لمدلول  ـو  ، قد استقرَّ يف نفس  على َنح 
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يف َكث ـَرَة المعطوفـات  وال يمكـُن القـوُل بـأنَّ . ما سـبق علـى مـدار  البحـث  

ه ر  ــع 
ــعرَ ، ش  ا هــذا الش  ــَعَف كثيــر  ا يف إتمــام  ؛ قــد أض  ألنَّــه يعتمــُد عليهــا كثيــر 

َة قوايف ُمعَتَسفة  ، البيت   ، تجيُء إلتمام  البيـت  وإقامـة  الـوزن  فقـط، وأنَّ َثمَّ

مـة  البحـث   ن  قول  إلحدى الباحثـات بمقد 
يَر إليه م  و  ما ُأش  ن  ؛ على َنح 

ومـ 

ـَر  َثمَّ كانت الحاجةُ  ن  عناص 
وء  على ما َعَرَض له الَبحُث م   الضَّ

إلى تسليط 

ة   يَّ
ــناد  ر  ؛ َغي ـر  إ س  ــاع   التَّخاُطب يَّــة  لــدى الشَّ

ــهام  يف َجــالء  الكفايــة  إلس 
ــَرة  ، ل  آس 

ي َغـَة يف سـياقات ها ؛ الُمَتَلق  ـاعر  الل  َب َعن  َمدى براعـة  اسـتخدام  الشَّ كي ُيعر 

يَّة
ل  ع 
 .الف 

ا يف اسـتطالة  التَّراكيـب  لـدى لقد با ـل أثـر  ع 
ُمَقي دات  الف 

ا أنَّ ل  ت واضح 

ــالم هاشــم حـافق ُســه فيمـا ُيصــَطَلُح عليــه بُطــول  ، عبـد السَّ وهــو األمــُر َنف 

ــة   د  ، التَّبعيَّ ــد  ــول  التَّع ــة  ؛ وُط يَّ
ــمَّ فهــي ليســت اســتطالة  َعَبث  ــن  َث

ــَدُفها ، وم  َه

ة القافيـة  فقـطالوصوُل بالتَّركيب  إلى اسـتقام ـحَّ
ن  وص   الـوز 

ـُد كمـا ، ة  َيعتق 

ين مـروَر الكـرام  علـى الـنَّص   بعُض  ، بـل كانـت اسـتطالة  مقصـودة  . المار 

ــن  ، انحصــرت  يف اإلبــداع واإلمتــاع يف آن واحــد  ، فكانــت وســيلة  لغايــة  
م 

ا  على معن ى مَّ
اللة  ـاعرُ ، طريق الدَّ ـد، يرنـو إليـه الشَّ ، هأي بمـا يتوافـُق وَقص 

دة، فكاَن لهذه المقي دات دة  أو غير ُمتعد  تأثير  على ، وكذلك التَّوابعُ ، ُمَتعد 

ع الُمقي ـد أو التَّـابع، المعنى ا لتنو  ن  ، تبع   الـوز 
بجانـب  اإلسـهام يف اسـتقامة 

ة  القافية   حَّ
ن، وص  ا مـ   ال باعتبارهمـا ُجـزء 

 
ـي ن  َثـمَّ ؛ معنـى النَّص 

 تكونـت  ومـ 

ن  قناعة  َلدَ 
ر  عبد السالم هاشم حافق غيـُر مجلـوب  مـ  ع 

يَّ بأنَّ البيت يف ش 
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ل  القافية   ه، أج  لـ  ن  َأج 
ُلوَبـُة مـ  ـة  البيـت  ، بل هـي الَمج  مَّ

بـل إنَّ ، لـم تـأت  لَتت 

 عليها
 
 .وال ُيمكُن االستغناُء عنها فيه، البيَت َمب ن ي

َت مـن التَّوابـع  التـي ال يمكـن االسـتغناء عنهـا لـدى عبـد  َتَبيََّن أنَّ النَّع 

ه، الســالم هاشــم  َأم  بغيــر 
، ألغــراض  دالليــة  ؛ ســواء  أكــاَن النَّعــُت بــالمفرد 

م ياق  على نحو ما تقدَّ َفـَه لـيس علـى سـواء  يف ، ترتبُط بالس  ـَره وحذ  وأنَّ ذ ك 

اللة   ى فيـه، الدَّ ـا المنعـوَت داال  علـى معنـ  م  ـُت ُمتم  بحَسـب  مـا ، فجـاء النَّع 

ـَت تقييـد  ، دلَّ ذل ك على َشيء   وإن  ، يه النَّص  يقتض فإنَّما يُدل  علـى أنَّ النَّع 

ا يف االســتعمال  الل غــوي  . لمنعوت ــه    جــائز 
ُد المنعــوت  ــا كــان تعــد  فقــد ، ولمَّ

ة مواضعَ  دَّ الم هاشم يف ع  ا بذلك يف إطالة  البنـاء  ، استثمَره عبد السَّ ؛ ُمسهم 

َت  يَّة ب َسَبب  أنَّ النَّع 
ـف   واألحكـام  الَوص 

د  ف  الُمَتعـد  كمـا ، يعتمُد على الوص 

ـج   ي  مـع النَّس  د  يف تواُفـق  البنـاء  النَّحـو  ا أو غيـَر ُمَتعـد  د  ـُت ُمَتعـد  أسهَم النَّع 

ي   عر   الُمراد، الش 
 
ي  .يف إطار  المعنى النَّص 

ـالت   ن  ُمكم 
ن النَّعـت  والَعط ـف  مـ  ا كان ُكل  مـ  ، المقصـود  بـالُحكم   لمَّ

ا ب َغَرض  التَّقييد   الم هاشم َعط َف النَّسق تابع  ؛ فقد اتَّضَح استخداُم عبد السَّ

ن  ُمنَطَلق  َكون  المعطوف  عليه غير ُمط َلق  يف انفراد ه بالُحكم  الذي يكوُن 
م 

ا كانت َتَبعيَُّة المعطـوف  غيـَر ممنوعـة  . له فقـد بـدا اسـتخداُم اختيـار ، ولمَّ

ا َد واضــح  ــياق؛ شــاعرنا هــذا التَّعــد  ــاءُ ، ألغــراض  تتَّصــُل بالس  ، فطــال البن

ت  القافيةُ ، واستقاَم الوزنُ  ن  معنى، وَصحَّ
يَد م  وبدا العطُف ، يف إطار  ما ُأر 

 أو االت َساق
 
ي  النَّص 

ا يف التَّراُبط   .ُمسهم 
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ا كاَنت  اإلضافُة تكُمُن يف ن سبة  اسم  إلـى تـال  بغـ للمَّ  األوَّ
، َرض  تقييـد 

الم هاشم إلى اإلضافة بنوعيهـا المعنويـة  واللَّفظيـة   مـع ، فقد لجأ عبد السَّ

يوان ألغـراض تتصـُل بـالمعنى ؛ مالحظة  َغَلبة  المعنوية  على ُأختها يف الد 

 
 
ـي ا اعلـى نحـو مــا جـاء باألمثلـة  التـي اقتصــر عليهـ، النَّص  ، البحـث إيجــاز 

اعَر  ـل  لدرجة أنَّ الشَّ ن  َأج 
كان يلجأ إلى اختيار  تكثيف  اإلضـافة  أحيان ـا مـ 

أو بـين النَّعـت   ،وأنَّه كان يجمُع أحيان ا بين النَّعـت  والعطـف  ، تقييد  معانيه

أو يجمـُع  ،أو بين العطـف واإلضـافة ،أو بين العطف والنَّعت   ،واإلضافة  

 
 
ا لغرض  داللي اعرال ُينب ن عن َضع ف  لدى ال، بينهم جميع   .شَّ

ي  َقي ـد  ل َمـا َيـرَتبُط بـه
سـناد  ، وبناء  على ذلك اتَّضَح أنَّ الُعن صَر غيـَر اإل 

وكانـت  ، عناصُر التي هي موضوُع الَبحث  مع َما تدوُر يف َفَلك هال فرتاَبَطت

ة  بما تـرتبُط  يَّ ها النَّحو 
ن  خالل  عالقات 

َلة  م   األَُخر  يف الُجم 
عالَقُتها باألجزاء 

ا  .بــه ــر 
ــا ُمباش  ــُر ارتباط  م  أن  تــرتبَط هــذه العناص  ز  ــن  غيــر  الــالَّ

ــا كــاَن م  ولمَّ

ا  مع 
مـة  ، ب ُعن ُصَري اإلسناد   ب ما هـي ُمَتم 

فإنَّها قد ارتَبَطت  يف بعض األحيان 

ُمـه ، له أو تابعة  أو ُمَقي َدة  أنَّـه قـد يكـوُن َمـا ُتَتم 
وهو ما أفَضى إلى ُمالحظـة 

ن  غير  ُعن ُصَري أو َتتبُعه أهذه العناصرُ 
 .اإلسناد و ُتقي دُه م 

مـة لبحـوث  ُأَخـر، وبعدُ  ، فإنَّ هذا البحَث ين بغي أن  يكوَن بمثابة  الُمقد 

ــالم هاشــم ، ُتب نَــى عليــه ر  عبــد السَّ ــع 
ــُة ل ش  ــى فيهــا الخصــائُص الل غويَّ َتَتجلَّ

اختيـار  الُمرتكـزات  ُتظهـُر فاعليـةَ ، بصـورة  أشـَمَل وأعَمـَق ، حافق وغيره

ــة   ــن. النَّحوي ــربَّأ  م  ــيس ُم  ل
َ
ــي ــا ُأشــيُر إلــى أنَّ َبحث  ، خطــأ أو الن ســيان  ال وهن
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ُت ، وَما هـو إالَّ اجتهـاد  َقـَدَر الطَّاَقـة  ، فكالهما جائز  على اإلنسان فـإن  ُكنـ 

ا ق  ُل ا ، ُموفَّ وإن  كانـت األُخـرى فـال ُيكل ـف ، يؤتيه َمن  يشـاء، فذلك َفض 

عهاا ا إالَّ ُوس  س  ي لوال أن  ، والحمُد   الذي هدانا لهذا،   َنف  وما ُكنَّا ل نهتد 

 .وآخُر دعوانا أن  الحمُد   رب  العالمين، هدانا ا 
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 لكةصا   ولكة لجع

عر» اإلبداع الموازي .1  للش 
 
محمد حماسة عبـد . د ،«التحليل النصي

 .م2001، مصر، القاهرة، دار غريب، اللطيف

، القاهرة، دار الفكر العربي، عز الدين إسماعيل. د، األدب وفنونه .2

ابعة ب َعُة السَّ  .م1978، الطَّ

ــاب ، محمــد تحريشــي، أدوات الــنَّص .3 مــن منشــورات اّتحــاد الكتَّ

 .م2000، سوريا، العرب

 ، ارتشــاف الضــرب .4
ّ
تحقيــق ، (هـــ 745ت )ألبــي حّيــان األندلســي

دكتور رمضــان عبــد ومراجعــة الــ، الــدكتور رجــب عثمــان محمــد

 .1988، 1ط ، القاهرة، مكتبة الخانجي، التواب

. د ،«دراسة بالغية تحليلية ألصـول األسـاليب األدبيـة» األسلوب .5

ـابعة، القـاهرة، مكتبـة النهضـة العربيـة، أحمد الشايب ب َعـُة السَّ ، الطَّ

 .م1976

عاهد حسين ، دراسة نحوية داللية، اإلضافة يف شعر عنرتة العبسي .6

، فلسـطين، نابلس، جامع النجاح، رسالة ماجستير،  عّياشعبد ا 

 م.2007

 بـن جمال الدين» ابن هشام، أوضح المسالك إلـى ألفية ابن مالك .7

تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد  ،«هـ 761ت ، هشام األنصاري

 م.1995، لبنان، بيروت، المكتبة العصرية، الحميد
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َلـة الَعَرب يَّـة .8 دار غريـب ، ماسـة عبـد اللطيـفمحمـد ح. د، ب نَاء الُجم 

 م.2003، مصر، القاهرة، للنشر والتَّوزيع

ر .9 ــع  مكتبــة ، أحمــد درويــش. ترجمــة د، جــون كــوين، بنــاء لغــة الش 

 .م1984، القاهرة، الزهراء

. د ،«سـتطيقاواإلبحـث  يف فلسـفة اللغـة » لـألدب التَّركيب الل غوي   .10

 1409، عوديةالسـ، الرياض، دار المريخ للنشر، لطفي عبد البديع

 .م1989-هـ 

وهـب . د، التشكيل اللغوي يف شعر األميـر عبـد القـادر الجزائـري .11

السـنة الخامسـة ، 100-99  العــدد، مجلة الرتاث العربي، رومية

، هـــ 1426رمضــان ، دمشــق، اتحــاد الكتــاب العــرب، والعشــرون

 .م2005، تشرين األّول

زيـد خليـل . د، يةالتشكيل اللغوي وأثره يف بناء النَّص دراسة تطبيق .12

مجلة الجامعـة اإلسـالمية )سلسـلة الدراسـات اإلنسـانية( ، القرالة

 .م2009، يناير، فلسطين، العدد األول، المجلد السابع عشر

، تعاُنق البناء النحوي مع القافية يف بائية ذي الرمة وداللته يف النص .13

ـــد الســـالم تركـــي. د ـــوم ، فـــايز صـــبحي عب ـــة اآلداب والعل حولي

-هـــ1436، الكويــت، الحوليــة الخامســة والثالثــون، ةاالجتماعيــ

 .م2014
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ن ــي يف تحليــل الخطــاب .14 يف  دراســة  » التَّفاعــل النحــوّي لــدى ابــن ج 

صـبحي عبـد السـالم  زفـاي. د، كتاب التَّمام يف تفسير أشـعار هـذيل

، 459الرســـالة ، حوليـــات اآلداب والعلـــوم االجتماعيـــة، تركـــي

-هــ1437، امعـة الكويـتج، مجلس النشر العلمي، 37الحولية 

 .م2016

ـكري مالتَّما .15 ـا أغفلـه أبـو سـعيد الس  ابـن  ،يف تفسير أشعار ُهَذيل ممَّ

ــي ــاجي القيســي، جن  ــد ن ــه أحم م ل ــدَّ ــه وق ــرون، حقق وزارة ، وآخ

ب َعـ، قالعـرا، بغداد، المعارف العراقية ومطبعة العاين ، األولـى ةالطَّ

 م.1962-هـ  1381

ـيغ ا .16  بين ص 
ّ
للـدكتور طـه محمـد ، لوصـف العامـلالتناوب الداللي

، مطبعـــة محمـــد أحمـــد الجنـــدي للدعايـــة واإلعـــالن، الجنـــدي

 م.1988، القاهرة

ء نظريَتــي .17 ــا التوابــع يف َضــو  . د، القــرائن والمقاصــد النعــت نموذج 

مجمـع اللغـة ، العـدد السـادس والثمـانون، وليـد محمـد السـراقبي

 .م2015، األردن، العربية

ــى ب، للزجــاجي، الجمــل .18 ــنباعتن ــي ش ــن أب ، تصــحيحه الشــيخ اب

 م.1926، الجزائر

ب َعــُة ، لبنــان، بيــروت، دار ابــن حــزم، الجملــة العربيــة والمعنــى .19 الطَّ

 م.2000-هـ  1421األولى 
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َلة يف الشعر العربي .20 مكتبـة ، محمـد حماسـة عبـد اللطيـف. د، الُجم 

ب َعُة األولى، القاهرة، الخانجي  م.1990، الطَّ

تحقيـق األسـتاذ محمـد علـى ، صالخصـائ، ابن جني، الخصائص .21

 - 1986، 3ط، القـاهرة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، النجار

 م.1988

قـرأه وعلـق عليـه ، عبد القاهر الجرجاين النحـوي، دالئل اإلعجاز .22

 ودار، القاهرة، مطبعة المدين، محمود محمد شاكر

مؤسســة ، 2ط، محمــد محمــد حســين. تحقيــق د، ديــوان األعشــى .23

 م.1968، لبنان، تبيرو، الرسالة

ــة .24 ــوار ذهبي ــوان أن ــد الســالم هاشــم حــافق، دي ــادي القصــيم ، عب ن

 .هـ 1387، بريدة، األدبي

ح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك .25 ، هـــ 672ابــن عقيــل ت ، َشــر 

، القــاهرة، دار الــرتاث، تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد

ب َعُة العشرون، مصر  م.1980، الطَّ

نـور الـدين أبـو » األشـموين، ية ابـن مالـكشرح األشموين على ألف .26

ــنالحســن  ــي ب ــق د، هـــ 929ت « محمــد عل ــد . تحقي ــد الحمي عب

 .ت. د، القاهرة، المكتبة األزهرية للرتاث، السيد

دار إحيـاء الكتـب ، خالد األزهـري، شرح التصريح على التوضيح .27

 .ت. د، القاهرة، العربية
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ــة .28  ، شــرح الكافي
 
ــق يوســف حســن ، للرضــي ، عمــرتصــحيح وتعلي

ب َعُة الثانية، ليبيا، بنغازي، جامعة قاريونس  م.1996، الطَّ

 643ت ، علـي بـن موفق الدين يعيش» ابن يعيش، شرح المفصل .29

 م.1990، القاهرة، مكتبة المتنبي« هـ

. تحقيـــق د، هــــ 669ابـــن عصـــفور ت ، شـــرح جمـــل الزجـــاجي .30

ب َعُة األولى، بيروت، عالم الكتب، صاحب أبو جناح  .1999، الطَّ

عر عبد السالم هاشم حافق .31 رحمة مهدي علي ، دراسة وتحليل، ش 

يمــي ، جامعــة ُأم الُقــرى، كليــة اللغــة العربيــة، رســالة ماجســتير، الر 

 م.1993-هـ  1413

ــل ظــاهرايت .32 ــكل والخطــاب مــدخل لتحلي ، محمــد المــاكري، الشَّ

 
ّ
ب َعُة األُوَلى، بيروت، المركز الثقايفّ العربي  م.1991، الطَّ

وضـــيح والتصـــحيح لمشـــكالت الجـــامع الصـــحيح شـــواهد التَّ  .33

، مكتبـة دار العروبـة، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي، 63-62ص

 .ت0د

، للـدكتور صـبحي رشـاد عبـد الكـريم« فائـدهتا وأحكامهـا» الصفة .34

، العـدد التاسـع، جامعة األزهـر بالمنوفيـة، مجلة كلية اللغة العربية

 م.1989

الـــدار ، هر حمـــودةطـــا. د، ظـــاهرة الحـــذف يف الـــدرس اللغـــوي .35

 م.1998، اإلسكندرية، الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع
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ن  خالل تأويل الصيغ الصـرفية .36
، عالقة التشكيل الصريف بالمعنى م 

، القــاهرة، دار غريــب، مجلــة علــوم اللغــة، فــايز صــبحي تركــي. د

ل  .م2009، العدد األوَّ

اســن ابــن رشــيق العمــدة يف مح، العمـدة يف محاســن الشــعر ونقــده .37

ر ع   م.1972، بيروت، دار الجيل، تحقيق محمد محيي الدين، الش 

عري   .38 ، القـاهرة، دار غريب، أحمد كشك. د، القافية تاج اإليقاع الش 

 م.2004

القضايـا الرتكيبيـــة يف شعر األعشـى الكبيـر وعالقتهـا بالداللـــة يف  .39

، فايز صبحي عبد السالم تركي. د، ضوء الدرس اللغوي الحديث

 م.2003، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، الة دكتوراهرس

، مكتبـة الخـانجي، تحقيـق عبـد السـالم هـارون، سـيبويه، الكتاب .40

ب َعُة الثانية، القاهرة  م.1982-هـ  1402، الطَّ

-رفيق العجم ، محمد علي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون .41

 م.1996، مكتبة لبنان، علي دحروج

ة عبـــد الحميـــد الـــدواخلى ومحمـــد ترجمـــ، فنـــدريس، اللغـــة .42

 .ت0د، القاهرة، األنجلو المصرية، القصاص

ــة الشــعر .43 ، محمــد حماســة. د ،«دراســة يف الضــرورة الشــعرية» لغ

ب َعُة األولى  م.1996، القاهرة، دار الشروق، الطَّ
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ــا» المصــطلح اإليقــاعي يف الــرتاث األدبــي .44 فريــد  ،«القافيــة أنموذج 

ــو ــة، أمعضش ــة العربي ــب المجل ــاض، كتي ــعودية، الري ــدد ، الس الع

 م.2008نوفمرب ، 1429ذو القعدة ، 382

عبـد الـرحيم أبـو الفـتح ، معاهد التنصيص على شواهد التلخـيص .45

، تحقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، ـ(هـ963العباسي )ت 

 .م1980، لبنان، بيروت -عالم الكتب 

46.  
ّ
، مجمــع اللغــة العربيــة، إبــراهيم مــدكور. د، المعجــم الفلســفي

 م.1983، القاهرة

ر .47 ــع  ــوم الش  ــدّي » مفه ــراث النَّق ــة يف الت  ــابر عصــفور. د ،«دراس ، ج

ب َعُة الثانية  م.1982، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر، الطَّ

عــالم ، تحقيــق محمــد عبــد الخــالق ُعَضــيمة، المــرب د، المقتضــب .48

 .ت0د، بيروت، الكتب

تقـديم وتحقيـق ، يحـازم القرطـاجن، منهاج البلغاء وسراج األدباء .49

ــن الخوجــة ــب اب ــروت، دار الغــرب اإلســالمي، محمــد الحبي ، بي

ب َعُة الثالثة، لبنان  م.1986، الطَّ

 .م1976، مصر، دار المعارف، عباس حسن، النحو الوايف .50

ــو ودوره يف اإلبــداع .51 ــد كشــك. د، النَّح ، دار غريــب، أحمــد محم

 م.2008، مصر، القاهرة
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ــعر .52 ، مصــطفى ناصــف. د ،«ئــل اإلعجــازقــراءة يف دال» النَّحــو والش 

 .م1981أبريل، العدد الثَّالث، مجلة فصول

د العربـي .53 دار الحـوار ، تـامر سـلوم. د، نظرية اللغة والجمال يف النَّق 

ب َعُة األولى، سورية، الالذقية، للنشر والتوزيع  م.1983، الطَّ

هنضـة مصـر للنشـر ، محمـد غنيمـي هـالل، النقد األدبي الحـديث .54

 م.1997 ،يعزوالتَّو

ر .55 ع  تحقيـق وتعليـق الـدكتور محمـد عبـد ، جعفر بن قدامة، نقد الش 

 .ت. د، بيروت، دار الكتب العلمية، المنعم خفاجي

ــق وشــرح د، للســيوطي، همــع الهوامــع .56 ــال ســالم . تحقي ــد الع عب

 م.1979-هـ  1399، الكويت، دار البحوث العلمية، مكرم
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والعامل ، مصطلحات اإلعراب

في فقه  دراسة: النحوي

 المصطلح

 

 هزامية« حممد أمني» أمحد. د

 

 .مم لكةةالي لأل  ن ي 

  مهنننبم  اك  لسننني لألصنننوك ي كا ننني  لكةعجنننم

 لكبا يخي كا ي لكع   ي.

 :كب مؤكفات وأ حا ، منها 

 .«صل لكايان ومجا  لكع بأ»ساياي  -

 «جننولب يعقننوب ولكعننذ لء لكةزيفنني» حنن   -

 .(م منشو محلّ )نظ يبان   لكةنشإ، 

 .«لاجا ي   فقب لكنحو» باب  -
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 :لكةاخننننص

يسعى البحث إلى بيان أن دراسة منشأ المصطلحات هي خير وسـيلة 

ـــل ـــذي ســـلكه الخلي ـــن للكشـــف عـــن المـــنهج ال أحمـــد يف ابتكـــاره  ب

ــــراب ومصــــطلح ــــل» لمصــــطلحات اإلع ــــين «.العام ــــث فيب  أن البح

 يصـف القسـم األول حـاالت  ى قسـمينإلـ تنقسم اإلعراب مصطلحات

حالـة جـر   وهذه الحاالت هي، الهواء المنفوث عند نطق حروف الهواء

وحالـة ، وحالـة رفـع الهـواء إلـى أعلـى الكـف، الهواء إلـى أسـفل الكـف

ن عـوحالة جـزم )قطـع( الهـواء ، الهواء إلى أعلى الحلق نصب )هنوض(

أما القسم الثاين فيصف عالمات الشفتين وهي عالمة كسر الشـفة . النفاذ

وعالمـة سـكون ، وعالمة فتح الشفتين، وعالمة ضم الشفتين ،إلى أسفل

من « اإلعراب» يبين البحث كيف تحول مصطلحو. الشفتين عن التحرك

 «.تغير أواخر الكالم» عند الخليل إلى داللة داللة التبيين

مبين ــا أن العامــل عنــد « العامــل» ثــم فصــل البحــث يف شــرح مصــطلح

هـو و «عامـل الـرمح» لخليـل مـنالخليل مصطلح اسـتعاري إذ اسـتعاره ا

، الجزء الذي يلي السنان من الـرمح وهـو موضـع عقـد الرايـة مـن الـرمح

فالعامل من الرمح كالوتد من الخيمة حيث الوتد هـو موضـع عقـد حبـل 

ا مشـتقا مـن الفعـلو ،الخيمة ومـن  ،«عمـل» أنه أي العامل ليس مصطلح 

سينكشــف لنــا علــم ثــمَّ فإننــا عنــدما نــدرس العامــل بداللــة مــراد الخليــل 

لنـا أسـباب ستنشـق لنـا كـوة  تضـيء و ،يف سـيرته األولـى النحـو كمـا كـان

 «.األوتاد» ين العواملاختالف النحاة يف تعي
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 :مق مي

ليصـف  ُولـد، لـم يأخـذ مـن غيـره شـيئ ا ي ـالقد ُولد النحـو العربـي عرب

ــا تلــك  حــاالت الهــواء المنفــوث مــن الجــوف علــى بــاطن الكــف وُمعل م 

ــة ، بحركــات الشــفتين وســكوهنما الحــاالت ــه العربي ــن بيئت ا م ومســتعير 

عجـزت  ح  ( لينقلـه مـن اسـم آلـة إلـى مصـطلاسم اآللة )العامـل الخالصة

مـن  إنّ . المناهج النحوية المعاصرة أن تجـده بـل عجـزت عـن أن تفهمـه

ـاابتكر هذا كان بحـق عبقر  بـن ذلـك هـو الخليـل، مـن عبـاقرة اإلنسـانية ي 

 ..أحمد
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َلاَل : وللكباب لأل  تمع في لكحاالت ولكعالمات ولكشا

  أي لكزجاجي وهو َ    : لكةبح  لألول

ــالرفع ــع ب ــمية الرف ــبب تس ــه ا  س ــاجي رحم ــل الزج والنصــب ، عل

ألن المـتكلم بالكلمــة المضـمومة يرفــع »  والجــر بـالجر فقــال، بالنصـب

ــين شــفتيه والمــتكلم بالكلمــة  ...حنكــه األســفل إلــى األعلــى ويجمــع ب

فيبـين للنـاظر إليـه ، فيبين حنكه األسـفل مـن األعلـى، وبة يفتح فاهالمنص

وأمـا الجـر فإنمـا سـمي بـذلك ، كأنه قد نصبه إلبانة أحدهما عن صـاحبه

ــى الجــر اإلضــافة ــا ؛ ألن معن ــا قبله ــك أن الحــروف الجــارة تجــر م وذل

فالبـاء أوصـلت مـرورك إلـى ، مررت بزيد  فتوصله إلى ما بعدها كقولك

 .وهذا غالم زيد، ال لعبد ا وكذلك الم، زيد

ومـن سـماه مـنهم ومـن الكـوفيين ، هذا مذهب البصريين وتفسـيرهم

ــ ــالوا النخفــاض ، اخفض  ــع والنصــب فق ــإهنم فســروه نحــو تفســير الرف ف

 .وميله إلى إحدى الجهتين، الحنك األسفل عند النطق به

ــه ، وأمــا الجــزم فأصــله القطــع ــه وبرتت يقــال جزمــت الشــيء وجذمُت

فكأن معنى الجـزم قطـع ، لمته وفصلته وقطعته بمعنى واحدوجذذته وص

 .(1)«هذا أصله، الحركة عن الكلمة

و)فيبــين للنــاظر إليــه كأنــه ، )يرفــع حنكــه(  وقــول الزجــاجي  قلــت

                                                           

 . 94-93ص سم الزجاجي. أبو القااإليضاح يف علل النحو،   (1)
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إذ ال شـأن للحنـك . و)النخفاض الحنك األسـفل( غيـر صـحيح، نصبه(

 .وسيأيت بيان ذلك إن شاء ا ، بحروف الهواء

، )فإنمــا ســمي بــذلك ألن معنــى الجــر اإلضــافة  روأمــا قولــه يف الجــ

قولـك  وذلك أن الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصـله إلـى مـا بعـدها ك

إذ فسـر ، ثم إنه خالف يف التأصيل، افقول غير صحيح أيض  . مررت بزيد(

مـن  ةأصول الرفع والنصب والخفض تفسيرات تتعلـق بالحنـك وهـو آلـ

 .نويوفسر الجر بتفسير مع، جهاز النطق

 لكةبح  لكثاين: مخ ج لكح ف لكةحقق ومخ ج لكح ف لكةق  

بة أن الحرف عند نطقه عن  اإما يكون مقطوع   لقد علم الخليل بالتجر 

، قصـيرة اوإما واو  ، إما ياء  قصيرة، بنفس  هوائي االنفس الهوائي أو متبوع  

 .قصيرة اوإما ألف  

كلمـة )يقطـع( فكان لما نطق على سبيل المثال حرف القاف يف نحـو 

ـــ( ثــم كــرر القــاف وحــدها أي )إ ق   ( ، إ ق  ، ثــم أعــاد المقطــع األول )َيق  إ ق 

فكـان أن حكـم أن هـذه ، وجد أنـه ينطـق القـاف مسـبوقة هبمـزة مكسـورة

وهـي تسـكين ، الطريقة هي الطريقة المثلى يف اسـتخراج مخـرج الحـرف

راج وهبـذه الطريقـة تـم للخليـل اسـتخ، الحرف مع سبقه هبمـزة مكسـورة

 .امحقق   االحروف استخراج   جمخار

ـ»  قال علماء التجويد هـو أن تلفـق ، اواختيار مخرج الحروف محقق 

وجميـع حـروف الهجــاء  ...اهبمـزة الوصـل وتـأيت بـالحرف بعـدها سـاكن  
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واعتمادهــا علــى ، النقطــاع الصــوت عنــد خروجهــا؛ مخارجهــا محققــة

فمخرجهــا ، ثــةإال حــروف المــد الثال، أجــزاء الحلــق واللســان والشــفتين

وعدم اعتمادها على جزء مـن ، مقدر لعدم انقطاع الصوت عند خروجها

 .(1)«أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين

ما كان له اعتماد على جزء من أجزاء الحلـق أو   المخرج المحقق»و

( مــن أقصــى الحلــق. (2)«اللســان أو الشــفتين ، كمثــل خــروج الهمــزة )إ ء 

( مــن طــر ف اللســان مــع مــا يحاذيــه مــن لثــة األســنان وخــروج النــون )إن 

( من بين الشفتين مع انطباقهما، العليا وخروج الميم )إ م 
(3). 

، ما لم يكن له اعتماد على جـزء معـين مـن ذلـك  المخرج المقدر»و

 .(4)«فهي قائمة هبواء الفم، وهي حروف الجوف الثالثة

 بــن يــلعشــرة ألقــاب لقبهــا هبــا إمــام النحــاة الخل» وألقــاب الحــروف

وأخذ هذه األلقاب من أسـماء المواضـع ، أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه

، حلقيـة، جوفية أو هوائية  وهذه األلقاب هي، التي تخرج منها الحروف

ية، لهوية ر   «.شفوية، ذلقية، أسلية، لثوية، نطعية، َشج 

                                                           

 . 107/108ص  الشيخ زيدان العقرباويالمرشد يف علم التجويد،   (1)

 . 103المرجع السابق، ص   (2)

 . 113-110المرجع نفسه، انظر ص   (3)

 . 103المرجع نفسه ص   (4)
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نسـبت إلـى الجـوف ، هي حروف المـد الثالثـة  الجوفية والهوائية»و

فلـيس ، وهوائيـة أي هـواء الفـم، كل جـوف الحلـق والفـمألهنا تمر على 

ـ، لهن مخرج محقق بـل ينتهـين بانتهـاء الهـواء  حـروف مـد   اوتسـمى أيض 

ــى اللســان التســاع  ــر كلفــة عل ــين  مــن غي ــداد ول ــين  ألهنــا تخــرج بامت ول

 .(1)«مخرجها

. فالمعترب عند الخليـل يف حـروف المـد الثالثـة هـو الهـواء، اإذ    قلت

وليس ، ء الثالثة هي أمهات حاالت الرفع والنصب والجروحروف الهوا

ــ وفيمــا يلــي تفصــيل ، ل  فيهــا علــى مــا ذهــب إليــه الزجــاجيللحنــك َدخ 

 .(2)ذلك

 لكةبح  لكثاك : ضبط  االت لكهولء، وتع  م  المات لكشفب م

لقد سعى الخليل إلى ضبط حـروف الهـواء الثالثـة وهـي اليـاء   قات

ي(الساكنة المسبوقة بحرف مكسو والـواو السـاكنة المسـبوقة ، ر نحـو )تـ 

واأللف الساكنة المسبوقة بحرف مفتوح نحو ، بحرف مضموم نحو )ُتُو(

 .)َتا( بتبيين مجرى الهواء لكل منها

                                                           

 . 117المرشد يف علم التجويد/ ص   (1)

مصـطلحات منهـا الرفـع والنصـب  نسب الخوارزمي يف )مفاتيح العلوم( للخليل عدة  (2)

من كتـاب مراحـل تطـور »والخفض والجزم والتسكين، والتوقيف واإلمالة والنربة... 

، وأرجـع إلـى مفـاتيح العلـوم 103حمـد الخثـران، ص  بـن الدرس النحـوي، عبـدا 

 . 46-44للخوارزمي ص 
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 فكان أول حرف هوائي نطقـه الخليـل هـو اليـاء نحـو )تـ 
 
( ثـم جعـل ي

ثـم جعـل ، يستشعر مجرى الهـواء المنفـوث فوضـع بـاطن كفـه عنـد فمـه

  ي  ي  يكــرر ال
ــي ــه نحــو )ت  ( فــأحس أن الهــواء ، نطــق ويطيــل في   ي  ي 

ــي ت 

ى هذه الحالة بحالـة جـر ؛ المنفوث كان يف حالة جر إلى أسفل لذلك سمَّ

ت هذه الحالة بحالة خفض الهواء إلى ، الهواء إلى أسفل أما الكوفة فسمَّ

 .أسفل

وباطن كفه قريب من ، ثم نطق الخليل حرف الواو الهوائي وهو )ُتو(

ُتـووو( فـأحس أن الهـواء ، ثم كرر الحـرف وأطـال فيـه نحـو )ُتـووو، فمه

وصـار ، المنفوث قد ارتفع عن مكان انخفاضه الـذي كـان يف أسـفل كفـه

ى هـذه الحالـة بحالـة رفـع الهـواء ، الهواء يضرب أعلى كفه فكان أن سـمَّ

 .عن مكان انخفاضه

قريـب وبـاطن كفـه ، ثم نطق الخليل حرف األلف الهوائي وهـو )َتـا(

َتاااا( فأحس أن الهواء قـد ، ثم كرر الحرف وأطال فيه نحو )َتاااا، من فمه

فكــان أن ســّمى هــذه الحالــة ، انتصــب أي قــام وهنــض إلــى أعلــى الحلــق

 .بحالة نصب الهواء إلى أعلى الحلق

ثم نطق الخليل الحرف من غير أن يتبعه بالنفس الهـوائي سـواء  أكـان 

( فأحس أن الهواء المنفوث قـد جـزم  وذلك، اأم ألف   اياء  أم واو   نحو )إ ت 

 .أي قطع فكان أن سمى هذه الحالة بحالة جزم الهواء
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وهي حالة جر الهواء إلى ، ومن ثم ضبط الخليل أربع حاالت للهواء

، وحالة رفع الهواء عـن مكـان انخفاضـه إلـى أعلـى الكـف، أسفل الكف

 .اءوحالة جزم الهو، وحالة نصب الهواء إلى أعلى الحلق

ولمـا كـان الهـواء يحـس وال يـرى فقـد أراد الخليـل أن يجعـل   قلت

لكل حالة من حـاالت الهـواء غيـر المرئيـة عالمـة )أي بنيـة( مرئيـة حتـى 

فكـان الخليـل رحمـه ا  أن ، يسـهل علـى المـتعلم إدراك حـاالت الهـواء

 .اتخذ حركات الشفتين عالمات على حاالت الهواء المنفوث

ن الهـواء إذا كـان يف حالـة جـر إلـى أسـفل تحركـت إذ تبين بالتجربة أ

فكـان أن جعـل حركـَة كسـر  الشـفة ، الشفة السفلى فانكسرت إلـى أسـفل

عالمـة  )أي إشـارة( علـى حالـة جـر الهـواء  -وهي حركة  مرئيـة   -السفلى

 .غير المرئية

ــة ارتفــاع عــن مكــان  ــة أن الهــواء إذا كــان يف حال ثــم تبــيَّن لــه بالتجرب

فكــان أن جعــل ، الشــفتان فانضــم بعضــها إلــى بعــضانخفاضــه تحركــت 

ـهما إلـى بعـض   عالمـة   -وهـي حركـة  مرئيـة   -حركَة ضـم الشـفتين بعض 

 .على حالة رفع الهواء غير المرئية

ثـم تبــيَّن لــه بالتجربــة أن الهــواء إذا كــان يف حالــة انتصــاب إلــى أعلــى 

حركـَة فكـان أن جعـل ، الحلق تحركت الشفتان فانفتح بينهما فتح صغير

عالمة  علـى حالـة نصـب الهـواء غيـر  -وهي حركة  مرئية   -فتح  الشفتين  
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 .المرئية

ثم تبيَّن له بالتجربـة أن الهـواء إذا كـان يف حالـة جـزم )أي قطـع( عـن 

 -فكـان أن جعـل سـكوَن الشـفتين ، النفث سكنت الشـفتان عـن الحركـة

 .عالمة  على حالة جزم الهواء غير المرئية -وهو سكون مرئي

ي ي ي ي اانطـق مستشـعر    تج  ي ، حركـات الشـفتين وسـكوهنما يتـ 

[، َتا ااا، ُتوووو  .إ ت 

ومـن ثــم َعـيَّن الخليــل أربـع عالمــات )أي إشـارات( للشــفتين وهــي 

، وعالمة فتح الشـفتين، وعالمة ضم الشفتين، عالمة كسر الشفة السفلى

، ضـدان وتنبه أن السكون والحركة. وعالمة سكون الشفتين عن الحركة

، فعل مضارع مجـزوم وعالمـة جزمـه حركـة السـكون  فال يصح أن يقال

 .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون  بل الصواب أن يقال

، توصيف حاالت الهـواء بغيـر مصـطلحات الخليـل  المبحث الرابع

 والمراد واحد

أخربتك أن الخليل ـ رحمه ا  ـ قد وصف حاالت الهواء بأربع 

، وحالة نصب الهواء، وحالة رفع الهواء، الة جر الهواءوهي ح، صفات

 .وحالة جزم الهواء

 .وقد وصف غيره من العلماء حاالت الهواء بغير تلك الصفات
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خالء الحلق والفم وتخرج »  جاء يف كتاب المرشد يف علم التجويد

وسميت  ...،والياء ...والواو ...األلف  منه حروف المد الثالثة وهي

لوال ، وهي بالصوت المجرد أشبه بالحروف، اد الصوت هباالمتد؛ مدية

ُد الحنَك باأللف  .(1)«واعرتاُضه يف الواو، وانخفاُضه يف الياء، أنه يتصعَّ

« لوال أنه يتصعد الحنَك باأللف» ومعنى قول علماء التجويد  قلت

، أي إن الهواء المنفوث عند النطق باأللف يتصعد إلى أعلى الحلق

 .وإن اختلفا يف اللفق إال أهنما أخوان يف المعنى، تصابوالتصعد واالن

أي إن الهواء المنفوث ينخفض « وانخفاضه يف الياء» ومعنى قولهم

واالنخفاض أو الخفض أو الجر ، إلى أسفل عند نطق الياء الهوائية

 .مصطلحات وإن اختلفت يف اللفق إال أهنا أخوات يف المعنى

وهو عند ، قول مشكل يف ظاهره« وواعرتاضه يف الوا»  ومعنى قوله

 ؟فكيف ذلك، التحقيق صحيح

إن الفرق بين الرفع واالعرتاض هو فرق من جهة الوصل   قات

ذلك أن الخليل لما وصف حالة الهواء بالرفع عن مكان ، والفصل

أي إنه كان قد ، يف ذهنه حالة انخفاض الهواء ااالنخفاض كان مستحضر  

حكم على أن الهواء يف الياء يكون يف حالة  فكان أن، نطق الياء قبل الواو

                                                           

 . 110المرشد يف علم التجويد، ص   (1)



 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 
 
214 

 

فكان أن سمى ، فلما نطق الواو ارتفع الهواء عن مكان انخفاضه، جر

 .الحالة الثانية بحالة رفع الهواء عن مكان االنخفاض

فإنه كان غير ، أما من وصف حالة الهواء يف الواو الهوائية باالعرتاض

فقال ، لواو الهوائية ابتداء  إذ نطق ا، مستحضر يف ذهنه حالة جر الهواء

)ُتووو( ثم استشعر الهواء على باطن كفه فأحس أن الهواء ينفذ على 

وقد اعرتض الهواء الفم كما تعرتض الخشبة ، سواء من بين الشفتين

النهر أو الطريق فكان أن سمى هذه الحالة الهوائية )باالعرتاض مع 

 .الواو(

  وجاء يف االقرتاح للسيوطي

صاعد  عال  ومنحدر سافل  ومتوسط بينهما فإنه   نواعالحركات أ»

 .(1)«مأخوذ من صناعة الموسيقى

ذلك أن ، وطرفاه غير صحيحين، وهذا القول وسطه صحيح  قات

وهذه األوصاف الواردة ليست ، )الحركات( إنما هي حركات الشفتين

وإنما هي أوصاف لثالث حاالت من حاالت ، لحركات الشفتين اأوصاف  

، فالصاعد العالي هو الهواء عند نطق حرف األلف الهوائي، الهواء

والمتوسط ، والمنحدر السافل هو الهواء عند نطق حرف الياء الهوائية

                                                           

 . 59، ص طيجالل الدين السيواالقرتاح،   (1)



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 215

 

 

وال بد أن تستشعر ذلك على . بينهما هو الهواء عند نطق الواو الهوائية

 .باطن كفك فإن حاالت الهواء ال تدرك إال بذلك

، موسيقى( فليس بشيء ذي بال)مأخوذ من صناعة ال  وأما قوله

فإنما تلك أوصاف لحاالت الهواء المحسوسة بالتجربة على باطن 

 .الكف

 ثالثي ت ت بات  ن  لكعاةاء: لكةبح  لكخامس

كان ، إلى أضعفها اإذا أردت ترتيب حاالت الهواء من أقواها نفث  

 اضارب   ي احيث يخرج الهواء قو، أقواها هو نفث الهواء يف حالة الرفع

ثم يليه الهواء يف حالة ، باطن الكف ثم يليه نفث الهواء يف حالة الجر

 .النصب حيث يحلق الهواء إلى أعلى الحلق

فإنك ، فإذا أردت ترتيب حاالت الهواء من أخفاها إلى أقواها

وتسمى هذه الحروف )جوفية( »  قال علماء التجويد، تعكس ذلك

و)خفية( لخفاء ، لفموهوائية لقيامها هبواء ا، لخروجها من الجوف

وأخفاهن األلف ثم الياء ثم . (1)فهي أخفى الحروف، النطق هبا

 .(2)«الواو

                                                           

قلت  هن أخفـى الحـروف يف تبـين مخارجهـا، إذ مخارجهـا مقـدرة غيـر محققـة وقـد   (1)

 سبق بيان ذلك. 

ــرآن   (2) ــة المحافظــة علــى الق ــتالوة يف جمعي ــة ال ــد، إعــداد لجن ــر يف أحكــام التجوي المني

 . 70الكريم، ص 
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وإذا أردت ترتيب حركات الشفتين وسكوهنما من األثقل إلى 

فإن حركة كسر الشفة هي أثقل حركات الشفتين حيث يضغط . األخف

ثم يليها حركة ضم ، وهذا يدرك بالتجربة، اواضح   اعليهما ضغط  

ثم يليها حركة فتح ، دون ذلك الشفتين حيث يضغط عليهما ضغط  ا

ثم سكون الشفتين حيث ال ، افيف  خ االشفتين حيث يكون تحركهما تحرك  

 .ضغط عليهما

وهذا الرتتيب من األثقل إلى األخف هو الرتتيب الذي راعاه علماء 

وذلك ، فنصوا على أن الهمزة ترسم على حسب قوة الحركة، اإلمالء

  نحو

والكسرة أثقل من ، وما قبلها مضموم، فالهمزة مكسورة  ُسئ ل -

 .ألن الكسرة من جنس الياء؛ فلذلك كتبت على ياء، الضمة

والضمة أثقل من ، فالهمزة مفتوحة وما قبلهما مضموم  ُسَؤال -

 .ألن الضمة من جنس الواو؛ فلذلك كتبت على واو، الفتحة

لفتح أقوى من وا، فالهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح  َشأ ن -

 .ألن الفتحة من جنس األلف؛ فلذلك كتبت على ألف، السكون

وسكون الشفتين ليس ، وما قبلها ساكن، الهمزة متطرفة  َشيء   -

 .فلذلك كتبت الهمزة على السطر؛ له ما يشبهه من الحروف

َلالت: لكةبح  لكيا س  أصول لكشا
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َايُ  ل  لة من بالشَّ  وسميت. العالمة الخطية تضبط هبا القراءة: لكشا ك 

)أشكل الكتابة( أي أزال إشكالها فالهمزة يف الفعل تفيد معنى   قولهم

 .ومثلها )أعجم الكتابة( أي أزال عجمتها بالنقط، اإلزالة

وقد جعل الخليل صور الشكالت على صورة حروف الهواء بيد أهنا 

والفتحة ألف صغيرة كانت واقفة  ، فالضمة واو صغيرة، رسمت مصغرة

رأس خاء   السكون»و، لت والكسرة ياء صغيرة مقطوعة الرأسثم ما

 .(1)«مأخوذ من )خفيف(

وما زالت السكون ترسم خاء  صغيرة يف المصاحف أما يف غير   قات

وأخذ حرف الخاء من . المصاحف فقد اتصل طرفاها فصارت دائرة

إال إذا كان الخليل قد قصد أن الشفتين تكونان ، كلمة خفيف مشكل

وتكونان ، عند تمطيطهما بالضم أو الفتح أو كسر الشفة السفلىثقيلتين 

 .خفيفتين عند سكوهنما عن الحركة

وشكلة الشدة شين صغيرة فوق الحـرف وشـكلة المـدة علـى صـورة 

حركـة ألـف »و، (2)الموجة وأصلها )هي ميم صغيرة مع جزء مـن الـدال(

 وحين اخـرتع الخليـل هـذه ،«الوصل هي رأس صاد توضع فوق الحرف

                                                           

أرجـع إلـى ، ثـم 55حمـد الخثـران، ص  بـن مراحل تطـور الـدرس النحـوي، عبـد ا   (1)

، وحيـاة اللغـة العربيـة 90تاريخ المصحف الشريف للشـيخ عبـد الفتـاح القاضـي ص 

 وما بعدها.  95لحفني ناصف، ص 

 المرجع السابق.   (2)
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ثم ، لم تستعمل إال يف كتب األدب واللغة دون القرآن الكريم» الشكالت

وإنما فعل الخليل ذلـك اتقـاء لتهمـة البدعـة ، استعملت يف القرآن الكريم

 .(1)«يف الدين

                                                           

  المرجع السابق.  (1)



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 219

 

 

ثم ما لكف ق   م ، مع في لكة ل  مم لا  لب ولكةع ب: لكباب لكثاين

 معاين لكخا ل ومعاين لكج جاين

 أ لكةصطاح ممنش: لكةبح  لألول

لما أراد الخليل ضبط الَكل َم وجد أن ضبط أوله وحشوه : قات

فاسم الفاعل من الثالثي على ، بموازين تحفق ويقاس عليها أمر ميسور

واسم الفاعل من فوق الثالثي على وزن المضارع بقلب ، وزن )فاعل(

 .مضمومة وكسر ما قبل اآلخر إلى غير ذلك من المشتقات ااألول ميم  

ن من حاالت الهواءوإن ، ما كانت الُعسرة يف ضبط آخر اللفق الُمَمكَّ

ذلك أن الحرف األخير ؛ إذ ال يمكن ضبطه بميزان يحفق ويقاس عليه

لزم  فإذا كان فاعال  ، ُيَغي ُر المتكلم حالة الهواء فيه بتغيير معناه السياقي

ثم وجد ومن ، لزم حالة نصب الهواء ان مفعوال  وإذا ك، حالة رفع الهواء

أنَّ اتخاذ المعاين السياقية وسيلة  لضبط حاالت الهواء يف آخر الكلم هو 

 .الحل الصواب لهذه المسألة

وكلمة ، سعى الخليل إلى إعراب المعاين السياقية، فلما كان ذلك

وليست تعني )التغيير( الذي يقصد به تغيير ، )اإلعراب( تعني التبيين

 .َكل م  المتكلم لحاالت الهواء يف آخر ال

أجل تبيين المعاين السياقية من   فاإلعراب عند الخليل يف حقيقته هو

ثم توسع النحاة ، ط هبا حاالت الهواء يف آخر الكلمضبَ اتخاذها وسيلة  تُ 

 .بمصطلح اإلعراب حتى صار عندهم هو تغيير أواخر الكلم نفسه
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 وصار االسم المعرب هو االسم الذي ُيَغّير المتكلُم حالَة هوائه

أما يف أصل االصطالح فاالسم المعرب هو االسم المعَرب ، األخيرةَ 

معناه السياقي أي االسم الُمبين معناه السياقي من أجل اتخاذ المعنى 

 .السياقي وسيلة تضبط هبا حاالت الهواء يف آخر االسم

 لكف ق   م معاين لكخا ل ومعاين لكج جاين: لكةبح  لكثاين

  النظم»  رحمه ا  عن النظم فقالتحدث عبد القاهر الجرجاين 

، وأنك ترتب المعاين، غير توخي معاين النحو فيما بين الكلم اليس شيئ  

 .(1)«ثم تحذو على ترتيبها األلفاظ يف نطقك، يف نفسك أوال  

ومعنى قول الجرجاين هو أننا نستطيع أن نعرف ما يف ذهن المتكلم 

صورة للمعاين التي يف ذهن من معان  من خالل ألفاظه المنطوقة التي هي 

 .صاحبها

م  بسبب ل  سياقية الناشئة بين الكَ ولما كانت معاين النحو هي المعاين ال

فإننا إذا أعربنا )أي بَيَّنَّا( المعاين السياقي يف أي نظم ، تعلق بعضها ببعض

فإننا نكون قد عرفنا ما يف ذهن المتكلم من معان  أي عرفنا مقاصد 

 .المتكلم

يتخذ إعراب معاين النحو أي تبيينها وسيلة لفهم المعاين  فالجرجاين

ف علم المعاين بأنه هو، التي يف ذهن المتكلم ما يحرتز به »  ولذلك ُعر 

                                                           

 . 454دالئل اإلعجاز  عبد القاهر الجرجاين، ص   (1)
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عن الخطأ يف تأدية المعنى الذي يريده المتكلم إليصاله إلى ذهن 

هو التعبير باللفق عما   يف اصطالح البيانيين» والمعنى. (1)«السامع

 .(2)«هنيتصوره الذ

وبسبب هذا االختالف بين دراسة الخليل للمعاين السياقية ودراسة 

فعلم . علم النحو وعلم البالغة  الجرجاين نشأ يف العربية علمان هما

إعراب )أي تبيين( المعاين السياقية   النحو غايته هي غاية الخليل وهي

 .من أجل اتخاذها وسيلة يضبط هبا حاالت الهواء يف آخر االسم

تبيين المعاين   ما علم البالغة فغايته هي غاية الجرجاين وهيأ

على أن الجرجاين ، السياقية ألهنا كاشفة عما يف ذهن المتكلم من مقاصد

والبالغيين لم يقتصروا على المعاين السياقية المدروسة يف علم النحو 

بل توسعوا ، وخرب وحال وتوابع إلى غير ذلك، من فاعل ومفاعيل

وأساليب اإلنشاء من ، وأنواع الخرب، ملة الخربية وأغراضهافدرسوا الج

وميزوا بين فصاحة ، وما تخرج إليها من معان  ، أمر وهني ونداء وغيرها

 .اللفق وبالغة المعنى إلى غير ذلك من أقسام علم المعاين

التشبيه والمجاز والكناية ألهنن  اودرس الجرجاين والبالغيون أيض  

ثم زاد ، هن المتكلم وخصوها باسم )علم البيان(من المعاين التي يف ذ

                                                           

 . 5جواهر البالغة  السيد أحمد الهاشمي، ص  (1)

 . 41السابق  ص المرجع   (2)
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ومحسنات األلفاظ وخصوها ، البالغيون فبحثوا يف محسنات المعاين

 .باسم )علم البديع(

ومن ثم فمن ابتغى بلوغ المعاين التي يف ذهن المتكلم فليدرس  

ألفاظ المتكلم من حيث الصرُف والنحو ثم من حيث علوم البالغة من 

ذلك أن علوم البالغة ما سميت بالغة إال ألهنا ُتبل ُغ ؛ يعمعان  وبيان وبد

 .السامع ما يف ذهن المتكلم من معان  

وخالصة األمر أن المعاين السياقية عند الخليل هي وسيلة يضبط هبا 

أما عند الجرجاين فالمعاين السياقية ، حاالت الهواء يف أواخر االسم

 غير النحوية من خرب وإنشاء النحوية من فاعل ومفاعيل وغيرها والمعاين

وتشبيه ومجاز إلى غير ذلك فهي وسيلة لفهم ما يف ذهن المتكلم من 

 .معان  
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 مع في لكة ل  مم لكعامل ولكةعةول: لكباب لكثاك 

 لكةعنت لكي اقي كّافظ ولكةحل لكي اقي كافظ: لكةبح  لألول

ن من لقد علم الخليل رحمه ا  أنه ال يمكن ضبط آخر اللفق الُممكَّ 

ولكنه استطاع ببصريته ، ن تحفق ويقاس عليهابموازي، حاالت الهواء

الثاقبة أن يستخرج طريقين رئيسين ضبط آخر اللفق الممكن من حاالت 

  وهذان الطريقان هما، الهواء

ضبط آخر النطق بإعراب )أي تبيين( المعنى السياقي   لكط يق لألول

 .للفق

راب )أي تبيين( المحل السياقي ضبط آخر النطق بإع  لكط يق لكثاين

 .للفق

المعاين التي تكسبها األلفاظ من   والمعاين السياقية لأللفاظ هي

والمفاعيل ومنها ، الخرب والفاعل  وهذه المعاين السياقية هي، السياق

، والحال والتمييز والنداء واالستثناء، المفعول الذي لم يسم فاعله

 .والتوابع

وقد تختلف ، ك بالفهم من السياقوهذه المعاين معان  تدر

والمفعول ، فقد يسمى الحال بالهيئة، المصطلحات غير أن الداللة ثابتة

، والتمييز بالتفسير إلى غير ذلك، والمفعول فيه بالظرف، ألجله بالغاية

واختالف المصطلحات ال يبطل حقيقة أن هذه المعاين تدرك بالفهم من 

 .ف العلماءختلفت أسماهها باختالوإن ا، السياق
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ثم جعل الخليل المعاين السياقية وسيلة لضبط حاالت الهواء يف آخر 

وذلك أن الخليل نصَّ على أن الخرب يلزم حالة رفع . النطق كما ُذك رَ 

وأن المفاعيل ، والمفعول الذي لم يسم فاعله، الهواء وكذلك الفاعل

إلى أعلى والحال والتمييز وبعض أنواع النداء تلزم حالة نصب الهواء 

 .وأن التوابع تابعة لما قبلها، الحلق

حتى إذا فرغ الخليل من الطريق األول وهو ضبط حاالت الهواء 

بتبيين المعنى السياقي للفق ولَج إلى الطريق الثاين وهو ضبط حاالت 

وذلك يف مثل المواضع اآلتية )جئت ، الهواء بتبيين المحل السياقي للفق

إنَّ ، اكان الرجُل كريم  ، إن تدرس  تنجح  ، بتعد  لم أ، لن أتأخر، من القرية

ينتصر ، اإلسالم نور  ، كتاب العلم  مفيد، كاد النصُر يتحقق، الغالَم شجاعُ 

 .(الحق  

فكان رحمه ا  أن عمد إلى ضبط حاالت الهواء يف تلك المواضع 

، والمحال  السياقية لأللفاظ، بإعراب )أي تبيين( محل اللفق من السياق

أو ، لمحال  التي تكتسبها األلفاظ إثر حلولها بعد ألفاظ سابقة عليهاهي ا

 .بعد نية  سابقة على اللفق

 

 ولمنننل )أي أوتنننا ( لكةحنننال لكيننن اق ي كألكفننناظ : لكةبحننن  لكثننناين

 ومعةوالتها )أي وموتو لتها(
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  وهذه المحال السياقية لأللفاظ هي

 االسم الذي يحل بعد )م ن( وأخواهتا .1

 الذي يحل بعد )لن( وأخواهتا الفعل المضارع .2

 الفعل المضارع الذي يحل بعد )لم( وأخواهتا .3

( وأخواهتا .4  الفعالن المضارعان اللذان يحالن بعد )إن 

 االسم الذي يحل بعد )كان( وأخواهتا وخربه .5

 االسم الذي يحل بعد )إن( وأخواهتا وخربه .6

 االسم الذي يحل بعد )كاد( وأخواهتا .7

 الذي يحل بعد نية االبتداءاالسم المبتدأ به الكالم  .8

 الفعل المضارع الذي يحل بعد نية االبتداء .9

 االسم الذي يحل بعد االسم المضاف .10

  لم  وإليك تفصيل بعض ما ُأج  

كان ضبط الخليل  ،«جئُت من القرية  »  ففي جملة  لكةوضع لألول

( بتبيين محلها من السياق على النحو اآليت   لحالة الهواء يف لفق )القرية 

 حرف  من -
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اسم حل بعد )من( مجرور  إلى أسفل الشفة هواُء حرف ه    القرية -

وعالمة جر الهواء حركة كسر الشفة السفلى الظاهرة على آخر ، األخير  

 .النطق

د الخليل أن كل اسم يحل بعد )من( يكون مجرور   إلى أسفل  اثم قعَّ

بمنزلة فكان اللفق األول وهو )من( يف سياقه ، الشفة هواء حرفه األخير

وكان اللفق الثاين وهو )القرية( يف سياقه بمنزلة الموتود بالوتد ، )الوتد(

فظين )من( إذ ال يصح الفصل بين الل، أي المعقود بالوتد والمربوط به

 .حبل الخيمة بالوتد ضامّ ان تمّ و)القرية( بل هما متضا

 آخر غير لفق الوتد للداللة على ابيد أن الخليل كان قد استعار لفظ  

فما هو ، ذلك أنه كان قد استعار لفق )العامل(، اللفظين يف السياق ضامّ ت

 ؟العامل

َل( بل  اإن العامل عند الخليل ليس اسم فاعل مشتق   من الفعل )َعم 

هو اسم آلة جامد جاء على وزن اسم الفاعل ومثله )الكاهل( الذي هو 

الخليل  فالعامل عند، اإذ  ، اسم آلة جامد جاء على وزن اسم الفاعل

)إّن   وإنما تجاوز من قال، ي ااشتقاق امصطلح استعاري وليس مصطلح  

ذلك أنه أجرى ، العامل هو المؤثر الذي جلب الحركة( من هذه الجهة

وليس هذا ، لفق )العامل( على معنى اسم الفاعل من الفعل )عمل(

 .بأصل المصطلح
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لك الجزء وهو ذ، إن العامل عند الخليل كما سبق هو اسم آلة جامد

فكان ، وهو موضع عقد الراية من الرمح، من الرمح (1)الذي يلي السنان

فسّمى اللفق األول من اللفظين ، الخليل أن استعار هذا اللفق

ين وهو حرف )من( سّماه بالعامل على التشبيه بعامل الرمح ضامّ المت

 مين وهواللفق الثاين من اللفظين المتضا وسّمى، الذي عقدت به الراية

لفق القرية سّماه بـ )المعمول بالعامل( أي المعقود بالعامل والمربوط 

 .وذلك على التشبيه بالراية المعقودة بالعامل، به

و)المعمول( مصطلح مشتق على وزن اسم المفعول من اسم اآللة 

)هذا حبل موتود بالوتد( و)هذا حبل   ومثل ذلك قولك، )العامل(

ن( فالموتود اسم م فعول مشتق من الوتد والمقرون اسم مقرون بالقر 

ن  .مفعول مشتق من الَقر 

 ا ان لك جُل   ية  : لكةوضع لكثاين

( بإعراب اوقد ضبط الخليل حالة الهواء يف االسمين )الرجُل كريم  

  )أي تبيين( محلها من السياق على النحو اآليت

فعل ماض  ناقص )نقص منه الحدث( مبني )أي ُمنشأ(   كان -

 .دة هي حركة فتح الشفتينعلى هيئة واح

                                                           

 العامل  انظر لسان العرب.   (1)
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اسم حل بعد )كان( مرفوع عن مكان االنخفاض هواُء   الرجُل  -

وعالمة رفع الهواء حركة ضم الشفتين الظاهرة على آخر ، حرف ه األخير

 .النطق

خرب لالسم حل بعد )كان( منصوب إلى أعلى الحلق   اكريم   -

ظاهرة وعالمة نصب الهواء حركة فتح الشفتين ال، هواء حرفه األخير

 .على آخر النطق

وأن ، ثم قّعد الخليل أن كل اسم يحل  بعد )كان( يكون مرفوع الهواء

فكان ، كل خرب لالسم الذي يحل بعد )كان( يكون منصوب الهواء

وكان االسم الذي حّل ، اللفق األول وهو )كان( بمنزلة الوتد والعامل

، مول بالعاملبعد )كان( بمنزلة الشيء الموتود بالوتد أو الشيء المع

 .وكان خرب االسم بمنزلة موتود  ثان  أو بمنزلة معمول ثان  بالعامل

خالصي لكبع يف  ةصطاحات  تبعاق  اكةحل : لكةبح  لكثاك 

 لكي اقي كافظ

قلت وهذا ، (1)هو ما يلي السنان من الرمح بقليل  العامل لغة   -

د هو إذ الوت، ومثله الوتد، الموضع هو موضع عقد الراية من الرمح

 .موضع عقد حبل الخيمة

                                                           

 انظر لسان العرب  مادة )عمل(، والمعجم الوسيط.   (1)
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ين ضامّ هو اللفق األول من اللفظين المت  االعامل اصطالح   -

النية  اوهو أيض  ، حبل الخيمة إلى الوتد ضامّ أو ت، الراية إلى العامل ضامّ ت

 .السابقة على التلفق باللفق

لفق مشتق من اسم اآللة )العامل( على وزن   المعمول لغة   -

ء المعقود بالعامل والمربوط به كالراية المفعول للداللة على الشي

ومثله لفق الموتود المشتق من الوتد للداللة على الحبل . ونحوها

 .المربوط بالوتد

ين ضامّ هو اللفق الثاين من اللفظين المت  االمعموُل اصطالح   -

 .اللفق الالحق على النية اوهو أيض  ، بعضهما إلى بعض

ر  هو المحل الذي ي  المحل السياقي للفق - كتسبه اللفق على إث 

 .أو على إثر حلوله بعد نية سابقة  عليه، حلوله بعد لفق سابق عليه

 اومن ثم نص الخليل على وجوب أن يكون العامل )أي الوتد( سابق  

)لن  ففي جملة، على المعمول )أي الموتود( حتى يستقيم االسرتشاد به

  أتأخَر( كان الضبط بأن قيل

، عد )لن( فهو موتود أو معمول بـ )لن(فعل مضارع حل ب  أتأخرَ  -

 .و)لن( هي الوتد أو العامل

( كان الضبط بأن قيل   ويف جملة )اإلسالُم نور 
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فاالسم ، اسم مبتدأ به الكالم حل بعد نية االبتداء  اإلسالمُ  -

ونية االبتداء هي الوتد أو ، به الكالم هو الموتود أو المعمول المبتدأ

 .العامل السابق المسرتشد به

 :تنب ب

وليس بمعنى الفواعل ، يتبين مما سبق أن العوامل بمنزلة األوتاد

)الحروف العاملة( ألن )العاملة(   لذا فمن الخطأ أن يقال، والمؤثرات

وهذا ما لم يرده الخليل يف أصل ، هنا بمعنى الصانعة والمؤثرة

  وإنما الصواب أن يقال، المصطلح وإن جرى القلم هبذا عند النحاة

)الحروف األوتاد(   ألن هذا التعبير بمنزلة قولك؛ حروف العوامل()ال

 .ةضامّ أي التي يوتد ما بعدها هبا على طريقة الم

نَِي  ن  لكعاكم: لكةبح  لك ل ع  قوة لكُةل 

ولما فرغ الخليل من إعراب )أي تبيين( العوامل )أي األوتاد(   قات

من أجل اتخاذ  وذلك ؛التي استخرجت لتعيين المحال  السياقية لأللفاظ

  قلت، الَمَحال  السياقية وسيلة  لضبط حاالت الهواء يف آخر نطق اللفق

َق فيها  ولما فرغ رجع إلى األلفاظ التي اكتسبت المعاين السياقية فدقَّ

فتبين له أن اللفق ما اكتسب المعنى السياقي إال لتعلقه بلفق سابق عليه 

فكان أن أنزل ، ن شاء ا إ امع خصائص أخرى سنتحدث عنها الحق  

وأنزل اللفق الالحق منزلة الشيء ، اللفق السابق منزلة الوتد أو العامل

 .الموتود بالوتد أو المعمول بالعامل
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إن الخليل رجع إلى المعاين السياقية فجعل يلتمس   وإنما قلت لك

 العوامل يف المعاين السياقية خفية ال تظهر إال ؛ ألنأوتادها )أي عواملها(

وأنه لم ، ويرتجح عندي أهنا لم تخطر ببال الخليل أول األمر، بعد تدقيق

. يتنبه إليها إال بعد أن استخرج عوامل )أي أوتاد( المحال  السياقية

مق مي   لكبع يف  ةصطاحات تبعاق  اكةعنت : لكةبح  لكخامس

 لكي اقي كافظ

 هو المعنى المكتسب من تعليق لفظين  المعنى السياقي للفق -

، وأن تكون الحال نكرة، كأن يسبق الفعل الفاعل، مع خصائص أخرى

إلى غيرها من  ي اقلب اوأن يكون المفعول ألجله مصدر  ، والمبتدأ معرفة

 .الخصائص المنصوص عليها يف كتب النحو يف كل باب

هو اللفق السابق من اللفظين   االعامل أو )الوتد( اصطالح   -

 .الُمعلَّقين

هو اللفق الالحق من   اوتود( اصطالح  المعمول )أو الم -

 .وهو اللفق الذي اكتسب المعنى السياقي، اللفظين الُمعلَّقين

وبدخول مصطلح العامل إلى حالة المعاين السياقية نشأ  -

مصطلح جديد هو مصطلح )اإلعمال( وهو مصطلح مشتق من لفق 

 .ويراد به معنى )اإليتاد(، اأيض   ()العامل

َظين بعضهما   (واإلعمال )أي اإليتاد - هو تعليق المتكلم ل َلف 

فلو ، اإذ  . ببعض مع خصائص أخرى من أجل إنتاج المعاين السياقية
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جعلنا محل المصطلحات المشتقة من اسم اآللة الجامد مصطلحات 

، لكان مصطلح التعليق هو المقابل لمصطلح اإلعمال، مشتقة من فعل  

ل هو المقابل لمصطلح ولكان مصطلح )المعلَّق( على وزن اسم المفعو

هو  اولكن مصطلح )المعلَّق به( على وزن اسم المفعول أيض  ، المعمول

 .المصطلح المقابل لمصطلح العامل

ى )اإلعمال( بالعمل ؛ وهو تجاوز فيه نظر كبير، وقد تجاوز قوم فسمَّ

أما اإلعمال فاسم الحدث ، ألن العمل اسم الحدث من الفعل )عمل(

ومثله ، فعل مشتق من اسم اآللة )العامل( وهو، من الفعل )أعمل(

 .اشتقاق الفعل )أوتد( من اسم اآللة )الوتد(

 ظهر الحق    مثال

فاللفق السابق وهو فعل الظهور ، فاعل لفعل الظهور  الحق -

واللفق الالحق ، وبقول آخر هو اللفق المعلَّق به، بمنزلة الوتد أو العامل

أو الشيء المعمول ، بالوتد وهو لفق )الحق( بمنزلة الشيء الموتود

 .بالعامل وبقول آخر هو اللفق المعلَّق بالعامل

 اإلسالم نور    جملة  مثال آخر

فاللفق السابق وهو االسم ، خرب االسم المبتدأ به الكالم  نور   -

. المبتدأ به الكالم بمنزلة الوتد أو العامل وبقول آخر هو اللفق المعّلق به
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، منزلة الموتود بالوتد أو المعمول بالعاملواللفق الالحق وهو )نور( ب

 .وبقول آخر هو اللفق المعلَّق

فنية ، فهو اسم مبتدأ به الكالم حل بعد نية االبتداء، أما اإلسالم

واالسم ، وبقول آخر هي المعلَّق هبا، االبتداء بمنزلة الوتد أو العامل

، بالعامل المبتدأ به الكالم بمنزلة الشيء الموتود بالوتد أو المعمول

 .وبقول آخر هو اللفق المعلَّق بالعامل

وهو ، فالمبتدأ اسم مضبوط بإعراب )أي تبيين( محله السياقي، اإذ  

 .خالف الخرب الذي هو اسم مضبوط بإعراب معناه السياقي

 (1) ولمل )أي أوتا ( لكةعاين لكي اق ي: لكةبح  لكيا س

وهذه المعاين ، من المعاين السياقية لأللفاظ اأحصى الخليل جمع  

وبه ، ومعه، وفيه، وألجله، والمفاعيل )مطلق، خرب المبتدأ والفاعل  هي

، واالستثناء والتمييز والحال، فاعله( والنداء وبه لم يسمَّ ، سمي فاعله

 .والتوابع

، لقد نصَّ الخليل على أن المعاين السياقية من خرب المبتدأ والفاعل

م حالة رفع الهواء عن مكان والمفعول به الذي لم يسم فاعله تلز

وأن المعاين السياقية من المفعول ، كما ُسمع عن العرب، االنخفاض

                                                           

ــة للشــيخ   (1) ــدروس العربي ــاب جــامع ال ــى كت ــل عل ــد البحــث يف استقصــاء العوام اعتم

 مصطفى الغالييني رحمه ا . 
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والمفعول فيه والمفعول به ، والمفعول معه، والمفعول ألجله، المطلق

والنداء واالستثناء والتمييز والحال تلزم حالة نصب ، الذي سمي فاعله

وأن المعاين السياقية ، بالهواء إلى أعلى الحلق كما سمع يف لغة العر

 .جر ورفع ونصب من التوابع تبع  لمتبوعها يف اتخاذ حاالت الهواء من

فتبين له أن اللفق ، ثم إن الخليل دققَّ يف تلك المعاين السياقية

فكان أن أنزل اللفق ، المكتسب للمعنى السياقي ُمعلَّق بلفق سابق عليه

ق الالحق منزلة الشيء الموتود وأنزل اللف، السابق منزلة الوتد أو العامل

وإذا كان اللفق الموتود بالوتد أو ، أو الشيء المعمول بالعامل، بالوتد

المعمول بالعمل متفق عليه عند النحاة إذ هو اللفق المكتسب للمعنى 

فإن ، السياقي وهو اللفق الذي عليه مدار البحث عن وتده أو عامله

وسنتحدث عن سبب االختالف  ،الوتد أو العامل قد وقع االختالف فيه

 وإليك تفصيل يف بعض العوامل )أي. يف المبحث العاشر إن شاء ا 

  األوتاد(

 امل لكةفعول  ب لكذي سةي فا اب ومعةوكب )أي : لكةوضع لألول

 وت   وموتو  (

لقد نص الخليل على أن المفعول به الذي سمي فاعله يلزم حالة 

ثم إنه دقق يف هذا المعنى السياقي  ،نصب الهواء كما سمع يف لغة العرب

، فتبين له أن اللفق المكتسب للمعنى السياقي معلَّق بلفق سابق عليه
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فكان أن أنزل اللفق السابق منزلة الوتد أو العامل وأنزل اللفق الالحق 

