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جملة علمية دولية حمكمة تصدر كل ستة أشهر عن
 جامعة  املدية - اجلزائر

اجمللد األول العدد الثاني جويلية  املوافق لــ: ذي القعدة 2019
ISNN 2676 – 1882  :رقم اإليداع القانوني

منشورات جامعة املدية

مطبعة اجلودة املدية
 حي عني الذهب املدية اجلزائر



مســاقات هــي جملــة علميــة أكادمييــة دوليــة حمكمــة، تصــدر كل ســتة أشــهر 
عــن جامعــة حيــي فــارس املديــة اجلزائــر تعنــى باللغــة وآدابهــا وعلومها وباألنســاق 
املرتبطــة بالدراســات اللغويــة والبينيــة وتلتزم يف هذا الســياق بنشــر اإلنتاج املعريف 
املتســم باجلــودة واإلتقــان ومتكــني الباحثــني واألكادمييــني والكتــاب مــن  خمتلف 
الــدول يف العــامل  مــن التعبــر عــن منجزاتهــم العلميــة وكــذا التواصــل املعــريف مــع 
القــراء والدارســني، وتطمــح اجمللــة يف مســارها امللتــزم باجلــودة واألداء املتميــز 
أن حتقــق اعرتافــا دوليــا يؤهلهــا إىل مرتبــة متقدمــة  طبقــا ملواصفــات ومؤشــرات 
التصنيف الدولي وتضع يف هذا الســياق اســرتاتيجية منهجية مدروســة وحمددة.

تقبــل اجمللــة املقــاالت باللغــات : العربيــة ، اإلجنليزيــة 
والفرنســية مع التأكيد على أولوية املســاحة املخصصة 

للدراســات باللغــة العربيــة.

الرئيس الشريف
أ د:  محيدي يوسف

 رئيس  اجلامعة
مدير  النشر 

 رئيس التحرير
د :  مكي حممد

نائب رئيس التحرير التنفيذي
د :  سامل صغر

نائب رئيس التحرير اإلداري
د: ولد العزازي خرة

هوية المجلة

اللغات المعتمدة في المجلة

هيئة تحرير المجلة

أعضاء هيئة التحرير
د : دوالي بلخر

د : مدان حورية 
د:  دويفي سهام 

د : رمحاني أم هاني
د : بشر حورية

د: رغميت حممد
د :  برادي علي

أمانة التحرير
د : حنطابلي  زوليخة

د :  عماد  سهام
اإلخراج والتصميم الفين

أ : فؤاد حلوان
  أ : عنرت رمضاني 



- أ د  عبد املالك مرتاض
ــابقا  ــة س ــة العربي ــى للغ ــس األعل ــس اجملل رئي
خبر وحمكم دولي يف عديد اهليئات واجملالت 

العلمية.
- أ د مجعي خلضر

 أستاذ حتليل اخلطاب جامعة اجلزائر 2
- أ د هادي حسن محودي

  مستشــار الدراســات العليا جامعة بورتســموث 
لندن بريطانيا

- أد حبيب مونسي
 اجمللس األعلى للغة العربية اجلزائر 

- أ د ماهر مهدي هالل 

األســرية  والعلــوم  لــأم  اجلامعيــة  الكليــة 
املتحــدة العربيــة  اإلمــارات  عجمــان 

- أد عيد بلبع 
عميــد كليــة اآلداب )ســابقا( جامعــة املنوفيــة 

مصر.
- أ د سعيد عبدلي  

جامعة البليدة 2 اجلزائر 
- أ د عبد احلميد عالوي 

الشــرقية  والدراســات  اآلداب  كليــة  عميــد 
2 جامعــة اجلزائــر  

- أ  د  الطيب لعروسي 
مكتبة العامل العربي باريس

أ د مجعي خلضر جامعة اجلزائر 2
أ د عيــد بلبــع أســتاذ البالغــة والنقــد وعميــد 

املنوفيــة مصــر. كليــة اآلداب جامعــة 
 أ د ناجي شنوف جامعة املدية 

أ د: زوقاي حممد، جامعة املدية اجلزائر
أ.د أمحــد طــوران آرســالن جامعة حممد الفاتح 

اسطنبول تركيا
أ د: أسامة سليم جامعة قناة السويس مصر

أ د عمــاد أمحــد الزبــن جامعــة اإلمــارات العربية 
املتحدة 

أد : مريــم جــر فرحيــات جامعــة البلقــاء إربــد 
األردن

أ د: حممــد زيــدان : ناقــد أدبــي وكيــل وزارة 
الثقافــة ســابقا - مصــر

أ د نصرة الغماري املدرسة العليا لأساتذة
أ.د: كاديد مجال جامعة املدية اجلزائر

أ د زكريا خملويف جامعة الطارف اجلزائر 

أ د : خليفاتي حممد جامعة املدية اجلزائر
أ د : نسيبة العريف جامعة اجلزائر2

أ د : تومي السعيد جامعة البليدة 2 اجلزائر
أ د مريم الرتك  كاتبة وإعالمية  لبنان 

أ د عبد القادر شارف جامعة الشلف اجلزائر
أهــراس  ســوق  جامعــة  غــزالن  هامشــي   : د  أ 

اجلزائــر
أ د عواطــف القامســي احلســين جامعــة البليــدة 

2 اجلزائــر
أ د طييب أمحد فايزة جامعة الشلف اجلزائر 

أ د : عائشة مجعي جامعة املدية اجلزائر
أ د العرابي مراد جامعة البليدة 2 اجلزائر 

أد أمينة أدردور جامعة الناظور املغرب
أ د خبولة بن الدين جامعة الشلف اجلزائر

 أ د خليدة بن عياد جامعة بومرداس اجلزائر 
أ د بوراس سليمان جامعة املسيلة اجلزائر 

أد ثناء عياش اجلامعة اهلامشية األردن

أعضاء اللجنة العلمية المحكمة
  لجنة القراءة والتحكيم دورية ويتم إضافة أسماء أخرى في كل تحيين ألعداد المجلة 

الهيئة االستشارية



 خط المجلة ووجهتها المعرفية

أهداف المجلة

إجراءات التحكيم

تهتــم اجمللــة باحلقــول املعرفيــة املتاحــة يف األنســاق اللغويــة واألدبيــة والنقديــة واآلداب 
العاملية وتعتمد املرجعيات الرتاثية وتنفتح على ابتكارات املنجز احلداثي وما بعد احلداثة.

وتؤمــن اجمللــة مببــدأ احلــوار بــكل حمدداتــه ومســتوياته وكــذا التعــدد الثقــايف، والتســامح 
الفكــري، والتواصــل مــع اآلخــر يف تشــاركية تفضــي إىل تنويــع املخرجــات الــي تســهم يف 

بنــاء املعرفــة وترقيــة القيــم احلضارية واإلنســانية   

نشــر الدراســات العلميــة اجليــدة واملتقنــة يف احلقــول احملــددة وتوفــر منصــة علميــة جــادة 
للباحثــني واألكادمييــني مــن خمتلــف الــدول 

اســتثمار الكفــاءات العلميــة وتوجيههــا يف الســياق الــذي ميكــن مــن االســتفادة اجلماعيــة مــن 
املعــارف املتاحــة

  إعادة قراءة املنجزات الرتاثية العربية واستقراء املدونات القدمية وتعميق مقوالتها وتثمني 
موادها 

مواكبــة املنجــزات اللغويــة واألدبيــة والنقديــة الراهنــة ومتثلهــا، وتشــخيص الفرضيــات 
ــادف.  ــي اهل ــاش املنهج ــع النق ــا موض ــة ووضعه ــات املعرفي والنظري

التطلع املدروس لتحقيق موقع يف التصنيفات العاملية الي تعتمد مؤشرات اجلودة والتميز .

1/ يرصد لتحكيم املواد العلمية املقدمة للمجلة 
كفاءات علمية متخصصة من خمتلف الدول 

2/  تكــون جلنــة القــراءة والتحكيــم دوريــة وقــد 
يتــم إضافــة أمســاء أخرى يف كل حتيــني ألعداد 

اجمللة 
3/ تلتــزم اجمللــة بســرية صاحــب املقــال بعــدم 

ــني ــه للمحكم ــف عن الكش
4/ يتــوىل حتكيــم املــادة العلميــة  حمكمــان اثنان 
مــن ذوي االختصــاص و قــد تلجــأ اجمللــة للفصل 

إىل حمكــم ثالث 
5/ يطلــب مــن احملكــم إرســال تقريــر اخلــرة يف 

أجــل ال يتجــاوز عشــرين يوما 

6/ يتــم الــرد علــى صاحــب املقــال فــور تلقــي املادة 
علــى أن يتــم أن يتــم الــرد بالقبــول أو التعديــل أو 

الرفــض يف مــدة ال تتجــاوز الشــهرين 
7/  يف حــال عــدم قبــول نشــر املــادة املرســلة يتــم 

توضيــح األســباب واملــررات لصاحــب املقــال 
8/  يتــم التواصــل يف كل املراحــل الســابقة مــع 

رئيــس التحريــر فحســب 
9/ ألســباب مــا تقدرهــا هيئــة اجمللــة قــد يؤجــل 
نشر مقال ما ألعداد قادمة على أن ُيعلم صاحب 

املقــال بذلك 
أمســاء  عــن  عــدد  كل  يف  اإلعــالن  يتــم    /10

العــدد. هلــذا  احملكمــني 



مسؤولية المجلة

قواعد النشر في المجلة  

1/ األفــكار واآلراء الــواردة باجمللــة تعــر عــن رأي الكاتــب صاحــب املقــال وال تعــر عــن رأى 
إدارة اجمللــة.

2/ تلتــزم اجمللــة حبظــر نشــر أي مادة حترض على العنصريــة وتدعو إىل ثقافة الكراهية 
وتتعــرض لأديــان وتــروج للفكــر الطائفــي، ومتس حبقوق اإلنســان وجترح يف األشــخاص 

واهليئــات، وال تتعامــل اجمللــة مع كل مؤلف توحي منشــوراته بهذه املواصفات.

  massakette@gmail.com  1. للتواصل واالستفسار عر  الريد االلكرتوني
أو هاتف: 00213675498693

massakette@gmail. إىل هذا الريد  pdfو doc 2. ترسل املقاالت بنسختني
  com

www. 3. والحقــا يتــم إرســال املقــاالت عــر املنصــة اجلزائريــة للمجــالت العلميــة
asjp.cerist.dz/en  وســيتم اإلعــالن عــن ذلــك يف األعــداد القادمة 

4. متتنــع اجمللــة نشــر املــادة العلميــة الــي ســبق نشــرها يف جمــالت أو دوريــات أخــرى 
.ويلتزم املؤلف بهذا الشرط ويعد اإلخالل به إذا تبني مانعا لنشر مقاالت هذا املؤلف 

مستقبال .
5.   يلتــزم املؤلــف باألمانــة العلميــة ويف حــال تبــني بعــد نشــر املقــال اإلخــالل بهــذا 
الشــرط فــال تتحمــل اجمللــة التبعــات الــي ترتتــب عــن هــذه املخالفــة ومتتنــع اجمللــة 

مســتقبال نشــر أي عمــل هلــذا املؤلــف 
6. يرفــق املقــال بســرة ذاتيــة موجــزة تبــدأ بهــذه احملددات )االســم واللقــب، الوظيفة ، 

الرتبــة العلميــة، املؤسســة اجلامعيــة، البلــد ، الريد االلكرتونــي ، رقم اهلاتف .
7.  ال يتجــاوز عــدد صفحــات املقــال )25 ( مخــس وعشــرين صفحــة  مبــا يف ذلــك 

املالحــق، وال يقــل عــن عشــر 10 صفحــات   
ويلتزم الكتاب واملؤلفون بالشروط التقنية التالية : 

   ) Sakkal Majalla    )16 8. ُيكتب عنوان املقال وحتته مباشرة اسم املؤلف خبط
9. ُيكتــب امللخــص باللغــة العربيــة وال يتجاوز عشــرة أســطر وحتته مباشــرة الكلمات 
ــة  باللغــة  ــة  مــع الكلمــات املفتاحي ــي ذلــك امللخــص باللغــة االجنليزي ــة  يل املفتاحي

Times New Roman()11(   االجنليزيــة خبــط
10. ُيكتــب مــن البحــث كلــه خبــط Sakkal Majalla   )14 (  بقيــاس  2.00 ســم  

يف اجلهــات األربع 



 Times New()11(  11. يف حــال الكتابــة باللغــة األجنبيــة داخــل املــن يســتعمل خــط
Roman

12. مع منط التباعد بني األسطر قياس 1.15  
 Majalla  Sakkal( 10( ُيكتــب اهلامــش حتــت كل صفحــة يف مــن املقــال خبــط
ويتحر فيه املؤلف شروط املنهجية املعمول بها  واملشار إىل كيفياتها يف ضبط  قائمة 

املصــادر واملراجع
13. ضبط قائمة املصادر املراجع:

يلتزم املؤلف بهذه الشروط يف ضبط املراجع واملصادر  وكذا يف اهلامش 
•  الكتب و املؤلفات : املؤلف ، عنوان الكتاب،الناشــر، رقم الطبعة، بلد النشــر: ســنة النشــر، 

الصفحة.
• ا اجملالت والدوريات : املؤلف ، عنوان املقال، اسم اجمللة، اجمللد، العدد، السنة، الصفحة.
• األوراق البحثيــة يف  املؤمتــرات وامللتقيــات  والنــدوات  العلميــة : املؤلــف ، عنــوان البحــث 
، عنــوان املؤمتــر أو امللتقــى أو النــدوة ، تاريــخ  تنظيــم الفعاليــة ، اهليئة املنظمة  : جامعة ، 

مركــز حبــث،  خمتر  ، البلد.
•  منشــورات املواقــع االلكرتونيــة  والفضــاءات التفاعليــة : اســم املؤلــف ، عنــوان  املــادة 

املنشــورة يف املوقــع ، اســم  املوقــع  ورابطــه :   
14. املالحــق:  تكتــب املالحــق بالنمــط نفســه يف كتابــة مــن املقــال وتكــون يف آخــر املقــال 

قبــل قائمة املصــادر واملراجع.
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كلمة التحرير
مثلمــا وعدتكــم مجلــة مســاقات فــي عددهــا الســابق بــأن تضــرب لكــم موعــدا تتجــدد فيــه 
اإلشــكاالت وتتنــوع املواضيــع هاهــي اآلن تطالعكــم فــي عددهــا الثانــي بمــواد معرفيــة متخصصــة 
ومتباينة في حقولها أنجزها مجموعة من الباحثين والباحثات من مختلف البالد العربية  تبدأ 

بمقــال موســوم ب
 الداللي ألنماط التقفية في القصيدة العربية املعاصرة (.

ُ
 )التوظيف

للدكتــورة كاميليــا عبــد الفتــاح األســتاذ املســاعد بجامعــة الباحــة ) ســابًقا (  اململكــة العربيــة 
الســعودية  تبيــن فيــه  رؤيتهــا النقديــة حــول  أبــرز أنمــاط التقفيــة التــي أبدعهــا  الشــاعُر العربــّي 
الوصــول إلــى املزيــد مــن أعمــاق التجربــة   _ تقــول املؤلفــة   _ وبتطويَعهــا اســتطاع   املعاصــُر  
راد النغمي التقليدي بتفجيـر املزيد من الطاقات املوسيقية واإليقاعية 

ّ
الشعرية، وتعويض االط

وتســتق�صي هــذه الدراســة املمارســة اإليقاعيــة التــي أوجــدت تباينــا بيــن الشــعر املعاصــر والشــعر 
القديــم فُعــدَّ بذلــك أي الشــعر العربــي املعاصــر بهــذا الوصــف _ توضــح املؤلفــة _  انعكاســا للثـــراء 

الثقافــي  واملعرفــي . 
من أبرز هذه األنماط : القافية املتناوبة ، و القافية الفقّرية أو املقطعّية، و  القافية الدائرية، 

قّفى.
ً
و القافية املتنوعة في غير نسق ، ونسق التقفية الداخلية ، وكذلك نمط الشعر غير امل

 وعــن الّتعالقــات الّنّصّيــة فــي شــعر ربيعــة الّرقــّي يقــارب الّدكتــور عزيزيــن نــوري صكــر القي�صــّي 
تــي تنّوعــت أغراضهــا 

ّ
ــعرّية ال

ّ
ــعراء إلنتــاج نصوصهــم الش

ّ
تــي أعتمدهــا الش

ّ
مــن العــراق  األدوات ال

ــعراء الــذي اســتند فــي نصوصــه علــى تــراث 
ّ

ومضامينهــا. وربيعــة الّرقــّي كان مــن بيــن هــؤالء الش
فها في شــعره لفظا 

ّ
ســابقيه  فامتّص بتعبير _ جوليا كريســتيفا_  بعضا من تلك النصوص ووظ

أو أسلوبا أو تركيبا وفق إجراءات جمالّية فنّية ُمنتظمة.  كما بيـن املؤلف أشكال التعالق سواء 
أكان تعالقــا دينّيــا مــع الّنصــوص القرآنّيــة أم أدبّيــا مــع أشــعار مــن ســبقه أم مــع األمثــال العربّيــة.

ومــن الجزائــر وتحديــدا مــن جامعــة  تسمســيلت  يطالعنــا مقــال للدكتــور : خلــف هللا بــن علــي 
يعايــن  املظاهــر االجتماعيــة والتاريخيــة فــي كتــاب املعيــار املعــرب والجامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل 
أفريقيــة واألندلــس واملغــرب  ألحمــد بــن يحيــى الونشري�صــي   ويوضــح املؤلــف أن هــذا األثــر التراثــي 
وإن كان  فــي الفقــه املالكــي، إال أننــا يمكننــا أن نجــد فيــه حديثــا مشــوقا عــن قضايــا كان يعيشــها 

اإلنســان املغربــي بعيــدا عــن مســائل الديــن والفقــه.
ومن العراق تكشف دراسة  الدكتور فاطمة عبد األمير را�صي السالمي عن نسق دقيق ومهم 
مــن األنســاق  اإلبالغيــة فــي الخطــاب القرآنــي يتمثــل فــي  )تقنيــة التركيــب املقصــود(   ويعــد هــذا 
النسق واحدا من أنساق عدة أبرزها  اإلبالغ التلخي�صي، واإلبالغ التشويقي واإلبالغ التنبيهي..
بغايــة إبــراز خصوصياتــه  -األندلســـي وتحليلــه،  وفــي ســياق دراســة التـــراث اللغــوي املغاربــي 
ومميزاته التعليمية والجمالية السيما في مجال الشروح الشعرية، تأتي دراسة الدكتورة فايزة 
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طيبي أحمد من جامعة الشلف املعنونة ب )آليات شرح املتون ودورها في تيسير الفهم- »أنوار 
التجلــي علــى مــا تضمنتــه قصيــدة الحلــي « ألبــي عبــد هللا بــن أبــي القاســم- نموذجــا(-   وتتحــدد 
قيمــة هــذه املقاربــة فيمــا تصفــه الباحثــة  بأنــه مجــال خصــب ينــم عــن تــراث لغــوي وأدبــي رفيــع فــي 
بــاب فهــم الخطــاب وإفهامــه، كمــا تختــزن الشــروح كثيــرا مــن مناهــج الشــراح باختــالف اتجاهاتهم 
وتنــوع مشــاربهم وتعــدد آليــات القــراءة عندهــم، وتفاصيــل هــذه املقاربــة يرصدهــا القــارئ فــي 
جزئيــات هــذا املقــال، وفــي ســياق تجــاوز بعــض مســتويات االلتباس،فــي املقاربــة التيماتيــة ورصــد 
أهــم مفاهيمهــا الفلســفية والنقديــة تأتــي مقالــة الدكتــور  يوســف عطيــة مــن جامعــة  - تبســة – 
الجزائــر  املوســومة ب  )فينومينولوجيــا النقــد التيماتــي وإجرائيــة املمارســة(. وتتقاطــع املفاهيــم 
الفلســفية والنقديــة فــي هــذه املقاربــة فأمــا املفاهيــم الفلســفية فترتبــط بالجوانــب الفلســفية 
الفينومينولوجيــة األكثــر حضــورا فــي النقــد التيماتــي، واألكثـــر تأثيـــرا فيــه، وأمــا املفاهيــم النقديــة 
فترتبــط بتحديــد املعاييـــر النقديــة التــي مــن شــأنها تحديــد أهــم أســس النقــد التيماتــي، بهــدف 

اســتيعاب جوهــر املمارســة النقديــة التيماتيــة
وفــي  حقــل الدراســة املعجميــة يقــف بحــث  الدكتــور  عبــاس محمــد أحمــد عبــد الباقــي كبيــر، 
مــن جامعــة زالنجــي- الســودان، علصــى  بيــان جهــد القدمــاء فــي الــدرس املعجمــي، والكشــف عــن 
جوانــب القصــور فــي الشــرح فــي تلــك املعاجــم، والتنبيــه علــى ضــرورة وضــع معجــم عربــي عصــري 
يلبــي حاجــات الــدرس اللغــوي املعاصــر، واملقــال معنــون ب  )شــرح دالالت األلفــاظ فــي املعجــم 
العربــي( _دراســة دالليــة نقديــة _  وقــد أف�صــى هــذا املقــال إلــى التأكيــد علــى أهميــة املعجــم فــي 

فــاء.
ْ
الــدرس اللغــوي، وضــرورة وضــع معاجــم عربيــة حديثــة تحــت إشــراف مختصيــن أك

وكمحاولــة للكشــف عــن العالقــة التــي تجمــع بيــن عمليــة التكــرار الصائتــي وتأثيراتــه املباشــرة 
علــى الظواهــر التطريزيــة، ومــآالت ذلــك علــى البنيــة الصوتيــة للغــة العربيــة تأتــي دراســة الدكتور . 
حمــادي املوقــت  املتخصــص فــي اللســانيات الحاســوبية العربيــة مــن اململكــة املغربيــة واملوســومة 
ب )التكــرار الصائتــي فــي اللســان العربــي وأبعــاده التطريزيــة( وقيمــة هــذه الدراســة علــى املســتوى 
التطبيقــي أنهــا تتنــاول املدونــة القرآنيــة مســاحة إجرائيــة  وقــد اختــار الباحــث  ظاهرتــي املــد 

والتنويــن كمخرجــات للتكــرار الصائتــي ومــدى تعالقهمــا بظاهــرة اإلدغــام
   وفي حقل الدراسات اللسانية النصية وتحديدا في ظاهرة التماسك الن�صي يقدم الدكتور  
صالــح فليــح زعــل املذهــان مــن معهــد امللــك عبــدهللا الثانــي بــاألردن مقــاال موســوما ب  )وســائل 
الترابط الن�صي بين خاتمة سورة القيامة وبداءة سورة اإلنسان دراسة لسانية نصية داللية( 
ــن هــذا البحــث وســائل الترابــط الن�صــي بيــن خاتمــة ســورة القيامــة، وهــي اآليــات) 36-40(  وُيبّيِ
وبــداءة ســورة اإلنســان، وهــي اآليــات الكريمــة)3-1 (، ومــن هــذه الوســائل إعــادة اللفــظ والترابــط 
املقاطــع  نَّ 

َ
،وأ ــح الباحــث االنســجام الصوتــي فــي اآليــات الكريمــة  ووّضِ واإلحالــة،  الضمنــي، 

ــا صوتًيــا بيــن اآليــات،. 
ً
الصوتيــة أوجــدت ترابط

وعــن العالمــة عنــد اليونــان واإلغريــق بيــن توافــق املعنــى واختــالف املبنــى »أفالطــون وأرســطو 
أنموذجــا«  قــدم الدكتــور العربــي الحضــراوي كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية  جامعــة محمــد 
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الخامــس الربــاط املغــرب  مــادة يقــول املؤلــف عنهــا أنهــا تناولــت دراســة املعنــى وأشــكال وجــوده 
داخل الحياة االجتماعية من خالل كل ما ينتمي إلى التجربة اإلنسانية العادية شريطة أن تكون 
هــذه املوضوعــات جــزءا مــن ســيرورة دالليــة، بمعنــى أن كل األشــياء والعالمــات الجوفــاء الخاليــة 
مــن املعنــى ال تحتمــل الخضــوع للــدرس الســيميولوجي، ناهيــك عــن وجــوب تأديتهــا ألدوار تواصليــة 
تداولية. ويواصل الباحث رصد املقوالت والعالمات واإلشارات والرموز الدالة واملبهمة في عالم 

تكتنفــه العالمــات التــي تحفزنــا لفهــم دالالتهــا املتباينــة.
وعــودا إلــى املمارســة النصيــة يطالعنــا مقــال )التماســك الن�صــي فــي عالقــــة ثنائيــة الـمقارنـــة(   
للدكتور  حازم ذنون إسماعيل السبعاوي من جامعة املوصل  العراق يتناول فيه آلية التضام 
مــن خــالل املقارنــة وأثــر ذلــك علــى التماســك الن�صــي ويكــون ذلــك بتوفــر  عنصريــن يقــارن النــص 
بينهمــا؛ أي: تقــوى املقــارن باملقــارن بــه مــن خــالل بنيــة النــص؛ ألنَّ كل عمليــة مقارنــة تتضمــن 

شــيئين – علــى األقــل- يشــتركان فــي صفــة وســمة مشــتركة بينهمــا.
ويضيف املؤلف أن هذا التقارن يضفي نوًعا من اإليقاع املوسيقي، فضال عن املعنى الداللي 
فــي اختيــار ألفــاظ معينــة، فاملقارنــة بيــن طرفيــن أو حدثيــن أو موقفيــن فــي صفــة يشــتركان فيهــا؛ ألنَّ 
ر قيامهــا علــى عنصــٍر 

ُّ
ــة اقتضــاًء، وهــو أْن يجعــل تعــذ البنيــة املنطقيــة للمقارنــة تقت�صــي االثنينيَّ

فــي حــّدِ ذاتهــا لتحقيــق االتســاق  أوطــرٍف واحــٍد، وهــذه امليــزة تجعــل كل مقارنــٍة غيـــَر صالحــٍة 
والترابــط بيــن الجمــل، فهــذه العمليــة ناجمــة مــن فــن )التفريــق(، وهــو أْن تعتمــد علــى شــيئين مــن 
، وهــذا يســهم 

ً
 أو نقصانــا

ً
 فــي درجــِة كٍل منهمــا زيــادة

ً
 وترجيحــا

ً
جنــس واحــٍد فتتبايــن بينهمــا تفريقــا

فــي إبــراز عالقــات املقارنــة أو املفارقــة بيــن أمريــن. وبالتبايــن يحــدث تناســب الــكالم وانســجامه 
وترابطــه بيــن طرفــي األمريــن؛ نظــًرا التصالــه ببعضــه، ودورانــه حــول قضيــٍة واحــدٍة.

تلك كانت أهم مواد هذا العدد من مجلة مساقات تنوعت حقول الدراسة فيها مثلما تنوعت 
البــالد التــي وصلــت منهــا هــذه الدراســات وهــو تنــوع تتوخــاه املجلــة وتحــرص علــى أن يكــون حاضــرا 
في كل عدد كي تنصهر املعارف وتتقارب مساقاتها بين أقطار العالم العربي واإلسالمي واإلنساني  

مدير المجلة رئيس التحرير : د  مكي محمد
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التوظيُف الداللي ألنماط التقفية في القصيدة العربية المعاصرة
دراسة نقدية تحليلية

 The semantic employment of rhyming patterns in the contemporary Arabic

poem. Analytical critical study

د. كاميليا عبد الفتاح - بجامعة الباحة ) سابًقا ( السعودية
gamilia63@gmail.com

ملخص
 رؤيتـــي النقديــة حــول  أبرزأنمــاط التقفيــة التــي اســتطاَع الشــاعُر 

ُ
أطــرح فــي هــذا املبحــث

العربــّي املعاصــُر تطويَعهــا للوصــول إلــى املزيــد مــن أعمــاق التجربــة الشــعرية ، وتعويــض 
ــراد النغمــي التقليــدي بتفجيــر املزيــد مــن الطاقــات املوســيقية واإليقاعيــة . وهــذه 

ّ
االط

 - التي لم يعرفها الشعُر العربّي القديم  – تعّد انعكاسا للثـراء الثقافي – واملعرفي 
ٌ
األنماط

– وتعّقــد الخبــرة الحياتيــة ، وتطــور وعــي الشــعراء بطبيعــة اإلبــداع الشــعري . مــن  أبرزهــا 
: القافيــة املتناوبــة ، و القافيــة الفقّريــة أو املقطعّيــة  ، و  القافيــة الدائريــة ، و القافيــة 
قّفــى  الــذي 

ً
املتنوعــة فــي غيــر نســق ، ونســق التقفيــة الداخليــة ، وكذلــك نمــط الشــعر غيــر امل

اعيــِة إلــى إهمــال القافيــة ،  تأثــر فيــه الشــعراء املعاصــرون ببعــض  آراء النقــاد الغربييــن  الدَّ
فعمدوا إلى  تعبئة الفراغ - الذي يخلفه اســتبعاد  القافية - باإليقاِع الفكري والشــعوري 

ــر الدرامــي فــي التجربــة الشــعرية . 
ّ
الناجميــن مــن التوت

Abstract:

In this topic , I present my critical view on the most prominent types of rhyme 

that the contemporary Arab poet was able to adapt to reach more depths of poetic 

experience, and compensate the traditional tonal regularities by exploding more 

musical and rhythmic energies. These patterns, which did not know the ancient 

Arab poetry, is a reflection of cultural wealth _ and cognitive _ and complicate 

life experience, and the development of awareness of poets the nature of poet-

ic creativity. Most notably: alternating rhyme, vertebral or cross-rhyme, circular 

rhyme, rhyme in a variety of non-rhythm and internal rhyme, as well as the pat-

tern of non-rhyme poetry, which was influenced by contemporary poets some of 

the views of Western critics calling for the neglect of rhyme, so they filled the void 

_ Behind him the exclusion of rhyme _ intellectual and emotional rhythm caused 

by the dramatic tension in the poetic experience.
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المقّدمة:
القافيــة مــن أبــرز عناصــر الشــعر العربــي التــي نــصَّ النقــُد العربــيُّ القديــُم علــى ضرورتهــا 
شار إليها في العبارة الشهيرة - لقدامة بن جعفر – بأنَّ الشعر هو 

ُ
كركٍن وطيٍد من أركانه امل

 أسا�صــيٌّ  لتمييــز الشــعر – مــن النثــر 
ٌ
» كّل  قــول مــوزوٍن ُمقّفــى داٍل علــى معنــى »  وهــي  شــرط

ى .  وهي محكًّ  - وصحته ،  حّد أن بعض النقاد الُقدامى  أخرج من الشعر ما ليس باملقفَّ
ــويُّ ، 

َ
ِضــَح الغ

ُ
اختبــار الشــاعرية الحــّق  كمــا يشــيُر قــوُل أبــي العــالء املعــّري : إذا جــاء الــرويُّ ف

يت قافية ألنها تقفو الجاهل بها ، أي تعيبه لكان ذلك مذهبا من  ولو قيل أن القافية ُسّمِ
ن�صُئ  - من خالِل 

ُ
ها  ت   في عملية التلّقي  - قديًما -  ألنَّ

ً
 ضرورة

ُ
ل القافية

ّ
مث

ُ
القول«1، كما  ت

 من االنسجام والرضا  بين الشاعر و جمهوره ، بما  يبدو مظهًرا 
ً
ع السامع لها –  حالة

ّ
توق

ــال فــي هــذا الجمهــور .  
َّ
 علــى  توفيــق الشــاعر فــي التعبيــر عــن الضميــر الجمعــي ُممث

ًّ
داال

 النقــديُّ أن يدفــع الشــعراء إلــى الحفــاظ علــى الصــورة التقليديــة 
ُ

اســتطاع هــذا  املوقــف
ــى قــام الصــراُع –   قــروٍن ، حتَّ

َ
للقافيــة – وغيرهــا مــن عناصــر القصيــدة العربيــة - عــدة

 – بيــن الجديــد والقديــم – فــي العصرالعبا�صــي -  فقــام الشــعراُء – خاصــة 
ُ

املعــروف
الشــعوبيين منهــم – بعــدة محــاوالٍت للتجديــد فــي القافيــة ، ورغــم أّنهــا ُرصــدت كمحــاوالٍت 
هــا لــم تنجــح  ليــه - ورغــم أنَّ ِ

ّ
فرديــٍة  ال تكافــُئ  التيــار  النقــدي املحافــظ – فــي قوتــه وكثــرة ُممث

  
ً
ــت محتفظــة

َّ
 أنهــا  ظل

َّ
– فــي هــذا الوقــت – فــي اإلحــالِل محــلَّ الهيئــة التقليديــة للقافيــة  ، إال

بطاقتهــا اإلشــاريِة  كعالمــاٍت ثوريــٍة فــي مجــال البحــِث عــن إيقــاٍع جديــٍد للقصيــدة العربيــة2  
إلــى أْن  ســاهمت – مــن خــالِل تطورهــا – فــي ظهــوِر فــّنٍ شــعرٍي جديــٍد – هــو فــّن املوشــحات 

– الــذي ارتكــَز فــي انبثاقــه علــى التراكــم الكّمــي والكيفــي لهــذه املحــاوالت .
فــي أنمــاط التقفيــة،  كذلــك شــهَد مطلــُع القــرن العشــرين عــّدة محــاوالٍت للتجديــِد 
والتخلــص مــن القافيــة3 واحتــدم النقــاش شــديًدا  حــول هــذه املحــاوالت ، وحــول مــدى 
صلتهــا بالتــراث – أو تهديدهــا لــه - ودعــا كثيــٌر مــن الرومانســيين إلــى إهمــال القافيــة، وإزاحتهــا 
مــن طريــق الشــعراء لتمكينهــم مــن حريــة التعبيـــر . وقــد اشــتّدت هــذه املحــاوالت فــي أواخــر 
لعــْت الشــاعرة العراقيــة نــازك املالئكــة بطــرح 

َّ
األربعينيــات وبدايــة الخمســينيات4 و اضط

1- أبــو العــالء املعــري .  رســالة الصاهــل والشــاحج . تحقيــق د. عائشــة عبــد الرحمــن، دار املعــارف . سلســلة ذخائــر العــرب . الطبعــة الثانيــة  
1984 م .  م . ص 26 

هــا  /  هــن 
َ
 صرف

َ
ــه : للمنــوِن دائــراٌت ُيــدرن

ُ
ســبت ألبــي العتاهيــة – ولغيــره - فــي الشــعر املرســل ، وهــي قول

ُ
2- مــن أمثلــة ذلــك :  املحاولــة التــي ن

 -بعــد ذلــك  - مــن ابتــكار القافيــة املزدوجــة 
ٌ

ينتقيننــا واحــدا فواحــدا كذلــك محاولــة أبــي نــواس فــي ابتــكار القافيــة الصوتيــة ، ومــا هــو معــروف

والرباعيــات والخماســيات والســباعيات ؛ بمــا كان ســبًبا فــي ظهــور فــّن املوشــحات األندلســية بعــد ذلــك .

ســبت  هــذه املحــاوالت لبعــض الشــعراء ، ومنهــم  توفيــق البكــري وجميــل صدقــي الزهــاوي وعبــد الرحمــن شــكري، وســليمان البســتاني 
ُ
3 - ن

رســل  . 
ُ
الــذي ســاهم  بترجمــة كاملــٍة لإلليــاذة   وفــق نمــط الشــعر امل

4 - فــي مقدمــة هــؤالء ميخائيــل نعيمــة - فــي كتابــه الغربــال- والعقــاد - فــي تقديمــه ديــوان املازنــي-  وكان إطــالع هــؤالء الشــعراء - النقــاد - علــى 
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 من التزاٍم 
ُ
الرؤية الرومانسية  حول مدى  التعارض – والتصادم -  بين ما تتطلُبه القافية

 به  اإلبداع من نزوٍع إلى الحرية  ؛ بما يهّدُد صدق التجربة الشعرية، 
ُ

وقيوٍد  ، وما يتصف
النشــغاِل الشــاعر بهــّم البحــث عــن الشــكل  ، بــدال مــن انشــغاله بالتعبيــر الصــادق1

ــا  وكيًفــا – وتطــورت  ــه الثقافــي – كمًّ
ُ
ــا الشــاعُر العربــي املعاصــُر  فقــد ازداد محصول أمَّ

ــه النفســية والفكريــة  و انعكــس ذلــك فــى وعيــه بطبيعــة اإلبــداع 
ُ
تجربُتــه الحياتيــة وخبرات

ــا زادُه حرًصــا  - وإصــراًرا- علــى تطويــع كل  الشــعري وبقيمتــه الجماليــة - واإلنســانية  -  ممَّ
اإلمكانــات الفنيــة – التعبيريــة – للوصــول إلــى القبــض علــى مكنــون تجربتــه الشــعرية ،بــل 
ــا  - مــن هــذه  ــا – أو عنصــًرا  دالليًّ وتوظيــف  هــذه اإلمكانــات – باعتبارهــا جــزًءا عضويًّ
ــه 

ّ
نطلــق أدرك الشــاعُر املعاصــُر  أن

ُ
التجربــة –ال مجــرد قيــود  شــكلية متوارثــة . مــن هــذا  امل

قادٌر على تعويض تنازله عن النسق التقليدي للقافية -وما يضطلع به  من إشعار املتلّقي 
ــراٍد الّنغمــي -  بتفجيــر املزيــد مــن  الطاقــات املوســيقية – واإليقاعيــة - مــن  خــالل 

ّ
باالط

توظيف أساليب األداء اللغوي  ، والتنويع الكمي للوزن وابتكار أنساٍق – أو أنماٍط – من 
 – فيمــا يلــي – عنــد أبــرز أنمــاط 

ُ
القافيــة ،  متصلــة  ومنفصلــٍة  ، فــي آٍن  واحــد . ونتوقــف

التقفيــة فــي القصيــدة العربيــة املعاصــرة .
القافية المتناوبة:

 إيقاًعــا 
ُ

ينــّوُِع  الشــاعُر قوافيــه – فــي هــذا النمــِط – مــن خــالل التنــاوِب بينهــا بمــا ُيحــدث
ا متميــًزا بمخالفتــه أفــق التوقــع والّتلقــي  - مــن جهــة – وبقدرتــه علــى  التعبيــر عــن  موســيقيًّ
  »رســالة 

ُ
عــدُّ قصيــدة

ُ
املســار الشــعوري الــذي ينتظــُم التجربــة الشــعرية مــن جهــٍة أخــرى . وت

إلى مدينة مجهولة« - ألحمد عبد املعطي حجازي  -  من القصائد املتميزة في  توظيف هذا 
النمــط التقفــوي . يقــول  فيهــا  : 

»أبي...
 أنْت

ُ
إليَك حيث

 الديــوان عــّدة 
ُ
الشــعر -  والنقــد - اإلنجليــزي مــن بيــن الدوافــع املباشــرة التــي دفعتهــم إلــى هــذه املحــاوالت التجديديــة . و قــد واجهــت مدرســة

رسل  
ُ
عوامل  حالت بينها وبين  تطبيق تصوراتها النظرية  في تجديد  أنماط التقفية ،   كما  وصف العقاُد  عجزُه عن استساغة الشعر امل

رسل في الشعر العربي - رغم 
ُ
، وسّجل هذا املوقف في كتابه  »  يسألونك«  – عام1943م- مؤكدا أنه طوال ثالثين عاما  لم يلتذ بالنمط امل

التــذاذه بــه فــي األدب اإلنجليــزي – مبــررا ذلــك بالطبيعــة الغنائيــة لشــعرنا العربــّي  يقــول  : »وســواء رجعنــا بتعليــل ذلــك إلــى وحــدة القصيــدة 

عندنــا وعندهــم أو إلــى أصــل الِحــداء فــي لغتنــا وأصــل الغنــاء فــي لغتهــم أو إلــى غلبــة الحســية فــي فطــرة الســاميين وغلبــة الخياليــة فــي التصويــر 

في فطرة الغربيين فالحقيقة الباقية هي أننا –ونحن الشــرقيين نلتذ شــعرهم املرســل وال نفتقد القافية فيه وأننا ننفر من إلغاء القافية 

عندنــا ونداريــه بالتوســط املقبــول بيــن التقييــد واإلطــالق.. ليــس مــن الــالزم أن نتعمــد مجاراتهــم أو يتعمــدوا مجاراتنــا فــي كل إطــالق وتقييــد 

ولهــم ديننــا ولنــا ديــن«.

1 . تقــول   نــازك  املالئكــة  - فــي مقدمــة ديواِنهــا » شــظايا ورمــاد » – إنَّ القافيــة  »تضفــي علــى القصيــدة لونــا رتيبــا يمــل الســامع فضــال عمــا 
 أمــام صــدق التعبيــر  . 

ُ
يثيــره فــي نفســه مــن شــعور بتكلــف الشــاعر وتصيــده للقافيــة« ص 13 ، 14  . والقافيــة – فــي رأيهــا – قيــٌد  يقــف
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إليك في مدينٍة  مجهولِة السبيْل
مجهولِة العنواِن والدليْل

 أنت
ُ

إليَك في مدينة املوتى، إليك حيث
أولى رسائلي

ْ
 حزينة حزينة

ٌ
ها رسالة وإنَّ

بغيِر حْد
ْ
ألنها سترتمي أماَم هذه املدينة

بغيِر رْد
 به إلى األبْد

ً
نا  في الصمت، ياُمكفَّ

ً
يا غارقا

لن تستطيع أن ترْد
 رسالتي وال ترد

ْ
فاقرأ

َك القديَم للكالْم
َ
وإن أهاجْت شوق

هْب لي لقاًء في املناْم »1
إذا أشــرنا إلى حروف الّروي - في هذه األبيات – باألرقام ، ســيتبّيُن لنا أنَّ هذه الحروف 

قــد تناوبــْت – علــى مــدار القصيــدة – علــى النحــو التالــي  :
5-5-4-4-4-2-4-3-1-2-2-

نســتنتُج مــن خــالل ذلــك أّن الشــاعر لــم يعتمــد علىحــرِف  روٍيواحــد ، بــل علــى  خمســة 
أحرف ، كما أن  التجربة اإلنسانية التي طرحها - في هذه القصيدة - اشتملت على أربعِة  

ــى ، مدينــة املوتــى ، املجتمــع.
َّ
توف

ُ
أطــراٍف، هــي : ذات الشــاعر ، األب امل

أطراف 

التجربة 

حقل الكلمات 

التي تضّمها  

الطبيعة الصوتية  لحرف الّرويحرف الروي 

ى
َّ
توف

ُ
أنتاألُب امل

األبد

ترد

الكالم

املنام

التاء

الدال

الدال

امليم

امليم

انفجاري مهموس

صامت شديد انفجاري

صامت شديد انفجاري

شفوي أنفي مجهور

شفوي أنفهي مجهور

1 - أحمد عبد املعطي حجازي .ديوان  » مدينة بال قلب » . دار اآلداب .بيروت . 1979م
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 املوتى 
ُ
السبيل مدينة

الدليل 

الالم

الالم

صامت مجهور 

صامت مجهور 
حزينة رسالة الشاعر 

حد 

النون 

الّدال 

أسناني لثوي أنفي مجهور

صامت شديد انفجاري
املدينة املجتمع 

بغير رد 

النون 

الدال 

أسناني لثوي أنفي مجهور

صامت شديد انفجاري

وفــي محاولــٍة لتبّيــن مــدى قــدرة هــذا النســق التقفــوي  فــي التعبيــر عــن األبعــاد الشــعورية 
والفكريــة فــي هــذه القصيــدة  ، نطــرُح هــذا الجــدول الــذي يبــرُز الكيفيــة التــي توزعــت بهــا 

حــروف الــروي علــى أطــراف التجربــة اإلنســانية فيهــا.
فــت للتعبيــر عــن فقــد األب 

ّ
  - مــن خــالل هــذا العــرض – أّن املفــردات التــي  ُوظ

ُ
نالحــظ

سَم بعضها اآلخر – في مجال 
ّ
سمت – بعُض أصواتها – بطبيعة انفجارية شديدة   - وات

ّ
ات

رثاء هذا األب ووصف غيابه  -  بطبيعة انفجارية مهموسة   .  أما أصوات الروي الخاصة 
ــة علــى مدينــة املوتــى ،فهــي أصــواٌت – فــي الغالــب -  صامتــة مجهــورة ، توحــي 

ّ
باملفــردات الدال

بعملقــة املدينــة  وحضورهــا الطاغــي علــى الــذات اإلنســانية  . كمــا ســاهم حــرف التأســيس 
– الياء - في اإليحاء بالبعد املكاني - لهذه املدينة  - واإليحاء باختالفها عن مدن األحياء ؛ 
ه  معادٌل صوتيٌّ للمســافة الواقعة بين الحياة واملوِت . 

ّ
  بدا  املدُّ في حرف الياء وكأن

ُ
حيث

أمــا رســائل الشــاعر فقــد اتضــح لنــا -  مــن خــالل الطبيعــة الصوتيــة للمفــردات الدالــة عليهــا  
ساُمها بالتفجع و الذبول والعجز عن التعبير .  وعلى الرغم من أن صوتي الدال والنون 

ّ
- ات

 
َّ
مشــتركان بين طرفين من أطراف التجربة - هما رســائل الشــاعر واملجتمع  املحيط به - إال
  باختالِف معجم املفردات الخاص بكل طرف من 

ُ
أن الداللة اإليحائّية لألصوات تختلف

 هــذه الداللــة  بتغّيــر الســياق  املحيــط بهــا  . 
ُ

أطــراف التجربــة ، كمــا تختلــف
ســق 

ّ
نطالــُع فــي قصيــدة »خطــوات مقتلعــة« ملحمــد عفيفــي مطــر  نموذًجــا آخــر لهــذا الن

التقفــوي  . يقــول الشــاعُر :  »الشــمُس تشــرب البحــَر لكــي تمــوْت
واألرُض –في فجيعة العالم- تأكُل البيوْت

 العالمة
ُ
والشاعُر الكاهُن والقصيدة

1  تحبُل بالقيامة«ْ
ٌ
شرنقة

1 - محمد عفيفي مطر .  مجلة »  املجلة » . أكتوبر 1969م ، العدد 154.  ص18.
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 الــروي – فــي الســطرين األّوليــن – مــن القصيــدة الســابقة – هــو  حــرف الّتــاء 
ُ

حــرف
تصلــة بهــاء  الوصــل – وبينمــا يتوقــع 

ُ
الســاكنة  ، وفــي الســطرين األخيريــن  هــو امليــُم  - امل

راد حروف الروي على هذا النسق – على مدار القصيدة – ينتقُل الشاعُر – في 
ّ
املتلّقي اط

الفقرة التالية منها – إلى حروِف روّيٍ مختلفة  ، هي الباُء – املتصلة بهاء الوصل – والراء 
الســاكنة –يقــول عفيفــي مطــر  : 

ْ
الصمُت في الربابة

جاْر والعالُم املسجوُن في خزائن التُّ
 ترقُص في قوائم األسعاْر« 

ٌ
عالمة دامية

   تبــرُز 
ُ

 أرابيســكّية ؛ حيــث
ً
وهكــذا تتخــذ القافيــة املتناوبــة - فــي هــذا النمــوذج -  هيئــة

األصــواُت فــي صــورة وحــدات متكــررة،  وفــق نســٍق جمالــي – يمتــّد علــى مــدار القصيــدة – 
كمــا يلــي  : 

نسق الروي في الفقرة األولى  : ت- ت- م- م
نسق الروي في الفقرة الثانية  : ب- ر- ر

القافية الفقّرية أو المقطعّية:
ى حــدوَد االّضطــالع بالوظيفــة اإليقاعيــة  ، إلــى املســئولية  هــذا النســُق مــن التقفيــة  يتعــدَّ
الدالليــة عــن تحديــد  بدايــة – ونهايــة - الجملــة الشــعرية التــي – قــد – تتــوّزُع علــى عــّدة 
أســطر، فالقافيــة تتــردُد - فــي هــذا النســِق –  فــي نهايــة كل فقــرة – أو جملــٍة - شــعرية ، 
 انفعاليــة – تتراكــم  – عبــر تطــور التجربــة – مــع تراكــم 

ً
 دالليــة – وذروة

ً
باعتبارهــا ذروة

الــدالالت املنبثقــة  مــن أســاليب األداء اللغــوي ، واإلشــارات الرمزيــة املنبعثــة مــن جســد 
 بالتجربــة إلــى مداهــا الدرامــي  ولحظتهــا الكشــفّية . وُيعــدُّ الشــاعُر  

ً
الصــورة الشــعرية وصــوال

أحمد عبد املعطي حجازي من أكثر شعراء االتجاه الواقعي توظيًفا لهذا النسق التقفوّي 
الذيــكاد يقتصــر عليــه فــي ديوانــه أشــجار األســمنت- خاصــة فــي القصائــد التــي تــدور حــول 
ــن حجــازي مــن إبــراز مــا يتميــُز بــه 

َّ
تأّزمــه مــا بيــن االغتــراب و شــغف التجربــة الباريســية -بمــا مك

شــعُره مــن رومانســية وغنائيــة ، وبمــا ُيعيــُد إلــى ذاكــرة التلّقــي تجربتــه الشــعرية فــي ديوانــه 
ــُل – فــي هــذا املجــال - بقصيدتــه » طلليــة« التــي نطالــُع  فيهــا 

ّ
األول »مدينــة بــال قلــب« . نتمث

ا رائًعا بين هذا النســق من التقفية وبين الرؤية اإلنســانية في هذه القصيدة  انســجاًما فنيًّ
. يقــول  حجــازي: 

، وكان لنا
ً
كان الحنيُن مدي عذبا

اُر من وجهها كوكٌب في الليل سيَّ
الُقرى، مازال يتبُعنا

ُ
هذا دخان
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ٌ
وملء أحالِمنا  زرٌع، وأجنحة

، 
ٌ
وِصبية

وطريٌق في الحقوِل إلى املوتى
 فُملتقى األرِض باألفِق التي اشتعلْت

ً
ه شفقا

ُ
ألوان

ً
فالقاطراُت التي غابْت مولولة

وِء في بؤرة الضَّ
فالحزُن الذي هطلُت

ً
على أمطاره يوما
فصرُت إلى طيٍر

وسافرُت من حزن الصبي إلى
حزِن الرجاِل فكلُّ العمر أسفاُر1

إن حــرف الــروي - فــي هــذه القصيــدة - وهــو الــراء املســبوقة بألــف التأســيس - هــو الرابــط 
املوســيقي األســاس بين الجمل الشــعرية –  التي  أشــرنا إليها بأرقاٍم متوالية- ومن ثم فقد 
عبــر هــذا الرابــط املوســيقي عــن انتظــام الجمــل الشــعرية فــي دائــرة إيقاعيةواحــدة ، كمــا 
حــدد لنــا طــول الجمــل ومداهــا الداللــي  . فضــال عــن كل ذلــك فقــد  ساهمـــحرف الــروي فــي 
ــه  مــن طبيعتــه الصوتيــة   

ُ
إخضــاع التجربــة الشــعرية للمنــاخ الشــعوري الــذي انبثقــت ظالل

؛ فصوت الراء ُمفخم مجهور ، بما ساهم-  مع ألف التأسيس - في اإليحاء بما يستوجُبه 
منــاخ الطلــل  مــن الحــزن والفقــد ، وإضفــاء ظــالٍل مــن مشــاعر الحنيــن  والذكــرى ، وإبــراز 
 وهو في باريس 

ً
 العربية    »هذا الشاعر يبقي خليليا

ُ
الطابع الغنائي الذي تتميز به القصيدة

وخليليتــه الباريســية تجعلــه أكثـــر مــن زمالئــه الــرواد حرصــا علىــأال يقطــع الصلــة بالغنائيــة 
العذبــة ســواء املوروثــة منهــا أو تلــك املبتدعــة مــن إيقــاع الحيــاة الجديــدة«2 

القافيــة الدائريــة: فــي هــذا النســق التقفوييعــوُد  الشــاعر فــي نهايــة القصيــدة  إلــى قافيــة 
الســطر األول منهــا ، معلنــا بذلــك ختــاَم الجملــة الشــعرية  - أو القصيــدة  -  ومبـــرًزا  مــدى 
الوحدة اإليقاعية  التي تنتظُم هذه القصيدة . وقد ال حظنا ارتكاز أكثر من شــاعٍر حداثٍي 

 يقــوُل :
ُ

ــل بقصيدتــه  »الشــهيد« ، حيــث
ّ
علــى هــذا النســق ، خاصــة أدونيــس الــذي نتمث

ْ
حين رأيُت الليَل في جفونه امللتهبة

1 - أحمد عبد املعطي حجازي: أشجار األسمنت . دار اآلداب .بيروت . 1988م . ص6، 7.
2 - د. عبــد العزيــز املقالــح: شــعرية اللــون )قــراءة فــي كائنــات مملكــة حجــازي(، مجلــة فصــول، مجلــد رقــم 15 . العــدد رقــم3 . خريــف1996م 

.  ص320.
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ولم أجد في وجهه نخيال
ولم أجْد نجوًما

عصفُت حول رأسه
1»

ْ
كالريِح - وانكسرُت مثَل قصبة

لنــا  موضــع القافيــة – فــي الجــزء الســابق مــن قصيــدة أدونيــس – ســنجدُها  فــي  إذا تأمَّ
 أو إطــاًرا موســيقّيا  ، وهــذا 

ً
الســطر األول والســطر  األخيــر  منــه  ، بمــا يقــرُب أن يكــون دائــرة

ــٌل بداللــة مهمــة ، هــي طــرح الليــل كياًنــا  ُمســتِلًبا ، وطــرح ذات الشــاعر كياًنــا  اإلطــار ُمحمَّ
ُمنكِســًرا  ، وقــد أبــرز النســُق التقفــوي مــدى املســاواة – والتكافــؤ – بيــن قــوة االســتالِب ، 
وقــوة االنكســار، وذلــك مــن خــالل  التناظــر اإليقاعــي  بيــن  مفردتــي » امللتهبــة ، والقصبــة«، 
بمــا جّســَد  إشــكالية اغتـــراب الشــاعر  فــي هيئــٍة  دائريــة ُمغلقــة توحــي بحصــار هــذه الــذات . 

القافية املتنوعة في غير نسق:
ر 

ّ
 من التوت

ً
 عالية

ً
 من التقفية في التجارب الشعرية التي تحمُل شحنة

ُ
يتردُد هذا النمط

الدرامي ، ويرتكُز  فيها  الشاعُر على التشابِك الجدلّي بين عّدة  أصواٍت إنسانيٍة  ، بما يبرُز 
الّنمو االنفعالي – والداللّي - وصوال إلى املخاض الرؤيوي   . 

ــة علــى 
ّ
 املطــر » لبــدر شــاكر الســّياب مــن التجــارب الشــعرية الدال

ُ
 » أنشــودة

ُ
عــدُّ قصيــدة

ُ
وت

ــا يتوّســُل بــه  قــدرة الشــاعر املعاصــر علــى توظيــف هــذا النســق مــن التقفيــة  توظيًفــا دالليًّ
الشــاعُر إلبــراز  - مــا يســتطيُع مــن –دقائــق رؤيتــه الشــعرية . 

اُب » قصيدتــه وفــق نســِق القافيــة املتناوبــة  - التــي ســاهمت فــي اإليحــاء  بــدأ  » الســيَّ
 بــدأت 

ُ
  - فــي هــذا الطــرح  - حيــث

ً
 جديــدة

ً
ــراِد اإليقاعــّي -   ثــمَّ  أخــذت القافيــة  وضعيــة ِ

ّ
باالط

ــٍد  ، كمــا فــي هــذا املوضــع مــن القصيــدة ،  تتدفــُق  - علــى مــدار األســطر – فــي غيــِر نســٍق ُمتعمَّ
حيــث يقــول: 

تثاءب املساُء  والغيوُم ما تزاْل
تسحُّ ما تسحُّ من دموعها الثقاْل
 باَت يهذي قبل أن يناْم

ً
كأنَّ طفال

بأنَّ أمَه التي أفاَق منذ عاْم
فلم يجدها، ثم حين لّج في السؤاْل

قالوا له: »بعد غٍد تعود...«
البدَّ أن تعود

ها هناْك وإن تهامَس الرفاُق أنَّ

1 - أدونيس .ديوان  املسرح واملرايا .  األعمال الشعرية الكاملة .  دار العودة .بيروت . 1967م  . املجلد الثاني  ص230.
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 اللحوْد
َ
في جانب التّلِ تنام نومة

 من ترابها وتشرُب املطر
ّ

تسف
باك

ّ
 يجمُع الِش

ً
 حزينا

ً
كأنَّ صيادا

ويلعُن املياه والقدْر
وينثر الغناَء حيث يأفُل القمْر«1 

 الروّي – في املوضع السابق من قصيدة السّياب على النحو التالي :
ُ

لقد توالت حروف
ل- ل- م- م- ل- د- د- ك- د- ر- ك- ر- ر

ــد مــن خــالل الــذوات  نســقي- مــع النمــو الدرامــي الــذي تجسَّ
َّ

ــرَد هــذا التدفــُق -الال
ّ
وقــد اط

ــا للشــاعر، وهــي: الطفــل الحزيــن لفقــد أّمــه، الصّيــاد   موضوعيًّ
ً

اإلنســانية التــي بــدت معــادال
الحزيــن ملعــاداة القــدر لــه. تماهــت طبيعــةُ  تــأّزم كّلٍ مــن الطفــل والصيــاد مــع طبيعــة تــأّزم 
غّيبة في 

ُ
اة  امل

َّ
توف

ُ
ماهي بين هذه الذوات، فقد بدت األّم امل ل الفقُد نقطة التَّ

َّ
الشاعر، و مث

اد - رمًزا للعراق النائية  ستع�صي  على شباك  الصيَّ
ُ
رتجى - امل

ُ
قبِرها  - كذلك بدا الصيُد امل

فَتقــد . 
ُ
رتجــى  – امل

ُ
ــل للشــاعر  حلَمــه امل

ّ
التــي تمث

ــق  الــدالالت اإليحائيــة 
ّ
ــُدها  مــن  خــالل تدف لقــد وجــدْت هــذه الرؤيــة الشــعرية مــا ُيجّسِ

ســقية .
َّ
ــرت مــن الطاقــاِت املوســيقّية لحــروف الــروي غيــر الن التــي تفجَّ

 من التقفية مع التجارُب الشعرية ذات الرؤى امليتافيزيقية  ؛ 
ُ
وقد انسجَم  هذا الّنمط

ســقية مــع مــا تتميــُز بــه  مناخــات االســتغراق الروحــي  والعذابــات 
َّ
 غيــر الن

ُ
إذ تالءمــت التقفيــة

الفكرية  - في هذه التجارب - من حّدٍة وثورات عاطفية غير ممنهجة  .  ومن ذلك التجربة 
حيُل 

ُ
اتي  في ديوانه » بستان عائشة«  - وغير ذلك من قصائده  ودواوينه  - ون الشعرية للبيَّ

 من التوِق 
ٌ
إلــى قصيدتــه  »مقاطــع مــن عذابــات فريــد الديــن العطــار« التــي بــدت وكأّنهــا حالة

اإلنســاني إلــى املطلــِق ، والشــوق إلــى االنعتــاق الروحــي مــن قيــود املــادة  حنيًنــا إلــى ســماوات 
نائيــة مــن عوالــم الحقيقــة . 

ويعدُّ االتجاه الحداثي أكثر االتجاهات الشــعريةاملعاصرة  ميال إلى االرتكاز على التقفية 
تغّير 

ُ
جاه ، وأعني الحرص على  تكريس امل

ّ
نسقية  بما  ينسجُم  مع أبرز  مبادئ هذا االت

َّ
الال

ع  -  الفكري و  النغمي  - كما 
ّ
– الفني والفكري -   ونفي الثابت – السائد – ومعاداة املتوق

أنَّ  االطــراد غيــر النســقي للقافيــة ســاهم فــي تحريرهــا مــن الغنائيــة أو لنقــل ســاهم فيدفعهــا 
إلى مناخ هو مزيج من النزعة الدرامية والغنائية الجديدة  .وفي نموذٍج من الشعر الحداثي 
 مــدى املالءمــة الفنيــة بيــن هــذا النمــط مــن التقفيــة ، وبيــن الرؤيــة الحداثيــة التــي 

ُ
نالحــظ

1 - بدر شاكر السياب . ديوان »  أنشودة املطر  » . دار العودة .  بيروت 1960 م .  ص143.
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يطرحهــا الشــاعر خليــل حــاوي حــول املــأزق الراهــن للحضــارة العربيــة يقــول حــاوي فــي 
قصيدتــه » جــوف الحــوت«:

ي؟  املدمَّ
ُ
ومتى يُمهلنا الجالُد والسوط

فنموْت
بين أيٍد حانيات

في سكوٍت ، في سكوْت
ومتى يخجُل مصباُح الخفيْر

من مخازي العار
والدمِع املدّوِي من سريٍر إلى سرير

ومتى يحتضُر الضوُء املقيْت
ويموت

عن بقايا خرٍق شوهاء
ا، عن نفاياِت املقاهي والبيوت عنَّ

ُحشرْت في َمصهِر الكبريت
ى في مستنقِع الُحمَّ

َرَسْت في جوِف حوْت
 يجترها الغاُز الجحيمي السعيْر«1

ً
ُمضغا

م – بين حروف الروي – في القصيدة السابقة - انعكاًسا 
ّ
نظ

ُ
 لقد بدا االنتقاُل – غيـُر امل

– وتمرئًيــا – لالنتقــال املّضطــرب  بيــن عــّدة مشــاعر متناقضــة تجــاه الــذات الجمعيــة ؛ 
فالشــاعر يصــّور تمزقــه وشــتاته بيــن نزوعــه إلــى  الثــورة علــى ذاتــه – الجمعيــة  - لتراجعهــا 
ــًرا باألســباب ذاتهــا 

ُّ
الحضــاري ووهنهــا الشــخصاني - واإلشــفاق عليهــا –فــي الوقــت ذاتــه – تأث

التــي دفعتــه إلــى هــذه الثــورة  .هكــذا يبــدو انتقــاُل– خليــل حــاوي - عبــر نمــٍط  تقفــوٍي غيــِر 
نســقٍي  تجســيًدا موســيقّيا لهــذا التمــزق والشــتات النف�صــي – والفكــري – فضــال عــن ذلــك 
ــا بمنــاخ الصــراع الدائــر بيــن الكتلتيــن دائمتــي الّصــراع  فقــد حمــل هــذا النســُق إيحــاًءا دالليًّ
- فــي الشــعر الحداثــي- وهمــا : الفكــر الحداثــي واملجتمــع التقليــدي ؛  بمــا يجعــل هــذا النمــط 
مــن التقفيــة يتعــّدى حــدود  طبيعتــه املوســيقية إلــى مصــاف القــدرة علــى اإليحــاء الداللــي . 

نسق التقفية الداخلية:
سِق – في  ثنايا األسطر الشعرية- ال في نهايتها فقط  - بما يمنُح 

ّ
تتردد القافية- في هذا الن

 مزيــًدا مــن الزَّخــم اإليقاعــي ، و ُيضفيالعمــِق علــى اإليحــاءات الشــعورية الناتجــة 
َ
القصيــدة

1 - خليل حاوي  .ديوان  نهر الرماد، .  املجموعة الشعرية الكاملة . دار العودة .بيروت . 1967 . ص63.
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مــا كان هــذا الزخــم اإليقاعــي  ســبًبا  مــن انتشــار  أصــوات القافيــة علــى مــدار القصيــدة . وربَّ
ه يمنُح الشاعر  مط من التقفية  ؛ ألنَّ الرتكاز كثيٍر من قصائد االتجاه الواقعي  على هذا النَّ
إحساًســا بصلِتــه بنموذجــه التراثــي  الــذي  يعتــدُّ بوضــوح اإليقــاع  ، ويعتبــرُه مــن الســمات 
األساســية للشــعر  .وقدارتكَزصــالح عبــد الصبــور علــى هــذا النمــط فــي قصيدتــه »عــود إلــى 
مــا جــرى ذلــك املســاء« ،  وأبــرز قدرتــه الفنيــة علــى توظيفــه لإليحــاء بالداللــة املنســجمة مــع 

مســار رؤيتــه الشــعرية .  يقــول:
في ذلك املساْء

يا سادتي األماجد، األشاوس
األحامد، األحاسن

يا زينة املدائْن
يا أنجم الساري،

مفرقين في البالد تزدادون روعة
عتم، فإن تجمَّ

فنوُركّلِ كوكب يخامر النور الذي يبثه رفيُقه
وال يذوُب فيه

أقولها صدقا، وال أزيد فيه«1
طــرح  صــالح عبــد الصبــور – فــي  املوضــع الســابق مــن قصيدتــه – رؤيتــه الشــعرية حــول 
فئــة مجتمعيــة – معروفــة فــي كل مجتمــٍع إنســاني – هــي أدعيــاء الثقافــة واملعرفــة  الذيــن 
يتوّســلون – ويتســولون -بالحذلقــة  اللغويــة - والتشــّدق والتقّعــر- وقــد اعتمــد - فــي طــرح 
موقفــه مــن هــذه الفئــة  - علــى أســلوب الســخرية مــن خــالل  التقفيــة الداخليــة التــي  بــدت 
معــادال إيقاعيــا للتنميــق اللغــوي – والّتأنــِق اللفظــي الزائــف   -  الــذي تحــرص عليــه هــذه 

لقــي . 
ُ
الفئــة إلخفــاء فراغهــا العقلــي وفقرهــا املعرفــي والخ

 أمــل دنقــل  هــذا النمــط مــن التقفيــة للتعبيــر عــن منحــًى 
ُ

ــف ِ
ّ
وفــي قصيــدة  » صــالة » يوظ

داللــٍي مختلــٍف . يقــول فــي القصيــدة :
»أبانا الذي في املباحِث،  نحُن رعاياَك  باق

الجبروُت وباٍق لنا امللكوُت  وباق ملن
َ
لك

تحرُس الرهبوت«
.............

سِر
ُ
تفردَت وحدَك بالُيسِر. إنَّ اليميَن لفي الخ

1 - صالح عبد الصبور .ديوان  تأمالت في زمن جريح . املجموعة الشعرية الكاملة . دار العودة .بيروت . 1986 م .  ص285، 286.
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ون
ُ

الذيَن ُيَماش
َّ
أما اليساُر ففي الُعسر. إال

حِفاملشتراة بالصُّ
َ
إال الذين يعيشون يحشون

َّ
وَن ، وإال

ُ
وَن ،  إال الذين َيش

ُ
العيون ، فيْعش

كوِت وَن ياقاِت قمصانهم برباِط السُّ الذين يوشُّ
ك؟ اليوم يوُمك ك ممن يذمُّ تعاليَت ، ماذا يهمُّ

ِة العرِش يرقى السجيُن إلى ُسدَّ
والعرُش يصبُح سجًنا جديدا وأنت مكانك ، قد

يتبدُل رسُمك واسُمك ، لكنَّ جوهَرك الفرَد
ال يتحوُل ، الصمُت وشُمك والصمُت وسُمك

والصمُت –حيث التفتَّ - يزين وسُمك
ُّ

صمغتين يلف
ُ
كتين امل شبَّ

ُ
بين خيوِط يديك امل

.. والعنكبوْت«1
َ
الفراشة

ــِد مــن التقفيــة الداخليــة - فيالجــزء الســابق مــن قصيــدة دنقــل 
ّ
ــد اإليقــاُع املتول لقــد جسَّ

 برجــل املباحــث ؛ فقــد أشــبه هــذا اإليقــاُع بجرســه 
ُ
- الوضعيــة املقّدســة – التــي تحيــط

املتوالي - في وحداٍت متكررة – أشبه - إيقاَع الطقوس الشعائرّية التي تصاحُب العبادات 
ــا بقداســٍة 

ً
واالبتهــاالت . ومــن ثــمَّ فقــد بــدا رجــُل املباحــِث – مــن خــالل هــذا اإليقــاع– محاط

ــال معقــول – أو حــدود البشــري إلــى مــا فــوق البشــري  
َّ
غامضــٍة تتعــّدى حــدود املعقــول إلــى ال

- إمعاًنــا مــن الشــاعر فــي إبــراز ارتــكاز هــذه الشــخصية – فــي اســتمداد وضعيتهــا - علــى القهــر 
والترهيــب واســتالب حريــة اآلخريــن ؛ بمــا يجعــُل وجوَدهــا

 مرهوًنــا بإفنائهــم – أوتعبيدهــم- ولذلــك فقــد جــاءت كلمــات القصيــدة –كمــا يقــول د. 
محمــد حماســة عبــد اللطيــف »جميعــا علــى وزان الكهنــوت«2

إنَّ التقفيــة الداخليــة  فــي القصيــدة العربيــة املعاصــرة لــم تكــن بدافــع االســتعاضة عــن 
اإليقاع التقليدي – للشــعر العربي -  بل كانت جزًءا من تجربة الشــاعر ورؤيته، بما تمنُح 
مــن إيحــاءاٍت دالليــة  تنســجُم مــع املســار الفكــري والشــعوري فــي التجربــة الشــعرية . كمــا 
ــا مــن 

ً
لــح للشــاعر املعاصــر فــي البحــث عــن إيقاعــه الخاص،انطالق

ُ
ف امل شــوُّ

ّ
صــّورْت مــدى الت

 وعــي – هــذا الشــاعر – بــأّن هــذا اإليقــاع يتعــدى حــدود أهميتــه النغميــة ليصــل إلــى مصــاف 

 أمل دنقل هذا النمط من التقفية 
َ

ف
ّ
1 - أمل دنقل . ديوان »  العهد اآلتي » .  املجموعة الكاملة  .  ص265 .  كذلك وظ

في قصيدتيه : » الطيور » ، و« الخيول.
2 - د.  محمد حماسة عبد اللطيف .الجملة في الشعر العربي . مكتبوالخانجي .القاهرة . 1990 م .   ص63 .  وقد قام د. محمد حماسة  

بتحليل طبيعة اإليقاع  في هذه القصيدة بدًءا من  ص  63، إلى ص  72 في كتابه املشار إليه . 
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القدرة على  تجسيد الروح الداخلية التي تنتظُم التجربة الشعرية . 
 الشعر غير المقفى :

اعيــِة إلــى إهمــال  تأثربعــُض  الشــعراء املعاصريــن  ببعــض  آراء النقــاد الغربييــن  الدَّ
القافية ،  ومن هذه اآلراِء قوُل » ملتون » : »بأنها ليس إضافة ضرورية وال زخرفا حقيقيا 
للقصيدة أو الشعر الجيد، وخاصة في األعمال املطولة، ولكنها اختراع من العصر البربري 
لكــي ينطلــق الشــعر بمضمــون بائــس ووزن أعــرج«1. وجــدْت مثــُل هــذه اآلراِء صــدًى لــدى 
بعــِض شــعرائنا ، وصادفــت هــوًى فــي نفوســهم – وتوجهاتهــم الفنيــة – فانطلُقــوا فــي كتابــة 
قصائدهــم وفــَق هــذه الكيفيــة التــي يتعامــُل فيهــا الشــاعُر مــع الفــراِغ الــذي تتركــه القافيــة 
باعتبــاره مصــدرا مــن مصــادر اإليقــاع  ، يتــمُّ توظيًفــه مــن خــالِل تعبئتــه باإليقــاِع الفكــري 
 – 

ُ
ــر الدرامــي فــي التجربــة الشــعرية . وقــد شــاع هــذا النمــط

ّ
والشــعوري الناجميــن مــن التوت

ســاقه مــع مبــدأ القطيعــِة مــع 
ّ
بطبيعــة الحــال -  فــي قصائــد االتجــاه الحداثــّي فــي الشــعر ؛ الت

مذجة  » كمبدٍأ أسا�صٍي لالتجاه الحداثي  .من قصائد االتجاِه  التراث – والتحرر من  » النَّ
ــياف(   الحداثــّي التــي ارتكــزت علــى هــذا النمــِط مــن الكتابــة الشــعرية ، قصيــدة )مــرآة السَّ
ــلطة . يقــول  التــي يصــّور  فيهــا أدونيــس  إشــكالية الصــراع  -األبــدي  -  بيــن الشــاعر والسُّ

أدونيــس : 
ك شاعْر »هل قلَت إنَّ

من أين جئَت؟ أحسُّ  جلدَك ناعًما
 تسمُعني؟

ُ
سياف

وهبُتك رأَسه
خذُه ، وهاِت الجلَد واحذْر أْن ُيمسَّ الجلُد

أشهى لي وأغلى
سيكون جلُدك لي بساطا
سيكون أجمَل مخمل

هل قلَت إنك شاعر؟«2
اســتعاض الشــاعر عــن إيقــاع القافيــة – فــي القصيــدة الســابقة –بتوظيــِف أكثــر مــن 
مصدٍر فّني  لتخليق إيقاٍع  بديٍل ، منها  : األسلوُب املتلّوُن ما بين االستفهام الذي تتصاعُد 
 إلى الذروة – في نهاية القصيدة – وصيغ األمر والتقرير  املمتزجين 

ً
ه االنفعالية وصوال

ُ
حّدت

مــع  مواضــع مــن التوقيــع  - قولــه أشــهى وأغلــى – فضــال عــن  االرتــكاز علــى أســلوب التكــرار 

1 - س. موريه  .  حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي . ص57، 58.
2 - أدونيس . ديوان » املسرح واملرايا  » . األعمال الشعرية  الكاملة  . ص67.
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ر الناتج من الحضور    الدرامي للشــخصيات : الشــاعر والحاكم 
ّ
والتكثيف الُجملّي والتوت

والســياف .
  »الحــوار األزلــي«  للشــاعر يوســف الخــال  نموذًجــا آخــر للشــعر الحداثــي  

ُ
عــدُّ قصيــدة

ُ
وت

املتحــرر مــن القافيــة . يقــول الشــاعر :  
»متى تُمَحى خطايانا؟

متى تورُق آالم املساكين؟
متى تسلمنا أصابُع الشك؟
أموات على الدرب وال ندري
توارينا عن األبصار أكفاٌن

من الرمل، غبار ذرة الحاضر
في مالعب الشمس

لي:
ُ
تقول

لني أنا لم أزل طفال، تأمَّ
فللطوفاِن آثاٌر على قمي�صي الرطب

وفي عينّيأسرار« 1
اعتمــَد يوســف الخــال فــي توليــِد إيقــاع القصيــدة علــى الطاقــات االنفعاليــة املتفّجــرة مــن 
فعم بانفعاِل الثورة والغضب -  وتدفق بعض الجمل دون عالمات 

ُ
توالي االستفهام – امل

ترقيــٍم ، فضــال عــن االنتقــال بيــن الضمائــر - وبيــن عــّدة أنمــاط مــن الخطــاب - واالرتــكاِز علــى  
خاصّيــة تشــابه التراكيــب ، كمــا فــي : متــى تمحــى، متــى تــورق ، متــى تلمــس . ونفتــرُض أنَّ هــذا 
ســُق مــع مبــادئ االتجــاه الحداثــي 

َّ
عاصــرة - يت

ُ
النمــط مــن أنمــاط اإليقــاع - فــي القصيــدة امل

جــاه.
ّ
علــى صعيــدّي الطــرح الرؤيــوي ، وطبيعــة التشــكيل الفّنــي لهــذا االت

ثبت المصادر والمراجع 
أوًلا : المصادر :  أ – التراث العربي : 

أبــو العــالء املعــري .  رســالة الصاهــل والشــاحج . تحقيــق د. عائشــة عبــد الرحمــن، دار 
املعــارف . سلســلة ذخائــر العــرب . الطبعــة الثانيــة  1984م.

