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(Al Ramizah ) – or: Al Qasedah Al Khazragiah
By: Abdullah ben Mohammed Al Khazragi Al Andalusi (D. 626 AH)

)الرامزة( - اأو: الق�شيدة الخزرجية في العرو�س
الموؤلف: عبد اهلل بن محمد الأن�شاري الخزرجي الأندل�شي )ت 626 هـ(

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــشــــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة



ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.



ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته، و بعد ،
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اال�شتراك
ال�شــــــنوي

المقاالت المن�صورة على �صفحات المجلة تعبر عن اآراء كاتبيها
والتمثل بال�صرورة وجهة نظر المجلة اأو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�صع ترتيب المقاالت الأمور فنية

ت�صــــدر  عن ق�صم الدرا�صــــــــات والن�صر وال�صوؤون الخارجية
بمركـــــــــز جمعــــــــــة الماجــــــــد للثقــــــــــافة والتــــــــــــــراث

دبـــــــــــــــي ــ �ص.ب. 55156
هاتــــــــــــــــف 2624999 4 971+
فاكــــــــــــ�ص 2696950 4 971+

دولـــــــــة االإمـــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــــــدة 

خــــارج االإمــــــارات داخـــل االإمــارات   
150 درهــــــــــــــــــــــــٍم 100 درهــــــــــــــــــــــــمٍ  الموؤ�ص�صـــــات 
100 درهــــــــــــــــــــــــٍم 70   درهمـــــــــــــــــــــاً  االأفـــــــــــــــــــــراد 
75  درهمـــــــــــــــــــــاً 40  درهمـــــــــــــــــــــاً  الطــــــــــــــــالب 
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اهلل  ر�صول  محمد  على  وال�صالم  وال�صالة  هلل  الحمد 
وعلى اآله و�صحبه ومن وااله. 

وبعد:

فاإن البالد اأو القرى ال ُتعرف قيمُتها بات�صاع اأر�صها، وال بثرائها وغناها، وال بعمرانها وارتفاع 
مبانيها، ولكن ُتعرف بقدر ما فيها من قمم واأعالم في الفكر واالأدب والعلم، والأن المكان ي�صرف 
ب�صرف اأهله؛ كان اأول عمل للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم هو بناء الرجال، حتى و�صفه ال�صاعر بقوله:

ـــــُره يـــبـــنـــي الـــــُقـــــَرى ــــــَن ِرَجــــــــــــــاِل!يـــبـــنـــي الــــــرجــــــاَل وغـــــي ــــــي ــــــــــــرًى وب ــــــاَن بــــيــــن ُق ــــــتَّ �ــــــصَ

، واأقداُر اهلل �صبحانه - لي�صت من العبث، بل هي ِحَكٌم بالغة، وتقديٌر  الموت م�صير كل حيٍّ
اإيقاع حاد يك�صر  ار، يبدو لنا الموت حدثاً غريباً، بل  مِّ الحياة، و�صخبها الموَّ محكم. وفي ِخ�صَ
اآجالهم،  اإلى  حثيثاً  ي�صيرون  منا  المغادرين  نرى  الممّل.  ا�صتمرارها  من  ويغير  الحياة،  رتابة 
ل، ولعلنا  اإلى قبورهم، فتقف هنيهة ت�صترجع ما حدث وتحوقل وتتاأمَّ والموتى يفدون �صريعاً 
نب�صم �صاخرين.. ثم ما نلبث اأن نعود اإلى ما كنا فيه، وننخرط في خ�صم ما تركناه، ونرجع اإلى 
خيم  فاجعة،  ذهول  و�صاعة  مكفهرة،  عبو�ص  لحظة  جاءتنا  الحالة  هذه  في  ونحن  غادرناه،  ما 
فيها علينا �صكون، واأطبق على االأفئدة منا ظالم، وكاأن الدنيا اأ�صاخت لت�صمع نعي عالم جليل، 
بين  ونحن   - تعالى  اهلل  رحمه   - ال�صامن  �صالح  حاتم  الدكتور  اأ�صتاذنا  وفــاة  اأنباء  كانت  تلك 
م�صدق ومكذب، هل حقاً رحل اأ�صتاذنا؟ وما مدى �صحة تلك االأنباء؟ وهل اأن مجلة اآفاق الثقافة 

والتراث فقدت ركناً ركيناً لها في هيئة التحرير؟
ــــــي اإلـــــــــــى الــــــكــــــذِبطــــــــوى الــــــجــــــزيــــــرَة حــــتــــى جــــــاءنــــــي خـــبـــُر ــــــاآمــــــال فــــــزعــــــت فـــــيـــــه ب

اأو تجاهل. ويظهر  زيف  الذي يدمغ كل  والحدث  بعدها حقيقة،  لي�ص  التي  الحقيقة  لكنها 
بارزاً �صادقاً- في هذه اللحظات الع�صيبة- قوله  تعالى: )كل نف�ص ذائقة الموت...( .

و�صكاًل اآخر كاأن لم يمر علينا قبل، موت االآباء واالأبناء واالأحباب، لقد راأينا االأموات يوارون 

 الأ�ضتاذ الدكتور حاتم �ضالح ال�ضامن
)رحمه اهلل(

تنعاه بغداد، والعرب تبكيه والعجم
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اإلى  ال�صهادة  عالم  ومــن  باطنها،  اإلــى  االأر�ـــص  ظاهر  من  معهودة-  -ب�صنة  ويم�صون  الــتــراب، 
يع�صر على  فتلك حقيقة  باذخ،  �صامخ، وجبل  ويرتفع على طود  يعلو  نراه  اأن  اأما  الغيب.  عالم 
المرء تخيلها؛ واإن بدت لنا كال�صم�ص و�صوحاً، لكننا ونحن في حالة ذهول؛ لم ت�صتطع القوى 
احتماله، وال الجوارح ارتيا�صه، وال العقول ت�صديقه، اإنها م�صيبة الموت، وفقد االأحباب، وغياب 
الم�صيبة بهم، وانح�صر عن  اإليهم، وعظمت  الحاجة  ا�صتدت  العلماء؛ في زمن  العلم، ومــواراة 
جانب من الكون نورهم. لكنه اأمر اهلل، واهلل غالب على اأمره. هكذا، وفي يوم الخمي�ص الموافق 
لـ2013/12/13 تمام ال�صاعة 11:30 لياًل، وفي اأم�صية ظللتها الكاآبة، ولّفها الحزن، وخّيم عليها 
ال�صكون؛ غادرنا اإلى لقاء ربه عالم كان قبل زمن ملء ال�صمع والب�صر، وبحراً زاخراً ال �صاحل له 
من الف�صائل والمكارم، ووعاء جامعاً من المعرفة الرا�صخة، قلما يجتمع الإن�صان مثلها في هذه 
االأيام بل ت�صن الليالي- التي يقال عنها حبالى - ب�صبيه له، ومن هنا كان العلماء ورثة االأنبياء، 

والعلم خير عطاء يمنحه الباري لعبٍد من عبيده.

اآخر  الجلل؛ الأنه كان من  الم�صاب  بهذا  اأفــذاذه  باأحد  االإ�صالمي  والعالم  العراق  لقد فجع 
علمائهم، والبقية الباقية من �صلفهم الطيب علماً وفهماً.

لقد اأجمع من خالط االأ�صتاذ الدكتور حاتم ال�صامن – رحمه اهلل - اأنه �صمح الطباع، كريم 
الفانية  الدنيا  ت�صتهوه  للحق،لم  يخ�صع  عليهم،  عطوف  للنا�ص  محب  ال�صدر،  �صليم  النف�ص، 
بمباهجها واإغراءاتها الزائلة، فلم يهجر مدينته الحبيبة بغداد اإال مرغماً، ويعترف الكثيرون ممن 
عملوا في حقل التحقيق والتاأليف بف�صله وجهده وراأيه ال�صائب في كل االأمور و�صتى المع�صالت.

وما يلفت النظر وي�صدُّ االنتباه ثناء جمهور اأهل العلم عليه في فكره وراأيه وم�صعاه، وذلك 
ممن �صاءت االأقدار لهم اأن يعي�صوا معه، اأو يحيطوا به اأو ي�صحبوه، حيث لم ياأل جهداً في اأمانة 
العلم ما ا�صتطاع اإلى ذلك �صبياًل، تدري�صاً وتعليماً؛ حتى انداح �صعيه ذلك اإلى تربية كثير من 
طلبة العلم الذين الزموه لفترات مختلفة اأخذوا عنه المنهج القويم في االخت�صا�ص، والراأي 

ال�صديد في الحكم على االأمور العلمية، وكاأننا بل�صان حالهم االآن يقول:
تــــاأ�ــــصــــفــــاً اأبـــــــكـــــــي  لــــلــــعــــلــــم  اأم  فــــلــــيــــ�ــــص لــــــنــــــا بــــــعــــــد الــــــــــفــــــــــراق قــــريــــناأاأبـــــــكـــــــيـــــــك 

كان مجل�صه - رحمه اهلل - متميزاً بالعلم النافع، والفكر العميق الوا�صع، والدعوة الم�صتمرة 
�ص جهده لتن�صئة جيل من العلماء يحملون فكرة المنافحة عن العربية  للعمل الدائب، ولقد كرَّ

واأهلها.
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عرفت مدينة )بغداد( هذا العالم الجليل كما عرفت غيره من اأعالم في العلم واالأدب، وها 
اإذ ي�ّصر اهلل تبارك  نحن اليوم قد ابتلينا بفقده، فقد كان له على العلم واأهله ما له من الِمّنة 
وتعالى ب�صببه اأن يغترف طلبة العلم من معين العلم، فكانوا على حٍظ وافر من المعرفة، حيث 
كان رحمه اهلل َعلًَما �صامًخا و�صراًجا منيًرا، ير�صد ويعلِّم ويبين للنا�ص المفاهيم ال�صحيحة في 
ا. مات -  ًمّ المعرفة والتحقيق. ففتح اهلل تبارك وتعالى بهذا العالم الرباني اأعيًنا عمًيا واآذاًنا �صُ

رحمه اهلل واأعلى مقامه- والموت حق، لكن طريق العلم م�صتمر. 

اهتم فقيدنا بتاريخ االأمة االإ�صالمية، وتراثها الباذخ، وح�صارتها الزاخرة، كما �صغف بلغتها 
العربية ال�صريفة، فحفظ كثيراً من دواوين ال�صعر العربي، كما ا�صتظهر الكثير من النثر البليغ 
علومها،  اختالف  على  التراث  م�صائل  في  يتحدث  وكــان  وبلغائها،  وخطبائها  العربية  لعلماء 
و�صروب موا�صيعها كاأح�صن المخت�صين فيها، اأو المهتمين في واحدة من علومها، ولذا تراه ال 
يطرح م�صاألة اإال وي�صع لها كل االأ�ص�ص التي انطلقت منها، والقواعد التي قامت عليها، بحيث 
ال تجد في بحثه في تلك االأمور اأي ثغرة اأو ا�صتدراك، وت�صور معنا كيف ترى لوامع الفكر مع 

جوامع الكلم، وبالغة الحديث في طالوة وبيان..

لقد اهتم الدكتور حاتم ال�صامن - رحمه اهلل - كثيراً في تف�صير القراآن الكريم، وقراءاته، 
ل فيه واأ�صهب في الك�صف عن كثير من لطائفه، ومن يت�صفح موؤلفاته، وتحقيقاته الكثيرة  وف�صَّ

يجد ذلك وا�صحاً و�صوح ال�صم�ص في رابعة النهار.

اأبّي النف�ص، عالي الهمة، �صديد االعتزاز بالكرامة، مهيب ال�صخ�صية،  كان رحمه اهلل تعالى 
العلم  لخدمة  كلها  حياته  كر�ص  الذكاء،  حاد  المطالعة،  كثير  الثقافة،  وا�صع  البديهة،  �صريع 

وطلبة العلم.

كما كان رحمه اهلل مرجعاً في اخت�صا�صه، وكان كثير من الطلبة - داخل العراق وخارجه - ال 
يطمئن في م�صائل العربية والتحقيق اإال اإلى راأيه، حيث العلم الوا�صع، والراأ�ص القاطع، والحجة 
مكتبته  معين  من  ينهلون  الطلبة  من  مجموعة  وتجد  اإال  بيته  اإلــى  تدخل  وقلَّما  الناه�صة، 

العامرة، اأو تحتكم اإليه في اأمر من اأمور التحقيق، اأو تطلب منه راأياً في ق�صية من ق�صاياه.

كان بيته –رحمه اهلل تعالى- مق�صد اأهل العلم، من جميع اأنحاء العراق وغيرها من البالد 
العربية لال�صتزادة من علمه، ولقد �صغله همُّ العربية وتحقيق كتبها وواقعها الموؤلم، فكان دائم 

الحديث في هذا الهّم .
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ــــــــكــــــــاَك الــــــــــيــــــــــوَم كـــــــــــلُّ فـــــــتـــــــًى و�ـــــصـــــيـــــٍخ فـــــلـــــيـــــتـــــك �ــــــــصــــــــاهــــــــداً فـــــيـــــنـــــا �ـــصـــمـــيـــعـــاب
اأحــــــيــــــا الـــــــعـــــــلـــــــَم  اأنَّ  لـــــــعـــــــرفـــــــَت  ــــنــــيــــعــــااإذن  الــــ�ــــصَّ ــــى  ــــ�ــــص ــــن ت ال  ثـــــــــــّم  قــــــلــــــوبــــــاً 
ــــــِة الـــــــِفـــــــردو�ـــــــصِ واْنــــــَعــــــْم جـــمـــيـــعـــاَفــــــَنــــــْم فــــــى جــــــنَّ ـــــهـــــا  فـــــي نـــــلـــــتـــــقـــــي  اأْن  اإلـــــــــــــــى 

من  عليهم  اهلل  اأنعم  ممن  وتعالى  �صبحانه  وجعله  جناته،  ف�صيح  واأ�صكنه  الفقيد  اهلل  رحم 
النبيين وال�صديقين وال�صهداء وح�صن اأولئك رفيقا.

اأن نتذكر ما قاله ح�صان بن ثابت -  - في رثاء �صيد االأولين واالآخرين �صيدنا  و�صلواناً 
وحبيبنا محمد �:

ـــــيـــــبـــــٍة وتــــــجــــــّلــــــِد ـــــر مــــخــــّلــــِدا�ــــــصــــــبــــــر لــــــكــــــل مـــــ�ـــــص واعــــــــلــــــــم بــــــــــــاأن الــــــــمــــــــرء غـــــي
بـــهـــا تــــ�ــــصــــجــــى  مــــ�ــــصــــيــــبــــٌة  اأتـــــــتـــــــك  فــــــــاذكــــــــْر ُمـــــ�ـــــصـــــابـــــك بـــــالـــــنـــــبـــــّي مـــحـــمـــدواإذا 

رحمك اهلل اأيها العالم الجليل، لقد كنت اأهاًل لالأمانة وقمت بالمهمة خير قيام، وكنت جباًل 
و�صرحك  م�صتمر،  باٍق  فنهجك  الخير،  النا�ص  معلم  يا  قبرك  في  اهناأ  ال�صعاب.  تحته  تتك�صر 
ثابت �صامخ، و�صيبقى علمك فينا، وكذا ن�صائحك واإر�صاداتك، افتقدك طلبتك يا �صيخ التحقيق 
لطالما  التي  الــدافــئــة  ونــظــراتــك  البهية  طلعتك  وافــتــقــدوا  الــعــرفــان،  كوكب  ويــا  ع�صرك  فــي 
افتقدتك  واأًبا حنوًنا،  وعالًما جلياًل  فا�صاًل  افتقدوك مربًيا  وعطفا وحناناً،  بها حّباً  غمرتهم 
بغداد، الذي اأر�صيت فيها دعائم الخير و�صروح المعرفة. نرجو اهلل عّز وجّل اأن يتغمدك بعميم 
رحمته، وينعم عليك جزيل عطائه وكرمه، واأن يرفع من مراتبك ومقاماتك في عليين، واأن 

ي�صكنك الفردو�ص االأعلى مع النبيين وال�صدقين وال�صهداء وح�صن اأولئك رفيًقا.

الدرا�صة  واأنــهــى  1938م،  �صنة  ببغداد  ال�صامن  �صالح  حاتم  الدكتور  االأ�صتاذ  الفقيد  ُولــد 
االبتدائية في مدر�صة االأعظمية االأولى �صنة 1952م، والمتو�صطة في متو�صطة االأعظمية ببغداد 
�صنة 1955م، والدرا�صة االإعدادية في ثانوية االأعظمية �صنة 1957م، وح�صل على البكالوريو�ص في 
اللغة العربية من كلية االآداب، جامعة بغداد، �صنة 1961م، وعمل مدر�صاً في وزارة التربية طوال 
ت�صع ع�صرة �صنة، وح�صل على الماج�صتير في النحو من كلية االآداب بجامعة بغداد �صنة 1973م، 
اإلى كلية  وانتقل  �صنة 1977م،  بغداد  االآداب، جامعة  اللغة من كلية  الدكتوراه في  وح�صل على 
االآداب بجامعة بغداد �صنة 1980م مدر�ًصا للمكتبة والنحو وفقه اللغة. رقي اإلى اأ�صتاذ م�صاعد في 
1983/12/4م، واأ�صبح رئي�ًصا لق�صم اللغة العربية في 1984/1/18م، فمعاوًنا للعميد للدرا�صات 
العليا في 1986/3/3م، وعين رئي�ًصا لق�صم اللغة العربية للمرة الثانية في 1988/2/14م، ومن 
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ثم رقي اإلى اأ�صتاذ في 1989/3/12م. ثم ترك رئا�صة الق�صم بتاريخ 1990/12/15م. 

العلمية،  للر�صائل  مناق�صاته  اأما  ودكتوراه.  ماج�صتير  ر�صالة  خم�صين  من  اأكثر  على  اأ�صرف 
فقد ناق�ص )188( ثماني وثمانين ومائة ر�صالة ماج�صتير ودكتوراه، واأما موؤلفاته فقد قاربت 
)160( �صّتين ومائة كتاب. وله بحوث كثيرة في المجالت العربية والعراقية اأربت على المائة.

اال�صت�صارية  الهيئة  ع�صو  وكــان  1983م،  �صنة  منذ  العراقي  العلمي  بالمجمع  خبيًرا  عمل 
للدرا�صات  العربية  اللغة  مناهج  توحيد  لجنة  وع�صو  1991م،   -  1983 التراثية  المورد  لمجلة 
العليا في جامعات العراق، وع�صو لجنة تاأليف كتب قواعد اللغة العربية للدرا�صتين المتو�صطة 
واالإعدادية ببغداد، وكان اأمين �صر هيئة تحرير مجلة كلية االآداب بجامعة بغداد، وع�صو لجنة 
اال�صت�صارية  الهيئة  وع�صو  ببغداد،  الحكمة  بيت  في  االإ�صالمي  العربي  التراث  وتحقيق  اإحياء 
لمجلة كلية المعارف الجامعة في محافظة االأنبار، وع�صو الهيئة اال�صت�صارية لمجلة ال�صريعة 
الدرا�صات  واأ�صتاذ  المتحدة،  العربية  االإمـــارات  بجامعة  والقانون(  ال�صريعة  )كلية  والقانون 
الدرا�صات  كلية  مجلة  تحرير  هيئة  وع�صو  بدبي،  والعربية  االإ�صالمية  الدرا�صات  بكلية  العليا 
وخبير  بدبي،  والــتــراث  الثقافة  اآفــاق  مجلة  تحرير  هيئة  وع�صو  بدبي،  والعربية  االإ�صالمية 
المخطوطات بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي،1999–2003م، كما �صارك في ندوات 

كثيرة داخل العراق وخارجه.

الذي هو  الع�صكري(  الوجوه والنظائر الأبي هالل  – رحمه اهلل - كتاب )ت�صحيح  وكان له 
اأخبر تلميَذُه الدكتور عبد الكريم  القراآن الكريم بدبي، حيث  تحت الطبع في موؤ�ص�صة جائزة 
اإذا  بنّي  )يا  له:  فقال  لقاء معه،  اآخــر  وكــان  بغداد،  اإلــى  دبي متوجًها  بمطار  يودعه  مدلج وهو 
تاأخرُت عليكم بالعودة اإلى دبي فاأرجو اأن ت�صنعوا الفهار�ص الفنية لهذا الكتاب، واأنا اأعتمد عليك 

في هذا(.

من  الكريم  الــقــراآن  فــي  ر�صم  )مــا  هــو:  وفــاتــه  قبل  التحقيق  تحت  كانت  التي  الكتب  ومــن 
نف�ص  من  ن�صخة  على  اطالعه  على  متوقف  الكتاب  اإخــراج  وكــان  والمو�صوالت(،  المقطوعات 
المخطوط، قيل له اإنها توجد في مكتبة ر�صا رنبفور في والية اأوترابرادت�ص بالهند، وقد طلب 
- رحمه اهلل - من ال�صيد ها�صم الندوي الموظف في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي 
الن�صخة، ولما و�صلت  الح�صول على هذه  الن�صخة، وبعد محاوالت متعددة تم  �صورة من هذه 

هذه الن�صخة اإلى دبي كان الدكتور حاتم رحمه اهلل قد �صافر اإلى بغداد �صفره االأخير .
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ومن الكتب التي كان يرغب - عليه رحمة اهلل - في تحقيقها ولكنه لم يتمكن من اإنجازها 
هو كتاب )ال�صاد والظاء( في مجلدين مخطوطين ح�صل عليه من فوؤاد �صزكين، وهو ن�صخة 
وحيدة في العالم، وقال الدكتور حاتم عن ال�صعوبات التي تعتر�صه في هذا المخطوط: هو اإن 
ترجمة موؤلفه ال تتجاوز �صطرين في كل كتب التراجم، باالإ�صافة اإلى اأن الموؤلف يذكر اأ�صعاراً 
ال توجد في جميع الكتب والدواوين، وهو ال يقول قال فالن حتى يمكن التتبع، ولكنه يكتفي 

بالقول: »قال ال�صاعر«.

وهذا جدول باأهم موؤلفاته - رحمه اهلل:

مكان الطبع وتاريخهعنوان الكتابت�صل�صل
بغداد 1973م�شعر يزيد بن الطثرية1
بغداد 1973م�شعر الخليل بن اأحمد2
بغداد 1973م�شعر المخبل ال�شعدي3
بغداد 1974م بيروت 1983مما لم ين�شر من الأمالي ال�شجرية4
بغداد 1974م بغداد 1987مر�شالة الريح لبن خالويه5
بغداد 1975م�شعر الكميت بن معروف6
بغداد 1975م�شعر بكر بن النطاح7
1984م، م�شكل اإعراب القراآن لمكي بن اأبي طالب )2-1(8 بيروت  1975م،  بغداد 

دم�شق 2003م
بغداد 1975م، بيروت 2011م�شعر نه�شل بن حري9

القاهرة 1976م�شعر مزاحم العقيلي )بالم�شاركة(10
بغداد 1977مديوان معن بن اأو�س )بالم�شاركة(11
بغداد 1977م، بيروت 1984مالم�شفى باأكف اأهل الر�شوخ لبن الجوزي12
بغداد 1978مع�شر ر�شائل للجاحظ13
بغداد 1978مفرائد الفوائد للأنباري14
بغداد 1978مر�شالة البلغة والإيجاز للجاحظ15
بغداد 1979م�شعر �شويد بن كراع16
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مكان الطبع وتاريخهعنوان الكتابت�صل�صل
بغداد 1979م�شعر قي�س بن الحدادية17
بغداد 1979م بيروت 1983مق�شائد نادرة من منتهى الطلب18
بغداد 1979منظرية النظم -  تاريخ وتطور19
بغداد 1979مما لم ين�شر من تراث الجاحظ20
1992م، الزاهر لبن الأنباري )2-1(21 بيروت  1979م،  بيروت 

دم�شق 2004م
بغداد 1980م بيروت 1984مالعتماد في نظائر الظاء وال�شاد لبن مالك22
بغداد 1980م بيروت 1983مالم�شائل ال�شفرية في النحو لبن ه�شام23
بغداد 1980م بيروت 1984مالنا�شخ والمن�شوخ لقتادة24
1983م، منـثور الفوائد لأبي البركات الأنباري25 بيروت  1981م،  بغداد 

بيروت 1990م
بغداد 1981م بيروت 2003مالمدخل اإلى تقويم الل�شان للخمي26
بغداد 1981م�شاعران من فر�شان القاد�شية )بالم�شاركة(27
بغداد 1981م بيروت 1983مخير الكلم في التق�شي عن اأغلط العوام28
بغداد 1982م بيروت 1983منا�شخ القراآن العزيز ومن�شوخه لبن البارزي29
بغداد 1982م بيروت 1985ممعرفة ال�شاد والظاء لل�شقلي30
المو�شل 1982مكفاية الطالب لبن الأثير )بالم�شاركة(31
بغداد1983م بيروت 1985مالحلبة في اأ�شماء الخيل لل�شاحبي التاجي32
الإعـــراب33 الم�شكلة  الأبــيــات  لك�شف   النــتــخــاب 

لبن عدلن
بغداد 1983م بيروت 1985م

بغداد 1983م بيروت 1985مال�شلح لأبي عبيد34
بغداد 1984م بيروت 1985مالفرق لثابت بن اأبي ثابت35
بغداد 1984م بيروت 1985مالأزمنة لقطرب36
بغداد 1984م بيروت 1985م�شهم الألحاظ في وهم الألفاظ لبن الحنبلي37



الأ�ستاذ 
الدكتور 

حاتم �سالح 
ال�سامن 

)رحمه اهلل(
تنعاه بغداد، 

والعرب 
تبكيه 
والعجم

11 اآفاق الثقافة والتراث

مكان الطبع وتاريخهعنوان الكتابت�صل�صل
بغداد 1984م بيروت 1985ماإ�شلح غلط المحدثين للخطابي38
1987م، التذكرة الفخرية للأربلي39 بيروت  1984م،  بغداد 

دم�شق 2004م
بغداد 1985مما لم ين�شر من الحلبة40
بغداد 1985م دم�شق 2003ماأ�شماء خيل العرب وفر�شانها لبن الأعرابي41
بغداد 1985م المو�شل 1991مالنخلة لأبي حاتم ال�شج�شتاني42
بغداد 1985م بيروت1989مغلط ال�شعفاء من الفقهاء لبن بري43
الكويت 1985مبيان ال�شبب الموجب لختلف القراءات للمهدوي44
بغداد1985م دم�شق 2003من�شب الخيل لبن الكلبي45
بغداد 1986مالفرق لأبي حاتم ال�شج�شتاني46
بغداد 1986م�شعر القحيف العقيلي47
بغداد 1986م�شعر الفند الزماني48
بغداد 1986مملحظات على حا�شية بن بري على المعرب49
بغداد 1987مقواعد اللغة العربية )الأول المتو�شط( بالم�شاركة50
بغداد 1987مقواعد اللغة العربية )الثاني المتو�شط( بالم�شاركة51
بغداد 1987مقواعد اللغة العربية )الثالث المتو�شط( بالم�شاركة52
بغداد 1987مقواعد اللغة العربية )الرابع العام( بالم�شاركة53
بغداد 1987مقواعد اللغة العربية )الخام�س العلمي( بالم�شاركة54
بغداد 1987مقواعد اللغة العربية )الخام�س الأدبي( بالم�شاركة55
بغداد 1987مقواعد اللغة العربية )ال�شاد�س العلمي( بالم�شاركة56
بغداد 1987مقواعد اللغة العربية )ال�شاد�س الأدبي( بالم�شاركة57
بغداد 1987م بيروت 1988مالنا�شخ والمن�شوخ للزهري58
بغداد 1987م دم�شق 2004مدقائق الت�شريف للموؤدب59
بغداد 1987مديوان عدي بن الرقاع العاملي )بالم�شاركة(60
بغداد 1987م�شرح مق�شورة ابن دريد للجواليقي )بالم�شاركة(61
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مكان الطبع وتاريخهعنوان الكتابت�صل�صل
اأربعة كتب في الت�شحيح اللغوي للخطابي، وابن 62

بري، وابن الحنبلي، وابن بالي
بيروت 1987م

بيروت 1987مكتابان في الفرق لل�شج�شتاني ولثابت63
بيروت 1987م�شعراء مقلون64
بيروت 1987مكتابان في الخيل )بالم�شاركة(65
بغداد 1988مما لم ين�شر من كتاب الع�شرات للقزاز66
ــم67 ــكــري ــــوجــــوه والـــنـــظـــائـــر فــــي الـــــقـــــراآن ال  ال

لهارون بن مو�شى
بغداد 1988م، عمان 2002م

المو�شل 1988مالبحث والمكتبة )بالم�شاركة(68
بغداد 1988م، بيروت 1989مر�شالة الخط والقلم المن�شوبة لبن قتيبة69
بغداد 1988م، دم�شق2003ممواد البيان لعلي بن خلف الكاتب70
بغداد 1988مالمجيد في اإعراب القراآن المجيد لل�شفاق�شي71
بغداد 1989مظاءات القراآن لل�شرقو�شي72
المو�شل 1989معلم اللغة73
بغداد1989م، المو�شل1991مح�شر حرف الظاء للخولني74
بيروت 1989ماأربعة كتب في النا�شخ والمن�شوخ75
كتاب 76 في  الخطاأ  من  جاء  ما  ببع�س  الإف�شاح 

الإي�شاح لبن الطراوة
بغداد1990م، بيروت1996م

والمعاني 77 والعربية  التف�شير  في  منثورة  م�شائل 
لبن بري

بغداد1990م

 كــحــل الــعــيــون الــنــجــل فــي حــل مــ�ــشــاألــة الكحل 78
لبن الحنبلي

بيروت 1990م، بغداد 1994م

المو�شل1990م ال�شارقة 2007مفقه اللغة79
المو�شل 1990مع�شرة �شعراء مقلون80
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مكان الطبع وتاريخهعنوان الكتابت�صل�صل
المو�شل 1990مبحوث ودرا�شات في اللغة وتحقيق الن�شو�س81
المو�شل 1990من�شو�س محققة في علوم القراآن82
الغريبة 83 الكلمات  ــراب  اإع في  العجيبة   الفوائد 

لبن عابدين
بيروت 1990م

المو�شل 1991من�شو�س محققة في اللغة والنحو84
رف85 المو�شل 1991مال�شّ
دم�شق 1991مالم�شتدرك على ديوان اأبي الفتح الب�شتي86
دم�شق 1992مالم�شتدرك على �شعر اأبي هلل الع�شكري87
بغداد 1992مالقادري في التعبير لن�شر بن يعقوب الدينوري88
عمان 1993مما لم ين�شر من �شهم الألحاظ لبن الحنبلي89
ظاءات 90 اأ�شول  في  الأربعة  الداني  اأبيات  �شرح 

القراآن لمجهول
دم�شق 1994م

المقارئ 91 معالم  تحقيق  اإلـــى  ــقــارئ  ال مر�شد 
لل�شماتي الق�شم الأول

عمان 1995م، عمان 2002م

دم�شق 1995مكيفية اأداء ال�شاد ل�شاجقلي زاده92
دم�شق 1996م�شروط الحال واأحكامها لبن بري93
دم�شق 1997مالمذكر والموؤنث لأبي حاتم ال�شج�شتاني94
بيروت 1997ماأربعة كتب في علوم القراآن95
بغداد 1998مجر الذيل في علم الخيل لل�شيوطي96
بيروت 1998مالم�شتدرك على ال�شعراء97
دم�شق 2002مثلثة كتب لأبي البركات الأنباري98
دبي 1999م، ال�شارقة 2007مالإنباء في تجويد القراآن لبن الطحان99

2002م مر�شد القارئ لبن الطحان )بق�شميه(100 عــمــان  1999م،  عــمــان 
ال�شارقة 2007م
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مكان الطبع وتاريخهعنوان الكتابت�صل�صل
عمان 1999مر�شالة في لو المتناع لبن بري101
الريا�س 1999ماأفراد كلمات القراآن العزيز لبن فار�س102
عمان 2000ماأحكام كل وما عليه تدل لل�شبكي103
دبي   2000مت�شمية ال�شيء با�شم ال�شيء لبن بري104
بيروت 2001مالتهذيب بمحكم الترتيب لبن �شهيد105
دبي   2001مف�شول غير من�شورة لبن بري106
دبي   2001مالمنهج الأمثل في تحقيق المخطوطات107
دم�شق 2004مكتابان في النحو للنحا�س ولبن الحنبلي108
دم�شق 2005مقطر ال�شيل في اأمر الخيل للبلقيني109
الم�شهورات 110 ال�شبع  الـــقـــراءات  فــي  الكــتــفــاء 

لإ�شماعيل ابن خلف
دم�شق 2005م

التهذيب لما تفرد به كل قارئ من القراء ال�شبعة 111
لأبي عمرو الداني

دم�شق 2005م

دم�شق 2005مقراءة الك�شائي للكرماني112
دم�شق 2005ممعرفة الفرق بين الظاء وال�شاد لبن ال�شابوني113
دم�شق 2003مخم�شة ن�شو�س محققة لبن بري114
دم�شق 2005مالخيل للأ�شمعي115
دم�شق 2005مفوائد النيل بف�شائل الخيل للطبري المكي116
 الــــوجــــوه والـــنـــظـــائـــر فـــي الــــقــــراآن الــعــظــيــم 117

لمقاتل بن �شليمان
دم�شق 2006م

الم�شمين 118 ال�شبعة  ــقــَراأة  ال اخــتــلف  فــي  المفتاح 
بالم�شهورين لعبد الوهاب القرطبي

دم�شق 2006م

دم�شق 2006مالفرق بين ال�شاد والظاء لأبي عمرو الداني119
دم�شق 2006متكملة اإ�شلح ما تغلط فيه العامة للجواليقي120
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مكان الطبع وتاريخهعنوان الكتابت�صل�صل
دم�شق 2003مذكر اأع�شاء الإن�شان للغزي121
دم�شق 2003مالم�شباح في الفرق بين ال�شاد والظاء للحراني122
دم�شق 2003مالفرق بين ال�شاد والظاء للمو�شلي123
دم�شق 2003مالإبل للأ�شمعي124
دم�شق 2004مابن الأنباري �شيرته وموؤلفاته125
دم�شق 2004مال�شاد والظاء لبن �شهيل النحوي126
دم�شق 2004مالفرق بين ال�شاد والظاء للزنجاني127
دم�شق 2004مالظاء لبن اأبي الحجاج المقد�شي128
بغداد 1999مالم�شطلحات والرموز للقّراء129
ال�شارقة 2007مالتي�شير في القراءات ال�شبع لأبي عمرو الداني130
ال�شارقة 2007مالمكتبة131
دم�شق 2007م، الدّمام 2011ممفردة نافع / اأبو عمرو الداني132
دم�شق 2007م، الدّمام 2011ممفردة ابن كثير / اأبو عمرو الداني133
دم�شق 2007م، الدّمام 2011ممفردة اأبي عمرو بن العلء / اأبو عمرو الداني134
دم�شق 2007ممر�شوم الخط / ابن الأنباري135
دم�شق 2007مهجاء م�شاحف الأم�شار / المهدوي136
الدمام 1429ه = 2009ممفردة يعقوب الح�شرمّي / اأبو عمرو الداني137
الدمام 1430ه = 2009مالُمجيد في اإعراب القراآن الَمجيد / ال�شفاق�شّي138
اء ال�ّشبعة / الأهوازّي139 الدمام 1430ه = 2010مالموجز في �شرح اأداء القرَّ
الدمام 2011ممفردة ابن عامر / اأبو عمرو الداني140
الدمام 2011ممفردة عا�شم / اأبو عمرو الداني141
الدمام 2011ممفردة حمزة / اأبو عمرو الداني142
الدمام 2011ممفردة الك�شائّي / اأبو عمرو الداني143
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مكان الطبع وتاريخهعنوان الكتابت�صل�صل

دبي    2011منا�شخ القراآن ومن�شوخه / الهمذاني144

145
من�شوخ  من  الــقــراآن  في  ما  معرفة  في  الإيــجــاز 

ونا�شخ / ابن بركات الم�شري
دبي    2011م

146
المقتع في معرفة مر�شوم م�شاحف اأهل الأم�شار 

اأبو عمرو الداني
بيروت 2011م

بيروت 2011مديوان الخليل بن اأحمد الفراهيدي147

بيروت 2011مديوان نه�شل بن حّري148

بيروت 2012مديوان معن بن اأو�س149

بيروت 2012مديوان الُقَحيف الُعَقيلي150

بيروت 2012مديوان يزيد بن الطثرية151

بيروت 2012مديوان بكر بن النطاح152

بيروت 2012مديوان مزاحم العقيلي153

بيروت 2012مديوان الُكميت بن معروف الأ�شدي154

155
الأم�شار/  م�شاحف  ر�شم  في  الأ�شرار  ك�شف 

محمد بن محمود ال�شيرازي ال�شافعي
1991م  المو�شل  1987م،   بغداد 

م�شر   2012م

م�شر   2012متوجيه القراآن لأبي العبا�س اأحمد بن علي المقرئ156

ت�شحيح الوجوه والنظائر لأبي هلل الع�شكري157
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ق�صى هذا العالم الجليل - رحمه اهلل - �صنواته االأخيرة متنقاًل بين دبي وبغداد ال يق�صد 
من ذلك اإال خدمة العلم واأهله، وقد جثم المر�ص على �صدره في االآونة االأخيرة، فكان �صابًرا 
محت�صًبا هادئ البال، ر�صيَّ النف�ص، طلق الوجه، قد اختفت كثير من ظواهر االألم واالأوجاع عن 

محياه.

ر تاريخ رجل بهذا العلم العميق؟ ال نعتقد ذلك، اإن كل ما  واأخيراً، هل ي�صتطيع القلم اأن ي�صطِّ
قلناه ما هو اإال وم�صة من تلك ال�صخ�صية العظيمة، التي ن�صاأل اهلل �صبحانه اأن يعو�ص الم�صلمين 
عنها خير العو�ص، وال نقول اإال ما ير�صي ربنا: »واإنا على فراقك يا اأ�صتاذنا لمحزونون« ون�صاأل 
اهلل اأن يرحمه ويعفو عنه ويكرم وفادته ويلهمنا - نحن اأحباءه وتالمذته - ال�صبر وال�صلوان، 

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

هيئة التحرير
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ياُق �لقر�آني �ل�سِّ
اف(  في تف�سير �لزَّمخ�سري )�لك�سَّ

الدكتورة �شناء عبد الرحيم عبد اهلل حلواني
كلية الدعوة واأ�شول الدين - جامعة الأزهر 

القاهرة - م�شر

التمهيد 
ال�ضياق والتف�ضير:

ال�ضياق اأنواعه واأهميته وعالقته بالدللة:

وحدو  والتتابع)2(،  الروح)1(،  نزع  اأو  الموت  منها:  معان  عدة  على  ياأتي  اللغة  في  ال�صياق 
ال�صيء)3(، والمهر)4(، ))و�صياق الكالم:�َصرده واأ�صلوبه الذي يجري عليه (( )5(.

اأّما في اال�صطالح فيق�صد به ))الجمل المحيطة بالتركيب، اأي الجمل التي ت�صبقه والجمل التي تتلوه(( )6(، اأو 
هو ))بناء كامل من فقرات مترابطة، في عالقته باأي جزء من اأجزائه اأو تلك االأجزاء التي ت�صبق اأو تتلو مبا�صرة 

فقرة اأو كلمة معينة(( )7(.

الن�ّص  به  ويق�صد  )اللغوّي(  الداخلّي  ال�صياق  هما:  رئي�صيين  ق�صمين  على  ال�صياق  ويق�صم 
نف�صه والعالقات بين اأجزائه، ومن ثم تف�ّصر الكلمة اأو التركيب من خالل موقعهما في الن�ص 
وعالقتها بما ي�صبقهما ويتلوهما من عنا�صر لغوية)8(، وال�صياق الخارجي )الحال، اأو المقام، اأو 

الموقف، اأو الماجريات( ويق�صد به ما يحيط بالن�ص من ظروف ومالب�صات)9(.

المعنى  بــيــان  فــي  الكبيرة  اأهميته  ولل�شياق 
وتو�شيحه �شواء اأكان ذلك على م�شتوى المفردة اأم 
على م�شتوى التركيب، فوجود الكلمات في المعاجم 
لكي  وجــدت  الكلمات  لأّن  م�شطنع  ))وجـــود  هــو 
المعاجم-في  فما  تــحــفــظ(()10(،  لكي  ل  ت�شتعمل 
في  وتربوية  تعليمية  ))اأدوات  اإّل  اأمــرهــا  حقيقة 

عملية  لت�شهيل  اأ�شا�شية  وم�شادر  الم�شتويات،  كّل 
المعنى  واأّن طبيعة   ،)11( الل�شان ذاته((  التبليغ في 
الذي يقدمه المعجم قا�شر على المعنى الجتماعي 
التي  والملب�شات  بالظروف  يعنى  ول  الدللّي،  اأو 
هنا  ومن  بالتعدد  يت�شم  ــه  واأّن بالكلم)12(،  تحيط 

ياأتي دور ال�شياق في تحديده)13(.
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ب�شقيه  ال�شياق   – هنا   – بال�شياق  والمق�شود 
الداخلّي  ال�شياق  يعين  فقد  والخارجّي،  الداخلّي 
يبقى  التحديد  هــذا  اأنَّ  اإّل  المعنى  تحديد  على 
بالكلم  ما يحيط  يتوقف على  المعنى  لأّن  ناق�شًا؛ 
كبيرًا  جــزءًا  ))اإن  اإذ  وملب�شات)14(،  ظروف  من 
من معاني المفردات والجمل الم�شتعملة يعتمد على 
الخبرة الم�شتركة ما بين المتكلم والمتلقي. ولذلك 
]كذا[  فقط  لي�س  الحال  �شياق  اإلــى  نحتاج  فنحن 
اأو  الــكــلم  مــلءمــة  مــدى  معرفة  مــن  نتمكن  لكي 
ولكن  ذاك،  اأو  الظرف  هــذا  في  الم�شتعملة  اللغة 
اأي�شًا ]كذا[ لكي ن�شتطيع اأن نف�شر الأ�شاليب اللغوية 

والم�شتويات اللغوية وطبيعة اللغة نف�شها(( )15(.

اأّما علقة ال�شياق بالدرا�شة الدللية فاأّن هناك 
من ي�شتبعده منها، وال�شبب في ذلك يعود اإلى وجود 
ال�شياق  معالجة  في  ونظرية  عملية  ))م�شاعب 
ب�شكل مر�ٍس(( )16(، ومن هذه ال�شعوبات ما يذهب 
التعّرف  بالإمكان  ))اأّن  من  الدار�شين  بع�س  اإليه 
ال�شياق،  عن  بمعزل  بمفردها  ما  جملة  معنى  على 
 .)17( و�شذوذها((  غمو�شها  على  التعّرف  وكذلك 
لما  �شحيحًا  لي�س  ـــراأي  ال هــذا  اأّن  الحقيقة  وفــي 
الداخلي  بنوعيه  ال�شياق  اأهمية  من  �شابقًا  ذكرناه 

والخارجي في بيان المعنى وتو�شيحه)18(.

اأّما ال�شبب الآخر فهو ))اأّن عالم الخبرة ي�شمل 
كان  فــاإن  الإن�شانية.  المعرفة  ح�شيلة  بال�شرورة 
ذلك كذلك، واإن عرفنا علم الدللة بموجب ال�شياق، 
�شيكون الحقل الدللي ل متناهيًا(( )19(. ولكن على 
المو�شوعات  ال�شياق من  يبقى  كّله  الرغم من هذا 

المهّمة في الدرا�شات الدللية.
درا�ضة المعنى وال�ضياق

اللغوية  الــدرا�ــشــات  فــي  المعنى  لأهمية  نــظــرًا 

بهذا  اهتمامهم  الــدار�ــشــون  اأولـــى  فقد  وغــيــرهــا، 
الدرا�شات  من  المعنى  درا�ــشــة  اأنَّ  اإّل  المو�شوع، 
الدرا�شات  كثرة  من  الرغم  على  للغاية  المعقدة 
تهتم  اأن  اأّمــا  كانت  لأّنــهــا  تتناوله،  التي  القديمة 
اأن  ـــا  واأّم الــمــفــردات،  لمعاني  الــتــطــّوري  بالجانب 
كدرا�شة  غيرها  دون  مــن  معينة  جــوانــب  تتناول 
الت�شاد والترادف في المعاني من دون اأن تربط بين 
الجوانب المتعددة للمعنى، ولذلك تكونت مجموعة 
اأن  يمكن  ل  المعنى  ب�شاأن  الخاطئة  المفاهيم  من 

نتخل�س منها اإذا ما اأردنا اأن ندر�شه)20(.

درا�شة  اأّن  في  فتتمثل  الأخـــرى  ال�شعوبة  اأّمــا 
بل  فح�شب،  اللغوية  بالدرا�شات  تتعلق  ل  المعنى 
التي  الإن�شانية  العلوم  ت�شترك في درا�شته كثير من 
تتناول المعنى من زوايا متعددة كعلم النف�س، وعلم 
والفل�شفة،  والمنطق،  الحيوان،  وعلم  الجتماع، 
ـــي،  الأدب والــنــقــد  والــبــلغــة،  والــتــربــيــة،  والآداب، 

وغيرها من العلوم)21(.

نف�شه،  المعنى  بطبيعة  ال�شعوبة  تتعلق  كذلك 
اأو  المعجمي؟  المعنى  في �شوء  المعنى  يدر�س  فهل 
في  المقام  دور  وما  اللغوي؟  ال�شياق  على  اعتمادًا 

تحديد المعنى)22(؟

اأ�شعب من  اأّن درا�شة المعنى  وفي حقيقة الأمر 
وال�شرفّية،  )ال�شوتّية،  اللغوية  الم�شتويات  درا�شة 
والنحوّية(، وذلك لأّن درا�شة هذه الم�شتويات تعتمد 
اأّما  لها وجود وتحقق مادي،  على عنا�شر ووحدات 
لأّن  ماّدّية  لعنا�شر  وجــود  فل  المعنى  درا�شة  في 
العقلية  والــ�ــشــورة  بالمفاهيم  ))يتعلق  المعنى 

للأ�شياء(( )23(، واأّنه ))ل بناء له(( )24(.

التي  ال�شعوبات  ولكثرة  المعنى،  لأهمية  ونظرًا 
تعددت  فقد  المو�شوع،  هذا  في  الدار�شين  تواجه 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

20

ومتنوعة  عديدة  نظريات  وقدمت  درا�شته،  مناهج 
والنظرية  والت�شورية،  الإ�شارية  النظريتان  منها: 
الحقول  ونــظــريــة  الــ�ــشــيــاق،  ونــظــريــة  ال�شلوكية، 

الدللية، والنظرية التحليلية، وغيرها)25(.
نظرّية ال�ضياق

مناهج  تعدد  ــى  اإل �شبق–  –فيما  اأ�شرنا  لقد 
درا�شة المعنى، وقد ذكرت عددًا من هذه المناهج 
اإلى  بعد  فيما  تحّول  الذي  ال�شياقي  المنهج  ومنها 
)نظرّية  اأو  ال�شياق(  )نظرّية  عليه  يطلقون  نظرية 
بين  نفّرق  اأن  –هنا–  يجب  ولكن  ال�شتخدام(. 
ال�ــشــتــخــدام(  اأو  ال�شياق  )نــظــرّيــة  بـــ  ي�شمى  مــا 

و)ال�شتخدام الوظيفّي للغة(.
))ا�شتخدام  للغة  الوظيفي  بال�شتخدام  يق�شد 
لفظ من الألفاظ اأو تركيب من التراكيب ا�شتخدام 
اأو  ال�شياق  خارج  مدلول  لها  يكون  ل  التي  الأدوات 
الجملة، اأو ما لب�س تركيبها الأ�شا�شّي من ملب�شات 
الدللة  اأن  اأي   ،)26( الأّول((  ال�شتخدام  عّلة  تبين 

تتوقف على وظيفة الدال)27(.
نظرّية  فهي  ال�شتخدام  اأو  ال�شياق  نظرّية  اأّمــا 
))تحاول تف�شير الألفاظ اعتمادًا على ال�شياق الذي 
قبلها  بما  علقتها  خلل  من  اأي   ،)28( فيه((  ترد 

وبعدها، والظروف والملب�شات التي تحيط بها.
في  المناهج  اأف�شل  من  ال�شياق  نظرّية  وُتــعــّد 
ما  اإلــى  يعود  ذلــك  فــي  وال�شبب  المعنى،  درا�ــشــة 
بالعنا�شر  عناية  ))مــن  النظرية  هــذه  به  تميزت 
اللغوية والجتماعية، والبتعاد عن كثير من الأفكار 

البعيدة عن الواقع اللغوي(( )29(. 
ال�شياق  نظرّية  ))اإّن  )اولمان()٭(:  يقول  وكما 
– اإذا طبقت بحكمة – تمثل حجر الأ�شا�س في علم 

المعنى(()30(.

اللغوي  بالعالم  ال�شياق  نظرية  ارتبطت  لقد 
اأّكد  الذي  )1845م-1912م(  )فيرث(  الإنجليزي 
المقام،اأو  اأهمية �شياق الحال )الماجريات،اأو  على 
واأطلق  المعنى،  بيان  في  الملب�شات(  الظروف،اأو 
واأّول   ،)Context of Situation( عليه م�شطلح
النثربولوجي  العالم  الم�شطلح  هذا  ا�شتعمل  من 
 .)31( لينوف�شكي(  ما  )برن�شلو  الإنجليزّي  البولندّي 
ويرى )فيرث( اأّنه لبّد من مراعاة الأمور الآتية في 

تحليل الن�س وتف�شيره:
اأن يذكر الن�س المراد تحليله وتف�شيره.  .1

المختلفة  اللغوّية  الم�شتويات  على  الن�س  تحليل   .2
ال�شوتّية، وال�شرفّية، والنحوّية، والدللّية.

التي  والملب�شات  والأحوال  الظروف  مراعاة   .3
تحيط بالن�س اأو الكلم من المتكلم، وال�شامع، 

والبيئة …الخ.
تحديد نوع الوظيفة التي يوؤديها الن�س اأو الكلم   .4

من اإغراء اأو التزام…الخ. 
المف�ّشر  اأو  اأو الكلم المحلل  الن�س  اأثر  تحديد   .5
بكاء… اإلى  �شحك  من  اأو  حزن  اإلى  فرح  من 

الخ)32(.

من  مركب  ))كـــّل  المعنى  اأّن  )فــيــرث(  ــرى  وي
وظائف لغوّية هي وظائف ال�شيغة. والعنا�شر الهاّمة 
]كذا[ في هذا الكّل المرّكب هي الوظيفة الأ�شواتّية 

المعجمّية،  الكبرى  الــوظــائــف  ثــم  )الــ�ــشــغــرى(، 
وال�شرفّية، والنحوّية، ووظيفة الماجريات الدللّية 
ب�شفة عامة(( )33(، ومع هذا فقد وجهت لنظريته 

عدة انتقادات واعترا�شات منها:
فقد  اللغوي،  للتركيب  �شاملة  نظريته  تكن  لم   .1
الدللة(  )علم  ال�شيمانتك  في  نظريته  كانت 
�شاملة  تكون  اأن  يجب  المعنى  درا�شة  اأن  مع 
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اإلى المعجم،  اإ�شافة  ال�شياقية  لجميع العلقات 
وال�شيمانتك، والأ�شوات، وال�شرف، والنحو.

بيان  في  ال�شياق  لفكرة  زائدًا  ثقًل  اأعطى  اأنه   .2
المعنى، ولم يكن كلمه ب�شاأن م�شطلح ال�شياق 
وكذلك  محددًا،  نظريته  في   )Context(

الحال  �شياق  اأو  الموقف  م�شطلح  و�شوح  عدم 
.)Context of Situation(

اأن هذا المنهج الذي اتبعه )فيرث( في نظريته   .3
ال�شياق  ي�شتطع  لم  كلمة  معنى  بيان  في  يفيد  ل 

اأي�شًاح معناها)34(.

ـــره )فــيــرث( قد  اأن مــا ذك ومــمــا ل�ــشــك فــيــه 
واأ�شوليين،  لغويين،  من  قبل  من  العرب  اإليه  �شبق 
عند  الحال  �شياق  ورد  فقد  ومف�شرين،  وبلغيين، 
وكان  اللغويين–  من  –وهو  )ت180هــــ(  �شيبويه 
ال�شافعي  الإمــــام  عند  وورد  الـــحـــال)35(،  ي�شميه 
م�شنفه  في  الأ�شوليين–  من  –وهو  )ت204هــــ( 
عند  وورد  وتطبيقًا)36(،  لفظًا  )الر�شالة(  ال�شهير 
–وهو من البلغيين– وكان  الجاحظ )ت255هـ( 
البلغيون  وي�شميه  الــحــال)37(،  اأو  الن�شبة  ي�شميه 

المقام)38(، وغيرهم)39(.

كما اأن العرب قد �شبقوا الغرب لي�س في ال�شياق 
فح�شب بل في مجال الدرا�شات الدللية ب�شكل عام، 
فقد بداأت فكرة البحث الدللي عند العرب منذ وقت 
مبكر ))منذ بداأ البحث في م�شكل الآيات القراآنية، 
الأحكام  وا�شتخراج  غريبها،  وتف�شير  واإعجازها، 
والأ�شوليون من  الفقه  علماء  فكان  منها.  ال�شرعية 
تدور  التي  الدرا�شات  هذه  مثل  احت�شنوا  من  اأوائل 
اإّل  اأ�شوليًا  اأثــرًا  تجد  فل  ومعانيها  الألفاظ  حول 
التي  الأدوات  لغويًا حول هذه  بحثًا  يديه  بين  وتجد 

هي مناط الحكم(( )40(.

العرب  عند  الدللّية  الــدرا�ــشــات  اتخذت  وقــد 
اتجاهين هما:

فقه  مباحث  في  ويتمثل  نظرّي،  اتجاه  الأّول: 
اللفظي،  والم�شترك  والت�شاد،  كالترادف،  اللغة 
والمجاز،  كالحقيقة  البلغة  ومباحث  وال�شتقاق، 
والخا�س والعام. ومن هذه الدرا�شات ))الخ�شائ�س 
فار�س،  لبن  اللغة  فقه  في  وال�شاحبي  جنّي،  لبن 
وفقه اللغة و�شّر العربّية للثعالبي، والمزهر في علوم 

اللغة لل�شيوطّي(( )41(.

الأعــمــال  فــي  ويتمّثل  تطبيقّي،  اتــجــاه  الثاني: 
المعجمية بدءًا من ر�شائل غريب القرَان والحديث، 
والنوادر،  واللهجات،  والنباتات،  الحيوان،  وكتب 

والدخيل، والمعرب… الخ)42(
نظرية التف�ضير الغربية

المجتمع  على  حكرًا  والتاأويل  التف�شير  يكن  لم 
ا�شتركت  قديمة  ق�شية  هما  بل  الإ�شلمي،  العربي 
التف�شير  ظهر  فقد  المجتمعات)43(،  جميع  فيها 
الــيــهــودي  المجتمعين  فــي  )الــهــيــرمــنــيــوطــيــقــا( 
ما  ))اأو  التاأريخ،  من  متقدمة  مدة  في  والم�شيحي 
–اأي   Lepoque Patristique بـ  عندهم  يعرف 

فترة ]كذا[ الآباء الق�شاو�شة-(()44(.

لقد نّبهوا – م�شبقًا– على وجود معنيين للن�س 
والمعنى  المعجمي،  اأو  اللغوي  المعنى  هما:  الديني 
تقريب  في  يكمن  عندهم  ))والتف�شير  ال�شياقي، 
الم�شافة بين هذين المعنيين، وذلك يتم بوحي من 
القدي�س  يقول  كما  عباده،  لبع�س  منه  وتي�شير  اهلل 
اأن  لهذا  نتيجة  كان  وقد   .)45(  )) »77م«  بول   –
ذي  المعنى  ))نظرية  بـ  ت�شمى  ما  عندهم  ظهرت 
 ،)46(  ))Le sens quadruple الرباعية  الأبعاد 
اأي اأن الن�س يحتمل اأربعة معان: المعنى المعجمّي 
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وال�شوفّي،  )الرمزّي،  الروحّي  والمعنى  الحرفّي، 
والبيانّي( )47(.

وتعد م�شاألة علقة الن�س بما حوله – والمف�ّشر 
عند  والمهّمة  الأ�شا�شّية  الم�شالة  هي   – ة  خا�شّ
فل�شفة الهيرمنيوطيقا)48(. ولعّل اأّول محاولة لو�شع 
 قواعد تف�شير الن�س الدينّي هي محاولة الفيل�شوف 

اليهودّي )ا�شبينوزا( )1632م-1677م( )49(.

القواعد  من  مجموعة  )ا�شبينوزا(  و�شع  لقد 
يجب اأن يراعيها المف�ّشر في تف�شير الن�س الدينّي، 

وهي:
يف�شر  واحدة  وحدة  بو�شفه  الن�س  اإلى  النظر   .1
بع�شه بع�شًا، ولذلك فان على المف�شر اأن يعتمد 
اأن  دون  من  التف�شير  في  نف�شه  الن�س  على 
فيقول:  تف�شيره،  في  م�شبقة  اأفكار  على  يعتمد 
))يجب اأن تكون معرفتنا بالكتاب م�شتمّدة كّلها 
�شاأنه  الكتاب  فاإّن  واأخيرًا  وحده،  الكتاب  من 
التي  للأ�شياء  تعريفات  يعطينا  ل  الطبيعة  �شاأن 
يتحّدث عنها، وعلى ذلك فكما يجب اأن ن�شتنتج 
كذلك  المختلفة  الطبيعية  الأ�شياء  تعريفات 
يجب ا�شتخل�س التعريفات التي يعطيها الكتاب 
كّل  ب�شاأن  نجدها  التي  الروايات  مختلف  في 

مو�شوع(( )50(.
لأّن  الدينّي،  الن�س  بها  كتب  التي  اللغة  درا�شة   .2
من  كثير  وتتغّير  ويتطّور  ينمو  حّي  كائن  اللغة 
اللغة  لأّن  كذلك  والتراكيب.  المفردات  معاني 
ذلك  وتقاليد  بعادات  ترتبط  وهي  اجتماعّية 
اأن يفهم طبيعة  المجتمع، لذلك يقول: ))يجب 
الكتاب  اأ�شفار  بها  دّونت  التي  اللغة  وخ�شائ�س 
التحّدث  موؤلفوها  اعتاد  التي  و]كذا[  المقد�س 
التي  المعاني  كّل  فح�س  يمكننا  وبذلك  بها، 

يمكن اأن يفيدها الن�ّس(( )51(.

من  وذلك  التف�شير،  في  ال�شياق  على  العتماد   .3
وت�شنيفها  �شفر  كّل  اآيات  ))تجميع  خلل 
محدود،  عددها  اأ�شا�شّية  مو�شوعات  تحت 
الآيات  جميع  على  ب�شهولة  العثور  ن�شتطيع  حتى 
المتعّلقة بنف�س المو�شوع ]كذا[، وبعد ذلك نجمع 
كّل الآيات المت�شابهة والمجملة، اأو التي تعار�س 
المجملة  بالآية  واعني  ]كذا[،  البع�س  بع�شها 
ل  ال�شياق  من  المعنى  فهم  �شعوبة  اأو  �شهولة 

�شهولة اأو �شعوبة فهم المعنى من العقل(( )52(.
درا�شة الظروف والملب�شات التي كتب بها الن�ّس   .4

الدينّي، اأي معرفة المقام و�شياق الحال)53(.
واأخلقه،  الن�ّس،  �شاحب  �شخ�شية  درا�شة   .5

و�شيرته ب�شكل عام)54(.
الغاية  اأي  للن�ّس،  الموؤلف  كتابة  هدف  درا�شة   .6
من كتابة الن�ّس، لذلك يقول: ))يجب اأن يربط 
بجميع  الأنبياء  كتب  التاريخي  الفح�س  هذا 
لنا الذاكرة،  التي حفظتها  الملب�شات الخا�شة 
والغاية  واأخلقه،  كتاب،  كّل  موؤلف  �شيرة  اأعني 
التي كان يرمي اإليها، ومن هو؟ وفي اأي منا�شبة 
كتب كتابه؟ ولمن؟ وباأي لغة كتبه؟ كما يجب اأن 
يقدم هذا الفح�س الظروف الخا�شة بكّل كتاب 

على حدة…(()55(. 

قد  )الهيرمنيوطيقا(  التف�شير  اأّن  نجد  وبــذا 
هذا  اأنَّ  اإّل  الــديــنــي،  بالن�س  بدايته  فــي  ارتــبــط 
من  ))انتقل  اإذ  بعد،  فيما  ات�شع  قــد  الم�شطلح 
ت�شمل  ات�شاعًا  اأكثر  دوائر  اإلى  اللهوت  علم  مجال 
الجتماع،  وعلم  كالتاأريخ،  الإن�شانّية  العلوم  كاّفة 
الأدبــي،  والنقد  الجمال،  وفل�شفة  والنثربولوجي، 
اإلى  هــذا  في  الف�شل  ويرجع   ،)56( والفولكلور(( 
)�شلير  الألماني  العالم  ويعد  الألــمــان،  العلماء 
قواعد  و�شع  حاول  من  اأّول  هو  )1843م(  ماخر( 
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عامة لدرا�شة الن�ّس ب�شكل عام )الدينّي، والأدبّي( 
متاأثرًا بما قام به )ا�شبينوزا(، وهذه القواعد هي: 

يرى  فهو  الن�س،  �شاحب  �شخ�شية  درا�شة   .1
))اأّن الن�ّس و�شيط لغوّي ينقل فكر الموؤلف اإلى 

القارئ(( )57(.

درا�شة اللغة التي كتب بها الن�ّس درا�شة تاريخية،   .2
فهو يرى اأّن الن�ّس كّلما تقّدم ))في الزمن �شار 
– اأقرب  – من ثم  غام�شًا بالن�شبة لنا،و�شرنا 
يرى  كذلك   ،)58( الفهم((  ل  الفهم  �شوء  اإلى 
لأّن  بالموؤلف  ترتبط  اأن  لبّد  اللغة  درا�شة  اأّن 
الن�ّس فيه جانبان – في راأيه – هما: ))جانب 
الذي  الم�شترك  اللغة، وهو  اإلى  ي�شير  مو�شوعي 
ي�شير  ذاتي  وجانب  ممكنة،  الفهم  عملية  يجعل 
اإلى فكر الموؤلف ويتجّلى في ا�شتخدامه الخا�س 

لّلغة(( )59(.

عملية  في  نف�شه  الن�ّس  على  المف�ّشر  يعتمد  اأن   .3
في  وذاته  اأهواءه  يدخل  اأن  دون  من  التف�شير 
عملية فهم الن�ّس، فلبّد اأن تكون درا�شة الن�ّس 
ي�شاوي  ))اأن  المف�ّشر  يطالب  فهو  مو�شوعّية، 
نف�شه بالموؤلف، واأن يحّل مكانه عن طريق اإعادة 
من  الموؤلف  لتجربة  والمو�شوعّي  الذاتّي  البناء 

خلل الن�ّس(( )60(.

المادة  وا�شتعمالت  المفردات  دللة  درا�شة   .4
الواحدة مما يعين المف�ّشر اأن يعلل لإيثار �شاحب 
الن�س لفظة على اأخرى اأو تعبيرًا على اآخر)61(.