 .نحو أكلُت التفاحةَ ، منزلة الموتود بالوتد أو المعمول بالعامل

فاللفق السابق وهو )فعل ، كلاسم مفعول به فعل األ  التفاحةَ  -

واللفق الالحق وهو )التفاحة( بمنزلة ، األكل( بمنزلة الوتد أو العامل

 .أي المعّلق بالعامل، الموتود بالوتد أو المعمول بالعامل

 ،(1) امل لكةفعول  ب لكذي كم ييم فا اب ومعةوكب: لكةوضع لكثاين

 .وت   وموتو  ( )أي

به الذي لم يسم فاعله يلزم حالة  لقد نص الخليل على أن المفعول

ثم إنه دقق يف اللفق المكتسب ، رفع الهواء كما سمع يف لغة العرب

للمعنى السياقي فتبين له أنه معلق بلفق سابق عليه فأنزل اللفق السابق 

وأنزل اللفق الالحق منزلة الموتود بالوتد أو ، منزلة الوتد أو العامل

 .المعمول بالعامل

َرمُ   نحو  .الناجُح  ُيك 

فاللفق ، مَّ فاعلهاسم مفعول به فعل اإلكرام لم ُيس  الناجُح  -

واللفق الالحق وهو ، السابق وهو )الفعل( بمنزلة الوتد أو العامل

أي المعّلق ، أو المعمول بالعامل، )الناجُح( بمنزلة الموتود بالوتد

 .بالعامل

                                                           

 . 2/246انظر الجامع    (1)
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 تو  ( امل لكةيبثنت ومعةوكب )وت  لكةيبثنت ومو: لكةوضع لكثاك 

َنصَّ النحوي على أن المستثنى وهو معنى سياقي يلزم حالة نصب 

ن دقق يف هذا المعنى السياقي فتبي ثم إنه، الهواء كما سمع يف لغة العرب

فكان ، له أن اللفق الذي اكتسب المعنى السياقي معّلق بلفق سابق عليه

حق منزلة وأنزل اللفق الال، أن أنزل اللفق السابق منزلة الوتد أو العامل

 .الشيء الموتود بالوتد أو الشيء المعمول بالعامل

 .آمن الناُس إال المعاندَ   نحو

فاللفق ، اسم حلَّ بعد )إال( مستثنى من فعل اإليمان  المعاندَ  -

واللفق الثاين ، األول وهو )الفعل بتوسط إال( بمنزلة الوتد أو العامل

و الشيء المعمول وهو )المعانَد( بمنزلة الشيء الموتود بالوتد أ

 .أي المعّلق بالعامل، بالعامل

الحق أن النحاة عند التحقيق قد ضبطوا آخر النطق يف االسم : تنب ب

 .بإعراب )أي تبيين( محله السياقي ومعناه السياقي

 معنت قوكهم  امل قوي و امل ضع ف: لكةبح  لكيا ع

لذي وهو اسم الجزء ا، لقد علمت أن الخليل قد استعار لفق العامل

وأن ذلك الموضع هو موضع عقد الراية من ، يلي السنان يف الرمح

وإما أن ، فال تنكسر الراية امتين   ي اوهذا الموضع إما أن يكون قو، الرمح

 .فتنكسر الراية اهش   ايكون ضعيف  
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فلما استعار الخليل اسم اآللة )العامل( فجعله ذا داللة   قات

فظين المعلَّقين فقد استعار معه اصطالحية على اللفق السابق من الل

صفتيه من الداللة الحسية المادية إلى داللة مجازية فصار المراد بالعامل 

وصار العامل ، الضعيف هو العامل المالصق لمعموالته فال ينفك عنه

وذلك يف ، القوي هو العامل الذي يصح أن يكون غير مالصق لمعموله

  ثالث أحوال

فة القوة للعامل إذا جاز الفصل بين اللفق تستعار ص: لكحاكي لألوكت

السابق واللفق الالحق نحو )ذهب إلى المسجد العالم الكبيُر( فالفعل 

)ذهب( وهو الوتد أو العامل فصل عن الفاعل وهو اللفق الموتود 

َل عنه بالجار والمجرور، بالوتد أو المعمول بالعامل وهذا الفصل ، ُفص 

ألنه ؛ )عامل قوي(  فقيل، صفة )القوة(فمن ذلك استعير للعامل ، جائز

 .امع كون الفعل قد فصل عن الفاعل إال أن الرتكيب مازال صحيح  

  ولما كان ال يصح أن يفصل بين الجار والمجرور يف مثل قولنا

( فقد استعير للفق السابق وهو )إلى( ا)ذهبُت إلى صباح   ، المدينة 

نه لما فصل الحرف أل؛ )عامل ضعيف(  فقيل، استعير له صفة الضعف

 .عن االسم الموتود به فسد الرتكيب

)إّن( إذ يصح أن   نحو، اومرة  ضعيف  ، ي اوقد يكون العامل مرة  قو

( اغزير   ا)إن يف المكتبة علم    يقول وبين االسم الذي ( فيفصل بين )إنَّ

فـ)إّن( يف هذا الموضع تستعار لها صفة ، والمجرور حل بعدها بالجار  
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لكنه ال يصح أن . )إن( يف هذا الموضع عامل قوي  فيقال، )القوة(

فال ، يفصل بين )إّن( وبين االسم الذي يحل بعدها بالخرب مرفوع الهواء

فمن ثم تستعار صفة الضعف للحرف ، (ا)إنَّ قادم  زيد    يصح أن يقال

 .)إن( يف هذا الموضع عامل ضعيف  )إن( يف هذا الموضع فيقال

  فال يصح أن يقال، بين االسم وتمييزه وكذلك ال يصح أن يفصل

فاالسم المفرد وهو )عشرين( ، (ا)اشرتيت عشرين من المكتبة قلم  

بين حروف النصب والفعل  اوال يصح الفصل أيض  . عامل ضعيف

فهذه الحروف ، وال بين حروف الجزم والفعل المضارع، المضارع

 .عوامل ضعيفة

وة( إذا جاز للفق السابق وهو تستعار للعامل صفة )الق: لكحاكي لكثان ي

العامل أو الوتد أن يفارق موضعه فيتأخر على المعمول به نحو )التفاحَة 

أما إذا كان ال يصح أن يتأخر اللفق . فالفعل )أكل( عامل قوي، أكلُت(

السابق على اللفق الالحق نحو حرف الجر وحروف الجزم وحروف 

فال يصح أن يقال ، عفالنصب لألفعال واألسماء فتستعار له صفة الض

( أو )يذهَب لن إلى المدرسة( ا)زيد   مثال    .إنَّ قادم 

تستعار للعامل صفة القوة إذا جاز أن يحذف اللفق : لكحاكي لكثاكثي

لحالة الهواء التي  االسابق ويبقى اللفق الالحق )أي المعمول( مالزم  

ا( لمن سأله )من رأيت  كان عليها نحو قول المجيب تقدير وال (؟)زيد 

ا(  .فالفعل )رأى( لذلك عامل قوي. )رأيت زيد 
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فإذا كان ال يصح أن يحذف اللفق السابق )أي العامل( فتستعار له 

ولذا كان . صفة الضعف مثل حروف الجر وحروف الجزم والنصب

( بجر   ة لما سئل عن حاله فقالبالنحاة قد حكموا على قول ره )خير 

، كان حكمهم عليه بالشاذ، ول اللفقالهواء مع التنوين وحذف الباء من أ

وذلك أن االسم الذي حل بعد )الباء( إنما يضبط بإعراب )أي تبيين( 

فإذا ُحذف اللفق السابق من اللفظين المعّلقين فقد ، محله السياقي

، ُحذف الوتد الذي يسرتشد به يف تبيين المحل السياقي للفق الثاين

معنى السياقي ومن المحل من ال فيصير بذلك اللفق الالحق َهَمال  

 .السياقي فال يعرف كيف يضبط

)تسمَع   وكان الحكم كذلك بالشذوذ على قولهم يف المثل

وذلك أن الفعل ، بالمعيدي خير من أن تراه( بنصب الهواء يف )تسمَع(

( إنما يضبط بإعراب )أي تبيين( محله  المضارع الذي يحل بعد )أن 

( فإذا ُحذف اللفق السابق ، السياقي من اللفظين المعلقين وهو لفق )أن 

فقد ُحذف الوتد الذي يسرتشد به يف تبيين المحل السياقي للفق الالحق 

ومن المحل ، من المعنى السياقي فيصير بذلك اللفق الالحق َهَمال  

 .فال يعرف كيف يضبط، السياقي

ومجمل األمر أنه حيث جاز الفصل بين اللفظين المعلقين أو تأخر 

ابق على اللفق الالحق أو حذف اللفق السابق فيستعار للفق اللفق الس

وحيثما . )عامل قوي(  فيقال، الوتد صفة القوة السابق وهو العامل أو
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، لم َتُجز  إحدى الحاالت السابقة فتستعار للفق السابق صفة الضعف

يف  ايف موضع وضعيف   ي اوقد يكون العامل قو، )عامل ضعيف(  فيقال

 .)إّن وأخواهتا( وقد مرَّ بيان ذلك آخر كما هو حال

 سبب لخبالف لكعاةاء   تع  م لكعامل: لكةبح  لكثامم

  لقد اتفق النحاة على طريقتي الضبط وهما  قلت

إعــراب )أي تبيــين( المحــل الســياقي للفــق ليكــون وســيلة    لألوكننت

 الرجل لن يذهب إلى السوق( )إنَّ   نحو، لضبط آخر النطق

 .ل بعد )إّن( منصوب الهواءاسم ح  فـ )الرجَل( -

 .فعل مضارع حل بعد )لن( منصوب الهواء  يذهَب  -

 .اسم حل بعد )إلى( مجرور الهواء  السوق   -

إعراب )أي تبين( المعنى السياقي للفق غيـر أهنـم اختلفـوا يف : لكثان ي

والخـتالفهم يف الشـرح اختلـف تعيـين ، شرحهم لذلك المعنـى السـياقي

يف ذلـك كـاختالف شـعراء اجتمعـوا ليعـربوا واخـتالفهم ، العامل عندهم

ومـنهم مـن ، عن حدث واحد فتباينوا يف التعبير فمنهم مـن أصـاب الغايـة

وإين ، مــن الصــواب اومــنهم مــن باعــد غيــر أن لكــل مــنهم نصــيب  ، قــارب

، سأســتبدل مصــطلحي الوتــد والموتــود بمصــطلحي العامــل والمعمــول

والموتــود أوضــح يف  وذلــك أن الداللــة االســتعارية للمصــطلحين الوتــد
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وذلـك ؛ الذهن من الداللة االسـتعارية للمصـطلحين العامـل والمعمـول

 .الشرتاكهما مع الفعل )عمل( بالحروف

 لخبالفهم   تع  م وت  لكةبب أ ووت  لكخب : لالخبالف لألول

 .ش ح لكلوفي كاةعنت لكي اقي: لكش ح لألول

،  يرفع المبتدأوالخرب، ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخرب»

إنما   بأن قالوا» واحتجوا. (1)«وذلك نحو )زيد  أخوك(، يرتافعان مافه

ألنا وجدنا المبتدأ ؛ والخرب يرتفع بالمبتدأ، قلنا إن المبتدأ يرتفع بالخرب

وال ينفك أحدهما من ، والخرب ال بد له من مبتدأ، ال بد له من خرب

)زيد أخوك( ال   أنك إذا قلتأال ترى ، وال يتم الكالم إال هبما، صاحبه

فلما كان كل واحد منهما ؟ إال بانضمام اآلخر إليه ايكون أحدهما كالم  

عمل كل واحد  اويقتضي صاحبه اقتضاء واحد  ، ال ينفك عن اآلخر

كل ، إهنما يرتافعان  فلهذا قلنا؛ منهما يف صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه

 ون كل واحد منهما عامال  وال يمتنع أن يك، واحد منهما يرفع صاحبه

 .اوموتود   اأي وتد    قلت. (2)«ومعموال  

( فقالت  قات   وتوضيح ذلك أن الكوفة شرحت جملة )زيد  قائم 

                                                           

 . 1/44المسألة الخامسة، ص، أبو الربكات األنبارياإلنصاف،   (1)

 . 45-44 /1، ص 5المرجع نفسه، م/  (2)
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، مخرب عنه مالزم لحالة رفع الهواء موتود  أي معّلق  بالخرب   ي ر  -

 .والمخرب عنه بمنزلة الشيء الموتود بالوتد، فالخرب بمنزلة الوتد

فالمخرب عنه ، مخرب عنه مالزم لحالة رفع الهواءخرب لل  قائمر  -

 .والخرب بمنزلة الموتود بالوتد، بمنزلة الوتد

يف « المخرب عنه والخرب» وانظر أن الكوفة قد ابتكرت مصطلحي

كما « المبتدأ والخرب» أما البصرة فستبتكر مصطلحي، شرح الجملة

 .سيأيت إن شاء ا 

إذا قلنا إهنما يرتافعان وجب »  فقالت، فرّدت البصرة شرح الكوفة

وما يؤدي إلى ، وذلك محال، أن يكون كل واحد منهما قبل اآلخر

 .(1)«المحال محال

إن الوتد يجب أن يسبق   وتوضيح اعرتاض البصرة أهنم قالوا  قات

نهما وتد لصاحبه( وجب أن الموتود فإذا قلنا إهنما يتواتدان )أي كل م

وإنما اشرتطت البصرة أن يكون . محال منهما قبل اآلخر وهذا يكون كل  

يف حالة تبيين المحل السياقي للفق الالحق . على الموتود االوتد سابق  

ثم اشرتطت البصرة ، يسرتشد به على محل الثاين حتى يكون األول دليال  

 .يف أوتاد المعاين السياقية الشرط نفسه

 

                                                           

 . 1/48ص  /5اإلنصاف م  (1)



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 243

 

 

 .ش ح لكبص ة كاةعنت لكي اقي: لكش ح لكثاين

المبتدأ يرتفع »  فقالت« زيد  قائم  » رة جملةوشرحت البص

  وتوضيح ذلك هكذا. (1)«باالبتداء

حلَّ بعد نية ، اسم مبتدأ به الكالم مالزم لحالة رفع الهواء   ي ر  -

واالسم المبتدأ به الكالم ، فنية االبتداء بمنزلة الوتد السابق، االبتداء

 .بمنزلة الشيء الموتود بالوتد

)إن الخرب يرتفع باالبتداء   )للخرب( فقال قوم ثم اختلفوا يف شرحهم

  وشرح ذلك هكذا، وحده(

فنية ، حلَّ بعد نية االبتداء، خرب مالزم لحالة رفع الهواء  قائمر  -

 .والخرب بمنزلة الموتود بالوتد، االبتداء بمنزلة الوتد السابق

وشرح ذلك على ، (ا)إنه يرتفع باالبتداء والمبتدأ مع    وقال آخرون

  رة اآلتيةالصو

، حل بعد نية االبتداء، خربُ المبتدأ مالزم لحالة رفع الهواء  قائم   -

والخرب بمنزلة الشيء الموتود ، فنية االبتداء والمبتدأ بمنزلة الوتد السابق

 .بالوتد

  وشرح ذلك على النحو اآليت، )إنه يرتفع بالمبتدأ(  وقال آخرون

                                                           

 . 1/44، ص5اإلنصاف، م  (1)
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فالمبتدأ بمنزلة الوتد ، واءخربُ المبتدأ مالزم  لحالة رفع اله  قائمر  -

 .السابق والخرب بمنزلة الموتود بالوتد

 .(1)والمعاين ال تعمل(، )بأن االبتداء معنى  واعرتض على البصرة

والمعاين ، أن االبتداء معنى قلبي محله القلب، وتوضيح ذلك  قات

لذا فهي ال تصلح لتبيين المعنى ، القلبية ليس فيها داللة الحدث

ذلك أن البصرة ضبطت ، وهذا من المماحلة يف الرد  تقل. السياقي

فإنه يكفيك أن ، االسم المبتدأ به بتبيين محله السياقي ال معناه السياقي

لحالة رفع  افاجعله مالزم  ، إذا نويت االبتداء باالسم  تقول للمتعلم

. فتكون نية االبتداء هي الوتد يف تبيين المحل السياقي للفق، الهواء

َق والجواب عليهم كمن ومجمل األ مر يف هذا أن البصرة كانت كمن َشرَّ

َب   .غرَّ

، اوردت البصرة على من أنكر عليهم أن تكون نية االبتداء وتد  

العوامل يف هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كاإلحراق للنار » إن، فقالت

وإذا ، وإنما هي أمارات ودالالت، واإلغراق للماء والقطع للسيف

فاألمارة ، ل يف محل اإلجماع إنما هي أمارات ودالالتكانت العوام

 .(2)«والداللة تكون بعدم شيء  كما تكون بوجود شيء

                                                           

 . 1/355، وأعاد إلى شرح جمل الزجاجي 93نظرية العامل، ص   (1)

 . 1/46، ص 5اإلنصاف، م  (2)
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تُ او َض على شرح البصرة )بأن المبتدأ هو عامل الخرب( فقيلع   إنَّ   ر 

فـ)القائُم( ، القائم أبوه ضاحك    نحو قولك، المبتدأ قد يرفع الفاعل»

فلو كان ، و)ضاحك( خرب المبتدأ، ه(وهو رافع للفاعل )أبو، مبتدأ

ألدى ذلك إلى أن يعمل عامل واحد يف معمولين ، للخرب االمبتدأ رافع  

 .(1)«وذلك ال نظير له، لآلخر امن غير أن يكون أحدهما تابع   ارفع  

وشرح ذلك أن جملة )القائم أبوه ضاحك( ستضبط على   قات

  شرح البصرة هكذا

مالزم لحالة رفع الهواء حلَّ بعد نية  اسم مبتدأ به الكالم  لكقائمُ  -

 .االبتداء

والفاعل بمنزلة ، فالمبتدأ بمنزلة الوتد، فاعل للمبتدأ  أ و  -

 .الموتود بالوتد

والخرب بمنزلة ، فالمبتدأ بمنزلة الوتد، خرب للمبتدأ  ضا ك -

 .الموتود بالوتد

  ويرد على ذلك بوجهين  قات

فكون الشيء ، بحجة  ليس « ال نظير له»  قول المعرتض  لألول

ا ال يبطل وجود ذلك الواحد  .واحد 

                                                           

، وشـرح التصـريح 1/357، وأعاد إلى شرح جمـل الزجـاجي 93نظرية العامل، ص   (1)

1/159 . 
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أما وتد الفاعل فليس هو ، فهو أن المبتدأ هو وتد الخرب  لكثاين

وإنما هو داللة الحدث يف اسم الفاعل الذي هو صيغة المبتدأ ، المبتدأ

إن   )زيد  أبوه ضاحك( لم يصح أن نقول  أال ترى أنه لو قلنا، الصرفية

ألن )زيد( اسم علم وليس يف اسم العلم ؛ بتدأ )زيد()أبوه( فاعل للم

وإنما ، فدلَّ هذا على أن وتد الفاعل ليس هو المبتدأ نفسه، داللة الحدث

 .وتد الفاعل هو داللة الحدث يف صيغة اسم الفاعل التي عليها المبتدأ

 للخبالفهم   تع  م وت  لكط ف لكولقع خب   : لالخبالف لكثاين

 لكلوفي كاةعنت لكي اقيش ح : لكش ح لألول

 اإذا وقع خرب ، ذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخالف»

 (1)«للمبتدأ نحو زيد  أماَمك

وذلك ألن خرب ، إنما قلنا إنه ينتصب بالخالف»  واحتجوا بأن قالوا

( كان   أال ترى أنك إذا قلت، المبتدأ يف المعنى هو المبتدأ )زيد  قائم 

)زيد أمامك( لم يكن )أمامك( يف   فإذا قلت، هو زيد)قائم( يف المعنى 

( يف المعنى هو زيد، المعنى هو زيد له  افلما كان مخالف  ، كما كان )قائم 

 .(2)«نصب على الخالف ليفرقوا بينهما

                                                           

 . 1/245، ص29اإلنصاف م  (1)

 . 246-245 /1، ص29المرجع نفسه، م  (2)
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( و)زيد  أمامك(   لقد فرقت الكوفة بين جملتين هما  قات )زيد  قائم 

( هو يف المعنى ه، اصحيح   اتفريق   وليس )أمامك( يف ، و زيدفـ)قائم 

إذا كان الخرب يف   فكان شرحهم للمتعلمين أن قالوا لهم، المعنى هو زيد

وإذا لم يكن ، فإن الخرب يالزم حالة رفع الهواء، المعنى هو المخرب عنه

 .الخرب يف المعنى هو المخرب عنه فإن الخرب يالزم حالة نصب الهواء

ومن ثم سيصبح ، وفةوهذا الشرح صحيح ال ينكر على الك  قات

  تقعيد القاعدة عندهم هكذا

، الخرب إما موافق يف المعنى للمخرب عنه فيلزمان حالة رفع الهواء

ومن ثم . وإما مخالف للمخرب عنه فيلزم الخرب حالة نصب الهواء

وضبط حالة الهواء ، ستكون طريقة إعراب )أي تبيين( المعنى السياقي

  هكذا

مرفوع الهواء ، وافق يف المعنى للمخرب عنهخرب م  قائمر ،  ي ر قائمر  -

 .وعالمة رفع الهواء حركة ضم الشفتين المتبوعة بنون ساكنة

خرب مخالف يف المعنى للمخرب عنه   أماَمك،  ي ر أماَمك -

 .حركة فتح الشفتين، منصوب الهواء وعالمة نصب الهواء

 أن المعنى السياقي وهو )المخالفة( بين المخرب  ثم قررت الكوفة

فجعلوا بذلك وسيلة الضبط هي   قلت، عنه والخرب هو نفسه وتد الخرب

َق بين المعنى السياقي ، نفسها الوتد وهذا مخالف  لمراد الخليل الذي فرَّ

ألن تبيين المعنى السياقي هو الوسيلة التعليمية لضبط حالة ؛ وبين الوتد
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الغاية من و، أما الوتد فهو اللفق األول من اللفظين المعلقين، الهواء

 .كشفه هي إحكام فهم المعنى السياقي

لو كان الموجُب »  وكان الجواب عن كلمات الكوفيين أن قيل

يجب أن يكون  اللمبتدأ لكان المبتدأ أيض   النصب الظرف كونه مخالف  

؛ ألن المبتدأ مخالف للظرف كما أن الظرف مخالف للمبتدأ؛ امنصوب  

وإنما يكون من اثنين ، دألن الخالف ال يتصور أن يكون من واح

وما أشبه ، وراءك( اوعمر  ، أمامك ا)زيد    فكان ينبغي أن يقال؛ افصاعد  

 .(1)«فلما لم يجز ذلك دلَّ على فساد ما ذهبوا إليه؛ ذلك

ذلك أن المجيب قدم مقدمة صحيحة ، وهذا الرد فيه مماحلة  قات

هذه  ثم رتب على، اوهي أن الخالف ال يتصور إال من اثنين فصاعد  

  ذلك أن الكوفة قد ميزوا بين أمرين اثنين هما؛ المقدمة نتيجة خاطئة

والخرب المخالف يف المعنى ، الخرب الموافق يف المعنى للمخرب عنه

 .للمخرب عنه

َم على السامع إذ جعل قول الكوفة بالمخالفة  أما المجيب فقد َوهَّ

عنه والخرب بين نوعي الخرب ينصرف إلى داللة المخالفة بين المخرب 

(  فإذا كان األصل فيهما الموافقة بينهما نحو؛ نفسيهما ومن ، )زيد  قائم 

فقد وجب عندما تخالفا أن يلزما حالة نصب ، ثم لزما حالة رفع الهواء

                                                           

 . 1/247، ص 29اإلنصاف، م  (1)
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وهذه من   وقد قلت لك، منهما مخالف لصاحبه ألن كال  ؛ الهواء

إنما قصدت  فإنَّ الكوفة؛ مماحلة األقران يف الرد بقصد تعمد التخطئة

 .التفريق بين نوعي الخرب ال بين المخرب عنه والخرب نفسيهما

  ش ح ثعاب مم لكلوف  م: لكش ح لكثاين

ينتصب ألن األصل يف » إنه  )زيد  أمامك( فقال  وشرح ثعلب جملة

(قولك   فحذف الفعل وهو غير مطلوب ، حلَّ أمامك، )أمامك زيد 

 .(1)«ا كان عليه مع الفعلعلى م اواكتفى بالظرف منه فبقي منصوب  

لقد جعل ثعلب جملة )زيد  أمامك( جملة فرعية على جملة   قات

) ا ضمن  ؛ )حلَّ أمامك زيد  وبقي ، فقد حذف اولما كان الفعل مفهوم 

 .لحالة نصب الهواء على ما كان االظرف مالزم  

( عند ثعلب هو فاعل للفعل )حّل( ، ويتبين من ذلك أن االسم )زيد 

( هو ، فالفعل هو الوتد السابق، المفهوم ضمن  المحذوف وا و)زيد 

أن لفق )أمامك( هو ظرف المكان للفعل  اويتبين أيض  . الموتود بالوتد

واللفق )أمامك( هو ، ومن ثم فالفعل )حل( هو بمنزلة الوتد، )حل(

 .بمنزلة الموتود بالوتد

                                                           

 . 245، ص/ 29اإلنصاف م  (1)
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وإيتاد )أي تعليق( الظرف بالفعل هو شرح البصرة غير أن وجه 

َرت البصرة الفعل الفر ق بينهما أن ثعلب قدم الفعل على االسم وَأخَّ

 .وسيأيت ذلك إن شاء ا ، على االسم

فطريقة التعليم عند ثعلب يف جملة )زيد  أمامك( قائم  على تبيين ، اإذ  

وهذا المعنى السياقي هو أنه )ظرف ، المعنى السياقي يف اللفق )أمامك(

السياقي َسُيتَّخذ وسيلة تعليمية لضبط ومن ثم فإن هذا المعنى ، مكان(

لمكان حدوث  اإذا كان لفق )أمامك( ظرف    فيقال للمتعلم، حالة الهواء

ثم كشف ثعلب عن الوتد السابق ، الفعل فإنه يلزم حالة نصب الهواء

وذلك إلحكام ، وذلك الوتد هو الفعل )حل(، المعلق به لفق )أمامك(

 .إفهام المعنى للمتعلم

وأما قول أبي العباس »  على أبي العباس بأن قيلوكان الرد 

 ...إنه ينتصب بفعل محذوف غير مقدر  يحيى ثعلب بن أحمد

بفعل معدوم من كل  اوذلك ألنه يؤدي إلى أن يكون منصوب   ...ففاسد

ا اوجه لفظ   ا أو ، والفعل ال يخلو، وتقدير  ا موجود  إما أن يكون ُمظهر 

ا يف حكم الموجود ا يف  فأما إذا، مقدر  ا وال مقدر  ا موجود  لم يكن ُمظهر 

، والمعدوم ال يكون عامال  ، من كل وجه احكم الموجود كان معدوم  

 برجل  معدومة  ، وكما يستحيل الفعل باستطاعة  معدومة  
ُ
، والمشي

فكذلك يستحيل يف هذه ، واإلحراق بنار معدومة  ، والقطُع بسيف  معدوم  

علل النحوية مشبهة بالعلل ألن ال؛ الصناعة النصب بعامل معدوم
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وال ، والذي يدل على فساد ما ذهب إليه أنه ال نظير له يف العربية، الحسية

 .(1)«وا  أعلم، افكان فاسد  ، يشهد له شاهد من العلل النحوية

ذلك أن ، وهذا الرد من المماحلة بين األقران يف تعمد التخطئة  قلت

ثم إن قول المعرتض ، نفسهاهذا الرد يلزم كل ه شرح البصرة للجملة 

بل هو عند ثعلب  ا)فعل معدوم( ليس صحيح    على ثعلب بقوله

 .امفهوم ضمن   امحذوف لفظ  

 ش ح لكبص ة: لكش ح لكثاك 

وذلك ألن األصل ، إنما قلنا إنه ينتصب بعامل مقدر» :قاكت لكبص ة

كل اسم من أسماء   ألن الظرف ..؛يف أمامك ...)زيد أمامك(  يف قولك

وحروف الجر ال ، حرف جر    ويف ،«يف» مكنة أو األزمنة يراد فيه معنىاأل

، ألهنا دخلت رابطة  تربط األسماء باألفعال؛ بد لها من شيء تتعلق به

لم يجز حتى تقدر  ...)من زيد(  ولو قلت ...)عجبت من زيد(  كقولك

)زيد   فدلَّ على أن التقدير يف قولك، يتعلق به الحرف الجر شيئ  

ثم حذف الحرف فاتصل الفعل  ...زيد استقر يف أمامك ...ك(أمام

كما هو ، فالفعل الذي هو )استقر( مقدر مع الظرف، بالظرف فنصبه

 .(2)«مقدر مع الحرف

                                                           

 . 1/247، ص 29اإلنصاف م  (1)

 . 1/246، ص 29اإلنصاف م  (2)
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إن معنى جملة )زيد  أمامك( هو زيد    ومعنى قول البصرة  قات

ر الفعل، استقر يف أمام ك ر حرف الجر ثم ُقد  ، قول  فيه تأويالت إذ ُقد 

  وهو قول سيجعل طريقة الضبط على النحو اآليت

 .اسم مبتدأ به الكالم حل بعد نية االبتداء   ي ر  -

فالفعل بمنزلة ، فعل فاعله ضمير مسترت تقديره )هو(  لسبق  -

 .والفاعل بمنزلة الموتود بالوتد، الوتد

فالحرف ، اسم حل بعد )يف(  أمامك، حرف يفيد الظرفية    -

ثم إن الفعل ، رف بمنزلة الشيء الموتود بالوتدوالظ، بمنزلة الوتد

 .وشبه الجملة )يف أمامك( بمنزلة الموتود بالوتد، )استقر( بمنزلة الوتد

وحقيقة الشروح الثالثة أهنا قصدت كلها إلى تعليم المتعلم   قات

، المعنى السياقي وسيلة تعليمية اكيفية ضبط الهواء يف آخر النطق متخذ  

 .لتحقيق تلك الغايةوأمارة اسرتشادية 

   اير كط في توضح لكةقاص : لكةبح  لكباسع

ل هبا إلى الغاية  لكح اي لة الحسنة ُيَتَوصَّ ع 
فلو أنك عدت   ثم بعد، الف 

إلى أقوال النحاة فصغتها صياغة جديدة بحيث تجعل محل ألفاظهم 

بداللة الوتد والموتود  االمستخدمة بداللة )التأثير والمؤثر( ألفاظ  

، )العامل( يتاد النشقت لك كوة  من نور العلم على مراد الخليل منواإل

  وإليك أمثلة على ذلك
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الصياغة األولى وفيها العامل 

بداللة المؤثر على ما جرت به 

 أقالم النحاة 

وفيها مصطلح ، الصياغة الثانية

العامل بداللة الوتد على مراد 

 الخليل 

 (1):لكنص لألول

أن المبتدأ ذهب الكوفيون إلى »

، يرفع الخرب والخرب يرفع المبتدأ

وذهب البصريون  ...فهما يرتافعان

وأما ، إلى أن المبتدأ يرتفع باالبتداء

فذهب قوم   الخرب فاختلفوا فيه

، إلى أنه يرتفع باالبتداء وحده

وذهب آخرون إلى أنه يرتفع 

وذهب ، اباالبتداء والمبتدأ مع  

آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ 

  «.لمبتدأ يرتفع باالبتداءوا

 :إ ا ة لكص اغي

ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ 

موتود  )أي معّلق( بالخرب والخرب 

 ...فهما يتواتدان، موتود  بالمبتدأ

وذهب البصريون إلى أن المبتدأ 

وأما الخرب ، موتود  بنية االبتداء

فذهب قوم إلى أنه   فاختلفوا فيه

ذهب و، موتود بنية االبتداء وحدها

آخرون إلى أنه موتود بنية االبتداء 

وذهب آخرون إلى ، اوالمبتدأ مع  

والمبتدأ موتود ، أنه موتود بالمبتدأ

 . بنية االبتداء

 (2):لكنص لكثاين

ذهب الكوفيون إلى أن )لوال( »

لوال زيد    ترفع االسم بعدها نحو

 :اغيإ ا ة لكص 

ذهب الكوفيون إلى أن )لوال( 

وذهب  ...ُيوَتد االسم بعدها هبا

                                                           

 . 1/44، ص 5اإلنصاف م   (1)

 . 1/70، ص 10اإلنصاف م  (2)
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وذهب البصريون إلى ، ألكرمتك

  «.أنه يرتفع باالبتداء

البصريون إلى أن االسم موتود بنية 

و)لوال( حرف مهمل ، االبتداء

االعتبار ال يعتد به يف تبيين المحل 

 . السياقي

 (1):لكنص لكثاك 

ذهب الكوفيون إلى أن العامل يف »

الفعل والفاعل  ...المفعول

البصريون إلى أن وذهب  ...اجميع  

الفعل وحده عمل يف الفاعل 

  «.اوالمفعول جميع  

 :إ ا ة لكص اغي

ذهب الكوفيون إلى أن وتد 

المفعول هو الفعل والفاعل 

وذهب البصريون إلى أن ، اجميع  

الفعل وحده هو وتد الفاعل 

 . اوالمفعول جميع  

 (2):لكنص لك ل ع

  ذهب الكوفيون إلى أن قولهم»

ا ضربته صوب بالفعل من، زيد 

وذهب ، الواقع على الهاء

البصريون إلى أنه منصوب بفعل 

 اضربت زيد    مقدر والتقدير فيه

  «.ضربته

 :إ ا ة لكص اغي

  ذهب الكوفيون إلى أن قولهم

ضربته موتود  بالفعل الموتود  ازيد  

وذهب البصريون إلى ، به الضمير

أنه موتود  )أي معّلق( بفعل 

  ...مقدر

                                                           

 . 79-1/78، ص11اإلنصاف م  (1)

 . 1/82، ص 12اإلنصاف م  (2)
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 (1)لكنص لكخامس

ذهب الكوفيون يف إعمال الفعلين »

( انحو )أكرمني وأكرمُت زيد  

( إلى أن  و)أكرمُت وأكرمني زيد 

وذهب ، إعمال الفعل األول أولى

البصريون إلى أن إعمال الفعل 

  «.الثاين أولى

 إ ا ة لكص اغي

ذهب الكوفيون يف إيتاد الفعلين 

)أي تعلقيهما( إلى أن إيتاد االسم 

وذهب ، بالفعل األول أولى

البصريون إلى أن إيتاد االسم 

 . بالفعل الثاين أولى

 

                                                           

 . 1/83، ص13اإلنصاف م   (1)
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في القرآن  «فعالة»صيغة 

 دراسة صرفية داللية :الكريم
 

 سعد بن سيف املضياني. د

 

 .مم لكةةالي لكع   ي لكيعو يي 

 بو ل    لكنحو ولكص ف  . 

 اح مشا ك،   جامعي لكح و  لكشةاك يأسب- 

   ا ي لكعوإل ول  لب.
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 لكةاّخص

عنى هذه الدراسة ببحث الكلمات التي وردت يف القرآن الكريم على تُ 

ومن المعلوم أن فهم الداللة ، وتدرسها دراسة صرفية داللية، صيغة )َفعالة(

هذه  كما أن ،القرآنية يقوم على فهم داللة ألفاظه والصيغ التي استعملها

 .الدراسات تثري الدراسات اللغوية والقرآنية

وتتجلى أهمية الدراسة يف أهنا قامت بحصر الكلمات التي وردت على 

ثم كشف اللثام عن المعاين الداللية والصرفية لهذه ، وزن َفعالة يف القرآن

 مع إلقاء الضوء على بعض الظواهر اللغوية التي ال، المجموعة من الكلمات

فتلقي الضوء على دور السياق يف تحديد ، ك عن مثل هذه الدراسات غالباتنف

وكذلك اإلشارة إلى بعض ، والمشرتك، ورصد ظاهرة الرتادف، الداللة

 .المصاحبات اللغوية

إضافة إلى ذلك قامت الدراسة ببيان دور القراءات القرآنية يف توسيع 

ات الواردة يف هذه وذلك من خالل دراسة بعض القراء، الداللة القرآنية

 .الكلمات

 .والمعنى، صيغة فعالة  الكلمات المفتاحية



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 261

 

 

 

Abstract 

A morphological and Semantic Study of the 
Arabic Metrical Unit “fa’aala” in the Holy Quran 

This study aims at investigating the Quranic words 
which are formed using the metrical unit “fa’aala”. It is 
well-known that understanding semantics in Quran is 
based upon understanding the connotation of its lexical 
items in addition to the structures used in it. The 
current study also enriches the Quranic and linguistic 
studies. 

The significance of this study lies in the fact that it 
locates the words which are formed using the metrical 
unit “fa’aala” then reveals the semantic and 
morphological meanings of this group of words. It also 
sheds light on some linguistic phenomena that are 
usually related to such kind of studies. The study 
throws light on the role of context in determining the 
semantic meaning, regarding attentively both 
synonymy and polysemy and referring to some 
examples of collocation. 

Furthermore; the study clarifies the role of the 
Quranic Qira’at (methods of recitation) in widening the 
Quranic connotative meaning by studying some of the 
Qira’at of these words. 

Key words: the Arabic Metrical Unit “fa’aala”, 
meaning 
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 لكةق مي

ياء والصالة والسالم على أشرف األنب، الحمد   رب العالمين

  أما بعد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والمرسلين سيدنا محمد

مجاال خصبا ومهمـا للدراسـات  -وال يزال-فقد كان القرآن الكريم 

ولـذلك ، سواء أكان يف المستوى النحوي أو الصريف أو الـداللي، للغويةا

ومنهـا علـى ، فقد تناولت دراسات كثيرة صـيغا عديـدة يف القـرآن الكـريم

  سبيل المثال

 للباحــث منصــور ، صــيغة )َفع يــل( دراســة نحويــة صــرفية دالليــة

وهي رسالة ماجسـتير تقـدم هبـا الباحـث إلـى جامعـة أم ، عطيوي منصور

 .هـ1407القرى عام 

 وهو عنـوان ، صيغة )َفَعل( يف القرآن الكريم دراسة صرفية داللية

دار الكتـب العلميـة   طبـع يف بيـروت، كتاب للدكتورة أحالم ماهر حميد

 .م2008

 ــة ــة داللي ــرآن الكــريم دراســة صــرفية نحوي ، اســم الفاعــل يف الق

وهي رسالة ماجستير تقـدم هبـا الباحـث إلـى ، للباحث سمير محمد عزيز

 .م2004نابلس عام -جامعة النجاح الوطنية يف فلسطين

وقد خصصت يف هذا البحث صيغة من الصيغ الواردة يف القرآن 

ألفاظها فيه وأدرسها دراسة صرفية  أحصر، وهي صيغة )َفَعالة(، الكريم

وذلك ألنه ؛ ومن هنا تأيت أهميته، وهذا هو الهدف من البحث، داللية
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ألقى الضوء على صيغة قرآنية لم يتطرق إليها أحد بالدراسة من الناحية 

 .الصرفية والداللية بدراسة مستقلة بذاهتا

َرت  على مقدمة، وأما خطة البحث ، وثالثة مباحث، فقد ُكس 

 .وخاتمة

وأشرت إلى ، فقد بينت فيها الهدف من البحث وأهميته أما لكةق مي

 .الدراسات السابقة يف هذا المجال

 .ص  ي )فعاكي(  ن  لكص ف  م: فهو، وأما لكةبح  لألول

وقد تحدثت فيه عن آرائهم وأقوالهم يف صيغة )َفَعالة( واستعماالهتا 

 .يف العربية

 .لسي لكص ف ي ولك الك يلك  : فهو، وأما لكةبح  لكثاين

  وقد كان منهجي يف دراسة هذا المبحث كما يلي

 وقد بلغ ، حصر الكلمات التي وردت على صيغة )فعالة(  أوال

 .وذلك بعد استقرائها يف القرآن الكريم وقراءاته، عددها تسع عشرة كلمة

وقد استفدت يف حصرها من كتاب )دراسات يف أسلوب القرآن 

فقد جمعها تحت عنوان ، مد عبدالخالق عضيمةللشيخ مح، الكريم(

 .(1)وذكر خمس عشرة كلمة، )المصدر على َفَعالة(

ومن كتاب )معجم األوزان الصرفية لكلمات القرآن الكريم( 

                                                           

 . 6/107انظر  دراسات يف أسلوب القرآن الكريم، لعضيمة   (1)
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ما ورد على   فقد ذكرها تحت باب، للدكتور حمدي بدر الدين إبراهيم

 .(1))َفَعال(

 فبائياترتيب هذه الكلمات المحصورة ترتيبا أل  ثانيا. 

 وبيان ما قاله اللغويون عن ، دراسة كل كلمة دراسة صرفية  ثالثا

ثم بيان داللتها يف السياق القرآين ، معناها يف المعاجم العربية وكتب اللغة

 .مستعينا بكتب التفاسير

أث  لخبالف لكق لءلت لكق آن ي   ص  ي : وأما لكةبح  لكثاك  فهو

 .)َفَعاكي(

  وكان يف محورين

 .لخبالف لكق لءلت   لاف ل  ولكجةع:   لألوللكةحو

 .لخبالف لكق لءلت   فبح فاء )فعاكي( و ي ها: ولكةحو  لكثاين

وقد بينت فيها دور القراءات القرآنية يف توسيع الداللة القرآنية 

 .للصيغة

 .فقد بينت فيها أهم النتائج التي وصل إليها البحث وأما لكخاتةي

                                                           

بدر الدين  بن انظر  معجم األوزان الصرفية لكلمات القرآن الكريم، للدكتور حمدي  (1)

 . 289إبراهيم 
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 .َعاكي(  ن  لكص ف  مص  ي )فَ : لكةبح  لألول

ال بد قبل الحديث عن صيغة )َفَعالة( يف القرآن الكريم من النظر فيما 

 .قاله الصرفيون عن استعمالها

  وما ذكروه عنها يدور يف ثالثة محاور

  ولكن بشرطين، أهنا مصدر قياسي للفعل الثالثي: لكةحو  لألول

 .أن يكون الزما على وزن )َفُعل(  الشرط األول

 .أن يكون داال على خصلة يف الشيء  لشرط الثاينوا

أما ما . هذا باب أيضا يف الخصال التي تكون يف األشياء»  قال سيبويه

ُعل ويكون المصدر َفَعاال ، كان حسنا أو قبحا فإنه مما يبنى على َفُعَل َيف 

ل من هذه المصادر  ...قبح قباحة  وذلك قولك، وَفَعالة وُفع ال وأما الُفع 

وما كان  ...َنُظَف َنَظافة  وقالوا ...والَفَعالة أكثر، الحسن والقبح  فنحو

ك َبر فهو نحو من هذا َغر وال   ...وَنُبل َنَبالة ...َعُظم َعَظامة  قالوا، من الص 

 .(1)«َكثُر َكَثارة  وقالوا ...وَصُغر َصَغارة

وأما ما كان مما ال يتعدى مختصا ببناء ال يشركه »  وقال ابن يعيش

وذلك لما يكون خصلة يف الشيء غير عمل ، فهو )َفُعل(، فيه المتعدي

، وَفَعالة، َفَعال  وهي، ولمصدره أبنية ثالثة يكثر فيها، وال عالج

ل َلة( ...وَفَعالة أكثر ...وُفع  وَكَثارة ، َكُثر كثرة  قالوا، وربما جاء على )َفع 

                                                           

 . 30-4/28الكتاب، لسيبويه   (1)
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 .(1)«على القياس

  نحو، َفَعالة يف األغلب -يروهو الزم ال غ-وَفُعل »  وقال الرضي

 .(2)«َكُرم َكَرامة

 .(3)وما كان خالف ذلك فهو سماعي يحفق وال يقاس عليه

َعل( الذي أحد حروفه : لكةحو  لكثاين أهنا تستعمل مصدرا لـ)َفَعل َيف 

َعل( مما فيه أحد حروف »  قال ابن يعيش. حرف حلق فأما )َفَعل َيف 

 .(4)«َنَصح َنَصاحة  نحو، َعالة(فعلى ثالثة أبنية منها )فَ ، الحلق

فتفتح ، أن يكون أصل المصدر )فعالة( بكسر الفاء: لكةحو  لكثاك 

الغالب يف الحرف وشبهها »  قال الرضي. الفاء يف بعض الكلمات جوازا

َعالة بالكسر ف  ياغة، من أي باب كانت ال  ياكة، كالص  ياطة، وال ح  ، وال خ 

مارة، والت جارة َوكالة، األول جوازا يف بعض ذلك وفتحوا، واإل   ، كال 

اللة َوالية، والدَّ  .(5)«وال 

                                                           

 . 6/46شرح المفصل البن يعيش   (1)

 . 1/156شرح شافية ابن الحاجب، للرضي  (2)

ــيش  (3) ــن يع ــن الحاجــب، للرضــي 6/45انظــر  شــرح المفصــل الب ، وشــرح شــافية اب

 . 58، وشذا العرف يف فن الصرف1/163

 . 6/45انظر  شرح المفصل البن يعيش   (4)

 . 1/153شرح شافية ابن الحاجب، للرضي   (5)
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هذه هي المحاور الرئيسة التي نص الصرفيون عليها يف استعمال 

، ومنها ننطلق إلى الدراسة التطبيقية يف المبحث الثاين، صيغة )فعالة(

لنقف على االستعمال الصريف والداللي للكلمات الستة عشرة التي 

وذلك عن طريق ما ذكره اللغويون والمفسرون ، صيغة فعالةوردت على 

 .يف ذلك
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 .لك  لسي لكص ف ي لك الك ي: لكةبح  لكثاين

 -كما سبق أن ذكرته-بلغ عدد الكلمات الواردة على صيغة )َفَعالة( 

  وهي، تسع عشرة كلمة

 .أثا ة .1

 .   بب لكا ي ولكةعاجم: أوال

تقـديم الشـيء   اء ثالثـة أصـولالهمزة والثاء والر»  جاء يف المقاييس

ومنـه ، واألثـارة البقيـة مـن الشـيء ...وذكر الشيء ورسـم الشـيء البـاقي

ِّۡن عِّۡلم  ﴿  قوله تعالى َثَََّٰةٖ م 
َ
ۡو ۡ
َ
ۡ﴾(1)»(2). 

، وتأيت بمعنى عالمة، من باب َنَصر ،(3)و)أثارة( مصدر للفعل )أثر(

ن على أثارة أغضبني فال  من ذلك قولهم، أو بقية، أو ما يؤثر من العلم

أي ، ومنه سمنت اإلبل على أثارة، أي على أثر غضب كان قبل، غضب

 .(4)على بقية شحم قديم

                                                           

 . 4األحقاف    (1)

 . 43مقاييس اللغة، البن فارس   (2)

ــراء  (3) ــرآن للف ــدة 3/50انظــر  معــاين الق ــي عبي ــرآن، ألب ، وإعــراب 2/12، ومجــاز الق

 . 1/69، ولسان العرب، البن منظور838القرآن، للنحاس

، 1/18، وهتـــذيب اللغـــة، لألزهـــري 2/1035انظـــر  جمهـــرة اللغـــة، البـــن دريـــد  (4)

ــن ســيده م2/501للجــوهري والصــحاح، ، وأســاس 2/11/157، والمحكــم، الب

 . 1/69 منظور، ولسان العرب، البن 11البالغة، للزمخشري 



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 269

 

 

 .   بب لكبفي  : ثان ا

  وردت هذه الكلمـة مـرة واحـدة يف القـرآن الكـريم عنـد قولـه تعـالى

واْ مِّنَ ﴿ وِنِّ َماَذا َخلَق  ر 
َ
ۡ ِّ وَن مِّن د ونِّ ٱَّللأ ا تَۡدع  رََءۡيت م مأ

َ
ۡٞك ِفِّ ق ۡل ۡ ۡم ِشِّ ۡم لَه 

َ
ۡرضِّ ۡ

َ
 ٱۡۡل

قِّيَ  نت ۡم َصَٰدِّ ِّۡن عِّۡلم  إِّن ك  َثَََّٰةٖ م 
َ
ۡو ۡ
َ
ِّن َقۡ لِّ َهََٰذآ ۡ َتَٰٖب م  ِۖ ٱۡئت وِنِّ بِّكِّ َمََٰوَٰتِّ  .(1)﴾ٱلسأ

  قال الفراء عن هذه الكلمة يف اآلية بعد أن أورد القراءات فيها

 .(2)«األولينعلم أو شيء مأثور من كتب  بقية من ...والمعنى فيهن»

وأبو المظفر ، (4)والراغب األصفهاين، (3)وكذلك شرحها أبو عبيدة

 .(7)وابن عطية، (6)والزمخشري، (5)السمعاين

ۡو ﴿»  حيـث قـال، وقد زاد ابن كثير على ذلـك يف الشـرح والتوضـيح
َ
ۡ

ِّۡن عِّۡلم   َثَََّٰةٖ م 
َ
إِّن ﴿دليل بين على هذا المسـلك الـذي سـلكتموه   أي، (8)﴾ۡ

نت ۡم  قِّيَ ك    وقيـل ...ال دليل لكم نقليا وال عقليـا علـى ذلـك  أي، (9)﴾َصَٰدِّ

                                                           

 . 4األحقاف    (1)

 . 3/50معاين القرآن، للفراء   (2)

 . 2/212انظر  مجاز القرآن   (3)

 . 62انظر  مفردات ألفاظ القرآن الكريم  (4)

 . 3/149معاينانظر  تفسير القرآن، للس  (5)

 . 5/491انظر  الكشاف، للزمخشري   (6)

 . 1706انظر  المحرر الوجيز   (7)

 . 4األحقاف    (8)

 . 4األحقاف    (9)
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إهنـا   وقيـل، إهنا بمعنى خاصـة مـن علـم  وقيل، إهنا بمعنى بينة من األمر

وكـــل هـــذه األقـــوال ، شـــيء يســـتخرجه فيثيـــره  وقيـــل، بمعنـــى الخـــط

 .(1)«متقاربة

 .أماني .2

 .   بب لكا ي ولكةعاجم: أوال

أحدهما ، مزة والميم والنون أصالن متقارباناله»  جاء يف المقاييس

 .(2)«واآلخر التصديق ...األمانة التي ضد الخيانة

ومصدر )َأم ن( ، بمعنى صار أمينا ،(3)و)أمانة( مصدر )َأُمَن( بالضم

فكل ما يؤتمن عليه كأموال ، ثم سمي هبا ما يؤمن عليه، (4)بمعنى وثق

ألمانة تقع على الطاعة وا»  وجاء يف اللسان. (5)وأسرار فهو أمانة

 .(6)«وقد جاء يف كل منها حديث، والعبادة والوديعة والثقة واألمان

 .وعلى هذا فـ)أمانة( مصدر قياسي إذا كانت من الفعل )َأُمَن(

                                                           

 . 7/274تفسير ابن كثير   (1)

 . 71مقاييس اللغة، البن فارس  (2)

، وشـــرح شـــافية ابـــن الحاجـــب، للرضـــي 1/209انظـــر  هتـــذيب اللغـــة، لألزهـــري  (3)

1/156 . 

 . 1/225ور ظ، ولسان العرب، البن من1/32انظر  األفعال، البن القطاع   (4)

 . 176انظر  الكليات  (5)

 . 1/224لسان العرب، البن منظور   (6)
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 .   بب لكبفي  : ثان ا

بصيغة ، وردت كلمة )أمانة( يف أكثر من موضع يف القرآن الكريم

 .اإلفراد وبصيغة الجمع

ن ﴿  قال تعـالى
َ
بَۡيَ ۡ

َ
َ را ِّ أَرَ ۡرضِّ َوٱۡجِّ

َ
رَمََٰوَٰتِّ َوٱۡۡل َمانََة لََعَ ٱلسأ

َ
إِّنأا َعََّۡضَنا ٱۡۡل

ۥ ََكَن َظل وم   ُۖ إِّنأه  نَسَٰن  َها ٱۡۡلِّ
ۡشَفۡقَن مِّۡنَها وَََحَلَ

َ
ۡلَنَها وۡ ول  ََيۡمِّ  .(1)﴾ا َجه 

وإلى كون ، البن عباس أن المراد هبا الطاعة والفرائض (2)ونسب

 .(3)ا الطاعة ذهب الزمخشريالمراد هب

أن  (4)وجاء يف مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب األصفهاين

 .ورجح األخير، أو العقل، أو العدالة، المراد هبا كلمة التوحيد

وقيل المراد هبا أمانات المال كالودائع »  كما جاء يف المحرر الوجيز

و أهنا كل شيء يؤتمن أ، ونحوها أو أهنا كل الفرائض وأشدها أمانة المال

 .(5)«فالشرع كله أمانة، اإلنسان عليه من أمر أو هني أو شأن دين ودنيا

ِّيرَن َءاَمن رواْ ﴿  يف قوله تعالي -أيضا-وقد جاءت هذه المعاين  َها ٱَّلأ يُّ
َ ََٰٓ يَ

                                                           

 . 72األحزاب    (1)

، 2/311، وتفسـير القـرآن، للسـمعاين 4/238انظر  معاين القرآن وإعرابه، للزجـاج   (2)

 . 354 وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس

 . 5/102انظر  الكشاف، للزمخشري  (3)

 . 90انظر    (4)

 . 1526المحرر الوجيز   (5)
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رونَ  نرت ۡم َلۡعلَم 
َ
ۡم َوۡ ََََََٰٰٰٰرتِّك 

َ
روَ  َوََت ون روٓاْ ۡ َ َوٱلَّأس  كمـا أطلقـت  ،(1)﴾َل ََت ون واْ ٱَّللأ

ن عليه ُمَؤمَّ ، (2)من إطالق المصدر علـى المفعـول، األمانة على الشيء ال 

رر﴿  وذلــك يف قولــه تعــالى م َضۡعم  ررك  مِّررَن َضۡعم 
َ
ِّي ٱۡؤت مِّررَن ا أَۡلي ررأَررنِّۡن ۡ ِّ ٱَّلأ َؤد 

ۥ ََََٰٰنَته 
َ
ۡ﴾(3). 

عاشور السر يف التعبير بلفق األمانة يف هذه  بن وقد بين الطاهر

وقد أطلق اسم األمانة على الدين يف الذمة وعلى »  حيث قال، السياق

فذلك ، ألن اسم األمانات له مهابة يف النفوس؛ الرهن لتعظيم ذلك الحق

؛ ألنه لما سمي أمانة فعدم أدائه ينعكس خيانة؛ تحذير من عدم الوفاء به

 .(4)«ألهنا ضدها

َ يَ ﴿  وقد وردت األمانة بصيغة الجمع يف قوله تعـالى ن إِّنأ ٱَّللأ
َ
ۡم ۡ َّ ك  م 

ۡ
أ

لَِّهرا ۡۡ
َ
ِِّ إَِّىَٰٓ ۡ ََََََٰٰٰٰر

َ
واْ ٱۡۡل وسـر التعبيـر بـالجمع لـيعم المعنـى كـل مـا ، (5)﴾ت َؤدُّ

كمــا وردت بصــيغة الجمــع يف قولــه ، (6)يمكــن أن يــؤتمن عليــه اإلنســان

                                                           

 . 27األنفال    (1)

 . 3/122انظر  التحرير والتنوير   (2)

 . 282البقرة    (3)

 . 3/122التحرير والتنوير   (4)

 . 58النساء    (5)

 . 8/457انظر  أضواء البيان، للشنقيطي   (6)
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ونَ ﴿  تعالى ِّۡۡم َرَٰع  ََََََٰٰٰٰتِّهِّۡم وََعۡهدِّ
َ
ۡم ۡلِّ  ۡ ِّيَن  أن  (2)وقد ذكر الماوردي، (1)﴾َوٱَّلأ

ما ائتمنـه النـاس   األول  صود باألمانة هنا يمكن أن يكون أحد ثالثةالمق

 .عنه من محظورات يهن ما  والثالث، الزكاة  والثاين، عليه

 .  لءة .3

 .   بب لكا ي ولكةعاجم: أوال

فأما الباء والراء والهمزة فأصالن إليهما ترجع »  جاء يف المقاييس

اَبَرأَ   يقال، الخلق  أحدهما، فروع الباب ء   ... ا  الخلق َيب َرُهُهم َبر 

من ذلك الرباءة من  ...التباعد من الشيء ومزايلته  واألصل اآلخر

 .(3)«العيب والمكروه

اَل( جاء يف العين والرباءة من العيب »  وهي مصدر من الفعل )َبر 

اَل َيب َرأُ ، والمكروه   وقال أبو سهل الهروي. (4)«وال يقال إال َبر 

رجل بالكسر والهمز )أبرأ براءة( بالمد على )فعالة( و)برئت( من ال»

 .(5)«فال أكون منه يف شيء، تخلصت  أي، بالفتح

  وبرال، إذا تنزه وتباعد  وبرال، إذا تخلص  برال»  وجاء يف التهذيب

                                                           

 . 8ؤمنون  الم  (1)

 . 6/95انظر  تفسير الماوردي   (2)

 . 112-111مقاييس اللغة، البن فارس   (3)

 . 62العين، للخليل   (4)

 . 1/356إسفار الفصيح، ألبي سهل الهروي   (5)
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ٞ ﴿  ومنه قوله تعالى، إذا أعذر وأنذر َِّن ٱبَََّآَءة ِۦّ م  وِلِّ ِّ َورَس  إعـذار   أي، (1)﴾َّللأ

 .(2)«وإنذار

 .   بب لكبفي  : ن اثا

يف قوله   أوالهما، وردت كلمة )براءة( يف القرآن الكريم مرتين

ٞ ﴿  تعالى َِّن ٱبَََّآَءة ۡۡشِّكِّيَ  م  َِّن ٱلۡم  ََٰهدتُّم م  ِّيَن َع ٓ إَِّى ٱَّلأ ِۦّ وِلِّ ِّ َورَس  وتعني  ،(3)﴾َّللأ

معناها تخلص »  قال ابن عطية. (4)قطع المواالة والعصمة واألمان

 .(5)«لعهود التي بينكم وبين الكفار البادئين بالنقضوتربه من ا

م بَرََّآَءةٞ ﴿  يف قوله تعالى  وثانيتهما ۡم لَك 
َ
ۡم ۡ ئِّك 

َٰٓ ْولَ
 
ِّۡن ۡ ۡم َخۡۡيٞ م  ار ك  فأ ك 

َ
ۡ

ب َِّّ    والـرباءة»  قـال ابـن عاشـور، (7)وتعني النجـاة مـن العـذاب، (6)﴾ِفِّ ٱلزُّ

                                                           

 . 1التوبة    (1)

، 1/19. وانظـــر أيضـــا  الصـــحاح، للجـــوهري 1/324هتـــذيب اللغـــة، لألزهـــري   (2)

، والقـاموس، 2/11/253، والمحكـم، البـن سـيده ج1/99واألفعال، البن القطاع

 . 42للفيروزآبادي 

 . 1التوبة    (3)

، ومفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصـفهاين 1/285انظر  تفسير القرآن، للسمعاين   (4)

، والتفسـير 2/37، وتفسـير السـمرقندي 2/223، وزاد المسير يف علم التفسـير 121

 . 2/476الوسيط، للواحدي 

 . 823المحرر الوجيز، البن عطية   (5)

 . 43القمر    (6)

 . 4/213، والتفسير الوسيط، للواحدي 3/375انظر  تفسير السمرقندي   (7)
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ــا. ةالخــالص والســالمة ممــا يضــر أو يشــق أو يكلــف كلفــ   والمــراد هن

 .(1)«الخالص من المؤاخذة والمعاقبة

 .جهاكي .4

 .   بب لكا ي ولكةعاجم: أوال

خالف   أحدهما، الجيم والهاء والالم أصالن»  جاء يف المقاييس

 .(2)«الخفة وخالف الطمأنينة  واآلخر، العلم

َهل( الجهل خالف »  قال الجوهري. و)جهالة( مصدر )َجه ل( )َيج 

ال  أو َجَهالةوقد َج ، العلم  .(3)«ه ل فالن َجه 

ل نقيض العلم»  وجاء يف العين َجه  ، َجه ل فالن حقه  تقول، ال 

َجَهالة أن تفعل فعال بغير علم. وَجه ل هبذا األمر، وَجه ل علي  .(4)«وال 

  قال، يتسافه عليهم  وهو يجهل على قومه»  وجاء يف أساس البالغة

ــــــا ــــــد  علين ــــــن  أح َهَل  أال ال َيج 

 

 (5)«نجهَل فوَق جهـل  الجاهلينـاف 

  

                                                           

 . 22/601. وانظر أيضا  تفسير الطربي 27/210التحرير والتنوير، البن عاشور   (1)

 . 211مقاييس اللغة، البن فارس   (2)

 . 2/402 منظور، وانظر أيضا  لسان العرب البن 4/1363الصحاح، للجوهري   (3)

 . 1/680. وانظر أيضا  هتذيب اللغة، لألزهري 162العين، للخليل   (4)

 . 107أساس البالغة، للزمخشري   (5)
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 .   بب لكبفي  : ثان ا

ثالثـة  منهـا، وردت كلمة )جهالة( يف القرآن الكريم يف أربعـة مواضـع

مواضـع ذهــب المفسـرون فيهــا إلـى أن )جهالــة( فيهـا ال يــراد هبـا نقــيض 

ِّيَن َيۡعَمل  ﴿  وهو قوله تعـالى، العلم َِّّلأ ِّ ل َما ٱتلأۡوَبة  لََعَ ٱَّللأ ََهَٰلَةٖ إِّنأ وَٓء ِبِّ ث رمأ  وَن ٱلسُّ
ۥ َمۡن ﴿  وقوله تعالى، (1)﴾َيت وب وَن مِّن قََِّّيبٖ  نأه 

َ
هِّ ٱلَّأَۡحََة أ َٰ َنۡفسِّ ۡم لََعَ َكَتَب َربُّك 

ََهَٰلَةٖ  َۢا ِبِّ وَٓء ۡم س  رورٞ ث مأ تَ  َعمَِّل مِّنك  ۥ َفف  نأره 
َ
ََ أََ ۡصرلَ

َ
ِۦّ َوۡ ه ريمٞ اَب مِّنَۢ َضۡعدِّ ، (2)﴾ رأحِّ

ََهَٰلَةٖ ث  ﴿  وقوله تعالى وَٓء ِبِّ ِّيَن َعمِّل واْ ٱلسُّ َِّّلأ ِّرَك ث مأ تَراب واْ مِّرنَۢ َضۡعردِّ  مأ إِّنأ َربأَك ل َٰل َذ
ورٞ  ا لََغف  َۡ وٓاْ إِّنأ َربأَك مِّنَۢ َضۡعدِّ ۡصلَح 

َ
يم  َوۡ  .(3)﴾ رأحِّ

بسفاهة وقلة تحصيل أدى إلى   بجهالة( معناه)»  قال ابن عطية

ألن ؛ لة أن ذلك الفعل معصيةن الجهاووليس المعنى أن تك، المعصية

 .(4)«وهذا فاسد إجماعا، المتعمد للذنوب كان يخرج من التوبة

، وليس المراد بالجهالة ما يطلق عليه اسم الجهل»  وقال ابن عاشور

وإنما هو من معاين ، ألن ذلك ال يسمى جهالة؛ وهو انتفاء العلم بما فعله

بأهنا معصية لم يكن ولو عمل أحد معصية وهو غير عالم ، لفق الجهل

                                                           

 . 17النساء    (1)

 . 54األنعام    (2)

 . 119النحل    (3)

 . 413المحرر الوجيز، البن عطية   (4)
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 .(1)«آثما

أنه اختار اللذة » والسر يف تسمية العاصي جاهال وإن كان عن علم

ألن ارتكاب القبح مما يدعو إليه السفه »و، (2)«الفانية على اللذة الباقية

 .(3)«ال مما تدعو إليه الحكمة والعقل، والشهوة

قولـه وهـو ، وأما الموضـع الرابـع فقـد وردت فيـه بمعنـى ضـد العلـم

ري  واْ قَۡوَمَۢر  ﴿  تعالى ُِّ ن ت 
َ
َتََّيأن روٓاْ ۡ ََ ِّبََ رنٖ  َۢ ب رُۢ  ۡم أَاسِّ ِّيَن َءاَمن وٓاْ إِّن َجرآَءك  َها ٱَّلأ يُّ

َ ََٰٓ يَ
مِّيَ  َعۡلت ۡم َنَٰدِّ ََ َٰ َما  واْ لََعَ ُۡ ِّح  ت  ََ ََهَٰلَةٖ   .(4)﴾ِبِّ

 .(5)«يعني جاهلين بحقيقة األمر وكنه القصة»  قال الزمخشري

 .(6)بي بالخطأوقد فسرها القرط

وأما ابن عاشور فقد بين أهنا تحتمل أن تكون بمعنى ضد العلم أو 

وتطبق ، تطلق بمعنى ضد العلم  والجهالة»  حيث قال، ضد الحلم

ل  السيف  بمعنى ضد الحلم مثل قولهم فإن كان األول ، َجه َل كَجه 

متلبسين أنتم   أي، وهو ظرف مستقر يف موضع الحال، فالباء للمالبسة

                                                           

 . 2/447، وانظر أيضا  تفسير األلوسي 4/278 التحرير والتنوير  (1)

 . 1/408تفسير القرآن، للسمعاين   (2)

 . 2/42الكشاف، للزمخشري   (3)

 . 6الُحُجرات    (4)

 . 5/567الكشاف، للزمخشري   (5)

 . 16/312انظر  تفسير القرطبي   (6)
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 .(1)«بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب

 .خصاصي .5

 .   بب لكا ي ولكةعاجم: أوال

وهو يدل على ، الخاء والصاد أصل مطرد منقاس»  جاء يف المقاييس

جة والث ل مة ُفر  ُفَرج بين األثايف  فالخصاص. ال  بدا من   ويقال للقمر. ال 

 .(2)«الحال والث ل مة يف، اإلمالق  والخصاصة ...خصاصة السحاب

ــى  ــا اســم بمعن ــة أهن ــذه الكلم ــن ه ــره أصــحاب المعــاجم ع ــا ذك وم

ــــة والحاجــــة  وال َخَصاصــــة»  قــــال األزهــــري. (3)الحاجــــة َخلَّ وذو ، ال 

َخلَّة والفقر  الخصاصة هِّۡم َولَۡو ﴿  قال ا  عز وجل. ذو ال  سِّ نف 
َ
ۡ َٰٓ وَن لََعَ َوي ۡؤثَِّّ 

اَصةٞ   َُ ِّهِّۡم َخ ق وأصـل ذلـك مـن ا، (4)﴾ََكَن ب َخَصـاص وكـل َخَلـل أو َخـر  ل 

ُقــع فهــو َخَصــاص   والواحــدة، يكــون يف ُمن ُخــل أو بــاب أو ســحاب أو ُبر 

 .(5)«َخَصاصات  ويجمع، َخَصاصة

 .   بب لكبفي  : ثان ا

                                                           

 . 26/232التحرير والتنوير   (1)

 . 285مقاييس اللغة، البن فارس   (2)

، ولســان العــرب، البــن 3/871، الصــحاح، للجــوهري 247انظــر  العــين، للخليــل   (3)

 . 4/111منظور 

 . 9الحشر    (4)

 . 1/1038هتذيب اللغة، لألزهري   (5)
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وذلك يف قوله ، وردت كلمة )خصاصة( مرة واحدة يف القرآن الكريم

يَمَٰنَ ﴿  تعـالى اَر َوٱۡۡلِّ ِّيَن َلَ وأء و ٱدلأ
ۡهِّرۡم َوَل َوٱَّلأ

َِ راَجََّ إِّ َۡ ِّ ُّروَن َمرۡن   مِّن َقرۡ لِّهِّۡم َي 
اَصةٞ   َُ ِّهِّۡم َخ هِّۡم َولَۡو ََكَن ب سِّ نف 

َ
ۡ َٰٓ وَن لََعَ وت واْ َوي ۡؤثَِّّ 

 
آ ۡ ِّمأ ِّۡم َحاَجة  م  ورِّۡ د  وَن ِفِّ ص  ََيِّد 

رونَ  ۡفلِّح  رم  ٱلۡم   ۡ ئِّرَك 
َٰٓ ْولَ
 
هِۦّ أَأ َأ َنۡفسِّ فسـرون وقـد فسـرها الم، (1)﴾َوَمن ي وَق ش 

وهـو ، الفاقـة والحاجـة  والخصاصة»  قال ابن عطية، (2)بالفقر والحاجة

ــت ــن خصــاص البي ــروج ، مــأخوذ م ــن الف ــه م ــين عيدان ــى ب ــا يبق وهــو م

 .(3)«فكأن حال الفقير هي كذلك يتخللها النقص واالحتياج، والفتوح

 .(4)وقد عرب عنها ابن عاشور بأهنا شدة االحتياج

  آفي. .6

 ولكةعاجم. أوال:    بب لكا ي

الراء والهمزة والفاء كلمة واحدة تدل على رقة "جاء يف المقاييس  

 .(5)"ورحمة، وهي الرأفة

َأف(، و)َرئ ف(، و)َرُهف(. قال ابن  و)رآفة( مصدر )َرَأف به َير 

                                                           

 . 9الحشر    (1)

، وتفسـير الـرازي 3/401، وتفسير القرآن، للسمعاين 23/284انظر  تفسير الطربي   (2)

 . 18/29، وتفسير القرطبي 29/508

 . 1842المحرر الوجيز، البن عطية   (3)

 .28/94انظر  التحرير والتنوير   (4)

 .415مقاييس اللغة، البن فارس   (5)
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َلة وَفَعالة"فارس   ُهف َرأ َفة وَرآفة، على َفع   .(1)"يقال  َرُهف َير 

 .(2)"َأف وَرئ َف وَرُهَف َرأ َفة وَرآفةَرَأف به َير  "وقال ابن منظور  

 وعلى هذا فـ)رآفة( مصدر قياسي، إذا كانت من الفعل )رهف(.

 ثان ا:    بب لكبفي  :

م ﴿وردت كلمة )رآفة( بدل )رأفة( يف قولـه تعـالى   رۡذك  خ 
ۡ
ِّهَِّمرا َوَل تَأ ب

أَةٞ 
ۡ
 .(4)، يف قراءة غير سبعية تنسب البن كثير، وعاصم، وابن جريج(3)﴾َرۡ

ا مصدر ومعناها الرحمة ب المفسرون كمذهب اللغويين يف أهنوذه

، ومنهم من (6)، لكن منهم من ذهب أن )رأفة( أكثر من )رآفة((5)والشفقة

، وهو األقرب؛ ألن )فعالة( تكون صيغة قياسية (7)ذهب إلى العكس

                                                           

ـــر أيضـــا  الصـــحاح، للجـــوهري   (1) ـــابق، وانظ ـــاموس المحـــيط، 3/1124الس ، والق

 .1048للفيروزآبادي 

 .5/82لسان العرب، البن منظور   (2)

 .2النور   (3)

، والمحـرر الـوجيز، البـن 2/445لقـراءات وعلـل النحـويين فيهـا، لألزهـري انظر  ا  (4)

 .8/381، والدر المصون، للسمين الحلبي 1343عطية 

، والقــراءات وعلــل النحــويين فيهــا، لألزهــري 2/245انظــر  معــاين القــرآن، للفــراء   (5)

، 4/261، والكشــاف، للزمخشــري 1344، والمحــرر الــوجيز، البــن عطيــة 2/446

 .8/381المصون، للسمين الحلبي  والدر

 .8/381، والدر المصون، للسمين الحلبي 1344انظر  المحرر الوجيز، البن عطية   (6)

 .583انظر  إعراب القرآن، للنحاس   (7)
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لمصدر الفعل الثالثي إذا كان على وزن )فعل(، وداال على خصلة، كما 

 مبحث األول، وهو ما يتوافر يف )رآفة(.سبق يف ال

  ضا ي. .7

 أوال:    بب لكا ي ولكةعاجم.