ب –الدواوين :
أحمد عبد المعطي حجازي  :

أشجار األسمنت . دار اآلداب .بيروت . 1988م .- 

1 - يوسف الخال .ديوان  البئر املهجور .  املجموعة الشعرية الكاملة . دار العودة .بيروت . 1969م  .  ص220.
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الّتعالقات الّنّصّية في شعر ربيعة الّرقّي
Textual Interrelatedness in the Poetry of Rabia Al – Raqi

د. عزيزين نوري صكر القيسّي 
معهد الفنون الجميلة - الّرمادي العراق

azizen.alqasi@yahoo.com
الملّخص

أخــذت الّدراســات الّنقدّيــة الحديثــة علــى عاتقهــا دراســة األدب العربــّي القديــم وإظهــار 
مكنوناتــه وفــّك رمــوزه وشــفراته وبيــان آليــات تشــكيله وبنائــه، فــكان تعالــق الّنصــوص مــن 
تــي تنّوعــت أغراضهــا 

ّ
ــعرّية ال

ّ
ــعراء إلنتــاج نصوصهــم الش

ّ
تــي اعتمدهــا الش

ّ
بيــن األدوات ال

ــراث 
ّ
ــعراء؛ إذ اســتند فــي نصوصــه علــى الت

ّ
ومضامينهــا. وربيعــة الّرقــّي كان مــن بيــن هــؤالء الش

فــه فــي شــعره لفظــا أو أســلوبا أو تركيبــا وفــق إجــراءات جمالّيــة 
ّ
ــذي ســبقه فامتّصــه ووظ

ّ
ال

فنّيــة ُمنتظمــة. وقــد بّيــن هــذا البحــث الّتعالقــات الّنّصّيــة فــي شــعر الّرقــّي ســواء أكان تعالقــا 
دينّيا مع الّنصوص القرآنّية أم أدبّيا مع أشعار من سبقه أم مع األمثال العربّية. ُمستثمرا 
ــعرّية للتعبيــر عــن تجاربــه اإلنســانّية بقوالــب 

ّ
غوّيــة وقدراتــه الفّنّيــة والش

ّ
بذلــك حصيلتــه الل

شــعرّية متفاوتــة بيــن الغــزل واملديــح والهجــاء.
الكلمات المفتاحّية: الّتعالقات الّنّصّية ، شعر، ربيعة الّرقّي.

Abstract
Modern monetary studies have taken upon themselves the study of an-

cient Arabic literature and showing its mechanics، deciphering its symbols 
and codes، besides defining the mechanisms of its formation and building. 
The interrelatedness of textual was among the tools adopted by poets to 
produce their poetic texts، which varied purposes and contents. Rabia was 
one of those poets. He based his texts on the heritage that preceded him 
and absorbed it in his poetry، verbally or meaning، pattern or composition 
according to regular aesthetic procedures. This research has shown the tex-
tual interrelatedness in Al – Raqi poetry، whether religious interactions with 
the Quranic texts or literary texts with the poems from the previous poets 
or with Arabic proverbs، Thus exploiting his linguistic prowess and artistic 
and poetic abilities to express his humanitarian experiences with poetic tem-
plates varying between spinning، praising and satire.

Keywords: Textual Interrelatedness، Poetry، Rabia Al- Raki. 
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الُمقّدمة:
ــفرات الالمتناهيــة 

ّ
 هائــال مــن اإلحــاالت املتنّوعــة والش

ً
ّمــا

َ
يختــزل الّنــّص األدبــي فــي داخلــه ك

فــي الّتعــّدد والغمــوض، فهــو عالــم ال حــدوده لــه، دالالتــه واســعة مفتوحــة، حيــوّي متجــّدد، 
ي، تتعــّدد معانيــه بتعــّدد 

ّ
ى وُيغــذ

ّ
لــه قــدرة العيــش مــع نصــوص ُمتنّوعــة، خصــب يتغــذ

ن من  ه تكوَّ
ّ
قراءة، جذوره في املا�صي ُممتّدة، وفي الحاضر راسخة، وللمستقبل بانية، كأن

يــب 
ّ
ــَب عــن أخــالط مــن الط

ّ
تــه ســيول جاريــة مــن شــعاب مختلفــة، وكطيــب ترك »واٍد قــد مدَّ

ــذي عّرفــه الهاشــمّي: »وجــود عالقــة مــا 
ّ
كثيــرة« 1. وهــذا مــا ُيــراد بمصطلــح الّتعالــق الّن�ّصــّي ال

ّيــة، إيجابّيــة أم ســلبّية«.2 
ّ
تربــط بيــن نــّص شــعرّي وســواه أكانــت هــذه العالقــة جزئّيــة أم كل

وقــد تناولــه مــن قبلــه ســعيد يقطيــن فــي كتابــه3 مســتندا علــى مــا جــاء بــه جيــرار جينيــت وغيــره 
ــق بالّتنــاص والّتعالــي الّن�ّصــّي...

ّ
فيمــا يتعل

رين 
ّ
تأخ

ُ
ل في العملّية اإلنتاجّية، فالكالم قد قيل ُمسبقا، وما على امل

ّ
فجوهر الّنّص يتمث

تلّقــي 
ُ
 إعــادة إنتاجــه بأســاليب ُمغايــرة وكيفّيــات ُمتنّوعــة، تظهــره بلبــاس جديــد يدفــع امل

ّ
إال

بيعــة الغالبــة أْن تكــون الّنصــوص ُمتعالقــة ُمتداخلــة 
ّ
إلــى الغــوص بــه وتأويلــه، ومــع أّن الط

 أّن باإلمــكان قنــص إحــاالت الّنــّص وتداخالتــه وفــّك 
ّ

تجمــع امتــدادات زمنّيــة ُمتشــّعبة إال
شفراته بوساطة قارئ بصير، ذي ثقافة موسوعّية، يقرأ من خاللها »باطن الّنّص مثلما 
يقــرأ ظاهــره«4، وبمــا أّن أســاس أّي نــّص مبــدع جديــد معرفــة صاحبــه للعالــم فــإّن هــذه 
»املعرفــة هــي ركيــزة تأويــل الّنــّص مــن قبــل املتلّقــي«5 فلملمــة تلــك املعرفــة فــي ذهــن املتلّقــي 
بــدع وتــرك للقــارئ وظيفة 

ُ
تــي ســكت عنهــا امل

ّ
يســّد فجــوات الّنــّص ويلتقــط دالالتــه املغّيبــة ال

قافــّي.
ّ
تكامــل وفــق مخزونــه الث

ُ
اإلمســاك بخيوطهــا ونســج ثوبهــا امل

فالّنــّص يســتحضر مخزونــا ثقافّيــا خصبــا ال حصــر لــه، إذ يتعالــق مــع نصــوص أخــرى، 
ــذي 

ّ
فيؤّســس لالختــالف، وُيق�صــي أحادّيــة املعنــى وســلطوّية الفهــم النهائــي للنــّص الواحــد ال

قالــت بــه بعــض املناهــج الّنقدّيــة كالبنيوّيــة مثــال، وُيخــرُِج مــن بينهــا دالالت ومعــان جديــدة 
كانــت غائبــة،6 لــم يقلهــا الّنــّص مباشــرة ولكنــه يوحــي بهــا ويتضّمنهــا ويثيرهــا.7 فهــو »ال يمتلــك 

عر ، مكتبة الخانجي ، د.ط ، القاهرة ، د.س. ص 14.
ّ

1- محمد بن أحمد طباطبا ، عيار الش
عر الّسعودّي الحديث، مجلة العلوم اإلنسانّية، 

ّ
2-  عليوي الهاشمي ، عّباس عبدالحليم ظاهرة الّتعالق الّن�ّصّي في الش

العدد 6، 2002، ص316.
قافي العربي ،الّدار البيضاء، 1992، ص7 وما بعدها.

ّ
راث الّسردّي ، املركز الث

ّ
3-  سعيد يقطين ، الّرواية والت

4- عبدهللا الغذامي ، الخطئية والتكفير ، الهيئة املصرية العامة للكتاب، ط4 ،القاهرة ،  1998 ،ص 51.
5- محمد مفتاح  تحليل الخطاب الشعري ، املركز الثقافي العربي ، ط3 ، الدار البيضاء ، 1992، ص 123.

6- عزيز توما ،  مفهوم التناص في الخطاب النقدي املعاصر ، الرافد،العدد 31 ، 2000 ، ص 20.
7-  أحمد الزعبي ، النص الغائب ، مكتبة الكتاني ، ط1، إربد، 1993، ص 5.
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ــه يتداخــل مــع نصــوص أخــرى ال نهايــة لهــا«1 قائمــة علــى 
ّ
 أو بنيــة واحــدة ألن

ً
بنــاًء محــددا

إحــاالت واقتباســات ُمتنّوعــة.
تي ترتكز على الّنصوص الّسابقة والحالّية 

ّ
فالّنصوص تظهر للوجود بعامل اإلنتاجّية، ال

للنّص املنتج ، فيتسّرب منها ما ينسجم مع جّو الّنّص وفكره، فيعيد تركيبه تركيبا ُيعّبـر 
عــن رؤيــة املبــدع، وفكــره، وســعة ثقافتــه... فالّتعالــق ال تســلم منــه الّنصــوص جميعــا،  فــال 
خ�صي أي 

ّ
» فكاك لإلنسان من شروطه الّزمانّية واملكانّية ومحتوياتهما، ومن تاريخه الش

من ذاكرته«2.
الّســابقة بأغراضــه  العّبا�صــّي، شــعر العصــور  ــّرَبت نفــوس شــعراء العصــر 

َ
ش

َ
ت ولقــد 

املتنّوعــة، حتــى تملكهــم، فخّيــم فــي أذهانهــم، فكانــوا محاوريــن ملــا ســبقهم مــن معــان نبيلــة، 
وألفــاظ شــريفة، ففككــوا الّنصــوص، وأعــادوا هيكلتهــا مــن جديــد، وفــق رؤيــة إبداعّيــة 
جديــدة، فالّنــص متعالــق مــع غيــره، وينســج تعيناتــه بأشــكال حوارّيــة متعــّددة، منهــا مــا هــو 
مع نصوص سابقة أو مزامنة له، ومنها ما هو مع  مناخات وجداالت وإلحاحات واقعة في 
انية، وال نّص  

ّ
تبادالت املجتمع3. فتعالق الّنصوص ال »تسلم منه اليد األولى ، وال اليد الث

اعر 
ّ

ي« 4. فالكاتب أو الش
ّ
انية، فال اختراع مطلق وال ابتداع كل

ّ
الّدرجة األولى، وال الّدرجة الث

ليــس إال معيــدا إلنتــاج ســابق فــي حــدود مــن الحّرّيــة، ســواء أكان ذلــك اإلنتــاج لنفســه، أم 
لغيــره5. وبنــاء الّنــّص علــى نصــوص ســابقة أو معاصــرة ال يعنــي أّن الّنــّص اإلبداعــّي الجديــد 
ق في رحم 

ّ
ه تخل

ّ
ع أو جسد انتزع منه كل عضو من أعضائه من جسد آخر ، بل إن

ّ
ثوب مرق

مــا فــي عالــم حقيقــّي«7. 
ّ
اإلبداعّيــة6، فالّنصــوص »ال تولــد فــي حالــة فــراغ تــام وإن

وتأسيســا علــى مــا تقــّدم، فــإّن هــذا البحــث يســعى إلــى إبــراز ظاهــرة تعالــق الّنصــوص فــي 
ذي يكتنـــز نّصه بمســتويات متنوعة ســواء أكانت على مســتوى اللفظ 

ّ
شــعر  ربيعة الّرقّي ال

واملعنــى أم مســتوى األســلوب والتركيــب. 
شعر ربيعة الّرقّي )ت 198ه(:

ــاعر ربيعــة الّرقــّي8 فــي ريعــان 
ّ

ــعر أخــذ يجــري علــى لســان الش
ّ

شــير املصــادر إلــى أّن الش
ُ
ت

1- شكري ما�صي ، في نظرية األدب ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت ، 2005، ص 179.
2- املرجع نفسه، ص123.

3- شربل داغر ،التناص سبيال الى دراسة النص الشعري وغيره، فصول. املجلد 16، العدد1، 1997، ص 142.
4- محمد مفتاح ،دينامية النص،املركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء ، 2010، ص101.

5- محمد مفتاح  تحليل الخطاب الشعري ، املركز الثقافي العربي ، ط3 ، الدار البيضاء ، 1992، ص 124.
6- ينظر: عبدالرحمن بسيسو، قراءة النص في ضوء عالقاته بالنصوص املصادر، فصول، املجلد 16 ، العدد1997،1، 

ص 94. 
7-  يوسف عوض،نظرية النقد االدبي الحديث، األمين للنشر والتوزيع ، ط1، القاهرة ، 1994، ص50. 

ســدي، يكّنــى بأبــي شــبانة وأبــي ثابــت، ويلقــب بالغــاوي. مولــده ومنشــأه 
َ ْ
جــأ األ

َ
عيـــَزار بــن ل

ْ
جــأ بــن ال

َ
ابــت بــن ل

َ
8- ربيَعــة بــن ث
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 ،
ً
صباه.1ويذكــر ابــن املعتــز أّن شــعر الّرقــّي فــي الغــزل ُيفّضــل علــى أشــعار أهــل زمانــه جميعــا

 منــه2. وقــد فّضلــه علــى أبــي نــواس 
ً
وعلــى كثيـــر مّمــن قبلــه، ومــا أجــد أطبــع وال أصــّح غــزال

، وغزل هذا 
ً
 كثيرا

ً
بقوله: »كان ربيعة أشعر غزال من أبي نواس، ألّن في غزل أبي نواس بردا

ســليم عــذب ســهل«3. ثــم يعــود مؤكــدا علــى أّن شــعره كلهمليــٌح عــذب مطبــوع جيــد هيـــن4. 
ذيــن تجّمعــت فــي شــعرهم أكثــر اتجاهــات 

ّ
ــعراء ال

ّ
ويــرى يوســف بــكار أّن ربيعــة الّرقــّي )مــن الش

ــعرالعربّي وخصائصهــا مــن أقــدم عصــوره إلــى عصــره هــو(5 ، إذ خــاض تجربــة شــعرّية 
ّ

الش
تــي تعــارف عليهــا 

ّ
ــر باألنمــاط الّســلوكّية واالجتماعّيــة، ووقــف عنــد األغــراض ال

ّ
صعبــة، وتأث

ــعراء6 ورّبمــا هــذا مــا جعلــه مــن املقّدميــن7.
ّ

الش
ــعرّية الباحــث فــي أن يخــوض دراســة تكشــف طاقــات 

ّ
وقــد دفعــت هــذه املكانــة الش

تــي 
ّ
الّنصــوص وبيــان الّتعالقــات الّنّصيــة فــي شــعر الّرقــّي مــع مــا ســبقه مــن أشــعار ، واآلليــة ال

تــي تنّوعــت بيــن تعالقــات دينّيــة وتعالقــات أدبّيــة.
ّ
اعتمدهــا فــي اســتثمار تلــك الّنصــوص ال

التعالقات الدينية:
عراء ودفعهم لإلبداع في بناء قصائدهم 

ّ
يعد الجانب الّديني مصدرا ثّرا سخّيا، أغنى الش

ــعرّية، حيث أســهم في ترابط وتشــكيل ما يدور في أذهانهم من أغراض ومعان وســاعد 
ّ

 الش
 في إظهارها وتمييزها للقّراء، كال حسب مخزونه الجمعي املتوافر لديه. فإذا )كان الكتاب 
ذي اســتمّد األدباء األورّبّيون شــخصياتهم ونماذجهم منه 

ّ
املقّدس هو املصدر األسا�صــّي ال

ــر ببعــض املصــادر اإلســالمّية، وفــي مقّدمتهــا القــرآن الكريــم، 
ّ
فــإّن عــددا كبيــرا منهــم قــد تأث

تــي 
ّ
ــخصّيات ال

ّ
حيــث اســتمّدوا مــن هــذه املصــادر اإلســالمّية الكثيــر مــن املوضوعــات والش

. وقــد غــادر مســقط رأســه –الّرقــة- قاصــدا 
ً
فــي الّرقــة - مدينــة علــى الفــرات، مــن بــالد الجزيــرة- وإليهــا نســبته. وكاَن ضريــرا

بغداد، وقد عاصر املهدي مدحه بعدة قصائد وأجزل له عليها العطاء. ينظر : خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي، 
األعــالم، دار العلــم للمالييــن، ط15، بيــروت، 2002، 16/3
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كانــت محــورا ألعمــال أدبّيــة عظيمــة(1، فــإذا كان األمــر كذلــك مــن غيــر املســلمين فمــن بــاب 
ــف املســلمون الّنصــوص الّدينّيــة إثــراء ملعانيهــم.

ّ
أولــى أن يوظ

ــاعر 
ّ

شــابك مــع نصــوص القــرآن الكريــم فــي شــعر الش
ّ
وقــد أخــذ الّتعالــق والّتداخــل والت

ــريفة، ومــا تختزنــه مــن 
ّ

ــزا واســعا فــي أشــعاره، فقــد اســتلهم آياتــه الكريمــة وألفاظــه الش حّي
معان روحّية وأساليب داللّية، وبّثها في ثنايا شعره في سياقات مختلفة، وتراكيب متنّوعة 
بشــكل جلــي ظاهــر حينــا، وخفــي مســتتر حينــا آخــر، فصبغــت أشــعاره بالّصــدق فــي الّتعبيــر 
ــره بالقــرآن ال يــدع 

ّ
ار: »إّن تأث

ّ
واملتانــة فــي األســلوب والجمــال فــي الّتصويــر، لذلــك يقــول بــك

ــال دقيقــا كلمــا 
ّ
لــه تمث

ّ
نــه مــن تمث

ّ
مجــاال للشــك أنــه كان كثيــر االحتفــاء بــه، وهــو احتفــال مك

كانــت الحاجــة تعــوزه إلــى ذلــك«2.
وال بــّد للقــارئ أن يســتوحي مــا يمثلــه هــذا الّتعالــق فــي املــكان املعيــن، وال يقــف عنــد حــدود 
ــاعر ومبتغــاه، 

ّ
املعنــى القرآنــي حتــى يصــل إلــى الّتأويــل العميــق والفهــم الّدقيــق ملــراد الش

ــعرّي ُيبتغــى منــه تحقيــق املعنــى البعيــد 
ّ

ولذلــك فاالســتعانة بالّنــّص القرآنــّي فــي البنــاء الش
ــل ثــراء وعطــاء متجّدديــن 

ّ
عــات عــّدة. فهــو ُيمث

ّ
املركــز املتعــّدد حيــث َوْضــع الّنــّص أمــام توق

عور3. واملتأّمل في شعر الّرقّي يجده قد تالقح مع الّنّص القرآنّي وقد استخدمه 
ّ

للفكر والش
جــاه محبوبتــه عثمــة، فيقــول: 4

ّ
للتعبيــر عــن مكنونــات نفســه ومــا يجــده ات

فلما أن رآك الناس قالوا          تعــــــــــــــالى هللا رب العامليـــــــنا
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  تعالــى:)ڳ  قولــه  مــع  ــاعر 

ّ
الش يتعالــق  ففيــه 

ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
عــن  تتحــّدث  فاآليــة  ےے(]غافــر:46[،  ھ  ھ   ہھھ 
 بديــع خلــق البــاري لإلنســان فــي أحســن صــورة وأجمــل تقويــم شــكال وروحا،فأعضــاء 
جســده كّونها على أبـهـــى صورة خالّية من العوج والـــخلل والّنقصان، وكيف ال وهو تدبيـــر 
هللا تعالى، وجعل في جسده روحا تدل على إنسانّيته، وخّصه بالعقل والقلب اللذين يميـز 
اعر يصف جمال محبوبته عثمة ويتغزل 

ّ
بهما بيـن الحق والباطل، الجمال والقبح5. والش

ــعر العربــي املعاصــر، دار الفكــر العربــي، د.ط ، بيــروت ، 1997. 
ّ

1- زايــد عشــري ، اســتدعاء الشــخصيات التراثيــة فــي الش
ص 75.

2-  يوســف حســين بــكار ، شــعر بيعــة الرقــي، منشــورات وزارة الثقافــة واإلعــالم دار الحريــة للطباعــة ، د.ط ، بغــداد، 
1980، ص61.

3- مو�صــى ربابعــة، املتوقــع والالمتوقــع دراســة فــي جماليــات التلقــي ،مجلــة أبحــاث اليرمــوك، املجلــد 15،العــدد 2، 1998، 
ص 86-45.

4- زكي ذاكر العاني،شعر ربيعة الرقي، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، د.ط، دمشق، 1980، ص68.
5-  العالمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان، حققه وضبطه ونقحه 

وصححه: محمد زهري النجار. عالم الكتاب. ط2. بيروت ، 1993. ص353/4.
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ــذي يجلــب األنظــار، 
ّ
بحســن هيئتهــا وانتصــاب قامتهــا، وروعــة تبخترهــا، وســحر حيائهــا ال

ويســلب القلــوب، ويســتحل العقــول لتفننــه ســبحانه وتعالــى فــي خلقهــا علــى أبهــى تقويــم، 
ــاعر الّتعبيـــر القرآنــّي ) ھھ ھ ھ ےے( ليعّبـــر عــن شــّدة 

ّ
ويســتدعي الش

انبهــار مــن يراهــا لجمــال خلقهــا واكتمــال صفاتهــا. ومنــه قولــه:1
ما صور هللا إنسانا كصورتكم     من بعد يوسف في عرب وال عجم

تي جاء ذكرها 
ّ
فقد تعالق تعالقا مباشــرا مع جمال هيئة ســيدنا يوســف عليه الّســالم ال

فــي قولــه تعالــى:)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ( 2، 
ذي أصبن النساء به عند رؤيتهن لسّيدنا يوسف عليه 

ّ
شير إلى الّدهشة واالنبهار ال

ُ
فاآلية ت

تي جعله هللا فيها، حيث كان في غاية الحسن والكمال وقد نزهوه 
ّ
الّسالم لجمال صورته ال

تــي رأوه فيهــا عــن مشــابهة البشــر لجمــال مــا شــاهدوا مــن خلــق. ويســتغل ربيعــة 
ّ
فــي صورتــه ال

تي 
ّ
جمال ســّيدنا يوســف ليســقطه على وصف جمال محبوبته ســعاد وحســنها والّصورة ال

صورها هللا بها، فهو جمال اســتثنائي ال مثيل له بين النســاء العربّيات واألعجمّيات وهذا 
ُيعّبـــر عــن وســع محّبتــه لهــا وافتنانــه بهــا؛ ألّن العاشــق ال يــرى أجمــل وأبهــى مــن محبوبتــه، 

ومنــه قوله:3
خلقت من مّسكة والناس خلقهم     من الزب الطين من صلصاله القتم

بــا ســلبّيا خالــف فيــه املبــدأ القرآنــّي فــي مــادة خلــق اإلنســان فــي 
ّ
فقــد تعالــق تعالقــا مرك

قوله تعالى:) گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 4، وقوله تعالى: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
تي 

ّ
ڭڭ   (5، فاآليتان توضحان قدرة هللا في خلق البشر ومادة الطين اليابس األسود ال

ذي لم يســتثن أحدا من البشــر في املادة 
ّ
ــاعر الّنّص القرآنّي ال

ّ
 خلقهم منها. وقد خالف الش

تــي خلــق منهــا، حيــث اســتثنى محبوبتــه ســعاد وميزهــا فــي خلقهــا عــن باقــي البشــر فرســم لهــا 
ّ
 ال

صــورة فريــدة فــي خلقهــا، فاختــار مــادة طّيبــة زكّيــة عطــرة لتكوينهــا لتتفــّرد فــي حســنها وطيــب 
رائحتهــا عــن جميــع العامليـــن، فعكــس فيهــا مــا خلــق اإلنســان عليــه مــن طيــن أســود يابــس. 

وفي قوله:6
هذا حرام ملن قد عده ملما     ولن يعذبنا الرحمن باللمم

تعالــق مــع قولــه تعالــى:)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

1- يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي، 1980،ص 93.
2- يوسف: آية 31.

3- زكي ذاكر العاني،شعر ربيعة الرقي، ص56.
4- الصافات: آية 11.

5- الحجر: آية 26.
6- زكي ذاكر العاني،شعر ربيعة الرقي، ص 56.
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 1) ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
تــي تطــال عبــاده الذيــن يجتنبــون 

ّ
فاآليــة تشــير إلــى عظــم وســع مغفــرة هللا تعالــى ورحمتــه ال

تــي ال يســلم منهــا إال مــن عصــم 
ّ
كبائــر الفواحــش وال يقربونهــا إال أنهــم يقعــون بالصغائــر ال

هللا. والشاعر يتلذذ بمحبوبته سعاد ويتمنى تقبيلها والحديث معها؛ ألن هذه من صغائر 
تــي يغفرهــا هللا وال يحاســب عليهــا، وقــد تعالــق فــي قولــه:2

ّ
اللمــم ال

مشهدا يؤخذ باألقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام فيه والنوا�صي
حــال  تبّيـــن  فاآليــة  پ(3،  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالــى:)ٱ  قولــه  مــع 
تــي يعرفــون بهــا وكيفيــة ســوقهم إلــى نــار 

ّ
املجرميــن وشــّدة عذابهــم يــوم القيامــة والعالمــات ال

جهنــم حيــث إّن املالئكــة تجّرهــم مــن شــعر مقدمــة رؤوســهم وأقدامهــم فتقذفهــم فــي النــار.4 
ــاعر يســتدعي الّنــّص القرآنــي فيدمجــه فــي البيــت ليتغــزل بفتــاة أعجبتــه ويحــاول نيلهــا 

ّ
والش

بطــرق املحّبيــن فيشــكو عــذاب روحــه وألــم قلبــه مــن شــّدة صدهــا وإعراضهــا عنــه ويطلــب 
رهــا بمشــهد مــن 

ّ
منهــا أن تخ�صــى هللا وتخــاف عذابــه ملــا ســببته لــه مــن أوجــاع وأســقام، فيذك

مشاهد عذاب املجرمين يوم القيامة علها تتراجع فترق وتلين وتحن عليه وتلطف به، وفي 
قوله:5

فقلت لقد آنست نارا كأنها      صفا كوكب الحت فحن لها قلبي
يتعالــق ربيعــة الّرقــي مــع قولــه تعالــى:)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې (6، فاآليــة تذكــر قّصــة ســّيدنا مو�صــى عليــه الّســالم وهــو مقبــل 
ريــق وكان فــي ليلــة شــاتية وإذا بــه يبصــر نــارا مــن جانــب 

ّ
مــن مديــن يريــد مصــر، فضــّل الط

ه يأتي بقبس ينير لهم املكان ويدفئهم أو يجد من يرشــده 
ّ
الجبل فبشــر أهله، وســار إليها عل

اعر يصّور رؤية الركب لضوء نار منشب من إحراق لدن العود واملندل 
ّ

إلى الطريق. فالش
تي تراءت له وكأنها كوكب منيـر ، فحن قلبه؛ ألن ذلك الّضوء 

ّ
ثم صّور رؤيته لتلك الّنار ال

ــذي جعلــه داللــة علــى نور 
ّ
عكــس لــه صــورة محبوبتــه، وهنــا يظهــر توظيفــه للنــّص القرآنــّي ال

ــذي انتشــر حــال حضــوره.
ّ
ــذي أضــاء مكانــه، وعطــره الفــواح ال

ّ
محبوبتــه ال

وبعــد هــذه املقاربــات الّتحليلّيــة الّتأويلّيــة التــي جــرت علــى مجموعــة أمثلــة متنّوعــة مــن 

1-  النجم: آية 32.
2- زكي ذاكر العاني،شعر ربيعة الرقي، ص46.

3-  الرحمن: آية 41
4- أبــو عبــدهللا القرطبــي ، الجامــع ألحــكام القــرآن واملبيــن ملــا تضمنــه مــن الســنة وآيــات القــرآن، تحقيــق عبــدهللا بــن عبــد 

املحســن الترـكـي، مؤسســة الرســالة، ط1، دمشــق، 2006، ص 147/20
5-  يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي، ص66.

6- طه: آية 10.
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شــكيك اســتدعاء 
ّ
ــعرّية مختلفــة األغــراض، ظهــر بشــكل ال يقبــل الّنفــي والت

ّ
الّنصــوص الش

ــه اســتلهم منــه األلفــاظ واألســاليب تــارة واملعانــي 
ّ
الّرقــّي للنــّص القرآنــي وتعالقــه معــه؛إذ إن

والتراكيــب تــارة أخــرى ، بعــد أن أجــرى عليــه عملّيــات فّنّيــة متعــّددة كالزيــادة وكالحــذف 
ركيــب 

ّ
والّتغييــر والّتحويــر والّنفــي واإلثبــات ، ليتناســب مــع املعنــى املنشــود ، وليتوافــق مــع الت

غــوّي واملســتوى املوســيقّي لشــعره، الــذي ســعى مــن خاللــه الّتعبيــر عــن حالــة شــعورّية 
ّ
الل

معاشــة.
الّتعالقات األدبّية:

تــي 
ّ
أّوال: الّتعالــق مــع الّشــعر العربــّي: إّن البعــد األدبــّي املنجــز بعامــة فــي العصــور ال

ســبقت العصــر العّبا�صــّي، كان أساســا أســتند عليــه األدبــاء فيمــا بعــد فــي تكويــن أقوالهــم 
تــي تــزرع فــي 

ّ
ــعرّية، مــن خــالل الّتداخــل مــع بنيتــه وصــوره وأشــكاله الجمالّيــة الفّنّيــة ال

ّ
الش

نفــس ســامعها نشــوة وراحــة ممزوجــة بطــرب. 
وألّن حصر الّتعالقات والّتداخالت بين آداب العصور املختلفة أمر من الّصعوبة بمكان 
وق واختالفــه فــي إصــدار أحــكام الّتداخــل 

ّ
ــم الــذ

ّ
تحقيقــه لكثــرة الّتداخــالت أوال ، ولتحك

شــابك مــن عدمهــا، ســواء فــي اللفــظ أم املعنــى أم التركيــب، لهــذا يقتصــر هــذا القســم 
ّ
والت

على الّتمثيل لظاهرة تعالق الّنصوص ومدى ما يظهر في شعره من تأثر بالعصر الجاهلّي، 
وعصر صدر اإلسالم، والعصر األموّي، وكيف أنه تالقح مع نتاج تلك العصور، وأفاد مما 
فهــا بشــكل مباشــر وغيـــر مباشــر بعــد أن صبغهــا بالحالــة 

ّ
تي وظ

ّ
ــعرّيةال

ّ
أفرزتــه تجاربهــم الش

ســيطر عليهفأضفى على قوله طابعا مختلفا مســتقال عما 
ُ
تي كانت ت

ّ
ــعورّية ال

ّ
الّنفســّية الش

ســبقه. 
لت الّتعالقــات األدبّيــة فــي شــعر الّرقــّي ســمة فّنّيــة داللّيــة واضحــة، حيــث امتــّص 

ّ
فقــد شــك

نصوصا أدبّية بآليات متعّددة : كالحوار واإلشارة والّرمز، مستندا عليها في خدمة معانيه 
تي عّبر من خاللها عن عواطفه املتباينة بين فرح وســعادة وحزن وألم وشــقاوة.

ّ
ــعرّيةال

ّ
الش

وعلى ذلك، فالّتعالق األدبّي تداخل لنصوص أدبية مختارة شعرا كانت أو نثرا مع الّنّص 
تي يطرحها 

ّ
األصلّي، شرط أن تكون منسجمة في نسيجها، ومقتربة في داللتها، مع الفكرة ال

الّنــّص الجديــد.1 وبهــذا فاملتتبــع لشــعر الّرقــّي يجــد تقاربــا فــي بنيتــه وتناغمــا فــي ســماته الفنيــة 
مــع مــا ســبقه مــن أشــعار، لهــذا فـ)القارئ/الّناقــد ال يســتطيع حصــر الّنصــوص املتداخلــة 
ــه ال يســتطيع حصــر داللتهــا(2؛ ألّنهــا فــي )عالقــات متشــابكة مــن املحــاورة والّتعــارض 

ّ
كمــا أن

1- أحمد الزعبي، التناص نظريا وتطبيقيا ، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ، ط2، عمان، 2000، ص50.
2- شكري ما�صي ، في نظرية األدب، ص181.
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والّتنافــس(1 ، وهــذا مــا يجعــل الّنصــوص فــي حركــة دائمــة متوافقــة حينــا ومتضاربــة حينــا 
آخــر ، لذلــك نجــد أّن الّرقــّي قــد اســتخدم نصوصــا ومعانــَي ســابقة عليــه بطريقــة مغايــرة فــي 
تركيبهــا عمــن ســبقوه حيــث اتــكأ عليهــا للتعبيــر عمــا يجــوب خاطــره مــن عواطــف وأشــجان 
بة. ومن ذلك تعليل الّنفس بالوعد واملنى مع 

ّ
وما تمر به نفســه من انفعاالت نفســّية متقل

محبوبتــه ليلــى التــي تذيقــه مــرارة الصــد إذ يقــول:2
ُل ـــــــــــــــــوَّ

َ
َتق

ُ
  ِســـــــــــــــــواها َهــــــــذا الـــــــــباِطــــــــــُل امل

ً
ة

َّ
ل
ُ
لــــــــُت خ ــــــَبدَّ

َ
ـــــــــــد ت

َ
ـــــــــــي ق

ّ
ن
َ
زُعُم أ

َ
َوت

عِقُل
َ
نَت ت

ُ
َعم حاشاَك ِإن ك

َ
ت ن

َ
قال

َ
يـِرِه      ف

َ
ه َمن باَع الَحبيَب ِبغ

َ
حا الل

َ
ل

ُل َبــــــــــــــــــــــدَّ
َ
ـــــــر َبعــــــَدُه َمــــــــــــن ت

ُ
ِانظ

َ
 ِإذا ما َصَرَمتني       ِبُحــــــــّبَك ف

ً
َسَتصِرُم ِإنسانا

ـــــــــــــــُل
َّ
َعل

ُ
لـــــــــــــــــبي أ

َ
 ِبـــــــــــــــَيأٍس ِمـــــــــــــــــــنِك ق

ّ
َهال

َ
نى       ف

ُ
ف�صي ِمنِك ِبالَوعِد َوامل

َ
ُل ن ِ

ّ
َعل

َ
أ

ُل
َ
جــــــــــــــاِز الـــــــــَوعِد صاٌب َوَحنظ

َ
       َودوَن ن

ً
َصّفى َحالَوة

ُ
هُد امل

َ
َوَموِعدِك الش

وذلك مطروق على ألسنة الشعراء العشاق من قبله فهذا العباس بن األحنف يعّبر عن 
حزنه ولوعته لبعاد محبوبته، فيقول:3

آقــــــي
َ
ِرَحـــــــــــــت ُجفونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َوامل

َ
ُه ق

َ
 ِبنِت ِبَدمِع َعيـــــــــــــــــــٍن          ل

َ
داة

َ
يُت غ

َ
َبك

َمتى الَتالقــــــــــــــــــــــي
َ
 ف

ً
ِك ِإذ َدعانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي          ِلَحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني َبغَتة

ُ
ني ِفراق

َ
ق

َ
قل

َ
َوأ

ؤادي الَهمُّ ِمن طـــــــــــــــــــــــــــولِ ِاشِتياقــي
ُ
ضـــــــــــــــــــنى         ف

َ
د َهدَّ الَهوى َبَدني َوأ

َ
ق

َ
ل

ذي فيِه ِاحِتراقــــــــــــــــــــي
َّ
فـــــــــــــــــ�صي َومالي          ِسوى الَيأِس ال

َ
نـــــــــــــــــــــــــى ن

ُ
ُل ِبامل ِ

ّ
َعل

ُ
أ

وهذا مجنون ليلى يشتكي هجر املحبوبة وصدها إذ يقول:4
َغ الَهجُر

َ
ن َبل

ُ
م َيك

َ
دى    َوِزدَت َعلــــــى مال

َ
غَت ِبَي امل

َ
د َبل

َ
يلى ق

َ
يا َهجَر ل

َ
أ

َن الَدهُر
َ
نا َسك

َ
�صى ماَبين

َ
ّما ِانق

َ
ل
َ
َعِجبُت ِلَسعِي الَدهِر َبيني َوَبيَنها    ف

ّياِم َموِعُدك الَحشُر
َ

 األ
َ
ـــــــــــــــــــــٍة َويا َسلـــــــــــــــــــَوة

َ
يل

َ
لَّ ل

ُ
ها ِزدني َجوًى ك يا ُحبَّ

َ
ف

وواضــح أن معنــى األبيــات فــي األقــوال الثالثــة ينقــل للمتلقــي تجربــة إنســانية مــّروا بهــا أو 
أحّســوها، وقــد هــذه التجــارب مــع بعضهــا بعضــا ، إذ أفــاد املتأخــر مــن املتقــّدم فــي املعنــى 
واألســلوب مــن دون أن يشــّوه الفكــرة الغراميــة أو يخفــت مــن وهجهــا. ويتبيـــن أن الغــرض 
الغزلــي فــرض علــى الشــاعر االعتمــاد علــى ألفــاظ ذات دالالت شــعورية قويــة وطاقــة 
انفعاليــة واضحــة، كمــا تطلــب منــه الجنــوح إلــى العبــارات البســيطة الجليــة التــي تعكــس 

بســاطة التجربــة الغراميــة ووضوحهــا.5

1- عبدهللا الغذامي ، الخطئية والتكفير ، الهيئة املصرية العامة للكتاب، ط4 ،القاهرة ،  1998 ، ص323.
2- يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي،ص84.

3- أنطوان نعيم ، ديوان العباس بن األحنف ، دار الجيل ، ط1، بيروت ، 1995 ، ص 273.
4-  عبدالستار أحمد فراج ، ديوان مجنون ليلى، مكتبة مصر، ط1، القاهرة، 1979، ص102.

5- ينظر: صالح الدين الهادي، اتجاهات الشعر في العصر األموي ، مكتبة الخانجي ، د.ط، القاهرة ، 1986، ص491
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ر والّتقّية وخوف الّرقباء في 
ّ
ست

ّ
اق في الّتعبير عن الت

ّ
عراء العش

ّ
ويسير الّرقّي على عادة الش

أثناء زيارة دار الحبيبة فيقول:1
مَيُل

َ
 نحَوِك أ

ُ
رف

َ
       ِحذاَر الِعدا َوالط

ً
يَرِك ِرقَبة

َ
 الَعيِن غ

َ
ــــــــــرف

َ
مَنُح ط

َ
َوأ

بِطُل
ُ
يلـــــــــــــــــــــــــــــى ِبسوٍء مِل

َ
 فــــــــــــي ل

َ
 َرمى       َربيَعة

ً
مرا

َ
يما َيقوَل الناُس ِإنَّ أ

َ
ِلك

ُل  َبـــــــــــــــريٌء ُمَعقَّ
ّ

يِهما       َومـــــــــــــــــا ِمـــــــــــنُهــــــــــــــما ِإال
َ
 َعل

ً
َب الواشوَن َبغيا

َ
ذ

َ
د ك

َ
ق

َ
ل

تــي 
ّ
وقــد تعالــق فــي هــذا املعنــى مــع بيــت عمــر بــن أبــي ربيعــة فــي وصفــه لوصّيــة محبوبتــه ال

خافــت عليــه مــن أعيـــن الّرقبــاء ومكائدهــم إذ يقــول:2
ُر

ُ
نظ

َ
 ت

ُ
نَّ الَهوى َحيث

َ
ي َيحِسبوا أ

َ
يَرنا       ِلك

َ
يَك غ

َ
 َعين

َ
رف

َ
ِامَنح ط

َ
ِإذا ِجئِت ف

ــذي منــع نفســه عــن زيــارة بيــت محبوبتــه 
ّ
وفيــه أيضــا توظيــف ملعنــى األحــوص األنصــارّي ال

عاتكــة حــذرا مــن املترّبصيــن بــه إذ يقــول:3
ُل

َّ
ك
َ
َر الِعـــــــــدى َوِبِه الفؤاد مؤ

َ
ُل       َحذ تعزَّ

َ
ـــــــــــــــــــذي أ

َّ
 ال

َ
ة

َ
يا َبيــــــــــــــــــــَت عاِتك

مَيُل
َ
يَك َمَع الُصدوِد أل

َ
 ِإل

ً
َسما

َ
ني       ق مَنُحَك الُصدوَد َوِإنَّ

َ
صَبحُت أ

َ
أ

شــويش إلبعــاد األنظــار 
ّ
وعنــد الّنظــر فــي األبيــات يظهــر اتفاقهمــا فــي املعنــى وهــو االيهــام والت

ذيــن ســبقوه إذ امتّصهــا 
ّ
ــاق واجتماعهمــا. وواضــح إفــادة الّرقــّي مــن معانــي ال

ّ
عنــد لقــاء العش

وتفاعــل معهــا وأذابهــا فــي تجربتــه بشــكل فّنــي يقتـــرب بــه ممــن ســبقه بصياغتــه وألفاظــه. 
قاء بها قوله:4

ّ
ومن تمّنيات الّرقّي في قرب دار محبوبته )غنم( لدوام التقرب إليها والل

ِة َبيَن الَسجـــــــِف والَنَضِد وُت ِبها      َعلى الَحِشيَّ
َ
ل
َ
د خ

َ
بَل َموتي ق

َ
يَتني ق

َ
يا ل

ُج الَعُضِد الُيسرى َعلى َعُضدي
ُ
ها       َوُدمل

َ
َدتـــني الَيد الُيمنى َوبارق د َوسَّ

َ
ق

يَت دارِك ِمن داري َعلــــــــــــــــــــــى َصَدِد
َ
ُم         َول

ُ
 ِبك

ٌ
نا ِإملاَحة

َ
ـــــــــــّلِ َيـوٍم ل

ُ
فــــــــــــــي ك

وقريب منه تمني بشار بن برد قرب داره من دار محبوبته إذ يقول:5
ـــــــــــــــــــــــــواتي داُرها داري

ُ
ن ت نــــــــــــــــــــــــُت ِممَّ

ُ
ها     َوك

َ
ِاسَتَجبُت ل

َ
نايا َدَعتني ف

َ
يَت امل

َ
ل

ــعراء عن تمنيهم القرب ممن يحّبون، لتدوم لهم الّرؤية 
ّ

فيالحظ من األبيات تعبيـــر الش
وتطيــب لهــم الحيــاة. وقــد اســتثمر الّرقــّي أبيــات مــن ســبقوه فوظفهــا بأســلوب مغايــر، أظهــر 
ويــل وقدرتــه علــى تمديــد املعنــى وتوســعته مــن دون أّن يخــل فيــه. 

ّ
ــعرّي الط

ّ
فيــه نفســه الش

فبالّنظر إلى بيت بشــار نجده قد اختزل املعنى في بيت واحد أّما الّرقّي فقد توّســع في املعنى 

1- يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي،ص85
2- محمد عبدالحميد ، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة املخزومي، مطبعة السعادة، ط1، مصر، 1952، ص9.

3- عادل جمال ، شعر األحوص األنصاري، مطبعة املدني الناشر مكتبة الخانجي، ط2، القاهرة، 1990، ص207.
4- يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي،ص 86 .

5- محمــد بــن عاشــور ، ديــوان بشــار بــن بــرد، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع ودار الســالم للطباعــة والنشــر والتوزيــع 
2007، ص147/3. تونــس،  والترجمــة، ط1، 
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ــة ومعنــى. 
ّ
واعطــاه مســاحة أوســع ممــن كان قبلــه، مســتخدما بذلــك ألفاظــا جديــدة أكثــر دق

ــعرّية اآلهــات والحّرقــة واأللــم والّصبابــة 
ّ

ــاعر فــي قصائــده ومقطوعاتــه الش
ّ

 الش
ّ

وقــد بــث
ــكوى مــن الحــّب وأســراره، مثــال ذلــك قولــه:1

ّ
والش

ردى الَحـــــــــــــشا َوَبــــــــــــــرى الِعــــظاما
َ
ــــــــد أ

َ
ـق

َ
يَر ُحّبــــــــــــــــــــــــــــــــي       ف

َ
غٌو غ

َ
لُّ الُحّبِ ل

ُ
َوك

ذيــن عانــوا مــن تباريــح الهــوى وألــم 
ّ
ــعراء ال

ّ
وقــد ســار فــي ذلــك علــى آثــار مــن ســبقه مــن الش

الهيــام ، مــن ذلــك قــول عنتــرة بــن شــداد:2
ُد

َّ
َتَوق

َ
جَحُد  َوناُر ِاشِتياقي في الَحــــــــــــــشا ت

َ
 أ

َ
يف

َ
ِإذا كاَن َدمعي شاِهدي ك

ُد لَّ َيــــــــــــــوٍم ُيَجــــدَّ
ُ
وُب ِسقامي ك

َ
ِكنُّ ِمَن الَهــــــــــــــــــــــوى       َوث

ُ
َوَهيهاَت َيخفى ما أ

ومنه تعبير جميل بثينة عن شدة ما يلقى من ألم الهوى وكربه بقوله:3
عتاُدني َوَزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِر

َ
القي ِمـــــــَن الَهــــــــــــــوى       َوِمن ُحَرٍق ت

ُ
شكو ما أ

َ
ِه أ

َ
ِإلى الل

صــــــــــــــــيِر
َ
يِر ق

َ
ويِل الُحزِن غ

َ
يٍل ط

َ
َرٍب ِللُحّبِ في باِطِن الَحـــــــــــــشا       َول

ُ
َوِمن ك

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــيِر
َ
زيـــــــــــــَرٍة     ُبكاَء َحزيٍن في الِوثاِق أ

َ
ف�صي ِبَعيــــــــــــــٍن غ

َ
بكي َعلى ن

َ
َسأ

فقــد اشــتركت األبيــات جميعهــا بالّتعبيــر عــن معنــى واحــد لتجــارب إنســانّية متباعــدة فــي 
ركيــب واختــالف 

ّ
الّزمــان واملــكان متقاربــة فــي األلــم واملعانــاة. ورغــم اختــالف مســتويات الت

 أّن الّرقــّي تفــّوق علــى مــن ســبقه بصــدر بيتــه )وكل الحــّب لغــو غيــر حّبــي(، فنــزع 
ّ

األلفــاظ إال
صفــة الّصــدق عــن أي حــّب غيــر حّبــه بعبــارة مختصــرة ليبقــي لنفســه اإلخــالص فــي الحــّب 

والوفــاء لــه. 
ويصــف فــي قصيــدة جمــال محبوبتــه )داح( وهيامــه بهــا وســعيه إليهــا فــي مغامراتــه وزيارتــه 

وخلوتــه الليلّيــة بهابقوله:4
هــــــــــــــــٍو َوُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاِح

َ
يـــــــــــــــــــــــُر داٍح       ذاُت ل

َ
 غ

ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــتاة

َ
َوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباِح
ُ
يِل َون

َ
يــــــــــــــــها       َهوَل ل

َ
مُت ِإل ــــــــــــَجشَّ

َ
د ت

َ
ق

رثى الَوشــــــــــــــــــــــــــــــــــاِح
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونا ِبَفــــــــــــــــــتاٍة       غاَدٍة غ

ّ
ل
َ
خ

َ
ف

وِد الـــــــــــــــــَرداِح
َ
َن البـــــــــــــــي       َض ِمَن الخ

َ
ِبسُت الُعك

َ
ل
َ
ف

بَل ِإّباِن الَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباِح
َ
ا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَح ديٌك       ق

ّ َ
مَّ مل

ُ
ث

يَس ذا َوقَت الَبــــــــــــــــــــــــراِح
َ
       ل

ً
لفا

َ
لُت ِصح ياديُك أ

ُ
ق

في الُصبِح ِافِتضاحي
َ
رى الُصبَح َوِإن كا       َن ل

َ
و أ

َ
أ

1-  يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي، ص90.
2-  الخطيب التبريزي ، شرح ديوان عنتـرة بن شداد، ص54.

3- ديوان جميل شعر الحب العذري، ، حسين نصار، دار مصر للطباعة، د.ط ، الفجالة . د.س ، ص113.
4- يوســف حســين بــكار ، شــعر بيعــة الرقــي، منشــورات وزارة الثقافــة واإلعــالم دار الحريــة للطباعــة ، د.ط ، بغــداد، 

1980،ص69.
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وفــي هــذا يتداخــل مــع مــا قــام بــه عمــر بــن أبــي ربيعــة مــن ســرد زيارتــه بأســلوب قص�صــّي 
مشــّوق لرحلتــه ملحبوبتــه )نعــم( ومــا دار بينهمــا بقصيــدة مطولــة، إذ يقــول:1

ُر ـــــــــــّرِ
َ
غ
ُ
ِحبُّ امل

ُ
ُم الَهوَل امل

َ
د َيجش

َ
مِتني الُســــــــــرى    َوق  ذي َدوراَن َجشَّ

َ
ة

َ
يل

َ
َول

مِر َمصـــــــــــــــــــــــَدُر
َ
 مِلا آتي ِمَن األ

َ
يف

َ
ها       َوك

ُ
يــــــــــــــــَن ِخباؤ

َ
ناجي الَنفَس أ

ُ
َوِبـــــــــــــــتُّ أ

ذي كاَد َيظَهُر
َّ
ها َوَهوى الَنفِس ال

َ
لُب َرّيا َعَرفُتها       ل

َ
يـــــــــــــــها الق

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــَدلَّ َعل

َ
ف

نــــــــــــــــُوُر
َ
ت في الِعشاِء َوأ بَّ

ُ
ت    َمصابيُح ش

َ
طِفئ

ُ
دُت الَصوَت ِمنُهم َوأ

َ
ق

َ
ّما ف

َ
ل
َ
ف

ــــــــــــــــــُر َم ُسمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ
َ
َح ُرعـــــــــــــــــــــياُن َون يــــــــــــوَبُه  َوَروَّ

ُ
رجــــــــــــــــو غ

َ
نُت أ

ُ
َميٌر ك

ُ
َوغـــــــــــــــــــــاَب ق

زَوُر
َ
 الَحّيِ أ

َ
شَية

َ
 ال     ُحباِب َوُركــــــــــــــــــني خ

َ
قَبلُت ِمشَية

َ
َض َعّني الَنوُم أ ّفِ

ُ
َوخ

جَهُر
َ
ِة ت َهت       َوكاَدت ِبَمخفوِض الَتِحــــــــــــيَّ

َّ
َتــــــــــَول

َ
يــــــــــــــــــُت ِإذ فاَجـــــــــــــــــــــــــأُتها ف َحيَّ

َ
ف

ُر شَّ
َ
روٍب ُمــــــؤ

ُ
ٌج      َرقيُق الَحوا�صي ذو غ

َّ
ِكيَّ امِلســـــــــــــــــــــــــــــــِك ِمـــــــــــــــــــــــــــــنها ُمَفل

َ
َيُمجُّ ذ

ُر وَّ
َ
َتغ

َ
جِمـــــــــــــــــــــــــِه ت

َ
والي ن

َ
ُه       َوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدت ت

َّ
ل
َ
ق

َ
 أ

ّ
يُل ِإال

َ
ّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الل

َ
ق

َ
ــــــــــــــــــــــــــّما ت

َ
ل
َ
ف

ُر
َ
شق

َ
 ِمَن الُصبِح أ

ٌ
د الَح َمعروف

َ
لوا     َوق َرحَّ

َ
 ُمناٍد ت

ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــما راَعــــــــــــــــــــــــــــــــني ِإال

َ
ف

وواضــح مــن األبيــات تعالــق الّتجربتيــن مــع بعضهمــا بعضــا، إذ نســج الّرقــّي قصيدتــه 
معتمــدا علــى خزينــه الجمعــي ملغامــرات عمــر بــن أبــي ربيعــه، وبّيــن أّن الّرقــي كان مختصــرا فــي 

الّتعبيــر ولــم يعّبــر تفصيــال كمــا كان عنــد مــن ســبقه.
ــعراء الجاهليين، إذ يصفون مشــية 

ّ
ويصف الّرقّي جمال مشــية محبوبته على عادة الش

املحبوبة بالّتوّســط بين الّســرعة واإلبطاء ، يقول:2
الَصـــــــــــــَنِم

َ
يــــــــــــِن ك دَّ

َ
 الخ

َ
ّراَء واِضـــــــــــــــــَحة

َ
       غ

ً
يُت ِعند ِاسِتالِم الُركِن غاِنَية

َ
الق

ِلِم
َ
َم�صِي الشاِرِب الث

َ
م�صي الُهَوينى ك

َ
ـــها      ت

ُ
واِكل

َ
 الِردِف َمهضوٌم ش

ُ
ة جَّ

َ
ُمرت

تي وصف فيها محبوبته )هريرة( بقوله:3
ّ
وقد أخذه من معلقة األع�صى ال

ما َيم�صي الَوجي الَوِحُل
َ
م�صي الُهَوينا ك

َ
ــــــــــــرعاُء َمصقوٌل َعواِرُضها       ت

َ
ّراُء ف

َ
غ

ويظهر من مقابلة األبيات مع بعضها بعضا ، أّن الّرقّي قد تعالق معنويا وتركيبيا بشكل 
مباشــر مــع شــعر األع�صــى ، فأمــا مــا كان معنويــا فاألبيــات تشــير إلــى غــرض واحــد هــو وصــف 
جمــال املحبوبــة ومشــيتها والّتغــزل بحســنها. وأّمــا مــا كان تركيبيــا فهــو اقتطــاع الّرقــّي تركيــب 
ــذي أظهــر فيــه إعجابــه بحركــة 

ّ
ــعري ال

ّ
)تم�صــي الهوينــى( واســتثمره لخدمــة صياغــة بيتــه الش

تــي قصدهــا مــن قبلــه األع�صــى؛ مــن الّتنعــم 
ّ
 محبوبتــه وجمالهــا، وقــد أّدت الّداللــة نفســها ال

1-  محمد عبدالحميد ، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة املخزومي، ص7.
2- يوســف حســين بــكار ، شــعر بيعــة الرقــي، منشــورات وزارة الثقافــة واإلعــالم دار الحريــة للطباعــة ، د.ط ، بغــداد، 

1980،ص93.
3- محمد حسين، ديوان األع�صى الكبير، ص55.
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ــذي يقــوم علــى )تشــكيل نــّص 
ّ
ــد الّنــّص وأنضجــه هــو الّتعالــق ال

ّ
ــذي ول

ّ
والــدالل. فاألســاس ال

مــن نصــوص ســابقة عليــه أو متزامنــة معــه تشــكيال وظيفّيــا بحيــث يغــدو الّنــّص الجديــد 
تــي أمحــت الحــدود بينهــا وغــدت نّصــا متناســقا بدالالتــه 

ّ
خالصــة لعــدد مــن الّنصــوص ال

متماســكا فــي بنيتــه(1.
تــي يصــف فيهــا فــرط حزنــه وشــّدة جزعــه علــى ديــار محبوبتــه )ليلــى( 

ّ
وفــي قصيدتــه ال

ومخاطبتــه لصاحبيــه طالبــا منهمــا مواســاته وتصبيـــره إذ يقــول:2
دا

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــمَّ ِابِكـــــــــــــــــــــــــــــيا َوتَجل

ُ
ما ث

ُ
دا       َبعيَريك ّيِ

َ
ق

َ
يلـــــــــــــــــــــــــــــــــى ف

َ
يَّ َهذا َربُع ل

َ
ليل

َ
خ

ِاقـــــــُعدا
َ
فَعال ذاَك ف

َ
م ت

َ
نُتما ل

َ
ما       َوِإن أ

ُ
ُه فيك

َ
سِعداني باَرَك الل

َ
قفا أ

ســــــــــــــــِعدا
َ
ل ِلَجناِبي ِدمَنِة الداِر أ

ُ
ق

َ
تــــــــــــــــــــــــــــي       أ

َ
سيرا َوِاتُركاني َوَعول

َ
 ف

ّ
َوِإال

دا
َّ
َتـــــــــــــــــــــَجل

َ
ن ت

َ
نـــــــــــــــــــــ�صى َوأ

َ
ن ت

َ
َك أ

َّ
َعل

َ
يِهــــــــــــــما       ل

َ
د طاَل الثِويُّ َعل

َ
قاال َوق

َ
ف

ــذي خاطــب فيــه أصحابــه الذيــن المــوه علــى حزنــه 
ّ
وفيــه يظهــر تأثــره ببيــت امــرئ القيــس ال

وبكائــه علــى ديــار املحبوبــة إذ يقــول:3
ِل َجمَّ

َ
ســــــــــــًى َوت

َ
ُهم      َيقولـــــــــــــــــــــــــــــوَن ال َتهِلك أ ــــــــــــيَّ َمِطّيِ

َ
 ِبها َصحبي َعل

ً
ُوقوفا

ذي يقول فيه:4
ّ
وتعالقه مع بيت كثير عزة ال

ِت
َّ
 َحل

ُ
مَّ ِابِكيا َحيـــــــــــــــــــــــث

ُ
ما ث

ُ
ِاعــــــــــــــــــــــــِقال       قلوَصيك

َ
 ف

َ
ة يَّ َهذا ُربُع َعزَّ

َ
ليل

َ
خ

فقد تعالق الّرقّي مع معنى نّص بيت امرئ القيس إذ مأل الحزن قلبه عند وقوفه في ربع 
املحبوبــة، طالبــا مــن صاحبيــه مواســاته والترفــق بــه، وهــو املعنــى نفســه تقريبــا عنــد امــرئ 
القيــس حيــث كان فــي لحظــات حــزن وأصحابــه بجــواره يشــدون أزره ويطلبــون منــه الّتجلــد 
ــاعران األســلوب الحواري مع األصحاب، 

ّ
وزجر القلب عن تذكر املحبوبة.وقد اعتمد الش

الّرقــّي أطــال ومــّدد عنــد أخــذه املعنــى ليبتعــد عــن األخــذ املباشــر وليصقــل تجربتــه 
ّ
 أن

ّ
إال

ــعرّية بذائقتــه. 
ّ

الش
وأما في مدحه ملحمد بن عبدهللا بن العباس بقوله:5

ــــــــــــــــــــــــــــها
َ
نَت ِهالل

ُ
واِكَبها َوك

َ
ساَيروا في َبلَدٍة       كانوا ك

َ
لوَك ت

ُ
َوِإذا املـــ

1-  املو�صــى ، خليــل مجلــة املوقــف األدبي،قــراءة فــي مكاشــفات ، العــدد 277 ، ص 33 ، الســنة 24 آيــار ، 1994 ، اتحــاد 
الكتــاب العــرب ، دمشــق. 

2- يوســف حســين بــكار ، شــعر بيعــة الرقــي، منشــورات وزارة الثقافــة واإلعــالم دار الحريــة للطباعــة ، د.ط ، بغــداد، 
1980،ص73.

3- مصطفى عبدالشافي، ديوان امرئ القيس ، ص111.
ثير عزة ، دار الثقافة ، د.ط، بيروت، 1971، ص95.

ُ
4-  إحسان عباس، ديوان ك

5- يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي، ص87
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ذي مدح النعمان فيه، يقول:1
ّ
بياني ال

ّ
فإنه قد تعالق مع بيت الّنابغة الذ

ُب
َ
وك

َ
م َيبُد ِمنُهنَّ ك

َ
َعت ل

َ
ل
َ
واِكٌب    ِإذا ط

َ
لوُك ك

ُ
مٌس َواملـــ

َ
َك ش ِإنَّ

َ
ف

وبالنظر إلى البيتيـن يتبّيـن أنهما يشتركان في غرض واحد، ومعنى واحد وهو إظهار مكانة 
ــمس أوالهــالل مــن الكواكــب، 

ّ
املمــدوح وســمو قــدرة فمنزلــة املمــدوح مــن امللــوك كمنزلــة الش

مس إذا طلعت لم ُير معها كوكب. 
ّ

كر أو نشرت مآثره لم ُيذكر غيره معه؛ كما أّن الش
ُ
فإذا ذ

وقــد أعــاد الّرقــّي اســتخدام بعــض األلفــاظ )امللــوك، كواكبهــا( وجــاء بمفــردة )تســايروا( 
لتعطــي املعنــى نفســه لكلمــة )طلعــت( لتعينــه علــى والدة نّصــه وليبعــد نفســه عــن األخــذ 
الجامــد، وبهــذا ينتــج نّصــا إبداعيــا )يتمثــل فــي بنائــه الّنصــوص الّســابقة عليــه ويتجاوزهــا 

تــي يعــاد توظيــف الّنصــوص القديمــة مــن خاللهــا(2.
ّ
طارحــا قوانينــه الخاصــة ال

تي يمدح فيها يزيد بن حاتم ويهجو يزيد بن أسيد الّسلمي يقول:3
ّ
وفي قصيدته ال

يِر آِثــــــــــــــــِم
َ
ـــــــــــــــــــــــٍة    َيميَن ِامِرٍئ آلى ِبها غ يــــــَر ذي َمثَنِويَّ

َ
 غ

ً
فُت َيمينا

َ
َحل

رَّ ِابِن حاِتِم
َ
غ
َ
يٍم َواأل

َ
ّتاَن ما َبيَن الَيزيَديِن في الَندى    َيزيِد ُسل

َ
ِلش

بياني في مدح عمرو بن الحارث األعرج:4
ّ
نجد تعالقا مباشرا مع قول الّنابغة الذ

ّنٍ ِبصاِحِب
َ
 ُحسُن ظ

ّ
ٍة      َوال ِعلَم ِإال ــــــــــــــيَر ذي َمثَنـــــــــــــــــــــِويَّ

َ
 غ

ً
فُت َيمينا

َ
َحل

ذي ِعنَد حــــــــــــــاِرِب
َّ
بٍر ِبَصيداَء ال

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــٍق      َوق

َّ
بـــــــــٍر ِبِجل

َ
بَريِن ق

َ
ِئن كاَن ِللق

َ
ل

حـــــــــــاِرِب
ُ
َيلَتِمَسن ِبالَجيِش داَر امل

َ
وِمـــــــــــــــــــــــــــــِه      ل

َ
ِد ق َوِللحاِرِث الَجفِنيَّ َسّيِ

شاِئــــــــــــــــــِب
َ
يُر أ

َ
ّساَن غ

َ
تاِئُب ِمن غ

َ
َزت ك

َ
د غ

َ
ُه ِبالَنصِر ِإذ قيَل ق

َ
َوِثقُت ل

فقد تعالق ربيعة الّرقّي معنويا وتركيبّيا مع بيتي الّنابغة، إذ إنهما اشتركا في غرض املدح 
 أّن الّرقــّي مــزج مــع املــدح هجــاء لــم يكــن عنــد مــن ســبقه فهــو علــى ثقــة كبيــرة بكــرم يزيــد 

ّ
إال

ــعر وحســن 
ّ

بــن حاتــم ومثــل هــذه الثقــة فــي بخــل يزيــد الّســلمي، وهــذا يــدل علــى براعــة فــي الش
ــه فــي شــعره 

ّ
ــاعر اجتــزئ صــدر بيــت الّنابغــة كامــال وبث

ّ
تصــّرف فــي اإلنتــاج، فضــال عــن أّن الش

مــا هــو وســيلة 
ّ
فــا إيــاه ليزيــد معنــاه ويعّمقــه. وإّن عملّيــة )نقــل ســمة مــا إلــى نــّص آخــر إن

ّ
موظ

جوهرّيــة لتكويــن دالالت جديــدة(5 وهــو مــا ســعى إليــه الّرقــّي. 
وفي قوله معاتبا محبوبته »ليلى«:6

ُل يك مَعوَّ
َ
 َعل

ّ
يَس لي ِإال

َ
ن ل

َ
م       َوأ

ُ
ن ال َصبَر لي في ِطالِبك

َ
ِك أ رَّ

َ
غ

َ
أ

1-  محمد إبراهيم ، ديوان النابغة الذبياني، دار املعارف، ط2، مصر، د.س، ص74.
2- نصر أبو زيد، اشكاليات القراءة وآليات التأويل ،املركز الثقافي العربي، ط4، الدار البيضاء، 1996، ص257.

3- يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي، ص97.
4- محمد إبراهيم ، ديوان النابغة الذبياني، دار املعارف، ط2، مصر، د.س، ص41.

5- صالح فضل ، بالغة الخطاب وعلم النص ، عالم املعرفة، د.ط، الكويت ، 1992، ص 217
6- يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي،ص85.
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تعالق مع العصر الجاهلي في قول امرئ القيس معاتبا محبوبته »فاطمة« :1
لَب َيفَعِل

َ
أُمري الق

َ
ِك َمهما ت نَّ

َ
ِك قاِتلــــــــــــــــــــــــــــــــــي     َوأ نَّ ُحبَّ

َ
ِك ِمّني أ رَّ

َ
غ

َ
أ

فواضح أّن ربيعة قد استخدم أسلوب بيت امرئ القيس ومعناه، فسار مساره للتعبير 
عــن ضعفــه أمــام محبوبتــه ليلــى وشــحذ وصالهــا والّتقــرب منهــا وقــد بــدأ بيتــه بنفــس بدايــة 

بيــت مــن قبلــه بلفــظ )أغــرك( للتعبيــر عــن معنــاه.
وفي قوله:2

َب في َملحوَدِة الَرَجِم يَّ
َ
غ

ُ
نِكُرها       َحّتى أ

ُ
سُت أ

َ
ينا ل

َ
عمى َعل

ُ
نَعمِت ن

َ
أ

فيه معنى قول كعب بن زهير:3
َب في الَرَجم يَّ

َ
غ

َ
خِزُه َحّتى ت

ُ
م أ

َ
م ُيخِزني في َحياِتِه      َول

َ
ذي ل

َّ
نا ِابُن ال

َ
أ

فعنــد مقابلــة البيتيــن مــع بعضهمــا بعضــا يظهــر جلّيــا اختــالف الغــرض الشــعري فيهمــا، 
فبيــت الّرقــّي يقــع ضمــن قصيــدة غزلّيــة فــي املحبوبــة ســعاد، أمــا بيــت كعــب فــكان خــالف 
ــذي لــم يعــرف 

ّ
ذلــك، إذ كان فخــرا بأخالقــه النبيلــة وصفاتــه الحميــدة التــي ورثهــا مــن أبيــه ال

الّدنيئة في حياته. وقد استطاع الّرقّي إخضاع معنى كعب وأسلوبه خدمة لبيته من دون 
ته. وواضح محاكاة الّرقّي ألسلوب مع من سبقه، 

ّ
ر في على الحّس الجمالي الغزلي ورق

ّ
أن يؤث

واســتحضاره للفــظ الرجــم للتأكيــد علــى التزامــه بالوفــاء للمحبوبــة..
ثانيا: الّتعالق مع األمثال العربّية:

ــعر فقــط، بــل اســتثمر األمثــال العربّيــة واســتمّد 
ّ

لــم ينحصــر تعالــق ربيعــة الّرقــّي علــى الش
منهــا مــادة خصبــة أعانتــه علــى الّتجويــد فــي أغــراض شــعره وبيــان مقاصــده ومعانيــه، مــن 
خــالل مــا تقّدمــه مــن دالالت وإيحــاءات غنّيــة متنّوعــة تفتــح الّســبل أمــام القــارئ للتعّمــق 
تــي ُيلــّوح بهــا علــى املعانــي 

ّ
 فــي الّنــّص وتفكيــك أنســجته؛ ألّن األمثــال )كالّرمــوز واإلشــارات ال

مــا الّتغــذي 
ّ
ــعر ال يــراد منــه ذكــر املثــل بعينــه حشــوا، إن

ّ
تلويحــا(4. فاســتحضار األمثــال فــي الش

واإلفادة منه وإخراجه من حّيزه بامتصاصه وإذابته في نصوص أخرى إلنتاج نّص جديد، 
ذي ال يتجّدد وال يتغّير  به أكبر دليل على أّن األديب ) فقد القدرة على 

ّ
راث ال

ّ
وذلك ألّن الت

تجديد نفسه، وأصبح في مستوى األشياء (5 وهذا خالف ما عليه ربيعة الّرقّي؛ إذ استلهم 
األمثــال وبّثهــا فــي أشــعاره بطريقــة تظهــر إدراكــه لقيمتهــا فــي ذاتــه ومــدى أهميتهــا فــي مــّد اآلفــاق 

1-  مصطفى عبدالشافي، ديوان امرئ القيس ، دار الكتب العلمية ، ط5 ، بيروت ، 2004، ص 114.
2- يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي،ص92.