على  الكبير  اأثرها  الألمانية  للمدر�شة  كان  لقد 
في  اأ�شهموا  الذين  المحدثين  الغربيين  المفكرين 
الأدب  على  تنطبق  التف�شير  في  عامة  نظرّية  بلورة 

وغيره من العلوم الإن�شانّية.

الزمخ�ضري ومنت�ضف القرن ال�ضاد�س الهجري

الدرا�شة  – مو�شوع  بالزمخ�شري  يتعلق  ما  اأّما 
الأ�شئلة  من  مجموعة  نطرح  اأن  نحاول  فاإننا   –
الدرا�شة،  في  منهجنا  عن  للك�شف  عنها  ونجيب 
وهي: لماذا حددت المدة بمنت�شف القرن ال�شاد�س 
واحد  قرن  على  الختيار  يقع  لم  ولماذا  الهجرّي؟ 
واحد  مف�ّشر  على  الختيار  وقع  لم  ولماذا  فقط؟ 
بن جبر )ت102هـ(،  اختير مجاهد  ولماذا  فقط؟ 
ومقاتل بن �شليمان )ت150هـ( من دون غيرهم من 

المف�شرين كتمهيد لفترة الزمخ�شري ؟ 

الــقــرن  بمنت�شف  الــدرا�ــشــة  مـــدة  تــحــديــد  اإن 
نف�شه  المو�شوع  طبيعة  اإلى  يعود  الهجرّي  ال�شاد�س 
ال�شياقّية  الدللة  اإنَّ  – اإذ  ال�شياقّية  الدللة  – وهو 
لعبد  النظم  نظرية  بعد  اإّل  كبير  ب�شكل  تت�شح  لم 
القرن  نهاية  )ت417هـــــ(،اأي  الجرجاني  القاهر 
النظرية  هــذه  طبق  من  واأّول  الهجرّي،  الخام�س 
ب�شكل اأكثر دقة من غيره الزمخ�شرّي) ت538هـ (، 

اأي منت�شف القرن ال�شاد�س الهجرّي.

الختيار  يقع  لم  فلماذا  هكذا  الأمــر  كان  واإذا 
مثًل  الهجرّي  ال�شاد�س  كالقرن  واحــد  قــرن  على 
كبير  ب�شكل  ال�شياقّية  الدللة  فيه  ات�شحت  الــذي 
هذا  اإن  البيانيين؟  المف�ّشرين  عند  وتخ�شي�شه 
فكرة  تاأ�شيل  وهــو  البحث  بــهــدف  مرتبط  الأمـــر 
ل  يوؤ�شّ اأن  الباحث  يريد  فعندما  ال�شياقّية  الدللة 
فكرة معينة فلبّد من اأن يرجع اإلى اأقدم مّدة، اإذ 
ال�شياقّية  الدللة  فكرة  تظهر  اأن  المعقول  من  لي�س 
ال�شاد�س  الــقــرن  منت�شف  فــي  الزمخ�شري  عند 
تطّورت  وقد  جــذور،  من  لها  فلبّد  فجاأة  الهجرّي 

حتى و�شلت اإلى ما هي عليه.

دون  مــن  المف�ّشرين  هـــوؤلء  اختيار  �شبب  اأّمـــا 
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غيرهم فاّن ذلك نتيجة مراعاة عدة اأمور منها:
ن�شبته  �شحت  تف�شيرًا  هوؤلء  من  مف�ّشر  لكّل  اإّن   .1

اإليه.
اتجاهات  يمّثلون  المف�شرين  هوؤلء  اغلب  اإّن   .2
نظرتهم  اختلف  ثم  ومن  الفكر  في  مختلفة 

للن�ّس.
من  مهمًا  جانبًا  يمّثلون  المف�ّشرين  هوؤلء  اإّن   .3

جوانب التطّور في التف�شير: 
كتاب  اأّول  �شاحب  )ت102هـــ(  مجاهد  يعّد  اأ. 
تف�شير  با�شتثناء  اإلينا  و�شل  مكتوب  تف�شير 
اأنَّ  – اإّل  اأ�شتاذ مجاهد  – وهو  عبا�س  ابن 

هذا التف�شير من�شوب اإليه.
كتاب  اأّول  �شاحب  )ت150هــــ(  مقاتل  يعّد  ب. 
من  وهـــو  الــكــريــم،  ــقــرَان  ــل ل كــامــل  تف�شير 
ال�شياقّية.  الدللة  في  البارزين  المف�ّشرين 
من  الأولــى  المرحلة  ومقاتل  مجاهد  ويمّثل 
بيان  على  اقت�شرت  مرحلة  وهي  التف�شير، 
بع�س  واإيــراد  الكريم  القرَان  األفاظ  معاني 

الق�ش�س والمرويات.
لأّن  )ت538هـــ(  الزمخ�شرّي  اخترت  كذلك  ج. 
الزمخ�شرّي هو اأّول من ات�شحت عنده نظرّية 
النظم ب�شكل اأكثر دقة من غيره، كذلك لأّنه 
يمثل اتجاهًا فكريًا مختلفًا عن الآخرين وهو 

العتزال. 
النظم  نظرّية  جعلت  قد  اإّنني  من  الرغم  وعلى 
فا�شًل  حــّدًا  اجعلها  لم  مدتين  بين  فا�شًل  حــّدًا 
على  المف�ّشرين  بين  الموازنة  اأقم  فلم  درا�شتي  في 
عا�س  ومــن  النظم  نظرية  قبل  عا�س  مــن  اأ�شا�س 
وقد  تاأريخّية  جــذور  لها  النظرّية  هذه  لأّن  بعدها 
هذه  اأعط  لم  كذلك  المف�ّشرين.  بع�س  اإليها  اأ�شار 

النظرّية اأهمية كبيرة في درا�شتي لأّن هذه النظرّية 
نظرّية لغوّية تتعّلق بالجانب النحوّي اأكثر من تعلقها 
المو�شوعات  من  وال�شياق  المعنى  ودرا�شة  بغيره، 
درا�شتي  كانت  ثم  ومن   – اأ�شرت  كما   – ال�شاملة 
تقوم على اأ�شا�س طبيعة الإ�شارات التي اأجدها عند 

المف�ّشرين ب�شاأن المو�شوع. 

مــفــ�ــشــر واحـــد  وقـــع  اأن الخــتــيــار  مـــع  ــك  ــذل ك
مجاهد  اإلـــى  ــي  ــارات ــش اإ� اأنَّ  اإّل  وهــوالــزمــخــ�ــشــري 
)ت102هـ(، ومقاتل )ت 150هـ( كانت قليلة، فقد 
في  ال�شياق  مو�شوع  في  اإليهما  اإ�شارتي  اقت�شرت 
التف�شير والتاأويل وتعدد دللة المفردة فقط، وذلك 
لأنهما كانا من المف�ّشرين الأوائل فقد عا�شا �شمن 
مدة لم تكن فيها الحركة العلمية مزدهرة مثلما هي 
في الع�شر العبا�شّي، فقد عا�س مجاهد في الع�شر 
الأموّي، وعا�س مقاتل اإلى بدايات الع�شر العبا�شّي. 
لأّن  وذلك  المختارة  النماذج  �شمن  اأدخلتهما  وقد 
البحث يهدف اإلى جانب تاأ�شيل نظرية ال�شياق اإلى 
درا�شة تطّور نظرة المف�شرين اإلى ال�شياق من بداية 

التف�شير اإلى نهاية المّدة المدرو�شة.
المفردة وال�ضياق

المبحث الأول
التطّور الدللي )ال�ضياق التاريخي(

اللغة والتطّور

)ا�شبينوزا(  ذكــره  ما  اإلــى  م�شى  فيما  اأ�شرت 
الن�س  لغة  درا�ــشــة  �ــشــرورة  فــي  و)�شليرماخر( 
اأن  المبحث  هــذا  في  و�شنحاول  تاريخية،  درا�شة 
نوؤ�شل هذه الفكرة عند المف�شرين في درا�شتهم للغة 

القران الكريم.

)ا�شبينوزا(  اإلــيــه  اأ�ــشــار  مــا  اأن  ــر  اذك اأن  ولــي 
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و)�شليرماخر( وغيرهما كان عن وعي واإدراك بان 
اللغة في تطّور م�شتمر، وهو ما اأ�شارت اإليه الدرا�شات 
الحي  بالكائن  اللغة  ف�شبهوا  اأي�شًا  الحديثة  اللغوية 
الحياة  في نموه وتطّوره وموته متاأثرين بذلك بعلم 
اإلى  الدرا�شات  هذه  واأ�ــشــارت   .)62( )البيولوجيا( 
حتمي  اأمر  هو  اللغة  ي�شيب  الذي  التطّور  هذا  اأن 
من  ب�شياج  اأحيطت  مهما  التطّور  دائمة  ))فاللغة 
الحر�س عليها والمحافظة على خ�شائ�شها(( )63(، 
ومن ثم ل يمكن لمجتمع اأن يقف بوجه تطّور اللغة 
التي يتكلم بها ؛ ذلك لأّن ))تطّورها... يخ�شع في 
�شيره لقوانين جبرية ثابتة، مطردة النتائج، وا�شحة 
المعالم، محققة الآثار، ل يد لأحد على وقف عملها 
الذي  التطّور  وهذا   ،)64( اإليه((  توؤدي  ما  تغيير  اأو 
ي�شيب اللغة ي�شيبها في جميع م�شتوياتها من �شوت 
ما  اأكثر  التطّور  هذا  اأنَّ  اإّل  ودللــة،  وتركيب  وبنية 
يكون في ال�شوت والدللة)65(، وفي المفردات اأكثر 

مما هو في لتركيب)66(.

وي�شور لنا القران الكريم هذا التطّور في ق�شة 
ہ  ژ  �شاأنه:  جــلَّ  يقول  اإذ  الكهف،  اأهــل 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې 
تطّورت  فقد   ،)67( ژ  وئژ  وئ  ەئ  
))ولم  فيها،  يعي�شون  كانوا  التي  المدينة  اأهل  لغة 
ما  )معنى(  دللــة  بيان  الكهف  اأهــل  بمقدور  يعد 
اأكثر  عليها  م�شى  التي  لغتهم  طريق  عن  يريدون 
راآهم  من  يفهم  لم  بل  �شنين،  وت�شع  مئة  ثلث  من 
في  جليَا  وا�شحًا  هذا  ويظهر   ،)68( يريدون((  ما 
في  اإل  تكون  ل  التي  )التلطف(  لفظة  ا�شتعمال 

ا�شتعمال الألفاظ)69(.

عوامل التطّور الدللي واأ�ضكاله ومظاهره
اأن يكون  اللغة لبد من  الذي ي�شيب  التطّور  اإن 
متاأثرًا بعوامل �شتى منها عوامل خارجية كال�شراع 
داخلية  وعوامل  اللغات  بين  يحدث  الــذي  اللغوي 
ا�شتعمالها)70(.وقد  وطريقة  نف�شها  اللغة  في  تتمثل 
لخ�س الدكتور علي عبد الواحد وافي هذه العوامل 

بما يلي:
))ح�شارة  بها  ويق�شد  الجتماعية:  العوامل   .1
ـــهـــا، وتــقــالــيــدهــا،  الأمــــــة، ونــظــمــهــا، وعـــادات
والعقلي،  العلمي  ن�شاطها  ومظاهر  وعقائدها، 
ومناحي  الفكرية،  واتجاهاتها  العامة،  وثقافتها 

وجدانها ونزوعها… وهلم جرًا)71(.
وتاأثر  اللغوي  كال�شراع  الخارجية:  العوامل   .2

اللغات بع�شها ببع�س)72(.
العوامل الأدبية: ويق�شد بها ))ما تنتجه قرائح   .3
التعليم  معاهد  تبذله  ومــا  باللغة،  الناطقين 
حمايتها  �شبيل  في  اإليها  وما  اللغوية  والمجامع 

والرتقاء بها(( )73(.
اللغة  انتقال  اأي  اللغوي،  بالنتقال  تتعلق  عوامل   .4

من جيل اإلى اآخر)74(.
))الظواهر  بها  ويق�شد  الطبيعية:  العوامل   .5

الجغرافية والفيزيولوجية… وما اإليها(( )75(.
العوامل اللغوية: وهي عوامل تتعلق باللغة نف�شها   .6

من اأ�شوات وقواعد وما اإلى ذلك)76(.
ـــا اأ�ــشــكــال الــتــطــّور الــدللــي ومــظــاهــره عند  اأّم
الدللة،  تعميم  اأ�شكال:  ثلثة  على  فهي  المحدثين 

وتخ�شي�شها، وانتقالها رقيًا وانحطاطًا)77(.
معنى  ))تو�شيع  به  ويق�شد  الدللة:  تعميم   .1
اللفظ ومفهومه ونقله من المعنى الخا�س الدال 
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ذلك  مثال   ،)78( وا�شمل((  اعم  معنى  اإلى  عليه 
لفظة )البا�س( اإذ كانت هذه اللفظة تطلق على 
الحرب قديمًا، ثم اأ�شبحت تطلق بعد ذلك على 

كل �شدة ف�شارت اأكثر عمومًا)79(. 

اللفظ  ))ق�شر  به  ويق�شد  الدللة:  تخ�شي�س   .2
�شموله(( )80(،  وت�شييق  اأفراده  بع�س  العام على 
على  تطلق  كانت  اإذ  )ماأتم(  لفظة  ذلك  مثال 
اأم  اأكان لحزن  الن�شاء ب�شكل عام �شواء  اجتماع 
لفرح، ثم تخ�ش�شت دللتها في اجتماع الن�شاء 

في الحزن فقط)81(. 

انتقال الدللة: ويق�شد به ))انتقال اللفظ من   .3
اأو  منه  قريب  اأو  لــه  م�شابه  معنى  اإلــى  معناه 
هذا  ويكون   ،)82( منا�شبة((  ــذا[  ]ك وبينه  بينه 
النتقال اأّما رقيًا كانتقال لفظة )الر�شول( الذي 
في  الإن�شان  ير�شله  الــذي  ال�شخ�س  على  يــدل 
كما هو  رقيًا  اأكثر  اأ�شبحت دللتها  ثم  ما  مهمة 
النتقال  ذلك  يكون  اأن  ــا  واأّم الآن)83(،  معروف 
–مثًل–  )الكر�شي(  لفظة  كانتقال  انحطاطًا 
الذي ا�شتعمل بمعنى العر�س في القران الكريم 
المعروف)84(،  الكر�شي  على  الأّن  تدل  واأ�شبحت 
المراأة  تعني  كانت  التي  )قحبة(  لفظة  وكذلك 
التي ت�شعل كثيرًا، ثم اأطلقت على المراأة الباغية 
لأنها ت�شعل وتتنحنح اإذا مّر اأحد القادمين ببيتها 

لطلب الزنا)85(.
1- التطّور الدللي عند المف�ضرين

واللغة  الــعــرب،  بلغة  الكريم  الــقــران  نــزل  لقد 
العربية �شاأنها �شاأن جميع اللغات عر�شة للتطّور اإذ 
))لي�شت العربية بدعًا بين اللغات، ذلك اأن اللغات 
كافة تخ�شع ل�شنة التطّور(( )86(. ومّما ل �شك فيه 
واللغة  العرب  تاريخ  في  خطير  حدث  الإ�شلم  اأن 

العربية، وقد اأ�شهم اإ�شهامًا كبيرًا في تطّورها)87(.

ي�شيب  الــذي  التطّور  على  المف�ّشرون  نّبه  وقد 
اإلى  اللغة فدر�شوا الألفاظ درا�شة تاريخية واأ�شاروا 
القران  في  وردت  فقد  منها،  انتقلت  التي  اأ�شولها 
دللتها عما  تطّورت  التي  الألفاظ  كثير من  الكريم 
اأو  تخ�شي�شا  اأو  تعميما  الجاهلية  في  عليه  كانت 
بالألفاظ  ت�شمى  ما  �شيما  ول  الــدللــة  في  انتقال 
كال�شلة،  القراآني)88(،  الم�شطلح  اأو  الإ�شلمية 
اأن  ويمكننا  الألـــفـــاظ.  مــن  وغــيــرهــمــا  والـــزكـــاة، 
در�شها  كيف  لنرى  الألفاظ  هذه  من  بع�شًا  نعر�س 

الزمخ�شري درا�شة تاريخية.
1. الإيمان والموؤمن:

اأ�شله معنى  اأقوال في  لقد ذكر المف�شرون عّدة 
)الإيمان(، وهي: 

ي�شدق  الذي  هو  الموؤمن  اأن  اأي  االأول:  الت�شديق، 
مع  فعله  يــ�ــشــدق  ـــذي  ال كــذلــك  بــالــ�ــشــيء، 

قوله)89(. 

الثاني:  الآمان، اأي اأن الموؤمن هو الذي يوؤمن نف�شه 
من العذاب اأو غيره)90(.

ــة، قــال  ــن ــي ــاأن ــطــم ــون وال ــك ــش ــ� ـــوق وال ـــوث الثالث:  ال
زيد عن  اأبو  الزمخ�شرّي: ))واأّما ما حكى 
–اأي ما  اأجد �شحابة  اأن  اآمنت  العرب: ما 
وثقت – فحقيقته: �شرت ذا اأمن به، اأي ذا 

�شكون وطماأنينة…(()91(.

المعنى  اإلــى  ذلــك  بعد  الزمخ�شري  اأ�ــشــار  ثــم 
)الإيـــمـــان(  لفظة  ــه  ــي اإل انتقلت  ـــذي  ال الــ�ــشــرعــي 
بالقلب  الت�شديق  ))هــو  الإيمان  لفظة  فاأ�شبحت 
فانتقلت   ،)92( بالل�شان((  والقول  بالأركان  والعمل 
والوثوق  والأمــان  الت�شديق  وهو  العام  معناها  من 
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وال�شكون والطماأنينة اإلى معنى خا�س �شرعي.
2. الإ�ضالم والم�ضلم:

الإ�شلم  معنى  اأ�شله  اأن  اإلى  المف�شرون  ذهب 
دللة  تطّورت  ثم  والتذلل،  والخ�شوع  ال�شت�شلم 
والتذلل  الخ�شوع  على  يطلق  فاخذ  الإ�شلم  لفظة 
اأي انتقلت دللة اللفظة من العام  هلل تعالى وحده، 
الإ�شلم  ))وا�ــشــل  الطبرّي:  يقول  الخا�س،  اإلــى 
ال�شت�شلم، لأنه من ا�شت�شلمت لأمره، وهو الخ�شوع 
لأمره، واإنّما �شّمي الم�شلم م�شلمًا بخ�شوع جوارحه 

لطاعة ربه(( )93(.
3. ال�ضالة: 

وفي ذلك يخالف الزمخ�شري كافه المف�شرين، 
العجز  ))عــظــم  بــه  يق�شد  عنده  ال�شلة  ولفظ 
ــاره  ــي الـــركـــوع والـــ�ـــشـــجـــود(()94(، واخــت لــرفــعــه ف

الزمخ�شرّي)95(.
4. الحـــــج:

التكرار،  مع  الق�شد  هو  )الحج(  معنى  وا�شل 
وهو  خا�س  معنى  اإلى  العام  المعنى  هذا  تطّور  ثم 
واأداء  الحرام  اهلل  بيت  ق�شد  وهو  المعروف  الحج 

المنا�شك الخا�شة به)96(.
5. العمـــــرة: 

واأ�شل معنى )العمرة( هو الزيارة والق�شد، ثم 
تطّور هذا المعنى العام اإلى معنى خا�س وهو زيارة 

بيت اهلل الحرام)97(. 
6. الكاللـــــة: 

هي:  الكللة  اأن  ذلــك  فــي  الزمخ�شري  ــر  وذك
م�شدر  وهي  القوة،  وذهاب  ال�شعف  وهو  الإعياء، 

من الكلل)98(.

ثم تطّور هذا المعنى اإلى معنى خا�س وهو كل ما 
ي�شل الإن�شان من قرابة ون�شب ما عدا الوالد والولد، 
اأو ما عدا الوالد)99(، اأّما علقته بالإعياء اأي ))كاأنه 

تناول الميراث من بعد عن كلل واإعياء(()100(.
7. الطــــالق:

دللته  هو  الطلق  اأ�شله  اأن  الزمخ�شرّي  ذكر 
على النطلق وهو �شد التقييد، وذكرا ما يدل عليه 
الزمخ�شرّي في  لغوية وقال  لفظ الطلق من معان 
من  وهــو  طليق،  وهــو  الأ�شير،  ))اأطلقت  معجمه: 
وهي  الناقة من عقالها فطلقت،  واأطلقت  الطلقاء. 

طالق وطلق، وابل اأطلق، قال ذو الرمة)٭(:
تــــقــــاذفــــن اأطـــــــالقـــــــاً وقــــــــــارب خـــطـــوه

عـــــن الــــــــــذود تـــقـــيـــيـــد وهـــــــن حـــبـــائـــبـــه

تمنع.  ول  �ــشــاءت  حــيــث  تــرعــى  طــالــق:  ونــاقــة 
وتطلق الظبي: خلى عن قوائمه وم�شى ل يلوي على 

�شيء…(()101(.

الألفاظ  اأّن  لنا  يت�شح  الأمثلة  هذه  خلل  ومن 
والم�شطلحات الإ�شلمية قد تطّورت من معنى عام 
اإلى معنى خا�س – غالبًا – وهو ما ي�شمى بتخ�شي�س 
منذ  المف�شرون  اإليه  تنبه  الذي  الأمر  وهو  الدللة، 
بعد  فيما  ف�شنتناوله  الدللة  تعميم  اأّما  مبكر.  وقت 
في تعدد دللة المفردة باختلف ال�شياق الذي ترد 

فيه في المبحث الثاني – اإن �شاء اهلل تعالى.

تخ�شي�س  اقل من  فهو  اللفظ  دللة  انتقال  اأّما 
الأمــثــلــة  فــي  ذلـــك  راأيــنــا  كــمــا  وتعميمها  الــدللــة 
ما عمله  ان  يرون  الدار�شين  بع�س  اأنَّ  اإّل  ال�شابقة، 
الزمخ�شرّي في معجمه اأ�شا�س البلغة هو من باب 
راأي  – ح�شب  الزمخ�شرّي  يرى  اإذ  الدللة،  انتقال 
الم�شتعملة  الألفاظ  اأغلب  اإّن   – الدار�شين  هــوؤلء 
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وذلك  اأخــري  لغوية  معان  عن  منقولة  األفاظ  هي 
معجمه  في  يعر�س  كــان  لذلك  المجاز  طريق  عن 
المعنى الحقيقي ثم المعنى المجازي الذي تطّورت 
خلل  من  المعنى  ا�شتخل�س  للقارئ  ويترك  اإليه 
ال�شياق  خــلل  من  اأي  العبارة  في  المفردة  و�شع 
نظرهم  في  معجمه  يمثل  بل  فــيــه)102(،  تــرد  الــذي 
الدللي  المعجم  عليه  يكون  ان  يمكن  لما  ))ذروة 
في ذلك الع�شر(( )103(. ولعل ال�شبب في اهتمامه 
 – ذكـــروه  مــا  �شحيحًا  كــان  اإن   – الجانب  بــهــذا 
المعتزلة  اإنَّ  اإذ  عليه  العتزالي  الفكر  بتاأثير  هو 
ي�شنعها  اجتماعية  ))ظاهرة  اللغة  اإّن  يرون  كانوا 
الإن�شان الذي يملك القدرة على �شنعها. وهي قابلة 
والظروف  المدلولت  لتطّور  تبعا  والتغير  للتطّور 
والمتعاملين بها، وفيها من طاقات التو�شع ما ينبغي 
ا�شتغلله للمواءمة بين الن�شو�س الدينية والمبادئ 
العقلية التي ت�شعى – اأ�شًل – اإلى تنزيه العقيدة، 
ال�شامرائي  فا�شل  د.  وذكر   .)104( عنها((  والدفاع 
اإّن الزمخ�شرّي لم يخالف المعتزلة فيما اأ�شار اإليه 
في تطّور الألفاظ اإّل في الم�شطلحات ال�شرعية – 
باأنها  المعتزلة  – اإذ يراها  التي ذكرنا بع�شًا منها 
معان  من  منقولة  ولي�شت  مخترعة  �شرعية  حقائق 

لغوية)105(.

واأ�شار المف�شرون – اأي�شًا – اإلى ما اأ�شارت اإليه 
الدرا�شات اللغوية الحديثة في انحطاط دللة بع�س 
الألفاظ ول �شيما تلك الألفاظ المحظورة اجتماعيًا 
اأ�شار  فقد  والتغوط)106(،  والتبول  الجن�س  كاألفاظ 
التي  للألفاظ  تف�شيرهم  في  ذلك  اإلى  المف�شرون 
كنى اهلل �شبحانه وتعالى بها عن الت�شال الجن�شي 
والم�س،  واللم�س،  والقتراب،  والمبا�شرة،  كالرفث، 
موا�شع  في  وذلــك  وغيرها،  والتغ�شي،  والإف�شاء، 

كثيرة من القران الكريم، ومنها:

پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعالى:  قوله   .1
پپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ 
ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  
ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ 
ڇڇ  چ  چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ 
ڇ  ڇ ڍ  ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژڑ  ڑ ک ک ک کگ گ  گ 

گ ڳ  ڳ ڳ  ڳ ژ )107(.

ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ   ژ  تعالى:  قوله   .2
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھھ   ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ٴۇ ۋ  ۋ ژ)108(.

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ژ  تعالى:  قوله   .3
ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې 

ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ   وئ  ەئ 

حئ  جئ  ی   یی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ   ېئ 

مئ ىئ ژ )109(.

ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ژ  تـــعـــالـــى:  قـــولـــه    .4
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڦژ )110(.

ڌ   ڌ  ڍ  ژ  تـــعـــالـــى:  قـــولـــه   .5
ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک   ک   ک  ڑ  ڑ  ژ 
گ   گ  گ  گ  ک 
ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۓ  ۓ   ے   ے  ھ  ھ  ھ 

ڭ ڭڭ ڭ  ۇ ۇ  ۆ ۆ ژ)111(.

قوله تعالى: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    .6
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ڭ   ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ  
ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ۇئ    وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ژ )112( )113(.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعالى:  قوله   .7
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ 
ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ   ٹ  ٹٹ   ٿ  ٿ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ 

ک ک  ژ )114(.

قوله تعالى: ژ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ   .8
ڃ ڃ ڃ چ چچ چ  ڇ ڇ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ 

ژ ڑ ڑ ک ک ژ )115(.

الملب�س،  على  يــدل  كــان   – مثًل   – فاللبا�س 
والإفــ�ــشــاء  بب�شرة،  ب�شرة  لــقــاء  هــي  والمبا�شرة 
كناية   – هنا   – وا�شتعملت  ال�شيء،  اإلــى  الو�شول 
عن الت�شال الجن�شي، وكذا بقية الألفاظ، وهي من 
اآداب القرَان الكريم في ا�شتعمال الألفاظ كما ي�شير 

اإلى ذلك المف�شرون)116(.
المبحث الثاني

تعدد الداللة والسياق

دللة المفردة وال�ضياق 

المعنى  وهو  عليه  تدل  معجمي  معنى  كلمة  لكل 
وهناك  التعدد.  المعنى  هذا  �شمات  ومن  اللغوي، 

وهو  ال�شياق،  في  الكلمة  و�شع  عن  ناتج  اآخر  معنى 
محدد  معنى  انــه  �شماته  ومــن  ال�شياقي،  المعنى 
وثابت)117(. وقد تطرف بع�س الغربيين فذهبوا اإلى 
اإن الكلمة لي�س لها دللة بل ان دللتها ل تكون اإل في 
ن�شير  ان  ونود  ال�شياق)118(.  في  وو�شعها  ا�شتعمالها 
-هنا- اإلى ان ما ذكره الغربيون في هذا ال�شاأن قد 
�شبق اإليه العرب قديمًا، ول �شيما ما اأ�شار اإليه عبد 
النظم  نظرية  في  471هـــ(  )ت  الجرجاني  القاهر 
وهي  اأولــى  دللة  لها  الألفاظ  ان  اإلى  ذهب  عندما 
المفردة في  ثانية وهي دللة  اللغوية ودللة  الدللة 

النظم الذي ترد فيه)119(. 
ولما كان ال�شياق هو المحدد لمعنى المفردة فمن 
الطبيعي ان يختلف معنى الكلمة الواحدة باختلف 
ال�شياق الذي ترد فيه، وذلك ))كلما زاد ا�شتعمالها 
وهذا  مختلفة(()120(،  ن�شو�س  في  ــا  وروده وكثر 
يعني اإّن ال�شياق قد يعمم معنى المفردة من خلل 
ي�شمى  ما  وهو  فيها،  ترد  التي  ال�شياقات  اختلف 

بتعدد الدللة باختلف ال�شياق. 
المفردة  دللـــة  تــعــّدد  اإنَّ  الأمـــر  حقيقة  وفــي 
الذي  الدللي  التطّور  عن  ناتج  ال�شياق  باختلف 
تخ�شع له اللغة، وهو الم�شترك اللفظي نف�شه، وهو 
))اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فاأكثر 
دللة على ال�شواء عند اأهل تلك اللغة(()121(، ويبدو 
ان الم�شترك اللفظي ل وجود له في اللغة ال بف�شل 
على  يدل  )العين(  لفظ  اإّن  نقول  فعندما  ال�شياق، 
عدة معان وهي العين البا�شرة، وعين المال، وعين 
الميزان هو قول غير �شحيح؛ وذلك لأننا اإذا اأطلقنا 
لفظ )العين( فانه ل يتبادر اإلى الذهن اإل المعنى 
واأّمــا  البا�شرة،  العين  وهــو  اللفظ  لهذا  الحقيقي 
المعاني المجازية الأخرى فهي ل تعرف اإل من خلل 
اللفظي  بالم�شترك  واق�شد  ال�شياق،  في  و�شعها 
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-هنا- الم�شترك اللفظي )البوليزيمي( الناتج عن 
التطّور الدللي عن طريق المجاز كالمثال ال�شابق ل 
الذي يعرف عند  اللفظي )الهومونيمي(  الم�شترك 

اأهل البلغة بالجنا�س اللفظي)122(.

ويرى عالم �شبيط النيلي* اإنَّ معنى اللفظ ثابت 
الجمل  معنى  يتغير  بل  ال�شياق  باختلف  يتغير  ول 
فيقول:  اللفظ،  ذلــك  فيها  يــرد  التي  والتراكيب 
))على ان المجاز ما كان ليظهر لول تعدد الدللت 
اأو المعاني للفظ الواحد الذي هو الم�شترك المعنوي 
اللفظي ح�شب اختلفهم في ال�شطلح والمهم  اأو 
لفظ  في  متعددة  معاني  ا�شتراك  منه  المراد  اأن 
الوهم  من  نوع  هو  الت�شور  هذا  اأن  معلوم  واحــد. 
موارد  من  باأيدينا  وقع  ما  ]كذا[  كافة  تتبعنا  وقد 
المعاني م�شتركة في لفظ  ال�شدد فما وجدنا  بهذا 
للأ�شوات  دامــت  ما  ذاتــه  في  محال  هو  بل  واحــد، 
قيمة معنوية وللترتيب الت�شل�شلي لها دللة محددة. 
اإنما �شبب الوهم عندهم العبارات التي دخلت فيها 
الألفاظ،  على  الجمل  بمعاني  فالقوا  الألفاظ  تلكم 
و�شورة  جملة  من  اأكثر  تدخل  المفردة  كانت  ولما 
اأن تكون الجمل مختلفة في  للتركيب فمن الطبيعي 
الدللة الكلية(( )123(، وهذا الراأي غير �شائب لأنه 
لو كان ذلك �شحيحًا لجاز لنا ان ن�شع اأية لفظة في 
�شياق معين فتعطينا المعنى الذي نريده منها دون 
اأن تكون تلك اللفظة محتملة للمعنى الجديد الذي 

اأعطته في ال�شياق، وهذا غير جائز في اللغة.
تعدد دللة المفردة باختالف ال�ضياق عند 

المف�ضرين

اإلى ما  لقد تنبه المف�شرون -ومنذ وقت مبكر- 
تعدد  في  الحديثة  اللغوية  الدرا�شات  اإليه  اأ�شارت 
فيه،  تــرد  الــذي  ال�شياق  باختلف  المفردة  دللــة 

كتاب  اأقـــدم  وهــو  مجاهد  تف�شير  ــى  اإل رجعنا  فلو 
هذه  بع�س  اأثنائه  في  لوجدنا  اإلينا  و�شل  تف�شير 
لفظًا،  بذلك  ي�شرح  لم  مجاهدًا  اأنَّ  اإّل  الإ�شارات 
الب�شر - كما هو  فكلمة )النا�س( تعني جماعة من 
ال�شلم(  )عليه  )اآدم(  بـ  ف�شرها  ولكنه  معروف- 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  تعالى:  قوله  في   )124(

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 
ے ے  ۓ ۓ ژ )125(، وكذلك في قوله تعالى: 

ائ  ىائ  ى  ې  ې   ې  ې   ۉ  ژ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  
تعني  )126(. وكذلك كلمة )الأمة( فهي  ژ  ۈئ 
تعــالى:  قولــه  في  ف�شرها  ولكنه  النا�س  من  جماعة 

ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 
ٿژ)127(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ 

باأنها الملة)128(.

�شليمان  بــن  مــقــاتــل  عــنــد  الم�شالة  وتـــطـــّورت 
اللفظ  دللـــة  تــعــدد  فــي  كتابًا  فــاألــف  ـــــ(  )ت150ه
باختلف ال�شياق اأطلق عليه ا�شم )الأ�شباه والنظائر 
المعنى  اإلى  ي�شير  الكريم(.وكان مقاتل  القراآن  في 
المعجمي )اللغوي( والمعاني المجازية – اأحيانًا – 
اأي ان اختلف معنى الكلمة باختلف ال�شياق ناتج 
عن التطّور الدللي الذي تخ�شع له اللغة، ففي وجوه 
كلمة )الموت( – مثل – عر�س للمعاني المجازية 
وجــدوبــة  والــكــفــار،  الــنــطــف،  وهـــي:  الكلمة  لــهــذه 
بعد  ذكر  ثم  الموؤقت)129(،  الــروح  وذهــاب  الأر�ــس، 
ذلك المعنى المعجمي، فقال: ))والوجه الخام�س: 
الموت  وهــو  بــالآجــال  الــروح  ذهــاب  بعينه:  الموت 
الذي ل يرجع �شاحبه اإلى الدنيا…(()130(، وغيره 
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المعجمي  المعنى  بين  يربط  كذلك  الأمثلة.  من 
ففي  –اأحيانًا–  عنه  المنتقلة  المجازية  والمعاني 
وجوه كلمة )الماء( – مثًل – ذكر انه ياأتي بمعنى 
الثالث:  ))والوجه  قال:  ثم  والنطفة)131(،  المطر، 
الماء يعني القراآن، فذلك قوله في النحل: ))واهلل 
القراآن  يعني   ]65 ]النحل  ماء((  ال�شماء  من  انزل 
للنا�س  حياة  الماء  اأّن  كما  اهلل،  �شربه  مثل  وهــو 
وهذا   ،)132( بــه((  اآمــن  لمن  حياة  الــقــراآن  كذلك 
يعني اأن مقاتًل قد �شبق غيره في الإ�شارة اإلى فكرة 

المجاز)133(.
ومن هذه الأمثلة يت�شح لنا اأّن مقاتًل قد عر�س 
في كتابه الأ�شباه والنظائر في القراآن الكريم لأنواع 
مختلفة من الألفاظ منها حروف، واأفعال، واأ�شماء، 
هو  كما  �شياقية  معالجة  عالجها  وقــد  وظـــروف، 
تعنى  التي  الحديثة  اللغوية  الدرا�شات  في  ملحوظ 

بال�شياق.
تعدد دللة المفردة بعد مقاتل بن �ضليمان.
وقد  مقاتل،  بعد  جــاء  والــذي  الزمخ�شري  يعد 
خ�س بالدرا�شة، فقد كانت اإ�شاراته اإلى تعدد دللة 
ان  و�شنحاول  قليلة،  ال�شياق  باختلف  المفردة 

نعر�س بع�س الأمثلة عنده:
1. االأمة:

على  تاأتي  )الأمــة(  لفظة  ان  والزمخ�شرّي  ذكر 
عدة معاني منها:

ڇ  ڇ  ڇ  ژ  تعالى:  قوله  مثل  والملة،  الدين  اأ. 
ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک 
ۀ  ۀ  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ 
ۓ  ے    ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ 

ۓ ژ )134(، اأي على دين وملة واحدة)135(.

تعالى:  قــولــه  مــثــل  والـــوقـــت،  والــمــدة  الــحــيــن   ب. 
ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ژ 

ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  کک  ڑ 

حين  اإلــى  اأي   ،)136( ژ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ 

ژ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  تعالى:  وقوله  وقت، 
ادكر  اأي   ،)137( ژ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ 

بعد مدة وحين من الزمن)138(.

تعالى:  كقوله  والــقــدوة،  الخير  ومعلم  الإمـــام   د. 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ژ 
للخير  ومعلمًا  اإمــامــًا  كــان  اأي  ڦژ)139(، 
اأ�شله  اأن  اأي�شًا  الزمخ�شري  وذكر  وقـــدوة)140(. 

معنى )الأمة( هو الق�شد)141(.

2. البــــالء:
ذكر الزمخ�شري اإّن لفظ )البلء( ياتي بمعنى:

الخير،  فــي  ــبــلء  ال كـــان  اإذا  ـــك  وذل الــنــعــمــة،  اأ. 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ژ  تعالى:  كقوله 
ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ 
 ،)142( گژ  گ  ک   ک   ک  ک  ڑڑ 
الإ�شارة  كانت  اإذا  وذلك  اأنعام،  ذلكم  وفي  اأي 

اإلى الإنجاء. وقوله تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ 
ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  ٻپ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٺ   ٺ  ٺ 

ٹ ژ )143(، اأي اعملوا ح�شنًا)144(.

كما  ال�شوء،  في  البلء  كــان  اإذا  وذلــك  ال�شر،  ب. 
عمل  اإلى  الإ�شارة  كانت  اإذا  ال�شابقة  الآيــة  في 

فرعون)145(.

المعجمي،  المعنى  وهــو  والمتحان،  الختبار  جـــ. 
مثل قوله تعالى: كل نف�س ذائقة الموت ونبلوكم 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

32

جئ  ی  یی  ی   ىئ  ىئ  ژ  بــالــ�ــشــر 
نختبركم  اأي   ،)146( جبژ  يئ  مئىئ  حئ 

ونمتحنكم)147(.
3. النف�س:

على  ياأتي  )النف�س(  لفظ  اإّن  المف�شرون  ذكر 
عدة معان:

اأ. الروح، ولم يذكروا اأمثلة على ذلك)148(.
ومنه  الــدم،  ))والنف�س  الطو�شّي:  قــال  الــدم،  ب. 

النف�شاء، ونف�شت المراأة(( )149(. 
الدم  ت�شمية  �شبب  ان  اإلــى  الزمخ�شرّي  وذهــب   

بالنف�س ))لأّن قوامها بالدم(( )150(.
ج. الذات، وهو المعنى المعجمي)151(.

د. القلب، قال الزمخ�شرّي: ))ثم قيل للقلب: نف�س، 
لأّن النف�س به(( )152(.

ت�شمية  �شبب  ان  اإلى  الزمخ�شرّي  الماء، وذهب  هـ. 
الماء بالنف�س ))لفرط حاجتها اإليه(( )153(.

4. الفتنة:
على  ياأتي  )الفتنة(  لفظ  اإّن  الزمخ�شري  ذكر 

عدة معان:
ڃ  ڃ  ڃ  ژ  تعالى:  كقوله  والكفر،  ال�شرك  اأ. 
ڌ    ڍ   ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  چڇ  چ   چ   چ   ڃ 

ڌ ژ )154(، اأي حتى ل يكون �شركًا)155(.

ب. المحنة والعذاب، مثل قوله تعالى: ژ ڇ ڇ  
ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
النا�س  عذاب  جعل  اأي   ،)156( ژ  ڑ…  ژ  

كعذاب اهلل �شبحانه وتعالى)157(.
د. ال�شد، كقوله تعالى: ژ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ 
ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ى ائ ائەئ … ژ )158(، اأي ي�شدوك)159(. 

المبحث الثالث
التوافق ال�ضياقي

يق�شد بالتوافق ال�شياقي الن�شجام بين الأجزاء 
الم�شكلة للن�س، وهذا التوافق قد يكون بين الألفاظ 
والعبارات في الآية نف�شها، اأو يكون بين الآيات  اإذ 
تت�شابه  وتعبيرات  اآيــات  الكريم  القراآن  ))فــي  اأنَّ 
مواطن  في  اإّل  عنها  تختلف  ول  اأخرى  تعبيرات  مع 
�شئيلة كان يكون الختلف في حرف اأو في كلمة، اأو 
في نحو ذلك(( )160(. وفي حقيقة الأمر ان القراآن 
الكريم متوافق �شياقيًا ول يوجد هناك اختلف فاإذا 
ما وجد فانه لبد من ان يكون لعلة ترتبط بالجانب 
 – الم�شالة  هذه  اأنَّ  اإّل  الكريم،  للقران  الإعجازي 
في  الن�شجام  وعــدم  التناق�س  اإيجاد  محاولة  اأي 
هذه  بع�س  ان  بــل  قديمة  م�شالة  الكريم  الــقــراآن 
الكريم)161(،  القراآن  نــزول  رافقت  قد  المحاولت 
وقد اأثارت الحركات الفكرية المناوئة للإ�شلم هذه 
الم�شالة ب�شكل كبير وحاولت ان تجد بع�س الثغرات 
للطعن في القراآن الكريم والت�شكيك فيه لنه يمثل 
الأمة  عليه  تقوم  الذي  والد�شتور  الم�شلمين  وحدة 

الإ�شلمية.
التوافق ال�ضياقي بين اأجزاء الآية

الألفاظ  بين  والن�شجام  الــتــلوؤم  به  ونق�شد 
بع�س  تبدو  فقد  المعنى،  حيث  من  للآية  الم�شكلة 
اأن  اأو  الظاهر،  في  بينها  فيما  متناق�شة  الألفاظ 
غنى  اأحدهما  ذكر  في  فيكون  الآخــر  ي�شبه  بع�شها 
اآية واحدة. وفي  في ذكر الآخر ويذكر اللفظان في 
بالنظم  متعلقة  الأمــور  هذه  اغلب  ان  الأمر  حقيقة 
يعرفها  ل  لغوية  وق�شايا  اأ�شاليب  من  الجتماعية 
ب�شياق  تتعلق  واأخرى  العربية  باللغة  المتمر�شون  ال 



اآفاق الثقافة والتراث

ياُق  ال�سِّ
القراآني

 في تف�سير 
مخ�سري  الزَّ
اف( )الك�سَّ

33

الحال والجوانب الدللية. 

ومن اأمثلة ذلك قوله تعالى: ژ چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ک   ک   کک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ  
نجد  ڳژ)162(،  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  
ان الفعل )تعثوا( يدل على الف�شاد، وا�شله ))�شدة 
الإف�شاد، بل هو ا�شد الإف�شاد، يقال منه: عثى فلأّن 
في الأر�س: اإذا تجاوز في الإف�شاد اإلى غايته(()163(

ۇئ  ۇئ   وئ  وئ   ەئ  ژ  تعالى:  قــولــه  وفــي 
لثنين  موجه  الخطاب  ان  نجد   )164( ژ  ۆئ  ۆئ 
)عليهما  وهــارون  مو�شى  وهما  )فقول(،  )فاتيا(، 
)ر�شول(  لفظة  مع  يتعار�س  هــذا  ولكن  ال�شلم( 
الزمخ�شرّي  وذكر  المفرد،  �شيغة  على  جاءت  التي 
بمعنى  يكون  قد  الر�شول  ان  ذلــك  في  ال�شبب  ان 
�شريعة  على  متفقان  مت�شاندان  لنهما  اأو  الر�شالة، 
اللفظ  توحيد  فــان  ثــم  ومــن  اخـــوان  وهما  واحـــدة 
الواحد، وهو ربط ب�شياق  انهما كالر�شول  يدل على 

الحال)165(.

ونجد هناك توافقا �شياقيًا بين لفظة )ال�شم�س( 
و)القمر( باعتبارهما من الكواكب، وذلك في قوله 

تعالى: ژوال�شم�س والقمر بح�شبان. ژ ڍ ڍ  
ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ )166(، ولكن 
والفرق  وال�شجر  النجم  بين  الموافقة  تتم  كيف 
اإلى ان المق�شود  بينهما كبير؟ وذهب الزمخ�شري 
ال�شماء  في  المعروف  النجم  لي�س  –هنا-  بالنجم 
ينجم  ما  كل  اأو  له  �شاق  ل  الــذي  ال�شجر  هو  واإّنما 
ومن  �شاق  له  الــذي  فهو  ال�شجر  ــا  واأّم الأر�ــس،  من 
النبات  المعنى ي�شجد هلل �شبحانه وتعالى  ثم يكون 
اأنواع  جميع  اأي  �شاق  له  لي�س  والذي  �شاق  له  الذي 

النباتات)167(.

ونلحظ ان الزمخ�شرّي كان من اأكثر المف�شرين 
عناية بهذا النوع وهو التوافق ال�شياقي بين الألفاظ 
هذا  وكــان  بع�س  مع  بع�شها  وان�شجام  الآيــة  داخــل 
تحت تاأثير نظرية )النظم( لعبد القاهر الجرجاني 
الذي كان يعنى بموقع اللفظ في النظم وان�شجامه 
بع�س  نــورد  ان  ويمكننا  له.  المجاورة  الأجــزاء  مع 
ك�شافه،  في  الزمخ�شرّي  بها  انفرد  التي  الأمثلة 

ڻ  ژ  تعالى:  لقوله  تف�شيره  في  اأورده  ما  ومنها 
ےۓ  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہہ  ۀ  ۀ 
)مــا(  لفظة  جـــاءت  فــقــد   ،)168( ژ  ڭ  ڭ  ۓ 
مع  العلم  اأولــي  غير  وعلى  العاقل  غير  على  الدالة 
لفظة )قانتون(، ويرى اأن ال�شبب في ذلك للتحقير 
الجانب  بين  ربط  وهو  ال�شاأن)169(،  من  والت�شغير 
الدللي للفظة )ما( مع �شياق حال الآية التي �شيقت 
توبيخًا وتحقيرًا لهوؤلء الذين ادعوا هلل ولدًا �شبحانه 

وتعالى عما ي�شفون.
تعالى:  قوله  في  بالبنين  الأنــعــام  ذكــر  واقترن 
توافق  يوجد  ل  اأّنــه  مع   ،)170( ژ  جئ  ی   ی  ژ 
من  اأعلى  البنين  مرتبة  لأّن  اللفظتين  بين  �شياقي 
والنوع،  الجن�س  في  الختلف  مع  الأنــعــام  مرتبة 
اأن  هو  اقترانهما  في  ال�شبب  اأن  الزمخ�شرّي  ويرى 
والقيام  حفظها  على  يعينوهم  الذين  ژهم  البنين 

بهاژ)171(.
وفي قوله تعالى: ژ ہ ہ ھ ھ  ھ 
ھے ے ۓ  ۓ ژ )172( نجد اأن النظم 
يقت�شي اأن يقال: ))فبئ�س مدخل المتكبرين(( حتى 
مثوى  ))فبئ�س  جاء  ولكنه  )ادخلوا(  الفعل  يوافق 
المتكبرين((، لأّن دخولهم في جهنم وبقاءهم فيها 
الآية  �شرحت  كما  الأبد  اإلى  خالد  وبقاء  دخول  هو 
في  والبقاء  التواء  بمعنى  النار  في  خلودهم  فكان 
هذا المكان فجاءت لفظة )مثوى( للدللة على هذا 
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الأمر، وهو ربط ب�شياق حال هوؤلء الكافرين)173(.
التوافق ال�ضياقي بين المفردات باختالف 

اآيات القراآن الكريم.

ــا مــ�ــشــى اإلــــى وجــــود بع�س  ــي م ــا ف ــرن لــقــد ذك
المفردات  بين  الظاهر  في  تبدو  التي  الخلفات 
تمعن  ما  اإذا  ولكن  الكريم،  القراآن  اآيات  باختلف 
دلليًّا  اأمــرًا  الخلف  ذلك  في  وجد  فيها  الإن�شان 
خلق  اآيـــات  ذلــك  ومــن  الآيـــة،  حــال  ب�شياق  يرتبط 
انه خلق من  اإلى  الآيات  بع�س  ت�شير  فتارة  الإن�شان 
انه خلق من )طين(،  اإلى  ت�شير  )تراب(، وبع�شها 
م�شنون(،  )حما  من  خلق  انــه  اإلــى  ت�شير  واأخـــرى 
)ماء  من  اأو  )عجل(،  من  اأو  )�شل�شال(،  من  اأو 
هذه  اأن  مع  الإن�شان  خلق  �شيء  اأي  فمن  مهين(، 
الأمور المذكورة بينها خلف وا�شح؟ ويذكر مقاتل 
تدل  وهــي  كلها  الأمـــور  هــذه  من  خلق  الإن�شان  ان 
من  اآدم  خلق  بدا  ))فقد  الإن�شان  خلق  تدرج  على 
اإلى  التراب  تحول  ثم  الــتــراب،  وهــو  الأر�ــس  ــم  اأدي
تغيرت  ثم  �شللة،  اإلــى  الطين  وتحول  الطين… 
ل�شق  ثم  م�شنون،  حما  اإلــى  فتحول  الطين  رائحة 
ك�شوت  �شوت  له  �شار  ثم  لزب،  طين  اإلى  فتحول 
الفخار، ثم نفخ فيه الروح، فاأراد اأن ينه�س قبل اأن 
تتم الروح فيه، فذلك قوله خلق الإن�شان من عجل، 
ثم جعل ذريته من النطفة التي تن�شل من الإن�شان، 

ومن الماء المهين وهو ال�شعيف(( )174(.

ــيــه الـــ�ـــشـــلم( نجد  وفــــي قــ�ــشــة مــو�ــشــى )عــل
وثانية  )حــيــة(،  اإلــى  انقلبت  ع�شاه  ان  تذكر  ايــة 
تعالى:  فقال  )جـــان(،  اإلــى  وثالثة  )ثعبان(،  اإلــى 

ژک ک گ گ گ  ژ)175(، وژڦ  ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ژ)176(، وژھ ھے  ے ۓ ۓ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ   ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

الع�شا  انقلب  ان  في  خــلف  ول  ۅژ)177(. 

اإلــى  اأو  جــان  اإلـــى  انقلبها  يتناق�س  ل  حية  اإلـــى 
على  وقوعها  فيجوز  الجن�س  على  تدل  لأّنها  ثعبان 
الكبيرة  الحية  الثعبان وهو  ولكن  وال�شغير،  الكبير 
وردت  فكيف  ال�شغيرة،  الحية  وهو  الجان  يناق�س 
الع�شا؟  انقلب  و�شف  في  المختلفة  الألفاظ  هذه 

ويذكر الزمخ�شري عدة اأقوال في ذلك وهي:

اإذ  القراآني،  بالإعجاز  تتعلق  الم�شالة  هذه  اأواًل:  اإنَّ 
مو�شع  في  فو�شفهما  مراد  الو�شفين  كل  اإنَّ 
باأنها ثعبان للدللة على عظمتها، وو�شفها في 
مو�شع اآخر بالجان للدللة على �شرعة حركتها، 

ومن ثم فاإنها قد جمعت بين الو�شفين.

ثانياً:  اأنها واردة على �شبيل التدرج، اأي اإنها انقلبت 
بعد ذلك  انقلبت  ثم  الأمر  بدء  اإلى جان في 
اإلى ثعبان، وهو داخل في باب الإعجاز اأي�شًا. 
وذكر الزمخ�شرّي الوجهين الول والثاني يدل 
اأنهما يتعلقان بالجانب الإعجازي في الجمع 

بين الو�شفين وتدرج الخلقة)178(.

ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ژ  تعالى:  قوله  وفي 
ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ان  )179(تــجــد  ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

في  بـ )على(  وعــدي  )اإلـــى(،  بـ  عــدي  قد  الإنـــزال 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعالى:  قوله 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ 

كبير  والفرق   ،)180( ژ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  

التي  و)على(  النتهاء  تفيد  التي  )اإلى(  معنى  بين 
تفيد ال�شتعلء، فلماذا لم يعد فعل الإنزال بـ )اإلى( 
�شياق  على  الكلم  ليجري  الآيتين  في  )على(  اأو 
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الآيتين  المعنيين في  ان  الزمخ�شرّي  واحد؟ ويذكر 
وهو  الوحي  يكون عن طريق  النزول  لأّن  متوافقان، 
اإلى الر�شل، وعلى  يهبط من الأعلى ومن ثم ينتهي 
هذا فقد عدي فعل الإنزال بـ )على( مرة وبـ)اإلى( 
اأخرى على هذين المعنيين، ثم يرد بعد ذلك  مرة 
على قول من قال: اإنَّ مجيء )اإلى( في الآية الأولى 
لقوله تعالى فيها )قولوا( بالجمع، ومجيء )على( 
في الآية الثانية لقوله تعالى )قل( بالأفراد بدعوى 
ان الوحي ينزل على الر�شول على طريق ال�شتعلء 
بالآيات  م�شت�شهًدا  النتهاء  جهة  على  للنا�س  وياأتي 
الر�شول )�شلى اهلل عليه  اإلى  بـ )اإلى(  التي عديت 

ى  ى   ې  ې  ژ  تعالى:  كقوله  و�شلم(  والــه 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ   ائ   ائ 
ژ ڳ ڳ  ڳ  تعالى:  وقوله   ،)181( ژ  ۈئ  
ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڻ  ڻ ۀۀ ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھ ھ 
ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ژ )182(، وغيرها 

من الآيات)183(.
وو�شفت ريح �شليمان )عليه ال�شلم( بالع�شف 

تارة، وبالرخاء تارة اأخرى، كقوله تعالى: ژ ې 
ې  ې ى ى  ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ژ  تعالى:  وقوله   ،)184( ژ  ۆئ  ۆئ 

التوافق  وجه  فما   ،)185( ژ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
بينهما؟ ويذكر الزمخ�شرّي ان الريح كانت تت�شف 
عملها  في  عا�شفة  اأنها  اإل  نف�شها  في  بالرخاوة 
ح�شب ما يريد �شليمان )عليه ال�شلم(، وقيل: اإنها 
كانت تت�شف بالرخاء في وقت وبالع�شف في وقت 

اآخر وكل هذا تحت اأمره )عليه ال�شلم( )186(.
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ژ  تــعــالــى:  ـــال  وق
اآخـــر: مــو�ــشــع  فــي  تــعــالــى  وقـــال   ،)187( ژ   ڎ  

ژ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻڻ ۀ ۀ 

ے  ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  ہ  ہ  ہ 
ےژ )188(، نجد ان الم�شبوب في الآية الأولى 
الثانية هو )الحميم( مع  هو )العذاب(، وفي الآية 
ياأت  لم  فلماذا  عذابه  ل  الم�شبوب  هو  الحميم  ان 
الموافقة  تتم  حتى  الحميم  ب�شب  الأولــى  الآية  في 
مع  ات�شاقًا  اأكثر  ويكون  الثانية  الآيــة  مع  ال�شياقية 
المعنى المراد؟ ويرى الزمخ�شرّي اأن �شب العذاب 
هو  الم�شبوب  هو  الحميم  اإّن  مع  الحميم  من  بدل 
على طريقة ال�شتعارة فيكون في ذلك التعبير جانب 

نف�شي وهو ت�شوير هول العذاب و�شدته)189(.

المف�شرين  اأكثر  ان  نجد  تقدم  ما  خــلل  ومــن 
اإ�شارة اإلى ما ي�شمى بالتوافق ال�شياقي ومحاولة دفع 
لنه  هوالزمخ�شرّي  الكريم  القراآن  عن  التناق�س 
كان من المتكلمين الذين اخذوا على عاتقهم مهمة 

الدفاع عن القراآن الكريم.
المبحث الرابع

�ضياق الآيات وال�ضور القراآنية عند 
الزمخ�ضرّي

عن  كثيرا  )ت538هـــ(  الزمخ�شرّي  يختلف  لم 
بين  والمعنوي  اللفظي  الربط  تناوله  في  �شابقيه 
الآيات القراآنية، وتركيزه على الآيات التي تبدو في 
ظاهرها بعيدة الت�شال عن الآيات الأخرى اأو غير 
متنا�شبة في موقعها مع الآيات الأخرى اأو بين اأجزاء 
طريقة  على  يت�شاءل  فهو  ثــم  ومــن  نف�شها.  الآيـــة 
الموقع  هذا  في  الآيــة  مجيء  �شبب  عن  المتكلمين 
اأجزائها  علقة  اأو  الأخــرى  بالآيات  علقتها  وعن 

بع�شها ببع�س.

قوله  تف�شير  فــي  ذكـــره  مــا  ذلـــك  اأمــثــلــة  ومـــن 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ  تعالى: 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ 
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ۇ   ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ   ے  ے  ھ 
تخ�س  الآيــة  هذه  ان  ذكر  فقد  ۆژ)190(، 
هذه  وقعت  وقد  ال�شدقة،  ت�شتحق  التي  الأ�شناف 
فكيف  ومكايدهم  المنافقين  ذكــر  ظــل  فــي  الآيـــة 
هذا  عــن  اأجـــاب  ثــم  ؟  الأمـــر  هــذا  يكون  ان  يمكن 
في هذه  قد ذكر  وتعالى  �شبحانه  اهلل  بان  الت�شاوؤل 
ذكر  ظل  في  الزكاة  ت�شتحق  التي  الأ�شناف  الآيــة 
المنافقين للدللة على ان المنافقين لي�شوا من هذه 
الأ�شناف فل ي�شتحقون الزكاة لكي يبعد اأطماعهم 
عن م�شارفها وللأ�شعار منه تعالى بحرمانهم منها، 
في  ــة  الآي هــذه  وقعت  فكيف  قلت:  ــان  ))ف فيقول: 
دلَّ  قلت:  ؟  ومكايدهم  المنافقين  ذكــر  ت�شاعف 
خا�شة  ال�شدقات  م�شارف  الأ�شناف  هذه  بكون 
ح�شما  منهم،  لي�شوا  انهم  على  غيرهم  ]كذا[  دون 
واأّنهم  الحرمان،  با�شتيجابهم  واإ�شعارًا  لأطماعهم 
بعداء عنها وعن م�شارفها، فما لهم وما لها ؟ وما 
�شلطهم على التكلم فيها ولمز قا�شمها �شلوات اهلل 

عليه و�شلمه؟(()191(.

واأغــرا�ــس  و�شائل  عــدة  الزمخ�شرّي  ذكــر  وقــد 
اأجزائها  اأو بين  معنوية للربط بين الآيات القراآنية 
قبله  البع�س  ذكــرهــا  قــد  واأغــرا�ــس  و�شائل  منها 
ومنها  جــديــدة،  اأخـــرى  واأغـــرا�ـــس  و�ــشــائــل  ومنها 
الربط المو�شوعي وهو الت�شابه بين الآيات القراآنية 
نف�شه.  الــمــو�ــشــوع  تــتــنــاول  اأنــهــا  اأو  الــمــو�ــشــوع  فــي 
تعالى: قوله  تف�شير  في  اأورده  ما  ذلك  اأمثلة   ومن 

ژ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉې ې  ې ې ى  ى ائ ائ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ   ۇئ  وئ    وئ   ەئ  ەئ 
ېئ ىئ ىئىئ  ی ی ی ی جئحئ مئ 
الدالة على  الآية  وردت هذه  اإذ   ،)192( ژ  ىئ يئ 
قوله  وهي  الغ�شب،  على  الدالة  الآيــة  بعد  ــذار  الإن
 ،)193( ژ  ۇ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ژ  تعالى: 

اهلل  ان  الزمخ�شرّي  ويذكر  ؟  بينهما  العلقة  فما 
الدالة  اتبعه بالآية  �شبحانه وتعالى لما ذكر غ�شبه 
الإنذار  لأّن  مو�شوعية  العلقة  ان  اأي  الإنذار،  على 
هو اإنذار من العذاب والعذاب ناتج عن غ�شب اهلل 
))فان  فيقول:  واحــد،  فالمو�شوع  وتعالى  �شبحانه 
قلت كيف ات�شل قوله ))اإنما تنذر(( بما قبله؟ قلت 
يذهبكم((  ي�شا  ))ان  قوله:  في  عليهم  غ�شب  لما 
قال:  ثم  اأهوالها،  وذكر  القيامة  بيوم  الإنذار  اتبعه 
عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  كان  تنذر((  ))اإنما 
واله و�شلم( ا�شمعهم ذلك، فلم ينفع، فنزل: ))اإنما 

تنذر(( اأو اخبره اهلل تعالى بعلمه فيهم(( )194(.

