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نحمد	الله	جل	شأنه	و	نصىل	عىل	رسوله	الكريم	صىل	الله	عليه	و	سلم.	وقسم		

نشعر	 و	 التربيكات	 و	 التهاين	 أطيب	 إليكم	 يهدي	 كرياال	 بجامعة	 العربية	 اللغة	

بالفرح	و	الرسور	عىل	تقديم	العدد	الجديد	»ملجلة	كرياال«	املجلة	العلمية	املحكمة	

للمجلة		 العدد	 الهند.	و	هذا	 بجامعة	كرياال	 العربية	 اللغة	 التي	تصدر	من	قسم	

كاألعداد	السابقة	يحتوي	عىل	دراسات	قيمة	يف	مجال	اللغة	و	األدب	و	العلوم	.	

و	قد	نال	العدد	السابق	عىل	إقبال	بالغ	من	قبل	القراء	و	األكادميني	و	الباحثني	من	

داخل	الهند	و	خارجها	مبا	أنه	قد	شمل	عىل	مقاالت	قيمة	يف	املوضوعات	املختلفة.	

و	 باملقاالت	 العدد	 هذا	 ساهموا	يف	 من	 لكل	 الوافر	 شكرنا	 عن	 نعرب	 أن	 نريد	 و	

الدراسات	.	

ليك	 اإللكرتوين	 الربيد	 عرب	 املجلة	 عن	 آرائكم	 لنا	 يكتبوا	 أن	 القراء	 من	 نلتمس	 و	

نستفيد	منها	عندما	نصدر	األعداد	القادمة	بإذن	الله	عز	و	جل	.	و	نتمنى	لكم	

تجربة	جديدة	من	هذا	العدد	ملجلة	كرياال

�إفتتاحية

دكتور تاج الدين املناين
رئيس التحرير
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احلذف يف البنية واأثره يف الوزن ال�صريف
  

قسم اللغة العربية، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد
اأ.د. خديجة زبار احلمداين

بــسـم الله الــــرحـــمـــن الـــرحــــيــم

	العاملني,	وأرشف	الصالة	وأتّم	التسليم	عىل	سيد	األولني	واآلخرين,	سيدنا	وموالنا	محمد	املصطفى	 الحمد	لله	ربِّ

األمني	وعىل	آله	وصحبه	أجمعني.

ا	بعد: 	أمَّ

	فإّن	موضوع	بحثنا	يندرج	تحت	عنوان	"	الحذف	يف	البنية	وأثره	يف	الوزن	الرصيف"	,و	تعد	ظاهرة	الحذف	من	

الذي	يكشف	عن	 العربية	وتتعمق	يف	جذورها,	ولها	وجودها	 اللغة	 التي	ترسي	يف	رشايني	 اللغوية	 الظواهر	

عبقرية	هذه	اللغة	يف	مراعاتها	للخفة	,	وامليل	نحو	التيسري	والتسهيل	يف	عملية	النطق	,	واالقتصاد	يف	الجهد	

العضيل.

	هذا	الحذف	يعرتي	الكلامت	سواء	يف	حال	إفرادها	أو	يف	حال	تركيبها	يف	 	وقد	أشار	اللغويون	والنحويون	إىل	أنَّ

داخل	جملة	مفيدة	,	ويرتك	وراءُه	آثاراً	ظاهرة	عىل	بنية	الكلمة	ودالالت	الجمل	والرتاكيب.

	من	اَّنَّه	سيرتك	أثراً	عىل	الوزن	الرصيف	الخاص	بالكلمة,	ويف	حال	تغري	 	هذا	الحذف	الذي	يعرتي	الكلمة	البُدَّ 	إنَّ

هذا	الوزن	وانتقاله	إىل	وزن	آخر	جديد	سيرتتب	عليه	أمور	تتعلق	ببنية	الكلمة	ووزنها	الجديد,	ومن	هنا	جاء	

بحثنا	ليسلط	الضوء	عىل	هذا	النوع	من	الحذف	,	ويدرسه	دراسة	علمية	وعملية	ليكشف	عن	أثر	هذا	الحذف	

يف	البنية	عىل	الوزن	الرصيف,	وألجل	الوصول	اىل	هذا	الهدف	,	اقتضت	طبيعة	البحث	أن	يكون	يف	متهيد	موجز	

عن	ظاهرة	الحذف	بصورة	عامة	,	ثم	دراسة	مفصلة	لألبنية	الرصفية	التي	دخل	فيها	الحذف	الذي	جعلها	تحيد	

يف	الوزن	األصيل	الذي	َسنَّه	الباحثون.

ونرجو	أن	تكون	هذه	الدراسة	قد	اعطت	املوضوع	َحقُه	,	وأن	يفيد	منه	الباحثون	مثلام	أفاد	الباحث	من	غريه.

حممد �ضياء الدين خليل اإبراهيم
قسم اللغة العربية، كلية اإلمام األعظم الجامعة
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التمهيد

الحذف لغًة واصطلاحًا
 الحذف لغة :

	يقال:	َحَذَف	اليشء	يَْحذفُه	حذفاً,	قطَعُه	ِمْن	طرَِفِه	

:	ما	ُحذَف	من	يشء	فطرَح)1(,	ويف	ذلك	 ,	والُحذافة	

يَقوُل	امرُؤ	القيس	واِصفاً	فرََسُه	:

	َحذفُه	الّصانُع	املُقتِدُر	)2( 	لَها	َجبَْهة	كَرَساِة	املَُجنَّ

 الحذف اصطالحا :

	هو	»	إسقاط	جزء	الكالم	أو	كُلِّه	لدليل	»	)3(	,	وهذا	

الجزء	الذي	أسقط	قد	يكون	أسامً	أو	فعالً	أو	حرفاً	أو	

قد	يكون	جملة.

من	 التخفيف	 من	 نوع	 	: الحذف	 يقال	 أن	 وميكن	 	

عنارص	 من	 التخفيف	 أو	 	, للفظ	 النطقي	 الثقل	

الجملة	يف	حال	طولها,	وميكن	متثيل	هذا	الحذف	من	

خالل	صور	اإلدغام	املختلفة	,	وحذف	التنوين	وقفاً,	

والوقف	عىل	كثري	من	كلامت	القرآن	الكريم)4(.

قسمني	 إىل	 الحذَف	 العربية	 علامُء	 قّسم	 وقد	 	

رئيسني)5(:

أولهام:	حذف	يتصل	بالصيغ	إذ	يحذف	حرف	أو	اكرث	

من	أحرف	الكلمة	,	أو	تحذف	الحركة	التي	هي	جزء	

من	 النوع	 هذا	 نسمي	 أن	 وميكن	 	, املد	 حرف	 من	

بعض	 	 أنَّ رغم	 الصويت	 أو	 الرصيف	 بالحذف	 الحذف	

مواضعه	تخضع	ألسباب	إعرابية	مطردة	.

أكرث	 أو	 يحذف	عنرص	 إذ	 بالرتاكيب	 يتصل	 	: ثانيهام	

من	 اكرث	 أو	 جملة	 تحذف	 أو	 	, الجملة	 عنارص	 من	

الكالم	.

لإلفادة	 وأزيد	 الذكر	 من	 أفصح	 الحذف	 	 أنَّ ورأوا	 	

دقيق	 باب	 	(( 	: أنَّه	 الجرجاين	 القاهر	 عبد	 فريى	 	,

املسلك,	لطيف	املأخذ	,	عجيب	األمر,	شبيه	بالسحر,	

فإنَّك	ترى	به	ترك	الذكر	أفصح	من	الذكر,	والصمت	

عن	اإلفادة	أزيد	لإلفادة	,	وتجدك	أنطق	ما	تكون	إذا	

	ما	تكون	بياناً	إذا	مل	تنُب	(()6(. مل	تنطق,	وأتمَّ

أسباب الحذف :

كرثة	 يف	 أجاملها	 فيمكن	 الحذف	 أسباب	 عن	 ا	 وأمَّ 	

االستعامل	,	والحذف	لطول	الكالم	,	والحذف	للرضورة	

	, للرتكيب	 والحذف	 	, لإلعراب	 والحذف	 	, الشعرية	

والحذف	ألسباب	قياسية	رصفية	أو	صوتية	,	والحذف	

ألسباب	قياسية	تركيبية	)نحوية()7(.

لتعليل	 اللغويون	 ذكرها	 التي	 األسباب	 هذه	 	 إنَّ 	

ا	هي	اسباب	حاول	بها	اللغويون	 ظاهرة	الحذف	,	إنَّ

	, املختلفة	 وأنواعها	 مواضعها	 يف	 الظاهرة	 تفسري	

فبعض	هذه	األسباب	يبدو	مطرداً	متاماً	إذ	تبدو	هذه	

الحذف	 يقع	 التي	 الصارمة	 القوانني	 مبثابة	 األسباب	

الصويت	 الحذف	 أنواع	 معظم	 يف	 كام	 وجودها	 عند	

والرصيف,	وبعضها	اآلخر	ال	يطرد	متاماً)8(.

	هذه	األسباب	ليست	علالً	عقلية	 وتجدر	اإلشارة	إىل	أنَّ

ا	هي	أحكام	أو	نتائج	 بعيدة	عن	الواقع	اللغوي	وإنَّ

املبارش	 الوصفي	 االستقرار	 من	 القدماء	 استخلصها	

والرتاكيب	 الصيغ	 بخصائص	 معرفتهم	 ومن	 للغة	

آن	 وتفسريي	يف	 تقريري	 مبثابة	وصف	 أو	 	, العربية	

واحد	للظاهرة	يف	مواضعها	املختلفة)9(.

الحذف في البنية وأثره في الوزن الصرفي
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أغراض الحذف :

تتعدد	 الحذف	فهي	 املقصود	من	 الغرض	 ا	عن	 	وأمَّ

وتختلف	,	فقد	))	يعزى	الحذف	يف	موضع	واحد	إىل	

أكرث	من	غرض	,	وجانب	كبري	من	األغراض	أو	املقاصد	

يتصل	باملعنى	,	ويؤثر	فيه	,	وبعضها	يتصل	باللفظ	
حيث	تقتضيها	الصناعة	اللفظية	يف	الشعر	والنرث(()10(.

	هذه	األغراض	التي	يرمي	إليها	املتكلم	أو	الكاتب	 	إنَّ

من	جرَّاء	الحذف	ميكن	إجاملها	يف	اإليجاز	واالختصار	

,	وصيانة	 ,	والتفخيم	واإلعظام	 ,	واالتساع	 الكالم	 يف	

شأن	 وتحقري	 	, له	 ترشيفاً	 الذكر	 عن	 املحذوف	

املحذوف	,	وقصد	البيان	بعد	اإلبهام	,	وقصد	اإلبهام	

	, باملحذوف	 الواضح	 والعلم	 	, باملحذوف	 والجهل	 	,

ورعاية	 	, باللهفة	 واإلشعار	 	, عليه	 أو	 منه	 والخوف	

,	واملحافظة	عىل	 السجع	 املحافظة	عىل	 أو	 الفاصلة	

الوزن	يف	الشعر)11(.

رشوط الحذف :

ا	عن	رشوط	الحذف	,	فأهم	رشطني	هام)12(: 	وأمَّ

أوالً:	وجود	الدليل	عىل	املحذوف	,	سواء	أكان	قرينة	

لفظية	أو	حالية	أو	عقلية.

ثانياً: أالَّ يؤدي الحذف إىل اللَّبس.

ابن	 ذكرها	 التي	 األخرى	 الرشوط	 عن	 فضالً	 هذا	 	

هشام	يف	كتابه	مغني	اللبيب)13(.

امليزان	 يف	 بحثنا	 خالل	 من	 وجدنا	 هذا	 عىل	 وبناء	 	

يوجد	 ال	 	, الكلامت	 من	 عدداً	 هناك	 	 أنَّ 	, الرصيف	

تناسب	بينها	وبني	امليزان	األصيل	الذي	َسنَّه	األقدمون	

الوقوف	 تستحق	 ظاهرة	 وهي	 	, نفسها	 والكلمة	

	عدم	حصول	 والسيَّام	إذا	بحثنا	يف	أسباب	ذلك	,	ألنَّ

املوافقة	بني	الوزن	األصيل	للكلمة	,	والكلمة	نفسها	

بقدر	 اعتباطاً	 يكن	 مل	 الكالم	 يف	 االستعامل	 الشائعة	

سهلة	 لتجعلها	 الكلمة	 بتلك	 أساسية	 حاجة	 هو	 ما	

التداول	واالستعامل،	وقد	حاولت	استقصاء	عدد	من	

هذه	األبنية	التي	حادت	عن	أوزانها	األصلية	بسبب	

خالل	 من	 لنعرف	 مفصلة	 دراسة	 ودراستها	 الحذف	

ذلك	أسباب	هذه	الظاهرة	,	وهذه	األبنية	هي:

1ـ مضارع الفعل املثايل »الواوي«:

الكالم	 يف	 املجرد	 الثاليث	 للفعل	 أّن	 فيه	 الشك	 ِماّم	 	

ستة	أبواب	تندرج	تحتها	ضوابط	متعددة	تنتظم	يف	

خاللها	األفعال	يف	الكالم	,	الذي	استوقفني	من	هذه	

األبواب	)الباب	الثاين	–	فََعل	–	يَْفِعل(	وقد	اندرجت	

تحته	عّدة	ضوابط	لتأخذ	من	خاللها	األفعال	مجالها	

يف	الكالم	,	ومن	هذا	الضوابط	التي	تستدعي	الوقوف	

هو	أّن	كل	فعل	»واوي	الفاء«	كان	من	هذا	الباب	،	

قال	ابن	عصفور	:	)فإْن	كان	معتل	الفاء	بالواو	فإّن	

مضارعه	أبداً	عىل	»يَْفِعل(	بكرس	العني	نحو	»َوَعد	–	

يَِعد«	و	»َوَزن	–	يَزِن«	وتحذف	الواو	لوقعها	بني	ياء	

وكرسة	يف	يَِعد	ثم	تُحمل	يف	»	أَعد	ونَِعد	وتَِعُد...()14(.

إّن	هذا	الذي	ذكره	ابن	عصفور	ميثل	القاعدة	العامة	

وفق	 األفعال	عىل	 أصل	هذه	 إذ	هو	 »الفعل«	 لهذا	

القياس	العام	لها	فمثالً	لو	جعلنا	الفعل	»َوَصل«	عىل	

	– »يُْوِصل	 هو	 مضارعه	 يف	 األصل	 	 فإنَّ »فََعل«	 زِنَة	

	التوافق	حاصل	بني	امليزان	الرصيف	 يَْفِعل«,	فنالحظ	أنَّ

الذي	سّنه	األقدمون	والفعل	املضارع	لكنه	توافق	ال	

يستمر؛	ألّن	الفعل	سيكون	ثقيالً	يف	النطق	فأدى	ذلك	

إىل	حذف	الواو	من	الفعل	املضارع	،	قال	سيبويه	)...	

حتى	 الياء	 مع	 الواو	 استثقال	 كالمهم	 من	 كان	 فلاّم	

قالوا	:	يَجل	–	وييُجُل,	كانت	الواو	مع	الّضمة	أثقل	
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	رصفوه	إليِه	كرهوا	 فرصفوا	هذا	الباب	اىل	يَفِعل,	فلاَمَّ

الواو	بني	الياء	وكرسة	إذ	كرهوها	مع	الياء	فحذفوها,	

ا	يحذفونها	من	يَْفِعل...()15(. كأنَّهم	إنَّ

الفعل	 إذا	كان	 الواو	 	هذه	 أنَّ أعلم	 	( 	: املربد	 	وقال	

	: املضارع	وذلك	قولك	 يَْفِعل	»	سقطت	من	 	« عىل	

ّوّعد	يَِعد	ووَجد	يَِجد	َوَوَسَم	يَِسم	,	وُجِعلت	حروف	

	يختلف	الباب	,	وألنَّه	 املضارع	األخر	توابع	للياء,	لِئاَلَّ

مجازُها	 كان	 إذ	 	, منها	 حرفا	 لزم	 ما	 الحروف	 يلزم	

واحداً...()16(.

الواو	 حذف	 أّن	 اللغويون	 ذكره	 الذي	 من	 نالحظ	 	

من	مضارع	الفعل	املثايل	هو	مقصود	,	إذ	لو	جعلنا	

النتيجة	»	 لكانت	 	« يَْفِعل	 	« َوصَل	»	عىل	 	« الفعل	

يَْوِصل	»	إذ	التوافق	حاصل	بني	امليزان	الرصيف	الذي	

سّنه	األقدمون	والفعل	املضارع	ولكن	هذا	التوافق	ال	

يستمر	كام	ذكرنا	,	ألّن	الفعل	سيكون	ثقيالً	يف	النطق	,	

لصعوبة	االنتقال	من	»	فتحة	»	إىل	»	كرسة	»	وبينهام	

»واو«	ساكنة	وهذا	الحذف	يف	الكلمة	األصلية	يؤدي	

إىل	الحذف	يف	امليزان	الرصيف	,	إذ	أّن	الذي	حذف	من	

الفعل,	يقابل	حرف	»الفاء«	يف	امليزان	الرصيف	األصيل	

للكلمة	,	بحسب	املخطط	اآليت:

الواو,	 تحذف	 يَْوِصل...	 	– يَْفِعل	 	– َوَصل	 	– فََعل	

الفاء,	 تقابل	 وهي	 ذكرناه	 الذي	 السابق	 للسبب	

فتصبح	الكلمة	»يَِصل«	ويكون	وزن	الكلمة	بعد	ذلك	

»يَِعل«.

ويعقبه	 الفعل	 عىل	 طرأ	 الذي	 الحذف	 هذا	 إّن	 	

الفعل	 يؤثر	عىل	 الرصيف,	مل	 امليزان	 يف	 أيضاً	 الحذف	

من	حيث	نسبته	إىل	بابه	,	إذ	يبقى	عىل	ما	هو	عليه	،	

وهذا	األمر	ال	يستمر,	ذلك	أّن	الفعل	املثايل	إن	كانت	

الثالث	 تغرّي	بابه	فيأيت	من	»الباب	 المه	حرفاً	حلقياً	

–	فََعل	–	يَْفَعل	»	نحو	َودَع	يََدع	َوَوضع	يََضُع	وَوقَع	

َوَهب	 ا	 وأمَّ 	( 	: اإلسرتابادي	 الريض	 قال	 	, الخ	 يََقع...	

يََهُب	وَوَضع	يَضُع	وَوقَع	يَقُع	وَولََغ	يَلَُغ	فاألصل	فيها	

يَطَأ,	 يََسع	وَوِطئ	 َوِسع	 ,	وكذلك	 املضارع	 كرس	عني	

فحذف	الواو,	ثم	فتح	العني	لحرف	الحلق...()17(.

	الفعل	مثال	)َوَضع(	هو	يف	األصل	من	الباب	 	أي:	أنَّ

فََعل	 اآليت:	 الخطط	 حسب	 يَْفِعل«	 	– »فََعل	 الثاين	

	– لثقلها	 الواو	 تحذف	 يَْوِضع...	 	– يَْفِعل	 	/ َوَضع	 	–

يَِضُع	,	ثم	تقلب	الكرسة	فتحة	يََضُع	فيصبح	امليزان	

الحلق	 ثقيلة	مع	أحرف	 »,	ألنَّها	 يََعل	 	« الرصيف	هو	

ا	فتحوا	هذه	الحروف	ألنَّها	سفلت	 قال	سيبويه	:)	وإنَّ

يتناولوا	حركة	ما	قبلها	بحركة	 الحلق	فكرهوا	أن	 يف	

الحرف	 من	 حركتها	 فجعلوا	 الحروف,	 من	 ارتفع	 ما	

ا	الحركات	من	األلف	 الذي	يف	حيزها	وهو	األلف	وإنَّ

ومل	 	, عيناٍت	 إذكّن	 حركوهن	 وكذلك	 والواو,	 والياء	

يُْفَعل	هذا	مبا	هو	من	موضع	الواو	والياء,	ألنَّهام	من	

حيز	 املرتفعـــة	 والحروف	 ارتفعت	 التي	 الحروف	

عىل	حدٍة	,	فإّنـــا	تتنـــــاول	للمرتفع	حركـــــًة	من	

مرتفع	وكـرُه	أن	

يتناول	للذي	سفل	حركة	من	هذا	الحيز...()18(.	

	نالحظ	أّن	الحذف	الذي	حصل	للفعل	املثايل	الذي	

التبدل	يف	حركة	 الحلق,	وكذلك	 بأحد	أحرف	 ينتهي	

بقدر	 اعتباطاً	 يكن	 مل	 الفتحة	 اىل	 الكرسة	 من	 العني	

الحذف	 هذا	 أّن	 إذ	 الفعل,	 نطق	 بعملية	 ارتباطه	

والتبدل	يف	الحركات,	قد	نتج	عنه	فعل	سهل	النطق	

وإْن	أخرجه	من	بابه	األصيل	الذي	هو	»الباب	الثاين«	

وجعله	تابعاً	إىل	الباب	الثالث.

2ـ اسم املفعول من الفعل الثاليث األجوف :

الحذف في البنية وأثره في الوزن الصرفي
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	اسم	املفعول	يف	الكالم	يأيت	قياساً	»	مطرداً«	عىل	 	إنَّ

زنة	»	َمْفُعول	»	لكّل	فعل	ثاليث	سواء	أكان	فعالً	ثالثياً	

صحيحاً	أم	معتالً	)	قُِتل	–	َمْقتُول	–	كُِتب	–	َمْكتُوب...	

الخ	(,	إذ	نالحظ	من	خالل	هذه	األمثلة	أّن	التوافق	

	, والكلامت	 	« َمْفُعول	 	« الرصيف	 امليزان	 بني	 حاصل	

سواء	يف	الحروف	أم	يف	الحركات,	ولكن	هذا	الثبات	

يف	امليزان	الرصيف	ال	يستمر,	إذ	يعرتضه	بعض	التحّول	

والسيَّام	يف	الفعل	األجوف	بنوعية	»	الواوي	,	واليايئ	

.«

	وهذا	التحول	مقصود	يف	الكالم	عىل	نحو	ما	سيظهر	

األجوف	 فالفعل	 	, ذلك	 عىل	 الكالم	 خالل	 من	 لنا	

تكون	 املفعول	 اسم	 منه	 يشتق	 عندما	 	, »الواوي«	

ا	لغة	 لغة	النقص	يف	امليزان	الرصيف	هي	الفصيحة	وأمَّ

	 الفصاحة	ألنَّ الثانية	من	حيث	 باملرتبة	 التامم	فتأيت	

لغة	النقص	تنسب	إىل	بني	حجار	ولغة	التامم	تنسب	

إىل	بني	متيم	جاء	يف	اللسان	)...	ويقال	–	ُصنت	اليشء	

النقص	 عىل	 َمُصون	 وثوٌب	 َمُصون...	 فهو	 	– أُصونه	

وَمْصُوون	عىل	التامم	األخري	نادرة,	وهي	متيمة()19(.

	وِماّم	الشك	فيه	أّن	لغة	التامم	وهي	األقل	فصاحة,	

	– َصَون	 	– َصان	 نحو	 الرصيف	 امليزان	 مع	 متوافقة	

ا	 أمَّ 	. الخ	 َمبْيُوع...	 	– بَاع	 أو	 	: َمْفُعول	 	– َمْصُوون	

لغة	النقص	فليس	األمر	كذلك,	إذ	حدث	خالف	بني	

اللغويني	»امليزان	الرصيف«	النهايئ	للكلمة	قال	سيبويه	

عىل	 االسم	 	 ألنَّ ؛	 فُِعَل	 اعتل	 كام	 َمْفُعول	 	 )ويعتلُّ 	:

فُِعل	َمْفُعول	,	كام	أّن	االسم	عىل	فََعل	فَاِعل	فتقول	

فأسكنوا	 َمزُْوور,	 األصل	 كان	 ا	 وإنَّ وَمُصْوغ,	 َمزُْور	 	–

الواو	األوىل,	كام	أسكنوا	يف	يَْفَعل	وفََعل	وحذفت	واو	

مفعول	ألنَّه	ال	يلتقي	ساكنان...()20(.	

	املحذوف	»الواو	الزائدة«	 	فعىل	مذهب	سيبويه	أنَّ

أي	واو	»مفعول«	والزائد	أحق	بالحذف	من	األصيل	

	وزن	 ثم	تضم	عني	الكلمة	ملناسبة	الواو،	وعليه	فإنَّ

اسم	املفعول	بعد	الحذف	يكون	عىل	»َمُفْعل«	عىل	

وفق	املخطط	اآليت	:	

	قَال	–	قُول	–	َمْفُعول	–	َمْقُوْول...	إعالل	بالتسكني	

الساكنني...	 التقاء	 	– َمُقْوول	 والواو...	 القاف	 بني	

	الواو	الثانية	متثل	عني	 حذف	واو	مفعول...	َمُقْول	ألنَّ

الكلمة.

املحذوفة	 األوىل	هي	 الواو	 	 أنَّ ,	فريى	 األخفش	 ا	 أمَّ 	

وهي	عني	الكلمة	,	ثّم	ضّمت	الكلمة	ملجانسة	الواو	

،	قال	املربد:	)	وأّما	األخفش	فكان	يقول	–	املحذوفة	

األول	 حذف	 ساكنان	 التقى	 إذا	 ألنَّه	 	, الفعل	 عني	

أللتقاء	الساكنني()21(.

النهايئ	 الرصيف	 الوزن	 	 أنَّ األخفش	 كالم	 من	 نالحظ	 	

	 للكلمة	يكون	عىل	زنة	»	َمُفْول	»	نلخص	من	هذا	أنَّ

وزنني	قد	نتجا	من	لغة	النقص	»	َمُفْعل	»	وينسب	إىل	

سيبويه	و	»	َمُفول«	وينسب	إىل	األخفش	

امليزان	 	 أنَّ نالحظ	 فإنََّنا	 أمر,	 من	 يكن	 ومهمـــــا	 	,

تحّول	 وهو	 	, النقص	 إىل	 التامم	 من	 تحول	 الرصيف	

الرصيف	 امليزان	 يف	 التامم	 لغة	 	 ألنَّ الكالم	 يف	 مقصود	

عىل	لهجة	بني	متيم	ستكون	ثقيلة	عىل	اللسان	وهذا	

	« تليها	 ثم	 	, 	« مفعول	 واو	 	« ضم	 من	 ناتج	 النقل	

واو	الصيغة	»	,	وهذا	النقل	جعلهم	يحذفون	إحدى	

الواوين	,	بعد	تسكني	الواو	األوىل	.

امليزان	 يف	 الحادث	 التغرّي	 يف	 الخالف	 يقترص	 ومل	 	

الرصيف	عىل	الفعل	األجوف	الواوي	,	بل	نلمسه	أيضاً	

	املحذوف	 يف	األجوف	اليايئ	فسيبويه	يذهب	إىل	أنَّ

هو	»	واو	الصيغة	»	قال	سيبويه	:	)	وتقول	يف	الياء	–	
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َمبيْع	وَمِهيْب	,	أسكنت	العني	وأْذِهبت	واو	َمْفُعول	,	

أنَّه	ال	يلتقي	ساكنان	وُجعلت	الفاء	تابعًة	للياء	حني	

أسكنتها	كام	جعلها	تابعة	يف	بيٍْض	وكان	ذلك	أخّف	

عليهم	من	الواو	والضمة	فلم	يجعلوها	تابعة	للصفة	

أن	 كالمهم	 من	 كان	 إذا	 عندهم	 الوجه	 هذا	 فصار	

ة	فراراً	من	الّضمة	 يقلبوا	الواو	ياء	وال	يتبعوها	الضمَّ

,	والواو	إىل	الياء	لشبهها	باأللف	وذلك	قولهم	َمُشوب	

إذ	 	, َوِملِيم..()22(	 َملُوم	 وَمِنيل	 َمُنول	 وَغار	 وَمِشيب,	

	« ُمْفِعل	 	« سيبويه	 رأي	 عىل	 الصيغة	 وزن	 يكون	

حسب	املخطط	اآليت	:

	– َمبُيْوْع	 بالتسكني...	 إعالل	 َمبْيُوع...	 بيع...	 	– باع	 	

ثم	 	, َمِبيع	 الساكنني	–	تحذف	واو	مفعول	–	 التقاء	

ال	 ليك	 املجانسة	 لتحقيق	 كرسة	 اىل	 الضمة	 تقلب	

يحصل	إعالل	بالياء	بقلبها	إىل	واو	لسكونها	وانضامم	

ما	قبلها	فيكون	امليزان	الرصيف	النهايئ	عىل	رأي	سيبويه	

ا	األخفش	فقد	كان	يحذف	الساكن	 هو	»	َمِفْعل	»	أمَّ

ا	 األول	أي	عني	الصيغة،	قال	الريض	االسرتابادي	:	»وأمَّ

األخفش	فإنّه	يحذف	الساكن	األول	يف	الواوي	واليايئ,	

فينبغي	 	– له	 فقيل	 الساكنني,	 التقاء	 قياس	 كام	هو	

أن	يبقى	عندك	َمبُوع	,	فام	هذه	الياء	يف	مبيع	فقال	

	نقلت	الضمة	اىل	ما	قبلها	كرست	الضمة	ألجل	 –	لاَمَّ

الياء	قبل	حذف	الياء	ثم	حذفت	الياء	للساكنني	,	ثم	

قلبت	الواو	ياء	للكرسة...()23(.

	 	األخفش	يرى	أنَّ 	نالحظ	من	ذلك	كام	ذكرنا	سابقاً	أنَّ

املحذوف	هو	عني	الكلمة	,	وذلك	يكون	وزن	الصيغة	

النهائية	عىل	رأيه	هو	»	َمِفيل	».

	امليزان	الرصيف	قد	 	نالحظ	من	الخالف	يف	الفعلني	أنَّ

طرأ	عليه	تغري,	إذ	انتقل	من	حالة	الثبات	إىل	التحول	

,	فاألجوف	 اللغويني	 التحول	فيه	خالف	بني	 ,	وهذا	

	لغة	 الواوي	تعد	لغة	النقص	فيه	هي	األحسن	؛	ألنَّ

فأعتامد	 اليايئ,	 األجوف	 ا	 أمَّ النطق	 يف	 ثقيلة	 التامم	

أنَّها	 	 إالَّ النطق	 يف	 كانت	سهلة	 وإن	 فيه	 التامم	 لغة	

هي	 الفصيحة	 اللهجة	 ا	 وإنَّ 	, فصيحة	 لغة	 ليست	

لهجة	بني	حجاز.

3ـ مصدر الفعل املعتل العني غري الثاليث 

املبدوء بهمزة قطع :

الثالثية	هي	 	مصادر	األفعال	غري	 	فيه	أنَّ 	الشكَّ 	ِمامَّ

	قليالً	من	 قياسية	بحتة	,	وال	يشكل	املسموع	فيها	إالَّ

ذلك،	أّن	الفعل	غري	الثاليث	عىل	وزن	»أفَْعل	–	يُْفِعل«	

القياس	العام	له	يكون	بكرس	أوله	وزيادة	ألف	قبل	

لحقته	 ما	 مصادر	 باب	 )هذا	 	: سيبويه	 قال	 	, آخره	

الزوائد	من	الفعل	من	بنات	الثالثة	–	فاملصدر	عىل	

أْعطَيُت	 	– قولك	 وذلك	 أبدا	 إفَْعاال	 إفَْعلت	 أفَْعلت	

كالم	 من	 يالحظ	 إخراجاً...()24(,	 وأْخرَجت	 إْعطَاء	

	القياس	واحد	لجميع	األفعال	غري	الثالثية	 سيبويه	أنَّ

التي	تبدأ	بهمزة	قطع	نحو	»	أكْرَم	–	يُْكرِم	–	إكْرَاما	»	

	امليزان	الرصيف	النهايئ	للمصدر	هو	»	إفَْعال	». ,أي:	أنَّ

	ولكن	علينا	أن	نسأل	السؤال	اآليت	:	هل	يستقر	هذا	

الوزن	عىل	ما	هو	عليه	لكّل	فعل	غري	ثاليث	يبدأ	بهمزة	

قطع	أم	يصيبه	بعض	التحّول	؟	ِماّم	الشك	فيه	أّن	هذا	

الوزن	»	إفَْعال	»	ال	ينطبق	عىل	األفعال	غري	الثالثية	

املعتلة	العني	,	إذ	لو	طبقنا	هذا	الوزن	عىل	أي	فعل	

معتل	العني	يبدأ	بهمزة	قطع	,	ألدى	ذلك	اىل	تغري	يف	

الوزن	نفسه	اذ	ينتج	جراء	ذلك	ميزان	آخر,	فلو	أخذنا	

إذ	 »واو«	 عن	 منقلبة	 فيه	 واأللف	 »أَصاب«	 الفعل	

أصل	الفعل	»أْصَوب«	فيحدث	فيه	إعالل	بالتسكني	

فيكون	الفعل	بعد	ذلك	»أَصْوب«	ثم	حدث	بعد	ذلك	

عىل	 ومصدره	 بالفتح	 قبلها	 ما	 لتحرك	 بالواو	 إعالل	
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القياس	العام	»إفَْعال«	هو	»إْصَواب«	ثم	يحصل	ايضاً	

يف	املصدر	إعالل	بالتسكني	بني	»الصاد«	و	»الواو«	إذ	

تنقل	الفتحة	اىل	الصاد	والسكون	اىل	الواو	»إَصْواب«	

وانفتاح	 األصل	 لتحركها	يف	 ألف	 اىل	 الواو	 تقلب	 ثم	

ما	قبلها	فكانت	النتيجة	»إصاْاْب«	ثم	تحذف	إحدى	

بـ	 عنها	 ويعوض	 الساكنني	 اللتقاء	 نتيجة	 األلفني	

»التاء«	فكان	املصدر	النهايئ	للفعل	هو	»إَصابة«.

	امليزان	الرصيف	,	قد	أصابه	بعض	 	نالحظ	من	هذا	أنَّ

التغرّي,	وهذا	أدى	إىل	تغري	امليزان	الرصيف	األصيل	إذ	

ينتج	ميزان	جديد	نتيجة	حذف	األلف	,	وقد	اختلف	

الخليل	 ذهب	 فقد	 	, املحذوفة	 األلف	 يف	 الرصفيون	

ألَّنها	 	, املحذوفة	 املصدر	هي	 ألف	 أّن	 إىل	 وسيبويه	

ا	 زائدة	,	وقال	سيبويه	:	)	فأّما	اإلقامة	واالستقامة	فإنَّ

	لزوم	االْسِتفَعال	واألفَْعال	الْستَْفَعل	 اعتلَّتا	افعالهام	ألنَّ

وأفَْعل,	كلزوم	يََستْْفِعل	ويُْفِعل	لها	ولو	كانت	تُفارِقان	

زيادة	يف	مصادرها	 ال	 التي	 الثالثة	 بناُت	 تَُفارق	 كام	

ت	كام	تتّم	فُعول	منهام	ونحوه...()25(,	وقال	املربد	 لتمَّ

:	)	فإن	بنيت	منه	مصدراً	قلت	–	إقَامة	وإرادة	وإبانة,	

وكان	األصل	إقَْوامة,	وابْيَانه,	ولكّنك	فعلت	باملصدر	

ما	فعلت	بالفعل,	فطرحت	حركة	الواو	أو	الياء	عىل	

وإىل	 مفتوحة,	 كانت	 ألنَّها	 ألفاً؛	 فصارت	 قبلها,	 ما	

اللتقاء	 األلفني	 إحدى	 األفعال	فحذفت	 ألف	 جانبها	

ا	سيبويه	والخليل	فيقوالن	–	املحذوفة	 الساكنني	,	فأمَّ

	الخليل	وسيبويه	 الزائدة...()26(	نستنتج	من	هذا	أنَّ

املبدوء	 العني	 املعتل	 مصدر	 وزن	 أّن	 إىل	 يذهبان	

	 بهمزة	قطع	يكون	عىل	زنة	»إفَْعلَة«	عىل	اعتبار	أنَّ

الذي	حذف	من	املصدر	هو	»ألف	املصدر«.

الفرَّاء	والزمخرشي)27(	 ا	األخفش	ويؤيده	يف	ذلك	 أمَّ 	

هي	 الفعل	 عني	 هي	 التي	 األلف	 	 أنَّ إىل	 فيذهبون	

املحذوفة	قال	الريض	االسرتابادي	:)	وقوله	يف	اإلقامة	

واالستقامة	هذا	هو	النوع	الثاين	ِماّم	تنقل	حركة	عينه	

إىل	ما	قبله	وضابطه	ما	ذكرنا	قبل	من	كونه	مصدراً	

قياسياً	مساوياً	لفعله	يف	ثبوت	املصدر	بعينها	يف	مثل	

مواضعها	من	الفعل	والذي	ذكره	املصنف	من	حذف	

األلف	املنقلبة	عن	الواو	والياء	يف	نحو	اإلقامة	واإلبانَة	

مذهب	األخفش	أوىل	قياساً	عىل	غريه	ِماّم	التقى	فيه	

ساكنا...()28(.	

املحصلة	 فإّن	 اللغويون	 هؤالء	 ذهب	 ما	 فعىل	 	

النهائية	للوزن	الرصيف	للمصدر	عىل	وزن	»	إفَالة	»	,	

	األلف	التي	متثل	العني	هي	املحذوفة	. وأنَّ

	اإلعالل	الذي	يحصل	يف	املصدر	 	نخلص	من	هذا	أنَّ

امليزان	 يف	 الحذف	 إىل	 أدى	 والذي	 الذكر	 السابق	

الرصيف	قد	نتج	عنه	وزنان	»	إفَْعلة	و	إفَالَة	»	,	ففي	

	املحذوف	عني	الفعل	ويف	الثـــاين	 الوزن	األول	ظهر	أنَّ

لهــــا	 املصدر	 ألف	 املصدر	وأن	نستبعده	ألّن	 ألف	

خصوصيـــة	معينــة	يف	امليزان

جعلت	 التي	 الرئيسة	 العنارص	 من	 ألنَّها	 	, الرصيف	

الفعل	يتحول	إىل	مصدر,	وأّن	هذا	الحذف	له	غاية	

نطق	 من	 الصوتية	 الخفة	 لتحقيق	 وهو	 جداً	 مهمة	

هذا	املصدر	وأمثاله	ألنَّه	لو	بقي	املصدر	عىل	ما	هو	

عليه	من	غري	حذف	ألدى	ذلك	اىل	صعوبة	االنتقال	

من	 فتخلصنا	 السكون,	 وبينها	 الفتح	 إىل	 الكرس	 من	

الثقل	عن	طريق	اإلعالل	بـ	»التسكني«,	وأدى	هذا	اىل	

حدوث	يف	تغري	يف	امليزان	الرصيف,	ألّن	الوزن	األصيل	

ا	الوزن	الجديد	فهو	إما	»إفَالة«	أو	»	 هو	»إفَْعال«	أمَّ

إفَْعلة	».

4ـ جمع القلة لالسم الناقص » الواوي واليايئ 

:«
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	إّن	جموع	القلة	يف	الكالم	لها	أربعة	أوزان	قال	سيبويه	

:	)	واعلم	أّن	األدىن	العدد	أبنيًة	هي	مختصة	به	وهي	

له	يف	األصل	,	ورمبا	رشِكَُه	فيه	األكرث	كام	أّن	األدىن	رمبا	

رَشَِك	األكرثَ,	فأبنيُة	أدىن	العدد	»	أفُْعل«	,	نحو	أكْلُب	

وأْحاَمل	 وأْعَدال	 اْجاَمل	 نحو	 »أفَْعال«	 و	 وأكُْعب	

و«أفِْعلة«	نحو	أْجِربٍة	وأنِْصبة	وأْغِربة	و«ِفْعلَة«	نحو	

ِغلَْمة	وِصبْيَة	وِفتْنة	وإْخَوة	وِولدة...()29(.

	وِماّم	الشك	فيه	أّن	لكل	من	هذه	الجموع	ضوابطه	

الخاصة	التي	تندرج	تحته	ليك	نصل	من	خالل	ذلك	

إىل	الجمع	القيايس	الخاص	لكل	مفردة	يف	الكالم	ففي	

الوزن	األول	لجموع	القلة	الذي	هو	»أفُْعل«	تندرج	

يكون	 أْن	 الضوابط	 هذه	 ومن	 ضوابط	 عّدة	 تحته	

االسم	املراد	جمعه	جمع	قلة	عىل	زنة	»أفُْعل«	صحيح	

الفاء	والعني	غري	مضعف	عىل	وزن	»فَْعل«	نحو	كَلْب	

أكلْب,	ونرَْس	أنرْس)30(,	ويبعد	عن	هذا	القياس	ما	كان	

معتل	األول	والثاين	واملضعف	,	ويدخل	فيه	ما	كان	

معتل	اآلخر	أي	االسم	املنقوص	,	وليك	يبقى	السؤال	

اآليت	:

	هل	يبقى	الوزن	الرصيف	»أفُْعل«	عىل	ما	هو	عليه	إن	

كان	االسم	ثالثيا	ناقصا	عىل	زنة	»فَْعل«	؟

ما	 يستقر	عىل	 ال	 الرصيف	 الوزن	 	 أنَّ الحال	 بطبيعة	 	

الضمة	 الصيغة	من	 إذ	تحول	حركة	عني	 	, هو	عليه	

)اليَمى	 تشبيهه	 ا	 »وأمَّ جني:	 ابن	 قال	 	, الكرسة	 إىل	

	أصل	»اليمى	–	اليَمو«	فأنقلبت	 بأدٍل(	فمن	قبل	أنَّ

أْدلُو«	 	– »أْدٍل	 وكذلك	 قبلها	 ما	 إلنكسار	 ياء,	 الواو	

أنها	»أفُْعل«	فقلبت	الواو	ياء	لوقوعها	طرفاً	مضموما	

من	 أبدلت	 ثم	 »أْديل,	 التقدير	 يف	 فصارت	 قبلها,	 ما	

َمة	يف	الالم	كرسة	لتصّح	الالم,	فصارت	»أْديِل«	ثم	 الضَّ

بني	 فإنا	جمع	 ونحوه,	 »غاٍز«	 بـ	 عمل	 ما	 بها	 عمل	

»اليمنى,	وأْدٍل	,	النقالب	المهام	»	)31(.

	نستنتج	من	كالم	ابن	جني	أن	َّهذا	التحول	من	حركة	

حسب	 مقصوداً,	 كان	 »أفعل«	 الرصيف	 امليزان	 عني	

املخطط	اآليت:

ياء	 اىل	 الواو	 تقلب	 »َدلُو«...أفُْعل...أْدلُو...	 كلمة	 1ـ	

لتطرفها	وضم	ما	قبلها	...	أْديُلُ...	ثم	تقلب	الضمة	إىل	

الكرسة	لتحقيق	املجانسة	الصوتية	,	فتكون	املحصلــة	

النهائية	للكلمة	»	اْديِل«	عىل	وزن	»	أفِْعل«.

2ـ	كلمة	»ظبي«...	أفُْعل...	أظْبُي...	تقلب	الضمة	اىل	

املحصلة	 فتكون	 الصوتية	 املجانسة	 لتحقيق	 كرسة	

منهام	 الياء	 حذفت	 ثم	 »أظْبي«	 للكلمة	 النهائية	

وتستعمالن	استعامل	قاٍض	يف	الكالم.	

5ـ	فعل	األمر	من	الفعل	األجوف	»اليايئ	والواوي«:

	فعل	األمر	يأيت	عىل	ثالثة	أوزان	يف	 	الشك	فيه	أنَّ 	ِمامِّ

الكالم	هي	»أفِْعل	وأفَْعل	وأفُْعل«	نحو

»كَتَب	–	يَْكتُُب	–	اكْتُْب	وَضَب	–	يرَْضِب	–	اُْضب	

وِعلِم	–	يَْعلَم	–	اْعلَْم	,	نالحظ	إذا	كان	الفعل	صحيح	

واحرف	 الفعل	 بني	 حاصل	 التوافق	 فإّن	 	, األحرف	

امليزان	,	وهو	توافق	ال	يستمر	والسيَّام	إذا	كان	الفعل	

أجوفاً	يائياً	أو	واوياً,	إذ	يحصل	نقص	يف	امليزان	الرصيف	

إذا	 قولك	 نحو	 بابه	 فاملطرد	يف	 	...( 	: ابن	جني	 قال	

أَمرت	من	»	قام	»	وخاف	,	وباع	–	قُْم	وَخْف	وِبْع«	

فهذا	ال	ينكرس	يف	بابه	واصله	»	أقُْوم,	أْخَوف,	أبيْعٍ«	

همزة	 وحذفت	 الفاء	 اىل	 العني	 من	 الحركة	 فنقلت	

لسكونها	 العني	 وسقطت	 بعدها,	 ما	 لتحرّك	 الوصل	

َمثّل	هذه	األشياء	من	 	: فإذا	قيل	لك	 الالم,	 وسكون	

فيها	 الذي	 التَّغري	 هذا	 ألّن	 أصولها	 مثّلت	 	, الفعل	

َخُف	 ويف	 أفُْعل,	 قُْم:	 	« يف	 فنقول	 ينكرس,	 ال	 مطرّد	
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أفَْعل,	ويف	بع	افِْعل«	ويجوز	أن	متثل	فنقول	يف	قُْم:	

فُْل	ويف	َخْف:	ويف	بع:	ِفل...()32(.

	نستخلص	من	كالم	ابن	جني	,	أّن	عدم	حصول	التوافق	

بني	امليزان	الرصيف	لفعل	األمر,	والفعل	األجوف,	كان	

له	ما	يسوغه,	ألنَّنا	لو	جعلنا	الفعل	»قَام«	عىل	زنة	

	قام	أصل	األلف	فيها	هي	واو	 »افُْعْل«	عىل	اعتبار	أنَّ

	, اللسان	 عىل	 ثقيل	 وهو	 أقُْوم«	 	« النتيجة	 لكانت	

فنتخلص	من	هذا	الثقل	,	وذلك	عن	طريق	اإلعالل	

بالتسكني	بني	القاف	والواو	»	أقُوْم	»	ويؤدي	هذا	اىل	

	« علة	 حرف	 ألنَّها	 الواو	 فتحذف	 	, الساكنني	 التقاء	

الوصل	أصبح	متحركا,	 ما	بعد	همزة	 	 أنَّ أقُْم	»	ومبا	

فقد	انتفت	الحاجة	إليها	فتحذف	»قُْم«	فيصبح	وزن	

الفعل	بعد	ذلك	»	فُْل	».

املفتوح	 األجوف	 الفعل	 مع	 يحدث	 نفسه	 واألمر	 	

اْخَوف...	 افَْعل...	 	– َخَوف	 :	خاف	–	 العني	»َخاف«	

اَخْوْف...	اَخْف...	َخْف...«َخْل«.

	وكذلك	يكون	الفعل	األجوف	املكسور	العني	»باع...	

بيع...	افِْعْل...	أبِْيْع...	ابْع...	بْع...	»ِفْل«.

	نالحظ	أّن	هذا	التحول	الذي	حصل	يف	امليزان	الرصيف	

لفعل	األمر	من	األجوف	,	كان	مقصوداً	؛	ألنَّه	لو	بقي	

عىل	ما	هو	عليه	من	الثبات	ألدَّى	إىل	التكلم	بأفعال	

ثقيلة	عىل	اللسان.

	وليك	نتخلص	من	هذا	الثقل	أدى	اىل	تغري	يف	وزنه.

وتغرّي  األجوف,  للفعل  »َفْيَعلُولة«  صيغة  6ـ 

هذا الوزن لألفعال نفسها :

املصادر	 من	 »فَيَْعلولة«	 صيغة	 	 أنَّ فيه	 الشك	 ِماّم	 	

التي	ليست	قياسية	يف	الكالم	,	إذ	تعد	من	املصادر	

املسموعة	يف	األفعال	الثالثية	املعتلة	العني	»فََعل	–	

يَْفُعل«	و	»فََعل	–	يَْفِعل«	نحو	»كان	–	كَيُْنونَة«	وقاد	

قَيُْدودة,	قال	سيبويه	:	»وكان	الخليل	يقول	سيّد	فيْعل	

»	وإن	مل	يكن	فَيِْعل	يف	غري	املعتل	ألنَّهم	قد	يخصون	

	, املعتّل	 غري	 من	 غريه	 به	 يخصون	 ال	 بالبناء	 املعتّل	

يف	 الطويل	 ألنَّه	 	, والَقيُْدود	 كَيُْنونة	 قالوا	 تراهم	 أآل	

أنّك	 ترى	 أآل	 يَُقود	 قاَد	 من	 هو	 ا	 وإنَّ 	, السامء	 غري	

تقول	جيل	ُمْنَقاد	واقْوَد	فأصلهام	»فَيَْعلُولة«	وليس	يف	

غري	املعتل	»فَيَْعلوُل	مصدراً«)33(	إّن	مصادر	األفعال	

املعتلة	العني	عىل	زنة	»فَيَْعلُولة«	قد	طرأ	عليها	بعض	

التغري,	وقد	وضحه	املربد	إذ	قال	:«ويكون	يف	املعتل	

ال	 أنَّك	 وذلك	 	, الصحيح	 يف	 مثله	 يوجد	 ال	 بناء	 منه	

	يف	املعتل	وذلك	شاخ	 تجد	مصدراً	عىل	»فَيَْعلُولة«	إالَّ

كان	 إّنا	 	, كَيُْنونة	 وكان	 َصرْيُورة	 وصار	 	, َشيُْخوخة	

ُورة,	وَشيَُّخوخة	وكان	قبل	اإلدغام	 األصل	كَيَُّنونة	وَصريَّ

التخفيف	 ألزموه	 العدد	 كرث	 	 لاَمَّ ولكن	 كَيَْونُونة,	

كراهية	للتضعيف«)34(.

زنة	 عىل	 كان	 الفعل	 جعلنا	 لو	 أنَّنا	 يرى	 فاملربد	

	 أنَّ ومبا	 »كَيَْونُونة«,	 النتيجة	 لكانت	 »فَيَْعلُولة«	

فتكون	 ياء	 الواو	 قلبت	 ساكنة	 والياء	 متحركة	 الواو	

الصيغة	»كَيْيَُنونَة«	ثم	تدغم	الياءان	فتكون	املحصلة	

فتصبح	 املتحركة	 الياء	 ثم	تحذف	 »كَيُُّنونة«	 النهائية	

الحذف	 قبل	 الكلمة	 فيكون	وزن	 »كَيُْنونة«,	 الكلمة	

	 ألنَّ »فَيْلولُة«	 الحذف	 بعد	 ووزنها	 »فَيَْعلُولة«	

املحذوف	عني	الكلمة.

يف	 واملربد	 وسيبويه	 الخليل	 خالف	 فقد	 الفرَّاء	 ا	 أمَّ 	

»فُْعلولة«	 هو	 وزنها	 	 أنَّ يرى	 إذ	 األفعال	 هذه	 وزن	

بضم	الفاء	وسكون	العني	وضم	الالم،	قال	ابن	جني:	

ا	جاءت	بالياء,	 	هذه	املصادر,	إنَّ )ذهب	الفرّاء	إىل	أنَّ

أكرث	 يف	 الياء	 بنات	 مصادر	 أمثلة	 عىل	 جاءت	 ألنَّها	
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األمر	نحو:	صار	َصرْيُورة	وسار	َسرْيورة	وطار	طرَْيُورة	

وبان	بَيُْنونة	ونحو	ذلك,	فأجريت	»كَيُْنونة	وقَيُْدودة«	

بنات	 عىل	 حمالً	 بالياء	 فقلبت	 »َسرْيُورة«	 مجرى	

الياء.	قال	كام	قالوا:	شكوته	ِشكاية,	فقلبوا	الواو	ياء	

الياء...	قال	وأصل	 ألنَّه	جاء	عىل	مثال	مصادر	بنات	

الفاء,	ولكنهم	كرهوا	 »فَْعلولة«	هنا	»فُْعلولة«	بضم	

أن	تنقلب	الياء	يف	ُصرْيُورة	وطرُْيورة	ونحوها	ألنضامم	

ما	قبلها,	ففتحوا	الفاء	واجروا	بنات	الواو	هنا	مجرى	

بنات	الياء	ألنَّها	داخلة	عليها...()35(.

قال:	 إذ	 الفرَّاء	 إليه	 ما	ذهب	 ابن	جني	 وقد	رفض	 	

الرضورة	 	 ألنَّ واٍه	جداً	 أصحابنا	مذهب	 عند	 »وهذا	

تدعو	إىل	فتح	الفاء	لتصّح	العني«	)36(.

	وزن	هذه	 	أّما	األخفش	وابن	خالويه	فقد	ذهبا	إىل	أنَّ

األفعال	هو	»فَيُْعولة«)37(.

	هذه	الكلامت	قد	أصبح	 	ذهبنا	إليه,	أنَّ 	نخلص	ِمامَّ

لها	ثالثة	أوزان	مختلفة	فيام	بينها,	هي:

بعد	 »فَيْلُولة«	 يكون	 أنّه	 ما	 فَيَْعلولة	–	وإن	ذكر	 أ-	

التخفيف,	وهذا	ينسب	إىل	الخليل	وسيبويه	واملربد.

ب-	فُْعلُولة	أو	فَْعلولُة	وهذا	ينسب	إىل	الفرَّاء	.

ج-	فَيُْعولة	وهذا	ينسب	إىل	األخفش	وابن	خالويه.

يف	 دقيق	جداً	 الفرَّاء	 كالم	 	 أنَّ اآلراء	 من	هذه	 نرى	 	

	»َصرْيُورة«	يف	األصل	 التعبري	عن	الصيغة	,	إذ	عنده	أنَّ

الياء	 تنقلب	 ال	 يك	 الفاء	 فتحت	 ا	 وإنَّ 	, الفاء	 بضم	

ا	ما	ذهب	إليه	الخليل	وسيبويه	فهو	أصوب	 واواً,	وأمَّ

لاَِم	نطقت	به	العرب	من	كلامت	إذ	كانت	الكلامت	

والوزن	متوافقة	باستثناء	التغيري	الذي	طرأ	عليها	وقد	

ذكر	سابقاً.

ألنّنا	 	, فمرفوض	 خالويه	 وابن	 األخفش	 قول	 أّما	 	

إذ	 سابقاً,	 ذكرت	 التي	 املصادر	 عىل	 يصدق	 نراه	 ال	

»فَيُْعولة«	 زنة	 عىل	 وجعلنا	 »كان«	 الفعل	 اخذنا	 لو	

ثّم	 ياء,	 الواو	 تقلب	 ثم	 »كَيُْوْونة«	 النتيجة	 لكانت	

كَيَّونة	»	 النهائية	»	 املحصلة	 ,	فتكون	 الياءان	 تدغم	

به	 نطقت	 الذي	 األصل	 عن	 وثقيلة	 بعيدة	 ونراها	

صار«	 	« الفعل	 مع	 نفسه	 اليشء	 ويقال	 	, العرب	

املحصلة	 لكانت	 »فَيْعولُة«	 زنة	 عىل	 جعلناه	 لو	 إذ	

	الصيغة	 »َصيْيُورة«	ثم	»َصيُّورة«	وهذا	بعيد	جداً,	ألنَّ

ثقيلة,	فَفيُْعولة	ال	يوازن	»كَيُْنونة«	ألّن	النون	تقابل	

الالم	والعني	محذوفة	,	فاألقرب	إىل	وزن	الكلمة	هو	

»	فَيْلُولة	».

7ـ اختالف اللغويني يف ميزان صيغة »أَْشَياء« :

	القلب	املكاين	,	ظاهرة	كبرية	يف	اللغة	العربية	,	 	إنَّ

وهي	ليست	اعتباطية	بقدر	ما	هي	ضورة	يحتــــاج	

	القلب	املكاين	هو	أن	يغرّي	ترتيب	 الكالم	إليهـــا	,	ألنَّ

حروف	الكلمــة	عن	الصيغ	املعروفــــة	

ا	لرضورة	 إمَّ اآلخر	 البعض	 أحرفها	عىل	 بعض	 بتقدم	

لفظية	أو	للتوسع	,	أو	للتخفيف)38(.

	القلب	املكاين	يحدث	أحياناً	يف	الكلامت	 	نالحظ	أنَّ

ألجل	الرضورة	,	وهو	كام	ذكرنا	يكون	كثرياً	يف	الكالم	

الرصيف	 امليزان	 حروف	 يف	 تغري	 حدوث	 إىل	 يؤدي	 	,

ولكن	 	, كثرية	 الكالم	 يف	 وأمثلته	 ما،	 غاية	 لتحقيق	

استوقفتني	كلمة	»اشياء«	وما	دار	حولها	من	خالف	

يف	ذلك.

	يعرف	القلب	إذا	كان	تركه	يف	الكلمة	يؤدي	إىل	منع	

الرصف	بغري	علّة	,	وذلك	يف	أشياء	عىل	رأي	الخليل	

وسيبويه.	

الحذف في البنية وأثره في الوزن الصرفي
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	إذ	قال	سيبويه	»وكان	أصل	َشيْئاء,	فكرهوا	منها	مع	

الواو	وكذلك	أشاَوى	أصلها	 الهمزة	مثل	ما	كُرِه	من	

ولكنهم	 	, َشيئاء	 إَشاوة	 عليها	 كأنك	جمعت	 	, أشايا	

الواو	 الياء	 مكان	 وابدلوا	 الشني	 قبل	 الهمزة	 قلبوا	

فكلمة	 	,)39( ِجبَاوًة	 َجبَيْتُُه	 َو	 أتوه	 أتيتُه	 	– قالوا	 كام	

)أْشيَاء(	عندهام	»	لَْفَعاء	»	إذ	وجداها	ممنوعة	من	

اصلها	 ليكون	 القلب	 فيها	 فقررا	 علة	 بغري	 الرصف	

ألن	 ينرصف	 فال	 كحمراء,	 فَْعالء	 وزن	 عىل	 »َشيْئاء«	

أللف	للتأنيث,	وان	كان	اسم	جمع	ال	جمعا	لـ	»يشء«	

وقد	قدمت	فيها	»الهمزة«	التي	هي	»الم«	يف	موضع	

»الفاء«	وصار	»أَْشيَاء«	عىل	وزن	»لَْفَعاء«	فمنعها	من	

الرصف	نظرا	اىل	األصل	»فَْعالَء«)40(	.

تقدير	 الخليل	وسيبويه	يف	 إليه	 الذي	ذهب	 	وهذا	

وزن	اشياء	»لَْفَعاء«	مل	نجده	عند	األخفش,	إذ	يقدران	

»وكان	 	: جني	 ابن	 قال	 »أفِْعالء«	 هو	 »أْشيَاء«	 وزن	

أبو	الحسن	يقول:	أَْشياء:-	أفِْعالء,	وُجِمع	)يشء(	كام	

ُجِمع	»شاعر«	عىل	»ُشَعراء«	ولكنهم	حذفوا	الهمزة	

	« األصل	 وكأن	 استخفافا	 الفعل	 الم«	 	« هي	 التي	

األخفش	 يرى	 أي:	 	, 	)41(« فثقل	هذا	فحذفوا	 أشِيئاء	

	وزن	كلمة	أْشيَاء	عىل	»	أفِْعالء	»	حسب	املخطط	 إنَّ

األيت	:

	يَشء	–	أفِْعالَء	–	أَْشيئَاء	–	اجتمعت	همزتان	وينهام	

الهمزة	 فحذف	 الكلمة	 ثقل	 إىل	 ذلك	 فأدَّى	 األلف	

األوىل	فكانت	النتيجة	–	أَْشياء.

	وزن	الكلمة	بعد	الحذف	ال	يستقر	عىل	»	 	وأرى	أنَّ

أفِْعالء«	،	بل	عىل	»	أفِْعاء«	ألنّنا	كام	نعرف	يف	امليزان	

وحرف	 الكلمة	 أصل	 بني	 التقابل	 يحتمل	 الرصيف	

امليزان	فإذا	سقط	حرف	من	الكلمة	يؤدي	إىل	سقوط	

	وزن	أَشياء	 حرف	من	امليزان	الرصيف	فعىل	ذلك	فإنَّ

عىل	رأي	األخفش	»أفِْعالء	–	أَفِْعاء«	–	أَفَْعاء.

)أْشيَاء(	هو	»	 	وزن	 أنَّ الكسايئ	فقد	ذهب	إىل	 أّما	 	

	 )...	وذهب	الكسايئ	إىل	أنَّ ابن	جني:	 أَفَْعال	»	قال	

	أنَّها	جمعت	 »أْشيَاء«	أَفَْعال«	مبنزلة	ابيات	واْشيَاخ,	إالَّ

»فَْعالء«.	 عىل	 واحده,	 ما	 أشبهت	 »شياوات«	 عىل	

فلم	ترصف	ألنَّها	جرت	مجرى	)صحراء	وصحراوات(	

	 ا	حمله	عليه,	وسّوغه	له	ارتكابه	اللفظ	ألنَّ وهذا	إنَّ

	»أحياء«	 »أْشيَاه«	أْشبَهت	»أحياء«	جمع	حّي	فكام	أنَّ

»أفَْعال«	ال	محالة	فكذلك	»أْشيَاء«	عنده	»أفَْعال«...(

)42(,	فالكسايئ	كام	نالحظ	يرى	أّن	وزن	»اْشياء«	عىل	

الرصيف،	 امليزان	 يف	 تغري	 أي	 حدوث	 دون	 »أفَْعال«,	

عىل	اعتبار	أّن	مفردها	هو	»يشء«	ثم	جعله	عىل	وزن	

»أفَعال...	أشيْاء«.

	أّما	الفرّاء	فإنَّه	يوافق	األخفش	يف	وزن	الكلمة	عىل	

يف	 عنه	 يختلف	 أنَّه	 	 إالَّ الالم,	 محذوفة	 »أفِْعالء«	

تقدير	الكلمة	إذ	يجعل	مفردها	محذوفاً	من	»يّشء«	

حْمال	عىل	كلمة	»هنّي«	التي	جمعها	»أْهِوناء«	عىل	

ا	الفرّاء	–	فذهب	إىل	أّن	 »أفِْعالء«	قال	ابن	جني:)وأمَّ

»أشياء	–	افِْعالء«	محذوفة	الالم	–	كام	رأى

من	 محذوف	 »َشيئا«	 أّن	 ادَّعى	 أنّه	 	 إالَّ الحسن	 أبو	

,	َهنْي«	فكام	جمعوا	هيّنا	 ء«	كام	قالوا	يف	»هنيَّ »|يَشَّ

عىل	»افِعالء«	فقالوا	)أهوناء(	كذلك	جمعوا	)شيْئا(	

	أصله	)يّشء(	عنده...()43(	,	فوزن	 عىل	)أفِْعالء(	ألنَّ

الكلمة	عند	الفرّاء	هي	)أفِْعالء(	ما	عدا	االختالف	يف	

املفرد	كام	الحظنا	ذلك.

الخليل	وسيبويه	يف	 إليه	 ما	ذهب	 إىل	 	ونحن	نيل	

تقرير	امليزان	الرصيف	لكلمة	»أَْشيَاء	–	لَْفَعاء«	ألنَّهام	

	حرف,	ما	عدا	القلب	 مل	يسقطا	من	حروف	الكلمة	أيَّ

	, والفرَّاء	 األخفش	 بعكس	 الكلمة,	 يف	 حصل	 الذي	
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فإنَّهام	قد	اسقطا	من	الكلمة	»	الم	الكلمة	»	والالم	

	, األساسية	 	– الرصيف	 امليزان	 أحرف	 من	 نعرف	 كام	

املجال	فهذا	كان	 ابن	جني	يف	هذا	 وكذلك	ما	ذكره	

الحسن,	أآل	 الصواب	دون	قول	أيب	 الخليل	هو	 قول	

ترى	أنَّه	ال	يلزمه	أن	يقول	»شيئات«	ألنذها	ليست	

	، للجمع	 اسم	 هي	 ا	 وإنَّ »يشء«	 عليه	 	 كرسَّ بجمع	

مبنزلة	»نفر	ورهط«	فكام	تقول	نَُفري	ورَُهيط	,	كذلك	

الخليل	 قول	 قوى	 هنا	 فمن	 »أَشيَّاء«	 تقول	 أن	 جاز	

وضعف	قول	أيب	الحسن,	وهذا	الذي	يلزم	أبا	الحسن	

الزم	للفرّاء,	ألنَّهام	جميعاً	يقوالن:	أنَّها	»أفِْعالء«	وال	

يلزم	ذلك	الكسايئ	ألنَّها	عنده	»أفَْعال«)44(.

 الخامتة 

إّن	 نقول:	 أن	 علينا	 	– البحث	 يف	 ورد	 لاَِم	 تلخيصاً	 	

موضوع	الحذف	الذي	يحصل	يف	امليزان	الرصيف	من	

األهمية	 غاية	 يف	 مسألة	 يعد	 أحرفه,	 بعض	 حذف	

منترشة	 املسألة	 وهذه	 عليها,	 الوقوف	 وتستحق	

انتشاراً	كبرياً	يف	املوضوعات	الرصفية	,	إذ	ال	يكاد	يخلو	

	موضوع	رصيف	وقد	عالجها	اللغويون	القدماء	 منها	أيُّ

لها	ما	يسوغها,	وقد	 أن	يجدوا	 بحذر	كبري,	وحاولوا	

بني	 لنضعها	 منها,	 عدد	 عىل	 أيدينا	 نضع	 أن	 حاولنا	

يدي	القارئ	الكريم,	لننبه	من	خالل	ذلك	أّن	الوزن	

توصلوا	 والذي	 القدماء	 وضعه	 الذي	 العام	 الرصيف	

عىل	 ينطبق	 يكن	 مل	 اللغة,	 استقراء	 خالل	 من	 إليه	

كل	الكلامت,	التي	يحصل	بينها	التوافق	وبني	امليزان	

الرصيف	إذ	وجدنا	كلامت	كثرية	حادت	عن	ذلك	امليزان,	

وهذا	الخروج	عن	امليزان	الرصيف	مل	يكن	اعتباطاً,	بل	

كان	مقصوداً	يف	الكالم	,	ألّن	الكلمة	لو	بقيت	موافقة	

للميزان	الرصيف	العام	لها	قد	تكون	ثقيلة	عىل	اللسان	

,	والعربية	تكره	الكلامت	الثقيلة	عىل	اللسان	لذلك	

مالوا	إىل	تغيري	أحرف	الكلمة	وفق	قواعد	معينة	سّنها	

اللسان	وهذا	 الكلمة	خفيفة	عىل	 لتكون	 اللغويون,	

وتؤثر	 	, الرصيف	 امليزان	 يف	 تغري	 إىل	 سيؤدي	 التغري	

هو	 عاّم	 الرصيف	 امليزان	 خروج	 يف	 أحياناً	 اللهجات	

مألوف	كام	ملسنا	ذلك	يف	صياغة	»اسم	املفعول«	من	

الفعل	األجوف	،	إذ	أدى	ذلك	إىل	حذف	بعض	أحرف	

امليزان	الرصيف	العام	»مفعول«.

	الحذف	الذي	يحص	يف	امليزان	الرصيف	,	 	والحقيقة	إنَّ

كان	وفق	اعتبارات	معينة	,	ومل	تكن	هذه	االعتبارات	

,	إذ	هو	تحول	متعمد	ليك	 اللغة	 بعيدة	عن	قواعد	

نحصل	عىل	كلمة	موافقة	للذوق	العريب	السليم	ليك	

تأخذ	الكلامت	مجالها	يف	الكالم	,	إذ	ال	يصح	األستغناء	

	هذه	الظاهرة	كبرية	يف	اللغة	 عنها	,	وكام	ذكرنا	فإنَّ

,	وإّن	ما	ذكرناه	ميثل	جانباً	معيناً	منها	لضيق	املقام.

ينظر:	لسان	العرب	مادة	)حذف(	65/4. 	)1(

ينظر:	ديوانه	/	71. 	)2(

الربهان	يف	علوم	القرآن	102/3. 	)3(

ينظر:	ظاهرة	التخفيف	يف	النحو	العريب	/217. 	)4(

ينظر:	املصدر	نفسه	/173. 	)5(

دالئل	اإلعجاز	/146. 	)6(

ينظر:	ظاهرة	الحذف	يف	الدرس	اللغوي	/	31	–	93. 	)7(

ينظر:	املصدر	نفسه	/39. 	)8(

الهوامش

الحذف في البنية وأثره في الوزن الصرفي
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ينظر:	ظاهرة	الحذف	يف	الدرس	اللغوي	/39. 	)9(

ينظر:	املصدر	نفسه	/31. 	)10(

يف	 واإلتقان	 	,94 	– 	90 	/ البالغة	 علوم	 يف	 اإليضاح	 ينظر:	 	)11(

علوم	القرآن:	190/3	–	198.

ينظر:	الحذف	الرتكيبي	/	25. 	)12(

ينظر:	مغني	اللبيب	786/2. 	)13(

املمتع	يف	الترصيف	174/1. 	)14(

الكتاب	52/4	–	53. 	)15(

املقتضب	88/1. 	)16(

رشح	الشافية	130/1. 	)17(

الكتاب	101/4. 	)18(

لسان	العرب	مادة	"صون". 	)19(

الكتاب	348/4. 	)20(

املقتضب	100/1,	وينظر:	املنصف	287/1	–	288,	ورشح	 	)21(

الشافية	147/3.

الكتاب	348/4. 	)22(

رشح	الشافية	147/3. 	)23(

الكتاب	78/4,	وينظر:	التبرصة	والتذكرة	772/2. 	)24(

الكتاب	354/4	–	355. 	)25(

املقتضب	104/1	–	105. 	)26(

ينظر:	التبرصة	والتذكرة	776/2,	ورشح	املفصل	58/6. 	)27(

رشح	الشافية	151/3. 	)28(

الكتاب	490/3. 	)29(

ينظر:	املهذب	يف	علم	الترصيف	/	183. 	)30(

املنصف	102/2. 	)31(

املصدر	نفسه	108/2. 	)32(

الكتاب	365/4. 	)33(

املقتضب	126/2. 	)34(

املنصف	12/2. 	)35(

املصدر	نفسه	12/3. 	)36(

ينظر:	ليس	يف	كالم	العرب	/28. 	)37(

أبنية	الرصف	يف	كتاب	سيبويه	/121. 	)38(

الكتاب	380/4	–	381. 	)39(

أبنية	الرصف	يف	كتاب	سيبويه	/126. 	)40(

املصدر	نفسه	94/2. 	)41(

املصدر	نفسه	95/2	–	96. 	)42(

هذه	 عىل	 جني	 ابن	 رّد	 تفصيل	 وينظر	 	,96/2 املنصف	 	)43(

املسألة	يف	املنصف	94/2	وما	بعدها,	وذلك	لضيق	املقام.

املصدر	نفسه	101/2. 	)44(
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امللخص

تناول	هذا	البحث	دراسة	البنى	الرصفية	االسمية	ضمن	املستويني	الرصيف	والداليل،	فبعد	توضيح	الدالالت	

الرصفية	التي	أجمع	عليها	علامء	اللغة	لتلك	البنى	وهي	)املشتقات	واملصادر(	قمنا	بدراسة	ناذج	عىل	

تلك	البنى	الرصفية	يف	شعر	فاروق	شوشة	وبيان	داللتها	الرصفية	واىل	أي	حّد	ارتبطت	بالدالالت	الشعرية	

التي	أرادها	الشاعر	يف	تلك	النامذج.

الكلامت	املفاتيح:	)الداللة	الرصفية،	املشتقات،	املصادر،	الداللة	الزمانية،	الداللة	االسمية(

املقدمــــة

الحمد	لله	رب	العاملني،	والصالة	والسالم	عىل	أرشف	

آله	 وعىل	 محمد	 سيدنا	 املرسلني،	 وسيد	 األنبياء	

وصحبه،	وعىل	كل	من	اهتدى	بهديه	واسنت	بسنته	

إىل	يوم	الدين.

الحضارة	 وحاملة	 اإلنساين،	 الفكر	 وعاء	 هي	 اللغة	

اإلنسانية	إىل	األجيال	املتعاقبة،	فحتى	بعد	أن	يدور	

فإن	 أخرى	 وتزهر	 حضارة	 وتندثر	 دورته	 الزمان	

الحضارة	الدارسة	تبقى	آثارها	مخلدة	بواسطة	اللغة	

وأفكارها	 وفلسفتها	 إبداعها	 وتحمل	 تحملها	 التي	

البنيان	 يستكملوا	 ليك	 الجديدة	 الحضارة	 أبناء	 إىل	

الحضاري	العام	للتاريخ	الحضاري.

الخاص؛	 نظامها	 طريق	 عن	 هذا	 تفعل	 واللغة	

فاللغويون	أيا	كانت	مذاهبهم	شبه	مجمعون	"عىل	

من	 مجموعة	 أي	 األنظمة؛	 من	 نظاما	 اللغة	 اعتبار	

العنارص	لكل	عنرص	فيها	وظيفة	يسهم	بأدائها	يف	إطار	

عمل	املجموع.	.	.	والدراسات	املبكرة	كانت	تشتمل	

عىل	استخرج	أنظمة	وحدات	صغرى	لكل	جانب	من	

جوانب	اللغة،	وكانت	وظيفة	كل	وحدة	هي	متييزها	

عن	سواها	من	الوحدات.	غري	أنه	من	غري	املحتمل	أن	

يقوم	أحد	مبعادلة	هذا	النوع	من	األنظمة	بعمليات	

التمييزية	 الوحدات	 يجمعون	 ال	 فالناس	 االتصال،	

ويف	 مبارش.	 أو	 جيل	 نحو	 عىل	 األخرى	 مع	 الواحدة	

الكثري	 أن	 عىل	 تدل	 التجريبية	 االختبارات	 أن	 الحق	

من	الوحدات	التمييزية	املجردة	ال	يحظى	باحتفاظ	

واع	يف	أثناء	عملية	التكلم	الواقعي؛	وإنا	يستعاد	من	
خالل	السياق	)	1(

خالل	 من	 تتجىل	 للغة	 التمييزية	 الوحدات	 وهذه	

"األصوات	 األربعة	وهي	 مستوياتها	 اللغة	يف	 دراسة	

 البنى ال�صرفية اال�صمية 
: )مناذج من �صعر فاروق �صو�صة(

د. ب�ضمة ر�ضا احلالملة
أستاذ مساعد قسم اللغة العربية، كلية التربية واآلداب، جامعة تبوك، تبوك

البنى الصرفية االسمية : )نماذج من شعر فاروق شوشة(
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أي	 املباين؛	 حروف	 أو	 الهجاء	 بحروف	 يسمى	 ما	 أو	

واألبنية	 الكلامت.	 منها	 تنبني	 التي	 الحروف	 تلك	

إطارها	 يف	 وتدخل	 	،forms الصيغ	 أو	 الرصفية،	

عبارة	عن	 التي	هي	 املفردات	 أو	 	words الكلامت،	

مجموعة	من	األسامء	واألفعال	والحروف.	والرتاكيب	

.	التي	تنشأ	 	. 	.grammatical	structures	النحوية

من	ضم	الكلامت	فيام	بينها،	حتى	يتكون	لدينا	سياق	

نحوي	أو	لغوي	ذو	معنى	مفيد.	وأخريا	املعنى	أو			

الداللة")	2(.

وكون	الداللة	أحد	مستويات	النظام	اللغوي	ال	يعني	

هي	 بل	 املستويات؛	 سائر	 عن	 منفصلة	 الداللة	 أن	

الخيط	الذي	تنتظم	فيه	سائر	املستويات	األخرى	من	

أجل	إنتاج	املعنى،	"وهكذا	تصبح	الداللة	-	بوصفها	

بنية	لغوية	–	نظاما	لشكل	العالقاىت	من	جهة،	ونظاما	
لوظائفها	من	جهة	أخرى")3	(

فاألصوات	تتشكل	منها	بنية	الكلمة،	ومن	العالقات	

ال	 التي	 الجملة،	 تتكون	 الكلامت	 بني	 الرتكيبية	 بني	

الواقعي	 السياق	 يف	 داليل	 معنى	 عىل	 تحيل	 أن	 بد	

حصيلة	 تكون	 الداللة	 أن	 هذا	 يعني	 وال	 لألحداث،	

الجملة	 تكوين	 إىل	 الثالثة	وصوال	 املستويات	 انتظام	

ثم	النص؛	فلألصوات	دالالتها	الخاصة	بجانب	الداللة	

العامة	للجملة	والعبارة	والنص؛	وكذلك	الحال	بالنسبة	

للكلامت	املفردة،	كام	لكل	جملة	داللتها	وصوال	إىل	

الداللة	الكلية	للنص؛	بحيث	تسهم	الدالالت	الخاصة	

لألصوات	والكلامت	بجانب	الداللة	الكلية	يف	تشكيل	

مرامي	الخطاب	ومقاصده.	من	هنا	كانت	فكرة	هذا	

البحث،	الذي	بعنوان:

فاروق	 شعر	 من	 ناذج	 األسمية	 الرصفيه	 البنى	 	«

شوشة«

وسأعرض	لهذا	البحث	من	خالل	تقسيمه	إىل	مقدمة	

ومتهيد،	وثالثة	مباحث،	عىل	النحو	اآليت:

	 التمهيد،		مقدمات	نظرية:	

	 لغة		 الرصفية	 بالبنى	 التعريف	 	 األول:	 املطلب	

واصطالحا.

	 املطلب	الثاين:		التعريف	بفاروق	شوشه.	

	 املبحث	األول:	داللة	أبنية	املشتقات.	

	 املبحث	الثاين:	داللة	أبنية	املصادر.	

	 الخامتة:	وتشتمل	عىل	أهم	النتائج.	

التمهيد
مقدمات نظرية

يبدأ	الباحث	بالحديث	عن	بعض	املقدمات	النظرية	

املهمة	املتعلقة	مبوضوع	الدراسة،	إذ	إن	هذا	املوضوع	

يقوم	يف	األساس	عىل	قضيتي	البنى	الرصفية	الواقعة	

يف	شعر	فاروق	شوشه،	والجانب	الداليل	املرتتب	عىل	

هذه	البنى،	وذلك	من	خالل	الحديث	عن	التعريف	

بالبنى	الرصفية	لغة	واصطالحا،	وكذا	تسليط	الضوء	

عىل	أهمية	البنى	الرصفية	من	الناحية	الداللية،	وذلك	

من	خالل	املطلبني	اآلتيني:

	 الرصفية		 بالبنى	 التعريف	 األول:	 املطلب	

وأهميتها	من	الناحية	الداللية.

	 املطلب	الثاين:	التعريف	بفاروق	شوشه.	

املطلب األول

الناحية	 من	 وأهميتها	 الرصفية	 بالبنى	 التعريف	 	

الداللية
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الحكم	عىل	أي	يشء	فرع	عن	تصوره،	فقبل	الرشوع	

يف	موضوع	الدراسة،	ومحاولة	استجالء	البنى	الرصفية	

الواقعة	يف	شعر	فاروق	شوشه	ينبغي	أوال	التعريف	

املعجم	 يف	 اللغة	 جهة	 من	 وذلك	 الرصفية،	 بالبنى	

اللغة	 أهل	 عند	 االصطالح	 جهة	 من	 وكذا	 العريب،	

فعىل	أساس	تقرير	هذه	املعاين	اللغوية	واالصطالحية	

يتسنى	للباحث	تحديد	املراد	من	هذه	املصطلحات	

ومن	ثم	تأسيس	املعاين	املتعلقة	بها.

أوال: تعريف البنى الرصفية لغة واصطالحا:

»البنى	 الوصفي	 املركب	 هذا	 تعريف	 يتم	 ليك	

	« املوصوف	 من	 بكل	 التعريف	 ينبغي	 الرصفية«	

البنى«	والصفة	»الرصفية«،	وذلك	عىل	النحو	اآليت:

أ( تعريف البنى لغة:

	« فـ	 »بني«؛	 اللغوي	 األصل	 إىل	 البنى	 كلمة	 ترجع	

الباء	والنون	والياء	أصل	واحد،	وهو	بناء	اليشء	بضم	

وتسمى	 أبنيه.	 البناء	 بنيت	 تقول	 بعض.	 إىل	 بعضه	

وهي	 بالكرس،	 »بنى«	 كلمة	 ومنها	 	،)4 البنية«)	 مكة	

جمع	بناء	وهي	املرادة	يف	مصطلح	الدراسة)5(.	وعليه	

فإن	األصل	اللغوي	للمصطلح	يدل	عىل	بناء	اليشء.

ب( الرصفية لغة:

أما	عن	األصل	اللغوي	ملصطلح	»الرصف«؛	فهو	يدل	

عىل	»	الصاد	والراء	والفاء	معظم	بابه	يدل	عىل	رجع	

إذا	 وانرصفوا،	 رصفا	 القوم	 رصفت	 ذلك	 من	 اليشء.	

رجعتهم	فرجعوا«)6	(،	ومنه	مصطلح	الدراسة	رَصْفيَّة	

»قواعد	 رَصْف:	 إىل	 منسوب	 مؤنَّث	 اسم	 ]مفرد[:	

رصفيّة«)7(.	وبناء	عىل	ما	تقدم،	فغن	مصطلح	الرصف	

يدل	عىل	رجوع	الكلمة	إىل	األصل	وهو	ما	عرب	عنه	

عليه	 دل	 ما	 اليشء«،	وهو	 »رجع	 بقولهم	 اللغويون	

األصل	اللغوي	للمصطلح.

البنى الرصفية اصطالحا:

»البنى	 ملصطلح	 االصطالحي	 التعريف	 عن	 أما	

أن	 إىل	 اللغوي	 املعنى	 يف	 اإلشارة	 سبقت	 الرصفية«،	

كلمة	»البنى«	مفردها	»البنية«،	البنية	الرصفية	هي	

	،« ْفيَّة	 الرصَّ يَغ	 الصِّ 	« املعاجم	 عليها	بعض	 تطلق	 ما	

واألفعال	 لألسامء	 املنظَّم	 النَّمطّي	 التَّرصيف	 وهي	
يغ	املختلفة	التي	تشتّق	من	أصولها)8	(. لبيان	الصِّ

بهذا	 املتعلقة	 اللغوية	 املصطلحات	 بعض	 ومثة	

املصطلح،	وذلك	عىل	النحو	اآليت:

	 الكلمة		 بنية	 من	 تستفاد	 التي	 ْفيَّة:	 الرصَّ اللة	 الدِّ

وصيغتها)9	(.

	 أصغر		 	« وهي:	 الرصفية«؛	 »الوحدة	 اللغوية	

وحدة	لغويّة	مجرّدة	ذات	معنى«)10	(.

وبناء	عىل	ما	تقدم،	فإن	العالقة	بني	املعنى	اللغوي	

املعنى	 وبني	 الرصفية«،	 »البنى	 مصطلح	 ملفردات	

)الصيغ	 يف	 املتمثل	 املصطلح	 لهذا	 االصطالحي	

الرصفية(،	إذ	إن	املعنى	اللغوي	للمصطلح	يدل	عىل	

أصل	بناء	الكلمة،	وهو	الكائن	يف	املعنى	االصطالحي،	

وما	يدل	عىل	أصول	هذه	الصيغ	من	األشكال	النمطية	

التي	تتمثل	فيها	الكلامت	اللغوية.

ثانيا: أهمية البنى الرصفية من الناحية 

الداللية:

تأيت	األهمية	اللغوية	لـ	»البنى	الرصفية«	من	الناحية	

الجانب	 بناء	 يف	 البنى	 هذه	 به	 تسهم	 وما	 الداللية،	

كلية	 اللغوية	 السياق	 ثم	 ومن	 للرتاكيب	 الداليل	

كون	هذه	البنى	يف	مقابلة	الجانب	الرتكيبي	املتعلق	

البنى الصرفية االسمية : )نماذج من شعر فاروق شوشة(
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بالجانب	النحوي	فيها.

تفريق	 من	 تم	 ما	 عىل	 األساس	 يف	 هذا	 اعتمد	 وقد	

فلقد	 العريب«؛	 »النحو	 وعلم	 »الترصيف«،	 علم	 بني	

النحو	من	 الترصيف	وعلم	 الفصل	بني	علم	 »استقر	

اإلفرادي	 الصياغي	 التغيري	 قواعد	 بني	 التمييز	 خالل	

وقواعد	الرتكيب	اإلعرايب.	وإذا	كانت	معرفة	املركبات	

اإلعرابية	تستند	إىل	مبدأ	العمل	والرتكيب	فإن	املعرفة	

للصيغ	لرضوب	 تغيري	 عليه	من	 تقوم	 الترصيفية	مبا	

خصائص	 أهم	 من	 خاصية	 عىل	 تحيل	 املعاين	 من	

العربية	هي	االشتقاق.	لقد	اعترب	النحاة	أن	الترصيف	

النحوية	أي	 الهام	من	املعرفة	 الجزء	 ال	يتم	إال	بهذا	

وتوليد	 إنشاء	 أنه	 تعريفاتهم	 يف	 وبينوا	 االشتقاق.	

الفتح	 عىل	 دال	 لغة	 فاالشتقاق	 معنوي،	 صياغي	

والشق	واالستخراج.	وهو	معنى	موجود	يف	االصطالح	
فهو	ضب	من	شق	الصيغة«)11(

االشتقاق		 آلية	 عىل	 الرصفية	 البنى	 فكرة	 وتقوم	

»وهو	الذي	أطلق	عليه	بعضهم	)االشتقاق	األصغر(	

وأطلق	عليه	آخرون	)االشتقاق	الصغري(	وأطلق	عليه	

آخرون	)االشتقاق(	فقط.	.	.	وهو	استمداد	مجموعة	

اللغوي	 الجذر	 أو	 اللغوية	 املادة	 من	 الكلامت	 من	

الحروف	 عدد	 يف	 املجموعة	 هذه	 أفراد	 اشرتاك	 مع	

ومع	 العامة«)12(.	 الداللة	 يف	 تشرتك	 كام	 ترتيبها	 ويف	

تبقى	لكل	صيغة	رصفية	 العامة	 الداللة	 اشرتاكها	يف	

داللتها	الخاصة	بها.

الداللية	 القيمة	 العريب	 النحو	 علامء	 أدرك	 ولقد	

الكالم	 أقسام	 تعريفات	 ففي	 مبكرا،	 املفردة	 للكلمة	

نجد	الداللة	الخاصة	بالكلمة	املفردة	حاضة	عندهم	

جزءا	من	التعريف،	فيعرفون	االسم	بأنه	»كل	َما	دّل	

عىل	معنى	ُمْفرد	تَْحتَُه،	غري	مقرتن	ِبزََمان	ُمَحصل	فَُهَو	

اْسم«)13(.

مقرتٍن	 معًنى	 عىل	 »يدّل	 بأنه	 الفعل	 ويعرفون	

بزمان«)	(	والفعل	عندهم	بهذ	التعريف	»هو	ما	دل	

عىل	معنى	يف	نفسه	داللة	مقرتنة	بزمان	معني	فالزمن	

جزء	من	داللته«)14(.

القدامى	 العرب	 واللغويون	 النحويون	 أدرك	 وكام	

أقسام	 تعريفهم	 يف	 املفردة	 للكلمة	 الداللية	 القيمة	

الكلمة	 لبنية	 الداللية	 القيمة	 أدركوا	 فكذلك	 الكالم	

البن	 الكاتب«	 »أدب	 مثل	 كتاب	 يف	 فنجد	 الرصفية؛	

بنية	 لكل	 التجريدية	 للداللة	 تقريرا	 الدينوري	 قتيبة	

رصفية)15(.

وبناء	عىل	ما	سبق،	فإنه	ميكن	أن	تتضح	العالقة	بني	

كل	من	الجانب	الرصيف	للمفردات	والجانب	الداليل،	

ومعرفة	أثر	الرتكيب	الرصيف	يف	تقرير	املعاين	الداللية	

الالزمة.

المطلب الثاني

التعريف بفاروق شوشه

قبل	الرشوع	يف	موضوع	البحث	ينبغي	أوال	التعريف	

بشاعر	البحث	»فاروق	شوشه«	وذكر	ترجمته،	وهو	

ما	يوضحه	هذا	املطلب	من	البحث:

إىل	 ينتمي	 معارص،	 شاعر	مرصي	 فاروق	شوشه	هو	

شعراء	الجيل	الثاين	ملدرسة	الشعر	الجديد،	أي	جيل	

»الشعراء«	إحدى	قرى	 قرية	 الرواد،	ولد	يف	 بعد	 ما	

محافظة	دمياط،	تعلم	يف	كتاب	القرية،	حفظ	القرآن	

مبدارس	 العام	 بالتعليم	 والتحق	 منذ	صغره،	 الكريم	

الثانوية	 شهادة	 عىل	 حصل	 أن	 إىل	 دمياط	 مدينة	

العامة،	ثم	التحق	بكلية	دار	العلوم	جامعة	القاهرة،	

الدبلوم	 عىل	 تخرجه	 بعد	 حصل	 ثم	 فيها	 وتخرج	
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العام،	والدبلوم	الخاص	يف	كلية	الرتبية،	ولكنه	التحق	

بالعمل	اإلذاعي	وتدرج	يف	سلك	الوظائف	إىل	أن	صار	

سن	 بلغ	 أن	 إىل	 املنصب	 بهذا	 وظل	 لإلذاعة	 رئيسا	

التقاعد،	كام	انتخب	رئيسا	ال	تحاد	كتاب	مرص،	وأخريا	

صار	عضوا	مبجمع	اللغة	العربية	يف	القاهرة)16(.

الشعرية	 ومختارته	 ودراساته،	 الشعرية،	 أعامله	 أما	

التي	أصدرها	هي:

أوال: دواوينه الشعرية)17(:

إىل	مسافرة 	.1

العيون	املحرتقة 	.2

لؤلوة	يف	القلب 	.3

يف	انتظار	ما	اليجئ 	.4

الدائرة	املحكمة 	.5

لغة	من	دم	العاشقني 	.6

يقول	الدم	العريب 	.7

سيدة	املاء 	.8

وقت	ال	قتناص	الوقت 	.9

حبيبة	والقمر 	.10

وجه	أبنويس 	.11

الجميلة	تنزل	إىل	النهر 	.12

ثانيا: دراساته األدبية ومختاراته الشعرية)18 (:

لغتنا	الجميلة	ومشكالت	املعارصة 	.1

أحىل	عرشين	قصيدة	حب. 	.2

العالج	بالشعر 	.3

مواجهة	ثقافية 	.4

معجم	أسامء	العرب 	.5

عذابات	العمل	الجميل 	.6

ديون	عبد	الرحمن	شكري. 	.7

ديوان	عبد	الحميد	الديب. 	.8

توطئة ومدخل للجانب التطبيقي:

أبنية	 	داللة	 الباحثة	دراسة	 البحث	ستناول	 يف	هذا	

األسامء	يف	شعر	فاروق	شوشه،	سواء	كان	ذلك	عىل	

مستوى	املشتقات	أم	كان	عىل	مستوى	أبنية	املصادر،	

التي	 اللغوية	 للدالالت	 التعرض	 خالل	 من	 وذلك	

أوردها	اللغويون	عن	هذه	األبنية،	ومن	ثم	التطبيق	

عىل	بعض	النامذج	الشعرية	الواردة	يف	شعر	فاروق	

بيشء	 الشعرية	 األبيات	 لهذه	 التعرض	 مع	 شوشه،	

من	النقد	والتحليل	الذي	يجيل	القيم	الداللية	ألبنية	

األسامء	الواردة	فيها،	وبيان	ذلك	عىل	النحو	اآليت:

وذلك	من	خالل	املبحثني	اآلتيني:

	 املبحث	األول:	داللة	أبنية	املشتقات.	

	 	املبحث	الثاين:	داللة	أبنية	املصادر.	

املبحث األول

داللة أبنية املشتقات.

داللة	 لبيان	 سأعرض	 الدراسة	 من	 املطلب	 هذا	 يف	

أبنية	املشتقات،	وقبل	الرشوع	يف	ذلك	ينبغي	التمهيد	

من	خالل	ذكر	معنى	املشتقات	وأنواعها	بإيجاز:

البنى الصرفية االسمية : )نماذج من شعر فاروق شوشة(
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	 الداللة	األوىل،	داللة	الحدث.	

	 الداللة	الثانية،	وهي	داللة	الحدوث.	

	 الداللة	الثالثة،	وهي	داللة	الفاعل.	

يف	 واضحة	 بصورة	 الرصفية	 البنية	 هذه	 جاءت	 وقد	

شعر	فاروق	شوشه،	والجدير	بالذكر	أن	جميع	املواضع	

التي	جاءت	قد	اشتملت	عىل	الدالالت	السابقة	من	

التعبري	عن	الحدث،	والحدوث،	وداللة	الفاعل.

وفيام	ييل	عرض	وبيان	لبعض	النامذج	الواردة	يف	شعر	

فاروق	شوشه)23(:	

اسم الفاعل 

املوضع 	 	 الكلمة	 	

11/1 	 	 ناء	 	

11/1 	 	 عابرة	 	

12/1 	 	 خافق	 	

12/1 	 	 خاطرة	 	

15/1 	 	 الحانيات	 	

20/1 	 	 دايفء	 	

21/1 	 	 هامس	 	

24/1 	 	 عاشق	 	

25/1 	 	 صامد	 	

25/1 	 	 عارية	 	

25/1 	 	 كعانس	 	

االشتقاق لغة واصطالًحا:

االشتقاق	لغة:	أصل	اللغوي	للكلمة	يرجع	إىل	»شق«،	

عىل	 يدل	 صحيح	 واحد	 أصل	 والقاف	 الشني	 	« فـ	

انصداع	يف	اليشء،	ثم	يحمل	عليه	ويشتق	منه	عىل	

معنى	االستعارة«)19(،	ومنه	االشتقاق،	واشتَاَق	الحرف	
من	الحرف	أخذه	منه)20(

آخر	 من	 لفظ	 نزع	 	« فهو	 اصطالًحا:	 االشتقاق	 وأما	

برشط	تناسبهام	معنًى	وتركيبا،	وتغايرهام	يف	الصيغة	

	عىل	املشتّق	منه	 بحرف	أو	بحركة،	وأن	يزيَد	املشتقُّ
بيشء،	كضارب	أو	مرضوب«)21(

أنواع أبنية املشتقات:

أما	أنواع	املشتقات	فهي	كثرية	يف	الدرس	الرصيف	منها:	

التفضيل،	وصيغة	 الفاعل،	واسم	املفعول،	اسم	 اسم	

يتعرض	 وسوف	 واملكان،	 الزمان	 واسمي	 املبالغة،	

الباحث	يف	املباحث	التالية	لدراسة	دالالت	أبنية	هذه	

ثم	داللتها	يف	 املجردة،	ومن	 املشتقات	عىل	صورتها	

السياق	اللغوي	من	خالل	التطبيق	عىل	شعر	فاروق	

شوشه.

أواًل: داللة أبنية اسم الفاعل.

من	 الفاعل	 اسم	 بتعريف	 الرصفيون	 اعتنى	 لقد	

الالزمة	 واملحرتزات	 والقيود	 الضوابط	 وضع	 خالل	

الرصفية	 املشتقات	 من	 غريه	 وبني	 بينه	 ليميزوا	 له؛	

الفاعل	 الواردة	السم	 التعاريف	 أشهر	 فمن	 األخرى؛	

فقال:	 له،	 »أماليه«	معرفا	 الحاجب	يف	 ابن	 ما	ذكره	

»	ما	اشتق	من	فعل	ملن	قام	به	مبعنى	الحدوث«)22(.

فاملتأمل	يف	هذا	التعريف	يالحظ	أنه	قد	اشتمل	عىل	

دالالت	ثالث:
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تحليل	بعض	صيغ	اسم	الفاعل	عند	فاروق	شوشه:

النموذج األول:

يقول	فاروق	شوشه	يف	قصيدة	»أغنية	مسافرة«:

إليك	يا	مسافرة

أغنية	مسافرة

ليس	لها	أرض	وال	قرار

الشط	ناٍء،	واملزار	يا	فريديت	مزار!)24(

الشاعر	 استخدم	 السابقة	 الشعرية	 املقطوعة	 ففي	

الثاليث	 الفعل	 من	 )ناء(	 الفاعل	 اسم	 شوشه	 فاروق	

فريديت	 يا	 واملزار	 ناٍء،	 الشط	 	« قوله:	 نأى؛	وذلك	يف	

مزار!	»،	وذلك	ملا	اشتمل	اسم	عليه	اسم	الفاعل	يف	

وهذا	 والحدوث،	 التجدد	 من	 اللغوي	 السياق	 هذا	

يتامىش	مع	ما	ذكره	فاروق	شوشه	يف	البيت	قبله	يف	

قوله:	»	ليس	لها	أرض	وال	قرار«.	.	وهذا	املعنى	هو	

ما	ذكره	أهل	البالغة	عن	بنية	اسم	الفاعل	وقيمتها	

الداللية؛	فعندهم	يعدل	عن	الفعل	إىل	اسم	الفاعل	»	

تجريدا	له	عن	تعلق	األزمنة	التى	يدل	عليها	الفعل،	

وكان	اسم	الفاعل	أحق	ملا	فيه	من	اإلشعار	بالحدوث	
والتجدد،	وتجرده	عن	الداللة	عىل	األزمنة«)25(

النموذج الثاين:

يقول	فاروق	شوشه	يف	قصيدة	»إىل	مسافرة«:

قديستي!.	.	.

مازال	صوتك	الندي	يف	دمي

شيئا	أثرييا.	.	.	أضمه	وأحتمي

رناته	تدق	أيامي.	.	.	تصب	يف	غدي

تدفق	من	أعامل	نبع	دافئ	القرار)26(

الشاعر	 استخدم	 السابقة	 الشعرية	 املقطوعة	 يف	

فاروق	شوشة	اسم	الفاعل	)دافئ(	من	الفعل	الثاليث	

املقطوعة	 هذه	 يف	 الفاعل	 اسم	 دل	 وقد	 )دفئ(،	

الشعرية	يف	استخدام	فاروق	شوشة	له	عىل	الحدوث	

اسم	 معاين	 أحد	 هو	 هنا	 والدوام	 والدوام،	 والثبوت	

اللغوي،	وهو	ما	أشار	 الفاعل	وداللته	يف	االستخدام	

إليه	البالغيون	بقولهم:	»	ملا	كَاَن	اْسم	الَْفاِعل	َجاِريا	

عىل	الِْفْعل	َجاَز	أَن	يْقصد	ِبِه	الُْحُدوث	مبعونة	الَْقرَائِن	

يِف	 أَيْضا	 َوام	 الدَّ ِبِه	 يْقصد	 أَن	 َويجوز	 ضائق	 يِف	 كَاَم	

مَقام	الَْمْدح	َوالُْمبَالَغة	«)27(.

والشك	أن	مقام	الشاعر	فاروق	شوشة	هنا	هو	مقام	

عىل	 الدوام	 عىل	 الفاعل	 اسم	 دل	 ثم	 فمن	 مبالغة؛	

من	 املستنبط	 املفهوم	 املعنى	 وهو	 األساس.	 هذا	

قوله	»	تدفق	من	أعامل	نبع	دافئ	القرار	»؛	وقد	أىت	

الدوام	هنا	مستفاد	من	عدة	دالالت	أخر.	.	واضحة	يف	

ألفاظه:	»تصب«،	»دافئ«،	»القرار«.	.	.	إلخ.

ثانيا: داللة اسم املفعول:

لقد	عني	الرصفيون	بتعريف	اسم	املفعول	وظهر	يف	

اشتقاقه	 باعتبار	 كان	 ما	 منها	 تعريفات،	 عدة	 ذلك	

التعاريف	 هذه	 ومن	 داللته،	 باعتبار	 كان	 ما	 ومنها	

الواردة	السم	املفعول،	ما	ذكره	ابن	الحاجب،	فقال:	

فهذا	 عليه«)28(.	 وقع	 ملن	 فعل	 من	 اشتّق	 ما	 هو	 	«

هذا	 عليه	 وقع	 ومن	 الفعل	 عىل	 دل	 قد	 التعريف	

الفعل	وهو	املفعول.

يف	 هشام	 ابن	 ذكره	 ما	 التعريف	 هذا	 من	 ويقرتب	

	« بأنه:	 املفعول	 اسم	 عرف	 فقد	 املسالك«،	 »أوضح	

هذا	 اشتمل	 وقد	 ومفعوله«)29(،	 حدث	 عىل	 دل	 ما	

البنى الصرفية االسمية : )نماذج من شعر فاروق شوشة(
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هذا	 عليه	 وقع	 ومن	 الحدث	 معنى	 عىل	 التعريف	

الحدث.

اما	عن	تعريف	اسم	املفعول	باعتبار	الدالالت	التي	

عنه	 الوارد	 التعريف	 عن	 يفرتق	 فهو	 عليها،	 يدل	

الداللة	عىل	اسم	 الفاعل	يف	يشء	واحد	هو	 اسم	 يف	

املفعول،	فيمكن	تعريف	اسم	املفعول	بأنه:	»	ما	دل	

عىل	الحدث	والحدوث	ومفعوله«.

وقد	سبق	الحديث	يف	اسم	الفاعل	التعريف	بكل	من	

املفعول	فهو	من	وقع	عليه	 الحدث	والحدوث	وأما	

الفعل.

وعند	النظر	يف	شعر	فاروق	شوشه	نالحظ	مجيء	اسم	

والحدوث،	 الحدث	 عىل	 املشتملة	 بداللته	 املفعول	

ومن	جهة	الزمن	فقد	كان	الرتكيز	عىل	الزمن	الحاض،	

وهذا	يتضح	من	خالل	األمثلة	الواردة	يف	شعر	فاروق	

شوشه	يف	هذا	الصدد.

املفعول	 اسم	 ناذج	 لبعض	 وبيان	 عرض	 ييل	 وفيام	

الواردة	يف	شعر	فاروق	شوشه

اسم	املفعول	

املوضعالكلمة	

16/1املوصد	

19/1مغلولة	

30/1املنحنى	

34/1ممرورة	

35/1مكبال

36/1مخضبا	

42/1مغللون	

44/1مكنون	

60/1مخنوقة	

60/1مهجورة	

60/1ممرورة	

62/1محموم

100/1املذعور

	 	 	 	

تحليل بعض صيغ »اسم املفعول« عند 

فاروق شوشه:

النموذج األول:

يقول	فاروق	شوشه	يف	قصيدة	بعنوان	»إىل	مسافرة«:

فارتختا	ذليلتني

وانثنت	ذراع

باردة	مغلولة،	وأطرقت	قدم)	30(

املفعول	 اسم	 شوشه	 فاروق	 الشاعر	 استخدم	

عىل	 داال	 السابقة	 الشعرية	 املقطوعة	 يف	 )مغلولة(	

ذراع	 وانثنت	 	« قوله	 يف	 وذلك	 والحدوث،	 الحدث	

باردة	مغلولة،	وأطرقت	قدم	»،	وذلك	ألجل	توصيف	

الحالة	الشعورية	التي	يريد	الشاعر	إيصالها	للمتلقي،	

بثقل	 ناءتا	 مقلتني	 »ألن	 قوله:	 عليه	 يدل	 ما	 وهو	

بهذه	 واضحة	 هنا	 الحدوث	 داللة	 فكانت	 الوداع«،	

ملا	 	« فعندهم:	 ذلك	 البالغيون	 أوضح	 وقد	 القرائن،	

يْقصد	 أَن	 َجاَز	 الِْفْعل	 عىل	 َجاِريا	 الَْفاِعل	 اْسم	 كَاَن	

ِبِه	الُْحُدوث	مبعونة	الَْقرَائِن	كَاَم	يِف	ضائق	َويجوز	أَن	

َوام	أَيْضا	يِف	مَقام	الَْمْدح	َوالُْمبَالَغة	وَكََذا	 يْقصد	ِبِه	الدَّ
حكم	اْسم	الَْمْفُعول	«)31(

النموذج الثاين:

يقول	فاروق	شوشه	يف	قصيدة	بعنوان	»إىل	مسافرة«:
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سكن	العامل

سكنت	أنفاس	الظلمة

حويل،	وانداحت	أصوات	الليل	املذعور

وتعانقت	اآلفاق	املهجورة)32(

أما	يف	املقطوعة	الشعرية	السابقة،	فقد	جاء	فيها	اسم	

الدوام،	 الحدوث	مع	 داال	عىل	 	) )املهجورة	 املفعول	

وتعانقت	 	« شوشة	 فاروق	 الشاعر	 قول	 يف	 وذلك	

اآلفاق	املهجورة	»،	فالدوام	هنا	بعد	الحدوث	أقرب	

تعبريات	 من	 واضح	 الدوام	 وهذا	 	. الهجر.	 لفظ	 إىل	

الشاعر	يف	أول	املقطوعة	الشعرية	»سكن	العامل«.	.	

»	سكنت	أنفاس	الظلمة	»،	وهو	ما	تم	اإلشارة	إليه	

سابقا.

ثالثا: داللة أبنية صيغ املبالغة والصفة املشبهة 

يف شعر فاروق شوشه:

أما	عن	مفهوم	صيغ	املبالغة	فلم	يوجد	مفهوم	معني	

لصيغة	املبالغة	يتناقله	املتأخر	عن	املتقدم	من	النحاة	

املبالغة	 لصيغ	 الواردة	 املفاهيم	 ومن	 اللغويني،	 أو	

أنها:	»	أوزاٌن	مخصوصٌة	موضوعٌة	إلفادِة	املبالغِة	يف	

الَوْصِف«)33(.

اللغويون	 أورد	 فقد	 املبالغة	 صيغ	 أوزان	 عن	 وأما	

منها	 املبالغة،	 لصيغ	 القياسية	 األوزان	 من	 مجموعة	

تبني	 العرب	 	« فقال:	 لها	 ممثاًل	 السيوطي	 ذكره	 ما	

كََفساق.	 فََعاِل	 بناء:	 عرش	 اثني	 عىل	 املبالغة	 أسامء	

وفَُعل	كَُغَدر.	وفَّعال	كغدار.	وفَُعول	كََغُدور.	وِمْفِعيل	

ملَزَة.	 كُهَمزة	 وفَُعلة	 كِمْعطار.	 ومْفعال	 كِمْعِطري.	

كراِوية،	 وفاعلة	 كعالَّمة،	 الة	 وفَعَّ كَملولة.	 وفَُعولة	

وِمْفعالة	 الكالم.	 للكثري	 اقة	 كبَقَّ الة	 وفَعَّ وخائنة.	

كِمجزَامة«)34(.

وأما	عن	داللة	صيغ	املبالغة	فهي	تختلف	من	صيغة	

ليست	 آنفا	 املذكورة	 الصيغة	 هذه	 ألن	 أخرى،	 إىل	

عىل	معنى	واحد،	بل	هي	مختلفة	متفاوته	يف	املعاين	

والدالالت،	وهذا	ما	قد	أشار	إليه	النحاة	واللغويون	

قدميا.

املبالغة	 صيغة	 بني	 الفرق	 عقيل	 ابن	 أوضح	 وقد	

تصاغ	 ال	 املشبهة	 الصفة	 	« فقال:	 املشبهة؛	 والصفة	

تريد	 بكرا	 قاتل	األب	 من	فعل	متعد	فال	تقول	زيد	

نحو	 الزم	 فعل	 من	 إال	 تصاغ	 ال	 بل	 بكرا	 أبوه	 قاتل	

للحال	 إال	 تكون	 وال	 الظاهر	 وجميل	 القلب	 طاهر	

وهو	املراد	بقوله	لحاض	فال	تقول	زيد	حسن	الوجه	
غدا	أو	أمس.	«)35	(

أبنية	 معاين	 واللغويون	 النحاة	 تناول	 وقد	 هذا،	

وقد	 األبنية،	 من	 بناء	 لكل	 مفصلة	 بصورة	 املبالغة	

اعتمدوا	يف	ذلك	عىل	االستقراء	اللغوي	ملا	ورد	يف	لغة	

املعاين	 هذه	 فمن	 املعاين،	 هذه	 عىل	 مقيسا	 العرب	

التي	أوردها	اللغويون	ما	أوردوه	يف	بناء	ــ	]فَِعيل[،	

الفعل	 له	 صار	 ملن	 العرب	 لغة	 يف	 البناء	 هذا	 ويأيت	

كالطبيعة؛	فعرف	صاحبه	به)36(.

ومنه	بناء	ــ	]فعول[:	فهذا	البناء	قد	أشار	اللغويون	

إىل	أنه	اسم	ملن	دام	منه	الفعل)37(،	وذكر	بعضهم	إىل	

أن	هذا	اسم	ملن	كرث	منه	الفعل)38(.

ويأيت	عىل	هذا	البناء	أمثلة	لغوية،	مثل:	أكول،	شكور،	

صبور.

العرب،	منها:	قدير،	 البناء	كثرية	يف	لغة	 وأمثلة	هذا	

سميع،	بصري،	حكيم،	خبري،	نصري.
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فيام	ييل	عرض	وبيان	لبعض	ناذج	صيغ	املبالغة	

الواردة	يف	شعر	فاروق	شوشه)39(:	

صيغة	املبالغة	

املوضعالكلمة

20/1الرطيب

26/1الحزين

30/1حيي

37/1عقيم

40/1خجول

53/1عزيف

45/1ضنني

58/1مسيح

64/1الجهمة

71/1سحيقة

تحليل	بعض	»صيغ	املبالغة«	و«الصفة	املشبة«	عند	

فاروق	شوشه:

النموذج األول:

يقول	فاروق	شوشه	يف	قصيدة	بعنوان	»إىل	مسافرة«:

يف	لحظة	كنا	نرود	عندها	الغروب

ونعرب	الصمت	الحزين	يف	جنازة	املساء

قلبني	هاربني	من	حكاية	القلوب

وتائهني.	.	ضائعني.	.	يف	العراء)40(

يف	هذه	املقطوعة	الشعرية	عرب	الشاعر	فاروق	شوشة	

الصمت	 ونعرب	 	« قوله	 يف	 )الحزين(	 املشبة	 بالصفة	

عنها	 الشاعر	 عرب	 وقد	 املساء«،	 جنازة	 يف	 الحزين	

أشار	 ما	 وهو	 الثبوت،	 عىل	 الدالة	 املشبة	 بالصفة	

تخص	 املشبهة	 والصفة	 	« بقولهم:	 البالغيون	 إليه	

الثالثيات	املجردة،	وهي	كل	صفة	اشتقت	منها	غري	

اسمي	الفاعل	واملفعول	عىل	أية	هيئة	كانت	بعد	أن	

تجري	عليها	التثنية	والجمع	والتأنيث	ككريم	وحسن	

وسمح	ونظائرها	وهي	تدل	عىل	الثبوت«)41(،	وقد	دل	

الثبوت	هنا	عىل	مالزمة	الحزن	للصمت،	وهو	ما	أراد	

الشاعر	إيصاله	من	خالل	مقطوعته	الشعرية.

النموذج الثاين:

يقول	فاروق	شوشه	يف	قصيدة	بعنوان	»الصمـــت«:

الصمت	ظيل	الخجول.	.	كم	أحسه	وراء	خطويت

هذا	الفضويل	الذي	تشوقه	حكايتي)42(

الشاعر	 السابقة	فقد	عرب	 الشعرية	 املقطوعة	 أما	يف	

	« املبالغة	»خجول«،	يف	قوله	 فاروق	شوشة	بصيغة	

خطويت«،	 وراء	 أحسه	 كم	 	. الخجول.	 ظيل	 الصمت	

كرثة	 عىل	 تدل	 التي	 وهي	 )فعول(،	 زنة	 عىل	 وهي	

الفعل	ودوامه	من	صاحبه،	وهذه	الكرثة	والدوام	هو	

ما	قصدها	الشاعر	وأراد	التعبري	عنها،	وهو	ما	دلت	

عليه	ألفاظ	مثل:	»ظيل«.	.

املطلب الثاين

داللة أبنية املصادر

هو	 والذي	 املصدر	 عىل	 الضوء	 املطلب	 هذا	 يسلط	

واحد	من	االسامء؛	ففيه	سوف	يتعرض	الباحث	لداللة	

مباحث	 الخوض	يف	 وقبل	 للمصادر،	 الرصفية	 األبنية	

هذا	الفصل	ينبغي	إلقاء	الضوء	عىل	بعض	املقدمات	

املهمة،	عىل	النحو	اآليت:

	 أواًل:	التعريف	باملصدر	لغة	واصطالًحا.	

أ(	املصدر	لغة:
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اُد	 املصدر	يف	اللغة	مأخوذ	من	الفعل	»صدر«فـ	»الصَّ

َعىَل	 	 يَُدلُّ أََحُدُهاَم	 َصِحيَحاِن،	 أَْصاَلِن	 َوالرَّاُء	 اُل	 َوالدَّ

فَاأْلَوَُّل	 َوَغرْيُُه.	 اإْلِنَْساِن	 َصْدُر	 َواآْلِخُر	 الِْورِْد،	 ِخاَلِف	

كَاَن	 إَِذا	 الِْباَلِد،	 َعِن	 َوَصَدَر	 الاَْمِء،	 َعِن	 َصَدَر	 قَْولُُهْم:	

	َشَخَص	َعْنَها«)43(. َورََدَها	ثُمَّ

ب( املصدر اصطالًحا:

ابن	 عرفه	 فقد	 الرصيف	 االصطالح	 يف	 املصدر	 أما	

الحاجب	يف	»أماليه«	فقال:	»	»املصدر	اسم	الحدث	

الجاري	عىل	الفعل«.	قال:	اسم	الحدث	يشمل	شيئني:	

أحدهام:	اسم	حدث	فعله	فاعل	فعل	مذكور	كـ	»تربًا	

وجدال«،	فهذا	ال	يكون	إال	مفعواًل.	والثاين:	اسم	حدث	

يفعله	كقولك:	ضبت	 أو	مل	 فاعل	فعل	 فعله	 سواء	

ضبًا،	وأعجبني	الرضب«)44(.

	 أواًل:	الداللة	االسمية	للمصادر:	

كام	سبق	يف	التعريف	االصطالحي	للمصدر	عند	ابن	

َمْجُهول	 دّل	عىل	حدث	وزمان	 اْسم	 أنه:	»كل	 جني	

من	 ُمْشتَّق	 َوالِْفْعل	 َواِحد	 لفظ	 من	 َوفعله	 َوُهَو	

الْمصدر«)45(.

	 ثانيا:	الداللة	الزمانية	للمصدر:	

أعامل	 يعمل	 املصدر	 أن	 النحويني	 عن	 املقرر	 من	

عمرًا،	 زيد	 من	ضب	 عجبت	 كقولك	 مفرًدا،	 الفعل	

إىل	 أو	 الفاعل	 إىل	 ومضافًا	 زيد،	 عمرًا	 ضب	 ومن	

ودق	 اللص،	 األمري	 ضب	 أعجبني	 كقولك	 املفعول	

الثوب	 ودق	 األمري،	 اللص	 وضب	 الثوب،	 القصار	

القصار.	ويجوز	ترك	ذكر	الفاعل	واملفعول	يف	اإلفراد	

واإلضافة	كقولك	عجبت	من	ضب	زيًدا،	ونحو	قوله	

يتياًم»ومن	 مسغبة	 ذي	 يوم	 يف	 إطعام	 »أو	 تعاىل:	

أو	 زيد	 أي	من	ضب	 زيد	 ضب	عمرو	ومن	ضب	

غلبهم	 بعد	 من	 »وهم	 تعاىل:	 قوله	 ونحوه	 ضب.	
سيغلبون«)46(

يالحظ	 شوشه	 فاروق	 شعر	 يف	 والتأمل	 النظر	 وعند	

مجي	أكرث	املصادر	حاملة	للداللة	االسمية		وهو)47(.	

كام	سبق	بيانه.

وفيام	ييل	عرض	وبيان	لبعض	ناذج	املصادر	الواردة	

يف	شعر	فاروق	شوشه)48(:		

أبنية	املصادر

املوضعالكلمة

13/1انبهار

14/1انتظار

15/1انبجاسته

25/1كصفرة

30/1انهامر

55/1نشيج

93/1البوح

238/1املالل

13/2ودمدمة

20/2الهسيس

42/2بالنزال

44/2واكتتام

45/2واختفاء

46/2انكسار	

48/2وقد

51/2ارتعاش

54/2اغتياال

54/2انطفاء

58/2األفول

60/2الذبوال

81/2فيض

البنى الصرفية االسمية : )نماذج من شعر فاروق شوشة(
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84/2واندفاع

101/2استهالل	

تحليل	بعض	صيغ	»	املصادر«	عند	فاروق	شوشه:

النموذج األول:

»أغنية	 بعنوان	 قصيدة	 يف	 شوشه	 فاروق	 يقول	

مسافرة«:

يا	طول	أن	يلفنا	انتظار 	

		إليك	يا	مسافرة!)	49( 	

عرب	الشاعر	فاروق	شوشة	باملصدر	)انتظار(	وقد	أىت	

املفهوم	 االسمية	وهو	 الداللة	 املصدر	داال	عىل	 هذا	

فقد	 انتظار«؛	 يلفنا	 أن	 طول	 يا	 	« الشاعر	 قول	 من	

مقام	 يف	 السابقة	 الشعرية	 املقطوعة	 يف	 املصدر	 أىت	

الفاعلية،	وهي	من	الناحية	اإلسنادية	ال	تكون	إال	إىل	

اسم.	كام	بني	ذلك	النحاة	وأكدوا	عليه.

النموذج الثاين:

»كلامت	 بعنوان	 قصيدة	 يف	 شوشه	 فاروق	 يقول	

مرتعشة«:

هنا	شجو	ما	فات	من	عمرنا 	

وبات	يحلق	يف	وهمنا 	

ضممناه	قبل	اشتعال	السنني 	

وقبل	تشتت	أحالمنا)50	(	 	

فاروق	 الشاعر	 السابقة	عرب	 الشعرية	 املقطوعة	 ويف	

شوشة	باملصدر	)اشتعال(	)تشتت(،	وهو	من	الفعل	

الثاليث	)اشتعل(	)شتت(،	وقد	أتت	هذه	املصادر	هنا	

ضممناه	 	« واملعنى:	 لها،	 الزمانية	 الداللة	 عىل	 دالة	

قبل	أن	اشتعلت	السنني	»	»	وقبل	أن	تشتت	أحالمنا	

يف	 بجالء	 واضحة	 املايض	 الزمن	 داللة	 أن	 والشك	 	«

ومثل	 عمرنا«،	 من	 فات	 »ما	 مثل:	 الشاعر	 تعبريات	

هذه	 فكل	 »ضممناه«	 ومثل:	 	. يحلق«.	 »بات	

يفهم	 هنا	 من	 املايض.	 الزمن	 عىل	 دلت	 التعبريات	

استخدام	الشاعر	للمصدر	وتوظيفه	لداللته	الزمانية.

فاروق	 الشاعر	 السابقة	عرب	 الشعرية	 املقطوعة	 ويف	

شوشة	باملصدر	)اشتعال(	)تشتت(،	وهو	من	الفعل	

الثاليث	)اشتعل(	)شتت(،	وقد	أتت	هذه	املصادر	هنا	

ضممناه	 	« واملعنى:	 لها،	 الزمانية	 الداللة	 عىل	 دالة	

قبل	أن	اشتعلت	السنني	»	»	وقبل	أن	تشتت	أحالمنا	

يف	 بجالء	 واضحة	 املايض	 الزمن	 داللة	 أن	 والشك	 	«

ومثل	 عمرنا«،	 من	 فات	 »ما	 مثل:	 الشاعر	 تعبريات	

هذه	 فكل	 »ضممناه«	 ومثل:	 	. يحلق«.	 »بات	

يفهم	 هنا	 من	 املايض.	 الزمن	 عىل	 دلت	 التعبريات	

استخدام	الشاعر	للمصدر	وتوظيفه	لداللته	الزمانية

الخامتــــة

وبعد	هذه	الدراسة	املوجزة	املتعلقة	بالبنى	الرصفية	

الباحث	 خرج	 فقد	 شوشه؛	 فاورق	 شعر	 يف	 الواردة	

بعدة	نتائج	،	وبيان	ذلك	عىل	النحو	اآليت:

أوال: أهم النتائج:

سلط	 وكذا	 الرصفية،	 بالبنى	 املراد	 البحث	 بني	 	.1

واملعنى	 الغوي	 املعنى	 بني	 العالقة	 عىل	 الضوء	

االصطالحي	للمصطلح.

األداء	 يف	 الرصفية	 البنى	 أهمية	 البحث	 أوضح	 	.2

خالل	 من	 اتضح	 ما	 وهذا	 اللغوي،	 الداليل	

الشواهد	الشعرية	املستقرأة.
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واسم	 	 الفاعل	 اسم	 من	 كل	 داللة	 البحث	 بني	 	.3

املفعول	عىل	الحدث	والحدوث	مع	االختالف	يف	

داللة	األول	عىل	من	قام	بالفعل،	والثاين	عىل	من	

وقع	عليه	الفعل.

إحداهام	 للمصادر	 داللتني	 وجود	 البحث	 بني	 	.4

املصادر	 أغلب	 وجاءت	 زمانية،	 والثانية	 اسمية	

عند	فاروق	شوشه	لها	الداللة	االسمية

)1	(	إلهام	,أبوغزالة,		مدخل	إىل	علم	لغة	النص	تطبيقات	لنظرية	

خليل،	 وعيل	 د.	 دريسلر،	 وولفجانج	 ديبوجراند	 روبرت	

الهيئة	املرصية	العامة	للكتاب،		ط2،	1999م،	ص	55

)2	(	محمود	سليامن,ياقوت,	ظاهرة	التحويل	يف	الصيغ	الرصفية،	

ص	 2005م،	 مرص،	 	– األسكندرية	 الجامعية،	 املعرفة	 دار	
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اإلناء	 مركز	 »الكلمة«،	 والداللة	 اللسانيات	 عيايش،	 (منذر,	 	3(

الحضاري،	حلب،		ط1،	1996م،	ص41.

)4	(أحمد،	ابن	فارس،	معجم	مقاييس	اللغة،	)املتوىف:	395هـ(،		

تحقيق:	عبد	السالم	محمد	هارون،	دار	الفكر،	1399هـ	-	

1979م		1/ص302	.

)املتوىف:	 القاموس،	 جواهر	 من	 العروس	 تاج	 الزَّبيدي،	 	) 	5(

الهداية		 دار	 تحقيقني،	 من	 مجموعة	 تحقيق:	 	، 1205هـ(	

,37/ص216	.

)6	(أحمد،		ابن	فارس	،	معجم	مقاييس	اللغة،	3/	ص342	.	

)املتوىف:	 املعارصة،	 العربية	 اللغة	 معجم	 مختار،	 (أحمد،	 	7(

الكتب،	ط1،	1429	 عامل	 فريق	عمل،	 1424هـ(	مبساعدة	

هـ	-	2008	م	,	1291/2ص	.	

)8	(	املرجع	نفسه،	2/	ص1291.

)9	(	املرجع	نفسه،	2/	ص1291.	

)10	(أحمد،	مختار،	معجم	اللغة	العربية	املعارصة،	2/	ص1291.	

)11	(	عاشور،	ظاهرة	االسم	يف	التفكري	النحوي	بحث	يف	مقولة	

اآلداب	 كلية	 منشورات	 والنقصان،	 التامم	 بني	 االسمية	

منوبة،	تونس،		ط2،	2004،	ص56.

عند	 وتطوره	 االشتقاق	 مفهوم	 املقصود،	 عبد	 محمد،	 	)12 	(

القاهرة،		 الدينية،	 الثقافة	 مكتبة	 واألصوليني،	 النحويني	

ط1،		2006م.	ص21،	ص22.

)املتوىف:	 النحو،	 علل	 الوراق،	 ,ابن	 الله	 عبد	 بن	 محمد	 	) 	13(

381هـ(،	تحقيق:	محمود	جاسم	محمد	الدرويش،	مكتبة	

الرشد	-	الرياض	/	السعودية،		ط1،	1420	هـ	-	1999م،	

ج1،	ص139.	

املفصل	 رشح	 البقاء،	 أبو	 يعيش،	 بن	 عيل	 بن	 (يعيش	 	14(

إميل	 الدكتور	 له:	 قدم	 643هـ(،	 )املتوىف:	 للزمخرشي،	

بديع	يعقوب،	دار	الكتب	العلمية،	بريوت	–	لبنان،		ط1،	

1422ه	-	2001م،	ج1،	ص82.	

)15	(أبو	السعود	حسني،	الشاذيل،		العنارص	األساسية	من	خالل	

املركب	الفعيل	وأناطها	يف	القرآن	الكريم	دراسة	تحليلية	

مرص،	 األسكندرية،	 الجامعية،	 املعرفة	 دار	 	 تطبيقية،	

1990م	–	1410هـ،	ص16.

الله	بن	مسلم،	ابن	قتيبة،	أدب	الكاتب،	 )16	(أبو	محمد	عبد	

)ص	433(،	الكويف	املروي	املكتبة	التجارية	–	مرص،		ط4،	

1963،	تحقيق:	محمد	محي	عبد	الحميد.	

الثالث،	مارس	2013،	ص1،	 العدد	 قارتنا،	 إفريقيا	 (	مجلة	 	17(

ص	2.

)18	(	املرجع	نفسه،	ص1،	ص	2.

)19	(	املرجع	السابق	،	ص1،ص	2.

)20	(	ابن	فارس،	مقاييس	اللغة،	3/	ص170.	

الهوامش

البنى الصرفية االسمية : )نماذج من شعر فاروق شوشة(
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)	21(	أبو	بكر,	الرازي،	مختار	الصحاح،	مكتبة	لبنان	نارشون	–	

تحقيق:	محمود	 	،1995	– 	طبعة	جديدة،	1415	 بريوت،	

خاطر،	1/	ص354.

)	22(	عبد	القاهر،	الجرجاين،		املفتاح	يف	الرصف،	حققه	وقدم	له:	

الدكتور	عيل	توفيق	الَحَمد،	كلية	اآلداب	-	جامعة	الريموك	

-	إربد	-	عامن،	مؤسسة	الرسالة	-	بريوت،		ط1،	)1407	هـ	

-	1987م(،	1/ص	62.	

ابن	 أمايل	 الحاجب،	 ابن	 الكردي،	 الدين,	 )	23(أبو	عمرو	جامل	

الحاجب،	)املتوىف:	646هـ(،	دراسة	وتحقيق:	د.	فخر	صالح	

بريوت،	 	- الجيل	 دار	 األردن،	 	- عامر	 دار	 قدارة،	 سليامن	

1409	هـ	-	1989	م،	2/ص	529.	

العامة	 املرصية	 الهيئة	 الشعرية،	 األعامل	 شوشه،	 24(فاروق،	 	(

للكتاب،	2008،	1/ص11:25.

)	25(	املرجع	السابق	،	1/ص11.	

الطالبي	 	, 	 )املتوىف:	745هـ(	 باللَّه	 باملؤيد	 امللقب	 يحيى	 	)26	(

املكتبة	 اإلعجاز،	 حقائق	 وعلوم	 البالغة	 ألرسار	 الطراز	 	,

العنرصية	–	بريوت،	ط1،	1423	هـ	،	2/ص36.	

)	27(	فاروق،	شوشه،	األعامل	الشعرية،1/ص20.	

لسان	 لباب	 ولب	 األدب	 خزانة	 	 البغدادي،	 القادر،	 عبد	 	)28 	(

السالم	 عبد	 ورشح:	 تحقيق	 1093هـ(،	 )املتوىف:	 العرب	

	1418 الرابعة،	 القاهرة،	 الخانجي،	 مكتبة	 هارون،	 محمد	

هـ	-	1997	م،2/ص35.	

الدكتور	 تحقيق:	 	 النحو،	 علم	 يف	 الكافية	 الحاجب،	 ابن	 	)29 	(

صالح	عبد	العظيم	الشاعر،		مكتبة	اآلداب	–	القاهرة،		ط1،	

2010	م،1/ص	41.

)	30(	ابن	هشام،	أوضح	املسالك	إىل	ألفية	ابن	مالك،		تحقيق:	

يوسف	الشيخ	محمد	البقاعي،		دار	الفكر	للطباعة	والنرش	

والتوزيع،3/ص	196.

)	31(	فاروق،	شوشه،	األعامل	الشعرية،	1/ص16:100.

)	32(	املرجع	السابق	،		1/ص19.	

لسان	 لباب	 ولب	 األدب	 خزانة	 البغدادي،	 القادر،	 عبد	 	)33 	(

العرب	،	تحقيق	ورشح:	عبد	السالم	محمد	هارون،	مكتبة	

الخانجي،	القاهرة،	الرابعة،	1418	هـ	-	1997	م،	2/ص35.	

)	34(	فاروق،	شوشه،	األعامل	الشعرية،1/ص20.	

)	35(	عبد	الله	بن	يوسف،	العنزي،		املنهاُج	املخترَص	يف	ِعلمي	

للطباعة	والنرش	والتوزيع،	 الريَّان	 ف	مؤَسَسة	 َوالرصَّ النَّحو	

بريوت	-	لبنان،		ط3،	1428	هـ	-	2007	م،	1/ص130.	

عيل	 فؤاد	 تحقيق:	 	 اللغة،	 علوم	 يف	 املزهر	 السيوطي،	 	)36 	(

1418هـ	 ط1،	 	 بريوت،	 	– العلمية	 الكتب	 دار	 	 منصور،	

1998م،2/ص	212.

عبد	 مالك،	 ابن	 ألفية	 عىل	 عقيل	 ابن	 رشح	 عقيل،	 ابن	 	)37 	(

الله	املرصي	)املتوىف:	769هـ(،	تحقيق:	محمد	محيي	الدين	

للطباعة،	 مرص	 دار	 القاهرة،	 	- الرتاث	 دار	 الحميد،	 عبد	

سعيد	جودة	السحار	ورشكاه،	العرشون	1400	هـ	-	1980	

م،141/3.	

)	38(	السيوطي،	همع	الهوامع،		تحقيق:	عبد	الحميد	هنداوي،		

املكتبة	التوفيقية	–	مرص،3/ص	75.

)	39(	املرجع	نفسه،	1/	ص85.	

)	40(	املرجع	نفسه	،3/ص	75.	

)	41(	فاروق،	شوشة،	األعامل	الشعرية،	1/ص20:	41.

)	42(	املرجع	نفسه	،1/ص26.	

)	43(	يوسف،	السكايك،	مفتاح	العلوم،	)املتوىف:	626هـ(،	ضبطه	

الكتب	 دار	 زرزور،	 نعيم	 عليه:	 وعلق	 هوامشه	 وكتب	

م،1/	 	1987 	- هـ	 	1407 ط2،	 لبنان،	 	– بريوت	 العلمية،	

ص50.

)	44(	فاروق،	شوشه،	األعامل	الشعرية،1/ص40.	

)	45(	ابن	فارس،	مقاييس	اللغة،	3/ص337.	

د.	 وتحقيق:	 دراسة	 الحاجب،	 ابن	 أمايل	 الحاجب،	 ابن	 	)46 	(

فخر	صالح	سليامن	قدارة،	دار	عامر	-	األردن،	دار	الجيل	–	

بريوت،	1409	هـ	-	1989	م،	2/ص	535.	

دار	 	 فارس،	 فائز	 تحقيق:	 العربية،	 يف	 اللمع	 جني،	 ابن	 	)47 	(
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الكتب	الثقافية	–	الكويت،1/ص	48.

)	48(	الزمخرشي،	املفصل	يف	صنعة	اإلعراب،		تحقيق:	د.	عيل	بو	

ملحم،		مكتبة	الهالل	–	بريوت،		األوىل،	1993،	1/ص	281.

)	49(	السيوطي،	همع	الهوامع،	3/ص	75.	

)	50(فاروق،	شوشة،	األعامل	الشعرية،	1/ص13:	46

)	51(	املرجع	السابق،	1/ص14.	

)	52(	املرجع	نفسه،	1/ص84.	

	 البغدادي،	عبد	القادر،	خزانة	األدب	ولب	لباب	لسان		

هارون،	 محمد	 السالم	 عبد	 ورشح:	 تحقيق	 	 العرب	

مكتبة	الخانجي،	القاهرة،	ط4،	1418	هـ	-	1997	م.	

	 املفصل		 رشح	 يعيش،	 بن	 عيل	 بن	 يعيش	 البقاء،	 أبو	

إميل	 الدكتور	 له:	 قدم	 643هـ(،	 )املتوىف:	 للزمخرشي،	

لبنان،		 	– بريوت	 العلمية،	 الكتب	 دار	 يعقوب،	 بديع	

ط1،	1422	هـ	-	2001	م

	 أبو	بكر	الرازي،	مختار	الصحاح،		مكتبة	لبنان	نارشون		

تحقيق:	 	،1995 	– 	1415 جديدة،	 طبعة	 	 بريوت،	 	–

محمود	خاطر.

	 الجرجاين،	عبد	القاهر،	املفتاح	يف	الرصف،	حققه	وقدم		

له:	الدكتور	عيل	توفيق	الَحَمد،	كلية	اآلداب	-	جامعة	

الريموك	-	إربد	-	عامن،	مؤسسة	الرسالة	-	بريوت،		ط1	

)1407	هـ	-	1987م(،	

	 ابن	جني،	اللمع	يف	العربية،		تحقيق:	فائز	فارس،		دار		

الكتب	الثقافية	-	الكويت.

	 ابن		 أمايل	 الكردي،	 الدين	 جامل	 عمرو	 أبو	 الحاجب،	

فخر	 د.	 وتحقيق:	 دراسة	 646هـ(،	 )املتوىف:	 الحاجب،	

صالح	سليامن	قدارة،	دار	عامر	-	األردن،	دار	الجيل	-	

بريوت،	1409	هـ	-	1989	م،	

	 ابن	الحاجب،	الكافية	يف	علم	النحو،		تحقيق:	الدكتور		

صالح	عبد	العظيم	الشاعر،		مكتبة	اآلداب	–	القاهرة،		

ط1،	2010	م.

	 )املتوىف:		 القاموس،	 العروس	من	جواهر	 تاج	 الزَّبيدي،	

دار	 محقيقني،	 من	 مجموعة	 تحقيق:	 	 1205هـ(،	

الهداية.	

	 الزمخرشي،	املفصل	يف	صنعة	اإلعراب،		تحقيق:	د.	عيل		

بو	ملحم،		مكتبة	الهالل	–	بريوت،		ط1،	1993.

	 626هـ(،			 )املتوىف:	 العلوم،	 مفتاح	 يوسف،	 السكايك،	

ضبطه	وكتب	هوامشه	وعلق	عليه:	نعيم	زرزور،	دار	

الكتب	العلمية،	بريوت	–	لبنان،	ط2،	1407	هـ	-	1987	

م.	

	 الصيغ		 يف	 التحويل	 ظاهرة	 محمود	 ياقوت،	 سليامن	

مرص،	 	– األسكندرية	 الجامعية،	 املعرفة	 دار	 الرصفية،	

2005م.	

	 فؤاد	عيل		 تحقيق:	 	 اللغة،	 علوم	 املزهر	يف	 السيوطي،	

منصور،		دار	الكتب	العلمية	–	بريوت،		ط1،	1418هـ	

1998م.

	 الحميد		 عبد	 تحقيق:	 	 الهوامع،	 همع	 السيوطي،	

هنداوي،		املكتبة	التوفيقية	-	مرص.

	 من		 األساسية	 العنارص	 حسني،	 السعود	 أبو	 الشاذيل،	

خالل	املركب	الفعيل	وأناطها	يف	القرآن	الكريم	دراسة	

تحليلية	تطبيقية،	،	دار	املعرفة	الجامعية،	األسكندرية،	

ألفية	 ابن	عقيل	عىل	 مرص،	1990م	–	1410هـ،	رشح	

)املتوىف:	 املرصي	 الله	 عبد	 عقيل،	 ابن	 مالك،	 ابن	

الحميد،	 عبد	 الدين	 محيي	 محمد	 تحقيق:	 769هـ(،	

دار	الرتاث	-	القاهرة،	دار	مرص	للطباعة،	سعيد	جودة	

املصادر واملراجع

البنى الصرفية االسمية : )نماذج من شعر فاروق شوشة(
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السحار	ورشكاه،	العرشون	1400	هـ	-	1980	م.	

	 شوشه،	فاروق،	األعامل	الشعرية،	الهيئة	املرصية	العامة		

للكتاب،	2008.	

	 يحيى		 اإلعجاز،	 حقائق	 وعلوم	 البالغة	 ألرسار	 الطراز	

الطالبي	امللقب	باملؤيد	باللَّه	)املتوىف:	745هـ(،	)36/2(،	

املكتبة	العنرصية	–	بريوت،	ط1،	1423	هـ.	

	 عاشور،	ظاهرة	االسم	يف	التفكري	النحوي	بحث	يف	مقولة		

اآلداب	 كلية	 منشورات	 والنقصان،	 التامم	 بني	 االسمية	

منوبة،	تونس،		ط2،	2004

	 العنزي،	عبد	الله	بن	يوسف،	املنهاُج	املخترَص	يف	ِعلمي		

فمؤَسَسة	الريَّان	للطباعة	والنرش	والتوزيع،	 النَّحو	َوالرصَّ

بريوت	-	لبنان،		ط3،	1428	هـ	-	2007	م،	

	 عيايش،	منذر	اللسانيات	والداللة	»الكلمة«،	مركز	اإلناء		

الحضاري،	حلب،		ط1،	1996م،	

	 تطبيقات		 النص	 لغة	 علم	 إىل	 مدخل	 	 إلهام	 غزالة،	

لنظرية	روبرت	ديبوجراند	وولفجانج	دريسلر،	د.	وعيل	

خليل،	الهيئة	املرصية	العامة	للكتاب،		ط2،	1999م،	

	 فارس،	أحمد،	معجم	مقاييس	اللغة،	)املتوىف:	395هـ(،			

تحقيق:	عبد	السالم	محمد	هارون،	دار	الفكر،	1399هـ	

-	1979م.	

	 ابن	قتيبة،	أبو	محمد	عبد	الله	بن	مسلم	أدب	الكاتب،		

التجارية	–	مرص،		ط4،	1963،	 املكتبة	 املروي	 الكويف	

تحقيق:	محمد	محي	عبد	الحميد.	

	 مجلة	إفريقيا	قارتنا،	العدد	الثالث،	مارس	2013.		

	 عند		 وتطوره	 االشتقاق	 مفهوم	 املقصود،	 عبد	 محمد،	

القاهرة،		 الدينية،	 الثقافة	 مكتبة	 واألصوليني،	 النحويني	

ط1،	2006م.		

	 مختار،	أحمد،	معجم	اللغة	العربية	املعارصة،	)املتوىف:		

ط1،	 الكتب،	 عامل	 	 عمل،	 فريق	 مبساعدة	 1424هـ(	

1429	هـ	-	2008	م.	

	 ابن	هشام،	أوضح	املسالك	إىل	ألفية	ابن	مالك،		تحقيق:		

للطباعة	 الفكر	 دار	 	 البقاعي،	 محمد	 الشيخ	 يوسف	

والنرش	والتوزيع.

	 )املتوىف:		 النحو،	 علل	 الله	 عبد	 بن	 محمد	 الوراق،	

الدرويش،	 محمد	 جاسم	 محمود	 تحقيق:	 381هـ(،	

السعودية،		ط1،	1420	هـ	 	/ الرياض	 	- الرشد	 مكتبة	

-	1999م.
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املقدمة

									تأخذ	هذا	الدراسات	أهميتها	يف	مجال	الدراسات	

التاريخية	التي	تعطينا	صورة	فنية	منهجية		عن	تطور	

الواقع	التاريخي	للمرحلة	التي	عارصها	أصحاب	هذه	

املنهجية	 االتجاهات	 يخص	 فيام	 والسيام	 املؤلفات	

لتلك	املؤلفات	.

العرض	 يف	 الدراسة	 هذه	 أهمية	 تكمن	 	 	 	 	 	 	 	

املوضوعي	ملنهج	الضبي	يف	كتابه))بغية	امللتمس	يف	

تاريخ	رجال	أهل	األندلس((والطرق	التي	نهجها	من	

خالل	تعامله	مع	النصوص	التي	كونت	مادة	البحث	

إىل	 املوضوع	 هذا	 يف	 عمد	 ))الوفيات((،إذ	 وهي	

كل	 استوعب	 انه	 والسيام	 الخاصة	 النصوص	 تحليل	

املوضوعات	التي	لها	عالقة	مبوضوعه	هذا	من	خالل	

نقاط	 من	 بها	 ارتبط	 وما	 والزماين	 املكاين	 الشمول	

الهام	 الجزء	 كتابه	هذا	كونت	هذا	 تراجم	 أخرى	يف	

من	موضوعه	.

املبحث االول: الضبي السرية واملكانة العلمية

اسمه  -1

		احمد	بن	يحيى	بن	احمد	بن	عمرية	الضبي)1(،القرطبي	

امللقب	أبو	جعفر)2(،وأبو	العباس)3(.

والدته  -2

								ولد	الضبي	مبدينة	بلش	باألندلس)4(،غريب	مدينة	

وقرطبة)5(،لكن	 كان	من	سكنه	مرسية	 انه	 إال	 لورقة	

تذكر	 مل	 قلتها	 له	رغم	 ترجمت	 التي	 املصادر	 اغلب	

من	 انه	 بالقول	 اكتفت	 وإنا	 بالتحديد	 والدته	 سنة	

أعيان	القرن	السادس	الهجري/الثاين	عرش	امليالدي)6(.

شيوخه  -3

						تتلمذ	الضبي	عىل	يد	عدد	من	الشيوخ	الذين	

كان	لهم	أثرهم	يف	بناء	شخصيته	العلمية	التي	وصل	

سن	 يف	 وهو	 لورقة	 مدينة	 يف	 دراسته	 بدا	 إليها،إذ	

العارشة)7(،وأول	من	تتلمذ	عىل	يده	من	الشيوخ	أيب	

بن	 عليه)9(،واحمد	 قرأ	 حميد)8(،الذي	 بن	 الله	 عبد	

عبد	امللك	بن	عمرية	الضبي)10(،وابن	بشكوال)11(،الذي	

اثر	 أجاز	له)12(،وغريهم	من	الشيوخ	الذين	كان	لهم	

كبري	يف	تكوينه	العلمي	والثقايف.	

رحالته العلمية  -4

رجال  تاريخ  يف  امللتم�س  )بغية  كتاب  يف  الوفيات 
اأهل االأندل�س ( لل�صبي«ت599هـ«: درا�صة منهجية

اأ.د. فاطمة زبار عنيزان
مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد

الوفيات في كتاب )بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ( للضبي
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							كانت	الرحلة	يف	طلب	العلم	من	لوازم	طريق	

،فكان	 	 	 	 العلمي	 التحصيل	 يف	 ومنهجهم	 العلامء	

ببلده	ثم	يرحل	إىل	 الشيوخ	 العلم	يأخذ	من	 طالب	

البلدان	األخرى	لألخذ	من	علامئها	واالستفادة	منهم	

أكرث	عمره	 لذا	نجده	بعد	أن	قىض	 اإلمكان)13(،	 قدر	

افريقية	فزار	 يف	مدينة	مرسية	شد	رحاله	إىل	شامل	

سبته	ومراكش	وبجانة	ثم	اإلسكندرية)14(،ثم	رحل	إىل	

املرشق	حاجا)15(،ولقي	يف	رحالته	كثريا	من	أهل	العلم	

منهم	عىل	سبيل	املثال	ال	الحرص:	عبد	الحق	االشبييل		

وأب		الطاهر	بن	عوف	وأبا	عبد	الله	الحرضمي	وأخاه	

أبا	الفضل	وأبا	الثناء	الحراين	وغريهم)16(.

مؤلفاته  -5

				مل	يبق	من	تصانيف	الضبي	سوى	معجم	قيم	من	

تراجم	علامء	األندلس	من	العرب	مع	مقدمة	موجزة	

))بغية	 كتاب	 وكذلك	 األندلس)17(،	 يف	 العريب	 عن	

األندلس/موضوع	 أهل	 رجال	 تاريخ	 يف	 امللتمس	

البحث(()18(،ال	كام	ذكره	بروكلامن	))بغية	املتلمس((

.)19(

وفاته  -6

			تويف	الضبي	يف	آخر	ربيع	الثاين	عام	تسع	وتسعون	

وخمسامئة	هجرية)20(.

املبحث الثاين: الوفيات يف كتاب بغية امللتمس 

يف تاريخ رجال أهل األندلس/دراسة منهجية

موقع الوفاة يف الرتجمة  -1

))بغية	 كتابه	 تراجم	 اغلب	 يف	 الضبي	 كان	 	 	 	

عن	 الحديث	 نهاية	 يف	 الوفاة	 يضع	 امللتمس((	

والشهر	 باليوم	 بعضها	 محددا	 تقريبا	 له	 املرتجم	

سلكوا	 ممن	 سابقيه	 عليه	 ماسار	 غرار	 عىل	 والسنة	

نفس	املنهج	،نحو	قوله	يف	ترجمة	محمد	بن	احمد	

.	تويف	يوم	الجمعة	يف	شهر	ربيع	األول	 	. القييس)).	

سنة	اثنان	وستون	وثالمثائة	ودفن	يف	مقربة	الربض((

)21(،ومحمد	بن	عيل	التغلبي)).	.	.	تويف	يوم	الخميس	

وخمسامئة(( مثان	 محرم	 من	 والعرشين	 السابع	

قوله	 والسنة،نحو	 بالشهر	 منها	 البعض	 )22(،ويحدد	

يف	ترجمة	محمد	بن	احمد	اللخمي)).	.	.	تويف	شهر	
)) 	. 	. وخمسامئة.	 وخمسون	 مثان	 سنة	 الحجة	 ذي	

تويف	 	. 	. الله)).	 عبيد	 بن	 الحسني	 بن	 )23(،ومحمد	

وخمسامئة(( وعرشون	 تسع	 سنة	 اآلخر	 ربيع	 يف	

قوله	 فقط،نحو	 بالسنة	 يحدده	 اآلخر	 )24(،والبعض	

.	.	مات	سنة	 يف	ترجمة	محمد	بن	احمد	الجبيل)).	

	. 	. إسحاق)).	 بن	 وثالمثائة(()25(،ومحمد	 ثالث	عرش	

تويف	سنة	مثان	وخمسامئة(()26(،ويف	أحيان	أخرى	كان	

ترجمة	 يف	 قوله	 ،نحو	 والسنة	 املدينة	 بذكر	 يكتفي	

محمد	بن	عبد	السالم	الخشني)).	.	.	مات	باألندلس	

سنة	ثالث	وثالثني	وثالمثائة(()27(،ومحمد	بن	سلمه)).	

	سنة	ست	وعرشين	وخمسامئة(( بقرطبة	 تويف	 	. 	.

»بفاس«	 تويف	 	. 	. العزيز)).	 عبد	 بن	 )28(،ويوسف	

منتصف	شوال	سنة	خمس	وخمسامئة(()29(.

العبارات الدالة عىل الوفاة  -2

الوفاة	 عىل	 الدالة	 العبارات	 بعض	 الضبي	 استعمل	

تاريخ	 ذكر	 عن	 فيها	 استعاض	 منهجيه	 بطريقه	

بعض	 استعملها	 مقامه	 تقوم	 الشهر	 من	 	 اليوم	

نفس	 وسار	عىل	 او	الخر	 لسبب	 قبله	 من	 املؤرخني	

النهج	الذي	ساروا	عليه	ومنها:	مثل،قبل،نحو،نحوها،	

سنورد	 التي	 العبارات	 من	 نحوه،بعد،عقب،،وغريها	

بن	 احمد	 ترجمة	 يف	 قوله	 منها،نحو	 فيها	 منهجه	

وأربعامئة(( أربعون	 قبل	 تويف	 	. 	. إبراهيم)).	
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قبيل	 ومات	 	. 	. 	.(( سليامن	 بن	 امللك	 )30(،وعبد	

األربعني	وأربعامئة	.	.	.	(()31(،وياسني	بن	محمد	)).		

.	مات								نحو	سنة	عرشون	وثالمثائة(()32(،	واحمد	

وثالمثائة(( مثانون	 سنة	 نحو	 تويف	 	. 	. مهلهل)).	 بن	

)33(،وبلج	بن	يسري)).	.	.	ومات	بعده	بشهر	أو	نحوه	

يف	سنة	خمس	وأربعون	ومائة.	.	.	(()34(،وعثامن	بن	

ديلم)).	.	.	مات	يف	سنة	أربع	وثالثون	وأربعامئة	أو	

.	.	تويف	يف	حدود	 نحوها(()35(،	وموثق	بن	سعيد)).	

خمسون	 ابن	 وهو	 وأربعامئة	 وعرشون	 ست	 سنة	

	. 	. العبدري)).	 (()36(،وإبراهيم	 	. 	. نحوها.	 أو	 سنة	

تويف	بعد	الثامنني	وأربعامئة(()37(،ومحمد	بن	عمر)).	

.	.	مات	مبرص	يف	يوم	الخميس	لثلث	خلون	من	شوال	

سنة	عرش	وثلثامئة(()38(،ومحمد	بن	قاسم	الضبي)).	.	

.	تويف	باملرية	يوم	االثنني	لثالث	بقني	من	ذي	القعدة	

من	عام	اثنان	وأربعون	وأربعامئة.	.	.	(()39(،وإبراهيم	

وخمسامئة	 وثالثون	 ثالث	 سنة	 خفاجة))تويف	 بن	

اثنان	ومثانون	سنة.	 ابن	 ألربع	بقني	من	شوال	وهو	

.	.	(()40(،واحمد	بن	محمد))	تويف	أبو	عمر.	.	.	سنة	

مثان	وعرشون	وثلثامئة	الثنتني	عرشة	ليلة	بقيت	من	

ومائتني	 وأربعون	 ست	 سنة	 ومولده	 األوىل	 جامدى	

بن	 (()41(،واحمد	 	. 	. رمضان.	 من	شهر	 لعرش	خلون	

لثلث	 الجمعة	 ليلة	 بقرطبة	 	. 	. 	. تويف	 	. 	. 	.(( قاسم	

بقني	من	جامدى	األوىل	سنة	ست	وتسعون	وثالمثائة	

وصىل	عليه	قايض	الجامعة	أبو	العباس		بن	ذكوان((

)42(،واحمد	بن	محمد))..	.	تويف	يف	سلخ	ذي	الحجة	

بن	 (()43(،واحمد	 	. 	. اثنان	وثالثون	وخمسامئة.	 عام	

عبد	امللك)).	.	.	تويف	أبو	عامر	بن	شهيد	ضحى	يوم	

واحد	 سنة	 األوىل	 	 جامدى	 من	 يوم	 آخر	 الجمعة	

وعرشون	وأربعامئة	بقرطبة	ودفن	يوم	السبت	ثاين	

يوم	من	وفاته	يف	مقربة	أم	سلمه	وصىل	عليه	جهور	

بن	محمد	بن	جهور	أبو	الحزم.	.	.	((	)44(	،ويوسف	بن	

عبد	العزيز)).	.	.	تويف			»بفاس«	منتصف	شوال	خمس	

وخمسامئة(()45(	،ويحيى	بن	محمد)).	.	.	تويف	بسبته	

يف	منتصف	شعبان	املكرم	من	عام	ستني	وخمسامئة	

بن	 وخمسامئة(()46(،ويوسف	 ثالث	 سنة	 يف	 ومولده	

عبد	العزيز	)).	.	.	تويف	»بفاس«	منتصف	شوال	خمس	

	. 	. الخوالين)).	 مالك	 بن	 وخمسامئة(()47(،والسمح	

استشهد	يف	قتال	الروم	باألندلس	يف	ذي	الحجة	يوم	

الرتوية	سنة	ثالث	ومائة(()48(،ويحيى	بن	مجرب)).	.	.	

تويف	ليلة	عيد	األضحى	مبراكش	يف	سنة	مثان	ومثانون	

وخمسامئة.	.	.	(()49(.

له	 املرتجم	 اغلب	األحيان	كان	يدون	وفاة	 		ويف	 	 	 	

السبت)50(،	 يوم	 أيام	األسبوع،نحو	قوله:	 يف	يوم	من	

الجمعة)53(،وكجزء	 الخميس)52(،	 يوم	 االثنني)51(،	 يوم	

الوفاة	 يدون	 أيضا	 كان	 عليه	 سار	 الذي	 منهجه	 من	

يف	بعض	األحيان	بأجزاء	اليوم	،نحو	قوله	يف	ترجمة	

.	.	مات	يف	منزله	ببالط	مغيث	 احمد	بن	محمد)).	

بقرطبة	يف	يوم	األربعاء	أول	ليلة	الخميس	ألربع	بقني	

من	ذي	القعدة	سنة	إحدى	وأربعامئة			ومولده	سنة	

عرشين	وثالمثائة	أو	سنة	تسع	عرشة(()54(،أو	ضحى	

يوم	الجمعة)55(،أو	آخر	ذلك	اليوم	دون	تحديد	اليوم	

)56(،أو	يف	صالة	الجمعة)57(.

العبارات التي استعملها عند الشك يف   -3

تاريخ الوفاة

											وعندما	يكون	غري	متأكد	من	تاريخ	الوفاة	

بصورة	مضبوطة	نراه	يلجا	اىل	استعامل	عبارات	دالة	

عىل	الشك	وهذا	جزء	من	منهجه	يف	هذا	املجال،منها	

عىل	سبيل	املثال	ال	الحرص:	قريبا،	حدود،	أو،	عقب،	

العبارات	والتحديدات	غري	 الخ	من	 	. 	. 	. اعلم	 والله	

الدقيقة	التي	التشفي	الغليل	،	نحو	قوله	يف	ترجمة	

الوفيات في كتاب )بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ( للضبي
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محمد	بن	احمد	األنصاري	)).	.	.	مات	قريبا	من	سنة	

احمد	 بن	 الرحمن	 عبد	 ذلك	 ذكر	 وثالمثائة	 عرشين	

الصديف	(()58(	،	ومحمد	بن	سليامن	)).	.	.	أبو	عبد	الله	

وأربعامئة(()59(،ومحمد	 الثالثني	 من	 قريبا	 الحناط	

بن	احمد	البجاين)).	.	.	مات	يف	حدود	األربعامئة((

بعد	 تويف	 	. 	. السكسيك)).	 احمد	 بن	 )60(،ومحمد	

التسعني	وخمسامئة(()61(،ومحمد	بن	زياد)).	.	.	مات	

هنالك	بعد	األربعني	ومائتني	بيرس.	.	.	(()62(،ومحمد	

االثنني	 يوم	 بقرطبة	 تويف	 	. 	. الحجاري)).	 احمد	 بن	

عقب	ذي	القعدة	سنة	خمس	وثالمثائة(()63(،	ومحمد	

سنة	 يف	 بشاطبة	 تويف	 	. 	. مسعود)).	 بن	 خلف	 بن	

خمس	ومثانون	وأربعامئة	وقيل	سنة	سبع	وسبعون	

.	.	مات	سنة	 وأربعامئة(()64(،وسعيد	بن	مسعدة)).	

ومثانون	 مثان	 سنة	 وقيل	 ومائتني	 وسبعون	 ثالث	

	. 	. بن	سليامن)).	 ،ومحمد	 اعلم(()65(	 والله	 ومائتني	

مات	باألندلس	يف	املحرم	سنة	مثان	أو	سبع	وعرشين	

وثالمثائة(()66(.

				وإذا	ماوجد	خطأ	يف	تاريخ	وفاة	املرتجم	له	نبه	

إىل	ذلك	،نحو	قوله	يف	ترجمة	إبراهيم	بن	زيان)).	.	.	

مات	سنة	ثالث	وسبعون	ومائتني	ذكره	بعد	املؤلفني	

يف	الفقهاء	وأظنه	صحفها	رواه	كذلك	.	.	.	ويف	هذه	

	. املعروف	من	أصحاب	سحنون.	 	وهو	 السنة	مات	

.	إين	قد	رايته	يف	بعض	النسخ	من	تاريخ	ابن	يونس	

الصيغ	 بعض	 يستعمل	 اعلم(()67(،وكان	 والله	 هكذا	

هذا	 	 ضوء	 يف	 الوفاة	 من	 متأكد	 غري	 يكون	 عندما	

االتجاه	،نحو	قوله	يف	ترجمة	احمد	بن	سعيد)).	.	.	

وكانت	وفاة			أيب	عمر	الصديف	سنة	خمسون	وثالمثائة	

فيام	قاله	أبو	محمد	بن	عيل	بن	احمد(()68(.

عدم ذكر الوفاة وتعليل سبب ذلك     -4

						ثبت	الضبي	يف	كتابه	هذا	عدد	من	الرتاجم	التي	

بعضا	 أدرك	 قد	 انه	 والسيام	 وفياتهم	 تاريخ	 يذكر	 مل	

منهم	وقد	اكتفى	فقط	باإلشارة	إىل	وفاة	املرتجم	له	

ترجمة	 يف	 قوله	 وفاته،نحو	 وحرض	 أدركه	 قد	 وانه	

وقد	 تويف	 	. 	. الخزرجي)).	 الرحيم	 عبد	 بن	 محمد	

.	(()69(،وهناك	من	أدركه	ومل	يذكر	 	. أدركته	ورايته.	

وفاته	وهذا	يدل	عىل	انه	مل	يتوىف	لحد	كتابة	الرتجمة	

	. 	. 	.(( الله	 عبيد	 بن	 احمد	 ترجمة	 قوله	يف	 له،نحو	

عاش	إىل	أيام	الفتنة	بعد	األربعامئة	وكان	حيا	يف	سنة	

ست.	.	.	(()70(،واحمد	بن	عمر)).	.	.	أدركته	بيشء.	

.	.	(()71(،أو	انه	أدركه	ومل	يذكر	انه	أدرك	وفاته،نحو	

قوله	يف	ترجمة	احمد	املخزومي)).	.	.	تويف	يف	حدود	

الثامنني	وخمسامئة	وقد	جالسته	مبرسية.	.	.	(()72(.

					وأكد	بعبارات	وجيزة	معرفته	باملرتجم	له	والسيام	

أيب	 بن	 محمد	 ترجمة	 يف	 قوله	 له،نحو	 املعارصين	

دايم)).	.	.		وقد	شاهدته		هنالك	بعد	األربعني	وأربع	

كان	 	. 	. حجرية)).	 أيب	 بن	 ومحمد	 	،)73()) 	. 	. مائة.	

حيا	بعد	األربعامئة(()74(،وأبو	بكر	بن	وافد))كان	قبل	

األربعامئة(()75(.

مكان الوفاة  -5

					أما	مكان	الوفاة	فقد	حدده	باملدينة	أو	البلد	الذي	

تويف	فيه	مرتجمه،نحو	قوله	يف	ترجمة	محمد	بن	جعفر	

)).	.	.	تويف	رحمه	الله	سنة	ست	ومثانون	وخمسامئة	

ودفن	بازا	صاحبه	القايض	أيب	القاسم	ببقيع	مسجد	

	: ذكرها،منها	 التي	 املدن	 من	 الحرف(()76(،وغريها	

نفصة)79(،مالقة)80(،اشبيلية)81(،	 قرطبة)77(،	مراكش)78(،	

افريقية)82(،اإلسكندرية)83(،بغداد)84(،البرصة)85(،وأ

مرتجمه	 فيها	 تويف	 التي	 املدينة	 اسم	 إىل	 يرش	 حيانا	

عىل	 بن	 احمد	 يف	 قوله	 ،نحو	 مبارشة	 غري	 بصورة	
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املالقي))وكان	يكتب	الرشوط	مبرسية	وبها	تويف	بعد	

سنة	سبعون	وخمسامئة(()86(.

مراسيم الوفاة  -6

كام	يذكر	بعد	ذلك	مراسيم	الوفاة	ومنا	الصالة	عليه	

وتقدير	عدد	املصلني	والذين	حرضوا	تعزيته،نحو	قوله	

يف	ترجمة	محمد	بن	خميس	)).	.	.	أوىص	القايض	أبو	

عبد	الله	محمد	بن	شريين	عند	وفاته	أن	يصيل	عليه	

باشبيله	يف	سنة	ثالث	وخمسامئة(()87(،وأشار	 فصىل	

أيضا	فيام	إذا	كان	قد	صىل	عليه	احد	أفراد	أرسته	،نحو	

قوله	يف	ترجمة	محمد	بن	نجاح	))تويف	يف	الخامس	

لجامده	اآلخرة	سنة	اثنان	وثالثون	وخمسامئة	وصىل	

خمس	 لرجب	 خلون	 لتسع	 مولده	 وكان	 ابنه	 عليه	

وخمسون	وأربعامئة(()88(،أورد	أيضا	انتقال	من	يصيل	

قوله	يف	 األمر،نحو	 هذا	 مكان	ألخر	ألجل	 من	 عليه	

ترجمة	محمد	بن	خلف	بن	سليامن)).	.	.	تويف	سنة	

تسع	عرشة	وخمسامئة	وصىل	عليه	القايض	أبو	محمد	

بن	أيب	عرجون	وصل	إىل	ذلك	قاصدا	من	مرسية	((

.)89(

سبب الوفاة  -7

امللتمس((	 كتابه))بغية	 يف	 يحدد	 وكان	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

كيفية	الوفاة	وأسبابها		كالقتل	أو	املرض	وغريها	من	

تراجمه	بصيغ	 اغلب	 ثبتها	يف	 التي	 األسباب	األخرى	

منهجيه	مختلفة	دالة	عىل	ذلك،نحو	قوله	يف	ترجمة	

وسبعون	 ست	 سنة	 قتل	 	. 	. عمر)).	 بن	 الله	 عبد	

محمد	 ترجمة	 يف	 االستشهاد	 أو	 	،)90()) 	. 	. ومائة.	

الجامع	 يف	 الله	 رحمه	 التجيبي))استشهد	 احمد	 بن	

الركعة	 يف	 ساجدا	 وهو	 الجمعة	 يوم	 يف	 	 	 	 بقرطبة	

األوىل	من	صالة	الجمعة	يف	العرش	األواخر	من	صفر	

سنة	تسع	وعرشون	وخمسامئة	ومولده	يف	سنة	مثان	

األحيان	 بعض	 يف	 وأربعامئة(()91(،ويذكر	 وخمسون	

ترجمة	 يف	 قوله	 ،نحو	 له	 املرتجم	 استشهاد	 سبب	

محمد	بن	قاسم)).	.	.	وختم	الله	له	بالشهادة	قتلته	

الربابر	يف	بيته	يوم	تغلبهم	عىل	قرطبة	يف	شوال	سنة	

يف	 قوله	 ،نحو	 فتنة	 جراء	 وأربعامئة(()92(،أو	 ثالث	

تر	جمة	عبد	الرحيم	بن	محمد	)).	.	.	تويف	يف	عام	

اثنان	وأربعون	وخمسامئة	باملنكب	عند	خروجه	من	

غرناطة		بسبب	الفتنة	الطارية	فيها(()93(،أو	من	مرض	

امل	به	،نحو	قوله	يف	ترجمة	يحيى	بن	عبد	امللك	)).	.	.	

تويف	يف	ربيع	األول	من	سنة	ست	وثالثون	وأربعامئة	

وهو	ابن	سبع	وأربعون	وأصابته	سكته	قبل	موته.	.	.	

(()94(،ويشري	يف	بعض	األحيان	إىل	نقل	رفات	املرتجم	له	

أو	نعشه	من	بلد	إىل	آخر	أو	من	مدينة	ألخرى		ودفن	

فيها	،نحو	قوله	يف	ترجمة	إبراهيم	املالقي	)).	.	.	تويف	

مبدينة	اشبيلية	يف	ربيع	اآلخر	سنة	عرش	وخمسامئة	
وسيق	يف	تابوت	إىل	مالقة	ودفن	ببقيعها(()95(.

الجمع بني الوالدة والوفاة  -8

							ويف	بعض	األحيان	نراه	يجمع	بني	الوالدة	والوفاة	

يف	صورة	واحدة	كجزء	من	منهجه	يف	ضوء	هذا	االتجاه	

من	اجل	تحديد	اإلطار	املنهجي	له	يف	اتجاه	واحد	،	

نحو	قوله	يف	ترجمة	محمد	بن	احمد	أبو	الوليد)).	.	

.	تويف	سنة	عرشون	وخمسامئة	بقرطبة	وصىل	عليه	

أبيه	أبو	القاسم	ودفن	مبقربة	عباس	ومولده	يف	سنة	

خمسني	وأربعامئة(()96(،ومحمد	بن	الحسني	الزايب)).	

سنة	 ومولده	 وثالمثائة	 وتسعون	 أربع	 سنة	 تويف	 	. 	.

.	مولده	يف	 	. .	(()97(،ومحمد	الخوالين)).	 	. 	. ثالمثائة	

سنة	 شوال	 يف	 وتويف	 وأربعامئة	 وأربعني	 واحد	 سنة	

خمس	عرشة	وخمسامئة(()98(.

				وكان	يذكر	يف	بعض	األحيان	عمر	املرتجم	له	تقديرا	

الوفيات في كتاب )بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ( للضبي
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إثناء	تعرضه	للوفاة	،نحو	قوله	يف	ترجمة				محمد	

تويف	سنة	ست	وتسعون	 	. 	. 	.(( االشبييل	 احمد	 بن	

	،)99()) 	. 	. أشهر.	 وأربعة	 سنة	 سبعون	 وله	 ومائتني	

وغريها	من	الصيغ	والعبارات	الدالة	عىل	هذا	االتجاه	

املنهجي	منها:	)).	.	.	وقد	قارب	التسعني.	.	.	(()100(،)).	

.	.	وله	تسع	ومثانون	سنة.	.	.	(()101(،)).	.	.	وقد	نيف	

عىل	الثامنني	سنة(()102(.

ترجيح الروايات  -9

									ويقوم	يف	بعض	األحيان	برتجيح	رواية	عىل	

الوفاة	،نحو	قوله	يف	 أخرى	سواء	يف	مكان	أو	تاريخ	

األندلس	 قرى	 من	 	. 	. اصبغ)).	 بن	 محمد	 ترجمة	

	. مات	فيها	سنة	ثالث	وثالمثائة	وقيل	سنة	ثالمثائة.	

فيها	 تويف	 التي	 السنة	 اختالف	 حال	 (()103(،هذا	يف	 	.

فانه	 مكاين	 اختالف	 كان	هناك	 إذا	 فيام	 مرتجمه،أما	

يورده	عىل	النحو	األيت	،كام	يف	ترجمة	محمد	بن	عامر	

»سنة«تسع	 بسوسة	 وقيل	 بنقصه	 األندليس))مات	

وقيل	سنة	سبع	وخمسون	ومائتني(()104(.

له  املرتجم  عليه  كان  الذي  املنصب   -10

عند وفاته

							وله	إشارات	إىل	املنصب	الذي	كان	عليه	املرتجم	

له	عند	وفاته،نحو	قوله	يف	ترجمة	محمد	بن	طرافيش	

)).	.	.	تويف				وهو	خطيب	جامعها	وصاحب	الصالة	به	

يف	سنة	اثنان	وتسعون	وخمسامئة.	.	.	(()105(،ومحمد	

العتيقي)).	.	.	كان	قاضيا	بلورقة	وتويف	وهو	خطيب	

جامع	مرسية	وصاحب	الصالة	به.	.	.	يف	سنة	خمس	

وتسعني	وخمسامئة(()106(،ومحمد	بن	عبيد	الله)).	.	

الثاين	 تسع	عرشة	وخمسامئة	يف	 مبالقة	سنة	 تويف	 	.

قضا	 ويل	 	. 	. منها.	 اآلخرة	 جامدى	 من	 والعرشين	

غرناطة	وتويف	وهو	قاضيها(()107(.

يف  حصلت  التي  التاريخية  الحوادث   -11

سنة وفاة املرتجم له 

			أشار	الضبي	يف	كتابه	إىل	بعض	الحوادث	التاريخية	

التي	حصلت	عند	وفاة	املرتجم	له	،إي	انه	كان	يؤرخ	

او	 التاريخية	 الحادثة	 تلك	 استنادا	إىل	 وفاة	مرتجمه	

غريها	مع	مراعاة	اإلطار	املنهجي	ملثل	هذا	الربط	يف	

بن	 محمد	 ترجمة	 يف	 قوله	 ،نحو	 االتجاه	 هذا	 ضوء	

وفيها	 وخمسامئة	 ثالث	 سنة	 تويف	 	. 	. 	. الله))	 عبد	

كانت	غزوة	طلبريه(( وفيها	 بن	هود	 املستعني	 قتل	

)108(،واحمد	بن	عمر	العذري)).	.	.	تويف	أبو	العباس	

يف	سنة	مثان	وسبعني	وأربعامئة			وفيها	دخل	االذفرش	

قصمه	لله	طليطلة	يف	املحرم(()109(،وعيل	بن	احمد	)).	

.	.	تويف	رحمه	الله		يف	محرم	مثان	وعرشين	وخمسامئة	

ومولده	يف	سنة	ابرع	وأربعني	وأربعامئة	وفيها	كانت	

.	(()110(،إىل	جانب	ذلك	كان	 	. وقعة	افراغة	الكربى.	

أو	 والدة	 مع	 احد	مرتجميه	 وفاة	 مصادفة	 إىل	 يشري	

وفاة	احد	املؤرخني	أو	العلامء	العرب	املشهورين،نحو	

.	تويف	 	. 		احمد	بن	محمد)).	 	 	 	 	 	 قوله	يف	ترجمة	

سنة	واحد	وخمسون	وأربعامئة	وفيها	تويف	أبو	عيل	

القايل	بقرطبة(()111(،واحمد	بن	الحذا	)).	.	.	تويف	سنة	

سبع	وستون	وأربعامئة	ومولد	ابن	العريب	سنة	مثان	

بعدها	بسنة	ويف	هذه	السنة	تغلب	املقتدر		عىل	ابن	

مجاهد	بدانية.	.	.	(()112(.

بحكم	 	 مقرونة	 له	 املرتجم	 وفاة	 يورد	 وكان	 	 	 	 	 	 	

احد	األمراء	أو	الحكام	،نحو	قوله	يف	ترجمة	احمد	بن	

نعيم	))		.	.	.	أظنه	كان	يف	أيام	عبد	الرحمن	النارص((

األمري	 أيام	 يف	 مات	 	. 	. الزيادي)).	 )113(،وإبراهيم	

محمد	بن	عبد	الرحمن	يف	نحو	التسعني	ومائتني.	.	.	

(()114(،والحسن	بن	رشحبيل)).	.	.	مات	يف		أيام	األمري	

أيب	 بن	 باألندلس(()115(،وسعيد	 محمد	 بن	 الله	 عبد	
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الرحمن	 عبد	 األمري	 يف	صدر«أيام«	 تويف	 	. 	. هند)).	

بن	معاوية(()116(،وصهيب	بن	منيع)).	.	.	مات	يف	أيام	

النارص	بن	عبد	الرحمن	سنة	ثالث	عرش	وثالمثائة.	.	
.)117())	.

التي تويف  االختالف يف تحديد  األيام   -12

فيها مرتجمه

																أورد	الضبي	االختالف	يف	األيام	التي	تويف	

		متأكد	من	يوم	 	 	 	 	 	 فيها	املرتجم	له	عندما	يكون	

الوفاة،نحو	قوله	يف	ترجمة	اسلم	بن	عبد	العزيز))	.	.	

.	مات	يف	يوم	السبت	وقيل	يوم	األربعاء	لتسع	بقني	

من	رجب	سنة	تسع	عرشة	وثالمثائة.	.	.	(()118(،وهذا	

دليل	عىل	دقته	يف	نقل	وإيراد	الرواية	التي	يتعامل	

معها.

													وكانت	له	مداخالت	يف	إثناء	إيراده	الوفاة	

ترجمة	 يف	 قوله	 ،نحو	 اإلشارة	 صيغ	 استعامله	 منها	

اصبغ	بن	راشد	)).	.	.	ومات	هنالك	قريبا	من	أربعون	

وأربعامئة(()119(،واصبغ	بن	سيد)).	.	.	ق	ريبا	من	

آخر	 تويف	 	. 	. احمد)).	 بن	 (()120(،وليث	 	. 	. ذلك.	

ذلك	اليوم	وذلك	يف	سنة	مثان	وعرشون	وأربعامئة((

.)121(

الوفاة خارج األندلس  -13

األندلس	وهذا	دليل	عىل	 كان	يورد	من	تويف	خارج	

عىل	 مقترصا	 يكن	 مل	 وانه	 لكتابه	 املكاين	 الشمول	

يف	 قوله	 البالد،نحو	 من	 غريها	 بل	 وحدها	 األندلس	

أيام	 بافريقية	يف	 .	مات	 	. ترجمة	بكر	بن	سواده)).	

بن	 122(،وجابر	 اعلم(()	 والله	 امللك	 عبد	 بن	 هشام	

.	مات	مبرص	يوم	االثنني	ليوم	بقني	من	 	. إدريس)).	

ومائتني(()123(،وكان	 وستون	 مثان	 سنة	 رمضان	 شهر	

يشري	إىل	الوفاة	خارج	األندلس	مقرونة	فيام	إذا	كان	

خالل	ذلك	غري	متأكد	من	اسم	املدينة	التي	تويف	فانه	

يورد	االثنني،نحو	قوله	يف	ترجمة	بها	سعيد	بن	نرص)).	

.	.	مات	ببخارى	يوم	األربعاء	إلحدى	عرشة	ليلة	خلت	

من	شعبان	سنة	خمسون	وثالمثائة.	.	.	وقيل	انه	مات	

ببغداد(()124(،وكان	يشري	إىل	املرتجم	له	فيام	إذا	كان	

من	األندلس	وتويف	يف	مكان	آخر،نحو	قوله	يف	ترجمة	

عبد	الله	بن	كامل)).	.	.	مات	باإلسكندرية	سنة	ثالث	

وسبعون	ومائة	وهو	من	أهل	األندلس.	.	.	(()125(.

إيراد طريقة  الشذوذ من منهجه  يف   -14

الوفاة

قاعدته	 األحيان	عن	 بعض	 يشذ	يف	 الضبي	 كان	 	 	 	 	

عىل	 يقدمها	 فكان	 الوفاة	 طريقة	 ايراد	 يف	 املنهجية	

عيل	 ترجمة	 يف	 قوله	 الرتجمة،نحو	 نهاية	 يف	 الوالدة	

بن	احمد)).	.	.	تويف	سنة	اثنان	وثالثون	وخمسامئة	

وستون	 ست	 سنة	 اآلخرة	 جامدى	 يف	 ومولده	

وأربعامئة(()126(،أو	يوردها	عكس	ذلك	،نحو	قوله	يف	

ترجمة	فضل	الله	بن	محمد)).	.	.	مولده	سنة	أربع	

وخمسامئة	وتويف	سنة	أربع	وعرشون	وخمسامئة.	.	