3- علي فاعور ، ديوان كعب بن زهير، دار الكتب العلمية ، د.ط، بيروت ، 1997، ص83.
4- ضياء الدين بن األثير ، املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق بدوي طبانة الحوفي، دار نهضة مصر للطباعة 

والنشر والتوزيع، د.ط، القاهرة، د.س، ص41/1.
5-  أدونيس ، الثابت واملتحول ، دار الساقي، ط7، بيروت، 1994، ص 1/155.
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ــعرّية، 
ّ

الخيالّيــة للقــارئ بصــورة جمالّيــة فّنّيــة و)بشــكل ســلس ومتداخــل مــع الّتجربــة الش
غيــر نافــرة منهــا وال بعيــدة عنهــا(1. 
ومن استثماره لألمثال قوله:2

ُل َحــــــــــوَّ
َ
ت
َ
ي َعــــــــــــــــــــــــــــنِك ال أ

ّ
ن
َ
نِت أ

َ
يق

َ
ذي بـــــــــــــــــي ِمــــــــَن الَهوى       َوأ

َّ
نــــــــِت ال َبيَّ

َ
ا ت

ّ َ
َومل

رثاُن ُمرِمُل
َ
       ِلَسخٍل َرأى َوالِذئُب غ

ً
ة ِذئِب الَسوِء ِإذا قاَل َمرَّ

َ
مِت ك

َ
ل
َ
ظ

ُل وَّ
َ
قاَل َمـــــــــــــــــــــــــــتى ذا قاَل ذا عاُم أ

َ
ـــــــــــــــتمَتني       ف

َ
يِر ُجرٍم ش

َ
ذي في غ

َّ
نَت ال

َ
أ
َ
أ

قــه بمحبوبتــه وعشــقه لهــا،  فــال يقــدر  علــى البعــد عنهــا وال 
ّ
إذ يعّبــر الّرقــّي عــن شــّدة تعل

نت ليلى من قلبه وسيطرت على فؤاده، فصار خاضعا لقولها كيف 
ّ
الهرب منها، فقد تمك

ــى أرادت، وهــو رغــم هــذا يشــكو ظلمهــا وجورهــا عليــه، ويســتحضر لذلــك املثــل 
ّ
شــاءت وأن

ــٍب(3 لُيصــّور شــّدة ظلــم محبوبتــه وتجّنيهــا عليــه. 
ْ
ــُم ِمــْن ِذئ

َ
ل
ْ
ظ

َ
العربــّي )أ

وفي قوله :4
ُه ِإماما

ُ
جَعـــــــــــــل

َ
 ِمنـــــــــــــــــــــــــِك ن

ً
ينا       ِكتابا

َ
 ُتهــــــــــدي ِإل

ً
َعــــــــــــــــــــلَّ َحمـــــــــــــــــــــــاَمة

َ
ل

الما
ُ
 غ

ً
لــــــــــــــــــــــُبُه َيَفعا

َ
ــــــــــــــــــــــَك ق َحبَّ

َ
 َعن ُمِحّبٍ       أ

َ
ة َحبَّ

َ
َك امل

ُ
بِلـــــــــــــــــــــــــــــــــغ

ُ
َوت

فا َوناما
َ
غ

َ
ــــــــــــــــــــطا ل

َ
ِرَك الق

ُ
و ت

َ
َك هاَج َهذا       َول نبـــــــــــــــــــــــــــــــــي َوُحبُّ

َ
َوما ذ

تــي أصابــه هواهــا منــذ صغــره، فيحــّن إليهــا 
ّ
ــاعر محبتــه ملحبوبتــه )غنــام(، ال

ّ
 يصــف الش

و ترك القطا 
َ
ويتمّنى كتابا تأتي به حمامة ليكون أنيسه، ويتعالق الّرقّي مع املثل القائل: )ل

تــي صــار عليهــا، فهــو مكــره علــى مــا 
ّ
لنــام(5 ، مســتثمرا إيــاه لبيــان صعوبــة حالتــه الّنفســّية ال

َل األمــر إليــه ملــا اختــار طريقــا تكويــه فيــه تباريــح الهــوى ، وتســهره فيــه ليالــي 
ّ
جــرى ، ولــو ُوِك

الجــوى وتلوعــه فيــه حــرارة الشــوق بالحشــا.  
 في ُعرٍب َوال َعَجِم

َ
م   ِمن َبعِد يوُسف

ُ
صوَرِتك

َ
 ك

ً
ُه ِإنسانا

َ
َر الل وفي قوله:6  ما َصوَّ

1- حامــد عيــاط ،تجليــات التــراث العربــي فــي شــعر العــزازي ، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة األردنــي، العــدد 76 ، 2009،ص 
.73

2- يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي، ص85.
3- أبو هالل العسكري ، جمهرة األمثال ، دار الفكر، د.ط، بيروت، د.س ، ص 1/568.

4- يوسف حسين بكار ، شعر بيعة الرقي، ص89.
5- أبــو هــالل العســكري ، جمهــرة األمثــال ، دار الفكــر، د.ط، بيــروت، د.س ، ص 2/194 . أبــو الفضــل امليدانــي، مجمــع 
و ترك القطا 

َ
األمثال، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار املعرفة، د.ط، بيروت، د.س، ص 2/174. فقولهم )ل

 نــزل علــى قــوم مــن ُمــَراد، فطرقــوه ليــال، 
َ
لنــام( يضــرب ملــن ُحِمــَل علــى مكــروه مــن غيــر إرادتــه ، وقصتــه أن عمــرو بــن َماَمــة

ــِرَك القطــا ليــال 
ُ
الــت: لــو ت

َ
ق

َ
ــال: إنمــا هــي القطــا، ف

َ
ق

َ
 زوجهــا، ف

ُ
ــا مــن أماكنهــا، فرأتهــا امرأتــه طائــرة، فنبهــت املــرأة

َ
ط

َ
فأثــاروا الق

لنــام.
6- يوســف حســين بــكار ، شــعر بيعــة الرقــي، منشــورات وزارة الثقافــة واإلعــالم دار الحريــة للطباعــة ، د.ط ، بغــداد، 

ص93  ،1980
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تي خلقها هللا فيها، فال مثيل 
ّ
اعر عن حسن محبوبته سعاد، وجمال الّصورة ال

ّ
يعّبر الش

ذييْضــرب 
ّ
لهــا فــي العــرب وال فــي العجــم، ويتعالــق الّرقــّي مــع املثــل القائــل: ))حســن ُيوُســف( ال

حســن فــكان الّنْصــف 
ْ
ن يوســف أْعطــى نصــف ال

َ
بهفــي شــعراء العــرب والعجــم، وفــى الخبــر أ

ْيِديهنَّ وقلن حاش 
َ
ن والنْسَوة ملا }رأينه أكبرنه وقطعن أ

َّ
اس وما الظ لُه والّنصف لسائر النَّ

ى   ملك كريم{ وكان أبو عي�صى بن الرشيد أحسن أهل زمانه حتَّ
َّ

ا ِإال
َ
ا بشرا ِإن َهذ

َ
هلل َما َهذ

ال ألبى 
َ
حسن فكان يق

ْ
ثل في ال

ْ
ضُروب به امل

َ
د األمين وهو امل خيه محمَّ

َ
ه كان أحسن من أ ِإنَّ

َمان(1 عي�صى يوسف الزَّ
وعندما سئم الّرقّي من إعرض يزيد بن حاتم عنه كتب إليه يقول:2

واٍل ِابِن حاِتِم
َ
ي ُحَنيٍن ِمن ن فَّ

ُ
       ِبخ

ً
ِه راِجعا

َ
فراَن ِلل

ُ
راني وال ك

َ
أ

ــاعر مــع املثــل العربــّي: )رجــع بخفــي حنيــن(3 للتعبيــر عــن خيبتــه وخســرانه 
ّ

وفيــه تعالــق الش
ه كان يمدحه في شعره، 

ّ
لعدم نواله ما كان يتمنى من يزيد بن حاتم من أموال وعطايا؛ ألن

د حجم الخيبة في نفسه، ولكي 
ّ
اعر املثل وتعالق معه بشكل مباشر، ليؤك

ّ
ف الش

ّ
وقد وظ

ُيحضر في نفس املتلقي ذلك األعرابي الذي وِعَد باإلكرام من مجموعة فنكثت به وسرقت 
مالبسه وخّفيه، فعاد بائسا حافيا عريانا إلى قومه. 

ذي يتهكم فيه بمعن بن زائدة:4
ّ
وفي قواللّرقّيال

الَســــــــــــــــــعداِن
َ
يَس ك

َ
ّما ِاخَتَبرنا       كاَن َمرعــــًى َول

َ
ل
َ
نا ف

َ
قيَل َمعٌن ل

ذي يستشــهد 
ّ
وقــد ظهــرت براعتــه فــي انتفاعــه مــن املثــل القائــل: )مرعــى وال كالســعدان(5ال

به عادة في مواطن الجودة واالعجاب، فقد قلب الغاية منه ظهرا على عقب، واستعمله 
 مــن قــدره فقــال 

ّ
اســتعماال عكســيا ُبغيــة الّتعريــض بمعــن بــن زائــدة الشــيباني، والحــط

متهكمــا البيــت أعــاله. ويلحــظ أّن الّرقــّي قــد جــّدد فــي الصياغــة واملعنــى عنــد توظيــف املثــل فــي 
ــذي يخلــو مــن الحركــة والحيــاة، ولــم يكتــف بالّتضميــن 

ّ
بيتــه، إذ ابتعــد عــن الّنقــل الجامــد ال

أو املحــاكاة أو االســتيحاء وإنمــا عمــل علــى قلبــه والّتعامــل معــه مــن زاويــة مغايــرة.
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تــي تراوحــت بيــن دينّيــة وأدبّيــة فــي شــعر ربيعــة الّرقــّي 
ّ
ويمكــن بعــد هــذه االستشــهادات ال

تأكيــد القــول إّن: الّتعالــق والتشــابك والتداخــل ســمات حتميــة ال يســلم منــه نــّص، وهــو 
مــا أشــار إليــه قديمــا أحمــد بــن طاهــر إذ يقــول : » كالم العــرب ملتبــس، بعضــه ببعــض، 
آخــذ أواخــره مــن أوائلــه. واملبتــدع منــه واملختــرع قليــل، إذا تصّفحتــه وامتحنتــه. واملحتــرس 
رين، ال يســلم أن يكون كالمه أخذا 

ّ
املتحفظ املطبوع بالغة وشــعرا من املتقّدمين واملتأخ

ــل طريــق الــكالم، وباعــد فــي املعنــى، وأقــرب فــي 
ّ
مــن كالم غيــره، وإن اجتهــد فــي االحتــراس، وتخل

ــف املتصّنــع، واملعتمــد 
ّ
اللفــظ، وأفلــت مــن شــباك الّتداخــل، فكيــف يكــون ذلــك مــع املتكل

القاصــد«1 فــال مفــّر وال منجــى ممــا ســبق مــن القــول، بــإدراك أو مــن دون إدراك، فللبــادئ 
تــي تزيــد املعنــى واللفــظ عمقــا وبهــاء 

ّ
ــر فضــل الّتحســين واإلجــادة ال

ّ
فضــل الّســبق، وللمتأخ

وجمــاال. فمهمــا  يكــن »موضــوع الــكالم، فــإّن هــذا املوضــوع قــد قيــل مــن قبــل، بصــورة أو 
ــذي تعلــق ســابقا بهــذا املوضــوع«2.

ّ
بأخــرى، ومــن املســتحيل تجنــب االلتقــاء بالخطــاب ال

الخاتمة
نــه مــن والدة 

ّ
ل الّنــّص علــى نصــوص ســابقة أو مزامنــة لــه، تمــّده بمــا ُيمك

ّ
يســتند تشــك

ــاعر أو أحــّس بهــا؛ وقــد ظهــر بعــد 
ّ

ــذي يعّبــر عــن تجربــة إنســانّية عاشــها الش
ّ
نّصــه الجديــد ال

ــه اســتثمَر 
ّ
قــراءة نقدّيــة اســتقصائّية تحليلّيــة ملــا ُجمــع وُحقــق مــن شــعر ربيعــة الّرقــّي أن

ــعرّية 
ّ

فــا إّياهــا فــي تشــكيل لوحاتــه الش
ّ
صوصــا متنّوعــة موظ

ُ
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ن

بمســتويات متنّوعــة تفيــض بالّصــور الفّنّيــة واملعانــي البالغّيــة عّبــر بوســاطتها عــن عمــق 
محّبتــه وإحساســه بجمــال محبوبتــه ووفــاءه لهــا، ودهشــته لكــرم ممدوحــه وذيــاع صيتــه فــي 
ــاعر 

ّ
اآلفاق كما بّينت شــناعة املهجو ودناءة قدره، وقد صقلت هذه االرتدادات شــعر الش

ومّيزتــه رغــم مــا ضــاع مــن شــعره.
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ملخص:
 يتنــاول هــذا املقــال بعــض القضايــا االجتماعيــة والتاريخيــة التــي حواهــا كتــاب أحمــد بــن 
يحيــى الونشري�صــي )املعيــار املعــرب والجامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس 
واملغــرب(، فبالرغــم مــن أن هــذا املؤلــف كان للفقــه املالكــي باملغــرب إال أننــا يمكننــا أن نجــد 

فيــه الحديــث عــن قضايــا كان يعيشــها اإلنســان املغربــي بعيــدا عــن الديــن والفقــه.
الكلمــات املفتاحيــة: كتــاب املعيــار، الونشري�صــي، قضايــا اجتماعيــة، قضايــا تاريخيــة، 

النــوازل.
Abstract:
This article deals with some of the social and historical issues that were dis-
cussed in The Book of Ahmed bin Yahya al-Nashrisi )Al miayar al moarib…(, 
although this author was a Maliki jurist in Morocco, but we can find in it talk 
about the issues he was living in. The Moroccan man is far from religion and 
jurisprudence.
Keywords: The Book of Al miayar, Publishing, Social Issues, Historical Issues, 
Anecdotes.

تمهيد: 
     يعــد أحمــد بــن يحيــى الونشري�صــي مــن أهــم وشــهر علمــاء املغــرب العربــي قديمــا، كمــا 
يعــّده الباحثــون مــن أهــم علمــاء املذهــب املالكــي عبــر العصــور، وذلــك ملــا ســاهم بــه هــذا 
العالم من مادة معرفية في هذا املجال؛ خاصة في كتابه املشهور )املعيار املعرب والجامع 
املغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة واألندلــس واملغــرب(، فقــد حــوى هــذا الكتــاب اجتهــادات 
فقهاء القيروان وبجاية وتلمسان وقرطبة وغرناطة وسبتة وفاس ومراكش، طوال ثمانية 
قــرون، وهــذا ينــّم عــن حيويــة فكريــة لــدى هــذا العالــم، وإدراكــه العميــق ملقاصــد الشــريعة 
نــه مــن مواجهــة جميــع املشــاكل التــي اعترضتــه وجعلتــه يجــد الحلــول 

ّ
اإلســالمية؛ إدراكا مك
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املالئمــة ملــا ُعــرض عليــه مــن نــوازل فــي دائــرة الشــريعة اإلســالمية1. 
1-التعريف بالونشريسي:

 أحمد بن يحيى بن محمد الونشري�صي التلمساني، أبو العباس، »ولد بجبال الونشريس 
-التي تعّد أكثر الكتل الجبلية ارتفاعا في غرب الجزائر- حوالي عام 834هـ- 1431م، وتوفي 
عــام 914هـــ- 1508م«2، فقيــه مالكــي، »أحــذ عــن علمــاء تلمســان، ونقمــت عليــه حكومتهــا 
أمــرا فانتهبــت داره وفــر إلــى فــاس ســنة 874هـــ فتوطنهــا إلــى أن مــات فيهــا، عــن نحــو 80 عامــا. 
من كتبه )إيضاح املسالك إلى قواعد اإلمام مالك - خ( و)املعيار املعرب عن فتاوي علماء 
إفريقيــة واألندلــس وبــالد املغــرب - ط( اثنــا عشــر جــزءا، و )القواعــد( فــي فقــه املالكيــة، و 
)املنهــج الفائــق، واملنهــل الرائــق فــي أحــكام الوثائــق - ط( و )غنيــة املعاصــر والتالــي علــى وثائــق 
الفشــتالي - ط( و )نــوازل املعيــار - ط( و )اضــاءة الحلــك فــي الــرد علــى مــن أفتــى بتضميــن 
الراعــي املشــترك - ط( رســالة صغيـــرة، وكتــاب )الواليــات فــي مناصــب الحكومــة اإلســالمية 
والخطــط الشــرعية - ط( مــع ترجمــة فرنســية، ولــه اختصــارات، منهــا )املختصــر مــن أحــكام 
لــي - خ( صغيــر، فــي الربــاط )املجمــوع 263 ق( و )الفــروق( فــي مســائل الفقــه، وشــروح  البرز

وتعاليق«3.
 كان فصيــح اللســان والعلــم، حتــى كان بعــض مــن يحضــره يقــول: لــو حضــر ســيبويه ألخــذ 
ــه أحاط بمذهب مالك؛ 

ّ
النحــو مــن فيــه. قــال عنــه ابــن غــازي: )لــو أّن رجــال حلــف بالطــالق أن

ــق عليــه زوجتــه، لكثــرة حفظــه وتبحــره(. قــال عنــه أحمــد املنجــِور 
ّ
طل

ُ
أصولــه وفروعــه لــم ت

ا فــي فنــون 
ً
فــي فهرســته: »وأكــب علــى تدريــس املدونــة وفرعــي ابــن الحاجــب، وكان مشــارك

العلــم إال أنــه ملــا الزم تدريــس الفقــه يقــول مــن ال يعرفــه أنــه ال يعــرف غيــره، وكان فصيــح 
اللســان والقلم حتى كان بعض من يحضره يقول: لو حضر ســيبويه ألخذ النحو من فيه، 
وتخرج به جماعة من الفقهاء كالفقيه أبي عباد بن مليح اللمطي قرأ عليه ابن الحاجب، 
والشــيخ املتفنــن األســتاذ أبــي زكريــاء السو�صــي، والفقيــه املحــدث محمــد بــن عبــد الجبــار 
الورتــد غيــري، والفقيــه عبــد الســميع املصمــودي، والفقيــه العالمــة القا�صــي محمــد بــن 
الغردي�صي التغلبي وبخزانة هذا الرجل انتفع الحتوائها على تصانيف الفنون بها استعان 
فــي تصنيــف كتابــه املعيــار ســيما فتــاوى فــاس واألندلــس فإنمــا تيســرت لــه مــن هــذه الخزانــة 

1- ينظر : أحمد بن يحيى الونشري�صي، املعيار، خرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، نشر وزارة 
األوقاف للمملكة املغربية، 1981، الكالم مأخوذ من )بين يدي الكتاب(. 

2- ينظر: ابن مريم، البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان، املطبعة الثقافية، الجزائر، 1980، ص.44.
3- الزركلــي الدمشــقي، األعــالم، الناشــر: دار العلــم للمالييــن، الطبعــة: الخامســة عشــر - أيــار / مايــو 2002 م، ج.01، 

.270-269 ص.ص. 
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وأخــذ عنــه ولــده عبــد الواحــد أيًضــا«1. 
- ومن أهم مصنفاته:

- إيضاح املسالك إلى قواعد اإلمام مالك.
- املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب.

- القواعد في فقه مالك.
- املنهج الفائق واملنهل الرائق في أحكام الوثائق.

- غنية املعاصر والتالي على وثائق القشتالي.
- نوازل املعيار.

- إضاءة الحالك في الرد على من أفتى بتضمين الراعي املشرك.
- الواليات في مناصب الحكومة اإلسالمية والخطط الشرعية .

وله 11 مختصرا2.
 2- التراث االجتماعي والتاريخي في كتاب المعيار:

       املطلع على تصانيف الونشري�صي يجده أنه كان موسوعة علمية في عديد امليادين، 
وهذه الصفة تكونت لديه بسبب تلقيه العلم من كبار علماء عصره قي املغرب والجزائر، 
منهــم أبــو عبــد هللا أحمــد بــن العبــاس، شــيخ املفســرين والنحــاة, العالــم املطلــق كمــا يســميه 
الونشري�صــي، وأبــو الفضــل قاســم بــن ســعد العقبانــي، وولــده قا�صــي الجماعــة بتلمســان 
أبــو ســالم إبراهيــم بــن قاســم العقبانــي، وحفيــده القا�صــي محمــد بــن أحمــد بــن قاســم بــن 
ســعيد العقبانــي، ومحمــد بــن أحمــد بــن عي�صــى بــن الجــالب، ومحمــد بــن مــرزوق الكفيــف، 
ومحمد بن محمد بن عبد هللا اليفرني املشهور بالقا�صي املكنا�صي3. ولقوته العلمية كان 
يخصص له كر�صي من الكرا�صي العلمية بفاس وهو كر�صي الفقه، وقد ضّم كتاب املعيار 
بين دفتيه –إضافة إلى الفقه- العديد من القضايا االجتماعية والتاريخية، سنحاول أن 

نعرض بعضها بالتحليل واملناقشــة.
2-1 -التراث االجتماعي في المعيار:

تعــرض الونشري�صــي لطائفــة مــن القضايــا االجتماعيــة التــي هّمــت مجتمعــه عصرئــٍذ، 
ويجــد الباحــث فــي مصنفــه املعيــار ذلــك مبثوثــا عبــر صفحــات هــذا الكتــاب، وســنقدم بعــض 

1- أبــو العبــاس أحمــد بابــا التكــروري التنبكتــي الســوداني، نيــل االبتهــاج بتطريــز الديبــاج، عنايــة وتقديــم: الدكتــور عبــد 
الحميــد عبــد هللا الهرامــة، الناشــر: دار الكاتــب، طرابلــس – ليبيــا، الطبعــة: الثانيــة، 2000 م، ص.135.

2- ينظــر: أحمــد بــن يحيــى الونشري�صــي، النــوازل الجامعــة أو نــوازل الجامــع، تــح. شــريف املر�صــي، دار اآلفــاق العربيــة، 
القاهــرة، ط.01، 2011، ص.ص. 20-19.

3- التعريــف باإلمــام الونشري�صــي حياتــه وعصــره , مصطفــى البعــزاوي , ص10 , بحــث منشــور فــي موقــع األلوكــة, تاريــخ 
/  https://www.alukah.net/culture/0/66599 م.  اإلضافــة:  2014/2/16 
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القضايــا ومنهــا:
 - منــع النســاء مــن الميـــراث فــي العصــور الســالفة: ورد فــي املعيــار هــذا النــص: 
»وســئل شــيخنا  القا�صــي اإلمــام أبــو ســالم ســيدي إبراهيــم العقبانــي عــن مســألة وردت 
عليــه فــي بــالد القبلــة نصهــا: جوابكــم فــي مســألة عــّم بلواهــا، وعميــت عــن الســؤال فتواهــا، 
وهــي مســألة بلــد تواطــأ أهلهــا علــى منــع النســاء مــن امليــراث مــن القــرن الخامــس إلــى هلــم 
جرا...«، فكان جوابه أنه قد استبيح قتال أهل بلد تمالؤوا على ما هو دون هذا في الرتبة 
ممــا هــو فــرض كفايــة، فكيــف بمــن يتعيــن عليهــم أداء فرائــض هللا إلــى أهلهــا مــن النســاء1.
وهذه قضية ال تزال تعاني منها النساء ليس في عصر الونشري�صي فحسب، بل في أيامنا، 
ومثــل هــذه التصرفــات فــي املجتمعــات تغمــط املــرأة حقهــا وتجردهــا مــن حقوقهــا وترســخ 
فكــرة املجتمــع الذكــوري وهيمنتــه، وهــذا مــا ال يرضــاه ديــن وال عــرف وال أخــالق. ويبــدو أّن 
عاملنا كان ال يدع شاردة وال واردة تهم املجتمع إال تناولها، ليس في فاس أو املغرب األق�صى 
فحسب، بل قد يتعدى ذلك إلى كل مناطق املغرب العربي أو األندلس، أو حتى في املشرق. 

- سبتة يحمل تجارها الزيت إلى الجزائر ويشترون بثمنه الرقيق:
ورد فــي املعيــار أن الونشري�صــي ســئل عمــن أراد الســفر إلــى الجزائــر بزيــت فأودعــه قــوٌم زيتــا 
للبيــع فوصــل وخلــط جميــع الزيــت فــي جوابــي وكتــب اســمه علــى جميعهــا، فاعترضــه بعــض 
مــن يعــرف أن جميــع الزيــت ليــس لــه، فقــال بمحضــر جماعــة يشــهدون؛ إن جميــع الزيــت لــي 
ليــس ألحــد معــي فيهــا بحــق وديعــة، وال غيرهــا، فشــرع فــي بيــع الزيــت فبــاع بعضــه، واشــترى 
ســلعا ورقيقــا، وبعــث بذلــك ألمليريــة وســبتة، ثــم ســافر إلــى ســبتة، وتــرك رجــال يبيــع لــه باقــي 

الزيت2.
في هذا النص عدة مسائل اجتماعية وهي:

التجــارة بيــن الجزائــر مــن جهــة، واملغــرب واألندلــس مــن جهــة أخــرى، حيــث كان التبــادل 
التجــاري بيــن هــذه األمصــار مزدهــر عصــر الكاتــب، فيأخــذون مــن بعضهــم الســلع الغيــر 

موجــودة عنــد بعضهــم اآلخــر.
الخــداع فــي التجــارة وذلــك عندمــا خلــط هــذا التاجــر زيــت غيــره بزيتــه ونســبه إلــى نفســه، 
دون وازع دينــي أو غيــره، وهــذه مــن املشــاكل االجتماعيــة التــي عانــى منهــا اإلنســان املغاربــي؛ 

خاصــة عندمــا تقــوم الحــروب واالضطرابــات السياســية واملشــاكل املتعلقــة باألمــن.
انتشــار تجــارة النخاســة بالجزائــر، كغيرهــا مــن األمصــار اإلســالمية، حيــث كانــت تجــارة 

رائجــة جــدا، خاصــة وأّن اإلســالم ال يحرمهــا.

1 - الونشري�صي، املعيار، ج11، ص.ص.294-293.
2 - الونشري�صي، املعيار، ج.9، ص.ص.76-75.
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- التحبيس على مساجد اإلباضية وعلى فقرائهم:
     تنــاول هنــا قضيــة أحبــاس طائفــة اإلباضيــة فــي جزيــرة جربــة فــي معــرض ســؤال ُوّجــه 
لعي�صــى العبرينــي، وهــو: هــل يكــون الحبــس باطــال النقطــاع هــذه الطائفــة، ويرجــع ميراثــا أو 
يرجــع حبســا أو يرجــع لفقــراء  أهــل الســنة؟ وقــد أجــاب هــذا العالــم بــأن يســتتاب هــؤالء 
وأحباســهم يجــب إبطالهــا إذا كانــت علــى مــن يتمذهــب بمذهبهــم، وترجــع إلــى أقــرب النــاس 

باملحبــس ممــن هــو علــى مذهــب أهــل الحــق، فــإن لــم يكــن رجــع إلــى الفقــراء واملســاكين1.      
     نالحــظ أن مذهــب اإلباضيــة كان منتشــرا فــي هــذه الجزيــرة، فاختلــط هــؤالء بأهــل 
الســنة، وقــد كانــت لهــم مســاجدهم الخاصــة، فــال يشــتركون مــع أهــل الســنة فــي العبــادات، 
كمــا أن علمــاء أهــل الســنة كانــوا يــرون أنهــم قــد زاغــوا عــن الديــن فتطلــب اســتتابتهم، 
وقــد انتشــروا فــي جميــع بقــاع املغــرب العربــي فاريــن مــن االضطهــاد فــي املشــرق، ويبــدو أن 
الونشري�صــي وأشــياخه كانــوا يعرفــون هــذه الطائفــة ويعرفــون مناســكهم الدينيــة املخالفــة 
ملناســك أهــل الســنة والجماعــة، وال يمكــن أن يخفــى عليــه أمــر كهــذا ألنــه عالــم املغــرب 

العربــي آنئــٍذ.
ثبوت الشرف من قبل األم:

قضيــة الشــرف مــن القضايــا الشــائكة واملعقــدة خاصــة فــي منطقــة املغــرب العربــي، وهــي 
قضيــة دينيــة لهــا أثــر كبيــر علــى الحيــاة االجتماعيــة فــي هــذه املنطقــة، خاصــة فــي قضيــة 
تقديــس مــن يدعــون الشــرف، ففــي املغــرب العربــي ال يســتطيع غيــر الشــريف بالــزواج مــن 
الشــريفة ولــو كان كفــؤا لهــا؛ بســبب هــذه املعتقــدات، كمــا أننــا نجــد هــذه القدســية نحــو 
الشــريف ولــو كان فاســقا غيــر ملتــزم بدينــه. وقــد تنــاول ذلــك الونشري�صــي فــي قولــه: »شــاع فــي 
أول هذا القرن على ما بلغني الخالف فيمن أمه شريفة وأبوه ليس كذلك، هل هو شريف 
أم ال؟« وأجــاب أن الشــيخ أبــو علــي منصــور املدعــو ناصــر الديــن مــن فقهــاء بجايــة قــد أفتــى 
بثبــوت شــرفه وتبعــه جــل أهــل بلــده، بينمــا أفتــى أبــو إســحاق بــن عبــد الربيــع بعدمــه، وقــال: 
ســمعت شــيخنا ابــن عبــد الســالم يصــرح بتخطئــة مثبتــه متمســكا باإلجمــاع علــى أن نســب 
رف جاء من فاطمة 

ّ
الولد ألبيه ال ألمه، ثم طرح مفارقة تلغي الرأي الثاني مفادها أن الش

ر�صــي هللا عنهــا، وهــي بنســبة األمومــة ال بنســبة األبــوة2.
فــإن قــال قائــل: شــرف  إلــى هــذه الفرضيــة:  -فــي هــذه القضيــة-  ويخلــص الونشري�صــي 
الحســن والحســين ر�صــي هللا عنهمــا إنمــا كان ألن األم بنــت رســول هللا، واألب ابــن عمــه، 
فنقــول: الشــرف الثابــت للحســن والحســين إمــا أن يكــون بســبب األم أو بســبب األب، أو 

1- الونشري�صي، املعيار، ج.7، ص.ص.363-362.
2- الونشري�صي، املعيار، ج.12، ص.ص.226-225.
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بســبب املجمــوع، والــكل باطــل إال األول. أمــا البطــالن الثانــي فلــو كان بســبب علــي لــكان 
بسبب شرف بني هاشم، وبني عبد املطلب، وكالمنا في الشرف بسبب والدة النبي. وأيضا 
لو كان ســبب الشــرف علي لزم أمران: إما ثبوت الوالدة للنبي على علي، وإما شــرف محمد 
بــن الحنفيــة، ألن الشــرف لــو كان بســبب علــي لــكان النبــي والدة عليــه وهــو باطــل. وأيضــا ملــا 
بطل الالزم وهو ما ذكر بطل امللزومـ وهو بثبوت الشرف من علي. وأما بطالن الثالث وهو 
بثبــوت الشــرف منهــا، فــألن انضمــام علــي إلــى والدة فاطمــة منــه شــرف مركــب مــن شــرف 
الوالدة وشــرف بني هاشــم وبني عبد املطلب، وكالمنا هنا هو في الشــرف من جهة الوالدة، 
فــال يثبــت إال مــن جهــة فاطمــة1، وفــي مجتمعــات املغــرب العربــي علــى أيامنــا يثبتــون هــذا 

الــرأي؛ بمعنــى إلغــاء الشــرف مــن جهــة األم .
- اإلجهاض واستعمال األدوية لمنع الحمل:

يــرى الونشري�صــي أن املنصــوص ألئمتنــا املنــع مــن اســتعمال مــا يبــرد الرحــم ويســتخرج مــا 
دخــل الرحــم مــن املنــي، قــال القا�صــي أبــو بكــر بــن العربــي للولــد ثالثــة أحــوال: حــال قبــل 
الوجــود ينقطــع فيهــا بالعــزل وهــو جائــز، وحالــة بعــد قبــض الرحــم علــى املنــي فــال يجــوز ألحــد 
حينئــذ التعــرض لــه بالقطــع مــن التولــد كمــا يفعلــه بعــض الســفلة التجــار فــي ســقي الخــدم 
عنــد إمســاك الطمــث األدويــة التــي ترخيــه فيســيل املنــي معــه فتنقطــع الــوالدة، والحالــة 
الثالثــة بعــد انخالقــه وقبــل أن تنفــخ فيــه الــروح، وهــو أشــد مــن األوليــن فــي املنــع والتحريــم، 
وإنمــا إذا نفــخ فيــه الــروح فهــو قتــل نفــس بــال خــالف. وانفــرد النخمــي فأجــاز اســتخراج مــا فــي 

داخــل الرحــم مــن املــاء قبــل األربعيــن يومــا2.
وهــذه قضيــة طبيــة ال يــكاد يخلــو منهــا مجتمــع، وفــي أي عصــر. ونالحــظ أن الونشري�صــي 
تناولهــا مــن منظوريــن؛ دينــي واجتماعــي، فالجانــب الثانــي يبــدو فيــه انتشــار بعــض املشــاكل 
االجتماعيــة فــي مجتمعــه كالزنــا والفقــر وخــوف الفضيحــة وهــي أســباب رئيســية لإلجهــاض، 
والتحايــل فــي قتــل األجنــة، وهــو ممــا ال يخفــى علــى عالــم جليــل كالونشري�صــي يعيــش كفقيــه 
مشــاكل مجتمعــه بــكل جوارحــه، والفتــوى فــي مثــل هــذه القضايــا االجتماعيــة ليــس باألمــر 
الهيــن الســهل، بــل تحتــاج إلــى التســلح بالعلــم والشــرعي والدرايــة باملجتمــع ومــا ينتشــر فيــه 

مــن آفــات بيــن أفــراده.
- من له أمة مغينة في األفراح هل يجوز له االنتفاع بما ُتعطاه:

وجدنا في املعيار أن أبا محمد بن أبي زيد سئل عّمن له  أمة مغنية في األعراس والنفاس 
اَها على 

َ
وغير ذلك من األعراس واألفراخ، فهل يجوز ملوالها أن ينتفع بما في يدها بما ُيْعط

1- الونشري�صي، املعيار، ص.ص231-230.
2- الونشري�صي، املعيار، ج13، ص.370.
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ذلــك ويصــل إليهــا أم ال؟ وكان جــواب هــذا العالــم: إن كانــت تأخــذ أجــرا علــى اللهــو واللعــب 
فــال يجــوز، وال لــه أكلــه، وكذلــك إن توفيــت لــم يحــل ميراثهــا، ويــرد إلــى أهلــه إن عرفهــم، وإال 

تصــدق به1.
      نالحــظ أن اســتعمال املغنيــات فــي األعــراس وفــي النفــاس وفــي األفــراح كان ظاهــرة 
اجتماعيــة شــائعة منــذ القديــم، وهــي فــي أيامنــا تعــد مظهــرا ثقافيــا ولــم يعــد الغنــاء فــي وقتنــا 
يقتصر على القينات واإليماء لعدم وجود العبودية، بل انتقل إلى نوع من االحتراف، وقد 
حّرم هذا العالم أن تؤخذ أجرة الغناء واللهو، وفي أيامنا نالحظ أن الوزارات املختصة في 
هــذا املجــال تنفــق األمــوال الطائلــة علــى مثــل هــذا اللهــو واللعــب، فقــد تغيرت نظرة املجتمع 

ملثــل هــذه القضايــا تغيــرا كبيــرا؛ وذلــك ســببه التأثيــر والتأثــر الــذي يحــدث فــي العالــم.
- السماع:

       تنــاول صاحــب املعيــار قضايــا عديــدة وكثيــرة ومتشــعبة، وقــد أورد فــي مجــال الســماع 
آراء الكثيــر مــن الفقهــاء وعلــى رأســهم اإلمــام مالــك، والــذي أفتــى بحرمتــه وفســق مــن فعلــه، 
بينمــا نجــد الونشري�صــي يعــرض بعــض آراء العلمــاء خاصــة املتصوفــة، وممــا وجدنــاه أن 
الشلبي وهو أحد الصوفية، سئل عن السماع فقال: ظاهره فتنة وباطنه عبرة، فمن عرف 
اإلشارة حل له استماع العبرة2، وفي أحكام ابن عربي –وهو صوفي أيضا- استحسن كثير 
مــن فقهــاء األمصــار القــراءة واأللحــان والترجيــع وكــره ذلــك مالــك وهــو جائــز، وقــال القلــب 
يخشــع للصــوت الحســن كمــا يخشــع للوجــه الحســن، ومــا تتأثــر بــه القلــوب فــي التقــوى فهــو 
أعظــم فــي األجــر، وقــد مــات قــوم مــن الفقــراء فــي الســماع للحــق، ومــات كثيــر مــن البطالين في 

الســماع لشــهوة العشــق وأنشد:
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وقــال عــز الديــن فــي قواعــده: مــن غلــب عليــه هــوى مبــاح كمــن يعشــق زوجتــه وســّرِيته؛ 
فهذا يهيجه السماع ويؤثر فيه آثار الشوق وخوف الفراق، ورجاء التالق، وسماع هذا ال 
بأس به، وقال القشيري: سألت أبا علي الدقاق غير مرة عن السماع شبه طلب الرخصة 

1- ينظر: الونشري�صي، املعيار، ج.5، ص.188.
2- عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد امللــك القشــيري، الرســالة القشــيرية، تحقيــق: اإلمــام الدكتــور عبــد الحليــم محمــود، 

الدكتــور محمــود بــن الشــريف، الناشــر: دار املعــارف، القاهــرة، د.ت. ج.2، ص.510.
3- أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد وذيولــه، دراســة وتحقيــق: 
مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: األولى، 1417 هـ، ج.17، ص.ص. 133-132.
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فيــه، وكان يجيبنــي إلــى مــا يوهــم اإلمســاك عنــه، ثــم بعــد طــول املعــاودة قــال: إن املشــايخ 
قالــوا: مــا جمــع قلبــك علــى هللا فــال بــأس بــه، وقيــل ألبــي ســالم كيــف تنكــر الســماع وكان 
الجنيد وسرّي وذو النون وغيرهم يسمعون؟ قال: كيف أنكره وقد أجازه وسمعه من هو 
خير مني... وقال عياض كان ابن مغيث ثقة عاملا بالحديث، صحيح اليقين باهلل وكان فيه 
رقــة، مــّر فــي طريقــه إلــى مســجد، فســمع فيهــا غنــاء فقــرع البــاب، فخــرج إليــه صاحــب الــدار، 
فاســتأذنه فــي الدخــول، فاســتحيا صاحــب الــدار واعتــذر، فقــال: البــّد، فدخــل صاحــب 
الــدار قبلــه، وغيــب مــا كان بأيديهــم، ثــم أذن لــه ودخــل فســلم وقــال: مــن املتكلــم؟ قالــوا: 
هــذا، قــال: ســألتك بــاهلل إال مــا أعــدت مــا ســمعت منكــم، فأعــاد املغنــي، فبكــى ابــن مغيــث 
وخــّر وردد مــرارا وانتحــب وقــام وقــال: تــاب هللا عليكــم وخــرج، فتــاب صاحــب الــدار وصــار 
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فقاء شــيئا أخضر، ولم يتكلم وتركناه لنســائه فلما كان بعد العشــاء األخيرة توفي وغلقت 
الحوانيــت كأنــه يــوم عيــد، قــال ابــن اللبــاد، وحضــرت غســله وقــد ك�صــي ضيــاًء ونــورا...1.

فيبــدو أن  يســتخلص الباحــث فــي هــذا النــص عديــد القضايــا الدينيــة واالجتماعيــة، 
كيــف ال واملغــرب األق�صــى  الصوفيــة كانــت ضاربــة بأطنابهــا فــي مجتمــع الونشري�صــي، 
منتشــرة فــي مجتمــع هــذا  والســماع كانــت جــّد  كمــا الحظنــا أن قضيــة الغنــاء  منشــأها، 
العالم، فلم يسلم منها حتى رجال الدين، كما أننا الحظنا أن الونشري�صي في الشق األخير 
من النص يستعين بأساليب الصوفية في وصف الحاالت والحضرات، وهذا كما أسلفنا 
الذكــر ســببه ســيطرة الفكــر الصوفــي علــى املجتمــع عصرئــٍذ، وفــي كل أقطــار املغــرب العربــي. 
والزال األمــر متفشــيا حتــى اليــوم.  كمــا الحظنــا أن هــذا العالــم فــي قضيــة معينــة يقــوم بجمــع 
مــادة معرفيــة كبيــرة ومــن منابــع مختلفــة بمعنــى أن فــي مادتــه املعرفيــة الكثيــر مــن التنويــع فــي 

املصــادر.
- رشم الزمام أو الرشم الرومي شائع مقبول كسائر رسوم المسلمين:

ســئل القا�صي أبو ســالم ســيدي إبراهيم اليزناســني عن رجل توفي ووجد بخطه مكتوب 
ُه ديون ملن سماه في مكتوبه، بين عين وعرض، وعدد العين وما هو مكيل 

َ
يتضمن أن ِقَبل

أو موزون من العروض مكتوب برشم الزمام، وغير مكتوب بالعربي، وإنما يكتب بالعربي 
الجنــس، ويضــع عليــه العــدد بأشــكال الــروم، فهــل يق�صــي بذلــك الخــط الرومــي إن ثبــت أن 
األشــكال خــط امليــت أم ال؟  وقــد أجــاب الونشري�صــي عــن هــذه النازلــة أن الرشــم الرومــي 
قد اســتفاض بين املســلمين حتى صار كســائر رســوم املســلمين، كأشــكال الغبار وغيرها من 

1- ينظر: الونشري�صي، املعيار،ج.11، الصفحات من 76إلى 79. 
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املصطلحــات، فــإذا تقــرر هــذا فالشــهادة عليــه جائــزة، وبقــي النظــر فــي صفــة الكتــب هــل 
بمعنــى اإلقــرار املجــرد أو بمعنــى الوصيــة...1.

وهنــا نســتطيع أن نستكشــف –وبيســر- قضيــة التأثيــر والتأثــر بيــن العــرب والــروم فــي 
إفريقيــا واألندلــس وهــي قضيــة اجتماعيــة بحتــة، حيــث نجــد بعــض العــرب يســتعينون فــي 
كتاباتهم باألرقام أو األحرف الرومية في كتاباتهم كوصاياهم ومعامالتهم وتجارتهم. ويبدو 
أن هــذا األثــر قــد تطــور فــي العصــر الحديــث نتيجــة لتطــور العلــوم، وتطــور ظاهرة االحتكاك 
بيــن الــروم والعــرب، فنجــد اليــوم اتخــاذ الــدول العربيــة ســواء فــي املشــرق أو فــي املغــرب لغــة 
أوروبيــة ســواء اإلنجليزيــة أو الفرنســية لغــة ثانيــة إجباريــة التدريــس ويمتحــن فيهــا. ونجــد 
فــي كثيــر مــن األحيــان أن طلــب وظيفــة أو منصــب معيــن يشــترط فيــه التعدديــة اللغويــة. كمــا 
يمكننــا أن نالحــظ أن العــرب واملســلمين –فــي عصــر الونشري�صــي- عندمــا كانــوا فــي موقــف 
بينمــا حيــن  القــوة كانــوا يناقشــون مثــل هــذه املســائل لغلبــة ثقافتهــم وتمكنهــم املعرفــي، 

أصبحنــا فــي موقــف ضعــف أصبحــت اللغــة األجنبيــة واجبــة التدريــس.
- أمير أفريقية استفتى أسد بن الفرات في الدخول إلى الحمام مع جواريه دون ساتر:

ذكر ابن الرقيق أن أمير أفريقية استفتى أسد بن الفرات في دخول الحمام على جواريه 
دون ســاتر لــه ولهــّن، فأفتــاه بالجــواز ألنهــن ملكــه، فأجــاب ابــن محــرز بمنــع ذلــك، وقــال لــه: 
إن جــاز لــك نظرهــن كذلــك ونظرهــن إليــك كذلــك لــم يجــز نظــر بعضهــن بعضــا، والفــرق 
املذكــور هــو أيضــا الفــرق بيــن عالــم الفتيــا وفقــه الفتيــا، ففقــه الفتيــا هــو العلــم باألحــكام 

الكليــة، وعلمهــا هــو العلــم بتلــك األحــكام، مــع تنزيلهــا علــى النــوازل2.
ومــا يلفــت االنتبــاه هنــا تنــاول الونشري�صــي لفتــوى هــؤالء العلمــاء فيمــا يخــص مظهــرا 
مــن مظاهــر الحيــاة االجتماعيــة آنئــٍذ، وهــو وجــود الجــواري وملــك اليميــن،  وكذلــك وجــود 
الحمامــات واالســتحمام بهــا، ونســتخلص مــن هــذا النــص معرفــة الونشري�صــي وشــيوخه 
بحيــاة التــرف التــي كان يعيشــها األمــراء والحــكام واألســياد، واملبالغــة فيهــا، حيــث ارتــأى هــذا 
األميــر تمتعــه بجواريــه وهــن متجــردات فــي مــكان واحــد وهــو الحمــام، وهــو معهــن. وكمــا يبــدو 

هــو نــوع مــن تحقيــق املتعــة بــل االســتغراق فيهــا لــدى هــؤالء.
ار لقراءة العامة:

َّ
م العط - مخالفة املقرئ أبي بكر مقّسِ

كان هذا الرجل قد اختار حروفا خالف بها أئمة العامة في قراءة القرآن، فنوظر عليها؛ 
فلم تكن عنده حجة، فاستتيب فرجع عن اختياره بعد أن كان وقف على الضرب، وسأل 
ابــن مجاهــد أن يــدرأ عنــه الضــرب فــدرأ، فــكان يقــول مــا ألحــد عليــه منــة كمنــة ابن مجاهد، 

1- ينظر: الونشري�صي، املعيار، ج.10، ص.ص.199-198. 
2- الونشري�صي، املعيار، ج10، ص.78.
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وكان ذلــك ســنة خمــس وخمســين وثــالث مائــة، وقــد ظهــر مــن أقــوال األئمــة وإعالمهــم شــّدة 
ل في العقيدة. وال شك أن 

ّ
في االعتداد من القراءات الشاذة قرآنا، إذ ال يستتاب إال من خل

القــراءة عمــل بالروايــة تصديقــا بهــا وتصحيحــا لهــا، فتحــوم بذلــك حــول حمــى التقــول علــى 
هللا في كالمه وكتابه والتقول على جبريل وعلى رسول هللا1.

واملظهــر االجتماعــي فــي هــذا النــص هــو انتشــار الشــواذ فــي املجتمــع ممــن يحاولــون التقــول 
علــى هللا جــل شــأنه وعلــى نبيــه، ودّس األحاديــث الباطلــة الكاذبــة، وتغييــر معانــي اآليــات، أو 
تأويلهــا بشــكل يخــدم نواياهــم الخبيثــة، وهــذه ظاهــرة لــم يســلم منهــا ال مجتمــع الونشري�صــي 
رون القرآن حسب  وال مجتمع غيره، منذ بعثة الرسول إلى اليوم، فنجد أمثال هؤالء يفّسِ
أهوائهــم، ويأولــون اآليــات خدمــة التجاهاتهــم السياســية تــارة، أو مذاهبهــم الدينيــة تــارة 
أو معتقداتهــم وأيديولوجياتهــم تــارة أخــرى، أو نصــرة آلراء السياســيين كاألمــراء والحــكام 

وأصحــاب النفــوذ.
2-2 - الثقافة التاريخية في كتاب المعيار:

ينتشــر الحديــث عــن التاريــخ وعــن الحــوادث التاريخيــة بشــكل كبيــر فــي هــذا املصنــف 
لالضطرابات السياسية التي شهدها زمن الونشري�صي وحتى التي سبقت ذلك، وسنحاول 
فيمــا يلــي أن نختــار بعــض النمــاذج الســتقرائها وتبيــان ســعة اطــالع هــذا العالــم بالتاريــخ 
حتــى تحســب أنــه مــؤرخ، كمــا ســنبين ثــراء هــذا املصنــف بمختلــف املعــارف املتعلقــة باملــادة 

التاريخيــة ناهيــك عــن مادتــه الفقهيــة.
- إحراق األندلسيين واملغاربة لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي:

     يتطــرق الونشري�صــي فــي املعيــار إلــى قضيــة تاريخيــة هامــة فــي تاريــخ الحضــارة اإلســالمية 
)إحيــاء علــوم الديــن(، وقــد  فــي املغــرب واألندلــس، وهــي حــرق كتــاب أبــي حامــد الغزالــي 
وجدنــا هــذا النــص، وهــو نــص طويــل ســنحاول التصــرف فيــه دون إخــالل باملعنــى، يقــول 
الونشري�صي: ومما أنكر على الغزالي قوله في اإلحياء: )ما في اإلمكان أبدع مما كان(، قيل أن 
خلق هذا العالم ال يمكن أن يكون أحسن من هذه الصفة التي هو مخلوق عليها، وألزمه 
النــاس الكفــر علــى هــذا، وأنكــره ابــن عربــي فــي ســراج املريديــن غايــة اإلنــكار، وأنكــره عليــه 
أهل األندلس وكّفروه، قال إبل القطان: ملا وصل اإلحياء إلى قرطبة تكلموا فيه بالسوء، 
فــه  ِ

ّ
وأنكــروا عليــه أشــياء ال ســيما قاضيهــم ابــن حمديــن، فإنــه أبلــغ فــي ذلــك، حتــى كّفــر مؤل

وأغــرى الســلطان بــه، واستشــهد بفقهائــه، فأجمعــوا علــى حرقــه، فأمــر علــي بــن يوســف 
بذلــك بفتواهــم فأحــرق بقرطبــة علــى البــاب الغربــي ووجــه إلــى جميــع بــالده يأمــر بإحراقــه، 
وأحــرق أيضــا ببــالد املغــرب وقتئــٍذ، فــكان إحراقــه ســببا –كمــا يعتقــد الونشري�صــي- لــزوال 

1 - الونشري�صي، املعيار، ج.12، ص. 98.
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ملكهــم وتوالــي الهزائــم عليهــم وكان املهــدي ببــالد املشــرق إذ ذاك1.
     يبدو لنا أن هذا النص زاخر باألحداث التاريخية، وإن لم نجد تواريخ لذلك، فطبيعة 
املوضوع غّيبت التواريخ، وقد أكثر من ذكر التواريخ فيما بعد، فهذا النص يؤرخ لحادثة 
مهمــة فــي التاريــخ اإلســالمي، ألن حــرق كتــب العلمــاء خاصــة فــي مجــال العلم وباألخــص فــي 
مجــال الديــن والفلســفة واتهامهــم بالكفــر والزيــغ والزندقــة واإللحــاد قضيــة مشــهورة فــي 
ــر العديــد مــن املفكريــن والفالســفة ورجــال الديــن، واألدبــاء  ّفِ

ُ
التاريــخ اإلســالمي، فلقــد ك

واألعــالم ربمــا بســبب اعتقاداتهــم الخاطئــة فــي رأي الحــكام أو رجــال الديــن، وهــذه األحــداث 
عبــر التاريــخ اإلســالمي تمثــل محطــات تاريخيــة هامــة قــد يجعلهــا املؤرخــون والدارســون 
للتأريــخ لألحــداث فيقولــون مثــال: العــام الــذي أحــرق فيــه كتــاب فــالن، أو الســنة التــي أعــدم 

فيهــا املفكــر الفالنــي.
- عالقة ابن تومرت بالغزالي وإحراق اإلحياء:

    ذكــر ابــن اليقظــان فــي كتابــه )نظــم الجومــان فيمــا ســلف مــن أخبــار الزمــان( عــن عبــد 
هللا بــن عبــد الرحمــن العراقــي شــيخ مســن مــن ســكان فــاس قــال: كنــت فــي بغــداد بمدينــة أبــي 
 اللحيــة علــى رأســه كــرزي صــوف، فدخــل املدرســة وحياهــا 

ُّ
حامــد الغزالــي، فجــاء رجــل كــث

بركعتيــن، ثــم أقبــل علــى الشــيخ أبــي حامــد فســلم عليــه، فقــال: فمــن الرجــل؟ قــال: مــن 
أهــل املغــرب األق�صــى، قــال: دخلــت قرطبــة؟ قــال: نعــم! قــال: فمــا حــال فقهائهــا؟ قــال: 
بخيــر، قــال: هــل بلغكــم اإلحيــاء؟ قــال: نعــم! قــال: فمــا قالــوا فيــه؟ فلــزم الرجــل الصمــت 
حيــاًء منــه، فعــزم عليــه ليقولــّن مــا طــرأ فأخبــره بإحراقــه، قــال: فتغيــر وجــه أبــي حامــد، ومــد 
يــده إلــى الدعــاء والطلبــة يأمنــون، فقــال: اللهــم مــّزِق ملكهــم كمــا مزقــوه، واذهــب دولتهــم 
كمــا حرقــوه، فقــام محمــد بــن تومــرت السو�صــي امللقــب باملهــدي عنــد قيامــه علــى املرابطيــن 
فقــال لــه: أيهــا اإلمــام ادع هللا أن يجعــل ذلــك بيــدي. فتغافــل عنــه أبــو حامــد. فأخبــره بمثــل 
الخبــر املتقــدم، فتغّيــر ودعــا بمثــل دعائــه األول، فقــال لــه املهــدي: علــى يــدي، فقــال: اخرج يا 
شيطان سيجعل هللا ذلك على يدك. فقبل هللا دعاءه. وخرج محمد بن تومرت من هناك 
إلــى املغــرب برســم تحريــك الفتــن، وقــد علــم أن دعــوة ذلــك الشــيخ ال تــرد، فــكان مــن أمــره مــا 
كان، وكان تاريــخ هــذا اإلحــراق ســنة ســبع وخمــس مائــة2. وهــذا نــص آخــر طافــح باألحــداث 
التاريخيــة، حيــث يشــير فيــه صاحــب املعيــار إلــى ســقوط حكــم إحــدى الطوائــف األندلســية 

علــى يــد محمــد بــن تومــرت، وذلــك بعــد ســنة 507هـــ..

1 - الونشري�صي، املعيار، ج.12، ص. 185.
2 - الونشري�صي، املعيار، ج.12، ص.ص.186-185. 
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- ثورة ابن حفصون باألندلس:
     هــو عمــر بــن حفــص بــن عمــر بــن حفــص بــن الشــيم بــن ذبيــان بــن فرعــاوش بــن أدفــش، 
اعة بكورة 

ّ
ِت الحصون ألهل الط

َ
َتان

ْ
وكان من مساملة الذّمة، قال الّرازي في سنة 267هـ: ِال

ه تحّرك فيهم مارد منهم من 
ّ
رّية الســتغالظ أمر أهل الخالفة بها عليهم، وســطوتهم بها، وأن

أبناء املساملة يقال له ابن حفصون، وكان له من البأس والشّدة والّنجدة والّرأي والحرابة 
ــدوه رياســتهم، وظهــروا بــه وســطوا علــى 

ّ
مــكان مكيــن، أســند أهــل الخــالف إليــه أمرهــم، وقل

اعة فأكثروا أذاهم، وضّجوا منهم إلى عامر بن عامر بن ثعلبة عامل األمير محمد 
ّ
أهل الط

بــن عبــد الرحمــن علــى الكــورة، فنهــض فيمــن كان فــي جموعــه نحــو القــوم إلــى حصــن قصــر 
بنيــدة مــن حصــون الفســق وفيــه زعيمهــم ابــن حفصــون فــي جماعتهــم، وقــد مــال معــه أهــل 
اعــة والتقــوا، فكانــت الوقيعــة بهــا علــى عامــر وأصحــاب الّســلطة، والذ 

ّ
شــقيد، ونبــذوا الط

عامــر بالفــرار وأســلم عســكره وراحلتــه، وعّدتــه غنيمــة لعمــر بــن حفصــون...1.
ه يطالع كتاب ابن عذارى املّراك�صي )البيان املعرب في أخبار 

ّ
     يخّيل لقارئ هذا الّنص أن

األندلــس واملغــرب(، أو كتــاب ابــن كثيــر )البدايــة والّنهايــة(، وليــس كتابــا فقهّيــا. فنالحــظ أّن 
الونشري�صــي يحســن جّيــدا ســرد الّتاريــخ  واألحــداث واملعــارك كمــا يفعــل املؤرخــون تمامــا، 

ولو واصلنا هذه القّصة لوجدنا املؤلف قد تحول من الفقه إلى الّتاريخ بامتياز.
خالصة: 

ــف هــو ســعة الونشري�صــي املعرفّيــة؛ أوال 
َّ
      أهــّم مــا يخلــص إليــه الباحــث فــي هــذا املؤل

ــواهد والّدالئل 
ّ

كفقيــه مالكــّي يميــل إلــى التصــّوف؛ فنجــده يثيــر القضايــا ويجمــع لهــا من الش
بــس لــدى القــارئ، وال يكتفــي بعــرض الحجــج والبراهيــن املســاندة املؤيــدة 

ّ
مــا يزيــل بهــا الل

بــل نجــده يعــرض حتــى اآلراء املعارضــة لهــا مســتعينا بمــا قالــه  للمســائل التــي يعرضهــا، 
راثين الّتاريخّي واالجتماعّي لعصره فقد زاد ذلك من 

ّ
شيوخه في أحايين كثيرة. أما تناوله للت

قيمــة الكتــاب املعرفّيــة، وجعلــه موســوعة مفتوحــة علــى عديــد العلــوم يســتفيد منهــا قارئهــا 
ق بالحياة االجتماعّية والّتاريخّية 

ّ
نة عن عصر الونشري�صــي، خاّصة ما تعل آخذا صورة بّيِ

إضافــة إلــى مواضيــع الفقــه.

1 - الونشري�صي، املعيار، ج.10، ص.ص.110-109.
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تقنيات النسق اإلبالغي في الخطاب القرآني
)تقنية التركيب المقصود( أنموذجًا

Techniques of reporting format in the Quranic discourse
Intended installation technique( as a model(

د. فاطمة عبد األمير راضي السالمي
الجامعة اإلسالمية - العراق

fatimaalsalami12345@gmail.com

ملخص البحث :
وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتجيــب عــن أســئلة أثيــرت مــن قبــل، فهــي دراســة تقــف عنــد 
اإلبالغ القرآني وتكشف عن أنواعه ، وتبين التقنيات التي اعتمدها هذا اإلبالغ الكريم في 

إبــالغ الرســالة الســماوية إلــى املتلقــي )الســامع أو القــارئ( علــى مــر العصــور . 
ولم يقتصر اإلبالغ القرآني على نوع واحد وإنما جاء بأنواع متعددة ، من أهمها : اإلبالغ 
التلخي�صــي، واإلبــالغ التشــويقي واإلبــالغ التنبيهــي، وقــد كان لــكل نــوع مــن هــذه األنــواع 
تقنيــات نصيــة معينــة اعتمــد عليهــا فــي اإلبــالغ وســتقف هــذه الدراســة عنــد تقنيــة مهمــة مــن 

هــذه التقنيــات اإلبالغيــة وهــي تقنيــة التركيــب املقصــود . 
كلمات مفتاحية : 

اإلبالغ القرآني : 
تقنية التركيب املقصود : 

 : التراكيب املقصودة في اإلبالغ التلخي�صي :- 
ً
أوال

 : التراكيب املقصودة في اإلبالغ التشويقي :-
ً
ثانيا

1 - تركيب فعلي :
2 - التركيب االسمي :

Abstract: This study is intended to answer questions that have been raised 
before. It is a study that stands at the time of Qur’anic reporting and reveals 
its types. The techniques adopted by this report indicate the transmission of 
the divine message to the recipient )the listener or the reader( over the ages.

The Qur’anic reporting was not limited to one type, but came in many 
types, including: summary reporting, teaser reporting and reporting. Each of 
these types had specific textual techniques that were based on the reporting. 
Is intended.
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Qur’anic reporting:
Intended installation technique:
First: Desired structures in summary reporting:
Second: Desired structures in teaser reporting:
1- actual installation: -
2- Nominal structure:

المقدمة :
نعلــم جميعنــا أن هللا ســبحانه وتعالــى بعــث الرســل واألنبيــاء رحمــة للعامليــن ، وليبلغــوا 
رســاالت ربهــم بأحســن إبــالغ ، وقــد تنوعــت طرائــق هــذا اإلبــالغ بتنــوع املعاجــز اإللهيــة التــي 
رافقــت كل صفــي مــن هــؤالء األصفيــاء ، وقــد خصنــا هللا جــل جاللــه - نحــن العــرب - قبــل 
غيرنا بنبينا املصطفى األمين محمد  ، ليبلغنا ما أمره هللا، وهذا اإلبالغ قد تم بوساطة 
القــرآن الكريــم ، فهــو كتــاب هللا انزلــه علــى رســوله محمــد    ليبلغنــا بــه ، مــن دون زيــادة 

أو نقصــان ، فهــو رســول كبقيــة الرســل مــا عليــه إال البــالغ ، إذ قــال تعالــى :)ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ()1(، » أي: ال شــأن لــي بمــا أنــي رســول إال تبليــغ 
 فلســت بغــاش لكــم فيمــا أريــد 

ً
 مــن شــوب مــا تظنــون بــي مــن كونــي كاذبــا

ً
رســاالت ربــي خالصــا

أن أحملكــم عليــه ، وال خائــن ملــا عنــدي مــن الحــق بالتغييــر وال ملــا عنــدي مــن حقوقكــم 
 ، وهو الذي فيه 

ً
باإلضاعة ، فما أريده منكم من التدين بدين التوحيد هو الذي أراه حقا

نفعكــم وخيركــم« )2(. 
   إذن القــرآن الكريــم رســالة مــن هللا ســبحانه وتعالــى إلينــا ، أبلغنــا بهــا رســوله الكريــم

ليخرجنــا مــن ظلمــات الجهــل والضاللــة إلــى نــور املعرفــة واإليمــان . 
فما هي طبيعة هذا اإلبالغ ؟ وما هي أنواعه ؟ وما هي التقنيات التي اعتمد عليها في إبالغ 

الرسالة إلى املتلقين ؟ 
اإلبالغ القرآني : 

عنــد الرجــوع إلــى املكتبــة القرآنيــة العريقــة – بمــا فيهــا مــن كتــب تراثيــة وحديثــة – بغيــة 
ايجــاد اإلجابــة عــن هــذه األســئلة ، فإننــا ال نجــد أمامنــا ســوى إشــارات لهــذا املوضــوع ، مــن 
دون تفصيــل وتقنيـــن لــه ، وأغلــب هــذه اإلشــارات نجدهــا فــي كتــب اإلعجــاز القرآنــي التــي 
تحــدث فيهــا أصحابهــا عــن تأثيــر القــرآن الكريــم فــي نفــوس متلقيــه، مــن ذلــك مــا نجــده فيــه 

1-  سورة األعراف آية :62.
2- محمــد حســين الطباطبائــي ، امليــزان فــي تفســير القــرآن ، ط1 ،منشــورات مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات ، بيــروت – 

لبنــان ، 1997م: 8 / 429 . 
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رســالة )بيــان إعجــاز القــرآن( للخطابــي )ت388هـــ( اذ يقــول فيهــا : » قلــت فــي إعجــاز القــرآن 
 آخــر ذهــب عنــه النــاس فــال يــكاد يعرفــه اال الشــاذ مــن آحادهــم ، وذلــك صنيعــه فــي 

ً
وجهــا

 ، اذا قرع 
ً
 وال منثورا

ً
القلوب وتأثيره في النفوس ، فإنك ال تســمع كالم غير القرآن منظوما

الســمع خلــص لــه إلــى القلــب مــن اللــذة والحــالوة فــي حالــة ، ومــن الروعــة واملهابــة فــي أخــرى 
ما يخلص منه إليه«)1(، فالخطابي هنا يكشف عن مدى تأثير القرآن في متلقيه ) السامع 
 ملــن جــاء بعــده مــن علمــاء 

ً
أو القــارئ ( ، وهــي التفاتــة مهمــة تحســب لــه ، وكانــت مفتاحــا

اإلعجاز الذين توقفوا عند هذه القضية وأولوها اهتمامهم وعنايتهم ، اال أنهم ربطوا هذا 
التأثير بالجانب البالغي من القرآن الكريم، وذكروا شواهد عدة لتأثير البالغة القرآنية في 
املتلقــي)2(، وهــم بهــذا قــد تكلمــوا علــى جــزء مهــم مــن النســق اإلبالغــي القرآنــي أال وهــو الجــزء 
الــذي يختــص بالتقنيــات البالغيــة ، أي: إنهــم تحدثــوا عــن تقنيــة مــن تقنيــات هــذا النســق 

مــن دون تعريــف بــه وبيــان ألنواعــه . 
 بعلــوم القــرآن الكريــم قــد عــّرف اإلبــالغ ووقــف عنــده ســوى ابــن 

ً
 مختصــا

ً
ولــم أجــد عاملــا

عاشــور فــي تفســيره املشــهور )تفســير التحريــر والتنويــر( إذ قــال :« والتبليــغ واإلبــالغ : جعــل 
 ، أي واصــال إلــى املــكان املقصــود وهــو هنــا اســتعارة لإلعــالم باألمــر املقصــود 

ً
ال�صــيء بالغــا

علمــه ، فكأنــه ينقلــه مــن مــكان إلــى مــكان«)3(، ويبــدو علــى ابــن عاشــور هنــا أنــه لــم يفــّرق 
بيــن مصطلحــي )التبليــغ( و )اإلبــالغ(، إذ جمعهمــا وأعطاهمــا التعريــف نفســه ، مــع أن 
هــذا التعريــف ينطبــق علــى مصطلــح )التبليــغ( فقــط ، وليــس )اإلبــالغ( ، ذلــك بــأن اإلبــالغ 
ال يقتصــر فقــط علــى إيصــال الرســالة ، وإنمــا هــو نظــام لغــوي متكامــل لــه أنــواع وتقنيــات 

خاصــة بــه تميــزه مــن غيـــره مــن األنظمــة األخــرى. 
وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتجيــب عــن أســئلة أثيــرت مــن قبــل، فهــي دراســة تقــف عنــد 
 اإلبالغ القرآني وتكشف عن أنواعه ، وتبيـن التقنيات التي اعتمدها هذا اإلبالغ الكريم في 

إبالغ الرسالة السماوية إلى املتلقي )السامع أو القارئ( على مر العصور . 
ولم يقتصر اإلبالغ القرآني على نوع واحد وإنما جاء بأنواع متعددة ، من أهمها : اإلبالغ 
التلخي�صــي، واإلبــالغ التشــويقي واإلبــالغ التنبيهــي، وقــد كان لــكل نــوع مــن هــذه األنــواع 

1-  بيان إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن : 70  . 
2-  ينظــر : الباقالنــي :إعجــاز القــرآن ، 457 ، عبــد القاهــر الجرجانــي ، واســرار البالغــة ، موضــوع )تعليــل بالغــة الــكالم 
بتأثيرهــا بالنفــس( : 98 – 100 ، وموضــوع )الفــرق بيــن تأثيــر الــكالم فــي التمثيــل وعدمــه(:100 ومــا بعدهــا ، وموضــوع 
)أســباب قــوة التمثيــل وعللــه النفســية(: 102 ومــا بعدهــا، وقــد التفــت الزمخشــري فــي مؤلفــه )الكشــاف( إلــى تأثيــر التعبيــر 
ِت 

َ
ــَم َهــِل اْمَتــال ُقــوُل ِلَجَهنَّ

َ
القرآنــي فــي املتلقــي أثنــاء تفســيره لآليــات القرآنيــة ، ومثــال ذلــك تعليقــه علــى قولــه تعالى)َيــْوَم ن

ِزيــٍد ( ســورة ق : 30 ، إذ عدهــا : » مــن بــاب التخييــل الــذي يقصــد بــه تصويــر املعنــى فــي القلــب وتثبيتــه »  ُقــوُل َهــْل ِمــن مَّ
َ
َوت

الكشــاف : 4 / 392 . 
3-  تفسير التحرير والتنوير : 8 / 193 . 
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تقنيــات نصيــة معينــة اعتمــد عليهــا فــي اإلبــالغ وســتقف هــذه الدراســة عنــد تقنيــة مهمــة مــن 
هــذه التقنيــات اإلبالغيــة وهــي تقنيــة التركيــب املقصــود . 

- تقنية التركيب المقصود : 
يعتمــد كل نــوع مــن أنــواع اإلبــالغ القرآنــي علــى مجموعــة مــن التراكيــب اللغويــة يقصدهــا 
بحد ذاتها في االستعمال ، وعندما ننعم النظر في هذه التراكيب نجدها تأخذ محل املركز 
 يحقق االنسجام 

ً
 وثيقا

ً
أو املحور في اإلبالغ ، إذ ترتبط بها األلفاظ التي ترد بعدها ارتباطا

والتماســك فــي هــذا النــص الــذي يتــم اإلبــالغ بــه عــن قضيــة أو أمــر معيــن . 
 ، ما يأتي :- 

ً
 الفتا

ً
ولعل أبرز التراكيب اللغوية التي تمثل بها اإلبالغ القرآني تمثال

- أواًل : التراكيب المقصودة في اإلبالغ التلخيصي :- 
هنــاك مجموعــة مــن التراكيــب اللغويــة التــي اعتُمــد عليهــا فــي هــذا النــوع مــن اإلبــالغ ، وقــد 
 ، 

ً
تكــرر اســتعمال هــذه التراكيــب مــرات عــّدة، وفــي جميــع هــذه املــرات كان اإلبــالغ تلخيصيــا

وكانــت هــي املحــور األســاس فــي هــذا اإلبــالغ ، ومــن أهــم هــذه التراكيــب :- 
1- تركيب ) الحمد هلل ( . 

الحمــد : »هــو الثنــاء بالجميــل مــن جهــة التعظيــم مــن نعمــة وغيرهــا« )1(، وعندمــا خــّص 
)الحمــد( فــي هــذا التركيــب بلفــظ الجاللــة )هللا( ســبحانه وتعالــى ، دّل علــى أنَّ هللا عــز وجــل 
مختــص بفضيلــة معيّنــة ، وهــي فضيلــة اإلنعــام واإلحســان )2(؛ ولــذا ال يجــوز أن يطلــق هــذا 

التركيــب إال علــى هللا ألّن كلَّ إحســان يصــدر منــه تعالــى فــي الفعــل أو التســبيب )3(. 
وقد ورد هذا التركيب )الحمد هلل( خمس مرات في مقدمات السور املكية ، وكان اإلبالغ 
 فــي جميعهــا ، وهــذه الســور هــي : )الفاتحــة ، األنعــام ، الكهــف ، ســبأ ، فاطــر( ، 

ً
تلخيصيــا

ولــم يغفــل املفســرون )4( عــن اإلشــارة إلــى هــذا التكــرار امللحــوظ لهــذا التركيــب فــي مقدمــات 
هــذه الســور ، إذ ذهبــوا إلــى أنَّ أمهــات النعــم قــد ذكــرت فــي هــذه الســور ، وقــد أورد البقاعــي 
رأي ســعد الديــن التفتازانــي الشــافعي فــي هــذه املســألة ، فقــال : » إنَّ كل ســورة افتتحــت 
، وإيجــاد وإبقــاء 

ً
بالحمــد فلإلشــارة إلــى نعمــة مــن أمهــات النعــم التــي هــي : إيجــاد وإبقــاء أوال

 ، وأنه أشير في الفاتحة لكونها أم الكتاب إلى األربع ، وفي األنعام إلى اإليجاد األول وهو 
ً
ثانيا

ظاهــر ، وفــي هــذه الســورة ] أي ســورة الكهــف [ إلــى اإلبقــاء األول ، فــإن نظــام العالــم وبقــاء 

1- لعلي بن محمد الجرجاني،كتاب التعريفات، ط1 ،ويليه البيان رسالة اصطالحات الصوفية الواردة في )الفتوحات 
املكية( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 1431هـ - 2010م ,  76 . 

2-  ينظر : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب : 1 / 223 . 
3- أبــو البقــاء أيــوب بــن مو�صــى الحســيني الكفــوي )ت 1094 هـ(،الكليــات معجــم فــي املصطلحــات والفــروق اللغويــة، ط 

2،إعــداد : الدكتــور عدنــان درويــش ، ومحمــد املصــري ، مؤسســة الرســالة ، بيــروت، لبنــان ، 1998م : 60 . 
4-  ينظر : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب : 12 / 153 ، وتفسير التحرير والتنوير : 22 / 135 . 
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النــوع اإلنســاني يكــون بالنبــي والكتــاب« )1(. وفــي موضــع آخــر يقــول : » ... ثــم اإليجــاد الثانــي 
املشــار إليــه بســورة ســبأ ، ثــم اإلبقــاء الثانــي الــذي هــو أنهاهــا وأحكمهــا ]فــي ســورة فاطــر [ ... 
فمقصودها إثبات القدرة الكاملة هلل تعالى الالزم منها تمام القدرة على البعث الذي عنه 

.)2( »
ً
 وأبــدا

ً
يكــون أتــم االبقائيــن اإلبقــاء بالفعــل دائمــا

هــا ) أم  ومفــاد قولــه هــذا أن أمهــات النعــم قــد ذكــرت جميعهــا فــي ســورة الفاتحــة ، علــى أنَّ
الكتــاب ( ومفتتحــه ، وهــذه النعــم هــي : إيجــاد وإبقــاء أوليــن ، وإيجــاد وإبقــاء ثانييــن ، أمــا 
كرت في كل واحدة منها نعمة من هذه النعم بالتسلسل ، كما موضح 

ُ
السور األربع فقد ذ

فــي املخطــط اآلتــي :- 

 علــى هــذا 
ً
وألنَّ ســورة الفاتحــة تمثــل بدايــة القــرآن الكريــم ، جــاء اإلبــالغ فيهــا معتمــدا

التركيــب )الحمــد هلل( ، وهــو تركيــب مقصــود هنــا ؛ ذلــك بــأنَّ محــور الــكالم هــو )الحمــد( ، 
وألنّه ذكر بصيغة االســم وبالتعريف باأللف والالم ، التي دلت على الجنس أو االســتغراق 

)3(، فالحمــد إذن حاصــل ، وموصــول هلل تعالــى فقــط . 