الراء والضاد والعين أصل واحد، وهو شرب "جاء يف المقاييس  

 .(1)"اللبن من الضرع أو الثدي

ُع، وَرُضَع  ض  َضُع، وَرَضَع َير  َع َير 
و)رضاعة( مصدر للفعل َرض 

ُضعُ  َير 
َع ". جاء يف العين  (2) ا، وَرَضاعة، أي  مص َرض  َضاع  الصبي ر 

ُضُع َرَضاعة، فهو رضيع راضع  لئيم،  الثدي وشرب... وَرُضَع الرجل َير 

 .(3)"وقوم راضعون وَرَضَعة يقال  ألنه يرضع لبن ناقته من لؤمه

َضُعها... وأهل نجد "وجاء يف الصحاح   َع الصبي أمه َير 
َرض 

ُع، مثال َضَرب َيض   ض  ُب يقولون  َرَضَع َير   .(4)"ر 

، وبالوجهين قرأها قراء (5)وقد جاءت )الرضاعة( بفتح الراء وكسرها

                                                           

 .386مقاييس اللغة، البن فارس   (1)

، وكتـاب 386، ومقاييس اللغة، البن فارس 2/1418انظر  هتذيب اللغة، لألزهري   (2)

، والقــاموس 5/231، ولســان العــرب، البــن منظــور 2/47فعــال، البــن القطــاع األ

 .932المحيط، للفيروزآبادي 

 .352العين، للخليل  (3)

 .3/1014انظر  الصحاح، للجوهري   (4)

، 2/1419، وهتـــذيب اللغـــة، لألزهـــري 1/188انظـــر  معـــاين القـــرآن، لألخفـــش   (5)

= 
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، ومجيء )فعالة( بفتح الفاء وكسرها فصيح مشهور يف (1)القرآن الكريم

اللغة، وذلك كما يف  جنازة، ووزارة، وداللة، ووصاية، ووقاية، ووالية، 

 .(2)ورطانة، وبداوة، وحضارة، وحفاوة

 ( مصدر قياسي إذا كانت من الفعل )َرُضَع(.وعلى هذا فـ)رضاعة

 ثان ا:    بب لكبفي  .

ــه  ــك يف قول ــرتين، وذل ــريم م ــرآن الك ــة )رضــاعة( يف الق وردت كلم

ن ي ررتِّمأ ﴿تعــالى  
َ
َراَد ۡ

َ
َِّمررۡن ۡ ِۖ ل نأ َحررۡولَۡيِّ ََكمِّلَررۡيِّ  ۡ َٰررَد ََ ۡو

َ
ررۡعَن ۡ َٰلِّررَََٰٰت  ي َّۡضِّ ۞َوٱۡلَو

ۡم ﴿، ويف قولــه تعــالى  (3)﴾ٱلَّأَضرراَعَة   ۡم َوَبَنررات ك  َهَٰررت ك  مأ
 
ۡم ۡ ِۡ َعلَررۡيك  َِّمرر  َّ ح 

 ٓ ر ِّ
َٰ م  ٱلأ َهَٰرت ك  مأ

 
ِِّ َوۡ ۡخر

 
خِّ َوَبَنات  ٱۡۡل

َ
ۡم َوَبَنات  ٱۡۡل ۡم َوَخََٰلَٰت ك  ت ك  ۡم وََعمأَٰ َٰت ك  َخَو

َ
َوۡ

َضَٰرَعةِّ  َِّن ٱلَّأ م م  َٰت ك  َخَو
َ
ۡم َوۡ ۡرَضۡعَنك 

َ
. ولـم يختلـف مـا ذكـره المفسـرون (4)﴾ۡ

، (5)ويون عـن كلمـة )رضـاعة( وجـواز فـتح فائهـا وكسـرهاعما ذكره اللغ

                                                           
= 

ــب  ــرآن، للراغ ــاظ الق ــردات ألف ــا355ومف ــور ، ولس ــن منظ ــرب، الب ، 5/231ن الع

 .932والقاموس المحيط، للفيروزآبادي 

ــه، للزجــاج 1/149انظــر  معــاين القــرآن، للفــراء   (1) ، 1/312، ومعــاين القــرآن وإعراب

 .206، والمحرر الوجيز، البن عطية 1/455والكشاف، للزمخشري 

 .4/413انظر  المخصص، البن سيده   (2)

 .233البقرة   (3)

 .23اء النس  (4)

ــه، للزجــاج 1/149انظــر  معــاين القــرآن، للفــراء   (5) ، 1/312، ومعــاين القــرآن وإعراب

 .206، والمحرر الوجيز، البن عطية 1/455والكشاف، للزمخشري 
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تخصصت، ولم تعد تعني فقـط  غير أن كلمة )رضاعة( يف السياق القرآين

مص الرضيع من ثدي "مص الصبي ثدي أمه. قال األلوسي يف تفسيرها  

اآلدمية يف وقت مخصوص، وأرادوا بذلك وصول اللبن من ثدي المـرأة 

نفه يف المدة اآلتية سواء وجـد مـص أم لـم إلى جوف الصغير من فمه أو أ

ــأطلقوا الســبب  ــه ســبب للوصــول، ف ــروا المــص؛ ألن ــا ذك يوجــد، وإنم

 .(1)"وأرادوا المسبب

 سفاهي. .8

 أوال:    بب لكا ي ولكةعاجم.

السين والفاء والهاء أصل واحد يدل على خفة "جاء يف المقاييس  

 .(2)"وسخافة

َه( و)َسفُ  َفه، ". جاء يف العين  (3)َه(و)َسَفاهة( مصدر للفعل )َسف  السَّ

َهت أحالمهم. وَسُفَه الرجل   َفاَهة  نقيض الحلم. وَسف  َفاه، والسَّ والسَّ

 .(4)"صار سفيها

 وعلى هذا فـ)سفاهة( مصدر قياسي للفعل )سفه( بضم العين.

                                                           

 .2/461تفسير األلوسي   (1)

 .461مقاييس اللغة، البن فارس   (2)

ــر  الصــحاح، للجــوهري   (3) ، 2/149طــاع ،وكتــاب األفعــال، البــن الق5/1788انظ

 .6/287ولسان العرب، البن منظور 

 .432العين، للخليل   (4)
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 ثان ا:    بب لكبفي  .

  وردت كلمة )سفاهة( يف القرآن الكريم مرتين، وذلك يف قوله تعالى

ةٞ ﴿ َۡ ِّ ٱۡلَلَٰلَمِّرقَاَ  َيََٰقۡومِّ لَۡبَس ِبِّ َسرَفا ِّرن رأب  روٞ  م  ِ ِّ رَس  َٰكِّر
ََ ، وقولـه (1)﴾٦٧َي  َو

ةٖ ﴿تعالى   َۡ ََٰك ِفِّ َسَفا ى ٓ إِّنأا لَََنَ واْ مِّن قَۡومِّهِۦّ ِّيَن َكَفَّ   ٱَّلأ
 
نَُّك مَِّن  قَاَ  ٱلَۡمََل ِإَونأا ََلَظ 

َِّي  ب َٰذِّ  .(2)﴾٦٦ٱۡلَك

أن )سفاهة( هنا بمعنى الحمق والجهالة، ذهب المفسرون إلى 

، وهي تؤول للمعنى األول؛ (3)وبمعنى الضاللة عن الحق والصواب

 ألهنم يقصدون أن الضاللة عن الحق ضرب من ضروب السفاهة.

 شفا ي. .9

 أوال:    بب لكا ي ولكةعاجم.

الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على "جاء يف المقاييس  

 .(4)"مقارنة الشيئين

                                                           

 .67األعراف   (1)

 .66األعراف   (2)

، وتفسير القرآن، للسمعاين 3/434، وتفسير ابن كثير 12/503انظر  تفسير الطربي   (3)

ـــوجيز 1/192 ـــير البيضـــاوي 716، والمحـــرر ال ـــفي 3/19، وتفس ـــير النس ، وتفس

1/578. 

 .510اييس اللغة، البن فارس مق  (4)
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َفُع( َشَفَع لي ". جاء يف اللسان  (1)و)شفاعة( مصدر للفعل )َشَفَع َيش 

َع  طلب... وشفع إليه  يف معنى طلب إليه َفُع َشَفاعة وَتَشفَّ  .(2)"َيش 

قــال ا  "وتــأيت بمعنــى الزيــادة والوســاطة والــدعاء. قــال األزهــري  

ن يَۡشَفۡع َشَفََٰعًة َحَسَنة  ﴿تعالى   رن ِلأ ۥ  مأ ريٞب نَ يَك  ُۖ َوَمرن يَۡشرَفۡع َشرَفََٰعة  ُِّ ِّۡنَهرا   م 
َِّئة   ... أي  يزداد عمال إلى عمل. قـال  والشـفع  الزيـادة... وروى (3)﴾َسب 

ِّي ﴿أبو عمر عن المربد وثعلب أهنما قاال يف قوله تبارك وتعـالى   َمن َذا ٱَّلأ
ِّهِّۦ    ضِّنِّۡذن

ۥٓ إِّلأ ا. والشـفاعة  كـالم قالوا  الشفاعة  الدعاء ههن، (4)﴾يَۡشَفع  عِّنَده 

 .(5)"الشفيع للملك يف حاجة يسألها لغيره

 ثان ا:    بب لكبفي  .

وردت كلمة )شفاعة( يف القرآن الكريم ثالث عشرة مرة، منها 

واْ يَۡوم  ﴿اآليتان آنفتا الذكر، ومنها قوله تعالى    ََتۡزِّي َنۡفس  َعن نأۡفٖس َوٱلأق 
 ا لأ

ۡقَ ل  مِّۡنهَ  ا    َشۡي  ونَ  َوَل ي ۡؤَخذ  مِّۡنَها َعۡد ٞ  ا َشَفََٰعةٞ َوَل ي  ۡم ي نََص   ۡ . ولم (6)﴾َوَل 

تختلف أقوال المفسرين كثيرا عما ذكره أصحاب المعاجم يف تفسير 

                                                           

 .62انظر  دقائق التصريف   (1)

 .7/151لسان العرب، البن منظور   (2)

 .85النساء   (3)

 .255البقرة   (4)

 .2/1897هتذيب اللغة، لألزهري   (5)

 .48البقرة   (6)
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 الشفاعة.

أي  ال يشفع عنده إال بما "قال الزجاج عن الشفاعة يف آية الكرسي  

لمين أمر أمر به من دعاء بعض المسلمين لبعض ومن تعظيم أمر المس

 .(1)"األنبياء والدعاء لهم

رن يَۡشرَفۡع َشرَفََٰعًة َحَسرَنة  ﴿وقال الطربي عـن قولـه تعـالى   رن ِلأ ۥ  مأ يَك 
يٞب  ُِّ ُۖ َوَمن يَۡشَفۡع َشَفََٰعة  نَ ِّۡنَها َِّئة    م  مـن يصـر يـا محمـد، شـفعا لـوتر "  (2)﴾َسب 

أصـــحابك، فيشـــفعهم يف جهـــاد عـــدوهم وقتـــالهم يف ســـبيل ا ، وهـــو 

ة الحسنة... ومن يشـفع وتـر أهـل الكفـر بـا  علـى المـؤمنين بـه، الشفاع

 .(3)"فيقاتلهم معهم، وذلك هو الشفاعة السيئة يكن له كفل منها

وذكر ابن عطية أن المفسرين مختلفون يف معنى الشفاعة يف اآلية، ثم 

وقال الحسن وغيره  "أورد رأي الطربي السابق، ثم قال بعد إيراده  

هي يف الرب والطاعة، والسيئة هي يف المعاصي. وهذا  الشفاعة الحسنة

 .(4)"كله قريب بعضه من بعض

االنضمام إلى آخر "وقد عرف الراغب األصفهاين الشفاعة بأهنا  

                                                           

 .1/337معاين القرآن وإعرابه، للزجاج   (1)

 .85النساء   (2)

 .8/580تفسير الطربي   (3)

 .461المحرر الوجيز، البن عطية   (4)



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 287

 

 

ناصرا له وسائال عنه، وأكثر ما يستعمل يف انضمام من هو أعلى حرمة 

 .(1)"ومرتبة إلى من هو أدنى. ومنه الشفاعة يوم القيامة

الشفاعة  السعي والوساطة يف حصول "ن عاشور فقد قال  وأما اب

نفع أو دفع ضر سواء كانت الوساطة بطلب من المنتفع هبا أم كانت 

 .(2)"بمجرد سعي المتوسط

 شقاوة. .10

 أوال:    بب لكا ي ولكةعاجم.

الشين والقاف والحرف المعتل أصل يدل عل "جاء يف المقاييس  

 .(3)"ةالمعاناة، وخالف السهولة والسعاد

و)شقاوة( كما يف المعاجم ضد السعادة، والشدة، والعسر، وهي 

َقى(  َيش 
َ
ي  .(5)، ويجوز فيها كسر السين(4)مصدر من الفعل )َشق 

 ثان ا:    بب لكبفي  :

َوة( يف قوله تعالى   ق  ِۡ ﴿وردت كلمة )شقاوة( بدل )ش  لََ ر ََ قَال واْ َربأَنرا 

                                                           

 .458-457مفردات ألفاظ القرآن، للراغب   (1)

 .1/486التحرير والتنوير   (2)

 .510مقاييس اللغة، البن فارس   (3)

ـــري   (4) ـــة، لألزه ـــذيب اللغ ـــر  هت ـــوهري 2/1908انظ ، 5/1909، والصـــحاح، للج

 .1677والقاموس المحيط، للفيروزآبادي 

 .1677، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي 5/1909اح، للجوهري انظر  الصح  (5)
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َنا ۡقَول   .(2)حمزة والكسائي ، يف قراءة(1)﴾َعلَۡيَنا شِّ

 .(3)وذهب المفسرون إلى أهنما لغتان

 شها ة. .11

 أوال:    بب لكا ي ولكةعاجم.

الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور "جاء يف المقاييس  

وعلم وإعالم، ال يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه. من ذلك 

الم، الشهادة يجمع األصول التي ذكرناها من الحضور والعلم واإلع

َهُد شهادة َد َيش   .(4)"يقال  َشه 

، وهي (5)الخرب القاطع -أيضا–ومعنى )شهادة( كما يف المعاجم 

َد( و)َشُهد(. جاء يف القاموس   الشهادة خرب قاطع، "مصدر للفعل )َشه 

َد كَعل َم وَكُرمَ   .(6)"وقد َشه 

                                                           

 .106المؤمنون   (1)

 .2/441، والقراءات وعلل النحويين فيها، لألزهري 448انظر  السبعة   (2)

، 2/492، وتفسـير القـرآن، للســمعاين 4/23انظـر  معـاين القـرآن وإعرابــه، للزجـاج   (3)

 .1340والمحرر الوجيز، البن عطية 

 .517مقاييس اللغة، البن فارس   (4)

، 373، والقاموس المحـيط، للفيروزآبـادي 7/223انظر  لسان العرب، البن منظور   (5)

 .8/252وتاج العروس، للزبيدي 

 .373القاموس المحيط، للفيروزآبادي   (6)
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 ثان ا:    بب لكبفي  .

فـيمن يشـهد بـالحق  وردت كلمة )شهادة( يف القرآن الكريم، فوردت

َهََٰدةَ  َوَمن يَۡكت ۡمَهرا ﴿، ومن ذلك قوله تعالى  (1)على الخلق واْ ٱلشأ َوَل تَۡكت م 
ۥٓ َءاثِّمٞ  ۥۗ َوٱأَنِّنأه  َِّما َلۡعَمل وَن َعلِّيمٞ  قَۡل  ه  نأ ﴿، وقوله تعالى  (2)﴾َّللأ  ب َجلَه 

َ
أَنَِّذا بَلَۡغَن ۡ

ۡو أَارِّ 
َ
وف  ۡ َِّمۡعَّ  نأ ب  ۡ و ك  ۡمسِّ

َ
رواْ أَأ قِّيم 

َ
ۡم َوۡ ِّرنك  واْ َذَوۡي َعۡدٖ  م  ۡشهِّد 

َ
وٖف َوۡ َِّمۡعَّ  نأ ب  ۡ ق و

  ِّ أ ررَهََٰدةَ َّللِّ ، ووردت بمعنـى الحضــور ضــد الَغي بـة، ومــن ذلــك قولــه (3)﴾ٱلشأ

َهََٰدةِّ  ﴿تعالى   َٰلِّم  ٱۡلَغۡيبِّ َوٱلشأ وا  عـالم مـا ". قال الطربي عـن ذلـك  (4)﴾َع

ما شاهدتموه فعـاينتم بأبصـاركم، غاب عنكم وعن أبصاركم فلم تروه، و

و)الغيب والشهادة( معناه  مـا "، وقال ابن عطية  (5)"عليه شيء ىيخف ال

 .(6)"غاب عنا وما حضر، وهذا يعم جميع الموجودات

 ضالكي. .12

 أوال:    بب لكا ي ولكةعاجم.

الضاد والالم أصل صحيح يدل على معنى "جاء يف المقاييس  

                                                           

 .30/646، وتفسير الرازي 265انظر  المحرر الوجيز   (1)

 .282البقرة   (2)

 .2الطالق   (3)

 .73األنعام   (4)

 .16/366تفسير ابن كثير   (5)

 .635المحرر الوجيز، البن عطية   (6)



 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 
 
290 

 

 .(1)"به يف غير حقهواحد، وهو ضياع الشيء وذها

(، وتأيت بمعنى  (، و)َضلَّ َيَضل  ل  و)ضاللة( مصدر للفعل )َضلَّ َيض 

الضياع، وضد الرشاد والهدى، والعدول عن الحق. جاء يف العين  

... وتقول  ضللت مكاين " ل  وَيَضل  ل  إذا ضاع، يقال  َضلَّ َيض  َضلَّ َيض 

 .(2)"إذا لم هتتد له  وضل إذا جار عن القصد

ل  ضالال، أي  ضاع وهلك... "وجاء يف الصحاح   ضل الشيء َيض 

اللة ضد الرشاد الل والضَّ  .(3)"والضَّ

ضل يضل ضالال وضاللة جار عن دين أو "وجاء يف كتاب األفعال  

 .(4)"طريق

 .(5)"الضالل والضاللة... ضد الهدى"وجاء يف القاموس  

 ثان ا:    بب لكبفي  .

يف مواضــع متعــددة مــن القــرآن الكــريم، وقــد وردت كلمـة )ضــاللة( 

ِّيَن ﴿، كما يف قوله تعالى  (6)دلت على معنى الكفر وترك اإليمان ئَِّك ٱَّلأ
َٰٓ ْولَ
 
ۡ

                                                           

 .572مقاييس اللغة، البن فارس   (1)

 .551العين  (2)

 .4/1427الصحاح، للجوهري   (3)

 .2/280كتاب األفعال   (4)

 .1324القاموس المحيط، للفيروزآبادي   (5)

 .1/51وتفسير القرآن، للسمعاين  ،1/185انظر  تفسير ابن كثير   (6)
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ينَ  ۡهَتردِّ ۡم َوَمرا ََكن رواْ م  َِّجَٰرََّل ه  َما َربَِّحِ ت  ََ َدىَٰ  ِّٱلۡه  َة ب
َلَٰلَ اْ ٱلمأ و  ، ونسـب (1)﴾ٱۡشََتَ

 .(2)"الكفر باإليمان"بالهدى( البن عباس أنه قال يف تفسير )الضاللة 

َلَٰلَة   ﴿ومثل ذلك قوله تعالى   ۡيهِّم  ٱلمأ
َدىَٰ َوأََِّّيًقا َحُۢأ َعلَ َۡ  .(3)﴾أََِّّيًقا 

وقد فسرت بمعنى العدول عن طريق الحق والصواب يف سـياق نفـي 

قَاَ  َيََٰقرۡومِّ ﴿نوح عليه السالم االهتام الذي وجهه قومه له عند قوله تعالى  
َٰ َلَٰلَةٞ لَۡبَس ِبِّ َض  ََ رو ٞ  َو ِ ِّ رَس  ِّ ٱۡلَلَٰلَمِّريَ كِّ ِّرن رأب  يقـول ". قـال الطـربي  (4)﴾ م 

تعالى ذكره  قال نوح لقومه مجيبا لهم  يـاقوم لـم آمـركم بمـا أمـرتكم بـه 

من إخالص التوحيد   وإفراده بالطاعة دون األنداد واآللهة، زواال مني 

 .(5)"عن محجة الحق، وضالال لسبيل الصواب

أنــه فســر )ضــاللة( يف هــذه اآليــة بـــ)سفاهة(،  (6)البــن عبــاسونســب 

 .(7)وإليه ذهب أبوحيان

 

                                                           

 .16البقرة   (1)

 .1/185تفسير ابن كثير   (2)

 .30األعراف   (3)

 .61األعراف   (4)

 .1/185تفسير ابن كثير   (5)

 .130انظر  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس   (6)

 .5/87انظر  البحر المحيط، ألبي حيان   (7)



 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 
 
292 

 

   لوة. .13

 أوال:    بب لكا ي ولكةعاجم.

العين والدال والحرف المعتل أصل واحد "جاء يف المقاييس  

صحيح يرجع إليه... وهو يدل على تجاوز يف الشيء وتقدم لما ينبغي أن 

 .(1)"يقتصر عليه

سم من المعاداة يدل على الكره والتباعد، وضد و)عداوة( ا

والعداوة اسم عام من العدو، يقال  "الصداقة. جاء يف هتذيب اللغة  

 .(2)"عدو بين العداوة

والعدو ضد الصديق... وقد عاداه، واالسم "وجاء يف القاموس  

 .(3)"العداوة

 ثان ا:    بب لكبفي  .

ة مرات، ولم يختلف وردت كلمة )عداوة( يف القرآن الكريم عد

معناها عند المفسرين عما ورد عند اللغويين من معان لها، وقد وردت 

  (4)كلمة )عداوة( يف القرآن الكريم يف المواضع التالية

   عداوة اليهود للمؤمنين، كما يف قوله تعالى﴿ ُِّ َشردأ ٱَلأرا
َ
رَدنأ ۡ تَلَجِّ

                                                           

 .719مقاييس اللغة، البن فارس   (1)

 .3/2349هتذيب اللغة، لألزهري   (2)

 .1689القاموس المحيط، للفيروزآبادي   (3)

 .4/32انظر  بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي   (4)
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ِّ  َعََََٰٰوة   وَد َوٱَّلأ َه  ِۡ ِّيَن َءاَمن واْ ٱ َِّّلأ ْ ل  وا ك  ِۡشَ
َ
 .(1)﴾يَن ۡ

  عداوة شاربي الخمر فيما بينهم بسـبب وسوسـة الشـيطان، كمـا يف

َۡمرَِّّ ﴿قوله تعالى  
َۡ م  ٱۡلَعرََََٰٰوةَ َوٱۡبَۡغَمرآَء ِفِّ ٱ ن ي وقَِّع بَۡبَنك 

َ
ۡيَطَٰن  ۡ َما ي َِّّيد  ٱلشأ إِّنأ

 ِّ  .(2)﴾َوٱلَۡمۡبسِّ

   ِّيَن قَرال وٓاْ َومِّ ﴿عداوة بين أصناف النصارى، كما يف قوله تعالى َن ٱَّلأ
واْ َحظ    ۡم أَبَس  َخۡذنَا مِّيَثََٰقه 

َ
م  ٱۡلَعرَداَوةَ إِّنأا نََصَََّٰىَٰٓ ۡ ََّۡيَنرا بَۡبرَنه  َۡ

َ
ِّرهِۦّ أَأ واْ ب ِّرَّ 

را ذ ك  ِّمأ ا م 
 .(3)﴾َوٱۡبَۡغَمآءَ 

   عداوة بين المؤمنين والكفار من قوم إبراهيم، كما يف قوله تعـالى

 .(4)﴾م  ٱۡلَعََََٰٰوة  َوٱۡبَۡغَمآء  َوَبَدا بَۡبَنَنا َوَبۡبَنك  ﴿

   ــه تعــالى ــزول بكــرم الكرمــاء، كمــا يف قول َوَل تَۡسررَتوِّي ﴿عــداوة ت
ۥ  نأره 

َ
ۥ َعرََََٰٰوةٞ َكَ ِّي بَۡبَنَك َوَبۡبَنره  ۡحَسن  أَنَِّذا ٱَّلأ

َ
ۡ َ  ِّ ِهِّ

ِّٱلأ ۡع ب ََ َِّئة   ٱۡد ب  ٱۡۡلََسَنة  َوَل ٱلسأ
ٌّ ََحِّيٞم   .(5)﴾٣٤َوِلِّ

  المي. .14

    بب لكا ي ولكةعاجم. أوال:

العين والالم والميم أصل صحيح واحد، يدل "جاء يف المقاييس  

                                                           

 .82المائدة   (1)

 .91المائدة   (2)

 .14المائدة   (3)

 .4الممتحنة   (4)

َلت   (5)  .34ُفص 
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على أثر بالشيء يتميز به عن غيره. من ذلك العالمة، وهي معروفة، 

ُت على الشيء عالمة  .(1)"يقال  َعلَّم 

والعالمة السمة، "و)عالمة( اسم بمعنى السمة. قال ابن منظور  

الجمع الذي ال يفارق واحده إال بإلقاء  والجمع عالم، وهو من

 .(2)"الهاء

 .(3)"العالمة السمة"وقال الفيروزآبادي  

 ثان ا:    بب لكبفي  .

وردت كلمة )عالمة( مـرة واحـدة يف القـرآن الكـريم بصـيغة الجمـع، 

ِٖ  ﴿وذلك يف قوله تعالى   ََٰمَٰ ونَ وََعَل ۡم َيۡهَتد   ۡ ِّٱَلأۡجمِّ   .(4)﴾ َوب

يف بيان معنى العالمة يف اآلية الكريمة،  (5)ونوقد اختلف المفسر

منهم من ذهب إلى أن المقصود هبا النجوم، ومنهم من ذهب إلى أن 

 المقصود هبا الجبال، ومنهم من ذهب إلى أن المقصود هبا الدالالت.

لكن سياق اآلية يرجح أن المقصود هبا هو ما نسب إلى ابن عباس 

                                                           

 .663مقاييس اللغة، البن فارس   (1)

 .9/372لعرب، البن منظور لسان ا  (2)

 .1472القاموس المحيط، للفيروزآبادي   (3)

 .16النحل   (4)

، والمحــرر 2/164، وتفســير القــرآن، للســمعاين 17/185انظــر  تفســير الطــربي   (5)

 .1088الوجيز، البن عطية 
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اهتا التي يهتدى هبا إلى المستقيم من المقصود هبا معالم الطرق وأمار

غير "هنارا، هو ما رجحه ابن جرير الطربي معتمدا على السياق، إذ قال  

أن الذي هو أولى بتأويل اآلية أن تكون العالمات من أدلة النهار، إذ كان 

ونَ ﴿قوله  ا  قد فصل منها أدلة الليل ب ۡم َيۡهَتد   ۡ ِّٱَلأۡجمِّ  ، وإذا كان ذلك ﴾َوب

أولى بتأويل اآلية، فالواجب أن يكون القول يف ذلك ما قاله ابن أشبه و

عباس، فتأويل الكالم إذن  وجعل لكم أيها الناس عالمات تستدلون هبا 

 .(1)"هنارا على طرقكم يف أسفاركم، ونجوما هتتدون هبا ليال يف سبلكم

 ابَن جرير الطربي يف ترجيح رأي ابن عباس. (2)وتابع ابُن عطية

 غ ا ي. .15

 وال:    بب لكا ي ولكةعاجم.أ

الغين والياء والباء أصل صحيح يـدل علـى تسـرت "جاء يف المقاييس  

الشيء عن العيون، ثم يقاس. من ذلك الغيب  ما غاب ممـا ال يعلمـه إال 

ا ... ووقعنا يف َغي َبة أو َغَيابة، أي  هبطة من األرض يغاب فيها، قال ا  

ِّ ﴿تعالى قصة يوسف عليه السالم   ِِّ ٱۡج ب  َيََٰ  ََ وه  ِفِّ  ۡلق 
َ
 .(4)"(3)﴾َوأ

و)غيابة( اسم يدل على كل ما غيب عنك شيئا، أو قعر الشيء. جاء 

                                                           

 .17/186تفسير الطربي   (1)

 .1088انظر  المحرر الوجيز، البن عطية   (2)

 .10يوسف   (3)

 .779مقاييس اللغة، البن فارس   (4)
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، وجاء يف اللسان  (1)"كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة"يف العين  

ووقعنا يف غيبة من األرض، أي  هبطة... وغيابة كل شيء  قعره منه "

 .(2)"كال ُجب  من الوادي وغيرهما

 ثان ا:    بب لكةفي يم.

وردت كلمـــة )غيابـــة( مـــرتين يف القـــرآن الكـــريم، وذلـــك يف ســـياق 

الحــديث عــن قصــة يوســف عليــه الســالم مــع إخوتــه، األولــى  يف قولــه 

ِّ ﴿تعالى   ِِّ ٱۡج ب  َيََٰ  ََ وه  ِفِّ  ۡلق 
َ
َۡ  رواْ ﴿  ى، والثانية  يف قوله تعـال(3)﴾َوأ ا َذ أَلَمأ
 
َ
ۡ ْ وٓا ۡۡجَع 

َ
ِّهِۦّ َوۡ ِّ  ب ِِّ ٱۡج رب  َيََٰ ر ََ ، فمـن المفسـرين مـن فسـرها (4)﴾ن ََيَۡعل روه  ِفِّ 

كـل موضـع سـرت "مكتفيا بالشرح اللغـوي لغيابـة كالسـمعاين حـين قـال  

مــا غــاب عنــك مــن "، وكــابن عطيــة حــين قــال  (5)"عنــك الشــيء وغيبــه

 .(6)"األماكن أو غيب عنك شيئا آخر

فسرها  ومن المفسرين من فسرها بقعر الجب، ومنهم من

 .(7)بظلماته

                                                           

 .725العين، للخليل   (1)

 .10/152لسان العرب، البن منظور   (2)

 .10يوسف   (3)

 .15يوسف   (4)

 .2/11تفسير القرآن، للسمعاين   (5)

 .980المحرر الوجيز   (6)

 .2/97، وتفسير النسفي 2/416انظر  زاد المسير يف علم التفسير   (7)
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 وكال المعنيين يعود إلى األصل اللغوي للمادة.

  الكي. .16

 أوال:    بب لكا ي ولكةعاجم.

الكاللة "الكاللة يف األصل مصدر ثم سمي به. جاء يف المقاييس  

هم الرجال الورثة... وهو مصدر من تكلله النسب أي  تعطف عليه، 

لة أقواال  متقاربة، قالوا  فسموا بالمصدر. والعلماء يقولون يف الكال

الكاللة  بنو العم األباعد... والعرب تقول  لم يرثه كاللة، أي  لم يرثه 

ض، بل عن قرب واستحقاق  .(1)"عن َعر 

ثم قد تقع )الكاللة( على "وقال ابن منظور بعد أن وضح أصلها  

العين دون الحدث، فتكون اسما للميت الموروث، وإن كانت يف 

 .(2)"حدثاألصل اسما لل

لد... أو من تكلل وا والكاللة من ال ولد له وال"وقال الفيروزآبادي  

نسبه بنسبك، كابن العم وشبهه، أو هم األخوة لألم، أو بنو العم األباعد، 

 .(3)"أو ما خال الوالد والولد

 ثان ا:    بب لكبفي  .

ــى  يف قولــه  ــرآن الكــريم، األول ــة( مــرتين يف الق ــة )كالل وردت كلم

                                                           

 .871-870اللغة، البن فارس مقاييس   (1)

 .12/114لسان العرب، البن منظور   (2)

 .1361القاموس المحيط، البن منظور   (3)
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لٞ ِإَون ََكَن ﴿لى  تعـا ٞ  ي  رَج  ة
َ
وِّ ٱۡمرََّۡ

َ
، والثانيـة  يف قولـه تعـالى  (1)﴾وَرث  َكَلَٰلًَة ۡ

ۡم ِفِّ ٱۡلَكَلَٰلَةِّ  ﴿ ۡفتِّيك  لِّ ٱَّللأ  ي 
 .(2)﴾يَۡسَتۡفت ونََك ق 

 أنه فسرها بأهنا اسم لمن عدا الوالد. (3)سب البن عباسونُ 

ت، ممن أن المقصود هبا ورثة الميت دون المي (4)ورجح الطربي

 (6)، ونسبه ابن عاشور(5)عدا والده وولده، وتابعه يف هذا ابن عطية

للجمهور، مشيرا إلى سياق اآلية يرجح ذلك؛ ألن ذكرها بعد ميراث 

 األوالد واألبوين مؤذن بأهنا حالة مخالفة للحالين.

 ن لمي. .17

 أوال:    بب لكا ي ولكةعاجم.

ة تدل على تفكر لشيء النون والدال والميم كلم"جاء يف المقاييس  

 .(7)"قد كان

َم َين َدم(. جاء يف العين   الندم والندامة "والندامة مصدر للفعل )َند 

                                                           

 .12النساء   (1)

 .176النساء   (2)

 .409، والمحرر الوجيز، البن عطية 719انظر  مفردات القرآن، للراغب   (3)

 .8/61انظر  تفسير الطربي   (4)

 .409 انظر  المحرر الوجيز  (5)

 .4/264انظر  التحرير والتنوير   (6)

 .983مقاييس اللغة، البن فارس   (7)
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َم "، وجاء يف الصحاح  (1)"واحد َم على ما فعل َنَدما وَنَدامة، وَتنَدَّ َند 

 .(3)، وزاد ابن منظور يف اللسان بالنص على أن معناها أسف(2)"مثله

  .ثان ا:    بب لكبفي 

وردت كلمة )الندامة( مرتين يف القرآن الكريم، األولى  يف قوله 

ْ ﴿تعالى   وا ََسُّ
َ
ۡم َل َوۡ  ۡ ِّٱۡلقِّۡسطِّ َو م ب َ بَۡبَنه  ْ ٱۡلَعَذاَبُۖ َوق ِضِّ ا و 

َ
ا َرۡ ٱَلأَداَمَة لَمأ

ونَ  ۡظلَم  ْ ٱَلأَداَمَة و﴿، والثانية  يف قوله تعالى  (4)﴾ي  وا ََسُّ
َ
ْ ٱلۡ َوۡ ا و 

َ
ا َرۡ َعَذاَب  لَمأ

ْ َيۡعَمل ونَ  َۡزۡوَن إِّلأ َما ََكن وا ۡل َي  َۡ  ُْۖ وا ِّيَن َكَفَّ  ۡعَناقِّ ٱَّلأ
َ
ۡ ٓ َلََٰل ِفِّ َۡ

َ
. (5)﴾وََجَعۡلَنا ٱۡۡل

الندم والندامة  ". قال الراغب  (6)ويقصد هبا يف الموضعين التحسر

 .(7)"التحسر من تغير رأي يف أمر فات

 نشاءة. .18

 أوال:    بب لكا ي ولكةعاجم.

النون والشين والهمزة أصل صحيح يدل على "جاء يف المقاييس  

                                                           

 .950العين، للخليل   (1)

 .5/1650الصحاح، للجوهري   (2)

 لسان العرب، البن منظور  (3)

 .54يونس   (4)

 .33سبأ   (5)

ــر  تفســير الســمرقندي   (6) ــي 3/92انظ ــاظ يف 8/352، وتفســير القرطب ــدة الحف ، وعم

 .4/156سير أشرف األلفاظ تف

(7)  796. 
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 .(1)"ارتفاع يف شيء وسمو

، بمعنى  (3)، و)َنُشؤ َين ُشؤ((2)و)نشاءة( مصدر للفعل )َنَشَأ َين َشُأ(

، وارتفع ، وَرَبا، وَشبَّ
َ
 .(4)َحي ي

 ثان ا:    بب لكبفي  .

ــَأة( يف قولــه تعــالى  رر   ﴿ وردت كلمــة )َنَشــاءة( بــدل )َنش  ث ررمأ ٱَّللأ  ي بشِّ
ََّةَ   ةَ ٱٓأۡلخِّ

َ
 .(6)، يف قراءة ابن كثير وأبي عمرو(5)﴾ٱلبأۡشأ

 .(7)وذهب المفسرون إلى أهنما لغتان

 واليي. .19

 أوال:    بب لكا ي ولكةعاجم.

 .(8)"الواو والالم والياء أصل يدل على قرب"جاء يف المقاييس  

                                                           

 .990مقاييس اللغة، البن فارس   (1)

 .14/134، ولسان العرب، البن منظور 959انظر  العين، للخليل   (2)

 .68انظر  القاموس المحيط، للفيروزآبادي   (3)

 انظر  المصادر السابقة يف الحاشيتين السابقتين.  (4)

 .20العنكبوت   (5)

 .2/511، والقراءات وعلل النحويين فيها، لألزهري 498السبعة   (6)

، والقـراءات 1459، والمحرر الوجيز، البن عطية 2/315انظر  معاين القرآن للفراء   (7)

 .4/543، والكشاف، للزمخشري 2/511وعلل النحويين فيها، لألزهري 

 .1065مقاييس اللغة، البن فارس   (8)
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(، وتكسر فاهها، فا
َ
ختلف فيها مفتوحة و)َواَلية( مصدر )َول ي

ومكسورة، فهناك من يرى أن مكسورة الفاء بمعنى اإلمارة والسلطان، 

ومفتوحتها بمعنى النصرة، وهناك من يرى أنه السلطان يعرب عنه 

بمكسورة الفاء، والنصرة يعرب عنها بالمفتوحة والمكسورة، وهناك من 

 يرى أن مكسورة الفاء اسم، ومفتوحتها مصدر.

سر الواو يف الوالية أعجب إلى من فتحتها؛ ألهنا إنما وك"قال الفراء  

تفتح أكثر من ذلك إذا كانت بمعنى النصرة... ويختارون يف )وليته 

 .(1)"والية( الكسر، وقد سمعناهما بالفتح والكسر يف معناهما جميعا

... فمن فتح جعلها من النصرة (2)وقال الزجاج"وجاء يف التهذيب  

 .(3)"تي بمنزلة اإلمارة مكسورةوالنسب... والوالية ال

الية "وجاء يف الصحاح   والوالية بالكسر  السلطان، والَوالية والو 

  الوالية بالفتح المصدر، والوالية بالكسر (4)النصرة. وقال سيبويه

االسم، مثل  اإلمارة والنقابة؛ ألنه اسم لما توليته وقمت به، فإذا أرادوا 

                                                           

 .1/419معاين القرآن، للفراء   (1)

للزجـاج، وسـيأيت يف  )ثانيـا  يف كتـب التفسـير(  هلم أقف عليه يف معاين القرآن وإعرابـ  (2)

 نص للزجاج حول هذا المعنى.

 .3956-4/3955هتذيب اللغة، لألزهري   (3)

 لم أقف عليه يف كتاب سيبويه.  (4)
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 .(1)"المصدر فتحوا

الية، أو هي الية ووَ ولي الشيء، وعليه و  "اموس  وجاء يف الق

 .(2)"المصدر، وبالكسر  الخطة، واإلمارة والسلطان

 ثان ا:    بب لكبفي  .

ــه   ــى  يف قول ــرتين، األول ــرآن الكــريم م ــة( يف الق وردت كلمــة )والي

ِّيَن ﴿ ِّرن َ ۡ َوٱَّلأ ََٰيرتِّهِّم م 
ََ ِّرن َو م م  واْ َما لَك   َّ َهاجِّ ، والثانيـة يف (3)﴾ء  َءاَمن واْ َولَۡم ي 

َو َخۡۡيٞ ﴿قوله تعالى    ۡ   ِّ ِّ ٱۡۡلَُۢ  أ ََٰية  َّللِّ ََ َِّك ٱلَۡو َنال ۡق    ثََواب  ۡ   .(4)﴾اا وََخۡۡي  ع 

ويف األولى قوالن  أحدهما النصرة، والثاين  يف الميراث، وأما الثانية 

 .(5)فالمراد هبا المواالة والنصرة

                                                           

 .5/2006الصحاح، للجوهري   (1)

 .1732القاموس المحيط، للفيروزآبادي   (2)

 .72األنفال   (3)

 .44الكهف   (4)

، وزاد المسـير 885، والمحرر الوجيز، البن عطية 1/409انظر  معاين القرآن للفراء   (5)

 .3/442، وتفسير النيسابوري 2/227يف علم التفسير 
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  آن ي   ص  ي )فعاكي(.لكةبح  لكثاك : أث  لخبالف لكق لءلت لكق

للقراءات القرآنية دور كبير يف توسيع الداللة القرآنية، ويف إظهار 

جوانب اإلعجاز القرآين؛ ولذلك فال بد من الحديث عن أثر اختالف 

القراءات القرآنية يف هذه الصيغة للوصول إلى الدالالت والمعاين 

لقرآنية قد يثري الجديدة التي أضافتها القراءات؛ فاختالف القراءة ا

الداللة بإضافة معنى جديد لم تفده القراءة األخرى، وهذا ما أشار إليه 

على أنه ال مانع من أن يكون مجيء ألفاظ "ابن عاشور، حين قال  

القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا   تعالى؛ ليقرأ القراء بوجوه؛ 

 .(1)"فتكثر من ذلك المعاين

حث الحديث عن القراءات القرآنية يف وقد جعلت يف هذا المب

 محورين 

 لكةحو  لألول: لخبالف لكق لءلت   لاف ل  ولكجةع.

 من ذلك المواضع التالية 

 لكةوضع لألول: )أماني وأمانات(.

رونَ ﴿وذلك يف قوله تعـالى   ِّۡۡم َرَٰع  ََََََٰٰٰٰتِّهِّۡم وََعۡهردِّ
َ
ۡم ۡلِّ  ۡ ِّيَن  ، فقـد (2)﴾َوٱَّلأ

                                                           

 .1/55التحرير والتنوير   (1)

 .8المؤمنون   (2)
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 .(1)قرأ الباقون بالجمعقرأ ابن كثير باإلفراد، و

ووجه قراءة اإلفراد أن )أمانة( مصدر واسم جنس، فيقع على 

الكثرة، وإن كان مفردا يف اللفق، وأما قراءة الجمع، فـ)أمانات( فيها 

جمع )أمانة(، و)أمانة( مصدر، ويجوز جمع المصدر إذا اختلفت 

سن أنواعه، ومن جمع فالختالف األمانات، وكثرة ضروهبا؛ ولهذا يح

 .(2)الجمع

)أمانة( "وزاد مكي القيسي يف تعليقه على قراءة الجمع قائال  

مصدر، وحق المصدر أال يجمع؛ لداللته على القليل والكثير من جنسه، 

لكنه لما اختلفت أنواع األمانة؛ لوقوعها على الصالة والزكاة، والطهر، 

نواعها والحج، وغير ذلك من العبادات، جاز جمعها؛ ألهنا الختالف أ

 .(3)"شاهبت المفعول به، فجمعت كما يجمع المفعول

وهبذا يتضح أنه ال تعارض بين القراءتين، بل إن قراءة اإلفراد التي 

تدل على الكثرة أسهمت يف تأكيد قراءة الجمع، وتوسيع داللة األمانة؛ 

 لتعم كل ما يمكن أن يؤتمن اإلنسان عليه.

                                                           

ــد   (1) ــن مجاه ــبعة، الب ــر  الس ــل النحــو444انظ ــراءات وعل ــري ، والق ــا، لألزه يين فيه

 .724، وحجة القراءات، ألبي زرعة 2/431

، وحجة القراءات، ألبي زرعـة 2/431انظر  القراءات وعلل النحويين فيها، لألزهر   (2)

724. 

 .2/496مشكل إعراب القرآن، لمكي   (3)
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 لكةوضع لكثاين: )شها ة وشها لت(.

ونَ ﴿ك يف قولــه تعــالى  وذلــ ِّم  ِّهِّۡم قَررآ  َِّشررَهََََٰٰٰت ررم ه  ۡ ِّيررَن 
، فقــد قــرأ (1)﴾َوٱَّلأ

 .(2)عاصم برواية حفص بالجمع، وقرأ الباقون باإلفراد

ووجهت قراءة اإلفراد والجمع يف )شهادة وشهادات(، كمـا وجهـت 

 يف )أمانة وأمانات(.

 لكةوضع لكثاك : )غ ا ي وغ ا ات(.

ِّلٞ اَ  قَ ﴿وذلك يف قوله تعالى   ۡم  قَآ  ِّۡنه  ِِّ  م  َيََٰ ر ََ وه  ِفِّ  ۡلق 
َ
َف َوأ َل َلۡقت ل واْ ي وس 

 ِّ ، وقـرأ (4)، فقـد قـرأ نـافع بـالجمع، وقـرأ بـاقي السـبعة بـاإلفراد(3)﴾ٱۡج رب 

 )غيابات( بالجمع وتشديد الياء. (5)األعرج

ووجهت قراءة اإلفراد بأهنم ألقوه يف بئر واحدة يف مكان واحد ال يف 

 .(6)أمكنة

                                                           

 .33المعارج   (1)

ــد   (2) ــن مجاه ــبعة، الب ــر  الس ــا،651انظ ــل النحــويين فيه ــراءات وعل ــري  ، والق لألزه

 .724، وحجة القراءات، ألبي زرعة 2/714

 .10يوسف   (3)

 .355، وحجة القراءات، ألبي زرعة 651انظر  السبعة، البن مجاهد   (4)

، وزاد المسير يف علم التفسير، البـن الجـوزي 980انظر  المحرر الوجيز، البن عطية   (5)

2/416. 

 .355انظر  حجة القراءات، ألبي زرعة   (6)
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وأما قراءة الجمع فقد وجهت بأنه أراد ظلم البئر ونواحيها؛ ألن البئر 

لها غيابات، فجعل كل جزء منها غيابة، فجمع علـى ذلـك، أو بأنـه جعـل 

ِٖ ﴿، كقولـه تعـالى  (1)الجمع للمبالغـة يف ماهيـة االسـم ل َمَٰر ۡو َكظ 
َ
 ِفِّ ََبۡرَّٖ  ۡ

 ٖ ِّ  .(3)اء على صيغة المبالغة، وهو ما تؤديه قراءة الجمع بتشديد الي(2)﴾لُّج 

وهبذا يظهر أن قراءة الجمع زادت يف توضيح حال البئر الذي ألقي 

وبينت أن هذا البئر واسع، متعدد األجزاء، له  -عليه السالم -فيه يوسف

جهات عديدة، وهو ما أشار إليه صاحب حاشية الشهاب على تعليقه 

بة، فهو يدل على ألن كل جانب منها غيا"على قراءة الجمع، حين قال  

 .(4)"سعتها

 لكةحو  لكثاين: لخبالف لكق لءلت   فبح فاء )فعاكي( و ي ها.

 قرئت )الرضاعة( و)الوالية( بفتح الفاء وكسرها.

أما )الرضاعة( فالقراءة المشهورة بفتح الفاء، وقرأ أبو حيوة وابن 

. وقد ذكر المفسرون (5)أبي سربة، بكسر الراء بن أبي عبلة والجارود

وهي لغة "بأهنا لغتان، ال فرق بينهما يف الداللة، كما يف قول أبي حيان  

                                                           

 .12/225انظر  التحرير والتنوير   (1)

 .40النور   (2)

 .5/158انظر  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي   (3)

 السابق.  (4)

 .9/16، والدر المصون، للسمين الحلبي 8/349انظر  البحر المحيط، ألبي حيان   (5)



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 307

 

 

ضارة والرضاعة بفتح الراء "، وقول األلوسي  (1)"كالَحضارة والح 

 .(2)"مثله الرضاعة بالكسرو مصدر )رضع( كـ)سمع( و)ضرب(،

 .(3)وكذلك هي عند اللغويين

رم ﴿له تعالى  وأما )الوالية( فقد اختلف القراء يف قراءهتا يف قو َما لَك 
ء   ِّن َ ۡ ََٰيتِّهِّم م 

ََ ِّن َو ِّ  ﴿، وقوله تعالى  (4)﴾م  ِّ ٱۡۡلَرُۢ  أ ََٰيرة  َّللِّ ََ َِّك ٱلَۡو َنال ، فقـد (5)﴾ۡ 

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ونافع، وابن عامر، وعاصم، بفتح الواو فيهما، 

وقــرأ حمــزة بكســر الــواو فيهمــا، وقــرأ الكســائي )واليــتهم( بــالفتح، 

 .(6)( بالكسرو)الوالية

يريد من "قال الفراء عند توجيه الفتح والكسر يف آية األنفال  

مواريثهم، وكسر الواو يف الوالية أعجب لي من فتحها؛ ألهنا إنما تفتح 

أكثر من ذلك إذا كانت يف معنى النصرة، وكان الكسائي يفتحها، ويذهب 

ته والية( ه علم التفسير. ويختارون يف )ولياهبا إلى النصرة، وال أر

                                                           

 .2/498البحر المحيط، ألبي حيان   (1)

 .2/461تفسير األلوسي   (2)

، 4/413، والمخصـص، البـن سـيده 1/472ظر  معجـم ديـوان األدب، للفـارابي ان  (3)

 ولسان العرب، البن منظور

 .72األنفال   (4)

 .44الكهف   (5)

ــد   (6) ــن مجاه ــبعة، الب ــر  الس ــري 309انظ ــا، لألزه ــل النحــويين فيه ــراءات وعل ، والق

 .315، وحجة القراءات، ألبي زرعة 1/248
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 .(1)"الكسر، وقد سمعناها بالفتح والكسر يف معناهما جميعا

إلى أن المفتوحة مصدر المولى، كقولهم  مولى  (2)وذهب أبو عبيدة

بين الوالية، فإذا كسرت فهي من اإلمارة والسلطان، وإلى هذا ذهب 

 ، ولكنه حكى الكسر يف المعنى األول.(3)األخفش

أ بكسر الواو وفتحها، وأن معناها وذكر الزجاج أن الوالية تقر

فمن فتح جعلها من النصرة "، ونقل عنه يف التهذيب أنه قال  (4)النصرة

 .(5)"والنسب... والوالية التي بمنزلة اإلمارة مكسورة

ــــري ــــو منصــــور األزه ــــا أب ــــذلك وجهه ــــة(6)وك ــــو زرع ، (7)، وأب

 .(8)والزمخشري

الوالية يف الدين،  أن ما كان   فهو والية مفتوح من (9)ونسب ليونس

 وما كان من والية األمور فبالكسر.

                                                           

 .1/419معاين القرآن، للفراء   (1)

 .1/251انظر  مجاز القرآن، ألبي عبيدة   (2)

 .2/325انظر  معاين القرآن، لألخفش   (3)

 .3/289انظر  معاين القرآن وإعرابه، للزجاج   (4)

 .4/3955هتذيب اللغة، لألزهري   (5)

 .1/248انظر  القراءات وعلل النحويين فيها، لألزهري   (6)

 .315عة انظر  حجة القراءات، ألبي زر  (7)

 .3/589انظر  الكشاف، للزمخشري   (8)

 .5/150انظر  الحجة، ألبي علي الفارسي   (9)
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أن الوالية بالفتح المصدر، وبالكسر االسم مثل   (1)ونسب لسيبويه

 اإلمارة والنقابة.

إلى جواز الفتح والكسر فيهما، مع  (2)وذهب أبو علي الفارسي

، (3)ترجيح الفتح إذا كانت بمعنى الدين، وتابعه يف هذا مكي القيسي

 أنه هو االختيار؛ ألن الجماعة عليه.ذاكرا 

وهبذا تبين أن اختالف القراءة أثبت أن فتح الفاء وكسرها يف 

)الوالية( و)الرضاعة( هو لغة جائزة، كما يف  الوكالة، والوصاية، وهما 

 .(4)بمعنى واحد

                                                           

 .5/2006انظر  الصحاح، للجوهري   (1)

 .4/166انظر  الحجة، ألبي علي الفارسي   (2)

 .1/497انظر  الكشف عن وجوه القراءات وعللها، لمكي القيسي   (3)

 .5/150 انظر  الحجة، ألبي علي الفاسي  (4)
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 لكخاتةي

الحمد   الذي وفقني إلى االنتهاء من هذه الدراسة التي أوجز 

 لي نتائجها فيما ي

  أن صيغة )فعالة( عند الصرفيين تدور يف ثالثة محاور، هي  أهنا

مصدر قياسي للفعل الثالثي، إذا كان على وزن )َفُعل(، وداال على 

خصلة، وأهنا تستعمل مصدرا للفعل الذي على وزن )َفَعل( ومضارعه 

َعل( وأحد أحرفه حرف حلق، أن تكون لغة جائزة يف المصدر الذي  )َيف 

 زن )فعالة( بكسر الفاء.يرد على و

  أن الكلمات الواردة على وزن )فعالة( يف القرآن الكريم تسع

عشرة كلمة، منها ما كانت مصادر قياسية، وهي )أمانة( من )َأُمَن(، 

و)رآفة( من )َرُهف(، )رضاعة( من )َرُضَع( و)سفاهة( من )َسُفه(، ومنها 

لة، وشفاعة، ما كانت مصادر سماعية، وهي  )أثارة، وبراءة، وجها

وشقاوة، وشهادة، وضاللة، وكاللة، ونشاءة، وندامة(، ومنها ما كان 

مصدرا وجاز يف فائه الفتح والكسر، وهو )والية(، ومنها ما سمي به، 

 وهو )خصاصة، وعداوة، وغيابة، وكاللة(.

  أن للسياق دورا كبيرا يف تحديد داللة الصيغة القرآنية، وقد كان

 مة( و)كاللة(.حاسما يف فهم معنى )عال

  أن اختالف القراءات القرآنية باب من أبواب الثراء الداللي، كما

ظهر يف المحور األول من المبحث الثالث، وباب من أبواب اختالف 

 اللغات، كما ظهر يف المحور الثاين من المبحث نفسه.
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 لكةصا   ولكة لجع

ر، عم بن جار ا  أبي القاسم محمود أساس لكبالغي، كازمخش ي -

 هـ.1409بيروت  دار الفكر، 

محمد،  بن علي بن ، للهروي أبي سهل محمدإسفا  لكفص ح -

، المملكة العربية 1محمد قشاش، ط بن سعيد بن تحقيق  أحمد

 .1420السعودية  عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، 

، للشنقيطي محمد أضولء لكب ان   إيضاح لكق آن  اكق آن -

عبدالقادر، د.ط، بيروت  دار الفكر،  بن لمختارمحمد ا بن األمين

 .ـه1415

إسماعيل،  بن محمد بن أبي جعفر أحمد إ  لب لكق آن، كانحاس -

 هـ.1426، بيروت  عالم الكتب، 1تحقيق  د. زهير غازي زاهد، ط

 بن ، ألبي حيان األندلسي محمدلكبح  لكةح ط   لكبفي   -

يل، بيروت  دار يوسف، تحقيق  صدقي محمد جم بن علي بن يوسف

 .1420الفكر، 

، للفيروزآبادي مجد  صائ  حوي لكبة  ز   كطائف لكلباب لكعزيز -

علي النجار،  بن يعقوب، تحقيق  محمد بن الدين أبو طاهر محمد

لجنة إحياء الرتاث، -القاهرة  المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

 م.1996
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الرزاق عبد بن محمد بن ، لمرتضى الزبيدي محمدتاج لكع وس -

 الحسيني أبو الفيض، تحقيق  مجموعة من المحققين، دار الهداية.

محمد الطاهر  بن ، البن عاشور محمد الطاهرلكبح ي  ولكبنوي  -

 .1984التونسي، تونس  الدار التونسية للنشر، 

، البن الجوزي جمال الدين أبو تذ  ة لأل يب   تفي   لك  يب -

، 1قيق  طارق فتحي، طمحمد، تح بن علي بن الفرج عبدالرحمن

 هـ.1425بيروت  دار الكتب العلمية، 

عمر  بن ، البن كثير سالمة أبو الفداء إسماعيلتفي   ل م  ث   -

، دار طيبة للنشر 2محمد سالمة، ط بن القرشي البصري، تحقيق  سامي

 .1420والتوزيع، 

، لأللوسي شهاب الدين تفي   لألكوسي=  وح لكةعاين -

، 1سيني، تحقيق  علي عبدالباري عطية، طعبدا  الح بن محمود

 هـ.1415بيروت  دار الكتب العلمية، 

 بن محمد بن ، للسمعاين أبي المظفر منصورتفي   لكق آن -

عبدالجبار التميمي المروزي الشافعي السلفي، تحقيق  أبي تميم 

 ، مدار الوطن للنشر.2إبراهيم، ط بن ياسر

 بن جرير بن ر محمد، للطربي شاكتفي   لكطب ي= جامع لكب ان -

، مؤسسة 1محمد شاكر، ط بن غالب اآلملي، تحقيق  أحمد بن يزيد
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 .ـه1420الرسالة، 

، للماوردي أبو الحسن تفي   لكةاو  ي= لكنلت ولكع ون -

حبيب البصري البغدادي، تحقيق   بن محمد بن محمد بن علي

 عبدالرحيم، بيروت  دار الكتب العلمية. بن عبدالمقصود بن السيد

، جمعه  مجد الدين أبو طاهر وي  لكةقباس مم تفي   ل م  باستن -

 يعقوب الفيروزآبادي، لبنان  دار الكتب العلمية. بن محمد

أحمد، تحقيق  د.  بن لألزهري أبي منصور محمدتهذيب لكا ي،  -

 هـ.1422، بيروت  دار المعرفة، 1رياض زكي قاسم، ط

، حققه وقدم الحسن بن البن دريد أبي بكر محمدجةه ة لكا ي،  -

 م.1978، بيروت  دار العلم للماليين، 1له  د. رمزي منير بعلبكي، ط

 اش ي لكشهاب  ات تفي   لكب ضاوي=  نايي لكقاضي و فايي  -

عمر الخفاجي المصري  بن محمد بن شهاب الدين أحمد لك لضي

 الحنفي، بيروت  دار صادر.

لكشاإل لكحجي كاق لء لكيبعي أئةي لألمصا   اكحجا  ولكع لق و -

 بن للفارسي أبي علي الحسنمجاه ،  م  لكذيم ح  هم أ و  ل 

عبدالغفار، حققه  بدر الدين قهوجي، وبشير جويجايت، ودققه  

، دمشق  دار المأمون 1يوسف الدقاق، ط بن عبدالعزيز رباح وأحمد

 هـ.1404للرتاث، 
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زنجلة،  بن محمد بن ، ألبي زرعة عبدالرحمن جي لكق لءلت -

 هــ.1422، بيروت  مؤسسة الرسالة، 5األفغاين، طتحقيق  سعيد 

، لعضيمة محمد عبدالخالق،   لسات ألساوب لكق آن لكل يم -

 هـ.1425القاهرة  دار الحديث، 

للسمين الحلبي لك   لكةصون    اوإل لكلباب لكةلنون،  -

، دمشق  دار 2محمد الخراط، ط بن يوسف، تحقيق  د. أحمد بن أحمد

 هـ.1424القلم، 

سعيد،  بن محمد بن للمؤدب أبي القاسملكبص يف،  قائق  -

 هـ.1425، دمشق  دار البشائر، 1تحقيق  د. حاتم صالح الضامن، ط

، البن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج  ل  لكةي      ام لكبفي   -

، 1محمد، تحقيق  عبدالرزاق المهدي، ط بن علي بن عبدالرحمن

 هـ.1422بيروت  دار الكتاب العربي، 

، 2، البن مجاهد، تحقيق  شوقي ضيف، طبعي   لكق لءلتلكي -

 القاهرة  دار المعارف.

محمد، تحقيق   بن ، للحمالوي أحمدشذل لكع ف   فم لكص ف -

 نصر ا  عبدالرحمن نصر ا ، الرياض  مكتبة الرشد.

سرتاباذي، الشيخ رضي الدين لإلش ح شاف ي ل م لكحاجب،  -

الحسن وزميليه، بيروت  دار  الحسن، تحقيق  محمد نور بن محمد
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 .ـه1402الكتب العلمية، 

 ، البن يعيش، القاهرة  مكتبة المتنبي.ش ح لكةفصل -

للجوهري أبي نصر لكصحاح= تاج لكا ي وصحاح لكع   ي،  -

بري، وكتاب الوشاح  بن حماد الفارابي بحواشي عبدا  بن إسماعيل

، بيروت  دار 1ث، طللتادلي، اعتنى هبا  مكتب التحقيق بدار إحياء الرتا

 هـ.1409إحياء الرتاث العربي، 

، بيروت  دار إحياء 1أحمد، ط بن للفراهيدي الخليللكع م،  -

 هـ.1421الرتاث العربي، 

يعقوب،  بن للفيروزآبادي مجد الدين محمدلكقاموس لكةح ط،  -

، بيروت  مؤسسة 2تحقيق  مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، ط

 هـ.1407ا لرسالة، 

لألزهري لكق لءلت و ال لكنحوي م ف ها لكةيةت  ال لكق لءلت،  -

أحمد، دراسة وتحقيق  نوال بنت إبراهيم الحلوة،  بن أبي منصور محمد

 هـ.1412، 1ط

قنرب، تحقيق  عبد  بن عثمان بن ، لسيبويه، أبي بشر عمرولكلباب -

 هـ.1408، القاهرة  مطبعة الخانجي، 3السالم هارون،ط

علي السعدي،  بن جعفر بن بن القطاع علي، ال باب لألفعال -

 هـ.1403، عالم الكتب، 1ط
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لكلشاف  م  قائق غولمض لكبنزيل و  ون لألقاويل   وجو   -

عمر، تحقيق   بن للزمخشري جار ا  أبي القاسم محمودلكبأويل، 

، 1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، ط

 هـ.1418الرياض  مكتبة العبيكان، 

البن منظور، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه  علي كيان لكع ب،  -

 هـ.1418، بيروت  دار إحياء الرتاث العربي، 1شيري، ط

المثنى التيمي، عارضه بأصوله  بن ألبي عبيدة معمرمجا  لكق آن،  -

 وعلق عليه  د. محمد فؤاد سزكين، القاهرة  مكتبة الخانجي.

ه، تحقيق  مجموعة من البن سيدلكةحلم ولكةح ط لأل ظم،  -

 هـ.1424المحققين، القاهرة  معهد المخطوطات العربية، 

البن عطية أبي محمد لكةح   لكوج ز   تفي   لكلباب لكعزيز،  -

 .ـه1423، بيروت  دار ابن حزم، 1عبدالحق األندلسي، ط

إسماعيل النحوي  بن البن سيده أبي الحسن عليلكةخصص،  -

خليل إبراهيم جفال، واعتنى بتصحيحه  اللغوي األندلسي، قدم له  د. 

، بيروت  دار إحياء 1مكتب التحقيق بدار إحياء الرتاث العربي، ط

 هـ.1417الرتاث العربي، 

زكريا،  بن فارس بن البن فارس أبي الحسن أحمدمقاي س لكا ي،  -

، بيروت  دار إحياء 1اعتنى به  محمد عوض واآلنسة فاطمة محمد، ط
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 .ـه1422الرتاث العربي، 

، تحقيق  محمد النجار، ى، للفراء، أبي زكرياء يحيمعاين لكق آن -

 هـ.1403، بيروت  عالم الكتب، 3وأحمد يوسف نجايت، ط

السري،  بن للزجاج أبي إسحق إبراهيممعاين لكق آن وإ  ل ب،  -

، بيروت  عالم الكتب، 1شرح وتحقيق  د. عبدالجليل عبده شلبي، ط

 هـ.1408

أبي طالب القيرواين،  بن سي مكي، للقيمشلل إ  لب لكق آن -

، بيروت  مؤسسة الرسالة، 2تحقيق  د. حاتم صالح الضامن، ط

 هـ.1405

، للدكتور حمدي معجم لألو لن لكص ف ي كلاةات لكق آن لكل يم -

 بدر الدين إبراهيم، القاهرة  مكتبة ابن تيمية.

 بن إبراهيم بن ، للفارابي أبو إبراهيم إسحاقمعجم  يولن لأل ب -

مختار عمر، ومراجعة  د. إبراهيم أنيس،  بن ين، تحقيق  د. أحمدالحس

 هـ.1424القاهرة  مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، 

، للراغب األصفهاين أبو القاسم لكةف  لت   غ يب لكق آن -

، دمشق 1محمد، تحقيق  صفوان عدنان الداودي، ط بن الحسين

 هـ.1412، وبيروت  دار القلم، والدار الشامية
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 نحو لغة عربية مختصة
 

 عبدالقادر احلسوند. 

 

  اصنننل  انننت لكننن  بو ل    لكا ننني ول  لب 

(، 2006ولكحضا ة لكع   ي مم جامعي منو ني )

و ا   مبخصنص   قضنايا لكةننهج، وقن لءة 

 لكب ل ، ومهبم  اكقضايا لكةصطاح ي.

 ( 2007 ةل أسباحل جامع ا   جامعي تونس-

-2012م جامعي لكةاك ف صنل )إل(، ث2012

 إل(.2015

  كب  حو    لكبخصص شا ك  ها   مؤتة لت

  وك ي، وكب  حو  محلةي منشو ة.
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 لكنةاّخص

مفهوم أصبح  ،«لغة االختصاص» أو« اللغة المختّصة» مفهوم

ويبدو أّن انتشاره فرضته حاجات . متداوال بكثرة يف السنوات األخيرة

عرفه العالم بسبب العولمة والرقمنة من تواصلية ملّحة توّلدت مّما 

تقارب بين الشعوب وتداخل بين التخّصصات وتدّفق سريع 

وقد انتبه الغربيون مبّكرا إلى ما ترّتب على . للمعلومات والمنتوجات

الّربط بين  إلىفبادروا ، هذه التحّوالت من احتياجات تواصلية متزايدة

إلنجليزية اختصارا بـــ وذلك بواسطة ما عرف يف ا، اللغة والحياة

(ESP)  أو يف الفرنسية بـــ(FOS) ، وهي اختصارات تعني تدريس

 .اللغة ألهداف خاّصة

، أقّل احتياجا لمثل هذا التوّجه، يف اعتقادنا، وليست اللغة العربية

مرتبطة بالحياة يحتاج المتكلمون ، شأهنا شأن سائر اللغات الحّية، فهي

ولكن من . ّصة ثقافية أو علمّية أو اقتصادّيةهبا إلى التواصل ألغراض خا

المالحق أّن العربّية ظّلت على المستوى الرسمي والنظامي واألكاديمي 

س بوصفها لغة أدبّية مثلما فعل أهل ، ولم يلتفت أهلها، ُتدَرس وُتدرَّ

يف القليل النادر مع  إلى وظائفها العملّية والتواصلّية إاّل ، اللغات األخرى

، العصر ومتطلباته تستدعي إعطاء هذا الجانب األولوية أّن إيقاع

فهو شرط أساسي لنجاعة اللغة ، وتقتضي إيالءه مزيدا من األهميّة

وضامن لبقائها لغة حّية تمتلك الكفاءة التواصلية وتحّقق أغراض 
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 .المتكلمين هبا

ومن منطلق الوعي هبذه الحاجة الماّسة ورغبة يف المساهمة يف 

دراسة الّلغة العربية وتدريسها ألهداف خاّصة كان هذا صياغة مشروع ل

البحث محاولة ترمي إلى تحقيق ثالثة أهداف نعّدها بمثابة األسس التي 

، بلورة مفهوم لغة االختصاص  يمكن أن ينبني عليها هذا المشروع وهي

وتحديد ، والنظر فيما إذا كانت الّلغة العربّية تستجيب لهذا المفهوم

 .لية لتعلمية لغة عربّية مختّصةالمبادال األوّ 

معنناجم  -ك نني لالخبصننا   -ك نني     نني : لكلاةننات لكةفننات ح -

 لكبولصل -لكةصطاح  -مخبصي 
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Towards an Arabic Language for Specific 
Purposes 

Abstract 

As a result of today’s fast communication needs, 
increasing cultural exchanges, and the 
interconnectedness between disciplines, the idea of 
developing languages for specific professional or 
academic purposes has become commonplace. It was 
Western scholars who noticed first the increasing 
communication needs as a result of these social and 
scientific transformations, and who developed 
programs, known in English as (ESP - English for 
Specific Purposes) and in French (FOS - Français sur 
objectifs spécifiques). 

This study argues that the Arabic language is 
equally in need of developing specialized linguistic 
capabilities that allows speakers to communicate for 
specific professional or academic needs. At the official, 
academic and professional levels, Arabic is still 
studied, taught and used mostly as a literary language, 
its practitioners not paying attention to the scientific 
and communicative functions of the Arabic language, 
though the needs of the age demand that this dimension 
of the language be given priority in order to guarantee 
the success and the continuous viability of the language 
and achieve the communicative needs of its speakers. 

It is the consciousness of this lack in the Arabic 
language that motivates this study, and a desire to 
contribute to the project of studying and teaching 
Arabic for specific purposes. This study, sets three 
goals that constitute the foundation that can support 
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such a project: First, we need to articulate a clear 
conception of a specialized Arabic language. Second, 
the capacity of the Arabic language to accommodate 
such a conception needs to be investigated and tested. 
Lastly, the ground principles of teaching Arabic for 
specific purposes need to be articulated 
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 م خنننل

إّن المتأّمل يف المشهد الحضاري العام الذي اّتسم به العالم يف 

هنايات األلفّية الثانية وبدايات األلفّية الثالثة تسرتعي انتباهه ظاهرتان 

جديد  لهما التأثير البالغ يف توجيه الحياة اإلنسانية نحو مسار بارزتان كان

تجّلت مالمحه األساسية يف مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية 

هاتان الظاهرتان كثر الحديث عنهما يف . واالجتماعية والثقافية والعلمّية

جميع األوساط باعتماد مصطلحين جديدين همـا مصطلح العولمة 

)ationMondialis(  ومصطلح الرقمنة)Numérisation((1). 