الوالدة	فقط	متجاهال	 .	(()127(،أو	كان	يكتفي	بذكر	

هذا	 إيراد	 يف	 األساس	 موضوعه	 هي	 التي	 الوفاة	

اإلطار	املنهجي،نحو	قوله	يف	ترجمة	محمد	بن	الحكم	

القريش)).	.	.	مولده	يف	سنة	خمس	وستني	ومائتني((

.)128(

				وكانت	له	إشارة	بسيطة	إىل	وفاة	املرتجم	له	إثناء	

رحلته	،نحو	قوله	يف	ترجمة	مروان	بن	عبد	امللك	)).	

.	.	من	شذونه	قدم	إىل	مرص	وخرج	إىل	العراق	فامت	

يف	البرصة	نحو	الثالثني	وثالمثائة.	.	.	(()129(.،وكان	يشري	

إىل	االختالف	يف	وفاة	املرتجم	له	،نحو	قوله	يف	ترجمة	

الوفيات في كتاب )بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ( للضبي
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يحيى	بن	قاسم))	.	.	.	مات	بها	سنة	اثنتني	وسبعني	أو	

اثنتني	وتسعني	ومائتني	عىل	اختالف	فيه(()130(.		

الخامتة 

املسلمني	 العريب	 احد	مؤرخي	 الضبي	 يعد	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

الفكري	 البناء	 يف	 فعالة	 مشاركة	 لهم	 كانت	 ممن	

الحضاري	لألمة	العربية	اإلسالمية	وحضارتها	املجيدة	

،فقد	شكل	كتابه	هذ1	احد	ابرز	املظاهر	الرتاثية	التي	

تستحق	الدراسة	لذا	التمسنا	فيه	هذا	الجانب	ملا	له	

منهجه	يف	 تحليل	 من	خالل	 واستخلصنا	 أهمية	 من	

هذا	املجال	بأنه	سار	عىل	نفس	النهج	الذي	كان	عليه	

سابقيه	مع	بعض	اإلضافات	التي	ساعدت	عىل	تطوير	

هذا	املنهج	وهي	انه	وضع	الوفاة	يف	نهاية	الحديث	

عن	املرتجم	له	االانه	كان	يشذ	يف	بعض	األحيان	عن	

مقام	 تقوم	 أو	 تحل	 عبارات	 االتجاه،واستعمل	 هذا	

اليوم	والشهر	دون	ذكر	سبب	ذلك،ومن	اجل	دقته	

بالتحديد	 اليوم	 يذكر	 كان	 يوردها	 التي	 روايته	 يف	

متأكد	 غري	 يكون	 أجزاءه،وعندما	 أو	 مرتجمه	 لوفاة	

من	تاريخ	الوفاة	فانه	يلجا	إىل	استعامل	عبارات	دالة	

عىل	شكه	يف	تلك	الوفاة،وكذلك	ينبه	إذا	ماورد	خطا	

ما	يف	أية	ترجمة	تصادفه،ويتجاهل	يف	بعض	األحيان	

ذكر	الوفاة	يف	الرتجمة	والسيام	إذا	أدرك	البعض	منهم	

،وأورد	بعبارات	وجيزة	إىل	معرفته	باملرتجم	له	وذكر	

حالة	الوفاة	يف	تلك	الصورة،وكان	يحدد	مكان	الوفاة	

أسباب	 ،وحدد	 عليه	 صىل	 ومن	 البالد	 أو	 باملدينة	

الوفاة	كالقتل	أو	الفتنة	أو	االستشهاد	وغريها،وكذلك	

عزز	منهجه	هذا	يف	الجمع	بني	تاريخ	الوالدة	والوفاة	

معا،وكذلك	إىل	عمر	املتويف	تقديرا،واستعامل	عبارات	

الوفاة،وكذلك	 وتاريخ	 مكان	 تحديد	 يف	 الرتجيح	

الحوادث	 إىل	 ،وأشار	 يتواله	 كان	 الذي	 املنصب	

التاريخية	عند	وفاة	مرتجمه	وهذا	جزء	من	منهجه	

يف	إيراد	روايته	وربطها	بهذا	االتجاه،ويذكر	الوفاة	يف	

بعض	األحيان	مقرونة	بحكم	احد	األمراء	أو	الحكام	

فيها	 تويف	 التي	 األيام	 االختالف	يف	 إىل	 أشار	 ،وكذلك	

مرتجمه	مستعمال	بعض	الصيغ	الدالة	عىل	ذلك.

بواحدة،	 املنقوطة	 املشددة	 املكسورة	 والباء	 الضاد	 بفتح	 	-1

هذه	النسبة	إىل	بني	ضبة	وهم	جامعة	ضبة	بن	أد	طابخة	

بن	الياس	بن	مرض	بن	ربيعة	بن	معد	بن	عدنان،ابن	حزم:أبو	

محمد	عيل	بن	احمد	بن	سعيد	األندليس)ت456هـ(،جمهرة	

انساب	العرب،تحقيق	وتعليق	عبد	السالم	محمد	هارون،	

ط3)القاهرة،دار	املعارف،1319هـ/1971م(،ص98.

عبد	 بن	 بكر	 أيب	 بن	 الله	 عبد	 بن	 اآلبار:محمد	 ابن	 	-2

لكتاب	 القضاعي)658هـ(،التكملة	 الله	 عبد	 أبو	 الرحم	

ومشاهريهم،تحقيق	 األندلس	 أمئة	 تاريخ	 يف	 الصلة	

الفكر	 هارون،)بريوت،دار	 محمد	 السالم	 عبد	

اليان:معجم	 للطباعة،1995م(،83/1؛رسكيس:يوسف	

واملعربة،)القاهرة،رسكيس/1 العربية	 املطبوعات	

رضا،معجم	 193؛كحالة:عمر	 346هـ/1927م(،ص	

الزركيل:خري	 ؛	 املؤلفني،)بريوت،1957م(،200/2	

والنساء	 الرجال	 ألشهر	 تراجم	 الدين،األعالم-قاموس	

واملسترشقني،ط3)بريوت، واملستعربني	 العريب	 من	

إىل	 اإلسالمية،نقلها	 املعارف	 1969م(،254/1؛دائرة	

الفكر	 ،)بريوت،دار	 وآخرون	 الشنتاوي	 احمد	 العربية	

العريب،1352هـ/1933م(،24/15.

ابن	اآلبار:م.ن،83/1. 	-3

الالم،والشني	 بالفتح،وتشديد	 	: بلش	 	– م.ن،83/1	 	-4

الله	 عبد	 الحموي،أيب	 ،ياقوت	 باألندلس	 معجمه،بلد	

الهوامش: 
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البلدان،)بريوت،دار	 الرومي)ت626هـ(،معجم	 الحموي	

صادر،د.ت(،484/1.

ابن	اآلبار:م.ن،83/1؛رسكيس:م.ن،ص193. 	-5

دائرة	املعارف	اإلسالمية،24/15. 	-6

ابن	اآلبار:م.ن،83/1؛	دائرة	املعارف،24/15. 	-7

بن	 الله	 عبد	 بن	 فتوح	 نرص	 أيب	 بن	 محمد	 الله	 عبد	 أبو	 	-8

بغداد	 قدم	 قرطبة	 من	 األندليس،أصله	 االزدي	 حميد	

أإلفه	 املقتبس	 جذوة	 مؤلفاته	 ،من	 تويف	 وبها	 واستوطنها	

الفقه	 وهل	 الحديث	 رواة	 أسامء	 فيه	 بغداد،وذكر	 يف	

األندلس،ابن	 علامء	 من	 والشعر	 النباهة	 وذوي	 واألدب	

محمد	 بن	 عيل	 بن	 الرحمن	 عبد	 الفرج	 الجوزي:أبو	

واألمم،)بغداد،الدار	 امللوك	 أخبار	 يف	 )ت597هـ(،املنتظم	

الوطنية،1990م(،96/9؛ابن	األثري:أبو	الحسن	عيل	بن	عبد	

التاريخ،)بريوت،دار	 يف	 الجزري)ت630هـ(،الكامل	 الكريم	

صادر،1996م(،178/1؛ابن	خلكان	:أبو	العباس	شمس	الدين	

محمد)ت681هـ(،وفيات	األعيان	وأنباء	أبناء	الزمان،تحقيق	

الدكتور	إحسان	عباس،)بريوت،دار	الثقافة،1968م(،410/3.

ابن	اآلبار	:م.ن،83/1. 	-9

احمد	بن	عبد	امللك	بن	عمرية	الضبي	من	أهل	لورقة	يكنى	 	-10

رحل	 قرطبة،ثم	 إىل	 عيل،ورحل	 أيب	 من	 ،سمع	 جعفر	 أبا	

حاجا،وبعد	انرصافه	من	أداء	الفريضة،اقرأ	القران	ببلده		تويف	

سنة	سبع	وسبعني	وخمسامئة	،ابن	اآلبار:م.ن،72/1؛املقري	

من	 الطيب	 محمد)ت1014هـ(،نفح	 بن	 التلمساين:احمد	

غصن	األندلس	الرطيب	وذكر	وزيرها	لسان	الدين	الخطيب	

،حققه	وضبطه	وعلق	عىل	حواشيه	محمد	محي	الدين	عبد	

الحميد،)بريوت،دار	الكتاب	العريب،د.ت(،1074/2.

بن	بشكوال	 امللك	بن	مسعود	 بن	عبد	 القاسم	خلف	 أبو	 	-11

وافد	 بن	 الكريم	 عبد	 بن	 نرص	 بن	 واكد	 بن	 يوسف	 بن	

األندلس	 علامء	 من	 القرطبي،كان	 األنصاري	 الخزرجي	

جعله	 الذي	 الصلة	 كتاب	 من	 املفيدة	 التصانيف	 وله	

الله	 عبد	 الوليد	 أليب	 األندلس	 علامء	 تاريخ	 عىل	 ذيال	

األندلس،ابن	 أحوال	 الفريض،وتاريخ	غري	يف	 بابن	 املعروف	

خلكان:م.ن،215/1؛الذهبي:شمس	 اآلبار:م.ن،454/1؛ابن	

الدين	محمد	بن	احمد	بن	عثامن	بن	قامياز)ت748هـ(،سري	

نعيم	 ومحمد	 االرناؤوط	 شعيب	 النبالء،تحقيق	 أعالم	

الرسالة،1413هـ(،89/12	 العرقسويس،ط9)بريوت،مؤسسة	

إبراهيم	 الوفا	 أبو	 الدين	 فرحون:برهان	 ،139؛ابن	

محمد	 القاسم	 عيل	 أيب	 بن	 محمد	 بن	 عيل	 بن	

أعيان		 معرفة	 يف	 املذهب	 اليعمري)ت799هـ(،الديباج	

السيوطي:عبد	 114؛	 1316هـ(،ص	 املذهب،)فاس،	 أهل	

طبقات	 )ت911هـ(،	 الدين	 جالل	 الكامل	 بن	 الرحمن	

العلمية،1403هـ(،423/1،	 الكتب	 الحفاظ،ط1)بريوت،دار	

.486	،479

ابن	اآلبار:م.ن،507/1-	اإلجازة	هي	عبارة	عن	آذان	الشيخ	 	-12

لتلميذه	برؤية	مسموعاته	ومؤلفاته	سواء	التي	سمعها	من	

شيخه	مبارشة	أو	التي	سمعها	ومل	يقرأها	عليه	،السخاوي:شمس	

املغيث	 )ت902هـ(،فتح	 الرحمن	 عبد	 بن	 محمد	 الدين	

)الهند،		 	 	، عيل	 حسني	 عيل	 الحديث،تحقيق	 ألفية	 برشح	

88/3؛الصالح:صبحي،علوم	 	، السلفية،1407هـ(	 الجامعة	

ومصطلحه،)دمشق،جامعة	 الحديث	

دمشق،1379هـ/1959م(،ص94.

ابن	الصالح:أبو	عمرو	عثامن	الشهرزوري)ت643هـ(،علوم	 	-13

عرت،)بريوت،املكتبة	 الدين	 نور	 الحديث،تحقيق	

بن	 البغدادي:احمد	 الخطيب	 العلمية،د.ت(،ص222؛	

الدين	 الحديث،تحقيق	نور	 عيل)643هـ(،الرحلة	يف	طلب	

عرت،)بريوت،دار	الكتب	العلمية	،د.ت(،ص16	وما	بعدها.

الضبي	:احمد	بن	يحيى	بن	عمرية		)599هـ(،بغية	امللتمس	 	-14

يف	تاريخ	رجال	أهل	األندلس،)مجريط،روخيس،1884(،ص

5؛ابن	اآلبار:م.ن،507/1؛الزركيل:م.ن،254/1.

الزركيل:م.ن،254/1. 	-15

ابن	اآلبار:م.ن،507/1. 	-16

املوحدين	 تاريخ	 مقدمته	 يف	 املراكيش	 الواحد	 عبد	 أكمله	 	-17

)طبعة	دوزي	(،دائرة	املعارف	اإلسالمية،24/15.

وريبريا)مدريد،1883م/1892م(،)املكتبة	 كوديرا	 نرشه	 	-18

،مكتبة	 باالوفسيت،)بغداد	 طبعه	 أعادت	 األندلسية(	

العريب،1967م( الكتاب	 املثنى،1968م(،)القاهرة،دار	

الجبار	 األندلسية،6(،عبد	 ،547صفحة،)تراثنا،املكتبة	

)البرصة،جامعة	 العريب،	 الرتاث	 الرحمن،،ذخائر	 عبد	

الوفيات في كتاب )بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ( للضبي
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قامئة	 العريب	 الرتاث	 البرصة،1980م(،653/2؛ذخائر	

ببليوجرافية،)القاهرة،دار	الكتب،1968م(،ص305.

بروكلامن	:كارل،	تاريخ	األدب	العريب،	نقله	إىل	العربية	عبد	 	-19

الحليم	النجار،ط4)القاهرة،دار	املعارف،1977م(،340/1.

دائرة	املعارف	اإلسالمية،24/15. 	-20

الضبي:م.ن،ص42. 	-21

م.ن.	103. 	-22

م.ن،43. 	-23

م.ن،60،	66،	68،	70. 	-24

م.ن،37. 	-25

م.ن،50،	51. 	-26

م.ن،36. 	-27

م.ن،37. 	-28

م.ن،467. 	-29

م.ن،58،	160. 	-30

م.ن،367. 	-31

م.ن،500. 	-32

م.ن،152. 	-33

م.ن،233. 	-34

م.ن،399-398. 	-35

م.ن،460-459. 	-36

م.ن،212. 	-37

م.ن،101. 	-38

م.ن،115-114. 	-39

م.ن،203. 	-40

م.ن،137. 	-41

م.ن،188. 	-42

م.ن،154. 	-43

م.ن،180. 	-44

م.ن،344. 	-45

م.ن،482. 	-46

م.ن،476. 	-47

م.ن،303. 	-48

م.ن،493. 	-49

م.ن،225. 	-50

م.ن،243. 	-51

م.ن،101. 	-52

م.ن،180. 	-53

م.ن،133. 	-54

م.ن،180. 	-55

م.ن،439. 	-56

م.ن،41. 	-57

م.ن،38. 	-58

م.ن،68. 	-59

م.ن،50. 	-60

م.ن،44. 	-61

م.ن،67-66. 	-62

م.ن،45. 	-63

م.ن،63. 	-64

م.ن،299. 	-65
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م.ن،67. 	-66

م.ن،203. 	-67

م.ن،170. 	-68

م.ن،91. 	-69

م.ن،76. 	-70

م.ن،184. 	-71

م.ن،157. 	-72

م.ن،36. 	-73

م.ن،502. 	-74

م.ن،503. 	-75

م.ن،56. 	-76

م.ن،37. 	-77

م.ن،44. 	-78

م.ن،104. 	-79

م.ن،89. 	-80

م.ن،213. 	-81

م.ن،232. 	-82

م.ن،134. 	-83

م.ن،301-300. 	-84

م.ن،448. 	-85

م.ن،37. 	-86

م.ن،23. 	-87

م.ن، 	-88

م.ن،63. 	-89

م.ن،334. 	-90

م.ن،41. 	-91

م.ن،114	وانظر	أيضا	36. 	-92

م.ن،360. 	-93

م.ن،490. 	-94

م.ن،213. 	-95

م.ن،40. 	-96

م.ن،58. 	-97

م.ن،59،	68،	105. 	-98

م.ن،41. 	-99

م.ن،91. 	-100

م.ن،151. 	-101

م.ن،501. 	-102

م.ن،51،	54. 	-103

م.ن،104،	109،	134. 	-104

م.ن،73. 	-105

م.ن،73. 	-106

م.ن،89. 	-107

م.ن،88. 	-108

م.ن،184. 	-109

م.ن،406. 	-110

م.ن،144. 	-111

م.ن،152. 	-112

م.ن،145. 	-113

م.ن،207. 	-114

م.ن،247. 	-115
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م.ن،301. 	-116

م.ن،312. 	-117

م.ن،225. 	-118

م.ن،226. 	-119

م.ن. 	-120

م.ن،439. 	-121

م.ن،232. 	-122

م.ن،243. 	-123

م.ن،301-300. 	-124

م.ن،337. 	-125

م.ن،407. 	-126

م.ن،430. 	-127

م.ن،307. 	-128

م.ن،448. 	-129

م.ن،491. 	-130

ابن	اآلبار:محمد	بن	عبد	الله	بن	أيب	بكر	بن	عبد	الرحم	أبو	عبد	

الله	القضاعي)658هـ(.

األندلس	 أمئة	 تاريخ	 يف	 الصلة	 لكتاب	 التكملة	 	-1

ومشاهريهم،تحقيق	عبد	السالم	محمد	هارون،)بريوت،دار	

الفكر	للطباعة،1995م(.	ابن	األثري:أبو	الحسن	عيل	بن	عبد	

الكريم	الجزري)ت630هـ(.

الكامل	يف	التاريخ،)بريوت،دار	صادر،1996م(.							بروكلامن	 	-2

:كارل.

الحليم	 عبد	 العربية	 إىل	 نقله	 العريب،	 األدب	 تاريخ	 	 	-3

النجار،ط4)القاهرة،دار	املعارف،1977م(.		عبد	الجبار	عبد	

الرحمن.

البرصة،1980م(.	 )البرصة،جامعة	 العريب،	 الرتاث	 ذخائر	 	-4

محمد	 بن	 عيل	 بن	 الرحمن	 عبد	 الفرج	 الجوزي:أبو	 ابن	

)ت597هـ(.

واألمم،)بغداد،الدار	 امللوك	 أخبار	 يف	 املنتظم	 	-5

الوطنية،1990م(.

ابن	حزم:أبو	محمد	عيل	بن	احمد	بن	سعيد	األندليس)ت456هـ(.

العرب،تحقيق	وتعليق	عبد	السالم	محمد	 جمهرة	انساب	 	-6

املعارف،1319هـ/1971م(.	 ط3)القاهرة،دار	 هارون،	

الخطيب	البغدادي:احمد	بن	عيل)643هـ(.

الرحلة	يف	طلب	الحديث،تحقيق	نور	الدين	عرت،)بريوت،دار	 	-7

شمس	 العباس	 :أبو	 خلكان	 ابن	 ،د.ت(.	 العلمية	 الكتب	

الدين	محمد)ت681هـ(.

أبناء	الزمان،تحقيق	الدكتور	إحسان	 وفيات	األعيان	وأنباء	 	-8

عباس،)بريوت،دار	الثقافة،1968م(.

دائرة	املعارف	اإلسالمية،نقلها	إىل	العربية	احمد	الشنتاوي	 	-9

وآخرون	،)بريوت،دار	الفكر	العريب،1352هـ/1933م(.

ببليوجرافية،)القاهرة،دار	 قامئة	 العريب	 الرتاث	 ذخائر	 	-10
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				ال	ميكن	لإلنسان	العيش	دون	تواصل	مع	غريه،	كام	

ال	ميكنه	أيضا	البقاء	ملدة	أطول	دون	تغري،	وتحديث	

طرق	التواصل	التي	تضمن	له	تلقي،	ونقل	املعلومة	

مهام	كان	نوعها	إنها	حتمية	وقانون	يقر	به	كل	فرد	

كان	 ومهام	 جنسيته	 كانت	 مام	 املعمور	 هذه	 عىل	

انتامؤه	ومهام	كانت	اهتامماته	فال	بد	له	من	طريقة	

فاملهم	من	 لغوي،	 أو	غري	 لغويا	 تواصال	 كانت	 سواء	

بالطريقة	 املعلومة	 ونقل	 التفاعل	 هو	 كله،	 ذلك	

داخل	 العيش	 له	 تضمن	 التي	 والصحيحة،	 السهلة	

مجموعات	يختارها	أو	تختاره،	أو	اختريت	له	بحكم	

التواجد	الفيزيايئ.

				ولنئ	اللغة	من	أعمق	وأعقد	التجارب	عىل	اإلطالق،	

التخطيط	 من	 الكثري	 يستدعي	 وتعلمها	 نقلها	 فإن	

واالسرتاتيجيات،	إذ	ال	ميكن	ملتعلم	اللغة	مثال	أن	يسري	

عىل	خطى	غري	مربمجة	قد	تجعل	من	تعلمه	ألي	لغة	

كانت،	صعبة	ومشوهة	يعوزها	الكثري	والكثري	لرتجع	

ملسارها	الذي	حيدت	عنه،	أو	الهدف	الذي	ُسطرت	

السابق	 التي	كانت	يف	 العلامء	 له،	لذلك	فإن	جهود	

دليل	عىل	 إال	 ما	هي	 الزمن،	 الغابرة	يف	 بها	 ونقصد	

املثىل	 الطريقة	 إليجاد	 واملتواصل	 الدءوب	 البحث	

موجودا	 بعضها	 الزال	 والتي	 وتعلمها،	 اللغة	 لتعليم	

الحاصل	يف	 التطور	 نتيجة	 الزمن	 وبعضها	تطور	عرب	

األدوات	التكنولوجية،	والطرائق	التعليمية	التي	تهتم	

باألبعاد	البيداغوجية	للعملية	التعليمية	ككل،	وعىل	

حسب	كل	عرص	من	العصور.

					غري	أننا	ال	ميكن	أن	نتغافل	عن	الرتكيبة	الثقافية،	

والتي	 املجتمعات	 من	 مجتمع	 كل	 بها	 يتميز	 التي	

التعليمية،	 العملية	 يف	 مهام	 دورا	 متثل	 أن	 ميكن	

مجتمع	 فهم	 ميكن	 ال	 أنه	 عنها	 نقول	 أن	 ميكن	 كام	

يعني	 لغته	 وفهم	 لغته،	 بفهم	 إال	 املجتمعات	 من	

مجموع	 أو	 وألجله،	 فيه	 توضع	 الذي	 سياقها	 تعلم	

بحسب	 واحدة	 لغة	 داخل	 تتبدل	 التي	 السياقات	

من	 واعيا	 انتقاال	 بذلك	 فتُحدث	 االستخدام	 نوعية	

معنى	وجوهر	إىل	معنى	وجوهر	مغاير	متاما،	ميكنه	

املؤول	 أو	 الصحيح،	 بالشكل	 تلقيه	 حسب	 التموقع	

عىل	نحو	من	األنحاء،	لكن	كيف	يتم	ذلك؟	وعىل	أي	

مستوى؟.

البتة،	 بالتحديد	ليست	جديدة	 				هذه	املسألة	 	 	 	

وليست	وليدة	العهد	إنها	قدمية	قدم	التفكري	يف	تهيئة	

الظروف،	والبحث	عن	الحلول	املثىل	للتواصل	وتعليم	

التجربة الهندية يف تعليم اللغة العربية لغري 
 الناطقني بها

)جامعة كرياال ق�صم اللغة العربية اأمنوذجا(
د. بن �ضحوى خرية

جامعة أمحمد بوقرة، قسم اللغة العربية وآدابها، بومرداس الجزائر
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االرتباط	 شديد	 تعلمها	 أن	 بعضهم	 رأى	 التي	 اللغة	

امللكة	 هذه	 يبتغي	 ملن	 التعليم	 »ووجه	 باملَلَكات	

الجاري	عىل	 القديم	 بحفظ	كالمهم	 نفسه	 يأخذ	 أن	

أساليبهم	من	القرآن	والحديث،	وكالم	السلف...حتى	

ينزل	لكرثة	حفظه	لكالمهم...منزلة	من	نشأ	فيهم«1	،	

عىل	هذا	األساس	ملكة	اللغة	تتأىت	مبلكة	الحفظ	لكن	

الفهم	 يتموقع	 أين	 لغة؟،	 أي	 لتعلم	 كاف	 هذا	 هل	

وهل	ميكن	أن	يحصل	ملجرد	الحفظ؟	الجانب	الذي	

تحدث	عنه	بن	خلدون	يف	مقدمته	يعد	جانبا	مهام	يف	

العملية	التعليمية،	لكنه	يحتاج	إىل	ملكة	الفهم	التي	

ال	تحدث	إال	باالستخدام	الصحيح،	والعقالين	للصوت	

واملفردة	دون	عزلها	عن	سياقها	الذي	وضعت	ألجله	

وفيه.

							لذلك	فإن	إهامل	أي	عنرص	من	عنارص	تكوين	

اللغة	وخصائصها،	يجعل	العمل	ناقصا	والنتيجة	غري	

ُمرضية	تعوزها	الدقة	والرصانة	والثبات	يف	التطبيق،	

مع	االعرتاف	بوجود	النسبية	يف	النتائج،	وتقبل	النقد	

البناء	الذي	يرفع	من	الجوانب	االيجابية	ومينح	فرصة	

العمل	التقييمي	لكل	مرحلة	من	املراحل	التعليمية،	

التي	ستهتم	 املداخلة	 وهذا	ما	سرنكز	عليه	يف	هذه	

لغري	 العربية	 اللغة	 تعليم	 من	 متقدمة	 مبرحلة	

الناطقني	بها،	يف	جامعة	كرياال	بالهند،	والتي	تعد	من	

وتغري	 والتطبيق،	 املحاولة	 ناحية	 من	 التجارب	 أهم	

طرق	التدريس	والتدريب	متى	دعت	الرضورة.

							واألمر	ليس	بالبساطة	التي	نتخيلها	ألن	تعليم	

اللغة	لغري	الناطقني	يستدعي	الرجوع	إىل	أصل	اللغة	

املراد	تعليمها،	إىل	األصوات	والرتاكيب	والصيغ	»	من	

أسهل	 أم«	 »لغة	 بها	 الناطقني	 لغة	 تعليم	 البديهي	

إن	 إذ	 بغريها،	 للناطقني	 وتعلمها	 تعليمها	 بكثري	من	

الناطقني	بها	ال	يستخدمون	غريها	فهي	لغة	التخاطب	

بالنسبة	 حتى	 وباملقابل	 	، الحياة«2	 مجاالت	 كل	 يف	

ألنه	 املرات،	 بعض	 يف	 التعليم	 يصعب	 بها	 للناطقني	

األم	 للغته	 ناطقا	 املتعلم	 يكون	 أن	 بالرضورة	 ليس	

وعىل	إدراك	تام	بكل	الصيغ،	وبالتايل	فإن	هذا	الحكم	

ميكن	أن	يصنف	ضمن	خانة	النسبية.

						ألجل	ذلك	سخرت	العديد	من	البحوث	والهيئات	

والجامعات	واملدارس	بإطاراتها،	جهودا	فذة		للتوصل	

إىل	الحل	األمثل	واألرسع	لتعليم	اللغة	العربية،	وكخري	

املتواجد	 بالهند،	 العربية	 اللغة	 قسم	 اخرتناه	 مثال	

الجامعات	 بني	 من	 تعد	 والتي	 »كرياال«	 جامعة	 يف	

امللك	 أسس	 إذ	 الهند،	 يف	 النشأة	 حيث	 من	 األوائل	

	Sri		Chithira	»ورما	راما	بال	ترونال	جرتا	رسي	«

يف	 برتووتانكور	 	 	Thiunal	 Bbalarama	 Varma

كرياال	 بجامعة	 بعد	 فيام	 سميت	 1937والتي	 عام	

عاصمة	 	Thiruvananthapuram ترووانتابورام	 يف	

وواحد،	 ألفني	 سنة	 يف	 نشاطه	 القسم	 بدأ	 	،3 كرياال	

الليسانس	 لطالب	 املالمئة	 الظروف	 تهيئة	 تم	 بعدما	

وبطبيعة	 والدكتوراه،	 املاجستري	 العليا	 والدراسات	

الحال	توىل	رئاسة	القسم	دكاترة	تخرجوا	من	جامعات	

)عليكراه(	 جامعة	 من	 عبيد	 كالدكتور	 بالهند	 أخرى	

ألفني	 سنة	 غاية	 إىل	 القسم	 عىل	 يرشف	 بقي	 الذي	

ألفني	 غاية	 إىل	 الدين	 نزار	 الدكتور	 عقبه	 وتسعة،	

واثنا	عرش،	ثم	الدكتور	تاج	الدين	املناين	)خريج	من	

جامعة	جوهرالل	نهرو	بنيو	دلهي(	إىل	غاية	اآلن	.

					أخذت	دائرة	النشاطات	تتسع	بفعل	النظام	الذي	

التي	أرشفوا	فيها	 السنوات	 الرؤساء،	يف	 اتبعه	هؤالء	

تغري	 يف	 دءوبة	 حركة	 القسم	 شهد	 إذ	 القسم،	 عىل	

ففي	 منطقي،	 وبتدرج	 متناهية	 بدقة	 املسارات	

الرئيس	 عمل	 القسم،	 افتتاح	 فيها	 تم	 التي	 السنة	

عىل	وضع	خطة	تجعل	من	القسم	محل	اهتامم	من	
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داخل	البالد	وخارجها،	وساعده	يف	ذلك	اإلسرتاتيجية	

باالعتامد	 العربية	 اللغة	 تعليم	 يف	 إتباعها	 تم	 التي	

هو	 فكام	 اللغات،	 تعليم	 يف	 السابقة	 التجارب	 عىل	

معروف	لدى	الغالبية	أن	الهند	من	بني	الدول	األكرب	

مساحة،	واألكرث	تنوعا	من	حيث	الثقافة،	وهذا	األمر	

سيؤثر	 بالرضورة	 فإنه	 خاص	 نظام	 له	 يربمج	 مل	 إذا	

عىل	الحالة	الثقافية	العامة،	والعلمية	عىل	الخصوص،	

غري	أن	تنوع	اللهجات	بل	اللغات	يف	البلد	الواحد	»	

الهند«	مل	مينع	من	إيجاد	الطرائق	الصحيحة	لتوجيه	

هذه	الطاقات	نحو	األفضل.

خاصة	 خاص،	 نوع	 من	 ايجابيا	 عامال	 كان	 بل	 	 	 	 	 	

الهندية	 »اللغة	 تشغلها	 نسبة	 أكرب	 أن	 عرفنا	 ما	 إذ	

باملائة«4		 وتسعون	 مثان	 مجموع	 من	 هي	 واآلرية	

مقارنة	باللغات	األخرى	املوجودة	كالهندو	إنجليزية	

والهندو	أوربية	والسنسكريتية	والبنجابية	وغريها	من	

يوفر	 أنه	 نرى	 به	 البأس	 رقم	 وهو	 الفرعية،	 اللغات	

أثناء	تعلم	 الحروف	 طاقة	صوتية	تساعد	عىل	نطق	

انطالقا	من	تعريف	بن	 اللغة	بشكل	مريح	ورسيع،	

يعرب	 أصوات	 اللغة	 »حد	 أن	 يرى	 والتي	 للغة	 جني	

بها	كل	قوم	عن	أغراضهم«5	،	فيجمع	بذلك	الطبيعة	

ال	 أمر	 وهو	 ثانيا،	 االجتامعية	 ثم	 أوال	 لها	 الصوتية	

يختلف	فيه	اثنان	فالطبيعة	الصوتية	يف	هذه	الحالة	

هي	األهم	من	الناحية	التعليمية،	لذلك	فالقدرة	عىل	

امتالك	ملكة	التكيف	مع	األصوات	مهام	كان	نوعها	

الفرد	 اللغة	املتحدث	بها	وقدرة	 أمر	تحدده	طبيعة	

عىل	مامرستها.

						اهتمت	جامعة	كرياال	مناهج	تعليمية	يف	وقت	

تحديا	 مثل	 العربية،	 اللغة	 قسم	 إنشاء	 بعد	 مبكر	

كبريا،	فبعد	ثالثة	سنوات	قُدمت	برامج	املاجستري	يف	

الفلسفة،	مبناهج	وطرق	التدريس	العامة،	و	العلوم	

القسم	مرحلة	جديدة	 ثم	دخل	 	، واللغوية6	 األدبية	

ميكن	أن	نطلق	عليها	اسم:

التعليم	باالتصال	اللغوي:			

الهيئات	 جميع	 تقريبا	 تعتمدها	 عملية	 هي	 	 	 	 	 	

الرسالة	 نظام	 عىل	 االرتكاز	 كل	 ترتكز	 التعليمية،	

واملرسل	إليه	واملُرسل	واألداة،	هذه	العنارص	ال	ميكن	

أن	تعمل	منفصلة،	فاملُرسل	املركب	للرسالة	واملختار	

فيصب	 املعرفية،	 إليه	 املرسل	 قدرات	 يراعي	 لها،	

سيتوصل	 ما	 بحكم	 املختار	 النموذج	 عىل	 اهتاممه	

الذي	 إليه	 املرسل	 نتائج	فيام	بعد،	ثم	يأيت	 إليه	من	

تتوافر	فيه	رشوط	تخطي	مرحلة	معينة	من	الدراسة،	

ألننا	يف	هذه	الحالة	نحن	تحدث	عن	مرحلة	الجامعة	

يف	 متقدمة	 أنها	 عنها	 نقول	 أن	 ميكن	 مرحلة	 وهي	

التعليم،	بل	ميكننا	أن	نقول	أيضا	أن	للطالب	يف	هذه	

بالتقليد	 املرحلة	مكتسب	معريف،	وطريقة	ممزوجة	

وخطط	 االكتساب	 يف	 الشخصية	 والجهود	 املبارش	

ألنه	 التلقني	 طريقة	 بشأن	 القرار	 اتخاذ	 من	 متكنه	

يعترب	يف	الحالة	التعليمية	هذه	املتلقي	الثاين	باعتبار	

التي	 أن	املحاض	أو	املعلم	هو	متلق	أول	للمعارف	

أتفق	عىل	صياغتها	عىل	نحو	من	األنحاء،	كام	قد	يتم	

تعديلها	وفق	قدرات	املرسل	واملرسل	إليه.

						ومركز	هذه	العملية	ككل	هي	األداة	املستخدمة	

تجارب	 من	 استخالصه	 تم	 ما	 عىل	 القامئة	 ذلك،	 يف	

قبوال	وحققت	 لقيت	 والتي	 اللغة،	 تعليم	 سابقة	يف	

اللغة	 غري	 األخرى	 للغات	 بالنسبة	 بها	 البأس	 نتائج	

العربية	بالجامعة	ذاتها،	ونقصد	بذلك	جامعة	كرياال،	

االعتامد	 فإن	 لذلك	 املوجودة،	 الهندية	 والجامعات	

البحث	يف	 فريق	 التجارب	وتقوميها	مكن	 عىل	هذه	

من	 التعليم،	 برامج	 وضع	 عىل	 القائم	 كرياال	 جامعة	
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تعرتض	 أن	 ميكنها	 التي	 والثغرات	 الهنات	 تفادي	

املتلقي	ومتنع	السري	الحسن	للعملية	التعليمية،	فكان	

االهتامم	ينصب	عىل	»مناقشة	الكيفية	التي	يتمكن	

بها	ملتلق	معني	أن	يفهم	الرسالة	التي	يقصدها	الباث	

يف	مناسبة	معينة،	وكيف	تؤثر	رشوط	متلق	معني)أو	

متلقني	معينني(	يف	ظروف	محددة	عىل	تنظيم	الباث	

لخطابه،	إن	هذا	بوضوح	مقاربة	تتخذ	من	الوظيفة	

التواصلية	للغة	املجال	األويل	لبحثها،	وتسعى	بالتايل	

اللغوي،	ال	من	حيث	هو	ساكن،	 الشكل	 إىل	وصف	

املعنى	 عىل	 للتعبري	 حركية	 وسيلة	 بوصفه	 وإنا	

املقصود«7	،	بحسب	األداة	املوجودة.

						وحتى	وإن	كانت	األداة	طيعة	لدى	املُرسل،	فإن	

ولذلك	 ضوري،	 أمر	 التعليم	 عىل	 يساعد	 ما	 وجود	

العربية	يف	كرياال	يستخدم	أساتذته	 اللغة	 فإن	قسم	

التدرج	يف	التعليم	باالعتامد	عىل	أنواع	الخطاب	وكذا	

ملزاوجة	اللغوية،	فمن	غري	املمكن	أن	يرشح	األستاذ	

باللغة	املراد	تعليمها	للطلبة	كل	يشء،	ألنه	سيصطدم	

ال	محالة	مبا	يسمى	بالنص	واملنهج	وكام	هو	معروف	

فإن	النصوص	ال	تقرأ	خارج	عن	سياقها	الذي	وضعت	

االستناد	 يستدعي	 مفصال	 رشحا	 فرشحها	 لذلك	 له،	

عىل	لغة	ثانية،	تكون	ذات	انتشار	واسع	يف	املحيط	

القدرة	عىل	احتواء	املعاين	والصياغات	 الدرايس	ولها	

الحالة	 هذه	 يف	 جزيئ،	 بشكل	 ولو	 نوعا،	 كان	 مهام	

ملفوظا	 يعني	 الذي	 للغة	 مرادفا	 الخطاب	 يصبح	

التي	 الجمل	 الجملة،	وبالتايل	فهو	مجموع	 أكرب	من	

يتبعها	املرسل	ليتلقاها	املخاطب	8،	ثم	تعاد	الحلقة	

هذه	 يف	 تكون	 لكنها	 ذاتها	 وبالطريقة	 أخرى	 مرة	

الحالة	عبارة	عن	تجاوب	مع	املخاِطب	بتحويله	إىل	

ُمخاطَب،	وهذا	ما	ميكن	تسميته	بالتواصل	التفاعيل	

لحظة	 باألحرى	 أو	 املحاض	 أو	 الدرس	 إلقاء	 لحظة	

إعطاء	املعلومة.

اللغة	 قسم	 يف	 العربية	 اللغة	 تعليم	 ينقسم	 	 	 	 	 	 	

العربية	بكرياال	إىل	أصناف	جمعناها	بحسب	الوظيفة	

الذي	 القسم	 من	 نبدؤها	 تشغلها،	 التي	 واملكانة	

لتعليم	 البرشية	 وغري	 البرشية	 الطاقات	 كل	 يوفر	

اللغة	العربية	واللغات	األخرى،	باالعتامد	عىل	نظام	

شحن	الطاقات	وجعلها	تتجدد،	فقسم	اللغة	العربية	

متميزة،	متثلت	يف	 افتتاحه	يشهد	حركة	علمية	 منذ	

ندوات	ومؤمترات	دولية	كربى،	استقطبت	العديد	من	

البلدان،	ولقد	تم	الرتكيز	يف	 الجنسيات	من	مختلف	

البداية	عىل	املؤمترات	ذات	الصلة	بالقرآن	والحديث9	

العلوم	 بهذه	 املهتمني	 تجعل	 ذكية	 التفاتة	 وهي	 	،

الطلبة	وجه	 تجعل	 القسم،	كام	 يتهافتون	عىل	هذا	

لوجه	مع	محاضين	من	خارج

وأفكار	 متنوعة	 ومصادر	 تعليمية	 مكنة	 لهم	 البالد	

تراثية،	وهذا	ما	يسمى	بعملية	فك	 جديدة	وأخرى	

العزلة	واالندماج	يف	الربامج	التعليمية	األخرى.	

						وتجعل	التعليم	بالتواصل	أمرا	محببا	ومرغوبا	فيه،	

ألن	مستوى	الخطاب	يف	هذه	الحالة	ينتقل	من	حالته	

النظرية	إىل	أخرى	تطبيقية	مغايرة	متاما،	وال	نقصد	

اللغة	 هذه	 استخدام	 وإنا	 املعتاد	 التطبيقي	 العمل	

مع	املتكلمني	لها،	يف	الندوات	والحوارات	واملؤمترات	

الدولية	والوطنية،	بغية	تحقيق	عنارص	الخطاب	كلها،	

كان	 ومهام	 طبيعته	 كان	 مهام	 املتلق	 عىل	 والتأثري	

التغيري،	 وإحداث	 املنافسة	 عامل	 ودمجه	يف	 مستواه،	

ولعلنا	ال	نبالغ	إذا	قلنا	أنه	من	أكرب	التحديات	عقد	

	،2010 سنة	 منذ	 التوايل	 عىل	 دولية	 مؤمترات	 مثانية	

واملوسوم	 عنه،	 املعلن	 التاسع	 املؤمتر	 عن	 ناهيك	

ب:	املؤمتر	الدويل	التاسع	حول	تعليم	اللغة	العربية		
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للناطقني	بغريها:	توقعات	وتحديات،	فرباير	2017م،	

وهذه	املؤمترات	يشارك	فيها	عدد	البأس	به	من	طلبة	

باللغة	 مشاركاتهم	 أغلبية	 بالقسم،	 العليا	 الدراسات	

العربية	10،	وهي	مبثابة	العمل	التدريبي	لهم	ملا	تم	

لكفاءة	 املحددة	 مضت	 التي	 السنوات	 خالل	 تلقيه	

كل	طالب	عىل	حسب	مستواه	الدرايس.

العربية	 اللغة	 قسم	 يف	 املتبعة	 والربامج	 الطرائق	

بكرياال:

العربية	بكرياال	 اللغة	 األساتذة	يف	قسم	 يعتمد	 	 	 	 	 	

هذا	 وألن	 العربية،	 اللغة	 تعليم	 يف	 متنوعة	 طرقا	

الكفاءات	 القدرات	واستدعاء	 التنويع	يف	 القسم	آثر	

من	كافة	أرجاء	الهند	ومن	أكرب	جامعاتها	من	ناطقني	

للغة	العربية	ومتخصصني	ومرتجمني،	فألن	ذلك	يعترب	

مكسبا	حقيقيا	للقسم،	من	الناحية	البيداغوجية	ومن	

الناحية	العملية،	ونقصد	بها	التطبيقية	مام	يستدعي	

ذكر	حدود	املعادلة	التي	ترتكز	عىل	املعلم	واملتعلم	

املقسمة	 للتعليم	 املتاحة	 األدوات	 وكذا	 والكفاءة،	

كاأليت:

						الطريقة	الوصفية	وهي	طريقة	كالسيكية	يتم	

فيها	إعطاء	املعلومة	مجردة،	فتكون	مبثابة	وصف	لها،	

التاريخية	 املراحل	 عرب	 وتطورها	 نشأتها	 من	 انطالقا	

الطريقة	 هذه	 ونجد	 عليها	 طرأت	 التي	 والتغريات	

تستخدم	يف	كل	العلوم	اإلنسانية	واالجتامعية	تقريبا،	

فال	ميكن	لدارس	اللغة	العربية	مثال	أن	يجهل	بعض	

كصيغ	 صيغ،	 و	 تراكيب	 من	 اللغة	 يف	 البديهيات	

املسائل	 بعض	 وكذا	 اإلشارة	 وأسامء	 واملفرد	 الجمع	

يف	 املقاييس	 نجد	 أن	 عجب	 ال	 ولذلك	 	، النحوية	

الربنامج	املسطر11		من	قبل	رئيس	القسم	واألساتذة	

بكرياال	يهتم	ب	:	النحو	والصوتيات	والقرآن	والحديث	

املقاييس	 تأيت	 ثم	 الكالسييك،	 العريب	 األدب	 وأيضا	

األمر	 العلوم،	وهذا	 كاللسانيات	وغريها	من	 األخرى	

موزع	يف	شكل	جدول	للسداسيات	املقرر	تدريسها،	

التوزيعية	 »العالقات	 معرفة	 للطالب	 يتسنى	 حتى	

االجتامعي«		 واملوقف	 اللغة	 بني	 والربط	 الجمل	 بني	

سياقات	 ضمن	 أخرى	 مرة	 يتكرر	 أن	 ميكن	 12الذي	

يكون	 املرحلة	 هذه	 ويف	 طلبته،	 مع	 األستاذ	 يهيئها	

الطالب	متلقيا	مكتشفا	أسئلته	تدور	يف	فلك	معرفة	

املجهول	لديه.

					طريقة	التعليم	باملامرسة	يف	هذه	املرحلة	التي	

اللغة	 تعليم	 من	 معينة	 متقدمة	 مرحلة	 تشرتط	

العربية،	ينتقل	الطالب	فيها	من	مجرد	متلق	عادي	

بإرشاف	 التطبيق	 ويكون	 يتلقاه،	 ملا	 مطبق	 إىل	

التكليفية	 النامذج	 عىل	 يرشف	 وآخر	 محاض	 أستاذ	

برنامج	متوافق،	يتامىش	 والواجبات	موجهة	بحسب	

أو	 باكلرييوس،	 أو	 »ماجستري	 الطالب،	 مستوى	 مع	

دكتوراه«،	واملامرسة	قد	تكون	كتابية	يف	شكل	كتايب،	

إىل	 املعلم	 من	 الحديث	 فيه	 ينتقل	 شفهي	 وآخر	

عىل	 باالعتامد	 حلقة،	 تصبح	 حتى	 وللبقية	 املتعلم	

وميكن	 واهتامماتهم،	 حاجاتهم	 عن	 املعرب	 الصوت	

أن	يرتجم	بشكل	آخر:	صوت	وفكرة	وأداء	فعيل	13،	

وهدف	جيل	من	وراء	ذلك،	تحدده	الغاية	من	وراء	

تعلم	اللغات	ككل	واللغة	العربية	عىل	الخصوص.

						من	منطلق	أن	»اللغات	تحمل	ثقافات	أصحابها«14	

،	فإذا	كان	الطالب	يف	بداية	تلقيه	للمعلومة	يستمع	

إىل	أستاذ	يرشح	له	باللغة	العربية	ويف	أحيان	أخرى	

تعلم	 أن	 يعني	 ذلك	 فإن	 واالنجليزية،	 باألردية	

اللغة	العربية	مامرسة	وفهام	ملتصق	بلغات	أخرى،	

املجال	 يف	 إلدماجهم	 كبرية	 حظوة	 لهم	 تعطى	 وقد	

لدورات	 تحضريهم	 يتم	 أو	 منهم،	 املنتظر	 التعليمي	
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لالنجليزية،	 العربية	 اللغة	 من	 تكون	 التي	 الرتجمة	

أو	العكس	من	االنجليزية	للعربية	وللغات	األم	أيضا	

املوجودة	يف	الهند.

التعليم	باالستفادة	من	األخطاء،	هذه	 					طريقة	 	

يف	 واملنترشة	 الشائعة	 الطرق	 من	 تعد	 الطريقة	

املعاهد	والكليات،	وألنها	طريقة	لها	خصائصها	التي	

متيزها	عن	الطرائق	السابقة	ملا	يتم	فيها	من	عمليات	

فإن	 األساس،	 املحور	 الطالب	 فيها	 يكون	 تركيزية	

أصحاب	التخصص	ممن	وُكلت	لهم	املهمة	التعليمية	

يسعون	جادين	لجمع	هذه	األخطاء	بطريقة	معينة،	

لتفادي	 املمكنة	 الحلول	 تقابلها	 قوائم	 شكل	 يف	

تكرارها،	وبالتايل	فإن	وضع	قامئة	املشاكل	والعقبات	

التي	يتلقاها	الطلبة،	والتي	عىل	أساسها	يتم	التعديل	

أخرى	 جهود	 وإضافة	 	، التعليمية15	 الطريقة	 يف	

مكثفة،	أو	االستمرار	عىل	الوترية	ذاتها	إن	كان	األمر	

يسري	وفق	منهجية	مناسبة	تساعد	ملتعلم	واملعلم	يف	

ملتعلمي	 مبارشة	 مبثابة	مشاركة	غري	 ذاته،	هي	 اآلن	

اللغة	العربية	للمبادرة	يف	البحث	عن	حلول	بديلة،	

الطرائق	 من	 عملية	 أكرث	 أخرى	 طرق	 اكتشاف	 أو	

السابقة.

								يبدو	من	الحكمة	تدريب	األساتذة	واملعلمني	

تعيق	 قد	 التي	 التحديات	 ومواجهة	 التدريس،	 عىل	

لغة	 أي	 أو	 بها،	 الناطقني	 لغري	 العربية	 اللغة	 تعليم	

بذلك	 تهتم	 كرياال	 وجامعة	 نوعها،	 كان	 مهام	 ثانية	

الهندية،	 الجامعات	 كباقي	 تتبعه	 برنامج	 خالل	 من	

عىل	 الطالب	 حصول	 بعد	 التطبيق	 عىل	 برتكيزها	

املعلومات	الكافية	نظريا،	والتي	قد	تأهله	للمحاورة	

والكتابة	باللغة	العربية	بأريحية،	ويساعد	املعلم	عىل	

»	حرص	األخطاء	وكشف	النقاط	التي	يثريها	الطالب	

يحسن	 ال	 التي	 الصيغ	 أو	 مثال	 الشائعة	 كاألخطاء	

استخدامها	يف	مواضعها	16،	لذلك	ال	ميكن	تعلم	لغة	

أبدا	ألن	األمر	قد	يجعلها	يف	إطارها	 دون	مامرستها	

ال	 واحدة	 حلقة	 يف	 الطالب	 يبقي	 و	 فقط،	 النظري	

يربحها.

							املامرسة	اللغوية	واالستفادة	من	األخطاء	التي	

الزمالء	 وأمام	 مبارش	 بشكل	 الطالب،	 فيها	 يقع	 قد	

ذلك	 ويكون	 مبارش	 غري	 بشكل	 أو	 املحادثة،	 أثناء	

مثال	 املاجستري	 طلبة	 يقوم	 التي	 البحثية	 باألوراق	

واملؤمترات	 الندوات	 يف	 بها	 واملشاركة	 بإعدادها	

باملشكلة	 اإلحساس	 و	 املسؤولية	 مينح	 الوطنية،	

،	بشكل	جامعي	 لها17	 افرتاض	حلول	 ثم	 وتحديدها	

مع	الطلبة	أو	بطابع	آخر	يتجاوز	الطلبة	كأن	تُطرح	يف	

باألساتذة	 الخاصة	 التدريبية	 والدورات	 االجتامعات،	

والتطبيقات	 الفروض	 تتحقق	 وبالتايل	 	 واملعلمني،	

املشكلة	 عىل	 التعرف	 فيها	 يتم	 منطقية	 بطريقة	

بإثارتها،	ثم	تشخيصها	مبعرفة	نوع	الخطأ،	بعد	ذلك	

يتم	اقرتاح	الحلول	املناسبة	لذلك	لتفادي	الوقوع	فيها	

مستقبال،	وحتى	يتم	»	التدرج	من	البسيط	إىل	املركب	

ومن	الواضح	املحدد	إىل	املبهم،	ومن	املحسوس	إىل	

استدعت	 إن	 مغايرة	 سبل	 إيجاد	 مع	 	،18 املعقول«	

الرضورة	لتغري	طريقة	تقديم	املعلومة	بشكل	أفضل	

مام	كانت	عليه.

					التعليم	بالطرائق	املعارصة:	السمعية	والبرصية	

البدائل	 من	 أنها	 عنها	 نقول	 أن	 ميكن	 والتي	

إتقان	 بعد	 كبريا،	 رواجا	 لقيت	 التي	 التكنولوجية	

البرصي،	 االتصال	 الراديو	وقنوات	 الحواسيب	و	 لغة	

صار	املتعلم	للغة	العربية	يف	الجامعات	الهندية	عىل	

املعلومة،	 عن	 البحث	 يف	 صعوبة	 يجد	 ال	 العموم	

والتأكد	منها	أو	اختبارها	سامعا	ونطقا،	وعىل	سبيل	

مبدرسة	 الخاص	 اللغوي«	 »املخرب	 الحرص:	 ال	 املثال	
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العربية	واألفريقية	بجامعة	 الدراسات	 األلسن	مبركز	

»جواهري	الل	نهرو«	بالهند	الذي	يحرص	عىل	مامرسة	

اللغة	العربية«19	،	إذ	بإمكان	هذه	األدوات	املعارصة	

قبل	 من	 االيجايب	 بالتوجيه	 لكن	 املتعلم،	 مساعدة	

الربنامج	 عىل	 القامئني	 قبل	 من	 أو	 واألستاذ،	 املعلم	

داخل	الكلية	أو	القسم.

املعارصة	 األدوات	 بكافة	 املجهز	 املخرب	 هذا	 	 	 	 	 	 	

كافة	 من	 والدكتوراه	 املاجستري	 طلبة	 يستقطب	

أقسام	اللغة	العربية	املوجودة	يف	الجامعات	الهندية،	

والغرض	من	ذلك	هو	تدريب	هذه	الفئة،	ومساعدتها	

عىل	مامرسة	اللغة	العربية	بشكل	أفضل،	»لذلك	فإن	

العربية	 اللغة	 نحو	مامرسة	 والدءوب	 الجاد	 السعي	

نطقا	وتحريرا،	بعد	استكامل	الدورة	التدريبية	سامعا	

اللغوي	لطلبة	 ومشاهدة	من	خالل	ما	يوفره	املخرب	

الثقة	 يعزز	 ألنه	 مشجع،	 أمر	 والدكتوراه	 املاجستري	

يف	 للمشاركة	 الثقة	 ومينحه	 باملواصلة	 الطالب	 لدى	

البلدان	 يف	 والخارجية	 الداخلية	 الدولية	 الندوات	

األخرى،	كام	يساعده	عىل	السفر	بأريحية	إىل	البلدان	

العربية	الستكامل	بحوثه«20	،	ال	تتوقف	مهام	املخرب	

التعليم	فقط	بل	يعترب	أداة	داعمة	للطلبة	لنرش	 يف	

مقاالتهم	يف	مجلة	املخرب	وكذا	املشاركة	يف	الندوات	

اللغوي،	 املخرب	 يقرتحها	 التي	 الوطنية	 واملؤمترات	

بورقات	بحثية	تتناسب	واملوضوع	املطروح	وتتناسب	

أيضا	مع	كفاءة	طالب	املاجستري	أو	الدكتوراه.

						التعليم	باملحفزات،	هذه	الطريقة	تعتمد	عىل	

الذكر،	فكام	هو	معروف	أن	طالب	 الطريقة	سابقة	

واملعريف	 اللغوي	 االختبار	 تحت	 يبقى	 املاجستري	

ملدة	عامني	21،	تنتهي	بامتحان	شامل	يؤهله	للنجاح	

وللتسجيل	يف	الدكتوراه،	ويف	هذه	الفرتة	ينتقل	الطالب	

من	مرحلة	التلقي	ملرحلة	املشاركة	الفعلية،	التي	قد	

ترفع	من	مستواه	اللغوي	والتعليمي،	ومتنحه	القدرة	

فضاءات	 إنشاء	 من	 وميكنه	 واإلبداع،	 التميز	 عىل	

التابع	 تعليمية	وأدبية	خاصة	بذلك،	كالنادي	العريب	

دراسات	 لكلية	 واألفريقية	 العربية،	 الدراسات	 ملركز	

اللغة	واألدب	والثقافة،	بجامعة	»جوهر	الل	نهرو	يف	

ندوات	كثرية	يف	 بتنظيم	 يهتم	 والذي	 	 نيو	دلهي«22	

السنة	الواحدة	،	كندوة	إسهامات	الهنود	يف	الدراسات	

العربية	لشهر	ماي	ألفني	وسبعة	عرش.			

العملية	عن	قصد	وعن	غري	 لهذه	 املحرك	 	ألن	 	 	 	 	

التي	 اللغة	 مامرسة	 عىل	 الطالب	 تحفيز	 هو	 قصد،	

يتلقاها	يف	الجامعة،	فإن	هناك	تحفيزات	أخرى	من	

شأنها	مد	طاقات	ايجابية	تدفع	الطالب	لبذل	مجهود	

أكرث	يف	املامرسة،	ومن	أمثلة	ذلك:

_التحفيز	بالشهادات	التي	تقدم	بعد	إنهاء	بحث	ما،	

أو	بعد	املشاركة	مبؤمتر،	أو	ندوة	داخل	القسم	أو	يف	

الكليات	القامئة	عىل	ذلك.

يشاركون	 الذين	 الطلبة	 فأغلب	 بالعمل،	 _التحفيز	

لهم	 املشاركات	 حساب	 يتم	 وجادة،	 مهمة	 بأعامل	

وترقيتهم،	 توظيفهم	 وبالتايل	يسهل	 الخربة،	 إطار	 يف	

واختيارهم	كمساعدين	يف	الندوات	املقبلة	واملؤمترات	

املستقبلية.

»كرياال«	 كمجلة	 مجالت	 وإنشاء	 بالنرش	 _التحفيز	

املحكمة		النصف	سنوية،	والتي	توقف	عملها	لفرتة	

	،	إال	أنها	بادرت	 من	الزمن	لسبب	ظروف	داخلية23	

نشاطها،	ونرشت	يف	كافة	املواضيع	األدبية	واللغوية	

والبالغية	كام	كان	هناك	أيضا	مجالت	خاصة	بالطلبة	

أسبوعية،	 عربية	 جريد	 وهي	 »كالبساطة«	 وجرائد	

تصدر	عن	املنتدى	األديب	التابع	لقسم	اللغة	العربية	

بكرياال،	من	أهم	املواضيع	التي	عالجتها	حديثا:	»أم	
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الثورة	يف	اليمن	بقلم:	سلقة،	ما	نقل	عن	مولد	كرياال	

بقلم:	 الطالب	 يف	 اإلعالم	 وسائل	 وتأثري	 رفيق	 بقلم:	

يف	 بالبساطة	 املطروحة	 املواضيع	 متتاز	 	،24 رسنة«	

الطرح	واملعالجة،	كام	أنها	تبني	مدى	مقدرة	الطالب	

يف	قسم	كرياال	عىل	التجاوب	والكتابة	باللغة	العربية	

املُتعلمة.

تحفيز	 أهم	 يعترب	 والذي	 واملِنح،	 بالسفر	 _التحفيز	 	

بالسفر	 أحالم	 لديهم	 الطلبة	 فغالبية	 اإلطالق،	 عىل	

بالبلدان	 اللغوي	 األداء	 وتجربة	 الخربات،	 وتطوير	

التي	يتقنون	لغتها،	والطلبة	يف	جامعة	كرياال	يسعون	

جادين	لذلك	بل	إن	بعضهم	سافر	للمملكة	العربية	

الدول	 من	 وغريها	 والجزائر	 ومرص	 السعودية،	

يف	 هناك	 فرص	شغل	 وبعضهم	حصل	عىل	 العربية،	

مجال	الرتجمة،	وهذا	األمر	قد	يتعدى	أصحاب	اللغة	

األم	الذين	قد	تكون	إمكانياتهم،	يف	حدود	اللغتني	أو	

الثالث،	وبسبب	اليد	العاملة	األجنبية	والهندية	عىل	

الخصوص	املوجودة	بكرثة	يف	دول	الخليج،	فإن	األمر	

يحتاج	إىل	مرتجمني	بكفاءات	متميزة.

					ميكن	أن	نقول	عنهم،	أن	براعتهم	ظهرت	باملامرسة	

اللغة	 فقسم	 بالذات	 العربية	 وللغة	 للغات	 الفعلية	

بدأت	 تطورية	 حركة	 نشوؤه	 منذ	 يشهد	 العربية	

بالبسيط	وانتقلت	إىل	املعقد	واألصعب،	ونقصد	بذلك	

صيتها	 جعل	 والذي	 اختارته،	 الذي	 الكبري	 التحدي	

يصل	إىل	جامعات	أخرى	مجاورة	ودولية،	فكانت	أوىل	

الخطوات	لذلك:	القيام	بالنظام	التعريفي	عن	طريق	

عقد	امللتقيات	الدولية،	عىل	سبيل	املثال	ال	الحرص:	

العربية	 اللغة	 تعليم	 حول	 التاسع	 الدويل	 »املؤمتر	

للناطقني	بغريها:	توقعات	وتحديات،	فرباير	2017م«	

برغم	 القسم	 بهذا	 يعقد	 تاسع	مؤمتر	دويل	 25،	وهو	

التوصيات	 أن	 إال	 القسم	 يعانيها	 كان	 التي	 الظروف	

التي	كان	يخرج	بها	كل	مؤمتر،	كانت	مبثابة	الشعلة	

لعقد	مؤمترات	أخرى،	وكذا	املشاركات	يف	الفعاليات	

بالكليات	 خاصة	 مواقع	 وإنشاء	 الدولية،	 والندوات	

لها	 تكون	 أن	 إذا	 غرابة	 فال	 بها،	 للتعريف	 واملعاهد	

خصائص	متيزها	عن	باقي	األقسام	املوجودة	يف	الهند	

واملهتمة	بتعليم	اللغة	العربية	لغري	الناطقني	بها.	

الجويدي،	 درويش	 تح:	 املقدمة،	 خلدون،	 بن	 الرحمن	 عبد	 	.1

املكتبة	العرصي،	صيدا	بريوت،	2002،	ص:	559.	

داود	عبد	القادر	إليغيا	وحسني	عيل	البسومي،	املحادثة	يف	 	.2	

مشكالتها	 معالجة	 وأساليب	 تعلمها	 وطرق	 العربية	 اللغة	

لدى	الطلبة	األجانب،	مجلة	جامعة	املدينة	العاملية،	مجمع،	

ع:	10،	2014،	ص:	524.	

	See:	Naak	With	A-Grade,	“A	Brief	history	of	 the	.3

university	 of	 Kerala”,	 www.keralauniversity.

.ac.in,	p1

آخر	 موضوع،	 الهند،	 يف	 اللغات	 عدد	 كم	 	، الحامد	 دينا	 	.4		

تحديث	يف	السادس	عرش	من	آفريل	ألفني	وسبعة	عرش،	

com.www.mawdoo3.01ص

5.		أبو	الفتح	عثامن	بن	جني،	الخصائص،	تح:	عيل	النجار،	ج1،	

عامل	الكتب	،	بريوت	لبنان،	ط2،	1983،	ص:	33.

6.		بن	ضحوى	خرية،	مقابلة	مع	رئيس	قسم	جامعة	كرياال:	تاج	

الساعة	 	،2016 يناير	 العربية	 اللغة	 قسم	 املناين،	 الدين	

الخامسة	بعد	الظهر

محمد	 تر:	 الخطاب،	 تحليل	 بول،	 وج.	 براون	 ج.ب،	 	 	.7

الهوامش
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لطفي	الزليطي	ومنري	الرتيك،	جامعة	امللك	سعود،	1418ه،	

1998م،	ص	30..

	Voir	 :	 J.	 Dubois,	 Dictionnaire	 de	 linguistique 	 	.8

	et	 des	 sciences	 du	 langage,	 imprimerie	 la

	,topographia,	 spa	 Italie	 dépôt	 légal	 septembre

.153/152	:	pp	,1999

اللغة	 بالهند	قسم	 العربية	 اللغة	 املناين،	 الدين	 تاج	 ينظر:	 	 	 	.9

http:// عامة،	ص:2017.1.	 نظرة	 كرياال،	 بجامعة	 العربية	

	www.keralauniversity.ac.in

10.		بن	ضحوى	خرية،	حوار	مع:	تاج	الدين	املناين	رئيس	قسم	

اللغة	العربية	بكرياال،	الهند،	يوم:	2017/08/18.	الساعة	:	

الثانية	بعد	الظهر		بتوقيت	الجزائر.

جامعة	 	،Distribution	 of	 teaching-hours ينظر:	 	11 	

اللغة	العربية،	موقع	جامعة	كرياال	الهند،	يوم	 كرياال	قسم	

.2017/08/20

12			جميل	عبد	املجيد،	البديع	بني	البالغة	العربية	واللسانيات	

النصية،	الهيئة	املرصية	العامة	للكتاب،	1998،	ص66.

دار	 العربية،	 اللغة	 تدريس	 طرق	 الركايب،	 جودت	 ينظر:	 	 	.13

الفكر،	دمشق،	سورية،	ط5،	2005،	ص116.

اللغة	 تعليم	 وآخرون،	 الفوزان	 براهيم	 بن	 الرحمن	 عبد	 	 	 	.14

يديك،	 بني	 العربية	 اللغة	 بها،	 الناطقني	 لغري	 العربية	

العربية	السعودية،	ط2،	 الرياض	اململكة	 كتاب	الطالب2،	

1428ه،	2007م،	من	املقدمة،	ث.

العربية	 اللغة	 تدريس	 طرق	 محمد،	 إبراهيم	 عطا	 ينظر:	 	 	.15

والرتبية	الدينية،	ج2،	مكتبة	النهضة	املرصية،	القاهرة	مرص،	

ط2،	1416ه/1996م،	ص91/	92.

العربية	 اللغة	 تدريس	 محمد،	طرق	 إبراهيم	 عطا،	 ينظر:	 	.16

والرتبية	الدينية،	ج2،	1416ه/1996م،	ص92.		

اللغة	 تعليم	 طرق	 القادر،	 عبد	 محمد	 أحمد،	 ينظر:	 	 	17

العربية،	مكتبة	النهضة،	مرص،	ط5،	1979	ص	18.			

18		محمد،	قدرى،	طرق	تدريس	اللغة	العربية)البحث	عن	أنواع	

http://e-journal.iainjambi. نجاحها(،	 وأسس	 الطرق	

ac.id		ص25.		

	بن	ضحوى،	خرية،	حوار	مع:	مأمون	رشيد	جامي،	أستاذ	 	.19

كاشمري،	 كلية	حكومية	يف	جامو،	 بكارجيل،	 العربية	 اللغة	

يوم:2017/08/23،	عىل	الساعة	08صباحا	بتوقيت	الجزائر.	

األنصاري،	 مصعب	 محمد	 مع:	 حوار	 خرية،	 ضحوى	 بن	 	 	.20

أستاذ	يف	جامعة	عيل	جراه	اإلسالمية،	قسم	األدب	العريب،	

الظهر	 بعد	 	،14:00 سا	 	،2017/08/22 يوم:	 الهند،	 دلهي	

بتوقيت	الجزائر.	

يوم:	 املناين،	 الدين	 تاج	 مع:	 حوار	 خرية،	 ضحوى	 بن	 	.21	

من	 وملزيد	 الظهر.	 بعد	 الثانية	 	: سا	 	.2017/08/18

	MA	 in	 arabic	 language	 and. أنظر:	 املعلومات	

litérature,	http://www.keralauniversity.ac.in

ندوة	 نهرو،	 الل	 جوهر	 جامعة	 الندوي،	 عامل	 أديم	 ينظر:	 	.22

إسهامات	الهنود	يف	الدراسات	العربية،	شبكة	ضياء،	ص01،		

	dia	net

23.	تاج	الدين	املناين،	اللغة	العربية	بالهند	قسم	اللغة	العربية	

http://www. ص:2017.03.	 عامة،	 نظرة	 كرياال،	 بجامعة	

	keralauniversity.ac.in

24.		ينظر:	البساطة	جريدة	عربية	أسبوعية	تصدر	عن	املنتدى	

األديب	التابع	لقسم	اللغة	العربية،	جامعة	كرياال،	العدد	7،	

يوم	الجمعة	2017،	رئيس	التحرير	شمري	يب.	

	تاج	الدين	املناين،	اللغة	العربية	بالهند	قسم	اللغة	العربية	 	.25

http://www. ص:2017.5.	 عامة،	 نظرة	 كرياال،	 بجامعة	

keralauniversity.ac.in
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			أبو	الفتح	عثامن	بن	جني،	الخصائص،	تح:	عيل	النجار،	ج1،	عامل	

الكتب	،	بريوت	لبنان،	ط2،	1983.

2		أحمد،	محمد	عبد	القادر،	طرق	تعليم	اللغة	العربية،	مكتبة	

النهضة،	مرص،	ط5،	1979.			

واللسانيات	 العربية	 البالغة	 بني	 البديع	 املجيد،	 عبد	 جميل	 	3

النصية،	الهيئة	املرصية	العامة	للكتاب،	1998.

الفكر،	 دار	 العربية،	 اللغة	 تدريس	 طرق	 الركايب،	 جودت	 	 	4

دمشق،	سورية،	ط5،	2005.

لطفي	 محمد	 تر:	 الخطاب،	 تحليل	 بول،	 وج.	 براون	 ج.ب،	 	5

الزليطي	ومنري	الرتيك،	جامعة	امللك	سعود،	1418ه،	1998م.

يف	 املحادثة	 البسومي،	 عيل	 وحسني	 إليغيا	 القادر	 عبد	 داود	 	6

مشكالتها	 معالجة	 وأساليب	 تعلمها	 وطرق	 العربية	 اللغة	

لدى	الطلبة	األجانب،	مجلة	جامعة	املدينة	العاملية،	مجمع،	

ع:	10،	2014.	

عبد	الرحمن	بن	خلدون،	املقدمة،	تح:	درويش	الجويدي،	املكتبة	

العرصي،	صيدا	بريوت،	2002.	7	

8	عبد	الرحمن	بن	براهيم	الفوزان	وآخرون،	تعليم	اللغة	العربية	

لغري	الناطقني	بها،	اللغة	العربية	بني	يديك،	كتاب	الطالب2،	

الرياض	اململكة	العربية	السعودية،	ط2،	1428ه،	2007م.

والرتبية	 العربية	 اللغة	 تدريس	 طرق	 محمد،	 إبراهيم	 عطا	 	9

القاهرة	مرص،	ط2،	 النهضة	املرصية،	 الدينية،	ج2،	مكتبة	

1416ه/1996م.

حوار	ومقابلة:

0			بن	ضحوى	خرية،	مقابلة	مع	رئيس	قسم	جامعة	كرياال:	تاج	

الساعة	 	،2016 يناير	 العربية	 اللغة	 قسم	 املناين،	 الدين	

الخامسة	بعد	الظهر.

رئيس	قسم	 املناين	 الدين	 تاج	 مع:	 بن	ضحوى	خرية،	حوار	 	 	 	1

اللغة	العربية	بكرياال،	الهند،	يوم:	2017/08/18.	الساعة	:	

الثانية	بعد	الظهر		بتوقيت	الجزائر.

أستاذ	 جامي،	 رشيد	 مأمون	 مع:	 حوار	 خرية،	 بن	ضحوى،	 	 	 	2 	

كاشمري،	 كلية	حكومية	يف	جامو،	 بكارجيل،	 العربية	 اللغة	

يوم:2017/08/23،	عىل	الساعة	08صباحا	بتوقيت	الجزائر.	

3			بن	ضحوى	خرية،	حوار	مع:	محمد	مصعب	األنصاري،	أستاذ	
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ملخص 

إّن	أدب	الطفل	حقل	أديب	مل	يلق	من	الدراسات	النقدية	حظًا	وافرًا,	إذ	تبني	للباحث	أن	الدراسات	

النقدية	إزاء	ما	ينتج	من	أعامل	إبداعية	يف	هذا	املجال	تكاد	تكون	خجولة.

وانطالقًا	مام	سبق,	فقد	سعت	الدراسة	إىل	تسليط	الضوء	عىل	أدب	الطفل	باعتباره	حقالً	أدبيًا	

حديثًا	سعى	من	خالله	األدباء	إىل	غرس	القيم	الرتبوية	والتعليمية	يف	نفس	الطفل	العريب.

وقد	قام	الباحث	بتقسيم	دراسته	إىل	أربعة	محاور	رئيسة:	تناول	يف	املحور	األول	مفهوم	أدب	

الطفل،	ويف	الثاين	قام	الباحث	بتتبع	نشأة	أدب	الطفل	وتطوره	عرب	التاريخ،	أما	املحور	الثالث	فقد	

خصصه	الباحث	للحديث	عن	أدب	الطفل	يف	الوطن	العريب	مستعرًضا	أبرز	األدباء	الذين	أثروا	

الساحة	األدبية	العربية	بنتاجات	أدبية	سعوا	من	خاللها	إىل	صقل	شخصية	الطفل	بقيم	تربوية	

وأبرز	 الطفل،	 أدب	 ماهية	 عن	 للحديث	 فخصص	 واألخري	 الرابع	 املحور	 أّما	 سليمة،	 وتعليمية	

أشكاله	املتعددة	.

مقدمة

الذي	 الحديثة	 األدبية	 الفنون	 من	 الطفل	 أدب	 يعّد	

نشأ	نشأة	مغايرة	عن	سائر	اآلداب؛	ألنه	قد	خّص	فئة	

عمرية	محددة	مختلفة	اختالفاً	كلياً	عن	أدب	الكبار،	

سواء	أكان	االختالف	من	حيث	املفهوم	أم	الرؤى	أو	

التوجهات	أو	غري	ذلك	.	

الرجعيّة	 من	 الكثري	 الطفل	 أدب	 عاىن	 فقد	 وعليه	

األدب	 ألنه	 بالقصور؛	 إليه	 والنظر	 والتدين	 والتخلف	

املوجه	لألطفال،	حتى	أن	نشأة	هذا	الفن	كانت	عبارة	

عن	تسجيالت	رسيعة	أو	حلقات	شفاهيّة	أو	ما	شابه	

ذلك،	وحقيقة	األمر	أن	هذا	األمر	مل	يلق	االهتامم	من	

قبل	األدباء	العرب	إال	بعد	عرص	النهضة	يف	أوروبا	،	

رغم	ما	سبق	ذلك	من	كتابات	إال	أنها	كانت	حبيسة	

 اأدب الطفل يف االأدب العربي احلديث
 )املفهوم والن�صاأة والتطور(

د. ثامر اإبراهيم حممد امل�ضاروة
محاضر غير متفرغ، الجامعة األردنية، األردن
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األذهان	أو	رسيعة	النسيان	.		

النواة	 كانت	 متعددة	 مبراحل	 الطفل	 أدب	 مّر	 فقد	

الحقيقة	لنشأة	هذا	الفن	األديب،	والذي	أخذ	يف	اآلونة	

املتخصصني	 األدباء	 كتابات	 من	 كبرياً	 حيّزاً	 األخرية	

آفاقه	 واتسعت	 مراميه	 تشكلّت	 فقد	 واهتامماتهم،	

ليشمل	املعارف	االنسانية	املختلفة،	فلم	يكن	مقصوراً	

عىل	األشكال	املعهودة	للقرّاء	.	

إىل	تسليط	 الدراسة	 وانطالقًا	مام	سبق,	فقد	سعت	

حديثًا	 أدبيًا	 حقالً	 باعتباره	 الطفل	 أدب	 عىل	 الضوء	

الرتبوية	 القيم	 غرس	 إىل	 األدباء	 خالله	 من	 سعى	

والتعليمية	يف	نفس	الطفل	العريب.

وحاول	البحث	الوقوف	عىل	محاور	عّدة،	من	أبرزها	:	

الحديث	عن	مفهوم	أدب	الطفل،	ومن	ثّم	تتبع	نشأة	

أدب	الطفل	وتطوره	عرب	التاريخ،	وكذلكالحديث	عن	

استعراض	 خالل	 من	 العريب	 الوطن	 يف	 الطفل	 أدب	

العربية	 األدبية	 الساحة	 أثروا	 الذين	 األدباء	 أبرز	

أدبية	سعوا	من	خاللها	إىل	صقل	شخصية	 بنتاجات	

النهاية	 ويف	 سليمة،	 وتعليمية	 تربوية	 بقيم	 الطفل	

وأبرز	 الطفل،	 أدب	 ماهيّة	 عن	 الحديث	 من	 بّد	 ال	

أشكاله	املتعددة	.

مفهوم أدب األطفال :

من	 بد	 ال	 األطفال،	 أدب	 مفهوم	 يف	 الخوض	 وقبل	

معرفة	َمن	هم	األطفال	املوجه	لهم	ذلك	األدب.

يدعى	 والصبي	 يشء،	 كل	 من	 الصغري	 هو	 )الطفل(	

طفالً	حني	يسقط	من	بطن	أمه	إىل	أن	يحتلم)1(،ويف	

وولد	 املولود	 مبعنى:	 الطفل	 ورد	 الصحاح(	 )مختار	

كل	وحشية	أيًضا	والجمع	أطفال،	وقد	يكون	الطفل	

واحًدا	وجمًعا،	وكذلك	)املعجم	الوسيط(:	الصبي	هو	

يولد	 الصبي	من	حني	 والغالم:	 البلوغ،	 املولود	حتى	

إىل	أن	يثب،إذن	فالطفل:	هو	الصبي	أو	الولد	حتى	

البلوغ.

واألطفال	هم:	»القطاع	املمتد	من	عمر	اإلنسان	منذ	
امليالد،	وحتى	سن	اإلعتامد	الكامل	عىل	الذات«.		)2(

أّما	الطفل	يف	اإلسالمفهو	اإلنسان	غري	البالغ	املكلَّف،	

وقد	حدد	الله	تعاىل	مرحلة	التكليف	مع	بداية	البلوغ	

بقوله:	)وإذا	بَلََغ	األطفاُل	منُكم	الُحلَم	فليستأذنوا	كَاَم	

	يف	 استأذَن	الذيَن	ِمْن	قَبْلِهم()3(،	وقوله	تعاىل:	)ونقرُّ

األرحاِم	ما	نشاُء	إىل	أجٍل	مسّمى	ثم	نُْخرُجُكم	ِطفالً(	

)4(،	وقوله:	)هو	الذي	خلقُكم	من	تراٍب	ثم	من	نطفٍة	

ثم	من	علقٍة	ثم	يُخرُجُكم	ِطفالً(	)5(.

وهو	يف	االصطالح	»ذلك	الشخص	الذي	مل	يبلغ	سن	

الرشد	بعد،	وعىل	ضوء	هذا	التعريف،	فإن	الطفولة	

وهي	 العرشين،	 سن	 بعد	 ما	 حتى	 امليالد	 من	 متتد	

السن	التي	يبلغ	عندها	معظم	البرش	نضجهم	البدين	

الكامل«)6(.

وبناًء	عليه	فاملعاين	القرآنية	للطفل	واملعاين	اللغوية	

يف	املعاجم	تدور	حول	معنى	واحد	وهو	الصبي	حتى	

يحلم	أو	يبلغ	.

وفيام	يتعلق	مبفهوم	أدب	األطفال،	فاستعامله	يكاد	

يتفق	عند	أغلب	الدارسني	ويعني	كل	لون	أديب	يعنى	

بهذه	الفئة	من	املجتمع،	حيث	إنه	يخاطب	املراحل	

بناء	شخصيته	 يف	 للطفل،ويسهم	 والنفسية	 العمرية	

العامل	 يرى	 وجعله	 نفسيته	 وتقويم	 ملكاته	 وتطوير	

ويتعرف	عليه	من	زوايا	كثرية.

ويجمع	معظم	الدارسني	عىل	أن	أدب	األطفال	القائم	

الحالة	 ومراعاة	 والشكلية	 الفنية	 األطر	 وفق	 اليوم	

 أدب الطفل في األدب العربي الحديث
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االجتامعية	والنفسية	وغريها	هو	أدب	مستحدث	»	

وفرع	جديد		من	فروع	األدب	الرفيعة	ميتلك	خصائص	

آثاراً	 أن	كالً	منها	ميثل	 »الكبار«رغم	 متيزه	عن	أدب	

فنية	يتحد	فيها	الشكل	واملضمون....	وإذا	أريد	بأدب	

فإنه	 توجيههم	 بقصد	 إليهم	 يُقال	 ما	 كل	 األطفال	

الطفولة،	 البرشي،	حيث	وجدت	 التاريخ	 قديم	قدم	

أما	إذا	كان	مقصود	به	ذلك	اللون	الفني	الجديد	الذي	

وتربوية،ويستعني	 واجتامعية	 نفسية	 بضوابط	 يلتزم	

بوسائل	الثقافة	الحديثة	يف	الوصول	إىل	األطفال،فإنه	

–	يف	هذه	الحالة-ما	يزال	من	أحدث	الفنون	األدبية«.	
)7(

جدالً	 األطفال	 أدب	 مصطلح	 يشري	 فقد	 وعليه	

من	 ألنه	 ومصادره؛	 وماهيته	 مفهومه	 حول	 واسًعا	

املصطلحات	الحديثة	يف	أدبنا	العريب،	وال	سيام	القول	

إنه	قد	تبلور	مع	العقود	األوىل	من	القرن	العرشين،	

عىل	الرغم	من	االرهاصات	األوىل	لهذا	اللون	األديب	.

تصور	 التي	 الفنية	 اآلثار	 	« األطفالهو:	 فأدب	 إذن	

األطفال	 ومدارك	 تتفق	 وأخيلة	 وإحساسات	 أفكاراً	

وتتخذ	أشكال	:القصة،	والشعر،	واملرسحية،	واملقالة،	
واألغنية«.)	8(

زلط«	 »أحمد	 يحدد	 التعريف	 هذا	 عن	 بعيد	 وغري	

مفهوماً	ألدب	األطفال	إذ	يقول	بأن:	»	أدب	الطفولة	

لغتنا	 أدب	 ويف	 لغٍة،	 أّي	 أدب	 يف	 متجدد	 أديب	 نوع	

أدب	 جنس	 من	 املستحدث	 األديب	 النوع	 ذلك	 هو	

والكتايب(،	 الشفاهي	 وإرثه	 ونرثه	 )شعره	 الكبار	

الطفولة،	 ملرحلة	 يتوجه	 جنس	 من	 أخص	 نوع	 فهو	

واإلدراكية	 اللغوية	 املستويات	 املبدع	 يراعي	 بحيث	

إرث	 من	 باملعالجة	 إعادة	 أو	 طازجا	 للطفل،تأليفا	

سائر	األنواع	األدبية	املقدمة	له	ومن	ثم	يرقى	بلغتهم	

وخياالتهم	ومعارفهم	واندماجهم	مع	

لتحقيق	 وفنونه	 باألدب	 التعلق	 بهدف	 الحياة،	
الوظائف	الرتبوية	واألخالقية	والفنية	والجاملية«.	)9(

كام	عرّفه	)فريد	جربائيل	نجار	وآخرون(	بأنه:	»الكتب	

خرباء	 يعدها	 والتي	 ومطالعاتهم،	 لألطفال	 املعّدة	

وأسلوبها،	 مادتها،	 بجودة	 ومتتاز	 األطفال،	 أدب	 يف	

ومالءمتها	لذوق	األطفال	ومستوى	نضجهم«،	ونلحظ	

الكتب	 تلك	 اختيار	 يف	 الدقة	 السابق	 التعريف	 من	

الخاصة	باألطفال،	إذ	من	يقوم	عىل	إعدادها	وتبويبها	

هم	خرباء	من	الطبقة	الواعية	بذلك	الفن	.

سبقوه	 عمن	 خاطر(	 رشدي	 )محمود	 يخرج	 وال	

مكتوبة	 مادة	 من	 لألطفال	 يقّدم	 ما	 »كّل	 بقوله:	

قصصاً	 أكانت	 وسواء	 مجالت،	 أم	 كتباً	 أكانت	 سواء	

)فتحي	 رأي	 وكذلك	 علمية«،	 مادة	 أو	 متثيالت	 أم	

النمر(	بأنه:	»الكتابات	التي	كُتبت	خصيًصا	لألطفال	

تناسب	مستواهم	وخصائص	نوهم	 يف	ضوء	معايري	

ومتطلباته«	.	

وعليه	ميكن	القول	إن	مفهوم	أدب	الطفل:	هو	ذلك	

العمرية	 بفئاتهم	 األطفال	 طبقة	 إىل	 املوجه	 األدب	

أصحاب	 من	 يكون	 يتناوله	 من	 أن	 عىل	 املختلفة،	

وحاجاتهم،	 وإدراكاتهم	 مبيولهم	 والعلم	 الدراية	

املتناول	 األديب	 الجنس	 أو	 الشكل	 عن	 النظر	 برصف	

لهم	.		

ويف	حقيقة	األمر	فقد	ُوجَد	أدب	األطفال	مع	وجود	

ما	قبل	 األم	تحيك	ألطفالها	قصص	 إذ	كانت	 الخلق،	

النوم،	وتهدهد	رسائرهم	باألنغام،	والكلامت	الجميلة،	
فكان	أدبا	رائعا،	لكنه	غري	مدون.	)10(

بالطفل،	حيث	ورد	 العناية	 الكريم	 القرآن	 أكد	 وقد	
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يبلغ	 أن	 إىل	 والدته	 منذ	 به	 والعناية	 الطفل،	 ذكر	

الحلم	.

قال	تعاىل	:	)ونقر	يف	األرحام	ما	نشاء	إىل	أجل	مسمى	
ثم	نخرجكم	طفال(.	)11(

الحلم	 منكم	 األطفال	 بلغ	 )وإذا	 	: تعاىل	 وقال	
فليستأذنوا(	.	)	12(

وفروا	 إذ	 قدمية،	 بالطفل	 العرب	 عناية	 كانت	 وقد	

يف	 فانعكست	 املختلفة،	 والعناية	 الرعاية	 ُسبل	 له	

شعرهم	ونرثهم،	فرنى	حطان	بن	املعىّل	يقول	:

وإّنا	أوالدنا	بيننا

لو	هبّت	الريح	عىل	بعضهم 	 	

أكبادنا	متيش	عىل	األرض

المتنعت	عيني	عن	الغمض	)13( 	 	

أدب األطفال عرب العصور :

)أ(  فرنسا وريادتها يف أدب األطفال:

وما	يهمنا	يف	هذه	الدراسة	هو	ظهور	أدب	األطفال	

تاريخياً،	إذ	تعود	البداية	يف	ظهور	 بوصفه	مصطلحاً	

هذا	املصطلح	يف	نهاية	القرن	السابع	ففي	عام	1697م	

صدر	أول	كتاب	أديب	لألطفال	كتبه	الشاعر	الفرنيس	»	

تشارلز	بريو	)CharlesPero(«	بعنوان	)حكايات	أمي	

األوزة(،	وقد	صدر	تحت	اسم	مستعار	وهو	اسم	ابنه	

الصغري	)	بريو	دار	مانكور(،	كام	كتب	مجموعة	أخرى	

بعنوان	)أقاصيص	وحكايات	الزمن	املايض(	)14(	.

ويقودنا	كتابة	اساًم	مستعاًرا	لحكاية	)حكايات	أمي	

كتابة	 يتجنبون	 كانوا	 الكتّاب	 إن	 القول	 إىل	 األوزة(	

خشية	 لألطفال	 املعّد	 األدب	 ذلك	 عىل	 أسامئهم	

العقلية	والكتابية	 االحتقار	واالنحطاط	من	قدراتهم	

أمام	الناس	.

ولعل	حكايات	»	ألف	ليلة	وليلة	»،	التي	ترجمت	إىل	

الفرنسية	بني	األعوام	)1704-1714م(		كان	لها	تأثري	

بالغ	عىل	قصص	الصغار،	فقد	أخذ	الكتّاب	ينسجون	

عىل	منوالها	سواء	أكان	للكبار	أم	للصغار.

أول	صحيفة	 فرنسا	 يف	 ظهرت	 	 1749م	 عام	 وبعد	 	

لألطفال،	وهي	صحيفة	)صديق	األطفال	(،	إذ	عدت	

فرنسا.)15(كام	 يف	 الجديدة	 الكتابية	 للحركة	 مدخال	

ظهر	)جان	جاك	روسو(	عام	)1712-1778(	وانترشت	

آرائه	يف	تعليم	األطفال	وتربيتهم	تربية	طبيعية	فيها	

االستقاللية	وتكوين	املعتقد	الشخيص	لديهم،	فليقت	

وغريها	 فرنسا،	 يف	 وتأثريًا	 حسًنا	 قبوالً	 )روسو(	 آراء	

كذلك	من	دول	أوروبا)16(.

)ب( أدب األطفال يف إنجلرتا :

		ويف	إنجلرتا،	مل	تكن	كتب	األطفال	يف	القرنني	السابع	

األطفال	موضع	 اهتاممات	 والثامن	عرش	تضع	 عرش	

االعتبار،	بل	كان	هدفها	تقديم	النصح	واإلرشاد،	ومن	

أبرز	تلك	الكتب	)التحدث	لألطفال(	لجيمس	جينوان،	

و)كتاب	للبنني	والبنات(	لجون	بانيات،	فكان	هدفهام	

النصح	واإلرشاد	وتقديم	التعاليم	األخالقية	والدينية	

لألطفال)17(.

الربوتستانية	 الحركة	 وظهور	 نجاح	 أن	 أعتقد	 وفيام	

الدينية	كانت	سببًا	وإذعانًا	لرصف	كتب	األطفال	هذا	

املنحى	من	الوعظ	واإلرشاد،	وصقل	شخصية	الطفل	

باألحرى	هي	 أو	 عليه،	 مفروضة	 تكون	 رمبا	 بتعاليم	

ليست	من	منطقه؛	ولهذا	مل	تلق	تلك	الكتب	نجاًحا	

بعيد	املدى	يف	أدب	الطفل	.	
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ظهر	أدب	األطفال	الحقيقي	يف	انجلرتا	بعد	أن	ترجم	

)روبرت	سامري(	عام	1719م	إىل	اإلنجليزية	مجموعة	

نقطة	 فكانت	 بريو،	 لتشارلز	 األوزة(	 أمي	 )حكايات	

»	جون	 قدم	 لألطفال،كام	 القصيص	 للتأليف	 البداية	

من	 عدد	 مبساعدة	 	»)John	 Neubury 	( نيوبري	

فاخترص	 لألطفال،	 ومفيدا	 شيقا	 أدبا	 املتخصصني	

لتناسَب	 جيلفر«	 و«رحالت	 كروزو«،	 »روبنسون	

1767م	 عام	 جوورت(	 إد	 )ماريا	 وظهرت	 الصغار،	

كأحسن	راوية	لحكايات	األطفال،	وكتبت	)الحكايات	

التهذيبية(،	وكذلك	الكاتبة	)سارة	ترميور(	و	)تشارلز	

إنجلرتا	 يف	 عام	1865م	ظهرت	 ويف	 وغريهم،	 المب(	

أشهر	مجموعة	قصصية	كُتبت	لألطفال	وهي	)أليس	

	Lewis( كارول	 »لويس	 للكاتب	 العجائب(	 بالد	 يف	

Carrol(«)18	(،	وبعدها	انتقل	أدب	الطفل	يف	إىل	عامل	

واسع	ميلء	بالسعادة	الحقيقة	واملتعة	والخيال	مام	

يتفق	وقدراتهم	العقلية	.

)ج( أدب األطفال يف أملانيا: 

للكبار	 تكتب	 الخرافية	 الحكاية	 ظلت	 أملانيا	 ويف	 	 	

حتى	جاء	األخوان	»	يعقوب	ووليم	جريم	»	فأصدرا	

كتابا	بعنوان	)	حكايات	األطفال	والبيوت	(،	وهو	يف	
جزأين	وكان	ذلك	يف	عام	)1812م(.	)19(

 )د( أدب األطفال يف الدمنارك وروسيا:

ويف	الدنارك	ظهر	رائد	أدب	األطفال	يف	أوروبا	)هانز	

كريستيان	اندرسون(	فكان	من	أشهر	شعراء	الدنارك	

الذين	كتبوا	قصصاً	ساحرة	حول	األشباح	والعفاريت	

والجنيات،	ومن	ذلك	قصته	املشهورة	)البطة	القبيحة(،	

روسيا	 يف	 أما	 الجديدة(،	 االمرباطور	 )صياب	 وقصة	

بوشكني(	 )ألكسندر	 الشاعر	 األطفال	 عامل	 	 شدَّ فقد	

عام	1799-1838	الذي	كتب	لألطفال	أشعاراً	تناسب	

أفكارهم	وسّنهم،	وحىك	لهم	الحكايات	التي	تخاطب	

الصياد	والسمكة(،	واألديب	 طفولتهم،	مثل	)حكاية	

	1917 عام	 بعد	 األطفال	 أصبح	 حتى	 )لينولسرتي(،	
هم	الطبقة	املتميزة	يف	روسيا.)20	(

أدب األطفال يف العامل العريب : 

أ- أدب األطفال يف مرص:

كانت	 وإن	 العريب	حديث،	 العامل	 يف	 األطفال	 وأدب	

جذوره	متتد	إىل	مرص	القدمية،	وجذوره	الحديثة	أيضا	

إىل	مرص	الحديثة،	حيث	حملت	مرص	مشاعل	الريادة	
لهذا	الفن	يف	األدب	الحديث	.)21(

ترجم	 امليالدي،	 عرش	 التاسع	 القرن	 منتصف	 ففي	

الشعرية	 الحكايات	 معظم	 	 جالل«	 عثامن	 »محمد	

الفرنيس	 الشاعر	 عن	 نقال	 العربية	 إىل	 الخرافية	

»الفونتني«،	ويعد	إصدار	»رفاعة	الطهطاوي	»ملجلة	

ونرشها	 1870م	 عام	 يف	 املرصية(	 املدارس	 )روضة	

والكتّاب	مرحلة	غري	مسبوقة	 للطالب	 األدبية	 املواد	
يف	نرش	الكتابات	األدبية	للناشئني.)22(

أدب	 تاريخ	 تناولوا	 الذين	 الدارسني	 بعض	 ويرى	

األطفال	أن	عام	1875م،	هو	البداية	الحقيقية	لنشأة	

ودليلهم	 الحديث،	 العريب	 األدب	 يف	 الطفل	 أدب	

يف	 األمني	 »املرشد	 لكتابه	 الطهطاوي	 رفاعة	 إصدار	

السنة،	ومن	قصصه	 تلك	 والبنني	»	يف	 البنات	 تربية	

	،« األصبع	 عقلة	 	« 	،« األطفال	 حكايات	 	« املرتجمة	

املنهاج	 يف	 القصص	 قراءة	 الطهطاوي	 أدخل	 وقد	
املدريس	.)	23(

بارز	 دور	 العريب	 لألدب	 كان	 الحديث	 العرص	 ويف	

الرواد،	 الشعراء	 أنجز	بعض	 فقد	 	 القصة،	 ميدان	 يف	

أمثال	»	أحمد	شوقي	»	و	»كامل	كيالين«	و	»محمد	
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الهراوي«	شعرا	قصصيا	لألطفال	معربين	به	عن	ميول	

هذا	السن	املبكر	ورغباته.

مرص	 يف	 األطفال	 شعر	 رائد	 شوقي	 أحمد	 ويعد	

عدداً	 الشوقيات	 يف	 ضم	 الحديث،إذ	 العرص	 يف	

عىل	 تدور	 التي	 لألطفال	 الشعرية	 القصص	 من	

كتبه	 مبا	 متأثراً	 والبهائم	 والطيور	 الحيوانات	 ألسنة	

»الفونتني«يف	الفرنسية)24(.

ولعّل	من	املالحظ	أن	تجربة	شوقي	يف	كتاباته	لألطفال	

كانت	تجربة	حقيقية	جاءت	لتالمس	روحية	الطفل	

العريب	وثقافته	املكتسبة،	استطاع	من	خاللها	أن	يصل	

إىل	سلوكيات	األطفال	بفئاتهم	العمرية	املختلفة	.	

وبعد	ذلك	فقد	امتدت	قامة	أدب	األطفال	عىل	يدي	

)كامل	الكيالين(،	فكتب	القصص	والحكايات	واألناشيد	

واألساطري	واألدب	املرتجم،	فيقول	حمدي	السكوت:	

قصص	 كتبوا	 الذين	 أوائل	 من	 الكيالين	 كامل	 »كان	

غزير	 إنتاج	 وله	 الحديث،	 العريب	 األدب	 يف	 األطفال	

ومتميز	يف	هذا	املجال،	وكتاباته	تحفل	مبهارة	رفيعة	

يف	القص	والصياغة	فضالً	عن	جودة	املوضوعات«)25(.

وفيام	اعتقد	أن	نتاجات	كّل	من	شوقي	وكامل	الكيالين	

قد	جعلت	ملرص	السبق	يف	تطور	ونشأة	أدب	األطفال	

جاءت	 كتاباتهم	 أن	 كام	 الحديث،	 العريب	 األدب	 يف	

عىل	مستوى	الشكل	واملضمون	مام	أغنى	حركة	أدب	

الطفل	آنذاك	.

العامل	 يف	 الحقيقية	 مكانته	 األطفال	 أدب	 أخذ	 ثم	

الهراوي(،	ومن	 يد	)محمد	 العريب	عام	1922م	عىل	

أبرز	كتبه:	»سمري	األطفال	للبنني«،	و	»سمري	األطفال	

)جحا	 مثل	 وقصًصا	 أغاين	 لهم	 كتب	 كام	 للبنات«،	

أدب	 ظهور	 تتابع	 ثم	 	 الفطري(،	 )بائع	 و	 واألطفال(	

وليبيا،	 وتونس،	 والعراق،	 ولبنان،	 سوريا	 يف	 األطفال	
واألردن	وفلسطني،	والجزائر،	ودول	الخليج«.)26(

ب-	أدب	األطفال	يف	سورية	ولبنان	وفلسطني	والعراق

وأنور	 سلطان	 جميل	 الدكتور	 أصدر	 سورية	 ففي	

سلطان	وعبدالرحمن	السفرجالين	كتاب	»	اإلستظهار	

البنني	والبنات	»،	ونظم	عبدالكريم	 املصور	يف	أدب	

من	 عدداً	 العيىس	 وسليامن	 سعيد	 ونرصة	 الحيدري	

قصائد	األطفال،	فأصدر	األخري	)ديوان	األطفال(	وهو	

وأصدر	 نشيداً،	 وثالثني	 خمسة	 من	 يتألف	 ديوان	
العديد	من	املرسحيات	)القطار	األخري(	و	)النهر(.)27(

النضج	 يالحظ	 سوريا	 أدباء	 لنتاجات	 املتتبع	 ولعّل	

خطابه	 يف	 فالكاتب	 للطفل،	 الكتابة	 يف	 الفكري	

استطاع	أن	يوفّق	بني	فلسفته	الخاصة	يف	التعبري	وبني	

الرؤى	الواضحة	لدى	األطفال	.

ويف	لبنان	ظهر	الكثري	من	األدباء	ومن	أبرزهم	)زكريا	

تامر(	الذي	قام	بإدارة	)دار	الفن	العريب(	يف	مرحلة	

لألطفال	 قصة	 مئة	 يقارب	 ما	 فكتب	 الستينات،	

ترجمت	 عندما	 وتعابريها	 بفنها	 عاملية	 أثارت	ضجة	

الكتب	 من	 كثري	 صدر	 كام	 األجنبية)28(،	 اللغات	 إىل	

والوطواط،	 وبونانزا،	 مان	 سوبر	 	: وهي	 واملجالت	

وطرزان،	ومن	الكتب	التي	ظهرت	يف	لبنان	)	مجموعة	

حكايات	شهرزاد،	وحكايات	جوين،	وأساطري	وغريها	(	
)29	(	.

الكتابة	 محاوالت	 بعض	 بدأت	 املحتلة	 فلسطني	 ويف	

من:إسعاف	 كل	 يد	 1948م،عىل	 عام	 قبل	 لألطفال	

وعيل	 طوقان،	 سلمى،وفدوى	 النشاشيبي،وأيب	

مجموعاته	 أبرز	 ومن	 عباد،	 وعبدالرحمن	 الخلييل،	

و)ذاكرة	 الزيتون(	 و)ذاكرة	 العصافري(	 )ذاكرة	
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الربتقال(عىل	شكل	قصصوأغان	وأناشيد	كانت	توجه	
لألطفال	والفتيان.)30(

مع	 بالطفولة	 االهتامم	 ظهر	 فقد	 العراق	 يف	 أما	

كتبا	 فقد	 والزهاوي(،	 )الرصايف،	 الكبريين	 الشاعرين	

إىل	 وتدعو	 وحياتها	 الطفولة	 تحاىك	 وقصائد	 أناشيد	

إصالحها	وتطورها،	ولعّل	عام	1968م	بعد	ثورة	متوز	

إذ	 العراق	 يف	 الطفل	 ألدب	 الحقيقة	 البداية	 هي	

عملت	عىل	خلق	جيل	ناشئ	له	رؤية	فلسفية	وطنية	

وقومية	مؤكدة،		فقد	أنشئت	فرق	مرسحية	لألطفال،	

ومراكز	إلصدار	الكتب	واملجالت،	ومن	هذه	املجالت	

ومجلة	 )مجلتي(،	 باسم	 املعروفة	 األطفال	 مجلة	
خاصة	للطفل	باسم	)مزمار(.)31	(

ج- أدب األطفال يف املغرب العريب:

من)محمد	 كل	 أصدر	 فقد	 العريب	 املغرب	 يف	 أما	

املطوي	ومحمد	جنات(	يف	تونس	قصصاً	لألطفال	منها	

)الفروج	األشقر(	و)الّدب	والدمية(،	ويف	ليبيا	كتبت	

الرشيف،	 يوسف	 كتب	 فقد	 لألطفال،	 ليبية	 قصص	

الذي	كتب	قصة	»	 الزكرة،	ومحمود	فهمي	 ومحمد	

الراعي	الشجاع	».

األخالق	 مثل:	 الكتب	 بعض	 صدرت	 الجزائر	 ويف	

والكيس	 املسحور،	 القرص	 يف	 واألمري	 الفاضلة،	
العجيب،	والثعلب	واألسد	.	)32	(

د- أدب األطفال يف الخليج العريب:   

أدب	 من	 إنتاجها	 فإّن	 العريب،	 الخليج	 دول	 عن	 أما	

الدول	 من	 غريها	 مع	 قياساً	 محدوداً	 يُعّد	 األطفال	

العربية،	ففي	البحرين	ظهر	بعض	الكتاب	ممن	كان	

للطفل	العريب	نصيب	يف	كتاباتهم،	وهم:	)عبدالقادر	

عقيل،	وفوزية	رشيد،	وحمدة	خميس(،	حتى	أصبح	

ويف	 الحياة،	 ضورات	 من	 ضورة	 الطفل	 أدب	

ومجلة	 )سعد(،	 مجلة	 1969م	 عام	 صدر	 الكويت	

وصدر	 اإلميان(،	 )براعم	 ومجلة	 الصغري(،	 )العريب	

قصة	 	: منها	 باألطفال	 الخاصة	 القصص	 من	 العديد	

»وفاء	ربة	البيت«	لعبداملجيد	وايف،	وقصة	»الكلب«	

ملحمد	الفايز	.	أما	يف	قطر	فقد	أصدرت	مجلة	سعد	

منها	 فتصدُر	 اإلمارات	 دولة	 عن	 أما	 نوره،	 ومجلة	
مجلة	»ماجد«	.)33(

أدب األطفال يف األردن :

الدراسات	 أغلب	 فإّن	 األردن،	 يف	 األطفال	 أدب	 أما	

يف	 كانت	 األدب	 لهذا	 الواضحة	 البداية	 أّن	 تؤكد	

الخمسينات،	وقد	كان	اإلنتاج	قبل	هذه	املرحلة	قليال،	

لكن	كان	هناك	بعض	املحاوالت	التي	قام	بها	»روكس	

1935م،	 عام	 فيصل«	 »امللك	 كتابه	 يف	 الُعزيزي«	

كتابيه	 يف	 البيتجايل«	 الخوري	 »إسكندر	 والشاعر	

بعد	 جاء	 ثم	 	،« املنشد	 »الطفل	 و	 املنظوم«	 »املثل	

ذلك	»إسحاق	الحسيني«		وأصدر	»الكلب	الويف«	و	

»	وردان	املدلل	»،	كام	ألف	»رايض	عبدالهادي«	قصة	
لألطفال	بعنوان	»خالد	وفاتنة«.)34(

ويف	أوائل	فرتة	الخمسينات	ألف	روكس	الُعزيزي	كتابا	

رايض	 ذلك	 بعد	 جاء	 ثم	 »الزنابق«،	 أسامه	 لألطفال	

عبدالهادي	وألف	»كوكو	البطل«،	و	»فارس	غرناطة«،	

و	»سمسمة	الشجاعة	»،	إذ	عدت	هذه	املؤلفات	من	
أهم	ما	كتب	لألطفال	يف	فرتة	الخمسينات.	)35(

أما	عن	إصدارات	فرتة	الستينات	فتتمثل	يف	كتاب	»	

نجمة	الليايل	السعيدة	»	لعيىس	الناعوري،	وكتب	فايز	

الدنيا	حكايات	»	و«	أساطري	بالدي	»	 الغول	»	 عيل	

و«سواليف	السلف	».
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أما	يف	فرتة	السبعينات	املمتدة	من	عام	1970-1977م	

فقد	كتب	فيها	يوسف	العظم	ونبيل	صوالحة	وتغريد	

النجار،	وقد	كان	للمجالت	ظهور	بارز	يف	تلك	الفرتة،	

توقفت،	 ثم	 1971م	 عام	 »فارس«	 مجلة	 فصدرت	
ومجلة	»الرباعم«،	ومجلة	»سامر«	عام	1977م	.	)36(

بالنسبة	 مهمة	 تحول	 نقطة	 1979م	 عام	 ويعترب	

للطفل،	 الدويل	 العام	 لكونه	 األردين؛	 األطفال	 ألدب	

بأدب	 لالهتامم	 األردنيني	 للكتاب	 حافزا	 شّكل	 مام	

صدر	 العام	 هذا	 أن	 وخاصة	 وثقافتهم.)37(،	 األطفال	

استقطاب	 عىل	 فعملت	 عامر(	 )سامر	 مجلة	 فيه	

أبو	 )أحمد	حسن	 الشاعر	 أمثال	 األدباء	 من	 العديد	

عرقوب،	ومحمد	القييس،	وإبراهيم	نرصالله،	ومفيد	

وغريهم	 قعوار،	 وفخري	 أبو	حمدان،	 وجامل	 نحله،	

الكثري)38(.

الثامنينات	وما	بعدها	 الكتابات	يف	فرتة	 وقد	متيزت	

الكتاب	واملرتجمني،	 برز	مجموعة	من	 فقد	 بالنضج،	

ألفت	 التي	 الهدهد،	 وروضة	 فريز،	 حسني	 ومنهم:	

أبرز	 ومن	 الفداء«،	 »قافلة	 و	 املوقوتة«	 »القنابل	

الكتاب	الذين	كتبوا	يف	مجال	القصة	هدى	فاخوري،	

ورندة	الوّر،	ومفيد	نحلة،	ونايف	النوايسة،	ومحمود	

وزليخة	 طوقان،	 وفواز	 عرقوب،	 أبو	 وأحمد	 شقري،	

وسلوى	 الرحال،	 ونائلة	 طه،	 أبو	 ونادية	 ريشة،	 أبو	
املدادحة،	وعيىس	الجراجرة.	)39(

وقد	كان	لألطفال	نصيب	وافر	عند	الشعراء	األردنيني،	

لألطفال:	 قصائد	 كتبوا	 الذين	 الشعراء	 أبرز	 فمن	

البتريي،	 اللحام،	وعيل	 نبعة،	وجاك	 أبو	 عبدالحفيظ	

رشيد،	 وكامل	 نرصالله،	 وإبراهيم	 القييس،	 ومحمد	

ويوسف	 عبدالعزيز،	 ويوسف	 عرقوب،	 أبو	 وأحمد	

ومحمد	 الخلييل،	 وعيل	 منصور،	 وعبدالله	 حمدان،	

جامل	عمرو،	ومحمد	الظاهر	.)40(

إىل	 ترُش	 مل	 السابقة	 الدراسات	 أّن	 بالذكر،	 والجدير	

مع	 السمه	 ذكراً	 نجد	 مل	 إذ	 ضمرة،	 محمد	 الشاعر	

الشعراء	األردنيني	الذين	كتبوا	لألطفال؛	ولعل	السبب	

الكتابة	 يف	 لشاعرنا	 املتأخرة	 البداية	 هو	 ذلك	 يف	

لألطفال	إذ	بدأ	–	كام	ذكرنا	سابقا	–	بالكتابة	لألطفال	

عام	2000م	.

أما	يف	مجال	املرسح،	فقد	كان	هناك	كتابات	عديدة،	

ومحمود	 صوالحة	 نبيل	 املرسح:	 كُتاب	 أهم	 ومن	

إسامعيل	بدر،	ونانيس	باكري،	ومنرية	رشيح،	وأكرم	أبو	

الراغب،	وبشري	هواري	ووفاء	قسوس،	ومحمد	بسام	
ملص	.	)41(

أهمية أدب الطفل :

تكمن	أهمية	أدب	الطفل	يف	دوره	الفّعال	يف	صقل	

يف	 إسهامه	 طريق	 عن	 وتكوينها،	 الطفل	 شخصية	

بخياله	 واالرتقاء	 اللغوّي،	 الطفل	 قاموس	 تنمية	

املبادئ	 من	 كثري	 غرس	 يف	 يساهم	 كام	 	، الذهني	

الحسنة	واألخالق	الحميدة	،	وينّمي	لديه	القيم	التي	

تعزِّز	انتامئه	لوطنه	وأمته	.

ولعله	من	املفيد	اإلشارة	إىل	أّن	األدب	ركيزة	من	ركائز	

تقدم	األمم،	ال	سيّام	أنّه	نافذتها	عىل	األمم	األخرى،	

الذين	 لألطفال	 موّجهاً	 األدب	 كان	هذا	 وإن	 فكيف	

تقع	عىل	عاتقهم	مسؤولية	املستقبل،	إذ	باألدب	يتم	»	

تطوير	مداركهم،	وإغناء	حياتهم	بالثقافة	التي	تسّمى	

الحياة،	وإرهاف	 الطفل	وتوسيع	نظراتهم	إىل	 ثقافة	
إحساساتهم،	وإطالق	خياالتهم	املنشئة	».	)42(

وأدب	الطفل،	»	أدب	هادف	له	أسس	ثابتة،	وأهداف	

أفضل	 إىل	 ليصل	 لتحقيقها،	 محّددة،	واضحة	يسعى	
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النتائج	الثقافية	والرتبوية،	لتكوين	شخصية	متكاملة	

الحياة	 أعباء	 تحّمل	 ليستطيع	 الطفل	 لهذا	 ومتوازنة	

وتحديات	العرص	ومسؤولياته«.)43(

ويرى	الباحث	أنّه	عىل	الرغم	من	أهمية	هذا	الحقل	

مازال	خجوالً	 األديب	 إنتاجه	 فإّن	 بل	خطورته،	 األديب	

السبب	 ولعّل	 األخرى،	 األدبية	 الحقول	 مع	 باملقارنة	

يف	ذلك	يعود	إىل	ظّن	بعض	األدباء	أّن	الكتابة	يف	هذا	

الحقل	سيقلل	من	شأنهم	األديب،	ال	سيام	أنّه	موّجه	

ملرحلة	عمرية	ال	يرَق	تفكريها	إىل	تفكريهم.

	خطأ	فادحاً،	 ولعل	النظر	لهذا	األمر	بهذا	الشكل	يعدُّ

كام	أّن	أديب	األطفال	أديب	متمرٌس	قادر	عىل	االنتقال	

بني	املستويات	اللغوية	والفنية	بشكل	يستحق	معه	

التقدير	واالحرتام،	وهو		خادم	أمني	ألمته؛	إذ	يعود	له	

الفضل	يف	الحفاظ	عىل	ثقافتها	وتراثها،	وغرس	قيمها	

إنسان	 بناء	 يف	 ليسهم	 الطفل؛	 ذهن	 يف	 وأخالقياتها	

صالح		قويم،	ما	كان	شيئًا	ما	لوال	القيم	التي	غرسها	

أدب	ذلك	األديب	يف	ذهنه	.	

ويرى	الباحث	أنّه	ليس	من	السهولة	الكتابة	لألطفال،	

من	 االنتقال	 األديب	 من	 تتطلب	 للطفل	 فالكتابة	

أخرى،	 مرحلة	 إىل	 ولغوية	 وذهنية	 فكرية	 مرحلة	

كفيلة	 كانت	 زمنية	 ملدة	 حيثياتها	 وعن	 عنها	 غاب	

مبسح	تصوراتها	من	ذاكرته.

ولعّل	الذهاب	إىل	دنيا	األطفال	أمٌر	يف	غاية	الصعوبة،	

وإالّ	وجدنا	أنفسنا	جميعاً	نذهب	إىل	ذلك	العامل	هربًا	

عمر	 استحقاق	 علينا	 يفرضها	 التي	 اإلشكاليات	 من	

الشباب	والكهولة.

	أدب	األطفال	الجيد	سالٌح	فتّاك	يف	يد	أي	 إذن،	فإنَّ

نشأته،	 بدء	 منذ	 الطفل	 تالزم	 التي	 كاألم	 وهو	 أّمة،	

التي	هي	املريّب	األول	واملوّجه	الحقيقي،	لرتبيته	تربيًة	

املدرسة	 إىل	 لتقدمه	 قومياً،	 إعداداً	 وإعداده	 صالحًة	
واملجتمع	فرداً	صالحاً.	)44(

عن	 بعيٍد	 صغريٍ	 طفٍل	 مجرد	 ليس	 اليوم	 وطفل	

املجتمع	واملعرفة،	بل	عنده	من	الطاقات	واملعلومات	

اتصاالً	 أكرث	 يكون	 وقد	 	،)45( أحياناً	 والديه	 يعادل	 ما	

بالتكنولوجيا	الحديثة	منهم،	ولعّل	هذا	األمر	يتضح	

لنا	جليّاً	من	خالل	مشاهداتنا	لتلك	النشاطات	التي	

يقومون	بها	عىل	الشبكة	العنكبوتية،	ولعلّنا	ال	نبالغ	

إن	قلنا	إنّهم	يشّكلون	مصدَر	معرفٍة	لنا	فيام	يتعلّق	

كل	 يف	 معها	 يتواصلون	 التي	 الحديثة	 بالتكنولوجيا	

لحظة	.

	الباحث	يتمّنى	عىل	أدباء	الطفل	العرب	أن	 لذا	فإنَّ

ملواكبة	 ؛	 الحديثة	 بالتكنولوجيا	 اتصال	 عىل	 يبقوا	

الطفل	 متطلبات	 وملعرفة	 الحديثة،	 العلوم	 طبيعة	

املعارص،	فطفولة	األديب	ال	تشبه	ألبتّه	طفولة	هذا	

كان	 فام	 متطلباته	وخصوصياته،	 زمان	 فلكل	 الجيل	

دائرة	 يف	 اآلن	 يقع	 مستحيالً	 زمانه	 يف	 األديب	 يراه	

الواقع	واملعقول	.

ويعتقد	الباحث	أّن	بناء	أي	مجتمع	ال	يقوم	إالّ	بإعداد	

	تجارب	 جيل	متسلّح	بأدوات	علمية	وعرصية،	ولعلَّ

ذهب	 ما	 برهنة	 عىل	 دليل	 خري	 املتقدمة	 الدول	

بالعمل	 نبدأ	 أن	 علينا	 يجب	 لهذا	 	« الباحث،	 إليه	

اللحاق	 نفسه	 الوقت	 ويف	 فات،	 ما	 تعويض	 عىل	

املستوى	 إىل	 بأطفالنا	 لرنتفع	 املتقّدمة	 باملجتمعات	

املطلوب،	ليتسّنى	لهم	حمل	األمانة	يف	املستقبل	».	
)46(

العريب	 الوطن	 يف	 األطفال	 أدب	 أهمية	 أُغفلت	 وقد	

	ذلك	عائد	إىل	ترفّع	الكثريين	من	رجال	 طويالً،	ولعلَّ
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هذا	 مكانة	 تقدير	 يف	 والرتبية	 والفن	 واألدب	 العلم	

األدب	الرتبوية	واألخالقية	والقومية،	ومن	هنا	تؤكِّد	

مجال	 أخطر	 هو	 األطفال	 أدب	 أّن	 عىل	 الدراسة	

للتبعية	الثقافية	واإلعالمية،	وهو	جنس	أديب	وخطايب	

ثقايف	متعاظم	الفاعلية	يف	الطفل	العريب	.

أشكال أدب األطفال :

نظرنا	 ما	 وإذا	 شتّى،	 أشكاالً	 يأخذ	 األطفال	 أدب	 إّن	

التي	تقدم	للطفل	يف	مرحلة	ما	 الكتب	املصّورة	 إىل	

قبل	القراءة	)من	سنة	إىل	ثالث	سنوات(،	والحكايات	

هي	 أمهاتهم	 من	 األطفال	 يسمعها	 التي	 الشعبية	

إىل	 االطمئنان	 ميكننا	 فإنّه	 الطفل،	 ثقافة	 ضمن	 من	

أن	أدب	األطفال	يتشّكل	من	خالل	األجناس	األدبية	

اآلتية	:

األدبية	 األجناس	 أكرث	 من	 هي	 	: القصة	 	.1

األديب	 فيها	 يعتمد	 إذ	 أهمها،	 بل	 للطفل	 املقّدمة	

عىل	رسد	أحداث	معينة	تجري	بني	شخصية	وأخرى،	

دة،	ويستند	يف	رسدها	عىل	عنرص	 أو	شخصيات	متعدِّ

التشويق	حتى	يصل	بالطفل	إىل	نقطة	معينة،	وعادًة	

العقدة	ال	سيام	 األطفال	من	عنرص	 تخلو	قصص	 ما	

الزمني	 الحل	 أو	 العقدة	 يرى	 ال	 النّقاد	 بعض	 	« أّن	

لفن	القصة«.)47(،	وهناك	العديد	من	أنواع	القصص،	

ومن	أبرزها:	الواقعية،	والخيالية،	والبطولة	واملغامرة،	

نوع	 أن	 أعتقد	 وفيام	 العليا)48(،	 واملثل	 والغرامية،	

منها	 والغاية	 الفائدة	 نوع	 يحدد	 من	 هو	 القصة	

للطفل،	فإما	أن	تكون	فائدة	معرفية	للمبادئ	والقيم،	

أو	للمتعة	والتسلية،	أو	تنمية	موهبة	الطفل	للقراءة	

والفهم	واالستيعاب،	وغري	ذلك	.

الشعر	)األنشودة(	:	وهو	كالم	موزون	مقفى	 	.2

يحمل	يف	طياته	شعوًرا	ووجدانًا	وصوراً	فنيّة	بسيطة	

األنشودة	 تربز	 الشعر	 ومن	 الطفل،	 وذهنية	 تتالئم	

يحفظها	 لذلك	 ألفاظها،	 بقرصها	وسهولة	 متتاز	 التي	

فاألطفال	 ؛	 موسيقى	 من	 فيها	 ملا	 برسعة	 الطفل	

بطبيعتهم	مييلون	إىل	املوسيقى،	وهم	عادة	يتعلّمون	

األمور	السهلة	التي	تكون	عىل	شكل	أغنية	أو	نشيد«.
)49(

املرسحية:	هي	فن	أديب	يقوم	عىل	حوار	بني	 	.3

ويتخذ	 )املرسح(،	 ومكانياً	 زمانياً	 محّددة	 شخصيات	

مرسحيات	 يف	 ويشرتط	 له،	 لغة	 والنرث	 الشعر	 من	

تهدف	 وأن	 معني	 حدث	 حول	 تدور	 أن	 األطفال	

الغموض	 إىل	 اللجوء	 دون	 الطفل	 شخصية	 بناء	 إىل	

الكبار،	 مرسحيات	 بعض	 يف	 نراه	 الذي	 واإلبهام	

ال	 األطفال	 ومرسحيات	 مثالً،	 كاملرسحياتالعبثية	

أن	 يستطيع	 ال	 الطفل	 ألن	 لتمثل؛	 بل	 لتقرأ	 تكتب	

وإن	 له	 مرسحية	 بقراءة	 الكايف	 االستمتاع	 يستمتع	

املرسحيات	 وتقسم	 	،)50( مبّسطاً.	 سهالً	 أسلوبها	 كان	

حسب	املضمون	والهدف	إىل	عّدة	أنواع،	من	أبرزها:	

والتهذيبية)	 والتعليمية،	 واالجتامعية،	 التثقيفية،	

األلوان	 أكرث	 عاٍم	 بشكل	 املرسحية	 أن	 أرى	 وفيام	 	،)

األدبية	مناسبة	لألطفال	من	غريها؛	ألنها	تعتمد	أساساً	

للطفل	 يشكل	 مام	 واإليحاء،	 واإلشارة	 الحركة	 عىل	

متعة	حقيقة	يف	املشاهدة	الدرامية	.	

الرواية	:	هي	جنس	أديب	يتفق	كلياً	مع	القصة	 	.4

تختلف	 أن	 بّد	 ال	 لكن	 لكليهام،	 املكّونة	 العنارص	 يف	

والتصوير	 والشمول	 األحداث	 القصة	يف	 عن	 الرواية	

تستغرقه)51(،	 الذي	 والزمن	 فيه،	 تدور	 الذي	 والحيّز	

الطويلة،	 القصة	 تلك	 هي	 للطفل	 املوّجهة	 فالرواية	

وتعتمد	 القصيص،	 األطفال	 ألدب	 امتداًدا	 	 تعدُّ التي	

حيث	 من	 القّص،	 فعل	 دعامات	 عىل	 	« العادة	 يف	

النظر	 والحل،	وبرصف	 والعقدة	 والحبكة	 الشخصية	
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عن	طولها	».)52(

خامتة

بدايات	 مع	 نشأ	 حديث	 مصطلح	 الطفل	 أدب	 	 إنَّ

بعد	 فيام	 شّكل	 وقد	 امليالدي،	 عرش	 السابع	 القرن	

يف	 وأخذ	 العام،	 مبفهومه	 األدب	 من	 يتجزأ	 ال	 جزءاً	

القرن	العرشين	مداه	يتسع	ويلتف	حوله	الكثري	من	

األدباء	املتخصصني	به	.

وقد خلص البحث إىل نتائج عّدة، ونجملها مبا 

ييل :

أوالً:إّن	أدب	األطفال	هو	كل	نّص	تتوافر	به	مقومات	

األدب	ويقدم	للفئة	العمرية	التي	ترتاوح	بني	لحظة	

الذهنية	 القدرات	 مراعياً	 عرشة	 والثامنة	 الوالدة	

واللغوية	لكل	مرحلة	من	مراحل	هذه	الفئة	العمرية	

ثانيًا:	االختالف	واضح	بني	أدب	األطفال	وأدب	الكبار،	

سواء	أكان	من	حيث	املفهوم	أو	النشأة	أو	الداللة	أو	

الغاية،	وعليه	فاالختالف	بينهام	ال	عىل	مستوى	الفئة	

العمرية،	وإنا	عىل	جميع	املستويات	املختلفة	.

ثالثًا:برزت	مجموعة	من	األدباء	الذين	أرفدوا	الطفل	

العريب	عاّمة	بنتاج	وافر	من	أعاملهم	وإبداعاتهم	التي	

كان	لها	أثٌر	بارٌز	يف	توجيه	الطفل	توجيهاً	سليامً	.

رابًعا:	تعددت	أشكال	أدب	الطفل،	فلم	تكن	مقصورة	

وإنا	 غريها،	 أو	 املرسحية	 أو	 الرواية	 أو	 القصة	 عىل	

شملت	جميع	املعارف	اإلنسانية	كلها	.

األطفال	 أدب	 عرَص	 الحديث	 العرص	 خامًسا:يُْعترََبُ	

بكافة	وسائله	املقروءة	واملرئية	واملسموعة	مع	إرسال	

أول	بعثة	عربية	مرصية	إىل	أوروبا	يف	زمن	»محمد	

عيل«	.

سادًسا:تطوَّر	أدب	األطفال	شيئًا	فشيئًا	يف	مرص،	فقد	

بعض	 قامته	 وامتدت	 بدائيٍة،	 خطواٍت	 من	 انطلق	

من	 وغريهم	 والكيالين	 شوقي	 يدي	 عىل	 االمتداد	

الرّواد	األوائل	.

)1	(		ابن	منظور،	أبو	الفضل	جامل	الدين	بن	مكرم،	لسان	العرب،	

املجلد	)11(،	دار	صادر،	بريوت،	ص401.

املعارص،	 العامل	 يف	 األطفال	 أدب	 إسامعيل،	 الفتاح،	 عبد	 	 	) 	2(

مكتبة	الدار	العربية،	ط1	،2000،	القاهرة،	ص18

)3	(		سورة	النور،	آية	)	59(.

)4	(		سورة	الحج،	آية	5	.

)5	(		سورة	غافر،	آية	67	.

املعارص،	 العامل	 يف	 األطفال	 أدب	 إسامعيل،	 الفتاح،	 عبد	 	 	) 	6(

مرجع	سابق،	ص18.

)7	(		الهيتي،	هادي	نعامن،أدب	األطفال)فلسفته،فنونه،وسائطه(،	

الهيئة	املرصية	العامة	للكتاب،	القاهرة،	ص71.

)8	(		املصدر	نفسه،		ص72.

)9	(		زلط،أحمد،	1994م،	أدب	الطفولة	بني	كامل	كيالين	ومحمد	

الهراوي،	دار	املعارف،	د.ط،1994،القاهرة،	ص30.

املعارص،	 العامل	 يف	 األطفال	 أدب	 إسامعيل،	 عبدالفتاح،	 	 	) 	10(

ص11.

)11	(		سورة	الحج،	آية	)5(.	

)12	(	سورة	النور،	آية	)	59(.
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)13	(	إميل	يعقوب،	معجم	آليل	الشعر،	دار	صادر	للنرش،	بريوت،	

ط1،	1996م،	ص222،	وانظر:	النوايسة،	عبري،	أدب	األطفال	

يف	األردن،	دار	اليازوري،	د.ط،	2004م،	عامن،ص8

املطبعة	 ومكتباتهم،	 األطفال	 أدب	 هيفاء،	 رشايحة،	 	) 	14(

الوطنية،ط2،عامن،	ص21-20.

املطبعة	 ومكتباتهم،	 األطفال	 أدب	 هيفاء،	 رشايحة،	 	) 	15(

الوطنية،ط2،عامن،	ص21-20.

مكتبة	 وفنونه،	 األطفال	 أدب	 الدين،	 أزاهر	محي	 األمني،	 	) 	16(

الرشد،	الرياض،	ط1،	2006م،	ص	.

)17	(	املصدر	نفسه،	ص24-23.

)18	(	املصدر	نفسه،	ص21	و	ص25	.

)19	(	املصدر	نفسه	.

)20	(رشايحة،هيفاء،أدب	األطفال	ومكتباتهم،	ص25-23.

ومحمد	 كيالين	 كامل	 بني	 الطفولة	 أدب	 أحمد،	 زلط،	 	) 	21(

الهراوي،	ص13.

)22	(	املصدر	نفسه	،	ص14-13.

الحديدي،	عيل،	األدب	 (	املصدر	نفسه،	ص15-19،	وانظر:	 	23(

وبناء	اإلنسان،	جامعة	ليبيا،	1973م،	ص	230	.

)24	(النوايسة،	عبري،	أدب	األطفال	يف	األردن،	ص14-15،	وانظر:	

رشايحه،	هيفاء،	مرجع	سابق،	ص29

دار	 الحديث،	 العريب	 األدب	 قاموس	 حمدي،	 السكوت،	 	) 	25(

الرشوق،	القاهرة،	مرص،	2009م،	ص428	.

)26	(النوايسة،	عبري،	أدب	األطفال	يف	األردن،	ص14-15،	وانظر:	

رشايحه،	هيفاء،	مرجع	سابق،	ص29

)27	(	أبو	مغيل	،	سميح	وآخرون،	دراسات	يف	أدب	األطفال،	دار	

الفكر،ط2،	1993م،	ص20.

العدد20،	1977م،	 الرتبية،	 عبدالغني،	مجلة	 عبدالهادي،	 	) 	28(

ص66.

)29	(أبو	مغيل،	سميح	وآخرون،	دراسات	يف	أدب	األطفال،	ص23.

)30	(	املصدر	نفسه،	ص.29

)31	(	املصدر	نفسه،	ص24.

	، األطفال	 أدب	 يف	 دراسات	 وآخرون،	 ،	سميح	 مغيل	 أبو	 	) 	32(

ص25-24.

)33	(	املصدر	نفسه،	ص26.

)	)	رشايحة،	هيفاء،	أدب	األطفال	ومكتباتهم،	ص37.	وانظر:	أبو	

املصلح،	 وانظر:	 ص27،	 األطفال،	 أدب	 يف	 دراسات	 مغيل،	

الثقافة	 دار	 األردن،منشورات	 يف	 األطفال	 أدب	 أحمد،	

أدب	 النوايسة،عبري،	 وانظر:	 ص29،	 والفنون،ط1،1983،	

األطفال	يف	األردن،	ص15

)34	(	املصدر	نفسه.

)35	(	النوايسة،	عبري،	أدب	األطفال	يف	األردن،	ص15.

)36	(	املصدر	نفسه	،	ص16.

وزارة	 منشورات	 األردن،	 األطفال	يف	 أدب	 أحمد،	 املعلم،	 	) 	37(

الثقافة	والفنون،	1983م،	ص29.

)38	(	النوايسة،	عبري،	أدب	األطفال	يف	األردن،	ص19-18

)39	(	املصدر	نفسه،	ص19

)40	(	املصدر	نفسه.

فنونه،	 فلسفته،	 	– األطفال	 أدب	 نعامن،	 هادي	 الهيتي،	 	) 	41(

وسائطه	-،	الهيئة	املرصية	العاّمة	للكتاب،	القاهرة،	)د.ط(،	

1986،	ص72.

)42	(	رشايحة،	هيفاء،	أدب	األطفال	ومكتباتهم،	ص22.

)43	(	رشايحة،	هيفاء	خليل،	أدب	األطفال	ومكتباتهم،	ص54.

)44	(	رشايحة،	املرجع	نفسه،	ص55.

)45	(	رشايحة،	هيفاء	خليل،	أدب	األطفال	ومكتباتهم،	ص8.

دمشق،	 الفكر،	 دار	 والرواية،	 القصة	 عزيزة،	 مريدين،	 	 	) 	46(

)د.ط(،	1980م،	ص12.

الفنية	 أصولها	 األطفال	 قصص	 محمد	حسن،	 الله،	 عبد	 	 	) 	47(
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1992م،	 القاهرة،	 والتوزيع،	 للنرش	 العريب	 دار	 وروادها،	

ص67	.

)48	(	رشايحة،	هيفاء،	أدب	األطفال	ومكتباتهم،	ص15.

اإلسالم،	مؤسسة	 األطفال	يف	ضوء	 أدب	 نجيب،	 الكيالين،	 	) 	49(

الرسالة،	بريوت،	)د.ط(،	1986م،	ص104

)50	(الشيخ،	محمد	عبد	الرؤوف،	أدب	األطفال	وبناء	الشخصية،	

ديب،	 والتوزيع،	 للنرش	 القلم	 إسالمي،دار	 تربوي	 منظور	

1994م،	ص	83	.

)51	(	مريدن،	عزيزة،	القصة	والرواية،	ص73	.

)52	(	مقدادي،	موفق،	القصة	يف	أدب	األطفال	يف	األردن	–	روضة	

الهدهد	نوذجاً	-،	الروزنا،	عامن،	)د.ط(،	2000م،	ص26

لسان	 مكرم،	 بن	 الدين	 جامل	 الفضل	 أبو	 منظور،	 ابن	 	.1

العرب،	املجلد	)11(،	دار	صادر،	بريوت	.

أبو	مغيل	،	سميح	وآخرون،	دراسات	يف	أدب	األطفال،	دار	 	.2

الفكر،ط2،	1993م	.

إميل	يعقوب،	معجم	آليل	الشعر،	دار	صادر	للنرش،	بريوت،	 	.3

ط1،	1996م	.

مكتبة	 وفنونه،	 األطفال	 أدب	 الدين،	 محي	 أزاهر	 األمني،	 	.4

الرشد،	الرياض،	ط1،	2006م	.

الحديدي،	عيل،	األدب	وبناء	اإلنسان،	جامعة	ليبيا،	د.	ط،	 	.5

1973م	.

زلط،أحمد،	أدب	الطفولة	بني	كامل	كيالين	ومحمد	الهراوي،	 	.6

دار	املعارف،	القاهرة،	د.ط،1994م	.

دار	 الحديث،	 العريب	 األدب	 قاموس	 حمدي،	 السكوت،	 	.7

الرشوق،	القاهرة،	مرص،	2009م.

رشايحة،	هيفاء،	أدب	األطفال	ومكتباتهم،	املطبعة	الوطنية،	 	.8

عامن،	ط2	.

املعارص،	 العامل	 يف	 األطفال	 أدب	 إسامعيل،	 الفتاح،	 عبد	 	.9

مكتبة	الدار	العربية،	القاهرة،	ط1	،2000م	.

عبدالهادي،	عبدالغني،	مجلة	الرتبية،	العدد20،	1977م	. 	.10

مؤسسة	 اإلسالم،	 ضوء	 يف	 األطفال	 أدب	 نجيب،	 الكيالين،	 	.11

الرسالة،	بريوت،	)د.ط(،	1986م	.

دمشق،	 الفكر،	 دار	 والرواية،	 القصة	 عزيزة،	 مريدين،	 	.12

)د.ط(،	1980م	.

دار	 األردن،منشورات	 يف	 األطفال	 أدب	 أحمد،	 املصلح،	 	.13

الثقافة	والفنون،ط1،	1993م	.

وزارة	 منشورات	 األردن،	 يف	 األطفال	 أدب	 أحمد،	 املعلم،	 	.14

الثقافة	والفنون،	1983م	.

مقدادي،	موفق،	القصة	يف	أدب	األطفال	يف	األردن	–	روضة	 	.15

الهدهد	نوذجاً-،	الروزنا،	عامن،	)د.ط(،	2000م	.

اليازوري،	 دار	 األردن،	 يف	 األطفال	 أدب	 عبري،	 النوايسة،	 	.16

عامن،د.ط،	2004م	.

فنونه،	 األطفال)فلسفته،	 أدب	 نعامن،	 هادي	 الهيتي،	 	.17

د.ط،	 القاهرة،	 للكتاب،	 العامة	 املرصية	 الهيئة	 وسائطه(،	

1986م	.

املصادر واملراجع
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متكن	 القرون	 عرب	 ومقبولة	 قوية	 وسيلة	 الرتجمة	

والتقاءها	 الثقافات	 اثراء	 يف	 يسهم	 أن	 خاللها	 من	

بعضها	ببعض،	وكذلك	إنها	تلعب	دورا	فعاال	يف	دفع	

الحضارات	العاملية	إىل	التقدم.	وملا	اضطر	الغرب	أن	

القرآن	 ترجمة	 بطريقة	 اهتموا	 اإلسالم	 عن	 يعرف	

الكريم	إىل	لغات	أوروبية	أي	الالتينية	والفرنسية	أوال	

ثم	اإلنجليزية	بشكل	خاص.	وكانت	هذه	املهمة	هي	

تلقايئ.	 بالقرآن	عىل	وجه	 يرتبط	 األوىل	مام	جعلهم	

بأنها	 القرآن	 عن	 العامة	 الفكرة	 كانت	 	،1100 وقبل	

إال	 عنه	 العلم	 من	 لديهم	 يكن	 ومل	 الخيال،	 نسيج	

املسيحيني	 الجدليني	 من	 بينهم	 انترش	 أو	 سمع	 ما	

السيطرة	 تحت	 بلدان	 يف	 كانوا	 الذين	 الرشقيني	

والجامعية	عىل	 الفردية	 املحاوالت	 بدأت	 اإلسالمية.	

الكتب	 وأمهات	 العربية	 اللغة	 لتعليم	 بسيط	 شكل	

اإلسالمية	وسري	النبي	صىل	الله	عليه	وسلم	ألن	اللغة	

العربية	كانت	اللغة	الرسمية	يف	األندلس	يف	القرون	

يف	 املسيحية	 املكتوبات	 بعض	 ووجدت	 الوسطى	

اللغة	العربية	يف	تلك	البلدان	إال	أن	اآلداب	املسيحية	

القرآن	 ترجمة	 متت	 أن	 بعد	 إال	 تظهر	 مل	 الجدلية	

الكريم	إىل	لغة	الغرب.

الديني	 الجدل	 أوساط	 يف	 حظه	 يأخذ	 مل	 القرآن	 أما	

يف	الروم	إال	يف	العرص	األوسط.		فأول	ترجمة	للقرآن	

كانت	للغة	الالتينية	عام	1143،	وقام	بهذه	الرتجمة	

الرهبان	بطرس2		وذلك	عندما	أوفد	عددا	من	الرهبان	

فقىض	 العربية	 واللغة	 العربية	 ليتلقوا	 الشام	 إىل	

اللغة	 دراسة	 يف	 سنة	 عرش	 ثالثة	 الراهب	 هرمان	

العربية	 للغة	 مدرسا	 ورجع	 نحوها	ورصفها	 العربية	

الكتب	 ترجامت	 ليتم	تخطيط	مرشوع	 األندلس	 إىل	

اإلسالمية	يف	األندلس	ومنذ	ذلك	الحني	انطلقت	حركة	

رأسهم	 وعىل	 ريتينيا	 رهبان	 ترجم	 حيث	 الرتجمة	

Chester	of	Robert	وهرمان	معاين	القرآن	إىل	اللغة	

الالتينية	وكانت	هذه	هي	الرتجمة	القرآنية	األوىل،	ىف	

اللغة	األوروبية.	

ترجمة	 »أول	 	 البنداق3	 صالح	 محمد	 األستاذ	 يقول	

بالالتينية	 كانت	 األوروبية	 باللغات	 الكريم	 للقرآن	

وقد	متت	بايعاز	وارشاف	رئيس	دير	كلوين	يف	جنوب	

سنة	 ذلك	 وكان	 املبجل«	 »بطرس	 الراهب	 فرنسا	

روبرت	 يدعى	 انجليزي	 راهب	 يد	 عىل	 1143م،	

أملاين	يدعى	هريمان،	وظلت		هذه	 الرتيني	وراهب	

األديرة	 تتداول	يف	 الرتجمة	مخطوطة	يف	نسخ	عدة،	

ترجمات القراآن يف الغرب واأغرا�صها

د. جابر  كيه. تي الهدوي

ترجمات القرآن في الغرب وأغراضها
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مدة	أربعة	قرون	فقط	إىل	أن	قام	ثيودور	بيبلياندر	

بطبعها	يف	مدينة	بال	ويرسا	يف	يناير	1543م.	وسميت	

هذه	الرتجمة	ترجمة	بيلياندر	ومتيزت	مبقدمة	ملارتن	

لوثر	وفيليب	ميالنختون،	ونسخة	من	هذه	الرتجمة	

يف	 قورخانة	 مكتبة	 يف	 توجد	 املرتجم	 من	 وبخط	

اللغة	 إىل	 ترجمتها	 انجاز	 تم	 الطبعة	 هذه	 باريس.	

اإليطالية	واألملانية	والهولندية	واإلسبانية.

كتابه	 يف	 زنجاين	 الله	 عبد	 أبو	 الشيخ	 املرحوم	 يقول	

تاريخ	القرآن	حول	ترجمة	القرآن	إىل	اللغة	األوروبية	

»بعد	انتشار	القواميس	ودائرة	املعارف	متت	الرتجمة	

الواسعة	للقرآن	الكريم	إىل	اللغة	الالتينية	ويظن	أن	

	،1123 العام	 إىل	 ترجع	 للقرآن	 التينية	 ترجمة	 أول	

حيث	تم	التعاون	بني	األشخاص	الثالثة	روبرت	كنت	

مع	رجل	مسيحي	وعامل	لغة	عربية4«.		

القيام	 يف	 الطفيفة	 االختالفات	 بعض	 وجدت	 وإن	

مبهمة	الرتجمة	إال	أن	املحاوالت	بدأت	يف	القرن	الثاين	

بعضها	 القرآن	 لرتجمة	 املبكرة	 املحاوالت	 وأما	 عرش،	

أو	كلها	أو	معانيها	إىل	اللغة	الالتينية	والرسيانية	قبل	

هذه	الرتجمة	فال	ميكن	انكارها	بتاتا	ألن	بعض	الرهبان	

املجال،	وكان	 كانوا	جادين	يف	هذا	 الكنيسة	 وعلامء	

العربية،	 اللغة	 مع	 اللغات	 تام	يف	هذه	 علم	 لديهم	

فرتجموا	بعض	النصوص	العربية	إىل	الالتينية	أيضا،	إال	

أن	غياب	وثائق	متمكنة	يضطرنا	للجوء	إىل	الرتجمة	

الالتنينة	لروبرت	كأنها	أوىل	الرتجامت	القرآنية.	وكان	

قد	ظهر	يف	نفس	العرص	ترجمة	مارك	التولدي	1193-	

1216،	إىل	الالتينية	عام	1210	بأمر	من	القس	روديجو	

جيميز	دى	ردا،	ولكنها	مل	يحظ	باالنتشار	والقبول	كام	

نالت	هذه	الرتجمة	وكانت	أعدل	بالنص	العريب	نسبيا	

لسبب	مراجعتها	لبعض	املصادراإلسالمية	من		أمهات	

الرتاجم	يف	 كثري	من	 توجد	 التفسريية.	هناك	 الكتب	

العرص	الوسيط	بالنسبة	للرتجامت	القرآنية	يف	اللغات	

األوروبيـة	مثل	الفرنسية	واألملانيـة	واإلسبانية	إال	أن	

هذه	الرتجمة	تداولت	بني	الناس	وعلامء	الغرب	حتى	

تم	اعادة	نرشها	يف	القرن	السادس	عرش	تحت	رعاية	

مارتن	لوتركيغ.		

ترجامت	 كتابه	 يف	 الندوي	 عباس	 األستاذ	 يالحظ	

معاين	القرآن	الكريم	وتطور	فهمه	عند	الغرب	»عدد	

كان	 1962م	 عام	 نهاية	 حتى	 اإلنجليزية	 الرتجامت	

أي	 	– هذا	 عامنا	 إىل	 	1963 عام	 ومن	 ترجمة	 	57

أخرى	 ترجامت	 	خمس	 الكتاب-	 نرش	 تاريخ	 	2008

فيام	أعرفه«	5،	ولكون	اللغة	اإلنجليزية	هي	السائدة	

ومرجعية	كربى	يف	املجال	العلمي	يف	العرص	الحديث	

القرآنية	 الرتجامت	 تحتل	 الكربى	 العاملية	 بعد	حريب	

الدراسات	اإلسالمية	حيث	 العظمى	يف	 فيها	مكانتها	

الدراسات	 عليها	 اعتلت	 سلم	 درجات	 هي	 كانت	

يعد	 ولهذا،	 شعبيا.	 أكرث	 وجعلتها	 القادمة	 القرآنية	

عن	 الدراسة	 يف	 املحطات	 أهم	 من	 الخطوة	 هذه	

القرآن.	وفرقة	القامئني	عىل	هذه	إن	كانت	تنضم	إىل	

حركة	االسترشاق	بوجه	عام،	إال	أن	تأثري	اللغة	بذاته	

كان	قويا.	

مع	 تنصف	 تكن	 مل	 أيضا	 الرتجامت	 هذه	 وكانت	

عداءهم	 يخفى	 يكن	 ومل	 املسلمة	 ومصادره	 القرآن	

عىل	 اقدامهم	 أن	 إال	 اإلسالم	 محاربة	 يف	 وأغراضهم	

الالتينية	 الرتجامت	 أن	 زعم	 عىل	 أتت	 املهمة	 هذه	

والاليت	اعتمدت	عليها	يف	اللغات	األوروبية	يف	القرون	

للمقارنة	 وقابلة	 صحيحة	 ترجمة	 ليست	 الوسطى	

نالت	 اإلنجليزية	 والرتجامت	 األصيل.	 القرآين	 بالنص	

اقباال	كبريا	يف	األوساط	األوروبية	وهي	ال	تزال	تروج	
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بني	األوروبيني	حتى	اليوم،	وتلعب	هذه	كلها	بشكل	

الغربيني	 ذهن	 اإلسالم	يف	 تكوين	صورة	 يف	 بآخر	 أو	

كأنها	دين	مزيف	والقرآن	ليس	سامويا.	

هذه	 عن	 مسهبة	 بتفاصيل	 الكتب	 انترشت	 وقد	

أصحابها	 إىل	 االشارة	 أن	 إال	 وتقييام	 نقدا	 الرتجامت	

القرآنية	 الدراسة	 تطور	 فهم	 يف	 تساعد	 ومناهجهم	

بشكل	موجز.	

فهم	 يدور	 عليهم	 كان	 ممن	 أشخاص	 سبعة	 هناك	

القرآن	يف	الغرب	يف	هذا	العرص	رغم	تقدمهم	يف	الزمان	

املجتمع	 قبل	 كبري	من	 اقبال	 يوجد	 وتأخرهم	حيث	

مؤلفون	 بها	 قام	 ودراسات	 ترجامت	 عىل	 الغريب	

غربيون	بغض	النظر	عن	صحتها	وجودتها	املرجعية	

واملصدرية	كام	حدث	يف	ترجمة	أن.	ج.	داؤد،	التي	

يعدها	علامء	اإلسالم	أكرب	خطرا	عىل	تعاليم	اإلسالمية	

ألنه	قام	بتعديل	صارخ	يف	املعنى	والرتتيب	وهي	أكرث	

رواجا	ومبيعا	يف	املكتبات	واألسواق	الغربية.	السبب	

يرجع	إىل	دور	النرش	وسمعتها	لدى	القارئني،	وهذه	

الرتجمة	املذكورة	تم	نرشها	من	قبل	بنغوين	النارش	

ما	له	شهرة	واسعة	بني	الناس.

،	صدرت	ترجمته	مجزأة	منذ	 ألكساندر	روس6	 		

عام	1664-		وطبعت	بأمتها	عام	1718.	عنوان	

هت	إىل	كتابه	 الرتجمة	»قرآن	محمد«.		وقد	ُوجِّ

الذعة	 انتقادات	 فرنسية	 ترجمة	 من	 املرتجم	

ليست	 أنها	 عىل	 أنفسهم	 املسترشقني	 قبل	 من	

حقيقية	وبها	أخطاء	كثرية.7		

»يقول	 	،1734 ترجمته	 صدرت	 	 سيل8،	 جورج	 		

الربفسور	القدايئ	»رغم	عيوبها	الخطرية	حظيت	

الغرب	 يف	 النظري	 منقطع	 بنجاح	 سيل	 ترجمة	

وطبعاتها	املائة	والستون	تجعلها	أكرث	الرتجامت	

اإلنجليزية	ملعاين	القرآن	الكريم	طباعة	يف	كل	من	

بريطانيا	والواليات	املتحدة	وطبعاتها	األمريكية	

عامل	 يف	 قياسيا	 رقام	 حققت	 والستون	 السبع	

الغرب	 أكرث	من	1500	مكتبة	يف	 النرش	وهناك	

تحتوي	عىل	نسخة	من	الرتجمة،	ومل	تهدأ	حدة	

شعبيتها	بشكل	ملحوظ	إال	فيام	بعد	الخمسينات	

ترجمة	كل	 العرشين	وحلت	مكانها	 القرن	 من	

الذين	 للمسلمني	 وبالنسبة	 وآربري،	 داود	 من	

ترجامت	 إىل	 تحولو	 فقد	 اإلنجليزية	 يتحدثون	

اإلسالم	 عن	 الضافية	 سيل	 ومقدمة	 املسلمني	

شعبيتها	 يف	 كثريا	 ساعدت	 باالفتتاحية	 املعنونة	

من	 وتزيد	 باإلسالم	 القرآء	 بعض	 تعرف	 ألنها	

معرفة	البعض،	وترجمت	إىل	عدة	لغات	أوروبية	

األملانية	والروسية	والبلغارية......«9	

عام	 ترجمته	 ظهرت	 	، باملر10	 هرني	 داود	 		

1880،	كان	يتبع	منهج	سيل	يف	ترجمته	وآراءه،	

واستمرت	طباعتها	حتى	عام	1902.	

جون	ميدوز	رودويل11	،	1886	م.	لقيت	ترجمته	 		

رواجا	كبريا	قبل	صدور	ترجمة	أن	ج	داود.	يرى	

يف	 ويشكك	 الكتاب	 مؤلف	 الرسول	 أن	 فيها	

اآليات	 من	 بعضا	 أن	 ويزعم	 القرآن.	 مصداقية	

القرآنية	قد	أضيفت	إىل	القرآن	الحقا.	

ويف	عام	1984	ظهرت	ترجمة	القسيس	وهريي12		 		

عىل	 يعتمد	 كثريا	 كان	 القرآن،	 ترجمة	 بعنوان	

كتب	الشيعة	والسنة	أيضا	ليك	ينتهي	إىل	نتيجة	

أن	القرآن	محرف	كام	يدعي	به	بعض	الشيعة.	

األستاذ	آرثر،	ج.	آربري13	،	ترجمته	ظهرت	عام	 		

الحضارات	 قسم	 عن	 مسؤوال	 ولكونه	 	،1955

ثقافة	 عن	 االطالع	 من	 متكن	 القاهرة	 بجامعة	

ترجمات القرآن في الغرب وأغراضها
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الجدير	 ومن	 الرشقية،	 واللغات	 بعمق	 العرب	

بالذكر	أن	مهمته	كانت	أكرث	عدال	ممن	سبقوه	

الندوي	 عباس	 األستاذ	 يقول	 املجال،	 هذا	 يف	

»القرآن	 املعنونة	 ترجمته	 »إن	 الصدد	 هذا	 يف	

بالرتجامت	 قورنت	 إذ	 حقا	 ممتازة	 مرتجام«،	

التي	كتبها	املسترشقون	اآلخرون	وذلك	بأسلوب	

الناظر	 ولكن	 	. بيانها....الخ«	 وعذوبة	 املعارص	

املتمعن	ال	يخلو	أن	يجد	فيه	أيضا	من	األخطاء.		

القرآن،	ويقول	 بعنوان	 	،1956	،15 داود،	 ن.	ج.	 		

تحمل	 »الرتجمة	 املرتجم	 اتجاه	 عن	 القدايئ	

التقليدي	 االسترشاقي	 الفكر	 مالمح	 جميع	

املعهود	وتهدف	إىل	تضليل	القارئ	غري	الواعي،	

تصور	له	اإلسالم	ونبيه	صىل	الله	عليه	وسلم	عىل	

أنه	غاصب	ومحب	للدماء،	والحوايش	التعليقية	

ليست	 وهي	 القرآن	 تعاليم	 تشويش	 يف	 تزيد	

الرتجمة	 أنها	 جدا	 املقلق	 ومن	 أمينة	 ترجمة	

للقرآن	 املعيارية	 الرتجمة	 انتشارا	وهي	 األوسع	

به	 قام	 ما	 وأخطر	 	، الغرب«16	 يف	 البعض	 عند	

هذا	املرتجم	هو	قيامه	برتتيب	سور	القرآن	كام	

يروق	له	بحكم	أن	للقرآن	نزعة	شعرية	فاختل	

القادمني	 عىل	 يرتك	 مام	 اختالال	 القرآن	 نظام	

عليها	انطباعا	غري	ما	أراد	به	القرآن.		فتفوق	يف	

معاملته	مع	القرآن	ما	فعل	ريتشارد	بيل17		الذي	

نرشت	ترجمته	عام	1937.	وهذه	الرتجمة	تحتل	

يف	املدارس	األمريكية	والغربية	كامدة	دراسية	يف	

هذا	اليوم	أيضا.	

أغراض ترجامت القرآن األولية يف الغرب

الرتجمة	األوىل	للقرآن	يف	الالتينية	كان	هدفها	األول	

التبشري	بني	املسلمني،	حيث	رأى	فيرش	أن	االنتقادات	

الدالئل	تجعل	املسلمني	يفكرون	يف	 القرآن	مع	 ضد	

اإلسالم،	 نقص	 ويفهون	 للمسيحية	 الديانة	 تحويل	

بهوامش	 وطبعوها	 وصفية	 الرتجمة	 كانت	 ولذلك	

القرآن	 ترجمة	ملعاين	 وحوايش	كثرية	كام	كانت	هي	

اإلسالم	ومحتويات	 لتاريخ	 يقدم	مخترصا	 ما	 الكريم	

القرآن	قلام	توجد	عالقة	بالنص	األصيل،	حيث	وجدت	

بوصفها	 وكانت	 كثرية	 وتعارضات	 اختالفات	 فيها	

األوحد	وراء	 املراد	 أن	 إال	 القرآن	 بعيدة	عن	حقائق	

هذه	الرتجامت	كانت	نظرة	عدائية	ومحاربة	اإلسالم	

وكانت	مقاصد	الخوض	يف	هذه	املهمة	واضحة	لكل	

من	يقرأ	تلك	الرتجمة	ألن	األمانة	العلمية	واالنصاف	

املطلوب	يف	الرتاجم	مل	تراع	قط،	وبدل	نظام	القرآن	

ليجعله	قرآنا	ب124	سورة	بدال	من	114	سورة	التي	

بها	األصل.	

ظهرت	 الرتجامت	 هذه	 أن	 بالذكر	 الجدير	 ومن	

إىل	 يشري	 مام	 الصليبية	 للحروب	 سنوات	 أربع	 بعد	

أحد	 تسمية	 يف	 واضح	 وهذا	 لإلسالم.	 العدائية	 ثقل	

محمد	 قانون	 أو	 »رشيعة	 عنوانه	 كان	 منها.	 الكتب	

النبي	الكاذب«		18	ما	يشري	إىل	طبيعة	الجدل	الديني	

عند	الكنيسة	هي	عدم	تصديقها	بخاتم	نبوة	محمد	

املرسلة	 الكتب	 آخر	 كأنه	 والقرآن	 إليه	 والوحي	

الساموية.

ورفضت	فكرة	الوحي	بتاتا	وقال	ويليم	راهب	تري	حني	

تكلم	لشعبه	عن	محمد	ووحيه	إنه	»قد	أصابه	الجنون	

»وقال		»إن	محمد	اجرتأ	ليقول	إنه	نبي،	وإنه	مرسل	

من	الله19	،	ويف	تلك	الفرتة،		بناء	عىل	هذه	الرتجمة	

والكنيسة،	 الغريب	 الشعب	 يف	 وجودها	 طال	 التي	

النبي	 افرتاءات	عىل	اإلسالم	والقرآن	وسرية	 اختلقت	

مام	كانت	ال	متت	بصلة	ما	بالثوابت	التاريخية	حتى	

شهد	عىل	أخطائها	مرتجمو	القرآن	وعلامءه	يف	الغرب	
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القادمة	كام	تحدث	 العصور	 نفسه	يف	ترجامتهم	يف	

عنها	جورج	سيل	قائال	»إن	ما	نرشه	يف	الالتينية	زاعام	

بأنها	ترجمة	للقرآن	الكريم	ال	تستحق	اسم	ترجمة«.	

والترصف	 واالضافة	 والحذف	 الالنهائية	 »فاألخطاء	

بحرية	شديدة	يف	عدة	مواضع	يصعب	حرصها	تجعل	

هذه	الرتجمة	ال	تشتمل	عىل	أي	تشابه	مع	األصل20.			

وهذه	شهادة	أخرى	عىل	فساد	هذه	الرتجمة	ننقلها	

الدراسات	 مجال	 يف	 البارزين	 املسترشقني	 أحد	 عن	

القرآنية،	هو	املسترشق	الفرنيس	بالشري،	الذي	يقول	

»ال	تبدو	الرتجمة	الطليطلية	للقرآن	بوجه	من	الوجوه	

ترجمة	آمنة	وكاملة	للنص«.	عىل	الرغم	من	كل	ذلك	

الرتجامت	 لباقي	 األوىل	 النواة	 الرتجمة	 شكلت	هذه	

عليها	 مارست	 بل	 الكريم،	 للقرآن	 األخرى	 األوروبية	

عىل	 والسري	 منها	 االقتباس	 درجة	 إىل	 قويا	 تأثريا	

منهجها.

1.		األستاذ	املساعد	يف	كلية	تنجن	الحكومية،	ترورـ	كرياال،	الهند	

1156	-1094	Peter	the	Venerable		.2

الكريم	 القرآن	 البنداق،	محمد	صالح،	املسترشقون	وترجمة	 	 	.3

ص3،	دار	اآلفاق	الجديدة،	بريوت،1983

4.		الزنجاين،	ابو	عبد	الله،تاريخ	القرآن،	منظمة	األعالم	اإلسالمي،	

طهران،	صفر1404هـ.	ص:101

الكريم	 القرآن	 معاين	 ترجامت	 الله:	 عبد	 الندوي،	 عباس	 	.5

مكة	 اإلسالمي،	 العامل	 رابطة	 الغرب،	 عند	 فهمه	 وتطور	

املكرمة	2008	ص:	12

بأسكتلندة	 بأبردين	 ألكزندر	روس	)1592-	1654(،	ولد	 	 	 	.6

باألتراك	 اهتم	 األول.	 تشالز	 للملك	 دينيا	 موجها	 وكان	

واإلسالم	،	ورغم	تشوه	ترجمته	الرصيح	تم	حظر	ترجمته	

من	قبل	مجلس	الدولة	بإنجلرتا	يف	1649	خوفا	من	أن	القرآن	

املدعوم	من	قبل	امرباطورية	العثامنيني	القوية	قد	يؤثر	عىل	

املجتمع	اإلنجليزي«	انظر	كتاب	ببلوغرافيا	ترجامت	معاين	

القدوايئ،	2008،	ص	 الرحيم	 الكريم،	لربفسور	عبد	 القرآن	

	.198

			كام	انتقده	هرني	ستب	وسيل	وغريهام	بعد	ذلك.	 	.7

8.			جورج	سيل	)1697-	1736(،	ولد	يف	لندن.	

القرآن	 معاين	 ترجامت	 ببلوغرافيا	 الرحيم،	 عبد	 القدايئ،	 	.9

الرشيف	 املصحف	 لطباعة	 فهد	 امللك	 مجمع	 الكريم،	

2008،		ص:	206	

10			إدوارد	هرني	باملر،	)1840-1882(،	بريطاين،	عمل	مفهرسا	

للمخطوطات	العربية	والفارسية	واألردية	بكليات	أوروبية	

مثل	كامربج	وزار	مرص	وترجم	أشعار	الشاعر	املرصي	بهاء	

الدين	زهري،	وقتل	مبرص.	

ورصف	 بريطاين	 	،)1900 	-1808( ويل	 رود	 ميدوز	 جون	 	 	11 	

اهتاممه	لرتجمة	القرآن	سخطا	عىل	ترجمة	سيل	فهو	يقول	

عىل	حد	تعبري	القدايئ	»طريقة	النقاش	التي	يجب	أن	يتبعها	

التنصريي	مع	املحمديني	هي	عدم	مهاجمة	اإلسالم	عىل	أنه	

ال	أساس	له	من	الصحة	بل	نوضح	له	أنه	دين	يحتوي	عىل	

أجزاء	موزعة	من	الحقائق	مبنية	عىل	النرصانية	واليهودية«.	

	.1927-1843		Elwood	Morris	Wherry	وهريي	القسيس		12.

امرييك،	كان	قد	زار	الهند	كعضو	يف	البعثة	التنصريية.

انجليزي	ومتخرج	من	 آربري	)1969-1905(،	 آرثر،	جون	 	 	 	.13

جامعة	أكسفورد.	

الكريم،	 القرآن	 ترجامت	معاين	 الله،	 عبد	 الندوي،	 عباس	 	 	 	.14

رابطة	العامل	اإلسالمي،	مكة	املكرمة	1990،	ص:	61

نرشت	 عراقي.	 يهودي	 هو	 	،)1927( داود	 يوسف	 نسيم	 	 	 	.15

ترجمته	حني	كان	عمره	تسعة	وعرشين	عاما.	

القرآن	 معاين	 ترجامت	 ببلوغرافيا	 الرحيم،	 عبد	 القدايئ،	 	 	16

الكريم	اىل	اإلنجليزية	،	رابطة	العامل	اإلسالمي	مكة	املكرمة،	

الهوامش

ترجمات القرآن في الغرب وأغراضها



 76يناير - عام 2018مجملة كرياال

ص	153

17.		ريشارد	بيل،	1856-	1952،	إنجليزي،	هو	من	اعاد	ترتيب	

النص	القرآين	من	جديد..

Lex	Mahumet	Pseudo	Prohete	.18

	Norman,	Daniel,	Islam	and	the	west:	making	of		19

27	.an	Image,	,	Edinburgh	University	Press	p

الكريم	 القرآن	 معاين	 ترجامت	 الندوي،	 الله	 عبد	 عباس،	 	 	 	.20

جامد	 اإلسالمي،	 العامل	 العرب،رابطة	 عند	 فهمه	 وتطور	

اآلخرة	1417،	هـ.	ص	125



77

ملخص الدراسة:

اِنِْتَقاء	 يِف	 فَِريَدا	 ِمْنَهَجا	 الَْكِريُم	 الُْقرْآُن	 اتخَذ	 لَِقْد	

ْوتِيَّة	َوااْلِْشِتقاِقيَّة	 اللَّْفظَِة	القرآنية،	مراعياً	أَبَْعادَها	الصَّ

َولَِذا	 ْكِيِبي،	 الرتَّ يَاِق	 السِّ يِف	 تْوِظيفَها	 	 ثُمَّ والدالليّة،	

ِعَنايَة	 	 ِبُكلُّ تَتََمتَُّع	 اإْلِطَار	 َهَذا	 يِف	 القرآنية	 فَاللَّْفظَة	

اِْسِتْخَداِمَها	 َمَكان	 إىل	 اِْخِتيَارَِها	 لَْحظََة	 ُمْنُذ	 َواِْهِتاَمٍم	

َويِف	 َة،	 َوقصَّ َمْشَهد	 	 فَُكلُّ 	 ثمَّ َومْن	 الُقرآين،	 الْمنِت	 يِف	

فَّنيا	 ا	 إِيَقاِعيًّ أُْسلوبَا	 ِفيِه	 نَْجد	 َوِختَام	 ِمنُه	 ُمطَّلِع	 	 كُلُّ

ُمتََميِّزًا.

لهذا	ٱِْختاَر	اللُّه	اللَّْفَظ	الُْمَناِسَب	يِف	الْموقَع	الُْمَناِسَب	

ُر	 يَتََعذَّ ِبَحيُْث	 اَلاَلِت،	 الدَّ َومِبُْختَلَِف	 ُوُجوِه	 ة	 ِعدَّ مْن	

ٱِْسِتبْداُل	ذلَِك	ِبَغرْيه،	َوذلَِك	َمْعلَم	َمْن	َمَعالِم	اإْلِْعَجاِز	

	لُِكّل	َضِْب	َمِن	الَْحديث	َضُْب	 الْبَيَايِنِّ	يِف	الُْقرْآن،	أِلَنَّ

َمِن	اللَّْفظ،	َولُِكّل	نوِع	َمِن	الَْمَعايِن	نوع	من	اأْلَْساَمء.	

الكلامت	املفتاحية:القرآن،	املفردات،	السياق،	الداللة،	

االعجاز.

Abstract
 The Quran has taken a unique approach in the
 Quranic term
 taking into account sound derivative and
 semantic dimensions, and then employ them
in compositional context
 this is why the Quranic spelling in this context
 has all the care and attention from the moment
 selected to the place of use in the Quranicmeten,
 and then in every scene and story,and in every
 beginning or ending of it we find a very special
 and unique rhythmic styleand this is where
 shaaraoui›s interest in Quranic individual
 words came from, he followed the religious
 Quranic explanation scientists who studied the
 words of Quran carefully in order to uncover
 its meanings , his(ShiekhShaaraoui) vision on
 this matter was that Alllah (swt) chose and put
 the right words in their right location in many
 ways and in different connotations, in which it
 is impossible to replace it otherwise, and that
 features the one of the linguistic miracles in
 the Quran,for there is a specific word to every
 Quranic scene, and for every type of meaning
.there is a specific noun
key words:Quran,Vocabulary,Context,Signifi
cance, Miracles

َها يفيِ  ْعَماليِ تيِ �صْ يَُّة ايِ و�صيِ ْفَرَدُة القراآنيُة َوُخ�صُ امْلُ
ْن  ج ميِ نََماذيِ يُل ليِ ليِ ُة َوَتْ - درَّا�صَ مييِ الُْقْراآنيِ الَْكريِ

ي ْعراويِ د متَوليِّ ال�صَّ مَّ ري ُمَ تَْف�صيِ
د. حمو عبد الكرمي

أستاذ بحث »أ« بالمركز الوطني للبحث في األنتربولوجيا االجتماعية والثقافية وهران، الجزائر.

اْلُمْفَرَدُة القرآنيُة َوُخُصوِصيَُّة ِاْسِتْعَمالَِها ِفي اْلُقْرآِن اْلَكِريِم 
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واقتفى	 القرآنية	 باملفردة	 الشعراوي	 اهتم	 لقد	

املفردات	 بدراسة	 اعتنوا	 الذين	 التفسري	 علامء	 أثر	

	»أول	ما	يحتاج	أْن	 والكشف	عن	دالالتها،	حيث	أنَّ

يشتغل	به	من	علوم	القرآن	الكريم	العلوم	اللفظية،	

ومن	العلوم	اللفظية	تَحقيق	األلفاظ	املفردة«1	.

والقرآن	يسري	عىل	 لغة	شاعرية	موسيقية،	 فالعربية	

أسلوبه	 متيز	 وبذلك	 التعبري،	 يف	 نطها	 وعىل	 سننها	

والعقول،	 لألذهان	 املحري	 والجرس	 املُعجز،	 باإليقاع	

ومظهر	 الفني،	 للتناسق	 القرآنيأنوذج	 واإليقاع	

اإلعجاز	 آيات	 من	 وآية	 معانيه،	 تصوير	 مظاهر	 من	

الذي	يتجىل	يف	نط	أسلوبه.	فـ»كثرياً	ما	نجد	الكلمة	

القرآنية	توحي	مبعنى	يضاف	إىل	معناها	املعجمي	أو	

الحدث،	 التي	تحايك	 العرفيمن	خالل	جرس	أصواتها	

القارئ،	 أو	 املتلقي	 ذهن	 يف	 الحدث	 صورة	 فرتسم	

منذ	 اللغوية	 الدراسات	 إليه	 أشارت	 ما	 غري	 وذلك	

عرص	اإلغريق	التي	قالت	برمزية	األصوات«	2.	

ياق	 السِّ مع	 والجمل	 واأللفاظ	 الحروف	 تناسب	 إّن	

القرآين	يدخل	ضمن	إعجازات	القرآن؛	وإعجازه	أيضا	

يف	تناسب	املقاطع	الصوتية	التي	تتألف	منها	كلامته،	

مع	فيه	ال	توجد	إالَّ	مع	وجود	التناسب	 	حالوة	السَّ وأنَّ

املتناسب	 الرتتيب	 بهذا	 وكأين	 املقاطع،	 هذه	 يف	

للمقاطع	الصوتية	يف	الكلامت	القرآنية	هو	ما	جعل	

جهابذة	األصوات	يتحريون	يف	نْسجه	ونظمه،	وُمهم	

الكالم	 من	 	 أنَّ »واعلم	 فقال:	 الجرجاين	 به	 رصح	 ما	

ما	أنت	ترى	املزية	يف	نظمه،	والحسَن	كاألجزاء	من	

بْغ	تتالحق	وينضم	بعضها	إىل	بعض	حتى	تكرث	يف	 الصِّ

العني،	فأنت	لذلك	ال	تُْكرِب	شأن	صاحبه،	وال	تقيض	له	

املُنَّة،	حتى	 ْرع	وشدة	 الذَّ وَسَعة	 بالحذق	واألستاذية	

يهجم	 الُحسن	 ترى	 أنت	 ما	 ومنه	 القطعة،	 تستويف	

عليك	دفعة	ويأتيك	ما	ميأل	العني	غرابة«	3.	ولعل	من	

تبيان	دقة	 التناسب	واملتمثل	يف	 إبراز	هذا	 املناسب	

التعبري	الواحد	يف	السياق	القرآين:

1-	دقة	التعبري	بالحرف	مع	السياق	القرآين:

يرشح	الشعراوي	قيمة	الحروف	»لََها«	و	»َعلَيَْها«	يف	

استدالله	عىل	ثراء	الحرف	يف	األسلوب	التفسريي	يف	

	ُوْسَعَها		لََها	َما	كََسبَْت	 قوله:﴿اَل	يَُكلُِّف	اللَُّه	نَْفًسا	إاِلَّ

أَْو	 نَِسيَنا	 إِْن	 تُؤَاِخْذنَا	 اَل	 َربََّنا	 	 	 اكْتََسبَْت	 َما	 َوَعلَيَْها	

َعىَل	 َحَملْتَُه	 كَاَم	 إِرْصًا	 َعلَيَْنا	 تَْحِمْل	 َواَل	 َربََّنا	 أَْخطَأْنَا	

لَْنا	َما	اَل	طَاقََة	لََنا	ِبِه		 الَِّذيَن	ِمْن	قَبْلَِنا			َربََّنا	َواَل	تَُحمِّ

َواْعُف	َعنَّا	َواْغِفْر	لََنا	َوارَْحْمَنا			أَنَْت	َمْواَلنَا	فَانرُْصْنَا	َعىَل	

الَْقْوِم	الَْكاِفِريَن	﴾4	.فـ}لََها{	تفيد	امللكية	واالختصاص،	

وهي	ما	تُفيد	وتُْكِسُب	النفَس	ثوابا،	و}َعلَيَْها{	تفيد	

	كُُل	}لََها{جاءت	مع	}كََسبَْت{،	وكُُل	 الوزر،	ونالحظ	أنَّ

}َعلَيَْها{جاءت	مع	}اكْتََسبَْت{	إال	يف	آية	واحدة	يقول5	

:﴿	بىََل	َمْن	كََسَب	َسيِّئًَة	َوأََحاطَْت	ِبِه	َخِطيئَتُُه	فَأُولَِئَك	

أَْصَحاُب	النَّاِر	ُهْم	ِفيَها	َخالُِدوَن﴾6	.

»لََها	 مدلول	 بإبراز	 التعليل	 بهذا	 الشيخ	 تفرد	 فقد	

عامة	 إشارة	 إليها	 أشار	 الزمخرشي	 	 أنَّ إالَّ	 و«َعلَيَْها«،	

ما	 ويرُضها	 خري	 من	 كسبت	 ما	 عها	 »ينفُّ فقال:	

يُثاب	 وال	 غريها	 بذنبها	 يؤاخذ	 ال	 	، رشَّ من	 اكتسبت	

بالكسب	 الخري	 خص	 مل	 قلت	 فإن	 بطاعنها،	 غريها	

اعتامل	فلام	 االكتساب	 باالكتساب؟	قلت:	يف	 والرَش	

إليه	 منجذبة	 وهي	 النفس	 تشتهيه	 مام	 	 الرشَّ كان	

وأمارة	به،	كانت	يف	تحصيله		أعمل	وأجد،	فجعلت	

لذلك	مكتسبة	فيه،	وملا	مل	تكن	كذلك	يف	باب	الخري	
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وصفت	مبا	ال	داللة	فيه	عىل	االعتامل«7	.	

القرآن	الكريم	يف	هذه	اآلية	فعلني	هام	 فقد	وظف	

وزن	 عىل	 ثاليث	صحيح،و)اكْتََسَب(	خاميس	 )كََسَب(	

)افْتََعَل(،	وكالهام	من	مادة	)كََسَب(.	فلَم	هذا	التغري	

الوظيفي	للفعلني؟	

نفع	 اجتالب	 فيه	 مام	 اإلنسان	 يتحراه	 ما	 فالَكْسُب:	

فيام	 يستعمل	 وقد	 املال،	 ككسب	 حظ،	 وتحصيل	

يظن	اإلنسان	أنه	يجلب	منفعة	ثم	اجتلب	به	مرضة،	

ولهذا	 ولغريه،	 لنفسه	 أخذه	 فيام	 يقال	 والَكْسب	

كذا. فالناً	 كََسبُْت	 فيقال:	 مفعولني	 إىل	 يتعدى	 قد	

لنفسك،	فكل	 استفدته	 فيام	 إالّ	 يقال	 واالكْتَساب	ال	

إذن	 	.8 اكتساباً	 كَْسٍب	 كُل	 وليس	 كَْسُب،	 اكِْتساب	

أيضاً،	 واآلخر	 وللنفس	 معاً،	 	 والرشَّ للخري	 فالكسب	

إىل	 يتعدى	 وال	 للنفسفقط	 فهو	 االكتساب	 بخالف	

اآلخر.

يلَْحظ	 »ِمْن«	 بالحرف	 التعبري	 دقة	 توضيح	 ويف	

الشعراوي	اآلداء	القرآين	يف	قوله:﴿	ُهَو	الَِّذي	َخلََقُكم	

إِلَيَْها	 لِيَْسُكَن	 َزْوَجَها	 ِمْنَها	 َوَجَعَل	 َواِحَدٍة	 نَّْفٍس	 ن	 مِّ

	 فَلاَمَّ 	 ِبِه	 فََمرَّْت	 َخِفيًفا	 َحْماًل	 َحَملَْت	 اَها	 تََغشَّ 	 فَلاَمَّ

	ِمَن	 	آتَيْتََنا	َصالًِحا	لََّنُكونَنَّ أَثَْقلَت	دََّعَوا	اللََّه	َربَُّهاَم	لنَِئْ

يف:}َوَجَعَل	 مؤنث	 إىل	 عائد	 ،فالضمري	 اكِِريَن﴾9	 الشَّ

ِمْنَها	َزْوَجَها{،	ثم	جاء	بالتذكري	يف	قوله:}لِيَْسُكَن	إِلَيَْها{؛	

}لِيَْسُكَن{،	 عند	 جاء	 األنوثة	 عن	 الذكورة	 فصل	 إذن	

	به	جنس	بني	آدم	وهو	 فكأن	الكالم	يف	النفس	معنىٌّ

أنوثة،	 ومنه	 ذكورة	 ومنه	 »اإلنسان«،	 نسميه	 الذي	

كذكورة،	 الذكورة	 عن	 يتكلم	 حينام	 سبحانه	 ولذلك	

واألنوثة	كأنوثة	يأيت	بضمري	املذكر	أو	بضمري	املؤنث.	