ــغ إليــه يحتــاج إلــى 
َّ
وألنَّ الحمــد هلل تعالــى قــد ورد هنــا أولَّ مــرة فــي القــرآن الكريــم ، فاملبل

معرفــة الصفــات اإللهيــة التــي أدت إلــى تحقــق هــذا الحمــد املوصــول هلل تعالــى وحــده دون 
ســواه ، فجــاءت الصفــة األولــى ) رب العامليــن( ؛ وألّن معنــى الربوبيــة يتضمــن معنــى الرحمــة 

1- أبو الحسن ، برهان الدين ، إبراهيم بن عمر البقاعي )ت 885 هـ(،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور : 12 / 4 . 
2-  املصدر نفسه : 16 / 2 . 

3-  ينظر : امليزان في تفسير القرآن : 1 / 16 . 
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فقد ذكرت بعده صفتا ) الرحمن الرحيم ( وليس هذا فحسب بل إنَّ هللا سبحانه وتعالى 
) مالــك يــوم الديــن ( وكل صفــة مــن هــذه الصفــات أدت إلــى تحقــق نعمــة مــن أمهــات النعــم 
اإللهيــة علــى العبــاد ، ولذلــك جــاءت جميــع هــذه الصفــات مترابطــة مــع بعضهــا وتــؤدي إلــى 
غاية واحدة وهي أنَّ هللا جل جالله يستحق الحمد وحده ، كما مبين في املخطط اآلتي :- 

وعندمــا نقــرأ مقدمــات هــذه الســور : )األنعــام ، الكهــف ، وســبأ( نلحــظ اســتعمال أحــد 
العناصر التفسيرية بعد تركيب )الحمد هلل( ، وهذا العنصر هو االسم املوصول )الذي(، 
فهو هنا إحالة)1(، تعود على لفظ الجاللة )هللا(، » في محل صفة السم الجاللة، أفاد مع 
صلتــه التذكيــر بعظيــم صفــة الخلــق الــذي عــم الســماوات واألرض ومــا فيهــن مــن الجواهــر 
واألعراض ، وذلك أوجز لفظ في استحضار عظمة قدرة هللا تعالى«)2(، من خالل ربطه بين 
التراكيــب اللغويــة التــي تــدل علــى نعــم هللا عــز وجــل علــى عبــاده وبيــن تركيــب )الحمــد هلل(، 

وبيــان ذلــك فيمــا يأتــي :- 

إذ نلحــظ فــي املخطــط أعــاله  أّن أغلــب الروابــط اإلشــارية القبليــة والبعديــة واإلحــاالت 
فــي اآليــات الكريمــة للفــظ الجاللــة )هللا( ، وألنــه يخّصــص بجميــع ذلــك فلــه الحمــد وحــده، 
 عــن صفــات هللا تعالــى ونعمــه علــى عبــاده ومحــور 

ً
 تلخيصيــا

ً
فهــذه اآليــات تقــدم لنــا إبالغــا

اإلبــالغ التلخي�صــي فــي جميــع هــذه اآليــات هــو تركيــب )ٱ ٻ (. 

وقــد يتســاءل أحــد عــن الفــرق بيــن اإلبــالغ فــي ســورة الفاتحــة واإلبــالغ فــي مقدمــات هــذه 
الســور ، إذ جــاء اإلبــالغ عــن صفــات هللا ســبحانه وتعالــى مباشــرة فــي ســورة الفاتحــة ، فــي 
1-  اإلحالــة : مصطلــح ن�صــي يــدل علــى العناصــر اللغويــة التــي ال تكتفــي بذاتهــا مــن حيــث التأويــل ، فالبــّد مــن العــودة إلــى مــا 
تشــير إليــه مــن أجــل تأويلهــا ، وهــذه العناصــر الضمائــر وأســماء اإلشــارة وأدوات املقارنــة ، ينظــر : لســانيات النــص مدخــل 

إلــى انســجام الخطــاب : 16 – 17 . 
2-  تفسير التحرير والتنوير : 7 / 126 . 
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حيــن اســتعمل فــي هــذه الســور االســم املوصــول )الــذي( وجعلــه فــي محــل صفــة ، ثــم جــاءت 
صلتــه لتكشــف عــن الصفــات اإللهيــة. 

ولإلجابــة عــن مثــل هــذا التســاؤل ، نقــول : إّن اإلبــالغ فــي ســورة الفاتحــة قــد تــم بذكــر 
الصفــات اإللهيــة مباشــرة مــن دون اســتعمال اإلحالــة باالســم املوصــول ؛ ألنَّ اإلبــالغ عــن 
)الحمــد( كان أولَّ مــرة ، فعندمــا يتــم إبــالغ املتلقــي )بالحمــد هلل( يتســاءل عــن ســر مطالبتــه 
بهــذا الحمــد ؟ فيتــم بيــان ذلــك عــن طريــق ذكــر الصفــات اإللهيــة التــي أدت إلــى هــذا الحمــد 
فيحصل املتلقي على إجابة لتساؤله ، في حين استعملت اإلحالة باالسم املوصول )الذي( 
ــغ إليــه لــم يعــد خالــي الذهــن مــن املعرفــة بالصفــات اإللهيــة التــي 

َّ
فــي الســور الثــالث ، ألنَّ املبل

تحقق بها )الحمد( ، بل أصبح يمتلك معرفة خلفية )1( بها، وبهذا استعمل )الذي( للتذكير 
بعظمــة هللا ســبحانه وتعالــى وبصفاتــه التــي ذكــرت فــي ســورة الفاتحــة . 

أمــا فــي ســورة ) فاطــر ( فنلحــظ اســتعمال صيغــة اســم الفاعــل ) فاطــر ( مباشــرة بعــد 
تركيــب )ٱ ٻ ( ، كمــا مبيــن فــي املخطــط اآلتــي :- 

( بعــد  ٻ  ومــن املالحــظ علــى مقدمــات الســور األربــع التــي افتتحــت بتركيــب )ٱ 
الفاتحــة، أنَّ مقدمتــي ســورتي ) األنعــام والكهــف ( جــاء اإلبــالغ فيهمــا عــن الصفــات اإللهيــة 
بصيغــة الفعــل )خلــق – جعــل – أنــزل ( ملــا كان الــكالم عــن الحيــاة الدنيــا ، ملــا فــي الفعــل مــن 
داللــة علــى االســتمرار والتجــدد ، أمــا فــي مقدمتـــي ســورتي ) ســبأ وفاطــر ( فقــد جــاء اإلبــالغ 
عن صفات هللا تعالى بصيغة االسم ؛ للداللة على الثبوت والتأكيد على حقيقة ذلك ألنَّ 

الــكالم عــن اليــوم اآلخــر ومــا فيــه مــن أحــداث . 
وليــس هــذا فحســب فقــد اعتمــد اإلبــالغ فــي ســورتي )ســبأ وفاطــر( علــى أســاليب أكــدت 
هــذه األحــداث التــي تــم اإلبــالغ عنهــا ، فقــد اســتعمل أســلوب التكــرار )للـــحمد( فــي مقدمــة 
ســورة ســبأ إذ قــال تعالــى )ڀ ڀ ڀ ٺ(بعــد أن تــم اإلبــالغ عــن الحمــد بقولــه تعالــى 

)ٱ ٻ (، وكذلــك اســتعمل أســلوب التوكيــد فــي مقدمــة ســورة فاطــر إذ قــال تعالــى )ڭ 
 .) ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

وبهذا يكون تركيب )ٱ ٻ ( هو املحور الرئيس لإلبالغ التلخي�صي في جميع املواضع 
التــي ورد فيهــا فــي مقدمــات الســور املكيــة ، وقــد اعتمــد عليــه هــذا النــوع مــن اإلبــالغ لبيــان 
 اســتحقاق الحمــد هلل تعالــى وحــده دون ســواه ، فهــو إبــالغ ملتلقــي النــص القرآنــي بــأّن

1-  ينظــر : محمــد الخطابــي ،لســانيات النــص مدخــل إلــى انســجام الخطــاب ، املركــز الثقافــي العربــي ، الــدار البيضــاء ، 
املغــرب ، ط 3 ، املعرفــة الخلفيــة : مصطلــح ن�صــي تتحقــق بوســاطته عمليــات االنســجام الن�صــي ، 2012م,61 . 
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 )ٱ ٻ ( متحقق نتيجة هذه النعم التي أنعم هللا تعالى بها عليه. 
-2 تركيب ) تنزيل الكتاب ( . 

)التنزيــل( مصــدر للفعــل )نــّزل( املضاعــف ، ويســتعمل للداللــة علــى التــدرج فــي النزول )1(، 
واســتعمال هــذه الصيغــة هنــا إبــالغ للمتلقــي بــأنَّ القــرآن الكريــم أنــزل علــى الرســول محمــد 

ــوا بــه )2(، قولهــم : )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ّ
 ، ورد علــى الطاعنيــن ألنَّ مــن جملــة مــا تعلل

ً
r  منجّمــا

.)3() ېئ  ېئ 
وقــد ورد هــذا التركيــب )تنزيــل الكتــاب( فــي مقدمــة خمــس ســور مكيــة ، هــي : )الســجدة ، 
 في غرضها األساس 

ً
الزمر، غافر ، الجاثية ، واألحقاف( ، وقد اشتركت هذه السور جميعا

وهو اإلبالغ عن قضية إثبات نزول القرآن من هللا ســبحانه وتعالى ونفي الريب فيه )4(. 
 فــي جميــع هــذه املقدمــات ، أي: إنَّ اإلبــالغ هنــا أفهــم املتلقــي بــأنَّ 

ً
وكان اإلبــالغ تلخيصيــا

)القرآن( ، هو كتاب هللا تعالى بطريقة موجزة ومختصرة وقد مثّل تركيب )تنزيل الكتاب( 
أحد شــقي اإلبالغ الرئيســين ؛ ذلك بأنَّ اإلبالغ التلخي�صي في مقدمات هذه الســور اعتمد 
علــى تركيــب )تنزيــل الكتــاب( الــذي تكــرر فــي جميعهــا ، وعلــى تركيــب )ومــن رب العامليــن( أو 

)مــن هللا( ، وبيــان ذلــك فيمــا يأتــي :- 
أ- قوله تعالى: )ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ()5(. 

 فــي عمليــة اإلبــالغ هــذه ، بــل 
ً
 أساســا

ً
إذ اســتعمل تركيــب )تنزيــل الكتــاب ( ليكــون جــزءا

ويكّون مع تركيب ) من رب العاملين ( املحور األساس في هذا اإلبالغ ، ذلك بأنها عبارة عن 
 ، وبيــان ذلــك فــي مــا يأتــي :- 

ً
مبتــدأ وخبـــر ، أي مســند ومســند إليــه يتمــم بعضهمــا بعضــا

فالتأكيــد هنــا علــى إبــالغ )تنزيــل الكتــاب( وأنــه ال ريــب فيــه ، ذلــك بــأنَّ دائــرة املبتــدأ أوســع 
مــن دائــرة الخبــر . 

1- ينظر : الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية : 196 . 
2-  ينظر : تفسير التحرير والتنوير : 23 / 314 . 

3-  سورة الفرقان آية : 32 . 
4-  ينظر : سعيد حوى :األساس في التفسير ، 8 / 4352 . 

5- سورة السجدة آية : 2 . 
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أمــا فــي كل مــن )ســورة الزمــر ، وســورة غافــر ، ســورة الجاثيــة ، وســورة األحقــاف(، فقــد 
شــكل تركيــب )تنزيــل الكتــاب( الــذي ورد فــي مقدماتهــا أحــد شــقي اإلبــالغ األساســيين، ولكــن 
الشق الثاني اختلف عن سورة السجدة فبدل تركيب )من رب العاملين( ورد تركيب )من 

هللا( وتكــرر فــي جميعهــا .
، فقد ثبت اإلبالغ عن أنَّ الكتاب منـــزل 

ً
ومن املالحظ أنَّ دائرة الخبـــر هي األكثـــر اتساعا

من هللا تعالى وال ريب فيه في سورة السجدة، أما في هذه السور فاإلبالغ يؤكد أّن من أنزله 
هــو هللا تعالــى وهــذه هــي صفاتــه التــي تفــرّد بهــا، والــذي يؤكــد لنــا اتســاع دائــرة الخبـــر فــي هــذا 
 أن صفة 

ً
اإلبالغ هو كثرة اإلحاالت التي تعود على لفظ الجاللة )هللا(، ومن املالحظ أيضا

)الحكيــم( كلمــا وردت هلل تعالــى جــاء بعدهــا إبــالغ عــن حكمــة هللا تعالــى، ســواء فــي إنزالــه 
للقــرآن الكريــم كمــا فــي قولــه تعالــى فــي ســورة الزمــر )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ   
الســماوات  خلــق  فــي  ڌ()1(،أم  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
واألرض، كمــا فــي قولــه تعالــى فــي ســورة الجاثيــة )ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)2( 
()3(، أّمــا فــي حالــة ذكــر صفــة  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    وســورة األحقــاف )ٱ 
 )العليــم( فقــد جــاء بعدهــا ذكــر لصفــات هللا تعالــى الدالــة علــى علمــه بجميــع األمــور ظاهــرة 

وباطنه وذلك في قوله تعالى )ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ()4(.
إذن مــرة يؤكــد اإلبــالغ علــى تركيــب )تنزيــل الكتــاب( ، ومــرة يؤكــد علــى مــن أنزلــه )هللا( 

ســبحانه وتعالــى .
وفــي ســورة فصلــت نجــد اإلبــالغ يؤكــد علــى عمليــة )التنزيــل( بأنــه مــن هللا الرحمــن 

الرحيــم، ثــم يبلغنــا بــأنَّ املنــزل علينــا هــو القــرآن وذلــك فــي قولــه تعالــى )ٱ ٻ   ٻ ٻ 
ٻ پپ   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ()5(، وبيــان ذلــك فــي املخطــط 

اآلتــي:- 

1-  سورة الزمر آية : 1 – 2 . 
2- سورة الجاثية آية : 1 – 2 . 

3-  سورة األحقاف آية : 1 – 2 . 
4-  سورة غافر آية : 1 – 2 . 

5-  سورة فصلت آية : 1 ، 2 ، 3 . 
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إذن تكــّرر تركيــب ) تنزيــل الكتــاب( فــي أكثــر مــن موضــع فــي الســور املكيــة ، وفــي كل مــرة 
كان اإلبــالغ بوســاطته يختلــف عــن اآلخــر، مــع أنَّ اإلبــالغ فــي جميــع املــرات التــي ورد فيهــا كان 

 . 
ً
تلخيصيــا

3- تركيب ) تلك آيات الكتاب(:
يتكــون هــذا التركيــب مــن اســم اإلشــارة )تلــك( ومــن )آيــات الكتــاب( ، ويعــد اســم اإلشــارة 
ِكَتــاِب(، وهــذه اإلحالــة ال تفهــم 

ْ
)تلــك( فــي هــذا التركيــب إحالــة قبليــة لقولــه تعالــى )آَيــاُت ال

وحدهــا ، وإنمــا تعمــل علــى إبــالغ املتلقــي بعظمــة منزلــة مــا ســيأتي بعدهــا وعلــوه، إذ هــي اســم 
إشــارة للبعيــد يســتعمل للداللــة علــى علــو املحــل وبعــد املرتبــة )1(. إذن قــد اســتعملها اإلبــالغ 
القرآنــي للتأكيــد علــى أهميــة مــا ســيذكر بعدهــا ، وبهــذا يكــون املحــور الرئيــس فــي هــذا اإلبــالغ 

هــو تركيــب )آيــات الكتــاب(، وبيــان ذلــك فيمــا يأتــي :-

إذن كل ما ســيتم اإلبالغ عنه في هذه الســور الكريمة يلخصه هذا اإلبالغ في مقدماتها ، 

1-  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور : 10 / 5 ، وامليزان في تفسير القرآن : 10 / 310 . 
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مــن خــالل التأكيــد علــى إفهــام املتلقــي بــأنَّ جميــع ذلــك مــا هــو إال ) آيــات الكتــاب ( . 
4 - تركيب ) إّن + جملة اسمية (:

اســتعمل هــذا التركيــب مــرات عــدة فــي اإلبــالغ القرآنــي التلخي�صــي ، ســواء أكان ذلــك 
االســتعمال فــي مقدمــة الســورة أم فــي وســطها أو فــي خاتمتهــا ، ويبــدو أنَّ النــص القرآنــي كلمــا 
أراد اإلبــالغ عــن خبــر مهــم وعظيــم ، افتتــح هــذا اإلبــالغ بالتأكيــد ؛ ذلــك بــأنَّ » افتتــاح الــكالم 

بحــرف التأكيــد لالهتمــام بالخبــر ، واإلشــعار بأنــه �صــيء عظيــم«)1(. 
ومــن الشــواهد القرآنيــة علــى ذلــك ، قولــه تعالــى )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ()2(، و قولــه 
تعالــى )ڎ ڎ ڈ ڈ  ()3(، إذ جــاء اإلبــالغ عــن هذيــن الخبريــن العظيميــن ) خبــر 
 ) r إنــزال القــرآن الكريــم فــي ليلــة القــدر( ، و )خبــر إعطــاء هللا تعالــى الكوثــر لرســوله الكريــم
بوســاطة تركيــب ) إن + الجملــة االســمية( ، وقــد اســتعمل هــذا التركيــب هنــا للتأكيــد علــى 
 ما تستعمل )إّن ( املكسورة 

ً
عظمة هذين الخبرين وأهميتهما، وإثبات حصولهما ، فغالبا

الهمــزة واملشــددة النــون للداللــة علــى تأكيــد الخبــر وتحقيقــه ، فــي القــرآن الكريــم )4(. 
ويمثــل تركيــب التوكيــد محــور اإلبــالغ التلخي�صــي فــي كلتــا اآليتيــن الســابقتين ، فهنــاك 
فرق كبيـر بين إبالغ الخبر من دون ) إن ( واإلبالغ عنه بوساطتها ؛ ذلك بأنَّ املتلقي عندما 
غ برسالة تبدأ بالتوكيد يتنّبه ويحصل عنده انشداد ذهني ملعرفة األمر الذي ابتدئ في 

ّ
يبل

اإلبــالغ عنــه بالتوكيــد، وهــذا االنشــداد ال يحصــل مــع عــدم التوكيــد . 
وقــد اســتعمل هــذا التركيــب فــي عــدد مــن خواتيــم الســور املكيــة التــي كان اإلبــالغ فيهــا 
 ؛ ذلــك بــأّن القــرآن الكريــم يبلــغ املتلقــي بأبــرز األمــور التــي تحدثــت عنهــا الســورة 

ً
 تلخيصيــا

املباركــة ويلخصهــا لــه فــي الخاتمــة ، وألّن اإلبــالغ عنهــا ســيكون آلخــر مــرة ، فقــد عمــد النــص 
القرآني إلى استعمال تركيب التوكيد ليكشف عن أهميتها وعظمتها ويلفت انتباه املتلقي 

اليهــا.
ومــن الشــواهد علــى اســتعمال هــذا التركيــب فــي اإلبــالغ التلخي�صــي فــي خاتمــة الســورة،ما 
جاء في خاتمة سورة النحل. إذ قال تعالى:)ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب)5(، 
وقولــه تعالــى فــي خاتمــة ســورة القمــر:)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ()6(، وقولــه تعالــى فــي خاتمــة 

1-  تفسير التحرير والتنوير : 30 / 572 . 
2-  سورة القدر آية : 1 . 
3-  سورة الكوثر آية : 1 . 

4- السيوطي :اإلتقان في علوم القرآن ، 1063 . 
5-  سورة النحل آية : 128 . 

6-  سورة القمر آية : 54 . 
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سورة املزمل)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ()1(. 
 فــي اإلبــالغ عــن الحــدث 

ً
وألّن اإلبــالغ التلخي�صــي يعتمــد علــى األســاليب التقريريــة كثيــرا

( أم بغيرهــا بغيــة تأكيــد الحــدث   مــا يســتعمل تركيــب التوكيــد ســواء أكان بـــ )إنَّ
ً
، فكثيــرا

وتحقيقــه فــي ذهــن املتلقــي . 
ثانيًا : التراكيب المقصودة في اإلبالغ التشويقي :   

لقــد عمــد هــذا النــوع مــن اإلبــالغ إلــى اســتعمال عــدد مــن التراكيــب ، فخّصهــا باالســتعمال 
ــغ عنــه بطريقــة مشــّوقة ، ومــن أهــم هــذه 

ّ
، ملــا لهــا مــن أثــر كبيــر فــي تقديــم الحــدث الــذي ُيبل

التراكيــب ، مــا يأتــي:- 
1 - تركيب فعلي :  

إّن ابتــداء اإلبــالغ بفعــل معيــن ، يشــّوق املتلقــي إلــى معرفــة فاعلــه ، وســبب قيامــه بهــذا 
الفعــل ، ومــا هــي العوامــل التــي دعتــه إلــى ذلــك، ومــن أمثلــة اإلبــالغ التشــويقي فــي القــرآن 

الكريــم الــذي ابتــدأ بتركيــب فعلــي ، مــا ورد فــي قولــه تعالــى )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   ۆ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ٴۇ  ۈ  ۈ 

وئ()2(. وئ 
 ما تدل الجملة املبدوءة بفعل 

ً
وقد ابتدئ هنا بالفعل )سأل( ، وهو فعل ماٍض ، وغالبا

 . 
ً
ماٍض على أن الحدث الذي سيتم اإلبالغ عنه قد حصل فعال

ويمكن مالحظة اسهام التركيب الفعلي هنا في زيادة تشويق املتلقي إلى معرفة ما حدث، 
فتركيــب )ســأل ســائل( كشــف هنــا عــن عــدم االهتمــام بمــن )ســأل( ، إذ جــاء الفاعــل هنــا 
)ســائل( نكــرة ، وإنمــا االهتمــام هنــا بفعــل الســؤال )ســأل( وموضوعــه وهــو )بعــذاب واقــع(، 
 إذن فاإلبــالغ هنــا يؤكــد علــى الفعــل ال علــى فاعلــه ، ومــن ثــم يأتــي بيــان ملــا يتضمنــه فعــل 
 الســؤال ، وهــو قولــه تعالــى )ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(، 
إذن شكل التركيب الفعلي من )فعل السؤال وما يتضمنه( املحور األساس في اإلبالغ هنا، 

وبيان ذلك في املخطط اآلتي :- 

1-  سورة املزمل آية : 20 . 
2-  سورة املعارج آية : 1 – 4 . 
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ومــن ذلــك مــا ورد فــي قولــه تعالــى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )1(، 
وقــد تكــرر الفعــل )تبــارك( فــي مقدمــة ســورة مكيــة أخــرى هــي ســورة امللــك ، إذ قــال تعالــى 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
.)2() ٹٹ  

 في متلقي هذين النصين الكريمين ، وعمل على زيادة 
ً
 كبيرا

ً
وقد ترك الفعل )تبارك( أثرا

تشويق املتلقي إلى معرفة من هو الذي )تبارك( ، ولكن املالحظ أّن كال النصين لم يصّرح 
فيهما بالفاعل ، وذلك - ألنَّ املراد - وهللا أعلم :- 

 مــا يتــرك التصريــح بالفاعــل للتعظيــم 
ً
1- بيــان عظمــة هللا ســبحانه وتعالــى ، فغالبــا

 . واألهميــة 
 )3(، ولهــذا 

ً
2- إنَّ الفعــل )تبــارك( مختــص بــاهلل تعالــى ، إذ لــم يســتعمل لغيــرّه إال نــادرا

فالفاعــل معــروف وهــو هللا جــل جاللــه . 
 مــع الُيمــن والخيــر 

ً
وألنَّ هــذا الفعــل يعنــي ثبــوت الخيـــر الكثيـــر هلل تعالــى،» أي: ثبــت ثبوتــا

الــذي بــه ســبقت الرحمــة الغضــب ، وتعالــى فــي الصفــات واألفعــال ، فــال ثبــوت يدانيــه ، 
 وال يكــون ذلــك كذلــك إال بتمــام قدرتــه ، وال تتــم قدرتــه إال بشــمول علمــه » )4(. فاإلبــالغ 

1-  سورة الفرقان آية : 1 . 
2-  سورة امللك آية : 1 – 2 . 

3-  ينظر: امليزان في تفسير القرآن : 15 / 124 . 
4-  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور : 13 / 330، وينظر: روح املعاني : 18 / 570 . 
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القرآني هنا يؤكد عليه ويجعله محور الكالم ، ومما يؤيد هذا القول تسمية سورة امللك 
بـــ )تبــارك( ، أو )تبــارك امللــك(. وهنــاك مــن يســّمي ســورة الفرقــان بـــ )تبــارك الفرقــان( )1(، 
والظاهر أنَّ من أسماهما بهاتين التسميتين قد ربط بين تسمية السورة وأول كلمة فيها ، 
إذ وردت سور عدة في القرآن الكريم وقد سميت بأول كلمة وردت فيها ، والسيّما السور 
ت هذه الكلمات 

ّ
املكية القصار ، مثل : الذاريات ، النازعات ، القارعة ، وغيرها ، وقد مثل

املحــور الرئيــس فــي هــذه الســور . 
وهذا مخطط يوضح ما تم قوله :- 

ت عليه اإلحاالت الكثيرة في 
ّ
إذن لم يبلغ عن الفاعل ) هللا تعالى ( هنا صراحة ، وإنما دل

ــه » إخبــار عــن عظمــة هللا 
ّ
كال النصيـــن ، بينمــا أبلــغ عــن الفعــل )تبــارك ( صراحــة ، ذلــك بأن

وتوفر كماالته فيكون املقصود به التعليم واإليقاظ » )2(. 
2 - التركيب االسمي : وال يعني اعتماد اإلبالغ التشويقي على االبتداء بالفعل ، بأنه ال يقصد 
استعمال التركيب االسمي واالبتداء به ، بل هناك شواهد قرآنية على ذلك ، ومنها ما ورد في قوله 

 تعالى : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ()3(.

إذ عمد النص القرآني إلى افتتاح اإلبالغ هنا » بكلمة التسبيح ] سبحان [ من دون سبق 
 يستقبله السامعون واال على 

ً
 عجبيا

ً
 كالٍم متضمن ما يجب تنزيه هللا عنه يؤذن بأّن خبرا

1-  تفسير التحرير والتنوير : 18 / 313 . 
2-  تفسير التحرير والتنوير: 18 / 316 . 

3-  سورة اإلسراء آية : 1 . 
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م ورفيع منزلة املتحدث عنه » )1(. فهناك فرق كبير بين استعمال 
ّ
عظيم القدرة من املتكل

 ، وبيــن هــذا التركيــب االســمي الــذي ابتــدأ بكلمــة )ســبحان( ، 
ً
ح( مثــال التركيــب الفعلــي )ســبَّ

فجملة التسبيح هنا صادرة عن هللا تعالى وقد أبلغت الخبر إلى املتلقين مع إشارة تعجبهم 
، ولــو اســتعملت صيغــة أخــرى ملــا كان اإلبــالغ بهــذا املســتوى . 

 : التراكيب املقصودة في اإلبالغ التنبيهي :-  
ً
ثالثا

لقــد بيّنــا فيمــا م�صــى أّن هــذا النــوع مــن اإلبــالغ يســعى للتأكيــد علــى أمــر معّيــن مــن الخبر أو 
ــغ إليــه ، ملــا لهــذا األمــر مــن أهميــة كبيــرة ، إذ يكــون اإلبــالغ عنــه 

َّ
الحــدث الــذي ُينقــل إلــى املبل

وإبــرازه دون أجــزاء الخبــر األخــرى لــه أثــر مقصــود عنــد املتلقــي، وقــد اعتمــد هــذا اإلبــالغ علــى 
مجموعــة مــن التراكيــب اللغويــة، لعــل مــن أبرزهــا :- 

1- تركيب ) واو القسم + اسم معرفة ( :
أكــد علمــاء العربيــة علــى أنَّ الغــرض األســاس مــن القســم هــو توكيــد الــكالم وتقويتــه فــي 

 مــن مظاهــر اإليجــاز فــي العربيــة )2(. 
ً
ذهــن املتلقي،وقــد عــّدوه مظهــرا

ولكــن القســم فــي القــرآن الكريــم ال يقتصــر علــى ذلــك فحســب ؛ ذلــك بأنــه » يعطــي 
 فــي الداللــة ، يجتــاح الســامع .. ويذهــب بالفكــر مذاهــب شــتى ... فيتســاءل 

ً
 وشــموال

ً
عمومــا

مــا النازعــات؟ ومــا الناشــطات ؟ ومــا الشــفع ؟ ومــا الوتــر ؟ والعجيــب أنَّ الجــواب فــي هــذه 
 ، ويكــون تأويــل هــذه 

ً
األســاليب التــي تعنــي الفكــر وتذهــب بــه املذاهــب يكــون فيهــا محذوفــا

 ، ويكــون للمفــردة أكثــر مــن معنــى ؛ ليتدبــر اإلنســان مــا أقســم بــه ، ولينبهنــا 
ً
األشــياء متعــددا

إلى قيمة مخلوقاته التي تظن بأّنها تافهة ، كما أقسم سبحانه بالتين والزيتون ، أو ليلفت 
 من مخلوقاته إلى أنه سبحانه هو خالقها واملسيطر عليها«)3(. 

ً
نظر الذين قد يجحدون شيئا

وقــد ابتــدأت مجموعــة مــن الســور املكيــة بالقســم ، وممــا يالحــظ علــى هــذه األقســام، 
اســتعمال )واو( القســم فــي جميعهــا ، وهــي كمــا يأتــي :- 

1-  تفسير التحرير والتنوير : 15 / 9 . 
2-  ينظر : الكتاب ، سيبويه : 1 / 454 ، شرح ابن يعيش : 9 / 90 . 

3- عمرو رجب عبد الجبار عي�صى ،القسم في جزء عّم ) دراسة نحوية ( ، املشرف : أ.د. شعبان صالح ، كلية دار العلوم 
– جامعة القاهرة ، 2008 – 2009م . 
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إذن ، فقــد اســتعملت )الــواو( فــي جميــع هــذه األقســام ، وقــد كان املقســم بــه فــي جميعهــا 
ــغ إليــه ، فليــس هــذا فحســب بــل نلحــظ أّن هــذه 

َّ
)اســم معرفــة( ، أي: معــروف عنــد املبل

 حاسة البصر ، فهي 
ً
غ إليه بوساطة حواسه ، وخصوصا

َّ
املعارف كانت مادية يدركها املبل

 مشاهدة ومرئية من ِقَبلِه مثل : ) العاديات ، الصافات ، الطور ، النجم ، السماء 
ً
جميعا

، الشــمس ، الفجــر ...( . 
ــغ إليــه إلــى مــا ســتدله 

َّ
فقــد اســتعمل اإلبــالغ القرآنــي هــذه املعــارف وأقســم بهــا لينبــه املبل

عليــه تلــك املعــارف، وألّن القســم بهــا يثيــر التســاؤل فــي نفــس املتلقــي ، فقــد اعتمــد اإلبــالغ 
التنبيهــي علــى هــذا التركيــب ) واو القســم + اســم معرفــة (؛ ليزيــد مــن دائــرة التنبيــه للمتلقــي 
 النظر فيها ، إذ يعد هذا التركيب نقطة 

ً
 لهذه املعارف ، ممعنا

ً
ولفت نظره ، فيقف متأمال

ــغ إليــه . 
َّ
توقــف وتنبــه بالنســبة للمبل

لقد ورد هذا التركيب في أربع مقدمات للسور املكية وهي كما يأتي :- 
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ــه يســترعي اللبــاب 
ّ
إن » افتتــاح الســورة بالظــرف املتضمــن الشــرط ، افتتــاح بديــع ألن

لترقب ما بعد هذا الشرط الزماني ، مع ما في االسم املقصد إليه من التهويل بتوقع حدث 
عظيــم يحــدث«)1(.

وقــد كثــرت تأويــالت النحــاة فــي صيغــة االســم التــي وردت بعــد )إذا( ، فمنهــم مــن ذهــب إلــى 
 ، ومنهــم مــن ذهــب إلــى جــواز مجــيء االســم 

ً
أنــه ال يجــوز مجــيء اســم بعــد إذا وتــأّول لهــا فعــال

بعدهــا ، وهــذا ليــس موضــع اهتمامنــا ، إذ تســعى هــذه الدراســة للكشــف عــن تأثيــر هــذا 
التركيــب فــي عمليــة اإلبــالغ ، فــإن اســتعملت صيغــة الفعــل فــي هــذا التركيــب فــإنَّ اإلبــالغ هنــا 
ينبــه املتلقــي إلــى الفعــل ، وإن اســتعملت صيغــة االســم فــإنَّ اإلبــالغ ينبــه املتلقــي إلــى االســم 
 ثــم بعــد ذلــك الفعــل ، بحســب أهميــة الفعــل أو االســم بالنســبة للحــدث الــذي يتــم 

ً
أوال

اإلبــالغ عنــه . 
ففي السور الثالث )التكوير، االنفطار، االنشقاق( كان االبتداء باإلبالغ عن )الشمس/ 
الســماء(، ابتغــاء لفــت نظــر املبلــغ إليــه ملــا ســيقع ويحــدث، فاإلفــادة » تقــّوي الحكــم وهــو 
التعليــق الشــرطي، أي: إّن هــذا الشــرط محقــق الوقــوع ، زيــادة علــى مــا يقتضيــه )إذا( فــي 

الشــرطية مــن قصــد الجــزم بحصــول الشــرط بخــالف )إن(« )2(.
ومن املالحظ أّن جواب الشــرط لم يذكر في جميع اآليات آنفة الذكر ، وقد علل الســيد 
 
ً
الطباطبائــي ذلــك عنــد تفســيره لســورة الواقعــة بقولــه : » ولــم يذكــر جــزاء الشــرط إعظامــا

 ألمــره ، وهــو علــى أيــة حــال أمــر مفهــوم ممــا ســتصفه الســورة مــن حــال النــاس يــوم 
ً
وتفخيمــا

القيامــة ، والتقديــر نحــو مــن قولنــا : فــاز املؤمنــون وخســر الكافــرون«)3(.
 أنــه يمكننــا القــول بــأن عــدم ذكــر جــزاء الشــرط فــي 

ّ
وتعليلــه هــذا ال يخلــو مــن الصحــة إال

هــذه اآليــات قــد حصــل ألن اإلبــالغ القرآنــي هنــا يؤكــد علــى دائــرة فعــل الشــرط ويجعلهــا 
غــه بأمــور عظيمــة 

ّ
املحــور فــي عمليــة اإلبــالغ مــن دون دائــرة الجــزاء ، إذ إنــه ينبــه املتلقــي ويبل

 لتخّيــل صــور مــا ينتــج عــن حصولها،لذلــك كان 
ً
 ، ويتــرك لــه املجــال واســعا

ً
ســتحصل حتمــا

محــور اإلبــالغ هنــا هــو فعــل الشــرط الجــزاءه .
3- تركيب فعل القول) قل(+ المخاَطب) أنت( 

لقد تم استعمال هذا التركيب في عدد من مقدمات السور املكية وخواتيمها، وقد كان 
ــغ املتلقــي بأنــه يجــب عليــه قــول مــا تــم 

َّ
، أي: إن النــص القرآنــي يبل

ً
اإلبــالغ فــي جميعهــا تنبيهيــا

 آخــر ، وبيــان ذلــك فيمــا يأتــي :- 
ً
إبالغــه بــه ، ونقلــه إلــى اآلخريــن ، فهــو إبــالغ يتضمــن إبالغــا

1-  تفسير التحرير والتنوير : 27 / 281 . 
2-  املصدر نفسه : 30 / 281 .

3-  امليزان في تفسير القرآن : 19 / 89 . 
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غ هو فقط بهذه 
َّ
فقد اعتمد النص القرآني على هذا التركيب لينبه املتلقي على أنه ال يبل

 . 
ً
األمور وإنما يجب عليه تبليغها أيضا

 فــي اإلبــالغ التنبيهــي، وال يكفــي ذلــك عــدم 
ً
وقــد كانــت هــذه التراكيــب هــي األكثــر اســتعماال

اســتعمال تراكيــب أخــرى، ولكننــا أكدنــا علــى هــذه مــن دون غيرهــا لكثــرة تكرارهــا فــي هــذا 
النــوع مــن اإلبــالغ . 

4- تركيب ) فعل األمر + المخاَطب( 
ــغ النــص 

َّ
وهــو مــن التراكيــب التــي نجدهــا واضحــة فــي خواتيــم الســور املكيــة، فبعــد أن يبل

القرآنــي املتلقــي مجموعــة مــن األمــور التــي وردت فــي الســورة الكريمــة ، يختمهــا بتركيــب 
يقصد بوســاطته لفت انتباه املتلقي ) الســامع أو القارئ(، وهذا التركيب كان في عدد من 
الســور املكيــة، تركيــب )فعــل األمــر املوجــه إلــى املخاطــب مباشــرة( ونظيـــر ذلــك مــا نجــده فــي 
خاتمــة ســورة يونــس، قــال تعالــى:)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)1(، 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  وفــي خاتمــة ســورة هــود قــال تعالــى:)ک 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ()2(، وفي خاتمة سورة الـحجر قال تعالى:)ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ()3(، وفــي خاتمــة ســورة الــروم قــال تعالــى:)جئ حئ مئ ىئ يئ 
جب حب خب مب ىب يب جت()4(، وفــي خاتمــة ســورة الســجدة قــال تعالــى:)وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   ()5(، وفي خاتمة سورة الزخرف قال تعالى:)مئ ىئ 

1-  سورة يونس آية : 109 . 
2-  سورة هود آية : 123 . 
3-  سورة الحجر آية : 99 . 
4-  سورة الروم آية : 60 . 

5-  سورة السجدة آية : 30 . 
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يئ جب حب خب مب ىب()1(، وفــي خاتمــة ســورة الدخــان قــال تعالــى:)ەئ وئ وئ 
ۇئ   ()2(، وفــي خاتمــة ســورتي الواقعــة والحاقــة قــال تعالــى:)ڭ ۇ ۇ ۆۆ)3(، وفــي 
خاتمــة ســورة الطــارق قــال تعالــى:)ڱ ڱ ڱ ڱ ں()4( ، فعندمــا يقــرأ أو يســمع 
، فيتوقــف عنــده ويمعــن النظــر 

ً
املتلقــي هــذا التركيــب يعلــم بــأّن اإلبــالغ موجــه إليــه حصــرا

فيــه ، فهــو إبــالغ مباشــر مــن هللا ســبحانه وتعالــى إليــه ، فــال يكفــي بــأن يفهمــه فقــط بــل يجــب 
عليــه االمتثــال لــه . 

ويمكن تلخيص هذا الكالم باملخطط اآلتي :- 

الخاتمة : 
وفي ختام هذه الدراسة يمكننا القول : إّن كل نوع من أنواع اإلبالغ القرآني قد اختص 
بمجموعــة مــن التراكيــب قصدهــا بحــد ذاتهــا فــي عمليــة اإلبــالغ وكانــت تمثــل محــور اإلبــالغ، 
وقــد كانــت أغلــب التراكيــب التــي اعتمــد عليهــا اإلبــالغ التلخي�صــي تراكيــب اســمية أفــادت 
تأكيــد الحــدث فــي ذهــن املتلقــي ، فــي حيـــن تنوعــت التراكيــب بيـــن اســمية وفعليــة فــي اإلبــالغ 
التشويقي ؛ ذلك بأنه لم يعتمد مبدأ التكرار في استعمال التراكيب اللغوية وقد كان ذلك 
ــغ عــن كل حــدث بطريقــة مغايــرة عــن األخــرى ، أمــا 

ّ
تقنيــة مــن تقنيــات التشــويق فيــه ، إذ يبل

اإلبالغ التنبيهي فقد كانت أكثر التراكيب التي اعتمد عليها طلبية تعتمد على زيادة التنبيه 
بالنســبة للمتلقــي . 

1-  سورة الزخرف آية : 89 . 
2-  سورة الدخان آية : 59 . 

3-  سورة الواقعة آية : 74 ، وسورة الحاقة آية : 52. 
4-  سورة الطارق آية : 17. 
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مصادر البحث : 
- القرآن الكريم . 

 جالل الدين ، عبد الرحمن بن بكر السيوطي )ت 911 هـ(، اإلتقان في علوم القرآن، 	 
ط 2 ،ضبــط وتصحيــح : محمــد ســالم هاشــم ، منشــورات ذوي القربــى ، قــم، إيــران، 

1429 هـ  2008م.
 ســعيد حّوى،األســاس فــي التفســير، ط 1،دار الســالم ، القاهــرة ، مصــر ، 1405 هـــ  	 

1985م.
 أبو بكر ، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني )ت 471 هـ( ،أسرار البالغة في علم 	 

البيــان ، ط 1 ، تصحيــح األســتاذ الشــيخ محمــد عبــده، تعليــق: الســيد محمــد رشــيد 
رضــا ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت، لبنــان ، 1988م. 

 أبو بكر، محمد بن الطيب الباقالني ،إعجاز القرآن ، تحقيق : السيد أحمد صقر، 	 
دار املعارف، مصر ، بدون تاريخ .

 د. صــالح عبــد الفتــاح الخالــدي ،إعجــاز القــرآن البيانــي ودالئــل مصــدره الربانــي ، 	 
ط1، دار عمــار ، عمــان ، 1421هـــ  2000م .

 محمد الطاهر )ابن عاشور( )ت 1393 هـ( ، تفسير التحرير والتنوير ، الدار التونسية 	 
للنشر ، تونس ، 1984م .

 فخر الدين بن العالمة ضياء الدين عمر الرازي )ت 606 هـ( التفسير الكبير ومفاتيح 	 
الغيب ، ط 1 ،دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 198م.

 لإلمــام جــالل الديــن الســيوطي )ت911هـــ( ،تناســق الــدرر فــي تناســب الســور ، 	 
ط1،دراســة وتحقيــق : عبــد القــادر أحمــد عطــا ، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ، لبنــان 

، 1406هـــ  1986م  
 أبو الفضل ، شهاب الدين ، محمود البغدادي اآللو�صي )ت 1270 هـ( ،روح املعاني 	 
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الملخص: 
تأتــي هــذه املوضوعــة فــي ســياق دراســة التــراث اللغــوي املغاربــي -األندل�صــي وتحليلــه، 
بغايــة إبــراز خصوصياتــه ومميزاتــه التعليميــة والجماليــة وخاصــة فــي مجــال الشــروح 
الشــعرية، وال تخفــى أهميــة هــذه الشــروح فــي اللغــة واألدب العربــي، فهــي لبنــة مــن لبناتــه 
التــي حــددت بعــض معاملــه وســماته؛ فهــو مجــال خصــب ينــم عــن تــراث لغــوي وأدبــي رفيــع 
فــي بــاب فهــم الخطــاب وإفهامــه، كمــا تختــزن الشــروح كثيـــرا مــن مناهــج الشــراح باختــالف 
اتجاهاتهــم وتنــوع مشــاربهم وتعــدد آليــات القــراءة عندهــم، ولعــل تســخير مهاراتهــم العلميــة 
وثقافتهــم األدبيــة فــي شــرح املتــون، يجعــل القــارئ يقــف علــى مــا يتمتــع بــه هــؤالء الشــراح من 
حــس جمالــي وذوق رفيــع أكســبا الشــروح أبعــادا جماليــة بديعيــة، جعلــت منهــا موضوعــا 
يغــري القــارئ املحلــل، ويدفعــه إلــى اســتجالء مواطــن التيســير والجمــال فــي آن واحــد.  هــذا 
بخصــوص الســياق العــام، أمــا بخصــوص املوضــوع فيتحــدد فــي اســتقصاء آليــات  شــرح 
أبــي عبــد هللا بــن أبــي القاســم لبديعيــة صفــي الديــن الحلــي - التــي ســاهمت فــي تيســير الفهــم 
وحل ما استغلق منها، ومن أهم البواعث التي دعتني إلى البحث في هذا املوضوع، وتناول 
أنــوار التحلــي ألبــي القاســم«، كــون هــذا الشــرح لــم ينــل بعــُد مــن الدراســة والبحــث العلمــي 

األكاديمــي مــا يســتحق، و كونــه يبتعــد عــن الشــروح اللغويــة البســيطة.
الكلمات المفتاحية:  شروح  املتون– مناهج الشراح –اآلليات والسمات االبداعية. 

النص والشارح واملبدع .

Abstract:
This topic comes in the context of the study of the Maghreb-Andalusian 
linguistic heritage and analysis, in order to highlight its specificities and 
educational and aesthetic advantages, especially in the field of poetic 
commentaries, and does not hide the importance of these annotations in 
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the Arabic language and literature, it is a building block that identified some 
of its features and features; High linguistic and literary heritage in the door 
of understanding the discourse and understand it, as the annotations store 
many of the methods of explanation different trends and diversity of their 
approaches and the multiplicity of mechanisms of reading them, and perhaps 
harnessing their scientific skills and literary culture in explaining the content, 
makes the reader stand on the sense of aesthetic and high tasteAesthetic 
dimensions gain annotations Bdieih, made it a tempting topic reader analyst, 
and paid to the elucidation citizen facilitation and beauty at the same time. 
This is about the general context, As for the subject is determined in the survey 
mechanisms to explain Abu Abdullah bin Abi Al-Qasim to Badia Safi al-Din 
jewelery - which contributed to facilitate understanding and resolve what 
closed, and one of the most important motives that called me to research 
in this subject, and deal with the lights of sweetening Abu Qasim «, the fact 
that this explanation Academic research and scientific research has not yet 
gained the merits, and it is far from simple linguistic explanations.
Keywords: Explanations of the content - methods of explanation - 
mechanisms and creative features. Text, explanator and creator.

توطئة:
د بــه  التـــراث الحضــاري ألي أمــة فــي العالــم هــو األســاس الــذي تبنــي عليــه مكانتهــا، وتحــّدِ
هويتهــا ومســيرتها، كمــا ُيســتدلَّ بــه علــى مــدى عراقتهــا فــي التاريــخ، ونوعيــة إســهامات رجالهــا 
فــي حركتــه، ومــدى تأثيرهــا فيــه وتأثرهــا بــه، وعلــى ذلــك فالفــارق كبيــر بيــن أمــة لهــا مــوروث، 
وأمــٍة ال مــوروث لهــا، فمــا أســرع مــا تم�صــي األولــى قدًمــا نحــو مســتقبل أزهــى، إذا هــي انتفعــت 
بهــذا املــوروث؛ ألنهــا فــي هــذا املقــام تســتوحي حضــارة ســالفة، وتسترشــد بحضــارة حاضــرة، 
وتمــزج بيــن الحضارتيــن مزًجــا غيــر قابــل للفصــل. ومثــل هــذه الحضــارات املدعمــة األصيلــة 

كمثــل البنيــان علــى أســس راســخة.
وتعد دراسة التراث اللغوي املغاربي -األندل�صي وتحليله، بغاية إبراز خصوصياته ومميزاته 
التعليميــة والجماليــة وخاصــة فــي مجــال الشــروح الشــعرية اللغويــة مــن األهميــة بمــكان، 
فهــي لبنــة مــن لبناتــه التــي حــددت بعــض معاملــه وســماته فــي مختلــف األعصــار واألمصــار؛ 
إن الشــروح مجــال خصــب ينــم عــن تــراث لغــوي وأدبــي رفيــع، أبــان الشــراح مــن خاللــه عــن 
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علــو كعبهــم ورســوخ أقدامهــم فــي بــاب فهــم الخطــاب وإفهامــه،  كمــا تختــزن الشــروح كثيــرا 
مــن مناهــج الشــراح واختــالف اتجاهاتهــم وتنــوع مشــاربهم وتعــدد آليــات القــراءة عندهــم، 
ولعــل تســخير مهاراتهــم العلميــة وثقافتهــم األدبيــة فــي شــرح املتــون، يجعــل القــارئ يقــف على 
مــا يتمتــع بــه هــؤالء الشــراح مــن حــس جمالــي وذوق رفيــع أكســبا الشــروح أبعــادا جماليــة 
بديعية، جعلت منها موضوعا يغري القارئ املحلل، ويدفعه إلى استجالء مواطن التيسير 

والجمــال فــي آن واحــد.
أوال: ظاهرة الشروح ودورها في التيسير.

1- ظاهرة الشروح:
   يــدل عمــل الشــرح -مــن ناحيــة- علــى أســلوب معيــن فــي تلقــي األثــر اللغــوي واألدبــي وقــراءة 
متنــه ومعالجــة إشــكاالته ومواجهــة قضايــاه وظواهــره، بتوظيــف مناهــج محــددة وتقنيــات 
إجرائيــة ووظيفيــة، تترجــم رؤيــة نقديــة خاصــة وذوقــا أدبيــا معينــا. وإنــه مــن ناحيــة أخــرى، 
يعكــس ســمات مرحلــة ثقافيــة عامــة، عقيمــة علــى مســتوى اإلبــداع، تجمــدت فيهــا دمــاء 
االبتــكار والخلــق، وتحنطــت املشــاركة العلميــة فــي قوالــب جاهــزة وســاكنة وثابتــة، وبــدأت 

تــدور حــول نفســها، وتعيــد إنتــاج خطابهــا بصــور مكــرورة ومتصنعــة.
وعلــى الرغــم ممــا يمكــن أن تطرحــه مصنفــات الشــروح مــن نقــاش حــول قيمتهــا العلميــة 
واملنهجيــة، فإنــه ممــا ال شــك فيــه أن عمــل الشــرح ليــس باإلنجــاز الهيــن الــذي يفتقــد صفــة 
اإلبــداع، أو يكتفــي فيــه صاحبــه بحــل مــا استشــكل مــن القــول، وإيضــاح الغامــض منــه، 
وتبســيط مــا صعــب إدراكــه أو مــا تعــذر فهمــه، ولكنــه عمــل متكامــل نابــع مــن رؤيــة ناضجــة 
وواضحــة، ومعبــر عــن تجربــة خاصــة فــي القــراءة وعــن موقــع معيــن يــزاول مــن خاللــه الشــارح 

عمليــة التحليــل والشــرح1. 
إن الشــرح بصفــة مجملــة أســلوب خــاص فــي معالجــة املتــن وتنــاول مادتــه. ولذلــك تحظــى 
الشــروح األدبيــة باهتمــام خــاص فــي بــاب الدراســات األدبيــة باعتبارهــا مــادة أساســية 
تــزود الباحــث بصــورة عامــة عــن مناهــج القــراءة النقديــة عنــد األســالف، وتبــرز التقنيــات 
الوظيفيــة التــي اســتعملوها فــي مقارباتهــم النقديــة التطبيقيــة. ولهــذا ال ينبغــي االنجــراف 
مــع األحــكام الجاهــزة التــي تحاكــم بعــض األصنــاف بــدون قراءتهــا وبــدون إعمــال النظر فيها، 
أو التــي تحاكــم أدب الشــروح بمقاييــس غريبــة مســتمدة مــن ثقافــة نقديــة مســتوردة، أو 
تحاكــم األدب القديــم بمعاييــر نقديــة جديــدة ومســتحدثة. وعليــه فــإن العقالنيــة العلميــة 
تقت�صــي دراســة الظواهــر الفنيــة واإلنتاجــات األدبيــة بمعاييــر عصرهــا وباملقاييــس النقديــة 

1 - ينظــر: عبــد الجــواد الســقاط، مدخــل إلــى الشــروح الشــعرية فــي األدب املغربــي، مجلــة دعــوة الحــق، عــدد 286/ صفــرـ 
ربيــع األولـ  ربيــع الثانــي، 1412هـــ ، أكتوبــر 1991، ص286-285.
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التــي تواضــع عليهــا العلمــاء والنقــاد فــي ذلــك العصر.فلــكل زمــن أدبــي أذواقــه واختياراتــه 
ومعاييــره التــي تناســبه وتســتجيب لــه. 

أظهــر املغاربــة اهتمامــا كبيــرا بمقاربــة املتــون األدبيــة والعلميــة، فعكفــوا علــى قراءتهــا 
وشرحها وتفسيرها بمختلف األساليب واألدوات والتقنيات، وكانت استفادتهم كبيرة من 
انفتــاح املغــرب علــى الثقافــات الوافــدة مــن املشــرق واألندلــس، وقــد حظــي جــزء مــن هــذا 
التراث بالتحقيق والدراسة، في حين ما يزال الجزء اآلخر نسيا منسيا، أو غائبا عن األنظار 
يئــن تحــت ركام اإلهمــال وغبــار النســيان فــي الخزانــات العامــة والخاصــة، ينتظــر التفاتــة 

رحيمــة، لتخرجــه مــن محشــره الســحيق إلــى دنيــا التــداول والــدرس.
واملتأمل املتمعن في تراث الشروح املغربية، يقتنع اقتناعا راسخا بأن مساهمتهم في هذا 
امليدان ال تقل أهمية عن تجربة املشــارقة، ســواء من حيث محتواها العلمي واملعرفي، أو 
مــن حيــث بناؤهــا الفنــي وتصميمهــا املنهجــي. فلقــد أقبــل املغاربــة علــى مقاربــة املتــون األدبيــة 
الشــهيرة التــي نالــت حظــا واســعا مــن اهتمــام املثقفيــن فــي ســائر البيئــات اإلســالمية، فــأرادوا 
أن يســجلوا حضورهم وان يجربوا حظهم ويخطوا أســماءهم إلى جانب الشــراح اآلخرين. 
ومــن أبــرز النصــوص التــي اعتنــوا بشــرح متنهــا ومقاربــة مادتهــا: قصيــدة البــردة لإلمــام 
البوصيري، ومقامات الحريري وغيرهما من نصوص املديح النبوي التي  كانت كلها تقريبا 

مــدار الــدرس ومــادة لــألدب وفنونــه، ونبويــات مغربيــة أخــرى خاصــة مقصــورة املكــودي. 
إال أن أنظار األدباء واملثقفين بدأت تتجه نحو نصوص مغايرة تماما للنماذج السابقة، 
قصــد شــرحها وتفســير متونهــا وتقريــب مادتهــا للقــراء واملتعلميــن، وهــو مــا يــدل علــى نضــج 
العقليــة العلميــة، وعلــى تنــوع االهتمامــات األدبيــة وتطــور برامــج التكويــن والتعليــم. وكانــت 
العنايــة فــي بــادئ األمــر تنصــب علــى بعــض املتــون املشــرقية واألندلســية، ثــم مــا فتــئ أن 

اتجهــت أنظــار األدبــاء إلــى املتــون املغربيــة، فخصوهــا بدورهــا بالشــرح والدراســة.
فمــن أهــم املتــون املشــرقية التــي حظيــت بشــرح أدبــاء املغــرب حماســة أبــي تمــام والميــة 
العــرب والميــة العجــم وبديعيــة الحلــي وغيرهــا. وأمــا أبــرز املتــون األندلســية التــي تناولهــا 
الشــراح املغاربــة، فنجــد، قالئــد العقيــان البــن خاقــان، وموشــح ابــن ســهل اإلســرائيلي 

وغيرهمــا.
 أما النصوص املغربية التي أخذت حظها من الشــرح والدراســة، فأهمها دالية اليو�صــي 
التــي مــدح بهــا شــيخه محمــد بــن ناصــر، ورائيتــه التــي رثــى بهــا الزاويــة الدالئيــة ) نســبة إلــى 
محمد الدالئي(، ثم هناك قصيدة النسيم العاطر لألديب أحمد بن مو�صى الناصري التي 

مــدح بهــا الشــيخ أحمــد الخليفــة وغيــر ذلــك مــن النصــوص واملتــون األدبيــة1.

1 - ينظر: عبد هللا كنون ،النبوغ املغربي في األدب العربي، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، ج1، ص642-
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ونالحــظ أن عمــل الشــرح عنــد املغاربــة كان أهــم وأبــرز مجــال يوظــف فيــه األديــب ملكاتــه 
القرائية ومناهجه الفنية ملقاربة النصوص األدبية التي تستأثر باهتمامه، بصفة خاصة، 
أو باهتمام الشريحة املثقفة على وجه العموم. وكان قصدهم في ذلك تربية الذوق األدبي 

لدى املتعلم املغربي، وتنمية قدراته اللغوية والتحليلية.
وإذا تأملنــا التــراث املغربــي املتعلــق بالشــروح األدبيــة، نجــد تنوعــا كبيــرا فــي اتجاهــات 
الشارحين وفي مناهجهم القرائية، مما يمكن أن يعد ثروة فنية ومنهجية قيمة تحفل بها 
الخزانــة املغربيــة. وال شــك فــي أن هــذه الذخيــرة، هــي ثمــرة جهــود علميــة ونتــاج أذواق فنيــة 
ونظــرات نقديــة وحساســيات جماليــة، يمكنهــا أن تكــون واجهــة عمليــة لحركيــة التأليــف 
النقــدي التطبيقــي فــي املغــرب، وقــد تكــون عامــال مســاعدا علــى تأصيــل النظريــة النقديــة 
عنــد املغاربــة. فــإذا كنــا نالحــظ قلــة التــراث النقــدي املغربــي فــي جانبــه النظــري، فــإن هــذا 
يــدل علــى أن اهتمــام املغاربــة انصــرف إلــى تــذوق األدب عمليــا، واســتخالص القيــم الفنيــة 
والجماليــة مــن النصــوص املدروســة، وارتــكاز أعمالهــم النقديــة علــى املمارســة التطبيقيــة 
والقراءة التحليلية لآلثار األدبية. ولعل الشروح األدبية الكثيرة هي أهم مظهر من مظاهر 

هــذا التوجــه النقــدي التطبيقــي فــي التــراث املغربــي.
لتكامــل  نظــرا  املغاربــة واألندلســيون علــى حــد ســواء،  فيهــا  يشــترك  الظاهــرة  وهــذه 
التجربتيـــن املغربيــة واألندلســية وتناظرهمــا. وفــي هــذا الشــأن يقــول األســتاذ رضــوان 
كتــب  فــي  واضحــة  كثــرة  نالحــظ  األندلســية،  التراجــم  كتــب  »وباســتطالع  الدايــة: 
؛  فــي غرناطــة  أيامهــم  أواخــر  إلــى  لدينــا  املعــروف  التأليــف  عهــد  أوائــل  مــن  الشــروح، 
فــإذا الحظنــا قلــة تــراث األندلســيين فــي الدراســات البالغيــة والنقديــة، وبخاصــة مــن 
الوجهــة النظريــة، أمكننــا تفســير هــذه الكثــرة ؛ فكأنهــم انصرفــوا إلــى الشــروح مكتفيــن 
أيضــا  وكأنهــم  نفســها،  النصــوص  مــن  الجماليــة  القيــم  واســتخالص  هــذا  بتذوقهــم 
 مالــوا إلــى ســوق الــذوق والتــذوق 1، وقــد ارتبطــت ظاهــرة الشــروح باتجاهيــن اثنيــن: 
أحدهمــا: االتجــاه الــذي يرمــي إلــى خدمــة الديــن اإلســالمي، وذلــك عــن طريــق الوقــوف 
علــى متــون فقهيــة أو صوفيــة أو مـــا إليهــا ممــا يدخــل فــي املجــال الدينــي، والتعامــل معهــا 
وإبــراز  املشــروح،  املـــتن  بهــا  يســعف  التــي  اإلسالميـــة  القيــم  بلــورة  إلــى  يف�صــي  تعامــال 
إلــى خدمــة  النفحــات الصوفيــة التــي يعكســها ويحـــويها،وثانيهما: االتجــاه الــذي يرمــي 
اللغــة العربيــة، وتمكيــن اإلنســان املغربــي منهــا، باعتبارهــا لغــة القــرآن الكريــم واألحاديــث 

666
1- محمد رضوان الداية، تاريخ النقد األدبي في األندلس، مؤسسة الرسالة،الطبعة الثانية، لبنان، 1993، ص71.
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الــزواوي1.  يحيــى  زكريــا  ألبــي  ســيبويه«  أبيــات  »شــرح  ذلــك:  نمــاذج  ومــن   الشــريفة، 

ويبــدو هــذان االتجاهــان معــا مســتقيين مــن مجموعــة عوامــل تظافــرت فيمــا بينهمــا لتخلــق 
هــذا النهــج الجديــد إذ ذاك فــي التعامــل مــع الشــعر، والربــط بينــه وبيــن اإلســالم واللســان 

العربــي الــذي جــاء بــه أهمهــا:
لإلســالم  األوليـــن  القرنييــن  فــي  الشــعرية  الشــروح  عمليــة  عرفتــه  الــذي  أ-التوجــه 
البحــث  مــن وجــوه  الشــروح وجهــا  كانــت فيــه عمليــة  الــذي  التوجــه  باملشــرق، ذلكــم 
العربيــة. اللغــة  وكذلــك  القرآنــي،  للنــص  خدمــة  أضربــه  تنوعــت  الــذي   العلمــي 

وال شك أن االتصال الذي كان قائما بين املشرق واملغرب قد كان سببا في تأثر املغاربة بشراح 
املشرق، ومحاولتهم السير في ركابهم، خاصة وأن بعض شروحهم الشعرية كانت من بين الكتب 
 املتداولة في حلقات الدرس باملغرب، واملصنفات التي يقرأها التالمذة عن شيوخهم فيها.

ب - املمارســة األندلســية فــي مجــال الشــروح، خاصــة وأن الوحــدة بيــن املغــرب واألندلــس 
منــذ العهــد املرابطــي إلــى العهــد املرينــي، قــد أتاحــت تمــازج االهتمامــات العلميــة واألدبيــة 
بيــن املنطقتيــن، كمــا أتاحــت فــرص التالقــح والتأثــر بيــن علمائهمــا وأدبائهمــا، وفــي مســتويات 

متعــددة، مــن بينهمــا مســتوى الشــرح، ســواء كان املتــن املشــروح شــعرا أو نثــرا.
ومــن ضمــن الشــروح املؤلفــة خدمــة للديــن اإلســالمي : »شــرح شواهـــد نزهــة القلــوب فــي 
غريــب القــرآن« ملؤلفــه أبــي بكــر بــن محمـــد عزيــز، وهــو شــرح وضعــه أحمــد بـــن عبــد الجليــل 
 التدميــري أحــد علمـــاء األندلــس، والــذي وفـــد علــى املغـــرب وتوفــي بمدينـــة فــاس عــام 555هـــ.

وضمــن اتجــاه خدمــة اللغــة العربيــة نذكر:»شــرح أبيــات اإليضــاح« لعلــي ابــن عصفــور 
 اإلشــبيلي )ت :670هـــ (، وهــو كذلــك مــن علمــاء األندلــس، الذيــن وفــدوا علــى املغــرب.2 
ج- وجــود شــروح وضعهــا أصحابهــا علــى متــون نثريــة تخــدم هــذا االتجــاه أو ذاك مــن 
االتجاهيــن ســالفي الذكــر ســواء كان أصحابهــا مغاربــة أو كانــوا أندلســيين أقامــوا باملغــرب، 
ولعــل هــذا الوجــود قــد مهــد الطريــق أمــام متــون شــعرية تتابــع بهــا املســيرة، ويتعامــل معهــا 
 علــى غــرار املتــون النثريــة، وخاصــة منهــا مقامــات الحريــري التــي شــرحها أكثــر مــن واحــد.

نذكــر منهــم مــن األندلســيين: أحمــد بــن عبــد املومــن القي�صــي )ت: 619هـــ( وقــد أقــام باملغــرب 
 زمانا، ومن املغاربة: أبا القاسم الزيات ) ت: 656هـ محمد بن سعيد الرعيني )ت : 778هـ ( 

اللغــة3.  أو  الديــن  تخــدم  التــي  الشــروح  علــى  املغاربــة  الخلفــاء  بعــض  تشــجيع   د- 
يلقــون  كانــوا  العلمــاء  أن  إذ  التدريــس،  بعمليــة  الشــعرية،  الشــروح  ارتبــاط  ه- 

1-  املرجع نفسه ، ص73.
2 - محمد شداد الحراق، أدب الشروح عند املغاربة من أشكال التلقي النقدي لألعمال األدبية،  -يوم 2017-03-28، 

http://ns1.almothaqaf.com/reading :موقع
3 -ينظر: محمد شداد الحراق، أدب الشروح عند املغاربة من أشكال التلقي النقدي لألعمال األدبية.
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هــو  مــا  بينهــا  مــن  متونــا  فيشــرحون  غيرهــا،  أو  املســاجد  رحــاب  فــي  ســواء  دروســهم 
عنهــم. نيابــة  يدونونهــا  تالميذهــم،  علــى  يملونهــا  أو  الشــروح،  هــذه  ويدونــون   شــعر، 

و- العامــل الســادس يتعلــق خاصــة بخدمــة اللغــة العربيــة، هــذه اللغــة التــي وصلــت 
حركــة  قيــام  إلــى  شــك  وال  احتاجــت  والتــي  اإلســالمي  الفتــح  مــع  املغربيــة  البــالد  إلــى 
لغويــة تســعى إلــى تقريبهــا مــن اإلنســان املغربــي، وربطــه أكثــر بهــذه اللغــة التــي لــم تــزل 
تزاحمهــا إذ ذاك اللغــة األمازيغيــة، ولعــل لهــذا الســبب وجــدت املتــون الشــعرية التــي 
شــرحها املغاربــة فــي بدايــة األمــر مــن إنتــاج املشــارقة خاصــة ـ وكــذا األندلســيين ـ حيــث 
منهــا  تســتقى  نمــاذج  ومثيالتهــا  املتــون  هــذه  تؤخــذ  حتــى  الفصيــح،  العربــي  اللســان 
الفصيحــة. والعبــارة  الســليمة  الصياغــة  لديهــا  وتلتمــس  الفصحــى،  العربيــة   اللغــة 

هذا إلى جانب السعي نحو تقعيد بعض املفاهيم األدبية، وحصر بعض األدوات الشعرية،  
ويبــدو أن هذيــن االتجاهيــن »خدمــة الديــن اإلســالمي وكذلــك خدمــة اللغــة العربيــة« قــد 
رافقــا عمليــة الشــروح الشــعرية باملغــرب وعنــد أكثــر مــن شــارح مــن خــالل اإللحــاح علــى 
العالقــة القائمــة بيــن الشــرح الــذي يضعــه وبيــن خدمــة كل مــن الديــن واللغــة، وهــو إلحــاح 
قــد يقصــد بــه صاحبــه إلــى تبريــر إقدامــه علــى شــرح متــن شــعري، وتأكيــد اعتبــار هــذا الشــرح 
ليــس غايــة فــي حــد ذاتــه، وإنمــا هــو أداة يتوصــل بهــا لشــارح إلشــباع نهمــه الدينــي أو اللغــوي 

علــى الســواء1.
وبعــد ذلــك أخــذت الشــروح مــع امتــداد العصــور فــي التكاثــر والنمــو، وخاصــة فــي القرنيــن 
الهجرييــن الحــادي والثانــي عشــر، فظهــرت مجموعــة واســعة مــن الشــراح، يتعاملــون مــع 
املتون التي يشرحونها، إما من منطلق االتجاهين املذكورين آنفا، كما تدل على ذلك مثال 
 شــروح بــردة البوصيــري وهمزيتــه، ومقصــورة املكــودي2، أو مــن منطلقــات أخــرى جديــدة:
كأن يســتهدف الشــرح غايــة لغويــة تعليميــة، يرمــي صاحبــه إلــى جعــل فهــم املتــن الشــعري 
سهال ميسرا، وخاصة إذا كان الشارح معتقدا صعوبة النص، أو قصور القراء عن فهمه 
وإدراك أســرار لغتــه، أو مــن منطلــق توضيحــي، أو مــن منطلــق يســتهدف تقديــم بديــل عــن 
الشــروح الســابقة لنفــس املتــن، وكأن الشــارح هنــا يتحــول إلــى متــذوق ناقــد، ال يرتــاح إلــى 
مــا وضعــه أســالفه مــن شــروح حــول متــن معيــن، فيأخــذ البــادرة أو يتلقــى الدعــوة لوضــع 
بديــل يكــون أحســن مــن الســابقين، ويشــفي غليــل املتأمــل املتبصــر، أو منطلــق يســتهدف 
 تصحيــح أخطــاء النســاخ لشــروح معينــة، منطلــق يســتهدف الوقــوف عنــد القيمــة األدبيــة 

1- عبد الجواد السقاط،  مدخل إلى الشروح الشعرية في األدب املغربي --1 ، ص675.

2- ينظر: رضوان الداية، تاريخ النقد األدبي في األندلس، ص.78-77.
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للمتــن املشــروح  ، أو  منطلــق يســتهدف الوقــوف عنــد مضمــون املتــن املشــروح، ال لتوضيــح 
لغتــه وأســرار صياغتــه، ولكــن لتوضيــح مضامينــه ومحتوياتــه، باعتبارهــا تمثــل نوعــا مــن 
الجدة والطرافة، أو تمثل جانبا من جوانب الحياة اإلنسانية يستوجب شيئا من العناية 

والــدرس.
2- أهمية الشروح ودورها في التيسير.

عمــل الشــرح ليــس باإلنجــاز الهيــن الــذي يفتقــد صفــة اإلبــداع، أو يكتفــي فيــه صاحبــه 
بحــل مــا استشــكل مــن القــول، وإيضــاح الغامــض منــه، وتبســيط مــا صعــب إدراكــه أو مــا 
تعــذر فهمــه، ولكنــه عمــل متكامــل نابــع مــن رؤيــة ناضجــة وواضحــة، ومعبــر عــن تجربــة 
خاصــة فــي القــراءة وعــن موقــع معيــن يــزاول مــن خاللــه الشــارح عمليــة التحليــل والشــرح. 
إنــه بصفــة مجملــة أســلوب خــاص فــي معالجــة املتــن وتنــاول مادتــه. ولذلــك تحظــى الشــروح 
األدبيــة باهتمــام خــاص فــي بــاب الدراســات األدبيــة باعتبارهــا مــادة أساســية تــزود الباحــث 
بصــورة عامــة عــن مناهــج القــراءة النقديــة عنــد األســالف، وتبــرز التقنيــات الوظيفيــة التــي 

اســتعملوها فــي مقارباتهــم النقديــة التطبيقيــة.
التعليــم  عمليــة  فــي  بالغــة  أهميــة  الشــعرية  الشــروح  تكت�صــي  كمــا 
وهــي  وغيرهــا،  واألدبيــة  اللغويــة  املجــاالت  مختلــف  فــي  والتيســير 
اآلتيــة: النقــاط  توجزهــا  متعــددة  عناصــر  تأكيدهــا  فــي  تتظافــر   أهميــة 

1- تعتبـــر الشــروح الشــعرية مصــدرا مهمــا مــن مصــادر األدب املغربــي عامــة، والشــعري منــه 
خاصــة، إذ أنهــا وجــه ومــن وجــوه املصنفــات العديــدة التــي وضعهــا املغاربــة فــي شــتى أنــواع 
املعرفة، فهي تكون مادة أساسية ال يستغني عنها الدارس املتتبع ويرجع إليها الباحث اليوم، 
 ليستخرج منها مجموعة من النصوص  اإلبداعية: كمصنفات التاريخ، والتراجم، والرحالت

والشــعراء،  األدبــاء  تراجــم  مــن  فيهــا  الباحــث  عليــه  يقــف  مــا  علــى  عــالوة  هــذا، 
مـــن  مــا  حقبــة  فــي  املغربيــة  البيئـــة  عــن  تصـــور  مــن  بــه  يخــرج  أن  يمكــن  ومــا 
غيرهــا. أو  االجتماعيــة  أو  الثقافيــة  الوجهــة  مـــن  ذلــك  كان  ســواء   الحقــب، 

2- تمثل هذه الشروح الثقافية املوسوعية للشراح الثقافة التي تتميز باتجاهات عدة منها 
الدينــي والتاريخــي واللغــوي واألدبــي... إذ تجمــع هــذه الشــروح بيــن املــادة التاريخيــة واللغويــة 
والدينيــة والفقهيــة واألدبيــة التــي كان الشــارح متســلحا بهــا، والتــي تبرهــن علــى ســعة هــذه 
الثقافة عنده، وشموليتها التي تضرب في أكثر من اتجاه ويتجلى ذلك خاصة ما صدر عن 
شــراح القرنين الحادي والثاني عشــر الهجريين، وليس بدعا أو غريبا أن تكشــف الشــروح 
الشعرية عن الثقافة املوسوعية ألصحابها طاملا أن مصادر هذه الثقافة متنوعة متعددة، 
كما تشهد بذلك كتب الفهارس والبرامج، وكذلك اإلجازات التي كانت تصدر عن الشيوخ 
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في حق من نبغ من تالمذتهم، واستووا علماء مشاركين متصدرين للتدريس والتصنيف، 
وأيضــا أن عمليــة التصنيــف لــدى املغاربــة عمومــا،ـ  وأيــا كان املوضــوع الــذي تتجــه إليــه 
تميــزت بالتنــوع والتعــدد، ولــم يكــن املصنــف يقتصــر علــى مــا يتصــل بموضــوع التصنيــف 
فحســب، وإنمــا يســتطرد فــي املصنــف الواحــد إلــى مجموعــة مــن املواضيــع والقضايــا التــي 
 تمثــل ســعة أفــق املؤلــف، وتزاحــم األفــكار والقضايــا علــى ذهنــه أثنــاء عمليــة التأليــف. 