القراآنية  ـــات  الآي بين  الــربــط  ان  نجد  وبــذلــك 
يتعلق  مو�شوعي  ربــط  هــو  ال�شابقة  الأمــثــلــة  فــي 
ذكرها  اأخرى  اأغرا�س  وهناك  المعنوي،  بالجانب 
الزمخ�شرّي، ومنها الربط الحالي، اأو الربط ب�شياق 
في  اأورده  ما  ذلــك  اأمثلة  ومــن  الظرف،  اأو  الحال 
ڍژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ژ  تعالى:  قــولــه  تف�شير 
وانه  الآخــرة  نعيم  عن  الآيــة  هذه  تتحدث  اإذ   ،)195(

اأف�شل من الدنيا وهي خطاب للر�شول محمد )�شلى 
بعد  الآيــة  هذه  وردت  وقد  و�شلم(،  والــه  عليه  اهلل 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  تعالى:  قوله 
تتحدث  الآيــات  هذه  اأّن  مع   ،)196( ژ  چ   چ   چ   چ 
واله  عليه  اهلل  )�شلى  عنه  والقلي  التوديع  نفي  عن 
و�شلم(، فما وجه الت�شال بينهما ؟ ويذكر ان وجه 
عن  نفى  عندما  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اأن  الت�شال 
الر�شول )�شلى اهلل عليه واله و�شلم( التوديع والقلي 
وهي كرامة عظيمة له )�شلى اهلل عليه واله و�شلم( 
الآخــرة  في  حاله  ان  على  للدللة  ــة  الآي هــذه  ذكــر 
الأنبياء  جميع  على  مقدم  فهو  واأعظم  واجل  اأكرم 
و�شفاعته  الأمم،  �شائر  واأمته مقدمة على  والر�شل، 
الكرامات  من  وغيرها  درجاتهم،  ورفع  للموؤمنين، 



اآفاق الثقافة والتراث

ياُق  ال�سِّ
القراآني

 في تف�سير 
مخ�سري  الزَّ
اف( )الك�سَّ

37

التي �شيعطيها اهلل �شبحانه وتعالى له يوم القيامة، 
فهو ربط بين حاله في الدنيا في نفي التوديع والقلي 
عنه وحاله في الآخرة والنعيم الذي ينتظره: فيقول: 

ژ ڇ  ڇ ڇ ڇ  قوله:  ات�شل  قلت: كيف  ))فان 
نفي  �شمن  في  كــان  لما  قلت:  ؟  قبله  بما  ڍژ 
اإليك،  بالوحي  موا�شلك  اهلل  ن  اإّن  والقلي:  التوديع 
واإّنك حبيب اهلل ول ترى كرامة اأعظم من ذلك ول 
نعمة اأجّل منه: اأخبره اأن حاله في الآخرة اعظم من 
اأنبياء  جميع  على  والتقدم  ال�شبق  وهو  واجل،  ذلك 
ورفع  الأمــم،  �شائر  على  اأمته  و�شهادة  ور�شله،  اهلل 
درجات الموؤمنين واإعلء مراتبهم ب�شفاعته، وغير 

ذلك من الكرامات ال�شنية)197(.
وقـــد يــربــط بــيــن اأجــــزاء الآيــــة اعــتــمــادا على 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ژ  تعالى:  قوله  مثل  الــحــال،  �شياق 
ڇ  ڇ  ڇ   چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڇژ)198(، اإذ ذكر اإن وجه ات�شال ))من عذاب 

�شديد(( بـ)الويل( مرتبط بحال الكافرين في النار 
اإذ ))انهم يولون من عذاب �شديد، وي�شجون منه، 
ژ  ٿ  ٿ  ٺ  ژ  كقوله:  ويــله،  يا  ويقولون: 

]الفرقان 13[(( )199(.
الآيات  بع�س  تقديم  الزمخ�شرّي  يتناول  وتــارة 
اآخر  ترتيب  على  تاأتي  اأن  حقها  وكــان  بع�س  على 
وذلك اعتمادا على �شياق الحال كان تكون الأحداث 
متقدمة  موقعها  في  المتاأخرة  الآيــة  في  والظروف 
مثل  المتقدمة،  الآيــة  في  والظروف  الأحــداث  على 
اإذ  منها  بجزء  القتيل  و�شرب  البقرة  ذبــح  ق�شة 
قبل  البقرة  ذبــح  عن  تتحدث  التي  الآيـــات  جــاءت 
حادثة  اأّن  مع  منها  بجزء  و�شربه  القتيل  قتل  اآيــة 
وظروفها  البقرة  ذبح  حادثة  قبل  وظروفها  القتل 
الهدف  بان  الم�شالة  هذه  على  الزمخ�شرّي  ويجيب 
من ذكر الق�شة هو تقريع اليهود على اأفعالهم فكان 

زيادة  القتيل  قتل  البقرة على  اآيات ذبح  تقديم  في 
الترتيب  الآيات على هذا  اإنَّ مجيء  اإذ  التقريع  في 
وال�شياق يدل على تثنية التقريع وان كانت الق�شتان 
ق�شة واحدة فيكون التقريع الأول هو تقريعهم على 
�شبحانه  اهلل  لأوامــر  المتثال  في  الم�شارعة  عدم 
وتعالى في ذبح البقرة، والتقريع الثاني هو تقريعهم 
وتعالى،  �شبحانه  التي حرمها اهلل  النف�س  قتل  على 
البقرة  ذبــح  ــات  اآي قبل  القتيل  قتل  اآيــة  جــاءت  ولــو 
التقريع)200(.  تثنية  في  المراد  الغر�س  هذا  لذهب 
ثم  البقرة  ذبح  اآيــات  مجيء  ان  ذلك  بعد  ذكر  ثم 
ق�شتان  كاأنهما  ال�شياق  هذا  وفق  على  القتيل  قتل 
ولكنهما مع ذلك مرتبطتان ارتباطا معنويا ولفظيا 
عن طريق ال�شمير في ))ا�شربوه ببع�شها(( )201( 
واحدة،  ق�شة  الق�شتان  فتكون  البقرة  على  العائد 
فيقول: ))ولقد روعيت نكتة بعد ما ا�شتوؤنفت الثانية 
دللة  بالأولى،  و�شلت  ان  براأ�شها  ق�شة  ا�شتئناف 
ال�شريح  با�شمها  ل  البقرة  ب�شمير  اتحادهما  على 
اإّنهما  تبين  حتى  ببع�شها((  ))ا�شربوه  قوله:  في 
باإخراج  وتثنيته  التقريع  اإلى  يرجع  ما  في  ق�شتان 
واأنها ق�شة  تاأخيرها،  الثانية مخرج ال�شتئناف مع 

واحدة بال�شمير الراجع اإلى البقرة(( )202(.
ناق�س  الزمخ�شرّي  ان  كيف  لنا  يت�شح  ومن هنا 
مواقعها  عــن  الآيـــات  بع�س  وتــاأخــر  تــقــدم  م�شالة 
والأحـــداث  والــظــروف  الحال  �شياق  على  اعتمادا 
الملب�شة وكيفية الربط بين هذه الآيات عن طريق 
الو�شائل  من  يعد  الــذي  بال�شمير  اللفظي  الربط 
المهمة في الربط في اللغة العربية)203(، ف�شل عن 

الربط المعنوي.
ومن الو�شائل والأغرا�س المعنوية الأخرى التي 

ڄ  ڄ  ژ  تعالى:  قوله  مثل  اال�صتطراد،  ذكرها 
ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ 
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 ،)204( ڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڇڍ  ڇ 
األ  تعالى  نعمه  من  نعمة  عن  الآية  هذه  تتحدث  اإذ 
الإن�شان، وقد وردت  ي�شتر عورة  الذي  اللبا�س  وهي 

ۇ  ۇ  ڭ   تعالى:ژ  قوله  بعد  الآيـــة  هــذه 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ې 
ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ 
مت   خت  حت  جت  يب  ىب   مب  خب  حب  يئجب 
اأن  الزمخ�شرّي  وذكر   ،)205( ژ  ىت  يت جث مث  ىث  
�شبيل  على  هو  الآيــات  هــذه  بعد  ــة  الآي هــذه  مجيء 
ال�شتطراد فبعد ان ذكر اهلل �شبحانه وتعالى ق�شة 
ال�شيطان  اأن  وكيف  ال�شلم(  )عليهما  وحــواء  ادم 
من  اأكــل  عندما  لبا�شهما  عنهما  فنزع  اأغواهما 
الآية  هذه  ذكر  ربهما  عنها  نهاهما  التي  ال�شجرة 
للدللة على نعمة اهلل عز وجل فيما خلق من اللبا�س 
وان العري فيه مهانة وف�شيحة للإن�شان وان عليه ان 
ي�شتر نف�شه وعورته لأّن ذلك من اعمال التقوى)206(.

التخل�ص  ح�صن  اأي�شًا  الأخــرى  الأغرا�س  ومن 
))وهو اأن ينتقل مما ابتدئ به الكلم اإلى المق�شود 
على وجه �شهل يختل�شه اختل�شا دقيق المعنى بحيث 
ل ي�شعر ال�شامع بالنتقال من المعنى الأول ال وقد 
 ،)207( بينهما((  اللتئام  ل�شدة  الثاني  عليه  وقــع 
اأنَّ  اإّل  ال�شتطراد  من  كبيرًا  اقترابًا  يقترب  وهو 
كنت  ما  تركت  التخل�س  في  ))اأّنــك  بينهما  الفرق 
وفي  اإلــيــه،  تخل�شت  ما  على  واأقبلت  بالكلية  فيه 
اإليه  ا�شتطردت  الذي  الأمر  بذلك  تمر  ال�شتطراد 
مرورًا كالبرق الخاطف ثم تتركه وتعود اإلى ما كنت 
فيه كاأنك لم تق�شده واإّنما عر�س عرو�شًا(( )208(، 
ژ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی  ی ژ )209(،  مثل قوله تعالى: 
اإذ اأنَّ هذه الآية تتحدث عن نهي الر�شول )�شلى اهلل 

عليه واله و�شلم( عن تحريك ل�شانه لحفظ ما ينزل 
من القراآن اأثناء نزول الوحي عليه، وقد وردت هذه 

الآية بعد قوله تعالى: ژ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک 
ک گ  گ گ  گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ 
ہ ہ  ۀ       ۀ  ہ  ڻ   ڻ ڻ  ڻ  ں ں    ڱ  ڱ 
تتحدث  الآيــات  وهذه   ،)210( ژ  الآيــات   … ہ ھ 
عن يوم القيامة، وذكر الزمخ�شرّي ان مجيء هذه 
الآية في هذا المو�شع هو للتخل�س من ذكر القيامة 
اإلى غر�س اآخر له علقة به وهو توبيخ الإن�شان على 
فيقول:  الآخر،  اليوم  واإهماله  والدنيا  للعاجلة  حبه 
به  تحرك  ل   (( قوله  ات�شل  كيف  قلت:  ))فـــان 
ل�شانك (( اإلى اآخره، بذكر القيامة ؟ قلت: ات�شاله 
بحب  التوبيخ  اإلى  منه،  للتخل�س  هذا  جهة  من  به 

العاجلة، وترك الهتمام بالآخرة(( )211(. 
ومن الأغرا�س الأخرى الت�شاد، مثل قوله تعالى: 

ڻ  ڻ   ں  ڱں  ڱ  ڱ   ڱ  ژ 
هذه  تتحدث  اإذ   ،)212( ژ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ 
قوله  بعد  وردت  وقد  الكافرين،  خ�شران  عن  الآيــة 

ڈ  ڈ  ڎ   ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ژ  تعالى: 
تتحدث  الآيــة  وهــذه   ،)213( ژ  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
بينهما،  فيما  �شدية  فالعلقة  الموؤمنين،  فوز  عن 
))والذين  قوله:  ات�شل  بم  قلت:  ))فــان  فيقول: 
ژ ڍ ڌ ڌ ڎ  ژ اأي  كفروا(( قلت: بقوله: 
هم  كفروا  والذين  بمفازتهم،  المتقين  اهلل  ينجي 
الأ�شياء  خالق  باأنه  بينهما  واعتر�س  الخا�شرون. 

كلها(( )214(.
ــرّي عـــن الــجــمــل  ــش ــزمــخــ� وكـــذلـــك تـــحـــدث ال
منه  لي�شت  وهي  الكلم  تعتر�س  التي  االعترا�صية 
وعن �شلتها وعلقتها فيما اعتر�شت فيه، وهو يوؤكد 
لغر�س  اإّل  ي�شاق  ل  الكلم  في  العترا�س  اأن  على 
في  ))والعترا�شات  فيقول:  التوكيد،  وهو  معنوي 
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الكلم ل ت�شاق ال للتوكيد(( )215(. ومن اأمثلة ذلك 
ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ژ  تعالى:  قوله 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ   ے   ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  
بين  متو�شطة  الآيــة  هذه  جــاءت  اإذ   ،)216( ژ  ۇ 
اآيات ق�شة اإبراهيم )عليه ال�شلم(، اإذ قال تعالى: 

ٺ  ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ژ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ ڇڇ ڍ  ڍ ژ )217(.

ثم جاءت مجموعة من الآيات المعتر�شة، ومنها 
ڌ  ژ  تعالى:  قوله  من  وهي  بها،  الم�شت�شهد  الآية 
ک   ک   ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  
ېئ  ژ  تعالى:  قوله  اإلــى   )218( ژ  گ   ک  
ی  ی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  
ذلك  بعد  عــاد  ثــم   ،)219( ژ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
قومه،  مــع  الــ�ــشــلم(  )عليه  اإبــراهــيــم  ق�شة  اإلـــى 

پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعالى:  فقال 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ 
المعتر�شة  الآية  ان هذه  وذكر   ،)220( ژ  ٿ ٿ 
من  لها  لبد  معها  المعتر�شة  ــات  الآي من  وغيرها 
ات�شال فيما وقعت فيه، ثم يذكر ان وجه الت�شال 
هو ان ق�شة اإبراهيم )عليه ال�شلم( وردت بهدف 
ت�شلية الر�شول محمد )�شلى اهلل عليه واله و�شلم( 
)عليه  اإبــراهــيــم  كــذبــوا  قــد  الم�شركين  ان  وكيف 
كذبوا  قد  قري�س  م�شركي  ان  كما  واآذوه  ال�شلم( 
الر�شول محمد )�شلى اهلل عليه واله و�شلم( واآذوه، 
تتناول  كلها  الآيـــات  ان  اأي  مو�شوعي،  ربــط  فهو 
�شبحانه  اهلل  لأنبياء  الم�شركين  تكذيب  مو�شوع 
لهم،  واإيذائهم  ال�شلم(  )عليهم  ور�شله  وتعالى 
فيقول: ))فان قلت: فما ت�شنع بقوله: ))قل �شيروا 

في الأر�س(( ؟ قلت: هي حكاية كلم حكاه اإبراهيم 
عليه ال�شلم لقومه، كما يحكي ر�شولنا )�شلى اهلل 
في  المنهاج  هذا  على  اهلل  كلم  و�شلم(  واله  عليه 
اأكثر القراآن، فان قلت: فاإذا كانت خطابا لقري�س فما 
وجه تو�شطها بين طرفي ق�شة اإبراهيم والجملة؟ اأو 
وقعت  بما  ات�شال  من  لها  لبد  العترا�شية  الجمل 
معتر�شة فيه ؟ ال تراك ل تقول: مكة – وزيد اأبوه 
قائم – خير بلد اهلل ؟ قلت: اإيراد ق�شة اإبراهيم 
اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  للتنفي�س عن  اإرادة  اإل  لي�س 
عليه واله و�شلم( وان تكون م�شلة له ومتفرجا بان 
اأباه اإبراهيم خليل اهلل كان ممنونا بنحو ما مني به 
من �شرك قومه وعبادتهم الأوثان، فاعتر�س بقوله: 
اأنكم يا مع�شر قري�س  ))وان تكذبوا((، على معنى 
ان تكذبوا محمدا فقد كذب اإبراهيم قومه وكل اأمة 
نبيها؛ لأّن قول ))فقد كذب اأمم من قبلكم(( لبد 
اعترا�س  ترى  كما  وهو  اإبراهيم،  لمة  تناوله  من 
من  عقبها  الواطئة  الآيــات  �شائر  ثم  مت�شل،  واقع 
ودلئله،  بالتوحيد  ناطقة  لكونها  وتوابعها،  اأذيالها 
اهلل  قــدرة  و�شفة  قواعده،  وتوهين  ال�شرك  وهــدم 

و�شلطانه، وو�شوح حجته وبرهانه(( )221(. 

بين  المعنوي  بالربط  الزمخ�شرّي  يعنى  كذلك 
ژ ڍ ڍ   تعالى:  قوله  مثل  القراآنية،  الآيات 
ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ژ، اإذ يت�شاءل عن 
قوله  في  بالرحمن  الآيتين  هاتين  ات�شال  كيفية 
لم  الآيتين  هاتين  ان  مع  ژالرحمنژ)222(،  تعالى: 
وجه  ان  يــذكــر  ثــم  ؟  معه  لفظيا  ات�شال  تت�شل 
وال�شجود  الح�شبان  اإنَّ  اإذ  معنوي  وجه  هو  ال�شلة 
ثم  ومــن  الــرحــمــن،  وهــو  تعالى،  لــه  ال  يكونان  ل 
المعنوي،  الو�شل  بهذا  اللفظي  الو�شل  ا�شتغني عن 
فيقول: ))فان قلت: كيف ات�شلت هاتان الجملتان 
بالرحمن ؟ قلت: ا�شتغنى فيهما عن الو�شل اللفظي 
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ح�شبانه،  الح�شبان  ان  علم  لما  المعنوي،  بالو�شل 
والقمر  ال�شم�س  قيل:  كاأنه  لغيره،  ل  له  وال�شجود 

بح�شبانه، والنجم وال�شجر ي�شجدان له(( )223(.
ويعنى بالربط اللغوي بين الآيات -اأي�شًا- وهي 
الظاهرة،  غير  اأو  البعيدة  ال�شنادية  العلقات 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  ــى:  ــال ــع ت قــولــه  مــثــل 
بقوله  تتعلق  الآية  هذه  ان  ذكر  اإذ  ڃژ)224(، 

ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ژ  تــعــالــى: 
فهي   ،)225( ژ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھھ  ہ 
خبر من الأخبار المتعددة للمبتداأ )هو( اإّل اأنَّ هذا 
العترا�شات  نتيجة  المبتداأ  عن  ابتعد  قد  الخبر 
وغير  بعيدة  بينهما  العلقة  فاأ�شبحت  الكلم  في 
كثيرا  انه  اإذ  الزمخ�شرّي  �شاأن  هو  وهــذا  ظاهرة، 
ما يوؤكد على العلقات بين الآيات التي تبدو بعيدة 
قوله:  ات�شل  بم  قلت:  ــان  ))ف فيقول:  الت�شال، 
اأخبار  من  خبر  هو  قلت:  ؟  ژ  ڄ  ڄ  ژڄ 
))يلقي  مثل  يريكم((  الــذي  ))هــو  قوله:  في  هو 
بقوله:  علل  الــروح  يلقي  لكن   ]15 ]غافر  ــروح((  ال
))لينذر يوم التلق(( ]غافر 15[ ثم ا�شتطرد ذكر 
يطاع((  �شفيع  ))ول  قوله:  اإلى  التلق  يوم  احوال 

]غافر18[ فبعد لذلك عن اأخواته(( )226(.

وقد يذكر الزمخ�شرّي اأكثر من وجه في ات�شال 
ذلك  اأمثلة  ومن  ببع�س،  بع�شها  اأجزائها  اأو  الآيات 

ما اأورده في تف�شير قوله تعالى: ژ ڱ ڱ   ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں 
اأّن  ژ )227(، فقد ذكر  ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے  
وجه ات�شال ژ ھ ھ  ھ ھ ے ے  ژ بما قبله قد 
يكون عن طريق ال�شتدراك، اأي ))كاأنه قال: ولكن 
كان ت�شديقا وتف�شيل منتفيا عنه الريب كائنا من 
المراد  يكون  قد  انــه  وذكــر  العالمين(()228(،  رب 
وتف�شيل  العالمين  رب  من  ت�شديقًا  كان  ))ولكن 

منه ل ريب في ذلك، فيكون ))من رب العالمين(( 
متعلقًا بت�شديق وتف�شيل(( )229(، وذكر وجها اخر 
من وجوه الت�شال وهو ان تكون الجملة مت�شلة على 

�شبيل العترا�س)230(.
ول يختلف الزمخ�شرّي عن �شابقيه في اهتمامه 
بالربط اللفظي بين الآيات القراآنية اأو بين اأجزائها 
عن طريق العطف والو�شل والف�شل وما �شابه ذلك، 
تعالى:  قوله  تف�شير  في  اأورده  ما  ذلك  اأمثلة  ومن 

ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ 
ڎ   ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڎ ڈ ژ)231(، ذكر اأّن الآيات الأولى جاءت 
بحرف  جــيء  ثم  عطف،  حــرف  غير  من  منف�شلة 
العطف بين الآيتين الخام�شة وال�شاد�شة، وذلك لأّن 
فجاءت  الم�شركين  تقريع  بها  اأريــد  الأولــى  الآيــات 
منف�شلة لتكون كل جملة م�شتقلة عن الأخرى زيادة 
الآيتين  بين  العطف  حرف  مجيء  اأّما  التقريع.  في 
ببع�س  بع�شه  الكلم  وو�شل  وال�شاد�شة  الخام�شة 
فذلك للتقابل بين الآيتين اإذ اإنَّ ال�شم�س والقمر من 
الأجرام ال�شماوية، والنجم وال�شجر من المخلوقات 
اإّل  يذكران  ل  والأر�ــس  ال�شماء  اأن  كما  الأر�شية، 
ال�شم�س  ح�شبان  واأّن  ببع�س،  بع�شهما  مقترنين 
لأمر اهلل عز وجل منا�شب  انقياد  الذي هو  والقمر 
وهو  وتعالى  �شبحانه  له  وال�شجر  النجم  ل�شجود 

انقياد له تعالى اأي�شًا)232(. 
اإليه  اأ�شار  ما  يطبق  الزمخ�شرّي  اأن  نجد  وبذا 
اأهمية  اإلـــى  دلئــلــه  فــي  الــجــرجــانــي  الــقــاهــر  عبد 
كذلك  بــالــمــعــنــى)233(،  وعلقته  والف�شل  الو�شل 
ال�شورة  فاتحة  بين  العلقة  اإلى  الزمخ�شرّي  اأ�شار 
في  وذلك  فقط،  واحد  مو�شع  في  ولكن  وخاتمتها 
فاتحة  بين  العلقة  اإن  ذكــر  اإذ  الموؤمنون،  �شورة 
وهي  ت�شاد،  عــلقــة  هــي  وخاتمتها  الــ�ــشــورة  هــذه 
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ٻ  ٱ  ژ  ال�شورة  فاتحة  ))جعل  اإذ  معنوية  علقة 
ٻژ ]الموؤمنون 1[ واأورد في خاتمتها: ژ ۈئ  
ۈئ ېئ  ېئ ژ ]الموؤمنون 117[ ف�شتان ما بين 

الفاتحة والخاتمة(( )234(.

ومن خلل ما تقدم يت�شح لنا:

ان كلم الزمخ�شرّي ب�شان �شياق الآيات وال�شور   .1
القراآنية كان مقت�شرا على �شياق الآيات القراآنية 

فقط.

بين  اللفظي  والــربــط  المعنوي  بالربط  اهتم   .2
الآيات القراآنية اأو بين اأجزائها.

اأ�شاف عدة اأغرا�س معنوية في الربط كالربط   .3
وح�شن  ــاد،  ــ�ــش ــت وال وال�ــشــتــطــراد،  ــي،  ــحــال ال

التخل�س، وغيرها من الأغرا�س.

الكلم  في  المعتر�شة  والجمل  بــالآيــات  اهتم   .4
مرتبطا  الكلم  يجعل  الذي  بال�شكل  وتوجيهها 

بع�شه ببع�س.

متقدمة  جاءت  التي  بالآيات  الزمخ�شرّي  عني   .5
الظاهر  التي تخالف في  متاأخرة في موقعها  اأو 

�شياق الحال ووجهها توجيها دلليًّا.

بعيدة  تــبــدو  الــتــي  الآيــــات  على  اهتمامه  رّكـــز   .6
الت�شال في الظاهر.

ال�شورة  فاتحة  بين  التنا�شب  م�شالة  اإلى  اأ�شار   .7
وخاتمتها، مع اأن اإ�شارته كانت في مو�شع واحد 

فقط.
دللة ال�ضياق ال�ضرفي عند الزمخ�ضرّي

ــرفــي عند  ــ�ــش ال ــاق  ــي ــش ــ� ال اخــتــلــفــت درا�ـــشـــة 
اإذ  الآخرين  المف�شرين  من  غيره  عن  الزمخ�شرّي 
يرى  لنه  الدللي  بالجانب  ال�شرفي  ال�شياق  ربط 

للمفردة جانبا  المختلفة  ال�شيغ  من  �شيغة  لكل  ان 
بعد  يربط  ثم  الأخـــرى  ال�شيغ  عن  يختلف  دلليا 
المفردة على �شيغة معينة ودللة هذه  ذلك مجيء 

ال�شيغة وربطها بال�شياق الذي ترد فيه.
ويذكر في بداية تف�شيره عند حديثه عن الب�شملة 
يتبعها  ان  من  لبــد  ال�شيغة  بناء  في  الــزيــادة  اإّن 
الزيادة  اإّن  ))ويقولون:  فيقول:  المعنى  في  زيــادة 
اأذني  على  طن  المعنى… ومما  لزيادة  البناء  في 
مراكبهم  من  مركبا  ي�شمون  اأنهم  العرب  ملح  من 
بال�شقدف؟ وهو مركب خفيف لي�س في ثقل معامل 
منهم:  لرجل  الطائف  طريق  فــي  فقلت  الــعــراق، 
العراقي،  المحمل  اأردت  المحمل،  هــذا  ا�شم  ما 
وقال: األي�س ذاك ا�شمه ال�شقدف؟ قلت: بلى، فقال: 
لزيادة  ال�شم  بناء  في  فزاد  ال�شقنداف  ا�شمه  هذا 

الم�شمى(()235(.
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ژ  تــعــالــى:  قــولــه  ــي  وف
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ 
ان  ذكــر  قد  الزمخ�شرّي  نــري   ،)236( ژ  ڦ   ڦ 
المر�شعة هي المراأة التي في حال الإر�شاع وتبا�شر 
القادرة  المراأة  المر�شع فهي  اأّما  الر�شاعة،  عملية 
ولم  الإر�شاع  حال  في  لي�شت  ولكنها  الإر�شاع  على 
ومن  الــوقــت،  ذلــك  في  وتمار�شه  الإر�ــشــاع  تبا�شر 
ثم فان مجيء مر�شعة من دون مر�شع هي للدللة 
على هول ذلك اليوم بحيث تذهل المراأة عن ابنها 
الر�شيع وتنزعه من ثديها مع اإّن علقة األم بابنها 
جدا  قوية  الر�شاعة  عملية  تمار�س  وهي  الر�شيع 
علقة  من  اأقــوى  وهي  واحــدة  وحــدة  يمثلن  فهما 
يرتبط  وما  الإر�شاع  عملية  غير  في  بابنها  المراأة 
لم  قلت:  ))فــان  فيقول  نف�شية،  جوانب  من  بذلك 
المر�شعة  قلت:  ؟  مر�شع  دون  )مر�شعة(  قيل: 
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ال�شبي.  ثديها  ملقمة  الإر�شاع  حال  في  هي  التي 
والمر�شع: التي من �شاأنها اأن تر�شع وان لم تبا�شر 
الإر�شاع في حال و�شفها به، فقيل: مر�شعة، ليدل 
على ان ذلك الهول اإذا فوجئت به هذه وقد القمت 
من  يلحقها  لما  فيه  عــن  نزعته  ثديها  الر�شيع 

الده�شة(( )237(.

فيما  الزمخ�شرّي  عند  جاء  ما  نوجز  ان  ويمكن 
يتعلق بهذا المو�شوع بما ياتي:

ال�ضيغة  دللــــة  بــيــن  الــتــفــرقــة   .1
ــة وربــطــهــا  ــي ــل ــع ــف ــة وال ــي ــم ــض ال�

بال�ضياق:

تدل  ال�شمية  ال�شيغة  ان  الزمخ�شرّي  ــرى  ي
التجدد  على  تــدل  الفعلية  وال�شيغة  الثبوت  على 

ۈ   ۈ  ژ  تعالى:  قوله  تف�شير  ففي  وال�شتمرار، 
ې     ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې 
مجيء  �شبب  عــن  يت�شاءل   )238( ژ  ۆئ  ۇئ 
من  الفعلية  ال�شيغة  على  بهم((  ي�شتهزئ  ))اهلل 
ژ  وئ  ەئ  ەئ  ژ  مع  تتطابق  حتى  ال�شمية  دون 
الفعل  بــان  الت�شاوؤل  هــذا  عن  ذلــك  بعد  اأجــاب  ثم 
مجيء  فان  ثم  ومن  وال�شتمرار  التجدد  على  يدل 
للدللة  ال�شمية  ال�شيغة  من  بدل  الفعلية  ال�شيغة 
اآخر،  بعد  حينا  وتجدده  ال�شتهزاء  ا�شتمرار  على 
بهم  م�شتهزئ  اهلل  قيل  فهل  قلت:  ))فــان  فيقول 
لأّن  ژ قلت:  ژ ى  ى ائ  لقوله:  ليكون طبقا 
وقتا  وتجدده  ال�شتهزاء  حــدوث  يفيد  )ي�شتهزئ( 
وبلياه  فيهم  اهلل  نكايات  كانت  وهكذا  وقت،  بعد 

النازلة بهم ژ ڌ ڌ  ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ  ژ ڑ  ڑ ک  ک ک ک گ گ 

تهتك  اأوقاتهم من  اأكثر  كانوا في  وما  ]التوبة 126[ 

اأ�شتار وتك�شف اأ�شرار…(()239(. 

فيبالغ  الم�شالة  هذه  في  الزمخ�شرّي  يبالغ  وقد 
ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ژ  تعالى:  كقوله  التف�شير  في 
قد  الملئكة  ان  ذكر  اإذ   ،)240( ژ  ى  ى  ې  ې 

بال�شيغة  ال�شلم(  )عليه  اإبراهيم  اهلل  نبي  حيت 
ال�شلم(  )عليه  وانه  �شلمًا(،  )ن�شلم  اأي  الفعلية، 
وذلــك  ال�شمية،  بال�شيغة  التحية  عليهم  رد  قــد 
اأن  ق�شد  كــاأنــه  الــ�ــشــلم،  ثــبــات  على  ))لــلــدللــة 
اهلل  بـــاأدب  اأخـــذا  بــه،  حيوه  مما  باأح�شن  يحييهم 
وهذا   ،)241( لهم((  اإكرامه  من  اأي�شًا  وهذا  تعالى. 
يوجد  ل  ــه  لأّن وذلــك  وا�شحة،  مبالغة  فيه  التعليل 
في القرَان الكريم اأ�شلوب ابلغ من اأ�شلوب فالقرَان 
ل  ومعجز  بليغ  اأ�شلوب  وهو  واحد،  اأ�شلوب  على  كله 
يتفا�شل بع�شه على بع�س وهو اأمر تتفق عليه جميع 
لم  اأنهم  كذلك  الإ�شلمية)242(،  والفرق  التجاهات 
اإبراهيم  عليهم  يرد  ولم  الفعلية،  بال�شيغة  يحيوه 
في  ورد  فما  ال�شمية  بال�شيغة  ال�شلم(  )عليه 
الآية هو كناية عن ال�شلم فلم تقل الملئكة ن�شلم 
�شلما، ولم يرد اإبراهيم )عليه ال�شلم( بـ )عليكم 
�شلم(، بل اإّن التحية هنا غير معروفة)243(، والدليل 
على ذلك اأن الزمخ�شري نف�شه ذكر اأن ال�شيغيتين 
كلتيهما قد قرئتا بالرفع، كذلك قرئ �شلم اإبراهيم 
)عليه ال�شلم( )�شلما( )244(، ويمكننا اأن نعّلل �شبب 
مجيء �شلم الملئكة بـ )�شلما( و�شلم اإبراهيم 
الأول:  وجهين،  على  )�شلم(  بـ  ال�شلم(  )عليه 
�شوت  كــان  لما  اإذ  ال�شوتية  المحاكاة  اإلــى  راجــع 
الألف يحاكي المد اإلى الأعلى جاء �شلم الملئكة 
اإبراهيم  اأّن �شلم الملئكة على  باألف للدللة على 
وتعالى  �شبحانه  ال�شلم( هو �شلم من اهلل  )عليه 
هم  الملئكة  اإنَّ  اإذ  الحال  �شياق  مع  يتفق  وهــذا 
ر�شل اهلل �شبحانه وتعالى اإلى قوم لوط فدخلوا على 
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بان  وابلغوه  عليه  ف�شلموا  ال�شلم(  )عليه  اإبراهيم 
اهلل �شبحانه وتعالى ي�شلم عليه واخبروه بما اأر�شلوا 
به وما �شيفعلونه بقوم لوط، وهو ما يدل عليه �شياق 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   ] تعالى:  قال  الآيات 
ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ 
ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  ژ )245(، اأّما �شلم اإبراهيم 
والثاني:  ــده.  وح منه  �شلم  فهو  ال�شلم(  )عليه 
الملئكة  ال�شلم فقد كانت  اأداء  اإلى طريقة  راجع 
جماعة وكان اإبراهيم )عليه ال�شلم( بمفرده عند 
الفعلية  بال�شيغة  ال�شلم، لذلك جاءت تحيتهم  رد 
للدللة على تجدد ال�شلم وتكرره من الأول فالثاني 
فالثالث، وفي المقابل جاءت تحيته )عليه ال�شلم( 
فقد  ال�شلم  ثبوت  على  للدللة  ال�شمية  بال�شيغة 

حياهم جملة واحدة، واهلل اعلم.
ال�ضيغ  ــــة  دلل بــيــن  الــتــفــرقــة   .2
الــمــخــتــلــفــة لــلــمــفــردة الـــواحـــدة 

وربطها بال�ضياق:

فرق الزمخ�شرّي تفرقة دقيقة بين دللة ال�شيغ 
�شيغة  ورود  �شبب  وبين  الواحدة  للمفردة  المختلفة 
معينة دون اأخرى وربط دللة تلك ال�شيغة بال�شياق، 

ومن اأمثلة ذلك: 

تفرقته بين دللة �شيغة الما�شي والم�شارع، فقد  اأ. 
حدوث  على  تدل  الما�شي  �شيغة  ان  اإلى  ذهب 
ال�شيء وتحققه اأّما �شيغة الفعل الم�شارع فتدل 
قوله  ففي  وتكرره  ال�شيء  حدوث  ا�شتمرار  على 

پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعالى: 
الفعل  جــاء  فقد   ،)246( ژ  ڀ   پ    پ 
)فاأوردهم( على �شيغة الما�شي، ولم ياأت على 
)يقدم(  الفعل  ينا�شب  حتى  الم�شارع  �شيغة 
قد  الأمـــر  كــان  اأي  الأمـــر،  تحقق  على  للدللة 

حدث، فيقول: ))فان قلت: هل قيل: يقدم قومه 
فيوردهم ؟ ولم جيء بلفظ الما�شي ؟ قلت: لأّن 
الما�شي يدل على امر موجود مقطوع به، فكاأّنه 

قيل: يقدمهم فيوردهم النار ل محالة(( )247(.
ب. تفرقته بين دللة �شيغة )فعل( و)افعل(، ففي 

قوله تعالى: ژ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  
ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ 
الفعل )نزلنا(  )248(، قد جاء  ژ  ۆئ ۈئ  ۈئ 
على �شيغة )فعل( من دون )اأنزلنا( على �شيغة 
نزل  قــد  الكريم  الــقــرَان  لأّن  ــك  وذل )افــعــل(، 
للدللة  )فعل(  �شيغة  فجاءت  متفرقا  منجما 
على تدرج نزول القرَان �شيئًا بعد �شيء، فيقول: 
لفظ  على  نزلنا(  )مما  قيل:  لم  قلت:  ))فــان 
النزول  المراد  الإنزال ؟ قلت: لأّن  التنزيل دون 

على �شبيل التدريج والتنجيم …(()249(. 
ففي  و)فعل(،  )فعل(  �شيغة  دللة  بين  تفرقته  ج. 
 )250( ژ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ژ  تعالى:  قوله 
)عوجا(  مجيء  �شبب  عن  الزمخ�شرّي  يت�شاءل 
بك�شر العين مع اإّن )عوج( بك�شر العين ت�شتعمل 
ت�شتعمل  العين  بفتح  و)عــــوج(  المعاني،  فــي 
هو  العين  بفتح  )عــوج(  ومجيء  الأعــيــان،  في 
الآيــة  هــذه  فــي  الــكــلم  لأّن  لل�شياق  المنا�شب 
الجبال  ن�شف  تتحدث عن  �شبقتها  التي  والآيات 
من  الأمور  وهذه  القيامة،  يوم  الأر�س  وا�شتواء 
بك�شر  )عـــوج(  �شيغة  ــاءت  ج فكيف  ــان،  الأعــي
العين في هذه الآية ؟ ثم يجيب عن هذا الت�شاوؤل 
بان مجيء �شيغة )عوج( بك�شر العين – هنا – 
لأّن  وذلك  الأر�ــس  ا�شتواء  دقة  على  للدللة  هو 
العوجاج وال�شتواء ل يدركان من خلل حا�شة 
ي�شوي قطعة  ان  الإن�شان  اإذ مهما حاول  الب�شر 
فان  ا�شتوائها  ب�شره في معرفة  وا�شتعمل  ار�س 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

44

القيا�س  يظهر  �شوف  اإذ  دقيقا،  يكون  ل  ذلــك 
الهند�شي ان ثمة اعوجاجا في تلك الر�س، فلما 
كان ))ذلك العوجاج لما لم يدرك ال بالقيا�س 
عوج  فيه:  فقيل  بالمعاني،  لحق  الإح�شا�س  دون 
اأي  الحال،  ب�شياق  ربط  وهو   .)251( بالك�شر(( 
ان مجيء هذه ال�شيغة للدللة على دقة ا�شتواء 
الأر�س يوم القيامة وهو و�شف للحال التي �شوف 

تكون عليها.
د. تفرقته بين دللة �شيغة )فعل( و)افتعل(، ففي 

ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ژ  تعالى:  قوله 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې ى  ى 

ۆئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ   وئ  ەئ  ائەئ  ائ 

جئحئ  ی  ی  ی   ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

يب  ىب  مب  حبخب   جب  يئ   ىئ  مئ 

الفعل  جاء  فقد   ،)252( ختژ  حت  جت 

وجاء  الخير،  مع  )فعل(  �شيغة  على  )ك�شب( 
الفعل )اكت�شب( على �شيغة )افتعل( مع ال�شر، 
وذكر ان ال�شبب في ذلك مرتبط بكيفية تح�شيل 
ت�شتهيه  ال�شر مما  كان  اإذ ))لما  وال�شر،  الخير 
في  كانت  به،  وامارة  اإليه  منجذبة  وهي  النف�س 
مكت�شبة  لذلك  فجعلت  واجــد،  اعمل  تح�شيله 
فيه. ولما لم تكن كذلك في باب الخير و�شفت 
بما ل دللة فيه على العتمال(( )253(، وهو ربط 
الحال، وان كان هذا  ال�شيغة و�شياق  بين دللة 
غير مطرد في القرَان الكريم فقد جاءت �شيغة 
)ك�شب( مع ال�شر في قوله تعالى: ژومن يك�شب 
عليما  اهلل  وكــان  نف�شه  على  يك�شبه  فاإنما  اإثما 
وهو  الإثــم  – هنا-مع  جاء  فقد  حكيماژ)254(، 

من ال�شر)255(.
وا�شم  الفاعل  ا�شم  �شيغتي  دللــة  بين  تفرقته  هـ. 

ژ ٱ ٻ  تــعــالــى:  قــولــه  فــفــي  الــمــفــعــول، 

ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 
ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ  ڦ ڦ ڄ 
ڄڄ ڄ ڃ ڃ ژ )256(، جاءت لفظة 
تاأت  ولم  المفعول  ا�شم  �شيغة  على  )مطهرة( 
على �شيغة ا�شم الفاعل، وذلك للدللة على اإنهن 
وتعالى،  �شبحانه  اهلل  وهو  مطهر  من  مطهرات 
وهذا  لو�شفهن،  تفخيم  هو  ذلك  فان  ثم  ومن 
التي  الآيــة  ب�شياق  كبيرا  ارتباطا  يرتبط  الأمــر 
ذكر فيها تعالى ما اأعده من النعم للموؤمنين في 
طاهرة؟  قيل  هل  قلت:  ))فان  فيقول:  الجنة، 
لي�شت  ل�شفتهن  فخامة  )مطهرة(  فــي  قلت: 
في طاهرة، وهي الأ�شعار بان مطهرا طهرهن. 
بعباده  المريد  وجــّل  عــّز  اهلل  اإل  ذلــك  ولي�س 
اعد  ما  في  مزية  كل  يخولهم  ان  ال�شالحين 

لهم(( )257(.
تعريف  دللــــة  بــيــن  الــتــفــريــق   .3

ال�ضيغة وتنكيرها:

والتنكير،  التعريف  دللة  بين  الزمخ�شرّي  فرق 
المقارنة  هو  الأول:  نوعين،  على  تفرقته  وكانت 
�شواء  نف�شها  لل�شيغة  والتنكير  التعريف  �شيغة  بين 
اأوردت ال�شيغة الأخرى للمفردة في القرَان الكريم 
اأو المقارنة بين �شيغة المفردة و�شيغة  ام لم ترد، 
فهو  الثاني:  اأّما  بالأولى،  علقة  لها  اأخرى  مفردة 
تعليل ورود المفردة على �شيغة التنكير اأو التعريف 

من دون مقارنة.

بين  يــقــارن  ــه  ان ذكـــرت  فقد  الأول  الــنــوع  ـــا  اأّم
قوله  نف�شها، مثل  لل�شيغة  والتنكير  التعريف  �شيغة 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ژٿ   تعالى: 
جاءت  فقد   ،)258( ژ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ 
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لفظة )البلد( في هذه الآية على �شيغة )المعرفة(، 
ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ژ  تعالى:  قوله  في  نكرة  وجــاءت 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی   ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ 
يت  ىت   مت  خت  حت  جت   يب   ىب   مب  حبخب  جب 
هذا  الزمخ�شرّي  ربط  وقد  ژ،)259(  يث   ىث   جثمث 
الأول  في  �شال  ))قد  فـ  الحال،  ب�شياق  الختلف 
ول  اأهلها  ياأمن  التي  البلد  جملة  من  يجعله  ان 
يخافون، وفي الثاني ان يخرجه من �شفة كان عليها 
من الخوف اإلى �شدها من الأمن، كاأنه قال: هو بلد 

مخوف فاجعله اآمنا(( )260(.
والتنكير  التعريف  �شيغة  دللة  بين  يقارن  وقد 
تعالى:  قوله  مثل  بها،  علقة  لها  اأخرى  مفردة  مع 

ڀ   پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
مجيء  بين  قــارن  فقد   ،)261( ٹژ  ٹ  ٹ 
لفظة )الح�شنة( على �شيغة المعرفة، ومجيء لفظة 
الأمر  هذا  ان  وذكر  النكرة،  �شيغة  على  )ال�شيئة( 
الح�شنة  جن�س  كان  لما  اأي  والقلة،  بالكثرة  مرتبط 
كالأمر  وقوعه  كان  – كثيرا  خير  عمل  كل  – اأي 
الواجب ولذا جاءت معرفة، ولما كانت ال�شيئة – اأي 
كل عمل �شر- نادرة وقليلة الوقوع جاءت نكرة)262(. 
اأّما النوع الثاني، وهو تعليل المفردة على �شيغة 
التعريف اأو التنكير من دون مقارنة، فمثاله ما اورده 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژ  تعالى:  قوله  تف�شير  في 
مجيء  ان  ذكر  فقد   ،)263( ژ  ھ   ھ  ھ  ھ  
على  للدللة  المعرفة  �شيغة  على  )ال�شلم(  لفظة 
التعري�س وال�شدية؛ لأّن المقام في هذه الآية مقام 
فيقول:  الحال،  ب�شياق  ربــط  وهــو  وعناد،  مناكرة 
))وال�شحيح ان يكون هذا التعريف تعري�شا باللعنة 
من  واعدائها  ال�شلم(،  )عليها  مريم  متهمي  على 
اليهود، وتحقيقا ان اللم للجن�س، فاإذا قال: وجن�س 

عليكم.  �شده  بان  عر�س  فقد  خا�شة  علي  ال�شلم 
ژ  ی  ىئ    ىئ  ىئ  ېئ  ژ  تعالى:  قوله  ونظيره 
وتولى،  كذب  من  على  العذاب  اأّن  يعني   ،]47 ]طه 

لنحو  مئنة  فهو  وعناد،  مناكرة  مقام  المقام  وكان 
هذا من التعري�س(( )264( وفي هذا النوع قد يعر�س 
اأو  �شيغة  لتعريف  الــدللــي  الجانب  الزمخ�شرّي 

تنكيرها من دون ربط هذه الدللة بال�شياق)265(.
ال�ضيغة  اأفراد  دللة  بين  التفريق   .4

وجمعها وربطها بال�ضياق:

لقد فرق الزمخ�شرّي بين دللة مجيء المفردة 
الدللة  تلك  وربــط  الجمع  اأو  الأفـــراد  �شيغة  على 
اأورده في تف�شير قوله  اأمثلة ذلك ما  بال�شياق، ومن 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعالى: 
 ،)266( ژ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  پڀ  پ  
الجمع  �شيغة  على  )الظلمات(  لفظة  وردت  فقد 
المفرد وهما في  لفظة )النور( على �شيغة  ووردت 
اآية واحدة والعلقة بينهما قوية، فكيف جاء ذلك؟ 
�شيغة  على  )الظلمات(  مجيء  �شبب  ان  ويــذكــر 
الجمع لكثرة الظلمات اإذ ل يوجد جرم من الأجرام 
والنار  فقط،  النار  من  فاإّنه  النور  اأّما  ظل،  وله  اإّل 

جن�س واحد، ولهذا اأفرد النور)267(.

وقد يعّلل �شبب مجيء المفردة على �شيغة المفرد 
علقتها  اإلى  ي�شير  اأو  يقارن  اأن  دون  من  الجمع  اأو 
ذلك  ومثال  بها،  علقة  لها  اأخــرى  مفردة  ب�شيغة 

ڇ  چچ  ژ  تعالى:  قوله  تف�شير  في  ذكــره  ما 
ڇ ڇ  ڇ ڍژ )268(، فقد جاءت لفظة 
ب�شاأن الجماعة  اأن الكلم يدور  )�شدا( مفردة مع 
و)يكونون(،  )�شيكفرون(  في  الجماعة  واو  بدليل 
فكيف جاءت على �شيغة المفرد؟ ويعلل الزمخ�شرّي 
للدللة  الــمــفــرد  �شيغة  عــلــى  جـــاءت  بــاأنــهــا  ذلـــك 
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لفرط  واحد  ك�شيء  وانهم  كلمتهم،  ))اتفاق  على 
ت�شامهم وتوافقهم(( )269( وهو ربط ب�شياق الحال. 
ب�شان  الزمخ�شرّي  اأوردها  قد  اأخرى  اأمثلة  وهناك: 

الأفراد والجمع ال انه لم يربطها بال�شياق)270(.

5. التفريق بين دللة تذكير ال�ضيغة 
وتاأنيثها وربطها بال�ضياق:

ال�شيغة  تذكير  دللـــة  بين  الزمخ�شرّي  فــرق 
وتاأنيثها وربطها بال�شياق، ومن اأمثلة ذلك ما اأورده 

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ژڦ  تعالى:  قوله  تف�شير  في 
ڇ  چ   چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ژ ڑ ڑ ک کژ)271(، فقد جاء 
اهلل  اإّن  مع  المذكر  �شيغة  على  )لي�شكن(  الفعل 
بالتاأنيث،  ژ  ژ ڄ ڄ ڃ  قال:  وتعالى  �شبحانه 
فــكــيــف جـــاء الــ�ــشــيــاق بــهــذا الــ�ــشــكــل ؟ وقـــد ربــط 
الزمخ�شرّي هذه الم�شالة ب�شياق الحال اإذ اإنَّ الآية 
والنف�س  ال�شلم(  )عليهما  وحواء  اآدم  عن  تتحدث 
النف�س  فان  ولذا  ال�شلم(  )عليه  اآدم  هي  الواحدة 
لما  وكذلك  المعنى،  ناحية  من  مذكر  هي  الواحدة 
كان ))الذكر هو الذي ي�شكن اإلى الأنثى ويتغ�شاها، 

فكان التذكير اأح�شن طباقًا للمعنى(( )272(.

ومن هنا نجد اأن الزمخ�شرّي قد تناول الجانب 
وهو  بال�شياق،  ا  قويًّ ربطًا  وربطها  لل�شيغة  الدللي 
يختلف عن �شابقيه الذين اهتموا بال�شياق ال�شرفي، 
ال�شيغة  تف�شير  بال�شياق ودوره في  اهتموا  انهم  اأي 
وربطها  ال�شيغة  ــة  دلل اأّمـــا  للمفردة،  ال�شرفية 
في  كما  ا  جدًّ نــادرة  الإ�شارات  كانت  فقد  بال�شياق 
اأ�شرنا  التي  والم�شارع  الما�شي  الفعل  �شيغة  دللة 

اإليها.

أهم النتائج

النتائج  من  مجموعة  اإلــى  البحث  تو�شل  لقد 
نوجزها بما ياأتي:

المهمة  ــات  الــدرا�ــش مــن  المعنى  ــة  ــش درا� تعد   .1
والمعقدة في الوقت نف�شه لرتباطه بعلوم �شتى، 
لأّن درا�شته تعتمد على عنا�شر غير مادية تتعلق 
ونتيجة  للأ�شياء.  العقلية  وال�شورة  بالمفاهيم 
لأهميته فقد قدمت نظريات عديدة في درا�شته 
الإ�شارية  والنظريتان  ال�شياق،  نظرية  منها: 
ونظرية  ال�شلوكية،  والــنــظــريــة  والــتــ�ــشــوريــة، 

الحقول الدللية، والنظرية التحليلية، وغيرها.
المناهج  اف�شل  مــن  تعد  ال�شياق  نظرية  ان   .2
لهتمامها  المعنى  درا�ــشــة  فــي  والــنــظــريــات 
عن  وابتعادها  والجتماعية،  اللغوية  بالعنا�شر 
كثير من الأفكار البعيدة عن الواقع اللغوي. وقد 
ارتبطت هذه النظرية بالعالم اللغوي الإنجليزي 
)فيرث( )1845م – 1912م( الذي اأكد اأهمية 
ي�شمى  ما  وهو  المعنى،  درا�شة  في  الحال  �شياق 
والمقام،  بالحال،  والبلغيين  اللغويين،  عند 
اللغوي  ال�شياق  هو  الآخــر  والجانب  والن�شبة، 
وهو  الن�س  اأجزاء  بين  العلئق  اأي  )الداخلي( 
لعبد  )النظم(  – نظرية  ما  حد  – اإلــى  ي�شبه 

القاهر الجرجاني.
يعد التف�شير والتاأويل من المو�شوعات المتعلقة   .3
ن�شاته  بداية  في  ارتبط  وقد  المعنى،  بدرا�شة 
والإنجيل  الــتــوراة  كانت  ولما  الديني،  بالن�س 
بدا  لــذا  الزمن  في  الكريم  الــقــراآن  من  ا�شبق 
في  )الــهــيــرمــنــيــوطــيــقــا(  والـــتـــاأويـــل  التف�شير 
المجتمعين اليهودي والم�شيحي منذ زمن مبكر، 
ذي  المعنى  بنظرية  ت�شمى  ما  لديهم  وظهرت 
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والمعنى  المعجمي،  المعنى  الرباعية:  الأبعاد 
الروحي )الرمزي، وال�شوفي، والبياني(

لقد �شبق المف�شرون العرب والم�شلمون اأ�شحاب   .4
اأ�شاروا  كثير مما  الغربية في  ال�شياقية  النظرية 
اإليه اإذ كثيرا ما اعتمدوا ال�شياق ب�شقيه الخارجي 
والداخلي في عمليتي التف�شير والتاأويل اإل انهم 
ال�شياق،  في  �شاملة  نظرية  اأ�شحاب  يكونوا  لم 
فقد كانوا يعتمدون ال�شياق في عمليتي التف�شير 
اإدخال  من  خوفا  ؛  معينة  موا�شع  وفي  والتاأويل 

الأهواء في تف�شير الن�س القراآني وتاأويله.

اإلى   - مبكر  وقت  ومنذ   - المف�شرون  تنبه  لقد   .5
ي�شمى  ما  اأو  اللغة  ي�شيب  الذي  الدللي  التطّور 
بال�شياق التاريخي للغة باعتبار الدين الإ�شلمي 
فدر�شوا  العربية،  اللغة  تاريخ  في  مهم  حــدث 
واأ�شاروا  تاريخية  درا�شة  الكريم  القراآن  األفاظ 
ــان  اأك �ــشــواء  منها  انتقلت  الــتــي  اأ�ــشــولــهــا  اإلـــى 
انتقال  اأم  تعميما  اأم  تخ�شي�شا  التطّور  هــذا 
تــطــّورت  فقد  انحطاطا،  اأو  رقــيــا  الــدللــة  فــي 
عام  معنى  مــن  فانتقلت  الألــفــاظ  بع�س  ــة  دلل
مثل  ال�شرعية  كالم�شطلحات  خا�س  معنى  اإلى 
)الإيمان، والإ�شلم، والكفر، والنفاق، والف�شق، 
انتقلت  وبع�شها  وال�شوم…الخ(،  وال�شلة، 
مثل  عــام  معنى  اإلـــى  خــا�ــس  معنى  مــن  دللــتــه 
دللتها  في  انتقلت  وبع�شها  )الــبــاأ�ــس(،  لفظة 
واأّما  والملئكة(،  )الر�شول،  كلفظتي  رقيا  اأّما 
الجن�س  فــي  الم�شتعملة  كــالألــفــاظ  انحطاطا 
والمبا�شرة،  )الإف�شاء،  مثل  والتغوط  والتبول 

والدخول، والملم�شة…الخ(

المفردة  تعدد دللة  اإلى م�شالة  المف�شرون  تنبه   .6
�شليمان  بن  مقاتل  األف  وقد  ال�شياق،  باختلف 

)ت 150هـ( كتابًا في هذا المو�شوع، وقد ا�شتمل 
 )776( في  وتركيبا  لفظة   )189( على  كتابه 
اإلي  ووجهين  واحد  وجه  في  يقع  ما  منها  وجها 
ح�شب  على  مرتبة  غير  وهي  وجهًا،  ع�شر  �شبعة 
وقد  الأبجدي.  اأو  الهجائي  الترتيب  اأو  الوجوه 
حروف،  منها  مختلفة  وتراكيب  لألفاظ  عر�س 
واأفعال، واأ�شماء، وظروف، وقد عالجها معالجة 
اإليه الدرا�شات اللغوية  اأ�شارت  �شياقية وفقًا لما 
اإلى  ي�شير  وكــان  بال�شياق،  تعنى  التي  الحديثة 
الأخــرى  المجازية  والمعاني  المعجمي  المعنى 
المتنقلة عنه – اأحيانا – ويربط بينهما اأحيانا 
الذين  الآخـــرون  المف�شرون  اهتم  وقــد  اأخــرى. 
لم  اهتمامهم  اأنَّ  اإّل  الم�شالة  بهذه  بعده  جاوؤوا 

يبلغ اإلى ما بلغ عنده.
وان�شجامه  الــنــ�ــس  بــوحــدة  الــمــفــ�ــشــرون  عــنــي   .7
المفردة  م�شتوى  على  ذلك  اأكــان  �شواء  �شياقيا 
فقد  المفردة  م�شتوى  على  اأّمـــا  التركيب،  اأم 
ال�شياقي  بالتوافق  ي�شمى  بما  المف�شرون  اهتم 
�شواء  للقراني  للن�س  الم�شكلة  الألــفــاظ  بين 
بين  ام  نف�شها  الآية  الألفاظ في  بين  اأكان ذلك 
اإذ تبدو  الكريم  القراآن  اآيات  الألفاظ باختلف 
بع�س الألفاظ القراآنية متناق�شة فيما بينها في 
الآيــة  حــال  �شياق  مع  من�شجمة  لكنها  الظاهر 
ل  دللية  وجوانب  اجتماعية  بق�شايا  ومرتبطة 
ويعد  العربية.  باللغة  المتمر�شون  اإل  يعرفها 
بهذا  عناية  المف�شرين  اأكثر  من  الزمخ�شرّي 
الجانب لنهما كانا من المتكلمين الذين اخذوا 
الكريم  القراآن  عن  الدفاع  مهمة  عاتقهم  على 
الحركات  من  حوله  اأثيرت  التي  ال�شبهات  �شد 

الفكرية المناوئة للإ�شلم.
التركيب  م�شتوى  على  ال�شياقي  التوافق  اأّمـــا   .8
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)الآيات وال�شور القراآنية(، الذي يق�شد به موقع 
بينها  فيما  والعلقات  القراآنية  وال�شور  الآيــات 
)علم المنا�شبة( فيعد من المو�شوعات المهمة 
الأمر  لهذا  ونتيجة  نف�شه،  الوقت  في  وال�شعبة 
بل  جميعهم  الم�شالة  هذه  المف�شرون  يبحث  لم 
درا�شته  واختلفت  الزمخ�شرّي  علي  اقت�شرت 
ومن  ومزاجه،  ثقافته،  لختلف  الم�شالة  لهذه 

ثم اختلف وجهه النظر اإليه.
لم يختلف الزمخ�شرّي عن �شابقيه في اقت�شاره   .9
القراآنية،  ال�شور  دون  مــن  الآيـــات  �شياق  على 
الت�شال  بعيدة  تبدو  التي  بــالآيــات  واهتمامه 
في الظاهر، وعنايته بالربط اللفظي والمعنوي، 

ولعل من اإ�شافاته في هذا المو�شوع:
والربط،  المنا�شبة  اأغرا�س في  اأ�شاف عدة  اأ. 
والت�شاد،  وال�شتطراد،  الحالي،  كالربط 

وح�شن التخل�س، وغيرها من الأغرا�س.
اأو  متقدمة  جــاءت  التي  بــالآيــات  اهتمامه  ب. 
متاأخرة في موقعها التي تخالف �شياق الحال 

ووجهها توجيهًا دلليًا.
اأ�شار اإلى م�شالة التنا�شب بين فاتحة ال�شورة  جـ. 
مو�شع  في  كانت  اإ�شاراته  ان  مع  وخاتمتها 

واحد فقط.
وعلقته  ال�شياق  درا�ــشــة  المف�شرون  تــنــاول   .10
ــة جــمــيــعــهــا الــ�ــشــوتــيــة  ــغــوي ــل بــالــمــ�ــشــتــويــات ال
ما  نحو  على  والدللية   والنحوية،  وال�شرفية، 

اأ�شار اإليه )فيرث( في نظريته.
ودللته  ال�شوتي  لل�شياق  المف�شرين  درا�شة  اإن   .13
ال�شرفي  الم�شتويين  ــى  اإل قيا�شًا  قليلة  كانت 
الزمخ�شرّي،  درا�شته  اقت�شرت  وقد  والنحوي، 

وذلك وفقا لما ياأتي::

بع�س  تف�شير  في  الداخلي  ال�شياق  اعتمدا  اأ. 
الق�شايا ال�شوتية.

)المحاكاة  ــه  ــت ودلل الــ�ــشــوت  بين  الــربــط  ب. 
اقت�شرت  وقد  بال�شياق،  وربطه  ال�شوتية( 
تكن  لم  وان  الزمخ�شرّي  على  الم�شالة  هذه 

م�شالة مطردة عنده.

ال�شرفي  بال�شياق  ال�شوتي  ال�شياق  جـ. اختلط 
عند الزمخ�شرّي.

للمفردة  المو�شيقي  التلوؤم  اإلــى  اإ�شارته  ولعل   
دور  اإلى  اإ�شارة  هي  فيه  تقع  الذي  المو�شع  مع 
اأجــزاء  بين  المو�شيقي  الن�شجام  في  المفردة 
الن�س القراآني، ومن ثم وحدة الن�س وان�شجامه 
جوانب  مــن  اإعــجــازي  جــانــب  وهــو  مو�شيقيا، 
ال�شياق  مع  يرتبط  الكريم  القراآن  في  الإعجاز 
الكريم  للقران  المقام(  اأو  )الحال  الخارجي 
باعتباره معجزة لغوية ويمثل الجانب المو�شيقي 

جانبا من جوانب الإعجاز اللغوي.

14. ان درا�شة دللة ال�شياق ال�شرفي قد اقت�شرت 
المف�شرون  اأّمـــا  غير،  لي�س  الزمخ�شرّي  على 
الآخرون فقد اقت�شر تناولهم هذه الم�شالة على 
بنوعيه  ال�شياق  اعتماد  وهو  ال�شرفي،  ال�شياق 
المفردة  مجيء  تف�شير  في  والخارجي  الداخلي 
قبلها  بما  معينة من خلل علقتها  �شيغة  على 
اأو بعدها اأو من خلل العتماد على اآيات اأخرى 
اأو من  لها علقة بالآية التي تقع فيها ال�شيغة، 
بع�س  ورود  عــن  ف�شل  الــعــام،  ال�شياق  خــلل 
ال�شيغ  بع�س  دللة  ب�شان  نادرة  وهي  الإ�شارات 
عند  الم�شالة  اختلفت  وقــد  بال�شياق،  وربطها 
دللة  بين  دقيقا  تفريقا  فرق  فقد  الزمخ�شرّي 
كتفرقته  بال�شياق،  وربطها  المختلفة  ال�شيغ 
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والتعريف  والفعلية،  ال�شمية  ال�شيغة  دللة  بين 
والتنكير، والأفراد والجمع…الخ.

ودللته  النحوي  ال�شياق  درا�ــشــة  تختلف  لــم   .15
فقد  ــه،  ــت ودلل ال�شرفي  ال�شياق  ــة  درا�ــش عــن 
طبق  الذي  الزمخ�شرّي  على  درا�شته  اقت�شرت 
اإليه عبد القاهر الجرجاني في نظرية  اأ�شار  ما 
وعلقته  النحو  بــدرا�ــشــة  المتمثلة  )الــنــظــم( 
والمعنى،  الكلم  نظم  بين  والربط  بالبلغة، 
اأّما المف�شرون الآخرون فقد اقت�شرت درا�شتهم 
على ال�شياق النحوي، ومعالجة الم�شائل النحوية 
بين  ال�شياقي  والتوافق  العام،  لل�شياق  المخالفة 

التراكيب النحوية.
الخارجي  بنوعيه  بال�شياق  المف�شرون  اهتم   .16
وذلك  والتاأويل  التف�شير  عمليتي  في  والداخلي 

من خلل:
الأحــداث  وهــي  الــنــزول،  باأ�شباب  الهتمام  اأ. 
والتي  القراآني،  للن�س  الملب�شة  والوقائع 
اأو الموقف في الدرا�شات  تمثل �شياق الحال 
اللغوية الحديثة، فقد اعتمد عليه المف�شرون 
ودفــع  ــكــال،  ــش الأ� ورفـــع  المعنى،  بــيــان  فــي 
التناق�شات، وبين بع�س الق�شايا الأ�شلوبية، 

وتو�شيح ما اأوجزه ال�شياق القراآني.
عــادات  مــن  الجتماعية  بالنظم  الهتمام  ب. 
وتقاليد واأ�شاليب في الكلم، وعلقة الن�س 
وت�شاري�س،  العربي من مناخ  المجتمع  ببيئة 

وهو ما ي�شمى بال�شياق الجتماعي.
عمليتي  في  الداخلي  ال�شياق  على  جـ. العتماد 
بين  العلئق  خــلل  من  والــتــاأويــل  التف�شير 
الخارجي،  ال�شياق  وتحديد  الن�س،  اأجــزاء 
التف�شير  فــي  المختلفة  ــــوال  الأق وتــرجــيــح 

والتاأويل من خلله.
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دار  الحديثة،  اللغوية  الدرا�شات  �شوء  في  العامة  لحن 
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القادر  مظاهره وعلله وقوانينه، �س 114-119. د. عبد 
علم  غطا�شه:  ابو  ود.داود  لفــي،  وح�شين  �شريفة،  ابو 
والتوزيع،  للن�شر  الفكر  دار  العربي،  والمعجم  الدللة 
،�س  – الأردن 1409هـــ-1989م  الأولــى، عمان  الطبعة 

.71-65
د.محمد المبارك:المرجع ال�شابق،�س218.  .78

د.اإبراهيم اأني�س: دللة الألفاظ 218.  .79
�س  العربية،  وخ�شائ�س  اللغة  فقه  المبارك:  د.محمد   .80

.219
زكي  كريم  د.   ،110 لغوي  وعي  نحو  المبارك:  مازن  د.   .81
الحديثة،  الل�شانيات  في  تراثية  اأ�شول  الدين:  ح�شام 

�س299.
د.محمد المبارك: المرجع ال�شابق،�س 220.  .82

د.اإبراهيم اأني�س: دللة الألفاظ 158.  .83
د.اإبراهيم اأني�س:المرجع ال�شابق 156 -157.  .84

د. كريم زكي ح�شام الدين: المرجع ال�شابق، �س 300.  .85
د. اإبراهيم ال�شامرائي: الدللة الجديدة والتطّور، مجلة   .86

الل�شان العربي، مج10، ج1، 1392هـ –1973م، �س 8.
فاروق الرمالي: اللغة العربية واثر القران في تطّورها،،   .87
مجلة الل�شان العربي، مج7، ج1، 1389هـ – 1970م، �س 
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.292
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المخزومي: الم�شدر ال�شابق، �س 581.  .127

البلخي: الم�شدر ال�شابق ، ج2، �س228-226.  .128
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الوجوه  معنى  في  ال�شرائر  )ك�شف  وكتابه  )ت887هـــ( 
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الم�صــادر والمراجع

الأزهــري،  اأحمد  بن  محمد  من�شور  لأبــي  اللغة،  تهذيب    -
تحقيق د. عبد الحليم النجار، مراجعة ال�شتاذ محمد علي 
�شجل  مطابع  والترجمة،  للتاأليف  الم�شرية  الدار  النجار، 

العرب 1966م.