والحق	يقول:}َوَجَعَل	ِمْنَها{،	فإن	كانت	مخلوقة	من		

الضلع،	فـ	»ِمْن«	تبعيضية،	وإن	كانت	مخلوقة	مثل	

وهو	 	. جنسها10	 من	 أي	 بيانية؛	 »ِمْن«	 تكون	 آدم	

	حواء	خلقها	 أنَّ من	 الزمخرشي	 اختاره	 الذي	 الوجه	

من	جسد	آدم	من	ضلع	من	أضالعه	أو	من	جنسها،	

أَميل	وبه	آنس،	وإذا	كانت	 الجنس	 الجنس	إىل	 	 ألنَّ

يسكن	 كام	 أبلغ،	 واملحبة	 كون	 السُّ كان	 منه،	 بعضاً	

اإلنسان	إىل	ولده،	ويحبه	محبة	نفسه	لكونه	بضعة	

قوله:	 أُنِث	 ما	 بعد	 كَر	 فذَّ »لِيَْسُكن«	 وقال:	 منه،	

ليبني	 النَّفس،	 معنى	 إىل	 ذهاباً	 زوجها،	 منها	 واحدة	

إىل	 يَسكن	 الذي	 هو	 الذَّكر	 	 وألنَّ آدم،	 بها	 املُراد	 	 أنَّ

األنثى	ويتغشاها،	فكان	التذكري	أحسن	طباقا	للمعنى	

ورساً	 بيانياً	 معطاً	 له	 »ِمْن«	 بحرف	 التعبري	 11.فدقة	

توجيهياً	يف	اآلية،	وقد	علمنا	أنها	جاءت	للجنس	وهو	

الرأي	الذي	قاله	الشعراوي.		

ويف	موضع	آخر	نلمس	يف	قوله	تعاىل:﴿قُْل	َهْل	ِمْن	

	 لِلَْحقِّ يَْهِدي	 اللَُّه	 قُِل	 	 الَْحقِّ إِىَل	 يَْهِدي	 َمْن	 رُشَكَائُِكْم	

	 ي	إاِلَّ ْن	اَل	يَِهدِّ 	أَْن	يُتَّبََع	أَمَّ 	أََحقُّ أَفََمْن	يَْهِدي	إىَِل	الَْحقِّ

أَْن	يُْهَدٰى			فاََم	لَُكْم	كَيَْف	تَْحُكُموَن	﴾12	،فإسناد	فعل	

كاء	وتعديته	بحرف	الجر	»إىَِل«،	 الهداية	األول	إىل	الرشُّ

	هذا	الفعل	يف	تعدى	بحرف	الجر	)الالم(	 يف	حني	أنَّ

و)إىل(،	فام	رّس	ذلك؟

يف	 الالم	 وجود	 الشعراوي:»وسبب	 يقول	 	 	 	 	

وسبب	 الغاية،	 إىل	 النظرة	 {هو	 لِلَْحقِّ قوله:}يَْهِدي	

الوصول	 	 أنَّ إىل	 االنتباه	 لفت	 {	هو	 الَْحقِّ وجود:}إىَِل	

إىل	الغاية	يقتيض	طريقاً،	فأراد	الحق	يف	آية	واحدة	أْن	

يجمع	التعبريين	معاً«	13.ويف	الجملة	استفهام	غرضه	

التعجب	من	أنهم	اتخذوا		هؤالء	الرشكاء	أولياء	إذا	

	عجزهم	 َ كانوا	هم	عاجزين	عن	هداية	أنفسهم،	فبنيَّ

عن	هذا	النوع	من	صفات	اإلله	وهو	الهداية	للحق،	

الفعل	 	 أنَّ ذلك	 من	 فنفهم	 	، الصواب14	 منهاج	 وإىل	

)َهَدى(	إذا	تعدى	بحرف	الجر	)إىل(	يتضمن	معنى	

اْلُمْفَرَدُة القرآنيُة َوُخُصوِصيَُّة ِاْسِتْعَمالَِها ِفي اْلُقْرآِن اْلَكِريِم 
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	 أنَّ عىل	 دّل	 الالم	 الجر	 بحرف	 تعدى	 وإذا	 االنتهاء،	

املنتهى	غاية	الهداية.

مالمئة	اللفظ	للسياق: 	-2

أَيَّاٍم	 اللََّه	يِف	 يذيل	الحق	اآلية	بقوله	تعاىل:﴿َواذْكُُروا	

َوَمْن	 َعلَيِْه	 إِثَْم	 	فاََل	 يَْوَمنْيِ َل	يِف	 َمْعُدوَداٍت	فََمْن	تََعجَّ

َواْعلَُموا	 اللََّه	 َواتَُّقوا	 اتََّقى	 لَِمِن	 َعلَيِْه	 إِثَْم	 فاََل	 َر	 تَأَخَّ

بـ	 التذييل	 هذا	 ،فلامذا	 تُْحرَشُوَن﴾15	 إِلَيِْه	 أَنَُّكْم	

فقد	 »تَُصرَيُون«.	 أو	 »تُجْمَعُون«	 بدل	 »تُْحرَشُون«	

جاء	سبحانهبكلمة}تُْحرَشُوَن{	لتتناسب	زحمة	الحج؛	

ألنَّه	كام	حرشهم	هذا	الحرش	وهم	لهم	اختيار،	فهو	

سبحانه	القادر	أْن	يَحرشهم	وليس	لهم	اختيار.	»فإذا	

البرشي	 الحرش	 هذا	 إىل	 باختيارك	 ذهبت	 قد	 كنت	

بأنْتذهب	 كلفك	 الذي	 	 أنَّ فاعرف	 الحج،	 يف	 الكبري	

باختيارك	لتشارك	يف	هذا	االجتامع	الحشد،	هو	القادر	

.	ومن	 أْن	يأيت	بك	وقد	سلب	منك	االختيار«16	 عىل	

هنا	فقد	ناسب	اللفظ	»تُْحرَشُوَن«	سياق	اآلية	حالة	

يأيت	 وسوف	 متفرقة،	 مناسكهم	 أداء	 بعد	 الحجاج	

اليوم	الذي	يكونون	فيه	مع	عوائلهم	وأحبابهم	جمعاً.	

وذهب	الطاهر	ابن	عاشور	إىل	املنحى	نفسه	فقال:	

وعىل	 املصري	 عىل	 يدل	 ألنَّه	 أجمع	 )تُْحرَشُوَن(	 »ألنَّ

مجتمعني	 يصريون	 أنهم	 عىل	 الداللة	 مع	 الرجوع	

حالهم	 استحضار	 حني	 مجتمعني	 كانوا	 كام	 كلهم	

النَّاس	 	 وألنَّ الحج،	 اجتامع	 وهو	 الخطاب،	 هذا	 يف	

بالحرش	 فذكرهم	 مواطنهم	 إىل	 يُحرَشُون	 الحج	 بعد	

العظيم،	فاللفظة	أنْسب	باملقام	من	وجوه	كثرية«17	،	

وهذا	التناسب	يف	تذييل	اآليات	داخل	ضمن	إعجاز	

ومرتاصة	 متناغمة	 السور	 تصري	 إْذ	 الصويت،	 القرآن	

بسبب	هذا	التنغيم	اإليقاعي	يف	أواخر	اآليات.

إِلَيَْك	 أَْوَحيَْنا	 َوالَِّذي	 قوله:﴿	 نجد	 آخر	 معرض	 ويف	

	اللََّه	 	يََديِْه		إِنَّ قًا	لِّاَم	بنَْيَ 	ُمَصدِّ ِمَن	الِْكتَاِب	ُهَو	الَْحقُّ

ِبِعبَاِدِه	لََخِبرٌي	بَِصرٌي	﴾18	،	يقدم	لفظة	»الَخِبرْي«	عىل	

»البَِصرْي«	يقول	الشعراوي:	»فالَخِبرُي:	هو	الذي	يَْعلَم	

الذي	 هو	 والبَِصرُي:	 حقيقتها،	 عىل	 األشياء	 كل	 خبايا	

يغيب	عنه	يشء،	وال	يعزب	عنه	مثقال	ذرة،	فقد	تْعلم	

القرآن	 يف	 يجمع	 والحقسبحانه	 تراه،	 ال	 لكن	 ء	 اليشَّ

البَِّصرْي«	كام	يف	هذه	اآلية،	أو	بني	 بني	»الَخِبرْي	 كثرياً	

وتحتاج	 برص	 إىل	 تحتاج	 الخربة	 	 ألنَّ »اللَِّطيْفالَخِبري«	

األشياء	 يف	 تَّغلَْغَل	 الذي	 هو	 واللطيف	 لُطْف،	 إىل	

وال	مينعه	مانع«19	.	وقد	بني	اإلمام	الشوكاين	املراد	

فقال:	»ألنَّه-سبحانه-	 اآلية	 بَِصرياً«	يف	 »َخِبرياً	 بكونه	

محيط	بحقائق	األشياء	ظاهراً	وباطناً	ال	تخفى	عليه	

والبَصري«	 »الخبري	 إرداف	 تكرر	 وقد	 	 	. منه	يشء«20	

الخبري	 وتقُدُم	 الكريم،	 القرآن	 من	 كثرية	 مواضع	 يف	

عىل	البصري	أشمل،	ملا	ذكره	الطاهر	ابن	عاشور	فقال:	

وصف	 	 ألنَّ و)بَِصرْي(	 )خبري(	 وصفي	 بني	 »والجمع	

وأحوالهم	 العباد	 مبصالح	 العلم	 عىل	 دال	 )َخبْري(	

قبل	تقديرها	وتقدير	أسبابها؛	أي	العلم	مبا	سيكون،	

بأحوالهم	 املُتعلق	 العلم	 عىل	 دال	 )بَِصرْي(	 ووصف	

التي	حصلت	وفرق	بني	التعليقني	للعلم	اإللهي«21	.

بعضها	 مع	 الكلامت	 تعلق	 الله	 كالم	 دقيق	 فمن	

البعض،	ومع	السياق	املنضوية	فيه،	وِحُس	الشعراوي	

منهجه	 إْذ	 والبصري،	 الخبري	 بني	 الفرق	 يدرك	 جعله	

التشكييل	 والبناء	 القرآنية	 الكلامت	 اتساق	 مالحظة	

الرتكيب	 يف	 اإلعجاز	 حدود	 ورسم	 عليه،	 دلت	 الذي	

القرآين.	

فقال:	 السياق	 يف	 الكلمة	 قيمة	 الجاحظ	 وضح	 وقد	

وغريها	 ألفاظاًويستعملونها،	 النَّاس	 يستخف	 »وقد	

مل	 وتعاىل	 تبارك	 الله	 	 أنَّ ترى	 أال	 منها،	 بذلك	 أحق	

يف	 أو	 العقاب،	 موضع	 يف	 إالَّ	 القرآنالجوَع	 يف	 يَْذكُر	
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والناسال	 الظاهر،	 والعجز	 املدقع،	 الفقر	 موضع	

َغب	ويذكرون)الجوع(	يف	موضع	القدرة	 يذكرون	السَّ

القرآن	 تجد	 ال	 ألنك	 )املطر(	 ذكر	 وكذلك	 والسالمة،	

يلفظ	به	إالَّ	يف	موضع	االنتقام،	والعامة	وأكرث	الخاصة	

ولفظ	 الغيث،	 ذكر	 وبني	 املطر	 ذكر	 بني	 يفصلون	 ال	

يقل	 مل	 األبصار	 ذكَر	 إذا	 أنّه	 نزل	 عليه	 الذي	 القرآن	

يقل)األرضني(،	 مل	 ساموات	 سبع	 ذكر	 وإذا	 األسامع،	

أال	تراه	ال	يجمع	األرض	أرضني،	وال	الَسمع		أسامعاً،	

والجاري	عىل	أفواه	العامة	غري	ذلك،	ال	يتفقدون	من	

األلفاظ	ما	هو	أحق	بالذكر،	وأوىل	باالستعامل«22	.

اآلية:﴿ هذه	 يف	 الشعراوي	 الحظ	 آخر	 سياق	 ويف	

بَْعِدِهْم	 ِمْن	 َواأْلَْحزَاُب	 نُوٍح	 قَْوُم	 قَبْلَُهْم	 بَْت	 كَذَّ

َوَجاَدلُوا	 	 	 	 لِيَأُْخُذوُه	 ِبرَُسولِِهْم	 ٍة	 أُمَّ 	 كُلُّ ْت	 َوَهمَّ

كَاَن	 فََكيَْف	 	 	 فَأََخْذتُُهْم	 	 الَْحقَّ ِبِه	 لِيُْدِحُضوا	 ِبالْبَاِطِل	

ْت«	 ِعَقاِب﴾23	،ُحسن	االختيار	اللفظي	يف	كلمة	»َهمَّ

و«رَُسولِِهْم«	و«يَأُْخُذوه«،	وبني	علة	حضورها	بدالً	من		

لفظة	»تََوَجُهوا«	أو«	رَُسولِها«	أو	»يَْقتُلُوه«	وعلق	بـــ:

وا	بذلك	 ْت«	الكالم	هنا	أنهم	َهمُّ أوالً-	ففي	قوله:	»ََهمَّ

)هموا(	 فكلمة	 عليه،	 يقدروا	 ومل	 يفعلوه،	 مل	 لكن	

الحقيقة،	 عىل	 يحدث	 مل	 مراد	 	 وَهمٌّ ٌه	 تَوجُّ تعني	

استجابة	 تعلُّق	 أو	 بالفعل	 الخاطر	 تعلُّق	 فــ«الهَّم«	

الجارحة	للفعل.

ثانياً-	ويف	قوله:	»لِيَأُْخُذوه«	مل	يفعلوا	ومل	يأخذوه	أي:	

لة	يف	قوله:﴿َوإِْذ	 ليقتلوه،	وهذه	املسألة	جاءت	مفصَّ

مَيُْكُر	ِبَك	الَِّذيَن	كََفُروا	لِيُثِْبتُوَك	أَْو	يَْقتُلُوَك	أَْو	يُْخرُِجوَك			

؛أي:	 الاَْمكِِريَن﴾24	 َخرْيُ	 َواللَُّه	 	 	 اللَُّه	 َومَيُْكُر	 َومَيُْكُروَن	

يحبسوك	أو	يقيدوك	فال	تتحرك	هنا	وهناك.

قياساً	 برسولِهاَ	 يُقْل	 »ِبرَُسولِِهْم«	ومل	 ثالثاً-	ويف	قوله:	

	األمة	مفرد	مؤنث،	إنَّا	قال	}رَُسولِِهْم{فأضاف	 عىل	أنَّ

	املواجهة	بني	اإلسالم	 الرَّسول	إىل	جمع	املذكر،	ذلك	ألنَّ

والكفر	كانت	بالرجال،	ومل	تُكْن	املرأة	طرفاً	يف	هذه	

املواجهات	بدليل	أنهم	ملا	بيَّتوا	لرسول	الله	ليلة	الهجرة	

كانوا	جميعاً	من	الرجال	ومل	يُكْن	بينهم	امرأة	واحدة،	

كذلك	الحال	يف	اآلية	فهذه	أمور	ال	دْخَل	للمرأة	فيها25	

ْت«و«يأُْخُذوه«	 »ََهمَّ التالية:	 فالكلامت	 وبالتايل	 	،

و«رَُسولِِهْم«	أدت	دورها	اإلعجازي	والصويت	يف	اآلية.

وقد	بني	الباقالين	رس	اختيار	لفظة	ليأخذوك	يف	اآلية	

فقال:	»وهل	تقع	يف	الحسن	موقع	قوله	»ليأخذوه«	

كلمة؟	وهل	تقوم	مقامه	الجزالة	لفظة؟	وهل	يسد	

ذلك	 موضع	 ُوِضَع	 ولو	 نكتة؟	 األصالة	 يف	 مسده	

أو)ليهلكوه(	 )ليطردوه(	 )لريجموه(أو	 أو	 )ليقتلوه(	

أو)ليذلوه(	أو	نحو	هذا،	ما	كان	ذلكبديعاً،	وال	بارعاً	

تعلم	 الكلمة	 موضع	 فانُْقد	 بالغاً...	 وال	 عجيباً	 وال	

األلفاظ،	 الكالم،	وانتقاء	 إليه	من	تخريُّ ما	نذهب	 بها	

واالهتداء	إىل	املعاين«26	.

	 ُموَسٰ اْستَْسَقٰى	 تعاىل:﴿َوإِِذ	 قوله	 أيضا	 ذلك	 ومن	

ِمْنُه	 فَانَْفَجرَْت	 	 الَْحَجَر	 ِبَعَصاَك	 اْضِْب	 فَُقلَْنا	 لَِقْوِمِه	

	كُلُوا	 	 بَُهْم	 أُنَاٍس	َمرْشَ 	 َعلَِم	كُلُّ َعيًْنا		قَْد	 اثَْنتَا	َعرْشََة	

بُوا	ِمْن	ِرزِْق	اللَِّه	َواَل	تَْعثَْوا	يِف	اأْلَرِْض	ُمْفِسِديَن	 َوارْشَ

الَْقْريََة	 ِذِه	 َهٰ اْسُكُنوا	 لَُهُم	 ِقيَل	 ،وقوله:﴿َوإِْذ	 	27﴾

الْبَاَب	 َواْدُخلُوا	 ِمْنَها	َحيُْث	ِشئْتُْم	َوقُولُوا	ِحطٌَّة	 وَكُلُوا	

ًدا	نَْغِفْر	لَُكْم	َخِطيئَاتُِكْم		َسَنِزيُد	الُْمْحِسِننَي	﴾28	 ُسجَّ

،وهنا	تعبري	»انْبََجَسْت«	وهناك	تعبري	»انَفَجرَْت«	فام	

الفرق	بينهام؟

ثم	 أوالً	 أنَّاالنبجاس	يحدث	 الشعراوي:	»نعلم	 يقول	

قطرة	 املاء	 يأيت	 أْن	 فاالنبجاس	 ثانياً،	 االنفجار	 يتبعه	

قطرة،	ثُّم	يأيت	االنفجار	وتتدفق	املياه	الكثرية،	فكان	

موس	عليه	السالم	أول	ما	يرضب	الرضبة	تأيت	وتجيء	

اْلُمْفَرَدُة القرآنيُة َوُخُصوِصيَُّة ِاْسِتْعَمالَِها ِفي اْلُقْرآِن اْلَكِريِم 
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املياه	قليلة	ثم	تنفجر	بعد	ذلك؛	إذن	فقد	تكلم	الحق	

عن	املراحل	التي	أعقبت	الرضبة	يف	لقطات	متعددة	

ملظهر	واحد؛	له	أولية	وله	آخرية«29	.

»انَفَجرَْت«	 كلمتا	 أن	 هنا	 التَّحليل	 ومناط	

حني	 الَحَجر	 حال	 وصف	 يف	 كالهام	 و«انْبََجَسْت«،	

فهذا	 قومه،	 ليسقي	 برضبه	 السالم	 عليه	 موس	 أُِمَر	

	املُْستَْسَقي	هنا	»الَقْوم«	 ترتيب	طبيعي	يف	اآليتني،	ألنَّ

واملستسِقي	لهم	هو«ُموَس«	واملستسقي	منه	»الله«.	

االنبجاس	 لكن	 انَْفَجَر.	 وانْبََجَس:	 املاُء	 بََجَس	 فيقال	

واالنفجار	 يخرج	من	يشء	ضيق،	 فيام	 يقال	 ما	 أكرث	

ولذاك	 	، واسع	 يخرج	من	يشء	 وفيام	 فيه	 يستعمل	

آخر:}فَانَفَجرَْت{،	 موضع	 يف	 وقال	 قال:}فَانبََجَسْت{،	

فاستعمل	حيث	ضاق	املخرج	اللفظان30	.	

	انْبجاس	 ويلمح	الشعراوي	بحّسه	اللغوي	والبياين	أنَّ

املاء	مرحلة	سابقة	عىل	انفجاره،	وبه	قال	صالحالدين	

	املرحلتني	 الخالدي	عىل	اآلية	»من	اللطيف	القول	أنَّ

نزول	 ترتيب	 حسب	 القرآن	 يف	 مرتبتان	 املتتابعتني	

اثنتا	 فيها	 انبجست	 التي	 األوىل	 فاملرحلة	 القرآن،	

املكية،	 األعراف	 سورة	 آية	 عنها	 أخربت	 عيناً،	 عرشة	

أخربت	 العيون	 فيها	 انفجرت	 التي	 الثانية	 واملرحلة	

عنها	آية	سورة	البقرة	املدنية«31	،	إذ	إنَّاالنْبجاس	ملا	

يخرج	من	يشء	ضيق،	واالنْفجار	ملا	يخرج	من	يشء	

يتسع	مخرج	 يتواىل	ويتواىل	حتى	 فاالنبجاس	 واسع،	

املاء	فينفجر،	فكأنه	هو	باكورة	االنفجار.

3-	تناسب	السور	واآليات:

لقد	بُني	القرآن	الكريم	عىل	نظام	متسق،	شارك	فيه	

الحرف	واملفردة	والجملة،	ولعل	التناسب	بني	السور	

واآليات	هو	أساس	النظم	الذي	يتوخاه	القرآن	الكريم.	

عليه	 عيىس	 يقول	 أْن	 الكثريون	 يعتقد	 كام	 فاألصل	

السالم:}فَِإنََّك	أَنَت	الَغُفور	الرَِّحيْم{؟	يف	قوله	تعاىل:﴿

بُْهْم	فَِإنَُّهْم	ِعبَاُدَك		َوإِْن	تَْغِفْر	لَُهْم	فَِإنََّك	أَنَْت	 إِْن	تَُعذِّ

هذه	 ناقش	 الشعراوي	 32.لكن	 	﴾ الَْحِكيُم	 الَْعِزيُز	

	التذييل	يف	هذه	اآلية	جاء	مبا	يخدم	 املسألة	ورأى	أنَّ

فإْن	 الغفران	لهم،	 أو	يف	 طالقة	املشيئة	يف	تعذيبهم	

عذبهم	فليس	هناك	قوة	ثانية	تستطيع	أن	تحميهم	

من	عذابه؛	ألنَّه	-سبحانه-	عزيز،	وإْن	غفر	لهم	فال	

توجد	قوة	أعىل	تسأله:	كيف	غفرت	لهم	وقد	كانوا	

كافرين؟إذن	فسبحانه	ال	يسأل	عام	يفعل	ألنه	عزيز	

الَغُفور	 أَنَت	 »فَِإنََّك	 نظرهم:	 فاألنسبفي	 	. حكيم33	

الرَِّحيْم«	هي	تناسب	قوله:}َوإِن	تَْغِفْر	لَُهْم{،	ولكنها	

بُْهْم{،	فكان	ال	بد	أن	يأيت	تذييل	 تَُعذِّ }إِن	 ال	تناسب	

بُْهْم{ومبا	يناسب	قوله:}َوإِن	 تَُعذِّ اآلية	مبا	يناسب}إِن	

تَْغِفْر	لَُهْم{.

قوله:	 تذييل	 يف	 	 كثري34	 كالم	 لحقها	 اآلية	 هذه	

الطعن	 القرطبي	عىل	هذا	 رَّد	 }الَْعِزيزُالَْحِكيُم{،	وقد	

الله،	 أنزله	 ما	 إالَّ	 يحتمل	 ال	 أنَّه	 »والجواب	 بقوله:	

ومتى	نقل	إىل	الذي	نقله	فإنَّه	ينفرد	الغفور	الرحيم	

ط	الثاين،	فال	يكون	له	بالرشط	األول	تعلق	وهو	 بالرشَّ

مقرون	بالرشطني	كليهام	أولهام	وأخرهام،	إْذ	تلخيصه	

بُْهْم	فَِإنََّك	أَنَت	الَْعِزيُز	الَْحِكيُم«	»َوإِن	تَْغِفْر	 »إِن	تَُعذِّ

لَُهْم	فَِإنََّك	أَنَت	الَْعِزيُز	الَْحِكيُم«،	والرشطني	املذكورين	

الكالم	 أوىل	وأثبت	معنى	يف	اآلية	مام	يصلح	لبعض	

دون	بعض«35	.

الفاصلة	 إىل	 القرآين	عمد	 الّنظم	 	 أنَّ السامرايئ	 ويرى	

ذلك	 املعنى،	 الحرتاز	 غريها	 دون	 الَْحِكيُم«	 »الَْعِزيُز	

	العفو	عن	املستحق	للعذاب	العظيم،	قد	يكون	 »ألنَّ

قد	 أو	 وقدرة،	 استطاعة	 عن	 ال	 وضعف	 عجز	 عن	

فلو	 كليهام،	 عن	 أو	 وتقدير،	 تدبري	 سوء	 عن	 يكون	

هذين	 دفع	 ملا	 الَْحِكيُم«؛	 الَْعِزيُز	 أَنَت	 »فَِإنََّك	 قال:	



83

ا	يفعل	 	الغافر	الرَّاحم	قد	يكون	إنَّ الوصفني	عنه،	فإنَّ

أَنَت	 »فَِإنََّك	 فقال:	 تدبريه،	 لسوء	 أو	 لضعفه	 ذلك	

الَْعِزيُز	الَْحِكيُم«	ليدفع	ذلك	عنه،	وليقول:	إنَّه	إْن	َعَفا	

وغفر	فعن	كامل	العزَّة	والقدرة،	وعن	غاية	الحكمة	

والتدبري«	36.

كلمة	 ولكل	 حرف	 لكل	 جعل	 الكريم	 القرآن	 فدقة	

الذكر	 السالفة	 اآلية	 وتذييل	 له،	 املناسب	 موضعه	

به	 قال	 ما	 وهو	 فيه،	 ذكرت	 الذي	 للَسياق	 مناسب	

	، عاشور39	 ابن	 والطاهر	 	38، واأللويس	 	، الزركيش37	

ووافقهم	الشعراوي.

لََواِت	 ويف	معرض	آخر	نجد	يف	قوله:﴿َحاِفظُوا	َعىَل	الصَّ

،فالحديث	 	40﴾ قَانِِتنَي	 لِلَِّه	 َوقُوُموا	 الُْوْسطَٰى	 اَلِة	 َوالصَّ

واملتوىف	 األرسة	 عن	 وبعدها	 الطالق	 عن	 كان	 قبلها	

والفصل	 الَسياق	 قطع	 من	 الرَس	 فام	 زوجها،	 عنها	

بهذه	اآلية؟

َعىَل	 بآية:}َحاِفظُواْ	 فََصَل	 الحق	 	 أنَّ الشعراوي	 يرى	

بني	 الفراق	 قضية	 هي	 واحدة	 قضية	 لََواِت{بني	 الصَّ

الزوجني،	وقسمها	قسمني	وأدخل	بينهام	الحديث	عن	

اإلميانية،	 التكاليف	 وحدة	 إىل	 لينبهنا	 وذلك	 الصالة،	

	الحق	يتكلم	هنا	عن	أشياء	كل	مظاهرها	 ونظراً	ألنَّ

قدري	 افرتاق	 وإما	 بالطالق،	 اختياري	 شقاق	 إما	

العملية	 يف	 اإلنسان	 يُدخل	 أْن	 الله	 فأراد	 بالوفاة،	

التعبدية	التي	تصله	بالله	الذي	رشع	الطالق	والصالة	

وقدر	الوفاة،وإْن	كانت	أمور	الزواج	والطالق	حزبتهم	

وأهمتهم	يف	شقاق	االختيار	يف	الطالقات	التي	وقعت	

أو	عناء	االفرتاق	بالوفاة،	ولن	يربط	عىل	قلوبهم	إال	

أن	يقوموا	لربهم	ليؤدوا	الصالة41	،فكانت	املحافظة	

عىل	الصالة	مالكاً	لصالح	أحوال	الخلق	مع	أزواجهم	

يف	جميع	أحوالهم42	.

وهو	الوجه	الذي	جاء	به	أبو	حيان	إذ	اعترب	أن	اآلية	

مناسبة	لسياقها	فقال:	»والذي	يظهر	يف	املناسبة	أنَّه	

والزوجات	 األزواج	 أحوال	 من	 جملة	 ذكر	 ملا	 تعاىل	

ذلك،	 وغري	 وااليالء..	 والوطء	 النكاح	 يف	 وإحكامهم	

كانت	تكاليف	عظيمة	تشغل	من	كلفها	أعظم	شغل	

بحيث	ال	يكاد	يسع	معها	يشء	من	األعامل،	وكان	كل	

من	الزوجني	قد	أوجب	عليه	لألخر	ما	يستفرغ	فيه	

الوقت،	ويبلغ	منه	الجهد	وأمر	كال	منهام	باإلحسان	

إىل	 مدعاة	 وكانت	 الفراق،	 حالة	 يف	 حتى	 األخر	 إىل	

الله	 وفقه	 ملن	 إالَّ	 بالعبادة	 االشتغال	 عن	 التكاسل	

تعاىل،	أمر	تعاىل	باملحافظة	بالصالة	التي	هي	الوسيلة	

بني	الله	وعبده،	وإذا	كان	قد	أمر	باملحافظة	عىل	أداء	

أوىل	 الله	 حقوق	 بأداء	 يؤمر	 فألن	 اآلدميني	 حقوق	

البقاعي	 الدين	 وبرهان	 حيان	 أيب	 فقول	 	. وأحق«43	

وغريهام	من	املفرسين	موافق	ملا	ذكره	الشعراوي.

للمقارنة	 إِجامالً	 الصورة	 هذه	 نستعرض	 وحني	

واملوازنة	بني	أهل	النَّار	وأهل	الجنَّة	نجد	الحق	قال:﴿

لَُهْم	 تَُفتَُّح	 َعْنَها	اَل	 َواْستَْكرَبُوا	 ِبآيَاتَِنا	 بُوا	 الَِّذيَن	كَذَّ 	 إِنَّ

الَْجَمُل	 يَلَِج	 َحتَّٰى	 الَْجنََّة	 يَْدُخلُوَن	 َواَل	 اَمِء	 السَّ أَبَْواُب	

44.فهم	 	﴾ الُْمْجرِِمنَي	 نَْجِزي	 لَِك	 وَكََذٰ الِْخيَاِط	 	 َسمِّ يِف	

لن	يدخلوا	الجنة	وعىل	ذلك	فقد	سلب	منهم	نفعاً،	

النار،	 يدخلون	 ولكنهم	 ذلك،	 األمر	عىل	 يتوقف	 وال	

الجنة،	 دخولهم	 وهو	 النافع	 سلب	 أمران:	 فهنا	 إذن	

وبعد	ذلك	كان	إدخالهم	النار.	ويف	قوله	تعاىل:﴿	لَُهم	

نَْجِزي	 لَِك	 وَكََذٰ 	 َغَواٍش	 فَْوِقِهْم	 َوِمن	 ِمَهاٌد	 َجَهنََّم	 ن	 مِّ

الظَّالِِمنَي	﴾45	،فكأن	اإلجرام	كان	سبباً	يف	أالَّ	يدخلوا	

فوقهم	 من	 يكون	 أْن	 يف	 سبباً	 كان	 والظلم	 الجنة،	

غواش،	لهم	من	جهنم	مهاد،	وهم	يف	النار	يحيطهم	

حنة	التي	تكرهنا	 رسداقها،	وِمن	املناسب	بعد	تلك	الشُّ

يف	أصحاب	النار	ويف	سوء	ترصفهم	فيام	كلفوا	به	أوالً،	

اْلُمْفَرَدُة القرآنيُة َوُخُصوِصيَُّة ِاْسِتْعَمالَِها ِفي اْلُقْرآِن اْلَكِريِم 
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وسبب	بشاعة	جزائهم	ثانياً؛	أْن	نتلهف	عىل	املقابل	

الَِحاِت	 يف	اآلية	التالية46	:﴿	َوالَِّذيَن	آَمُنوا	َوَعِملُوا	الصَّ

	ُوْسَعَها	أُولَِٰئَك	أَْصَحاُب	الَْجنَِّة			ُهْم	 اَل	نَُكلُِّف	نَْفًسا	إاِلَّ

ِفيَها	َخالُِدوَن	﴾47	.	

	 بأنَّ يُؤذن	 تذييل	 الُْمْجرِِمنَي{	 نَْجِزي	 فجملة}وَكَذلَِك	

قد	 فهم	 الجزاء،	 ذلك	 يف	 أوقعهم	 الذي	 هو	 اإلجرام	

ذلك	 مبثل	 يجزون	 الذين	 املجرمني	 عموم	 يف	 دخلوا	

	عقاب	املجرمني	 الجزاء،	وهم	املقصود	األول	منهم،	ألنَّ

قد	شبه	بعقاب	هؤالء،	فعلم	أنَّهم	مجرمون،	وأنَّهم	يف	

الرعيل	األول	من	املجرمني	حتى	شبه	بعقاب	عموم	

املجرمني	بعقاب	هؤالء	وكانوا	مثال	لذلك	العموم48	.

	سبب	 أنَّ الظَّالِِمنَي{	يدل	عىل	 نَْجِزي	 وقوله:}وَكَذلَِك	

وملا	 الرَشك،	 وهو	 الظلم،	 هو	 بالعقاب:	 الجزاء	 ذلك	

كان	جزاء	الظاملني	قد	شبه	بجزاء	الذين	كذبوا	باآليات	

جملة	 من	 املكذبني	 هؤالء	 	 أنَّ علم	 عنها،	 واستكربوا	

الظاملني	وهم	املقصود	األول	من	هذا	التشبيه،	بحيث	

صاروا	مثال	لعموم	الظاملني،	وبهذين	العموميني	كانت	

الجملتان	تذييلني49	،	وهو	ما	قاله	الشعراوي	وبينه،	

إْذ	ناسب	تذييل	اآلية	بصدرها	وسياقها	العام،	وهي	

وأنهم	 الله،	 بلقاء	 كذبوا	 الذين	 لحالة	 كاملة	 صورة	

سيالقون	جزائهم	وعصيانهم.	

مناسباً	 ذُكر	 الذي	 اللفظي	 التناسب	 كان	 وبالتايل	

	 للسياق	الذي	جاءت	به	اآلية،	واملالحظ	مام	ذُكر	أنَّ

والبالغيني	 اللغويني	 أسالفه	من	 نَْهج	 نََهج	 الشعراوي	

وأعطى	 نذر،	 فيام	 إالَّ	 عليهم	 يخرج	 ومل	 واملفرسين،	

للمفردة	والصوت	القرآين	اتساعاً	وعمقاً	وتحليالً	راقياً،	

ومل	يقف	يتأمل	أصوات	الكلمة	فقط،	وإنا	ما	تُصيب	

مورفولوجية،	 وتبّدالت	 صوتية	 تأثريات	 من	 الكلمة	

التي	يؤدِّيها	الصوت	 الصوتية	 بالوظيفة	 ًباله	 وشاغال	

يف	أداء	املعنى.

4-بنية	الفواصل	حسب	نظم	اآليات:

للقرآنالكريم	-كامذكرنا-	خصوصيةمنفردةيف	شتىأرك

انه،فيمفرداتهوجملهوتراكيبه،وفيسورهوآياته،وفيعال

ئقنظمهونقاطهورسمه،فيتقسيآمياتهوفيآيفواصله،يف

كلاميتعلقبه.

ثابتاً	 مقصداً	 القرآن	 يف	 سورة	 لكل	 	 أنَّ الثابت	 ومن	

	أغلب	اآليات	والسور	تلتقي	مع	بعضها	 ومحدداً،	وأنَّ

البعض	يف	الفواصل	القرآنية،	وهذا	ال	يتناىف	وانفراد	

املعاين	 تلك	 	 إنَّ بل	 الخاص،	 مبوضوعها	 سورة	 كل	

النَّسق	 بوحدة	 تَشهد	 التي	 هي	 بينهام	 املشرتكة	

القرآين،	فيعرب	عن	املعنى	املُشرتك	يف	كل	سورة	بألفاظ	

وتراكيب	تختلف	قليالً	أو	كثرياً	عن	األلفاظ	والرتاكيب	

والتفوق	 التفرد	 األخرى،	هذا	 السور	 التي	ذكرت	يف	

يف	 ويبحث	 يشغله،	 أْن	 الصويت	 اإلعجاز	 لدارس	 البد	

نطاقاتاإلعجازفيه،	 عىل	 للوقوف	 وسبله،	 وسائله	

يف	 الزمخرشي	 يقول	 الفريدة.	 ومداراتخصوصيته	

الفواصل	 عىل	 املحافظة	 تحسُن	 »ال	 القديم:	 كشافه	

ملجردها،	إالَّ	مع	بقاء	املعاين	عىل	سدادها	عىل	النَّهج	

والتئامه،	كام	ال	يحسن	 النَّظم	 يقتضيه	ُحسن	 الذي	

مع	السلسة	عىل	اللسان،	 تخري	األلفاظ	املونقة	يف	السَّ

إالَّ	مع	مجيئها	ُمنقادة	للمعاين	الصحيحة	املنتظمة«50	

.	فلامذا	اختلفت	الفاصلتان	يف	اآليتني	املتتابعتني	يف	

لِتَْهتَُدوا	 النُُّجوَم	 لَُكُم	 َجَعَل	 الَِّذي	 تعاىل:﴿َوُهَو	 قوله	

لَِقْوٍم	 اآْليَاِت	 لَْنا	 فَصَّ قَْد	 	 َوالْبَْحِر	 الرَْبِّ	 ظُلاَُمِت	 يِف	 ِبَها	

ن	 يَْعلَُموَن	﴾51	ويف	قوله	تعاىل:﴿َوُهَو	الَِّذي	أَنَشأَكُم	مِّ

لَْنا	اآْليَاِت	 	َوُمْستَْودٌَع			قَْد	فَصَّ نَّْفٍس	َواِحَدٍة	فَُمْستََقرٌّ

لَِقْوٍم	يَْفَقُهوَن﴾	52ويف	قوله	تعاىل:﴿	َوُهَو	الَِّذي	أَنزََل	

ٍء	فَأَْخرَْجَنا	 	يَشْ اَمِء	َماًء	فَأَْخرَْجَنا	ِبِه	نَبَاَت	كُلِّ ِمَن	السَّ
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ِمن	 النَّْخِل	 َوِمَن	 رَتَاكِبًا	 مُّ ا	 َحبًّ ِمْنُه	 نُّْخِرُج	 َخرِضًا	 ِمْنُه	

يْتُوَن	 َوالزَّ أَْعَناٍب	 ْن	 مِّ َوَجنَّاٍت	 َدانِيٌَة	 ِقْنَواٌن	 طَلِْعَها	

إَِذا	 	مَثَرِِه	 إىَِلٰ ُمتََشاِبٍه			انظُُروا	 َوَغرْيَ	 اَن	ُمْشتَِبًها	 َوالرُّمَّ

لُِكْم	آَليَاٍت	لَِّقْوٍم	يُْؤِمُنوَن	﴾53	. 	يِف	َذٰ أمَْثََر	َويَْنِعِه			إِنَّ

	تذييل	اآليتني	املتتابعتني	مختلف؛	 يرى	الشعراوي	أنَّ

ملكة	 عندك	 يكون	 أْن	 أي	 تفهم؛	 أْن	 هو	 فـ«الفقه«	

فهم	تفهم	بها	ما	يقال	لك	علاْمً،	فالفهم	أول	مرحلة	

والعلم	مرحلة	تالية،	وأراد	الحق	بالتفصيل	األول	يف	

خارجة	 آيات	 يف	 للنظر	 يَْعلَُموَن{الدعوة	 قوله:}لَِقْوٍم	

عن	ذات	اإلنسان،	وهنا	أي	يف	قوله:}لَِقْوٍم	يَْفَقُهوَن{

لفت	للنظر	والتَّدبر	يف	آيات	داخلة	يف	ذات	اإلنسان.	

يُْؤِمُنوَن{؛	 بقوله:}لَِّقْوٍم	 الكرمية	 اآلية	 الحق	 ويذيل	

	اإلله	الذي	آمنوا	به	يَستحق	بصفات	 أي	يؤمنون	بأنَّ

الجالل	والجامل	فيه	أن	يُْؤَمن	به،	وإذا	أحفظنا	عليهم	

استحمدنا؛	أي	استوجب	علينا	حمد	إْذ	أنه	هدانا	إىل	

اإلميان54	.

النُّجوم،	 ذكر	 مع	 »يَْعلَمون«	 مجي	 سبب	 فام	

ذكر	 وقد	 آدم؟	 بني	 إنشاء	 ذكر	 مع	 و«يَْفَقُهون«	

واحدة،	 نفس	 اإلنْس	من	 إنشاء	 كان	 أنه	 الزمخرشي	

صنعًة	 وأدق	 ألطف	 مختلفة	 أحوال	 بني	 وترصيفهم	

فطنة	 استعامل	 هو	 الذي	 الِفقه	 ذكر	 فكان	 وتدبرياً،	

وتدقيق	نظر	مطابقاً	له55	.

وبالتايل	تذييل	اآليات	يُصادف	كل	حالة	من	حاالت	

وظروف	 مختلفة،	 األفهام	 	 ألنَّ البرشية؛	 النَّفس	

االستقبال	للمعاين	مختلفة،لذلك	مل	يرتك	الحق	ألحد	

مجاالً	يف	أالَّ	يفقه،	ومل	يرتك	ألحد	مجاالً	يف	أالَّ	يتعلم.

يقول	 مرة	 اآليات	 تذييل	 يف	 نلحظ	 آخر	 موضع	 ويف	

أَنُْفِسُكْم	 ِمْن	 لَُكْم	 َخلََق	 أَْن	 آيَاتِِه	 سبحانه:﴿	َوِمْن	

	 أَْزَواًجا	لِتَْسُكُنوا	إِلَيَْها	َوَجَعَل	بَيَْنُكْم	َمَودًَّة	َورَْحَمًة	إِنَّ

لَِك	آَليَاٍت	لَِقْوٍم	يَتََفكَُّروَن	﴾56	،ومرة	يقول:﴿َوِمْن	 يِف	َذٰ

أَلِْسَنِتُكْم	 َواْخِتاَلُف	 َواأْلَرِْض	 اَمَواِت	 السَّ َخلُْق	 آيَاتِِه	

،ومرة	 	57﴾ لِلَْعالِِمنَي	 آَليَاٍت	 لَِك	 َذٰ يِف	 	 إِنَّ َوأَلَْوانُِكْم	

يقول:﴿َوِمْن	آيَاتِِه	َمَناُمُكْم	ِباللَّيِْل	َوالنََّهاِر	َوابِْتَغاُؤكُْم	

	، 	58﴾ يَْسَمُعوَن	 لَِقْوٍم	 آَليَاٍت	 لَِك	 َذٰ يِف	 	 إِنَّ فَْضلِِه	 ِمْن	

َوطََمًعا	 َخْوفًا	 الرَْبَْق	 يُِريُكُم	 آيَاتِِه	 يقول:﴿َوِمْن	 ومرة	

َمْوتَِها		 بَْعَد	 اأْلَرَْض	 ِبِه	 فَيُْحِيي	 َماًء	 اَمِء	 السَّ ِمَن	 َويَُنزُِّل	

لَِك	آَليَاٍت	لَِقْوٍم	يَْعِقلُوَن	﴾59	.فتختلف	األدوات	 	يِف	َذٰ إِنَّ

»يَتََفكَُّروَن،	 التالية:	 الفواصل	 اآلياتويف	 يف	 الباحثة	

يسمعون،	يَْعِقلُوَن،	َعالَِمنَي«.

ا	 إنَّ للتدبُّر	والِعظَة	 أنَّه	حني	يدعوك	 الشعراوي	 يرى	

ينبه	فيك	أدوات	املعارضة	لتتأكد،	والعقل	ُهنا	مهمته	

والنتائج،ويُنبِّهنا	 املقدمات	 ويف	 البدائل	 يف	 النَّظر	

تدبَّروا	 تفكَّروا	 فيقول:	 آياته.	 والتأمل	يف	 البحث	 إىل	

لوا،	وكونوا	علامء	واعني	ملا	يدور	حولكم،	وهذا	 تعقَّ

إىل	 لْنا	 لتوصَّ اآليات	 هذه	 بحثنا	 لو	 أننا	 عىل	 دليل	

مطلوبه	سبحانه،	وهو	اإلميان60	.فقد	ناسبت	الفاصلة	

	التفكر	والنَّظر	يف	تلك	الدالئل	 »يَتَفَكُرون«	املقام،	ألنَّ

مبنافع	 بصارة	 الناظر	 ويزيد	 كنهها	 يجيل	 الذي	 هو	

ا	قوله	»يَْسَمُعوَن«	فقد	تناسب	 أخرى	يف	ضمنهام،	أمَّ

بناء	النظم	مع	نسق	الفاصلة	لعدة	أسباب	منها:

أحدهام:	أن	املنام	واالبتغاء	من	فضل	الله-	متعاورتان	

	من	يتدبر	يف	داللتهام	 عىل	النَّاس	قد	اعتادوهام	فقلَّ

عىل	دقيق	صنع	الله	تعاىل،	فمعظم	النَّاس	يف	حاجة	

إىل	من	يوقفهم	عىل	هذه	الداللة	ويرشدهم	إليها.

	يف	ما	يسمعه	النَّاس	من	أحوال	النَّوم	ما	 ثانيهام:	إنَّ

الله	تعاىل،	فطريق	 هو	أشد	داللة	عىل	عظيم	صنع	

مع	هو	أعم	الطرق	ملعرفة	تفاصيل	أحوال	النَّوم	 السَّ

فلذلك	قيل	»لَِّقْوٍم	يَْسَمُعوَن«.

اْلُمْفَرَدُة القرآنيُة َوُخُصوِصيَُّة ِاْسِتْعَمالَِها ِفي اْلُقْرآِن اْلَكِريِم 
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بهذه	 االنتفاع	 نيط	 »يَْعِقلُوَن«	 الثالثة	 اآلية	 يف	 أما	

املستقيم	 العقل	 	 ألنَّ العقل،	 صفة	 بأصحاب	 اآليات	

غري	املشوب	بعاهة	العناد	واملكابرة	كاف	يف	فهم	ما	يف	

تلك	املذكورات	من	الدالئل	والحكم	عىل	نحو	ما	قرر	

يف	نظائره	أنفا61	،	وبالتايل	كانت	لكل	فاصلة	غرضها	

املناطة	به،	وهي	تعكس	سياق	كل	صدر	مذكورة	فيه.

اختالف	 أرسار	 إظهار	 عىل	 حريصاً	 كان	 فالشعراوي	

املقدمة	 النحو	 مجيئها	عىل	 وأبرز	 القرآنية	 الفواصل	

وفواصله	 آياته	 جاءت	 القرآن	 	 أنَّ مدرك	 وهو	 فيه،	

وفق	نظام	ال	اختالل	فيه	وال	تكليف،	وهذا	رس	إعجاز	

القران	الكريم،	واملقام	ال	يسعنا	إىل	ذكرها	كاملة،	وإنا	

اخرتنا	بعضها	وعرضنا	رؤية	الشعراوي	فيها	إجامالً.

5-	جملة	التذييل:	التذييل	هو	أْن	يُؤيت	بعد	متام	الكالم	

بكالم	مستقل	يف	معنى	األول	تحقيقاً	لداللة	منطوق	

األول	أو	مفهومه،	ليكون	معه	كالدليل،	ليظهر	املعنى	

عند	من	ال	يفهم	ويكمل	عند	من	فهمه62	.

يِف	 َعُه	 مَّ َوَمن	 يَْناُه	 فََنجَّ بُوُه	 تعاىل:﴿فََكذَّ قوله	 ففي	

بُوا	ِبآيَاتَِنا	 الُْفلِْك	َوَجَعلَْناُهْم	َخاَلئَِف	َوأَْغرَقَْنا	الَِّذيَن	كَذَّ

ۖ	فَانظُْر	كَيَْف	كَاَن	َعاِقبَُة	الُْمنَذِريَن	﴾63	،ولسائل	أْن	

َعاِقبَُة	 كَاَن	 كَيَْف	 الحق:}فَانْظُْر	 يقل	 مل	 ملاذا	 يسأل:	

الَكاِفِريْن{.

وانسجامها	 الفاصلة	 هذه	 مناسبة	 الشعراوي	 بني	

مل	 أنّه	 	 بنيَّ قد	 الحق	 	 فقال:»إنَّ للمعنى	 وخدمتها	

ب	قبل	أن	يُْنِذر،	فهو	قد	أنذر	أوالً،	ومل	يأخذ	القوم	 يعذِّ

عىل	جهلهم،	فقال:«فانظر«،	وجاء	هذا	الخرب	لتسلية	

الرسول	عليه	السالم،	فإْن	صادف	ِمن	قومك	يا	محمد	

	عاقبتهم	 ما	صادف	قوم	نوح	عليه	الَسالم،	فاعلْم	أنَّ

ستكون	كعاقبة	قوم	نوح،	ويف	هذا	تحذير	وتخويف	

للمناوئني	لرسول	الله	صىل	الله	عليه	وسلم«64	.وجاء	

يف	نظم	الدرر:»أنهم	هم	الذين	أنذرتهم	الرسل،	فلم	

يكونوا	أهال	للبشارة	ألنهم	مل	يؤمنوا«65	،	فالنذر	أوالً	

ثم	األخذ	ثانياً،	وهو	املنهج	الذي	قامت	عليه	الدعوة	

اإلسالمية	من	نوح	عليه	السالم	إىل	النبي	محمد	عليه	

السالم.

َورِثُوا	 َخلٌْف	 بَْعِدِهْم	 ِمن	 تعاىل:﴿فََخلََف	 قوله	 ويف	

َسيُْغَفُر	 َويَُقولُوَن	 	 اأْلَْدىَنٰ َذا	 َهٰ َعرََض	 يَأُْخُذوَن	 الِْكتَاَب	

ثْلُُه	يَأُْخُذوُه		أَلَْم	يُؤَْخْذ	َعلَيِْهم	 لََنا	َوإِن	يَأْتِِهْم	َعرٌَض	مِّ

	َوَدرَُسوا	 	الَْحقَّ 	يَُقولُوا	َعىَل	اللَِّه	إاِلَّ يثَاُق	الِْكتَاِب	أَن	الَّ مِّ

أَفاََل	 	 	 يَتَُّقوَن	 ِّلَِّذيَن	 لل َخرْيٌ	 اآْلِخرَُة	 اُر	 َوالدَّ 	 	 ِفيِه	 َما	

تَْعِقلُوَن	﴾66	،فالغرض	من	الفاصلة	»تَْعِقلُوَن«»تنبيه	

املخاطبني	بأنّه	من	الواجب	قبل	أْن	تفعلوا	الفعل	أْن	

تنظروا	ما	يعطيه	من	خري،	وأْن	ترتكوه	إْن	كان	يعطي	

وساعة	 بعقولكم،	 املسألة	 وزنوا	 الرش،	 من	 الكثري	

الخري	 	عمل	 أنَّ بعقولكم	ستعرفون	 املسألة	 تَزنوا	 أْن	

راجح«	67.

الصالح،	وال	يتحقق	هذا	إال	 بالعمل	 التقوى	 فإدراك	

الخرية،	وقد	وضح	سيد	 املرشدة	 الواعية	 العقل	 بآلة	

القرآين	 السياق	 »يُحيل	 فقال:	 املعنى	 هذا	 قطب	

املخاطبني	الذين	يتهافتون	عىل	عرض	حياة	الدنيا	إىل	

العقل،	ولو	كان	العقل	هو	الذي	يحكم	ال	الهوى،	ولو	

هو	 العلم	 تسمى	 التي	 الجهالة	 ال	 الحق	 العلم	 كان	

الذي	يقيض	لكانت	الدار	اآلخرة	خري	من	عرض	هذا	

األدىن،	ولكانت	التقوى	زاد	الدين	والدنيا	جميعا«68	،	

وبالتايل	فقد	خاطب	الله	العقل	يف	أكرث	من	موضع،	

حيث	إنَّه	مناط	التكليف،	وهو	األداة	التي	بها	تختار	

بني	البدائل	وبني	التقوى	والعناد.

ويف	معرض	أخر	نجد	يف	قوله	تعاىل:﴿	َوآَخُروَن	اْعرَتَفُوا	

ِبُذنُوِبِهْم	َخلَطُوا	َعَماًل	َصالًِحا	َوآَخَر	َسيِّئًا	َعىَس	اللَُّه	أَن	
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	اللََّه	َغُفوٌر	رَِّحيٌم	﴾69	،	فقد	جاءت	 يَتُوَب	َعلَيِْهْم	إِنَّ

»يذيل	 الشعراوي:	 يقول	 والتوضيح،	 للبيان	 الفاصلة	

املغفرة	 	 ألنَّ رَِحيٌم«،	 بقوله«َغُفوٌر	 اآلية	 هذه	 الله	

شيئا	 منك	 واحد	 رسق	 فإْن	 صعبة،	 للعبد	 بالنسبة	

	الرَضر	 فهو	يرضك	ويلح	عليك	حب	االنتقام	منه،	ألنَّ

أتعبك،	لكن	أيتعب	أحد	ربه	باملعصية؟	ال،	ألنك	إْن	

كُنت	قد	أضرت	بأحد	فإنَا	أضرت	بنفسك	ومل	ترض	

الله	 يقول	 فحني	 بذنبك،	 ضر	 يلحقه	 ال	 ألنَه	 الله،	

»َغُفوٌر«	فهو	غفور	لك	و«رَِحيٌم«	بك«70	.

فاالعرتاف	بالذنب	عىل	هذا	النحو	والشعور	بوطأته	

فالتَّوبة	 ثَّم	 ومن	 وحساسيته،	 القلب	 حياة	 دليل	

مرجوة	القبول،	واملغفرة	مرتقبة	من	الغفور	الرَّحيم،	

وقد	قبل	اللّه	توبتهم	وغفر	لهم71	،	وبالتايل	ناسبت	

بالذنب	 املعرتِف	 ألنه	 اآلية،	 صدر	 رَِحيْم«	 »َغُفور	

والنادم	منه،	ال	يُبخس	يوم	القيامة	وعفو	الله	شامله.

يف	 الفاصلتني	 بني	 الشعراوي	 قارن	 آخر	 موضع	 ويف	

ِفيَنِة	َخرَقََها	 قوله	تعاىل:﴿فَانطَلََقا	َحتَّٰى	إَِذا	َركِبَا	يِف	السَّ

قَاَل	أََخرَقْتََها	لِتُْغرَِق	أَْهلََها	لََقْد	ِجئَْت	َشيْئًا	إِْمرًا	﴾72	،	

وقوله:﴿فَانطَلََقا	َحتَّٰى	إَِذا	لَِقيَا	ُغاَلًما	فََقتَلَُه	قَاَل	أَقَتَلَْت	

نَْفًسا	َزكِيًَّة	ِبَغرْيِ	نَْفٍس	لََّقْد	ِجئَْت	َشيْئًا	نُّْكرًا﴾73	ليبني	

مناسبة	كل	اآليتني	ملا	ختمت	به	هكذا؟	

كان	 الخرض	 من	 األول	 االعتداء	 	 أنَّ الشعراوي	 يرى	

د	األمر	إىل	قَتْل	نفس	زكية	 عىل	مال	أتلفه،	وهنا	صعَّ

	جريرة	يُقتل	هذا	الغالم	الذي	مل	يبلغ	 دون	حق،	فبأيِّ

رُْشده؟	لذلك	قال	يف	األوىل:}إِْمراً{،	أي	عجيباً؛	أما	هنا	

	الجرمية	كبرية	74. فقال:}نُّْكراً{أي:	ُمنَكراً؛	ألنَّ

ومل	 فيه،	 وردت	 الذي	 السياق	 ناسبت	 فاللفظتان	

الفاصلتني	 	 الطربي:»إنَّ يقول	 اضطراراً،	 فيه	 تقحم	

د	من	اإلْمِر«75	 	كلمة	»النُّْكُر«	أشَّ مناسبتني	للمقام،	وأنَّ

،	فلام	عاود	موس	عليه	السالم	مساءلته	مرة	ومرة،	

أثقل	عليه	الخرض	بلفظ	»نُكراً«	لتناسب	السؤال	مع	

الجواب.		

الخامتة:

يْة	َداَلَّلِيَّة	مَفادَها	 إّن	الُْقرْآن	الَْكِريم	يُْحِقق	ُمَعاَدلَة	نَصَّ

ْوِت	الُْمَناِسِب	 	تَْوِظيف	اللَّْفِظ	الُْمَناِسِب	يكونُِبالصَّ أنَّ

َوَمْوِضعُه	 َمَكانَُه	 ٱُْخِترَي	 قُرْآيِنّ	 لََفظ	 فَُكْل	 اللَّْفِظ،	 لِهَذا	

َدٍة	َوذَكِيٍَّة،	ِبَحيُْث	إِّن	 َمِن	اآْليَة	َوالُْجْملَة	ِبُصورَِة	ُمَحدَّ

املُفرَدة	 َوْضع	 	 أنَّ كَاَم	 بََداَهة،	 َمَسّدُه	 يَسْد	 اَل	 َُه	 َغريَّ

َمَع	 وتضامها	 َواِلِْتئَاَمَها	 َمْوِقَعَها	 َوٱِْخِتيار	 اآْليََة	 يِف	

	 َجاَراتَِها،	لَُه	األَثَر	الْبَليغ	يف	إْعطَاء	هذا	الَْجرَِس	الْخاصِّ

ُهَنا	فَٱْخِتيار	 اِمع،	َومْن	 السَّ ِِّر	يِف	نَفس	 الُْمؤَث َواإْليَقاِع	

الُْمْستَْدَعى	 لِلَْمَقاِم	 ُمَناِسبَا	 يَُكون	 أن	 	 يَجبُّ اللَّْفظَة	

الُْقرْآُن	 ِبِه	 	 اتََسمَّ الَِّذي	 اٱلِْمِتيازاٱلِنِْتقايِئّ	 	 َوأنَّ ِفيِه،	

الَْكِريُم	يِف	ٱِْخِتيار	أَلَْفاظه	َوُمْفرََداته	َجَعَل	أَهل	اللَُّغِة	

َوالْبَاَلَغِة	َشُغوِفنَي	مِبَُحاَولَِة	الُْوقُوِف	َعىل	فَِنيَّات	هِذِه	

يِْن	 َوَمَقرَّ الرَّائَِع،	 اٱلِنِْتقاء	 ِبِهَذا	 اٱلِْخِتيارات،	ومنبهرين	

ِبالَْعُجِز	الْتاَم	أَمام	هَذا	اللَّْوِن	ِمنُه.

	1-	املفردات،	الراغب	األصفهاين،	دار	النرش	و	دار	القلم،	دمشق،	

)د،ت(،	1/	48.

زاهد،	 غازي	 زهري	 استعاملها،	 وخصوصية	 القرآنية	 الكلمة	 	-2 	

مجلة	ينابيع،	عد:	30/29،	2008،	ص	12.

-	دالئالإلعجاز،عبدالقاهرالجرجاين،تعليق:	محمودمحمدشا 	3	

كر،مكتبةالخانجي،القاهرة،مرص،	ص	124.

-	سورة	البقرة،	اآلية:	286. 	4

الهوامـــش
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5	-	ينظر:	تفسري	الشعراوي،	2/	1244.

6	-	سورة	البقرة،	اآلية:81.

7	-	الكشاف،	الزمخرشي،520/1.	

8		-	ينظر:	مفردات	ألفاظ	القرآن،	الراغب	األصفهاين،		دار	القلم،	

دمشق،	)د،ت(،	66/2.

9	-	سورةاألعراف،	اآلية:	189.

10-	ينظر:	تفسري	الشعراوي،	8/	4514-4513.

11	-	ينظر:	الكشاف	عن	حقائق	غوامض	التنزيل	وعيون	األقاويل	

عادل	 تحقيق:	 الزمخرشي،	 الله	 جار	 التأويل،	 وجوه	 يف	

أحمد	عبد	املوجود	وعيل	محمد	معوض،	مكتبة	العبيكان،	

الرياض،	السعودية،	ط1،	1998،	541-540/2.				

	12-	سورة	يونس،	اآلية:	35.

13	-	تفسريالشعراوي،	مراجعة:	أحمدعمرهاشم،مطابعأخباراليو

م،القاهرة،مرص،1991،	5929/10.

14-	ينظر:	النهر	املاد	من	البحر	املحيط،	أبو	حيان	األندليس،	دار	

الجيل	للطبع	والتوزيع،	بريوت،	لبنان،	ط1،	1995،	171/2.	

15	-	سورة	البقرة،	اآلية:	203.

16	-	تفسري	الشعراوي:	863/1.

-التحريروالتنوير،الطاهرابنعاشور،الدارالتونسيةللنرش،تونس 	17

،ط1،	1984،	263-262/2.

-	سورةفاطر،	اآلية:31. 	18

19-	تفسري	الشعراوي،	12509/20.

علم	 من	 والدراية	 الرواية	 فني	 بني	 الجامع	 القدير	 فتح	 	- 	20

الرحامن	 التفسري،	محمد	بن	عيل	الشوكاين،	تحقيق:	عبد	

عمرية،	دار	الوفاء،		املنصورة،	القاهرة،	مرص،	1994،	460/4.

21	-	التحرير	والتنوير،	الطاهر	ابن	عاشور،	94/25.

22	-	البيان	والتبيني،	أيب	عثامن	عمرو	بن	بحر	الجاحظ،	تحقيق:	

عبد	السالم	هارون،	مكتبة	الخناجي،	القاهرة،	مرص،	ط7،	

	.46/1	،1998

23-	سورة	غافر،	اآلية:	5.

24	-	سورةاألنفال،	اآلية:	30.

25	-	تفسري	الشعراوي.	سورة	غافر،	رشيط	صويت	رقم	06.

26	-	إعجازالقرآن،أبيبكرمحمدبنالطيبالباقالين،تحقيق:	السيدأحم

دصقر،داراملعارف،القاهرة،	198-197.	

27	-	سورة	البقرة،	اآلية:	60.

28-	سورة	األعراف،	اآلية:	160.

29	-	تفسري	الشعراوي،	4396/7.

30	-	ينظر:	مفردات	ألفاظ	القرآن،	الراغب	األصفهاين،	40/1.

31	-	إعجاز	القرآن	البياين،	صالح	الخالدي،	دار	عامر،	عامن،	ط1،	

2000،	ص224.

32-	سورةاملائدة،	اآلية:	118.

33	-	ينظر:	تفسري	الشعراوي:	3480/6.

يفقهون	 وال	 العربية،	 اللغوية	 الذائقة	 ميتلكون	 ال	 الذين	 	- 	34

معنى	اإلعجاز،	ونجد	منهم	زمرة	من	املسترشقني.

عبد	 تحقيق:	 القرطبي،	 بكر	 أبو	 القرآن،	 ألحكام	 الجامع	 	- 	35

املحسن	الرتيك،	مؤسسة	الرسالة،	ط1،	2006،	306/8.

دار	 السامرايئ،	 فاضل	 التنزيل،	 نصوص	 يف	 بيانية	 ملسات	 	- 	36

عامن،	عامن،	ط2،	2001،	ص	78.

37	-	ينظر:	الربهان	يف	علوم	القرآن،	الزركيش،	90/1.

38	-	ينظر:	روح	املعاين،	األلويس،	70/7.

39-	ينظر:	التحرير	والتنوير،	الطاهر	ابن	عاشور،	351/4.

40	-	البقرة:	238.

41	-	ينظر:	تفسري	الشعراوي:	1022/2.

42	-	ينظر:	نظم	الدرر	يف	تناسب	اآليات	والسور،	برهان	الدين	

البقاعي،	دار	الكتاب	اإلسالمي،	القاهرة،	)د،ت(،	36/3.
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43	-	البحر	املحيط،	أبو	حيان	األندليس،	272/2	وينظر:	التحرير	

والتنوير،	الطاهر	ابن	عاشور،	465/1،	وينظر:	إرشاد	العقل	

ص235،	 السعود،	 أبو	 الكريم،	 القرآن	 مزايا	 إىل	 السليم	

الفوائد	 وينظر:	 	155 	/2 األلويس،	 املعاين،	 روح	 وينظر:	

املشوق	إىل	علوم	القرآن	وعلم	البيان،	ابن	القيم	الجوزية،	

دار	الكتب	العلمية،	بريوت،	1988،	ص	176.

44-	سورةاألعراف،	اآلية:	40.

45	-	سورةاألعراف،	اآلية:41.

46	-	تفسري	الشعراوي،	7/	4139-4138.

47	-	سورةاألعراف،	اآلية:	42.

48	-	ينظر:	التحرير	والتنوير،	الطاهر	ابن	عاشور،	334/8.

49-	املصدر	نفسه،	335/8.

علوم	 يف	 الربهان	 من:	 نقالً	 الزمخرشي،	 القديم،	 الكشاف	 	- 	50

القرآن،	الزركيش،	165/1.

51	-	األنعام،	اآلية:	97.

52-	األنعام،	اآلية:98.

53	-	األنعام،	اآلية:	99.

54	-	تفسري	الشعراوي،	3820-3819/6.

أبو	 الزمخرشي،	378/3.	والبحر	املحيط،	 الكشاف،	 ينظر:	 	- 	55	

حيان	األندليس،	188/3.	و	ينظر:	روح	املعاين،	األلويس،7/	

عاشور،	 ابن	 الطاهر	 والتنوير،	 والتحرير	 وينظر:	 	.236

	.397/7

56	-	سورةالروم،	اآلية:21.

57	-	سورةالروم،	اآلية:	22.

58-	سورةالروم،	اآلية:	23.

59	-	سورةالروم،	اآلية:	24.

60	-	ينظر:	تفسري	الشعراوي:	11377-11376/19.

61	-	ينظر:	التحرير	والتنوير،	الطاهر	ابن	عاشور،	78-75/21.

62-	ينظر:	الربهان	يف	علوم	القرآن،	الزركيش،	76/3.

63	-	سورةيونس،	اآلية:	73.

64	-	تفسري	الشعراوي،	10/	6114.

65	-نظم	الدرر	يف	تناسب	اآليات	والسور،	برهان	الدين	البقاعي،	

.166/9

66	-سورة	األعراف،	اآلية:	169.

67-	تفسري	الشعراوي،	4427/7.

68	-	يف	ظالل	القرآن،	سيد	قطب،	1833/3.

69	-	سورة	التوبة،	اآلية:	102.

70	-	تفسري	الشعراوي،	5463/9.

	،2002 دارالرشوق،ط2،	 فيظالاللقرآن،سيدقطب،	 ينظر:	 	- 	71

.10707/3

72-	سورةالكهف،	اآلية:71.

73	-	سورةالكهف،	اآلية:	74.

74	-	ينظر:	تفسري	الشعراوي،	8961/14.

	-	جامعالبيانفيتفسريالقرآن،ابنجريرالطربي،تحقيق،عبدالله 	75

بنعبداملحسنالرتيك،دارهجر،جيزة،ط1،	342/15.
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القرآن	الكريم	برواية	حفص	عن	عاصم.

	،1 لبياين،صالحالخالدي،دارعامر،عامن،ط لقرآنا إعجازا 	-1

.2000

الجامعألحكامالقرآن،أبوبكرالقرطبي،تحقيق:	عبداملحسنالت 	-2

ريك،مؤسسةالرسالة،ط1،	2006.

ملساتبيانيةفينصوصالتنزيل،فاضاللسامرايئ،دارعامن،عامن 	-3

،ط2،	2001.

منشورات	 ناض،	 أبو	 موريس	 الكالم،	 وداللة	 اللغة	 إشارة	 	-4

وتوزيع	مختارات،	بريوت،	لبنان،	ط1،	1990.

سليامن	 بن	 مقاتل	 الكريم،	 القرآن	 يف	 والنظائر	 األشباه	 	-5

البلخي،	تحقيق:	عبد	الله	محمود	شحاتة،	الهيئة	املرصية	

العامة	للكتاب،	القاهرة،	1975.

لجنة	 مطبعة	 املغريب،	 القادر	 عبد	 والتعريب،	 االشتقاق	 	-6

التأليف	والرتجمة،	ط3،	1947.

األصوات	اللغوية،	إبراهيم	أنيس،	مكتبة	نهضة،	مرص. 	-7

هنداوي،	 الحميد	 عبد	 الكريم،	 القرآن	 يف	 الصويت	 اإلعجاز	 	-8

الدار	الثقافية	للنرش،	القاهرة،	ط1،	2004.

السيدأح إعجازالقرآن،أبيبكرمحمدبنالطيبالباقالين،تحقيق:	 	-9

مدصقر،داراملعارف،القاهرة.

محمدأبوالفضإلبر الربهانفيعلومالقرآن،الزركيش،تحقيق:	 	-10

اهيم،دارإحياءالكتبالعربيةعيسىالبابىالحلبيورشكائه،ط1،	

.1957

التحريروالتنوير،الطاهرابنعاشور،الدارالتونسيةللنرش،تون 	-11

س،ط1،	1984.

التحليالللغويفيضوءعلاملداللة،محمودعكاشة،دارالنرشللجا 	-12

معات،القاهرة،مرص،ط1،	2005.

الشدي،	 الراغب	األصفهاين،	تحقيق:	عادل	بن	عيل	 تفسري	 	-13

مدار	الوطن	للنرش،	الرياض،	السعودية،	ط1،	2003.

تفسريالشعراوي،	مراجعة:	أحمدعمرهاشم،مطابعأخباراليو 	-14

م،القاهرة،مرص،1991.

جامعالبيانفيتفسريالقرآن،ابنجريرالطربي،تحقيق،عبداللهنب 	-15

عبداملحسنالرتيك،دارهجر،جيزة،ط1.

داللةاأللفاظ،إبراهيأمنيس،مكتبةاالنجلومرصية،القاهرة 	-16

،ط3،	1986.

دالئالإلعجاز،عبدالقاهرالجرجاين،تعليق:	محمودمحمدشاك 	-17

ر،مكتبةالخانجي،القاهرة،مرص.

املتعال	 عبد	 تحقيق:	 الخفاجي،	 سنان	 ابن	 الفصاحة،	 رس	 	-18

الصعيدي،	مطبعة	محمد	عيل	صبيح،	القاهرة،	1969.

دار	 الصغري،	 محمد	 الكريم،	 القرآن	 يف	 اللغوي	 الصوت	 	-19

املؤرخ	العريب،	بريوت،	لبنان،	ط1،	)د،ت(.

الطراز	املتضمن	ألرسار	البالغة	وعلوم	حقائق	اإلعجاز،	يحي	 	-20

بن	حمزة	العلوي،	مطبعة	املقتطف،	مرص،	1914.

علم	الجامل	اللغوي،	محمود	سليامن	ياقوت،	دار	املعرفة	 	-21

الجامعية،	القاهرة،	1995.

فتحالقديرالجامعبينفنيالروايةوالدرايةمنعلاملتفسري،محمد 	-22

عبدالرحامنعمرية،دارالوفاء،املنصور بنعليالشوكاين،تحقيق:	

ة،القاهرة،مرص،	1994.

يف	 األقاويل	 وعيون	 التنزيل	 غوامض	 حقائق	 عن	 الكشاف	 	-23

الزمخرشي،	تحقيق:	عادل	أحمد	 الله	 التأويل،	جار	 وجوه	

العبيكان،	 مكتبة	 معوض،	 محمد	 وعيل	 املوجود	 عبد	

الرياض،	السعودية،	ط1،	1998.

لسان	العرب،	ابن	منظور،	دار	املعارف،	مرص،	بدون	تاريخ. 	-24

	مجمع	البيان	يف	تفسري	القرآن،	أبو	عيل	الفضل	بن	الحسن	 	-25

الطربيس،	مؤسسة	األعىل	للمطبوعات،	بريوت،	لبنان،	ط1،	

.1995

املحررالوجيز،ابنعطية،تحق:	عبدالسالمعبدالشافيمحمد،دا 	-26

رالكتبالعلمية،بريوت،لبنان،ط1،	2001.

مصادر ومراجع الدراسة:
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الرشوق،	 دار	 القرآن،	سيد	قطب،	 القيامة	يف	 يوم	 مشاهد	 	-27

ط14،	القاهرة،	2002.

مظاهر	الداللة	الصوتية،	محمد	حسني	الصغري،	دار	املؤّرخ	 	-28

العريب،	ط1.

املجالت والدوريات العلمية:

حسني	 يارس	 كاصد	 القرآين،	 التعبري	 يف	 واإليقاع	 الجرس	 	-1

جامعة	 اآلداب،	 كلية	 الرافدين،	 آداب	 مجلة	 الزيدي،	

املوصل،	العراق،	العدد:	9،	1978.

حياة	الشعراوي،	محمود	مهدي،	جريدة	األهرام،	العدد:90،	 	-2

.1998/06/26

صبحي	 والرمز،	 الرمزية	 الحكاية	 يف	 املجازية	 الداللة	 	-3

البستاين،	الفكر	العريب	املعارص،	العدد:	28،	بريوت،	1986.

زاهد،	 غازي	 زهري	 استعاملها،	 وخصوصية	 القرآنية	 الكلمة	 	-4

مجلة	ينابيع،	عددان:	30-29/	1430.

-البحوث األكادميية:

1-		الداللة	عن	الراغب	األصفهاين	من	خالل	املفردات	يف	غريب	

جامعة	 مطهري،	 صفية	 أ.د.	 إرشاف	 املغيليخدير،	 القرآن،	

وهران	السانيا،	2009-2010،	رسالة	دكتوراه	)مخطوط(.

املنهج		اللغوي	عند	أيب	حيان	األندليس	من	خالل	تفسريه	 	-2

والعلوم	 اآلداب	 كلية	 غزالن-	 الله	 عبد	 املحيط«،	 »البحر	

اإلنسانية-	الرباط	-1998،	رسالة	دكتوراه	)مخطوط(.

اْلُمْفَرَدُة القرآنيُة َوُخُصوِصيَُّة ِاْسِتْعَمالَِها ِفي اْلُقْرآِن اْلَكِريِم 
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عرّف	ابن	جني	اللّغة		بقوله	»	أما	حّدها	،فإنها	أصوات	

رأينا-	 -يف	 «)1(وهذا	 أغراضهم	 قوم	عن	 كل	 بها	 يعرب	

من	أضبط	التعريفات	وأكرثها	دقًة	علميًة	يف	ظل	هذا	

الزخم	من		املفاهيم	الحديثة	للغة	،فهي	أداة	لالتصال	

والتواصل	،انفرد	بها	االنسان	دون	غريه	من	الكائنات	

التي	تقاسمه	هذا	الفضاء	،حياتها	متوقفة	عىل	مدى	

استعاملنا	لها	،واستمراريتها	مرتبطة	باستمرار	العنرص	

البرشي	؛فهي	ظاهرة	اجتامعية	ترقى	برقي	الجامعة	

مبوتها	 وتنتكس	 ،ومتوت	 بلسانها	 املتحدثة	 	 اللغوية	

وانتكاستها	.

حول اللغة :

					إّن	اللغة	مجموعة	من	الرموز	تكّون	نظاما	متكامال	

تركيبا	 اإلنسان	 بها	 يتعامل	 التي	 الرموز	 أكرث	 ،وهي	

وتعقيدا	)2(ولعل	هذا	ما	يجعلنا	نفرق	بشكل	واضح	

تواصلية	 ألغراض	 تستعمل	 التي	 األخرى	 الرموز	 بني	

التعاربف	 ضوء	 عىل	 والضوئية	 املرورية	 كاإلشارات	

)G-Mounin(للغة	 مونان	 »جورج	 أوردها	 التي	

فقال:	»اللغة	مبفهوم	»جسربسن«	)Jespersen(	هي	

الحية	 الكائنات	 بني	 اتصالية	 وسيلة	 أية	 عن	 عبارة	

من	 نظام	 كل	 »	هي	 	) 	Lalande( »الالند«	 ويقول	

العالمات	ميكن	اعتامده	كوسيلة	لالتصال	«.)3(

»النظام«	 عىل	 به	 استدلنا	 ما	 عىل	 وقياسا	 هنا	 من	 	

عبارة	 هي	 أيضا	 ،الدموع	 كذلك	 لغة	 هو	 فالضحك	

عن	لغة	،وكثريا	ما	نسمع	يف	حياتنا	اليومية	)أن	املرأة	

:الرسم	 أيضا	 ذلك	 ،ومن	 الدموع(	 لغة	 إال	 تجيد	 ال	

النحت	املوسيقى	،السينام	كذلك	،التجمعات	الدينية	

،املباريات	الكروية	،اإلشارات	املرورية	عىل	الطرقات	

،زقزقة	 البحرية	 ،اإلشارات	 الضوئية	 ،العالمات	

العصافري	،أصوات	القردة	،رقصة	النحل	احتكاك	قرون	

االستشعار	لدى	النمل	..فكل	ما	سبق	ميكن	أن	يتحّول	

إىل	عالمات	ومن	هنا	منطقيا	هي	عبارة	عن	لغات.	

.)4(

				إن	هذه	الرموز	التي	استند	إليها	»جورج	مونان«	

مع	 باملقارنة	 جدا	 بسيطة	 رموزا	 تبدو	 الحقيقة	 يف	

اللغة	البرشية	،ألن	اإلنسان	وحده	هو	الذي	يتعامل	

الرموز	 إدراكية	لطبيعة	هذه	 باللغة	بطريقة	ذهنية	

»دي	 ،يقول	 معقدا	 مركبا	 نظاما	 لتكون	 املنسجمة	

سوسري	يف	هذا	السمت	»:	»	هي	نظام	من	العالمات	

بالنظام	 مقارنتها	 ميكن	 هنا	 ،ومن	 أفكار	 عن	 معربة	

التحية	 وبأشكال	 والبكم	 الصم	 وأبجدية	 الكتايب	

معية : درا�صة ت�صريحية وظيفية اكلينيكية االإعاقة ال�صّ
د. حميداين عي�ضى

كلية اآلداب واللغات ، قسم اللغة العربية وآدابها 
جامعة ابن خلدون تيارت
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األكرث	 الوحيدة	 لكنها	 ...الخ	 العسكرية	 وبالعالمات	

هذه	 إن	 	 	.)5( 	 	» األنظمة	 هذه	 بني	 من	 أهمية	

ما	 مابني	 ،والتفريق	 اللغة	 ميدان	 يف	 الطروحات	

جعل	 عىل	 سوسري«	 	« شجع	 لساين	 وغري	 لساين	 هو	

السيميولوجية	 الراية	 تحت	 منضوية	 اللسانيات	

علم	 ظهور	 نتوقع	 أن	 ميكن	 	« 	)Sémiologique(

يدرس	حياة	العالمات	ضمن	إطار	الحياة	االجتامعية	

،ومن	هنا	يكون	جزءا	من	علم	النفس	العام	،وميكن	

تسميته	بالسيميولوجيا	من	الالتنية	»سيميون«	وهي	

العالمة	...ولكن	باعتبار	أنه	مل	يظهر	بعد	ال	ميكننا	أن	

نتوقع	ماذا	سيكون	عليه	،ولكن	من	حقه	أن	يكون	

موجودا	ومكانته	مضمونة	مسبقا	.اللسانيات	ما	هي	

سيكتشفها	 التي	 ،والقوانني	 العلم	 هذا	 من	 جزء	 إال	

	. اللسانيات	 عىل	 تطبيقها	 ميكن	 السيميولوجيا	 علم	

«	)6(،فاللسانيات	من	املنظور	السوسريي	تدرس	فقط	

تدرس	 السيميولوجيا	 أن	 اللسانية	يف	حني	 العالمات	

إسقاطا	عىل	 اللسانية	 اللسانية	وغري	 التواصالت	 كل	

التعاريف	التي	ساقها	»جورج	مونان	»	ملفهوم	اللغة.

أصوات	–كام	عرب	عن	 عبارة	عن	 اللغة	هي	 	 	 	 	 	 	 	

ذلك	ابن	جني	–	ولكنها	تحمل	دالالت	معينة	بالنظر	

إىل	طبيعة	الدال	واملدلول	يف	مفهوم	العالمة	اللغوية	

،ومن	هنا	فسائر	األنظمة	التي	ذكرناها	من	قبل	هي	

أنظمة	اشارية	بسيطة	ال	ترقى	إىل	مستوى	هذه	اللغة	

العجيبة.	لذا	ليس	غريبا	أن	أصبح	تعريف	ابن	جني	

للغة		مالذا	آمنا	لكل	من	يروم	اإلبحار	يف	بحر	لجّي	

دليال	عىل	 اللغة	وحسبنا	 بحر	 األمواج	وهو	 متالطم	

والغربيني	 العرب	 املحدثني	 قبل	 من	 اعتامده	 ذلك	

بها	 تعج	 الذي	 االضطراب	 ،ورغم	 سواء	 حد	 عىل	

الساحة	اللسانية	من	جراء	التعاريف	املتضاربة	حينا	

تبادل	 ؛لذا	فالتواصل	»	هو	 واملتناقضة	أحيانا	أخرى	

إىل	 معينا	 ملفوظا	 ينتج	 الذي	 املتكلم	 مابني	 كالمي	

متكلم	آخر	،وهذا	األخري	يرحب	باالستامع	إىل	إجابة	

،لكن	 	)7( 	» 	... 	 امللفوظ	 بحسب	 أو	ضمنية	 واضحة	

املعجم	الفرنيس	لتعليمية	اللغات	يذهب	إىل	القول	

تبادل	»معلومة	ما	»	بني	باث	ومتلق	 :التواصل	هو	

الهاتفي	مثال	 بفضل	رسالة	متر	عرب		قناة	،كالتواصل	

.	«	)9(	.	رب	سائل	يسألنا	:أين	يكمن	جوهر	التأثر	؟	

–بدقة	 يؤكد	 جني	 البن	 السابق	 التعريف	 إن	 	 	 	 	 	

علمية	متناهية	–بنية	اللغة	،وأهم	الجوانب	املكونة	

لها	والتي	اعتمدتها	التعاريف	اللسانية	املعارصة	:من	

حيث	الجانب	الصويت	وما	يتعلق	بالصوت	اللغوي	من	

حيث	اإلنتاج	الذي	يعّد	عملية	فيزيولوجية	عضوية	

بحتة	ألنها	تعتمد	بشكل	كيل	عىل	أعضاء	النطق	يف	

جانب	 ،أما	 اللغوية	 األصوات	 إصدار	 أو	 التصويت	

بعد	 الصوت	 ينتقل	 فيزيائية	 مرحلة	 فهو	 االنتقال	

اإلنـتاج	عرب	متوجات	الهواء	ليصل	إىل	املرحلة	النهائية	

وهي	االستقبال	عن	طريق	الجهاز	الالقط	)األذن(.	أما	

الطابع	التعبريي	أوالوظيفة	التعبريية	للغة	،فاإلنسان	

محكوم	عليه	أن	يتعامل	بهذا	النظام	للتعبري	عن	آرائه	

ومكنونات	نفسه	،وأحاسيسه	وعواطفه	،فالغاية	منها	

»	اإلبانة	عن	أغراض	من	يتكلمون	بها	يف	مجتمع	ما	

أو	 وجدانية	 أو	 فكرية	 األغراض	 هذه	 أكانت	 ،سواء	

ملجرد	التسلية	الشخصية	ومن	البنّي	أن	األغراض	التي	

تبني	اللغة	عنها	تختلف	يف	كل	مجتمع	عنه	يف	اآلخر	

نشاط	 ،فاللغة	 	)10( 	» 	. والبيئة	 العرص	 بتأثري	 ،وهذا	

إنساين	تبعا	للعضو	الفاعل	لها	وهو	اللسان	،أمل	يحّدد	

ابن	خلدون	هذه	الناحية	يف	مقدمته	قائال	:	»	اعلم	

عن	 املتكلم	 عبارة	 هي	 عليه	 املتعارف	 يف	 اللغة	 ان	

مقصوده	،وتلك	العبارة	فعل	لساين	ناشئ	عن	املقصد	

إلفادة	الكالم	،فالبد	أن	تصري	ملكة	متقررة	يف	العضو	

اإلعاقة الّسمعية : دراسة تشريحية وظيفية اكلينيكية
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بحسب	 أمة	 كل	 يف	 .وهو	 اللسان	 وهو	 لها	 الفاعل	
اصطالحاتهم	.	«	)11(

		لقد	حدد	ابن	خلدون	كام	رأينا		وظيفة	اللغة	وهي	

ولكن	 واملعلومات	 األفكار	 وتبادل	 والتعبري	 اإلفادة	

بكيفية	معينة	،تلك	هي	إذن	الوظيفة	الرئيسية	التي	

تؤديها	األلسنة	البرشية	)	12(.

من	 	 بالتواصل	 وعالقته	 اللغة	 مفهوم	 أصبح	 	 	 	 	

األولويات	يف	الدراسات	اللسانية		الحديثة	خاصة	يف	

امليادين	 مختلف	 تشهده	 الذي	 الهائل	 التطور	 ظل	

االتصاالت	 مجال	 يف	 بالتطور	 تعلق	 ،وما	 الحياتية	

يضطلع	 الكالم	 أن	 عىل	 اللسـانيات	 علامء	 فيجمع	

،فاللغة	 والتعبري	 التوصيل	 ،وهمـا	 أساسيتني	 مبهمتني	

من	 املتخاطبني	 متكن	 األوىل-أداة	 الوظيفة	 –مبفهوم	

االتصال	بعضها	ببعض	للتعامل	أو	التعاون	يف	حياتهام	
اليومية	،وأما	التعبري	فهو	التبليغ	والتوصيل)13(

أساسيات التواصل اللغوي :

اللساين	 الدرس	 تطور	 -يف	ظل	 البديهي	 من	 بات	 	 	 	

اللغة	 بني	 الوطيدة	 العالقة	 معرفة	 الحديث-	

مفهوما	 ولّدت	 التفاعلية	 الثنائية	 ،هذه	 والتواصل	

يف	 ،وهو	 اللغوي	 التواصل	 وهو	 جديدين	 وإجراًء	

من	 أكرث	 أو	 طرفني	 بني	 التفاعل	 	 تعاريفه	 أبسط	

مجاالت	 شتى	 يف	 الواحد	 اللغوي	 املجتمع	 األفراد	

ونقل	 رغبات	 أو	 حاجيات	 عن	 التعبري	 بغية	 الحياة	

إىل	 نشري	 أن	 وجب	 هنا	 ،ومن	 واألحاسيس	 املشاعر	

ال	 ،بحيث	 الطرفني	 بني	 املتبادلة	 الرسالة	 طبيعة	

تتجاوز	 أن	 ،بل	ميكن	 اللفظي	 	 التعبري	 	 تقترص	عىل	

ذلك	إىل	مستويات	أخرى	من	التواصل	كالكتابة	مثالً	

كتابه	 يف	 ورد	 ما	 كل	 مصدر	 هو	 	 	« 	 الكاتب	 ألن	 	،

من	أخبار	وأفكار	.والقرّاء	هم	مبثابة	املقصد	.وعملية	

الكتابة	والتسجيل	هي	مبثابة	اإلرسال	.وبقاء	محتوى	

للكتاب	 يضمن	 الذي	 املسلك	 هو	 مكتوبا	 الكتاب	

الدميومة	عرب	الزمان	واملكان	.وأخريا	فإن	عيون	القراء	

وعقولهم	هي	أجهزة	االستقبال	«)14(	،وكذلك	الشأن	

بالنسبة	للمستمع	لوسائل	اإلعالم	املختلفة	املسموعة	

منها	واملــرئية،فيكون	السامع	حينئذ	متلقيا	للرسالة	

الطرفان)املرسل	 الحاالت	 هذه	 كل	 ،ويف	 الصادرة	

عقلية	 عمليات	 عىل	 يعتمد	 كالهام	 إليه(	 ،املرسل	

لنا	 يتبني	 هنا	 .من	 اللغة	 ومضمونها	 مادتها	 وذهنية	

ان	التواصل	عملية	يشرتك	فيها	عدة	عنارص	وهي	:

.Sourceأ-مصدر

Destination	ب-مقصد

Transmetteur	ج-مرسلة

Voie	ou	Canal	قناة	أو	د-مسلك

)15(								Récepteurه-مستقبلة

					إن	اإلنسان	مهيأ	ومؤهل	للتواصل	مع	غريه	،مرسال	

أو	مستقبال	بالنظر	إىل	الجهازين	الذين	حباهام	الله	

به	وهام	:النطق	والسمع	.

الجهاز السمعي :

مدرك	 الصوت	 أّن	 أحد	 عىل	 يخفى	 ال	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

سمعّي	و	األذن	وهي-مبختلف	تشكيالتها	العضوية	–

الجهاز	الوحيد	لالستقبال	الصويت،وأداة	السمع	تلتقط	

اإلشارات	الصوتية	،وتقوم	بتحويلها	إىل	رّدة	فعل	تسرب	

غور	األعصاب	يف	طريقها	إىل	الجهاز	العصبي	املركزي	

)16(،	لذا	فإن	حاسة	السمع	حاسة	عظيمة	عجيبة	من	

حيث	دورها	وتركيبها	،وقد	توصل	علامء	الترشيح	إىل	

منذ	 الجهل	 األذن	ظلت	طي	 تخص	 مذهلة	 حقائق	



95

الوحيدة	 السمع	 آلة	 هي	 األخرية	 ،فهذه	 بعيد	 زمن	

األصوات	 نسمع	 ،بفضلها	 والحيوان	 اإلنسان	 لدى	

،ثّم	 	 الصوتية	 اإلشارات	 بتحليل	هذه	 الدماغ	 فيقوم	

يصدر	األحكام	وردود	األفعال	والقرارات	بشأنها	قبوالً	

	« عّدة	 من	 اإلنسان	 عند	 األذن	 .وتتشكل	 رفضاً	 أو	

الصوتية	 املوجات	 التقاط	 عىل	 تعمل	 دقيقة	 أجهزة	

التوازن	 )...(	وحفظ	توازن	اإلنسان	من	خالل	جهاز	
الهوايئ	)...(	عىل	الرغم	من	صغر	حجمها	«)17(

الصوتية	 الدراسات	 لنتاجات	 املتابع	 إن	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

،وتنحرص	 عجيبة	 مفارقة	 يدرك	 الحديث	 العرص	 يف	

،وإبراز	 النطقي	 بالجانب	 املؤلفات	 هذه	 اهتامم	 يف	

دور	الجوانب	الفزيولوجية	املتعلقة	بالجانب	النطقي	

خاصة	دون	مراعاة	الجهاز	األخر	الذي	ال	يقل	أهمية	

عن	األول	،وظني	بهم	أنهم	يعدون	النطق	هو	األوىل	

سوسري«	 »دي	 يقول	 ذلك	 ،ويف	 غريه	 من	 بالدراسة	

:»إن	الدراسات	الصوتية	الحديثة	وإن	كان	اهتاممها	

منصبا	عىل	أعضاء	النطق	وتحديد	وظائفها،	فلم	يكن	

الحديث	عن	هذا	الجهـــاز	منفصال	عن	جهاز	السمع	

ملا	له	من	دور	فعال	يف	استقبال	الصوت	وإدراكه،ولكن	

الكثري	من	الدارسني	لعلم	األصوات	الوظيفي	يهتمون	

بدرجة	كبرية	بالجانب	التصويتي،	أي	إنتاج	األصوات	

من	قبل	األعضاء	كالحنجرة،	الفم..و	يهملون	يف	ذلك	

ليست	صحيحة...	 الطريقة	 السمعي،وهذه	 الجانب	
)18(	»

														إذاً	للسمع-انطالقا	من	القول	السابق-	

باللحم	 ليس	 غرضويف	 عضو	 فاألذن	 عظمى،	 أهمية	

ذلك	 بني	 هي	 بل	 الصلب،	 بالعظم	 وال	 املسرتخي	

درجة	،وتعني	االذن	البرشية	من	حيث	خصائصها	عىل	

	Pour	connaître	une	«اللغوية املهارات	 اكتساب	

	langue	 c›est	 la	 manipuler	 acoustiquement

	»son	effort

.	)19(			فأول	مهارة	يحسن	املتعلم	توظيفها	هي	مهارة	

وتساعده	 ؛	 النطق	 عىل	 تعينه	 التي	 وهي	 	، السمع	

ارتباطا	وثيقا	 ارتبطت	 ؛	لذلك	 اللغوية	 املحاكاة	 عىل	

بالقراءة	،	ودقة	االستامع		متكن	املتعلم	من	التحصيل	

الصحيح		للملكة	اللغوية	،	ويظهر	أثر	االستامع		يف	

االنتظام	اللغوي	املطرد	،	وكلام	كان	الجهاز	السمعي	

سليام	كان	تقدم	الناشئ	يف	القراءة	،		ولذلك	اعتمد	

كمنهج	تعليمي	يف	املراحل	األوىل	يف	املدارس	التقليدية	

	rien	 ne	 veau« 	) والكتاتيب	 القرآنية	 املدارس	 	(

attentive	oreille	qu’une«		)20(		فال	يشء	يضاهي	

أذنا	منتبهة	؛	ولدورها	كجهاز	استقبال	؛	انصب	عليها	

البحث	؛	وظفتها	التعليمية	يف	تعليم	اللغة	املنطوقة	.	

									ذهب	الطبيب	ابن	سينا	إىل	وصف	هذا	 		

أن	 »اعلم	 فقال:	 له	 املكونة	 األجزاء	 وبنّي	 العضو،	

مقوج	 صدٌف	 له	 وُجعل	 للسمع	 ُخلق	 عضو	 األذن	

ليحبس	جميع	الصوت	،ويوجب	طنينه	وثقب	يأخذ	

تعويجه	 ليكون	 معّوج،	 ملّولب	 الحجري	 العظم	 يف	

مطوالً	ملسافة	الهواء	،وإنا	دبّر	لتطويل	املسافة	إليه	

يرّدان	 ،بل	 املفرطان	 والربد	 الحّر	 باطنه	 يغافص	 لئال	

عليه	متدرّجني	إليه	وثقب	األذن	يؤدي	إىل	جوبة	يف	

هواء	راكد	،وسطحها	األنيس	مفروش	بليف	العصب	

السابع	الوارد	من	الزوج	الخامس	من	أزواج	العصب	

ضعيفا	 يكون	 لئال	 تصليب	 فضل	 وصلب	 الدماغي	

منفعال	عن	قرع	الهواء	)...(	فإذا	تأّدى	املوج	الصويت	

إىل	ما	كان	هناك	أدركه	السمع	)...(	والصامخ	كالثقبة	

العنبية	،وخلقت	األذن	غرضوفية	،ولو	خلقت	لحمية	

أو	غشائية	مل	تحفظ	شكل	التقعري	والتعرج	الذي	فيها	

،ولو	خلقت	عظمية	لتأذت	وآلذت	يف	كل	صدمة	)...(	

أوفق		 كان	 املقّدم	 ،ألن	 الجانبني	 يف	 األذن	 وخلقت	
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للبرص	كام	علمت	،وخلقت	تحت	قصاص	الشعر	يف	
اإلنسان	لئال	تكون	تحت	سرت	الشعر	اللباس	...	«)21(

الحديثة	لألذن	قد	 الترشيحية	 البحوث	 إّن	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

أظهرت	أنها	ليست	جسامً	واحداً	بل	هي	مجزأة	إىل	

ثالثة	أقسام	رئيسية		،وأوردت	هذه	األجزاء	مفّصلة		

الكثري	من	املصادر	واملراجع	العربية	واألجنبية		لعلم	

:األذن	 أقسام	 ثالثة	 إىل	 »مقّسمة	 ،فهي	 األصوات	

الخارجية	،وترتكب	من	صيوان	وصامخ	)...(وييل	هذا	

األذن	الوسطى	التي	فيها	عظيامت	ثالث	صغرية	تسمى	

عادة	باملطرقة	السندان،	والركاب،	أما	األذن	الداخلية	

ففيها	أعضاء	السمع	الحقيقية	النتشار	ألياف	العصب	

السمعي	بأجزائها	،ويف	األذن	الداخلية	السائل	التيهي	
وفيه	تنغمس	األعصاب	السمعية.«	)22	(

اإلدراك	 بصفة	 تقرتن	 مميزة	 االستامع	خاصية	 	 	 	 	 	 	

هذه	 ألن	 البرشي	 للعنرص	 بالنسبة	 اللغوي	 للصوت	

الحيوانات	 من	 وغريه	 اإلنسان	 بني	 مشرتكة	 الحاسة	

مفهوم	 إطالق	 يحسن	 ال	 هنا»	 ،ومن	 اآلالت	 وبعض	

اإلنساين	 اللغوي	 الصوت	 إال	عىل	 السمع	واصطالحه	

حاسة	 تدركها	 عامة	 فيزيائية	 ذبذبات	 الصوت	 ،ألن	

اللغوية	 السمعية	 العملية	 ،أما	 عامة	 فيزيولوجية	

االستقبال	 ،مرحلة	 مراحل	 ثالث	 يف	 فتمر	 اإلنسانية	

)23(إذا	 التقرير.«	 وأخريا	 التحويل	 ،يتبعه	 الصويت	

بني	 بني	 مشرتك	 قاسم	 فيزيولوجية	 كحاسة	 السمع	

البرش	وغريهم	ممن	يقاسمهم	هذا	الوجود	،وبالتايل	

يعرب	 الذي	 املصطلح	 استعامل	 إىل	 امليل	 األجدر	 من	

وهو	 القرار	 اتخاذ	 ثم	 الذهني	 الصوت	 إدراك	 عن	

من	 الصوت	 نستقبل	 ال	 االصغايئ،ألننا	 الصوت	 علم	

،ألن	ذلك	تحصيل	حاصل	من	 أجل	»استقباله	فقط	

وظيفة	األذن	،وإنا	نستقبله	من	أجل	فهمه	،وتحويل	

املوجات	الصوتية	الفيزيــائية	إىل	مواقف	وقرارات	.	

«		)24(.لقد	ثبت	علمياً	أن	حاسة	السمع	لدى	اإلنسان	

من	أهم	الحواس	الخمس	يف	عمليتي	اإلدراك	الذهني	

لألصوات	اللغوية	ومن	ثم	عقد	التواصل	ال	مع	غريه	

بآالف	 ميتلئ	 الذي	 كله	 الكون	 مع	 وإنا	 فحسب	

األصوات	ليالً	ونهاراً،	وأنها	الحاسة	التي	ال	تتوقف	عن	

العمل	حتى	يف	حالة	نوم	اإلنسان	،وتعمل	ليالً	ونهاراً	

،وتسمع	األصوات	من	عىل	بعد	مسافات	طويلة	.

					إن	عملية	التواصل	ما	هي	إال	تأثري	متبادل	بني	طريف	

الرسالة)املرسل	واملرسل	إليه(	يف	سياق	اجتامعي	معني	

اعتامداً	–كام	 بطريقة	مبارشة	أو	غري	مبارشة	،وهذا	

بيّنا-	عىل	جهاز	التصويت	،والجهاز	الالقط	للموجات	

الصوتية	،لكّن	هذه	العملية	الحيوية	معرضٌة	للعديد	

من	االضطرابات	خاصة	عىل	مستوى	السمع	،ألنّه	–

يف	رأينا	–محور	التواصل	بني	أفراد	الجامعة	اللغوية	

لن	 سمعٍ	 ؛وبدون	 البرص	 عن	 املقّدم	 ،وهو	 الواحدة	

،بل	 اللغوية	 األصوات	 اكتساب	 من	 االنسان	 يتمكن	

متكنت	 25(قد	 املعاقني)	 من	 فئة	 أّن	 يؤكد	 الواقع	 إّن	

سامية	 مراتب	 ،وتبوأت	 املجد	 إىل	 طريقها	 شّق	 من	

املبرصون	 عنها	 يعجز	 عظيمة	 انجازات	 ،وحققت	

األقوياء	؛فاإلبداع	ليس	وقفاً	عىل	املبرصين	فقط	كام	

يتوهم	البعض	.

:Surdité الصمم

تشكيالتها	– -من	خالل	 البرشية	 األذن	 إّن	 	 	 	 	 	 	 	 	

بإمكانها	أن	تدرك	الصوت	مابني	)20.000/20	ذبذبة	

التي	يبلغ	 الثانية	(	وهناك	من	يرى	أّن	األصوات	 يف	

تحت	 )26(هي	 	)Hertz(هرتز 	16 من	 أقل	 ترددها	

موجاتها	 التقاط	 البرشية	 لألذن	 ميكن	 ال	 ،و	 السمع	

لنسبة	الرتدد	التي	تقل	عن	»16	أو	20	ذبذبة	 نظراً	

التي	 ،أما	 السمع	 دائرة	 دون	 تقع	 أصوات	 ألنها	 /ثا(	
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ألنها	 العادية	 األذن	 تدركها	 ال	 )20.000ذ/ثا(	 تفوق	

من	 النـوع	 هذا	 يؤدي	 قد	 ،بل	 السمع	 دائرة	 فوق	

األصوات	)الحادة(	إىل	إتالف	الجهاز	السمعي	جزئياً	

هذا	 يف	 املتخصصون	 األطباء	 ينصح	 )27(؛لذا	 كلياً	 أو	

املجال	العاملني	يف	أشغال	الحفر	بواسطة	اآلالت	ذات	

الصوت	القوي	إىل	ارتداء	الخوذة	الواقية	تفادياً	ألّي	

تلف	أو	مرض	قد	يصيب	األذن؛	إذ	أّن	شّدة	الصوت	

يؤثر	عىل	 أن	 املمكن	 )db(	من	 	 	120	 يفوق	 الذي	

شّدة	 يف	 ،فمثال	 كامال	 الجسم	 وعىل	 الجسم	 خاليا	

صوت	85	db((		ملدة	8	ساعات	متواصلة	من	املمكن	

أن	يؤدي	إىل	الطرش	)surdité		(،	وشدة	صوت	125	

األذنني	 يف	 وخصوصا	 الجسم	 يف	 وجع	 يسبب	 	)db(

)db(تؤثر	 	130 من	 أعىل	 تكون	 صوت	 شدة	 ،وكل	

بشكل	خطري	عىل	صحة	اإلنسان	عامة	وعىل	سمعه	

خاصة	،أما	التعرض	لصوت	شدته	160	db((	يسبب	

طرشاً	فورياً	ويكون	املوت	حتمياً	إذا	تعرض	االنسان	

.)28(	)db(	190	من	أعىل	شدة	يف	لصوت

								من	املسلامت	العلمية	أّن	السمع		مهارة	ضرية	

لنمو	اللغة	؛والطفل	الذي		ال	يسمع	اللغة	من	حوله	

سيواجه	حتامً	صعوبات	جّمة	يف	تعلّمها،بل	قد	يكون	

من	املستبعد	تحصيلها		ومن	هنا	ندرك	أّن

من	أهم	العنارص	التي	تشكل	أساس	إنتاج	واستقبال	

انتقالها	إىل	املخ	هو	 ثّم	 العام	،ومن	 اللغة	مبفهومها	

الجهاز	السمعي	السليم	.	وإنّنا	متأكدون	بحسب	ما	

اإلعاقة	 أّن	 املتطورة	 الطبيّة	 األبحاث	 إليه	 توصلت	

فكلام	 	, النطق	 آلية	 لتدهور	 كاِف	 سبب	 السمعية	

ازدادت	حّدة	اإلعاقة	السمعية	كلام	كانت	مشكالت	

النطق	املصاحبة	أكرب	وأعمق	والعكس	صحيح.

										يذهب	املهتمون	بهذا	النوع	من	اإلعاقة	إىل	

تعريف	الطفل	األصم	بأنه	الذي	حرم	حاسة	السمع	

منذ	والدته	إىل	درجة	تجعل	الكالم	املنطوق	مستحيل	

هو	 أو	 	، السمعية	 املعينات	 بدون	 أو	 مع	 السمع	

الذي	فقد	القدرة	السمعية	قبل	تعلم	الكالم	أو	الذي	

فقدها	مبجرد	أن	تعلم	الكالم	لدرجة	أن	أثار	التعلم	

فقدت	برسعة	،	وأن	الطفل	األصم	هو	الذي	ال	تؤدي	

عنده	حاسة	السمع	وظيفتها	من	أجل	أغراض	الحياة	

العادية)29(.	ومن	هنا	ال	يجب	ان	نخلط	بني	الصمم	

وضعف	السمع	وكل	ذلك	اعتامدا	عىل	وحدة	قياس	

السمع	عىل	جهاز	األديومرت	)	audiomètre	(	وهي	

	92 سمعه	 فقدان	 يكون	 (.فاألصم	 	dh 	( الديسيبل	

السمع	 حاسة	 استعامل	 عن	 عجزه	 لدرجة	 ديسيبل	

لتلبية	حاجياته	الرضورية	للحياة	،بينام	يرتاوح	فقدان	

السمع	عند	الطفل	الذي	يعاين	من	القصور	السمعي	

ما	بني	26-92	ديسيبل؛والبد	له	من	استعامل	األجهزة	

املساعدة	للسمع	كالسامعات	مثال	.إذاً	الطفل	ضعيف	

هو	 ،بل	 البعض	 ينعته	 كام	 األصم	 هو	 ليس	 السمع	

الشخص	الذي	فقد	جزءاً	من	قدرته	السمعية	بالرغم	

ولكن	 وظيفتها	 تؤدي	 لديه	 السمع	 حاسة	 أن	 من	

عاديًة	 لديه	 االستامع	 مهارة	 وتصبح	 	، أقل	 بكفاءة	

،وذلك	عند	استعانًة	باألجهزة	السمعية	الحديثة.

من	 درجات	 ست	 بني	 	) 	Morrow( »موراو«	 ميّز	

 فوق دائرة السمع أكرث

من 20.000ذ/ثا

العتبة

 )LE SEUIL (
دائرة  السمع

20.000/16ذ/ثا

 تحت دائرة السمع

أقل من 16ذ/ثا

}
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الصمم	،وهي	كاآليت)30(:

السمعية	يف	 الخسارة	 :	تقدر	 الخفيف	 -الصمم	 أ	

هذا	املستوى	ما	بني	26-40	ديسيبل.

يف	 السمعية	 الخسارة	 تقدر	 	: املعتدل	 -الصمم	 ب	

هذا	املستوى	ما	بني	41-55	ديسيبل.

-الصمم	الشديد	نسبياً:	تقدر	الخسارة	السمعية	 ج	

يف	هذا	املستوى	ما	بني		56-70	ديسيبل.

يف	 السمعية	 الخسارة	 تقدر	 الشديد:	 -الصمم	 د	

هذا	املستوى	ما	بني	71-90	ديسيبل.

السمعية	يف	 الخسارة	 تتجاوز	 	: العميق	 الصمم	 ه-	

هذا	املستوى	عن	91	ديسيبل	.

الصمم	التّام:	تفقد	حاسة	السمع	وظيفتها	كليًة	 و-	

املمرات	 وأحياناً	 القوقعة	 آليات	 تتلف	 وفيه	 	،
السمعية	)31(

		وذهب	بعض	الدارسني	إىل	تصنيف	الصمم	بحسب	

املعايري	اآلتية	:

التصنيف	 هذا	 ويشمل	 	: اللغة	 قبل	 ما	 صمم	 	–1

أولئك	الذين	فقدوا	مهارة	السمع	قبل	االكتساب	

(،وال	 	Acquisition	 du	 Langage( اللغوي	

السلبية	 اآلثار	 خطورة	 مدى	 أحد	 عىل	 يخفى	

التقليد	 مرحلة	 يف	 وخاصة	 ذلك	 عن	 الناجمة	

قادر	 غري	 حينئذ	 الطفل	 فيكون	 	) 	imitation(

كليًّة	عىل	تعلم	اللغة	.	

هذه	 حظ	 حسن	 من	 	 	: 	 اللغة	 بعد	 ما	 صمم	 	–2

الفئة	أنّها	قد	أصابها	الصمم	بعد	فرتة	االكتساب	

اللغوي		حيث	تكون	قد	توفرت	لديهم	مجموعة	

من	املفردات	اللغوية	وهم	يستطيعون	املحافظة	

الرعاية	 لديهم	 توافرت	 إذا	 تقويتها	 أو	 عليها	
االجتامعية	والرتبوية	الالزمة	)32(

3–	الصمم	اللفظي	:	نظراً	لبعض	الصعوبات	السمعية	

التي	يعانيها	بعض	األشخاص	،	فقد	يصبح	الفرد	

كلامت	 من	 يسمعه	 ما	 كل	 	 فهم	 عن	 عاجزاً	

بسبب	–كام	قلنا-	صعوبات	يف	جهاز	السمع	أي	

يف	عملية	االستقبال	مثل	إصابة	األذن	الخارجية	

أو	إصابة	خاليا	املخ	يف	األذن	الداخلية	،	كام	قد	

املرسل	 الصوت	 ذبذبات	 اضطراب	يف	 ينتج	عن	

لألذن	بحيث	ينتج	عن	ذلك	ما	يسمى	بالحبسة	

السمعية)33(.	

القدرة	 الشخص	 يفقد	 وفيه	 	: النفيس	 الصمم	 	–4

عضوي	 سبب	 أي	 وجود	 عدم	 مع	 السمع	 عىل	

يدعو	لفقد	السمع	عنده	وهو	بداية	الضطرابات	

نفسية	يعاين	منها	املريض)34(.	

األصم	 بني	 الفرق	 أّن	 	- سبق	 -مام	 القول	 وميكننا	

األصم	 ألن	 الدرجة	 يف	 اليكمن	 	 السمع	 وضعيف	

يستجيب	 أن	 عليه	 يتعذر	 الذي	 الشخص	 ذلك	 هو	

بينام	 	، املسموع	 الكالم	 فهم	 عىل	 تدل	 استجابة	

الشخص	الذي	يشكو	»	ضعفاً	يف	سمعه	يستطيع	أن	

يستجيب	للكالم	املسموع	بشكل	يدل	عىل	إدراكه	ملا	

يدور	حوله	برشط	أن	يقع	مصدر	الصوت	يف	حدود	

األصم	 الشخص	 أن	 هذا	 ومعنى	 	، السمعية	 قدرته	

االستفادة	من	حاسة	 بينه	وبني	 يحول	 اختالالً	 يعاين	

يستطيع	 ال	 	 لهذا	 وهو	 لديه	 معطلة	 فهي	 	، السمع	

اكتساب	اللغة	بالطريقة	العادية	،	يف	حني	أن	ضعاف	

ويكون	 السمعية	 قدرتهم	 يف	 نقصاً	 يعانون	 السمع	
هذا	النقص	بدرجات	متفاوتة	غالباً	«)35(

آثار	الصمم	عىل	الّنمو	اللّغوي	:
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							ال	يشك	أحد	يف	أننا	الزلنا	مل	نفهم	ونستوعب	دور	

الجانب	الورايث	يف	بلورة	القدرات	العقلية	التي	تكمن	

وراء	تعاملنا	مع	اللغة	اإلنسانية	،لكن	اليشء	املؤكد	

أن	الطفل	السليم	ال	ميكن	أن	يصل	إىل	مرحلة	النمو	

اللغوي	إال	إذا	تضافرت	عدة	عوامل	رئيسية	وتفاعلت	

	« الطفل	 .ألن	 الكالم	 إىل	 بالطفل	 لتصل	 بينها	 فيام	

،ولكنه	يربز	 ،وال	شيطانا	رجيام	 يولد	مالكا	رحيام	 ال	

ونتائج	 اتجاهات	 لها	 اإلمكانيات	 من	 بزخم	 للحياة	

،والبيئية	 الصحية	 والحالة	 الوراثة	 بفعل	 متباينة	

عملية	 أن	 علميا	 املعروف	 )36(.ومن	 	 	». االجتامعية	

النمو	الجسامين	والعقيل	والنفيس	واالجتامعي		لدى	

العوامل	 مجموع	 هو	 الذي	 بالنضج	 مرتبطة	 الطفل	

األجهزة	 بعض	 اكتامل	 حيث	 من	 الفطرية	 الوراثية	

والعضلية	 العصبية	 األنسجة	 ،ونضج	بعض	 العضوية	

،ويبدو	أثر	الوراثة	منذ	اإلخصاب	،وما	يتبع	ذلك	من	

تفاعالت	ناتجة	عن	صفات	متوازية	بني		طريف	األرسة	

من	 العديد	 تشري	 هنا	 .ومن	 واألم(	 )األب	 األساسيني	

العوامل	 النفسية	والطبية	خاصة	أن	»	من	 األبحاث	

املصابني	 األشخاص	 لدى	 بالنمو	 املرتبطة	 الوراثية	

بأمراض	عىل	مستوى	الجهاز	العصبي	املركزي	،وكذا		

املصابون	بالرصع	)L›épilepsie(	،ومن	خالل	أبحاث	

		Fraser	 et	 collaborateurs 	« ومعاونيه	 »فرازر	

اإلصابة	 خطر	 أن	 عىل	 األبحاث	 هذه	 أكدت	 فقد	

باملرض	العصبي	ملولود	جديد	عندما	يكون	الوالدان	

الولدان	 إذا	كان	 ،لكن	 غري	عاديني	هي	بنسبة	٪0.6	

،فإن	نسبة	الخطر	باإلصابة	 غري	مصابني	بهذا	املرض	
هي‰1«	)37(

				لقد	فرضت	اإلعاقة	السمعية	عزلًة	موحشة	عىل	

الطفل	يف	بدايات	تعامله	مع	الكالم	،فأصبح	حينذاك	

من	 العامل	 فهم	 من	 ،اليتمكن	 أقرانه	 مع	 اليتواصل	

حوله	،يصعب	عليه	التعبري	عن	أحاسيسه	،وعواطفه	

السمعية	 ؛فاإلعاقة	 والبيولوجية	 العاطفية	 وحاجاته	

النمو	 جوانب	 جميع	 يف	 الطفل	 لغة	 	« عىل	 تؤثر	

إن	 أبكامً	 سيصبح	 سمعياً	 املعاق	 ،فالطفل	 اللغوي	

،ويرجع	ذلك	 الفعالة	 التدريب	 لديه	فرص	 تتوفر	 مل	

لغوي	كاف	من	طرف	 تعزيز	 إىل	عدم	حصوله	عىل	

املعوق	 فالطفل	 فحسب	 هذا	 «،)38(وليس	 اآلخرين	

سمعيا	يحس	بأنه	مختلف	عن	بقية	األطفال	،ولذلك	

تتعّزز	عزلته	فيميل	إىل	اإلنطوائية	،وقد	يتفاقم	الوضع	

حتى	يصبح	هذا	الطفل	مصاباً	بأمراض	نفسية	خطرية	

تهّدد	حياته	كاملة	،ويكون	نضجه	االجتامعي	بطيئاً	

مقارنة	بأقرانه	من	السامعني	،ويقدر	بعض	الباحثني	

ذلك	بحدود	15-20٪	من	املستوى	املتوقع	،إذ	تكون	

أغلب	 يف	 	 اللفظي	 باالتصال	 املرتبطة	 املشكالت	
األحوال	هي	السبب	يف	تأخر	النضج	االجتامعي)39(

اللغوي	 القاموس	 أّن	 الواضح	والبديهي	 	أصبح	من	 	

العزلة	 بفعل	 جدأ	 ضعيف	 سمعياً	 املعاق	 للطفل	

نفسه	 عىل	 فرضها	 التي	 أو	 بالقوة	 عليه	 املفروضة	

مخلّة	 مقتضبة	 جمله	 ،فتظهر	 وشعوراً	 احساسا	

والرّتدد	 البطء	 ،	مييّزها	 األحيان	 باملعنى	يف	كثري	من	

معاين	 فهم	 يف	 صعوبات	 من	 ،يعاين	 كثرية	 أحيان	 يف	

الكلامت	،والربط	بني	الّدال	ومدلوله	.

اسرتاتيجيات	التواصل	مع	ذوي	اإلعاقة	السمعية	:

1- التدريب السمعي :

									يعّد	من	االتجاهات	الحديثة	يف	تعليم	األطفال	

املعاقني	سمعياً	والذي	يركز	عىل	االستفادة	من	السمع	

التدريب		يف	 النوع	من	 املتبقي	لديهم.ويتمثل	هذا	

تنمية	مهارة	االستامع	لدى	هؤالء	األطفال	من	خالل	
تحسني	قدراتهم	عىل	التمييز	بني	األصوات	.	)40(
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	)	lecture	Labiale(	الشفاه	قراءة	2-

		ونعني	بها	تنمية	مهارة	املعاق	سمعياً	عىل	قراءة	

الفم	 لحركة	 التتبع	 خالل	 من	 	، وفهمها	 الشفاه	

من	 اآلخرين،والهدف	 قبل	 من	 الكالم	 أثناء	 والشفاه	

هذا	املنهج	هو	تعليم	الطفل	األصم	االتصال	اللغوي	

عليها	 املتعارف	 الجسمية	 االشارات	 هذه	 خالل	 من	

واضح	 بشكل	 الطريقة	 هذه	 	 نجاعة	 وتتوقف	 	)41(

إىل	 باإلضافة	 الحركات	 لهذه	 املعاق	 فهم	 مدى	 عىل	

االشارات	املصاحبة	لعملية	الكالم		.

بلغة	 تسميتها	 عىل	 :ويصطلح	 اليدوي	 3-االتصال	

هذه	 :تعتمد	 	) 	Langage	 de	 signes( االشارة	

منظم	 بشكل	 تستعمل	 إميائية	 رموز	 عىل	 الطريقة	

،وعىل	حركية	اليدين	،ومالمح	الوجه	والجسم	بشكل	

عام)42(	

مجال	 يف	 الباحثني	 العلامء	 من	 العديد	 انربى	 	 	 	 	 	

اللسانيات	البيولوجية	إىل	اقرتاح	جملة	من	الوصفات	

العالجية	لهؤالء	املرىض	،وقد	أثبتت	البحوث		نجاعتها	

من	 التقليل	 األقل	 عىل	 ،أو	 نهائيا	 امليدان	 هذا	 يف	

خطورة	أعراضها	عىل	مستوى	التواصل	اللغوي	،الذي	

اللــغة	 بها	 تضطلع	 التي	 الوظائف	 أهـم	 من	 يعترب	

اإلنسانية	ألن	»	الوظيفة	األساسية	للغة	هي	التعبري	

املتطلبات	 كل	 تلبية	 عىل	 قادرة	 ،ألنهـا	 والتواصل	

للجامعة	املتكلمة	بها	«)43(.إذن	ما	الفائدة	املرجوة	من	

الجانب	البيولوجي	إذا	مل	يكن	يف	مقدوره	أن	يصل	إىل	

تحديد	العالقة	بني	الجانب	الوظيفي	للدماغ	البرشي	

املسؤول	عىل	إنتاج	األصوات	اللغوية	واستقبالها	من	

هنا	 ،ومن	 أخرى	 جهة	 من	 البيولوجية	 والبنية	 جهة	

		)44( 	 البيولوجي	 اللسانيات	 الباحثون	يف	علم	 يحاول	

معرفة	ما	مدى	تأثري	التأثريات	الدماغية	عىل	العمليات	

اللغوية	والكالمية	،وهذا	من	خالل	دراساتهم	املكثفة	

لألطفال	املصابني	بعاهة	الصم	أو	عاهة	العمى	منذ	

والدتهم	.فهم	يحاولون	تتبع	التطور	اللغوي	يف	أدمغة	

هؤالء	األطفال	املصابني	.فكام	هو	معروف	فإّن	الطفل	

األصم	ال	يستطيع	أن	يكتسب	اللغة	اكتساب	الطفل	

أنه	 .والحقيقة	 نفسها	 الزمنية	 وباملراحل	 لها	 العادي	

إذا	مل	يكن	هناك	برنامج	تعليمي	مكثف	يهدف	إىل	

توجيه	الطفل	األصم	وتعليمه	فإن	ذلك	الطفل	األصم	

سيبقى	طوال	حياته	دون	لغة)45(.

							ينبغي	إذاً	االعتامد	عىل	برنامج	مكثف	لتعليم	

هذا	 يف	 مختصون	 يؤطره	 األطفال	 من	 النوع	 هذا	

املجال	،والميكن	أن	نعول	فقط	عىل	الوسائل	البديلة	

علامء	 نرشك	 أن	 يجب	 ،بل	 الطبية	 والفحوصات	

،ألّن	 العملية	 هذه	 يف	 فروعها	 مبختلف	 اللسانيات	

بالرغم	من	التلف	الدماغي	الذي	يصيب	الطفل	األصم	

فإنه	يظل	يكتسب	اللغة	بشكل	سهل	،وذلك	اعتامداً	

عىل	املناهج	التي	بسطناها	من	قبل	ولكن	عىل	الرغم	

من	اختالفها	إال	أن	هدفها	واحد	وهو	متكني	األطفال	

ذوي	اإلعاقة	السمعية	مبختلف	درجاتها	وتصنيفاتها	

من	التواصل	واالتصال	والتبليغ	.

دار	 النجار،	 عيل	 محمد	 »تحقيق	 »الخصائص	 جني	 ابن	 	- 	1 	

الكتاب	العريب،	بريوت	1983،	ج1،ص33

2		-	ينظر	محمود	فهمي	حجازي	»	مدخل	اىل	علم	اللغة	»	،دار	

قباء	للطباعو	والنرش	والتوزيع	)دت	،دط(	،ص10

Georges	Mounin	»clefs	pour	la	linguistique«		;P29	-		3

30	IBID	;P	-	 		4

الهوامش
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	F.DE	 SAUSSURE«	 cours	 de	 linguistique- 	5

-	générale«,P33

F.DE	SAUSSURE		»,P33	-		5

	Jean	Dubois	et	autres	»Dictionnaire	de	linguistique	-		6

et	des	sciences	du	langage«	;P94

	Gallisson.R	et	Coste	.	-«Dictionnaire	de	Didactique	-	7

103-des	Langues«	.P102

،عامل	 	« خلدون	 ابن	 نظر	 يف	 اللسانية	 »امللكة	 عيد	 محمد	 	- 	8

الكتب	القاهرة	،1979	،ص108.

نط1	 ،لبنان	 ،بريوت	 الفكر	 ،دار	 	« »املقدمة	 خلدون	 ابن	 	- 	 	9

،2003	،ص	565.

		« اللسانيات	 اإلبراهيمي	»	مبادئ	يف	 ينظر	خولة	طالب	 	- 	 	10

،ص25-24.

11		-	ينظر	محمد	الصغري	بناين	»	النظريات	اللسانية	والبالغية	

د،م،ج	 	« والتبيني	 البيان	 من	خالل	 الجاحظ	 عند	 واألدبية	

الجزائر	1994،	ص195

النفس	 علم	 يف	 محاضات	 	« عيىس	 بن	 حنفي	 	- 	 	 	12

اللغوي«،ديوان	املطبوعات	الجامعية	،الجزائر	،ص78.

13	-	حنفي	بن	عيىس	،م	نفسه	،ص77.

14		-	ينظر	:	عبد	الرحمن	أيوب	‹	أصوات	اللغة	‹	،ص	78	بترصف

15		-	كريم	زيك	حسام	الدين	،الداللة	الصوتية	،ص	47.

F-Sausure	‘cours	de	linguistique	GLE	‘P63	-	16	

	jean	cureau	–	branco	vuletic	.«	enseignement	de	-	17

	la	prononciation	–	les	systèmes	verbo	tonal«.	Ed

13	.	p	.	1976	.	sidier

	Malmberg	».	les	domaines	de	la		phonétique	».	-		18

		.35	p	.	1971	.	ed	.	puf

19		-	ابن	سينا	‹القانون	يف	الطب	‹	،ج2	،ص	1015

20		-	إبراهيم	أنيس«األصوات	اللغوية	»ص15

21	-	ميك	درار	»املجمل	يف	املباحث	الصوتية	من	اآلثار	العربية«	

،دار	الغريب	للنرش	والتوزيع	،ط	2	،2006	،ص	143.

22		-	م	نفسه	،ص	142

23		-	منهم	عىل	سيبل	املثال	ال	الحرص	:عبقري	املوسيقى	والفن	

»بتهوفن«	،وعميد	األدب	العريب	»طه	حسني«...

	Alexander	Graham(	بل الكسندر	جراهام	 إىل	 نسبة	 	- 	 	24

الصفر	عند	 الوحدة	من	 .تبدأ	هذه	 الهاتف	 Bell(	مخرتع	

أقل	 (وهي	 	20 	MPa(20ميكروبار مقداره	 جوي	 ضغط	

شدة	صوت	يستطيع	االنسان	العادي	سامعها،كام	أن	أذن	

	120 شدته	 يبلغ	 صوت	 تحمل	 تستطيع	 العادي	 االنسان	

ديسيبل.ينظر:	

	Bruce	 Robert	 V.	 Bell:	 Alexander	 Bell	 and	 the 	-25

	Conquest	of	Solitude.	Ithaca,	New	York:	Cornell

419		P;1990	,University	Press

26		-	ينظر	ميك	درار	:	املقررات	الصوتية	،ص	70

	Michel	 Habib,	 »Bases	 neurologiques	 des 	- 	27

P113.1998	,comportements«,	éd	Masson

الرعاية	 	، حالوة	 السيد	 محمد	 	، بدوي	 محمد	 السيد	 	- 	 	28

العلمي	 املكتب	 	، اإلسكندرية	 	، األصم	 للطفل	 االجتامعية	

للكمبيوتر	والنرش	والتوزيع		1995	،	ص	32	.

		Rondal	 :	 Troubles	 du	 langage	 ,diagnostic	 et 	- 	29

rééducation	.Mardaga,Bruxelles.P220

30		-	آمال	عبد	السميع	باظة	،	سيكولوجية	غري	العاديني	وذوي	

	، املرصية	 االنجلو	 ،	مكتبة	 القاهرة	 	، الخاصة	 االحتياجات	

2002	،	ص	56

مكتبة	 	، الرياض	 	، السمعية	 اإلعاقة	 	، عبيد	 ماجدة	سيد	 	- 	 	31

الهديان	،	1992	،	ص	15	.

32	-	فرج	عبد	القادر	طه	،	موسوعة	علم	النفس	والتحليل	النفيس	
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،	الكويت	،	دار	سعاد	الصباح	،	1993	،	ص	439	.

،	كتاب	 الكالم	 الصم	وعيوب	 ،	أرسار	 البدري	 -	فؤاد	أحمد	 	 	33

اليوم	الطبي	،	1985	،	ص	66.

34	-	مصطفى	فهمي	،	أمراض	الكالم	،	القاهرة	،	مكتبة	مرص	،	

1975	،	ص	109	.

التونسية	 الرشكة	 	« والتعليم	 الرتبية	 	« الناصف	 محمد	 	- 	 	35

لفنون	الرسم	،1996	،ص	16-15.

	R.S.	 ILLINGWORTH	 	 »	 développement 	- 	 	36

										.38	Psychomoteur	de	l›enfant	»	P

	Aimard	 )Paul(	 :le	 langage	 et	 l’enfant	 ;PUF 	- 	 	37

P16:1981

االحتياجات	 ذوي	 تعليم	 مجدي«مناهج	 إبراهيم	 عزيز	 	- 	38

الخاصة«مكتبة	االنجلو-املرصية	،القاهرة	،2002	،ص455-

456

39		-	ينظر	املرجع	نفسه	،ص	459	بترصف.

اللسانيات	 علم	 يف	 أساسية	 قضايا	 	« الوعر	 مازن	 	: ينظر	 	- 	 	40

،ط1	 والنرش	 والرتجمة	 للدراسات	 طالس	 دار	 	« الحديث	

/1988	،ص	314

41		-	املرجع	نفسه	،ص	463

	ANDRE	 Martinet	 ‹	 éléments	 de	 linguistique 	42

-	9	P	1998	4éd,	générale«Armond	Collin

اللغة	 أن	 البيولوجية	 اللسانيات	 ترى	 	 	)Biolinguistique(- 	43

البيولوجية	 العمليات	 كبقية	 بيولوجي	 تكوين	 إال	 هي	 ما	

األخرى	لدى	العنرص	البرشي	،أو	باألحرى	يقوم	هذا	العلم	

بدراسة	اللغة	كظــاهرة	بيولوجية	للكائن	الحي	مع	الرتكيز	

وغري	 والوراثية	 والفيزيولوجية	 العصبية	 الجوانب	 عىل	

الوظائف	 بني	 العالئق	 يركز	عىل	 العلم	 ،ولعل	هذا	 	. ذلك	

خاللهــا	 من	 ميكن	 التي	 البيولوجية	 ،والوظــائف	 اللغوية	

لنواح	 العلمي	 التفسري	 لتقديم	 املعطيات	 هذه	 استثامر	

إىل	حقيقتها	 الوصول	 الباحث	 ،يصعب	عىل	 لسانية	خفية	

علـم	 	« 	: قوله	 الوعر	يف	 مازن	 إليه	 ما	ذهب	 ذلك	 ،ولعل	

اللسانيات	البيولوجي	هو	وصف	ورشح	العالئق	الرياضية	

الوظــائف	 اللغوية	،وبني	 الوظائف	 القامئة	بني	 التجريدية	

البيولوجية	ثم	االستفادة	من	ذلك	يف	نواح	لسانية	تطبيقية	

...ينظر	:-	أحمد	مختار	عمر	»	محاضات	يف	علم	 عديدة	

اللغة	الحديث	»	عامل	الكتب	،القاهرة	،ط1	،	1995	،ص54.	

ومازن	الوعر	،	املرجع	نفسه		،ص	403.



103

ملخص	البحث	باللغة	العربية

القرآنية	متمثلة	يف	 للنصوص	 الفهم	والتدبر	 آليات	 أبرز	حلقات	استكامل	 الورقة	واحدة	من	 تتناول	هذه	

دراسة	السياق	الزماين	واملكاين	مع	الوقوف	عىل	سورة	البقرة	العظيمة	كأنوذج	تطبيقي.	وال	تغفل	الدراسة	

توافر	غريها	من	آليات	للفهم	والتدبر	كالسياق	املقاصدي	وغريه.

وقد	تناولت	الورقة	التعريف	العام	للسياق	واهتامم	األصوليني	واملفرسين	به	بشكل	عام،	ومن	ثّم	السياق	

الزماين	واملكاين	ومظاهر	العناية	بهام	والحاجة	إليها،	وفوائد	االهتامم	بهام.	ومن	ثّم	تطبيق	ذلك	يف	تدبر	

التقوى	من	خالل	توظيف	آليات	 البقرة	والكشف	عن	مقصدها	ومحورها	األساساملتمثل	يف	هداية	 سورة	

السياق	الزماين	واملكاين.

الكلامت	املفتاحية:	السياق	الزماين	واملكاين،	فهم	النص	القرآين،	سورة	آل	عمران،	عمود	السورة

 This paper aims to clarify methods of context of time and space for  providing better
understanding of the Quranic texts. It also provides a brief study of  the theme of surat Al-
 Imran as a model application for this method.  Nevertheless, the study does not overlook
 The research clarifying the general meaning . the availability of other methods  and contexts
 of the concept of  context and context of time and space and its distinguished place among
  commentators and scholars in general. The study discusses through applying  this method,
.the theme of Surat Al-Imran which is thesteadiness in faith and how to reach it

 Key words: Context of time and space, understanding the quranic text, Surt Al-Imran, theme
.of the surat
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املقدمة

ال	 أميّة	 أمة	 وكانوا	 العرب	 عىل	 الكريم	 القرآن	 نزل	

واعية،	 بقلوب	 فتلقوه	 والكتابة	 القراءة	 تعرف	

يف	 حفظه	 قبل	 وسلوكياتهم	 حياتهم	 يف	 وحفظوه	

صدورهم،	فكانت	تلك	القراءة	مصداقا	لقوله	تعاىل:«	

اقرأ«.	

وآتت	تلك	القراءة	املتدبرة	الواعية	مثارها	يف	واقعهم	

سلوكًا	وحضارة	وانفتاًحا	عىل	العامل	بأرسه.	ومام	الشك	

الوسائل	 من	 العديد	 وظّفت	 القراءة	 تلك	 أن	 فيه	

واآلليات	للوصول	إىل	مستوى	الفهم	والتطبيق	الذي	

الزماين	 السياق	 اآلليات؛	 تلك	 ومن	 إليه.	 وصلت	

واملكاين	الذي	نزلت	فيه	النصوص	القرآنية،	ملا	له	من	

أثر	يف	تحقق	ذلك	الفهم	والتنزيل.

إال	أن	هذه	التالوة	الواعية	املتدبرة	مل	تستمر	طوياًل،	

عوامل	 وتضافرت	 فشيئًا	 شيئًا	 بالرتاجع	 بدأت	 فقد	

املسلمني	 واقع	 عن	 وغيابها	 تراجعها	 يف	 عديدة	

وحياتهم	مع	كتاب	الله.

ومام	الشك	فيه	أن	العودة	اليوم	إىل	القرآن	العظيم	

لنصوصه	 الصحيح	 الفهم	 آليات	 استكامل	 تستدعي	

يف	 تنزيلها	 عىل	 القدرة	 ثّم	 ومن	 ومقاصده	 وآياته	

واقع	الحياة	اإلنسانية	ملعالجة	أزماتها	وما	متّر	به	عىل	

مستوى	الفرد	واملجتمع.	

الدقيقة	 الحلقة	 هذه	 الورقة	 هذه	 تتناول	 هنا	 من	

من	حلقات	استكامل	آليات	الفهم	والتدبر	لنصوص	

القرآن،	متمثلة	يف	دراسة	السياق	الزماين	واملكاين.	كام	

تتناول	الدراسة	أنوذًجا	تطبيقيًا	للكشف	عن	مقصد	

سورة	البقرة	العظيمة.

وإذ	يتم	تناول	السياق	الزماين	واملكاين	يف	هذه	الورقة،	

األخرى	 اآلليات	 من	 العديد	 أهمية	 تغفل	 ال	 فإنها	

الفهم	 إطار	 إليها	يف	 الحاجة	 تشتد	 التي	 والسياقات	

والتدبر	والتنزيل	كالسياق	املقاصدي	وغريه.

وقد	تناولت	الورقة	التعريف	العام	للسياق	 	

ومن	 عام،	 بشكل	 به	 واملفرسين	 األصوليني	 واهتامم	

بهام	 العناية	 ومظاهر	 واملكاين	 الزماين	 السياق	 ثم	

والحاجة	إليها،	وفوائد	االهتامم	بها.	ومن	ثّم	تطبيق	

ذلك	يف	تدبر	سورة	آل	عمران	والكشف	عن	مقصدها	

السياق	 آليات	 ومحورها	األساس	من	خالل	توظيف	

الزماين	واملكاين.

 

عند  ودالالته  للسياق  العام  املفهوم  أوال: 

األقدمني

مثة	تداخل	بني	مفهوم	السياق	يف	اللغة	واالصطالح،	

وأصله	 سوق،	 كلمة	 من	 اللغة:مأخوذ	 يف	 فالسياق	

ِسَواق،	فُقلبت	الواو	ياًء؛	لكرسة	السني.	وقيل:	انساقَت	

واملُساَوقة:	 تتابعت،	 إذا	 تَساُوقًا:	 اإلبُل	 وتَساَوقَت	

	بعَضها	يُسوق	بعًضا1	. املُتابعة،	كأنَّ

أو	و	 السني	والواو	 اللغة:	»	 جاء	يف	معجم	مقاييس	

يسوق	 يقال	ساق	 اليشء	 أصل،	وهو	حدود	 القـاف	

سـقت	 ويقـال	 	، الدواب	 من	 سيق	 ما	 والشيقة	 	،

امرأيت	أي	صداقها،	وأسقته	والسوق	مشتقة	من	هذا	

وساق	 أسواق،	 والجمع	 مذكر	يشء	 إليها	 يساق	 كام	

لإلنسان	وغريه	والجمع	سوق	وإنا	سميت	بـذلك	ألن	
املاشـي	يسـاق«	2.

ملادة	 معنى	 العرشين	 يقرب	 ما	 الزمخرشي	 وذكر	
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سوق،	غالبها	تدور	حول	التتابع	حسيًا	ومعنويًا3	.

السياق	 ملفهوم	 اللغوية	 الداللة	 بأن	 القول	 وميكننا	

تدور	حول	معاين	حسية	ومعنوية	منها:	قيادة	اإلبل،	

وإعطاء	املهور،	ونزع	النفس	والروح	عند	املوت،	ألّن	

يف	 والكالم	 بالحديث،	 واإلفضاء	 الروح،	 نزع	 السياق	

تتابع	غري	مخل.

تعريف	محدد	 يظهر	 فلم	 الرشعي	 االصطالح	 أما	يف	

الرغم	 عىل	 له	 القدامى	 واألصوليني	 املفرسين	 لدى	

ليس	 أمر	 وهو	 	. مبوضوعه4	 الكبري	 اهتاممهم	 من	

املفاهيم	 من	 الكثري	 لديهم	 اتضحت	 فقد	 بالغريب،	

مثة	 تكن	 فلم	 بينهم،	 فيام	 وتداولوها	 واملصطلحات	

حاجة	إىل	الوقوف	عند	تعريفها.

ثنايا	 يف	 عدة	 مبصطلحات	 السياق	 عن	 عربّوا	 وقد	

املقامومقتىض	 لفظة	 يستعملون	 مؤلفاتهم.فتارة	

بعض	 يف	 واملالحظ	 وغريها.	 والقرينة،	 الحال،	

معناها	 ويبقى	 تختفي	 »سياق«	 لفظة	 أن	 املؤلفات	

و«املواضع«	 »املوضع«	 مثل	 أخرى	 بألفاظ	 حاٌضا	

و«نظم	 الكالم«	 و«سوق	 و«االتساق«	 و«املساق«	

الحال«	و«التأليف«	وكلها	مبعنى	 الكالم«	و«مقتىض	

»سياق«5	.

إال	أن	اهتاممهم	بدا	واضًحا	بالسياق	يف	فرتات	مبكرة	

فمن	أوىل	الدراسات	األصولية	القدمية	التي	اهتمت	

لإلمام	 	) الرسالة	 	( كتاب	 عامة	 السياق	 مبفهوم	

الشافعي	)	204	هـ(	حيث	عقد	بابًا	يف	الرسالة	أسامه	

)	باب	الصنف	يبنّي	سياقه	معناه(.

وممن	اهتم	كثريًا	بالسياق	ابن	تيمية	رحمه	الله	حيث	

يقول:«فإن	الداللة	يف	كل	موضع	بحسب	سياقه،	وما	

يحف	به	من	القرائن	اللفظية	والحالية......وينظر	يف	

كل	آية	وحديث	بخصوصه	وسياقه،	وما	يبني	معناه	

من	القرائن	والدالالت،	فهذا	أصل	عظيم	مهم	نافع،	

يف	باب	فهم	الكتاب	والسنة،	واالستدالل	بهام	مطلقاً،	

ونافع	يف	معرفة	االستدالل	واالعرتاض	والجواب،	وطرد	

الدليل	ونقضه..	ويف	سائر	أدلة	الخلق«6	.

باب	 يف	 وأهميته	 السياق	 األصوليون	 تناول	 وقد	

وجاء	 واللفظية،	 الحالية	 القرائن	 عن	 الحديث	

التي	ال	غني	عنها	 األلفاظ،	 حديثهم	عنه	يف	دالالت	

يف	فهم	الخطاب	والنص	الرشعي	واستنباط	األحكام.

اللفظية	 بالقرائن	 السياق	 عن	 املفرسون	 وعرّب	

والحالية.	ورد	عن	السيوطي	)911هـ(	فيام	نقله	من	

القرآن،	 معاين	 كشف	 التفسري	 	« التفسري:	 تعريفات	

وبيان	املراد	منه،	سواء	أكانت	معاين	لغوية	أو	رشعية	

بالوضع،	أو	بقرائن	األحوال،	ومعونة	املقام«7	.

وقد	لخص	الدكتور	ردة	الله	بن	ردة	بن	ضيف	الله	

نقاط،	 يف	 العريب	 الرتاث	 يف	 السياق	 مفهوم	 الطلحي	

منها:

من	 املتكلم	 مقصود	 أي	 الغرض:	 هو	 السياق	 أن	

إيراد	الكالم	وهو	واحد	من	املفاهيم	التي	عرب	بلفظ	

السياق	)السوق(	عنها،	وكان	استعاملها	بهذا	منضبطًا	

واملواقف	 الظروف	 السياق	هو	 وأن	 األصوليني.	 عند	

واألحداث	التي	ورد	فيها	النص	أو	نزل	أو	قيل	بشأنها	

الحال	 لفظا	 املفهوم	 هذا	 عن	 به	 عرب	 ما	 وأوضح	

واملقام8.

الرتاث	 يف	 السياق	 احتله	 الذي	 الحيز	 من	 ويتضح	

العريب،	أهميته	العظيمة	يف	الفهم	والتفسري	واستنباط	

األحكام	والرتجيح	بني	املعاين	...عىل	اختالف	النصوص	

التي	تناولته	لغويًا	وأصوليًا.
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فهم	 يف	 وأهميتهام	 والزماين	 املكاين	 السياق	 ثانيا:	

نصوص	القرآن	الكريم

مل	يظهر	تعريف	أو	استعامل	ملصطلح	السياق	املكاين	

والزماين	عند	القدامى	من	العلامء	إال	أن	استعاملهم	

ملفهومهامجاء	من	خالل	ظهور	عدد	من	املصطلحات.	

ومنها	مصطلح	السياق	بعمومه،	الذي	يشمل	الزمان	

واملكان	والظرفية	....

»	بالنظر	يف	استعامالت	العلامء	لكلمة	السياق	يظهر	

أو	 الكلمة	 فيه	 سيقت	 الذي	 الظرف	 وهو:	 املقصود	

الجملة	املراد	فهمها،	وهذا	الظرف	)وهو	كل	ما	أحاط	

ال	 لهذا	 النص،	 من	 املراد	 تحدد	 قرائن(	 من	 بالنص	

يجوز	قطع	الكلمة	أو	الجملة	عن	سياقها	بل	ال	بد	أن	

تُفهم	يف	ظل	ما	أحاط	بها:	مام	هو	قبلها	أو	بعدها	يف	

النص،	وكذا	املناسبة	التي	قيل	فيها	النص،	وغري	ذلك	

والبيئة	 املكاين	 الظرف	 مثل	 فهمها	 عىل	 يساعد	 مام	

وأحوال	 الترشيعية	 واملقاصد	 والثقافية،	 االجتامعية	

ومظلة	 النص	 سياق	 يف	 أساس	 ذلك	 فكل	 املخاطبني	

هادية	لصواب	الفهم«9.	

يعني	 املَكاين:	 الّسياق	 املعارصين	 بعض	 عرّف	 وقد	

بني	 وموقعها	 الّسورة	 داخل	 اآليات	 أو	 اآلية	 سياق	

الّسابق	من	اآليات		والالحق،	أي	مراعاة	سياق	اآلية	

يف	موقعها	بني	الّسابق	من	اآليات	والالّحق،	أي	مراعاة	

الجملة	 وسياق	 الّسورة،	 من	 موقعها	 يف	 اآلية	 سياق	

يف	موقعها	من	اآلية،	فيجب	أن	تُربَط	اآلية	بالّسياق	

بعدها.	 وما	 قبلها	 عاّم	 تُقطَع	 وال	 فيه،	 وردت	 الذي	

التّنزيل،	 كام	عرّف	الّسياق	الزّمنّي	لآليات،	أو	سياق	

ويعني	سياق	اآلية	بني	اآليات	بحسب	ترتيب	الّنزول	

.10

بل	 التعريف،	 بهذا	 تأخذ	 ال	 الدراسة	 هذه	 أن	 إال	

تذهب	إىل	مايُفهم	من	عبارات	العلامء	يف	القدميمثل:	

النزول..،	 واللييل....أسباب	 النهاري	 واملدين،	 امليك	

وكذلك	يف	الحديث	بأن	السياق	املكاين	والزماين	يراد	

بهام	الظرفية	الزمانية	واملكانية،	وسياق	التنزيل.

املفرسون	 بها	 عني	 التي	 السياقية	 العنارص	 )ومن	

وأوضح	 واملكان	 الزمان	 عنرصا	 اهتامًما	 وأولوها	

تطبيقاته،	امليك	واملدين	وهام	يصلحان	للزمان	واملكان	

إحداث	 إن	 كام	 مكانًا	 املدينة	 غري	 مكة	 إن	 ،باعتبار	

مكة	سابقة	زمنيًا	أحداث	املدينة(11	.

وميكن	إدراج	ما	تعنيه	الدراسة	حول	السياق	املكاين	

والزماين	ضمن	سياق	الحال	والقرائن	املقامية،	أو	ما	

ميكن	أن	يطلق	عليه	سياق	املوقف.

بهذا	 والزماين	 املكاين	 بالسياق	 اهتم	 من	 أكرث	 ومن	

املعنى،	اإلمام	الشاطبي	حيث	سّمى	الحالة	املقامية	

مقتىض	الحال،	يقول	يف	ذلك:	»معرفة	أسباب	التنزيل	

الزمة	ملن	أراد	علم	القرآن،	والدليل	عىل	ذلك	أمران:	

أحدهام:	أن	علم	املعاين	والبيان	الذي	يعرف	به	إعجاز	

نظم	القرآن	فضالً	عن	معرفة	مقاصد	كالم	العرب،	إنا	

مداره	عىل	معرفة	مقتضيات	األحوال:	حال	الخطاب	

من	جهة	نفس	الخطاب،	أو	املخاِطب،	أو	املخاطَب،	

الواحد	يختلف	فهمه	بحسب	 أو	الجميع؛	إذ	الكالم	

ذلك..	 غري	 وبحسب	 مخاطبيه،	 وبحسب	 حاله،	

النمط،	 هذا	 يف	 مشكل	 كل	 رافعة	 األسباب	 ومعرفة	

ومعنى	 بد،	 وال	 الكتاب	 فهم	 يف	 املهامت	 من	 فهي	

معرفة	السبب	هو	معنى	معرفة	مقتىض	الحال.

وينشأ	عن	هذا	الوجه:	الوجه	الثاين:	وهو	أن	الجهل	

بأسباب	التنزيل	موقع	يف	الشبه	واإلشكاالت،	ومورد	

للنصوص	الظاهرة	مورد	اإلجامل	حتى	يقع	االختالف،	
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وذلك	مظنة	وقوع	النزاع«12	.

التـنزيل	تؤدي	إىل	الخروج	عن	 فالغفلة	عن	أسباب	

املقصود	باآليات.	فكان	األخذ	بالسياق	املكاين	والزماين	

من	عنارص	صحة	التأويل	والفهم	وكذا	الرتجيح.

النزول	هي	الظروف	والوقائع	 وال	يخفى	أن	أسباب	

رّشاح	 سار	 هذا	 وعىل	 القرآين.	 النّص	 لنزول	 املالبسة	

يتصل	 مام	 الحديث،	 ورود	 أسباب	 ملعرفة	 الحديث	

لقول	 املصاحبة	 الظروف	 وهي	 الحال،	 بسياق	

عىل	 وتنزيله	 املعنى	 إدراك	 يف	 املؤثرة	 الحديث،	

الوقائع	كذلك.

والسياق	الزماين	واملكاين	يُعرف	عند	البعض	بالسياق	

يحيط	 ما	 كل	 ويشمل	 اللفظ	 أو	 للكلمة	 الخارجي	

باللفظ	من	عنارص	غري	لغوية	تتصل	باملكان	والزمان،	

الحركات	 أو	 املخاطَب	 أو	 املتكلم،	 شخصية	 أو	

واإلشارات	التي	تسهم	يف	تحديد	داللة	الكلمة13	.

تم	 التي	 الخارجية	 الوقائع	 عنرص	 يقتيض	 فالسياق	

فيها	القول	يعني	الظروف	الزمانية	واملكانية	كام	عرّب	

عنها	طه	عبدالرحمن14.	

والظروف	 التنزيل	 بسياقات	 العلامء	 اهتامم	 وجاء	

بأسباب	 الشديد	 اهتاممهم	 ضمن	 به	 أحاطت	 التي	

القرآنية	 اآليات	 من	 العديد	 نزلت	 فقد	 النزول،	

تساؤالت	 عن	 إجابة	 أو	 معينة	 مشكالت	 ملعالجة	

مطروحة	وقعت	يف	زمن	النبي	صىل	الله	عليه	وسلم،	

فجاء	بيانها	وسيلة	قوية	يف	فهم	معانيها	والتوصل	إىل	

مقاصدها	ومدلوالتها	ومن	ثم	أستنباط	األحكام	منها.

»من	أرشف	علوم	القرآن	علم	نزوله	وجهاته	وترتيب	

ما	نزل	مبكة	وما	نزل	باملدينة	وما	نزل	مبكة	وحكمه	

مبكة	 نزل	 وما	 ميك	 وحكمه	 باملدينة	 نزل	 وما	 مدين	

يف	أهل	املدينة	وما	نزل	يف	املدينة	يف	أهل	مكة	وما	

يشبه	نزول	امليك	يف	املدين	وما	يشبه	نزول	املدين	يف	

امليك«	15.

األدلة	عىل	 أبرز	 من	 النزول	 بأسباب	 االهتامم	 وهذا	

اهتاممهم	بالسياق	املكاين	والزماين.

كام	أنهم	وضعوا	رشوطا	لألخذ	بأسباب	النزول	كإيراده	

باإلسناد	إىل	الصحابة	ريض	الله	عنهم	وغري	ذلك	من	

وأفردوها	 القرآن	 علوم	 مباحث	 يف	 بسطوها	 أمور	

بالتأليف	كذلك	16.

فال	ينفك	املكان	عن	الزمان	باعتبارهام	أبرز	اآلليات	

التي	تخرب	عن	الواقعة	والحدث	والظروف	املناسبات	

واألحوال.	وما	علم	امليّك	واملدين	إال	دليل	واضح	عىل	

فهم	هذه	القضية	وأهميتها،	ولذلك	عّد	علامء	األصول	

معرفة	الخطاب	امليّك	واملدين	أداة	من	األدوات	التي	

يجب	استصحابه	لفهم	خطاب	القرآن	الكريم.

إال	أن	هذا	االهتامم	بالسياق	املكاين	والزماين	ال	يعني	

فالعربة	 بالنص	 السياق	 باختصاص	ذلك	 القول	 بحال	

بفهم	 السبب.فاالهتامم	 بخصوص	 ال	 اللفظ	 بعموم	

األجواء	والتعرف	عليها	ال	يتعارض	مع	إطالق	وتعميم	

اآليات	وأحكامها	وعدم	تخصيص	وتقييد	سبب	النزول	

وشأنه.	فالعربة	بعموم	اللفظ	ال	بخصوص	السبب.

العلم	 مع	 اآليات،	 لسياق	 »النظر	 السعدي:	 يقول	

للناس	 الرسول	ال	أن	نصوص	الرشع	خطاب	 بأحوال	

كافة	ال	تخص	بالتكليف	من	تعلقت	به	ظروف	نزولها	

تنصيص	 فيها	 إال	يف	حاالت	معدودة	ورد	 دون	غريه	

جيل	عىل	التخصيص،	وهذا	ما	عناه	جمهور	األصوليني	

بخصوص	 ال	 بعمومه	 الرشع	 خطاب	 يف	 العربة	 بأن	

السبب	الذي	كان	السياق	ألجله«.
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ويشتمل	السياق	املكاين	والزماين	كذلك	قرينة	املعرفة	

القرآن	 يف	 جاءت	 والتي	 وبيئاتهم،	 البرش	 بأحوال	

الكريم	متناولة	طبائع	البرش	وسنة	الله	فيهم؛	ليعرف	

املخاطَب	ما	يتعلق	بذلك	من	الخطاب؛	ليعرف	أطوار	

القوة	البرشية	وضعفها	وما	يعرتيها	من	علٍم	وجهٍل	

وإمياٍن		أو	نفاق	وكفٍر.وقد	أشار	إىل	هذا	ابن	خلدون	

االله	 أنزل	 فقد	 يقول:	 للمفرس:«	 وضع	رشوطًا	 حني	

فيه	 وبني	 وبينه	 الكتب،	 آخر	 وجعله	 الكتاب،	 هذا	

كثريا	من	أحوال	الخلق	وطباعهم،	والسنن	اإللهية	يف	

البرًش	فيه	ما	مل	يبينه	يف	غريه،	وقّص	فيه	علينا	أحسن	

املوافقة	لسننه	فيها،	فال	 القصص	عن	األمم	وسريها	

بد	للنظر	يف	هذا	الكتاب	من	النظر	يف	أحوال	البرش	

يف	أطوارهم	وأدوارهم،	ومناشئ	اختالف	أحوالهم	من	

قوة	وضعف،	وعز	وذل،	وعلم	وجهل،	وإميان	وكفر،..	

ويحتاج	لهذا	فنون	كثرية	من	أهمها	التاريخبأنواعه«17	

.

ذلك	 عن	 التعبري	 رضا	 رشيد	 محمد	 استعمل	 وقد	

بالبيئة	التي	نزل	فيها	النص	الرشعي،	وعّدها	من	أنواع	

الخطاب.	 وفهم	 تدبر	 عىل	 املعينة	 الحالية	 القرائن	

اآليات	 نزلت	 التي	 الظروف	 ومن	خاللها	ميكنه	فهم	

ملعالجتها	ومن	ثّم	العبور	إىل	واقعه	وفهم	مالبسات	

اآليات	 هذه	 تنزيل	 كيفية	 ليتعلم	 اإلنساين،	 الواقع	

وتطبيقها	يف	حياته	ملواجهة	املواقف	املختلفة.	جاء	يف	

واالجتامعية	 الفكرية	 والوقائع	 فاألحداث	 تفسريه:«	

واآليات	 السور	 نزول	 بيئة	 عارصت	 التي	 والسياسية	

القرآنية،	من	أهم	القرائن	التي	ينبغي	االهتامم	بها	يف	

سياق	تدبرها	وتطبيقها	يف	الواقع،	وهي	مام	ميكن	أن	

يُلحق	بأسباب	النزول«	18.

واهتامم	بعض	العلامء	بأحوال	البرش	من	عنارص	الفهم	

السليم	التي	تعني	املفرّس	عىل	الوقوف	عىل	األحوال	

للخطاب	 تلقيها	 وكيفية	 فيها	 يؤثر	 وما	 االجتامعية	

وفق	ما	متّر	به	وما	تتعرض	له.	وهي	من	األدوات	التي	

يحتاج	املعارصون	اليوم	إىل	توجيه	مزيد	من	االهتامم	

يف	ظل	التطورات	اإلنسانية	واألحوال	االجتامعية	التي	

ميّر	بها	العامل.

يقول	الشيخ	محمد	عبده:	»	أنا	ال	أعقل	كيف	ميكن	

أحوال	 يعرف	 ال	 وهو	 تعاىل:	 قوله	 يفرس	 أن	 ألحد	

معنى	 وما	 تفرقوا؟	 وكيف	 اتحدوا	 وكيف	 البرش؟	

نافعة	 كانت	 وهل	 عليها؟	 كانوا	 التي	 الوحدة	 تلك	

أم	ضارة؟	وماذا	كان	من	آثار	بعثة	النبيني	فيهم؟	...	

الناس	يف	 فيجب	عىل	املفرس	أن	يعلم	ما	كان	عليه	

ينادي	 القرآن	 ألن	 وغريهم؛	 العرب	 من	 النبوة	 عرص	

بأن	الناس	كلهم	كانوا	يف	شقاء	وضالل،	وأن	النبيصىل	

الله	عليه	وسلمبعث	به	لهدايتهم	وإسعادهم،	وكيف	

عىل	 عوائدهم	 من	 اآليات	 قبحته	 ما	 املفرس	 يفهم	

عارفًا	 يكن	 مل	 إذا	 منها،	 يقرب	 ما	 أو	 الحقيقة،	 وجه	

بأحوالهم	وماكانوا	عليه«19	.

يتضح	من	ذلك	كله	أن	املقصود	مبعرفة	تلك	األحوال	

والظروف	واملالبسات،	من	قبيل	االهتامم	بالسياقات	

بأن	 القول	 إىل	 يدفع	 الذي	 األمر	 والزمانية.	 املكانية	

املكاين	 السياق	 أشكال	 ضمن	 تقع	 األحوال	 هذه	

والزماين	التي	ال	يخفى	أثرها	عىل	املخاطب	وطريقة	

تلقيه.

السياق	 بعد	نظره	يف	 الخطاب،	 »يتحتم	عىل	متدبر	

األحوال	 يف	 ينظر	 أن	 الخطاب،	 هذا	 فيه	 ورد	 الذي	

وحال	 املتكلم،	 حال	 من:	 بالخطاب،	 احتوشت	 التي	

فيه،	 قيل	 الذي	 واملكاين	 الزماين	 والظرف	 املخاطَب،	

استهدفه،	 الذي	 والغرض	 أثاره،	 الذي	 والسبب	

وغري	 فيه،	 قيل	 الذي	 املجتمع	 يف	 الجارية	 واألعراف	
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الواحد	 الخطاب	 أن	 هو	 األمر	 لهذا	 والداعي	 ذلك،	

يتغري	معناه،	ورمبا	إىل	حد	التعاكس	أحيانا،	بحسب	

متكلم	ومتكلم،	ومخاطب	ومخاطب،	وسبب	وسبب،	

وظرف	وظرف،	وعرف	...	»20	.

األجواء،	 بهذه	 يتزايد	 املعارصين	 اهتامم	 بدأ	 وقد	

التي	 التاريخية	 بالظروف	 تفسريه	 يف	 اهتم	 وممن	

األعىل	 أبو	 األستاذ	 الكريم،	 القرآن	 سور	 فيها	 نزلت	

املودودي21	.	

فاالهتامم	بالسياقات	الزمانية	واملكانية	والتعرف	عىل	

بيئة	التنزيل	من	أهم	وسائل	الفهم	وحسن	التطبيق.	

نزول	 وفق	 تفسريه	 رتب	 بعضهم	 نجد	 هذا	 وعىل	

التوصل	 إىل	 أقرب	 ذلك	 أن	 يف	 منه	 اجتهاًدا	 السور،	

ومعايشة	 الخطاب	 فيها	 نزل	 التي	 البيئة	 تلك	 لفهم	

أحوالها.

جاء	يف	التفسري	الحديث:«	ميكن	متابعة	أطوار	التنزيل	

يندمج	 وذاك	 وبهذا	 وأدّق،	 أوضح	 بشكل	 ومراحله	

ومناسباته	 وجّو	ظروفه	 القرآن	 نزول	 جّو	 القارئ	يف	

ومداه،	ومفهوماته	وتتجىل	له	حكمة	التنزيل«22	.

ثالثا: فوائد االهتامم بالسياق املكاين والزماين

املكانية	 السياقات	 عىل	 الوقوف	 أن	 فيه	 الشك	 مام	

القرآن	 نصوص	 فيها	 نزلت	 التي	 والبيئة	 والزمانية	

الكريم	من	أهم	وسائل	الفهم	وآليات	صحة	التنزيل	

يعني	 ال	 ذلك	 أن	 إال	 اإلنساين.	 الواقع	 يف	 للنصوص	

تحديد	النَّّص	بزمن	أو	مكان	معني	أو	ظرفية	اجتامعية	

الكريم	 القرآن	 ادعاء	باطل	يحكم	عىل	 بذاتها،	فهذا	

بالنسبية	ويهدد	عاملية	رسالته	وصالحيتها	لكل	زمان	

ومكان.

من	 املعارصين	 الكتّاب	 بعض	 يف	صفوف	 ظهر	 وقد	

العظيم،	 القرآن	 نصوص	 بتاريخية	 القول	 إىل	 يدعو	

وارتهانهابالزمان	واملكانالذينزلتفيه.

جاء	عن	البعض	منهم:)	أحكامالترشيعفيالقرآنليست

آيةتتع مطلقةوملتكنترشيعمجردترشيعمطلق،فكل	

لقبحادثةبذاتهافهيمخصصةبسببالترنيلوليستمطلقة

علىاألسبابأيألسبابتقتضيهاسواءتض وكآلياتالقرآننزلت	

منتحكاًمرشعيًاأمقاعدةأصوليةأمنظاًمأخالقيًا،إنهاأح

كاممؤقتةومحليةتنطبقفيوقتمحددوفيمكانبعينه..

وبوفاةالرسول	انتهىالتنزيلوانعدمالوحيووقفالحديثال

صحيحوسكتتبذلكالسلطةالترشيعيةاإللهية«23	.

إىل	 نزل	 منذ	 كله	 العامل	 ليخاطب	 القرآن	 نزل	 وقد	

وَما	 	( 	: تعاىل	 قال	 عليها،	 ومن	 األرض	 الله	 يرث	 أن	

	، األنبياء:107.	 سورة	 ِّلَْعالَِمنَي(	 لل رَْحَمًة	 إالَّ	 أَرَْسلَْناَك	

يَن	ِعنَد	اللَِّه	اإلْسالُم(	سورة	آل	عمران،	 	الدِّ وقوله:	)إنَّ

اآلية	19.	...الخ	ذلك	من	نصوص	قرآنية	تواترت	عىل	

عاملية	الرسالة	القرآنية	وصالحيتها	وإطالقيتها	عن	كل	

عوامل	الزمن	واملكان	النسبية	املحدودة.	

من	 القرآنية	 النصوص	 بتاريخية	 القول	 بني	 والفارق	

الزمانية	 والسياقات	 بالبيئة	 االهتامم	 وبني	 جهة	

واملكانية	التي	نزل	فيها	النصوص	عظيم.	فالقرآن	هو	

املعجزه	املستمرة	للخلق	عىل	هذه	األرض،	وهو	كالم	

الله	سبحانه	كامل	يستجيب	ملا	كان	حاالت	تاريخية	

مختلف	 عرب	 املستقبل	 باتجاه	 ويستمر	 سابقة،	

العصور،	فهو	النص	الخالد	املجرد	عن	حدود	الزمان	

واملكان24	.

التعميم	 شأنها	 من	 القرآين	 	 للنصِّ العامليَّة	 فالسمة	

ال	 اللفظ	 بعموم	 العربة	 يف	 جاء	 كام	 والتجريد،	

بخصوص	السبب.	يقول	السعدي	رحمه	الله:	)وتدبر	

هذه	النكتة	التي	يكرث	مرورها	بكتاب	االله	تعاىل،	إذا	
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كان	السياق	يف	قصة	معينة،	أو	عىل	يشء	معني،	وأراد	

الله	أن	يحكم	عىل	ذلك	املعني	بحكم	ال	يختص	به،	

العام،	ليكون	أعم،	 ذكر	الحكم	وعلقه	عىل	الوصف	

وتندرج	فيه	الصورة	التي	سيق	الكالم	ألجلها،	ليندفع	

اإليهام	باختصاص	الحكم	بذلك	املعني(	25.

فيهم	 نزلت	 تختص	نصوصه	مبن	 القرآن	ال	 أن	 فكام	

)يف	حال	أسباب	النزول(	،	فكذلك	ال	ميكن	أن	يخصص	

ـ	 األجواء	 هذه	 	 ألنَّ وذلك	 أيضا،	 األجواء	 تلك	 به	

للتكليف	 مناسبات	 مجرد	 وأحداثًا،ـ	 وأوضاًعا	 ظروفًا	

وليست26	.

جاءت	 واألجواء	 األحوال	 تلك	 بأن	 القول	 ميكننا	 بل	

قد	 هؤالء	 مع	 حدث	 فام	 البرش،	 ألحوال	 كنموذج	

تغريت	 وإن	 البرشية	 فالنفس	 غريهم.	 مع	 يحدث	

أحوالها	وبيئات	معيشتها	كام	هو	حاصل	اليوم،	إال	أن	

الطبيعة	البرشية	ال	تتغري.	

فاملعرفة	بأحوال	البرش	ال	ينبغي	أن	تنحرص	يف	جيل	

فالقرآن	 أواًل،	 القرآن	 فيهم	 نزل	 الذين	 األول	 التلقي	

البيئات	 ولكل	 البرش	 لكل	 عاملية	 رسالة	 العظيم	

أطوارهم	 مختلف	 يف	 البرش	 تخاطب	 واألحوال،	

التطبيق	 نحو	 مراحل	 والتدبر	 والفهم	 وأحوالهم.	

والتنزيل	للنصوص	القرآنية.	

وقد	أشار	إىل	هذا	سيد	قطب	حني	أوضح	أن	النصوص	

التي	 ذاتها	 هي	 بعينها،	 أحوااًل	 لتواجه	 جاءت	 التي	

تواجه	الجامعة	اإلنسانية،	يف	أي	طور	من	أطوارها27.	

جعلت	 وتعاىل	 سبحانه	 الله	 لكتاب	 الصفة	 وهذه	

والزماين،	 املكاين	 بالسياق	 االهتامم	 فوائد	 أعظم	 من	

القرآن	 تنزيل	 خالل	 من	 اإلنساين	 الواقع	 تصويب	

الكريم	وأحكامه	عليه	ملعالجة	مشاكله	وقضاياه.

إىل	طرح	 املعارصين	 بعض	 دفع	 ما	 يكون	هذا	 وقد	

مصطلح	التفسري	االجتامعي.	ويعنى	بإصالح	املجتمع،	

وتشخيص	عيوبه	ومشاكله،	وعالجها	عىل	ضوء	القرآن	

الكريم،	كام	يهتم	ببيان	سنن	االله	يف	الخلق،	ونظام	

االجتامع	البرشي،	وأسباب	ترقي	األمم	قوة	وضعًفا	28.

رابعا: مقاصد سورةآل عمران وآليات الكشف 

عنها

من	القضايا	البارزة	يف	فهم	وتدبر	سور	القرآن	الكريم؛	

الكشف	عن	مقاصد	السور.	وهو	ما	يعرب	عنه	يف	بعض	

عبدالله	 الدكتور	 ذكر	 وقد	 السورة.	 بوحدة	 األحيان	

القرآن	 سور	 أهداف	 ب	 املوسوم	 كتابه	 يف	 شحاتة	

العلامء	 من	 األقدمني	 اهتامم	 ومقاصدها	 الكريم	

ببيان	األهداف	واملقاصد	لسور	القرآن	الكريم.	وذكر	

منهم؛	الفريوزآبادي	)817ھ(	يف	بصائر	ذوي	التمييز	

يف	لطائف	الكتاب	العزيز،	ويف	القرن	العرشين	ظهر	

تفسري	 يف	 رضا	 رشيد	 والسيد	 عبده	 محمد	 الشيخ	

املنار،	وقد	اهتام	بالوحدة	املوضوعية	للسورة.	واملراد	

بهذا	أن	يكون	املوضوع	للسورة	أساًسا	يف	فهم	اآليات	

النهج	عدد	من	 التي	نزلت	فيه.	وقد	سار	عىل	هذا	

املعارصين	منهم	محمود	شلتوت29	،	ومحمد	عبدالله	

دراز،	وسيد	قطب	وغريهم.

أو	 مستقل	 موضوع	 السورة	 أن	 املرادبذلك	 وليس	

املقصود	 وإنا	 	. كتاب30	 يف	 بحث	 أو	 باب	 يف	 فصل	

معينة	 ومقاصد	 أغراض	 لتحقيق	 كل	سورة	 تنزل	 أن	

تنتظم	يف	مقاصد	سور	القرآن	العظيم	قاطبة.	

يقول	ابن	عاشور	يف	ذلك:	»	وإنا	كان	التحدي	بسورة	

ومل	يكن	مبقدار	سورة	من	آيات	القرآن	؛	ألن	من	جملة	

بالنظر	 إال	 خصائصها	 تظهر	 ال	 أموًرا	 اإلعجاز	 وجوه	

تنزل	 ،وإنا	 األغراض	 من	 مستوىف	يف	غرض	 كالم	 إىل	
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سور	القرآن	يف	أغراض	مقصودة	،	فال	غنى	عن	مراعاة	

الخصوصيات	املناسبة	لفواتح	الكالم	وخوامته	بحسب	

الغرض	،	واستيفاء	الغرض	املسوق	له	الكالم«31	.

تحديد	 يف	 املفرسين	 عبارات	 تختلف	 وقد	 	

املصطلحات	املستعملة	مبعنى	مقاصد	السور	فمنهم؛	

السورة،	وغرضالسورة،والوحدة من	عرّب	عنه	بسياق	

املوضوعية،الوحدةالسياقية	للسورة،وموضوعالسورةا
لعام،وعمدةالسورة،وهدفالسورة..	..32

أوضح	 كام	 العمود	 مصطلح	 بعضهم	 استعمل	 وقد	

ذلك	عبدالحميد	الفراهي	حني	قال	:«	اعلم	أن	تعيني	

ولكنه	 	.. نظامها	 ملعرفة	 إقليٌد	 هو	 السورة	 عمود	

أصعب	املعارف،	ويحتاج	إىل	شدة	التأمل	والتمحيص،	

وتـرداد	النظر	يف	مطالب	السورة	املتامثلة	واملتجاورة،	

حتى	يلوح	العمود	كفلق	الصبح،	فتيضء	به	السورة	

كلُّها،	ويتبني	نظاُمها،	وتأخـذ	كل	آية	محلها	الخاص،	

ويتعني	من	التـأويالت	املحتملة	أرجحها«33	.

السورة	 التعرف	عىل	معرفة	مقصود	 وجاء	يف	فوائد	

اعلم	أن	مرادنا	 الفراهيدي:«	 عن	اإلمام	عبدالحميد	

مشخصة	 صورة	 سورة	 لكل	 يكون	 أن	 النظام	 من	

وجرت	 ببعض	 بعضها	 ارتبط	 إذا	 الكالم	 معاين	 فإن	

إىل	عمود	واحد	وكان	الكالم	ذا	وحدانية،	فحينئذ	ال	

يكون	إال	وله	صورة	مشخصة	فإذا	نظرت	إىل	الكالم	

الجهة،	رأيت	ما	فيه	من	الجامل	واإلتقان	 من	هذه	

والوضاحة«34	.

ومن	أبرز	الوسائل	املعينة	عىل	التعرف	عىل	مقاصد	

عىل	 الدالئل	 أعظم	 »من	 السورة.	 أسامء	 السور؛	

ملعانيها	 يرمز	 مبا	 للسور	 أسامء	 السور	وضع	 مقاصد	

الدالة	عىل	املقصد	منها	.	وأسامء	السور	توقيفية	عىل	

»ثبت	 	: اإلتقان	 يف	 السيوطي	 قال	 	. الجمهور	 قول	

األحاديث	 من	 بالتوقيف	 السور	 أسامء	 جميع	 أن	

واآلثار36«	

يرتبط	 ما	 غالبا	 السورة	 عىل	 التسمية	 فإطالق	

عن	 نقل	 وقد	 مقاصدها.	 من	 مقصد	 أو	 مبضمونها	

جمهور	العلامء	أن	هذه	األسامء	توقيفية	حيث	جعل	

النبي	عليه	الصالة	والسالم	لكل	سورة	اساًم	خاًصا	بها	

.	ولكن	بعض	السور	قد	تتعدد	األسامء	لها	وتشتهر	

وتذيع	بعض	األسامء	لها	بني	أهل	العلم.

يقول	البقاعي	يف	ذلك:«	إن	من	عرف	املراد	من	اسم	

منها		 املقصود	 حقق	 ومن	 مقصودها،	 عرف	 السورة	

فإن	 أجزائها...	 وجميع	 وقصصها	 آيها	 تناسب	 عرف	

أولها	وآخرها	 يدار	عليه	 لها	مقصد	واحد	 كل	سورة	

عليه	 الدالة	 املقدمات	 فرتتب	 فيها؛	 عليه	 ويستدل	

فيها	يشء	 كان	 وإذا	 	 منهج،	 وأبدع	 أكمل	وجه	 عىل	

الدليل	 دليل	 يف	 وهكذا	 عليه.	 استدل	 دليالً	 يحتاج	

وهلم	جرًا	ثم	قال:«	وتتوقف	اإلجادة	فيه-	أي	علم	

املناسبة-	عىل	معرفة	مقصود	السورة	املطلوب	ذلك	

فيها«37	.

األمان،	 تسمى	 أنها	 األلويس	 عن	 عاشور	 ابن	 ونقل	

ابن	 ذكر	 كام	 االستغفار.	 وسورة	 واملجادلة،	 والكنز	

عاشور	أن	هذه	األسامء	مل	يرها	لغري	األلويس،	ولعله	

السورة	 هذه	 بها	 وصفت	 أوصاف	 من	 ذلك	 اقتبس	

مام	ساقه	القرطبي،	يف	املسألة	الثالثة	والرابعة	،	من	

تفسري	أول	السور	38.	

وهي	إحدى	السورتني	التي	نص	النبي	-	عليه	الصالة	

القرآن	 »تعلّموا	 فقال:	 بتعلّمهام	 وأوىص	 	- والسالم	

عمران،	 وآل	 البقرة	 تعلّموا	 القيامة،	 يوم	 شافٌع	 فإنه	

القيامة	كأنهام	 يأتيان	يوم	 فإنهام	 الزهراوين	 تعلّموا	

غاممتان	أو	غيايتان	أو	كأنهام	فرقان	من	طري	صواّف	
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يحاّجان	عن	صاحبهام«39	

هذه	السورة	التي	فيها	آية	قال	عنها	النبي	-	صىل	الله	

عليه	وسلم	-	»ويٌل	ملن	قرأها	ومل	يتفّكر	فيها«	40	وهي	

اَمَواِت	َواأْلَرْض	َِواْخِتاَلِف	 	يِف	َخلِْق	السَّ قوله	تعاىل:}إِنَّ

اللَّيِْل	َوالنََّهاِر	آَليَاٍت	أِلُويِل	اأْلَلْبَاِب	{	]آلعمران:	190[	.	

وهذه	السورة	سبق	وذكرنا		-	عند	حديثنا	عن	سورة	

البقرة	-	أنها	تحاّج	وتدافع	عن	صاحبها،	وسميت	مع	

آل	عمران	بالزهراوين.

ويضاف	إىل	تلك	الوسائل		التي	تعني	عىل	تدبر	وفهم	

مقاصد	السور؛	العلم	بالسياق	املكاين	والزماين	الذي	

نزلت	فيها	السورة.	

عائشة،	 املؤمنني	 أم	 فعن	 مدنية،	 عمران	 آل	 فسورة	

وأنا	 إال	 والنساء	 البقرة	 سورة	 نزلت	 ما	 	... 	« قالت:	

عنده	...	»	41.	

وتحديد	مكية	السورة	أو	مدنيتها	يؤثر	تأثريًا	مبارًشا	يف	

فهم	السورة؛	إذ	يختلف	املعنى	عند	ربطه	باألحداث	

يربط	 الذي	 املعنى	 ذلك	 عن	 مبكة	 وقعت	 التي	

يف	 جاءت	 وآياتها،	 املدنية	 املدينة.فالسور	 بأحداث	

الغالب	تبني	األحكام	الترشيعية،	وأحوال	أهل	الكتاب	

مع	أهل	اإلميان،	وسّن	النظم	لتكوين	املجتمع	الصالح	

الذي	يقوم	عىل	مبادئ	اإلسالم،	وما	يحل	وما	يحرم	يف	

هذا	املجتمع،	وفيها	قيام	األرسة	اإلسالمية	التي	تقوم	

عىل	تقوى	من	الله	تعاىل،	ورضوان	من	الله	ورحمة42	

املجتمعات	 تواجهها	 التي	 التحديات	 تناولت	 .كام	

املسلمة	داخليًا	أو	خارجيًا.	وهذا	أمر	اتضح	يف	سورة	

آل	عمران.