ومن هنا جاءت الشروح الشعرية بدورها وجها من وجوه هذا التزاحم وضربا من املمارسة 
التصنيفية التي طبعت املؤلف املغربي في كافة املجاالتـ  أو معظمهاـ  وعلى امتداد املسيرة 

التاريخية التي عرفتها الساحة التصنيفية املغربية واألندلسية1.
3- تعتبـــر هــذه الشــروحـ  إلــى جانــب كونهــا مصــدرا للنصــوص والتراجــم أحيانــاـ  مصــدرا 
مهّمــا يطلــع منــه الباحــث علــى مســيرة النقــد األدبــي ، ســواء كان هــذا النقــد انطباعــا أو 
 تطبيقــا أو كان جملــة مــن املواقــف واآلراء النقديــة التــي تســعى إلــى وضــع بعــض مــن 

القواعــد واألســس ، ســواء أيضــا أصــدر هــذا النقــد عــن الشــارح باعتبــاره يتعامــل مــع متــن 
لغيــره مــن العلمــاء أو الشــعراء أو األدبــاء، أو باعتبــاره يتعامــل مــع أحــد متونــه هــو2.

ثالثــا: وقفــة مــع » أنــوار التحلــي علــى مــا تضمنــت قصيــدة الحلــي« ألبــي عبــد هللا بــن أبــي 
القاســم.

- نبذة عن حياة الشارح :
هــو أبــو محمــد عبــد هللا بــن أبــي القاســم الفا�صــي املولــد، الجزائــري الــدار، قــال فــي نســبه: 
)إن آل جعفر بن أبي طالب إليه ينتهي نســبنا قديما وحديثا، وعلى ذلك أدركنا شــيوخنا، 
وأدرك شــيوخنا مــن قبلهــم، وهــو عــرب الثعالبــة وعلــى ذلــك ثبــت نســبهم فــي عقــود أنكحتهــم 
باملغــرب، وبســببها يحملــون علــى البــر واإلكــرام، ويلحظــون بعيــن الرعايــة واالحتــرام(.3 ، 

فتسميته بـ ) عبد هللا( وقع فيها خالف بين املصادر التي أشارت إليه.
- عصر المؤلف:

عــاش املؤلــف فــي عصــر الدولــة املريينيــة باملغــرب بمدينــة فــاس، وأخــذ مــن العلــم عــن 
علمائهــا مــا أمكــن أخــذه، ثــم هاجــر إلــى الجزائــر. وهجــرة العلمــاء بيــن القطريــن معروفــة 
ومتواتــرة، ســواء مــن املغــرب إلــى الجزائــر، أم منهــا إلــى املغــرب لعوامــل مختلفــة سياســية، 
أو لطلــب العلــم، أو ألغــراض شــخصية اقتصاديــة. وامللــف اختــار مدينــة الجزائــر علــى غيرهــا 

الثقافــي والتأصيــل  بيــن جهــود اإلحيــاء  العلــوي  العصــر  فــي  الشــروح األدبيــة  الســكيوي، ظاهــرة  -ينظــر: بوشــتي   1
ص119.  ،  2016 األولــى،  املعرفي،الطبعــة 

2 - ينظر: املرجع نفسه، ص 210.
3 -ينظر: أنوار التحلي على ما تضمنته قصيدة الحلي، ألبي عبد هللا بن أبي القاسم، أعده للنشر وعلق عليه:مصطفى 

املرزوقي، منشورات املجلس األعلى للغة العربية، الطبعة األولى، الجزائر، 2006. الجزء األول ج1، ص9-8.
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مــن املــدن لهدوئهــا، أو لبعدهــا عــن مركــز 
الســلطان، والفتــن التــي تنشــب مــن حيــن 
باملغــرب،  املرينيــة  الدولتيــن  بيــن  آخــر  إلــى 

بتلمســان1. والزيانيــة 
أما تاريخ وفاته فقد ظبطه األستاذ محمد 
)787ه/1385- ســنة  توفــي  بأنــه  املنونــي 

86م( فــي حيــن أن تاريــخ ميــالده لــم يذكــره 
يكتنفهــا  يــزال  ال  حياتــه  فــإن  لــذا  أحــد، 
مثــال  كثيــرة،  تســاؤالت  وتحمــل  الغمــوض 
متى دخل الجزائر وهل كانت وفاته بها؟ فال 
توجــد صــورة واضحــة عــن حياتــه ونشــأته2.

- شيوخه3:
1-أبو املكارم منديل )ت 772(ه.
2-أبو علي الحسن الونشري�صي.

3-أبو العباس احمد القباب )ت 780(ه.
-محمد بن حياتي )ت 788(ه.

2- مضمون الشرح:
تضمتــه  مــا  علــى  التحلــي  »أنــوار  كتــاب: 
قصيــدة الحلــي« هوشــرح لبديعيــة صفــي 
الديــن الحلــي فــي مــدح الرســول صلــى هللا 
عليــه وســلم ، التــي جمــع فيهــا أنــواع البديــع  
واســتخرجها مــن ســابقيه مــن العلمــاء ومــا 
أضافــه إليهــا مــن األنــواع، فالشــرح الــذي 
قدمــه أبــو عبــد هللا موســوعة بأتــم معنــى 
الكلمــة، جمــع إلــى علــم البديــع كثيــرا مــن 
الفنون العربية التي تخدم البالغة وتشحذ 
فــي  الكتــاب  ويقــع  الــذوق،  وتنمــي  القرائــح 

1-ينظر:أنوار التحلي، ص11-10.
2- ينظر املصدر نفسه، ص12.

3-املصدر نفسه، ص15-14.

جزأين وإن األول هو مجال الدراسة، وأهم 
مــا احتــواه هــذا الجــزء مــن الشــرح اآلتــي:

*-مقدمة المؤلف.
1-براعة االستهالل.

2-التجنيس التلفيق 
3-الطباق

4-االستطراد
5-التوشيح
6-املقابلة

7-اللف والنشر
8-التذييل

9-االلتفات
10-التفويف

11-الهزل الذي يراد به الجد
12-عتاب املرء نفسه

13-رد العجز على الصدر
14-املواربة

15-الهجاء في معرض
16-التهكم
17-اإلبهام
18-التراهة

19-التسليم
20-التخيير

21-القول باملوجب
22-االفتنان
23-املراجعة
24-املناقضة

25-التغاير
26-االكتفاء

27-تشابه األطراف
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28-االستدراك
29-االستثناء
30-التشريع
31-التمثيل

32-تجاهل العارف
33-ارسال املثل

34-التتميم
35-الكالم الجامع

36-التوجيه
37-القسم

38-االستعارة
39-مراعاة النظير

40-براعة التخلص
41-االطراد
42-التكرار
43-التوريه

44-املذهب الكالمي
45-التوشيع

46-املناسبة اللفظية
47-التكميل

48-العكس والتبديل
49-الترديد
50-املبالغة
51-اإلغراق

52-الغلو
53-اإليغال

54-نفي ال�صيء بإيجابية
55-اإلشارة
56-النوادر
57-الترشيح

58-الجمع
59-التفريق

60-التقسيم
61-الجمع مع التفريق

62-الجمع مع التقسيم
63-ائتالف املعنى مع املعنى

64-االشتراك
65-اإليجاز

66-املشاكلة
67-ائتالف اللفظ مع املعنى

68-التشبيه
69-االشتقاق
70-التصريع
71-التشطير
72-الترصيع
73-املوازنة

»أنــوار  فــي  الفهــم  تيســير  رابعا:آليــات 
وأدواتــه. التحلــي« 

يســعى  هــذا املبحــث إلــى رفــع الحجــاب 
عبــد  وظفهــا  التــي  واألدوات  اآلليــات  عــن 
هللا بــن أبــي القاســم فــي شــرحه لقصيــدة 
صفــي الديــن الحلــي، وبعــد القراءة والتمعن 
أمكن رصد أهم عناصر الشرح ومستويات 
القــراءة والتأويــل التــي أســعفت الشــارح فــي 
فــي أعمــاق املتــن املشــروح، وألن  التغلغــل 
العناصــر  جميــع  بذكــر  يســمح  ال  املقــام 
واألدوات فسنشــير إلــى أهمهــا واإلحالــة علــى 

موضــع ورودهــا فــي الشــرح مــن ذلــك:
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-المقدمة:
كانــت مقدمــة الشــارح بمثابــة املدخــل املنهجــي للموضــوع إذ حــدد فيهــا بدقــة موضــوع 
الدراســة مــع بيــان أهميتــه وقيمتــه قائال:«وبعــد فإنــه ملــا مــدح النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 
الشــيخ اإلمــام األفضــل املحقــق األكمــل املقــدم فــي البالغــة والتبريــز صفــي الديــن أبــو عبــد 
العزيز بقصيدته البديعية املتضمنة ملفاخره الرفيعة، وأفرغها في قالب البديع وأعجزت 
بفصاحتها سحبان وائل والبديع، عني بها كثير من الطالب وأكثروا فيها التـرداد والترغاب«1.

لينتقــل إلــى تحديــد هدفــه مــن التأليــف والداعــي إليــه ومــن ثــم تتبــدى املعالــم والســمات 
املنهجيــة التــي ســيلتزم بهــا فــي عــرض الشــرح.

- منهجه في عرض أبيات المتن:
-التـــزم أبــو القاســم منهجيــة واضحــة املعالــم فــي شــرحه إذ جعــل كل بيــت مــن أبيــات 
القصيــدة فــي بــاب مســتقل، متبعــا طريقــا واحــدا فــي كل األبــواب، فيبــدأ بتســمية البــاب مــع 
اســتعمال عبــارة »قولــه رحمــه هللا« فــي جميــع ثنايــا الشــرح، ثــم يشــرع فــي الشــرح.وأنوه هنــا 
بالســمت الدينــي والخلقــي الــذي تحلــى بــه أبــو عبــد هللا ففــي كل موضــع إال ويقول»الناظــم  

رحمــه هللا«، وأيضــا قولــه: »شــرح الناظــم أوال«.
*-التزم أبو عبد هللا بن أبي القاسم في جميع صفحات مؤلفه بالشرح اللغوي ويقدم له 
بكلمة »اللغة« ثم يقدم املعاني املحتملة موظفا »معنى الببت« ، ثم يقدم كخطوة أخيرة 

إعراب البيت كامال ويوظف كلمة »اإلعراب«.
ومــن هاهنــا يتجلــى التنظيــم والترتيــب عنــد بــن أبــي القاســم فــي عــرض شــرحه وهــو توجــه 

يســاعد علــى بســط املســائل الــواردة فــي القصيــدة وتقريبهــا لألذهــان.
-منهجه في الشرح:

اتبــع أبــو عبــد هللا بــن أبــي القاســم منهجــا خاصــا فــي شــرحا لقصيــدة ومــا فيهــا مــن أنــواع 
البديــع بأســلوب علمــي دقيــق وأدبــي رفيــع مثيــر النفعــالت النفــوس ومنشــط لألذهــان وفــي 
ذلــك يقــول: »وهــا أنــا أذكــر منهــا مــا حضــر اآلن علــى فكــري  منبهــا للطالــب ومنشــطا للراغــب 
رجاء النفع بذلك إن شاء هللا«2، فعرض شرحه بصورة أنيقة تجمع بين العلمية والجمال 

األدبــي مــن خــالل األدوات اآلتيــة:
- أسلوب الحوار : 

يتبــدى أســلوب الحــوار عنــد أبــي عبــد هللا مــن خــالل إشــراك القــارئ معــه وفتــح مجــال 
التعلم  وتوسيع املدارك وإعطاء فرص االقتراح،،  وذلك باستعماله لعبارات نحو:»قلت 

1 -أنوار التحلي، ص25.
2 -أنوار التحلي،ج 1، ص456.
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اعلــم«، »فاعلمــه وهللا أعلــم« و»هــذا القــدر كاف لنرجــع إلــى قــول الناظــم« ، »وهــذا القــدر 
كاف ومــن أراد التبحــر فيــه فعليــه بموضوعاتــه« »فلنرجــع إلــى بيــت الناظــم«، ولفظــة 
»ســؤال«، وكــذا توظيــف أســلوب التشــويق كقولــه: »يأتــي الــكالم علــى اللقــب إن شــاء هللا 
عند قول الناظم في أخر بيت«، وفي هذين البيتين مراجعة ويأتي الكالم عليها...«، »..ويأتي 

بيانــه فــي لقبــه إن شــاء هللا..«.
-الشــروح اللغوية املســتفاضة  في كل باب ونوع، وتوظيف املعاجم والتفاســير وتدعيم 
مــا ذهــب إليــه مــن شــرح بالشــواهد القرآنيــة واألحاديــث النبويــة وكالم العــرب شــعره ونثــره، 

مــن ذلــك مــا ورد فــي »بــاب املقابلــة«: 
منهــا مقابلــة اثنيــن باثنيــن كقولــه ســبحانه وتعالــى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ﴾1، وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم:)إن الرفــق ال يكــون فــي �صــي إال زانــه وال ينتــزع 

مــن شــيئ إال شــانه(، ومنــه قــول النابغة»الطويــل«:
فتى تّم فيه مايسر صديقه              على أّن فيه ما يسوء األعاديا

وقول الشاعر أيضا، ثم يضيف من املعاجم: فإن الغل ضد النصح والغدر ضد الوفاء.
- توظيف مصطلح: فائدة- تنبيه:

 ال تــكاد  صفحــات الشــرح تخلــو مــن مصطلحــي: »فائــدة وتنبيــه«، بــل نجــد فــي الصفحــة 
الواحــدة أحيانــا املصطلــح الواحــد يتكــرر مرتيــن، وتختلــف مضاميــن التنبيهــات والفوائــد 
بحســب الســياق، فمنهــا مــا تعلــق بالجانــب الدينــي وفــرق الــكالم ، ومنهــا مــا تعلــق بالتنبيهــات 
النحوية والبالغية واملعجمية، ومنها ما تعلق بالطبيعة وأحوال النفس والحياة، ومنها ما 

تعلــق بتراجــم األعــالم والشــخصيات املختلفــة2.
كمــا يدعــم املؤلــف شــرحه بأقــوال شــيوخه واســتذكار مــا تلقــاه عنهــم مــن آراء وتوجيهــات 
وتخريجــات وقصــص وغيرهــا فــي حلقــات التدريــس، بهــدف إشــراك املتلقــي واملتعلــم معــه 

ليحفــظ عنــه.
- األشعار: 

يوظــف الشــارح الشــواهد الشــعرية بشــكل الفــت، ملــا لهــا مــن عالقــة بأنــواع البديــع 
فيضبطها بالشــكل، ويحدد البحر والقائل، وإن لم يقف عليه يصرح بذلك، وكأنه يقوم 

بعمليــة التحقيــق، وإن الشــرح فــي جميــع صفحاتــه ال يخلــو مــن الشــواهد الشــعرية.
- التوثيق واألمانة العلمية والموضوعية: 

التــزم الشــارح فــي كتابــه باألمانــة العلميــة فــي نقلــه مــن املصــادر، وحــرص علــى عــزو األقــوال 

1 - التوبة ، 82.
2 -ينظر صفحات410، 418، 420، 426، 432 :447، 482،  وغيرها.
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ألصحابهــا وذكــر مصفاتهــم متــى أمكــن ذلــك فــي جميــع ثنايــا الشــرح، ســاعيا مــن خــالل 
توجهــه هــذا شــحذ همــم املتلقــي وإثــارة فضولــه، بهــدف توســيع آفــاق املعرفــة لديــه، وفتــح 
أبــواب املطالعــة أمامــه، كمــا أن الشــارح التــزم املوضوعيــة فــي مناقشــة اآلراء والقضايــا 
املختلفة، فوجه نقده ملفاهيم لغوية أو بالغية ال تعجبه، أو يقف من األثر األدبي موقف 
املمتحــن للمحاســن والعيــوب  ، أو يعتــرض علــى تســمية أو تعريــف، أو يــوازن بيــن األبيــات 
الشــعرية فيرجــح مــا يــراه مطابقــا لذلــك املســمى، فيقــول هــذا الــرأي أوضــح« أو »هــذا البيــت 
أسبك«وغيرها،  إن االلتـزام بهذه النقاط الثالثة يعد من أهم مبادئ املناهج التعليمية .

- توظيف الثقافة الموسوعية: 
حــرص أبــو عبــد هللا بــن أبــي القاســم علــى تضميــن شــرحه جملــة مــن اآلليــات التــي تجعلــه 
مكتفيــا بذاتــه فلــم يدخــر معلومــة وال رأيــا وال تخريجــا وال مقــدرة لغويــة أم أدبيــة وال موقفــا؛ 
إال اســتغله ووظفــه فــي ســبيل تحقيــق هدفــه التيســيري مــن الشــرح، ومــا ذلــك إال دليــل بيــن 
علــى ســعة  تحصيلــه العلمــي وقــوة مداركــه، فلــم يغفــل االســتدالل وال التعريــف بالعلمــاء 
وتقديم املعلومات عنهم وعما يحيط بهم، كما كان يستطرد في الباب  الواحد إلى مجموعة 
مــن املواضيــع والقضايــا التــي تمثــل ســعة أفقــه ، وتزاحــم األفــكار والقضايــا علــى ذهنــه أثنــاء 

عملية الشــرح1.
ومــن أوضــح االســتطرادات والتفصيــل واملوســوعية مــا ورد فــي البــاب األول مــن الشــرح 
وقــد كان أطــول بــاب نــرا ملــا احتــواه مــن أمــور تتعلــق بالبحــور وتفعيالتهــا، وقــدم تعريفــات 
مفصلة واصطالحية لكل ما يتعلق بالشعر ومكوناته والزحافات، إضافة إإل شرح كل ما 

يتعلــق بمصطلحــات هــذا البــاب2 
  هذه الثقافة املوسوعية التي أضفى عليها جماليات العنصر اللغوي والنحوي والصرفي 
والبالغــي، تميــزت بالخصوبــة والتنــوع، ومــزج فــي مادتهــا بيــن اإلنتــاج املغربــي والعربــي بوجــه 
عــام،  ذلكــم املــزج الــذي منــح هــذا الشــرح خصوصيــة متفــردة، ويســلكها فــي مجــال متســع 
تدعــو إلــى �صــيء غيــر قليــل مــن االهتمــام والبحــث والدراســة .وإن هــذا مــا ســعينا إليــه فــي 

البحــث.
مــن خــالل عــرض أدوات الشــرح وآلياتــه نستشــف علميــة أبــي عبــد هللا بــن أبــي القاســم 
فــي فهــم العالقــة بيــن النــص والصانــع صفــي الديــن مــن خــالل وقوفــه علــى أهــم الســمات 
الجماليــة التــي توحــي بإتقــان الصنعــة الشــعرية عنــد الحلــي ومحاولــة الشــارح فتــح مغلقهــا 

1 -التراجــم ينظــر الصفحــات:40، 46، 359، /كالم العــرب: ص155، 321، 441/  النــوادر:ص482، القصــص 334، 
434

2 -ينظر : أنوار التحلي، ص:27 إلى 51.
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وتقريــب صعبهــا للمتلقــي، وتتمثــل هــذه األدوات واآلليــات فــي :
- جمالية العنصر اللغوي والنحوي والصرفي والبالغي.

- جمالية الشاهد القرآني والحديثي والشعري والقولي، ثم جمالية العنصر التاريخي.
- جمالية العنصر اإلشاري.

- جمالية التفاعل الجمالي بين الشارح والنص املشروح.
وبناء عليه فقد تظافرت عناصر الشرح وأدواته ومستويات القراءة مع  جملة العناصر 
الجمالية عند أبي القاســم في أنوار التحلي فهي ليســت مجرد آليات وأدوات يتوســل بها في 
بلوغ املعاني -وإذ ال يختلف في ذلك اثنان- بل هي أقرب ما تكون إلى تلك الدرر والغرر التي 
تؤثث فضاء الشــرح مشــحونة بالثقافة النحوية والصرفية والبالغية... والقراءة الذوقية 
الجمالية، فضــال عــن جماليــة عناصــر الشــرح ومســتوياته تتحــدد جماليــة انــوار التحلــي 
أيضا في ما استخلصه الشارح من درر املعاني وغرر الفوائد ولطيف اإلشارات، التي ميزته 
عن الشروح اللغوية البسيطة، التي تظل حبيسة إظهار معاني األلفاظ الغامضة أو بيان 

املعنى اإلجمالي للبيت في أحسن األحوال.  
 خاتمة:

كتــاب« أنــوار التحلــي علــى مــا تضمنتــه قصيــدة الحلــي« ألبــي محمــد عبــد هللا بــن أبــي 
القاسم ، والذي قام بتحقيقه الباحث األستاذ مصطفى مرزوقي ألول مرة من مخطوطة 
فريــدة، عثــر عليهــا فــي الجامــع األعظــم بالجزائــر ، فهــو عمــل ال تســتغن عنــه املكتبــة العربيــة  
وجامعاتها واملؤسسات الثقافية الجزائرية، فهو من أمهات الكتب بل ذخر ثمين ملكتبات 
األقطار العربية وللباحثين في علم البالغة، لذلك لم أختم بالنتائج وإنما أردت الثناء على 
املحقق وما قّدمه من جهد علمي،  والذي فتح أفق البحث األكاديمي بكتابه  هذا، فضال 
عن مساهمته الكبيرة في إخراج هذا التراث املتميز إلى النور، الذي يحتاج إلى وقفة علمية 
رصينــة ودراســة معمقــة، فهاهنــا دعــوة لفتــح أفــق البحــث، واملســاهمة فــي نصاعــة موروثنــا 

باختــالف مجاالتــه ومشــاربه .
المصادر والمراجع: 

-أنــوار التحلــي علــى مــا تضمنتــه قصيــدة الحلــي« ألبــي عبــد هللا بــن أبــي القاســم، 
أعــده للنشــر وعلــق عليه:مصطفــى املرزوقــي، منشــورات املجلــس األعلــى للغــة العربيــة، 

الطبعــة األولــى، الجزائــر، 6002. الجــزء األول.
-بوشــتي الســكيوي، ظاهــرة الشــروح األدبيــة فــي العصــر العلــوي بيــن جهــود اإلحيــاء 

الثقافــي والتأصيــل املعرفي،الطبعــة األولــى، 6102. 
- عبــد الجــواد الســقاط ،مدخــل إلــى الشــروح الشــعرية فــي األدب املغربــي، ، مجلــة 



96

دعــوة الحــق، عــدد 682/ صفــرـ ربيــع األولـ  ربيــع الثانــي، 2141هـــ ، أكتوبــر 1991.
- عبــد هللا كنــون ،النبــوغ املغربــي فــي األدب العربــي، دار الكتــاب اللبنانــي للطباعــة 

والنشــر،الطبعة الثانيــة، بيــروت، ج1.
- محمــد رضــوان الدايــة، تاريــخ النقــد األدبــي فــي األندلــس، مؤسســة الرســالة،الطبعة 

الثانيــة، لبنــان، 3991
- محمــد شــداد الحــراق، أدب الشــروح عنــد املغاربــة مــن أشــكال التلقــي النقــدي 

لألعمــال األدبيــة،  -يــوم 7102-30-82، 
موقع:

http://ns1.almothaqaf.com/reading



97

فينومينولوجيا النقد التيماتي وإجرائية الممارسة.
phenomenology of thematic criticism and procedure of practice

د. يوسف عطية جامعة العربي التبسي - تبسة -
youcefattia01@gmail.com

ملخص:
يكتنــف النقــد التيماتــي نــوع مــن االلتبــاس، الســيما فــي ســياق تبايــن تلقــي املرجعيــات 
النظريــة والفلســفية للنقــد التيماتــي مــن جهــة، وغيــاب مرجعيــة إجرائيــة واضحــة مــن جهة 
ثانيــة، إلــى درجــة أن رواد النقــد التيماتــي أنفســهم تتبايــن مقارباتهــم النقديــة التيماتيــة، 
ولعــل التبايــن يشــهد ذروتــه علــى مســتوى التلقــي العربــي للنقــد التيماتــي، ولذلــك تتوخــى 
هــذه الدراســة تجــاوز بعــض مســتويات االلتبــاس، ورصــد أهــم مفاهيــم النقــد التيماتــي 

الفلســفية والنقديــة منهــا.
أمــا املفاهيــم الفلســفية فترتبــط بالجوانــب الفلســفية الفينومينولوجيــة األكثــر حضــورا 
فــي النقــد التيماتــي، واألكثــر تأثيــرا فيــه، وأمــا املفاهيــم النقديــة فترتبــط بتحديــد املعاييــر 
النقدية التي من شأنها تحديد أهم أسس النقد التيماتي، بهدف استيعاب جوهر املمارسة 
النقدية التيماتية، وتقديم وسائل إجرائية واضحة تؤهل لتطبيق النقد التيماتي تطبيقا 
يراعــي خصوصيتــه وتمّيــزه، مــن حيــث هــو نقــد يهتــم برصــد أنظمــة إنتــاج األفــكار امللحــة علــى 

مســتوى الوعــي، ويبيــن أهــم التيمــات املهيمنــة علــى مســتوى اإلبــداع. 
الكلمات المفتاحية: النقد التيماتي، الفينومينولوجيا، التيمات املهيمنة.

 
   Abstract:
Surrounds thematic criticism a kind of mystery, especially in the case of 

difference in understanding of theoretical references to criticism thematic 
from one side, and the absence of procedural reference on the other hand 
to extent that the pioneers of thematic criticism have a difference studies 
perhaps this differences up to the receiving unit at the level of Arab thematic 
criticism. Therefore, this study aimed to overcome some confusion levels and 
keep the most important philosophical and monetary concepts in order to 
knew the essence of thematic criticism practices and to provide the means of 
procedural clearly to apply it take into account the uniqueness and specialty, 
from where it cares to fellow the production of urgent system on the level 
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of awareness and show the most dominant theme at the level of creativity.
Key words: The thematic criticism - The phenomenology - The dominant 

themes
توخيــا للموضوعيــة، ولتحقيــق األهــداف يســتلزم النظــر فــي النقــد التيماتــي كثيــرا مــن 
التثبــت والتمحيــص والحــذر، حتــى ال يكــون الحديــث عــن النقــد التيماتــي متشــعبا تشــعبا 
يهدر قيمة البحث، ويولجنا في تحقيقات نظرية ال تتجاوز النقل الحرفي ملا قيل عن النقد 
التيماتي، نقال مغلوبا على أمره، مثقال باالجترار وتكديس الضروري وغير الضروري، وهذا 
ال يعنــي االســتغناء عــن النقــل، وعــن محــاوالت الوفــاء للمرجعيــات النظريــة، وعــن توخــي 
الدقــة العلميــة واملوضوعيــة، ولكنــه يعنــي تجنــب الخــوض املســهب فــي معطيــات نظريــة 
كثيــرة، قــد ال يحتاجهــا البحــث، وال تعيــر الدراســة التــي نحــن بصددهــا إال نوعــا مــن الحشــو 
الســلبي، وتذبذبــا فــي الرؤيــة النقديــة، فارتأينــا أن يكــون تقديــم النقــد التيماتــي تقديمــا 
يقتصــر علــى تلــك املفاهيــم الضروريــة واملحوريــة التــي تحتــاج إليهــا الدراســة احتياجــا ملحا، 
والتي ال يمكن االستغناء عنها لتكون املرجعية النظرية مرتبطة بعض االرتباط باملمارسة 
النقديــة، عــن طريــق تقديــم مــا نعتقــده مــن صميــم النقــد التيماتــي، مــن مفاهيــم فلســفية، 

ومــن مفاهيــم نقديــة لهــا عالقــة وطيــدة باملمارســة النقديــة التيماتيــة.
أمــا املفهــوم الفلســفي فهــو ضــروري جــدا، ذلــك أنــه ال وجــود لنقــد تيماتــي دون فلســفة 
فينومينولوجيــة، حيــث إن البعــد الفلســفي الفينومينولوجــي فــي النقــد التيماتــي مــن أهــم 
مــا يميــز رواد النقــد التيماتــي، الذيــن كانــوا تيماتييــن عندمــا اســتلهموا هــذه الفلســفة 
وتأثــروا بهــا،  لذلــك يكــون تقديــم املفهــوم الفلســفي مرتبطــا بالجوانــب الفلســفية األكثــر 
حضــورا فــي النقــد التيماتــي وتأثيــرا فيــه، وإن كنــا نعتقــد أن النقــد التيماتــي هــو فــي حــد ذاتــه 
فلســفة فينومينولوجيــة، ذلــك أن رواد النقــد التيماتــي مثــل » غاســتون باشــالر« و«جــون 
بييــر ريشــار« و«جــورج بولــي« ال يــكادون يفرقــون بيــن الفلســفة الفينومينولوجيــة والنقــد 
التيماتــي إال مــن حيــث إن الفلســفة الفينومينولوجيــة نظريــة عامــة، أمــا النقــد التيماتــي 
فهــو ممارســة نقديــة تختــص باإلبــداع األدبــي، فــكان الحديــث عــن املفهــوم الفلســفي فــي 
النقــد التيماتــي هــو نفســه أهــم املعتقــدات الفينومينولوجيــة التــي تبناهــا النقــاد الــرواد فــي 

املمارســة النقديــة التيماتيــة املرتبطــة بالخصوصيــة األدبيــة. 
أما املفهوم النقدي: فيرتبط أساسا برصد أهم املفاهيم النقدية التي من شأنها تحديد 
هويــة النقــد التيماتــي، مــن ناحيــة الجوانــب املتعلقــة بعالقــة التيماتيــة بــاألدب، وبحــدود 
الرؤية التيماتية لآلثار األدبية، حتى يتسنى استيعاب جوهر املمارسة النقدية التيماتية، 
وتحديــد اهتماماتهــا املحوريــة، وهــذا املفهــوم النقــدي ســيراعي هــو اآلخــر تلبيــة حاجــات 
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البحــث وخصوصيــة املمارســة النقديــة التطبيقيــة، حيــث نســتحضر فــي املفهــوم النقــدي 
أهــم املفاهيــم التــي يحتاجهــا البحــث، والتــي ترتبــط بــه ارتباطــا وثيقــا بالجانــب التطبيقــي. 
ولســنا مضطريــن للخــوض فــي كل تفاصيــل مفاهيــم النقــد التيماتــي التــي يكــون رصدهــا مــن 
باب الحشو والتكديس فقط، وحتى ال يهيمن الجانب النظري بنمط يجعل من التيماتية 
موضوعــا موغــال فــي التعقيــد والغمــوض، يحيــد بالدراســة عــن أهدافهــا، ويوقعنــا فــي شــرك 
أزمة نظرية نحن بمنأى عنها، ذلك أن التيماتية تيماتيات، وأقطاب النقد التيماتي في حد 
ذاتهــم تختلــف ممارســاتهم النقديــة ومفاهيمهــم التيماتيــة، لهــذا يتوخــى املفهــوم النقــدي – 
في هذا السياق - التحديد املرتبط بتيماتية واحدة، هي التيماتية املتبناة في هذا البحث، 
دون الخــوض فــي ســّنة االختــالف التــي تحتــاج إلــى دراســة أخــرى قائمــة بذاتهــا ومختصــة 
فــي ذلــك، فكانــت املفاهيــم التــي ســنرصدها هــي نفســها التــي نتبناهــا فــي ممارســتنا النقديــة 
التيماتيــة. وفــي ذلــك ســعي لتحديــد التيماتيــة، وســعي لتجــاوز فكــرة الغمــوض وتجــاوز تلــك 
املحــاوالت النقديــة التيماتيــة الفاشــلة التــي توعــز كل مظاهــر اإلخفــاق لغمــوض التيماتيــة 
واختــالف الــرواد، وأصبــح مــن اليســير وصــف بعــض الدراســات بالدراســات التيماتيــة حتــى 
ولــو كانــت مجــرد إحصــاء جــاف، وأصبحــت كل املناهــج النقديــة حاضــرة بحجــة انفتــاح 
النقــد التيماتــي علــى كثيــر مــن املناهــج، ونخالهــا حجــة واهيــة، ألن النقــد التيماتــي ال ينفتــح 
علــى املناهــج النقديــة األخــرى انفتاحــا يهــدر هويتــه وخصوصيتــه وتميــزه، وال يمكــن ألي 
دراســة أن تكــون تيماتيــة، كمــا ال يمكــن لــكل املناهــج أن تمتلــك حــق التطفــل، إال مــن بــاب 
مــا يخــدم الرؤيــة التيماتيــة، ولعــل هــذا الخلــط ناجــم عــن عــدم تحديــد الرؤيــة التيماتيــة، 
وتركهــا دائمــا هائمــة بمفهومــات عامــة تحيــل علــى كل اإلمكانيــات، مــع أن التحديــد ضــرورة 

علميــة المنــاص منهــا.
أ- المفهوم الفلسفي:

النقــد التيماتــي يديــن بكثيــر مــن خلفياتــه الفلســفية والفكريــة لتلــك الجهــود التــي بذلهــا 
الفينومينولوجيــة  فلســفته  ســياق  فــي   )Edmund Husserl( هوســرل“  ”إدمونــد  األملانــي 
)الظاهراتيــة(، فــكان مــن الجديــر فــي هــذه الدراســة أن نميــط اللثــام عــن أهــم املفاهيــم 

الفينومينولوجيــة التــي اســتفاد منهــا النقــد التيماتــي وتبّناهــا.
لقــد شــهدت العلــوم اإلنســانية فــي القــرن العشــرين أزمــة عســيرة نجمــت عــن التطــور 
الســريع فــي امليــدان العلمــي، وعــن هيمنــة املنهــج التجريبــي، فظهــرت الفينومينولوجيــا 
ملعالجــة هــذه األزمــة، عندمــا جــاء ”هوســرل“ بفلســفته التــي تســتهدف صياغــة علــم شــامل 
يتوخــى حــل املشــكالت البشــرية، فارتبطــت الفلســفة الفينومينولوجيــة بــكل مــا يخــص 
اإلنســانية، وبــكل مــا مــن شــأنه أن يــرد للوجــود البشــري اعتبــاره ويحــرره مــن إقصــاء املنهــج 
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التجريبــي، ومــا نجــم عــن هــذا املنهــج مــن تحييــد للــذات الواعيــة، ومــن إهمــال لهــا.
بدراســة  تهتــم  معاصــرة  فلســفة   )La phénoménologie( الفينومينولوجيــا 
الحقائــق كمــا تبــدو للمتلقــي، وكمــا تظهــر لــه، وتهتــم بوصــف الظواهــر وصفــا خالصــا بغيــة 
تحديــد ماهيتهــا، وهــي بذلــك تعتمــد علــى التجربــة املعاشــة وعلــى الحيــاة الفعليــة، معتبــرة 
الوجــود ظاهــرة تتأســس فــي الوعــي، ذلــك أن الوجــود خــارج نطــاق الوعــي يصفــه ”هوســرل“ 
بالعدميــة، ولذلــك يعتبــر مــا هــو خــارج الوعــي موضوعــا، وهــذا املوضــوع عندمــا يعرفه الوعي 
ويرتبــط بــه ويقصــده - عــن طريــق أفعــال كثيــرة كالتفكيــر والحــدس والتخيــل واإلدراك - 
يتحول إلى ظاهرة، وبالتالي تولي الفينومينولوجيا اهتماما كبيرا بالظواهر من أجل اكتناه 
ماهيتهــا ورصــد صفاتهــا رصــدا علميــا، هــذه املاهيــة فــي النهايــة هي موضوع الفينومينولوجيا 
الــذي تعنــى بدراســته، لذلــك وصفــت الفينومينولوجيــا بعلــم املاهيــة، ألنهــا تهتــم بدراســة 
املاهيات على مستوى الوعي،  وفي هذا السياق يقول ”هوسرل“ » يجب قبل كل �صيء أن 

أن�صــيء فينومينولوجيــا ماهويــة« 11.
إن مصطلــح الفينومينولوجيــا املاهويــة يحيلنــا إلــى رغبــة ”هوســرل“ فــي إنشــاء علــم كلــي 
وقبلــي يســتهدف مــا تتضمنــه الظواهــر العامليــة مــن ماهيــات عقليــة كليــة، انطالقــا مــن فهــم 
املوضوعــات داخــل الوعــي الــذي يحيــل عليهــا، ولهــذا أقصــت الفينومينولوجيــا الفلســفات 
التجريبية التي ترصد املوضوعات بعيدا عن الذات وعن مشاعرها، وترصد املوضوعات 

بشــكل مســتقل.
انصــب اهتمــام الفينومينولوجيــا علــى تلــك العالقــات القصديــة التــي يتعّمــد الوعــي 
تأسيســها مــع املواضيــع، لكــي يدركهــا ويحّولهــا إلــى ظواهــر وماهيــات، هــذه القصديــة التــي 
تضفي على األشياء مدلوالتها، وتحقق للوعي وللموضوع وجودهما، ألنه ال وجود ملوضوع 
دون وعي يستوعبه ويقصده، مثلما ال يمكن تصور تخيل دون �صيء يتخيل، ولهذا هناك 
فــرق جلــي بيــن ال�صــيء املوجــود فــي ذاتــه مســتقل عــن الوعــي، وال�صــيء كمــا نــراه داخــل الوعــي 

الــذي تبّنــاه وأحــال عليــه.
وقد اهتمت الفينومينولوجيا باملاهيات وبخصائصها الثابتة لتأسيس علم دقيق يشبه 
الرياضيــات، لهــذا تحــاول الفينومينولوجيــا تحليــل الوعــي الكتنــاه املاهيــات املتضايفــة 
فيــه، فــكان بذلــك موضــوع الفينومينولوجيــا هــو املاهيــة، تلــك املاهيــة التــي ال يمكــن الظفــر 
بتفاصيلها إال عن طريق رصد الظاهرة ووصفها، بغية اكتناه » خصائصها الجوهرية كما 

بيــروت للطباعــة  لبنــان: دار  بيــروت،  تيســير شــيخ األرض. د ط.  تأمــالت ديكارتيــة. ترجمــة:  1- هوســرل، إدمونــد. 
.174  ،173 ص  ص  )م(.  والنشــر،1958 
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هــي ماثلــة فــي الشــعور «1.
لهــذا يعتبــر مفهــوم القصديــة مــن أهــم املفاهيــم الفينومينولوجيــة، والــذي يعنــي أن كل 
وعــي ال يحقــق وجــوده إال باإلحالــة إلــى موضــوع مــا واالرتبــاط بــه عــن طريــق أفعــال الوعــي 
املختلفــة كالتخيــل مثــال » أي أنهــا تقصــد شــيئا مــا وتتعلــق بهــذا النحــو أو ذاك بموضــوع «2 
واملوضــوع تصــدق عليــه املالحظــة ذاتهــا، إذ ال يمكــن أن يحقــق املوضــوع وجــوده إال عــن 
طريــق إحالتــه إلــى وعــي مــا واالرتبــاط بــه ارتباطــا قصديــا، لتكــون القصديــة بذلــك نمطــا مــن 
اإلحالــة املتبادلــة التــي تؤســس عالقــة الــذات باملوضــوع، وانطالقــا مــن مفهــوم القصديــة 
ق بين الفلســقة الواقعية والفلســفة املثالية، حين تبنت 

ّ
حاولت الفينومينولوجيا أن توف

القصديــة عالقــة قائمــة بيــن الــذات واملوضــوع بــدال مــن أن تهتــم بتحليــل الوجــود واعتبــار 
الشــعور انعكاســا للوجــود املــادي كمــا فعلــت الواقعيــة، أو بتحليــل العقــل تحليــال محايثــا 
كمــا فعلــت املثاليــة، بــل حاولــت الفينومينولوجيــا ترميــم الصــدع بيــن هاتيــن الرؤيتيــن 
الفلســفيتين عــن طريــق االهتمــام بتلــك التوجهــات العقليــة نحــو املوضوعــات الخارجيــة، 
وبتلــك العالقــات القصديــة واإلحــاالت املتبادلــة بيــن الــذات واملوضــوع، وبيــن الشــعور 
وموضوعاتــه، هــذه الخاصيــة هــي التــي تخــرج الشــعور مــن ســلبيته ومــن حــاالت الخــواء 
لتجعله شعورا ب�صيء ما ووعيا بموضوع ما: » إن كلمة قصدية ال تعني شيئا آخر غير هذه 

الخاصيــة العميقــة والعامــة التــي تجعــل الشــعور شــعورا ب�صــيء مــا «3.
للفلسفة الفينومينولوجية عدة أسس لعل أقمنها بالذكر ما يلي: 

واملقصــود بــه عنــد ”هوســرل“ هــو وضــع العالــم بيــن قوســين،  الحكــم:  تعليــق   -
يقــول ”هوســرل“: »يجــب أن يوضــع وجــود العالــم موضــع التعليــق«4 ووضــع العالــم موضــع 
التعليــق ليــس معنــاه إلغــاء العالــم الخارجــي إلغــاء نهائيــا وعدميــا، بــل يعنــي وضــع التاريــخ 
بــكل معتقداتــه وآرائــه وأحكامــه املســبقة بيــن قوســين مــن جهــة، وتأجيــل الرؤيــة للوجــود 
مــن جهــة أخــرى، إلــى غايــة وقــوع هــذا الوجــود ضمــن نطــاق قصديــة الوعــي، فيتحــول هــذا 
الوجــود إلــى ظاهــرة، فالوجــود فــي الرؤيــة الفينومينولوجيــة ليــس هــو العالــم كوجــود، وإنمــا 
هو العالم كظاهرة، لذلك ال تهتم الفينومينولوجيا بالعالم الخارجي بعيدا عن الوعي، بل 
تهتم بالعالم متضايفا في الشعور، أما العالم الخارجي كوجود فهي ال تلغيه، بل ال تهتم به 
إال عندما يقصده الوعي ويحوله إلى ظاهرة، » ولهذا فإن العالم كله املحيط بي ليس غير 

1-  كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة الحديثة. الطبعة الخامسة. القاهرة، مصر: دار املعارف، د ت. ص 460.
2-  هوســرل، إدمونــد. فكــرة الفينومينولوجيــا.  ترجمــة: فتحــي انقــرو. الطبعــة األولــى. بيــروت، لبنــان: املنظمــة العربيــة 

للترجمــة، 2007 )م(. ص 94.
3-  هوسرل، إدموند. تأمالت ديكارتية. ص 103.

4-  املرجع نفسه. ص 45.
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)ظاهــرة وجــود( وليــس عاملــا موجــود اليقيــن «1 وبذلــك يعنــي وضــع العالــم بيــن قوســين عــدم 
التقيد بأي حكم سابق حول طبيعة العالم الخارجي من جهة، والبحث من جهة ثانية في 
الظواهر واملاهيات بغض النظر عن الوجود البعيد عن الوعي فـ » تكون األشياء الوحيدة 

املعطــاة لنــا حقيقــة هــي )الظواهــر(، وليــس الوجــود - أو ال�صــيء فــي حــد ذاتــه «2.
- االختــزال الصــوري )الــرد الماهــوي(: يتبنــى فيــه الفينومينولوجــي كثيــرا مــن 
التجريــد، وذلــك بــرد الجزئيــات إلــى املاهيــة الكليــة املتفــق عليهــا » فمثــال نــرد أنــواع األحمــر 
املتجليــة فــي مختلــف األشــياء الحمــراء إلــى ماهيــة )األحمــر( ونــرد مختلــف أفــراد اإلنســانية 
إلــى ماهيــة اإلنســان «3 لذلــك يتأســس الــرد املاهــوي علــى إهمــال األحــداث الجزئيــة واملاديــة 
لألشــياء، ويكتفــي باســتخالص ماهيتهــا الكليــة بعــد تشــذيبها مــن املتغيــرات، وبعــد محــاوالت 
رصد الثوابت والكليات عن طريق الرد والتجريد و» حدس املاهيات الكلية في الشعور«4 
وال شــك أن الفينومينولوجيــا تهتــم بهــذا الشــعور حيــن يكــون شــعورا ب�صــيء مــا، وتتوخــى 
ــج أعماقــه، فحــق أن توصــف بأنهــا علــم للشــعور، ورغــم أن الشــعور فعــل مــن 

ّ
تحليلــه وتول

أفعــال الوعــي مثلــه مثــل التخيــل واإلدراك وغيرهمــا، إال أنــه مــن أقــوى أفعــال الوعــي ترجمــة 
للــذات وإحالــة علــى املاهيــة، لذلــك يعتقــد الكثيــرون أن الشــعور مــرادف للوعــي، وهــذا 
االلتبــاس ناجــم عــن كــون الشــعور دائمــا يرتبــط بموضــوع مــا، وهــو بذلــك يخــرج الوعــي مــن 
عدميتــه عــن طريــق أنمــاط القصديــة واإلحالــة، فيكــون الشــعور تجليــا واضحــا للوعــي فــي 

قصديتــه وفــي اســتبطانه للظواهــر واملاهيــات.
- الحــدس الفينومينولوجــي: ويعنــي التوجــه مباشــرة إلــى املوضوعــات التــي يرتبط بها 
الوعي ويقصدها بغرض اكتناه املاهيات، وهذا التوجه املباشر يجب أن ال تعيقه العوارض 
واملتغيــرات التــي يجــب إغفالهــا، وليــس هــذا اإلغفــال اعتباطيــا، وإنمــا هــو إغفــال مــن أجــل 
التوصــل لرصــد املاهيــات علــى مســتوى الوعــي، فيكــون بذلــك الحــدس الفينومينولوجــي 
مرتبطا كل االرتباط بالرؤية العقلية للماهيات و» مشروط بحدود املعطى املاثل للوعي«5.

ممــا ســبق نجــد أن الفينومينولوجيــا تتوخــى رصــد املاهيــات، وتهتــم بتحليــل املواضيــع 
كظواهر تبناها الوعي وارتبط بها وفق عالقات قصدية وإحالية متبادلة، بواسطة أفعال 
الوعي املتعددة مثل اإلدراك والتخيل وغيرها، ولعل النقد التيماتي قد استعار االهتمامات 
الفلسفية نفسها مع بعض االختالف املنطقي بين املجال الفلسفي واملجال األدبي، ولكن 

1-  كامل، فؤاد. أعالم الفكر الفلسفي املعاصر. الطبعة األولى. بيروت، لبنان: دار الجيل، 1993 )م(. ص 163.
2-  املرجع نفسه. ص 164.
3-  املرجع نفسه. ص 166.

4-  رافع محمد، سامح. املذاهب الفلسفية املعاصرة. الطبعة األولى. مصر: مكتبة مدبولي، 1973 )م(. ص 109.
5-  هوسرل، إدموند.فكرة الفينومينولوجيا. ص 130.
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-عموما - يستمد النقد التيماتي أهم خلفياته الفلسفية من الفلسفة الفينومينولوجية 
التي ال يمكن أن نزعم أنه كان وفيا لها كل الوفاء على مستوى التطبيقات النقدية » وإن 
كان مثل هذا االختالف مما يتوقع حدوثه بين اتجاه فلسفي خالص وآخر نقدي جمالي«1. 

ب - المفهوم النقدي:
الشــك أن أهــم مــا يميــز النقــد التيماتــي )املوضوعاتــي( هــو اهتمامــه بالتيمــة، ولذلــك 
يســتمد النقــد التيماتــي مشــروعيته مــن محــاوالت البحــث الجــاد بغيــة رصــد التيمــات 
وتحديــد محتوياتهــا ومواقعهــا، ويبــدو جليــا أن مفهــوم النقــد التيماتــي يرتبــط ارتباطــا وثيقــا 
بمفهــوم التيمــة علــى مســتوى العمــل األدبــي، والتــي يقــول عنهــا ”جــون بييــر ريشــار“ بأنهــا » 
إحــدى وحداتــه الدالليــة أي أحــد أصنــاف التواجــد املعروفــة بفعاليتهــا املتميــزة داخلــه «2 
وهذا التعريف الريشاري يحيل إلى أن التيمة هي تلك الداللة املتميزة التي تستمد تميزها 
مــن خــالل فعاليــة حضورهــا، وال يمكــن أن تكــون الفعاليــة الريشــارية إال مرادفــا للهيمنــة 
و» التــردد املســتمر لفكــرة مــا «3 فتتحــدد التيمــة حســب موقعهــا وعالقاتهــا وإحاالتهــا داخــل 
النــص، الــذي ال يمكــن أن يكــون محتــواه الظاهــري كافيــا الكتشــاف مســتويات الهيمنــة 
التيماتيــة  » فالخطــاب الحقيقــي هــو ”مــا ال يقــال فــي الخطــاب“ لذلــك فنحــن ننخــرط مثلــه 
فــي تق�صــي الهوامــش الصامتــة للغــة«4 وهــذا يؤهــل لالعتقــاد بــأن التيمــة ال يمكــن أبــدا أن 
تحضر حضورا مباشرا، وليست تفسيرا جاهزا، وليست إال امتدادا طاغيا وانتشاريا بين 
الحضــور والغيــاب، لذلــك يكــون التنقيــب عــن التيمــة عــن طريــق رصــد املواقــع والعالقــات 
واإلحــاالت معيــارا أكثــر نجاعــة مــن معيــار التنقيــب عــن التيمــة بواســطة التكــرار واإلحصــاء، 
بوصفــه معيــارا قــد ال يصمــد أمــام إمكانيــات التحايــل والتغيــر واإليهــام واملجــاز التــي ترتبــط 
بموهبــة اللغــة اإلبداعيــة، التــي تســتع�صي علــى الثبــات، ولذلــك اســتبعد ”ريشــار“ الدراســة 
الرياضيــة واعتقــد بعــدم فاعليتهــا، ولعــل املقصــود بالدراســة الرياضيــة هــو ضوابــط عــزل 
 اللغــة عــن عالقاتهــا الكليــة عــن طريــق إقصــاء األســيقة الدالليــة وإمكانيــات التوالــد الداللــي 
 وعالقات التأويل، لتصبح اللغة مجردة من وعيها اإلبداعي، ومن طاقاتها االبتكارية، ذلك 

1-  الرويلي، ميجان. البازعي، سعد. دليل الناقد األدبي. الطبعة الثالثة. الدار البيضاء، املغرب: املركز الثقافي العربي، 
2002 )م(. ص322.

2-  نقــال عــن: برجيــز، دانييــل. النقــد املوضوعاتــي. فــي مدخــل إلــى مناهــج النقــد األدبــي. ترجمــة: رضــوان ضاضــا. د ط. 
الكويــت: املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، د ت. ص 115.

3-  علوش، سعيد. النقد املوضوعاتي. موقع: سعيد علوش: تاريخ اإلنشاء: يناير 2008 )م(.
 http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm

4-  ريشــار، جــان بييــر. مقدمــة كتــاب: العالــم التخييلــي ملاالرمــي. نقــال عــن: علــوش، ســعيد. النقــد املوضوعاتــي. موقــع: 
http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm .)ســعيد علــوش: تاريــخ اإلنشــاء: ينايــر 2008 )م
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أن الدراســة الرياضية تفرض تفســيرا ســلطويا قد ال يحيل على املفهوم الحقيقي للتيمة، 
ولهــذا مــن الضــروري أن تتحكــم التيمــة فــي معاييــر التكــرار واإلحصــاء والدراســة الرياضيــة، 
وليــس العكــس، حينهــا يمكــن للناقــد التيماتــي أن يســتغني علــى هــذه املعاييــر الرياضيــة ألنهــا 
ليســت الوســيلة األنجــع لتحديــد التيمــة، لكنهــا يمكــن أن تكــون مبــررا ودليــال يؤكــد فعاليــة 

النتائــج املرتبطــة بالتيمــة فــي النهايــة.
ال يمكــن أن توجــد التيمــة علــى مســتوى كلمــة أو صــورة أو عبــارة أو غيرهــا، بمعنــى أن 
التيمــة ليســت وجــودا حســيا، وإنمــا هــي نظــام يهنــدس العالــم اإلبداعــي، ويضبــط عالقاتــه 
املتباينــة، ولذلــك ال تكــون معاييــر الفعاليــة الريشــارية والهيمنــة والتــردد املســتمر واالنتشــار 
- فــي الحقيقــة - إال إحــاالت لخصائــص هــذا النظــام العــام، وليســت التيمــة مجــرد فكــرة 
ملحة بقدر ما هي النظام الذي يهندس هذه الفكرة وينتجها، ويؤهلها للسيطرة والهيمنة، 
بمعنــى أن إلحــاح الفكــرة علــى مســتوى اإلبــداع ليــس مهمــا فــي ذاتــه، بــل إن النقــد التيماتــي 
ــح هــذه الفكــرة وأتــاح لهــا إمكانيــات اإللحــاح، ولذلــك تكــون 

ّ
يتوخــى رصــد النظــام الــذي رش

التيمــة هــي » القانــون األسا�صــي املنظــم «1 لعضويــة النــص، ومــن هنــا نشــأ الغمــوض حــول 
النقــد التيماتــي، ألن معنــى التيمــة بقــي ملتبســا حيــن يرتبــط فقــط بالفكــرة امللحــة، وكأن 
هــذه الفكــرة امللحــة هــي نفســها التيمــة، يكفــي إثباتهــا عــن طريــق إحصــاء تجلياتهــا اللغويــة 
وصورها، وتكراراتها، وقوة حضور مرادفاتها ومشتقاتها وحقولها الداللية، وهذا ال يعدو 
أن يكــون قــراءة للفكــرة امللحــة نفســها فــي مســتويات تجليهــا، ومــا تتســم بــه هــذه القــراءة مــن 
ســطحية، ألنهــا أغفلــت الخلفيــات النظاميــة، وتلــك األنظمــة التــي ال تكــون الفكــرة امللحــة 
واملهيمنــة إال نتيجــة للفعاليــة النظاميــة، هــذه الفعاليــة النظاميــة هــي التيمــة نفســها التــي 
تنتــج األفــكار والصــور امللحــة علــى مســتوى الوعــي، ولذلــك يســتمد النقــد التيماتــي قيمــة 
تميــزه مــن رصــد النظــام فــي حــد ذاتــه، وليــس مــن رصــد األفــكار والصــور امللحــة معزولــة عــن 
النظــام الــذي أنتجهــا، ألن » األهــم، ربمــا هــو القيمــة اإلســتراتيجية املوضوعاتيــة«2 وهــذا ال 
يعنــي إهمــال رصــد األفــكار والصــور امللحــة، ولكنــه يعنــي أن يتــم رصــد هــذه األفــكار والصــور 
امللحــة بوصفهــا إحــاالت هامــة للنظــام العــام الــذي يهندســها وينتجهــا، وال يمكــن رصــد هــذه 
 اإلحــاالت إال فــي ســياق رصــد العالقــات التــي ينتجهــا النظــام، تلــك العالقــات التــي تحــدد 
 محتــوى النظــام، لذلــك نعتقــد أن التيمــة ليســت الفكــرة امللحــة املهيمنــة فــي حــد ذاتهــا، 

1-  علوش، سعيد. النقد املوضوعاتي. موقع: سعيد علوش: تاريخ اإلنشاء: يناير 2008 )م(.
http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm 
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ولكنهــا النظــام الــذي أنتــج هــذه الفكــرة امللحــة علــى مســتوى الوعــي، ولهــذا تفقــد الدراســة 
الرياضيــة والتكراريــة واإلحصائيــة مفعولهــا، وتفقــد أيضــا الدراســة املضمونيــة مفعولهــا، 
ألنهــا ال تتجــاوز مســتوى االهتمــام بالفكــرة املركزيــة امللحــة ذاتهــا، إلــى االهتمــام بالنظــام 

ــن ملركزيتهــا وإلحاحهــا وهيمنتهــا.
ّ
الــذي أنجــب الفكــرة ومك

إن االهتمــام التيماتــي بالنظــام هــو نفســه االهتمــام بعالقــات إنتــاج األفــكار امللحــة علــى 
مســتوى الوعــي، وهــي عالقــات دالليــة وإحاليــة وليســت عالقــات بنيويــة، بمعنــى أن التيمــة 
هــي عمليــة إنتــاج التوالــد الداللــي وفــق نمــط عالئقــي معيــن، هــذا النمــط العالئقــي يرتبــط 
بالنظام الذي تبناه الوعي إلنتاج الفكرة امللحة، باعتبار أن الفكرة امللحة تستمد دالالتها 
مــن الوعــي، ومــن العالقــات اإلحاليــة التــي يؤسســها الوعــي ويتواصــل بهــا مــع املوضوعــات، 
تلــك املوضوعــات التــي بمجــرد أن يقصدهــا الوعــي يحولهــا إلــى ظواهــر وماهيــات، ولذلــك 
تكون التيمة هي إحالة للموضوع وقد حوله الوعي إلى ظاهرة: » إذا تأملنا تطبيقات املنهج 
املوضوعاتي الظاهري، فنجد طغيان االهتمام باألفكار باعتبارها مظاهر للوعي«1 وهذا ما 
يؤكد أن التيمة ليست هي نفسها الفكرة امللحة واملهيمنة، إنما هي النظام الذي اضطلع 
بصياغــة هــذه الفكــرة امللحــة، باعتبارهــا تجليــا لظاهــرة ال وجــود لهــا خــارج الوعــي، ولذلــك 
ال وجــود للفكــرة امللحــة مــا لــم يســتق�صي الناقــد التيماتــي األنظمــة اإلنتاجيــة العميقــة، 
ويتجــاوز تمويــه النظــام الظاهــري » فالنظــام الظاهــر ليــس هــو النظــام الحقيقــي، كمــا أن 

الكشــف عــن الحقيقــة يثيــر انقالبــا فــي املظاهــر «2.
مــا دامــت الفكــرة امللحــة ليســت معطــى جاهــزا، والنظــام الظاهــري ليــس نظامــا حقيقيــا، 
والدراسة الرياضية عبارة عن إسقاط مجحف، فإن الناقد مضطر إلعادة إنتاج النص، 
لكــن هــذا اإلنتــاج علــى مســتوى القــراءة ال يكــون مطلقــا هكــذا، بــل يتوخــى الناقــد – دائمــا 
- رصــد العالقــات والتوالــدات الدالليــة ومســتويات اإلنتــاج التيماتــي التــي تحيــل دائمــا إلــى 
فكــرة ملحــة مــا، وإن لــم تكــن هنــاك فكــرة ملحــة فــي النهايــة، فيعنــي ذلــك إخفــاق القــراءة 
اإلنتاجيــة التــي يرتبــط إخفاقهــا – عــادة - باألخطــاء الحدســية، ومــا ينجــم عنهــا مــن ســوء 
اختيــار للمداخــل النقديــة وللعالقــات املحوريــة، ولهــذا تكمــن صعوبــة النقــد التيماتــي مــن 
كونــه ينطلــق مــن حريــة االفتــراض، وال �صــيء يقينــي فــي البدايــة، ألنهــا بدايــات حدســية ال 
تطمئن لإلحصاء أو للفكرة الجاهزة أو للنظام الظاهري، وكلما يجب أن يضفي مشروعية 
علــى النقــد التيماتــي هــو البراعــة التأويليــة التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الناقــد إلنتــاج الفكــرة 

1-  لحميداني، حميد. سحر املوضوع. د ط. الدار البيضاء، املغرب: منشورات دراسات سال، 1990 )م(. ص 24.
2-  ريشــار، جــان بييــر. مقدمــة كتــاب: العالــم التخييلــي ملاالرمــي. نقــال عــن: علــوش، ســعيد. النقــد املوضوعاتــي. موقــع: 

http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm .)ســعيد علــوش: تاريــخ اإلنشــاء: ينايــر 2008 )م
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امللحــة إنتاجــا مبــررا بعالقاتــه وبتوالداتــه، وبإحاالتــه الدالليــة، وبمؤشــراته، وبتجــاوزه 
للفو�صــى الظاهريــة »ونعتقــد بدورنــا أن فــي إمــكان النقــد أن يجعــل مــن اهتمامــه التغلــب 

خطــوة فخطــوة علــى الفو�صــى الظاهــرة للعمــل«1.
بمــا أن التيمــة ترتبــط بمســتويات إنتــاج الــدالالت املاهويــة املركزيــة » املشــاهدة فــي 
العمل األدبي باعتبارها مظهرا من مظاهر الوعي «2 حيث كل �صــيء يرتبط بالوعي ويرتبط 
بالظواهــر داخــل الوعــي، فــإن الدراســة السوســيو- تاريخيــة الســياقية تفقــد وجودهــا،  وال 
تســتهدف الدراســة التيماتيــة إال عالــم النــص بوصفــة إحالــة جــادة للوعــي » ألنــه ال وجــود 
ملعنــى خــارج الحــرف ومبادرتــه وتولــده وانتظامــه ولذتــه الخاصــة «3 لذلــك يهتــم النقــد 
التيماتــي بالدراســة الداخليــة للنــص، ويخصــه بالتحليــل والتشــريح والقــراءة، ولعــل هــذا 
مــا جعــل ”ريشــار“ يراهــن » علــى املقولــة الداخليــة لألثــر األدبــي، وســبر أغــواره عبــر تداعيــات 
اللغــة التــي تعــد املدخــل الرئيــس إلــى استكشــاف التيمــات «4 لذلــك نجــد النقــاد التيماتييــن 
ال يحفلــون ببيوغرافيــة املؤلــف الحقيقــي، ألن الكاتــب ينتــج ذاتــه مــن جديــد، واألنــا املبــدع 
يبتكــر هــذه الــذات ويتحــول، ويبقــى اهتمــام النقــد التيماتــي مرتبطــا بالنــص اإلبداعــي: » 
ويعــود إليــه إنــه يحــل فيــه مــن أجــل أن يبنيــه ويعيــد بنــاءه حتــى يســتقر علــى النحــو الــذي 
يرتضيــه «5 ولعــل هــذا مــا أومــأ إليــه ”ســعيد علــوش“ حيــن تحــدث عــن » اســتحالة الكشــف 

املوضوعاتــي خــارج حقلــه الداللــي «6
ممــا ســبق يتجلــى أن النقــد التيماتــي هــو النقــد الــذي يقصــر اهتمامــه علــى النــص، ويعتبــر 
اللغــة اإلبداعيــة املولــج النقــدي الوحيــد، وهــو نقــد يتوخــى إعــادة إنتــاج النــص، ورصــد 
 عالقــات وإحــاالت األنظمــة اإلنتاجيــة التــي أنتجــت األفــكار امللحــة، باعتبــار أن هــذه األفــكار 
 امللحــة ليســت أفــكارا جاهــزة، بــل هــي أفــكار تكتنفهــا الفو�صــى الظاهريــة، وال توجــد إال علــى 

1-  ريشــار، جــان بييــر. مقدمــة كتــاب: العالــم التخييلــي ملاالرمــي. نقــال عــن: علــوش، ســعيد. النقــد املوضوعاتــي. موقــع: 
http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm .)ســعيد علــوش: تاريــخ اإلنشــاء: ينايــر 2008 )م

2-  حمداوي، جميل. املقاربة املوضوعاتية في النقد األدبي. موقع: 
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3-  ريشــار، جــان بييــر. مقدمــة كتــاب: القــراءات املصغــرة. نقــال عــن: علــوش، ســعيد. النقــد املوضوعاتــي. موقــع: ســعيد 
http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm .)علــوش: تاريــخ اإلنشــاء: ينايــر 2008 )م

4-  يوســف، أحمــد. القــراءة النســقية. ســلطة البنيــة ووهــم املحايثــة. الطبعــة األولــى. الجزائــر: الــدار العربيــة للعلــوم، 
2007 )م(. ص 357.

5-  حســن، عبــد الكريــم. املنهــج املوضوعــي نظريــة وتطبيــق. الطبعــة الثالثــة. بيــروت، لبنــان: مجــد املؤسســة الجامعيــة 
للدراســات والنشــر والتوزيــع، 2006 )م(. ص 112.
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مســتوى الوجــه الخفــي للنــص، وال تنتــج إال عــن طريــق عالقــات وإحــاالت وتوالــدات دالليــة 
تعكس النظام العام الذي يهندس إنتاج الفكرة امللحة، والناقد يعتمد في كشف النظام 
العام على الحدس في البداية، لكنه يحاول دائما أن يبرر حدسه عن طريق الظفر بفكرة 

ملحــة ينتجهــا النظام. 
إن التيمــة هــي نظــام إنتــاج الفكــرة امللحــة علــى مســتوى الوعــي، وليســت الفكــرة امللحــة فــي 
حــد ذاتهــا، ألن هــذه األخيــرة هــي التجلــي النهائــي لألنظمــة اإلنتاجيــة، ولذلــك يمكــن اإلشــارة 
للتيمــة علــى أنهــا الفكــرة امللحــة أو الخليــة الرحميــة أو الفعاليــة الدالليــة والهيمنــة وغيرهــا 
من باب املجاز، ولذلك فإن مصطلح ”التيمة“ في هذه الدراسة يراد به نظام إنتاج الفكرة 
امللحــة علــى مســتوى الوعــي، فمثــال ”تيمــة الطفولــة“ ال تعنــي الطفولــة كفكــرة ملحــة فــي حــد 
ذاتهــا، بقــدر مــا تعنــي النظــام الــذي أنتــج الطفولــة فكــرة ملحــة علــى مســتوى الوعــي، ولهــذا 
يتوخــى النقــد التيماتــي رصــد التيمــات بوصفهــا أنظمــة إنتاجيــة للصــور ولألفــكار امللحــة كما 
يتبناهــا الوعــي وبذلــك تكت�صــي التيمــة داللــة أكثــر وضوحــا، وهــي تلــك التــي ترتبــط بالنظــام 
اإلنتاجــي داخــل الوعــي، ومــا يحيــل عليــه هــذا النظــام مــن عالقــات قصديــة، وإحــاالت 
متبادلة، وتوالدات داللية وشــبكات التواصل، وحقائق ماهوية، وكل ما يمكنه أن يكّون 
نظاما له مميزاته ومبرراته، فيكون النقد التيماتي – في النهاية - هو دراسة األنظمة - على 
مســتوى اإلبــداع - التــي أنتجــت األفــكار املهيمنــة وامللحــة إنتاجــا ال يخــرج عــن حــدود الوعــي.
وبمــا أن الناقــد ينطلــق مــن النــص الســتكناه األنظمــة اإلنتاجيــة، فــإن الفكــرة امللحــة 
املهيمنــة ليســت حقيقــة أوليــة جاهــزة بــل هــي نتيجــة ختاميــة قــد تتناقــض مــع املعطيــات 
النصيــة الظاهريــة، وقــد تؤيدهــا، لكنهــا فــي النهايــة ترتبــط بنظــام جديــد ليــس مرتبطــا 
بمســتوى الوعــي املبــدع فقــط أو بمســتوى وعــي القــراءة فقــط، وإنمــا هــو مرتبــط بمســتوى 
التقــاء وتواصــل وعييــن، همــا وعــي املبــدع ووعــي الناقــد، واملقصــود بوعــي املبــدع هــو الوعــي 
داخــل النــص وليــس خارجــه، واألمــر ســيان بالنســبة لوعــي الناقــد، ألنــه يتغيــر ملجرد تواصله 
مــع النــص، لذلــك ال يمكــن أن تكــون الفكــرة امللحــة إال متواريــة فــي كل األحــوال، وضمنيــة ال 
تطفــو علــى الســطح، وال تظهــر إال بعــد رصــد األنظمــة اإلنتاجيــة التــي تنتجهــا وتبتكرهــا، وال 
ينطلــق الناقــد إال مــن يقيــن مفــاده أن لــكل نــص أنظمتــه اإلنتاجيــة وأفــكاره امللحــة، ويمكــن 
للناقــد فــي البدايــة أن يحــدس الفكــرة امللحــة، ثــم يحــاول أن يســتكنه األنظمــة التــي أنتجــت 
هــذه الفكــرة امللحــة ليؤكــد فــي النهايــة مــدى نجاعــة حدســه، لهــذا يكمــن عســر املقاربــة 
التيماتيــة فــي هــذه البدايــات الحدســية املفتوحــة، لكــن حــدس الناقــد لفكــرة ملحــة معينــة 
يجــب أن يكــون مؤسســا، ال يأتــي هكــذا مــن فــراغ، بــل ينشــأ مــن قــراءات جــادة وكثيفــة، 
ومن رصد ألهم املؤشرات واإلحاالت والعالقات والدالالت التي يمكنها أن تحيل إلى فكرة 
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ملحــة معينــة، وكلمــا زاد النــص غموضــا وتحايــال كلمــا اعتاصــت الفرضيــات الحدســية، 
وكلمــا أحــال النــص اإلبداعــي علــى الوضــوح واإلفصــاح والحضــور كلمــا يســرت الفرضيــات 

الحدســية. 
النقد التيماتي تبنى الرؤية الفينومينولوجية كما أسلفنا الذكر، حيث يرصد ما يحتويه 
الوعــي مــن أفــكار ملحــة، انطالقــا مــن العالقــة بيــن الــذات )الوعــي( واملوضــوع، واملوضــوع 
املحايث ال تهتم به الدراسة، بل تهتم باملوضوع وقد تحول إلى ظاهرة ملا تواصل الوعي مع 
املوضوع وأحال إليه، بمعنى أن موضوع الدراســة التيماتية هو الظاهرة، ويبقى اإلشــكال 
كامنــا فــي الفــرق بيــن الظاهــرة والفكــرة امللحــة، فنجيــب بــأن الفكــرة امللحــة هــي التجلــي 
الواضح للظاهرة، بمعنى أن الفكرة امللحة تترجم الظاهرة املوجودة على مستوى الوعي، 
والفكــرة امللحــة بدورهــا تترجمهــا اللغــة، وهــذه اللغــة بمــا أنهــا ليســت داللــة ثابتــة وكاملــة 
ونهائيــة، فــإن الناقــد التيماتــي يضطــر لتكميلهــا وإعــادة إنتاجهــا بنــوع مــن القــراءة املنطقيــة 
املبــررة، وبذلــك يكــون إنتــاج األفــكار امللحــة )التــي تعتبــر تجليــا للظاهــرة( نظامــا تشــترك فــي 

إنتاجــه ثالثــة عناصــر أساســية فاعلــة هــي: ”الوعــي املبــدع“ و“اللغــة“ و“وعــي املتلقــي“.
بعــد رصــد أهــم املفاهيــم الفلســفية والنقديــة للنقــد التيماتــي يمكنــا أن نومــئ إلــى أهــم 

خطــوات ومعاييــر رصــد أنظمــة اإلنتــاج كمــا يلــي: 
- رصد أهم األفكار امللحة في النص عن طريق االعتماد على إحاالت املؤشرات السردية 
إلــى فكــرة معينــة تحظــى بحضــور مكثــف فــي النــص، وتتميــز بكثيــر مــن العالقــات واإلحــاالت 
املتشعبة، ونلفيها مهيمنة في كثير من األسيقة السردية، ويحدس املتلقي أن هذه الفكرة 
أكثــر حضــورا وإلحاحــا، وأن كثيــرا مــن املعطيــات الدالليــة تخدمهــا وتحيــل عليهــا وتنّمــي 
حضورهــا، والفكــرة امللحــة هــي الفكــرة الجوهريــة األكثــر تميــزا وحضــورا فــي النــص الــذي 
يحيل مباشرة إلى الوعي، أي أن الفكرة امللحة هي الفكرة الجوهرية األكثر تميزا وحضورا 
علــى مســتوى الوعــي، ولكــي يرصــد الناقــد التيماتــي هــذه األفــكار امللحــة عليــه أن يجتهــد فــي 
ــج أعماقــه، وتأويــل الفراغــات والفجــوات تأويــال ممكنــا، ذلــك أن تحديــد 

ّ
قــراءة النــص وتول

الفكــرة امللحــة يتوقــف علــى قــوة التبريــر لســبب االعتقــاد بــأن فكــرة مــا هــي فكــرة ملحــة وال 
يكون التبرير إال قراءة عميقة وتأويال، واستنتاجا، وتفسيرا، وتمثيال، وغيرها من مبررات 

إثبــات وجاهــة تحديــد األفــكار امللحــة.
- بعــد تحديــد األفــكار امللحــة وتبريــر وجاهــة هــذا التحديــد علــى الناقــد التيماتــي رصــد 
العالقــات واإلحــاالت بيــن األفــكار امللحــة، بغيــة إعــادة ترتيــب األفــكار امللحــة ورصــد الفكــرة 

األكثــر هيمنــة علــى األفــكار امللحــة األخــرى.
وبذلك يكون هناك نظام ما إلنتاج كل فكرة ملحة، وهذه األنظمة مجتمعة تنتج النظام 
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العام والفكرة امللحة العامة، والناقد التيماتي يكمن دوره في رصد هذه األنظمة بمختلف 
إحاالتها وعالماتها وقصدياتها وعالقاتها ومؤشراتها السردية وصورها وحضورها وغيابها 
وبنياتهــا العميقــة والســطحية، وفجواتهــا، وكل مــا يمكــن أن يحيــل إلــى النظــام، ويبــرر 
حضــوره، باعتبــاره نظامــا كامــال، قــد ال يكــون كامــال علــى مســتوى البنيــة الســطحية، لكــن 
مــن واجــب الناقــد أن يتولــج عمــق النــص، ومــن واجبــه أن يكّمــل النظــام، ويحيــل علــى أهــم 
مكوناتــه، والناقــد ليــس حــرا كل الحريــة فــي تكميــل النظــام، واإلحالــة علــى صورتــه العامــة، 
ولكنــه مقيــد بحــدود معطيــات النــص دائمــا، وحتــى إن كان هنــاك تأويــل فهــو اآلخــر مقيــد 
بحــدود املعطيــات النصيــة، ومقيــد بوجاهــة التبريــر ومنطقيــة االســتنتاج وبراعــة التفســير.