بيروت  العرب،  ل�شان  دار  منظور،  لبــن  العرب،  ل�صان   -
)د.ت(.

العربية  الموؤ�ش�شة  اأبـــادي،  للفيروز  المحيط،  القامو�ص   -
للطباعة والن�شر، بيروت – لبنان، )د.ت(.

المعجم الو�صيط، لإبراهيم م�شطفى واآخرون: ا�شرف على   -
المكتبة  العربية،  اللغة  مجمع   ، هــارون  ال�شلم  عبد  طبعه 

العلمية، طهران، )د.ت(.
مقايي�ص اللغة، لبن فار�س، تح. عبد ال�شلم محمد هارون،   -
�شركة مكتبة وطباعة م�شطفة البابي الحلبي واأولده بم�شر 

الطبعة الثانية  1390 هـ-1970م، ط 3 
�شفوان  تح.  الأ�شفهاني،  للراغب  القراآن،  األفاظ  مفردات   -
– بيروت،  ال�شامية  القلم دم�شق، الدار  عدنان داودي، دار 

الطبعة الأولى 1416هـ-1996م.
للدكتور  العربية،  التراكيب  بع�ص  في  المعاني  احتماالت   -
19،الجزء  العربي،مج  الل�شان  مجلة  الخولي،  علي  محمد 

الأول، 1402هـ – 1982.
الموؤ�ش�شة  فتحي،  لإبراهيم  االأدبية،  الم�صطلحات  معجم   -
العمالية  بالتعا�شدية  طبع  المتحدين،  للنا�شرين  العربية 

للطباعة والن�شر، الطبعة الأولى، تون�س 1986م.
الحديث،  اللغة  وعلم  التراث  �صوء  في  النحوي  المعنى   -
اأع�شاء  من  نخبة  تاأليف  واللغة،  الأدب  ق�شايا  كتاب  �شمن 
هيئة التدري�س بق�شم اللغة العربية في جامعة الكويت، اإعداد 
وتقديم د. عبده بدوي، موؤ�ش�شة ال�شباح، 1401هـ- 1981م.

اأ�صواء على الدرا�صات اللغوية المعا�صرة، د. نايف خرما،   -
الوطني  المجل�س  ي�شدرها  المعرفة،  عالم  كتب  �شل�شلة 
للثقافة والفنون والآداب – الكويت، مطابع اليقظة 1398هـ 

– 1978م.
ح�شان،  تمام  للدكتور  والو�صفية،  المعيارية  بين  اللغة   -

ملتزم الطبع والن�شر مكتبة انجلو الم�شرية ، 1958م،.
خليل،  حلمي  للدكتور  ومعجمية،  لغوية  درا�ــصــة  الكلمة   -
الهيئة الم�شرية العامة للكتاب، مطابع دار الن�شر الجامعي، 

1980م.
في طبيعة المعنى، للدكتور الجيللي حلم، مجلة الآداب   -
1422هــــ/2001م- العدد1،  الجزائر،  الإن�شانية،  والعلوم 

2002م.
مطبعة  ح�شان،   تمام  للدكتور  اللغة،  فــي  البحث  مناهج   -
المغرب،  البي�شاء،  الــدار  الثقافة،  دار  الجديدة،  النجاح 

1400هـ- 1979م.
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درا�صات في فقه اللغة، للدكتور �شبحي ال�شالح، الطبعة 5،   -
دار العلم للمليين، بيروت 197.

الحديث،  اللغة  وعلم  التراث  بين  اللغوي  البحث  منهج   -
الثقافية،  ال�شوؤون  دار  ون�شر  طباعة  زويــن:  علي  للدكتور 

الطبعة الأولى، بغداد 1986م.
النا�شر  اأني�ص،  اإبراهيم  للدكتور  العربية  اللغة  اأ�صرار  من   -

مكتبة النجلو الم�شرية، الطبعة الخام�شة 1975م.
اأحمد،  يحيى  اللغة،  تحليل  في  ودوره  الوظيفي  االتجاه   -

مجلة عالم الفكر، مج20، ع3، 1989م.
المعنى  توجيه  فــي  لل�صياق  االأ�ــصــلــوبــيــة  اأثــراالنــعــكــا�ــصــات   -
�شتار  ناه�شة  ود.  للدكتور رحمن غركان عبادي،  ال�صعري، 
عبيد، مجلة القاد�شية، مج1، ع4، 1422هـ/2001-2002م.

الحليم  عبد  مجيد  ترجمة  بالمر:  ار.  اف.  الداللة،  علم   -
الما�شطة، مطبعة العمال المركزية، بغداد 1985م.

مجاهد:،  الكريم  عبد  والــغــرب  العرب  بين  الــداللــة  علم   -
مجلة الأقلم، �س 16، ع5، 1981م.

الل�صانيات الحديثة، للدكتور كريم زكي  اأ�صول تراثية في   -
الثالثة  الطبعة  والتغليف،  للطباعة  الر�شاد  الدين:  ح�شام 

1421هـ – 2001م.
�شليمان  طاهر  للدكتور  االأ�صوليين،  عند  المعنى  درا�ــصــة   -
والــتــوزيــع،  والن�شر  للطباعة  الجامعية  ـــدار  ال حــمــودة:، 

الإ�شكندرية 1983م. 
اإبراهيم  اأو�ــص  اأبــو  للغة  الوظيفي  اال�صتخدام  من  جوانب   -
العربية  المجلة  ال�شم�شان:  اإبراهيم  اأو�س  لأبي  ال�صم�صان، 

للعلوم الإن�شانية، الكويت، ع37، مج10، 1990م.
ال�صياق في الفكر اللغوي عند العرب، للدكتور �شاحب اأبو   -

جناح،، مجلة الأقلم، العدد 3-4، 1992م
ال�صياق وداللته في توجيه المعنى، للدكتور فوزي اإبراهيم   -
الآداب،  كلية  بغداد،  جامعة  دكتوراه  ر�شالة  ــرزاق،  ال عبد 

1416هـ- 1996م. 
البيان والتبيين، للجاحظ، حققه و�شرحه ح�شن ال�شندوبي،   -

الجزء الول، دار الفكر، بيروت )د.ت(.
ال�صائر،،  المثل  االأثير من كتاب  ابن  اأ�صلوبية عند  معالم   -
ع2،   ،30 مج  الــمــورد،  مجلة  الزمر:  قا�شم  اأحمد  للدكتور 

1423هـ- 200م.
نظمها  التي  الندوة  اأعمال  الن�ص،  وتاأويل  المعنى  �صناعة   -

الآداب  كلية  الثمن، من�شورات  المجلد  العربية 1991،  ق�شم 
بمنوبة تون�س 1992م.

لعبد  االإ�صكالية،  فــي  مــقــاربــة  الــنــ�ــص  وتف�صير  الــتــاأويــل   -
�س4،   ،1 عدد  فل�شفية،  درا�شات  مجلة  زاهد:  كاظم  المير 

1422هـ-2002م.
حامد  ن�شر  للدكتور  التاأويل،  والــيــات  الــقــراءة  اإ�صكاليات   -
الخام�شة  الطبعة  العربي،  الثقافي  المركز  النا�شر  زيد:  اأبو 

1999م.
عند  الــنــ�ــصــو�ــص  تحقيق  منهجية  فــي  واأثـــــره  ا�ــصــبــيــنــوزا   -
اأبحاث  مجلة  الظالمي:  نا�شر  حامد  للدكتور  المحدثين،، 

الب�شرة، عدد28، الجزء الأول، 2001م.
المبارك،  محمد  للدكتور  العربية،  وخ�صائ�ص  اللغة  فقه   -
التجديد  في  الأ�شيل  العربية  لمنهج  مقارنة  تحليلية  درا�شة 

والتوليد، دار الفكر، الطبعة الثانية 1964م.
اأني�س:  اإبراهيم  للدكتور  اللغة،  في  االألــفــاظ  تنمية  طــرق   -

مطبعة النه�شة الجديدة، القاهرة 1966م-1967م.
للطباعة  العربية  النه�شة  دار  ظاظا،  لح�شن  العرب،  كالم   -

والن�شر، بيروت 1976م.
عبد  رم�شان  وقوانينه،  وعلله  مظاهره  اللغوي  التطّور   -
الرفاعي  ودار  بالقاهرة،  الخانجي  مكتبة  النا�شر  التواب: 
بالريا�س، مطبعة المدني، الطبعة الأولى، القاهرة 1404هـ 

– 1983م.
ال�شامرائي:  اإبراهيم  للدكتور  التاريخي،،  اللغوي  التطّور   -

دار الرائد للطباعة، 1966م.
مكتبة  دار  من�شورات  العاملي:  ر�شا  اأحمد  اللغة،  مــولــد   -

الحياة، مطبعة �شميا، بيروت 1956م.
للغة والمجتمع، للدكتور علي عبد الواحد وافي، دار نه�شة   -

م�شر للطبع والن�شر، الفجالة – القاهرة 1971م. 
القراآن  ولغة  الجاهلي  ال�صعر  لغة  بين  الــداللــي  التطّور   -
الكريم درا�صة داللية مقارنة، للدكتور عودة خليل اأبو عودة، 

مكتبة المنار، الطبعة الأولى، الأردن 1405هـ-1985م.
علم اللغة، لعبد اهلل علي م�شطفى، و، للدكتور عبد اهلل عبد   -
الحميد �شويد،مراجعة �شعدون ال�شويح، النا�شر دار المدينة 

القديمة للكتاب، الطبعة الأولى، طرابل�س – ليبيا 1993م.
الــــداللــــي، لأحــمــد محمد قـــدور:  الـــداللـــة والـــتـــطـــّور  فـــي   -
�ــس13،  الــعــدد36،  ــــي،  الأردن العربية  اللغة  مجمع  مجلة 
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1409هـ-1989م، �س124.
الت�صور اللغوي عند االإ�صماعيلية درا�صة في كتاب )الزينة(،   -
لأبي حاتم الرازي، تح. د. محمد ريا�س الع�شيري، النا�شر 

من�شاة المعارف بالإ�شكندرية، 1985م.
الك�صاف، للزمخ�شري ج1،، ج3.   -

النجار،  ا.نيدا: ترجمة ماجد  ليوجين  للترجمة،  نحو علم   -
بغداد  للطباعة،  الحرية  دار  الإعـــلم،  وزارة  مطبوعات 

1976م. محمد
المعارف،  مطبعة  يا�شين:  ال  لح�شين  اللغة،  في  االأ�صداد   -

الطبعة الأولى، بغداد 1394هـ – 1974م.
مفاتيح االأل�صنية، لجورج مونان: عربه وذيله بمعجم عربي   -
فرن�شي الطيب البكو�س، تقديم �شالح القرمادي، من�شورات 

الجديد، طبع بالمطابع الموحدة، تون�س 1981م.

ومحمد  الدواخلي،  الحميد  عبد  تعريب  لفندري�س:  اللغة،   -
لجنة  مطبعة  الم�شرية،  النجلو  مكتبة  النا�شر  الق�شا�س، 

البيان العربي 1950م.

مطبوع  )مخطوط(  النيلي،  �شبيط  لعالم  الك�صف،  رحلة   -
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جمالية الّت�صوير
في المثل الّنبوي

الّدكتورة ليلى زيان
جامعة ب�شار - الجزائر

مفهوم الّت�ضويـر:
َره فت�صّور)1(،  وَّ َور وقد �صَ ُوٌر و�صِ َور و�صُ ورة في ال�صكل، والجمع �صُ جاء في ل�صان العرب: ال�صّ

وال�صيِّر كالكيِّ�ص الح�صنها، وت�صتعمل ال�صورة بمعنى الّنوع وال�صفة.)2(
ال�صيء  حقيقة  معنى  وعلى  ظاهرها،  على  العرب  ل�صان  في  ترد  ورة  " ال�صُّ االأثير:  ابن  قال 
وهيئته، وعلى معنى �صفته، يقال: �صورة الفعل كذا وكذا اأي هيئته و�صورة االأمر كذا وكذا اأي 
َفاأَْح�َصَن  َرُكْم  وَّ ِبَناًء و�صَ َماَء  َقَراًرا وال�صَّ َلُكْم االأَْر�َص  �صفته")3(، يقول اهلل تعالى:اهلُل اّلِذي َجَعَل 
َوَرُكْم)4(. يقول الفخر الّرازي في تف�صير االآية: " اأّولها حدوث �صورته وهو المراد من قوله  �صُ
َوَرُكْم ) ")5(. ويقول الّر�صول  َرُكْم  وثانيها ح�صن �صورته وهو المراد من قوله ( َفاأَْح�َصَن �صُ وَّ (و�صَ

وَرِتِه ")6(، اأي هيئته و�صفته التي خلق عليها. �صلى اهلل عليه و�صلم: " َخلََق اهلُل اآَدَم َعلَى �صُ

ترتبط  ول  للواقع،  ت�شكيل  اإعــادة  هي  ورة  وال�شّ
به اإّل بقدر ما ي�شبح مكت�ِشبا خ�شائ�شها الذاتية؛ 
ورة  ورة واقعها الخا�س)7(، وال�شّ بحيث ي�شبح لل�شّ
تخلعها  الــتــي  ــــوان  والأل الــّظــلل  تلك  هــي  ــة  ــي الأدب
ياغة على الأفكار والم�شاعر، وهي الطريق الذي  ال�شّ
ي�شلكه ال�شاعر والأديب لعر�س اأفكاره واأغرا�شه)8(.

�شعورية  تجربة  عن  تعبير  هو  الأدبـــي  فالعمل 
والتاأثير؛  الت�شوير  الأولى  غايتها  �شورة موحية  في 
التي  والوجدانات  والأحا�شي�س  الم�شاعر  ت�شوير 

عمله  يطالعون  فيمن  والتاأثير  الفنان  نف�س  تخالع 
تمثيل  نفو�شهم  وُتعيد  اأحا�شي�شه  لي�شاركوه  الفني 

التجربة ال�شعورية التي عاناها)9(.

الأ�شياء،  لمعرفة  للإن�شان  �شرورية  روة  فال�شّ
ح�ّشيا  اإدراكـا  يدركها  حتى  بالمدلول  الــّدال  وربط 
الت�شّور  ين�شاأ  الح�ّشي  الإدراك  وعن  معها.  وينفعل 
الذي هو مرور الفكر بال�شورة الطبيعية التي �شبق 

اأن �شاهدها وانفعل بها، ثم اختزنها في مخّيلته.

ور والأ�شكال اإلى الخارج  والّت�شوير هو اإبراز ال�شّ
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ال�شعورية  الّتجارب  عن  بها  والّتعبير  ي،  فنِّ ب�شكل 
اأمام  ترت�شم  بحيث  والفّنان  الأديــب  بها  يمر  التي 
وتكون  له،  نقلها  الفنان  اأراد  التي  ور  ال�شّ القارئ 
الري�شة  ل  والعبارات  الألفاظ  هي  الت�شوير  اأداة 

والألوان)10(.

الفنون،  اأنــواع  اأرقــى  هو  الّتعبير  في  والّت�شوير 
التجريدية  الأفكار  يحيل  الــذي  هو  الّرفيع  والفنُّ 
اأحــدث  وفــي  بالحياة،  ناب�شة  �شور  اإلــى  الجامدة 
التعبير  باأنه  الأدب  يعّرف  الأدبــي  الّنقد  مدار�س 
بال�شور)11(. وقد يكون بالّلون، وبالحركة، وبالتخّيل 
كما اأّنه ت�شوير بالّنغمة تقوم مقام الّلون في التمثيل 
وكثيرا ما ي�شترك الو�شف والحوار وجر�س الكلمات 
�شورة  اإبــراز  في  ال�شياق  ومو�شيقى  العبارات  ونغم 

ور)12(. من ال�شّ

القراآن؛  اأ�شلوب  في  لة  المف�شّ الأداة  اأي�شا  وهو 
المعنى  عن  المتخيلة  المح�ّشة  بال�شورة  ر  يعبِّ فهو 
الذهني، والحالة النف�شية وعن الحادث المح�شو�س، 
والم�شهد المنظور، وعن النموذج الن�شاني والطبيعة 
الب�شرية، ثّم يرتقى بال�شورة التي ير�شمها فيمنحها 

الحياة ال�شاخ�شة، اأو الحركة المتجددة)13(.

القراآن  معظم  في  موجود  الفّني  الّت�شوير  اإّن 
من  غر�س  لأي  الــقــراآن  تعر�س  فحيثما  الكريم، 
في  الت�شوير  طريقة  ي�شتخدم  فــاإنــه  الأغــرا�ــس 
اأن  �شاء  حيثما  بالت�شوير  يعبر  ــه  اإّن عنه.  التعبير 
�شفة  اأو  نف�شية،  حالة  اأو  مجّرد  معنى  عن  يعّبر، 
ة  معنوية اأو نموذج اإن�شاني، اأو حادثة واقعة، اأو ق�شّ
ما�شية، اأو م�شهد من م�شاهد القيامة، اأو حالة من 
ي�شرب  اأن  اأراد  حيثما  اأو  والعذاب،  الّنعيم  حالت 
هذا  اأراد  حيثما  بــل  مــحــاّجــة؛  اأو  جــدل  فــي  مــثــًل 
الجدل اإطلقا، واعتمد فيه على الواقع المح�شو�س، 

والمتخيل المنظور)14(.

في  تاأثير  من  للفّن  ما  َنغفل  اأن  يمكن  ل  كما 
الّنف�س الب�شرية، لذلك ا�شتخدم في القراآن الكريم 
"اإّن  قطب:  �شيد  يقول  الوجداني،  التاأثير  لغر�س 
التعبير القراآني يوؤلف بين الغر�س الّديني، والغر�س 
بل  والم�شاهد.  ور  ال�شّ من  يعر�شه  فيما  الفني، 
مق�شودة  اأداة  الفني  الجمال  يجعل  ــه  اأّن لحظنا 
للتاأثير الوجداني، فيخاطب حا�شة الوجدان الّدينية 
بلغة الجمال الفنية. والفن والّدين �شنوان في اأعماق 
الفنّي دليل  الجمال  واإدراك  الح�ّس.  النف�س وقرارة 
يني، حين يرتفع الفّن اإلى  ا�شتعداد لتلقي التاأثير الدِّ
لتلقي  الّنف�س  ت�شفو  وحين  الّرفيع،  الم�شتوى  هذا 

ر�شالة الجمال")15(.

والحياة  الكون  عن  الجميل  الّتعبير  هو  والفّن 
والإن�شان، من خلل ت�شّور الإ�شلم للكون والحياة 
"الجمال"  بين  الكامل  الّلقاء  ُيهّيئ  اإذ  والإن�شان؛ 
والحق  الكون،  هذا  في  حقيقة  فالجمال  و"الحّق". 
التي  القّمة  يلتقيان في  الجمال، ومن هنا  هو ذروة 

تلتقي عندها كل حقائق الوجود)16(.

كلَمه،  به  فحّلى  الر�شل؛  �شّيُد  بالفّن  نطق  لقد 
وزهق  الحّق  نور  و�شّع  الكون،  فاأنار  عمُله؛  وازدان 
الّرافعي:  يقول  زهــوقــا.  كــان  الباطل  اإّن  الباطل؛ 
حديثه،  في  فانظره  الفن  هذا  في  نظرت  "فاإذا 
وفي عمله، وفي الّدنيا التي اأّلفها من الّتاريخ تاأليف 
ما  الكلم...")17(.  مــن  ــادرة  ــّن ال البليغة  القطعة 
اأجمل اأن يجتمع الجمال والحق؛ بهما ت�شفو الّنف�س 
وتتحّقق  ي�شوبها  ما  كل  من  وتتخّل�س  الإن�شانّية، 

الحياة الإ�شلمية الّرفيعة.

اأمثال النبّي �ضلى اهلل عليه و�ضّلم : 
�شريفا،  كريما  نبّيا  للب�شرية  تعالى  اهلل  اأر�شل 
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منحه من كمالت الدنيا والآخرة مالم يمنحه اأحدا 
�شلى   - وبلغته  ف�شاحته  ذلــك  فمن  خلقه،  من 
اأَْف�َصُح  اهلل عليه و�شلم - فكيف ل وهو القائل: "اأََنا 
َبِني  ِفي  َن�َصاأُْت  ــي  واأَنِّ ُقَرْي�ٍص  ِمــْن  ــي  نِّ اأَ َبْيَد   الــَعــَرِب 

�َصْعد بِن َبكر")18(.

فكلمه األَقى اهلل عليه المحّبة، وغ�ّشاه بالقبول، 
وجمع له بين المهابة والحلوة وبين ح�شن الإفهام، 

وقلة عدد الكلم)19(.

وهو كما قال الجاحظ)20(: "هو الكلم الذي قّل 
نعة،  ال�شّ وجّل عن  معانيه،  وكثر عدد  عدد حروفه 
ونّزه عن التكّلف، وكان كما قال اهلل تبارك وتعالى: 

 .)21(" َوَما اأََنا ِمَن الُمَتَكلِِّفين  :قل يا محمد

و الّر�شول الكريم اأف�شح العرب فقد اأوتي جوامع 
تعالى، فكان �شلى اهلل  توفيقا من عند اهلل  الكلم، 
عليه و�شلم يعلم كل ذلك على حقه؛ كاأّنما تكا�شفه 
فيخاطب  بحقها،  وتبادره  باأ�شرارها،  الّلغة  اأو�شاع 
اإّل  يكون  ل  ثــم  مذهبهم،  وعلى  بلحنهم  قــوم  كــل 
عبارة،  واأبينهم  لفظا،  واأ�شّدهم  خطابا  اأف�شحهم 

ولم يعرف ذلك لغيره من العرب)22(.

فكره  غلبة  العظيمة  الّنف�س  تلك  كمال  ومــن 
كلمه  قــّل  ل�شانه  على  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى 
بمعانيه، تح�شب  األفاظه، محيطا  وخرج ق�شًدا في 
الّنف�س قد اجتمعت في الجملة الق�شيرة والكلمات 
المعدودة بكل معانيها، فل ترى من الكلم األفاظا 
نع على  ولكن حركات نف�شية في األفاظ)23(، فاإّنه �شُ
َبِني  "اأَدَّ القائل:  وهو  فل  فكيف  وجل  عز  اهلل  عين 

َربِّي  َفاأَْح�َصَن َتاأِْديِبي")24(.

ول غرو اأن يكون في كلمه �شلى اهلل عليه و�شّلم 
الــقــراآن  فــي  رفيعة  مكانة  حظت  قــد  وهــي  اأمــثــال، 
الكريم، يقول اهلل عّز وجّل:  وَلَقْد �َصَرْبَنا ِللنَّا�ِص 

 .)25(ُرون ِفي َهَذا الُقْراآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ
ِفي  ــا�ــِص  ِلــلــنَّ ْفــَنــا  ــرَّ �ــصَ وَلَقْد  �ــصــاأنــه:  جــّل  ويــقــول 
اإِالَّ  ــُر النَّا�ِص  اأَْكــَث َفــاأََبــى  َمــَثــٍل  ُكــلِّ  ِمــْن  ــْراآِن  َهــَذا الــُق

.)26(ُكُفوًرا

الأب�شهي  الفتح  اأبي  محمد  الّدين  �شهاب  يقول 
به  و�شل  ما  اأ�شرف  الأمثال من  اأّن  المحلي:" اعلم 
نطق  وقد  كتابه،  بجواهره  وحّلى  خطابه،  الّلبيب 
بكثير  المنّزلة  الكتب  اأ�شرف  وهو  تعالى  اهلل  كتاب 
منها، ولم يخل كلم �شيدنا -ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم- عنها وهو اأف�شح العرب ل�شانا واأكملهم 
عن  يعجز  مثل  من  واإ�شداره  اإيــراده  في  فكم  بيانا 

مباراته في البلغة كل بطل")27(.

و تنق�شم اأمثال الّنبي – �شلى اهلل عليه و�شلم- 
ق�شمين:

الأمثال  اأّما  لة)28(.  ُمف�شَّ واأمثال  موجزة  اأمثال 
اهلل  �شلى   – الّر�شول  قالها  التي  وهــي  الموجزة 
الّدنيا  اأو  الــّديــن  اأمـــور  مــن  اأمــر  فــي  و�شلم-  عليه 
ف�شارت عنه وف�شت بين الم�شلمين فاأ�شبحت اأمثال؛ 
وهذه الأمثال كثيرة كقوله عليه ال�شلم "َماَت َحْتَف 
عليه  علي  الموؤمنين  اأمير  ُيروى عن  فاإنَّه  اأَْنِفِه")29( 
ال�شلم اأنه قال: "ما �شمعت كلمة عربية من العرب 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل–  ر�شول  من  �شمعتها  وقد  اإّل 
وما  ــِفــِه  اأَْن َحْتَف  ــاَت  َم يقول  و�شمعته  واآلــه-  و�شلم 

�شمعتها من عربي قبله")30(.

لّما  يوم حنين  ال�شلم في  قوله عليه  ومن ذلك 
يقول  الَوِطي�ُص")31(  َحِمَي  "االآَن  القوم  راأى مجتلد 
الّرافعي في بلغة هذا المثل:" الَوِطي�ُس: هَو الَتنُّور 
الحرب،  فة  �شِ كانت  فمهما  والوقود،  ار  النَّ مجتمع 
فاإنَّ هذه الكلمة بكل مايقال في �شفتها، وكاأنّما هي 
وكاأّنما  اأكًل،  الكلم  تاأكل  البلغة  من  َم�ْشُبوَبة  ناٌر 
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هي ُتمّثل لك دماء نارية اأو ناًرا دموّية")32(.

و قوله في حديث الفتنة: "ُهدَنٌة َعلَى َدَخٍن")33(، 
لُح والموادعة. والُهدَنُة: ال�شُّ

في  الّدخان  اأ�شابه  اإذا  الّطعام  تغّير  والّدخن: 
يعدلها  ل  العبارة  وهذه  طعمه،  فاأف�شد  طبخه  حال 
الّت�شوير  مــن  لونا  فيها  فـــاإّن  معناها،  فــي  كــلم 
وذلك  به،  وفت  ما  كلها  الّلغة  له  اأُذيبت  لو  البياني 
وليًنا؛ وان�شرافا عن  اإّنما يكون موادعًة  لح  ال�شّ اأّن 
عواطف  من  كلها  وهذه  الأذى،  عن  ا  وكفًّ الحرب، 
وكان  ف�شاد  لح على  ال�شّ ُبني  فاإذا  الّرحيمة  القلوب 
فاأف�شدها،  القلوب  على  ذلك   العلل، غلب  من  لعّلة 
حتى ل ي�شترْح غيره من اأفعالها، كما يغلب الّدخن 
على الطعام، فل يجد اآكله اإّل رائحة هذا الدخان، 
في  فهذا  مف�شد،  م�شوب  ذلكم  بعد  من  والطعام 
القلوب  عليه  ينطوي  الــذي  الف�شاد  معنى  ت�شوير 
وهو  المعنى،  اآخر في �شفة هذا  لون  وثّم  الواغرة، 
الّلون المظلم الذي تن�شبغ به النّية ) ال�شوداء( وقد 

اظهرته في ت�شوير الكلم لفظة ) الدخن(.

ثم معنى ثالث وهو الّنكتة التي من اأجلها اختيرت 
العبارة  في  البيان  �شّر  وكانت  بعينها،  الّلفظة  هذه 
المعنى  هذا  في  تكون  عبارة  كل  ف�شلت  وبها  كلها، 
وذلك اأّن ال�شلح ل يكون اإّل اأن تطفاأ الحرب. فهذه 
نار  فيها  يكون  �شوف  بما  نارها  طفئت  قد  حــرب 
تخبو  النار  على  الّرطب  الحطب  ُيلقى  كما  اأخــرى. 
تلّظى،  نار  هي  فاإذا  في�شتعر  ي�شتوقد  ثّم  قليل،  به 
وما كان فوقه الدخان فاإن الّنار ول جرم من تحته، 
حتى  تــرى،  كما  المعنى  لدقائق  ت�شويٌر  كله  وهــذا 
لي�س في الهدنة التي تلك �شفتها معنى من المعاني 
يمكن اأن يت�شور في العقل اإّل وجدت الّلون البياني 

ي�شوره في تلك الّلفظة لفظة "الدخن")34(.

اأمثاله - �شلى اهلل عليه و�شلم - كثيرة نذكر  و 
الُموؤِْمُن  ُيــْلــَدُغ  "اَل  ِبالَقَواِرير")35(،  "�َصْوًقا  منها 
َماَئة  ِبِل  َكاإِ "النَّا�ُص  َتين")36(،  َمرَّ َواِحــٍد  ُجْحٍر  ِمْن 
ِمَن  َخــْيــٌر  الُعْلَيا  "الَيُد  َراِحلَة")37(  ِفيَها  َتــِجــُد  اَل 
َل�ِصْحًرا")39(.  الَبَياِن  ِمــَن  "اإِّن  ْفلَى")38(  ال�صُّ الَيِد 
َنع َما�ِصْئَت")40(، "اإِنَّ اهلَل َجِميٌل  "اإَِذا َلْم َت�ْصَتِح َفا�صْ
ُيرَحُم")42(.  اَل  َيْرَحُم  اَل  "َمْن  الَجَماَل")41(،  ُيِحبُّ 
"الَحرُب ُخدَعة")43(، "االأَْرَواُح ُجُنوٌد ُمَجنََّدة")44(.

ا الأمثال المف�شلة في كلمه -�شلى اهلل عليه  اأمَّ
واأغرا�شها  اأ�شاليبها  �شيقت  التي  تلك  فهي  و�شلم- 
على  تحث  ما  فمنها  الكريم،  الــقــراآن  �شمت  على 
والــرجــاء  والتقرير،  والعــتــبــار  والــوعــظ،  الــتــذّكــر 
رائعة  �شورة  في  الأمثال  هذه  جاءت  كما  والخوف، 
من �شور التمثيل المركب ينبئ عن عظمة البلغة 
هذا  في  بالّدرا�شة  �شتعنى  التي  والأمثال  النبوّية، 
المقال هي التي �شّرح فيها بلفظ المثل، والآن ناأخذ 

في �شرب الأمثال.

"اإِنََّما   : الّر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم-  يقول 
ِتي َكَمَثِل َرُجٍل ا�ْصَتْوَقَد َناًرا، َفَجَعلَِت  َمَثِلي وَمَثُل اأُمَّ
ِبُحَجِزُكْم  اآِخــٌذ  َفاأََنا  ِفيِه  َيَقْعَن  والَفَرا�ُص  َوابُّ  الـــدَّ

ُموَن ِفيِه")45(. واأَْنُتْم َتَقحَّ

الّنار ماّدة الّنور، لهذا �شرب اهلل مثل في �شورة 
البقرة فقال �شبحانه: َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي ا�ْصَتْوَقَد 
ِبــُنــوِرِهــْم  َذَهـــَب اهلُل  ــُه  َحــْوَل َمــا  ـــاَءْت  اأَ�ـــصَ ا  َفلَمَّ َنـــاًرا، 
ار في  فالنَّ ُرون()46(.  ُيْب�صِ اَل  ُظُلَماٍت  ِفي  وَتَرَكُهْم 
تعك�س زخرف  التي  الّنور  ماّدة  الّنبوي تحمل  المثل 
الحياة وبهرجة األوانها وفتنها، فيريد النبّي الكريم 
الجّنة  في  ويرغبهم  وي�شّدهم عنها  اأّمته  يحّذر  اأن 
اإلى  لميلهم  ي�شعرون  ل  غفلة  في  ولكنهم  ونعيمها، 
الّدنيا، وزهرتها واإيثارهم لها على ثواب اهلل تعالى 
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وما عنده خير واأْبَقى.

في  الت�شوير  طريقة  ا�شتخدم  النبوّي  فالّتعبير 
ت�شويرية،  حالة  اإلــى  المجردة  المعاني  هــذه  نقل 
فعندما ما يقراأ القارئ هذا المثل تر�شم في خياله، 
الحياة  فيها  تِدبُّ  �شاخ�شة،  �شورة  ناظريه  واأمــام 

كة متنا�شقة لهذا المعنى. متحرِّ

والفرا�س  والــّذبــاب  اأمــامــه  والــّنــار  رجــل  �شورة 
الّنار  �شورة  نتخيل  فيدعنا  اقتحاما،  يقتحموها 
ياع  لل�شّ واآكد  اأو�شح  معنى  فيعطينا  تحرقهم،  وهي 

الحا�شم الموؤّكد اأمام زخرف الّدنيا .

لإبراز حاله  الّت�شوير  اأن يم�شي في  يفتاأ  ثم ما 
ير�شم  فُهنا  بها،  كّلف  التي  ومهمته  اأّمــتــه  اأمـــام 
ر�شولنا  عجيب،  تنا�شق  في  ورة  لل�شّ الّثاني  الوجه 
فتظهر  الــّنــار،  عن  اأّمته  بُحَجِز  اآخــذ  وهــو  الكريم 
لفظة )ُحَجِزُكم( لت�شع لم�شاتها فتدع الخيال يتمّلى 
ا وخوفا على الأّمة، حركة  هذه الحركة الممتلئة حبًّ
اأيدي الّنبى الكريمة، وهي ت�شّدها وتمنعها من نار 

جهّنم، والّنا�س يغلبونه ويتقّحمون فيها.

من  ُمون(  َيَتَقحَّ  ( كلمة  في  ما  يفوتنا  ل  وهنا 
الّنا�س وهم يتهــافتون  ت�شوير بليغ لمدلولهــا؛ حال 
يت�شقاطون  هم  واإذا  الّدنيا،  ملّدات  على  ويندفعون 
ــا�ــِص  ِلــلــنَّ َن  ُزيِّ  : وجــل  عــّز  اهلل  يقول  الّنــار،  فــي 
والَقَناِطيِر  والَبِنيَن  النِّ�َصاِء  ِمــَن  ــَهــَواِت  الــ�ــصَّ ُحــبُّ 
َمِة  ِة والَخْيِل الُم�َصوَّ َهِب والِف�صَّ الُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ
واهلُل  ْنَيا  الدُّ الَحَياِة  َمَتاُع  َذِلــَك  والَحْرِث  واالأَْنــَعــاِم 

.)47(ِعْنَدُه ُح�ْصُن الَماآب

يدّل عليه  ما  بنيتها على  الّلفظة في  لقد جاءت 
دليلة  الأفعال  كانت  "فلّما  جّني:  ابن  يقول  معناها 
المعاني كّرروا اأقواها، وجعلوه دليل على قوة المعنى 
تقطيعه  الفعل؛ كما جعلوا  تكرير  وهو  ِبِه،  ُث  الُمَحدَّ

ر وَحْقَحق دليًل على تقطيعه")48(. ْر�شَ في نحو �شَ

فالخيال يت�شّور العبد وهو ل ي�شتطيع اأن يتحّول 
محالة  ل  يرجع  فقد  كذلك  كــان  ولــو  الّدنيا،  عن 
فتتكّرر الذنوب وتتكّرر التوبة، يقول الّر�شول - �شلى 
اللَُّهمَّ  َفَقاَل  َذْنًبا،  َعْبٌد  :" اأَْذَنـــَب  و�شلم-  عليه  اهلل 
اأَْذَنَب َعْبِدي  َتَباَرَك وَتَعاَلى:  َفَقاَل  َذْنِبي،  اْغِفْر ِلي 
ْنِب  ِبالذَّ ْنَب، وَياأُْخُذ  َيْغِفُر الذَّ َربًّا  َلُه  اأَّن  َفَعِلَم  َذْنًبا، 
َفَقاَل  َذْنِبي  اْغِفْر ِلي  اأَْي َربِّ  َفَقاَل:  َفاأَْذَنَب  َعاَد  ُثمَّ 
َربًّا  َلُه  اأَنَّ  َفَعِلَم  َذْنًبا،  اأَْذَنــَب  َعَبِدي  وَتَعاَلى:  َتَباَرَك 
ْنِب ُثمَّ َعاَد َفاأَْذَنَب َفَقاَل:  ْنَب، وَياأُْخُذ ِبالذَّ َيْغِفُر الذَّ
اأَْذَنــَب  وَتَعاَلى  َتَباَرَك  َفَقاَل  َذْنِبي  ِلي  اْغِفْر  َربِّ  اأَْي 
وَياأُْخُذ  ْنَب،  الذَّ َيْغِفُر  َربًّا  َلُه  اأَنَّ  َفَعِلَم  َذْنًبا،  َعْبِدي 

. ْنِب، اْعَمْل َما �ِصْئَت َفَقْد َغَفْرُت َلَك")49( ِبالذَّ

�شورة فّنّية ُتبرز لنا الّتنا�ُشق العجيب في تماثل 
للّدنيا  الّنا�س  حّب  معنى  تك�شف  اأن  تريد  جزيئاتها 

وحّب الّنبي لأّمته.

"َمَثِلي  و�شلم-:  عليه  اهلل  الّر�شول -�شلى  يقول 
َفاأَْح�َصَنُه  ُبْنَياًنا  َبَنى  َرُجـــٍل  َكَمَثِل  ْنــِبــَيــاِء  االأَ َوَمــَثــُل 
َما  َيُقوُلوَن؛  ِبِه،  ُيِطيُفوَن  النَّا�ُص  َفَجَعَل  واأَْجَملَُه، 
َفُكْنُت  اللَِّبَنَة.  َهِذِه  الَّ  اإِ َهَذا  ِمْن  اأَْح�َصَن  ُبْنَياًنا  َراأَْيَنا 

اأََنا ِتْلَك اللَِّبَنَة")50(.

واأّنه   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - نبّوته  مثل  هذا 
وجل  عز  اهلل  ُحّجة  تتّم  وبه  والّر�شل  الأنبياء  خاتم 

على خلقه.

فنّي  بتنا�شق  �شورة  ير�شم  هنا  الّنبوي  الّتعبير 
�شاحر ينّم عن لم�شات ري�شة مبدعة، تجعل الجامد 
حي  م�شهد  الحركة،  فيه  وتــدّب  الحياة  فيه  ت�شري 
األوانه مكتمل  متنا�شق  بنيان جميل  بالحياة.  ناب�س 
مبهورين  حوله  يطوفون  والّنا�س  لبنة  مو�شع  اإل 

بجماله، ويقولون لول هذا الّلبنة.
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اإليها  ُتلحُّ على الح�ّس والوجدان، وتجذب  �شورة 
والبيت  اإّل  عنها  يتحّول  اأن  ي�شتطيع  فل  اللتفات 
النبي  بمكانة  الّنف�س  فتتمّلى  الّلبنة  بتلك  مكتمل 
ثم  الــّر�ــشــل.  بين  مــن  وا�شطفاءه  ورفعته  الكريم 
التي  الأخيرة  الحركة  لُيكمل  النبوّي  الّتعبير  يم�شي 
َنا  اأَ :"َفُكْنُت  يقول  اإذ  فيوؤّكدها  هناك  متوّقعة  كانت 

ِتْلَك اللَِّبَنَة".

:"اإِنَّ  و�شلم-  عليه  اهلل  �شلى   - الر�شول  يقول 
َمَثُل َما َبَعَثِني اهلُل ِبِه َعزَّ وَجل ِمَن الُهَدى والِعْلِم 
َبٌة،  ا، َفَكاَنْت ِمْنَها َطاِئَفُة َطيِّ ْر�صً اَب اأَ َكَمَثِل َغْيٍث اأَ�صَ
وَكاَن  الَكِثيَر  والُع�ْصَب  الَكاَلأَ  َفاأَْنَبَتْت  الَماَء  َقِبلَْت 
النَّا�َص،  ِبَها  اهلُل  َفَنَفَع  اَء،  المَّ اأَْم�َصَكِت  اأََجــاِدُب  ِمْنَها 
ِمْنَها  َطاِئَفٌة  ــاَب  واأَ�ــصَ َرَعــْوا،  َو�َصَقْوا  ِمْنَها  َف�َصِرُبوا 
اأُْخَرى، اإِنََّما ِهَي ِقيَعاٌن اَل ُتْم�ِصُك َماًء واَل ُتْنِبت َكاَلأً، 
َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفُقَه ِفي ِديِن اهلِل َوَنَفَعُه ِبَما َبَعَثِني 
اهلُل ِبِه، َفَعِلَم وَعلََّم، َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك َراأْ�ًصا، 

وَلْم َيْقَبْل ُهَدى اهلِل اّلِذي اأُْر�ِصْلُت ِبِه")51(.

في  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  للّنبي  مثل  هــذا 
اإبلغه عن اهلل عز وجل ودعائه اإلى �شبيله واأّنه ُبعث 
الّنور  اإلى  الّظلمات  من  ليخرجهم  للعالمين  رحمة 

ويهديهم اإلى �شراط م�شتقيم.

اإلى �شورة حّية نامية  تحولت هذه المعاني كّلها 
مج�ّشمة؛ غيث ُي�شيب اأر�شا تقبلها طائفة فيهّيوؤها 

للخ�شب والّنماء.

حتى الأر�س الجدباء ينتفع بها الّنا�س في�شربون 
ويرعون وي�شقون منها؛ تجعل القارئ ي�شت�شعر عليل 
فتعّم  تنزل  الحياة  فكاأّنما  المطر؛  هــذا  ون�شمات 

الأر�س لتحيا ولو كانت مواتا.

تظهر  الجميل،  المنظر  بهذا  الّنف�س  تتملَّى  ا  لمَّ
تنبت  ول  تم�شك  ل   ) ِقيَعاٌن   ( المعاك�شة  ال�شورة 

يوحيه  ما  جر�شها  فيحدث  الآذان  ت�شمعها  كــلأ، 
معناها، ولو اأّنك قلت ) قاع( لخّف الجر�س، ول�شاع 
مقابلة  ا  "فاأمَّ جني:  ابن  يقول  المراد،  المعنى  اأثر 
فباٌب  الأحــداث  من  اأ�شواتها  ُي�شاكل  بما  الألفاظ 
ماأموم.  عارفيه  عند  متلئبٌّ  ونهج  وا�ــشــع،  عظيم 
وذلك اأّنهم كثيًرا ما يجعلون اأ�شوات الحروف على 
بها،  يعدلونها  عنها  بها  ر  المعبَّ الأحـــداِث  �شمِت 
واأ�شعاف  ره  تقدِّ ا  ممَّ اأكثر  وذلك  عليها،  ويحتذونها 

ما ن�شت�شعره")52(.

به  فانتفع  اهلل  دين  في  تفّقه  من  معنى  فَيبرز 
ونفع غيره ومن لم يقبل هدى اهلل الذي جاء به خيُر 

الأنام.

يقول الّر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم - :" اإِنََّما 
اِحِب الُقْراآِن َكَمَثِل االإِِبِل الُمَعلََّقِة، اإِْن َعاهَد  َمَثُل �صَ

َعلَْيَها اأَْم�َصَكَها، واإِْن اأَْطلََقَها َذَهَبْت")53(.

يو�شح  اأن  يريد  المثل  هــذا  في  الكريم  النبّي 
اإلَّ  ُيعَقل  ول  النــفــلت  �شريع  الكريم  الــقــراآن  اأّن 

بالمراجعة والمذاكرة.

�شورة  المعنى  لــهــذا  الــنــبــوي  التعبير  ير�شم 
معهودة  ــي  وه ــّدائــبــة،  ال الــحــركــة  فيها  �شاخ�شة 
ومحبوبة لدى العربّي البدوّي، فهي في تثبيت المعنى 
المراد بها اأ�شّد واأقوى وبذلك يتعانق الغر�س الّديني 

بالغر�س الفّني.

 " و�ــشــّلــم-  عليه  اهلل  �شّلى  اهلل-  ر�ــشــول  ــال  ق
َكَمَثِل  ِفيَها  والــَواِقــِع  اهلِل  ُحــُدوِد  َعلَى  الَقاِئِم  َمَثُل 
ُهْم اأَْعاَلَها  اَب َبْع�صُ َقْوٍم ا�ْصَتَهُموا َعلَى �َصِفيَنٍة، َفاأَ�صَ
اإَِذا  اأَ�ْصَفِلَها  ِفــي  اّلــِذيــن  َفــَكــاَن  اأَ�ــْصــَفــلـَـَهــا،  ُهْم  وَبْع�صُ
َفَقاُلوا:  َفوَقُهم،  َمْن  َعلَى  وا  َمرُّ الَماِء  ِمَن  ا�ْصَتَقوا 
ِذ َمْن َفْوَقَنا،  يِبَنا َخْرًقا َوَلْم ُنوؤْ َلْو اأَنَّا َخَرْقَنا ِفي َن�صِ
اأََخــُذوا  ْن  واإِ َجِميًعا  َهلَُكوا  َراُدوا  اأَ وَما  َتُرُكوُهْم  َفــاإِْن 
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َعلَى اأَيِديِهْم َنَجْوا وَنَجْوا َجِميًعا ")54(.

�شالح  بين  الأّمــة؛  حال  يو�شح  النبوي  الحديث 
مبّررا  لأنف�شهم  يقّدمون  الإيمان  ف�شعاف  وفا�شد؛ 
يتعّدون به حدود اهلل وي�شربون �شفحا عن المبادئ 
والقيم ال�ّشريفة، اأّما اأهل ال�شلح فهم بين حالين؛ 
اإّما اأن ياأخذوا باأيديهم بالّن�شح والموعظة الح�شنة، 
فينجوا جميعا من غ�شب اهلل ويعّم الخير، واإّما اأن 
تعالى:  اهلل  قال  جميعا  فيهلكوا  وحالهم  يتركوهم 
ِمْنُكْم  َظــلَــُمــوا  ــِذيــَن  اّل يَبنَّ  ُت�صِ اَل  ِفــْتــَنــًة  َواتَُّقوا 

.)55(ًة واْعلَُموا اأَنَّ اهلَل �َصِديُد الِعَقاب َخا�صَّ

الّتعبير النبوي ي�شوق هذا المعنى في تمثيل رائع؛ 
في  هم  من  لرحمة  تعمل  الأ�شفل  في  طائفة  حالة 
الأعلى؛ عاطفة �شريفة ولكنها �شافلة، وحمية ملتهبة 
ولن  مهلكة،  ولكنها  خال�شة  ورحمة  بــاردة،  ولكنها 
الجتماعية  البلغة  ت�شوير  في  التمثيل  كهذا  تجد 
اأمثلة  اأنف�شهم  عند  هم  لأنا�س  الفل�شفية  والغفلة 
النبي �شلى اهلل عليه  الجد والعمل والحكمة؛ فكاأن 
اإ�شلحا  الم�شلحون  اأنــتــم   : لــهــوؤلء  يقول  و�شلم 

مخروقا)56(!.

يقول الرافعي في و�شف هوؤلء الذين يقفون عند 
اأعظم  في  ر  "ففكِّ  : مغبونة  بفل�شفة  الأمــور  ظاهر 
فل�شفة الّدنيا مهما يكن من حريته وانطلقه، فهو 
الخ�شب  من  بحدود  اأنفه  رغم  على  محدود  ههنا 
الحياة  حــدود  البحر  لغة  فــي  تف�شرها  والــحــديــد 
من  يكون   ) الخرق   ( لفظة  اأن  وكما  والم�شلحة، 
فكلمة  والهلك،  والغَرُق  القبُر  البحِر  في  معانيها 
الجتماِع  في  معانيها  بع�س  من  يكون  )الفل�صفة( 
الحماقُة والغفلُة والبلهة، وكلمة الحرية يكون من 

معانيها الجنايُة والزيغ والف�شاد")57(.

من  بــديــع  فــن  على  ا�شتمل  الــنــبــوي  والــحــديــث 

و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  قوله  في  التمثيلي  الت�شبيه 
والواقع فيها..(، وهو  القائم على حدود اهلل  )مثل 
الهيئة  فيه  هت  �ُشبِّ بمح�شو�س)58(؛  معقول  ت�شبيه 
تغيير  في  بواجبهم  الم�شلمين  قيام  من  الحا�شلة 
ال�شفينة  اأهــل  قيام  من  الحا�شلة  بالهيئة  المنكر 
يريد،  ما  على  الإقــدام  من  خرقها  يريد  من  بمنع 
هت الهيئة الحا�شلة من التقاع�س عن تغيير  كما �ُشبِّ
المنكر بحال اأهل ال�شفينة اإن تركوا من يريد خرقها 
منتزعة  �شورة  هنا  ال�شبه  ووجــه  ي�شاء.  ما  يفعل 
الحالة  في  منتزعة  وهي  ال�شور؛  من  مجموعة  من 
الأولى من هيئة النجاة المترتبة على قيام قوم بما 
الهلك  هيئة  الثانية من  الحالة  وفي  عليهم،  يجب 
فكما  عليهم؛  يجب  ما  في  تق�شيرهم  عن  الناجم 
من  يد  على  اأخــذوا  اإن  �شينجون  ال�شفينة  اأهــل  اأن 
يريد خرقها، فاإّن النجاة �شتكون م�شير الجميع في 
مجتمع ياأخذ اأهله على يد العابثين، وكما اأن الغرق 
�شيكون م�شير اأهل ال�شفينة اإن تركوا مريد الخرق 
يفعل ما يريد فاإن مجتمع المداهنين ال�شاكتين عن 

اأهل المنكر �شيوؤول اإلى هلك وف�شاد عري�س .
كّل هذه المعاني ُعر�شت لنا في خ�شائ�س فّنية، 
الجمال؛  طريق  عن  فيها  الّديني  الَغر�ُس  ق  َتحقَّ
ّورت لنا  ليجعلها اأوقع في الّنف�س والوجدان مًعا؛ �شُ
في م�شهد حّي حافل بالحركة يجعل القارئ يذهب 
واأبطال  ل!  فِلم  ومتذوقا؛  متاأمل  م�شتمتعا  بخياله 

ة يتحّركون ويتحّدثون في م�شاهد متوالية. الق�شّ
القوم  الأّول؛ م�شهد  الم�شهد  ال�ّشتار فيبداأ  يرفع 
ما  ن�شت�شعر  اأن  فلنا  ال�ّشفينة،  على  ي�شتهمون  وهم 
يريد  فالكل  وانفعالت؛  الّلفظة من عواطف  ُتظهره 
اأمام  اأخرى  مّرة  ليرفع  ال�شتار  ي�شدل  .ثّم  اأعلها 
اأبطال  الحركة؛  فيها  ــت  دّب وقــد  ال�ّشفينة  م�شهد 
اإلى  اأ�شفلها  في  الذين  ي�شعد  يتحّركون  ة  الق�شّ
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اأعلها لي�شتقوا الماء، يتحّدثون وي�شتاأذنون؛ حركة 
البحر  اأمــواج  فوق  ال�شفينة  وحركة  تتوافق  هادئة 
الذي  الهدوء  اأهو  تت�شاءل،  النف�س  تجعل  الهادئ؛ 
اأخرى  مّرة  ليرفع  ال�شتار  وي�شدل  العا�شفة؟.  ي�شبق 
َوَلْم  َخْرًقا  يِبَنا  َن�شِ ِفي  َخَرْقَنا  ا  اأَنَّ وهم يقولون: )َلْو 
ويبداأ  العا�شفة!.  تبداأ  قد  وهنا  َفْوَقَنا(.  َمــْن  ــوؤِْذ  ُن
زيغ  المتلطمة؛  الأمــواج  من  األوانا  لير�شم  الخيال 
وف�شاد وبلهة وغفلة؛ �شاقتها اأفكار هّدامة تريد اأن 

تخرق القيم والمبادئ .

الّلحظة  الأخــيــر؛  الم�شهد  مع  ة  الق�شّ ت�شير  و 
َجِميًعا  َهَلُكوا  اأََراُدوا  وَما  َتَرُكوُهْم  ْن  )َفاإِ الحا�شمة؛ 
َجِميًعا(.  وَنــَجــْوا  َنــَجــْوا  يــِديــِهــْم  اأَ َعَلى  اأََخـــُذوا  واإِْن 
لهما،  ثالث  ل  اأمــران  هما  للنّظارة؛  ال�شّر  فُيك�شف 
برزت  .كما  ة  الق�شّ من  الّديني  الغر�س  يبرز  وهنا 

الم�شاهد بقّوة العر�س والإحياء. 
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ام الأُ�سوانّي )ت580 هـ( �سعر علي بن عرَّ
)�سنعة وتقديم(

اأ. د. عبد الرَّ ازق حويزي
را�شات الأدبّية والنقدّية اأ�شتاذ الدِّ

ائف بجامعتي الأزهر والطَّ

اد�ص الهجرّي الم�صهورين، ينتمي اإلى اأ�صرة عريقة،  ام" اأحد �صعراء القرن ال�صَّ بن عرَّ " علّي 
لها القدح المعلَّى في االإبداع االأدبّي، والنتاج الثَّقافّي، لم يقت�صر في عطائه على االإبداع ال�ّصعرّي، 
�صات، فترك بع�ص  ع ثقافته اإلى ممار�صة الّتاأليف في بع�ص الّتخ�صُّ ى ذلك بف�صل تنوُّ فقد تخطَّ
ياح، ولم يبَق منها اإال ن�صو�ٌص قليلٌة متناثرٌة في بع�ص  الموؤلَّفات، ولكن لالأ�صف ذهبت اأدارج الرِّ

م�صادر التُّراث العربّي.
َيُبلُّ �صدًى،  اأُثَر من معلوماٍت حول حياته ال  ق بع�ص الموؤّرخين للتَّرجمة له، ولكن َما  تطرَّ
وال ينَقُع ُغلًَّة، ومهما يكن من اأمر قّلة الماأثور من اأخبار حياته �صيحاول البحُث اأن يلقَي �صوًءا 

ما على �صخ�صيَّته، واأدبه، ومن ثمَّ اإظهاره من حيِّز المجهول اإلى حيِّز المعلوم.

هـ"   597 ت  الأ�شفهانّي  الِعَماد  ترجمة"  وُتَعدُّ 
التَّراجم  اأوفــى  الق�شر" من  كتاب" خريدة  في  له 
من  قليل  غير  عــدٍد  على  احتوت  اإذ  لــه،  الــمــاأثــورة 
ق�شائده  بع�س  بي  ــَدت  َح وقــد  ة،  عريَّ ال�شِّ الأبــيــات 
امي، القريب التَّناول  ومقّطعاته ذات الم�شمون ال�شَّ
�شعره  جمع  اإلى  اللتفات  اإلى  ة  ا�شَّ والخَّ ة  العامَّ من 
�شياع مخطوطة  من  د  اأكُّ التَّ بعد  و�شرحه،  وتحقيقه 
بي  الأخــرى حــدْت  وافــع  الــدَّ بع�س  ديــوانــه، وهناك 

دواويــن  من  قليل  غير  �شياع  منها:  �شعره،  لجمع 
حتَّى  جمعه  عدم  ومنها:  ــوبــّي،  الأيُّ الع�شر  �شعراء 
اأقلم  اعر و�شعره عن  ال�شَّ اإلى غياب  ى  اأدَّ ا  الآن ممَّ

ة المختلفة. الباحثين في الأو�شاط الأدبيَّ

ــاعــر فــي �شوء  الــّتــعــريــف بــهــذا الــ�ــشَّ واأحـــــاول 
فهو: الــعــربــّي)1(.  ــراث  الــتُّ م�شادر  به  اأ�شعفت   ما 
بــعــّي  الــرَّ اأحــمــد  بــن  ام  عـــرَّ بــن  اأحــمــد  بــن  "علّي 
الأُ�شوانّي"، يكنى بـ"اأبي الح�شن"، ُوِلد في"اأُ�شوان"، 
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ُوِلد في  ه  اأنَّ ح  د العلماء تاريَخ مولده، واأرجِّ ولم يحدِّ
اد�س الهجرّي، اإذ يذكر"  ل من القرن ال�شَّ الِعقد الأوَّ
عام  بم�شـر  العلم  اأخــذ  ــه  هـ" اأّن  748 ت  الأدفـــوّي 
اأّن"  ا  اأي�شً وذكــر   ،" بركات  ابــن  عن"  هـــ(   517(
عليه،  اأثنى  ثم  عنه،  الأن�شارّي" روى  اهلل  عبد  اأبا 
فقال:" ل يوجد في اأر�س م�شر من يدانيه ف�شًل، 
 911 ت  يوطيُّ  "ال�شَّ د  ويــحــدِّ  ،" نبًل  ي�شاهيه  ول 
بعام  هـ" وفاته   1408 ت  َكّحالة  ر�شا  و"عمر  هـ"، 

)580هـ(.
لها  عــريــقــة،  اأ�ــشــرة  اإلـــى  ام"  عرَّ "ابن  ينتمي 
ور  الــدَّ اإلــى  اإ�شافة  العربية،  الثَّقافة  في  طويل  باع 
البارز الذي نه�س به رهٌط من اأفرادها في الحياة 
"الِعَماد  ِمن  كلٌّ  اأتي  وقد  يا�شيَّة،  وال�شِّ الجتماعّية 
بع�شهم،  ذكــر  على  و"الأدفوّي"  الأ�شفهانّي"، 
علّي  بــن  اهلل  "هبة  �ــشــاعــرنــا:  عـــمِّ  ابـــن  فمنهم: 
�شاعًرا  كــان  هـ"،   550 ت  الأُ�ــشــوانــّي  ام  عـــرَّ بــن 
ام"،  عرَّ بن  بكر  اأبــي  بن  اهلل  و"عبد  م�شهوًرا)2(، 
بن  اأحمد  بن  و"عي�شى  لغويٌّ معروف)3(،  وهو عالم 
ام الأُ�شوانّي، وهو �شاعر معروٌف)4(، و"اأحمد بن  عرَّ
ام  ام الأُ�شوانّي)5(، و" اأبو بكر بن عرَّ اأبي بكر بن عرَّ

الأُ�شوانّي")6(.
ثقافته،  في  اأثَّرت  الكوكبة  هذه  اأن  الموؤكد  ومن 
وتوجيهه نحو الثَّقافة الإن�شانّية، فقد كان ابن عمه" 
د" قا�شًيا معروًفا في اأُ�شوان، وقد ا�شتثمر  اأبو محمًّ
الخا�شة،  بيئته  في  العلمّية  الحركة  هذه  �شاعرنا 
من  علًما  �شار  حتَّى  العلمّي  التَّح�شيل  في  فجدَّ 
اإليهم  ُي�شار  الذين  الهجرّي  ال�ّشاد�س  القرن  اأعلم 
بالَبنان، وقد اأثمر هذا الهتماُم العميق بالّتح�شيل 
الموؤلفات)7(، منها: كتاب" �شيرة  العلمّي عن بع�س 
ر فيه تاريخ" بني الكنز"،  بني الكنز")8(، الذي �شطَّ
وهذا الكتاب مفقود، وقد عثرُت في بع�س الم�شادر 

نتاجه  ومن  بجمعها،  فنه�شُت  منه،  ن�شو�س  على 
الأ�شفهانّي"،  ذكره"الِعَماد  �شعر،  ديوان  الإبداعّي 

و"الأدفوّي".

و�شهرته  ثقاَفته  و�شعة  موهبُته  نته  مكَّ وقد  هذا، 
مادًحا)9(،  ا  اإمَّ ع�شره  ُوجهاء  ببع�س  التِّ�شال  من 
في  �س  تعرَّ ــه  اأنَّ اإلــى  �شعره  في  وُيومئ  راثًيا،  واإمــا 
اأمور  في  عليه  والتَّ�شييق  ال�شطهاد  "اأُ�شوان" اإلى 
ف�شجر  القنوط،  و�شمله  الياأ�س،  ه  لفَّ حتَّى  حياته 
من  كان  الت�شييق  هذا  اأن  ويبدو  بها،  الإقامة  من 
اإلى �شبِّ جاِم  ا�شطره  ا  ممَّ اأمورها  ُولة  بع�س  ِقَبل 
اإلى  منها  حيل  الرَّ ثم  �شاكنيها،  وعلى  عليها  غ�شبه 
ام،  وال�شَّ القاهرة،  منها:  ؛  الأخــرى  البلد  بع�س 
اأنه  ويبُدو  العربية)10(.  والجزيرة  واليمن،  والعراق، 
يذكُر  اإذ  حياته؛  نهاية  في  ثانية  ة  َمــرَّ اإليها  عــاد 
هـ(  �شاأل عنه عام )573  الأ�شفهانّي" اأنَّه  "الِعَماد 

فاأُجيَب باأنَّه في اأ�شوان)11(.

بقيمة  عميق  وعـــيٍّ  عــلــى  عرام"  ابـــن  وكان" 
اإلى  فبادر  والإيقاعّية،  الأ�شلوبّية  اته  وجماليَّ �شعره 
�شاعر  عن  ي�شدر  اإنَّما  ال�شعر  هذا  باأن  التَّ�شريح 
بدللت  خبير  اللُّغة،  باأ�شرار  عالم  رفيع،  ذوق  ذي 
بقواعد  ب�شيٍر  اللُّغوي،  بمعجمها  محيٍط  األفاظها، 

لته، وذلك في قوله)12(:  عر وموؤهِّ ال�شِّ
ــــْت تــــــفــــــارُق َمــــــْرَكــــــًزا ــــ�ــــصَ ــــْي وقــــافــــيــــٍة َل

ـــــال َعـــــــــْدِو وتــــقــــطــــُع اآفــــــــــاق الــــــبــــــالِد ب
ــــا ــــَه لــهــا َرْوَنـــــــــٌق مـــن قــبــل تــلــحــيــِن َوْزِن

بالَحْدِو َيْح�ُصُن  ال�صعِر  بع�ُص  كــان  اإِذا 
اأَمـــــــاِدَحـــــــُه ا�ــصــتــيــقــْظ فـــ�ـــصـــعـــُرَك وافـــــٌد

عـــلـــى ُلــــــَغــــــِوٍي �ــــصــــاعــــٍر نــــاقــــٍد َنــــْحــــِوي
فــمــن كـــان فـــي قــــوٍل ُمــجــيــًدا وقــا�ــصــًدا

مــِجــيــًدا بــه َفــْلــَيــْحــُذ فــي َنــْظــِمــِه َحـــْذِوي
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ومن ثمَّ حفظ بع�س النُّقاد له مكانته في موكب 
ال�ّشعر العربّي، ووفروا عليه حظه في دوحته، منهم 
في  قال  الــذي  هـ"   597 ت  الأ�شفهانّي  "الِعَماد 
باأُ�شوان  مقيم  الأدب،  اأهــل  من  �شيٌخ  حّقه:")13( 
ال�ّشعر  ومن  الخلو�س،  الأدب  من  ملك  قو�س،  فوق 
في  وهَجر  الُقُلو�َس،  ِله  َف�شْ ظلُّ  وعدم  الخ�شو�س، 
بم�شر  عنه  و�شاألُت  والَقُلو�س.  حَل  الرَّ وطنه  لزوم 
اأُ�ــشــوان،  فــي  حــيٌّ  ــه  اإن فقيل:  و�شبعين  ثــلث  �شنة 
لي  ر  فاأَح�شَ �شعَره  وطلبُت  اأَ�شوان،  ه  حظِّ على  وهو 
عالًيا  فوجدُت  ديواَنه،  اأهِلها  من  اأ�شِدقائي  بع�ُس 
ح�شنه  �ــشــارَد  وجمعُت  كيواَنه،  ال�ّشحر  �شماء  في 
ِبْكر  اأُ�شواَنه، وجلوُت  وانه، وغبطُت عليه  واألزمته �شِ
اإخواِنه  الأدب  اأهل  لماأدبة  وو�شعُت  وعواَنه،  نظمه 
حققت  اإذا  فاحمْد  األوانه،  عليه  واأح�شرت  ِخَواَنه، 
الفائق  نظمه  جملة  من  اأوردُت  وقد  اأَوانــه.  برهانه 
اإذا ُح�ِشَر �َشَحر،  ال�شائق، ما  الرائق، ولفظه الرائع 
اّلَة الأماني،  َر، واإذا اأُْن�شد َن�َشَد �شَ َحر اأْح�شَ واإذا اأَ�شْ
ام في ميدان  َر هالَة المعاني، فلبن عرَّ واإذا اأَْقَمَر َنوَّ
غــرام،  الح�شان  المعاني  وبابتكار  ام،  عـــرَّ النظم 
والملوك  �ــشــرام،  الــذكــاء  ــاِر  ن اإذكـــاء  فــي  ولرويته 

با�شطناع اأمثاله يقال لهم كرام...".
في  ام"  عرَّ لـ"ابن  امية  ال�شَّ المكانة  هــذه  اإن 
طور  ال�شُّ هــذه  بكاتب  حــدت  الأدبـــّي  الإبـــداع  مجال 
اإلى الهتمام بدرا�شة �شعره، فكتب بحًثا اآخر - قيد 
را�شة التحليلية ما اأُثر له من  �شر - تناول فيه بالدِّ النَّ
ام الأُ�شواني":  �شعر تحت ُعنوان: "�شعر علّي بن عرَّ
لذا  الم�شمون"،  وتنوُّع  كل  ال�شَّ جماليَّات  في  درا�شة 
يوان وتحقيقه و�شرح بع�س  اقَت�شر هنا على جمع الدِّ

األفاظه.
يوان وتحقيقه  وقد اتَّبع الباحث في جمع هذا الدِّ
من  قريًبا  العمل  لياأتي  بــه  اللــتــزام  ــمَّ  َت منهًجا، 

التي  الأخـــرى  واويــن  ــدَّ ال بع�س  في  ذكــره  الكمال، 
�س في: �شنعها، يتلخَّ

عر وترتيب الق�شائد والمقّطعات ح�شب  1- جمِع ال�شِّ
رويها على حروف المعجم مبتدًئا بروّي الهمزة 
ق�شائد  ع  تجمُّ حالة  وفي  الياء،  بــروّي  ومنتهًيا 
ترتيبها  في  احتكمُت  واحــد  روّى  على  متعّددة 
اأوًل،  اكن  ال�شَّ فاأوردُت  الّروي؛  حرف  حركة  اإلى 
فالمو�شول  فالم�شموم،  فالمك�شور،  فالمفتوح، 

بحرف و�شل.