وذكر	 باالتفاق،	 باملدينة	 نزلت	 عمران	 آل	 وسورة	

أول	 أن	 املفرسين:	 عن	 النزول،	 أسباب	 يف	 الواحدي	

هذه	السورة	إىل	قوله:	}...	َونَْحُن	لَُه	ُمْسلُِموَن{	]آل	

عمران:	84[	نزل	بسبب	وفد	نجران،	هو	وفد	السيد	

العلامء	 ومن	 الهجرة،	 من	 اثنتني	 سنة	 أي	 والعاقب،	

من	قالوا:	نزلت	سورة	آل	عمران	بعد	سورة	األنفال،	

ثالث،	 سنة	 شوال	 أي	 أحد،	 وقعة	 يف	 نزولها	 وكان	

وهذا	أقرب؛	فقد	اتفق	املفرسون	عىل	أن	قوله	تعاىل:	

)َوإِْذ	َغَدْوَت	ِمْن	أَْهلَِك	تُبَوِّئُ	الُْمْؤِمِننَي	َمَقاِعَد	لِلِْقتَاِل			

َعلِيٌم(	]آل	عمران:	121[	أنه	قتال	يوم	 َواللَُّه	َسِميٌع	

	رَُسوٌل	قَْد	َخلَْت	 ٌد	إاِلَّ أحد.	وكذلك	قوله:	)	َوَما	ُمَحمَّ

	 َعىَلٰ انَقلَبْتُْم	 قُِتَل	 أَْو	 اَت	 مَّ أَفَِإن	 	 	 الرُُّسُل	 قَبْلِِه	 ِمن	

	اللََّه	َشيْئًا		 	َعِقبَيِْه	فَلَن	يرَُضَّ أَْعَقاِبُكْم			َوَمن	يَنَقلِْب	َعىَلٰ

فإنه	 	]144 عمران:	 ]آل	 اكِِريَن(	 الشَّ اللَُّه	 َوَسيَْجِزي	

الله	 صىل	 النبي	 بقتل	 أحد	 يوم	 اإلرجاف	 إىل	 مشري	

عليه	وسلم.	ويجوز	أن	يكون	أولها	نزل	بعد	البقرة	إىل	

نهاية	ما	يشري	إىل	حديث	وفد	نجران،	وذلك	مقدار	

مثانني	آية	من	أولها...«	43.

والناظر	يف	البيئة	التي	نزلت	فيها	السورة،	يدرك	أنها	

نزلت	خالل	العام	الثاين	والثالث	للهجرة.	وهو	العام	

الذي	شهد	فيه	املجتمع	تحوالت	جوهرية	يف	تنظيم	

عهود	 وجود	 فرغم	 الفتية،	 اإلسالمية	 الدولة	 وتطور	

أنهم	 إال	 الكتاب	 أهل	 من	 الداخل	 يف	 مخالفيها	 مع	

ظلوا	يحيكون	املؤامرات	والدسائس	ضد	مبادئ	هذا	

من	 واحًدا	 بالحسنى	 والحوار	 الحجاج	 فكان	 الدين.	

األسلحة	التي	احتاج	إليها	املسلمون.	

وقد	ذكر	الشيخ	محمود	شلتوت	يف	تفسريه	أن	سورة	

آل	عمران	نزلت	بعد	فرتة	طويلة	يف	حياة	املسلمني	

يف	 النرصوالهزمية	 من	 أحوال	 عليهم	 فيها	 تقلبت	

مع	 واضحة	 صورة	 عىل	 واختلطوا	 متعددة،	 غزوات	

أهل	الكتاب.	وذكر	من	الغزوات	بدر،	وأحد،	وحمراء	

الرابعة	 السنة	 يف	 كانت	 التي	 األخرية	 وبدر	 األسد	
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للهجرة44	.

من	هنا	عايش	املسلمون	أحداثًا	مختلفة	ترتاوح	بني	

السلم	والحرب،	وهم	يف	حال	السلم	تلك	مل	يسلموا	

لدعوة	 املناوئني	 من	 وغريهم	 املنافقني	 مكائد	 من	

اإلسالم	يف	املدينة.	

»	كانت	الحرب	العسكرية	مع	املرشكني-	بعد	استفراغ	

كافة	الوسائل	الدعوية	السلمية	-	قد	بلغت	ذروتها؛	

حيث	حمي	الوطيس	يف	غزوة	بدر،	يف	هذه	الظروف	

نزلت	سورة	آل	عمران	لتؤكد	منهج	اإلسالم	يف	إلزام	

معتنقيه	بالثبات	عىل	منهجه	القرآين	النبوي	تحصينا	

للعقول	املسلمة	من	زيغ	الشبهات،	وتشجيعا	لألنفس	

ودحضت	 الحق	 فبينت	 العدو.	 إرهاب	 ضد	 املؤمنة	

الباطل	وأزالت	غبش	مزاعم	أهل	الرشك	من	النوعني«	

.45

فهم  يف  والزماين  املكاين  السياق  أثر  خامسا: 

مقاصد سورة آل عمران

املتأمل	يف	هذه	السورة	العظيمة	وما	ورد	يف	فضلها	

الصحابة	 عن	 وآثار	 صحاح،	 أحاديث	 من	 ومنزلتها	

لها	 أن	 له	 يتبني	 عليها،	 والحرص	 تعلّمها	 وغريهم	يف	

مقاصد	وغايات	يف	غاية	األهمية،	تتفق	وتلك	املكانة	

السامقة	لها.	ثم	إذا	ما	تم	النظر	إىل	السياق	املكاين	

للمتدبر	طرفًا	من	 اتضح	 لنزولها،	 والزماين	املصاحب	

تلك	املقاصد.	

كتابا	 تعاىل	 الله	 أنزله	 القرآن	 )إن	 ابن	عاشور:	 يقول	

مراد	 لتبليغهم	 لهم	 رحمة	 كافة	 الناس	 أمر	 لصالح	

الكتاب	 عليك	 »وأنزلنا	 تعاىل	 الله	 قال	 منهم	 الله	

للمسلمني«	 لكل	يشء	وهدى	ورحمة	وبرشى	 تبيانا	

الفردية،	 األحوال	 صالح	 منه	 األعىل	 املقصد	 فكان	

عاشور	 ابن	 أدرج	 »وقد	 والعمرانية.46	 والجامعية،	

عرص	 حالة	 يناسب	 مبا	 التعليم	 املقاصد	 تلك	 ضمن	

املخاطبني.

ومام	تنبغي	اإلشارة	إليه	هنا	أن	الكشف	عن	مقاصد	

أن	 ميكن	 الذي	 االجتهاد	 مجاالت	 من	 القرآن	 سور	

تختلف	فيه	العقول،	وهو	أمر	دعا	إليه	القرآن	حني	

من	 أكرث	 يف	 والتبرص	 والتفكر	 بالتدبر	 العباد	 أمر	

موضع.

مقاصد	 فهم	 عىل	 املتدبر	 تعني	 وسائل	 مثة	 أن	 إال	

السور	والكشف	عنها؛	ومنها	السياق	املكاين	والزماين.	

فاملتأمل	يف	الوقت	الذي	نزلت	فيه	السورة	يجد	أنه	

ومن	 قريش	 كفار	 وبني	 بينهم	 بالرصاع	 مائج	 زمن	

معهم	من	حلفائهم،	وظهور	مكائد	املنافقني	وبواطن	

رسائرهم	يف	أفعالهم	وأقوالهم	الخبيثة،	فجاءت	اآليات	

مبينة	ذلك	الرصاع	وأسباب	النرص	والهزمية	واألمراض	

القلبية	-	كحب	الدنيا	والتعلق	بأهوائها	وشهواتها	-	

التي	قد	تفتك	بالدولة	الوليدة	وتكون	أعظم	أسباب	

هزميتها	..	

الحالة	 تلك	 الله	 رحمه	 قطب	 سيد	 األستاذ	 ويصف	

التي	كان	يعيشها	املسلمون	فيقول	رحمه	الله:	»هذه	

السورة	متثل	قطاًعا	حيًّا	من	حياة	الجامعة	املسلمة	

يف	املدينة	من	بعد	غزوة	بدر	-	يف	السنة	الثانية	من	

الهجرة-	إىل	ما	بعد	غزوة	أحد	يف	السنة	الثالثة.	وما	

أحاط	بهذه	الحياة	من	مالبسات	شتى	يف	خالل	هذه	

األحداث-	 جانب	 إىل	 القرآن-	 وفعل	 الزمنية.	 الفرتة	

الجوانب.	 شتى	 يف	 معها	 وتفاعله	 الحياة،	 هذه	 يف	

وصورة	الحياة	التي	عاشتها	الجامعة	املسلمة	وصورة	

الحياة.	 بهذه	 أحاطت	 التي	 واملالبسات	 االشتباكات	

من	 فيها	 يدب	 وما	 والضامئر،	 الرسائر	 استبطان	 مع	
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لكأن	 املشاعر،	حتى	 فيها	من	 يشتجر	 وما	 الخواطر،	

التي	 األمة	 ويعايش	 األحداث،	 هذه	 يعيش	 قارئها	

كانت	تخوضها	وتتفاعل	وإياها.	ولو	أغمض	اإلنسان	

شخوص	 يل-	 تراءت	 كام	 	- له	 تراءت	 فلرمبا	 عينيه	

الجامعة	املسلمة	رائحة	غادية،	بسامتها	الظاهرة	عىل	

الوجوه،	ومشاعرها	املستكنة	يف	الضامئر.	ومن	حولها	

بينها	 ويلقون	 لها،	 ويبيتون	 بها،	 يرتبصون	 أعداؤها	

بالفرية	والشبهة،	ويتحاقدون	عليها،	ويجمعون	لها،	

ويلقونها	يف	امليدان،	وينهزمون	أمامها-	يف	أحد-	ثم	

يكرون	عليها	فيوقعون	بها..	وكل	ما	يجري	يف	املعركة	

من	حركة	وكل	ما	يصاحب	حركاتها	من	انفعال	باطن	

وسمة	ظاهرة..	والقرآن	يتنزل	ليواجه	الكيد	والدس،	

واالقدام،	 القلوب	 ويثبت	 والشبهة،	 الفرية	 ويبطل	

ويوجه	األرواح	واألفكار،	ويعقب	عىل	الحادث	ويربز	

منه	العربة،	ويبني	التصور	ويزيل	عنه	الغبش،	ويحذر	

املاكر،	 والكيد	 الغادر	 العدو	 من	 املسلمة	 الجامعة	

ويقود	خطاها	بني	األشواك	واملصايد	واألحابيل،	قيادة	

الخبري	بالفطرة	العليم	مبا	تكن	الصدور...«47.	إىل	آخر	

ما	قال	رحمه	الله.

ويظهر	أثر	السياق	املكاين	يف	فهم	النص	القرآين،	عند	

املسلمون	 يواجهها	 كان	 التي	 األحداث	 إىل	 النظر	

القرآنية	 فالسور	 لهم.	 السورة	 تقّدمه	 وما	 حينها،	

العظيمة	نزلت	تعالج	واقًعا	إنسانيًا	بكل	إحداثياته.	

وللمتدبر	طرح	تسأؤل	حول	أكرث	ما	ميكن	أن	يحتاج	

داخلية	 تحديات	 يواجه	 حني	 واملجتمع	 الفرد	 إليه	

وخارجية.

فتأيت	اإلجابة	يف	السورة	ذاتها	موضّحا	أنالثبات	ووسائل	

وأغراضها.	 السورة	 هذه	 مقاصد	 أهم	 من	 تحصيله	

نزلت	 الذي	 الزمن	 يف	 التدبر	 عند	 يتضح	 أمر	 وهو	

فيه	السورة	الكرمية.	الثبات	أمام	التحديات	الداخلية	

التي	يواجهها	الناس	أمام	شهوات	النفس،	وكذلك	أمام	

التحديات	الخارجية	من	مواجهة	األعداء.	

الثبات	عىل	الحق	والهدى،وهو	ال	يحدث	دون	تبرص،	

دون	تفكر،	دون	تذكر،	دون	القيام	مبستوى	العمليات	

العقلية	التي	تؤكد	لإلنسان	أهمية	الثبات	عىل	الحق	

مهام	بلغت	التحديات؛	ألن	عادة	الحق	وأهل	الحق	

أن	يُبتلوا	يف	الدنيا	بشتى	االبتالءات،	بالخري	وبالرش،	

هذه	طبيعة	الحياة،	هنا	تأيت	أهمية	الثبات،فال	ميكن	

أن	يكون	ثباٌت	بدون	أن	يكون	هناك	إنسان	يتعّقل	

العقول	 أصحاب	 األلباب	 وأولو	 ويتدبر،	 ويتفّكر	

الكبرية،	أصحاب	البصائر	جاء	ذكرهم	كثريًا	يف	سورة	

آل	عمران.

الدعاُء	 األلباب	 أويل	 مواصفات	 أبرز	 من	 ولذا	 	

ولذلكابتدأت	 	،- وجل	 عز	 	- لله	 والتوجه	 والترضع	

قُلُوبََنا	 اَلتُِزْغ	 الله:}َربََّنا	 إىل	 اآلياتبتوجههم	وترضعهم	

بَْعَد	إِْذ	َهَديْتََنا	{	]آلعمران:	8[الزيغ	أي	االنحراف	عن	

الحق	وامليل	عنه48	وهو	مرض	يقع	يف	القلب	أواًل	ثم	

آل	 وسورة	 وسلوكه،	 اإلنسان	 ترصفات	 عىل	 ينعكس	

عمران	تعالج	مرض	الزيغ	باعتبار	أنه	نقيض	الثبات.

هذه	األدعية	وتلك	االبتهاالت	لله	-	عز	وجل	-	تعكس	

من	 الزيغ،	 من	 يصيبه	 الذي	 والقلق	 املؤمن	 خوف	

الهداية	 طريق	 عن	 واالنحراف	 االنتكاس	 من	 الفنت،	

قلب	 يف	 البقرة	 سورة	 ثبتته	 الذي	 	- الحق	 ومنهج	

املؤمن	-	ولذلك	كان	أكرث	دعاء	النبي	-	صىل	الله	عليه	

وسلم	-»يا	مقلب	القلوب	ثبّت	قلبي	عىل	دينك«49	.

آل	 سورة	 حوله	 تدور	 الذي	 األساس	 املحور	 الثبات،	

ما	 بقدر	 صاحبها	 عن	 تدافع	 التي	 السورة	 عمران،	

يثبت	يف	قلب	صاحبها	اإلميان	مبا	جاء	فيها	وتطبيق	

ذلك	املنهج	واإلميان.
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التحديات	 السورة	 من	 األول	 الجزء	 تناول	 وقد	

بعد	 السورة	 خواتيم	 جاءت	 ثم	 للنفس	 الداخلية	

ذلك	لتبني	الخالصة،	لكيفية	مواجهة	التحديات،	وما	

األنبياء	 تأيت	بنامذج	من	 النهاية	 البداية	وما	بني	 بني	

والصديقني	واملؤمنني	الذين	ثبتوا	عىل	املنهج	رغم	كل	

التحديات	التي	واجهتهم	يف	حياتهم،	فكانت	تسمية	

السورة	بآل	عمران	تعكس	ذلك.	

والسورة	بدأت	كام	بدأت	سورة	البقرة	»امل«،	وبدأت	

قلب	 يف	 األساس	 بالدعامة	 البقرة	 سورة	 بدأت	 كام	

تأيت	 طريق	 أي	 من	 والهداية«،لكن	 »الثبات	 املؤمن	

إذ	 التوحيد؛	 أنه	عن	طريق	 ؟	ال	شك	 الدعامة	 هذه	

قضية	املؤمن	األساسية	هي	التوحيد،	و	هو	ما	جاءت	

به	سورة	آل	عمران	لكنها	مل	تقف	عند	قضية	التوحيد	

األمور	 من	 العديد	 للمؤمن	 عرضت	 بل	 فحسب،	

يف	 له	 تعرض	 أن	 ميكن	 التي	 والتحديات	 والوسائل	

منطقية،	 تحديات	 فكرية،	 تحديات	 الحياة،	 طريق	

والتوحيد،	 والدين	 بالعقيدة	 متعلقة	 تحديات	

تحديات	نفسية،	تحديات	داخلية،	تحديات	خارجية،	

رصاع	مع	فئات	معينة	يف	املجتمع	ويف	واقع	الحياة.

أوضحت	 فيها	 جاءت	 التي	 اآليات	 بعظمة	 والسورة	

يواجه	 أن	 له	 ميكن	 الذي	 الحقيقي	 السالح	 للمؤمن	

به	كل	تلك	التحديات	والصعوبات،	ما	تركت	املؤمن	

والُسبل	 وأنواعها	 التحديات	 له	 َهَماًل	وإنا	أوضحت	

التي	ميكن	من	خاللها	أن	يواجه	تلك	التحديات.	

أوجزتها	 التحديات	 من	 أشكااًل	 السورة	 تناولت	 وقد	

يف	اآليات	األَُول	منها،	ثم	فّصلتها	يف	منتصف	السورة،	

جاءت	بأمثلة	ومواقف.	بعض	هذه	املواقف	وقعت	

للنبي	-	صىل	الله	عليه	وسلم	-	وألصحابه،	وأوضحت	

كيفية	التعامل	مع	تلك	التحديات.

من	هنا	فإن	القارئلتلك	التحديات،	عليه	أن	يستحرض	

أن	هذه	األحداث	ليست	تاريًخا	يقرأ	فحسب،	بل	هو	

واقع	ميكن	أن	يحدث	يف	حياة	األفراد	واملجتمعات	يف	

أي	زمان	ومكان.	

عن	 الكشف	 بني	 ما	 العلامء	 من	 عدد	 ربط	 وقد	

السور.	 تلك	 به	 تشتهر	 الذي	 واالسم	 السور	 مقاصد	

هم	 باسمهم-	 السورة	 سميت	 الذين	 	– عمران	 وآل	

آل	مريم	وعيىس	فعمران	هو	أبو	مريم	يف	األرجح	50.

َونُوًحا	 آَدَم	 اْصطََفى	 من	هنا	جاء	قوله	تعاىل:}إِنَّاللََّه	

َوآلَ	إِبْرَاِهيَم	َوآلَِعْمرَاَن	َعىَل	الَْعالَِمنَي{	]آلعمران:	33[.	

الحق	 عىل	 للثابتني	 تعرضه	 نوذج	 أول	 يف	 فالسورة	

تعرضه	يف	نوذج	امرأة،	امرأة	عمران،	سمت	وارتقت	

بجنني	 حملت	 امرأة	 وطموحاتها.	 وأهدافها	 بآمالها	

فجعلت	ذلك	الجنني	مرشوع	رسالة	بالنسبة	لها،	هذه	

تلك	 حّملتها	 امرأة	 ألي	 العادية	 الطبيعية	 العملية	

املرأة	معاين	وقياًم	جديدة.فقد	توجهت	أمرأة	عمران	

بكليتها	لله،	مترضعة	إليه	أن	يجعل	ما	يف	بطنها	الذي	

ومن	 التكاليف	 كل	 من	 محرًرا	 يكون	 أن	 به	 نذرت	

كل	األعباء	ليتفّرغ	لخدمة	بيت	املقدس	وعبادة	الله	

وحده.

من	هنا	تتضح	فائدة	الوقوف	عىل	تسمية	السورة	يف	

واختبار	 تحديد	مقصدها.فامرأة	عمران	ُووجهت	بتحدٍّ

يف	 عليه	 املتعارف	 وكان	 أنثى	 وضعتها	 أنها	 صعب،	

مجتمعها	أن	من	يتفرغ	لخدمة	بيت	املقدس	ولعبادة	

املرأة	 هذه	 ولكن	 أنثى،	 يكون	 وال	 ذكرًا	 يكون	 الله	

العظيمة	ما	تخلّت	عن	حلمها،	ما	تخلت	عن	هدفها	

املجتمع	 ضغوط	 ظل	 يف	 الثبات	 من	 ضب	 وهذا	

اليوم	 حاضة	 أمور	 السائدة...وهي	 الثقافية	 والبيئة	

ويف	كل	زمن.	وقد	ينهار	كثريون	أمام	تلك	الضغوط	
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بنقص	الثبات.

–سبحانه–	 لله	 جديد	 من	 عمران	 أمرأة	 توجهت	

يْطَاِن	 الشَّ ِمَن	 يَّتََها	 َوُذرِّ ِبَك	 أُِعيُذَها	 	 }...َوإِينِّ وقالت:	

الثبات	 ذلك	 جزاء	 فكان	 	.]36 ]آلعمران:	 الرَِّجيِم{	

الذي	كان	يف	قلبها؛القبول:}فَتََقبَّلََها	َربَُّها	ِبَقبُوٍل	َحَسٍن	

.]37 ]آلعمران:	 َزكَِريَّا{	 لََها	 وَكَفَّ َحَسًنا	 نَبَاتًا	 َوأَنْبَتََها	

فكلام	ازداد	اإلنسان	ثباتًا	عىل	أوامر	الله	كلام	ازداد	

الرسوخ	واليقني	بأمر	الله	وتلك	سنة	من	السنن	التي	

قّدمتها	سورة	آل	عمران.

ثم	تنتقل	اآليات	بعد	ذلك	لعرض	موقف	االبنة	مريم	

الصديقة،	مريم	الفتاة	الطاهرة،	مريم	التي	نشأت	يف	

أجواء	العفاف	والطهر،	وتعرض	ثباتها	أمام	االمتحان	

واالبتالء.

والقنوت	 واالبتهال	 معروفةبالذكر	 مريم	 كانت	 وقد	

والركوع	والسجود	لله	سبحانه،	فأراد	الله	-	سبحانه	

وتعاىل	-	أن	يبرشها	بكلمة	منه	اسمه	املسيح	عيىس	

بن	مريم.إال	أن	تلك	البشارة	جاءت	يف	خضم	محنة	

عظيمة	تعرضت	لها	مريم	الصديقة.

اإلنسانة	 مريم	 حالة	 تصف	 مريم	 سورة	 يف	 واآليات	

والشدة	 والقلق	 والهلع	 الخوف	 من	 أصابها	 وما	

والضيق	إىل	الدرجة	التي	قالت	فيها:	}يَا	لَيْتَِني	ِمتَُّقبَْل	

الثبات	 ولكن	 	.]23 ]مريم:	 ا{	 نَْسيًاَمْنِسيًّ وَكُْنُت	 َهَذا	

تديم	 كانت	 التي	 الفتاة	 فتلك	 دوره	يف	حياتها،	 يأيت	

االمتثال	 تديم	 أن	 عليها	 يديه	 بني	 والسجود	 الركوع	

ألمره	وطاعته	حتى	وهي	تواجه	أصعب	الفنت.	}قَالَْت	

لِِك	 كََذٰ 	قَاَل	 برََشٌ مَيَْسْسِني	 َولَْم	 َولٌَد	 	يَُكوُن	يِل	 ٰ أىَنَّ 	 رَبِّ

َا	يَُقوُل	لَُه	كُن	 	أَْمرًا	فَِإنَّ اللَُّه	يَْخلُُق	َما	يََشاُء		إَِذا	قىََضٰ

أن	 مريم	 أدركت	 وعندما	 	.]47 ]آلعمران:	 	} فَيَُكوُن	

تلك	 وترّسخت	 له	 امتثلت	 سبحانه،	 الله	 أمر	 هذا	

وتسليم	 التفويض	 فكان	 فثبتت	 قلبها،	 يف	 الحقيقة	

األمر	لله	الواحد	األحد.

سلّمت	أمرها	لله	وجاءت	قومها	وهي	تحمله،	وتحمل	

معه	الثبات	واليقني	يف	قلبها،وتدرك	متاًما	ما	ستواَجه	

به	من	قبل	قومها	من	اتهامات	ومن	افرتاءات	وتطاول	

سوء. كل	 من	 املربّأة	 العفيفة	 الطاهرة	 وهي	 عليها،	

واجهت	مرين	ابنة	عمران	مجتمعها	وقومها	بالثبات.	

فكان	ذاك	الجزاء	أن	جعلها	الله	وابنها	آية	للعاملني،	

تلك	 كل	 فيها	 وأنزل	 يُتىل،	 الذي	 القرآن	 فيها	 وأنزل	

أوامر	 وامتثالها	 ويقينها	 ثباتها	 جزاء	 البينات	 اآليات	

الله.	

ثم	انتقلت	السورة	إىل	التحديات	الخارجية	فالسورة	

مع	 الرصاع	 أوج	 يف	 ساعتها	 املسلمون	 وكان	 نزلت	

قريش	وحلفائها	الذين	يتحينون	الفرصة	بعد	األخرى	

للقضاء	عىل	تلك	الدولة	الجديدة،	خاصة	بعد	الهزمية	

املنكرة	التي	مّني	بها	املرشكون	يف	بدر.

فجاء	صدر	هذه	السورة	بشأن	ذلك	الوفد	الذي	جاء	

مجاداًل	يف	ألوهية	عيىس	عليه	السالم،	فكان	كالتوطئة	

املتأزم	 الوقت	 ذلكم	 يف	 املسلم	 للمجتمع	 والرسالة	

بغرس	معاين	اإلميان	والعقيدة	وأن	العاقبة	للمتقني.	

ولذلك	جاءت	اآليات	ناطقة»بدالئل	إالهية	الله	تعاىل،	

وانفراده،	وإبطال	ضاللة	الذين	اتخذوا	آلهة	من	دون	

الله:	من	جعلوا	له	رشكاء،	أو	اتخذوا	له	أبناء.

ومن	ثّم	تثبيت	املؤمنني	من	خاللتهديد	املرشكني	بأن	

أمرهم	إىل	زوال،	وأال	يغرهم	ما	هم	فيه	من	البذخ،	

وأن	سنة	الله	يف	الخلق	ماضية	باقية.	

وأن	ما	أعد	للمؤمنني	خري	من	ذلك،	وتهديدهم	بزوال	

مقالتهم،	 وسوء	 اليهود،	 ضالالت	 وأظهر	 سلطانهم،	
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وذكّر	 إليهم.	 أنزل	 ما	 وكتامنهم	 دينهم	 يف	 وافرتائهم	

وأمرهم	 اإلسالم،	 بدين	 عليهم	 بنعمته	 املسلمني	

باالتحاد	والوفاق،وهّون	عليهم	تظاهر	معانديهم	من	

أهل	الكتاب	واملرشكني،	مع	ضورة	األخذ	بالحذر	من	

كيدهم	وكيد	الذين	أظهروا	اإلسالم	ثم	عادوا	إىل	الكفر	

كامأمرهم	 الطيب.	 من	 الخبيث	 لتمييز	 مثاًل	 فكانوا	

الشدائد،	 تلقي	 عىل	 والصرب	 بأنفسهم،	 باالعتزاز	

بالنرص	 ذلك	 عىل	 ووعدهم	 العدو،	 وأذى	 والبالء،	

والتأييد	وإلقاء	الرعب	منهم	يف	نفوس	عدوهم..51	.

ثم	تناولت	السورة	ناذج	لتحديات	خارجية	 	

ميكن	للمجتمع	املسلم	أن	يواجهها،	وأوضحت	وسائل	

الثبات	عىل	الحق.من	هنا	ذُكِر	الصرب	يف	السورة	يف	عدد	

من	اآليات	العظيمة	واملواقف	العظيمة	عىل	املستوى	

الفردي	وعىل	املستوى	املجتمعي.	الصرب	يعني	التفكري	

يف	املستقبل،	يعني	بعد	النظر،	يعني	التخطيط،	يعني	

النظر	يف	املآالت	وعواقب	األمور	والنتائج،	والحسبان،	

بأن	أحسب	لكل	يشء	قدره	وأهميته	وغايته	ومآله،	

التفكري	يف	العمل	قبل	أن	أقوم	به	ومحاولة	استرشاف	

قد	 التي	 بالسلبية	 هنا	 الصرب	 وليس	 العمل.	 نتائج	

عمل	 يرافقه	 إيجايب	 انتظار	 هو	 بل	 البعض،	 يتوهام	

صالح،ونية	صادقة	وإخالص	وتوّجه	لله	-	عّز	وجّل-	

مع	أخذ	بكافة	األسباب	املمكنة.

ولذلك	انتقلت	اآليات	للحديث	عن	الغزوات؛	غزوة	

أحد،غزوة	بدر...عن	مواقف	عملية	تعرض	لها	النبي	

-	صىل	الله	عليه	وسلم–	وأصحابه.

}َوإِْذ	 أُحد	 لغزوة	 دقيق	 توصيف	 يف	 اآليات	 فجاءت	

َغَدْوَت	ِمْن	أَْهلَِك	تُبَوِّئُ	الُْمْؤِمِننَي	َمَقاِعَد	لِلِْقتَاِل		َواللَُّه	

من	 مادي	 استعداد	 	]121 ]آلعمران:	 	} َعلِيٌم	 َسِميٌع	

االستعداد	 جانب	 إىل	 والعتاد	 العّدة	 تجهيز	 خالل	

لّب	 يف	 حاضة	 قضية	 التقوى	 ليجعل	 الروحي،	

الله	 أن	 فاستحضار	 َعلِيٌم«.	 َسِميٌع	 املواجهة«َواللَُّه	

سميع	عليم،	مطّلع	عىل	النيّات	واملقاصد	واألهداف	

وراء	الخروج،	يبني	التقوى	يف	القلب	والنفس.

أعظم	 من	 لله	وحده،	وهذا	 تتوجه	حركته	 فاملؤمن	

أسباب	النرص.	ولذلك	ذكّر	املؤمنني	يف	ذلك	املوضع:	

}َولََقْدنرََصَكُُم	اللَُّه	ِببَْدٍر	َوأَنْتُْم	أَِذلٌَّة	فَاتَُّقوا	اللَّه	َلََعلَُّكْم	

تَْشُكُروَن{	]آلعمران:	123[

ويف	ثنايا	الحديث	عن	مقصد	الثبات،	الغرض	األساس	

يف	السورة،	تقدم	اآليات	ناذج	من	فقه	االبتالء	وآليات	

الَِّذيَن	 اللَُّه	 الحياة:}َولِيَْعلََم	 مصائب	 مع	 التعامل	

	الظَّالِِمنَي)140( آَمُنواَويَتَِّخَذِمْنُكمْ	ُشَهَداَءَواللَُّه	اَليُِحبُّ

الَْكاِفِريَن{	 َومَيَْحَق	 آَمُنوا	 الَِّذيَن	 اللَُّه	 َص	 َولِيَُمحِّ

]آلعمران:	141-140[.

فاملحن	والشدائد	واملصائب	لها	ِحَكم،	وفيها	دروس،	

فيها	عرب	تفرز	املؤمن	من	املنافق	من	الكافر،	متحيص.	

تّنقي	اإلميان	وتغربل	عنارص	الثبات	يف	حياة	األفراد	

واألمم.	فيها	فرز	لعنارص	الضعف	من	القوة.

والهزمية	 ذلك	 بعد	 الفشل	 أسباب	 جاءت	 ولذلك	

ِمْن	 َوَعَصيْتُْم	 اأْلَْمِر	 يِف	 َوتََنازَْعتُْم	 فَِشلْتُْم	 إَِذا	 »َحتَّى	

نْيَا	َوِمْنُكْم	 بَْعِد	َما	أََراكُْم	َما	تُِحبُّوَن	ِمْنُكْم	َمْن	يُِريُد	الدُّ

يف	 الفشل	 الهزمية،	 أسباب	 هذه	 اآْلَِخرََة«	 يُِريُد	 َمْن	

والرصاع	عىل	حطام	 النزاع	 الداخيل،	 الفشل	 النفس،	

والبعد	 الله	ورسوله	 واملخالفة	ألمر	 العصيان	 الدنيا،	

هذه	 أوامره،	 عن	 واالنحراف	 والزيغ	 منهجه	 عن	

عوامل	الهزمية.	املؤمن	ال	يُهزم	من	قبل	عدوه،	املؤمن	

ذلك	 عن	 بالحيدة	 تأمره	 التي	 نفسه	 ِقبل	 من	 يُهزم	

	 	إِنَّ 	َما	رَِحَم	َريبِّ وِء	إاِلَّ ِبالسُّ ارٌَة	 	النَّْفَس	أَلَمَّ املنهج:}إِنَّ

	َغُفوٌر	رَِحيٌم{	]يوسف:	53[ َريبِّ
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ولذلك	جاءت	اآليات	يف	سورة	آل	عمران	عن	موقعة	

أحد	تبني	أسباب	الهزمية	دون	محاولة	إدخال	املؤمنني	

فات	 ما	 السلبي	عىل	 والندم	 الذات	 جلد	 مرحلة	 يف	

دون	تحليل	املواقف.	

منه	 تقع	 األمام،	 إىل	 ينظر	 إنسان	 فاملؤمن	

األخطاء،والخلل	واملخالفة،	ولكن	ال	يبقى	أسريًا	لتلك	

مع	 التعامل	 يف	 منهًجا	 له	 يقدم	 	 فالقرآن	 املخالفة.	

التي	 األخطاء	 من	 اإلفادة	 محاولة	 خالل	 الخطأ،من	

وقعت،	درًسا	يتعلم	منه	األفضل	واألحسن.	

ألصناف	 اآليات	 هذه	 بعد	 يعرض	 القرآن	 ولذلك	

يرتاجعون	 الذين	 املنافقني	 من	 أصنافًا	 البرش	 من	

ويتخاذلون	يف	املواقف	الشديدة	الصعبة،	فال	يثبتون	

	 إِنَّ قُْل	 	 ٍء	 يَشْ ِمن	 اأْلَْمِر	 ِمَن	 لََّنا	 َهل	 أمامها:}يَُقولُوَن	

لََك			 يُبُْدوَن	 اَل	 ا	 مَّ أَنُفِسِهم	 يِف	 يُْخُفوَن	 	 لِلَِّه	 كُلَُّه	 اأْلَْمَر	

ا	قُِتلَْنا	َهاُهَنا			قُل	 ٌء	مَّ يَُقولُوَن	لَْو	كَاَن	لََنا	ِمَن	اأْلَْمِر	يَشْ

	 لَّْو	كُنتُْم	يِف	بُيُوتُِكْم	لرََبََز	الَِّذيَن	كُِتَب	َعلَيِْهُم	الَْقتُْل	إِىَلٰ

َص	َما	 	اللَُّه	َما	يِف	ُصُدورِكُْم	َولِيَُمحِّ َمَضاِجِعِهْم		َولِيَبْتيَِلَ

]آلعمران:	 	} ُدوِر	 الصُّ ِبَذاِت	 َعلِيٌم	 َواللَُّه	 	 قُلُوِبُكْم	 يِف	

.]154

املرتاجعني	 املثبطني	 املتخاذلني	 املنافقني	 قول	 هذا	

هذا	قولهم	وحالهم	يف	الشدائد	واملحن،	الذين	حني	

يرون	املوت	بأعينهم.	الذين	ال	يدركون	أن	املوت	بأمر	

الله،	وأن	القتال	والثبات	والصرب	عىل	الحق	يف	املحن	

والشدائد	واملعارك	ال	ميكن	أن	يكون	هو	السبب	وراء	

»قُْل	 املحتوم:	 واألجل	 املوت	 ساعة	 تأخري	 أو	 تقديم	

لَْو	كُْنتُْم	يِف	بُيُوتُِكْم	لرََبََز	الَِّذيَن	كُِتَب	َعلَيِْهُم	الَْقتُْل	إىَِل	

َص	َما	 	اللَُّه	َما	يِف	ُصُدورِكُْم	َولِيَُمحِّ َمَضاِجِعِهْم	َولِيَبْتيَِلَ

ُدوِر«. يِف	قُلُوِبُكْم	َواللَُّه	َعلِيٌم	ِبَذاِت	الصُّ

ثم	تنتقل	بعد	ذلك	آيات	سورة	آل	عمران	إىل	الختام،	

ثبات	 يتم	 ال	 عبادة	 العبادات،	 أعظم	 من	 عبادة	 إىل	

الصحيح	 الحديث	 يف	 جاء	 التي	 تلك	 بها،	 إال	 املؤمن	

»لقد	 قال	 أنه	 	- وسلم	 عليه	 الله	 -	صىل	 النبي	 عن	

يتفكر	 ومل	 قرأها	 ملن	 ويٌل	 آيات	 الليلة	 عيل	 نزلت	

اللَّيْل	 َواْخِتاَلِف	 َواأْلَرِْض	 اَمَواِت	 السَّ فيها:}إِنَِّفيَخلِْق	

َِوالنََّهارآَِليَاٍت	أِلُويِل	اأْلَلْبَاِب{	]آلعمران:	190[52	.

وسائل	 كل	 تجمع	 التي	 الوسيلة	 هي	 وسيلة	 أعظم	

الثبات	التي	ذكرتها	السورة	العظيمة	سورة	آل	عمران،	

التفكر	الذي	يلتفت	فيه	القلب	إىل	عظيم	آيات	الله	

املطلقة،	 وجل	 عز	 الله	 قدرة	 له	 فتتضح	 الكون،	 يف	

فيخّر	القلب	خاضًعا	ساجًدا	بني	يدي	ربه	-	عز	وجل	

-	ذاكرًا	لله	قياًما	وقعوًدا	وعىل	جنوبهم	ويتفكرون.	

التفكر	يف	آيات	الكون	املبثوثة	من	حوله	يولّد	الذكر	

يف	 بالتفكر	 إال	 حاله	 يستقيم	 ال	 واملؤمن	 والشكر،	

آيات	 ويف	 واألرض	 السامء	 يف	 املبثوثة	 الكون	 آيات	

َربََّناَماَخلَْقَت	 عليه:}...	 أنزله	 الذي	 العظيم	 الكتاب	

َهَذ	ابَاِطاًلُسبَْحانََك	فَِقَناَعَذاَب	النَّاِر{	]آلعمران:	191[.

فالتفكر	يقوده	إىل	أن	خلق	السموات	واألرض	بالحق	

أن	 بالحق،فعليه	 السموات	واألرض	 أنه	خلق	 وطاملا	

يقيم	الحق	يف	نفسه	وحياته.

املؤمن	 ينقل	 »الفكر	 الله:	 رحمه	 القيم	 ابن	 يقول	

إىل	 املكاره	 من	 اليقظة،	 حياة	 إىل	 الفطنة	 موت	 من	

املحاّب،	من	سجن	الدنيا	إىل	فضاء	اآلخرة،	من	أمراض	

الشبهات	إىل	برد	اليقني	وثلج	الصدور،	وبالجملةفأصل	

القلوب	 أعامل	 أعظم	 ومن	 الفكر،	 من	 طاعة	 كل	

الفكر،	التفكر	يف	النفس،	فتفكر	ساعة	خري	من	عبادة	

ستني	عاًما	بدون	تفكر«		.

والتفكر	عمل	يبدأ	بالقلب	والعقل	والفكر	والوجدان	
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ويحرّك	الجوارح،كام	يف	قوله	-	عز	وجل	-:}فَاْستََجاَب	

ن	ذَكٍَر	أَْو	 نُكم	مِّ 	اَل	أُِضيُع	َعَمَل	َعاِمٍل	مِّ لَُهْم	َربُُّهْم	أيَنِّ

ن	بَْعٍض			فَالَِّذيَن	َهاَجُروا	َوأُْخرُِجوا	 أُنثَٰى			بَْعُضُكم	مِّ

	 رَنَّ أَلُكَفِّ َوقُِتلُوا	 َوقَاتَلُوا	 َوأُوُذوا	يِف	َسِبييِل	 ِديَارِِهْم	 ِمن	

تَْحِتَها	 ِمن	 تَْجِري	 َجنَّاٍت	 َوأَلُْدِخلَنَُّهْم	 َسيِّئَاتِِهْم	 َعْنُهْم	

ْن	ِعنِد	اللَِّه				َواللَُّه	ِعنَدُه	ُحْسُن	الثََّواِب	 اأْلَنَْهاُر	ثََوابًا	مِّ

{	]آلعمران:	195[.

عماًل	 ولّد	 العاطفي	 القلبي	 العقيل	 الوجداين	 التفكر	

الله	 سبيل	 يف	 الهجرة	 ولّد	 الحياة	 واقع	 يف	 وسلوكًا	

مواجهة	 عىل	 القدرة	 ولّد	 الحق،	 سبيل	 يف	 وتضحية	

القيّم:}...		 عىل	 والثبات	 والشدائد	 واملصائب	 املحن	

يِف	 َوأُوُذوا	 ِديَارِِهْم	 ِمن	 َوأُْخرُِجوا	 َهاَجُروا	 فَالَِّذيَن	

َسِبييِل	َوقَاتَلُوا	َوقُِتلُوا	...{	]آلعمران:	195[.

الذي	 التفكر	 نزلت	سورة	آل	عمران	تصنع	 من	هنا	

يولّد	العمل	الصالح	والثبات	عليه	مهام	بلغت	حدة	

بََّنا	إِنََّنا	َسِمْعَنا	 التحديات.	مام	يجعل	املؤمن	يقول:}رَّ

َربََّنا	 	 	 فَآَمنَّا	 ِبَربُِّكْم	 آِمُنوا	 أَْن	 ميَاِن	 لإِْلِ يَُناِدي	 ُمَناِديًا	

ْر	َعنَّا	َسيِّئَاتَِنا	َوتََوفََّنا	َمَع	اأْلَبْرَاِر	 فَاْغِفْر	لََنا	ُذنُوبََنا	وَكَفِّ

{	]آلعمران:	193[.فاألبرار	هم	أولو	األلباب	أصحاب	

التي	استيقظت	ضامئرها	 اليقظة،	 املتفطنة،	 العقول	

فأصلحت	العامل	واملجتمع	والنفوس	وأهدت	للبرشية	

مهام	 عليه،	 وثبتت	 والعطاء	 الصالح	 والعمل	 الخري	

يَُغرَّنََّك	 لاَل	 البالد:	 يف	 كفروا	 الذين	 تقلب	 من	 رأت	

	 الِْباَلِد	)196(	مَمتَاٌع	قَلِيٌل	ثُمَّ الَِّذيَن	كََفُروا	يِف	 تََقلُُّب	

َمأَْواُهْم	َجَهنَُّم	َوِبئَْس	الِْمَهاُد	{	]آلعمران:	196،	197[.

تقلّب	 يرى	 إميانه	حني	 يتزعزع	 وال	 يغرتّ	 ال	 فاملؤمن	

قليل،	 متاع	 أنه	 يدرك	 ألنه	 البالد؛	 يف	 كفروا	 الذين	

ويدرك	أن	الذين	اتقوا	أعّد	الله	لهم	نزاًل	كرميًا:}	لَِٰكِن	

الَِّذيَن	اتََّقْوا	َربَُّهْم	لَُهْم	َجنَّاٌت	تَْجِري	ِمن	تَْحِتَها	اأْلَنَْهاُر	

َخرْيٌ	 اللَِّه	 ِعنَد	 َوَما	 	 اللَِّه	 ِعنِد	 ْن	 مِّ نُزاًُل	 ِفيَها	 َخالِِديَن	

ِّأْلَبْرَاِر{	]آلعمران:	198[. لل

واملتدبر	يف	ختام	سورة	آل	عمران،	يدرك	أنها	رسالة	

واملبادئ	 والحق	 بالقيم	 املؤمنني	 لكل	 عاملية	 لدعوة	

التي	بات	العامل	يتعطش	إليها،	دعوة	مفتوحة	للثبات	

عىل	هذه	القيم	مهام	بلغت	التضحيات.	من	هنا	كان	

الحوار	مع	أهل	الكتاب	فيها.

والوسائل	 اآلليات	 بهذه	 عمران	 آل	 سورة	 وتختم	

للثبات	التي	ما	فتئت	منذ	بدايتها	إىل	آخر	آية	فيها	

اْصرِبُوا	 آَمُنوا	 الَِّذيَن	 أَيَُّها	 يَا	 عليها:}	 وتحّض	 تؤكدها	

تُْفلُِحوَن{	 لََعلَُّكْم	 اللََّه	 َواتَُّقوا	 َوَراِبطُوا	 َوَصاِبُروا	

]آلعمران:	200[.

إذ	ال	ميكن	أن	يقوم	الحق	بدون	ثبات	أهله	عليه،	كام	

ال	ميكن	أن	يقوم	للحق	وللمثل	وللقيم	التي	جاءت	

بها	الكتب	الساموية	وجاء	بها	كل	األنبياء،	قامئة	دون	

الحق	 ذاك	 عىل	 نَفس	 وطول	 ومرابطة	 وثبات	 صرب	

وإميان	به،	وتقوى	تجعل	من	اإلميان	سلوكًا	يف	واقع	

الحياة،	عماًل	صالًحا	ومبادرة	لألمر	باملعروف	والنهي	

عن	املنكر	وحامية	ملكتسبات	الحق	والقيم	واملثل.	 

الخامتة

الفهم	 آليات	 أهم	 من	 واحدة	 الورقة	 هذه	 تناولت	

ومقاصده	 وآياته	 الكريم	 القرآن	 لنصوص	 والتدبر	

ومن	ثّم	القدرة	عىل	تنزيلها	يف	واقع	الحياة	اإلنسانية	

الفرد	 مستوى	 عىل	 به	 متّر	 وما	 أزماتها	 ملعالجة	

واملجتمع.	إذ	ال	تطبيق	سليم	دون	فهم	ووعي	صائب	

ضمن	حدود	الطاقة	البرشية	وما	تتفاوت	فيه	األفهام.	

الزماين	واملكاين،	وما	 السياق	 اآللية	يف	 وتتمثل	هذه	

البرش	 أحوال	 ومعرفة	 الخطاب	 بيئة	 من	 به	 يتعلق	
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سور	 مقاصد	 عن	 الكشف	 يف	 ودوره	 واملخاطبني،	

القرآن.	

الوقوف	 خالل	 من	 ذلك	 عن	 الدراسة	 كشفت	 وقد	

الذي	 به	 واهتاممهم	 للسياق	 العلامء	 تعاريف	 عىل	

برز	يف	العناية	بأسباب	النزول	وامليك	واملدين	وغريها	

كام	 والزماين،	 املكاين	 السياق	 تتضمن	 مباحث	 من	

سورة	 مقصد	 عن	 للكشف	 تطبيقيًا	 أنوذًجا	 قّدمت	

آل	عمران	العظيمة	من	خالل	استحضار	هذه	اآللية.	

يف	 يتمثل	 السورة	 مقصد	 أن	 إىل	 الدراسة	 وتوصلت	

الفرعية	 السورة	 محاور	 كافة	 يف	 ظهر	 الذي	 الثبات،	

ومواعظ	 تربوية	 وتوجيهات	 وأحكام	 ترشيعات	 من	

للفرد	واملجتمع	يف	الحرب	والسلم.

الزماين	واملكاين	يف	فهم	 السياق	 الدراسة	 وإذتناولت	

وتدبر	النصوص	القرآنية،	فإنها	ال	تغفل	أهمية	العديد	

الحاجة	 تشتد	 التي	 والسياقات	 األخرى	 اآلليات	 من	

كالسياق	 والتنزيل	 والتدبر	 الفهم	 إطار	 يف	 إليها	

املقاصدي	وغريه.

وميكن	إيجاز	أبرز	النتائج	التي	توصلت	إليها	الدراسة	

يف	النقاط	اآلتية:

	 يف		 والزماين	 املكاين	 بالسياق	 العناية	 أهمية	

فهمها	 ومحاولة	 القرآنية	 النصوص	 تناول	 أثناء	

وتدبرها،	والتوصل	إىل	مقاصدها.

	 االهتامم	بالسياق	املكاين	والزماين	ظهر	مبكرًا	من		

واملدين،	 امليك	 النزول،	 بأسباب	 االهتامم	 خالل	

اللييل	والنهاري.....

	 املكاين		 السياق	 عىل	 الله	 لكتاب	 املتدبر	 وقوف	

مقاصد	 عن	 الكشف	 عنارص	 أهم	 من	 والزماين	

سور	القرآن،	الذي	تجتهد	فيه	العقول	واألذهان	

الحاجة	 الذي	تشتد	 السديد	 الفهم	 للتوصل	إىل	

إليه	يف	التطبيق	والتنزيل	يف	الواقع	اإلنساين.

	 يتضمنه		 وما	 والزماين	 املكاين	 بالسياق	 االهتامم	

من	عناية	بالبيئة	وأحوال	املخاطبني	من	الوسائل	

القرآنية	وصالحيتها	 النصوص	 عاملية	 تؤكد	 التي	

لكل	زمان	وبيئة	ومكان.

القرآين،	مجلة	 النص	 السياق	يف	فهم	 أثر	 1-عبدالرحمن	بودراع،	

http://www.alihyaa.ma/Article.	:الرابط	عىل	اإلحياء،

5786=aspx?C
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A٪file:///C:/Users/ruq/Downloads/٪D8
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5741=Article.aspx?C

لطباعة	 فهد	 امللك	 مجمع	 الفتاوى،	 مجموع	 تيمية،	 ابن	 	- 	6

1416هـ/1995م	 	: النبوية،	 املدينة	 الرشيف،	 املصحف	

الهوامش
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حبًّا.	قال:	فقالت:	دعونا	من	رطانتكم	هذه.	قال	ابن	عمري:	

أخربينا	بأعجب	يشء	رأيته	من	رسول	الله	-	صىل	الله	عليه	

وسلم	–	قال:	فسكتت	ثم	قالت	ملا	كان	ليلة	من	الليايل	قال:	

»يا	عائشة	ذريني	أتعبد	الليلة	لريب«	قلت:	والله	إين	ألحب	

قام	يصيل،	 ثم	 فتطهر	 فقام	 قالت:	 قربك	وأحب	ما	رسك.	

فلم	يزل	يبيك	حتى	بّل	حجره،	ثم	بىك	فلم	يزل	يبيك	حتى	

بّل	لحيته،	ثم	بىك	فلم	يزل	يبيك	حتى	بّل	األرض،	فجاء	بالل	

يؤذنه	بالصالة	فلام	رآه	يبيك	قال:	يا	رسول	الله	مل	تبيك	وقد	

عبدا	 أكون	 »أفال	 قال:	 تأخر؟!	 وما	 تقدم	 ما	 لك	 الله	 غفر	

شكورا،	لقد	نزلت	عيل	الليلة	آية	ويل	ملن	قرأها	ومل	يتفكر	

اَمَواِت	َواأْلَرِْض	َواْخِتاَلِف	اللَّيِْل	َوالنََّهاِر	 	يِف	َخلِْق	السَّ فيها:	}إِنَّ

آَليَاٍت	أِلُويِل	اأْلَلْبَاِب	{	]آل	عمران:	190[.

الطبعة:	 	، النجاة	 طوق	 دار	 الصحيح	 يف	 البخاري	 أخرجه	 	- 	40

األوىل،	1422هـ	،	رقم:	)4993(	.

41	-	محمد	بن	أحمد	بن	مصطفى	بن	أحمد	املعروف	بأيب	زهرة،	

زهرة	التفاسري،	دار	النرش:	دار	الفكر	العريب،	ج1،	ص	75.

42		-	ابن	عاشور،	التحرير	والتنوير،	مرجع	سابق،	ج3،	ص	143.
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2004م،	ج1،	ص	77.
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االستقامة،	 عن	 امليل	 يُْغ:	 »الزَّ 	:)387 )ص:	 القلم	 دار	 ط1	

والتَّزَايُُغ:	التاميل،	ورجل	زَائٌِغ،	وقوم	زَاَغٌة،	وزائغون،	وزاغت	

	زاُغوا	أَزاَغ	اللَُّه	قُلُوبَُهْم{	 الشمس،	وزَاَغ	البرص،	وقوله:	}فَلاَمَّ

اهـ.	 بذلك«	 عاملهم	 االستقامة	 فارقوا	 ملَّا	 أي	 	]5 ]الصف:	

مخترًصا

48	-		يشري	إىل	الحديث	الذي	رواه	أحمد	يف	مسنده	-	ط	مؤسسة	

الرتمذي	 	،)12107( رقم	 حديث	 	)160/19( 	 الرسالة	

العلمية	 الكتب	 دار	 -	ط1	 املستدرك	 يف	 الحاكم	 	،)2140(

)1927(	عن	أنس	قال:	كان	النبي	-	صىل	الله	عليه	وسلم	-	

يكرث	أن	يقول:	»يا	مقلب	القلوب،	ثبت	قلبي	عىل	دينك«	

قال:	فقلنا	يا	رسول	الله،	آمنا	بك	ومبا	جئت	به،	فهل	تخاف	

علينا؟	قال:	فقال:	»نعم،	إن	القلوب	بني	أصبعني	من	أصابع	

الله	عز	وجل	يقلبها«.

49		-	محمود	شلتوت،	مرجع	سابق،	ج1،	ص	77.

50	-		انظر:	ابن	عاشورة،	مرجع	سابق،	ج3	،	ص	145-144.

	/2( الرسالة	 مؤسسة	 ط1	 	- صحيحه	 يف	 حبان	 ابن	 روى	 	- 	51

أنا	 قال	دخلت	 )620(	عن	عطاء	 رقم	 386-387(	حديث	

وعبيد	بن	عمري	عىل	عائشة	فقالت	لعبيد	بن	عمري:	قد	آن	

لك	أن	تزورنا	فقال:	أقول	يا	أمه	كام	قال	األول:	زر	غبا	تزدد	

حبًّا.	قال:	فقالت:	دعونا	من	رطانتكم	هذه.	قال	ابن	عمري:	

أخربينا	بأعجب	يشء	رأيته	من	رسول	الله	-	صىل	الله	عليه	

وسلم	-	قال:	فسكتت	ثم	قالت	ملا	كان	ليلة	من	الليايل	قال:	

»يا	عائشة	ذريني	أتعبد	الليلة	لريب«	قلت:	والله	إين	ألحب	

قام	يصيل،	 ثم	 فتطهر	 فقام	 قالت:	 قربك	وأحب	ما	رسك.	

فلم	يزل	يبيك	حتى	بّل	حجره،	ثم	بىك	فلم	يزل	يبيك	حتى	

بّل	لحيته،	ثم	بىك	فلم	يزل	يبيك	حتى	بّل	األرض،	فجاء	بالل	

يؤذنه	بالصالة	فلام	رآه	يبيك	قال:	يا	رسول	الله	مل	تبيك	وقد	

عبدا	 أكون	 »أفال	 قال:	 تأخر؟!	 وما	 تقدم	 ما	 لك	 الله	 غفر	

شكورا،	لقد	نزلت	عيل	الليلة	آية	ويل	ملن	قرأها	ومل	يتفكر	

اَمَواِت	َواأْلَرِْض	َواْخِتاَلِف	اللَّيِْل	َوالنََّهاِر	 	يِف	َخلِْق	السَّ فيها:	}إِنَّ

آَليَاٍت	أِلُويِل	اأْلَلْبَاِب	{	]آل	عمران:	190[.

52	-	انظر:	ابن	قيم	الجوزية،	مفتاح	دار	السعادة	،	دار	الكتب	

العلمية،	بريوت،ج1،	ص	183.
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وتكاملها	 وتداخلها	 العلوم	 فلسفة	 عن	 الحديث	 إن	

يف	زمننا	قد	أصبح	من	الواجبات	العلمية	التي	تفرض	

املتخصصة،	 األكادميية	 الثقافة	 ساحة	 عىل	 نفسها	

آفاق	 تغيب	عن	 أن	 ينبغي	 ال	 التي	 العامة	 والثقافة	

التأمل	واملراجعة	دوما،	وسوف	أحاول	يف	هذا	املقال	

تقديم	بعض	اإلضاءات	املعرفية	التي	رمبا	تجذبنا	نحو	

أهمية	التداخل	البيني	بني	مختلف	العلوم	وأثره	يف	

ينعكس	 مبا	 وسائله،	 وتطوير	 البحث	 مناهج	 تنمية	

عىل	مخرجات	هذا	النوع	من	التفكري	املعارص.

  1. العلم يتجاوز التخصص:

يقول	مهندس	الطائرات	النمساوي	وفيلسوف	اللغة	

العبقري	»لودفيج	فتجنشتني«

يف	 م(،	 	1951-1889( 	Ludwig	 Wittgenstein

منطقية	 »رسالة	 أو	 الرتاكتاتوس،	 األشهر	 كتابه	

فلسفية«	إن	أبحاثه	»تتجاوز	أسس	املنطق	إىل	دراسة	

يف	 ظهر	 وقد	 جدا،	 شهري	 والكتاب	 العامل«،	 جوهر	

املنطقية	 األبحاث	 بعنوان:	 عام	1918	 األوىل	 طبعته	

والفلسفية،	ثم	أعيد	طبعه	يف	نسخة	مزدوجة	اللغة	

	Tractatus املعروف:	 العنوان	 تحت	 	1922 عام	

Logico-Philosophicus؛	وهو	كتاب	ال	تبلغ	عدد	

وفقرات	 إىل	جمل	 َمة	 وُمقسَّ ُمرَقََّمة	 املائة،	 صفحاته	

نبوئية	 للنظر،	تجعل	من	جمله	قطعة	 بنظام	الفت	

مرقمنة،	أشبه	بجمل	اإلنجيل،	كام	يقولون	يف	أوروبا،	

وقد	 ساخرة)1(.	 كريكجاردية	 مبامرسة	 كذلك	 وأشبه	

العامل	 ويف	 كامربيدج	 الكتاب	يف	 الفعل	عىل	 رد	 جاء	

الفلسفي	ألوروبا	الغربية	مفعام	بالحامس	واالهتامم،	

والتأمل	يف	 النظر	 آفاق	عميقة	من	 ونتج	عنه	فسح	

مختلف	العلوم.		

ومن	املفارقات	املهمة	التي	يجب	أن	نشري	إليها	ضمن	

بحثنا	عن	معرفة	بديلة	بأنظمة	العلم	والتواصل	يف	هذا	

الكون	ـ	عىل	سبيل	املثال	ـ	أنه	يف	العام	1543م	الذي	

	Nicolaus	كوبرينيكوس	البولندي	العامل	فيه	أحدث

بأن	 الفلك	 علم	 يف	 املعرفية	 قطيعته	 	Copernicus

)والعام	1543م	هو	 األرض	 الكون	عن	 أزاح	مركزية	

الطبيب	 كتاب	 طُبع	 أيضا(	 كوبرنيكوس	 وفاة	 تاريخ	

	Andreas	 Vesalius فيزاليوس	 أندرياس	 البلجييك	

الذي	أحدث	هو	اآلخر	قطيعة	معرفية	جديدة	تجاه	

بالجسم	 املعرفة	 لتصبح	 الترشيح؛	 بطبيعة	 معرفتنا	

البرشي	قبل	فيزاليوس	ليست	نفسها	أبدا	من	بعده؛	

ثقافة املعارف البينية وفل�صفة العلوم
د. عبد الرحمن حممد طعمة

مدرس العلوم اللغوية واللسانيات العرفانية العصبية، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة
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حيث	كان	الطب	معتمدا	ألكرث	من	ألف	وخمسامئة	

عام	قبل	فيزاليوس	عىل	مقوالت	الفيلسوف	والطبيب	

ورسومه	 تقريبا(	 م	 	200-129 	( جالينوس	 اليوناين	

للجسد	البرشي,	تلك	التي	اتضح	أنها	منافية	للحقائق	

وقرناؤه	 فيزاليوس	 فعله	 وما	 اإلجامل،	 جهة	 عىل	

بدالً	 مبارشة،	 الجثث	 ترشيح	 إىل	 اتجهوا	 أنهم	 هو	

كام	 والحدس	 النظرية	 الدراسة	 عىل	 االعتامد	 من	

خطأ	 	200 من	 أكرث	 لهم	 ليظهر	 جالينوس،	 فعل	

ترشيحي,	وليتجه	الطب	الحديث	إىل	ثورة	من	نوع	

جديد,	وليدخل	ترشيح	الجسد	البرشي	ضمن	أصول	

ليكون	 الحيوانات,	 ِعَوًضا	عن	ترشيح	أجساد	 العلم،	

لقفزتني	 البرشية	محورا	 تاريخ	 الفريد	يف	 العام	 هذا	

معرفتني	كبريتني	ومتزامنتني	يف	الكون	والطب.

ويف	عام	1940	م	أجرى	علامء	من	اتجاهات	علمية	

وإعادة	 األعضاء	 فصل	 عىل	 تجارب	 مختلفة	 بينية	

السوفيتي،	 باالتحاد	 توصيلها	بطرق	صناعية	مبعامل	

كلب	 رأس	 فصل	 األعضاء	 هذه	 ضمن	 من	 وكان	

وإعادة	توصيله	حيويا	من	خالل	املضخات	الكهربائية	

بها	 تعمل	 التي	 املدة	 وثَّقوا	 وقد	 إلخ،	 	... واألنابيب	

أن	 ميكن	 فالقلب	 الجسم؛	 عن	 املفصولة	 األعضاء	

يستمر	10	دقائق،	واملخ	20	دقيقة	...	إلخ.	والغريب	

لرأس	 الصناعي	 التوصيل	 إعادة	 أن	 التجربة	 يف	

لكثري	 استجاب	 الرأس	 أن	 نتج	عنها	 املفصول	 الكلب	

والبرصية	 والشمية	 السمعية	 الحسية:	 املثريات	 من	

متاما،	 حيا	 زال	 ما	 كأنه	 تبني	 بطريقة	 خصوصا،	

الروح	واملوت	 وبالطبع	فهذا	األمر	ال	يرتبط	مبسائل	

وامليتافيزيقا،	لكنهم	أرادوا	فهم	آليات	عمل	الخاليا،	

تطوير	 يف	 التجريب	 هذا	 مثل	 من	 اإلفادة	 وكيفية	

زراعة	األعضاء	والعلوم	الفسيولوجية	عموما)2(.

املايض	 القرن	 يف	 الجامعي	 البحث	 روح	 كانت	 لقد	

واملؤسسات	 العلمية	 األكادمييات	 ُجل	 عىل	 مهيمنة	

وأجزاء	 وكندا،	 املتحدة	 والواليات	 أوروبا	 الثقافية	يف	

من	جنوب	رشق	آسيا	وأسرتاليا	ونيوزيلندا...	إلخ،	ما	

أخرج	للعامل	وللعلم	معظم	ما	نعرفه	اليوم	من	قوانني	

وغريها	 والكيمياء	 والرياضيات	 الفيزياء	 يف	 تأسيسية	

من	)العلوم	الطبيعية،	أو	الكونية(،	وما	نعرفه	أيضا	

يدخل	يف	 وما	 واللساين	 الفلسفي	 البحث	 أسس	 من	

اإلنسانية	 )العلوم	 مسمى	 تحت	 املعريف	 التصنيف	

واالجتامعية(.

وال	أعرف	إذا	كنا	سنندهش	إذا	قلت	لكم	إن	العلم	

	Galileo	جالييل	جاليليو	بالعالمة	له	يُؤرَُّخ	الحديث

Galilei	)1564	–	1642	م(،	فهو	أبو	العلم	الحديث	

العلميني	 التجريبيني	 إن	 حتى	 أينشتني،	 سامه	 كام	

يقولون:	ما	قبل	جاليليو	وما	بعد	جاليليو.	واملفارقة	

أن	تاريخ	وفاته	

	Isaac نيوتن	 إسحق	 ميالد	 تاريخ	 هو	 م(	 	1642(

ثالوث	 تصور	 واضع	 م(،	 	1727 	– 	1642( 	Newton

والتكامل	 التفاضل	 ثورة	 ومفجر	 األشهر	 الحركة	

غوتفريد	 األملاين	 مع	 الرياضيات،	 يف	 	calculus

	Gottfried	 Wilhelm	 Leibniz اليبنتز	 فيلهيلم	

ليست	 املفارقات	 مثل	هذه	 إن	 –	1716م(.	 	1646(

بأن	 يُنبئُنا	 أمرًا	خفيا	 فكأن	هناك	 الصدفة؛	 باب	 من	

مسار	العلوم	واملعارف	يتكامل	بصورة	ما،	وأنه	ينبغي	

علينا	أن	نستمر	يف	الثورة	البحثية،	وتطوير	النامذج	

واألطر	بصفة	دامئة،	وإال	سنغرق	ضحايا	معارك	ليست	

بالرجعية	 تسميته	 ميكننا	 ملا	 أرسى	 ونصبح	 معاركنا،	

املعرفية.

الحضاري  املسار  يف  تتحكم  العلم  فلسفة   .2

للوجود البرشي:

ثقافة المعارف البينية وفلسفة العلوم
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2.	1	لقد	مرت	الحضارات	بانعطافات	مرحلية	كربى	

يف	تاريخ	اإلنسان	القصري	عىل	سطح	الكوكب	الصغري	

)األرض(؛	فمن	الحجوم	إىل	الجسوم	إىل	الرسوم،	إىل	

األيقونات	والرموز	والغموض؛	فمن	غموض	أكرب،	إىل	

غموض	أصغر.	وسأعطي	مثاال	معرفيا	من	باب	دراسات	

اللغة	يف	القرن	املايض،	لرنى	كيف	تتكامل	الرؤى	ألجل	

نيتشه	 فالفيلسوف	 الغموض؛	 يكتنفها	 ظاهرة	 فهم	

يرى	أن	اإلنسان	قد	ابتكر	املفاهيم	والكلامت	يف	لغتنا،	

الكوكب،	 للتواصل	يف	هذا	 النظام	املعجز	 التي	متثل	

ـ	 املطلقة	 الحقيقة	 حول	 العقل	 أوهام	 مترير	 ألجل	

كام	يقول	ـ	والذات	العاقلة،	وليحجب	ـ	من	خاللها	

ـ	براءة	الصريورة	أو	التحول	يف	الكون؛	فكل	األنظمة	

الرمزية،	حسب	نيتشه،	مجرد	أدوات	متويه	وحجب	

لذلك	 الحياة؛	 يف	 للرغبة	 وإخفاء	 وحقائقه،	 للوجود	

حقيقة	 به	 لُنخفَي	 الكالم	 ُجعل	 »لقد	 فرويد:	 يقول	

ما	نريد.«	كام	يعتقد	برجسون	أن	اللغة	عاجزة	عن	

التعبري؛	يقول	يف	هذا	اإلطار:	»	...	غاية	ما	هنالك	أننا	

ال	نرى	األشياء	ذاتها،	بل	نكتفي	بالبطاقات	امللصقة	

عليها.«)3(	ويقصد	بهذا	األسامء.	وعندما	نقارن	ألفاظ	

فإننا	 الشعورية	 اإلنسان	 بحاالت	 املحدودة	 اللغة	

مام	 إلخ،	 	... وأفكارنا	 وخيالنا	 مشاعرنا	 أن	 نكتشف	

يحدث	يف	الدماغ	وال	نرصح	منه	إال	بالقليل،	كل	هذا	

البرشي	 الذهن	 أعامق	 من	 كبري	 محيطي	 كون	 هو	

املعجز،	متاما	مثل	إعجاز	الكون	الذي	نرمح	فيه،	وال	

عنه	 تعرب	 أن	 ميكن	 ال	 وهذا	 آخره،	 من	 أوله	 ندري	

بعض	األلفاظ	املحددة،	لينتقل	البحث	يف	علوم	اللغة	

النظريات	 ومقيدات	 الحدس	 باب	 من	 واللسانيات	

فيها	 تتداخل	 أرحب،	 آفاق	 إىل	 القدمية	 الكالسيكية	

العلوم	الطبيعية	بقوانينها	الصارمة	وتجريبها	الرصني،	

مع	اإلنسانيات،	بإبداعياتها	ورحابة	املساحة	الذهنية	

التي	تشتغل	فيها	فروعها	بتنوعاتها،	ولينشأ	التكامل	

الغريب،	 العامل	 يف	 رهيبا	 تطويرا	 أحدث	 الذي	 املعريف	

وأزاح	متاما	أي	فواصل	أو	حدود	بني	مختلف	املعارف	

والتخصصات.

	من	خالل	فكرة	األنوذج	 	منهجياـ	 وقد	بدأت	القصةـ	

Paradigm	)أو	الباراديم(	التي	تحدث	عنها	توماس	

كون	Kuhn	Thomas	يف	كتابه	الشهري	الذائع	»بنية	

ـ	 تتضمن	 التي	 الفكرة	 وهي	 العلمية«،	 الثورات	

بتحديد	 تختص	 التي	 املعرفية	 العنارص	 إىل	 باإلضافة	

رشوط	إنتاج	املعرفة	ومدى	صدقها	ـ	الظروف	العامة	

املحيطة	بعملية	إنتاج	املعرفة	ذاتها،	وهذه	الظروف	

متثل	سندا	قويا	ال	غنى	عنه	لعملية	البحث	العلمي	

برمتها)4(؛	فالباراديم	هو:	مجموع	متامسك	من	ناذج	

ومفاهيم	ومعارف	وفرضيات	وقيم	مرتابطة	بدقة)5(،	

والذي	يحدث	يف	تاريخ	العلوم	وتصنيفها	ـ	وفق	كون	

ـ	هو	استبدال	إطار	مفهومي	بآخر	عند	حدوث	ثورة	

علمية.	ولتوضيح	هذا	األمر	ـ	باختصار	ـ	نرضب	مثاال	

بأن	قوانني	الحركة	الشهرية	عند	نيوتن	متثل	جزءا	من	

الباراديم	النيوتوين،	وأن	هذا	يختلف	متاما	عن	باراديم	

أينشتني،	رغم	أنهام	يعالجان	القضايا	نفسها	يف	حقل	

واحد،	هو	الفيزياء	الكونية،	لكن	هذا	االختالف	هو	

الزمن	 مر	 وكلام	 الواقع،	 يف	 التكامل	 عىل	 يبعث	 ما	

أىت	من	يعيد	النظر	يف	النامذج	وأخرج	منها	الجديد	

وأضاف	إليها،	وفق	معطيات	كل	عرص	وإمكانات	كل	

زمن.	

واإلجابة	العلمية	عن	كثري	من	الفروض	واألطروحات	

الذي	 املعريف	 املوضوع	 طبيعة	 يف	 النظر	 تستوجب	

نتناوله	بالبحث،	وتستدعي	استكناه	املبادئ	العقلية	

التي	تحكم	هذه	املعارف	بصورة	كلية	شاملة،	ولهذا	

واختبار	 الفروض	 وتتبع	 العلمية	 الثقافة	 كانت	

ال	 أمرا	 واألفرع،	 التخصصات	 مختلف	 يف	 الظواهر،	
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مناص	منه،	بل	إن	تركه	هو	الذي	يؤدي	إىل	الفوىض	

لألسف	 ـ	 نشهده	 الذي	 املعريف	 والتخبط	 البحثية	

أعني	 العلمي؛	 البحث	 مؤسسات	 من	 كثري	 يف	 ـ	

العالِم	 الكامل	ونوذج	 املعريف	 املنهج	واإلطار	 غياب	

من	 إليه	 الوصول	 ميكنه	 ما	 لكل	 بشغف	 املستقيِص	

حقائق،	مهام	بدت	يف	البداية	مبنأًى	عن	حقل	بحثه،	

أو	تخصصه،	ألن	جمع	الجزئيات	معا،	والصرب	عليها،	

الغربية	 النامذج	 صنع	 ما	 هو	 وتوفيقها،	 وتأليفها	

الرائدة	يف	مختلف	مجاالت	العلوم،	التي	كان	للعرب	

رصني،	 وتأصيل	 وجوالت	 صوالت	 قرون	 منذ	 فيها	

لْنا	 حصَّ ال	 لألسف	 لكننا	 أنفسهم،	 الغرب	 به	 اعرتف	

وال	 وموسوعيتهم،	 وطريقتهم	 منهجهم	 أسالفنا	 من	

أمعنا	النظر	يف	التجريب	الغريب	وبينيات	العلوم	كام	

يشهدها	زمانُنا.	ويجب	أن	نعي	جيدا	أن	مادة	العلوم	

هي	أوسع	من	العلوم	نفسها،	وأكرب	من	آليات	املعرفة	

املتاحة،	فتحصيل	كل	يشء	هو	ضب	من	الوهم،	لكن	

األمر	ينحرص	يف	أن	كل	املعارف	ُمختَزَنٌة	بصورة	ما	يف	

أُطر	العلوم،	ويف	)الباراديم(	العام	الحاكم	لكل	فرع	

النامذج	 الباراديم،	أو	 كبري	منها،	وغياب	فحص	هذا	

عشوائية	 إىل	 بالرضورة	 يؤدي	 ما	 هو	 عنه،	 املنبثقة	

لألسف	 التامة	 العبثية	 إىل	 بل	 وتخبطها،	 النتائج	

الشديد.

 2. 2 لقد ظل أينشتاين يتحدث عن النسبية

)6( مرارا حتى اهتدى بصورة مبهرة إىل أنه 

طوال	 نسبية	 عن	 الحديث	 ألن	 مرجعية،	 من	 بد	 ال	

	 الوقت	سيثري	فوىض	وعبثا	أكرث؛	فكان	أَِن	اكتشف	أنَّ

املرجعية	يف	هذا	الكون	هي	»رسعة	الضوء«،	ليكون	

العلوم	 يف	 ونحن	 العلوم.	 أم	 هو	 بعد	 فيام	 الضوء	

اللسانية	نحاول	أن	نستكشف	مرجعية	علمية	بينية	

باللغة	 الخاص	 الدماغي	 العمل	 خاللها	 من	 نفهم	

عقولنا	 فمحدودية	 واملثري.	 الجديد	 البرشية،	يف	ظل	

تفرض	علينا	البحث	عن	مرجعية	ألجل	القياس	والفهم	

النظريات	 إن	 حيث	 إلخ؛	 	... والتجريب	 والتقريب	

الظأم،	 يطفُئ	 ما	 لنا	 تقدم	 مل	 واألطروحات	 القدمية	

ويشبع	الرغبة	امللحة	لفهم	كثري	من	جوانب	الغموض	

التكاملية	 هذه	 مثل	 عن	 مبثال	 وسأكتفي	 والغرابة.	

توحيد	 	 تسمى	 جدا	 شهرية	 فرضية	 فهناك	 البحثية؛	

الشكل	Hypothesis	Uniformation،	واضعها	هو	

عامل	الجيولوجيا	الشهري	السري	اليل	Lyell،	وقد	تأثر	به	

داروين	كثريا	يف	بحثه	الطويل	يف	عامل	األحياء،	وطبق	

البيولوجيا	 مجال	 يف	 التطورية	 الجيولوجية	 نظرياته	

أن	 الفرضية	 تلك	 أطروحات	 ضمن	 ومن	 العامة.	

هي	 التاريخ	 عرب	 اللغات	 لتطور	 الفاعلة	 العمليات	

نفسها	التي	قامت	بدور	حيوي	يف	عملية	خلق	اللغة	

language	of	Genesis،	يف	تشابه	عجيب	بني	تطور	

هذا	 أناط	 ومبالحظة	 والخلوية،	 الصخرية	 النامذج	

التشابه	أمكن	وضع	بعض	قوانني	التطور	اللغوي	من	

وجهة	النظر	البيولوجية.	هكذا،	بفحص	أوجه	التشابه	

واالقرتان	والتعاضد	أمكن	الوصول	إىل	يشء	من	الفهم	

املقام	ملزيد	 البرشية.	وال	يتسع	 اللغة	 ألحد	جوانب	

تفاصيل،	لكننا	فقط	نوضح	كيف	أن	املعارف	البينية	

قد	أصبحت	واحدا	من	أهم	مرتكزات	مناهج	البحث	

يف	مختلف	العلوم	والظواهر	البرشية.

العقل.	 ملكات	 أم	 	 الخيال	 ملكة	 أينشتني	 	 عدَّ لقد	

يف	 وأثره	 الذهني	 املتخيل	 سلطان	 عن	 والحديث	

أن	 أود	 فقط	 يطول	رشحه،	 العلوم	 وتطوير	 املعرفة	

أذكر	انتباه	العلامء	والفالسفة	ألهميته	الفاعلة؛	فهذا	

الخيال	 »إن	 يقول:	 بليك	 وليم	 واملصور	 الشاعر	 هو	

ليس	حالة،	إنه	الوجود	اإلنساين	ذاته.«)7(	وكان	مشهورا	

عن	عامل	النفس	اللغوي	فيجوتسيك	قوله	»إن	الخيال	

ثقافة المعارف البينية وفلسفة العلوم
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هو	الذي	جعل	منا	برشا«.	وكان	أينشتني	يكرر	دوما	

املعرفة	موجودة	 املعرفة،	ألن	 أفضل	من	 الخيال	 أن	

اشتغال	 فهو	 الخيال	 أما	 تحصيلها،	 وميكن	 بالرضورة	

ذهني	مبدع،	يقود	بالنهاية	إىل	كشف	ما	يخرج	عن	

ضوابط	القوانني	ويكرس	نط	البديهيات،	كام	حدث	

معه	هو	يف	توصله	إىل	معادلته	الخيالية	املهيبة.	ولذا	

كان	فاير	ستاين	ـ	األستاذ	بقسم	العلوم	البيولوجية	يف	

جامعة	كولومبيا	ـ	يشتهر	بقوله:	»	العلم	يبدأ	حينام	

تنفد	الحقائق	متاما.«

2.3	إننا	إذا	مل	ننتبه	إىل	هذا	النوع	من	التفكري	العلمي	

التقدمي،	وننخرط	يف	إطار	املعارف	البينية	املتجذرة	

منشود،	 وأفق	 مشهود	 واقع	 بني	 عرصنا	 يف	 اآلن	

ثقل	 ذي	 يشء	 بأي	 اإلتيان	 عن	 أدمغتنا	 ستجف	

املعجز.	 الكون	 أنظمة	 داخل	 الكوكب	 يُذكر	يف	هذا	

وأحب	هنا	أن	أشري	إىل	قصة	مبهجة	يف	مجال	العلوم	

آرثر	 األملاين	 الفيلسوف	 ُسئل	 فحينام	 االجتامعية؛	

بأنه	 )واُشتُهر	 	Arthur	 Schopenhauer شوبنهاور	

رائد	الفلسفة	التشاؤمية	يف	العرص	الحديث(	)1788	

–	1860	م(	عن	السلوك	اإلنساين	القويم	,		ألقى	عيل	

مسامع	سائليه	قصة	تلك	املجموعة	من	القنافذ	التي	

جنبات	 يف	 تبحث	 الربودة	 شديدة	 ليلة	 يف	 انطلقت	

ليل	 يف	 الربد	 وكان	 جوعها	.،	 به	 تسد	 عام	 الصحراء	

الصحراء	قاسيا	,		فاقرتبت	القنافذ	من	بعضها،	لعل	يف	

الربد	 به	 تقاوم	 الدفء	 من	 شيئا	 مينحها	 ما	 تالمسها	

لها	 َق	 فتحقَّ أجسادها	,		 إىل	 بعنف	 يتسلل	 بدأ	 الذي	

	األشواك	يف	ظهورها	سببت	 القليل	من	الدفء	,		لكنَّ

فابتعدت	 الربد،	 آالم	 من	 شدة	 أقل	 ليست	 آالما	 لها	

ابتعدت	 وحني	 الشوك	,		 وخز	 لتجنب	 بعضها	 عن	

عاد	الربد	يكوي	أجسادها	من	جديد،	فاقرتبت	طلبا	

تقرتب	 القنافذ	 وظلت	 يؤملها	,		 الشوك	 فعاد	 للدفء،	

املسافة	 تلك	 وجدت	 حتى	 وتبتعد،	 بعضها	 من	

السحرية؛	التي	توفر	لها	أكرب	قدر	من	الدفء	وأقل	

قدر	من	أمل	الشوك	.		تلك	املسافة	السحرية	هي	التي	

قدر	 أكرب	 لتحقيق	 القويم	,		 اإلنساين	 السلوك	 تحكم	

من	الدفء	االجتامعي	وأقل	قدر	من	األمل	الناتج	عن	

التداخل	الشديد	بني	الناس	.		وهذه	املسافة	غامضة،	

واألعراف	.	 الثقافات	 باختالف	 وتتسع	 تضيق	 ألنها	

فإذا	سحبنا	هذه	املسافة	السحرية	عىل	مجال	العلوم	

مثل	 خلق	 ميكن	 أنه	 نفهم	 أن	 استطعنا	 والبينيات،	

هذه	املسافة	ألجل	توفري	الفهم	بني	مختلف	العلوم	

واملعارف،	ألننا	لن	نستطيع	تحليل	أي	ظاهرة	دون	

معالجات	 من	 معها	 يتامس	 ما	 مختلف	 من	 اإلفادة	

هذه	 فإيجاد	 املتكاملة،	 املتنوعة	 ومقارباتها	 العلوم	

املسافة	يف	البحث	العلمي	هو	ضورة	أولية	عىل	كل	

باحث،	وال	يجب	أن	يُصدم	من	غموضها،	ألن	الغموض	

هو	حافز	البحث	العلمي	عىل	وجه	العموم،	وبتنبه	

كل	باحث	إىل	مثل	هذه	املسافة	السحرية	سيمكنه	

من	 يستطيع	 الذي	 املنهج	 يخطط	 أن	 	 ـ	 ما	 نوعا	 ـ	

خالله	إضافة	يشء	ذي	قيمة	ملجاله	ولتخصصه.	يقول	

الفرنيس	»بليز	باسكال«	Pascal	Blaise	)تويف	1662	

ومخرتع	 االحتامل،	 رياضيات	 نظرية	 رائد	 وهو	 م(،	

اآللة	الحاسبة،	وعامل	السوائل	الشهري،	صاحب	قانون	

باسكال...	إلخ:	إن	املعرفة	تشبه	الجسم	الكروي؛	كلام	

ازداد	حجم	الكرة	زاد	التامس	مع	محيط	املجهول)8(!!

	Knowledge	 is	 like	 a	 sphere,	 the	 greater« 	

	its	 volume,	 the	 larger	 its	 contact	with	 the

».unknown

3. املسار الحضاري لتاريخ العلوم يؤيد منهج 

البحث البيني بينها:
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كشف	 رحلة	 كانت	 البدء	 منذ	 اإلنسان	 رحلة	 إن	

األرسار:	أرسار	الكون	وأرسار	ذاته،	ولكنه	وهو	يكشف	

ويفرس	ما	أُلغز	عليه	من	أرسار	الكون،	كان	ـ	دون	أن	

يعَي	ـ	يضع	لَخلَِفِه	أرساًرا	جديدة	من	رسوم	ونقوش	

ورموز	...	إلخ،	وفيام	مارسه	من	طقوس	ومعتقدات	

وتخييالت	...	إلخ،	وفيام	تركه	من	آثار	تعج	بها	الكتب	

دميومة	 يف	 وغياهبها	 طالسمها	 فك	 محاوالت	 من	

الكون	وسريورة	املعرفة.	

واإلنسان	ميثل	القارة	السابعة	ـ	كام	يقولون	ـ	والنفس	

)العقل	 األصغر	 الكون	 يف	 يرتنح	 دري	 كوكب	 هي	

هذا	 غياهب	 يف	 الحرية	 يعاين	 الذي	 الذهنية(	 وآلته	

الكون	األكرب.	وكام	كان	يردد	العامل	الهندي		»خواجة	

	Khawaja	 Shamsuddin َعظيمي«	 الدين	 شمس	

Azeemi	فإننا	ال	ميكننا	فهم	سجل	العامل	من	األزل	

الجزء	 تستوعب	 ال	 إدراكنا	 محدودية	 ألن	 األبد،	 إىل	

ل	مبعلومات	ماليني	السنني،	فكيف	 من	الثانية	املُحمَّ

نستوعب	ما	وراء	الزمن	وما	هو	خارج	حدود	املكان؛	

فكل	ما	نحاول	عمله	هو	البحث	والتأمل	واملقاربة،	

ألجل	تطبيق	سنة	كونية	كربى	جعلها	الخالق	سبحانه	

فريضة	عىل	العقل،	أال	وهي	فريضة	التفكري	والفهم.	

الثقافات	 مستودع	 وهي	 الفكر؛	 محرك	 هي	 واللغة	

الصارخ	 الكون	 يف	 املتفرد	 الصوت	 العلوم،	هي	 وآلة	

إدراكنا،	 لحدود	 بالنسبة	 صامت	 لكنه	 باألحداث،	

فال	صوت	يف	الكون	الذي	ندركه	سوى	صوت	اللغة	

عىل	بقعة	زرقاء	باهتة	ـ	عىل	حد	قول	كارل	ساجان،	

يف	 توجد	 تكاد	 ال	 التي	 األرض،	 هي	 ـ	 البارع	 الفليك	

مجال	الكون	الفسيح.	إن	اللغة	هي	البنية	الشارحة	

الكربى	للكون،	وهي	النواة	املركزية	للوجود،	واملتأمل	

يجدها	متثل	نواة	الفهم	لكل	ما	حولنا،	فهي	املتحكمة	

يف	املسار	الحضاري،	وبها	كُتبت	العلوم،	وبها	خاطب	

بؤرة	 شك	 بال	 إنها	 معجز،	 بكتاب	 البرش	 تعاىل	 الله	

الكون	ذاته،	ودراستها	ال	تنفك	عن	العلوم	أبدا،	كام	

أؤكد	هذا	دامئا،	ولذا	فإن	مجال	اللسانيات	املعارصة	

هو	مجال	بيني	بامتياز،	شأنه	شأن	أي	علم	طبيعي،	

وسربها،	 الظواهر	 تحليل	 ألجل	 غريه	 عىل	 يرتكز	

اللغة	 بحوث	 تدمج	 املعارصة	 اللسانيات	 وفلسفة	

وأركيولوجيا	 أنرثوبولوجيا	 من	 الطبيعية،	 املناهج	 يف	

وعلوم	الدماغ	ومباحث	الكون	نفسه	...	إلخ.

بـ	 يُعرف	 ما	 طرحناه	 الذي	 املنطلق	 بهذا	 ظهر	 لقد	

العلوم	 عنارص	 من	 عنرص	 فكل	 املعريف:	 التمفصل	

معرفيا	 مفصال	 ـ	 إبستيميا	 ـ	 ميثل	 عموما	 واملعارف	

يلتقي	 البيولوجي	 املفصل	 أساسيا؛	فمثال	عىل	جبهة	

مع	 الفسيولوجي	 ويلتقي	 الكيميايئ	 مع	 الرمزي	

األركيولوجي	))9	Archaeology؛	أي	الوظيفي	الفوري	

الجبهة	 وعىل	 املرتاكم.	 التاريخي	 الرتايث	 مع	 الراهن	

الكامنة	يف	 ذاتها	أيضا	تلتقي	قوة	الداخل	)الجينات	

نواة	الخلية(	مع	قوة	الخارج	)العوامل	البيئية(	مثل	

ظروف	املناخ	ونط	الحياة	اليومية	والسلوك	الفردي	

البيولولجي	 بني	 فهو	 اللغوي	 املفصل	 أما	 شابه.	 وما	

الالوعي	 الشخيص	واالجتامعي،	وبني	 والنفيس،	وبني	

تلك	 عىل	 ويلتقي	 الجمعي،	 والالوعي	 الفردي	

مع	 والظاهري	 املوضوعي،	 مع	 الذايت	 هنا	 الجبهة	

املادي	 ليلتقي	 املعلوماتية	 الجبهة	 تأيت	 ثم	 البنيوي.	

الفيزيايئ	)الَعتاد	Hardware(	مع	الالمادي	الذهني	

اللقاء	 هذا	 عن	 لينشأ	 Software(؛	 )الربمجيات	

مع	 الواقعي	 إثارة:	 أكرث	 لقاءات	 الالمادي/الذهني	

الخيايل،	واآليل	مع	الحيوي،	والصناعي	مع	الطبيعي	...	

إلخ.	إننا	هنا	نرى	بشكل	كامل	متكامل	من	التمفصل	

يف	 املعارف	 بناء	 لنامذج	 األعىل	 العرفاين	 املنهجي	

	 الكون	كله،	نرى	مضاعفًة	لقوة	التهجني	العلمي	ولاَمًّ

ثقافة المعارف البينية وفلسفة العلوم
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التي	تفصل	بني	فروع	 للُهوة	 املعرفة،	وردما	 لشتات	

التخصص	املختلفة)10(.	وهي	أمور	قد	تفيض	إىل	نتائج	

غري	مبارشة	repercussions	يف	حقل	تخصيص	معني،	

لكنها	ستمثل	منطلقاٍت	نحو	فتوحاٍت	علميٍة	رشيدٍة،	

كام	نأمل	أن	تكون،	تتميز	بصفتها	مؤثرًة	وفاعلًة.

	1813(	Søren	Kierkegaard	»كريكجارد	»سورين	إىل	نسبة	)1(

كان	 الذي	 الدانريك،	 والالهويت	 الفيلسوف	 م(،	 	1855 	-

لفلسفته	تأثري	عىل	الفلسفات	الوجودية	التي	توصف	عىل	

األقل	بأنها	تتامىش	مع	الالهوت	املسيحي،	عىل	العكس	متاما	

من	وجودية	الفيلسوف	الفرنيس	جان	بول	سارتر.	وقد	كان	

شديد	التأثر	مبنهجية	سقراط	القامئة	عىل	الحوار	والبعد	عن	

التلقني	السفسطايئ،	ومبدأه	أن	الحقيقة	موجودة	واملعرفة	

ممكنة	يجب	فقط	البحث	عنها	...	إلخ.

)2(	ميكن	متابعة	كامل	التجربة	عىل	الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=A4TiUJR1MwM

3(	راجع	لتفاصيل	هذه	اآلراء،	عبد	الرحمن	طعمة:	البناء	العصبي	

اللسانيات	 إطار	 يف	 تطورية	 بيولوجية	 دراسة	 	.. للغة	

العرفانية	العصبية،	دار	كنوز	املعرفة	األردنية،	طـ	1،	2017.

جالل،	 شوقي	 ترجمة	 العلمية،	 الثورات	 بنية	 كون:	 توماس	 	)4(

سلسلة	عامل	املعرفة	الكويتية،	العدد	168،	الكويت،	طـ	1،	

1992،	ص	118.

قيمه	 	.. اإلسالمي	 العلمي	 الباراديم	 الجابري:	 إدريس	نغش	 	)5(

	.. اإلسالمية	 العلوم	 ندوة	 اإلبستيمية،	 وخصائصه	 الثقافية	

أزمة	منهج	أم	أزمة	تنزيل	)30-31	مارس	2010(،	الرابطة	

املحمدية	للعلامء،	اململكة	املغربية،	ص	291.

أساسيني:	 جزأين	 من	 ـ	 اختصارا	 ـ	 تتكون	 النسبية	 النظرية	 	)6(

النسبية	 والنظرية	 املقيدة(	 )أو	 الخاصة	 النسبية	 النظرية	

	،1905 عام	 الخاصة	 النظرية	 أينشتني	 قدم	 وقد	 العامة.	

وقدم	النظرية	العامة	عام	1916.	والنظرية	الخاصة	تختص	

فقط	باألجسام	أو	املجموعات	التي	تتحرك	بالنسبة	لبعضها	

بدون	 منتظمة	 حركة	 تتحرك	 )مجموعات	 ثابتة	 برسعة	

عجلة،	أو	بعجلة	صفرية(	أو	بتلك	التي	ال	تتحرك	مطلقا؛	

أي	تتحرك	برسعة	ثابتة	مقدارها	)صفر(.	والنظرية	العامة	

بالنسبة	 تتحرك	 التي	 املجموعات	 أو	 باألجسام	 تختص	

متحركة	 )مجموعات	 متناقصة	 أو	 متزايدة	 لبعضها	برسعة	

من	 خاصة	 حالة	 إذن	 هي	 الخاصة	 فالنظرية	 بعجلة(.	

النظرية	العامة،	إذ	إن	املجموعات	التي	تتحرك	برسعة	ثابتة	

ميكن	اعتبارها	تتحرك	بعـجلة	مقدارها	)صفر(.	وقد	أمكن	

التي	 املجموعات	 ألن	 أوالً،	 الخاصة	 النظرية	 إىل	 االهتداء	

تتحرك	برسعة	منتظمة	تعد	دراستها	أسهل	من	املجموعات	

التي	تتحرك	برسعة	متغرية.	واملعادلة	الشهرية	التي	توضح	

الكتلة	 	= الطاقة	 أن	 هي	 الفريدة	 الكونية	 العالقة	 هذه	

مرضوبة	يف	مربع	رسعة	الضوء	E=mc²،	وقد	ُعرفت	الحقا	

الطاقة	 استخدام	 تستطيع	 ألنك	 واملوت،	 الحياة	 مبعادلة	

التي	تنشأ	من	خاللها	يف	السلم	ويف	الحرب،	وهو	ما	حدث	

الريايض:	 والتحليل	 للتفاصيل	 هذا.	 يومنا	 حتى	 ويحدث	

برتراند	رسل:	ألف	باء	النسبية،	ترجمة	فؤاد	كامل،	الهيئة	

املرصية	العامة	للكتاب،	طـ	1،	2002،	ص	75	وما	بعدها.

)7(	شاكر	عبد	الحميد:	الخيال	..	من	الكهف	إىل	الواقع	االفرتايض،	

عامل	املعرفة،	الكويت،	العدد	360،	فرباير،	2009،	ص	13.

)8	(	راجع:	اعرف	عالََمَك	..	دليل	الجغرافيني	للعرص	الجيولوجي	

:Anthropocene	Age	البرشي

	John	 J,	 Moran:	 Know	 your	 world;	 A	 Geographers›

	Guide	to	the	Anthropocene	Age,	John	J,	Moran

.85	P	,2016	,1st	ed	,FRGS,	UK

الهوامش واإلحاالت:
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)9(	فرع	من	األنرثوبولوجيا	العامة	يهتم	بدراسة	اإلنسان	القديم	

عموما،	 الثقايف	 التطور	 معرفة	 بهدف	 اإلنسانية(	 )األحافري	

ويقع	 الكتابة.	 عرص	 قبل	 ُوجدت	 التي	 الثقافات	 خصوصا	

املدى	الزمني	للبحث	فيها	منذ	الوجود	البرشي	حتى	فرتة	

الثورة	 بدء	 )تاريخ	 امليالد	 قبل	 عام	 آالف	 عرشة	 إىل	 تصل	

أما	 	،Paleoanthropology بـ	 تسمى	 وهنا	 الزراعية(،	

دراسات	الحقب	الزمنية	األحدث،	من	خالل	البقايا	املادية	

والوثائق	املكتوبة،	فتُعرف	بـ	األركيولوجيا	التاريخية.	راجع	

للتفاصيل	نبيل	عيل:	الدراسات	اإلثنوأركيولوجية:	

مفهومها	واستخداماتها	يف	علم	اآلثار،	مجلة	جامعة	دمشق،	 	

العدد	28،	العددان	4/3،	2012.

)10(	ملزيد	من	التفاصيل،	راجع:	نبيل	عيل:	قضايا	عرصية،	رؤية	

معلوماتية	..	نوذج	للكتابة	عرب	التخصصية،	الهيئة	املرصية	

العلوم	والتكنولوجيا،	القاهرة،	طـ	 العامة	للكتاب،	سلسلة	

التفاصيل	 من	 وللمزيد	 بعدها.	 وما	 	157 ص	 	 	،2006 	،1

عن	التداخل	البيني	بني	علم	الوراثة	القدمية	)األركيولوجيا(	

مراجعة	 ميكن	 اللسان،	 وعلوم	 )الوراثة(	 الجينات	 وعلم	

الكتاب	القيم:	لويجي	كافليل	سفورزا:	الجينات	والشعوب	

للثقافة،	 األعىل	 املجلس	 مستجري،	 أحمد	 ترجمة	 واللغات،	

مرص،	طـ	1،	2000.

ثقافة المعارف البينية وفلسفة العلوم
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ونعوذ	 ونستغفره	 ونستعينه	 نحمده	 لله	 الحمد	 	 	 	

بالله	من	رشور	أنفسنا	ومن	سيئات	أعاملنا،	من	يهده	

الله	فال	مضل	له	ومن	يضلله	فال	هادي	له،	وأشهد	أن	

ال	إله	إال	الله	وحده	ال	رشيك	له	وأشهد	أن	محمدا	

وصحبه	 آله	 وعىل	 عليه	 الله	 صىل	 ورسوله	 عبده	

وسلم،	أما	بعد

األدب	 يف	 الهنود	 إسهامات	 الندوة	 هذه	 تناقش	 	 	 	

العريب،	والدراسات	العربية،	وهي	بدون	شك	تسلط	

األضواء	عىل	من	ساهم	من	العلامء	واألدباء،	والشعراء،	

والدارسني	والباحثني	الهنود	يف	األدب	العريب	عىل	مر	

طور	 الباحثني	 بإسهامات	 الورقة	 هذه	 تهتم	 الزمان،	

وأعاملهم	 الهند،	 يف	 العربية	 الدراسات	 يف	 الدكتوراه	

طيلة	نشاطهم	العلمي،	الذي	سيأخذ	يف	هذه	الورقة	

مرحلة	 تعد	 إذ	 واملعالجة،	 الطرح	 من	 األكرب	 الحصة	

البحث		التي	تتطلب	دراسة	مطولة	ودراسة	عميقة	

تستغرق	ثالث	سنوات	عىل	األقل	تحت	مرشف	واحد،	

من	أهم	املراحل	عىل	اإلطالق،	فهي	إن	الصح	القول	

البحثية	 املواد	 عىل	 التعرف	 فيها	 يتم	 التي	 املرحلة	

بالطرح	واملعالجة	واملقارنة.

	من	جانب	آخر	فإن	مرحلة	البحث	إنجاز	علمي	يف	

حياة	الباحث	األكادميية،	مساهمة	جلية	يف	موضوع	

اختاره	الباحث	للبحث	فيه،	بناء	عىل	ما	ذكرناه	سابقا	

،	ميكن	القول	أن	الباحثني	يف	اللغة	العربية	وآدابها	يف	

الهند	قاموا	بإسهامات	جلية	يف	األدب	العريب،	مقارنة	

األمة	 اللغة	 يتقنونه	يف	 ما	 املقارنة	بني	 واعتامد	عىل	

واللغة	املكتسبة،	ونقصد	بذلك	اللغة	العربية،	خاصة	

يف	 تكون	 التي	 واألدبية	 الفنية	 باألعامل	 تعلق	 فيام	

بالنسبة	 حتى	 واضحة	 وغري	 مبهمة	 األحيان	 بعض	

للذين	يتقنون	اللغة	العربية.

نعالج	يف	هذه	الورقة	البحثية	أهم	الرسائل	العربية	

العربية	 اللغة	 يف	 الهندية	 الجامعات	 إىل	 املقدمة	

وآدابيها	عموما،	ويف	األدب	العريب	خصوصا،	إذ	يزيد	

للقيام	 مركزا	 وثالثني	 خمسة	 من	 أكرث	 إىل	 عددها	

العربية	 اللغة	 يف	 الدكتوراه	 مستوى	 يف	 بالبحث	

وآدابها	يف	الهند،	ومن	أقدمها	جامعة	جوهر	الل	نهرو	

وجامعة	 إسالمية	 ميلية	 وجامعة	 عليكراه،	 وجامعة	

دلهي،	وغريها	من	الجامعات	األخرى.	

    نظرة عامة عىل البحث:

				يقول	الدكتور	صالح	الدين	الهواري	يف	كتابه	’كيف	

الدرا�صات البحثية العربية يف اجلامعات الهندية
د. تاج الدين املناين

)رئيس قسم اللغة العربية، بجامعة كيراال(
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تكتب	بحثا	أو	رسالة‘:	»يحسن	بالطالب	وهو	يهتم	

باختيار	موضوعه	أن	ينتبه	إىل	وفر	املصادر	واملراجع	

الخاصة	به،	ألن	املوضوع	مهام	كان	ُمهاّم	أو	جديدا،	

فإن	قلة	املصادر،	أو	عدم	متكن	الطالب	من	الحصول	

،	وهكذا	 إنجازه.«1	 عائقا	يف	سبيل	 عليها	قد	يشكل	

يشرتط	يف	البحث:

1.	التعمق	يف	البحث

2.	الجدة	يف	االكتشاف

3.	الجودة	يف	األداء

4.	السالمة	يف	اللغة	واألسلوب.

سأكتفي	بذكرها	دون	التوغل	يف	تبسيطها	أكرث،	حتى	

وراء	 من	 املرجو	 الهدف	 عن	 خروجا	 ذلك	 ميثل	 ال	

الورقة.

   الدراسات البحثية يف الهند:

الجامعات	 إىل	 البحوث	 معاهد	 نقسم	 أن	 نستطيع	

الحكومية	والجامعات	الخاصة												.	

    ملحة عن التعليم يف الهند:

						لدى	الهند	تاريخ	طويل	مثري	لالهتامم	يف	مجال	

SL No. Name of Research Centers No.

1 Andra Pradesh (EFLU, MANU, Hyderabad Central Uty, 
Osmaniya Uty)

4

2 Assam (Assam Uty (Silcher), Gauhati Uty) 2

3 Bihar (Arabic & Persian Post Graduate Institute) 1

4 Delhi (JNU, JMI, DU) 3

5 Karnataka (Mysore Uty) 1

6 Kashmeer (Kashmeer Uty, Baba Ghulam Shah Uty, IUST) 3

7 Kerala (Kerala Uty, University Clg, Calicut Uty, Farooq Clg, 
Madeenathul Uloom Pulikkal, Maharajas (MG), Kasargod Clg)

7

8 Madhya Pradesh (Barkatullah Uty) 1

9 Maharashtra (Mumbai Uty) 1

10 Rajasthan (Moulana Abul Kalam Azad Arabic Persian 
Research Institute - Tonk)

1

11 Tamil Nadu (Madras, New College, Jamal Muhammed) 3

12 Uttar Pradesh (AMU, BHU, KMC Urdu, LU Luknow, 
Allahbad Uty, Arabi-Farsi Uty)

6

13 West Bangal (Aliah Uty, Gour Banga, Kolkata Uty) 3

الدراسات البحثية العربية في الجامعات الهندية
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التعليم،	والعلوم	بتنوعاتها،	تبوأت	مقاما	مرموقا	كمركز	

لنرش	التعليم	عىل	مدى	قرون	مضت،	ويعود	الفضل	

والتكنولوجيا،	 العلوم	 مجال	 يف	 الهند	 لتفوق	 الكبري	

والفضاء	إىل	نظامها	التعليمي	ومؤسساتها	التعليمية	

وتجذب	 عاملية،	 شهرة	 تكتسب	 أن	 استطاعت	 التي	

آالفا	من	الطلبة	من	جميع	أنحاء	العامل،	و	يقدم	لنا	

وضعها	الحايل	يف	مجال	التعليم	صورة	شاملة	عنها.

ما	 مرحلة	 إىل	 الهند	 يف	 التعليم	 نظام	 ينقسم	 	 	 	 	

االبتدائية	 واملرحلة	 	Preprimary االبتدائية	 قبل	

واملرحلة	 	Middle املتوسطة	 واملرحلة	 	Primary

و	 العليا،	 التعليمية	 واملراحل	 	Secondary الثانوية	

يف	 للتخصص	 فرصة	 الهند	 يف	 العليا	 الدراسات	 توفر	

أحد	املجاالت	مبا	فيها	املدارس	التقنية،	)مثل	معاهد	

الهند	التكنولوجيا(	والكليات	والجامعات.	

			تطور	التعليم	العايل	يف	الهند	عىل	مسارات	متميزة،	

	Apex	 Body عالية	 هيئة	 تقوم	 حيث	 ومتشعبة	

تديرها	بشكل	غري	مبارش	وزارة	تنمية	املوارد	البرشية	

	Ministry	of	Human	Resource	Development

املحلية	 الحكومات	 كل	مسار،	ومتول	 باإلرشاف	عىل	

	،)343	-	State	Universities(	الغالب	يف	الجامعات

إال	أن	هناك	ستة	عرشة	جامعة	تعترب	مهمة	وتعرف	

	،Central	 Universities املركزية	 بالجامعات	

املركزية،	 الحكومة	 قبل	 من	 وتدار	 	)46 )عددها:	

من	 معينة	عىل	غريها	 مبزايا	 الجامعات	 تتمتع	هذه	

من	 تتلقاه	 التي	 العايل	 التمويل	 بفضل	 الجامعات	

الحكومة	املركزية،	وباإلضافة	إىل	هذه	الجامعات	فقد	

برز	مؤخرا	القطاع	الخاص	بقوة	عىل	ساحة	التعليم	

العايل.

)JNU( جامعة جواهرالل نهرو   

مرتامي	 نهرو	 الل	 جواهر	 جامعة	 حرم	 يقع	 	 	 	 	 	 	

تعد	 و	 الهند	 عاصمة	 نيودلهي،	 مدينة	 يف	 األطراف	

جامعة	JNU	التي	تأسست	يف	عام	1969	و	سميت	

للهند	 الوزراء	 رئيس	 أول	 لذكرى	 تخليدا	 اإلسم	 بهذا	

الرئيسية	 الجامعات	 إحدى	 من	 نهرو،	 الل	 جواهر	

يف	الهند،	تعد	جامعة	JNU	أرقى	جامعة	ليست	يف	

أيضا،	هناك	مركز	 الهند	فحسب،	وإنا	يف	قارة	آسيا	

دراسات	 كلية	 تحت	 واإلفريقية	 العربية	 الدراسات	

اللغة	و	اآلداب	والثقافة.

)AMUِ( جامعة عليكر اإلسالمية 

					جامعة	عليكر	اإلسالمية	من	أكرب	وأشهر	الجامعات	

يف	الهند،	تأسست	جامعة	عليكر	عام	1920	و	تقع	يف	

مدينة	عليكر	بوالية	أوتار	برديش	شاميل	الهند،	تعد	

قامت	أصال	عىل	نوذج	جامعة	 التي	 الجامعة	 هذه	

كمربيدج	العريقة	يف	بريطانيا،	من	أحد	أول	معاهد	

التعليم	العايل	يتم	إنشاؤه	يف	عهد	االستعامر	الربيطاين	

البارزين	 املسلمني	 القادة	 من	 العديد	 تخرج	 للهند،	

يف	 الهندية	 القارة	 شبه	 وعلامء	 أوردو	 لغة	 وكتاب	

هذه	الجامعة،	وتقدم	جامعة	عليكر	اإلسالمية	وهي	

	Residential	academic(	داخلية	أكادميية	مؤسسة

	250 من	 أكرث	 عاملية	 سمعة	 ذات	 	)institution

تخصصا	علميا	يف	فرعي	التعليم	التقليدي	والحديث،	

وتضم	الجامعة	حاليا	ثالثني	ألف	طابا	وطالبة،	وأكرث	

من	ألفني	عضو	يف	هيئة	التدريس	فضال	عن	80	قسام	

كأحد	 دورها	 أداء	 يف	 عليكر	 جامعة	 تستمر	 علميا،	

أهم	املعاهد	التعليمة	يف	الهند	وتستقطب	طلبة	من	

آسيا،	 وغرب	 أفريقيا،	 السيام	 األرض،	 ربوع	 مختلف	

الجامعة	 أن	 بالذكر	 والجدير	 آسيا.	 رشق	 وجنوب	

تحجز	عددا	من	املقاعد	يف	بعض	التخصصات	لطلبة	

	)SAARC(	اإلقليمي	للتعاون	آسيا	جنوب	رابطة	دول
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.)Commonwealth(	كومنولث	ودول

ومن أقسامها املشهورة قسم اللغة العربية.

)JMI( الجامعة امللية اإلسالمية  

للحكومة	 التابعة	 الجامعات	 إحدى	 من	 وهي	 	 	 	 	 	

مدينة	 يف	 تقع	 و	 	Central	 University املركزية	

الجامعة	 هذه	 تأسست	 الهند،	 عاصمة	 دلهي،	 نيو	

عام	 برديش	 أوتار	 بوالية	 علكري	 مدينة	 يف	 األصل	 يف	

	Central	املركزية	الجامعات	من	أصبحت	و	1920،

عام	1988،	 برملاين	يف	 قرار	 إىل	 استنادا	 	University

الجامعة	 األردو	 باللغة	 امللية	 الجامعة	 اسم	 تعني	 و	

املوضوعات التي تبحث فيها يف الجامعات الهندية )األطروحات يف األجناس األدبية املختلفة(

1 Arab Culture and History الثقافة	العربية	والتاريخ	العريب

2 Arabic Cinema السينام	العريب

3 Arabic Criticism النقد	العريب

4 Arabic Drama املرسحية	العربية

5 Arabic Historiography علم	التأريخ	العريب

6 Arabic Language and Literature اللغة	العربية	وآدابها

7 Biographical Studies دراسات	السرية	الذاتية

8 Comparative Literature دراسات	مقارنة	اآلداب

9 Development of Arabic Literature in India تطور	اللغة	العربية	يف	الهند

10 Feminism and Women Literature 
in Arabic الحركة	النسوية	واألدب	النسوي	يف	العربية

11 Indo Arab Literature األدب	العريب	الهندي

12 Lexical Studies الدراسات	املعجمية

13 Modern Arabic Novels الروايات	العربية	الحديثة

14 Modern Arabic Poetry الشعر	العريب	الحديث

15 New Trends in Arabic Literature اتجاهات	جديدة	يف	األدب	العريب

16 Quran and Hadith القرآن	والحديث

17 Schools of Arabic Language & 
Literature مدارس	اللغة	العربية	وآدابها

18 etc وغريها	من	الدراسات	املتعلقة	باللغة	العربية	أو	األدب	العريب

الدراسات البحثية العربية في الجامعات الهندية
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و	 متنوعة	 أكادميية	 برامج	 الجامعة	 تعرض	 القومية،	

ملحقاتها	من	خالل	الكليات	التالية،	منها	قسم	اللغة	

العربية.

)DU( جامعة دلهي    

األساسية	 ال16	 الجامعات	 من	 واحدة	 تعد	 	 	 	 	 	 	

يف	 العالية	 باملعايري	 اسمها	 ارتبط	 والتي	 الهند	 يف	

إىل	 السامية	 املواهب	 وجذب	 والبحث	 الدراسات	

الجمعية	 من	 بقرار	 	1922 عام	 يف	 تأسست	 كلياتها،	

الجامعة	 تخصصات	 الهندية،	 املركزية	 الترشيعية	

وفروعها	العلوم	املختلفة	منها	اللغة	العربية.

الدين	 الدكتور	محي	 نقدية	ألعامل	 دراسة	 	)1

األلوايئ	بالعربية	)شنل	بن	عبد	الرشيد(

   جامعة كرياال:

هامة،	 أربع	جامعات	 كرياال،	عىل	 والية	 تحوي	 	 	 	 	 	

توفر	الفرصة	للقيام	بالبحث		يف	مجال	اللغة	العربية	

بكل	 تستمر	 تزال	 ال	 البحثية	 األعامل	 وأما	 وآدابها،	

الدكتور	عبيد	والدكتور	 نشاط	تحت	املرشفني	أمثال	

محمد	 والدكتور	 كويت،	 إلياس	 والدكتور	 الدين،	 نزار	

قدمت	 التي	 الرساالت	 عدد	 ويبلغ	 املولوي	 سليامن	

لنيل	شهادة	املاجستري	يف	الفلسفة،	أكرث	من	خمسني	

وعدد	األطروحات	للدكتوراه	التي	نوقشت	يف	القسم	

حوايل	ثالثني	رسالة،	حاليا	ال	يوجد	يف	القسم	أساتذة	

معينون	إال	ثالثة	محاضين	مؤقتني.

يف	 البحثية	 الدراسات	 لهذه	 مناقشتنا	 لدى	 	 	 	 	 	

الجامعات	الهندية،	نجد	بأن	أكرث	الدراسات	تهتم	أو	

تتعلق	باإلقليم،	يعني	مساهامت	العلامء	يف	الهند	أو	

يف	والية	من	واليات	الهند،	حتى	نستطيع	أن	نسميها	

نظري	 أغفل	 ال	 أنا	 هنا	 اإلقليمية’،	 ‘الدراسات	 باسم	

أيضا3،		 الصدد	 هذا	 يف	 القيمة	 الدراسات	 بعض	 عن	

ومن	الدراسات	التي	قدمت	يف	جامعة	كرياال:

العريب	 األدب	 يف	 املسلمني	 إخوان	 مساهامت	 	)1

)أم.	 آلوايئ	 الدين	 محي	 إىل	 خاصة	 إشارة	 مع	

سليامن(

املساهامت	األدبية	للدكتور	محي	الدين	األلوايئ	 	)2

محمد	 )كنجي	 املجالت	 إىل	 خاصة	 إشارة	 مع	

بوولت(

العائالت	العربية	يف	كرياال	ومساهامتهم	يف	اللغة	 	)3

العربية	وآدابها	)محمد	باوا(

I. الدراسات العربية يف الهند:

الجامعية	 األطروحات	 عدد	 	 	

يف	 كثرية	 الهند	 يف	 العربية	 الدراسات	 عن	 املكتوبة	

واملراجع	 املصادر	 تتوفر	 حيث	 الهندية	 الجامعات	

فيها،	نستطيع	أن	ننظر	إىل	بعض	األمثلة:

القرن	 يف	 العريب	 األدب	 يف	 الدينية	 اإلتجاهات	 	.1

العرشين	مع	دراسة	خاصة	عن	آثار	الشيخ	أيب	

الحسن	الندوي	)عبد	الوهاب	يك.(

أدب	الرثاء	يف	العربية	مع	إشارة	خاصة	إىل	الهند	 	.2

)مجيب	يب.(

تأثري	الثقافة	الهندية	يف	أدب	ولغة	دول	الخليج	 	.3

العربية	)محمد	منري	وي.	أم.(

دراسة	مساهمة	علامء	تامل	نادو	يف	الدراسات	 	.4

والعرشين[	 عرش	 ]التاسع	 القرنني	 يف	 العربية	

)تاج	الدين	املناين(

حياتهم	 الرشيفني:	 الحرمني	 يف	 الهند	 علامء	 	.5
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وآثارهم	)حسني	يب.	ىك.(

يف	 السرية	 أدب	 وكتاباتهم	حول	 الهنود	 العلامء	 	.6

الهند:	دراسة	تحليلية	)نسيم	أحمد(

األدب	 يف	 الدهلوي	 الله	 ويل	 الشاه	 مساهمة	 	.7

العريب	بالرتكيز	عىل	حجة	الله	البالغة	)زبري	يب.(

)عبد	 اللغة	 قواعد	 يف	 الهند	 علامء	 مساهمة	 	.8

املجيد	يت.(

نقدية	 دراسة	 وآثاره-	 حياته	 آكاه	 باقر	 موالنا	 	.9

)عبد	الكريم(.

I. قصة

	تطور	النرث	العريب	الحديث	إىل	الحرب	العاملية	 	)1

القصيص	)سيد	 الثانية	بإشارة	خاصة	إىل	األدب	

علوي(.

أقاصيص	 يف	 واإلجتامعية	 الثقافية	 الظواهر	 	 	)2

لبعض	 وتحليلة	 نقدية	 )دراسة	 إدريس	 يوسف	

آثاره	املختارة(-	بشري	بوالكال.

	محمود	تيمور	ودوره	يف	تطور	األدب	القصيص	 	)3

العريب	)أن.	عبد	الجبار(.

II. رواية

اإلسالم	كفكرة	رئيسية	يف	روايات	جورجي	زيدان	 	.1

ونجيب	الكيالين-	موازنة	)عبد	الله	ىك.(.

	زيد	مطيع	دماج،	ومساهمته	يف	األدب	العريب	 	.2

الحديث	)عبد	املجيد	أ.أي(.

روايات	 يف	 والسياسية	 اإلجتامعية	 العنارص	 	.3

والقصص	توفيق	الحكيم	)محمود.أف.أن(.

محفوظ	 نجيب	 روايات	 يف	 املرصي	 املجتمع	 	.4

يب.	 )أي.	 ثالثية	 إىل	 خاصة	 باشارة	 الواقعية	

محيدين	كويت(.

ш. شعر
)أى.	 لشعره	 نقدية	 دراسة	 ريشة‘	 أبو	 ’عمر	 	)1

أبوبكر(.

اإلتجاهات	اإلسالمية	يف	الشعر	العريب	الحديث	 	)2

)عبد	املجيد.	يت.أي(

أمري	الشعراء	أحمد	شوقي	وشعره	يف	أعني	النقاد	 	)3

)أن.	إي.	عبد	السالم(

العريب	 الشعر	 يف	 الفلسطينية	 القضية	 تأثري	 	)4

الحديث	)أن.أى.	محمد	عبد	القادر(

تركيز	خاص	عىل	 مع	 العريب	 الشعر	 علم	 تطور	 	)5

خليل	بن	أحمد	الفراهيدي	)عبد	السليم	أم(

الحياة	اإلجتامعية	يف	شعر	حافظ	ابراهيم	)أحمد	 	)6

كويت.	يت.	يب(

حياة	النبي	)ص(	عىل	ضوء	شعر	معارصيه	)إي.	 	)7

ىك.	أحمد	كويت(

الشعر	 تجديد	 العقاد	ودوره	يف	 عباس	محمود	 	)8

العريب	)محمد	إسحاق.	يب(

املدائح	النبوية	يف	الشعر	العريب	الحديث	)عبد	 	)9

الرحمن	منغاتجالل(

نظرات	النقاد	ومالحظاتهم	حول	شخصية	املتنبي	 	)10

وشعره	وفّنه-	دراسة	نقدية	)عبد	اللطيف	إي(

IV. املرسحية

الدراسات البحثية العربية في الجامعات الهندية
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املرسحي	 األدب	 يف	 ومساهمته	 الحكيم	 توفيق	 	.1

الذهنية	 املرسحيات	 إىل	 خاصة	 باشارة	 العريب	

)عبد	الرزاق.	يت(

VI.	أدب	الرسائل

)عبد	 اإلسالم	 صدر	 يف	 الرسائل	 أدب	 تطور	 	.1

اللطيف.	وي(

VII. النرث العريب

تطور	النرث	العريب	يف	العرص	العبايس	األول	وتأثري	 	.1

)أحمد	 التطور	 هذا	 يف	 اإلجتامعية	 العنارص	

سعيد(

VIII. نقد 

الحديث«	دراسة	نشأته	وتطوره	 العريب	 »النقد	 	.1

واتجاهاته	)أى.	أي.	رحمة	الله(

IX. األدباء ومساهامتهم

العريب	 األديب	 النقد	 يف	 ومساهمته	 قتيبة’	 ‘ابن	 	.1

والشعراء’	 ‘الشعر	 كتابيه	 إىل	 خاصة	 باشارة	

و‘األدب	الكاتب	)عبد	الستار.	أم.	يت(

أبو	القاسم	الشايب	ومساهمته	يف	األدب	العريب	 	.2

الحديث	)يس.	أم.	شاه	نواس(

األستاذ	مصطفى	صادق	الرافعي-	دراسة	نقدية	 	.3

آلثاره	واسلوبه	)محويلت	بيوي.	اتش(

اإلسالمي-	دراسة	 التاريخ	 أمني	يف	 أحمد	 أعامل	 	.4

نقدية	)فضل	الله.	ىك.	يت(

لألدب	 وخدماته	 السيوطي	 الدين	 جالل	 اإلمام	 	.5

العريب	باشارة	خاصة	إىل	املزهر	)بهاو	الدين.	ىك(

أنور	الجندي	الناقد	املقاوم	للمحاوالت	التغريب	 	.6

يف	األدب	العريب	الحديث	)بولنكنن	أبوبكر(

بنت	الشاطئ	وخدماتها	لألدب	العريب	الحديث-	 	.7

دراسة	نقدية	)أم	الحسنة(

العريب	 األدب	 تطور	 اإلسالمي	يف	 التصوف	 تأثري	 	.8

)وي.	يب.	عبد	الحميد(

جربان	خليل	جربان	وربيندرنات	الطاغور-	دراسة	 	.9

وتصوفهام	 فلسفتهام	 إىل	 خاصة	 باشارة	 مقارنة	

)وي	محمد(

أيب	 اإلجتامعية	يف	شعر	 لحياة	 النقدية	 الدراسة	 	.10

العالء	املعري	)عمر.أم(

دراسة	مقارنة	بني	جربان	خليل	جربان	وميخائيل	 	.11

نعيمة	)عسكر.يك(

وجنغامبوزا	 مطران	 خليل	 بني	 مقارنة	 دراسة	 	.12

رومانطيقية	 إىل	 خاصة	 اشارة	 مع	 بيال	 كرشنا	

)عبد	الباري.	أن(

دراسة	 الخوري-	 سليم	 رشيد	 القروي	 الشاعر	 	.13

نقدية	وتحليلية	لياته	وشعره	)محيدبا.أي(

بني	 املوازنة	 جربان-	 خليل	 وجربان	 حسني	 طه	 	.14

)عبد	 مؤلفاتهام	 الحياة	يف	ضوء	 عن	 فلسفتهام	

الرشيد.يب(

العنارص	اإلسالمية	يف	كتابات	طه	حسني	)محمد	 	.15

عبد	الرشيد.	يت	.يب(

الكعبة	املعظمة	وتأثريها	يف	األدب	العريب	)كويا	 	.16

كويت.	يت.وي(

مساهمة	أدبية	ملحمد	عبد	الله	املليباري-	دراسة	 	.17
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نقدية	)سيد	علوي.	يو(

مساهمة	الشيخ	ابن	باز	يف	تطور	العلم	واألدب	 	.18

العريب-	دراسة	نقدية	)مصطفى.	يب(

اإلسالمي	 األدب	 تطور	 مساهمة	سيد	قطب	يف	 	.19

)محمد	.يك(

مساهمة	طه	حسني	يف	األدب	التاريخي	)محمد	 	.20

بشري.أم.	يب(

ميخائيل	نعيمة	يف	ميزان	النقد	واألدب	)محمد	 	.21

حنيف.	يب(

لجامل	 واإلجتامعية	 السياسية	 النظر	 وجهات	 	.22

الدين	األفغاين	وعبد	الرحمن	الكواكبي-	دراسة	

)عبد	 الغريب	 النرث	 يف	 آثارها	 ضوء	 عىل	 مقارنة	

الحليم(

X. القرآن

عن	 خاص	 بحث	 مع	 وتطوره	 نشأته	 ‘التفسري’	 	)1

منهج	ابن	تيمية	يف	تفسريه	)جامل	الدين.يك(

ودورها	 والحديث	 القرآن	 نظر	 يف	 ‘املرأة’	 	)2

ومكانتها	يف	الحضارة	الحديثة	)زهرايب	ماتومال(

الكريم	 القرآن	 تفسري	 يف	 الجديدة	 اإلتجاهات	 	)3

)عبد	الرزاق.	يب.	ىك(

دراسة	 املالية-	 املعامالت	 يف	 القرآنية	 اآليات	 	)4

تحليلية	)عبد	الحميد	أيبايل	كلوولبل(

تفاسري	القرآن	يف	العرص	الحديث	واتجاهاتها	يف	 	)5

معالجة	القضايا	اإلجتامعية	)عبد	السالم.أم(

دراسة	نقدية	عن	‘تفسري	املراغي’	)عبد	القادر	 	)6

كويا	تانغال(

يف	 وتفاسريه	 القرآن	 تراجم	 عن	 نقدية	 دراسة	 	)7

اللغة	املليبارية	)محمد	بشري.يك(

مساهمة	الهند	الجنوبية	يف	آداب	القرآن	الكريم	 	)8

)محمد	بشري.	أم(

الكريم	 القرآن	 يف	 الصحية	 العلوم	 نواحي	 	)9

والحديث	الرشيف	)وي.ىك.	يوسف(

XI. الحديث الرشيف

يف	 آثاره	 البخاري	 اسامعيل	 بن	 محمد	 اإلمام	 	.1

ترقية	علم	الحديث	وفّن	أسامء	الرجال	)محمد.

يب.يب(

النبوية	 األحاديث	 اإلجتامعية	يف	 الحياة	 عنارص	 	.2

)سينة	بيوي(

XII. الفقه

باللغة	 الفقهي	 األدب	 يف	 كريال	 علامء	 مساهمة	 	.1

العربية	)حسني.	يس.	أس(

أقسام اللغة العربية يف والية كرياال

I    . قسم اللغة العربية بجامعة كاليكوت

						عدد	املرشفني	يف	هذا	املركز	البحثي	يصل	إىل	

12	مرشفا،	فيهم	من	يشتغل	يف	كليات	أخرى،	وميكن	

يشري	 القوسني	 بني	 )العدد	 كالتايل-	 أسامئهم	 ترتيب	

إىل	كم	رسالة	تقريبا	قُدمت	تحت	إرشافهم(

د/	سيد	احتشام	أحمد	ندوي	)18( 	)1

د/	إي.	ىك.	أحمد	كويت	)11( 	)2
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د/	ىك.	أم.	محمد	)7( 	)3

د/	ىك.	وي.	ويران	محي	الدين	)7( 	)4

د/	أحمد	اسامعيل	لبّى	)10( 	)5

د/	أحمد	إبراهيم	رحمة	الله	)10( 	)6

د/	وي.	محمد	)2( 	)7

د/	أن.	أى.	محمد	عبد	القادر	)4( 	)8

د/	أى.	يب.	محي	الدين	كويت	)3( 	)9

	د/	محمد	بشري	)1( 	)10

	د/	عبد	املجيد	)0( 	)11

	د/	عبد	املجيد	)0( 	)12

II. قسم اللغة العربية بكلية فاروق 

البحثي	سنة	1998م،	 املركز	 البحث	يف	هذا	 	بدأ	 	 	 	

املرشفني	 بعض	 أيضا	 وهناك	 مرشفني،	 ستة	 وهناك	

يشتغلون	يف	كليات	أخرى،	مثل	الدكتور	جامل	الدين	

فاروقي	والدكتور	سيد	علوي	)كلية	WMO،	ويناد(	

و	الدكتور	سيد	علوي	)كلية	Unity	للنساء،	مانجريي(	

وقسم	دراسات	املاجستري	والبحوث	يف	اللغة	العربية	

فاروق	 كلية	 يف	 املاجستري	 قسم	 أول	 هو	 وآدابها	

التي	أسست	ينة	1948م	ثم	ارتقى	إىل	مكانة	قسم	

للبحوث	 تسهيالت	 مع	 2000م.	 سنة	 يف	 البحوث	

يف	 الطالب	 عدد	 ويبلغ	 الدكتوراة.	 لنيل	 والدراسات	

املاجستري	 دورة	 ويف	 طالبا	 	500 البكالوريوس	 دورة	

40	طالبا	باإلضافة	إىل	27	من	الباحثني	يبحثون	حول	

مواضيع	مختلفة	يف	اللغة	العربية	وآدابها.	وقد	أخرج	

القسم	خمسة	من	رساالت	الدكتوراة	ب	

واملرشفون يف هذا القسم هم

د/	عبد	الرشيد.	يت.يب	)5( 	)1

د/	أن.	عبد	الجبار	)2( 	)2

د/	أبو	بكر.	سيي.	يب	)0( 	)3

د/	جامل	الدين	فاروقي	)0( 	)4

د/	سيد	علوي.	)1( 	)5

د/	سيد	علوي.	يو	)0( 	)6

السيد	عيل	نوفل	)0( 	)7

III. كلية مدينة العلوم العربية ببولكل 

البحثي	سنة	2011م	 املركز	 البحث	يف	هذا	 بدأ	 	 	 	 	

)كلية	 يك	 محمد،	 شيخ	 الدكتور	 مرشفان،	 وهناك	

الله	 والدكتور	فضل	 ببولكل(	 العربية	 العلوم	 مدينة	

)كلية	أنصار	العربية	ولوانور(.

يف  وآدابها  العربية  اللغة  حول  األطروحات 

كرياال

يتعلق	 فيام	 األطروحات	 من	 عديد	 قُدمت	 	

بالدراسات	العربية،	يف	والية	كرياال	إىل	جامعات	كرياال	

أو	غريها:

الشعر	العريب	يف	كريال-	مبدأه	وتطوره	)ىك.	وي.	 	.1

ويران	محي	الدين(

يف	 تنعكس	 كام	 كريال	 لعلامء	 املقاومة	 حركة	 	.2

مؤلفاتهم	العربية	)سلينة.	أن(

الدعوة	السلفية	يف	الهند	ومساهمتها	يف	األدب	 	.3

العريب	بذكر	خاص	لكريال	)عبد	الرزاق.	أم(
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اللغة	 تطور	 يف	 اإلسالمية	 املنظامت	 مساهمة	 	.4

العربية	وآدابها	يف	كريال	)شيخ	محمد.	ىك(

اللغة	 ترقية	 يف	 ومساهمتهم	 فناين	 مخاديم	 	.5

العربية	)عبد	الرشيد	بويرتى(

مساهمة	العربية	إىل	األلفاظ	والقواعد	امللياملية	 	.6

)يب.	أم	.	عبد	الرحمن(

دراسة	تحليلية	ونقدية	عن	تعليم	اللغة	العربية	 	.7

يف	كرياال	)محمد	.يك.يك(

بعض امللخصات كمثال عىل ما ذكرناه:  •

I. حركة املقاومة لعلامء كرياال كام تنعكس يف 

مؤلفاتهم العربية )سلينة.أن(

تطرح	الباحثة	قضية	مقاومة	علامء	كريال	من	 	

واستبدادهم	خالل	 الغربيني	 استعامر	 املسلمني	ضد	

مؤلفاتهم	العربية	خاصة	يف	أشعارهم،	هؤالء	العلامء	

كانوا	يدعمون	ويحمسون	املسلمني،	فيام	نظموه	من	

شعر،	ويف		ومنثوراتهم	للحث	عىل	جهاد	املستعمرين،	

وكان	سكان	املليبار	معرتضني	للنكبات	واملصائب	عىل	

املستعمرين	الغربيني	منذ	وصول	الربتغالني	إىل	مليبار	

هذه	 تحتوي	 اإلنجليزيني،	 من	 الهند	 استقالل	 حتى	

األول:	 الباب	 يناقش	 أبواب،	 خمسة	 عىل	 األطروحة	

ضد	 املسلمني	 ومقاومة	 كريال	 إىل	 الربتغاليني	 وصول	

اضطهاد	الربتغاليني،	والثاين	يبحث	عن	مخاديم	فنان	

دراسة	 فيه	 وتتضمن	 حياتهم،	 وتاريخ	 ومؤلفاتهم	

نقدية	لقصيدة	حامسية،	تحث	أهل	اإلميان	عىل	جهاد	

عبدة	الصلبان،	وبيان	عن	كتاب	تحفة	املجاهدين	يف	

بعض	أخبار	الربتغاليني	وغريها،	والثالث	يتحدث	عن:	

يف	 ودورهم	 املجتمع	 يف	 ومكانتهم	 كاليكوت	 قضاة	

مقاومة	الربتغاليني	وخاصة	يبني		حياة	القايض	محمد	

املجتمع	 يف	 ومكانته	 الكاليكويت،	 العزيز	 عبد	 بن	

وعن	قصيدة	الفتح	املعني،	أما	الرابع	فيناقش	قضية	

دخول	هولنديني	والفرنسيني	يف	كريال	والخامس	يلقي	

فيه	 يتضمن	 كريال،	 يف	 اإلنجليز	 سلطنة	 عىل	 األضواء	

مظامل	اإلنجلزيني	عىل	أهايل	كرياال	ومقاومة	املسلمني	

لهم،	وعن	حياة	القايض	عمر	وقصيدته	والشيخ	السيد	

علوي	بن	محمد	وسيد	فضل	بن	علوي	وإلخ.

يف  ومساهمتها  الهند  يف  السلفية  الدعوة   .II

األدب العريب بذكر خاص لكريال )عبد الرزاق. 

أم(

يف	 ودعوتها	 السلفيني	 حركة	 عن	 الباحث	 يتحدث	 	

الهند،	ويناقش	فيه	جهود	السلفيني	الهنديني	لإلتحاد	

واأللفة	بني	األمم،	وتحتوي	هذه	األطروحة	عىل	أربعة	

أبواب،	واألول	يبحث	يف	اإلسالم	وعقيدته	الصحيحة،	

اليها،	 اإلسالم	 ووصول	 ’الهند‘	 أحوال	 يناقش	 والثاين	

القدمية،	 العربية	 الهندية	 العالقات	 يناقش	أيضا	 كام	

و	الجاليات	الهندية	يف	البالد	وعن	حاالت	الهند	وقت	

بعلامء	 يعرف	 والثالث	 وغريها،	 ملسو هيلع هللا ىلص	 رسول	 بعثة	

الوطن	لهذه	الحركة	املباركة	ومساهامتهم	يف	األدب	

وصّديق	 الدهلوي	 الله	 ويل	 شاه	 أمثال	 من	 العريب،	

املباركفوري	 الرحامن	 عبد	 ومحّدث	 خان	 حسن	

وغريهم،	أما	الباب	الرابع	واألخري	فأهتم	فيه	بالعلامء	

والية	 من	 املجال	 هذا	 يف	 ساهموا	 الذين	 والشعراء	

كريال،	أمثال	ابو	ليىل	محمد	بن	مريان	ومحمد	الفليك	

وابو	سلمى	 النوراين،	 محمد	 بن	 الله	 وعبد	 الجاميل،	

البارزين	 العلامء	 من	 وغريهم	 الدين	 جامل	 محمد	

الذين	ساهموا	يف	الدعوة	السلفية	يف	كريال.	
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نتائج البحث

منذ	 الهند	 يف	 ظهرت	 قد	 التي	 األعامل	 	 	 	 	 		

العامل	 خرس	 »ماذا	 مثل	 أجيال	 ومنذ	 زمان	

الندوي«	 عيل	 الحسن	 أليب	 املسلمني	 بانحطاط	

الرحمن	 عبد	 لسيد	 والعربية	 »العرب	 وكتاب	

لصفي	 املختوم	 »الرحيق	 وكتاب	 العيدرويس«	

الرحمن	املباركفوري	»وكتاب	»تحفة	املجاهدين	

ىف	بعض	أخبار	الربتغاليني	لزين	الدين	املخدوم	

الثاين«	4	هي	خري	مثال	للبحث	العميق	يف	الهند.

				مجال	البحث	يف	الهند	واسع	جدا،	ومساهامت	 		

مساهمة	 العربية	 اللغة	 يف	 البحث	 يف	 الهنود	

جلية	بالرغم	من	أنهم	ناطقون	بغريها،	إال	أنهم	

البحث	والتألق	واإلضافة	إىل	 أثبتو	جدارتهم	يف	

عىل	 املسلمني	 يهم	 	 الذي	 الضخم	 الرتاث	 هذا	

هذه	املعمورة.

التقليدية	 معظم	الباحثني	يأخذون	املوضوعات	 		

لسبب	 الحديثة،	 املوضوعات	 غري	 يعني	 	–

الحديث،	 أكرث	من	 العريب	 الرتاث	 تركيزهم	عىل	

ورمبا	ذلك	راجع	ملراعاة	الرتتيب	الزمني	يف	تعلم	

اللغة	العربية	التي	تستدعي	األخذ	من	الجذور	

أوال،	ثم	التطور	نحو	الحديث	وهكذا	دواليك.

الهند،	 يف	 العربية	 الدراسات	 باحثي	 بعض	 		

يعتمدون	الدراسات	السطحية	فقط	ال	الدراسات	

العميقة.

بالهند	 األخرى	 بالواليات	 كرياال	 بني	 نقارن	 وملا	 		

كرياال	 أهل	 أن	 نفهم	 الشاملية	 بالواليات	 يعني	

يعني	 والحضارة،	 الثقافة	 قمة	 إىل	 إرتفعوا	 قد	

محور	 فجعلوه	 بالتثقيف	 اهتموا	 كرياال	 أهل	

اهتموا	 الشاملية	 بالواليات	 مقارنة	 اهتاممهم،	

بالكتابة	والتأليف،	نحن	نفتخر	بكتابات	عديدة	

ككتاب	»تحفة	املجاهدين«	ومثلها،		كام	نفخر	

باألعامل	الجديدة	يف	الواليات	الشاملية	الهندية	

أيضا.

بعض	الرسائل	قد	قدمت	بخصوص	األدب	العريب	 		

يف	كرياال،	يف	الجامعات	الهندية	خارج	كرياال	بعد	

ما	سافر	طلبة	كرث	إىل	الجامعات	التي	أسست	يف	

دلهي	وحيدراباد.

أخريا،	ميكن	القول:	قام	الباحثون	يف	اللغة	العربية	 		

بدراساتهم	 جلية	 بإسهامات	 الهند	 يف	 وآدابها	

البحثية	القيمة	خصوصا	والذين	تم	تسجيلهم	يف	

الجامعات	الهندية.

جديداً،	 رسالة	 أي	 موضوع	 يكون	 أن	 يجب	 		

حتى	 العمل	 نتائج	 نرش	 الرضوري	 من	 فكذلك	

هذه	 بوجود	 العامل	 أنحاء	 يف	 الباحثون	 يعلم	

يتم	االستفادة	 البحث	وبالتايل	 أو	هذا	 الدراسة	

منه	وال	تتكرر	دراسة	املوضوع	نفسه	يف	مكان	

الرسائل	 لتصفح	 نستعد	 أن	 يجب	 كذلك	 آخرو	

الجامعية	املوضوعة	يف	رفوف	مكاتب	الجامعات	

املعلومات،	واملعارف	 املختلفة	ليك	نغرف	منها	

وكذلك	ليك	أن	ال	تكون	هي	ثروة	علمية	منسية	

عىل	الرفوف،	ويجب	أن	تكون	أي	رسالة	جامعية	

النيل	 شاعر	 قال	 كام	 الدر	 أحشائه	 ويف	 كالبحر	

عن	اللغة	العربية.
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1.		الدكتور	صالح	الدين	الهواري:	كيف	تكتب	بحثا	أو	رسالة،	دار	

ومكتبة	الهالل،	بريوت	،	لبنان،	2001م،	ص:	25

مثل	 للشهادة	 البحوث	 فيها	 التي	 الرشعية	 الكليات	 يعني	 	 	 	.2

كليات	الوايف	وكليات	الهدوي

3.	مثال	-	املصطلحات	والتعابري	يف	الجرائد	العربية	واإلنجليزية:	

غاردين«	 و«ده	 )مرص(	 »األهرام«	 عن	 موضوعية	 دراسة	

)اململكة	املتحدة(	–	]من	يوليو	إىل	ديسمرب[	2012م	-	التي	

أحمد	 بشري	 إرشاف	 تحت	 شافعي	 محمد	 بدراساتها	 قام	

الجاميل	يف	جامعة	جوهر	الل	نهرو	بنيودلهي.

	الشيخ	زين	الدين	أحمد	بن	محمد	الغزايل 	.4	

الهوامش

الدكتور	صالح	الدين	الهواري:	كيف	تكتب	بحثا	أو	رسالة،	 	.1

دار	ومكتبة	الهالل،	بريوت،	لبنان،	2001م

بجامعة	 العربية	 اللغة	 قسم	 مكتب	 الجامعية	يف	 الرسائل	 	.2

كاليكوت

كاتلوج	املنشور	يف	مكتب	قسم	اللغة	العربية	 	.3

املصادر واملراجع

مرشوع	قدمه	شفيق	عىل.يس	لنيل	درجة	املجاستري	يف	قسم	 	.4

اللغة	العربية،	بجامعة	كاليكوت	تحت	عنوان	»	نظرة	إىل	

رسائل	الدكتوراه	املقدمة	يف	العربية	إىل	جامعة	كاليكوت	»	

سنة	2012.
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املقدمة

العظيم	 العرش	 رب	 	، العليم	 السميع	 لله	 الحمد	

األمي	 النبي	 	، األمني	 رسوله	 عىل	 والسالم	 ،والصالة	

املبعوث	رحمة	للعاملني	،	أسمع	من	يف	عهده	الحق	

تبعهم	 ،	ومن	 آله	وصحابته	أجمعني	 ،	وعىل	 املبني	

وسار	عىل	نهجهم	إىل	يوم	الدين	،	أما	بعد	:

إياه	 وهبنا	 علينا،	 الله	 نعم	 أعظم	 من	 السمع	 فإن	

لألفهام	 الخارج،وموضحا	 يف	 مايقع	 اللقلوب	 مرتجم	

ما	تحمله	األصوات	واإليقاعات	من	دالالت	ومعان	

.وإن	من	يتدبر	آيات	القرآن	الكريم	يجدأن	الله	تعاىل	

يركز	فيها	عىل	»طاقة	السمع«	ويجعلها	األوىل	بني	

اإلنسان،	فيقول	سبحانه	 قوى	اإلدراك	والفهم	لدى	

أمهاتكم	 بطون	 من	 أخرجكم	 ﴿والله	 	: وتعاىل	

التعلمون	شيئا	وجعل	لكم	السمع	واألبصار	واألفئدة	

القرآن	 .	وإذا	بحثنا	يف	 	 لعلكم	تشكرون﴾1		

حاسة	 تسبق	 السمع	 حاسة	 أن	 دامئا	 نجد	 الكريم	

البرص	يف	آي	الذكر	الحكيم،	ففي	قوله	تعاىل	:	﴿وال	

تَْقف	ما	ليس	لك	به	علم،	إِن	السمع	والبرص	والفؤَاد	

االستامع	 	وألهمية	 عْنُه	مسُؤوال﴾2	 كَان	 أُولِئك	 	 كلُّ

نجد	الله	تعاىل	قد	كرر	ذكر	السمع	يف	القرآن	الكريم	

يف	27	موضعا.

تعريف االستامع

َسْمعاً	 .َسِمَع	 حساألذن	 	: ْمع	 السَّ 	: لغة	 	

َعُه	الصوت،	 وِسْمعاً	وَسامعاً	وَسامعًة	وَسامِعيًة،	وسمَّ

ع	إليه. وأَْسَمعه	أي	استََمع	له	وتسمَّ

واالستامع	يف	االصطالح	اإلصغاء،	أي	وهو	فهم	الكالم،	

أواالنتباه	إىل	يشء	مسموع	مثال	الستامع	إىل	متحدث	

بخالف	السمع	الذي	هو	حاسته	وآلته	األذن،والسامع	

وهو	عملية	فسيكولوجية	يتوقف	حدوثها	عىل	سالمة	

واالستامع،	 السامع	 بني	 العلامء	 فرق	 وقد	 األذن.	

لذبذبات	صوتية	 األذن	 استقبال	 فالسامع	هو	مجرد	

أي	 مقصودا،	 انتباها	 إعارتها	 دون	 ما	 مصدر	 من	

اللغوية	الصوتية	من	دون	قصد،	ودون	 املادة	 تلقى	

يف	 العزيز	 الله	 كتاب	 يف	 ومثاله	 	. سابق	 استعداد	

قوله	تعاىل:﴿وإِذا	سمُعوا	اللَّغو	أَعرُضوا	ْعنُه﴾3		وملا	

هذه	 أورد	 املؤنني	 أوصاف	 عن	 وتعاىل	 سبحانه	 بني	

الذين	ال	يستمعون	إىل	ما	يقول	 املؤمنون	 اآلية،	أي	

يعرضون	 إرادتهم	 بدون	 وإن	سمعوا	 املرشكون	قط،	

أن	 ما	حقه	 الرازي«واللغو	 تفسري	 ورد	يف	 وقد	 عنه.	

يلغى	ويرتك	من	العبث	وغريه	وكانوا	يسمعون	ذلك	

فال	يخوضون	فيه	بل	يعرضون	عنه	إعراضا	جميال	4»	

 اأهمية اال�صتماع يف تعلّم اللغة العربية
 لغري الناطقني بها

حار�س
باحث في الدكتوراة، جامعة كيراال



145

،	وقد	ورد	يف	كتاب	»السامع	تلقى	األصوات	بال	قصد	

إرادة	فهم	أو	تحليل	مثال:	سامع	صوت	أغاريد	 وال	

الطيور	،	وأصوات	االزدحام	وغريها«5	.

ألن	 السامع	 من	 أعقد	 مهارة	 فهو	 »االستامع«	 أما	

املستمع	يعطى	فيها	انتباها	مقصودا.	أي	معناه	تلقى	

عملية	 وهو	 وتعمد.	 بقصد	 الصوتية	 اللغوية	 املادة	

يعطي	فيها	املستمع	اهتامما	خاصا	وانتباها	مقصودا	

ملا	تتلقاه	أذنه	من	أصوات	فهو	يعترب	فنا	يعتمد	عىل	

عمليات	معقدة	يتآزر	فيها	الفكر	مع	حاسة	السمع.

كام	ورد	يف	القرآن	الكريم:	﴿		َوإِْذ	رَصَفَْنا	إِلَيَْك	نََفرًا	

وُه	قَالُوا	أَنِْصتُوا	 	َحرَضُ 	يَْستَِمُعوَن	الُْقرْآَن	فَلاَمَّ ِمَن	الِْجنِّ

استمعوا	 .أي	 ُمْنِذِريَن﴾6	 قَْوِمِهْم	 إىَِل	 َولَّْوا	 	 قيُِضَ 	 فَلاَمَّ

القرآن	وقال	بعضهم	لبعض	أسكتوا	لالستامع	.وليس	

للسمع	حاجة	إىل	السكوت،	ألنه	يقع	بدون	سكوت.	

تلقي	 »االستامع	 	 دية:	 أبو	 خميس	 هناء	 قال	 وقد	

ينقطع	 وقد	 	، وتحليل	 فهم	 وإرادة	 بقصد	 األصوات	

املسجد«7	 يف	 لخطيب	 االستامع	 مثال:	 ما.	 لعامل	

.«ويروي	دون	برون		Brown	Don	أن	املقصود	هنا	
ليس	السامع	بل	املقصود	به	هو	اإلنصات«	8

أهمية االستامع

ولالستامع	أهمية	كربى	ومنزلة	خاصة	يف	حياتنا	ألنها	

حياته	 مراحل	 يف	 اإلنسان	 بها	 اتصل	 التي	 لوسيلة	

الغنى	 أسايس	 أمر	 االستامع	 أن	 ذلك	 ومعنى	 األوىل	

عنه	يف	ظهور	الكالم	ورشط	للنمو	اللغوي	بصفة	عامة	

وبالتايل	هو	مرتبط	بالنمو	الفكري	بدليل	أن	الطفل	

لن	يتمكن	من	القراءة	والكتابة	إال	إذا	كان	قادرا	عىل	

االستامع.

ومام	ال	شك	فيه	أن	تقديم	القرآن	الكريم	السمع	عىل	

البرص	يف	آيات	كثرية	يدل	داللة	قاطعة	عىل	أهمية	

حاسة	 من	 وأرهف	 أرقى	 أنها	 وعىل	 السمع	 حاسة	

البرص،	وهذا	ال	يختلف	مع	ما	أورده	علامء	الترشيح	

املجردات	 بإدراك	 البرص	 عىل	 ميتاز	 السمع	 أن	 من	

التفريق	 الحاسة	عىل	 كاملوسيقى،	وأيضا	قدرة	هذه	

بني	 عنها	طفلها	 يتوه	 قد	 مثال	 فاألم	 التداخالت،	 بني	

الزحام	ولكنها	تستطيع	أن	متيز	صوت	بكاء	طفلها	من	

بني	آالف	األصوات.

حراء	 غار	 يف	 بالقرآن	 السالم	 عليه	 جربيل	 نزل	 وملا	

النبي	 فقال	 اقرأ،	 وسلم	 عليه	 الله	 صىل	 للنبي	 قال	

صىل	الله	عليه	وسلم	ما	أنا	بقارئ	ثالث	مرات،	فقرأ	

جربيل	عليه	السالم	}	اقَْرأْ	ِباْسِم	َربَِّك	الَِّذي	َخلََق،َخلََق	

اإْلِنَْساَن	ِمْن	َعلٍَق،	اقَْرأْ	َوَربَُّك	اأْلَكْرَُم،الَِّذي	َعلََّم	ِبالَْقلَِم،	

النبي	 أسمع	جربيل	 و	 يَْعلَْم{«9	 لَْم	 َما	 اإْلِنَْساَن	 َعلََّم	

صىل	الله	عليه	وسلم	أوال	ثم	قال	جربيل		اقرأ	فقرأ	

النبي	صىل	الله	عليه	وسلم	.وقد	ورد	يف	القرآن	﴿وإَِذا	

قُِرئَ	الُْقرْآُن	فَاْستَِمُعوا	لَُه	َوأَنِْصتُوا	لََعلَُّكْم	تُرَْحُموَن﴾10		

يجوز	 وال	 لفهمه،	 	 قرئ	 عندما	 القرآن	 استمعوا	 أي	

السمع	فقط.

اللغة	 فنون	 بني	 من	 رئيسا	 لغويا	 فنا	 االستامع	 يعد	

األربعة	:	االستامع		،	التحدث	،	القراءة	،	الكتابة	.	كام	

،	فالطفل	 الذي	يتعامل	معه	الطفل	 الفن	األول	 أنه	

يبدأ	عالقاته	الخارجية	مبن	حوله	عن	طريق	االستامع	

،	فتبدأ	مهارات	االستامع	بالنمو	قبل	غريها.	وهو	يبدأ	

نهاية	 ويف	 املحيطة،	 األصوات	 فيتعرف	 الوالدة	 بعد	

العام	األول	يبدأ	النطق	ومع	بداية	التعليم	يف	املدرسة	

يستخدم	محصلة	األصوات	املسموعة	لديه	يف	التمييز	

ويكتب.«ثم	 فيقرأ	 املكتوبة،	 الكلامت	 أصوات	 بني	

إن	االستامع	هو	الفن	الذي	اعتمد	عليه	يف	العصور	

السابقة	حيث	كان	اعتامد	الناس	فيها	عىل	املنطوق	،	

والروايات	الشفوية	حتى	جاءت	الطباعة	وجاء	عرص	

أهمية االستماع في تعّلم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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أهم	 من	 االستامع	 ففن	 قرون«.11	 عدة	 بعد	 الكتابة	

اتصاالً	 يتصل	 اللغة،ألنه	 تعليم	 ىف	 األربعة	 الفنون	

اللغة	 ألن	 فيها	 ويؤثر	 ويتأثر	 الفنون	 بباقى	 وثيقاً	

بصفة	عامة	واللغة	العربية	بصفة	خاصة	تعتمد	عىل	

التكامل	بني	فنونها.

	»: العرب	يف	فضل	االستامع	و	أهميته	 يقول	قدماء	

الكالم	 حسن	 تتعلم	 أن	 قبل	 االستامع	 حسن	 تعلم	

فإنك	إىل	أن	تسمع	وتعى	أحوج	منك	إىل	أن	تتكلم«12	

عن	 والتعلم	 العلم	 تلقى	 يف	 هام	 دور	 .لالستامع	

طريق	الوسائل	الحديثة	يف	العرص	الحاض	من	راديو،	

والندوات،	 واملؤمترات	 املحاضات	 وتلقى	 تلفاز،	 و	

واإلنصات	 االستامع	 طريق	 فعن	 البحث	 وقاعات	

يستمع	املستمع	إىل	املعلومات	التي	تصلقه	بالخربة	

والثقافة	والعلوم	يف	شتى	الفروع.

»ومع	التقدم	التكنولوجي	ىف	العرص	الحاض	واخرتاع	

التلفاز	واملذياع	واألنظمة	الحديثة	ملخاطبة	الجامهري	

باالستامع	 االهتامم	 بدا	 الحديثة	 العلوم	 ومتلقى	

عن	 املعلومات	 تلقى	 من	 لالستفادة	 ومهاراته	

من	 املتحدثني	 إىل	 واإلصغاء	 اإلنصات	 حسن	 طريق	

ىف	 أصبح	 حيث	 العلوم	 شتى	 ىف	 ومتخصصني	 علامء	

املتحدث	واحد	 العلمية	 الدولية	واملؤمترات	 املحافل	

.«وأشارت	 املستمعني«13	 من	 عريضة	 قاعدة	 أمام	

دراسات	كثرية	يف	أوربا	وأمريكا	إمكانية	تفوق	تلميذ	

املرحلة	االبتدائية	يف	الدراسة	وفقاً	لتفوقه	يف	مهارات	

االستامع	وعندما	يتعرف	التلميذ	عىل	نطها	الستامع	

فإنه	يستطيع	أن	يطور	نفسه	يف	االستامع	ويف	فنون	

التعليم	والتعلم	ويف	تحصيله	 اللغة	بل	و	يف	عملية	

الدراس	أيضا	»14.

وميكن	إجامل	أهمية	االستامع	يف	ماييل	:إنها	لوسيلة	

األوىل	 حياته	 مراحل	 يف	 اإلنسان	 بها	 يتصل	 التي	

ويتعلم	 املفردات	 يكتسب	 طريقه	 عن	 باآلخرين،	

واملفاهيم،	 األفكار	 ويتلقى	 والرتاكيب	 الجمل	 أناط	

للغة	 األخرى	 املهارات	 يكتسب	 أيضا	 طريقه	 عن	

للنمو	 أسايس	 رشط	 فاالستامع	 وكتابة،	 وقراءة	 كالما	

طريق	 عن	 اللغوية	 ثروته	 يكتسب	 اللغوي،فالطفل	

الربط	بني	الصوت	والصورة	والحركة.

أنواع االستامع 

الهاميش)غري	 واالستامع	أربعة	أقسام	هامة.االستامع	

اليقظ،	 واالستامع	 االستمتاعي،	 واالستامع	 املركزي(،	

واالستامع	النقدي.	

1( االستامع الهاميش ) غري املركزي(

وهو	االستامع	الغالب	يف	املجتمعات.يعنى	هذا	النوع	

من	االستامع	مبعرفةالخطوط	العريضة	ملا

يقال	دون	الخوض	يف	التفاصيل،	ودون	الحكم	عليه،	

استامع	 ومعظم	 والنقل.	 الفهم	 يف	 يشوبه	خلل	 كام	

صغار	السن	من	هذا	النوع.

2(االستامع االستمتاعي

وهو	االستامع	الذي	يهدف	املرء	من	ورائه	إىل	املتعة	

وتحليل،	 فهم،	 من	 يخلو	 وال	 والروحية،	 النفسية	

ميارسه	 ما	 وهو	 عليه.	 تغلب	 املتعة	 أن	 إال	 وتفسري.	

والنفسية	 الروحية	 املتعة	 إىل	 يعمد	 حني	 املستمع	

املمتعة	 واألحاديث	 والخطب	 الشعر	 إىل	 كاالستامع	

.ومنه	استامع	الطالب،	خصوصا	يف	املرحلة	االبتدائية	

إىل	معلمهم	حينام	ينشدهم	أبياتا	يف	مادة	األناشيد	

واملحفوظات.	

3( االستامع اليقظ
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باملادة	 فائقا	 اهتامما	 يبدى	 من	 ميارسه	 الذي	 وهو	

الذي	يهدف	املرء	من	 إليها،	وهو	االستامع	 املستمع	

فهمها،	 نفسها،بقصد	 املسموعة	 املادة	 إىل	 ورائه	

وتحليلها،وتفسريها	وذلك	غالبا	مايكون	يف	املحاضات	

والندوات	وقاعات	الدروس.

4( االستامع النقدي

يدل	 والتفن	 النقد	 يرغب	يف	 الذي	ميارسه	من	 وهو	

حديث	اليصادف	هوى	يف	نفسه،	وهو	االستامع	الذي	

ال	يقف	املرء	من	ورائه	عىل	الفهم،	والتحليل،والتفسري	

بل	يتعدى	ذلك	إىل	مقارنة	ما	سمعه	مبا	يراه	ويعتقده	

يصدر	 ثم	 فيه،	 الكامنة	 واملبادئ	 األسس	 خالل	 من	

الحكم	له	أو	عليه،	وقد	يكون	بعد	املقارنة	مناقشة	

.وهذا	النوع	من	االستامع	ال	يتأىت	إال	ملن	لديه	قدر	

كاف	من	الثقافة	والوعي	والتخصص.

مهارة االستامع

يحرص	 أن	 للمعلم	 ينبغي	 كثرية	 مهارات	 لالستامع	

وأسس	 	. فيهم	 وتنميتها	 طالبه،	 يف	 تحقيقها	 عىل	

والتذكر،	 الفهم،	 دقة	 	: عىل	 مبنية	 املهارات	 هذه	

واالستيعاب،	والتفاعل.	وكلام	تحقق	يف	املستمع	أكرب	

.ومن	 جيدا	 مستمعا	 كان	 املهارات	 هذه	 من	 قدر	

مهارات	االستامع	ما	ييل	:	

»ا(	يعرف	غرض	املتكلم	.ب(	يستمع	لألفكار	الرئيسة	

.ج(	يتذكر	تتابع	التفاصيل	.د(	يستمع	مابني	السطور	

يستمع	 .و(	 السابقة	 خرباته	 ضوء	 يف	 يستمع	 .ه(	

بتذوق	وابتكار	.ز(	يتعاطف	مع	املتكلم	.خ(	يستمع	

مييز	 .ي(	 االستنتاجات	 يستخلص	 .ط(	 للتفاصيل	

.ل(	 يقال	 ما	 وينقد	 .ق(	يحلل	 الخيال	 الحقيقة	من	

.ن(	 الشفهية	 التعليامت	 يتبع	 م(	 	 يقال	 ما	 يتوقع	

يلخص	يف	عقله	ما	يقال	.ش(	مييز	األسايس	والثانوي	

الصوتية	 السياق	 إشارات	 يستخدم	 .ع(	 الحديث	 يف	

للفهم«	15	.

أهداف مهارة االستامع 

مهارة	االستامع	من	املهارات	التي	لها	أهمية	كربى	يف	

اكتساب	اللغة	وتنمية	الرثوة	اللفظية	للفرد	وتزويده	

من	 كبري	 قدر	 إىل	 تحتاج	 والعلوم،وهي	 باملعارف	

االنتباه	واليقظة.	ومن	أهدافها	:	

»أ(	التعرف	إىل	األصوات	العربية	والتمييز	بينها.ب(	

بني	 التمييز	 والطويلة.ج(	 القصرية	 الحركات	 معرفة	

األصوات	املتجاورة	يف	املخرج	واملتشابهة	يف	النطق.د(	

ومسمياتها	 املكتوبة	 الرموز	 بني	 العالقة	 إدراك	

املختلفة	 الصوتية	 الظواهر	 فَهم	 املنطوقة.هـ(	

الرئيسة	 األفكار	 التقاط	 والتشديد.و(	 كالتنوين	

ومتييزها	عن	األفكار	الثانوية.ز(	تخمني	بعض	معاين	

املتحدث.ح(	 وإيقاع	 السياق	 خالل	 من	 املفردات	

محاولة	إيجاد	رابط	معنوي	بني	أجزاء	النص	املستمع	

إليه«				.

أجنبية	 لغة	 أي	 لتعليم	 املهمة	 األمور	 فاالستامع	من	

عىل	العموم	ولغة	عربية	عىل	الخصوص	ألن	يف	اللغة	

العربية	استعامالت	متعددة	ومتنوعة.فال	بد	لطالب	

اللغة	العربية	استامعها	بالتنبه	واإلنصات،ألناالستامع	

أول	أمر	من	الفنون	األربعة	للّغة،	وبعده	التحدث	و	

القاعدة	 الرتتيب،	وهذه	هي	 الكتابة	عىل	 القراءة	و	

املسلمة	بها	عند	اللغويني.والله	يجعلنا	من	املؤمنني	

وإليك	 ربنا	 غفرانك	 وأطعنا	 سمعنا	 يقولون	 الذين	

املصري،	وال	تجعلنا	من	الكافرين	الذين	ختم	الله	عىل	

قلوبهم	وعىل	سمعهم	وعىل	أبصارهم	غشاوة.	والله	

املستعان،	وآخر	دعوانا	أن	الحمد	لله	رب	العاملني.

أهمية االستماع في تعّلم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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بني يدي املقال:  -1

الدور	 الحديث	عن	 إىل	 املقالة	 أتجه	يف	هذه	 سوف	

تجديد	 يف	 الحفيد	 رشد	 ابن	 لعبه	 الذي	 الرئييس	

املنظومة	املعرفية	لعلم	الكالم،	من	خالل	اإلجابة	عىل	

عن	التساؤالت	التالية:	

كيف	فهم	ابن	رشد	علم	الكالم؟	وما	هي	األمور	التي	

ابن	 رآها	 التي	 القيمة	 هي	 وما	 له؟	 فهمه	 حددت	

رشد	لهذا	العلم	؟	وما	هي	األسباب	التي	أدت	به	إىل	

هذا	الرأي	؟	ماهو	البديل	الذي	اقرتحه	ابن	رشد	لهذا	

األغراض	 ماهي	 وأخريا	 إشارة؟	 أو	 إن	رصاحة	 العلم،	

التي	أراد	تحقيقها	بذلك	االقرتاح؟.

املوضوع	 ملناقشة	 التساؤالت	 هذه	 قادتني	 ولقد	

انطالقا	من	:

بيئة	 واقع	 تشخيص	 أو	 	: األسباب	 منطلق	 	-1

إلنجاز	 يتحرك	 رشد	 ابن	 جعل	 الذي	 املتكلمني	

مرشوعه	اإلصالحي	العقدي.

نتحدث	 سوف	 خالله	 ومن	 	: األغراض	 منطلق	 	-2

عن	األغراض	التي	سيسعى	ابن	رشد	إىل	تحقيقها	

يف	مرشوعه	من	جهة	العقيدة	.

منطلق	املنهج	:	وعربه	أيضا	سوف	نتحدث	عن	 	-3

وعن	 له	 وتعريفه	 الكالم	 لعلم	 رشد	 ابن	 نظرة	

الذي	 املنهج	 عن	 فضال	 وركائزه،	 قضاياه	 أهم	

اتبعه.

مالمح	 ستبدو	 الثالثة،	 املحاور	 هذه	 خالل	 ومن	 إذ	

علم	الكالم	عند	ابن	رشد	واضحة	بينة.

بيئة  واقع  تشخيص  أو  األسباب  منطلق   -2

املتكلمني  :

و	الذي	يظهر	يف	نظرنا	أنه	اليخرج		عن	أربعة	أسباب	

رئيسية	هي	:	

أولها:	غياب	املقاصد	الرشعية	يف	فكر	مختلف	الفرق	

الكالمية	إما	لعدولهم	عنها	مقابل	تشبتهم	باعتقادات	

ومقاصد	خاصة	بهم	أو	لعدم	فهمه	املقصد	الرشعي	

الواقع،	 أرض	 عىل	 تحقيقه	 الشارع	 	 يتشوف	 الذي	

يقول	ابن	رشد	»	حدثت	فرق	ضالة	وأصناف	مختلفة،	

كل	واحد	منهم	يرى	أنه	عىل	الرشيعة	األوىل،	وأن	من	

املال«		 و	 الدم	 كافر	مستباح	 وإما	 مبتدع	 إما	 خالفه	

اأبو الوليد ابن ر�صد احلفيد متكلما
د. حممد �ضعيد زكري

المغرب

أبو الوليد ابن رشد الحفيد متكلما
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1وهذا	كله	يف	نظر	ابن	رشد	عدول	عن	مقصد	الشارع	

مقاصد	 فهم	 يف	 الضالل	 من	 لهم	 ماعرض	 وسببه	

الرشيعة2	.

التي	 التأويل	 وسيلة	 إىل	 الفرق	 هذه	 لجوء	 ثانيا:	

هذه	 نرشت	 بل	 منضبط،	 قانون	 دون	 استخدمتها	

غري	 التأويل	 لهذا	 فكان	 الناس،	 عامة	 بني	 التأويالت	

املتقن	أثارا	سلبية	عىل	الرشيعة	و	عىل	األمة	اإلسالمية،	

بأنها	 والظن	 التأويالت	 قبل	 ومن	 	« رشد	 ابن	 يقول	

نشأت	 للجميع،	 الرشع	 بها	يف	 أن	يرصح	 يجب	 مام	

فرق	اإلسالم	حتى	كفر	بعضهم	بعضا،	وبدع	بعضهم	

ذلك	 قبل	 من	 الناس	 الفرق(	 أي	 	( بعضا...فأوقعوا	

شنآن	وتباغض	وحروب	ومزقوا	الرشع،	وفرقوا	الناس	

كل	التفريق«	3.

ابن	 تفحص	 عندما	 ألنه	 ذلك	 االجتهاد	 غياب	 ثالثا:	

رشد	الواقع	الديني	يف	بعده	العقدي	وجد	أن	هناك	

طائفه	تشبه	العوام	من	جهة	و	املجتهدين	من	جهة		

وهم	املسمون	باملتكلمة،وهو	إذ	يتبع	أحوال	هؤالء	

يجد	أن	الظاهر	من	أمرهم	أن«	مرتبتهم	مرتبة	العوام	
وأنهم	مقلدون«	4

رابعا	:	سعي	ابن	رشد	القويلإىل		التفرقة	بني	األقوال	

الربهانية،	 واألقوال	 الجدلية	 واألقوال	 الخطابية	

وسعيه	للوصول	إىل	الربهان	الذي	يعد	عنده	أسمى	

صور	اليقني،	بل	ميكن	القول	بأن	مفتاح	علم	الكالم	

عند	ابن	رشد،	إنا	يتمثل	يف	هذه	التفرقة	الجوهرية	

الخطابة-الجدل-الربهان(،	 الثالثة)	 املراتب	 بني	هذه	

صنف	 أصناف:	 ثالثة	 عىل	 الناس	 رشد«	 ابن	 يقول	

الخطابيون،	 وهم	 أصال	 التأويل	 أهل	 من	 هو	 ليس	

أهل	 من	 هو	 وصنف	 الغالب،	 الجمهور	 هم	 الذين	

و	 بالطبع	 أو	 بالطبع	 املتكلمة	 وهم	 الجديل	 التأويل	

العادة،		وصنف	هو	من	أهل	التأويل	اليقيني	وهؤالء	

صناعة	 أعني	 الصناعة،	 و	 بالطبع	 الربهانيون	 هم	
الحكمة.«	5

3-  منطلق األغراض :

تحقيقها	 إىل	 رشد	 ابن	 سعى	 التي	 األغراض	 عن	 أما	

عىل	 املحافظة	 فهي	 العقيدة	 جهة	 من	 مرشوعه	 يف	

كانت	 التي	 الفكرة	 وهي	 عقيدتها،	 يف	 األمة	 وحدة	

»فصل	 كتابيه	 يف	 تفكريه	 عىل	 املطلقة	 السيطرة	 لها	

إذ	وجدناه	 األدلة«	 مناهج	 »الكشف	عن	 و	 املقال«	

من	البداية	يف	فصل	املقال	يلتمس	أوجه	االتصال	بني	

من	 	 الذي	 الوهم	 بذلك	 لريفع	 الحكمة	 و	 الرشيعة	

أجله	صار	الناس	فرقتني	:	األوىل	انتدبت	نفسها	لدم	

الحكمة	و	الحكامء	)الفالسفة(،	وفرقة	ثانية	انتدبت	

نفسها	لتأويل	الرشع	وروم	رصفه	إىل	الحكمة.

هي	 عنده،	 أصالة	 وأكرثها	 رشد	 ابن	 مواقف	 فأهم	

يرى	 إذ	 والرشيعة،	 الحكمة	 بني	 التوفيق	 محاولة	

به	 االميان	 وأن	 حق	 الكتاب	 يف	 ماجاء	 أن	 رشد	 ابن	

الفلسفي	 النظر	 يوجب	 الدين	 فإن	 وكذلك	 واجب،	

لكون	الحكمة	)	الفلسفة(	التناقض	الدين	بل	تدعمه	

وتفرس	رموزه،	يقول	ابن	رشد	»إذا	كان	فعل	الفلسفة	

واعتبارها	 املوجودات،	 النظر	يف	 ّأكرث	من	 ليس	شيئا	

من	جهة	داللتها	عىل	الصانع	أعني	من	جهة	ماهي	

الصانع	 عىل	 تدل	 إنا	 املوجودات	 فإن	 مصنوعات،	

بصنعتها	 املعرفة	 كانت	 كلام	 وأنه	 صنعتها،	 ملعرفة	

قد	 الرشع	 وكان	 أتم،	 بالصانع	 املعرفة	 كانت	 أتم،	

فبني	 ذلك،	 عىل	 وحث	 املوجودات	 اعتبار	 إىل	 ندب	

أن	ما	يدل	عليه	هذا	االسم	إما	واجب	بالرشع	وإما	

مندوب	إليه.

بالعقل	 املوجودات	 اعتبار	 إىل	 دعا	 الرشع	 أن	 فأما	
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من	 آية	 ما	 غري	 يف	 بني	 فذلك	 به،	 معرفتها	 وتطلب	

ياأويل	 فاعتربوا	 قوله)	 مثل	 وتعاىل	 اللهتبارك	 كتاب	

القياس	 استعامل	 (6	وهذا	نص	عىل	وجوب	 األبصار	

العقيل،	أو	العقيل	والرشعي	معا،	ومثل	قوله	تعاىل	)	

أومل	ينظروا	يف	ملكوت	الساموات	و	األرض	وما	خلق	

الله	من	يشء(،	وهذا	نص	بالحث	عىل	النظر	يف	جميع	

املوجودات«7.	

ومعنى	هذا	أن	ابن	رشد	سعى	إىل	مامرسة	العملية	

إىل	 وتسعى	 اله،	 تشغل	 التي	 بالطريقة	 التجديدية	

الذي	 و	 الحكمة،	 و	 الرشيعة	 بني	 الخصومة	 إنهاء	

يعضد	ذلك	أنه	ما	عرضت	عليه	مسألة	من	املسائل	

ألنهام	 والسنة	 الكتاب	 من	 دليل	 عن	 لها	 وسأل	 إال	

االجتهاد	 و	 الرشعية	 األحكام	 و	 الرشيعة	 مصدري	

يعلمه	 مل	 وإن	 به،	 عمل	 علمه	 فإن	 عامة،	 بصفة	

املقاصدي،	 واالجتهاد	 العقيل	 للنظر	 موضوعا	 جعله	

وسؤاله	عن	الدليل	أو	النص	من	الكتاب	و	السنة	مل	

يكن	يعني	عنده	الوقوف	عند	حروفها	دون	النظر	إىل	

روحها	ومعانيها	الخفية.

منطلق	 عن	 فامذا	 الغايات	 و	 األسباب	 عن	 ذلك	

ابن	 موقف	 تحليل	 خالله	 من	 نروم	 الذي	 و	 املنهج	

رشد	النقدي	بالنسبة	للمتكلمني	من	خالل	كثري		من	

املشكالت	التي	بحثوا.	

منطلق املنهج  :  -4

يرى	أبو	الوليد	بن	رشد	يف	الكالم	أنه	قدرة	حجاجية،	

االعتبار	 وبواسطة	 العقيدة	 مجال	 يف	 صاحبها	 متكن	

العقيل	من	تحقيق	أمرين	متكاملني:

-االستدالل	لحكم	أو	مجموعة	من	أحكام	من	أحكام	

تلك	 أو	 الحكم	 ذلك	 مبطل	 مواجهة	 يف	 العقيدة	

املجموعة	من	األحكام.

-االستدالل	عىل	حكم	أو	مجموعة	أحكام	من	أحكام	

أوتلك	 الحكم	 ذلك	 مثبت	 مواجهة	 يف	 العقيدة	

املجموعة	من	األحكام.8	

التعريف	 هذا	 له	 الذي	 الكالم	 علم	 عىل	 حكم	 وقد	

بأنه	إما	واجب	أو	مندوب،	واحتج	بدليل	مؤلف	من	

عدة	مقدمات:	

-املقدمة	األوىل	:علم	الكالم	نظر	يف	املصنوعات	من	

التعريف	 أن	هذا	 الصانع،	والشك	 داللتها	عىل	 جهة	

حالة	 يف	 إما	 بالصانع	 االعرتاف	 لزوم	 مسبقا	 يشرتط	

معتربة	 الحيثيات	 و	 القيود	 ألن	 نهايته،	 يف	 أو	 النظر	

الجهة	 هذه	 من	 ينظر	 مل	 من	 وأما	 التعريفات،	 يف	

فهو	ليس	متكلام	وفعله	النظري	اليقال	عنه	مناظرة	

عقدية	تحفظ	األحكام	اإلميانية	الحقة،	التي	استدل،	

مام	يرد	عليها	من	معارضات	ومامنعات.

-	املقدمة	الثانية	:	املعرفة	بالصانع	أمر	مطلوب،	إما	

واجب	أو	مندوب،	وهذه	املقدمة	مل	يرصح	بها،	ولكن	

التي	 النتيجة	 استنتاج	 له	 ليتم	 تقديرها،	 من	 البد	

تتلخص	يف	كون	علم	الكالم	بأنه	واجب	أو	مندوب.

-املقدمة	الثالثة:	وهي	مستنبطة	من	كالمه	وتتلخص	

أدق	 باملصنوعات	 املعرفة	 كانت	 كلام	 	: اآليت	 يف	

وأعمق،	كانت	املعرفة	بالصانع	كذلك.

املوجودات	 يف	 :النظر	 واألخرية	 الرابعة	 املقدمة	 	-

واعتبارها	من	تلك	الجهة	مطلوب	رشعا،	فاليخفى	أنه	

إنا	استعمل	لفظ	االعتبار،	ليقرب	إىل	ذهن	املتلقي	

الرشيعة	 يف	 به	 املعمول	 األصويل	 القياس	 مفهوم	

القياس	 فإن	 العملية،	 الفرعية	 األعامل	 عىل	 للحكم	

حجيته	 عىل	 األصوليني	 استدالل	 اشتهر	 وقد	 اعتبار،	

أبو الوليد ابن رشد الحفيد متكلما
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	: واالعتبار	 األبصار(،	 ياأويل	 فاعتربوا	 	( تعاىل	 بقوله	

استعمل	 	 فلذلك	 النتيجة،	 إىل	 املقدمات	 من	 انتقال	

ابن	رشد	هذه	الكلمة	هنا.

عن	 »الكشف	 كتابه	 رشد	 ابن	 خصص	 العلم	 ولهذا	

مناهج	األدلة	يف	عقائد	امللة	»،	وحاول	أن	يقيم	علم	

اليقينية	 الرباهني	 عامده	 جديد	 منهج	 عىل	 الكالم	

املستمدة	من	النظر	الفلسفي	والتي	يراها	مالمئة	ملا	

جاء	به	الوحي،	بل	إنه	يرى	أن	الرباهني	الفلسفية	هي	

عني	الرباهني	التي	وردت	يف	القرآن	الكريم	خاصة	ما	

ولكن	 تعاىل،	 الله	 وجود	 عىل	 بالتدليل	 منها	 يتعلق	

قبل	أن	يطرح	مسائل	علم	الكالم	عىل	مذهبه،	انتقد	

ابن	رشد	دليلني	قال	بهام	املتكلمون	)	من	أمثال	أيب	

للتدليل	عىل	 الجويني	–الباقالين(	 الحسن	األشعري-	

وجود	الله	تعاىل	وهام	:	

العامل	أي	قدم	 أنه	يؤمن	بقدم	 :	إذ	 -دليل	الحدوث	

املادة،	وقدم	لنا	أدلة	عىل	وجود	الله	تعاىل	ال	تتعارض	

مع	القول	بقدم	العامل.