وبصرف النظر عّما رافق هذين المصطلحين يف انتشارهما الواسع 

من دالالت كثيفة ومعاين متشّعبة فإّن ما أسفر عنه الواقع يمكن اختزاله 

 جديد
ّ
 يف أّن مسار التاريخ اإلنساين كان يندفع يف اّتجاه بناء نظام عالمي

العالم أخذ يتحّول إلى قرية كونّية صغيرة هي أشبه  من أبرز مالمحه أنّ 

قد كّرست واقعا « العولمة» فإذا كانت. ما تكون بعالم بال خرائط

اقتصاديا جديدا يقوم على توفير العرض والتشجيع على االستهالك 

ساعدت « الرقمنة» بفتح حدود البلدان أمام تدّفق السلع والبضائع فإنّ 

ّيز باالنسياب السريع للمعطيات على تكريس واقع ثقايف يتم

                                                           

 « معجم العولمة»يمكن الرجوع يف تحديد مصطلحي العولمة والرقمنة إلى   (1)

Dictionnaire de la Mondialisation, sous la direction de 

Pascal Lorat, ed, Ellipses, 2001. 
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والمعلومات عرب الوسائط الرقمّية المستحدثة من هواتف وهوائيات 

 .نرتنتإو

 ومّما هو حرّي بالمالحظة واالنتباه أن الواقع اإلنساين الجديد

امتاز بسرعة نسق االتصال والتواصل بين « المرقمن»و« المعولم»

من النشاط والحيوّية لم األفراد والشعوب واندفاعه إلى مستوى عال 

ومّما ساعد على ذلك ومّهد له الطريق الثورة . يكن معهودا من قبل

االتصالية التي استفادت إلى أقصى حّد من التطّور التكنولوجي 

ووّظفته بطريقة جعلت المسافات المكانّية ال تمثل أّي عائق ، والّرقمي

بقدر ما وقع التقارب فت لالنتباه أّنه ولكن من الاّل . من عوائق االتصال

مشكالت ، أثيرت يف الوقت نفسه، بين الشعوب وانفتحت سبل التفاعل

جديدة تتعّلق بالسبل الكفيلة بتذليل عوائق التواصل والحوار بين 

الحضارات الراجعة إلى االختالفات اللغوية والفوارق الثقافية التي 

ك أّن خطاب ومن المعلوم كذل. تمّثل عقبات حقيقّية ال يمكن تجاهلها

العولمة وّلد خطابا ضديدا يحّذر من هيمنة القطب الواحد ويدعو إلى 

 .المحافظة على الهوّية والتشّبث بالخصوصية

ولعّله من األهمّية بمكان أن نشير إلى أّن ارتفاع نسق االتصال 

والتواصل بين الشعوب واألمم إضافة إلى ما تمّيز به العصر من تنّوع 

ختصاصات وكثرة التسميات وتدّفق المصطلحات المعارف وتعّدد اال

أمور نّبهت دارسي اللغة وعلماء الّلسان إلى أّن الوضع اإلنساين الجديد 



 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 
 
326 

 

فما تعرفه بلدان العالم من تبادل ، يثير حاجات تواصلية مختلفة

اقتصادي ومعريف موّسع ومتسارع يدّل على أّن مفهوم التواصل لم يعد 

ا محلّيا يقف عند حدود مجموعة لغوّية مثلما كان يف السابق مفهوم

فلم يعد بإمكان أّي شعب أن ، موّحدة بل إّنه اّتخذ بعدا إنسانيا شامال

كما أّن ما تشهده المعرفة اإلنسانية من . يكتفي بلغته وينغلق على ثقافته

تعّدد وتنّوع وتفّرع يجعل من العسير استخدام نمط لغوّي موّحد للتعبير 

هية وبينها من الفروق واالختالفات ما يتطّلب الكثير عن مواضيع ال متنا

 .من الدّقة والتحّري

لغة » انطالقا من هذه التحدّيات المعرفّية والتواصليّة ظهر مفهوم

وطرح ، وتوّلد يف سياق مستجّدات العولمة والرقمنة ،«االختصاص

وذلك ، بوصفه بديال يمكن أن يساعد على مواجهة هذه التحديات

سبل جديدة لتعليم اللغة بحسب الحاجة وعلى نحو عملي بالبحث عن 

ولئن . وسريع يمكن أن يتماشى مع إيقاع العصر ويستجيب لمتطلباته

حظي هذا المفهوم يف البلدان الغربية باهتمام فائق تنظيرا وممارسة فإّن 

وبالرغم من ، العناية به يف البلدان العربية ظّلت محدودة ومحتشمة

طوير اللغة العربية فإّن الدراسات المخّصصة لهذا ة الماّسة لتالحاج

بينهما مدة ، المفهوم محدودة وقليلة تنحصر يف بحثين أنجزا يف السودان

والثاين سنة  ،1983فاألّول ظهر سنة ، زمنية تقّدر بعشرين سنة
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وأربعة بحوث متأّخرة ظهرت بالجامعة اإلسالمية العالمية ، (1)2003

شأهنا شأن ، ومن المالحق أّن اللغة العربية، (2)2007بماليزيا بعد سنة 

، وواكبت مستجّداته، انخرطت يف مجريات العصر، اللغات األخرى

لكنّها ، وحاولت مسايرة إيقاعه ومواجهة تحّدياته يف واقع االستعمال

                                                           

أحمد عشـتاري، تعلـيم اللغـة العربّيـة ألغـراض محـّددة، المجّلـة العربيـة للدراسـات   (1)

 . 1983، فرباير 2، ع1المنظمة العربية، معهد الخرطوم الدولي، مج  اللغوّية،

طعيمة رشدي، تعليم العربية ألغـراض خاّصـة، مفاهيمـه وأسسـه ومناهجـه، معهـد  -

. وهــذا البحــث منشــور يف موقــع جامعــة أّم القــرى منســوبا 2003الخرطــوم الــدولي، 

لغـة ألغـراض خاصـة  تعلـيم ال، لرشدي أحمد طعيمة ومحمود كامـل الناقـة، بعنـوان

 المشكلة ومسوغات الحركة،  مفاهيمه ومنهجياته

http: //uqu. edu. sa/page/ar/  

 البحوث المنجزة يف ماليزيا هي   (2)

عبد الرحمان شيك، تعليم اللغة العربية ألغراض خاّصة من التخطيط إلـى التنفيـذ،  -

داء أة التعليميـة واإلبـداع الفكـري يف ظـّل ثـورة المعلومـات اللغـة العربيـة ندوة العملي

 . 2007وإبداعا، كواال المبور الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، 

علي إسالم يسري، منهج متكامل لتعليم اللغة العربية ألغراض ديبلوماسية، رسـالة  -

 . 2008ة بماليزيا، كواال المبور، ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية العالمي

جعفــر، تحليــل حاجــات متخّصــص اللغــة العربيــة واالتصــاالت  بــن محمــد نجيــب -

بجامعة العلوم اإلسـالمية الماليزيـة يف تعلـم اللغـة العربيـة ألغـراض سـياحية، منشـور 

  255983305esearchgate.net/.../www.rإلكرتونيا بالموقع  

ولنفس الباحث  تعليم اللغة العربية ألغـراض دينيـة عـرب مواقـع اإلنرتنيـت، والبحـث 

  منشور إلكرتونيا بالموقع

255983425http: //www. researchgate. net/publication/  

http://uqu.edu.sa/page/ar/
http://www.researchgate.net/.../255983305
http://www.researchgate.net/publication/255983425
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ولم ، ظلت يف واقع التدريس والدراسة وفّية لمناهج التعليم التقليدية

 .ت المعاصرة من عناية بلغة االختصاصتنخرط يف ما تقتضيه التوجها

ويمّثل البحث الذي نقرتحه يف هذا اإلطار لبنة أولى يف سياق مشروع 

، ملتصقة بالحياة، معاصرة، يهدف إلى بناء مقّومات لغة عربّية مختّصة

. وتسعى إلى تلبية االحتياجات التواصلية والمعرفية لقطاعات متنّوعة

« مفهوم لغة االختصاص» ي يثيرهاوسنحاول معالجة اإلشكاليات الت

وفق ثالثة محاور نتدّرج فيها من التناول االصطالحي المفهومي إلى 

البحث يف خصوصيات اللغة العربّية وواقع تعّلمها إلى تقديم بعض 

 .المقرتحات العملّية المتعّلقة بتعّلمية لغة االختصاص

 مفهوإل ك ي لالخبصا -1

فهو يجمع بين ، المرّكبة مصطلح لغة االختصاص من المصطلحات

وما من  «.االختصاص» ومصطلح« اللغة» مصطلحين هما مصطلح

شّك يف أّن التعّرض لمفهوم المصطلح المرّكب يقتضي أّوال التوّقف 

ولعّله من األهمّية بمكان . عند المصطلحين المفردين المكّونين له

ة ما استحضار التعريف اللساين عند التعامل مع مصطلح اللغة وخاّص 

يتعّلق بالتمييز المهّم الذي نّبه إليه فردينان دي سوسير يف دروسه بين 

إّن اللغة والكالم عندنا ليسا بشيء »  يقول دي سوسير، اللغة والكالم

فهي . فإّنما هي منه بمثابة قسم معّين وإن كان أساسيا والحّق يقال. واحد

ن المواضعات ومجموعة م، يف اآلن نفسه نتاج اجتماعي لملكة الكالم
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، (1)«. يتبنّاها الكيان االجتماعي ليمّكن األفراد من ممارسة هذه الملكة

ومن المعلوم أّن هذا التمييز قد أفضى إلى نتائج يف غاية األهميّة ترّتبت 

عليها قطيعة معرفّية بين اللسانيات المعاصرة وفقه اللغة التقليدي 

تغير موضوع العلم  تجّسدت بصفة بارزة يف مظاهر عديدة تتجّلى يف

وما يعنينا يف هذا السياق بصفة خاّصة أهمّية مصطلح . ومنهجه وآلياته

والعناية هبذا البعد ، الكالم باعتباره يمثل البعد الفردي االستعمالي للغة

فاللسانيات المعاصرة لم تعد ، مّثل تحّوال جوهرّيا يف الدراسات اللغوّية

وإّنما ، يقع مع النحو التقليديتدرس اللغة دراسة معيارية كما كان 

أي أّن االهتمام أصبح مرّكزا ، أصبح يشغلها باألساس دراسة االستعمال

بالدرجة األولى على اللغة بوصفها مؤّسسة اجتماعّية تتحّدد وظيفتها 

فهي ليست ماهية ثابتة ، األولى يف تحقيق التواصل بين أفراد المجموعة

ة تتطّور بتطّور المجتمعات وتساير ومتعالية وإّنما هي ظاهرة تاريخيّ 

 .حركّيتها وتحّوالهتا

أّما مصطلح االختصاص فإّن المتصّورات المتعّلقة به تتحّدد يف 

فالخاّص ما اّتسم بخصوصّيات ال ، تقابلها مع كّل ما هو عاّم ومشرتك

وتخّصص الشخص إذا مارس عمال خاّصا ومضبوطا ، يشاركه فيها غيره

، الخبير الذي له معرفة معّمقة بالشيء والمختّص هو، ومحّددا

                                                           

محمــد -فردينــان دي سوســير، دروس يف األلســنّية العاّمــة، تعريــب صــالح القرمــادي  (1)

 . 29، ص1985محمد عجينة، طرابلس/تونس  الدار العربّية للكتاب، -الشاوش
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والخصوصّية هي الممّيزات التي تجعل الشيء أو الشخّص خاّصا 

واالختصاص يف واقع االستعمال مصطلح  .(1)متفّردا ال يشبه غيره

ولئن كان . تصنيفي يتعّلق بتبويب المعارف وتقسيم األعمال اإلنسانّية

ت القديمة التي ميّزت بين المصطلح مستخدما لهذه الغاية يف المجتمعا

العلوم والمعارف ووضعت سّلما لتبويب األعمال والمهن فإّن 

استخدامه يف العصر الحديث اكتسى أهميّة خاّصة وأصبح من 

ويعود هذا التغّير يف وضعّية . الضروريات التي ال يمكن االستغناء عنها

فة اإلنسانّية إلى تغّير أشمل يتعّلق بوضعّية المعر، يف تقديرنا، المصطلح

فقد كان مفهوم المعرفة يف ، وكيفّية التعاطي معها بصفة عاّمة

المجتمعات القديمة ينحو منحى الموسوعيّة واألخذ من كّل شيء 

أّما يف العصر الحديث وبعد أن تطّورت العلوم وتفّرعت وتوّلد ، بطرف

فحّل ، بعضها من بعض أصبح من العسير على اإلنسان أن يحيط هبا

ولنضرب مثال على . مفهوم التخّصص محّل مفهوم الموسوعّيةبذلك 

ذلك أّن علم اللغة قديما لم يكن تخّصصا قائما بذاته بل كان مجّرد 

أما يف عصرنا فقد تفّرع علم اللغة بدوره إلى . وسيلة للعلوم األخرى

تخّصصات كثيرة مثل علم الصوتيات وعلم المعجمّية وعلم المصطلح 

                                                           

 يف شروح الكلمات التالية  «Petit Robert» راجع مثال معجم  (1)

special / spécialisation/spécialiser/ spécialiste/spécialité/ 
Spécifique.  
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بل إّن لكّل علم من هذه العلوم تفريعات ، م الداللةوعلم الرتاكيب وعل

أخرى بحسب المذاهب واالتجاهات والمدارس المختلفة التي 

وما ينطبق على علم اللغة ينطبق كذلك على غيره من العلوم . تداولته

 .والمعارف مثل الطّب والهندسة وعلوم الحياة واألرض

بين مصطلح اللغة  اعتبارا لكّل هذا فإّن ما يتوّلد من االقرتان

ومصطلح االختصاص متصّور مؤّداه أّن الّلغة ال بّد أن تساير وضعّية 

فإذا كانت المعرفة قد قطعت مع طور ، المعرفة وتعبّر عن واقعها الجديد

الموسوعّية وأصبحت مّتصفة بالتفّرع والتخّصص فإّن الّلغة باعتبارها 

من الممكن أن تكون الوسيط الذي يحمل المعارف ويعّبر عنها لم يعد 

إذا راعت مقتضيات التمايز ونحت منحى  وسيلة ناجعة يف التواصل إاّل 

التخّصص ووّفرت ما يساعد على إبراز الفوارق الداّلة على التباين بين 

فلغة االختصاص إذن هي النتيجة الحتمّية . االختصاصات المختلفة

 للّ  إليها التي يفضي
ّ
غة بوصفها مؤّسسة االلتقاء بين البعد االستعمالي

اجتماعّية نشيطة والبعد التخّصصي باعتباره أحد األركان األساسّية 

وعلى هذا األساس فإّن مفهوم لغة . الممّيزة للمعرفة يف عصرنا الحديث

االختصاص لم ينشأ من فراغ ولم يأت للتعبير عن ترف فكري مجّرد 

الواقع وتنّوع وإّنما كان استجابة ضرورّية للتفاعل الحاصل بين تغّير 

 .المعارف وتجّدد التفكير اللساين

وإذا توّقفنا عند أهّم التعريفات التي قّدمها علماء اللسان 



 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 
 
332 

 

المعاصرون للغة االختصاص الحظنا أهنم ألّحوا على ثالثة مفاهيم 

ومفهوم  لكةصطاح لكةخبّص ومفهوم  لكنظاإل لكجزئيّ أساسّية هي مفهوم 

 نسية للتنميط المعروفة بـالجمعية الفرفقد حّددت . لكبولصل

((AFNOR يعتمد » لغة االختصاص بأّنها 
ّ
نظام لغوّي فرعي

مصطلحات ووسائل تعبير هتدف إلى تحقيق التواصل الواضح يف مجال 

نظام » أّنها« معجم اللسانيات» يف )Dubois(وأّكد ديبوا  ،(1)«مخصوص

 يمّثل الخصوصّية اللغوّية لمجال لغوّي مخصوص
ّ
 ،لغوّي فرعي

أّما بيار ليرا ، (2)«ويعتمد بصفة خاّصة على المصطلح المختّص 

((Pierre Lerat إلى أّن مفهوم « لغات االختصاص» فقد نبّه يف كتابه

 فهي ال 
ّ
لغة االختصاص ال يمكن اختزاله يف نظام اصطالحي فرعي

تقتصر على المصطلح وإّنما تتوّخى يف التعبير طرقا مخصوصة ورموزا 

إذن نظام فرعي يستخدم اللغة الطبيعيّة للتعبير بطريقة غير لغوّية فهي 

 .(3)تقنّية عن معارف مختّصة

ما ينبغي االنتباه إليه أّن لغة االختصاص هبذا التحديد هي لغة وم  

ا تتوّلد باألساس مّما يظهر يف الواقع ؛ ألهنتطبيقّية بالدرجة األولى

ا يحدث من االجتماعي من أعمال ومعارف وليس لها أّي اّتصال بم

                                                           
(1)   Afnor, Terminologie, Norme ISO, 1087, Paris 1990. 

(2)  Jean Dubois et coll. Dictionnaire de linguistique et des sciences 
du langage, Larousse, Paris, 1994, p440.  

(3)  Pierre Lerat, Les langues spécialisées, PUF, Paris, 1995, p1.  
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ولعّل هذا االختالف هو . إبداعات لغوّية يف نصوص األدب والشعر

الذي يكمن وراء استخدام مصطلح لغة االختصاص بكيفّية تجعله يبدو 

يربّره من  ما، يف الحقيقة، ويجد هذا التقابل. مقابال لمصطلح لغة األدب

 فالمقارنة بين لغة األدب ولغة االختصاص تفضي إلى، عديدة نواح

 بينهما سواء من جهة الماهية والمفهوم أو من ناحية 
ّ
تقابل جدولي

وهو ما يبيّنه ، الخصائص والممّيزات أو من جهة الوظيفة والدور

  الجدول التالي

 ك ي لالخبصا  ك ي لأل ب

 اإلفادة  الوظيفة النفعّية اإلمتاع  الجمالية الوظيفة

تعبير غير   لغة مجازّية

 مباشر

 بير مباشرتع  ةيلغة حقيق

 االرتباط بالواقع االرتباط بالخيال

 الوضوح الغموض

 الدّقة التعميم 

 االختصار واإليجاز التفصيل واإلطناب

 الموضوعية الذاتية
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إّن التقابل بين لغة األدب ولغة االختصاص كما تبّينه المعطيات 

الواردة يف الجدول يمكن أن يساعدنا على ضبط مفهوم لغة االختصاص 

وهي تتوّزع ، جملة من الشروط والمقتضيات التي ينبغي أن تتوّفر فيهاب

  على ثالثة مستويات

يعّد هذا المستوى الركن األساس الذي   لكةيبوى لكةعجةي -

فالمكّون األّول للغة مختّصة هو توّفر . تنبني عليه لغة االختصاص

 . معجم مختّص يكون عبارة عن جهاز اصطالحي متكامل
ّ
ومن البديهي

 
ّ
أّن تكون المصطلحات المتعّلقة باختصاص ما مشرتكة يف حقل داللي

. يتعّلق بالمجال المعريفّ والعملي الذي يدور فيه ذلك االختصاص

تعّبر عن موضوع ، وتشّكل هذه المصطلحات مجتمعة لغة ممّيزة

. ويجري بواسطتها التواصل بين المشتغلين به، االختصاص وتفاصيله

لك بأّن مجال القانون مثال يختّص بمعجم ممّيز يكفي أن نستدّل على ذ

يتأّلف من مصطلحات عديدة ومتنّوعة هبا يقع التعبير عن مضامينه 

إداري/  /جنائي /ومن بين هذه المصطلحات مثال )مدين، وأحكامه

 /ابتداء/ استئناف /محكمة /مخالفة /جرم /جناية /جنحة

ه المصطلحات والمجال ومّما يؤّكد االرتباط الوثيق بين هذ. (...تعقيب

الذي تنتمي إليه أّن شرحها وتحديد دالالهتا ال يكون بالرجوع إلى 

 .معاجم عاّمة وإّنما باالعتماد على معاجم قانونّية مختّصة
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تّتضح ممّيزات لغة االختصاص يف : لكةيبوى لكب   بي -

 إذا ما نظرنا يف مميزات الجمل والنصوص 
ّ
المستوى الرتكيبي

وثائق المكتوبة التي يتّم التعامل هبا يف مجال من المستخدمة يف ال

ما قادتنا إليه المالحظة يف وم. المجاالت القائمة على مبدإ التخّصص

هذا الشأن أّن الجملة يف لغة االختصاص تنحو من الناحية الرتكيبّية 

، فهي تكتفي يف الغالب بالعناصر األساسية، منحى االختصار والدّقة

والوظائف الثانوّية التي تضطلع بوظائف اإلطناب  وتخلو من المتّممات

ويتمّيز أسلوب التعبير يف لغة االختصاص بالمباشرة وارتفاع ، والوصف

وذلك باعتماد جمل إخبارّية مباشرة يضمحّل فيها ، الكفاءة اإلعالميّة

الجانب الذايت الراجع إلى شخصيّة المتكّلم مقابل حضور بارز 

كما تنبني نصوص لغة االختصاص . لكالمللموضوع الذي يدور حوله ا

إذ تخضع يف الغالب لمبادال موّحدة من النواحي ، بطريقة متشاهبة

الشكلّية تجعلها تبدو بمثابة أشكال جاهزة يتغّير محتواها ولكن ال تتغّير 

وهذا ما يجعلها مختلفة مع النصوص األدبيّة التي تخضع لمبدإ ، بنيتها

وتعّد الوثائق اإلدارّية . التشابه والتماثلاالختالف والتغاير ال لمبدإ 

نموذجا من الوثائق المختّصة تتوّفر على أهّم المقّومات الرتكيبّية 

 (1).والشكلّية التي أشرنا إليها

                                                           

انظر كتاب جمال العبيـدي، دليلـك إلـى التحريـر اإلداري باللغـة العربّيـة، تـونس  دار   (1)

 . 2005 /1إسهامات يف أدبيات المؤسسة، ط
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تتمّيز لغة االختصاص من الناحية الداللّية : لكةيبوى لك الكي -

على  ،كما سبقت اإلشارة، بالدّقة والمباشرة وذلك يعود إلى أّنها تقوم

وهي ، معجم مختّص أي على مصطلحات واضحة ومحّددة المعاين

بذلك تخلو من العناصر الموّلدة للغموض مثل الرتادف واالزدواج 

كما أّنها تخلو من أساليب المجاز ومن التعابير الملتوية ، والتضادّ 

وتعتمد بشكل مطلق على التعبير التقريرّي المباشر مّما يجعل الداللة 

وما من شّك يف أّن هذه الممّيزات . وفة وغير قابلة للتأويلواضحة ومكش

هي التي تجعل من لغة االختصاص قادرة على تحقيق التواصل بأيسر 

 .السبل وأقرهبا

تفضي بنا الخصائص المرصودة يف المستويات الثالثة المذكورة إلى 

أّن لغة االختصاص تتحّدد بمقّومات موضوعيّة متّصلة بالوحدات 

وتؤّلف هذه المقّومات نظاما . ة والخصائص الرتكيبّية والداللّيةالمعجميّ 

نمطيا موّحدا يبدو قابال للشكلنة مّما يسمح بالحديث عن لغة 

ويبدو هذا النظام يف الوقت نفسه ، االختصاص يف مستوى تجريدّي عامّ 

مرنا وقابال لالختالف والتنّوع بما يؤّهله الستيعاب المظاهر العديدة 

 .ى فيها لغة االختصاص يف واقع االستعمالالتي تتجلّ 

بناء على كّل هذا يمكننا أن نخلص إلى تعريف لغة االختصاص بأّنها 

 من أنظمة الّلغة يختّص بكونه يمّثل منها جانب 
ّ
نظام فرعي

المصطلحات وهو جانب يتحّقق به ضرب من ضروب التواصل ال 
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ويمكننا أن . لغوّي يتحّقق بواسطة غيره من الجوانب المشكلة للنظام ال

نجسد موقع لغة االختصاص من نظام اللغة ودورها يف بناء عملّية 

  التواصل يف الشكل التالي

إّن أهــّم مــا يمكــن اســتنتاجه مــن خــالل هــذا الرســم يتمّثــل يف أّن 

التصنيف الـداخلي للوحـدات التـي تتـأّلف منهـا اللغـة ولألغـراض التـي 

كّونــات اللغــة ومتطلبــات التواصــل يجــري إليهــا التواصــل يبــّين لنــا أّن م

ــزا فهــي توّظــف ، يجعــالن للغــة االختصــاص موقعــا أساســيا ودورا ممّي

لتحقيــق الوحــدات المصــطلحّية المتفّرعــة عــن الوحــدات المعجمّيــة 

 مثلما يو
ّ
ظف األدب الوحدات المجازّيـة المتوّلـدة هـي التواصل العملي

 األخرى من الوحدات المعجمّية لتحقيق التواصل الجم
ّ
وهذا يعنـي ، الي

أّن الكالم يضحي لغـة اختصـاص إذا مـا كـان المصـطلح ماّدتـه ويتحـّول 

 .إلى أدب إذا ما جعل المجاز عمدته

المهّم من كّل هذا أن مفهوم لغة االختصاص قد ظهر يف البلدان 

وأطلق  1960الغربية يف هنايات القرن العشرين وتحديدا بداية من سنة 

التواصل الشفوي أو المكتوب لنقل  على اللغة التي تستخدم يف
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ففي األلمانية تّم ، معلومات تتصل باختصاص علمي أو بمهنة محّددة

كما يف ، ويقصد به (Fachsprache)التعبير عن هذا المفهوم بمصطلح 

يف اللغة و ،(1)المعجم المختّص ، كتابات هوفمان وقريسيانو وفليخ

ألهداف  ليزيةاإلنجأي ( ESP)يعّبر عنه بمصطلح  اإلنجليزية

ويف الفرنسية . English for specific purposes((2)(خصوصّية 

 أي التواصل ألهداف خاّصة (COS)انتشر مصطلح 

(Communication sur objectifs spécifiques)  أو(FOS)  أي

 (Français sur objectifs spécifiques)الفرنسية ألهداف خاصة 

وقد شاع ، (Français des affaires)أي فرنسية األعمال  (FA)أو 

كما « لغة االختصاص» عند الكتاب الفرنسيين استخدام مصطلحات

 عند مواركاند أو استعمال اللغة« الخطاب المختّص » عند بيار ليرا أو

                                                           

 انظر حول لغة االختصاص ابألملانية:  (1)
- Hoffmann, L. (1987). Kommunikationsmittel Fachsprache, 
Akademie-Verlag, Berlin.  
- Greciano, G. (1995). «Fachphraseologie» in Metrich, René, 
Vuillaume, Marcel (eds.), Rand und Band, Stauffenburg Verlag, 
Tübingen,  
- Fluck, H-R. (1996), Fachsprachen, Einführung und 
Bibliographie, (=Uni-Ta-schenbücher 483), A. Francke Verlag, 
Tübingen, Basel.  

 اجع لغة االختصاص ابإلجنليزية انظر مثال:من مر   (2)
- chritravelu, N, English for special purposes project in ELT 
Documents107, British council, 1980.  
- Tom Hutchinson and Alan Waters, English for Specific purposes 
A learning- cntred approch. Combridge University Press, 1987.  
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 .(1)عند مانجيانت وباربات وشانتال« ألهداف خاصة»

وإذا كان مفهوم لغة االختصاص قد استقّر يف الّلغات األجنبّية 

تباره مفهوما لسانيا وتوّلدت عنه برامج تعليمّية وتكوينّية أصبحت باع

تستقطب العديد من الدارسين وطالب العلم فإّن الباحث يف واقع 

التعليم يف الجامعات العربّية يالحق أّن اللغة العربية بقيت معزولة عن 

فلم تواكب ما طرأ عليه من تنّوع وتفّرع يف ، تطّور التعليم الجامعي

، يف الغالب األعمّ ، وبقيت، عب واالختصاصات العلمّية الحديثةالش

وحّتى إذا اعتمدت لتدريس العلوم فإّن ذلك ، تدّرس باعتبارها لغة أدبيّة

لم يقع اإلعداد له بوضع الربامج المناسبة التي يمكن أن تؤّهل 

نشاطا فرديا تلقائيا يخضع ، يف الغالب، المدّرسين والدارسين بل ظّل 

وما من شّك . د الشخصي وال تحكمه الضوابط العلمية الدقيقةلالجتها

فهل ، يف أّن مثل هذه الوضعّية تدعو إلى التساهل والبحث واالستقصاء

يعود غياب اللغة العربّية المختّصة إلى عيوب هيكلّية مرتبطة بطبيعة هذه 

اللغة وخصائصها الممّيزة أم أّنه يعزى إلى تقصير إجرائي يف تصّور سبل 

                                                           

 جع حول لغة االختصاص بالفرنسية را  (1)
- Lerat, P. (1995). Les langues spécialisées, Presses Universitaires 
de France, Paris.  
- Moirqnd, Sophie et al., (dir.), 1994, Parcours linguistiques de 
discours spécialisés. Actes du colloque tenu à la Sorbonne du 23 
au 25 septembre 1992, Paris: Peter Lang.  
-Mangiante, Jean-Marc, Parpette, Chantal, 2004, Le français sur 
objectif spécifique: de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un 
cours, Paris: Hachette, Coll. FLE.  
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 ؟راسة اللغة وتدريسهاد

 لكا ي لكع  ّ ي وميأكي لالخبصا -2

من األفكار الشائعة اعتبار اللغة العربّية لغة أدب ووجدان ال لغة علم 

منها أّن الرتاث ، وقد تغّذت هذه الفكرة من مصادر مختلفة، وعقل

 الضخم لهذه اللغة وجد حّظا كبيرا من العناية يفوق بكثير الحّق 
ّ
األدبي

 الذي نا
ّ
تخلفوا عن ركب  اومن ذلك أيضا أّن العرب لمّ ، له تراثها العلمي

الحضارة وتوقفوا عن المساهمة البارزة يف تطّور العلوم والمعارف ظّن 

الكثير منهم أّن بعض مواطن الخلل والتقصير تكمن يف أّن اللغة العربيّة 

ن ليس لها ما يؤّهلها لتكون لغة علمّية ألّنها لغة وجدانية تعّبر ع

العواطف واألحاسيس ولكنّها ال تصلح للتعبير عن األفكار العقلية 

وقد حاول بعض المستشرقين الرتويج لهذه الفكرة وترسيخها . المجّردة

فقد أّكد المستشرق كارل بروكلمان مثال أّن . خدمة ألغراض مختلفة

تتأّجج بروحانّية تمّكنها من التعبير عن أرّق أحاسيس » الّلغة العربّية

لم تقو على اخرتاع ألفاظ تعّبر عن المعنويات العاّمة » لكنّها« لحّب ا

الّلغة العربّية يف أساسها لغة » بأنّ  وصّرح شار بياّل  ،(1)«والمدارك الكّلية

شعرّية أي أّن كّل لفق يوحي إلى القارال أو إلى المستمع بصور خاّصة 

                                                           

ربــي، تعريــب عبــد الحلــيم النّجــار، القــاهرة  دار كــارل بروكلمــان، تــاريخ األدب الع  (1)

 . 43، ص1ت، ج-، د5المعارف، ط
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 .(1)«هبا يقصر عنها إدراكنا

ائعة عن اللغة العربّية من وجهة نظر ال يبدو دحض هذه الفكرة الش

فمن المعلوم أّن علم اللسانيات قد أّكد بما ال يدع . لسانّية أمرا عسيرا

مجاال للشّك بطالن مبدإ المفاضلة بين الّلغات ألّن هذا المبدأ يستند 

إلى مواقف سياسّية واعتبارات ذاتيّة وال يمكن تسويغه من الناحية 

يف ، كما يرى اللسانيون المعاصرون، تتساوىفاللغات جميعا . العلمّية

كما تتساوى ، قيامها على نفس المعطيات الصوتية من حروف وحركات

 ويف إمكانياهتا الرتكيبّية بما يجعلها جميعا قادرة 
ّ
يف رصيدها المعجمي

فليست هناك لغة جعلت لألدب ، داء وظيفة التواصلأوعلى التعبير 

أن تتفّوق على أخرى يف التعبير وليس للغة ، وأخرى تمّحضت للعلم

  االوجداين أو تكون أقّل حظّ 
ّ
وإّنما التفاوت يف هذا ، يف التعبير العقلي

، المضمار يجري بين المتكلمين أنفسهم ال يف الّلغة التي يستخدموهنا

ولو لم يكن ذلك كذلك لكانت العلوم واآلداب والمعارف وقفا على 

إضافة إلى . ريخ وال يؤّيده العقلوهذا ما يفنّده التا، لغات دون أخرى

كّل ذلك فإّن المنطق السليم يقضي بأّن ما يحدث يف الّلغة من 

مصطلحات وما ينبني فيها من مجازات هي من إنتاج المتكّلم الذي 

ضروب من تصريف الكالم ، كما سبق أن بّينا، فهي، يستعمل الّلغة

                                                           

وّنــاس وصــالح حيــزم  بــن شــارل بــيالّ، تــاريخ الّلغــة واآلداب العربّيــة، تعريــب رفيــق  (1)

 . 273، ص1997، 1والطّيب العشاش، بيروت  دار الغرب اإلسالمي، ط
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 .تتباين بتباين مقاصد التواصل وأغراضه

مة هذه االعتبارات المبدئّية واللسانّية فإّننا لن نكتفي هبا مهما تكن قي

وسنحاول أن نستجلي من واقع الّلغة العربّية قديما وحديثا ما من شأنه 

ويكفي . أن يبّين حّظها يف أن تكون لغة اختصاص أو عجزها عن ذلك

للتدليل على هذا األمر أن نستحضر مجهودات القدماء والمعاصرين يف 

 .المصطلح ووضع المعاجم المختّصةالعناية ب

إذا ما عدنا إلى النصوص الرتاثّية وجدنا أدّلة كثيرة تؤّكد أّن القدماء 

لم يصرفوا عنايتهم كّلها إلى النصوص األدبيّة وإّنما اهتموا كذلك 

بالنصوص العلمّية ولم يغفلوا عن التدّبر يف خصائصها اللغوّية بل إّنهم 

ة االختصاص وما يرتّتب عليها من حاجة كانوا على وعي مبّكر بمسأل

 الدقيق
ّ
 .ملّحة إلى استخدام المصطلح العلمي

يدّل على ذلك ، لقد بدأت عناية القدماء بالمصطلحات بصفة مبّكرة

معجم الموضوع »أنّه قد ظهرت عندهم معاجم خاّصة أو ما يعرف بـ

ضع فمنذ القرن الثاين للهجرة و، قبل ظهور المعاجم العاّمة« الواحد

، علماء اللغة األوائل العديد من المعاجم المتخّصصة يف مواضيع جزئّية

« الزرع»و« اإلنسان» هـ( معاجم يف209فقد وضع أبو عبيدة )ت 

« المطر» هـ( يف215وصنف أبو زيد األنصاري )ت « الشوارد»و

هـ( 216وجمع األصمعي )ت « الشجر»و« خلق اإلنسان»و« المياه»و
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 (1)«.الخيل»و« النبات»و« اإلنسان»و« لالنح»و« اإلبل» ألفاظ

المعاجم »كما وضع القدماء إلى جانب هذه المعاجم ما يعرف بـ

وهي تلك التي جمعوا فيها مصطلحات المتكلمين والفالسفة « الفنّية

ومصطلحات المتصوفة ومصطلحات الفقهاء أو التي خّصصت لجمع 

وارزمي )ت للخ« مفاتيح العلوم» مصطلحات علوم مختلفة مثل كتاب

ألبي « الكليات» هـ( وكتاب816للجرجاين )ت « التعريفات»وهـ( 387

للتهانوي )ت « كشاف اصطالحات الفنون»وهـ( 1094البقاء )ت 

والناظر يف هذه المعاجم الفنية المختّصة التي وضعها . هـ(1158

القدماء يالحق أّن أصحاهبا كانوا على وعي بأهمّية المصطلح المختّص 

 يقول التهانوي مثال يف مقدمة كتابه. نقل العلوم والمعارفودوره يف 

أكثر ما يحتاج به يف تحصيل العلوم »  «كشاف اصطالحات الفنون»

 المدّونة والفنون المرّوجة إلى األساتذة هو اشتباه االصطالح فإّن لكّل 

اصطالح معنى خاّصا به إذا لم يعلم بذلك ال يتيّسر للشارع فيه االهتداء 

 .(2)«يال وإلى انغمامه دليالإليه سب

وما من شّك يف أّن الوعي بضرورة ضبط المصطلح وتدقيقه يعّد 

سببا من األسباب القوّية المتالك المعارف واستيعاهبا وتعديلها 

                                                           

 . 1991، بيروت  دار الجيل، «اجممعجم المع»انظر يسري عبد الغني عبد ا ،   (1)

علــي التهــانوي، كشــاف اصــطالحات الفنــون، بيــروت  دار صــادر  بــن محمــد علــي  (2)

 . 1. ص1861
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درجة الوضوح فالمعرفة ال يمكن أن تبلغ . والمساهمة يف إنتاجها

 .يقاللغة المعّبرة عنها بالضبط والتدق واإلحكام ما لم تتصف

إلى جانب المعاجم الفنّية اعتنى القدماء بالمعاجم العلمّية 

 ، المختّصة
ّ
يمكن أن نذكر العديد من المعاجم ، مثال، ففي المجال الطبي

التي خّصصت ألسماء األدوية والعقاقير والمصطلحات الطبّية ومن 

االعتماد يف » هذه المعاجم ما هو مخطوط لم ينشر بعد مثل كتاب

، (1)هـ(369ألبي جعفر أحمد ابن الجزار القيرواين )تـ « ردةاألدوية المف

عبد العزيز الداين)تـ  بن ألبي الصلت أمية« األدوية المفردة» وكتاب

هـ( ومنها ما هو محّقق منشور مثل كتاب التنوير يف االصطالحات 529

الجامع »و، (2)هـ(390نوح القمري )تـ  بن الطبّية ألبي منصور الحسن

ألبي محمد عبد ا  ابن البيطار )تـ « دوية واألغذيةلمفردات األ

 .(3)هـ(646

                                                           

مـراد أّن الكتـاب األّول مخطوطـة يف الخزانـة العاّمـة للوثـائق بالربـاط  بن ذكر إبراهيم  (1)

ــا 155رقــم )ك  ــة آياصــوفيا برتكي ــاين مخطوطــة مكتب م العلمــي ، المعجــ3564( والث

العربي المختّص حّتـى منتصـف القـرن الحـادي عشـر الهجـري، بيـروت  دار الغـرب 

 . 11، ص1اإلسالمي، ط/

( 1حّققـه وفــاء تقــي الـدين ونشــر تباعــا ضـمن مجلــة مجمــع اللغـة العربّيــة بدمشــق  )  (2)

( 3، )64-32( ص ص 1991) 66/1( 2، )720-689( ص ص1990) 65/4

  .284 - 240( ص ص 1991) 66/2

وقـد ترجمـه إلـى الفرنسـّية  أجـزاء 4يف م. 1874هـ/1291 سنة . بوالقبعةطم نشرته  (3)

= 
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أّما المعاصرون فإّنه لم يغب عنهم ما للمعاجم المختّصة التي ألفها 

القدماء من أهمّية بالغة رغم أّن المعاجم اللغوّية العاّمة قد فاقتها يف 

لم تحق »  مراد بن إبراهيمالشهرة واالنتشار ويف هذا الصدد يقول 

المعاجم العربّية المختّصة بما حظيت به المعاجم اللغوّية العاّمة من 

فبقيت يف البحث اللغوّي بابا غفال ومبحثا بكرا على  ...الشهرة والذكر

أهمّيته وطرافة التجربة العربّية فيه وتفّرده بخصائص وميزات تفيد اللغة 

 .(1)«العربّية اليوم إفادة كبيرة

وم المصطلح واجتهدوا هم أيضا يف لقد اعتنى المعاصرون بعل

تصنيف المعاجم المختّصة يف العلوم والمعارف المعاصرة فأثريت 

المكتبة العربّية بالعديد من المعاجم المتضّمنة لمصطلحات العلوم 

الحديثة ومن هذه المجهودات ما جاء فرديا نذكر منها على سبيل 

، (2)علية لمحمد بشير« القاموس االقتصادي» التمثيل ال الحصر

لحسن النجفي وعمر « معجم المصطلحات التجارية والمصرفية»و

                                                           
= 

Lucien Leclerc  1883و 1877أجزاء بين سنة  3ونشره بباريس يف . 

مراد، المعجم العلمي العربي المختّص حّتى منتصف القرن الحادي عشر  بن إبراهيم  (1)

 . 7الهجري، ص

. وهـو قـاموس 1985ة العربيـة للدراسـات والنشـر سـنة صدر ببيـروت عـن المؤسسـ  (2)

ألماين يشتمل علـى أهـم المصـطلحات االقتصـادية والماليـة -عربي فرنسي  إنجليزي

 والمصرفية والتجارية مع شرحها وبيان تطّور مفاهيمها. 
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لجرجس « معجم المصطلحات الفقهية والقانونية»و، (1)األيوبي

الدليل العربي » ومنها ما كان بإشراف مؤسسات عامة مثل، (2).جرجس

الصادر عن مجلس الوحدة « الموّحد للمصطلحات المالية والضريبية

أو سلسلة المعاجم الموحدة التي أشرف . (1983ة )االقتصادية العربي

على إنجازها مكتب تنسيق التعريب بالمنظمة العربية للرتبية والثقافة 

« المعجم الموحد لمصطلحات التجارة والمحاسبة» والعلوم مثل

 ( أو1999)« المعجم الموحد لمصطلحات اإلعالم» ( أو1995)

 .(2000)« المعجم الموحد لمصطلحات االقتصاد»

إّن أهمية هذه المعاجم المختّصة تكمن يف أهنا تمّثل أدوات عمل 

تساعد على استخدام المصطلحات التي أجمع عليها أهل االختصاص 

وما من شّك يف أّن المجهودات الكبيرة التي . وأقّرهتا المجامع اللغوّية

بذلها القدماء والمعاصرون يف جمع المصطلحات وتعريفها وتصنيفها 

( Living Language)ّية بالغة يف إبقاء اللغة العربية لغة حيّة لها أهم

ألّنها تتوّفر على مخزون اصطالحي معترب يسّهل عملّية االتصال مهما 

                                                           

مصطلح معّرف من  4000. ويحتوي نحو 1994صدر ببيروت عن دار أكاديميا سنة   (1)

التجاريــة والماليـة والمصـرفية والتأمينــات والنقـل البحـري وهــو  مصـطلحات العلـوم

 عربي فرنسي  إنجليزي. 

 325. ويتضــمن تعريفــا لـــ 1996صــدر ببيــروت عــن الشــركة العالميــة للكتــاب ســنة   (2)

 مصطلحا من المصطلحات الفقهية والقانونية. 



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 347

 

 

ولكن ال يخفى أيضا أّن هذه . اختلفت أغراضها أو تباينت مجاالهتا

المجهودات تعّد غير كافية ألّن ما يمّيز لغة االختصاص ليس 

وإّنما جميع الخصائص التي تجعلها نظاما لغويا مصطلحاهتا فحسب 

متكامال وقادرا على تحقيق التواصل الشفوي والمكتوب يف مجال 

 .معريف أو عملي محّدد

ومّما يلفت انتباه الدارس أّنه على الرغم من أهمّية هذا الرصيد 

المتوّفر للغة العربية من األعمال المعجمّية المختّصة قديما وحديثا فإّن 

، االختصاص لم تنل حّظها من العناية واالهتمام كما سبق أن أشرنا لغة

. وقد انحصرت الدراسات حولها يف عدد محدود من األعمال

والمتصّفح لهذه األعمال يالحق أّنها لم تتوّصل بعد إلى بلورة توّجه 

ممّيز إلرساء قواعد لدراسة اللغة العربية وتدريسها بوصفها لغة 

دراسة رشدي أحمد طعيمة ومحمود كامل  وقد تضّمنت، اختصاص

المشكلة   مفاهيمه ومنهجياته  تعليم اللغة ألغراض خاصة» الناقة

ماّدة ثرّية حول مفهوم لغة االختصاص ومناهج « ومسوغات الحركة

وخاّصة منها تلك التي تتعّلق ، تعّلمها مستفادة من المراجع الغربّية

دت هذه الماّدة مفيدة من ولئن ب، (ESP)ألغراض خاّصة  اإلنجليزيةب

الناحية النظرّية لتدقيق المفاهيم والمصطلحات الخاّصة هبذا المجال 

الناشن فإّنها لم تقّدم إضافة مهّمة على المستوى اإلجرائي ألّنه لم يقع 

ربطها بواقع استعمال اللغة العربّية وبمتطلبات تدريسها ألغراض 
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ام عليه العمل يضيق مفهوم هذا إضافة إلى أّن التصّور الذي ق، خاّصة

والحال ، لغة االختصاص إذ يدرجه يف إطار تعليم اللغة لغير الناطقين هبا

ويمكن أن يفيد يف تدريس اللغة العربية ، أّن هذا المفهوم أوسع وأشمل

 .للناطقين هبا والناطقين بغيرها

أّما ما كتبه الباحثون يف الجامعة اإلسالمية حول تعليم اللغة العربية 

ألغراض خاّصة فهو يتضّمن من األهداف والتطلعات أكثر مّما يحّققه 

فقد تناول كّل من عبد الرحمان شيخ وعلي إسالم يسري ، من إنجاز

تعليم اللغة العربية » ومحجوب التنقازي ومحمد نجيب جعفر موضوع

من زوايا مختلفة مثل تعليم العربية ألغراض دينية أو « ألغراض خاّصة

وأعلنوا عن طموحات كبيرة تنطلق ، بلوماسية أو أكاديمّيةسياحية أو دي

لكنّهم يف مستوى التنفيذ لم ، من حاجات الطالب والدارسين الماليزيين

ولعّل ، يقّدموا برامج يمكن أن تحّقق األهداف والتطلعات المرسومة

 ذلك يعود إلى محدودّية رصيد هؤالء الباحثين من اللغة والثقافة العربّية

 .ل طموحاهتم تبدو أكرب من قدراهتمجع م ما

وإذا كانت البحوث العلمّية قد أهملت لغة االختصاص ولم تعرها 

االهتمام الكايف فإّن واقع تدريس اللغة يف الجامعات العربّية مازال بعيدا 

فمن المالحق أّن التوّجه التقليدي ، كّل البعد عن هذا التوّجه المعاصر

فهي تعامل باعتبارها لغة ، بية وتدريسهامازال مهيمنا على دراسة العر

وما من شّك يف أّن هذا التوّجه قد جعل برامج . أدب ال بوصفها لغة حياة
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وتعتمد لغة ، التدريس تبتعد عن مجاالت االستعمال الحيوّي للغة

( تستخدم يف االتصاالت الرسمّية Standard Languageرسمّية )

ي يف واقع الحياة فهو استخدام أّما ما يجر. ويف الكتابة ويف المدارس

اللهجات العامّية وخليط من اللغات األجنبّية المتداولة مثل األلفاظ 

ويبدو أّن تغيير هذه الوضعيّة وإرجاع اللغة . اإلنجليزيةالفرنسّية أو 

إذا أدرجت لغة االختصاص  العربّية إلى واقع الحياة ال يمكن أن يتّم إاّل 

ح لها موقع إلى جانب موقع لغة األدب ولهذا يف الربامج التعليمّية وأصب

فإّننا نحاول أن نساهم يف هذا اإلطار بوضع المبادال والمقرتحات 

 .الكفيلة ببلورة تصّور عاّم لتعلمية لغة االختصاص

 .مبا ئ ومقب  ات   تعّاةّ ي ك ي لالخبصا -3

إّن العمل على إنجاح الّتوجه إلى العناية بلغة االختصاص وتعليمها 

تكون أداة ناجعة للتواصل ولتعميق المعارف وتسريع المعامالت ينبغي ل

أن ينطلق من تصّور عاّم يستوعب أهّم مقّومات لغة االختصاص وينطلق 

ويمكننا صياغة هذا التصّور يف . منها لتحديد الوسائل المالئمة لتعليمها

شكل مجموعة من المبادال العاّمة والمقرتحات العملّية المتعّلقة 

 .ألهداف والربامج والمناهج المناسبةبا

  يمكن اختزالها يف أربعة مبادال أساسية هي التالية: لكةبا ئ-أ

ونقصد به أّن تعلمّية لغة االختصاص ال يمكن أن   مب أ لكبةايز -

تقوم على بعد واحد فهي تتطلب الجمع بين بعدين متمايزين ومتكاملين 
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-Discipline)« وعالتخّصص الموض»أحدهما بــ ييمكن أن نسمّ 

objet( والثاين بالتخّصص األداة )outil-Discipline )(1) ، ويكمن

التمايز بين هذين البعدين يف أّن من طبيعة التخّصص الموضوع التغّير 

فإذا اّتخذنا . والتنّوع بينما يّتصف التخّصص األداة بالثبات واالستقرار

أداة أي وسيلة عمل اللغة العربّية لغة اختصاص فإّنها تكون تخّصصا 

أّما التخّصصات التي تعّبر عنها فهي مواضيع متجّددة ، مكتملة يف ذاهتا

وما من شّك يف أّن هذا المبدأ يستوجب أن . ومتغّيرة ال يمكن حصرها

يكون القائم بمهّمة التكوين يف لغة االختصاص قادرا على جعل أداته 

ويحتاج ذلك . ا بدّقةاللغوّية تستوعب التخّصصات المختلفة وتعّبر عنه

إلى البحث عن المالءمة بين األداة والموضوع بتطويع أساليب اللغة 

ومخزوهنا المصطلحي وخصائصها الرتكيبة لخدمة محتوى التخّصص 

 .المدروس والمساعدة على تبليغه

المقصود بالتفاعل يف تعّلمية لغات االختصاص   مب أ لكبفا ل -

من ناحية وبين التخّصصات من ناحية  المرونة يف المراوحة بين اللغات

                                                           

ــد اســتخدمهما يف مPierre Grécoنســتعير هــذين المصــطلحين مــن   (1) ــه ، وق قــال ل

منشـور ضـمن دائـرة المعـارف ، A. La didactique des disciplinesبعنوان  

Universaliseوكــذلك . Rope Françoise  ــا ــة االختصاصــات»يف مقاله  تعلمي
Didactique des disciplines  ــة  & Rechercheالمنشــور ضــمن مجل

Formation ،N°8 ،1990 132-123. ص . 
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فأّما المراوحة بين الّلغات فالدافع إليها أّن المعارف والعلوم . أخرى

وهو ما يعني أّن االطالع عليها ، المتخّصصة ذات طبيعة كونّية

القدرة مع واستيعاهبا ال يمكن أن يكون دون معرفة بالّلغات األخرى 

وأّما التفاعل بين . إليها بسهولةعلى نقل المعطيات والمعلومات منها و

االختصاصات فمؤّداه أّن التخّصصات تتكامل وتتقاطع وال يمكن 

للواحد منها أن يكون كافيا بذاته ألّن مصالح الناس يف الكون متداخلة 

ينهض بعضها ببعض وأعمالهم متكاملة ومرتابطة وبذلك فإّن التخّصص 

ويتحّقق التفاعل يف . قةال يعني االنغالق واالنحصار داخل دائرة ضيّ 

مستوى العالقات بين اللغات بالرتجمة وبناء الجداول االصطالحية 

أما بين التخّصصات فيحتاج ، المحكمة بين اللغة المنطلق واللغة العربّية

إلى اعتماد المقارنة المصطلحية إلبراز التمايز المفهومي وما يطرأ على 

 .له من اختصاص إلى آخرالمصطلح الواحد من تغّير مفهومي بانتقا

تكون الواقعّية يف تعليم لغات االختصاص : مب أ لكولقعّ ي -

باالنطالق من دراسة الحاجات العملّية ومتطلبات الواقع المعيش 

فما يحتاج إليه متعّلم لغة االختصاص إّنما . والعمل على االستجابة لها

لواقع هو الدراية بالمصطلحات وأساليب التعبير المستخدمة يف ا

ولتكون لغة االختصاص لغة مطابقة للواقع . والجارية يف المعامالت

فإّن المدّونة التي تعتمد يف تدريسها يفرتض أن تعتمد وثائق حّية مستمّدة 

فهذه الوثائق هي التي تزخر ، من واقع االتصال الشفوي والمكتوب
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 بالرصيد المصطلحي والمفهومي وبأساليب التعبير والبنى الرتكيبية

 .والخصائص الشكلية الممّيزة للغة االختصاص

لّما كانت لغة االختصاص لغة تطبيقّية باألساس أي : مب أ لكح فّ ي -

تتعّلق باألعمال والمعامالت فإّن استخدامها أداة للتواصل ينبغي أن 

إذا  وهذه المهارات ال تتحّقق إاّل . يكون متوّلدا من مهارات مكتسبة

ّكم يف التقنيات والوسائل اللغوّية المساعدة على تمّكن المتكّلم من التح

التعبير والتحرير بلغة مختّصة تخلو من مظاهر الغموض والتعقيد وتّتسم 

فالتعامل مع اللغة داخل االختصاص هو إذن تعامل . بالدّقة والوضوح

كما أّن فاعليتها . حريفّ أي أّنها تّتخذ وسيلة وليست غاية يف حّد ذاهتا

والفاعلّية هي . يف تحقيق التواصل وإنجاح المعامالتتقاس بدورها 

النتيجة التي يمكن التوّصل إليها عند إتقان اللغة إتقانا وظيفّيا يخدم 

 .األغراض والمصالح اآلنية

انطالقا من هذه المبادال العاّمة يمكننا صياغة مجموعة من 

لتي المقرتحات العملّية تتضّمن تحديدا دقيقا للمرتكزات األساسيّة ا

 أي األهداف المنشودة ومحتوى الربامج 
ّ
ينبني عليها أّي تصّور تعليمي

 .المرصودة واآلليات والمناهج المساعدة

يمكن أن تتوزع أهداف تدريس اللغة العربّية : لأله لف-ب

باعتبارها لغة اختصاص على ثالثة أهداف كربى تكون بمثابة المقاصد 

تلف باختالف الشعب العاّمة وتتفّرع منها أهداف نوعيّة تخ
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  واالختصاصات العلمّية

ويستمّد هذا الهدف أهمّيته   استخدام لغة عربيّة مختّصة وسليمة -

من كونه يمّثل منطلقا لبناء لغة عربية مختّصة وواقعيّة ولكنّها تراعي 

قواعد سالمة اللغة بتهذيبها من األخطاء الشائعة الناتجة عن الرتجمة 

 .ير يف اللغات األخرىوالتأّثر بأساليب التعب

  اكتساب مهارات تساعد على قراءة الكتابة المختّصة وإنتاجها -

ويّتجه هذا الهدف إلى الغايات المباشرة من تعليم لغة االختصاص 

ويتفّرع هذا ، وهي تتلّخص يف اكتساب القدرة على الفهم والتعبير

 .للغةجزئية عند التنفيذ ترتبط بمستويات تعليم ا أهدافالهدف إلى 

االقتدار على توظيف اللغة العربّية لتحقيق التواصل الناجع يف  -

يمّثل هذا الهدف المقصد العام الذي يّتجه إليه   مختلف المجاالت

ولذلك فإّن تقييم مستوى الدارس للغة ، تعليم لغة االختصاص

 .االختصاص ينبغي أن يكون وفق معايير تبّين مدى كفاءته التواصلّية

ما من شّك يف أّن الربامج التعليمّية التي يمكن أن تجعل  :لكب لمج-ج

من اللغة العربّية لغة اختصاص ينبغي لها أن تكون منسجمة مع طبيعة 

ولّما كان المدار يف هذه األهداف . األهداف المرصودة ومؤدية إليها

على جعل اللغة العربّية لغة اختصاص وتواصل فإّننا نتصّور أن تتوّزع 

  ى ثالثة عناوين كربى هيالربامج عل

 تقن ات لكلبا ي لكةخبّصي 
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يمكن تحت هذا العنوان صياغة برامج تستهدف تصنيف الكتابات 

المختّصة والتعريف بأهّم أنواعها ووظائفها وتعمل على إبراز أهّم 

المقّومات الشكلّية البنائّية والمضمونّية التي يتمّيز هبا كّل صنف من 

فلو اّتخذنا مثال التقرير المختّص جنسا من  .أصناف الكتابة المختّصة

األجناس فإّن البحث فيه يكون بتحليل نماذج من التقارير المختّصة 

وهو ما من شأنه أن ، إلبراز خصائصها العاّمة ومظاهر التمايز بينها

يساعد على تصنيفها إلى أنواع تختلف باختالف االختصاصات مثل 

دي والتقرير المالي والتقرير السياسي التقرير اإلداري والتقرير االقتصا

 ...والتقرير الطّبي

 لكّا ي ولكةصطاح 

يخّصص هذا القسم لتناول مسائل لغوّية يتّم بواسطتها تنمية الرصيد 

 حّتى يساعد ذلك على استخدام الّلغة على نحو 
ّ
اللغوي واالصطالحي

  سليم ودقيق ومختّص ويمكن توزيع هذه المسائل على األبواب التالية

ويتناول مسائل تركيبيّة تتعّلق بشروط بناء الكالم   باب الرتكيب -

وأساليبه مثل التمييز بين النّص والجملة وتوضيح مقّومات اإلسناد 

واألشكال األساسّية للجملة يف اللغة العربّية والتعريف بالمرّكبات 

وتصنيفها وتحديد وظائفها والتعّرف على أساليب التعبير اإلخبارّية 

ودراسة الرتاكيب اإلعالمية التي تساعد على تبليغ المعلومة ، نشائّيةواإل

 .المناسبة والتأكيد عليها
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ويتضّمن المسائل االشتقاقّية من قبيل التمييز   باب االشتقاق -

، بين الكلمة والجذر والتعّرف إلى أنواع األفعال وأوزاهنا وتصريفها

والرتكيز . اشتقاقاوالتعامل مع األسماء والصفات تصنيفا وتصريفا و

على دور االشتقاق يف التعريب ونحت األسماء والمصطلحات 

 .الجديدة

تثار فيه القضايا االصطالحّية المتعّلقة بوضع   باب المصطلح -

ويتّم كذلك التعّرف على أهّم ، المصطلح وترجمته واستخدامه وتطّوره

الجداول االصطالحّية موّزعة على االختصاصات اعتمادا على 

 .عاجم المختّصةالم

يخّصص هذا الباب للبحث يف الرتجمات   باب الرتجمة -

ويتعّرف الدارس ، الممكنة للمصطلحات الدقيقة المرتبطة باالختصاص

من خالل ذلك على المعايير األساسية التي تساعد على التعريب 

 .والرتجمة من اللغة العربية وإليها ليستخدمها عند الحاجة

 تقن ات لالّتصال 

تحت هذا العنوان الربامج التي من شأهنا أن تحّول المعارف تصاغ 

النظرّية المتعّلقة بلغة االختصاص إلى أدوات عمل إجرائّية تساعد على 

تحقيق التواصل وتيسير المعامالت ويمكن أن تتوّزع هذه الربامج على 

  بابين متكاملين
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ويتّم فيه العمل على اكتساب مهارات   باب االتصال الشفوي -

 .تواصل الشفوي الناجح أثناء المحاورة أو المحادثة أو المفاوضةال

ويخّصص الكتساب تقنيات تحرير   باب االتصال المكتوب -

المراسالت والوثائق المكتوبة باعتبارها وسائط اتصالّية مثل 

 .المراسالت اإلدارّية والتجارّية واإللكرتونّية

ناهج تعليمّية يتطّلب تدريس لغة االختصاص توظيف م: لكةناهج- 

تراعي ما تّتصف به اللغة المختّصة من دّقة يف المصطلح وتنّوع يف 

ويستدعي ذلك أن تكون مناهج التدريس قادرة على التحّكم . الوظائف

وذلك باعتماد مقاربة مفاهيمّية وظائفّية ، يف ظاهرة التنّوع واالختالف

هو ما و، تساعد على اإلحاطة بمختلف المصطلحات والتمييز بينها

يمكن بلوغه بتصنيف االختصاصات وتبويبها إلى اختصاصات رئيسّية 

وأخرى فرعيّة حّتى يسهل على المتعّلم إدراك ما بينها من وجوه التشابه 

ولتحقيق هذا المقصد يمكن االعتماد على اآلليات . ووجوه االختالف

  التالية

التعامل المباشر مع لغة االختصاص قراءة واستخداما أي  -

خاذ لغة التواصل الشفوي أو المكتوب يف واقع االستعمال موضوعا بات

ويكون ذلك بجمع مدونات من نصوص االختصاص تشمل . لالهتمام

 .التقارير والمراسالت والوثائق الرسمية
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المقارنة مع الرتكيز على إظهار االختالفات والفوارق بين  -

 .الجداول االصطالحّية بحسب اختالف االختصاصات

ــــة تنــــدمج فيهــــا المكتســــبات اللغويــــة اعتمــــاد  - مقاربــــة تأليفّي

 .واالصطالحّية والتواصلية لتحقيق أهداف خصوصّية

يف ضوء ما تقّدم من مبادال ومقرتحات متعّلقة بتعلمية لغة 

االختصاص نخلص إلى أّن أهّم ما يمّيز هذا التوّجه إّنما يكمن يف القدرة 

ل اللغة العربّية لغة على االستجابة لمتطلبات العصر والعمل على جع

مؤّهلة لمواكبة المستجّدات العلمّية والتواصلّية حّتى ال تبقى مجّرد لغة 

ولعّل ، تراثّية تستمّد مجدها من ماضيها وليس لها دور فّعال يف حاضرها

الرتكيز على هذا األمر وإعطاءه ما يستحّق من أهميّة يمكن أن يفتح آفاقا 

ريس والتعّلم بصفة خاّصة ويف المستوى مستقبلّية واعدة يف مستوى التد

 .الحضارّي بصفة أعمّ 
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 خننناتةي

اللغة » إّن أهّم ما يقودنا إليه التفكير يف اآلفاق الكربى لمشروع

لو أتيح له أن يطّبق وينتقل من التصّور النظري إلى  ،«العربية المختّصة

  يتمّثل يف توّقع النتائج التالية، الممارسة الفعلّية

ى المدى القريب والمتوّسط أن يكون لهذا المشروع يمكن عل -

وذلك ببعث ، تأثير مباشر يف مستوى تصميم برامج التعليم الجامعي

مقّررات تتعّلق بلغة االختصاص يف مختلف الشعب والتخّصصات 

تضبط أهدافها انطالقا من طبيعة تلك التخّصصات ومن رصد ، الدراسية

ويتّم االستعداد ، ين الذي يتلّقونهحاجات الدارسين فيها ونوعّية التكو

لهذا التوّجه بإعداد مدّرسين تكون لهم الكفاءة لتدريس لغة االختصاص 

ومن الضروري أن يشرف . بعد تلّقي دورات تدريبّية موّجهة للغرض

على إعداد المشروع ومتابعة تنفيذه لجنة من الخرباء ترسم األهداف 

 .وتحّدد المراحل وتضبط آليات التنفيذ

فمن المتوّقع أن يكون النتشار لغة ، أّما على المدى البعيد -

االختصاص انعكاس إيجابي يف استخدام اللغة العربّية وانتشارها 

وذلك باعتمادها يف ، وتحّولها بشكل تدريجي إلى لغة حياة وتواصل

المعامالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية بشكل يومي ومّطرد ال 

، بل على أساس أّنها تمّثل لغة حّية وفاعلة يف الواقع ،بوصفها لغة رسمّية

باالعتماد على تراكمات  وال يمكن لمثل هذا التحّول أن يحدث إاّل 
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تعلمّية تقّوي الملكة اللغوّية للمتكلمين وتجعلهم قادرين على التواصل 

 .باللغة العربية يف المجاالت المهنية المختلفة بطريقة ناجعة وفّعالة

لغة العربّية أن تتحّول إلى لغة اختصاص وكان لها يف إذا أتيح ل -

والتواصلية فمن المتوّقع على مدى  األدائيةالواقع دور يدّل على كفاءهتا 

أبعد أن يساعد ذلك ال على حسن تمّثل المعارف الحديثة وهضمها 

، فحسب بل على توفير األرضّية الالزمة للمساهمة يف إنتاجها ونشرها

 هذا الدور الحضاري الذي كان للعربّية يف سالف وما من شّك يف أنّ 

عصورها يمكن أن يستعاد إذا ما توّفرت اإلرادة والحرص على مواكبة 

العصر واالنخراط فيه بقّوة خاّصة إذا اقرتن ذلك بالعمل وأصبح 

 .ممارسة ولم يبق مجّرد رغبة أو شعارات براقة

إلى الحلم منها إلى قد تبدو هذه اآلفاق الّرحبة بعيدة المنال وأقرب 

التطّلع  منوال شيء يمنع ، ولكن ال شيء يجعلها مستحيلة، الحقيقة

فمن ينظر بعمق وتدبّر إلى ما تلقاه بعض اللغات اليوم من رواج ، إليها

وانتشار واسع مع أّنها ال تملك ما تملكه اللغة العربية من رصيد ضخم 

مكن أن يفتح أبواب وتاريخ ممتّد يدرك أّن اقرتان اإلرادة بالعمل ي

 .المستحيل ويوّسع آفاق األمل
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تحليل حاجات متخّصص اللغة ، بن جعفر )محمد نجيب(ا -

العربية واالتصاالت بجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية يف تعلم اللغة 

  منشور إلكرتونيا بالموقع، العربية ألغراض سياحية

www. researchgate. net/... /255983305 

تعليم اللغة العربية ألغراض دينية عرب ، ابن جعفر )محمد نجيب( -

  منشور إلكرتونيا بالموقع، مواقع اإلنرتنيت

http: //www. researchgate. 
net/publication/255983425 

المعجم العلمي العربي المختّص حّتى ، (إبراهيمابن مراد ) -

، دار الغرب اإلسالمي  بيروت، منتصف القرن الحادي عشر الهجري

 .1ط/

الجامع لمفردات األدوية ، أبو محمد )عبد ا  ابن البيطار( -
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ية واإلبداع الفكري يف ظّل ندوة العملية التعليم، التخطيط إلى التنفيذ
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 .2007، اإلسالمية العالمية بماليزيا
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 .1991، الجيل

ــة، العبيــدي )جمــال( - ، دليلــك إلــى التحريــر اإلداري باللغــة العربّي

 .2005 /1ط، دار إسهامات يف أدبيات المؤسسة  ونست

المجّلة ، تعليم اللغة العربّية ألغراض محّددة، عشتاري )أحمد( -
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 .1985، ة للدراسات والنشرالعربي
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  «ةلبالغار راأس»الرُّؤيُة الّداللّية يف كتاِب 

 يانوالب نيعالعبدالقاهر اجلرجاني، وقوانني امل

 -لغوية مقاربة– 

 
 أ.د. عبدالرمحن بودرع

 المغرب. -جامعة عبد المالك السعدي 

 )نائب رئيس المجمع(

م اِت الننَِِّّّ ُيثيُر الَعْرُض إشكاالٍت َمنَْهِجيًَّة يف الَكشِف َعْن َبْعِض ُمَقوِّ

 
ِّ
أو ، َوَوْجننُ  َطيننويِر اِكْشننكاالِت ُمةاَوَلننُة إ اَرطِهننا بَِْدننةَ ٍة َ ديَثننةٍ . األََدبِنن 

َوَجْعُ هننا َطنْننَدِرُ  ، َ ديَثننةٍ  ِجيَّننِة الَقديَمننِة يف َأْبننَواٍب َطصنننيُف الَعناِرننِر الَمنْهَ 

نِة الَعَربِيَّنةِ َوَيدُخُل يف هذا ُمَةاَوَلُة َطْيِويِر الَمفاِهيِم النَّ . َطةَتها وَجْع ِهنا ، ْقِديَّ

ْ َيرَقى التَّْة يُل ، قاِدَرًة َع ى َطْة ِيِل النَِِّّّ رائَِدًة في ِ 
 إَِلى  وَذلَِك لَِك 

ُّ
الَعَربِ 

 .نَّموَذِ  الَمنْشوِد يف التَّة يلِ ُمْسَتَوى ال

وَينَْةِصننُر هننَذا الَعننْرُض يف مةاوَلننِة ادننتيراِ  َطصننويِر عبنند القنناهر 

نعِريِّ وَيريقننِة َطر يبِنن  يف  ِتناِب الجرجنا  ،«أْدننراِر الَبََةننةِ » ينِّ ل معنننى الشِّ

ننةٍ  ََداٍة ُلَغِويَّ َر بِنن ر عننن الرُّ َيننِة ، وُيقنناِرُب هننذا التََّصننوُّ َِ َطَصننوُّ لُِمةاَوَلننِة َرننْو

اَل  ويني نُق منن . لِّيِة الت  ينَْي ُِق منْهنا واألدناِ  النََّرنِريِّ النذي َوَهنَع ُ الدَّ

ُقنن « أدننرار البَةننةِ »  ِتنناِب  ح ُمَةقِّ دالئننل » إلننى جانننِب رنننِْوح، الننذي عنندَّ

سننا قواِعننَد النَّرننِر يف ع ننِم بََةننِة األلِسنننَِة ، أْرنن ْيِن ج ي ننْينِ  ،«اكعجننا  أدَّ
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ة ِّ الُمبيِن خارَّ
ًة وبََةِة ال ِّساِن الَعَربِ  عامَّ

بعَد أن أَلنمَّ بالَعَربِّينِة منرُض ، (1)

ِر قنوانيِن النَّةنٍو ومندلوِا األلفناِل الُمفنَرَدِة والجمنِل الوقوِف ِعنند ونواهِ 

َبننة ، ومنندلوالِت الّترا يننِب ، واالنصننراف عننن معنناين األدنناليب، الُمَر َّ

 (2)ومنا   القوِا يف ُهروِب التَّجوُّ  والكِناية

ِر َعبنِد القناهِر لِبنْ  ُُ َعنَهنا يف إِيناِر َطَصنوُّ َينِة إنَّ َأبَرَ  َقِضيٍَّة ُيْمكُِن الةندي

َ أنَّ َلننُ  ُر َيننًة َداللِيَّننًة واِهننةًة يف َوْرننِفِ  
ننعِريِّ أو الّصننوَرِة ِهنن  الَمْعنَننى الشِّ

ْعرِ  اَل . لَِعَم ِيَِّة َنْرِم الشِّ ْ َينِة الدَّ ِر إِلنى وَلنْيَس الُمنراُد بالرُّ لِينِة اختنلاَا التََّصنوُّ

َوُرنِّفْت َمذاِهُب النَّْقنِد ، الت  ياَا الَجَدُا َ وَلها« ال َّْفِظ والمعنَى» َقِضيَّةِ 

 الَقديِم وْفَقَها
ِّ
نعِر ، الَعَربِ  ِر ِرنناَعِة الشِّ نٍة لَِتَصنوُّ َََلٍة ُلَغِويَّ َد َمْسن ْت ُمَجرَّ وُعدَّ

اللِيَّنِة طِ نَك النَّرنَرُة . لِِك الَقْوِا األُْخَرىاومَس  ْ َينِة الدَّ وَلكِنَّ الَمْقُصنوَد بِالرُّ

 الَب يننِ  إِلننى قِننَيِم الَمعنننى بَِمراطِبِننِ  وَمرنناِهِرِح التنن  َطرِجننُع ملايننا الَكننَ ِ 

ننياَةِة ال َّفرِيَّننِة َويريَقننَة النننَّْرِم ، الُميَت َِفننةِ  ََ الصِّ ُد َنننو هننِذح الِقننَيم التنن  ُطَةنندِّ

ََ . والتَّر يننِب الُمناِدننَبةَ  أْدننراِر » َةننَة عبننِد القنناِهر يفَوُيمكِننُن أن َننَْعننَت َب

                                                           

-1/1412، ميبعننة المنندين، القنناهرة،  . 3األدننتاذ مةمننود مةّمنند شننا ر،      (1)

بُن  منلَة الع نوي يف مقّدمنة  ِتابِن   ا ِتناب اليِّنرا  ا، وُينَرر أيًضا ما قال  يةيى 1991

  بنن ليةينىالُمَتَضّمن ألدراِر الَبََةِة وُع وِ   قائِق اكعجناِ   
ّ
 منلَة الَعَ نوّي اليَمنن 

-1402(، مراجعننة جماعننٍة مننن الع مننناك. دار الُكتننب الع مّيننة، بينننروت 749)ت. 