2- ترقيم جميع الق�شائد والمقّطعات والأبيات مع 
عند  الواحدة  الق�شيدة  في  البيت  رقم  َتكرار 

�س لذكر رواياته. التَّعرُّ

3- اإرداف كّل ق�شيدة ومقّطعة وُنتفة بذكر الّروايات 
و�شرح الألفاظ وتخريج الأبيات، ومن هنا تعتبر 

كّل ق�شيدة اأو مقطعة اأو ُنتفة وحدًة م�شتقلة.

كل �شبًطا ُيِعين على �شلمة  4- �شبط الأبيات بال�شَّ
نطقها اللُّغوي وي�شاعد على فهم معناها.

النَّ�س من  ها في  واأ�شحَّ وايات  الرِّ اأو�شح  اإثبات   -5
باقي  اإلى  الإ�شارة  مع  المتوا�شعة  نظري  وجهة 

وايات اإثر ن�شها. الرِّ

كلِّ  اأ�شفل  عاته  ومقطَّ يوان  الدِّ ق�شائد  تخريج   -6
وقت  توفير  على  ــا  حــر�ــشً وق�شيدة  مقطوعة 
في  ال�شتق�شاء  مــراعــاة  مــع  وجــهــده  ار�ــس  ــدَّ ال

التَّخريج ما اأمكن. 

عن  قاب  النِّ يك�شف  �شرًحا  الألفاظ  بع�س  �شرح   -7
اعر ودللت �شعره للقارئ -اأي قارئ-  َمغزى ال�شَّ
رح على معاجم اللُّغة  جوع في هذا ال�شَّ وقد تمَّ الرُّ
رح  فال�شَّ الأدبيَّة،  الكتب  من  وغيرها  والبلدان، 

ماأخوذ منها.
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اأعلى  وُنتفة  عة  ومقطَّ ق�شيدٍة  كــلِّ  وزن  و�شع   -8
ي�شارها.

ُح باأنَّ ما ورد في هذا المجموع ال�ّشعرّي  ول اأ�شرِّ
اإنَّه  اأقول - كذلك -:  ول  هو كلُّ ما نظمه �شاحبه، 
كّل ما َرَوْته م�شادر الّتراث العربّي له، فربَّما يكون 
وربَّما  عليه،  اأقف  لم  ما  �شعره  م�شادر  من  هناك 
ا ُتطبع بعد، فيها  َلمَّ تكون هناك م�شادر مخطوطة 
الوقوف  اأن  فمعروف  عليها،  اأقف  لم  اأ�شعاره  بع�س 
العربّي  تراثنا  م�شادر  في  �شاعر  اأي  �شعر  كّل  على 
من الأمور التي ل يمكن الإحاطة بها في ظلِّ اّت�شاع 
تخ�ش�شاتها،  وت�شّعب  العربية  المكتبة  اتجاهات 
ومطبوعة.  مخطوطة  م�شادر  من  ه  ت�شمُّ ما  وكثرة 
وما تمَّ جمُعه هنا ُيَعدُّ َلبنة �شغيرة في و�شع اأ�شا�س 
يرعاها  َمن  اإلــى  َتَتَطلَّع  البناء،  هذا  �شرح  ت�شييد 
بهذا  يهتّم  لمن  �شاكًرا  واأكون  فاَتِني،  بما  ويرفدها 

البناء، ويحاول اإعلء �شرحه.
]قافية الهمزة[

)1(
ام الأ�شواني ":     ]من الخفيف[ قال" علي بن عرَّ

ـــــَخـــــْوٍد ِب فـــيـــهـــا  ــــُت  ــــْم ــــِع َن ــــاٍل  ــــي ل كــــم   -1
ـــاِء ـــَن ـــَنـــا والـــ�ـــصَّ ــــدَر فــــي الـــ�ـــصَّ ــــب فــــاقــــِت ال

ِعـــْقـــٌد ُه  َحــــــــالَّ كــــالــــّريــــِم  جـــيـــٍد  ذات   -2
َحـــــــــــلَّ فـــــيـــــه بــــــحــــــلِّ َعــــــــْقــــــــِد َعـــــــَزائـــــــي

َبـــــــــُروٍد ُر�ــــــصــــــاٍب  مـــــن  ــــُت  ــــْف ــــصَّ ــــر� وت  -3
ــــْهــــَبــــاِء ــــِة الــــ�ــــصَّ ــــالَف ــــصُّ ــــ� ـــــَم ال ـــــْع فـــــــاَق َط

ــــاٍن ِحــــ�ــــصَ ريـــــا�ـــــصٍ  فـــــي  هـــــُت  وتـــــنـــــزَّ  -4
ـــــْوِب مـــــــاِء الــ�ــصــمــاء غــــانــــيــــاٍت َعـــــــْن �ـــــصَ

واأََقــــــــــــاٍح ــــــْرِجــــــ�ــــــصٍ  َوَن َوْرٍد  َبـــــْيـــــَن   -5
ـــــــُم االأَْهـــــــــــــــــــــــَواء فــــــــــفــــــــــوؤادي ُمـــــــَقـــــــ�ـــــــصَّ

الرواية: )1( ورد البيت الأول في خريدة الق�شر 
برواية:" فاتت ".

بالوفيات  الوافي  في  الثاني  البيت  وورد   )2(
برواية:" عقد عراء".

والطالع   ،166/2 الق�شر  خــريــدة  التخريج: 
وقالها   ،366/20 بالوفيات  والوافي   ،  372 ال�شعيد 
د هبة اهلل الأُ�شوانّي" في  مجيًبا ابن عمه" اأبي محمًّ

بيته الذي طلب منه اإجازته، وهو: 
والـــــــهـــــــواِء الــــــــَهــــــــَوى  اآُدُر  هــــــــذه   -1

ـــــــــاِء ـــــــــَرَم ـــــــــُغ ـــــــــــلُّ الـــــــــغـــــــــرام وال ـــــــــــَح َوَم

]قافية الباء[

)2(

وقال:              ]من مجزوء الكامل[
ــــــــٌل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــا�ــصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بـــ َواأَْرَوُع  َوِرٌع   -1

ــــــُمــــــَحــــــارْب ــــــــَحــــــــاِرِب والـــــــ ـــــــَد الــــــــَم ـــــــْن ِع

الـــمـــعـــا ال  الـــــــمـــــــعـــــــاِرَف  ـــــــوى  ـــــــَه َي  -2

الـــــمـــــ�ـــــصـــــاِرْب ال  والـــــمـــــ�ـــــصـــــاِعـــــَر  ِزَف 

الـــــُعـــــاَل فــــــي  الــــــعــــــوالــــــي  ــــــْمــــــُر  �ــــــصُ  -3

ـــــ�ـــــصِ الــــــكــــــواعــــــْب ـــــي ـــــه عــــــــن ب ـــــهـــــي ـــــْل ُت

التخريج: خريدة الق�شر 169/2.
)3(

وقال:                 ]من المجتث[
فــــعــــيــــنــــي قـــــــلـــــــبـــــــي  حــــــــلــــــــلــــــــَت   -1

ــــــــــُد َقــــــــْلــــــــَبــــــــا عــــــــلــــــــيــــــــَك َتــــــــــْحــــــــــ�ــــــــــصُ
اإِالَّ ـــــــــَد  ـــــــــْع الـــــــــُب اأَرى  فــــــمــــــا   -2

ــــــــــــا ــــــــــــْرَب ــــــــــَك ُق قــــــــــــد زادنــــــــــــــــــــــــي مــــــــــن
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التخريج: خريدة الق�شر 166/2.
)4(

وقال:                 ]من المتقارب[
ــــطــــيـــــ ــــَت اأَ�ــــصْ ــــــــنــــــــي  اأَنَّ ولــــــــو  كــــتــــبــــُت   -1

ــــع مـــن الــ�ــصــوق والـــوجـــِد كــنــُت الــكــتــابــا

اإلــــيــــك  ــــــي  ــــــنِّ ِم ــــــــــَك  اأَُبــــــــــثُّ بــــحــــيــــُث   -2

ـــا ــــــُع ِمـــــْنـــــَك الـــجـــواب ــــــَم ـــثـــي واأَ�ــــــصْ حـــدي

التخريج: خريدة الق�شر 167/2.
)5(

وقال يهنئ بمولود:                   ]من ال�شريع[
كــــوكــــًبــــا لــــنــــا  اهلّلُ  ــــــــَع  اأَطــــــــل قــــــد   -1

ـــــــاَء �ـــــصـــــرَق االأر�ــــــــــــصِ والـــمـــغـــرَبـــا ـــــــص اأَ�

ــــْعــــُدُه �ــــصَ ـــي  ـــ�ـــصِ ـــَت ـــْق َي ــــْعــــٍد  �ــــصَ قــــــــادُم   -2

اأَْنــــــــَجــــــــَبــــــــا اإِْذ  الـــــــــوالـــــــــد  �ـــــــصـــــــعـــــــادَة 

ـــِه َغـــْر�ـــصِ ـــــَرى  َث طــــاَب  اإِْن  ـــــُل  واالأَ�ـــــصْ  -3

ــــبــــا ـــــــًرا َطــــيِّ ـــــــِم ـــــــْث اأَْنـــــــــــَبـــــــــــَت َفـــــــــْرًعـــــــــا ُم

َمـــــْن اهلّلُ  بـــهـــا  خــــ�ــــصَّ  َمــــــْوِهــــــَبــــــٌة   -4

ـــــتـــــْوِجـــــَبـــــا ــــــــَح لــــلــــنــــعــــمــــِة ُمـــــ�ـــــصْ ــــــــَب اأَ�ــــــــصْ

َتـــــَرى   ــــى  َحــــتَّ الـــعـــيـــِن  قــــريــــَر  ــــــــُدْم  َف  -5

ــــــا ــــــَب ــــــْوِك ــــــــــه َم ـــــــَفـــــــَك مـــــــن اإِخــــــــــوِت َخـــــــْل

والطالع   ،167/2 الق�شر  خــريــدة  التخريج: 
ال�شعيد 373.

)6(
وقال:                        ]من الوافر[

ــــي بــــاأَنِّ ــــَدى  ــــْع �ــــصُ ــــٌغ  ــــِل ُمــــْب َمــــــْن  اأَاَل   -1

ـــِفـــهـــا الــــــِعــــــَذاِب ـــــــى مـــرا�ـــصِ َظـــــِمـــــْئـــــُت اإل

بــــاَنــــْت ـــــُذ  ـــــْن ُم والـــمـــهـــيـــمـــِن  فــــاإنــــي   -2

ـــــْوَق مــــن اأََلــــــــــم الــــــَعــــــَذاِب راأيــــــــــُت الـــــ�ـــــصَّ

ال�شعيد  الطالع  في  الثاني  البيت  ورد  الرواية: 
برواية: 

ـــــــــــــي والـــــمـــــَهـــــيـــــِمـــــِن ُمــــــــذ َتــــــــَنــــــــاَءْت      واأنِّ

ِح فـــــي عـــــــذاِب ـــــوِق الــــــمــــــَبــــــرِّ مـــــن الـــــ�ـــــصَّ

والطالع   ،166/2 الق�شر  خــريــدة  التخريج: 
ال�شعيد 372.

)7(
ــك  ُمــو�ــشَ ــن  ــدي وقـــال مــن قــ�ــشــيــدة في" عــز ال

الن�شري":                       ]من الطويل[
المراتِب اأَ�ــْصــَنــى  الجدِّ  ِب�َصْعِد  َبلَْغَت   -1

الـــكـــواكـــِب ــــــــَر  ُزْه �ـــصـــئـــَت  مــــا  اإذا  فــــنــــاِج 

2- نــزعــَت اإلــــى جـــرُثـــوَمـــٍة مــن خــُئــوَلــة    

نـــمـــْتـــك واأعـــــــمـــــــاٍم كـــــــــراِم الـــمـــنـــا�ـــصـــِب

َعَفوا    اأوَعــــُدوا  واإن  ـــوا  اأَوُف َوَعـــدوا  اإذا   -3
الــمــَواِهــِب َجـــزيـــَل  عـــُطـــوا  اأَ ــُلــوا  ــِئ �ــُص واإن 

َغــَدْت ما  المكارِم  �ُصْبِل  في  ُيبيحون   -4
الَق�صائِب بــيــ�ــُص  ْوِع  الـــــرَّ فــي  ُتــبــيــُحــُهــُم 

ن�صاَلُهْم ــ�ــصــاَل  الــنِّ َتــكــِفــي  ـــْم  فـــاآراوؤُه  -5
ـــي َغــــَنــــاَء الــكــتــائــِب ـــِن ـــْغ ـــْم ُت ـــُه ـــُب ـــْت كــمــا ُك

ائل     بَف�صَ ــاأثــروا  ــت وا�ــص �ــَصــبــُقــوا  لــئــن   -6
َعائِب َعْيَب  ى  َم�صَ فيما  َمْجَدُهم  َوَقــْت 

ــْدَت بــنــيــاَن مــجــِدِهــم      ــك قـــْد �ــَصــيَّ 7- فــاإنَّ
زَت عـــن غـــايـــاِتـــِهـــم فـــي الــمــَنــاِقــِب ـــــــرَّ وب

زمــــانــــِه بــــــَرْيــــــِب  ــــٍو  ــــُن ــــْم ــــَم ِل اأقــــــــــوُل   -8
ــوائــِب ــا بــنــاِب الــنَّ وَمــــن ظـــلَّ َمــْعــ�ــصــو�ــصً
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َرى وال�صُّ التَّنائُف  منه  اأََخـــَذْت  ومــن   -9

ـــــــَر �ـــصـــاحـــِب ـــــــَب فـــلـــيـــ�ـــص تـــــــــراُه غــــيــــَر اأَْغ

ــُه يــن فــا�ــصــَتــِذْر ِظــلَّ 10- عــلــيــَك بــعــزِّ الــدِّ

وُلــــــْذ بـــعـــزيـــِز الــــجــــاِر َرْحـــــــِب الــجــوانــب

ه بكفِّ مــــاِح  الــــرِّ ــُر  ــْم ــُص � َظـــِمـــَئـــْت  اإذا   -11

ــــَقــــاهــــا فـــــــرّواهـــــــا دمــــــــــاَء الــــتــــرائــــِب �ــــصَ

ومنها:
الُعاَل اإلى  َبلْغَت  الُح�ْصَنى  باأفَعاِلَك   -12

المَعايِب اجــتــنــاِب  فــي  َفــــْرًدا  واأَ�ــصــَبــْحــَت 

ماِجٌد مائِل  ال�صَّ ــيُّ  َمــْر�ــصِ اأنــَت  فها   -13

ـــٌب مـــن اأََطــــايــــب ــجــايــا طـــيِّ كـــريـــُم الــ�ــصَّ

لنكبٍة االأَنـــــاِم  يــا خــيــَر  ــْدنــاَك  َقــ�ــصَ  -14 

ــَواِئــب ــهــاِم الــ�ــصَّ ــنــا بــالــ�ــصِّ ــَدْت ــ�ــصَ عــــَرت اأَْق

ــَدَنــا  َقــ�ــصْ اأَّن  اآمـــاُلـــَنـــا  َوِثـــَقـــْت  وقـــد   -15

ـــُر خــائــب ـــْي ـــَك يـــا خــيــَر الـــــورى َغ ـــاَب َجـــَن

ــــًة  اأَْيـــَمـــاُنـــَنـــا مــنــَك ِذمَّ َعــِلــَقــْت  16- وقـــد 

َمــــــاِن الـــُمـــَغـــالـــب ــــاِت الــــــزَّ ــــمَّ ــــا ُمــــِل ــــَن ــــْت َوَق

َراحــٍم َعْطَفُة  ِمْنَك  َت�َصْعَنا  لم  واإن   -17

الـــَمـــَذاهـــِب ِفــــَجــــاُج  ـــاَقـــْت  �ـــصَ ـــْد  ـــَق َف واإِال 

ومنها:
ُيــفــيــُدك عــاجــاًل ــا  َمــعــروًف 18- ودوَنـــــَك 

ـــِب ـــواِق ـــى اأَْجــــــــــُرُه فـــي الـــَع ـــَق ـــْب  ثـــنـــاًء وَي

الطالع  في  الخام�س  البيت  ورد   )5( الــروايــة: 
ال ". ال�شعيد برواية:" َتكفي الّن�شَ

والكوارث.  بالم�شائب  المبَتلى  المْمُنوُّ:  ال�شرح: 
جمع  ــنــائــُف:  والــتَّ  ،231/2 البلغة  اأ�شا�س  ينظر 

الق�شر.  خــريــدة  هام�س  الــمــفــازة.  وهــي  تــنــوفــة، 
ك�شرتنا.  اأي  واأق�شدتنا:   . اعتر�شت  اأي  وعــرت: 

ينظر: ل�شان العرب 3643.
عز الدين ُمو�َشك الن�شري: كان والًيا على قو�س   •
الق�شر  خريدة  كتاب:  اأمره  في  ينظر  واأ�شوان. 

)ق�شم �شعراء م�شر( 167/2. 
ما   168  –  167/2 الق�شر  خريدة  التخريج: 
عدا الأبيات: ) 2، 3، 6، 7 (، وهذه الأبيات ومعها 

البيتان: 1، 5 له في الطالع ال�شعيد 381.
)8(

وقال من قطعة في مر�س ممدوح: ]من المن�شرح[
ــَكــاَة َقــــْد َنـــَزَلـــْت 1- قـــد قــلــُت لــيــَت الــ�ــصَّ

الـــــــَعـــــــَرِب ْوَحـــــــــــِد  بـــــــــــاأَ ال  ِبـــــُمـــــْهـــــَجـــــتـــــي 

ـــَتـــَعـــلَـــْت ا�ـــصْ نــــمــــا  واإِ ـــى  ـــُحـــمَّ ِب لــيــ�ــصــْت   -2

ــــَهــــِب َكـــــــــاِء بــــالــــلَّ نــــــيــــــراُن فـــــــــرِط الـــــــــذَّ

كما اأَذاه  مـــن  الــجــ�ــصــُم  َخــُلــ�ــَص  قـــد   -3

ـــــِب َه ـــــذَّ ـــبـــٍك ُخـــــاَل�ـــــصـــــُة ال ـــ�ـــص ــــى ِب ــــَق ــــْن َت

التخريج: خريدة الق�شر 168/2.
)9(

وقال من ق�شيدة في الأمير" مبارك بن منقذ": 
]من الطويل[

ــارِم َمـــا َلــُهــْم ــلــوا ِثــْقــَل الــمــَغ 1- هـــُم َحــمَّ

ـــــــْوُه َوْقـــــًفـــــا بـــيـــنـــهـــْم ِلـــْلـــَمـــَنـــاِهـــِب وَخـــــــلَّ

ــَحــاِئــٌف �ــصَ اأَو  ــديــهــُم  اأَي فــي  ــَفــائــُح  �ــصَ  -2

َكـــَتـــائـــِب ْو  اأَ ُتـــْقـــَتـــَنـــى  ُكــــْتــــٍب  بــيــن  فـــهـــْم 

ـــٌة َجـــمَّ الـــــمـــــاآرَب  اأنَّ  ـــى  ـــلَ َع َهـــــَواهـــــْم   -3

ــــِب َقــــَوا�ــــصِ ـــلـــيـــُل  �ـــصَ اأَْو  يـــــــراٍع  �ـــصـــريـــُر 
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بـــاهـــٍر وفــ�ــصــائــٍل بــَفــ�ــصــٍل  4- وجـــــــادوا 

َعـــطـــاَءْيـــِن مـــن ِعـــْلـــٍم َوَفـــْيـــ�ـــصِ َمـــَواهـــِب

ومنها:
َقْهوًة َمِديحَي  من  فا�صمْع  مدحُتك   -5

ــــــَواَن �ــــصــــارِب ــــــ�ــــــصْ تــــلــــذُّ لــــــذي �ـــصـــمـــٍع َوَن

ـــَراِم مــنــا�ــصــًبــا ـــِك لـــل 6- عـــلـــيَّ امـــتـــداحـــي 

فــــذلــــك اأحـــــلـــــى مـــــن غــــنــــاء الـــجـــنـــائـــب

الطالع  فــي  الثاني  البيت  ورد   )2( ــة:  ــرواي ال
ال�شعيد برواية: " �شحائف... اأم �شفائح ".

"باهر  برواية:  فيه  الخام�س  البيت  وورد   )5(
وفوا�شل".

"فديتك  برواية:  فيه  الخام�س  البيت  وورد   )5(
فا�شرب من مديحي".

ال�شرح: ال�شرير: �شوت القلم. فقه اللغة واأ�شرار 
العرو�س  تــاج  القلم.  والــيــراع:   ،247 �س  العربية 
ال�شيوف،  اأ�شوات  اأي  القوا�شب:  �شليل   ،428/22
فـ"الَجِنيبُة:  الأنعام  من  الثروة  اأي  الجنائب:  غناء 
ُة ُتَقاُد. وُكلُّ َطاِئع ُمْنَقاٍد: َجِنيٌب. ومن المَجاِز:  ابَّ الدَّ
في  َكــَذا  َعِديَل،  َل  اأَي  لُه.  َجِنيَبَة  َل  ــِذي  الَّ  َ اهللَّ ــِق  اتَّ
الأَ�شا�س ويقاُل: ُفَلٌن ُتَقاُد الَجَناِئُب َبْيَن يَدْيِه، وُهو 

َيْرَكُب َنِجيَبًة ويُقوُد َجِنيَبًة". تاج العرو�س 186/2. 

ــة،  ــدول ال �شيف  الــمــيــمــون،  ـــو  اأب الــديــن،  مــجــد   •
�شيزر  بقلعة  ولد  منقذ،  بن  كامل  بن  المبارك 
هـ(،   589 عــــــام )ت  وتوفـــــي  عــام )526هـ(، 
�شاحب الآراء الح�شيفة، والهمة العالية، والعقل 
الر�شيد، من بيت ف�شل وكرم، اأحد اأمراء الدولة 
ورتبه  الــدواويــن،  اأمــر  بم�شر  ولي  ال�شلحية، 
�شلح الدين نائب توران �شاه لما توجه اإلى اليمن 

بالوفيات  الوافي  ترجمته:  في  ينظر  زبيد.  في 
88/25 - 89، وما بهام�شه من م�شادر.

 ،169  –  168/2 الق�شر  خــريــدة  الــتــخــريــج: 
والطالع ال�شعيد 373 ماعدا الثاني، وبتقديم البيت 

الأول في بداية الأبيات.
)10(

�شلطان  المعظم  الملك  في  ق�شيدة  من  وقــال 
اليمن" �شم�س الدولة توران �شاه بن اأيُّوب "، وكانت 
فيها  اليمن، ي�شف  قبل  اأخيه  له من  ال�شعيد  بلد 
دم�شق فاإن الممدوح كان يعجبه ذلك: ]من الطويل[

م�صبوِب ــِة  ُجــنَّ الــدُّ فــي  لــبــرٍق  اأرقــــُت   -1
ودمـــــِع �ــصــحــاٍب نـــا�ـــصـــىٍء مــنــه مــ�ــصــكــوِب

ــُحــُه َوُخــُفــوُقــُه ــْف 2- َفـــِمـــْن قــلــِب �ــصــٍب َل
ـــٍع مــنــه م�صبوِب ـــْدَم َم ِمــــْن  ــُه  ــُث ــْي َغ كــمــا 

َوُقــــوُدَهــــا مـــيـــاٍه  مـــن  نــــــاًرا  اأََر  ولــــم   -3
االأعـــاجـــيـــب ُفــــنــــون  مــــن  هـــــذا  اإِنَّ  اأَال 

ـــات ِجـــلَّـــٍق ـــٌة مـــن ذكـــــِر َجـــنَّ 4- وبــــي ِجـــنَّ
ــــــــــــــُة َمـــــــْكـــــــُروِب نَّ ـــــَتـــــاٍق واأَ ـــــــُة ُمـــــ�ـــــصْ َوحـــــــنَّ

5- وفي �صرف الوادي وفي النيرِب اغتدْت
ـــــــاريـــــــب مــــــــــــاآرُب لــــلــــغــــرِّ الـــــــكـــــــراِم االأَع

ــٌة َعــْذَب ُجـــْرَعـــٌة منك  هــل  َبــــَردى  فيا   -6
ـــــٍر فـــي الـــجـــوانـــِح مــ�ــصــبــوب لــتــبــريــِد َح

ــَبــابــًة 7- ويـــا نــهــَر َثـــــْورا قـــد اأََثـــــــْرَت �ــصَ
ـــُدوِب لــقــلــٍب �ــصــٍج مــن لــوعــِة الــحــبِّ َمـــْن

ِعـــْلـــٌم بــاأنــنــي  8- وهــــل لـــ�ـــصـــراِة الـــنـــا�ـــِص 
ـــروِب ظــمــئــُت اإلـــــى مـــــاٍء بـــبـــانـــا�ـــَص َمـــ�ـــصْ

ــــًة ــــْزَن ُم َة  ِلـــــمـــــزَّ اأنــــــا مــ�ــصــتــ�ــصــٍق  9- وهـــــا 

ــيــب ــا�ــص هــــا مـــن اأَه َكـــَفـــْتـــهـــا ُعــــيــــوٌن َمــــدُّ
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10- ويا ذا الجالِل احر�ص َحَر�ْصَتا َفُح�ْصُنها

لـــمـــطـــبـــوب وداٌٌء  لــــمــــهــــمــــوٍم  �ــــصــــفــــاٌء 

بربعها حــلــًوا  الــعــيــ�ــُص  داَم  ودومــــُة   -11

ـــــو اأنــــــــه غــــيــــُر مــ�ــصــلــوب ـــــه ل وواًهــــــــــــا ل

َبـــْرَزٌة الــطــرِف  بــرزٍة مكحولُة  12- وفــي 

ـــُرنـــي لــلــوجــد مــنــهــا وُتــــْغــــرى بي ـــبِّ ُتـــ�ـــصَ

بطابٍة ـــَراُمـــْوا  َت ولــــداٍن  ح�صَن  ويــا   -13

ـــوِب ـــُل فــمــن غـــالـــٍب عــنــد الــنِّــ�ــصــاِل َوَمـــْغ

ــًة َحــلَّ ريــا�ــصــِك  فــي  ُحــلــولــي  َوِدْدُت   -14

ـــوِب ـــاُم مـــن بــلــِد الـــنُّ وهــيــهــاَت اأيــــن الـــ�ـــصَّ

َعْتَبها ــُل  واأَْحــِم َتْجِني  من  بنف�صَي   -15

َوَيــــْعــــُذُب َعــْيــ�ــصــي فــي َهـــواَهـــا ِبــَتــْعــِذيــبــي

فيغتدي َقْمًرا  الليث  ي�صيُد  16- كظبٍي 

ْعــــِب مـــاأ�ـــصـــوًرا بــفــتــكــِة رعــبــوِب مـــن الــــرُّ

اأَِلــْفــُتــُه ا  عمَّ بالق�صِر  ــرْت  َقــ�ــصَّ لئن   -17

محجوِب غــيــر  َقــْبــلَــهــا  عنها  كــنــُت  وقـــد 

َجَبانٌة وهي  بالج�صِر  َج�َصَرْت  فقد   -18

ِغـــْربـــيـــِب الــــلــــوِن  اأَ�ـــــصـــــوِد  بــلــيــٍل  وزارت 

ــلَــْت لنا ُعــجِّ ـــٍة  َجـــنَّ بــهــا فــي  َنــِعــْمــُت   -19

ــوِب َمــْقــ�ــصُ غــيــُر  بــهــا  ـــِوي  ـــْه َل اإِْذ  ِبـــِجـــلَّـــَق 

ب�صفحها عــيــوٍن  مــن  غــــواٍن  مــغــاٍن   -20

ــوؤْبــوب وقــيــعــاِنــهــا عــن �ــصــاجــِم الــغــيــِث �ــُص

ـــــًة ُزْرَق ــُط  يــخــاِل َغـــ�ـــصٌّ  بــنــفــ�ــصــَجــًهــا   -21

ـــــدَّ َمـــْحـــبـــوِب ـــــاَل َخ كــــاآثــــاِر عـــ�ـــصٍ قـــد َع

كاأَْعيٍن فيها  المبثوُث  وَنْرِج�ُصها   -22

ــا�ــصــِة َتــْنــقــيــب َبــــــَدْت فـــاتـــراٍت مـــن َخــ�ــصَ

فــكــاأّنــهــا اأَطــــيــــاُرَهــــا  َدْت  َغـــــــــرَّ وقــــد   -23

ـــــْعـــــَن الــــلــــُحــــوَن بــتــطــريــب ِقــــيــــاٌن ُيـــــَرجِّ

كـــاأَّنـــهـــا ــــــرفُّ  َت نـــ�ـــصـــيـــراٌت  ريــــا�ــــصٌ   -24

ــــــوب ـــــاُن ابــــــِن اأيُّ ـــــَن اهــــــا َب ــــــَروَّ ـــَقـــاهـــا َف �ـــَص

نزل  حين  م�شر  اإلــى  و�شولهم  ي�شف  ومنها 
الفرنج عليها: 

دعاَءنا ــوا  َلــبُّ ِم�صَر  من  ُدُعـــوا  ولما   -25

ـــِق َيـــْعـــُبـــوِب ـــْن ــــِن الـــُع عــلــى كــــلِّ َنــــْهــــٍد َلــــيِّ

َبْط�ِصِهْم ُة  �ــصــدَّ الــروم  كماَة  فـــاأرَدى   -26

فــهــم بــيــن مــطــلــوِل الـــدمـــاِء ومــطــلــوِب

27- فل�صَت ترى في ع�صبِة ال�صرِك حاماًل

ــلــوِب َمــ�ــصْ غــيــَر  لــهــم  ــًجــا  ِعــْل وال  �صليًبا 

َغَدْت الذي  الطعاُن  ذاَك  وح�صبهُم   -28

ـــًدا فــيــهــم �ـــصـــدوُر االأنـــابـــيـــِب بــهــم ِقـــ�ـــصَ
َدى 29- وظلَّ عميُد الروِم من َحَذِر الرَّ

ـــا بــيــنــهــم غـــيـــَر مــلــحــوِب َيــــــــــوؤُمُّ طـــريـــًق
ـــــى بــَمــْنــَكــٍب ـــَب عــن مــ�ــصــٍر َوَولَّ 30- وَنـــكَّ

ــــاأنــــيــــاِب الــــنــــوائــــِب َمــــْنــــُكــــوِب جــــريــــٍح ب
ــــوُرُه ُن ــْخــفــُت  َي اهلّلِ  ديــــُن  كــــاَد  وقـــد   -31

ـــيـــٍك وتــقــلــيــِب وُيــــــْرَمــــــى بـــتـــبـــديـــٍل و�ـــص
ــا ــَب والــظُّ ـــِة  ـــنَّ بـــاالأَ�ـــصِ ــُمــوُه  ــُت ــْن فــحــ�ــصَّ  -32

ـــويـــِب وَتـــ�ـــصْ َكــــَفــــْتــــُه  اآراٍء  وتـــ�ـــصـــعـــيـــِد 
وغى في  َمَحاريَب  اإاِل  ترى  فل�صت   -33

َمَحاريِب اأَْوفـــى  االإ�ــصــالِم  بي�صَة  َحــَمــْوا 

ومنها:
خــيــُكــُم  بــاأَ الئـــــٌق  اإال  ـــُك  ـــْل الـــُم ومــــا   -34

َمــــــْركــــــوِب غــــيــــُر  َلــــــــُه  اإِاّل  وغــــــــاِرُبــــــــُه 
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�َصْووؤها كال�صم�ِص  وهو  نجوٌم  اأنتم   -35

ــــــمُّ وتــــغــــريــــِب ــــــُع ــــِريــــٍق َي ــــــيٌّ بــــَتــــ�ــــصْ ــــــِل َم

اأَْنـــــَت يــو�ــُصــٌف  اأَُيــو�ــصــَف مــ�ــصــٍر اإنــمــا   -36

يــعــقــوِب ــــُن  اب وذاَك  ــــــوب  اأيُّ ــــُن  اب فــــاأَْنــــَت 

ُحَماُتها قديًما  م�صٌر  َبــِرَحــْت  ومــا   -37

بــبــعــٍث مـــن الـــُقـــْطـــِر الــ�ــصــاآمــيِّ َمــْجــلــوِب

العرو�س  ــاج  ت ْلمُة".  الظُّ ُة:  ُجنَّ "الدُّ الــ�ــشــرح: 
العرو�س  تاج  ينظر  متقد.  اأي  م�شبوب:   ،507/34
 ،378/1 دم�شق"  اأنهر  اأعظم  و"َبَرَدى:"   ،98/3
والنيرِب:" قرية م�شهورة بدم�شق على ن�شف فر�شخ 
في و�شط الب�شاتين اأنزه مو�شع... يقال فيه م�شلى 
 ،330/5 البلدان  معجم   ." ال�شلم  عليه  الخ�شر 
ا�شم نهر عظيم بدم�شق... والق�شر  بالفتح  و"ثورا 
�شرورة".  وهو  بالهاء  ثورة  بع�شهم  �شعر  في  جاء 
معجم البلدان 86/2، و" بانا�س: من اأنهار دم�شق". 
معجم البلدان 330/1، و" حر�شتا بالتحريك و�شكون 
ال�شين وتاء فوقها نقطتان قرية كبيرة عامرة و�شط 
ب�شاتين دم�شق على طريق حم�س بينها وبين دم�شق 
اأكثر من فر�شخ" معجم البلدان 241/2 ، و اأَها�شيب: 
جمع ه�شاب. ينظر تاج العرو�س 395/4. و" دومة 
الجندل  دومة  غير  دم�شق  غوطة  قرى  من  بال�شم 
جُل من ُكّفاِر  486/2،" الِعْلج: الرَّ البلدان  معجم   ."
 ." واأَْعــلٌج  ُعُلوٌج  منهم.ج  ْخُم  ال�شَّ والَقِوّي  الَعَجِم، 
وهو  اأُْنُبوُب،  جمع  الأنابيب:   ،108/6 العرو�س  تاج 
و" برزة   ،234/4 العرو�س  تاج  ينظر  الرمح.  كعب 
و"   ، بتاء التاأنيث قرية من غوطة دم�شق" 382/1 
ِعيُف الَجَباُن ". تاج العرو�س  : ال�شَّ مِّ ْعُبوُب بال�شَّ الرُّ
 ،.412/4 العين  الأ�شود".  والغِربيُب:   .507/2
معجم  دم�شق"  قــرى  مــن  بقرية  مو�شع  ِجــّلــق  و" 
بن  محمد  محا�شنها  في  ــف  واأل  ،154/2 البلدان 
ا�شمه:"  كتاًبا  )ق12هـــ(  ُخَداِويْردي  بن  م�شطفى 

"، طبع في مجمع  المتاألق في محا�شن جلق  البرق 
الجادر،  اأديب  د  محمًّ بتحقق  بدم�شق  العربية  اللغة 
2006م، و"المزة: بالك�شر ثم الت�شديد اأظنه عجميا 
فاإني لم اأعرف له في العربية مع ك�شر الميم معنى 
دم�شق  ب�شاتين  و�شط  في  غناء  كبيرة  قرية  وهــي 
يقال  فيما  وبها  فر�شخ،  ن�شف  دم�شق  وبين  بينها 
اهلل  �شلى   - اهلل  ر�شول  �شاحب  الكلبي  دحية  قبر 
عليه و �شلم - ويقال لها مزة كلب" معجم البلدان 
لي�س  اأنه  تقرر  لما  بال�شم  ُبوب  ال�ُشوؤْ و"   ،122/5
في كلمهم فعلول بالفتح: الدفعة من المطر وغيره 
ْهُد من الخيل: الج�شيُم  ". تاج العرو�س 91/3، و" النَّ
كَيْعُفوٍر:  الَيْعُبوُب:  و"   ،28/4 العين   ." الُم�شرف 
اأَو  ِويُل،  الطَّ ُهــَو  وِقيَل:  َجْرِيه  في  ِريُع  ال�شَّ الَفَر�ُس 
ْهُل في َعْدِوه، اأَِو اْلَجَواد الَبِعيُد الَقْدِر، اأَِو  اْلَجَواُد ال�شَّ
ه  حُّ ؛ لأَنَّ ِديُد الَكِثيُر في الَجْري َوَهَذا الأَِخيُر اأَ�شَ ال�شَّ
َماأُْخوٌذ ِمْن ُعَباِب اْلَماِء. تاج العرو�س 301/3 – 302 
َبُة، كُثَبٍة: َحدُّ �َشْيٍف اأَو �ِشناٍن اأَو َنْحِوه  َبا:" الظُّ ، والظُّ
ِل والَخْنجِر و�شبِهه... وُظًبا، َكُهًدى؛ نقَلُه ابُن  كالنَّ�شْ
الإ�شلِم:  وبي�شُة   ،521/38 العرو�س  تاج   ." �ِشيَده 
و"   ،69/7 العين  جماعاُتهم".  الإِ�ــشــلم:  ُة  وَبْي�شَ

َغاِرب ُكلِّ �َشْيء: اأَعَلُه ". تاج العرو�س 479/3.
�شم�س الدولة توران �شاه بن اأيُّوب: �شلطان اليمن،   •
اأخو الملك النا�شر �شلح الدين الأيُّوبي، وكانت 
تنظر  اليمن.  قبل  اأخيه  من  له  ال�شعيد  بــلد 
والوافي   ،169/2 الق�شر  خريدة  في  ترجمته 

بالوفيات 441/11، وما بهام�شه من م�شادر.
التخريج: خريدة الق�شر 2/ 169 – 171.

)11(
وقال:                                   ]من الطويل[

ــــٌة ِك مـــن قــلــبــي انــعــطــاٌف ورقَّ اأَغـــــــرَّ  -1

ـــــُب اأََتـــــَجـــــنَّ َفـــــــاَل  َتــــْجــــِنــــي  واأَْن  عـــلـــيـــِك 



اآفاق الثقافة والتراث

�شعــــر
ام  علي بن عرَّ

الأُ�شوانّي 
)ت580 هـ(

)�شنعة 
وتقديم(

79

ــَوٍة ــْف 2- فــال تــاأَْمــنــي حــْلــمــي عــلــى كـــلِّ َه

َمــْذَهــُب عنِك  لي  َلْي�َص  اأَْن  تح�صبي  وال 

ــلــٌة مــن َجــــاَلَدٍة 3- وكــيــف وعــنــدي َفــ�ــصْ

ــُلــُب ــا كــيــَف َتــ�ــصْ ــَف ـــــاَلَد الــ�ــصَّ ـــُم اأَ�ـــــصْ ُتـــَعـــلِّ

الــوافــي  فــي  الثاني  البيت  ورد   )2( الــروايــة: 
بالوفيات برواية:" حملي على ".

فا الَعري�ُس ِمن الِحجاَرِة الأَْمَل�ُس".  ال�شرح:"ال�شَّ
تاج العرو�س 429/38. 

والطالع   ،167/2 الق�شر  خــريــدة  التخريج: 
ال�شعيد 372، والوافي بالوفيات 366/20.

)12(

وقال:                             ]من الوافر[
ــْعــِفــي �ــصَ َوزاَد  ُقــــــَواَي  ــْت  ــَقــ�ــصَ َن لــقــد   -1

ــــــي اأمــــــــــــٌل كــــــــذوُب ــــــبَّ ل ــــــص و�ـــــصـــــبـــــُت و�

َداٍن بـــــالـــــمـــــوِت  َحــــ�ــــصــــاَدنــــا  واإن   -2

طـــيـــُب الـــرَّ ـــُن  ـــ�ـــصْ الـــُغ َذوى  اإذا  َمــــــــَداه 

اأبــــــًدا َنــــــَهــــــُدوا  مـــْعـــ�ـــصـــٍر  عــــن  ــــْن  فــــِب  -3

مـــــغـــــيـــــُب لـــــــهـــــــم  َمــــــــ�ــــــــصــــــــهــــــــًدا   ...

ـــــْت عــيــوٌن ــَدقــوا الـــَهـــَوى َذَرَف ــْو �ــصَ 4- فــلَ

ـــــوُب ـــــُل ــــــَفــــــْت ُق ــــــهــــــم َو�ــــــصَ ــــَيــــِة َربِّ لــــخــــ�ــــصْ

ـــي ـــْعـــ�ـــصِ َي ـــــــــواله  َم الــــــــذي  اإنَّ  اأال   -5

ـــــيـــــُب يـــــــكـــــــوُن اأَمـــــــــــاَمـــــــــــه يــــــــــــوٌم َعـــــ�ـــــصِ

ــــــى اأنَّ بــــالــــمــــوِت  لــــمــــوقــــٍن  َعــــجــــبــــُت   -6

َتــــــِطــــــيــــــُب اأو  حــــــــيــــــــاٌة  ـــــــــــــُه  َل َتـــــــــلَـــــــــذُّ 

ــْفــ�ــَص ِمــن َدَنــ�ــِص الــَخــَطــاَيــا 7- َفــــَزكِّ الــنَّ

ــــيــــوُب الــــُع ِهـــــــي  نــــــــوَب  الــــــــذُّ اإنَّ  وتــــــــْب 

 -  251 �س  الأخــبــار  عيون  مخطوط  التخريج: 
252، مكان النقاط كلمة مطمو�شة.
 ]قافية التاء[

)13(

وقــال في الـــهـــجـــاء:                     ]من مجزوء 
الرجز[

لــــــحــــــيــــــٍة ذو  �ــــــــــصــــــــــاعــــــــــُرنــــــــــا   -1

ـــــــَحـــــــْت ــــــــــْت وانـــــــَفـــــــ�ـــــــصَ ــــــــــُر�ــــــــــصَ قـــــــــد َع

ــــــُلــــــَحــــــْت �ــــــصَ تــــــيــــــ�ــــــصٍ  لــــــحــــــيــــــُة   -2

ــــــــــــــْت ــــــــــــــَح ــــــــــــــلَ ــــــــــــــصَ � قـــــــــــــــــــــد   ...

والطالع   ،172/2 الق�شر  خــريــدة  التخريج: 
ومكان   ،367/20 بالوفيات  والوافي   ،380 ال�شعيد 

النقاط كلمة محذوفة لدللتها المك�شوفة. 
)14(

وقال:                                ]من المتقارب[
الــــرجــــاِل َكـــــريـــــِم  ُخـــــْلـــــُق  �ــــصــــاَء  اإذا   -1

نـــكـــبـــِة اأَو  الــــــــحــــــــاِل  مـــــــن  ــــيــــٍق  ــــ�ــــص ل

جـــمـــيـــٍل بــــ�ــــصــــبــــٍر  مــــــلــــــيٌء  فــــــاإنــــــي   -2

ــــَرتــــي ــــَرتــــي ِعــــ�ــــصْ ــــُن فـــــي ُعــــ�ــــصْ ُيــــَحــــ�ــــصِّ

التخريج: خريدة الق�شر 171/2 - 172.
)15(

وقال:                                      ]من الخفيف [
ُدنــيــا     واعــــ�ــــصِ  ــا  مــخــلــ�ــصً اهلَل  اأطــــــِع   -1

ــــهــــواِت الــــ�ــــصَّ اإلـــــــــى  َتــــــْرَكــــــَنــــــْن  وال  َك 

َوَواَتـــــــــى �ــــصــــرَّ  َمـــــــاُن  الـــــــزَّ َمــــــا  واإذا   -2

اِت ــــــــذَّ فـــــــاذكـــــــِر الـــــــمـــــــوَت َهــــــــــــــازَم الــــــــلَّ



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

80

فيه   الــُبــوؤْ�ــِص  اإلــى  ي  ُتف�صِ ُنْعَمى  ــلُّ  ًك  -3

ــــاِت ــــَت ــــ�ــــصَّ �ـــــــصٌ لــــل كـــــــــلُّ جــــــمــــــٍع ُمـــــــَعـــــــرَّ

ْد َفــــَتــــَزوَّ ـــى  َمـــ�ـــصَ َقـــــْد  اأكــــثــــُر الـــُعـــمـــِر   -4

ـــــَل الــــمــــَمــــاِت ـــــْب ِحــــيــــِل َق ــــَقــــى لــــلــــرَّ بــــالــــتُّ

د َقــــد  اإْن  َتــــْقــــَدُم  ــَئــاِت  ــيِّ الــ�ــصَّ ـــى  وَعـــلَ  -5

ـــــَنـــــاِت الـــــَحـــــ�ـــــصَ اأو  َغــــــــــٍد  فــــــي  َْمــــــَتــــــهــــــا 

التخريج: مخطوط عيون الأخبار �س 252.

)16(

وقال:                                     ]من الخفيف[

ـــــوَق الـــ     َف ــــــَت  اأْن ـــمـــا  1- امــ�ــص َرْهـــــــًوا فـــاإنَّ

تـــحـــُت االآَن  ـــهـــا  لـــكـــنَّ اأر�ــــــــــص  اأر�ــــــــــــصِ 

َلـــــْحـــــٍد بـــــبـــــاِطـــــِن  ثـــــــــاٍو  ثـــــــــاٍو  كـــــــلُّ   -2

ــــُت ــــــاُت الــــ�ــــصِّ َتـــــْحـــــَتـــــويـــــه مــــنــــه الــــــِجــــــَه

الـــ اأنَّ  ـــــَك  اأَُبـــــثُّ الـــــذي  ـــحـــيـــُح  والـــ�ـــصَّ  -3

َتــــْخــــُت َمـــــَحـــــاَلـــــَة  ــــا�ــــِص ال  بــــالــــنَّ اأر�ـــــــــصَ 

اأديـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــا.... ِمـــــــــــــن  اآَدَم   -4

ـــــــــَك االأ�ــــــــصــــــــِل نـــبـــُت َفــــــَبــــــُنــــــوه مــــــن ذل

الكريم:  القراآن  وفي  �شاكًنا،  اأي  رهًوا:  ال�شرح: 
�شورة  ُمْغَرُقوَن".  ُجْنٌد  ُهْم  اإِنَّ َرْهــًوا  اْلَبْحَر  "َواْتُرِك 
الذي  الوعاء  والتخت:   ،)24( رقم  الآيــة  الدخان، 
 .468/4 العرو�س  تاج  ينظر:  الثياب.  فيه  ت�شان 
اعر هنا على �شبيل الت�شبيه، للدللة على  وذكره ال�شَّ

�شعف الإن�شان، وات�شاع الأر�س، و�شمها اإياه.

التخريج: عيون الأخبار �س 252، ومكان النقاط 
كلمة لم تتوجه لي قراءتها. 

)17(

وقال:                              ]من مجزوء الكامل[
ــــــــنــــــــي اأنَّ اأَْعـــــــــــــــلَـــــــــــــــُم  كــــــــنــــــــُت  لـــــــــو   -1

اأَلــــــــــــَقــــــــــــى لــــــــُبــــــــعــــــــدِك مـــــــــا َلـــــقـــــيـــــُت

بـــقـــيــــ مـــــــا  ِعــــــــــنــــــــــَدِك  الأََقــــــــــــْمــــــــــــُت   -2

ـــــــــــِت عـــــلـــــى الـــــــحـــــــيـــــــاِة ومــــــــــا بــــقــــيــــُت

التخريج: خريدة الق�شر 171/2.
]قافية الثاء[

)18(

وقال:                                     ]من الخفيف[
ــكــم �ــصــوُق �صوٍق اأَْر�ــصِ ُبــْعــَد  1- قــد طـــَوى 

ـــا ـــِحـــثَّ ـــَت ـــ�ـــصْ ظــــــلَّ لـــلـــقـــلـــِب ُمـــــْزِعـــــًجـــــا ُم

فــــــالٍة كــــــــلِّ  فــــــجــــــاَج  بــــــي  َوَرَمـــــــــــــــى   -2

ــــْم اإلــــيــــه َوَوْعـــــَثـــــا ــــُك ــــْن ُجـــــْبـــــُت َحـــــْزًنـــــا ِم

ال�شرح: �شوق �شوق: اأي حثُّه. ينظر تاج العرو�س 
474/25، و"الَحْزُن، بالفْتِح: ما َغُلَظ من الأَر�ِس". 
ْهُل  ال�شَّ الَمَكاُن  و"الَوْعُث:   ،  414/34 العرو�س  تاج 
العرو�س  تاج  الأَْقَداُم".  فيه  َتِغيُب  ِه�ُس  الدَّ الَكِثيُر 

.384/5

التخريج: خريدة الق�شر 172/2.
)19(

وقال:                                       ]من الب�شيط[
يب قْد وافْتَك وانتق�صْت 1- طالئُع ال�صَّ

َحــَدَثــا الـــذي  عِف  لل�صَّ انتعا�ِصَك  ُعـــَرى 

َمــُثــوبــتــُه يــحــَظــى  لــَمــن  الــــَوديــــَع  ُرّد   -2

ـــُن الـــَجـــَدَثـــا ـــُك ـــ�ـــصْ ـــا َقـــلـــيـــٍل َت مـــنـــه َفـــَعـــمَّ
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َمـــْغـــِفـــَرٍة    َنـــيـــَل  ـــرُجـــو واأنــــــَت ُرفــــــاٌت  َت  -3

فــَثــا ولــم تـــدْع فــي الــحــيــاِة الــِفــ�ــْصــَق والــرَّ

التخريج: عيون الأخبار �س 252.
]قافية اجليم[

)20(

العلويين: بع�س  بها  يرثي  ق�شيدة  فــي   وقــال 
]من الخفيف[

الــمــنــهــاِج ــــُح  وا�ــــص الــــمــــوِت  ــــــــــْوِرُد  َم  -1
لــــيــــ�ــــص حـــــــــيٌّ مـــــــن الـــــــِحـــــــَمـــــــاِم بـــــنـــــاِج

ِبـــــَقـــــْفـــــٍر ثـــــــــــاٍو  لــــــديــــــه  و�ـــــــــصـــــــــواٌء   -2
االأَبــــــــــــــــــراِج ــــــِد  ــــــيَّ ــــــ�ــــــصَ ُم بــــقــــ�ــــصــــر  اأْو 

ومنها: 
ـــــــــــروٌر ُغ الــــــحــــــيــــــاُة  هـــــــــذه  اإنـــــــمـــــــا   -3

ـــــا فــــــــي ِفــــــــَجــــــــاِج ـــــن كـــــــ�ـــــــصـــــــراٍب بــــــــــدا ل
الُحْلـ َعْي�ِصها  َجَنى  من  الحلَو  ُتْتِبُع   -4

َجـــــــــــــــاج زايـــــــــــا اأُ ـــــــــو ِبـــــــــُمـــــــــٍر مــــــــن الـــــــــــرَّ
اأَنــــاخــــوا نـــحـــُن فــيــهــا كـــمـــثـــِل ركــــــٍب   -5

�ــــــصــــــاعــــــًة ثـــــــم اأُْرِهـــــــــــــقـــــــــــــوا بـــــانـــــزعـــــاج

العرو�س  تــاج  ينظر  الطرق.  الفجاج:  ال�شرح: 
.137/6

التخريج: خريدة الق�شر 172/2.
)21(

وقال يعتذر من الهجا                 ]من ال�شريع[
اأَهـــاجـــيـــهـــُم َرْقـــــــــِم  فــــي  اأُْحــــــــِوْجــــــــُت   -1

والـــــــلـــــــوُم مـــــ�ـــــصـــــروٌف لــــمــــن هــــاَجــــَهــــا
زائـــــــًدا تـــقـــبـــيـــُحـــُهـــْم  يــــكــــْن  لـــــم  لـــــو   -2

ــــــــْيــــــــُت مــــنــــهــــاَجــــهــــا لـــــكـــــنـــــُت قــــــــد َعــــــــفَّ

التخريج: خريدة الق�شر 172/2.
]قافية احلاء[

)22(
وقال من ق�شيدة في مدح الملك العادل "�شيف 
الدين اأبي بكر بن اأيُّوب" اأخي الملك النا�شر ي�شف 
]من ال�شريع[ ع�شيان المعروف "بالكنز":         

هـــــــــاِرٌب هــــــائــــــٌب  ـــــُجـــــو  ـــــْن َي ـــــــَن  فـــــــاأْي  -1

اجــــتــــيــــاْح ذاِت  �ــــصــــنــــعــــاَء  نــــكــــبــــٍة  مــــــن 

بطنها َمـــــْع  االأر�ــــــــصِ  وظـــهـــُر  ـــــــى  اأَنَّ  -2

راْح َبـــــْطـــــِن  فـــــي  االإِ�ـــــــصـــــــالِم  ـــِر  لـــنـــا�ـــص

ال�شرح: بطن راح: اأي باطن كف اليد.

د بن اأيُّوب بن �شادي، اأبو  الملك العادل هو محمًّ  •
�شلح  النا�شر  الملك  اأخو  الإ�شلم،  �شيف  بكر 
بعلبك  فــي  اأو  دم�شق  فــي  ولــد  ــي،  ــوب الأيُّ الــديــن 
هـ،   615 عــام  وتوفي   ،540 عــام  اأو   ،538 عــام 
ال�شلطنة  تولى  الأيُّوبية،  الدولة  �شلطين  اأحد 
واليمن.  واأرمينية،  والــكــرك،  وحلب،  بم�شر، 
وما  ِرْكلّي 47/6،  للزِّ الأعلم  في  ترجمته  تنظر 

به من م�شادر. 

مقيًما  كــان  مــتــوج،  بــن  الــدولــة  كنز  هــو  الكنز   •
الدولة  على  تمرد  خــارجــي،  وهــو  ــوان،  ــش اأ� فــي 
حوله  والتف  هناك،  الطاعة  ونبذ  ال�شلحية 
وغيرهم،  والعبيد  الــ�ــشــودان  مــن  عظيم  خلق 
العادل  الملك  فجهز  ف�شاًدا،  البلد  في  وعاث 
جي�ًشا جراًرا، وقمع تمرده، وقتله عام )590هـ(. 
ذات  الإ�ــشــلم  جمهرة  كتاب  اأمـــره:  فــي  ينظر 
رقم  والق�شيدة   .200  -  199 والنظام  النثر 
باأن" ابن  الأ�شفهاني  الِعَماد  �شرح  التي   )59(
ول  مديح،  على  ل  ت�شتمل  ل  فيه  قالها  ام"  عرَّ
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على هجاء، وت�شتمل على اأبيات كثيرة في الغزل 
هذا  يكون  وربما  المديح،  في  اأنها  يرجح  مما 
ابن  تاأليف"  ثــم  الحد�س-  �شح  -اإن  المديح 
الأ�شباب  من  الكنز"  بني  كتاب"تاريخ  ام"  عرَّ
"اأ�شوان"  التي جّرت عليه بع�س المنغ�شات في 
فتنة  على  ــوبــي  الأيُّ العادل  الملك  ق�شى  بعدما 
ام"  عرَّ ا�شطر"ابن  مما  بنمتوج"،  الدولة  "كنز 
اأمــراء  بع�س  ومــدح  "اأُ�شوان"،  من  الفرار  اإلــى 

الدولة الأيُّوبّية

التخريج: خريدة الق�شر 173/2.
)23(

وقال:                                       ]من المجتث[
ـــــــي اأَْمـــــــ�ـــــــصَ كــــــنــــــُت  واإِن  اإنــــــــــــي   -1

مــــــــــــــــــاِح ــــــــــــا والــــــــــــــــــرِّ ــــــــــــَب ــــــــــــظُّ مــــــــــــــن ال

ــــــي مــــــنِّ اأََنــــــــــــــــفــــــــــــــــُذ  فــــــــالــــــــحــــــــبُّ   -2

االأْرواِح فـــــــــــــي  �ـــــــــــــصـــــــــــــاِح  يـــــــــــــا 

التخريج: خريدة الق�شر 172/2، وذيل خريدة 
الق�شر �س 141.

)24(

وقال في َرجل ا�شمه" اأبو �شالح" كان قد حكى 
حكاية ثم دخل لينام فمات دون علة:]من ال�شريع[

�ــــصــــالــــٍح عـــــمـــــٍل  عــــــن  َذاهـــــــــــــاًل  يــــــا   -1

ــــالــــِح ــــــظــــــْر اإلــــــــــى َمــــــــــــــْوِت اأبــــــــــي �ــــصَ ان

َحــــْيــــُنــــه ـــــــُه  َعـــــــاَجـــــــلَ ـــــِه  حـــــيـــــِن فــــــي   -2

ـــــــــــٍن الئـــــــــــِح ـــــــــــيِّ بــــــــغــــــــيــــــــِر �ـــــــــصـــــــــْقـــــــــٍم ب

ــــــِه اأحــــــاديــــــِث بــــيــــن  مــــــا  ُقــــــــــــرَب  يــــــا   -3

ـــــائـــــِح ــــــــــاِدِب الـــــنَّ ــــــوِت الــــــــــنَّ ــــــَن �ــــــص ــــــي وب

ِرْحــــلــــٍة عــــن  االإنــــ�ــــصــــاُن  اأغـــــفـــــَل  مــــا   -4

ائــــــــِح تــــــــذهــــــــُب بـــــــــالـــــــــَغـــــــــاِدي وبــــــــالــــــــرَّ

تـــوديـــعـــنـــا بـــــعـــــِد  ِمــــــــن  ُعـــــــنـــــــا  ُتـــــــَودِّ  -5

فــــــي َجـــــــــــــَدٍث دانــــــــــي الـــــــمـــــــَدى َنــــــــــازِح

ــــَوى    �ــــصِ َمــــْيــــًتــــا  يـــتـــبـــع  مـــــا  ـــــاك  هـــــَن  -6

ــــــالــــــِح َتــــــقــــــدِيــــــمــــــه لــــــلــــــعــــــَمــــــِل الــــــ�ــــــصَّ

ــَقــي      بــالــتُّ َفـــــــِزْن  ـــــى  7- والـــعـــمـــُر قــــْد ولَّ

ـــِح ـــا�ـــصِ ـــِق الـــنَّ ـــِف ـــــاَل الـــمـــ�ـــصْ ـــــَق واقـــــبـــــْل َم

التخريج: عيون الأخبار �س 256.
)25(

وقال:                                     ]من الكامل[
ـــَواِده  اأ�ـــص بــعــَد �ـــَص 1- وافــــى بــيــا�ــُص الـــرَّ

ـــِح ـــبـــاِب الـــّفـــا�ـــصِ ــــن غــــيِّ الـــ�ـــصَّ يـــنـــَهـــاَك َع

َمــا �ــصــلَّ في اإذا  ــاري  الــ�ــصَّ ــعــذُر  ُي قــْد   -2

ـــِح ـــبـــاِح الـــّوا�ـــصِ لـــيـــٍل وُيـــــعـــــَذُل فـــي الـــ�ـــصَّ

التخريج: عيون الأخبار �س 253.
)26(

وقال من ق�شيدة اأولها:                     ]من الكامل[
ــُح ـــى فــا�ــصِ الـــُمـــَعـــنَّ نـــِف  لـــلـــدَّ الــــَوْجــــُد   -1

ـــــــــــُح ــــه َوَوا�ـــــــــــصِ ــــي ودلـــــــيـــــــُلـــــــُه بــــــــــــاٍد عــــل
ِكـــْتـــمـــاِنـــه اإلــــــى  لــــه  الــ�ــصــبــيــُل  كـــيـــَف   -2

ُح بــــــارُح ـــــرِّ ـــــَب ــــَقــــُم الـــــُم والــــــدمــــــُع والــــ�ــــصَّ
نــــازٌح �ـــصـــبٌّ  وهــــو  قــلــبــي  ُيـــْمـــ�ـــِص  اإن   -3

ــــــُه نــــــــــازُح فــــــــــــــالأّن مـــــــن يـــــــــهـــــــــواُه عــــــن
َجــِريــحــٌة 4- فـــجـــوارحـــي وْجــــــًدا عــلــيــه 

ـــــْوًقـــــا اإلــــــيــــــِه َجــــــَوانــــــُح وجــــوانــــحــــي �ـــــصَ
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الرواية: )1( ورد البيت الأول في الطالع ال�شعيد 
برواية: "عليه ولئح".

المبرح  برواية:"  فيه  الثاني  البيت  وورد   )2(
بائح ".

اأهــواه  برواية:"  فيه  الثالث  البيت  وورد   )3(
عني".