- إن نظام إنتاج األفكار امللحة على مستوى الوعي يختصره مصطلح ”التيمة“  فإذا قلنا 
مثال: ”تيمة الحرية“ فاملقصود بها: ”نظام إنتاج الحرية فكرة ملحة على مستوى الوعي“.

- بمــا أن نظــام إنتــاج الفكــرة امللحــة العامــة علــى مســتوى الوعــي يتكــون مــن أنظمــة إنتــاج 
فرعيــة، فذلــك يعنــي أن التيمــة تتكــون مــن تيمــات فرعيــة، وربمــا هــذه التيمــات الفرعيــة 
تتكــون بدورهــا مــن تيمــات فرعيــة أخــرى، وهكــذا حســب خصوصيــة كل نــص وخصوصيــة 

أنظمتــه اإلنتاجيــة.
ختامــا يمكننــا القــول إن النقــد التيماتــي يتوخــى - فــي النهايــة - تحديــد األنظمــة الدالليــة 
اإلنتاجيــة التــي يســتعملها الوعــي ليترجــم بهــا األفــكار التــي تلــح عليــه ترجمــة فنيــة إبداعيــة، 
وهذا ال يعني أن هناك أفكار هامشية، بقدر ما يعني أن هناك توالدا على مستوى األفكار، 
حيــث إن الفكــرة امللحــة تتفــرع إلــى أفــكار ملحــة أخــرى تمــّت إليهــا بقرابــات تيماتيــة، ناهيــك 
علــى أن الوعــي عــادة يتواصــل مــع أكثــر مــن فكــرة ملحــة، ولذلــك يتوخــى الناقــد التيماتــي – 
دائمــا - إعــادة تنظيــم فو�صــى حضــور األفــكار امللحــة عــن طريــق محاولــة ضبــط كل فكــرة 
ملحــة بتوالداتهــا وبتفرعاتهــا، وبعالقاتهــا األساســية، ثــم ضبــط األفــكار امللحــة الكبــرى التــي 
تكّونهــا أفــكار ملحــة فرعيــة بعالقاتهــا وإحاالتهــا فيمــا بينهــا، الكتنــاه الفكــرة امللحــة العامــة 
على مستوى الوعي، وكيف أنتجت هذه الفكرة امللحة العامة، وما هي محتويات األنظمة 

التــي أنتجهــا.
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شرح دالالت األلفاظ في المعجم العربي
دراسة داللية نقدية

Explanation of semantics in the Arabic lexicon
Critical semantic study

د. عباس محمد أحمد عبد الباقي كبير
جامعة زالنجي- كلية التربية- السودان،

abasskbr5@gmal.com
الملخص: 

 ما يسمع أو يقرأ اإلنسان كلمة وال يعرف معناها، فسبيله الوحيد ملعرفة معناها 
ً
كثيرا

هو املعجم وقد تعددت املعاجم في التراث العربي، وكثرت طرائق اشــرحها، يبدو ذلك من 
خــالل التأليــف فــي املشــترك والفــروق الدالليــة واألضــداد واملتــرادف، ووضعهــم الكلمــات فــي 
م تعريفــا مختصــرا للكلمــة املشــروحة وذكــر الشــواهد علــى  حقــول دالليــة، ومنهــم مــن قــدَّ
الكلمــة مــن القــرآن الكريــم أو مــن األدب وغيرهــا مــن الســبل،إال أنهــا لــم تخــل مــن بعــض 

القصــور فــي تجليــة املعنــى.
   كمــا غطــى االنفجــار املعرفــي الحديــث كل جوانــب العلــوم بالجديــد، وبــات الباحــث 
والطالب في حاجة إلى وسائل أكثر سرعة وأسهل استخداما، األمر الذي أثر في النظرة إلى 
املعجــم القديــم ومــدى فائدتــه فــي العصــر الحديــث.   يهــدف البحــث إلــى تحليــل تلــك الطــرق 
وبيان جهد القدماء في الدرس املعجمي، والكشف عن جوانب القصور في الشرح في تلك 
املعاجــم، والتنبيــه علــى ضــرورة وضــع معجــم عربــي عصــري يلبــي حاجــات الــدرس اللغــوي 
املعاصــر، واتبــع البحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي، وضــمَّ محوريــن األول: املعجــم والــدرس 
اللغــوي والثانــي: تحليــل ونقــد طــرق الشــرح فــي املعجــم العربــي القديــم، ومــن أبــرز النتائــج: 
التأكيــد علــى أهميــة املعجــم فــي الــدرس اللغــوي، ضــرورة وضــع معاجــم عربيــة حديثــة تحــت 

فــاء، وختمــُت بذكــر املراجــع.
ْ
إشــراف مختصيــن أك

المفتاحيــة: املعجــم القديــم، املعجــم املعاصــر، الــدرس الداللــي، املــدارس  الكلمــات 
املعجميــة، التطــور الداللــي.

Abstract:
Explanation of the meanings of words in the Arabic dictionary Critical 

review study, There are many dictionaries in the Arab heritage, and many 
methods explain it, it seems through the authorship of the joint and 
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semantic differences and antibodies and synonyms, and put them words in 
the fields of the bucket, and some of them He provided a brief description of 
the narrated word and cited evidence of the word from the Holy Quran or 
literature and other ways, but it did not prejudice some of the shortcomings 
in the manifestation of meaning.

The modern knowledge explosion covered all aspects of science in the 
new, and the researcher and student in need of more rapid and easier to 
use, which affected the view of the old lexicon and usefulness in modern 
times. The research aims to analyze these methods and to show the effort 
of the ancients in the lexicon lesson, to uncover the shortcomings of the 
explanation in those lexicons, and to alert the need to develop a modern 
Arabic dictionary that meets the needs of contemporary linguistic lesson.    
The research followed the analytical descriptive method, : Analysis and 
criticism of the methods of explanation in the old Arabic dictionary, and 
the most prominent results: Emphasize the importance of the lexicon in the 
lesson of language, the need to develop modern Arabic dictionaries under 
the supervision of competent specialists, and concluded by mentioning 
references.

Keywords: old lexicon, contemporary lexicon, semantic lesson, lexicological 
schools, semantic evolution.

المقدمــة: يعــد املعجــم مــن أهــم روافــد اللغــة واملعرفــة ويمثــل ذاكــرة الشــعوب، وقــد 
اعتنــى اللغويــون العــرب باملعجــم مــن حيــث املحتــوى والهيــكل منــذ القــرن الثانــي الهجــري، 
فازدهــرت الصناعــة املعجميــة العربيــة وبلغــت قمــة النضــج، وتعــددت مدارســها وتباينــت 
أهدافهــا، وتنوعــت ســبل شــرحها لأللفــاظ، وأهــم مــا يميزهــا أنهــا أصبحــت ســجال حافظــا 
للغــة الفصيحــة فــي عصورهــا املختلفــة. وقــد قــام املعجــم القديــم علــى العمــل الفــردي فــي 
زمــن ال توجــد فيــه الوســيلة املســاندة لذلــك البــد أن يعتريهــا بعــض القصــور علــى الرغــم مــن 
ر املتسارع في داللة املفردات باإلضافة إلى مخرجات  ع اآلن يرى التطوُّ الجهد الكبير واملتتِبّ
التقدم العلمي والتكنولوجي املذهل، يجد أنَّ معظم تلك التطورات لم يثبت في املعاجم 
بعــد كمــا نجــد اآلن عــددا كبيــرا مــن املعاجــم املعاصــرة ومــن غيــر شــك أنهــا تحتــاج إلــى وقفــة 
طويلــة ملراجعتهــا وتصويبهــا ممــا يفــرض ضــرورة العمــل الجماعــي املتخصــص فــي صناعــة 
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املعجــم.
المحور األول:

المعجم والدرس اللغوي:
    يــؤدي املعجــم وظائــف كثيــرة: شــرح معانــي املفــردات، بيــان ضبــط الكلمــة، كمــا يوضــح 
كيفيــة نطــق الكلمــة وكتابتهــا، وتحديــــد الوظيفــة الصرفيــة للكلمــة، وذكــر درجــة اللفــظ فــي 
االســتعمال، هــذه الوظائــف كلهــا تمثلــت فــي املعاجــم القديمــة ولكــن بدرجــات متفاوتــة1، 
نجــد )العيــن، ومجمــل اللغــة وأســاس البالغــة، ولســان العــرب( هــذه اهتمــت بالضبــط 
بالحــركات و)جمهــرة اللغــة، والصحــاح، والقامــوس املحيــط، وتــاج العــروس واملصبــاح 
املنيــر( هــذه نصــت علــى نــوع الحركــة فــي ضبــط الكلمــات. وكذلــك تقــوم املعاجــم بتحديــد 
مــكان النبــر فــي الكلمــة ولكــن هــذه الوظيفــة ال توجــد فــي املعجــم القديــم، وذلــك ألن العربيــة 

ليســت لغــة نبريــة2، وللمعجــم أهميــة كبيـــرة فــي الــدرس اللغــوي بــكل مســتوياته.
املعجــم ومســتويات التحليــل اللغــوي: علــم املعجــم بمفهومــه الحديــث ُيعنــى بدراســة 
املفــردات مــن حيــث املعنــى واملبنــى، فيــدرس الصيــغ الصرفيــة وطــرق االشــتقاق، كمــا 
يتنــاول العالقــات بيــن الكلمــات مثــل املشــترك اللفظــي واملتــرادف والتضــاد وغيرهــا3. وتهــدف 
املســتويات اللغويــة مجتمعــة إلــى خدمــة املعنــى4، وبالتالــي كلهــا تلتقــي عنــد قمــة الدراســات 
اللغوية )دراسة املعنى(، والنظر في هذه املستويات يؤكد مدى ترابطها وتالحمها في تقديم 

املعنــى، وأنهــا تتبــادل التأثيــر والتأثــر.
أ/ المعجــم والمســتوى الصوتــي: يعــد شــقيق املســتوى الصوتــي فاألصــوات أو 
الفونيمات هي: »أصغر وحدة صوتية تحدث تمييزا في املعنى«5، وتبعث اختالفات صرفية 
 أساســيا مــن الكلمــة املفــردة كالبــاء 

ً
ونحويــة ودالليــة6، حرفــا كانــت أم حركــة، فتكــون جــزءا

 مــن أبســط صيغــة لغويــة ذات معنــى منعزلــة عــن الســياق7. 
ً
والتــاء والثــاء أو تكــون جــزءا

كمــا قدمــت املعاجــم عامــة مثــل: )اللســان( ومعاجــم الترتيــب الصوتــي خاصــة مثــل: )العين( 
 و)البــارع( معلومــات صوتيــة مفيــدة تتعلــق باملخــارج والصفــات وعــدد الحــروف وترتيبهــا7، 

1- املعجم العربي نشأته وتطوره، د. حسين نصار، دار مصر للطباعة، ط4، 1988م، ص11.
2- البحث اللغوي عند العرب، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط5، 1988م ص166.
3- دراسات في اللغة والنحو، د.عبد الكريم مجاهد،دار أسامة، عمان، األردن، ط2،2006م ص10.

4- األسلوب واألسلوبية, د.عدنان النحوي, دار الرسالة, ط1، 1997م، ص145.
5- مســتويات التحليــل اللغــوي- رؤيــة منهجيــة فــي شــرح ثعلــب علــى ديــوان زهيــر، د. فايــز صبحــي عبــد الســالم تركــي، دار 

الكتــب العلميــة  بيــروت، ط1، 2010 م، ص 218.
6- دراسات في علم اللغة –القسم الثاني، د. كمال بشر، دار املعارف، القاهرة، ط 2، 1971م ص 10.

7-علم اللغة العام، األصوات د. كمال بشر، دار املعارف، مصر، ط4، 1975م، ص161.
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فجمعــت بيــن مــادة الكلمــة ومعناهــا، كذلــك ســاهمت املعاجــم فــي الكشــف عــن الدخليــل 
واملعــرب باالعتمــاد علــى بعــض املعاييــر الصوتيــة كمــا فــي مقدمــة معجــم )العيــن(1.

ب/ المعجــم والمســتوى الصرفــي: يتعامــل الصــرف مــع مبانــي الكلمــات ومــا يطــرأ 
عليهــا مــن تحــوالت ونجــد املعجــم يمــد الصــرف باملعطيــات الفنلوجيــة املتعلقــة بأصــول 
املفــردات والزيــادات وضوابــط االشــتقاق، ومــن ثــم يســهم فــي إنتاجيــة قواعــد تكويــن 

الكلمــات فــي العربيــة2، إضــف إلــى ذلــك تحديــد دالالت الصيــغ الصرفيــة املتعــددة.  
ج/ المعجــم والمســتوى النحــوي: تبــدو العالقــة بيــن املعجــم والنحــو مــن خــالل 
الصلــة القويــة بيــن النحــو والصــرف فــإذا كان النظــام الصرفــي يبحــث فــي هيــكل الكلمــات، 
فالنظــام النحــوي يبحــث فــي عالقــة املفــردات بعضهــا مــع بعــض فــي الجمــل، وكال النظاميــن 
 ألن البنيــة الداخليــة للكلمــة تؤثــر علــى عالقاتهــا مــع 

ً
 وثيقــا

ً
يرفــد اآلخــر ويتصــل بــه اتصــاال

الكلمــات األخــرى فــي الجملــة3، وبنــاًء علــى هــذه العالقــة الوطيــدة فــإن تأثيــر املعجــم يمتــد إلــي 
النظــام النحــوي الــذي يضبــط تركيــب النــص اللغــوي.

ــي: تتقاطــع الداللــة مــع املعجــم فــي قضيــة واحــدة  ــم والمســتوى الدالل د/ المعج
)املعنــى( علــى اختــالف الوســائل واملناهــج، ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن علــم الداللــة هــو أقــرب 
العلوم اللغوية إلى املعجم الذي يشكل األساس األول لدراسة املعنى، ولم تشهد الدراسات 

اللغويــة فصــل الداللــة عــن املعجــم إال فــي العصــر الحديــث4.
ه/ المعجــم والمســتوى األســلوبي: األســلوب يعنــي إنــزال القيمــة التأثريــة منزلــة 
خاصة في السياق5 وتظهر عالقته باملعجم من خالل مبدأ )االختيار( وهو مبدأ مهم في علم 
األســلوب ألنــه يقــوم علــى تحليــل األســلوب عنــد املبــدع، ويقصــد بــه العمليــة التــي يقــوم بهــا 
املبدع عندما يستخدم لفظة من بين العديد من البدائل املوجودة في معجمه، فاستخدام 
هــذه اللفظــة مــن بيــن ســائر األلفــاظ هــو مــا يســمى )اختيــار(، وقــد يســمى )اســتبدال( أي 
أنــه اســتبدل بالكلمــة القريبــة منــه غيرهــا ملناســبتها املقــام واملوقــف6. ويتصــل بهــذا املبــدأ مــا 
 يســمى بـ)محــور التوزيــع( ويقصــد بــه تنظيــم وتوزيــع األلفــاظ املختــارة وفــق قوانيــن اللغــة 

1- العين، الخليل ابن أحمد الفراهيدي، تحقيق داؤود سليمان العنبكي، مكتبة لبنان ناشرون، ط4، 2001م ص7.
2- دراسة في علم املعاجم، د. حازم علي كمال الدين، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط1، ص7.

3- املعجمــات فــي املجامــع اللغويــة نشــأتها أنواعهــا لهجاتهــا تطورهــا، عبــد املجيــد الحــر، دار الغكــر العربــي، بيــروت، ط4، 
1999م، ص18.

4- املدارس املعجمية دراسة في البنية التركيبية، د. عبد القادر عبد الجليل، دارصفاء عمان، ط1، 1999م ص39.
5- اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب, شكري عياد، مؤسسة الرسالة، ط1، 1988م، ص61.   

6- األسلوبية الرؤية والتطبيق، د..يوسف أبو العدوس, دار املسيرة، ط1, 2006م, ص37.
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 وما تسمح به من تصرف، وهذه العملية تعني إسقاط مبدأ االختيار على محور التوزيع1. 
يتبيـــن من خالل مبدأ )االختيار( و )محور التوزيع( قوة العالقة بيـــن علم األســلوب وعلم 

املعجــم مــن جانــب، وبيــن علــم األســلوب والنحــو مــن جانــب آخر.
   نخلــص إلــى أن املعجــم يمثــل محــور الــدرس اللغــوي قديمــا وحديثــا، فهــو النــواة التــي 
تتفــرع عنــه مســتويات التحليــل اللغــوي، والخيــط الــذي يشــد أطــراف هــذه املســتويات 

لتظــل متآخــذة متماســكة منتظمــة، وال غنــى لــدارس اللغــة عــن املعجــم.
- المحور الثاني تحليل طرق شرح األلفاظ في المعجم العربي:

   تعد السبل التي اتبعها املعجميون في شرح الكلمات محددات للمعاني خاصة إذا كان 
 يبين املراد من غير أي غموض، وأشهر تلك املحددات:

ً
 ومضبوطا

ً
الشرح دقيقا

أ/ توضيــح المعنــى ببيــان موقعــه بيــن ألفــاظ حقلــه الداللــي: يضــم الحقــل 
الداللــي مجموعــة مــن األلفــاظ تعبــر عــن مجــال معيــن يربــط بينهــا عالقــة مــا، وهــذه الفكــرة 
قديمــة النشــأة إذ أنهــا نشــأت مــع الرســائل اللغويــة األولــى التــي شــكلت بدايــة املعاجــم، 
مثــل كتــاب خلــق اإلنســان للنضــر بــن الشــميل )204هـــ ( وغيـــره2. وتقــوم فكــرة الحقــول 
الداللية على أساس العالقة بين الكلمات، وبالتالي فإن معنى الكلمة هو محصلة عالقتها 
بالكلمات األخرى داخل الحقل املعجمي، وتتنوع العالقات بين الكلمات في الحقل الداللي 

مــن عالقــة تــرادف أو تضــاد أو اشــتمال أو عالقــة الجــزء بالــكل3. 
ومــن أشــهر الكتــب التــي اعتمــدت فــي شــرحها علــى الحقــل الداللــي كتــاب )فقــه اللغــة وســر 
العربيــة( للثعالبــي ولنأخــذ منــه هــذا املثــال: فــي البــاب الحــادي والعشــرين تحــت عنــوان 
 كاآلتــي: فصــل فــي ترتيــب جماعــات الناس 

ً
ــمه الثعالبــي إلــى أربعــة عشــر فصــال الجماعــات قسَّ

ــة 
ُ
وتدرجهــا مــن القلــة إلــى الكثــرة، تحــت هــذا العنــوان وردت هــذه الكلمــات: »نفــر ورهــط ومل

وشــرزمة ثــم قبيــل وعصبــة وطائفــة ثــم ثبــة وثلــة ثــم فــوج وِفرقــة ثــم حــزب وزمــرة وزجلــة ثــم 
فتــام وجزلــة وحزيــق وقبــص وجيــل«4.

 غيــر قليــل مــن الكلمــات بيينهــا وشــائج متنوعــة تســهم فــي 
ً
   يضــم الحقــل الداللــي عــددا

تحديــد معنـــى الكلمــة بســهولة، وبالتالــي الحقــول الدالليــة مــن أوســع األبــواب فــي دراســة 
داللــة األلفــاظ، وحديثــا أصبحــت الحقــول الدالليــة نظريــة مــن نظريــات تفســير املعنــى، إال 

1- املرجع السابق، ص42.
2- أمجــد الطرابل�صــي، نظــرة تاريخيــة فــي حركــة التأليــف عنــد العــرب فــي اللغــة واألدب املكتبــة العربيــة، حلــب ،ط/4، 

1966م،ص76.
3- أحمد مختار عمر، علم الداللة، علم الكتب، القاهرة، ط/6، 1988م، ص84.

4- أبو منصور عبد امللك محمد ابن إسماعيل الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، تحقيق مجدي فتحي السيد، املكتبة 
التوفقية ،ط/3، 1972م ص47.
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أن فكرة الحقول الداللية ال تنطبق على معاجم األلفاظ وهي األكثر قديما، كما أنها ظلت 
حبيســة الرســائل الصغيــرة ولــم تــرق إلــى مســتوى شــرح املعنــى وتفســيره، واملثــال املذكــور 
يحوي كلمات تدخل تحت العنوان الجامع والعالقة بينها هي )التدرج من القلة إلى الكثرة( 
ولكنها تحتاج إلى بيان كيفيفة استعمالها ومن ثم فإن معاجم الحقول الداللية القديمة 
وهــي معاجــم معانــي بحاجــة إلــى مزيــد مــن الشــرح فهــي مخــازن لأللفــاظ تنتظــر مــن يخرجهــا 

إلــى حيــز التــداول.
ــا: يطلــق عليــه  ــزء مــن صفاته ــى ج ــة يشــتمل عل ــف للكلم ــم تعري ب/ تقدي
. قــال األزهــري: العتمــة 

ً
 موجــزا

ً
التفســير بالعبــارة أو الجملــة، أي شــرح داللــة الكلمــة شــرحا

هــو الثلــث األول مــن الليــل بعــد غيبوبــة الشــفق1، ويقــول ابــن قتيبــة: م�صــى هذيــع مــن 
الليــل وهــدء مــن الليــل وذلــك مــن أولــه إلــى ثلثــه2، وقــال الفراهيــدي: األبــرة عظيــم مســتٍو مــع 
ا يغــص بــه  الزنــد مــن الــذراع إلــى طــرف األصبــع3 واألصــل أســفل كل �صــيء4، والغصــة شــجَّ
فــي الحرقــدة5 والصحــة ذهــاب الســقم والبــراءة مــن كل عيــب6. وممــا ورد فــي جمهــرة اللغــة: 
 فيتبع فرســه في الرهان فيجلب عليه أي يصيح به فيعرف 

ً
الجلب أن يركب الرجل فرســا

صوتــه فيزيــد فــي عــدوه7. والدمــس اختــالط ظلمــة الليــل8 والســند مــا قابلــك ممــا عــال الجبــل 
والجمــع أســناد9. وقــال ابــن منظــور: الغــذاء مــا يتغــذى بــه مــن الطعــام والشــراب ويكــون بــه 
نمــاء الجســم وقوامــه10. واملجــر الشــاة التــى تصيبهــا مــرض أو هــزال وتعســر عليهــا الــوالدة، 

واملحــك التمــادي فــي اللجاجــة عنــد املســاومة والغضــب11.
    حاول أصحاب تلك املعاجم أن يحددوا املعنى بتقديم مثل هذه التعريفات القصيرة 
التــي قــد تبيــن املــراد مثــل: األصــل أســفل كل �صــيء، والصحــة ذهــاب الســقم والبــراءة مــن كل 
عيب، وقد يكون التعريف غير واضح ألنه قصير للغاية أو فيه غموض أو فيه كلمة صعبة 
 يغص به في الحرقدة. تعريف اللفظ من الوسائل التي 

ً
تحتاج إلى شرح مثل: الغصة شجا

1- تهذيب اللغة، األزهري، 342/1.
2- أبوبكر عبد هللا محمد بن مسلم بن قتيبة، أدب الكتاب، دار الكتب العلمية، لبنان، ط/1 1988م، ص234.

3- العين، 67/1.
4- املرجع السابق 156/7.

5- السابق 384/3.
6- نفسه 24/3.

7- أبوبكــر محمــد بــن الحســين بــن دريــد، جمهــرة اللغــة، تحقيــق رمــزي منيــر بعلبكــي، دار العلــم للمالييــن ،ط/1، 1977م، 
ج1،ص270.

8- املرجع السابق684/2.
9- السابق 649/3.

10- لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط/1،1990م، ج8،ص1312                                                                                                           
11- السابق 4147/8.
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 تعيــن فــى تحديــد املعنــى ولكــن البــد أن يكــون التعريــف دقيقــأ خاليــا مــن أي كلمــة تتفــق مــع 
الكلمة املعرفة فى جذرها، أوكلمة غير معروفة ويجب أال يكون التعريف غاية في القصر أو 
 ال يحدد املراد بدقة، خاليا من التصحيف الذي وقع كثيرا في املعاجم القديمة 

ً
فضفاضا

خاصة معجم )تاج اللغة وصحاح العربية(.
ج/ ذكــر المــرادف والضــد: والتــرادف نــوع مــن أنــواع العالقــات بيــن الكلمــات ومعنــاه 
فــى اللغــة التتابــع والــردف مــا تبــع ال�صــيء1. ولكــن كلمــة القدمــاء لــم تتفــق علــى وقــوع التــرادف 
فــي اللغــة، فمنهــم مــن أنكــره مثــل: ابــن االعرابــي )ت231هـــ( وثلعب)291هـــ( ومنهــم مــن حكــم 
 مثــل األصمعــي )216هـــ( وابــن خالويــه )ت 324هـــ( وفريــق ثالــث أنكــر وقــوع 

ً
بوقوعــه مطلقــأ

التــرادف الكامــل وقــال أنــه يقــع ولكــن بشــروط كمالحظــة مــا هــو اســم وصفــة وغيرهــا مــن 
الشــروط، ومنهــم الفخــر الــرازي2.

   ومهمــا يكــن مــن أمــر التــرادف فــإن جميــع أهــل اللغــة قدامــى ومحدثيــن اســتعمله فــي 
حديثة أو في كتاتبه. قال ابن قتيبة: قطعت يده وبترت وبتكت كلها بمعنى قطعت3، وفسر 
األزهــري كلمــة )لعــب( بقولــه: اللعــب العبــث4، وقــال الخليــل: الهــد الهــدم الشــديد، والهدف 
الغرض5، وقال ابن  دريد: الرفد العطاء6، قال ابن منظور: السخاء الجود، واملجد الكرم 

واملــروءة وشــرف اآلبــاء7.
   هــذه الكلمــات متقاربــة فــي معانيهــا لذلــك تجــد الفراهيــدي مثــال يقــدم معنــي الكلمــة 
م بعضهــم أكثــر مــن مــرادف،  مباشــرة فيقــول الهــد الهــدم الشــديد والهــدف الغــرض، وقــدَّ
أرى أن القدمــاء وســعوا معجــم اللغــة كثيــرا وأفــادوا الــدرس اللغــوي عامةعندمــا ســلكوا 
ســبيل التــرادف فــي الشــرح، ويعيــب هــذه الطريقــة النقــل والتكــرار فكثيــرا مــن املترادفــات 
فــي املعاجــم القديمــة منقــول مكــرر، كمــا أنهــم اختلفــوا فــي وقــوع التــرادف فــي اللغــة ولكنهــم 
فســروا بــه األلفــاظ كثيــرا، ولــم يــرد فــي تفســيرهم كلمــة )مــرادف( أو مــا يشــير إلــى معناهــا إال 
نادرا، وبالتالي ذكر الكلمة املرادفة مباشرة يؤدي إلى اللبس خاصة إذا كثر ذكر املترادفات.  
د/ ذكــر الضــد وهــو التفســير بالمغايــرة أو المخالفــة: ويقصــد بــه وجــود لفظيــن 
 ومعنــى كالقصيــر والطويــل والحســن والقبيــح، لــم يفــرد القدمــاء لهــذه 

ً
يختلفــان نطقــا

1- نفسه 197/5.
2-  علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص215.

3- أدب الكاتب/287.
4- تهذيب اللغة 421/3.

5- العين56/8.
6- جمهرة اللغة 325/2.

7- لسان العرب4128/2.
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الظاهرة مؤلفات خاصة كما فعلوا مع قضية األضداد ولكنهم يعرفون هذه العالقة بين 
الكلمــات ويعتمدونهــا فــي شــرح معانيهــم بكثــرة ويعبــرون عــن الضديــة بيــن الكلمــات بألفــاظ 
مثل: ضد ونقيض وخالف. جاء في العين: البسط نقيض القبض1، وبعد ضد قبل2 وقال 
ابــن دريــد الدســن ضــد النظافــة3، وفــي )اللســان( األخــذ ضــد العطــا والحديــث ضــد القديــم 
وفي )تاج العروس( الجدب ضد الخصب والحب نقيض البغض وفي )تاج اللغة وصحاح 

العربيــة( الصحــة خــالف الســقم واملقــدم خــالف املؤخــر. 
     التفســير باملغايــرة أي بذكــر الضــد كثيـــر فــي املعاجــم القديمــة وهــو تحديــد دقيــق ملعنــى 
الكلمة، إذا كان املعنى املذكور معروف، ولكن إذا لم يكن املذكور معروفا تنعدم اإلفادة 

تمامــا، وكذلــك إذا أهمــل الضبــط خفــي املعنــى، وقــد وقــع هــذا كثيــرا فــي معاجــم املتأخريــن.
هـــ/ التفســير بالمجــاز: وهــو ذكــر املعنــى املجــازي واملعنــى الحقيقي مــع التوضيــح، ومن 
 في شــرحه: 

ً
أشــهر معاجم التفســير املجازي )أســاس البالغة( للزمخشــري، وكان يقول كثيرا

 )ومــن الكنايــة(4 وكل هــذه العبــارات بمعنــى 
ً
 )ومــن املســتعار( وأيضــا

ً
)ومــن املجــاز( وأحيانــا

واحــد وهــو املجــاز والتفســير باملجــاز يمــد القــارئ بالكثيــر مــن الشــواهد وطريقــة اســتعمال 
املفردات، لكن البد من عدم  االضطراب في تحديد املجاز، فينتج وضع كثير من العبارات 
الحقيقيــة فــي األقســام املجازيــة وبالعكــس، وهــذا مــا وجــد كثيــرا فــي معجــم أســاس البالغــة.

و/ إقامــة عالقــات بيــن معانــي المــادة الواحــدة )االشــتقاق(: وهــو مــن الســبل 
التــي ســلكتها بعــض العاجــم القديمــة فــي شــرحها لأللفــاظ وذلــك بوضــع معنــي عــام يكــون 
كالخيط الذي ينتظم حبات العقد الواحد. جاء في )اللسان( في مادة دمن: الدمن ما تلبد 
مــن البعــر فــي مباعــات النعــم وموضــع ذلــك الدمنــة، والدمنــة أيضــا الحقــد فــي الصــدر، وقــد 
قيل ال يكون الحقد دمن حتى يأتي عليه عام وقد دمن عليه، ويقال دمن فالن فناء فالن 
إن غشيه ولزمه5... نالحظ أن كل االستعماالت التي أوردها ابن منظور تدول حول معنى 

)الثبــات واللــزوم(.
 ويعــد معجــم )مقاييــس اللغــة( مــن أشــهر املعاجــم التــي ســلكت هــذا الســبيل فــي الشــرح، 
ألن ابــن فــارس يــرى أن للغــة العــرب مقاييــس صحيحــة وأصــوال تتفــرع عنهــا الفــروع. قــال 
ة البستان وهو  ابن فارس في كلمة )جن(: الجيم والنون أصل واحد الستر والتستر، الَجنَّ
ة ما يصيـــر إليه املســلمون في اآلخرة وهو ثواب مســتور  ذلك ألن الشــجر بورقه يســتر والَجنَّ

1- العين 217/7.
2- املرجع السابق 234/2.

3- جمهرة اللغة123/3.
4- أساس البالغة99/1.

5- االلسان 798/3.



119

ــة والجنــون  عنهــم، والجنيــن الولــد فــي بطــن أمــه والجنيــن املقبــور، والِجنــان القلــب، والِجنَّ
وذلــك ألنــه يغطــي العقــل، والجــان والجنــون ســموا بذلــك ألنهــم مســتترون عــن الخلــق1، 
فاملعنى العام هو الستر والتستر واالستعماالت التي ذكرها وفسرها تحت املعنى العام هي: 
الجنــة للبســتان ألن ورق الشــجر يســتر األرض والجنيــن ألنــه مســتور فــي بطــن أمــه والجنــة 
ألنهــا مســتورة عنــا فــي الدنيــا، العالقــة بيــن املعنــى العــام وهــذه املعانــي واضحــة ممــا يجعــل 

املعانــي أكثــر وضوحــا.
   ولكــن هنالــك مالحظــات نقــف عندهــا أحيانــا تجــد كلمــات غريبــة ال تســتطيع معرفــة 
معناهــا بدقــة مثــل )مباعــات( عنــد ابــن منظــور،  وقــد ال يذكــر املعنــى العــام الجامــع أحيانــا، 
كذلك تجد ابن فارس  بذل جهدا كبيرا في رد جميع مشتقاته إلى املعنى العام مما اضطره 
إلــى الشــرح والتأويــل البعيــد أحيانــا. وممــا يجعــل الشــرح عــن طريــق االشــتقاق جيــدا إبعــاد 
االســتعماالت املشــكوك فيهــا واالســتعماالت غيــر العربيــة واملبدلــة واملقلوبــة واملصحفــة 
وحكايــات األصــوات وكلمــات االتبــاع واالســتعماالت املنحوتــة وأســماء النباتــات واألماكــن 
وأعالم األشخاص والقبائل، وقد جاءت بعض املعاجم القديمة مليئة بهذه االستعماالت 
ممــا قلــل مــن قيمتهــا فــي الشــرح. وكذلــك البــد مــن مراعــاة ضوابــط االشــتقاق وعــدم الوقــوع 
فــي االشــتقاق الخاطــئ أو االشــتقاق مــن اللفــظ غيــر العربــي، قــدم ابــن فــارس نموذجــا جيــدا 
للعالقات بين الكلمات التي تدور حول معني واحد، ولم يكن وحده الذي طرق هذا الباب 
فقــد ســبقه أصحــاب املعاجــم القديمــة إال أنهــم لــم يتناولــوا الفكــرة بهــذا التوســع الــذي 

نجــده عــن ابــن فــارس.
و/ ذكــر الشــواهد والتحليــل: هــذه الطريقــة لهــا قيمــة كبيــرة إذ أنهــا تبيــن كيفيــة 
اســتخدام الكلمــة وتــزود الباحــث بثــروة لغويــة عظيمــة، وتربطــه باللغــة فــي عصورهــا 
املختلفــة، وقــد أوردت املعاجــم العربيــة الكثيــر مــن الشــواهد مــن القــرآن والشــعر وفصيــح 
كالم العــرب، ولكــن بعضهــم لــم يوفــق فــي اختيــار الشــاهد املناســب، وبعــض الشــواهد 
مجهولة القائل، كما لم تهتم معظم املعاجم القديمة حين تستشــهد بالســياق الذي ورد 
فيــه الشــاهد، وبعــض الشــواهد فيهــا مفــردات غريبــة مثــل استشــهاد ابــن فــارس علــى كلمــة 

)جمــح( بالبيــت: 
سبوح جموح وإحضارها     كمعمعة السعف املوقد2.

ل/ التفســير المقامــي: وهــو شــرح للمعنــى فــي ضــوء الســياق الخارجــي فيذكــر الشــارح 
مــا يتعلــق باملعنــى مــن أحــداث غيــر لغويــة فيمدنــا بمعلومــات عــن محيــط اللفــظ الخارجي أو 

1- مقاييس اللغة324/3.
2- املرجع السابق 723/2.
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ظــروف إنتاجــه وبيئتــه االجتماعيــة. مثــل ذكــر قصــص األمثــال العربيــة القديمــة كقولهــم: 
»أشــأم مــن عطــر منشــم« وقــد ذكــر ابــن منظــور قصــة إيــاس بــن ســلمة مــع عمــر بــن الخطاب 
ر�صــي هللا عنــه، عندمــا شــرح كلمــة: الغفــق وذكــر أنهــا تعنــي الضــرب بالســوط والــدرة. إال أن 
التفســير املقامــي قــد ال يفيــد كثيــرا فــي تقديــم معانــي املفــردات بدقــة ألنــه يركــز علــى الداللــة 

املقاميــة.
ــر الســبب: وهــو التفســير الــذي يــورد ســبب املعنــى أو يعللــه، كقــول ابــن فــارس  ن/ ذك
فــي )الســيد(: »إنمــا ســمي ســيدا ألن النــاس يلجئــون إلــى ســواده« وقولــه: »الســاق لإلنســان 
وغيــره، والجمــع ســوق إنمــا ســميت بذلــك ألن املا�صــي ينســاق عليهــا« وقــال ابــن منظــور: 

»وإنمــا ســمي اإلعــراب إعرابــا لتبيينــه وإيضاحــه«. 
ذكــر ســبب التســمية ورد كثيــرا فــي املعاجــم القديمــة ولكــن البــد مــن شــرح الكلمــة وبيانهــا 
معناهــا أوال ثــم ذكــر الســبب، وهــذا مــا أغفلتــه بعــض املعاجــم القديمــة. هــذه أشــهر الســبل 
التي سلكها املعجميون في الشرح وهي في جملتها سبال جيدة ومفيدة وعلمية ولكنها تحتاج 

إلصــى بعــض املعالجــة تتمثــل فــي الجوانــب اآلتيــة:
أوال- ما يتعلق بصناعة المعجم:

أــــــ العمــل الفــردي أدى إلــى كثيــر مــن األخطــاء التــي لحقــت املعجــم القديــم، وعليــه البــد أن 
يتولــى صناعــة املعجــم فريــق عمــل مؤهــل، خاصــة فــي هــذا العصــر الرقمــي املتســارع فــي كل 

الجوانــب املعرفيــة، ولكــن الفرديــة فــي ذلــك الزمــن يصعــب تالفيهــا ألســباب كثيــرة. 
ب - جمــع المــادة المعجميــة: تــم جمــع املــادة مــن أفــواه الــرواة شــفاهة، وقــد 
أقــر بذلــك معظــم املؤلفيــن والروايــات الشــفهية يصعــب التحقــق منهــا وضبطهــا، لذلــك كثــر 

التكــرار  فــي املعاجــم القديمــة. 
األهــداف:  تحديــد هــدف املعجــم أمــر مهــم ألنــه يقيــد املؤلــف ويجعلــه ملتزمــا  ج- 
بهدفــه ومنهجــه، ويعيــن الباحــث بتوفيــر وقتــه وجهــده، وقــد ذكــر مؤلفــو املعاجــم القديمــة 
فــي املقدمــات أهدافهــم ولكــن معظمهــم لــم يلتــزم الهــدف وخاصــة فيمــا يختــص بعــدم 
ذكــر األلفــاظ الغريبــة، كذلــك لــم يســر كثيــر منهــم وفــق منهجــه الــذي رســمه لنفســه مثــل: 

األدب(. )ديــوان  فــي  الفارابــي 
د- الترتيــب: تعــددت طرائــق ترتيــب املعجــم القديــم، ولكــن بعــض تلــك الطرائــق لــم 
يقــدم شــيئا مفيــدا مثــل الترتيــب الدائــري الــذي اتبعــه ابــن فــارس فــي )املقاييــس( ســبب 
تعقيــدا واضطرابــا لــم يســلم منــه ابــن فــارس نفســه ورتبــت بعــض املعاجــم موادهــا بحســب 

األواخــر  كمــا فــي )اللســان( وفــي ذلــك أيضــا مزيــدا مــن التعقيــد.
هــــ اتبــاع نظــام التقاليــب مــأل املعاجــم بمفــردات كثيــرة مهملــة وكلــف أصحابهــا جهدا كبيرا 
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بــال طائــل، مــن تلــك املعاجــم )العيــن(، )الجمهرة(.
ثانياــــ مايتعلق بطرائق الشرح: 

أـــــــــ التداخــل والخلــط: اهتمــت بعــض املعاجــم بالكــم اللفظــي علــى حســاب التنظيــم 
والتنســيق، ممــا نتــج عنــه تداخــال كبيــرا لدرجــة أنــك ال تتبيــن الفواصــل بيــن املعانــي كمــا فــي 

)القامــوس املحيــط( األمــر الــذي أدى إلــى إلتبــاس املــواد وشــرحها واختالطهــا.
ب ـــــــــ الغمــوض الناتــج مــن اســتخدام املفــردات الغريبــة فــي الشــرح، واالختصــار املخــل 

أحيانــا، كمــا ورد فــي بعــض شــروحات )العيــن( و)املقاييــس( و)التهذيــب(.
ج ــــــــ إهمــال الســياق واالســتعمال: ركــز ت املعاجــم القديمــة علــى جمــع أكبــر قــدر مــن 
املــادة وشــرحها وتقديــم معانيهــا، ولكنهــا أغفلــت فــي أحيــان كثيــرة جانــب الســياق وكيفيــات 

اســتعمال االأللفــاظ، مثــل معجــم )الجمهــرة(.
ثالثا: ما يتعلق باللغة:

أــــــ مشكالت الصرف والنحو:  وجدت أخطاء صرفية ونحوية كثيرة في املعاجم القديمة، 
وقــد أشــار  أبــو ســعيد الســيرافي إلــى ذلــك قائــال: »كان أبوبكــر ضعيفــا فــي التصريــف والنحــو 
خاصــة وفــي كتــاب الجمهــرة خلــل كبيــر«1 وذكــر ابــن جنــي نحــو ذلــك فــي الخصائــص2.  واألمــر 
ليــس قاصــرا علــى )الجمهــرة( وحــده وإنمــا األخطــاء الصرفيــة طالــت معظــم املعاجــم، مــن 
ذلــك االضطــراب فــي األبــواب كوضــع الثالثــي فــي بــاب الرباعــي، والثنائــي فــي بــاب الثالثــي، 
وخاصــة فــي األفعــال املعتلــة تجــد ذلــك فــي )العيــن واملقاييــس والجمهــرة( وال أدل علــى ذلــك 
مــن كثــرة األبــواب واإللحــاق مثــال تجــد )بــاب الثالثــي املعتــل ومــا ألحــق بــه(،  قــال الزبيــدي: 
»لــو أن الكتــاب للخليــل... لوضــع الثالثــي املعتــل علــى أقســامه الثالثــة ليســتبين معتــل اليــاء 
مــن معتــل الهمــزة والــواو... ونحــن علــى قدرنــا قــد هذبنــا جميــع ذلــك فــي كتابنــا املختــص 
منه...«3، ومما يتعلق بالصرف الشــغف الشــديد باالشــتقاق لدرجة التعســف الذي لحق 
توضيــح معانــي األعــالم كمــا عنــد ابــن دريــد والخليــل واألزهري،حشــو املعاجــم بالكثيــر مــن 
املعلومــات الصرفيــة ســبب نفــور غيــر املتخصــص فــي اللغــة مــن املعجــم وقلــل فــرص 

اإلفــادة منــه واألفضــل تخفيــف هــذه املعلومــات وتقديمهــا بطريقــة أســهل.
جـ ــــــ التصحيــف ذكــر األزهــري فــي مقدمــة )التهذيــب(: »فلنذكــر ... أقوامــا اتســموا 
بســمة املعرفــة وعلــم اللغــة وألفــوا كتبــا أودعوهــا الصحيــح والســقيم، وحشــوها باملــزال 

1- أبو حيان التوحيدي، البصائر والزخائر، تحقيق وداد القا�صي، دار صادر، بيروت، 1984م، ج9، 20.
2- ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب املصرية، القاهرة، ط2، 1952م، ج3، ص46.

3- أبــو الطيــب اللغــوي، مراتــب النحوييــن، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1954م، 
ص30.
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املفســد، واملغيــر املصحــف...«1. كا قــال أبــو الطيــب اللغــوي: »إنمــا وقــع الغلــط فــي كتــاب 
العيــن ألن الخليــل رســمه ولــم يحشــه، وقــد حشــا الكتــاب قــوم علمــاء إال أنهــم لــم يؤخــذ 
منهــم روايــة...«2. لــم يســلم مــن التصحيــف كل املعاجــم القديمــة ومــرد ذلــك إلــى كثــرة النقــل 

املباشــر مــن الســابق واالعتمــاد علــى املشــافهة.
دـ ـــــــ االســتطراد والحشــو: كمــا فــي )اللســان(  و)الصحــاح( ففيهمــا الكثيــر مــن الحشــو  
والحكايــات واألخبــار والتاريــخ  وفــي )الصحــاح( الكثيــر مــن األلفــاظ الغريبــة: العــالط، 
العنشــط، العملــط، الهقلــس، الثــرط، لدرجــة وصفــه بأنــه أهمــل معظــم اللغــة، ممــا قلــل 
االستفادة منه حديثا، وفي )اللسان( ألفاظ أعجمية كثيرة وفي )القاموس املحيط( الكثير 
من النوادر التي سماها الفيروزابادي )شوارد اللغة( وهي غير مفيدة في عصره ناهيك عن 

العصــر الحديــث.
ــرار : كثــر النقــل املباشــر للمــادة اللغويــة فــي املعاجــم القديمــة، وقــد أقــر بذلــك  ذـ ـــــ التك
أصحــاب املعاجــم أنفســهم مثــل ابــن فــارس، وابــن دريــد أخــذا مــن )العيــن( ممــا أدى إلــى 

ضخامــة املعجــم دون إضافــة جديــد.
رــــ اختالفهم في عدد الحروف وترتيبها انعكس سلبا على ترتيب مواد املعجم وتصنيفها 

وتبويبهــا.
زـــــ إهمال الضبط أحيانا بسبب كثرة املداخل واملفردات.

سـ ـــــ صعوبة البحث في املعاجم القديمة إما لضخامتها أو لطريقة ترتيبها وكثرة أبوابها.
الخاتمة:  توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

عــد املعاجــم القديمــة ليســتفيد منهــا الناطــق بغيــر العربيــة، وبالتالــي يــكاد ينعــدم 
ُ
1/ لــم ت

دورهــا فــي تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا للناطقيــن بغيرهــا.
2/ بذل مؤلفو املعاجم القديمة جهدا كبيـــرا في إعدادها في زمن لم تتوفر فيه الوسيلة 

الحديثــة.
3/ العمل الفردي واعتماد الالحق على السابق أثرا كثيرا في قيمة املعاجم القديمة.

4/ املعاجم القديمة مليئة باملفردات والتراكيب غير املستخدمة في هذا العصر.
5/ وجدت الكثير من األخطاء الصرفية في املعاجم القديمة.

6/ االضطــراب فــي الترتيــب واملنهــج كشــف عــن وجــود تداخــل بيــن مفهومــي )صناعــة 
املعجــم( و)علــم املعجــم( لــدى القدمــاء.

املقترحــات: يمكــن تالفــي هــذه العيــوب كلهــا بســهولة ويســر إذا وجــدت هيئــة تضطلــع بأمــر 

1- تهذيب اللغة33/1.
2- مرات النحويين، ص53.
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املعجم العربي الحديث الذي يلبي حاجات الطالب والباحثين خاصة مع توفر التنكلوجيا 
الحديثــة. 
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التكرار الصائتي في اللسان العربي
وأبعاده التطريزية

The Iteration vocalic in Arabic And its prosodic dimensions
د. حمادي الموقت

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني مالل خنيفرة - المملكة المغربية
Abourayhana1@gmail.com

الملخص 
تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة  االســتفادة مــن الدراســات الصوتيــة الحديثــة لبلــورة فكــرة 
واضحة عن طبيعة العالقة التي تجمع بين عملية التكرار الصائتي وتأثيراته املباشرة على 
الظواهــر التطريزيــة، ومــآالت ذلــك علــى البنيــة الصوتيــة للغــة العربيــة مــن خــالل تطبيقــات 
على القرآن الكريم،  وقد اخترنا الختبار  العملية ظاهرتي املد والتنوين كمخرجات للتكرار 

الصائتــي ومــدى تعالقهمــا بظاهــرة اإلدغام .  
الكلمات المفتاح: التكرار الصائتي، التطريز، الجذر الصائتي، املد، التنوين...

Abstract:
This paper attempts to benefit from modern phonetic studies to crystallize 

a clear idea of   the nature of the relationship that combines the process 
of repetition wit h  its direct effects on the prosodic phenomena and its 
implications on the structure of the Arabic language through applications on 
the Holy Quran. And the extent to which they relate to the phenomenon of 
contraction.

Key words: Phonologie , prosodic, contraction, voyelles… 

التكرار الصائتي وأبعاده التطريزية:
ـــ√( وجــذر صامتــي)ف ع ل√(، ، وحيــن يتلبــس 

ُ
ـ ـــ ـِ ـ ـــــ

َ
هنــاك جــذران صوتيــان: جــذر صائتــي )ـ ـــــ

األول بالثاني ينتج عنهما جذعان: صائتي وصامتي، وبالتقليب الصائتي أو الصامتي تتعدد 
املقــوالت والصيــغ الوزنيــة العربيــة بيــن مــا هــو فعلــي، ومــا هو اســمي.

والحقيقــة أن هــذا التنــوع القالبــي أو الوزنــي؛ ال يتوقــف عنــد حــدود مخرجــات التقليــب 
الصائتــي عندمــا تتلبــس عناصــره بعناصــر الجــذر الصامتــي، كمــا يعبــر عنهــا الجــدول )1( 

أســفله:
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بــل ال يــزال األمــر يتســع ويمتــد مــداه مــع عمليــات صائتيــة أخــرى لعــل أهمهــا »التكــرار 
الصائتــي« إلــى جانــب »التكــرار » و«اإللصــاق« الصامتييــن.

ًنــا علــى  وألن التكــرار الصائتــي هــو الــذي يعنينــا ههنــا بشــكل أســاس؛ فــألن لــه تأثيــرا بّيِ
مســتوى مواقــع الصوائــت األصــول، إذ يكفينــا تكــرار صائــت واحــد؛ وفــي موقــع واحــد مــن 
مواقــع الصامــت الجــذري؛ ليكــون الحاصــل هــو قالــب صرفــي جديــد، يســتضمن ظاهــرة 

صوتيــة واحــدة علــى األقــل كاملــد، والتنويــن، واإلدغــام، واإلعــالل:
المد واإلدغام:

مــن أولــى الحقائــق الصواتيــة التــي نــود التوكيــد عليهــا فــي ظاهــرة املــد داخــل بنيــة اللســان 
العربــي، أنهــا ظاهــرة صوتيــة؛ كاإلدغــام تمامــا، ال تعــدو أن تكــون تجميعــا لصائتيــن اثنيــن 
متماثليــن، أو تكــرارا لصائــت مــن الصوائــت القصيــرة الثالثــة، أو إشــباعا لهــا بلغــة ابــن 
جنــي فــي تعبيــره الشــهير الــذي يصــف فيــه عالقــة الحــركات بحــروف املــد عندمــا قــال: » اعلــم 
أن الحــركات أبعــاض حــروف املــد والليــن، ]...[ فالفتحــة بعــض األلــف، والكســرة بعــض 
ــك 

ّ
ــك علــى أّن الحــركات أبعــاض لهــذه الحــروف، أن

ّ
اليــاء، والضمــة بعــض الــواو. ]...[ ويدل

متــى أشــبعت واحــدة منهــّن حــدث بعدهــا الحــرف الــذي هــي بعضــه، وذلــك نحــو فتحــة عيــن 
ــك إن أشــبعتها حــدث بعدهــا ألــف، فقلــت )عاَمــر(. وكذلــك كســرة عيــن )ِعَنــب( 

ّ
)َعَمــَر( فإن

ــب(. وكذلــك ضمــة عيــن )ُعَمــر( 
َ
إن أشــبعتها نشــأت بعدهــا يــاء ســاكنة، وذلــك قولــك: )ِعين

لو أشــبعتها ألنشــأت بعدها واوا ســاكنة، وذلك قولك: )ُعوَمر(. فلوال أّن الحركات أبعاض 
لهــذه الحــروف وأوائــل لهــا ملــا نشــأت عنهــا وال كانــت تابعــة لهــا.«1. ولعــل هــذا الجــدول يشــرح 
لنــا اآلليــة الصواتيــة التــي يشــتغل بهــا التكــرار الصامتــي أو علــة اإلشــباع بمنطــق ابــن جنــي:

1- ابن جني، الخصائص، ج2.ص18.
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  َ   َ (X)x  [ل ع 
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أخرى لعل أهمها "التكرار الصائتي" إلى  بل ال يزال األمر يتسع ويمتد مداه مع عمليات صائتية

 جانب "التكرار " و"اإللصاق" الصامتيين.

ًنا على مستوى مواقع  ِ
وألن التكرار الصائتي هو الذي يعنينا ههنا بشكل أساس؛ فألن له تأثيرا بي 

الصوائت األصول، إذ يكفينا تكرار صائت واحد؛ وفي موقع واحد من مواقع الصامت الجذري؛ ليكون 

يستضمن ظاهرة صوتية واحدة على األقل كاملد، والتنوين، واإلدغام،  حاصل هو قالب صرفي جديد،ال

 واإلعالل:

 املد واإلدغام •

من أولى الحقائق الصواتية التي نود التوكيد عليها في ظاهرة املد داخل بنية اللسان العربي، أنها 

ائتين اثنين متماثلين، أو تكرارا لصائت من ظاهرة صوتية؛ كاإلدغام تماما، ال تعدو أن تكون تجميعا لص

الصوائت القصيرة الثالثة، أو إشباعا لها بلغة ابن جني في تعبيره الشهير الذي يصف فيه عالقة 

اعلم أن الحركات أبعاض حروف املد واللين، ]...[ فالفتحة بعض  الحركات بحروف املد عندما قال: "

ك على أن  الحركات أبعاض لهذه الحروف، األلف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض  الواو. ]...[ ويدل 

ك  ك متى أشبعت واحدة منهن  حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه، وذلك نحو فتحة عين )َعَمَر( فإن  أن 

إن أشبعتها حدث بعدها ألف، فقلت )عاَمر(. وكذلك كسرة عين )ِعَنب( إن أشبعتها نشأت بعدها ياء 

َنب(. وكذلك ضمة عين )ُعَمر( لو أشبعتها ألنشأت بعدها واوا ساكنة، وذلك ساكنة، وذلك قولك: )ِعي
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إن التأمــل فــي نــص ابــن جنــي أعــاله، ومخرجــات الجــدول )2(، يدفعنــا إلــى طــرح التســاؤل 
التالــي: هــل املــّد حــرف مســتقل مــن حــروف اللســان العربــي؟ أم ظاهــرة صوتيــة ناجمــة عــن 

منــح بعدهــا اســما واصفــا كمــا ظاهرتــي اإلدغــام واإلعــالل ؟
ُ
تضعيــف كمــي للحركــة ت

فالــذي يظهــر لنــا جليــا كمحاولــة للجــواب علــى الســؤال؛ أن اإلشــباع ) املــد( مــا هــو إال 
 فرضهــا اإليقــاع التطريــزي للســياق الــذي وردت فيــه الظاهــرة، ممــا اســتوجب 

ٌ
 كميــة

ٌ
علــة

قاعدة "التكرار 
 الصائتي"

 القوالب الصائتية الناتجة

 الالم العين الفاء
=ا  َ ل ] َ   [faa?alفاع 

ل]  [faa?ilفاع 
ال] ع   [fi?aalف 
ال] ع   [fa?aalف 
ال] ع   [fu?aalف 

 

ال] ع   [fa?alaaف 
ال ] ع 

 [fa?ilaaف 
ال] ع   [fa?ulaaف 
ال] ع   [fi?alaaف 
ال] ع   [fi?ilaaف 
ال ] ع   [fi?ulaaف 
ال] ع   [fu?alaaف 
ال] ع 

 [fu?ilaaف 
ال ] ع   [fu?ulaaف 

=ي  َ ل] َ  يع   [fii?ilف 
ل] يع   [fii?alف 
ل] يع   [fii?ulف 

يل] ع 
 [fa?iilف 

يل] ع   [fi?iilف 
يل] ع 

 [fu?iilف 

لي] ع   [fa?aliiف 
لي] ع 

 [fa?iliiف 
لي] ع   [fa?uliiف 
لي] ع   [fi?aliiف 
لي ] ع   [fi?iliiف 
لي ] ع   [fi?uliiف 
لي] ع   [fu?aliiف 
لي] ع 

 [fu?iliiف 
لي] ع   [fu?uliiف 

=و  َ ل َ  وع   [fuu?ul] ف 
ل] وع   [fuu?alف 
ل ] وع   [fuu?ilف 

 

ول] ع   [ fa?uulف 
ول] ع   [ fu?uulف 
ول ] ع   [fi?uulف 

لو] ع   [ fa?aluuف 
لو] ع 

 [ fa?iluuف 
لو] ع   [ fa?uluuف 
لو ع   [ fu?aluu] ف 

لو] ع 
 [ fu?iluuف 

لو] ع   [ fu?uluuف 
لو] ع   [ fi?aluuف 
لو] ع   [ fi?iluuف 
لو] ع   [ fi?uluuف 

 (2الجدول رقم )
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 تجميع حرفين يكون 
ُ
تكرار الحركة مرتين، تماما كما استوجبت ظاهرة اإلدغاِم الصوتية

، ليتــم التلفــظ بهمــا علــى أنهمــا مــن الناحيــة الصوتيــة حــرف 
ً
 واآلخــر ســاكنا

ً
أحدهمــا متحــركا

واحــد مشــدد، لكــن مــن الناحيــة الوظيفيــة حرفــان اثنــان متواليــان يتــم النطــق بهمــا مــن 
مخــرج واحــد،  لتترتــب لنــا عــن ذلــك قناعــة مفادهــا أن املــد و اإلدغــام ليســا حرفيــن، بقــدر 
مــا همــا ظاهرتــان صوتيــان طارئتــان )ســمتان صوتيتــان( عــن قاعــدة صواتيــة عميقــة، 
يتدخل فيها االنسجام والتماثل والتنغيم وبآليات مختلفة، سواء على مستوى الصوائت 

بالنســبة للمــد، أو علــى مســتوى الصوامــت بالنســبة لإلدغــام.
ولعل شيئا من هذا هو ما حاول إبراهيم أنيس التنبيه إليه وتفسيره في تعليقه على رأي 
ابن جني إذ قال: إن »... الفرق بيـن الفتحة وما يسّمى بألف املّد ال يعدو أن يكون فرقا في 
رتيــب بالكســرة والضّمــة، 

ّ
الكّمّيــة. وكذلــك الفــرق بيــن يــاء املــّد و واو املــّد إذا قورنتــا علــى الت

ليــس إال فرقــا فــي الكّمّيــة، فمــا ُيســّمى بألــف املــّد هــي فــي الحقيقــة فتحــة طويلــة، ومــا يســّمى 
بياء املّد ليست إال كسرة طويلة، وكذلك واو املّد تعّد من الّناحية الّصوتّية ضّمة طويلة، 
فكيفّية الّنطق بالفتحة وموضع اللسان معها يماثل كّل املماثلة كيفّية الّنطق بما يسّمى 
ألــف املــّد، مــع مالحظــة فــرق الكّمّيــة بينهمــا.«1. والــذي نخــرج بــه مــن هــذا التوصيــف الكمــي 

لظاهــرة املــد هــو صياغتهــا فــي شــكل معــادالت صائتيــة نوردهــا كمــا يلــي: 
)فتحة + فتحة = ألف(؛
 و)كسرة + كسرة = ياء(؛
 و )ضمة + ضمة = واو(. 

وهــذا الفهــم فــي الواقــع ال يتعــارض مــع فهــم مــن تنــاول املوضــوع مــن علمــاء اللغــة القدمــاء 
ففــارق الكّمّيــة هــو مــا عّبــر عنــه ابــن جّنــي بقولــه:».. إن الحركــة حــرف صغيــر؛ أال تــرى أن مــن 
متقدمــي القــوم مــن كان يســمى الضمــة الــواو الصغيــرة، والكســرة اليــاء الصغيــرة، والفتحــة 
ــت الحركــة أنشــأَت بعدهــا 

ْ
ل
َ
األلــف الصغيــرة. ويؤكــد ذلــك عنــدك أنــك متــى أشــبعت وَمط

 مــن جنســها.«2 
ً
حرفــا

وألننــا نخالــف رأي ابــن جنــي فــي اعتبــاره املــد حرفــا مــن جنــس حركتــه، كوننــا نــرى بــأن املــد 
]+إشــباع صائتــي متقــدم[ ظاهــرة صواتيــة كاإلدغــام ]+إشــباع صامتــي رجعــي[ متحققــة 
ــا، فإنــه ليــس بالضــرورة أن تظهــر قبلــه الحركــة التــي نشــأت عنــه، إال لضــرورة تعليميــة 

ًّ
خط

محضــة، ولعلــه الســبب نفســه الــذي دفــع إبراهيــم أنيــس إلــى القــول :»ولكــّن القدمــاء قــد 
ــوا الطريــق الّســوّي حيــن ظّنــوا أّن هنــاك حــركات قصيــرة قبــل حــروف املــّد، فقالــوا مثــال 

ّ
ضل

1-  إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة األنجلو املصرية، 2017، ص39 .
2-  ابن جني، الخصائص، ص 196.
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إّن هنــاك فتحــة علــى الّتــاء فــي »كتــاب« وكســرة تحــت الــّراء فــي )كريــم(، وضّمــة فــوق القــاف 
فــي )يقــول(!! والحقيقــة أّن هــذه الحــركات القصيــرة ال وجــود لهــا فــي تلــك املواضــع، فالّتــاء فــي 
)كتــاب( محّركــة بألــف املــّد وحدهــا، والــّراء فــي )كريــم( محّركــة بيــاء املــّد وحدهــا، والقــاف فــي 
)يقــول( محّركــة بــواو املــّد وحدها.«1أمــا اّدعــاء إبراهيــم أنيــس مــن أّن »القدمــاء قــد ضلــوا 
ريــق الّســوّي« فيقــوم – بحســب مصطفــى محمــود- علــى »أســاس الّتحليــل الّصوتــّي 

ّ
الط

ــف مــن صوتيــن همــا الّتــاء وألــف املــّد، 
ّ
للغــة العربّيــة، فاملقطــع »تــا« فــي كلمــة »كتــاب« يتأل

ــف مــن صوتــّي الــّراء واليــاء، واملقطع«قــو« فــي كلمــة »يقــول« 
ّ
واملقطــع »ري« فــي »كريــم« يتأل

ــب كّل مقطــع 
ّ
ــه مــن ناحيــة صوتّيــة يترك

ّ
ــف مــن صوتــّي القــاف والــواو، ومعنــى ذلــك أن

ّ
يتأل

مــن املقاطــع املذكــورة مــن صامــت اقتــرن بــه صائــت طويــل وليــس هنــاك مــن داع للقــول 
بوجــود صائــت آخــر قصيــر مــن جنــس حــرف املــّد قبلــه. وإذا كان األمــر كذلــك فــال حاجــة إذن 
ّيــا للحركــة 

ّ
لكتابــة حركــة قبــل حــرف املــّد ويجــب االكتفــاء بحــرف املــّد علــى اعتبــاره رمــزا خط

ويلــة«2. وإذا كان تفســير مصطفــى محمــود مقنعــا مــن الناحيــة الصواتيــة، فــإن الــذي 
ّ
الط

ٌن من صامت تعقبه  ينبغي التنبيه له هو كون املقطع »تا« من »كتاب« مثال هو عندنا مكوَّ
حركتان اثنتان من جنس واحد التي هي الفتحة، على نحو ما توضحه املعادلة الصواتية 
ـــ [. وبالتالــي فــال داعــي لظهــور حركــة علــى »التــاء«، ألن تكــرار الفتحــة )أو 

َ
ــــــ
َ
التاليــة: ]تــا = ت +ـ ــــــ

مــد الفتــح( قــام مقامهــا.
فــات فــي املوســيقى، نجــد الّناظريــن فيهــا قــد وصفــوا املقطــع العربــّي 

ّ
 وإذا عدنــا ألهــّم املؤل

ويــل املفتــوح، وصفــا علمّيــا دقيقــا ينســجم مــع مــا جــاء فــي البحــوث املعاصــرة مــن حيــث 
ّ
الط

تحليــل املقطــع إلــى أصــوات. يقــول ابــن ســينا: »فالحــروف كمــا علمــت فــي مواضــع أخــرى إمــا 
صــال 

ّ
صامتــة أو مصّوتــة.. والحــرف الّصامــت إذا صــار بحيــث يمكــن أن ينطــق بــه علــى االت

بيعّي سّمي مقطعا، وهو الحرف الّصامت الذي شحن الّزمان الذي بينه وبين صامت 
ّ
الط

آخر يليه بنغمة مسموعة. فإن كان ذلك الّزمان قصيرا سّمي املقطع مقصورا، وهو حرف 
صامت وحرف مصّوت مقصور، وإن كان طويال، سّمي مقطعا ممدودا وهو حرف صامت 
 وحــرف مصــّوت ممــدود..«3 و جــاء فــي كتــاب املوســيقى الكبيــر للفارابــي أيضــا :«والحــروف 

منهــا مصــّوت وغيــر مصــّوت. واملصّوتــات منهــا قصيــرة ومنهــا طويلــة واملصوتــات القصيــرة هــي 
ــه 

ّ
التــي تســّميها العــرب الحــركات. وكّل حــرف غيــر مصــّوت أتبــع بمصــّوت قصيــر قــرن بــه، فإن

1-  إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، م س، ص39 و40.
2-  انظر، مصطفى محمود، مسألة الحركات قبل حروف املد، مجلة قطوف اإللكترونية، السنة2، العدد 13، 

2013، ص3.
3-   ابن سينا، جوامع علم املوسيقى، تحقيق زكريا يوسف، املطبعة األميرية ، القاهرة، 1956، ص. 124-123،
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يسّمى املقطع القصير، والعرب يسّمونه الحرف املتحّرك...وكّل حرف غير مصّوت قرن به 
ويــل. 1

ّ
ــا نســّميه املقطــع الط

ّ
مصــّوت طويــل فإن

 وعلــى هــذا فاملقطــع فــي العربيــة إمــا مقصــور مثــل: »ِك« أو ممــدود مثــل »تــا« مــن »كتــاب«. 
ن للكل، أي أن الصوائت  والعبرة ههنا بذاك البعض ال بكله، ألن البعض هو األصل املكّوِ

القصيــرة هــي البعــض )الجــزء( املكــون للــكل الــذي هو املد. 
واألمــر - فــي نظرنــا نهايــة- أنــه لــم يتكــون املــد إال بتكــرار صائتــي، يتولــد عنــه تجميــع صائتــي 
ــــــِ  ـِ   =و (، ومــرة ثالثــة باليــاء )ــــ

ُ
ــــــ
ُ
 =ا(، ومــرة بالــواو )ـــــــ

َ
ــــــ
َ
منحــه النحــاة شــكال خطيــا مــرة باأللــف )ــــــ

= ي(، تجســد فــي ضــم صائتيــن متماثليــن فــي صائــت واحــد مركــب نتــج عنــه تضعيــف صائتــي 
يتحقق في ظاهرتين صواتيين أوالهما املد، وقد قارناه بظاهرة اإلدغام، وثانيهما التنوين 

ولــه  خصوصيــات نقتــرح أن نبحــث فيهــا بشــكل مســتقل فــي املحــور املوالــي.
التنوين واإلدغام:

ال شــك أن التنويــن إلــى جانــب املــد واإلدغــام وحــدود ارتباطهمــا بــه؛ يعتبــر واحــدا مــن 
الظواهر الصوتية األكثر تمييزا للسان العربي عن غيره من األلسن، إذ أن له أثرا كبيرا في 

توجيــه الدراســات واألبحــاث الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة والعروضيــة كذلــك. 
بيــد أن التعريفــات التــي قدمهــا النحــاة القدمــاء أو املحدثــون للتنويــن - علــى حــد ســواء- 
ظِهــر اختالفــات ولــو أنهــا تقتصــر علــى املســتوى اللفظــي فــي غالبهــا، بحكــم كونهــا تتحقــق فــي 

ُ
ت

حــذف قيــٍد مــن إحــدى التعريفــات، أو إثباتــه فــي أخــرى2 . إال أننــا نزعــم أن واحــدا منهــا كفيــل 
بــأن ُيغيــر املعادلــة، كمــن يعتبــر التنويــن »نونــا ســاكنة زائــدة« علــى نحــو مــا يتبنــاه املــرادي 
فــي جنيــه الدانــي حيــن يقــول: والتنويــن »نــون ســاكنة زائــدة لغيــر توكيــد، تلحــق آخــر االســم 
ُب حركتين متماثلتين 

ّ
 األصُل، هو ُمرك

ُ
لفظا ال خطا«3 ذلك ألننا نرى أن التنوين من حيث

ومتواليتيــن تلحقــان آخــر االســم خطــا، أمــا النطــق بهمــا فيقتضيــه الوصــل، وفيــه يتــم 
، غيــر زائــدة تقــوم مقامــه 

ً
االحتفــاظ بالصائــت األول، فــي حيـــن يتــم قلــُب الثانــي نونــا ســاكنة

وتعّوضه. واملسوغ الصواتي في هذا القلب هو املد النغمي الذي اقتضاه تكرار الصائت في 
آخر املقولة االسمية، من منطلق أن نون التنوين صوت خيشومي تلزمه صفة الغنة، في 
فرقــة  ســياق الوظيفــة التــي تحــدث عنهــا الســهيلي حيــن رأى أنَّ وظيفــة التنويــن فــي االســم التَّ
ــا َيليــه، ويرفــض كالم مــن  صــل، فهــو عالمــة النفصــال االســم املنــون عمَّ نفِصــل واملتَّ

ُ
بيــن امل

1-  الفارابي، كتاب املوسيقى الكبير، تحقيق غطاس عبد امللك خشبة، دار الكاتب العربي، القاهرة، ص. 1072- 
. 1079

2-  الجهاوي، عوض، ظاهرة التنوين في اللغة العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1982، ص9.
3-  املرادي، الجني الداني في حروف املعاني، تحقيق فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1، 1992، ص144.
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ســبقوه مــن النحــاة، فيقــول: » وليــس دخــول التنويــن فــي األســماء عالمــة للتمكــن، كمــا ظنــه 
قــوم.«1 

ولعل ما صرح به صاحُب املحكم في ِنقط املصاحف حين فهم التنوين على أنه »حرف 
مــن الحــروف، وهــو ســاكن فــي الِخلقــة ومخرجــه مــن الخيشــوم،«2 ومــا عبــر عنــه الــدرس 
اللســاني الحديــث فــي ذات املوضــوع بقولــه إن التنويــن »عبــارة عــن نــون تســبقها حركــة 
قصيــرة«3، يقــّوض قيــد »الزيــادة« مــن جهــة، ويزكــي مبــدأ التعالــق بيــن التنويــن ومــا يليــه مــن 

صوامــت، مــن جهــة أخــرى، مــن منطلــق مــا توضحــه القاعــدة الصوريــة التاليــة:
 +ن 

1
               صا

2
 صا

1
 صا

وهذا يعني أن:
تنوين الفتح )  ََ (  هو:  َ   +ن
وتنوين الكسر ) ِ ِ(  هو:  ِ +ن
وتنوين الضم ) ُ  ُ  (  هو:  ُ +ن

ومــن شــأن هــذا املجمــوع أن يخضــع لنظــام املقاطــع فــي الــكالم املوصــول4 أي أن نــون 
التنويــن ال تحــرك إال حيــن يليهــا حــرف آخــر بمواصفــات خاصــة ســواء علــى مســتوى املخــرج 
أم الصفــة، و«نزيــد علــى مــا قالــه النحــاة -والــكالم إلبراهيــم أنيــس-  أن الــذي يعيــن تلــك 
ْيــن ]...[: طبيعــة الصــوت وإيثــاره لحركــة معينــة، أو انســجام تلــك 

َ
الحركــة هــو أحــد العامل

الحركة مع ما يجاورها من حركات« 5. واالنسجام والتجاور ترتبت عنهما ظواهُر تطريزية 
عديــدة اعتنــى بهــا علمــاء التجويــد وحددوهــا فــي اإلظهار]+إظهــار[ ، واإلخفاء]+إخفــاء[ ، 

واإلدغام]+إدغــام[ ، واإلقــالب ]+إقــالب[  كأهــم أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن6.
فإن كانت الحروف املوالية لنون التنوين:

لبت النون)أي 
ُ
1- حرفا من حروف اإلدغام ]+إدغام[ املجموعة في قولهم: »يرملون«  ق

الصائــت الثانــي الــذي انقلبــت عنــه(  صامتــا مــن جنــس الصامــت الــذي يليهــا لُينطقــا معــا 
حرفــا واحــدا مشــددا، ]+تماثــل[ كمــا فــي قولــه تعالــى:

-« غفــوٌر رحيــم«]gafuurun rahiim[ الــذي ُيقــرأ صواتيا:«غفــوُر ْرَرحيــم« =«غفــوُر 

1-  األندل�صي، أبو القاسم، أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه، تحقيق محمد إبراهيم البنا، مطبعة 
السعادة، 1970، ص25.