املمكن	 بفكرة	 ألنالقول	 	: الواجب	 و	 املمكن	 -دليل	

بني	 ضورية	 غري	 العالقات	 بأن	 القول	 إىل	 تؤدي	

يقول	 رشد	 ابن	 أن	 حني	 يف	 املسببات،	 و	 األسباب	

بالرضورة	أي	بالتالزم	بني	األسباب	و	مسبباتها.

وبعد	أن	يفرغ	ابن	رشد	من	نقض	أدلة	املتكلمني	عىل	

هذا	النحو،	يعمدّ	إىل	وضع	ضوابط	جديدة	لعم	الكالم	

السفسطايئ،	 الجدل	 ال	 الرشيعة	 و	 الحكمة	 قوامها	

يعتمد	 الذي	 الرشعي	 املنهج	 هو	 منهجه	 أن	 ويذكر	

علم	 قضايا	 يحرص	 ثم	 	، معا	 العقيل	 والنظر	 الوحي	

الكالم	التي	ينبغي	بحثها	يف	املسائل	التالية:	)الربهان	

وصفاته-	 الله	 ذات	 الوحدانية-	 الله-	 وجود	 عىل	

التنزيه	وتشمل	القول	يف	الجهة،	والجسمية،	والرؤية-	

والعدل-املعاد	 الجور	 والقدر-	 القضاء	 الرسل-	 بعث	

وأحواله(9	،	

وإذا	رجعنا	إىل	كتابة	»فصل	املقال«	الخاص	باملنهج	

يف	بعده	العام	أمكن	القول		بأن	علم	الكالم	يف	بعده	

املنهجي	يقوم	عىل	جملة	من	الركائز	نجملها	يف	:

	، ومؤول	 ظاهر	 قسامن	 الرشيعة	 أن	 األوىل:	 الركيزة	

وأن	ظاهر	فرض	الجمهور،	واملؤول	فرض	العلامء،	وأنه	

للجمهور،	 تأويالتهم	 عن	 يفصحوا	 أن	 اليحلللعلامء	

وأن	 أيديهم،	 بني	 املتدوالة	 الكتب	 يبثوها	يف	 أن	 وال	

املتكلم		متى	غاب	عن	فكره	هذا	ظل	المحالة	عن	

الطريق.	

الركيزة	الثانية:	فتتجىل	يف	استحضاره	املقصد	الرشعي،	

وسيلة	 ماكان	 أو	 ذاته	 يف	 مقصدا	 كان	 ما	 منه	 سواء	

مبلغة	إليه،	باعتبار	أن	املقصد	يف	ذاته	ميثل	البوصلة	

الهادية	للعامل	يف	كل	القضايا	وبخاصة		منها	ما	كان	

مستعصيا،	و	الوسائل	متثل	الطريق	املعبد	لتحصيله،	

بها،	 إال	 املطلوب	 الوجه	 عىل	 يتحصل	 ال	 املقصد	 إذ	

وإىل	ذلك	أشار	ابن	رشد	بقوله«	ينبغي	أن	تعلم	أن	

مقصود	الرشع	إنا	هو	تعليم	العلم	الحق،	و	العمل	

وسائر	 تعاىل،	 الله	 معرفة	 هو	 الحق	 والعلم	 الحق،	

املوجودات	عىل	ماهي	عليه،	وبخاصة	الرشيفة	منها،	

ومعرفة	السعادة	األخروية،	والشقاء	األخروي«10		

العقل	يف	 و	 النقل	 تتمثل	يف	حضور	 الثالثة:	 الركيزة	

مرشوعه	الكالمي	من	بداية	كتبه	إىل	نهايتها	.

يف	 بالواقع	 النص	 ربط	 يف	 تتجىل	 الرابعة:	 الركيزة	

معادلته	الكالمية	حيث	نجد	له	عينا	عىل	النص	وعينا	

عىل	الواقع	يف	حركيته	الفكرية.

الرشح	 يف	 فتتجىل	 	: واألخرية	 الخامسة	 الركيزة	 أما	
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والتعليل،	حيث	نجد	ابن	رشد	حريصا	يف	كل	مايقدمه	

السري	 عىل	 عقلية	 أو	 رشعية	 معان	 من	 للمخاطب	

املرجوة،	 النهاية	 إىل	 أن	يصل	 إىل	 تلو	خطوة	 خطوة	

حريصا	عىل	تقديم	كل	فكرة	مقرونة	بعلتها	وسببها،	

إىل	 ذلك	 تقريب	 عىل	 نفسه	 الوقت	 يف	 وحريصا	

املخاطب	بطرق	مختلفة	بضبط	املفاهيم،	وباستعامل	

املقابل	،	وبرضب	األمثلة	إىل	غري	ذلك.	

خالصة عامة :  -5

وتأسيسا	عىل	كل	ما	سبق	يتضح	لنا	أن	ابن	رشد	قد	

لعلم	 املعرفية	 املنظومة	 تجديد	 يف	 هاما	 دورا	 لعب	

الكالم،	وهذا	التجديد		الذي	حصل	لعلم	الكالم	عىل	

يديه		استدعى	اصالحات	عميقة	يف	العقل	الكالمي	

نفسه،		كام	أنه	كان	عىل	أكرث	من	مستوى	،	وعىل	أكرث	

من	صعيد	مام	ميكن	ايجازه	هنا	يف	:

:	إن	قسام	من	مسائل	علم	 تجدد	املسائل	 	-

الكالم	مل	يعد	له	زمن	ابن	رشد	وجود،	وهذا	أمر	دفع	

ابن	رشد	إىل	أن	يحرص	قضايا	علم	الكالم	يف	املحاور	

السالفة	الذكر.

تجدد	عىل	مستوى	الهندسة	املعرفية	لعلم	 	-

رشد	 ابن	 نظر	 يف	 الكالم	 علم	 يعد	 مل	 حيث	 الكالم،	

معزوال	عن	غريه	،	بل	أوجد	له	ابن	رشد	صلة	وطيدة	

		، الخ	 الفلسفة...	 وحتى	 واألصول	 املقاصد	 بعلم	

فصارت	بذلك	بنية	علم	الكالم	هي	متحولة	ومعدلة	.

تجدد	عىل	مستوى	املنهج	:	وهو	من	أهم	 	-

التجديد،	فقد	كان	املنهج	املتبع	سلفا	يف	علم	 أنواع	

الكالم	هو	املنهج	الجديل	القائم	عىل	القضايا	املسلمة	

زمن	 يف	 تطور	 ثم	حصل	 الطرفني،	 لدى	 املشهورة	 و	

ابن	رشد	تم	عىل	إثرة	التزاوج	بني	الفلسفة	و	الكالم	

املنهج	 عىل	 	) الكالم	 علم	 أي	 	( األخري	 هذا	 .فانفتح	

الربهاين	اليقيني.

ص	 امللة	 عقائد	 يف	 األدلة	 مناهج	 عن	 الكشف	 رشد	 ابن	 	 	.1

100تحقيق	د	مصطفى	حنفي	إرشاف	د	عابد	الجابري	ط	2	

مركز	دراسات	الوحدة	العربية	بريوت	2001

ابن	 عند	 الفلسفية	 و	 الكالمية	 املناظرة	 زكري	 2:	محمد	سعيد	 	

رشد	الحفيد	ص	301	ط1	املكتبة	الرقمية		وجدة	املغرب	

	2015

	3:	ابن	رشد	فصل	املقال	فيام	بني	لرشيعة	و	الحكمة	من	االتصال	

العرسي	 الواحد	 عبد	 محمد	 د	 121-122تحقيق	 ص	 ص	

إرشاف	د	محمد	عابد	الجابري	ط3	مركز	دراسات	الوحدة	

العربية	بريوت	2002

4	:	محمد	سعيد	زكري	ابن	رشد	و	الكالمية	الجديدة	دراسة	يف	

الورقية		 املكتبة	 منشورات	 	1 	 ط	 ص250	 الرشدي	 املنهج	

املغرب	2015

5	:	ابن	رشد	فصل	املقال	ص	2

6	:	سورة	الحرش	اآلية	2

7	:	ابن	رشد	فصل	املقال	ص	2

8:	محمد	سعيد	زكري	املناظرة	الكالمية	و	الفلسفية	ص	252

يف	 منهجه	 تأثريه	 مؤلفاته	 حياته	 رشد	 ابن	 العبيدي	 حامدي	 	:9

الفقه	ص	126	مؤسسة	املعارف	بريوت	2000

10	:	ابن	رشد	فصل	املقال	ص121

الهوامش

أبو الوليد ابن رشد الحفيد متكلما
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القرأن	الكريم	 	-

ابن	رشد 	-

د	مصطفى	 تحقيق	 امللة	 عقائد	 األدلة	يف	 مناهج	 عن	 الكشف	 	

حنفي	إرشاف	د	عابد	الجابري	ط	2	مركز	دراسات	الوحدة	

العربية	بريوت	2001

الحكمة	من	االتصال		 املقال	فيام	بني	لرشيعة	و	 ابن	رشد	فصل	

تحقيق	د	محمد	عبد	الواحد	العرسي	إرشاف	د	محمد	عابد	

الجابري	ط3	مركز	دراسات	الوحدة	العربية	بريوت	2002

الئحة املصادر واملراجع

حامدي	العبيدي: 	-

	ابن	رشد	حياته	مؤلفاته	تأثريه	منهجه	يف	الفقه	ص	126	مؤسسة	

املعارف	بريوت	2000

محمد	سعيد	زكري 	-

	املناظرة	الكالمية	و	الفلسفية	عند	ابن	رشد	الحفيد	ص	301	ط1	

املكتبة	الرقمية		وجدة	املغرب	2015	

												ابن	رشد	و	الكالمية	الجديدة	دراسة	يف	املنهج	الرشدي	

ص250	ط		1	منشورات	املكتبة	الورقية		املغرب	
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ب�ضــــــم اهلل الرحمن الرحيـــــم

املقدمة

	العاملني،	وأرشف	الصالة	وأتم	التسليم	 	الحمد	لله	ربِّ

محمد	 وموالنا	 سيدنا	 واآلخرين،	 األولني	 سيد	 عىل	

املصطفى	األمني	وعىل	آله	وصحبه	أجمعني.

ا	بعد:فقد	شهدت	بغداد	يف	العرص	العبايس	نهضة	 أمَّ

سنة	 الدولة	 وبرعاية	 منظم	 بشكل	 بدأت	 تعليمية	

ببناء	 السلجوقي	 امللك	 نظام	 بدأ	 )457ه(،عندما	

املدرسة	املعروفة	بالنظامية	والتي	افتتحت	للتدريس	

سنة)459ه(،	واحتفل	بافتتاحها	احتفاالً	كبرياً،	وكانت	

رشوطها	 من	 وكان	 بالشافعية	 خاصة	 املدرسة	 هذه	

من	 الكتب	 ومتويل	 والواعظ	 بها	 املدرس	 يكون	 أن	

الشافعية	أصالً	وفرعاً.	

		وقد	درَّس	يف	هذه	املدرسة	كبار	العلامء	والفقهاء،	

وقته	 يف	 الشافعية	 شيخ	 الشريازي	 إسحاق	 أيب	 مثل:	

ببغداد،	وأيب	نرص	بن	الصباغ،	وأيب	حامد	الغزايل،	وأيب	

بكر	الشايش،	وآخرون	غريهم	من	كبار	فقهاء	الشافعية	

الذين	 واألدباء	 النحويني	 ومن	 اإلسالمي،	 العامل	 يف	

الخطيب	 أبو	زكريا	 العتيدة	 املدرسة	 درَّسوا	يف	هذه	

تعيني	 وكان	 الفصيحي.	 محمد	 بن	 وعيل	 التربيزي،	

املدرسني	يف	النظامية	من	صالحية	الوزير	وكان	هذا	

واضحاً	عند	تعيني	املدرس	األول	أيب	إسحاق	الشريازي	

تعيني	 ويف	 امللك،	 نظام	 الوزير	 بأمر	 النظامية	 يف	

الغزايل	مدرساً	يف	نظامية	بغداد،	وفضالً	عن	املدرسني	

الذي	 هو	 واملعيد	 املعيدين،	 من	 عدد	 هناك	 فكان	

مرتبة	 إىل	 يرتقَّى	 أن	 املعيد	 وبإمكان	 املدرس	 يساعد	

مدرس،	فاملعيد	أبو	الحسن	عيل	بن	عيل	بن	سعادة	

بالنظامية	 معيداً	 سنة)602هـ(كان	 املتويف	 الفارقي	

ثم	صار	مدرساً،	وكانت	للمدرسة	مكتبة	فخمة	فيها	

ومرشف	 خازن	 للمكتبة	 وكان	 النفيسة،	 الكتب	 من	

عن	 للمكتبة	 ترد	 الكتب	 وكانت	 للكتب،	 ومناولون	

الله	 لدين	 النارص	 الخليفة	 	 أنَّ وذُكَِر	 اإلهداء،	 طريق	

ونقل	 النظامية	 املدرسة	 كتب	 خزانة	 جدد	 العبايس	

هذه	 	 أنَّ ولألسف	 الحسنة،	 الكتب	 من	 ألوفاً	 إليها	

الخزانة	العظيمة	اندثرت	وانحت	من	الوجود	وضاع	

كتبها	جميعاً	كام	انحت	آثار	هذه	املدرسة	العظيمة	

قال	 التي	 اإلسالم	 يف	 املدارس	 أول	 هي	 	 والحقُّ التي	

	أهمية	عمل	نظام	امللك	ترجع	 عنها	ارسنت	دايز:	إنَّ

للمدرسة،	 بداية	عرص	جديد	من	اإلزدهار	 إىل	كونه	

مولعني	 العالية	 الطبقة	 ورجال	 السلطان	 أصبح	 إذ	

املدار�س النظامية يف عهد ال�صالجقة 
االأتراك ودرورها يف ن�صر الثقافة االإ�صالمية

اأ.م. د. حممد �ضياء الدين خليل اإبراهيم
كلية اإلمام األعظم الجامعة، قسم اللغة العربية، بغداد

المدارس النظامية في عهد السالجقة األتراك ودرورها في نشر الثقافة اإلسالمية
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	تكوين	املدرسة	كام	انشأها	 بتأسيس	املدارس	كام	أنَّ

نظام	امللك	وما	جعله	بها	من	أقسام	داخلية	للطالب	

أصبح	فيام	بعد	نوذجاً	يحتذى	به	يف	سائر	املدارس	

املدرسة	 زار	 ن	 وِممَّ التالية.	 األزمان	 يف	 انشئت	 التي	

واملدارس	 وقال:	 جبري	 ابن	 العريب	 الرحالة	 النظامية	

منها	 وما	 بالرشفية	 كلها	 وهي	 الثالثني	 نحو	 ببغداد	

وأعظمها	 عنها	 البديع	 القرص	 ويقرص	 	 إالَّ مدرسة	

من	 درساً	 جبري	 ابن	 حرض	 كام	 النظامية،	 وأشهرها	

دروس	املدرسة	النظامية	ووصف	كيفية	الدرس	والقاء	

املدرس	ملحاضته	واألسئلة	التي	يوجهها	الطلبة	وقال	

عن	ذلك:	فكان	مجلسه	أي	درس	الشيخ	ريض	الدين	

القزويني	مدرس	النظامية	الذي	حرض	درسه	مجلس	

علم	ووعظ،	وقوراً	هيناً	ظهرت	فيه	الربكة	والسكينة،	

زار	 والذي	 )779هـ(	 املتوىف	سنة	 بطوطة	 ابن	 وذكر	

األسواق،	 حافلة	 بغداد	 وقال:	 النظامية،	 املدرسة	

عظيمة	الرتتيب،	وأعظم	أسواقها	سوق	يعرف	بسوق	

الثالثاء	كل	صناعة	فيها	عىل	حدة	ويف	وسط	السوق	

املدرسة	النظامية	العجيبة	التي	صارت	األمثال	ترضب	

بحسنها.

من	 كبري	 عدد	 النظامية	 يف	 درسوا	 الذين	 ومن	 	 	

الذين	 من	 العريقة	 املدرسة	 هذه	 يف	 تفقهوا	 الذين	

اشتهروا	يف	حياتهم	الثقافية	والسياسية	واالجتامعية.	

من	 إهامل	 نتيجة	 العظيمة	 املدرسة	 هذه	 وزالت	

توىل	أمرها	واستحوذ	بعضهم	عىل	أوقافها	كام	كانت	

ضعف	 يف	 الفاعل	 األثر	 والغرق	 الحريق	 لحوادث	

الخالفة	 أيام	ضعف	 وبخاصة	 املدرسة	 جوانب	هذه	

العباسية	ودخول	املغول	بغداد	ومبرور	األيام	وتوايل	

وانحى	 أخبارها	 وطُِمَسْت	 آثارها	 اندرست	 األعوام	

واملعرفة	 العلم	 بأنوار	 	 يشعُّ كان	 الذي	 املكان	 ذلك	

وكان	ينبوعاً	من	ينابيع	الثقافة	التي	كانت	يف	خدمة	

املجتمع	اإلنساين.

		وقد	أردنا	يف	بحثنا	هذا	أن	نقف	عند	هذه	املدرسة،	

األهداف	 وأهم	 تأسيسها،	 وبتاريخ	 بها	 ونَُعرَِّف	

دورها	 وبيان	 وأنشائها،	 تأسيسها	 وراء	 كانت	 التي	

هذا	 إىل	 الوصول	 وألجل	 اإلسالمية.	 األمة	 تاريخ	 يف	

رئيسة،	 مباحث	 أربعة	 عىل	 البحث	 قسم	 الهدف	

بعنوان:))نشأة	 جاء	 وقد	 األول:	 املبحث	 	 هي:	

هذا	 يف	 تناولنا	 وقد	 النظامية((،	 واملدارس	 املدارس	

املبحث	تاريخ	نشوء	املدارس	بصورة	عامة،	ثم	تاريخ	

جاء	 وقد	 الثاين:	 واملبحث	 النظامية.	 املدارس	 نشأة	

اإلسالمية	 للمدارس	 التعليمية	 بعنوان:))األهداف	

املبحث:	 هذا	 يف	 تناولنا	 وقد	 النظامية((،	 والسيَّام	

تأسيس	 وراء	 كانت	 التي	 التعليمية	 األهداف	 بيان	

املدارس	يف	اإلسالم،	وركزنا	الحديث	عن	أهم	األسباب	

التي	كانت	وراء	تأسيس	املدارس	النظامية.واملبحث	

النظامية	يف	 الثالث:	وقد	جاء	بعنوان:))أثر	املدارس	

أهم	 املبحث	 تناولنا	يف	هذا	 وقد	 اإلسالمي((،	 العامل	

األمة	 حياة	 يف	 النظامية	 املدارس	 تركتها	 التي	 اآلثار	

اإلسالمية	يف	تلك	الحقبة	ثم	الذي	يليها.

الدراسة	قد	أعطت	 أن	تكون	هذه	 		وختاماً:	نرجو	

أفاد	 مثلام	 الباحثون	 منه	 يفيد	 وأن	 حّقه،	 املوضوع	

البحث	من	غريه.

املبحث االأول
ن�ضاأة املدار�س واملدار�س النظامية

 أوالً: نشأة املدارس يف العامل اإلسالمي:

نشأة	 بداية	 حول	 العلم	 وأهل	 املؤرخون	 اختلف	 	 	

ظهرت	 إنَّها	 قال	 من	 فمنهم	 اإلسالمية،	 املدارس	

النظامية	 املدرسة	 أنشأ	 الذي	 امللك	 نظام	 عهد	 يف	

سنة)459هـ(،ومنهم	من	قال:	إنَّها	كانت	قد	ظهرت	
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قبل	ذلك	بكثري،	ولكن	بالرجوع	إىل	املصادر	والكتب	

يف	 كان	 للمدرسة	 ظهور	 أول	 	 أنَّ نجد	 املتخصصة	

الهجري,	 الثالث	 القرن	 وأوائل	 الثاين	 القرن	 أواخر	

وهذه	املدرسة	هي	مدرسة	اإلمام	أيب	حفص	الفقيه	

إىل	 نسبتها	 من	 ويظهر	 217هـ(،	 البخاري)150هـ-	

مؤسسها	أنَّها	قد	أسست	يف	أثناء	حياته،	وأبو	حفص	

الفكرية	 الحركة	 تزعموا	 الذين	 الفقهاء	 البخاري	من	

املدارس	 إنشاء	 حركة	 نشطت	 ثم	 بخارى،	 مدينة	 يف	

إنشاء	 تم	 فقد	 التاريخ،	 هذا	 بعد	 املرشق	 بالد	 يف	
الهجري)1	 الرابع	 القرن	 بداية	 منذ	 بنيسابور	 مدرسة	

التميمي	 حبان	 بن	 محمد	 حاتم	 أبو	 اإلمام	 (أنشأها	

الشافعي)270-354هـ(.	

الوقت	 ذلك	 يف	 أسست	 التي	 املدارس	 كانت	 وقد	 	 	

مذهب	 بتدريس	 تفردت	 املذهب	 أحادية	 مدارس	

	التنافس	املذهبي	الذي	كانت	تعيشه	 واحد؛	ذلك	ألنَّ

بغداد	حاضة	

الخالفة	قد	امتد	إىل	بالد	ما	وراء	النهر)2(،	ومن	الجدير	

	املدارس	كانت	قد	ظهرت	يف	دمشق	قبل	 بالذكر	أنَّ

فيها	 أول	مدرسة	 إنشاء	 تم	 فقد	 بغداد،	 ظهورها	يف	

الصادرية	 املدرسة	 هي	 املدرسة	 عام)391هـ(وهذه	

املنسوبة	إىل	منشئها،	صادر	بن	عبد	الله،	وتبعه	بعد	

بتأسيس	 قام	 ذلك	مقرئ	دمشق)رشأ	بن	نضيف(إذ	

هذه	 وإىل	 األربعامئة،	 حدود	 يف	 الرشائية	 املدرسة	

املدارس	خرج	الطلبة	من	الحلق	التي	كانت	تعقد	يف	

بتلقي	علم	معني	فيوقف	 املسجد	إىل	مكان	يختص	

أسباب	 لهم	 وتوفر	 املال	 شيوخهم	 وعىل	 عليهم	

التعليم)3(،وفيام	يأيت	ذكر	لبعض	املدارس	التي	أنشئت	

قبل	املدرسة	النظامية	وهي	حسب	التسلسل	الزمني	

لظهورها	وعىل	سبيل	املثال	ال	الحرص:

1ــــــ	مدرسة	اإلمام	أيب	حفص	الفقيه	البخاري)150هـ	

-	217هـ(.

الرابع	 القرن	 بداية	 يف	 حيان،	 ابن	 مدرسة	 2ــــــ	

بن	 حاتم	 أبو	 شيد	 305هـ	 سنة	 حوايل	 ويف	 الهجري	

حيان	البستي	داراً	يف	بلده	بست	وجعل	فيها	خزانة	

كتب	وبيوتاً	للطلبة.

3ــــــ	مدرسة	أيب	الوليد،	قبل	سنة)349هـ(	أنشئت	

النيسابوري	 أحمد	 بن	 حسان	 الوليد	 أيب	 مدرسة	

املالزمة	 أنَّه	كان	كثري	 الشافعي	)ت	349هـ(	ويذكر	

لها.

حامد)ت	 بن	 الله	 عبد	 بن	 محمد	 مدرسة	 4ــــــ	

بأنَّه	كان	إىل	أن	خرج	 388هـ(	الذي	وصفه	السبيك	

من	دار	الدنيا	وهو	مالزم	ملسجده	ومدرسته.

األمري	شجاع	 أنشأها	 التي	 الصادرية	 املدرسة	 5ــــــ	

مدينة	 سنة)391هـ(يف	 الله	 عبد	 بن	 صادر	 الدولة	

دمشق.

6ـــــ	املدرسة	البيهقية	بنيسابور	والتي	أنشئت	قبل	

408هـ(فتكون	 سنة	 ولد	 امللك)وقد	 نظام	 يولد	 أن	

هذه	املدرسة	أنشئت	قبل	هذا	التاريخ.

7ـــــ	مدرسة	أيب	بكر	البستي)ت429هـ(والتي	بناها	

باب	داره،	ووقف	جملة	 بنيسابور	عىل	 العلم	 ألهل	

من	ماله	عليها،	وكان	هذا	الرجل	من	كبار	املدرسني	

والناظرين	بنيسابور.

8ــــــ	مدرسة	اإلمام	أيب	حنيفة	التي	أنشئت	بجوار	

مشهد	أيب	حنيفة	وأسسها	أبو	سعد	ابن	املستويف	إذ	

بخمسة	 النظامية	 املدرسة	 افتتاح	 قبل	 افتتاحها	 	 تمَّ

الغزنويني	 	 أنَّ املؤرخني	 بعض	 ذكر	 وقد	 شهور)4(.	

كالنرص	 أمرائهم،	 بعض	 خالل	 من	 باملدارس	 اهتموا	
المدارس النظامية في عهد السالجقة األتراك ودرورها في نشر الثقافة اإلسالمية



 158يناير - عام 2018مجملة كرياال

بن	سبكتكني	حينام	كان	والياً	عىل	نيسابور	وسامها	

السعدية	)5(.

 ثانياً: تأسيس املدارس النظامية: 

		جاء	نظام	امللك	فوجد	أمامه	هذه	النامذج	الكثرية	

من	املدارس،	ورأى	الفاطميني	قد	سبقوه	إىل	تشييد	

األزهر،	واالعتامد	عليه	يف	دعوتهم	ودراسة	مذهبهم	

بإنشاء	 للقيام	 وتحفيز	 إيحاء	 مصادر	 هذه	 فكانت	

مجموعة	من	املدارس	وليست	مدرسة	واحدة	لتشارك	
املجاهدين	يف	حربهم	ضد	املبتدعني	بالسالح	نفسه)6(.

والعراق	 وفارس	 الباطنية	يف	سوريا	 لقد	ترسبت	 	 	 	

نارص	 فطاف	 وإثارتهم	 الدعاة	 إغراء	 بفضل	 وأخذت	

للمذهب	 الصباح	يدعوان	 خرسو	ومن	بعده	حسن	

الباطني	اإلسامعييل،	وقام	إبراهيم	ينال	ثم	البساسريي	

تقضيان	 كادتا	 عنيفتني	 بثورتني	 وبغداد	 املوصل	 يف	

الحكمة	 لدار	 وكان	 جميعاً،	 السالجقة	 الخلفاء	 عىل	

واألزهر	اللذيِن	أسسهام	الفاطميون	يف	القرن	العارش	

	مبادئ	التشيع	 الهجري	بالقاهرة	الفضل	األكرب	يف	بثِّ

اإلسامعييل	ونرش	الحكم	الفاطمي)7(،ومل	يكن	إيقاف	

باألمر	 عليها	 القضاء	 عن	 فضالً	 هذه	 الباطنية	 حركة	

الهني،	فجذورها	قد	تغلغلت	يف	جسم	البلد	اإلسالمي	

الكبري	بحيث	مل	يبَق	عضو	منه	سليامً	والسيَّام	إقليم	

خراسان	فإنَّه	كان	موطن	املغذين	لها	باآلراء	الفلسفية	

والرباهني	املنطقية	إن	مل	يكن	من	املؤسسني	لها،	وقد	

طريق	 عن	 والحجة	 اإلقناع	 وسيلتهم	 هؤالء	 اتخذ	

الحوار	واملناقشة)8(،	لقد	بدأ	التفكري	الفعيل	يف	إنشاء	

هذه	املدارس	النظامية	للوقوف	أمام	املد	اإلسامعييل	

عرش	 أرسالن	 ألب	 السلطان	 اعتالء	 عقب	 الباطني	

السالجقة	يف	عام)455هـ(،فقد	استوزر	هذا	السلطان	

رجالً	قديراً	ومتحمساً	هو	الحسن	بن	عيل	بن	إسحاق	

	 أنَّ الوزير	 فرأى	هذا	 امللك،	 بنظام	 امللقب	 الطويس،	

االقتصار	عىل	مقاومة	اإلسامعيلية	الباطنية	سياسياً	لن	

	إذا	وازى	هذه	املقاومة	السياسية	 يكتب	له	النجاح	إالَّ

	اإلسامعيلية	نشطوا	يف	هذه	 مقاومة	فكرية،	ذلك	أنَّ

املدة	وما	قبلها	إىل	الدعوة	ملذهبهم	بوسائل	فكرية	

يف	 ينجح	 كان	 ما	 الفكري	 النشاط	 وهذا	 متعددة،	

	نشاط	مامثل	يتصدى	له	بالحجة	والربهان،	 مقاومته	إالَّ

نفوذ	 والعراق	 فارس	 يف	 ورثوا	 السالجقة	 	 أنَّ السيَّام	

بني	بويه،	وهؤالء	مل	يألوا	جهداً	يف	تشجيع	اإلمامية	

عىل	نرش	فكرهم،	كام	غضوا	الطرف	عن	نشاط	دعاة	

اإلسامعيلية	يف	فارس	والعراق	وترتب	عىل	ذلك	كله	

تزايد	نفوذهم	فيهام،	السيَّام	بعد	أن	لجأ	الشيعة	إىل	

لعقائدهم،	 الرتويج	 تتوىل	 تعليمية	 إنشاء	مؤسسات	

سوار	 بن	 عيل	 أبو	 أنشاء	 فقد	 نرشها،	 عىل	 وتعمل	

الكاتب	أحد	رجال	عضد	الدولة)ت372هـ(دار	كتب	

يف	مدينة	البرصة	وأخرى	يف	مدينة	رام	هرمز	وجعل	

القراءة	والنسخ	 فيها	إجراء	عىل	من	قصدهام،	ولزم	

الكالم	 علم	 عليه	 يدرس	 شيخ	 منهام	 األوىل	 وكان	يف	

عىل	مذهب	املعتزلة)9(،	كام	أسس	أبو	نرص	سابور	بن	

للعمل	يف	 الدولة)ت416هـ(داراً	 بهاء	 وزير	 أزد	شري	

ذكر	 كثرية،	 كتباً	 فيها	 عام)383هـ(،ووقف	 يف	 الكرخ	

ابن	األثري	أنَّها	بلغت	عرشة	آالف	وأربعامئة	مجلد	يف	

إىل	 ورعايتها	 أمرها	 النظر	يف	 وأسند	 العلوم،	 أصناف	

رجلني	من	العلويني	يعاونهام	أحد	القضاة)	10(،	وبعد	

الرشيف	 إىل	 الدار	 هذه	 مراعاة	 آلت	 سابور	 وفاة	

الرشيف	 اتخذ	 كذلك	 الطالبيني)11(	 نقيب	 الريض	

دار	 أسامها	 داراً	 املشهور	 406هـ(الشاعر	 الريض)ت	

ما	 جميع	 لهم	 	 وعنيَّ العلم،	 لطالب	 وفتحها	 العلم،	

يحتاجون	إليه)12(.	ويدل	مجرد	اسم	هذه	املؤسسات	

فكانت	 القدمية،	 الكتب	 دور	 بينها	وبني	 الفرق	 عىل	

دار	الكتب	تسمى	قدمياً	خزانة	الحكمة،	وهي	خزانة	
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ا	املؤسسات	الجديدة	فتسمى	دور	 كتب	ليس	غري،	أمَّ

إىل	 يشري	 منها)13(.وهذا	 جزء	 الكتب	 وخزانة	 العلم،	

تعليمية	 وظيفة	 لها	 كانت	 الجديدة	 الدور	 	هذه	 أنَّ

من	 كثري	 كان	 هذه	 العلم	 دور	 جانب	 أيضاً)14(،وإىل	

ونرش	 مذهبهم	 إىل	 بالدعوة	 يقومون	 اإلمامية	 أمئة	

مشاهدهم،	 يف	 أو	 الخاصة،	 بيوتهم	 يف	 عقائدهم	

عرفت	 والتي	 أمئتهم	 فيها	 دفن	 التي	 املساجد	 أي:	

عندهم	بالعتبات	املقدسة)15(،	فقد	كان	الشيخ	املفيد	

املتوىف	يف	 اإلمامية	 النعامن،	شيخ	 بن	محمد	 محمد	

جميع	 يحرضه	 بدار	 نظر	 مجلس	 عام)413هـ(يعقد	

األطراف	مييلهم	 أمراء	 له	منزلة	عند	 العلامء	وكانت	

بن	 محمد	 الطويس	 جعفر	 أبو	 ا	 وأمَّ مذهبه)16(،	 إىل	

	إىل	النجف	 الحسن	فقيه	اإلمامية)ت460هـ(،فقد	فرَّ

بعد	أن	هوجمت	داره	يف	بغداد،	ونهبت	محتوياتها	

لها	 تعرض	 التي	 الضغط	 حملة	 عام)448هـ(يف	 يف	

إليها،	 السالجقة	 دخول	 عقب	 بغداد	 يف	 الشيعة	

ومتكن	الطويس	يف	مقره	الجديد	من	مواصلة	نشاطه	

يف	 الكتب	 من	 مجموعة	 فألَّف	 والتعليمي	 العلمي	

الفقه	والحديث	عىل	مذهب	اإلمامية	احتلت	مكاناً	

كالتهذيب	 اإلمامية،	 الشيعية	 الدراسات	 يف	 بارزاً	

عليها	 املعول	 األربعة	 الكتب	 من	 واالستبصار،	وهام	

عىل	 النجف	 مشهد	 يف	 الطويس	 أمىل	 كام	 عندهم،	

سامه	 كتاب	 يف	 جمعها	 الدروس	 من	 كثرياً	 طلبته	

اإلمامية	 بها	 قام	 التي	 الجهود	 بعض	 األمايل)17(.هذه	

اإلسامعيلية،	 ا	 أمَّ له،	 والدعاية	 ملذهبهم	 للرتويج	

الراسخة	 القدم	 ولهم	 امليدان	 هذا	 أساتذة	 فكانوا	

املؤسسات	 إنشاء	 يف	 السبق	 قصب	 حازوا	 إذ	 فيه	

بدأ	 فقد	 مذهبية)18(،	 وجهة	 وتوجيهها	 التعليمية،	

الفاطميون	نشاطهم	يف	هذا	املجال	منذ	قيام	دولتهم	

بإنشاء	 الذهبي	 وكان	عهدهم	 اإلفريقي,	 الشامل	 يف	

مؤسسة	 منه	 عام)359هـ(وجعلوا	 األزهر	 الجامع	

تعليمية	تعنى	بنرش	مذهبهم	يف	عام)378هـ(عندما	

يف	 العزيز	 الخليفة	 كلس	 بن	 يعقوب	 الوزير	 سأل	

صلة	رزق	جامعة	من	الفقهاء	فأطلق	لهم	ما	يكفي	

كل	واحد	منهم،	وأمر	لهم	برشاء	دار	وبنائها	فبنيت	

بجانب	الجامع	األزهر،	فإذا	كان	يوم	الجمعة	حرضوا	

تصىل	 أن	 إىل	 الصالة	 بعد	 فيه	 وتحلقوا	 الجامع	 إىل	

العرص،	وكان	لهم	من	مال	الوزير	صلة	يف	كل	سنة.

		ثم	أنشأ	الحاكم	بأمر	الله	دار	العلم)دار	الحكمة(

للغرض	ذاته	يف	عام)395هـ(وُحِملَِت	الكتب	إليها	من	

الفاطمية,	 الدولة	 مقر	 ومن	خزائن	 القصور،	 خزائن	

فيها،	 بالجلوس	 له	 رسم	 من	 عىل	 األرزاق	 وأجرى	

الناس	عىل	 وغريه،	وحرضها	 فقيه	 من	 لها	 والخدمة	

ومنهم	 الكتب	 لقراءة	 يحرض	 من	 فمنهم	 طبقاتهم	

من	يحرض	للنسخ،	ومنهم	من	يحرض	للتعلم	وجعل	

فيها	ما	يحتاج	الناس	إليه	من	الحرب	واألقالم	والورق	

التي	 التعليمية	 الربامج	 عن	 فضالً	 هذا	 واملحابر)19(،	

كانت	تعد	بعناية	خاصة	يف	عاصمة	الخالفة	الفاطمية	

واسعة	 مذهبية	 ثقافة	 وتثقيفهم	 الدعاة،	 إلعداد	

املذهب	 لنرش	 اإلسالمية	 البالد	 إىل	 إرسالهم	 قبل	

املذهب	 رواج	هذا	 أثره	يف	 لذلك	 وكان	 اإلسامعييل،	

يف	بعض	مناطق	الرشق	اإلسالمي	نتيجة	لهذه	الجهود	

املنظمة	املستمرة	يف	نرش	هذه	الدعوة)20(،لذلك	كله	

باألسلوب	 النفوذ	 يقاوم	هذا	 امللك	يف	أن	 فكر	نظام	

نفسه	الذي	ينترش	به،	ومعنى	ذلك	أنَّه	رأى	أن	يقرن	

أيضا)21(،وتربية	 فكرية	 مبقاومة	 السياسية	 املقاومة	

عليه	 الله	 رسوله)صىل	 وسنة	 الله	 كتاب	 عىل	 األمة	

املستمدة	 والجامعة	 السنة	 أهل	 وسلم(وعقيدة	

إنشاء	 يف	 تفكريه	 كان	 هنا	 ومن	 اإللهي.	 الوحي	 من	

	يف	 املدارس	النظامية	التي	نسبت	إليه؛	ألنَّه	الذي	جدَّ

إنشائها	وخطط	لها،	وأوقف	عليها	األوقاف	الواسعة،	
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الطبيعي	 األساتذة	فكان	من	 األكفاء	من	 لها	 واختار	

أن	تنسب	إليه	من	دون	السالجقة)22(.	لقد	كان	نظام	

امللك	شافعياً	سنياً	حريصاً	عىل	اإلسالم	الصحيح	وقد	

عارصته	آراء	وأفكار	متباينة	مختلفة	كانت	منترشة	يف	

القرامطة	 العامل	اإلسالمي	كاملعتزلة	والباطينة	وبقايا	

وغريهم	من	أصحاب	امللل	والنحل.	وكان	نظام	امللك	

تخدم	 وجهة	 الرعية	 توجيه	 إىل	 كبرية	 بدرجة	 يرمي	

والسكينة	 االستقرار	 عىل	 وتبعث	 الدولة	 مصلحة	

مواضع	 التأكيد	يف	 امللك	 نظام	 	 َهمُّ كان	 لذا	 واألمن،	

النظامية	 الناس	عامة	ومنتسبي	 إفهام	 الدراسة	عىل	

الدين	الصحيحة،	وملَّا	كان	نظام	امللك	 خاصة	أصول	

شافعياً،	كان	يرى	أن	يدرس	الفقه	واألصول	املستمدة	

من	أفكار	وآراء	الشافعية,	وكان	من	رشوط	النظامية	

أن	يكون	املدرس	من	الشافعية	أصالً	وفرعاً	)23(.

من	 أكرث	 وفهمها	 الحقيقة	 هذه	 النظام	 أدرك	 وقد	

من	 مناوئيه	 يأيت	 أن	 	 إالَّ عليه	 فام	 حينذاك	 غريه	

السبيل	الذي	ولجوه	ويفسد	عليهم	خططهم	بتخريج	

مزودة	 العرص	 ثقافات	 مبختلف	 مسلحة	 جامعات	

باإلميان	مع	العلم،	فلم	يتسلم	منصبه	الوزاري	حتى	

املدن	 أمات	 يف	 النظامية	 مدراسه	 تأسيس	 يف	 رشع	

وراء	 ما	 إىل	 وفارس	 العراق	 من	 األمصار	 وحواض	

النهر،	وسلَّم	منابر	التدريس	فيها	إىل	علامء	الشافعية	

من	األشعرية،	وبهذا	انترصت	هذه	كام	انترشت	تلك	

والسيَّام	يف	بالد	فارس	عىل	يد	النظام)24(.

كام	 أخرى،	 عىل	 بلداً	 يؤثر	 مل	 مدارسه	 بناء	 يف	 وهو	

مذهبه	 عىل	 ماداموا	 األساتذة	 اختياره	 يف	 يفضل	 مل	

شخصاً	عىل	آخر،	وبذلك	شملت	رعايته	العلمية	حتى	

املدن	الصغرية	النائية	إذا	بلغ	مسمعه	وجود	من	هو	

جدير	بتأسيس	معهد	أو	رباط.

البيئة	 عليه	 متليه	 الذي	 طابعه	 معهد	 لكل	 مل	 وكان	

وهيئة	 ودينية	 اجتامعية	 ظروف	 من	 به	 ومايحيط	

شديداً	 املعاهد	 تلك	 بني	 التنافس	 وكان	 تدريس،	

فيها.	 يحاضون	 الني	 العلامء	 مشاهري	 بفضل	 أحياناً	

ويرحلون	 منها	 لواحد	 يتعصبون	 العلم	 طالب	 وكان	

خرية	 من	 أصبحوا	 تخرجوا	 وإذا	 فيه	 العلم	 لتلقي	

وسائل	الدعاية	له.

فلم	يشأ	ابن	عساكر)ت571ه(مؤرخ	الشام	ويتسامع	

بنظامية	بغداد	حتى	رحل	إليها	وسمع	الدروس	فيها،	

ثم	رجع	بالده	وألَّف	كتابه	الكبري	يف	تاريخ	دمشق)25	

ابن	تومرت	 املدرسة	مسامع	 يبلغ	صيت	هذه	 (.ومل	

أقىص	 يف	 السوس	 جبل	 من	 الرحال	 إليها	 	 شدَّ حتى	

ثم	 الهرايس	 والكيا	 الغزايل	 عىل	 يتفقه	 ليك	 املغرب	

االعتقاد	 بعلم	 فاس	 علامء	 يناظر	 موطنه	 إىل	 يعود	

عىل	طريقة	األشعري،	ويظهر	عليهم	ثم	يذهب	يدعو	

دولة	 أنقاض	 عىل	 املوحدين	 دولة	 ويؤسس	 لنفسه،	

	.)26 املرابطني	امللثمني)	

رفيعة	 ومنزلة	 واسعة	 شهرة	 النظاميات	 نالت	 وقد	

أصبح	 بحيث	 حينذاك،	 انترشت	 التي	 املدراس	 بني	

التدريس	فيها	أمنية	كبار	العلامء	حتى	بذل	بعضهم	

من	التضحيات	اليشء	الكثري	يف	سبيل	الوصول	إليها،	

فهذا	أبو	حامد	الربوي	كان	إذا	توسط	املجلس	باملدرسة	

النظامية	يلتفت	إىل	موضع	التدريس	وينشد	معرضاً	

مبا	يف	نفسه	من	رغبة	ومشرياً	إليه	بقول	املتنبي:

		 بكيت	يا	ربع	حتى	كدت	أبكيكا					 	

		وجدت	يب	وبنفيس	يف	مغانيكا 	

أنعم	صباحاً	لقد	هيجت	يل	شجناً						 	

ـــــا	محبــــــوكــــــــــا		 وارُْدد	تحــــيـــتــــنــــا	إنّـَ
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		 بأي	رصف	زمان	رصت	متخذاً					 	

		رئم	الفال	بدال	من	رئم	أهــليكـــــــا		 	

والذخائر	 األموال	 أنفق	 الطربي	 عبدالرحمن	 وهذا	

إنَّه	رصف	يف	 النظامية،	قيل:	 التدريس	يف	 حتى	ويل	

الرشوة	من	أجل	ذلك	ما	لو	أراد	لبنى	مدرسة	كاملة)	

إىل	 انتقل	 الدهان	 بن	 املبارك	 بكر	 أبو	 الفقيه	 ثم	 	،)

املذهب	الشافعي	ملَّا	وجد	منصب	النحو	فيها	شاغراً	

فتوىل	التدريس	عدة	سنني،	وقد	قال	فيه	املؤيد	أبو	

الربكات	التكريتي)	(:	

		 من	مبلغ	عني	الوجيه	رسالة							 	

وإن	كان	التجدي	لديه	الرسائل 	

		 متذهبت	للنعامن	بعد	ابن	حنبل		 	

	وذلك	ملا	أعورتك	املآكل 	

		 وما	اخرتت	قول	الشافعي	تديناً				 	

ولكنام	تهوى	الذي	هو	حاصل 	

		 	صائر			 	قليل	أنت	الشكَّ وعامَّ 	

			إىل	مالك	فافطن	ملا	أنت	ناقل 	

املبحث الثاين
االأهداف التعليمية للمدار�س االإ�ضالمية 

ما النظامية وال�ضَيّ

أوالً: األهداف التعليمية للمدارس اإلسالمية:

عىل	 املدارس	 عملت	 التي	 األهداف	 أبرز	 من	 	 إنَّ

تحقيقها	يف	بداية	ظهورها:

وذلك	 تعاىل،	 لله	 الخالصة	 العبودية	 تحقيق	 1ــــــ	

بأن	يكون	العبد	يعبد	رباً	واحداً.	وأن	تستقيم	وتنتظم	

حياة	البرش	ضمن	هذه	الغاية،	وال	يتوصل	إىل	املعرفة	

	بوجود	دوائر	تعمل	 الحقة	والعبودية	الخالصة	لله	إالَّ

عىل	تحقيق	هذه	الغاية،	ولذلك	كانت	املدرسة	التي	

عملت	وسعت	لتحقق	وتوضح	هذا	الهدف	يف	نفوس	

	 إالَّ واإلنس	 الجن	 خلقت	 تعاىل:))وما	 قال	 طالبها,	

ليعبدون(()الذاريات:	56(.

املختلفة؛	 الرشعية	 للتكاليف	 األمثل	 األداء	 2ـــــ	

	معامل	الرشيعة	ال	تكون	واضحة	وال	تعرف	 وذلك	ألنَّ

	عن	طريق	التعليم	اإلسالمي	القويم،	 أحكام	الدين	إالَّ

للوصول	 األمثل	 الطريق	 هو	 الصحيح	 والتعليم	

كتابه	 يف	 يقول	 إذ	 وتعاىل	 سبحانه	 الشارع	 مراد	 إىل	

الكريم:))ونزلنا	عليك	الكتاب	تبياناً	لكل	يشء	وهدى	

	 إنَّ إذ	 للمسلمني(()النحل:89(.	 وبرشى	 ورحمة	

	لعبادة	الله	 العبادات	كافة	التي	رشعت	ما	كانت	إالَّ

سبحانه	وتعاىل,	التي	يرتتب	عليها	الهداية	والرحمة.

3ـــــــ	ويرتتب	عىل	الهدف	السابق	هدف	آخر	هو	

الصالح	بنفسه	املصلح	لغريه،	ولذلك	 إعداد	اإلنسان	

التعليم	 نظر	 وجهة	 من	 مهامً	 الهدف	 هذا	 اعترب	

يكون	 ليك	 الفرد	 يعد	 اإلسالمي	 فالتعليم	 اإلسالمي،	

عن	 وناهياً	 فعله،	 وعىل	 عليه	 معيناً	 باملعروف	 آمراً	

قد	 نفسه	 هو	 يكون	 أن	 بعد	 تركه	 إىل	 داعياً	 املنكر	

امتثل	هذا	األمر	أو	النهي)	(.

اإلسالمية	 املدرسة	 تهدف	 علمي،	 جو	 توفري	 4ـــــــ	

إىل	توفري	جو	علمي	يساعد	األساتذة	واملعلمني	عىل	

أن	يفكروا	ويؤلفوا	ويبتكروا،	فيضيفوا	كل	جديد	إىل	

العلوم	املختلفة	بصفة	مستمرة.

لدى	 الفكري	 األفق	 توسيع	 عىل	 العمل	 5ــــــ	

بل	 الخربات،	 بتنمية	 تكتفي	 ال	 فاملدرسة	 الطالب،	

الجديدة	 الخربات	 الطالب	 تكسب	 أن	 عىل	 تعمل	

السابقة	واملعارصة,	وهذا	 الناتجة	عن	تجارب	األمم	

الرتاث( اإلسالمية)نقل	 الرتبية	 عند	علامء	 ما	يسمى	
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)27(،وهذا	يكون	من	خالل	إطالع	الطلبة	عىل	الرتاث	

	يؤدي	إىل	توسيع	 الحضاري	والفكري	لدى	األمة	ِمامَّ

األفق	لديهم	نتيجة	إلطالعهم	عىل	تلك	الخربات)28(.

6ــــــ	إعداد	الكوادر	الفنية،	تهدف	املدرسة	من	وراء	

املؤهلة	 الفنية	 الكوادر	 إعداد	 إىل	 للطلبة	 تعليمها	

ملامرسة	األعامل	املختلفة	سواء	يف	الجهاز	الحكومي	

	الوظائف	قد	تشعبت	وكرثت	 أو	يف	غريه،	السيَّام	أنَّ

األفراد	 بتخريج	 املدرسة	 قامت	 ولذلك	 وتضخمت،	

تلك	 يف	 مسئولياتهم	 تحمل	 عىل	 عملوا	 الذين	

الوظائف)29(.	

ثانياً: وسائل النظام يف تحقيق األهداف:

تحقيق	 بوسائل	 كبرياً	 اهتامماً	 امللك	 نظام	 أبدى	 	 	

الجغرايف	 املوقع	 فاختار	 النظامية؛	 املدارس	 أهداف	

الذي	ميكن	أن	تثمر	فيه	واملدرسني	املمتازين،	وأظهر	

ذكاًء	ملحوظاً	يف	تحديد	املنهج	العلمي	الذي	ستسري	

عليه،	ثم	بذل	أقىص	جهوده	لتوفري	اإلمكانات	املادية	

التي	تعني	هذه	املدارس	عىل	العطاء	الفكري	السخي	

.)30(

أنشئت	 التي	 األماكن	 ناحية	 فمن	 األماكن:	 1ــــــــ	

النظاميات	فيها،	يقول	السبيك	عن	نظام	امللك:	إنَّه	بنى	

بنيسابور،	 ومدرسة	 ببلخ،	 ومدرسة	 ببغداد،	 مدرسة	

ومدرسة	بهراة،	ومدرسة	بأصفهان،	ومدرسة	بالبرصة،	

ومدرسة	 طربستان	 بآمل	 ومدرسة	 مبرو،	 ومدرسة	

باملوصل)31(.

ات	املدارس	النظامية	التي	أنشئت	 		هذه	إذن	هي	أمَّ

الجغرايف	 توزيعها	 من	 ويتضح	 اإلسالمي,	 املرشق	 يف	

تحتل	 التي	 املدن	 بعض	 يف	 ا	 إمَّ أنشئ	 معظمها	 	 أنَّ

مركز	القيادة	والتوجيه	الفكري،	كبغداد	وأصفهان،	إذ	

فيها	 ويرتكز	 العباسية،	 للخالفة	 األوىل	عاصمة	 كانت	

عدد	كبري	من	املفكرين	والعلامء	أيضاً.	والثانية	كانت	

أرسالن	 ألب	 عهد	 يف	 السلجوقية	 للسلطنة	 عاصمة	

املناطق	 ا	يف	بعض	 امللك(,	وإمَّ وملكشاه)عرص	نظام	

املخالفة	 األفكار	 بعض	 لتجمع	 مركزا	 كانت	 التي	

الخالفة	يف	تلك	املدة	كالبرصة،	ونيسابور،	 لتوجهات	

وطربستان،	وخوزستان،	والجزيرة	الفراتية)32(.

	وضع	 	هذا	التوزيع	الجغرايف	يشري	بوضوح	إىل	أنَّ 	إنَّ

املدارس	النظامية	يف	األماكن	السابقة	مل	يأِت	اعتباطا،	

ا	كان	أمراً	مقصوداً	ومدروساً	حتى	تقوم	بدورها	 وإنَّ

وتفتح	 املناطق،	 هذه	 يف	 الباطني	 الفكر	 محاربة	 يف	

الطريق	أمام	غلبة	املذهب	العام	للخالفة.

2ــــــ	اختيار	األساتذة	والعلامء:	وإىل	جانب	االختيار	

اختيار	 تم	 فإنَّه	 النظامية	 املدارس	 ألماكن	 املدروس	

أساتذتها	بعناية	تامة	بحيث	كانوا	أعالم	عرصهم	يف	

علوم	الرشيعة،	ويشري	العامد	األصفهاين	إىل	دقة	نظام	

امللك	يف	هذه	الناحية	فيقول	عنه:	وكان	بابه	مجمع	

الفضالء،	وملجأ	العلامء،	وكان	نافذاً	بصرياً	ينقب	عن	

الوالية	 صالحية	 فيه	 تفرس	 فمن	 منهم،	 كل	 أحوال	

ما	 له	 ورتََّب	 أغناه،	 بعلمه	 االنتفاع	 رأى	 ومن	 ه،	 والَّ

يكفيه	حتى	ينقطع	إىل	إفادة	العلم	ونرشه	وتدريسه،	

ه	إىل	إقليم	خاٍل	من	العلم	ليحيل	به	عاطله،	 ا	سريَّ وُرمبَّ

كثري	من	 باطله)33(.	ويف	 به	 به	حقه،	ومييت	 ويحيي	

	 إالَّ منهم	 الواحد	 يعني	 ال	 امللك	 نظام	 كان	 األحيان	

بعد	أن	يستمع	إليه	ويثق	يف	كفاءته,	حدث	ذلك	مع	

اإلمام	الغزايل	الذي	كان	يتفقه	عىل	إمام	الحرمني	يف	

	مات	أستاذه	يف	عام)478هـ( نظامية	نيسابور،	فلامَّ

العلم	 أهل	 مجمع	 وكان	 امللك،	 نظام	 مجلس	 قصد	

وقهر	 مجلسه،	 يف	 العلامء	 األمئة	 فناظر	 ومالذهم،	

الخصوم،	وظهر	كالمه	عليهم	واعرتفوا	بفضله	وتواله	
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وواله	 والتبجيل	 امللك(بالتعظيم	 الصاحب)نظام	

تدريس	مدرسته	ببغداد)34(.	وفعل	مثل	ذلك	مع	أيب	

496هـ(الذي	 الخجندي)ت	 ثابت	 بن	 محمد	 بكر	

سمعه	نظام	امللك	وهو	يعظ	مبرو،	فأعجب	به	وعرف	

الفقه	والعلم،	فحمله	إىل	أصفهان	وعينه	 محله	من	

مدرساً	مبدرستها	فنال	جاهاً	عريضاً)35(.	كام	استدعى	

الدبويس)ت483هـ(،ليدرس	 العلوي	 الرشيف	

بنظامية	بغداد؛	ألنَّه	كان	بارعاً	يف	الفقه	والجدل)36(.

	ويف	بعض	األحيان	كان	نظام	امللك	يكتشف	األستاذ	

أوالً	فيبني	له	مدرسة	باسمه,	حدث	هذا	مع	الشيخ	

أيب	إسحاق	الشريازي)ت476هـ(الذي	بنى	له	نظامية	

نظامية	 له	 بنى	 الذي	 الحرمني	 إمام	 ومع	 بغداد،	

العلامء	 هؤالء	 يحوط	 امللك	 نظام	 وكان	 نيسابور,	

برعايته،	وميدهم	بتأييده،	حتى	احتلوا	منزلة	عليا	يف	

البالد	التي	حلوا	بها،	وصار	لبعضهم	وجاهة	يف	بالط	

السلطان	كأيب	إسحاق	الشريازي	الذي	اختاره	الخليفة	

عميد	 من	 شكواه	 عام)475هـ(،ليحمل	 يف	 املقتدي	

العراق	أيب	الفتح	بن	أيب	الليث	إىل	السلطان	ملكشاه	

ما	 جميع	 إىل	 وأجيب	 فأكرماه	 امللك،	 نظام	 ووزيره	

مدرس	 الحرمني	 إمام	 وبني	 بينه	 وجرت	 التمسه،	

نظامية	نيسابور	مناظرة،	بحرضة	نظام	امللك،	وملَّا	عاد	

أبو	إسحاق	إىل	بغداد	أهني	العميد،	ورفعت	يده	عىل	

جميع	ما	يتعلق	بالخليفة)37(.

امللك	 نظام	 الدراسة:	كام	عنى	 3ــــــ	تحديد	منهج	

منهج	 حدد	 فإنَّه	 ملدارسه،	 األكفاء	 األساتذة	 باختيار	

ويتضح	 املدارس،	 هذه	 عليه	 ستسري	 الذي	 الدراسة	

	ورد	يف	وثيقة	وقفية	نظامية	ببغداد	 هذا	املنهج	ِمامَّ

وفرعاً,	 أصالً	 الشافعي	 أصحاب	 أنَّها:	وقف	عىل	 من	

والواعظ	 بها،	 يكون	 الذي	 املدرس	 يف	 رشط	 وكذلك	

الذي	يعظ	بها،	ومتويل	الكتب	من	املذهب	نفسه)38	

(.	وينقل	األستاذ	سعيد	نفييس	عن	املفروخي،	مؤلف	

	نظام	امللك	أمر	بابتناء	 كتاب	محاسن	أصفهان	قوله:	إنَّ

الشافعية،	 للفقهاء	 أصفهان	 جامع	 تجاور	 مدرسة	

فابتنيت	كأحسن	ما	ريئ	هيئًة	وهيكالً	وصنعًة	وعمالً	

اإلمام	 تراث	 	 أنَّ فيه	 	 شكَّ ال	 	 وِمامَّ ومنزالً)39(،	 ومحالً	

الشافعي	يف	الفقه	واألصول	والعقائد	وسريته	الذاتية	

كان	لها	أثر	عىل	تلك	املدارس،	وليس	يف	الفقه	فقط	

املتعلق	باألحكام	الرشعية	العملية،	وقد	اعتاد	بعض	

املدة	 هذه	 الشافعية	يف	 معظم	 	 بأنَّ القول	 الباحثني	

	 كانوا	يتبعون	أصول	مذهب	اإلمام	األشعري،	كام	أنَّ

بأطوار	 	 مرَّ االعتقاد	 مجال	 يف	 األشعري	 الحسن	 أبا	

وقد	 السلف،	 مذهب	 عىل	 حياته	 آخر	 يف	 واستقر	

قامت	املدارس	النظامية	عىل	الرتاث	العلمي	لإلمامني	

عقيدة	 يتبنون	 الذين	 العلامء	 تخرج	 كانت	 التي	

الدولة	السلجوقية.	

انرصف	 قد	 النظامية	 املدارس	 اهتامم	 كان	 وقد	 	 	

عىل	 الفقه	 هام:	 أساسيتني	 مادتني	 عىل	 الرتكيز	 إىل	

مذهب	 عىل	 العقيدة	 وأصول	 الشافعي،	 املذهب	

األشعري,	وإىل	جانب	ذلك	كانت	تدرس	بعض	املواد	

كالحديث،	والنحو,	وعلمي	اللغة	واألدب،	ويشري	ابن	

مبدرسة	 الخاصة	 امللك	 نظام	 وقفية	 	 أنَّ إىل	 الجوزي	

بغداد	نصت	عىل	أن	يكون	يف	املدرسة	نحوي	يدرس	

العربية)40(،	وقام	بتدريس	األدب	يف	نظامية	بغداد	أبو	

زكريا	التربيزي،	شارح	ديوان	الحامسة)ت502هـ(،ثم	

خلفه	يف	التدريس	العامل	اللغوي	املشهور	أبو	منصور	

الجواليقي)ت540هـ(،	وقد	كانت	املدرسة	األشعرية	

مؤهلة	ملواجهة	األفكار	املنحرفة،	وهم	الذين	تسلحوا	

يف	 الجدل	 واستخدموا	 املختلفة	 الفلسفات	 بدراسة	

معظم	 املعتزلة	 عن	 وأخذوا	 عقائدهم،	 عن	 الدفاع	

منهجهم	 يف	 مهمة	 لبنات	 تشكل	 فأصبحت	 أصولهم	
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الكالمي،	لقد	كانت	من	الفئات	القادرة	عىل	الجهاد	

الدعوي	يف	هذا	امليدان	الفكري	وهم	الذين	استوعبوا	

نظام	 	 إنَّ نقول:	 ولذلك	 األشعري	 الحسن	 أيب	 تراث	

لتحقيق	 املالئم	 املنهج	 اختيار	 يف	 متاما	 وفق	 امللك	

الهدف	الذي	سعى	إليه)41(.

4ــــــ	توفري	اإلمكانات	املادية:	مل	يبخل	نظام	امللك	

بتوفري	اإلمكانات	املادية	التي	تعني	هذه	املدارس	عىل	

ينفق	 نراه	 ولذا	 وجه،	 أكمل	 عىل	 برسالتها	 النهوض	

عليها	بسخاء	ويخصص	لها	األوقاف	الواسعة،	فيذكر	

	نظام	امللك	وقف	عىل	مدرسته	ببغداد	 ابن	الجوزي	أنَّ

فرض	 وأنَّه	 بابها	 عىل	 بنيت	 وسوقاً	 وأمالكاً،	 ضياعاً	

وأجرى	 الوقف،	 من	 قسطا	 بها	 وعامل	 مدرس	 لكل	

للمتفقهة)الطالب(أربعة	أرطال	خبز	يومياً	لكل	واحد	

ا	مدرسة	أصفهان	فقدرت	نفقاتها	وقيمة	 منهم	)42(،أمَّ

أوقافها	بعرشة	آالف	دينار،	وكان	للمدرسة	النظامية	

يف	نيسابور	أوقاف	عظيمة)43(،وقد	اهتم	نظام	امللك	

بتوفري	السكن	للطالب	داخل	هذه	املدارس،	ويفهم	

	كل	طالب	كانت	له	 من	بعض	الروايات	التاريخية	أنَّ

	واحداً	من	طالبها	ويدعى	 غرفة	خاصة	به،	إذ	روي	أنَّ

يعقوب	الخطاط	تويف	يف	عام)547هـ(وكانت	له	غرفة	

يف	النظامية،	فحرض	متويل	الرتكات،	وختم	عىل	غرفته	

توفري	 عىل	 امللك	 نظام	 حرص	 كام	 املدرسة)44(،	 يف	

الحياة	املعيشية	الكرمية	لطالب	مدارسه،	فإنَّه	حرص	

أيضاً	عىل	تهيئة	املناخ	العلمي	الذي	يساعدهم	عىل	

الدراسة	والبحث	فاهتم	اهتامماً	كبرياً	بتوفري	املراجع	

العلمية	داخل	هذه	املدارس،	فكانت	يف	كل	مدرسة	

وأشار	 شئونها,	 عىل	 قوام	 أمرها	 يتوىل	 عامرة	 مكتبة	

	وقفية	نظامية	بغداد	نصت	عىل	 ابن	الجوزي	إىل	أنَّ

أن	يكون	متويل	الكتب	بها	أيضاً	شافعياً،	كام	أشارت	

	نظام	امللك	وقف	عىل	هذه	املدرسة	كثريا	من	 إىل	أنَّ

املدارس	 هذه	 يتفقد	 امللك	 نظام	 وكان	 الكتب)45(،	

املحرم	من	عام)480هـ(	 السيَّام	نظامية	بغداد	ففي	

بها	 وقرأ	 كتبها،	 خزانة	 يف	 وجلس	 املدرسة	 هذه	 زار	

كتباً،	ثم	شارك	يف	التدريس،	فقرأ	الفقهاء	عليه	شيئاً	

منه)46(،	 بعضاً	 عليهم	 وأمىل	 الرشيف،	 الحديث	 من	

وكان	من	الطبيعي	أن	تؤدي	هذه	الجهود	التي	بذلها	

سبل	 وتيسري	 املدارس	 هذه	 تشييد	 يف	 امللك	 نظام	

العلم	فيها،	وتوفري	الحياة	الكرمية	بداخلها,	إىل	رواج	

والجاه	 العلم	 طالب	 عليها	 فأقبل	 بها،	 العلم	 سوق	

سنة)488هـ( بغداد	 نظامية	 يف	 عددهم	 بلغ	 حتى	
الغزايل)47	 اإلمام	 عىل	 يتفقهون	 كانوا	 طالب	 ثالمثائة	

إمام	 يدي	 بني	 يقعد	 فكان	 نيسابور	 نظامية	 ا	 (،أمَّ

األمئة	 من	 رجل	 ثالمثائة	 من	 نحو	 يوم	 كل	 الحرمني	

ومن	الطلبة)48(.

ومل	 بالنظامية:	 التدريس	 إىل	 األساتذة	 تطلع	 5ــــــ	

يكن	اإلقبال	عىل	هذه	املدارس	مقصوراً	عىل	الطالب	

إىل	 تطلعوا	 الذين	 األساتذة	 أيضاً	 شمل	 بل	 فقط،	

التدريس	بها	حتى	وصل	األمر	ببعضهم	إىل	أن	يضحي	

يف	عرص	 مذهبه	 عن	 بالتخيل	 الغاية	 هذه	 سبيل	 يف	

كان	التعصب	املذهبي	سمة	من	سامته	البارزة،	ومن	

هؤالء:	أبو	الفتح	أحمد	بن	عيل	بن	تركان	املعروف	

إىل	 فانتقل	 حنبلياً	 الحاممي)ت518هـ(كان	 بابن	

الشايش	 بكر	 أيب	 عىل	 وتفقه	 الشافعي،	 مذهب	

والغزايل،	فجعله	أصحاب	الشافعي	مدرساً	بالنظامية)	

	انتقال	الحنابلة	إىل	مذهب	الشافعي	 49(،	ويظهر	أنَّ

يف	هذه	املدة	كان	أمراً	كثري	الحدوث	بدرجة	أزعجت	

عقيل)ت513هـ(إذ	 بن	 الوفاء	 أبو	 وهو	 أمئتهم	 أحد	

	أكرث	أعامل	 ينقل	عنه	أبو	الفرج	بن	الجوزي	قوله:	إنَّ

	 أنَّ أي:	 الله،	 عصم	 من	 	 إالَّ للناس	 	 إالَّ يقع	 ال	 الناس	

ا	 وإنَّ الله,	 وجه	 بأعاملهم	 يبتغون	 ال	 الناس	 معظم	
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والجاه	طمعاً	 النفوذ	 ذوي	 إىل	 بها	 التقرب	 يحاولون	

يف	متاع	الدنيا،	وقد	ضب	أبو	الوفاء	املثل	عىل	ذلك	

وعظم	 امللك،	 نظام	 دولة	 جاءت	 عندما	 حدث	 مبا	

أصحاب	 من	 كثرياً	 فوجد	 والشافعية،	 األشعرية	 شأن	

مبذهب	 وتوثقوا	 مذاهبهم،	 عن	 انتقلوا	 املذاهب	

األشعري	والشافعي	طمعاً	يف	العز	والجرايات)50(.

أن	 عىل	 حريصاً	 النظام	 كان	 للمشاكل:	 حله	 6ــــــ	

بها,	 املنوطة	 رسالتها	 بناها	 التي	 املدارس	 تؤدي	

عيل	 بن	 محمد	 الحسن	 أبو	 إليه	 أرسل	 فعندما	

الواسطي	الفقيه	الشافعي	أبياتاً	من	الشعر	يستحثه	

بني	 حدثت	 التي	 الفنت	 عىل	 للقضاء	 املسارعة	 عىل	

الحنابلة	واألشاعرة	قام	نظام	امللك	وقىض	عىل	الفتنة,	

	قاله	أبو	الحسن	الواسطي	من	الشعر: وِمامَّ

يا	نظام	امللك	قد	حل	...	ببغداد	النظام

وابنك	القاطن	فيها	...	مستهان	مستضام

وبها	أودى	لقتىل	...	غالم،	وغالم

والذي	منهم	تبقى	...	ساملا	فيه	سهام

يا	قوام	الدين	مل	...	يبق	ببغداد	مقام

عظم	الخطب	وللحرب	...	اتصال	ودوام

فمتى	مل	تحسم	الداء	...	أياديك	الحسام

ويكف	القوم	يف	...	بغداد	قتل	وانتقام

فعىل	مدرسة	فيها	...	ومن	فيها	السالم

واعتصام	بحريم	...	لك	من	بعد	حرام)51(

		وكانت	سياسة	نظام	امللك	تجنب	االنحياز	إىل	جانب	

دون	اآلخر	من	عقائد	أهل	السنة,	وكان	يعمل	عىل	

الخالف	 إدخال	 العمل	عىل	 ال	 الدين	 رجال	 أزر	 شد	

والشقاق	يف	صفوفهم,	وأعلن	استحالة	تغيري	أي	يشء	

من	عقائد	أصحاب	مذهب	سني)52(	وقال	إنَّه	ال	ميكن	

	الغالب	 تغيري	املذاهب	وال	نقل	أهلها	عنها	ورصح	بأنَّ

	محله	معروف	 عىل	تلك	الناحية	مذهب	أحمد	وبأنَّ

	الحنابلة	 عند	األمئة	وقدره	معلوم	عند	السنة)53(،	ورسَّ

بهذا	التوجه	الحكيم)54(.وأول	رصاع	وخالف	حاد	بني	

الحنابلة	واألشاعرة	كان	يف	عهد	نظام	امللك,	وتعرف	

هذه	املحنة	بفتنة	ابن	القشريي)55(.

رابعا: تنظيم الهيئة التدريسية:

		تعد	الهيئة	التدريسية	عىل	درجة	كبرية	من	األهمية	

مدرسة	 أي	 نجاح	 	 ألنَّ وذلك	 كانت،	 مدرسة	 أي	 يف	

ملهامتهم	 وأدائهم	 فيها	 املدرسني	 بنجاح	 مقرون	

عىل	أفضل	وجه)56(,ويف	مايأيت	بعض	األمور	املتعلقة	

بتنظيم	الهيئة	التدريسية،	وهي:

1ـــــ	تعيني	األساتذة	وفصلهم:	كان	اختيار	األساتذة	

تشبه	 تقاليد	 وفق	 يجري	 النظاميات	 يف	 للتعليم	

كان)النظام(يخترب	 فقد	 الحديثة،	 الجامعات	 أرقى	

يف	 يعقدها	 كان	 التي	 املناظرات	 خالل	 معلوماتهم	

املناسبات	املختلفة،	ويلقى	عليهم	أسئلة	كان	قد	فكر	

وأعدها،	فإذا	ملس	يف	أحدهم	علامً	وذكاًء	وجهه	إىل	

للتعليم	 أهالً	 يكونون	 فالذين	 يريده،	 الذي	 املسلك	

عينهم	أساتذة	يف	الحال	وأسس	لهم	مدرسة	ومكتبة	

صدر	 وإذا	 جهالء)57(،	 سكانها	 والية	 إىل	 يوفدهم	 أو	

األمر	بالتعيني	سار	املدرس	إىل	الجهة	التي	اختري	لها،	

فإذا	كان	إىل	بغداد	مثال	توجه	إىل	دار	الخالفة	عند	

عليه	 يخلع	 ثم	 التعيني،	 عىل	 يوافق	 حيث	 وصوله	

املدرسة	 به	يف	 وأهبة	سوداء،	ويحتفل	 زرقاء	 طرحة	

حني	يقدم	ألول	مرة	ويحرض	درسه	كبار	رجال	الدولة	
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تلقى	 درسه	 من	 ينتهي	 وحني	 والشعراء,	 واألساتذة	

عليه)58(. والثناء	 به	 الرتحيب	 يف	 والقصائد	 الخطب	

وإذا	ما	أريد	فصل	مدرس	لسبب	ما	استدعى	من	قبل	

ممثل)نظام	امللك(وغالباً	ما	كان	أحد	أوالده،	وينزع	

منه	كسوته)59(.

2ـــــ	مراتب	التدريس:	وقد	جرى	العرف	أنَّه	إذا	تم	

تعيني	من	تتوافر	فيه	رشائط	القدم	والشهرة	أن	يبقى	

يف	منصبه	طوال	حياته,	فإذا	دنت	منه	الوفاة	فغالباً	

املتفوقني	 أو	 أبنائه	 كبار	 من	 يخلفه	 مبن	 يويص	 ما	

عىل	 خرجت	 مدارس)النظام(فقد	 يف	 	 إالَّ طالبه،	 من	

خضعت	 أن	 بعد	 سياسية	 ألسباب	 املتعارف	 هذا	

يتناوب	 وقد	 مؤسسها،	 وإرادة	 لحكم	 املدارس	 هذه	

مدرسان	عىل	كريس	واحد	خالفاً	للأملوف.	ويف	مايأيت	

بيان	مراتب	التدريس	يف	املدارس	النظامية:

عىل	 	 إالَّ يطلق	 ال	 اللفظ	 هذا	 كان	 املدرس:	 أـــــ	

ال	 التي	 الدروس	 وإلقاء	 الفقه,	 بتدريس	 املختص	

بلغ	 فإذا	 الفقه	 مواضيع	 سوى	 العادة	 يف	 بها	 يقصد	

املدرس	مرحلة	عالية	من	الشهرة	يف	االطالع	والتأليف	

صار	أستاذاً	وأصبح	له	كريس	املادة	دون	منازع	فيه.

بتدريس	 بالقيام	 املكلف	 وهو	 النائب:	 ــــــــ	 ب	

بعمل	 مشغوالً	 كان	 إذا	 املدرس	 عن	 نيابة	 املوضوع	

الشاغر	يف	فرتة	ال	 أو	سد	 أو	ملرض	 أو	قضايئ	 إداري	

يوجد	فيها	مدرس)60(.

طلبته	 بني	 من	 املدرس	 يختار	 املعيد:	 ـــــــ	 جـ	

معيدين	لدروسه	وقد	يكتفي	بواحد	حسب	حاجته،	

ومهمته	أن	يلقي	الدرس	عىل	الطلبة	وأن	يساعدهم	

يف	فهمه,	لذلك	فهو	يحتاج	إىل	لباقة	واطالع,	لذا	كان	

من	هؤالء	املعيدين	مدرسون	يف	مكان	آخر)61(.

3ـــــ	مرتبة	الصدر:	وصاحب	هذه	املرتبة	له	الصدارة	

عليه	 يطلق	 كان	 من	 ويشغلها	 املدرسة،	 يف	 املطلقة	

العرص	 إمام	 هو	 الصدر	 	 أنَّ والظاهر	 الصدر،	 لفظ	

يف	الفقه	أو	الحديث	أو	التفسري،	أو	يف	أي	علم	من	

وأكرثهم	 عرصه،	 يف	 األمئة	 أكرب	 من	 هو	 أو	 العلوم،	

الكثري	 يتخرج	 يديه	 العلمية،	وعىل	 مادته	 من	 متكناً	

واألمراء	 امللوك	 يذهب	 وإليه	 املدرسني،	 نوابغ	 من	

والوزراء	والفضالء	لسامعه	واإلفادة	منه،	وليس	من	

الرضوري	أن	يكون	يف	كل	مدرسة	صدر,	فأولئك	قلة،	

يتصدر	 أن	 املدرسة	وكامل	شهرتها	 ومن	حسن	حظ	

للتدريس	بها	أحدهم)62(.

الدارس	 درجات	 أوىل	 	 لعلَّ املتعلمني:	 مراتب	 4ــــــ	

أن	يطلق	عليه	اسم	تلميذ	أو	طالب	ثم	بعد	أن	يصل	

ثم	 مثقف	 له:	 يقال	 املعرفة	 يف	 العالية	 املرحلة	 إىل	

فقيه؛	فإذا	أكمل	

دراسة	منهجه	وبقي	مالزماً	ألستاذه	ليستكمل	علومه	

فيعينه	 أستاذه	 عليه	 يعتمد	 وقد	 بالصاحب،	 يسمى	

معيداً	لدروسه،	وناسخاً	ملؤلفاته	تحت	إرشافه)63(.

5ــــــ	الكتاب	املدريس:	كان	التأليف	من	االعتبارات	

وكانت	 النظامية،	 أساتذة	 اختيار	 عند	 تراعي	 التي	

أو	 بها	 يعينون	 أو	 لهم	 التي	متنح	 العلمية	 الدرجات	

يف	 األساس	 هذا	 عىل	 تعتمد	 ا	 إنَّ مبوجبها	 ينتقلون	

الكتاب	املدريس	الذي	يضم	مجموعة	 الغالب،	وكان	

محاضات	األستاذ	رسعان	ما	ينترش	فام	إن	ميله	عىل	

ويتبادلوا	 يستنسخوه	 حتى	 عنه	 ويسمعوا	 طلبته	

النسخ	املصححة	أو	املجازة	من	قبل	مؤلفها،	وال	متر	

وقد	 املعنيون	مبوضوعه،	 يتدارسه	 مدة	قصرية	حتى	

يطلق	عىل	مجموعة	تقريرات	األستاذ	يف	الفقه	اسم	

هذه	 ومن	 ويتناقلونها،	 الطلبة	 فيحفظها	 التعليقة،	
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كانت	 وكلام	 مجلدات،	 بضعة	 يبلغ	 ما	 التعليقات	

التعليقة	أكرث	أصالة	كانت	أكرث	انتشاراً	وتدارساً	من	

ختموا	 إذا	 األساتذة	 عادات	 من	 وكان	 املعنيني	 قبل	

	اإلمام	 	يروى	بهذا	الشأن	أنَّ كتاباً	احتفلوا	لذلك،	وِمامَّ

الجويني	عندما	أتم	تصنيف	كتابه	نهاية	املطلب	يف	

دراسة	املذهب	وكان	قد	درَّسه	للخواص	من	تالميذه,	

عقد	مجلساً	حرضه	األمئة	الكبار،	وختم	الكتاب	عىل	

رسم	اإلمالء	واالستمالء،	ودعا	له	الجامعة)64(.

محددة	 سن	 هناك	 ليست	 والتخرج:	 القبول	 6ــــــ	

للقبول	يف	هذه	املدارس	فقد	يدخلها	الطالب	وهو	ابن	

	أنَّه	ال	يقل	عن	العرشين	يف	العادة	 الثالثني	أو	أكرث	إالَّ

حيث	قضاها	يف	التعليم	بني	املسجد	والكتاتيب،	فإذا	

طلبتها	 سلك	 يف	 وانتظم	 النظاميات	 إلحدى	 انتمى	

وتلقى	دروسها،	فليست	هناك	سن	معينة	متنع	من	

وليس	 الثامنني،	 سن	 يف	 وهو	 يحرضها	 فقد	 سامعها	

هناك	وقت	محدد	للامدة	التي	يستغرقها	الدرس	أو	

اليومية	فقد	يستمر	ساعة	أو	ساعتني	 عدد	الدروس	

أقل	 تحديد	 يف	 منه	 االستفادة	 ميكننا	 نص	 وهناك	

مدة	يصل	فيها	الطالب	مرحلة	االعتامد	عىل	نفسه،	

واالستغناء	عن	الجلوس	بني	يدي	أستاذه	حيث	ذكر	

ابن	الجوزي	يف	ثنايا	ترجمته	أليب	عيل	الفارقي	أحد	

تالميذ	أيب	إسحاق	الشريازي	أنَّها	أربع	سنوات)65(.

7ــــــ	اإلجازة:)شهادة	التخرج(:هي	الوثيقة	املدرسية,	

ال	 ألنَّها	 رشائطها،	 من	 للمحاضات	 االستامع	 وكان	

تفي	بالقصد	من	الدراسة	والغرض	من	التعلم	إذا	مل	

يصحبها	حضور،	وهذا	ما	علل	به	املاوردي	عدم	صحة	

حمل	اإلجازة	والرواية	بها	فقال:	ولو	جازت	لبطلت	

الرحلة)66(.وقد	مينح	الطالب	عدة	شهادات	من	شيوخ	

بناء	 يكون	 العادة	 يف	 عليها	 والحصول	 متعددين,	

عىل	طلب	يتقدم	به	ملدرسه	بعد	أن	ينهى	دراسته،	

النظاميات	 تأسيس	 بعد	 هذه	ضورة	 أصبحت	 وقد	

وانتشار	املدارس،	فإذا	نال	إجازته	فقد	أصبح	مهيأ	ألن	

يشغل	أحد	مناصب	القضاء،	أو	اإلفتاء،	أو	التدريس،	

أو	املناظرة،	وقد	يحظى	بأكرث	من	واحدة	منها	فيكون	

قاضياً	ومفتياً	ومدرساً	يف	آن	واحد،	أو	أن	يكون	حراً،	

فيعمل	ليكون	محدثاً	أو	متكلامً	أو	واعظاً	أو	خطيباً	

يف	أحد	املساجد)67(.

املبحث الثالث
اأثر املدار�س النظامية يف العامل االإ�ضالمي

التاريخ	 يف	 نظريه	 	 قلَّ توفيقاً	 امللك	 نظام	 وفق	 	 	

السيايس	والعلمي	والديني	جميعاً،	إذ	عاشت	مدراسه	

طاولت	 التي	 بغداد	 نظامية	 والسيَّام	 طويالً،	 أمداً	

الزمن	زهاء	أربعة	قرون،	إذ	كان	آخر	من	درس	فيها	

املحيط)ت817ه(،	 القاموس	 صاحب	 الفريوزآبادي	

وأدت	 الهجري)68(،	 التاسع	 القرن	 نهاية	 يف	 زالت	 إذ	

السني	 املذهب	 عىل	 العلامء	 تخريج	 يف	 رسالتها	

ومذهب	 يومذاك،	 الرسمي	 الدولة	 دين	 الشافعي	

الخلفاء	منذ	الخليفة	القادر	بالله	يف	الثلث	األول	من	

القرن	الخامس	الهجري،	وإن	كان	الخلفاء	أحنافاً	يف	

أغلب	األحيان	ومالكية	يف	بعضها)69(.	وزودت	الجهاز	

دوائر	 والسيَّام	 الزمن	 من	 ردحاً	 بالوظفني	 الحكومي	

القضاء	والحسبة	واالستيفاء،	وهي	من	أهم	وظائف	

الدولة	يف	ذلك	العرص،	انترش	هوالء	يف	العامل	اإلسالمي	

حتى	اخرتقوا	حدود	الباطنية	يف	مرص،	وبلغوا	شامل	

إفريقيا،	وأسسوا	دولة	املوحدين	التي	كان	لها	أثرها	

يف	تاريخ	املغرب	العريب	يف	القرن	السادس	الهجري)70(.

		وكان	من	مظاهر	توفيق	النظام	يف	مرشوعه	العلمي	

العلمي	 للبحث	 معاهد	 مدراسه	 صارت	 أن	 الجديد	

النظري،	ومركزاً	لتتبعات	الباحثني	يف	مختلف	الثقافات	

الوافدة	واألصيلة،	وظهرت	مثارها	يف	املؤلفات	العلمية	
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والدواويني	الشعرية	باللغتني	الفارسية	والعربية)71(.

		وكان	من	أهم	مظاهر	التوفيق	أن	صارت	النظاميات	

مدعاة	لبناء	املدارس،	ومثاراً	للتنافس	بقدر	ما	أصبحت	

نوذجاً	يقتديه	مؤسسو	املعاهد	منذ	بداية	تشييدها	

تلك	 أول	 	 ولعلَّ طويلة،	 بعصور	 ذلك	 بعد	 ما	 إىل	

املدارس	التي	اتخذت	من	النظامية	حافزاً	ومنافساً	لها	

وشيدت	عىل	غرارها	هي	مدرسة	أيب	سعيد	املستويف	

بباب	الطاق	فقد	دخل	مؤسسها	بغداد	عام)457ه(،	

يغب	 ومل	 مدرسة	 له	 يبنون	 )النظام(	 نواب	 وشهد	

عليه	مدى	تحمسه	ملذهب	الشافعي	بينام	كان	هو	

متعصباً	ألصحاب	أيب	حنيفة	فبنى	لهم	مدرسة	باب	

الطاق	إزاء	قرب	أيب	حنيفة،	وألحق	بها	خزانة	للكتب	

قبيل	 سنة)459ه(،	 كتبه	 عليها	 أوقف	 ن	 ِممَّ وكان	

افتتاح	النظامية	بأشهر،	وبنى	أخرى	مبرو	ووقف	فيها	

كتباً	نفسية)72(.

		وثاين	تلك	املدارس	التي	جعلت	من	نظامية	بغداد	

نوذجاً	لها	ثم	طمعت	يف	منافستها	واحتالل	مكانتها	

هي	املدرسة)الناجية(التي	أمر	ببنائها)تاج	امللك	أبو	

ملكشاه	 السلطان	 مع	 بغداد	 دخوله	 الغنائم(عند	

امللك(،	 خلفاً)لنظام	 استيزاره	 وعند	 سنة)485ه(،	

أيب	 الدين	 رشف	 إىل	 املدرسة)الرشفية(نسبة	 ثم	

طالب	املتوىف	سنة)561ه(،	وكان	قد	درس	بنظامية	

امليهني	 وأسعد	 الشايش،	 بكر	 أيب	 يد	 عىل	 بغداد	

نط	 عىل	 هذه	 مدرسته	 وبنى	 حلب	 إىل	 رحل	 ثم	

النظامية	وهي	أول	مدرسة	شيدت	يف	حلب)73(،	ثم	

خلطوبرس)ت651ه(،	 كمدرسة	 الواسطية	 املدرسة	

واملدرسة	 وارم،	 بن	 محمد	 الدولة	 رشف	 ومدرسة	

التي	 املستنرصية	 املدرسة	 ثم	 الرشابية)ت653ه(،	

أبدى	يف	عامرتها	سنة)625ه(،	ومتت	سنة)630ه(،	

وآخر	ما	يعرف	من	أمثلة	هذه	املدارس	التي	كانت	

صدى	للحركة	العلمية	التي	أحدثها)النظام(	يف	الرشق	

اإلسالمي	هي	املدرسة)املرجانية(،	فقد	حاول	مرجان	

أين	يشيد	مدرسة	عليا	يحايك	بها	النظامية	من	حيث	

بنائها	ومناهج	دراستها،	وتنظيم	إدارتها،	وأوقف	لها	

الوقوف	وسجلها	عىل	جدارنها)74(.							

		لقد	كانت	املدارس	من	خري	ما	اهتدى	إليه	العقل	

العرص،	 ذلك	 معطيات	 وفق	 للعلم	 للتفرغ	 البرشي	

لنرشه	 الوسائل	 أفضل	 )النظاميات(من	 وكانت	

وتعميمه	وتحقيق

	األهداف	التي	رسمها	نظام	امللك	من	سيادة	الكتاب	

الدولة	 عىل	 والجامعة	 السنة	 أهل	 وعقيدة	 والسنة	

كانت	 الذي	 الباطني	 املد	 ودحر	 اإلسالمية	 واألمة	

الدولة	الفاطمية	مبرص	تدعمه.

النتائج

ذكرها	 فيمكن	 البحث	 إليها	 توصل	 التي	 النتائج	 أّما	

عىل	النحو	اآليت:

إليه	 اهتدى	 ما	 خري	 من	 املدارس	 كانت	 لقد	 	-1

ذلك	 معطيات	 وفق	 للعلم	 للتفرغ	 البرشي	 العقل	

الوسائل	 أفضل	 )النظاميات(من	 وكانت	 العرص،	

لنرشه	وتعميمه	وتحقيق	األهداف	التي	رسمها	نظام	

امللك	من	سيادة	الكتاب	والسنة	وعقيدة	أهل	السنة	

املد	 ودحر	 اإلسالمية	 واألمة	 الدولة	 عىل	 والجامعة	

الباطني	الذي	كانت	الدولة	الفاطمية	مبرص	تدعمه.	

التاريخ	 يف	 نظريه	 	 قلَّ توفيقاً	 امللك	 نظام	 وفق	 	-2

السيايس	والعلمي	والديني	جميعاً،	إذ	عاشت	مدراسه	

طاولت	 التي	 بغداد	 نظامية	 والسيَّام	 طويالً،	 أمداً	

الزمن	زهاء	أربعة	قرون،	إذ	كان	آخر	من	درس	فيها	

الفريوزآبادي	صاحب	القاموس	املحيط)ت817ه(،	إذ	
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زالت	يف	نهاية	القرن	التاسع	الهجري.

توجيه	 إىل	 كبرية	 بدرجة	 يرمي	 امللك	 نظام	 3-كان	

عىل	 وتبعث	 الدولة	 مصلحة	 تخدم	 وجهة	 الرعية	

	نظام	امللك	 االستقرار	والسكينة	واألمن،	لذا	كان	َهمُّ

عامة	 الناس	 إفهام	 عىل	 الدراسة	 مواضع	 يف	 التأكيد	

ومنتسبي	النظامية	خاصة	أصول	الدين	الصحيحة.

	نظام	امللك	يف	بناء	مدارسه	مل	يؤثر	بلداً	عىل	 5-	إنَّ

ماداموا	 األساتذة	 اختياره	 يف	 يفضل	 مل	 كام	 أخرى،	

عىل	مذهبه	شخصاً	عىل	آخر،	وبذلك	شملت	رعايته	

العلمية	حتى	املدن	الصغرية	النائية	إذا	بلغ	مسمعه	

وجود	من	هو	جدير	بتأسيس	معهد	أو	رباط.

تحقيق	 بوسائل	 كبرياً	 اهتامماً	 امللك	 نظام	 أبدى	 	-6

الجغرايف	 املوقع	 فاختار	 النظامية؛	 املدارس	 أهداف	

الذي	ميكن	أن	تثمر	فيه	واملدرسني	املمتازين،	وأظهر	

ذكاًء	ملحوظاً	يف	تحديد	املنهج	العلمي	الذي	ستسري	

عليه،	ثم	بذل	أقىص	جهوده	لتوفري	اإلمكانات	املادية	

التي	تعني	هذه	املدارس	عىل	العطاء	الفكري	السخي.

املدارس	عىل	 التي	عملت	 أبرز	األهداف	 	من	 إنَّ 	-7

تحقيقها	يف	بداية	ظهورها،	هو	إعداد	الكوادر	الفنية،	

للطلبة	 تعليمها	 وراء	 من	 املدرسة	 تهدف	 كانت	 إذ	

األعامل	 ملامرسة	 املؤهلة	 الفنية	 الكوادر	 إعداد	 إىل	

املختلفة	سواء	يف	الجهاز	الحكومي	أو	يف	غريه،	السيَّام	

	الوظائف	قد	تشعبت	وكرثت	وتضخمت،	ولذلك	 أنَّ

عىل	 عملوا	 الذين	 األفراد	 بتخريج	 املدرسة	 قامت	

تحمل	مسئولياتهم	يف	تلك	الوظائف
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امللخص

طَاقَِتَهايف	 	 ِبُكلِّ 	 َوقَْدتََجلَّْت	 والْبَاِطِنّي.	 الظَّاِهرّي	 الَْمْعَنى	 بنَْي	 التََّضاِد	 الُْمَفارَقَِةالدالليةعىل	 ِشْعِريَِّة	 تَُقْوُم	

الُْمَفارَقََة	 َوَوظََّف	 َوفََرٍج.	 ِضيٍْق	 ِمْن	 	 َشْخِصيَِتِه	 َمَغالِيَْق	 	 تَُفضُّ طَاقَاتٍتَْصِويِْريٍَّة	 ِمْن	 ِفيِْه	 مَبَا	 ظاََلم	 َسْعِد	 ِشْعِر	

ْخِريَِةِفيِْصيَاَغِة	 ِب	َوالسُّ يَتَه،َوَوزََّع	ُمَفارَقَتَُه	بَيْناالنِْدَهاِش	َوالتََّعجُّ اللِيََّةتَْوِظيَْفاً	يَْصَهُر	ِبَها	ُهُموَم	اإلنَْساِن	َوُحرِّ الدِّ

	 بنَْيَ َوالَْعاْلئِِق	 َورِالْبَيَانِيَِّة	 الصُّ َعىَل	 أُْخِتَها،فَانَْعَكَسْت	 َمْع	 الُْجْملَِة	 َوِصيَاَغِة	 الْواِحَدِة،	 الُْجْملَِة	 َداِخَل	 الُْمْفرََداِت	

التَّْصِويِْر،َوالرُْمْوِز	 يِف	 يَِّة،َوالتَّْصِعيِْد	 الْبَرَصِ وِر	 َوالتَّْشِخيِْص،والصُّ ِْشيِْح،َواالْسِتَعارَِة،	 ظَاِهرََةالرتَّ ُمْستَْخِدماً	 ألَفاِظَها،	

َاكِيِْبَواأْلَلَْفاِظ	 قَُّة	يِف	اْخِتيَاِر	الرتَّ ،َومَتَلُِّك	أََدَواِت	اللْلُّغِة	َوتَْوِظيِْفَها	تَْوِظيَْفاً	فَنِّيَّاً.	َوالدِّ َاثِيَِّة،َوظَاِهرََة	تَرَاُساِللَْحَواسِّ الرتُّ

الالِت	ِبرَبَاَعٍة	َوتَْوِفيٍْق. واتَِّساقَُهاَواْسِتْعاَمُل	اأْللَفاِظ	املَُكْررَِةَواْسِتْخداَُم	الدِّ

الكلامت	املفتاحية:	املفارقة،	الداللة،	التصوير،	الشعر.

 The poeticality of semantic discrepancy is based on the contradiction between the
 surface meaning and deep meaning. It has, powerfully, manifested itself in the poetry of
 SaadDhalam which abounds in depictive force that unlocks the mystery of his personality
 with all its comfort and discomfort.  He utilized semantic discrepancy in a way in which
 he fused it with the concerns of mankind and their freedom. His discrepancy is distributed
 among surprise, wonder and irony and in the way in which he formulated words in the same
 sentence and one sentence with another. It is, therefore, reflected in the imageries and the
 relationship between expressions that refer to them, he used the phenomenon of filtering,
 metaphor, personification, imagery, escalating imagery, traditional symbol and synesthesia.
 He has mastered the linguistic tools and he employed them artistically with precision in
 structural and lexical choice and their congruity using repetitive expression employing
meanings adroitly and successfully.Key words:  Semantic, Imagistic, Discrepancy, Poetry

Abstract

املفارقة الداللية الت�صويريةيف ال�صعر 
 العربي احلديث درا�صة تليلية تطبيقية

)�صعد ظالم اأمنوذجاً(
د. حممد اأحمد حممد الوكيل
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ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة:

والسالم	عىل	سيدنا	 العاملني،والصالة	 لله	رب	 الحمد	

محمد	سيد	األنبياء،وخاتم	املرسلني،	وعىل	آله	وصحبه	

أجمعني	وبعـــــــــــــــــــد..

إنها	 األدب؛حيث	 يف	 جوهر	 	) التضاد	 	( املفارقة	 	 إنَّ

الرصاع	 عىل	 تقوم	 التي	 النهائية	 وظيفته	 تعكس	

والداخل،الحياة	 الخارج	 واملوضوع،	 الذات	 بني	

وألنها	 واألزيل،	 واملألوف،الفاين	 واملوت،املتصور	

تعكس	الرؤية	املزدوجة	يف	الحياة،	فإنها	خري	ما	ميثل	

األدب؛	إن	حس	الشاعر	باملفارقة	ال	يقترص	عىل	رؤية	

األضداد	ووصفها	يف	إطار	املفارقة،	بل	يف	قدرته	عىل	

إعطائها	صورة	يف	الذهن	أوالً،	ثم	مطاردتها	يف	الحياة	

يحدث	 ما	 مع	 يتفاعل	 أن	 يستطيع	 عندها	 والواقع،	

شاعر	 كل	 ليس	 املفارقة.	 مفهوم	 ضمن	 الواقع	 يف	

ليست	 فهي	 املفارقة،	 فلسفة	 يتلبس	 أن	 يستطيع	

للعامل	 جوهرية	 ونظرة	 فلسفة	 بل	 خارجي،	 لباس	

يجد	 ال	 بها،	 ويتشبع	 فيها،	 الشاعر	 يستغرق	 مل	 وإذا	

فكره	وشعره	الطريق	لها.	وحني	تصبح	املفارقة	عند	

أن	 عندها	 يستطيع	 وشعوراً	 وسلوكاً	 فلسفًة	 الشاعر	

ويجمعها	 والكون	 الواقع	 يف	 املفارقة	 أشتات	 يلتقط	

يف	منشور	اللغة	والشعر.	لذا	يجد	الفطن	من	النقاد	

إال	 عليها	 يقدم	 ال	 املفارقة	 إّن	 واملتتبعني،	 واألدباء	

الشعراء	الكبار	ويفر	منها	من	كانت	تجربته	بسيطة	

معاملها	 تحديد	 إىل	 إضافة	 تحتاج	 فهي	 ومحدودة.	

والتفاعل	معها	والشعور	بها	يف	الحياة	اليومية،	قدرة	

يف	تجسيدها	لغة	وشعراً	وإحساساً.

كام	وجدنا	أّن	الشعر	العريب	قدميه	وحديثه	قد	اعتمد	

يف	بناء	نسيجه	عىل	عنرص	املفارقة،	وأّن	أغلب	القصائد	

الشهرية	يف	الشعر	العريب	تعتمد	يف	شعريتها	وبنائها	

الفقري	 وعمودها	 الداللية	 املفارقة	 عىل	 اللساين	

التضاد؛	سواء	أكانت	مفارقتها	لفظية	أو	سياقية.

الدراسة؛	 لتلك	 الحديث	مجاالً	 العرص	 وقد	وجدناىف	

الطامحة	ىف	 الرغبة	 ميثل	 العرص	 هذا	 الشعر	ىف	 ألن	

التطوير	والتجديد،	والسعى	الدائب	من	أجل	تجاوز	

مرحلة	الضعف	التى	خيَمت	عىل	الحياة.كام	أّن	هذا	

العرص	من	أوسع	العصور	من	حيث	انتشار	الثقافات	

وذيوعها،	واتساع	روافد	املعرفة	والثقافة	باإلطالع	عىل	

واالتصال	 ازدهاره،	 عصور	 ىف	 القديم	 العرىب	 األدب	

املستمر	بالثقافة	الغربية	واإلطالع	عىل	آدابها	وفنونها	

املختلفة.	

عىل	 أسايس	 بشكل	 الداللية	 املفارقة	 شعرية	 وتقوم	

اشتد	 وكلام	 والباطني.	 الظاهري	 املعنى	 بني	 التضاد	

التضاد	بينهام،	ازدادت	حدة	املفارقة	يف	النص؛	حيث	

يأخذ	التضاد	يف	مفارقة	األدب	أشكاالً	متعددًة،	وفيه	

تُضحك	 فقد	 وتتقاطع،	 واألفكار	 العواطف	 تتفجر	

املفارقة	مبأساتها،	وقد	تُبيك	بسخريتها.	

هذا	وقد	توقفنا	أمام	شعر	الدكتور	سعد	ظالم	مبا	فيه	

من	طاقاٍت	تصويريٍة	رائعٍة	تروق	ومتتع،	ومبا	فيه	من	

تشكيل	لعنارص	الصورة	الفنية	وعرضها	عرضاً	مؤثراىًف	

ثوٍب	مثريٍ	جذاٍب	تستطيع	من	خالله	أن	تفض	مغاليق	

شخصية	هذا	الرجل	وأن	تلج	عاملها	وأن	تصل	تصويره	

بحياته	بكل	ما	فيها	من	ضيق	وفرج	أو	يأس	وأمل.

املوهبة	 ميتلك	 أصيٌل	 شاعٌر	 ظالم	 سعد	 فالدكتور	

ويستوعب	الرتاث،	وله	موسيقاه	الجميلة	التى	تعطي	

لشعره	قيمًة	ومتعًة	فنيًة	متميزًة،	تجعله	أكرث	تأثرياً	ىف	

قارئه	وسامعه	وراويه	جميعاً.وقد	وظف	املفارقة	يف	
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شعره؛	حيث	ارتكزت	شعرية	سعد	ظالم	عىل	حدت	

يف	 وحريته	 اإلنسان	 هموم	 بها	 يصهر	 التي	 املفارقة	

بني	 الشعرية	 مفارقته	 ووزع	 اإلنساين،	 الوجود	 إناء	

االستفهام	 وعالمات	 والسخرية	 والتعجب	 االندهاش	

وأحياناً	الهجوم	املبارش.

وهذا	البحث	يتناول	»املفارقة	الدالليةالتصويرية	يف	

شعر	سعد	ظالم«		نقوم	فيه	بالدراسةوالتحليل	الداليل	

والبالغي	والنقدي	مبيناً	أهم	ما	اعتمد	عليه	الشاعر	

من	مواقف	متناقضة	يف	رسم	صوره	وإبراز	معانيه،	

كام	نبني	الخصائص	الفردية	يف	تصوير	الشاعر.	وحني	

التصويرية	يف	شعر	 الداللية	 املفارقة	 لدراسة	 نعرض	

املفردات	 صياغة	 نهمل	 ال	 فإننا	 ظالم	 سعد	 الدكتور	

داخل	الجملة	الواحدة،	وال	صياغة	الجملة	مع	أختها	

ونتأمل	ما	يف	ذلك	من	دقائق	انعكست	عىل	الصورة	

البيانية	التي	ال	ميكن	أبداً	أن	تدرك	دالالتها	من	غري	

تأمل	لهذه	العالئق	والوشائج	بني	كلامتها.	

متهيد:

أوالً:التعريف بالشاعر:

امللقب	 ظالم،	 مرعي	 املقصود	 عبد	 سعـد	 الشاعر	

الثالث	 ىف	 ولد	 ظالم،	 سعد	 بـ	 األدبية	 األوساط	 ىف	

	– وألف	 وتسعامئة	 وثالثني	 أربع	 لسنة	 أكتوبر	 من	

ملركز	 التابعة	 الجالبطة	 كفر	 قريــة	 ىف	 ميالدية-	

الشهداء	مبحافظة	املنوفية)1(	.	

تهتم	 متدينة	 متواضعٍة	 أرسٍة	 ىف	 الشاعر	 نشأته:نشأ	

العلامء،	و	كان		منذ	بدايته	طفالً	 بالعلم	ومصاحبة	

وقد	 خاصاً	 اهتامماً	 أرسته	 به	 اهتمت	 لذا	 متميزاً:	

الكريم	وهو	أول	 للقرآن	 كان	جده	»مرعي«	حافظاً	

معلم	حقيقي	للشاعر	»سعد	ظالم«	.	أما	والده	»عبد	

املقصود	»	فقد	كان	يعمل	بالتجارة	ولكنه	كان	محباً	

للعلم	والعلامء	لذا	آثر	أن	يعلم	أبناءه	ومنهم	شاعرنا.

وقد	تزوج	الشاعر	من	سيدة	فاضلةهى	السيدة:سامية	

الحسيني	الكاشف،	التي	صحبته	طيلة	حياته	وألهمته	

بعض	قصائده	الغزلية	التي	كتبها	لها)2(.

الكريم	 القرآن	 حفظ	 الشاعر	 وثقافته:أتم	 تعليمه	

القرية؛	 كتّاب	 يف	 سنوات	 الثامين	 يتجاوز	 أن	 قبل	

الكريم	 للقرآن	 حافٌظ	 وهو	 باألزهر	 التحق	 حيث	

وبعضاملتون،	التي	رّسخت	قدميه	ىف	األزهر	الرشيف،	

الحديث،	 ومنت	 التجويد،	 منت	 هي:«	 املتون	 وهذه	

ومنت	املنطق،	ومنت	التحفة	السنية،	ومنت	قطر	الندى،	

قبل	 كلها	 حفظها	 وقد	 املرياث«	 ىف	 الرحبانية	 ومنت	

دخوله	األزهر.وحصل	عىل	شهادة	الثانوية	األزهرية	

من	معهد	شبني	الكوم	وكان	متأثراً	تأثراً	قوياً	بشيوخه	

ىف	هذا	املعهد.ثم	التحق	بكلية	اللغة	العربية	بالقاهرة	

األدب	 بقسم	 وُعنّي	 الليسانس	 شهادة	 عىل	 وحصل	

والنقد	بنفس	الكلية،	وتّدرج	ىف	السلك	الوظيفي	إىل	
أن	ُعنّي	عميداً	للكلية.)3(

عند	 املوهبة	 أصالة	 مدى	 أحد	 يجحد	 ال	 شاعريته:	

التي	تتجىل	ىف	 الدكتور:	سعد	ظالم	–	هذه	املوهبة	

املوفوراإليقاع؛	 النزعة،	 الوجه،اإلنساين	 العرىب	 شعره	

تعطي	 التى	 الحلوة	 الجميلة	 موسيقاه	 له	 فالشاعر	

يف	 تأثرياً	 أكرث	 تجعله	 متميزًة،	 ومتعًة	 قيمًة	 لشعره	

قارئة	وسامعة	وراوية	جميعاً،	فهو	شاعٌر	أصيٌل،ميلك	

عىل	 شعره	 يف	 مييض	 الرتاث،	 ويستوعب	 املوهبة	

إىل	 الشعرية	 اللغة	 سالمة	 من	 جيداً:	 يعرفها	 طريق	

باالنتصارات	 التغني	 إىل	 وإنسانيته،	 املضمون	 رشف	

قيمًة	 لشعره	 يعطي	 ما	 وهذا	 والعربية،	 اإلسالمية	

عاليٍة	 منزلٍة	 إىل	 به	 ويرتفع	 وأهميًة	خاصًة،	 واضحًة	

إنَّه	شعر	يصدر	عن	إحساس	صادٍق،	وتجربٍة	 حيث	

ذاتيٍة	عميقٍة	ومعاناٍة	حقيقيٍة.)4(وقد	تفجرت	مواهبه	



175

يف	 كبرٌي	 أثٌر	 مللكاته	 وكان	 مبكٍر،	 وقت	 يف	 الشعرية	

شاعريته،	واحتل	مكانًة	بارزًة	بني	شعراء	عرصه،وكان	

موفقاً	بدرجٍة	كبريٍة	يف	صياغته	الشعرية،	ومتمكناً	من	
اقتناص	الكلامت	الشعرية	يف	القصيدة	التي	يصنعها)5	

.)

مطبوعةهي:	 دواوين	 أربعة	 له	 الشعر	 مؤلفاته:يف	

تسري،أدواح	 القافلة	 الغربة،	 ليل	 يف	 أطياف	

وأعاصري،بقايا	اغرتاب.يف	النقد	األدىب:مذكرة	ىف	األدب	

ديوانه	 يف	 الفيصل	 الله	 عبد	 األديب،	 النقد	 العريب،	

»حديث	قلب«،	عزيز	أباظة	حياته	وشعره،مدخل	إىل	

النقد	الحديث،	يف	مذاهب	النقد	الحديث،	الرشيف	

الريض	شاعر	آل	البيت،	من	الظواهر	الفنية	يف	الشعر	

الشعري	 املرسح	 األديب،	 البحث	 مناهج	 الجاهيل،	

لسان	 الحكاية	عىل	 أباظه،	 أحمد	شوقي	وعزيز	 بني	

الحيوان.	يف	الحديث	:	كنوز	من	السنة	اختيار	ودراسة،	

ومن	آثاره	العلمية	أنه	أرشف	وناقش	أكرث	من	ثالثني	

رسالة	ماجستري	ودكتوراه،	فالشاعر	باحٌث	أصيٌل	يعد	

من	أبرز	الشعراء	يف	العرص	الحديث	ملا	اتسم	به	شعره	

من	الجودة	يف	اللفظ	وإتقاٍن	يف	املعنى.وتويف	الشاعر	

يف	التاسع	عرش	من	شهر	أكتوبر	سنة	تسعٍ	وتسعني	

وتسعامئة	وألٍف	–	ميالدية	-العارش	من	شهر	رجب	

سنة	عرشين	وأربعامئٍة	وألٍف	للهجرة)6(.

ثانياً:مفهوم املفارقة الداللية التصويرية:

الُْمَفارَقَِة	 َمْفُهوِم	 َحْوَل	 والدارسوَن	 الباحثوَن	 اختلَف	

أن	 فيجب	 	، ثمَّ ومن	 واسعاً	 اختالفاً	 األَديِب	 النَّْقِد	 يِف	

والناحية	 	 اللغوية،	 الناحية	 من	 املفهوم	 هذا	 نتتبع	

أن	»املفارقة	 اللسان	 االصطالحية،	فقد	ذكر	صاحب	

وفراقاً	 مفارقـــــًة،	 اليشء	 فرق	 يقال	 املباينة،	 هي	

مباينة،	واالسم:	الفرق	وتفارق	القوم،	فارق	بعضهم	

املعجمية،	هي	 داللتها	 من	حيث	 بعضاً«)7(فاملفارقة	

مفاعلة،	من	فرق	واملفاعلة	تدل	غالباً	عىل	االشرتاك	

جهتني	 بن	 وتباعد	 افرتاق	 فهي	 	، ثمَّ ومن	 الفعل،	 يف	

	كَل	جهة	متعن	يف	التباعد	عن	األخرى. متضادتني،	كأنَّ

املفارقِة	 بنظريِة	 الحديُث	 األديبُّ	 النقُد	 	 اهتمَّ وقد	

بناِء	 يف	 أَساِسيًا	 جزًءا	 أَصبَحْت	 ألنها	 كبرياً؛	 اهتامماً	

الَنقُد	 َم	 وقَدَّ سواٍء.	 حٍد	 عىل	 	 النرثيِّ 	 الشعريِّ النِص	

جادٌة	 دراساٌت	 وتوجد	 للمفارقِة.	 كثريًة	 تعريفاٍت	

وقيمٌة	حول	املفارقة	منها	عيل	سبيل	املثال	ال	الحرص:	

دراسة	الدكتور	محمد	العبد	بعنوان	املفارقة	القرآنية،	

واملفارقة	 واألدب،	 املفارقة	 سليامن	 خالد	 ودراسة	

واملفارقة	 زايد،	 عرشي	 عيل	 للدكتور	 التصورية	

للدكتورة	نبيلة	إبراهيم	وغريها.

يف	 الفنية	 السامت	 إحدى	 التصويرية	 املفارقة	 	 وتعدُّ

إلبراز	 الشاعر	 يستخدمها	 املعارص،	 العريب	 الشعر	

التناقض	بني	طرفني	متقابلني	بينهام	نوع	من	التناقض.	

عىل	 تقوم	 فكرة	 التصويرية	 املفارقة	 يف	 والتناقض	

من	 كان	 أوضاع	 بني	 والتفاوت	 االختالف	 استنكار	

يستغل	 املعارص	 والشاعر	 	. وتتامثل	 تتفق	 أن	 شأنها	

هذه	العملية	يف	تصوير	بعض	املواقف	والقضايا	التي	

يربز	فيها	هذا	التناقض)8(		

املبحث األول:صور املفارقة الداللية التصويرية 

يف شعره الديني:

الرسول_ صىل  الداليل يف ذكرى ميالد  أوالً:التصوير 

الله عليه وسلم_.

أثارت	ذكرى	ميالد	الرسول_	صىل	الله	عليه	وسلم_	

الحب	 مشاعر	 فيه	 وأيقظت	 الشاعر،	 عواطف	

والشوق،	وكانت	الباعث	له	عىل	قول	هذه	األبيات،	
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والتي	يتبني	لنا	من	خاللها	مدى	حبه	للنبىصىل	الله	
عليه	وسلم،	حيث	يقول:)9(

		 	 ِذكْرَاَك	تَْحلُو	يا	رَُسـوُل	وتَْعظُُم

ـُم 						وَهَواك	فـِي	قَلْبي	ِمنِّى	تَتَبَسَّ 	

		 	 َوَسَناَك	يَْزَرُع	يف	الحيـاِةأَغارًِدا

ـَذى	واألَنُْجُم 					بَيَْضـاَء	طَـَّرزََها	الشَّ 	

الرسول_	 الشاعر	لوحة	فنية	رائعة	لذكرى	 لنا	 يرسم	

صىل	الله	عليه	وسلم_	يجسد	من	خاللها	مدى	حبه	

وشوقه	له،	ومدى	أثر	هذه	الذكرى	عىل	الحياة	كلها،	

فيقول	مخاطباًالنبّى	وواصفاً	ذكراه:	أنَّها	ذكرى	حلوٌة	

عظيمٌة	مبا	تحمله	من	تذكرألقواله	وأفعاله	ومواقفه	

برسالته،وهذه	 كذبوا	 والذين	 به	 أمنوا	 الذين	 مع	

مل	 إنسان	 ذكرى	 لكونها	 أيضاً	 عظيمٌة	 حلوٌة	 الذكرى	

يجد	الزمان	مبثله،	إنساٌن	قد	جعله	الله	قدوة	للبرش،	

له	 حباً	 برسالته	 واملصدقني	 به	 املؤمنني	 قلوب	 ومأل	

مطرزًة	 وجعلها	 الحياة	 بسناه	 وأضاء	 إليه،	 وشوقاً	

ومزينًة	بالنبات	يف	األرض	كام	تزينها	نجوم	السامء.

االسمية-	 الجملة	 بهذه	 تصويره	 الشاعر	 استهل	 وقد	

ذكراك	تحلو	يا	رسوُل	وتعظم-		املوحية	والدالة	مبعناها	

عىل	الثبوت	والدوام؛	ليشري	بذلك	إىل	استمرارية	أثر	

والقواعد	 املبادئ	 	 إنَّ حيث	 ودميومته	 الذكرى	 هذه	

التي	تضمنتها	رسالته_	صىل	الله	عيه	وسلم_	مل	تكن	

لفرتة	من	الزمن	أو	ملرحلة	من	املراحل؛	بل	كانت	لكل	

األزمنة	ولكل	املراحل،	فبعثته	كانت	رحمًة	للعاملني،	

أىت	 واملكان.	وقد	 الزمان	 الخالق	ممتدٌة	مع	 ورحمة	

بالنداء	يف:	يا	رسول؛	للتربك	واستحضار	لصورته_	صىل	

الله	عليه	وسلم-	من	خالل	سنته	وهديه	وتعظيامً	له،	

متأثراً	يف	ذلك	بالقرآن	الكريم	حيث	مل	يناده	املوىل-	

عز	وجل-	باسمه	املفرد	واملجرد	من	أعظم	الصفات	

وهي	الرسالة	أو	النبوة	يف	قوله	تعاىل:«	يَا	أَيَُّها	الرَُّسوُل	

الُْكْفِر«املائدة:4،	 يِف	 يَُسارُِعوَن	 الَِّذيَن	 يَْحزُنَك	 الَ	

ِمن	 إِلَيَْك	 أُنزَِل	 َما	 بَلِّْغ	 الرَُّسوُل	 أَيَُّها	 تعاىل:«يَا	 وقوله	

إَِذا	 	 النَِّبيُّ أَيَُّها	 تعاىل:«يَا	 وقوله	 	،67 بِّك«املائدة:	 رَّ

العتاب	 موطن	 يف	 حتى	 الطالق:1.	 النَِّساء«	 طَلَّْقتُُم	

فقال	 العظيمة	 الصفة	 هذه	 القرآن	 عنه	 يسلب	 مل	

	اللَُّه	لََك	تَبْتَِغي	 	لَِم	تَُحرُِّم	َما	أََحلَّ تعاىل:«	يَا	أَيَُّها	النَِّبيُّ

َمرَْضاَت	أَْزَواِجَك	َواللَُّه	َغُفوٌر	رَِّحيٌم«	التحريم:1،	وذلك	

الله	عليه	وسلم_	ولبيان	مكانته	 تكرمياًللنبى_	صىل	

	»الزمخرشي«	أنَّه	مل	يناد	باسمه	كام	 عند	ربه،وقد	بنيَّ

له	 السالم_	ترشيفاً	 عليهم	 األنبياء_	 نودى	غريه	من	

ورفعاً	ملحله.	فيختار	الشاعر	حرف	النداء«يا«ليمد	به	

الصوت	مرتبطاً	بالصفة	التي	نادى	بها	حبيبه،والنداء	

الصوت	 بالحب،	ومد	 الفرحة	 الشوق	وفيه	 فيه	 هنا	

فيه	الرغبة	امللحة	إلزالة	ما	بالنفس	من	ظأم	ولهفٍة؛	

لذلك	جاء	أسلوب	النداء	بألفاظه	وموسيقاه	وتركيباته	

مكمالً	للصورة	الكربى.

ونجد	يف	كلمة«تحلو«	استعارًة	ترصيحيًة،	شبه	فيها	

لذة	هذه	الذكرى	وبشاشتها	ىف	القلب	وراحته	إليها	

استعار	 ثم	 ونحوها،	 الفاكهة	 بحالوة	 بها	 وسعادته	

املشبه	به	للمشبه،	والقرينة	هنا	هى	وصف	الذكرى	

الرائعة	 التشبيهية	 الصورة	 هنا	 وتستوقفنا	 بالحالوة.	

هواه	 شبه	 حيث	 منى،	 قلبي	 يف	 قوله:وهواك	 يف	

كل	 وهي	 وسلم_باملُنى	 عليه	 الله	 صىل	 للنبي_	

كل	 ىف	 والشوق	 الرغبة	 بجامع	 اإلنسان،	 يتمناه	 ما	

حيث	 والوضوح؛	 القوة	 غاية	 يف	 صورة	 منهام،وهي	

يجعل	فيها	هواه	للنبى-	صىل	الله	عليه	وسلم_	ُمنى،	

وهو	تشبيه	يعتمد	يف	كال	طرفيه	عىل	املعقوالت	من	

وشدة	 حبه	 عظم	 عن	 كناية	 هذا	 واملنى.ويف	 الهوى	

شوقه	للنبى_	صىل	الله	عليه	وسلم_	والجار	واملجرور	
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-	يف	قلبي	-	مع	إضافة	ياء	املتكلم	إىل	القلب	يفيد	

	الجمع	يف	 متكن	هذا	الهوى	من	قلب	الشاعر،	كام	أنَّ

»منى«	يفيد	كرثة	هذه	األمنيات	وعظمها.			

ويزيد	الشاعر	من	جامل	هذه	الصورة	وروعتها	والتي	

من	 الصورة	 هذه	 بإخراج	 باملُنى	 الهوى	 فيها	 شبه	

البارزة	 الحسية	 الحالة	 إىل	 العقلية	 الذهنية	 الحالة	

»االبتسام«	 باستعارة	 وذلك	 	 تتبسم«	 بقوله:«منى	

الترصيحية	 االستعارة	 سبيل	 عىل	 والبيان	 للظهور	

التبعية،حيث	شبة	الظهور	واإلبانة	باالبتسام	ثم	تناس	

التشبيه	واملشبه	فرد	من	أفراد	املشبه	به	وداخٌل	يف	

جنسه،	ثم	حذفه	واستعار	له	لفظ	املشبه	به	واشتق	

من	االبتسام	تتبسم	مبعنى	تظهروالقرينة	هي:	إثبات	

االبتسام	للمنى.	

مع	 وتعانقت	 تضافرت	 قد	 هنا	 االستعارة	 ونرى	

قلبه	 ألمنيات	 الرائعة	 الصورة	 هذه	 لرسم	 التشبيه	

لنا	 رسم	 حيث	 وسلم_	 عليه	 الله	 وهواه_للنبىصىل	

منظراً	رائعا	للُمنى.	فصوَّر	ظهور	هذه	املنى	يف	حالة	

بياض	 بظهور	 الشوق	 وظهورهذا	 الشديد	 الحب	

الصورة	 جوانب	 فتقىّص	 االبتسام.	 حالة	 يف	 األسنان	

وعذوبًة.	 رقًة	 يفيض	 رائعٍ	 	 أديبٍّ قالٍب	 يف	 وأخرجها	

ويستمر	الشاعر	يف	إضفاء	الجامل	والرونق	عىل	تلك	

اللوحة	الفنية	الرائعة	التي	تجسد	حبه	للنبي_	صىل	

	أثَر	الذكرى	يف	نفسه	بصفٍة	 الله	عليه	وسلم_	كام	تُبنيِّ

خاصٍة	ويف	الحياة	بصفٍة	عامٍة	بهذا	الرسم	التصويرى	

الرائع	ىف	قوله:	وسناك	يزرع	يف	الحياة	أغارداً	...	الخ.

عليه	 الله	 النبي_صىل	 سنا	 يشبه	 أن	 الغرض	 فليس	

باألرض	 الحياة	 يشبه	 أن	 أو	 فقط	 باإلنسان	 وسلم_	

يشبه	 أن	 أو	 فقط،	 للزراعة	 الصالحة	 الخصبة	

املُراد	 ا	 وإنَّ تبعاً،	 يأيت	 الهديباألغاريد؛	وإن	كان	ذلك	

أن	يصف	أثر	الهدي	النبوي	عىل	الحياة	بإخراجها	من	

ظلامت	الجهل	إىل	نور	اإلميان	مع	مراعاة	استمراريته	

الرائعة	لإلنسان	 الحسية	 الصورة	 تلك	 ودوامه	برسم	

الذي	 الحسن؛	 الطيب	 النبات	 بزراعة	 يقوم	 الذي	

البرش	 الحياة	بجانب	إدخال	 استمرارية	 يساعد	عىل	

االستعارة	 عىل	 فيذلك	 معتمداً	 النفس،	 إىل	 والرسور	

التمثيلية	التي	استعار	فيها	تلك	الهيئة	الحاصلة	من	

زراعة	األرض	بالنبات	للهيئة	الحاصلة	من	بث	النور	

املرتتب	 والخري	 اإلرشاق	 بجامع	 الحياة،	 ىف	 والهدى	

عىل	كل	منهام.ويف	اختصاص	الزراعة	بالذكر	وجعلها	

تتسم	 الحياة	 يجعل	هذه	 ما	 عامة	 بصفة	 الحياة	 يف	

الوفري	 الخري	 يف	 الناعمة	 والحياة	 والرفاهية	 بالرغد	

املرتتب	عىل	الهدي	النبوي	.

هذا	 عىل	 االستعارية	 الصورة	 هذه	 ساعد	 والذي	

الذي	 التشبيه	 حسن	 مراعاة	 هو	 البديع	 التصوير	

البيئة	 من	 وانتزاعها	 ألفاظها	 وانتقاء	 عليه،	 بنيت	

بجانب	 هذا	 والحيوية	 بالحركة	 متوج	 يجعلها	 مام	

إبرازها	للمعنى	املعقول	يف	صورة	اليشء	املحسوس.

ومل	يكتف	الشاعر	بذلك	أيضاً؛	بل	زاد	الصورَة	جامالً	

وإمتاماً	بهذه	العبارة	املوحية	يف	قوله:		أغارداً	بيضاء	

طرزها	الشذى	واألنجم.

باعتباره	رمزاً	للخري	 وهنا	يطل	اللَّوُن	األبيض	رصيحاً	

مجسًدا	 شيئاً	 األغاريد	 هذه	 من	 ليجعل	 واإلرشاق	

واضحٍة	 صورٍة	 يف	 يربزه	 ما	 األلوان	 من	 عليه	 يظهر	

مزينًة	 جعلها	 ورونقها	 إرشاقها	 ىف	 مرشقٍة.وزاد	

الذي	 واملسك،والشجر	 الطيب	 بالشذى:	 ومشكلًة	

واألنجم:	 املساويك.)10(	 منه	 ويتخذ	 بالرساة	 ينبت	

جمع	نجم،	يعني:	الظهور	والبيان	كام	يعني	كل	ما	

ينبت	عىل	وجه	األرض	وما	طلع	من	نجوم	السامء)11(.	

والنجوم	رمٌز	للهداية	املستمرة؛	ليجعل	هذه	اللوحة	
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وضيائها	 إرشاقها	 بجانب	 املحمدية	 للرسالة	 الكلية	

تفوح	باملسك	وتنرش	النور	والهدى.

هذه	 رسم	 يف	 فعال	 بدور	 اللغوي	 الزمن	 قام	 وقد	

الصورة؛	حيث	رأينا	الشاعر	يكرث	من	استخدام	صيغة	

»تتبسم«	 	 »تعظم«	 »تحلو«	 بقوله:	 املضارع	 الفعل	

مع	 والحدوث	 التجدد	 عىل	 بذلك	 ليدل	 »يزرع«	

قوله:	 ىف	 االسمية	 الجمل	 من	 املفادة	 االستمرارية	

»ذكراك	تحلو«				»هواك	فىقلبى«		»	سناك	يزرع«.

كام	أىت	بكلمتى	»منى«		»	أغارداً«	بصيغة	الجمع	مع	

تنكريهام	ليدل	عىل	الكرثة	والشمول.	

املعنى	 إمتام	 يف	 بارزاً	 دوراً	 واملجرور	 الجار	 ويلعب	

»	حيث	 الحياة	 يف	 	« 	 قلبي«	 »يف	 بقوله:	 وتوضيحه	

عىل	 الثاين	 ويدل	 والثبوت،	 التمكن	 عىل	 األول	 يدل	

اإلحاطة	والشمول،		كام	يجمع	بني	أثر	الذكرى	والنور	

حوله	 من	 الكون	 ويف	 أوالً	 الشاعر	 نفس	 يف	 النبوى	

ثانياً.	كام	رأينا	الشاعر	يعتمد	يف	تصويره		هذا	عىل	

الجمل	ذات	الدالالت	والعبارات	املوحية	عىل	نحو	ما	

جاء	يف:	»هــواك	يف	قلبي	مــنى	تتبســـم«		»سنــاك	

يـزرع	يف	الحــياة	أغـــادراً««بيضــاء	طـرزها	الشـذى	

خدمة	 يف	 جاءت	 وتراكيٌب	 ألفاٌظ	 واألنجـــم«كلها	

حيٍةمجسدٍة. صورٍة	 ىف	 وإبرازه	 وتوضيحه	 املعنى	

بني	 يربط	 الذي	 الخيط	 مبثابة	 »الواو«	 كانت	 كام	

هذه	الصور	الجزئية	لتخرج	لنا	ىف	النهاية	صورًة	كليًة	

مرتابطًة	ومتامسكًة	تجسد	حب	الشاعر	للنبي_صىل	

الله	عليه	وسلم_	وأثر	ذكراه	يف	نفسه	ويف	الكون.

ومع	كٍل	فقد	نقرأ	هذه	الصورة	فتأخذنا	منها	اللهفة	

النبي_	 بحب	 مشغوف	 قلب	 من	 النابعة	 الصادقة	

البساطة	 منها	 تروعنا	 	 وقد	 وسلم_	 عليه	 الله	 صىل	

إثارة	 عىل	 الخارقة	 الشاعر	 قدرة	 منها	 وتدهشنا	

االنفعال	والتأثري	مبا	وهب	من	طاقٍة	شعوريٍة	عاليٍة	

استطاعت	بحق	أن	توقفنا	أمام	تجربٍة	حيٍَّة	إلنساٍن	

يؤرقه	الحب،	إنسان	بلغت	عنده	العاطفة	من	الرتكيز	

وصوره	 ألفاظه	 يف	 مبا	 نشعر	 جعلتنا	 درجًة	 والعمق	

فنقف	 الصورة	 هذه	 نقرأ	 وحرارة.وقد	 توقد	 من	

بل	 منها	 بيت	 بكل	 ونشعر	 وصياغتها	 جزئياتها	 عند	

بكل	جملة	بوقعها	وشدة	تأثريها،وقد	تدهشنا	هذه	

أىت	 عندما	 الشاعر	 بها	 استعان	 التي	 الحية	 العالقات	

بالذكرى	مضافاً	إليها	الضمري	العائد	عىل	النبي_	صىل	

الله	عليه	وسلم_«كاف	الخطاب«	املختصة	مبخاطبة	

البيت	 مستهالً	 واملشاهد	 القريب	 الحي	 اإلنسان	

»ذكراك«	 قوله:	 يف	 الرائع	 االستهالل	 بهذا	 والقصيدة	

وكأنه	يريد	أن	يجعل	املتلقي	يف	حالة	شوق	ولهفة	ملا	

سيخرب	عنه	بخصوص	هذه	الذكرى.	وعندما	أىت	بالخرب	

املوحية	 بالصيغة	 به	 أىت	 وتعظم«	 »تحلو	 قوله:	 يف	

والدالة	مبعناها	عىل	التجدد	والحدوث؛	ليشري	بذلك	

إىل	تجدد	أثر	هذه	الذكرى	باإلضافة	إىل	دميومته.	كام	

ىف	جعله	الخرب	هنا	جملة	فعلية	فعلها	مضارع	ما	يدل	

	الزمان	 عىل	أن	هذه	الذكرى	حلوة	عظيمة	وكلام	مرَّ

عليها	تزداد	حالوًة	وعظمًة	،	فهي	ليست	حدثاً	انقىض	

وانتهى	ولكنها	تتجدد	بتجدد	األيام.

كام	تدهشنا	تلك	العالقات	الحية	أيضاً	التي	استعان	

بها	الشاعر	عندما	أىت	بـ«الهوى	والسنا«	مضافاً	إليهام	

ىف	 صنعه	 نظري	 الكالم	 بهام	 ومبتدئاً	 الخطاب	 كاف	

من	 املتمكن	 الهوى	 هذا	 قبل؛ليصف	 من	 الذكرى	

السنا	 الواضحة	والظاهرة.	وليصف	ذاك	 باملنى	 قلبه	

الجميلة	 البيضاء	 باألغاريد	 الحياة	 ميأل	 الذى	 بالزارع	

واملطرزة	بالشذى	واألنجم.وأكد	تلك	العالقات	الحية	

بهذا	النداء	الجميل	يف	قوله:	يارسول،	فالنداء	هنا	له	

داللة	تصويرية	حية،	كام	أنه	أىت	بـ	»يا«	التىهى	للنداء	
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ورفعتها	 املكانة	 علو	 إىل	 البعد	 بهذا	 ليشري	 البعيد	

وبعد	املنزلة	وعظمتها.	

أقول:قد	نقرأ	هذه	الصورة	فيأرسنا	منها	هذا	املوقف	

اإلسالمي	الذي	يتمثل	ىف	وصف	هذا	الحب	الشديد	

للنبي_	صىل	الله	عليه	وسلم_	والذي	جمع	الشاعر	

لنا	فيه	جملة	من	العنارص	واختار	لنا	فيه	من	وسائل	

هذا	 فينا	 وأثار	 العاطفة	 تلك	 فينا	 أشاع	 ما	 الصياغة	

االنفعال.

الدرجة	 الشاعر	هذه	 بنا	 يبلغ	 أن	 ونحن	محقون	يف	

عند	 نقف	 حني	 العذر	 لنا	 يكون	 وقد	 الصدق	 من	

غرض	املديح	هذا	فنعيشه	بكل	وجداننا؛	»ولكن	من	

الخطأ	أن	نتصور	أن	كل	ما	ىف	هذا	الغرض	من	جامل	

وروعة	إنا	مرده	ملجرد	وصف	حدث	انقىض	وانتهى،	

نعم	نكون	مخطئني	إذا	وقفنا	يف	فهمنا	لهذه	الصورة	

تلك	 حدود	 قلعند	 أو	 املبارشة،	 الحدود	 هذه	 عند	

األنغام	الحلوة	املنبعثة	من	هذا	املدح	الصادق.	ذلك	

يتجاوز	حدود	هذه	 ما	 الصورة	 تلك	 أّن	يف	مضمون	

نفيس	 جو	 إىل	 بنا	 ينتقل	 ما	 الحادثة)الذكرى(وفيها	

لواعجه	 يبث	 تأثري	عاشق	 أبعد	من	 تأثري	 وإىل	 آخر،	
وحنينه	إىل	حبيبه.)12(

إننا	هنا	ويف	هذه	الصورة	أمام	شاعٍر	ينظر	إىل	هذه	

الذكرى	من	زاويٍة	خاصٍة،	ويخلع	عىل	الحادثة	ما	يف	

حديثاً،	 أمراً	 األمر	 فليس	 للحياة؛	 رؤية	 من	 أعامقه	

حدث	ثم	انقىض	وانتهى	أو	مجرد	تذكر	له	دون	تأثر	

أو	انفعال	به،	وإنا	األمر	أمر	رجٍل	أدرك	من	البداية	ما	

ا	 لهذه	الذكرى	من	أثٍر	قوي	ليس	يف	نفسه	فقط،	وإنَّ

يف	الحياة	كلها	من	حوله،	ليسهذا	يف	وقت	مخصوص	

أو	مكان	معني،	بل	عىل	مر	العصور،	واختالف	األماكن،	

املعاين	 نتذكر	 بالخاطر	 الذكرى	 هذه	 ورود	 فبمجرد	

النبيلة،	 والعواطف	 الحسنة،	 واألخالق	 السامية،	

التى	متأل	الحياة	نوراً	وهدًى،	والتي	لو	أدركها	الناس	

ملا	 بقلوبهم،	 وعرفوها	 بأعينهم،	 ورأوها	 بعقولهم،	

آلت	حياتهم	إىل	ما	هي	عليه	اآلن	من	ضالل	وظلمة	

وحروب	وفتنة.

ثانياً:التصوير	الداليل	للحياة	قبل	بعثة	الرسول_	صىل	

الله	عليه	وسلم_:

ينتقل	الشاعر	إىل	وصف	الحياة	قبل	بعثة	املصطفى_	

صىل	الله	عليه	وسلم_	مبيناً	كيف	كانت	تحلم	بالنور	

التى	تفرش	دربها	ومتأله،	وذلك	من	خالل	 والخرضة	
قوله:)13(

		 	 َعاَشــْت	لَيَالِيـَها	َعىَل	إِطَــالَلٍة

تَْهُفو	فَتَْنِبُض	بالجامِل	وتَْفِعُم 	 	

		 رُِش َوتَِغيُْب	تَْحلُُم	ِبالــّرَوى	الَْخرْضاء	تَْفـ		

	َدْربََها	الَْغاِفيَْويَاكَْم	تَْحلُُم 	 	

		 	 ِفيِْف	يَُشْوقَُها	 ظأَْمَْى	إىَِل	النََّغِم	الشَّ

ِم اِعد	الُْمتَبَسِّ َهَذا	النَِّشيُْد	الصَّ 	 	

يف	 »الحياة«	 إىل	 يعود	 فيقوله:«عاشت«	 الضمري	

مرشقًة	 صورًة	 لنا	 رسم	 أن	 فبعد	 السابق،	 البيت	

وسلم_	 عليه	 الله	 صىل	 النبي_	 لذكرى	 وناضًة	

الحياة،	 وىف	 نفسه	 ىف	 النور	 وهذا	 الذكرى	 وأثرهذه	

ثم	أخذ	يوضح	معامل	هذه	الحياة	املاضية	قبل	بعثة	

النبى_صىل	الله	عليه	وسلم_	وقد	متكن	الشاعر	من	

تتعاون	 	 كيلِّ ملنظر	 تركيبيٍة	 لوحاٍت	 بالصورة	 أنريسم	

الدالالت	 ذات	 والجمل	 التصويرية	 املفردات	 فيه	

املوحية،	ليوازي	بذلك	بني	جانبني	من	جوانب	الحياة	

األول:	 الجانب	 املحمدية.ففي	 البعثة	 وأثناء	 قبل	

بعثة	 قبل	 فيها	 مبا	 للحياة	 كليًة	 لوحًة	 يرسم	 نراه	
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الله	عليه	وسلم_حيث	جعلها«تنتظر«	 النبى_	صىل	

»تحلم««ظأمى«.ويف	الجانب	الثاين:	نراه	يرسم	صورًة	

كانت	 والتي	 الرشيفة	 املحمدية	 للبعثة	 أخرى	 كليًة	

عبارًة	عن	»إطاللٍة«	»رؤًى	خرضاء«	»ونغٍم	شفيٍف«.		

فالظالم	والجهل	الذي	عّم	الحياة	ومألها	قبل	البعثة	

والضياء،	 النور	 فيه	 يعم	 الذى	 اليوم	 تنتظر	 جعلها	

وترتقب	اإلطاللة	الخفيفة	التى	تنبض	بالجامل	ومتتلئ	

منه،	كام	ظلت	تحلم	بالرؤى	الخرضاء	والخري	والنامء	

ظأمى	 كانت	 طريقها.وقد	 وينري	 دربها	 يفرش	 الذي	

الشفيف،	 النغم	 إىل	 بل	 املاء	 إىل	 ليس	 ولكن	ظأمها	

الروح	ويرويها	وينري	 الجميل	يغذي	 والقول	الحسن	

الفؤاد	ويهديه.	

الصورة	 عىل	 هذا	 تصويره	 ىف	 الشاعر	 اعتمد	 وقد	

االستعارية	الرائعة،	حيث	شبه	الحياة	باإلنسان،	ليربزها	

الحزن	 أثر	 عليها	 يظهر	 واضحٍة	 مجسدٍة	 صورٍة	 ىف	

والفرح	مبا	يحدث	فيها.ثم	حذف	املشبه	به	»اإلنسان«		

»االنتظار««الحلم««الظأم««الشوق«	 لوازمه	 وأثبت	

سبيل	 عىل	 وذلك	 التشبيه	 تناس	 بعد	 للمشبه	

االستعارة	املكنية.وقد	جاءت	األبيات	الثالثة	مشحونًة	

وقدرته	 الشاعر	 براعة	 عىل	 تدل	 التى	 بالدالالت	

التصويرية؛	فرأينا	الصيغ	اللغوية	تؤد[	دورها	ىف	نسج	

وقائع	الحدث	من	خالل	الرتكيز	عىل	الجمل	الفعلية	

املوحية	بدالالت	املوقف.ومثل	هذا	الحضور	الطاغي	

الفعل،	 أو	 الحدث	 إىل	 كله	 االهتامم	 يوجه	 لألفعال	

حيث	تتحرك	األفعال	جميعها	باتجاه	الزمان	واملكان	

لوصف	هذه	الحالة	التى	أصابت	الحياة	قبل	وأثناء	

البعثة.

وميكن	تقسيم	هذه	األفعال	إىل	مجموعتني	تتشابك	

جدلية	 حركة	 ىف	 األخرى	 مع	 منها	 مجموعة	 كل	

لتستحرض	الفعل	ونقيضه:فاملجموعة	األوىل:	تحتوى	

تحلم،	 تغيب،	 »عاشت،	 	 	 اآلتية:	 األفعال	 عىل	

	واحٍد،	هو	الداللة	 يشوقها«	وهي	تدور	ىف	حقٍل	داليلٍّ

من	هذا	 التخلص	 ىف	 والرغبة	 واالنتظار	 الضيق	 عىل	

الشعور	والخروج	من	هذا	الجو	املؤمل.

ىف	 »الليل«	 عن	 تنبعث	 لونيٍة	 داللٍة	 مثة	 توجد	 كام	

فيقوله:«عاشت	 وهى«السواد«	 أال	 املجموعة	 هذه	

الغايف«	 »دربها	 بالرؤى«	 لياليها«،وقوله:«تحلم	

	يجعل	تصويرالشاعر	 الليل؛	مام	 وهى	من	مالمئات	

من	 فقط	 ليايل	 أصبحت	 بأنها	 البعثة	 قبل	 للحياة	

شدة	الظلم	والجهل	املنترش	ىف	ذلك	الوقت.	»والليل	

العريب	 الوجدان	 مرتبطٌفى	 والسواد«	 والظالم	

وعقائديٍة	 واجتامعيٍة	 نفسيٍة	 واإلسالميبمدلوالتس	

قولَه	 ىف	 كام	 والخرسان،	 والهالك	 الكفر	 منها	 كثريٍة	

الظُّلاَُمِت	 َن	 مِّ يُْخرُِجُهم	 آَمُنواْ	 الَِّذيَن	 َويِلُّ	 تعاىَل:«اللُّه	

	 إِىَل	النُُّور«البقرة:275،	ويف	قولَه	سبحانَه:«	يَْوَم	تَبْيَضُّ

ُوُجوٌه	َوتَْسَودُّ	ُوُجوٌه	ٌ«آل	عمران:106

وهذا	اإليحاء	العام	يتفق	مع	الحدث	يف	الصورة«)14	

مع	 فيقوله:«عاشت«	 املايض	 بصيغة	 والتعبري	 	)

يدل	 الذي	 فىقوله:«لياليها«	 الجمع	 بصيغة	 اإلتيان	

قبل	 االنتظار	 وطول	 بالضيق	 والشعور	 الكرثة	 عىل	

الثانية	من	األفعال	فتتمثل	ىف	 .أما	املجموعة	 البعثة	

تدور	 األفعال	 وهذه	 تفرش«.	 تفعم،	 :«تهفو،تنبض،	

الداللة	عىل	 واحٍد	وهو	 داليّل	 األخرى	يف	حقل	 هي	

الخفة	والحيوية	والحركة	واالمتالء	والفرح	واالستبشار	

بقرب	البعثة	املحمدية،	وكأن	الشاعر	يريد	أن	ينقل	

لنا	صورًة	حيًة	مجسدًة	لرصاع	الحياة	آنذاك	مبا	فيها	

من	كفٍر	وطغياٍن	وإفٍك	وبهتاٍن،	وما	تحلم	به	وتنتظره	

من	بعثة	املصطفى_	صىل	الله	عليه	وسلم_	.

وتؤدى	األلوان	دوراً	بارزاً	مصوراً	لحاله	التناقض	التى	
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املجموعة	 هذه	 من	 تنبعث	 حيث	 الشاعر	 يرسمها	

اللونية	 الداللة	 مع	 وتتضاد	 تتقابل	 لونيًة	 داللًة	

األوىل،	 املجموعة	 ىف	 الليل	 من	 املنبعثة	 للسواد	

الخرضاء«وهي	 قوله:«الرؤى	 يف	 أالوهي:«الخرضة«	

تدل	عىل	البرش	والبهاء	والحسن	والصفاء	النابع	من	

بني	 فاملقابلة	 املحمدية،	 والبعثة	 اإلسالمية	 الدعوة	

»األسود،	واألخرض«	ليس	ملجرد	التالعب	وإنا	لإلشارة	

الصورتني:	 بني	 قائٌم	 الذيتم.فالتناقض	 التناقض	 إىل	

صورة	البعثة	املحمدية	املنتظرة،	والتيهى	عبارٌة	عن	

خرضاَء	 ورؤًى	 منه،	 وامتالٍء	 بالجامل،	 ونبٍض	 إطاللٍة	

صورٌة	 وهى	 متبسٍم،	 صاعٍد	 ونشيٍد	 شفيٍف	 ونغٍم	

تنبض	باألمل	وتفيض	باإلرشاق	والبهجة.

والصورة	الثانية:صورة	الحياة	قبل	البعثة؛	والتي	هي	

والظأم	 واإلغفاء	 واالنتظار	 وامللل	 الضيق	 عن	 عبارٌة	

يشتد	 كئيباً	 والشوق،	وهذه	الصورة	تثري	جّواً	حزيناً	

فيه	اإلحساس	باملأساة	والرعب	أمام	حقيقة	الحياة.

هذا	 إدراك	 عند	 للصورتني	 تحليلنا	 ىف	 نقف	 عندما	

وحده	نكون	قد	ظلمنا	الشاعر،	فعىل	الرغم	من	أن	

الصورة	األوىل	تختلف	عن	الثانية	ىف	الظالل	واألدوات	

بالحياة	 فرحٌة	 األوىل	 أن	 من	 الرغم	 وعىل	 واأللوان.	

وانتصاٌر	عىل	تحدياتها،	وأّن	الثانية	إحساٌس	بوحشة	

الرصاع	 هذا	 معاً	 الصورتني	 فإنّفي	 وقسوتها؛	 الحياة	

الحي	من	أجل	البقاء	واالنتصار	عىل	الجهل	والكفر.	

الجانب	 الحياة	هي	 أجل	 الرصاع	هذه	من	 وعاطفة	

تهدف	 التي	 الغاية	 وهي	 الصورتني،	 بني	 املشرتك	

الذي	 واملحور	 األساسية	 النواة	 إنها	 بل	 األبيات	 إليها	

»وكام	 نهايتها.	 إىل	 بدايتها	 من	 الصورة	 حوله	 تدور	

بني	 التطابق	 من	 الفني	 العمل	 يف	 الوحدة	 تتحقق	

العواطف،	فإنها	تتحقق	كذلك	من	التباين	والتقابل،	

ومن	القصائد	ما	ميكن	أن	ينشأ	بني	أجزائها	كثرٌي	من	

التجاذب	واملقاومة	والرصاع،	ولكّن	البناء	الكامل	هو	

الذى	يستطيع	أن	يبلغ	بهذه	املواد	املتصارعة	املتباينة	

النهاية	إىل	 التوازن	بحيث	يصل	ىف	 درجًة	عاليًة	من	

وتعطي	يف	 األجزاء،	 فيه	جميع	 تنصهر	 الذي	 العمل	

النهاية	أثراً	واحداً	ال	أثرين،ومن	ثم	فليس	يفزعنا	أن	

تناقضاً	بني	أجزاء	القصيدة	الواحدة	طاملا	كان	التوازن	

قامئاً	بني	هذه	املتناقضات«)15(.

املبحث الثاين: املفارقة الداللية التصويرية يف 

شعره الوطني:

التصويرية بني ثنائية األمس  الداللية  أوالً: املفارقة 

واليوم.

أخذ	الشاعر	يجرت	ذكريات	املايض	املرشق	ليك	يبعث	

صحوة	اإلميان	والقوة،	ويبثها	ىف	شعبه	مذكراً	إياهم	

ومنعٍة،	 وقوٍة	 ونرصٍة	 عزٍة	 من	 أسالفنا	 عليه	 كان	 مبا	
فيقول:)16(

		 	 َونَِشيٌْد	 ُمْنُذ	كُنَّـا	كَـاَن	فَْجرَاً	زَاِحـَفاً	

كَأَنَاِشيْـــِد	الرََّجــاِء 	 	 	

		 َورََشْشـــَناُه	 أَيَْقـَظ	الَْكْوَن	َحَدانَا	فَُصَحـا	

ِبأَنْـــَواٍر	َوَمـاِء 	 	 	

		 َوَرَويَْنـــاُه	 َوَزَرْعـَناُه	أََمـانَاً	َوُهـــــَدىً	

َمــاِء ِبآيَــاِت	السَّ 	 	 	

		 أَكْرََم	الْبَايِن	 َوبََنيْـَنا	آيَــَة	الَْمْجــِد	فََمــا		

َوأَْجِمــْل	ِبالِْبَنــاِء 	 	 	

		 	 َوَملَْكَنـاُه	زََمـــانَاً	نَاِضــرَاًفَاْسأَلُْوُه	

كَيَْف	كُنَّا	يِف	الَْعطَـاء 	 	 	

يصور	يف	هذه	األبيات	حال	األمة	العربية	واإلسالمية	
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حني	كانت	يداً	واحدًةيجمعها	كتاب	الله	وسنة	نبيه-	

صىل	الله	عليه	وسلم	-	فقد	كانت	أمًة	قويًة	يسودها	

ويعمها	 والطأمنينة	 األلفة	 وتحوطها	 واإلميان،	 األمن	

السالم	والحب.فرنى	العاطفة	هنا	ملتهبًة	متأججًة	ال	

تخمد	حيث	إنها	تعرب	عن	إميانه	بوطنه	وإخالصه	له	

الشعور	اإلسالمي	وذلك	 وتفانيه	ىف	حبه،	وتعرب	عن	

الدول	 ثم	 فالشاعر	وجد	وطنه	محتاًل	 رس	عنفوانها.	

العربية	من	حوله	ومل	يجد	أحداً	يرق	لهذا	العامل	أو	

عىل	 الثورة	 هذه	 وثار	 عاطفته،	 فتأججت	 يرحمه	

بعد	 الحضارة	 الذي	تخىل	عن	ركب	 اإلسالمي	 العامل	

أن	كانت	بيده	مقاليد	األمور.

األلفاظ	والعبارات	 استخدام	 الشاعر	موفقاً	يف	 وكان	

األلفاظ	 توظيف	 من	 متكن	 وقد	 الشعرية،	 والصور	

خدمة	 يف	 ألفاظه	 فجاءت	 قصده،	 الذى	 للغرض	

وساعده	 وأحاسيسه،	 لتجربته	 صدًى	 معانيه،وكانت	

خياله	عىل	أن	ميزج	بني	أحاسيسه	ومشاهد	الطبيعة	

والحياة	من	حوله،	فعرّبعن	مجد	هذه	األمة	وحضارتها	

موحية،	 دالالت	 ذات	 ألفاظ	 من	 معها	 يتناسب	 مبا	

حيث	جعل	انطالقة	هذه	األمة	مبثابة	انطالقة	الفجر	

الزاحف	الذي	ال	يحجب	نوره	جاحد	وال	يرده	حاقد،	

والفجر	رمز	الحرية	والجديد.ومبا	أن	هذه	االنطالقة	

ف	 أو	الحضارة	قد	كانت	مبثابة	الفجر	الذي	قد	تكشَّ

يفيد	 مبا	 تالها	 فقد	 ونوٍم	 وسكوٍن	 وليٍل	 ظالٍم	 عن	

اليقظة	واالنتباه«	أيقظ	الكون	حدانا«.	فاليقظة	هنا	

مل	يوصف	بها	شخص	بعينه	أو	أناس	بعينهم	وإنا	هي	

يقظة	قد	شملت	الكون	كله	مبا	فيه	ومن	فيه.

مؤكداً	 »فصحا«	 بقوله:	 التعبري	 جامل	 ازدان	 وقد	

اليقظة	 هذه	 أًن	 إىل	 يشري	 وكأنه	 السابق،	 املعنى	

ليست	مقرتنًة	بالكسل	أو	الفتور	وإّنا	هي	يقظٌة	فيها	

صحوٌة	ونشاطٌوقوةق	واستجابٌة.والفاء	تفيد	التعقيب	

والرسعة	يف	االستجابة	والتحول	من	حالة	إىل	أخرى.

ثم	تال	هذه	الصحوة	وتلك	اليقظة	بعدة	جمل	فعلية	

والهداية	 واألمن	 واالرتواء	 النور	 عىل	 مبعناها	 دالة	

ورويناه،	 وزرعناه،	 واالمتالك«رششناه،	 والقوة	

وبنينا،	وملكناه«	فجعل	»الرش«		متعلق	بالنورالذي	

ييضءواملاء	الذي	يروي	كام	جعل«الزراعة«	قد	نت،	

وجعل	 والهدى،	 األمان	 هو	 مثرها	 وكان	 وأينعت	

االرتواء	ارتواٌء	روحّي	بآيات	السامء	التي	أزالت	الظأم	

وبناًء	 عظيامً	 »املجد«	رصحاً	 ثم	جعل	من	 والجفاء،	

قوياً	يشهد	مبهارة	بانيه	ومشيده	.

أو	 األموال	 امتالك	 ليس	 ذكر«االمتالك«	 هذا	 وبعد	

واإلرشاق	 النرضة	 ذي	 الزمان	 امتالك	 وإنا	 العقارات	

بجملة	 الفعلية	 الجمل	 ختم	 والبهاء.ثم	 والحسن	

إنشائية	تثري	الدهشة	وتدفع	إىل	االقتناع	والتصديق	

بقوله:«فاسألوه	كيف	كنا	ىف	العطاء«؛	أي	أسألوا	ذلك	

لكم	 ويقول	 فصيح	 بلسان	 يجيبكم	 فسوف	 الزمان	

الوعي	 إلثارة	 السؤال	 فطرح	 العطاء،	 ىف	 كنا	 كيف	

بعدة	حقائق،	فهو	يؤكد	عىل	تقدم	هذه	األمة	ورقي	

حضارتها	التي	يشهد	لها	التاريخ.	كام	يحث	عىل	العودة	

إىل	ديننا	وتراثنا	من	أجل	الحفاظ	عىل	تلك	الحضارة.	

كام	أّن	الخطاب	فيقوله:«فاسألوه«	ال	يتوجه	إىل	أناس	

األمةالعربيةواإلسالمية	 إىل	 يتوجه	 ما	 بقدر	 بعينهم	

كلها،	التي	تركت	ماضيها	املزهر	وانغمست	ىف	تيارات	

حاضها	املنحرف	.

هذا	هو	مضمون	املعنى	الذي	تحمله	هذه	األبيات	

لحال	هذه	 رائعًة	 فنيٍة	 لوحٍة	 لنا	عن	 حيث	تكشف	

كانت	عليه	من	مجٍد	وحضارٍة	 املايض،	وما	 األمة	ىف	

رسم	 عىل	 الشاعر	 استعان	 ومنعة.وقد	 ووقاٍر	 وعزٍة	

الرائعة،	 االستعارية	 بالصورة	 املرشقة	 اللوحة	 تلك	

التي	»تعتمد	عىل	املحسوسات	وتعمل	عىل	توضيح	
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الغرض	وجالء	العالقات	بني	األشياء	املختلفة،	وتقارب	

االنتباه	 يشد	 مام	 املتباينة؛	 العنارص	 بني	 املالبسات	

ويشخص	 الخواطر	 ويجسم	 اإلحساس	 ويوقظ	

بها	 الوجدان	 فينفعل	 املجردات،	 ويصور	 العواطف	

مشاهدٌة	 كأنها	 ويراها	 بوجودها،	 الشعور	 ويقوى	
)17( واملتخيل«.	 املحس	 شأن	 متحركٌة	 وحيٌة	 مرئيٌة	

وذلك	عىل	نحو	ما	جاء	فىقوله:«أيقظ	الكون	حدانا«.

وجعله	 إنسانياً	 ثوباً	 وألبسه	 شخص«الكون«	 حيث	

ينام	ويستيقظ	كالبرش	األحياء،	عىل	سبيل	االستعارة	

املكنية	وقوله:	»فصحا«،	ترشيح	لالستعارة	يزيد	من	

إيهام	السامع	بأّن				»الكون«	أصبح	كائناً	حياً	عىل	

وينتبه	 ينشط	 يجعله	 ما	 الشعور	 من	 له	 الحقيقة	

ويتأثر	مبا	حوله.ثم	ولد	من	هذه	الصورة	صورًة	أخرى	

»األنوار«	 عىل	 وماء«.فخلع	 بأنوار	 بقوله:«ورششناه	

»املاء«فجعلها	 هيئة	 ىف	 يربزها	 ما	 املاء	 صفات	 من	

صورة	 فأبرز«األنوار«يف	 »املاء«.	 يرش	 كام	 ترش	

االستعارة	 سبيل	 عىل	 وذلك	 وملموسة	 مجسدة	

املكنية.واستخدام	الفعل	»رش«	ضمن	هذه	االستعارة	

يوحي	بالشفافية	والشفقة	واللني	والحكمة	التى	كان	

يوصف	بها	أسالفنا.ثم	ولد	صورة	ثالثه	بقوله:

اَمء َوَرَويَْناه	بآياِت	السَّ َوَزَرْعَناه	أماناً	وهدىً	

فقد	شبه	حال	األمة	اإلسالمية	ىف	نرش	اآلمان	والهدى	

من	 بحال	 تعاىل	 الله	 بكتاب	 والتزامهم	 الكون،	 ىف	

والجامع	 به،	 واالهتامم	 ورويه	 النبات	 بزراعة	 يقوم	

بينهامالخري	الناتج	عن	كل	منهام،	ثم	استعري	الرتكيب	

الدال	عىل	املشبه	به	للرتكيب	الدال	عىل	الشبه	عىل	

سبيل	االستعارة	التمثيلية.

			وجامل	هذه	االستعارة	يرجع	إىل	حسن	تصويرها	

اليشء	 صورة	 الخفيفى	 املعقول	 املعنى	 وإبرازها	

حيث	 والوضوح	 القوة	 فأكسبته	 الجىل،	 املحسوس	

الطيب	 النبات	 صورة	 ىف	 والهدى«	 »اآلمان	 أبرزت	

املثمر	الذي	ينمو	ويحسن	ويزدهر	بالرعاية	واالهتامم.

كام	صورت	»آيات	السامء«	باملاء	الذي	يروي	الزرع	

من	 ثوباً	 املعنى	 عىل	 فخلعت	 ومثراً،	 نواً	 ويزيده	

روضة	 وسط	 بأننا	 نشعر	 وجعلتنا	 والسحر،	 الجامل	

والشجر. الظل	 وفيها	 والثمر	 الخرضة	 فيها	 حقيقية	

يعلو	 الذى	 البناء	 بصورة	 املجد	 صور	 قد	 نراه	 كام	

ويرتفع	بقوله:	»وبنينا	أية	املجد«فاستعار	هيئة	البناء	

االستعارة	 سبيل	 الحضارية.عىل	 الرفعة	 مظاهر	 لكل	

التمثيلية.ثم	متَّمها	وزينها	بأسلوب	التعجببقوله:«فام	

أكرم	الباىن		وأجمل	بالبناء«.

العظمة	 من	 له	 حقيقياً	 بناًء	 أصبح	 املجد	 وكأن	

اإلشادة	 يستحق	 ما	 والصالبة	 والرفعة	 والعلو	

الرائعـة	 الصورة	 هذه	 خـتم	 بانيه.ثـم	 ومدح	 به	

من	 شخـص	 الـتي	 األمةباالستعارة	 هذه	 ملايض	

ويشاهد	 يسمع	 إنساناً	 خاللها«الزمان«وجعله	

كنا	 كيف	 بقوله:«فاسألوه	 وذلك	 بالشهادة،	 ويجود	

املجد	 عىل	 عياناً	 شاهداً	 العطاء«وجعل«الزمان«	 ىف	

الصور	 بني	 ربط	 قد	 الشاعر	 ورأينا	 القوة.	 وتلك	

عىل«الكون«	 العائد	 والضمري	 بالعطف	 االستعارية	

يف	قوله:«ورششناه	،	وزرعناه	،	ورويناه	،	وملكناه	،	

فاسألوه	»

التغري	 مـدى	 يصـور	 الرائـع	 املشهد	 بـهذا	 والشاعـر	

الـواضح	الذى	ظهر	عىل	»الكون«	حينام	كان	العرب	

واملسلمون	ىف	قوة	وعزة	لدرجة	أّن	»الكون«	قد	انتبه	

بالنور	 ونومه،	وقد	رش	 واستيقظ	وصحا	من	غفلته	

الذيييضء	واملاء	الذى	يروي،	كام	زرع	باألمان	والهدى،	

ورصحاً	 قوياً	 بناًء	 فأصبح	 والسنة،	 بالقرآن	 وارتوى	

مقيد	 واالحتكام.	كل	هذا	 امللكية	 معه	 تتأىت	 عظيامً	
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بصيغة:«منذ	 الذى	عرب	عنه	 املايض	 الزمن	 بكونه	ىف	

صحا،	 »أيقظ،	 املاضية:	 األفعال	 كان«،وبصيغة	 كنا	

والتنكري	 ملكناه«	 بنينا،	 رويناه،	 زرعناه،	 رششناه،	

يف«زماناً«	ليس	للعموم	والشمول	وإنا	نُكِّر	للتعظيم،	

ملكوا	 قد	 توحدهم	 أثناء	 واملسلمني	 العرب	 وكأّن	

واالقتدار.	 والقوة	 الغلبة	 لهم	 وصار	 واملكان	 الزمان	

فالتنكري	هنا	يقوم	مقام	الوصف	بالعظمة	والقوة	.	

الشاعر	 عليها	 	 ألحَّ الصورة	 هذه	 ىف	 أخرى	 وظاهرة	

من	 تحمله	 وما	 املتكلم	 ضامئر	 	 يف	 تتجىل	 كثرياً،	

واالنتامء.		 بالفخروالتباهى	 مليئة	 ومشاعر	 أحاسيس	

عىل	 تعمل	 أنها	 عنده	 االستعارة	 عىل	 يالحظ	 كام	

التجسيد	والتشخيص	حتى	يجسد	معانيه	ويشخص	

أفكاره	ويبث	فيها	دبيب	الحياة	وحركتها	.

وانتكاسة  التصويرية  الداللية  املفارقة  ثانياً: 

الحارض.

والتناقض	 الرصاع	 يتأىت	 املفارقة	 درب	 وعىل	

بني«الحاض«و«املايض«	الحاض	الذي	يسودة	الحزن	

األوهام،	 من	 وهامً	 وأحالها	 النفس	 زلزل	 واألملالذي	

واملايض	املتألق	بالقوة	املزدان	برايات	النرص.فبعد	أن	

رسم	الشاعر	صورة	مرشقًة	لألمة	العربية	واإلسالمية	

وأمن	 واتحاد	 قوة	 من	 عليه	 كانت	 وما	 املايض	 ىف	

وهدى،	رسم	صورًة	أخرى	لحالها	ىف	الحاض	وما	هي	
عليه	من	ضعف	وهوان	وتفرق،فيقول:)18(

		 َشاَع	ِفيَْنـا	 لَِكـِن	اأْلَْدَواَء	َوالِْحْقـَد	الَِّذي	

َمزَّقْت	َخْفَق	اللَِّواِء 	 	 	

		 	 	أَْهوائَِنا	فَتََفرَّقْـَنا َسيْطََر	الِخلُْف	َعىَلْ

	َغرْيِ	اْهِتــَداِء 	َعىَلْ 	 	 	

		 	 َوإَِذا	 ـُة	َصـارَْت	أَُمَمـا		 فَـِإَذا	األُمَّ

الَوْحـَدُة	َمْحُض	االدَِّعـاِء 	 	 	

		 	 بَْعرَثَتَْهـا ـُة	َصارَْت	ِهَماَم		 َوإَِذا	الِْهمَّ

	ُمرِْجَفــاُت	االبِْتاَلِء 	 	 	

واإلسالمية	 العربية	 األمة	 إليه	 آلت	 ملا	 صورًة	 يرسم	

فيها	 شاع	 قد	 األمة	 	 فيقول:إّن	 الحديث	 العرص	 ىف	

الحقد	واألمراض	التي	مزقتها،	وسيطر	الخالف	عليها	

مام	أصابها	بالفرقة	والضالل	حتى	صارت	األمة	أمام	

وتبعرثت	الهمة	إىل	همم.فالصورة	تشهد	ميالد	ثورٍة	

أخذت	تجتاُح	الشاعَر	ومتأل	عليه	نفسه	ودنياه	وتنقله	

من	عامل	الفردية	الذاتية	التى	يعيش	فيها	إىل	محيط	

العمل	من	أجل	الجميع،	ومن	محور	الحياة	الخاصة	

الذي	يدور	فيه	إىل	مجال	النضال	الوطني	الكبري،	ثورٌة	

فتوقظهم	 مواطنيه	 إىل	 نفسه	 من	 متتد	 أن	 يريدها	

ليستأصلوا	أسباب	ذلهم	وعلة	ظلمهم	وضعفهم.

واملتأمل	ىف	هذه	الصورة	يجد	أنها	نابعٌة	من	أحاسيس	

الشاعر	فهي	تصور	تجربته	الشعورية	تصويراً	صادقاً	

فعرب	 نفسه	 األمر	عىل	 استوىل	 وقوياً،	حيث	 وعميقاً	

يفيض	 وما	 أصداء	 من	 نفسه	 يف	 يتجىل	 عام	 بصدق	

عىل	عقله	من	تأمالٍت	وأفكاٍر،	كام	استطاع	أن	يوظف	

إليها.وقد	 قصد	 التى	 واألفكار	 املعاين	 لخدمة	 اللغة	

أجاد	يف	براعة	استهالله،	فهو	يكشف	بصورة	جاملية	

وتخاذلها	 واإلسالمية	 العربية	 األمة	 ضعف	 حقيقة	

املرشق	 للاميض	 تصويره	 بعكس	 الحاض،	 الوقت	 ىف	

الذي	سبق؛	لذا	استهل	الصورة	بلفظة	»لكن«	ليدل	

تحول	 من	 جرى	 وما	 للاميض	 الحاض	 مغايرة	 عىل	

من	النقيض	إىل	الضدومن	اإليجاب	إىل	السلب	ومن	

الحقد	 وشاع	 األدواء	 فانترشت	 الضعف.	 إىل	 القوة	

يف	 تفرق	 من	 ذلك	 عن	 نتج	 وما	 الخالف	 وسيطر	

الهمةفأصبحت	همام.
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		ويؤكد	عىل	ذلك	يف	البيت	الثالث	والرابعمن	خالل	

وتوحد	 غبطة	 من	 فيها	 مبا	 املايض	 صورة	 استدعاء	

وأمان؛	ليضعها	مقابل	صورة	الحاضمبا	فيها	من	حزن	

أمام«	 صارت	 األمة	 بقوله:«فإذا	 وتفرق	 وتباعد	 وأمل	

صارت	 الهمة	 »وإذا	 االدعاء«	 محض	 الوحدة	 »وإذا	

همام«	وبعبارات	من	مثل:«أمة،	وحدة،همة«	وبني	

الحاض	الذى	أصبح	عبارة	عن	أمم	شتى	وادعاء	باطل	

الزمنني	 مقابلة	 ىف	 اإللحاح	 لهذا	 تفسري	 وال	 	. وهمم	

املتضادين	سوى	تعلق	الشاعر	مباضيه	وتشبثه	بزمن	

الرتابط	والوحدة	ورفض	واقعه	رفضا	تاماً.					

»والشاعر	بحاجة	إىل	املجاز	حتى	يرصف	السامع	إىل	

أفاٍق	جديدٍة	وصوٍر	رائعٍة،	ومشاهد	متناسبٍة	ال	تتأىت	

بعملية	 القيام	 مرجعه	 وهذا	 الحقيقي،	 باالستعامل	

الوقت	 نفس	 ويف	 اللغة،	 ألسلوب	 وتطوير	 تجديد	

يساعد	عىل	التوصيل	الفني	للتجربة«)19(.ففي	قوله:	

خفق	 مزقت	 فينا	 شاع	 الذى	 والحقد	 األدواء	 »لكن	

والحقد،ىف	 لألدواء	 التمزيق	 مجازعقلريسوخ	 اللواء«	

حينأنها	مرتسخٌة	حقيقيًة	يف	النفوس	التي	تحمل	هذه	

املدركات	 من	 والحقد	 الحقد.واألدواء	 وهذا	 األدواء	

جعلتها	 التى	 القوة	 منحت	 ذلك	 ومع	 العقلية،	

تستطيع	أن	متزق	وتفرق	وتقيض	وتهلك.	

والشاعر	حني	يلجأ	ملثل	هذه	الصورة	مينح	املدركات	

التأثري،	ويثبت	لها	قوة	فاعلة	وقدراً	ال	يستطيعه	لو	

والتخييل	 التصوير	 من	 خالياً	 باملعنى	مجرداً	 أىت	 أنه	

ىف	 املتباعدات	 بني	 الجمع	 من	 األديب	 ميكن	 الذى	

نسق	مقبول،	كام	يف	لفظ	»مزقت«	استعارة	ترصيحية	

مزق	 يقال	 وال	 الثوب	 مزق	 إنه«يقال:	 حيث	 تبعية،	

كان	 ملا	 ولكن	 »فرقهم«	 يقال:	 وإنا	 اللواء	 أو	 القوم	

الجامعة	 هذه	 من	 فرقة	 لكل	 نزع	 كأنه	 التفريق	

عرب	 املتواصل	 الحي	 الجسم	 من	 القطعة	 ينتزع	 كام	

عنه	بالتمزيق،	ليشري	إىل	املعاناة	التي	عاناها	الذين	

الوّد	 عالقة	 وكأّن	 بالتشتيتوالتفريق،	 أنفسهم	 ظلموا	

الجامعة	 هذه	 بني	 ممدودة	 حبال	 القرىب	 وصالت	

فجاء	التفريق	كأنه	شق	ومتزيق	لهذه	األوصال«)20(.

وتتجىل	االستعارة	يف	ذات	املوضع	إضافة	إىل	املجاز	

ملا	 نظراً	 واضحٍة؛	 ابرزاملعنى	يف	صورة	مجسدٍة	 فقد	

التشتيت	 ملعنى	 دالالٍت	 من	 كلمة«مزقت«	 تحمله	

الفعل	 إسناد	 ثم	 وانتزاع،	 بقوة	 والتفريق	 والضعف	

عظم	 عن	 النهاية	 يف	 بها	 ليكني	 والحقد	 األدواء	 إىل	

هذا	الحقد	وشدته	وجسامة	األدواء	وقوتها.	

أيضاً؛	 تبعية	 ترصيحية	 استعارة	 لفظ«بعرثتها«	 وىف	

استعار«التبعرث«	للتفريق	واشتق	منه	بعرثتها	مبعنى:	

فرقتها	بعد	تنايس	التشبه	واالدعاء.وقد	وصف	الهمم	

بالتبعرث	ليدل	عىل	االمتهان	والذل	وليكني	بذلك	عن	

وليوحي	 حاضها؛	 يف	 األمة	 وانتكاسة	 ضعف	 مدى	

التمزيق،	 بفعل	 باملفعول	 واالمتهان	 الفاعل	 بتمكن	

ولريسم	صورة	االنتكاسة	املؤملة	لحال	هذه	األمة	التي	

صارت	 صورٌةقد	 والتفرق،	 والخالف	 الضعف	 أصابها	

ختم	 ثم	 همم	 إىل	 تبعرثت	 قد	 والهمة	 أمام	 األمة	

مبرجفات	االبتالء.

به	 يريض	 عذراً	 يلتمس	 أن	 يحاول	 بالشاعر	 وكأين	

نفسه؛	لحالة	السقوط	والعجز	التي	تردت	إليها	األمة	

والحقد	 »األدواء	 يف	 يتمثل	 العذر	 وذلك	 العربية،	

ما	 والقوة	 الجسامة	 من	 لها	 أصبح	 التي	 والخلف«	

يجعلها	تتحكم	ىف	حياة	اإلنسان،	وهذا	اإلنسان	العريب	

الذي	أصبح	مغلوباً	عىل	أمره	إزاء	هذه	الِجَسام،	وإن	

ال	 محاولة	 أنها	 إال	 تغيريها،	 أو	 منها	 الخالص	 حاول	

يزول	 التخديرالتي	 بجرعة	 أشبه	 إنها	 طويالً،	 تدوم	

انتباهاً	 أكرث	 بعدها	 الوعي	 فرتةليعود	 بعد	 تأثريها	
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ويقظًةفيفاجئنا	بالواقع	الذي	ال	مفر	منه.

والصورة	يكمل	بعضها	بعضاً،	فال	ميكن	فصل	»الحقد	

واألدواء«	أمراٌض	ظاهرٌةوباطنٌة،بفعل«التمزق«	وهو	

غري	 عىل	 بقوله:«فتفرقنا	 الثاين	 البيت	 ىف	 أكده	 ما	

اهتداء«كام	ال	ميكن	فصل	»التبعرث«	فىالبيت	األخري	

من	 اللفظني	 بني	 ملا	 األول،	 البيت	 ىف	 »التمزق«	 عن	

ترادف	يف	املعنى	والغرض.	

واألوصاف	 الكلامت	 بوضع	 يقوم	 ال	 هنا	 فالشاعر	

الدالة	عىل	مشاعره	وأنواعها،	وإّنا	يقوم	بالتعبري	عن	

الخصوصية	 وهذه	 ميربه	 الذي	 الشعور	 خصوصية	

ىف	الشعورال	ميكن	أن	تقوم	بنفسها؛	ولكنهيعرب	عنها	

عنه،	 خاٍص	 بتعبريٍ	 إال	 خاصاً	 يكون	 ال	 فالشعور	 	«

لدى	 مشاعرنا	 بها	 تعرف	 التي	 الوحيدة	 والطريقة	

عنها	 التعبري	 أو	 تجسيمها	 أو	 تخيلها	 هي	 اآلخرين	

بالكلامت	وما	يشري	إليها	مام	يدرك	بالحواس«)21(.

وهذه	الصورة	خالف	الصورة	السابقة	التي	يشع	منها	

النور	والهدى	حيث	رأينا	فيها	الفجر	الزاحف	وأناشيد	

األمان	 وزراعة	 واملاء،	 والنور	 الكون	 ويقظة	 الرجاء،	

والهدى،	والروي	بآيات	السامء	ثم	ختمت	ببناء	املجد	

والقدرة	والعطاء.وهذا	إّن	دّل	عىل	يشء	فإنا	يدل	عىل	

الفنية	 الشاعر	وشاعريته،	ومدى	قدرته	 قوة	تصوير	

عىل	تصوير	املتناقضات	باستخدام	األلفاظ	والرتاكيب	

لكل	 واملناسبة	 املراد	 املعنى	 عن	 واملعربة	 املوحية	

جعلنا	 مام	 األفكار،	 تجسيد	 ىف	 براعته	 ومدى	 حالة،	

نفرح	ونفخر	بالصورة	األوىل	املرشقة	املضيئة،	ونحزن	

ونغضب	من	تشكل	الصورة	الثانية	املظلمة	الكئيبة،	

ومدى	براعته	أيضاىًف	الربط	بني	الصورتني	باستخدام	

لفظة	»لكن«	التي	مبعنى	االستدراك.	

وتتعاون	املوسيقى	مع	بقية	عنارص	الصورة	ىف	تجسيد	

حيث	 ووجداناته،	 مشاعره	 وإبراز	 الشاعر	 أفكار	

املشطور	 »الرمل«	 وزن	 من	 الصورتني	 هاتني	 صاغ	

والتام«وهو	بحر	يتفق	مع	الحركة	والحيوية	والخروج	

موسيقاه	 أّن	 كام	 الحسية،	 والعزوبة	 األشياء،	 من	

حزيناىًف	 عاطفياً	 ضباً	 وبه	 منسابٌة	 رشيقٌة	 خفيفٌة	

كانت	 »الهمزة«	 برويها	 القافية	 كآبة«)22(.كامأن	 غري	

مبثابة	املرفأ	الذي	يلقي	عنده	الشاعر	ما	تبقى	لديه	

الهمزة،	 مخرج	 هذا	 عىل	 عاونه	 وقد	 شحنات،	 من	

فيه	 يرتدد	 الذى	 الصورة	 ملوضوع	 صالحة	 أنها	 كام	

الشاعر	بني	االنكسار	وبني	التامسك.	ويلعب	التكرار	

السكون	وإحداث	 ىف	تحريك	 مهامً	 للمشتقات	دوراً	

التناغم	ىف	البناء	املوسيقيالداخيل	عىل	نحو	ما	جاء	يف	

»األمة،	 البناء«	 الباين،	 »بنينا،	 	 أناشيد«	 قوله:«نشيد،	

أمام«		»	الهمة،	همام«.

املبحث الثالث: املفارقة الداللية التصويرية يف 

شعره العاطفي:

أوالً: املفارقة الداللية صورة عىل مرآة املايض.

يرسم	الشاعرالحالة	التي	كانت	عليها	حياته	قبل	أن	

يتجرَع	من	كأس	الحب	مبيناً	كيف	كانت	هذه	الحياة	
ال	قيمة	لها	وال	سناً	لجاملها،	فيقول:)23(.

		 	 كَاْنَْت	َحيَـايِت	ال	تُِنــرْيُ	وال	تُــَرى

وكَأَنََّهـا	بَيٌْت	ِبــاَل	ِمْصبَاِح 	 	

		 	 ال	نَبَْض	ِفيَْها	ال	َسَنـاً	لَِجاَملَِهــا	

َوبََدا	َعلَيَْها	أَلُْف	أَلْـِف	ِوَشاِح 	 	

		 	 لَُها	اأْلَس	َويَُحوطَُها	 َوَغَدْت	يَُكحِّ

َعْذُل	الَعُذْوِل	َوقَْسَوُةاملُتاََلِحي 	 	

بدأ	الشاعر	تصويره	بحديٍث	مع	محبوبته	يشكو	لها	
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حاله،	ويصف	لها	حياته	قبل	أن	يعرفها	ويسعد	بحبها	

	الحياة	كانت	قبل	أن	يراها	عبارٌة	عن	ظلمٍة	 فيقول:	إنَّ

ووحشٍة	مثلها	كمثل	البيت	الخرب	الذى	قد	خال	من	

السكان،	قد	جف	فيها	الشوق	وانطفأ	منها	اإلشعاع	

وغلفها	الوشاح	وغدت	يفعمها	األس	ويحوطها	امللل	

من	كرثة	لوم	العذول	وقسوة	املتالحي.	فاملعنى	العام	

لحالة	 الشاعر	 تصوير	 حول	 يدور	 األبيات	 هذه	 يف	

األس	والذهول	التي	أملت	به	وجعلته	يشعر	بوحشة	

الحياة	وظلمتها.	