بمعنى  البيت  �شدر  في  نازح  كلمة  لعل  ال�شرح: 
ل  العرو�س 171/7:" وماٌء  تاج  ففي  بالحب،  عامر 
َيْنِزُح ول َيْنَزُح: اأَي ل َيْنَفُد" ، ومعنى نازح في عجز 

البيت: بعيد. ينظر العين 162/3.
والطالع   ،173/2 الق�شر  خــريــدة  التخريج: 

ال�شعيد 374، والوافي بالوفيات 366/20 – 367.
 ]قافية الدال[

)27(
وقال �شمن كتاب:                          ]من الطويل[

بــلــفــظــٍة اأَجــــــــــاَب  لــــو  عـــلـــيـــه  1- ومــــــــاذا 

�ــُصــْعــَدى �ــَصــْعــٌد وال  ــِهــِه عــن ذاك  ــْل ُي ولـــم 

لــهــذه بــــطــــٍن  بــــيــــَن  َمـــــا  لـــــُه  2- غــــــــراٌم 

ـــــُودَّا ـــَداَقـــَة وال ْنـــ�ـــَصـــى الـــ�ـــصَّ وظـــهـــٍر لـــذا اأَ

التخريج: خريدة الق�شر 174/2 – 175.
)28(

وقال من ق�شيدة:                          ]من الكامل[
فن�صُلُه هــنــاك  �صيًفا  ــى  انــَتــ�ــصَ واإذا   -1

ـــــاٍج مــــن الــــــدم ُمـــــْزِبـــــِد ـــــجَّ فــــي ِغـــــْمـــــِد َث

ُمـــْغـــَمـــٌد فـــي هـــاِمـــِهـــْم 2- وكـــاأنـــمـــا هـــو 

د فــــلــــذاك ُيـــْلـــَفـــى الــــدهــــَر غـــيـــَر ُمــــَجــــرَّ

العرو�س  تاج   ." ْيِف  ال�شَّ َجْفُن  ال�شرح:" الِغْمُد: 

اٌج: َم�شبوٌب ". تاج العرو�س 446/5،  469/8، و" َثجَّ
مزبد: اأي مائج كالبحر الذي يقذف بالزبد. ينظر 

تاج العرو�س 132/8.

التخريج: خريدة الق�شر 173/2. 
)29(

بن  د  محمًّ الأُ�شواني،  اهلل  عبد  يرثي" اأبا  وقال 
رائق ":                ]من الخفيف[

الـــ اأوَدى  الــــذي  عــلــى  نــفــ�ــصــي  لــهــف   -1

ــــديــــق الــــــــــــودوِد دى مــــنــــه بــــالــــ�ــــصَّ ــــــــــــرَّ ـ

مــنــه الــــقــــبــــُر  ـــمـــن  تـــ�ـــصَّ ِديــــــــن  اأيُّ   -2

�ـــــصـــــديـــــِد راأي  واأيُّ  وعـــــــــفـــــــــاف 

الــبــا مــــُة  الــــ�ــــصــــرُع مـــنـــه عــــالَّ فــــَقــــَد   -3

الــــــمــــــفــــــقــــــوِد بــــــــذلــــــــك  اأعـــــــــــــــــــــزْز  رع 

االأنـ �صائِر  في  القري�َص  يحوُك  من   -4

ــــحـــاء مـــنـــه بــعــبــد الـــمـــجـــيـــد الـــُمـــجـــيـــِد

بـــديـــًعـــا نـــظـــًمـــا  اأراد  اإن  �ـــصـــاعـــر   -5

فـــــعـــــبـــــيـــــٌد لـــــــــه كـــــبـــــعـــــ�ـــــص الـــــعـــــبـــــيـــــِد

والــــنــــثـــــ ــــالــــكــــتــــابــــة  ب هـــــــــمَّ  واإذا   -6

ـــــُر حـــمـــيـــِد ــــــر فــــعــــبــــُد الــــحــــمــــيــــد غـــــي ـ

عالم،  رائق،  بن  د  محمًّ الأُ�شوانّي  اهلل  عبد  اأبو  	•
ال�شاد�س  الــقــرن  �شعراء  مــن  و�شاعر  واأديــــب، 

الهجري. الطالع ال�شعيد 520. 

التخريج: الطالع ال�شعيد 520 - 521، وكذا ورد 
"يق�شد  الم�شدر:  هذا  هام�س  وفي  الأول.  البيت 
الجاهلي،  ــاعــر  الــ�ــشَّ الأبــر�ــس  بــن  عبيد  بعبيد: 
الناثر  الكاتب  الحميد  عبد  الحميد:  بعد  ويق�شد 

المعروف".
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)30(
:" الــزمــان  عين  في" ابــن  ق�شيدة  مــن   وقـــال 

]من الطويل[

ــٍة ــيَّ ــَمــِع 1- يــزيــُد �ــصــيــاُء الــحــ�ــصــِن مــن اأَْل
ـــــمـــــوارِد مـــــ�ـــــصـــــاِدُر مـــــا تــــاأتــــيــــه قــــبــــَل ال

ومنها: 
2- فــــاإن يــنــقــر�ــْص عـــْيـــُن الـــزمـــاِن فــاإنــه

الإنـــ�ـــصـــاِن تــلــك الــعــيــِن عــيــُن الــُمــ�ــصــاهــِد

ال�شاعر  اأول  اأحـــد  لعله  ــزمــان:  ال عين  ــن  اب 	•
كان  فقد  الطرابل�شي،  منير  ــن  اب الم�شهور، 
عام  منير  ابن  مولد  وكان  الزمان،  بعين  يلقب 

)493هـ(، وكانت وفاته عام )548هـ( بحلب،

التخريج: خريدة الق�شر 173/2.
)31(

وقال من ق�شيدة:                         ]من الطويل[
َيـــْلـــَقـــى مــديــحــه 1- كـــريـــٌم عــلــيــٌم فــهــو 

ــِد والــنــقــِد ــْق ومــــاِدَحــــُه فـــي الــنــا�ــص بــالــنَّ
عزيمًة عــاله  في  طبًعا  الخيَر  تــرى   -2

ـــا لـــــذاك مـــن الــَمــْهــِد ـــِديًّ ـــْه فــهــل كــــان َم

ْقِد والنقِد: اأي بالتقويم والعطاء.  ال�شرح: بالنَّ

التخريج: خريدة الق�شر 173/2 
)32(

وقال:                              ]من المجتث[
ـــْلـــنـــي �ـــصِ  - ـــــــَك  بـــــــربِّ  - ِخــــــدنــــــي   -1

ــــــــْئ بــــــــــُقــــــــــْربــــــــــَك َوْجـــــــــــــــــــِدي ــــــــ�ــــــــصِ ــــــــْن ُت

نـــــــــــــاًرا ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــْذن اأَِع ُعــــــــــــْدنــــــــــــي   -2

ـــــــــِدي ـــــــــْع ــــــــــــــــــْرَت َب ــــــــــــــــــاأَخَّ اأْجــــــــــــــِمــــــــــــــْل َت

اأ�ـــــصـــــنـــــى     بـــــعـــــ�ـــــصـــــقـــــك  َدعـــــــــنـــــــــي   -3

ــــــــعــــــــِدي ُب  - ــــــــــك  وحــــــــــقِّ  - َمــــــــــوتــــــــــي 

ــــــبــــــي        ــــــْل َق بــــــــــبــــــــــغــــــــــداَد  ـــــــــــي  ِمـــــــــــنِّ  -4

ــــــــــي ِبــــــــــَنــــــــــْجــــــــــِد ــــــــــِم لـــــــــكـــــــــن ِجــــــــــ�ــــــــــصْ

التخريج: عيون الأخبار �س 256.
)33(

اأولــهــا: المقابر  على  تن�شد  ق�شيدة  مــن  ــه   ول
]من الخفيف[

ــــاِد بــــالــــمــــر�ــــصَ لــــــــالأَنــــــــاِم  َدى  الـــــــــــــرَّ  -1

كــــــــــــلُّ حــــــــــــٍي مــــــنــــــه عــــــلــــــى ِمــــــيــــــعــــــاِد

ْمـــــــــِر زمـــــاٍن اأَ ثــــبــــاُت  ُيـــــْرَجـــــى  كـــيـــَف   -2

ــــا عــــلــــى االأَ�ـــــــــصـــــــــداِد هــــــو جــــــــــاٍر طــــبــــًع

ـــي َوَيـــْقـــ�ـــصِ �ــــصــــاَء حـــتـــًمـــا  �ـــصـــرَّ  فـــــــاإذا   -3

ــــــــــاِد ــــــــــَف ـــــــــلـــــــــًى وَن بــــــــــــُوجــــــــــــوٍد اإلـــــــــــــــى ِب

ومنها:
َكـــ�ـــَصـــْفـــٍر الــــحــــيــــاِة  فــــي هـــــذه  نـــحـــُن   -4

االإْرواِد عــــــــن  اأُْعـــــــــجـــــــــلـــــــــوا  ربـــــــمـــــــا 
َنـــــــاَدى ثــــم  بـــهـــا  ــــًة  ــــاَع �ــــصَ ـــــوا  �ـــــصُ َعـــــرَّ  -5

حـــــيـــــِل الـــــمـــــجـــــدِّ فــــيــــهــــْم ُمــــنــــاد بـــــالـــــرَّ
َبــــنــــيــــِه بـــــُثـــــْكـــــِل  واِلـــــــــــــٍه  اأٍَب  كــــــم   -6

االأْوالِد مـــــــن  فــــيــــنــــا  َيــــــتــــــيــــــٍم  كــــــــــْم 
وفـــيـــمـــا ـــــ�ـــــصـــــاَجـــــَراُت  الـــــُم فــــــَعــــــالَم   -7

ـــــــاِد ؟ ـــــُد الـــــــُحـــــــ�ـــــــصَّ ولـــــــــمـــــــــاذا تـــــحـــــا�ـــــص
َوداٍر اأَْر�ـــــــــصٍ  اإْرَث  الــــمــــرُء  عــــي  َيــــدَّ  -8

ـــــداِد ـــــَفـــــًهـــــا غــــــيــــــَر الئـــــــــــٍق بـــــالـــــ�ـــــصَّ �ـــــصَ
َيــْبــقــى كـــــان  اإذا  ـــــهـــــا  َمـــــْوُروُث وهـــــو   -9

ــــــــــاد وهــــــــي َتــــــْبــــــَقــــــى عــــلــــى مــــــــدى االآب
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َمـــْحـــُمـــو ـــَع  ـــيَّ ـــ�ـــصَ ُي اأن  ـــــاراُه  وُقـــــ�ـــــصَ  -10

االأَعـــــــــــــــــــــواِد عــــــلــــــى  بــــــــاأْكــــــــفــــــــاِنــــــــه  اًل 

واالأَْحـــ�ـــَصــــ واالأَقــــــــاِرُب  ــــــُل  االأَْه واإذا   -11

ـــ�ـــصـــاُب راحـــــــوا فــــاأنــــَت فــــي االإْثـــــــــِر غـــاد ـ

فيـ ــَجــُعــنــا  َمــ�ــصْ الــبــيــوُت  فــالــقــبــوُر   -12

ِو�ــصــاِد ـــرى مــن  ـــَوى الـــثَّ �ـــصِ اإْن  ـــهــا ومــــام 

ومنها:

قــديــًمــا اإلــــيــــه  ـــى  ـــلَ الـــِب اأَحـــــــــاَل  كــــم   -13

ـــــا مـــــــن االأْجـــــــ�ـــــــصـــــــاِد ـــــــًدا نـــــاعـــــًم َجـــــــ�ـــــــصَ

الـ فــي جبين  الــمــوِت الئـــٌح  �ــصــاهــُد   -14

ـــــــَحـــــــيِّ مـــــنـــــا فـــــــي �ـــــصـــــاعـــــِة الــــمــــيــــالد ـ

ال�شرح:" الإْرواد: الإِمهاُل. تاج العرو�س 124/8، 
اللَّْيِل  اآِخــِر  في  َنَزُلوا  َفِر:  ال�شَّ في  الَقْوُم  اأْعَر�َس  و" 
ثّم  َخِفيَفًة،  َنْومًة  وناُموا  اأَنــاُخــوا  ثّم  لل�ْشِتراَحِة، 
العرو�س  تاج   ." �شاِئِرين  ْبح  ال�شُّ انِفَجاِر  مع  �شاُروا 

 .248/16

التخريج: خريدة الق�شر 174/2.

)34(

وقال في الهجاء:                          ]من ال�شريع[

اأربــــــــٍع مـــــن  ــــــاِن  االإِنــــــ�ــــــصَ عــــَنــــا�ــــصــــُر   -1

ــــــــــُرُه واحـــــــــــــُد ــــــــــ�ــــــــــصُ ــــــــــْن وخــــــــــــالــــــــــــٌد ُع

تـــكـــويـــُنـــُه ْر�ــــــــــــصِ  االأَ ـــثـــيـــِف  َك فــــِمــــْن   -2

ـــــــ�ـــــــصٌ بــــــــــــارُد ــــــــيــــــــٌل يـــــــاب ــــــــِق َفـــــــــــْهـــــــــــَو َث

والطالع   ،175/2 الق�شر  خــريــدة  التخريج: 
ال�شعيد 380.

)35(
وقال في الحكمة:                 ]من م�شطور الرجز[

َغـــــــــَدْه  َمــــــــــاَت  يـــــومـــــِه  فـــــي  ــــــْت  ــــــُم َي لـــــم  مـــــن   -1 
َيــــــــــــــــِرَدْه  اأَْن  َمـــــــْنـــــــَهـــــــِلـــــــِه  ِمــــــــــــْن  ُبــــــــــــدَّ  ال   -2 
َووْلــــــــــــــــــدْه والــــــــــــــــــًدا  مــــــــــــاُن  الــــــــــــزَّ ـــــــي  ـــــــِن ـــــــْف ُي  -3 
ــــــَدْه ــــــيَّ �ــــــصَ قـــــــد  الـــــــــــذي  الـــــمـــــجـــــَد  ويــــــــهــــــــدُم   -4 
َعــــــقــــــدْه َمــــــــــا  اإذا  الــــــــَعــــــــْهــــــــَد  ـــــُخ  ـــــص ـــــفـــــ� وي  -5 
اأوجـــــــــــــدْه قـــــــد  الـــــــــــذي  ـــــيء  الـــــ�ـــــص وُيـــــــــعـــــــــِدم   -6 
ــــــــــــــــَرَدْه اأْف َحـــــمـــــيـــــٍم  عــــــن  َحـــــمـــــيـــــٍم  ِمــــــــن  كــــــم   -7 

ـــــَدْه  ـــــ�ـــــصَّ َع َخــــــِديــــــًنــــــا  الــــــِعــــــْلــــــَم  َتـــــــِخـــــــَذ  مــــــن   -8 
ـــــــــــــــــــــــــــــــَدْه واأَيَّ ديـــــــــــِنـــــــــــه  فـــــــــــي  وحــــــــــــاَطــــــــــــه   -9 
ــــدْه  الــــَحــــ�ــــصَ ـــــــروَر  �ـــــــصُ ُتــــــْكــــــَف  بـــــــِه  فــــــاأََنــــــ�ــــــْص   -10 
ــــــــَدْه ِح عــــلــــى  ـــــــــــْن  َوُك ـــــا�ـــــِص  الـــــنَّ مـــــن  ـــــْن  فـــــِب  -11 
ــــَتــــْعــــِبــــَدْه الــــُمــــ�ــــصْ دنــــــيــــــاُهــــــُم  لـــــهـــــْم  َوَدْع   -12 
ـــــَدْه ُمـــــْفـــــ�ـــــصِ ـــــا  حـــــقًّ الــــــمــــــرِء  لــــــديــــــِن  فــــهــــي   -13 
ُمـــــــْبـــــــِعـــــــَدْه ــــــــاِد  �ــــــــصَ الــــــــرَّ َعـــــــــــِن  َحـــــــــاجـــــــــزًة   -14 
ُمـــــــــْجـــــــــهـــــــــَدْه ــــــبــــــهــــــا  لــــــطــــــاِل ُمــــــتــــــعــــــبــــــة   -15 
ـــــــــَدْه الـــــــــمـــــــــوؤَّي االآخـــــــــــــــــــرِة  فـــــــي  ـــــــرُّ  َتـــــــ�ـــــــصُ  -16 
َجــــــــــــَدَدْه فــــا�ــــصــــلــــْك  ـــــحـــــقِّ  ال نـــــهـــــَج  عــــلــــيــــَك   -17 
واأر�ـــــــــــــــصـــــــــــــــَدْه ـــــــــــــــــه  ربُّ هـــــــــــــــــداه  فـــــــــَمـــــــــن   -18 
َدْه و�ـــــــــــــــصـــــــــــــــدَّ ــــــه  ــــــمــــــِت ــــــ�ــــــص ب ـــــــــره  بـــــــــ�ـــــــــصَّ  -19 
ـــــــــــــعـــــــــــــَدْه واأب ــــــــــِه  غــــــــــيِّ عــــــــــن  ه  و�ــــــــــــصــــــــــــدَّ  -20 
واعـــــــــتـــــــــَمـــــــــَدْه اآثــــــــــــــــــــَره  َمــــــــــــن  اأفــــــــــــلـَـــــــــــَح   -21 
ُمــــــعــــــتــــــقــــــَدْه ـــــبـــــهـــــة  بـــــ�ـــــصُ يــــــ�ــــــصــــــْب  ولـــــــــــم   -22 
ــــرَمــــَدْه الــــ�ــــصَّ بـــــقـــــاَء  َيـــبـــقـــى  لـــمـــا  واعــــــمــــــْل   -23 
اأمـــــــــــَدْه مــــــــاُن  ــــــــزَّ ال ُيـــــفـــــِنـــــي  مــــــا  خــــيــــر  مــــــا   -24 
َجــــــلــــــَدْه َدهــــــــــــٍر  اأحــــــــــــــــداُث  مــــلــــكــــْت  َمــــــــن   -25 
َخـــــــــلَـــــــــَدْه ـــــ�ـــــصـــــاء  لـــــلـــــَق ـــــــــن  ُيـــــــــوطِّ ولـــــــــــم   -26 
واأنــــــــــــــَكــــــــــــــَدْه ــــــِه  ــــــص ــــــ� ــــــي َع اأمــــــــــــــــــّر  فــــــــَمــــــــا   -27 

ـــَدْه  ـــ�ـــصِ ـــْق َم فـــا�ـــصـــُلـــْك  الـــخـــيـــِر  فـــعـــَل  دونـــــــَك   -28 
َعــــــــَبــــــــَدْه يــــقــــيــــًنــــا  اهلّلَ  ــــــــــــــــَرَف  َع َمــــــــــــْن   -29 
ــــــَنــــــَدْه �ــــــصَ االإلــــــــــــــُه  كــــــــــاَن  ــــــــن  َم خــــــــــاَب  مــــــا   -30 
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ُمــــعــــتــــمــــَدْه الـــــــــــــــَوَرى  ُدون  َغـــــــــدا  وَمـــــــــن   -31 
ــــحــــادي  ال الـــ�ـــشـــطـــر  ورد   )11( الـــــــروايـــــــة: 
"وبن". بــــروايــــة:  الــقــ�ــشــر  خـــريـــدة  فـــي  عــ�ــشــر 

ال�شرح: الَخِديُن: َمن ُيخاِدُنَك، فيكوُن َمَعك في 
كلِّ اأَْمٍر ظاِهٍر وباِطٍن. تاج العرو�س 483/34.

 ،255  -  253 �ــس  الأخـــبـــار  عــيــون  الــتــخــريــج: 
في  له   )29  ،28  ،14  ،  12 –  8  ،2  ،1( والأ�شطر 

خريدة الق�شر 175/2. 
]قافية الذال[

)36(

 وقال في الأمير" مبارك بن منقذ" من ق�شيدة:
]من الطويل[

ُمــْنــِقــِذ ابـــِن  اإِلـــى خير االأَنــــام  1- لــجــاأُْت 

ــِقــِذي ــْن ُم الـــحـــوادِث  ـــِر  ـــصْ اأَ� مــن  لي�صبَح 

ـــٍد ُمـــَنـــجَّ ــــُحــــٍر فـــي االأَنـــــــــاِم  ِب 2- ولــــــذُت 

ـــــِذ بــــ�ــــصــــيــــٍر خــــبــــيــــٍر بـــــــــاالأَنـــــــــاِم ُمـــــَنـــــجَّ

َمـــــــَزاُرُه تـــدانـــي  ن  اإِ لــنــفــ�ــصــي  اأَُقـــــــوُل   -3

ـــــــــــــًة مــــنــــه لــــنــــائــــبــــة ُخــــــــِذي خــــــــذي ِذمَّ

التخريج: خريدة الق�شر 175/2.
]قافية الراء[

)37(

وقال من ق�شيدة:                            ]من ال�شريع[
ُيـــــَرى ـــــِة حـــتـــى  لَّ الـــــزَّ ـــي عــــن  ُيـــْغـــ�ـــصِ  -1

َدَرى مــــــــا  ِحــــــــْلــــــــِمــــــــِه  مــــــــن  ـــــــــــُه  كـــــــــــاأَنَّ

�ــــــصــــــاَءُه مــــــا  ـــــــــُم  ـــــــــْرُق َي قــــــلَــــــٍم  ذو   -2

ــــــَرى اإنــــــــــ�ــــــــــصــــــــــاوؤُُه فـــــهـــــو كــــــــبــــــــرٍق �ــــــصَ

ـــــِه َكـــــفِّ فــــــي  الـــــقـــــرطـــــا�ـــــُص  كــــاأنــــمــــا   -3

َجــــــــْوَهــــــــرا ـــــــــاِظـــــــــِه  ـــــــــَف اأَْل مـــــــن  اأوِدَع 

ومنها:
َغـــــَدا ـــــِدَك مــــدًحــــا  َعـــــْب ُدوَنـــــــــَك مــــن   -4

ــــــــرا ــــــــَب َقــــــــــــــــــْدُرَك مــــــن ِمــــــــــــْقــــــــــــَداِرِه اأَْك

ُنـــْطـــِقـــِه 5- فــا�ــصــفــْح عـــن الـــهـــفـــوِة فـــي 

ــــــــَرا ُحــــــــبِّ الـــــــــــــذي  ـــــْحـــــَت  تـــــ�ـــــصـــــفَّ اإذا 

التخريج: خريدة الق�شر 175/2 – 176.
)38(

وقال، ويبدو اأنه مطلع مو�شحة:        ]من الرجز[
بادر ب�صرف راح ٭ فالديك قد �صدح  ٭ )و( قم 

اإىل ا�صطباح ٭ بالزمر والوتر 

الم�شافر اأنــ�ــس  عــن  ال�شافر  الــبــدر   التخريج: 
.268 /1

)39(
وقال من ق�شيدة:                       ]من الطويل[

واإنها بقو�ٍص  ا  منقو�صً الــحــظُّ  ومــا   -1

ـــْفـــِر اأَجــــــــــــلُّ مــــحــــٍط لــــلــــغــــريــــِب ولـــلـــ�ـــصَّ

لــ�ــصــاكــٍن ـــنـــا  اإِ�ـــصْ اهلّل  بـــــالِد  واأْ�ـــصـــنـــى   -2

اإلــــى م�صِر الــرحــيــُل  الـــكـــلِّ  وخـــيـــٌر مـــن 

بعدها اأَ�ـــصـــواَن  اأُ�ـــصـــوان  عــلــى  فل�صُت   -3

ومــــا اأنـــــا مـــجـــٍر ِذْكـــــَرَهـــــا لـــي عــلــى ِفـــْكـــِر

اأَزاحــنــي حــمــُن فيمن  الــرَّ بـــارك  4- فــال 

الــذي يجِري الِل  الـــزُّ والــمــاِء  الظلِّ  عن 

ــــُه ِظــــلُّ ـــــَي  ِمـــــنِّ اأيــــــــَن  ولــــكــــن  َمـــقـــيـــٌل   -5

ـــي بـــعـــيـــٌد عــــن الـــقـــطـــِر ـــا ولـــكـــنِّ ـــي ـــْق ـــصُ و�
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التخريج: خريدة الق�شر 176/2.
)40(

اأبــي  عمه"  ابــن  مرثية  فــي  ق�شيدة  مــن  وقـــال 
ام":                     ]من الخفيف[ د بن عرَّ محمًّ

يـــ�ـــصـــيـــُر      الـــــفـــــنـــــاِء  اإلـــــــــى  حـــــــيٍّ  كـــــل   -1

الـــخـــبـــيـــُر الــــلَّــــطــــيــــُف  ــــى  َقــــ�ــــصَ بــــهــــذا  و 

نــقــ�ــٌص     بـــُدنـــيـــاه  الـــَفـــتـــى  فـــاغـــتـــبـــاُط   -2

وزوُر ُغــــــــــــــــــــروٌر  مـــــــواعـــــــيـــــــُدهـــــــا  و 

اأنـــــي     و  هــــديــــت  تـــ�ـــصـــلـــْم  ـــْر  فـــتـــبـــ�ـــصَّ  -3

�ـــــصـــــَد َجـــــــاِهـــــــٌل َمـــــــْغـــــــُروُر ـــُر الـــــرَّ يـــبـــ�ـــص

َغـــْيـــُرَك يجلو َمـــْن لــ�ــصــوِد الــخــطــوب   -4

ــــــــــــْدٌر مـــنـــيـــُر هــــــا وقـــــــــْد غـــــــــاَب مــــنــــك َب

ُي�ْصِديـ ِمْثلَك  القري�َص  يحوُك  من   -5

ــــــــــه عــــــلــــــى ِخـــــــــــْبـــــــــــرٍة بـــــــــه َوُيــــــــِنــــــــيــــــــُر

َخْيٌر فــْقــِدك  َبــْعــَد  العي�ِص  فــي  لي�ص   -6

ــــــــَذا وافــــــــــــُد الــــــــــــردى لــــــو َيــــــــــــُزوُر َحــــــــبَّ

كـــمـــا الـــــــــوفـــــــــاِء  مـــــــن  فــــــوَفــــــاتــــــي   -7

كـــبـــيـــُر لــــعــــمــــري  غــــــــدر  حــــيــــاتــــي  اأن 

اْنــَتــَحــْتــَنــا الــمــنــايــا  اإذا  ـــي  ظـــنِّ كــــان   -8

اأخـــــــيـــــــُر واأَْنــــــــــــــــــــــــَت  ٌل  اأَوَّ ـــــــــــنـــــــــــي  اأَنَّ

كنـ مـــا  اآَمـــــــَن  فــيــه  هــــُر  الــــدَّ 9- خــانــنــي 

ــــــــُدوُر ــــــــْق ــــــــَم نــــــــــي ال ـــــــــت عــــلــــيــــه وَعــــــــــزَّ

ــلــوِّ عــنــه َوَطــــــيُّ الـــ 10- كــيــف لـــي بــالــ�ــصُّ

ــــوُر ـــقـــلـــِب مـــــن َفـــــــْقـــــــِدِه َجـــــــــًوى َمــــْنــــ�ــــصُ ـ

َفــــِفــــيــــِه ـــــــــداه  ن قـــــــبـــــــَرُه  فـــ�ـــصـــقـــى   -11

َغـــــــــِزيـــــــــُر َوِريٌّ  ِغـــــــــًنـــــــــى  لــــــــــثــــــــــراُه 

خريدة  فــي  الــرابــع  البيت  ورد   )4( ــة:  ــرواي ال
الق�شر برواية: "يجليها ".

ال�شعيد  الطالع  فــي  الثامن  البيت  وورد   )8(
برواية:" المنايا اتتنا ".

ال�شعيد  الطالع  فــي  التا�شع  البيت  وورد   )9(
برواية: "وغرني المقدور".

ال�شرح: ينير: اأي يخيط. هام�س خريدة الق�شر 
.176/2

ام من �شعراء  د هبة اهلل بن علي بن عرَّ اأبو محمًّ 	•
الهجري  الــ�ــشــاد�ــس  الــقــرن  فــي  م�شر  �شعيد 
تنظر  اأ�ــشــوان.  على  قا�شًيا  كــان  الم�شهورين، 
الع�شر  وجريدة  الق�شر  خريدة  في:  ترجمته 
الأدباء  ومعجم   ،186/2 م�شر(  �شعراء  )ق�شم 

2776 - 2777 وما بهام�شيهما من م�شادر.

عدا  مــا   ،176/2 الق�شر  خــريــدة  الــتــخــريــج: 
الطالع  في  كلها  والأبــيــات   ،)  7  ،3  -1( الأبــيــات 

ال�شعيد 374 - 375 .

)41(

وقال من ق�شيدة:                        ]من الكامل[

ــَمــاِرِه 1- قــد ُقــْلــُت لــلــُمــْجــرى اإِلــــى مــ�ــصْ

ــــــــــــــــاُرُه ــــٌة اأَْوَع ــــَب ــــْع ــــمــــجــــُد َنــــــْهــــــٌج �ــــصَ وال

�ــصــابــٍق ـــْهـــٍم  �ـــصَ لــــحــــاُق  ـــقُّ  َيـــ�ـــصُ 2- مـــمـــا 

ــــــاُره ُغــــــَب ـــــقُّ  ُيـــــ�ـــــصَ ــــــْن ال  َعــــــمَّ ـــــَك  ـــــي فـــــاإِل

ــُه ــ�ــُص ــْف َن بــالــفــ�ــصــائــِل  ـــْت  ـــَحـــلَّ َت َبـــ�ـــَصـــٌر   -3

ـــــــــــــــــــَواُره ــــــْت لــــــلــــــورى اأَْن ــــــَجــــــلَّ َقـــــــَمـــــــٌر َت

التخريج: خريدة الق�شر 175/2.



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

88

)42(
وقال بيًتا مفرًدا:                          ]من ال�شريع[

ـــــْد ـــــَق ـــــــــِدَي َعـــــْنـــــهـــــا َف ـــــــــْع ــــــنــــــي ُب ــــــَحــــــلَ اأَْن

ـــــُرَهـــــا ــــــــــــــًة َخـــــ�ـــــصْ ــــــــْرُت كــــــاأنــــــي ِدقَّ �ــــــــصِ

التخريج: خريدة الق�شر 177/2.
]قافية ال�ضين[

 )43(
وقال في الحكمة:                        ]من الطويل[

ِعْر�َصُه َوَقي الذمَّ  اإِالَّ من  1- وما المرُء 
ِغـــــ�ـــــصُّ وال  لــــــديــــــه  ذاٌم  فـــــــال  وعـــــــــــزَّ 

والَخنا الــدنــاَءَة  ير�صى  بمن  ولي�ص   -2
والُفْح�ُص الــُهــْجــُر  داأُْبــــُه  َمــْن  وال  ِطباًعا 

التخريج: خريدة الق�شر 177/2.
)44(

وقال من قطعة                            ]من الوافر[
ــَحــاٌب ـــاأَْت �ــَص ـــ�ـــَص َن ـــْعـــَد الـــديـــن قـــد  اأَ�ـــَص  -1

ــــا�ــــُص �ــــصَ ِبــــــــَوْعــــــــِدَك والــــــُمــــــراد هــــو الــــرَّ

ولـــكـــن ــــــٌع  ــــــْق َن لـــــي  بــــالــــغــــيــــِم  فــــمــــا   -2

ــَطــا�ــُص بــفــيــ�ــِص الــَغــْيــث قـــد َيــــــْرَوى الــِع

اإال الـــنـــا�ـــص  دوَن  ـــــْدَك  اأَْقـــــ�ـــــصِ فـــلـــم   -3

انــــتــــعــــا�ــــُص ــــــك  ب ــــــكــــــوَن  ي اأَْن  رجــــــــــــاًء 

ومنها:
ـــٌد ـــْب َع لـــــيـــــَك  اإِ ــــاَر  ــــَف الــــِق ـــــــاَز  َج 4- وكـــــم 

انـــتـــيـــا�ـــص بـــــــَك  يـــــكـــــوَن  اأَْن  ـــــــــُل  ُيـــــــــوؤَمِّ

�ـــصـــا�ـــصـــعـــاٍت بـــــــــالٍد  مـــــن  واأْوَفـــــــــــــــى   -5

ــــا�ــــُص ــــَع يـــ�ـــصـــيـــُق بــــهــــا لـــ�ـــصـــاكـــنـــهـــا الــــَم

ـــّدى تـــ�ـــصَ فـــقـــد  الـــــزمـــــاُن  ـــــُه  َفـــــاآَمـــــَن  -6

ـــــــــــاَبـــــــــــُه مـــــــنـــــــُه ِخــــــــَدا�ــــــــص لــــــــه واأَ�ـــــــــــصَ

َقــــــْوٍم الـــــزمـــــاُن جــــنــــاَح  7- وكـــــم حـــ�ـــصَّ 

ــــــوا ولــــــكــــــنَّ الــــــــكــــــــراَم َرَعـــــــــــــــْوا َفــــــَرا�ــــــصُ

المعجم  الخفيف".  المطر  �َشا�ُس:  "الرَّ ال�شرح: 
خريدة  هام�س  اإنــقــاذ.  ــيــا�ــس:  ــت 347.ان الو�شيط 
الق�شر، و"ح�سَّ الطائر، وح�سَّ جناحه: قل �شعره 
و"را�َس   ،179 الو�شيط  المعجم  تناثر".  و  ري�شه  اأو 
حاَله  َلَح  واأَ�شْ َمَعا�ِشه،  َعَلى  واأَعاَنه  َقّواُه  اإذا  ُفلنًا، 

وَنَفَعه". تاج العرو�س 231/17، 

التخريج: خريدة الق�شر 177/2.
]قافية ال�ضاد[

)45(

وقال:                            ]من مخلع الب�شيط[
ــــي الــــمــــَعــــا�ــــصِ تـــــــاأتـــــــَي  اأن  يــــقــــبــــُح   -1

ـــــي ـــــوا�ـــــصِ ــــــَل الـــــنَّ ـــــيـــــُب قــــــد جــــــلَّ والـــــ�ـــــصَّ

- خوًفا ويــك   - لم  الظُّ عــن  اأَْعــِر�ــْص   -2

ـــا�ـــصِ ِمـــــن َمـــــوِقـــــِف الــــَعــــر�ــــصِ والـــقـــ�ـــصَ

واإال ــــــــــــــًدا  ُزْه ـــــــِمـــــــْر  واأ�ـــــــصْ َوُتــــــــــــْب   -3

ــي ــيــا�ــصِ ـــِر ِمـــــن �ــصَ فــلــيــ�ــَص فــــي الـــَحـــ�ـــصْ

ــــايــــا َن الــــدَّ ـــــــِن  َع ـــي  َنـــْفـــ�ـــصِ ـــي  َحـــْبـــ�ـــصِ  -4

ـــــي اأرجــــــــــــــــو بــــــــه فــــــــي َغــــــــــــــٍد خـــــال�ـــــصِ

َية، وهي القلعة،  ي�شِ ي: جمُع �شِ يا�شِ ال�شرح: ال�شَّ
وفي   ،176/7 العين  ينظر  القوم.  فيها  ن  يتح�شَّ
اأَْهِل  ِمْن  َظاَهُروُهْم  الَِّذيَن  ْنَزَل  الكريم:" َواأَ القراآن 
ْعَب  الرُّ ُقُلوِبِهُم  ِفي  َوَقــَذَف  يِهْم  َيا�شِ �شَ ِمْن  اْلِكَتاِب 
الأحزاب،  �شورة   ." َفِريًقا  َوَتاأْ�ِشُروَن  َتْقُتُلوَن  َفِريًقا 
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الآية رقم )26(. 

التخريج: عيون الأخبار �س 253.
]قافية ال�ضاد[

)46(
وقال:                                  ]من الطويل[

يُكْن ولــم  فارتحلُت  ُمقامي  َكِرْهُتْم   -1

ــا ُبــْغــ�ــصَ َمــــــاَلاًل وال  عــنــكــم ال  ـــيـــِرَي  َمـــ�ـــصِ

َبْيَننا الــدهــُر  َق  فــرَّ َبْرتم  �صَ قد  ولــو   -2

ا َبع�صَ نا  بع�صُ َيــــَرى  ال  اأن  اإلـــى  ِبــمــوٍت 

والطالع   ،178/2 الق�شر  خــريــدة  التخريج: 
ال�شعيد 375.

)47(
وقال من ق�شيدة:                      ]من الكامل[

الـــِغـــَنـــاِء تــخــاُلــهــا َقــــَمــــٌر ولـــكـــْن فـــي   -1

ـــــا�ـــــصِ َدْت بـــــرَي ــــــــًة قــــــد َغــــــــــــــــــرَّ ُقــــــــْمــــــــِريَّ

ــــُه ــــْوَق َف والــبــنــفــ�ــصــُج  َوْرٌد  والــــخــــدُّ   -2

ــــا�ــــصِ اآثـــــــــــــاُر تــــقــــبــــيــــٍل بــــبــــعــــ�ــــصِ ِعــــ�ــــصَ

ـــــاأْْت َن اأَْن  ــا  فــلــمَّ بــهــا  ـــروُر  الـــ�ـــصُّ ـــــاَن  َك  -3

ــــا�ــــصِ َم اآٍت  وكــــــــلُّ  ــــــروُر  الــــــ�ــــــصُّ َذَهـــــــــــَب 

التخريج: خريدة الق�شر 178/2.
]قافية الطاء[

)48(
وقال من ق�شيدة في الهجاء:        ]من ال�شريع[

ــَقــى َنــــْهــــِج الــتُّ 1- يـــا �ـــصـــائـــًرا فـــي غــيــر 
ــــــَطــــــا ــــــــــِه خــــــاِب و�ـــــــــــــصـــــــــــــادًرا فـــــــــي َغــــــــــيِّ

ومنها:

لـــــِكـــــّنـــــُه ــــــــــُم  ــــــــــْزُع َي كـــــمـــــا  ــــــــْحــــــــٌل  َف  -2

الئـــــــَطـــــــا غــــــــــــــدا  لــــــــــلــــــــــُمــــــــــْرِد   ....

التخريج: خريدة الق�شر 178/2، ومكان النقاط 
كلمة ذات دللة مك�شوفة.

)49(
وله:                                 ]من الطويل[

ــْفــوُه ـــْدُق الــــودِّ مــنــي و�ــصَ ــَق �ـــصِ 1- تــحــقَّ
ُم�صَتطِّ الــقــلــِب  عــلــى  ُحــْكــٍم  ذا  فــاأ�ــصــَبــَح 

بنف�ِصِه الـــمـــِدلِّ  اإعـــرا�ـــَص  واأَْعــــَر�ــــَص   -2

ْعِطي اأُ ما  الُح�ْصِن  من  اأعطى  بــاأن  وتــاَه 

التخريج: خريدة الق�شر 178/2.
]قافية الظاء[

)50(
]من الطويل[ وقال:                           

بعار�صي الــمــ�ــصــيــُب  الَح  وقـــد  اأَغـــــيٌّ   -1

واِعـــــــِظ اأيُّ  واعــــــــٌظ  َلـــــَعـــــْمـــــِري  وفــــيــــه 

ريــبــًة ــــقــــاِرَف  ُت اأن  نــفــ�ــصــي  �ــــصــــاأُْكــــِرُم   -2

ُمــــــالِحــــــِظ بــــعــــيــــِن  اأو  دفــــــيــــــٍن  بــــ�ــــصــــٍر 

التخريج: خريدة الق�شر 178/2.
]قافية العني[

)51(
وقال:                                    ]من الكامل[

االأطـــــمـــــاِع اإلـــــــى  اأحــــــــٌد  يـــركـــنـــْن  ال   -1

ـــَمـــاِع ــــَمــــاِع �ـــَص ـــْحـــُت لـــكـــم �ــــصَ ـــ�ـــصَ ولــــقــــْد َن

ِمــن اأوتـــيـــَت  فــالــذي   - الــقــنــاعــَة  اإنَّ   -2

ــــنــــاِع ِق خــــيــــُر  الــــــُحــــــّر  ِلــــــوجــــــِه   - رزٍق 
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اإّنــهــا  ـــة  3- فـــاحـــذْر مـــن الـــّدنـــيـــا الـــّدنـــيَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــّدارٌة غـــــــــــــــــــــــــــرارٌة بــــــــــخــــــــــداِع َغ

واإّنــــمــــا َيــــــُكــــــوُن  ال  مــــا  ووفـــــــاوؤُهـــــــا   -4

َكـــــــــــــَرٌم لـــــَمـــــن غـــــذيـــــت بـــــــلـــــــوؤِم طــــبــــاِع

ــهــم َبـــنـــاِنـــَك اإنَّ ــِنــيــَهــا ِمـــن  َب 5- فــانــفــ�ــْص 

ــــــاِع ــــــمَّ ــــــٍع َل ــــــِم ــــــْط ــــــفــــــٍر ُم ـــــــراِب َق َكـــــــ�ـــــــصَ

كــّلــهــا قـــاعـــُة  6- وا�ـــصـــَتـــْغـــِن عــْنــهــم فـــالـــرَّ

تــــقــــبــــيــــُل اأيــــــديــــــهــــــم وَرْفـــــــــــــــــُع ِرَقـــــــــــــاِع

7- مـــا نـــْفـــُع مـــــاٍل لــيــ�ــص فــيــه َمــطــمــٌع

لــــجــــيــــاِع َمــــــْطــــــَعــــــٌمــــــم  اأو  لــــــمــــــوؤمــــــٍل 

وم�صاحبي يـــافـــٌع  اأنــــا  اإذ  كـــْنـــُت  قـــد   -8

ـــــــاِع ـــــــَف ئــــــنــــــي اأجــــــــــــــّل َي ــــــوِّ ــــــَب َطــــــــلَــــــــٌف ُي

ــبــُت يـــلـــوُح غـــيـــٌم كــــاذٌب اأََفــــِحــــيــــَن �ــصِ  -9

يــــــقــــــتــــــاُدنــــــي بـــــــــجـــــــــواذِب االأطـــــــــَمـــــــــاِع

َدنا      فَقد  المَماِت  َبــْعــَد  ِلَما  فاعمْل   -10

اِعـــــي ــــوِت الـــــدَّ ــــُح لــــ�ــــصَ ـــه فــــا�ــــصْ مـــيـــقـــاُت

َتــُزول وَما )يدوم(      ُدنيا  11- ال خيَر في 

ـــاِعـــي   ــــْعــــُي الـــ�ـــصَّ لـــــمـــــريـــــِدِه فــــاإلــــيــــه �ــــصَ

ال�شرح: الطلف: الف�شل، والعطاء والهبة. ينظر: 
ــَق  راَه الــُغــلُم:  و"َيَفَع   ،97  ،98/24 العرو�س  تــاج 
وفي  اْرَتَفَع،  اأْيَفَع  حاِح:  ال�شِّ وفي  كاأْيَفَع،  الِع�ْشِريَن 
العرو�س  تاج   ." ياِفٌع  وهو  الْحِتلَم  �شاَرَف  الّنهاَيِة: 
اأن  واأرى  الأخير،  البيت  �شدر  ورد  وكــذا   .431/22
فيه �شرورة �شعرية، وهي جزم المرفوع، لأن ما هنا 
مو�شولة، ل تجزم الفعل الم�شارع. والمعنى: لي�س في 
الدنيا ثمة خير، لأنها زائلة، واأما الذي يدوم للإن�شان 

من الخير فهو ما ي�شعى للفوز به في الآخرة.

التخريج: عيون الأخبار �س 253. 
)52(

وقال:                                  ]من المتقارب[
ــــــُوُكــــــم واأَْكــــــ�ــــــصُ عـــلـــيـــكـــم  اأَاأُْثــــــــــِنــــــــــي   -1

ـــــَمـــــُع ـــــ�ـــــصْ مــــــــدائــــــــَح ُتـــــــــــْطـــــــــــِرُب مـــــــن َي
َمـــــْع ـــــاُر  ـــــخـــــْت وُي ـــــي  َحـــــقِّ واأُبـــــَخـــــ�ـــــُص   -2

ـــــُع ؟ ــــعــــي َمـــــْو�ـــــصِ ِعــــَتــــابــــي عـــلـــى َمــــْو�ــــصِ
ـــــًة ـــــطَّ ُخ بــــهــــا  ر�ـــــصـــــيـــــُت  مــــــا  اإًذا   -3

ــــــــُع اأَْو�ــــــــصَ ـــــــْدركـــــــم  َق مــــــن  َزاَد  فــــــَقــــــْد 

التخريج: خريدة الق�شر 178/2 – 179.
]قافية الغني[

)53(

وقال:                               ]من الطويل[
َلْغوِه بمجل�ِص  مي  َخ�صْ عن  �صاأَحلُم   -1

الــَوَغــى َحـــْوَمـــِة  فــي  عنه  حليًما  ولــ�ــصــُت 
َعْيبه الغيِب  هر في  الدَّ واأَ�صُتُر طوَل   -2

َبـــَغـــى اإذا  ِر�ـــــصـــــاُه  اأَْبـــــغـــــي  وال  ـــفـــاًظـــا  ِح

في  له  وهما   ،179/2 الق�شر  خريدة  التخريج: 
البدر ال�شافر عن اأن�س الم�شافر 1/ 268.

]قافية القاف[

)54(

د بن  وقال من ق�شيدة مدح بها" مالك بن محمًّ
�شيبان الطودي ":               ]من الطويل[
ُمــِنــيــرٌة �صْم�ٌص  وْهـــَي  ــا  بــريَّ وَعـــْهـــِدي   -1

ــَقــا ــا َلــــْدًنــــا َيــمــيــ�ــُص عــلــى َن ــَن ـــْت ُغــ�ــصُ ـــلَ َع

ــَهــا َرْعـــــــــُت بــحــبِّ ِعــــــــَذاِري وادَّ ـــْعـــُت  َخـــلَ  -2

َفـــَظـــْلـــُت اأ�ـــصـــيـــًرا فـــي الـــِحـــَبـــالـــِة ُمــْطــلَــقــا
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اأَلــحــاُظــهــا فــي حــديــقــٍة 3- ُتــالِحــُظــنــي 

اأَْحــَدقــا الــجــوانــِب  كــلِّ  مــن  الح�صُن  بها 

ـــمـــا كـــاأنَّ فــيــهــا  االأ�ــــصــــجــــاُر  تـــمـــايـــلـــِت   -4

ــقــا ــتَّ ــَع نـــــــــــواِء خــــمــــًرا ُم �ـــَصـــَقـــْتـــهـــا يـــــُد االأَ

فخلتها وِن  الُغ�صُ في  ِف�َصاٌح  ف�صاَح   -5

قــــا ُمــــَطــــوَّ ــــي ال حــــمــــاًمــــا  ُتــــَغــــنِّ قــــيــــاًنــــا 

َعــْرَفــهــا  األــفــْيــُت  َهــــبَّ  نــ�ــصــيــٌم  مــا  اإذا   -6

ـــِك داريــــــَن اأَعــَبــقــا لــمــ�ــصــتــاقــِه مـــن ِمـــ�ـــصْ

ــٌج  7- بــهــا الــــورُد َغــ�ــصٌّ واالأقـــاحـــي ُمــَفــلَّ

قـــا ــــهــــا َيـــــْرنـــــو اإلـــــيـــــَك ُمـــَحـــدِّ وَنــــْرِجــــ�ــــصُ

ــوِرهــا وَمــَرائــ�ــًصــا  ـــَرى اأ�ــصــفــًرا مــن ُن 8- َت

ـــِرَقـــا ا واأَْحـــــَمـــــَر ُمـــ�ـــصْ ــــــــــَن ُمـــْخـــ�ـــصـــرًّ واأَْدَك

ـــْوعـــٍة  َل َعـــــْوَلـــــُة  الــــمــــاِء  9- كــــــاأّن هـــديـــَر 

قـــا ـــَفـــرُّ الـــتَّ ـــطـــيـــُق  ُي ــــوٍق ال  َمــــ�ــــصُ لـــ�ـــصـــٍب 

10- َيفي�ُص على تلك الريا�ِص ان�صكاُبُه 

ـــقـــا ـــَدفَّ َت مــــا  اإذا  ـــبـــاٍن  ـــْي �ـــصَ ابـــــن  كــــجــــوِد 
ومنها يف و�شف جمل�س عر�ٍس، ومعر�س اأن�ٍس:
ــبــاِتــهــا َجــَن فـــي  ــــدِّ  الــــنَّ كــــــاأّن دخــــــاَن   -11

ـــَبـــاٌب ومــــــاُء الـــــــورِد َغــــْيــــٌث تــرقــرقــا �ـــصَ

الرواية )3( ورد البيت الثالث في الطالع ال�شعيد 
برواية:" اأحداقها" 

الق�شر  خريدة  في  الخام�س  البيت  وورد   )5(
برواية: " و�شاح ف�شاح ".

اأي  َرْعــــــُت:  وادَّ يــتــحــرك،  اأي  َيمي�ُس:  الــ�ــشــرح: 
ْمِل(، َمْفتوٌح َمْق�شوٌر:  قا من الرَّ لب�شت. والَنَقا: والنَّ
الكثيُب  حاح:  ال�شِّ وفي  ُمْحَدْوِدَبًة،  َتْنقاُد  )الِقْطَعُة 
و"مرائ�س:   ،123/40 العرو�س  تاج   ." ْمِل  الرَّ ِمن 

جمع مري�س، وهو البرد المو�شى بخطوط ". هام�س 
تاج   ." َيَدُة  الِم�شْ الِحَبالُة...:  و"  الق�شر.  خريدة 
العرو�س 265/28، وداِريُن: ُفْر�شة بالبحرين يجلب 
البلدان 432/2.  ". معجم  الهند  اإليها الم�شك من 
البيا�س  نا�شعة  اأ�شنان  عن  المبت�شم  اأي  والمَفلَّج: 
�ُس:  والُمَريَّ  ،32/29 العرو�س  تاج  ينظر  مت�شاوية. 
على  َو�ْشِيِه  ُخُطوُط  اللِّْحَياِنّي:  عن  ي،  الُمَو�شَّ الُبْرُد 

ِي�س. تاج العرو�س 233/17.  اأَ�ْشَكاِل الرِّ

د بن �شيبان الطودي: اأحد اأعيان  مالك بن محمًّ 	•
الهجري.  ال�شاد�س  القرن  في  واأمرائه  ال�شعيد 

ينظر هام�س خريدة الق�شر 179/2.

والطالع   ،179/2 الق�شر  خــريــدة  التخريج: 
ال�شعيد 375 – 376 ما عدا البيت الثامن.

]قافية الكاف[

)55(

وهي   ،" منقذ  بــن  مــبــارك  الأمير"  فــي  وقـــال 
ق�شيدة طويلة:                   ]من الطويل[
جفوتي     و  اطــراحــي  و  مالمي  اأقلي   -1

دارِك اأفـــــــــــارق  اأن  لـــــي  اأوجــــــبــــــا  هـــمـــا 

بــهــا        اأوطـــــارنـــــا  و  اأهـــلـــيـــنـــا  اأاأوطــــــــــان   -2

قـــلـــيـــتـــك حـــتـــى قـــــد رفـــ�ـــصـــت ادكـــــــــارِك 

منها:
ــُمــُهــْم ُظــْل تـــزايـــَد  اإذ  لــنــفــ�ــصــي  اأقــــــوُل   -3

ِفـــــــَراَرِك الــُهــوْيــنــا  داِر  مـــن  ــــــــَراَرِك  ِف ت 
ـــٍم ـــْلـــَمـــْوُت خــيــٌر مـــن ُمـــقـــاٍم ُمـــَذمَّ َفـــلَ  -4

ــــقــــاَرِك ــــاِم احــــت ــــئ ََرْيــــــــــــَن بـــــه َبـــــْيـــــَن الــــل
5- وفـــي غــيــِر اأُ�ـــصـــوان َمــــــَراٌد وَمـــْذَهـــٌب

ـــرَّ الـــنـــواحـــي َقـــــــَراَرك فـــال َتـــْجـــَعـــلـــي �ـــصَ
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اأًَذى ِمــن  �ــصــاَن  مــا  اهلّل  بـــالِد  فخيُر   -6

ــــبــــارِك  ــــحــــاًل لــــالأمــــيــــِر ُم ــــحــــى َم واأَ�ــــص

ومنها:
ـــــَدُه 7- يـــقـــوُل لـــه مـــن َجـــــاَء َيـــْطـــُلـــُب ِرْف

ـــَدى وَتــــــــَدارِك  ــــُه انـــَعـــ�ـــْص بـــالـــنَّ ــــْجــــَدَت وَن

كـــــلُّ قــا�ــصــٍد ــــَرُكــــُه فــــي مـــالـــه  8- وَيــــ�ــــصْ

ولـــكـــنـــه فـــــي الـــمـــجـــد غــــيــــُر ُمــــ�ــــصــــاَرِك

الرواية )4( ورد البيت الرابع في خريدة الق�شر 
برواية:" الليالي احتقاَرِك ".

التخريج: خريدة الق�شر 180/2 ما عدا البيتين 
ال�شعيد  الطالع  في  الأبيات  بقية  مع  وهما  الأولين، 

.380 – 379
)56(

وقال:                                 ]من الطويل[
ـــَقـــى والـــتُّ لــلــقــنــاعــة  ُمــــِحــــبٌّ  ـــــــي  واإن  -1

ـــِم فــــاِرُك ـــَذمَّ ولـــْلـــِحـــْر�ـــصِ والــطــبــِع الـــُم

ُمــ�ــصــاِرٌع الجميل  ــْنــِع  �ــصُ اإلـــى  و�ــصــاٍع   -2

ــــــَل الــــقــــبــــيــــِح وتـــــــــارُك ــــــْع ـــــــــِرٌح ِف وُمـــــــــطَّ

ُم�صاِدٍق الــزمــاِن  في  بِخٍل  لي  وَمــْن   -3

ُيـــــ�ـــــصـــــاِهـــــُم فــــــي بـــــاأْ�ـــــصـــــائـــــه ويــــ�ــــصــــارك

التخريج: خريدة الق�شر 180/2.
]قافية الالم[

)57(

وقال:                               ]من مجزوء الرجز[
االأنــــــــــــــــــــــــــــــاِم خـــــــــــــــالـــــــــــــــَق  يـــــــــــــــا   -1

يــــــــــــــــــا َواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــوْل

الـــــــــَغـــــــــَمـــــــــاِم ــــــــــــَل  ُمــــــــــــْر�ــــــــــــصِ يـــــــــــا   -2

فــــــــــــــي اأَْزَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة الـــــــــــمـــــــــــُحـــــــــــوْل

انـــــــــتـــــــــقـــــــــاٍم     بـــــــــــــال  َعـــــــــــــــــْفـــــــــــــــــُوا   -3

عـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــُقـــــــــــــــــــوْل

الم�شافر اأنــ�ــس  عــن  ال�شافر  الــبــدر   التخريج: 
.268 /1

)58(

العادل" �شيف  الملك  مدح  في  ق�شيدة  وله من 
الدين اأبي بكر اأخي �شلح الدين ":    ]من الب�شيط[

َبا الماأثوِر والَغَزِل اأَْحِبْب بع�صِر ال�صِّ  -1

ـــُغـــِل ــــــــــاَم لــــي بـــالـــغـــوانـــي اأعـــــَظـــــُم الـــ�ـــصُّ اأَيَّ

ِمــْن اأَفــَتــُر  ل�صُت  َغــــَراٌم  َغــِريــمــي  واإْذ   -2

ـــــُذُب لــي ـــــْع ـــــي فـــيـــه َي ـــــَذاب اأْو�ـــــصـــــاِبـــــِه وَع

ــُذ فارقني ــْن ُم ــَبــاٍب  �ــَص بــَعــْوِد  لــي  َمـــْن   -3

َبــــــَدِل ِعـــــَو�ـــــصٍ عـــنـــه وال  اأْلــــــــَق مــــن  لــــم 

ِتــه ــَبــا حــيــًنــا بــِجــدَّ ـــــْرَد الــ�ــصِّ ُب 4- لــبــ�ــصــُت 

ـــْرُت فــي �ــَصــَمــِل ـــْرُد حــتــى �ـــصِ فـــاأَْخـــلـَــَق الـــُب

َو�َصَفت الُمَنى  َنْيل  ِنْلُت من  ليلٍة  كم   -5

ـــِل مــا بــالــ�ــصــدر مــن ُغــلَــل بــذلــك الـــَو�ـــصْ

ُتــــهــــا ُغــــرَّ اَء  َغـــــــــــرَّ ًة  ِغــــــــــرَّ ُعـــلِّـــْقـــُتـــهـــا   -6

كــــالــــبــــدِر َحــــــــفَّ بـــلـــيـــٍل فـــــاحـــــِم َرِجــــــــِل

ومنها:
اِل وما للِو�صَ ْت  َت�َصدَّ ْت وكم قد  دَّ 7- �صَ

َملَِل عن  دَّ  �صَ قد  لمْن  انعطاٌف  ُيْرجي 

الطالع  فــي  الثاني  البيت  ورد   )2( ــة:  ــرواي ال
ال�شعيد برواية:" اأو�شافه وعذابي ".
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)4( وورد البيت الرابع فيه برواية:" واأخلق" 

واْمِتعا�شًا".  ُلوحًا  الَجوِف  حرارُة  ُغَلل:  ال�شرح: 
�ُشُموًل،  ــْوُب،  ــثَّ ال ــَمــَل  و�ــشَ  ،114/30 العرو�س  تــاج 
 ،223/29 العرو�س  تاج  اأَْخَلَق.  هما:  مِّ ِب�شَ و�ُشُموَلًة، 
ُلغاٍت  ثلُث  وَكِتٍف،  وكَجَبٍل،  بالَفْتِح،  َرْجــٌل،  و�َشَعٌر 
وفي  واْلُجُعوَدِة،  ُبوَطِة  ال�شُّ َبْيَن  �ِشيَده:  ابُن  حكاها 
َرْجًل  �َشَعُره  و�َشلَّم -: كاَن  َعَليه  اهلُل  لَّى  َفِتِه - �شَ �شِ
ُبوَطِة،  ال�شُّ �َشِديَد  ول  اْلُجُعوَدِة،  �َشِديَد  َيُكْن  َلم  اأي 
بالتَّْحِريِك،  َرَجــًل،  كَفِرَح،  َرِجــَل،  وقد  َبْيَنُهما،  بل 
العرو�س  ". تاج  ْطُتُه  وَم�شَّ ْحُتُه  �َشرَّ َتْرِجيًل:  ْلُتُه،  وَرجَّ

 .43/29

 ،181  –  180/2 الق�شر  خــريــدة  الــتــخــريــج: 
والطالع ال�شعيد 376 – 377.

)59(

�شّمي  مــن  مــدح  فــي  ق�شيدٍة  بــدايــة  مــن  وقـــال 
]من المتقارب[ بـ"الفا�شل":        

الــــ�ــــصــــائــــِل ـــــُد  ـــــَم ـــــَت ـــــْع ُم اهلّل  عــــلــــى   -1
ــــامــــِل ــــصَّ ــــ� ــــــِه ال ــــــْطــــــِف ــــى ُل ْل عــــل ـــــــــوِّ ـــــــــَع َف

َلــــَجــــاأُْت ــنــي الــ�ــصــرُّ حــتــى  َمــ�ــصَّ 2- وقــــد 
ــــِل ــــا�ــــصِ ــــَف ـــــِل ال ـــــا�ـــــصِ اإلـــــــــى َكــــــَنــــــِف الـــــَف

راأُْيــــــــهــــــــا دولـــــــــــــٌة  ـــــــــْقـــــــــْت  وفِّ لـــــقـــــد   -3

اإلــــــــــى الــــــــــــــــــَوِرِع الـــــــَعـــــــاِلـــــــِم الــــــَعــــــاِمــــــِل

اأَْحـــــــكـــــــاِمـــــــهـــــــا بـــــتـــــدبـــــيـــــر  مـــــــلـــــــيٌّ   -4

ـــــكـــــِلـــــِهـــــا الــــــــنــــــــازِل واأَحـــــــــــــكـــــــــــــاِم ُمـــــ�ـــــصْ

ــِه ــل ــ�ــصْ َف ِمـــــن  الــــحــــرُّ  َيـــــْفـــــزُع  َوَمــــــــْن   -5

ـــــــــِل ـــــــــاِف اإلـــــــــــــــى خــــــــيــــــــِر كـــــــــــــــاٍف لـــــــــه َك

االأَنـــــــــاِم نـــقـــ�ـــَص  اهلّلُ  ـــــَم  َتـــــمَّ ومــــــن   -6

ـــــــاِمـــــــِل ــــــــــاذِخ الـــــــَك ــــــــــب بـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــوؤُْدِدِه ال

ـــى ـــلَ فـــاعـــَت ــــــٍة  ِرفــــــَع عـــــن  ــــــَع  َتــــــَوا�ــــــصَ  -7

ـــــل ـــــاِف وكــــــــــم َحــــــــــــطَّ ِكـــــــــْبـــــــــٌر اإلــــــــــــى �ـــــصَ

الــــــِعــــــَدى فــــــي  ُكــــــْتــــــُبــــــُه  كـــــتـــــائـــــُبـــــُه   -8

ابــــــــــِل واأقــــــــــــــالُمــــــــــــــُه كــــــالــــــَقــــــَنــــــا الــــــــــذَّ

الــــــَيــــــَراُع اأتــــــــــاَك  ا�ـــصـــتـــمـــدَّ  مــــا  اإذا   -9

بـــــــــــَمـــــــــــدِّ بــــــــــالغــــــــــِتــــــــــِه الــــــــــَهــــــــــاِطــــــــــِل

اأقـــالِمـــِه َجـــــْري  الــــَبــــْرَق فـــي  تـــرى   -10

ــــــُل فـــــي ُجــــــــــــــوِدِه الــــهــــاِمــــِل ــــــوب كــــمــــا ال

ُحــــْكــــِمــــه فـــــي  بــــالــــحــــقِّ  ــــر  تــــظــــاَه  -11

ويـــــــــــاأَْنـــــــــــُف مـــــــن َبـــــــــاِطـــــــــِن الــــــَبــــــاِطــــــِل

التخريج: خريدة الق�شر 181/2.
)60(

 ،" وقال من ق�شيدة في َكنز الدولة" ابن متّوج 
اأولها:

]من الطويل[

ِد والــَعــْذِل 1- اأََطـــْلـــَت مــن الـــلَّـــْوِم الـــُمـــَردَّ

ــــــــي فـــي الــــغــــراِم َلـــِفـــي �ــُصــْغــِل عـــلـــيَّ واإِنِّ

والــَعــْذُل عنده الــنــاُر  اإال  الــحــبُّ  فما   -2

ِة الــــِفــــْعــــِل هـــــــــواٌء بـــــه يــــــــــزداُد فـــــي ُقــــــــــوَّ

ُمَت�َصلًِّطا  الــهــَوى  ب�ُصلطاِن  ــيــُت  َر�ــصِ  -3

َعلَى ُمْهَجتي في الحْكِم بالَجْوِر ال الَعْدِل

�ــصــائــٌب ِبـــَقـــْلـــِبـــَك  �ـــَصـــْهـــٌم ال  ِبـــَقـــْلـــبـــَي   -4

ــْجــِل ــهــا الــنُّ ــِن ــْحــِر اأَعــُي ُرِمـــْيـــُت بــه مــن �ــصِ

ـــُه ُيـــِحـــ�ـــصُّ الــــحــــاِل مـــمـــا  ــــنــــاُم خـــلـــيَّ  َت  -5

ــْهــِد ال الــُكــْحــِل �ــَصــٍج ُكــِحــلَــت عــيــنــاُه بــالــ�ــصُّ

ومنها:
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َوْجـــــُهـــــُه كــــالــــغــــزالــــِة  ــــــــــَزااًل  َغ واإِنَّ   -6

�ِصْبِل بــي  اأَ بليٍث  َي�ْصُطو  القوى  �صعيُف 

َنا ُرُه المه�صوُم َكْيَف مع ال�صَّ 7- وَمْن َخ�صْ

ــــُه َعــــْبــــِل ــــُل يــــنــــوُء ِبــــــــــــِرْدٍف بــــاهــــٍظ َحــــْم

�ــصــبــيــبــٍة َوَمـــــــــــاُء  نـــــــاٌر  ِه  خــــــــدِّ وفــــــي   -8

َقــْتــِلــي َعــلَــى  اإِالَّ  ـــداِن  الـــ�ـــصِّ اجــتــمــع  ومـــا 

ـــاِبـــِه ــيــُتــَهــا مـــن ُر�ـــصَ �ــُصــقِّ 9- ومــ�ــصــمــولــٍة 

ُنــْقــِل ْيـــِه مــن  ومـــا لــي �ــصــوى تقبيل َخـــدَّ

وَحــبــاُبــهــا كـــاأ�ـــُصـــهـــا  �ــصــفــتــيــه  فــمــن   -10
ــَحــلِّ ــْن ـــٍر ِعــــْقــــُدُه غــيــُر ُم ـــْغ ــــرى ِعـــْقـــَد َث َي

ومنها:
�صبيبٍة َعـــْن  ال  ــْبــُت  �ــَصــبَّ واإن  واإنــــي   -11

َقْبِلي ْوا  َم�صَ الَقِري�ِص  َقْوٍم في  فَمْذَهُب 

دي واأَْخُطو ِل�َصْبَوٍة 12- اأَاأُْخِطىُء في َق�صْ

ـــَعـــْت رجــِلــي وجــامــعــُة الــ�ــصــتــيــن قـــد َجـــمَّ

ومنها ي�شف بستاًنا وبركة و�شواقي:
ــبــاِتــه َجــَن فـــي  الــــمــــاِء  كــــــاأّن خـــريـــَر   -13

ــــِل اأَنـــــيـــــٌن لـــمـــهـــجـــوٍر َيـــــِحـــــنُّ اإلــــــى َو�ــــصْ

ــهــا كــاأّن ُعـــُيـــوًنـــا  َتـــْجـــري  َجـــــَداِوُلـــــُه   -14

ــْقــِل ـــوُل �ــصــيــوٍف المـــعـــاٌت مـــن الــ�ــصَّ ُنـــ�ـــصُ

ومنها:
ِه ــزِّ ــِن طــيــٌر لــَه 15- وفــــوَق قــــواِم الــُغــ�ــصْ

ـــِل ـــَت ال الـــَو�ـــصْ ــْطــِع ُثـــبِّ ــَق ـــــــٍف لــل عــلــى اأَِل

ـــهـــا فـــكـــاأَنَّ اأطــــــيــــــاُرُه  َدْت  ــــــــــرَّ َغ وقـــــد   -16

ــــطــــاَرْحــــَن الـــغـــنـــاَء عــلــى َمـــْهـــِل قـــيـــاٌن َت

ــة     فــ�ــصَّ ذوب  فــ�ــصــقــيــة  عــلــى  تــ�ــصــبُّ   -17

ــْذِل ــْت يــمــيــُنــك بــالــَب تــفــيــ�ــُص كــَمــا َفــا�ــصَ

مـــجـــاوز      اأنـــــيـــــٍق  بـــ�ـــصـــتـــان  بـــ�ـــصـــاحـــِة   -18

ِل َمَدى الو�صِف مخ�صّر الجوانِب مخ�صَ

بــوجــنــٍة   قـــر�ـــصٍ  اآثــــــار  ــُجــه  ــ�ــص ــْف ــَن ب  -19
لِّ الل وبـــــالـــــدَّ ـــــالـــــدَّ كـــحـــ�ـــصـــنـــاَء تــــاهــــْت ب

ـــه         كـــاأنَّ فــيــه  الـــمـــبـــثـــوُث  ونـــرجـــ�ـــُصـــه   -20
عــــيــــوُن َعـــــــــــَذاَرى َنــــــاظــــــراٌت اإلـــــــى خـــلِّ

لوؤلوؤ       الــورِد ح�صباء  ذاك  َخــدِّ  وفــي   -21
ـــــــُد الـــطـــلِّ يـــــروُقـــــك اأهــــــدْتــــــه اإلـــــيـــــَك َي

َزْمِرِه ُح�ْصِن  الــّدوالُب في  22- وطابَقها 

ــْكــِل مـــطـــابـــقـــَة الـــ�ـــصـــكـــِل الـــمـــالئـــِم لــلــ�ــصَّ

ن�صيمها �ــصــرَّ  االأ�ــصــحــاُر  واأظـــهـــرِت   -23

ــْكــِل ــــْعــــَرُف بــالــ�ــصَّ ـــَو�ـــَصـــٍة كـــالـــَخـــطِّ ُي بـــَو�ـــصْ

ــــه كــــاأنَّ ـــ�ـــصـــيـــُم  الـــنَّ ذاك  لـــنـــا  فــــلــــذَّ   -24

ـــِل �ـــصُ ـــــــُة بـــالـــرُّ ــــــَراٌر َتـــــــهـــــــاَداُه االأِحـــــــبَّ �ــــــصِ

الرواية: )1( ورد البيت الأول في الطالع ال�شعيد 
برواية: "فاأقلل فاإني في الغرام".