2-  الداني أبو عمر، املحكم في نقط املصاحف، تحقيق عزة حسن، دار الفكر، ط2، 1997،  ص57.
3-  الجهاوي، عوض، ظاهرة التنوين في اللغة العربية، م س، ص10.

4-  إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة األنجلو املصرية، القاهرة، ط3،  1966، ص244.
5-  نفسه، ص244.

6-  القي�صي، أبو محمد مكي، الرعاية، م س، ص262.
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ّرحيــم« ]gafuuru rrahiim[، أي أنــه ُحــذف نــون التنويــن )أي صائــت الضــم الثانــي( 
وتعويضــه بالصامــت نفســه الــذي يليــه ، فيدغمــان معــا فــي صامــت واحــد مشــدد حســب مــا 

تشــير إليــه القاعــدة الصواتيــة التاليــة: 
ـــــــــــــــــــــــــــ# ر    +ر /ـ ــــــ

1
 +ن           صا

1
 صا

2- أو حــرف اليــاء، انقلبــت صائــت التنويــن يــاًء ثانيــة فتدغــم فــي األولــى علــى أنهمــا حــرف 
واحــد مشــدد ]+تماثل[كمــا فــي قولــه تعالــى:

ـــْنصرونه  يَّ
ُ
ت
َ
ِفئ  « تقــرأ:  التــي   ]fi’atun yanṣuruunahu[ ــُه{ 

َ
َينُصُرون  

ٌ
ــة

َ
-}ِفئ

 ]fi ’a tu y y a nṣuruunahu [«
 +ي /ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ# ي

1
 +ن               صا

1
أي: صا

3- أو كان ميمــا انقلبــت نــون التنويــن ميمــا أخــرى مشــددة علــى أســاس أنهــا أدغمــت فــي 
األولــى لتماثلهمــا كذلــك ]+تماثــل[ كمــا فــي:

humurummu[»ســتنفرة ســتنفرة{]humurun mustanfarah[وتقرأ: »حمُرمُّ -}حمٌر مُّ
]stanfarah
 ُ             ُ

 +م /ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ#ـ م
1
 +ن               صا

1
صا

4-  أو حرف الواو، ستتحقق علمية اإلدغام نفسها كما في قوله تعالى:
]iimaanawwa hum’[  .»هم وَّ

َ
}ِإيَماًنا َوُهْم{ ]’iimaanan wa hum[ وتقرأ: »إيمان

 +و /ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ #و
1
 +ن               صا

1
أي: صا

5- أو حرف النون فتقلب نونا فيدغم النونان معا في نون واحدة مشددة ك: 
amšaajinnabtal’[»ْبَتليه ْبَتليــه {]’amšaajin nabtaliih  [ وتقــرأ: »أمشــاِجنَّ }أمشــاٍج نَّ

] iih
((ص صــا ص+ ص صــا صــا+ص صــا ص) + (ص صــا ص+ ص صــا + ص صــا صــا+ص 

صــا))
 +ن /ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ #ن

1
 +ن               صا

1
صا

أو حرف الالم وستقلب نون التنوين كذلك الًما مشددة كقوله تعالى:
]maalallubadan [»َبدا

ُّ
ل
َ
َبًدا {]maalan lubadan[  وتقرأ: »مال

ُ
 ل

ً
}َماال

((ص صا صا+ص صا ص) + (ص صا + ص صا + ص صا ص))
 +ل /ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ #ل

1
 +ن               صا

1
صا

أمــا القاعــدة الصوريــة العامــة التــي يمكــن أن نمثــل بهــا لظاهــرة التنويــن مــع حــروف 
اإلدغــام ]+إدغــام[، فــإن نــون التنويــن تقلــب علــى هيئــة جنــس الحــرف الــذي يليهــا هكــذا:
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 +]+إدغام[ /ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ# ]+إدغام[
1
 +ن               صا

1
صا

7-  أو حــرف إقــالب ]+إقــالب[ وهــو حــرف /ب/ الوحيــد تقلــب نــون التنويــن ميمــا، علــى 
نحــو املثــال التالــي:

] ʕaliimumbiṣṣuduur [ :وتقرأ ]ʕaliimun bi ṣṣuduur  [ }عليٌم بالصدور{-
 ِ             ُ

 صا ص+ ص صا + ص صا صا ص))
)ب(

) + (ص
)م(

((ص صا+ ص صا صا +ص صا ص
صا1 +ن               صا1 +م /ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ# ب  

8-أو أن ُيثبــت لفظــا إذا مــا تــاله صــوت مــن أصــوات الحلــق ]+حلقــي[ املجموعــة فــي بدايــة 
 rabbun[ُفــوٌر

َ
قــول الناظم:«أخــي هــاك علمــا حــازه غيــر خاســر« كمــا فــي قولــه تعالــى: َربٌّ غ

قــرأ صواتيــا هكــذا: »رّبــْن غفــور« ]rabbun gafuur[، وُيمثــل لهــا بالقاعــدة 
ُ
gafuur[ التــي ت

التاليــة:
 +ن / ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ # ]+ حلقي [

1
               صا

2
 صا

1
صا

وفــي ضــوء مــا تقــدم؛ وبالتركيــز علــى البعــد املقطعــي للتنويــن، فإننــا نقــر بــأن االســم املنــون 
ينتهــي دومــا بمقطــع مــن النــوع املتوســط املغلــق كمــا يســميه تمــام حســان1: ص صــا ص ، 

ووفــق مــا تؤكــد عليــه املقــوالت االســمية التاليــة مقطعيــا:
غفوٌر= ص صا +ص صا صا + ص صا ص

أمشاٍج= ص صا ص + ص صا صا +ص صا ص
= ص صا ص + ص صا ص ربٌّ

ا= ص صا + ص صا صا + ص صا ص
ً
صراط

ُحُمٌر= ص صا+  ص صا + ص صا ص
= ص صا صا + ص صا ص

ً
ماال

بيــد أن اتصالــه بمــا يليــه، ال شــك أنــه ســيؤثر عليــه أو يتأثــر بــه، مخرجــا، أو صفــة، أو 
وظيفــة، بحيــث يحــدث التالــي:

غفوٌر =  /ص صا +ص صا صا + ص صا ص/+ رحيم= /ص صا + ص صا صا ص/
غفوُر َرحيم =  /ص صا +ص صا صا + ص صا Ø /+ /ص صا + ص صا صا ص/

غفوُر ّرحيم =  /ص صا +ص صا صا + ص صا ص /+ /ص صا + ص صا صا ص/                                                  
/Ga+fuu+rur+ ra+hii+mun/ =  /Ga+fuu+run+ ra+hii+mun/

                          Ø                                     r  n 
فالــذي حــدث ههنــا، هــو حــذف  الصامــت األخيــر /ص/ مــن املقطــع املتوســط للمقولــة 

1-  تمام حسان، اللغة العربية: مبناها ومعناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، 2001، ص69.
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االســمية، وتعويضــه بالصامــت األول /ص/ املوالــي للمحــذوف مباشــرة، ولعــل هــذا يؤكــد 
حــذف نــون التنويــن، وتعويضــه بالصامــت الــذي يليــه.

 وعلى هذا، فإن موضع النبر في املقطع يتأثر بالتنوين وقفا أو وصال، فحين الوقف على 
ـــ/=)ص صا(، بينما وصلها يجعل 

َ
: غفوْر بالسكون، يتحقق النبر على املقطع األول منها /غ

النبر يتحقق في آخر مقاطعها/ٌر/= )ص صا ص(.
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وسائل الترابط النصي بين خاتمة سورة القيامة وبداءة سورة اإلنسان
دراسة لسانية نصية داللية

Means of the textual interrelationship between the conclusion of Surat Al-
Qiyamah and the beginning of Al-Man

Textual semantic textual study
د. صالح فليح زعل المذهان

 معهد الملك عبداهلل الثاني إلعداد الدعاة األردن
salah_flah@yahoo.com

الملخص:
ـــن هــذا البحــث وســائل الترابــط الن�صــي بيــن خاتمــة ســورة القيامــة، وهــي اآليــات) 36- ُيبّيِ
40( وبــداءة ســورة اإلنســان، وهــي اآليــات الكريمــة)1-3 (، واتبــع الباحــث املنهــج الوصفــي 
ن وسائل الترابط الن�صي فيها،  لها، وبّيِ

ّ
التحليلي، فذكر اآليات الكريمةموطن الشاهد وحل

ــح االنســجام الصوتــي فــي اآليــات  ومنهــا إعــادة اللفــظ والترابــط الضمنــي، واإلحالــة، ووّضِ
ــا صوتًيــا بيــن اآليــات، فقــد اتفقــت اآليــات 

ً
نَّ املقاطــع الصوتيــة أوجــدت ترابط

َ
الكريمــة ،وأ

بعــدد املقاطــع الصوتيــة، وثمــة ترابــط ضمنــي بيــن النصيــن، فقــد اتحــد النصــان فــي املعنــى، 
فاملعنــى واحــد وهــو خلــق اإلنســان، وبيــان مراحــل خلقــه وقــدرة هللا علــى بعــث اإلنســان، 

ومحاســبته علــى أعمالــه، وتطابــق النصــان فــي اإلحالــة الداخليــة واإلحالــة الخارجيــة.
الكلمات املفتاحية: املقاطع الصوتية، اإِلحالة، االنسجام الصوتي، الترابط الن�صي.

Abstract:
Shows the textual searching methods of the connection between end 

raved violence of the resurrection, the weak miracles )36 - 40(, wbdaa’t vi-
olence of the human is the weak miracles generous )1 - 3(, and the descrip-
tive researcher the method analytic follows, so male of the miracles gener-
ous home shaahd and her absolutions, and in yen methods of the textual 
connection in her, and her blessing returning of the pronunciation, and the 
implicit connection, and the referring, and the sonic agreement in the gen-
erous miracles clarifies, and to the sonic segments created sonic connections 
between the miracles, losing agreed the miracles in equipments the sonic 
segments, and then implicit connection between the texts, losing united the 
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texts in shines us, so the meaning one and he created the human, and state-
ment stages his of character, and power of Allah on sending of the human, 
and his accountant on his works, and correspondence of the texts in the in-
terior referring, The external referring.

Key word : The sonic segments, the referring, the sonic agreement, the 
textual connection.

المقدمة:
نــوا مفهومــه، ووســائله، وأهميتــه  ُعنــي علمــاء اللســانيات النصيــة بالترابــط الن�صــي، فبيَّ
فــي ترابــط النــص األدبــي وتماســكه، وتحقيــق االنســجام بيــن جمــل النــص، وتراكيبــه، ولكــي 
يفهــم املتلقــي النــص، وداللتــه، ال بــد أْن يــدرس النــص، ويحللــه؛ حتــي يقــف علــى املعنــى 

العــام لــه، ففهــم اللغــة ال يكــون إال بدراســة نصوصهــا، وتحليلهــا. 
مشكلة البحث :

ــا فــي الســورة نفســها بيــن  ا نصيًّ
ً
إنَّ املتأمــل فــي كتــاب هللا عــز وجــل ليجــد أنَّ ثمــة تماســك

ــا بيــن خاتمــة الســورة الســابقة، وبــداءة الســورة الالحقــة  ا نصيًّ
ً
بداءتهــا وخاتمها،وتماســك

لهــا، وهــذه التماســك يجعــل كتــاب هللا عــز وجــل كلــه نًصــا واحــًدا، وهــذا البحــث يــدرس 
وســائل الترابــط الن�صــي بيــن خاتمــة ســورة القيامــة، وبــداءة ســورة اإلنســان؛ ليجيــب عــن 

األســئلة اآلتيــة:
1-هل ثمة ترابط معنوي بين خاتمة سورة القيامة وبداءة سورة اإلنسان؟

2-ما وسائل الترابط الن�صي بين خاتمة سورة القيامة وبداءة سورة اإلنسان؟
3-ما أثر وسائل الترابط الن�صي بين خاتمة سورة القيامة وبداءة سورة اإلنسان ؟

أهداف البحث
نَّ القــرآن الكريــم نــص مترابــط، وأنَّ 

َ
ــن أ يجيــب البحــث عــن األســئلة الســابقة، وُيَبّيِ

ــا بيــن خاتمــة الســورة وبــداءة الســورة الالحقــة، وهــذا الترابــط يــؤدي إلــى  ــا نصيًّ
ً
ثمــة ترابط

االنســجام الن�صــي والتماســك بيــن التراكيــب اللغويــة فــي بنيــة اآليــات الكريمــة.
أهمية البحث:

يقــدم هــذا البحــث إلــى املكتبــة العربيــة أهميــة التماســك الن�صــي بيــن خاتمــة الســورة 
وبداءة الســورة الالحقة وأنَّ هذا التماســك الن�صي ضرب من ضروب اإلعجاز البالغي في 
كتاب هللا عز وجل، وقد جاء التماســك الن�صي في املعنى، واللفظ، وأدت وســائل الترابط 

ــا فــي اآليــات الكريمــة فــي الســورتين.   ا نصيًّ
ً
الن�صــي تماســك
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منهجية البحث:
اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، فذكر اآليات الكريمة، مجتمع الدراسة، فذكر 
وســائل الترابــط الن�صــي فيهــا، وأثرهــا فــي التماســك الن�صــي بيــن خاتمــة ســورة القيامــة، 

وبــداءة ســورة اإلنســان.
مجتمع البحث

اقتصــر الباحــث فــي بحثــه علــى خواتيــم ســورة القيامــة، وهــي اآليــات السادســة والثالثــون 
والســابعة والثالثــون، والثامنــة والثالثــون، والتاســعة والثالثــون، واألربعــون وبــداءة ســورة 

اإلنســان وهــي اآليــات الكريمــة، اآليــة األولــى، والثانيــة، والثالثــة.
هيكل البحث

ــم الباحــث البحــث إلــى ثالثــة مطالــب: املطلــب األول تحــّدث فيــه عــن الترابــط الضمني  قسَّ
وأثــره فــي التماســك الن�صــي، واملطلــب الثانــي عــن املقاطــع الصوتيــة وأثرهــا فــي التماســك 
الن�صــي، وخصــص املطلــب الثالــث للحديــث عــن اإلحالــة، وأثرهــا فــي التماســك الن�صــي، 

وختــم دراســته بأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا، وأهــم التوصيــات.   
المطلب األول: الترابط الضمني وأثره في التماسك النصي:

يذكــر  علمــاء النــص أنَّ الترابــط الن�صــي« هــو وجــود عالقــة بيــن أجــزاء النــص، أو جمــل 
النــص، أو فقراتــه  لفظيــة أو معنويــة، وكالهمــا يــؤدي دوًرا تفســيرًيا؛ ألنَّ هــذه العالقــة 
مفيــدة فــي تفســير النــص«1، وثمــة وســائل للترابــط الن�صــي، منهــا إعــادة اللفــظ، والترابــط 

الضمنــي، واإلحالــة وغيرهــا .
ــل فــي خاتمــة ســورة  ويعــد الترابــط الضمنــي عنصــًرا مــن عناصــر الترابــط الن�صــي، واملتأّمِ
 ِمْن َمِنّيٍ ُيْمَنى(، وبداءة سورة اإلنسان، وهي قوله 

ً
َفة

ْ
ط

ُ
ْم َيُك ن

َ
ل
َ
القيامة، وهي قوله تعالى: )أ

ــا ضمنًيــا 
ً
ــوًرا (يجــد ترابط

ُ
ك

ْ
ــْيًئا َمذ

َ
ــْن ش

ُ
ــْم َيك

َ
ْهــِر ل َســاِن ِحيــٌن ِمــَن الدَّ

ْ
ن ِ

ْ
ــى اإل

َ
ــى َعل

َ
ت
َ
تعالى:)َهــْل أ

بينهمــا فاآليتــان تــدالن علــى أنَّ اإلنســان كان فــي مرحلــة مــا ضعيًفــا، فهــو نقطــة مــن منــي يراق 
فــي الرحــم، وأنَّ هــذا املخلــوق الضعيــف ال يســتطيع نفــع نفســه، وال دفــع الضــر عنهــا.

 وتلتقــي هاتــان اآليتــان فــي االســتهالل بالجملــة اإلنشــائية، فكلتــا اآليتيــن بدأتــا بحــرف 
االســتفهام، فاآلية الســابعة والثالثون في ســورة القيامة بدأت بحرف االســتفهام الهمزة ) 

أ(، واآليــة األولــى فــي ســورة اإلنســان بــدأت بحــرف االســتفهام ) هــل ( . 
وأفاد االستفهام في اآليتين الكريمتين في السورتين معنى التقرير، فقد خرج االستفهام 
ــه كان نطفــة ضعيًفــا، ال يقــوى  عــن معنــاه األصلــي إلــى معنــى بالغــي، وهــو إقــرار اإلنســان بأنَّ

1- عفيفي، أحمد، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،مكتبة زهراء الشرق ، الطبعة األولى، القاهرة، 2001م، 
ص98.
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علــى �صــيء وأنَّ هللا- عــز وجــل- قــادر علــى إحيائــه بعــد موتــه.
واآليتــان بدأتــا باإلنشــاء الطلبــي، فاآليــات الكريمــة فــي ســورة القيامــة بــدأت بحــرف 
االستفهام الهمزة  واآلية الكريمة في سورة اإلنسان بدأت بحرف االستفهام )هل(، وأفاد 
حرفا االستفهام الهمزة وهل في اآليات الكريمة في السورتين معنى التصديق، والتصديق 
هــو إثبــات حكــم مــا بعدهــا، يؤكــد ذلــك فضــل حســن عبــاس بقولــه: »وهــذا هــو التصديــق؛ 
مــا هــو ِإدراك النســبة بيــن شــيئين، وِإْن شــئت قــل: إثبــات حكــم ل�صــيء، أو  ألنَّ التصديــق ِإنَّ

نفيــه عنــه«1.
واإلنشــاء الطلبــي لــه أثــر فــي نفــس املتلقــي، يقــرر ذلــك فضــل حســن عبــاس بقوله:»ومعناه 
ــك تخــرج هــذا التقريــر بصــورة االســتفهام؛ ذلــك  أْن تقــرر املخاطــب ب�صــيء يثبــت عنــده، لكنَّ

ه أوقع في النفس، وأدّل على االلتـــزام«2. ألنَّ
وبدأت اآلية الكريمة) ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ( باالستفهام التقريري، ليقر اإلنسان 
لــق ألمــر عظيــم، وهــو عبــادة هللا عــز وجــل، وأنَّ هللا- عــز وجــل- ســيجازي عبــاده يــوم 

ُ
ــه خ أنَّ

ــه ُيتـــرك غيـــر مرعــّي  نَّ
َ
ـــن ذلــك ابــن عاشــور بقولــه:»أي ال يحســب أ القيامــة علــى أعمالهــم، ُيبّيِ

بالتكليــف كمــا تتـــرك اإلبــل، وذلــك يقت�صــي املجــازاة«3. 
وأفــاد االســتفهام فــي اآليــات الكريمــة فــي ســورة القيامــة مــن قولــه تعالــى:)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
نَّ هللا- عــز وجــل- الــذي خلــق 

َ
ۀ ہ ( إلــى قولــه تعالــى:) ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ (  أ

اإلنســان مــن العــدم وأحســن خلقــه، وجعــل لــه أبنــاء قــادر علــى إحيائــه بعــد موتــه، وبعثــه، 
ومحاســبته علــى أعمالــه، يــدل علــى ذلــك الطبـــري بقولــه: »يقــول تعالــى ذكــره: أليــس الــذي 
ا، له أوالد  ره إنساًنا سويًّ فعل ذلك- فخلق هذا اإلنسان من نطفة، ثّم من علقة حتى صيَّ
ذكــور وِإنــاث- بقــادر علــى أْن ُيحيــي املوتــى مــن بعــد مماتهــم، فيوجدهــم كمــا كانــوا مــن قبــل 

مماتهــم«4. 
ونجد أنَّ اآلية الكريمة في بداءة سورة اإلنسان جاءت مبدوءة باالستفهام التقريريلذلك 
 ذهــب بعــض العلمــاء إلــى أنَّ هــل جــاءت بمعنــى قــد، يقــرر ذلــك الزمخشــري بقوله:»هــل 

1 -  عباس، فضل حســن، البالغة  فنونها وأفنانها علم املعاني، دار النفائس، الطبعة الثانية عشــرة، عمان، 2009م، 
ص 174.

2 - عباس، مرجع سبق ذكره، ص197.
3- ابن عاشــور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونســية للنشــر،الطبعة األولى، تونس، 1984م، ج 29، ص 

.366
4 - الطبـــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق عبــد هللا بــن عبــد املحســن التركــي، دار هجــر 

للنشــر، الطبعــة األولــى، القاهــرة، 2001م ج 23، ص 527.
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بمعنى قد في االستفهام خاصة«1، فاآلية الكريمة األولى في سورة اإلنسان وافقت اآليتين: 
السادســة والثالثيـــن والســابعة والثالثيـــن من ســورة القيامة فجميعهن بدأن باالســتفهام 

التقريــري.
وخرج االستفهام- في اآلية األولى من سورة اإلنسان- عن معناه األصلي إلى معنى التقرير 
ليقــّر اإلنســان بــأنَّ الــذي خلقــه مــن العــدم قــادر علــى إحيائــه بعــد موتــه، يــدل علــى ذلــك مــا 

ذكــره مكــي بقولــه:» إنمــا هــو تقريــر ملــن أنكــر البعث«2.
ِلــق مــن العــدم، وأنَّ الــذي خلقــه قــادر 

ُ
ــه خ وأفــاد االســتفهام التقريــري إقــرار اإلنســان بأنَّ

علــى إماتتــه وإحيائــه، وبعثــه، ومحاســبته، ومجازيــه، والغــرض مــن االســتفهام التقريــري 
إقامــة الحجــة علــى اإلنســان، يقــرر ذلــك فضــل حســن عبــاس يقوله:»والغــرض البيانــي مــن 
االستفهام التقريري إلزام املخاطب بالحجة، وانتزاع االعتراف منه بما يريده املتكلم، وفي 
ذلــك غــرض نف�صــي، وذلــك ألنَّ البيــان والبالغــة لهمــا صلــة وثيقــة بقضايــا النفــس، وبعلــم 

النفــس كذلــك«3.
وقد خرج االستفهام في خاتمة سورة القيامة وبداءة سورة اإلنسان عن معناه األصلي 
ِلــَق مــن العــدم، وأنَّ الــذي خلقــه مــن 

ُ
ــه خ إلــى معنــى بالغــي، وهــو التقريــر؛ ليقــرَّ اإلنســان بأنَّ

العــدم قــادر علــى إحيائــه بعــد موتــه.
وجــاء االســتفهام فــي خاتمــة ســورة القيامــة بالهمــزة؛ ليــدل علــى إقــرار اإلنســان بالفعــل 
فاإلنســان منكــر لتكليفــه، وبعثــه بعــد موتــه، فــدل االســتفهام علــى إقــرار اإلنســان بخلقــه، 
وبعثه بعد موته، ومحاسبته، يقرر ذلك عبد القاهر الجرجاني بقوله:» واعلم أنَّ الهمزة- 
فــي مــا ذكرنــا- تقريــر بفعــل قــد كان، وإنــكار لــه ِلــَم كان، وتوبيــخ لفاعلــه عليــه، ولهــا مذهــب 

آخــر، وهــو أْن يكــون إلنــكار أْن يكــون الفعــل قــد كان مــن أصلــه«4.
وبــدأت ســورة اإلنســان بحــرف االســتفهام)هل(، وقــد دخــل حــرف االســتفهام علــى 
الفعــل وحــرف االســتفهام هــل فــي هــذه اآليــة الكريمــة أنســب مــن الهمــزة، يقــرر ذلكالســكاكي 

)هــل( أدعــى للفعــل مــن الهمــزة«5. بقوله:»ثبــت أنَّ

1 - الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ووجــوه التأويــل، تحقيــق الشــيخ 
عادل أحمد عبد املوجود، والشيخ علي محمد معّوض، مكتبة العبيكان، الطبعة األولى، الرياض، 1998م، ج 6، ص 

.274
2 - القي�صــي، مكــي بــن أبــي طالــب، مشــكل إعــراب القــرآن، تحقيــق أســامة عبــد العظيــم، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

األولــى، بيــروت، 2010م، ص 487.
3 - عباس، مرجع سبق ذكره، ص 200.

4 - الجرجاني، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، صححه الشيخ محمد محمود الشنقيطي، دار  املعرفة، الطبعة الثانية، 
بيروت، 1998م، ص90.

5-  السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي، مفتاح العلوم، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب 
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ودخــل حــرف االســتفهام)هل( علــى الفعــل املا�صي)أتى(؛ليفيــد معنــى التقرير،والتقريــب 
ه لم يكن شيًئا مذكوًرا يؤكد ذلك السمين الـحلبي بقوله: »فاملعنى )أقد  فيقّر اإلنسان بأنَّ
أتى( على التقرير والتقريب جميًعا؛ أي أتى على اإلنسان قبل زماٍن قريب حين من الدهر 

ا غير مذكور«1. لم يكن شــيًئا مذكوًرا؛ أي كام شــيًئا منســيًّ
فــدلَّ قولــه تعالــى: )ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ( علــى أنَّ 

هللا- عــز وجــل- خلــق اإلنســان مــن العــدم بعــد أنَّ مــرَّ علــى زمــٌن لــم يكــن شــيًئا مذكــوًرا.
ــه مكلــف  ــن مقصــد خلــق اإلنســان، وأنَّ بّيِ

ُ
هــا ت واملتأمــل فــي بــداءة ســورة اإلنســان يجــد أنَّ

بالعبــادة، فقولــه تعالــى: )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ( إجابــة عــن االســتفهام 
ــدى اإلهمــال، يــدل علــى ذلــك  الــواردة فــي قولــه تعالــى: ) ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   (، فالسُّ
ابــن فــارس بقولــه: »الســين، والــدال، والــواو أصــل واحــد يــدل علــى اإِلهمــال، وذهــاب علــى 

وجــه«2.
ـــن أنَّ اإلنســان  فــاهلل- ســبحانه وتعالــى- فــي قولــه تعالــى: ) ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ( ُيبّيِ
ه غير مكلف في هذه الحياة الدنيا، يقرر ذلك الواحدي بقوله: »ال يؤمر، وال ُينهى،  يظّن أنَّ

وال يوعــظ فــي الدنيــا، وال يحاســب بعملــه فــي اآلخــرة«3.
فجاء قوله تعالى:)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ( ليزيل ظنَّ اإلنسان ووهمه 
ــه  نــت اآليــة الكريمــة بأنَّ ــه غيــر مكلــف، وال يحاســب علــى أعمالــه فــي حياتــه الدنيــا، فبيَّ بأنَّ
ــه  مكلــف بعبــادة ربــه فــي هــذه الحيــاة الدنيــا، ومحاســب علــى أعمالــه فيهــا يــوم القيامــة، وأنَّ
ــا أْن يســلك ســبيل  ــا أْن يســلك ســبيل الهــدى فيكــون شــاكًرا لربــه، وإمَّ مخيــر فــي اختيــاره، فإمَّ
ــن لــه الطريــق املســتقيم، يؤكــد ذاك ابــن كثيــر بقوله:«  الضاللــة فيكــون كافــًرا بربــه، فقــد تبيَّ

رنــاه بــه«4. أي بينــاه) الطريــق املســتقيم( لــه  ووضحنــاه، وبصَّ
ا في املعنى بين اآليتين الكريمتين، فقوله تعالى: ) ڱ ڱ ڱ ڱ ںں( 

ً
ونجد ترابط

ــه غيــر محاســب، فــأزال قولــه  ــه غيــر مكلــف بالتكاليــف الشــرعية، وأنَّ ـــن ظــن اإلنســان بأنَّ يبّيِ
الظــن والوهــم عنــد اإلنســان،  ( هــذا  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  )ۆئ  تعالــى: 

العلمية، الطبعة الثانية، بيروت 2011م، ص420.
1 - السيمن الحلبي، أحمد بن يوسف، الدر املصون في علوم الكتاب املكنون، تحقيق الدكتور أحمد محمد الخرَّاط، 

دار القلم، الطبعة األولى، دمشق 1406ه، ج10، ص590.
2 -  ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس زكريــاء القزوينــي الــرازي، مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســالم هــارون، دار الفكــر، 

)د،ط(، بيــروت، 1979،مادة)ســدو(.
3- الواحــدي، أبــو الحســين علــي بــن أحمــد بــن محمــد، التفســير البســيط، تحقيــق الدكتــور محمــد بــن صالــح بــن عبــد هللا 

الفــوزان، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإِلســالمية، الطبعــة األولــى، الريــاض، 2010م، ج23، ص 528.
م لــه عبــد القــادر األرنــاؤوط، دار  4- ابــن كثيــر، الحافــظ عمــاد الديــن أبــو الفــداء ِإســماعيل، تفســير القــرآن العظيــم، قــدَّ

الســالم، الطبعــة الثانيــة، الريــاض 1998م، ج4، ص 583.
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وأوضــح لــه الطريــق املســتقيم الــذي إْن ســلكه فــاز فــي الدنيــا واآلخــرة، فيحيــا حيــاة طيبــة 
فــي الدنيــا، ويــوم القيامــة يجــازى علــى أعمالــه، وعبادتــه، وإْن انحــراف عــن هــذا الطريــق 
ــا لــه ســبيل الحــّق،  نَّ املســتقيم خســر الدنيــا واآلخــرة، يــدل علــى ذلــك الواحــدي بقولــه:« بيَّ

فنــاه طريــق الخيــر والشــر«1. والباطــل، وعرَّ
ــه لــن يبعــث بعــد موتــه  ــه غيــر مكلــف، وأنَّ ويظهــر ممــا ســبق أنَّ ظــن اإلنســان ووهمــه بأنَّ
متجــدد؛ فبــدأ قولــه تعالــى: ) ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ( بالفعــل املضــارع، وهــو فعــل يــدل 
ــف هللا- عــز وجــل- املســلمين بالدعــوة إلــى عبادتــه فقــال 

َّ
علــى التجــدد والحــدوث؛ لذلــك كل

تعالــى:) چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(. فصلــت:33.
 ) التوكيــد)ِإنَّ بحــرف   ) ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  تعالــى:)ۆئ  قولــه  وبــدأ 
والفعــل املا�صي)هــدى(؛ ليــدل علــى تحقــق الهدايــة، وهــي هدايــة الداللــة واإلرشــاد، وجــاءت 
ا هديناه الســبيل(جملة اســميةمؤكدة بحرف التوكيد ؛ لتدل على ثبات هداية  الجملة)ِإنَّ
اإلنســان إلــى الطريــق املســتقيم، وأنَّ اإِلنســان هــو الــذي يختــار  ســبيل الرشــاد أو ســبيل 

الغــّي، فــِإْن ســلك ســبيل الرشــاد أفلــح، وِإْن ســلك ســبيل الغــّي خســر.
المطلب الثاني: المقاطع الصوتية وأثرها في التماسك النصي:

تتكــون الكلمــة العربيــة مــن مقاطــع صوتيــة، واملقطــع الصوتــي يتألــف مــن أصــوات لغويــة 
ــا أن يكــون ســاكًنا، وقــد اختلــف اللســانيون فــي  ا، وإمَّ

ً
ــا أْن يكــون متحــرك والصــوت اللغــوي إمَّ

تعريــف املقطــع الصوتــي، ويذكــر أقوالهــم عبــد القــادر عبــد الجليــل بقولــه: »هــو تتابــع مــن 
األصوات في تيار الكالم، له حد أعلى، أو قمة إسماع تقع بين حدين أدنيين من اإلسماع«2.

ــه ظاهــرة صوتيــة ال  ويذكــر تعريًفــا آخــر للمقطــع الصوتــي عنــد بعــض اللســانين، وهــو  »ِإنَّ
نَّ تجميــع الفونيمــات فــي مقاطــع مجــرد اصطــالح دون تحقيــق موضوعــي«3.

َ
حــدود لهــا، وأ

ــم اللســانيون املقاطــع الصوتيــة فــي اللغــة العربيــة إلــى أربعــة مقاطــع يقــرر ذلــك  ويقّسِ
فوزي حســن الشــايب بقوله: »واملقاطع العربية أربعة من حيث النوع، وســبعة من حيث 

العــدد«4.
قــوا  ــم علمــاء األصــوات األصــوات اللغويــة إلــى قســمين: الصوامــت، والصوائــت، وفرَّ وقسَّ
بينهــا فالصامــت هــو الصــوت الــذي لــه نقطــة نطــق محــددة، يقــرر ذلــك محمــد الخولــي 
بقولــه: »الصامــت صــوت مجهــور، أو مهمــوس لــه ناطــق محــدد، ونقطــة نطــق محددة، وهو 

1 - الواحدي، مرجع سبق ذكره، ج23، ص17.
2 -عبد الجليل، عبد القادر،علم الصرف الصوتي، دار أزمنة،الطبعة األولى، عمان، 1998م، ص99.

3- عبد الجليل، مرجع سبق ذكره، ص99.
4- الشــايب، فــوزي حســن، محاضــرات فــي اللســانيات، منشــورات وزارة الثقافــة ، الطبعــة األولــى، عمــان، 1999م، 

ص263.
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انفجــاري، أو مزجــي، أو احتكاـكـي، أو أنفــي، أو جانبــي، أو انزالقــي«1. 
ــا الصائــت فهــو صــوت ال يصحبــه تضييــق للهــواء فــي أثنــاء نطقــه، يؤكــد ذلــك عنــد  وأمَّ
حدوثه يقرر ذلك الخولي بقوله: »الصائت صوت فموي وسطي رنيني مجهور عادة يصدر 

َفــس، ويتوقــف نوعــه علــى وضــع اللســان فــي الفــم«2. دون أيــة إعاقــة لتيــار النَّ
وقد فرَّق الدكتور منصور الغامدي بين الصوامت والصوائت بقوله:» والفرق األساس 
بيــن الصوامــت والصوائــت هــو أن األولــى يصاحبهــا تقــارب بيــن عضــوي نطق،ممــا يــؤدي إلــى 
وقــف تامــل الهواءالخــارج مــن الرئتيـــن أواضطــراب فيه،أماالصوائــت فــإن درجــة اقتــراب 

عضــوي النطــق مــن بعضهمــا أقــل مــن ذلــك الحاصــل فــي نطــق الصوامــت«3 .
ويرمز اللسانيون إلى الصامت بحرف)ص(، وإلى الصامتين املتتابعين بحرفين هما )ص 

ص(، وإلى الصائت القصير بحرف)ح(، وإلى الصائت الطويل بحرفين) ح ح (4.
واملقاطــع الصوتيــة فــي اللغــة العربيــة أربعــة: املقطــع األول: املقطــع القصيــر ويتكــون مــن 
صامــت، وحركــة قصيــرة ويرمــز لــه بــــ ص ح، نحــو: َك، واملقطــع الثانــي: املقطــع املتوســط، 
وهــو ثالثــة أنــواع: النــوع األول: املقطــع املتوســط املفتــوح، وهــو املقطــع الــذي يتكــون مــن 

صامــت، وحركــة طويلــة ويرمــز لــه بــــ ص ح ح، وذلــك نحــو: ماويــا. 
والنوع الثاني من املقاطع املتوسطة املقطع شبه املقفل، وهو املقطع املكون من صامت 
ْو، والنوع الثالث: املقطع 

َ
ْي، وأ

َ
وحركة قصيرة وشبه حركة، ويرمز له بـــــ ص ح ص، نحو: أ

املتوسط املقفل، وهو املقطع املكون من صامت وحركة قصيرة، وصامت ويرمز له بــــ ص 
ْد، وَهْل.

َ
ح ص نحو: ق

والنــوع الثالــث هــو املقطــع الطويــل، وهــو نوعــان: املقطــع الطويــل املفــرد املغلــق، وهــو 
يتكــون مــن صامــت وحركــة طويلــة، وصامــت، ويرمــز لــه بــــــــ ص ح ح ص، ويكــون فــي الوقــف، 
نحــو: قــاْم والنــوع الثانــي: املقطــع املــزدوج املغلــق، وهــو يتكــون مــن صامــت، وحركــة قصيــرة، 

وصامتيــن، ويرمــز لــه بـــــــــ ص ح ص ص، نحــو: ِهْنــْد، ويكــون هــذا املقطــع فــي الوقــف.
النــوع الرابــع هــو املقطــع املديــد، وهــو مقطــع مكــون مــن صامــت، وحركــة طويلــة، وصامــت 
طويــل، ويرمــز لــه بـــــــ ص ح ح ص ص، وال يكــون هــذا املقطــع إال فــي أثنــاء الوقــف علــى آخــر 

1 - الخولي، محمد علي، معجم علم األصوات، مطبعة الفرزدق التجارية، الطبعة األولى، املدر، 1982م ، ص 105
2 - الخولي، مرجع سبق ذكره، ص98.

3-  الغامدي، منصور بن محمد، الصوتيات العربية، مكتبة التوبة، الطبعة األولى، الرياض، 2001م، ص 48.
4- ولــم يتفــق اللســانيون علــى تســمية املقاطــع، ورموزهــا، فنجــد عبــد القــادر عبــد الجليــل يقســم املقاطــع الصوتيــة فــي 
اللغــة العربيــة إلــى تســعة مقاطــع، ويرمــز بعــض اللســانيين إلــى الصامــت بحــرف)س(، وإلــى الصامتيــن املتتابعيــن بحرفيــن 
)س س(، وإلى الصائت القصير بحرف)ع(، وإلى الصائت الطويل بحرفين) ع ع(. ُينظر: عبد الجليل، مرجع سبق ذكره، 

ص 103، ومــا بعدهــا.
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الكلمــة نحــو: حــاّر1.
ــم املقاطــع الصوتيــة فــي اللغــة العربيــة  وأخــذ الباحــث فــي أثنــاء دراســته بالــرأي الــذي قسَّ
إلــى أربعــة مقاطــع صوتيــة، وَرَمــَز إلــى الصامــت بحــرف)ص(، وإلــى الصامتيــن املتتابعيــن 
بحرفــي)ص ص( وَرَمــَز إلــى الصائــت القصيــر بحــرف )ح( وَرَمــَز إلــى الصائــت الطويــل بحــرف) 

ح ح (.
واملقطــع فــي اللغــة العربيــة يبــدأ بصامــت متبوًعــا بحركــة، وال يبــدأ املقطــع بحركــة البتــة 
ِتَم بصامت فهو 

ُ
ي مقطًعا مفتوًحا وِإْن خ ِتَم بحركة ُسّمِ

ُ
ويختم بحركة، أو صامت، فِإْن خ

نَّ اللغــة العربيــة 
َ
مقطــع مقفــل يقــرر ذلــك محمــد حســين بقولــه: »ومــن املبــادئ األساســية أ

ــا بصامــت فهــو  ــا بحركــة فهــو املقطــع املفتــوح، وِإمَّ تبــدأ كلماتهــا بمتحــرك واحــد، وتختمهــا ِإمَّ
املقطــع املقفــل«2.

وإذا تأملنــا قولــه تعالــى:)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ( مــن ســورة القيامــة، وقولــه تعالــى:) هــل 
ا 

ً
أتى على اإِلنســان حيٌن من الدهر لم يكن شــيًئا مذكوًرا( من ســورة اإلنســان، نجد ترابط

نــت مــن ثالثــة  صوتًيــا بيــن هاتيــن اآليتيــن، فاآليــة الســابعة والثالثــون مــن ســورة القيامــة تكوَّ
نــت اآليــة األولــى  عشــر مقطًعــا صوتًيــا، وكان املقطــع القصيــر املغلــق الجــزء األكبــر فيهــا، وتكوَّ
فــي ســورة اإلنســان مــن اثنيــن وعشــرين مقطًعــا صوتًيــا، وكان املقطــع القصيــر املغلــق الجــزء 

األكبــر مــن املقاطــع الصوتيــة .
والتقــت اآليتــان فــي أحــكام التجويــد، فقــد خلــت اآليتــان مــن حكمــي اإلظهــار واإلقــالب، 
 ِمــْن َمِنــّيٍ ُيْمَنــى(، 

ً
َفــة

ْ
ط

ُ
ــْم َيــُك ن

َ
ل
َ
وظهــر فيهمــا حكــم اإلدغــام فــي قولــه تعالــى فــي ســورة القيامــة:) أ

( وامليم في كلمة ) َمن (، والنون في كلمة  )َمن(، 
ً
فاإلدغام حدث بين التنوين في كلمة)نطفة

وامليــم فــي كلمــة )منــي(، والتنويــن فــي كلمــة) منــيٍ ( واليــاء فــي كلمــة ) ُيمنــى (.
ــْيًئا 

َ
ــْن ش

ُ
ــْم َيك

َ
ْهــِر ل وظهــر حكــم اإلدغــام فــي قولــه تعالــى فــي ســورة اإلنســان:) ِحيــٌن ِمــَن الدَّ

وًرا ( بين التنوين في كلمة ) حيٌن (، وامليم في كلمة ) ِمن (، والتنوين في كلمة ) شيًئا (، 
ُ
ك

ْ
َمذ

وامليــم فــي كلمــة ) مذكــوًرا ( وظهــر حكــم اإلخفــاء الحقيقــي فــي النــون الســاكنة فــي كلمــة ) يكــن 
وًرا (، 

ُ
ك

ْ
ْيًئا َمذ

َ
ْن ش

ُ
ْم َيك

َ
(؛ لوقوع حرف الشين بعدها  في قوله تعالى في سورة اإلنسان: ) ل

بينمــا خلــت اآليــة الســابعة والثالثــون مــن ســورة القيامــة مــن حكــم اإلخفــاء .
ويــدل حكــم اإلدغــام فــي قولــه تعالــى:)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ( علــى أنَّ النطفــة جــزء مــن 

ِلق منه اإلنسان، ويدل حكم اإلدغامفيقولهتعالى:) ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ُ
املني الذي خ

ې ې   ( علــى أنَّ الحيــن الــذي أتــى علــى اإلنســان جــزء مــن الدهــر ، ال ُيعــرف مقــداره.

1-  ُينظر: الشايب، محاضرات في اللسانيات، مرجع سبق ذكره، 263، وما بعدها.
2- الصغير، محمد حسين علي، الصوت اللغوي في القرآن، دار املؤرخ العربي، الطبعة األولى، بيروت، 2000م، ص64.
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ويــدل حكــم اإلخفــاء فــي قولــه تعالــى:)ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ( علــى خفــاء اإلنســان عندمــا 
كان علقــة فــي بطنــه أمــه، فاإلنســان ال يعلــم عــن هــذه املرحلــة مــن عمــره، فهــي مــن علــم 

الغيــب الــذي ال يعلمــه إال هللا ســبحانه وتعالــى.
فاإلنسان لم يكن شيًئا ُيذكر فقد كان في علم الغيب، ويدل حكم اإلخفاء في قوله تعالى: 
) ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ( ، فنجد أنَّ حكم اإلخفاء في اآليتين الكريمتين  يدل 
على الفترة الزمنية التي كان فيها اإلنسان في علم الغيب، ففي هاتين الحالتين ال يستطيع 
ــح لإلنســان جــزًءا  اإلنســان أْن يتحــدث عــن أطــوار خلقــه، فجــاءت اآليتــان الكريمتــان توّضِ

مــن حياتــه الغيبة. 
ودلَّ حكــم اإلظهــار فــي قولــه تعالــى:) ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ( علــى اآليــات الدالــة 
علــى قــدرة هللا عــز وجــل فــي إحيــاء املوتــى، وبعثهــم يــوم القيامــة، ومحاســبتهم، و مــن هــذه 
اآليــات خلــق اإلنســان مــن العــدم، وجعلــه نطفــة، ثــم علقــه، ثــم جعــل لــه الســمع؛ ليســمع 
الُهدى فيهتدي به، وجعل له البصر؛ ليبصر الطريق القويم، وسبيل الُهدى؛ فيهتدي إلى 

عبــادة ربــه جــّل وعــال.
ومــن املالحــظ أنَّ اآليتيـــن التقتــا فــي املقاطــع الصوتيــة، فعــدد املقاطــع الصوتيــة فــي اآليات 
الثامنــة والثالثيــن، والتاســعة والثالثيــن مــن ســورة القيامــة ثالثــون مقطًعــا صوتًيــا، جــاءت 
علــى النحــو اآلتــي: ســبعة عشــر مقطًعــا قصيــًرا مفتوًحــا ، وثمانــي مقاطــع قصيــرة مغلقــة ، 
وخمســة مقاطــع طويلــة مفتوحــة، وبلــغ عــدد املقاطــع الصوتيــة فــي اآليــة الثانيــة فــي ســورة 
اإلنســان ثالثيــن مقطًعــا، وكانــت علــى النحــو اآلتــي: ثالثــة عشــر مقطًعــا قصيـــًرا مغلًقــا وأحــد 

عشــر مقطًعــا قصيــًرا مفتوًحــا، وســتة مقاطــع طويلــة مفتوحــة . 
ــل الباحــث اآليــات الكريمــة مجتمــع الدراســة إلــى مقاطعهــا الصوتيــة، فوجــد أنَّ 

ّ
وقــد حل

املقاطع الصوتية التي تتكون منها اآليات الكريمة في سورة القيامة ثالثة وسبعون مقطًعا 
ــا خمســة وثالثــون مقطًعــا قصيـــًرا مفتوًحــا، ويرمــز لــه بـــ) ص ح(، وخمــس وعشــرون  صوتيًّ
 مفتوًحــا، ويرمــز 

ً
ا مغلًقــا، ويرمــز لــه بـــ) ص ح ص( وثالثــة عشــر مقطًعــا طويــال مقطًعــا قصيــرَّ

لــه بـــ) ص ح ح(.
وبلغــت املقاطــع الصوتيــة فــي اآليــات الكريمــة مجتمــع الدراســة فــي ســورة اإلنســان اثنتيــن 
ــا: ثالثيــن مقطًعــا قصيــًرا مغلًقــا، ويرمــز لــه بـــ) ص ح ص(، وثالثــة  وســبعين مقطًعــا صوتيًّ
 

ً
وعشــرين مقطًعــا قصيـــًرا مفتوًحــا، ويرمــز لــه بـــ)ص ح(،  وتســعة عشــر مقطًعــا طويــال

مفتوًحــا، ويرمــز لــه بـــ) ص ح ح(.  
ــا صوتًيــا بيــن اآليــات الكريمــة، فقد 

ً
ــا ســبق أنَّ املقاطــع الصوتيــة أوجــدت ترابط ويتبيــن ممَّ

ــا فــي تــالوة اآليــات الكريمــة،   صوتيًّ
ً

التقــت بعــدد املقاطــع الصوتيــة، وهــذا يضفــي جمــاال
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وســماعها.
المطلب الثالث: اإلحالة وأثرها في التماسك النصي

ل، يؤكــد ذلــك ابــن فــارس بقولــه:« الحــاء، والــواو  اإلحالــة عنــد اللغوييــن التغييــر، والتحــّوِ
والــدال أصــل واحــد، وهــو تحــرُّك فــي َدْور«1، ويقــول ابــن منظــور:« وفــي الحديــث) ِإذا ثــّوِب 

ل مــن موضعــه«2. بالصــالة أحــال الشــيطان لــه ضــراط؛ أي تحــوَّ
فهــا محمــد خطابــي بقولــه:« وجــود  واإلحالــة عنــد اللســانيين ترابــط الجمــل، فقــد عرَّ
ى  ســمَّ

ُ
عناصــر لغويــة ال تكتفــي بذاتهــا مــن حيــث التأويــل، وِإنمــا تحيــل إلــى عنصــر آخر، ولذا ت

عناصــر محيلــة مثــل الضمائــر، وأســماء اإِلشــارة واألســماء املوصولــة«3.
م علماء اللسانيات النصية اإلحالة إلى قسمين: اإلحالة القريبة، واإلحالة البعيدة  وقسَّ
تقــرر ذلــك شــريفة بلحــوت بقولهــا:« اإلحالــة ذات املــدى القريــب، وتكــون علــى مســتوى 
الجملــة الواحــدة حيــث تجمــع بيــن املحيــل، واملحيــل عليــه، واإلحالــة ذات املــدى البعيــد 

وتكــون بيــن الجمــل املتصلــة، أو الجمــل املتباعــدة فــي فضــاء النــص«4.
ويفــّرِق الباحثــون بيــن اإلحالــة الخارجيــة واإلحالــة الداخليــة، يقــرر ذلــك األســتاذ عبــد 
الحميــد بوترعــة بقولــه:« »وُيقصــد باإلحالــة الخارجيــة ذلــك النــوع الــذي يوّجــه املخاطــب 
ســهم فــي خلــق النــص باعتبارهــا تربــط اللغــة 

ُ
إلــى �صــيء أو شــخص فــي العالــم الخارجــي حيــث ت

بســياق املقام،أّمــا اإلحالــة الداخليــة فتســتخدم لتــدل علــى ذلــك النــوع الــذي يحــال فيهــا 
ملخاطــب علــى عنصــر لغــوي داخــل النــص«5.

اد بقوله:»تكرار  فها الزنَّ وتعد اإلحالة التكرارية نوًعا من أنواع اإلحالة البعيدة، وقد عرَّ
لفــظ أو عــدد مــن األلفــاظ فــي بدايــة كل جملــة مــن جمــل النــص قصــد التأكيــد«6، ويظهــر 
الترابــط الن�صــي مــن خــالل إعــادة اللفــظ ، فإعــادة اللفــظ وســيلة مــن وســائل الترابــط 
الن�صــي، وقــد تــمَّ الترابــط الن�صــي بتكــرار كلمــة اإلنســان، وكلمــة نطفةفــي نهايــة ســورة 

1- ابن فارس، مرجع سبق ذكره، مادة)حول(.
2 - ابن منظور، محمدبنمكرمبنمنظور،لسانالعرب،دار صادر، الطبعةالثالثة، بيروت، 2004م،، مادة)حول(.

3-  خطابــي، محمــد لســانيات النــص مدخــل إلــى انســجام الخطــاب، املركــز الثقافــي العربي،الطبعــة األولــى، بيــروت، 
1991م، ص 16

4-  بلحــوت، شــريفة، اإلحالــة، دراســة نظريــة مــع ترجمــة الفصليــن: األول والثانــي مــن كتــاب)Cohesion in English( لـــ 
هاليــداي ورقيــة حســن، رســالة ماجســتير،  جامعــة الجزائــر، 2006م، ص 21.

5 -بوترعة، عبد الحميد، اإلحالة النصية وأثرها في تحقيق تماسك النص القرآني دراسة تطبيقية على بعض 
الشواهد القرآنية، أشغال امللتقى الوطني األول حول اللسانيات والرواية يومي  22،23 فيفيري، مجلة األثر، 

2012م، ص89.
ــا، املركــز  الثقافــي العربــي، الطبعــة األولــى، بيــروت،  6- الزنــاد، األزهــر، نســيج النــص بحــث فــي مــا يكــون بــه امللفــوظ  نصًّ

1993م، ص 119. 
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ى هــذا التكــرار إلــى الترابــط الن�صــي بيــن خاتمــة ســورة  القيامــة، وبــداءة ســورة اإلنســان فــأدَّ
القيامــة وبــداءة ســورة اإلنســان.

وجــاء الترابــط الن�صــي فــي قولــه تعالــى:)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(، وقوله تعالى: )ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   (، فاآليات الكريمة تدل على أنَّ هللا- عز وجل- قد خلق 
اإلنســان مــن نطــف الزوجيــن: الذكــر واألنثــى، فجعلــه مــن نطفــة اختلــط فيهــا مــاء الرجــل 

بمــاء املــرأة.
وتمثلــت اإلحالــة التكراريــة بتكــرار األفعــال: ) خلــق، وجعــل ( اللذيــن جــاءا فــي ســورة 
 ماضية ؛ لتدل على تحقق 

ً
القيامة وفي سورة اإلنسان، وجاءت األفعال في النصين أفعاال

 مضارًعــا؛ ليــدل علــى ابتــالء 
ً

ــا الفعــل) نبتليه(فــي ســورة اإلنســان فجــاء فعــال وقوعهــا، أمَّ
اإلنســان واختبــاره واســتمراره مــا دام علــى وجــه األرض، وهــذه اإلحالــة التكراريــة فــي اآليــات 
الكريمة تؤدي إلى االنسجام الداللي، واالتساق الن�صي بين خاتمة سورة القيامة وبداءة 

ســورة اإلنســان.
والتقــى النصــان فــي اإلحالــة، فقــد جــاءت اإلحالــة مــرة داخليــة، ومــرة أخــرى خارجيــة 
فاإلحالة الخارجية في النصين عائدة إلى هللا عز وجل، وتتمثل في سورة القيامة في الضمير 

املستتر العائد إلى هللا- عز وجل– في األفعال اآلتية في قوله:) ھ ھ(، وقوله:) ھ ے 
ۈ(، وهــذه الضمائــر ضمائــر الغائــب، وهــي  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ( وقولــه:)   ے 
ت إلى االتساق الن�صي، تقرر ذلك ملياء صالح بقولها:« فالدور )الهام(1  إحالة مقامية، أدَّ

فــي اتســاق النــص بالنســبة للضمائــر يكمــن فــي ضمائــر الغيبــة«2.
وتتمثــل اإلحالــة الخارجيــة فــي ســورة اإلنســان فــي األفعــال املاضيــة املســندة إلــى ضميــر 
املتكلــم العائــد إلــى هللا - عــز وجــل-  فــي قولــه:) خلقنــا(، و)جعلنــاه(، و)هدينــاه(، وفــي الضميــر 
ــا فــي  ا نصيًّ

ً
املســتتر فــي الفعــل املضــارع فــي قولــه تعالى:)نبتليــه( وهــذه الضمائــر حققــت تماســك

بنية النص، فهي ضمير متكلم جاء بصيغة الجمع للداللة على عظمة هللا عز وجل، يؤكد 
ذلك حمادة عبد اإلله بقوله: »فالضمائر لها دور بارز في تحقيق التماســك الن�صي ســواء 

علــى مســتوى الجملــة الواحــدة أم علــى مســتوى النــص«3.
ــا اإلحالــة الداخليــة فتتمثــل فــي الضميــر العائــد إلــى اإلنســان فــي ســورة القيامــة فــي       أمَّ

1 - هكذا وردت في النص، ولعل الصواب املهم.
2- الســراني، مليــاء صــالح ربيــع، نظريــة نحــو النــص، دراســة تطبيقيــة فــي ســورة املؤمنــون، إشــراف األســتاذ الدكتــور 
بوشــعيب مســعود رآغيــن، رســالة ماجســتير، جامعــة طيبــة، اململكــة العربيــة الســعودية،2013-1434م، ، ص 108.
3- حامــد، حمــادة عبــد اإللــه، التماســك الن�صــي باإلحالــة دراســة تطبيقيــة فــي ســورة الواقعة،حوليةكليةاللغةالعربيــة 

بجامعــة األزهر،الجــزء الســادس، العــدد التاســع عشــر 2015م، ص 5096.
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قولــه تعالــى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ (، فضميــر الغائــب فــي الكلمــات اآلتيــة:) 
 ،

ً
ا ، فجاء مرة ضميًرا مستتًرا، ومرة أخرى ضميًرا متصال ا نصيًّ

ً
يك، كان، منه( أوجد ترابط

هــا تــدل علــى تماســك النــص، وترابطــه،  وتعــد الضمائــر أكثــر وســائل الترابــط الن�صــي؛ إذ إنَّ
ها تقيم جدائل بين  ن ذلك حمادة بقوله:« ذلك ألنَّ فتربط الكلمات الالحقة بالسابقة، ُيبّيِ
الســابق والالحــق، وتقــرن بيــن الترابــط املفهومــي والترابــط الرصفــي؛ أي بيــن مــا هــو لفظــي، 

ومــا هــو معنــوي، وبغيــر وجودهــا فــي النــص يســتحيل التماســك فــي بنيتــه«1. 
هــا تعــود إلــى اســم ســابق لهــا، وهــو اإلنســان، وإحالــة  وهــذه اإلحالــة إحالــة قبليــة؛ إذ إنَّ
الضمير جاء مطابًقا لالســم الســابق له) املحال إليه( في اإلفراد، والتذكير، يقول بوترعة: 
» فالضميــر هــو إحالــة قبليــة ربطــت بيــن الجملــة الــواردة فيهــا، والجملــة الســابقة ملهــا مــن 

خــالل عــوده إلــى املحــال إليــه«2.
وقــرأ الفعــل املضــارع) ُيمَنــى( فــي قولــه تعالى:)ألــم يــك نطفــة مــن منــي ُيمنــى(  باليــاء حفــص 
بو 

َ
عن عاصم ويعقوب، وقرأه بتاء الغيبة اإِلمام نافع، وابن كثير، وشعبة عن عاصم، وأ

بــو جعفــر، وخلــف3.
َ
عمــرو، وابــن عامــر، وحمــزة  والكســائي وأ

القــي الــذي َيْمنــي 
ُ
َر ، كقولــه: حتــى ت ــدَّ

َ
ْقــِدر، قــال ابــن منظــور: » َمَنــى َيْمنــي ِإذا ق

َ
ْمَنــى معنــاه ت

ُ
ت

ُر«4. ــّدِ
َ
ق
ُ
ُر لــك امل ــّدِ

َ
ي ُيق

َ
لــك املانــي أ

ــا دالليــة، فالقــراءة األولــى) يمنــى( بيــاء الغيبــة تــدل 
ً
يظهــر للباحــث أنَّ بيــن القراءتيــن فروق

ِلَق 
ُ
ر على طاعة هللا عز وجل، وأنكر قدرة هللا على البعث خ على أنَّ هذا اإلنسان الذي تكبَّ

، يقرر ذلك الرازي بقوله:«  إنه مخلوق من املني الذي جرى على مخرج النجاسة،  من َمِنّيِ
فــال يليــق بمثــل هــذا ال�صــيء أن يتمــرد عــن طاعــة هللا تعالــى إال أنــه عبــر عــن هــذا املعنــى علــى 

ســبيل الرمز »5.
ا القراءة الثانية) تمنى( فتدل على أنَّ هذا اإلنسان املنكر قدرة هللا عز وجل على بعث  أمَّ
املوتــى كان نطفــة تصــب فــي الرحــم، والنطفــة مــاء الرجــل، يــدل علــى ذلــك الزبيــدي بقولــه:« 

ُد«6 .
َ
ُن منــُه الول ــوَّ

َ
ُجــِل الــذي َيَتك : مــاُء الرَّ

ُ
َفــة

ْ
ط والنُّ

1- حامد، مرجع سبق ذكره، ص 5092.
2- بوترعة، مرجع سبق ذكره، ص 90.

3-  ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن مو�صــى بن العباس، كتاب الســبعة في القراءات، تحقيق الدكتور شــوقي ضيف، دار 
املعــارف، الطبعــة الثالثــة، القاهــرة     )د، ت( ،ص 662. 

4- ابن منظور، مرجع سبق ذكره، مادة) منى( .
5- الــرازي، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر، مفاتيــح الغيــب، ، دار الكتــب العلمية،الطبعــة األولــى، بيــروت ،2000م، ج 

.207 30،ص 
6- الزبيــدي، محمــد مرت�صــي الحســيني، تــاج العــروس مــن جواهــر العــروس، حققــه علــي شــيري، دار الفكــر، الطبعــة 
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ويتــراءى للباحــث أنَّ القراءتيــن تــدالن علــى معنــى إجمالــي واحــد، فاملعنــى اإلجمالــي لآليــة 
َصبُّ في رحم املرأة، فالذي خلق اإلنسان قادر على 

ُ
ِلَق من نطفة ت

ُ
الكريمة أنَّ اإلنسان خ

ــَن هللا عــز وجــل خســة اإلنســان1. بعثــه بعــد موتــه، فَبيَّ
النتائج والتوصيات :

ــا قــد حصــل بيــن خاتمــة ســورة القيامــة، وبــداءة ســورة  ــا نصيًّ
ً
ــا ســبق أنَّ ترابط ويتبيــن ممَّ

اإلنســان، وكان هــذا الترابــط علــى النحــو اآلتــي: 
-اتحــدت خاتمــة ســورة القيامــة وبدايــة ســورة اإلنســان فــي املعنــى، فاملعنــى واحــد وهــو 
خلــق اإلنســان، وبيــان مراحــل خلقــه ، وقــدرة هللا – عــز وجــل – علــى بعــث اإلنســان بعــد 

موتــه كمــا خلقــه مــن العــدم.
-اتفقتخاتمة سورة القيامة وبداءة سورة اإلنسان في املقاطع الصوتية، فقد بلغ عدد 
املقاطع الصوتية في سورة القيامة من ) اآلية 36 – اآلية 40 ( 73 مقطًعا صوتًيا، وجاءت 
ــًرا مغلًقــا،  ــًرا مفتوًحــا، و25 مقطًعــا قصي هــذه املقاطــع علــى النحــو اآلتــي: 35 مقطًعــا قصي
 مفتوًحا، وبلغت املقاطع الصوتية في سورة اإلنسان من اآلية ) 1 ، 3 ( 

ً
و13مقطًعا طويال

72 مقطًعا صوتًيا، جاءت على النحو اآلتي: 30 مقطًعا قصيًرا مغلًقا، و23 مقطًعا قصيًرا 
 مفتوًحــا.

ً
مفتوًحــا، 19 مقطًعــا طويــال

- تطابــق النصــان فــي اإلحالــة الداخليــة املتمثلــة فــي الضميــر املفــرد الغائــب العائــد إلــى 
. 
ً
اإلنســان، فجــاء الضميــر مــرة مســتتًرا، ومــرة أخــرى متصــال

- تطابق النصان في اإلحالة الخارجية املتمثلة في الضمير العائد إلى هللا عز وجل، فجاء 
. 
ً
الضمير مرة مستتًرا  ومرة أخرى متصال

التوصيات:
يو�صــي الباحــث الباحثيــن والدراســين بدراســة اآليــات الكريمــة فــي ضــوء علــم اللســانية 
النصيــة، لبيــان اإلعجــاز البيانــي فــي اآليــات القرآنيــة وال ســيما التماســك الن�صــي، ودوره فــي 

الكشــف عــن املعانــي، وتوضيحهــا واإلفــادة مــن علــم اللغــة الحديــث. 
مصادر البحث ومراجعه:

القرآن الكريم
 -Co-  بلحــوت، شــريفة، اإلحالــة، دراســة نظريــة مــع ترجمــة الفصليــن: األول والثانــي مــن كتــاب)

hesion in English( لـــ هاليــداي ورقيــة حســن، رســالة ماجســتير، جامعــة الجزائــر،2006م. 

األولى، بيروت، 1994م، مادة) نطف( .
1- انظــر: املذهــان، صالــح فليــح، القضايــا الصرفيــة ودالالتهــا فــي قــراءة ابــن كثيــر املكــي، أطروحــة دكتــوراه، إشــراف 

األســتاذ الدكتــور عبــد الرحمــن الســعديجامعة العلــوم اإلســالمية العامليــة، األردن، 2014م، ص 200.
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بوترعة،عبدالحميد،اإلحالةالنصيةوأثرهافيتحقيقتماسكالنصالقرآنيدراســةتطبيقي- 

 22،23 ةعلىبعضالشواهدالقرآنية،أشغاالمللتقىالوطنياألولحوالللســانياتوالروايةيومي  

2012م. فيفيري،مجلةاألثــر، 

الجرجانــي، عبــد القاهــر، دالئــل اإلعجــاز، صححــه الشــيخ محمــد محمــود الشــنقيطي، دار - 
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ملخص:
يهــدف هــذا املقــال إلــى دراســة املعنــى وأشــكال وجــوده داخــل الحيــاة االجتماعيــة مــن خــالل كل 

مــا ينتمــي إلــى التجربــة اإلنســانية العاديــة شــريطة أن تكــون هــذه املوضوعــات جــزءا مــن ســيرورة 

داللية، بمعنى أن كل األشياء والعالمات الجوفاء الخالية من املعنى ال تحتمل الخضوع للدرس 

السيميولوجي، ناهيك عن وجوب تأديتها ألدوار تواصلية تداولية. لهذا فمهمة العالمة تكمن في 

تجســيد مــا هــو موجــود بالفعــل واالهتمــام بإنتــاج املعنــى بشــتى طرقــه أي كل مــا لــه صلــة باملعرفــة 

عبــر البحــث ومعرفــة نظــم الرمــوز التــي نســتعملها فــي التفكيـــر، كمــا ترتبــط بحياتنــا االجتماعيــة 

فحيثمــا صوبــت بصــرك فثمــة عالمــة، لكــن هــذه اإلشــارات قــد تنفصــل أحيانــا عــن مضامينهــا أو 

قــد تحجــب أحيانــا مضاميــن أخــرى يــراد لهــا أن تســتقر فــي نفوســنا.

الكلمات المفتاحية: العالمة، الرمز، علم الداللة، السيميائيات
Abstract:
This article aims to study the meaning and forms of existence within the 

social life through all that belongs to the normal human experience provided 
that these subjects are part of a process of the mark, meaning that all things 
and hollow marks without meaning can not withstand the semimological 
lesson, let alone the role of roles Communicative communication. Therefore, 
the task of the mark lies in the embodiment of what already exists and the in-
terest in producing meaning in all its ways, that is all that is related to knowl-
edge through research and knowledge of the symbols systems that we use 
in thinking, as related to our social life where your eye is marked with a sign, 
but these signals may sometimes separate their content or May sometimes 
obscure other content that is meant to settle in us.

Keywords: sign, symbol, semantics, and semiotics.
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مقدمة:
إن تعــدد مصطلحــات الســيميائية مــن باحــث إلــى آخــر ال ينفــي حقيقــة كــون هــذه 
املصطلحــات دالــة فــي عمومهــا علــى فكــرة واحــدة هــي النظــر إلــى العالمــة بوصفهــا إشــارة تــدل 
علــى أكثــر مــن معنــى. وهــي كذلــك تتفــق علــى النظــر إلــى أنظمــة العالمــات بوصفهــا أنظمــة 
رامــزة ودالــة وهــو نظــر قديــم فــي الحضــارات كلهــا تقريبــا، الصينيــة واليونانيــة والرومانيــة 
والعربيــة. وإن بقــي أكثــر ذلــك النظــر أســير التجــارب الذاتيــة وبعيــدا عــن املوضوعيــة. حتــى 
جاء القرن العشرين حين تمكن العلماء من إبراز النظريات وتأطيرها وتحديد االتجاهات 
املتباينة ’بحيث تعد الدراســة الســيميائية ثمرة من ثمار القرن العشــرين، اقترن مصطلح 
الســيمياء فــي حركــة التأليــف املبكــرة عنــد العــرب بعــدد مــن العلمــاء.  منهــم جابــر بــن حيــان 
)200هـ  815م( الــذي كان عظيــم الثقــة بنفســه وبعلمــه ولكــن لــم تســاعده أدوات ذلــك 
العصــر الباكــر علــى تحقيــق مــا كان يفكــر فيــه مــن خيــال علمــي طمــوح. ومــن تلــك األفــكار فــي 
ذلــك الزمــان فكــرة تحويــل املعــادن الخسيســة إلــى معــادن ثمينــة.  وملــا لــم يســتطع تحقيــق 
بعــض ذلــك الطمــوح، تحــول علــم الكيميــاء عنــده إلــى مــا عــرف بعلــم )الســيمياء(. وقــد كان 
 مــن الســحر.  يقــول صاحــب كتــاب   أبجــد العلــوم: 

ً
مفهــوم هــذا العلــم فــي ذلــك الوقــت قريبــا

»الســيمياء هــي اســم ملــا هــو غيــر حقيقــي مــن الســحر ...وســيمياء لفــظ عبرانــي معــرب أصلــه 
)ســيم بــه(«1 وذكــر إضافــة إلــي جابــر بــن حيــان أســماء علمــاء آخريــن منهــم ابــن ســينا والســهر 

ج وكمــال الديــن بــن يونــس.  
ّ
وردي وابــن خلــدون والحــال

لهــذا تعــد الســيميائيات تخصصــا معرفيــا حديثــا باملــوازاة مــع غيــره مــن التخصصــات، 
ولم تظهر أولى مالمحه املنهجية إال مع بداية القرن العشرين حيث كانت نشأتها مزدوجة 
األصــل والظهــور، نشــأة أوربيــة مــع دي سوســير )الســيميولوجيا( ونشــأة أمريكيــة مــع بيــرس 
)الســيميوطيقا(، لكــن هــذا ال يعفينــا مــن ذكــر البــوادر األولــى لعلــم الســيمياء التــي انبثقــت 
مــن الفكــر العربــي وكــذا اليونانــي الفلســفي التأملــي الــذي خــاض معركــة التحريــر، تحريــر 

العقــل وتحريــر اإلرادة اإلنســانية مــن كل مــا هــو مــادي ملمــوس.
تهتم السيميائيات بدراسة املعنى وأشكال وجوده داخل الحياة االجتماعية فهي: »تعنى 
بكل ما ينتمي إلى التجربة اإلنســانية العادية شــريطة أن تكون هذه املوضوعات جزء من 
ســيرورة دالليــة«2، بمعنــى أن كل األشــياء والعالمــات الجوفــاء الخاليــة مــن املعنــى ال تحتمــل 

الخضــوع للــدرس الســيميولوجي، ناهيــك عــن وجــوب تأديتهــا ألدوار تواصليــة تداوليــة. 
وبهــذا فمهمــة العالمــة تكمــن فــي تجســيد مــا هــو موجــود بالفعــل واالهتمــام بإنتــاج املعنــى 

1- صديق القنوجي، أبجد العلوم ج، الطبعة األولى ص 392.
2- السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، سعيد بنكراد، سلسلة شرفات 11، منشورات الزمن. 
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بشتى طرقه أي كل ما له صلة باملعرفة عبر البحث ومعرفة نظم الرموز التي نستعملها في 
التفكيــر، كمــا ترتبــط بحياتنــا االجتماعيــة فحيثمــا صوبــت بصــرك فثمــة عالمــة، لكــن هــذه 
اإلشــارات قــد تنفصــل أحيانــا عــن مضامينهــا أو قــد تحجــب أحيانــا مضاميــن أخــرى يــراد لهــا 

أن تســتقر فــي نفوســنا.
علــى  بالعالمــة  الســيميائية  الســيميائية.وتعنى  فــي  املركــزي  االصطــالح  هــي  فالعالمــة 
مستويين.املســتوى األول وجــودي )أنطولوجــي(، ويعنــي بماهيــة العالمــة أي بوجودهــا 
وطبيعتها وعالقتها باملوجودات األخرى التي تشبهها والتي تختلف عنها.  أما املستوي الثاني 
فهو مستوي تداولي )براغماتي(، يعنى بفاعلية العالمة وبتوظيفها في الحياة العملية.1ومن 
منطلــق هــذا التقســيم نجــد أن الســيميائية اتجهــت اتجاهيــن ال يناقــض أحدهمــا اآلخــر، 
االتجــاه األول يحــاول تحديــد ماهيــة العالمــة ودرس مقوماتهــا، وقــد مهــد لهــذا املنحنــى 
تشــارلز بيــرس، أمــا االتجــاه الثانــي فيركــز علــى توظيــف العالمــة فــي عمليــة التواصــل ونقــل 

املعلومــات، وقــد اعتمــد هــذا االتجــاه علــى مقــوالت فردينانــد دي سويســر.
المبحث األول: 

علم الداللة عند أفالطون بين تجليات الحقيقة واختالف المعنى
طاملــا وقــف االنســان علــى مــر العصــور عنــد كل لفــظ وتأملــه وفكــر بمــا توحــي اليــه داللتــه، 
عن قصد أو عن غير قصد، وبما أن االنسان يعيش بطبعه االجتماعي، فال بد أن يتصور 
 وان كانــت بعــض اصطالحاتــه 

ً
أو يدقــق فــي كل مــا يقــال لــه، فالبحــث الداللــي ليــس حديثــا

حديثــة، والدراســات الدالليــة قديمــة ولكــن بســياقات اخــرى فقــد كان اليونانيــون والهنــود 
وغيرهــم مــن االمــم لهــم نصيــب مــن الــدرس الداللــي.