  «.دالئل اكعجا »و «أدرار البَةة»[ عْن  ِتاَب  1982

 «.أدرار البَةة»انرر طفصيَل ذلك يف  َ  الّشيخ رشيد رها، يف مقّدمة نشرح لكتاب   (2)
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نعريِّ بَِنَّها طق« البََةةِ  وذلِنك ألنَّن  ، عيٌد لِْ َمْعنَى أو َوْهُع نةٍو ل َمْعنى الشِّ

ََيراِف الَمعنَننى وطقييننِد أوابننِدح ِِ اكْمسنناِ  بِنن ننُ  ع ننى ُيننُر . ُيننديُر  ََمننُ  ُ  َّ

نموِا واالدنتِْقياِب ألنَّهنا َطْسنري يف  اللَِيُة بميَلِة الشُّ َوطتَميَُّل هِذح الرُّ يُة الدَّ

ْ َيِة وطفاريَ ها لِّ َأدواِت التَّة ُِ أجَلاَك الرُّ َوأ َبُر َدليٍل ع نى .  ِيِل وَطسَتغِر

ِرِح الَمذ وِر َقْوُل ُ    َطَصوُّ

« ََ ِ  الننذي اْبَتَدأُطننُ  واألدنناِ  الننذي َوَهننعُتُ  أْن َةَرهنن  يف َهننذا الَكنن

ننَل إِلننى َبَينناِن َأْمننِر الَمَعنناين َ ْيننَف َطيَت ِننف َطْجَتِمننُع ومِننن َأْيننَن ، َطتَِّفننُق و َأَطَورَّ

ننل َأجناَدننها وَأنواَعهننا ُِ وُأَفصِّ ننها وُمشنناَعها، َوَطفَتننِر وُأَبننيُِّن ، وأَطَتبَّننع خارَّ

نِها يف نَِصابِ ِ  َوُقْرِب َرِ ِمهنا مِننُ  ، َأْ واَلها يف َ َرِ  َمنِْصبِها مِن الَعْقِل َوَطَمكُّ

الَمَعناين[ ال ُينناُا  َوَهَذا َةَرٌض اأي بياُن أْمنرِ  ...أو ُبعِدها  يَن طنْسُب َعنْ ُ 

ُ  َوأرنوٍا  وَي َِبٌة ال ُطدَرُ  َ منا َينَبِغن  إاِلَّ ، َع ى َوْجِه ِ  ماٍت ُطَقندَّ َبعنَد ُمَقندِّ

هنا أْن ُطجَمنعَ   َ ناألَدواِت فينِ  َ قُّ
َ
ُد َوأْشياَك ِه  ُا َذلِنَك »  َوَقْوُلن ُ  «.ُطَمهَّ َوَأوَّ

ََْن َيسَتوفَِيُ  النَّرَ ، حُ وأْواَل  احُ وَأَ قُّ  بِ الَقْوُا ع ى التَّْشنبيِ  والتَّمثينِل ، ُر َوَيَتَقصَّ

ََ ، واالدتَِعاَرةِ   َنُقنل َلمْ  إن -ِ  َفإِنَّ َهِذِح ُأُروٌا  بيَرٌة  َنَّ ُجلَّ َمةاِدِن الَك

َعةٌ  - ُ  َّها  يف المعناين َعَ ْيهنا َطدور َأْقياٌب  وَ َنَّها، إَِلْيَها وراِجَعةٌ  َعنَها ُمَتَفرِّ

 (1)« ...هافاطِ ُمَتَصرَّ 

                                                           

األدنا  النذي ». وأشنار الّشنيخ رشنيد رهنا إلنى أن عبنارة  27-26ة  أدرار البَةن  (1)

، 19(    1نِّّ من عبد القاهر ع ى أن  هو الواهنع لهنذا الفنّن  اهنام  ) «وهعت 

 من يبعة المنار[. 
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ُع فيننِ  عبننُد القنناِهِر َعننن ُأُرننوِا النََّرننِر يف بِنَيننِة  هننذا نننِّم جننامٌِع َيَتَةنندَّ

عِريِّ  ى أُ ، الَمْعنَى الشِّ َبيناُن أمنِر » رنوَا النََّرنِر هنِذِح باْدنٍم جنامٍِع ُهنوَ وَدنمَّ

   َنْفُسن ُ وُهَو ُمْصَيَ ٌح لِِصناَعٍة َأْو َفنٍّ أْو ِعْ نٍم َوَهنَعُ  ُهنوَ  ،«الَمَعاين
َ
وُدنمِّ 

ََ  ِتاَب األْدَراِر لَِتمةنيِِّ ُر َينٍة ، فيما َبعُد بالَبيانِ  وُيمكُِن َأن َنقوا إنَُّ  َأنش

 بِنَينٌة دَ  اُدهَ اَمفَ ، ِهَةةٍ اوَ 
ِّ
 اٌة ُمَتماِدنَكٌة يف ُرنوَرطِهَ اَللِيَّنَأنَّ قواَ  الَعَمِل األََدبِ 

َياَةِة ال َمٌة يف َيِريَقِة الصِّ ُجِل َع نى َبَيناِن . ُمَعبَِّرِة َعنَهاُمَتَةكِّ ِر الرَّ وَمداُر َطَصوُّ

وَعَ ى َمنَْهِجِ  يف ُمَعاَينَِة َطة ِيِل ، َأْمِر الَمَعاين فِ   اَلَت  التَّة ِيِل َوالتَّْر ِيِب 

َمةةةِ  وَدنننّمى َيِريَقَتنننُ  فِننن  الُمَعاَينَنننِة ، الَمعنننانِ  وَهنننَوابِِك َطر يبَِهنننا بِالُمَقدِّ

 . والََدواِت ُصولِ َوالُ 

اَل  ْعِريِّ ، ةِ لِيَّ مراِهُر الرُّ َيِة الدَّ  َأو َمَراِهُر النََّرِر يف الَمْعنَى الشِّ

ُا  -1 اَل   الَمْرَهُر األَوَّ   لِيَّةِ َمْفُهوُ  الَيَصائِِّ الدَّ

اَل  َُ الَعناِرنر الدَّ الَمْقُصوُد بِالَيَصائِِِّ الدَّ مناِت اَللِيَّنلِيَِّة َمْجُمو ِة َوُمَقوِّ

مناٍت َأو َخَصنائَِِّ ، ْعنَى الما َِ ِة فِن  ال َّْفنظِ المَ  َوُيْمكِنُن َطْقسنيُمها إَِلنى ُمَقوِّ

َة يف التَّر ِيب ُد َوويَفَة ال َّفِظ النَّةِويَّ ٍة ُطَةدِّ والِمثاُا َعَ نى َذلنَك َقنوُا ، َنْةِويَّ

ُ  َأْشَياُك ُيْعتَ »  َبْعِض النَُّةاِة يف َخصائِِِّ االْدمِ  ، (1)« ...َبُر بَِهنااالدُم َطُيصُّ

َِّ ُمْعَجِميَّةٍ وُمَقوِّ 
اللَِيةَ  ماٍت أو َخَصائِ ُد َوويَفَة ال َّفِظ الدَّ وقد َ اَوَا ، ُطَةدِّ

َك بِمنا اُعَ مَ 
ْ
ن  َغنِة َوَأرنَةاُب الَمَعناِجِم َأْن َيْةُصنروها يف َطْعنِريِفِهم الشَّ ُك ال ُّ

                                                           

 . 1/37األروا يف النّةو البن السرا     (1)
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نُُ  مِْن َعناِرَر ُمْعَجِميَّةٍ  ََ َوُمَقوِّ ، َيَتَضمَّ ُد َوويَفَة َماٍت َأو َخَصائَِِّ َب ِةَيٍة ُطَةدِّ

نننْعِرَيةَ  ْفنننِظ الشِّ َِّ الُمْعَجِميَّنننَة  إاِلَّ ، ال َّ
َأنَّ الَيَصنننائَِِّ النَّْةِوَينننَة والَيَصنننائِ

ْفننِظ ُطوَجننُد فِيننِ  بِالَوْهننِع واألََرنناَلِة َوبَِهننا  َعناِرننُر َوُمَقّوَمنناٌت َ ابَِتننٌة فِنن  ال َّ

دُ  ََ َأمَّ . َيَتَةدَّ َ َعنَ ا الَيَصائُِِّ الَب
ِرُر َطنَتِقُل إَلى الَك َِمِة َبْعنَد َأن َلنْم اِةَيُة َفِه 

ِ  والتَّْشنبِيِ  ، َطُكْن فِيها َطنَتِقُل إَِلْيَهنا بَِضنْرٍب مِنن النَّقنِل واالْدنتَِعاَرِة والتََّجنوُّ

َ َفرِعيَّنٌة َةْينُر  َ ، َوَدائِِر طِْقنِياِت َطْةِويِل الَمْعنَى
مِنن  ُطندَرُ  إاِلَّ  َواَل ، ابَِتنةٍ َوِه 

 ََ منناِت األَْرنن ِيَِّة الثَّابَِتننةِ ِخنن ِن مِننن إدَراِ  َ َرَ ننِة ، ِا الُمَقوِّ وَذلِننَك ل ننتََّمكُّ

  َوفِ  َذلَِك َيُقوُا َعْبُد الَقاِهر الُجْرَجانِ ، االنتَقاِا التِ  َ َصَ ْت فِ  ال َّْفظِ 

َطْيُ نو مِنْن َأْن  َهنا االْدنتَِعاَرُة الُمِفينَدُة َفإِنََّهنا اَل ْعَ م َأنَّ ُ لَّ َلْفَرٍة َدَخَ تْ ا»

ًَ  اَطُكوَن اْدمً  [ َطنُْقُ نُ  )االْدنتَِعاَرُة( َعنْن  ...َفإِنَّنُ  ا افإَِذا َ اَننت اْدنمً ، َأو فِْع

ٍك آَخَر َ ابٍِت َمْعُ وٍ  َفُتْجِريِ  َعَ ْيِ  ا
ْ
 إَِلى َش 

ِّ
اُح األَْر ِ  َدبيِل  [ َعَ ى ...ُمَسمَّ

  َومَِثاُلُ  َقْوُا َلبيدٍ ، االْدتَِعاَرِة َوالُمَباَلَغِة فِ  التَّْشبِي ِ 

ُ   ريةة   َوَغةةداَ   ةةة    َقةةدك َشَفةة ك
 وقِ

  

َبَح ك إِذك   (1)ِزماُمَهةا الّفةَمالِ  بَِيةدِ َأصك

ماِا َيدً    ِ  ُيْمكِنُن وَمْع وٌ  َأنَُّ  َلْيَس ُهناَ  ُمَشاٌر إَِلْين، اوَذلَِك أنَُّ  َجَعَل ل شَّ

ََ  ...َأْن َطْجِرَي الَيُد َعَ ْي ِ  ٍك َ َمنا  أّما الِفْعُل َف
ْ
ُر فِيِ  َأْن يَتنَاَوَا َذاَت َش  ُيَتَصوَّ

ُر فِنن  االْدننمِ  نَّننُ  ُمْسننَتَعاٌر ُ ْكننٌم َيرِجننُع إِلننى  ...ُيَتَصننوَّ ََ َوَوْرننُف االْدننِم بِ

َوَيُكنوُن  ...َرًة مِنْن ِجَهنِة َفاِع ِن ِ َوَيُكنوُن ادنتَِعا ...َمْصَدِرِح الذي اشنُتقَّ مِنْن ُ 

                                                           
يٍح َقْد َوزْعُت... كذا يف الُعمَدة البن ويف روايَة مجَهَرة أشعار الَعَرب أليب زيد الُقرشي: وَغداَة ر (  1)

 .َرشيق القريواين
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 .(1)« ...ُأْخَرى اْدتَِعاَرًة مِْن ِجَهِة َمْفُعولِ ِ 

ُلُهَمنا  َهُر مِْن َهنَذا الننَِّّّ َأْمنَرانِ َيرْ  نوَرِة ُخُصوًرن  َأوَّ ، اأنَّ َطة ِينَل الصُّ

نننْعِريِّ ُعُموًمننن َمَ ِة إَِلنننى َيْقَتِضننن  َطْة ِينننَل األَْلَفننناِل الُمْسنننَتعْ ، اَوالننننَِّّّ الشِّ

َماطِهنا الُمْعَجِميَّنةِ  َِّ الُمْعَجِميَّنَة لُِكنلِّ َ  َِمنٍة ؛ َعناِرِرها وُمَقوِّ
ألَنَّ الَيَصنائِ

ََْط ُِف وَخَصننائَِِّ الَك َِمننِة الُمَجنناِوَرةِ  َوَيْةُصننُل مِننْن َهننَذا ، فِنن  التَّْر ِيننِب َطنن

 ََ َهاٌة ُطْسنَُد إَلى الُجمَ ِة  ُ اَللِيَّ ِف بِنَْية دَ االْئتِ ِّ . 

ا األَْمُر الثَّانِ  َفمَفاُدُح َأنَّ الِفْعَل اَل  َمناِت  َأمَّ ُن فِ  َذاطِِ  َهنِذِح الُمَقوِّ ، َيَتَضمَّ

َمناِت الَك َِمنِة  َِ ُمَقوِّ ماِت ُ لِّ َ  َِمنٍة بَِمْجمنو ََ ُمَقوِّ َوَلكِنَُّ  َرابٌِك َيربُِك َمْجُمو

َمنناِت ، ةِ اَللِيَّننالدَّ لَِتْةِصننيِل البِنَْيننِة ، الُمَجنناِوَرِة َلَهننا َفننإَِذا َ بننَت َطْع يننُق الُمَقوِّ

فنإِنَّ َوْرنَف الِفْعنِل بِاالْدنتَِعاَرِة َأْمنٌر َةْينُر ، ِة باألَْدَماِك دوَن األَفَعااِ اَللِيَّ الدَّ 

َويكنون ، َوَلكِن إَِلنى الَمْصنَدِر النِذي اشنُتقَّ مِنن ُ ، َراِجٍع إِلَى الِفْعِل فِ  َذاطِ ِ 

َوَمْعُ نننوٌ  َأنَّ الَمْصنننَدَر َوالَفاِعنننَل . ن ِجَهنننِة َفاِع ِننن  َأو َمْفُعولِننن ِ ادنننتَِعارًة مِننن

 َأْدَماكٌ 
َ
اِعرِ ، َوالَمْفُعوَا إِنََّما ِه    َوَذلَِك َنْةَو َقْوِا الشَّ

 ُجِمنننننننَع الَةنننننننقُّ َلننننننننا يف إمنننننننا ٍ 

  

نننننماَ ا  َقَتنننننَل الُبْينننننَل وأْ ينننننا السَّ

   ََ يَ إِنَّ « َأْ َيا»و« َقَتَل » نِ فالِفْع ََْن ُعندِّ إَِلنى الُبْينِل  اَما َرناَرا ُمْسنَتَعاَرْيِن بِن

َماِح   .َوالسَّ

                                                           

 .45، 44ار البَةة  أدر  (1)
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ْعِري  الَمْرَهُر الثَّانِ  -2   بِنَْية الَمْعنَى الشِّ

نْعرِ   األَْرُل فِن  َطولينِد الشِّ
َ
نَياَةِة َطابَِعنٌة لِبِنَْينِة ، بِنَية الَمْعنَى ِه  َوبِنَينُة الصِّ

فِن  َعندِّ الَمْعنَنى األََدبِن   اُر َهنَذا الُةْكنُم َواِهنةً َوَيْرهَ ، الَمْعنَى موافَقة َلَها

َعَراُك َوَيْبُذُلوَن الُجْهَد كْخَراِج ِ  اَموُهوعً  اَ ابِتً  اِجْسمً  َفالتَّْشبِيُ  ؛ َيْكَتِشُفُ  الشُّ

بكِ  رنعة ُهوَ  الِذي - ، التَّنَليِف  ُميَ نِق  فِ  يَتَصور اَل  - الُمَتَباِعَدْينِ  بينَ  الرَّ

ْبُك َبْينَُهمنا اَهبً مذ هنا َ  وَلكِن َوالنِذي َينُداُّ َعَ نى أنَّ ُهنَناَ  . ُيصاُب فِينِ  النرَّ

نَعَراُك فِن  اْدنتِنَْياقِِهم ا ابِتً  اَمْعنى َعميقً  ُُ َعنُْ  الشُّ ْشنَياَك األَ  فِ  األَْرِل َيْبَة

ْبِك بينََهنا وْفًقن، الُمَتَباِعَدةَ  َق ، لَمْعنَنىلِنَذلَِك ا اَوُمَةاَوَرُطُهم َلَها ل رَّ َأنَّ الُمنَدقِّ

ادنَتْةَققَت »  َيُقنوُا عبنُد القناهر؛ فِ  الَمَعنانِ  ُيَشنبَُّ  بِالغنائِِِّ َع نى النّدرّ 

َطَرى َأنَّ التَّْشبِيَ   َأاَل »  ويُقوُا ، (1)«األُْجَرة َع ى الَغْوِ  ال أّن الّدرَّ َ ان بك

ريَح إَِذا َوَقَع َبْيَن َشيَةْيِن ُمَتَباِعَديْ  َلنْم ، ُ مَّ َلُينَف َوَ ُسننَ ، ِن فِ  الِجنسِ الصَّ

ٍِ َ ان َ ابِتً  َيُكْن َذلَِك ال ُّْيُف َوَذلَِك الُةْسُن إاِلَّ  َفا َبْيَن الُمَشبَِّ  َوالُمَشبَِّ   االطِّ

ََنُِّق فِ  َبْعَد التَّ  َينَْج ِ  إاِلَّ  اَل  اَأنَُّ  َ اَن َخِفي   إاِلَّ ، بِِ  مَِن الِجَهِة التِ  بَِها َشبَّْهَت 

ِرها  .(2)«اْدتِْةَضاِر الّصَوِر َوَطَذ ُّ

نَورُ  فِن  َشنْكِل  االَعْق ِيَّنُة َطْقَتِضن  َأْن َيُكنوَن الَعناَلُم ُمنَرًَّمن األَْقيَِسُة َوالصُّ

نوَرِة َفَمْعنَنى َذلِنَك ، ُمَتَشابَِهاٍت َوُمَضاَرَعاٍت  اِعُر ِ يَن َيِصنُل إَِلنى الصُّ َوالشَّ

ًَ ، َيَد َعَ ى ُمَشاَبَهٍة َبْيَن َيَرَفْينِ َأنَُّ  َوَهَع ال َوَمْعنَنى َذلِنَك َأنَّنُ  بَِهنذا ، َ ابَِتٍة قنب
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 ََ ِر الَب َْرٍل فِ  التََّصنوُّ
ِ
 الَعَمِل َيْسَتِجيُب أل

ِّ
ََ أَ ُهنَو ، ِةن  َةنَة َيريَقنٌة مِنن نَّ الَب

ِر َواِكْدَراِ  َوَيريَقٌة   النّرِر والتَّْفكِيِر والتََّصوُّ
ِِ ِِ َطنْرنيِم الَعناَلمِ ُيُر ، مِن ُيُر

 ِجْسٌم َ ابٌِت 
ُّ
ناِعُر َيِريَقنٌة مِنْن ، َفالَمْعنَى األََدبِ  َْطِ  بَِهنا الشَّ وَرُة التِ  َين َوالصُّ

َِ َذلَِك الَمْعنَى ِِ اْقتَِيا ِِ َطْقيِينِع الَواقِنِع ، ُيُر َغَة َيريَقٌة مِْن ُينُر مِْثَ َما َأنَّ ال ُّ

َوُيْمكِننُن َأْن َنْفَهننَم ُ ُبننوَت الَمْعنَننى بِننالنََّرِر إَلننى الَمْعنَننى .  ِ َوَطنْريِمننِ  َوإِْدَرا ِنن

 
ِّ
َغننِويِّ األَْرنن ِ   ، ال ُّ

ِّ
ُد َأنَّننُ  َ َصننَل اْنتَِقنناٌا مِننَن الَمْعنَننى األَْرنن ِ  ، َفبِننِ  َيَتَةنندَّ

ٌا مننن  وَمجننا ٌ   َأْو َمْعنَننى الَمْعنَننى َأو المَ ، َوَطَةننوُّ
ِّ
ْعنَننى إلننى الَمْعنَننى الَفْرِعنن 

وال َيسنتقيُم ، وَيكوُن َطْةِديُد االْنتَِقاِا بِالِقَياِ  َعَ نى َأْرنِل الَمْعنَنى. الثَّانِ 

وِر إاِلَّ  نوَرةُ  النََّرُر إَِلى الصُّ ، إَِذا ُروِجَع األَْرُل الِذي َعنُْ  اْنَةَرَفْت َهنِذِح الصُّ

ائِننندِ  اَةاًقنننَطْعنننُدو َأْن َطُكنننوَن إِلْ  َوَلكِننننَّ ُمَراَجَعنننَة األَْرنننِل اَل  ِِّ بِاللَّ
، ل نَّننناقِ

 .لِ َمْجُهوِا َعَ ى الَمْعُ و ِ  اَوقَِياًد ، َوالَغامِِض بِاألَْوَهِح 

ْعِريِّ  -3   َمَراطُِب َطْة ِيِل الَمْعنَى الشِّ

نِة التنن  ُيْبنَنى َعَ ْيَهننا   الُمْسنَتَوى ال َُّغنِويُّ  -أ َغِويَّ َوُهننَو َأَهنمُّ الَمَراطِننِب ال ُّ

نن ننوَرةُ الَمْعنَننى الشِّ ََ ، ْعِريُّ َأِو الصُّ ننُة َأِو الَمَعننانِ  وُيننراُد بنن  الَع َقنناُت النَّْةِويَّ

ننةُ  والَمعنناين النةوّيننُة ِعَبنناَرٌة َعننْن َوَوننائَِف ُطْسنننَُد إَِلننى األَْلَفنناِل فِنن  ، النَّْةِويَّ

نننةً ، الُجْمَ نننةِ  نننُق َبْعَضنننَها بِنننَبْعٍض َوُطَصنننيُِّرَها َدالَّ   لَقاِهرِ َيُقنننوُا َعْبنننُدا؛ َفُتَع ِّ

ن اُطِفيُد َ تَّى ُطَؤلَِّف َهْربً  َواألَْلَفاُل اَل » َو َطَتَبنيَُّن . (1)« ...مِنَن التَّنَلِيِف  اَخار 
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نَوِر األََدبِيَّنِة َنْةنَو َشنْرِح َعبنِد  َيُة التَّْع ِيِق النَّْةنِويِّ فِن  َشنْرِح َبْعنِض الصُّ َأَهمِّ

  الَقاِهِر لَِبْيِت َبّشارٍ 

َِ ُرُ وِدننننَاَ نننَنَّ ُمَثننناَر ال  نَّْقنننِع َفنننْو

  

 وَأْدننننَياَفنَا َلْيننننٌل َطَهنننناوى َ وا ُِبنننن ُ 

   ََ نننوَرِة َيْ َتِقنن  التَّْفِسننيُر الَب ّ بِالتَّفسنننيِر النَّْةننِويِّ لَِبَينناِن َوْ ننَدِة الصُّ
ِةنن 

َهْيَةنُة َوَعَ ْينِ  َفنإِنَّ الَمْقُصنوَد بِالَبْينِت ال. َوَطَماُدكَِها َوَمجيةَِها َعَ ى َشْكِل بِنَْيةٍ 

نََّهنا ُمَياَلَينُة  ََ َ نِة َوَ  ُيوِف الُمَتَةرِّ ُة الَةاِرَ ُة مِْن ُمَياَلَيِة النَّْقِع ل سُّ الَيارَّ

ْيِل لِ َكَوا ِِب الُمَتَهاِوَيةِ    ال َّ

« ََ ََنَّ الَكن فِن  ُ ْكنِم « وأْدنياَفنا»  َ  إَِلنى َقْولِن ِ َولَِذلَِك َوَجَب اْلُةْكُم بِن

َ ِة لِ َمْصدَ  لَِةَّ َيَقَع فِن  التَّْشنبِيِ  َطْفِرينٌق ، ِر َوجاٍر َمْجَرى االْدِم الَواِ دِ الصِّ

َم َأنَُّ  َ َقْولِنَا يوَف َ َوا ِنُب » َوُيَتَوهَّ ََنَّ السُّ ََنَّ ُمَثاَر النَّْقِع َلْيٌل َوَ  َوَنْصنُب  ،«َ 

ْن َيُكننوَن فِنن  َطْقننِديِر ُيوِجننُب أَ  َيْمنَننُع مِننْن َطْقننِديِر االطَِّصنناِا َواَل  األَْدننَياِف اَل 

 .(1)« ...الَواَو فِيَها بَِمْعنَى َمعَ  ؛ ألَنَّ االْدتِْةنَاِف 

ْعِريُّ  ا َ اَن اْلَمْعنَى الشِّ وَرةُ  َأوِ -َيَتَبيَُّن َأنَُّ  َلمَّ  َبنْينَ  اْلَجْمنعَ  ِض َيْقنت -الصُّ

نِة واطَِّصنالَِهاَطَعيََّن َبَياُن َطَرابُ ، تَّْشبِيِ  ُدوَن التَّْفِريِق ال َيَرَف  . ِك الَمَعانِ  النَّْةِويَّ

 ََ ْعِريِّ َطْقِديَر اطَِّصاٍا َنْةِويٍّ فِن  أْجنَلاِك اْلَكن ِ  َوَيْفِرُض ُمْقَتَضى الَمْعنَى الشِّ

 .ال اْنِفَصاٍا َمَع َطْقِديِر اْدتِْةنَاٍف 

يبَِها َنِجُد البِنَْيَة النَّْةِويَّةَ 
وَرِة َوَطر ِ َطْسَتِجيُب لِبِنَْينِة الَمْعنَنى  َوفِ  بِنَاِك الصُّ
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ننْعِريِّ َوَطْتَبُعَهننا ننوَرِة َوَطْة ِي َِهننا َفنَِجننُد أّن البِنَيننَة ، الشِّ ننا فِنن  َطْفكِيننِك الصُّ َأمَّ

ننْعِريِّ  ننٌة َعَ ننى بِنَْيننِة اْلَمْعنَننى الشِّ ننَة َدالَّ  َطْفكِيننِك  نِ َشننَ فِنن -َفننالنَّْةُو . النَّْةِويَّ

َورِ  ََ ا إَِلى َمْدَخٌل  -الصُّ نَياَةُة ُمْعَتَسنفً ، َةةِ لَب نَدًة  اَوإَِذا َجاَكِت الصِّ فِيَهنا َوُمَعقَّ

ناٍ  ، َفإِنَّ النَّْةَو َلْن َيْهَتنِدَي إلنى إْرنَِ َها َوَهنَذا َأْمنٌر َطَميَّنَل بِنِ  ِشنْعُر َأبِن  َطمَّ

  َ َقْولِ ِ 

ننَماِك َوَلننْم َيُكنننْ   َ انِيننِ  فِنن  َ بِننِد السَّ

 

 (1)َمننا فِنن  الَغننارِ إِْذ هُ   ننانٍ  الْ نَننْينِ 

نوَرِة َوَطْة ِيُ َهنا   ِة التِ  َيتِمُّ َعَ ى َأَداِدنَها َفْهنُم الصُّ َغِويَّ َومَِن الَمَراطِِب ال ُّ

َغِة َوالُمْعَجمِ  ََ ، ُمْسَتَوى ال ُّ ََنَّ ُهنَناَ  َفِمْن ِخ  َنْةُكنُم بِن
ِّ
ِا الَمْعنَى الُمْعَجِم 

َدْت ُ مَّ  ًة َطَولَّ َفَمْعِرَفنُة ، اْنَةَرَفْت َعِن األَْرنِل ال َُّغنِويِّ الُمْعَتنادِ ُروَرًة ِشْعِريَّ

ِِ  ااألَْرِل ال َُّغنِويِّ إِذً  َشنْرٌ  فِن  َطْةِدينِد ُ ُصنوِا االْنِةنَراِف َوإْدَراِ  َخنْر

ُا َ ابِننٌت  ؛ ألَنَّ الُمْعَتننادِ  َِ َمْعنًننى َأوَّ م َ نناٍن َوالُمْيَتننَر
َِ َمْعنًننى َفْرِعنن  . الُمْيَتننِر

ْرُ  فِ  َقْوِا َعْبِد الَقاِهرِ َيْرهَ  اْعَ ْم َأنَّ االْدتَِعاَرَة فِ  الُجْمَ ِة َأْن »  ُر َهَذا الشَّ

نَواِهُد َعَ نى َأنَّنُ  ، َيُكوَن ل َّْفِظ َأْرٌل فِن  الَوْهنِع ال َُّغنِويِّ َمْعنُروٌف  َطنُداُّ الشَّ

ناِعرُ  ...اْختَِّّ بِِ  ِ يَن ُوِهَعا ناِعِر فِن  َةْينِر [ ُ مَّ َيْسنَتْعِمُ ُ  الشَّ  َأْو َةْينُر الشَّ

ًَ ، َذلَِك األَْرلِ   .(2)«َفَيُكوُن ُهنا  َ الَعاِريَّةِ ، ِ  ٍ َةْيَر اَل  َوَينُْق   إَِلْيِ  َنْق

 ََ ََْنَت ُط نوَرُة ُرنوَرًة َأْو َمْعننًى ِشنْعِري   ِ ُظ َأنَُّ  اَل َف إَِذا َ ناَن  إاِلَّ  اُطَعندُّ الصُّ
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َغننِويَّ الُمنَْيَ ننُق فِنن  النَّ  َأْو َمننا َعبَّننَر َعنْننُ  باألَْرننِل فِنن  ، َرننِر إَِلْيَهننا األَْرننَل ال ُّ

َغننِويِّ   ، الَوْهننِع ال ُّ
ِّ
ى األَْرنن ِ   ، وبِالُمَسننمَّ

ّ
، والَةِقيَقننةِ ، والَمْوِهننع األَْرنن ِ 

وَرِة األَْر ِيَّةِ  َِ فِ  َوْهِع الَواِهعِ ، والصُّ  .(1)والُوُقو

َغننوِ  -ب َغننِويِّ َأِو   ّي الُمْسننَتَوى َةْيننُر ال ُّ الَمْقُصننوُد بِالُمْسننَتَوى َةْيننِر ال ُّ

ننِة الُمننَتَك ُِّم َوالُمَياَيننُب َوُوننُروُف الِيَينناِب  َغِويَّ  ، الَمَراطِننِب َةْيننِر ال ُّ
َ
َوِهنن 

ننَيٍة ُطَسنناِعُد فِنن  َطْة ِيننِل النننَِِّّّ  َواْدننتِْيَراِ  ، اْعتَِبنناَراٌت َوَأْيننَراٌف َةْيننُر َنصِّ

ْعرِ    يِّ الَمْعنَى الشِّ

ََ ا»  الُمَتَك ِّمُ  - َع الَكن بَِةَسنِب َأْ َوالِنِ  مِنْن َقْصنِدِح  ... َ ْلُمَتَك ُِّم َمْن َوقَّ

اِجَعِة إَِلْيِ  َ ِقيَقًة َأْو َطْقِديرً  . (2)«اَوإَِراَدطِِ  َواْعتَِقاِدِح وَةْيِر َذلَِك مَِن األُُموِر الرَّ

ا مِننن ُأُدننسِ  ننْعِريِّ ألَنَّننُ  الننرُّ ُن إِنَّ الُمننَتَك َِّم َأَدنناٌ  َأوَّ  َبَينناِن اْلَمْعنَننى الشِّ

 ََ ُد لِْ َك ََ ،  ِ الُمَولِّ َقُتُ  بِالُمَياَينِب فِن  َ ونِنِ  َيتَّبِنُع َقَواِعنَد إِْخنَراِ  َوَطْرَهُر َع

ننامِعِ  ننْعِريِّ َوُمَراَعنناة السَّ ننْعِر َوُوُهننوِح اْلَمْعنَننى الشِّ َوبِاْختَِصنناٍر َطَتَج َّننى ، الشِّ

َيْجَتِهُد الُمَتَك ُِّم فِ  َطرطِيِب » ،َيُتُ  فِ  َطْولِيِدِح النََِّّّ َوَأَدائِِ  َووِيَفَة التَّْعبِيرِ َأَهمِّ 

اَل  َِ ُدوَن اِكَباَنةِ ال َّْفِظ َوَطْهِذيبِِ  َوِرَياَنتِِ  مِْن ُ لِّ َما أَخلَّ بِالدَّ  .(3)«َلِة َوَعا

نوَرِة َمْعِرَفنُة َمَقاِرنِدِح ِر االْ تَِكاِ  إَِلى الُمنَتَك ِّ من َمَراهِ  ِم فِن  َبَيناِن الصُّ

َفَقنْد َيْةُضنُر ، ِعْ نُم بَِمَقاِرنِد َرناِ ِب الننَِِّّّ ال َأي، َوَأْةَراِهِ  فِ  التَّْصِويرِ 
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نوَرِة َوَيِغينُب َينَرٌف  َغنِة إاِلَّ ، َيَرٌف مِنْن َأْينَراِف الصُّ  وال َدلينَل َعَ ْينِ  مِنَن ال ُّ

ُِ َعْن َهَذا   ...َعنَّنْت َلنَنا َوْبَينةُ   إَذا ُقْ َت »  الَيب ِك فِ  َنْفِس الُمَتَك ِّمِ بِالَبْة

ََ  ...َوَأْنَت َطْعنِ  اْمنَرَأةً  مِنَك َهنَذا ِكْ َبناِت َلنْم َيُكنْن ِذْ نُرَ  الَِْدنِم[ فِن  َ 

َبِ  الَمْقُصوِد اآلنَ  نَب ِ . الشَّ ُر َأْن ُيْقَصَد إِلى إِْ َباِت الشَّ َوَأْننَت  ...وَ ْيَف ُيَتَصوَّ

َبُ  مِْن َيِريِق  اَلْم َطْذُ ر اَقْبَ ُ [ َشْيةً  َبِ  إَِلْيِ  َوإِنََّما َيْثُبُت الشَّ َينَْصِرُف إِْ َباُت الشَّ

ُِ َعْن َخبِ ٍك فِ  َنْفِس الُمَتَك ِّمِ  َِ إَِلى الَةاِا َوالَبْة ُجو  .(1)«الرُّ

 ََ   ُبدَّ مِن اْقتَِراِن الَمْذُ وِر فِ  النَِِّّّ َف
ْ
بِالَواِرِد فِ  النَّْفِس َأِو الَةاِا لَِكن 

َد َقْصٌد ُمَعيٌَّن َوُهَو َأنَّ الُمَراَد َمْرَ َ ٌة َ انَِيٌة فِن  التَّْصنِويرِ   إِْدننَاُد ، َيَتَةدَّ
َ
َوهن 

ك، فِْعٍل لَِفاِعٍل ُمْسَتَعارٍ 
ْ
ٍك بَِش 

ْ
 إِْ َباُت َشَب  َش 

َ
، ال الَمْرَ َ ُة األولى التِ  ِه 

َبننٌة َواَل َوَمعْ  ننوَرَة ُمَر َّ بَِعْرِهننَها َعَ ننى َمَقاِرننِد  ُطفننكُّ إاِلَّ  نَننى َذلِننَك َأنَّ الصُّ

 .الُمَتَك ِّمِ 

 ََ َيَكاُد َيِف  بِالُمَراِد ألَنَّنُ  ُوِهنَع  َقِة َأنَّ َواِهَر النَِِّّّ اَل َيْرَهُر مِْن َهِذِح الَع

َوَيْةَتناُ  َأْمنُر ، فِن  اْلَوْهنِع ال َُّغنِويِّ  َعَ ى الَمْقُصودِ  اَواْقتَِضابً  اَهَكَذا اْنتَِها ً 

وَرةِ   ُمَراَجَعنُة َقْصنِد الُمنَتَك ِِّم ، الَفْهِم إَِلى َأداة َطنفُذ إَِلى الصُّ
َ
َوَأَداة النََّفاِذ ِه 

َفَقْد ُطَشبَُّ  ةرُة الفَرِ  بالصنبِح َفُيَقناُا ، َوَطوِديُيُ  فِ  إَِعاَدِة َطْر ِيِب اْلَمْعنَى

ََْرنل َوَلكِننَّ َقْصنَد الُمنَتَك ِِّم َأنَّ التَّْشنبِيَ   إِنَّ ُ  ٌَ بِ َوَقَع َعَ ى َأْر ِِ  ألَنَُّ  ُشّب  َفر

َوُهنَو   َوإِنََّمنا ُقصند َأمنٌر آَخنرٌ ، َ َما ُيَبيِّن الرَّاِهرُ ، َلْم َيَقْع َعَ ى ِجَهة الُمَباَلَغةِ 
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َُ ُمنِيننٍر فِنن  ُوْ ننٍم َوُ ُصننوُا بينناٍض فِنن  َدننَوا ُ ننمَّ الَبَينناُض َرننِغيٌر ، دٍ ُوُقننو

وادِ    َوُهَو َما َيْرَهُر فِ  َقْوِا ابن الُمْعَتلّ ، بِاكَهاَفِة إَِلى السَّ

 والّصنننبُح فِننن  ُينننّرِة َلْينننٍل مسنننفر

 

 هنننننننٍر َأْشنننننننَقرَ َنَّنننننننُ  ُةنننننننّرة مُ 

ِصنيَّة َوَقْد ُيَثاُر ُدنَؤاٌا َ نْوَا َيبِيَعنِة الُمنَتَك ِِّم َأَفنْرٌد ُهنَو ُمَتَجنلٍّ فِن  َشيْ   

نناِعرِ  نناُد َوَعَرُهننوَها َعَ ننى الَقنناِرِ  لِننَيْفَهَم ، الشَّ َأْ  َقَواِعنند َأَدبِيَّننٌة َرنناَةَها النُّقَّ

 ََ ََ الُمَتَك ُِّمنوَن َعَ نى ، لَِهناالنََِّّّ مِنْن ِخ  َوَأْعنَراٌف َطَواَين
م
َأْ  نَِرناٌ  اْجتَِمناِع 

 ؟االلتِلاِ  بَِها َوالتََّفاُهِم بَِواِدَيتَِها

ُخُصوِرنيَّاِت الِيَيناِب  ا الَجواَب َعَ ى َذلَِك َيْجَعُ نَا َنْسَتْةِضُر َدْومً إِنَّ 

 ُِ ْعريِّ الَقديِم َوَطَميُِّلح َعِن الَةِدي  فِن  ُعُمومِنِ  ، الشِّ
ُّ
َفَقْد َ اَن النَُِّّّ األََدبِن 

نَفُة اال اَخاِهعً  ، ْجتَِماِعَينةُ لُِشُروِ  التَّنَداُوِا ال َُّغنِويِّ التن  َع نى َرْأِدنَها الصِّ

اِعُر ُمَةاِوٌر ُيْي ُِع َقاِرَئُ  َأْو َدامَِعُ  َعَ ى َما َيْعنِرُف  َوُيَيالُِبنُ  بُِمَشناَرَ تِ  ، َوالشَّ

االْجتَِماِعية » ِعْبَرَة بِاالْعتَِراِض هنَا َعَ ى َقاِعَدةِ  َواَل ، فِ  الُمْعَتَقِد َوالَمْعِرَفةِ 

ََنَّ َبْعَض ال« فِ  التََّداُوا ُهنم إاِلَّ بِ نَعَراِك َلنْم َيُكنن ُيِهمُّ التَّْعبِينُر َعنْن َذَواطِِهنم  شُّ

ننا  ، َدننواك َعَ ننْيِهم َأَفِهُمننوا َأْ  َلننْم َيْفَهُمننوا َ َمننا فِنن  َ ثِيننٍر مِننْن َأْشننَعاِر َأبِنن  َطمَّ

َر لَِهننُؤاَل ، َوَبْعننِض َأْشننَعاِر الُمَتنَبِّنن  نن ِك َيائَِفننةً إِْذ ُيمكِننُن َأْن َنَتَصننوَّ مِننَن  ةً َخارَّ

ْعرِ  اِك الِذيَن ُيَياَيُبوَن بَِهَذا الشِّ  .الُقرَّ

أي َطتَِّصننُل ، يشننغل المياَيننب  يننَل اِكفَهننا  والتَّب ِينن ِ   الُمَياَيننُب  -

َوُهنَنا َنِجنُد ، َوويَفُة التََّ ّق  َلدى الُمَياَيِب بَِوويَفنِة التَّْعبينِر َلندى الُمنَتَك مِ 

ننُم َقاِعنن َغننِويِّ » َدةَ الُمَيايننَب َنفَسننُ  ُيَةكِّ االْجتِماِعَيننَة لَِفْهننِم « التَّننداُوِا ال ُّ
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  َومِنَْها، َوَيْرَهُر اطَصاُا الَوويَفَتْيِن فِ  َبْعِض الَقَواِعدِ . الَمْعنَى

 َنْقُل الُمياَيِب الننََِّّّ َقاِعَدٌة مِن َقَواِعِد * 
َ
عنِن الَعْقنِل » اِكدَراِ  َوِه 

ا ُيْع َ ، إَِلى اِكْ َسا ِ  بنعِ َوَعمَّ  ؛ ألَنَّ م بِالِفكِر إَِلى َما ُيْعَ نُم باالهنيرار واليَّ

ِِ الَةَوا ِّ الِعْ َم الُمْستَ  ْبِع َوَعَ نى  َفاَد مِن ُيُر َأو الَمْرُ وِ  فيَها مِْن ِجَهِة اليَّ

ننُروَرةِ  ِة ، َ نندِّ الضَّ َيفُضننل المسننتفاَد مننن جهننة النََّرننِر والفكننر فِنن  الُقننوَّ

ال الّرنننّن »و« َلنننيَس الَيَبنننُر َ الُمَعاَينَنننةِ »  ا َقنننالوا[  مننن ...َواالدنننتْةَكاِ  ا

ُأْنُس النُُّفوِ  َموُقنوٌف َعَ نى أن »  َويف َذلَِك َيقوُا َعبد الَقاِهر، (1)«َ الَيِقينِ 

 
ٍّ
 َوَطَطَِيها بَِصِريٍح َبعد َمْكن 

ٍّ
 إَِلى َج ِ 

ٍّ
 .(2)«ُطْيِرَجَها من َخِف 

َأي   َطَكنناُفؤ ُجهنند التَّولِينند وُجهنند اكدرا ِ  اْشننتَِرا ُ   القاِعنندة الثَّانَِيننةُ * 

ِة ذاطِهنا الّتن  ُبنَِينت بِهنا  نوَرِة بِنالقوَّ ُمَياَلَبُة الُمَياَيِب بَِن َيُكوَن َطْقِديُرُح ل صُّ

نامُِع لِ َمْعنَنى إَِلنى الفْكنِر فِن  »  َوريَغت وإِْن َطَوقَّفَت فِ   اَجتَِك َأيُّها السَّ

ناِعَر النذي َأّداح إَِلينَك اَطْةِصي ِ  َفَهل طُشنكُّ يف نل فِين   ... َأنَّ الشَّ [ َقند َطَةمَّ

ديَدةَ  َة الشَّ  .(3)« ...الَمَشقَّ

ننوَرةِ   القاعنندُة الثَّالَِثننة*  َأو اِكْدَراُ  ، اشننتِراُ  التَّْفِصننيِل فِنن  قِننَراَكِة الصُّ

 
ِّ
 َبْعننَد اِكدَراِ  اِكْجَمننالِ 

ُّ
    َهننذا الَمعنننىَيُقننوُا عبنند القنناهر فِنن  التَّْفِصنني ِ 
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ِا الَوْرَف َعَ ى الُجْمَ ِة ُ نمَّ َطنَرى التَّْفِصنيَل ِعنْنَد » َوَلكِنََّك َطَرى بِالنََّرر األَوَّ

َوَفائَِدُة إَِعاَدِة النََّرِر َوَطْفِصيِل الِقَراَكِة َأنََّها َطْكِشنُف َعنَاِرنَر . (1)«إَِعاَدِة النََّررِ 

َأو َطُكوُن ُهنَاَ  َعنَاِرُر َةْيُر ُمَراَدة َفَيْ نَلُ  ، ِة األُوَلىَوَدَقائَِق َلم ُطدَر  بِالِقَراكَ 

وَرِة اآلطَِيِة ما ُيفيُد َهنَذا الَمْعنَنى، َمْعِرَفُتَها لَِتنِْةَيتَِها ٌِ لنم   َفِف  الصُّ َلَهنا َ نَد

 ...انَدنَا َلَهنٍب لنم َيتَِّصنل بِندخ -َ َنََّها َنْرَجَسٌة بَِ َوَرِ  -َيتَِّصْل بُِجُفون 

ننُ  )الةنندِ نناِعَر فِنن  َنَرننِر اِكْجَمنناِا َفُيننْدِرُ  الِجْسننَم ُ  َّ ، فالقنناِرُ  َيْتَبننُع الشَّ

، النورِ، منا مِنَن الِجْسنم )الجفنون اال هب(  نمَّ َيْفصنل ُعنُْصنرً ، النرجسة

ر َذلَِك الجسم َمْعلواًل  اَوَأِخيرً . الدخان(  ...عن ُمَِ مِ  َيَتَصوَّ

ننننَف َلننننناَوَهننننِذِح الَقَواِعننننُد  نَِرننننا  الَقنننناِرِ  » َوَةْيُرَهننننا ُيمكِننننن َأن ُطؤلِّ

 
ِّ
 «.االْجتَِماِع 

ننَياِ الَقننَرائَِن   ُوننُروُف الِيَينناب - الُمننَراُد بُِرننُروِف الِيَينناِب َأِو السِّ

 ََ َِ األَْ ننننَداِع . َبسنننناِت الُمَصنننناِ َبةَ َوالُم  ِعَبنننناَرٌة َعننننن َمْجُمننننو
َ
َوِهنننن 

ََ َوالُمصاِ بات التِ  ُطَرافُِق إِ  ُر فِن  َفْهنِم الَمَعنانِ ْنَتاَ  النَِِّّّ َوُط ، بُِسُ  َوُطنَؤ ِّ

دٍّ   ُمَةدَّ
ٍِ َوَلْيَس ُمَراُد َعْبِد الَقاِهِر مِْن َهنَذا ، إِنَُّ  إِنَجاُ  الِفْعِل ال َُّغِويِّ فِ  ِدَيا

 َطْةِويَل الننِِّّّ إلنى َو ِيَقنٍة َأو َشنَهاَدٍة َعَ نى التَّنا
ِّ
ِِ الَياِرِج  َيا َبنِل ، ِريِخ السِّ

الُمَراُد َطْفكِيُك النَِّّّ فِ  َهنْوِك ُشنُرويِِ  الَياِرِجيَّنِة ِكْدَراِ  َيريَقنِة َطْر ِيبِن  

ةٍ  ُِ ال َُّغِويُّ الِذي ُيِفيُد َقنَرائَِن . َوبِنَْيِة َطْر ِيِب الَمْعنَى بُِصوَرٍة َخارَّ ا السَيا َأمَّ
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اِخ ِيَّنننَة َفُهنننَو َأْمنننٌر َواِردٌ  نننادِ الننننَِِّّّ الدَّ َوَقنننِد اْرنننَيَ ُةوا َعَ ْينننِ  ،  ِعنْنننَد النُّقَّ

نَؤااِ »و« َدلِينِل الَةنااِ » بُِمْصَيَ َةاٍت َ ثِيَرٍة مِْثنَل  « إِفَصناِح الَمَقناِا َبْعنَد السُّ

ََ »و وهَو َدلِيٌل ُينِْشُةُ  النَُِّّّ مِن . (1)«ِ  َوَما َيْتُ وح مَن األَوَراِف َفْةَوى الَك

اِعرِ ، ِة الَما َِ ِة فِ  ُ لِّ َ  َِمةٍ اَللِيَّ َطآُلِف الَيَصائِِِّ الدّ    َنْةَو َقْوِا الشَّ

ْرُب َواْةَتاَلنْت ُ ُ نوَمُهم  َطَرنََّح الشَّ

  

ُل فِنيِهْم ُ نمَّ َطْرَطِةنُل   (2)َشْمٌس َطَرجَّ

ْرِب َواْةتَِياِا الُةُ وِ  َواالْرطَِةاِا َأنَُّ  َأَرادَ     َقْينًَة اَل  َوُيْسَتَداُّ ُهنَا بِِذْ ِر الشَّ

ْمَس ع ى َوْج  الَةِقيَقنة َُ الَيَصنائِِِّ الدّ ، الشَّ نْرِب اَللِيَّنَفَمْجُمنو ِة فِن  الشَّ

ُف بِنَْينًة د ََْ َواِا النَّناِ  فِن  اَللِيَّنَواْةتَِياِا الُةُ وِ  َواالرطَِةاِا ُيَؤلِّ نُق بِن ًة طَتَع َّ

ُِّ الُمَراَد بِ ، الَةَرَ ةِ  ْعِريِّ َوَهِذِح البِنَْيُة ُطَيصِّ ْمِس فِ  الَبْيِت الشِّ  .ِذْ ِر الشَّ

ُّ الِذي ُيِفيُد َقَرائَِن النَِِّّّ الَياِرِجيَّةَ 
ُِ الَياِرِج  َيا ا السِّ َنْةَو ُونُروِف ، َأمَّ

َفإِنَّنُ  ُيعندُّ َأْ َبنَر َقِرينَنٍة مِنْن َقنَرائِِن َطْر ِينِب الننَِِّّّ ، الِيَياِب َوَ َمانِِ  َوَمَكانِن ِ 

 األََدبِِ  
ِّ
نا . إِنَُّ  َقِرينَُة اْرطَِباِ  األَْقَواِا بِاألَْ َوااِ ، َوَطْة ِي ِِ  فِ  النَّْقِد الَعَربِ  َأمَّ

 ََ ننَواِهِد َواالْدننتِداَل اْخننتِ ِا بَِهننا َفإِنَّننُ  َراِجننٌع إَِلننى ُف النَُّةنناِة فِنن  َطْوِجيننِ  الشَّ

 .اْدتِنَاِدِهْم إَِلى َواِهِر النَِِّّّ ُدوَن َمَقامِ ِ 

َ تَّى إِنَّ َذلِنَك َقنْد َأدَّى ، الُغُفوُا َعْن َهِذِح الَقِرينَِة ُيْسِقُك فِ  االْ تَِمااِ فَ 

نَّننُ  إَِذا اْ َتَمننَل َدننَقَك ُرننأُ بِننَبْعِض  ََ لِيِل بِ ولِيِّ  النَُّةنناِة إَِلننى الُةْكننِم َعَ ننى النندَّ
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ِِ الننَِِّّّ َوُونُروِف َوُهَو ُ ْكٌم َطَرطََّب َعَ ى َعَدِ  ُمَراَعا، ُا بِ ِ االْدتِْداَل  ِة ِدنَيا

َِ مِْقَياًدنن. َقْولِنن ِ  ننَيا ََ  اَوَنِجننُد السِّ نناِد َوالَب َن ِعنْننَدَما َعَرُهننوا يِةيِّننِعنننَد النُّقَّ

ُهنوا َفْهنَم الَقناِرِ  إلنى  النُُّصوَ  َواألَْبَياَت فِ  إَِياِر ِدَياقَِها َوَمَقامَِهنا وَوجَّ

َِ ، الَمْعنى الُمرادِ  َيا نِريَن ِعنْنَدَما َهنَبُيوُح بَِمنا  ا مِْقَياًد َوَنِجُد السِّ ِعنْنَد الُمَفسِّ

 بِِع ِم َأْدَباِب النُُّلواِ 
َ
 .ُدمِّ 

َومِننَن النََّمنناِذِ  َعَ ننى َذلِننَك َطنْبِيننُ  َعبننِد الَقنناِهِر َعَ ننى َيِريَقننِة َفْهننِم اآلَيننِة 

  الَكِريَمةِ 

ِد فقائُِل َهَذا االْعتَِقنا؛ (1)﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

ٌا َفُينَْعَت َقْوُلُ  بِالَمَجنا ِ  ََوِّ ََ ، َلْم َيَتَك َّْم بِِ  َعَ ى َأنَُّ  ُمَت ْهِر َعَ نى َأْي إِْهن   الندَّ

ََ ، الَمَجا ِ  نَفَة فِن  َمْوِهنِعَها َواَل َوَلكِنَُّ  َأْيَ َقنُ  إِْين ُيْعنَرُف  َِ َمنْن َيَضنُع الصِّ

َِ إَِلى اْعتَِقاِد ا َذلَِك إاِلَّ  ُجو ََ بِالرُّ ْهِر لِ نَّاِ  َعَ نى الَةِقيَقنِة لَقائِ ِيَن بِإِْه ِ  الدَّ

َوَلكِنَّنَا ِعنَْد االْ تَِكاِ  إَِلى َما َوَراَك ال َّْفِظ َنِجُد َأنَّ اآلَينَة َطْي نو منَن ، ِعنَْدُهمْ 

وَرِة األََدبِيَّةِ   .الصُّ

ننننا َقْوُلننننُ  َطَعنننناَلى ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿  َأمَّ

ََ فَ ، (2)﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ يِح ِفينننِ  إِْدننننَاُد اِكْهننن ِ  ل نننرِّ

َفَراِهُر ال َّْفِظ فِ  اآلَيَتْيِن ُمتَِّفٌق َوَلكِننَّ . َوَذلَِك بِاْعتَِباِر الَقائِلِ ، َعَ ى الَمَجا ِ 
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 .َأْ َواَا الِيَياِب اْخَتَ َفت َفاْخَتَ َف الَمْعنَى

ْعِر مِن َذلَِك َقْوُا الشَّ  ا َجاَك فِ  الشِّ   اِعرِ َومِمَّ

ننننِغيَر َوَأْفنَننننى الَكبِيننننن  َأَشنننناَب الصَّ

  

 
ّ
 نننننَر َ ننننرُّ الغننننَداِة َوَمننننرُّ الَعِشنننن 

اِعرِ َوَقْوُا ال     شَّ

ْينننننُل َوالنََّهنننننار َمًعننننن  اَأْهَ َكنَنننننا ال َّ

  

ْهُر َيْغنننُدو ُمَصنننّممً   َجنننذعا اَوالننندَّ

َق َعبُد الَقناِهِر َعَ نى الَبْيَتنْيِن بَِقْولِن ِ    ا دنمْعنَا اَذلِنَك[  ناَن َفنإِذَ »  َوَقْد َع َّ

ننا بَِمْعِرَفننِة  َيريننُق الةكننِم َعَ ْيننِ  بِالَمَجنناِ  َأْن َطْعَ ننَم اْعتَِقنناَدُهم التَّوِ يننَد إِمَّ

 ََ ََن َطِجَد فِ  َ  ابَِقِة َأو بِ ََ َأْ َوالِِهم السَّ َمنا ، ِِ َهنَذا النَّةنوِ مِِهم من بعنِد إِين

ََ وَ ، (1)«َيْكِشُف َعن َقْصِد الَمَجناِ  فين ِ  مِنِ  َهنَذا إَِشنارٌة َواِهنَةٌة إَِلنى فِن  َ 

 
ِّ
ِِ الَينناِرِج  ننَيا ننوَرِة َفُهننَو الُمننَراُد ، السِّ ُهَمننا َأْدننَعف بِالُوُرننوِا إَِلننى الصُّ ََيُّ َف

 ِِ َيا  .بِالسِّ

ا َدَبَق َأنَّ َبْعَض النُُّصوِ  ُمْغَ ٌق َواَل  بَِمَفاطِيَح  ُيْفَتُح لِْ َفْهِم إاِلَّ  َيْرَهُر مِمَّ

 النِذي ُيوَجنُد فِن  ، مِْثل َمَقاِرِد الُمنَتَك ِّمِ ، اِرِجيَّةٍ َخ 
ُّ
َ الَيبن ُك النَّْفِسن 

َوِهن 

، َ َينناِة َرنناِ ِب النننَِِّّّ َوُمْعَتَقننِدِح َوَ َقاَفتِننِ  التِنن  َيْشننَتِرُ  َمَعننُ  فيهننا القنناِرُ  

َََدَواطِها يف ابِها فِ  الَفْهِم ُمْ َلمً  اَفَيُكوُن القاِرُ  َمْةكومً  وَرِة  بِ اْدتِْيراِ  الصُّ

ننْعِريَّةِ  ََ ، الشِّ ُِ الَعننَرِب فِنن  َ   ُيننُر
َ
ننْعِر ، مَِهنناوِهنن  َوَمننَذاِهُبَها فِنن  َقننْوِا الشِّ
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َوَقَواِعنننُدَها فِننن  االدنننتَِعاَرِة َوالتَّْشنننبِيِ  َوالتَّمثِينننِل َوالَمَجننناِ  ، َوالتَّْصنننِويرِ 

، اُطريُد َ ِريًمن« اَبْةرً » وَ ، اْعنِ  ُشَجاعً َوَأنَت طَ « اَرَأْيُت َأَددً »  َنْةوَ ، َوالكِنَاَيةِ 

ًَ « اَدنَ ْ ُت َعَ نى الَعنُدوِّ َدنْيفً »و، ُطرينُد ُمِضن َك الَوْجن ِ « اَبْدرً » وَ   ُطرينُد َرُجن

نْعِر الَعناِرَف بَِثَقاَفتِنِ   ...فِن  ُنْصنَرطَِك  اَماِهيً  ناُد الَقناِرَ  ل شِّ ى النُّقَّ َوَقنْد َدنمَّ

نْعرِ »  ُروِ  قَِراَكطِ ِ الُمبينَِة الُم ِمَّ بُِش  ََْهنِل الِعْ نِم بِالشِّ نْعرِ »و« بِ « َأْهنِل َنْقنِد الشِّ

ََ »و َِ الَك ِريَن فِ  َفْصِل َجيِِّدِح مِن َرِديةِ ِ »و«  ِ الَعاِرفِيَن َذْو   «.الُمَتَمهِّ
َ
وِهن 

َد َلنَا رورةَ  فِن  « الَقاِرِ  الُمَيايِنِب » ُمْصَيَ َةاٌت وَمَفاِهيُم ُيمكُِن َأْن ُطَةدِّ

 .َشْكٍل مِن َأْشَكالِ ِ 

ْعِريَّ الَقِديَم َفإِنَّنَنا َدننَِجُد َأْنُفَسننَا ُمْ نَلمِيَن  َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن َنْقَرَأ النََِّّّ الشِّ

نْعر  ََن َنْدُخَل فِ  نَِراِ  الَقاِرِ  الُمَقيَِّد بُِقُيوِد الثََّقاَفِة التِ  ُطةنيُك بنَذلَِك الشِّ بِ

ْعَر ِعنَْد الَعَرِب َ اَن ِعْ َم َقنْوٍ  ؛ َلِة الُمعَجم الَكّشاِف وَطكوُن ل  بمنل ألَنَّ الشِّ

 .ُبدَّ مَِن النَِِّّّ َعَ ى َهِذح األُُروِا الَمْعِرفِيَّةِ اَل . لم َيُكْن َلُهم ِعْ ٌم َأَرّح مِنْ ُ 

ى ُنُصنوِ   ّم ال ُبدَّ مِنَن التَّنْبِينِ  َعَ نى َأنَّ َطْيبِينَق الَمنَناِهِح الَةديَثنة َعَ ن

 الَقِديمِ 
ِّ
ْعِر الَعَربِ  ، َمْةُفوٌف بَِكثِيٍر مَِن الَمَلالِِق َوالَمَينايِِر َوالَعَقَبناِت ، الشِّ

 َوَقواِعننَد 
َّ
 َواالْجتَِمنناِع 

َّ
ننْعِر التَّنناِريِي  َِ الشِّ إِْن َأْةَفَ ننْت َهننِذِح الَمنَنناِهُح ِدننَيا

نننْعِريِّ التِّننن  ِرنننيَغت مِنَْهنننا عُ  ََ التَّْعبِينننِر الشِّ َةنننِة ُ نننوُ  اآلَلنننِة َ نننالنَّْةِو َوالَب

 .َوالَعُروضِ 

َغنُة ؛ ُبدَّ مَِن االْنتَِباِح إَِلى َخَيِر النَِِّّّ الَقِديمِ اَل  ألَنَُّ  ِجْسٌم َطَتَفاَعُل فِينِ  ال ُّ

اَل  ِقَيِم َوَلُ  َياَقٌة َعَ ى ادتِيَعاِب ال، َلُة َوقَِيُم النَّْفِس َوالُمْجَتَمِع َوالتَّاِريِخ َوالدَّ
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ننِة َوَعَ ننى َرننهِرَها َوَطْةِوي َِهننا وَمنِْةهننا َ َينناًة َوَ َرَ ننًة  َغِويَّ ننِة َوَةْيننِر ال ُّ َغِويَّ ال ُّ

َغِة َولَِتَفاُعِل ُنُصوٍ  ُأْخَرى َداِخَ  ُ  اَفُيْصبُِح َميدانً ، اَواْمتَِدادً   .لَِةَرَ ِة ال ُّ

ْعِريِّ َوُقُيودُ  -3   َهاَأَدَواُت َطْة ِيِل الَمْعنَى الشِّ

ننْعِريِّ مِننن ُجمَ ننٍة مِننَن  َلَقنند انَيَ ننَق َعبننُد الَقنناِهِر فِنن  َطْة ِي ِنن  ل نننَِِّّّ الشِّ

ها آالٍت ل تَّْة ِينلِ  يَِّة التِ  ُيمكِنُن َعندُّ
ُيمكِنُن اْختَِصناُرَها ، الَمَفاِهيِم اكْجَرائِ

 َِ اِ َوَمْفُهننوِ  التَّنن، َوَمْفُهننوِ  النَّْقننلِ ، فِنن  َمْفُهننوِ  األَْرننِل َوالَفننر َوَمْفُهننوِ  ، ََوُّ

َِ ، التََّباُينِ  ابُِك َبنْيَن َهنِذِح الَمَفناِهيِم َأنََّهنا َأَدَواٌت َنْق ِيَّنٌة . َوَمْفُهوِ  االْنتَِلا َوالنرَّ

ِا الثَّانِ  َعنِن  ِّ َوُطَعيُِّن َيِريَقَة َطَةوُّ
ْعِريَّ بِالَمْعنَى الُمْعَجِم  َطْربُِك الَمْعنَى الشِّ

ِا َوُخُروجِ  َوُيْمكُِن االْقتَِصاُر َعَ نى َمْفُهنوَمْيِن اْ نَنْيِن ُهَمنا النَّْقنُل . ِ  َعنْ ُ األَوَّ

 َُ   َواالنتَِلا

  َمْفُهوُ  النَّْقلِ  -1

َوَمْعنَاُح َنْقُل الَك َِمِة َعِن الَمْعنَى إِلى الَمْعنَى بَِسَبِب اْختَِصاٍ  َوَهرٍب 

 ََ نوَرِة فِن  َ َرَ نِة االنتَِقناِا َهنِذِح َوَطَتَج َّنى َشناعِ . َبَسِة َبْينَُهَمامَِن الُم ُة الصُّ ِريَّ

 ََ  َوفِ  الَع
ِّ
َقِة َبنْيَن الَمنُْقنوِا مِنْنُ  َوالَمنُْقنوِا إَِلْينِ  َوفِن  َياَقنِة التَّْعبِينِر األََدبِن 

َِ الَراِهِر إَِلنى الُمنَرادِ  ِل َوَيَتَج َّنى َمْفُهنوُ  النَّْقن. َعَ ى َأْن ُيتِيَح لِْ َقاِرِ  اْختَِرا

 
ِّ
َ التَّْشنننبِيُ  والتَّمثِينننُل ، فِننن  َ ثِينننٍر مِنننن ُأُرنننوِا التَّْصنننِوير األََدبِننن 

التِننن  ِهننن 

اْعَ نم »  َفِمن َذلَِك َقْوُا َعبِد الَقاِهِر فِ  االْدتَِعاَرةِ  ...واالْدتَِعاَرُة َوالَمَجا ُ 

َغننِويِّ َأنَّ االْدننتَِعاَرَة فِنن  الُجْمَ ننِة َأن َيُكننوَن ل ْفننِظ َأْرننٌل فِنن  الَوْهنن ِع ال ُّ

ُ ننمَّ َيْسننَتْعِمُ ُ  ، َطننُداُّ الشننَواِهُد َعَ ننى َأنَّننُ  اْخننُتَِّّ بِننِ  ِ ننيَن ُوِهننعَ ، َمعننُروٌف 
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ناِعُرا ًَ ، [ فِنن  َةْينِر َذلِننَك األَْرننلِ  ...الشَّ ِ ٍ  َفَيُكننون َةْيننَر اَل  َوَينُْقُ نُ  إَِلْيننِ  َنْقن

ةِ  اُح  ...اَرُة ااالْدنتِعَ »  َوَقْوُل ُ ، (1)«ُهنَاَ  َ الَعاِريَّ [ َطنُْقنُل ااالدنم[ َعنن ُمَسنمَّ

ٍك آَخنر َ ابِنٍت َمْعُ نوٍ  َفُتْجِرينِ  َعَ ْين ِ 
ْ
 إَِلى َشن 

ِّ
َلنُ   َوَطْجَعُ نُ  ُمَتنَناِواًل ، األَْر ِ 

إَِذا ُعنِدَا بنال َّْفِظ [  ...ا»  َوَقْوُلُ  فِ  الَمَجا ِ ، (2)«َطنَاُوَا الصَفِة لِ َمْوُروِف 

ا ُيوِجُب ُ  نَّنُ  َمَجناٌ  اَعمَّ ََ َغِة ُوِرَف بِ ََ  ... َأْرُل ال ُّ َِ [  نمَّ اْعَ نم َبْعنُد َأنَّ إِين

الَمَجاِ  َعَ ى ال َّْفِظ الَمنُْقوِا َعن َأْر ِِ  َشْر  وُهَو َأْن َيَقَع َنْقُ نُ  َعَ نى َوْجنٍ  

ََ  اَل   .(3)« ...َ َرِة األَْرلِ َيعرى َمَعُ  مِن ُم

 َعَم ِيَّناٌت َنْق ِيَّنٌة َينَْتِقنُل بَِهنا التَّْعبِينُر َعنْن َوناِهِرِح إَِلنى ُ لُّ طِْ نَك الَوَدنائِلِ 

ََ . ُروَرٍة َعِميَقةٍ  َة ُطْسَعف بَِتْةِقيِق النَّْقِل َوالُم َغِويَّ َ ُظ َأنَّ َوَدائَِل التَّْعبِيِر ال ُّ

 ًَ ًعى  َأْي ، إَِلى َةْيِر َفاِع ِِ  فِ  الَةِقيَقةِ  ألَنََّها ُطْسنُِد فِْع ُطْسننُِدُح إَِلنى َفاِعنٍل ُمندَّ

رِ  َع  التِنن  -َوَيَتَبننيَُّن َأن َوَدنائَِل التَّْصننِوير . فِن  الَيَينناِا َوالتََّصننوُّ  َعنَْهننا َطَةنندَّ

 ََ  والتِنن ، اَوُأُدًسنن َقَواِعنندَ  َلَهننا َيَضننعَ  َأن القنناِهر َعبنندُ  َوَ نناَوَا  ِةيننونَ الَب

 -َذلِننَك  َوَةيننرِ  َوالَمَجننا ِ  َواالْدننتَِعاَرةِ  مثِيننلِ َوالتَّ  بِالتَّْشننبِي ِ  َعَ ْيَهننا اْرننَيَ ُةوا

يَهنا ، يمكُِن َأن ُطْجَمَع فِ  َمْفُهوٍ  َواِ ٍد ُهَو النَّْقُل  بِاْعتَِباِر الَووِيَفنِة التِن  ُطَؤدِّ

ََ ، طِ َك الَوَدائُِل  ْعِريِّ اوهو َما ُيعّبنُر َوَمَداُر الَب َةِة َعَ ى َهْبِك آَلِة النَّْقِل الشِّ

                                                           

 . 30أدرار البَةة    (1)

 . 44أدرار البَةة    (2)

 . 395أدرار البَةة    (3)
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 َهننِذِح ليَسننت . [(1)نننُ  الَيننوَ  بنناالنِةراِف أو االنِلَينناِح عَ 
ِّ
َوآلننُة النَّقننِل األََدبِنن 

اُد فِ  ُ ُدوِدِهم   ُمْيَ َقًة َوَلكِنََّها ُمَقيََّدٌة بُِقُيوٍد َذَ َرَها النُّقَّ

 بَِعننَدِ  االدننتِْةنَاِف فِنن  الَمَجننا ِ 
َ
َقننِد فَ . َوَأْبننَرُ  َقْيننٍد َعَ ننى النَّْقننِل َمننا ُدننمِّ 

َعى ُمْسننَتِمر   اْشننَتَرَ  َعْبننُد الَقنناِهِر َأالَّ  فِنن  َةْيننِر َذلِننَك  اَيُكننوَن الَمْعنَننى الُمنندَّ

اِعرُ  فِن  « األرنبع» َوالِمَثاُا َعَ ى َذلَِك َأنَّ َلْفظَ . الَمْوِهِع الِذي َجاَ  بِِ  الشَّ

َجناَوُ  َمنا ُوِهنَع َلن  فِن  ال َيتَ « اإِنَّ َلُ  َعَ ْيَها أربعً »  َقولِهم َعن َراِع  اِكبِلِ 

ِِ َوُهننَو َأنَّ  ننَيا ُيْسننَتََنُف بِننِ  إَِلننى َدننائِِر  َواَل  ،«اَ َسنننً  النن  َعَ يَهننا َأَ ننرً » َهننَذا السِّ

ََ ، الَمَواِهنعِ  َأَ ننر » َعَ نى َمعنننى« َلننُ  أرنبٌع َ َسنننٌَة وأرنبٌع َقبِيَةننةٌ » ُيَقناُا  َفنن

 الننِذي ُوِهننَع َلْفننُظ ألَنَّ األََ ننَر َلننْيَس ال« َ َسننن َوَأَ ننر َقبننيح
َّ
َمْعنَننى األَرنن ِ 

ةِ  َغِويَّ َِ ال ُّ ِر األَْوَها
 .األربِع َ تى ُيسَتََنَف بِِ  إَِلى َدائِ

َعناِك فِن  النَّْقنلِ  َوفِن  َذلِنَك َينَرى ، َوالَقْيُد الثَّانِ  فِ  الَمَجاِ  اْعتَِبناُر االدِّ

 ََ ْفننِظ عبنند الَقنناِهر َأنَّ إِينن ِر األَْرننِل َِ الَمَجنناِ  َعَ ننى ال َّ َمْشننُروٌ  بَِتَصننوُّ

                                                           

 .structure du langage poétique, J  'جان  وهين'انرر نررية االنلياح عند   (1)

COHEN, Champs Flammarion, 1966, p: 45-… 

َةينننة بْ إن ووويفنننة عنننيَّ َنرنننم مُ  لغوينننة ميصورنننة ذاُت  هيةنننةٌ  التننن  طعنننن  أن الشنننعرَ 

ميصورة، طيالف هيَةة النرم يف النثر وعَقناِت الك نم بعِضنها بنبعٍض فين ، وطتمثنل 

هننذح العَقننات الميصورننُة يف أمننرين ا نننين  أولهمننا إيقنناَ الشننعر، والثنناين دالالت 

هنا، جميعُ  الشعر، أو ما هو معروف ببَةة الشعر ورورح، وطتفاعل هذح القيم الشعريةُ 

[ لقنوانين ال غنة المَلوفنة  Violation] [ أو خرEcartِ] فتعرض ع ى هيةة انلياح

 .[Violation systématique des lois du langage ordinaireا
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ْفنِظ َعنن َمْوِهنِع ِ  اَ تَّى َيْبَقى ُمْسَتْةَضرً ، َواْعتَِباِرحِ  ْهِن ُخنروُ  ال َّ ، فِن  النذِّ

عًى َوَةْيِر ُمْسَتََنٍف  اَفالَمَجاُ  إِذً   .َنْقٌل إَِلى َوْهٍع ُمدَّ

2-  َِ َُ َنْلعً   مفُهو  االنتَِلا ََ َينَْل ََ   َقاَا ِدنيَبَوي وَ ، ااالنتَِلاَ مِن َنَل اْنَتنَل

نعرِ   «ال سنان» َوفِ ، اْدَتَ َب  ََ بِاآلَينِة َوالشِّ ُجنِل إَِذا ، َطَمثَّنَل ، انَتنَل َوُيَقناا لِ رَّ

 عنلَّ َوَجنلَّ 
ِ
ََ َمْعننًى َجيِّندً   اْدَتنَْبَك َمعنى آَيٍة مِن  َِتاب اهلل َوَنَلَعنُ  ، اَقنِد اْنَتنَل

 .(1)اْدَتْيَرَج ُ 

َِ » ْصَيَ ِح َوالُمَراُد بِمُ  وَرِة مِنَن « االْنتَِلا فِ   تاب األَْدَرار اْدتِنَباُ  الصُّ

 ََ  الَكن
م
نوَرُة َطر ِيننٌب  ؛ ألَنَّ ِ  َوُهنَو َأْمنٌر َعْق ِنن  َبننت بِن  الصُّ التَّر ِينَب النِذي ُر ِّ

 ََ اُح الَب م َدننمَّ
 َعْق ِنن 

َّ
َوالَمَجنناَ  َرَة الَعْق ِيَّننَة اَواالْدننتِعَ ِةيُّننوَن التَّْشننبِيَ  الَعْق ِنن 

 
َّ
ََ ال َيةصُل إاِلَّ . الَعْق ِ    بُِشُرو ٍ  َلكِنَّ َهَذا االْنتَِلا

َُ َ  َِماٍت َأو ُجمَ ٌة َأو ُجْمَ َتاِن َأو َأْ َثرُ  - ََ مِنُ  َمْجُمو ُلها َأنَّ الُمنَْتَل  .َأوَّ

-  ًَ َُ مِنُ  جم ََ   انيها َأنَُّ  إَِذا َ ان الُمنَْتَل َر دُخنوُا َبْعِضنَها ُبدَّ َأن ُيَتَصوَّ َف

َع نى « اَميُصوًرن اَنَسنقً » فِ  َبْعٍض َواْمتَِلاُ  َمَعانيَها فِيما َبْينََها َ تَّى َطِصيرَ 

 ََ  .ِح َعبد الَقاِهراْريِ

-  ََ َوِر الُمْفَرَدِة الُمْسَتْيَرَجِة مَِن الَك َِماِت الُمْفَرَدةِ  الُِثها ُبْي  .ُن الصُّ

ننوَرَة الُمنَتَلَعنن  َنتِيَجننُة َطننَلِيٍف َواْقتِننَراٍن َواطَِّةننادٍ إِنَّ الصُّ
َ
َفننت . َة ِهنن  ََلَّ َط

َفننت َمَعانِيَهننا َوَأْعَيننى الِمننَلاُ  َمْعنننًى َأَدبِي نن ََلَّ  ي نناُ  ّ  اَمجُموَعننٌة مِننَن الُجَمننِل َفَت

                                                           

 . 8/351لسان العرب  نلَ    (1)
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ًَ  اَناِدنيً  يَّنَة ُمنْبيِ
َِ َوَقند َعبَّنَر َعبنُدالَقاِهِر َعنن االنتِنن. إِيَّاَهننا الَمَعناينَ الُجْلئِ َلا

َِ ُرننَوِر الُجَمننِل َوَمعانيهننا بِننُدخوا ، ابِاالْدننتِْيَراِ  َأْيًضنن وَعبَّننَر َعننن اْجتَِمننا

، َوَمننْلِ  َبْعِضننَها فِنن  َبْعننضٍ ، َوَجْمننِع َبْعِضننَها فِنن  َبْعنضٍ ، َبْعِضنها يف َبْعننضٍ 

َْلِيِف  نوَرِة َوَعبَّنَر َعنن ُ ُصن، َواالْقتَِرانِ ، َواالطَِّةادِ ، َوالتَّْرطِيِب ، َوبِالتَّ وِا الصُّ

َبِة بِالنََّسِق الَمْيُصو ِ  َِ ، الُمَر َّ  .َوَنتِيَجِة المَؤلَِّف ، َوُمْقَتَضى الَمْجُمو

َََداٍة مِن َأَدَواِت الَكْشِف َعنِن الَمْعنَنى  ُق بِ ََ َمْفُهوٌ  َيَتَع َّ َوَيْبُدو َأنَّ االْنتَِلا

ْعِريِّ َواْدتِْيَراِجِ  َوَطْة ِي ِِ  َوَمْعِرفَ  َفاطِ ِ الشِّ ََ ؛ ِة ُمَؤلِّ  ألَنَّ الَمْعنَى االْريِ
َّ
  ِ

اَل   َوإِْبَيناِا الَمَعنانِ  الُمْفنَرَدةِ ُهنَا َيتَِّجُ  إَِلى َ اَلة التَّر ِيِب الندَّ
ِّ
َوَووِيَفنُة ، لِ 

ِصنُف َوْرنِفيٌَّة ألَنََّهنا طَ ، َفُهَو َأَداٌة َوْرنِفيٌَّة َوَطْة ِي ِيَّنةٌ   َهَذا الَمْفُهوِ  ُمْلَدوَجةٌ 

وَرةِ  ََ ، َشْكَل الصُّ ِّ الَعا ِّ الُمْسَتْيَرِ  مَِن الَك
ُق بِالقسِم الّدالل  ، ِ  ُ  ِّ ِ َوَطَتَع َّ

 َطْة ِ 
َ
وَرِة َوَطْفكِيكَِهنايوِه  َوَيصنُف َعبنُد ،  ِيَّة ألَنََّها َطْعنِ  َيِريَقَة َطْر ِيِب الصُّ

ََنََّها مَ  ُد َجْمعٍ القاهر َيِريَقَة التَّْر ِيِب َهِذِح بِ ِة ، ِليٌح ال ُمَجرَّ ٌَ من ِعندَّ َأي انتَِلا