الق�شر  خــريــدة  فــي  الــرابــع  البيت  وورد   )4(
برواية: "عن �شحر".

)9( وورد البيت التا�شع الطالع ال�شعيد برواية: 
"اأ�شقيتها".

خريدة  فــي  ع�شر  الــثــانــي  البيت  وورد   )12(
الق�شر برواية :" قد َجَمعْت رجِلي ".

ينظر  الوا�شعة.  اأي  ــْجــل:  الــنُّ اأَعُيِنها  ال�شرح: 
تاج  العظيم.  اأَي:  و"الَعْبُل   ،460/30 العرو�س  تاج 
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َعلى  ِبِه  ُل  ُيَتَنقَّ الَّذي  ْقُل:  و" النَّ  ،143/31 العرو�س 
َوْهَو  ّم،  ُي�شَ َوَقْد  النُّون،  ِبَفْتِح  اإِلَّ  ُيَقاُل  َل  راِب،  ال�شَّ
اأَْل�ِشَنة  َعلى  َوا�ْشَتَهَر  الَجْوَهِرّي،  َعَلْيه  َر  اْقَت�شَ الَّذي 
اْبن  َعــن  ي  ــرِّ َب ابــُن  َحَكى  َخــَطــاأٌ،  ُه  مُّ �شَ اأو  ة،  العامَّ
ْقُل، ِبَفْتِح النُّون: الْنِتقاُل  خاَلَوْيِه في ِكتاب َلْي�س: النَّ
ُه ". تاج العرو�س 26/31،  مُّ ة َت�شُ ِبيِذ، والعامَّ َعلى النَّ
عر�شت  الــتــي  ــاردة،  ــب ال الخمر  هــي  والم�شمولٍة: 
 ، الخمر  بهذه  المحبوب  ريق  �شبه  ال�شمال،  لريح 
ك�َشِفينٍة:  يَلُة  و"الَخ�شِ العرو�س 289/29.  تاج  ينظر 
لَُّة  الخ�شُ ُدَريــد.  ابن  عن  ُة،  ِديَّ النَّ الَعِميَمُة  ُة  ْو�شَ الرَّ
لٍَّة  ُخ�شُ في  وُهم  فاِهَيُة  والرَّ يُّ  والرِّ ْعَمُة  النَّ ٍة:  كُحُزقَّ
لٍَّة  ُخ�شُ في  وَنزْلنا  وَرفاِهَية.  َنْعَمٍة  اأي  الَعي�ِس:  ِمن 
تاج   ." َرْطبًا  ناعمًا  َر  اأخ�شَ كان  اإذا  الُع�ْشب:  ِمن 
في  الَخِفيُّ  الَكلُم  و"الَو�ْشَو�َشُة:  العرو�س 431/28. 
َبوُح  وال�ّشراٌر:   ،  12/17 العرو�س  تاج  اْخِتلٍط". 
يَن باأ�ْشَرارهم. ينظر: ل�شان العرب �س 1989. المحبِّ

التخريج: خريدة الق�شر 181/2 – 182 ما عدا 
الأبيات )17 – 21(، والق�شيدة في الطالع ال�شعيد 

376 – 379 ما عدا البيت ال�شابع.
)61(

وقال:                                          ]من الوافر[
ُقـــــرَب الــّرحــيــِل ــي  1- مــ�ــصــيــُبــك يــقــتـــــ�ــصِ

ـــــويـــــِل؟ ـــفـــِر الـــــطَّ ـــصَّ ـــ� ـــل فــــمــــا اأعـــــــــــــددَت ل

2- وجــ�ــصــُمــك قـــد تــخــلَّــى عــنــك حــّتــى

بــــــِع الـــمـــحـــيـــِل ـــــــــدا لـــلـــنـــفـــ�ـــص كــــــالــــــرَّ َغ

عــلــيــه تــــــقــــــدْم  ــــا  ــــًح ــــال �ــــصَ ْم  فــــــقــــــدِّ  -3

ـــبـــيـــِل فــــلــــيــــ�ــــَص اإلــــــــــى ُخـــــــلـــــــوٍد ِمــــــــن �ـــصَ

واإّنــــــا مـــْحـــَيـــاَنـــا  االأَْمـــــــــــــــَواِت  وِمــــــــَن   -4

ــــــن َقـــلـــيـــِل اإلــــــــى االأَمـــــــــــــــواِت َنــــــرجــــــُع َع

التخريج: عيون الأخبار �س 250.
)62(

وقال:                                       ]من الخفيف[
اتِّ�َصاال ِمــْنــَك  الــِهــْجــَراُن  ــَمــاَدى  َت اإِْن   -1

انـــفـــ�ـــصـــاِل ذا  بـــيـــنـــنـــا  الــــــُحــــــبَّ  ــــَر  ــــيَّ �ــــصَ
ـــى اأَْفـــ�ـــصَ زاَد  اإن  الِل  الـــــــدَّ و�ــــصــــدوُد   -2

ــــــدوِد الــــــَمــــــاَلِل بـــــك عــــنــــدي اإلــــــــى �ــــــصُ
قــلــيــاًل  ـــَبـــْرت  �ـــصَ لــــْو  اأْن  واعـــتـــقـــاِدي   -3

ــــــــْت بـــيـــنـــنـــا �ــــــصــــــروُف الـــلـــيـــالـــي َق ــــــــرَّ َف

تخريج: خريدة الق�شر 183/2.
)63(

وقال مما ُينَق�ُس على �شكين:         ]من المتقارب[
ــــى ــــَت ــــَف ال كــــــــفُّ  َمـــــلَـــــَكـــــْتـــــِنـــــَي  اإذا   -1

ــــــمــــــُر الــــــذابــــــُل فــــمــــا الــــ�ــــصــــيــــُف واالأ�ــــــص

الـــتـــي الـــــعـــــيـــــوُن  ـــــي  ِمـــــنِّ واأَْفـــــــــَتـــــــــُك   -2

ـــــــْحـــــــِرهـــــــا بــــــابــــــُل ُتـــــــــَعـــــــــلَّـــــــــُم مـــــــــن �ـــــــصِ

مح. ينظر المعجم الو�شيط  ال�شرح: الأ�شمر: الرُّ
من  رّيــان  كان  �شيء  كل  ِدّقــة  وهو  و" الّذاِبل   .577

النا�س والنبات ثم َذَبل ". العين 187/8

التخريج: خريدة الق�شر 183/2، وذيل خريدة 
الق�شر �س 141.

]قافية امليم[

)64(
اأ�شدقائه:                     بع�س  اإلى  كتبه  كتاب  اأثناء  في  وقال 

]من الطويل[

ِه َخــــدِّ َوْرَد  ــَحــا  ــاَف �ــص قـــد  ـــُهـــمـــا  اأَُظـــنُّ  -1

ا عــلــى تـــْلـــك الـــ�ـــصـــوالـــِف والـــلَّـــَمـــى وَمـــــــرَّ
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ــبــابــتــي و�ــصَ فــيــهــمــا  غــــرامــــي  واإالَّ   -2

ــــَمــــا ؟ وكــــثــــرة تــقــبــيــلــي ُهــــَمــــا دائـــــًمـــــا ِل

ت�شتح�شن.  ال�شفة  في  �شمرة  الّلمى:  ال�شرح: 
المعجم الو�شيط 840.

التخريج: خريدة الق�شر 183/2.
)65(

وقال من ق�شيدة اأولها �شكوى:       ]من الخفيف[
َمــالِمــي الــرحــيــِل  عــلــى  ُتــِطــيــلــي  1- ال 

ـــــــــــــٍر َكـــــــــِرْهـــــــــُت ُمــــقــــامــــي فـــــــــالأَْمـــــــــٍر اإْم

الـــ ذو  يــ�ــصــتــوي  بـــلـــدٍة  فـــي  خــيــٍر  اأيُّ   -2

ــــِل االأَقـــــــــــــــواِم ـــــنــــقــــ�ــــصِ فــــيــــهــــا بــــفــــا�ــــص

منها:
االآ اأََفــــــــْدُت مـــن  ــي ومــــا  ــِي ــْع �ــَص 3- �ـــصـــاَع 

االأعـــــــــــــَواِم مـــــن  ــــى  ــــ�ــــصَ َم فــــيــــَمــــا  داِب 
ــــى اأَْغــــَن الـــكـــتـــائـــِب  كــــتــــاٍب مـــثـــِل  كــــم   -4

عـــنـــهـــُم فــــي الـــــِعـــــدى َغــــــَنــــــاَء الــحــ�ــصــام
َعـــــَثـــــراٍت مــــن  اأََقـــــــْلـــــــُت  بـــــَقـــــْوٍل  كــــم   -5

ــــــــْوُتــــــــهــــــــا بــــــــَكــــــــاَلِم ـــــــــــــــالٍم اأَ�ــــــــصَ كــــــــم ِك

منها
َكـــ�ـــَصـــَراٍب ِرْفـــــُدُهـــــْم  ــــــَو  َوْه َوْعـــــُدُهـــــْم   -6

االأحـــــــــــــالِم كـــــــــــــاذِب  مـــــــن  خـــــــيـــــــاٍل  اأو 
ـــــْت وَحـــــلَّ َعــــــَرْتــــــُهــــــْم  ـــــٌة  ـــــْكـــــَب َن واإذا   -7

ـــاِم ـــــــْم مــــن الــــُخــــطــــوِب الـــِجـــ�ـــصَ ـــــــُذَراُه ب
َيــ�ــَصــاري َيميني  َتــْحــتــي  َفــْوقــي  َفــْهــَي   -8

َوَورائـــــــــــــــــي مــــــن َهــــــْولــــــهــــــا واأَمــــــــاِمــــــــي
وا ـــَقـــرُّ وا�ـــصـــَت ـــْم  ـــُه ـــمَّ َع االأَْمـــــــــُن  واإذا   -9

ــــهــــْم بــــــــــــــــواِدَر االإنــــــتــــــقــــــاِم ـــــــُت مــــن ِخـــــــْف

ما اإذا  َعــــــــَذاٍب  فـــي  الــــدهــــَر  فـــاأنـــا   -10

ـــــــــــاِم االأيَّ عـــــن  ـــــــوا  َر�ـــــــصُ اأْو  ــــَخــــطــــوا  �ــــصَ

عـــبـــيـــٍد لــــغــــيــــِر  دنـــــيـــــاهـــــُم  لــــيــــ�ــــَص   -11

حــــــاِم اآِل  مــــــن  الــــنــــفــــو�ــــِص  ـــــــــاِء  ـــــــــي اأَدن

فـــعـــادوا وفــيــهــْم  فــيــهــا  ـــُمـــوُهـــْم  حـــكَّ  -12

كـــــــــلُّ راأ�ــــــــــــــــصٍ مــــنــــهــــم بـــــغـــــيـــــِر ِزمـــــــــــاِم

كال�صمـ وهــــي  تــدبــيــَرهــا  ــــْوا  وتــــولَّ  -13

ــــَحــــْت كـــالـــظـــالِم ــــ�ـــص �ــــصــــيــــاًء فــــاأ�ــــصــــَب

بــاأيــديـــ مـــا  تـــــاأُخـــــُذوا  ال  َفـــَدُعـــونـــا   -14

نــــــا َوُروُحــــــــــــــــــوا يــــــا ويـــــحـــــكـــــْم بـــ�ـــصـــالِم

فاْهَرْب اأُ�صوان  غيَر  االأر�ــص  في  اإّن   -15

ــــــــــالِد الــــ�ــــصــــاِم ــــــــــى ب مــــــن اأَذاُهــــــــــــــــــــْم اإل

�صريًعا عنهم  الــرحــيــَل  فــالــرحــيــَل   -16

ــــــــــــــــــاِم فـــــــهـــــــُم مــــــــن لــــــــئــــــــاِم هـــــــــــذا االأَن

ال�شرح: فلأمر اإمر: اأي عجيب اأو منكر. هام�س 
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وقال من ق�شيدة:                         ]من الطويل[
باَعَدا ْدِر  ال�صَّ َنْهَدين في  1- �صكوُت لها 

ــــِه َوْهـــــــــَو ُمـــــْغـــــَرُم ــــمِّ ـــَقـــهـــا عــــن �ــــصَ ُمـــعـــاِن

ُرها َخ�صْ كــاَن  لما  اأَْمــــًرا  َمــلَــَكــْت  ولــو   -2

ـــُم ـــلَّ ـــَظ ـــَت ــــــهــــــا َي ـــه مــــن ِرْدِف ـــِف ـــْع عـــلـــى �ـــصَ

التخريج: خريدة الق�شر 183/2.
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وقال:                            ]من مجزوء الكامل[
الـــــَهـــــَوى ِمــــــن  الـــــَخـــــال�ـــــصُ  كــــيــــَف   -1

كـــــــيـــــــَف االأََمـــــــــــــــــــــــــاُن ِمـــــــــــــَن االأَمـــــــــــــــــاْن
َجــــــا بــــــالــــــرَّ ـــــــُل  ـــــــَعـــــــلُّ الـــــــتَّ ذا  كــــــــــْم   -2

ـــــــــــاْن َم الـــــــــــزَّ ِمــــــــــــــَن  وبـــــــــالـــــــــُغـــــــــرور  ء 
ـــيــــ الـــبـــ�ـــصِ ـــــــــــــوَق  َف َمـــــــــا  وجـــــمـــــيـــــُع   -3

ـــــَتـــــحـــــيـــــُل الـــــــــَحـــــــــاِل فـــــــاْن ـــــــطــــــِة ُمـــــ�ـــــصْ
ــــا ــــَب ــــصَّ ــــ� ال ــــــــرُخ  �ــــــــصَ َنــــــــــــــــاأَى  واإذا   -4

َداْن ـــــــالـــــــمـــــــوُت  َف الــــــَفــــــَتــــــى  عـــــــن  ب 
االإلـــــــــ ــــــي  ــــــْر�ــــــصَ ُي ـــــا  ـــــَم ل فـــــاعـــــمـــــْل   -5

َواْن غــــــــيــــــــَر  فــــــــيــــــــِه  َوُجــــــــــــــــــــــدَّ  ــــــــــــــَه 

التخريج: عيون الأخبار �س 251.
)68(

وقال:                            ]من مجزوء الكامل[
َفـــــَخـــــاَنـــــا بــــــه  وِثــــــــْقــــــــُت  ــــــِري  َبــــــ�ــــــصَ  -1

ـــــــا َحـــــــاَن الــــــــَحــــــــيــــــــَن  اأنَّ  لـــــــيـــــــَت  يـــــــــا 

ـــــــِذيــــــــ ُت ُدنــــــــيــــــــا  فــــــــي  َخــــــــيــــــــَر  ال   -2

ـــــــــا َهــــــــــَواَنــــــــــا ـــــــــَه ِت ـــــــــزَّ ـــــــــُقــــــــَك بـــــــعـــــــَد ِع

َقــــــائــــــٌل ـــــِك  ـــــْخـــــ�ـــــصِ �ـــــصَ ــــــركــــــيــــــُب  َت  -3

اآَنــــــــــــــا الـــــــــــحـــــــــــّل  اآُن  اآَن  ـــــــــــــــــَك  َل

ـــــ جــــ�ــــصْ اأعــــــــــمــــــــــاُل  ــــــــلَــــــــْت  وَتــــــــَبــــــــطَّ  -4

ــــــَدانــــــى ـــــمـــــَك والــــــُخــــــَطــــــى �ــــصــــعــــًفــــا َت ـ

تــــَو�ــــصـــــ اأن  يــــطــــلــــُب  ــــــــــَواك  َو�ــــــــــصِ  -5

ِحــــــيــــــِل َلـــــــــــُه الــــــَمــــــَكــــــاََنــــــا �ــــــصــــــَع بــــــالــــــرَّ

َزْر ــــيــــُر  َمــــ�ــــصِ ـــــاَد  الـــــَحـــــ�ـــــصَ َواَفـــــــــــى   -6

االأََواَنـــــــــــــــــــــــــــــا َبــــــــــــلـَـــــــــــَغ  َيـــــــــابـــــــــ�ـــــــــصٍ  ٍع 

ـــــه َل ــــــــدَّ  �ــــــــصِ ال  لـــــمـــــا  فــــــــــارَغــــــــــْب   -7

ِكـــــــــيـــــــــاَنـــــــــا وال  َفـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــاد  وال 

اإذا َلــــــــَنــــــــا  ــــــــــــــــــــُدوُم  َت اأُْخــــــــــــــــــــــَرى   -8

ــــــا ــــــاَن مـــــــا الـــــعـــــيـــــ�ـــــُص فـــــــي ُدنـــــــــيـــــــــاَك َب

ــــــَهــــــا َحــــــلَّ َمـــــــــــن  بــــــهــــــا  َيـــــــلـــــــَقـــــــى    -9

ـــــــــــــا ـــــــــــــاَن ــــــــــمــــــــــوِت االأََم ــــــــا ِمــــــــــــن ال مــــــــنَّ

ــــــي َتــــــْنــــــَقــــــ�ــــــصِ ال  ـــــــــهـــــــــا  لـــــــــَذاِت  -10

َمـــــــاَنـــــــا الـــــــزَّ ـــــــــــــَرى  َت َذاك  ـــــــدِّ  وِبـــــــ�ـــــــصِ

َعـــــامـــــل يـــــ�ـــــصـــــعـــــُد  َفـــــــــُهـــــــــَنـــــــــاَك   -11

ـــــــاَنـــــــا �ـــــــصَ بــــــــالــــــــِعــــــــلــــــــِم  ـــــــــــــال  َع ورٌع 

ــــــــــــــُدوا ــــــــــــــَزيَّ وَت ُدوا  ــــــــــــــــــَزوَّ ــــــــــــــــــَت َف  -12

ــــــاَنــــــا ــــــــــــــــــااًل ِحــــــ�ــــــصَ ــــــــــــــــــَم ـــــــــًرا واأَْع خـــــــــي

التخريج: عيون الأخبار �س 251.
)69(

وقال من ق�شيدة:            ]من مخلع الب�شيط[
عـــــــــــــذاٌر لــــــــــه  بــــــــــعــــــــــذري  قـــــــــــــــــاَم   -1

ــــــــــوِن ـــــــــَبـــــــــُه �ــــــــصــــــــيٍء بـــــبـــــعـــــ�ـــــصِ ُن اأَ�ـــــــــصْ

تـــ�ـــصـــاِهـــْد  ـــِه  ـــْخـــ�ـــصِ �ـــصَ ــــــــى  اإِل اْنــــــُظــــــْر   -2

ـــــــــــَة الـــــــــُفـــــــــُتـــــــــوِن ــــــا َجـــــــــــمَّ مــــــحــــــا�ــــــصــــــًن

التخريج: خريدة الق�شر 184/2.
]قافية الهاء[

)70(

وقال:                                    ]من المن�شرح[
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ُفـــــْرَقـــــِتـــــِه ـــــِد  ـــــْع َب مـــــن  نـــــهـــــاري  اإِّن   -1

ـــــَتـــــِبـــــُه ـــــــــــــذاَك ُمـــــ�ـــــصْ كـــــالـــــلـــــيـــــِل هـــــــــذا ب

َكـــــِلـــــٌف ُمــــــــْدَنــــــــٌف  هـــــذيـــــن  يــــقــــطــــُع   -2

يـــــكـــــاِبـــــُد الـــــــــَوْجـــــــــَد َوْهـــــــــــــَو ُمـــــْنـــــَتـــــِبـــــُه

التخريج: خريدة الق�شر 185/2.
]قافية الواو[

)71(

وقال من ق�شيدة يطلب فروة:        ]من الطويل[ 
1- مليٌك جميُل الُخْلِق والَخْلِق لم َيَزْل

يـــروعـــَك فـــي ِجــــــٍد، َيـــــُروُقـــــَك فـــي َلـــْهـــِو

ـــًدا ـــمُّ ـــَع َت َوُيــــْعــــِطــــي  َمـــــٍن  بـــال  َيــــُمــــنُّ   -2

ــْهــِو الــ�ــصَّ َخـــطـــاأَ  اأعـــطـــاَك عــن  َغـــْيـــُرُه  اإذا 

منها:
ُيـــْعـــِطـــي عــلــى كــــلِّ حــالــٍة ــــــا َمـــِلـــًكـــا  اأََي  -3

ْحِو وُيْعطي اأَُخوُه الغيُث في الَغْيِم ال ال�صَّ

َيُفْت لم  �صئُت  ولو  مــااًل،  اأَْبَتِغي  وما   -4

َنْحِوي وال  ِدي  َق�صْ لي�َص  وهــذا  لديك، 

ِل الَبْرِد في الج�صم �َصْوَرٌة 5- ولكْن ِلَف�صْ

ـــْرِو ـــَف ال �ـــصـــوى  اأَذاه  مـــن  ـــــــَواٍق  ِب ولــيــ�ــص 

َما الظَّ َوُيْرِوي من  َيْك�ُصوني  6- فجوُدَك 

وَمــْدحــي لما اأَْوَلـــْيـــُت مــن َحــ�ــَصــٍن َيـــْرِوي

ـــُه 7- ومـــا اأَنــــا مــمــن َيــْجــَحــُد الـــُعـــْرَف َربَّ

ــــْزوي َي اأَْو  الــ�ــصــنــيــعــِة  مــ�ــصــهــوَر  ويــ�ــصــتــُر 

الـــوالِء كباطني اأَْمـــــِرَي فــي  8- وظــاهــُر 

ــْنــوي ــدَّ مــا َي ـــاٍق ُمــْعــِلــٍن �ــصِ ـــَف وكـــم ذي ِن

ومنها:
َمــــْرَكــــًزا تــــفــــارُق  ـــْت  ـــ�ـــَص ـــْي َل وقـــافـــيـــٍة   -9

ـــــال َعـــــــــْدِو وتــــقــــطــــُع اآفــــــــــاق الــــــبــــــالِد ب

َوْزِنــَهــا تلحيِن  قبل  مــن  َرْوَنــــٌق  لها   -10

بالَحْدِو َيْح�ُصُن  ال�صعِر  بع�ُص  كــان  اإِذا 

وافــٌد ف�صعُرَك  ا�صتيقْظ  اأَمـــاِدَحـــُه   -11

عـــلـــى ُلــــــَغــــــِوٍي �ــــصــــاعــــٍر نــــاقــــٍد َنــــْحــــِوي

12- فمن كان في قوٍل ُمجيًدا وقا�صًدا

مِجيًدا به َفْلَيْحُذ في َنْظِمِه َحْذِوي

التخريج: خريدة الق�شر 184/2 – 185.
)72(

وقال:                                     ]من المجتث[
ـــــــُه َعـــــــْن ــــــــْرُت  ــــــــبَّ ــــــــ�ــــــــصَ َت قــــــــد  كــــــــم   -1

ْه ــــــــــــُلــــــــــــوَّ فـــــــــمـــــــــا اأََطــــــــــــــــــــــْقــــــــــــــــــــــُت �ــــــــــــصُ

لـــقـــلـــبـــي ـــــــــالَح  ـــــــــ�ـــــــــصَّ ال اأََرى   -2

ْه ُدُنــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ َنـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــْرُت  اإِذا 

التخريج: خريدة الق�شر 185/2.
تنويه:

العام  لهذا  ال�شيفية  الإجـــازة  في  عودتي  بعد 
بتاريخ  َقـــــَدرًا  وقــفــت  م�شر  ـــى  اإل الــ�ــشــعــوديــة  مــن 
العربية  اللغة  كلية  حولية  على  2012/8/12م 
بعنوان:" �شعر  بحث  وبها  2011م،  لعام  بالمنوفية 
فتح  بديع  للدكتور:"  هـ"   580 ت  ــرام  ع بــن  علي 
ثم   ،" عــرام  �شعر" ابــن  فيه  در�ــس   ،" عليوة  اهلل 
 )283( �شم  ال�شاعر  لأ�شعار  بثبت  الدرا�شة  اأردف 
راأيت  عملي  على  وعر�شه  فيه،  النظر  وبعد  بيًتا، 
ال�شعر  تحقيق  ي�شم  الــذي  عملي  ن�شر  دواعــي  اأن 
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التنويه،  هذه  باإلحاق  واكتفيت  م�شتقل،  بحث  في 
ال�شعري:  الن�س  تحقيق  فــي  الــدواعــي  هــذه  ومــن 
الزيادة عندي في عدد الن�شو�س والأبيات ال�شعرية 
تكثيف  عن  ف�شل  هذا  بيًتا،   )120( تناهز  زيــادة 
الن�شو�س،  و�شبط  الــروايــات،  وتثبيت  التخريج، 
الدرا�شة:  في  الــدواعــي  ومــن  بالمنهج،  واللــتــزام 
اختلف اللغة والأ�شلوب، والمو�شوعات المدرو�شة، 
وتوظيف الن�شو�س في المو�شوعات، والإح�شائيات 
وكل  الدرا�شة.  في  المطروحة  والنماذج  الإيقاعية، 

هذا اأف�شى اإلى الختلف في النتائج الم�شتنبطة.

ال�شبق  ف�شل  بديع"  الدكتور"  الفا�شل  ــلأخ  ول
هنا  فا�شتحق  ال�شاعر،  هذا  �شعر  اإلى  اللتفات  في 
التنويه بريادته، وال�شكر على جهده، ولو كنت اأعلم 
التوفيق،  وباهلل  هذا  لتوقفت.  اإعداده  اأثناء  بجهده 

ومنه العون وال�شداد.

الهوام�ص

الع�شر  وجريدة  الق�شر  خريدة  هي:  ترجمته  م�شادر   .1
بالوفيات  ــوافــي  وال  ،165/2 م�شر(  �شعراء  ق�شم   (
365/20، وما بعدها، والطالع ال�شعيد 371، وما بعدها، 
ومعجم   ،61/5 والأعــلم   ،565/1 المحا�شرة  وح�شن 
بحثي  في  هذه  ال�شاعر  ترجمة  وتنظر   ،20/7 الموؤلفين 
ام الأ�شواني: درا�شة تحليلية  المو�شوم بـ" �شعر علي بن عرَّ

كل وتنوُّع الإيقاع" لما ين�شر بعد. في جماليَّات ال�شَّ
الع�شر  وجــريــدة  الق�شر  خــريــدة  فــي:  ترجمته  تنظر   .2
الأدباء 2776 -  )ق�شم �شعراء م�شر( 186/2، ومعجم 

2777 وما بهام�شيهما من م�شادر.
ـــي اأعـــــوان  ــعــ�ــشــر ف ــه: اأعــــيــــان ال ــت ــرجــم ـــي ت يــنــظــر ف  .3

الن�شر657/2، وما بهام�شه من م�شادر.
تنظر ترجمته في الطالع ال�شعيد �س 460.  .4

تنظر ترجمته في اأعيان الع�شر في اأعوان الن�شر186/1.  .5
تنظر ترجمته في الطالع ال�شعيد �س 736.  .6

ال�شفدي:  قال  حيث   ،366/20 بالوفيات  الوافي  ينظر    .7
"وله ت�شانيف كثيرة في كل فن".

ربيعة  من  بطن  الكنز  وبنو   ،130 ال�شعيد  الطالع  ينظر   .8
قدموا م�شـر حوالي عام )240هـ(، ونزلت طائفة منهم 

في اأعالي ال�شعيد. ينظر هام�شه 0
والّرثاء  المديح  ي  َغَر�شَ من  لكّل  الباحث  درا�شة  ُتنظر   .9
الق�شائد  مقّدمات  وتنظر  الــذكــر،  ال�شالف  بحثه  في 
فيه  تم َّ وقــد  ال�ّشعري،  المجموع  هــذا  في  والمقطعات 

التَّرجمة لكّل َمن اّت�شل بهم. 
 ،)31( الأرقــــام:  ذوات  والق�شائد  المقطعات  ُتنظر   .10
الم�شار  البحث  في  ال�شكوى  �شعر  ودرا�شة   )66( ،)40(

اإليه اآنًفا 
يذهب الِعَماد الأ�شفهانيُّ في ترجمته لل�ّشاعر اإلى اأّنه لم   .11
الّرحَل  وطنه  لزوم  في  قال:" وهَجر  حيث  وطنه،  يغادر 
والَقُلو�س. و�شاألُت عنه بم�شر �شنة ثلث و�شبعين فقيل: 
اأنَّني  بيد   ." اأَ�شوان  حظه  على  وهو  اأُ�شوان،  في  حيٌّ  اإّنه 
�شعره،  في  ت�شريحاته  من  اأ�شوان  عن  رحيله  ا�شتنتجت 
دة من  اأماكن متعدِّ لممدوحيه في  الم�شندة  المهام  ومن 

ة اآنذاك. ولة العربيَّ الدَّ

الق�شيدة رقم )71( .  .12
نجم  و"َكْيوان:   ،65/2 الع�شر  وجريدة  الق�شر  خريدة   .13
الَقوُم:  و"اأ�شَحَر  العين 421/5،  كتاب  ُزَحل".  له:  ُيقاُل 
و"العوان:   ،114/3 ال�شابق  ْحراء".  ال�شَّ اإلى  َبــرُزوا  اأي 

ينظر ال�شابق 254/2. منت�شف العمر". 

الم�صادر

بعناية:  هـــ(،   538 )ت  للزمخ�شري  الــبــالغــة:  اأ�ــصــا�ــص   -1
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ال�شود،  عيون  با�شل  محمد 

ط1، 1998م.
االأعالم: لخير الدين الزركلي )ت 1395هـ(، دار العلم   -2

للمليين، ط 5، 1980م.
)ت764هـــ(،  لل�شفدي  الن�صر:  واأعــوان  الع�صر  اأعيان   -3
دم�شق،  الفكر،  دار  واآخــريــن،  زيــد  ــي  اأب علي  تحقيق: 

1998م.
تحقيق:  للأدفوي،  الم�صافر:  اأن�ص  عن  ال�صافر  البدر   -4

محمود فوزي، القاهرة، ط1، 1997م. 
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لفيف  تحقيق:  هـ(،   1205 ت   ( للزبيدي  العرو�ص:  تاج   -5
من المحققين، �شل�شة التراث العربي، الكويت.
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المالمـح التطريزيـة فـي الدرا�سـات 
النحويـة وال�سرفيـة القديمـة 

ونظريـة تـكـامـل العـلـوم
الدكتور اأحـمد البـايـبي

الكلية المتعددة التخ�ش�شات بالر�شيدية
جامعة مولي ا�شماعيل - مكنا�س - المغرب

تمهـيد:
في  وُت�صهم  الكالمية،  االأ�صوات  في   Prosodic Features التطريزية  المالمح  توؤثر 
التنغيم  التالية:  المالمح  الغالب،  في  وت�صم،   ،Structuralisation وَبـْنـَيـَنـِتها  االأقوال  تنظيم 
والوقف   ،Long والطول   ،Rhythm واالإيقاع   ،Stress والنبر   ،Tone والنغم   ،Intonation

 .Pause

وقد ت�صاربت اأراء الدار�صين بخ�صو�ص وجودها في اللغة العربية اأحياناً، اأو بخ�صو�ص تناول 
الدرا�صات التراثية لها بعامة والدرا�صات النحوية وال�صرفية بخا�صة، و�صنحاول في هذه الدرا�صة 
اأن نبين جوانب من معالجة الدرا�صات النحوية وال�صرفية لها، كما �صندعو اإلى �صرورة اأن يوؤخذ 
الدار�ص بعين االعتبار الدرا�صات النحوية وال�صرفية التطبيقية الواردة في حقول معرفية اأخرى 
زيادة عن الدرا�صات القراآنية التي وظفت مقوالت نحوية و�صرفية، وكتب المو�صيقى والخطابة 
العربية القديمة في اإطار "نظرية تكامل العلوم التراثية". وبذلك ن�صتبين و�صعية التطريز في 

مكنون تراثنا بعامة، والتراث النحوي وال�صرفي بخا�صة.

1. مفهـوم المـالمـح التطريـزيـة:

الملمح  عالجت  التي  الدرا�شات  تواترت  لقد 
ثمة  لي�س  لكن  الل�شانية،  الدرا�شات  في  التطريزية 
اإجماع كلي بين الل�شانيين حول طبيعة هذه الملمح 
وي�شعب  لو�شفها،  العام  الإطـــار  حــول  ول  نف�شها 

امتدادها  لمجال  وا�شحة  �ــشــورة  على  الح�شول 
الكلي)1( حيث �شكل تعريف هذه الملمح، وو�شفها، 
اإ�شكال  ومتقنا  دقيقا  تحديدا  حــدودهــا  وتعيين 
 Phonological ال�شواتية  للدرا�شات  بالن�شبة 
البنيوية والتوليدية الكل�شية برمتها، التي خل�شت 
في درا�شتها للأن�شاق ال�شواتية اإلى تقطيع ال�شل�شلة 
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ال�شوامت  هما:  ُكّلَيـْين  عن�شرين  اإلــى  الكلمية 
بينما   ،Vowels والم�شوتات   Consonants

قوالب  اأقحمتها في  اأو  التطريزية،  الملمح  اأغفلت 
�شهدت  وقــد  ملئمة.  غير   Segmental قطعية 
ال�شنوات الأخيرة ا�شتدراكا وت�شحيحا لهذا الو�شع 
اهتمت  عديدة  �شواتية  نظريات  اإن  اإذ  المختل؛ 
حديثة  �شواتية  نظريات  وقامت  بل  الملمح،  بهذه 
اأخرى على اأ�شا�شها وفي مقدمتها النظرية الم�شتقلة 
العرو�شية  والنظرية   Autosegmental القطع 

.)2( Metrical

بين  كلي  اإجماع  عن  الحديث  ا�شتحالة  ورغــم 
نف�شها،  التطريزية  الملمح  الل�شانيين حول طبيعة 
الــمــلمــح بح�شب تــعــريــف هـــذه  �ــشــنــحــاول   فــاإنــنــا 
 Phonological ال�شواتية  الأبــحــاث  تتيحه  مــا 

.Phonetic والأ�شواتية
الإغريقي  الم�شطلح  لقد ا�شتق "التطريز" من 
م�شطلح  وهو  ]تطريزة[   prosida( prosida(
في  اأغنية  "ترنيم  على  اأحــيــانــا،  يـــدل،  مو�شيقي 
"الدور  المو�شيقى" “song sung to music” اأو 
sung accompani�“  " الم�شاح بالغنائي 

الــدور  هي  التطريزة  اأن  ي�شتتبع  وهــذا   ”ment
المو�شيقي الم�شاحب للكلمات نف�شها.)3(

ووظـــف الـــعـــرو�ـــص الـــغـــربـــي، مــن جــهــتــه، هــذه 
قواعد نظم  باأنه مجموع  التطريز:  الدللت فعرف 
اللغة  )فــي  الم�شوتات  بكمية  تعنى  التي  ال�شعر 
فهو  هاهنا  ومن  اللتينية(.)4(.  اللغة  اأو  الإغريقية 
القوالب  على  الم�شتملة  النظم  مبادئ  على  يحيل 

الإيقاعية، و�شيغ التقفية وبنية البيت ال�شعري.
فوق  وال�صواتة  االأ�ــصــواتــيــة  في  ا�شتعمل  لكنه 
على  اإجمال  ليدل   Suprasegmental القطعية 
والرتــفــاع   Pitch المو�شيقي  العلو  فــي  تنويعات 
اللحن  �ــشــرعــة  ــــة  ودرج  Loudness ـــقـــوة(  )ال

.Rhythm والإيقاع Tempo

مرادفا  دقيق،  غير  ب�شكل  اأحيانا  ا�شتعمل،  وقد 
ال�شيق،  بالمعنى  التطريز،  لكن  قطعي".  لـ"فوق 
يحيل فقط على التنويعات ال�شالفة الذكر، بينما يطلق 
على بقية الملمح فوق القطعية: ملمح الل�شانيات 
اإن هذا   .Paralinguistic Features)5( الموازية
ال�شتعمال  اإلــى  مفهوم  اأقــرب  هو  ال�شيق  المعنى 
على  ــدل  ي حيث  "تطريز"؛  لم�شطلح  التقليدي 
خ�شائ�س بنية البيت ال�شعري وتحليلتها. ومن هنا 
فاإن الم�شطلح المف�شل في الل�شانيات هو ا�شطلح 
تمييزا  جزئيا،  يتيح،  الذي  التطريزية،  المالمح 

من�شجما مع ال�شتعمال التقليدي للتطريز.)6(
)قامو�س  فــي  و�ــشــركــاوؤه   Duboit دوبــو  ويــرى 
الملمح  درا�ــشــة  هــو  "التطريز  اأن:  الل�شانيات( 
اللغات  فــي  مــتــوالــيــات  تخ�ش�س  الــتــي  ال�شوتية 
حدودها،  في  تماثل،  ل  الملمح  هــذه  المختلفة. 
وتكون  فونيمات.  ــى  اإل الكلمية  ال�شل�شلة  تقطيع 
المورات )=المجتزاآت(  الملمح تحتية، مثل  هذه 
مختلف  اأو  المقطع  قبيل  من  علوية،  اأو   ،mores

جزء  اإذن،  هو،  التطريز  الجملة.  اأو  الكلمة  اأجزاء 
 Phonemics من ال�شواتة، كما اأن علم الفونيمات
بدرا�شة  يخت�س  لكنه  منها،  جــزءا  كذلك  ي�شكل 

الوحدات الفونيمية فقط.
ثلث  درا�ــشــة  فــي  التطريز  تقليديا،  ويــحــدد، 
الطاقة،  نبر  )اأو  الديناميكي  النبر  هي:  وحــدات، 
اأو  التنف�س  هواء  قذف  في  القوة  بزيادة  المربوط 
المربوط  العلو،  نبر  )اأو  التنغيم  ونبر  نق�شانها(، 
والمدة  ناق�س(  اأو  اأ�شا�شه  من  زائــد  كبير  بتردد 
اأو  الزائد  الطويل  بالم�شك  المربوطة  الكمية،  اأو 
وبالن�شبة   .)7("Phoneme للفونيم  الناق�س 
مظاهر  التطريز  ي�شكل    .Spencer، A ل�شبان�شر 
تتجاوز  الــتــي  للغة  ال�شواتي  التنظيم  فــي  مهمة 
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المتغيرة،  ولبدائلها  للفونيمات  لئحة  مجرد  كونها 
والنغم،  والــطــول،  النبر،  "تت�شمن  ملمحه:  واأن 
النبر  على  التطريز  يطلق  ما  وكثيرا  والتنغيم. 
توظيف  اأن  )رغم  التنغيم،  اإلى  بالإ�شافة  والإيقاع 
هذا الم�شطلح )وم�شتقاته( ي�شهد تنوعا في معانيه 

الفنية اأي�شا(.")8(
التحاما  يلتحم   ،)2000( فوك�س  بتعبير  لكنه، 
كما  مختلف  بمعنى  الل�شانية،  ال�شياقات  في  قويا، 
خ�شائ�س  من  العديد  على  ويحيل  �شلفا،  ذكرنا 
من  اأكثر  النثر  في  والتنغيم  النبر،  مثل  الأقـــوال، 
بتخ�شي�س  الظفر  ي�شعب  هــذا  كل  ومــع  ال�شعر. 
محدد للمجال، ولم�شار المعنى الل�شاني "للتطريز"، 
مرتبطة  اإ�شافية  م�شطلحات  بوا�شطة  و�شبطه 

به.)9(
بت�شخم  الــقــديــم  الل�شاني  الإرث  تميز  لــقــد 
في  ح�شرت  الــتــي  القطعية  بالملمح  الهــتــمــام 
اإن  قيل  وقد  اأو�شافهما،  اأو  وال�شوامت  الم�شوتات 
الكتابة اأ�شهمت اإلى حد كبير في بلورة هذا الت�شور 
القطعي والخطي، وزكته ور�شخته)10(. فمن المعلوم 
تمثلها  الأبــجــدي  الكتابي  الن�شق  في  الكلمات  اأن 
اأو  الم�شوتات  )اأو  ال�شوامت  رمــوز  من  �شل�شل 
بع�س الم�شوتات( )الحروف المتعاقبة(. وقد كان 
ال�شواتية  التمثيلت  اإلــى  نظر  اأن  ذلك  نتائج  من 
بعامة،  العربية  الكتابة  اأن  اإل  قطعية.  باعتبارها 
والكتابة القراآنية منها بخا�شة تفند مثل هذا الزعم؛ 
ــحــروف(،  )ال ال�شوامت  طبقة  مــن  تتكون  حيث 
وطبقة الم�شوتات )الحركات(، وعلمات: ال�شدة، 

) ّ( والمد )~(، والوقف، والإمالة...الخ.
لقد بدت الملمح التطريزية للت�شور التقليدي 
اأو  وهام�شية  بل  قليلة،  اأهمية  وذاَت  محيرا  بــدوًا 
ثانوية "تنقل اأ�شياء متنوعة ومختلفة مثل النفعالت 
والإح�شا�س،  الفكر  وتلوينات  النف�شية  والأحـــوال 

غير  الــوقــائــع  اإلـــى  بكثير  اأقـــرب  بــذلــك  فــ�ــشــارت 
وف�شل  النف�س.  وعلم  الفيزيولوجيا  مثل  الل�شانية 
اعتبارها  ي�شح  بحيث  وتتغير  تتلون  فهي  ذلك  عن 

عنا�شر غير تعاقدية ووحدات معللة")11(.
لـدفوجيد  يعتبر  االأ�ــصــواتــي،  الم�صتوى  وعلى 
]اأو  قطعية  فوق  "ملمح   :Ladefoged   )1975(
تت�شكل من  التي  الكلمية  المظاهر  تلك  تطريزية[ 
والملمح فوق  اأو م�شوت منفرد.  اأكثر من �شامت 
والنغم،  والــطــول،  النبر،  هــي:  الرئي�شة  القطعية 
والتنغيم. وتكون هذه الملمح م�شتقلة عن المقولت 
)م�شوتات  القطعية  الــمــلمــح  لو�شف  الــلزمــة 
و�شوامت(، وتتكون من حركات تيار الهواء، واأو�شاع 
المزمار، والتمف�شلت الأولية والثانوية، والترددات 

لة لها.")12( الم�شكـِـّ
وفي هذا ال�شدد يرى فوك�س اأن اأغلب الملمح 
الفيزيولوجي-  الم�صتوى  -على  تنتج  القطعية 
مو�شع  يتوقف  حيث  الحنجرة.  فوق  مكون  بوا�شطة 
النطق وطريقته على و�شعية الل�شان وحركته، وعلى 
الجهر  وي�شتثنى  وهكذا.  والحنك،  اللين،  الطبق 
وحده من هذا التعميم، حيث ينتج في الحنجرة مع 

ملمح حنجرية اأخرى مثل النف�شية والتهميز)13(
الملمح  ــى  اإل ينظر  اأن  يمكن  لذلك،  وخلفا 
اأو  الحنجري  للن�شاط  نتاج  اأنها  على  التطريزية 
على  يرتكزان  والتنغيم  النغم  اإن  المزماري.  تحت 
اإنتاجه  في  تتحكم  الــذي   ،Pitch المو�شيقي  العلو 
بينما  ال�شوتية(،  )الحبال  الحنجرية  الع�شلت 
ع�شلت  لن�شاط  ــا،  ــم دائ الــنــبــر،  مــلمــح  تن�شب 

التنف�س.
العلو  اأكو�صتيكيا، على  التطريز،  وترتكز ملمح 
المو�شيقي والرتفاع وال�شدة اإل اأن كل منها "ينتقي" 
طبيعته  ينا�شب  ما  بح�شب  البارامترات  تلك  من 

الفيزيائية وال�شمعية.
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  )1970( ــرج  ــمــب ومــال بــرو�ــشــنــهــان  وبــتــعــبــيــر 
Brosnahan & Malmberg: "يعبر عن الملمح 

التطريزية، التي ت�شتعملها اللغات عموما في الطور 
اختلف  �شكل  في  ال�شوتية،  للمادة  الأكو�شتيكي 
في  اأي  الــمــدة؛  اأو  ال�شدة،  وفــي  الأ�ــشــا�ــس،  الــتــردد 
الأكو�شتيكية.  للمادة  الأ�شا�س  ال�شمات  اختلف 
من  اأهمية،  الأقــل  الأخــرى،  الخوا�س  اختلف  اأما 
بين  نق�شانها  اأو  الأكو�شتيكية  العلئق  زيادة  قبيل 
التاأنيف، والتغوير، اأو بين الملمح الأخرى الم�شكلة 
اأو حتى الجهر نف�شه، فلي�س  للبنية، ونوعية الجهر، 
للملمح  اأ�شلوبية  مــادة  ب�شفته  مجهول  اختلفا 
التطريزية، لكنه يظل اختلفا نادرا جدا. الحتمال 
الملمح  اأن  هو  ن�شبيا،  طريف  اأي�شا  وهــو  الثالث، 
في  النقطاع  من  نوع  بو�شفه  عنه  عبر  التطريزي 
ا�شتمرارية خا�شيٍة من خوا�س المادة الأكو�شتيكية، 
مع  بانقطاع  كلمة  اأو  مقطع  تقابل  بهدف  ــك  وذل

مقاطع اأو كلمات بدون اأي انقطاع.")14(
هــذه  عــلــى  تــرتــكــز  ــزات  ــطــري ــت ال ــت  ــان ك واإذا 
هذا  اأن  اإل  مجتمعة  الأكو�شتيكية  الخ�شائ�س 
وفي  اأخــرى،  دون  ملمح  في  اأقــوى  يكون  الرتكاز 

خ�شائ�س دون اأخرى.
وعلى الرغم مما قادتنا اإليه المعطيات الأ�شواتية 
وا�شح  تمايز  من  معا  والأكو�شتيكية  الفيزيولوجية 
اإل  القطعية،  واأخواتها  التطريزية  الملمح  بين 
عند  الأحـــوال،  من  بحال  القت�شار،  ينبغي  ل  اأنــه 
الأ�شواتية فح�شب؛ وذلك  المعطيات  تعريفها، على 
ل�شبب ب�شيط، وهو اأن اأ�شحاب الدرا�شات الأ�شواتية 
يلجوؤون   الملمح،  لهذه  معالجتهم  عند  اأنف�شهم، 

عموما اإلى المبادئ ال�صواتية.
اأن   Fry  )1968( فري  يرى  ال�شياق  هذا  وفي 
واأن  ال�شواتي،  الملمح  يقابل  التطريزي  الملمح 
انطلقا  اإل  تعريفها  يمكن  ل  التطريزية  الملمح 

من دورها الل�صاني؛ وهكذا فاإن "الخوا�س التمييزية 
وحدها  ت�شنف  الل�شاني  الم�شتوى  على  الملئمة 
فقط على اأنها ملمح تطريزية في لغة معينة")15(، 
يتج�شد   )1970( ومالمبرج  لبرو�شنهان  وبالن�شبة 
التطريزية  "الملمح  كون:  في  الل�شاني  الدور  هذا 
ـن الحدود اأو تف�شي اإلى تعيين المجموعات  للغة ما تعيِّ
كذلك،  وتعمل  الكلمية.  ال�شل�شلة  في  الأ�شواتية 
و�شهيرتين:  مختلفتين  بطريقتين  يبدو،  ما  على 
تكون الأولى بزيادة التقابل بين الوحدات المتتالية 
تلك  حــدود  اإلــى  بالإ�شارة  والثانية  المتجاورة،  اأو 

الوحدات.")16(
وبهذا يكون الدور الل�شاني للتطريز، في منظور 
واإ�شاريا  جهة  من  تقابليا  المذكورين،  الباحثين 
بالن�شبة لحدود الوحدات الأ�شواتية من جهة ثانية. 
لكن ما تواطاأ عليه جمهور ال�شواتييـن اأن "الخا�صية 
مقابل  في  التطريزي،  للملمح  االأ�صا�ص  المميزة 
الملمح القطعي، هي ان�صحاب هذه المالمح على 
المنفردة")17(،  القطعة  ات�صاعا من  اأكثر  مجاالت 
 :Hyman )1975( وفي هذا ال�شدد يقول هايمان
على  جيدة  نظرة  التطريزية  للملمح  نظر  "قد 
من  لأكثر  تت�شع  التي  الــوحــدات  فــوق  امــتــداد  اأنها 
 Lehiste  )1970( لوهي�شت  وبتعبير  قطعة.")18( 
من  اأكثر  فــوق  مجالها  يمتد  التي  "الملمح  هــي: 

قطعة واحدة")19(.
الماهية  تحديد  في  حا�شرا  يبقى  الفونيم  اإن 
ال�شواتية لهذه الملمح التي لم تحظ في المدار�س 
التقليدية بو�شع ل�شاني معتبر لأنها لم تحدد تحديدا 
م�شتقل عن القطع والفونيمات؛ فالفونيم هو "الذي 
التي  التطريزية  للظواهر  الل�شاني  الو�شع  يحدد 
اأو  مقاطع  فــوق  اأو  قطعية  مجموعات  فــوق  تو�شع 
على التوالي �شوامت وم�شوتات. فهي، اإذن ظواهر 
اأنها  اأو  فوقها  تقع  اإنها  القطع.  اإلى  بالنظر  تحدد 
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ول  بالم�شوتات  بال�شد: )لي�شت ل  تعرف  فونيمات 
بال�شوامت(، لأنها ل تندرج معها �شمن المتواليات 
نف�شها ولأنها تمتد اإلى اأكثر من قطعة لكنها تتزامن 
اأنغام القول، مثل،  معها. والدليل على كل ذلك اأن 
فوق  منف�شل  �شطر  على  متواتر،  ب�شكل  كتبت،  قد 
ملمح  وكاأنها  القول،  توؤلف  التي  اللغوية  الأ�شوات 
اإعجامية ل تكاد تتجاوز الدور الم�شاعد. ومهما يكن 
باإزاء م�شتويين مختلفين متوازيين  اأمر، فنحن  من 
والم�شوتات،  ال�شوامت  توالي  من  اأحدهما  يت�شكل 

ويت�شكل الثاني من الظواهر "فوق- القطعية")20(.
وبهذا نخل�س اإلى اأن ملمح التطريز- من خلل 
فوق  الممتدة  الملمح  تلك  ال�شواتي- هي  المعيار 
المنفردة،  القطعة  ات�شاعا من مجال  اأكثر  مجالت 
اإلى  بالنظر  اإل  يكتمل  لن  التعريف  هــذا  اأن  غير 
المحددة  الملمح  لتلك  الم�شنود  الل�شاني  الــدور 
والطول  والوقف  والإيقاع  والنبر  والنغم  التنغيم  في 
ال�شتبدالي،  عن  ف�شل  المركبي  الم�شتوى  على 
اأولَنـقـُـْل عموما على اأ�شا�س اإ�شهامها في تكوين بنية 

تطريزية وفي تنظيم الأقوال.
2. المالمح التطريزية في الدرا�ضات 

النحويـة وال�ضرفيـة القديمـة:
وال�ضرفييـن  النحويين  اإغفـال   1.2
نظـر  فــي  التطريزية  للظواهر 
والــعــرب  الم�ضت�ضرقيـن  بع�س 

المحدثيـن:
ذهب بع�س الدار�شين من الم�شت�شرقين والعرب 
برمتها  التطريزية  الظاهرة  نفي  اإلــى  المحدثين 
العربية  وال�شرف  النحو  كتب  عن  منها  جوانب  اأو 
القديمة. يقول هنري فلي�س Henry Fleisch "نبر 
الكلمة فكرة كانت مجهولة تماما لدى النحاة العرب، 
بل لم نجد له ا�شما في �شائر م�شطلحاتهم )...( 
اأهمته  قد  النبر  فكرة  اأن  فيبدو  ال�شرف  علم  اأما 

جزئيا، وذلك في حالة واحدة فح�شب، حين تلحق 
الممدودة )المنبورة(  التاأنيث  األف  الموؤنث  بال�شم 
في مقابل الألف المق�شورة )غير المنبورة( )...( 
وهذه الحالة تدع رغم ذلك دورا ثانويا للنبر")21(، 
وينفي جان كانتينو Jaune Cantineau نفيا يكاد 
العرب  النحاة  على  التعويل  اإمكانية  قاطعا  يكون 
"ل  بقوله:  وذلــك  بالتطريز؛  يتعلق  فيما  القدامى 
فيما  القدامى  العرب  النحاة  على  نعول  اأن  يمكن 
ول  بالمقطع  يهتموا  لــم  فهم  الــتــطــريــز،  يخ�س 
بكمية  اهتموا  قد  كانوا  فــاإذا  المقطعي،  بالتقطيع 
الكم  هذا  على  المبني  ال�شعري  والإيقاع  الحركات 
الكلمة ول بتنغيم الجملة،  فاإنهم لم يهتموا ل بنبر 
اأني�س  الوقف")22( ويحذو  واقت�شرت درا�شتهم على 
فريحة حذوهما بقوله: "اإن ق�شية النبرة لم يعرها 
العرب  لغويو  يعطها  ولم   )...( انتباه  اأقــل  العرب 
لفظا  لها  ي�شعوا  لم  اإنهم  حتى  العناية،  من  حقها 
خا�شا، ونعني ق�شية النبرة واأثرها في الحركة من 
فيه  وقع  التعميم  وهذا  والق�شر")23(  الطول  حيث 
الأنطاكي كذلك بقوله: "قواعد التنغيم في العربية 
مجهولة تماما، لأن النحاة لم ي�شيروا اإلى �شيء من 
يماثل  ما  ح�شان  تمام  وردد  كتبهم")24(،  في  ذلك 
هذه الأحكام عندما قال: "التنغيم في اللغة العربية 
الف�شحى غير م�شجل ول مدرو�س، ومن ثم نخ�شع 
الحا�شر ل�شرورة العتماد  الوقت  اإياه في  درا�شتنا 
العامية")25(.  اللهجات  في  النطقية  العادات  على 
"درا�شة النبر ودرا�شة  اأن:  اآخر  واأ�شاف في مو�شع 
المجازفة؛  من  �شيئا  تتطلب  العربية  في  التنغيم 
في  الــدرا�ــشــة  هــذه  تــعــرف  لــم  العربية  لأن  ذلــك 
هاتين  من  �شيئا  القدماء  لنا  ي�شجل  ولم  قديمها، 
للعربية  نن�شبه  مــا  اأن  الظن  واأغــلــب  الناحيتين، 
نفوذ  تحت  يقع  اإنــمــا  المقام  هــذا  فــي  الف�شحى 
الأمر عند هوؤلء  يتوقف  العامية")26(. ولم  لهجاتنا 
مجترا  تتوالى  الكتابات  زالــت  ما  بل  الدار�شين، 
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 :)1999( ال�شالع  قول  ذلك  ومن  ال�شابقين،  اآراء 
بالتحليل  القدماء  العرب  اإحاطة  من  الرغم  "على 
اللغوي الدقيق والدر�س النحوي العميق للغة العربية 
يدل  ما  على  علمي-  –ح�شب  نعثر  لم  ون�شو�شها 
اأنهم  ومع  والتنغيم.  النبر  لظاهرتي  تناولهم  على 
تناولوه  ما  والقراءات  التجويد  علمي  في  لنا  قدموا 
 عن الوقف وال�شتغراق الزمني، وهما من المظاهر 
قطعية  الفو]ق[  اأو   prosodic ــتــطــريــزيــة  ال
والتنغيم  النبر  ت�شمل  التي   suprasegmental

عنهما  يذكروا  فلم  الظاهرتين،  هاتين  جانب  اإلى 
�شيئا ولو باأوجز عبارة تدل على وجودهما في اللغة 

العربية واإح�شا�س القدماء بهما.
نبر  من  لغة طبيعية  اأي  تخلو  ل  الحال  وبطبيعة 
في  منطوق  كــلم  اأي  في  يتحققان  فهما  وتنغيم. 
كانت  العربية  واللغة  الحية.  اللغات  من  لغة  اأي 
الحية؛  اللغات  اإحــدى  حديثا-  زالت  – وما  قديما 
اأن يوجد بها نبر وتنغيم قديما، كما  فمن الطبيعي 
الحال  بطبيعة  النبر  ولكن   )...( حديثا  بها  يوجد 
ال�شوتي  الم�شتوى  على  العربية  اللغة  في  موجود 
اأي في التحقيق ال�شوتي غير الوظيفي   phonetic

العربية  اللغة  في  اأي�شا  مــوجــودا  والتنغيم   )...(
ب�شورة   phonetic level ال�شوتي  الم�شتوى  على 
مثل  الأخـــرى  اللغات  بع�س  مع  بالمقارنة  ب�شيطة 

الإنجليزية")27(
القدماء  كتب  في  والنبر  للتنغيم  النافين  ومن 
في  رم�شان  الدين  محيي  العربية  اللغة  في  وكــذا 
العربية  هل في  الذي حمل عنوانا م�شتفزا:  مقاله 
المذكور:  الباحث  قاله  ومما  تنغيم؟  الف�صيحة 
الــدر�ــس  فــي  التنغيم  عــن  تــحــدث  مــن  "واأغلب 
و�شفه  في  يخالف  لم  العرب  من  الحديث  اللغوي 
يجده  ما  وهو  نتائجه.  ول  تقريره  ول  مناق�شته  ول 
تباين.  اأي  دون  بالإنجليزية  كتب  ما  في  الــقــارئ 

هذه  وجود  على  ين�س  اأن  الباحثين  بع�س  ويحاول 
لذلك  وي�شرب  العربية،  ف�شيحة  فــي  الــظــاهــرة 
بع�س  اأن  مــن  بالرغم  الــعــزيــز،  الن�س  مــن  مثل 
هي  ما  نحو  على  وجودها  بعدم  يقطع  الدار�شين 
ما  اإلى  الإ�شارة  بع�س  من  اإل  الإنجليزية  في  عليه 
النبر  عن  الحديث  اإلى  انتقل  ثم  ذلك.")28(  ي�شبه 
انطلقا  فبّين  الظاهرتين،  بين  الخلط  ي�شبه  فيما 
هذه  وجود  على  الدليل  فقدان  اآخرين  باحثين  من 
نقل  التنغيم  يخ�س  وفيما  الف�شيحة،  في  الظاهرة 
القدماء  يكون  اأن  نفيه  الــتــواب  عبد  رم�شان  عن 
اإل بع�س  اأو عرفوا كنهه  قد تناولوا ظاهرة التنغيم 
اإ�شارات نادرة)29( ثم اأخذ يوؤول اأقوال القدماء على 
اأنها لي�شت من قبيل الم�شطلح المذكور، وي�شتعر�س 

خ�شائ�س العربية التي لي�س منها التنغيم. 
مما  ظــاهــرة،  ــة  اأي اللغوية  الظاهرة  اإن  "بل 
بع�س  هي  النا�س،  بها  ويتكلم  اللغة،  عليها  تحتوي 
ول  اإ�شافة،  اإليه  ت�شاف  فل  ال�شوتية،  اأنظمتها 
يقترح اأن ُتجعل في اللغة بعد اأن لم تكن! وهذا من 
اإلى  دعا  من  ودعوة  ونتائج.  منهجا  العلم  بديهيات 
تزجية  قبيل  من  الف�شيحة  في  بالتنغيم  النتفاع 
الكلم وا�شتهواء الظاهرة له في اللغة الإنجليزية اأو 
غيرها من اللغات التي من �شمتها اأن تجري في كلم 
الف�شيحة  العربية  في  "فاأما  بها.")30(  المتحدثين 
العزيز،  الن�س  �شيما  ول  والنثر  ال�شعر  من  بتراثها 
وبما ت�شمنته من خ�شائ�س النظم، ومذاهب اللغة 
اأهلها  ويغني  يغنيها  ما  فيها  فاإن  وال�شرف  والنحو 
في تكوينها واإ�شماعها، ول ت�شمل كل اأ�شناف الجمل 

واأجزاء الكلم.
يبداأ من  اأن  بد  ل  الظاهرة  الحديث عن  اإن  ثم 
اأن  ل  اللغة،  عنا�شر  على  ت�شتمل  الكلم  في  معالم 
بلغات  متكلمين  عادة  من  ظاهرة  في  بالبحث  يبداأ 

اأخرى ل�شطناعها")31(
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حتى  اآخــــرون)32(،  دار�ــشــون  الآراء  هــذه  ويجتر 
وجود  ك�شك:  اأحمد  مع  ن�شتنتج  اأن  لنا  يجوز  اإنــه 
يوؤكد  المعا�شرين  اللغويين  عند  عام  "اإح�شا�س 
]لهما[  لــه  يــكــون  اأن  عــن  ]والنبر[  التنغيم  بعد 
لم  واأنــه  العربية،  لغتنا  في  نحوية  اأو  �شرفية  قيمة 
هاتين  من  ]هما[  ا�شتخدامه  القدامى  ببال  يخطر 

الناحيتين")33(.
وتكاد تتفق هذه الآراء على النفي القاطع لمعرفة 
لظاهرتي  القدامى  وال�شرفيين  النحويين  فهم  اأو 
التطريزية  للظاهرة  )اأو  بخا�شة  والتنغيم  النبر 
بعامة على نحو ما ذهب اإليه كانتينو(، اأو لتوظيفهم 
لأي ا�شطلح يحيل على النبر، والتنغيم، )اأو حتى 
نحو  على  العربية  اللغة  فــي  الظواهر  هــذه  وجــود 
اإلــيــه محيي الــديــن رمــ�ــشــان( وفــي هذا  مــا ذهــب 
هذا  �ــشــاأن  و"من  العلمية،  بالن�شبية  يخل  تعميم 
وب�شائرنا عن  اأب�شارنا  يحرف  اأن  القطعي  الحكم 
ون�شبية  ب�شيطة  كانت  ولــو  حتى  العلمية  الحقيقة 
هذه  يفند  وقــد  حدو�س")34(  مجرد  عن  نتيجة  اأو 

الأحكام ال�شتق�شاء المتاأني. 
والواقع اأن الدرا�شات النحوية وال�شرفية ت�شهد 
من  جوانب  معالجة  في  اإ�شهابهم  على  لأ�شحابها 
والروم...(،  )الإ�شمام،  الوقف  وبخا�شة:  التطريز 
)تخفيف  والإيــقــاع  والإدغــــام...(،  )المد  والطول 
قتلت  ظواهر  فهذه  والتفخيم...(  والإمالة،  الهمز، 

بحثا من جوانبها المتعددة.)35(
هو  التطريز  مــن  هـــوؤلء  ُد  َق�شْ كــان  اإذا  ولكن 
والنغم  النبر  اأي  اأرثوذك�شية،  الأكــثــر  "نطاقه 
المظان  تلك  فــاإن  اأندر�شن،  بتعبير  والتنغيم")36( 
التراثية، مع ذلك، لم تخل خلوا مطلقا منه، وهذا 
اأن  لها،  ومتر�شد  الحقيقة،  عن  باحث  كل  يدعو 
�شبر  بكل  ال�شوتي  اإرثنا  مكنون  في  النظر  يطيل 

واأناة.