تختلــف الداللــة لــدى كل انســان باختــالف التجــارب التــي مــر بهــا، أو الظــروف التــي تحيــط 
 عندما يرى التفاح للمرة االولى في صورة معينة، ثم تتكرر تجاربه فيراه 

ً
به، فالطفل مثال

بصورة اخرى مرة هو سليم واخرى هو مريض، فتتكون في اخر االمر من كل تلك التجارب 
صــورة ذهنيــة معينــة. وهكــذا نــرى أن الداللــة أمــر فــردي ال تــكاد تتحــد فيــه االذهــان، بــل 
 كبيــرا، ورغــم كل ذلــك ال يقــف اللغــوي أمــام تلــك الــدالالت املتباينةمكتــوف 

َ
تتبايــن تباينــا

االيــدي، بــل يحــاول تحديدهــا فــي معجمــه علــى اســاس مشــترك بيــن جمهــور النــاس أو بيــن 
طبقــة متميــزة منهــم فقــد يلجــأ فــي تحديــد الداللــة الــى خبــرة الخبــراء واهــل العلــم فيســتعين 

بمعلوماتهــم فــي تحديدهــا ويكــون وصفــه لهــا أقــرب الــى املصطلحــات العلميــة.                                 
ولكــن النــاس فــي حياتهــم العامــة يعمــدون الــى التعــاون والتفاهــم وال يمكــن أن يتــم هــذا اال 
 مــن شــخص أو فهمــا مــن فهــم 

ً
ــز شــخصا بعــد أن يتنــازل كل منهــم عــن تلــك الفــروق التــي تمّيِ

1- عادل فاخوري: تيارات في السيمياء، دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت الطبعة األولى 1990م ص: 11-8
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فيتحقــق التعــاون.                                                               
ومــع قــدر التســامح والتنــازل يســتطيع اللغــوي ان يحــدد الــدالالت فــي معجمــه،وأن يقــول 
 هــو كــذا دون التعــرض لقــوة الداللــة أو ضعفهــا 

ً
لفــظ كــذا مدلولــه فــي اللغــة العربيــة مثــال

فمرجــع االفــراد هنــا تجاربهــم املختلفــة.
وواضــح مــن تاريــخ هــذا العلــم أنــه تطــور ليوســع مجالــه إلــى علــوم أخــرى كعلــم النفــس 
Seman-  وعلــم اإلنســان والفلســفة واملنطــق والبالغةوعلــم االجتمــاع، إذ أصبحــت كلمــة

tics توظــف كمصطلــح عــام لدراســة العالقــات بيــن الــدوال واألشــياء التــي تــدل عليهــا1.
هــذا التطــور فــي علــم الداللــة فــي ســياقه الغربــي اســتفاد مــن تراكمــات معرفيــة ســابقة، 
لكــن الباحثيــن فــي هــذا املجــال يالحظــون أن الدراســات الدالليــة أغفلــت جهــود الداللييــن 
العــرب القدامــى فلــم تــأت علــى ذكرهــم فــي سلســلة تطــور االهتمــام الداللــي القديــم2، وقــد 
أسهمت الدراسات اللغوية العربية الحديثة في إبراز جهود اللغويين واألصوليين في مجال 
الداللــة، ورغــم هــذه الجهــود فإنهــم لــم ينكــروا اإلضافــة العلميــة فــي علــم الداللــة الحديــث 

وآفــاق االســتفادة منــه، بــل أبــرزوا التكامــل الــذي يضيفــه إلــى الدراســات العربيــة.    
إن الداللــة كامنــة مســتترة ال ظهــور لهــا مــن دون العالمــة التــي تجســدها وتحققهــا فــي 
الواقع اللغوي، والعالمة عند الجاحظ تشــمل الوســائل التعبيرية املمكنة، اللغوية وغير 
اللغويــة، وبذلــك يكــون قــد أوضــح املســألة الدالليــة فــي بعدهــا الكلــي وهــو مــا أضحــى يعــرف 
بعلم الرموز. فقد عدَّ الجاحظ خمسة أصناف من العالمات )أدوات البيان( هي: اللفظ 
واإلشــارة والعقــد والخــط والحــال أو النصبــة، بقولــه: )وجميــع أصنــاف الــدالالت علــى 
املعاني من لفظ وغير لفظ. خمسة أشياء ال تنقص وال تزيد: أولها اللفظ، ثم اإلشارة، ثم 
العقــد، ثــم الخــط، ثــم الحــال، التــي تســمى نصبــة...، ولــكل واحــد مــن هــذه الخمســة صــورة 
بائنــة مــن صــورة صاحبتهــا، وحيلــة مخالفــة لحيلــة أختهــا، وهــي التــي تكشــف لــك عــن أعيــان 

املعانــي فــي الجملــة، ثــم عــن حقائقهــا فــي التفســير...()3(.
أما اإلشــارة فهي عالمة غير لغوية تشــمل التعبير عن حاالت نفســية وجســمية مختلفة، 
وتكــون بأعضــاء اإلنســان كاليــد والــرأس أو بأشــياء أخــرى خارجــة عــن أعضائــه كالثــوب 
والســيف. والجاحــظ بهــذا قــد حصــر اإلشــارة غيــر اللفظيــة علــى نحــو تجــاوز بــه عصــره الــذي 
نشــأ فيــه بقولــه: )فأمــا اإلشــارة فباليــد وبالــرأس وبالعيــن والحاجــب واملنكــب إذا تباعــد 
 
ً
الشــخصان وبالثــوب وبالســيف، وقــد يتهــدد رافــع الســيف أو الســوط فيكــون ذلــك زاجــرا

1عبد الكريم مجاهد، الداللة اللغوية عند العرب، ص13-12
2 افايز الداية، علم الداللة العربي: النظرية والتطبيق، ص8

3  البيان والتبيين: 82/1. 
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.)1()
ً
 وتحذيــرا

ً
 ويكــون وعيــدا

ً
 رادعــا

ً
ومانعــا

وعالقــة اإلشــارة باللفــظ تفصــح عــن مدلولــه وقــد تنــوب عنــه فــي الداللــة عليــه، وتعــد 
 أســتغني فيه اللفظ في موضع ال يختل فيه البيان باإلشــارة. يقول 

ً
 أو حذفا

ً
اإلشــارة إيجازا

الجاحظ: )واإلشارة واللفظ شريكان. ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه وما أكثر 
مــا تنــوب عــن اللفــظ ومــا تغنــي عــن الخــط... ولــوال اإلشــارة لــم يتفاهــم النــاس معنــى خــاص 

الخــاص()2(.
لهــذا لطاملــا شــكلت فلســفة أفالطــون فلســفة مثاليــة تقــوم علــى التمييــز فــي الوجــود بيــن 
العالم املحسوس والعالم املعقول الذي سماه عالم املثل أي عالم األفكار املجردة الثابتة 
واألزليــة، إذ يعتبــر أفالطــون أن األفــكار ال توجــد فــي ذهــن اإلنســان فقــط، وإنمــا وجودهــا 
الحقيقــي هــو وجــود موضوعــي مفــارق، بعدهــا أســس لنظريــة فــي الوجــود وهــي التــي تعتبــر أن 
الوجــود الحقيقــي ليــس هــو الوجــود املحســوس املتغيــر، وإنمــا هــو الوجــود املعقول الثابت، 
وبأن املعرفة الحقيقية ليست املعرفة الحسية الذاتية والنسبية، وإنما املعرفة املعتمدة 

علــى العقــل والقــادرة علــى إدراك املعقــوالت.
جــاء أفالطــون بعــد ســقراط ليقــدم تصــورا فلســفيا عقالنيــا مجــردا، وقــد أعطــى األلويــة 
للفكــر والعقــل بينمــا املحســوس ال وجــود لــه فــي فلســفته املفارقــة لــكل مــا هــو نســبي وغيــر 

حقيقــي، حيــث نجــده يقســم العالــم األنطولوجــي إلــى قســمين: 

أمــام هــذا التصــور ســوف يــدور النقــاش لدىاليونانييــن حــول العالقــة الرابطــة بيــن الفكر 
واللغــة، حيــث اعتقــد أفالطــون أن أصــل تلــك العالقــة قائمــة فــي »أســاس اللغــة علــى مبــدأ 
التبريــر أو العليــة فهــي مــن ثــم شــبيهة بتلــك العالقــة الســببية التــي تربــط بيــن النــار وخاصيــة 
اإلحــراق«3، هنــا يوظــف الربــط املنطقــي بيــن الســبب والنتيجــة أي ربــط الكلمــة بالفكــر 

1-  املصدر السابق: 83/1.
2-  البيان والتبيين: 83/1.

3- نفسه، ص:62.
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واملنطــق، هــذا مبــدأ أخــذ بــه أفالطــون عــن ســقراط لكــن باملقابــل شــكك فــي ربــط الكلمــة 
بالفكر الذي تعبر عنه بدعوى أن الذخيرة اللغوية تشهد تكاثرا من حيث مفرداتها ناهيك 

عــن ســمة التغييــر والتجــدد فيهــا، وبذلــك اســتعصاء مبــدأ التبريــر والجــزم بشــأنها فكريــا.
إضافــة إلــى هــذا الطــرح نجــد بــأن أفالطــون ينكــر ويلغــي فكــرة الحريــة الشــخصية فــي 
التحكــم ســواء الفــردي أو الجماعــي فــي املفــردات اللغويــة وتنميطهــا، فاللغــة لديــه طبيعيــة 
إذ أن الكلمــات معبــأة بــدالالت طبيعيــة »مــن منطلــق أنهــا تعبــر عــن مســمياتها بالطبيعــة أو 
بالضــرورة وإال انعدمــت آليتهــا وتعطلــت وظيفتهــا األساســية املتمثلــة فــي التعييــن«1، إذن 
التحكــم اإلنســاني فــي اللغــة يــؤدي إلــى ال وظيفيتهــا وبهــذا فهــي مبتدعــة طبيعيــا، إضافــة إلــى 
أفالطــون الــذي يســلم بالوظيفــة التعيينيــة الطبيعيــة للغــة، هنــاك أيضــا ســقراط الــذي 
يقــول: »إذا أردنــا البحــث فــي اللغــة، علينــا أن نفتــرض أن اللغــة وظيفيــة وإال فليــس هنــاك 

�صــيء نبحثــه«2، أي أن إلغــاء وظيفــة اللغــة يلغــي بالضــرورة ماهيتهــا وكينونتهــا.
المبحث الثاني: 

- أرسطو طاليس وتشكل علم الداللة بين توافق المعنى واختالف المبنى:
طبيعة الرمز اللغوي عند طاليس:

اعتبــر أرســطو العالقــة الجامعــة بيــن الرمــز اللغــوي واملعنــى هــي عالقــة عرفيــة اصطالحيــة 
توافقيــة، وأن كل تغيــر قــد يلحــق كلمــة مــا فهــو رهيــن بتعاقــد وتواطــؤ واتفــاق الجماعــة 
اللغويــة علــى تغييرهــا وتعويضهــا بأخــرى، »فاللغــة لديــه هــي نتــاج العــرف مــا دامــت األســماء 
ال تنشــأ بشــكل طبيعي«3، ويشــرح ذلك بعدم تســاوي املدلوالت املنتجة من اللفظ بســياق 
واحــد، ومــن تــم فــإن املعنــى متغيــر عرفيــا مــن خــالل إحالتــه مــن ســياقه اللفظــي، حيــث قــد 
تختلــف داللــة الرمــوز الصوتيــة داخــل نطــاق الثقافــة الواحــدة ولنأخــذ اللغــة العربيــة علــى 
 »Signe« ســبيل املثــال: فكلمــة »كبســة« فــي اململكــة العربيــة الســعودية هــي عالمــة لغويــة
تتكون من أربع عالمات من األصوات اللغوية: »ك.ب.س.ة«، إذا اجتمعت هذه األصوات 
معــا فإنهــا تشــير إلــى دال أي الصــورة الصوتيــة الســمعية هــي »الكبســة«، يحيلنــا هــذا الــدال 
إلــى املدلــول وهــو وجبــة شــعبية تتكــون مــن األرز واللحــم أو الدجــاج، لكــن إذا نطقنــا نفــس 
العالمــة اللغويــة فــي نفــس الســياق الثقافــي وفــي دولــة مختلفــة كجمهوريــة مصــر العربيــة 
ســنجد أن كلمــة »كبســة« هــي عالمــة لغويــة تتكــون مــن مجموعــة مــن األصــوات اللغويــة: 
»ك.ب.س.ة«، إذا اجتمعــت هــذه األصــوات معــا فإنهــا تشــير إلــى دال أو تصــور لفظــي الــذي 

1- نفسه، ص:97.
2- نفسه

3 - محاضرات في علم الداللة،نواري سعودي أبو زيد، 2011، ص:98.
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هــو »الكبســة«، وهــذا األخيــر يحيلنــا علــى مدلــول مغايــر ملدلــول الــدال األول )أكلــة شــعبية( 
أال وهو الهجوم املباغت لقوات الشرطة، وفي هذه الحالة اتفقت العالمة اللغوية والدال 

واختلفــت الصــورة الذهنيــة العقليــة أي املدلــول.

ويؤكــد أرســطو هــذه الحقيقــة بجملــة بســيطة فــي كتابــه العبــارة بقولــه: »وليــس كل قــوم 
بجــازم«، أي أن معنــى الكلمــات يتبايــن مــن قــوم آلخــر، وال يســتطيع قــوم واحــد أن يجــزم أو 

يســتنفذ مفــردات اللغــة كاملــة.
إضافــة إلــى الطــرح االعتباطــي للعالمــة اللغويــة لــدى أرســطو نجــده يفســر جانبــا آخــرا 
وموقفــا مــن طبيعــة العالمــة اللغويــة فــي عالقــة اللفــظ بمعنــاه مــن خــالل كتابــه التفســير 
حيث يذهب إلى أن الكلمات املنطوقة تمثل »رموزا وإشارات لالنفعاالت، أو االنطباعات 
النابعــة مــن الــروح، بينمــا تمثــل الكلمــات املكتوبــة رمــوزا للكلمــات املنطوقة والكتابة مثلها 
مثــل الــكالم، تختلــف بيــن األجنــاس البشــرية بيــد أن االنفعــاالت الذهنيــة ذاتهــا – ومــا هــذه 
الكلمات أساسا إال رمزا لها – هي واحدة لدى جميع البشر وكذلك الحال بالنسبة لجميع 
األشــياء إذ تصبــح االنفعــاالت إمــا تمثيــال لهــا أو صــورا أو أفــكارا أو انطباعــات عنهــا«، مــن 
خــالل هــذا النــص نلمــح أن أرســطو يصــرح بشــكل ضمنــي بنوعيــن مــن العالمــات نجــد أن 
األولــى تتمظهــر فــي العالمــة اللغويــة  أو مــا يســميه بالرمــز الــذي يترجــم كل مــا هــو انفعالــي 
ومتلفــظ، ناهيــك عــن إشــارته الالمباشــرة للعالمــة الســيميائية واملعبــر عنهــا بتلقــي األشــياء 

الكائنــة وتجســيدها فــي شــكل صــور.
املالحظ في فلسفة اللغة عند أرسطو، هو ارتباط املعنى باملرجعية النفسية، لصاحب 
املعنــى، ومــن ثــم فــان الكلمــة تــوازي الحالــة املنطقيــة فــي أحوالهــا وعلتهــا، لــذا: »ينبغــي ان 
نضــع أوال مــا االســم ومــا الكلمــة، ثــم نضــع بعــد ذلــك مــا ال يجــاب و مــا الســلب ومــا الحكــم 
ومــا القــول، فنقــول ان مــا يخــرج بالصــوت )دال( علــى االثــار التــي فــي النفــس ومــا يكتــب دال 
علــى مــا يخــرج بالصــوت«1، فأرســطو غيــر )افالطــون( فــي مفهــوم العالقــة بيــن اللفــظ ومعنــاه 
فـ)افالطــون( يعتقــد بالعالقــة الطبيعيــة بيــن الكلمــة ومــا تــدل عليــه أي ارتبــاط الصــورة 
الصوتية بصورة خارجية قادرة على فرز املعنى الداللي من دون عناء، اما )ارســطو( فان 
العالقــة لديــه باتــت عرفيــة بيــن اللفــظ ومعنــاه، ورفــض فكــره الطبيعــة بينهمــا فهــو »يتزعــم 
فريقــا اخــر يــرى ان الصلــة بيــن اللفــظ والداللــة ال تعــدو ان تكــون صلــة اصطالحيــة عرفيــة 

1- السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، سعيد بنكراد، سلسلة شرفات 11، منشورات الزمن، ص: 89.
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تواضع عليها الناس«1، ويشرح )أرسطو( ذلك بعدم تساوي املدلوالت املنتجة من اللفظ 
بســياق واحــد ومــن ثــم فــان املعنــى متغيــر عرفيــا مــن خــالل احالتــه مــن ســياقه اللفظــي فكما 
 بعينــه 

ً
 بعينــه للجميــع لذلــك ليــس مــا يخــرج بالصــوت واحــدا

ً
»ان الكتــاب ليــس واحــدا

لهــم«2، ويؤكــد )أرســطو( هــذه الحقيقــة بجملــة بســيطة فــي كتابــه )العبــارة( بقولــه »وليــس 
كل قــوم بجــازم«3، وينفــرد )أرســطو( فــي موضــوع العالمــة وداللتهــا عــن كل الفالســفة بربــط 
الحالــة بالقيمــة الدالليــة املنتجــة، أي وجــود فــرض الحالــة املعنويــة فــي اللفــظ ومــن ثــم 
املعنــى العــام أي احالــة العالمــة الــى مســببات تكوينهــا قبــل احالتهــا الــى معناهــا الداللــي االخيــر 
وهكــذا »يختلــف تعريــف الجدلــي وعالــم الطبيعــة ألحــوال النفــس كالغضــب مثــال، إضافــة 
إلــى هــذا فقــول أرســطو يقــر باعتباطيــة العالمــة اللغويــة ودليلــه علــى ذلــك أن الكتابــة مثلهــا 
مثــل الــكالم تتبايــن مــن جنــس بشــري آلخــر لكــن االنفعــاالت الذهنيــة ثابتــة وهــذا مــا صاغــه 

دي سوســير فــي الفكــر الغربــي الحديــث.

ولتقريب الصورة أكثر سنعرض النموذج اآلتي: مثال

ويؤكد أرسطو ما سبق ذكره في كتابه »العبارة« محددا العالقة بين األلفاظ والعالمات 
فــي الذهــن وبيــن أشــياء العالــم الخارجــي، حيــث يقــول:«إن األصــوات التــي يخرجهــا اإلنســان 
رمــوز لحــاالت نفســية، واأللفــاظ املكتوبــة هــي رمــوز لأللفــاظ التــي ينتجهــا الصــوت. وكما أن 
الكتابــة ليســت واحــدة عنــد البشــر أجمعيـــن فكذلــك األلفــاظ ليســت واحــدة هــي األخــرى، 
ولكــن حــاالت النفــس التــي تعبـــر عنهــا العالمــات املباشــرة متطابقــة عنــد الجميــع، كمــا تكــون 

األشــياء التــي تمثلهــا هــذه الحــاالت أيضــا متطابقــة«4.

1- سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، سلسلة شرفات 11، منشورات الزمن، ص:90.
2- سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ص: 91

3- نفسه، ص: 91
4- مدخــل إلــى الســيميائيات »أنظمــة العالمــات فــي اللغــة واألدب والثقافــة«، إشــراف ســيزا قاســم-نصر حامــد أبــو زيــد، 

الجــزء األول، الطبعــة الثانيــة، الــدار البيضــاء.
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المحاكاة وسمة اإلبداع في العالمة اللغوية لدى أرسطو:
نعلــم بــأن الــكالم لفــظ مفيــد يحتــوي علــى معنــى معيــن ويفصــح عــن مكنونــات الــذات 
الناطقــة بــه ورغباتهــا، وبهــذا فالــكالم لــدى أرســطو يــؤدي دور املحــاكاة ال ســيما فــي الشــعر 
الذي يعول فيه الشاعر على اللغة وحدها في النقل واملحاكاة، والكالم عنده أبلغ وأفصح 
مــن الحركــة Action فــي التعبيــر عــن أغــراض الــذات )إقصــاء الجانــب الحركــي فــي التواصل(، 
وهذا يعود بنا إلى طرح أرسطو الشعري للمحسنات البديعية وباألخص دور االستعارة في 
الشــعر معتبــرا »أنهــا لــون مــن التعبيــر، قائــم علــى النقــل، وهنــا نعيــد الكــرة إلــى فكــرة العالقــة 
بين اللفظ ومعناه، إذ لو ألزمنا أنفســنا باملبدأ الطبيعي ملا كانت االســتعارة، أو تمثيل، أو 
مجــاز مــع العلــم أن النقــل الــذي تقــوم عليــه االســتعارة هــو كســر للمألــوف مــن التعبيــر«1، 
هنــا نلمــح فكــرة االبتــكار واملــزج بيــن املفــردات اللغويــة فــي الشــعر إلعطــاء صــور اســتعارية ال 

مألوفــة وال متداولــة وهنــا تكمــن صفــة اإلبــداع واالبتــكار فــي العالمــة اللغويــة.
ويذهــب أرســطو إلــى أن العالــم الحقيقــي هــو العالــم املــادي الواقعــي، وأن الحقيقــة ال 
توجــد ســوى فــي العالــم الــذي نحيــا فيــه وخاصــة فــي الجواهــر التــي تــدرك عقليــا، ولقــد أعطــى 
أرســطو األولويــة ملــا هــو مــادي علــى مــا هــو ذهنــي مجــرد ومــن هنــا اعتبــر فيلســوفا ماديــا حيــث 

اكتشــف العلــل األربــع فــي الرمــوز اللغويــة.
فمثال: لفظة طاولة إذا أخضعناها لهذه العلل سنحصل على ما يلي:

لــم ينتــه أرســطو مــن فلســفته اللغويــة إلــى هــذا الحــد، بــل تطــرق ملســألتين هامتيــن لهمــا 
ارتبــاط قــوي فيمــا بينهمــا:

مكونات الرمز اللغوي:
تعــد اللغــة كمــا ســبق الذكــر عبــارة عــن كلمــات رامــزة عالماتيــة ملــدركات ومختــزالت ذهنيــة 
مجــردة ســماها أرســطو بانفعــاالت الــروح، وهــذه األخيــرة هــي نســخ عــن األشــياء الخارجيــة 

املحيطــة بنــا. 

1-  مدخل إلى السيميائيات »أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة«، ص:100.
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طرق التفاهم بين الناس:
عملية التفاهم تتم عبر األذهان ال عبر اللغة:

نعلــم بــأن اللغــة ليســت متحــدة وواحــدة عنــد جميــع البشــر )عرفيــة(، لــذا يتعــذر علينــا 
أن نفهــم بعضنــا البعــض عــن طريــق اللغــة علــى الرغــم مــن انتمائنــا إلــى العالــم املــادي ذاتــه، 
أي أن تعــدد اللغــات يعيــق العمليــة التواصليــة فــي أكثــر حاالتهــا حتــى وإن كنــا ننضــوي تحــت 

عالــم مــادي واحــد ومألــوف.  
توحد العادات اللفظية:

وتتمثــل فــي »أننــا حينمــا نتفاهــم، يكــون ذلــك باأللفــاظ التــي ترتبــط باألفــكار، وبنفــس 
املقــدار عنــد املتكلــم والســامع كليهمــا، وهــو ســر التفاعــل االجتماعــي«1، أي ضــرورة مراعــاة 

ظــروف املتكلــم ومســتواه الفكــري واللغــوي لكــي تحصــل عميلــة التفاعــل االجتماعــي.
املبحث الثالث: الفلسفة الرواقية وتشكل علم الداللة الثوابت واملتغيرات

الرواقيــون أو الفلســفة الرواقيــة هــي مذهــب فلســفي أخالقــي يونانــي، تبلــور بعــد وفــاة 
أرســطو حيــث انصــرف التفكيــر فــي الوجــود إلــى البحــث فــي الســلوك األخالقــي لإلنســان، هــذا 
وقــد ارتبطــت الفلســفة الرواقيــة برائدهــا األول الفيلســوف زينــون ناهيــك عــن فالســفة 
أمثال ماركوس، سنيكا، أورليوس...، اقترنت فلسفتهم هذه بالفضيلة واستعمال العقل 
مــن أجــل الوصــول إلــى الســعادة الحقيقيــة، وتعــد مدخــال أساســيا لولــوج املنطــق واألخــالق 
والطبيعــة، وســميت بالرواقيــة نســبة إلــى الــرواق املصــور بأثينــا مــكان اجتمــاع الشــعراء 
والفالســفة، والــذي اتخــذه زينــون مقــرا لــه يجتمــع فيــه مــع أصحابــه فســموا بالرواقييــن. 

      وقــد اعتبــر الرواقيــون أن الكلمــات مــن مكونــات الطبيعــة وهــي متممــة للموجــودات 
املاديــة، أمــا األفــكار املجــردة فهــي تســاعد فــي التعــرف عليهــا، وهنــا وعــي ضمنــي بمفهومــي 
الــدال واملدلــول لــدى دي سوســير، وبذلــك يرفــض الرواقيــون مفهــوم اختــراع اللغــة 

1- دخل إلى السيميائيات »أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة«، ص:101.
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واالتفــاق اإلنســاني علــى معانــي الكلمــات بواســطة مجموعــة بشــرية معينــة، وهــذا مــا ذهــب 
إليــه أفالطــون كمــا ســبق الذكــر.

إضافــة إلــى هــذا عالــج الرواقيــون اللغــة عبــر نهــج طريــق »الدراســة التأصيليــة مــن خــالل 
البحث التاريخي في األلفاظ ودالالتها«1، أو ما يدعى بالتأثيل** Etymologie والذي عرفه 
اليونانيــون بكونــه تفتــح الكلمــات الــذي مــن خاللــه تبــدو الكلمــات األصليــة واضحــة وبينــة 
دالليا، فكلمة »Anthropos«  على سبيل املثال تعني في اليونانية إنسان وتعاد إلى أصلها 
الــذي هــو »Opopen anthron ha« أي »املتطلــع فيمــا يــرى«، فــي الوقــت الــذي تعــود فيــه 
كلمة »poseidon« أي إله البحر إلى »Posi demos« ومعناها معاق القدمين أو مبتورهما 
على اعتبار مشيه في البحر من باب التشبيه«2، هذا يدل على أن الفلسفة الرواقية كانت 
تحاول دائما إعادة الكلمات إلى أصولها األولى والبحث في جذورها بغية استنباط دالالتها 

الصحيحــة.
تمثلــت نقطــة الجــدل أيضــا لــدى الرواقييــن فــي االختــالف بيــن العالمــة الطبيعيــة التــي 
تحــدث تلقائيــا فــي الطبيعــة والعالمــات العرفيــة االصطالحيــة املخصصــة للتواصــل علــى 
وجه الخصوص، ورأى الرواقيون أن »الرمز املثالي الكامل هو ما نطلق عليه اسم العرض 
الطبي«3 املتجســد في الصورة اآلتية: فمثال حينما ترى شــخصا تبدو عليه عالمات املرض 

فتقــول:

1- دخل إلى السيميائيات »أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة«، ص:103
** علم التأثيل: Etymologie أو ما يدعى باالتيمولوجيا، علم يهتم بفهم أصول اللغات القومية لكل شعب تاريخيا وله 
مــرادف آخــر لــدى العــرب القدامــى وهــو التأصيــل أي البحــث فــي جــذور اللغــات وأصولهــا أو مــا يمكــن تســميته كمــا جــاء فــي 

فهــرس الكلمــات االنجليــزي بعلــم تاريــخ الكلملت. 
2- محاضرات في علم الداللة، نواري سعودي أبو زيد، 2011، ص:103.

3- علم العالمات، بول كوبلي وليتسا جانز، ترجمة جمال الجزيري، ص:11.
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ودليلنــا علــى هــذا التقســيم الثالثــي للعالمــة اللغويــة لــدى الرواقييــن مــا جــاء فــي كتــاب 
الســيميائية وفلســفة اللغــة لـــ امبرطــو ايكــو: »يبــدو أن الرواقييــن كذلــك لــم يربطــوا بصفــة 
جليــة نظريــة اللغــة بنظريــة العالمــات، أمــا عــن اللغــة اللفظيــة فهــم يميــزون بوضــوح بيــن 
العبــارة واملضمــون واملرجــع. ويبــدو أنهــم نقلــوا الثالثيــة التــي أوحــى بهــا أفالطــون وأرســطو 

ولكنهــم درســوها بدقــة«1. 
وهنــاك تقســيم آخــر للثالثيــة العالماتيــة عنــد الرواقييــن يصــب فــي نفــس املضمــار دالليــا 

لكــن يختلــف فقــط مــن حيــث توظيــف املفــردات وهــو علــى الشــكل اآلتــي2:

مــن خــالل هــذا التعييــن يتضــح بــأن الفلســفة الرواقيــة حينمــا تتحــدث عــن الداللــة فهــي 
تشــير إلــى �صــيء واضــح بصفــة مباشــرة )حمــرة الوجــه( يــؤدي إلــى اســتنتاج وجــود �صــيء غيــر 
واضــح مباشــرة )الحمــى(، ومــن ثــم فقــد كانــت العالقــة بيــن الرمــز اللغــوي ومــا يحيــل عليــه في 

الواقــع معللــة ســببية.
كمــا يجــب أن نشــير أيضــا إلــى أمــر مهــم وهــو ســالح السوفســاطئيين املتمثــل فــي الكلمــة 
والجملــة وصياغتهــا فــي منطــق يغلــب عليــه الشــكل الزخرفــي بعيــدا عــن املضمــون، ســاعين 
الــى التزويــق اللفظــي، لــذا فقــد اعطــوا مســافة بيــن اللفــظ ومعنــاه، بعيــدا عــن التطابــق 
املعنياتــى املباشــر او املتغيــر املعقــول، فجعلــوا تلــك املســافة متواريــة بيــن املــادة واالدراك 
الذهنــي او الصــوري، غائبــة عــن تحديــد واضــح للفظــة ومدلولهــا »ولــم يكــن ليتــم لهــم 
غرضهــم بغيــر النظــر فــي االلفــاظ وداللتهــا والقضايــا وانواعهــا والحجــج وشــروطها واملغالطــة 
واســاليبها«3، وفــي مثــل هــذه الحالــة كانــت )العالمــة( تبتعــد كثيــرا عــن ايقونيتهــا وتقتــرب مــن 
فضــاءات التشــويش فــي مدركاتهــا، وبذلــك يقــف االخــر فــي حيــرة املعنــى، هــذه الضبابيــة فــي 
الفكــر السوفســطائي، وتغليبهــم الشــكل علــى املضمــون جعــل مــن مفهــوم العالمــة عــدم 
رضوخهــا ملنطــق العالقــة التوافقيــة العقالنيــة بيــن الــدال واملدلــول فقــد جــاءت مشوشــة 

1- السيميائية وفلسفة اللغة لـ »امبرطو ايكو«، ترجمة أحمد الصمعين الطبعة األولى. بيروت تشرين الثاني، 2005.
2 - مدخــل إلــى الســيميوطيقا، أنظمــة العالمــات فــي اللغــة واألدب والثقافــة، إشــراف ســيزا قاســم – نصــر حامــد أبــو زيــد، 

الجــزء األول، الطبعــة الثانيــة الــدار البيضــاء، ص: 100.
3- نفسه: ص: 121.
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فــي صياغتهــا للمعنــى »وكثيــرا مــا يلجــا السوفســطائيون إلــى املفارقــات اللفظيــة وكغيرهــم 
يســتخدمون اللغــة لإليحــاء واالقنــاع، ولكنهــم ال يتقيــدون كغيرهــم بالقيــم املوضوعيــة 
مــن خلقيــة واجتماعيــة، ولهــذا يجــب ان نبحــث عــن املضمــون«1، هــذه الضبابيــة فــي املعنــى 
الداللــي ال ينظــر اليــه كعالمــة تحتــاج الــى تأويــل بقــدر مــا هــو غيــاب عــن حقيقــة الثوابــت بيــن 
)العالمــة ودالتهــا( الن العالمــة، ترتبــط تلقائيــا بالرمــز او الشــفرة، فيعنــي انهــا ذات خلفيــة 
قائمة على فكر تأويلي مقصود يعطي اكثر من طريق في فهم املعنى ولكنهم جعلوها عكس 
ذلــك فــي نمــط تفكيرهــم فــان »انطباعــي الشــخ�صي قــد يكــون ان االرض مســطحة ولكــن 
الحقيقــة هــي انهــا مســتديرة«2، هــذه املغالطــة للعالقــات فــي فهــم املعنــى قــد جعلوهــا نقطــة 
ارتــكاز ثابــت فــي منظورهــم املشــوش، بــل اكثــر مــن ذلــك فقــد اتجهــوا نحــو محاججــة غيــر 
عقالنيــة فــي ازدواجيــة االنطبــاع الداللــي املمــزوج بفلســفة لفظيــة محيــرة فــي »كل مــن افعــال 
التفكير يجب ان يكون هناك مصطلحان بالضرورة، انني انظر االن الى هذا املكتب وافكر 
فــي هــذا املكتــب، هنــاك )االنــا( التــي تفكــر، وهنــاك املكتــب املفكــر فيــه، )انــا( فاعــل الفكــر 
واملكتــب هــو موضــوع الفكــر، بصفــة عامــه الفاعــل هــو الــذي يفكــر واملوضــوع هــو مــا يجــري 
التفكير فيه«3، هذه االزدواجية في املعنى حتمت ازدواجية اخرى في التلقي، وبات االمر ال 

يعنــي رمزيــة االشــياء بقــدر مــا يكــون حيــرة الرمــز نفســه .
خــــــــــاتــــمــــــــــة:

بناء على ما سبق يمكن القول بأن علم العالمة أو الداللة لم يظهر بوادره األولى مع دي 
سوسير )السيميولوجيا( أو مع بورس )السيميوطيقا(، بل كانت له جذور بعيدة وعميقة 
في الفكر اإلنساني العربي واليوناني، فإذا أخذنا على سبيل املثال دي سوسير الذي يعرف 
العالمة على أنها ال تجمع ال�صيء باسمه، بل تجمع بين الفكرة أو املفهوم الذهني )املدلول( 
وصورتــه الســمعية أو الصوتيــة )الــدال(، وهــذا األخيــر عنــد »دي سوســير« هــو صــورة 
سمعية مشتقة من كيان صوتي، إنه متوالية من األصوات لها استعمال جماعي ناتج عن 
تعاقد وتواطؤ ال نعرف له بداية، وهذه الصورة هي كيان يحل محل �صيء آخر، وتعريفه 
هــذا يتــوازى ويتماهــى مــع تعريــف »أرســطو« فــي الفكــر الغربــي القديــم للعالقــة الجامعــة 
بيــن الرمــز اللغــوي واملعنــى وهــي عالقــة عرفيــة توافقيــة، أمــا املدلــول عنــد دي سوســير هــو 
املفهوم أو الوجه املجرد من العالمة والتصور الذهني الذي نملكه عن �صــيء ما في العالم 
الخارجــي، إنــه الصــورة املجــردة التــي يمنحهــا اللســان لل�صــيء عبــر التعييــن والتســمية، وهــذا 

1- علم العالمات، بول كوبلي وليتسا جانز، ترجمة جمال الجزيري، ص:11.
2- نفسه: ص: 13.
3- نفسه: ص: 14
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القــول يقابلــه ويتما�صــى معــه تعريــف »أفالطــون« للرمــز اللغــوي أو الكلمــات حيــث  يصــرح 
بــأن الكلمــات معبــأة بــدالالت طبيعيــة تــؤدي وظيفيــة تعيينيــة.
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الملخص:

يتنــاول هــذا البحــث التماســك الن�صــي عــن طريــق املقارنــة ، وهــو وجــود عنصريــن يقــارن 
النــص بينهمــا؛ أي: تقــوي املقــارن باملقــارن بــه مــن خــالل بنيــة النــص؛ ألنَّ كل عمليــة مقارنــة 

تتضمــن شــيئين – علــى األقــل- يشــتركان فــي صفــة وســمة مشــتركة بينهمــا.
وهــذا التقــارن يضفــي نوًعــا مــن اإليقــاع املوســيقي، فضــال عــن املعنــى الداللــي فــي اختيــار 
ألفاظ معينة، فاملقارنة بين طرفين أو حدثين أو موقفين في صفة يشتركان فيها؛ ألنَّ البنية 
ر قيامهــا علــى عنصــٍر أو 

ُّ
ــة اقتضــاًء، وهــو أْن يجعــل تعــذ املنطقيــة للمقارنــة تقت�صــي االثنينيَّ

طــرٍف واحــٍد، وهــذه امليــزة تجعــل كل مقارنــٍة غيــَر صالحــٍة فــي حــّدِ ذاتهــا لتحقيــق االتســاق 
والترابط بين الجمل، فهذه العملية ناجمة من فن )التفريق(، وهو أْن تعتمد على شيئين 
، وهذا 

ً
 أو نقصانا

ً
 في درجِة كٍل منهما زيادة

ً
 وترجيحا

ً
من جنس واحٍد فتتباين بينهما تفريقا

يســهم فــي إبــراز عالقــات املقارنــة أو املفارقــة بيــن أمريــن.
فالتفريــق واملقاربــة يؤديــان إلــى تناســب الــكالم وانســجامه وترابطــه بيــن طرفــي األمريــن؛ 

نظــًرا التصالــه ببعضــه، ودورانــه حــول قضيــٍة واحــدٍة.
Abstract: 
This research examines the textual coherence through comparison, which 

means the existence of two elements between which the text  makes a 
comparison. In other words, it strengthens the comparing thing and what is 
compared to through the structure of the text. This is so, because comparison 
involves two things at least. This comparison adds a kind of musical rhythm 
in addition to the semantic meaning of selecting specific words. The 
comparison takes place between two things, events, and situations, because 
the logical structure of comparison necessitates binarism, which makes it 
impossible to depend one element without the other. Such a feature makes 
every comparison unsuitable to achieve coherence between sentences. This 
process results from distinction, which means to depend on two things of the 
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same genre to compare between them. In fact, distinction and comparison 
lead to the coherence of speech between two things since it is connected 
and it revolves around one issue.

Key words: Coherence, appropriateness, cohesion, harmony, distinction, 
comparison.

فــه بقولــه: ))هـــو إيقــاع  تبايــن  وقــد أجــاد الخطيــب القزوينــي )ت 739هـــ( فــي هـــذا الفــن وعرَّ
بيــن أمريــن مــن نــوع واحــٍد فــي املــدح أو فــي غيــره(()1(.

ويتــمُّ املقارنــة بيــن طرفيــن أو حدثيــن أو موقفيــن فــي صفــة يشــتركان فيهـــا)2(؛ ألنَّ البنيــة 
ر قيامهـــا علــى عنصــٍر أو 

ُّ
ــة اقتضــاًء، وهـــو أْن يجعــل تعــذ املنطقيــة للمقارنــة تقت�صــي االثنينيَّ

طــرٍف واحــٍد، وهـــذه امليــزة تجعــل كل مقارنــٍة غيــَر صالحــٍة فــي حــّدِ ذاتهـــا لتحقيــق االتســاق 
والترابــط بيــن الجمــل)3(، فهـــذه العمليــة ناجمــة مــن فــن )التفريــق(، وهـــو أْن تعتمــد علــى 
 أو 

ً
 فــي درجــِة كٍل منهـــما زيــادة

ً
 وترجيحــا

ً
شــيئين مــن جنــس واحــٍد فتتبايــن بينهـــما تفريقــا

)4(، وهـــذا يسهـــم فــي إبــراز عالقــات املقارنــة أو املفارقــة بيــن أمريــن. نقصانــاً
 كما في قول رشيد الدين الوطواط)5(:

ما نوال الغمام وقَت ربيٍع        كنوال األمير يوم سخاِء
 ماٍء)6(

ُ
 عيٍن           ونواُل الغماِم قطرة

ُ
 فنوال األميـــر بدرة

ــٌي يجمــع فــي أفــراده نــواَل األميــر حيــن يعطــي، ونــوال  ِ
ّ
 كل

ٌ
فبعــد أْن ذكــر النــوال الــذي لفــظ

الغمــام حيــن يمطــر، فقــد بيــن أنَّ األميــر والغمــام يشــتركان فــي صفــٍة واحــدٍة هـــي النــوال؛ 
 
ً
أي: العطــاء)7(، ولكــْن الشــاعر أبــدع فــي التفريــق بينهـــما، حينمــا قــال: عطــاُء األميــر يكــون مــاال
، وعطــاء الغمــاِم يكــون قطــرة مــاٍء، وشــتان بيــن األمريــن، وقــد بالــغ فــي زيــادة الفــرق 

ً
غفيــرا

 
ً
بينهـــما، بقولــه: )وقــت ربيــع(، وقولــه: )يــوم ســخاٍء(، فالغمــام فــي زمــن الربيــع يكــون ممتلئــا

ــا األميـــر يــوم الســخاء  فيكــون خــاوي الوفــاض؛ لكثــرة  باملــاء، ومــع هـــذا فعطــاؤه ضئيــٌل، أمَّ
الســائلين، وكمــال بذلــه وجهـــده فــي هـــذا اليــوم، ومــع هـــذا فعطــاؤه كثيـــر)8(.

 
1-  اإليضاح في علوم البالغة: 269.

2-  ينظر: البديع بين البالغة العربية واللسانيات النص:145.
3-  ينظر: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية:132-131/1.

4-  ينظر: في البالغة العربية علم البديع:94.
5-  ينظر: خزانة األدب وغاية األرب:214.

6-  النوال: العطاء أو ما ينال. بدرة:كيس يحتوي على ألف أو سبعة آالف أو عشرة آالف دينار. عين:املال. 
سسهـا، وعلومهـا، وفنونهـا:421/2.

ُ
7-  ينظر: البالغة العربية ،أ

8-  ينظر: دراسات منهـجية في علم البديع:235.
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وقال في بيت آخر:
ار في حّرِهـا)1(. بَي كالنَّ

ْ
اِر في ضوئهـا        وقل فوجهـَك كالنَّ

َق  ــار، وفــرَّ بهـــان النَّ
ْ

هـــما ُيش فقــد أبــدع الشــاعر عندمــا جمــع بيــن قلبــه ووجــه محبوبــه فــي أنَّ
ــار فــي حّرِهـــا)2(. ــار فــي ضوئهـــا، وقلبــه كالنَّ بيــن وجهـــي املشابهـــة، فوجــه الحبيــب كالنَّ

  فال يقتصر فنُّ التفريق واملقاربة على املدح فحسب، بل يأتي في كل املعاني واألغراض 
خرى.

ُ
واألســاليب البيانية األ

فالتفريــق واملقاربــة يؤديــان إلــى تناســب الــكالم وانســجامه وترابطــه بيــن طرفــي األمريــن؛ 
 التصالـــه ببعضــه، ودورانــه حــول قضيــٍة واحــدٍة، كمــا نجــد فــي قولــه تعالــى:  چ ڑ  ک  

ً
نظــرا

ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳچ)3(، يعنــي: مــا تكــنُّ صدورهـــم أكبــر ممــا قــد 
أبدوا بألسنتهـم؛ أي : كون ما يظهـرونه على ألسنتهـم من عالمات الحقد والبغض والخيانة 
 في هـذه اآلية الكريمة، والتقدير: 

ٌ
أقلَّ ما في قلوبهـم وصدورهـم)4(. فاملفضل عليه محذوف

أكبــُر مــن الــذي أْبــَدوه بأفواهـهـــم. 
وهـــكذا فقــد ربطــت كلمــة )أكبـــر( وهـــي لفــظ مــن ألفــاظ املقارنــة الجملــة الثانيــة باألولــى؛ 
ــه اليكــون ال�صــيء أكبــر إال باملوازنــة واملقارنــة ب�صــيٍء آخــر، وال يعــرف ذلــك ال�صــيُء اآلخــر إال  ألنَّ
بالرجــوع إلــى مــا ســبق فــي اآليــة، ومــن خــالل هـــذه األداة تتحقــق فكــرة اعتمــاد عناصــر النــص 

بعضهـــا علــى بعــض، وعــدم اســتغناء أحدهـــا عــن األخــرى.  
أدوات الـمقارنـــة: 

 تنقسم املقارنة على قسمين:
1-  المقارنة العامة: تقع بين محوري التشابه واالختالف من دون األخذ في االعتبار 

، مثل:
ً
صفة معينة)5(، وقد تأخذ املقارنة العامة إشكاال

-   التطابق: يتم باستعمال عناصر، مثل: نفسه أو ذاتـه أو شبه أومساٍو للتطابق...الخ.
-     التشابهـ: تستعمل فيه عناصر،نحو: يشبه إلى حٍد ما، أو يضاهـيه، أو يماثــلـه...الخ.

- االختالف: يكون باستعمال عناصر، مثل: آخر أو مختلف إلى حٍد ما...الخ)6(.
ــر عــن التشــابه أو عــدم التشــابه، وتعكــس عالقــة التشــابه   وعليــه فاملقارنــة العامــة تعّبِ
ــا متماثلــة، أو غيــر متماثلــة  التطابــق أو عــدم التطابــق، ومــن خــالل هـــذهـ املنظومــة فهـــي إمَّ

1-  ينظر: خزانة األدب وغاية األرب:214.
سسهـا، وعلومهـا، وفنونهـا:419/2.

ُ
2-  ينظر: البالغة العربية ،أ

3-  سورة آل عمران: اآلية:118.
4-  ينظر: الدر املصون في علوم الكتاب املكنون:،3:368، والدر املنثور في التفسير املأثور:118/2.

5-  ينظر: علم لغة النص – النظرية والتطبيق-:124.
6-  ينظر: علم لغة النص واألسلوب:108.
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أو متشابهـــة أو غيــر متشابهـــة، وهـــذه الخاصيــة التــي تختــصُّ بهـــا املقارنــة مــن العالقــات بيــن 
 إال ل�صــيٍء آخــر، 

ً
 أو مشابهـــا

ً
 مــا ال يمكــن أْن يكــون مماثــال

ً
)1(؛ ألنَّ شــيئا الطرفيــن تعــدُّ إحالــةً

وعلــى هـــذا املنطــق فاملقارنــة تنتمــي إلــى مجــال اإلحالــة.
2- المقارنــة الخاصــة: تعــدُّ عــن قابليــة املقارنــة بيــن أمريــن أو شــيئين فــي صفــة معينــة، 

وهـــي علــى نوعيــن)2(:
: تكون باستعمال مفردات، مثل: أكثر من، أو أقلَّ من...الخ.

ٌّ
ية - كّمِ

(: تســتعمل فيهـــا الصفــات والظــروف، وتكــون باســتعمال عناصــر، مثــل: 
ٌ
- كيفيــة )نوعّيــة

األكثــر، أو األفضــل، أو األقبــح، أو أجمــل من...ألــخ)3(.
 تتجاوز بنية الجملة الواحدة أو لم تتجاوز 

ً
 أو تشبيهـا

ً
إنَّ بنية املقارنة الصريحة تفضيال

هـــا تن�صــىُء عالقــات بيــن  ؛ ألنَّ
ً
 وترابطيــا

ً
 اتســاقيا

ً
بنيــة الجملــة الواحــدة فهـــي تسهـــم إسهـــاما

الجملــة أو الجمــل داخــل النــص)4(.
فاملقارنــة ســتدخل جميــع البنــى الدالليــة التركيبيــة التــي تقت�صــي عنصريــن اثنيــن إلــى حيــز 

اإليحــاالت، وبذلــك تجمــع اإلحالــة معظــم مقتضيــات الداللــة واإلعــراب.
ويقتــرن اإليحــاء مــع املقارنــة علــى مســتوى النــص فــي توجيــه الداللــة مــن الغمــوض إلــى 
ــل إلــى الحقيقيــة؛ لرســم الصــورة املتعاقبــة بأجمــل صــورة، وكذلــك  الوضــوح، ومــن التخيُّ

تعمــل املقارنــة مــن ناحيــة الصــدق الفنــي علــى ربــط أجــزاء النــص وتماســكه وترابطــه)5(.
هـا تعبيرات إحالية ال تستقل بنفسهـا، وهـو ما يؤهـلهـا ألْن تكون  وتتميز ألفاظ املقارنة بأنَّ
يتهـــا مــن حيــث وظيفتهـــا االتســاقية  وســيلة مــن وســائل الترابــط؛ لهـــذا املقارنــة ال تقــل أهـّمِ
والترابطيــة عــن غيرهـــا كالضمائــر وأســماء اإلشــارة فــي كونهـــا نصيــة، وبنــاًء عليــه فهـــي تقــوم 
مثــل األنــواع املتقدمــة ال محالــة بوظيفــة اتســاقية وترابطيــة، ومــن هـــذا املنطلــق يمكــن أن 
ــا إحالــة  تكــون إحالتهـــا خارجيــة )مقاميــة(؛ أي: إلــى خــارج فضــاء النــص، أو داخليــة، فهـــي إمَّ

قبليــة أو إحالــة بعديــة، وفــي إحالتهـــا الداخليــة تحيــل إلــى مقاطــع مهـــمة مــن النــص.
وتختــص املقارنــة بميــزة خاصــة تختلــف فــي خاصيــة اإلحالــة الضميريــة واإلحالــة اإلشــارية 
 مــن تحديــد العنصــر املحيــل والعنصــر الــذي يحيــل عليــه 

ً
ــا ال تعمــل انطالقــا هـ مــن حيــث إنَّ

 مــن مقارنــة صريحــة مــع العنصــر املحيــل عليــه.
ً
ولكــن انطالقــا

ســوف نوضــح أهـــمية املقارنــة بوصفهـــا وســيلة مــن وســائل الترابــط الن�صــي مــن خــالل 

1-  ينظر: نحوالنص دراسة تطبيقية على سورة النور:54.
2-  ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب:19
3-  ينظر: علم اللغة الن�صي بين النظرية والتطبيق:106/1

4-  ينظر: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية:132-131/1.
5-  ينظر: تحليل الخطاب الشعري، فتحي رزق الخوالدة:68.
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ً
 معبــرا

ً
ــه ))ُيَعــدُّ بنــاًء لغويــا بعــض النصــوص اآلتيــة، بخاصــٍة عــن طريــق اســم التفضيــل؛ ألنَّ

 على عاملين يصنعهـــا بذاته، 
ً
عن قيمٍة عالية لدى املبدع لتقديم رؤياه وتشكيلهـــا اعتمادا

 عــن لغــة املعنــى املكشــوف(()1(.  
ً
ويقــدم ملتلقيــه بعيــدا

فاســم التفضيل هـــو الوصف املصوغ على )أفعل( من املصدر؛ للداللة على أنَّ شــيئين 
اشــتركا فــي صفــة، وزاد أحدهـــما علــى اآلخــر فــي تلــك الصفــة؛ أي: هـــو الصفــة الدالــة علــى 

املشــاركة واملقارنــة والزيــادة)2(. 
ويمكن توضيح حضور هـذه األداة في ترابط النص القرآني في النصوص اآلتية:

)3( ، وهـــذه اآليــة فــي ســورة العلــق فقــد  ڎ  ڎ   ڈ  چ  النــص األول: قــال تعالــى: چ 
انفردت باسم التفضيل املقرون بـ)ال( وهـو األكرم، وتلزم فيه املطابقة ملا قبله في اإلفراد 

والتذكيــر وغيرهـــما، وال تذكــر معــه )مــن( التفضيليــة.
ووصــف )األكــرم( مصــوغ للداللــة علــى قــوة االتصــاف بالكــرم، ويتضمــن صفــات الكمــال 
 هللا تعالى به فهـو 

َ
والتنزيه عن النقائص، فهـو األكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله، إذا ُوِصف

تظاهـِر)4(.                   
ُ
عاِمه امل

ْ
اسٌم إلْحساِنه وإن

فكلمــة )األكــرم( صيغــة )أفعــل التفضيــل(، وهـــي صفــة تــدل علــى املبالغــة فــي الكــرم، 
فهـــو الــذي ال َيْنَفــُد عطــاؤه وإحســانه، والعــرب تقــول: زيــٌد أكــرُم مــن فــالٍن، وهـــو مــن بــاب رد 
هـا  ال�صيء إلى نوعهـ، ولكن إذا نزعوا )من( قالوا: األكرم. فـ)من( تنوب عن األلف والالم؛ ألنَّ
كاملضــاف إليــه)5(؛ لهـــذا ال ُيقــال: )األكــرم( باإلطــالق العــام مــن دون إضافــة إلــى �صــيٍء إال فــي 
جانــب هللا  فهـــو ســبحانه األكــرم مــن كل كريــم)6(، وهـــو الــذي يعطــي مــن دون مقابــٍل وال 
خرى؛ ملا في هـذه 

ُ
 من أي صفٍة أ

ً
انتظاِر مقابٍل، والواقع أنَّ مجيء الوصف هـنا باألكرم بدال

ِة، ولو أراد  الصفة من تالؤم للسياق، ما ال يناسب مكانهـا غيرهـا لعظم العطاء وجزيل امِلنَّ
الكريــم لقالــه)7(.

مــا نشــأت مــن كرمــه وعظــم عطائــه وبــره  ْح�صــى إنَّ
ُ
َعــدُّ وال ت

ُ
فــكل هـــذه النعــم التــي ال ت

وإحســانه، ال مــن حاجــة دعتــه إلــى ذلــك، وهـــو الغنــي الحميــد.

1-  املصدر نفسهـ:66.
2-  ينظــر: ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب:2320، وشــذا العــرف فــي فــن الصــرف:102، والتحليــل اللغــوي فــي ضــوء 

علــم الداللــة:89-88.
3-  سورة العلق: اآلية:3.

العزيــز:343/4، ومحاســن  الكتــاب  فــي لطائــف  التميــز  القــرآن:473، وبصائــر ذوي  فــي غريــب  املفــردات  4-  ينظــر: 
والتنويــر:388/3. والتحريــر  التأويــل356/7، 

5-  ينظر: إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم:56.
6-  ينظر: البحر املحيط:8: 488، وكتاب التسهـيل لعلوم التنزيل:208/4.

7-  ينظر: الكشاف: 766/4، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:164/9.
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واإلحالة في هـذه اآلية هـي إحالة إلى مرجعية سابقة، كما نوضح بالشكل اآلتي:

فاألكرم صفة تعود إلى ما قبلهـا؛ أي: تحيل وتشير إلى سابقتهـا، ومن هـنا يحدث الترابط 
َعــدُّ مــن عناصــر اإلحالــة 

ُ
؛ ألنَّ ألفــاظ املقارنــة ت

ً
 رصفيــا

ً
بيــن املفضــل واســم التفضيــل ترابطــا

النحويــة. 
َعَل(، 

ْ
ف

َ
النــص الثانــي: قــال تعالى:  چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ)1(، فكلمــة )األعلى( على وزن )أ

وهـــي اســم تفضيٍل، وردت في هـــذا الســياق لتعبر عن داللة شــرف املنزلة وجاللتهـــا هلل ؛ 
 وهـــو عــاٍل، واألعلــى: األشــرف، 

ً
ــوا

ْ
ألنَّ العلــو ضــد الســفل، والُعلــوُّ االرتفــاع، وقــد عــال يْعلــو ُعل

فمعناهـ: أعلى من أْن ُيقاَس بهـ أو ُيْعَتَبـــَر بغيـــره)2(.
فكلمــة )األعلــى( ))اســم يفيــد الزيــادة فــي صفــة العلــو؛ أي: االرتفــاع، واالرتفــاع معــدوٌد فــي 
عــرف النــاس مــن الكمــال، فــال ينســب العلــو بــدون تقيــد إال إلــى �صــيٍء غيــر مذمــوم فــي العرف؛ 
 كما في وصفهـ تعالى 

ً
ل عليهـ أفاد التفضيل مطلقا لذلك إذا لم يذكْر مع وصف األعلى مفضَّ

هـنا(()3(.
ويتضــح فــي هـــذه اآليــة املباركــة خــط تعبيــري دقيــق هـــو ذكــر الدرجــة العليــا فــي الوصــف؛ 

ــا معــرف بـــ)ال( وهـــو أعلــى درجــات التفضيــل. هـ ألنَّ
ــة إلــى ماســبق؛ أي: إحالــة )قبليــة(  واإلحالــة فــي هـــذه اآليــة الكريمــة إحالــة داخليــة متجهـ

ــن فــي الشــكل اآلتــي:   كمــا نبّيِ

فاألعلى: صفة في موقع َجّرٍ ترجع وتعود إلى الرّبِ ؛ أي: التي تحيل وتشير إلى سابقتهـا. 
يتبيــن ممــا ســبق أنَّ )األعلــى( املقتـــرن بـ)األلــف والــالم( أفــاد حصــول معنــى التعظيــم 
إلــى جانــب العمــوم واإلطــالق الــذي ال يمكــن أْن يفيــده اســم التفضيــل املقتــرن بـــ )مــن أو 

1-  سورة األعلى: اآلية:1.
2-  ينظــر: املفــردات فــي غريــب القــرآن:380، وعمــدة الحفــاظ فــي تفســير أشــرف األلفــاظ:116/3-117، وداللــة البنيــة 

الصرفيــة فــي الســور القرآنيــة القصــار:96.
3-  التحرير والتنوير:243/30.
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املضــاف(، ويــدل علــى ذلــك أنَّ اســم التفضيــل املفــرد لــم يقتــرن بـ)األلــف والــالم( إال عنــد 
إرادة التعظيــم والتفخيــم، ســواٌء كان صفــة هلل ، كاألعلــى فــي قولــه : چ ں  ڻ  ڻ  
ڻ  چ )1( ، أو األكرم في قوله : چڎ  ڎ   ڈ   چ )2(، أو صفة للكافر كقولهـ تعالى:چٱ  

ٻ   ٻ     ٻ     چ )3( ، أو صفــة للمؤمــن فــي قولهـــ تعالــى:  چڀ   ڀچ )4(.
 النــص الثالــث: قــال تعالــى: چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ )5(، فكلمــة )أســفَل( فــي هـــذه اآليــة 
، وحقيقــة الســفالة هـــي: 

ً
الكريمــة علــى زنــة )أفعــل( وهـــي اســم تفضيــل؛ أي: أشــدُّ ســفالة

 علــى الخســة والحقــارة فــي النفــس، فاألســفل األشــدُّ 
ً
 شــائعا

ً
انخفــاض املــكان، وتطلــق مجــازا

سفالة من غيرهـ في نوعه)6(، وهـو مضاف إلى نكرة، ففي هـذه الحالة يلزم إفرادهـ وتذكيره 
كاملجــرد، وامتنــع وصلــه بـ)مــن()7(، كمــا قــال ابــن مالــك فــي ألفيتــه: 

دا ، وأْن ُيوّحِ
ً
كيرا

ْ
لِزَم تذ

ُ
 أو ُجّرِدا      أ

ْ
وٍر ُيَضف

ُ
ْنك

َ
وإْن مِل

  واملعنــى: إذا ُجــّرِد اســم التفضيــل مــن )ال(، أو أضيــف إلــى نكــرة لــزم فيــه أمــران، هـــما 
ــا الظاهـــر فــي هـــذه اآليــة  ، وأمَّ

ً
ــدا(؛ أي: أْن يكــون مفــردا : اإلفــراد والتذكيــر، ومعنــى )أْن يوحَّ

 علــى املعنــى؛ ألنَّ اإلنســان - وإْن 
ً
ضيــف: چ ٿ  ٿچ  علــى الجمــع حمــال

ُ
الكريمــة فقــد أ

وِقــُع اإلنســان 
ُ
 - فهـــو فــي معنــى الجمــع،  و)ال( فيــه للجنــس؛ ألنَّ العــرب ت

ً
كان لفظــه واحــدا

علــى املذكــر واملؤنــث والواحــد والجمــع)8(، ولــو قــال: أســفل ســافٍل جــاز؛ ألنَّ لفــظ اإلنســان 
ــك تضمــر لواحــٍد، فــإن  واحــٌد، كقولــك: هـــذا أفضــل قائــٍم. وال تقــول: أفضــل قائميــن؛ ألنَّ
كان الواحــد غيــر مضمــر لــه رجــع اســمه بالتوحيــد والجمــع)9(؛ لهـــذا يجــوز فــي ضميــره اإلفــراد 

باعتبــار اللفــظ، والجمــع باعتبــار املعنــى.
نهـــا ببالغتــه، وانتقــاء ألفاظــه، فقــال: فــي أحســن  وأخــذ الزمخشــري أقــوال الســلف وحسَّ
تعديلــه لشــكله وصورتــه، وتســوية أعضائــه، ثــم كان عاقبــة أمــره حيــن لــم يشــكر نعمــة 
 .)10(  وتركيبــاً

ً
تلــك الخلقــة الحســنة القويمــة الســوية؛ إذ چ ٿ  ٿچ  مــن ســفل خلقــا

ــا حــال مــن املفعــول؛  وأفعــل التفضيــل هـــنا يتنــاول املتعــدد املتفــاوت، وچ ٿ  ٿچ  إمَّ

1-  سورة األعلى: اآلية:1.
2-  سورة العلق: اآلية:3.

3-  سورة الليل: اآلية: 16.

4-  سورة الليل: اآلية: 17.
5-  سورة التين: اآلية:5.

6-  ينظر: التحرير والتنوير:30/ 377.
7-  ينظر: شذور الذهـب في معرفة كالم العرب:389

8-  ينظر: إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم:107.
9-  ينظر: مفاتيح الغيب: 12/32، والجامع ألحكام القرآن:4678/10.

10-  ينظر: الكشاف:764/4.
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أي: رددنــا ذلــك الكافــر إلــى النــار حــال كونــه أســفل الســافلين فــي دركات النــار، أو نعــت ملــكاٍن 
محــذوٍف؛ أي: رددنــاه إلــى مــكان هـــو أســفل أمكنــة الســافلين)1(، والظاهـــر أنَّ األول أظهـــر.

واإلحالــة فــي هـــذه اآليــة الكريمــة إحالــة داخليــة متجهـــة إلــى مابعدهـــا؛ أي: يكــون املرجــع 
ــن فــي الشــكل اآلتــي:  ، كمــا نبّيِ

ً
متأخــرا

ــه بمعنــى: رجــع، فينصــب مفعوليــن، أو ظــرف مــكان نعــت  ؛ ألنَّ فأســفل: مفعــول ثــاٍن لــردَّ
ــا. ملوصــوف محــذوف، وتعــود إلــى الســافلين؛ أي: التــي تحيــل وتشــير إلــى مــا بعدهـ

فقد حدث الترابط بين )رددناه( بما بعدهـا عن طريق كلمة )أسفل(، التي هـي لفظ من 
ألفــاظ املقارنــة، وال يكــون ال�صــيء أســفل إال باملقارنــة ب�صــيٍء آخــر، وال يعــرف ذلــك ال�صــيء 
اآلخر إال بالرجوع إلى ما بعد )أســفل(، ومن ثمًّ تظهـــر عملية الربط من خالل أداة املقارنة 
َعدُّ من الكلمات املحورية التي أسهـــمت 

ُ
نا نلحظ أنَّ زنة أفعال املقارنة )أفعل( ت ؛ ألنَّ

ً
جلية

فــي ترابــط أجــزاء النــص وتماســكه.

المصادر والمراجع:
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1-  ينظــر: التبيــان فــي إعــراب القــرآن:574/2، وإرشــاد العقــل الســليم إلــى مزيــا الكتــاب الكريــم:412/8، وحدائــق الــروح 
والريحــان فــي روابــي علــوم القــرآن:132/32.
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ــرََّج آياتــه، محمــد عبــد العزيــز الخالــدي، 
َ
َحــه وخ ــهُ وصحَّ
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اإليضــاح فــي علــوم البالغــة املعانــي والبيــان والبديــع، وضــع حواشــيه، إبراهـــيم شــمس 

الديــن، ط1، دار الكتــب العلميــة – بيــروت لبنــان، ) 1442هـــ 2003م(.
 ملحمــد يوســف الشهـــير بأبــي حيــان األندل�صــي )ت745هـــ(، البحــر املحيــط، دراســة - 

وتحقيق وتعليق، عادل أحمد عبد املوجود وعلي محمد معوض، ومن شارك في تحقيقه، 
د. زكريــا عبداملجبــر النوتــي و. د. أحمــد النجولــي، ط2، دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان 

)2007م(.
 للدكتور جميل عبدالحميد، البديع بين البالغة العربية واللسانيات النص، الهـيئة - 

املصرية العامة للكتاب  )1998(.
 ملجدالديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي )ت817هـــ(، بصائــر ذوي التمييــز فــي - 

لطائــف الكتــاب العزيــز، تحقيــق، محمــد علــى النجــار، املكتبــة العلميــة، بيــروت لبنــان.
 للدكتــور عبدالرحمــن حســن حبنكــه امليدانــي، البالغــة العربيــة، أسسهـــا، وعلومهـــا، - 

وفنونهـــا، ط1، دار القلمدمشــق، الــدار الشــامية بيـــروت، )1416هـــ(.
 ألبــي البقــاء عبــدهللا بــن الحســين بــن عبــدهللا العكبـــري )616هـــ(، التبيــان فــي إعــراب - 

القــرآن، تحقيــق علــى البجــاوي، ط1، العصــر للطباعــة، )1428هـــ2008م(.
 ملحمــد الطاهـــر ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر املعــروف بتفســير ابــن عاشــور،)ت - 

1973م( ، ط1، مؤسســة التاريــخ العربــي بيــروت لبنــان، )1421هـــ2000م(.
االتســاق -  ثنائيــات  الشــعري:  الخطــاب  تحليــل  الخوالــدة،  رزق  فتحــي  للدكتــور   

)1427هـــ 2006م(.  مؤتــة،  ، ط1، جامعــة 
ً
أحــد عشــر كوكبــا ديــوان  فــي  واالنســجام 

 لألستاذ الدكتور محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة، ط2، دار - 
النشر للجامعات القاهـرة، )1432هـ 2011م(.

 ملحمــد بــن أحمــد جــزي الكلبــي، التسهـــيل لعلــوم التنزيــل، ط3، دار الكتــب العلميــة - 
بيــروت لبنــان، )1393هـــ1973م(.

 لفخرالديــن محمــد بــن عمــر بــن الحيســن بــن الحســن ابــن علــى التميمــي البكــري الــرازي - 
الشــافعي )ت544604(، التفســير الكبيــر أو مفاتيــح الغيــب، ط3، دار الكتــب العلميــة 
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بيــروت لبنــان، )2009(.
  ألبي عبدهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي )ت671هـ(، الجامع ألحكام القرآن، - 

حققــه محمــد صدقــي العطــار، وخــرج حديثــه، عرفــان الدمشــقي، دار الفكــر بيــروت لبنــان، 
ط1، )1428هـ 1429هـ 2008م(.

 ملحمــد األميــن بــن عبداللهـــ األرمــي العلــوي الهـــرري الشــافعي، حدائــق الــروح والريحــان - 
فــي روابــي علــوم القــرآن، إشــراف ومراجعــة، د. هـــاشم محمــد علــى بــن حســين مهـــدي، دار 

طــوق النجــاة بيــروت لبنــان، ط3، )1428هـــ 2008م(.
 لتقــي الديــن أبــي بكــر علــى املعــروف بابــن حجــة الحمــوي ، خزانــة األدب وغايــة اإلرب، - 

تحقيــق، عصــام شــعيتو، دار ومكتبــة الهـــالل بيــروت )1987م(.
 للشــحات محمــد أبــو ســتيت، دراســات منهـــجية فــي علــم البديــع، ط1، دار خناجــي، - 

)1414هـــ1994م(.
 ألحمد بن يوسف بن عبدالدائم املعروف بالسمين الحلبي )ت756هـ(، الدر املصون - 

فــي علــوم الكتــاب املكنــون، تحقيــق، د. أحمــد محمــد الخــراط، ط1، دار القلــم – دمشــق 
)1414هـ1993م(.

 لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت911هـ(، الدر املنثور في التفسير - 
املأثــور، ط 3، دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان، )2010م(.

 لجالل الدين يوسف العيدان، داللة البنية الصرفية في السور القرآنية القصار، - 
ط1، دار الرايةعمان األردن، )14312010م(.

 ألحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الحمــالوي )ت1351هـــ(، شــذا العــرف فــي فــن الصــرف، - 
شرحه وفهـرسه واعتنى، د. عبدالحميد هـنداوي، ط6، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 

)2011م(.
 لبهـــاء الديــن عبداللهـــ بــن عقيــل العقيلــي الهـــمداني املصــري،)ت 769هـــ(، شــرح ابــن - 

عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب، منحة الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل، ملحمد 
محيــي الديــن عبدالحميــد، دار الطالئــع، مدينــة النصــر القاهـــرة، )2004م(.

 ألبــي محمــد عبــدهللا جمــال الديــن بــن هـــشام االنصاري)ت761هـــ(، شــرح شــذور - 
الذهـب في معرفة كالم العرب، ومعه، كتاب منتهـى األرب، بتحقيق شرح شذور الذهـب، 

ملحمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، املكتبــة العصريــة صيــدا بيــروت، )1409هـــ 1988م(.
 لعــزة شــبل محمــد، علــم لغــة النــص النظريــة والتطبيــق، تقديــم، أ. د. ســليمان - 

)1430هـــ2009م(. القاهـــرة،  اآلداب  مكتبــة  ط2،  العطــار، 
 لناديــة رمضــان النجــار، علــم لغــة النــص واألســلوب، مؤسســة حــورس الدوليــة  - 
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)2013م(. اإلســكندرية، 
 ألحمــد بــن يوســف بــن عبدالدائــم املعــروف بالســمين الحلبــي )ت756هـــ(، عمــدة - 

الحفــاظ فــي تفســير أشــرف األلفــاظ، معجــم لغــوي أللفــاظ القــرآن الكريــم، تحقيــق، 
محمــد باســل عيــون الســود، ط1، دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان، )1417هـــ1996م(.

 ألبــي القاســم جــار اللهـــ محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخشــري )ت467538هـــ(، - 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، رتبه وضبطه 
وصححــه، محمــد عبدالســالم شاهـــين، ط5، دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان )2009م(.

 لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، لألستاذ الدكتور محمد خطابي، املركز - 
الثقافي العربيبيروت الدار البيضاء، ط1، )1991م(.

 ملحمــد جمــال الديــن القاســمي )1322هـــ(، محاســن التأويــل، تحقيــق، محمــد فــؤاد - 
عبدالباقــي، اعتنــى بــه وصححــه، هـــشام ســمير البخــاري، دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت 

لبنــان )1422هـــ2002م(.
 ألبي القاسم الحسين بن محمد املعروف بالراغب األصفهـاني )ت502هـ( ، املفردات - 

في غريب القرآن، ط1، دار ابن الجوزي القاهـرة، )1433هـ2012م(.
 للدكتــور عثمــان محمــد أحمــد أبــو صينــي، نحــو النــص دراســة تطبيقيــة علــى ســورة - 

النــور، ط1، عالــم الكتــب الحديــث، )2015م(.