َِ َهنِذِح ، ُأُموٍر ُيْجَمُع َبْعُضها إلى َبْعنضٍ  نوَرِة مِنن َمْجُمنو ُ نمَّ اْدنتِْيَراٌ  ل صُّ

ننْيَةْيِن ُيْمننَلُ  َأَ ننُدُهَما بِنناآلَخرِ ؛ الُمْفننَرَداِت   تَّننى ، َفَيُكننوُن َدننبِيُ ُ  َدننبِيَل الشَّ

نْيَةْيِن ُيْجَمنُع  اَل ، َما َ اَن َلُهَما فِ  َ اا اكفَراد َطةُدَع ُروَرٌة َةير َدبِيَل الشَّ

 .(1)«َبْينَُهَما َوُطْةَفُظ ُروَرُطُهَما

نننِة َوقَِيِمَهنننا  َغِويَّ نننوَرَة مِنننن ُمْقَتَضنننى الَعنَاِرنننِر ال ُّ نننُب الصُّ َفالَقننناِرُ  ُيَر ِّ
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وَرِة بَِمعْ  الُمَصاِ َبِة َواَل  ُق َطْر ِيَب الصُّ  ؛ ألَنَّ نَى ُعنُْصنٍر ُلَغنِويٍّ ُدوَن آَخنرَ ُيَع ِّ

وَرِة بِاالْنتَِلاَ َيْقَتِض  َأْن َيُكوَن َناِدنيً  ًَ  اَطْر ِيَب الصُّ . َلن ُ  َةْينَر الُمنَراِد ُمنْبيِ

َغِة فِ  اْدتِْيَراِ   ِة َأنَّ َياَقَة ال ُّ َغِويَّ َوالَمْقُصوُد بِالِقَيِم الُمَصاِ َبِة ل َعنَاِرِر ال ُّ

نُق بِالَمَقناِ  َوالُمنَتَك ِِّم ، وَرِة َمْةُدوَدةٌ الصُّ  َوَيْعَتِمُد الُمَة ُِّل َعَ ى َقَواِعَد َطَتَع َّ

 ِِ و نوَرةِ ، َوالُمَياَيِب َوالذَّ  ُأْخَرى فِن  َبَيناِن الصُّ
ٍِ ُح بُِيُر َوَمَتنى »  َفإِنََّها ُطِمدُّ

ََ  َوَرْفنَا بِالَمَجا ِ  مِنن َيِرينِق الَمْعُقنوِا ُدوَن  ا ً ِ  َ ناَن َمَجناالُجْمَ َة مَِن الَك

 ُجَمٌل اَل ، ال َُّغةِ 
َ
ُُ ِه  ِ َقَة لِْ ُجَمِل مِن َ ْي ََّ َيِصنحُّ  َوَذلَِك َأنَّ األَْوَراَف ال

َغنِة وال َوْجنَ  لِنِْسنَبتِها إلنى واِهنِعها َها إَِلى ال ُّ ٌك َيْةُصنُل  ...َردُّ
ْ
َوَذلِنَك َشن 

 .(1)«بَِقْصِد الُمَتَك ِّمِ 

ََ تَ َوُمْقن َغِويَّنة َنْسنَتيِيُع َأْن َضى َ  َبنَة بِنالِقَيِم ال ُّ نوَرَة الُمَر َّ مِنِ  ُهنَنا َأنَّ الصُّ

َََدَواٍت ُلَغِويَّةٍ  َ َها بِ َومَِثاُلُ  َأنَّ َوْرَف الَك َِمِة بِالَمَجاِ  ُ ْكنٌم ُيْبنَنى َعنن . ُنَة ِّ

َغِة َنْفِسَها وَرَة َعْن َيِريِق َنْقنِل الُمَراَد َأنَّ المُ  ؛ ألَنَّ َيِريِق ال ُّ َتَك َِّم َقد َبيََّن الصُّ

ََ ، الَك َِمِة َعْن َأْر َِها الِذي ُوِهَعْت َل ُ  َرَفْينِ َوَذلَِك لُِم  .َبَسٍة َبْيَن اليَّ

نٍة فِن   َََدَواٍت َةْينر ُلَغِويَّ نُل بِن نٍة ُطَة َّ َبَة بِِقيٍم َةْينِر ُلَغِويَّ وَرَة الُمَر َّ َلكِنَّ الصُّ

 ، اَأْر ِهَ 
م
ِة ُجَمٍل َطْر ِينٌب َعْق ِن  وَرِة مِن ُجْمَ ٍة َأْو ِعدَّ ، َومَِثاُلُ  َأنَّ َطْر ِيَب الصُّ

 ُهننَو َقْصننُد الُمننَتَك ِّمِ 
ٍّ
َهننِذِح  ؛ ألَنَّ َوَطْة ِيُ َهننا إِنََّمننا َيةُصننُل مِننن َيِريننٍق َعْق ِنن 

َغننةِ  ننوَرَة َمَجنناٌ  مِننْن َيِريننِق الَمْعُقننوِا ُدوَن ال ُّ ننوَرِة َوا. الصُّ لِمَثنناُا َعَ ننى الصُّ
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اِعرِ  َبِة َقْوُا الشَّ   الُمَر َّ

 َةَماَمننةٌ  اِعَياًشنن اَ َمننا َأْبَرَقننْت َقْوًمنن

  

نننِت  نننا َرَأْوَهنننا َأْقَشنننَعْت َوَطَج َّ  َفَ مَّ

ننَق َعْبننُد الَقنناِهِر َعَ ننى الَبْيننِت بَِقْولِنن ِ    َهننَذا َمَثننٌل فِنن  َأْن َيْرَهننَر »  َوَقننْد َع َّ

كِ لِْ ُمْضَيرِّ إِ 
ْ
ِديِد الَةاَجِة إَِلْي ِ ، َلى الشَّ  َأماَرُة ُوُجوِدِح ُ مَّ َيُفوُطنُ  َوَيْبَقنى ، الشَّ

 اَأْبَرَقنْت َقْوًمن»  َوَقْد ُيْمكِنُن َأْن ُيَقناَا إِنَّ َقْوَلنَك . لَِذلَِك بَِةْسَرٍة َوِ َياَدِة َطَرٍح 

[ فِن   ...اَجنَة بِنِ  إَلنى َمنا َبْعنَدُح اَ   َطْشبِيٌ  ُمْسَتِقلم بِنَْفِسنِ  اَل « َةَماَمةٌ  اِعَياًش 

َأنَّنُ   إاِلَّ ، إَِفاَدِة الَمْقُصوِد الِذي ُهَو ُوُهوُر َأمٍر ُمْيِمٍع لَِمْن ُهَو َشِديُد الَةاَجةِ 

نَا فِ  َأْن َننُْرَر فِ  َمْغَلى الُمَتَك ِِّم فِن  َطْشنبِيِهِ  ا  ...َوإِْن َ اَن َ َذلَِك َفإِنَّ َ قَّ

َوَذلِننَك َيْقَتِضنن  ُوُقننوَف ، بِانتَِهنناٍك ُمننْؤيسٍ  اَأْن َيِصننَل اْبتِننَداًك ُمْيِمًعنن[ اَوهننَو[ 

َا اُهنَو َقْوُلن ُ  [ إاِلَّ  ...الُجْمَ ِة األُوَلى َعَ نى َمنا َبْعنَدَها ا [   َأنَّ الَغنَرَض األَوَّ

 .(1)«..َةَماَمةٌ  اِعَياًش  اَأْبَرَقْت َقومً 

ِة َأْيًض  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿   َطَعاَلىَقْوُل ُ  اَومَِن األَِدلَّ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

وَرُة ُمنَْتَلَعٌة مِْن . (2)﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ َفالصُّ

َِ الُجَمِل اَل  ْنَيا فِ  اآلَياِت َلْيَسْت ، مِْن ُجْمَ ٍة َواِ َدةٍ  َمْجُمو َوالَةَياُة الدُّ
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َوَلكِْن بَِماٍك َمْيُصوٍ  ُمَقيٍَّد بِِصَفاٍت َذَ َرْطَها الُجَمُل ، لَماكِ ُمَشبََّهًة بُِمْيَ ِق ا

 ََّ  .ِ َقةُ ال

ِِ  اَومِْن َذلَِك َأْيًض  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿  آَياُت اِكْنَفا

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 .(1)﴾ڳ

ِويَ ننِة َ اِرننَ ٌة َفالَةاَجننُة إَِلننى الُجَمننِل َوالتََّرا نَّ اْدننتِْيَراَ  أل ِيننِب اليَّ

 
م
َبنِة َأْمننٌر َعْق ِن  نوَرِة الُمَر َّ َمننا َ ناَن َأْوَةنَل فِنن  َ ْونِنِ  َعْق ِي نن، الصُّ  اَوالتَّْشنبِيُ  ُ  َّ

نابَِقِة ، إِلى الُجْمَ ِة َأَشدَّ  َ اَنِت الَةاَجةُ  اَمْةًض   -َوَقْد َوَهنَر مِنَن اآلَيناِت السَّ

ْنَيا الَةَياةِ  بَِتْمثِيلِ  الُمَتَع َِّقةِ   َبْعضٍ  فِ  َبْعُضَها َدَخَل  ُجَملٍ  َعْشرَ  فِيَها َأنَّ  - الدُّ

ََنََّها َ تَّى  بَِمنا -ًة َعْق ِيًَّة َطُشدُّ الُجَمنَل اَللِيَّ واًة دَ نَ  َوَراَكَها ألَنَّ  َواِ َدةٌ  ُجْمَ ةٌ  َ 

  ةُ لِيَّناَل الدَّ  النَّنَواةُ  َوَهنِذحِ  َبْعنضٍ  إَِلى َبْعَضَها - َمْعنًى  مِنْ  َطْةِمُ  ُ 
َ
نوَرةُ  ِهن   الصُّ

 .الُمنَْتَلَعةُ 

ننوَرِة  يَّننُة َهننوابَِك الْدننتِْيَراِ  الصُّ
َوإَِذا َ انننت َهننِذِح الَمَفنناِهيُم اِكْجَرائِ

َها إَِلى َأْر َِها قِيَمنَة لِنَبْعِض  َيْعنِن  َأْن اَل  َفإِنَّ َذلَِك اَل ، َوَطْة ِيِل َأْجَلائَِها َوَردِّ

اطِيِة فِ  ِِ الذَّ ُر وَرةِ اليُّ َذلَِك َأنَّ َعبَد الَقاِهِر َقْد َعَقَد فِن  َ ثِينٍر مِنْن ،   َفْهِم الصُّ

 ََ ِِ َجَمنناِا  اًمننُفُصننوِا األَْدننَراِر َ  ننِة فِنن  َطننَذوُّ َعننْن َوَدننائِِل الَقنناِرِ  الَيارَّ

وَرِة َوَفْهِمَها وَر َواْعَ نم َأنَّ َهنِذِح األُُمن»  َوفِن  َذلِنَك َيُقنوُا َعبند الَقناِهرِ ، الصُّ

                                                           

 . 261البقرة    (1)
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َُ َعنَْهننا نََّهننا َمْعُروَفننٌة َمْجُهوَلننةٌ ، التنن  َقَصننْدت الَبْةنن ََ َوَذلِننَك َأنََّهننا ، ُأُمننوٌر َ 

ََ ، َمْعُروَفٌة َعَ نى الُجْمَ نِة ال ُينْكِنُر قَِياَمَهنا فِن  ُنُفنوِ  الَعناِرفِينَ  ُِ الَكن ِ  َذْو

ٌَ ، [ ...ا ُُ َلْم يتَّفْق فِيَها َأْوَها َطْجنِري َمْجنَرى الَقنَوانِيِن وَمْجُهوَلٌة مِْن َ ْي

 .(1)«[ َ تَّى ُطْعَ َم ِع َم الَيِقيِن َةْيِر الَمْوُهو ِ  ...التِ  ُيْرَجُع إَِلْيَها ا

*** 

َر َعْبنِد الَقناِهِر   فِ  ِخَتاِ  الَعْرِض يربُ  السؤاُا  َهْل ُيْمكُِن َأن َنُعندَّ َطَصنوُّ

ًة فِ  َطْة ِي ْعِريِّ َنَرِريَّ ًة ، ٍة َواِهَةةٍ اَللِيَّ ِل النَِِّّّ َذاَت ُرْ َيٍة دَ لِ نَِِّّّ الشِّ َخارَّ

بَِقنَوانِيِن الَمَعنانِ  َوالَبَيناِن َمْسنَ َك الُعُ ننوِ  « األَْدنَرار» َأنَّنُ  َدنَ َك فِن   َِتابِن ِ 

َواكِ  ِة َوالتَّْيبِيِقيَِّة َعَ ى السَّ ابِِ  َبْيَن َفَكاَن يْقِرُن فِ  َ ثِيٍر مِن َمَواِهِع  ِتَ ، النََّرِريَّ

َ ةِ  َوِر َواألَْمثَِ ِة الُمَفصَّ يَّ ، الصُّ وَرِة الُك ِّ  ؟ِة الُمْجَمَ ةِ َوالصُّ

ََ ، ْمننٌر َرننْعٌب أَ إِنَّ الَجننَواَب الَةاِدننَم  -1 ُِ ِرننَفِة َوَلكِننْن ُيْمكِننُن إِْينن

ِة َعَ ى َطْة ِي ِنِ  بُِمَراَعناِة اْعتَِبناَراٍت ُدوَن ُأْخنَرى ُروِعَينْت ُ نلُّ إِْذ َلنو ، النََّرِريَّ

 ََ ََ ، ُِ االْعتَِباَراِت َلَصُعَب اِكْي   - بِنَنا َمنرَّ  َ َمنا -ِِ َواْعتَِباَراُت اِكْين
َ
 ِهن 

رٍ  ُوُجودُ  ََ  َطَصوُّ ْعرِ َعا ٍّ َيْسِري فِ  َ  ِ  َعْن ِرنَاَعِة الشِّ  .مِِ  ُ  ِّ

ٌة دَ  -2 ُتُ  َهاطِِ  َنَرِريَّ َُ اَللِيَّ َوَنَرِريَّ  ُهَو الَغالِنُب ٌة ألَنَّ َمْبَة
ِّ
 الَمْعنَى األََدبِ 

َ اشنف َعنن َمَقاِرنِد ، َوَأَهمُّ َنٍِّّ فِ  الكَِتناِب ُ  ِّن ِ  «.األدَرار» َعَ ى  َِتاِب 

                                                           

 . 260أدرار البَةة    (1)
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اْعَ نم َأنَّ َةَرِهن  فِن  َهنَذا »  ُهنَو َمنا َعبَّنَر َعننُ  بَِبَيناِن َأْمنِر الَمَعنانِ ، الرجلِ 

 ََ نَل إَِلنى َبَيناِن َأْمنِر  ِ  النِذي اْبَتَدأُطنُ  َواألََدنا ِ الَك النِذي َوَهنْعُتُ  َأن َأَطَورَّ

 ُِ َوأفصل َأْجنَاَدنَها ، الَمَعانِ  َ ْيَف َطتَِّفُق َوَطْيَت ُِف َومِْن َأْيَن َطْجَتِمُع َوَطْفَتِر

 .«...َوَأْنَواَعَها

يَّنًة َوَأَدَواٍت  اَبَياُن َأْمِر الَمَعانِ  َهَدٌف َنَرنِريم َبِعينٌد َيْقَتِضن  َمنَْهًجن
 إِْجَرائِ

ُينَناُا َعَ نى  َوَهنَذا َةنَرٌض اَل »  َعبََّر َعنَها َعبد الَقاِهِر بَِقْولِنِ  فِن  بَِداَينِة  َِتابِن ِ 

 َ ناألََدَواِت فِينِ   َوْجِهِ  إاِلَّ 
َ
نُد َوَأْشنَياَك ِهن  ُ  َوُأُرنوٍا ُطَمهَّ َماٍت طقندَّ َبْعَد ُمَقدِّ

َها َأن ُطْجَمعَ   «.َ قُّ

3-  َُ ُجنُل َقِضنيََّة َبَيناِن َأْمنِر الَمعناينَلَقد َبَةن ََ الَمَعنانِ  ،  الرَّ َفَبنيََّن َأننَوا

نوَرِة  يَبٍة َعبََّر َعنَْها بِالبِنَْيِة َوالصُّ
َوَيريَقَة َطْة ِي َِها َوَطْر ِيبَِها َوُ ُصولَِها فِ  َطْر ِ

َِ وَرَرننَد لِننَذلَِك َأَدَواٍت َعبَّننَر َعنَْهننا بِاألَْرننِل وَ ، والَهْيَةننةِ  َِ ، الَفننْر ، َواالنتِننَلا

ِا َوَةْيِر َذلَِك ، َوالتََّباُينِ  ََوُّ َُ فِ  َأْينَراِف َطْةِقينِق الَمْعنَنى َفَوَجنَد . َوالتَّ َوَبَة

ْعِر َوبِنَْيُة النَِِّّّ   جماُعها اَوَأْرَ انً  اُشُرويً  اِعُر َوالُمَتَ قِّ  َوَمَقاُ  َقوِا الشِّ الشَّ

ْعِريِّ  َُ فِ  َأْينَراِف َطةِقينِق الَمْعنَنى َفَوَجنَد ُشنُرويً . َوَةيُر َذلَِك ، الشِّ  اَوَبَة

ننْعِر َوبِنَْيننُة النننَِِّّّ  اَوَأْرَ اًننن نن  َوَمَقنناُ  َقننْوِا الشِّ نناِعُر َوالُمَتَ قِّ جماُعهننا الشَّ

ْعِريِّ   .الشِّ

نِة َأُونُّ َأنَُّ  مَِن الُمَجاَ َفِة َأن ُطنْدَعى َيِريَقُتنُ  فِن  التَّْة ِينِل بِ  َواَل  -4 نََرِريَّ

  النََّرِريَّاِت الَةِديَثةِ ، َعبِد الَقاِهِر فِ  َطْة ِيِل النَِِّّّ 
َُْخَذ َمَكاَنَها َبْيَن َباقِ ، َوَط
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َمننَع ُمَراَعنناِة ، فِنن  َطْة ِيننِل َبْعننِض النُُّصننوِ  الَقِديَمننِة َوالَةِديَثننةِ  َوُطَيبَّننَق 

 .اِة ُخُصوِريَِّة النُُّصو ِ التَّنَاُدِب َبْيَن الَمنَْهِح َوالنَِِّّّ َوُمَراعَ 

*** 
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 ظرية اللسانية العربيةأسلوبا األمر والنهي يف الن

 -مقاربة تداولية-

 

 
 : ليلى كادةد

 قسةم اآلداب واللغ  العةبي 

 .جةامع  بسكة  )الجزائة(

 

 الملخص:

يسعى هذا المقاا إلى الوقوف ع ى عناية المنرومة ال سانية العربينة بالنداللتين 

 م يغفنل الصريةة والمست لمة متيذا من أد وب  األمر والنه  أنموذجا ل درادة، ف

المعناين المسنت لمة، « جنرايس»القدامى عن التمثيل ل معاين الثواين أي ما يقابل عند 

التن  طتولنند مننن امتننناَ إجننراك الكننَ  ع ننى األرننل بنندليل قننرائن األ ننواا، فكانننت 

األةراض األر ية يف المنرومة ال سانية العربية يف مقابل األفعاا ال غوينة المباشنرة، 

فمقابَ لألفعاا ال غوية ةير المباشرة أو االدنت لا  الةنواري.  أما األةراض الفرعية

 وهذا ما ديتكفل هذا المقاا ببيان .

 

Résumé 

Cet article vise à identifier l’intérêt qu’a donné le système 
linguistique arabe à la signification explicite et implicite en 

négatif un modèle d’étude. Les  prenant du type impératif et
anciens n’ont pas négligé la représentation de secondes 
significations correspondant selon Grice aux sens implicites, 
nés de la privation de discuter sur l’origine selon les 

stème abstentions de procédure, l'objectif initial du sy
linguistique arabe est l’ensemble des actes de parole directs, 
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tandis que les objectifs secondaires sont des actes de parole 
indirects. Cet article va clarifier ce que nous avons dit 
précédemment. 
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نن   ، اخت ننف الداردننون يف طةدينند أقسننا  اكنشنناك الي بنن  وقنند فصَّ

التمنن  واالدنتفها  واألمنر والنهن    إلى خمسة أبنواب هن  «السكا  »

 .(1)والنداك

ع نى قسنم  األمنر والنهن  ألممنا موهنوَ  -ههننا-ودنقصر النرر 

  الدرادة

أو ُي ب هبنا ، ريغة وهعت لي ب فعل»يعرف األمر بَن  : المةةة. 1

ي نب »   بَنن  «ابنن يعني »ويعرفن  ، (2)«بَداة ع ى وج  االدنتعَك، علف

فنإن  نان ، الفعل بصيغة ميصورة ول  ولصيغت  أدماك بةسب إهنافاط 

وإن  ان من النرير إلى النرير قيل ل  ، من األع ى إلى من دون  قيل ل  أمر

 .(3)«وإن  ان من األدنى إلى األع ى قيل ل  دعاك، ي ب

ابنن »لبا ثين جم ة من المَ رات ع نى طعرينف وقد دجل بعض ا

                                                           

(، 2(  ينرننر  السننكا  ، مفتنناح الع ننو ، مصننيفى البنناب  الة بنن  وأوالدح بمصننر، ) 1)

لتةضننيض ا، وقنند أهنناف بعننض المةنند ين 182-172 ،    1990-هننن1411

والعرض والرتج ، والدعاك، ينرر  طما   سان، ال غنة العربينة معناهنا ومبناهنا، عنالم 

 . 244،   1998 -ه1418(، 3القاهرة، )  -الكتب

وعبد النعنيم خ ينل، نررينة  97الجرجاين، اكشارات والتنبيهات يف ع م البَةة،     (2)

السياِ بين القدماك والمةد ين درادة لغوينة نةوينة داللينة، دار الوفناك لندينا اليباعنة 

 . 180،   2007(، 1والنشر، اكدكندرية، مصر، ) 

 . 4/289، (  شرح المفصل3)
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  (1)نوجلها يف اآليت« يعي 

  نننوَ مننن التننداخل وعنند  « ابننن يعنني »المَ ننظ ع ننى طعريننف

 .االنسجا 

  ومنا دا  ي نب الفعنل ، معناح ي ب الفعنل« ابن يعي »األمر عند

قند ينَيت ع نى أوجن  متبايننة فناألمر جننس طنندر  طةتن  أننواَ منن ي ننب 

 .الفعل

 دَمت  إذ ُيفنرَ عنن األمنر األوا أمنرا « ابن يعي »ريف يفقد طع

ا ألنواَ ي ب الفعل ويف اآلن نفس  فيصبح مصي ح األمر ادما عام  ،  انيا

 .ادما أل د هذح األنواَ

  َّان يقصد بعبنارة األمنر التن  أوردهنا يف « ابن يعي »الراجح أن 

فعننل ولننيس األمننر  مفهننو  أو  ، فعننل(ا، مقدمننة النننِّ رننيغة )لِتفعننل

 (2).فكَين ب  أي ق مصي ح األمر ع ى الصيغة الصرفية، )ةرض( لغوي

، أن طسنمى رنيغة )افعنل« إدريس در ان»واقرتح البا ُ المغرب  

                                                           

(  ينرر  إدريس در ان، األمر والنه   فع ين لغويين إنجا يين يف ال غة العربينة درادنة 1)

 . 99داللية طداولية،  

رننيغة )افعننل، لتفعننل( هنن  التنن  طننرد طبعننا ل مقامننات »و جننة البا ننُ يف ذلننك أنَّ   (2)

تمنا  أمنا األمنر التداولية الت  طستعمل فيها إمنا ل داللنة ع نى األمنر أو الندعاك أو االل

 فعل لغوي فإن  ال يقبل التعدد الدالل ، وإنما ل  داللة وا دة ه  ي نب الفعنل ع نى 

 . نفس « وج  الوجوب
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بنندا األمننر أو ، ولتفعننل( يف  تننب النةننو العربنن  بَدنن وب ي ننب الفعننل

أد وب األمر وأن طسنمى رنيغة )ال طفعنل( بَدن وب ي نب طنر  الفعنل 

 .(1)النه بدا النه  أو أد وب 

  (2)ولهذا األد وب ري  أربع ه 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿  فعننل األمننر نةننو قولنن  طعننالى .1

 .(3)﴾ڌ

خت مت ىت ﴿  المضننارَ المقننرون بننَ  الي ننب  قولنن  طعننالى .2

 .(4)﴾يت جث مث ىث يث حج مج جح مح

 .(5)﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿   قول  طعالى، ادم فعل أمر .3

 (6)﴾ڎ ڎ﴿   قول  طعالى، المصدر النائب عن فعل األمر .4

  (7)يمكن ط ييصها فيما ي    العناصة المكون  لدالل  المة. 2. 1

                                                           

 . 100 -99(  ينرر  نفس ،   1)

 . 21(  ينرر  مصيفى الصاوي الجوين ، المعاين ع م األد وب،   2)

 . 5(  التوبة/3)

 . 15(  الةح/4)

 . 105(  المائدة/5)

 . 4مةمد/(  6)

(  ينرر   سا  أ مد قادم، طةنويَت الي نب ومةنددات الداللنة مندخل إلنى طة ينل 7)

 . 64 -47اليياب النبوي الشريف،  
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 أي أن طكون مكاننة اآلمنر أع نى منن مكاننة المنَمور: عنصة العلو ،

 .والسيد بالنسبة ليادم ،  مكانة اليالق بالنسبة ل مي وِ

 يتصنل هبيةنة النينق ويبيعنة ، هنو عنصنر مقنام : االسةععء  عنصة

العنصننران الع ننو واالدننتعَك يف طةدينند  ويشننرت ، األداك الصننويت لرمننر

 .والدعاك وااللتما ، الوجوب  دالالت

 أن يكون المَمور ل قيا  بالفعل بمقدرط  فع    عنصة اإلمكان. 

 ينبغ  أن ال يكون الفعنل المنَمور القينا  بن   ارنَ : عنصة الزمان

 طي نف عنصنر االدنتقباا يف األمنر ؛ ألنّ بنل يف المسنتقبل، وقت الي نب

 .(1)إلى معاٍن طةوي ية أخرىييرج  

  الذي يؤدي دوًرا مهما يف طةديند داللنة رنيغة : عنصة المصلح

، فاألرل أن الفعل المَمور القيا  ب  يمثل مصن ةة بالنسنبة لرمنر، األمر

 . ما يؤ ر عنصر المص ةة يف طةديد داللة ريغة األمر

 أي أن يكون طنفينذ األمنر مو نوال إلنى المنَمور : عنصة الع ويض

 .ن  ان ةير ذلك خر  األمر إلى دالالت مجا ية أخرىوإ

                                                           

إذا أننا ي بنت منن »(  يؤ د ديرا ع ى هذا العنصر التداول  يف الي ب عموًما إذ يقنوا  1)

 طةقيق  يفروَ ذ يف إنجا ح أو ع ى أهبة الشةيري طةقيق ش ك يبدو ل  بوهوح أن  أخ

 :«يف ادتقَا عن ي ب ، فإن ي ب  هذا ديكون ال مةل ل ، وبالتال  الةيا
j-searle: les actes de language, E. d Hermann, Paris, 1972, p 101 
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  الييننوة  ؛ ألنّ لتنندا رننيغة )افعننل( ع ننى األمننر: عنصةةة اإلراد

األولى ل كشف عن وجود طةويل دالل  هن  معرفنة عند  إرادة المعننى 

 .الةقيق 

إنَّ المَ رة الت  يمكن أن نسج ها ع نى هنذح الشنرو  أو العنارنر 

نننة ألدنن وب األمننر ا   هننا شننرو  طداوليننة فاالرننيَ ات أمنن، المكوِّ

وطةقيقهننا لهننذح ، ال غويننة هنندفها يف  ننل لغننة يبيعيننة أداك ووننائف معينننة

وطنرنيم هننذا التنداوا يقتضنن  وجنود قواعنند ، الوونائف يقتضن  طننداولها

ومن القواعد المنرمة لتداوا األمر هرورة طوفر مستعم ها ع ى ، منرمة

-أيضنا-و، (1)ى الُمَياَينبد ية األمر و صوا الع م بت ك الس ية لد

إنَّ »  يقننوا أودننتين، هننرورة أن يكننون الفعننل اكنجننا ي مفهومننا لدينن 

 .(2)«طةقيق فعل إنجا ي يتضمن همان  ون  مفهوًما من لدن المياَيب

فهنو ، (3)«ي نب  نف عنن فعنل ع نى جهنة االدنتعَك»هو   النهي. 2

ل مننا يف ومي ننوب بننالنه  الكننف عننن إطيننان فعنن، (4) نناألمر يف االدننتعَك

ول  ريغة وا دة ه  المضنارَ ، (5)ال طتةر   اليار   قولك ل متةر 

                                                           

(  ينرر  إدريس در ان، األمر والنه   فع ين لغويين إنجا يين يف ال غة العربينة درادنة 1)

 .145 -144داللية طداولية،   

 (2)  j. Austin, Quand dire c’est faire, p 124.  
 . 1/558(  عرو  األفراح 3)

 . 177(  ينرر  عبد النعيم، نررية السياِ بين القدماك والمةد ين،  4)

، ومصيفى الصاوي الجوين ، المعاين ع م األد وب، 170(  ينرر  مفتاح الع و ،   5)

  23 . 
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿   ما يف قول  طعنالى، الناهية« ال»المجلو  بن 

 .(1)﴾ک گ

يمكنننن ط ينننيِّ   العناصةةةة الدالليةةة  المكونةةة  لداللةةة  النهةةةي 2-1

  (2)العنارر الداللية المكّونة لداللة النه  يف النقا  التالية

 ي الع ننو واالدننتعَك وأهميتهمننا يف التفرقننة بننين دالالت عنصننر

 .التةريم والدعاك وااللتما 

 فينبغ  أن يكنون ي نب الكنف متع قنا ، عنصري اللمان والمكان

 .بالمستقبل

 فيكنون يف قندرة ، أن يكون االنتهاك عنن الفعنل ممكنن الةصنوا

 .الميايب النه 

  ب ال ينهنى فالمياي، اشرتا  اكمكان ليكون النه  ع ى  قيقت

أو ، دنواك  نان امتنناَ الوقنوَ لعند  ادنتياعت ، عما ال يمكن أن يقع منن 

 .ألن الفعل ال ُيتييَّل أن يقع مث  

                                                           

 . 32(  اكدراك/1)

سا  أ مد قادم، طةنويَت الي نب ومةنددات الداللنة مندخل إلنى طة ينل (  ينرر   2)

 . 86 -82اليياب النبوي الشريف،  
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  يؤدي عنصر اكرادة دوًرا مهما يف طةديد دالالت رنيغة النهن ،

يفرِ بين الدالالت الي بية ل صيغة والدالالت ةير الي بينة  -ابتداك -إذ 

 .لها  التهديد

فنإن ، العنارر ينبغ  أن طتوفر  تى يكون النه  ع ى  قيقتن  ل هذح 

طي نننف أ ننندها  ننندع الينننرو  عنننن المعننننى األرننن   إلنننى المعننننى 

 .المست ل 

وجدير بالذ ر أن أد وب  األمر والنه  يف الدرادات التداولينة ُينرنر 

فالمياينب عننندما يننَمر أو ؛ إليهمنا ع ننى أدنا   وممننا أفعناال إنجا ينن 

فإن  ينجل مباشرة وبوادية عم ينة النت فظ ذا نا ، يابيةينهى يف مقامات خ

 .فعل أمر أو م 

ويمكنننننا عموًمنننا أن ننننوجل شنننرو  نجننناح الميايِنننب يف  منننل 

 (1) من الجانب التداول  فيما ي  ، المياَيب ع ى القيا  بالفعل

  إن م فووننات األمننر والنهنن  لننيس لهننا قنندرة ذاطيننة ع ننى  مننل

ف يس  ل أمنر مياعنا ، ر  المنه  عن الميايب ع ى فعل المَمور ب  وط

 .وال  ل م   ذلك

                                                           

(  ينرر  إدريس در ان، األمر والنه   فع ين لغويين إنجا يين يف ال غة العربينة درادنة 1)

 . 238 -114 -109داللية طداولية،   
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 قينننا  ، ال يننندخل يف طعرينننف األمنننر والنهننن   فع نننين إنجنننا يين

هما يدخَن يف ؛ ألنّ وطر  المنه  ل منه  عن ، المَمور بالفعل المَمور ب 

 .القسم الثالُ من األفعاا ال غوية أي األفعاا التَ يرية

 لمَمور يَطمر والمنه  يكف قد ينجح اآلمر وقد ييفق يف جعل ا

والمقننا  ، وإن طننوفرت شننرو  االدننتعَك واكرادة، عننن المنهنن  عننن 

ومفهنننو  ، وطنننوافر ل منننَمور أو المنهننن  شنننر  االدنننتياعة، المنادنننب

 .العصيان خير شاهد ع ى ا تماا طعرض األوامر والنواه  لإلخفاِ

 عنهنا إال أنن  ال يينرب -، األمر يعرب عن إرادة المتك م ويشهد ع يهنا

 ،ذلك يجع   قابَ ل تصنديق والتكنذيب ؛ ألنّ وال يمث ها  ما يفعل اليرب

بنل هنو يف ذاطن  واقنع باعتبنار أنن  فعنل ، هو يف  قيقت  ال ييرب عن واقنعو

Action يمارد  المتك م ع ى الميايب. 

  أن ال يقرتن  من الشروَ يف الفعل أو يف الكف عن  بنلمن النت فظ

فكننان للاًمننا أن يكننون  مننن الننت فظ ،   ع ينن أو يتقنند، أو النهنن ، بنناألمر

بَ دهما متقدًما قدرا من الوقت ع نى  منن شنروَ المياينب يف الفعنل 

 .المَمور ب  أو طر  المنه  عن 

  خر  ، إذا جاك األمر والنه  متَخًرا عن  من اكنجا  أو مقرتنا ب

 .عن داللة األمر والنه 
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  ب غننتهم أواليشننرت  يف مننن يرينند ميايبننة قننو  أن يكننون عالمننا ،

فنإذا افرتهننا أنَّ ميايبنا ، وبادتعماال م اليارة داخل ط ك ال غنة  انينا

 .اشرتوا الدواب  وقف اليو  آمًرا ميايبي  قائَ

 ال طؤذوا الدواب  أو قاا ناهيا

فإن ما ينصرف إلى الذهن عموًما من لفظ الدواب هو ما ُير ب منهنا 

ل  ننل مننا ينندب مننن خارننة رةننم أن أرننل الوهننع يف هننذا االدننم يشننم

إال أنَّ االدنم أخنذ ، الةيوانات دواك يف ذلك ما ير ب منها وما ال ير ب

عرب التاريخ بمقتضى العرف االدتعمال  داللة أهيق من داللت  الوهعية 

اهتما  رريح بالبعد التداول  وإيَئن  العناينة ع نى نةنو  ويف هذا الشر 

 .يساعد ع ى طةقيق ريغة األمر أو النه 

ميايب وموهوَ و المقا  التداول  بكل مكوناط  من متك ميتدخل 

ودرجننة ، ل يينناب والرننرف اللمنناين والمكنناين الننذي يقننع فينن  اليينناب

التعننارف بننين يننريف التوارننل ونننوَ المعننارف المشننرت ة بينهمننا  قننرائن 

 .مساعدة لتةقيق األوامر والنواه 

ليهنا يذ ر البَةيون العرب عند  ديثهم عن األةراض الت  طينر  إ

معرم األداليب اكنشائية يف ال غة العربية مجموعة منن األفعناا ال غوينة 

متنى امتننع إجنراك »   الت  ينعتوما بَما مجا ية أو مولدة يقنوا السنكا  

هذح األبواب ا التمن  واالدتفها  واألمر والنه  والننداك[ ع نى األرنل 
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 .(1)«طولد منها ما نادب المقا 

  (2)ر ية اليمسة عن داللتها الةقيقية  ينوطير  معاين الي ب األ

يمتنع مقامينا إجرا هنا ع نى األرنل إلنى معنان أخنرى  اكنكنار  -1

 .والتوبيخ واللجر والتهديد

فننيمكن أن يتولنند مقاميننا عننن ، يف  الننة عنند  الميابقننة المقاميننة -2

 .االدتفها  التمن  وعن التمن  االدتفها 

  (3)متَ متين أما عم ية االنتقاا فتتم عرب مر  تين

يؤدي عد  الميابقنة إلنى خنرِ أ ند شنرو  إجنراك : المةحل  الول

 .المعنى األر   فيمتنع إجرا ح

وبالتنال  ، يتولند عنن خنرِ شنر  المعننى األرن  : المةحل  الثانية 

 .امتناَ إجرائ  معنى آخر ينادب المقا 

و قيق بنا أن نشير إلى أن القدامى قد طنبهوا إلى خرو  بعض 

ليب عن داللتها الةقيقية إلى معان أخرى هذا اليرو  الذي األدا

ابن جن  عندما ررح  -ع ى دبيل المثاا ال الةصر-طةدع عن 

                                                           

 . 171(  مفتاح الع و ،   1)

، والعياشن  98و ل  درادنات يف نةنو ال غنة العربينة النوويف ،   (  ينرر  أ مد المت2)

 . 33-32أدواري، االدت لا  الةواري يف التداوا ال ساين،  

 . 98(  ينرر  أ مد المتو ل  درادات يف نةو ال غة العربية الوويف ،   3)
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بالوويفة اال تجاجية لإلخبار عن يريق االدتفها  يف شر   لقول  

هذا  قولك »، (1)﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿  طعالى

أ  هل  رطن  ؟ ييتكباهلل هل دَلتن  فَع  لمن طريد اال تجا  ع ي 

أي فكما أن ذلك  ذلك فيجب ع يك أن طعرف  ق  ؟ فَ رمتك

 .(2)«ع يك

 .ال يتسع المقا  لذ رها جميعاهذا ةيض من فيض فالنماذ   ثيرة 

  المعاين المسعلزم  عن أسلوب المة. 2. 2

نننة ل داللننة الةقيقيننة لصننيغة  طعرهنننا دننابقا ل عنارننر الدالليننة المكوِّ

عموما جم ة الشنرو  الواجنب طوفرهنا كجنراك األمنر  وه  طمثل، األمر

 .ع ى  قيقت 

وقد اعترب الداردون أن داللت  الةقيقية ه  الوجوب وقد يةدع أن 

  (3)يير  هذا األد وب إلى دالالت أخرى هذا بياما

  وذلننك يف مقننا  يكننون المننَمور فينن  أع ننى مننن اآلمننر  الةةدعا ،

  منن أمث تن  قولن  طعنالىويكون الي ب ع ى دبيل التضنرَ واليضنوَ و

                                                           

 . 01(  اكنسان/1)

 . 2/462(  ابن جن ، اليصائ2ِّ)

، وأمنين أبنو 22-21ين ، المعاين ع نم األدن وب،   (  ينرر  مصيفى الصاوي الجو3)

 . 86 -83ليل، ع و  البَةة المعاين والبيان والبديع،   
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  وقولنن ، (1)﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿

البَةيون  فسر وع ى هذا النسق، (2)﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿

  (3)بيت المتنب  وهو ييايب ديف الدولة الةمداين

نناِد َعنِّنن  بَِكْبننتِِهمْ   َأِ ْا َ َسننَد الُةسَّ

 

نندا  َ ُ سَّ
ننذي َرننيَّرَطُهْم ِلنن  ْنننَت الَّ ََ  َف

  ويكنون يف مقنا  النصنيةة ال ع نى وجن  اكلنلا   قولن    اإلرشاد

، وأعننك مننن  رمننك، يننا عقبننة ِرننل مننن قيعننك»  رن ى اهلل ع ينن  ودنن م

 .(4)«وأعرض عمن و مك

 قولن  طعنالى، ويكون يف مقا  عد  الرها بالمنَمور بن   العهديد   

 .فه  طتضمن وعيدا مجمَ، (5)﴾ڇ ڇ ڇ﴿

 منر بالمنَمور  قيقنة أو وذلك يف مقا  يتساوى فين  اآل  االلعماس

ومنن شنواهدح قنوا ، ويكنون بنذلك الي نب ع نى دنبيل الت ينف، دعاكا

  (6)امر  القيس

                                                           

 . 24(  اكدراك/1)

 . 26-25(  ي / 2)

 . 2/710(  ديوان ، 3)

 . 4/148 نبل، مسند أ مد، مؤدسة قريبة، مصر، )د. ت(،  بن (  أ مد4)

 . 40(  فص ت/ 5)

بنن  وشننر   وهننبك بالشننكل أبياطنن   نننا الفنناخوري، القننيس، ديوا  (  امننر6) ننن ،  ققنن  وبوَّ

 . 25د س ة الموارد والمصادر، دار الجيل، بيروت،  
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 فا َنْبِك مِْن ِذْ َرى َ بِيٍب َوَمنْنِلاِ قِ 

 

ُخوِا َفَةْوَمنلِ   بِِسْقِك ال َِّوى َبنْيَن الندَّ

 
 ف يس المنراد ، (1)﴾ۈ ۈ ٴۇ﴿  نةو قول  طعالى  اإلشةام

وإنمننا الغننرض إوهننار إ ننرامهم وأمننم ، وقتةننذاألمننر بالنندخوا لةصننول  

موا من خير، يستةقون هذا النعيم  .بما قدَّ

 وذلك إذا  ان المَمور ةير عاقل ومن أمث ت  قنوا امنر    العمني

  (2)القيس

ِويننُل َأاَل  َأاَل  ْيننُل اليَّ َهننا ال َّ  انَج ِنن  َأيُّ

 

ْمَثننلِ  ََ  بُِصننْبٍح َوَمننا اِكْرننَباُح مِنْننَك ب

إذ لنيس ذلنك يف ودنع  ، ليس ي نب االنجنَك منن ال ينلفالمراد هنا  

 .لكن  يتمنى ذلك طي صا مما عرض ل  من همو  وآال 

  وطكون يف مقا  يتوهم في  الميايب رجةان أ د   العسوي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿  األمرين أو األمور ع ى اآلخر  قول  طعالى

پ ڀ ڀ ﴿  اوقول  أيًض ، (3)﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

  (5)تنب وقوا الم، (4)﴾ڀ

                                                           

 . 46(  الةجر/ 1)

 . 43(  ديوان ،  2)

 . 80(  التوبة/ 3)

 . 16(  اليور/ 4)

 . 1/139(  ديوان ، 5)
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 ِعننْ  َعِليننًلا َأْو ُمننْت َوَأْنننَت َ ننِريمٌ 

 

 َبنننْيَن َيْعنننِن الَقننننا َوَخْفنننِق الُبننننودِ 

  ويكون يف مقا  إوهار عجل الميايب عن ش ك يندع    الععجيز

وهنذا طعجينل لعند  ، (1)﴾ائ ائ ەئ ەئ﴿  القدرة ع ي   قولن  طعنالى

ي نب ذلنك قدرة المَمور ع ى اكطيان بسورة من مث   وليس المراد ههنا 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿  وقولن  أيضنا، منهم بل إوهنار عجنلهم

 .(2)﴾ک گ

 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿   قولنن  طعننالى  االمعنةةان

 .(4)﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿  وقول ، (3)﴾ٴۇ ۋ ۋ

  وذلك يف مقنا  عند  االعتنداد بشنَن المنَمور مثناا هنذا   اإلهان

ڈ ژ ژ ڑ ﴿  وقولن  أيضنا، (5)﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿  قول  طعالى

 .(6)﴾ڑ

                                                           

 . 23(  البقرة/ 1)

 . 168(  آا عمران/ 2)

 . 35(  البقرة/ 3)

 . 114النةل/   (4)

 . 50(  اكدراك/ 5)

 . 49(  الدخان/ 6)
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 ويكون يف مقنا  انقيناد المنَمور لرمنر منع عند  قدرطن    خيةالعس

لنننننيس  ،(1)﴾ک ک گ گ گ﴿  ع نننننى الفعنننننل  قولننننن  طعنننننالى

، لكنننهم انقننادوا ألمننر رهبننم فنفننذ فننيهم، بادننتياعتهم أن يكونننوا  ننذلك

 .وراروا قردة بمجرد طوجي  هذا اليياب إليهم

 ويكون يف مقا  يتوهم في  الميايب جنوا  الجمنع بنين   العخيية

 (2) شيةين فَ ثر ال يجمع بينهما  ما يقوا المتنب 

 ِعننْ  َعِليننًلا َأْو ُمننْت َوَأْنننَت َ ننِريمٌ  

 

 َبننننْيَن َيْعننننِن الَقنننننا َوَخْفننننِق الُبنننننودِ 

  (3)﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿   قول  طعالى  العهكم 

إذ المقصننود هننو االدننتيفاف ، فننالمعنى المسننت ل  ههنننا هننو الننتهكم

 .واكهانة

 (4)﴾حئ مئ ىئ يئ جب﴿   قول  طعالى  الععجب. 

 (5)﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿   قول  طعالى  االععبار. 

                                                           

 . 65(  البقرة/ 1)

 . 1/139(  ديوان ، 2)

 . 49(  الدخان/3)

 . 48(  اكدراك/ 4)

 . 99(  األنعا / 5)
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 چ ﴿  وقولننن ، (1)﴾ٹ ٹ ٹ﴿   قولننن  طعننالى  الةةدوام

؛ ف يس الغرض باألمر الهداية واكيمنان، (2)﴾چ چ ڇ ڇ ڇ

 .هما  ارَن إنما الغرض الدوا  ع يهماألنّ 

بوجننود  - مننا مننر بنننا-إن الداللننة الةرفيننة أو الةقيقيننة مشننروية 

نة ألد وب ما مجموعة من وُيفسر خرو  األمر ، العنارر الداللية المكوِّ

 (3) ي   إلى معان مست لمة وفق ما

 نةنو ، يسهم عنصر الع و يف طةديد عدد من دالالت ريغة األمر

 .والتكوين والتسيير، واالقرتاح، والدعاك، االلتما   دالالت

 الع و واالدتعَك يف طةديد دالالت الوجوب  يشرت  العنصران 

 ان أمرا وُعندَّ ، أعتقن   ف و قاا العبد لسيدح بغ رة، والدعاك وااللتما 

فاألرل ، ردح هذا خروجا عن قاعدة مكونة لداللة األمر وه  االدتعَك

 .يف اآلمر أن يكون أع ى رطبة من المَمور

 يتي ف عنصر االدتعَك يف دالالت النصح. 

                                                           

 . 6(  الفاطةة/ 1)

 . 136(  النساك/ 2)

(  ينرر   سا  أ مد قادم، طةنويَت الي نب ومةنددات الداللنة مندخل إلنى طة ينل 3)

 . 64-48ليياب النبوي الشريف،   ا
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 المياينب طولند  إذا  ان القيا  بالفعل المنَمور بن  لنيس يف قندرة

 .عن أد وب األمر داللة التعجيل

  أهم الدالالت المسنت لمة التن  طنرطبك بعنصنر اكمكنان دالالت

 .والتةدي، والتعجيل، والتسيير، التكوين

 والتسننيير منن نا يننة ، يمينل عنصنر اكرادة بننين داللتن  التكنوين

 .وداللت  التعجيل والتةدي من نا ية  انية

  األمر ييرج  إلنى معنينين طةنوي يين طي ف عنصر االدتقباا يف

 .التشجيع ع ى الفعل والرها عن   هما

  انتقل األمر ل داللة ع ى معننى  -أيضا-إذا طي ف عنصر اللمان

ولنم يكنن المقصنود بن  ، فإذا وقع الفعنل المنَمور بن  قبنل الي نب، اليرب

   من يقوا لمن نةر قبل أن يرم ، االدتمرار والتشجيع آا إلى اكخبار

 .وال  ر ار  

  إذا طي ف عنصر المص ةة فكان يف األمر هرر يةينق بناآلمر يف

 . دع هنا  خرو  عن الداللة الةقيقية لألمر، الراهر

  إذا ردرت ريغة األمر مقرونة بنغمة الجل   انت ل داللة ع نى

فنإذا  اننت ، وهذا إذا  ان الغاية منها مص ةة المَمور فةسب، الوجوب

 .وإذا  انت دنيوية فه  ل نصح واكرشادالمص ةة دينية فه  ل ندب 
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 طشننرت  مننع داللننة الوجننوب يف ارطبننا  المصنن ةة بنناألمر داللتننا  

 .عنصرا الع و واالدتعَك، والفارِ بين الداللتين، وااللتما ، الدعاك

  يشير طي ف عنصنر المصن ةة إلنى أن رنيغة األمنر قند طةولنت

والفنارِ يف ، اكبا نة أو، أو االقنرتاح أو اك نرا ، اكرشناد  ل داللة ع ى

 .الداللة بينها عن يريق عنصري الع و واالدتعَك

 رةم  ون  رنا ب ، يف داللة االقرتاح يكون المَمور أع ى مكانة

وهذا الع نو يف المكاننة هنو النذي مننع منن أن طكنون ، المص ةة يف األمر

األرننل يف طقننديم النصننح ل كبيننر أن يكننون  ؛ ألنّ الداللننة هنن  اكرشنناد

إذا  ان باألمر  نان مجنا ا عنن العنرض و ،عرض ال ريغة األمربصيغة ال

 .أو المشورة واالقرتاح

  (1)التكننوين  يتي ننف عنصننر التفننويض طي فننا طامننا يف داللتنن، 

 .واألوا أعم من الثاين، (2)والتسيير

  وهنو منا ، يتي ف عنصر التفويض طي فا جلئيا يف داللنة اك نرا

ن القادم المشرت  بينهمنا يف ع نو رةم  و، يفرِ بين  وبين داللة اكرشاد

 .وارطبا  المص ةة بالمَمور، مكانة اآلمر

                                                           

 . 44هود/  ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿(  نةو قول  طعالى  1)

 . 34، الةجر/ ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿(  نةو قول  طعالى  2)
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  ومن  نم ينتفن  ، يكون لرمر دور يف طنفيذ الفعل يف داللة اك را

وهنو منا يتجسند يف ، التك يف وما يرطبك ب  منن المشنقة بالنسنبة ل منَمور

 .(1)﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿  قول  طعالى

 عنن الندالالت المسنت لمة هن  معرفنة  الييوة األولنى ل كشنف

 .عد  إرادة المعنى الةقيق 

 فيدا األمر بالفعنل ع نى األمنر ، يف داللة التهديد طنعكس اكرادة

 .(2)باالمتناَ عن 

   قننند يتي نننف عنصنننر اكرادة لتي نننف اكمكنننان  منننا يف داللتننن

 .(4)والتةدي، (3)التعجيل

  يكننون طسننتيد  رننيغة افعننل ل داللننة ع ننى ةيننر الي ننب دون أن

ويجتمع المعنينان إذا طي نف عنصنر اكرادة ، هنا  مانع من إرادة الي ب

، والتعجنب، التضنجر  ع ى يريقة الكناية مثَ ويتةقق ذلك يف دالالت

 .واال تجا 

ننة لداللنة األمنر هن  بمثابنة قنوانين شنَما يف ذلنك  إن العنارر المكوِّ

                                                           

 . 51(  المؤمنون/ 1)

﴿(   قول  طعالى  2)      ﴾ /40، فص ت . 

﴿(  مثال  قول  طعالى  3)        ﴾ ، /258البقرة . 

﴿(   قول  طعالى  4)           ﴾ ، 23البقرة . 
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قاعندة منن   يُ يعد اليرو  عن، «جرايس»شَن قوانين المةاد ة عند 

، القواعد مرادفا ليرو  العبارة من معناها الةريف إلنى معناهنا المسنت ل 

ربنك الندالالت التةوي ينة ل ي نب بتي نف شنر  منن شننرو  »إن فكنرة 

 نين طكتمنل بالكشنف عنن -إجرائ  ع ى الةقيقة فكرة طرا ية منن شنَما

جميننع العَقننات الميننردة بننين طولنند داللننة مننن النندالالت التةوي يننة 

 -ليب الي ب وطي ف عنصر من العنارر المكونة لداللت  الةقيقيةألدا

 .(1)«أن ُطمثِّل نررية متكام ة قادرة ع ى طفسير واهرة التةويل الدالل 

إن المتك م را ب د ية مث ما طكون ةايت  من ادتعماا )افعنل( أو 

ولكن  ، قد يقصد إلى اكرشاد أو االلتمنا  أو الندعاك، )لتفعل( يف األمر

يجنب ، ع أن نقوا إن أ د هذح اال تماالت هو الغرض المقصنودنستيي

 .الرجوَ إلى المقا  التداول  برمت 

إن نجاح المتك م يف أمر ميايبن  يتةقنق منن وجهنة النرنر التداولينة 

  (2)بتوافر خمسة شرو  ه 

هرورة وجود عَقة ما بين المت فظ هبذا الم فول )أة ق الباب(  -1

 .بتوجي  األمر إلى الثاينوالميايب ب  طسمح لألوا 

                                                           

 سا  أ مد قادم، طةويَت الي ب ومةددات الداللة مدخل إلى طة يل الييناب   (1)

 . 07النبوي الشريف،   

 .Ducrot: Dire et ne pas dire, p48 (  ينرر 2)
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هننرورة وجننود الميايننب هبننذا الم فننول يف وهننعية طسننمح لنن   -2

 .بإةَِ الباب

منع ، هرورة  صوا طصور عنن بناب معيننة يف ذهنن المياينب -3

وجود قنرائن مرجةنة طثبنت قدرطن  ع نى التعنرف ع نى البناب المقصنود 

 .إةَقها

دار األمر هرورة  ون الباب المقصود إةَقها مفتو ة وقت إر -4

 .بإةَقها

 .هرورة طوافر المتك م ع ى قصد وإرادة طةقق إةَِ الباب -5

 :المعاين المسعلزم  عن أسلوب النهي. 2-2

  أن أ ثر العنارر المكونة لةقيقنة النهن  همنا عنصنرا -دابقا-رأينا 

وإذا طي ننف ، فبتوفرهمننا يكننون النهنن  ع ننى  قيقتنن ، الع ننو واالدننتعَك

يف هننذا الصنندد « السننكا  »يقننوا ؛ ا  النندالل أ نندهما  نندع االدننت ل

أرنننل ادنننتعماا ال طفعنننل أن يكنننون ع نننى دنننبيل االدنننتعَك بالشنننر  »

، فإن رادف ذلك أفاد الوجوب وإال أفاد ي ب الرت  فةسنب، المذ ور

ال طك نن  إلنى    م إن ادتعمل ع ى دبيل التضرَ  قوا المبتهل إلنى اهلل

سناوي الرطبنة ال ع نى دنبيل وإن ادتعمل يف  نق الم، دم  دعاك، نفس 

، دنم  التمادنا وإن ادنتعمل يف  نق المسنتَذن دنم  إبا نة، االدتعَك



 

 

 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة )
 
422 

يةندد هنذا الننِّ . (1)«وإن ادتعمل يف مقا  طسنيك النرت  دنم   ديندا

نة لةقيقة النهن  ، الع نو واالدنتعَك  وهمنا عنصنرا، أهم العنارر المكوِّ

، م والندعاك وااللتمنا وما لهما من أهمية يف التفرقة بين دالالت التةري

 .(2)مكانلعنصري اللمان وال -أيضا-وهنا  إشارة 

ننة ألدن وب النهن  يجعنل هنذا األخينر ع نى  إن طوفر العنارر المكوِّ

ومنن  عن هنذح العنارنر طةنويَ داللينا، (3)يف  ين يعد اليرو ،  قيقت 

طرب  أهمية فكنرة ربنك المعناين التةوي ينة ل صنيغة بغيناب مكوننات » هنا 

، ية بعينها من المكونات الت  طمثنل شنرويا كجرائهنا ع نى  قيقتهنادالل

ذلك أن من شَن هذح الفكرة أن طقودنا إلى التنبؤ بدالالت مجا ية يمكن 

 .(4)«وإن  انت ةير مستعم ة ألدائها، أن طؤديها الصيغة

 (5) ون يِّ أهم المعاين الت  يير  إليها النه  فيما ي  

                                                           

 . 178(  مفتاح الع و ،   1)

نرر   سا  أ مد قادم، طةنويَت الي نب ومةنددات الداللنة مندخل إلنى طة ينل (  ي2)

 . 83اليياب النبوي الشريف،   

 باليرِ.  «جرايس»(  المراد باليرو  ههنا ما يسمي  3)

(   سا  أ مد قادم، طةويَت الي ب ومةددات الداللة مدخل إلى طة يل الييناب 4)

 . 86النبوي الشريف،   

بنندري عبنند الج يننل، طصننور المقننا  يف البَةننة العربيننة، دار المعرفننة  (  ينرننر  مةمنند5)

، ونررينننة السنننياِ بنننين 76 -74،   2005الجامعينننة األ رايينننة، مصنننر، )د،  (، 

، وع ننو  البَةننة 181-180القنندماك والمةنند ين درادننة لغويننة نةويننة دالليننة،   

 89- 87المعاين والبيان والبديع،   
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  من األدنى منللة إلى األع ى شَنا عندما يكون رادرا : الدعا

ې ې ې ى ﴿  وقول ، (1)﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿  نةو قول  طعالى

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

يَ ظ خرو  النه  ههنا إلى معنى الضراعة ، (2)﴾ىئ ی ی ی ی جئ

 .والتودل والدعاك

 عننندما يكننون النهنن  رننادرا مننن شننيِّ إلننى آخننر   االلعمةةاس

وذلننك  قولنن  طعننالى ع ننى لسننان هننارون ، ألخينن  يسنناوي   يينناب أ 

 .(3)﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿  ييايب أخاح مودى

 ويكننون بي ننب الكننف عننن أمننر ال يسننتياَ الكننفُّ عننن   العمنةةي ،

يننا شننمس ال    قننوا القائننل، ويكننون النهنن  فينن  موجهننا إلننى مننا ال يعقننل

 .طغرب 

 وذلنك عنندما يكنون النهن   نامَ بنين  نايناح : النص  واإلرشةاد

فهنو موجن  منن ذوي البصنر والينربة ، ى من معاين النصح واكرشنادمعن

ے ے ۓ ۓ ﴿   قولن  طعنالى، باألمور إلى من هنم يف  اجنة إلين 

  (5)أو قوا المتنب ، (4)﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

                                                           

 08(  آا عمران/ 1)

 286لبقرة/ (  ا2)

 94(  ي / 3)

 . 101(  المائدة/ 4)

 . 1/479(  ديوان ، 5)
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 إَِذا ةننننناَمْرَت يف َشنننننَرٍف َمنننننُرو ِ 

 

 جنننننو ِ َفنننننَ َطْقنَنننننْع بَِمنننننا ُدوَن النُّ  

الميايب عن أمر ال يشرف ويكون  ين يراد بالنه   ف   العوبيخ 

ەئ ﴿  اكنسان وال ي يق أن يصدر عن  نةو قول  طعالى ى ى ائ ائ 

 .(1)﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

 والتق ينل ، ويكون  ين يراد بالنه  اك راك بالمياينب  العحقية

  (2)من شَن  ومن قدراط  نةو قوا المتنب 

 َعنن ُ َوالَعَصننا مَ  ال َطْشننَتِر الَعْبننَد إاِلَّ 

 

 إِنَّ الَعبِينننننَد ألَْنَجننننناٌ  َمنَا ِيننننندُ  

  ويكون  ين يراد بنالنه   نف المياينب عنن مةاولنة   العيئيس

وال هو من أه   فيما يرى المتك م نةو ، فعل ليس يف ودع  وال يف ياقت 

 .(3)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿  قول  طعالى

 ونن  وذلك عنندما يقصند المنتك م أن يينوف منن هنو د  العهديد

 قولنك لمنن هنو ، قدرا ومنللة عاقبة القيا  بفعل ال يرهى عنن  المنتك م

 «.ال طكف عن أذى ةير »أو « ال طق ع عن عناد »  دونك

والمَ ننظ أن النندالالت التنن  طيننر  إليهننا رننيغة النهنن  أقننل مننن 

الفنارِ يف » ولعنل ذلنك يرجنع إلنى ، الدالالت االدت لامية لصيغة األمر

                                                           

 . 11(  الةجرات/ 1)

 . 2/958(  ديوان ، 2)

 . 07(  التةريم/ 3)
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وهو فنارِ قند يعنود بندورح إلنى يبيعنة ، الصيغتينشيوَ االدتعماا بين 

وهن  يبيعنة أدت إلنى أن طكنون رنيغة األمنر ، العَقة بين األمر والنهن 

 .(1)«فاألمر بالش ك م  عن مقاب  ، مغنية عن النه  يف أ يان  ثيرة

نة لداللة النه  يجعنل هنذا األخينر ، إن طوافر العنارر الداللية المكوِّ

ن اليننرو  عننن أي عنصننر مننن هننذح العنارننر يف  ننين أ، ع ننى  قيقتنن 

ل  إلى معان مست لمة  نة ل  يةوِّ ونوجل  يفية التةنوا  - ما مرَّ بنا-المكوِّ

  (2)ي   إلى المعاين المست لمة لهذا األد وب فيما

 وإن خنر  عنن ، ينبغ  أن يكون ي نب الكنف متع قنا بالمسنتقبل

 .ةير  ارلذلك امتنع ي ب طر  االمتثاا لكون   ارَ وطوج  إلى 

  فالميايب ، إذا لم يتوفر شر  اكمكان خر  النه  ع ى  قيقت

ال ينهى عما ال يمكن أن يقع منن  فتينر  الجم نة إلنى داللنة التةندي أو 

 .التعجيل أو السيرية

  يفرِ عنصر اكرادة بنين الندالالت الي بينة ل صنيغة والندالالت

 .ةير الي بية لها  التهديد

                                                           

(   سا  أ مد قادم، طةويَت الي ب ومةددات الداللة مدخل إلى طة يل الييناب 1)

 . 86النبوي الشريف،   

 . 90 - 82(  ينرر  نفس ،   2)
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 التمييل بين بعض الدالالت الي بينة يؤدي مكون اكرادة دورا يف 

 . التةريم والكراهة

 طتولد داللة التمن  بتع ق اكرادة بغير الممكن. 

 يتولد التهديد بي ب الممكن ةير المراد. 

   طتولد داللة االمتننان إذا رندر األمنر منن األع نى مكاننة بمنا فين

 .مص ةة ل مَمور مع طي ف عنصر التفويض جلئيا

  اننت -جنرايس يسنميها  منا-بالمعاين المسنت لمة إن عناية القدماك 

ل غوية العربية يَ ظ أن القدماك دنبقوا ا النررية» يف فالبا ُ فائقة عناية

ف م يغف وا عن التمثيل ل معاين المقامينة ، إلى واهرة االدت لا  الةواري

وطتولند منن امتنناَ إجنراك الكنَ  ، الثواين الت  طير  عنن أرنل الوهنع

وهنن  التنن  ينندعوها عبنند القنناهر ، ليل قننرائن األ ننوااع ننى األرننل بنند

خير منن دقنق ، [ ولعل أبا يعقوب السكا   ...الجرجاين بمعنى المعنىا

ا إلننى المعنناين الثننواين فقنند ، (1)«مسننَلة  يفيننة االنتقنناا مننن المعنناين األوَّ

، التمنن   عن أقسا  الي نب اليمسنة األرنوا وهن « السكا  »طةدع 

وما يتولد منها متى امتنع إجرا ها ، والنداك، النه و، واألمر، واالدتفها 

 .(2)من معان أخرى فرعية، ع ى األرل

                                                           

 . 586الدين مَوي، الرتا يب النةوية العربية يف هوك التة يل الوويف ،    (  رَح1)

 . 171(  ينرر  مفتاح الع و ،   2)
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 َواًل ل رتا يننب يف جها هننا النةننوي معنناين أُ »  أن« خالنند مننيَد»يننرى 

أر ية فإذا ما دخ ت دا ة االدنتعماا دخ نت فضناك البَةنة ووجندت 

المننتك م  لت ننك المعنناين معنناين  ننواين ع ننى المعنننى المقصننود الننذي يرينند

 .(1)«إ باط  أو نفي  أو ما إلى ذلك

ويضيف البا ُ أن طةديند المعناين الثنواين يسنتند إلنى قنرائن نصنية 

طساعد ع ى طوهيح المعنى أو طوليد معننى منن معننى ، بية يف الكَ يطر 

بةسب دنياقات الكنَ  التن  أفناض السنكا   وةينرح منن البَةينين يف 

 (2) آليتالةديُ عنها ويوجلها البا ُ يف ا

 فمقنا  التعلينة ةينر ، ما يتصل بموهوَ الكَ  ودنياِ الموقنف

 .مقا  المدح

  ما يتصل بالمقا  النص  ل كَ  فقد يكون ابتنداك أو ادنتيبارا أو

 .إنكارا

  ما يتصل بالميايب ال من  يُ ذ ا ح أو ةبا ح فةسنب وإنمنا

 .ذهن  أو طةيرح أو إنكارح خ و أيضا من  يُ

 َذاط  ف كل   مة مع را بتها مقا ما يتصل برت يب الك  . 

                                                           

المعنننى عننند البَةيننين السننكا   نموذجننا، رننناعة المعنننى وطَويننل »(  خالنند مننيَد، 1)

،   8، المج نند1992، منشننورات   يننة اآلداب بمنوبننة، د سنن ة ننندوات، «النننِّ

162 . 

 . 165-16نرر  السابق،   (  ي2)
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أما العَقة الت  طنربك المعناين األرن ية بالمعناين الثنواين فهن  عَقنة 

وهننذا ، قائمننة يف األدننا  ع ننى طفننرَ المعنننى الثنناين عننن المعنننى األوا»

فنَ يمكنن  إذا أن يسنتقل ، يعن  أن الفنرَ ال يفهنم إال منن خنَا األرنل

اق  ما إال بادتةضار المعنى األر   إذ ال يمكن طصور معنى دي، بنفس 

وهذا ما يجعل المعنيين متص ين أ ندهما ،  م خر  عن ، الذي خر  من 

 .(1)«ويجعل الفرَ يف إ ر األرل، باآلخر

إن خننرو  األمننر أو النهنن  أو ةيرهننا إلننى دالالت أخننرى مةكننو  

فةينهنا يكنون المقنا  ، بشرو  امتناَ إجراك هذح األةراض ع ى أرولها

، فينتقننل ل داللننة ع ننى معنننى ال  ، كجننراك الغننرض ع ننى األرننلمانعننا 

  (2)فاالنتقاا من ةرض إلى ةرض آخر يتم يف مر  تين

أن ينؤدي عند  الميابقنة المقاميننة إلنى خنرِ أ ند شننرو  : أوالهمةا

 .اكجراك ع ى األرل فيمتنع إجراك المعنى األر  

، إجرائن أن يتولد عن خرِ شر  المعننى األرن   وامتنناَ   ثانيعهما

 .معنى آخر قد يكون من المعاين اليمسة أو من ةيرها

                                                           

، مج نة اآلداب وال غنات   ينة «درادنة المعننى عنند البَةينين»(  عبد الع نيم بوفناطح، 1)

-109،   2011، فيفنري 07اآلداب وال غات، جامعنة األةنوا ، الجلائنر، العندد 

110 . 

، (  ينرر  أ مد المتو ل، المنةى الوويف  يف الفكر ال غوي العرب  األروا واالمتنداد2)

  188-189 . 
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   ارل النرر فيما مضى مر و  يف النقا  اآلطية

  نة ل يعد اليرو  ، لكل قسم من أقسا  األمر والنه  عنارر مكوِّ

 .خروجا من الداللة الةرفية إلى الداللة المست لمة، عن هذح العنارر

 ننة لداللنة األ إنَّ العنارر منر والتن  طجع ن  داال ع نى قوطن  المكوِّ

ُطعنّد بمثابنة قواعند ، هن  يف  قيقتهنا شنرو  طداولينة، اكنجا ية الةرفينة

 .منرمة لتداوا األمر

   إنَّ امتناَ ورود األمر والنه  ع نى أرن هما داخنل مقنا  خيناب

 .يست ل  عن  فعل إنجا ي فرع  يكون هو األنسب مقاميا، معين

 معناين الثنواين أي منا يقابنل عنند لم يغفل القدامى عنن التمثينل ل 

الت  طتولد منن امتنناَ إجنراك الكنَ  ع نى ، المعاين المست لمة« جرايس»

 .األرل بدليل قرائن األ واا

  يمكننا المقاب ة بين األةراض األر ية لألمنر والنهن  يف النررينة

، ال سانية العربية واألفعاا ال غوية المباشرة يف الدرادات التداولية الينو 

نجعل األةراض الفرعية لهما مقابَ لألفعاا ال غوينة ةينر المباشنرة أو و

 .االدت لا  الةواري
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 :قائم  المصادر والمةاجع المععمد 

 .ح ص عن عاصم القةآن الكةيم بةواي 

 ) االدت لا  الةواري يف التداوا ال ساين من ، أدواري )العياش

نين الضابية الوع  باليصوريات النوعية ل راهرة إلى وهع القوا

، والدار العربية ل ع و  بيروت، منشورات االختَف الجلائر، لها

 . 2011-نه1432، 1 

 ( الةارع الكند بن بن ُ جراامر  القيس)ب  ، ديوان ، ي  قق  وبوَّ

د س ة الموارد ، وشر   وهبك بالشكل أبياط   نا الفاخوري

 .بيروت، دار الجيل، والمصادر

 )مج ة اآلداب ، دة المعنى عند البَةييندرا، بوفاطح )عبد الع يم

العدد ، الجلائر، جامعة األةوا ، وال غات   ية اآلداب وال غات

 .2011فيفري ، 07

 اكشننارات ، مةمنند( بننن ع نن  بننن الجرجنناين )ر ننن النندين مةمنند

دار الكتنب ، شمس الندين إبراهيمطع يق ، والتنبيهات يف ع م البَةة

 . 2002-هنن1423، (1) ، لبنان-الع مية بيروت

 )طةقيننق مةمنند ع نن  ، اليصننائِّ، ابننن جننن  )أبننو الفننتح عثمننان

 .ت(. )د، 2 ، بيروت لبنان، دار الهدى ل يباعة والنشر، النجار

 )دار المعرفنة ، المعاين ع نم األدن وب، الجوين  )مصيفى الصاوي

 . 1993،  (. )د، الجامعية اكدكندرية
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 ) القناهرة -عالم الكتنب، ال غة العربية معناها ومبناها،  ّسان )طما ،

 .1998 -ه1418، (3) 

 )مؤدسة قريبة، مسند أ مد، ابن  نبل )أ مد أبو عبد اهلل الشيباين ،

 .ت(. )د، مصر

 )نررينة السنياِ بنين القندماك والمةند ين درادنة ، خ يل )عبد النعيم

، اكدنكندرية، دار الوفناك لندينا اليباعنة والنشنر، لغوية نةوية داللية

 . 2007، (1) ، مصر

 عبنند الكننايف( بننن ع نن  بننن السننبك  )هبنناك النندين أبننو  امنند أ منند ،

، عيسنى البناب  الة بن ، عرو  األفنراح يف شنرح ط ينيِّ المفتناح

 .ت(. )د، مصر

 )األمر والنه   فع نين لغنويين إنجنا يين يف ال غنة ، در ان )إدريس

جامعننة ، ردننالة ماجسننتير مييويننة، العربيننة درادننة دالليننة طداوليننة

 . 1988، 1987-ح1407، عبد اهلل فا  بن مدديدي مة

 مفتناح ، ع ن ( بنن أب  بكر مةمند بن السكا   )أبو يعقوب يودف

-هنن1411، (2) ، مصيفى الباب  الة بن  وأوالدح بمصنر، الع و 

1990.  

 )دار ، طصور المقا  يف البَةة العربية، عبد الج يل )مةمد بدري

 .2005،  (، )د، مصر، األ اريية ،المعرفة الجامعية
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 )طةويَت الي ب ومةنددات الداللنة مندخل ، قادم ) سا  أ مد

فنناِ العربيننة ل يباعننة دار اآل، إلننى طة يننل اليينناب النبننوي الشننريف

 . 2007-هن1428، 1 ، والنشر والتو يع القاهرة

 )دار الرب ننة ، ع ننم البَةننة المعنناين والبيننان والبننديع، أبننو ليننل )أمننين

 . 2006-هن1427، 1 ، عمان-األردن، ل نشر والتو يع

 )دار ، درادات يف نةو ال غة العربية الوويف   المتو ل )أ مد

-هن1406، 1 ، المغرب-الثقافة ل نشر والتو يع الدار البيضاك

1986 . 

 )المنةى الوويف  يف الفكر ال غوي العرب  ، المتو ل )أ مد

-هن1427، 1 ، المغرب-دار األمان الربا ، األروا واالمتداد

2006 . 