وقد	ساعد	التصوير	بالكناية	عىل	أداء	املعنى	واضحاً	

جلياً،	حيث	رأينا	الشاعر	قد	كنى	عن	خلو	قلبه	من	

العشق	ىف	هذه	الفرتة	املاضية	بهذا	التعبري	الجميل	ىف	

التشبيه	 قوله:«كانت	حياىت	ال	تنري	وال	ترى«.	وبهذا	

أنَّه	 املعلوم	 ومن	 مصباح،	 بال	 بيت	 كأنَّها	 البليغ:	

قلبه	ميضٌء	ميأله	 العاشق	 أن	 الشعراء	 ُعرِفَوشاع	بني	

مظلٌم	 قلبه	 	 فإنَّ العاشق	 غري	 بخالف	 واألمل،	 النور	

منشدة	الوحشِة	واليأِس	حتى	أصبح	يرضب	به	املثل	

ىف	الظلمة	والوحشة،	مام	أتاح	ألحدهم	)24(	أن	يقول:

لَْم	 َمْن	 َوفُؤَاُد	 النََّوى	 كَأَنَُّهيَْوُم	 َوالظَّاَلُم	 ذَكَرْتُِك	 َولََقْد	

يَْعَشق	

البيت	 الجرجاين	عىل	هذا	 القاهر	 اإلمام	عبد	 وعلق	

بقوله:)25(	»ملا	كانت	األوقات	التى	تحدث	فيها	املكاره	

واد	فيقال:	أسودَّ	النهار	ىف	عينيوأظلمت	 توصف	بالسَّ

واد	من	 الدنيا	عيل،	جعل	يوم	النوى	كأنه	أشهر	بالسَّ

الظَّالم،	فشبه	به	ثم	عطف	علية	فؤاد	من	مل	يعشق	

	الغزل	يّدعي	القسوة	 تظرفاً	وإمتاماً	للصفة،	وذلك	أنَّ

يوصف	 القايس	 والقلب	 العشق،	 يعرف	 مل	 من	 عىل	

بشدة	السواد	فصار	هذا	القلب	عنده	أصالىًف	الكدرة	

ليل	 العامة:	 قول	 ذلك	 وعىل	 عليه،	 فقاس	 والسواد	

واصفاً	 آخر:)26(	 قال	 الكافر«كام	 أو	 املنافق	 كقلب	

قلب	العاشق	بالربيق	والنور:	

		 	 	 أَرِقَْت	أَْم	ِنَْت	لُِضوٍء	بَاِرٍق

ُمؤْتَلٍِق	ِمثْل	فُؤَاد	الَْعاِشِق 	 	 	

مام	أتاح	للشاعر	عندما	أراد	أن	يجرد	عن	قلبه	صفة	

ومشبهاً	 والرؤية	 اإلنارة	 بعدم	 حياته	 واصفاً	 الحب	

عىل	 سارياً	 ِمصباح	 بال	 الذي	 كالبيت	 بكونها	 إياها	

حي	 قلب	 العاشق	 قلب	 جعل	 ىف	 الشعراء	 منوال	

ترسي	فيه	الروح	ويعمه	النور،	وهذا	القلب	يرى	ما	

ال	يراه	غريه	من	مل	يجرب	الحب.	فالكناية	قد	وفت	

بغرض	الشاعر	وأوضحت	فكرته	وسمت	بها	كام	أنَّها	

قد	زادتها	تقريراً	وتوكيداً.ثم	ولّد	الشاعر	من	الكناية	

يف	البيت	األول	كناية	أخرى	يف	البيت	الثاين	بقوله:	

		 	 َوبََدا	 ال	نَبَْض	ِفيَْها	ال	َسَناً	لَِجاَملَِها	

َعلَيَْها	ألُف	ألِف	ِوَشاح 	 	 	

واألمل	 الفراغ	 عن	 الكناية	 معنى	 البيت	 يتضمن	

املغلف	بالجامل	والبهجة،	حيث	نفى	الشاعر	النبض	

من	 خالياً	 باهتاً	 جامالً	 جاملها	 وجعل	 حياته	 عن	

الربيق	والنور،	ثم	جعلها	مغلفًةبالوشاح	ذي	الحسن	

والجامل،	إال	أنه	قد	حجب	وسرت	مرارتها	وآالمها؛	بل	

لعل	الصورة	هنا	تشري	إىل	دالالت	متنوعة	منهاالفراغ	

الذى	يلوح	لحظة	ضيق	الحياة.	ثم	تدرج	الشاعر	إىل	

»وغدت	 بقوله:	 الثالث	 البيت	 يف	 أخرى	 كنايٍة	 ذكر	

صفة	 لنفسه	 يثبت	 أن	 أراد	 األس«فحينام	 يكحلها	

»األس	والحزن«	عمد	إىل	إثبات	دليلها،	فاألس	يكحل	

حياته	مالزٌم	له	ومتمكٌن	منه.	

هذه	 بنيت	 وقد	 نسبة،	 عن	 الكناية	 باب	 من	 وهو	

إىل	 الكحل	 أسند	 حيث	 العقيل؛	 املجاز	 عىل	 الكناية	
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إىل	 الحقيقي	 إسناده	 بينام	 مجازياً	 إسناداً	 »األس«	

ميكن	 فال	 بعضاً.	 بعضها	 يكمل	 اإلنسان.فالصورة	

الفصل	بني	الكناياتالثالث	عن	بعضها؛	ألنها	يتولد	بها	

املشاعر	املتدفقة	املتأزمة.

مع	 يتعامل	 الصورة	 هذه	 يف	 نراه	 عنده	 وكالعادة	

األلوان	وهي:	»ظلمة«	يف	عدد	من	درجاتها،	واملالحظ	

أنَّها	درجاٌت	ساخنٌة	تساعد	عىل	خلق	لحظاٍت	حسيٍة	

باعتباره	 رصيحاً	 يطالللون«األسود«	 منها	 مؤملٍة،	

لليأس	والضيق.	مبدلوالته	املختلفة	سواء	كانت	 رمزاً	

حقيقية	أو	إشارية	كقوله:«ال	تنري	وال	ترى،	بيت	بال	

ألف	 ألُف	 األس،	 يكحلها	 لجاملها،	 سناً	 ال	 مصباح،	

وشاح«.فكل	تلك	الدالالت	وما	يتصل	بها	من	الشعور	

يف	 تتمثل	 واالختناق	 والضيق	 والظلمة	 بالوحشة	

الصور	التييتشكل	منها	السياق	الشعري.	

»واللون	ليس	مجرد	انعكاٍس	للبرص،ولكنه	اندماج	ىف	

وتراكيباً	 وألفاظاً	 شعوراً	 الشعرية	 التجربة	 مكونات	

بينهام	 واللون	 فالصوت	 شعرية،	 وصوراً	 وأساليباً	

عالقٌة	قامئٌة	عىل	ارتباطاٍت	شعوريٍة	تجعُل	من	الفنون	

متيزت	 مهام	 أطرافها	 تتالقى	 واحدًة	 دائرًة	 الجميلة	

خصائص	كل	فن	واستقلت،	وهذه	الدائرة	هي	دائرة	

إحساس	 من	 النابعة	 واملدركات	 اإلنسانية	 الحواس	

لها	 استقباله	 ودرجة	 حـوله،	 من	 باألشياء	 اإلنسان	

الشعوري«)27(.	والصورة	 الذهني	 اإلدراك	 عن	طريق	

يف	 تتمثل	 الشاعر	 خاضها	 قاسيٍة	 تجربٍة	 عن	 تفصح	

محبوبته	 يرى	 أن	 قبل	 نفسه	 مع	 ورصاعه	 حريته	

ويعرفها.ومل	تأت	الفكرة	مجردًة	بل	جسمتها	األلفاظ	

املعربة	مبا	حملت	من	دالالٍت	وإيحاءاٍت	ثريٍة.	

ومام	ال	شك	فيه	أّن	هذه	األبيات	تنبعث	منها	اللوعة	

ويتدفق	فيها	األس،	وفيها	عاطفٌة	قويٌة	صادقٌةألنَّها	

الشاعر	 عايشه	 نفسيٍّ بواقعٍ	 ُمرهٍف	 إحساٍس	 مثرة	

وغمره	بظالله	القامتة.	

ثانياً: املفارقة الداللية صورٌة عىل مرآة الحارض.

وجهي	 من	 الثاين	 الوجه	 تصوير	 إىل	 الشاعر	 انتقل	

املفارقة	الداللية	التصويرية	ببسط	لحالة	الحب	التي	

حولت	حياته	من	النقيض	إىل	النقيض،	حيث	أصبح	

يشعر	بالسعادة	والفرح	بعد	ما	عاىن	كثرياً	من	شدة	

الضيق	واألمل.	فيقول:)28(	

		 	 َوأَتَيُْت	كَاألْحاَلِم	يَْحرُُسَك	الَهَوى	

َوتَُحوطَُكاآلَمـاُل	ِباأْلَفْـــرَاِح 	 	

		 	 ـاُم	َوهي	بَِخيْلٌَة َجاَدْت	ِبَك	اأْلَيّـَ

نْيَا	َعىَل	أَْدَواِحي َوَشَدْت	ِبَك	الدُّ 	 	

الوحشة	 وتبددت	 النار	 الثورة	وهدأت	 لقد	خمدت	

وتحولت	إىل	أنس،	وتحول	اليأس	إىل	أمٍل	وذهب	األمل	

وحل	محله	الفرح	والشدو،	وذلك	حني	متكن	الحب	

من	قلبه،	وجادت	عليه	األيام	بها	بعد	ما	عاىن	كثريا	

والشفافية	 الرقة	 معاين	 كل	 امتلكت	 بخلها.فقد	 من	

والحب	واألنوثة	مام	بعث	يف	حياته	األمل	ومأل	دنياه	

بالفرح	والطرب.	

فتجربة	الشاعر	ذاتيٌة	وجدانيٌة	نابعٌة	من	ذاته،وهي	

أثر	وقع	 تجربٌة	صادقٌة	يف	تصوير	مشاعره	وتوضيح	

الحب	 غريزة	 فيه	 أشبعت	 حيث	 نفسه،	 يف	 الحب	

والهوى	املتأججة	وأيقظت	فيه	مشاعر	الوجد،	ونحَّت	

يف	 كثرياً	 منه	 عاىن	 الذي	 والضيق	 الوحشة	 عنه	شبح	

من	 عاطفة	 عن	 الصورة	 املاضية.وكشفت	 حياته	

العواطف	اإلنسانية	النبيلة	أال	وهي	عاطفة	»الحب«	

وقد	سام	بها	الشاعر	عن	االبتذال	واإلسفاف،	وغدت	

عنده	لوناً	من	االرتباط	القلبى	املربَّأ	من	نوازع	املادة	
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ودنسها،	وقد	بلغ	بها	مستوى	من	الصفاء	والطهر.

استغل	الشاعر	العنرص	البنايئ	استغالالً	جيداً	مبا	يتميز	

عىل	 مبناها	جميعاً	 وحيويٍة	 وإحكاٍم	 متاسٍك	 من	 به	

يضفي	 والحوار	 محبوبته،	 مع	 يجريه	 الذي	 الحوار	

ما	 وأول	 ومحبوبته.	 الشاعر	 بني	 التفاعل	 إيحاءات	

مصدرة	 بجملة	 يبدأ	 أنه	 الصورة	 أسلوب	 يف	 نلمحه	

كاألحالم«.	 »وأتيت	 قوله:	 يف	 عطف«الواو«	 بحرف	

والقيمة	الداللية	لهذا	الحرف	»	تشري	إىل	أّن	أحداثاً	

من	 ليس	 بها	 البدء	 وأن	 قبلها،	 وقعت	 قد	 ِجَساماً	

فراغ«)29(	.والواقع	أّن	ما	ذكر	قبل	هذه	»الواو«	هو	

يالقيه	 كان	 بالحب	وما	 قبل	شعوره	 لحياته	 تصويره	

فيها	من	ضيٍق	وأمٍل	وحزٍن.

يف	 كاألحالم«	 »وأتيت	 فعليٍة	 بجملٍة	 الصورة	 تبدأ	

الجمل	 تؤكده	 ما	 وهو	 الفعل	 هيمنة	 إىل	 إشارة	

محكٍم؛	 	 منطقيٍّ ترابٍط	 يف	 تتابع	 فاألفعال	 املتتابعة،	

فأىت	بالفعل	»يحرسك«	نتيجًة	لتداعيات	الفعل	األول	

تتابع	يفيض	بعضه	 »أتيت«	ثم	تتسلسل	األفعال	يف	

إىل	بعض	عىل	هذا	النحو:	»أتيت،	يحرسك،	تحوطك،	

بجملة	 سوى	 الصورة	 يف	 تظفر	 وال	 جادت،	شدت«،	

للداللة	عىل	 بخيلٌة«	 اسمية	واحدٍة	يف	قوله:	»وهي	

مستمرٍة	 بحالٍة	 له	 األيام	 معاندة	 من	 معاناته	 مدى	

باستثناء	جودها	بحبيبته.	وقد	ساهم	حرف	العطف	

عنارص	 بني	 والرتابط	 التامسك	 تحقيق	 يف	 »الواو«	

الصورة؛	ليتكرر	يف	كل	بيت	مرتني	بعد	كل	جملة.	

التي	 الروحية	 الدالالت	 ببعض	 مشحونٌة	 والصورة	

واآلمال	 والهوى	 فاألحالم	 عنارصها،	 معاين	 من	 تشع	

واألفراح	واألدواح،	يشع	منها	معنى	السعادة	بالحب	

واإلحساس	باألمل،	والشاعر	مييض	مع	هذه	العنارص	

التي	 أماالصورة	 منها.	 كٍل	 مع	 نفسه	 تفاعل	 مصوراً	

الكنائية	 الصورة	 فهي	 واسعٍ	 نطاٍق	 عىل	 استخدمها	

املبنية	عىل	التشبيه	واملجاز،بيد	أنَّه	استطاع	أن	يتجاوز	

اإلطار	التقليدي	لها	ويخلق	نوذجاً	حيَّاً	من	العالقات	

بني	دالالت	األلفاظ	عىل	أساس	من	التشابه	يف	الواقع	

ثم	 باألحالم،	 حبيبته	 تشبيه	 	 	 ذلك:	 الشعوري.ومن	

يكون	 فالهوى	 وتغتدي	 تروح	 مهام	 بكونها	 وصفها	

تحوطها	 واآلمال	 عنها،	 ويدافع	 يحرسها	 وكأنَّه	 معها	

وتشملها	وتعمها	باألفراح	والبهجة.

ويف	تشبيه	حبيبته	باألحالم	كنايًة	عن	رقتها	وشفافيتها	

الجسدية.	 الرذيلة	 عن	 به	 سام	 الذي	 حبها	 وطهارة	

قوله:	 يف	 ثانيٍة	 بكناية	 الكناية	 هذه	 عىل	 أكد	 ثم	

أنوثتها	 عن	 بذلك	 يكني	 حيث	 الهوى«	 »يحرسك	

قوله:		 ثالثةيف	 وبكناية	 مشاعرها،	 وتدفق	 وعزوبتها	

اآلمال	 نسبة	 عن	 كنايًة	 باألفراح«	 اآلمال	 »وتحوطك	

الكثريةظللها	 املعاين	 لها.فهذه	 األفراح	 ومالزمة	 إليها	

الشاعربالكنايات	دون	الترصيح	بها،	مدلالً	عليها.

بهجته	 عن	 والكشف	 حالته	 وصف	 إىل	 يعرج	 ثم	

البيت	 يف	 تصويره	 خالل	 من	 الحب؛	 بهذا	 وسعادته	

الثاين	حيث	شخص«األيام«	وألبسها	ثوباً	إنسانياً	من	

شأنها	الجود	والبخل	كسائر	البرش،	وذلك	من	خالل	

وهي	 األيام	 بك	 فيقوله:«جادت	 املكنية	 االستعارة	

مع	 دامئاً	 البخل	 شأنها	 من	 »األيام«	 فهذه	 	 بخيلة«	

بحبيبته	 جودها	 وهو	 واحٍد	 يشٍء	 باستثناء	 الشاعر	

والتفضل	عليه	بها.	وهذه	االستعارة	تكشف	عن	مدى	

تَُجد	 مل	 وإْن	 فاأليّاُم	 عنده،	 منزلتها	 ومدى	 لها	 حبه	

إال	بها	فذلك	يكفيه	ويكفيها.ومهام	يكن	فاالستعارة		

عرب	 إذا	 ملثله	 يتاح	 ال	 ما	 القوة	 من	 التعبري	 وهبت	

	االستعارة	 الشاعر	بغريها	ويف	ذلك	يقول	الرماين:	»إنَّ

الحسنه	هي	التي	توجب	بالغة	بياٍن	ال	تنوب	منابه	
الحقيقة«)30(
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يف	 أخرى	 باستعارة	 االستعارة	 الشاعر	 أتبع	 ثم	

أدواحي«حيث	 عىل	 الدنيا	 بك	 قوله:«وشدت	

»الطائر«فوصفها	 صورة	 يف	 أيضاً	 شخص«الدنيا«	

له	 »األدواح«	 وإثبات	 لوازمه،	 من	 الذي	 بالشدو	

طبيعيٍةوأدواٍح	 غابٍة	 أمام	 وكأننا	 الرتشيح،	 باب	 من	

البهجة	والفرح،	 الشدو	والطرب	وفيها	 حقيقيٍة	فيها	

»وهذا	هو	شأن	االستعارة	املكنية	التشخيصية،	فإنك	

ترى	بها	املعاين	الخفية	باديًة	جليًة	وإْن	شئت	أرتك	

املعاين	اللطيفة	التي	هي	من	خفايا	العقل	كأنَّها	قد	
مت	حتى	رأتها	العيون«)31( ُجسِّ

يشدو	 الذي	 »الطائر«	 بصورة	 »الدنيا«	 تصويره	 ويف	

»بك«	 يف	 املخاطب	 ضمري	 بني	 بكونه	 ذلك	 مخصصاً	

املراد	به	حبيبته،	وضمري	املتكلم	يف	»أدواحي«	املراد	

بينهام	 التي	تجمع	 األلفة	 كنايًة	عن	مدى	 نفسه	 به	

تصويراً	 هذا	 ويعد	 غمرتهام.	 التي	 السعادة	 ومدى	

ومثالً	 وزوجته	 الزوج	 بني	 الصادقة	 للعاطفة	 رائعاً	

للعالقة	القوية	التي	مزجت	بني	روحيهام	وحياتهام،	

ال	 منه	 وجزءاً	 اآلخر	 شطٌر	 منهام	 كالً	 لتخال	 حتى	

يشتهي	الحياة	بدونه.	

والصورة	 الصورة	 هذه	 بنى	 حني	 الشاعر	 أجاد	 وقد	

تقوم	 التي	 التصويرية؛	 املفارقة	 عىل	 قبلها	 التي	

طرفا	 هام	 متقابلني	 وصفني	 بني	 التناقض	 إبراز	 عىل	

وبكل	 مكتمالً	 األول	 الطرف	 وضع	 حيث	 املفارقة،	

عنارصه	ومكوناته:	»صورة	حياته	يف	املايض	وما	كان	

الطرف	األخر	 بها	من	أمل	وضيق	وفراغ«	يف	مواجهة	

مكتمالً	أيضاً	وبكل	عنارصه	ومكوناته:	»صورة	حياته	

يف	الحاض	وما	غمرها	من	شوق	وحب	وسعادة«ومن	

	من	الطرفني	باألخر	تُحدث	املفارقة	 خالل	مقابلة	كلٍّ

تأثريها	ويربز	التناقض	بني	الطرفني	واضحاً؛	ويتجاوز	

	من	الطرفني	مدى	ما	كان	يستطيع	أن	 إيحاؤها	يف	كلٍّ

	كال	الطرفني	 	طرٍف	منفرداً؛	ألنَّ يصل	إليه	تصوير	كلِّ

مالمحه	 فيربز	 اآلخر	 عىل	 بظالله	 يلقي	 املفارقة	 يف	

ويزيدها	وضوحاً	وجالًء	)32(.

ثالثاً:املفارقة	الداللية	صورٌة	جدليٌة	بني	الشاعر	وأقرانه

أهله	 نحو	 عاطفته	 لصدق	 صورة	 الشاعر	 يرسم	

وأصحابه	مبيناً	موقف	بعض	األقارب	منه	املبنى	عىل	
الحقد	والحمق	فيقول:)33(

		 	 أَبُْذُل	الْــُودَّ	لَِمـْن	َخـاَصَمني
َوأَْرِويِْه	ِبَكـأيِْس	َورَِضــــايب)34( 	 	

		 	 	 أَفْتَِديِْه	أَبْـُُذل	الُْعْمـَر	لَــُه

َوأَُذْوُد	الَْغـْدَر	َعْنـُه	ِبَشبَـايب 	 	

		 	 قَْد	يَرَايِن	بَْعُض	َمْن	أَرَْحُمُهـْم

	َعـاِب 	أَنىَْس	لِِصَحايِب	كُلَّ ِحنْيَ 	 	

		 	 نَزَْوُة	 	الُْحْمـَق	يِف	ُمْهَجِتهِ	 فَيَُصـبُّ

الَْغْدِر	ِبِعرِْضـي	َوثِيَـــايب 	 	

		 	يَرِْمي	 تِِهِحنْيَ ـْعِف	يِف	قُوَّ َذاَك	َشأُْن	الضَّ

اب 	ِبَكـذَّ 	ِخـلٍّ كُــلَّ 	 	

	الشاعر	قد	عاىن	كثرياً	من	القرناء	الحاقدين،	 يبدو	أنَّ

إال	أنَّه	احتمل	وصرب	وحاول	جاهداً	استالل	ضغنهم،	

وليس	هذا	غريباً	عليه؛	فهو	رجٌل	قد	صقلته	التجارب	

وترّشب	روح	اإلسالم	ومحاسن	قيمه	مام	كان	لذلك	

أثره	الفعال	ىف	كريم	سلوكه	وطيب	شامئله،	وهذا	ما	

وضح	لنا	جلياً	من	خالل	هذه	األبيات	التي	تجسد	لنا	

والرغبة	 والتسامح	 والود	 املحبة	 عىل	 القائم	 موقفه	

الصادقة	يف	دفع	الرضعن	غريه	حتى	ولو	كان	خصمه،	

يف	الوقت	الذى	يقف	فيه	الغري	موقفاً	متناقضاً	معه،	

حيث	يعمل	بشتى	الوسائل	لإلضار	بالشاعر	واإليقاع	
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به	ىف	مواطن	الهلكة	.

فبينام	يبذل	الشاعر	من	جانبه	ما	يقوي	وشائج	القرب	

جهٍة	 من	 يلقاه	 والوصل،	 املحبة	 ويبعث	عىل	 والود	

وينقض	 الوشائج	 هذه	 وحمقاً«فيقطُع	 أخرى«سفهاً	

تعترب	 أيدينا	 بني	 التي	 األبيات	 أّن	 الصلة.ومع	 هذه	

من	الشعر	الذي	يهدف	إىل	غاياٍت	إرشاديٍة،	ومطالٍب	

الشاعر	 اعتامد	 يقل	 أن	 شأنه	 من	 والذي	 إصالحيٍة،	

استطاع	 قد	 أنه	 إال	 والخياالت؛	 التصوير	 عىل	 فيه	

مبقدرته	الفنية	أن	يغلف	هذه	الغايات	بغالف	رقيٍق	

من	الصور	الجزئية	الرائعة،	التي	تضامت	وتالصقت	

التى	 الجميلة	 الفنية	 اللوحة	 تلك	 رسم	 عىل	 للعمل	

تربز	شخصية	الشاعر	وتسامحه	ووده،	فقوله:	»أبذل	

هذا	 له	 استعار	 ثم	 »باملال	 »الود	 تشبيه	 فيه	 الود«	

املال،	وسكت	عن	هذه	االستعارة	ورمز	إليها	بقوله:	

العطاء	 نهاية	 إىل	 إشارة	 الكلمة	 هذه	 »أبذل«ويف	

املبنية	 الشاعر	 فيه	شخصية	 تتجىل	 الذي	 فياملوقف	

واالستعارة	 خصومه،	 مع	 حتى	 والتسامح	 الود	 عىل	

تعمل	عىل	تجسيد	»الود«	ونقله	من	الحالة	املعنوية	

تودده	 شدة	 من	 الشاعر	 	 وكأنَّ الحسية،	 الحالة	 إىل	

وتسامحه	مع	من	خاصمه؛	صار	وده	يف	هيئة	املجسد	

البذل	والعطاء،وإن	دل	 واملشاهد	والذى	يصح	معه	

كان	 التى	 املعاناة	 مدى	 عىل	 	 يدلُّ ا	 فإنَّ يشٍء	 عىل	

يعانيها	الشاعر	مع	هذا	القريب	األحمق.	

الود	مفصالً	 بذل	 الحديث	عن	 الشاعر	 يستأنف	 ثم	

فمرجع	 ورضايب«	 بكأس	 »ارويه	 بقوله:	 فيه	 القول	

بقوله:	 يعنيهم	 الذين	 خصومه	 إىل	 فيه	 الضمري	

»أبذاللود	ملن	خاصمني.والكأس	والرّضاب	مستعاران	

أما	 الخصم.	 ثائرة	 من	 يهدئ	 الذي	 الطيب	 للكالم	

استعامل	الفعل	»أرويه«يوحي	بكرثة	مخاطبة	الشاعر	

له	بالكلمة	الطيبة	والقول	الحسن؛	ذلك	القول	الذي	

يرشح	الصدر	ويبعث	عىل	التأثري	يف	النفس.ومل	يكتف	

ببذل	»الود«	ومخاطبته	بالكالم	الحسن،	بل	متادى	ىف	

بذله،	وأخذ	يبذل	»العمر«	فديًة	عن		الخصم	وذاد	

له««أذود	 العمر	 »أبذل	 فقال:	 بشبابه	 الغدر	 عنه	

يف	 الغدر«	 كالًمن«العمر،	 بشبايب«فأبرز	 عنه	 الغدر	

معه	 يتأىت	 والذى	 واملجسد	 املحسوس	 اليشء	 صورة	

سبيل	 عىل	 وذلك	 الثاين،	 يف	 والذود	 األول،	 يف	 البذل	

يرجع	 االستعارة	 جامل	 يف	 	 والرسُّ املكنية.	 االستعارة	

إىل	حسن	تصويرها،	والدقة	ىف	اختيار	ألفاظها،	حيث	

إنَّه	عندما	ذكر	الفدية	التي	تحتاج	إىل	بذل	»املال«	

وهو	 النفس	 إىل	 بأقربها	 أىت	 بالنفس	 التضحية	 أو	

»العمر«	كام	أنَّه	عندما	ذكر«الذود«	الذي	قد	يؤدى	

	عىل	القوة،	كام	 إىل	القتل	والهالك	أىت	بالشباب	ليدلَّ

أنَّه	استحرض	مراحل	العمر	ليكنيبها	عن	مدى	تفانيه	

وتضحيته	من	أجل	هذا	الخصم.	

ومعانيه	 أفكاره	 تجسيد	 يف	 الشاعر	 يستمر	 	 	 	

بقوله:«فيصيب	الحمق	ىف	مهجته«	فأبرز	»الحمق«	

ب	إشعارابالكرثة	والتتابع	 يف	صورة	املاء	ليتأىت	معه	الصَّ

بني	 وباملقارنة	 املكنية.	 االستعارة	 سبيل	 عىل	 وذلك	

القويم	 الشاعر	 سلوك	 املشني،وبني	 املسلك	 هذا	

املعرب	عنه		الصورة	السابقة	بقوله:	»يسكب	األشواق	

الذي	يدل	 كب	 السَّ آثر	فعل	 فىدنياهمو«	نجده	قد	

شامئله،	 طيب	 عن	 به	 ليعرب	 واالرتواء؛	 الخري	 عىل	

وصفاء	رسائره	هذا	باإلضافة	إىل	إسناده	إىل	األشواق	

	عىل	شدة	الحب	ثم	 التي	أىت	بها	جميعاً	والتي	تدلُّ

واالنتشار.	 الذيوع	 عىل	 ليدل	 دنياهم	 ىف	 ذلك	 بث	

املالئم	 بالصب	 عنه	 املعرب	 الخصم	 صنيع	 بخالف	

َعلَيِْهْم	 	 »فََصبَّ تعاىل:	 قوله	 من	 للعذابواملقتبس	

املصبوب	 جعل	 َعَذاب«الفجر:13،ثم	 َسْوَط	 َربَُّك	

شدة	 عىل	 	 ليدلَّ الخصم؛	 مبهجة	 محصوراً	 »الحمق«	
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سفهه	وطيشه،	ومدى	حقدة	وبغضة.	فاملكونات	يف	

الصورتني	واحدٌة	عىل	نحو	ما	رأينا	ىف	قوله:

		 يَْسُكُب	األْشـــَواَق	فيُدنْياُهُمويَـُصـبُّ

	الُْحْمــَق	يف	ُمْهَجِتــه 	 	

عىل	 	 يدلُّ وهذا	 متناقٌض،	 مختلٌف	 املعنى	 	 ولكنَّ

بني	 يجمع	 جعلته	 التصويريةالتي	 الشاعر	 مقدرة	

املتناقضات«الحب	والحقد«	يف	صورٍة	فنيٍة	رائعٍة.	

أفكاره	 لخدمة	 اللغة	 يوظف	 أن	 الشاعر	 استطاع	

ومعانيه،	وكان	موفقاً	إىل	حٍد	كبريىٍف	استدعاء	األلفاظ	

وصف	 إىل	 أوالً	 يهدف	 التييتطلبهاالغرض«فهو	

شخصيته	املبنية	عىل	العفو	والتسامح	والود	والصفح	

اللوم	 إىل	 يهدف	 وامليسء،كام	 املحسن	 الجميع	 إىل	

والتأنيب،	وإثارة	املشاعر	ضد	كل	حاقٍد	أحمق	ال	يريد	

الخري	ألحد.وقد	نجح	يف	وضع	األلفاظ	بإزاء	املعاين،	

التي	تالئم	كل	غرٍض؛	فذكر	 ووفق	يف	اختيارااللفاظ	

والروي	 والود	 »البذل	 الحب:	 عىل	 املبني	 جانبه	 يف	

بالكأس	وبالرضاب«	كام	ذكر	الفدية	»العمر«	والذود	

ب	 بالشباب،	وأىت	يف	جانب	ذلك	السفيه	األحمق:	»الصَّ

والضعف	 العرض	 وانتهاك	 والغدر	 والنزوة	 والحمق	

الشديد	والكذب«	وهذاميكننا	من	تقسيم	األلفاظ	إىل	

	مجموعٍة	منها	مع	األخرى	يف	 مجموعتني	تتشاكل	كلُّ

حركة	جدلية	الستحضار	الصفة	ونقيضها،	لتتحقق	يف	

نهاية	املطاف	املفارقة	بينالشاعر	وخصومه.	

الخربية،	 بالصياغة	 الشاعر	 أسلوب	 اتَّسم	 وقد	 هذا	

فالشاعر	صاحب	 الغرض	وغايته،	 التي	تالئم	طبيعة	

قضية	يتغيّا	من	ورائهاتوضيح	موقفه	لذا	نجده	–	يف	

يرسف	 ال	 األسلوب،	 متزن	 الحديث	 الغالب-هادئ	

عىل	نفسه	يف	االنفعال	أو	االدعاء،	ومن	هنا	شاع	ىف	

أسلوبه	املوازنة	بني	املوقفني	ىف	تؤدة	ومتهل،	ليعكس	

	هذه	من	 لنا	عقالً	راجحاً	ورؤية	وخربة		مجرب،	ولعلَّ

بعض	غايات	الشاعر.

التأنيب	 من	 تحمل	 التي	 الرسالة	 بهذه	 يبعث	 ثم	

ألد	 هم	 بينام	 أصدقاء	 يسمون	 من	 لكل	 والزجر	
أألعداء.فيقول:)35(

		 	 يَا	َصِديَْقــاً	كَــاَن	قَلِْبي	قَلْبَه	

	النَّبَْضِة	َمْنُضـْوَر	الرَِّحاِب أَْخرَضَ 	 	

		 	 ِصـْرُت	أَْستَْدنِيْـِه	َحتَّى	غـَالَِني		
َاِب)36( َورََمى	َوْجِهي	يِف	َوْجــِه	الرتُّ 	 	

يرسم	صورًة	من	صور	الصداقات	املريضِة	أو	العالقات	

الكاذبة	التي	قابلته	يف	حياته،	بدأها	بهذا	التذكر	مبا	

كانت	عليهالعالقة	يف	املايض	مناملشاركة	يف	الوجدان،	

وتوحد	الحس	والشعور،	وصفاءالقلب،	وسعة	الصدر	

والقرب.	ويبدو	أنَّه_	وهو	يسرتجع	كل	ذلك-أَِسَفعىل	

الصداقة	املزيفة،	وندم	عىل	املسلك	املشني	الذيسلكه	

الصديق	الذي	مل	يزل	يتقرب	إليه	ويطلب	وده	حتى	

اغتاله	وأهلكه	وتعمد	إذالله	وإهانته.	

			واستهل	التصوير	بالنداء	الذي	يوحي	بالندم	والحرسة	

»ياصديقاً«فيكشف	 قوله:	 يف	 الصداقة	 إليه	 آلت	 ملا	

يف	 املشاركة	 إىل	 الذات	 حاجه	 عن	 النداء	 بأسلوب	

للداللة	 نكرًة؛	 »صديق«	 بلفظ	 فأىت	 وآالم،	 الهموم	

عىل	التحقري	بجانب	الداللة	عىل	الكرثة؛	مام	يشري	إىل	

يظهرون	 من	 قبل	 من	 الشنيع	 تعرضهللموقف	 كرثة	

الحقد	 صدورهم	 يف	 ويكتمون	 والحب	 الصداقة	 له	

وجب	 لذلك	 مقصودٍة؛	 غري	 مهملٌة	 والكره.فالنكرة	

نصبها؛	لزيادة	االبتذال.

يسرتجع	مرة	أخرى	هذا	الشعور	وتلك	العالقة	فقال:	

أثناء	 إننى	 يقول:	 أن	 يريد	 وكأنه	 قلبه«	 قلبي	 »كان	
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صداقته	مل	أكن	أحمل	قلبيوإّنا	أحمل	قلبه،	فام	كان	

يفرحه	ويسعده		يفرحني	ويسعدين،	وما	كان	يرضه	

ويؤمله	يرضين	ويؤملني،	وبهذا	يتجىل	مدى	إخالصهفي	

صداقته،	وحبه	لكل	من	يصاحب.	وأكد	هذا	املعنى	

منهعىل	 إشارًة	 الصديق	 	 قلب	 عىل	 »قلبه«	 بتقديم	

يكتف		 ومل	 غريه.	 دون	 واإلخالص	 بالحب	 اختصاصه	

باختيار	 زاد	 بل	 والوجدان؛	 الحس	 ىف	 باملشاركة	

والصفاء. والنامء	 بالخري	 موحياً	 	 »األخرض«	 اللون	

لوازم	 من	 النبض	 إىل	 الخرضة	 بإضافة	 الوصف	 وأكد	

القلب،	بداللة	الصفاء	والنقاء.كام	وصفة	بـ«النظارة«	

إىل	 وأضافها	 واإلرشاق،	 والحسن	 والرونق	 رمزالصفاء	

الرحاب؛	ليدل	عىل	سعه	الصدر	ورحابته.

الثاين	بني	 البيت	 الداللية	يف	 املفارقة	 وتتضح	جدلية	

»الصريورة«	 لفظ	 فاختصاص	 حالهوحااللصديق،	

مع	 أخرى،	 إىل	 حال	 من	 االنتقال	 بداللة	 غريه	 دون	

الزائدة_	 بحروفه	 »استدنيه«	 من	 املفهوم	 القرب	

الهمزة	والسني	والتاء_	التي	تعني:	اإللحاح	يف	الطلب	

والرغبة	فيه،	فيهام	معادٌل	موضوعي	النتقال	الشاعر	

والوصل،	 القرب	 حال	 إىل	 والهجر	 البعد	 حال	 من	

فقد	 متوقع،	 هو	 ما	 غري	 عىل	 الخامتة	 جاءت	 ولكن	

الرتاب.فلفظ	 ىف	 وجهه	 ورمى	 الصديق	 اغتاله	

يدريوأخذه	 ال	 حيث	 من	 إهالكه	 يعني:	 »االغتيال«	

عىل	غفلة،	وتعيني	هذا	اللفظ	دون	غريه	من	ألفاظ	

اإليذاء	والهالك	يدل	عىل	حسن	نيته،	وعدم	مبادلته	

العداوة	والحقد	أو	الرغبة	ىف	اإليذاء	والرضر.وزاد	ىف	

يدل	 الذي	 »للرمي«	 بذكره	 جرمه	 شدة	 عن	 التعبري	

أرشف	 »الوجه«	 إىل	 وإسناده	 واالبتذال	 املهانة	 عىل	

الدالة	 املتكلم«	 »ياء	 إليه	 واملضاف	 وأبينها	 األعضاء	

عىل	االختصاص	تحوي	يف	مضمونها	معنى	االستغراب	

إىل	 واإلشارة	 يقابلهباإلحسان،	 الذي	 الجرم	 هذا	 من	

عدم	استحقاقه	لهذا	اإليذاء.	ثم	ختم	تعبريه	بالجار	

واملجرور	واإلضافة	يف	قوله:	»يف	وجه	الرتاب«؛	ليشري	

إىل	مبالغة	الصديق	يف	إلحاق	الرضر	والخزي	بالشاعر	

ومتكنه	منه.

شعوريًة	 صورًة	 يرسم	 أن	 الشاعر	 استطاع	 وبهذا	

للخداع	 وتربمه؛لتعرضه	 تكشف	عن	ضيقه	 متكاملًة	

والغدر	من	قبل	بعض	أصدقائه،	أو	ممن	كانوا	يسمون	

املايض	 يف	 لحالهم	 مستقلًة	 صورًة	 فرسم	 أصدقاء.	

وصورًة	مستقلًة	ملا	آلت	إليه	حالهم	يف	الحاض.

املجازية	 الصورة	 التصويرعىل	 يف	 الشاعر	 واعتمد	

بعالقة:	 مرسٌل	 مجاٌز	 فيه	 الذي	 صديقاً؛	 يا	 قوله:	 يف	

اعتبار	ما	كان،	ورس	جاملهعائٌدإىل	اإليجاز	والدقة	يف	

منه	 بدا	 ما	 بعد	 الصديق	 	 إنَّ حيث	 العالقة،	 اختيار	

الخزي	 إلحاق	 يف	 الشديدة	 ورغبته	 والحقد	 العداوة	

هذا	 كل	 بعد	 يستحق	 ال	 لصديقه،	 والهالك	 والعار	

أن	يلقب	بصفة	الصداقة،	وإّنا	ناداه		بها	ليزيَد	من	

منه	 يصدر	 الذي	 أمره	 من	 متعجباً	 وتأنيبه،	 زجره	

لفظ	 يف	 أنَّه	 منه.كام	 متوقع	 هو	 ما	 غري	 عىل	 أشياء	

ذكر	 حيث	 املسببية،	 بعالقة	 مرسل	 مجاٌز	 »النبضة«	

النبضة	وأراد	القلب؛	إذ	يلزم	من	حياة	القلب	وجود	

النبض،	ورس	جامله	عائٌد	إىل	اإليجاز	والدقة	يف	اختيار	

العالقة؛	حيث	صور	القلب	يف	صورٍة	حيٍة	نابضٍة	متوج	

بالحيوية	والحركة.	

املجازية	قد	تالحمت	وترابطت؛	لرسم	 الصور	 ونرى	

ومكره،	 الصديق	 	 تصورغدر	 التي	 الكلية	 الصورة	

ومأساًة	 شعوريًة	 نفثًة	 فهوميثل	 طبعه،	 وخبث	

وقد	 وعواطفه،	 أحاسيسه	 كل	 ملكت	 قد	 حقيقيًة،	

استطاع	أن	يعرض	هذه	املأساة	واملشاعر	يف	شكٍل	مؤمٍل	

ونستشعر	 معه،	 ونتجاوب	 به	 ننفعل	 ومؤثٍر،	جعلنا	
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ومعايشتنا	 بها	 إحساسنا	 خالل	 من	 تجربته،	 صدق	

قصيدٌة	 جمعتها	 قد	 السابقة	 الثالث	 والصور	 لها.	

	واحٌد،	ولعبت	املوسيقى	دوراً	 واحدٌة	ووزن	عرويضٌّ

والتالؤم	 النفيس	 التجاوب	 بإحداث	 فيالصورة	 بارزاً	

املوسيقى	 فوظف	 واملبدع،	 املتلقي	 بني	 الشعوري	

مع	 ليناسب	 بحر«الرمل«	 من	 وصاغها	 كبرياً	 توظيفاً	

نوع	 يحياها.والرمل	 التي	 والنشوة	 املشاعر	 اهتزاز	

رََمالً	 ي	 ُسمِّ الوزن،	وقيل:	 الغناء	يخرج	من	هذا	 من	

كرمل	 وانتظامه	 األسباب	 بني	 فيه	 األوتاد	 لدخول	

منسابٌة	 خفيٌة	 الرمل	 ونغمة	 نسج.)37(	 الذى	 الحصري	

رشيقٌة،	وفيه	رنٌة	عاطفيٌة	لألغراض	الرتنيمية	الرقيقة	

الصالبة	 مع	 يتالءم	 ال	 لذلك	 وأنه	 الحزين،	 وللتأمل	

عمد	 بل	 فحسب،	 هذا	 وليس	 والحامسة)38(	 والجد	

إىل	توفري	مزيٍد	من	التأثري	املوسيقي	فوق	املوسيقى	

بها	 وأعني	 والقافية،	 الوزن	 يف	 املتمثلة	 الخارجية	

املوسيقى	الداخلية	التي	شاعت	فيها	ظاهرُة	تجسيد	

أعان	 مام	 املحسوسة	 األشياء	 صورة	 يف	 املعنويات	

عىل	فهم	الصورة	وتوضيحها	وجعلها	متوج	بالحيوية	

والحركة.

قوله:	 يف	 الطباق	 من	 الصادرة	 املوسيقى	 	 أنَّ كام	

النغم،	عملت	 التنوع	يف	 تنبع	من	 »الضعف،	قوته«	

يف	 التكرار	 أّن	 وضده.كام	 املعنى	 بني	 الجمع	 عىل	

»قلبي،	قلبه«	و	»وجهي،	وجهه«	قد	أعان	عىل	شد	

االنتباه،	وتأكيد	املعنى	يف	الصورة.

الخامتة

انتهينا	بفضل	الله	وعون	منه	_	سبحانه	وتعاىل_	من	

الدكتور:	سعد	 فيه	شعر	 عايشنا	 الذي	 البحث،	 هذا	

ظالم،	أحد	شعراء	العرص	الحديث	الذين	عزفوا	عىل	

قيثارة	األدب	الرائد	أجزل	الشعر	وأجمله،	مبا	يحوي	

من	جامل	الرتكيب	وروعة	املعنى	.

وبعد	هذا	التجوال	ىف	دوحة	»سعد	ظالم«	الشعرية،	

أزاهريه	 عىل	 التعرف	 يف	 وفقنا	 قد	 نكون	 أن	 نرجو	

التي	 الفطرية	 بالغته	 بيان	 يف	 مثاره	 من	 والقطف	

ظهرت	من	خالل	هذا	التطبيق	والتحليل.	هذا	وميكن	

تلخيص	النتائج	التي	توصل	إليها	البحثباآليت:

التصويرية	 الداللية	 املفارقة	 ظالم	 سعد	 وظَّف	 	.1

حدة	 عىل	 شعريته	 ارتكزت	 حيث	 شعره؛	 يف	

املفارقة	التي	يصهر	بها	هموم	اإلنسان	وحريته	

يف	إناء	الوجود	اإلنساين،	ووزع	مفارقته	الشعرية	

وعالمات	 والسخرية	 والتعجب	 االندهاش	 بني	

ظهر	 حيث	 املبارش؛	 الهجوم	 وأحياناً	 االستفهام	

اعتامده	عىل«	املفارقات	الداللية«	يف	شعره	وبها	

يف	 ورحابًة	 اتساعاً	 تستثريها	 التي	 املعاين	 تزداد	

وجدان	القارئ	وعقله0

سلسلة	 يف	 حلقًة	 ظالم«	 »سعد	 الشاعر	 ميثل	 	.2

الشعراء	املجيدين،	فشعره	فيه	الروعة	والجامل	

والجالل	وفيه	النغمة	واإليقاع	والداللة	واإليحاء،	

وفيه	األصالة	والتجديد0

تجلت	ظاهرة	التشبيه	عند	الدكتور	»سعد	ظالم«	 	.3

بظاهرة	»الرتشيح«	وتقوم	عىل	تعدد	التفصيالت	

املرتبطة	باملشبه	به	بحيث	تزيد	الصورَة	وضوحاً	

وثراء،	وتتكرر	هذه	الظاهرة	يف	االستعارة،	حيث	

تتولد	الصفات	من	املستعار	منه	ومتضيفى	نو	

التي	 الصفات	 من	 العديد	 عن	 كاشفة	 مطرد	

تخدم	املستعار	له	وتيضء	معامله0

حيث	 شعره	 يف	 التشخيص«	 	« ظاهرة	 انتشار	 	.4

التي	 األسس	 من	 أساساً	 »التشخيص«	 أصبح	
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الحديث	 العرىب	 الشاعر	 طريقها	 عن	 يصوغ	

صوره،	فقد	اعتمد	الدكتور«سعد	ظالم«	اعتامدا	

تشكيل	 ىف	 الفنية	 الوسيلة	 هذه	 عىل	 أساسياً	

الكثري	من	صوره	الشعرية0

من	 متثله	 مبا	 شعره	 ىف	 البرصية	 الصور	 تشيع	 	.5

مع	 وألوانها،	 وظاللها	 بأحجامها	 األشياء	 تقدير	

من	 تصويره	 يف	 أكرث	 قد	 الشاعر	 	 أنَّ مالحظة	

استخدام	خواص	األلوان	وإيحاءاتها	املتنوعة	.		

حني	يزداد	إحساسه	باليشء	املدرك	نراه	يصعد	 	.6

بصورة	 وتدفق	 غزارة	 منه	 ويكثّف	 التصوير	 ىف	

اليشء	الواحد	بأكرث	من	لون	بياين،	وهذا	يعكس	

قدرة	الشاعر	التصويرية0

عىل	 تضفي	 التي	 الرتاثية	 للرموز	 استخدامه	 	.7

العمل	الشعري	عراقًة	وأصالًة،	والتي	متثل	نوعاً	

متنح	 أنَّها	 كام	 الحاض،	 يف	 املايض	 امتداد	 من	

والكلية؛	 الشمول	 من	 نوعاً	 الشعرية	 الرؤية	

واملكان،	 الزمان	 حدود	 تتخطى	 يجعلها	 حيث	

ويتعانق	ىف	إطارها	املايض	مع	الحاض.

شيوع	ظاهرة	»تراسل	الحواس«	يف	صوره،	وهي	 	.8

يف	شعره	شديدة	الوضوح0

استخدامه	لبعض	األلفاظ	الذي	استخدمها	كثرياً	 	.9

وعرفت	به،	مام	يعكس	قدرته	عىل	متلك	أدوات	

اللغة	وتوظيفها	توظيفاً	فنياً	ال	يخرج	عن	الغرض	

الذيألجله0				

براعته	يف	جودة	النظم،	وقدرته	الفنية	يف	اتساق	 	.10

وفّوا	 	 	 	 	 	 الذين	 الشعراء	 من	 فهو	 الرتاكيب،	

يف	 دقيقاً	 فكان	 الجانب،	 هذا	 يف	 حقها	 الصورة	

توزيعها	 ىف	 عجيبة	 قدرة	 وذا	 األلفاظ،	 اختيار	

حسب	موقعها	ىف	النظم،	وذا	عبقرية	ىف	ترتيبها	

ومزجها	ومقدارها0

قدرته	عىل	استعامل	األلفاظ	املكررة	ىف	الصورة	 	.11

هي	 الدقيقة	 الفنية	 وحاسته	 الواحدة،	 األدبية	

التي	انتقت	هذا	النوع	من	األلفاظ	.

كانت	 ولقد	 وتوفيق،	 برباعة	 الدالالت	 استخدم	 	.12

كان	 بحيث	 شعره،	 إيقاع	 تحت	 طيعة	 اللغة	

يخلق	جانباً	من	اللغة	يتصل	اتصاالً	حميامً	بروح	

املوضوع	الذي	يعالجه.

من	 بارزاً	 عنرصاً	 ميثل	 الذي	 اإليقاع	 التناسق	 	.13

فقد	 وتزينها	 وتجميلها	 الصورة	 تكوين	 عنارص	

استثمر	النغم	والوزن	ووظفهام	من	أجل	إخراج	

املوسيقى	 الصورة	عىل	أجمل	ما	تكون،	وجعل	

من	 الناشئة	 الخارجية	 املوسيقى	 مع	 الداخلية	

وحسن	 وترتيب	 تنسيق	 ىف	 والقافية	 البحر	

جامل0

وهو	 بعد	 ومن	 قبل	 من	 	– تعاىل	 	– الله	 وإنّالنسأل	

أكرم	مسئول	أن	يكتب	لهذا	العمل	توفيقاً	من	عنده	

الحق	 وجه	 به	 نتعرف	 علام	 لدنه	 من	 يعلمنا	 وأن	

فنتبعه	والباطل	فنجتنبه،	كام	نسأله	–	جلت	أسامؤه	

وصفاته–	أن	يجرب	ما	قد	يطرأ	لهذا	البحث	من	نقص	

وأن	يسرت	ما	فيه	من	هفوات	.	

والله	نسأل	أن	يوفقنا	فيام	قصدنا	إليه	إنه	نعم	املوىل	

ونعم	النصري.		

 المفارقة الداللية التصويريةفي الشعر العربي الحديث دراسة تحليلية تطبيقية



 196يناير - عام 2018مجملة كرياال

دراسة	 ظالم	 سعد	 الدكتور	 أحمد،شعر	 عالء	 الرحيم؛	 )1(عبد	

تحليلية	نقدية،	رسالة	ماجستري	مبكتبة	كلية	اللغة	العربية	

بالقاهرة،	ص24.

)2(انظر:	املرجع	السابق،	ص24.

)3(	انظر:	املرجع	السابق،	ص25.	

)4(انظر:	ظالم؛	سعد	عبد	املقصود،	مقدمة	ديوان	أدواح	وأعاصري	

،املجلس	األعىل	لرعاية	اآلداب	والفنون	والعلوم	االجتامعية،	

القاهرة	1975م،	ص5.

تحليلية	 دراسة	 ظالم	 سعد	 الدكتور	 الرحيم،شعر	 )5(انظر:عبد	

نقدية،	ص26.

تحليلية	 دراسة	 ظالم	 سعد	 الدكتور	 شعر	 الرحيم،	 )6(انظر:عبد	

نقدية،	ص26.

املعارف	 العرب،دار	 لسان	 ُمكرَّم،	 بن	 محمد	 منظور؛	 )7(ابن	

بالقاهرة،	1987م،	مادة	»فرق«.	

)8(الكثريي؛إعتدال	عمر،املفارقة	يف	ديوان	العزف	الصامت	للشاعر	

عبدالفتاح	األسودي،ملتقى	رابطة	الواحة	الثقافية،ص5.

)9(ظالم،	ديوان	أدواح	وأعاصري،	ص7.

)10(ابن	منظور،	لسان	العرب،	مادة	»	شذي«	

)11(	املرجع	السابق،	مادة	»	نجم«.	

القديم	 بني	 األديب	 النقد	 قضايا	 زيك،	 محمد	 )12(العشاموي؛	

لبنان	1404هـ،	 العربية،	بريوت	–	 النهضة	 دار	 والحديث،	

ص	85_	86.	

)13(ظالم،ديوان	أدواح	وأعاصري،	ص7.

)14(عبد	الدايم؛	صابر،	شعراء	وتجارب،	دار	الوفاء–األسكندرية	

2000م،	ص	82.

)15(العشاموي،	قضايا	النقد	األدىب	بني	القديم	والحديث،	159-

.160

)16(	ظالم،	أدواح	وأعاصري،ص35	.

الشعر،	 يف	 األدبية	 للصورة	 الفني	 البناء	 عيل،	 عيل	 )17(صبح؛	

املكتبة	األزهرية،	1996م،	ص168	–	169.

)18(ظالم،	أدواح	وأعاصري،	ص35	.

)19(التطاوي؛	عبد	الله،الصورة	الفنية	ىف	شعر	مسلم	بن	الوليد،	

)د.ط(	ص24،	25.

وهبه،	 مكتبة	 البياين،	 محمد،التصوير	 موس؛	 أبو	 انظر:	 	)20(

القاهرة،	1976م،	ص215.	

)21(يونس؛	عبد	الحميد،األسس	الفنية	للنقد	اآلديب،دار	املعرفة-	

القاهرة،	1958م،ص	100.والصاوي؛	أحمد	عبد	السيد،	فن	

االستعارة،	الهيئة	املرصية	العامة	للكتاب،	ص375.

الرفاعي	 الشعري،دار	 النص	 يف	 دراسات	 عبده،	 بدوي؛	 	 	)22(

بالرياض،	1984م0

)23(ظالم،	أدواح	وأعاصري،ص134-133.

عبد	 الجرجاين؛	 البالغة،	 أرسار	 الرقي،	 طالب	 أليب	 البيت	 	)24(

العرصية-	 املكتبة	 الفاضيل،	 محمد	 تحقيق:	 القاهر،	

بريوت،)د.	ط(		1998م،ص170.

)25(الجرجاين،أرسار	البالغة،	ص170.

أرسار	 ورد	ىف	 والبيت	 الحسني،	 بن	 الفتح	محمود	 أبو	 )26(	هو	

البالغة،	ص119.

للطباعة	 الوفاء	 دار	 وتجارب،	 شعراء	 الدايم؛صابر،	 )27(عبد	

والنرش-	اإلسكندرية،	2000م،	ص79.

)28(	ظالم،	أدواح	وأعاصري،	ص135.

غريب	 دار	 الداللة،	 وبناء	 الشعر	 يف	 قراءة	 شفيع،	 )29(السيد؛	

للطباعة	والنرش،	1999م،	ص179	.

الهوامش
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دار	 القرآن،	 إعجاز	 ىف	 النكت	 عيىس،	 بن	 عيل	 الرماين،	 	)30(

املعارف،	1970م،	ص79	.

)31(الجرجاين،	أرسار	البالغة،	ص37.

الفصاحة	 دار	 الحديثة،	 القصيدة	 بناء	 عرشي،	 عيل	 )32(زايد؛	

للطباعة	والنرش	1978م،	ص143-140.

لرعاية	 األعىل	 الغربة،املجلس	 ليل	 ىف	 أطياف	 سعد،	 )33(ظالم؛	

1975م،	 القاهرة،	 االجتامعية،	 والعلوم	 والفنون	 اآلداب	

ص85.

لسان	 ريقه،	 من	 اإلنسان	 يرطبه	 ما	 أو	 الريق،	 الرضاب:	 	)34(

العرب،	مادة	»رضب«	.

)35(ظالم،	أطياف	ىف	ليل	الغربة،	ص86.

أهلكه،	 غوالً:	 غاله	 غالني:	 القرب.	 منه	 طلب	 أستدنيه:	 	)36(

وأخذه	من	حيث	ال	يدرى	فأهلكه.

تحقيق:	 والقوايف،	 العروض	 يف	 الكايف	 العباس،	 أبو	 )37(القنايئ؛	

	– صبح	 عيل	 محمد	 مطبعة	 خفاجي،	 املنعم	 عبد	 محمد	

القاهرة	1973م،	ص83.

العرب	 أشعار	 إىل	فهم	 املرشد	 الطيب،	 الله	 )38(املجذوب؛	عبد	

وصناعتها،ط2،	بريوت،	1970م،25/1.

1-	بدوي؛	عبده،	قضايا	حول	الشعر،	ط1،	الهيئة	املرصية	العامة	

للكتاب،	1992م.	

2-	بدوي؛	عبده،	دراسات	يف	النص	الشعري،	دار	الرفاعي	بالرياض،	

1984م0

والتطبيق،	 النظرية	 بني	 الشعرية	 التجربة	 فؤاد،	 ناجي	 3-بدوي؛	

دار	األرقم	بالزقازيق،				ط1،	1993م.

6-	التطاوي؛	عبد	الله،	الصورة	الفنية	ىف	شعر	مسلم	بن	الوليد،	

)د.ط(.

الفاضيل،	 محمد	 تحقيق:	 البالغة،	 القاهر،أرسار	 7-الجرجاين؛عبد	

املكتبة	العرصية-	بريوت،)د.	ط(	1998م0	

8-	الرماين،	عيل	بن	عيىس،	النكت	ىف	إعجاز	القرآن،	دار	املعارف،	

1970م.

الفصاحة	 دار	 الحديثة،	 القصيدة	 بناء	 عرشي،	 عيل	 زايد؛	 	-9

للطباعة	والنرش	1978م0

الفكر	 البياين	رؤية	بالغية	نقدية،	دار	 التعبري	 10-السيد؛	شفيع،	

العريب،	القاهرة،	ط2،	1980م.

11-	السيد؛	شفيع،	قراءة	الشعر	وبناء	الداللة،	دار	غريب	للطباعة	

والنرش،	1999م.

12-	السيد؛	عالء	أحمد،	شعر	سعد	ظالم	دراسة	تحليلية	نقدية	

)رسالة	ماجستري(	مكتبة		كلية	اللغة	العربية	بالقاهرة0

املرصية	 الهيئة	 االستعارة،	 فن	 السيد،	 عبد	 أحمد	 13-الصاوي؛	

العامة	للكتاب0

املكتبة	 الشعر،	 األدبية	يف	 للصورة	 الفني	 البناء	 14-	صبح؛	عيل،	

األزهرية،	1996م.

املجلس	 وأعاصري،	 أدواح	 ديوان	 املقصود،	 عبد	 سعد	 15-ظالم؛	

األعىل	لرعاية	اآلداب	والفنون	والعلوم	االجتامعية،		القاهرة	

1975م،

الغربة،	 ليل	 ىف	 أطياف	 ديوان	 املقصود،	 عبد	 سعد	 ظالم؛	 	-16

املجلس	األعىل	لرعاية	اآلداب	والفنون	والعلوم	االجتامعية،	

القاهرة،	1975م.

الوفاء–األسكندرية	 دار	 وتجارب،	 شعراء	 صابر،	 الدايم؛	 17-عبد	

2000م0

القديم	 بني	 األديب	 النقد	 قضايا	 زيك،	 محمد	 العشاموي؛	 	-18

والحديث،	دار	النهضة	العربية،	بريوت	–	لبنان	1404هـ	0

مكتبة	 املجازيوالكنايئ،	 التصوير	 محمد،	 الدين	 19-غراب؛صالح	

سعيد	رأفت،1982م.

البالغية،	 وقيمتها	 مفهومها	 الكناية	 شاكر،	 القطان؛	محمود	 	-20
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مطابع	األهرام	التجارية	قليوبية-	مرص،1993م	0

تحقيق:	 والقوايف،	 العروض	 ىف	 الكايف	 العباس،	 أبو	 القنايئ؛	 	-21

	– صبح	 عيل	 محمد	 مطبعة	 خفاجي،	 املنعم	 عبد	 محمد	

القاهرة	1973م0

الصامت	 العزف	 ديوان	 يف	 املفارقة	 عمر،	 إعتدال	 22-الكثريي؛	

للشاعر	عبدالفتاح	األسودي،	ملتقى	رابطة	الواحة	الثقافية.

العرب	 أشعار	 فهم	 إىل	 املرشد	 الطيب،	 الله	 عبد	 23-املجذوب؛	

وصناعتها،	ط2،	بريوت،	1970م.

املعارف	 دار	 العرب،	 لسان	 ُمكرَّم،	 بن	 محمد	 منظور؛	 24-ابن	

بالقاهرة،	1987م

وهبه–القاهرة،	 مكتبة	 البياين،	 موس؛محمد،التصوير	 25-أبو	

1976م0

	– والشعر،مكتبة	وهبه	 البالغة	 دراسة	يف	 موس؛محمد،	 26-أبو	

القاهرة،	1990م	

27-	يونس؛	عبد	الحميد،	األسس	الفنية	للنقد	األديب،	دار	املعرفة-	

القاهرة	1958
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امللخص

			اهتم	عز	الدين	ابن	األثري	وأخوه	ضياء	الدين	مبسألة	قوة	اللفظ	لقوة	املعنى،	وأطال	األول	فيها	النفس	

من	حيث	النحو	وما	يقتضيه،	وأطال	الثاين	فيها	النفس	من	حيث	البالغة	وما	تتطلبه،	وبالرغم	من	ذالك	

فقد	تعرض	كل	منهام	إىل	انتقادات،	بعضها	كان	حادا،	وبعضها	اآلخر	كان	أقل	حدة	،	وهذا	مام	حدا	بنا	إىل	

دراسة	هاته	املسألة	عندهام	يف	جانب	منها	،	وهو	موازنة	عزالدين	بني	صيغتي	فاعل	و	فعيل	،	وموازنة	

أخيه	بني	صيغتي	عامل	وعليم	لرتجيح	البالغة	ألحدى	الصيغتني	يف	كال	املوازنتني،	فحاولنا	يف	قراءتنا	هذه	أن	

ننصف	الرجلني،	وأن	ننصف	من	انتقدهام	،	وأن	نوجه	هاتني	املوازنتني	توجيها	أرقى	من	توجيههام	،	وذلك	

باالستعانة	ببعض	اللطائف	البالغية	لبعض	اللغويني	قدميا	وحديثا	يف	توجيه	الفروق	بني	صيغتي	فاعل	و	

فعيل	متمثلة	يف	صيغتي	عامل	وعليم	.

الكلامت	املفتاحية	:	قوة	اللفظ	،	قوة	املعنى	.

املقدمة

حظيت	مسألة	قوة	اللفظ	لقوة	املعنى	باهتامم	كبري	

سيبويه	)ت180	 من	 بدءا	 العربية	 اللغة	 علامء	 من	

هـ(	الذي	كان	من	املقعدين	لها	)1(ومرورا	بابن	جني	

تفصيال	 املسألة	 هاته	 يف	 فصل	 الذي	 هـ)	 (ت392	

البحث	 وتتابع	 تنكر،)2(	 ال	 إضافة	 وأضاف	 يجحد،	 ال	

ضياء	 وأخوه	 األثري	 ابن	 الدين	 عز	 جاء	 أن	 إىل	 فيها	

الدين	فتناوال	هذه	املسألة	تناوال	نحويا	وبالغيا،	وركز	

وعكس	 كثريا،)3(	 النحوي	 الجانب	 عىل	 منهام	 األول	

أكرث،)4(	 البالغي	 بالجانب	 مهتام	 فكان	 األمر،	 اآلخر	

فيها؛	 مسألة	 عندهام	 املسألة	 هذه	 يف	 واستوقفنا	

بأبلغية	 عنه	 عرب	 فيام	 عاما	 تناوال	 الدين	 عز	 تناولها	

فاعل	عىل	فعيل،	وتناولها	أخوه	تناوال	خاصا	فيام	عرب	

كان	 تناولهام	 وباعتبار	 عليم،	 عىل	 عامل	 بأبلغية	 عنه	

الرأي	أن	نبحث	يف	هذه	املسألة	لنقف	عىل	حقيقة	

هاته	األبلغية	فيها،	هل	هي	فيام	ذهبا	إليه	أم	ال	؟	

الوقوف	عىل	 السؤال	ال	بد	من	 و	لإلجابة	عىل	هذا	

أدلتهام	فيام	ذهبا	إليه،	وعىل	الردود	عليهام	،	ويتضح	

ذلك	مام	ييل	:

قوة اللفظ لقوة املعنى عند عزالدين ابن االأثري 
)ت 630 هـ( و اأخيه �ضياء الدين )ت637 هـ( 

قراءة يف موازنة االأول بني »َفاِعٍل و َفِعيٍل«، 
وموازنة الثاين بني »عامل و عليم«.

عبد القادر االن�ضاري
جامعة	تلمسان

قوة اللفظ لقوة المعنى عند عزالدين ابن األثير )ت 630 هـ( و أخيه ضياء الدين
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األدلة:

عز	الدين	:	استدل	عز	الدين	عىل	كون	صيغة	فاعل	

أبلغ	من	فعيل	ببعض	األدلة	تظهر	مام	ييل	:	

الدليل	األول:	-	صيغة	فاعل	تكون	يف	الفعل	الالزم	و	

للمتعدي	 :	علم	 املتعدي	كـ«فَِعَل	»	أي	مثل	 الفعل	

لالزم	 إال	 تكون	 ال	 فعيل	 وصيغة	 لالزم،	 وغضب	

كـ«فَُعَل«	،		أي	فرس	األبلغية	يف	هذا	الدليل	بقوة	ما	

اشتمل	عىل	التعدي	و	اللزوم	عىل	ما	انفرد	باللزوم	.	

املتعدي	 للفعل	 فعيل	 ورود	 	- األول:	 الدليل	 تفريع	

عىل	وزن	»فََعَل	وفَِعَل	»	»كَعلَِم«	و«	َخطََب«	شذوذا.

الفاعل	 السم	 »فَُعَل«	 يف	 »فعيل«	 مجيء	 عدم	 	-

مستقال

-	مجيء	»فعيل«	يف	فَُعَل	»مطردا«

وزيادة	 	، الذات«	 »بصفات	 »فعيل«	 -اختصاص	

»فاعل«	عليها	بكونها	تأيت	لصفات	األعراض	)5(	.

الدليل	الثاين	:	-	صفة	»فاعل«	ال	تأيت	إال	السم	الفاعل،	

بينام	صيغة	»فعيل«	تأيت	السم	الفاعل	واسم	املفعول،	

وأّول	هذا	اإلتيان	بالقوة	و	الضعف	يف	املفعول،	وبََنى	

عليه	أبلغية	ما	انفرد	بالقوة	عىل	ما	خالطه	غريها،	أي	

أبلغية	»فاعل«	عىل	»فعيل«.

-	تفريع	الدليل	الثاين	:	مجيء	»فاعل«	مبعنى	املفعول	
شذوذا	)6(

ضياء	الدين:	استدل	ببعض	ما	استدل	به	أخوه،	وهو	
الدليل	األول	)7(

املستقلة	 الردود	 لبعض	 منها	 كل	 تعرض	 	: الردود	

وأما	 القدامى،	 اللغويني	 بعض	 من	 واملتداخلة	

املحدثون	فوقفنا	عىل	رد	من	بعضهم،	وهو	نزيه	عبد	

الحميد	فراج	عىل	ضياء	الدين	فقط،	ويبدو	ذلك	كله	

مام	ييل:	

ردود القدامى:

الرد	املستقل	:

الرد	عىل	ضياء	الدين:		ردا	عليه	ردا	مستقال	عاملان،	

رده	 وكان	 (ت745هـ)،	 العلوي	 حمزة	 أحدهام:	

مجمال،	واآلخر:	ابن	أيب	الحديد(ت656هـ)،	وكان	رده	

مفصال	ويتجىل	ذلك	مام	ييل:

الرد	املجمل:		رد	عليه	ردا	مجمال	-كام	سبق-	حمزة	

العلوي،	وملخص	رده	ينحرص	يف	أن	صيغة«	فعيل«	

لعدة	 وليس	 »لالستعامل	 »فاعل«،	 صيغة	 من	 أبلغ	

به،	 فالرد	رد	معترب	 	.)8(« اللزوم	 الحروف	والتعدي	و	

البالغة	 هاته	 كيفية	 يبني	 تفصيل	 إىل	 يحتاج	 لكنه	

»فاعل«	 صيغة	 عىل	 »فعيل«	 صيغة	 يف	 الزائدة	

املنصوص	عليها	يف	االستعامل	العريب	،	وهذا	ماسنقف	

عليه	يف	الرد	املفصل	عليه	.

الرد	املفصل:		رد	عليه	ردا	مفصال	ابن	أيب	الحديد	-	كام	

مر	فيام	سبق	-	واحتج	لرده	مبا	سامه	»االستعامل«	

	« وتعليله	 االستعامل	 »تعليل	 عليه	 اصطلحنا	 ومبا	

ويظهر	ذلك	مام	ييل	:

االستعامل: 

ساق	ابن	أيب	الحديد	يف	رده	عىل	ضياء	الدين	بعض	

عىل	 »فعيل«	 أبلغية	 يف	 حجة	 تكون	 التي	 الشواهد	

	رَْحَمَة	اللِه	قَِريٌب	 »فاعل«	أحدها:	قوله	تعاىل	:	}إِنَّ
ِمَن	املُْحِسِنني{	)9(.	واآلخر	:	قول	جرير:	)10(

	رََميَْنَنا														 																													َجلَْوَن	الُعيوَن	النُّْجَل	ثُمَّ
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	َصِديُق	 	أَْعَداٍء،	َوُهنَّ ِبأَْعنُيِ

البالغة	 الحديد	 أيب	 ابن	 أرجع	 	: االستعامل	 -تعليل	

التي	تزيد	بها	صيغة	»فعيل«	عىل	صيغة	»فاعل«	يف	

إىل	تشبيه	»فعيل«	مبا	يعرف	 الدين	 رده	عيل	ضياء	

»باملصادر	التي	تكون	صفة	للمذكر	واملؤنث	واملفرد	

والجمع	»،	ومثل	لذلك	باملصدر	»ِفطْر«.

الحديد	 أيب	 ابن	 :علل	 االستعامل	 تعليل	 -تعليل	

التعليل	الذي	جعل	صيغة	»فعيل«	مشبهة	باملصادر	

مبشابهة	 »فاعل«،	 صيغة	 دون	 ذكرها	 سبق	 التي	

الشكل	 أما	 	. ومعنى	 شكال	 لـ«فَعول«	 »فعيل«	

فكالهام	ثالثه	حرف	مد،	وأما	املعنى	فـ«فَعول«	أيضا	

واملؤنث	 للمذكر	 تكون	صفة	 التي	 باملصادر	 مشبهة	
واملفرد	والجمع.)11(

عىل	 رده	 غالـــب	 يف	 استند	 أنه	 سبق	 مام	 يظــهر	

بعضه	 ابن	جني	و	ترصف	يف	 رأي	 الدين	عىل	 ضياء	

عىل	 يدالن	 وزيادة	 تفصيــــل	 عن	 ينبئ	 ترصفا	

من	 كالم	 عىل	 واطالعه	 العربية	 لقواعد	 استحضاره	

سبقه	وتوظيفه	توظيفا	حسنا،	و	الدليــل	عىل	ذلك	

البــــن	سيده	(ت	458	هـ	 املخصص	 إىل	 لو	رجعنا	

)مثال	ووازنا	بني	ماجاء	فيه	يف	هذا	املوضوع	،	وبني	

ألدركنا	 الدين،	 ضياء	 عىل	 الحديد	 أيب	 ابن	 رد	 بعض	

العربية	وذلك	االطالع	عىل	 لقواعد	 ذلك	االستحضار	
كالم	السابقني	له.	)12(

الدين	 ضياء	 عىل	 لرده	 الحديد	 أيب	 ابن	 احتج	 وكام	

»فعيل«	 أبلغية	 يف	 املتداخلة	 السابقة	 الحجج	 بتلك	

عىل	»فاعل«	احتج	بحجة	أخرى	مستقلة،	وهي	عدم	

ألفعال	 »فعيل«	 مجيء	 وبني	 البالغة	 بني	 املعارضة	

الغرائز)13(	فابن	أيب	الحديد	يرى	القوة	فيام	يرى	فيه	

ضياء	الدين	الضعف،	وهاته	القوة	التي	رآها	يف	هاته	

الحجة	لها	ما	يدعمها	من	كالم	بعض	السابقني	،	وهو	

»فعيل«	 وباب	 	: قوله	 يف	 وذلك	 (ت28هـ)،	 املربد	
أجمع	إنا	هو	للكرثة	واملبالغة	.)14(

الرد	عيل	عز	الدين:		رد	عليه	ردا	مستقال	يف	مسالة	

(ت716هـ)،	 الطويف	 	« فعيل	 عىل«	 »فاعل«	 أبلغية	

وكان	رده	يف	غالبيته	ردا	وجيها،	وفحوى	رده	يتلخص	

يف	:	

	 -	ترجيح	عز	الدين	»فاعل«	عىل	»فعيل«	بقرص		

»فعيل«	عىل	الصفات	الالزمة	أي	صفات	الذات	

الصفات	 يف	 بورودها	 عليها	 »فاعل«	 وزيادة	 	،

العارضة	ثم	نقضه	لذلك	بادعائه	التامثل	بينهام	

يف	الصفتني.

	 الصفتني		 يف	 الصيغتني	 بني	 التامثل	 ادعاؤه	 	-

البالغة	فيه	لـ«فاعل«	عىل	»فعيل.«	

	 -	توجيه	ادعاء	التامثل	توجيها	حسنا.	

	 		، »فاعل«	 من	 أبلغ	 »فعيل«	 بجعل	 مخالفته	 	-

وعدها	معدولة	من	»مفعول«	حمال	للضد	عىل	

الضد	كام	حمل	البصري	عىل	األعمى		واملذكر	عىل	

املؤنث	واملؤنث	عىل	املذكر	إرادة	للمبالغة	.)15(	

	 هذا	هو	ملخص	رده	عىل	عز	الدين،	ويستوقفنا		

يف	رده	هذا	رغم	وجاهته	بعض	األمور:

	 »فاعل«		 الدين	 عز	 ترجيح	 عن	 سكوته	 منها	 	-

عىل	»فعيل«	بسبب	ورود	»فاعل«	يف	الصفات	

الصفات	 عىل	 »فعيل«	 وقرص	 والعارضة	 الالزمة	

الالزمة	فقط	.)16(		فال	عربة	بهذا	التعريف	الذي	

استعامل	 يغلب	يف	 ما	 الدين	 فيه	ضياء	 يراع	 مل	

هاته	الصفات	يف	هاتني	الصيغتني،	فالذي	يغلب	

يف	الصفات	الالزمة	هو	»فعيل«	.
قوة اللفظ لقوة المعنى عند عزالدين ابن األثير )ت 630 هـ( و أخيه ضياء الدين
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هو	 استعاملها	 يف	 فالغالب	 العارضة	 الصفات	 وأما	

عىل	 الغالب	 االستعامل	 هذا	 يخالف	 وال	 	، »فاعل«	

كل	صيغة	فيها	إال	بالقرينة	الدالة	عىل	هاته	املخالفة	

الغري.	

البالغة	 »فاعل«	يف	 »لفعيل«	عىل	 ترجيحه	 ومنها	 	–

بدليل	ال	يتعني	يف	العدل	رأى	فيه	التعني؛	بدليل	قوله	

رأيه	 للمفعول«.)17(وباعتبار	 »أصله	 أن	 فعيل«	 عن«	

هذا	،	أي	أن	صيغة	»فعيل«	معدولة	عن«	مفعول«	

)18(	والحكم	يف	تعني	أصل	فعيل	أو	عدلها	عن	مفعول	

كام	رأى	أو	عن	غريها	مام	تعدل	عنه	مثل	فاعل	)19(	

،	تعينه	القرينة	املوجبة	لذالك	إن	كان	مثت	موجب،	

أو	تعني	يف	تعيينه	بتحديد	بعض	املعاين	التي	تعدل	

إليها	»فعيل«

مفصال	 متداخال	 ردا	 عليهام	 رد	 	: املتداخل	 الرد	 	-

السبيك	(	ت763هـ	)بأدلة	ليست	قوية	ويبدو	ذلك	

من	بعض	عباراته،	و	نورد	من	أدلته	يف	الرد	عليهام	

ماييل		:		

-	احتجاجه	يف	الرد	عليهام	بأن	»جموع	القلة	فيها	ماهو	

أكرث	حروفا	من	جموع	الكرثة	»وضب	مثال	بـ«أَفُْعٍل	

و	»ِفْعلٍَة«	اللذين	هام	من	جموع	القلة	وأقل	حروفا	

»فَُعٍل«	و«	 	: الكرثة	مثل	 يفوقان	بعض	جموع	 فيها	

ِفَعٍل«و	»فُُعٍل«	)20(	ووصفنا	لهذا	الدليل	بعدم	القوة	

مبني	عىل	رأي	بعض	املعارصين	الذي	فرق	بالقرينة	

بني	داللة	جمع	التكسري	عىل	القلة	وداللته	عىل	الكرثة	

وأنكر	أن	تكون	التفرقة	بني	الداللتني	فيه	بجعل	بعض	

صيغه	للقلة		وبعضها	اآلخر	للكرثة	)21(	،	ومام	احتج	به	

أيضا	من	األدلة	وال	قوة	له	،	هو	أن	بعض	جموع	القلة	

الكرثة،	 جموع	 لغالبية	 و«أَفِْعلٍَة«مساو	 كـ«أَفَْعاٍل«	

كونها	 يف	 القلة	 جموع	 إىل	 السالمة	 جموع	 وأضاف	

املشاركة	 وهاته	 	)22( املساواة	 هذه	 يف	 لها	 مشاركة	

مبنية	عىل	األغلبية	عىل	رأي	سيبويه	ومن	يقول	برأيه	

)23(	،	ال	كام	وصف	السبيك	هنا.)24(	أما	من	ال	يرى	برأي	

سيبويه	فتستوي	جموع	السالمة	عنده	يف	إفادة	القلة	

والكرثة	،)25(	واملعول	عليه	يف	تحديد	إحدى	الداللتني	

أي	داللة	القلة	أو	الكرثة	هو	القرينة	ال	غري	،)26(		ومن	

هاته	الحجج	غري	القوية	أيضا	وبتقرير	السبيك	نفسه	

احتجاجه	بأن	صيغة	»فاعل«	الدالة	عىل	اسم	الفاعل	

ماهو	 عنها	 ينقص	 ما	 أو	 الكمية	 يساويها	يف	 ما	 يأيت	

بـ«عدم	 ونقضه	 بـ«فعيل«	 لذلك	 ومثل	 »للمبالغة«،	

بأن	 القول	 بـ«عدم	 أو	 وانعكاسها«	 العالمة	 اطراد	

عدم	زيادة	الحروف	يدل	عىل	عدم	زيادة	املعنىى	»	

ومثل	للنقض	بكون	صيغة	»فَِعٍل«		تضمنت	البالغة	

النقض	 وهذا	 السجايا«،	 أفعال	 وزن	 عىل«	 ملجيئها	

»فعيل«	 يف	 له	 بشبيه	 مثل	 لـ«فعل«،	 به	 مثل	 الذي	

وإن	اختلف	املعنى	املمثل	به	مع	مراعاة	التداخل	يف	

هذا	النقض	بني	الصيغتني	أي	بني	»فعيل«	و	»فعل«.

)27(	ومن	هاته	الحجج	أيضا	ما	احتج	به	وانتقضه	غريه	

معنى	 بني	 تفريقه	 وهو	 	، لحقه	 وممن	 سبقه	 ممن	

وجعله	 »مائت«،	 معنى	 وبني	 بالتخفيف	 »ميت«	

داال	 الثاين	 وجعله	 حقيقة«،	 »املوت	 داال	عىل	 األول	

إليه	 سبق	 التفريق	 وهذا	 ودنوه«.)28(،	 »املوت	 عىل	

وجعل	فيه	»ميت«	بالتشديد	بدل	»مائت«)29(،	وعىل	

كال	االعتبارين	فقد	انتقض	هذا	التفريق	،	وأول	نقض	

له	-	فيام	وقفنا	عليه	-	هو	للفراء(ت207هـ)،	وذلك	

ثم	 غري)30(،	 ال	 للمستقبل	 »املائت«	 داللة	 بتخصيصه	

ليؤكد	 	( هـ	 (ت745	 األندليس	 أبوحيان	 بعده	 جاء	

عىل	ذلك	بعبارة	أرصح،	فوصف	من	فرق	بني	»َميْت«	

و«َميّت«	بأنه	زعم	ويفتقر	إىل	دليل)31(،		ثم	أىت	بعده	

رأيه	 يف	 فسانده	 )ت880هـ(،	 	 الدمشقي	 عادل	 ابن	

)32(،	وحفص	 األخوين	 قراءة	 ملا	يف	 زعم	 بأنه	 وأكد	 	،
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َميّتاً	 كَاَن	 أََوَمْن	 	:{ تعاىل	 قوله	 يف	 بالتخفيف	 »ميتا«	

فَأَْحيَيَْناُه	{)33(	،	من	رد	عىل	هذا	الزعم،	لكون	امليت	

املوت	 عىل	 فداللتها	 ثم	 ومن	 الكافر،	 بها	 مرادا	 هنا	

مجازية)34(،	 داللة	 داللتها	 بل	 حقيقية	 داللة	 ليست	

شيئاما.	 مفصل	 بشكل	 السبيك	 به	 رد	 مام	 هو	 فهذا	

واستوقفنا	يف	رده	-	بعد	أن	فصلنا	ما	استطعنا	تفصيله	

-	ذكره	يف	أحد	األدلة	التي	رد	بها	عليهام	وإشارته	إىل	

أنه	الجزم	له	يف	رده	هذا؛	فال	ندري	أيقصد	بكالمه	

هذا	ذلك	الرد	الذي	وردت	فيه	هاته	العبارة	-	وهو	

الظاهر	من	كالمه	-	أم	يقصد	كل	الردود	عىل	تفاوت	

يف	عدم	الجزم	بها؟.)35(	

رد	املحدثني:	مل	نقف	عند	املحدثني	إال	عىل	رد	واحد	

ضياء	 عىل	 فراج	 الحميد	 عبد	 نزيه	 رد	 وهو	 فقط،	

الدين	فكان	محقا	يف	بعضه،	ومبالغا	يف	بعضه	اآلخر.	

فأما	ما	كان	فيه	محقا	فال	نفصل	فيه،	وإنا	نعدده	

إجامال	مام	ييل	:	

-	دعمه	لرأي	حمزة	العلوي	يف	كون	»فاعل«	ال	أبلغية	

لها	عىل	»فعيل«

-	املوازنة	بني	ضياء	الدين	و	أخيه	عز	الدين	واإلشارة	

إىل	أخذ	األول	عن	الثاين	مع	الترصف	فيه.

-	اإلشارة	إىل	النظرة	غري	املتكاملة	عند	ضياء	الدين	يف	

موازنته	بني	»عامل«	و	»عليم«	

-	تأييده	لوصف	السبيك	ملوازنة	ابن	األثري	»بالغرابة«.

-	اعرتاضه	عىل	ضياء	الدين	يف	كون	قوة	اللفظ	لقوة	

املعنى	ال	تكون	إال	إذا	زيدت	صيغة	عىل	أخرى	فيها	

معنى	الفعلية،	وإن	حاول	السبيك	أن	يلتمس	العذر	
له	يف	بعض	ردوده.	)36(

وأما	ما	بالغ	فيه	فيتضح	مام	ييل	:

-	تحامله	عىل	ضياء	الدين	وحدته	عليه،	بدليل	وصفه	

له	بالرسقة	ملعظم	ما	كتبه	أخوه	يف	»الجامع	الكبري«	

	، دقيقة	 وليست	 موضعها،	 يف	 ليست	 الكلمة	 فهاته	

وال	 ومنصفا،	 موضوعيا	 لكان	 مثال	 استفاد	 قال	 ولو	

ننكر	أنه	أخذ	عن	أخيه	يف	معظم	ما	كتبه	يف	»املثل	

السائر«	ولكن	يف	املقابل	ال	ننكر	أنه	هذب	ما	أخذه	

عنه	وأضاف	إضافة	لها	قيمتها	وال	يستهان	بها،	ومام	

يبني	ذلك	تهذيبه	وإضافته	لهذا	املبحث	الذي	نبحث	

ما	 اخترص	 فقد	 املعنى،	 لقوة	 اللفظ	 قوة	 وهو	 فيه،	

يف	 أخوه	 عقدها	 التي	 املوازنة	 يف	 وفضلة	 زائدا	 رآه	

»الجامع	الكبري«	بني«	فاعل	وفعيل«	واحتج	ببعض	ما	

نظر	به	أخوه	يف	االحتجاج	عيل	أبلغية	»فاعل«	عىل	

»فعيل«	يف	ترجيح	»عامل«	عىل	»عليم«	يف	البالغة.)37(		

»عليم«	 فيه	 املشبه	 الدين	 ضياء	 لقول	 تفكيكه	 	-

باسم	الفاعل	من	الفعل	الالزم	املضمون	العني	تفكيكا	

العقد	 حبات	 مثل	 املشوه	 التفكيك	 وهذا	 مشوها«،	

قيمتها	 ألن	 قيمتها،	 ففقدت	 سلكها	 انفرط	 التي	

الحقيقية	يف	اجتامعها	يف	السلك	الناظم	لها	واملحكم	

أمرها،	و	الشأن	نفسه	فعله	نزيه	عبد	الحميد	فراج	

به،	 تجزيئا	أض	 قوله	 إذ	جزأ	 الدين،	 مع	قول	ضياء	

ويظهر	هذا	التجزيء		يف	قوله:	أن	ابن	األثري	يقول:	

إن	عليم	اسم	فاعل	من	علم	املضموم	العني	من	غري	

الصحة	 بعدم	 تعليقه	عليه	 ثم	 به،	 بالشبه	 له	 تقييد	

وعدم	قول	أحد	من	علامء	العربية	به.	فام	دام	جزأه	

هذه	التجزئة،	فكيف	يصح	له	أن	يصفه	بعدم	الصحة	

ومادام	 ؟	 به	 العربية	 علامء	 من	 أحد	 قول	 وعدم	

املنطلق	غري	سليم	فامذا	ستكون	النتيجة؟	)38(.		

-	حكمه	عىل	أن	صيغة	»عليم«	ال	صلة	لها	بالفعل	

	، به	 شبيهة	 وليست	 العني	 املضموم	 والقارص	 الالزم	

واحتجاجه	عىل	ذلك	بأمرين	:	

قوة اللفظ لقوة المعنى عند عزالدين ابن األثير )ت 630 هـ( و أخيه ضياء الدين
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أحدهام:		استعامل«	فعل«	املضموم	العني	يف	الفعل	

الغرائز	 أفعال	 يف	 مجيؤه	 	 واآلخر:	 	. فقط	 الالزم	

والهيئة.	)39(	وردنا	عىل	هذا	الحكم	هو	بأنه	متفرع	

التفكيك	السابق	ذكره	-	وهذا	الحكم	هو	 عن	ذلك	

بيت	القصيد	يف	ردنا	عليه	-	إذ	كيف	يصف	أن	صيغة	

والقارص،	وصلتها	 الالزم	 بالفعل	 لها	 »عليم«	ال	صلة	

الدين،	 تعبري	ضياء	 به	عىل	حد	 شبيهة	 كونها	 به	يف	

وضياء	الدين	يف	رأيه	هذا	يظهر	أنه	اعتمد	عىل	رأي	

املربد	الذي	استعمل	مصطلحا	آخر	قريبا	من	اصطالح	

ضياء	الدين،	وهو	»اإللحاق	و	املضارعة.	)40(	واإللحاق	

تشبيه	،	واملضارعة	أرصح	يف	الداللة	عليه.	فلو	مل	يكن	

املربد	 رأي	 إال	عىل	 ذلك	 رأيه	 يف	 اعتمد	 الدين	 ضياء	

ومل	 املربد	 غري	 سانده	 إذا	 فكيف	 اعتبار،	 لرأيه	 لكان	

نقف	عليه	؟	ونحن	نسوق	هذا	الرد	لسنا	مع	ضياء	

الدين	وال	مع	املربد	وال	مع	غريهام،	وإنا	نريد	أن	نبني	

أن	املسألة	فيها	خالف،	والكل	له	دليل	من	غري	نظر	

لقوته	وضعفه،	فلم	اإلنكار	و	النفي	مع	التعميم	؟

باعرتاض	 السابق	 الدين	 ضياء	 قول	 تفكيك	 زيادة	 	-

أن	 به	 أأراد	 به،	 أراد	 ما	 ندري	 ليس	يف	موضعه،	وال	

أن	 به	 أراد	 أم	 يرشح	عدم	كون	»فعيل«	اسم	فاعل	

يعرض	بضياء	الدين؟؛	وعىل	كال	القصدين	فاالعرتاض	
ليس	يف	محله.	)41(

-	عدم	إشارته	إىل	الخالف	يف	عد	»فعيل«	من	الصيغ	

لتفاصيل	 التعرض	 عن	 فضال	 للمبالغة،	 املوضوعة	

الخالف	أي	مل	يرش	إىل	الخالف	ال	جملة	وال	تفصيال.	
)42(

واعرتافه	 تراجعه	 بذكر	 الدين	 لضياء	 إنصافه	 عدم	 	-

عىل	 »عامل«	 أبلغية	 يف	 لرأيه	 ذكره	 بعد	 بالتقصري	
»عليم«.)43(	

وتتمة	للتفريق	واملوازنة	بني	صيغتي	»عامل«	و«عليم«	

عند	ضياء	الدين	وجدنا	بعض	الباحثني	املعارصين	،	

وهو	فاضل	صالح	السامرايئ	تتبعهام	مع	صيغة	أخرى	

وهي	صيغة	»عالم«	يف	سياقات	القرآن	إلدراك	الفروق	

بينها،	وكان	تتبعه	أجدى	وأنفع	من	تتبع	ضياء	الدين	

تفريقه	بني	صيغتي	»عامل«	 تتبعه	هذا	 ،	ويعنينا	يف	

و«عليم«مبا	ييل:

»الغيب«أو«الغيب	 بكلمة	 مقيدة	 أتت	 عامل	 	-

بكلمة	 فيه	 قيدت	 واحد	 موضع	 عدا	 والشهادة«	

»يشء«	للتالؤم	القائم	بينهام،	وهو	ورود	صيغة	»عامل«	

مجموعة	يالمئه	التقييد	بكلمة	»يشء«.	ونضيف	إىل	

ما	قاله	يف	تقييد	هاته	الصيغة،	وهو	تقييدها	بكلمة	

يف	 وذلك	 واألرض.«	 الساموات	 إىل	 املضافة	 »الغيب	

َوااَلرِْض{	 اَمَواِت	 السَّ َغيِْب	 َعالُِم	 اللَه	 	 تعاىل:}إِنَّ قوله	
)44(

أما	»عليم«	فلم	تأت	مقيدة	بيشء	إال	كلمة	»يشء«	

هو	 ما	 أو	 معناها	 يف	 هو	 ما	 أو	 العموم	 عىل	 الدالة	

قريب	من	ذلك	كاإلطالق	أو	التعلق	مبتعلق	مجموع،	

واستنتج	السامرايئ	من	هذا	التتبع	واالستقراء	لهاتني	

الصيغتني	يف	سياقات	القرآن	أن	صيغة	»عليم	»	أبلغ	

األلويس	 قبله	 هذا	 »عامل،«)45(	وقد	الحظ	 من	صيغة	

)ت1270هـ(	يف	تفسريه	يف	أول	موضع	يف	ثاين	سور	

} َعلِيٌم	 ٍء	 يَشْ 	 ِبُكلٍّ }َوُهَو	 تعاىل:	 قوله	 وهو	 القرآن،	

به	 تتصف	 الذي	 »العموم«	 معنى	 راعى	 حينام	 	،)46(

»عليم«	وجعله	الداعي	إليثارها	يف	هذا	املوضع	بدل	

»عامل«	فقال	:«ويف	عليم	من	املبالغة	ما	ليس	يف	عامل،	

وليس	ذلك	راجعا	إىل	نفس	الصفة،	ألن	علمه	واحد	

ال	تكرث	فيه،	لكن	ملا	تعلق	بالكيل	والجزيئ	واملوجود	

نفسه	 وصف	 املتناهي،	 وغري	 واملتناهي	 واملعدوم	

سائل	 يسأل	 .وقد	 املبالغة«)47(	 عىل	 دل	 مبا	 سبحانه	
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كيف	جمعت	بني	هذين	القولني	؟	فنقول	:	ما	أجمله	

األلويس	فصله	 أجمله	 وما	 األلويس،	 فصله	 السامرايئ	

السامرايئ،	فالسامرايئ	تناول	الفرق	بني	صيغتي	»عامل	

يف	 القرآن	 يف	 الواردة	 السياقات	 يف	 بالنظر	 وعليم«	

شأنهام	من	غري	أن	يفّصل	يف	كل	سياق	عىل	حدة،	أي	

نظر	نظرة	عامة	موجزة	فاصلة	بينهام،	بينام	األلويس	

تكلم	-	باعتبار	قوله	السابق-	من	غري	تتبع	لسياقات	

إليه	 التفصيل	مل	يرش	 أنه	فصل	شيئا	من	 إال	 القرآن	

السامرايئ،	وهو	االعتبارات	أو	بعض	االعتبارات	التي	

تكتنف	العلم،	وبها	مايز	بني	الصيغتني	وأثبت	البالغة	

الزائدة	لصيغة	»عليم«	عىل	صيغة	»عامل«.ولو	نظرنا	

مثال	إىل	بعض	سياقات	القرآن	التي	وردت	فيه	صيغة	

»عامل«	املضافة	إىل	»الغيب	»	أو	املضافة	إىل	»الغيب	

ما	هو	 أو	 التفسري	 كتب	 ببعض	 واستعنا	 والشهادة«	

خادم	لها	لوجدنا	أن	معنى	هاته	الصيغة	فرس	مقيدا	

بالسياق	الواقع	فيه	من	غري	نظر	إىل	أنه	هو	الوجه	يف	

تفسري	اآلية	أم	ال	.فمام	فرس	به	}َعالُِم	الَغيِْب{)48(	يف	

بعض	سياقات	القرآن	هو	»وقت	نزول	العذاب	»)49(	

َهاَدِة{)50(	يف	بعض	 ،و	مام	فرس	به	}َعالُِم	الَغيِْب	َوالشَّ

املواطن	هو	»الولد	يف	بطن	األم«)51(	فإذا	اعتربنا	تفسري	

هاته	الصيغة	بالنظر	إىل	سياقها	يف	اآليتني	السابقتني	

معنى	 إىل	 باإلضافة	 جدا	 محصورة	 الداللة	 أن	 :نجد	

الصيغة	عموما	الذي	يعني	»ماغاب	عن	البرص	أو	مل	

يغب	عنه«)52(،	وهذا	املعنى	الذي	وصفناه	بالعموم	

محدود	هو	أيضا	بالنظر	إىل	هو	أعم	منه،	وهو	»العلم	

من	غري	ماغاب	عن	البرص	أو	مل	يغب	عنه«	.	ويظهر	

من	هذا	الرشح	املقتضب	أنه	قد	بان	شيئا	ما	كيف	

أن	صيغة	»عليم«	أعم	من	صيغة	»عامل«،	وأن	كال	من	

السامرايئ	و	األلويس	كانا	يالحظان	هذا	املعنى	الذي	

الحظناه	يف	التفرقة	بني	داللة	الصيغتني	،	ويالحظان	

بني	 للتفرقة	 توجيههام	 ذلك	يف	 وإن	مل	يرشحا	 غريه،	

داللتهام	فيام	وقفنا	عليه	عندهام.

والذي	نخرج	به	من	هذا	البحث	يف	مسألة	قوة	اللفظ	

لقوة	املعنى	عند	ضياء	الدين	و	أخيه	عز	الدين	عىل	

أدركا	 أنهام	 هو	 تضمنها،	 التي	 النقائص	 من	 الرغم	

وتوضح	 تجسد	 األلفاظ	 يف	 البالغية	 الفروق	 بعض	

أحسن	 الدين	 ضياء	 كان	 وإن	 عموما،	 املسألة	 هذه	

يف	العرض	و	زاد	بعض	اإلضافات،	ولوال	اشتغاله	بذكر	

بعضها	 أو	 »عليم«	 و	 »عامل«	 بني	 النحوية	 الفروق	

مقتديا	بأخيه	الذي	ذكر	الفرق	النحوية	بني	أصليهام	

أي	بني	»فاعل«	و«فعيل«لكانت	هذه	املسألة	عنده	

من	البالغة	مبكان.

القرآن	الكريم،رواية	ورش.	

املطبعة	 بوالق،	 ،الكتاب،	 عثامن	 بن	 عمرو	 سيبويه،	 ينظر:	 	)1( 	

الكربى	األمريية،	ط	1،	1313هـ:	2/	241	

)2(		ينظر:	ابن	جني،	أبو	الفتح	عثامن،	الخصائص،	تحقيق	:محمد	
عيل	النجار،	دم،	دار	الكتب	املرصية	،	دط،	1957:	3/	264		

وما	بعدها	

صناعة	 يف	 الكبري	 الجامع	 الدين،	 ضياء	 األثري،	 ابن	 ينظر:	 	 	)3(
:	د/مصطفي	 	 املنثور،	تحقيق	وتعليق	 الكالم	 املنظوم	من	

العلمي	 املجمع	 ،مطبعة	 دم	 سعيد،	 جميل	 ود/	 	 جواد	
العراقي،	دط،	1956:	193وما	بعدها.	هذا	الكتاب	ليس	له،	
وإنا	هو	ألخيه	عز	الدين	.	ينظر	مثال	:	الزركيل،	خري	الدين،	
األعالم،	بريوت	،	دار	العلم	واملاليني،	ط15	،2002:	4/	331	

)4(		ينظر	:	ابن	األثري،	ضياء	الدين،		املثل	السائر	يف	أدب	الكاتب		
بدوي	 ود/	 الحويف	 أحمد	 د/	 	: وتعليق	 تقديم	 والشاعر،	
،	دت:	2/	241	وما	 دار	نهضة	مرص،	ط2	 القاهرة	 طبانة،	

بعدها

وما	 	195 الكبري:	 الجامع	 الدين،	 ،	ضياء	 األثري	 ابن	 	: ينظر	 	 	)5(

الهوامش

قوة اللفظ لقوة المعنى عند عزالدين ابن األثير )ت 630 هـ( و أخيه ضياء الدين
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بعدها

)6(		ينظر:	ابن	األثري،	ضياء	الدين،	الجامع	الكبري:	194	–	195	

)7(		ينظر:	ابن	األثري،	ضياء	الدين،	املثل	السائر:247	

)8(		ينظر	:	حمزة	العلوي،	يحي	بن	حمزة،	الطراز،	تحقيق	:	د/
عبد	الحميد	هنداوي،	بريوت	،	املكتبة	العرصية	،ط1،2002:	

	87	/2

)9(		األعراف	:	55	

	)10(		ينظر	:جرير،	ابن	عطية	الخطفي،	ديوان	جرير،	تحقيق	
،	بريوت،	دار	بريوت،	دط،1986:	315		يف	 البستاين	 :	كرم	

الديوان	:	

																														دعون	الهوى	ثم	ارمتني	قلوبنا																بأسهم	
أعداء،	وهن	صديق

)11(		ينظر	:	ابن	أيب	الحديد،	عز	الدين	عبد	الحميد	بن	هبة	الله،	
الدائر	عىل	املثل	السائر،	تقديم	وتحقيق	وتعليق	:	 الفلك	
د/أحمد	الحويف	ود/بدوي	طبانة،	رياض،	دار	الرفاعي،	ط2	

	252	-251:1984،

)12(		ينظر	:	ابن	جني،	أبو	الفتح	عثامن،	الخصائص	:	201/2	ـ	
202	،	411	-	412		وينظر	:	ابن	سيده	،	عيل	بن	إسامعيل،	
اعتنى	 جفال،	 	 إبراهيم	 د/خليل	 	: تقديم	 املخصص،	
العريب،	 الرتاث	 إحياء	 بدار	 التحقيق	 مكتب	 	: بتصحيحه	
التاريخ	العريب،		 بريوت،	دار	إحياء	الرتاث	العريب	ومؤسسة	

ط1	،	5/	96-95،	105-104		

السائر	 املثل	 عىل	 الدائر	 الفلك	 الحديد،	 أيب	 ابن	 	: ينظر	 	 	)13(
	.252:

)14(		ابن	والد،	أبو	العباس	أحمد	بن	محمد	،	دراسة	وتحقيق	:	
د/	زهري	عبد	املحسن	سلطان	،	بريوت	،	مؤسسة	الرسالة،	

ط1	،	199669	:	

اإلكسري	يف	علم	 القوي،	 بن	عبد	 الطويف،	سليامن	 	: ينظر	 	 	)15(
مكتبة	 القاهرة،	 حسني،	 القار	 عبد	 د/	 	: تحقيق	 التفسري،	
االدب،	ط2	،	دت:	261-262.	وينظر	:الطويف	،	سليامن	بن	
عبد	القوي،	اإلشارات	اإللهية	إىل	املباحث	األصولية،	إعداد	
الفاروق	 القاهرة،	 بن	قطب،	 عباس	 بن	 أبوعاصم	حسن	 	:

الحديثة،	ط1،	2002:	237/1	

اإلكسري	يف	علم	 القوي،	 بن	عبد	 الطويف،	سليامن	 	: ينظر	 	 	)16(
التفسري:	260	وما	بعدها	

)17(		ينظر	:الطويف،	سليامن	بن	عبد	القوي،	اإلشارات	اإللهية	إىل	
املباحث	األصولية	:	1/	237	

علم	 يف	 اإلكسري	 القوي،	 عبد	 بن	 سليامن	 :الطويف،	 ينظر	 	 	)18(
التفسري:	262	

)19(		ينظر	:	الشاطبي،	أبوإسحاق	إبراهيم	بن	موس،	املقاصد	
الشافية	يف	رشح	الخالصة	الكافية،	تحقيق	:	د/عبد	الرحامن	
بن	سليامن	العثيمني،	معهد	البحوث	العلمية	وإحياء	الرتاث	

اإلسالمي،	مكة	املكرمة،	ط1،	2007:	385/4	

)20(		ينظر	:	السبيك،	بهاء	الدين،	عروس	األفراح	يف	رشح	تلخيص	
املفتاح،	تحقيق	:	د/	عبد	الحميد	هنداوي،	بريوت،	املكتبة	

العرصية،	ط1،	2003:	68	

العموم	الرصيف	يف	 العقيدي،	 :	رضا	هادي	حسون	 ينظر	 	 	 	)21(
	244 	:2013 ط2،	 التقني،	 املركز	 	، بغداد	 الكريم،	 القرآن	

وما	بعدها	

األفراح	يف	رشح	 عروس	 	، الدين	 بهاء	 	، السبيك	 	 	: ينظر	 	 	)22(
تلخيص	املفتاح:	68	

)23(		ينظر:	سيبويه،	عمرو	بن	عثامن	،	الكتاب:	2/	181	

)24(		ينظر	:		السبيك،	بهاء	الدين،	عروس	األفراح	يف	رشح	تلخيص	
املفتاح:	68	

الريض	 الحسني،	رشح	 الريض،	محمد	بن	 :	الرشيف	 ينظر	 	 	)25(
عىل	الكافية،	تصحيح	وتعليق	:	يوسف	حسن	عمر،	بنغازي،	

جامعة	قان	يونس،ط2،	1996:	397/3

يف	 الرصيف	 العموم	 العقيدي،	 هادي	حسون	 رضا	 	: ينظر	 	 	)26(
القران	الكريم:225	

)27(		ينظر	:		السبيك،	بهاء	الدين،	عروس	األفراح	يف	رشح	تلخيص	
املفتاح	:	69-68	

رشح	 يف	 األفراح	 عروس	 الدين،	 بهاء	 السبيك،	 	 	: ينظر	 	 	 	)28(
تلخيص	املفتاح:68	

)29(		ينظر	:	ابن	عطية،	أبو	محمد	عبد	الحق	بن	غالب،	املحرر	
الوجيز	يف	تفسري	الكتاب	العزيز،	تحقيق	:عبد	السالم	عبد	
	:2001	،1 العلمية،	ط	 الكتب	 دار	 بريوت،	 الشايف	محمد،	

		239/1

القرآن،	 معاين	 زياد،	 بن	 يحي	 زكريا	 أبو	 الفراء،	 	: ينظر	 	 	)30(
بريوت،	عامل	الكتب،	ط3	،	:	1983	2/	232	

)31(		ينظر	:	أبو	حيان	األندليس،	محمد	بن	يوسف،	تفسري	البحر	
املحيط،	دراسة	وتحقيق	وتعليق	:	الشيخ	عادل	أحمد	عبد	
املوجود	والشيخ	عيل	محمد	معوض	وشارك	يف	تحقيقه	:	د/	
زكريا	عبد	املجيد	النويت	ود/	أحمد	النجويل	الجمل،	تقرظ	
:	د/	عبدالحي	الفرماوي،	بريوت،	دار	الكتب	العلمية	،	ط1	
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			1993:	2/439	،

أبو	 بليمة،	 :ابن	 ينظر	 باألخوين	:حمزة	والكسايئ.	 املراد	 	)32(	 	
عيل	الحسن	بن	خلف،تلخيص	العبارات	بلطيف	اإلشارات	
دار	 حاكمي،	 حمزة	 سبيع	 	: ،تحقيق	 السبع	 القراءات	 يف	
دمشق،	 القرآن،	 علوم	 مؤسسة	 اإلسالمية،	 للثقافة	 القبلة	

بريوت،	ط1،		21:1988

)33(		األنعام:		123		

)34(		ينظر	:ابن	عادل	الدمشقي،	أبو	حفص	عمر	بن	عيل،	اللباب	
عبد	 أحمد	 عادل	 :الشيخ	 وتعليق	 الكتاب،تحقيق	 علم	 يف	
تحقيقه	 يف	 وشارك	 معوض،	 محمد	 عيل	 والشيخ	 املوجود	
برسالته	الجامعية	:	د/محمد	سعد	رمضان	حسن	ود/محمد	
العلمية،	ط1	 الكتب	 دار	 بريوت،	 الدسوقي	حرب،	 املتويل	

	134/5	:1998،

)35(		ينظر	:السبيك،	بهاء	الدين،	عروس	األفراح	يف	رشح	تلخيص	
املفتاح	:	1/	69

)36(		ينظر	:نزيه	عبد	الحميد	فراج،	من	مباحث	البالغة	والنقد	
	63 	، وهبة،	ط1	 مكتبة	 القاهرة،	 والعلوي،	 األثري	 ابن	 بني	

:1997	وما	بعدها

)37(		ينظر	:نزيه	عبد	الحميد	فراج،	من	مباحث	البالغة	والنقد	
بني	ابن	األثري	والعلوي:	68	

)38(		ينظر	:نزيه	عبد	الحميد	فراج،	من	مباحث	البالغة	والنقد	
بني	ابن	األثري	والعلوي:	66	–	67	

)39(		ينظر	:نزيه	عبد	الحميد	فراج،	من	مباحث	البالغة	والنقد	
بني	ابن	األثري	والعلوي	:	66	–	67	

)40(		ينظر	:املربد،	أبو	العباس	محمد	بن	يزيد،	املقتضب،	تحقيق	
	: الخالق	عضيمة،	مرص،	األهرام،	ط3	،1994	 :محمد	عبد	

	114	-113	/2

)41(		ينظر	:	نزيه	عبد	الحميد	فراج	،	من	مباحث	البالغة	والنقد	

66	:

)42(		ينظر	:	نزيه	عبد	الحميد	فراج،	من	مباحث	البالغة	والنقد	
	66	:

)43(		ينظر	:	نزيه	عبد	الحميد	فراج	،	من	مباحث	البالغة	والنقد:	
68		وينظر	:ابن	األثري،	ضياء	الدين،املثل	السائر:	2/	247	

)44(		فاطر:	38

)45(		ينظر	:فاضل	صالح	السامرايئ	:	من	أرسار	البيان	القرآين	،دم	
،دار	الفكر،	ط1	،	:200935–	36

)46(		البقرة	:	28

	، الله	 عبد	 بن	 محمود	 الثناء	 أبو	 الدين	 شهاب	 األلويس،	 	 	)47(
روح	املعاين	يف	تفسري	القرآن	العظيم	والسبع	املثاين،	تحقيق	
،بريوت	 السبعاوي	 الدين	 :نجم	 ماهر	حبوش	ومساهمة	 	:

،مؤسسة	الرسالة،	ط1	،/2	:201084	

)48(		الجن	:	26

)49(		ابن	الجوز	،	أبو	الفرج	عبد	الرحامن،	نزهة	األعني	النواظر	يف	
علم	الوجوه	والنظائر،	دراسة	وتحقيق	:محمد	عبد	الكريم	

كاظم	الرايض،	بريوت،	مؤسسة	الرسالة،	ط3	،58	:	1987

)50(		الرعد	:	10

وجوه	 أحمد،	 بن	 إسامعيل	 الرحامن	 عبد	 أبو	 الرضير،	 	 	)51(
دمشق،	 الخيمي،	 يوسف	 :فاطمة	 تحقيق	 الكريم،	 القرآن	

دار	السقا،	ط1	،242	:1996	

)52		ابن	جرير	الطربي	فرس	اآليتني	اللتني	سبقتا	ـ	وداللتهام	داللة	
	بداللة	عامة.	ينظر	:ابن	جرير	الطربي،	أبو	جعفر	 محصورةـ	
وعلق	 ،حققه	 القرآن	 آي	 تأويل	 عن	 البيان	 ،جامع	 محمد	
أحاديثه	 وخرج	 راجعه	 شاكر،	 محمد	 :محمود	 حواشيه	

	، ط1	 الجوزي،	 ابن	 دار	 القاهرة،	 شاكر،	 محمد	 :أحمد	

408	/26		،	366	/	200816:

																	

																				

قوة اللفظ لقوة المعنى عند عزالدين ابن األثير )ت 630 هـ( و أخيه ضياء الدين
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املقدمة

بقوة	 الساموية	 الكتب	 من	 غريه	 عن	 القرآن	 يتميز	

نزل	 ،وعندما	 نظمه	 وطريقة	 بيانه	 وسحر	 لفظه	

بالشعر	 اهتاممهم	 ،	فنقص	 العرب	جذرياً	 غيـَّرحياة	

فجعلهم	 	، قلوبهم	 استحوذ	عىل	شغاف	 القرآن	 ألن	

لخدمة	 جهودهم	 روا	 فيـسخِّ منقلب	 كل	 ينقلبون	

القرآن	ولغته	.	كام	جعلهم	يعتنون	به	فيؤلفوا	الكتب	

وا	عن	إعجابهم	 يف	معانيه	ويكرثوا	من	رشوحاته	ويعربِّ

بنظمه	واستخراج	مجازه	والتكلم	يف	سحره	وبيانه	.

يف	 تأثريه	 قوة	 كله	 لذلك	 دفعهم	 الذي	 أن	 والشك	

؛	 الدامغة	 وحججه	 	، الفصيحة	 بلغته	 نفوسهم	

فأعجزهم	عىل	اإلتيان	بسورة	من	مثله	كام	نص	عىل	

	نَزَّلَْنا	 ذلك	يف	قوله	تعاىل	:	﴿َوإِْن	كُْنتُْم	يِف	َريٍْب	ِمامَّ

ُشَهَداءَكُْم	 َواْدُعوا	 ِمثْلِِه	 ِمْن	 ِبُسورٍَة	 فَأْتُوا	 َعبِْدنَا	 	 َعىَلٰ

ِمْن	ُدوِن	اللَِّه	إِْن	كُْنتُْم	َصاِدِقنَي	﴾	)البقرة	،	23(	.

للعرب	وحدهم	 يأِت	 ـ	مل	 ـ	كام	هو	معلوم	 والقرآن	

األمم	 عىل	 لزاماً	 كان	 لذلك	 	، للبرشية	جميعها	 بل	 ؛	

األخرى	أن	تقوم	برتجمته	يكْ	تفهم	معانيه	ومقاصده	

،	فحمل	علامء	منهم	خطورة	ترجمته	 التي	جاء	بها	

يف	 وقعوا	 منهم	 الكثري	 أن	 إال	 	، لشعوبهم	 وإظهاره	

ٍة	ومل	يستطيعوا	نقل	معانيه	بالوجه	الذي	 أخطاء	جمَّ

نزل	به	،	وأسباب	ذلك	كثرية	،	بدءاً	باالسترشاق	وما	

ملواجهة	 قصٍد	 غري	 أو	 قصٍد	 عن	 أصحابه	 يبيِّته	 كان	

اإلسالم	.

وصعوبة	نقله	من	العربية	إىل	اللغات	األخرى	راجع	

اللغة	 كون	 	، يشء	 كل	 وقبل	 أوالً	 نظمه	 عملية	 إىل	

تنفرد	 وخصائص	 مبيزات	 غريها	 عن	 تتميز	 العربية	

بها	،	خاصة	الكالم	الذي	يتطلب	من	ناقله	أن	يكون	

ملامً	باللغة	العربية	،	مطلعاً	عىل	خصائصها	وميزاتها	

	، وتأخري	 تقديم	 ،	من	 واألسلوبية	 والداللية	 النحوية	

وصور	ومحسنات	وما	شابه	ذلك	.

	، البيانية	 الصور	 البحث	سريكز	عىل	ترجمة	 إن	هذا	

كيف	تعامل	معها	املرتجمون	من	خالل	بعض	النامذج	

)قام	 املنورة	 املدينة	 مصحف	 برتجمة	 ومقارنتها	

برتجمته	مجموعة	من	العلامء	املسلمون	ضمنمجمع	

	 العزيز	سنة	1420	هـ(	يك	يتبنيَّ امللك	فهد	بن	عبد	

الفرق	بني	الرتجمتني	،	وتبيني	سبب	ترجمتها	عىل	ذاك	

النحو	.

ال�صورة البيانية يف القراآن واإ�صكالية ترجمتها اإىل 
 اللغات االأجنبية قراءة  يف ترجمة 

John Meadows Rodwell للقراآن الكرمي 

عطاوي الطيب
المركز الجامعي »صالحي أحمد« النعامة - الجزائر
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جاء	يف	)دالئل	اإلعجاز(	:	«	الكالم	عىل	ضبني	:	ضب	

	، وحده	 اللفظ	 بداللة	 الغرض	 إىل	 منه	 تصل	 أنت	

وذلك	إذا	قصدت	أن	تخرب	عن	)زيد(	مثال	بالخروج	

عن	 وباالنطالق	 	، زيد(	 )خرج	 فقلت	 الحقيقة	 عىل	

القياس	 هذا	 وعىل	 منطلق(	 )عمرو	 فقلت	 عمرو	

بداللة	 الغرض	 إىل	 منه	 تصل	 ال	 أنت	 آخر	 .	وضب	

اللفظ	وحده	،	ولكن	يدلك	اللفظ	عىل	معناه	الذي	

املعنى	 لذلك	 تجد	 ثم	 	. اللغة	 يف	 موضوعه	 يقتضيه	

األمر	 ،	ومدار	هذا	 الغرض	 بها	إىل	 ثانية	تصل	 داللة	

عىل	الكناية	واالستعارة	والتمثيل	...	»)1(	.

يحوي	هذا	التعريف	الداللتان	التي	تتضمنهام	الجملة	

الذي	يعطيه	 املعنى	 ؛	وهي	 :	داللة	ظاهرة	 العربية	

الذي	 املعنى	 وهي	 ؛	 باطنة	 وداللة	 	، اللفظ	 ظاهر	

العبارة	 ظاهر	 من	 يُفهم	 وال	 الكالم	 فحوى	 يعطيه	

ويتمثل	يف	املجاز	والكناية	واالستعارة	.

ـ حقيقة الصورة يف القرآن :

إذااًل	تتم	جاملية	النظم	دون	تصوير	فني	تستسيغه	

األذن	ويروق	للمتلقي	بيانه	وبديعه	يك	يتمتع	بلذة	

دوراً	 تؤدي	 عمومها	 يف	 البيانية	 والصورة	 ؛	 الخطاب	

عىل	 خاصة	 	، الخطاب	 وجاملية	 النص	 بناء	 يف	 كبرياً	

مستوى	الجملة	؛	إذ	هي	جزء	من	بالغة	القرآن	ونظمه	

،	وال	ميكن	إنكارها	يف	القرآن	؛	خاصة	املجاز		منها	؛	

ألنه	)أْي	:	القرآن(	«	أعىل	منازل	البيان	،	وأعىل	مراتبه	

ما	جمع	وجوه	الحسن	وأسبابه	وطرقه	وأبوابه	،	من	

،	وحسن	 وبهجته	 ،	وحسنه	 وسالمته	 النظم	 تعديل	

ووقوعه	 	، علىاللسان	 وسهولته	 	، السمع	 يف	 موقعه	

	، املشاهد	 ،	وتصوره	تصور	 القبول	 النفس	موقع	 يف	

وتشكله	عىل	جهته	حتى	يحل	محل	الربهان	وداللة	

التأليف	،	مام	ال	ينحرص	حسناً	وبهجة	وسناء	ورفعة	

»)2(	وهو	مل	يقع	عبثاً	؛	بل	ُوظـِّف	لغاية	جليلة	،	وهو	

فلم	 ؛	 البلغاء	 أفحم	 الذي	 اإلعجاز	 صور	 من	 صورة	

يستطيعوا	أن	يأتوا	بسورة	من	مثله	،	فال	عيب	يعرتيه	

وال	نقص	يتخلله	؛	بل	هو	كامل	من	عند	الواحد	األحد	

	: تعاىل	 قال	 ؛	كام	 بالتدبر	 إال	 إىل	حقائقه	 ،	ال	نصل	

اللَِّه	 َغرْيِ	 ِعْنِد	 ِمْن	 كَاَن	 َولَْو	 	، الُْقرْآَن	 يَتََدبَُّروَن	 ﴿أَفاََل	

لََوَجُدوا	ِفيِه	اْخِتاَلفًا	كَِثريًا	﴾)النساء	،	82(	.

واملالحظ	يف	بناء	الصورة	البيانية	أنه	راجع	يف	أصله	

إىل	نظم	الحروف	وتشكيلها	للكلمة	التي	تؤدي	دوراً	

مغايراً	ومعنى	آخر	قبل	أن	تثبت	معنى	الصورة	،	ثم	

اجتامع	الكلمتني	أو	الكلامت	لتنتج	معنى	االستعارة	

أو	الكناية	أو	املجاز*	؛	لذلك	فهذه	الصور	قد	خرجت	

من	ثوبها	األول	املعجمي	لتلبس	ثوباً	جديداً	بيانياً	،	

يبعث	يف	النفس	جاملية	وميتزج	فيها	السمع	بنغمة	

ساكنة	 كانت	 بعدما	 الحركة	 فيها	 فتبث	 	، موسيقية	

ثابتة	.

	كام	يقول	ابن	رشيق	 والعرب	كثرياً	ما	تستعمل	املجازـ	

الفصاحة	 دليل	 كونه	 	، كالمها	 مفاخر	 من	 وتعده	 ـ	

ورأس	البالغة	،	وبه	بانت	لغتها	عن	سائر	اللغات	)3(	.

أكرب	 فشأنها	 القرآين	 النظم	 يف	 البيانية	 الصورة	 أما	

من	ذلك	،	كيف	ال	وهي	جزء	من	كالم	رّب	العزة	،	

موضوعة	بدقة	وإحكام	،	تعرّب	عن	داللتها	أميّا	تعبري	

متكاملة	 صورة	 إنها	 	. فيه	 الواردة	 السياق	 حسب	

داخل	 تام	 تناسق	 يف	 معناها	 عن	 تعرّب	 ؛	 األجزاء	

كشف	 عىل	 وتعمل	 	، بنائه	 يف	 فتسهم	 	، الخطاب	

خباياه	،	فتتولد	من	ذلك	ظالل	تبعث	يف	نفس	متأملها	

حقيقة	هذا	النظم	العايل	يف	تركيبه	وانسجام	عباراته	

منها	 تتخذ	 لغوية	 «بنية	 إنها	 أْي	 ؛	 خطاباته	 وتنوع	

الكلامت	نسقاً	معيناً	يف	إطار	من	العالقات	املتميزة	
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فيخرجها	يف	شكل	 وأفكاره	 املبدع	 ألحاسيس	 وفقاً	 	،

»)4(حيث	 الحرفية	 الداللة	 ويغالب	 املألوف	 يتجاوز	

الذي	 املتكامل	 النظم	 جاملية	 القرآن	 سور	 احتوت	

يعلو	يف	بنائه	كل	سامت	البرش	وبالغتهم	وفصاحتهم	

؛	ففضيلة	البيان	ال	تعود	إىل	اللفظ	من	حيث	اللفظ	

؛	وإنا	إىل	طريقة	النظم	وترتيب	الكالم	وفق	ترتيب	

معانيه	يف	النفس	؛	حيث	«	تجد	فيه	الحكمة	وفصل	

الخطاب	،	مجلّوة	عليك	يف	منظر	بهيج	،	ونظم	أنيق	،	

ومعرض	رشيق	،	غري	متعاص	عىل	األسامع	،	وال	متلّو	

متوحش	 وال	 	، اللفظ	 يف	 مستكره	 وال	 	، األفهام	 عىل	

يف	املنظر	غريب	يف	الجنس	،	غري	غريب	يف	القبيل	،	

ممتلئ	ماء	ونظارة	ولطفاً	وغضارة	.	يرسي	يف	القلوب	

كام	يرسي	الرسور	،	مير	إىل	مواقعه	كام	مير	السهم	،	

وييضء	كام	ييضء	الفجر	،	ويزخر	كام	يزخر	البحر	،	

طموح	الُعباب	،	جموح	عىل	املتناول	املنتاب	،	كالروح	

يف	البدن	،	والنور	املستطري	يف	األفق	،	والغيث	الشامل	

،	والضياء	الباهر	»)5(	.

ـ الرتجمة وفساد املعنى :

قد	 القرآن	 يف	 جاءت	 التي	 املجازية	 الصور	 هذه	

	، األخرى	 اللغات	 إىل	 ترجمتها	 عند	 عوائق	 تصادفها	

فتنزاح	 ؛	 املقصود	 املعنى	 غري	 معنى	 اللفظة	 فتأخذ	

ويفسد	 ؛	 القرآنية	 لآليات	 الحقيقية	 الظالل	 بذلك	

﴿: تعاىل	 قوله	 نحو	 ؛	 القرآين	 للتعبري	 األصيل	 املعنى	

	لِبَاٌس	 	نَِسائُِكْم	،	ُهنَّ يَاِم	الرَّفَُث	إىَِلٰ 	لَُكْم	لَيْلََة	الصِّ أُِحلَّ

	...	﴾)البقرة	،	187(	. لَُكْم	َوأَنْتُْم	لِبَاٌس	لَُهنَّ

احتوت	هذه	اآلية	عىل	صورتني	؛	األوىل	)الرفث	إىل	

)إىل(	 بـ	 ي	 وُعدِّ 	، الِجامع	 عن	 كناية	 وهي	 نسائكم(	

لَُكْم	 لِباٌس	 	 )ُهنَّ والثانية	 اإلفضاء،	 معنى	 لتضمنه	

الرجال	 شبَّه	 حيث	 	، استعارة	 	) لَُهنَّ لِباٌس	 َوأَنْتُْم	

منهم	يف	صاحبه	 كل	 يرتديه	 الذي	 كاللباس	 والنساء	

،	فحذف	املشبه	به	وترك	الزم	يدل	عليه	عىل	سبيل	

االستعارة	املكنية	.

ولقد ترجمت هذه املعاين كاآليت :

	On	vous	a	permis	,	la	nuit	d’as_Siàm	,	«

	d’avoir	des	rapports	avec	vos	femmes	;	elle

	sont	un	vêtement	pour	vous	,	et	vous	étes

.	»	un	vêtement	pour	elle

أخلَّت	 كونها	 ؛	 الرتجمة	 هذه	 تعجبه	 مل	 والرافعي	

ت	مراده	،	يقول	:«		لذلك	حرَّموا	ترجمة	 باملعنى	وغريَّ

القرآن	إىل	اللغات	،	فإن	الرتجمة	ال	تؤديه	البتة	،	ولو	

منها	 بقي	 	، أهل	عرص	 يفهم	 كام	 معانيه	 أدت	 هي	

ترجمة	 وأدق	 وأشهر	 	، األخرى	 العصور	 ستفهمه	 ما	

للقرآن	يف	اللغة	الفرنسية	ترجمت	فيها	هذه	اآلية	:	﴿

	لِبَاٌس	 	نَِسائُِكْم	،	ُهنَّ يَاِم	الرَّفَُث	إىَِلٰ 	لَُكْم	لَيْلََة	الصِّ أُِحلَّ

	...	﴾)البقرة	،	187(	.	فكانت	 لَُكْم	َوأَنْتُْم	لِبَاٌس	لَُهنَّ

الرتجمة	هكذا	:	هن	بنطلونات	لكم	وأنتم	بنطلونات	

لهن	...	وكيف	لعمري	ميكن	أن	يرتجم	هذه	الكتابة	

الدقيقة	وجه	من	وجوه	إعجاز	القرآن	للغات	العامل	

كافة	»)6(	.

أما	محمد	حسني	عيل	الصغري	فيعلـِّق	عن	هذه	اآلية	

بقوله	:	

إذ	يالزمها	من	 القرآنية	 اآلية	 «وهذا	ظاهر	يف	داللة	

لهذا	 	، اللفظ	 برصيح	 له	 تعلق	 ال	 ما	 الكنايئ	 الفهم	

كان	التفطن	للمعنى	املراد	من	األلفاظ	حالة	تركيبها	

يوحي	 ال	 تعبري	 ألي	 البيانية	 املهمة	 ألداء	 ضورياً	

	ملرتجمي	القرآن	إىل	 لفظه	باملعاين	املرتتبة	عليه	،	وأىنَّ

الذي	 الدقيق	 امللحظ	 بهذا	 الوفاء	 األجنبية	 اللغات	
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إفادة	معنوية	خاصة	من	 املرتجم	 يستفيد	 أن	 يعني	

الرتكيب	الجميل	لأللفاظ	يف	استخراج	معنى	املعنى	،	

واستكناه	العالقة	الفنية	القامئة	بني	األلفاظ	واملعاين	

للتوصل	إىل	املعاين	الثانوية	التي	ال	ينطق	بها	اللفظ	

بذاته	دون	الضامئم	األخرى	»)7(	.

﴾)مريم	 َشيْبًا	 الرَّأُْس	 ﴿َواْشتََعَل	 	: تعاىل	 قوله	 ويف	

الشيب	 انتشار	 شبّه	 حيث	 ؛	 مكنية	 استعارة	 	)04 	،

وكرثته	باشتعال	النار	يف	الحطب	،	فاستعري	االشتعال	

لالنتشار	،	واشتق	منه	اشتعل	؛	مبعنى	انترش	،	ففيه	

استعارة	تبعية	)8(.

واملرتجم	يقف	حائراً	إزاء	هذه	االستعارة	يف	هذا	الجزء	

استنباط	 املراد	منها	يف	 املعنى	 ،	واستفادة	 اآلية	 من	

،	ويف	 له	 املستعار	منه	واملستعار	 الجامع	بني	 القدر	

التامس	الشبه	الحيس	بينهام	،	مام	يجعل	الرتجمة	غري	

قادرة	عىل	كشف	هذه	املميزات	وسرب	أغوارها	)9(	.

للصورة	 معالجتهم	 يف	 القدامى	 النقاد	 كان	 وإذا	

فإن	 فيها	 الظاهري	 الجانب	 عىل	 ركزوا	 قد	 البيانية	

املحدثني	قد	تجاوزوا	هذه	النظرة	؛	باعتبار	أن	القرآن	

يف	عمومه	أسلوب	راٍق	تصويري	،	يهدف	من	خالله	

الداللية	ومن	 إبراز	تلك	الشحنات	 التصوير	إىل	 هذا	

ورائها	جاملية	النظم	التي	تنساب	يف	خضمها	الكلامت	

والعواطف	لتخلق	جواً	يسحر	األلباب	ويريض	العقول	

به	 تتلذذ	 نفسك	طعامً	 ويرتك	يف	 ناحيته	 فيجذبك	 ؛	

عصفور	 جابر	 يقول	 	، آياته	 باحات	 يف	 تجول	 وأنت	

من	 وغريهم	 والعسكري	 جني	 وابن	 الرماين	 إن	 	» 	:

البالغيني	القدماء	يتعاملون	مع	فكرة	التصوير	بشكل	

أناط	 عىل	 التصوير	 يقرصون	 حيث	 	، ضيق	 جزيئ	

ميكن	 الفكرة	 أن	 مع	 	، فحسب	 والتشبيه	 االستعارة	

أن	تكون	أعّم	من	ذلك	وأشمل	لو	نظرنا	إىل	األسلوب	

القرآين	كله	عىل	أنه	أسلوب	تصويري	»)10(	.

اللَُّه	 ﴿فَأََذاقََها	 	: آخر	 موضع	 يف	 تعاىل	 قوله	 ومثاله	

أبو	 ،	112(حيثذكر	 ﴾)النحل	 َوالَْخْوِف	 الُْجوِع	 لِبَاَس	

بكر	الجزائري	أن	مكة	كانت	آمنة	من	غارات	األعداء	

من	 رغداً	 رزقها	 يأتيها	 	، خوف	 وال	 فزع	 ينتابها	 ال	

عليهم	 فدعا	 	، الله	 بأنعم	 فكفرت	 	، واليمن	 الشام	

الرسول	فأصابهم	القحط	سبع	سنوات	،	فجاعوا	حتى	

أكلوا	الِجيف	والعهن	،	وأذاقها	لباس	الخوف	،	حيث	

بل	 ؛	 تجارتها	 طريق	 تعرتض	 اإلسالم	 رسايا	 أصبحت	

تغزوها	يف	عقر	دارها	)11(	.

وقد	ترجمها	رودويل)Rodwell(كاآليت	:)12(

		God	therefore	made	her	taste	the	woe	of

.	famine	and	of	fear

قاموا	 ما	 املجاعة	والخوف	عىل	 لها	طعم	 الله	 جعل	

به	.

نالحظ	يف	هذه	الرتجمة	أن	ال	أثر	للمجاز	،	فالتعبري	

استعارتني	 تحوي	 اآلية	 أن	 حني	 يف	 	، مبارشاً	 جاء	

أفادت	 حيث	 )اإلذاقة(	 تبعية	 األوىل	 ؛	 ترصيحيتني	

كاستقرار	 متاماً	 إدراكهم	 يف	 والعذاب	 األمل	 استقرار	

فيشعر	 	، اإلنسان	 عندمايذوقه	 الجوف	 يف	 الطعام	

بطعم	الطعام	يف	فمه	ويحسه	يف	داخله	.

والثانية	أصلية	)اللباس(	إذ	هي	لفظ	استعري	ليعطي	

داللة	عىل	إحاطة	ما	أصاب	هؤالء	القوم	من	الجوع	

والخوف	،	ومتكنهمنهم	ومالزمته	إياهم	.

بينام	الرتجمة	الصحيحة	تكون	:	)13(

	So	Allàh	made	it	taste	extreme	of		hunger

.	)famine(	and	fear
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	 	يَْوِم	الِْقيَاَمِة	أَلَْحتَِنَكنَّ رْتَِن	إىَِلٰ 	أَخَّ ويف	قوله	تعاىل	:﴿لنَِئْ

يَّتَُه	﴾)اإلرساء	62(	. ُذرِّ

ففياآليةإًذااستعارةهي	)ألحتنكنذريته(	،	أيأْلقودنَّهم

لىاملعاصيكامتُقادالدابةبحنكهاغريممتنعةعلىقائد إ

ها	،وهوعبارةعناالستيالءعليهمواملَللَكةلترصيفهمكامي

ملكالفارسترصيففرسهيُثنيالعنانتارةويكبحاللجاممرة	

	.	)14(

وقد	ترجمها	رودويل	كاآليت	:	)15(

,I	will	destroy	hisoffspring رذريته	 وسوفأدمِّ

ر	 نالحظ	يف	هذه	الرتجمة	أنها	سطحية	؛	ألن	الفعل	دمَّ

يخلو	من	املجاز	خالف	الفعل	)احتنك(	.

ويف	قوله	تعاىل	:	﴿	َوقَرِّي	َعيْنا	﴾)مريم	،	26(	مجاز	

إياي	 وافرحي	بوالدتك	 نفساً	 ؛	معناه	وطيبي	 مرسل	

املوصوفة	 هي	 ألنها	 العني	 ونصبت	 	، تحزين	 وال	

بالقرار	.	وإنا	معنى	الكالم	:	ولتقرر	عينك	بولدك	،	

	، العني	 املرأة	صاحبة	 العني	إىل	 الفعل	عن	 ثم	حول	

فنصبت	العني	إذ	كان	الفعل	لها	يف	األصل	علىالتفسري	

النفس	 يهدأ	 والذي	 	، اهديئ	 	: أْي	 عينا(	 )16(	.و)قرِّي	

مرسل	 مجاز	 عليهام	 العني	 وإطالق	 	، معاً	 والجسم	

املعنى	 نقل	 يف	 توفق	 مل	 والرتجمة	 	. الجزئية	 عالقته	
الحقيقي	من	املجاز	،	فرتجمتْها	كاآليت	:	)17(

	عينِك 	لتجفَّ 	!que	ton	oeil	se	sèche

فرتجمها	 رودويل	 أما	 	and	be	of	cheerfuleye

:)18(	لتكون	عينك	بهجة

	que	 ton	 oeil	 se	 réjouisse	 	 (ou	 se

والرتجمة	الصحيحة 	(tranquilise

معاين	 ترجمة	 يف	 التذبذب	 هذا	 أن	 نالحظ	 وعليه	

	، ثقافتني	 بني	 اللغوي	 النظام	 اختالف	 سببه	 القرآن	

فتأخذ	الكلمة	يف	اللغة	الثانية	منحى	غري	الذي	تأخذه	

أساساً	 يعود	 الرتجمة	 تعذر	 	» أْي	 ؛	 الثانية	 اللغة	 يف	

لكونها	تجمع	بني	نظامني	لغويني	متاميزين	،	أي	بني	

داللة	 ألن	 ذلك	 	. وللواقع	 للكون	 مختلفتني	 ثقافتني	

الكلامت	ترتبط	يف	ذهن	الفرد	مبجموعة	من	التجارب	

الخاصة	واألحداث	االجتامعية	التي	مير	بها	.	لذا	فإنها	

توحي	بِظالٍل	وإيحاءاٍت	قد	تختلف	من	فرد	آلخر	من	

نفس	البيئة		»)19(.

القرآن	 يف	 الواردة	 جميعها	 الصور	 بناء	 يف	 واملالحظ	

عموماً	أنها	مل	تأِت	عن	سوء	تدبري	وقلة	حيلة	؛	كونها	

ـ	أوال	وقبل	كل	يشء	ـ	جزءاً	من	كالم	املوىل	عز	وجل	

،	ال	يأتيه	الباطل	من	بني	يديه	وال	من	خلفه	،	لذلك	

فكل	صورة	موضوعة	بدقة	يف	املوضع	املناسب	لها	يف	

سياق	الخطاب	،	فال	عبَث	يعرتيها	وال	خلل	يكتنفها	،	

وال	يجوز	لنا	أن	نقول	لو	أنه	ُوضع	اللفظ	هذا	مكان	

هذا	لكان	أحسن	،	أو	أن	هذه	الكلمة	لو	أخِّرت	لكان	

كانت	يف	 لو	 الكلمة	 هاته	 أن	 أو	 	، التعبري	 يف	 أفضل	

	، هذا	املوضع	ألعطت	جاملية	أرقى	وتصوير	حسن	

وما	شابه	هذه	التعقيبات	؛	فالقرآن	استعمل	املجاز	

محله	والكناية	واالستعارة	محلهام	وغريهام	من	فنون	

البيان	والبديع	،	ومل	يبالغ	يف	اختيار	املحل	املناسب	

لهام	؛	فقد	أعطى	لكل	مشهد	من	مشاهد	الخطاب	يف	

هذه	السورة	قيمته	بطريقة	التعبري	املناسبة	حقيقة	

،	وعليه«	لسنا	نقول	إن	القرآن	جاء	 كانت	أم	مجازاً	

أو	 	، مجاز	 ألنه	 باملجاز	 أو	 استعارة	 ألنها	 باالستعارة	

بالكناية	ألنها	كناية	،	أو	ما	يطــّرد	مع	هذه	األسامء	

نسق	 يف	 معجز	 وضع	 به	 أريد	 إنا	 ؛	 واملصطلحات	

من	 السياستني	 وجوه	 عىل	 معانيه	 وارتباط	 ألفاظه	
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البيان	واملنطق	...	فهو	يستعري	حيث	يستعري		ويتجوز	

حيث	يتجوز	،	ويطنب	ويوجز	ويؤكد	ويعرتض	ويكرر	

إىل	آخر	ما	أحىص	يف	البالغة	ومذاهبها	»)20(	.

الَْغَضُب	 ُموَس	 َعْن	 َسَكَت	 	 :﴿َولاَمَّ كذلك	 ذلك	 ومن	

اآلية	 هذه	 154(إْذيف	 	، ﴾)األعراف	 اأْلَلَْواَح	 أََخَذ	

ثم	 	، الغاضب	 الثائر	 باإلنسان	 الغضب	 الكرمية	شبّه	

وهو	 لوازمه	 من	 بيشء	 إليه	 ورمز	 به	 املشبه	 حذف	

فوق	 الفريدة	 االستعارة	 هذه	 كون	 ؛	 )السكوت(	

مقدور	البرش	.	إن	نظمها	تنبعث	منه	لطائف	وأنوار	

م	 ال	يدركها	إال	من	تذوق	حالوة	القرآن	.	فهي	تجسِّ

الغضب	،	وتلبسه	ثوب	اإلنسان	اآلدمي	وتخلع	عليه	

أوصافه	،	وعليه	فهي	تصوِّره	كأنه	إنسان	يدفع	موس	

	عن	 ،	ثم	سكت	وكفَّ ويحثه	عىل	االنفعال	والثورة	

دفعه	وتحريضه	)21(	.

فالرتجمة	مل	تحافظ	عىل	املعنى	كام	ينبغي،	فرتجمها	
رودويل	:	وملا	غضب	موس	سكن)22(

...	And	when	the	anger	of	Moses	stilled

يف	حني	أن	مصحف	املدينة	ُوفِّق	يف	ترجمتها	ترجمة	
بالغة	:)23(

	And	when	the	anger	of	Musa	)Moses(	was

calmed	down

يِف	 آَذانِِهْم	 	 َعىَلٰ بَْنا	 ﴿فرََضَ 	: تعاىل	 قوله	 احتوى	 كام	

استعارة	 11(عىل	 	، ﴾)الكهف	 َعَدًدا	 ِسِننَي	 الَْكْهِف	

الثقيلة	برضب	الحجاب	 متثيلية	،	حيث	شبه	اإلنامة	

عىل	اآلذان	،	كام	ترضب	الخيمة	عىل	السكان	،	فحذف	

االستعارة	 باب	 يدل	عليه	من	 به	وترك	الزماً	 املشبه	

املكنية	.	وجاءت	ترجمتها	عند	رودويلخالية	من	روح	
املجاز	كاآليت	:)24(

	Then	 struck	 we	 upon	 their	 ears	 with

.	deafness

ومعناها	:	مثرضبنانحنعلىآذانهممعالصمم.

واملالحظ	حرش	كلمة	)صمم(	ضمن	اآلية	،	وهذا	من	

القرآين	 التعبري	 يف	 لها	 وجود	 ال	 كلامت	 إضافة	 باب	

أفقدهم	 الله	 بأن	 يظن	 يقرأها	 القارئ	حينام	 كأن	 ؛	

السمع	دون	أن	يُِنيَمُهم	.

بينام	ترجمة	مصحف	املدينة	املنورة	كانت	أصح	من	
سابقتها	:)25(

	Therefore	,	we	covered	up	their	)sense	of(

	)hearing	)causing	them	to	go	in	deep	sleep

	قُلُوِبِهْم	...	 واألمر	نفسه	يف	قوله	تعاىل	:	﴿َوَربَطَْنا	َعىَلٰ

﴾)الكهف	،	14(

اإلميان	 بنور	 قلوبهم	 ،	وشددنا	 الصرب	 ألهمناهم	 أْي:	

خفض	 من	 فيه	 كانوا	 عام	 أنفسهم	 عزفت	 حتى	 	،

اإلميان	)26(	.وفيه	استعارة	ترصيحية	تبعية	،	والربط	

ربطها	 يف	 بالِقرب	 القلوب	 شبَّه	 	، بالحبل	 الشد	 هو	

يك	ال	يسيل	املاء	.	والرتجامت	مل	تحافظ	عىل	التعبري	

املجازي	)ربطنا	=	attaché	avons	Nous(	وترجمتْها	

.	)Nous	avons	fortifié	=)عزَّزنا	بـ

وعند	رودويل	جاءت	ترجمتها	كاآليت	:	)27(

And	we	had	made	them	stout	of	heart

مبعنى	:	جعلنا	قلوبهم	ُشجاعة	.

ولنالحظ	اآلن	قوله	تعاىل	يف	شأن	صاحب	الجنتني	:	﴿

	َما	أَنَْفَق	ِفيَها	 يِْه	َعىَلٰ َوأُِحيَط	ِبثََمرِِه	فَأَْصبََح	يَُقلُِّب	كَفَّ

	ُعُروِشَها	﴾)الكهف	،	42(. َوِهَي	َخاِويٌَة	َعىَلٰ
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ففي	اآلية	كنايتان	؛	األوىل	)أحيط	بثمره(	كناية	عن	

حلول	الدمار	وخراب	الجنتني	،	والثانية	)يقلُِّب	كفيه(	

ت	 كناية	عن	الحرسة	والندم	.	لكن	ترجمة	رودويلعربَّ

ر	محصوله(	إذ	ال	 عنهام	بطريقة	مبارشة	؛	فاألوىل	)ُدمِّ

أثر	للكناية	يف	هذا	التعبري	،	أما	الثانية	)فرك	يديه(	إذ	
ال	أثر	للندم	واألس	فيها	:)28(

	And	 his	 fruits	 were	 encompassed	 by

	destruction.	Then	began	he	 to	 turn	down

	the	palms	of	his	hands	at	what	he	had	spent

on	it;	for	its	vines

	were	falling	down	on	their	trellises,	and	he

	said,	»Oh	that	I	had	not	 joined	any	other

»!god	to	my	Lord

)29(بينام	الرتجمة	الصحيحة	لهذا	التعبري	القرآين	:

	So	 his	 fruits	 were	 encircled	 )with	 ruin(	 ,

	and	he	remained	clapping	his	hands	)with

	sorrow(	over	what	he	had	spent	upon	 it	 ,

	whileit	was	all	destroyed	on	its	trellises

ولقد	أثبتت	الدراسات	التي	قام	بها	العرب	واملسلمون	

عون	فهم	العربية	هم	 بأن	أولئك	املسترشقني	الذين	يدَّ

يف	الواقع	ال	يحسنونها	،	عىل	الرغم	من	هذا	الجهل	

الواضح	باللغة	،	كونهم	يصدرون	أحكاماً	مغرضة	من	

حيث	الشكل	واملضمون	وأمانة	تنزيه	القرآن	،	وذلك	

الواقع	 فيام	يكتبونه	من	مقدمات	علمية	ليست	يف	

القرآن	 يبغون	من	ورائها	هدم	 سوى	معاول	خطرية	

واملنتسبني	إليه	من	املسلمني	،	وزعٌمباطل	بأن	القرآن	

عقبة	يف	سبيل	ارتقاء	األمم	اإلسالمية	)30(.

ومتابعة	لهذه	الرتجامت	الغريبة	التي	مل	تراِع	الحكمة	

يف	 مانقرأه	 الحكيم	 الذكر	 آيات	 نزول	 من	 واملنطق	

ُدوِر	﴾)آل	عمران	 قوله	تعاىل	:	﴿َواللَُّه	َعلِيٌم	ِبَذاِت	الصُّ

)الصدور(فهي	 عبارة	 عىل	 القول	 احتوى	 154(إذ	 	،

الضامئر،	 أو	 القلوب	 يف	 تتمثل	 موصوف	 عن	 كناية	

)الصدور( مبعنى	 حرفياً	 بريك«ترجمها	 »جاك	 لكن	
poitrines	هكذا	:)31(

	Il	est	conmaissant	de	l’être	des	poitrines

َواَل	 ُعُنِقَك	 	 إىَِلٰ َمْغلُولًَة	 يََدَك	 تَْجَعْل	 :﴿َواَل	 أيضاً	 ومنه	

	الْبَْسِط	فَتَْقُعَد	َملُوًما	َمْحُسوًرا	﴾)اإلرساء	 تَبُْسطَْها	كُلَّ
،	29(ترجمها	رودويل	ترجمة	حرفية	كام	ييل	:)32(

	And	let	not	thy	hand	be	tied	up	to	thy	neck;

nor	yet	open	it	with	all	openness

واملعنى	كام	نالحظ	سطحي	مبارش	)وال	تجعل	يدك	

مرتبطة	حتى	الرقبة	،	وال	تفتحها	كل	االنفتاح(	؛	يف	

حني	أن	اآلية	اشتملت	عىل	كناية	عن	البخل	واإلرساف	
يف	النفقة	،	لذلك	فاألْوىل	أن	يقول	:)33(

	And	let	not	your	hand	be	tied	)like	a	miser(

	to	 your	 neck	 ,	 nor	 stretch	 it	 forth	 to	 its

	)utmost	reach	)like	a	spendthrift

	َذاِت	أَلَْواٍح	 ولننظر	إىل	قوله	تعاىل	:	﴿َوَحَملَْناُه	َعىَلٰ

عن	 كناية	 احتوى	عىل	 الذي	 	)13 	، ﴾)القمر	 	 َوُدرُسٍ

موصوف	وهو	السفينة	التي	نجى	الله	فيها	نوح	عليه	

السالم	؛	باعتبار	السفينة	مصنوعة	من	اللوح	والُدرُس	

)املسامري(	وقد	ترجمتها	ماسون	)1906	ـ	1994	م(	:	

	Nous	avons	porté	Noé	 sur	un	assemblage

de	planches	et	de	fibres	de	palmérs

األلواح	 من	 مجموعة	 عىل	 نوحاً	 وحملنا	 	: مبعنى	
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وخيوط	أو	)وشعر(	النخيل	)34(	.

يف	 وأخطأت	 قيمتها	 الكناية	 أفقدت	 الرتجمة	 فهذه	

فيه	 تذبذب	 الذي	 نفسه	 األمر	 وهو	 	، )ُدرس(	 كلمة	

املعنى	 فأفقد	 ؛	 السفينة	 بلفظ	 ح	 رصَّ ملَّا	 رودويل	
جامليته	ومل	يعد	مجال	لورود	الكناية	يف	اآلية	:	)35(

	And	 we	 bare	 him	 on	 a	 vessel	 made	 with

.planks	and	nails

يف	حني	الرتجمة	األصوب	هي	:)36(

	Et	 nous	 le	 portâmes	 sur	 un	 objet	 de

	planches	et	de	clous

القرآن	 بها	 نزل	 التي	 اللغة	 أن	 استنتاجه	 ومام	ميكن	

تعابريه	 احتوتها	 التي	 املعاين	 عن	 بصدق	 ت	 عربَّ

اللغات	 عكس	 عىل	 	، ذلك	 غري	 أو	 كانت	 مجازية	 ؛	

ها	من	الرتجمة	 التي	مل	تِف	هذه	املعاين	حقَّ األخرى	

إال	 اللغات	 هذه	 تتحملها	 ال	 مقاطع	 هناك	 ألن	 	،

ذلك	 ويف	 	، الله	 كالم	 بها	 نزل	 التي	 العربية	 اللغة	

إنهمةترجمةالقرآ 	» 	: يقوالملفكراإلنجليزيرومالندو	

نبكاملطاقتهاإليقاعيةإلىلغةأخرىتتطلبعنايةشخصيج

،فإنناملنعرفحتىوقتقريبرتجمةج معالشاعريةإلىالعلم	

يدةاستطاعتأنتتلقفشيئاًمرنوحالوحياملحمدي	،والواق

عأنكثرياًمناملرتجميناألوائللميعجزواعناالحتفاظبجامالل

،بلكانوامفعمينبالحقدعلىاإلسالمإلىدرج أصلفحسب	

ةجعلترتجامتهمتنوءبالتحاملوالغرض	،ولكنحتىأفضلرت

جمةممكنةللقرآنفيشكلمكتوبالتستطيعأنتحتفظبإي

،ويل قاعالسوراملوسيقياآلرسعلىالوجهالذيريتلهااملسلم	

سيستطيعالغربيأنيدركشيئاًمرنوعةكلامتالقرآنإالعندم

ايسمعمقاطعمنهمرتلةبلغتهاألصلية	»)37(	.

أضف	إىل	ذلك	أنه	ال	توجد	ضوابط	محددة	لرتجمة	

فهناك	 	، النادر	 من	 ليس	 وهذا	 ؛	 الكريم	 القرآن	

احتوت	 مسلمون	 مرتجمون	 قدمها	 كثرية	 ترجامت	

عىل	أخطاء	كثرية	تيسء	إىل	القرآن	«	ورمبا	مل	يكن	هذا	

القرآن	ال	 ؛	ألن	 ،	ولكنهم	مع	ذلك	ملومون	 غرضهم	

يُخدم	مبجرد	النوايا	الصالحة	،	أو	الدعاوى	العريضة	؛	

فقد	يتعرض	للرتجمة	من	ليس	بكفء	؛	مام	قد	يسهل	

املجال	 يُفسح	 وهذا	 	، الرتجمة	 يف	 التحريف	 إدخال	

اعتناقها	 يُرجى	 التي	 األخرى	 األمم	 بني	 لرتويجها	

لإلسالم	،	فتكون	الرتجمة	إذن	صارفة	عن	اإلسالم	بدل	

أن	تكون	داعية	إليه	محببة	فيه	»)38(	.

ى	لهذه	 وعليه	علينا	نحن	العرب	واملسلمون	أن	نتصدَّ

الحمالت	الشعواء	التي	تيسء	إىل	فهم	النص	القرآين	

عن	قصد	أو	غري	قصد	،	وأن	ينربي	للرتجمة	من	هو	

كفؤ	لها	،	وعىل	علم	بالعربية	واللغة	املرتجم	إليها	يك	

يسهم	يف	توضيح	مقاصد	هذا	الكتاب	الذي	ختم	الله	

،	ومن	جهة	 السابقة	من	جهة	 الساموية	 الكتب	 به	

الدين	حتى	يتسنى	 الناصع	لهذا	 الوجه	 أخرى	تبيني	

للشعوب	غري	املسلمة	أن	تعرف	حقيقته	وأنه	ليس	

كالم	برش	؛	بل	كالم	رب	البرش	.
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ـ	القرآن	الكريم	برواية	حفص	.

)1(	ـ	دالئل	اإلعجاز	،	أبو	بكر	عبد	القاهر	بن	عبد	الرحامن	بن	

مكتبة	 	، :	محمود	محمد	شاكر	 تعليق	 	، الجرجاين	 محمد	

الخانجي	،	القاهرة	)مرص(	،	)د	ط(	،	)د	ت(	،	ص	262	.

)2(	ـ	إعجاز	القرآن	،	أبو	بكر	محمد	بن	الطيب	الباقالين	،	تحقيق	

:	أبو	بكر	عبد	الرازق	،	مكتبة	مرص	،	مرص	،	)د	ط(	،	)د	

ت(	،	ص	192	.

*	أنكر	وقوع	املجاز	يف	القرآن	جامعة	من	العلامء	؛	منهم	:	ابن	

القاص	)ت	335	هـ(	وهو	من	فقهاء	الشافعية	،	وخويزمنداد	

)ت	400	هـ(	من	علامء	املالكية	،	وداود	بن	عيل	الظاهري	

وأبو	 	، الظاهري	 املستقل	 املذهب	 هـ(	صاحب	 	270 )ت	

مسلم	األصبهاين	)ت	370	هـ(	من	فقهاء	املعتزلة	.

تحقيق	 	، القريواين	 رشيق	 بن	 الحسن	 عيل	 أبو	 	، العمدة	 ـ	 	)3(

بريوت	 	، الجيل	 دار	 الحميد،	 عبد	 الدين	 محيي	 محمد	 	:

)لبنان(	،	ج1	،	ط5	،	1981	،	ص	160	.

رسالة	 	، محمد	 طول	 	، الكريم	 القرآن	 يف	 الفنية	 الصورة	 ـ	 	)4(

دكتوراه	،	تلمسان	،	1995	،	ص	20	.

)5(	ـ	إعجاز	القرآن	،	الباقالين	،	ص	213	.

)6(	ـ	إعجاز	القرآن	والبالغة	النبوية	،	مصطفى	صادق	الرافعي	،	

دار	الصحوة	،	القاهرة	)مرص(	،	ط	1	،	2008	،	ص	218	.

عيل	 حسني	 محمد	 	، القرآنية	 والدراسات	 املسترشقون	 ـ	 	)7(

الصغري	،	دار	املؤرخ	العريب	،	بريوت	)لبنان(	،	)د	ط(	،	)د	

ت(	،	ص	135	.

)8(	ـ	صفوة	التفاسري	،محمد	عيل	الصابوين	،	دار	ومكتبة	الهالل	،	

بريوت	)لبنان(	،	ج	2	،	)د	ط(	،	)د	ت(	،	ص	188	.

عيل	 حسني	 محمد	 	، القرآنية	 والدراسات	 املسترشقون	 ـ	 	)9(

الصغري	،	ص	136	ـ	137	.

)10(	ـ	الصورة	الفنية	يف	الرتاث	النقدي	والبالغي	،	جابر	عصفور	

	، 	1974	، القاهرة	)مرص(	 	، الثقافة	للطباعة	والنرش	 ،	دار	

ص	321	.

	، الجزائري	 جابر	 بكر	 أبو	 	، أيرسالتفاسريلكالمالعليّالكبري	 ـ	 	)11(

مكتبة	العلوم	والحكم	،	املدينة	املنورة	،	)اململكة	العربية	

السعودية(	،	ط	5	،	2000	،	ص	662	.

	the	Quran	 ,	 J.M.	 ,	Rodwell	Translation	with 	_ 	)12(

Truthnet	.	org	,	16	text	notes	,	sura

	، االنجليزية	 اللغة	 إىل	 معانيه	 وترجمة	 الكريم	 القرآن	 ـ	 	)13(

املدينة	 	، الرشيف	 املصحف	 لطباعة	 فهد	 امللك	 مجمع	

املنورة	)اململكة	العربية	السعودية(	،	1985	،	ص	364	.

بن	 الرشيف	محمد	 	، القرآن	 البيان	يف	مجازات	 تلخيص	 ـ	 	)14(

الحسني	الريض	،	تحقيق	:	عيل	مقلد	،	مكتبة	دار	الحياة	،	

بريوت	)لبنان(	،	1984	،	ص	152	.

	the	Quran	 ,	 J.M.	 ,	Rodwell	Translation	with 	_ 	)15(

Truthnet	.	org	,	text	notes	,	sura17

	، الطربي	 جرير	 بن	 محمد	 جعفر	 أبو	 	، الطربي	 تفسري	 ـ	 	)16(

تحقيق	:	عبد	الله	بن	عبد	املحسن	الرتيك	،	دار	الهجر	،	مرص	

،	ج18	،	ط1	،	2001	،	ص	181	.

التي	 الفرنسية	 اللغة	 إىل	 الكريم	 القرآن	 معاين	 ترجمة	 ـ	 	)17(

موقع	 	، سوريباكامرا	 فودي	 الشيخ	 	، ريجيسبالشري	 أعدها	

إسالم	هاوس	،	ص	37	.

	the	Quran	 ,	 J.M.	 ,	Rodwell	Translation	with 	_ 	)18(

Truthnet	.	org	,	text	notes	,	sura19

إشكالية	 	: بعنوان	 مقال	 	، املعجمية	 الدراسات	 مجلة	 ـ	 	)19(

ترجمة	املصطلح	اإلسالمي	،	أمينة	أدردور	،	املغرب	،	العدد	

1	،	2002	،	ص	98	.

)20(	ـ	إعجاز	القرآن	والبالغة	النبوية	،	الرافعي	،	ص	226	.

)21(	ـ	اإلعجاز	يف	نظم	القرآن	،	محمد	شيخون	،	ص	104	.

	the	Quran	 ,	 J.M.	 ,	Rodwell	Translation	with 	_ 	)22(

Truthnet	.	org	,	text	notes	,	sura07

	، االنجليزية	 اللغة	 إىل	 معانيه	 وترجمة	 الكريم	 القرآن	 ـ	 	)23(

مجمع	امللك	فهد	لطباعة	املصحف	الرشيف	،	ص	222	.

الهوامش
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	the	Quran	 ,	 J.M.	 ,	Rodwell	Translation	with 	_ 	)24(

Truthnet	.	org	,	text	notes	,	sura18

	، االنجليزية	 اللغة	 إىل	 معانيه	 وترجمة	 الكريم	 القرآن	 ـ	 	)25(

مجمع	امللك	فهد	لطباعة	املصحف	الرشيف	،	ص	386	.

)26(	ـ	تفسري	الطربي	،	الطربي	،	ج15	،	ص	179	.

	the	Quran	 ,	 J.M.	 ,	Rodwell	Translation	with 	_ 	)27(

	the 	_ 	)28( 	Truthnet	 .	 org 	, 	text	 notes	 ,	 sura18

	Quran	 ,	 J.M.	 ,	 Rodwell	 Translation	 with	 text

Truthnet	.	org	,	notes	,	sura18

	، االنجليزية	 اللغة	 إىل	 معانيه	 وترجمة	 الكريم	 القرآن	 ـ	 	)29(

مجمع	امللك	فهد	لطباعة	املصحف	الرشيف	،	ص	391	.

)30(	ـ	ترجامت	القرآن	إىل	أين	:	وجهان	لجاك	بريك	،	زينب	عبد	

العزيز	،	مكتبة	وهبة	،	القاهرة	)مرص(	،	ط3	،	2005	،	ص	

.	10

)31(	ـ	املرجع	نفسه	،	ص	38	.

	the	Quran	,	J.M.	 ,	Rodwell	Translation	with	_	)32(	

Truthnet	.	org	,	text	notes	,	sura17

	، االنجليزية	 اللغة	 إىل	 معانيه	 وترجمة	 الكريم	 القرآن	 ـ	 	)33(

مجمع	امللك	فهد	لطباعة	املصحف	الرشيف	،	ص	372	.

صالح	 محمد	 	، الكريم	 القرآن	 وترجمة	 املسترشقون	 ـ	 	)34(

البنداق	،دار	اآلفاق	الجديدة	،	بريوت	)لبنان(	،	ط2	،	1983	

،	ص	119	.

	the	Quran	 ,	 J.M.	 ,	Rodwell	Translation	with 	_ 	)35(

Truthnet	.	org	,	text	notes	,	sura54

)36(	ـ	القرآن	الكريم	وترجمة	معانيه	إىل	اللغة	الفرنسية	،	مجمع	

امللك	فهد	لطباعة	املصحف	الرشيف	،	ص	529	.	

)37(	ـ	اإلسالم	والعرب	،	روم	الندو،	تحقيق	:	منري	البعلبيك	،	دار	

.	37	 العلم	للماليني	،	بريوت	)لبنان(	،	ط1	،	1962	،	ص	36ـ	

)38(	ـ	القرآن	الكريم	من	املنظور	االسترشاقي	،	محمد	محمد	أبو	

ليلة	،	ص	373	.

)1(	ـ	اإلسالم	والعرب	،	روم	الندو،	تحقيق	:	منري	البعلبيك	،	دار	

العلم	للماليني	،	بريوت	)لبنان(	،	ط1	،	1962	.

)2(	ـ	اإلعجاز	يف	نظم	القرآن	،	محمود	السيد	شيخون	،	مكتبة	

الكليات	األزهرية	،	القاهرة	)مرص(	،	ط1	،	1978	.

	، الباقالين	 الطيب	 بن	 محمد	 بكر	 أبو	 	، القرآن	 إعجاز	 ـ	 	)3(

تحقيق	:	أبو	بكر	عبد	الرازق	،	مكتبة	مرص	،	مرص	،	)د	

ط(	،	)د	ت(	.

)4(	ـ	إعجاز	القرآن	والبالغة	النبوية	،	مصطفى	صادق	الرافعي	،	

دار	الصحوة	،	القاهرة	)مرص(	،	ط	1	،	2008	.

)5(	ـ	إعراب	القرآن	الكريم	وبيانه	،	محي	الدين	الدرويش	،	دار	

الياممة	،	دار	ابن	كثري	،	دار	اإلرشاد	للشؤون	الجامعية	،	

حمص	)سوريا(	،	ج10	،	1992	.

)6(	ـ	أيرس	التفاسري	لكالم	العيّل	الكبري	،	أبو	بكر	جابر	الجزائري	

،	مكتبة	العلوم	والحكم	،	املدينة	املنورة	،	اململكة	العربية	

السعودية	،	ط5	،	2000	.

)7(	ـ	ترجامت	القرآن	إىل	أين	:	وجهان	لجاك	بريك	،	زينب	عبد	

العزيز	،	مكتبة	وهبة	،	القاهرة	)مرص(	،	ط3	،	2005.

البغوي	 مسعود	 بن	 الحسني	 محمد	 أبو	 	، البغوي	 تفسري	 ـ	 	)8(

	، طيبة	 دار	 	، وآخرون	 النمر	 الله	 عبد	 محمد	 	: تحقيق	 	،

الرياض	)اململكة	العربية	السعودية(	،	ج	8	،	1991	.

)9(	ـ	تفسري	الطربي	،	أبو	جعفر	محمد	بن	جرير	الطربي	،	تحقيق	

:	عبد	الله	بن	عبد	املحسن	الرتيك	،	دار	الهجر	،	مرص	،	ج15	

،	ج18	،	ط1	،	2001	.

)10(	ـ	تفسري	القرآن	العظيم	،	اإلمام	أبو	الفداء	الحافظ	عبد	الله	

بن	كثري	الدمشقي	،	دار	الكتب	العلمية	،	بريوت	)لبنان(	،	

ج2	،	ط2	،	2008	.

ـ املصادر واملراجع ـ

الصورة البيانية في القرآن وإشكالية ترجمتها إلى اللغات األجنبية   
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)11(	ـ	تفسري	املقباس	من	تفسري	ابن	عباس	،	عبد	الله	بن	عباس	،	

دار	الكتب	العلمية	،	بريوت	)لبنان(	،	ط1	،	1992	.

بن	 الرشيف	محمد	 	، القرآن	 البيان	يف	مجازات	 تلخيص	 ـ	 	)12(

الحسني	الريض	،	تحقيق	:	عيل	مقلد	،	مكتبة	دار	الحياة	،	

بريوت	)لبنان(	،	1984	.

)13(	ـ	دالئل	اإلعجاز	،	أبو	بكر	عبد	القاهر	بن	عبد	الرحامن	بن	

مكتبة	 	، :	محمود	محمد	شاكر	 تعليق	 	، الجرجاين	 محمد	

الخانجي	،	القاهرة	)مرص(	،	)د	ط(	،	)د	ت(	.

)14(	ـ	الزينة	يف	الكلامت	اإلسالمية	العربية	،	أبو	حاتم	أحمد	بن	

الله	الهمداين	،	 ،	تعليق	:	حسني	بن	فيض	 الرازي	 حمدان	

مركز	الدراسات	والبحوث	اليمني	،	صنعاء	)اليمن(	،	ط	1	

.	1994	،

)15(	ـ	صفوة	التفاسري	،محمد	عيل	الصابوين	،	دار	ومكتبة	الهالل	

،	بريوت	)لبنان(	،	ج	2	،	)د	ط(	،	)د	ت(	.

)16(	ـ	الصورة	الفنية	يف	الرتاث	النقدي	والبالغي	،	جابر	عصفور	

،	دار	الثقافة	للطباعة	والنرش	،	القاهرة	)مرص(	،	1974	.

رسالة	 	، ،	طول	محمد	 الكريم	 القرآن	 الفنية	يف	 الصورة	 ـ	 	)17(

دكتوراه	،	تلمسان	،	1995	.

،	تحقيق	 القريواين	 الحسن	بن	رشيق	 أبو	عيل	 	، العمدة	 ـ	 	)18(

بريوت	 	، الجيل	 دار	 الحميد،	 عبد	 الدين	 محيي	 محمد	 	:

)لبنان(	،	ج1	،	ط5	،	1981	.

نقدية	 دراسة	 	: االسترشاقي	 املنظور	 من	 الكريم	 القرآن	 ـ	 	)19(

تحليلية	،	محمد	محمد	أبو	ليلة	،	دار	النرش	للجامعات	،	

القاهرة	)مرص(	،	ط	1	،	2002	.

	، االنجليزية	 اللغة	 إىل	 معانيه	 وترجمة	 الكريم	 القرآن	 ـ	 	)20(

املدينة	 	، الرشيف	 املصحف	 لطباعة	 فهد	 امللك	 مجمع	

املنورة	)اململكة	العربية	السعودية(	،	1985	.

)21(	ـ	القرآن	الكريم	وترجمة	معانيه	إىل	اللغة	الفرنسية	،	مجمع	

املنورة	 املدينة	 	، الرشيف	 املصحف	 لطباعة	 فهد	 امللك	

)اململكة	العربية	السعودية(	،	1999	.

األقاويل	يف	وجوه	 وعيون	 التنزيل	 الكشاف	عن	حقائق	 ـ	 	)22(

التأويل	،	أبو	القاسم	جار	الله	محمود	بن	عمر	الزمخرشي	،	

دار	ابن	حزم	،	بريوت	)لبنان(	،	ج2	،	ط	1	،	2012	.

	: بعنوان	 مقال	 	، القرآنية	 والدراسات	 البحوث	 مجلة	 ـ	 	)23(

عبد	 	، الكريم	 القرآن	 معاين	 وترجمة	 الرشعي	 املصطلح	

الرزاق	بن	عبد	املجيد	أالرو	،	اململكة	العربية	السعودية	،	

العدد	الرابع	،	السنة	الثانية	،	2010	.

إشكالية	 	: بعنوان	 مقال	 	، املعجمية	 الدراسات	 مجلة	 ـ	 	)24(

ترجمة	املصطلح	اإلسالمي	،	أمينة	أدردور	،	املغرب	،	العدد	

.	2002	،	1

	املسترشقون	وترجمة	القرآن	الكريم	،	محمد	صالح	البنداق	 )25(ـ	

،	دار	اآلفاق	الجديدة	،	بريوت	)لبنان(	،	ط2	،	1983	.

عيل	 حسني	 محمد	 	، القرآنية	 والدراسات	 املسترشقون	 ـ	 	)26(

الصغري	،	دار	املؤرخ	العريب	،	بريوت	)لبنان(	،	)د	ط(	،	)د	

ت(	.

	: تحقيق	 	، األصفهاين	 الراغب	 	، القرآن	 ألفاظ	 مفردات	 ـ	 	)27(

صفوان	عدنان	داوودي	،	دار	القلم	،	دمشق	)سوريا(	،	الدار	

الشامية	،	بريوت	)لبنان(	،	ط4	،	2009	.

ـ	املواقع	االلكرتونية	:

التي	 الفرنسية	 اللغة	 إىل	 الكريم	 القرآن	 معاين	 ترجمة	 ـ	 	)1(

موقع	 	، سوريباكامرا	 فودي	 الشيخ	 	، ريجيسبالشري	 أعدها	

	islamhouse.com

)2(	ـ	خيانة	جورج	سيل	يف	ترجمة	معاين	القرآن	الكريم	،	محمد	

www	.	atida	.	org	موقع	،	ريشة	أبو

)3(	ـ	دراسة	ترجمة	معاين	القرآن	الكريم	إىل	االنجليزية	)القرآن	

مرتجامً(	،	آرثر	ج	آربري	،	تعليق	:	هيثم	عبد	العزيز	ساب	،	

islamhouse.com	موقع

	the	Quran	,	J.M.	,	Rodwell	Translation	with	text	_	)4(

notes	,	Truthnet	.	org
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	تعترب	الرواية	املغاربية1		،	حديثة	النشأة	يف	األدب	

راجع	 وذلك	 الخصوص،	 وجه	 عىل	 واملغاريب	 العريب	

ملجموعة	من	االعتبارات	االستعامرية	والثقافية،	وما	

تدل	 ال	 	« املغاربية	 	« أن	صفة	 إليه	 اإلشارة	 ينبغي	

عىل	أية	مفاضلة	بني	هذا	الجنس	األديب	ونظريه	يف	

من	 مجموعة	 	« إىل	 تؤرش	 ما	 بقدر	 العريب،	 املرشق	

مظاهر	االشرتاك	واالئتالف	بني	شعوب	هذه	املنطقة	

يف	الدين	واللغة	والتاريخ	القديم	والحديث	والرتاث	

الحديث	 يبيح	 مام	 عامة	 بصفة	 والحضارة	 الشعبي	

عن	نوع	من	الخصوصية	املغاربية	»	2.

وقد	ساهمت		ثالثة	مؤرشات	و	مرجعيات	يف	تشكيل		

مالمح	الرواية	املغاربية	وهي	:

املرجعية	الثقافية	الغربية:	املتأتية	من	ظروف	 	-1

الرصاع	والتوتر	التي	فرضت	عىل	الثقافة	العربية	

أو	 الفرنسية	 الثقافة	 مواجهة	 البلدان	يف	 بهذه	

الثقافة	اإليطالية	بالنسبة	للبييا.

	املرجعية	املرشقية:	وتتجىل	يف	استفادة	كتاب	 	-2

القصة	والرواية	يف	املغرب	العريب	من	التجارب	

لجرجي	 العريب	 املرشق	 يف	 والرائدة	 التأسيسية	

زيدان	واملنفلوطي،	وطه	حسني،	وتوفيق	الحكيم	

وغريهم،	وهي	تجارب	نلمس	امتدادها	يف	عدد	

ليس	بالهني	من	النصوص	التأسيسية	املغاربية.

		3-	املرجعية	املحلية:	ومنها	استمد	كتاب	الرواية	يف	

وبعض	 الحكائية	 متونهم	 أسئلة	 العريب	 املغرب	

تفاعلهم	 خالل	 من	 اللغوية	 وأنساقها	 أشكالها	

وأحداث	مجتمعاتهم	ووقائعه.

		وعليه	،	فقد	متيزت	الرواية	املغاربية	بخصوصيات	

من	 منطقة	 إىل	 الجغرايف	 انتامئها	 يف	 تتمثل	 معينة،	

التي	 العنارص	 العديد	من	 بينها	 العريب،	توحد	 العامل	

متتاز	 كام	 املختلف،	 يفوق	 بينها	 املشرتك	 أن	 تؤكد	

بانفتاحها	عىل	جنسها	يف	املرشق	العريب،	وتفاعلها	مع	

االنتاجات	الغربية	يف	هذا	املستوى	.

أما	من	حيث	املصطلح	-		الرواية	النسائية	املغاربية	

التي	 الكتابة	 لتمييز	 إجرايئ	فقط	 فاستعامله	هنا	 	 	-

الرجل	أو		أن	 التي	يكتبها	 الكتابة	 تكتبها	املرأة	عن	

سمت	التشابه	تطبع	كالهام	؟

هل	 إبداعها؟	 خالل	 من	 ذاتها	 املرأة	 صورت	 وكيف	

حافظت	عىل	صورتها	النمطية	يف	املجتمع،	ويف	األدب	

  �صورة املراأة يف اأدب املراأة املغاربية
 » اأحالم م�صتغامني- ليلي ابوزيد منوذجا

حممد همو�س
المملكة المغربية             

 صورة المرأة في أدب المرأة المغاربية  » أحالم مستغانمي- ليلي ابوزيد نموذجا



 220يناير - عام 2018مجملة كرياال

النمطي	وكرست	جدار	 تعالت	عن	 أنها	 أم	 الرجايل؟	

التقاليد	والعادات	الذي	فرض	سلطته	عليها	وال	يزال	

؟

	دأبت	الروائيات	املغاربيات	عىل	الكتابة	من	موقع	

الواعيات	 االجتامعية،	 السريورة	 يف	 املنخرطات	

الروائية	 الكتابة	 معظمهن	 ولج	 لفقد	 بتحوالتها،	

وهن	محمالت	بثقافة	ووعي	سيايس	كبريين	يؤهلهن	

ما	 وهذا	 حولهن.	 من	 العامل	 عن	 تصورهن	 لتقديم	

نلمسه	يف	إبداعات	أحالم	مستغاني،	ليىل	أبو	زيد،	

غادة	السامن،	زهور	كرام	وغريهن....

وما	يحسب	لهن	هو	محاولتهن	ارتياد	قضايا	جديدة	

السيايس،	 االعتقال	 محنة	 منها	 كتابتهن،	 تسم	

إىل	 ضف	 	« العريب	 الربيع	 	« السياسية	 والتحوالت	

الفكرية،	وغريها	من	 واملنظومة	 املثقف،	 واقع	 ذلك	

القضايا	التي	اعتربت	طابوهات	:	كاالغتصاب	والعجز	

الجنيس....

وعىل	الرغم	من	خصوصية	هذه	املوضوعات	ال	يلغني	

االهتامم	بالشكل	الروايئ،	فأعاملهن	ليست	شهادات	

عن	مواضيع	سياسية	أو	اجتامعية،	بل	هي	تشخيص	

رسدي،	وبناء	لعوامل	خيالية	ترتقي	باليومي	واملتداول	

إىل	لحظة	إبداعية	تتجىل	يف	قدرتهن	عىل	بناء	عوامل	

ممكنة.

					وتندرج	يف	هذا	اإلطار،	الروايتان:	الرواية	الجزائرية	

مستغاني		 ألحالم	 للكاتبة	 	 	3 الحواس«	 »فوىض	

لييل	 للمبدعة	 	 	 	4« الفيل	 »عام	 املغربية	 والرواية	

وإرصارا	 وعيا	 الكاتبتني	 لدى	 نلمس	 حيث	 	. أبوزيد	

التصنيف	 رشنقة	 من	 ينفلتان	 نصيهام	 جعل	 عىل	

الروايئ	الفاصل	بني	ما	تكتبه	املرأة	وما	يكتبه	الرجل.