 َالرتا يب النةوية العربية يف هوك التة يل ، وي )رَح الدين(م

قسم اآلداب جامعة مةمد ، ردالة د توراح مييوية، الوويف 

 . 2007-2006-هن1427، الجلائر-خيضر بسكرة

 )رناعة ، المعنى عند البَةيين السكا   نموذجا، ميَد )خالد

 س ة د، منشورات   ية اآلداب بمنوبة، المعنى وطَويل النِّ

 .8المج د، 1992، ندوات



 

 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 433

 

  شنرح المفصنل ، ع ن ( بنن ابن يعي  )موفق الدين أبو البقناك يعني

قد  ل  ووهع هوامش  وفهارد  إميل بديع يعقوب دار ، ل لميشري

 . 2001-هن1422، 1 ، لبنان-بيروت، الكتب الع مية

 :المةاجع باللغ  الجنبي 

Austin (Jhon), Quand dire c’est faire, Cambridge 

University Press England, 1970. 
Searle (Jhon), les actes de language, ed. Hermann, 

1972. 
Ducrot (Oswald), Dire et ne pas dire, ed. Hermann, 

1980. 
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 االختزان احلريّف يف الرتاث اإلسالمي

 علم التجويد منوذًجا

 

 صفاء صابر جميد البياتيأ.  

 امع  الموصلماجسعية من ج

 

م   المقدِّ

نٍد وع نى ، الةمُد هلل ربِّ العالمين َ  ع ى ديدنا مةمَّ والصَة والسَّ

 .آل  ورةب  ومن اقتفى أ َرهم إلى يو  الدين

 المؤلَّنف ي َةننُظ وناهرًة طكنناُد   وبعندُ 
ّ
فنإنَّ المتتبِّننع ل نرتاع اكدننَم 

المرَدنَ ة  أال وه  وناهرة جمنع الةنروف، طشرتُ  فيها اكدَميةالع و  

ارطَينننا أن نقننف ع ننى ، إيجنناً ا واختصنناًرا؛ وطنريمهننا يف   منناٍت وجمننلٍ 

ين إياها بننن)االختلان الةريفّ(  . دودها وأبعادها ُمسمِّ

ألنَّ  انما  منن ةينرح ؛ وقد وقع االختيار ع ى ع م التجويد نموذًجا ل 

فتعين  ، ةيف أبواب  ومبا ث  يف  ون  من أ ثنر الع نو  طيبيًقنا لهنذح الرناهر

هنذا وقنند اننترم البةننُ فينن  يف . درادنُت  رننورًة متكام نًة عننن الموهننوَ

واخُتنتِم . معجمن ، أبعنادح، أنماين ، نرائرح،  دودح  ه ، خمسة ميالب

 .بَبر  النتائح واالقرتا ات

 .إنَّ  ول  ذلك والقادر ع ي ، نسَا اهلل التوفيق يف القوا والعمل
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ه: المطلب الول  حدُّ

 زان يف دائة  اللغ  واالصطءحاالخع -أواًل 

 إذا َخْلًننا ييُلُنن  فَن الش ك َخَلنَ   يقاا، االختلان مشتقم من الَيْلن

، واختَصننْرُط  َيِريًقننا واْخَتَلْنننُت . (1)لنفسنن  واختَلْنُتنن ، ِخلانننةٍ  يف َأ ننَرَ ح

 لمنااا وَخَلْنُت . (2)َأْقَرهبا َأَخْذنا  َأي، ومياِرَرها اليَِّريق ميا نَ  وأخْذَنا

ادم الموهع النذي   اللاي بفتح والنَمْيَلنُ . الِيلانة يف جع ُت   واْخَتَلْنُت ُ 

، َطَغيَّرَ   أي وُخلوًنا وخِلَن وخُلن َخْلًنا وخَلَن ال َّْةمُ . (3)الش كُ  في  ُييَلن

  َيَرَفة قاا. (4)فهو خلينٌ 

 َلْةُمهننننا فِينَننننا َيْيننننَلنُ  اَل  ُ نننننمَّ 

 

ِخرْ النننن لةنننمُ  َيْينننَلنُ  إِنَّمنننا   (5)ُمدَّ

ا دبق بياُنن  إلنى أنَّ ل يناك والنلاي والعنين يف ال غنة  َ نَة    نيُ ِّ ممَّ

 .والتغيير والتبديل، واالختصار واكيجا ، اك را  والةفظ  ه ، معانٍ 

ا يف االريَح ف م نقف ل  ع ى ذ ٍر يف  تنب التعناريف والةندود  أمَّ

ن   ةير أنَّ  يمكننا أن َنعُ ، الت  ايَّ عنا ع يها دَّ المعننى المةنوري النذي أرَّ

ا ارنيَ  (خنلن) الد تور مةمد  سنن جبنل ل جنذر وذلنك ، لن  ي ا ند 

ة يوي ة»  بقول   .(6)«د ُّ ش ٍك يف باين ش ٍك َ ريٍل لمدَّ

                                                           
 . 4/209ينظر: العني: (  1)
 . 2/1154، ولسان العرب: 7/95ينظر: هتذيب اللغة: (  2)
 . 5/2108ينظر: الصحاح: (  3)
 . 34/486، واتج العروس: 1193ينظر: القاموس احمليط: (  4)
 . 51ديوانه: (  5)
 . 2/554املعجم االشتقاقي املؤصَّل أللفاظ القرآن الكرمي: (  6)
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 الحةف يف دائة  اللغ  واالصطءح -ثانًيا

، ال يكاد طير  معاين الةرف يف ال غة عن اليرف والنا ية والجانب

حُ  وَشنفيُرحُ  يرفنن   شنن كٍ   نلِّ   ننرُف »  ريُّ قناا الجننوه  َ ننْرُف  ومننن . وَ نندُّ

دُ  أعَح وهو، الجبل  .التهّج  ُ روِف  وا د  والَةْرُف . النُمَةدَّ

، [11االةننح  مننن اآليننة  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿وقولنن  طعننالى  

اك ع ننى يعُبنندح أن وهننو، وا نند َوجنن ٍ  ع ننى  قننالوا . الّضننراك دون الَسننرَّ

 وَ ننْرُف . (1)«الجبننل بةننرف ُشننبِّهت، الصنن بة الضننامرة الناقننةُ   والَةننْرُف 

ك
ْ
 .نا يُت   الشَّ 

ن ََ  ُيعجبن ُ  اَل  َشنْيةا رأى إِذا، مِنْن ُ  َنا َينة َأي  أمنرح منن َ نْرٍف  ع ى َوُف

 جانُبهمننا والجبننل السننفينة و ننرُف  ِشننقاح الننرْأ  وَ ْرفننا. (2)َعننن ُ  عننَدَا 

 .(3)وُ ُروٌف  َأْ ُرٌف  والجمع

ننا يف االرنني فنن  ابننن جنِّنن  بَنَّنن أمَّ  الصننوِت  ُمنَقَيننع  نندُّ »  َح فقنند عرَّ

وهنو النذي ُيعنيننا  -وهو ُييَ ق ع ى الةرف الهجنائ . (4)«وَيرُف ُ  وةايُت 

 .(5) ما ُييَ ق ع ى قسم من أقسا  الك مة -يف هذا المقا 

                                                           
 . 4/1342الصحاح: (  1)
 . 3/307ينظر: احملكم واحمليط األعظم: (  2)
 . 2/838ينظر: لسان العرب: (  3)
 . 1/28سر صناعة اإلعراب: (  4)
 . 62ينظر: معجم املصطلحات النحوية والصرفية: (  5)
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 االخعزان الحةيفّ يف دائة  االقعةاح -ثالًثا

ح فإنَّ  يمكننا أن نني نق منهنا بعد أن وقفنا ع ى مفرداِت هذا المصي 

ح بَنَّ    إلى أن نقرتَح ل  بما يةدُّ

 «.طنريُم  روٍف مرَد ٍة يف   مٍة موهوعٍة أو   ماٍت َمعُمولةٍ »

  وقولنننا. )طنرننيم( جنننٌس يشننتمل ع ننى  ننلِّ أنننواَ التنرننيم  فقولنننا

طنرننيَم الِيننَر    نةننو، ) ننروٍف( قيننٌد ُييننر  طنرننيم ةيننر الةننروف جنًسننا

طنرننيم   نةننو، وُييننر  ةيننر الةننروف نوًعننا. ر ونةننو ذلننكواأل جننا

الك مننات الننذي هننو موهننوَ الكتابننة االختلاليننة التنن  طيتننلا الك مننات 

وارٌف ل ةروف بَنَّها  َ ٍة( قيدٌ )مرَد   وقولنا. والجمل يف  روف ورمو 

)  مة( بياٌن أل ند نمين    وقولنا.  روٌف ميَ قٌة عن الرتطيب فالتشكيل

وورننننُفنا ل ك مننننة . ختننننلان الةننننروف يف   مننننةوهننننو ا، االختننننلان

، ل داللننة ع نى أنَّ الك مننَة الميتننَلن فيهنا ليسننْت جدينندةً ؛ بننننن)موهوعة(

. فييرُ  بذلك الوهنُع األولن  ل ك منة النذي هنو موهنوَ ع نُم الوهنع

وهو اختلان الةنروف ، )  ماٍت( بياٌن ل نمك الثاين من االختلان  وقولنا

 .يف   مات

، مسننتعم ة يف  ننَ  العننرب  أي،  بننننن)معمولة(وورننُفنا ل ك منناِت 

لييُر   لُّ ما هنو ةنامٌض وُمنبَهٌم ؛ المبنى والمعنى فتكون بذلك مع ومةَ 

 .واأللغا  واأل اج  ونةو ذلك الةروف وأدرار اليَدم  ع مِ 
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 نظائةه: المطلب الثاين

لقد طواردْت يف خايري يف مرا ل اكعداد ل موهنوَ والتيينيك لن  

وجدناها نرائَر ، رى قبل ادتقرار الموهوَ ع ى   مة االختلاننرائُر أخ

وطتنداخل معهنا يف ، ُطشارُ  االختلاَن يف التمثينل العنا  ل معننى المقصنود

  ومن هذح النرائر. وطجانُبها يف وجوح ُأخرَ ، الداللة بوج  ما

  ويَيت دبب إبعادح عن دائرة االريَح ب  فيما يَيت: االخعزال -أواًل 

يف  نين لنيس يف الموهنوَ . (1)ي  اقتياًعا و ذًفا ل ميَتَلاألنَّ ف .1

بنل ةاينة األمنر فين  ، الذي نةنُن بصنددح  نذٌف أو اقتيناَ منن الميتنلا

 .طةويل الةروف المبعثرة إلى   مة أو   مات منترمة

. (2)الك مننات مننن بننداًل  وألنَّنن  نرنناٌ  قننائٌم ع ننى ادننتعماا الرمننو  .2

 .ا يقو  ع ي  موهوَ بةثنافيكون بذلك ع ى العكس طماًما ممَّ 

وألنَّنن  مصنني ٌح مشننرتٌ  بننين ع ننو  الكتابننة والجننرب والفيلينناك  .3

وهو ما ييالف شر  المصي ح الع م  النذي يننُِّّ ع نى . (3)والكيمياك

 .(4)أالَّ ُييَ ق المصي ُح ع ى أمرين أو مفهومين ميت فين أو أ ثر

                                                           
 . 1/638ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة: (  1)
 . 1/638: رةاملعاص العربية اللغة معجم: ينظر(  2)
 . 1/638: املعاصرة العربية اللغة معجم: ينظر(  3)
 . 12ينظر: األسس اللغوية لعلم املصطلح: (  4)
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 اال تفنناك ب فرننة وا نندة ل داللننة ع ننى معنننى ع » وهننذا يعننن 
ّ
منن 

 .(1)«وا د

وهننو ، (2)وهننو ادننتيرا    مننة مننن   متننين أو أ ثننر  النحةة  -ثانًيةةا

  لما يَيت؛ مفهوٌ  ييرُ  عن الموهوَ الذي نرو  بةث 

فالنةت ادنتيرا    منٍة منن   متنيِن أو ، االختَف يف المفهو  .1

 .يف  ين أنَّ االختلان ادتيراُ    مة أو   ماٍت من  روف، أ ثر

الطفاِ يف الداللة بنين المنةنوت والمنةنوت ُيشَتر  يف النةت ا .2

ُيراد طنريمها ، ألنَّ   روُف مباٍن مبعثرةٌ ؛ وليس  مَة داللٌة ل ميتَلن. (3)من 

 .وجمعها يف   مٍة أو   مات

ا أدنباب إيثنار مصني ح )االختنلان( ع نى ةينرح فنيمكن إجمالهنا ، أمَّ

  فيما يَيت

  (4)ُمستوٍف لشرو  المصي ح اآلطية .1

أي االشنرتا  والمنادنبة والمشناهبة بنين مدلولن  ، ةو دة الداللن -أ

  فنجند معناينَ االختنلان ال غوينة، ال غوي ومدلول  االريَ   الجديند

                                                           
 . 8يف املصطلح النقدي: (  1)
 . 86ينظر: من أسرار اللغة: (  2)
 . 270ينظر: فقه اللغة مفهومه وموضوعاته وقضاايه: (  3)
 . 8املصطلح النقدي:  ، ويف5ينظر: مقدمة يف علم املصطلح: (  4)
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اك را  واالختصار والتغيير  اهرًة يف االدتعماا الجديند النذي ُأي ِنق 

 .ع ي 

 االختلان االريَ   االختلان ال غوي

إ ننرا  األشننياك المتفرقننة و فرهننا 

 نةيف الِيلا

جمنع الةننروف المبعثننرة وطنريمهننا 

 يف   مة أو   مات

ََقربنن  ، اختَصننار اليريننق واألخننُذ ب

 وأخصرح

اختصننننار الةننننروف وإيجا هننننا يف 

   مة أو   مات 

التغيُّنننر منننن  نننروف مبعثنننرة إلنننى  خلن ال ةم وطغيُّرح

   مات منترمة

اا -ب  .أي ليس ل  مرتادٌف ُيستعَمل مع  يف الداللة نفسها، و دة الدَّ

ُييَ ننق ع ننى أ ثننر مننن  ي ننالننيس مشننرتً ا لفر  أي،  نندة المنندلواو -ت

 .مفهو 

 .قصيٌر وميتَصٌر وموجلٌ  .2

 .دقيٌق يف المعنى الموهوَ ل  .3

نناح ننا ؛ بننننن)الةريفّ( -االختننلان  أي -وإْطباعنننا إيَّ فصننٌل وطمييننٌل لنن  عمَّ

ألنَّ الةنرف يشنتمل ؛ وإيثارننا ل ةنرف ع نى الصنوت. يشار   يف جنسن 
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ويةمننل جانننَب ، يمثِّننل و نندًة بنائيننًة يف الكننَ  وال ُّغننةو، ع ننى المعنننى

 .(1)الكتاب والصوت مًعا

 أنماطه: المطلب الثالث

ة أنماٍ  بةسب ما يَيت   ُيمكننا أن نصنّف االختلان الةريف إلى عدَّ

 مصدر االخعزان -أواًل 

فننون الةننروَف التنن  أرادوا  ال طننندُّ الك منناُت التنن  اختننَلن فيهننا المؤلِّ

، أو منثنوًرا، أو منروًمنا، ي ناال طندُّ عن أن يكون مصدُرها قرآن، عنها التعبير

  وع ى النةو اآليت

ومثالن   نروف المند التن  اختلننْت يف   االختلان الةريف القرآين .1

 .ُنوِ يَها  ه ،   مة قرآنية

نةننو اختننلان  ننروف اكخفنناك يف   االختننلان الةننريف المنرننو  .2

  أوائل الك مات يف البيت اآليت

 دنما قند شنيٌِّ  جنادَ   نم  نا ذا ْف ِر 

 

 والمننا َهننعْ  ُطقننى يف ِ دْ  ييًِّبننا ُد ْ  

 أِجندْ   نةنو، وهو النَّمُك األ ثنُر وروًدا  االختلان الةريف المنثور .3 

 .َبَكت َقكٍ 

                                                           
 . 217-216ينظر: املصطلح الصويت: (  1)
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 موضع المخَعَزن -ثانًيا

هننو أن طكننون الةننروف الميتلَنننة   االختننلان الةننريف المجمننوَ .1

. ابتنداًك و شنًوا وانتهناكً ، ميتنَلن فيهنامجموعًة يف الك مة أو الك مات ال

 َيُهر  نةو
م
 .ولِن عمر، ونقَِّ عس كم، َ  

 الميتلَنننة الةننروف طكننون أن هننو  االختننلان الةننريف المفننروِ .2

أخ  ها  ع ًما َ ا ح ةينر   نةو. فيها الميتَلن الك مات بداية يف مفروقةً 

 .ِ يَهاُنو  نةو، أو يف الةروف اللوجيَّة من الك مة. خادر

  ميَّة الميتَلن في  - الًثا

نقصنند بالكميَّننة يبيعننَة الك مننات الميتننَلن فيهننا مننن  يننُ البسنناية 

  فُيصنَّف االختلان بةسب ذلك إلى، والرت يب

هننو أن يكننون الميتننَلُن فينن    مننًة   االختننلان الةننريف البسننيك .1

 .وينمو، يرُم ون  نةو. (1)وا دةً 

ميتَلن فين    متناِن أو هو أن يكون ال  االختلان الةريف المر َّب .2

ننب ع ننى . وفةثَّنن  شننيٌِّ دننكت، قيننب جنند  نةننو. أ ثننر ويننَيت المر َّ

  الصور اآلطية

 المر ب اكدنادي -أ

   المر ب اكدنادي الفع  

                                                           
 تدُّ فيها ابللواصق والضمائر. مة هنا الكلمة اإلمالئية، فال يُعنعين ابلكل(  1)
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َِ   نةو  ما فع   ماضٍ  .1  .فرَّ من ُلبٍّ ، دمَعك النَّصيةة يَر

2.  ٌَ  .يرُم ون، ع مك دنقُِّّ   نةو  ما فع   مضار

َك وَخْف عقيَم ُ ، قٍك بكتأِجد   نةو  ما فع   أمرٌ  .3  .وابِ  َ جَّ

  أةينُب  خوفن   نقم  جمُعنك  نةنو  المر ب اكدنادي االدنم ،

 يُهر
م
 .و  

 .ُقْيب جدٍ   نةو  المر ب اكهايف -ب

 نسبة الميتَلن إلى الميتَلن في  -رابًعا

هننن  أن يتفنننق الميَتنننَلُن والميتنننَلُن فيننن  يف   نسنننبة التسننناوي .1

فةنروف ، فنرَّ منن ُلنبٍّ   نةنو. اآلخنردون  يادة أ دهما ع ى ، الةروف

 .الميتَلِن ه   روف الميتَلن في  نفُسها

 الميَتنننَلنُ  يتفنننق أن هننن   نسنننبة العمنننو  واليصنننو  المي نننق .2

ويليد الميتنلن فين  ع نى الميتنَلن يف ، بعض الةروف يف في  والميتَلنُ 

  نةننو، وطكننون هننذح النسننبُة يف االختننلان الةننريف المفننروِ، بعننٍض منهننا

 .وأخ  ها  ع ًما  اَ ح ةيُر خادر، اُنوِ يهَ 

 أسبابه: المطلب الةابع

نة دنببين رئيَسنين يف ال جنوك إلنى االختنلان  طبيَّن لنا بعد البةُ أنَّ  مَّ

  وهما، الةريف لدى أرةاب 
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، ونقصد ب  العامل التع يم  وما يهندف إلين   السبب المعنوي -أواًل 

يتَلن فيهنا طسناعد ع نى يف هذح الك مات الم  فيبيعة االختصار واكيجا

ر ل موهنوَ  فنالةروف المبعثنرة بَشنكالها، دهولة الةفظ ودرعة التذ ُّ

دون انترنا  يف   مننة أو  الميت فنة والميَ َقنة هكنذا بتورننيفا ا المتعنددة

المننتع م ونسننيان  لهننا ولمرجعيَّننة  فكننر طشننتيت يف دننبًبا جم ننة قنند طكننون

هنذح  بيَف، ألخرىوطداخ ها مع الةروف ا لكثر ا ويولها؛ مقصدها

 .الك مات الت  طكون ده َة الةفظ واالدرتجاَ

يتمثَّننل هننذا السننبب بالمةافرننة ع ننى الننو ن   السننبب ال فرنن  - انًيننا

فيضننيُر الننناوم إلننى ، والقافيننة يف المصنننَّفات الشننعريَّة يف ع ننم التجوينند

لُيسعف  ذلك يف نرم  لت ك ؛ اختلان  روف موهوَ ما يف   مة أو جم ة

ًَ يف ؛ يف البيتالةروف  ألنَّ انترا  درد الةنروف  ةنروف اكدةنا  منث

ل رعوبًة ع ى الناوم لكون  مقيَّنًدا بنالو ن والقافينة ، البيت الشعري يشكِّ

، هُل هذح الك ماُت الميتنَلن فيهنا هنذح الةنروف ع نى النناوم نرَمن فُتس

 .الختصارح وإيجا ح وقَِصرح

 أبعاده: المطلب الخامس

 ليميالبعد العع -أواًل 

ل واألداك يف التع ُّم وذلك منن ، يتمثَّل هذا البعُد بتسهيل عم ية التةمُّ

خَا يبيعة   مات االختنلان المنوجلة والميتصنرة التن  طسناعد ع نى 
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ننا ؛ المتع مننين أذهننان إلننى واألهننداف المننراد طقريبهننا القواعنند إيضناح ممَّ

ة الع ميَّنننة أواًل  ُل  فنننَظ وادنننتيعاَب المنننادَّ رها ويعنننيُن ، ُيسنننهِّ ع نننى طنننذ ُّ

 .عها  انيةً اوادرتج

 البعد الن سي -ثانًيا

من المع و  أنَّ النفَس البشرية مجبولٌة ع ى السكون وااليمةنان إلى 

ٌا  بالم نل والنفنور والشنعور، ما هو ميتصر والتفاعل معن  نا هنو مينوَّ ممَّ

عٌ   .ومودَّ

 البعد ال قهي -ثالًثا

، ن إشنارات منوجلةيكُمن هنذا البعنُد يف ط نك الك منات التن  طتضنمَّ 

والتيبيقنات العم ينة التن  ، واقتبادات عابرة إلى بعض المفاهيم الفقهية

. أو المجناا العم ن  ل مسن م يف الةيناة، طنضوي طةت  قل المعامَت

 .ويرُم ون، ابِ   جك وَخْف عقيم   نةو

 البعد العاريخي -رابًعا

الةقننائق يرهننر هننذا البعننُد ج ي ننا يف لفننت نرننر المننتع ِّم إلننى بعننض 

ننوالشيصننيَّات التا ا ودوًرا  بيننًرا يف ريييَّننة التنن  دننجَّ ْت  ضننوًرا مهم 

 .لِن ُعمر  نةو. اكدَ  ونشرح
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 البعد االجعماعي -خامًسا

َُ روح التعننناون يف نفنننو  المتع ِّمنننين وطَ يننند آرنننرة التنننآلف ،  ر

خنوة والةنُ والتنارح عندهم بما طو ين  هنذح الك منات منن معناين األ

والنه  واللجر عن األورناف االجتماعينة ، دعوة إلى التسامحوال، إليها

  نةو. الس بية

 نَِعنمْ  ذا ِهنْف  طُفنلْ  َرْ ًما ِرْل   م يِْب 

 

 َْ  ل َكنننَر ْ  شنننريًفا ُ رْ  وننننٍّ  دنننوكَ  َد

 البعد الثقايف -سادًسا 

 و ينادة، ي االمتعّ م ووعي   قاف عقل يسعى االختلان الةريف إلى طنمية

من خَا المضامين والمفاهيم الت  طةتويهنا ، الةياةوخرباط  يف  طجارب 

ٍِ  من ُطثيرح وبما، ط ك الك مات  الدنيَّما منا، مواهتمناٍ  لندى المنتع ِّ  شنو

 .ُقْيب جد  نةو. وما هو ع ى ر ٍة و يقٍة ب ، بتجارب  منها يرطبك

 البعد الخءقي -سابًعا

لتعناليُم المتع منين منا  ندف إلين  ا ذلك البعُد الذي يغرُ  يف نفنو 

واللهد والورَ ، واألخَِ النبي ة، السيرة والس و  اكدَميَّة من ُ سن

، يف الدنيا من خَا طضمين   منات االختنلان ط نك التعناليم واألهنداف

وبعبنارات قريبنٍة ُمو ينٍة ، يسنُهل  فُرن  اةتها يف قاَلب موجٍل قصنيرٍ وري

نمات التن  طصنقل ف؛ بعيدة عن التعقيد والغمنوض يف   أي -يهناط نك السِّ



 

 

 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة )
 
448 

ر لندى المنتع ِّم ودنائَل طيبيقهنا ع نى  -هذح الك مات دوافَع القبوا فُتيسِّ

ك وعُر ُ  إذ  قةً  ردْ  داخكٍ  ة َّ  ُجلْ   نةو. الواقع  .يةضُّ

 هُمعجمُ : المطلب السادس

  َُك وَخفك عقيَمه  ابِغ َحج 

ٌب يجمع الةروف القمريَّة  إذا ُبغناكً  َيْبِغن  أمٌر منن َبَغنى  واب ِ . (1)مر َّ

 َواِ ندٌ  َأْرنٌل   منن عِقنمَ   والعقنيم، أمٌر من خاف يياف  وَخْف . (2)ي ب

ةٍ  َوِهيٍق  ُةُموضٍ  َعَ ى َيُداُّ   .(3)َط ِدُ  اَل   أي، وامرأٌة َمْعُقوَمٌة وعقيمٌ ، َوِشدَّ

َِ وال جنداا فين   والمعنى َُ وال فسنو ك ال رفن وا نذر ، اي ب  جَّ

 .من  حٍّ مقيوَ الثواب

  أِجدك َقط  َبَك 

ة ٌب يجمع  روف الشدَّ وَقنٍك ، فعنل أمنٍر منن اكجنادة  وأِجدْ . (4)مر َّ

نُف  د ةالًبا وقند ُيضنمُّ وُييفَّ وإن  نان بمعننى  سنب ، إن  ان ل لمان ُيشدَّ

ا مفتو ٌة دنا نُة اليناك مثنل ٌن مجنرور ، َعنن  وهو اال تفاك فه  إمَّ أو مننوَّ

، منن التبكينت وبَكنت. والمراد ها هنا هو األخير  ما هو مقتضنى النو ن

                                                           
 . 43ينظر: الوايف يف كيفيَّة ترتيل القرآن الكرمي: (  1)
 . 1/322ينظر: لسان العرب: (  2)
  .4/75ينظر: معجم مقاييس اللغة: (  3)
 . 67، وهناية القول املفيد: 25ينظر: الروضة النديَّة: (  4)
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َتنن   يقنناا  ننان لننبعض العننرب مةبوبننٌة   وقيننل. (1)ة بنن  بالُةجننة  أي، بكَّ

ى َقك فسمع بكاًك يف بيتها فقاا  .(2)أجُد قٍك بَكْت   طسمَّ

  طب قَ   كأجُد 

ٌب  ة أيًضنا  نروف يجمنع مر َّ  واليَّناكُ . منن الوجندان  أجند. (3)الشندَّ

كٍ  َوْهنعِ  َعَ ى َيُداُّ  ،َواِ دٌ  َرِةيٌح  َأْرٌل  َواْلَقاُف  َواْلَباكُ 
ْ
 َعَ نى َمْبُسنو ٍ  َشن 

َي ُ  َ تَّى مِْث ِ ِ   َواَفَقن ُ   َوَمْعنَناحُ ، َهنَذا مِننْ  َأَراَب ُ  إَِذا اْلَةقَّ  َيبََّق   َوَقْوُلُهمْ . ُيَغيِّ

 .(4)َل ُ  ُمَيابًِقا لِْ َةقِّ  َوْفًقا َأَراَدحُ  َما َرارَ  َ تَّى

   َأجُدك قط ب 

ٌب آخر ة  روف يجمع مر َّ   والَقينُب ، وقيَّب من الُقُيوُب . (5)الشدَّ

 ُب ُيقيِّن وَقيَّنَب  َقْيًبنا يقيِنُب  وَقَينَب ، العبنو  عنند العيننين بين ما طلوي

 .أجُدَ  عابًسا  والمعنى. (6)طقييًبا

   أخي هاك علًما َحاَزُه غيُة خاسة 

ٌب يجمع يف أوائل   ماط   روف اكوهار  .(7)مر َّ

                                                           
 135، ودراسة املخارج والصفات: 92-91ينظر: شرح املقد ِّمة اجلزريَّة: (  1)
 . 67ينظر: هناية القول املفيد: (  2)
 . 580ينظر: فن الرتتيل وعلومه: (  3)
 . 3/440ينظر: معجم مقاييس اللغة: (  4)
 . 63التجويد دراسة صوتية ميسَّرة: ينظر: علم (  5)
 . 5/107ينظر: العني: (  6)
 . 26ينظر: علم التجويد للغواثين: (  7)



 

 

 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة )
 
450 

فننإنَّ َمننن يةننو ح ويةصننل ع ينن  لننيس ، ايننا أخنن  ُخننْذ ع ًمنن  ومعننناح

 .بيادر

  َجُهة بذاانُفة حديَث علِمك سوف ت 

ٌب يجمع  روف االدتفالة قم بنشر الع نم وطع ُّمن    والمعنى. (1)مر َّ

 .لُيعينك ع ى إطقان ع مك

 ني خبةه  إن غاب عنّي حبيبي هم 

ٌب  ومعنناح واهنٌح يف . (2)اكوهنار  روف   ماط  أوائل يف يجمع مر َّ

 .قُّب خرب الةبيب عند ةياب طر

 ك  صدك ثقً  إذ وعُظُه يحضُّ
 ُجزك غش  ساخط 

ٌب يجمع  روف اكرمات ُعد عن ة  داخٍك ل ةقِّ   ومعناح. مر َّ

ك ع ى اليير  .(3)واريد  قًة فإنَّ وعَرُ  يةضُّ

  جمعك حقٌّ خوُفه أغيُب 

ٌب يجمع الةروف القمريَّة يب من ُ قَّ ل  أن أة  ولعلَّ معناح. (4)مر َّ

 .جمعك و شد  خوًفا

                                                           
 . 88ينظر: شرح املقد ِّمة اجلزريَّة: (  1)
 . 26ينظر: علم التجويد للغواثين: (  2)
 . 74ينظر: هناية القول املفيد: (  3)
 . 16ينظر: منظومة املفيد: (  4)
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   َحث ه شخٌص فسك 

ٌب يجمع الةروف المهمودة ُُّ . مر َّ والشنيِّ ، (1)الةنضُّ   والةن

. (2)ُأدننكَن آخننرح ل ننو ن، منناٍض مننن السننكوت فعننٌل   ودننَكَت ، معننروٌف 

ت يف مج س بعض الم و  منن بعنض فصنةاك عهذح الك مات وق  وقيل

 -ُفةن ٍ   أي -َ  ُهْجنٍر  ان فٌَن ينتك َُّم  نَ   يُ قاا بعضهم، العرب

وهنو أ سنن ، دكَت فةثَّ  شيٌِّ   ولك أن طقوا. فةثَّ  شيٌِّ دكت

ألنَّ إيالة السكوت لغير  اجٍة من دينٍن أو دنينا ؛ ما قيل الدتقامة المعنى

 .(3)دكَت فةثَّ  شيٌِّ ع ى الكَ  فتك َّم  أي، مكروهةٌ 

 َحيٌّ َطُهة 

ننٌب يجمننع الةننروف المقيَّعننة يف أوائننل ال ا ، سننورمر َّ والتنن  طمنندُّ منند 

 . يبيعي ا
م
َنس  ويُهر، (4)تميِّ هد   و    .(5)خَف الدَّ

  ُِخص  َضغط  قِظ 

ٌب يجمع  روف االدتعَك    وُخَِّّ . مر َّ
م
ل مفعنوا  فعل ماٍض مبن 

ة  والضننغكُ ، بمعنننى اخننتَِّّ  فعننل أمننٍر مننن قنناَل   وقِننظ، الل مننة والشنندَّ

                                                           
 . 3/256ذيب اللغة: ينظر: هت(  1)
 . 91ينظر: شرح املقد ِّمة اجلزريَّة: (  2)
 . 66ينظر: هناية القول املفيد: (  3)
 . 66ينظر: هناية القول املفيد: (  4)
 . 1277ينظر: القاموس احمليط: (  5)



 

 

 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة )
 
452 

الُيُِّّ هنو البينُت منن   وقيل. (1)يفبالمكان وطقيَّظ ب  إذا أقا  ب  يف الص

ذي هننغٍك  م يف القنيظ و نرارة الصننيف يف ُخنٍِّّ أقنن  والمعننى. الَقَصنب

ُخنَِّّ القنربُ   وقينل. (2)اقنع من الدنيا بمثل ذلنك ومنا قاربن   أي، وهيٍق 

ظ من ةف تك واعمل آلخرطك  وقِظ، بالضغية والةصر  .(3)طيقَّ

  سك  فحث ه شخٌص 

طقندَّ  معناهننا يف ) ثَّن  شننيٌِّ ، ودنةرنورة أخنرى ل ةننروف المهم

 .فسكت(

 سنقصُّ ِعلَمك 

ٌب   دنتَّ  طمندُّ  والتن ، السنور أوائنل يف المقيَّعنة الةنروف يجمع مر َّ

ى بالمدِّ الَ  ،  ر ات ع  والمعنى. ويسمَّ وننق ن  إلنى  ع مكنم دننةدِّ

 .اآلخرين

 سنُقصُّ لكم 

دنتُّ  دُّ طمن والتن ، السنور أوائنل يف المقيَّعنة ل ةنروف رورٌة أخرى

ى بالمنندِّ الننَ  ،  ر ننات ع   والمعنننى. ويسننمَّ دنسننرد لكننم أو ونتةنندَّ

 .إليكم

                                                           
 . 94ينظر: شرح املقد ِّمة اجلزريَّة: (  1)
 . 83، والوايف يف كيفيَّة ترتيل القرآن الكرمي: 71فيد: ، وهناية القول امل27ينظر: الروضة النديَّة: (  2)
 . 71ينظر: هناية القول املفيد: (  3)
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 دم طيًِّبةا زد يف تقةض ضةع *  صف ذا ثنا شم جاد شةخٌص قةد سةما

 ظالما

رننف   والمعنننى. بيننٌت يجمننع  ننروف اكخفنناك يف أوائننل   ماطنن 

  وطكنرَّ   م جاد إنسنانٌ . را َب  ناٍك بما يستةقُّ  من الصفات المةمودة

. قد دما ذلك الجواد وعَ قْدُرح وارطفع شَُنُ  بجنودح و رمن . ع ى ةيرح

 د يف . ييِّنب األخنَِ فاهن ها  أي،  نن دائًمنا وأبنًدا ييًِّبنا  أي  د  ييًِّبا

وهننع . أي يف طقننوى اهلل طعننالى بامتثنناا أوامننرح واجتننناب نواهينن   طقننى

رح وال ُطعرِّم  لر م  وعد  عدل   أي  والما  .(1) قِّ

 ِصله ُسَحيًةا َمن قَطَعك 

ٌب يجمع الةروف المقيَّعة يف أوائل السور  رل منن  ومعناح. (2)مر َّ

ةر وقت يف و رح، قيعك ، ل لينارة منادنب ةينر الوقت هذا  ان وإن السَّ

 .الص ة إلى المبادرة يف ب  المبالغة المقصود لكنَّ 

 ًما تُ ةزك ِضةفك ذا نَِعةم  ُزرك شةةيً ا َدعك سةوَ  ظةن   * طِبك ثم ِصلك َرحك

 للَكَةمك 

 .(3)بيٌت يجمع الةروف الشمسيَّة يف أوائل   ماط 

                                                           
 . 37ينظر: الوايف يف كيفية ترتيل القرآن الكرمي: (  1)
 . 37ينظر: الوايف يف كيفية ترتيل القرآن الكرمي: (  2)
 . 42ينظر: الوايف يف كيفية ترتيل القرآن الكرمي: (  3)
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 ر نم رن ة ذا  نن  َطُفنلْ  َرِ ًمنا ِرنْل  ُ نمَّ ،  نن ييًِّبنا بمعنى أمر  ويب

 رنا ب  نَِعنمْ  َذا، الضيافة من أمر هو  وِهْف ، إن شاك اهلل فائًلا فستكون

َْ ، والدنيوية الدينية المنافع ، بالمس مين الرن دوك برت  رٌ أم  َوننٍّ  ُدوكَ  َد

 .برب ت  أو بع م  طنتفع الذي الشريف بليارة أمرٌ   لِْ َكَر ْ  َشِريًفنا ُ رْ 

  طَةَق سمَعك الن صيح 

ٌب  ب غنك   ومعنناح. (1)السنور أوائنل يف المقيَّعنة الةروف يجمع مر َّ

 .النَّصيةة

  عظم وزن قارئ غض  ذي طَلب  َجدك 

ٌب يجمع الةروف المجهنور عُرنم مينلان قنار  فتنًى   ومعنناح. ةمر َّ

اجتهند يف ، أو رُجنح مينلان قنار  ذي ةنضٍّ ل بصنر. (2)اجتهَد يف الي نب

 .(3)الي ب

  فحث ه شخٌص سك 

 شننيٌِّ   ثَّن ) معناهننا يف طقندَّ ، المهمودنة ل ةننروف أخنرى رنورة

 .(فسكت

                                                           
 . 184ظر: هناية القول املفيد: ين(  1)
 . 130ينظر: دراسة املخارج والصفات: (  2)
 . 60ينظر: هناية القول املفيد: (  3)
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   فة  من ُلب 

ٌب يجمع الةروف المذَلَقة الينالِّ   وال ُّنبُّ ، منن الفنرار  وفرَّ . مر َّ

بننالتنوين ولكننن  ُ ننذف   مننن ُلننبٍّ   األرننل  وقيننل. (1)مننن  ننلِّ شنن كٍ 

هننرَب مننن عق نن   يننُ لننم ييننق   والمعنننى، العقننل  وال ُّننبُّ ، ل تيفيننف

ُِ مننن دنننن المردنن ين، الجنور ننا ال ُييننا إذ الفننرار ممَّ
  المعنننى  وقيننل. (2)

ن َفنرَّ من  يمكنن أن يكنون المعننى  وقينل. (3)هرب الجاهل من ذي عقنلٍ 

ىئ يئ ﴿  ففين  إيمناٌك إلنى قولن  طعنالى، الي ق َمن ل  عقٌل ب  عرف الةقَّ 

ّمل/ اآلينة  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿[ 50ادورة الذاريات/ اآلية ﴾جب ادورة الملَّ

8](4). 

   ُقطُب َجد 

ٌب يجمع  روف الق ق ة ما يدور ع ي  الش ُك  ُقْينِب   والُقْيُب . مر َّ

فنٌَن قينب   مر  ما يقنااوُيي ق ويراد ب  ما يكون ع ي  مدار األ، الرَّ ى

البيننُت   والجنند. دننّيدهم الننذي ينندور ع ننيهم أمننرهم  أي، بننن  فننَنٍ 

 .(5)والعرمُة ُخفِّف ل و ن

                                                           
 . 96ينظر: شرح املقد ِّمة اجلزريَّة: (  1)
 . 27ينظر: الروضة النديَّة: (  2)
 . 83: الكرمي القرآن ترتيل كيفيَّة  يف والوايف، 163ينظر: دراسة املخارج والصفات: (  3)
 . 73ينظر: هناية القول املفيد: (  4)
 . 78، وهناية القول املفيد: 98ينظر: شرح املقد ِّمة اجلزريَّة: (  5)
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فنُق نْت  سنرة اليناك إلنى ، ُقينُب جندي  يجو  أن يكون أرن    وقيل

اا  فين  إشنارٌة ف، نيَّة الوقف وُعومل معام نة المنقنو  فُةنِذفت اليناكبالدَّ

، و القيب الشمال  الذي بنين الجندي والفرقندينوه، إلى ُقيب الجدي

 .(1)ُطعَرف ب  الِقبَ ة، هو النجم الذي إلى جانب القيب  والجدي

   قِظ ُخص  ضغط 

طقنندَّ  معناهننا يف )ُخننَِّّ هننغٍك ، رننورة أخننرى ل ةننروف المسننتع ية

 .قِظ(

 شم عسل  نقص 

 دنتَّ  طمندُّ  والت ، (2)السور أوائل يف المقيَّعة ل ةروف أخرى رورةٌ 

ى،  ر ننات نن  و ننم. الننَ   بالمنندِّ  ويسننمَّ   والمعنننى. ة طفينند التكثيننرخربيَّ

 .نقَِّ عسٌل  ثيرٌ 

 لِن عمة 

فهو منادى ، يا عمر  أي. (3)ادُم رجل  وعمر، فعل أمٍر من ال ين  لِن

وال طكنن ذا ، ادنتعمل ال ِّنين يف أمنور   والمعنى، ُ ذف من   رف ندائ 

 .(4)عنف وفراوة

                                                           
 . 28ينظر: الروضة النديَّة: (  1)
 . 824ينظر: فن الرتتيل وعلومه: (  2)
 . 94ينظر: شرح املقد ِّمة اجلزريَّة: (  3)
 . 26ينظر: الروضة النديَّة: (  4)
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منرَّ ع نى   الييَّناببنن  النة أنَّ دنيدنا عمنرأرنل هنذح المق  وقينل

، لِن عمنر  فقاا ل  النب  ، ىووراكح جماعٌة وهو يمش  الهوين  النب 

 ما من شيٍِّ منهم إال ول   اجةٌ ، فقاا يا ردوا اهلل
ِ
 .(1)واهلل

  َلم نةع 

 .(2)رعى يرَعى رعايةً   من الفعل  نرعى

 لم يةِو عن ا 

 .قل عنَّالم ين  أي، (3)روى يروي روايةً 

  َد سع   فزشا حق  له ُشةب غيث   َمن أخَذ  ُوجك

ٌب يجمع  روف االنفتاح من وجَد َدنعًة فنَدَّى   ناة   والمعنى. مر َّ

 .(4)مال   ان ع ى اهلل  قم أن يسقي  من ر مت 

  ٌنصٌّ حكيٌم له سةٌّ قاطع 

نننٌب يجمنننع الةنننروف المقيَّعنننة يف أوائنننل السنننور  هنننذح  أي. (5)مر َّ

ولكنن ، معناح مع وٌ  يف  َ  العنرب،  تاب  يف اهلل أدرار من در الةروف

ض  .جلَّ وعلَّ  اهلل إلى منها المراد نفوِّ

                                                           
 . ومل أجده يف كتب األحاديث واآلاثر. 68ينظر: هناية القول املفيد:   (1)
 . 1289ينظر: القاموس احمليط: (  2)
 . 1290ينظر: القاموس احمليط: (  3)
 . 73ينظر: هناية القول املفيد: (  4)
 . 184ينظر: هناية القول املفيد: (  5)
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 نقَص عسلكم 

 دننتَّ  طمنندُّ  السننور التنن  أوائننل يف المقيَّعننة ل ةننروف أخننرى رننورةٌ 

ى، (1) ر ات  .قلَّ عسُ كم  والمعنى. الَ   بالمدِّ  ويسمَّ

 نوحيها 

 رفها اللوجيَّةجم ٌة طجمع  روَف المدِّ يف أ
(2) . 

ُ
، اكشنارة  والَوْ  

  والكَ ، واكلها ، والردالة، والكتابة
ّ
. ةير  إلى ألقيت  ما و لُّ ، اليف 

 .(3)طيفي  بكَ ٍ  طك ِّم  أن وهو، وأْوَ ْيُت  الكَ َ  إلي  َوَ ْيُت   يقاا

 نولي ُعمة 

ٌب يجمع  نروف التودنك بلينادة النواو واليناك ع نى رأي بعنض  مر َّ

ََّ ُ  واْلَواوُ . (4)اكالع م  َذلِنَك  مِننْ . ُقْرٍب  َعَ ى َيُداُّ  َرِةيٌح  َأْرٌل   َواْلَياكُ  َوال

 
ُ
نتيذح ولي ا  والمعنى. اْلُقْرُب   اْلَوْل 

(5). 

 وليُّنا ُعمة 

وطقندَّ  . (6)رورٌة أخرى لةروف التودك بليادة األلف والواو والياك

 .معناح يف )نول  عمر(

                                                           
 . 181ينظر: هناية القول املفيد: (  1)
 . 52: الكرمي القرآن ترتيل كيفيَّة  يف الوايفينظر: (  2)
 . 6/2520ينظر: الصحاح: (  3)
 . 68ينظر: هناية القول املفيد: (  4)
 . 6/141ينظر: مقاييس اللغة: (  5)
 . 68ينظر: هناية القول املفيد: (  6)
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 يةُملون 

ُجل َرَمل  يقاا. (1)ف اكدةا جم ٌة طجمع  رو  إِذا، َرَمًَننا َيْرُمنل الرَّ

ًَ  بالَبينت ويرُمُل الينائف. َينُْلو َذلِك فِ  َوُهوَ ، َمْشي  فِ  َأْدرَ  اْقتِنَداك َرَمن

 
ّ
ة أهُل  لَِيْعَ م َرَمُ وا َأمم َوَذلَِك ،  بالنب  ة هبم أنّ  َمكَّ ُقوَّ

(2). 

 ينمو 

ا َينُْمنو َنَما  من الفعل. (3)جم ٌة طجمع  روف اكدةا  بغنَّة   أي  ُنُمنو 

 .(4) ادَ 

 يومن 

ع ى لغة  -مضارَ آمن يومن . (5)رورٌة أخرى لةروف اكدةا  بغنَّة

 .(6)التصديق  ومعناح. إيماًنا -التسهيل

                                                           
 . 158ينظر: هناية القول املفيد: (  1)
 . 15/150ينظر: هتذيب اللغة: (  2)
 . 31: الكرمي القرآن ترتيل كيفيَّة  يف الوايف: ينظر(  3)
 . 1340ينظر: القاموس احمليط: (  4)
 . 203ينظر: شرح املقد ِّمة اجلزريَّة: (  5)
 . 15/368ينظر: هتذيب اللغة: (  6)
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 الخاتم 

 النعائج -أواًل 

  فيما ي  البةُ  ُيمكننا أن ُنجمل نتائَح 

  ُُ وهننو ، لننرتاع اكدننَم جديننًدا لع ننو  اا ُمصنني ةً  قنندَّ  البةنن

   مننةٍ  يف مرَدنن ةٍ   ننروٍف  طنرننيمُ )  ينننُِّّ ع ننى أنَّنن ، (االختننلان الةننريفّ)

 .َمعُمولٍة(   ماٍت  أو موهوعةٍ 

  َّة طبيَّن لنا أن فهو بةسنب ، االختلان الةريفّ يكون ع ى أنماٍ  عدَّ

ٌِ ، مصدرح قرآينم أو منروٌ  أو منثورٌ  ٌَ أو مفنرو ، وبةسب َموهع  مجمنو

نننٌب أو بسنننيكٌ وبةسنننب   وبةسنننب النسنننبة بنننين الميتنننَلن ، ميَّتننن  مر َّ

 .والميتَلن في  متساٍو أو عموٌ  وخصوٌ  مي ق

  ََّة دببين ل ُّجوك إلى االختنلانوهر ل بةُ أن السنبب   وهمنا،  مَّ

 ل مةافرة ع نى النو ن ، المعنوي وهو االختصار واكيجا 
م
والثاين لفر 

 .أو القافية

  ُطمثَّ نت يف ، م والمع ِّنمآ ناًرا يف المنتع ِّ  أنَّ لَختلانوجد البة

المجننناالت التع يميَّنننة والنفسنننيَّة والفقهيَّنننة واالجتماعيَّنننة والتاريييَّنننة 

 .واألخَقية والثقافيَّة

  ًرا بَشنهر   منات وجمنل االختنلان يف ُُ معجًما مصنغَّ قدَّ  البة

 .ليكون نواة لدراداٍت ُمناورٍة أخرى،  تب ع م التجويد
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 لعوصياتا -ثانًيا

 ة الشنبكة العالميَّنة بمكنة المكرمن دعوة مجمع ال غة العربيَّة ع نى

م  لن ، لدرادة المصيَ ح الذي طبنَّاح البةُ ؛ والنرر يف التعريف الذي قدَّ

 .كقرارهما ع ى وهعهما الةال  أو بعد التعديل واكهافة

 لَِ نّم شنتاط  ؛ البا ثين لدرادة الموهوَ يف الع و  األخنرى دعوة

هنننا يف مكنننان وا ننند ُيعنننيُن المع ِّمنننين والمتع َّمنننين ع نننى طةقينننق وجمع

ًَ وأداًك بَقصنر وقنٍت وأقنّل ، األهداف التع يميَّة التن  يسنَعون إليهنا ن طةمُّ

 .جهدٍ 
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 ثب  المصادر والمةاجع

 مةمننود فهمنن   جننا ي. د  األدننس ال غويننة لع ننم المصنني ح ،

 . 1993، مكتبة ةريب

  عبند بنن مةّمند بنن ّمندمة  القنامو  جنواهر من العرو  طا 

بيننندي، بمرطضننى الم ّقننب، الفنننيض أبننو، الةسننين  الننرّ اِ  اللَّ

 دار، المةققننين مننن مجموعننة  طةقيننق، (هننن1205  المتننوى)

 .الهداية

 األ هننننري  أ منننند بننننن مةمنننند منصننننور أبننننو  ال غننننة  ننننذيب

، النرتاع إ يناك دار، مرعنب عوض مةمد  طةقيق، هن(370ت)

  2001، 1 ، بيروت

 مكتبنة ، إبنراهيم الفنر  بنن جمناا    والصنفاتدرادة الميار

 . 2012ح/1433، 1 ، مصر، ناشرون -يالب الع م

 نا   اعتننى بن   العبندبن  ديوان يَرفة ، دار المعرفنة،  مندو يمَّ

 . 2003هن/1424، 1 ، بيروت

 مةمنود مةمند عبند المننعم   الروهة النديَّة شرح متن الجَلريَّنة

ة  وع َّننق ع ينن ، العبنند ، ت السننيد منصننور أ منندالسننادا  رننةَّ

 . 2001هن/1422، 1 ، المكتبة األ هريَّة ل رتاع



 

 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 463

 

 المورنن   جننن  بننن عثمننان الفننتح أبننو  دننر رننناعة اكعننراب 

، 1 ، بينننننننننروت، الع مينننننننننة الكتنننننننننب دار، (هنننننننننن392ت)

 . 2000هن/1421

 مة الجلريَّة   طةقينق، هنن(968يا   ربي  ادح )ت  شرح المقدِّ

، الم ننك فهنند الوينيَّننةمكتبننة ، مةمنند دننيدي مةمنند األمننين. د

 .هن1421

 منناد بننن إدننماعيل  (العربيننة ورننةاح ال غننة طننا ) الصننةاح  

، عيار الغفور عبد أ مد  طةقيق، (هن400ت  دود) الجوهري

 . 1987، 4 ، بيروت، ل مَيين الع م دار

 يةينى عبند . د  ع م التجويد أ كا  نرريَّنة ومَ رنات طيبيقيَّنة

، 11 ، دمشننننننننننق، دار الغو نننننننننناين، الننننننننننر اِ الغو نننننننننناين

 . 2016هن/1437

 رة دار ، ةانم قدوري الةمند. د  ع م التجويد درادة روطيَّة ميسَّ

 . 2005هن/1426، 1 ، عمان، عمار

 د  طةقيننق، (هنن175ت) الفراهينندي أ مند بننن الي ينل  العنين .

 و ارة منشننورات، السننامرائ  إبننراهيم. ود، الميلومنن  مهنندي

 . 1980/1985، بغداد، الرشيد دار، واكعَ  الثقافة

 إبراهيم الةمندبن  مةمد  فق  ال غة مفهوم  موهوعاط  قضاياح ،

 . 2005هن/1426، 1 ، الرياض، دار ابن ُخليمة
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  مجمننع ، أ منند اليويننلبننن  الشننيخ أ منند  فننن الرتطيننل وع ومنن

، 1 ، الم ننننننننك فهنننننننند ليباعننننننننة المصننننننننةف الشننننننننريف

 . 1999هن/1420

 مجمنننع ميبعنننة ال، أ مننند مي نننوب. د  يف المصننني ح النقننندي

 . 2002هن/1403، بغداد، الع م 

  يعقننوب بننن مةمنند ينناهر أبننو النندين مجنند  المةننيك القننامو 

 يف الننرتاع طةقيننق مكتننب  طةقيننق، (هننن817ت) يالفيرو آبنناد

 مؤدسنة، العرقُسودن  نعنيم مةمند  بإشنراف، الردنالة مؤدسة

، 8 ، لبنننننان، بيننننروت، والتو يننننع والنشننننر ل يباعننننة الردننننالة

 . 2005 /هن1426

 األنصننناري  منرنننور ابنننن مكنننر  بنننن مةمننند  العنننرب لسنننان

  سب أ مد مةمدو ،الكبير ع   اهلل عبد  طةقيق، (هن711ت)

 .القاهرة، دار المعارف، الشاذل  مةمد هاشمو ،اهلل

 المردن  دنيدح بنن ع   الةسن أبو  األعرم والمةيك المةكم 

 الع مينة الكتنب دار، هننداوي الةميد عبد  طةقيق، (هن458ت)

 . 2000/ح1421، 1 ، بيروت/

 1 ، دمشنق، دار الفكنر، عبد العليل الصي   المصي ح الصويت ،

200 . 
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 نل االشتقاق  المعجم  مةمند. د  الكنريم القنرآن أللفنال المؤرَّ

 . 2010، 1 ، القاهرة، اآلداب مكتبة، جبل  سن

 نجيننب دنمير مةمنند  والصنرفية النةويننة المصني ةات معجنم 

 .1985/  1405، 1 ، نالفرقا دار، الردالة مؤدسة، ال بدي

 أبننو ، فنار  القلويننن  النرا ي بننن أ مند  معجنم مقناييس ال غننة

دار ، عبند السنَ  مةمند هنارون  طةقينق، هن(395الةسين )ت

 . 1979هن / 1399، الفكر

 عمر الةميد عبد ميتار أ مد. د  المعاررة العربية ال غة معجم 

 ،1 ، الكتنب عنالم، عمنل فرينق بمسناعدة( هنن1424  المتوى)

 . 2008هن/1429

 الشنننؤون دار، القادنننم  ع ننن . د  المصننني ح ع نننم يف مقدمنننة 

 . 1985، بغداد، الثقافية

 3 ، مكتبنننة األنج نننو، إبنننراهيم أننننيس. د  منننن أدنننرار ال غنننة ،

1966 . 

 الشنيخ مةمند   يف ع م طجويد القرآن المجيند ماية القوا المفيد

الشيخ ع ن    مراجعة،  (1902مك  نصر الجريس  )ت  والى

 هننننن/1432 ،4 ، القنننناهرة، مكتبننننة اآلداب، ةمنننند الضننننبَّاَم

2011 . 
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 القنرآن طرطيل  يفية يف الوايف  الوايف يف  يفيَّة طرطيل القرآن الكريم 

 أ منند  (األيفنناا وطةفننة الجلريننة لمتننن  واف شننرح) الكننريم

، دار الكتننب الع ميَّننة، الةفيننان الشننافع  السننميع عبنند مةمننود

 . 2000هن/1421، 1 ، بيروت
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 (1) مثل من جناية املشباك على البحث العلمي

 

 
 بقلم: عباس علي السوسوة

 

 أدتاذ ال سانيات

 والم ك خالد يف أهبا، عليف جامعت  ط

 )عضو المجمع(

 

(1) 

إبننننراهيم عننننوض . د .طرجمننننة أ -ع ننننى و ن مفعنننناا  -المشننننبا  

ويستعم ها آخرون يف الداللنة ، وهو يستعم ها يف  ل ما يكتب. نرتنتلإل

 .ويرادفون بينها وبين الشابكة، فسهان

؛ إن ذ رنا أن ل مشبا  فوائد عريمة يف البةُ الع م  السنا نقوا در  

فهنننو يتنننيح ل با نننُ الورنننوا إلنننى مرا نننل البةنننُ الع مننن  ومصنننادر 

بعد أن  انت طسنتغرِ ، المع ومات وأوعيتها يف مدة وجيلة   مح البصر

عات اختصرت لن  الوقنت  ما أن  ودبة المعاجم والمودو. امن  شهورً 

ل شنيخ الند تور  أيامهناولعل المشنبا  لنو طيسنر . يف الوروا إلى ما يريد

درادنات ألدن وب » مةمد عبد اليالق عضيمة ألخر  مع مت  الشنهيرة

                                                           

درادننة  النرريننة الرباجماطيننة ال سننانية )التداوليننة(» مةمننود عكاشننة .نقنند لكتنناب د(  1)

 رفةة. 121، يف 2013القاهرة  مكتبة اآلداب  «د المفاهيم والنشَة والمبا
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هننذا وجنن  .  مننا  نندع اعاًمنن 25يف عننامين ولننيس يف « القننرآن الكننريم

 .المشبا  المشرِ

ات قند ال يندر ها إال منن يتفرَ عنن  دنية اةير أن ل مشبا  وجها ديةً 

وهن  منن وجهنة . عانى البةنُ الةقيقن  يف دنبيل الورنوا إلنى جديند

  نررنا ما يَيت

هذح السهولة المفرية يف الوروا إلنى المع ومنة والمنراد طنوهم  -1

البا ُ بتكرارها أن  ع يم بكل ش ك دواك يف الموهنوَ النذي يتصنفة  

 أو –يع ادنتعادة  نل ويرن أن  بمجرد أن يغمض عينين  يسنتي. أ  يف ةيرح

 ما طفعنل قندر الضنغك ، ويستييع أن يدبح بةثا أو مقااًل ، ما يريد -جل 

 .باليبية يف دقائق

ال  -من خنَا خنربيت المتواهنعة  - ثير من المواقع المشبا ية  -2

إذ هنن  طتنادننخ المقنناالت والتع يقننات ؛ خيننر فينن  مننن النا يننة المعرفيننة

 .لى ق ة ق ي ة يف  قيقة األمرفتنته  الكثرة المفرية إ، والمشار ات

-من النا ية الع مينة -بعض المودوعات المشبا ية  ويكيبديا  -3

وما مب غ  منن الع نم ؟ إذ ال طدري من  اطب المادة، اليس بالمو وِ دائمً 

وه  ليست  - د ع ى ذلك أن النسية العربية ، يف هذا التيصِّ أو ذا 

 اأشند النسنخ بؤًدن -هنا مرتجمة لكل المواد يف النسية اكنج يلينة وةير

فننانرر  يننف طوقننع . مننن  ننل الجوانننب المعرفيننة والمنهجيننة والصننياةية

 .المعتمد ع يها و دها يف ملالق  ثيرة
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يتع ق أو يتفرَ عنن األمنور الثَ نة السنابقة منن دنهولة وطنادنق  -4

وعد   قة انتقاا الفكر والنرر بين األدماك المتشاهبة لألعَ  والعنناوين 

فينسنب لليند منا هنو ، بيل إلنى طضن يل القار /البا نُوما هو منهنا بسن

وبإمكاين هرب أمث نة منن طرجمنة )الغرينلة . ولبكر ما هو ليالد، لعمرو

، فالمؤلف يتةدع عن قنانون )منندا( يف الورا نة؛ ال غوية( لستيفن بنكر

فادننتعجل ، أي نمسنناوي Austrianورأى المننرتجم ورننف جنسننيت  

إلخ و نرر المنرتجم اليينَ  ...الياأدرتعالم نبات من  جور  منداوقاا 

. عنالم نمسناوي ...جريجنور يوهنان منندا  والصواب. مرطين بعد ذلك

ويف موهع آخر . Australiaوليس من قارة ، فهو من النمسا = أودرتيا

ولم يقنف األمنر عنند األعنَ  . جعل ميريل درتيب خيَ مارلين درتيب

فنننَورد البيتنننين ، بنننل يننناا االدنننتعجاا الشنننعر القنننديم، ةينننر العربينننة

المشننهورين )يرقننت البنناب  تننى  ننّل متننن ( و ننل جم ننة فيهننا طننربأ مننن 

 .أخوا ا

(2) 

النرريننة » مثننل هننذا   نن   نندع ل نند تور مةمننود عكاشننة يف  تابنن 

، الذي أراد ب  طعريفها ل قار  المتيصِّ يف ع و  ال غنة» ...الرباجماطية

المقارند عنند  مني قا من ع م، نشَة ومفهوما ومباد ، والقار  المثقف

 .ومنتقدا التيبيقات العربية لهذا الع م، ع ماك أروا الفق 

شنريية أن يكنون ، وما ينوي   ق مشروَ ل  بل لكنل با نُ ذي رأي
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 م ينقضن  يف الصنفةة التالينة  افَ يتبنى رأيً ، رائ  الت  يير هاآمع  امتسقً 

ها وع ى أن طكون عباراط  واهنةة فنَ يتنناقض بعضن، أو المبةُ التال 

 .مع بعض يف الفقرة الوا دة

لغنة الييناب السيادن  درادنة »  ان لمةمود عكاشة  تناب بعننوان

بنندا فينن  يف أ سننن « 2005 -لغويننة طيبيقيننة يف هننوك نرريننة االطصنناا 

 .ل اأما هذا الكتاب الذي نعرض ل  ف يس يف أ سن أ و، أ وال 

بنندأ الكتنناب بمقدمننة . يجنندر بنننا أن نبنندأ بعننرض مةتويننات الكتنناب

 linguistic( ادنننته ها بمصنننادرة أن الربجماطينننة ال سنننانية 8-3)رنننن

pragmatics ،أو التداولية ليست ه  نفسها التداولينة pragmatics 

( رد فعل ع ى البنيوية 4ويراها )رن ،(1)!!الت  شاعت يف البةوع العربية

ألن ؛ وأن طيبيقا ا ع ى العربية يشوهبا ال بس والضنعف، بمداردها  افة

ويعجل عن ادتيعاب األبعاد البَةية ، ا ةرب  يف مضمون  وطيبيق منهجه

 .ااهن م يًص . والقصدية يف النِّ

ف مناذا لنم ، فإذا جاريناح جدال يف رأي  عن هنعف التيبيقنات العربينة

ويننذ ر لنننا اليريقننة ، يننبن لنننا ذلننك بعننرض بعضننها ومننا فيهننا مننن قصننور

 .هذا ما لم يفع  ؟ األد م

                                                           

جميع عَمات التَ ر واالدتفها  من وهعنا، اجتلأنا هبا عن إبداك طعجبننا وادنتنكارنا (  1)

 وعد  الموافقة. 
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ة العربيننة نشننَت يف بيةننة إدننَمية ذات قننيم ( أن البَةنن5ويننرى )رننن

فالةجنا  أ نرت ، ميت فة عن القيم الغربية الت  نشنَ فيهنا ع نم الةجنا 

وأنن  ال ، في  المادية المهتمة باألدباب والجوانب المنيقينة الغالبنة ع ين 

 .يهتم بالعنارر الجمالية يف النِّ

 تنى ، ماديةبتيارا ا الميت فة طَ رت بال األد وبيةويرى المؤلف أن 

وةالت يف ذلك  تنى ادعنت منوت  !!اهتمت بَد وب النِّ دون دياق 

 !!المؤلف

نعننم نشننَة الع مننين يف بيةتننين ميت فتننين يننؤ ر يف النرننرة ويف   ق ننت

بكنل  - األدن وبيةأمنا أن ؟ فما الجديند يف ذلنك، المنهح ويف اكجراكات

  هنينقد اهتمت بَد وب الننِّ دون دنياق  ففين  نرنر منن وج -طيارا ا 

األوا أن الرت يننل يف األدنن وبية ع ننى األدنن وب أمننر يبيعنن  دننواك أ ننان 

أدنن وب  اطننب أ  أدنن وب نننِّ أ  مجموعننة نصننو  أ  أدنن وب لغننة 

وإن فع نت فهنو ، والثاين أن ليس  ل التينارات ال طنرنر يف السنياِ. معينة

فهنو مثنل طر ينل النةنوي العربن  ع نى أمنور ال ، يبيع  من  يُ المبدأ

 .البَة  وهما أما  جم ة وا دةير ل ع يها 

إلنننى العربينننة بتداولينننة أو  pragmaticsوينتقننند المؤلنننف طرجمنننة 

( اكبقاك ع ى ال فظ األجنب  ألنن  6ويرى )رن، مقاردية أو ع م الذرائع

ويسننتغفر ل ننلمَك الننذين ، مثننل الفاشننية والراديكاليننة !!أدا ع ننى معننناح

رى أن األولننى هبننم أن وينن، وقفننوا جهننودهم ع ننى العمننل هبننا يف العربيننة



 

 

 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة )
 
472 

يتجهوا إلى ع م المقارد عند األروليين وينرموح ويير وح منن جديند 

 .ااهن م يًص  !!يف ال غة والبَةة

فَة ننب ع منناك ال غننة ؛ العجننب ال ينقضنن  مننن هننذح األفكننار  ق ننت

والمصننني ةيين وأعضننناك المجنننامع وأة نننب المتيصصنننين يف الع نننو  

وال ، ة عربينة ولنيس طعريبهننااألخنرى منع طرجمننة الك منة األجنبينة بك منن

ع نم أما دعوط  إلى عنرض . يرون التعريب إال يف ماية المياف ال يف أول 

بيريقننة جدينندة منرمننة و يننف ييبننق يف الدرادننات ال غويننة المقارنند 

وليتنن  بنندأ بنفسنن  فيصننِّ لهننذح المهمننة ، فننَمر مننندوب إلينن ، والبَةيننة

منن  شعل شمعة بداًل إذن لكان قد أ؛ الج ي ة ولو عشر رفةات من  تاب 

 .لعن الرَ   ما قاا الرفيق ماو طس  طون 

( أن إدننقا  بعننض أفكننار التداوليننة ع ننى أعمنناا عبنند 7ويننرى )رننن

يرتطب ع ي  ا نا  البَةنة ، ئالقرياجن  أمر دي القاهر الجرجاين و ا  

 !!العربية بالضيق والعجل

أو  األوا إدنقا  بعنض مفناهيم أي ع نم لسناين  لألمر جانبان  ق ت

وهنذا إن أريند بن  الميابقنة بنين ، ةير لساين ع ى طرا نا البَة  والنقندي

أمننا إذا أرينند بنن  مةاولننة . ال خيننر فينن ، الجدينند الوافنند والقننديم األرننيل

فننَمر ، االدننتفادة يف النرننر إلننى طرا نننا و اهننرنا بعننين جدينندة ميت فننة

اهلل جنل فالكل نتا  عقوا بشرية خالقها وا ند هنو ، مندوب إلي  يف رأينا

بل إن بعض أنواَ هذح االدتفادة طكشف لنا عن جواننب يف طرا ننا . وعَ
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فمنا . ليوا اكلف واالجرتار الذي ران ع نى  تاباطننا؛ لم نكن ن تفت لها

 طنداولي ايف جواننب منن مفتا ن  أن يكنون  -مثَ  -الذي يضير السكا   

بنند القنناهر  ننم إن الع منناك العرننا  أمثنناا دننيبوي  وع؟ ي ننا مننا  ننان بَة

  ما نررننا يف أعمنالهم بعينون   مالو أوج والسكا   وابن خ دون هم 

أو طةوي يننا ، فمننا المشننك ة يف أن يكننون دننيبوي  مننثَ ورننفيا. جدينندة

 ؟طداولي اأو ، طوليديا

وأن ، ( القننوا بننَن الةجننا  بننديل ل بَةننة8ويننرفض المؤلننف )رننن

األفكنار يف الع نو   إذ إن؛ ونةنن معن  يف ذلنك. التداولية بديل ل سنانيات

أفضنل منن  3فيكنون جَ سن ، اكنسانية ليست  الموهة يف الجواالت

ذلك أن أفكارا لمن ذ رنا من ع مائنا قند طكنون أفضنل بعند . 1جَ س 

 .الفةِّ والدر  من آراك قي ت أيامنا هذح

الهنوا   نوا » وييتم المؤلف مقدمت  بَن القوا هبذح البندائل مثنل

ذروة العقنل  نم ذهبنت ُجفناك ورنارت  تبهنا ع نى  البنيوية الملعو  أمنا

 «.!!يعافها القراك !!األررفة

 افالبنيوينة ليسنت شنيةا وا ندً ؛ نرر -ع ى بَةت   -ويف ما ذهب إلي  

 نم منا ؟ فهل خ ت المجَت والكتب منن البةنُ البنينوي، باعرتاف  هو

فها وأن يعا، العَقة العق ية المنيقية بين أن طعرض الكتب ع ى األررفة

فهل  تب البنيوية وةيرهنا لهنا مندة رنَ ية  الندجا  المجمند ؟ القراك

 ًَ مع أن الدجا  المجمد ونةوح ال يعرض ع ى األررفة بعد انتهناك ؟ مث
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بننل المَ ننظ أن األررننفة معننرض لكننل شنن ك نننادرا  ننان أو ، رننَ يت 

 .ولكل بضاعة  بائنها، مَلوفا

(3) 

ومجناا ، طية ال سنانيةمصي ح الربجما  الكتاب يدور  وا مةورين

. ومننن  ننل وا نند منهمننا يفننرَ المؤلننف ويشننقق. البةننُ الربجمننايت

فيتةندع فين  عنن مفهنو   فَمنا المةنور األوا، ودنعرض لهما  ما أراد

والقصنند عننند ع منناك ، ونشننَة النرريننة الربجماطيننة ال سننانية، الربجماطيننة

ا ا التن   م عَقة الربجماطينة بنالع و  اكنسنانية ننذ رها بصنفة، العربية

الف سننفة ، 36ادننتعمل لهننا  ننروف أبجنند  تننى   )نرريننة المعرفننة رننن

ع نم ، 67ع نم العَمنات رنن، 62نررية التقويض رنن، 43التة ي ية رن

ع نم ، 70ع م ال غة االجتمناع  رنن، 68ع م ال سان رن، 68الداللة رن

ع نم ال سنان الربجمنايت ، 77طة ينل الييناب رنن، 75ال غة النفس  رنن

( ويَ نننظ أن الكنننَ  ع نننى بعضنننها 80الطصننناا رننننع نننم ا، 79رنننن

 ننالمعيف الوا نند يغيننر بَشننكاا ميت فننة يف  ننين أن القمننا  وا نند 

 .ومسا ة المعيف وا دة

اكشننارات الربجماطيننة ال سننانية   فقسننم  ع ننىوأمننا المةننور الثنناين 

نررينة ، 86االدنت لا  الةنواري رنن، 85االفنرتاض السنابق رنن، 84رنن

 117-115ينَيت نقند الربجماطينة ال سنانية رنن نم ، 96أفعاا الكنَ  رنن

 .وبذلك ينته  الكتاب
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(4) 

بالتَ يد ليس هذا أوا  تناب يف العربينة عنن التداولينة ومبا ثهنا ومنا 

لكنننا لنم نجند ، فكنا ننترر جديدا يف األفكار الجلئية أو العامة، يتع ق هبا

ووجدنا ،  مإال آراك فييرة فيها من التسرَ وال هوجة أ ثر مما فيها من الع

فَوقع  يف أخياك يتنورَ ، المؤلف قد عوا ع ى المشبا   ثيرا دون طةر 

الهوام  يف يف طَليف  ه  أن  يريقة جديدةووجدنا ، عن أمثالها الةصفاك

 وأن بعض الهوام  يتكنرر، من الصفةات أربةت أ رب من المتن  ثير

المواقنع  منن بعنض ينقل دون طثبت  ل ما طقع ع ي  عيناحوأن  ، مضامينها

، فصار من  ق الع م ع ينا وع ي  أن ننب  ع ى رنواهبا؛ وه  خيَ ُرراح

 .ودنكتف  بَمث ة دالة. إهافة إلى أمور أخرى

وخ نك ، شرِ فيها وةرب، ا( رفةة  ام ة طقريبً 1الهام  ). 9رن-

ومنها أن برجماطكس طرجمهنا الند تور دنةنا يوبينا ، اشديدً  افيها طي ييً 

 !!اتييف ردر الستين يةالفائداط ور يس إلى 

فهننل طرجمهننا وهننو يف السنننة  !!1948المشننار إلينن  مولننود يف   ق ننت

ولنم أجندح هنمن أعمالن  بةسنب مةنر  جوجنل ؟! الساددة االبتدائينة

 ننم وجنندت يف موقننع منتننديات بتنناريخ ! الننذي أ نناا ل مواقننع الك دانيننة

ات( المقنناا الننذي أةننار ع ينن  د مةمننود ي)ال يف السننتين 20/11/2006

و عم)دنةا( أن   تب . اشة بَ م   وفرِ أشَكح ع ى رفةات  تاب عك

والعجيننب أن أوا دننيور دنةننا نفسنن  يف  !!1985هننذا الكننَ  يف عننا  
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أو  منا يعرهبنا  !! منا وردت يف مقدمنة ابنن خ ندون الربةماطية»  المقالة

والقننواميس إلننى  ...إلننخ ...المةنند ون إلننى الربةماطيننة أو برجماطيننك

فواعجباح  !!«...نفعية أو الغائية وه    مة يونانية األرلالذرائعيات وال

 !!!من اال نين

( يكرر أن دنةا طرجم المصي ح إلى الفائداطينة 1الهام  ). 14رن-

 .!!ولم ينشر طرجمت  !!1964عا 

يف رنندر  وقنند وهننرت الرتجمننة األخيرة)الفائداطيننة( ...» .15رننن-

وقنند ، طرجماطنن  ورننارت أشننهر التداوليننة ننم وهننرت  ...!!اتيالسننتين

 «.!!اتيوهرت يف ردر السبعين

أمننا يف ، لع نن  يقصنند اشننتهار التداوليننة يف ةيننر البةننُ ال غننوي  ق ننت

. ات منن القنرن العشنرينيالبةُ ال غوي العرب  فإنما شاعت يف التسعين

 .وإال ف يثبت لنا رةة  َم  بعناوين األبةاع مشفوعة بتواريخ نشرها

التق يديننة اهتمننت باألرننوات يننذ ر أن بعننض الدرادننات . 23رننن-

مثنل  الصنبغة الدينينةوقواعد ال سان وبعضها اهتم بدرادنة ال غنات ذات 

و نندع التيننور ال سنناين الةقيقنن  يف  ...والَطينيننة !!اليونانيننة والروميننة

عندما وهنعت المنناهح البةثينة التناريي   القرن التادع عشرالغرب يف 

 .ااهن م يًص  !!والمقارن والورف 

أمنا المننهح السنائد يف القنرن ، عرف ال غة الرومية الت  ذ رال أ  ق ت
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 .فهو المقارن مرطبيا بالتاريخ - ما يع م الجميع  -التادع عشر 

وأن  ع ى  متَ ر بالنةاة الجدديلعم أن فردينان دي دودير . 25رن-

وأن  ادتبعد درادة المعنى من البةُ  !!ي اوطوارل معهم ع م! ر ة هبم

 .اهن !!ال ساين

وال أدري . بننل هننو وا نند منننهم عننندما  ننان ينندر  يف ألمانيننا  ق ننت

 ينف ةفنل المؤلنف عنن منادة )نيوجرامارينانل( أو )يننح جرامارينانل( يف 

 !؟ويكيبيديا اكنج يلية

بينر  )دنبق أن  داندر يذ ر السيميائ  األمريك  طشارلل . 27رن-

  هنا يف  ( قد  اد يَخنذ الصنفةة1ونرى الهام ) (. ررح بغير  اي مائية

 المقاينلمنن  ا تنب  ثينرً  ...»  يقوا المؤلف. الةديُ عن أعماا بير 

وجناكت مةاهنراط   ...وهن  مقاينلو تب  َ ة  ...وألف بعض الكتب

 !!«...الت   م ت عنوان ومقاي  

 اد ع ى هذح البَةة إيراد ادنم هنذا العنالم يف شنكل  النُ يف   ق ت

منع أن ، يف طسعة أديرمع  َ  ! ( شارا دندر  بير 1هام )67رن

شارلل/طشنننارلل يف اكنج يلينننة يقابنننل شنننارا يف الفرنسنننية وبرننننارد يف 

اكنج يليننة هننو برنننار يف الفرنسننية وريتشننارد يف اكنج يليننة يقابننل ريشننار 

. ادنيرً 18هنمن  نَ  منن  38وأورد لن  شنكَ رابعنا يف رنن. بالفرنسية

 .(1)هام   40وانرر رن

!!!! Charles price   ويف هام 
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ع ننم ذ ننر فينن  أن ، ( نصننف الصننفةة1شننغل الهننام ). 29رننن-

وأن العنرب بةكنم بيةنتهم جع نوح منن المعنارف ، عرب  قنديمالعَمات 

ًَ اليرينق والسنفر األولية يف اقتفناك األ نر ومعرفنة   ...ومعرفنة النسنب لني

بيند أن  ...وعرف را ب  بالرائد والعراف والمنجم والوارد والمسنتي ع

وأوا منن طنناوا  ...!!لنم يمنهجنوا معنارفهم الدقيقنةالعرب لم ينرروا و

 .وال طع يق. ااهن م يًص  ...ع م العَمات من الغربيين

 Charles( 1979-1901يتةدع عن شارلل منوريس ). 30رن-

w Morris « وطعد التداولية )ال ظ أن  يرتجمها ولم يعرهبا  ما أرر يف

ادتةدا   نرا  نب إهافة إلى جا، المقدمة( أهم إهافة يف جهود موريس

 «.!!الشفرة

اخرتاَ الشفرة = اكشنارات الربقينة  نان يف الةنرب الربودنية   ق ت

ولو أن  طنَنى وطَمنل .  سبما ذ رت ويكيبيديا اكنج يلية1832-1849

ًَ فادً   ذلك أن ميرتَ اكشارات هو داميوا فين   ؛ الوجد أن  أخيَ خي

ولننند يف . نتان(برينننل منننور  )بمنننيم بعننندها واو مننند فنننراك ودنننين دنننا 

، 1872يف نيويننور  عننا  اعاًمنن80وطننويف عننن 1791ماداشودننتس عننا  

ولو نرنر المؤلنف . 1845و صل ع ى براكة اخرتاَ إشارات الربِ عا  

يف مادة )رمويل مور ( يف ويكبيديا العربية ع ى رداك ا ما طنور  هنذح 

 .الورية

 يفرِ  َ   ا   القرياجن  بين الةواش  يف 33-32بين رفةت  
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 !!األولى  م يردح إلى المتن يف الثانية

 بينر . يذ ر فيها رائد الدرادنات السنيميائية الفي سنوف  . 34رن

 شنناراويرجننع النندور البننار  إلننى  ...وهننذا شننكل دنناد  لنن  (!)هكننذا

 .إلخ !!موريس

 ...ديكننارت المننذهب العقننَين رونينن يننلعم فيهننا طننلعم . 35رننن-

منع أن رينين  ديكنارت ردنم  ! ادنيرً 14مع هنام  منن ، بيكون التجربة

 مننا يننذ ر أن الفي سننوف  ارننناب طودننع يف درادننة . وا نند عننند العننرب

اكشارة ورأى هرورة أن طكون هنا  إشارة إلى مكان الةدع الكَمن  

 !!نواة نررية السياِ عند فيرعوهذح الفكرة ، و مان 

أنن  الفي سنوف  2هنن57ذ ر أن  ارناب ألماين  م ديذ ر يف رن  ق ت

وقنند رجعننت إلننى ويكيبيننديا اكنج يليننة . يكنن  رودلننف  ارننناباألمر

وطنويف بوالينة  1891فَفادت أن رودولف  ارناب مولنود يف ألمانينا عنا 

ولم طذ ر لن  ، وذ رت مؤلفاط  ونبذا عنها. 1971 اليفورنيا بَمريكا عا  

(  ذلك رجعنت إلنى طرجمنة فينرع ف نم 1960-1890يف فيرع) اطَ يرً 

 .ناببكار اطذ ر ل  طَ رً 

يننذ ر أن بيننر  أوا مننن  تننب يف ع ننم العَمننات يف . 1هننن39رننن-

  ( و اد ع ين 29)و نرر منا يف رنن !!وهو ع م أريل عند العرب، الغرب

 «.!!لكن  هائع بسبب يريقتهم الشمولية»

فهامشان أما بقية الصفةة  ،أدير ونصف فةسب 3المتن . 61رن-
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 ها يف هنن  التنن  ديشننر، اهننام  مننن وا نند و َ ننين دننيرً  ونصننف

 !رفةات قادمة

التقننويض   يقننارن بننين طرجمننات )ديكونسرت شننن(. 4هننن62رننن-

 !!63أدير من رن 7وال ينته  إال بعد  !!والتفكيكية واالنلالقية

رنننننواب   !!semiotics)البنننننند هنننننن( ع نننننم الداللنننننة . 68رنننننن-

semantics. 