أن	 نلمس	 ورقتنا	 يف	 سيأيت	 ملا	 واسترشافا	 سبق	 مام	

واإلبداع	 الكتابة	 ميدان	 إىل	 التجأت	 املغاربية	 املرأة	

وكينونتها	 وجودها	 عن	 للدفاع	 الرواية،	 خصوصا	

ونظرتها	إىل	نفسها	كام	تراه	هي،	ال	كام	يراها	الرجل.

فكانت	جل	الكتابات	النسوية	تعرب	عن	هذا	املوقف،	

الرجل(	 ـ	 )املجتمع	 	 اآلخر	 وعالقة	 بالرجل،	 عالقتها	

وببنية	 بذاتها،	 وعي	 عندها	 فتشكل	 بجسدها،	

املجتمع	من	حولها.

  1- صورة املرأة يف أدب املرأة : 

				أ-		:	رواية	»	فوىض	الحواس	»		:	املرأة	بني	الجنون	

والتمرد:

إن	املتتبع	ألعامل	الروائية	الجزائرية	أحالم	مستغاني	

يجد	نفسه	أمام	عامل	روايئ	يتحرك	عىل	نحو	عجيب،	

تندمج	فيه	شخصيات	مميزة	تتجاذبها	قضايا	عميقة	

والثقايف،	 الوجودي	والسيايس	 تنتقل	بك	بني	 وأسئلة	

يتخذ	 الذي	 التجاذب	 هذا	 وانعكاسات	 واإلنساين،	

له	 ومقتصدا	 صعبا	 لغويا	 وتعبريا	 إشكاليا	 طابعا	

انعكاساته	عىل	الجسد	والهوية	والتاريخ	.

	وقد	متكنت	الروائية	أحالم	مستغاني	أن	تصهر	هذا	

مالمح	 أهم	 بأحق	 ميثل	 نسائيا	 نوذجا	 مقدمة	 كله	

بتقاليد	 املحارصة	 العربية	 للمرأة	 النمطية	 الصورة	

املجتمع	الذكوري،	املتمركز	حول	سلطة	الرجل،	الذي	

ميارس	عىل	املرأة	عنفا	رمزيا،	فيحارص	رغبتها	ويقمع	

جسدها	ويشوه	متثالتها	لذاتها	اإلنسانية	يف	عامل	تقلد	

الرجل	زمامه.

إعادة	 من	 أعاملها	 خالل	 من	 الكاتبة	 متكنت	 كام	

الجزائرية	 الثقافية	 الهوية	 وتشكل	 التاريخ	 تحبيك	

وهي	 املرأة،	 موقع	 وإلثبات	 الرجولية	 املركزية	 لنزع	
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رحب	 أفق	 معانقة	 يف	 منها	 رغبة	 ذلك	 كل	 تنجز	

كل	 ويزعزع	 والتسامح	 للحرية	 ينحاز	 ومفتوح	

مقوالت	االستعالء.

	« الحواس	 فوىض	 	« رواية	 يف	 املرأة	 فكيف	حرضت	

أن	 أم	 الرجل؟	 للمرأة	عرب	 الكاتبة	 انترصت	 	وهل	 ؟	

املجتمع	 يف	 للمرأة	 النمطية	 الصورة	 تكرس	 الكاتبة	

الجزائري	؟	.

فوىض	 	« روايتها	 مستغاني	 أحالم	 الكاتبة	 	 تبدأ	 	

اإلدهاش	 عنارص	 من	 تتضمن	 بافتتاحية	 	« الحواس	

حبىل	 تجربة	 يف	 بالقارئ	 تلقي	 حيث	 الكثري،	 اليشء	

بالتناقض	بني	امرأة	ورجل	تجمعهام	عالقة	ال	تستقر	

عىل	حال	يطبعها	الرصاع	الذي	يؤثث	لحظاتها.

لكن	ما	يهمنا	يف	هذه	الورقة	هو	رصد	صورة	املرأة	يف	

هذه	القصة	التي	تجمع	بني	تجربة	الداخل		»	النص	

تربر	 أن	 تريد	 الكاتبة	 وكأن	 	« الواقع	 	« والخارج	 	«

فيه	 للمرأة	تعرب	 الوحيد	 املالذ	 الكتابة	هو	 بأن	فعل	

وسياسيا	 اجتامعيا	 مهزوز	 واقع	 ظل	 يف	 رغباتها	 عن	

وثقافيا.	

ـ	 الحواس	 فوىض	 يف	 ـ	 	 املرأة	 صورة	 تجليات	 تبدأ	

من	 موعد	 انتزاع	 يف	 الكاتبة	 تنجح	 عندما	 بالظهور	

قاعات	 بإحدى	 تحبه،	 التي	 للمرأة	 املعطف	 صاحب	

الشعراء	 حلقة	 	« 	 فيلم	 مشاهدة	 أجل	 من	 السينام	

لهذا	 الحضور	 الكتابة	 تقرر	 هنا	 	،« اختفوا	 الذين	

إال	 القاعة	 يف	 يكن	 مل	 بطليها،	 عىل	 لتلصص	 املوعد	

الصورة	 هذه	 الوحيدة،	 املرأة	 وهي	 الرجال	 بعض	

التقليد	 حاجز	 عىل	 والقفز	 التمرد	 بانطباعات	 تيش	

واالحتكار،	إن	شأنها	يف	هذه	اللحظة	هو	شأن	األستاذ	

الثورة	 دم	 من	 به	 فكالهام	 املعروض.	 الفيلم	 يف	

والتمرد	اليشء	الكثري،	وكالهام	به	من	روح	املقاومة	

والحب	 والحياة	 اللغة	 يف	 والتمركز	 الجمود	 لعنارص	

واإلنسانية،	ما	يضحي	من	أجله.	وتتكرر	صورة	التمرد	

هذه	عىل	امتداد	سطور	الرواية،		فمن	خالل	وجود	

الكاتبة	يف	املقهى،	مقهى	املوعد،	يف	انتظار	شخصية	

بطل	قصتها	الذي	مل	تعرف	كيف	انجذبت	إليه،	تنقل	

راصدة	 باملرأة	 الجزائريني	 عالقة	 من	 جانبا	 الكاتبة	

أشكال	الزيف	والنفاق	التي	نتدثر	بها	يف	الداخل.

ال	شك	أن	صورة	التمرد	التي	تحلت	بها	بطلة	القصة	

املعطف	 صاحب	 وتعرية	 الصمت	 حاجز	 كرس	 يف	

اقتادها	إىل	جسور	 الذي	 والركوب	مع	سائق	زوجها	

قسنطينة	وهي	التي	كرهت	هذه	الجسور،	إيحاءات	

من	الكاتبة	عىل	تعرية	الواقع	واالنتصار	للمرأة	من	

وملتقى	 أساسيا	 منعطفا	 غدت	 حب	 تجربة	 خالل	

طرق	تتقاطع	عنده	الرؤى	والطموحات	واآلالم.	

ب :  املرأة :  الثائرة ضد القيم االجتامعية : 

يأخذ	التمرد	ضد	املؤسسة	منذ	افتتاحية	الرواية	بعدا	

عنيفا،	عندما	تلجأ	الساردة	إىل	تقديم	بورتريه	لهذا	

الرجل	الذي	عشقته	بقوة	ومتكن	من	اخرتاقها	ملقنا	

اإلحساس	 	ويف	 الحب	 دروسا	يف	كل	يشء:	يف	 إياها	

باآلخر	حيث	يرسم	بشفتيه	قدرها	ويكتبها	وميحوها	

ليال	 الوقت	 رجل	 اعتربته	 لهذا	 يقبلها،	 أن	 دون	 من	

ورجل	التخفي،	إذ	تصدق	عليه	عبارة	أوسكار	وايلد	:	

»	خلق	اإلنسان	اللغة	ليخفي	بها	مشاعره	»5	.

وتعترب	الكاتبة	أن	املرأة	إذا	أرادت	االحتفاظ	بالرجل	

إنا	عليها	أن	تتخىل	عن	كل	يشء،			وها	هي	تتخىل	

عن	كل	يشء	من	أجل	االحتفاظ	به،	يف	هذا	الخطاب	

روايتها	 مستغاني	 أحالم	 	 به	 تفتتح	 الذي	 الرسدي	

نتنسم	معنى	الحرية	مبا	هي	رغبة	يف	التحقق	وترجمة	

بعيدا	عن	 الواقع	 		عىل	أرض	 	 	 الفردية	 االختيارات	
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كل	وصاية	بطريكية.	لذلك	يأخذ	الحب	بني	الساردة	

والرجل	ذي	املعطف	األسود،	شكل	املعركة	الحامية	

الوطيس،	والفيصل	فيها	هو	مقدار		التمكن	من	اللغة	

واستالم	تلك	السلطة	املولدة	للمعاين	منها،	مبا	ميكن	

من	انتقاء	الكلامت	الصالحة	للمعركة	بعناية	فائقة.	

وآخر	 بني	جواب	 تفاضل	 كانت	 	« الساردة:	 تقول	 	 	

فجأة	 أصبحت	 قد	 جلستهام	 أن	 إىل	 تنبهت	 عندما	

منتقاة	 لغوية	 بأسلحة	 تدار	 عاطفية	صامتة.	 معركة	

تفصلهام،	 التي	 املربعة	 بالطاولة	 وإذا	 فائقة،	 بعناية	

لونه	 واحد	 كل	 فيها	 اختار	 شطرنج،	 رقعة	 تصبح	

من	 وقالعا	 ..أحصنة	 جيشا	 أمامه	 واضعا	 ومكانه.	

ألغام	الصمت،	استعدادا	للمنازلة	»	6.

استثامرها	 يف	 مستغاني	 أحالم	 الكاتبة	 كانت	 إذا	 و	

تعيد	 الكثرية،	 الثقافية	 وأبعاده	 املرأة	مبكوناته	 لعامل	

إىل	أذهاننا	الكثري	من	النصوص	النسائية	العربية	التي	

مرتكزا	 العامل	 هذا	 من	 الرسدي	 التمثيل	 فيها	 اتخذ	

أساسيا	لرتكيب	صورة	املرأة	بكل	أبعادها	ومالبساتها،	

ثقافية	 عالقات	 سلسلة	 يف	 تنتظم	 املرأة	 أن	 باعتبار	

وجسدية	ونفسية	مع	العامل	من	جهة	ومع	ذاتها	من	

جهة	أخرى.

يتسم	 االجتامعية	 املؤسسة	 قيم	 عىل	 الثورة	 إن	

بشموليته	وتعدد	أبعاده،	وبقدر	ما	نجد	الكاتبة			من	

الرجولة	 بقيم	 تحتفي	 خاللها	 من	 أو	 البطلة	 خالل	

الطاهر،	 اليس	 	( 	 	 	 أهميتها	 عىل	 وتلح	 ورمزيتها	

عن	 تتورع	 ال	 نجدها	 ما	 بقدر	 بوضياف...(	 السائق،	

الذكورية	مجسدة	يف	من	 الهيمنة	 الكشف	عن	بنى	

عن	 متحدثة	 الساردة	 تقول	 الرجال،	 أسوء	 تعتربهم	

الرجل	الذي	جاءت	من	أجله	إىل	قاعة	السينام:	»	إنه	

الرجال.... من	 األسوأ	 الساللة	 إىل	 ينتمي	 النهاية،	 يف	

تقول	 هذا	 من	 وقريبا	 	 	 	،7 	« الطاولة	 تحت	 بذئ	

الساردة	متحدثة	عن	زوجها	العسكري:	»	أو	ليست	

النساء	كالشعوب	يقعن	دامئا	فتنة	للبذلة	العسكرية	

وسطوتها،	قبل	أن	ينتبهن	إىل	أنهن	بانبهارهن	بها،	قد	

صنعن	قوتهن؟	صحيح	أنه	فعل	ذلك	تدريجيا	وبكثري	

كنت	 وأنني	 التخطيط،	 من	 بكثري	 ورمبا	 اللياقة،	 من	

التي	 الرجولة	 مبشيئتي،....دور	 عبوديتي	 نحو	 أميض	

تأمر	وتقرر	وتطالب	وتحمي	وتدفع	وتتامدى«	8.

حالة	 يف	 متثل	 الرسد	 مستوى	 عىل	 التنويعات	 هذه	

فوىض	الحواس	فرصة	مهمة	لتمرير	ذلك	النقد	الذي	

تقصده	الرواية	نحو	الكثري	من	مظاهر	النسق	الثقايف	

يف	البيئة	العربية.

تقول	الساردة	:	»	النساء	كالشعوب...«	9	من	خالل	

الداللة	 من	 مجموعة	 توليد	 ميكن	 الصورة	 هذه	

العريب	بشكل	 التي	يعج	بها	واقع	مجتمعنا	 والرموز	

املرأة	 تقع	 ما	 فدامئا	 خاص،	 بشكل	 املغاريب	 و	 عام	

مقابل	 يف	 تلغي	 إذ	 	، بحبيبها	 ومتسكا	 لحبها	 ضحية	

	بل	تضحي	 العقل،	 التي	يفرضها	 املناعات	 ذلك	كل	

بكل	يشء	أمام	إغراء	الحبيب،	هذه	الصورة	تتقاطع	

بالبذلة	 افتتنت	 التي	 الشعوب	 كل	 فيها	 املرأة	 مع	

العسكرية	وسطوتها.

 ميكن أن نخلص من فصول الرواية بنتيجتني:

ال	 مجتمع	 يف	 املرأة	 واقع	 تصور	 الرواية	 أن	 أولهام:	

يزال	متمسكا	بعاداته	وتقاليده	األبوية،	لذلك	متردت	

الكاتبة	عىل	هذا	الواقع	من	أجل	قصة	حب	وضعها	

األدب	يف	طريقها،	لكنها	لو	مل	تكن	متثل	لها	الكتابة	

كل	يشء	ملا	حملت	نفسها	عناء	ذلك	الوزر	الثقيل.

التي	 املحبة	 العاشقة	 املرأة	 صورة	 زالت	 ال	 ثانيهام:	
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سحرها	 من	 أجل	 من	 والنفيس	 بالغايل	 تضحي	

للكاتبة،	 الرسدي	 البناء	 يف	 حاضة	 فؤادها	 واخرتق	

إىل	 واالستسالم	 الضعف	 صور	 كل	 حضور	 وبالتايل	

طاملا	 واقع	 عىل	 والثورة	 التمرد	 جانب	 إىل	 الرغبة،	

كبح	جامح	رغبتها	واختزلها	بكل	أرسارها	وكينونتها	يف	

الجسد،	باإلضافة	إىل	فعل	الكتابة	الذي	يبقى	يف	نظر	

روائيتنا	هو	املخلص	من	أشكال	القهر	الخارجي	الذي	

يحارصها	ويحد	من	اندفاعاتها.	

   2- رواية » عام الفيل »  : » زهرة » ونفي 

الذات:

										استطاعت	رواية	»عام	الفيل«	ارتياد	آفاق	

جديدة،	إذ	قاربت	بشكل	ثقايف	خصب	هموم	املرأة	

العايل	 عبد	 الناقد	 يؤكد	 السياق	 هذا	 ويف	 	 املغربية	

بوطيب		عىل	أهمية	رواية	قائال:	»	وبذلك	تكون	هذه	

الرواية،	عىل	خالف	بعض	الكتابات	الروائية	النسائية	

العربية	 املرأة	 معضلة	 وضعت	 األخرى،قد	 العربية	

الصحيح،	 العام	 إطارها	 يف	 خاصة،	 واملغربية	 عامة،	

قامئا	عىل	خالفات	خاصة	 إفرازا	موضوعيا	 باعتبارها	

بني	جنسني	مختلفني،	الرجل	واملرأة،	كام	استطاعت	

للكتابة	 السلبية	 نظرتنا	 تعيري	 نفسه	 الوقت	 يف	

النسائية،فاستحقت	بذلك	إعجاب	القراء	والنقاد«	10	.

وقد	تجسد	هذا	النموذج	يف	شخصية	»	زهرة	»	بطلة	

بعد	 	 	 	 للمغرب	 اإلدانة	 موقف	 متثل	 فهي	 الرواية.	

حصوله	عىل	االستقالل،	خاصة	بعد	أن	وجدت	نفسها	

يف	وضع	أسوأ	مام	كانت	عليه	قبل	االستقالل،	الزوج	

مقنع	وهو	 دون	سبب	 الطالق	 ورقة	 لها	 قدم	 الذي	

رفيق	النضال،	البيت	الذي	طردت	منه،								عدم	

مساعدة	األهل	واملعارف	واألصدقاء	لها	عندما	عادت	

مطلقة،	ومن	تم	فال	غرابة	من	إدانتها	لالستقالل	الذي	

	« شقائها،	 يف	 سببا	 وأصبح	 أجله،	 من	 تناضل	 كانت	

هذا	ما	جاء	به	االستقالل	»	.11			هي	بهذا	القول	تنقم	

الذي	ناضلت	من	أجل	تحرره	وسيادته	 الوطن	 عىل	

بقولها:«ما	الذي	يفعله	الوطن	اآلن	من	أجيل«12	.

للمغرب	 تحقق	 الذي	 االستقالل	 يكون	 وهكذا	

وأسهمت	فيه	مصدر	شقائها،	فبدل	أن	ميثل	املكسب	

جلب	الخسارة،	وكأنها	تيش	بأن	أحوال	املرأة	مل	تتغري	

ما	عليه	ورمبا	زادت	عىل	 بل	ظلت	عىل	 باالستقالل	

املساوي	 الرجل	 بنضال	 االعرتاف	 املقابل	 يف	 ذلك،	

لنضالها،	»		لو	كنت	رجال	لكنت	اآلن	قائدا						أو	عىل	

األقل	شيخا	.	إننا	نرد	إىل	الظل	عنوة	بعد	كل	ما	كان	

»	13	.	مام	عمق	شعورها	بالنقمة	عىل	ذاتها	وجنسها،	

»	ما	أهون	املرأة	إذ	ترد	كسلعة	»	14.

من	خالل	ما	سبق،	تتضح	أول	صورة	من	صور	النقمة،	

	« شخصية	 خالل	 من	 األنثوية	 الذات	 واستصغار	

التي	تصارع	ضعفها	وخوفها	كامرأة	وبذلك	 زهرة	»	

بطلتها،	 معاناة	 عرب	 لنا	 تقدم	 أن	 الكاتبة	 استطاعت	

من	 االستعامرية	 الفرتة	 خالل	 النساء	 بعض	 معاناة	

تاريخ	املغرب.

أ- : زهرة :  املرأة املتمردة :

اجتامعية	 قواعد	 وفق	 العيش	 	« زهرة	 	« رفضت	

بالعجز	 الشعور	 لديها	 تضخم	 ضغوطا	 عليها	 متارس	

عن	الفعل	والحركة،	فتقاوم	ضد	رغبة	أختها	وزوجها،	

اللذين	عرضا	عليها	أن	يهتام	بها،		»	فقالت	يل	أختي:	

آخر	 يف	 عندها؟	 أذهب	 حاجتك،	 واجمعي	 قومي	

أيامي	يكفلني	الصهر؟	سخرة	يف	هيئة	كفالة«	15.

	تقوم	»	زهرة«		بثورة	ضد	رغبة	أختها	التي	جاءت	

متردها	 عىل	 دالة	 هنا	 فتورثها	 اإلقامة،	 عليها	 تعرض	
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بأن	 املألوفة	يف	مجتمعنا،	والتي	تقيض	 التقاليد	 ضد	

إذا	مل	تجد	من	 والعار	 للشبهة	 املطلقة	جالبة	 املرأة	

يسرتها.

إن	رفض	الساردة	ملثل	هذه	الكفالة،	هو	تعبري	ضمني	

عن	رفضها	لكل	ما	من	شأنه	عرقلة	انطالقها	ورغبتها	

الذات،	وذلك	من	 وتحقيق	 النفس	 االعتامد	عىل	 يف	

خالل	رغبتها	يف	العمل	وتأمني	لقمة	العيش.

لقد	غريت	حادثة	الطالق	حياة	»	زهرة	»	يف	نظرتها	

إىل	ذاتها	وإىل	املجتمع	من	حولها،	وأكسبتها	نوعا	من	

الثقة	بالنفس	والالمباالة	باملجتمع	واملحيط،	»	عشت	

يف	 ورأيس	 األرض	 عىل	 وقدمي	 البيضاء(	 )الدار	 فيها	

السامء،	جبلتني	جبلة	أخرى.	ولكنني	بقيت	ال	أعرف	

كيف	أقول	ال	حتى	جاء	الطالق	»16	.

العريب	 املجتمع	 يف	 املطلقة	 املرأة	 	 أن	 املعلوم	 من	

بشكل	عام	ال	تحظى	بالتوقري	واالحرتام	بقدر	ما	تلقاه	

هي	 الصورة	 وهذه	 والكالم،	 بالفعل	 التحرش	 من	

ذاتها،	 تستصغر	 	« زهرة	 	« الرواية	 بطلة	 جعلت	 ما	

قوة	 إىل	 الذات	 النقمة	عىل	 ما	تحولت	 لكن	رسعان	

بـ		 تأبه	 تعد	 فلم	 والتقاليد،	 العادات	 جبال	 تجرف	

أو	 	، 	17« بالكالم	 »	مستوحشة،	منطوية،	تشح	حتى	

عندما	توصف	بالجنون	تقول	البطلة	:	»	مل	أعد	قادرة	

قوة	 ذلك	 وأكسبني	 والحياء،	 واملراعاة	 املداراة	 عىل	

عجيبة.	لو	أن	املنحة	جاءت	باكرا	»18	.

إنه	إعالن	قوي	عن	التجاوز	الذي	يكاد	يقرتن	بالجنون	

يف	فرتة	كان	فيها	املتعارف	عليه	من	التقاليد	والضوابط	

االجتامعية	هو	السائد،	لكن	املحنة	قد	جعلتها	تنعتق	

من	كل	رواسب	املايض	من	أجل	بدئ	حياة	جديدة	

يف	 عاشته	 الذي	 والخضوع	 االنصياع	 فيها	 ترفض	

الحياة	املاضية،	حينام	كانت	مسلوبة	اإلرادة،	ضعيفة	

الشخصية.

مل	تصدم	»زهرة«	مبا	آلت	إليه	حالة	مظهرها،	مام	ييش	

مبقدار	اتخاذها	نظرة	تحررية	من	كل	املامرسات	التي	

املقاومة	 أهمية	 إدراكها	 قبل	 جسدها،	 تطال	 كانت	

ومعنى	الحياة	الكرمية.

حياتها	 من	 تخرج	 أن	 	 البطلة	 استطاعت	 لقد	 نعم	

املحصورة	يف	التباهي	بريق	حليها،	وأمجادها	املاضية،	

معانقة	 يف	 منها	 رغبة	 ذلك	 كل	 عن	 تخلت	 حني	

النضال	 فعل	 يف	 »زهرة«	 مشاركة	 إن	 جديدة،	 حياة	

بأهمية	 النفيسة،	ووعيها	 بكل	ممتلكاتها	 وتضحيتها	

دليل	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 الوطن،	 والكفاح	يف	سبيل	 املقاومة	

عىل	بداية	تشكل	وعي	املرأة	»	زهرة	»	بقيمة	ذاتها	

	«		 	 التي	يجب	أن	تعيش	بكرامة	وحرية،	 وحياتها	

من	يومها	فقدت	التعلق	بالحياة	بربيقها،	بكل	ثيابها	

ومجوهراتها،	كان	يجب	أن	يتغري	الوضع	وإال	فإنها	ال	

تستحق	أن	تعاش	»19	.	

ذات	 حول	 السائدة	 املفاهيم	 من	 انفالت	 إنه	 	 	

املرأة،	والتي	تحد	من	دورها	وفعاليتها	يف	املجتمع،	

كرستها	 التي	 املادية	 الصورة	 إطار	 يف	 وتحرصها	

العوامل	 عن	 ناهيك	 والثقافية،	 االجتامعية	 األوضاع	

السياسية	واالقتصادية.

إن	أهم	ما	ميكن	أن	نستشفه	من	رواية	»	عام	الفيل	

يف	 نلخصه	 ميكن	 زيد	 أبو	 ليىل	 املغربية	 للروائية	 	«

نتيجتني:

أوال	:	رصد	ذات	البطلة	»زهرة«	ورسد	آهاتها	ومعاناتها	

وما	اجتازته	يف	مرحلة	الزواج	والطالق،	حيث	عرضت	

حيث	 زواجها،	 مرحلة	 يف	 البطلة	 	 لنضال	 الرواية	

فهربت	 زوجها،	 إىل	جانب	 النضال	 فعل	 اشرتكت	يف	
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التربعات،	 وجمعت	 السالح،	 وحملت	 الفدائيني،	

وغريها	من	األعامل	التي	ترسم	صورة	مرشقة	للمرأة	

الرواية	 للمرأة	وهو	ما	عرب	عنه	يف	 تنكر	 يف	مجتمع	

تتعايش	 وكيف	 املرأة،	 عىل	 ووقعه	 الطالق،	 بفعل	

املطلقة	مع	واقع	ال	يرحم.

مل	 املرأة	 عند	 الكتابة	 فعل	 أن	 آنفا	 كام	أرشت	 ثانيا:	

بل	 بالدغامئية،	 يُوسم	 ومل	 واحد،	 َموِضع	 يف	 يحرص	

تاريخي	 بوعي	 محملة	 املرأة	 عند	 الكتابة	 كانت	

وسيايس	واجتامعي،	وهذا	ما	ُجسد	يف	الرواية	حيث	

ربطت	الكاتبة	بني	حكاية	متخيلة	ومرحلة	من	تاريخ	

مرحلة	 إىل	 االستعامر	 مرحلة	 من	 ممتدة	 املغرب	

االستقالل.

 خامتة :

					لقد	هدفنا	يف	هذه	الورقة	إىل	تقديم	تحليل	ثقايف	

لصورة	املرأة	يف	أدب	املرأة	عرب	استقصاء	هذه	الصورة	

الجزائرية	و	 	: 	 املغاربية	 النسائية	 الرواية	 من	خالل	

املغربية	،		وخلصنا	إىل	أن	مثة	وعي	عميق	وخصب	

عىل	 الهائلة	 وقدرته	 الرسدي،	 الجنس	 هذا	 بأهمية	

متثيل	هذه	الصورة.	

							إن	خطاب	املرأة	يف	الرواية	النسائية		املغاربية	

فقط	 األنثوي	 للجنس	 أو	 للمرأة	 موجه	 غري	 هو	

وإنا	هو	موجه	أيضا	للرجل	وللمجتمع	ككل،	لذلك	

كل	 استبداد	 و	 اإلصغاء	 من	 نوعا	 يتطلب	 فالوضع	

مظاهر	األحكام	السلبية	املروجة	عن	املرأة.

	1		-	يعود	أّول	ظهور	للرواية	النسائية	املغاربية	املكتوبة	بالعربية	
إىل	سنة	1954م		بصدور	»امللكة	خناثة«	،	آلمنة	اللّوة،	ثّم	
تتبّدل	 بنونة،	و«	غدا	 لخناثة	 واالختيار«	 النار	 	« 	 	 	 رواية	
األقىص،	وهذا	 املغرب	 الرّاوي	يف	 لفاطمة	 األرض«	1968م	
ما	مينح	كاتبات	الّرواية	النسائية	املغربيات	السبق	يف	ارتياد	
مغامرة	كتابة	الّرواية،	ألّن	هذه	النصوص	ظهرت	يف	وقت	
املغاربية	 األقطار	 يف	 ظهرت	 الّتي	 بالنصوص	 مقارنة	 مبّكر	

األخرى	خالل	الخمسينيات	والستينيات	من	القرن	املايض.

نسائية	 رواية	 أّول	 فتميّزت	بصدور	 السبعينيات	 أّما	مرحلة	 	 	 	 	
النعاس	 ملرضية	 الخوف«	 من	 »يشء	 رواية	 هي	 ليبيا،	 يف	
يوميّات	 »من	 هي	 جزائرية	 نسائية	 رواية	 وأّول	 1972م،	
مدرِّسة	حرّة«		لزهور	ونييس	سنة	1979م،	ومل	تظهر	الّرواية	
النسائية	يف	تونس	إىل	غاية	سنة1983	م	عندما	صدر	نص	
ظهور	 ذلك	 بعد	 تواتر	 ثّم	 القادر،	 عبد	 لزكية	 	« آمنة	 	«

النصوص	الّروائية	النسائية	يف	األقطار	املغاربية	.			

2				ـ	بوشوشة	بن	جمعة،	ارتحاالت	الرسد	الروايئ	املغاريب،	مجلة	
عالمات	يف	النقد،املجلد	14	الجزء	56	يونيو	2005	،	ص	:	

.371		

بريوت	 	، اآلداب	 دار	 	، الحواس	 فوىض	 	: مستغاني	 أحالم	 	- 	3
،الطبعة		التاسعة	،	1999.

4		-	ليىل	أبو	زيد					:		عام	الفيل	،	مطبعة	املعارف	الجديدة	
،الطبعة	األوىل	،الرباط،1983.

ـ	الرواية،	ص:	117.	 	5

	6ـ	الرواية،	ص	:	21.

7		-	الرواية	،	ص:	50.

8			-	الرواية	،	ص:39.

9-	الرواية	،	ص:	39.

الغريبة،	 املفارقات	 الفيل	رواية	 :	عام	 العايل	بوطيب	 عبد	 	10
مقاربة	 الروايئ	 النص	 دراسة	 :مستويات	 كتاب	 ضمن	

تطبيقية		

اآلداب	 كلية	 منشورات	 	، مغربية	 	 لنامذج	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
مكناس.ضمن	سلسلة	أبحاث	و	دراسات	،	العدد:	2000/6	

،	ص:135.

11						-	ليىل	أبو	زيد	:	رواية		عام	الفيل	،	ص:	14.

12			-	الرواية	،	ص:	33.

13			-	الرواية	،	ص:83.

14			-	الرواية	،	ص:06.

15		-	الرواية،	ص:	85.

16			-	الرواية،	ص:	28.

17		-	الرواية،	ص:	24.

18			-	الرواية،	ص:	24.

19				-	الرواية،	ص:		29.
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ملخص :

عرف	مصطلح	االلتفات	يف	الدراسات	اللغوية	واألدبية	إشكاالت	عدة	،منها	تعدد	املفاهيم	بني	املشتغلني	عليه	

فيام	بينهم	،ومنها	تعدد	املفاهيم	عند	الدارس	الواحد،	ومنها	ما	العلم	البالغي	الذي	يصنف	فيه	؟ومنها	دقة	

األغراض	الكامنة	فيه	.وباعتبار	هاته	اإلشكاالت	أو	باعتبار	بعضها	بان	لنا	أن	ندرس	هذا	املصطلح	عند	ابن	

األثري	،و	ذلك	بالقراءة	يف	املفهوم	واألغراض	،	فوجدنا	أن	مفهوم	املصطلح	عنده	ليس	مبهم	إىل	حد	ما،بل	

يتسم	بالوضوح		،	كام	وجدنا	أنه	أبدع	يف	الكشف	عن	كثريمن	أغراضه	فوائده	مستعينا	يف	ذلك	بتوجيهات	و	

آراء	الزمخرشي	،واستندنا	يف	هاته	القراءة	إىل	بعض	آراء	الدراسني	معززين	بها	ماله	وناقدين	ما	عليه.

الكلامت	املفتاحية	:االلتفات	،	املفهوم	،	األغراض	.

Summary
  

 The concept of attention  in linguistic and literarystudies has
knownnumerousproblematic, amongwhichwefindvaryingdefinitionsamongstthosew
 orking on it as well as varyingdefinitions by the samescholar. Hence, in whichrhetorical
science isitcategorized? And the preciseaimshidden in it. Takingintoconsidirat
 iontheseproblematics or justsome of them, wemayagreethatweshouldstudythis
 concept in accordence to Ibn ALathir, and thiscanbedonethroughreading the
 conception and the purposes. Thus, wefoundthat the understanding of such
 concept is not ambiguous to him, to a certain extent, but ratherclear in addition to
thatwefoundthathewasinnovative in discoveringmanyaims of itsbenifitsrelyingonth
 erecommendations and the opinions of Al-zimakhchary. Webasedthisthesis on the
.opinions of manyscholars and critics
.Keywords : Attention, Concept, Aims

االلتفات عند �صياء الدين بن االأثري ) ت 677 هــ (
قراءة يف املفهوم و االأغرا�س

عبد القـــادر ال ن�ضاري
جامعة تلمسان/ الجزائر
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أول	يشء	يجمل	بنا	أن	نبدأ	به	يف	دراسة	هذا	املصطلح	

قبل	أن	نقف	عند	ابن	األثري	فيه	،	هو	التعريف	به	يف	

اللغة	و	االصطالح	.

عىل	 اللغة	 يف	 تعريفه	 يف	 سنقترص	 	: اللغة	 أ-يف	

معجمني	هام	:	مقاييس	اللغة	البن	فارس	)	ت	395	

هـــــ(	و	أساس	البالغة	للزمخرشي	)	ت	538	هــــ	

(	،	الستقاللهام	يف	املنهج	املتبع	يف	تعريف	األلفاظ	.

لفت	 كلمة	 معاين	 أن	 معجمه	 يف	 ورد	 	: فارس	 ابن	

ترجع	إىل	معنى	واحد	،	و	هو	ما	عرب	عنه	بـ«	الليو	

رصف	اليشء	عن	جهته	املستقيمة	.«)1(	كام	ورد	فيه	

مصطلح	االلتفات	وعرفه	بقوله	:	»	و	هو	أن	تعدل	
بوجهك	.«)2(

االلتفات	 مصطلح	 أن	 الزمخرشي	 ذكر	 	: الزمخرشي	

يخرج	عن	معناه	األصيل	أي	الحقيقي	،	و	ضب	أمثلة	

لذلك	بعد	أن	أشار	إىل	معناه	الحقيقي	فقال	:	»	و	من	

املجاز	لفته	عن	رأيه	:	رصفه	.	و	فالن	يلفت	الكالم	

لفتا:	يرسله	عىل	عواهنه	ال	يبايل	كيف	جاء	.	و	لفت	
اللحاء	عن	العود	،	قرّشه	».)3(

التعريفني	أحكام	األصل	 و	مام	سبق	نرى	أن	هذين	

اللغوي	لداللة	هذا	املصطلح	؛فأّما	ابن	فارس	فأحكم	

الزمخرشي	 أما	 و	 	، الحقيقية	 لداللته	 اللغوي	 األصل	

أن	 إاّل	 	، بالتمثيل	 املجازية	 لداللته	 األصل	 فأحكم	

هذا		 لداللة	 اللغوي	 لألصل	 أضبط	 كان	 فارس	 ابن	

املصطلح	،	ألن	األمثلة	التي	ساقها	كلها	تدخل	تحت	

الذي	 الزمخرشي	 ،	بخالف	 لها	 العامة	األصلية	 املادة	

إليها	 ترجع	 مجازية	 مادة	 يذكر	 مل	 و	 باألمثلة	 أّصل	

هاته	األمثلة	املذكورة	.

ب-يف	االصطالح	:	شهد	هذا	املصطلح	إشكاالت	كثرية	

أهمها	تعدد	املفاهيم	الدالة	عليه	عند	املهتمني	به	من	

النقاد	و	البالغيني	املتقدمني	،	و	قد	ملح	ذلك	حسن	

طبل	يف	دراسته	له	،	ووقف	عنده	وقفة	عميقة	أمثرت	

أكلها	،	وكانت	هاته	الدراسة	ممن	استفادت	من	هذا	

ما	 ،	خصوصا	 نصائحه	 و	 بتوجيهاته	 األكل	مستعينة	

األثري	لصلته	 ابن	 االلتفات	عند	 تعلّق	منها	مبصطلح	

مبوضوع	البحث.)4(	و	تكون	الدراسة	مقصورة	عليه	،	

فإننا	سنأخذ	بعض	النامذج	من	األعالم	الذين	عرّفوا	

هذا	 مفهوم	 يف	 التعّدد	 عىل	 لنقف	 املصطلح	 هذا	

التمييز	 يف	 إشكاالت	 أو	 إشكاال	 ولّد	 الذي	 املصطلح	

فمن	 	، معه	 تتداخل	 التي	 املصطلحات	 بني	 و	 بينه	

استعمل	 الذي	 )ت216هــــ(	 األصمعي	 هؤالء	 أهم	

املصطلح	مبا	يقرب	من	مفهوم	مصطلح	آخر	،	و	هو	

كام	ساّمه	السجلاميس	)ت	بعد	704	هـــــ	(	)5(،	وبنّي	

هذا	قول	األصمعي	يف	املحاورة	التي	جرت	بينه	و	بني	

أيب	إسحاق	الذي	أورد	نّصها	بقوله	»	قال	األصمعي«:	
أتعرف	التفاتات	جرير؟	قلت	:	ال	و	ما	هي	؟	قال:)6(	

أتنىس	إذا	توّدعنا	ُسليمى	بَعْوِد	بَشامٍة	؟	ُسقي	البَشاُم	

؟

إىل	 التفت	 إذا	 شعره	 عىل	 مقبال	 تراه	 مثقال:أما	

البشام	فدعا	له«.)7(ومنهم	أيضا	قدامة	بنجعفر	)	ت	

مبعنى	 االلتفات	 مصطلح	 استعمل	 الذي	 هــ(	 	337

االعرتاض	،و	يوضح	ذلك	قوله	عن	االلتفات	:«وهو	أن	

يكون	الشاعر	آخذا	يف	معنى،فكأنه	يعرتضه	إما	شك	

فيه	،	أو	ظّن	بأن	راّدا	يرّد		عليه	قوله	أو	سائال	يسأله	

إىل	ما	قّدمه	مع	أن	يذكر	 ،	فيعود	راجعاً	 عن	سببه	

سببه	أو	يحل)8(	الشك	فيه	.«)9(ومثّل	له	يف	أّول	مثال	
له	بقول	املعطل	:)10(

		 	 تَبنُي	ُصالُة	الحرب	مّنا	ومنهُم						
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إذا	ما	التقينا	واملساملُ	بادُن. 	 	

اعرتاضا	 قعت	 و	 بادن	 املسامل	 و	 جملة	 أن	 واعتباره	

عن	 يتكلم	 كان	 سبقها	 الذي	 السياق	 باعتبار	

فيها.ويتضح	 سالمة	 ال	 ُصليت	 إذا	 الحرب،والحرب	

و	 يليه	 الذي	 البيت	 ذكر	 إذا	 أكرث	 االعرتاض	 معنى	
هو:)11(

		 	 أُناس	تُربِّينا	الحروُب	كأننا						

جذاُل	جكاٍك	لّوَحتْها	الدواجن 	 	

وممن	فرّس	مصطلح	االلتفات	بغري	مفهومه	املعروف	

،وذلك	 	) هــــــ	 )	ت	606	 الرازي	 الدين	 فخر	 اآلن	

بإدخاله	فيه	ما	ليس	يدخل	فيه	و	حكايته	فيه	قولني	

لبعض	املتقدمني	عليه	أحدهام	قريب	من	املصطلح	

البالغيني	 عند	 يعرف	 ما	 اآلخر	 و	 اآلن	 املعروف	
بالتذليل.)12(

املشار	 و	 بعضها	 املذكور	 التعاريف	 وبناء	عىل	هاته	

إىل	بعضها	اآلخر	عند	هؤالء	األعالم	الثالثة	نرى	أنهم	

كانوا	يتساهلون	يف	استعامل	هذا	املصطلح	،	و	إالّ		ملا	

وّسعوا	يف	مفهومه	حتي	أدخلوا	فيه	ما	ليس	منه	إما	

توسعة	للمفهوم	و	إما	إحالل	مفهوم	آخر	محله	،	و	

كالهام	توسعة	له	.

االلتفات عند ابن األثري :

املعنى	 بذكر	 االلتفات	 األثري	 ابن	 :عرّف	 مفهومه	

لتوضيح	 املعنوي	 باملعنى	 وربطه	 للمصطلح	 الحيس	

املصطـــلح	فقال	:	»	و	حقيقته	مأخوذة	من	التفات	

اإلنسان	عن	ميينه	و	شامله	،	فهو	يُقبل	بوجهه	تارة	

كذا	،	و	تارة	كذا	.وكذا	يكون	هذا	النوع	من	الكالم	

خاصة	،	ألنه	ينتقل	فيه	من	صيغة	إىل	صيغة	،	كانتقال	

من	خطاب	حاض	إىل	غائب،	أو	من	خطاب	غائب	إىل	

حاض،أومن	فعل	ماض	إىل	مستقبل	أو	من	مستقبل	

إىل	ماض	،	أو	غري	ذلك.«)13(ويظهر	من	تعريفه	هذا	أنه	

أحسن	يف	توظيف	الداللة	الحسية	و	نقلها	إىل	الداللة	

لالنسجام	 	، الزمخرشي	 أكرث	من	 للمصطلح	 املعنوية	

الكائن	بني	معنى	الفعل	يف	اللغة	و	االصطالح،	وهو	

ما	يفتقد	يف	تعريف	الزمخرشي	له.

كتاب	 يف	 لاللتفات	 آخر	 تعريفا	 األثري	 ابن	 وأورد	

إليهابن	 الطالب«نسبه	 »كفاية	 هو	 و	 	، له	 آخر	

النسبة	 هاته	 هــ()14(،وأثبت	 معصـــــوم)ت1119	

يظهر	 و	 	، لها	 تعزيزا	 عليه	 اعتامًدا	 الكتاب	 محققو	

توسعته	 الكتاب	 االلتفات	عنده	يف	هذا	 من	مفهوم	

أو	 	، عليه	 املتقدمني	 من	 لكثري	 وقع	 كام	 ملفهومه	
اختالف	الداعي	لتأليفه	عن	تأليف	املثل	السائر	.)15(

مزايا	 بعض	 إىل	 األثري	 ابن	 أشار	 	: رشفه	 و	 فضله	

االلتفات	،	و	ذلك	عند	وصفه	له	بأنه	»	جوهر	البالغة	

مع	فن	بالغي	آخر،	و	يؤكد	هذا	قوله	:	و	هذا	النوع	

الضمريين	هو	 توكيد	 يليه	أي	 ما	 االلتفات-	و	 –	أي	

خالصة	علم	البيان	التي	حولها	يَُدنَْدُن،	وإليها	تستند	
البالغة	،	وعنها	يُعْنَعُن	».)16(

و	كام	و	صفه	بهاته	املزية	التي	سبق	ذكرها	،	وصفه	

العربية«		 بـ«شجاعة	 سامه	 ما	 هي	 و	 أخرى	 مبزية	

سمي	 إنا	 و	 	»: بقوله	 التسمية	 هذه	 سبب	 وعلّل	

بذلك	،	ألن	الشجاعة	هي	اإلقدام	،	و	ذلك	أن	الرجل	

ال	 ما	 يتورد	 و	 	، غريه	 يستطيع	 ال	 ما	 يركب	 الشجاع	

فان	 	، الكالم	 االلتفات	يف	 كذلك	هذا	 و	 يتورد	سواه	

	به	دون	غريها	من	اللغات	».)17(	و	مل	 العربية	تختصُّ

يسلم	ابن	األثري	من	االنتقاد	يف	كال	املزيّتني	من	بعض	

الّدارسني	املحدثني	الواقفني	عليهام	.أما	املزية	األوىل	

،	فقد	 البيان«	كام	سامه	 و	هي	كونه	»خالصة	علم	
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بالغلو	عىل	حد	 انتقده	فيها	بدوي	طبانة	و	وصفها	

قوله	،	)18(	و	هي	كام	وصفها	،	فإن	البالغة	ال	تختزل	

يف	االلتفات	و	توكيد	الضمريين،	وما	يؤكد	هذا	عىل	

سبيل	املثال	ما	قيل	يف	رشف	»الفصل	و	الوصل«	بأنه	

الفصل	و	 باب	 ،وأورد	ذلك	عبدالقاهر	يف	 »البالغة«	

الوصل	عنده	،	و	ما	قال	فيه	بأنه	غلو	لرشف	الفصل	

و	الوصل.)19(	فإذا	قلنا	بأن	البالغة	هي	معرفة	الفصل	

و	الوصل	،	فأين	هذا	من	قول	ابن	األثري	أن	االلتفات	

عىل	 بأنه	 العلم	 »مع	 البيان	 علم	 خالصة	 يليه	 وما	

الحد	الذي	حرصت	فيه	البالغة	يف	الفصل	و	الوصل	مل	

يدخل	فيه	االلتفات	أصالً	،	فكيف	يكون	خالصة	علم	

البيان	كام	زعم	.

وأما	املزية	الثانية	فقد	انتقده	فيها	أيضا	بدوي	طبانة	

و	أصاب	يف	بعض	و	مل	يُِصْب	يف	بعض	.	أما	ما	أصاب	
فيه	،	فهو	عّد	ابن	األثري	االلتفات	خاصا	بالعربية.)20(	

محمد	 طبانة	 بدوي	 فيه	 أصاب	 الذي	 هذا	 دعََّم	 و	

	قرصه	عىل	العربية	ال	يخلو	 محمد	أبو	موس	و	رأى	أنَّ

من	»املجازفة	»	،	كام	رأى	أنه	»قول	بعيد.«)21(	وأما	

الذي	مل	يُِصْب	فيه	بدوي	طبانة	فهو	وصف	ما	وصف	

به	ابن	األثري	االلتفات	بأنه	»شجاعة	العربية	»	بأنه	

غلو	من	غري	تعليل	لهذا	الغلو	أو	للجهة	الكائنة	فيه.

)22(	و	يدعم	رأينا	هذا	أحد	األدباء	القريبني	من	ابن	

األثري	اسامً	وزمناً	،وهو	نجم	الدين	ابن	األثري	الحلبي	

بأنه	 االلتفات	 يف	 األثري	 البن	 بتأييده	 )ت737هـــــ(	

ابن	 إليه	 ذهب	 ما	 وصف	 فام	 »؛	 العربية	 »شجاعة	

األثري	يف	هذا	الشأن	بأنه	غلو،و	أّصل	له	بذكر	أول	من	

استعمله	وهو	ابن	جني	)ت392هـــ(	،وعّد	ابن	األثري	

مقتفيا	خطى	ابن	جني	يف	استعامل	هذا	الوصف	أو	
املصطلح	و	إن	اختلف	الباب	املوضوع	له	.)23(

أغراضه	:	لاللتفات	بجميع	أقسامه	غرض	أصيل	تندرج	

تحته	أغراض	تتفرع	عنه	.

ملتابعة	 والتشويق	 السآمة	 طرد	 	: األصيل	 الغرض	

الزمخرشي	 :	أول	من	وقف	عند	هذا	الغرض	 القول	

،	و	اقتفى	أثره	من	جاء	بعده	فيه	،	و	من	جملتهم	

قول	 أكرث	من	 الغرض	 يتضح	هذا	 و	 	، 	)24( األثري	 ابن	

إىل	 الغيبة	 من	 االلتفات	 سبب	 مفرسا	 الزمخرشي	

الخطاب	يف	سورة	الفاتحة	مبا	نّصه	أن	االلتفات	»عىل	

عادة	افتنانهم		]أي	العرُب[	يف	الكالم	و	ترصفهم	فيه	،	

و	ألن	الكالم	إذا	نُِقَل	من	أسلوب	إىل	أسلوب	كان	ذلك	

أحسن	تطرية	لنشاط	السامع	،	و	إيقاظا	لإلصغاء	إليه	

من	إجرائه	عىل	أسلوب	واحد	،	و	قد	تختص	مواقعه	
بفوائد«.)25(

أما	اقتفاء	ابن	األثري	للزمخرشي	يف	هذا	الغرض	فيظهر	

من	موقفه	منه	الذي	ال	يعدو	أن	يكون	تحليال	لقول	

الزمخرشي	وإن	زعم	أنه	يخالفه	فيه	.)26(و	يظهر	من	

رأيه	الذي	مل	يرتض	فيه	أن	يكون	االلتفات	يف	الكالم	

داعيا	إليه	ما	عرّب	عنه	الزمخرشي	بـ	»التطرية	لنشاط	

هذا	 عّده	 و	 	، فقط	 	« لإلصغاء	 اإليقاظ	 و	 السامع	

يشني	البيان	،	و	يؤكد	هذا	قوله:«وليساألمر	كام	ذكره	

إذا	 الكالم	من	أسلوب	إىل	أسلوب	 االنتقال	يف	 ،	ألن	

مل	يكن	تطرية	لنشاط	السامعوإيقاظا	لإلصغاء	إليه	،	

فإن	هذا	دليل	عىل	أن	السامع	ميل	من	أسلوب	واحد	

،	فينتقل	إىل	غريه	ليجد	نشاطا	لالستامع	،	و	هذا	قدح	

	)27(». يف	الكالم	ال	وصف	له	،ألنه	لو	كان	حسنا	ملا	ُملَّ

إليه	 أضاف	 حتى	 الرأي	 بهذا	 األثري	 ابن	 يكتف	 مل	 و	

	 رأيا	آخر	متمام	له	،	و	هو	زعمه	أن	الزمخرشي	قرَصَ

حّدة	 زاد	 و	 	، الطويل«	 »الكالم	 عىل	 االلتفات	 كون	

عىل	الزمخرشي	حتى	اتهمه	يف	القصد	من	االلتفات	

يف	الكالم	،والقصد	من	الكالم	قد	ال	يدرك	ما	مل	تكن	

هاته	 تخطئ	 قد	 و	 	، فهمه	 عىل	 تعني	 قرائن	 هناك	
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زعمه	 يبني	 .و	 تفصيالً	 أو	 تفصيالً	 أو	 جملة	 القرائن	

ذلك	قوله	»	و	لو	سلمنا	إىل	الزمخرشي	ما	ذهب	إليه	

لكان	إنا	يوجد	ذلك	)أي	االلتفات(	يف	الكالم	املطول	

و	 	) قال	 أن	 )إىل	 ذلك	 بخالف	 أألأمر	 نرى	 نحن	 و	 	،

إىل	 أسلوب	 من	 االنتقال	 يف	 الزمخرشي	 قول	 مفهوم	

أسلوب	إنا	يستعمل	قصدا	للمخالفة	بني	املنتقل	عنه	
و	املنتقل	إليه،	ال	قصدا	الستعامل	األحسن.	»)28(

أحد	 الغرض	 هذا	 من	 موقفه	 يف	 عليه	 رّد	 قد	 و	

ا	 معارصيه	و	هو	ابن	أيب	الحديد	)ت	656	هـــ(	ردًّ

يفتقر	إىل	املوضوعية	يف	بعضه	،و	نستشف	ذلك	من	

اللَذين	ردَّ	 عرض	رّده	عىل	قويل	ابن	األثري	السابَقنْي	

بهام	عىل	قول	الزمخرشي	السابق،و	يتجسد	ما	يفتقر	

قلَت-)يعني	 :«لكم	 قوله	 املوضوعية	يف	 إىل	 رّده	 يف	

	،	و	هذا	املالَُل	إالّ	 ابن	األثري	(	إنه	أذا	كان	حسناً	ال	مُيَلُّ

من	املالذ؟	أال	تراهم	كيف	يقولون	:	مل	فالن	التنزه	

يف	البستان	....،	وألن	األشياء	الكريهة	اململولة	ال	يقال	

	: يقول	 من	 قول	 يستقبحون	 تراهم	 أال	 	، ملِلتُها	 لها	

	املحبوس	من	الحبس؟...فالذي	ذكره	املصنف	 قد	ملَّ
عكس	الصحيح.	»)29(

فرنى	من	قوله	هذا	ثالثة	أحكام	تفتقر	إىل	الدقة	و	

من	 أكرث	 بأنه	 األثري	 ابن	 عىل	 حكمه	 أولها	 	: العمق	

	،	ألن	كم	يف	سياق	قول	 الوصف	بأن	الحسن	ال	مُيَلُّ

ابن	أيب	الحديد	للتكثري	،	وهذا	هو	املعروف	عن	داللة	

كم	الخربية	-	وهي	للخرب	عنده	-	و	مل	يبني	موجب	

هذا	الحكم	يف	هذا	املوضع	أو	يحل	عليه	ولو	بإيجاز	

فيام	بََداْ	لََنا.	ثانيها	:	حرص	امللل	يف	اللذة	املعرب	عليه	

خروج	 	: املالذ«.ثالثها	 من	 إالّ	 امللل	 هل	 و	 	« قوله	

موضوع	 إىل	 البالغة	 و	 األدب	 موضوع	 من	 االنتقاد	

املنطق	والجدل	،	و	يف	األمثلة	املستشهد	بها	يف	قوله	

السابق	خري	دليل	عىل	ذلك	.	ونخلص	من	هذا	كله	

أنه	ال	ينتقد	النتقاده	البن	األثري	يف	هذا	املوضع	،	و	

إنا	ينتقد	يف	تعليله	النتقاده	له	.

أما	ما	أصاب	فيه	ابن	أيب	الحديد	يف	انتقاد	ابن	األثري	

لوقوع	 تعليله	 فهو	 االلتفات	 من	 األصيل	 الغرض	 يف	

االلتفات	يف	الكالم	الطويل	والقصري«	عىل	سواء	–إذ	

ابن	 به	عىل	 يرد	 تعليله	خريرّد	 ،	و	 التعليل	 أبدع	يف	

أنه	مخصوص	 الزمخرشي	 كالم	 من	 فهم	 الذي	 األثري	
بالكالم	الطويل	ال	غري.)30(

األثري	 ابن	 عىل	 رّده	 يف	 الحديد	 أيب	 ابن	 غرار	 وعىل	

رّد	حمزة	العلوي	)ت	745	هـــ(	أيضا	عليه	،	و	إن	

اختلفت	التفاصيل	و	العبارات	،	و	لّب	رّده	فيام	بان	

لنا	يرجع	إىل	أمرين	:	أحدهام	:	أن	االلتفات	يزيد	من	

بالغة	الكالم	وال	يشينها.	واآلخر:	االلتفات	ال	عالقة	له	
بطول	الكالم	.)31(

-األغراض	الفرعية	لاللتفات:	لاللتفات	أغراض	فرعية	

عند	ابن	األثري	تبدو	من	الوقوف	عىل	أقسامه	عنده.

أقسامه	:	قسم	ابن	األثري	االلتفات	يف	»	املثل	السائر«	

إىل	ثالثة	أقسام	تتضح	فيام	ييل	:

القسم	األول:الرجوع	من	الغيبة	إىل	الخطاب	و	من	

القسم	 هذا	 األثري	 ابن	 عنون	 	: الغيبة	 إىل	 الخطاب	

ببعض	ما	يتفرع	منه	و	إالّ	فالرجوع	بني	الضامئر	ال	

من	 كثري	 تحته	 أدخل	 ملا	 و	 العنوان	 هذا	 ينحرص	يف	

هاته	 عند	 سنقف	 و	 	. القسم	 هذا	 يف	 األنواع	 هاته	

السائر	 املثل	 يف	 القسم	 هذا	 يف	 ذكرها	 التي	 األنواع	

مبيّنني	ما	ذكر	باسمه	املعهود	و	ما	ذكر	باسم	مغاير	

له	مع	ذكر	الغرض	لكل	أنواع	االلتفات	يف	هذا	القسم	

.

-	الرجوع	من	الغيبة	إىل	الخطاب	:	نحو	قوله	تعاىل	
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العاملني	الرحامن	الرحيم	ملك	يوم	 :	الحمد	لله	رب	
الدين	إياك	نعبد	و	إياك	نستعني	.«	)32(

الغرض	:	استقاللية	الوصف	و	خصوصيته	:	أرجع	ابن	

استقاللية	 إىل	 الشاهد	 االلتفات	يف	هذا	 األثري	سبب	

الوصف	و	خصوصيته	،	و	يدل	عىل	هذا	قوله	:«فإنه	

الحمد	 ،	ألن	 الخطاب	 إىل	 الغيبة	 من	 فيه	 إنا	عدل	

دون	العبادة	،	أال	تراك	تحمد	نظريك	و	ال	تعبده.«)33(	

وهو«التعظيم«	 آخر	 بتعبري	 الغرض	 هذا	 عن	 عرب	 و	

من	 أولها	 يف	 انتقل	 قد	 السورة	 :«وهذه	 قال	 عندما	
الغيبة	إىل	الخطاب	لتعظيم	شأن	املخاطب.«)34(

تعاىل	 قوله	 نحو	 	: الغيبة	 إىل	 الخطاب	 من	 الرجوع	

ُكُْم	يِف	الرَْبِّ	َوالْبَْحِر	َحتَّى	إَِذا	كُْنتُْم	يِف	 :}ُهَو	الَِّذي	يَُسريِّ

َجاَءتَْها	 ِبَها	 َوفَرُِحوا	 طَيِّبٍَة	 ِبِريٍح	 ِبِهْم	 َوَجَريَْن	 الُْفلِْك	

َوظَنُّوا	 َمَكاٍن	 	 كُلِّ ِمْن	 الَْمْوُج	 َوَجاَءُهُم	 َعاِصٌف	 ِريٌح	

	 لنَِئْ يَن	 الدِّ لَُه	 ُمْخلِِصنَي	 اللََّه	 َدَعُوا	 ِبِهْم	 أُِحيَط	 أَنَُّهْم	
اكِِريَن	)22({.	»	)35( 	ِمَن	الشَّ أَنَْجيْتََنا	ِمْن	َهِذِه	لََنُكونَنَّ

الغرض	:	الخطاب	للغري	للتعجب	و	اإلنكار	:	يرى	ابن	

األثري	أن	الرس	يف	االنتقال	من	الخطاب	إىل	الغيبة	يف	

هذه	اآلية	هو	إخبار	َمْنليس	يف	الفلك	بقصد	االنتباه	
إىل	أمرهم	واالعرتاض	عليهم	.)36(

نبّهنا	يف	بداية	هذا	القسم	أن	نبني	النوع	الذي	ذكر	

باسمه	املعهود	من	غريه	،	فلام	استقصينا	البحث	يف	

هذا	القسم	مل	نجد	غري	هذين	النوعني	اللذين	سبق	

ذكرهام	مام	ذكر	باسمه	املعهود،	أما	ما	بقي	فقد	ذكر	

بصيغة	أخرى	و	سنبني	ذلك	مام	ييل	:

-	الرجوع	من	الغيبة	إىل	التكلم:)37(	نحو	قوله	تعاىل	:	

اَمِء	َوِهَي	ُدَخاٌن	فََقاَل	لََها	َولأِْلَرِْض	 	اْستََوى	إىَِل	السَّ }ثُمَّ

	 اِئِْتيَا	طَْوًعا	أَْو	كَرًْها	قَالَتَا	أَتَيَْنا	طَائِِعنَي	)11((	فََقَضاُهنَّ

أَْمرََها	 َساَمٍء	 	 كُلِّ يِف	 َوأَْوَحى	 	 يَْوَمنْيِ يِف	 َساَمَواٍت	 َسبَْع	

تَْقِديُر	 َذلَِك	 َوِحْفظًا	 مِبََصاِبيَح	 نْيَا	 الدُّ اَمَء	 السَّ َوَزيَّنَّا	
الَْعِزيِز	الَْعلِيِم	)12({.«)38(

األثري	 ابن	 ذهب	 	: املهم	 العقدي	 الجانب	 	: الغرض	

اآلية	 املهم	يف	هذه	 العقدي	 الجانب	 مراعاة	 أن	 إىل	

بالله	كان	السبب	يف	االلتفات	 الذي	يتضمن	تعريفا	

يوضح	 و	 	، التكلم	 إىل	ضمري	 الغيبة	 من	ضمري	 فيها	

وفيه	 االعتقاد.	 مهامت	 من	 مهم	 قوله:«ألنه	 هذا	

بطالنه.«)39(ومل	 املعتقدة	 الكذبة	 للفرقة	 تكذيب	

األثري	 ابن	 توجيه	 هـــ(	 	764 )ت	 الصفدي	 يرتض	

،	وملخص	 بشدة	 انتقده	 و	 الشاهد	 للغرض	يف	هذا	

انتقاده	يكمن	فيام	عرب	عنه	بـ«العناية	باألصل	أوىل	

وجيه،	 انتقاده	 أن	 ويظهر	 	)40(« بالفرع.	 العناية	 من	

وبناء	عليه	أو	ألمر	آخر	حاول	بعض	املفرسين	،وهو	

الطاهر	بن	عاشور	أن	يبحث	عن	غرض	آخر	لاللتفات	

يف	اآلية	فأصاب	يف	بحثه	،وهذا	ما	يدعونا	إىل	تأييده	

»تحقيق	 يكمن	يف	 بأنه	 له	 ملخصني	 به	 واالستشهاد	
منافع	دنيوية	ودينية«.)41(

قوله	 :)42(نحو	 املخاطب	 إىل	 التكلم	 من	 الرجوع	 	-

تعاىل	}حم	)1(	َوالِْكتَاِب	الُْمِبنِي	)2(	إِنَّا	أَنْزَلَْناُه	يِف	لَيْلٍَة	

	أَْمٍر	َحِكيٍم	 ُمبَاَركٍَة	إِنَّا	كُنَّا	ُمْنِذِريَن	)3(	ِفيَها	يُْفرَُق	كُلُّ

)4(	أَْمرًا	ِمْن	ِعْنِدنَا	إِنَّا	كُنَّا	ُمرِْسلِنَي	)5(رَْحَمًة	ِمْن	َربَِّك	
ِميُع	الَْعلِيُم	)6({.«)34( إِنَُّه	ُهَو	السَّ

من	 الغرض	 األثري	 ابن	 وّجه	 	: الترشيف	 	: الغرض	

االلتفات	يف	هذا	الشاهد	بتوجيه	قريب	من	مصطلح	

الترشيف	الذي	اخرتناه	لهذا	الغرض	وملخص	توجيهه	

النبي	صىل	 االلتفات	هو«تخصيص	 الغرض	من	 لهذا	

الله	عليه	و	سلم	بالذكر«،	وفرّس	هذا	التخصيص		بـ	

»إنـزال	الكتاب	إليه	املستفاد	من	كضمون	الحديث«.
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)44(

الرجوع	من	التكلم	إىل	الخطاب	:)45(	نحو	قوله	تعاىل	

َوإِلَيِْه	تُرَْجُعوَن	)22({ الَِّذي	فَطََريِن	 أَْعبُُد	 :}َوَما	يِلَ	اَل	
)46(

األثري	 ابن	 :علّل	 بالرفق	 املقرون	 اإلرشاد	 	: -الغرض	

إىل	 املتكلم	 ضمري	 من	 االنتقال	 إىل	 الداعي	 األمر	

الداعي	 هذا	 بذكاء	 الشاهد	 هذا	 يف	 الخطاب	 ضمري	

يف	إرشاده	لقومه	ورفقه	بهم	،	ولومل	يكن	القصد	ذلك	

الضمريين	بدالً	 إليه	يف	كال	 أو	 إليهم	 الخطاب	 ه	 لوجَّ
من	االلتفات	منه	إليهم.)47(

إىل	 التكلم	 ومن	 التكلم	 إىل	 الغيبة	 من	 الرجوع	 	-

أرَْسَى	 الَِّذي	 :}ُسبَْحاَن	 تعاىل	 قوله	 نحو	 الغيبة:)48(	

ِبَعبِْدِه	لَيْاًل	ِمَن	الَْمْسِجِد	الَْحرَاِم	إىَِل	الَْمْسِجِد	اأْلَقىَْص	

ِميُع	 السَّ ُهَو	 إِنَّه	 آَيَاتَِنا	 ِمْن	 لرُِنِيَُه	 َحْولَُه	 بَاَركَْنا	 الَِّذي	
الْبَِصرُي	)1(.{)49(

الغرض	:	زيادة	التعظيم	وقصد	التعميم	:	ذهب	ابن	

األثري	إىل	أن	الغرض	من	االلتفات	األول	يف	اآلية	أي	

أرسى	 الذي	 سبحان	 	« قوله	 الغيبة	يف	 من	 االلتفات	

التعظيم	 زيادة	 باركنا	»هو	 	« قوله	 التكلم	يف	 إىل	 	«

الذيعرب	عنه	بـ«أولية		التعظيم	لله	»،	كام	ذهب	أيضا	

إىل	أن	الغرض	من	االلتفات	الثاين	يف	اآلية	أي	االلتفات	

من	التكلم	يف	»	باركنا	»	ويف	»	لرنيه«	إىل	الغيبة	يف	

الذي	عرب	 التعميم	 العليم«	لقصد	 السميع	 »إنه	هو	

عنه	بـ	»الصفة	املتوسطة«	أي	السمع	والبرص،	وهام	

ال	يختصان	بالله	وحده	،	بل	يتصف	بها	هو	و	يتصف	
بها	خلقه.)50(

القسم	الثاين	:الرجوع	عن	الفعل	املستقبل	إىل	فعل	

األمر،	وعن	الفعل	املايض	إىل	فعل	األمر	.

نحو	 	: األمر	 فعل	 إىل	 املستقبل	 الفعل	 عن	 الرجوع	

ِببَيَِّنٍة	َوَما	نَْحُن	 قوله	تعاىل	:}	قَالُوا	يَا	ُهوُد	َما	ِجئْتََنا	

ِبتَاِريِك	آَلَِهِتَنا	َعْن	قَْولَِك	َوَما	نَْحُن	لََك	مِبُْؤِمِننَي	)53(	إِْن	

	أُْشِهُد	اللََّه	 	اْعرَتَاَك	بَْعُض	آَلَِهِتَنا	ِبُسوٍء	قَاَل	إِينِّ نَُقوُل	إاِلَّ
	ترُْشِكُوَن	)54({.)51( 	بَِريٌء	ِمامَّ َواْشَهُدوا	أيَنِّ

الغرض	:	التهكم	و	السخرية	:	وجه	ابن	االثري	الغرض	

استواء	 عدم	 مفاده	 مبا	 اآلية	 هذه	 يف	 االلتفات	 من	

هاتني	 بني	 وللتمييز	 شهادتهم،	 مع	 الله	 شهادة	

يستحق	 من	 وامتدح	 الفعلني	 بني	 خالف	 الشهادتني	

يستحق	 من	 وذم	 وتعاىل	 سبحانه	 الله	 هو	 و	 املدح	

الذم	وهو	هؤالء	املرشكون	من	قومه	،	وماتهكمه	بهم	

تفسري	 أوجه	 أحد	 أهل	ارشاك	عىل	 بإشهادهم	وهم	

اآلية	إال	دليل	عىل	ذمه	لهم)52(.

الرجوع	من	الفعل	املايض	إىل	فعل	األمر	:	نحو	قوله	

	ِبالِْقْسِط	َوأَِقيُموا	ُوُجوَهُكْم	ِعْنَد	 تعاىل	:	}قُْل	أََمَر	َريبِّ
يَن	)29({.«)53( 	َمْسِجٍد	َواْدُعوُه	ُمْخلِِصنَي	لَُه	الدِّ كُلِّ

الغرض	 أن	 إىل	 االثري	 ابن	 ذهب	 	: العناية	 الغرض:	

بامللتفت	 العناية	 هو	 الشاهد	 هذا	 يف	 االلتفات	 من	

اليه	لخصوصيته	.)54(	وهذا	الغرض	الذي	ذهب	اليه	

ابن	األثري	يف	توجيه	هذا	الشاهد	مل	يستسغه	حسن	

طبلو	رفض	أن	يكون	يف	اآلية	التفات،	واعترب	أن	الواو	

لالستئناف	،	ال	للعطف	كام	يرى	ابن	األثري	ومن	تبعه	

يف	تقديره	أو	من	تبع	تقدير	غريه	يف	تقديره	،	وحجة	

السياق	من	قبل	 حسن	طبل	يف	رفضه	هذا	هي	أن	

يتكلم	عن	املرشكني	فكيف	يكون	فيها	التفات	بأمرهم	

كل	 عند	 الوجه	 بإقامة	 اآلية	 يف	 عنها	 املعرب	 بالصالة	

اآلية	يف	تفسريها	فيه	خالف	 أن	 الحق	 مسجد)55(،	و	

حتى	عند	املتقدمني،	و	قد	أورد	ذلك	الطربي	)ت	310	

الرأي	الذي	ارتضاه	ابن	األثري	 هـ(	يف	تفسريه	ورجح	
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املفرسين	 من	 كثري	 عند	 وقفت	 وقد	 قبله.	 واختاره	

فام	وجدت	من	خالف	ابن	االثري	يف	رأيه	هذا		-وهو	

االلتفات-	وإن	كان	بعضهم	خالفه	يف	التقدير،وحجة	

الطربي	يف	ما	ذهب	إليه	استناده	إىل	آية	أخرى	تعني	

عىل	فهم	املعنى،	وهيقوله	تعاىل	حاكيا	عن	املرشكني	

	ُمَكاًء	َوتَْصِديَة	)35({ :}َوَما	كَاَن	َصاَلتُُهْم	ِعْنَد	الْبَيِْت	إاِلَّ

)57()56(فانظر	كيف	أثبت	لهم	صالة		هنا،	ولكن	مل	

يثبت	لهم	إقامة	الوجه.

باملستقبل	 املايض	 الفعل	 الثالث:اإلخبارعن	 القسم	

وعن	املستقبل	باملايض	:

اإلخبار	عن	الفعل	املايض	باملستقبل:	نحو	قوله	تعاىل	

إِىَل	 فَُسْقَناُه	 َسَحابًا	 فَتُِثرُي	 يَاَح	 الرِّ أَرَْسَل	 الَِّذي	 :}َواللَُّه	

بَلٍَد	َميٍِّت	فَأَْحيَيَْنا	ِبِه	اأْلَرَْض	بَْعَد	َمْوتَِها	كََذلَِك	النُُّشوُر	
)58})9(

يف	 استدعائه	 و	 للوصف	 التصوير	 قوة	 الغرض:	

من	 االنتقال	 يف	 السبب	 أن	 االثري	 ابن	 يرى	 املخيلة:	

التصوير	 قوة	 هو	 اآلية	 هاته	 يف	 املضارع	 إىل	 املايض	

للوصفواستدعائه	يف	املخيلة	وكأنه	ماثل	أمامه	عينا،	

ويؤكد	هذا	قوله	:	»	إنا	قال	»	فتثري«	مستقبال،	وما	

إليه	 الذي	أرشنا	 قبله	وما	بعده	مايض	لذلك	املعنى	

هذا	 يف	 فقرة	 أول	 يف	 عنه	 تكلم	 الذي	 املعنى	 ]أي	

القسم[،	وهو	حكاية	الحال	التي	يقع	فيها	إثارة	الريح	

السحاب	و	استحضار	تلك	الصورة	البديعة	الدالة	عىل	
القدرة	البالغة«.)59(

اإلخبار	بالفعل	املايض	عن	املستقبل:	نحو	قوله	تعاىل	

َوَحرَشْنَاُهْم	 بَاِرزًَة	 اأْلَرَْض	 َوتََرى	 الِْجبَاَل	 	ُ نَُسريِّ :}َويَْوَم	
فَلَْم	نَُغاِدْر	ِمْنُهْم	أََحًدا	)47({.)60(

الكائن	 الغرض	 االثري	 ابن	 علل	 	: االهتامم	 	: الغرض	

بعد	 »ماضيا«	 حرشناهم	 وهو	 الفعل،	 مجيء	 وراء	

وقوعه	 بسبق	 املضارعني	 الرؤية«	 و	 »التسيري	 فعيل	

-	أي	وقوعه	قبلهام-	لالهتامم	به	أكرث	منهام،	حسبام	

يرى،	وهو	يف	توجيهه	هذا	تابع	للزمخرشي.)61(	وقد	

من	 فمنهم	 املفرسين،	 بعض	 وعلىمتبوعه	 عليه	 ردَّ	

ابن	عرفة	)ت	803	هـ(	عندما	 رد	عليه	ضمنا	وهو	

ساق	توجيه	الزمخرشي	لآلية	وعقب	عليه	مبينا	سبب	

االلتفات	مبا	ملخصه،	وهو	إنكار	»الحرش«	أكرث	من	
إنكار	»التسيري	و	الرؤية	».	)62(

	1270 )ت	 كاأللويس	 رصاحة	 عليه	 رد	 من	 ومنهم	

تأويل	 بأن	 هـ(	مستندا	يف	رده	إىل	بعض	من	سبقه	

الزمخرشي	لوقوع	»الحرش«	قبل	»التسيري	والرؤية«	

دليال	 يسق	 ومل	 األخبار،	 مع	 اآليات	 لبعض	 معارض	

كثريا	 تتبعت	 وقد	 	)63( املعارضة.	 هذه	 كيفية	 يبني	

من	كتبالتفسري	وبعض	كتب	الحديث		،	فام	وجدت	

الزمخرشي	 قول	 أن	 يبني	 إليه،	 استند	 قاطعا	 دليال	

فهم	 يف	 املفرسين	 بعض	 اجتهاد	 هو	 وإنا	 يعارضه،	

اآلية	بني	عىل	بعض	األحاديث،	تكلم	فيها	بعض	نقاد	

لالعرتاض	 يشفع	 قاطعا	 دليال	 وجد	 فإن	 الحديث)64(	

عىل	رأي	الزمخرشي	فنسلم	له	و	إال	فال.

فهاته	هي	أقسام	االلتفات	عند	ابن	األثري	التي	وردت	

يف	»املثل	السائر«	مع	ذكر	الكثري	من	األغراض	التي	

تندرج	تحته.	وبقي	شاهد	يحتوي	نوعا	من	قسم	آخر	

ورد	ذكره	يف	كتابه	»الجامع	الكبري«،	وهو	ما	سامه	:	

--	الرجوع	من	خطاب	التثنية	إىل	خطاب	الجمع	ومن	

تعاىل	 قوله	 نحو	 الواحد:	 إىل	خطاب	 الجمع	 خطاب	

	 :		}َوأَْوَحيَْنا	إِىَل	ُموَس	َوأَِخيِه	أَْن	تَبَوََّآ	لَِقْوِمُكاَم	مِبِرْصَ

	 ِ َوبرَشِّ اَلَة	 الصَّ َوأَِقيُموا	 ِقبْلًَة	 بُيُوتَُكْم	 َواْجَعلُوا	 بُيُوتًا	
الُْمْؤِمِننَي	)87({)65(

االلتفات عند ضياء الدين بن األثير ) ت 677 هــ (
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والتخصيص	 التعميم	 و	 التخصيص	 إرادة	 الغرض:	

هذه	 يف	 االلتفاتني	 يف	 السبب	 األثري	 ابن	 الزائد:عد	

اآلية	من	باب	االنتقال	من	التخصيص	-	وهو	ما	فرسه	

بالنبوة	و	االختيار	يف	تثنية	الضمري	العائد	عىل	موسىو	

هارون-	إىل	التعميم	-	وهو	ما	فرسه	باتخاذ	املساجد	

الشامل	لهام	و	لقومهام	-	ومن	باب	االنتقال	من	ذلك	

مبا	 فرسه	 ما	 وهو	 	- الزائد	 التخصيص	 إىل	 التعميم	
انفرد	به	موس،	وهو	بشارة	املؤمنني	.	)66(

و	 املفهوم	 يف	 القراءة	 هذه	 من	 إليه	 نخلص	 والذي	

بالء	 أبىل	 أنه	 هو	 األثري	 ابن	 عند	 لاللتفات	 األغراض	

حسنا	يف	التعريف	به	وبسط	أغراضه	و	رشحها	رشحا	

فيه	إبداع	وذوق	رغم	النقائص	التي	اكتنفت	مفهومه	

وغرضه	األصيل	يف	بعض	كتاباته،	ويرجع	الفضل	الكبري	

يف	سلوكه	هذا	املسلك	يف	رشح	الكثري	من	الشواهد	

أخذ	 الذي	 الزمخرشي	 وهو	 األول،	 ملعلمه	 القرآنية	

بتوجيهاته	و	إن	أبدى	يف	بعض	املواطن	أنه	يخالفه.

القرءان	الكريم.

)1(ابن	فارس،	أبو	الحسني	أحمد،	معجم	مقاييس	اللغة،	تحقيق	

وضبط:	عبد	السالم	محمد	هارون،	د	م	،	دار	الفكر،	د	ط	

.258/5	:	1979	،

)2(املصدر	نفسه:	الصفحة	نفسها.

	، البالغة	 أساس	 عمر،	 بن	 الله	 جار	 القاسم	 أبو	 )3(الزمخرشي،	

الكتب	 دار	 	، بريوت	 السود،	 باسل	عيون	 :	محمد	 تحقيق	

العلمية،	ط1	،	1998	:	173/2	.

	، القرآنية	 البالغة	 يف	 االلتفات	 أسلوب	 طبل،	 حسن	 ينظر:	 	)4(

القاهرة	،	دار	الفكر	العريب	،	د	ط	،	1998	:	18	،	20	،	21	

.	23	،	22	،

تجنيس	 يف	 البديع	 املنزع	 	، محمد	 أبو	 القاسم	 جلاميس،	 )5(السِّ

أساليب	البديع،	تقديم	و	تحقيق	:	عالل	الغازي	،	الرباط	،	

مكتبة	املعارف	،	ط1	،	1980	:	444-	445.

:	كرم	 ،	تحقيق	 ،	ديوان	جرير	 الخطفي	 ابن	عطية	 	، )6(	جرير	

البستاين	،	بريوت	،	دار	بريوت	دط،دت:	417.

)7(	أبو	هالل	العسكري،	الحسن	بن	عبد	الله	،	كتاب	الصناعتني	

الكتابة	والشعر،	تحقيق	:	عيل	محمد	البجاوي	ومحمد	أبو	

الفضل	إبراهيم	،	د	م	–	دار	إحياء	الكتب	العربية،	ط	1	،	

.392	:	1952

)8(	أي	يفك.ط2

)9(	قدامة	بن	جعفر	،	أبو	الفرج	،	نقد	الشعر	،	تحقيق	و	تعليق	:	

د/	محمد	عبد	املنعم	خفاجي،	بريوت	،	دار	الكتب	العلمية	

،	د	ط	،	د	ت	:	150.

)10(	أحمد	الزين	،	ديوان	الهذليني	،	القاهرة	،	دار	الكتب	املرصية	

،	ط	2	،	195	:	47/3.

)11(	املصدر	نفسه:	الصفحة	نفسها.

)12(ينظر	مثال:	أبو	هالل	العسكري،	الصناعتني	:	373.

و	 الكاتب	 أدب	 يف	 السائر	 املثل	 الدين،	 ضياء	 األثري،	 ابن	 	)13(

بدوي	 د/	 و	 الحويف	 أحمد	 د/	 	: وتعليق	 تقديم	 الشاعر،	

،	د	ت	167/2	–	 ،	دار	نهضة	مرص،	ط	2	 القاهرة	 طبانة،	

.168

)14(	ينظر:	ابن	معصوم	،	عيل	بن	أحمد،	أنوار	الربيع	يف	أنواع	

شاكر،	 هادي	 شاكر	 	: لشعرائه	 وترجمه	 حققه	 	، البديع	

النجف	األرشف	-	مطبعة	النعامن	،	ط	1،	1968	:	2	/31	

اإلحاالت

االلتفات عند ضياء الدين بن األثير ) ت 677 هــ (
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.32	-

)15(	ينظر:	ابن	األثري،	ضياء	الدين،	كفاية	الطالب	يف	نقد	كالم	

القييس	ود/	حاتم	 نوري	 :	د/	 ،	تحقيق	 الكاتب	 و	 الشاعر	

الضامن	و	هالل	ناجي	،	جامعة	املوصل،	دار	الكتب	،	د	ط	

،	د	ت	:	25	،	190	،	191	،	192.

)16(	ابن	األثري،	ضياء	الدين،	املثل	السائر:	167/2.

)17(املصدر	نفسه:	168/2.

،	دار	 ،	جدة	 العربية	 البالغة	 ،	معجم	 )18(	ينظر:	بدوي	طبانة	

املنارة	،	الرياض	،	دار	الرفاعي،	ط3	،	1988:	617.

الرحامن	 عبد	 بن	 بكر	 أبو	 	، الجرجاين	 القاهر	 عبد	 ينظر:	 	)19(

فهر	محمود	محمد	 أبو	 وتعليق:	 قراءة	 	، اإلعجاز	 دالئل	 	،

شاكر،	القاهرة،	مكتبة	الخانجي،	ط3،		1992	:	222	.

)20(	ينظر:	بدوي	طبانة،	معجم	البالغة	العربية:	617.

)21(	ينظر:	محمد	محمد	أبو	موس	،	خصائص	الرتاكيب،	القاهرة	

،	مكتبة	وهبة	،	ط	4	،	1996:	250.

)22(	ينظر:	بدوي	طبانة	،	معجم	البالغة	العربية	:	617.

الدين	أحمد	بن	إسامعيل،	 الحلبي،	نجم	 األثري	 ابن	 )23(	ينظر:	

جوهر	الكنز	،	تحقيق	:	محمد	زغلول	سالم،	االسكندرية	،	

منشأة	املعارف	،	د	ط	،	د	ت	:	118.

)24(ينظر:	حسن	طبل،	أسلوب	االلتفات	يف	البالغة	القرآنية	:	26.

)25(الزمخرشي،	جار	الله	أبو	القاسم	محمود	بن	عمر،	الكشاف	

		وعيون	األقاويل	يف	وجوه	 	 التنزيل	 عن	حقائق	غوامض	

أحمد	 عادل	 الشيخ	 دراسة	 و	 تعليق	 و	 تحقيق	 	، التأويل	

فتحي	 ود/	 معوض	 محمد	 عيل	 والشيخ	 املوجود	 عبد	

العبيكان،	ط	 الرياض،	مكتبة	 عبدالرحامن	أحمد	حجازي،	

.120/1	:1998	،	1

)26(تتبع	ابن	االثري	يف	تحليل	كثري	من	الشواهد	القرآنية	خطى	

الزمخرشي	و	ان	وسع	يف	العبارة	أحيانا	وقد	وجهنا	إىل	هاته	

املالحظة	حسن	طبل	،	ينظر:	حسن	طبل	،	أسلوب	االلتفات	

يف	البالغة	القرآنية	:	27.

)27(ابن	األثري،	املثل	السائر	:	169/2.

)28(املصدر	نفسه	:	الصفحة	نفسها.

)29(ابن	أيب	الحديد،	عز	الدين	بن	الحميد	بن	هبة	الله،	الفلك	

الدائر	عىل	املثل	السائرطبع	بذيل	»املثل	السائر«	،	تحقيق	

:	د/أحمد	الحويف	و	د/	بدوي	طبانة،	القاهرة	،	دار	نهضة	

مرص،	ط	2	،	د	ت	:	225/4.

)30(املرجع	نفسه:	225/4	وما	بعدها.

	: تحقيق	 الطراز،	 	، حمزة	 بن	 يحي	 العلوي،	 حمزة	 )31(ينظر:	

د/	عبد	الحميد	هنداوي،	بريوت،	املكتبة	العرصية،	ط	1،	

.72/2	:2002

)32(الفاتحة:	01	-	04.

)33(ابن	األثري،	املثل	السائر	:	170/2.

)34(املصدر	نفسه:	171/2.

)35(يونس	:	22

)36(ينظر:	ابن	االثري	،	ضياء	الدين	،	املثل	السائر:	178/2.

ه	ابن	األثري	بـ	»الرجوع	يف	الغيبة	إىل	خطاب	النفس«،	 )37(سامَّ

ينظر:	ابن	األثري،	املثل	السائر:	172/2.

)38(فصلت	:	11-	12.

)39(ابن	األثري	،	املثل	السائر	:	173/2.

)40(الصفدي،	صالح	الدين	خليل	بن	أيبك،	نرصة	الثائرعىل	املثل	

السائر،	تحقيق	:	محمد	سلطاين	،	دمشق،	مطبوعات	مجمع	

اللغة	العربية،	د	ط	،	د	ت	:	281.

والتنوير،تونس	 عاشور،محمد،التحرير	 بن	 الطاهر	 ينظر:	 	)41(

،الدار	التونسية،دط،1984	:251/24

)42(عرب	عنه	ابن	األثري	بـ«الرجوع	من	خطاب	النفس	إىل	خطاب	

الواحد،	ينظر:	ابن	األثري،	املثل	السائر	:	174/2.

)43(الدخان	:	01	-	06.

)44(ينظر:	ابن	االثري	املثل	السائر	:	174/2.

النفس	إىل	خطاب	 بـ«الرجوع	من	خطاب	 االثري	 ابن	 ه	 )45(سامَّ

االلتفات عند ضياء الدين بن األثير ) ت 677 هــ (
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عن	 بـ«العدول	 	 ه	 سامَّ و	 السائر«	 املثل	 يف«	 الجامعة«	

خطاب	الواحد	إىل	خطاب	الجامعة«	يف	»	الجامع	الكبري«	

،ينظر:	ابن	األثري،	املثل	السائر	:	173/2،	وينظر:	ابن	األثري	

،	ضياء	الدين	،	الجامع	الكبري	يف	صناعة	املنظوم	من	الكالم	

:	د/مصطفى	جواد	ود/	جميل	 تعليق	 واملنثور،	تحقيق	و	

سعد،	العراق،	مطبعة	الجامع	العلمي	،د	ط	،	1956:	102.

)46(يس	:	22.

)47(ينظر:	ابن	األثري،	املثل	السائر	:	173/2.

و	 الواحد	 بلفظ	 املجيء	 يعني	 ما	 األثري	 ابن	 عليه	 )48(اصطلح	

االستدراك	عليه	و	الخروج	عن	خطاب	العظيم	يف	نفسه	إىل	

خطاب	غائب	،	ينظر:	ابن	األثري،	املثل	السائر:	172-171/2.

)49(اإلرساء:	01.

)50(ينظر:	ابن	األثري	،	املثل	السائر:172/2.

)51(هود	:	54-53.

)52(ينظر:	ابن	األثري،	املثل	السائر:	180-179/2.

)53(األعراف:	29.

)54(ينظر:	ابن	األثري	،	املثل	السائر	:	180/2.

)55(حسن	طبل	،	أسلوب	االلتفات	يف	البالغة	القرآنية:	85-84.

)56(	األنفال	:	35.

)57(ينظر:	ابن	جرير	الطربي،	جامع	البيان	عن	تأويل	آي	القرآن	

.381-380/12	:

)58(فاطر:	09.ك2

)59(ينظر:	ابن	األثري،	املثل	السائر:	181/2.

)60(الكهف	:	47.

)61(ينظر:	ابن	األثري،	املثل	السائر:	186/2	،وينظر:	الزمخرشي	،	

الكشاف:	591/3.

تفسري	 	، محمد	 بن	 محمد	 الله	 عبد	 أبو	 عرفة،	 ابن	 )62(ينظر:	

الكتب	 دار	 بريوت،	 األسيوطي،	 جالل	 تحقيق	 	، عرفة	 ابن	

العلمية،	ط	1	،	2008:	91/3.

)63(ينظر:	األلويس	،	شهاب	الدين	أبوالثناء	محمود	بن	عبد	الله،	

روح	املعاين	يف	تفسري	القرآن	العظيم	والسبع	املثاين،تحقيق	

	، الشهواين	 وسارية	 عيل	 ورمضان	حمدون	 مامو	 رضوان	 	:

و	مراجعة:	ماهر	حبوش،	بريوت،	مؤسسة	الرسالة،	ط	1	،	

2010:	368/15	وما	بعدها.

)64(ينظر:	ابن	جرير	الطربي،	جامع	البيان	عن	تأويل	آي	القرآن	

:	145/21	وما	بعدها.

)65(يونس:	87.

)66(ينظر:	ابن	األثري	،	الجامع	الكبري	:	102-101.

االلتفات عند ضياء الدين بن األثير ) ت 677 هــ (
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امللخص:

ينهض	هذا	البحث	للوقوف	عىل	البنى	الرتكيبية	يف	الخطاب	الطلبي	يف	سورة	طه،	انطالقا	من	أن	تلك	البنى	

قد	تحمل	باإلضافة	إىل	دالالتها	األصلية	دالالت	أخرى	ضمنية	يكشف	عنها	السياق،	بل	قد	تخرجبعض	البنى	

عن	داللتها	األصلية	إىل	دالالت	سياقية	أخرى	تتنوع	بتنوع	السياق	واملواقف.

وقد	انتظم	البحث	يف	أربعة	مطالب،	وهي:)الخطاب	الطلبي	باالستفهام،	الخطاب	الطلبي	باألمر،	الخطاب	

الطلبيبالنهي،	الخطاب	الطلبي	بالنداء(،	مستنًدا	إىل	املنهج	الوصفي	التحليليوما	يوفره	من	معطيات	لرصد	

الكرمية	وحسن	 اآليات	 الطلبيةيف	 األنساق	 للوقوف	عىل	 الطلبي	يف	سورة	طه؛	 للخطاب	 الرتكيبية	 األناط	

القرآن	 النصية	للرتكيبالنحوية	يف	ضوء	آراء	مفرسي	 الوظائف	 لها،	والكشف	عن	 القرآين	 توظيف	األسلوب	

ومعربيه.	

املدخل:

فكل	 الكالم،	 سائر	 عن	 الكريم	 القرآن	 لغة	 امتازت	 	

كلمة	فيه	اختريت	لتؤدي	وظيفة	مقصودة	ال	تؤديها	

ينتقي	 الكريم	 القرآن	 	« أن	 املعلوم	 فمن	 غريها،	

فروق	 من	 األلفاظ	 بني	 ملا	 كلامته،	 ويختار	 ألفاظه،	

دقيقة	يف	دالالتها،	فيستخدم	كل	كلمة	بدقة،	بحيث	

تؤدي	معناها	املراد	يف	إحكام	شديد«)1(،	وكل	تركيب	

فيه	مبني	بحكمة	ودقة؛	فالكلامت	السابقة	والالحقة	

معينة،	 بطريقة	 معني،	 نسق	 يف	 وتأتلف	 تتساوق	

وملقصد	معني،	وذلك	مظهر	من	مظاهر	إعجازه	نظام	

وبالغة؛	فهو	»مباين	بنفسه	لكل	ما	عرف	من	أساليب	

البلغاء	يف	ترتيب	خطابهم	وتنزيل	كالمهم«)2(،	ونظم	

األلفاظ	يف	تراكيبه	يتم	مبراعاة	الدالالت؛	إذ	األصل	يف	

بحكم	 ترتتب	 واأللفاظ	 املعاين،	 بني	 يكون	 أن	 النظم	

أنها	خدم	للمعاين	وتابعة	لها،	فالداللة	الرتكيبية	هي	

اللفظية	 والقرائن	 الجملة،	 ببنية	 املتعلقة	 الداللة	
واملعنوية	هي	الوسيلة	للكشف	عن	املعنى	الرتكيبي)3	

.)

اخلطاب الطلبي يف �صورة طه: درا�صة تركيبية
د. هدى بنت �ضعيد حممد البطاطي

 أستاذ النحو المساعد، قسم اللغة العربية وآدابها
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، المملكة العربية السعودية
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طرائقه	 وتنوعت	 الكريم	 أساليبالقرآن	 تعددت	 وقد	

القصيص	 واألسلوب	 الناس،	 إىل	 رسالته	 إيصال	 يف	

عناية	 بها	 الكريم	 القرآن	 اعتنى	 التي	 األساليب	 أحد	

خاصة؛	ملا	فيها	من	عنرص	التشويق،	وجوانب	االتعاظ	

واالعتبار.	

عليها	 التيهيمن	 املكية	 السور	 من	 طه	 وسورة	

فضل	 شمول	 عىل	 القصصيالحواري؛لتؤكد	 األسلوب	

الله	ورحمته	وعطفه	بعباده	املؤمنني،	وإيقاع	نقمته	

عىل	الكافرين،	فعرضت	اآليات	قصة	موس	وهارون	

ــــ	عليهام	السالم	ــــــ	مع	فرعون،وموقف	تكليفه	

بالرسالة،	وموقف	الجدال	بني	موس	وفرعون،	وموقف	

بني	 انتكاس	 السحرة،	كام	ذكرت	 بينه	وبني	 املبارزة	

إرسائيل،	ورجوعهم	عن	الحّق	بعبادتهم	العجل،	ثم	

ة	آدم–عليه	السالم-وسجود	املالئكة	 تحدثت	عن	قصَّ

له	وإغواء	إبليس	له	وهبوطه	لألرض.

من	 عدد	 بني	 معجز	جمع	 بأسلوب	 اآليات	 وسيقت	

والنداء...	 والنهي	 واألمر	 كاالستفهام	 الحوار	 أساليب	

واملواقف	 واملقاصد	 للسياقات	 مالمئة	 جاءت	 التي	

الكالمية	املختلفة.وهنا	تكمن	أهمية	هذه	الدراسة؛	

إذ	إنها	تتناول	البناء	الرتكيبي	لهذه	السورة	التي	كرثت	

فيها	صور	الخطاب	الطلبي)3(	وتنوعت	بني	االستفهام	

واألمر	والنهي	والنداء؛	للوقوف	عىل	األناط	الرتكيبية	

أناطُها	 حيث	 من	 طه،	 سورة	 يف	 الطلبية	 للجمل	

دالالتها	 إىل	 باإلضافة	 تحمله	 وما	 املختلفة،	 وصورها	

تتنوع	 وسياقية	 ضمنية	 أخرى	 دالالت	 من	 األصلية	

بتنوع	املقاصد	واملواقف.

وتستند	الدراسة	إلىاملنهج	الوصفي	التحلييل	وما	يوفره	

للوقوف	 الرتكيبية؛	 األناط	 تلك	 لرصد	 معطيات	 من	

األسلوب	 توظيف	 وحسن	 الطلبية	 األنساق	 عىل	

القرآين	لها،	وللكشف	عن	الوظائف	النصية	للرتاكيب	

النحوية	يف	ضوء	آراء	مفرسي	القرآن	ومعربيه.

أربعة	 إىل	 تقسيمها	 الدراسة	 طبيعة	 اقتضت	 وقد	

الطلبيباالستفهام،	 وهي:)الخطاب	 مطالب)4(،	

بالنهي،	 الطلبي	 الخطاب	 باألمر،	 الطلبي	 الخطاب	

الرتاكيب	 أن	 إىل	 استنادا	 الطلبيبالنداء(؛	 الخطاب	

الطلبية	متعددة	األناط،	ولكل	نط	صياغته	وإطاره	

الداليل.

أوال: الخطاب الطلبي باالستفهام

							االستفهام	تركيب	طلبي	يراد	به	إحضار	صورة	

له	 فإن	 لذا	 ماهيته)5(؛	 عن	 الكشف	 لطلب	 املجهول	

الصدارة	يف	الكالم)6(	»	من	قبل	أنه	حرف	دخل	عىل	

االستخبار،	 إىل	 الخرب	 من	 فنقلها	 خربية	 تامة	 جملة	

املعنى	 ذلك	 ليفيد	 عليها	 متقدما	 يكون	 أن	 فوجب	

فيها«)7(.

طه	 سورة	 االستفهاميةيف	 الجملة	 بنية	 تنوعت	 وقد	

بيننوعني:	

االستفهام،	 معنى	 يفيد	 بفعل	 االستفهام	 أحدهام:	

وذلك	يف	موضع	واحد	تصدر	بالفعل	)يسألونك(	يف	

يَنِسُفَها	 فَُقْل	 الِْجبَاِل	 َعِن	 َويَْسأَلُونََك	 	( تعاىل:	 قوله	

السؤال	 الفعل	 أفاد	 ]طه:105[إذ	 	 	 نَْسًفا(	 	 َريبِّ

بلفظهوبداللة	الجواب.

مقدرة	 أو	 ظاهرة	 استفهام	 بأداة	 االستفهام	 والثاين:	

متصدرة،	وهذا	هو	الشائع	يف	الخطاب	االستفهامي.

	كام	تردد	مجيء	الخطاب	االستفهامي	عىل	حقيقته	

الطلبية	يف	عدة	مواضع،	فيام	انزاحت	أغلب	تراكيبه	

سياقية	خرج	 أخرى	 إىل	دالالت	 األصلية	 داللتها	 عن	
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الحقيقة	 إليها؛	فكثريا	ما	يعدى	االستفهام	عن	مورد	

إىل	ما	يناسب	املقام	من	إفادة	معنى	من	املعاين)8(.

يف	 أسلوبيةجلية	 الطلبيظاهرة	 الرتكيب	 هذا	 ويعد	

سورة	طه؛	فقد	ورد	يف	سبعة	أناط	اختلفت	باختالف	

أدوات	االستفهام	التي	ورد	ذكرها	يف	السورة،	وتعددت	

صورها	لتنوع	تراكيبها.

النمط األول: همزة االستفهام+ الجملة 

الفعلية

االستفهام؛	 الباب)9(	يف	 أم	 الهمزة	 أن	 النحويون	 يرى	

فهي	األداة	األصلية	التي	يحمل	عليها	االستفهام،	أما	

تضمنت	 إذ	 عليها؛	 فحملت	 االستفهام	 أدوات	 بقية	

متام	 منها	 بأمور،	 استأثرت	 و«ألصالتها	 معناها)10(،	

	« نحو	 يف	 وثم،	 والواو	 الفاء	 عىل	 بتقدميها	 التصدير	

أفال	تعقلون	»،	»	أو	مل	يسريوا	»،	»	أثم	إذا	ما	وقع	

عىل	 العطف	 حرف	 تقديم	 ذلك	 يف	 األصل	 وكان	 	.«

الهمزة،	ألنها	من	الجملة	املعطوفة.	لكن	راعوا	أصالة	

بخالف	 فقدموها	 التصدير،	 استحقاق	 يف	 الهمزة،	

بها	 االستفهام«)11(،ويطلب	 أدوات	 وسائر	 )هل(	

التصور	أو	التصديق)12(.

					وترد	همزة	االستفهام	ملعان	متعددة	بحسب	املقام	

وسياق	النص،	وميكن	االستدالل	عىل	ذلك	من	الصور	

فقد	 الكرمية؛	 السورة	 التي	وردت	يف	هذه	 الرتكيبية	

املايض	 الفعل	 عىل	 )الهمزة(	 االستفهام	 حرف	 تقدم	

مواضع،	 سبعة	 يف	 املنفي	 املضارع	 والفعل	 املثبت،	

الدالالت	 ومن	 صورتني،	 االستفهام	 جملة	 واتخذت	

السياقية	التي	وردت	فيها	الهمزة	)التقرير،	اإلنكار(.

الصورة األوىل: الهمزة + فعل ماض

وتضمن	 مواضع،	 ثالثة	 يف	 الصورة	 هذه	 وردت	

االستفهام	داللة	اإلنكار	التوبيخي)13(؛	إذ	يقول	تعاىل:

) 	)	قَاَل	أَِجئْتََنا	لِتُْخرَِجَنا	ِمْن	أَرِْضَنا	ِبِسْحرَِك	يَا	ُموَسٰ

]طه:57[.

قَْوِم	 يَا	 قَاَل	 	 أَِسًفا	 َغْضبَاَن	 قَْوِمِه	 	 إِىَلٰ 	 ُموَسٰ )فَرََجَع	

الَْعْهُد	 َعلَيُْكُم	 أَفَطَاَل	 َربُُّكْم	َوْعًدا	َحَسًنا		 أَلَْم	يَِعْدكُْم	

بُِّكْم	فَأَْخلَْفتُم	 ن	رَّ 	َعلَيُْكْم	َغَضٌب	مِّ أَْم	أَرَدتُّْم	أَن	يَِحلَّ

ْوِعِدي	(			]طه:86[. مَّ

	تَتَِّبَعِن			أَفََعَصيَْت	أَْمِري	(]طه:93[. )أاَلَّ

الصورة	الثانية:	الهمزة	+	فعل	مضارع	منفي	

وتضمن	 مواضع،	 أربعة	 يف	 الصورة	 هذه	 وردت	 	 	

االستفهام	داللة	اإلنكار	التوبيخي؛	إذ	يقول	تعاىل:

ا	َواَل	 	يَرِْجُع	إِلَيِْهْم	قَْواًل	َواَل	مَيْلُِك	لَُهْم	َضًّ )	أَفاََل	يََرْوَن	أاَلَّ

نَْفًعا	(]طه:89[.

الُْقُروِن	 َن	 مِّ قَبْلَُهم	 أَْهلَْكَنا	 كَْم	 لَُهْم	 يَْهِد	 )أَفَلَْم	 	

ُويِل	النَُّهٰى	( لَِك	آَليَاٍت	ألِّ 	يِف	َذٰ مَيُْشوَن	يِف	َمَساكِِنِهْم		إِنَّ

]طه:128[.

بِِّه			أََولَْم	تَأْتِِهم	بَيَِّنُة	َما	 ن	رَّ )	َوقَالُوا	لَْواَل	يَأْتِيَنا	ِبآيٍَة	مِّ

	(			]طه:133[. ُحِف	اأْلُوىَلٰ يِف	الصُّ

قَْوِم	 يَا	 قَاَل	 	 	 أَِسًفا	 َغْضبَاَن	 قَْوِمِه	 	 إىَِلٰ 	 ُموَسٰ )فَرََجَع	

الَْعْهُد	 َعلَيُْكُم	 أَفَطَاَل	 َحَسًنا	 َوْعًدا	 َربُُّكْم	 يَِعْدكُْم	 أَلَْم	

بُِّكْم	فَأَْخلَْفتُم	 ن	رَّ 	َعلَيُْكْم	َغَضٌب	مِّ أَْم	أَرَدتُّْم	أَن	يَِحلَّ

ْوِعِدي(			]طه:86[. مَّ

النمط الثاين: هل+ الجملة الفعلية

				يطلب	االستفهام	بــ)هل(	للتصديق	اإليجايب،	دون	

التصور،	ودون	التصديق	السلبي،	ولتحقيق	االستفهام	

عن	نسبة)14(.
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ترد	ملعان	 لكنها	قد	 	واألصل	يف)هل(االستفهام،	 	 	 	 	

أخرى	كالنفي،	والتحقيق	ألنها	مبعنى	)قد(15(،	كام	أن	

االستفهام	بها	قد	يخرج	عن	معناه	األصيل	إىل	معان	

أخرى	سياقية.

						وقد	ورد	االستفهام	بــ	)هل(	يف	سورة	طه	ثالث	

مرات	متخذا	صورتني:

الصورة األوىل: هل + الفعل املايض 

			وردت	هذه	الصورة	يف	موضع	واحددل	االستفهام	

فيها	عىل	التقرير؛	إذ	يقول	تعاىل:

فاالستفهام	 (]طه:9[؛	 	 ُموَسٰ َحِديُث	 أَتَاَك	 )َوَهْل	

)قَد(	يف	 االستفهام	مثل	 للتشويق	مجازًا،	و)هل(	يف	

اإلخبار،	فهي	حرف	استفهام	تقريري)16(.

الصورة	الثانية:	هل+	الفعل	املضارع	

		وردت	هذه	الصورة	يف	موضعني	وخرج	االستفهام	

للعرض؛	إذ	دخل	)هل(	عىل	الفعل	املضارع	فأخلصه	

لالستقبال)17(،	كام	يف	قوله	تعاىل:	

يَْكُفلُُه	 َمن	 	 َعىَلٰ أَُدلُُّكْم	 َهْل	 فَتَُقوُل	 أُْختَُك	 مَتيِْش	 )إِْذ	

َوقَتَلَْت	 	 تَْحزََن	 َواَل	 َعيُْنَها	 	 تََقرَّ يَكْ	 َك	 أُمِّ 	 إِىَلٰ فَرََجْعَناَك	

	َوفَتَنَّاَك	فُتُونًا		فَلَِبثَْت	ِسِننَي	 يَْناَك	ِمَن	الَْغمِّ نَْفًسا	فََنجَّ

	(]طه:40[. 	قََدٍر	يَا	ُموَسٰ 	ِجئَْت	َعىَلٰ يِف	أَْهِل	َمْديََن	ثُمَّ

	 َعىَلٰ أَُدلَُّك	 َهْل	 آَدُم	 يَا	 قَاَل	 يْطَاُن	 الشَّ إِلَيِْه	 )فََوْسَوَس	

	(]طه:120[ 	يَبْىَلٰ َشَجرَِة	الُْخلِْد	َوُملٍْك	الَّ

من	 لقربه	 لالستفهام	 املجازية	 املعاين	 أنسب	 وهو	

حقيقته)18(.

النمط	الثالث:	)ما(	يف	سياق	جملة	االستفهام

األصل	 يف	 به	 ليستفهم	 موضوع	 استفهام	 اسم	 )ما(	

عن	غري	العقالء،	فهي	للسؤال	عن	ذات	غري	اآلدميني	

وصفات	اآلداميني)19(	ويطلب	بها	أحد	ثالثة	أمور:

اليشء،	 حقيقة	 بيان	 والثاين:	 االسم،	 إيضاح	 األول:	

والثالث:	بيان	صفة	اليشء)20(.

				وقد	كرث	استعامل	)ما(	االستفهامية	يف	القرآن	الكريم	

وتصدرتجملة	 والتعظيم،	 التهويل	 سياق	 يف	 خاصة	

االستفهام	يف	سورة	طه	ستةمرات،	وتفرع	هذا	النمط	

إىل	صورتني:

الصورة األوىل: ما)مبتدأ( + مفرد )خرب(

فيها	 دل	 مواضع	 أربعة	 يف	 الصورة	 هذه	 وردت	 	 	 	

االستفهام	يف	سياقاته	املختلفة	عىل	دالالت	متعددة:

فدل	عىل	التقرير	يف	قوله	تعاىل:)َوَما	تِلَْك	ِبيَِميِنَك	يَا	

ا	َهِذِه	الَِّتي	يِف	مَيِينك	َعَصاك	 (]طه:17[،	أَْي	أَمَّ ُموَسٰ

الَِّتي	تَْعرِفَها	فََسرَتَى	َما	نَْصَنع	ِبَها	اآْلن)21(.

) 	 اأْلُوىَلٰ الُْقُروِن	 بَاُل	 فاََم	 )قَاَل	 قوله:	 يف	 وللتعجيز	

]طه:51[.

يَا	 قَْوِمَك	 َعن	 أَْعَجلََك	 قوله:)َوَما	 يف	 واللوم	 ولإلنكار	

	(			]طه:83[. ُموَسٰ

.]95:	 ولالستخبار	يف	قوله:)قَاَل	فاََم	َخطْبَُك	يَا	َساِمِريُّ

الصورة الثانية: ما +الفعل

وردت	هذه	الصورة	يف	موضعني،	واستعمل	االستفهام	

لغرضني:

َما	 َهاُروُن	 يَا	 )قَاَل	 تعاىل:	 قوله	 التوبيخي	يف	 اإلنكار	

َمَنَعَك	إِْذ	َرأَيْتَُهْم	َضلُّوا	(]طه:92[.

	لَِم	َحرَشْتَِني	أَْعَمٰى	َوقَْد	 واالستخبار	يف	قوله:)قَاَل	رَبِّ
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كُنُت	بَِصريًا(]طه:125[

النمط الرابع: )من( مبتدأ+ مفرد )خرب(

غالبا،	 العقالء	 عن	 به	 يستفهم	 استفهام	 اسم	 )من(	

الجنس	مستدال	 عن	 به	 يستفهم	 أنه	 السكايك	 وذكر	

	(	]طه:49[،	 بُُّكاَم	يَا	ُموَسٰ بقوله	تعاىل:	)قَاَل	فََمن	رَّ

أي	ملك	أم	برش؟)22(.

واحد	 النمط	يف	سورة	طه	يف	موضع	 ورد	هذا	 وقد	

وخرج	فيه	االستفهام	إىل	اإلنكار	التوبيخي؛		.

النمط الخامس: أي+ املضاف إليه

)أي(	اسم	استفهام	يسأل	به	عام	مييز	أحد	املشرتكني	يف	

أمر	يعمهام)23(،	وهو	من	كنايات	االستفهام	املتضمنة	
معناها	من	إضافتها	إىل	غريها)24(

						وتصدر	اسم	االستفهام	)أي(	جملة	االستفهامفي	

سورة	طهمرة	واحدة،	وخرج	إىل	التحقري	واالستضعاف؛	

إذ	يقول	تعاىل:)قَاَل	آَمنتُْم	لَُه	قَبَْل	أَْن	آَذَن	لَُكْم		إِنَُّه	

أَيِْديَُكْم	 	 فأََلُقَطَِّعنَّ 	 	 ْحَر	 السِّ َعلََّمُكُم	 الَِّذي	 لََكِبرُيكُُم	

النَّْخِل	 ُجُذوِع	 يِف	 َوأَلَُصلِّبَنَُّكْم	 ِخاَلٍف	 ْن	 مِّ َوأَرُْجلَُكم	

	]طه:71[؛	ففي	 	 	) َوأَبَْقٰى	 َعَذابًا	 	 أََشدُّ أَيَُّنا	 	 َولَتَْعلَُمنَّ

ألفه	 ما	 وبيان	 وقهره	 فرعون	 اقتدار	 إشارةإىل	 اآلية	

كام	 العذاب،	 بأنواع	 الناس	 تعذيب	 من	 به	 وضى	

فيه	تحقري	لشأن	موس	واستضعاف	له	مع	السخرية	

منه)25	(.

استفهام  بأداة  االستفهام  السادس:  النمط 

مقدرة

			وهذا	النمط	له	صورتان:

الصورة	األوىل:)أم(+	استفهام	مقدر	+	فعل	ماض

					وردت	هذه	الصورة	يف	موضع	واحد	وخرج	فيها	

االستفهام	إىل	اإلنكار؛	إذ	يقول	تعاىل:

قَْوِم	 يَا	 قَاَل	 	 	 أَِسًفا	 َغْضبَاَن	 قَْوِمِه	 	 إىَِلٰ 	 ُموَسٰ )فَرََجَع	

الَْعْهُد	 َعلَيُْكُم	 أَفَطَاَل	 َربُُّكْم	َوْعًدا	َحَسًنا		 أَلَْم	يَِعْدكُْم	

بُِّكْم	فَأَْخلَْفتُم	 ن	رَّ 	َعلَيُْكْم	َغَضٌب	مِّ أَْم	أَرَدتُّْم	أَن	يَِحلَّ

ْوِعِدي	(			]طه:86[؛	فـــ)أم(	منقطعة	مبعنى	)	بل	 مَّ

(،	وال	يفارقها	معنى	االستفهام	،	فالكالم	بعدها	مقدر	

بهمزة	االستفهام،		واالستفهام	املقّدر	بعدهايف	قوله:			

أردتم	أن	يحل	عليكم	 التقدير:	بل	 إذ	 أيًضا؛	 لإلنكار	
غضب،وهيلإلضاباإلبطايل)26(.

الصورة	الثانية:	أداة	استفهام	مقدرة	)الهمزة(	+	فعل	

ماض

					وردت	هذه	الصورة	يف	موضع	واحد	وخرج	فيها	

االستفهام	إىل	اإلنكار؛	إذ	يقول	تعاىل:

)قَاَل	آَمنتُْم	لَُه	قَبَْل	أَْن	آَذَن	لَُكْم		إِنَُّه	لََكِبرُيكُُم	الَِّذي	

ْن	 مِّ َوأَرُْجلَُكم	 أَيِْديَُكْم	 	 فأََلُقَطَِّعنَّ 	 ْحَر	 السِّ َعلََّمُكُم	

	 	أَيَُّنا	أََشدُّ ِخاَلٍف	َوأَلَُصلِّبَنَُّكْم	يِف	ُجُذوِع	النَّْخِل	َولَتَْعلَُمنَّ

َعَذابًا	َوأَبَْقٰى		]طه:71[؛	فقوله	قرأه	الجمهور	بصيغة	

من	 ومنهم	 حققها،	 من	 فمنهم	 بهمزتني	 االستفهام	

سهل	الثانية،	وقرأه	حفص	عن	عاصم	بهمزة	واحدة	

همزة	 تكون	 أن	 ويجوز	 إخبارا،	 يكون	 أن	 فيجوز	

والتهديد؛	 لإلنكار	 واالستفهام	 محذوفة،	 االستفهام	

لظهور	أنه	ال	يقصد	حقيقة	االستفهام	ألن	املخاطبني	

رصحوا	بذلك	وعلموه)27(.

								مام	تقدم	نخلص	إىل	أن	االستفهام	أحد	أبرز	

الظواهر	األسلوبية	شيوعا	يف	سورة	طه؛	حيث	كرثت	

املوضوعات	التي	تقتيض	الحوار	واملحاججة؛ولذا	فقد	
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تشبعت	الجمل	االستفهامية	بدالالت	سياقية	بحسب	

املواقف	الكالمية	واملقام.

ثانيا: الخطاب الطلبي باألمر

					األمر	يف	األصل	طلب	الفعل	عىل	وجه	االستعالء	

صيغ	 أربع	 وله	 النهي،	 نقيض	 وهو	 اإللزام)28(،	 مع	

هي:	 الصيغ	 وهذه	 األخرى،	 مناب	 منها	 كل	 تنوب	

األمر	بصيغة	الفعل،	واملضارع	بالم	الطلب،	واملصدر	

النائب	عن	فعل	األمر،	واسم	فعل	األمر،	إال	أن	أشهرها	

وأكرثها	ورودا	صيغه:)افعل(،	وسمي	ذلك	أمر؛	»	ألن	

وجه	 عىل	 الفعل	 طلب	 يف	 الصيغة	 هذه	 استعامل	
االستعالء،	وهي	األمر	حقيقة	أغلب	وأكرث«)29(.

ولألمر	درجات	فـ	»	إن	كان	من	األعىل	إىل	من	دونه	

قيل	له	أمر،	وإن	كان	من	النظري	إىل	النظري	قيل	له	
طلب،	وإن	كان	من	األدىن	إىل	األعىل	قيل	له	دعاء«)	

.)30

	وأسلوب	األمر	ظاهرة	أسلوبية	بارزة	يف	السور	املكية؛	
ملا	يحمله	األمر	من	دالالت	أصلية	وأخرى	سياقية)31(	

الطلبية	 األساليب	 أكرث	 القرآين.	وهو	 الخطاب	 تخدم	

استعامال	يف	سورة	طه؛	فقد	ورد	إحدى	وخمسني	مرة،	

حتى	إنه	بعض	اآليات	تضمنت	أكرث	من	تركيب	لألمر.

النمط األول: األمر بصيغة »افعل«

				األمر	بصيغة	فعل	األمر	األشهر	واألكرث	يف	القرآن	

الكريم؛	وهو	النمط	الشائع	يف	سورة	طه	أيضا،	حيث	

اتخذصورتني:

الصورة	األوىل:	فعل	أمر+	الفاعل	ضمري	مسترت

وردت	هذه	الصورة	ثالثني	مرة؛	إذ	يقول	تعاىل:

ِس	 الُْمَقدَّ ِبالَْواِد	 إِنََّك	 	 نَْعلَيَْك	 فَاْخلَْع	 َربَُّك	 أَنَا	 	 )إِينِّ

طًُوى(]طه:12[

)َوأَنَا	اْخرَتْتَُك	فَاْستَِمْع	لاَِم	يُوَحٰى	(	]طه:13[

اَلَة	 الصَّ َوأَِقِم	 فَاْعبُْديِن	 أَنَا	 	 إاِلَّ إِلََٰه	 اَل	 اللَُّه	 أَنَا	 إِنَِّني	 	(

لِِذكِْري(	]طه:14[

(	]طه:19[ )قَاَل	أَلِْقَها	يَا	ُموَسٰ

	) 	 اأْلُوىَلٰ ِسريَتََها	 َسُنِعيُدَها	 تََخْف	 َواَل	 ُخْذَها	 قَاَل	 	(

]طه:21[

	َجَناِحَك	تَْخُرْج	بَيَْضاَء	ِمْن	َغرْيِ	ُسوٍء	 )َواْضُمْم	يََدَك	إىَِلٰ

آيًَة	أُْخَرٰى(	]طه:22[

	ِفْرَعْوَن	إِنَُّه	طََغٰى	(	]طه:24[ )اْذَهْب	إىَِلٰ

ْح	يِل	َصْدِري	(	]طه:25[ 	ارْشَ 	)	قَاَل	رَبِّ

	يِل	أَْمِري	(	]طه:26[ ْ )َويرَسِّ

ن	لَِّسايِن	(	]طه:27[ )	َواْحلُْل	ُعْقَدًة	مِّ

ْن	أَْهيِل(	]طه:29[ 	َوِزيرًا	مِّ 	)	َواْجَعل	يلِّ

)اْشُدْد	ِبِه	أَْزِري	(	]طه:31[

)	َوأرَْشِكُْه	يِف	أَْمِري(	]طه:32[

	) ِذكِْري	 يِف	 تَِنيَا	 َواَل	 ِبآيَايِت	 َوأَُخوَك	 أَنَت	 )اْذَهْب	

]طه:42[.

)فَأْتِيَاُه	فَُقواَل	إِنَّا	رَُسواَل	َربَِّك	فَأَرِْسْل	َمَعَنا	بَِني	إِرْسَائِيَل	

	 اَلُم	َعىَلٰ بَِّك			َوالسَّ ن	رَّ بُْهْم		قَْد	ِجئَْناَك	ِبآيٍَة	مِّ َواَل	تَُعذِّ

َمِن	اتَّبََع	الُْهَدٰى	(	]طه:47[.

	 ثْلِِه	فَاْجَعْل	بَيَْنَنا	َوبَيَْنَك	َمْوِعًدا	الَّ )	فَلََنأْتِيَنََّك	ِبِسْحٍر	مِّ

نُْخلُِفُه	نَْحُن	َواَل	أَنَت	َمَكانًا	ُسًوى(]طه:58[.
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َوالَِّذي	 الْبَيَِّناِت	 ِمَن	 َجاَءنَا	 َما	 	 َعىَلٰ نُّؤْثِرََك	 لَن	 )قَالُوا	

ِذِه	الَْحيَاَة	 َا	تَْقيِض	َهٰ فَطَرَنَا		فَاقِْض	َما	أَنَت	قَاٍض			إِنَّ

نْيَا	(]طه:72[. الدُّ

فَاْضِْب	 ِبِعبَاِدي	 	 أرَْسِ أَْن	 	 ُموَسٰ 	 إىَِلٰ أَْوَحيَْنا	 )َولََقْد	

	) 	تََخاُف	َدَركًا	َواَل	تَْخَشٰ لَُهْم	طَِريًقا	يِف	الْبَْحِر	يَبًَسا	الَّ

]طه:77[.

	لََك	يِف	الَْحيَاِة	أَن	تَُقوَل	اَل	ِمَساَس			 )	قَاَل	فَاْذَهْب	فَِإنَّ

الَِّذي	 إِلَِٰهَك	 	 إىَِلٰ َوانظُْر	 	 تُْخلََفُه	 لَّن	 َمْوِعًدا	 لََك	 	 َوإِنَّ

	 الْيَمِّ يِف	 لََننِسَفنَُّه	 	 ثُمَّ لَُّنَحرِّقَنَُّه	 	 	 	 َعاكًِفا	 َعلَيِْه	 ظَلَْت	

نَْسًفا	(			]طه:97[.

) نَْسًفا	 	 َريبِّ يَنِسُفَها	 فَُقْل	 الِْجبَاِل	 َعِن	 )َويَْسأَلُونََك	

]طه:105[.

ِمن	 ِبالُْقرْآِن	 تَْعَجْل	 َواَل	 	 	 الَْحقُّ الَْملُِك	 اللَُّه	 )فَتََعاىَل	

) ِعلاًْم	 زِْديِن	 	 رَّبِّ َوقُل	 	 	 َوْحيُُه	 إِلَيَْك	 	 يُْقىَضٰ أَن	 قَبِْل	

]طه:114[.

	َما	يَُقولُوَن	َوَسبِّْح	ِبَحْمِد	َربَِّك	قَبَْل	طُلُوِع	 	)اْصرِبْ	َعىَلٰ

ْمِس	َوقَبَْل	ُغُروِبَها			َوِمْن	آنَاِء	اللَّيِْل	فََسبِّْح	َوأَطْرَاَف	 الشَّ

(	]طه:130[. النََّهاِر	لََعلََّك	تَرىَْضٰ

اَلِة	َواْصطرَِبْ	َعلَيَْها			اَل	نَْسأَلَُك	ِرزْقًا	 )َوأُْمْر	أَْهلََك	ِبالصَّ

نَّْحُن	نَْرزُقَُك		َوالَْعاِقبَُة	لِلتَّْقَوٰى(	]طه:132[.

رَتَبٌِّص	فرََتَبَُّصوا			فََستَْعلَُموَن	َمْن	أَْصَحاُب	 	مُّ )قُْل	كُلٌّ

	َوَمِن	اْهتََدٰى(	]طه:135[ ِويِّ َاِط	السَّ الرصِّ

الصورة الثانية: فعل أمر+ الفاعل ضمري متصل

وردت	هذه	الصورة	عرشين	مرة؛	إذ	يقول	تعاىل:

(	]طه:44[. )فَُقواَل	لَُه	قَْواًل	لَّيًِّنا	لََّعلَُّه	يَتََذكَُّر	أَْو	يَْخَشٰ

	)	قَاَل	بَْل	أَلُْقوا	ۖ	فَِإَذا	ِحبَالُُهْم	َوِعِصيُُّهْم	يَُخيَُّل	إِلَيِْه	

ِمن	ِسْحرِِهْم	أَنََّها	تَْسَعٰى(	]طه:66[.

َا	َصَنُعوا	كَيُْد	 )	َوأَلِْق	َما	يِف	مَيِيِنَك	تَلَْقْف	َما	َصَنُعوا			إِنَّ

	(	]طه:69[. اِحُر	َحيُْث	أىََتٰ َساِحٍر		َواَل	يُْفلُِح	السَّ

	 	آنَْسُت	نَاًرا	لََّعيلِّ )إِْذ	َرأَٰى	نَاًرا	فََقاَل	أِلَْهلِِه	اْمُكثُوا	إِينِّ

ْنَها	ِبَقبٍَس	أَْو	أَِجُد	َعىَل	النَّاِر	ُهًدى(]طه:10[. آتِيُكم	مِّ

	 	آنَْسُت	نَاًرا	لََّعيلِّ )إِْذ	َرأَٰى	نَاًرا	فََقاَل	أِلَْهلِِه	اْمُكثُوا	إِينِّ

ْنَها	ِبَقبٍَس	أَْو	أَِجُد	َعىَل	النَّاِر	ُهًدى(	]طه:81[. آتِيُكم	مِّ

	ِفْرَعْوَن	إِنَُّه	طََغٰى	(]طه:43[. )اْذَهبَا	إىَِلٰ

	إِبْلِيَس	 )َوإِْذ	قُلَْنا	لِلَْماَلئَِكِة	اْسُجُدوا	آِلَدَم	فََسَجُدوا	إاِلَّ

	(]طه:116[. أىََبٰ

ا	 	فَِإمَّ )قَاَل	اْهِبطَا	ِمْنَها	َجِميًعا			بَْعُضُكْم	لِبَْعٍض	َعُدوٌّ

َواَل	 	 يَِضلُّ فاََل	 ُهَداَي	 اتَّبََع	 فََمِن	 ُهًدى	 نِّي	 مِّ يَأْتِيَنَُّكم	

يَْشَقٰى(]طه:123[.

رَتَبٌِّص	فرََتَبَُّصوا			فََستَْعلَُموَن	َمْن	أَْصَحاُب	 	مُّ )قُْل	كُلٌّ

	َوَمِن	اْهتََدٰى(			]طه:135[ ِويِّ َاِط	السَّ الرصِّ

فُِتنتُم	 َا	 إِنَّ قَْوِم	 يَا	 قَبُْل	 ِمن	 َهاُروُن	 لَُهْم	 قَاَل	 )َولََقْد	

) أَْمِري	 َوأَِطيُعوا	 فَاتَِّبُعويِن	 ُن	 الرَّْحَمٰ َربَُّكُم	 	 َوإِنَّ 	 ِبِه	

]طه:90[.

	 	فَلْيُلِْقِه	الْيَمُّ )أَِن	اقِْذِفيِه	يِف	التَّابُوِت	فَاقِْذِفيِه	يِف	الْيَمِّ

	لَُّه			َوأَلَْقيُْت	َعلَيَْك	 	َوَعُدوٌّ 	يلِّ اِحِل	يَأُْخْذُه	َعُدوٌّ ِبالسَّ

	َعيِْني	(]طه:39[. نِّي	َولِتُْصَنَع	َعىَلٰ َمَحبًَّة	مِّ

ُويِل	النَُّهٰى	 لَِك	آَليَاٍت	ألِّ 	يِف	َذٰ )كُلُوا	َواْرَعْوا	أَنَْعاَمُكْم		إِنَّ

(]طه:54[.

)أْتِيَاُه	فَُقواَل	إِنَّا	رَُسواَل	َربَِّك	فَأَرِْسْل	َمَعَنا	بَِني	إِرْسَائِيَل	

	 َعىَلٰ اَلُم	 َوالسَّ 	 بَِّك	 رَّ ن	 ِبآيٍَة	مِّ ِجئَْناَك	 قَْد	 بُْهْم	 تَُعذِّ َواَل	

َمِن	اتَّبََع	الُْهَدٰى	(]طه:47[.
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ا			َوقَْد	أَفْلََح	الْيَْوَم	َمِن	 	ائْتُوا	َصفًّ )فَأَْجِمُعوا	كَيَْدكُْم	ثُمَّ

	(]طه:64[. اْستَْعىَلٰ

أَْصَحاُب	 َمْن	 فََستَْعلَُموَن	 	 فرََتَبَُّصوا	 رَتَبٌِّص	 مُّ 	 كُلٌّ )قُْل	

	َوَمِن	اْهتََدٰى(]طه:135[ ِويِّ َاِط	السَّ الرصِّ

النمط الثاين:املضارع املقرون بالم الطلب)الم 

األمر+ فعل مضارع(

	الفعل	املضارع	املقرتن	بالم	الطلب	هو	الصيغة	الثانية	

يف	ترتيب	شيوع	صيغ	األمر،وقد	ورد	هذا	النمط	مرة	

َك	َما	يُوَحٰى	 	أُمِّ واحدة؛	إذ	يقول	تعاىل:)إِْذ	أَْوَحيَْنا	إىَِلٰ

	 الْيَمُّ فَلْيُلِْقِه	 	 الْيَمِّ يِف	 فَاقِْذِفيِه	 التَّابُوِت	 يِف	 اقِْذِفيِه	 أَِن	

َعلَيَْك	 َوأَلَْقيُْت	 لَُّه	 	 َوَعُدوٌّ 	 يلِّ 	 َعُدوٌّ يَأُْخْذُه	 اِحِل	 ِبالسَّ

أي	 ]طه:39-38[	 	 	 َعيِْني(	 	 َعىَلٰ َولِتُْصَنَع	 نِّي	 مِّ َمَحبًَّة	

سخرنا	اليم	ألن	يلقيه	يف	الساحل)32(.

				مام	تقدم	نخلص	إىل	أن	األمر	من	أبرز	األساليب	

السورة	 هذه	 يف	 القرآين	 النص	 وظفها	 التي	 الطلبية	

الكرمية؛	إذ	كان	له	حضور	الفتاكتسب	فيه	باإلضافة	

غنية	 أخرى	 وإيحاءات	 دالالت	 األصلية	 داللته	 إىل	

خرج	إليها.	وأن	التعبري	عن	األمر	بصيغة	فعل	األمر	

هذه	 يف	 الطلبية	 الرتكيبية	 األبنية	 عىل	 الغالب	 هو	

السورة،وهو	األصل،	وكام	تنوع	املأمور	تنوعت	صور	

ضامئر	 إىل	 الفعل	 أسند	 فقد	 بتنوعه؛	 األمر	 تراكيب	

متصلة	)واو	الجامعة،	وألف	االثنني،	وياء	املخاطبة(،	

وهو	 املسترت،	 املخاطب	 املفرد	 ضمري	 إىل	 أسند	 كام	

الغالب.

اآليات	 يتواىل	يف	 ما	 أنه	غالبا	 أيضا	 الالفت	 	ومن	 	 	 	

القرآين	 النظم	 يف	 كثري	 وهذا	 والنهي،	 األمر	 الكرمية	

عامة.

ثالثا: الخطاب الطلبيبالنهي 

الفعل	 عن	 الكف	 تعنيطلب	 طلبية	 صيغة	 النهي	

عىل	وجه	االستعالء،	فهو	عكس	األمر؛	ألن	األمر	هو	

النهي	 فاألصل	يف	 االستعالء،	 الفعل	عىل	وجه	 طلب	

طلب	الكف	عىل	سبيل	اإللزام	حني	يكون	صادًرا	من	

عىل	 يكن	 مل	 فإن	 منزلة)33(،	 األدىن	 إىل	 منزلة	 األعىل	

وجه	االستعالء	كان	دعاء،	وإن	كان	من	متامثلني	فهو	

التامس)34(.

الفعل	 الناهية+	 ال	 هي:)	 واحدة	 صيغة	 وللنهي	

املضارع(،	تفيد	تحريم	الفعل	املنهي	عنه،	وقد	تخرج	

هذه	الصيغة	عن	معناها	الحقيقي	إىل	معان	أخرى	

تستفاد	من	السياق	والقرائن)35(.

أقل	 كان	 وإن	 األسلوب	حضوره	يف	سورة	طه	 ولهذا	

األساليب	الطلبية	ورودا؛	فقد	ورد	اثنتي	عرشة	مرة،	

معربا	يف	مواضععن	داللته	األصلية،	ويف	مواضع	عن	

دالالت	مجازية)36(.ومبا	أن	للنهي	أسلوبا	تركيبيا	واحدا	

املنهي	 الفعل	 بعالمة	جزم	 مرتبط	 أناطه	 تنوع	 فإن	

عنه	وطبيعة	تركيبه،	ومن	أناطه	يف	السورة:

مجزوم+	 مضارع	 فعل	 الناهية+	 ال	 األول:	 النمط	

الفاعل	)ضمري	مسترت(

	ورد	هذا	النمط	يف	خمسة	مواضع	مل	يتصلفيها	الفعل	

املضارع	املجزوم	بيشء،	فعالمة	جزمه	السكون،	ومنه	

قوله	تعاىل:

) اأْلُوىَلٰ ِسريَتََها	 َسُنِعيُدَها	 	 	 تََخف	 َواَل	 ُخْذَها	 )قَاَل	

]طه:21[.

)فَأْتِيَاُه	فَُقواَل	إِنَّا	رَُسواَل	َربَِّك	فَأَرِْسْل	َمَعَنا	بَِني	إِرْسَائِيَل	

الخطاب الطلبي في سورة طه: دراسة تركيبية
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	 َعىَلٰ اَلُم	 َوالسَّ بَِّك	 رَّ ن	 ِبآيٍَة	مِّ ِجئَْناَك	 قَْد	 	 بُْهْم	 تَُعذِّ َواَل	

َمِن	اتَّبََع	الُْهَدٰى(]طه:47[.

(]طه:68[ )قُلَْنا	اَل	تََخْف	إِنََّك	أَنَت	اأْلَْعىَلٰ

	 إِينِّ 	 	 ِبَرأيِْس	 َواَل	 ِبلِْحيَِتي	 تَأُْخْذ	 اَل	 	 أُمَّ ابَْن	 يَا	 )قَاَل	

	بَِني	إِرْسَائِيَل	َولَْم	تَرْقُْب	 َخِشيُت	أَن	تَُقوَل	فَرَّقَْت	بنَْيَ

قَْويِل(]طه:94[.

		َواَل	تَْعَجْل	ِبالُْقرْآِن	ِمن	قَبِْل	 )فَتََعاىَل	اللَُّه	الَْملُِك	الَْحقُّ

	زِْديِن	ِعلاًْم	(]طه:114[. 	إِلَيَْك	َوْحيُُه		َوقُل	رَّبِّ أَن	يُْقىَضٰ

مضارع  فعل  الناهية+  ال  الثاين:  النمط 

مجزوم+ الفاعل )ضمري متصل(

ورد	هذا	النمط	يف	أربعة	مواضع	اتصل	فيها	الفعل	

بواو	 ومرتني	 املخاطبة،	 بياء	 مرتني	 املجزوم	 املضارع	

قوله	 ومنه	 النون،	 حذف	 جزمه	 فعالمة	 الجامعة،	

تعاىل:

)اْذَهْب	أَنَت	َوأَُخوَك	ِبآيَايِت	َواَل	تَِنيَا	يِف	ِذكِْري(]طه:42[

)	قَاَل	اَل	تََخافَا		إِنَِّني	َمَعُكاَم	أَْسَمُع	َوأََرٰى(]طه:46[

كَِذبًا	 اللَِّه	 َعىَل	 تَْفرَتُوا	 اَل	 َويْلَُكْم	 	 وَسٰ مُّ لَُهم	 )قَاَل	

فَيُْسِحتَُكم	ِبَعَذاٍب		َوقَْد	َخاَب	َمِن	افرَْتَٰى	(]طه:61[.

	 فَيَِحلَّ ِفيِه	 تَطَْغْوا	 َواَل	 َرزَقَْناكُْم	 َما	 طَيِّبَاِت	 ِمن	 )كُلُوا	

َعلَيُْكْم	َغَضِبي			َوَمن	يَْحلِْل	َعلَيِْه	َغَضِبي	فََقْد	َهَوٰى	(

]طه:81[.

النمط الثالث: ال الناهية+ فعل مضارع+ نون 

التوكيد + الفاعل )ضمري مسترت(

ورد	هذا	النمط	يف	موضعيناتصل	فيها	الفعل	املضارع	

بنون	التوكيد	فبني	عىل	الفتح	يف	محل	جزم،	والفاعل	

ضمري	مسترت،	ومنه	قوله	تعاىل:

	لََّك	َولِزَْوِجَك	فاََل	يُْخرَِجنَُّكاَم	 َذا	َعُدوٌّ 	َهٰ )	فَُقلَْنا	يَا	آَدُم	إِنَّ

ِمَن	الَْجنَِّة	فَتَْشَقٰى(]طه:117[

ْنُهْم	زَْهرََة	 	َما	َمتَّْعَنا	ِبِه	أَْزَواًجا	مِّ 	َعيَْنيَْك	إِىَلٰ نَّ )	َواَل	مَتُدَّ

َوأَبَْقٰى( َخرْيٌ	 َربَِّك	 َوِرزُْق	 	 ِفيِه	 لَِنْفِتَنُهْم	 نْيَا	 الدُّ الَْحيَاِة	

]طه:131[.

النمط الرابع: ال الناهية+ فعل مضارع+ نون 

الفاعل  متصل(+  به)ضمري  مفعول   + التوكيد 

)اسم ظاهر(.

الفعل	 فيها	 اتصل	 واحد	 موضع	 النمط	يف	 هذا	 ورد	

املضارع	بنون	التوكيد	فبني	عىل	الفتح	يف	محل	جزم،	

املفعول	 بضمري	 )من(؛	التصاله	 عنه	 متأخر	 والفاعل	

	يُْؤِمُن	 نََّك	َعْنَها	َمن	الَّ به،	ومنه	قوله	تعاىل:	)فاََل	يَُصدَّ

ِبَها	َواتَّبََع	َهَواُه	فرََتَْدٰى	(]طه:16[.

مام	تقدم	ميكن	القول	بأنرتكيب	النهي	مع	أنهقد	اتخذ	

املخاطبني	 بتعدد	 متعددة	 صوره	 لكن	 واحدا	 نطا	

املذكر	 املفرد	 تضمن	خطاب	 إذ	 وتبعا	ألحوالهم؛	 به	

ومع	 املؤكد.	 وغري	 املؤكد	 والطلب	 والجمع،	 واملثنى	

أن	األصل	يف	النهي	طلب	الرتك	أو	الكف	عن	العمل،	

ذلك	 مع	 لكنه	 اآليات،	 يف	 ورودا	 األكرث	 املعنى	 وهو	

خرج	يف	مواضع	عدة	عن	معناه	األصيل	إىل	دالالت	

أخرى	مجازية.

رابعا: الخطاب الطلبي بالنداء

بأحرف	 املخاطب	 من	 اإلقبال	 طلب	 هو	 النداء	

أو	مقدرة،	 النداء	ملفوظة	 مخصوصة	تسمى	أحرف	

)أدعو(؛	ولهذا	أسامه	 أو	 )أنادي(	 الفعل	 تقوم	مقام	

سيبويه	)باب	ما	ينتصب	عىل	إضامر	املرتوك	إظهاره(	
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مرة	 املدعو(	 بها	 ينبه	 التي	 الحروف	 و)باب	 مرة،	

أو	 املخاطب	 حوار	 بقصد	 اإلقبال	 وهذا	 أخرى)37(،	

عليه	 أقبل	 فإذا	 ابن	جني:«	 يقول	 إذ	 نهيه؛	 أو	 أمره	

ينهاه«)38(،	 أو	 يأمره	 أو	 يحدثه	 اندفع	 إليه،	 وأصغى	

بالذاتبل	 مقصودا	 ليس	 الكالم	 يف	 كرثته	 مع	 فالنداء	

هو	لتنبيه	املخاطب؛	ليصغي	إىل	ما	يجيء	بعده	من	

السالم:	 العز	بن	عبد	 إذ	يقول	 له)39(؛	 املنادى	 الكالم	

بعد	 إليه	 يلقى	 ما	 ليسمع	 للمنادى	 تنبيه	 »النداء	

النداء	من	الكالم	ليعمل	مبقتضاه،	ولذلك	كرث	النداء	يف	

القرآن«)40(؛	فالنداء	يستدعي	إقبال	أذهان	املنادين،	

واهتاممهم	مبا	سيُلقى	إليهم،	وقيل)41(:	إن	سورة	طه	
قد	استفتحت	بالنداء؛	فقد	جاء	يف	تفسري	الطربي)42(

أن	)طه(	بالنبطية:	يا	رجل؛	إذ	يقول	تعاىل:)طه	)1(	

َما	أَنزَلَْنا	َعلَيَْك	الُْقرْآَن	لِتَْشَقٰى	(	]طه:2-1[.

إذا	 مجازيا،فالحقيقي	 أو	 حقيقيا	 يكون	 قد	 واإلقبال	

كأن	 حقيقة،	 له	 املخاطب	 إجابة	 املتكلم	 مراد	 كان	

الله،	 يا	 نحو:	 أما	 تقبل،	 ال	 زيد	 يا	 املتكلم:	 يقول	

وياجبال،	ويا	أرض	فقيل	إنها	من	باب	املجاز؛	فاملتكلم	

ال	ينتظر	ردا	عىل	وجه	الحقيقة)43(.

ويبنى	تركيب	النداء	من:

	أداة	النداء+	املنادى+	جواب	النداء	)مضمون	النداء(

حالة	 مراعني	 النداء	 العلامءحروف	 قسم	 وقد	

املخاطب)املنادى(؛إذ	يقول	سيبويه:«فأما	االسم	غرُي	

املندوب	فينبَّه	بخمسة	أشياء	:		بـــ	يا	وأيا	وَهيا	وأي	

وباأللف	...،	إال	أن	األربعة	غري	األلف	قد	يستعملونها	

عنهم	 املرتاخي	 لليشء	 أصواتهم	 ميدوا	 أن	 أرادوا	 إذا	

يُقبل	 ال	 أنه	 يَُرون	 الذي	 عنهم	 املعرض	 واإلنسان	

عليهم	إال	باالجتهاد	أو	النائم	املستثقل		«)44(.

								وأداة	النداء)يا(	هي	األداة	الوحيدة	التي	ورد	

ذكرها	يف	سورة	طه،	وقيإلنه	ال	يوجد	يف	التنزيل	نداء	

بغريها)45(.

ويجوز	حذف	أداة	النداء	إال	مع	اسم	الجنس	واإلشارة	

النداء	 أداة	 حذف	 وعند	 واملندوب)46(،	 واملستغاث	

تقدر	)يا(	النداء	دون	غريها	من	األدوات	مام	يعطي	

الوسيلة	 األداة	 غريها؛فهذه	 دون	 ميزة	 األداة	 هذه	

الباب،	 وأم	 استعامالً،	 واألكرث	 النداء،	 يف	 الطبيعية	

وأخف	أحرف	النداء	يف	النطق،	ألنها	تبدووكأنها	صوت	

واحد،	النطالق	اللسان	مبدها	دون	أن	يستأنفعمالً)47(.

إىل	 استنادا	 النداء	 أداة	 لحذف	 ضوابط	 وضع	 وقد	

أن	 ذلك	 ومن	 الكالمية،	 واملواقف	 املخاطب،	 حال	

املنادى	 كان	 إذا	 النداء	 أدوات	 حذف	 سيبويهأجاز	

يقول:«	 إذ	 بها؛	 التلفظ	 عن	 يغني	 فحضوره	 حاضا؛	

وإن	شئت	حذفتهن	كلهن	استغناء،	كقولك:	حار	بن	

كعب،	وذلك	أنه	جعلهم	مبنزلة	من	هو	مقبل	عليه	

بحرضته	يخاطبه«)48(،	إما	إذا	مل	يكن	املنادى	حاضا	

املوقف	الكالمي	أو	غري	منتبه	إليه،	أو	نكرة	فال	يجوز	

حذف	أداة	النداء؛	»	ألن	حرف	التنبيه	إنا	يستغنى	

عنه	إذا	كان	املنادى	مقبال	عليك،	متنبها	ملا	تقول«)49(.

أشكال	 ولها	 إال	جملة،	 يكون	 فال	 النداء	 أما	جواب	 	

إظهارها،	 يف	 واملفرسون	 البالغيون	 توسع	 متنوعة	

اإلعراب)50(،	 من	 لها	 محل	 ال	 استئنافية	 جملة	 وهي	

كلمة:	 التنزيل	 متى	سمعت	يف	 ابن	مسعود«	 يقول	

متام	 من	 يتلوه	 الذي	 أن	 فاعلم	 آمنوا،	 الذين	 أيها	 يا	

أمر	 عن	 نهي	 وإما	 امتثاله،	 يجب	 أمر	 إما	 الخطاب،	

يجب	اجتنابه،	وإما	كالم	يتضمن	معنى	أمر	أو	فحوى	

نهي«)	51(.

						ويف	هذه	السورة	الكرمية	تنوعت	جملة	جواب	
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النداء	بني	النهي	،واألمر	املراد	به	الدعاء،	كام	يف	قوله	

املؤكد	 تعاىل:،واالستفهام،	كام	يف	قوله	تعاىل:)والخرب	

الرتكيب	 النداء	 يتصدر	 أن	 النهي،	واألغلب	 املتضمن	

الطلبي،	لكنه	قد	يأيت	متأخرا)52(،	كام	يف	قوله	تعاىل:	

)ڃ	چ	چ	چ	چ(	.

والنداء	هو	أحد	األساليب	الطلبية	الشائعة	يف	سورة	

طه؛	فقد	ورد	إحدى	وعرشين	مرة،	وقد	سيق	النداء	

تفهم	من	سياق	 متعددة	 ومعان	 القرآن	ألغراض	 يف	

الكالم	وقرائن	األحوال)53(.

والرتكيب	 حذفها	 أو	 النداء	 أداة	 ظهور	 إىل	 واستنادا	

إىل	 األسلوب	 هذا	 تقسيم	 ميكن	 فيه	 وردت	 الذي	

نطني،	ويتفرع	كل	نط	إىل	صور	باعتبار	نوع	املنادى.

النمط	األول:	النداء	بأداة	النداء	)يا(

ورد	هذا	النمط	ستة	عرش	مرة	متخذا	صورتني:

الصورة	األوىل:	يا+	علم	مفرد

وقد	وردت	اثنتي	عرشة	مرة؛	إذ	يقول	تعاىل:

(]طه:11[ 	أَتَاَها	نُوِدَي	يَا	ُموَسٰ )	فَلاَمَّ

	(]طه:17[ )َوَما	تِلَْك	ِبيَِميِنَك	يَا	ُموَسٰ

	(]طه:19[ )قَاَل	أَلِْقَها	يَا	ُموَسٰ

]طه:36[ )	قَاَل	قَْد	أُوتِيَت	ُسْؤلََك	يَا	ُموَسٰ

	َمن	يَْكُفلُُه	ۖ	 )إِْذ	مَتيِْش	أُْختَُك	فَتَُقوُل	َهْل	أَُدلُُّكْم	َعىَلٰ

َوقَتَلَْت	 	 تَْحزََن	 َواَل	 َعيُْنَها	 	 تََقرَّ يَكْ	 َك	 أُمِّ 	 إِىَلٰ فَرََجْعَناَك	

	َوفَتَنَّاَك	فُتُونًا		فَلَِبثَْت	ِسِننَي	 يَْناَك	ِمَن	الَْغمِّ نَْفًسا	فََنجَّ

	(]طه:40[ 	قََدٍر	يَا	ُموَسٰ 	ِجئَْت	َعىَلٰ يِف	أَْهِل	َمْديََن	ثُمَّ

(]طه:49[ بُُّكاَم	يَا	ُموَسٰ )قَاَل	فََمن	رَّ

) 	 ُموَسٰ يَا	 ِبِسْحرَِك	 أَرِْضَنا	 ِمْن	 لِتُْخرَِجَنا	 أَِجئْتََنا	 )قَاَل	

]طه:57[

ا	أَن	نَُّكوَن	أَوََّل	َمْن	 ا	أَن	تُلِْقَي	َوإِمَّ 	إِمَّ )قَالُوا	يَا	ُموَسٰ

أَلَْقٰى	(]طه:65[

)قَاَل	يَا	َهاُروُن	َما	َمَنَعَك	إِْذ	َرأَيْتَُهْم	َضلُّوا	(]طه:92[

(]طه:95[ )قَاَل	فاََم	َخطْبَُك	يَا	َساِمِريُّ

	لََّك	َولِزَْوِجَك	فاََل	يُْخرَِجنَُّكاَم	 َذا	َعُدوٌّ 	َهٰ )فَُقلَْنا	يَا	آَدُم	إِنَّ

ِمَن	الَْجنَِّة	فَتَْشَقٰى(]طه:117[.

	 َعىَلٰ أَُدلَُّك	 َهْل	 آَدُم	 يَا	 قَاَل	 يْطَاُن	 الشَّ إِلَيِْه	 )فََوْسَوَس	

	(]طه:120[. 	يَبْىَلٰ َشَجرَِة	الُْخلِْد	َوُملٍْك	الَّ

الصورة الثانية: يا+ منادى مضاف

وقد	وردت	هذه	الصورة	أربع	مرات؛	إذ	جاء	املنادى	

يقول	 إذ	 موضعني؛	 يف	 ظاهر	 اسم	 إىل	 مضافا	 فيها	

َعُدوِّكُْم	 ْن	 مِّ أَنَجيَْناكُم	 قَْد	 إِرْسَائِيَل	 بَِني	 تعاىل:)يَا	

	 الَْمنَّ َعلَيُْكُم	 َونَزَّلَْنا	 اأْلمَْيََن	 الطُّوِر	 َجانَِب	 َوَواَعْدنَاكُْم	

لَْوٰى	(]طه:80[. َوالسَّ

	 إِينِّ 	ۖ ِبَرأيِْس	 َواَل	 ِبلِْحيَِتي	 تَأُْخْذ	 اَل	 	 أُمَّ ابَْن	 يَا	 )قَاَل	

	بَِني	إِرْسَائِيَل	َولَْم	تَرْقُْب	 َخِشيُت	أَن	تَُقوَل	فَرَّقَْت	بنَْيَ

قَْويِل(	]طه:94[.

	وجاء	مضافا	إىل	ياء	املتكلم	املحذوفة	يف	موضعني؛	

إذ	يقول	تعاىل:

أَلَْم	 أَِسًفا	قَاَل	يَا	قَْوِم	 	قَْوِمِه	َغْضبَاَن	 إِىَلٰ 	 )رََجَع	ُموَسٰ

أَْم	 الَْعْهُد	 َعلَيُْكُم	 أَفَطَاَل	 	 َوْعًدا	َحَسًنا		 َربُُّكْم	 يَِعْدكُْم	

فَأَْخلَْفتُم	 بُِّكْم	 رَّ ن	 مِّ َغَضٌب	 َعلَيُْكْم	 	 يَِحلَّ أَن	 أَرَدتُّْم	

ْوِعِدي(]طه:86[ مَّ
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فُِتنتُم	 َا	 إِنَّ قَْوِم	 يَا	 قَبُْل	 ِمن	 َهاُروُن	 لَُهْم	 قَاَل	 َولََقْد	 	(

أَْمِري(			 َوأَِطيُعوا	 فَاتَِّبُعويِن	 ُن	 الرَّْحَمٰ َربَُّكُم	 	 َوإِنَّ 	ۖ ِبِه	

]طه:90[.

سيبويه	 بدأه	 باب	 املتكلم	 ياء	 إىل	 املضاف	 ونداء	

بقوله:	»اعلم	أّن	ياء	اإلضافة	ال	تثبت	مع	النداء	كام	

مل	يثبت	التنوين	يف	املفرد،	ألن	ياء	اإلضافة	يف	االسم	

مبنزلة	التنوين	ألنه	بدل	من	التنوين...	وصار	حذفها	

هنا	لكرثة	النداء	يف	كالمهم،	حيث	استغنوا	بالكرسة	

ياء	 فيه	 اسم	 إىل	 املضاف	 املنادى	 أما	 الياء«)54،	 عن	

املتكلم،	كام	يف	قوله	تعاىل:)گ	ڳ	ڳ	ڳ	ڳ	ڱ	ڱ	ڱ(	

	 ،فقد	نقل	سيبويه	عن	اآلخرين	أنهم	قالوا:	يا	ابن	أمَّ

)بفتح	أّم	وعّم(،	وعلل	ذلك	أنه	صار	مع	 ويا	ابن	عمَّ
ما	قبله	مبنـزلة	اسم	واحد)55(.

النمط الثاين: النداء محذوف األداة

صورة	 متخذا	 مرات	 خمس	 النمط	 هذا	 ورد	

ياء	 إىل	 الرمبضافا	 املنادىبلفظ	 جاء	 واحدة،حيث	

املتكلم	املحذوفة	يف	ثالثة	مواضع؛	إذ	يقول	تعاىل:

ْح	يِل	َصْدِري(]طه:25[. 	ارْشَ )	قَاَل	رَبِّ

		َواَل	تَْعَجْل	ِبالُْقرْآِن	ِمن	قَبِْل	 )فَتََعاىَل	اللَُّه	الَْملُِك	الَْحقُّ

	زِْديِن	ِعلاًْم(]طه:114[. 	إِلَيَْك	َوْحيُُه		َوقُل	رَّبِّ أَن	يُْقىَضٰ

) بَِصريًا	 كُنُت	 َوقَْد	 أَْعَمٰى	 َحرَشْتَِني	 لَِم	 	 رَبِّ قَاَل	 	(

]طه:125[.

الفاعلني	يف	 الدالة	عىل	 )نا(	 		وجاء	مضافا	إىل	 	 	 	 	 	

موضعني؛	إذ	يقول	تعاىل:

إِنََّنا	نََخاُف	أَن	يَْفرَُط	َعلَيَْنا	أَْو	أَن	يَطَْغٰى	(	 َربََّنا	 )قَااَل	

]طه:45[

ن	قَبْلِِه	لََقالُوا	َربََّنا	لَْواَل	 )	َولَْو	أَنَّا	أَْهلَْكَناُهم	ِبَعَذاٍب	مِّ

	 نَِّذلَّ أَن	 قَبِْل	 ِمن	 آيَاتَِك	 فََنتَِّبَع	 رَُسواًل	 إِلَيَْنا	 أَرَْسلَْت	

َونَْخزَٰى	(]طه:134[.

تعاىل	 ــــــ	 الرب	 لفظ	 مع	 النداء	 أداة	 وقد	حذفت	

وتبارك	ـــــ	منها	جميعا،	وكرث	ذلك	يف	القرآن	الكريم؛	

للتعظيم	 أو	 ربه،	 من	 العبد	 قرب	 عىل	 للداللة	

والتنزيه؛«ألن	النداء	يترشب	معنى	األمر،	فإذا	قلت:	

مع	 )يا(	 فحذفت	 زيد،	 أدعوك	 فمعناه:	 زيد،	 يا	

التعظيم	 األمر،ويتمحض	 معنى	 ليزول	 الرب	 نداء	

واإلجالل«)56(.

				مام	تقدم	ميكن	القول	بأن	الحوار	القرآين	يف	هذه	

سائر	 دون	 النداء)يا(	 أداة	 عىل	 اقترص	 قد	 السورة	

نداء	)رب(،	وغلب	ذكرها	 أخواتها،	وكرث	حذفها	مع	

مضمون	 اختلف	 وقد	 ذلك،	 سوى	 يف	 حذفها	 عىل	

النداء	تبعا	للغرض	منه،	فتنوع	تبعا	لذلك	من	تركيب	

استفهامي	إىل	أمر	إىل	نهي	إىل	خرب	إىل	رشط.

طه	 سورة	 عىل	 التطبيقية	 الدراسة	 هذه	 خالل	 من	

خلصت	الدراسة	إىل	عدة	نتائج	عامة،	ومن	أهمها:

	استعان	الخطاب	القرآين	يف	سورة	طه	بعدد	من	 	-1

مشاركة	 إلحداث	 الطلبية؛	 اإلنشائية	 األساليب	

اآليات	 بعض	 إن	 حتى	 املتلقني،	 مع	 وجدانية	

نت	أكرث	من	أسلوب	طلبي. تضمَّ

االستفهام	واألمر	والنهي	والنداء	تراكيب	خطابية	 	-2

الكالمية	 واملواقف	 املتكلم	 قصد	 يؤدي	 طلبية	

دورا	مهام	يف	بيان	حقيقتها،	فقد	يكون	الطلب	

مع	 يتناسب	 مبا	 مجازيا	 يكون	 وقد	 حقيقيا	

الغرض	الذي	سيقت	اآليات	الكرمية	ألجله.
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تنوعت	األساليب	الطلبية	يف	هذه	السورة	تبعا	 	-3

الختالف	نوعية	املتكلمني	واملخاطبني،	واختالف	

الرتاكيب	 تلك	 تنوعت	 فقد	 ولذا	 أحوالهم؛	

بني	 التآلف	 لتحقيق	 ومعنى؛	 مبنى	 وتباينت	

البنية	والداللة.

أبعادها	 القرآنية	ومعرفة	 الطلبية	 الجمل	 لفهم	 	-4

لئال	 النيص؛	 سياقها	 يف	 دراستها	 يلزم	 الداللية	

تصبح	مجرد	بنية	غري	واضحة	الداللة.

)1(	الشني،	صفاء	الكلمة،	ص62.

)2(	الرفاعي،	تاريخ	آداب	العرب،ج2ص201.

)3(	الجرجاين،	دالئل	اإلعجاز،	ص49،	54،	362.

)4(	الخطاب	الطلبي	أو	اإلنشاء	الطلبي	هو	أحد	أقسام	األسلوب	

أو	 النهي	 أو	 باألمر	 مطلوبا	 يستدعي	 ما	 وهو	 اإلنشايئ،	

االستفهام	أو	النداء	أو	التمني.	فضل	عباس،	البالغة	فنونها	

وأفنانها،	ص147.

)5(	التمني	من	أساليب	الخطاب	الطلبي	التي	ملرتد	يف	سورة	طه،	

وإنا	ورد	أسلوب	الرتجي	يف	ثالثة	مواضع؛	إذ	يقول	تعاىل:	

	آتِيُكم	 	آنَْسُت	نَاًرا	لََّعيلِّ )إِْذ	َرأَٰى	نَاًرا	فََقاَل	أِلَْهلِِه	اْمُكثُوا	إِينِّ

ْنَها	ِبَقبٍَس	أَْو	أَِجُد	َعىَل	النَّاِر	ُهًدى(	]طه:10[،	)	فَُقواَل	لَُه	 مِّ

	 َعىَلٰ )فَاْصرِبْ	 ]طه:44[،	 	) 	 يَْخَشٰ أَْو	 يَتََذكَُّر	 لََّعلَُّه	 لَّيًِّنا	 قَْواًل	

َوقَبَْل	 ْمِس	 الشَّ طُلُوِع	 قَبَْل	 َربَِّك	 ِبَحْمِد	 َوَسبِّْح	 يَُقولُوَن	 َما	

	 ُغُروِبَها			َوِمْن	آنَاِء	اللَّيِْل	فََسبِّْح	َوأَطْرَاَف	النََّهاِر	لََعلََّك	تَرىَْضٰ

(	]طه:130[.	فالتمني:	طلب	حصول	اليشء	املحبوب	دون	

أن	يكون	لك	طمع	وترقب	يف	حصوله	وأداته	األم	)ليت(،	أما	

إذا	كان	اليشء	قريب	الحصول	مرتقب	الوقوع	فهو	الرتجي	

طلبي.	 غري	 إنشاء	 والرتجي	 وعىس(،	 بـ)لعل	 عنه	 ويعرب	

ينظر:فضل	عباس،	البالغة	فنونها	وأفنانها،	ص158-156.

)6(أبو	العبّاس	املغريب،	مواهب	الفتح	يف	رشح	تلخيص	املفتاح،	

ج1ص46.

)7(	سيبويه،	الكتاب،	ج1ص99.

)8(	ابن	يعيش،	رشح	املفصل،	ج8ص155.

)9(	ابن	الناظم،	املصباح	يف	املعاين	والبيان	والبديع،	ص85.

وعن	 )هل(	 عن	 متيزها	 عديدة	 مبميزات	 الهمزة	 تنفرد	 	)10(

غريها	من	أدوات	االستفهام.	ينظر،	املرادي،	الجنى	الداين،	

ص341-343،	ابن	هشام،	مغني	اللبيب،	ج2ص351-350.

)11(	ابن	هشام،	مغني	اللبيب،ج1ص14.

)12(	املرادي،	الجنى	الداين،	ص31.	

)13(	ابن	هشام،	مغني	اللبيب،ج1ص15.

بها	 يُقَصد	 ال	 الهمزة	حني	 تفيدها	 التي	 املعاين	 أحد	 )14(اإلنكار	

القرآن	 يف	 االستفهام	 أنواع	 أكرث	 وهو	 الحقيقي،	 االستفهام	

إنكار	 املكية	خاصة،	وله	نوعان:	 السور	 الكريم	عامة،	ويف	

إبطايل:	 وإنكار	 ملوم.	 وفاعله	 واقع،	 بعده	 وما	 توبيخي:	

درجة	 إىل	 شديًدا	 استنكاًرا	 تَستنكره	 أمٍر	 إلبطال	 ويجيء	

َرغبة	املستفهم	يف	إبطاله	جملة	وتفصيالً.	ينظر:	ابن	هشام،	

مغني	اللبيب،	ج1ص18-17.

)15(	املرادي،	الجنى	الداين،	ص341،	ابن	هشام،	مغني	اللبيب،	

ج2ص349.

)	16(املرادي،	الجنى	الداين،	ص344-343	.

)17(	ابن	عاشور،	التحرير	والتنوير،	ج16ص101.

)18(ابن	هشام،	مغني	اللبيب،	ج2ص350،	فضل	عباس،	البالغة	

فنونها	وأفنانها،	ص182-181..

)19(ابن	عاشور،	التحرير	والتنوير،ج16ص195.

)20(	املربد،	املقتضب،	ج1ص41.

)21(فضل	عباس،	البالغة	فنونها	وأفنانها،	ص187.
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)22(	ابن	كثري،	تفسري	القرآن	العظيم،	ج5ص279.

)23(السكايك،	مفتاح	العلوم،	ص311.

24	القزويني،	اإليضاح	يف	علوم	البالغة،	81-80.

)25(	ابن	الشجري،	األمايل	الشجرية،	ج2ص296.

)26(	املراغي،تفسري	املراغي،ج16ص131.

)27(	ابن	عاشور،	التحرير	والتنوير،	ج16ص165.

)28(	املرجع	السابق،	ج16ص151.

عند	 الداليل	 البحث	 خليل،	 زينة	 )29(ينظر:خالدحمودي،	

األصوليني،	ص217-219،	مختار	عطية،	علم	املعاين	ودالالت	

األمر	يف	القرآن	الكريم،	ص264-262.

)30(	الريض،	رشح	الكافية،	ج4ص124.

)31(	ابن	يعيش،	رشح	املفصل،	ج7ص58.

دالالت	 إىل	 طه	 سورة	 من	 متعددة	 مواضع	 يف	 )32(خرجاألمر	

إىل	 فخرج	 األحوال،	 وقرائن	 باملقام	 عليها	 استدل	 بالغية	

الدعاء			.

)33(	ابن	عاشور،	التحرير	والتنوير،	ج16ص118-117.

)34(	عيل	الجرجاين،	التعريفات،	ص316.

)35(فضل	عباس،	البالغة	فنونها	وأفنانها،	ص154.

العلوي،	 يحيى	 ج1ص223،	 اللبيب،	 مغني	 هشام	 ابن	 	)36(

اإليجاز:	ألرسار	كتاب	الطراز	،	ص96.

)37(	خرج	النهي	يف	مواضع	متعددة	من	سورة	طه	إىل	دالالت	

إىل	 فخرج	 األحوال،	 وقرائن	 باملقام	 عليها	 استدل	 بالغية	

يف	 والتسلية	 التسكني	 إىل	 وخرج	 	، تعاىل	 قوله	 يف	 الرجاء	

قوله	 يف	 السالم	 عليهام	 وأخيه	 ملوس	 تعاىل	 الله	 خطاب	

تعاىل:		،	وخرج	إىل	تحقري	أمر	الدنيا	يف	قوله	تعال		وخرج	

إىل	االلتامس	يف	قوله	تعاىل	وخرج	إىل	التهديد	والوعيد	يف	)	

(	الكتاب،	ج1ص29،	ج2ص229.

)38(	الخصائص،	ج1ص247.

)39(	الريض،	رشح	الكافية،	ج1ص408.

)40(	اإلشارة	إىل	اإليجاز	يف	بعض	أنواع	املجاز،	ص333.

التأويل	يف	تأويل	قوله:	)طه(	فقال	بعضهم:	 )41(	اختلف	أهل	

ِمْن	 اِْسم	 هو	 آخرون:	 وقال	 رجل،	 بالرسيانية:يا	 معناه	

	 َصىلَّ 	 لِلنَِّبيِّ اِْسم	 ُهَو	 ِبِه.	 أَقَْسَم	 َوقََسم	 تََعاىَل	 اللَّه	 أَْساَمء	

ًدا،	 ُمَحمَّ ُه	 َسامَّ كَاَم	 ِبِه	 تََعاىَل	 اللَّه	 ُه	 َسامَّ َوَسلََّم	 َعلَيِْه	 اللَّه	

َعىَل	 ِمْنَها	 َحرْف	 كُّل	 يَُدّل	 ُمَقطََّعة	 ُحُروف	 إِنََّها	 َوِقيَل	

َمْعًنى،	وقيل:	إنها	مبَْعَنى	طأ	اأْلَرْض.	ينظر:	الطربي،	جامع	

البيان،ج18ص269-266.

)42(املرجع	السابق،	ج18ص266.

)43(الصبان،	حاشية	الصبان،	مج3ص197.	

)44(	الكتاب،	ج2ص230-229.

)45	ابن	هشام،	مغني	اللبيب،	ج1ص13.

)46(الريض،	رشح	الكافية،	ج1ص422.

)47(املطعني،	خصائص	التعبري	القرآين	وسامته	البالغية،	ج2ص8.

)48(	الكتاب،	ج2،	230.

)49(	الريض،	رشح	الكافية،	ج1ص422.

)50(	الشوا،	من	أرسار	الجمل	االستئنافية،	ص91.

)51(الفريوزابادي،	بصائر	ذوي	التمييز	يف	لطاف	الكتاب	العزيز،	

ج5ص430.

	)52(

بالغيةمتعددة	 وأغراض	 دالالت	 طه	 سورة	 يف	 تضمنالنداء	 	)53(

استدل	عليها	باملقام	وقرائن	األحوال،	فجاء	لقصد	الرتقيق	

ڱ(،	 ڱ	 ڱ	 ڳ	 ڳ	 ڳ	 ڳ	 )گ	 تعاىل:	 قوله	 واالستشفاعفي	

وللدعاء	يف	قوله	تعاىل:)ۇ	ۇ	ۆ	ۆ	ۈ	ۈ(	وإلظهار	الشفقة	يف	

قوله	تعاىل:	)ۉ	ۉ	ې	ې	ې	ې	ى	ى(.

)54(	الكتاب،	ج2ص209.

)55(	املرجع	السابق،	ج2ص55.

)56(	الزركيش،	الربهان	يف	علوم	القران،	ج3ص213.
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حمودي،	خالد	عبود،	البحث	الداليل	عند	األصوليني،	ط1،	 	-

مركز	البحوث	والدراسات،	ديوان	الوقف	السني	،	2008م.

دالئل	 الرحمن،	 عبد	 بن	 القاهر	 عبد	 بكر	 أبو	 الجرجاين،	 	-

مطبعة	 ط3،	 شاكر،	 محمود	 عليه:	 وعلق	 قرأه	 اإلعجاز،	

املدين،	املؤسسة	السعودية،	مرص،	1992م.

إبراهيم	 تحقيق:	 التعريفات،	 محمد،	 بن	 عيل	 الجرجاين،	 	-

األبياري،	ط1،	دار	الكتاب	العريب،	بريوت،	1405ه.

ابن	جني،أبو	الفتح	عثامن،	الخصائص،تحقيق:	محمد	عيل	 	-

النجار،	عامل	الكتب،	بريوت.

عىل	 الريض	 رشح	 االسرتاباذي،	 حسن	 بن	 محمد	 الريض،	 	-

ط1،	 مكرم،	 سامل	 العال	 عبد	 حققه:	 الحاجب،	 ابن	 كافية	

عامل	الكتب،1421ه.	

دار	 ط2،	 العرب،	 آداب	 تاريخ	 صادق،	 مصطفى	 الرفاعي،	 	-

الكتاب	العريب،	لبنان،	1394.

العلوم،	 مفتاح	 محمد،	 بن	 بكر	 أيب	 بن	 يوسف	 السكايك،	 	-

بريوت،	 العلمية،	 الكتب	 دار	 ط1،	 زرزور،	 نعيم	 حققه:	

1983م.

سيبويه،	عمرو	بن	قنرب،الكتاب،	تحقيق:	عبد	السالم	هارون،	 	-

ط3،	مكتبة	الخانجي،	القاهرة،	1408ه.

ابن	الشجري،	أبو	السعادات	هبة	الله،	األمايل	الشجرية،	دار	 	-

املعرفة،	بريوت.

االستئنافية	 الجمل	 أرسار	 من	 الرزاق،	 عبد	 أمين	 الشوا،	 	-

دراسة	لغوية	قرآنية،	ط1،	دار	الغوثاين	للدراسات	القرآنية،	

دمشق،	1430ه.

الصبان،	محمد	بن	عيل،	حاشية	الصبان	عىل	رشح	األشموين	 	-

عىل	ألفية	ابن	مالك،	تحقيق:	إبراهيم	شمس	الدين،	ط1،	

عباس	أحمد	الباز،	مكة	املكرمة،	1417ه

القرآن،	 تأويل	 يف	 البيان	 جامع	 جرير،	 بن	 محمد	 الطربي،	 	-

تحقيق:	أحمد	محمد	شاكر،	ط1،	مؤسسة	الرسالة،	1420.

والتنوير،	 التحرير	 محمد،	 بن	 الطاهر	 محمد	 عاشور،	 ابن	 	-

مؤسسة	التاريخ	العريب،	بريوت،	1421ه.

دار	 ط4،	 وأفنانها،	 فنونها	 البالغة	 حسن،	 فضل	 عباس،	 	-

الفرقان،	الريموك،	1417ه.

السلمي	 العزيز	 عبد	 الدين	 عز	 السالم،	 عبد	 بن	 العز	 	-

الشافعي،	اإلشارة	إىل	اإليجاز	يف	بعض	أنواع	املجاز،	تحقيق:	

رمزي	بن	سعد	الدين	دمشقية،	ط1،	دار	البشائر	اإلسالمية،	

بريوت،	1408ه.

عطية،	مختار،	علم	املعاين	ودالالت	األمر	يف	القرآن	الكريم	 	-

دراسة	بالغية،	دار	الوفاء	لدنيا	الطباعة	والنرش،	اإلسكندرية،	

ط1،	2004م.

	العلوي،	يحيى	بن	حمزة	،	اإليجاز:	ألرسار	كتاب	الطراز	يف	 	-

علوم	حقائق	اإلعجاز،	تحقيق:	بن	عيىس	باطاهر،	ط1،	دار	

املدار	اإلسالمي،	بريوت،	2007م.

التمييز	 ذوي	 بصائر	 محمد،	 الدين	 مجد	 الفريوزابادي،	 	-

الطحاوي،	 العليم	 عبد	 تحقيق:	 العزيز،	 الكتاب	 لطاف	 يف	

الرتاث	 إحياء	 لجنة	 اإلسالمية،	 للشئون	 األعىل	 املجلس	

اإلسالمي،	القاهرة،	1412ه.

القزويني،	جالل	الدين	محمد	بن	سعد	الدين،	اإليضاح	يف	 	-

علوم	البالغة،	مطبعة	محمد	عيل	صبيح،	القاهرة،1384هـ.

املريخ،	 دار	 د.ط،	 الكلمة،	 صفاء	 الفتاح،	 عبد	 الشني،	 	-

السعودي،	1403ه.

املربد،	أبو	العباس	محمد	بن	يزيد،	املقتضب،	تحقيق:	عبد	 	-

الخالق	عضيمة،	عامل	الكتب،	بريوت.

الجنى	 قاسم،	 بن	 حسن	 الدين	 بدر	 محمد	 أبو	 املرادي،	 	-

الداين	يف	حروف	املعاين،	تحقيق:	فخر	الدين	قباوة،	محمد	

نديم	فاضل،	ط1،	دار	الكتب	العلمية،	بريوت،	1413ه.
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مطبعة	 املراغي،	 تفسري	 مصطفى،	 بن	 أحمد	 املراغي،	 	-

مصطفى	البايب	الحلبي	،	ط1،	مرص،	1365ه.

التعبري	 ،خصائص	 محمد	 إبراهيم	 العظيم	 عبد	 املطعني،	 	-

القرآين	وسامته	البالغية،	ط1،	مكتبة	وهبة،	1413ه.

ابن	الناظم،	بدر	الدين	بن	مالك،	املصباح	يف	املعاين	والبيان	 	-

والبديع،	تحقيق:	حسني	عبد	الجليل	يوسف،	ط1،	مكتبة	

اآلداب	املطبعة	النموذجية،	1989م.

ابن	هشام،	أبو	محمد	عبد	الله	جامل	الدين،	مغني	اللبيب	 	-

عبد	 الدين	 محي	 محمد	 تحقيق:	 األعاريب،	 كتب	 عن	

الحميد،	املكتبة	العرصية،	بريوت،	1407ه.

ابن	يعقوب	املغريب،	أبو	العبّاس	أحمد	بن	محّمد	بن	محّمد،	 	-

خليل	 تحقيق:	 املفتاح،	 تلخيص	 رشح	 يف	 الفتح	 مواهب	

إبراهيم	خليل،ط1،	دار	الكتب	العلمية،	بريوت،2003ه.

الكتب،	 عامل	 املفصل،	 رشح	 الدين،	 موفق	 يعيش،	 ابن	 	-

بريوت.
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املقدمة:

الصالة	 عليهم	 الرسل	 مهن	 من	 مهنة	 القضاء	 إن	

والسالم،	ذلك	ألنه	ضمن	أعاملهم	اليومية،	ويدل	عىل	

يَْحُكاَمِن	 إِْذ	 َوُسلَيْاَمَن	 َوَداُووَد	 	﴿ 	: تعاىل	 قوله	 ذلك	

لُِحْكِمِهْم	 وَكُنَّا	 الَْقْوِم	 َغَنُم	 ِفيِه	 نََفَشْت	 إِْذ	 الَْحرِْث	 يِف	

َشاِهِديَن﴾	)1(	وقوله	:	﴿يَا	َداُووُد	إِنَّا	َجَعلَْناَك	َخلِيَفًة	

الَْهَوى	 تَتَِّبعِ	 َواَل	 	 ِبالَْحقِّ النَّاِس	 	 بنَْيَ فَاْحُكْم	 اأْلَرِْض	 يِف	

َسِبيِل	 َعْن	 يَِضلُّوَن	 الَِّذيَن	 	 إِنَّ اللَِّه	 َسِبيِل	 َعْن	 فَيُِضلََّك	

اللَِّه	لَُهْم	َعَذاٌب	َشِديٌد	مِبَا	نَُسوا	يَْوَم	الِْحَساِب﴾)2(.	

	فقد	كان	قضاء	الرسول	صىل	الله	عليه	وسلم	ترشيعا	

ثابتا	سواء	كان	ذلك	منصوصا	عليه	عرب	الوحي	الرباين	

أم	كان	اجتهادا	منه	ذلك	ألنه	يف	كال	الحالتني	ال	ينطق	

الروح	 به	 نزل	 يوحى،	 وحي	 إال	 هو	 إن	 الهوى	 عن	

األمني	عىل	قلبه	ليكون	من	املنذرين.

كام	بنى	أقضيته	عىل	إقامة	العدل	والقسط	بني	الناس	

حاكام	مبا	أنزل	الله	من	غري	ميٍل	أو	حيف	أو	هوى	

بَيَْنُهْم	 فَاْحُكْم	 َحَكْمَت	 تعاىل:﴿َوإِْن	 بقوله	 مستأنسا	

	الُْمْقِسِطنَي﴾)3(،	وقوله	صلت	 	اللََّه	يُِحبُّ ِبالِْقْسِط	إِنَّ

الدؤاسسبحانه	:	﴿َوأَن	اْحُكْم	بَيَْنُهم	مِبَا	أَنْزَل	اللَُّه	َواَل	

َجَعلَْناَك	 إِنَّا	 ﴿يَاَداُووُد	 وقوله:	 أَْهَواَءُهْم﴾)4(،	 تَتَِّبْع	

تَتَِّبعِ	 َواَل	 	 بالَْحقِّ النَّاِس	 	 بنَْيَ فَاْحُكْم	 اأْلَرِْض	 يِف	 َخلِيَفًة	

الَْهَوى	فَيُِضلََّك	َعْن	َسِبيِل	اللَِّه﴾)5(.

و بناها كذلك عىل

والحكم	مبوجب	 املتخاصمني،	 ودالئل	 الحال	 ظواهر	

األمر	يف	 كان	 إذا	 له	 الباطل	ملن	حكم	 يحل	 ال	 ذلك	

ذاته	وحقيقته	بخالف	ما	ظهر	وما	حكم	به،كام	دل	

عليه	قوله	صىل	الله	عليه	وسلم:	»إنا	أنا	برش	وإنكم	

تختصمون	إيّل	ولعل	بعضكم	أن	يكون	ألحن	بحجته	

من	بعض	فأقيض	عىل	نحو	ما	أسمع	فمن	قضيت	له	

بحق	أخيه	شيئاً	فال	يأخذه	فإنا	أقطع	له	قطعة	من	

النار«)6(.