منندار  ال سننانيات » أ نناا ع ننى جفننري دامسننون. 1هننن69رننن-

وقند » !!و تنابين عنربيين، مةمند  يناد  ّبنة. جمنة دطر« التسابق والتيور

بننندأت الدرادنننات ال سنننانية الةديثنننة يف الغنننرب ع نننى يننند دي دودنننير 

بمةاهننراط  التنن  أدسننت ل بنيويننة التنن  ا دهننرت ع ننى ينند ب ومفي نند 

 !أهن بةروف « وطيورت يف الواليات المتةدة

إذ يننرى ل سننانيات ، هننذا ةيننر مننا جنناك عننند جفننري دامسننون  ق ننت

أمريكية ع ى أيندي اكنادنيين الورنفيين يف آخنر القنرن التادنع   ننشَطي

وأخنرى أوروبينة بعند ، عشر أمثاا فرانل بنوا  وإدوارد دنابير وةيرهمنا

 .1916نشر مةاهرات دودير يف ال سانيات العامة 

يننذ ر أن النةننو لصننيق بال غننة يف البةننُ العربنن  المتقنند  . 70رننن-

النذي ودنع  !!مننهح الةنديُ)يقصد القديم( و تناب دنيبوي  يؤرنل ال

أي نق وقند » ،مجاا البةُ ال ساين وربك بين القواعد والداللة والسياِ
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 !!«syntaxع ى النةو ع م الرتا يب وع م نرم الجمل  ا ديثً 

فَ نالن  إلنى هنذا ، 2015رجعت إلنى موقنع جامعنة شنيفي د   ق ت

 .المرجع

Graffi, G: "200 years of syntax: A Critical 
Survey, studies in the History of the language 
sciences" Amsterdam; Binjamins 2001 

مسننح نقنندي ل درادننات يف طنناريخ ع ننو  ، أي )مةتننا عننا  مننن النةننو

( أوا مننننن ادننننتعمل هننننذا 1835-1767فكننننان همبولننننت )، ال غننننة(

فهنل يورنف ذلنك ،  نذلك ادنتعم   دودنير يف مةاهنراط ، المصي ح

 .!!؟بَن   ديُ

 !دعود بن جامعة الم ك مةمد. 9 1هن75رن-

ذ ر يف  مانية أدير أنن  طبننى اطجاهنا يجمنع بنين مننهح . 1هن79رن-

المتقنندمين والمةنند ين يف طة يننل اليينناب لكننن بةثنن  نشننر مبتننورا يف 

 !!لذلك فهو يتربأ من ، رةيفة لةلب الس ية

و ننان أمامننك نشننرح يف هننذا الكتنناب لنننرى . هننذا مننن  قننك  ق ننت

 .المصداقية

عن االفنرتاض السنابق ببننك أرنغر منن  اديرً 17يضم . 1هن85رن-

المتن وفي    مات أ ثر وذ ر لقصة ديدنا مودى مع النب  شعيب وبنتين  

 !المذ ورة قبل
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 !!إال   مات يسيرة 91و 90فيها هوام  دبقت يف . 92رن-

ويف ، لمسننعود رننةراوي اوا نندً  ايكننرر مرجًعنن. 119و118رننن-

 !!ير بناينلمةمد الصغ ايكرر مرجعً  121رن

والعجيب أن ليس يف الكتناب قائمنة مراجنع أجنبينة منع أنن  ينر  هبنا 

 .والةمد هلل ع ى هذا فَ ثرها مكتوب خيَ. ابعض هوام  الكتاب  ثيرً 

هذا مثل من جناية المشبا  ع ى التَليف الع م  من با ُ بدا  اختامً 

تنا  ع نى ويقينن  أنن  لنو ادنتمر يف االعتمناد ال، واعدا باليير يف أوا  تب 

نسَا اهلل لنا ولن  الهداينة ونسنَل  أن يغفنر لننا . المشبا  لقضى ع ى نفس 

 .آمين.  الت أقَمنا وألسنتنا
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 قرأت لك من إجنازات علماء فلسطني

 التفكري الصوتي عند سيبويه» كتاب

 «يف ضوء علم اللغة احلديث

 

 
 سليمان أ. د. صادق عبداهلل أبو

 .غز  -الزهة أسعاذ العلوم اللغوي / جامع 

 )عضو المجمع(

 

دار »  ( عن2016هن = 1437)ردر هذا الكتاب يف ردر هذا العا 

ومؤلف  قيٌب من أقياِب ع ماك ، «القد  -الجندي ل نشر والتو يع

وأ ُد رادِة هذا المجاا الع م  يف ، ال سانيات يف عاَلمنا العرب  المعارر

أدتاذ الع و  ال غوية ، ريالسعاذ الدشعور محمد جواد النوإن  ؛ ف سيين

  يف مدينة 1943وهو من مواليد عا  ، يف جامعة النجاح الوينية

 طع يم وطعّ م ، جبل النار( يف ف سيين الت  نشَ فيها وطرعرَ)ناب س

 فهو؛ وأ مَل طع يم  العال  يف أرض الكنانة، األوا يف مداردها العامرة

« 
ّ
، جامعة القاهرة-الع و    ية دار -بدايةً  - يُ ا تضنت  ،«َدْرَعِم 

ال غة » درجة ال يسانس يف -عن جدارة واقتدار - 1966ومنةت  يف عا  

ويف ، «مع مرطبة الشرف اجيد جد  » بتقدير عا « العربية والع و  اكدَمية

ع م ال غة والدرادات السامية »   منةت  درجة الماجستير يف1979عا  

 يُ منةت    ية اآلداب يف « ِميّ َعيكَف » وهو «.ممتا » بتقدير «والشرقية

،   درجة الد توراح يف الع و  ال غوية1982يف عا  « عين شمس»جامعة 
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 »و ؛«ممتا  مع مرطبة الشرف األولى»بتقدير 
ّ
َنَةتُّها من الرت يب « َعْيَشِم 

 عَدرْ » ع ى ةرار« عين شمس» اكهايف
ّ
َعْبِد » نسبًة إلى« َعْبَشِم »و« م 

 .«شمس

وأدهم يف طَديس قسم ، يف جامعة النجاح الوينيةعمل منذ طيرج  

يف طَديس  اوشار  أيًض ، ل  -رئيس -و ان أوَا منسٍق ، ال غة العربية فيها

قسم ال غة العربية يف جامعة ودكنسن/ م وا   يف الواليات المتةدة 

، بتدريس مساَق  ال غة العربية ا ائرً  اوقا  في  بورف  أدتاذً ، األمريكية

وقاَ  بلياراٍت ع ميٍة لبعِض جامعات ،  1988وية يف عا  والع و  ال غ

وجامعة مانشسرت يف ،  1996  وعا  1991ألمانيا يف ريف  عا  

 . 1993برييانيا يف ريف عا  

َجَمَع بين الةصي تين العربية  ي الغو اوهكذا ةدا الد تور النوري ع مً 

يف فكرح ال غوي  األمر الذي نراح قد انعكس؛ والغربية يف ع و  ال سانيات

ُِ والتصنيِف ال ساين العرب  الةديُ ؛ وما نتح عن  يف مجاالت البة

َ  يف ف سييَن وخارِجها دراداٍت ومصنفاٍت لغويًة جادًة طنوعت   يُ قدَّ

َأهَّ ْتُ  لَرطقاِك الع م  والةصوا ع ى ُرَطِب األدتاذيِة ، مجاال ا

 .جميِعها

يِة المتنوعِة طعمق  يف مجاالت ومن دالئل  صي تِ  الدراديِة والبةث

والَةدا ِة بل المعاررِة لغًة  امكتوبً  ادراديٍّة جمع فيها بين الَقدامِة طرا ً 

 ًَ َُ ومؤلفاٍت منها وبرو ح، الغوي   ومعم ع م األروات »  يف مبا 
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من »و،  (1990) «يف التيور الصويت»و،  (1989) «األ ودتيك 

فصوا يف ع م و ، (1992) «عربيةالعوامل الصوطية يف طشكل البنية ال

،  (1993) «التفكير الصويت عند ديبوي »و،  (1991) «األروات

 .إلخ ... (1996) «ع م أروات العربية»و

يف مجاالِت التنبيهاِت واالدتدرا ات والتصةيةات  اول  أيًض 

ُُ  ثيرٌة منها ما طكرر عنوان  بتكرر أجلاِك المصنِف مجاِا الدرادة ، مبا 

ديوان أب  الييب »و ،«ديوان امر  القيس»  مثل، وين الفعةدواشم ت 

، شعب اللغ و ؛«ديوان البةرتي»و ،«بشرح أب  البقاك العكربي، المتنب 

« العشرات يف ةريب ال غة»و، ألب  بكر األربهاين«  تاب اللهرة»  مثل

، أ مد بن ل ي يل« العين»  مثل، المعجماتو؛ ألب  عمر اللاهد

، ألب  ع   القال « البارَ يف ال غة»و، رو الشيباينألب  عم« الجيم»و

« ديوان األدب»و، البن فار « مجمل ال غة»و ،«مقاييس ال غة»و

، ل جوهري« طا  ال غة ورةاح العربية»و، إبراهيم الفاراب  بن كدةق

، ل صاةاين« التكم ة والذيل والص ة»و، ل لميشري« أدا  البَةة»و

، ألب  عبيد البكري« البَد والمواهيعمعجم ما ادتعجم من أدماك »و

 ...مصر()لمجمع ال غة العربية« المعجم الكبير»و« المعجم الوديك»و

 .إلخ

ويف التَليف يف العمل المعجم  والمصادر العربية جادت َمَ كُة 

َُ ومصنفاٍت عدةٍ  المعجم »  مثل، الد تور مةمد جواد الع مية بمبا 
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 ،«ادات يف المعاجم العربيةدر»و ،«العرب  بين الواقع واليموح

مةاهرات يف المصادر األدبية »و ،«درادات يف المكتبة العربية»و

المصادر العربية يف النةو الصرف واألروات »و ،«والمعاجم ال غوية

 .وه مَّ َجّرا« والعروض

جاك ، ول   تابان طرجمهما إلى العربيِة من ال غة اكنج يلية قيد النشر

ال غة العربية » ،«The Arabic Language Today »  األوا بعنوان

 Introduction To Tag »  واآلَخر عنوان  ،«الفصةى المعاررة

emic Analysis»، « مدخل إلى ع م التة يل القالب.» 

 :أقول

الت  جاكت من  مرة قراكيت لسيرة هذا العالِم  -قدمُت هبذح التقدمة

وايَِّع  ع ى ، لوينيةادتقيتها من رفةة جامعة النجاح ا المةقِق الت 

يكشُف عن أدراِر منهح عالمنا  اجامعً  التكون مؤشرً ؛ -بعِض مبا ثِ ِ 

لتض عِ  من الفكر ال غوي  االج يل يف دردِ  ال ساينِّ الذي جاك نتاًج 

والدر  ال ساين الةديُ الجامع في  بين الفكر العرب  ، العرب  الرتا  

 وعيشم ؛ الةديُ
م
والفكر ال غوي الغرب   - ما أشرنا -فهو درعم 

،  يُ دافر إلى الواليات المتةدة األمريكية وألمانيا، والديما الصويت

وعمل يف ، ثةيواّي ع هنا  ع ى جوانب من الدرادات الصوطية الةد

مصنفات ال غة المستمدة  يف وادتدرا اط وإنَّ لنا يف طةقيقاطِ  . معام ها

ٍت واهةًة ع ى طعمقِ  يف دالال اوطدبرً  امن ايَعاط  المتعمقة طفةًص 
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وطَلق  يف نقدِح ع ى أدٍس ، فهِم الفكِر ال غوي العرب  القديم والةديُ

 .منهجيٍة ولغويٍة ع مية

التفكير الصويت عند ديبوي  يف هوك ع م » إلى  تاب وإذا ما انعقلنا

مَة األدتاذ الد تور « ال غة الةديُ َّ الذي بين أيدينا فسنجد أن الَع

قد قّد  ل  بمقدمٍة  -ر م  اهلل - (2001 -1930)توابرمضان عبد ال

 .وجهِد ط ميذح را ِب الكتاب، ماطعٍة أ نى فيها ع ى الكتاِب 

، يف  َ مائٍة وأربعيَن رةيفًة من القيع المتودك هذا الكعاُب جاك 

ومذهبِِ  يف عرض مضامين ، وفي  نقُف ع ى منهِح المؤلِف المّيرد

وقد عبّر ؛ ع بين الفكرين القديم والمعاررمبا ث  الت  ال طي و من الجم

عنواُنُ  المعّبر عّما يف متن  من مضاميَن جمَعت ووا نت يف عرهها بين 

 .القدامة والةدا ة

يَيت هذا الكتاب ليقدَ  ل قار  العرب  جوانَب قويًة رائدًة يف الفكر 

إلى بيان أهمية طوعية ناشةة  - ما أفهم -وهو يهدف، الصويت العرب 

وطوهيِح ، وطعميق  قافتهم بَدراِر خصائِِّ أنرمة لغتهم، اك العربيةأبن

و ذلك ، عمِق ما قدم  الع ماُك األدَُف من دراداٍت لغويٍة  اشفٍة لها

ورالةًة ، طقديم الدليل ع ى ادتمرار ع ومِها قادرًة ع ى المنافسة

 .ل ِةفاِل ع ى لغة الضاد والقرآن الكريم

لم يستيْع مبدعوح  -أراح -ما  الوا يقدمون إن ما قدم  الُمْةَد وَن و

فقد وجدناهم ، أو خ ي تِ ، طقويَض أر اِن أرالِة طراِع الماه 
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عند  دود الشرح  -يف األة ب األعمّ  -واقفين، يدورون يف ف ك 

عن  وما  -يف الغالب -وما إهافاُطهم إليِ  نراها ال طبتعد، والتوهيح

ًَ ، ومقارنةً  اطوهيةً  ين ع و  ال غات األخرى ل  بمضام وور

 .ومصي ةا ا

، وقد نراهم يسعون إلى عقد الص ة بين قديٍم يوى اللمُن أرةاَب ُ 

وع ٍم مستورٍد قاَ  ع ى لغاٍت لها أنرمٌة قد طيت ف يف  ثيٍر من 

وأله ها من دراداطِهم لها متي باٌت وأهداٌف قد ، خصائصها عن عربيتنا

 اةقيق  ع ماُك لغة القرآِن قديمً طيت ف يف  ثيٍر منها َعّما دعى إلى ط

 .و ديثا

 :أقول

من فكرنا ال غوي المتفق مع فكر عالِمنا الج يل الد تور  اوانيَقً 

وبالعكس فإننا ، مةمد جواد النوري فنةن لسنا هد االدتفادة من ةيرنا

، إلى أن نستفيد من دراداطِ  ما يتنادُب وخصائَِّ لغتنا اندعو دومً 

، والةفاِل ع ى بقائها د يمًة ع ى ألسنتنا، دمِة لغتناويةقُق أهداَفنا يف خ

أّما ما نراح من نقٍل وطرجماٍت و  ٍّ بمصي ةاٍت ، ويف  تاباطنا ومؤلفاطنا

وطرجماٍت لو  ان واهعوها ع ى وعٍ  بمصي ةاِت ع وِ  لغتِهم 

الرتا يِة َلما أرهقوا أنفسهم يف البةُ أو التفكير يف وهع مصي ةاٍت 

، وَلما أوقعوا أمتهم يف مآد  نتائِح فوهى المصي ح، جديدٍة ةيِرها

 .و ثرِة مرادفاطِ  وةموه 
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ٍَ ميييوُح بييورة   وا
ٍّ
إننا ندعو يف هذا السياِ إلى طيييٍك عرب 

انغماِ  ناشةتِنا يف  قافِة ةيرنا قبل طةصينِهم بَروِا ع و  لغتهم العربية 

 المةافرة ع ى وطوعيتِهم بَهمية طرا هم يف، وأدبِها وفكر أجدادهم

َِ أو االنلياَح إلى فكر الغريب ، هويتهم األ  وأنَّ العدوَا عن  واالنلال

ديجع هم يفقدون هويتهم وعوامَل الربك بينهم بل يفرقهم ويوقعهم يف 

 .مهاوي الّردى

إن ما نسعى إلى طةقيق  يف هذا السياِ يتمثل يف هرورة الربك بين 

 ب اومصي ةً  االجديد والقديم مضمونً 
ّ
وع ي  فإن ؛ دون طةيٍل ةيِر ع م 

عْرض الوافد إلينا ع ى ما نم ك  من بضاعٍة َوِرْ ناها بعقوٍا مفتو ٍة 

 اوأداًد ، ام ة   امي بً  -عندنا -مةصنٍة بوعِ  طراِع األدَِف َليشّكل

ولعل هذا هو الهدف األوا لكل المستنيرين من أبنائنا . ل بناك واالرطقاك

وهو الهدف الذي أرى الد تور ، لعربية ولغتهاالعام ين لصالح أمتهم ا

مةمد جواد النوري قد دعى إلى طةقيق  يف هذا الكتاب بل يف مجمل 

 .أعمال 

إن المتفةِّ لقائمة مصادر هذا الكتاب ومراجع  َليراها قد جمعت 

 نَّ الُمّي َع ع ى متنِِ  َليراحُ و ذلك فإ، بدون طةيل بين القديم والةديُ

 يُ وجدناح يعرُض في  ألدس الدر  ،  الع ميةيثبت هذح الةقيقةَ 

يف بعِضها مما جاك عن دابقي   امستفيدً ، الصويت  ما أقامها ديبوي 

 أ مد الفراهيدي يف مقدمِة معجم  بن وال قي  والديما الي يل
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 عد  طصديِر ، وإْن خالف  يف بعض طرطيب ميار  األروات، «العين»

وطقديِم  الكاَف ع ى ، ن الميار ديبوي  لَمير  العين ع ى ما دواح م

وذلك بيَف ديبوي  . إلخ ...وجع ِ  األلَف الميرَ  الثاين، القاف

فقد ؛ إلخ ...الذي رّدر ميارج  بالهملة فاأللف فالهاك فالعين والةاك

، ج - ك، ق -، غ، خ، نه، ح، ع)  جاك طرطيب الي يل ع ى هذا النةو

  ، ب، ف -ن ، ا، ر -ذ ، ع، ل -ت ، د،   -  ،  ،   -، ض، ش

 الهمز  واللف والها  والعين)أما طرطيب ديبويِ  فهو. ي(، ا، و -

، والجيم والشين الضادو، الكاف والقافو، الغين والخا و، والةاك

 واللاي والصاد والتاك والداا والياك والنون والراك والَ ، اليا و

 .(لواووا والياك والذاا والثاك والفاك والباك والميم والسين

َر الد تور النوري موهوعات  تاب  بمقدمٍة َنّوَح فيها برباعِة  لقد َردَّ

و ققوا فيها نتائَح ع ميًة ادتي صوها من ، العرِب يف دراداطِهم الصوطية

معتمدين يف ورِفهم ، طدبرهم يف نيِق العربيِة ع ى ألسنِة الفصةاك

ومةا اُة ، عينهموال رتُ  أ، وطعريِفهم وطقعيِدهم ع ى ما دمعت  أذمم

واطسمت نتائجُهُم الورفيُة والتقعيديُة والتعريفيُة بعْ ميِة ، ألسنتِهم

األمر الذي شهد لهم يف ؛ ودقِة التعريف، ودَمة الورف، المنهح

ِِ والرباعِة ع ماُك ال غات األخرى  .الّسبِق والتفو

َِ العرب يف هذا المجاا َِ في ، إن طفو  وشهادَة ةيرنا لهم بيوا البا

 ي اقو اويدفعنا إلى أخذح أداًد ، يجع نا نفاخُر بما جاك عن أدَفنا األوائل
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يف مجاا  اقوي   انني ق من  أداًد ، لنا نةن العرَب المعاررين امعتمدً 

فما وافق  ُيَيْمةِنُنا ، المقارنِة بينَ  وبين إنتاِ  ةيِرنا يف مجال  الع م 

 وإنجا اِت أدَفِنا  وما خالف  نناقُشُ  بقوةِ ، وَنْيمةنُّ إلي 
ِّ
طاريينا الع م 

ال أْن نتَوا أو ، ونبيُن لغيرنا ما يعينهم ع ى التصويب، يف هذا المجاا

بالمقولِة  اإيمانً ؛ ونسعى إلى فرهِ  أو إعمام ، نَخَذ عن ةيرنا دون وع 

 «.بْرنج إ ل إفرنج  » المتوار ة

 ًَ ُ ها يف التمييل بين يعتمد ع ي  أه ي انرب اهنا  لغات طمت ك نرامً  فمث

ويف ؛ اميردً  اأو أن النرب فيها ال يشّكل نرامً ، وأخرى ةير نربية، المعاين

ِِ ومث ِِ  أقوا إن  ليس من عيٍب أو و ٍم أن يدر  أهل   هذا السيا

ِف ع ى ما ؛ ال غاِت ةير النربيِة هذح الراهرَة أو ةيَرها لةاجتهم إلى التََّعرُّ

يتعسفوا فيفرهوا ع ى لغتهم قوانيَن ولكن العيب أن ، عنَد ةيرهم

 .وواهَر لغويٍة ليست فيها

وباختصار فإننا من خَا درادتنا لهذا الكتاب وما جاك يف متن  

أن  -نةن العرَب  -ن  يتوجب ع يناأ  ومنهج  نوج  ردالًة مضموُنها

 بمستورٍد لسنا متَ دين اوأاّل ممَ ُ  انبهارً ، نعتلَّ برتا نا الذي أ بت نجاعت 

و ما قاا ذوو اليربِة والرأي من ؛ من جدواح لنا ولمتي باطنا ويبيعة لغتنا

وطراُ نا شهَد  ،«إنَّ أمًة بَ ماٍض ليست بذي  اهٍر وال مستقبل»  قب نا

نجاَح لغتنا يف التعبير عن إنتا  -نةن -وأدر نا، لقيمت  و فاكط  ةيُرنا

لذا ؛ عن ماهينا و اهِرنا ع يها ُنعبُِّر هبا وقدرَطنا ع ى الةفالِ ، األدَف
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وأاّل ، نعتمد ع ي  اومنهجً  افإن  يتوجب ع ينا أن نجعَل ما ور ناح أداًد 

أو ، نةا َم  يف هوك نررياٍت أو ُمستجّداٍت قد ال نكون بةاجٍة إليها

 .نةتاُ  يف طيبيِقها إلى طَويٍل أو طعّمٍل ال جدوى من 

األدتاذ الد تور  «رائد المدردة الرمضانية»  ويف هذا السياِ قاا

رمضان عبد التواب يف طقديم  ل كتاب الذي نس ك الضوك ع ي  يف هذح 

 ل درادات بالنسبة، ينضب ال َمعين ديبوي   تاب إن»  المقالة ال غوية

 فإنّ ، طَليف  ع ى اقرنً  عشر ا ن  مرور الرةم من ع ى وإن ، العربية ال غوية

، وديورح هبا رفةاط   طمو الت  وآراكح، اللمن ع ى طب ى ال جّدط 

 وهذح. األ يان من  ثير يف ال غوية النرريات أ دع أما  شاميةً  َلتقف

 يعم ون ممن، الةاقدين أو الجاه ين بعض يتجاه ها أو يجه ها الةقيقة

 بعضهم اطصل وقد، الةاهر العصر يف ال غوية ميدان الدرادات يف

ولم يكونوا قبل ، بش ك من النرريات ال غوية الةديثة عند ع ماك الغرب

فبهر م ؛ ذلك قد طةصنوا بلاد وفير من الرتاع ال غوي عند العرب

، فضّ وا وأهّ وا، وخيف بريقها أبصارهم، الةديثة أهواك النرريات

مفرتين ، في   الوا ينشرون دمومهم وأ قادهم يف  لِّ مكان َيةّ ون وما

، ع ي  اللمن طراٌع َعّفى َيّدعون أن ، ع ى الرتاع ال غوي عند العرب

وإْن قرأوا لم ، ا رفً  وهم لم يقرأوا من ، ال غوي المعارر وطجاوَ ُح الع م

 «.أةراههم الدنيةة ووفق، أعناِ النِّ ع ى هواهم َوَلَووا، يفهموا

 ي اوإذا  ان هذا يف  من العالِم الج يل فماذا ديكون قولُ  لو  ان  
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 عربيٌة عربيٌة موجودة بيننا ورأى طبجح جهََك بمصي ةاٍت لها مقابٌَت 

منهم  اورةبتهم يف التفرنح  عمً ، ولكن جه هم بالرتاع، اوطيبيقً  انررً 

وما َدروا أمم ، أمم يكشفون بما َأطوا ب  عن جديٍد ال عهد ل عرب ب 

يكشفون بجديدهم الذي  عموا عن جهٍل برتاٍع أريٍل لم يصل إليهم 

 .عن فهِم بل جهٍل راَن ع ى ق وهبم فَعماهم ، َخَبُرح

وطقديم درادة  ديبوي وع ي  فإن عناية الد تور النوري بالكتابِة عن 

لِيني َق منها إلى موهوَ درادت  الرئيس وهو ؛ مجم ة لمضمون  تاب 

المستوى الصويت وموهوعاط  العربية ليقارما بما جدَّ يف الدراداِت 

تعيَد الةقَّ إلى ال غويِة العربيِة الةديثِة من مضاميَن ومصي ةاٍت طج ُك لِ 

األمر الذي لفت إلي  الد تور رمضان عبد التواب يف طقديم  ؛ نصاب 

 الد تور الناب  وط ميذي ورديق  أخ  و تاب»  ل كتاب  ين قاا

. االطفاِ هذا  مار إ دى، أقدم  هنا اليو  الذي، النوري جواد مةمد

َق  أن  وأ سب يبوي  يف الكشِف عن ُ نوِ   تاب د يف هذا  تاب  يف ُوفِّ

البا ثين العرب القدماك  فقد أنصف، ةايَة التوفيق، الدرِ  الصويت

، الذاطية المَ رة ع ى معتمدين، العربية الذين ورفوا أروات

 المعامل في  طكن لم يف وقت، والسماَ النيق يف الشيصية والتجربة

 «.المبكر اللمان ذلك يف معروفة الصوطية

لد تور رمضان ميبوعًة وبيكِّ هذا وقد طصّدر الكتاب بمقدمة ا

ومقدمٌة ل مؤلِف ، طَها جدوُا الكتابة الصوطية، -ر م  اهلل -يدحِ 
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 فتمهيٌد طةدع في  عن ديبوي ؛ طةدع فيها عن منهج  ومضاميِن  تاب 

، وطبع هذح التصديرات متن الكتاب الذي جاك يف أبواب  َ ة، و تاب 

   ة فصوا جاك أولها بعنوانوفي   َ ،«العةبي  حةوف»   ان عنوان أولها

 العربية الةروف» طةدع في  عن« العدد حيث من العةبي  حةوف»

 الفروَ العربية الةروف»و، وه  الةروف الفصيةة ،«األروا

وجاك الفصل  «.المستةسنة ةير الفروَ العربية الةروف»و« المستةسنة

 فحةو» والثالُ ،«المخارج حيث من العةبي  حةوف» :الثاين بعنوان

 أصوات لبعض العاريخي العطور» والرابع ،«الص ات حيث من العةبي 

 «.العةبي 

، وجاك يف طمهيد وفص ين ،«اإلدغام» الثاين فجاك بعنوان أما الباب

 يف اإلدغام»والثاين بن ،«المثلين الحةفين يف اإلدغام»  خر  أولهما بعنوان

 حةوف يف دغاماإل»  الثالُ بعنوان البابوجا   ،«المثلين غية الحةفين

جاك أولها ، وقد طَلف من طمهيد و َ ة فصوا ،«والثنايا اللسان طةف

 والثاين« االن صال حال  يف والثنايا اللسان طةف حةوف إدغام»  بعنوان

 ظواهة» والثالُ« االتصال حال  يف والثنايا اللسان طةف حةوف إدغام»

لمصادر وختم بياطمٍة فا ،«والعخ يف المماثل  يف خاص  صوتي 

 .والمراجع

دي مس قار  هذا الكتاب أن مؤلف  قد أ ا  بما جاك عن ديبوي  يف 

وقفاٍت دقيقٍة متَنيٍة بدون أن يغفل الوقوف عند ما أراب بعض أروات 
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 ع ى ألسنة أهل العربية 
ٍّ
الفصيةة المعاررة من بعِض طّغيٍر نيق 

ها وما وعند ما جدَّ من مصي ةات روطية طتشاب  مضامين، المعاررين

وما أهاف  ، جاك عن القدماك  مصي ةات االنفجار واال تكا 

 .المةد ون من إهافاٍت طليد يف طوهيح بعض ما جاك عن القدماك

النوري يف  تاب  وجدنا  ويف دياِ ورف جهد الد تور مةمد جواد

والمؤلف يف  ل هذح األبواب »  الد تور رمضان عبد التواب يقوا

وعند ، بين الفكر الصويت عند ديبوي  المقارنة يعرض، الميت فة

َق  ثيرً . المةد ين من ع ماك األروات يف الشرِ والغرب  يف اوقد ُوفِّ

مةاولت  إ الة الغموض الذي يكتنف عبارات ديبوي  يف  ثير من 

الرتاع العرب  والدر   وداعدح ع ى ذلك  اد وفير من، األ يان

الصويت  كَت الدر أما   ثير من مش» وأن  طوقف ،«ال غوي الةديُ

وطعريف ، الجهر والهمس من جانب  مشك ة طعريف، ديبوي  عند

و اوا أن يضع بعض التصورات ، الشدة والرخاوة من جانٍب آخر

 و ان التوفيق   يف  يف هذا الجانب الشائك، هذا الموهوَ المفيدة يف

 «.جوانب الدر  ال غوي يف العربية من

ويت عند ديبوي  يف هوك ع م التفكير الص» وهكذا طفّةَِّ  تاب

وعالح ما فيهما من ، مضامين ع م  القدماك والمةد ين« ال غة الةديُ

ورٍف ألروات العربية ومصي ةاٍت ع ميٍة دالٍة خصائصها يف وقفات 

درادية متمعنة نةن بةاجٍة مادٍة إلى أمثالها يف درادات طَري يٍة ممتدةٍ 
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لمعاررون يف وينها وب دان إلى يومها طربك بين ما قدم  السابقون وا

 .العالم األخرى

 

 

 



 :الرابعالقسم 

 

 امللحقات
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 اخلرب األول:

مشاركة نائب رئيس اجملمع أ.د. عبدالرمحن بودرع يف النددة  اللمميدة الدةليدة    

 «مناهج البحث يف بالغة القرآن الكريم»

شارك نائب رئيس المجمع أ.د. عبدالرحمن بودرع ببحث يف النددة  

لتد  أييمدد  ا «منددا ا البحدث يف ب ادد  الادرري ال ددر  »العلميد  الدةليد  

عندواي الوريد  التد  شدارك ةبجامع  اإلمام محمد بن سعود يف الر دا،  

ددد   َمدددن  ا  »  دددو هبدددا أ.د. عبددددالرحمن بدددودرع لسدددانِياال الدددنَِك ةَل ام 

ررني   .«المسَتَو اا يف َبياي الَب َا  الا 

 

 اخلرب الثاني:

مددع حماضددر  رقددر اجمل «التوجيددا البالغددق لمقددراقاآ القرآنيددة يف  ددور   ددا  »

 بالتلاةن مع كمية اآلداب بينبع

 د  الموافق الثالث 1438يف مساء السب  الرابع من ربيع األةل لعام 

م  ةيف مبند  مجمدع الل د  العربيد  علد  ال دب   2016من د سمرب لعدام 

الدكتور السيد حمداي السيد سعد   يدم في ا العالمي  ن ظم  أمسيٌ  علمي ٌ 

معدد  طن،ددا  عربيدد   يف كليدد  ا داا بجاباسدد  الل دد  ال األسددتاا المسدداعد

التوجيه الب اد  للادراءاا »بعنواي  ةريً  علمي ً  فرع  نبع -ةجامع  طيب 

  «.الاررني  يف سور  طه
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 اخلرب الثالث:

 تا الثانية دةريفتاب مشاركة اجملمع يف ملرض جد  الدةلق لمك

له شارك مجمع الل   العربي  عل  ال ب   العالميد  بعددد مدن من دورا

  أييمدت  ةل  لل تاا يف دةرله الثاني   الةم،بوعاله يف معر، جد  الد

 بددين  ددوم  السددادو ع ددر ةالسددادو ةالع ددر ن مددن ربيددع األةل لعددام

لما بين  وم  الخامس ع ر ةالخامس ةالع ر ن من  الموافق   د1438

 (.1022مويعه بالجناح ري  )ةكاي  م.2016د سمرب لعام 

 

 اخلرب الرابع:

لقددد يمغددة اللربيددة  مددة الخلد انددة جددائل  الشدديا ندداد ابددن محيددد    جممددس أم

 اجتماعا الثانق رقر اجملمع

 مجلس أمان  جائز  ال يخ صالح ابن حميد لخدم  الل   العربي  عَاد

اجتماَعه الثاين برئاس  األستاا الدكتور عبددالعز ز الحربد   ةالدس مسداء 

 د  بمار مجمع الل   1438 وم االثنين الثالث ع ر من ربيع األةل لعام 

العربي  عل  ال ب   العالمي ؛ ةنايش المجلس طائف  من شؤةي الجائز   

كال ئحدد  ةالمواةندد  ةلوة ددع الم ددام ةالتحنددير لجعدد ي عددن الجددائز   

ةاطلع عل  سير أعمال اللجن  التنفيذ د  ةمدا أنجزلده مندذ ئن دائ ا  ةأيدَر 

حندير إلع ادا مزامند  مدع الئح  الجائز  بعد لعدد ل ا  ةةافدق علد  الت

اليددوم العدددالم  لل دد  العربيددد   ةاعتمددد ل،ددد  لنظيميدد  لتوة دددع الم دددام 

 ةالمسؤةلياا.
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 ةيد حنر االجتماع ك  من:

 أ.د. عبدالعز ز بن عل  الحرب   رئيس مجلس األمان . -

 أ.د. حامد الربيع   عنو المجلس -

 د.  اسر بن عبداهلل شوشو  عنو المجلس. -

 دي الحارث   عنو المجلس.أ. محمد م  -

 أ. فيص  بن دبيس الحارث   عنو المجلس. -

 ذا  ة ت وي مجلس أماند  الجدائز  مدن األسدتاا الددكتور عبددالعز ز 

الحربدد  رئيًسددا  ةاألسددتاا سددليماي الزا دددي نائًبددا  ةالمددذكور ن أعدد   

 أعناًء.

  ذكر أي مجمع الل   العربي  عل  ال ب   العالمي   دو مدن أن دذ  دذ 

الجائز  السنو    ةأطلا دا لخدمد  الل د  العربيد   مدن لد ل لخصيصد ا 

 بذربع  فرةع  ة  :

: المعل  المتميز يف الل   العربي  يف التعلي  العدام )اكدوًرا الفرع األول

 ةئناًثا(.

: المتعل  المتميز يف الل   العربي  يف التعلي  العدام )اكدوًرا الفرع الثاين

 ةئناًثا(.

أفند  كتداا يف ليسدير الل د  العربيد  للنداطاين هبدا أة  :الفرع الثالث 

 ب ير ا.

 : أفن  عم  ئبداع  يف لدم  الل   العربي .الفرع الرابع
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 اخلرب اخلامس:

يداض اخلدوام   مدع أ.د. ر لضدو اجمل حماضدر  ل  «حنو ثقافة لغوية يف يوم اللربيدة »

  احتفاًق باليوم اللاملق لمغة اللربية

لل د  العربيد  نظد  مجمدع الل د  العربيد  علد  احتفاًء بداليوم العدالم  

ال ب   العالمي  بالتعداةي مدع المع دد الثدانوي الصدناع  بم د  الم رمد  

استاب  في ا األسدتاا  عبدداهلل الارشد   بمار المع د صباح اليوم محاضر 

األسددتاَا الدددكتور ر ددا،  بالمع ددد الع يدداا العامدد  ةالمراسدد  رئدديس  

ربيد  علد  ال دب   العالميد   ةعندو  ي د  الخوام عنو مجمدع الل د  الع

التدددر س بجامعدد  أم الاددرم  ةيدددم لدده النددياف  ال ةمدد  بحنددور مددد ر 

المع ددد م. سددفر ال امدددي  ةةكيدد  المع ددد للتدددر ب م. فددواة الم،ددريف  

ةةكي  لدماا المتدربين م. محمد شرف رل ال دادي  ةرئديس الجدود  

 م. بر س الحرب .

نحدو ثاافد  ل و د  يف »محاضدرله بعندواي ث  لوجه أ.د. ر دا، إللاداء 

 .« وم العربي 

( مدن 300ةيد حنر المحاضدر   ةاسدتفاد من دا أكثدر مدن ث ثم د  )

 منسوب  المع د الصناع  بم  .

ةبعد المحاضر  سدل  مدد ر  المع دد درًعدا لدذكار ضا للنديا األسدتاا 

 الدكتور ر ا، الخوام  شاكًرا له حسَن لعاةنه ةمادًرا له الس.
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 خلرب السادس:ا

بالتلاةن مع جممدع   «آفاق البحث المغوي يف اللربية»أدبق مّكة ينظم ندة  عن: 

 المغة اللربية عمى الشبكة اللاملية

احتفاًء بالل   العربي  يف  وم ا العالم  نظ  نادي م د  الثادايف األدبد  

رفاق »بالتعاةي مع مجمع الل   العربي  عل  ال ب   العالمي   حواًرا عن: 

 شارك فيه: «البحث الل وي يف العربي 

 أ.د. عبدالعز ز الحرب  )رئيس المجمع( -

 أ.د. أحمد حسن صرب  -

 د. حص  بن  ة د الرشود -

 ةأدار الندة  :

 أ.د. عبداهلل بن ناصر الارين )عنو المجمع( -

النددددة  عندددد السددداع  الثامنددد  ةالنصدددا مدددن مسددداء األحدددد  أييمددد 

ح  الزا ر )مبن  الم تبد   -األدب    د بمار نادي م   1438/03/19

   ةحنر ا جمع افير.العام (
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 اخلرب السابع:

: اللامليدددة_الشدددبكة_عمددى _اللربيدددة_مغدددةال_جممددع #اخلدددامس لدددد _اللددام #

 إجنازاٌآ ةأرقام..!!
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 اخلرب الثامن:
عضو اجملمع أ.د. عباس السو و  يرأس مناقشدة ر دالة ماجسدت  يف المغويداآ     

 جباملة املمك خالد

برئاس  عنو المجمع أ.د.عباو بن عل  السوسدو   يف رحداا كليد  

جامعدد  الملددس لالددد يف أهبددا  نددويش ال،الددب حمددد  –العلددوم اإلنسدداني  

  الل د  البدن األلفدا  اليمانيد  يف جم در»ئبرا ي  حسن الو ن  يف رسالته 

دراسد  ل و د   – د( ةامتداد ا يف االستعماالا المعاصر  321در د )ا

مدن ربيدع  األحدد الرابدع ةالع در ن  ةبعدد ناداع علند  صدباح «لار خي 

 د  برئاسد  الم درف ا  يدررا لجند  الح    اسدتمر سداعتين ئال ربًعدا لر

 ةعنو   األستاا ن الم اركين: د. مسدل  عبدد الفتداح حسدن ة د.مفلدح

بددن ةابددن الاح،دداين  يبددول الرسددال  ةمددنح ال،الددب درجدد  الماجسددتير يف 

 الل و اا.

ةكيدد  ال ليدد    دد  سددعاد  الدددكتور ياسدد  أحمددد ياسدد حنددر المناي

 ةةم ء ال،الب.  ةبعض دكالر  الاس   عليال  وي الدراساا ال

 

 اخلرب التاسع:
تدريبيددة يف فريدد ا البحددث ا دبددق ةالسدديميائق بكميددة آداب تدددوان يددنظم دةر     

 بالتلاةن مع اجملمع «َمْنهجّية الَبحث يف َقضايا الّنصِّ ةَتْحميل اخِلداب»موضوع 

بمناسددَب  افتتدداح الدددةر  السددنو   لَت ددو ن طدد ا الدددكتورا  التددابعين 

لوحدد  الت دو ن ةالَبحدث: لسددانياا لواصد  َلرجَمد  الموسد  الجددامع  

2016-2017 
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ائ  ب لي  رداا ل،واي  بتعاةي مع   نظ   فر ق  البحث األدب  ةالسيمي

مركز ابن أب  الربيع السبت  للدراساا الل و   التدابع للراب،د  المحمد د  

للعلماء  ةمجمع الل   العربي  عل  ال بَ   العاَلمي  بم   الم رم .  ومًا 

 لدر بيا للباحثين يف سلس الدكتورا 

ال لي  بمركز ابدن  بناًء عل  الفايي  التعاةي الثاايف ةالعلم  الت  لربط

َمع.السبت   ةلربط ال لي  بالَمجَمع أب  الربيع    ةلربط المركز بالَمج 

 

 اخلرب العاشر:
د الثمددالق لددد د. مّحددا حماضددر  «يددةاخلميددل بددن أمحددد  رائددد امللدددمحاآ الكوف»

 رقر اجملمع

 ددد  نظدد  1438يف مسدداء السددب  السددابع مددن جمددادم األةلدد  عددام 

  الم رمد  أمسدي  علميد  بعدد صد   الع داء يف مجمع الل د  العربيد  بم د

دنٌَ  در  علي دا المجمدع يف أةل سدب   مار  بح  الزا دي بم    ةللس س 

 من ك  ش ر  جري.

ةلوافد الحنور من أ   العل  ةالثااف  ل د ود األمسدي  حتد  ادِك 

ب لمد  افتتاحيد  لتسدتاا الددكتور  الم اي  ث  بدأا فاراا األمسدي  هب 

علدد  الحربدد  رئدديس المجمددع  رحددب هبددا بالمحاضددر  عبدددالعز ز بددن

  ث  ألا  جواًبدا للمجمدع عدن رلدر سدؤال لفسديري ل دوي  ةالحاضر ن

ةرَد ئلدد  المجمددع عددن معندد  األةليدد  يف يولدده لعددال  يف سددور  األنعددام: 

  ةلنمن الجواا نصيحً  ل،الب العلد  أي ال ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

 و مسلح بسد ح العلد   تصدم للمناظر  ةالجدال مع المخالفين  ئال ة
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 أيواَل أ د  العلد  ةالتفسدير 
ُّ
ةالدرا    ث  اكر الدكتور عبدالعز ز الحرب 

 يف معن  األةلي  يف ا    ال ر م .

الخلي  بدن أحمدد  »ث  شرع المحاضر يف لاد   ةريته  ة   بعنواي 

ةعر، في ا لصل  الخليد  بالمصد،لحاا   «رائد المص،لحاا ال وفي 

  انت   في ا ئل  أي كثير مدن  دذ  المصد،لحاا لعدود يف النحو   ال وفي 

 ن ذهتا ئل  الخلي   من ل ل كتابه العين.
 

 اخلرب احلادي عشر:
المغدة اللربيدة ةالدنص    »مشاركة أ.د.  لد الغامدي ببحث عدن اجملمدع يف مد  ر    

 «ا دبق عمى الشبكة اللاملية

انده شارك عنو المجمع أ.د. سعد بدن حمدداي ال امددي ببحدث عنو

لحدد اا  –مجمع الل د  العربيد  علد  ال دب   العالميد  بم د  الم رمد  »

الل ددد  العربيددد  ةالدددنك األدبددد  علددد  ال دددب   »يف مدددؤلمر  «ةئنجددداةاا

بين  وم  السابع ع در ةالتاسدع ع در مدن جمدادم  الذي أيي   «العالمي 

لما بين  وم  الرابع ع ر ةالسادو ع ر   د  الموافق1438 األةل  لعام

 أهبا. –يف جامع  الملس لالد   م2017 ا ر لعاممن فرب

 

 اخلرب الثاني عشر:
يف م  رهدا   مغة اللربية عمى الشدبكة اللامليدة  جاملة املمك خالد تكرم جممع ال

 لنص ا دبق عمى الشبكة اللاملية.الدةلق لمغة اللربية ةا

كرم معال  مد ر جامع  الملس لالد بذهبا مجمدَع الل د  العربيد  علد  

  العالمي  لااء ج ود  يف لدم  الل   العربي   ةالس يف أثناء افتتداح ال ب 



 

 

 

 م2017نيسان(  -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة )
 
508 

المؤلمر الدةل  لل   العربي  ةالنك األدب  عل  ال ب   العالميد   الدذي 

أيامته الجامع   وم  السابع ع ر ةالثامن ع ر من جمادم األةلد  لعدام 

 لحر در مجلد  المجمدع األسدتاا مدد ر   المدؤلمر د. ةيدد شدارك يف 1438

الدددكتور سددعد بددن حمددداي ال امدددي بوريدد  عددن المجمددع ةئنجاةالدده 

 .ةلحد اله

 

 عشر: الثالثاخلرب 
حماضددر  لمدددكتور  «ر القدداه يف مددن اهاهدداآ قددراراآ جممددع المغددة اللربيددة  »

 يا ني أبو اهليجاق يف مقر اجملمع

 د  الموافق 1438لعام  جمادم ا لر من  الخامسيف مساء السب  

م  ةيف مبندد  مجمددع الل دد  العربيدد  علدد  2017عددام للرابددع مددن مددارو ل

الدددكتور  اسددين أبددو ألادد  في ددا  أمسدديٌ  علميدد ٌ  أييمدد ال ددب   العالميدد  

مدن »محاضدر  بعندواي  ال يجاء  عندو  ي د  التددر س بجامعد  أم الادرم

  لناةلد  رليد  ةضدع «الجا اا يراراا مجمدع الل د  العربيد  يف الادا ر 

 سيسه ئل  اليوم.الاراراا يف المجمع  منذ لذ
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 .اللغة.. الشمس
 هـ1437يف مسابقة المجمع الشعرية للعام  بالمرتبة الثانيةة القصيدة الفائز

 (1)محمد أحمد مصطفى المعصراينشعر: 

ـــــــا ـ ن ــــــزن د من ناِ ل  ُد تن ـــــــ ــــــَدننا لن ُّن ال ــــــلد
 مِ

 

 

ـــــــــا  ا ِل  ن ـــــــــا  ن ن ُ الَربن
ِِ ـــــــــ ُّن هن مـِــــــــلد  ون

ــــــــة    الِسن وِ  ان ــــــــر  ق  ــــــــيِا الد بِ ـــــــــِ ان لن  عن

 

 

ــــــــ  ع   
ــــــــاون ِ ائِل  ن دن ا ان دن ــــــــمن ـــــــ ِ  الد  ي 

ـــــــا  هن ر 
ـائِ من ِع نا  ن ــــــمد ـــــــ  رن

ِ  ِِ ــــــ ُد لن ــــــ  كن

 

 

ـــــــــــــا  اِعل  ن ــــــــــــــا ون ن ـ ن ع  ل  فد ِِ من ـــــــــــــ لن  ون

ـــــــــ  ِدي ــــــــاِ  حن ــــــــةن الِزمن ــــــــا اِيلن و   ن ر   ح 

 

 

ا  ــــــــــــــاتِل  ن شن ــــــــــــــ نا من ار  َنندفن ة  ون ــــــــــــــقن  ـ

ــــــا  َنيدـ ن ِ ن ـــــ ِ   ص  ـــــاد ت 
ـــــلنصد مِ ُد   ص  ـــــ  كن

 

 

بِيـــــــــِر ال  مـِــــــــاد عن ـــــــــاون ئِل  ن ا تن ن   ِـــــــــدن

 
                                                             

ك اب مصر، له ترامة يف معجُ البابطيا، م، عض  اتحاد 1975ما مصر، م ل د ر ة   (1)

حاصل علِ دبل م يف علـُ المطط اـا ل لـه تحقيقـا  وبحـ ا ومشـالكا  علميـة 

م عددةل حصل علِ ا ائز وش ادا  يف بعض المسـابقا  والمحا ـل ابدبيـةل صـدل 

ـ "، و"َنا  بـ   ـفا "له عدة دواويا م  ا  ، "َلوا وَخ اهتـا"، و"عـِابا  م مش

 ، وتيرهال"يَُنا ذلك ال ش"و
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ــــــــا هن ر  م  ــــــــر  ين د بِي عن الد ن ِذُ ون
ــــــــا ِهــــــــ   هن

 

 

ـــــــــا  اِحل  ن ون ــــــــــِ لن طن ـط  ـــــــــ نِحَط الد تنسد  ون

ــــــة    ـلنـ ن ـمد ــــ ن من َنلد ِ   ِـــــ  الـــــَروِم   تن دِســــ

 

 

ـــــــــــا  ـائِل  ن ـمن ة  خن ــــــــــ دن ق  عد ـــــــــــد  من ـح   بِالد

 *** 

ا هن ـــــــــد  ِ  ين
ِِ ـــــــــ ـــــــــمد   هن ـــــــــة  الِش  الَل ن

 

 

انِيَ   َنمن  ُ
ِِ ــــــــــــــ ــــــــــــــاهن ــــــــــــــا ون مِل  ن   ن

ــــــــــــة    ِدرن قن ـــــــــــــا م  اِليب  ن ـحن ُ من
ِِ ــــــــــــ  هن

 

 

ــــــــــــــا  اِخل  ن دن ــــــــــــــة  من ـِم ِ  ان
ِِ ـــــــــــــ هن  ون

ـــــــــــــا  من   ن رد كن ــــــــــــــا ون اح  ن ِ  رن
ِِ ـــــــــــــ هن  ون

 

 

ـــــــــــــــا  ِ  رن نابِل  ن
ِِ ــــــــــــــ ِ لل هن

ِِ ــــــــــــــ هن  ون

ـــــــــة    اِهلن ــــــــــاُِّ ذن ـــــــــ ِم الِسمن ـــــــــَل ن ج   ك 

 

 

ــــــــا  اِهل  ن ون ـــــــــة  ذن َن ـحد ــــــــ نِفود لن ُد تنسد ـــــــــ  لن

ـــــ  ـــــة   ِ ـــــا ل  ن ُد ين ــــــ ــــــِا لن
ائِ دن ـمن ـــــل  الد  ـ  ك 

 

 

ـــــــــا  اِهل  ن ـــــــــ ِم كن ل  ع  ـــــــــِل الد ــــــــلد بِ نقد  ين ـ 

 *** 

ة   الِـــــــدن ـــــــاِ  خن ـــــــة   ِــــــــ  الِزمن ـــــــا ل  ن  ين

 

 

ـــــد    لد قن ـــــا ن  -الد ـــــيد ن الِزمن ـــــا -لن امِل  ن  حن
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ـــــــــــــــا ـِر ن ن شن ــــــــــــــا ون َب ن ــــــــــــــا لن ِرمن ن  كن

 

 

ــــــــــا  ائِل  ن نننــــــــــاِم  ن اعد نـــــــــــِز بنــــــــــيدان ابد   ن

ــــــــــــــاِم  -اهلل    ننن ــــــــــــــا -د و ن ابد َ  ن
ا ِ  حن

 

 

ــــــــــــــاِم  -واهلل    ننن ــــــــــــــا -د و ن ابد ا ِل  ن  كن

ـــــــــــــــــــــا  لِمن من الد ن ُن اهلل   دن ِلــــــــــــــــــــ عن  ون

 

 

ــــــــــصد   هن دن ا د ــــــــــا  ن ِل ن ـــــــــــا ِ  ك  ـ ن اِدل   هن ن

ة    ــــــي دن ن رن
ــــــ  هد لدِو ون ـــــــطن ِة الد َن ــــــدد ــــــاد بن

 مِ

 

 

ــــــــا  ائِل  ن ون ــــــــا ون هن ر  ــــــــا بن د ــــــــادن د بِ ن  رن

ــــــــــل    بد   ن
ــــــــــة  ُد ل  ن ــــــــــ ــــــــــاكن ائِل  ن ا ن دن   دن

 

 

ـــــــــا  اتِل  ن قن ـــــــــا من لِ ن َنهد ـــــــــا ن مِـــــــــاد  كن  ون

ـــــــ    تِ ي دن ــــــا   رن ـــــــم     الَل ن ــــــ ن تن يد  كن

 

 

ـــــــــــــا  ـ ن ِ ل  ــــــــــــصد  ن ن ِزلن لد ـــــــــــــا    أنِنمن  كن

ـــــــــــة    ـي ـ ن ا   من ــــــــــزن   ن تن
ــــــــــة  ُد ل  ن ــــــــــ  كن

 

 

ـــــــــا  يناكِل  ن ـــــــــا هن ــــــــــصد بنيد ن ن ـــــــــِد اِمـحن   ن

ـــــــِص   ند َن ـــــــِصلل  ند َن ـــــــا  ـــــــِص من ند َن ـــــــة  ون   نِسن

 

 

ـــــــــــا  ـ ن اِ ل  ــــــــــزن د ن  ن ُد نن ـــــــــــ ــــــــــة  لن اتِ ن   ن

ــــــــــا  اتِ   ن فن ــــــــــزن د من ُد تن ـــــــــــ انِينــــــــــة  لن  تن

 

 

ــــــــــا  َنننامِل  ن ــــــــــزن د  ُد تن ـــــــــــ ــــــــــة  لن يقن
 لن ِ

 *** 
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ــــــــا ـــــــ ب  بِـ ن ل  ق  ـــــــِص الد امن ـــــــة  هن ـــــــا ل  ن  ين

 

 

ـــــــــــا  اِصل  ن ون ـــــــــــا ون ـ ن ص  ل  ــــــــــِل من د ان  ون

ــــــــ  ـلنـ ن ـمد ـــــــِص من ند َن ـــــــِصلل  ند َن تـِـــــــ   ي دن  ة  رن

 

 

ــــــــا  بِل  ن ـــــــــة  بن ن َن ـحد ــــــــ ن نصد لن ــــــــا رن  من

ــــــــــــ   تِ ي دن ـــــــــــاِ  رن َ َم الَل ن ـــــــــــِص  ند َن  ون

 

 

ــــــــا  ائِل  ن قن ــــــــ نا نصد عن ــــــــاِق اشد ـــــــــِ لِقن  إِلن

ـــــــة    ـــــــا ل  ن ـــــــِص ين ند َن   ِ ــــــــرد ـحن ة  الد ـــــــي دن  رن

 

 

ـــــا  ـــــــ اِعل  ن شن ــــ  من ِف ــــَروِم  ن تن دطن ـــــ  ال
ِ  

ا  ـــــــدن ــــــــا الد ن ُد نن ن ن ِـــــــِ بِـ ن ـــــــ ُد كن ـــــــ كن  ةن ون

 

 

ـــــــــــا  ـ ن اِول  دن ــــــــــا ان اِح ن ون ـــــــــــِرُ بِأنلد  تنـجد

ة    ــــــــــاِعرن ا   شن ــــــــــزن ــــــــــة   ن تن ــــــــــا ل  ن  ين

 

 

ــــــــــا  ا ِل  ن ـحن ـــــــــة  من ِي ـــــــــزن د حن ُد تن ــــــــــ لن  ون

ا  ــــــــق  ن شن ِ  ينعد ــــــــ د ــــــــَل الد ن ــــــــا ك  و   ن ر   ح 

 

 

ــــــــــــــا  ائِل  ن َنصن ـــــــــــــه   بن لد تنسد نبِـــــــــــــــ   ن  ون

ــــــــــــا  ـــــــــــــِميان ِعِزت  ن الن عن ُ  الد ـــــــــــــ حن تنزد  ون

 

 

ـــــــــا  اِصل  ن الل  ن ن هن ر  ــــــــالل ِرــــــــحد و   ن ر   ح 

 *** 

ــــــــة   ِدرن قن ــــــــزن د م  ُد تن ـــــــــ ــــــــة  لن ــــــــا ل  ن  ين

 

 

ــــــا  اِهل  ن ِ صن ن تن ـــــ ن ــــــ  الد
ـــــزن د  ِ ُد تن ــــــ لن  ون
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ــــــــا اد  بِـ ن ـــــــرن ِمــــــــا ي  ـــــــ ن د نا عن ُد رن ـــــــ  لن ن

 

 

ـــــــا  اتِل  ن ـــــــ   ِ   ن ا الَس ِن ـــــــ ـــــــض  هن بنعد  ون

ـــــــــــــــا  امِع  ن ـجن ِ  من
ِِ ــــــــــــــ ــــــــــــــا هن  لن ِ ِ ن

 

 

ـــــــَل   ــــــــاك  اِتل  ن وِ  شن ــــــــر  ـح  اُِّ الد ـــــــفن   صن

ــــــــــــا  امِع  ن ـجن ا من ـــــــــــائِ ن ضن ـــــــــــ  بِأنعد ه   تنزد

 

 

ــــــ       ـــــــا"تنق  ـ ن ــــــاد ي طناِول  ــــــ  بِمن
 "ِائد ِ

ــــــا  ِقل  ن عد ـــــــان من الِِدي ـطن ـــــــِع الد من ـجد ـــــــ  من
ِ  

 

 

ــــــــا  اِحل  ن ا رن ن بِـــــــيِا الـــــــَر ن ــــــــ  ان
 ون ِ

ـــــــا  ع  ن من ـجد اِ  الَشــــــم  ِ  من ــــــرن ـــــــ  ِع
 ون ِ

 

 

ـــــــــــــا  بنابِل  ن ا ون هن اد  ـــــــــــــدن ـــــــــــــِه بن د ِوي  ينرد

ـــــــا  ع  ن من ـجد ــــــاُِّ من يدحن فن ــــــون الد شد ـــــــ  ِدمن
 ون ِ

 

 

ـــــــــا  اِحل  ن رن ــــــــا ون هن ر  ــــــــِه بنحد ــــــــ  بِ ه   ينزد

ــــــا  ع  ن من ـجد ـــــاُّن من ـــــ ِل  ن ـــــةن ال َ  ِ ــــــ  من
ِ  

 

 

ـــــــــا  ا ِل  ن عن ـــــــــ ِلِ  من ـــــــــاد ن 
ـــــــــاُّن مِ  ون ن

ــــــ  ـــــِد الد بنلن َ  ِـــــ  الد
ـِمــــــ  الن عن ـــــع  الد من جد ـمن  الد

 

 

ــــــــــا  ئِل  ن ــــــــــم   بِــــــــــِه ان ن ــــــــــيِا تنسد
 َنمِ

ـــــِع الِشبن ِيـــــد  من جد ـمن ا   الد ـــــاون من ُ رن
ِِ ــــ  هن

 

 

ـــــــا  اِرل  ن صد بن ن ـــــمن ــــــا رن بناهن  ــــــِ   ِــــــ  ل 
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ـــــــــــــة   ِ حن فن ــــــــــــــه  م  ات  اُّن ُ  نضن
ِِ ـــــــــــــ  هن

 

 

ـــــــــا  ااِل  ن ـــــــــا هن ن ِق ن َ  د ـــــــــاد 
ـــــــــَل مِ  تن د ن

ـــــــــــ  ة  الد ِلدن ــــــــــ ن ــــــــــه  م  ت  ا ن قن ُ من
ِِ ـــــــــ  هن

 

 

ـــــــــاُِّ   اَنبد ن ــــــــــائِل  ن ـــــــــا  نضن  تن د نــــــــــِ بِ ن

ة    ــــــــــــــِردن ـمن ـــــــــــــه  م  اِديس  رن ُ  ن
ِِ ـــــــــــــ  هن

 

 

ــــــــا  ا ِل  ن حن ــــــــا ان ــــــــاد ننبدِع ن
ـــــــــام  مِ  تنـمد ن

ـــــــا  امِل  ن ـــــــابن حن ان ا ون اهن ِن ـــــــ ـــــــابن شن  ان

 

 

ــــــــــــا  ـــــــــــــا ون ِهل  ن ـ ن أده  ل  ــــــــــــابن من ان  ون

 *** 

ـــــــ  لن ن ِ ـمد ــــــِص من ند َن ــــــةن الِضــــــاِد،  ــــــا ل  ن  ين

 

 

و  ـــــــــز  ـــــــــاد  ن ين ـــــــــِص من ند َن ـــــــــاون ائِل  ن      ن

ـــــا  م  ن ـــــ  دن
مِ ــــــ  دن

ــــــِرُ  ِ ـــــة  ينـجد ـــــا ل  ن  ين

 

 

ــــــــا  اِرل  ن ِ نن ن ي ـــــــ ِ  الَضـــــــحن  ون ِـــــــ  ع 

ــــــــاندطنلِِق   ــــــــِص  ن ند َن  
ِ
ــــــــان اهلل

 مِ
 
ــــــــ  حد  ون

 

 

ـــــــا  ـ ن ُ من ناِ ل 
ِِ ــــــ ــــــ لل هن وِح ــــــلن ل  اِخ  دن

ـــــــ  ِي ــــــاِ   ن تن ن ن و ن الَل ن ــــــر  ـــــــ  عن
 ك  نِ

 

 

يدــــــــِك بناذِ   وِحــــــــ  إِلن ر  ـــــــــاـــــــــبِ   ن ـ ن  ل 

ـــــــ  ن    َن   َن د  َِ لِــــــــ   ـــــــ لن ــــــــ "ين ا   إِِ  و 

 

 

ــــــــــــــا  ـائِل  ن من ـــــــــــــِرة  شن ـــــــــــــة  ئن  "ِدُ ل  ن
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ـــــــ  ن   َن   َن د  َِ لِــــــــ   ـــــــ لن ــــــــ "ين ا   إِِ  و 

 

 

ــــــــــــــا  ـائِل  ن من ـــــــــــــِرة  شن ـــــــــــــة  ئن  "ِدُ ل  ن

ــــــ  ن    َن   َن د  ـــــــ   َِ لِ ــــــ لن ــــــ "ين ــــــا ل  ن ِ  "ين

 

 

 

ا  ـــــــــــاِتل  ن ـــــــــــ  ت شن
ـــــــــــ   ن تن ِ جن ِ   نم  د

ــــــــاتن   ِبـ   ن ـحن ا ِِقــــــــ  من ــــــــ  خن
ـــــــاب   ِ   دسن

 

 

ــــــــا  ابِل  ن ــــــــا ن ون د  رن ــــــــحد ــــــــا الَس أنِن ن  كن

ــــــ   ائِل  ِـ ُد ت سن ـــــ كن ــــــ  ون ــــــ  بِ ُد تنـحد نِف ـــــ  كن

 

 

ــــــــا  ائِل  ن َ رن ُد  ـــــــ كن ــــــــ ، ون
ـاتِ لِمن ـــــــاد كن  عن

ـــــــا  ِر ن ــــــِ  ر  دد  ــــــ د ن ِلي ـــــــ   ن
ِمل  ِ  تنـحد

 

 

ــــــــــ  ـ ن اِ ل  تن ـــــــــــا ون ـ ن ل  زد نِـــــــــــ  تن أدِرـر   ـاين

ــــة  الشـــــ  ـــــ  ل  ن ــــِميِا، لِ ينارن ــــة  الد ـــــ  ل  ن
 لِ

 

 

ـــــــا  ئِل  ن ـــــــ  دن ن
جن ِ ــــــــ  م  د

وِ ،  ِ ر  ـــــــش   ـ

ـــــــ  الد ـــــبنابنِة ون الِص د  ون ــــــح  ـــــة  الد ــــــ  ل  ن
 لِ

 

 

ـــــــــــا  ائِل  ن رن ـ ِـيـــــــــــِا، تنـحد نَل ـِــــــــــ  لن  ـحن

ِحِمــــــهِ   ُِ  ِـــــــ  من ن ــــــ ِعلد ــــــة  الد  لِـــــــ  ل  ن

 

 

ـــــــ  شن   مِ ــــــــ  دن
ـــــــ   ِ ــــــــا ن تن د نِ  اِتل  ن   ن

ا  هن ـــــــــاِهد  يدِه شن ـــــــــيبن ن ـــــــــة  ِر ــــــــــ  ل  ن
 لِ

 

 

ــــــا  اِصل  ن ُد ي  ن ـــــ ـــــر  كن بنحد ْ  الد ـاِحــــــ ـجن الد  ون
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ِ  ل  ن ِــــــ  ِِ ــــــ م  هن ــــــ د ــــــا  ن م  ين ــــــ د ــــــا  ن  ين

 

 

ـــــــــا  ـــــــــل  الـــــــــَدننا من ناِهل  ن ـــــــــصد لِ   ابن  ان

ـــــــــة    ـــــــــ نا ل  ن ـــــــــي ِدُ، إِِ  ننبدضن ـــــــــا رن  ين

 

 

ــــــــــ  ا ون ناِ ل  ن ـــــــــــ ن ض  ل  فد ـــــــــــَل من ـِج  ـاين

ــــــة    ــــــلد ل  ن ــــــاِ ، هن ــــــل  الَل ن  ِائد ـِــــــ  بِ  

 

 

 

ا   ــــاكِل  ن ــــَدننا ت شن ـــــ  ال
َنود  ِ  َِ نلد ـــــ  ابد

ِ  

ــــــــ    ا ِ قن ن ُ الد
ِِ ـــــــ ـــــــ  -هن ِ  ل  ن ِ ِِ ـــــــ هن  ون

 

 

ـــــد    لد ـــــا  ن ــــــا -ين ـ ن اِول  ـــــا ن حن ب  ن   ِــــــ  ح 
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