هذا،	فبعد	مرور	الزمان،	وخصوصا	بعد	وفاة	الرسول	

صىل	الله	عليه	وسلم،	حيث	إن	الدولة	اإلسالمية	مل	تعد	

منحرصة	يف	جزيرة	العرب	فحسب	بعد	العهد	النبوي،	

أن	 كام	 السابق،	 يف	 كام	 متشابهة	 تعد	 مل	 واملشاكل	

العادات	واألعراف	مل	تعد	متقاربة	يف	معظم	األحيان.	

هذا	ما	جعل	القضاء	يف	عهد	الخلفاء	الراشدين	ويف	

العهود	التي	بعده	مختلفة	عن	الحالة	السابقة	وإن	

م�صروعية الق�صاء وحكم توليته واأركانه 
واأنواعه يف االإ�صالم.

د. علي منذو عثمان و اآدم عبداهلل حممد
قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة والية يوبي، دماترو- نيجيريا
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كانت	األهداف	والغايات	واألصول	ثابتة.

الفرع األول: تعريف القضاء:

أوال:	القضاء	يف	اللغة	العربية.

والقطع	 الحكم	 مبعنى	 أنه	 القضاء	 لفظ	 يف	 األصل	

والفصل.	يقال:	قىض	يقيض	قضاءاً	فهو	قاض	إذا	حكم	

وفصل،	وقضاء	اليشء	إحكامه	وإمضاؤه	والفراغ	منه،	

وإليها	ترجع	جميع	معاين	القضاء	الواردة	يف	اللغة.

هذا،	فيمكن	القول	بأن	القضاء	يأيت	مبعان	عدة	منها:	

	 الَْخْصَمنْيِ 	 بنَْيَ قََضيُْت	 يقال:	 الناس،	 بني	 الحكم	 	-1

َوَعلَيِْهاَم:	َحَكْمُت.

بَلَْغتُُه	 َوطَِري:	 قََضيُْت	 يقال:	 املرام،	 ونيل	 بلوغ	 	-2

َونِلْتُُه.

قَاَل	 أَدَّيْتُُه	 يَْن:	 َوالدَّ 	 الَْحجَّ األداء،	يقال:	وقََضيُْت	 	-3

تََعاىَل	﴿فَِإَذا	قََضيْتُْم	َمَناِسَكُكْم﴾	)7(	أَْي	أَدَّيْتُُموَها	

فَالَْقَضاُء	ُهَنا	مِبَْعَنى	اأْلََداِء	كَاَم	يِف	قَْوله	تََعاىَل	﴿

الَة﴾	)8(،	أَْي	أَدَّيْتُُموَها)9(.	 فَِإَذا	قََضيْتُُم	الصَّ

األمر،	ومنه	قوله	تعاىل:	﴿َوقىََض	َربَُّك	أاَلَّ	تَْعبُُدواْ	 	-4

بعبادته	 وتعاىل	 سبحانه	 أمر	 أي:	 	)10( يَّاُه﴾	 إِ إاِلَّ	

وحده	ال	رشيك	له.

بَِني	 إِىَل	 ﴿َوقََضيَْنا	 تعاىل:	 قوله	 ومنه	 اإلعالم،	 	-5

	 َمرَّتنَْيِ األَرِْض	 يِف	 	 لَتُْفِسُدنَّ الِْكتَاِب	 يِف	 إِرْسَائِيَل	

وأخربنا	 تقدمنا	 أي:	 كَِبريًا﴾)11(،	 ا	 ُعلُوًّ 	 َولَتَْعلُنَّ

أنهم	 إليهم	 أنزل	 الذي	 الكتاب	 بني	إرسائيل	يف	
سيفسدون	يف	األرض	مرتني)12(.

هذا،	ومل	يرد	لفظ	)القضاء(	بعينه	يف	القرآن	الكريم13	

يبلغ	 مختلفة	 مواضع	 يف	 مشتقاته	 وردت	 إنا	 (بل	

تلك	 أكرث	 يف	 جاء	 موضعاً؛)14(وقد	 ستني	 نحو	 عددها	

يف	 للمعلوم	 مبنياً	 ماضياً	 فعالً	 فجاء	 فعالً؛	 املواضع	

﴿بَِديُع	 تعاىل:	 قوله	 منها	 موضعاً،	 وعرشين	 اثنني	

َا	يَُقوُل	لَُه	كُْن	 اَمَواِت	َواأْلَرِْض	َوإَِذا	قىََض	أَْمرًا	فَِإنَّ السَّ

فَيَُكوُن﴾)15(،	وجاء	يف	تسعة	عرش	موضعاً	فعالً	ماضياً	

اأْلَْمُر	 	 ﴿َوقيُِضَ قوله	عز	وجل:	 منها	 للمجهول،	 مبنياً	

َوإِىَل	اللَِّه	تُرَْجُع	اأْلُُموُر﴾)16(،	وجاء	فعالً	مضارعاً	مبيناً	

سبحانه:﴿ قوله	 منها	 مواضع،	 عرشة	 يف	 للمعلوم	

ِفيِه	 كَانُوا	 ِِفياَم	 الِْقيَاَمة	 يَْوَم	 بَيَْنُهْم	 يَْقيِض	 َربََّك	 	 إِنَّ

للمجهول	 مبيناً	 مضارعاً	 فعالً	 وجاء	 يَْختَلُِفوَن﴾)17(،	

	يَبَْعثُُكْم	ِفيِه	 يف	ثالثة	مواضع،	منها	قوله	تعاىل:	﴿ثُمَّ

يَُنبِّئُُكْم	 	 ثُمَّ َمرِْجُعُكْم	 إِلَيِْه	 	 ثُمَّ ى	 ُمَسمًّ أََجٌل	 لِيُْقىَض	

أمر،	 تَْعَملُوَن﴾،)18(	وجاء	يف	موضعني	فعل	 كُْنتُْم	 مِبَا	
	اقُْضوا	إيَِلَّ	َواَل	تُْنِظُروِن﴾،)19	 أحدهام:	قوله	تعاىل:	﴿ثُمَّ

َا	 إِنَّ قَاٍض	 أَنَْت	 َما	 سبحانه:﴿فَاقِْض	 قوله	 وثانيهام:	 	)

اسم	 بصيغة	 وجاء	 نْيَا﴾،)20	 الدُّ الَْحيَاة	 َهِذِه	 تَْقيِض	

الفاعل	يف	موضعني،	أحدهام	قوله	تعاىل:	﴿فَاقِْض	َما	

نْيَا﴾،	وثانيهام:	 َا	تَْقيِض	َهِذِه	الَْحيَاَة	الدُّ أَنَْت	قَاٍض	إِنَّ

قوله	سبحانه:	﴿يَا	لَيْتََها	كَانَِت	الَْقاِضيََة﴾،)21(وجاء	يف	

موضعني	بصيغة	اسم	املفعول،	أحدهام:	قوله	تعاىل:	

﴿ َمْقِضيًّا﴾،)22(	وثانيهام:	قوله	سبحانه:	 أَْمرًا	 ﴿وَكَاَن	

كَاَن	َعىَل	َربَِّك	َحتاًْم	َمْقِضيًّا﴾)23(.	

عدة،	 معان	 )القضاء(	 معنى	 املفرسون	يف	 ذكر	 وقد	

منها:

َربَُّك	 ﴿َوقىََض	 تعاىل:	 قوله	 ومنه	 والوصية،	 األمر	 	-1

يَّاُه	َوِبالَْوالَِديْن	إِْحَسانًا﴾)24(،	أي:	 	إِ 	تَْعبُُدوا	إاِلَّ أاَلَّ

الَْقَضاَء	 	 »فَِإنَّ 	: كثري)25(	 ابن	 قال	 وىّص،	 أمرأو	

يَْعِني	 َوقىَض	 ُمَجاِهٌد	 قَاَل	 اأْلَْمِر،	 مِبَْعَنى	 َهاُهَنا	

	.)26(	» َوىصَّ

مشروعية القضاء وحكم توليته وأركانه وأنواعه في اإلسالم.
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إِلَيِْه	 ﴿َوقََضيَْنا	 تعاىل:	 قوله	 ومنه	 واإلعالم،	 الخرب	 	-2

َذلَِك	اأْلَْمَر	أَّن	َداِبر	َهؤاَُلِء	َمْقطُوٌع	ُمْصِبِحنَي﴾)27(،	

أي	وأوحينا	إليه	مقضياً)28(.

أما	يف	السّنة	النبوية،	فقد	جاء	لفظ	القضاء	ومشتقاته	

بعدة	نذكر	منها	ما	ييل:

جاء	مبعنى	الصنع	والعمل: 	)1

الله	عنها	فيام	 و	ذلك	واضح	يف	حديث	عائشةريض	

الحج	 إال	 البخاري	حيث	قالت:«خرجنا	ال	نرى	 رواه	

فلام	كنا	برسف	حضت	فدخل	عيل	رسول	الله	صىل	

أنفست	قلت	 الله	عليه	وسلم	وأنا	أبيك	قال	ما	لك	

نعم	قال	إن	هذا	أمر	كتبه	الله	عىل	بنات	آدم	فاقيض	
ما	يقيض	الحاج	غري	أن	ال	تطويف	بالبيت«	)29(

الصحيح	 يف	 ورد	 كام	 الحكم	 مبعنى	 جاء	 	 	)2

بني	 أخي	 سعد)30(	 بن	 سهل	 حديث	 يف	 البخاري	

ساعدة	أن	رجال	جاء	إىل	الرسول	صىل	الله	عليه	وسلم	

امرأته	 مع	 وجد	 رجال	 »أرأيت	 الله	 رسول	 يا	 فقال:	

رجال	أيقتله	أم	كيف	يفعل	فأنزل	الله	يف	شأنه	ما	ذكر	

الله	 صىل	 النبي	 فقال	 املتالعنني	 أمر	 من	 القرآن	 يف	

عليه	وسلم	قد	قىض	الله	فيك	ويف	امرأتك	قال	فتالعنا	

يف	املسجد	وأنا	شاهد	فلام	فرغا	قال	كذبت	عليها	يا	

يأمره	 أن	 قبل	 ثالثا	 فطلقها	 أمسكتها	 إن	 الله	 رسول	

رسول	الله	صىل	الله	عليه	وسلم«)31(.

ثانيا: القضاء يف االصطالح الرشعي.

بعدة	 القضاء	 عرّف	 فقد	 الرشعي	 االصطالح	 يف	 أما	

تعريفات،	نذكر	أهّمها	كاآليت:

القضاء	 تعريف	 النواوي	 الخالق	 عبد	 الدكتور	 أورد	 	

بأنه:	»قول	ملزم	يصدر	عن	والية	عامة،	أو	هو	فصل	

الخصومات	وقطع	املنازعات	عىل	وجه	خاص	صادر	

عن	والية	عامة«)32(.	

بني	 الحكم	 هو	 	»: بأنه	 البدائع	 صاحب	 عرّفه	 كام	

الناس	بالحق	مبا	أنزل	الله	عزوجل«)33(.

وعرّفه	ابن	رشد	بأنه	»اإلخبار	عن	حكم	رشعي	عىل	

سبيل	اإللزام«)34(.

الفرع الثاين:  مرشوعية القضاء:

ال	شك	أن	الرّسول	صىل	الله	عليه	وسلم	مل	يكن	فقط	

مأمورا	كذلك	 كان	 إنا	 بل	 والتبليغ،	 بالدعوة	 مأمورا	

بالحكم	والفصل	يف	الخصومات.	وقد	ورد	يف	القرآن	

قوله	 منها	 ذلك،	 إىل	 يشري	 ما	 آية	 ما	 غري	 يف	 الكريم	

تَتَِّبْع	 َواَل	 اللَُّه	 أَنْزََل	 مِبَا	 بَيَْنُهْم	 اْحُكْم	 ﴿َوأَِن	 	: تعاىل	

أَنْزََل	 َما	 بَْعِض	 َعْن	 يَْفِتُنوَك	 أَْن	 َواْحَذرُْهْم	 أَْهَواَءُهْم	

اللَُّه	إِلَيَْك﴾	)35(،وقوله	:	﴿	َوإِْن	َحَكْمَت	فَاْحُكْم	بَيَْنُهْم	

	الُْمْقِسِطنَي﴾	)36(،	وقوله	:	﴿	 	اللََّه	يُِحبُّ ِبالِْقْسِط	إِنَّ

فاََل	َوَربَِّك	اَل	يُْؤِمُنوَن	َحتَّى	يَُحكُِّموَك	ِفياَم	َشَجَر	بَيَْنُهْم	

	قََضيَْت	َويَُسلُِّموا	 	اَل	يَِجُدوا	يِف	أَنُْفِسِهْم	َحرًَجا	ِمامَّ ثُمَّ

تَْسلِياًم﴾	)37(،	وأما	السنة	النبوية	الرشيفة،	فتدّل	عىل	

مرشوعية	القضاء	ضمن	أحاديث	مختلفة،	منها:

	ما	رواه	عمرو	بن	العاص)38(	ريض	الله	عنه	أَنه	 أ	(	

يَُقول:	 	َ َوَسلَّم	 َعلَيِْه	 اللَُّه	 	 الله	َصىلَّ سمع	رَُسول	

	أَصاب	فَلُه	أَْجرَاِن	 »إِذا	حكم	الَْحاكِم	فاجتهد	ثمَّ

	أَخطَأ	فَلُه	أجر	ُمتَّفق	َعلَيِْه	 َوإِذا	حكم	فاجتهد	ثمَّ

َويِف	ِرَوايَة	للَْحاكِم	إِذا	اْجتهد	الَْحاكِم	فَأَْخطَأَ	فَلُه	

أجر	َوإِن	أَصاب	فَلُه	عرشَة	أجور«)39(.

	وقوله	صىل	الله	عليه	وسلم	:	»	ال	حسد	إال	يف	 ب	(	

هلكته	 عىل	 فسلّطه	 ماال	 الله	 آتاه	 رجل	 اثنني:	

يف	الحق	ورجل	آتاه	الله	حكمة	فهو	يقيض	بها	
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ويعلمها«	)40(.

مرشوعية	 عىل	 املسلمون	 أجمع	 فقد	 اإلجامع،	 أما	

القضاء	)41(.

من	 أمثلة	 تحوي	 أسفله	 املذكورة	 فاألحاديث	 هذا،	

أقضيته	صىل	الله	عليه	وسلم:

1(	ورد	يف	صحيح	البخاري)42(	عن	أيب	هريرة)43	 	-1

الله	عليه	 الله	صىل	 أّن	رسول	 الله	عنه	 (	ريض	

وسلم	قىض	يف	امرأتني	من	هذيل	اقتتلتا،	فرمت	

وهي	 بطنها	 فأصاب	 بحجر	 األخرى	 إحداهام	

حامل،	فقتلت	ولدها	الذي	يف	بطنها،	فاختصموا	

إىل	النبي	صىل	الله	عليه	وسلم	فقىض	أن	ديّة	ما	

يف	بطنها	غرّة	عبد	أو	أمة.....الحديث)44(.

ماجة)45(وأبو	 ابن	 رواه	 فيام	 كذلك	 وورد	 	)2 	-2

»أسلمت	 قال:	 عباس)47(	 ابن	 عن	 داوود)46(	

امرأة	عىل	عهد	رسول	الله	صىل	الله	عليه	وسلم	

فتزوجت،	فجاء	زوجها	إىل	النبي	صىل	الله	عليه	

وسلم	فقال:	يا	رسول	الله	:	إين	قد	كنت	أسلمت	

وعلِمَت	بإسالمي،	فانتزعها	رسول	الله	صىل	الله	

عليه	وسلم	من	زوجها	اآلخر،	وردها	إىل	زوجها	

األول«	)48(.

بن	 يحيى	 عن	 مالك)49(،	 اإلمام	 موطأ	 يف	 3(ورد	 	-1

قال:	 أنه	 املسيب)51(،	 بن	 )50(،	عن	سعيد	 سعيد	

»إن	رجال	من	أسلم	جاء	إىل	أيب	بكر	الصديق)52(،	

فقال	له:	إن	اآلخر	قد	زىن،	فقال	له	أبو	بكر:	هل	

ذكرت	ذلك	ألحد	غريي؟	فقال:	ال.	فقال	له	أبو	

بكر:	فتب	إىل	الله	واسترت	يسرت	الله	عليك،	فإن	

نفسه	 تقرره	 فلم	 عباده.	 عن	 التوبة	 يقبل	 الله	

حتى	جاء	إىل	عمر	بن	الخطاب)53(،	فقال	له	مثل	

ما	قال	أليب	بكر)54(،	فقال	له	عمر	مثل	ما	قال	له	

رسول	 إىل	 أىت	 نفسه	حتى	 تقرره	 فلم	 بكر،	 أبو	

اآلخر	 إن	 له:	 فقال	 وسلم	 عليه	 الله	 صىل	 الله	

صىل	 الله	 رسول	 عنه	 فأعرض	 سعيد:	 قال	 زىن،	

يعرض	 ذلك	 كل	 مرات.	 ثالث	 وسلم	 عليه	 الله	

عنه	رسول	الله	صىل	الله	عليه	وسلم	حتى	إذا	

أكرث	عليه،	بعث	رسول	الله	صىل	الله	عليه	وسلم	

إىل	أهله:	»أجنة	يشتيك؟	أبه	جنون؟«	فقالوا:	ال	

والله	يا	رسول	الله	إنه	لصحيح.	فقال	له	رسول	

ثيب؟«	 أم	 »أبكر	 وسلم:	 عليه	 الله	 صىل	 الله	

فقال:	بل	ثيب	يا	رسول	الله،	فأمر	به	رسول	الله	

صىل	الله	عليه	وسلم	فرجم)55(. 

الفرع الثالث: حكم والية القضاء

فرض	 القضاء	 والية	 أن	 إىل	 العلامء	 جمهور	 ذهب	

كفاية	لقوله	تعاىل:	﴿	َوأَِن	اْحُكْم	بَيَْنُهْم	مِبَا	أَنْزََل	اللَُّه	

َواَل	تَتَِّبْع	أَْهَواَءُهْم	َواْحَذرُْهْم	أَْن	يَْفِتُنوَك	َعْن	بَْعِض	َما	

أَنْزََل	اللَُّه	إِلَيَْك﴾	)56(	وقوله:	﴿	يَا	َداُووُد	إِنَّا	َجَعلَْناَك	

تَتَِّبعِ	 َواَل	 	 ِبالَْحقِّ النَّاِس	 	 بنَْيَ فَاْحُكْم	 اأْلَرِْض	 يِف	 َخلِيَفًة	
الَْهَوى	فَيُِضلََّك	َعْن	َسِبيِل	اللَِّه﴾	)57(

وقد	خالف	بعض	القدريِة	الجمهوَر	عىل	عدم	فرضية	

إلجامع	 املخالفة	 لهذه	 عربة	 ال	 أنه	 إال	 القضاء	 والية	

الصحابة	ريض	الله	عنهم	عىل	ذلك،	وملسيس	الحاجة	

من	 املظلوم	 وإنصاف	 الناس	 بني	 العدل	 إلقامة	 إليه	

الظامل،	وقطع	املنازعات	وغري	ذلك	من	املصالح	التي	

ال	تقوم	إال	بإمام،	ومعلوم	أن	اإلمام	ال	ميكنه	القيام	

نائب	 إىل	 فيحتاج	 املسؤولية	 من	 له	 نِصب	 ما	 بكل	

ومعيد	يقوم	مقامه	والقايض	من	بني	هؤالء	األعوان	

.)58(

فقبول	الوالية	القضائية	يكون	تارة	فرض	عني،	وتارة	
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ميكن	 بل	 مستحبّا	 يكون	 وتارة	 كفاية،	 فرض	 يكون	

مع	 الخمسة.	 التكليفية	 األحكام	 تعرتيه	 بأنه	 القول	

نائبه	 التعيني	من	اإلمام	أو	 أنه	إذا	صدر	 اإلشارة	إىل	

لشخص	معني	لزم	قبوله	وأصبح	فرضا	عليه)59.	

الفرع الرابع: أركان القضاء 

وتسمى	كذلك	أطراف	القضاء،	وهي	ستة	كاآليت:

الحاكم:	هو	الذي	يقوم	بالنظر	يف	النزاع	والفصل	 	)1

بواليته	 عليه	 املتنازع	 بالحق	 اإللزام	 وله	 فيه،	

العامة	والخاصة	كاإلمام	أو	القايض	أو	املحكم.

يف	 الحاكم	 عن	 يصدر	 ما	 به	 ويقصد	 الحكم:	 	 	)2

موضوع	الخالف	املعروض	بقصد	اإللزام	بالحق	

واستحقاقه	لصاحبه	وإنهاء	النزاع	بني	الطرفني.	

عليه	 املتنازع	 الحق	 به	 ويقصد	 به:	 املحكوم	 	)3

واملطلوب	الحكم	به،	ويكون	إّما	حّقا	خالصا	لله	

تعاىل	كام	يف	حد	الرشب،	أو	حقا	خالصا	للعبد	

ين	واألُجرة،	أو	حقا	مشرتكا	بني	الطرفني	 كام	يف	الدَّ

وحّق	الله	الغالب	كالقذف،	أو	حقا	مشرتكا	بني	

الطرفني	وحّق	العبد	الغالب	كالقصاص.ويشرتط	

يف	جميع	ذلك	أن	يكون	الحق	معلوما	إذ	ال	ميكن	
القضاء	واإللزام	باملجهول	)60(.

ضده	 الحكم	 يصدر	 من	 وهو	 عليه:	 املحكوم	 	 	)4

حيث	يستوىف	منه	الحق	سواء	كان	مّدعى	عليه	

أم	ال.	وقد	يكون	املحكوم	عليه	واحدا	أو	أكرث.	

يّدعي	 املدعي،	بحيث	يكون	 له:	وهو	 املحكوم	 	)5

حقه	ويطلب	اإلنصاف	)61(.

كيفية	الحكم:	تَتََوقَُّف	كيفية	الحكم	َعىَل	َمْعرِفَِة	 	)6

َما	ُهَو	ُحْكٌم	َوَما	لَيَْس	ِبُحْكٍم	َوَمْعرِفَِة	َما	يَْفتَِقُر	

لُِحْكِم	الَْحاكِِم	َوَما	اَل	يَْفتَِقُر	َوَما	اُْختُلَِف	ِفيِه،	َويِف	

أَبَْواِب	الِْفْقِه	الَِّتي	يَْدُخلَُها	الُْحْكُم	َوَمْعرِفَِة	الَْفرِْق	

	أَلَْفاِظ	الُْحْكِم	الَِّتي	َجرَْت	ِبَها	َعاَدُة	الُْحكَّاِم	يِف	 بنَْيَ

التَّْسِجياَلِت	َويِف	الَْفرِْق	بنَْي	الثُّبُوِت	َوالُْحْكِم	َويِف	

تَْنِفيِذِه	ُحْكَم	نَْفِسِه	َوُحْكَم	َغرْيِِه	َوِفياَم	يَْنبَِغي	

لِلَْقايِض	أَْن	يَُنبََّه	َعلَيِْه	ِفياَم	يَْشَهُد	ِبِه	َعىَل	نَْفِسِه	

ِباْخِتَصاِر	وغري	ذلك	 يِف	التَّْسِجياَلِت	ِمْن	التَّبْرِصَِة	
مام	له	عالقة	مبارشة	بالقضاء	وكيفيته	)62(

الفرع الخامس: أنواع القضاء

ويقصد	 رشعيا،	 أو	 جاهليا	 يكون	 أن	 إّما	 فالقضاء	

من	 أحكامه	 استمدت	 ما	 كل	 الجاهيل	 بالقضاء	

النوع	 هذا	 يف	 ويدخل	 الجاهلية،	 واألعراف	 التقاليد	

كل	ما	استمدت	أحكامه	من	القوانني	الوضعية	ذلك	

ألنها	صادرة	عن	ضالل	وقصور	ونقصان.

القضاء	الرشعي،	هو	كل	ما	استمدت	أحكامه	 بينام	

الترشيع	 مصادر	 من	 وغريهام	 والسنة	 الكتاب	 من	

اإلسالمي.	

	– الصدد	 هذا	 يف	 يهّمنا	 والذي	 	– الرشعي	 والقضاء	

تنوع	إىل	أنواع	متعددة	كاآليت:	

	قضاء	التحكيم:	ومثال	هذا	القضاء:	جزاء	الصيد	 	)1

وشقاق	الزوجني،	ويف	ذلك	يقول	تعاىل:	﴿يَا	أَيَُّها	

َوَمْن	 ُحرٌُم	 َوأَنْتُْم	 يَْد	 الصَّ تَْقتُلُوا	 اَل	 آَمُنوا	 الَِّذيَن	

ًدا	فََجزَاٌء	ِمثُْل	َما	قَتََل	ِمَن	النََّعِم	 قَتَلَُه	ِمْنُكْم	ُمتََعمِّ

يَْحُكُم	ِبِه	َذَوا	َعْدٍل	ِمْنُكْم	َهْديًا	بَالَِغ	الَْكْعبَِة	أَْو	

لَِك	ِصيَاًمالِيَُذوَق	 ارٌَة	طََعاُم	َمَساكنَِي	أَْو	َعْدُل	َذٰ كَفَّ

َعاَد	 َوَمْن	 	 	 	 َسلََف	 	 َعامَّ اللَُّه	 َعَفا	 	 	 َوبَاأَلَْمرِِه	

فَيَْنتَِقُم	اللَُّه	ِمْنُه		َواللَُّه	َعِزيٌز	ُذو	انِْتَقاٍم	﴾	)	63(،	

ِشَقاَق	 ِخْفتُْم	 ﴿َوإِْن	 	: الزوجني	 شأن	 يف	 وقال	
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بَيِْنِهاَم	فَابَْعثُوا	َحَكاًم	ِمْن	أَْهلِِه	َوَحَكاًم	ِمْن	أَْهلَِها	

	اللََّه	كَاَن	 إِْن	يُِريَدا	إِْصاَلًحا	يَُوفِِّق	اللَُّه	بَيَْنُهاَم		إِنَّ

َعلِياًم	َخِبريًا﴾	)	64(.

القضاء	العادي:	هذا	النوع	أوسع	دائرة	يف	ميدان	 	)2

القضاء	ذلك	ألنه	هو	األساس	يف	التقايض	وفصل	

الخصومات	وأحكامه	ملزمة	واجبة	التنفيذ.

قضاء	الحسبة:	هذا	النوع	من	القضاء	هو	الحكم	 	)3

بني	الناس	يف	النوع	الذي	ال	يتوقف	عىل	الدعوى،	

وقاعدته	وأصله	هو	األمر	باملعروف	والنهي	عن	

املنكر.

قضاء	املظامل:	هذا	النوع	من	القضاء	عبارة	عن	 	)4

سلطة	أعىل	من	سلطة	القايض	واملحتسب،	ينظر	

إليها	يف	ظلامت	الناس	من	الوالة	الجباة	والحكام	

أو	من	أبناء	الخلفاء	واألمراء	وغريهم	من	ذوي	

السلطات	)65	(.

الخالصة:

تتلخص	الدراسة	–	بحمدالله	وتوفيقه-	فيام	ييل:

	 أن	قضاء	الرسول	صىل	الله	عليه	وسلم	ترشيعا		

الوحي	 ثابتا	سواء	كان	ذلك	منصوصا	عليه	عرب	

كال	 يف	 ألنه	 ذلك	 منه	 اجتهادا	 كان	 أم	 الرباين	

وحي	 إال	 هو	 إن	 الهوى	 عن	 ينطق	 ال	 الحالتني	

يوحى،	نزل	به	الروح	األمني	عىل	قلبه	ليكون	من	

املنذرين.

	 أنه	–	صىل	الله	عليه	وسلّم	-	بنى	أقضيته	عىل		

إقامة	العدل	والقسط	بني	الناس	حاكام	مبا	أنزل	

الله	من	غري	ميٍل	أو	حيف	أو	هوى.

	 أنه	وم	يرد	لفظ	)القضاء(	بعينه	يف	القرآن	الكريم		

بل	إنا	وردت	مشتقاته	يف	مواضع	مختلفة	يبلغ	

عددها	نحو	ستني	موضعاً.

	 يكن	فقط		 عليه	وسلم	مل	 الله	 الرّسول	صىل	 أن	

مأمورا	 كان	 إنا	 بل	 والتبليغ،	 بالدعوة	 مأمورا	

كذلك	بالحكم	والفصل	يف	الخصومات.

	 الله		 ريض	 الصحابة	 إجامع	 ملخالفة	 عربة	 ال	 أنه	

)فرضية	 أصال	 القضاء	 والية	 فرضية	 عىل	 عنهم	

إلقامة	 إليها	 الحاجة	 ملسيس	 وذلك	 كفائية(،	

الظامل،	 من	 املظلوم	 وإنصاف	 الناس	 بني	 العدل	

التي	 املصالح	 من	 ذلك	 وغري	 املنازعات	 وقطع	

ميكنه	 ال	 اإلمام	 أن	 ومعلوم	 بإمام،	 إال	 تقوم	 ال	

القيام	بكل	ما	نِصب	له	من	املسؤولية	فيحتاج	

نائب	ومعيد	يقوم	مقامه	والقايض	من	بني	 إىل	

هؤالء	األعوان.

	 أحكامه		 استمدت	 ما	 كل	 الجاهيل	 القضاء	 إن	 	

يف	 ويدخل	 الجاهلية،	 واألعراف	 التقاليد	 من	

هذا	النوع	كل	ما	استمدت	أحكامه	من	القوانني	

وقصور	 ضالل	 عن	 صادرة	 ألنها	 ذلك	 الوضعية	

ما	 كل	 هو	 الرشعي،	 القضاء	 بينام	 ونقصان،	

والسنة	وغريهام	 الكتاب	 أحكامه	من	 استمدت	

من	مصادر	الترشيع	اإلسالمي.	
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الساعدي	يكنى:	أبا	العباس,	وهو	صحايب	جليل،	كان	اسمه	

الهوامـــش
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الله	عليه	وسلم	سهالً.	مات	 حزنًا	فسامه	رسول	الله	صىل	
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للنووي(،باب	كتاب	القضاء،	حديث	رقم:	1760	2\567

من	 عليه	 املتفق	 ومسلم،	 البخاري	 الصحيحني	 بني	 الجمع	 	)40(

مسند	عبدالله	بن	مسعود،	1\222،	رقم	الحديث:	256.	

القضاء	يف	اإلسالم،	ط2،	 انظر:	الرشبيني،	محمد،	 )41(	بترصف،	

)مرص:	الهيئة	املرصية	العامة	للكتاب(،	،	ص13-12

)42(	سبقت	ترجمته.

)43(	هو	أبو	هريرة	الدويس	اليامين،	الفقيه،	صاحب	رسول	الله	

أبيه،	 واسم	 اسمه	 يف	 اختلف	 وقد	 َوَسلََّم،	 َعلَيِْه	 اللَُّه	 	 َصىلَّ

فقيل:	عبد	الرحمن	بن	صخر،	وقيل:	ابن	عامر	بن	شمس،	

وقيل	غريهام،	تويف	سنة	59هـ)انظر:	تذكرة	الحفاظ،	املرجع	

السابق،	ج1،	ص	31(.	

رقم	 حديث	 	،135\7 الكهانة،	 باب	 البخاري،	 )44(انظر:	صحيح	

5758:

الربعي	 ماجة	 بن	 يزيد	 بن	 الله	محمد	 عبد	 أبو	 اإلمام	 )45(هو	

يعىل	 أبو	 وصفه	 هـ.	 	209 سنة	 ولد	 الحافظ.	 القزويني	

الخلييل	بقوله:	ابن	ماجة	ثقة	كبري	متفق	عليه،	محتج	به،	له	

معرفة	وحفظ،	وله	مصنفات	يف	السنن	والتفسري	والتاريخ،	

البرصة	 العراقني-	 إىل	 ارتحل	 الشأن،	 بهذا	 عارفا	 وكان	

والكوفة-	ومكة	والشام	ومرص.وكانت	وفاته	لثامن	بقني	من	

رمضان	سنة	273ه.ـ(الرازي،أبو	زرعة،	كتاب	الضعفاء،	ط1،	

عامدة	البحث	العلمي	بالجامعة	اإلسالمية،	املدينة	النبوية،	

اململكة	العربية	السعودية،	1982،ج3،1010.

)45(	ولد	أبو	داود	سنة	202	هـ	يف	إقليم	صغري	مجاور	ملكران	

وتنقل	 إقليم	يف	 يُدعي	سجستان	وهو	 االزد	 البلوش	 أرض	

العراقيني	 عن	 وكتب	 ونقل	 اإلسالم،	 مدن	 من	 العديد	 بني	

السنن	 كتاب	 واملرصيني.وجمع	 والشاميني،	 والخراسانيني،	

وعرضه	عىل	اإلمام	أحمد	بن	حنبل	فاستجاده	وأستحسنه،	

وتويف	يف	البرصة	سنة	275	هـ.،	)راجع:	أسد	الغابة	يف	معرفة	

الصحابة،	3/	206	–	210(.

)46(	سبقت	ترجمته.

)47(	سنن	أيب	داود،	باب	إذا	أسلم	أحد	الزوجني،	2\281،حديث	

رقم:	2239.

)48(	هو	اإلمام	مالك	بن	أنس	بن	مالك	بن	أيب	عامر	بن	عمرو	

األصبحي	أبو	عبد	الله	املدين	الفقيه	معروف	ومشهور	إمام	

دار	الهجرة،	وأحد	األمئة	األربعة	وأحد	الحفاظ،	تويّف	سنة	

179هـ.)انظر:	التَّْقِريب،	املرجع	السابق،	ص326(.

األموي	 العاص	 بن	 سعيد	 أبان	 بن	 سعيد	 بن	 يحيى	 هو	 	)49(

هـ.)راجع:	 	194 سنة	 تويف	 بغداد،	 نزيل	 الكويف	 أيوب	 أبو	

التقريب،	املرجع	السابق،	ص	590(.

عمرو	 بن	 وهب	 أيب	 بن	 حزن	 بن	 املسيب	 بن	 سعيد	 هو	 	)50(

مشروعية القضاء وحكم توليته وأركانه وأنواعه في اإلسالم.
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أحد	 املخزومي،	 القريش	 مخزوم	 بن	 عمران	 بن	 عائذ	 بن	

اتفقوا	 العباد،	 الحفاظ	 الكبار،	 الفقهاء	 األثبات،	 العلامء	

عىل	أن	مرسالته	أصح	املراسيل.	وقال	ابن	املديني:	ال	أعلم	

ناهز	 التسعني	وقد	 بعد	 أوسع	علاًم	منه	مات	 التابعني	 يف	

الثامنني،	وأبوه	املسيب	صحايب،	بقي	إىل	خالفة	عثامن	ريض	

بالياممة،	 استشهد	 صحايب،	 حزن	 جده	 وكذلك	 عنه	 الله	

أو	 أنه	يف	سنة94	هـ,	 أقواها	 أقوال	 واختلف	يف	وفاته	إىل	

سنة	105هـ.	)انظر:سري	أعالم	النبالء،	املرجع	السابق،	ج4،	

ص246-217(.

اللّه	بن	عثامن	بن	عامر	بن	َعْمرو	بن	كعب	بن	 )51(	هو	عبد	

التيمّي.	 القريّش	 لؤّي	 بن	 بن	كعب	 ُمرَّة	 بن	 تَيْم	 بن	 سعد	

الخري	 أم	 وأمه	 كعب.	 بن	 ُمرَّة	 يف	 اللّه	 رسول	 مع	 يلتقي	

َسلَْمى	بنت	صخر	وهي	ابنة	عم	أيب	قحافة.	ولد	سنة	573	

م	بعد	الفيل	بثالث	سنني	تقريباً،	وكان	ريض	اللّه	عنه	صديقاً	

لرسول	اللّه	قبل	البعث	وهو	أصغر	منه	سناً	بثالث	سنوات	

وكان	يكرث	غشيانه	يف	منزله	ومحادثته	فلام	أسلم	آزر	النبي	

صىل	اللّه	عليه	وسلم	يف	نرص	دين	اللّه	تعاىل	بنفسه	وماله.	

وكانت	 وسلّم،	 عليه	 الله	 صىل	 الرسول	 خليفة	 أول	 وكان	

الروايات	 وتجمع	 وأياما،	 أشهر	 وثالثة	 سنتني	 خالفته	 مدة	

استوىف	 وأنه	 سنة،	 وستني	 ثالث	 ابن	 وهو	 تويف	 أنه	 عىل	

بخالفته	سّن	الرسول	صىل	الله	عليه	وسلّم،	)راجع:الشيخ،	

ط1،دار	 العادل،	 الفاروق	 الخطاب:	 بن	 عمر	 عبدالستّار،	

القلم،	دمشق،1991م،	ص	165-152(.

)52(هو	عمر	بن	الخطاب	بن	نفيل	بن	عبد	العزى	بن	رباح	بن	

عبد	الله	بن	قرط	بن	رزاح	بن	عدي	بن	كعب	بن	لؤي	بن	

كعب	 يف	 وسلم	 عليه	 الله	 صىل	 النبي	 مع	 يجتمع	 غالب	

وعدد	ما	بينهام	من	اآلباء	إىل	كعب	متفاوت	بواحد	بخالف	

سبعة	 وكعب	 وسلم	 عليه	 الله	 صىل	 النبي	 فبني	 بكر	 أيب	

بنت	 حنتمة	 عمر	 وأم	 مثانية،	 كعب	 وبني	 عمر	 وبني	 آباء،	

هاشم	بن	املغرية	ابنة	عم	أيب	جهل	والحارث	ابني	هشام	بن	

املغرية،	وهو	أحد	السابقني	إىل	اإلسالم،	وبإسالمه	ريض	الله	

عنه	ظهر	دين	اإلسالم	وعلت	كلمة	اإلميان	وكان	عند	البعثة	

كان	 اإلسالم	 يف	 دخل	 وملا	 املسلمني،	 عىل	 شديداً	 النبوية	

لهم	من	الضيق.وكانت	 إسالمه	فتحاً	عىل	املسلمني	وفرجاً	

خالفته	سنتني	وثالثة	أشهر	وعرش	ليال.	وقد	طعن	ريض	الله	

عنه	صبيحة	األربعاء	ألربع	ليال	بقني	من	ذي	الحجة	سنة	

ثالث	وعرشين	للهجرة،	وهو	ابن	ثالث	وستني	سنة،	وقيل	

ابن	مثان	وخمسني	أو	تسع	وخمسني	سنة،	)راجع:الشيخ،	

ط1،دار	 العادل،	 الفاروق	 الخطاب:	 بن	 عمر	 عبدالستّار،	

القلم،	دمشق،1991م،	ص	258-257(.

)53(	سبقت	ترجمته.	

)54(	ابن	الطالع،	محمد	بن	الفرج	القرطبي	املاليك،	أقضية	رسول	

الله	صىل	الله	عليه	وآله	وسلم،	)بريوت	دار	الكتاب	العريب،	

ب.ت	(	ج1،	ص18.

)55(	سورة	املائدة،	اآلية:	49

)56(	سورة	ص،	اآلية:	26

)57(	بترصف،	انظر:	واصل،	املرجع	السابق،	ص105-104.

صاحب	 فّصل	 وقد	 وقد	 السابق،	 املرجع	 انظر:	 بترصف،	 	)58(

القول	 األحكام	 ومناهج	 األقضية	 أصول	 يف	 الحكام	 تبرصة	

َخْمَسِة	 إىَل	 يَْنَقِسُم	 الَْقَضاِء	 طَلَب	 بأن	 ذكر	 حيث	 ذلك	 يف	

	َوَمْكُروٌه	َوَحرَاٌم،	ملزيد	من	 أَقَْساٍم:	َواِجٌب	َوُمبَاٌح	َوُمْستََحبٌّ

إبراهيم	بن	عيل	بن	محمد،	 :ابن	فرحون،	 ينظر	 التفصيل	

تبرصة	الحكام	يف	أصول	األقضية	ومناهج	األحكام،	)مرص:	

ج1،	 1986م(،ط1،	 	- 1406هـ	 األزهرية،	 الكليات	 مكتبة	

ص17.

يف	 القضائية	 والنظم	 الدولية	 العالقات	 الخالق،	 النووي،	 	)59(

العريب،	 الكتب	 دار	 )بريوت:	 ط1،	 اإلسالمية،	 الرشيعة	

1394ه-1974م(،	ص	227-226

)60(	بترصف،	انظر:	الحمييص،	املرجع	السابق،	ص45-44.

بن	محمد	 أحمد	 بن	 الله،	محمد	 أبو	عبد	 انظر:	 )62(	بترصف،	

الحكام	 تحفة	 رشح	 يف	 واإلحكام	 ب.ت.اإلتقان	 الفايس.	

املعروف	برشح	ميارة.	دار	املعرفة،ج1،ص16.

)63(	سورة	املائدة،	اآلية:	95.

)64(	سورة	النساء:	اآلية	35

)65(	الحمييص،	املرجع	السابق،	ص58-50.
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القرآن	الكريم	برواية	حفص	عن	عاصم 	)1

البحث	 عامدة	 ط1،	 الضعفاء،	 كتاب	 زرعة،	 الرازي،أبو	 	)2

اململكة	 النبوية،	 املدينة	 اإلسالمية،	 بالجامعة	 العلمي	

العربية	السعودية،	1982.

بن	 عمر	 بن	 الله	 عبد	 سعيد	 أبو	 الدين	 نارص	 	، الشريازي	 	)3

محمد،	أنوار	التنزيل	وأرسار	التأويل،	ط1،	تحقيق:	محمد	

عبد	الرحمن	املرعشيل	،	)بريوت:	دار	إحياء	الرتاث	العريب،	

1418	هـ(	.

العادل،	 الفاروق	 الخطاب:	 بن	 عمر	 عبدالستّار،	 الشيخ،	 	)4

ط1،دار	القلم،	دمشق،1991م.

الهيئة	 )مرص:	 ط2،	 اإلسالم،	 يف	 القضاء	 محمد،	 الرشبيني،	 	)5

املرصية	العامة	للكتاب(.

ابن	الطالع،	محمد	بن	الفرج	القرطبي	املاليك،	أقضية	رسول	 	)6

الله	صىل	الله	عليه	وآله	وسلم،	)بريوت	دار	الكتاب	العريب،	

ب.ت	(.

الفايس.	 محمد	 بن	 أحمد	 بن	 محمد	 الله،	 عبد	 أبو	 	)7

املعروف	 الحكام	 تحفة	 رشح	 يف	 واإلحكام	 ب.ت.اإلتقان	

برشح	ميارة.	دار	املعرفة.

البرصي،	 القريش	 كثري	 بن	 عمر	 بن	 إسامعيل	 الفداء،	 أبو	 	)8

محمد	حسني	شمس	 العظيم،	ط1،تحقيق:	 القرآن	 تفسري	

الدين،	)بريوت	:	دار	الكتب	العلمية،	1419	هـ(.

أصول	 يف	 الحكام	 تبرصة	 عيل،	 بن	 إبراهيم	 فرحون،	 ابن	 	)9

األزهرية،	 الكليات	 )مكتبة	 ط	 األحكام،	 ومناهج	 االقضية	

ط1،	1406هـ	-	1986م(.

الفيومي،	أحمد	بن	محمد	بن	عيل،	املصباح	املنري	يف	غريب	 	)10

الرشح	الكبري	)لبنان:	املكتبة	العلمية،	بريوت،	ب.ت.ط(.

يف	 القضائية	 والنظم	 الدولية	 العالقات	 الخالق،	 النووي،	 	)11

العريب،	 الكتب	 دار	 )بريوت:	 ط1،	 اإلسالمية،	 الرشيعة	

1394ه-1974م(.

واصل،	نرص	فريد	محمد.	ب.ت.	السلطة	القضائية	ونظام	 	)12

القضاء	يف	اإلسالم.	مرص:	املكتبة	التوفيقية.
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امللخص:

يتلعب	اللّسانيّاتالحاسوبيّةدوراً	مهاّمً	يف	اللّغات	الطّبيعية،	حيث	حّققت	نجاحاً	باهراً	يف	هذا	امليدان،	وأهّم	

ما	تقّدمه	اللّسانيّات	الحاسوبيّة	توصيف	اللّغات	توصيفاً	رقميّاً	يساعد	عىل	فهمها.	وقد	تّم	مؤّخراً	استثامر	

اللّسانيّات	الحاسوبيّة	وتطويعها	لخدمة	قواعد	نحو	اللّغة	العربيّة	وحوسبتها	مبا	يتناسب	مع	روح	العرص.	

الّذهنيّة	لإلنسان،	ويتمتّع	 القدرات	 الّتي	اخرتعها	البرش،	فإنّه	يحايك	 الّذكيّة	 أّن	الحاسوب	من	اآلالت	 ومبا	

العرب،	فقد	 اللّغويّعند	 البحث	 الّنحو	يشكل	عامد	 كان	 البيانات.	وملا	 بقدرة	هائلة	عىل	حفظ	واسرتجاع	

حظي	باهتامم	الباحثني	واللّسانيّني	املحدثني،	ماّم	دفعهم	اهتاممهم	به	إىل	العمل	عىل	حوسبته.ومن	هنا	

ْوء	عىل	ما	تقوم	به	اللّسانيّات	الحاسوبيّةمن	معالجة	قواعد	اللّغة	 تأيت	أهّميّة	هذا	البحث	يف	أنّه	يسلّط	الضَّ

العربيّة	من	خالل	خوارزميّات	مضبوطة	يتّم	تغذيها	آليّاً	عن	طريق	الخرباء	واملختّصني.	وماّم	ال	شّك	فيه	

أّن	الحاسوب	يعمل	عىل	توصيف	هذه	القواعد	بشكل	مبّسط	يسّهل	فهمها؛	ويسهم	يف	معرفة	خصائص	

معطياتها	اللّغويّة،	وقوانينها	املضبوطة.	وقد	انعكس	هذا	إيجاباً	عىل	داريس	العربيّة	من	غري	الّناطقني	بها.	

وتكمن	مثرته	يف	إبراز	الّنواحي	التّطبيقيّة	للّسانيّات	الحاسوبيّة	يف	توصيف	قواعد	الّنحو،عالوة	عىل	أنّه	يعرض	

ألهّم	املشكالت	التي	تعيق	حوسبة	قواعد	الّنحو.	واتبع	الباحث	يف	هذا	البحث	املنهج	الوصفّي	يف	وصف	

طرق	توصيف	القواعد	الّنحويّة،	كام	اعتمدبشكل	رئيس	يف	هذا	البحث	أيضاً	عىل	املنهج	التّطبيقّي	يف	عرضه	

وتفصيله	ألهّم	الّنواحّي	التّطبيقيّة	يف	مجال	حوسبة	الّنحو.

توظيف اللّ�صانيّات احلا�صوبيّة يف اإعادة 
تو�صيف قواعد النّحو العربّي

اإبراهيم اإ�ضماعيل حمّمد امل�ضري
وزارة الّتعليم العالي الفلسطينّي

كلمات مفتاحية: الّل�ضانّيات، حا�ضوبّية، نحو، اآلّية، تو�ضيف، معاجلة.

مقّدمة

ما			تشّق	طريقها	نحو	التّقّدم	الّذي	أوجدته	الثّورة	

تعرتض	 التي	 الجسام	 التّحّديات	 رغم	 الرّقميّة،	

التّويجرّي	 العزيز	 عبد	 الّدكتور	 ويؤكّد	 طريقها،	

الطّرق،	 مفرتق	 يف	 اليوم	 »تقف	 اللّغةالعربيّة:	 أّن	

اللّسانيّة	 املتغرّيات	 لتواكب	 وتتطّور	 تتجّدد	 أن	 فإّما	

ولتقاوم،	 لتحيا،	 اللّغويّة؛	 الوظائف	 يف	 واملستجدات	
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ولتثبت	وجودها.	وإّما	أن	تنكمش	وتتقوقع	فترتاجع	

أبنائها	 من	 أحد	 لها	 يريده	 ال	 ما	 وهذا	 وتضعف،	

وبناتها	ومن	محبّيها	وعّشاقها	وهم	كرث)1(«

إّن	الّناظر	إىل	اللّغةالعربيّة	بعمق	يدرك	أّن	مستقبلها	

التّطّور	 سيكون	أفضل	إذا	عمل	أهلها	عىل	مواكبتها	

عىل	 العاملّي	 االنفتاح	 يف	 أسهم	 الّذي	 التّكنولوجّي	

اللّغاتالطّبيعيّة،	وليست	العربيّة	يف	معزل	عن	ذلك،	

فهي	لغة	القرآن	الكريم،	فكثري	من	األقطار	اإلسالميّة	

ليست	عربيّة،	ولغتها	الرّسميّة	غري	العربيّة،	ومع	ذلك	

لدى	 الّدافعيّة	 تعزيز	 يف	 اهتامماتها	 جّل	 أولت	 فقد	

أبنائها	لتعلّم	اللّغةالعربيّة.

يف	 ــ	 حالياً	 ــ	 اللّسانيّاتالحاسوبيّة	 علامء	 ويساهم	

جديدة;	 آفاق	 إىل	 اللّغوّي	 التّنظري	 بعجلة	 الدفع	

وذلك	انطالقـا	مـن	مـنـظـور	هندسة	املعرفة	وإقامة	

	ملنظـومـة	اللّغة.	يـقـوم	 الّنامذج	لتمثيل	األداء	الكيّلّ

الّنهج	الحاسويّب	عىل	نظام	ريايّض	لكتابة	قواعد	الّنحو	

وفقاً	للّنموذج	اللّغوّي	املتّبع	وتنظيم	منهجّي	لكيفيّة	
تسجيل	هذه	القواعد)2(

لتطغى	 منه،	 مفّر	 ال	 واقعاً	 التّكنولوجيا	 صارت	 وملا	

عىل	كثري	من	سبل	الحياة	التّقليدية،	كان	من	عظيم	

البرشيّة،	 للّغات	 أسدته	من	خدمات	كربى	 ما	 أثرها	

اللّغةالعربيّة،	فلم	ينِث	 اللّغات	كانت	 ومن	بني	هذه	

اللّغات	 لتزاحم	 حوسبتها؛	 عن	 يشء	 بها	 املهتّمون	

الحيّة	األخرى	وتأخذ	مكانها	املناسب	فيام	بات	يعرف	

باللّسانيّات	الحاسوبيّة.

واقع	 عىل	 بظاللها	 الحديثة	 التّكنولوجيا	 ألقت	 وقد	

العلميّة	 الّنهضة	 عرص	 وشهد	 املعارصة،	 الحياة	

فكان	 التّكنولوجّي،	 املجال	 يف	 هائالً	 تطّوراً	 الحديث	

من	أهّم	ما	حققته	البرشيّة	من	إنجازات	هو	اخرتاع	

األّول	 الّنصف	 آخر	 يف	 	Computerاآليّل الحاسب	

إىل	 الحاسوب	 اخرتاع	 واقتىض	 العرشين،	 القرن	 من	

خمسينيّات	 يف	 	Internet اإلنرتنت	 شبكة	 ابتكار	

انتهاء	 قبل	 ذروته	 التّطّور	 هذه	 وبلغ	 املايض،	 القرن	

القرن	العرشين	بعقدين	من	الزّمان،	عندما	تّم	تدشني	

World	 Wide	 Web العامليّة	 العنكبوتيّة	 الّشبكة	

للجميع،	وبهذا	حّققت	 التّي	جعلت	اإلنرتنت	متاحاً	

البرشيّة	قفزة	واثبة	يف	عامل	التّكنولوجيا،	جعلت	معها	

العامل	يبدو	كقرية	صغرية.

أّوالً: مفهوم اللّسانّياتالحاسوبّية

	Computationalاللّسانيّاتالحاسوبيّة وتقوم	

إىل	 تستند	 التّي	 اآلليّة	 املعالجات	 Linguisticsعىل	

الّذكاءات	االصطناعيّة.	فالظّواهرالّنحويّةيتّم	إدراجها	

قابلية	 لديها	 ليصبح	 تغذيتها؛	 يتّم	 برامج	 خالل	 من	

الستيعاب	تلك	الّنظم	وألنساق.	ومن	الجدير	ذكره	أن	

القامئني	 يؤّهل	 تكنولوجياًّ،	 يتطلّب	وعياً	 العمل	 هذا	

عىل	هذا	العمل	بتخطّي	جميع	الّصعاب	التّي	تعرتض	

طريقهم	أثناء	رقمنة	تلك	الّنظم.

	David كريستال	 ديفيد	 اللّغوّي	 العامل	 ووضح	

بقوله:	»هي	 الحاسوبيّة	 للّسانياّت	 مفهوم	 	Crystal

فيها	 توظّف	 التّي	 اللّغويّة	 الّدراسات	 من	 فرع	

املشكالت	 وتوضيح	 الحسابيّة،	 واملفاهيم	 التّقنيّات	

اللّغويّة	والّصوتيّة.	وتطوير	املجاالت	البحثيّة،	مبا	فيها	

اصطناعيّة	عن	طريق	 بوسائل	 إنتاج	أصوات	كالميّة	

الكالم،	 ومتييز	 وترّدداتها،	 الّصوتيّة	 املوجات	 توليد	

والرّتجمة	اآلليّة،	ورقمنة	األبجديّات،	وإجراء	اختبارات	

قواعديّة،	إضافة	إىل	مجاالت	أخرى	تستدعي	اإلحصاء	

والتّحليل«)3(.	

إذن	يختّص	هذا	العلم	مبعالجة	اللّغة	البرشيّة	معالجة	
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آليّة،	ويعّد	أحدث	فروع	علم	اللّسانيّات؛	ألنّه	يرتكز	

عىل	الجانب	التّقنّي.	ويعتمد	هذا	العلم	عىل	جانبني،	

جانب	نظرّي	يتمثّل	يف	متظهرات	اللّغة	)اللّسانيّات(.	

وجانب	تقنّي	يرتبط	بالحاسوب	اآليّل	كونه	يؤّدي	ما	

يؤّديه	اإلنسان	يف	توصيف	الظّواهر	اللّغويّة	إىل	حّد	

ما.

اللّسانيّات	 يف	 العلميّة	 والبحوث	 الّدراسات	 إّن	

)الحاسوبيّة(	ازدهرت	يف	الوطن	العريّب	يف	هذه	اآلونة	

فيه	 تتالقى	 الّّذي	 امليدان	 هذا	 يف	 الباحثون	 وتكاثر	

علمّي	 ميدان	 وهو	 اللّسان،	 وعلوم	 الحاسوب	 علوم	

يشمل	 إذ	 معروف	 هو	 كام	 جداً	 واسع	 وتطبيقّي	

التّطبيقات	الكثرية	كالرّتجمة	اآلليّة...	وتعليم	اللّغات	
بالحاسوب)4(

إعادة	 يف	 اللّسانيّاتالحاسوبيّة	 أسهمت	 كام	

وكان	 جديداً،	 توصيفاً	 الّنحوالعريّب	 توصيف	

)تشومسيك-	 ابتدعها	 الّتي	 الّنحوالتّوليدّي-	 لنظريّة	

وذلك	 اآلليّة	 هذه	 تطوير	 يف	 فّعال	 )Chomskyأثر	

من	خالل	متثيلها	يف	أناط	رياضيّة،	حيث	تالقت	هذه	

التّطبيقيّة	 الّنظريّة	مع	علوم	عّدة	كاملنطق	والعلوم	

لكتاب	 وكان	 واملعرفيّة.	 الرّتبويّة	 والّنظريّات	

تشومسيك	»البنى	الّنحويّة«أيضاً	دور	مهّم	يف	إعادة	

الّنظر	فيالّنظم	اللّغويّةيف	إطار	العرفانيّات	املشرتكة.	

يقول	تشومسيك:	»فإّن	ما	نقصده	بالقواعد	التّوليديّة	

بشكل	 تعطي	 التي	 القوانني	 من	 نظام	 ببساطة	 هو	

الواضح	 للجمل.	ومن	 بنيويّة	 أوصافاً	 واضح	ومحدد	

أنّكّل	متكلّم	لغة	قد	ملك	زمام	قواعد	توليديّة	تجسد	

معرفته	بلغته	وذواتها.	وال	يعني	ذلك	أّن	هذا	املتكلّم	

يعي	قوانني	تلك	القواعد	أو	أّن	باستطاعته	أْن	يعيها	

أو	أّن	كالمه	عن	معرفته	الفطريّة	باللّغة	كالم	دقيق	

بالرّضورة.	إذ	تبحث	أيّة	قواعد	توليديّة	ذات	أهّميّة	

قد	 التي	 العقليّة	 العمليّات	 يف	 الوقت	 معظم	 يف	

املمكن،	 أو	 الواقعّي	 الوعي	 عن	مستوى	 بعيداً	 تقع	

أو	 املتكلّم	 آراء	 أّن	 الواضح	 فمن	 ذلك	 عىل	 وزيادة	

كالمه	عن	سلوكه	وقابليته	قد	تكون	خاطئة.	وهكذا	

فإّن	القواعد	التّوليديّة	تحاول	تعيني	ما	يعرفه	املتكلّم	

وليس	ما	يقوله	من	معرفته	تلك«)5(.	

لذلك	فإنّاللّغة	كام	يراها	تشومسيك	تقوم	عىل	افرتاِض	

وهذه	 رياضيّة،	 صياغة	 وفق	 الجمل	 من	 مجموعة	

الجمل	يكون	لها	مكّون	أساس	وهو	ما	يعرف	بالرّموز	

»سأعترب	 تشومسيك:	 يقول	 )الفونيامت(،	 الّصوتيّة	

منذ	اآلن	اللّغة	مجموعة	)محدودة	أو	غري	محدودة(	

من	الجمل،	كّل	جملة	فيها	محدودة	يف	طولها،	وقد	

أنشئت	من	مجموعة	محدودة	من	العنارص.	فجميع	

املكتوبة	 أو	 املنطوقة	 صيغتها	 يف	 الطّبيعيّة	 اللّغات	
هي	لغات	بهذا	املفهوم«)6(

وكام	عمل	تشومسيك	عىل	تطبيق	نظريته	التّوليديّة	

عىل	اللّغة،	وإخراجها	يف	صورة	رياضيّة،	وفق	تحليالت	

مّهد	 ذلك	 ولعّل	 املنطقيّة.	 األسس	 ما	 حّد	 إىل	 تشبه	

اللّغويّة	 الظّواهر	 لصياغة	 الباحثني	 أمام	 الطّريق	

صياغة	تتناسب	مع	خوارزميّات	الحاسوب	الّذي	يعّد	

من	 تزويده	 يتّم	 مبا	 البرشّي	 العقل	 يحايك	 أنوذجاً	

معلومات.

ومن	هنا	ال	بّد	من	اإلشارة	إىل	أّن	علم	اللّسانيّاتالحاسوبيّة	

هو	علم	مستقّل	قائم	بذاته	يعتمد	عىل	خوارزميّات	

عىل	 الباحثني	 بعض	 دأب	 وقد	 اآليّل.	 الحاسوب	

)حوسبة	 بـ	 باتيعرف	 وما	 العلم	 هذا	 بني	 الخلط	

تقوم	 	computationالتّي	 of	 language( اللّغة	

الّنحويّةيف	 والبنى	 املعجميّة	 املدخالت	 حوسبة	 عىل	

الفطرّي	 بالجهاز	 وثيقةالّصلة	 وهي	 البرشّي،	 الّدماغ	
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ارتباطات	 لها	 وكذلك	 اإلنسان،	 لدى	 اللّغة	 الكتساب	

األدنوّي	)program	Minimalistالّذي	 )الربنامج	 بـ	

يكون	 »رمّبا	 تشومسيك:	 يقول	 تشومسيك.	 طرحه	

الّنظام	الحوسبّي	ذاته	ثابتاً	)بشكل	افرتايّض(	ترّسخه	

املوهبة	الطّبيعية	البيولوجيّة	الفطريّة«	)7(ولعّل	هذا	

ما	حدا	به	للقول	بأّن:	»اللّغة	-	باختصار-	يبدو	أنّها	

بدقّة	 البنية	 معّقد	 غنّي	 حوسبّي	 نظام	 جوهرها	 يف	
كاملة،	وصارم	يف	عمليّاته«)8(

األنظمة	 باألساس	 متتلك	 أنّاللّغات	 عىل	 دليل	 ومثّة	

الطّريقة	 يف	 فقط	 تختلف	 التّي	 نفسها	 الترّصيفيّة	

التّييتّم	بها	الوصول	إىل	العنارص	الّشكليّة،	عن	طريق	

التّعليامت	 يقّدم	 الحوسبيّالّذي	 اإلجراء	 من	 الجزء	

فالحوسبة	 الحسيّة.	 واإلدراكيّة	 الّنطقيّة	 األعضاء	 إىل	

هناك	 أخرى.)9(	وإّن	 نواٍح	 من	 مامثلة	 تبدو	 العقليّة	

أطروحًة	قويّة	للغاية،	تسمى	»	أطروحة	الحّد	األدىن	

القويّة	»	وهي	تلك	العمليّة	التّوليديّة	املثىل	:	إذ	يتّم	

فيها	تحديد	مبادئ	اللّغة	من	خالل	حوسبة	الكفاءة.	

وإنّاللّغة	تبقى	عىل	تكرار	أبسط	عملية،	والّدمج	يف	

اتّفاق	مع	املبادئ	املستقلّة	لحوسبة	الكفاءة	.	فاللّغة	

هي	ما	يشبه	رقائق	الثّلج	عىل	افرتاض	شكله	الخاّص،	

ومبقتىض	قوانني	الطّبيعة	يف	هذه	الحالة	فإنّه	يوجد	
مبادئ	للكفاءة	الحوسبيّة«.)10(

القرن	 شهد	 	« عالوي:	 صالح	 طاهر	 الّدكتور	 يقول	

العرشين	تطّوراً	ملحوظا	يف	البحث	اللّساين	يف	أمريكيا	

العامل	 يف	 الواسع	 صداه	 التّطور	 لهذا	 وكان	 وأوروبا.	

عاّمة.	والعامل	العريّب	خاّصة،	فمنذ	الّنصف	الثاين	من	

القرن	العرشين	والعامل	العريّب	يتلّقى	تلك	الّنظريّات	

سيّام	 ال	 اللّغويّالعريّب.	 البحث	 أثرت	 التّي	 اللّسانيّة	

الّنظريّة	التّوليديّة	يف	الّنحو	واللّسانيّات.	والتّي	سعت	

إىل	غاية	واحدة:	هي	وضع	قواعد	كلّيّة	لوصف	أكرب	

عدد	ممكن	من	معطيات	اللّغات	الطّبيعيّة،	الفعليّة	

)الّنحو(	 مصطلح	 فإّن	 لذا	 التّحقق،	 واملمكنة	 منها	

هنا	يحيل	إىل	نسق	القواعد	االفرتاضيّة	املوجودة	يف	

الّدماغ	والتّي	تسهم	يف	تفسري	الظّواهر	املالحظة	ومن	

	 هنا	أصبح	هدف	التّوليديّة	الكشف	عن	)الّنحو	الكيّلّ

فإنّها	 كبري	 حّد	 إىل	 تنّوعت	 وإْن	 فاللّغات	 الكويّن(.	

تنتظم	يف	العمليّة	الّشكليّة	نفسها	التّي	تكّون	الجمل	
الّنحويّة«)11(

ثانياً: آلّية توصيف قواعد الّنحوالعربّيحاسوبّياً

وملا	كان	الّنحوالعريّب	يتميّز	مبرونة	عالية،	فقد	انعكس	

الّسبب	 ولعل	 بحوسبته،	 االشتغال	 عىل	 إيجاباً	 ذلك	

الرّئيس	يف	مرونة	الّنحو	ترجع	إىل	أّن	قواعد	التّوجيه	

الّنحويّة	يغلب	عليها	الطّابع	الّريايّض	املنطقّي،	إذا	ما	

بالّشواهد	 أو	ما	يعرف	 الّشاذ	 استثني	منها	موضوع	

الّنحويّة	التّي	تأيت	عىل	هامش	القواعد	املطّردة.	وما	

ويبدو	 كبري.	 إىل	حّد	 قواعد	منضبطة	 عدا	ذلك	هي	

أّن	مرشوع	حوسبة	قواعد	الّنحويتّم	بتفريع	أقسامها	

تفريعاً	مفّصالً	بحيث	تعتمد	فيه	آليّة	توصيف	قواعد	

الّنحوالعريّب	عىل	جوانب	عّدة،	أهّمها:

اللّسانّيات  )علامء  بالخرباء  االستعانة   -1

وخرباء الحاسوب(

علامء اللّسانّيات

حوسبة	 يف	 الفاعل	 املحور	 اللّسانيّات	 علامء	 يعّد	

يتّم	 اللّسانيّني	 انتقاء	 فإّن	 لذلك	 الّنحويّة؛	 القواعد	

عادة	عىل	أساس	الكفاءة	العلميّة	والّضلوع	يف	املجال	

اللّسايّن،	عالوة	عىل	الخربة	الكافية	يف	معرفة	متظهرات	

يتعارض	 فيام	 الولوج	 الّنحوّي،	وعدم	 التيسري	 عملية	

مع	الّنظم	الحاسوبيّة.
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خرباء	الحاسوب

خرباء	 إىل	 الّنحويّةحاسوبيّاً	 القواعد	 توصيف	 يحتاج	

ومهندسني	يف	مجال	املعلوماتيّة،	وعمل	هؤالء	الخرباء	

هو	غاية	يف	األهّميّة،	ألنّهم	يقومون	بوضع	القاعدة	

فهم	 	. الّنحو	 حوسبة	 عليها	 تنبني	 الّتي	 الّصلبة	

يصّممون	قواعد	البيانات،ويرشفون	عىل	آليّة	عملها،	

حتّى	 البيانات	 تلك	 مع	 التّعامل	 أنظمة	 ويسّهلون	

ينتهي	 وال	 	. اللّغويّة	 بالّذخرية	 جاهزةللتزود	 تصبح	

عمل	الخرباء	الفّنيّني	مجرّد	حوسبة	القواعد	الّنحويّة،	

إّنا	يبقى	عملهم	مستمرّاً	من	أجل	متابعة	برمجياتها	

الّتي	تجعلها	مرنةتقبل	التّحديثات	املستمرّة	.	ويسهم	

املناسبة	 الربمجة	 لغة	 بوضع	 أيضاً	 الخرباء	 هؤالء	

لقواعد	الّنحو.	وال	ميكن	أن	يتّم	عمل	الخرباء	الفّنيّني	

مبنأى	عن	اللّغوينّي،	فال	بّد	من	التّعاون	بني	الفريقني.

الّنحويّةالعاّمة	 بالقواعد	 الحاسوب	 تزويد	 	-2

)نظام	التّقعيد	الّنحويّاآليّل(

بالقواعد	 الحاسوب	 تزويد	 املرحلة	 هذه	 خالل	 يتّم	

العاّمة	الّتي	متثّل	الخطوط	العريضة	للامّدة	الّنحويّة،	

بتناول	 وسامت	 مقوالت	 إىل	 بتحليلها	 يبدأ	 حيث	

وهي	 الّنحويّة،	 للظّاهرة	 املكّونة	 األساسيّة	 العنارص	

يأخذ	 حيث	 الحرف(.	 الفعل،	 )االسم،	 الكلم:	 أقسام	

كّل	قسم	من	هذه	نصيباً	وافراً	من	الحوسبة،	فالفعل	

الفعل	 تقسيم	 ثّم	 وماٍض،	ومضارع،	 أمر،	 إىل	 يتفّرع	

الفعليّة	 إىل	الزم	ومتعٍد	وصوالً	إىل	مكّونات	الجملة	

وهكذا	يتّم	التّعامل	مع	بقيّة	العنارص	األخرى.

)التّكامل	 اللّغويّة	 املستويات	 عنارص	 ربط	 	-3

اللّغوّي(	

ويتطلب	توصيف	القواعد	الّنحويّة	آليّاً	ضورة	دراسة	

الظواهر	اللّغويّة	دراسة	متكاملة،إذ	ال	ميكن	إغفالها	

ألنّها	مكّملة	لبعضها	بعضاً،	وهي	عبارة	عن	مستويات	

متثّل	الّنسيج	اللّغوّي	برّمته،إذ	تبدأ	بالعنارص	الّصوتية	

	. الّنحوّي	 باإلطار	 وتنتهي	 واملعجمية	 والرّصفية	

املستويات	 أْوىل	 هي	 اللّغويّة	 الّصوتية	 فالعنارص	

األساس	 واملنطلق	 الرّئيس	 الرّشيان	 ألنّها	 بالّدراسة	

نحو	الّدرس	اللّغوّي	عامة	والّنحوي	خاّصة،	والّسبب	

كلامت،	 من	 تتكّون	 الرّتكيبيّة	 الجمل	 أّن	 ذلك	 يف	

والكلامت	تتكّون	من	أصوات،	وهذا	يجعلها	يف	طليعة	

العنارص	اللّغويّة	الجديرة	بالحوسبة	والتّوصيف،	ويف	

الّسياق	نفسه	ال	ميكن	إغفال	املستوى	الرّصيف	الّذي	

يهتم	ببناء	الكلامت،	إذ	إّن	العالقة	بني	الرّصف	والّنحو	

عالقة	لزوميّة	ال	انفكاك	بينها.	أما	املستوى	املعجمّي	

توصيفه	 يتّم	 التّي	 أيضاً	 املستويات	 أهم	 من	 فهو	

الّذخرية	 لتشكل	 دالليّاً	 متتزج	 كمدخالت	 حاسوبيّاً	

اللّغويّة.

)الفئة	 حسب	 الّنحويّة	 القواعد	 إدراج	 	-4

والعالقة(

رّد	 عىل	 الّنحويّةحاسوبيّاً	 القواعد	 توصيف	 ينبني	

تلك	القواعد	إىل	عنرصينمهّمني	يف	الظاهرة	الّنحويّة،	

يتّمتمييز	 إثرهام	 وعىل	 والعالقة.	 الفئة	 وهام:	

الّسامت	الّرياضية	للقواعد	الّنحويّة«	والفئة	الّنحويّة	

تتقاسم	سامت	 الّنحويّة	 العنارص	 هي	مجموعة	من	

والّشبكاتالعربيّة	 املواقع	 من	 مشرتكة«)12(فكثري	

املعرفيّة	املحوسبة	الّتي	تستخدم	هذا	البند	كأساس	

لتوصيف	الّنحوحاسوبيّاً،	من	بينها	موقع	)أنطولوجيا	

الّشبكة	 هذه	 القامئونعىل	 قسم	 وقد	 الّنحوالعريّب(	

مجموعات،	 تسع	 إىل	 الّنحويّة	 الفئات	 الحاسوبيّة	

يف	 املتّبع	 هو	 نفسه	 الّنظام	 هذا	 أّن	 إىل	 باإلشارة	

مختلفة	 أشكاالً	 يأخذ	 وقد	 القواعدالّنحويّة،	 حوسبة	
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كالتّشجري	أو	تقسيم	الوحدات	إىل	تفريعات،	وهذه	

الفئات	هي)13(:

رئيسة	 مجموعات	 ثالث	 عىل	 :تحتوي	 الكلمة	 	.1

وهي	االسم	والفعل	والحرف.

الجملة	:	تشتمل	عىل	ثالث	مجموعات	؛	الجمل	 	.2

االسميّة	والفعليّة	وشبه	جملة.

العالمات	:	تتضّمن	مجموعتني	فرعيتني؛	عالمات	 	.3

اإلعراب	والبناء.

وهام	 جنسيتني	 قيمتني	 تتضّمن	 الجنس:	 فئة	 	.4

التّذكري	والتّأنيث	تسند	خاصة	لألسامء	ال	 قيمة	

لألفعال	والحروف.

املفرد،	 اآلتية:	 القيم	 عىل	 تشتمل	 	: العدد	 فئة	 	.5

املثّنى	والجمع	،	وتسند	لألسامء	خاّصة.

فئة	األوزان:	وهي	مجموعة	األوزان	التّي	تضبط	 	.6

واألفعال	 املتمّكنة	 لألسامء	 الرّصفية	 الهيئة	

املترصّفة.

املايض	واملضارع	 الزّمن	تضم	ثالثة	عنارص:	 فئة	 	.7

واملستقبل.

فئة	الّشخص	وهي	مجموعة	تحيل	عنارصها	عىل	 	.8

املخاطب	 املتكلّم،	 وضعيّة	 التّلّفظ؛	 وضعيات	

والغائب.

؛	 عنارص	 ثالثة	 وتتضّمن	 األفعال	 تعّدي	 فئة	 	.9

املتعّدي،	الاّلزم،	وواسطة.

أما	العالقة	الّنحويّة	فهي	ارتباط	بني	عنارص	من	الفئة	

فالزّمنيّة	هي	عالقة	 فئتني	مختلفتني،	 أو	من	 نفسها	

عالقة	 بوساطة	 الزّمن	 وفئة	 األفعال	 فئة	 بني	 تربط	

الّنحويّة	 العالقات	 وتنقسم	 زمنه.	 نسميها	 تابعيّة	

العالقات	 يبني	 عاميّل	 أو	 إعرايّب	 صنف	 صنفني:	 إىل	

الفاعليّة	 مثل	 الّنحويّة،	 املركّبات	 بني	 اإلعرابيّة	

وصنف	 والحاليّة.	 واالبتدائيّة	 والخربيّة	 واملفعوليّة	

الزّمنيّة	والرّصفيّة	والجنسيّة	 وظيفّي	يبني	الخصائص	

للكلامت،	مثل	العالقة	الزّمنيّة	التّي	تربط	بني	بعض	

الكلامت	والزّمن،	وعالقة	الجنس	التّي	تسند	للكلامت	
قيم	التّذكري	والتّأنيث)14(

ثالثاً: آلّيات تحليل القواعد الّنحويّة

كانت	قواعد	الّنحو	فيام	سبـق	تحّدد	عن	طريق	إعطاء	

الجواز	 والّشذوذ،	ورشوط	 االطّراد	 أمثلة	من	حاالت	

األمثلة	 أّن	هذه	 البدهي	 والتّفصيـل	ومـا	شابه.	من	

التّعابري	 النهائيّة	 تغطي	 أن	 ميكن	 ال	 تعّددت	 مهام	

اللّغويّة.	تعّد	هذه	الاّلنـهـائـيـّة	أهـّم	خـاّصـيـّة	فـي	

ابتكاريّتها	ومداومة	 الرّس	وراء	 اللّغة	وهي	 منظومة	

أسلوب	 فإّن	 ذلك	 عىل	 عالوة	 وتوّسعها.	 تجّددها	

الّنحو	عن	طريق	إعطاء	األمثـلـة	ال	 توصيف	قواعد	

يلبّي	مطالب	معالجة	اللّغة	آليّاً	بواسطة	الكمبيوتر.	

إّن	هذه	املعالجة	اآلليـّة	تتطلّب	ــ	أّول	ما	تتطلّب	ــ	

اللّغوّي	من	عدمه	فكيف	 التّعبري	 الحكم	عىل	صّحة	

يتأىّت	لنا	مثل	هذا	الحكم	من	خالل	أمثلة	مهام	كرثت	

العدد	بحكم	طبيعتها?	مع	أخذنا	يف	 تظل	محدودة	

أْن	 بـّد	 ال	 اآللـيـّة	 املـعـالجـة	 نـظـم	 أّن	 االعـتـبـار	

من	 أساس	 عىل	 أّي	 اتّساعها	 عىل	 اللّغة	 مع	 تتعامل	

آليّات	 عىل	 تعتمد	 الّنحوإذن	 النهائيّتها)15(.فحوسبة	

التّحليل	التّي	تتمثّل	يف	مستويات	عّدة،	بحيث	يقّدم	

كّل	مستوى	نوعاً	معيناً	من	التّحليل.	وميكن	تصنيفها	

وفق	اآليت:

1-	التّحليل	الرّصيّف	لبيان	العالقة	الرتكيبيّة	للكلامت
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التّحليل	 أنواع	 أهّم	 الرّصفيّاآلليّمن	 التّحليل	 يعّد	

الخاّصة	بالقواعد	الّنحويّة،	فلاّم	كان	اهتامم	الرّصف	

الّنحو	 اهتامم	 فإّن	 ذلك	 مقابل	 ففي	 الكلمة،	 ببناء	

إىل	 يشء	 كّل	 وقبل	 يستند	 وتركيبها	 الجملة	 ببناء	

شكلنة	الكلامت،	مبعنى	آخر	إذا	كان	الجانب	الرصيف	

ينعكس	 فإّن	ذلك	 مثالً،	 كالّشكل	 األخطاء	 يخلو	من	

الّتي	 الكلامت	 يأخذ	 الّنحو	 ألّن	 الّنحو؛	 عىل	 إيجاباً	

تنتظم	يف	تركيبة	الجملة.	فمن	غري	التّحليل	الرّصيّف	ال	

ميكن	نجاح	املعالجة	الّنحويّة.

2- الّتحليل الّسطحّي:

الباحث	فارس	شوشة	 يراه	 التّحليل	كام	 يهدف	هذا	

معرفة	 دون	 للجملة	 املكّوناتالّنحويّة	 معرفة	 »إىل	

التّكرار	 بها	ومبختلف	عالقات	 ترتبط	 التّي	 العالقات	

التّحليل	هو	الحصول	عىل	 والرّتابط،الهدف	من	هذا	

نتائج	قليلة	الغنى	عن	مكونات	الجملة	ولكن	برسعة	
كبرية	ومؤكّدة«)16(

3- تحليل العنارص الّنحويّة

الّتي	 الوحدات	 يتناول	 الّنحوية	 العنارص	 وتحليل	

فعل،	حرف(،	 )اسم،	 الّذريّة	 العنارص	 تحت	 تنضوي	

الّنحويّة	وحاالتها	 املكّونات	 التّحليل	تتضح	 ويف	هذا	

اإلعرابيّة.	يرى	الدكتور	نبيل	عيل	أّن:	»الّشّق	التّحلييّل	

بدوره	ذو	مستويني:	1-	مستوى	التّمييز	الّنحويّاآليّل:	

عىل	 اآلليّبالحكم	 الّنظام	 مهّمة	 عىل	 فيه	 ونقترص	

بالفعل.	 قامئة	 لجمل	 عدمها	 أو	 الّنحويّة	 الّصّحة	

الّنظام	 مهّمة	 متتّد	 وفيه	 اآليّل:	 اإلعراب	 مستوى	 	-2

اآليّل	لتشمل	تحديد	بنية	الجملة	من	حيث	هيكليّة	

تحديد	 وكذا	 عنارصها،	 مكوناتها	ووظائف	 )سليمة(	

مواضع	التّقديم	والتّأخري	والحذف...	أو	بقول	آخر	رد	

العميقة	 بنيتها	 إىل	 القامئة	 للجملة	 الّسطحية	 البنية	

)الّدفينة(«)17(

4- الّتحليل اإلحصايّئ:

عىل	 يقوم	 الّنحويّالحاسويّب	 أنّالتّوصيف	 شّك	 ال	

اإلحصاء	اللّغوّي	من	جهة،	ويقوم	كذلك	عىل	التّحليل	

الّنحويّة	 القواعد	 فإحصاء	 أخرى،	 جهة	 من	 اللّغوّي	

املنظومة	 داخل	 الّنحويّة	 الظّواهر	 بتمييز	 يقوم	

بضبط	 واملبني	 املعرب	 كتصنيف	 ككل.	 الّنحويّة	

عن	 لها	 املميزة	 الحركات	 بتزويد	 املعربة	 الكلامت	

الرحمن	 عبد	 األستاذ	 ويؤكّد	 اآليّل.	 الحاسب	 طريق	

اللّغوّي	 اإلحصاء	 كان	حقل	 »وهكذا	 بقوله:	 العارف	

عىل	 اللّسانيّاتالحاسوبيّة	 لتطبيق	 األّول	 امليدان	 هو	
اللّغةالعربيّة«)18(

1950م	 عام	 منذ	 عرفت	 اإلحصائيّة	 والطّرق	

واملعالجة	 املعلومات	 عن	 البحث	 يف	 واستعملت	

بإنجاز	 ارتبطت	 الّنحويّثّم	 والتّحليل	 للّغة	 اآلليّة	

قواعد	بيانات	نصيّة	ضخمة	وترتكز	هذه	الطّرق	عىل	

الطّرق	 الكلامت	يف	نّص	ما.	وهذه	 ترّدد	 حسابنسبة	

لها	أهّميّة	كبرية	عندما	تكون	الّنصوص	ضخمة	حيث	

الّنّصثّميتّم	 داخل	 الكلامت	 ترّدد	 معرفة	 من	 متّكننا	

ترتيب	الّنتائج	املقرتحة	حسب	نسبة	هذا	الرّتّدد)19(	.

رابعاً: الّنواحي الّتطبيقية للّسانّيات الحاسوبّية 

يف توصيف قواعد الّنحو

يف	الواقعيتّم	توصيف	الّنحو	من	خالل	مدخالت	آليّة	

ليتّم	 الّناحيةالتّوليديّة.	 عىل	 أسايّس	 بشكل	 تعتمد	

معالجتها	وفق	خوارزميّات	الربمجة.	ويعّدالّنحو	من	

العربيّة؛	 يف	 حوسبتها	 اللّغويّةالتّييتّم	 الظّواهر	 أعقد	

وال	 الرّتكيب	 عىل	 خاّص	 بشكل	 يعتمد	 ألنّه	 وذلك	

التّقديم	والتّأخري	 يسري	باطّراد	يف	الغالب،	فموضوع	
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إرباكاً	 تسبب	 القضاياقد	 من	 وغريها	 والحذف	

آلة	 الحاسوب	 باعتبار	 املحوسبة	 اللّغويّة	 للمنظومة	

وليس	عقالً.

داالً	داللة	كافية	 وإذا	كان	الوصف	تخطيطاً	إجامليّاً	

صورة	 مالمح	 عىل	 الّداللة	 يف	 الكفاية	 من	 قريبة	 أو	

اللّغة	ملن	يتعلّمها	من	الّناس	،	فإن	التّوصيف	تخطيط	

تفصييّل	مضاف	قد	يهدي	إىل	خطى	التّدرج	يف	اكتساب	

الّناشئة	وقد	يفيض	 اللّغة	لدى	الطّفل	وتعلمها	لدى	

إىل	كشف	بعض	مسارب	الحدس	الخفّي،	ولكّنه	ميثل	
الّنموذج	اللّغوّي	املقتىض	إبداعه	يف	الحاسوب)20(

الحاسوب	 باستخدام	 آليّاً	 الّنحوالعريّب	 وتعّد	معالجة	

اللّغةالعربيّة،	 إلعداد	 األساسيّة	 املقّومات	 أبرز	 من	

)21(والدراسة	 املعلومات.	 بعرص	 اللّحاق	 من	 لتتمّكن	

الكلامت	 تركيب	 طرق	 دراسة	 تعني	 للّغة	 الّنحويّة	

وتضاف	 أشكاالً	 تأخذ	 الكلامت	 إن	 حيث	 جملة:	 يف	

إليها	عالمات	عند	بناء	جملة،	يهتم	علم	الّنحو	بهذه	

الظاهرة	ويعمل	عىل	استخراج	هذه	العنارص	اللّسانيّة	
املكونة	للجمل.	)22(

الجانب	 وهو	 التّطبيقّي	 الجانب	 أّن	 املعروف	 ومن	

العقل	 تسخري	 يف	 يتمثّل	 اللّغاتالحاسوبيّة	 يف	 األهّم	

الدور	 يربز	 وهنا	 اللّغويّة،	 القضايا	 لحّل	 االلكرتويّن	

الرّئيس	واألثر	الفاعل	للّغويني	والحاسوبيني،	والتّعاون	

نتائج	تسهم	إىل	حّد	 فيام	بينهم،	وما	يثمر	عنه	من	

كبري	يف	تذليل	العقبات	وحّل	املشكالت	التّي	تواجه	

العقبات	 هذه	 العربيّة،	 للّغة	 الحاسويّب	 التّحليل	

اللّغةالعربيّة،	 بطبيعة	 يتّصل	 بعضها	 واملشكالت	

وبعضها	 ومعجامً،	 وداللة،	 وتركيباً،	 وبنية،	 أصواتاً،	

يتّصل	 وبعضها	 العربيّة،	 الكتابة	 بنظام	 يتعلّق	

العربيّة،	 للّسانيّات	 التّكنولوجّي	 العلمّي	 باملصطلح	

بالربمجيّات،	 تتعلّق	 أخرى	 مشكالت	 هناك	 أّن	 كام	

)أنوذج	 اللّغويّةالعربيّة	 للامّدة	 واختيارا	 إعدادا	

للربمجة.	وثالث	هذه	املشاكل	 لسانيّعريّب(،	وتعريفاً	

وأنظمة	 )الكمبيوتر(،	 الحاسويّب	 الجهاز	 يف	 يكمن	
متثيل	املعرفة	عىل	الحاسوب	باللّغة	العربيّة.	)23(

الّنحويّةالحاسوبيّة	 املعالجات	 الجدير	ذكره	أن	 ومن	

متعّددة	الجوانب	ومتشّعبة	املوضوعات،	إذ	يصعب	

حرصها	ورصدها	برمتها	يف	هذا	البحث،	فهي	تحتاج	

تجري	 الحقيقة	 ويف	 بها.	 لإلحاطة	 عناء	 كثري	 إىل	

حوسبة	الّنحوالعريّب	بإعادة	توصيفه	بصورة	منطقيّة	

هو	 إنّالّنحو	 	« عيل:	 نبيل	 الدكتور	 يقول	 )صوريّة(،	

أبجدية	 خالل	 من	 اللّغويّة	 للظّاهرة	 تجريد	 مبثابة	

نحويّة،	يطلق	عليها	لغة	وصف	اللّغة	أو	)ميتا-	لغة(	

والتّي	تشمل	كاّللرّموز	واالصطالحات	التّي	تستخدم	

يتعّذر	 والتّي	 الّنحويّة	 والعالقات	 القواعد	 لتوصيف	

إّن	 دقيقة.	 رسميّة	 صياغة	 يف	 الّنحو	 وضع	 بدونها	

الرّموز	 متاثل	 الّنحويّة	 واالصطالحات	 الرّموز	 هذه	

واالصطالحات	الجربيّة	املستخدمة	يف	متثيل	العالقات	

التطبيقية	 الّنواحي	 ومن	 الّرياضيّة«)24(	 والقواعد	

كثرية	 برامج	 الّنحوحاسوبيّاً،	ظهرت	 قواعد	 لتوصيف	

تخدم	هذه	القضية،	وسنحاول	يف	هذا	البحث	تسليط	

الضوء	عىل	أهّمها،	ونذكر	أشهرها:

املدّقق الّنحويّاآليّل  -1

وقد	نقل	هذا	املرشوع	الحاسويّب	قواعد	الّنحوالعريّب	

– كتاب	 دفتي	 بني	 املنحرص	 التّقليدّي	 الجمود	 من	

عىل	عظم	قدره-	إىل	عامل	التّكنولوجيا	الّذي	غزا	العامل	

بأرسه،	فأصبح	تناول	املعارف	معه	أكرث	سهولة،	ووفر	

اللّغةالعربيّة	 تعد	 فلم	 البحث،	 جهد	 الّناس	 عىل	

الطّباعة	والّنرش.	وليس	هذا	 حبيسة	املكتبات	ودور	
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فحسب،	بل	حمل	االهتامُم	بها	الباحثني	عىل	اخرتاع	

ما	يسّمى	مجازاً	)املعلم	اآليّل(	الّذي	يقوم	عىل	تدقيق	

الجوانب	الّنحويّة	وإبراز	األخطاء	إىل	حد	ما.	وميكن	

لنا	يف	هذا	القسم	من	البحث	أن	نسلّط	الضوء	عىل	

بعض	الّنواحي	التّطبيقيّة	لتوصيف	قواعد	الّنحوالعريّب	

باالعتامد	عىل	الحاسوب.

	ويؤكد	الدكتور	وليد	أحمد	العنايت	بقوله:	»	نجحت	

جديدة	 برامج	 وضع	 يف	 وغريها	 العربيّة	 الرّشكات	

للتّدقيق	اإلماليّئ	والّنحوّي	والرّصيّف،	بحيث	يستطيع	

)إمالئيّاً	 الكتابة	 أثناء	 فيه	 عرث	 ما	 	 تَبنيُّ املستخدم	

اإلماليئ	عىل	ضبط	 املحلّل	 ونحوياًّ	ورصفيّاً(	ويعتمد	

رسم	العربيّة	كام	استقر	لدى	اللّغوينّي	العرب،	وعند	

الحاسوب،	 يف	 خزّنأصالً	 مبا	 الرّسم	 يقارن	 الكتابة	

ويشار	إىل	موضع	الخطأ	غالباً	بلون	أحمر	أو	أخرض،	

ثّم	يطرح	هذا	املدقق	بدائل	تصويبيّة	ملوضع	الخطأ؛	

ليستعني	بها	الكاتب.	إّنا	يكون	هذا	املدقق	معتمداً	

وأما	 نحويّة.	 رصفية	 وقاعدة	 معجميّة	 ذخرية	 عىل	

نحو	 يف	 دراسات	 عىل	 مبنّي	 فهو	 الّنحوي	 التّدقيق	

ومواضع	 الجملة	 أشكال	 ويتناول	 العربيّة،	 الجملة	

التّقديم	والتّأخري،	وهو	يستند	عىل	قاعدة	قوية	من	

اآليّل،	 والتّشكيل	 الّداليّل،	 واملعجم	 الرّصيّف	 التّحليل	
واإلعراب	اآليّل«)25(

مل	تكن	آلية	املدقق	الّنحوي	خالية	من	القصور،	فثمة	

يشري	 ال	 نحويّة،	 أخطاء	 يتخلّلها	 الرّتاكيب	 من	 كثري	

إليها	املدقق	اآليّل،	ولعل	الّسبب	يف	ذلك	ينبني	عىل	

أنّه	مل	يتّم	تغذيته	بجميع	املعطيات	الّنحويّةالتّي	عىل	

أساسها	يتّم	تبيان	األخطاء.	وما	تم	رصده	أّن	املدقق	

اآليّل	للحاسوب	-غالباً-	ما	يركز	عىل	األخطاء	اإلمالئيّة	

األخطاء	 أّن	 تحتها.	غري	 أو	أخرض	 أحمر	 بوضع	خط	

وهذا	 الغالب،	 يف	 برصدها	 املدقّق	 يقوم	 ال	 الّنحويّة	

يفرض	عىل	املهتمني	بهذا	املضامر	الّسعي	الحثيث	إىل	

تطويره؛	ملا	له	أهمية	أصبحت	ضورة	ملحة	يف	عرصنا.	

التّعامل	مع	 الّنحويّة	وإبرازها	يسهل	 فتتبع	األخطاء	

ليتفادى	 للكاتب	 املنبه	 أنه	مبثابة	 اللّغة،	عالوة	عىل	

عىل	 املستجدة	 القضايا	 من	 هذا	 ويعد	 أخطاءه،	

الّنحوالعريّب،	ففيه	عظيم	فائدة	للصحفيني	والكتّاب	

واملحررين	وللناطقني	للعربية	من	غري	أهلها	وغريهم.

وشهدت	اآلونة	األخرية	تطّوراً	ملموساً	يف	هذا	الجانب،	

يف	 التّجريبيّة	 الربامج	 من	 العديد	 إطالق	 تم	 حيث	

برامج	 وهي	 نحوياً،	 العربيّة	 الّنصوص	 تدقيق	 سبيل	

حاسوبية	مدّشنة	عىل	الّشبكة	العنكبوتية	)اإلنرتنت(،	

تظهر	مبجرد	وضع	مصطلح	)املدقق	الّنحوّي(.	

برنامج تحويل األعداد     من األرقام   -2

إىل الحروف

الّذي	 الوحيد	 الربنامج	 النحويّاآليّل	 املدقّق	 يكن	 ومل	

برامج	محوسبة	كثرية	تم	إطالقها،	 تم	إطالقه،	فثمة	

وهي	تقدم	خدمات	جليلة	للحقل	الّنحوّي،	ومن	بني	

هذه	الربامج	»برنامج	كاتب	األعداد	بالحروفالعربيّة«	

وهو	من	إعداد	األستاذ	سعد	بن	عبد	اللّه	الواصل	–	

يف	 الربنامج	 هذا	 ويعّد	 بالّسعودية،	 القصيم	 جامعة	

طليعة	الربامج	الحاسوبيّة	املتعددة	امليّزات	فهو	سهل	

االستخدام،	إذ	يحّول	األعداد	من	األرقام	إىل	الحروف،	

ويحتوي	عىل	أيقونات	متعّددة،ويحتوي	كذلك	عىل	

قواعد	العدد،	وحاالتهاإلعرابيّة،	ويتميّز	هذا	الربنامج	

أيضاً	باستقراء	مواطن	العدد	يف	القرآن	الكريم،	حيث	

اآليات	 بعرضه	يف	 املحدد	 العدد	 مواطن	 بذكر	 يقوم	

أنوذج	 ما	ييل	 تاماً،	ويف	 إعراباً	 إعرابه	 ثّم	 	، القرآنية	

للعدد	)9(	كام	يعرضه	الربنامج:
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يتّم	 أيقونات	 تحتوي	عىل	 بأنّها	 الربامج	 ومتتاز	هذه	

بشكل	 املطلوبة	 املعلومات	 إىل	 خاللها	 من	 الوصول	

سلس،	وتهتم	هذه	الربامج	بالقواعد	الّنحويّة	بدرجة	

رئيسة	 قامئة	 تتضمن	 إذ	 مفهرسة	 تكون	 أوىل،	حيث	

بربنامج	 يسمى	 ما	 فمثالً	 الّنحو،	 مبوضوعات	 مبّوبة	

قامئة	 عىل	 اللّغةالعربيّة()26(يحتوي	 قواعد	 )تعليم	

رئيسة	مقّسمة	إىل	تفريعات	نحويّة،	وما	يندرج	تحتها،	

واملرفوعات	 والفرعيّة،	 األصليّة	 اإلعراب	 عالمات	 ثّم	

إىل	غري	ذلك.	فبمجرد	الضغط	عىل	أيقونة	أية	تفريعة	

ينتقل	مبارشة	إليه	ويقّدم	حوله	املعلومات	املتاحة.	

ولعّل	هذا	الّنوع	من	الربامج	يحّقق	درجة	عالية	من	

الكفاءة	اللّغويّة	لدى	الناشئة،	والناطقني	للعربية	من	

غري	أهلها.	فهي	متتاز	بسهولتها	وسهولة	عرض	املحتوى	

النحوّي،	فالقواعد	تم	توصيفها	بشكل	ريايّض	مجرد	

من	تعّدد	الحاالت	التي	تؤّدي	إىل	اللّبس.	ويف	ما	ييل	

الحديث	 اللّغةالعربيّة	 قواعد	 تعليم	 لربنامج	 صورة	

أثناء	عرض	حاالت	إعراب	الفعل	املايض

برامج اإلعراب اآليّل  -4

ومن	النامذج	املصّممة	يف	سبيل	الحوسبة	الّنحويّة،	ما	

باملُعرِب	اآليّل،	وهو	برنامج	يقوم	عىل	إعطاء	 يعرف	

وتقسيم	 العربيّة	 الّنصوص	 بتحليل	 إعرابيّة	 نتائج	
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الجملة	العربيّة	إىل	كلامت	مفردة	وإعراب	كّل	كلمة	

عىل	حدة،	وهذا	النوع	من	الربامج	يعمل	عىل	مبادئ	

الذكاء	االصطناعّي،	حيث	يتّم	تغذيته	بنامذج	إعرابيّة	

أيضاً	 النوع	 بّدلهذا	 ال	 وكذلك	 مبحاكاتها.	 هو	 يقوم	

الكلامت	 بنية	 لتحديد	 أن	يشتمل	عىل	محلّل	رصيف	

مواقع	 لتحديد	 أيضاً	 نحوي	 ومحلل	 الّنّص،	 داخل	

العالمات	 إىل	 وصوالً	 الجملة	 تركيب	 يف	 الكلامت	

اإلعرابيّة	ومتييزها.	

يف	الواقع	تحتاج	هذه	الربامج	إىل	كفاءة	عالية	جداً؛	

بها،	 تُزود	 التي	 اللّغويّة	 الرشائح	 وفق	 تعمل	 ألنّها	

ألنها	 ما؛	 حّد	 إىل	 قارصاً	 الربامج	 هذه	 عمل	 ويبقى	

يحتاجها	 التي	 األساسيّة	 املبادئ	 من	 كثري	 إىل	 تفتقد	

االشتغال	بالّنحو،	فاالعتامد	عىل	القرائن	)العالمات(	

وإن	 حتى	 املضامر،	 هذا	 يف	 كافياً	 يعد	 ال	 اإلعرابيّة	

البحث،	 أيقونة	 إىل	 مشكولة	 الكلامت	 إدخال	 تم	

ليظّل	موضوع	التقديم	والتأخري	عقبة	كربى	ال	ميكن	

الرتتيب	 الربامج	 هذه	 تعتمد	 إذ	 بسهولة،	 تجاوزها	

دون	 العربيّة	 الجملة	 ملكونات	 التسلسيل	 واالطراد	

ومتوقعاتها.	 اإلعرابيّة	 األنساق	 االعتبار	 بعني	 األخذ	

الجملة	 )إعراب	 برنامج	 الحاسوبيّة	 تطبيقات	 ومن	

صحيحة	 نتائج	 يعطي	 ال	 الربنامج	 فهذا	 العربيّة()27(	

ملكونات	 التسلسيل	 الرتتيب	 عىل	 يعتمد	 فهو	 دامئا،	

الجملة	العربيّة	)فعل+	فاعل+	مفعول	به(	أو	)مبتدأ	

+	خرب(	أو	)إن	+	اسمها+	خربها(	وهلم	جرا،	ومقابل	

التقديم	 موضوع	 يف	 عكسيّة	 نتائج	 يقّدم	 فهو	 ذلك	

الباحث	 قام	 التي	 التطبيقيّة	 األمثلة	 فمن	 والتأخري،	

َا	يَْخَش	اللََّه	ِمْن	 مبعاينة	إعرابها	قوله	–تعاىل	-:﴿	إِنَّ

النتائج	 أن	 الباحث	 الحظ	 وقد	 الُْعلاََمُء﴾)28(	 ِعبَاِدِه	

وفق	 الربنامج	 يعمل	 مل	 إذ	 صحيحة،	 غري	 املعطاة	

املعطيات	الصحيحة	التي	تشتمل	عىل	أسلوب	الحرص	

وموضوع	تقديم	املفعول	به	)لفظ	الجاللة(،	وتأخري	

الفاعل	)العلامء(،	إنا	قدم	نتيجة	عكسية،	وفيام	ييل	

عرض	لنتائج	إعراب	الربنامج:	

الطريقة	 بهذه	 الربامج	 هذه	 عمل	 يف	 السبب	 ولعّل	

يرجع	إىل	أّن	كثرياً	من	القواعد	الضمنية	للنحو	العريّب	

تكون	مفهومة	باالعتامد	عىل	املبادئ	الفطريّة	اللّغويّة	

لدى	متكلّم	اللّغة.	ومن	هنا	فإن	إغفال	هذه	القواعد	

املعروفة	عند	ابن	اللّغة	يعتمد	عىل	حدسه	اللّغوّي،	

وهذا	ما	ال	ميكن	تجاوزه	يف	اللّسانيّاتالحاسوبيّة؛	ألن	

برشياً	 عقالً	 ليس	 بساطة-	 بكل	 	– الحاسوب	 جهاز	

لديه	مبادئ	فطريّة	أو	خربات	سابقة	إن	صح	التعبري،	

وقرائن	 بعالمات	 اللّغة	 متكلم	 يستعني	 ما	 فكثرياً	
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السياقات	ليهتدي	إىل	فهم	غاية	املطلوب،	فإذا	كان	

العقل	البرشي	الذي	صّمم	الحاسوب	يحتاج	إىل	هذه	

القرائن،	فكيف	بالحاسوب	الذي	يعتمد	عىل	أنظمة	

إدخال	وإخراج	يتحكم	بها	البرش؟

معالجات الّضبط والّتشكيل  -5

تعتمد	هذه	املعالِجات	يف	األصل	عىل	املحلّل	الرصيّف	

املعالجات	 هذه	 وتقوم	 املعجميّة،	 واملدخالت	

بالتعامل	مع	النصوص	العربيّة	الخام	)غري	املشكولة(.	

وما	يالحظ	غالبا	أّن	النصوص	العربيّة	املحوسبة	غري	

مشكولة،	ومن	هنا	تبدأ	إشكالية	النّصالعريّب	من	حيث	

التشكيل.	حيث	تقوم	هذه	املعالجات	بدور	تكمييّل	

بالنفاذ	إىل	النصوص	العربيّة	وتشكيلها	اعتامداً	عىل	

املدخالت	الربمجية	التي	زودت	بها،	وميكن	الدخول	

وذلك	 النصوص،	 معالجة	 نافذة	 غرب	 الربامج	 لهذه	

ثّم	 خاّصة،	 خانة	 يف	 معالجته	 املراد	 النص	 بوضع	

الضغط	عىل	أيقونة	التشكيل	عندها	سيقوم	الربنامج	

ويف	 مشكوالً.	 النص	 يسريويقدم	 وقت	 يف	 باملعالجة	

خاصة،	 عناية	 إىل	 املعالجات	 هذه	 تحتاج	 الحقيقة	

فالنصوص	التي	تقوم	بتشكيلها	عادة	ينقصها	الدقة،	

ويعوزها	الضبط.

الحوسبة الرقمّية للكتب الورقّية  -6

هو	 مهم	 بجانب	 الّنحويّة	 الحوسبة	 ويقرتن	مرشوع	

من	 تحتويه	 وما	 الورقيّة	 الكتب	 حوسبة	 عن	 عبارة	

فيها	 يلتمس	 نحويّة،	 وإشارات	 ورشوحات	 قواعد	

الباحث	رسعة	األداء،	وتكفيه	عناء	البحث	يف	املكتبات	

ودور	الّنرش	،	ويظهر	أّن	كثرياً	من	هذه	الكتب	أصبحت	

محوسبة	مام	زاد	اإلقبال	عىل	قراءتها،	وظهر	كثري	من	

آالف	 تضم	 التّي	 اإللكرتونيّة	 واملكتبات	 املوسوعات	

تعتمد	 متقدمة،	 بحث	 آلية	 بعضها	 ويقّدم	 الكتب،	

عىل	عرض	الّنتائج	املطلوبة	حول	معلومة	معينة	من	

زر،	وقد	 نفسه	مبجرد	ضغطة	 الوقت	 عدة	كتب	يف	

منها،	ومعظم	هذه	 وافراً	 نصيباً	 الّنحو	 أخذت	كتب	

أقراص	مدمجة.	 أو	عرب	 اإلنرتنت	 الكتب	متوفر	عىل	

إضافة	إىل	ذلك	فإن	كثريا	من	القواعد	الّنحويّة	تظهر	

أثناء	البحث	عنها	يف	الحاسوب.

املدّونات والّشبكات املعرفّية   -7

اإللكرتونّية

يتمثل	هذا	الجانب	يف	املواقع	والّشبكات	اإللكرتونية	

كثري	من	هذه	 يسعى	 اإلنرتنت،	حيث	 املدّشنة	عىل	

بها،	 يتعلّق	 وما	 الّنحو	 قواعد	 حوسبة	 إىل	 املواقع	

عىل	 باالعتامد	 فهمها	 يسهل	 سلسة،	 بطرق	 وعرضها	

هذه	 تقترص	 وقد	 طرحها،	 يف	 املتّبع	 الرّتتيب	 آليّة	

األفعال،	 كأحد	 الّنحويّة	 القواعد	 بعض	 عىل	 املواقع	

تطرح	هذه	 ذلك.	حيث	 إىل	غري	 والبناء	 اإلعراب	 أو	

مواضيع	 اإللكرتونيّة	 واملواقع	 والشبكات	 املدّونات	

نحويّة	للنقاش	تفيض	غالبا	إىل	وضع	القواعد،	ومبجرد	

البحث	عن	قاعدة	نحويّة	معينة	تظهر	نتائج	البحث	

يف	كثري	من	املدّونات	واملواقع	التي	تطرقت	إىل	تلك	

القاعدة.

والربامج	 املعالجات	 من	 كثريا	 إن	 قوله	 ميكن	 وما	

الحاسوبيّة	-	الخاصة	بالقواعد	الّنحويّة	-	تم	إطالقها	

مؤخراً،	ويف	الوقت	نفسه،	فإن	هذه	املعالجات	مل	تكن	

ورمبا	 اللّغوّي،	 والتداخل	 اللّبس	 حاالت	 عن	 مبعزل	

مبحاكاة	 تصميمه	 تّم	 منها	 كثرياً	 أّن	 إىل	 ذلك	 يرجع	

معالجات	خاّصة	باللّغات	األخرى،	وهذا	بدوره	يخلق	

الّنحووحوسبتها	بطريقة	منضبطة.	 فجوة	بني	قواعد	

كام	ميكن	القول	إن	بعض	هذه	املعالجات	ما	زالت	

كربامج	 إصدارها	 تّم	 أنّه	 مبعنى	 التجريب،	 تحت	
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تجريبية	ميكن	تطويرها	يف	قادم	األيام.	ومن	املؤكّد	

املعالجات	 هذه	 عن	 تصدر	 التي	 األخطاء	 رصد	 أن	

يساعد	عىل	تطويرها	يف	حال	تّم	تبني	هذا	املرشوع	

بجديّة	عىل	مستوى	الوطن	العريّب.

خامتة

ال	تقّل	صعوبة	البحث	يف	اللّسانيات	الحاسوبيّة	عن	

الفروع	اللّسانية	الّنظريّة	األخرى،	ولعلّنا	ركبنا	صعباً	

يف	هذه	الّدراسة؛	لشّح	الّدراسات	الّتي	تتناول	قضيّة	

الحاجة	 كانت	 ورمبا	 الّنحوحاسوبيّاً،	 قواعد	 توصيف	

عىل	 تنبني	 الّنحوالعربيّحاسوبيّاً	 قواعد	 توصيف	 إىل	

مواكبة	 الباحثني	 عىل	 فرضت	 ملحة	 داخلية	 دوافع	

أداة	 أصبحت	 الحاسوبيّة	 اللّسانيّات	 ألّن	 التّطور؛	

فعالة	أسدت	للّنحو	العريّب	خدمة	عظيمة.	

ولقد	سهلت	اللّسانيّات	الحاسوبيّة	التّعامل	مع	الدرس	

التّي	 الحديثة	 الحوسبة	 نظم	 وفق	 العريّب	 الّنحوي	

طالت	جميع	الحقول	اللّغويّة.	بيد	أّن	هذا	العلم	ما	

زال	بحاجة	إىل	التّعمق	أكرث،	فهو	يعّد	أمراً	غري	مألوف	

عند	كثري	من	الدارسني	للعربيّة.	وال	بّدمن	اإلشارة	يف	

هذه	الخامتة	املقتضبة	إىل	أهّم	املعيقات	التي	تشّكل	

عرثة	يف	طريق	اللّسانيّات	الحاسوبيّةالعربيّة	ال	سيام	

توصيف	قواعد	الّنحو.	وإّن	أهم	املعيقات	تتمثل	يف	

غياب	التبني	العريّب	الحقيقي	لهذا	املرشوع،	كام	أدى	

هذا	الغياب	إىل	انعدام	الصياغة	الرسميّة	يف	توصيف	

قواعد	الّنحوالعريّب	توصيفاً	ال	لبس	فيه،	بحيث	يكون	

يجب	 أنّه	 كام	 الباحثني.	 جميع	 عند	 موثوقاً	 مرجعاً	

اإلشارة	إىل	املشكالت	الداخليّة	التي	تعتمل	يف	الظاهرة	

سبب	 هي	 املشكالت	 هذه	 ولعل	 نفسها،	 الّنحويّة	

الحاسوبيّة،	فقضية	 اللسانيّات	 نظم	 إرباك	 رئيس	يف	

واملنع	 الجواز	 وحاالت	 والتأخري	 والتقديم	 الحذف	

وغريها	ال	ميكن	التعامل	معها	وفق	النظم	املوجودة	

حاليّاً،	فال	بد	من	تضافر	الجهود	من	اللّسانيني	وأهل	

خاللها	 من	 التغلب	 يتّم	 طريقة	 إليجاد	 االختصاص	

عىل	هذه	املشكالت.

خطاه	 يحث	 العلم	 هذا	 يزال	 ال	 عنها،	 بد	 ال	 كلمة	

يلفت	 وما	 ببطء،	 الّنحوالعريّب	 قواعد	 توصيف	 نحو	

النظر	أكرث	أّن	هناك	ثغراٍت	كثريًة	ترتكز	يف	ثنايا	هذا	

العلم،	ومع	ذلك	ميكن	للعلامء	من	أهل	العربيّة	رتق	

أعىل	 عىل	 الحثيث	 السعي	 من	 بد	 وال	 الخلل،	 هذا	

يكون	 وقد	 العربيّة.	 مبستوى	 للنهوض	 املستويات	

هذا	 يف	 العرب	 وغري	 العرب	 من	 بالخرباء	 لالستعانة	

سواء	 التّطويريّة	 النواحي	 من	 اإليجايّب	 األثر	 املجال	

أكانت	عىل	صعيد	الربمجيّاتالحاسوبيّة	أم	عىل	صعيد	

الصياغة	اللّغويّة	والوعي	اللسايّن	مبدخالتها	وحوسبتها	

أسوة	باللغات	األخرى.
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امللخص:

دخلت	صناعة	األفالم	التسجيلية	الفلسطينية	نقطة	تحول	هامة	وتاريخية	مع	بداية	القرن	الحادي	والعرشين.	

وقد	لعبت	دورا	رئيسيا	يف	تعميم	املعرفة	حول	األحداث	السياسية	واالجتامعية	يف	فلسطني،	وخاصة	حول	

الكفاح	ضد	االحتالل	اإلرسائييل.	ويف	الحقيقة،	الهدف	الهام		من	األفالم	التسجيلية	الفلسطينية	هو	كشف	

واجتامعية	 الفلسطينية	حاجة	سياسية	 األفالم	 فلقد	حققت	هذه	 ومقاومته.	 الفلسطيني	 الشعب	 معاناة	

وضمت	عنارص	ثقافية	وتاريخية	تتعلق	بوجود	الشعب	الفلسطيني.	وبغض	النظر	عن	املستوى	الفني	لهذه	

األفالم،	فإن	هذه	األفالم	لها	دور	حيوي	يف	إبراز	املحاوالت	واملبادرات	ومختلف	أساليب	املقاومة	التي	قام	

بها	الفلسطينيون	.

بالعربية	 اإلرسائييل	 	- الفلسطيني	 الرصاع	 موضوع	 حول	 الفلسطينية	 التسجيلية	 األفالم	 من	 كثري	 هناك	

واإلنجليزية	والعربية	وغريها	من	اللغات	العاملية.	ولكن	هذه	الورقة	تعتمد	عىل	األفالم	التسجيلية	املختارة	

يف	اللغة	العربية	والتي	تتناول	الرصاع	الفلسطيني	اإلرسائييل	كموضوع	رئييس	والتي	ذاعت	صيتها	يف	نقل	

والقوانني	 لإلنسانية	 الواضح	 االنتهاك	 الفقراء	ووصف	 الحرب	ومشاعر	ومعاناة	 األفكار	واألحداث	وأهوال	

الدولية.

اجتامعية	بشكل	عام،	 الفلسطينية	كمامرسة	سياسية	 التسجيلية	 األفالم	 أثر	 تتبع	 	محاولتي	هذه	هي	 	 	 	

وأهمية	هذه	األفالم	يف	تصوير	األحداث	التي	وقعت،	مبا	يف	ذلك	ضحايا	الرصاع	واإلصابات	والدمار	والترشد	

التي	لحقت	بالعديد	من	الفلسطينيني	عىل	وجه	الخصوص.

عنا�صرالق�صايا االإجتماعية وال�صيا�صية يف 
االأفالم الت�صجيلية الفل�صطينية

حممد ريا�س ك وي
أستاد مساعد، كلية حكومية كاسركوت، كيراال، الهند

أهمية الورقة

أهمية	هذه	الورقة	تتمثل	يف	تناولها	لكل	من	الفيلم	

فالفيلم	 ثانيا.	 الفلسطينية	 والقضية	 أوال	 التسجييل	

عىل	 قضية	 أي	 خدمة	 يف	 هام	 دور	 له	 التسجييل	

الفلسطينية	 القضية	 العامل	خاصة	يف	خدمة	 مستوى	

والفيلم	 الدولية.	 القضايا	 أهم	 إحدى	 تعترب	 التي	

العامل	 مخاطبة	 يف	 أهمية	 له	 الفلسطيني	 التسجييل	

عناصرالقضايا اإلجتماعية والسياسية في األفالم التسجيلية الفلسطينية
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وتوضيح	القضية	الفلسطينية	وتأكيد	الحق	التاريخي	

وحامية	الذاكرة	الفلسطينية.

مقدمة

االنتاج	 أشكال	 أهم	 أحد	 يعد	 التسجييل	 الفيلم	

القضية	 دعم	 يف	 اإلعالم	 وسائل	 وأهم	 التسجييل	

اإلنسانية	ورشحها	ونقل	حقائقها	للعامل	وأقرب	وسائل	

اإلعالم	الجامهريية	إىل	الصدق	واألمانة	واملوضوعية.	

الخاص	 أسلوبه	 له	 متميزا	 كيانا	 يشكل	 أصبح	 فقد	

املجتمع	 لخدمة	 مهمة	 جامهريية	 اتصال	 كوسيلة	

للوقائع	 معالجة	 فيها	 التسجيلية	 فاألفالم	 	 وتطوره.1	

اإلجتامعية	والثقافية	والسياسية	وتستطيع	أن	تطرح	

واقع	القضية	وتحلل	ظروفها	وتعالج	كل	جوانبها.	

الديانات	 ومهبط	 الحضارات	 مهد	 تعترب	 فلسطني	

الدولية	 القضايا	 أهم	 من	 تعد	 فقضيتها	 الساموية	

أكرث	 بال	صحيح	وتعد	من	 وقضية	مركزية	لدى	كل	

أهمية	 والتاريخية	 والحضارية	 السياسية	 القضايا	

وخطورة2		و	تعترب	جزءاً	جوهرياً	من	الرصاع	العريب	

اإلرسائييل،	وما	نتج	عنه	من	أزمات	وحروب	يف	منطقة	

الرشق	األوسط.	يقوم	هذا	النزاع	بشكل	جذري	عىل	

واالستيطان	 العربية	 فلسطني	 إىل	 العامل	 يهود	 هجرة	

فيها	برتحيل	العرب	الفلسطينية	إىل	البلدان	العربية	

وتشييد	 واملمتلكات	 والرثوات	 األرض	 ومصادرة	

االستعامر	 وتحقيق	 عليها	 اليهودية	 املستوطنات	
االستيطاين	واقامة	إرسائيل	العظمى.	3

الفلسطنية	 القضية	 تسجل	 التسجيلية	 فاألفالم	

وأمانة	 صدق	 بكل	 املجتمع	 واقع	 من	 مستمدة	

بالصورة	 الحقائق	 نقل	 وموضوعية	وذلك	من	خالل	

والصوت	وايصالها	إىل	جميع	شعوب	العامل	بعيدا	عن	

جواجز	اللغة	والثقافة.	ومن	هنا	هذه	الدراسة	تتبع	

التسجيلية	 األفالم	 والسياسية	يف	 اإلجتامعية	 القضايا	

أوال	 الفلسطينية	من	أهمية	 للقضية	 الفلسطينية	ملا	

ثم	ملا	لتلك	األفالم	من	أهمية	كبرية	يف	دعم	النضال	

الوطني	الفلسطيني.

مفهوم الفيلم التسجييل

هناك	تعريفات	عدة	للفيلم	التسجييل	منها	تعريف	

األفالم	 نوع	من	 الجديدة	وهو	 الربيطانية	 املوسوعة	

قصة	 يتضمن	 ال	 أنه	 مبعنى	 الروائية	 غري	 السينامئية	

واقع	 من	 السينامئية	 مادته	 يتخذ	 وهو	 خياال	 وال	

املصطلحات	 4ويعرفه	كرم	شلبي	يف	معجم	 	 الحياة.	

االعالمية	عىل	أنه	نوع	من	األفالم	غري	الروائية	التي	

مادتها	من	 تتخذ	 بل	 والخيال	 القصة	 تعتمد	عىل	 ال	

واقع	الحياة5.		فهو	كل	عمل	فني	يعتمد	عىل	الواقع	

أساسا	له	عن	طريق	التقديم	املبارش	أو	اعادة	صياغته	
بصدق	ويكون	ذلك	من	خالل	السينام	أو	الفيديو.	.6

نشأة السينام التسجيلية الفلسطينية ومراحل 

تطورها

املرحلة	األوىل	هي	ما	قبل	السينام	الثورة	الفلسطينية	

السيناميئ	 التصوير	 عرفت	 فلسطني	 أن	 	.1968 عام	

ينسب	 اللذين	 لوميري	 ولويس	 أوغست	 أخوين	 منذ	

عمالء	 صور	 	1896 ففي	 السينام	 اخرتاع	 إليهام	

»محطة	 منها	 القدس	 يف	 سينامئية	 لقطات	 األخوين	

قطار	يف	القدس«.	7	وعرفت	فلسطني	محاوالت	فردية	

لصنع	أفالم	يف	األربعينات	ولكن	الزمن	مل	يرتك	نسخا	

إبراهيم	 أن	 املعلومات	 وحسب	 األفالم.	 هذه	 من	

انشاء	 حاول	 األول	 الفلسطيني	 هو	 رسحان	 حسن	

صناعة	سينامئية	عىل	أرض	فلسطني.	صور	فيلام	يف	

عام	1935	عن	زيارة	ملك	سعود	إىل	فلسطني	ومدته	

كانت	عرشين	دقيقة.	8	وإبراهيم	حسن	رسحان	صور	
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عن	 فيلم	 تحققت«	وهو	 »أحالم	 بعنوان	 أخر	 فيلام	

حرم	القدس	كدعاية	لأليتام	ومدته	45	دقيقة.	9	إثر	

السينامئيون	 هاجر	 	1948 عام	 فلسطني	 يف	 النكبة	

ومن	 عدة.	 عربية	 بالد	 إىل	 متفرقني	 الفلسطينيون	

»فلسطني	 السينامئيون	 هؤالء	 أنجزها	 التي	 األفالم	

الدامية«	عام	1949،	و«هذه	فلسطني«	عام		1955	

قاعدة	 إرسائيل	 و«	 عام	1960	 عائدون«	 و«بالسالح	

العدوان«	عام	1964.	وهذه	األفالم	كلها	من	إخراج	
محمد	صالح	الكيايل.	10

عام	 إىل	 	1965 عام	 بعد	 ما	 هي	 الثانية	 واملرحلة	

1982.	ويف	هذه	املرحلة	املحاوالت	السينامئية	كانت	

من	قبل	بعض	رشكات	االنتاج	السيناميئ	مثل	وحدة	

أفالم	فلسطني	ولجنة	االعالم	املركزي	الجبهة	الشعبية	

واللجنة	 واالعالم	 الثقافة	 ودائرة	 فلسطني	 لتحرير	

الفلسطيني.	واألفالم	 لالنتاج	 الفنية	ومؤسسة	صامد	

يف	هذه	املرحلة	سميت	بسينام	النضالية	أو	الثورية.11		

ال	 	« فيلم	 فلسطني	 أفالم	 وحدة	 أفالم	 أهم	 ومن	

بإرشاف	 جامعي	 إخراج	 	1969 عام	 السلمي«	 للحل	

مصطفى	أبو	عيل،	وفيلم	»بالروح	بالدم«	عام	1970		

إخراج	مصطفى	أبو	عيل	وفيلم	»	اإلرهاب	الصهيوين«	

عام	1972	إخراج	سمري	نر.	ومن	أفالم	لجنة	االعالم	

املركزي	الجبهة	الشعبية	لتحرير	فلسطني	فيلم«	عىل	

فؤاد	 إخراج	 	1971 عام	 الفلسطينية«	 الثورة	 طريق	

زنثوت،	وفيلم«	النهر	البارد«	عام	1971	اخراج	قاسم	

حول،	وفيلم«	شبيبة	من	فلسطني«	عام	1980	إخراج	

واالعالم	 الثقافة	 دائرة	 أفالم	 أهم	 ومن	 فوزي.	 عيل	

إخراج	 	1972 عام	 الشباب«	 معسكرات	 فيلم«	

القدس«عام	 من	 وفيلم«صوت	 شموط	 إسامئيل	

1977	وفيلم«حصار	مضاد«	عام	1978		إخراج	قيس	

فيلم«البنادق	 الفنية	 اللجنة	 أفالم	 ومن	 الزبيدي.	

متحدة«	عام	1973	اخراج	رفيق	الحجار	وفيلم«خرب	

عن	تل	الزعرت«	عام	1976	إخراج	عدنان	مدانات	ومن	

فيلم«املفتاح«	 الفلسطيني	 لالنتاج	 أفالم	صامد	 أهم	

اخراج	 	1978 عام	 األرض«	 وفيلم«يوم	 	1976 عام	

غالب	شعث.

عام	1982	 املمتدة	من	 املرحلة	 الثالثة	هي	 املرحلة	

املرحلة	 هذه	 تعد	 الوطنية.	 السلطة	 نشوء	 فرتة	 إىل	

الفلسطينية	الجديدة.	 البداية	األوىل	لظهور	السينام	

واملخرج	ميشيل	خليفي	هو	سيناميئ	فلسطيني	من	

مواليد	مدينة	النارصة	عام	1951.	12	فهو	أول	من	اقرتح	

صياغات	سينامئية	جديدة	يف	األفالم	الفلسطينية	يف	

هذه	املرحلة.13		السينام	الفلسطينية	الجديدة	ركزت	

الفلسطيني	 الوجود	 اثبات	 مثل	 موضوعات	 عىل	

األصيل	والحديث	عن	تاريخ	فلسطني	واصالة	الهوية	

وهذه	 الفلسطيني.	 للشعب	 الحضارية	 الثقافية	

اإلتجاهات	ظاهرة	يف	أفالم	مثل	»بالد	البحر	والرمل«	

ملشيل	 بدمارها«	 تحتفل	 »معلول	 و	 خليفي	 لجورج	

هي	 املرحلة	 هذه	 يف	 األفالم	 أهم	 ومن	 خليفي.	

»مدينة	عىل	الشاطئ«	عام	1983		إخراج	عيل	نصار	

و«طريق	النعيم«	عام	1985		إخراج	ميشيل	خليفي	

و«نداء	الجذور«	عام	1985		إخراج	ناظم	الرشيدي	

و«أطفال	الحجارة«	عام			1988	إخراج	جورج	خليفي		

و«إنتفاضة	شعب«	عام	1991		إخراج	زياد	درويش	

و«عرس	 مهنا	 سعود	 إخراج	 	1990 عام	 و«نورة«	

سحر«	عام	1992	إخراج	حنا	مصلح	و«العودى«	عام	

1995		إخراج	عمر	القطان.

الوطنية	 السلطة	 نشوء	 من	 هي	 الرابعة	 املرحلة	

األقىص	 إنتفاضة	 بداية	 إىل	 	1994 عام	 الفلسطينية	

2000.	وهذه	املرحلة	بدأت	بعد	انتقال	الفلسطينيني	

السلطة	 تشكلت	 حتى	 الفلسطينية	 الدولة	 إىل	
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الفلسطينية.	السينام	الفلسطينية	يف	هذه	الفرتة	بدت	

األفالم	 وهذه	 الفلسطيني	 الواقع	 يف	 تظهر	 جديدة	

الفلسطينية.	 الثورة	 سينام	 من	 وتطورا	 نضجا	 أكرث	

»الروايئ	 فيلم	 هي	 املرحلة	 هذه	 أفالم	 أهم	 ومن	

وفيلم	 	 خليفي	 ميشيل	 إخراج	 عام1994	 الطويل«	

وفيلم	 مهنا	 إخراج	سعود	 عام	1994	 أمل«	 »رصخة	

وفيلم	 مشهراوي	 رشيد	 إخراج	 	1994 عام	 »انتظار«	

السالم	 عبد	 إخراج	 	1995 	 	 عام	 الصغرية«	 »األيدي	

شحادة	وفيلم	»كوشان	موس«	عام	1999	إخراج	عزة	

	1998 عام	 جدا«	 الخاصة	 »خارطتي	 وفيلم	 الحسن	

إخراج	صبحي	الزبيدي.

بداية	 من	 املمتدة	 املرحلة	 هي	 الخامسة	 املرحلة	

إنتفاضة	األقىص	إىل	وقتنا	الحاض.	ويف	هذه	املرحلة	

واكبت	السينام	الفلسطينية	فعالية	االنتفاضة	وتفننت	

يف	صياغاتها	اإلبداعية.	ومن	أفالم	هذه	املرحلة	فيلم	

»ضوء	آخر	النفق«	عام	2000	إخراج	صبحي	الزبيدي	

رشيد	 إخراج	 	2000 عام	 األسوار«	 »خلف	 وفيلم	

مشهراوي	وفيلم	»السندباد«	عام	2000	إخراج	عزة	

الحسن	وفيلم	»جنني	جنني«	عام	2002	إخراج	محمد	

بكري	وفيلم	»فورد	ترانزيت«	عام	2003	إخراج	هاين	

أبو	أسعد	وفيلم	»مفتوح	مغلق«	عام	2006	إخراج	

ليانة	بدر	وفيلم	»حامس	أسفل	فلسطني«	عام	2008	

إخراج	وفاء	جميل.

األفالم  يف  والسياسية  اإلجتامعية  القضايا 

التسجيلية الفلسطينية

األول:املعابروالحواجز والجدار الفاصل

مع	 الفلسطينية	 األرايض	 تفصل	 التي	 هي	 املعابر	

التي	 مرص	ومع	األردن	ومع	ارسائيل	والحواجز	هي	

والقرى	 املدن	 بني	 االرسائييل	 اإلحتالل	 قوات	 تقيمها	

الذي	 هو	 الفاصل	 والجدار	 الفلسطينية.	 واملخيامت	

الفلسطينية	 األرايض	 بني	 ليفصل	 إرسائيل	 أقامته	

	1948 عام	 املحتلة	 واألرايض	 	1967 عام	 املحتلة	

إرسائيل.	

املعابر	 قضية	 تناولت	 التي	 االفالم	 اهم	 من	 إن	

مغلق«	 »مفتوح	 فيلم	 الفاصل	 والجدار	 والحواجز	

العنكبوت«	 	 شباك	 »يف	 وفيلم	 بدر،	 ليالة	 ملخرجة	

قلقيلية«	 الخري	 »صباح	 وفيلم	 مصلح،	 حنا	 للمخرج	

مرت«	 كيلو	 	25« وفيلم	 غوش،	 أبو	 دمية	 للمخرجة	

للمخرجة	ناهد	عواد.	

الثاين: انتفاضة األقىص

وهي	 األفالم	 يف	 األقىص	 بانتفاضة	 يتعلق	 ما	 وهي	

ومجزرة	 منها:االغتياالت،	 عديدة	 موضوعات	 تضم	

للمدن	 اإلرسائيلية	 واالجتياحات	 	2002 جنني	 مخيم	

يف	 عرفات	 الرئيس	 وحصار	 الفلسطينية	 ومخيامت	

	2002 املهد	 كنيسة	 وحصار	 الله	 رام	 يف	 املقاطعة	

عىل	 الصواريخ	 وإطالق	 االستشهادية	 والعمليات	

املستوطنات	والشهداء	ومعاناة	األطفال	الفلسطينيني	

ومعاناتها	 الفلسطينية	 املرأة	 ودور	 االحتالل	 بسبب	

اإلرسائييل	 والقصف	 وقصفها	 البيوت	 وهدم	

السالم	 لناشطي	 واملضايقات	 واغتيالهم	 للمواطنني	

وقتلهم	فاالنتفاضة	األقىص	اكرث	القضايا	التي	تناولتها	

األفالم	الفلسطينية.	

الثالث: هدم البيوت وقصفها

أهم	االفالم	التي	تناولت	قضية	هدم	البيوت	وقصفها،	

»ردم«	 فيلم	 فكان	 الثانية	 املرتبة	 يف	 جاءت	 والتي	

»باقون«	 وفيلم	 	 شحادة،	 السالم	 عبد	 للمخرجة	

بيت	 الحريف-	 »غيوم	 وفيلم	 مهنا،	 سعود	 للمخرج	
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»ليل«	 وفيلم	 	، املغاري	 فصل	 للمخرج	 حانون«	

للمخرج	مصطفى	النبيه.	

الرابع: قضية العامل الفلسطينيني

العامل	 القضية	 هذه	 تناولت	 التى	 األفالم	 أهم	 من	

فلسطني	 من	 عاّمل	 	« إرسائيل	 	 داخل	 الفلسطينيني	

“	للمخرج	فيصل	املغارى	،	وفيلم	»أبرياء«	للمخرج	

مصطفى	النبيه.

الخامس:الالجئون الفلسطيون 

السجون	 يف	 الفلسطيني	 الالجئني	 بقضية	 يتعلق	 ما	

يف	 وآمالهم	 مشاكلهم	 عرض	 خالل	 من	 اإلرسائيلية	

التمييز	 ربط	 قضية	 وعرض	 بالدهم	 إىل	 العودة	

العنرصي	يف	جنوب	إفريقا	بالوضع	يف	فلسطني.	إن	من	

اهم	األفالم	التي	تناولت	قضية	الالجئني	الفلسطينيني	

وفيلم	 عواد،	 ناهد	 للمخرجة	 مرت«	 كيلو	 	25« فيلم	

»الطريق	إىل	البيت«	للمخرجة	غادة	طرباوي،	وفيلم	

»مفاتيح«	للمخرج	سليم.	

السادس: تاريخ القضية الفلسطينية

هي	التي	ما	يتعلق	بتاريخ	القضية	الفلسطينية	وتضم	

الفلسطيني	 النضال	 قادت	 التي	 فتح	 حركة	 بدايات	

منذ	البدايات	.إن	من	اهم	األفالم	التي	تناولت	تاريخ	

القضية	الفلسطينية	فيلم	»الظلم	التاريخي«	للمخرج	

هنا«	 من	 مرت	 »العاصفة	 وفيلم	 املغري،	 فيصل	

للمخرج	طارق	يخلف	.

السابع: قضية القدس

والحياة	 	 املحتلة	 العربية	 القدس	 مبدينة	 يتعلق	 ما	

التعليمية	يف	القدس	.إن	من	اهم	األفالم	التي	تناولت	

قضية	القدس	فيلم	»أشرت	زمنا	ىف	القدس	»		للمخرجة	

سوسن	قاعود	،	وفيلم	»	جوهر	السلوان	»	للمحرجة	

نجوى	نجار	.	

الثامن: قضية القصف

.إن	 الثقيلة	 باملدفعية	 إرسائيل	 مبواقع	 يتعلق	 ما	

فيلم	 القصف	 قضية	 تناولت	 التي	 األفالم	 اهم	 من	

وفيلام	 مصلح،	 حنا	 ملخرج	 العنكبوت«	 شباك	 »يف	

املخرج	فريد	شاهيدن:	»الغيوم	السوداء«	و	»أطفال	

الهواري،	 أرشف	 للمخرج	 »غالية«	 وفيلم	 بالهوية«،	

وفيلم	»هدى«	للمخرج	رياض	شاهني.	

التاسع : الحياة اإلجتامعية يف فلسطني 

ما	يتعلق	بالحياة	اإلجتامعية	من	الرتاث	الفلسطيني	

اليهودية	 العربية	 العالقات	 الفلسطينية	 واألعراس	

داخل	إرسائيل	والطائفة	الدرزية	وتجنيد	أفرادها	يف	

الثقافات	واألفالم	 الجيش	اإلرسائييل	وموضوع	حوار	

يف	هذه	القضية	كثرية.	

العارش: املشاكل الداخلية يف فلسطني 

ما	يتعلق	باملشاكل	الداخلية	يف	فلسطني	مثل	موضوع	

األراضيي	 يف	 السلطة	 عىل	 والرصاع	 األمني	 الفلتان	

دفع	 عدم	 بسبب	 املعلمني	 اضاب	 الفلسطينية،	

رواتبهم	واعتقال	رموز	الفصائل	الفلسطينية	املقاومة	

من	جانب	السلطة	الفلسطينية	وغري	ذلك.		

خامتة

القضايا	التي	تناولتها	األفالم	العربية	الفلسطينية	هي	

واملستوطنات	 والحواجز	 واملعابر	 األقىص	 انتفاضة	

واملستوطنون	والالجئون	الفلسطينيون	وتاريخ	القضية	

اإلجتامعية	 والحياة	 الفاصل	 والجدار	 الفلسطينية	

والعامل	 الداخلية	 واملشاكل	 الفلسطينية	 والثقافية	
عناصرالقضايا اإلجتماعية والسياسية في األفالم التسجيلية الفلسطينية
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واألرسى	 والقدس	 إرسائيل	 داخل	 الفلسطينيون	
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word-processing breakthrough for home PC 
users.

7. Warschauer، M. & Healey، D. )1998(، Comput-
ers and language learning: An overview.

8. www.actfl.org/news/position-statements/
role-technology-language-learning

9. www.auralog.com

10. www.rosettastone.com 

23  MAJALLA KAIRALA,  JANUARY 2018



287

opportunity to learn and eventually master 
the Arabic keyboard, a vital skill to develop 
functional, native-speaker proficiency is the 
goal. 

Information technologies are the result of 
knowledge explosion. Here teacher is not at 
the center of the instruction and sole source 
of information as in conventional teaching. 
The teacher decides contents, experiences, 
activities, locates the resources and guides 
learners how to access and utilize the in-
formation for required outcomes. Informa-
tion technologies are restructuring teaching 
learning process to meet the International 
standards. Recent developments in instruc-
tional design often involve open educational 
systems or open learning systems. The role 
of technology in instruction and the role 
of the teacher are integrated. Technology 
not only supports the learner but also sup-
ports the teacher to play an effective role in 
knowledge acquisition and knowledge con-
struction. 

Computers and their educational impact 
extremely efficient information processing 
connected with its effective storing, structur-
ing, easy updating and developing aimed at 

the generation of new information makes the 
student active in a both creative and cogni-
tive sense. While preparing discussion mate-
rials and problem considerations teachers can 
better concentrate on the discussion, conclu-
sions and instructional designing, which add 
a new dimension to the process of teaching. 
The systems of Technological developments 
and new training paradigms have a strong in-
fluence on society. Information Technology 
is evolving towards an integrated communi-
cation.  At the same time training is evolving 
from a separately planned external activity 
towards an integrated learning working ac-
tivity.

By implementing Information and Com-
munication Technologies in Arabic teaching 
process, it can improve the students interest 
and also creativity thinking. ICT also plays 
some important roles to assist teachers in 
the teaching, provide them with tools to il-
lustrate some points or processes as well as 
to support long distance educational system. 
It’s concluded that, it is important to upgrade 
teacher’s specialization and skill in ICT so 
that they may identify, troubleshoot and 
overcome various related problems in teach-
ing Arabic language.

1. Aggarwal، A.، )2000(، Web-Bsed Learning and 
Teaching Technologies: Opportunities and 
Challenges. London، Idea Group Publishing.

2. Becker، H. J.، )2000(، Teaching and Research-
ing Computer-assisted Language Learning، 
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The Internet is a worldwide system of com-
puter networks - a network of networks in 
which users at any one computer get in-
formation from any other computer. Many 
instruc¬tors already obtain authentic teach-
ing materials by browsing the Web. The 
Internet›s encyclopaedic content and easy 
navi¬gational tools make it the ultimate 
consultant. The Internet provides students 
with a familiar, fun environment in which to 
explore and discover Arabic. Proficiency is 
closely linked to students› uti¬lization of the 
target language in a wide range of contexts. 

Online information is available on Arabic 
language. One can browse many Arabic 
websites on the Internet, send and receive 
e-mail, contribute to the information on the 
internet, retrieve information from the inter-
net etc. Internet plays a vital role as knowl-
edge disseminator. Whether it is harmful or 
useful, it depends on us how to decide. One 
of the famous website is YouTube website. 
You- Tube is a popular video sharing website 
where users can upload, view and share vid-
eo clips. YouTube has become an enormous-
ly popular in teaching and learning process, 
because video can be a powerful educational 
and motivational tool. There are differ-
ent websites providing distance and online 
Arabic courses. ICT is used to enhance the 
teaching and learning of Arabic.

THE RESULT OF USING ICT IN 
TEACHING ARABIC 

The knowledge of Arabic is very wide and 
one of the key motivating factors of ICT is 
its ability to provide appropriate challenges 
for pupils of all abilities The growth of in-
formation on Arabic makes it necessary for 
teachers to embrace ICT to enable them ac-
quire current and wider knowledge in these 
areas of teaching. Students also understand 

more during teaching process. Internet spe-
cially provides many kinds of information 
learning tools in education lines. The objec-
tive is to prepare them in solving problems. 
One of the methods is by using multimedia 
activities. By implementing ICT technolo-
gies in Arabic improve the students’ inter-
est and creativity thinking. ICT plays some 
important roles that are to assist teachers in 
the teaching, provide them with tools to il-
lustrate points or processes as well as sup-
porting long distance educational system. 
The teaching and learning process in repro-
ducing knowledgeable community may be 
achieved. It can be summarized that

• it is used as a medium in the teaching to 
develop a more creative thinking in the 
Integrated Education  process.

• it is a form of teaching aids that assists 
the teachers’ presentations and save their 
time.

• current education system requires more 
innovative and creative teachers through 
implementation of ICT.

• the Education in ICT should be an impor-
tant subject

The Problems of Teaching Arabic language 
in an ICT era are inadequate awareness and 
lack of skills while using ICT tools. Another 
important factor is the lack of funds since the 
materials are very expensive.

CONCLUSION

Word processing in Arabic gives students 
more time to perfect their grammatical con-
structions and their use of appropriate vo-
cabulary and expressions instead of spend-
ing it constantly rewriting an assignment. 
Word processing and e-mail give them the 
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• check Arabic spelling and grammar in the 
document 

• look up Arabic words in the included the-
saurus and bi-directional dictionary. 

MICROSOFT POWERPOINT 
SLIDES 

Microsoft Power-Point can be used to en-
hance the teaching and Learning of Arabic 
by presentation. It helps to represent them in 
a more meaningful way, using different me-
dia elements. By incorporating multimedia 
elements into the project, the students can 
be able to learn information better. These are 
individual pictures which are projected on a 
screen for a class to view. Slides  can be used 
with or without sound. The use of slides in 
the teaching of Arabic is very attractive and 
hence they are easily understood.

USING MULTIMEDIA TO 
EHANCE THE TEACHING OF 
ARABIC 

Multimedia which include animation, audio, 
video, graphic - both two dimensional and 
three dimensional is another one of the most 
complex and rapidly changing areas in ICT. 
It can be very entertaining, Multimedia ele-
ments are efficiently utilized to enhance the 
teaching and learning of Arabic. Audio and 
video technologies are widely used by most 
of the websites in order to improve the way 
of information rather than presenting them 
in the text-based format.

E-MAIL SERVICES IN ARABIC

Students and teachers can use e-mail com-
munication in Arabic by two meth¬ods. 
The first requires a fully Arabicized com-
puter. When an Arabic e-mail message is 
sent through the Internet, the text is of-

ten garbled by the various servers through 
which the e-mail travels. The end product 
is an incomprehensible list of jumbled let-
ters and symbols. Most effective and easiest 
way to send and receive e-mail mes¬sages 
in Arabic is not to depend on an Arabicized  
computer. This practice grants the student 
and teacher greater flexibility because they 
can now send and receive an Arabic e-mail 
from any computer in the world. For send-
ing and receiv¬ing Arabic e-mail through 
this method, signing up for a free account 
with free online e-mail services with a pop-
up Arabic keyboard and a text descrambler. 
This keyboard allows the students to click on 
the letter of their choice with the pointer if 
the computer is not equipped with an Ara-
bic keyboard. In addition to this feature, the 
script automatically shifts from left-to-right 
to right-to-left and back again depending on 
the language of the e-mail message. Another 
feature of such free online services is the text 
descrambler that attaches itself to every out-
going and incoming message. If the recipient 
of an e-mail opens it and finds a sequence 
of jum¬bled letters and symbols, clicking on 
the text descrambler unscrambles the mes-
sage. The message miraculously appears 
with perfect Arabic syntax and punctuation.

Since the emergence of Web browsers that 
support Arabic text, Arabic e-mail, can be 
used at many levels of language learning. 
Students already use e-mail regularly in their 
language for managing their per¬sonal lives, 
finances, academic life, and for exchanging 
information with friends and family mem-
bers and utilizing e-mail exchanges is an im-
portant social and professional skill in Ara-
bic language teaching.

INTERNET AS A WONDERFUL 
TEACHING AID 
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teacher who manages and facilitates the lan-
guage learning environment.

THE ROLE OF ICT IN ARABIC 
LANGUAGE TEACHING

Arabic is a unique language and it is writ-
ten from right to left in a cursive style. The 
shape of individual letters varies depending 
on their position within a word. Letters can 
exhibit up to four distinct forms correspond-
ing to an initial, medial (middle), final, or 
isolated position. While some letters show 
considerable variations, others remain al-
most identical across all four positions. Gen-
erally, letters in the same word are linked 
together on both sides by short horizontal 
lines, but six letters can only be linked to 
their preceding letter. It has a spoken variety 
which is very distinct from the written vari-
ety. It is the official language of 28 countries.

Ninety percent of the world›s Muslims do 
not speak Arabic as their native language but 
in daily prayers, when reading the Qur›an, or 
even in simple conversations with each other, 
Arabic rolls off any Muslim›s tongue read-
ily. It may be broken or heavily accented, but 
most Muslims make the attempt to speak and 
understand at least some Arabic. God’s final 
revelation to mankind, the Qur›an, was sent 
over 1400 years ago in the Arabic language. 
Arabic thus serves as a common language 
among this diverse community of believers.

To encourage the use of technology focuses 
on using Arabic word processor, Arabic e-
mail, and Arabic language on the Internet. 
Proficiency is used as an organizing princi-
ple in language-learning technologies. This 
usage permits consideration of the ways in 
which the Arabic language and technology 
are primarily used by native speakers.

THE IMPORTANCE OF ICT IN 
ARABIC LANGUAGE TEACHING

 In this age of ICT and globalization, there 
are many ways through which the ICT is 
relevant to the study of Arabic. Some of the 
relevant methods used to improve teaching 
of Arabic language are 

WORD PROCESSOR IN ARABIC

A word processor is a computer software 
application that performs the task of com-
posing, editing, formatting, and printing of 
documents. Microsoft Word is the universal 
word processing program.

Fully supported Arabic word processor in 
Microsoft Word include the ability to 

• type right-to-left in an Arabic script 

• type left-to-right in an Arabic translitera-
tion/Romanization font with built-in dia-
critics

• define an Arabic and Arabic translitera-
tion  keyboard particular to the user›s 
need

• access an interactive pop¬up keyboard 
that displays which keys on the English 
keyboard correspond to Arabic letters

• switch seamlessly between English, Ara-
bic, and Arabic transliteration fonts on the 
same line of text

• search for Arabic and Arabic translitera-
tion fonts with diacritics within a docu-
ment 

• copy and paste Arabic and Arabic trans-
literation fonts with diacritics to the clip-
board
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ers. There are many methods that can be 
used in teaching process and one of the best 
methods is by using multimedia  activities. 
For Arabic Language teaching, Arabic soft-
ware is needed to be installed in the comput-
er for multimedia presentations. Multimedia 
presentations are usually used to describe a 
topic and illustrate it using visualization of 
objects and process. It is a medium to attract 
the students’ interest in learning and teach-
ing process and hence is easily understood.

ICT IN LANGUAGE TEACHING 

Communication and information technolo-
gies are integral to teaching and learning. 
Technologies enable teachers and students 
to access contemporary materials and glo-
balised communication interactions. It facil-
itates participation in the target language and 
with its communities. Technologies increas-
ingly provide students with personalised, 
flexible, asynchronous and networked learn-
ing opportunities.

Information and communication technolo-
gies have become significant in social and 
economic development and in education. 
Teachers can use technologies to achieve by

•  requiring students to choose activities, 
applications and modes of communica-
tion 

•  selecting and using learning objects to 
create learning tasks and sequences 

•  exploring the use of games and programs  
that contextualise concepts 

•  exploring how texts may be constructed 

•  discussing how students are positioned in 
virtual spaces 

•  engaging students in language and culture 

simulations, modelling and creative tasks. 

Technologies build learning communities by 
enabling teachers and students to join online 
collaborative projects and connecting with 
other students, teachers and experts. Digital 
technologies such as websites, emails, vid-
eoconferences, podcasts, music and video 
streaming, etc. provide access to language 
and culture and also a means of self-expres-
sion through language. For language teach-
ing, information technologies provide access 
to a vast range of contemporary material in 
the target language and about target language 
communities. It aims to provide knowledge 
that will improve understanding of the cur-
rent usage of technology.  It assumes that the 
teachers of the Arabic language who utilize 
instructional technology can convey infor-
mation to the students more easily and have 
the ability to use computers to solve their 
educational problems.

The information age is characterized by 
rapid technological advancements that have 
become indispensable in all fields of life.  
Technology has penetrated the entire world 
and hence is the heart of such advance-
ment and developments to make the best 
use of the technological inventions. Teach-
ers should mentioned the use of power point 
presentations, online quizzes , smart phones, 
tablets applications, youtube videos, social 
media, educational CD in their teachings. 
Technology is used to both assist and en-
hance language learning. Distance learning 
programs can enable language educators to 
expand language-learning opportunities to 
all students. While technology can play an 
important role in supporting and enhancing 
language learning, the effectiveness of any 
technological tool depends on the knowl-
edge and expertise of the qualified language 

18ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN  ARABIC LANGUAGE TEACHING



 292يناير - عام 2018مجملة كرياال

These can help the teachers and students 
having up-to-date information and knowl-
edge. Accurate and right information is nec-
essary for effective teaching and learning.  
Students are independent and they can make 
best decisions possible about their studies, 
learning time, place and resources. They are 
able to work in collaborative and interactive 
learning environments effectively communi-
cating, sharing information and exchanging 
ideas and learning experiences with all in the 
environment .3

Information technologies are assumed to 
play a constructive role in education to 
make the teaching process more productive 
through collaboration in an information rich 
society. Information rich society promotes 
new practices and paradigms for education 
where the teacher has to play new role of 
mentoring, coaching and helping students 
in their studies. Students can learn indepen-
dently having a wide choice of programme 
selection and access to information. Students 
can be involved in skill oriented activities in 
group learning environments for accumu-
lated knowledge. They can receive and use 
information of all kinds in more constructive 
and productive profession rather depending 
upon the teacher. For productive teaching 
learning process teachers and students have 
to use information technologies according to 
their requirements and availability. Informa-
tion technology can be used to promote the 
opportunities of knowledge dissemination. 
New and innovative teaching methodolo-
gies would be enhanced and encouraged by 
these technologies, by virtual communities, 
through global network of computers. The 
global sharing of experiences would make 
possible the group presentations, a form of 
instruction in distance education. 

INFORMATION COMMUNICA-
TION TECHNOLOGY (ICT) 

Information technologies influenced teach-
ing and learning occurs in a changed situa-
tion. There seems a shift from teacher cen-
tered teaching to student centered learning. 
Using information technologies students 
would have extensive experience with multi-
media equipments. In the era of information 
technology teachers will be spending more 
time in facilitating students rather delivering 
lectures in the classrooms. They would be 
working in groups, preparing and evaluating 
instructional materials and organizing data 
into meaningful information and accessible 
forms. They will be offering group presenta-
tions to model and answer existing questions 
and solve current problems in certain disci-
plines. They will also be demonstrating the 
potential of skill development in students by 
using information in problematic situations. 
Information technologies would develop in 
students, the ability of judging the validity 
and precision of information. Learning by in-
formation technologies, students would ana-
lyze and explore the information to achieve 
certain objectives of their study. 

Information technology is the application 
of computers to store, study, retrieve, trans-
mit, and manipulate data, or information. It 
consists of three categories: techniques for 
processing, the application of statistical and 
mathematical methods to decision-making, 
and the simulation of higher-order thinking 
through computer programs. An innovative 
teaching methodology in Arabic Language 
is used by ICT equipments such as Media 
player, digital cameras, mobile phones and 
portable laptops. Learning Arabic language 
using the latest ICT tools has generated tre-
mendous interest among non-Arabic speak-
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ABSTRACT

Information technology is a set of tools to provide the right people with the right infor-
mation at the right time. It includes wireless communications, the information high-
way, asynchronous mode, integrated services digital networks (ISDN 1), multimedia 
applications, personal digital assistants, artificial intelligence, virtual reality, the inter-
active video, CD-ROM, compact video disc, Internet, www, teleconferencing, satel-
lites and e-mail. Nowadays, Computer and Internet are unavoidable and Information 
Communication Technology is very important to meet up the challenges and also used 
as learning tools in education lines. The processes on teaching Arabic proficiency 
through ICT pointed out that the material taught becomes more understandable and 
gain more experience and at the same time can achieve the objective of teaching. Ef-
fective teaching is based on the objective to develop the ability of students to have 
skills with technology. Language teaching is a field which closely related to speech 
and communication. Thus, the aspect of pronunciation learning is partly considered as 
an important aspect in computer based language learning known as ‹Computer-Aided 
Language Learning (CALL)›, which also includes ‹Computer-Aided Pronunciation 
Learning (CAPL)›. Both are important in teaching Arabic language. ICT are most 
useful for teaching Arabic language to provide equal opportunity to all the students 
and also motivates students to talk openly. It develops the listening and communica-
tion skills, as they hear correct pronunciation through their headphones. Also it can be 
established that the interactive teaching software is very effective for learning Arabic 
language.

INFORMATION TECHNOLOGY 
(IT)

Information technologies2  have affected 
every aspect of human activity and have a 
potential role in the field of education and 
training. The need of new technologies in 
teaching learning process grows stronger 

and faster. Knowledge is regarded as the 
main source for socio-cultural and politico-
economical development of countries or na-
tions. The information age becomes an era of 
knowledge providing sound and unmatched 
feasibility for discovery, exchange of infor-
mation, communication and exploration to 
strengthen the teaching learning process. 

Role of Information and Communication 
Technology (ICT) in Arabic Language Teaching

Beegom Benazir N
Technical Assistant، Department of Arabic، University of Kerala
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they are responsible for hisfood. In return for 
food, the student teaches the young children 
of thehouse. This way, the best use of lim-
ited resources is ensured and in theprocess, 
young generations get served with quality 
education.

 The earliest and well known dars 
was in Ponnani, reputed to havebeen estab-
lished by ZainudheenMakhdoom, the senior 
(1467-1521),which afterward came to be 
known as the “Little Makkah of Malabar.” 
Alarge number of students from many parts 
of India as well as from outsideIndia such 
as Indonesia, Malaya and Java studied there. 
In 1887, there wereabout 400 students in 
Ponnanidars, while in 1996, the number was 
about300. However, it was unfortunate, that 
the centre could not be elevatedas an excel-
lent centre for Muslim education institution 
in the future. Itconfined itself to religious 

teachings alone.

 Though the dars system produced 
a large number of scholars andtheologians, 
it was not free from terrific setbacks. The 
teaching methodadopted by dars was defec-
tive. So that it could not be sustained far into 
thefuture. It is contrary to some Western as-
sumptions of education whichillustrates the 
different theories of learning. The Bi-polar 
and the UnipolarTheories of Education, pro-
pounded by Adams, illustrated thescientific 
relation between the educator and the edu-
cated. The formeradvocates the concept that 
the teacher is active in teaching and the stu-
dentsare active in learning. The latter makes 
passive either of them. The Darssystem 
followed its own method mainly based on 
by-hearting the lessons.Today, innumerable 
Arabic colleges working in and around the 
State arethe outcome of those primitive dars.
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lamic university, came intoexistence during 
Fatimid rule in Egypt around that time.

 In Kerala, madrasas were the cen-
tres of solo-teachers’ primaryArabic schools 
set up adjacent to masjids. The imam of the 
mosque alsoacts as the teacher of the Othu-
palli and gives basic Islamic education to the-
children reaching the masjid. The Mullakka 
or Mulla or Muaddin were the assistantswho 
helped the Imam to run the Othupally effec-
tively. Both boys and girlsare admitted there 
for imparting primary surahs and duas from 
Quran andto learn to read Arabic. They also 
learn how to pray and perform other basic 
Islamicteachings.

 The method of teaching in these 
schools is oral, the mullakkarecites the Su-
ras the students would be asked to repeat the 
same until they are by-hearted. It followed 
the system of pyal schools. The curriculum 
waslimited in addition to the recitation of 
Qur’an, dikhr, hamd, and swalath.This sys-
tem survives and now serves as centers of 
Islamic education forstudents attending 
schools where they learn various modern 
subjects. Classesunder Othupallis are held 
either before or after regular school hours 
toaccommodate school going children.

 Muslims of Malabar had developed 
a separate script namely Arabi-Malayalam, 
something like Urdu. It was Malayalam 
written in Arabicscript, adapted to suite 
the Malayalam alphabet. Arabi-Malayalam 
scriptwas used to impart religious educa-
tion. New alphabets were devised byusing 
diacritical marks on the Arabic alphabets to 
represent Malayalamletters and provide for 
local phonetics. It is a developed branch of 
literaryvehicle and consisted of prose, po-
etry, Mappilapattu and Qissa. A largenumber 
of eminent writers such as MoinkuttiVydyar 

(1851-1891),ChettuvaiPareekutty (1847-
1886), ChakkeeriMoideenKutty (d.1926), 
O.Abu (1916 -1980), T. Ubaid (1908-1972), 
PulikkottilHyder (1879-1975)had patronage 
of Arabi-Malayalam literature. A series of 
distinguishedpublications like Manivilakku, 
Sathyaprakasham, Malabar Islam, Muslim, 
Rafeequl Islam, SalahulIkhvan, Al Islam 
were published in this language.Some sort 
of lessons from Arabi-Malayalam were also 
taught inOthupallis.

Dars System

 Kerala’s Dars system is unique and 
unparalleled which is not found anywhere 
else in India. Its scheme is genius in how it 
utilizes the resourcesavailable in the com-
munity for the propagation of knowledge. 
Most of theMasjids of Kerala are double-
storeyed. Probably the reason for thecon-
struction of the two storeyedMasjids was 
to provide accommodationfor students. It is 
most likely that this system might have start-
ed along withthe advent of Islam in Kerala. 
The first Muslim Daee, Malik bin Deena-
restablished twelve Masjids across the State. 
Most of them werebuilt in double storeyes. 
The purpose of the second floor is not only to 
holdthe overflow of worshippers on special 
prayers such as Juma’, Ramadanand Eid oc-
casions, but it also serve as a place where a 
group of studentscan be lodged and be com-
fortable. The first floor of the Masjid doubles 
asa classroom during non-prayer times.

 The most important feature of the 
Dars system is that the education isfree for 
the students. They get free education from 
the imam of the masjid and their lodging is 
free on the top floors of the building. These 
studentsare also considered guests of the lo-
cality where the masjid is situated andeach 
house in the area is assigned a student and 
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The word Malabar, comprises of two sylla-
bles Mala and Barr.Mala is an ordinary Ma-
layalam word which means hill or mountain 
andBarr is probably an Arabic word which 
means land or country. As theArabs had 
close contact with Malabar since time mem-
orable, mostprobably, it is a combination of 
a Malayalam word Mala which means hill-
and the Arabic word Barrwhich means land.

 Today, the area known as Malabar 
now covers around six northerndistricts in 
the political map of Kerala. It was part of the 
erstwhile Madraspresidency for a long time. 
Malabar constitutes 42.4 percent of the to-
talpopulation in the state and stretches over 
45.01 percent of the land area. Itconsists of 
Kasaragode, Kannur, Waynad, Kozhikode, 
Malappuram andPalakkad. Kasaragode, the 
last district was formed in 1984.

 The system of Islamic education 
must have started at the same time as the first 
few Masjids were established in Kerala. This 
system evolvedover a period of thousand 
years and even though for a century there 
was greatemphasis on modern education.
The Islamic education system survived and-
with the addition of some new trends it con-

tinues to thrive. Religiouseducation among 
the Muslims of Malabar can be divided into 
three distinctstyles - Othupalli, Dars, and 
Madrasas.

 In order to impart religious educa-
tion Muslims of Kerala evolved a simple 
programme. They used Masjid as education-
al institutions.Students were fed by the vil-
lages from their homes. The villagers divid-
edstudents and teachers among themselves.

Othupalli or Maktab

Othupalli, a Malabaric terminology gen-
erally used to call madrasaor pallidars in 
southern part of Kerala and Maktab in North 
India. It is notquite different from their coun-
terparts in North India or any other Muslim-
countries. The origin of madrasa right from 
the time of Prophet of Islam ashe established 
first such ‹madrasa› in his mosque where he 
would teachtenets of Islam and explain the 
contents of the revelation, which hereceived. 
The formal establishment of institution of 
madrasa came intoexistence much later. 
At first formal madrasa was established in 
Nishapurin Khurasan, and the second was 
Nizamia madrasa in Baghdad, both in the 
11th century. Al-Azhar, the now famous Is-
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the right to conserve its distinctive language, 
script and culture, and the right is conferred 
on all minorities by Article 30(1). No infer-
ence can be drawn from Article 29(1) or Ar-
ticle 30(1) that a minority institution should 

be maintained only for the preservation of its 
language, culture or script. Thus a minority 
educational institution can also impart gen-
eral education.  26
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conserve the distinctiveness of ‘language, 
script or culture’ of ‘any section of citizens 
residing in the territory of India or any part 
therein. Here a point that be noted is that 
though the ‘linguistic’ part of the right, here, 
is common to Article 30, yet it is only Article 
30 that gives a right to establish and admin-
ister educational institutions, exclusively to 
all the religious or linguistic minorities, ‘of 
their choice’. These rights contained in Ar-
ticles 26 and 29 are applicable to all the citi-
zens of the country which include the minor-
ities also. These three Articles should not be 
read together, because these are concerned 
with the nature of different rights. However 
the relationship between Articles 29 and 30 
has to be taken note of, particularly while 
discussing their scope.23 

 Article 29(1) has two dimensions. 
One it recognises that different groups 
have different cultures; that these linguistic 
and religious cultures are valuable for their 
members; that members of minority cultures 
can face disadvantages in a majoritarianism 
society, and that, therefore, these members 
need to be given explicit rights to their own 
culture. Secondly, the right to culture is an 
individual right, i.e. individuals are granted 
the right to their culture. No provision is 
made for those cases where the culture itself 
may be under threat of dissolution, or where 
it may be subjected to calls for assimilation. 
Despite the drawback, this article along with 
Article 30 which guarantees that all religious 
and linguistic minorities are given the right 
to establish and administer educational in-
stitutions of their choice, constitute cultural 
and educational rights. 24

 Sometimes it is said that the right 
given to minorities in Article 30 (1) is re-
stricted to the establishment and administra-

tion of institutions of their choice in order 
to conserve their language, script or culture 
only. But that is not true. This erroneous is a 
result of getting missed up with the contents 
of Article 29, which should, generally, not 
happen because these two Articles are dif-
ferent in four respects. These are: one, Ar-
ticle 30 (1) grants such a right to religious 
and linguistic minorities only. Two, Article 
29 (1) deals with language, script or culture, 
while Article 30 (1) deals with minorities 
based on religion or language alone. Three, 
Article 29(1) is concerned with the right of 
minorities to establish and administer educa-
tional institutions according to their choice. 
Four, according to Article 29(1) the conser-
vation of language, script or culture can be 
undertaken through any means without nec-
essarily establishing institutions; similarly 
institutions established under Article 30 (1) 
may not be the purpose of conserving lan-
guage, script or culture. The scope of Article 
30 rests on the fact that the right to establish 
and administer educational institutions of 
their choice is guaranteed only to linguistic 
or religious minorities, and no other section 
of citizens has such a right. Further Article 
30 (1) givers the right to linguistic minorities 
irrespective of their religion. It is, therefore, 
not at all possible to exclude secular educa-
tion from Article 30. 25

 Article 29(2) contains a general pro-
vision under which the state cannot deny any 
citizen admission to any educational institu-
tion maintained by or receiving aid from 
on the grounds only of religion, race, caste, 
language or any of them. This right belongs 
to minorities as well as majorities. Article 
29 (1)make it obvious that a minority can 
do so through educational institutions, and 
therefore the right to establish institutions 
of its choice is a necessary concomitant to 
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It consists of three broad divisions. These 
divisions are Scheduled Castes, the Sched-
uled Tribes and the other backward classes.17  
When the different categories of Backward 
Classes are so discussed, it is generally pre-
sumed that they are an important minority 
in this country. B. R. Ambedkar, the chief 
spokesman of the Scheduled Castes, has 
categorically supported the view that the 
Scheduled Castes (Dalits) are a minority be-
cause their social, economic and educational 
condition is worse than that of the citizens 
and other minorities in India.  18He says: 
“The Scheduled Castes are really a religious 
minority. The Hindu religion by its dogma of 
untouchability has separated the Scheduled 
Castes from the main body of the Hindus in a 
manner which makes the separation for more 
real and far wider than the separation which 
exists either between Hindu and Muslims, 
or Hindus and Sikhs, or Hindus and Chris-
tians.” 19 Thus the Dalits as a caste minority 
is the world’s most oppressed minority ac-
cording to the label of the Supreme Court of 
India. 20

 But there is another school in India 
which has always refuted this contention and 
has opposed this view tooth and nail. The 
leader of the leaders, Mahatma Gandhi, un-
dertook a fast unto death against the Commu-
nal Award of 1932 under which these classes 
were granted the separate electorates sought 
by Ambedkar. K. M. Munshi, a devoted dis-
ciple of Mahatma Gandhi, remarked in this 
respect in the Constituent Assembly: “The 
Harijans, generally known as the Scheduled 
Cates, are neither a racial minority nor a lin-
guistic minority, not certainly a religious mi-
nority.... The Harijans are part and parcel of 
Hindu Community.” 21

 When the Constitution of India was 

being framed, the representatives of these 
communities in season and out of season 
strongly pleaded their case in the Constitu-
ent Assembly for the recognition of this 
community as a separate entity like those of 
other minorities. S. Nagappa remarked in the 
Assembly: “I do not claim that we are a re-
ligious minority or a racial minority. I claim 
that we are a political minority. We are a mi-
nority because we were recognised all these 
days and we are not given our due share in 
the administration of the country, but that 
cannot be forever”. In the same tone V. I. 
Muniswami Pillai asserted in the Assembly: 
“The untouchables who form one-sixth of 
the population of this subcontinent are a mi-
nority community, because their social, po-
litical and educational advancement is in a 
very low state”.  22

 According to U. C. Sarkar “there 
is a lot of difference between minority and 
backward (class) though both of them imply 
some weakness. The former is indicative of 
weakness in number and the latter means the 
weakness of intellectual level and cultural 
progress.

Scope and Application of Article 30 

 Before proceeding to deal with the 
question of the scope and application of Ar-
ticle 30, reference must be made to two oth-
er related Articles namely 26 and 29, which 
though not exclusively for the minorities, 
yet include, in their purview, the minorities. 
For example, according to clause ‘a’ of Ar-
ticle 26, every religious denomination has 
the right ‘to establish and maintain institu-
tions for religious and charitable purposes’ 
as long as these do not affect adversely ‘the 
public order, morality and health’ these in-
clude temples, mosques, churches, monas-
teries etc. Article 29 deals with the right to 
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These rights are grouped under “Cultural 
and Educational Rights” (Art. 29 and 30). 
These articles contain provisions to provide 
cultural and lingual autonomy to minorities 
in India. 10 

 Indian Constitution on Minorities

 Indian Constitution clearly speaks 
about two categories of minorities like reli-
gious and linguistic. While speaking on the 
concept of Minority in Indian context, G. S. 
Pathak, Vice President of India remarked: 
“The Constitution specifically recognises re-
ligious minorities, linguistic minorities, cul-
tural minorities, and minorities possessing 
special scripts of their own, untouchables, 
socially and educationally backward classes, 
scheduled castes and scheduled tribes”.11  
According to G. S. Ghurye, an eminent So-
ciologist, “For the Constitution of India, mi-
norities based on culture, race or nationality 
is non-existent and they being based only on 
language or religion and by implication of 
both in combination.”  12

 Clause (c) of Section 2 of the Na-
tional Commission for Minorities Act, 
1992, the Central Government hereby noti-
fies Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, 
Parsis and Jains as minorities. 13 Along with 
these religious minorities we can add one 
another group is that Jews, one of the oldest 
religious minorities in India. In another view 
Jainism, Buddhism and Sikhism are the pro-
test religions of India; Judaism and Zoroas-
trianism are the migrant religions; Islam and 
Christianity are religions which perceived to 
be products of conquest and colonialism.  14

 To explain ‘linguistic minorities’ 
the Commissioner for Linguistic Minorities 
states: “Linguistic minorities are minorities 
residing in the territory of India, or any part 

thereof, having a distinct language or script 
of their own. The languages of the minor-
ity group need not be one of the twenty two  
15languages mentioned in the Eighth Sched-
ule to the Constitution. In other words, a 
‘linguistic minority’ at the State level means 
any group of people whose mother-tongue 
is different from the principal language of 
the State, and at the district and taluk levels, 
different from the principal language of the 
district of the taluk”.16  From this enuncia-
tion it appears that the meaning and scope of 
the term ‘linguistic minorities’ is wide and 
comprehensive.

 There is still another small but im-
portant minority of India called Anglo Indi-
ans. It is the only minority that possess ra-
cial, religious and linguistic characteristics. 
What is an Anglo-Indian? The term ‘Anglo-
Indian’ was officially adopted by the Gov-
ernment of India in 1911. It was used to de-
scribe persons of mixed descent. The Indian 
Constitution vide Article 366(2) defines the 
Anglo-Indian as “a person whose father or 
any of whose other male progenitors in the 
male line is or was of European descent but 
who is domiciled within the territory of India 
and is or was born within such territory of 
parents habitually resident therein and noted 
established there for temporary purposes 
only.’ It is clear from this definition that the 
term Anglo-Indian cannot be used for any 
one whose father is an Indian and mother, a 
European. Such a person is known simply as 
an Indian. The religion of the community is 
Christianity and the mother-tongue English. 

 When we analysing the minority 
groups in India there may arise a question is 
that Whether Backward Classes are Minori-
ties or Not? The Backward Classes consti-
tute an important section of Indian Society. 
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the institution is established, was raised in 
Kerala Education Bill reference in 1958.8  

In Kerala the situation is different from the 
rest of India. The people of Kerala especially 
of Travancore and Cochin remained under 
the native princely rulers while the people 
of Malabar formed a part of the British Em-
pire. In Kerala the colonial powers emerged 
themselves as agencies to liberate the poor 
non caste Hindus from the clutches of the 
caste Hindus. In the name manumission the 
converted non caste Hindus assumed the 
stature of minority Christians in Kerala.

Constitutional Vision of Minority 
Rights

 Even a casual survey of the Con-
stituent Assembly debates and proceedings 
of the subcommittee on Minority Rights 
would clearly indicate that the basic concept 
behind minority rights was to preserve the 
rich diversity of India and to give minori-
ties a sense of security and belongingness 
without which, it was thought, they cannot 
play that rightful role in the reconstruction of 
the society. A belief in the secular and plural 
traditions of India is also clearly reflected. 
Secularism and Pluralism have always been 
the basic bricks of Indian thought and cul-
ture. Pluralism is the keynote of Indian cul-
ture and religious tolerance is the bedrock 
of Indian secularism. The concept Dharma 
which represents all life ordering principles 
emphasised the principle of “allowing others 
to be others”. It also provided for a certain 
free space to every individual, which is nec-
essary for self-actualization and enrichment 
of life. Nehru was convinced that the growth 
of civilization and culture lies in extending 
the outer boundaries of this space allotted 
to an individual/group. These concepts thus 
provided a philosophical base which shaped 

constitutional vision in relation to minority 
rights. 9 

When India became independent, religious 
minorities became very apprehensive of 
their identity. The major religious minorities 
of the day are Muslims, Christians Sikhs, 
Buddhists, Parsees and Jains. The major 
problem of the drafters of the Indian Con-
stitution was “how to maintain the unity of 
India without losing its rich diversity.” The 
aim was achieved by making secularism and 
minority rights cornerstone of the Constitu-
tion. 

 Strategies of Protection for the Mi-
nority Rights

 The minority rights of Indian Constitution 
were protected by two strategies- Negative 
and Positive. The negative strategy was 
aimed at protecting the minorities from gov-
ernmental discrimination on the basis of their 
minority characters. Therefore, non-discrim-
ination and equality clause were provided in 
the Constitution to protect minorities against 
any possible discrimination. These rights in-
cluded: Equality before law (Art. 14), Prohi-
bition of discrimination on grounds of reli-
gion, race, caste, sex etc. (Art. 15), Equality 
of opportunities in public employment (Art. 
16), Right to six freedoms (Art. 19), Right to 
free profession, practice and propagation of 
religion (Art. 25), and Freedom to manage 
religious affairs (Art. 26). Negative rights 
are individual rights and are available to any 
member of a minority community along with 
the rest of the population. 

 The positive strategy including, col-
lective rights which are available to minori-
ties as groups/communities. These rights 
were designed to allow minorities to pre-
serve their language, religion and culture. 
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ties are Muslims and Christians. The rise of 
Muslims as a minority community in India 
dates back to AD 712 when Muslims began 
their inroads into India. During the Mughal 
rule (1526- 1700) a large number of Mus-
lims migrated to India from outside. Also a 
large section of Muslims have got converted 
from the lower and weaker sections of Indi-
an society. The Muslim community in India 
today comprises the local converts and the 
descendants of migrants.

 Prior to the advent of Muslims in In-
dia, two other religious groups- Christians 
and Jews from Middle Asia had also made 
their way into the southern part of India. The 
other religious group that migrated to India 
from Persia, in the seventh century AD, was 
that of the Parsees-the followers of Zoroast-
er or Zarathustra. Fifteenth century AD saw 
the rise of another religious group, namely 
the Sikhs who were firmly established as a 
separate religious group by the end of the 
seventeenth century. 5 And after the com-
ing of Britishers in India, the Christians also 
emerged as a prominent minority group. 

 As it is seen, India has had minorities 
from time immemorial. But never in history 
before the coming of British did the ques-
tion of protecting the rights of any particular 
group concerning race or religion, caste or 
culture arise. Before the advent of British 
there was a good harmonious relationship 
between all communities. Through which 
they firstly divided Indian army, based on 
tribal sectarian and caste distinctions. Fur-
ther this division occurred in Indian society. 
In order to counter nationalism Muslims 
were picked up for isolation. Another thing 
related to the divide and rule policy was par-
tition of Bengal. Through this they wanted 
to destroy the unity of Hindus and Muslims.  

As a result the Muslims6 wanted to safeguard 
their interests and in 1906, All India Mus-
lim League was formed and introduction of 
separate communal representation, finds its 
place in the constitutional history of India. 

Initially this concession was for the Muslims 
only, but in successive Acts it was extended 
to the other minorities like Sikhs, Indian 
Christians, Anglo-Indians, and even Europe-
ans and the Scheduled Castes. With the re-
sult that whereas in 1909 the electorate was 
split into four communal and class divisions, 
in 1919 it was fragmented into 10 parts and 
in 1935 the number was raised to 17. 7 After 
giving this brief account of the some of the 
historical events, it is not difficult to arrive at 
a conclusion that the policy of ‘Divide and 
Rule’ was deliberately followed by British 
rulers with the avowed purpose of prolong-
ing their tenure of office. 

 The attempts to protect the rights of 
minorities in India started from the early de-
cades of the 19th century but there was no 
effort taken to define the term ‘minorities’ 
even during the time of framing the Con-
stitution of India. The Constitution of India 
contains no definition of ‘minority’ and gives 
no clue for the level of determination of mi-
nority status. It speaks of two categories of 
minorities religious and linguistic- but pro-
vides no list of the minorities of either cat-
egory, though it does mention certain lan-
guages by name for a limited purpose. As far 
as the failure of defining the term ‘minority’ 
by the Constitution of India is concerned the 
judgements and clarification of the Supreme 
Court of India have crucial importance. The 
question whether the status of minority is 
to be judged with reference to the popula-
tion of the country as a whole, or of the state 
concerned, or of a part of the state, in which 
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The term minority includes those non-dom-
inant groups in a population which possess 
and wish to preserve stable ethnic, religious 
or linguistic traditions or characteristics 
markedly different from those of the rest of 
the population. Such minorities should prop-
erly include a number of persons sufficient 
by themselves to develop such characteris-
tics and the members of such minorities must 
be loyal to the state of which they are nation-
als. 1 The notion of ‘minority’ is a universal 
and complex phenomenon. Today there is no 
state in the world without some kind of mi-
norities viz. religious, linguistic, ethnic, ra-
cial, political, age, disabled, gender, sexual, 
individual etc.2  Although existence of mi-
norities is universal, the nature of minority 
problem is not always and everywhere the 
same. It has differed in form and intensity in 
various parts of the world at different times 
and has taxed the brains of statesmen, think-
ers and social scientists. 3 

 There is no single definition of the term 
minority as acceptable to all, and free from 
criticism. Because in the international arena 
there exist several types of minorities and 
each section has its own specific character-
istic feature. A minority is a group of people, 

who because of a common racial, linguistic, 
religious pr national heritage which singles 
them out from politically ‘dominant group’ 
fear that they may either be prevented from 
integrating themselves into the national 
community of their choice or be obliged to 
do so at the expense of their identity”.4 
Genesis  of Minorities and Minority 
Rights in India
 In the Indian context minority groups 
came into existence due to the migration 
from one place to another. The first such his-
torically known groups was that of the ‘Ary-
ans’, who moved into the present-day India 
around 1500 BC. Rig-Veda, one of the most 
ancient texts of early India finds references 
about the coming of the Aryans. They sub-
jugated the earlier settlers, who later became 
completely powerless and subdued. The ear-
liest native Indians, to become the oldest mi-
nority groups are those who call themselves 
Dalits and adivasis today. Two religious mi-
norities also came into existence between 
563-183 BC namely the Buddhists and the 
Jains, as a result of the protests of Gautama 
Buddha (563-483) and Mahavira (540-468 
BC) against the supremacy of the Brahma-
nas. The oldest known national minori-
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