الدرا�ضـات  في  والتنغيـم  النبـر   2.2
النحويـة وال�ضرفيـة القديمـة: 

"النبر"  وال�شرف م�شطلح  النحو  وظف علماء 
اأو "النبرة" في م�شنفاتهم توظيفا يماثل، من حيث 
درا�شاتنا  في  قائم  هو  ما  والمفهوم،  ال�شطلح 
كتابه  ي�شتهل  جني  ابــن  فهذا  الحديثة؛  ال�شوتية 
بين  الف�شل  على  الــقــول  بـــ)بــاب  )الخ�شائ�س( 
ال�شعراء  اإكثار  ويقوده حديثه عن  والقول(،  الكلم 
الجمل  على  للدللة  الكلم  ا�شطلح  ا�شتعمال  من 
اإنما  الكلم  باأن  يوؤن�شك  "ومما  القول:  اإلى  التامة 
اأرادت  لما  العرب  اأن  الآحاد  دون  التوام  للجمل  هو 
على  اإل  يقع  ل  له  با�شم  خ�شته  ذلك  من  الواحد 
حجازية،  وهــي  "كِلمة"،  قــولــهــم:  وهــو  الــواحــد، 
قول  بيان ذلك  في  ويزيدك  تميمية.  و"ِكْلمة" وهي 

ُكـثـَـّيـر:
ــهــا لــــو يــ�ــصــمــعــون كـــمـــا �ــصــمــعــت كــالمـــ

ـــــودا ــــــــروا لـــــــعـــــــزة ركـــــــعـــــــا و�ـــــصـــــجــــــ خـــــــــ

اأن الكلمة الواحدة ل ت�شجو، ول تحزن،  ومعلوم 
من  طال  فيما  ذلك  اإنما  ال�شامع،  قلب  تتملك  ول 
ورقــة  م�شتمعه،  بعذوبة  �شامعيه،  واأمــتــع  الــكــلم، 
اأكثر ال�شعراء في هذا المو�شع  حوا�شيه )...( وقد 
غير  ال�شاهد  على  كالدال  عليه  ــدال  ال �شار  حتى 

الم�شكوك فيه األ ترى اإلى قولـه: 
ــــث يـــ�ـــصـــمـــعـــــــه ــــالــــغــــيـــــ وحـــــديـــــثـــــــــــهـــــا كـــــ

ــــا ــــيــــن تـــــتـــــابـــــعـــــت جــــديـــــ ــــن ــــص راعـــــــــــــي �

حــيـــــا يــــكـــــــــون  اأن  ـــــرجـــــو  ي فــــــاأ�ــــــصــــــاخ 

ــــــا ـــــــ ـــــا رّب ــــــ ويـــــــــقـــــــــول مـــــــــن فــــــــــــرح هـــــي

يكون  ل  وهــذا  و�َشْجره،  ال�شحاب  حنين  يعني 
يكون  اإنما  مختل�صة،  َرَزمـــة  وال  واحـــدة،  نبرة  عــن 
مع البدء فيه والرجع، وتثـّني الحنين على �شفحات 
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ال�شمع")37(.
اأكثروا في  ال�شعراء قد  اأن  اإلى  الفتح  اأبو  يذهب 
ا�شتعمال الكلم للإحالة على الجمل التوام ل على 
الكلمة الواحدة. اإن حديث المتغزل بها - في البيت 
عن  اإل  يتاأتى  ل  وهــذا  ويطرب  ي�شجي  ال�شعري- 
كلمات ل عن كلمة واحدة، وهذا معلوم عندهم حتى 
ي�شك  ل  مما  على  الدليل  كمقيم  عليه  الــدال  �شار 
الحديث  وهذا  بال�شرورة.  المعلومة  الأمور  فيه من 
راعي  ي�شمعه  و�ــشــجــره)38(،  ال�شحاب  حنين  يماثل 
فاأ�شاخ  وتتابعت،  الجدب  من  �شنين  عليه  توالت 
ال�شمع ل�شوت الرعد وكله رجاء اأن ي�شير ال�شحاب 
مطرا. وقد عقب على هذا بقوله: "وهذا ل يكون عن 
نبرة واحدة، ول رزمة مختل�شة اإنما يكون مع البدء 
فيه والرجع، وتثنى الحنين على �شفحات ال�شمع". 
"وهذا" يعني ال�شجو والطرب وال�شتح�شان  "وقوله 
وال�شتعزاب لحديثها، ل يكون عن نبرة واحدة: اأي 
ل يكون عن كلمة واحدة منبورة، ول رزمة مختل�شة 
اأي ول يكون عن مجموعة اأ�شوات اأو كلمات مختل�شة 
نتيجة  بع�شه  وبقي  ال�شوت  بع�س  فيها  ذهــب  اأي 
يكون  واإنما  النطق.")39(،  في  التاأني  وعدم  ال�شرعة 
مع البدء والرجع، وما يحدثه الحنين من تموج )اأو 

تثـٍن( على �شفحات ال�شمع.)40(
بيت  في  جني  ابن  قاله  ما  يوؤكده  التاأويل  وهذا 
الواحدة  بالنبرة  مــراده  اأن  يعني  مما  عــزة،  كثير 
من  مجموعة  المختل�شة  والرزمة  المنبورة،  الكلمة 

الكلمات ذات الأ�شوات المختل�شة.
وبهذا يت�شح من ن�س ابن جني: 

يرفع  فيه  واأن  الختل�س،  يقابل  النبر  اأن   .1
يقول  اآخــريــن،  نحاة  قــول  ي�شاوق  وهــذا  ال�شوت، 
النبر:  م�شطلح  موظفا  الأفــعــال(  )كتاب  �شاحب 
ومنه  رفعه،  وال�شيء:  همزه،  نبرا:  الكلم  "وَنَبَر 
المنبر، وبالرمح: طعن، والغلم: ترعرع، والحرف: 

همزه، وقري�س ل تنبر اأي ل تهمز")41(. ويكون النبر 
عند اأبي الفتح بالتاأني، والختل�س بال�شرعة. وهذا 
الكلمية  ال�شل�شلة  ويجعل  الأ�ــشــوات  يبرز  التاأني 
متموجة لما تتخللها من نبرات، وهذا ما يفهم من 

قوله: "تثني الحنين على �شفحات ال�شمع".
2. اأن النبر يقع في الكلمة، ول يتم ذلك اإل في 

جزء واحد اأو مقطع بتعبير المحدثين.
3. اأن تعاقب النبرات في الكلم التام )الجمل( 
ينتج عنه الإيقاع، اأي ال�شجو والطرب وال�شتح�شان، 
من  اأو  منبورة  واحــدة  كلمة  من  ذلك  يتح�شل  ول 
جني  ابن  اأن  القول  "ومجمل  مختل�شة.)42(  كلمات 
عن  يكون  ل  بحديثها  والــطــرب  ال�شجو  اإن  يقول: 
كلمة واحدة منبورة، ول يكون عن مجموعة كلمات 
اختل�شت اأ�شواتها اختل�شا اأي لم تنبر، واإنما يكون 
ومع  مترنمة،  الحلق  في  وتــرديــده  ال�شوت  مد  مع 
توالي  عن  يكون  اأي  منبورة  متوالية  بكلمات  النطق 
المت�شل،  بالكلم  ي�شمى  فيما  النبرات  من  عــدد 
متثنية  ال�شمع  �شفحات  عــلــى  الأ�ـــشـــوات  فــتــبــدو 

متعوجة.")43(
النبر  لم يدرك  ابن جني  اأن  اإلى  وبهذا نخل�س 
– ف�شل عن ذلك-  ا�شتوعب  واإنما  لفظا فح�شب، 
معناه واأثره؛ حيث اعتبر النبر عملية تدرك بال�شمع 
وبتوالي  الكلمة،  من  جــزء  على  �شغط  �شورة  في 
النبرات )اأي التثني( في ال�شل�شلة الكلمية يتح�شل 
"ما فات علماء  الإيقاع في �شكل �شجو وطرب، واأن 
عدم  هــو  النبر  ظــاهــرة  ب�شدد  القدامى  العربية 
ن�شهم على اأمكنة وقوعه، اأما م�شمى هذه الظاهرة 
اللغة  في  ودورهــا  وملمحها،  حقيقتها،  اأو  وكنهها 
فقد عرفوه تماما، ول يختلف البحث الحديث معهم 

في �شيء منها.")44(
ول تخلو الم�شنفات اللغوية القديمة من حديث 
عن ظاهرة التنغيم، وقد رّدد باحثون كثيرون مقولة 
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ابن جني النفي�شة: "وقد حذفت ال�شفة ودلت الحال 
عليها وذلك فيما حكاه �شاحب الكتاب من قولهم: 
�شير عليه ليل، وهم يريدون: ليل طويل، وكاأن هذا 
على  الحال  من  دل  لما  ال�شفة  فيه  حذفت  اإنما 
لذلك  القائل  كلم  في  تح�س  اأنك  وذلك  مو�شعها. 
ما  والتعظيم  والتفخيم  والتطريح  التطويح  من 
يقوم مقام قوله طويل اأو نحو ذلك، واأنت تح�س هذا 
من نف�شك اإذا تاأملته. وذلك اأن تكون في مدح اإن�شان 
والثناء عليه، فتقول: كان واهلل رجل! فتزيد في قوة 
تمطيط  في  ولتمكن  الكلمة،  هذه  ـــ)اهلل(  ب اللفظ 
اللم واإطالة ال�شوت بها وعليها اأي رجل فا�شل اأو 
�شجاعا اأو كريما اأو نحو ذلك. وكذلك تقول: �شاألناه 
وتفخمه  باإن�شان  ال�شوت  وتمكن  اإن�شانا!  فوجدناه 
فت�شتغني بذلك عن و�شفه بقولك: اإن�شانا �شمحا اأو 

جوادا اأو نحو ذلك.
ال�شفة.  تحذف  مجراه  يجري  ومــا  هــذا  فعلى 
اأو من  اللفظ  عليها من  الدللة  اإن عريت من  فاأما 
ما  ذلــك  ومــن   )...( يجوز  ل  حذفها  فــاإن  الحال 
في  اإل  الم�شجد  لجار  �شلة  ل  الحديث:  في  يروى 
الم�شجد؛ اأي ل �شلة كاملة اأو فا�شلة، ونحو ذلك. 

وقد خالف في ذلك من ل يعد خلفه خلفا.")45(
وبهذا يت�شح اأن النحاة لم يغفلوا بتاتا التنغيم؛ 
من�شوب  اأعـــله-  الن�س  -ح�شب  ال�شفة  فحذف 
لإمام النحو �شيبويه، ويعو�س المحذوف بقرينة اأداء 
الكلم؛ اأي التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم، 
بال�شفة  التلفظ  م�شد  ت�شد  �شوتية  تلوينات  وهــي 
ال�شوت  اأن يذهب  يعني  الأمر  "اإن  بها.  والت�شريح 
واأن يجيء في الهواء واأن يطول ويرفع ويعلى ويزاد 
طبقة  في  تغييرات  يحدث  المتكلم  اأن  اأي  مده  في 
َح  "َتَطوَّ العرب(:  )ل�شان  في  ورد  اإذ  ال�شوت")46(؛ 
َح  "َطرَّ اأي�شا:  وفيه  الهواء"  فـي  وجــاء  ذهــب  اإِذا 
َرَفعه واأَعله، وخ�س بع�شهم  ال�شيَء: طّوله، وقـيل: 

ا")47( له جدًّ ح بناءه  َتْطرِيحًا طوَّ به البناء فقال: َطرَّ
الن�س، ومن  الفكر، من خلل هذا  بنا  ويذهب 
المدات:  في  اآخر  مو�شع  في  الفتح  اأبي  قول  خلل 
في  ا�شتعملن  ولذلك  المدات،  �شاأن  من  "وذلك 
الأرداف والو�شول والتاأ�شي�س والخروج وفيهن يجرى 
والتطويح.")48(،  والترنم  والحداء  للغناء  ال�شوت 
هما  كتاباته-  -فــي  التطريح  وكــذا  التطويح  اأن 
الــدر�ــس  فــي  للتنغيم  ال�شطلحيان  الــمــرادفــان 

ال�شوتي الحديث.
التلوينات  هذه  قيمة  على  الفتح  اأبــو  �شدد  لقد 
"فاأما  ال�شوتية، وجعلها في م�شتوى دللت الحال، 
اإن عريت من الدللة عليها من اللفظ اأو من الحال 

فاإن حذفها ل يجوز."
جني  ابــن  ن�س  اأن   )1999( ال�شالع  ويــذهــب 
يدل  ولكنه  والتنغيم،  النبر  اإلى  تنبهه  يدل على  "ل 
غير  والحركية  ال�شوتية  الو�شائل  اإلــى  تنبهه  على 
وتحيط  اللغوية  الوحدات  اإلى  ت�شاف  التي  اللغوية 
الموقف  ح�شب  مق�شودة  دللت  عــن  معبرة  بها 
الرمزية  ال�شوتية  الو�شائل  فمن  والحال.  والمقام 
التي ي�شتعين بها المتكلم في تلوين كلمه وت�شوير 
كلمة  ننطق  عندما  يحدث  كما  التفخيم  األفاظه: 
الفموي  التجويف  فيه  يت�شع  مفخم  بلفظ  "كبير" 
والترقيق  ال�شخامة،  في  والمبالغة  العظم  لت�شوير 
بلفظ  "�شغير"  كلمة  ننطق  عندما  يــحــدث  كما 
مرقق ي�شيق فيه التجويف الفموي لت�شوير ال�شاآلة 
ومطل  الق�شيرة  الحركات  واإطــالــة  الحجم،  وقلة 
البعد.  اأو  للطول  الطويلة ومدها ت�شويرا  الحركات 
وقد ي�شاحب هذه الو�شائل ال�شوتية حركات ج�شمية 

اأو اإ�شارية.")49(
بعيد  تمحل  من  يخلو  ل  الـــراأي  هــذا  اأن  ويبدو 
فــي تــخــريــج كـــلم ابـــن جــنــي، والـــواقـــع اأن الأمـــر 
الن�شو�س  اإلــى  الإ�ــشــارات  يتجاوز  جني  ابــن  عند 
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تلك  ونع�شد  الظاهرة)50((،  لهذه  المنظمة  الطويلة 
الن�شو�س بقوله في )المن�شف(: اإن اأهل اللغة "قد 
الكلم  ي�شحبونه  بما  اأغرا�شهم  اإبانة  اإلى  ي�شلون 
عليه  تــدل  وبما  بعده،  يتاأخر  اأو  قبله،  يتقدم  مما 
الحال )...( فاإن لها في اإفادة المعنى تاأثيرا كبيرا، 

واأكثر ما يعتمدون في تعريف ما يريدون عليه")51(
التطويح(  )اأو  بالتنغيم  الواعي  الإح�شا�س  اإن 
عند ابن جني ثابت ثبوتا ل تخطئه بديهة الدار�س 
المن�شف، وهو واإن لم يذكر لفظ تنغيم فاإنه اأدرك 
الظاهرة التي تنطبق عليها قولة المو�شلي ال�شهيرة: 

ال�شفة". بها  تحيط  ول  المعرفة  "تدركها 
نحاة  كتابات  في  بالتنغيم  الإح�شا�س  وينبعث 
اآخرين من قبيل ابن يعي�س القائل في باب الندبة: 
ف�شول  مع  ذكر  ولذلك  مدعو  المندوب  اأن  "اعلم 
النداء لكنه على �شبيل التفجع فاأنت تدعوه واإن كنت 
واإن  به  الم�شتغاث  تدعو  كما  ي�شتجيب  ل  اأنه  تعلم 
كان بحيث ل ي�شمع كاأنه تعده حا�شرا واأكثر ما يقع 
�شبرهن،  وقلة  احتمالهن  ل�شعف  الن�شاء  كلم  في 
ولما كان مدعوا بحيث ل ي�شمع اأتوا في اأوله )بيا اأو 
وا( لمد ال�شوت ولما كان ي�شلك في الندبة والنوح 
كما  للترنيم  اآخــرا  ــف  الأل زادوا  التطريب  مذهب 
بالألف  وخ�شو�شا  المطلقة  القوافي  في  به  ياأتون 
دون الواو والياء لأن المد فيه اأمكن من اأختيها")52(، 
حروف  من  "الغر�س  النداء:  حرف  في  يقول  كما 
كان  ــاإذا  ف المدعو  وتنبيه  ال�شوت  امتداد  النداء 
ل  عنه  معر�شا  اأو  المنادى  عن  متراخيا  المنادى 
نومه  في  ا�شتثقل  قد  نائما  اأو  اجتهاد  بعد  اإل  يقبل 
الهمزة  خل  ما  النداء  حروف  جميع  فيه  ا�شتعملوا 
وهي يا واأيا وهيا واأي لأنها تفيد تنبيه المدعو ولم 

يرد منها امتداد ال�شوت لقرب المدعو".)53(
ملمح  هي  به  والترنم  ومده،  ال�شوت،  رفع  اإن 

تنغيمية بامتياز.

وهي  القدامى،  العرب  للغويي  اإ�ــشــارات  فهذه 
اإليها  اأ�شيفت  اإذا  خا�شة  ــادرة،  ن ول  قليلة  لي�شت 
معرفية  حقول  نطاق  في  المب�شوطة  النحاة  اأعمال 
نظرية  �شمن  الإ�ــشــارات  تلك  اإلــى  نظر  اأو  اأخــرى، 

وحدة العلوم.

3. المالمح التطريزيـة بين اأعمال النحاة 
خارج كتب النحو وال�ضرف واأعمال علماء 

المو�ضيقى والخطابة في اإطار نظرية 
وحدة العلـوم:

اأعمال  في  التطريزيـة  المالمح   1.3
النحاة خارج كتب النحو وال�ضرف/

اأوالأعمال التطبيقية الموازية:
توظيف  في  القدامى  العرب  النحاة  اأ�شهب  لقد 
مجالت  نطاق  في  تاأويلية  اآلية  بو�شفه  التطريز 
وال�شرفية  النحوية  للدرا�شات  مــوازيــة  معرفية 
ــارت جــــزءا مــنــهــا، اأوقــ�ــشــمــهــا  الــخــالــ�ــشــة، فــ�ــش
للقراءات  الحتجاج  بحقل  يتعلق  والأمر  التطبيقي، 
اأبي  اأعمال  قبيل  )من  وال�شاذة  الم�شهورة  القراآنية 
ومكي  جني،  ابن  النجيب  وتلميذه  الفار�شي،  علي 
ابن اأبي طالب القي�شي...(، وبحقلي اإعراب القراآن 
خالويه،  وابــن  الــفــراء،  اأعــمــال  مثل  )مــن  ومعانيه 
اأبي طالب القي�شي، والنحا�س،  والزجاج، ومكي بن 
والعـگبري...(. مع بع�س الإ�شارات في كتب التجويد 

وكذا القراءات القراآنية وعلوم القراآن. 
لقد تناولت هذه الدرا�شات الظواهر التطريزية 
تناول تطبيقيا م�شتفي�شا)54( و�شناأخذ نماذج من تلك 
تطبيقيا،  توظيفا  التطريز  وظفت  التي  الن�شو�س 
خارج  النحاة  اأعمال  اأن  على  التنبيه  بهدف  وذلك 
التطبيقية في  اأو م�شنفاتهم  وال�شرف  النحو  كتب 
اأعمال موازية تك�شف عن اإدراكهم للتطريز، ومنها: 
وابـــن خــالــويــه عــن منحنى  ــفــراء  ال 1. حــديــث 
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الرفع - باعتباره ملمحا تنغيميا- عند اإثبات الخبر 
قد  رجل  عن  قي�س  "حدثني  الفراء:  يقول  وتاأكيده، 
�شماه عن بكير بن الأخن�س عن اأبيه قال: قراأت من 
الليل: "ويعلم ما تفعلون" فلم اأدر اأاأقول: يفعلون اأم 
تفعلون؟ فغدوت اإلى عبد اهلل بن م�شعود لأ�شاأله عن 
رجل  الرحمن،  عبد  اأبا  يا  فقال:  رجل  فاأتاه  ذلك، 
اأن  له  اأيحل  وتابا،  تفرقا  ثم  �شيبة،  في  بامراأة  األمَّ 

يتزوجها؟
الَِّذي  {َوُهــَو  رافعا �صوته:  قال، فقال عبد اهلل 
يَِّئاِت َوَيْعلَُم  َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعْن ال�صَّ
�شياق  في  ذلــك  جــاء  وقــد  َتْفَعُلوَن})55(.")56(  َمــا 

ا�شتفهام بالهمزة.
عن  نقل  نف�شها  الق�شة  خــالــويــه  ــن  اب واأورد 
"فقال عبد  الفراء: وجاء في المقطع الذي يعنينا: 
ــِذي  الَّ {َوُهـــَو  يقول-  وهو  بها �صوته  ورفــع   - اهلل: 
يَِّئاِت َوَيْعلَُم  َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعْن ال�صَّ

َما َتْفَعُلوَن}")57(

الآية  هذه  ترديد  في  الرفع  منحنى  فا�شتعمال 
التائبين،  لتوبة  تعالى  اهلل  قبول  اإثبات  على  دليل 
النا�س  باأفعال  الم�شيئين، وعلمه  �شيئات  وعفوه عن 
اأجمعين، ومن ثمة فكاأنما اأراد ابن م�شعود اأن يقول 

لل�شائل بالإثبات: نعم يحل لك التزوج بها.
تنغيميا  ملمحا  الــنــحــويــان  هـــذان  وظـــف  لــقــد 

باعتباره قرينة لفظية للدللة على معنى الإثبات. 
ما  مــع  الــتــاأنــي  لملمح  جني  ابــن  ا�شتعمال   .2
يرافقه من مماطلة واإ�صباع وملمح االإ�صراع مع ما 
في  وذلك  لل�صوت،  وخف�ص  اختال�ص  من  يالزمه 
جندب  بن  وم�شلم  الأعرج  لقراءة  احتجاجه  �شياق 
واأبي الزناد؛ حيث قال: ""يا ح�شره" �شاكنة الهاء، 
"على العباد": "اأما "يا ح�شره"، بالهاء �شاكنة ففيه 
النظر. وذلك اأن قوله: "على العباد" متعلق بها، اأو 

دونه،  عليها  الوقوف  يح�شن  ل  وكلهما  لها.  �شفة 
اإذا  العرب  اأن  وذلك  اأذكــره،  ما  عندي  ذلك  ووجه 
اأخبرت عن ال�شيء غير معتمدته وغير معتزمة عليه 
- اأ�شرعت فيه، ولم تتاأن على اللفظ المعبر به عنه. 

وذلك كقوله: قلنا لها قفي لنا  قالت قاف٭
على  الكلمة  جملة  من  فاقت�شرت  وقفت،  معناه 
الإجابة  عن  وتثاقل   بالحال  تهاونا  منها،  حرف 
واعتماد المقال. ويكفي في ذلك قول اهلل �شبحانه: 
في  قالوا  اأيمانكم"  في  باللغو  اهلل  يوؤاخذكم  "ل 
فاأين  واهلل.  وبلى  واهلل،  ل  كقولك:  هــو  تف�شيره: 
�شرعة اللفظ بذكر ا�شم اهلل تعالى هنا من التثبت 
فيه، والإ�شباع له، والمماطلة عليه من قول الهذلي:

ـــتـــه ــــ رزئــــ ـــال  قـــتـــيــــ اأنــــ�ــــصــــى  فـــــــــــواهلل ال 

االأر�ــص؟ على  م�صيت  ما  ُقو�َصى  بجانب 

النطق  في  اللفظة  هذه  تطعمك  اإلــى  ترى  اأفــل 
عليها؟  الق�شم  معنى  لإ�شباع  وتمطيك  بها،  هنا 
وكذلك اأي�شا قد ترى اإلى اإطالة ال�صوت بقوله من 

بعده:
بــــلـــــــــى اإنــــــهــــــا تــــعــــفــــو الـــــكـــــلـــــوم واإنـــــمـــــا

يم�صي مـــا  جـــل  واإن  بــــاالأدنــــى  نـــوكـــل 

كان  مــا  وتــــدارك  نف�شه،  اأكــذب  لما  ــراه  ت اأفــل 
قوله:  على  االإقـــامـــة  – اأطــــال  لفظه  فــيــه  اأفــــرط 
)بلـى(، رجوعا اإلى الحق عنده، وانتكاثا عما كان 
فاأين قوله هنا:)فواهلل( وقوله:  عقد عليه يمينه؟ 
)بلـى( منهما في قوله: ل واهلل، وبلى واهلل؟ وعليه 
الإيمان"  عقدتم  بما  يوؤاخذكم  "ولكن  تعالى:  قوله 

اأي وكدتموها وحققتموها")58(. )59(
يبرز هذا الن�س جوانب من التغييرات الحادثة 
ملمح  الــعــرب  تــوظــف  حيث  الــ�ــشــوت؛  طبقة  فــي 
معتمدته  غير  ال�شيء  عن  اأخــبــرت  "اإذا  االإ�ـــصـــراع 
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وتثاقل  بالحال  و"تهاونا  بــل  عليه"  معتزمة  ول 
اإلى  يــوؤدي  قد  مما  المقال"،  واعتماد  الإجابة  عن 
منها".  حــرف  على  الكلمة  جملة  "من  القت�شار 
عما  تعبيرا  الــتــاأنــي  ملمح  الــعــرب  ت�شتعمل  بينما 
اعتمدته واعتزمت عليه؛ في مثل الق�شم: "اأفل ترى 
اإلى تطعمك هذه اللفظة في النطق )...( وتمطيك 
والتلذذ  للفظ  التطعم  الق�شم" فهذا  معنى  لإ�شباع 
الإقامة عليه  اأوطول  والتثبت فيه والمماطلة  به، بل 
عما  وانتكاثا  عنده،  الحق  اإلى  اأي�شا" رجوعا  يكون 
كان عقد عليه يمينه" اأو" لما اأكذب نف�شه، وتدارك 
ي�شاحب  اإذن  فالتاأني  لفظه"،  فيه  اأفــرط  كان  ما 
هذه ال�شياقات التداولية التي يكون فيها توبة وندم 
ورجوع اإلى الحق علوة على الق�شم. وهكذا ن�شتنتج 
ما  )مع  بالتاأني  وبلى،  اهلل،  لفظتي:  اأن   - مثل   -
ي�شاحبه من تطعم ومماطلة وتمطيط( غير لفظتي 

اهلل وبلى بالإ�شراع.)60(
اأن تحقيق الق�شم  وف�شل عن ذلك يبرز الن�س 

يقت�شي رفع ال�شوت وتقوية المد.
بوظيفة  الــقــيــام  للتنغيم  الــنــحــاة  اإ�ــصــنــاد   .3
الـــقـــراآن(  )اإعـــــراب  كتاب  فــي  جــاء  لقد  تــركــيــبــيــة، 
"الباب ال�شابع والأربعين: ما  المن�شوب للزجاج في 
جاء في التنزيل من اإ�شمار الحال وال�شفة جميعا": 
غريب، فمن ذلك قوله تعالى:  لطيف  �صيء  "وهو 
�شهده  فمن  اأي:  ْهَر})61(  ال�صَّ ِمْنُكْم  �َصِهَد  "{َفَمْن 

منكم �شحيحا بالغا.
ومن ذلك قوله في ال�شفة: "واإن كان رجل يورث 
كللة اأو امراأة وله اأخ اأو اأخت" والتقدير: وله اأخ اأو 
من  وقريب   )...( ال�شفة.  فحذف  اأم،  من  اأخــت 
هذا قوله تعالى: {َفاإِنَّ َلُه َجَهنََّم اَل َيُموُت ِفيَها َواَل 
يحيا  والــذي ل  يحيا،  يموت  ل  والــذي  َيــْحــَيــا})62(، 
يعتد  طيبة  حياة  يحيى  ل  المعنى:  ولكن  يــمــوت؛ 
اإليه مقا�شاة  دفعوا  يموت موتا مريحا، مما  ول  بها 

العذاب، وكاأن الإحياء للعذاب لي�س بحياة معتد بها.
يح�شن،  فل  الحال  حذف  واأما  عثمان)63(:  قال 
بها،  الخبر  توكيد  هو  اإنما  فيها  الغر�س  اأن  وذلك 
الحذف،  به  لئــق  غير  التوكيد  طريق  طريقه  ومــا 
لأنه �شد الغر�س ونقي�شه، ولأجل ذلك لم يجز اأبو 
الح�شن تاأكيد "الهاء" المحذوف من ال�شلة، نحو: 
"نف�شه"  يكون  اأن  على  زيــد،  نف�شه  �شربُت  الــذي 
مما  وهــذا  "�شربت"  من  المحذوفة  للهاء  توكيدا 

يترك مثله )...(
فاأما ما اأجزناه من حذف الحال في قوله تعالى: 
ْمُه})64(، اأي: فمن  ْهَر َفْلَي�صُ {َفَمْن �َصِهَد ِمْنُكْم ال�صَّ
�شهده �شحيحا بالغا، فطريقه: اأنه لما دلت الدللة 

عليه من الإجماع وال�شنة جاز حذفه تخفيفا. 
يِّت الحال من هذه القرينة، وتجرد  واأما اإذا ُعرِّ
الأمر دونها، لما جاء حذف الحال على وجه. وحكى 
طويل،  ليل  يريدون  وهم  ليل،  عليه  �شير  �شيبويه: 
وكاأن هذا اإنما حذفت فيه ال�شفة لما دل من الحال 
القائل  كلم  في  تح�س  اأنــك  وذلــك  مو�شعها،  على 
والتعظيم  والتفخيم  والتطريح  التطويح  من  لذلك 
واأنت  ذلــك،  ونحو  "طويل"  قوله:  مقامه  يقوم  ما 
تح�س هذا من نف�شك اإذا تاأملته، وذلك اأن يكون في 
مدح، فتقول: كان واهلل رجل، فتزيد في قوة اللفظ 
الــلم  تمطيط  فــي  وتمكن  الكلمة،  هــذه  بـ"اهلل" 
واإطالة ال�شوت عليها، اأي: رجل فا�شل �شجاعا، اأو 
كريما، اأو نحو ذلك؛ وكذلك تقول: �شاألناه فوجدناه 
فت�شتغني  وتفخمه؛  باإن�شان  ال�شوت  وتمكن  اإن�شانا، 
ال�شوت  وتمكن  اإن�شانا،  وتريد:  و�شفه،  عن  بذلك 
باإن�شان وتفخمه؛ فت�شتغني بذلك عن و�شفه وتريد: 
اإن  وكذلك  ذلك؛  نحو  اأو  جوادا،  اأو  �شمحا،  اإن�شانا 
ذممته وو�شفته بال�شيق، قلت: �شاألناه وكان اإن�شانا. 
به، فيغني عن ذلك قوله: اإن�شانا  ي وجهك وُتَقطِّ وتزوِّ
ومــا  هـــذا  فعلى  ذلـــك.  نــحــو  اأو  بــخــيــال،  اأو  لئيما، 
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يجري مجراه ُتحذف ال�صفة.

اأو  اللفظ  عليها من  الدللة  يت من  ُعرِّ اإذا  فاأما 
الحال فاإن حذفها ل يجوز، األ تراك لو قلت: وردنا 
الب�شرة فاجتزنا بالأُبـلة على رجل، اأو راأينا ب�شتانا، 
و�شكت، لم تفد بذلك �شيئا، لأن هذا ونحوه مما ل 
ى منه ذلك المكان، واإنما المتوقع اأن ت�شف من  ُيَعرَّ
ل  ما  علم  ُكـلَّفت  تفعل  لم  فاإن  ذكــرت،  وما  ذكرت 
يدل عليه، وهو لغو من الحديث، وتجوُّز في التكليف.
ومن ذلك ما يروى في الحديث: "ل �شلة لجار 
اأو  كاملة  �شلة  ل  اأي  الم�شجد."  في  اإل  الم�شجد 
الفقار،  ذو  اإل  �شيف  ل  ومثله:  ذلك.  ونحو  فا�شلة، 

ول فتى اإل علّي، عليه ال�شلم.")65(.
)�شيبويه،  النحاة  على  تدل  الن�شو�س  هذه  اإن 
يغفلوا  لم  )اأوالقي�شي(...(  والزجاج  جني،  وابــن 
عن  فالحديث  بخا�شة؛  والتنغيم  بعامة  التطريز 
حذف ال�شفة والحال اأو اإ�شمارهما )بح�شب �شاحب 
التنغيمية  النطاقات  وقيام  القراآن"(  "اإعراب 
�شيبويه،  النحو  لإمــام  اأ�شله  في  من�شوب  مقامهما 
وما الن�شو�س المعرو�شة اأعله اإل مو�شعة ومبلورة 
لفكرة )�شاحب الكتاب(، ولعل في ا�شتعمال �شاحب 
عن  بدل  "اإ�شمار"  ل�شطلح  القراآن"  "اإعراب 
"ال�شفة"  اأثر  بقاء  اإلى  ذكية  اإ�شارة  فيه  "حذف"، 
م�شتوى  على  ال�شوتية  التلوينات  تلك  خــلل  من 
ال�شواتية  الــدرا�ــشــات  فــي  يعرف  مــا  وهــو  الأداء، 

بالتنغيم.
4. اعتبار النحاة اأن التطريز يخرق الم�صتويات 
التركيبية وال�صواتية... بل واالإعرابية؛ يقول ابن 
الأ�شوات  طول  ذكر  "وعلى  ال�شدد:  هذا  في  جني 
ما  و�شعها  عن  بها  المعبر  المعاني  لقوة  وق�شرها 
اأمــه:  لــه  فقالت  لــه،  ابنا  �شرب  رجــل  اأن  يحكى 
القا�شي  اإلــى  فرافعها  ابنك؛  هو  لي�س  لت�شربه، 
لي�س  اأنه  تذكر  اأمه  وهذه  عندي،  ابني  هذا  فقال: 

ذكــره،  ما  على  الأمــر  لي�س  الــمــراأة:  فقالت  مني. 
لي�س  ت�شربه  ل  له:  فقلت  ابنه  ي�شرب  اأخــذ  واإنما 
الرجل:  فقال  جــدا،  النون  فتحة  ومــدت  ابنك،  هو 
واإذا   )...( الطويل  الطويل  هذا  منه  كان  ما  واهلل 
اأوردناه ونحو مما ا�شتطلناه فحذفناه  كان جميع ما 
للمعاني فمتى قويت قويت،  تابعة  الأ�شوات  اأن  يدل 
من  قــراءة  اأن  علمت   )...( �شعفت  �شعفت  ومتى 
اإنما هو  "يا ح�شره على العباد" بالهاء �شاكنة  قراأ: 
لتقوية المعنى في النف�س، وذلك اأنه في مو�شع وعظ 
الهاء  الوقوف على  وتحذير، فطال  واإيقاظ  وتنبيه، 
الدال  منه،  المتعجب  للأمر  الم�شتعظم  يفعله  كما 
على اأنه قد بهره، وملك عليه لفظه وخاطره. ثم قال 
الوقوف  في  نف�شه  عــاذرا  العباد"،  "على  بعد:  من 
على المو�شول دون �شلته لما كان فيه، ودال لل�شامع 
المو�شول  – على حاجة  تج�شم ذلك  اإنما  اأنه  على 
جملته-  على  ونحجره  الإعــراب  و�شعف  �شلته  اإلى 

ليفيد ال�شامُع منه ذهاَب ال�شورة بالناطق.")66(
يجف  "ول  نف�شه:  الن�س  في  جني  ابن  وي�شيف 
ذلك عليك على ما به من مظاهر انتقا�س �شنعته، 
حتى  لمعانيها  األفاظها  على  تحمل  قد  العرب   فاإن 
اأقوى  اأن  ترى  األ  المعنى،  ل�شحة  الإعــراب  تف�شد 
الأعلم  ال�شتفهام عن  الحجازية في  اللغتين وهي 
نحو قولهم فيمن قال: مررت بزيد: من زيد؟ فالجر 
فيه  احتمل  مما   فهذا  عنه،  الم�شوؤول  لجر  حكاية 
لو  اأنــه  ترى  األ  المعنى.  لتقوية  الإعــراب  اإ�شعاف 
ركب اللغة التميمية طلبا لإ�شابة الإعراب فقال :من 
ي�شاأل عن  اإنما  اأنه  اللفظ  لم ي�شح من ظاهر    ُ زيُدُ
زيد هذا المذكور اآنفا ولم يوؤمن اأن يظن به اأنه اإنما 
فهذا   )...( م�شتاأنفا؟  اآخر  زيد  عن  �شوؤال  ارتجل 
ونظائره يوؤكد اأن المعاني تتلعب بالألفاظ، تارة كذا، 
اأح�شيه  ل  ما  القراآن  في  وهذا   )...( كذا  واأخــرى 

لكثرته.")67(
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الظاهرة  اأن  تبرز  مجتمعة  الن�شو�س  هذه  اإن 
م�شتويات  تخرق  التنغيم  مقدمتها  وفي  التطريزية 
اأ�شمى  وهــو  الإعــــراب  فيها  بما  الــلــغــوي  ــس  ــدر� ال

الم�شتويات عند النحاة العرب القدامى.
وهذا التوظيف التطبيقي للتطريز –بما فيه 
ا�صتعمله  بــل  فــقــط،  النحاة  بــه  يقم  لــم  التنغيم- 
اأ�ــصــحــاب الــدرا�ــصــات الــقــراآنــيــة اأيــ�ــصــا، وذلــك في 
ومقولت  ق�شايا  عــن  الوظيفي  حديثهم  معر�س 
منحى  ي�صتعمل  الن�صفي  المف�صر  فــهــذا  نحوية؛ 
اأو قـــوة الــنــغــمــة كــذلــك فــي الـــداللـــة على  الــرفــع 
َلــْن  {َقـــاَل  تعالى:  قوله  في  الن�شفي:  قال  الق�صم. 
ِ َلَتاأُْتوَنِني  ُتوِني َمْوِثًقا ِمْن اهللَّ اأُْر�ِصلَُه َمَعُكْم َحتَّى ُتوؤْ
 ُ اهللَّ َقاَل  َمْوِثَقُهْم  اآَتــْوُه  ا  َفلَمَّ ِبُكْم  ُيَحاَط  اأَْن  اإِالَّ  ِبِه 
قيل  موثقهم  اآتوه  "فلما  َوِكيٌل})68(:  َنُقوُل  َما  َعلَى 
بع�شهم  قال  ال�شلم.  عليه  محمد  رب  باهلل  حلفوا 
ي�شكت عليه لأن المعنى؛ قال يعقوب: )اهلل على ما 
نقول من طلب الموثق واإعطائه وكيل رقيب مطلع(، 
ل  وذا  والمقول  القول  بين  تف�شل  ال�شكتة  اأن  غير 
بال�صوت فيق�صد  اأن يفرق بينهما  فاالأولى  يجوز، 

بقوة النغمة ا�صم اهلل")69(.

علم  حقل  في  الــواردة  القديمة  الن�شو�س  ومن 
بين  التفريق  ق�شد  للتنغيم  والموظفة  التجويد 
والخبر  والإثبات  النفي  بين  وبخا�شة  الجمل،  اأنواع 
المنحنيات  اإهــمــال  اعتبرت  والــتــي  وال�شتفهام، 
التنغيمية عند قراءة القراآن الكريم لحنا خفيا قول 
الخفي  اللحن  "واأما  الهمذاني:  العطار  العلء  اأبي 
القراء  نحارير  اإل  حقيقته  على  يقف  ل  الذي  فهو 
ل  اأحدهما  �شربين:  على  وهو  العلماء،  وم�شاهير 
بالم�شافهة  اإل  حقيقته  ــدرك  ت ول  كيفيته  تعرف 
وذلك  والــدرايــة.  ال�شبط  اأولــي  اأفــواه  من  وبالأخذ 
والملطفات  الممالت  وحدود  المدات،  مقادير  نحو 
النفي  بــيــن  والـــفـــرق  والمختل�شات،  والم�شبعات 

واالإثبات، والخبر واال�صتفهام، والإظهار والإدغام، 
�شوى  ما  اإلى  والإ�شمام،  والروم  والإتمام،  والحذف 
واللطائف  بالخط،  تقيد  ل  التي  الأ�شرار  من  ذلك 
وال�شبط")70(  الإتــقــان  اأهــل  من  اإل  توؤخذ  ل  التي 
فالقارئ الذي ل يملك قدرة التمييز بين الأ�شاليب 
اإذ  الخفي،  اللحن  في  محالة،  ل  واقــٌع،  والأبـــواب 
�ــشــروري  والأ�ــشــالــيــب  الأبــــواب  هــذه  بين  التمييز 

لتحقيق كمال الترتيل. 
الن�شو�س  من  �شبق  ما  اإلــى  ن�شيف  اأن  ويمكن 
تنظيرا  التنغيم  توظف  اأن  حــاولــت  التي  القيمة 
وتطبيقا في التمييز بين المقولت النحوية القراآنية 
لل�شمرقندي  التجويد  علم  في  مخطوطة  ن�شو�شا 
)العقد  ق�صيدتـــه  في  قـــــال  حيــــث  )ت780هـــ(؛ 

الفريد(:

ار ف�صوتها  لجحد  اأو  لـنفي  )مــا(  "اإذا 
ـــدال  فـــعـــن ولـــال�ـــصـــتـــفـــهـــام مـــكـــــــن وعــــ

بما والـــذي  �صوتها  اخف�ص  غــيــٍر  وفــي 

ــاَل ـــ ـــ �ـــصـــبـــيـــٌه بـــمـــعـــنـــاه فـــِقـــ�ـــصـــــــه لــتــفــ�ــصُ

كهمزة ال�شتفهام َمع َمْن واأن واإن واأفعَل تف�شيٍل 
"مثال ذلك: )ما  وكيف وهل وَل"، قال في ال�شرح: 
قلتٌه(، ويرفع ال�شوت بـ)ما( يعلم اأنها نافية، واإذا 
بين  جعلها  واإذا  خبرية،  اأنها  يعلم  ال�شوت  خف�س 
في  جارية  العادة  وهذه  ا�شتفهامية.  اأنها  يعلم  بين 

جميع الكلم وفي جميع الأل�شن".)71(
وجملة  النفي  في جملة  يكون  اإذا  ال�شوت  فرفع 
بينما  ال�شتفهام،  مع  يكون  تعديله  بينما  الجحد، 
ولي�س ذلك  ال�شوت،  فيها  يخف�س  الخبرية  الجملة 
وكل  اللغة  كل  ي�شمل  بل  واحد  مثال  على  مق�شورا 
اأكد تمام ح�شان هذا بقوله في �شياق  الأل�شن. وقد 
حديثه عن التنغيم: "وربما كان له وظيفة نحوية هي 
فيها  ت�شتعمل  لم  جملة  في  والنفي  الإثبات  تحديد 
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"اأنَت  تراه:  ول  يكلمك  لمن  فتقـول  ال�شتفهام  اأداة 
وتختلف  عنه  م�شتفهمًا  اأو  ذلــك  مقررًا  محمـد"، 
في  عنها  الإثبات  في  وخف�شه  ال�شوت  رفع  طريقة 
يبقى  التنغيم  عدا  فيما  �شيء  كل  ولكن  ال�شتفهام 

في المثال على ما هو عليه.")72( 
واإذا كانت ثمة قوالب تركيبية ت�شترك في بنيتها 
"اأفعل" التي تكون للتف�شيل ولغيره، فقد  من قبيل: 
اأن التنغيم يميز ويفرق بينها  نبه ال�شمرقندي على 
فقال: "فينبغي اأن يفرق بال�شوت بين الذي بمعنى 

التف�شيل، والذي لي�س بمعنى التف�شيل".)73(
الناهية.  النافية و)ل(  الفرق بين )ل(  وكذلك 
همزة  وبعدها  الفعل  لتاأكيد  التي  ــلم  ال وكــذلــك 
و�شل مثل )لتبعتم( ت�شتبه بل النافية التي بعدها 
لها(،  انف�شام  نــحــو)ل  التلفظ  فــي  و�شل  همزة 
نحو  في  اأنــه  بينهما  "والفرق  ال�شمرقندي:  وقــال 
)لنف�شام( يكتب باألف واحدة، ويرفع ال�شوت على 
)ل( ويخف�س على اللم ... فهذا ما و�شل اإلينا من 

الأئمة رواية ودراية وم�شافهة وبيانا".)74(
كتابه  في  الزرك�شي  يقول  نف�شه  ال�شياق  وفــي 
"فحق على كل امرئ  القراآن":  "البرهان في علوم 
األفاظه،  تفخيم  ترتيله  وكــمــال  يرتله،  اأن  م�شلم 
)...( فمن  لجميعه  والإف�شاح  والإبانة عن حروفه 
على  فليقراأه  الترتيل  بكمال  القراآن  يقراأ  اأن  اأراد 
مــنــازلــه، فــــاإن كـــان يــقــراأ تــهــديــدا لــفــظ بــه لفظ 
د واإن كان يقراأ لفظ تعظيم لفظ به على  المتهدِّ
عندها  وقف  رحمة  اآية  به  مر  فاإذا   )...( التعظيم 
وفرح بما وعده اهلل تعالى منها، وا�شتب�شر اإلى ذلك 

و�شاأل اهلل تعالى اأن يعيذه من النار.
فقال:  اآمنوا  وللذين  نداء  فيها  باآية  مر  هو  واإن 
اآمــنــوا} وقــف عندها - وقــد كان  الــذيــن  {يــااأيــهــا 
ما  ويتاأمل  و�شعديك."  ربي  "لبيك  يقول:  بع�شهم 
ذلك  بقول  فيعتقد  عنه،  ونهي  به  اأمــر  مما  بعدها 

به  اأمر اهلل  مما  الآي  يقروؤه من  ما  كان  واإن   )...(
والنتهاء  والئتمار،  الأمر  قبول  اأ�شمر  عنه  نهى  اأو 
من  يقروؤه  ما  كان  فاإن  له،  والجتناب  المنهي  عن 
ذلك وعيد اأوعد اهلل به الموؤمنين فلينظر اإلى قلبه، 
جنح  واإن  بالخوف،  فّزعه  الرجاء  اإلــى  جنح  فــاإن 
خوفه  يكون  حتى  الرجاء؛  في  له  ف�شح  الخوف  اإلى 
 )...( الإيمان  كمال  ذلك  فــاإن  معتدلين،  ورجــاوؤه 
واإذا كان موعظة اتعظ بها، فاإنه اإذا فعل هذا فقد 

نال كمال الترتيل")75(
على  الــقــراآن  قـــراءة  على  ي�شدد  الزرك�شي  اإن 
الخا�س  التنغيمي  نمطها  منزلة  لكل  اإذ  منازله؛ 
ول  التعظيم،  نمط  هو  لي�س  التهديد  فنمط  بها؛ 
التاأمل  كذلك  يقت�شي  الأمــر  اإن  بل  التخويف... 
الــمــزدوج  التفاعل  اأي  والتــعــاظ،  وال�شتح�شار 

الأدائي وال�شلوكي.
"وينبغي  ــر:  اآخ مو�شع  في  الزرك�شي  وي�شيف 
التي  المعاني  مــن  اإحــ�ــشــاوؤه  يمكن  بما  العــتــنــاء 
ومنها:   )...( ونــافــيــا  مثبتا  البليغ  فيها  تكلم 
مثل  النفو�ص  مــن  النف�صانية  االنــفــعــاالت  تمكين 
والت�صجيع،  واالإغ�صاب،  واالإعرا�ص،  اال�صتعطاف، 
والتخويف. ويكون في مدح وذم، و�شكاية واعتذار، 

واإذن ومنع.
اإلــى  المخاطب  ا�ــشــتــدعــاء  ذلـــك:  ومــن   )...(
ــَمــا  نَّ اإِ ــْل  {ُق تعالى:  قال  تفهم؛  وزيــادة  تاأمل،  ف�شل 
َوُفــــَراَدى  َمْثَنى   ِ هلِلَّ َتــُقــوُمــوا  اأَْن  ِبـــَواِحـــَدٍة  اأَِعــُظــُكــْم 
َيْعِقُلَها  {َوَمـــا  قوله:  وكذلك  ـــُروا})76(،  َتـــَتـــَفـــكَّ ُثـــمَّ 
اإِالَّ  َيْعِقُلَها  ـــا  {َوَم قوله:  وكذلك  اْلــَعــاِلــُمــوَن}  اإِالَّ 
على  يحر�س  ال�شامع  اأن  هذا  و�شر  اْلَعاِمُلوَن})77(؛ 
اإلى  في�شارع  عليهم،  المثنى  هــوؤلء  من  يكون  اأن 
 )...( التوفيق  من  نور  نف�شه  في  ويلقى  الت�شديق، 
ومثال ال�شتمالة وال�شتعطاف قوله تعالى عن اآدم: 
{َقااَل َربََّنا َظلَْمَنا اأَنُف�َصَنا َواإِْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا 
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َلَنُكوَننَّ ِمْن اْلَخا�ِصِريَن})78(.

تعالى:  قوله  العجيب  الإغــ�ــشــاب  ومــن   )...(
يِن  الدِّ ِفي  َقاَتُلوُكْم  الَِّذيَن  َعْن   ُ اهللَّ َيْنَهاُكْم  ِ{اإِنََّما 
ْن  َواأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى اإِْخَراِجُكْم اأَ
اِلُموَن})79(. ُهْم َفاأُْوَلِئَك ُهْم الظَّ ْوُهْم َوَمْن َيَتَولَّ َتَولَّ

الكريم  مدح  وربما  بالمدح،  الإبانة  ومنه   )...(
بالتغافل عن الزلة والتهاون بالذنب؛ كما اأ�شار اإليه 
اأن يذكر الترغيب مع الترهيب  القراآن )...( ومنه 

وي�شفع الب�شارة بالإنذار.")80(
القراآن  اإليها  هدف  التي  الأغرا�س  هذه  كل  اإن 
الكريم تقت�شي نطاقات  تنغيمية خا�شة بها لتحمل 
الداعي  التنغيم  كان  فــاإذا  يكون؛   ما  اأبلغ  دللتها 
الخا�شع مقبوًل مثًل في اآيات ال�شتغفار والتوبة فل 
بد له من اأن يختلف عن تنغيم اآيات التهديد والوعيد؛ 
التنغيم المعنى ويظهره، ليجعل  اأن يوافق  اأي يجب 
ال�شدة،  فاللين غير  وقلبه،  ال�شامع  المتلو في ذهن 
والأمر والنهي غير الدعاء واللتما�س، والخبر غير 

ال�شتفهام، والوعد غير الوعيد.
�شياق حديثهم عن  – في  القراء كذلك  ووظف 
والدعاء  والتعظيم  النفي  قبيل  من  نحوية  مقولت 
وال�شتغاثة... نطاقا تنغيميا �شموه: المد المعنوي، 
النفي  فــي  المبالغة  على  لفظية  قرينة  وجعلوه 
والتعظيم، وكذا في الدعاء واال�صتغاثة؛ يقول ابن 
ق�شد  فهو  ]للمد[  المعنوي  ال�شبب  "واأما  الجزري: 
المبالغة في النفي )...( ومنه مد التعظيم في نحو 
)ل اإله اإل اهلل، ل اإله اإل هو، ل اإله اإل اأنت( )...( 
في  مهران  ابن  قال  المبالغة،  مد  اأي�شا  له  ويقال 
اإنما �شمي مد المبالغة لأنه طلب  كتاب المدات له: 
للمبالغة في نفي اإلهية �شوى اهلل قال وهذا معروف 
عند العرب؛ لأنها تمد عند الدعاء وعند ال�شتغاثة 
اأ�شل له  وعند المبالغة في نفي �شيء ويمدون ما ل 
والمحققون  العلماء  ا�شتحب  وقد   )...( العلة  بهذه 

ذكرنا  بما  اإ�ــشــعــارا  اهلل  اإل  اإلـــه  بــل  ال�شوت  مــد 
وبغيره. قال ال�شيخ محيي الدين النووي رحمه اهلل 
في الأذكار، ولهذا كان المذهب ال�شحيح المختار 
لما  اهلل(  اإل  ــه  اإل )ل  قوله  الــذاكــر  مد  ا�شتحباب 
التدبر )...( وروينا في ذلك حديثين  ورد فيه من 
اإله  قال: )ل  ابن عمر، من  اأحدهما عن  مرفوعين 
الجلل،  دار  اهلل  اأ�شكنه  �شوته،  بها  ومد  اهلل(  اإل 
من  اأن�س  عن  والآخــر   )...( نف�شه  بها  �شمى  دارا 
قال: )ل اإله اإل اهلل( ومدها هدمت له اأربعة ذنب. 
وكلهما �شعيفان ولكنهما في ف�شائل الأعمال. وقد 
ورد مد المبالغة للنفي في )ل( التي للتبرئة في نحو 
)ل ريب فيه، ل �شية فيها، ل مرد له، ل جرم( عن 

حمزة")81(.
للدرا�شات  المحايثة  الدرا�شات  اأن  يت�شح  وبهذا 
الموظفة  تلك  اأو  نــحــاة،  عــن  الــ�ــشــادرة  النحوية 
لمقولت نحوية قد وظفت التطريز بعامة، والتنغيم 
بخا�شة توظيفا تطبيقيا م�شتفي�شا وتوظيفا تنظيريا 
ولكننا  الهمذاني،  بــه  قــام  مــا  نحو  على  مــحــدودا 
قد  قديمة  عربية  معرفية  حــقــول  ثمة  اأن  نــزعــم 
ا�شتفا�شت في التنظير للظاهرة التطريزية، بما في 
ذلك نطاقها الأ�شد اأرثوذك�شية. ويتعلق الأمر بكتب 

المو�شيقى والخطابة.
2.3  الظواهر التطريزية في كتب 

المو�ضيقى والخطابة العربية:
   1.2.3 عوامل اهتمام كتب المو�ضيقى 
بالظواهر  الــعــربــيــة  والــخــطــابــة 

التطريزيـة:
على  العربي  ال�شوتي  للدر�س  المتفح�س  يقف 
متعددة،  تراثية  وحقول  مظان،  على  ق�شاياه  توزع 
المو�شيقى،  كتب  ا�شتاأثرت  التوزع،  هذا  ظل  وفي 
والخطابة بحظ وافر من الظاهرة التطريزية؛ حيث 
خ�س علماء الحقلين المعرفيـين "النغَم، والتنغيم، 
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]والإيقاع[  والــوقــف،  والــطــول  والنبر،  والمقطع، 
الخطاب  بنينة  في  ودورا  وتحديدا  تعريفا  بالدر�س 

المو�شيقي اأو اللفظي.")82( 
 ،)1997( حنون  راأي  في  الهتمام  هذا  ويعود 

اإلى عوامل ذكر منها:
بــالأداء  الحالتين،  في  يتعلق،  الأمــر  لأن  "اأوال، 
والأغاني  ال�شعر  في  يعتمدان  اللذين  بالإلقاء  اأو 
للإلقاء  الأ�شل  في  معدا  كــان  فال�شعر  والخطب. 
والتطريب،  لــلإلــقــاء  مــعــدة  والأغــنــيــة  ــاد،  ــش ــ� والإن
الأمر  اأن  وبما  والإلقاء.  للمخاطبة  معدة  والخطبة 
يتعلق بالإلقاء. فلم يكن بد من الهتمام بالم�شافهة 

وبكل تلوين ال�شوت وتلوين النغمات وائتلفها.
لحنا  والــخــطــبــة  والأغــنــيــة  لل�شعر  لأن  ثــانــيــا، 
يمكننا  بحيث  الــقــراءة،  حالة  في  منها  كل  يــلزم 
اإيقاعية  وبنيات  تطريزية  ثوابت  وجود  نفتر�س  اأن 
المغناة،  اأو  النثرية  اأو  ال�شعرية  الن�شو�س  تعك�شها 
واإذن، فالأمر يتعلق بـ"مو�شيقى لفظية" فيما يت�شل 
الإيقاع  اعتبار  يمكن  هنا  ومــن  الن�شو�س.  بهذه 

اللفظي منا�شبا للإيقاع المو�شيقي.
م�شاألة  واجهوا  قد  الموؤلفين  هــوؤلء  لأن  ثالثا، 
اأو  الت�شويت"،  "اأ�شلوب  اأو  الت�شويت"،  "طريقة 
ومقامات  متنوعة  حالية  مقت�شيات  في  "التعبير" 

متعددة تتنوع معها النتقالت التطريزية.")83(
وزيادة على ذلك يرجع هذا الهتمام كذلك اإلى:

قويا  احتكاكا  الفل�شفة  هــوؤلء  احتكاك  رابــعــا، 
المظاهر  هــذه  خ�س  الـــذي  الإغــريــقــي،  بــالــتــراث 
حركة  طليعة  في  هــوؤلء  كــان  فقد  لفــت.  باهتمام 

الترجمة والت�شال بتراث الآخر.
وا�شطلحا-  مفهوما   - الخطابة  كون  خام�صا، 
في  خطبة  لفظ  اإن  بل  ال�شوتية،  التلوينات  تحمل 

الكلم،  في  تنويعات  على  يحيل  العربية  القوامي�س 
وتلوينات في الأج�شـام.)84(

ن�شاأ  اإذ  نف�شه؛  التطريز  ن�شاأة  طبيعة  �صاد�صا، 
ولذلك  المو�شيقى،  اأح�شان  الأولى في  بداياته  منذ 
من الطبيعي اأن تكون ق�شايا هذا العلم ذات طبيعة 
الحقل  هي  المو�شيقى  تكون  هنا  ومــن  مو�شيقية. 
المعرفي الذي يلتقي التقاء مو�شوعيا مع الم�شتوى 

اللحني للأقوال.
اهتمام  على  الأهمية،  غاية  في  نتائج  وتترتب 

المو�شيقي بالق�شايا التطريزية، منها: 
الذي  العلم  كانت  قد  المو�شيقى  اأن  "بما   .1
اأفا�س في درا�شة هذه المظاهر، فاإنه قد كان عليها 
االأ�صوات  درا�صة  في  الجوهري  المرجع  تكون  اأن 
الأ�شوات  "علم  اأن  ذلك  ومركبة،  مفردة  اللغوية 
والحروف له تعلق وم�شاركة للمو�شيقى، لما فيها من 
النحو  بع�س علم  واأن  والنغم")85(،  الأ�شوات  �شنعة 
الحركات  "كقولهم:  المو�شيقى  �شناعة  من  ماأخوذ 
ومتو�شط  �ــشــافــل،  ومــنــحــدر  عـــال،  �شاعد  ــــواع:  اأن

بينهما")86( 
2. من "الحقائق التي تبدو لنا جديرة بالوقوف 
عليها والبحث فيها كون الم�صطلح ال�صوتي العربي 

القديم مو�صيقيا في جوهره.")87( 

3. اإن كتب النحو وال�شرف والقراءات والتجويد 
"تختزل وتكثف ما كتبه علماء المو�صيقى وعلماء 
الطبيعيات  اإلـــى  اأول  ــودة  ــع ال فباتت  الــتــ�ــصــريــح، 
والت�شريح القديمين عودة ل مفر منها من اأجل فهم 
اأف�شل للمعرفة ال�شوتية القديمة، ولتجديد المعرفة 

ال�شوتية الحالية وتحديثها.")88(
ما�شة  حاجة  في  الفر�شيات  اأو  النتائج  هذه  اإن 

فعل اإلى درا�شة م�شتقلة لختبار �شدقيتها.)89(
وبما اأن كتب المو�شيقى والخطابة قد اأفا�شت في 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

118

الحديث عن المقومات التطريزية، فاإننا نقترح في 
الن�شو�س،  تلك  بترديد  الكتفاء  الق�شم، عدم  هذا 
في  ي�شعفنا  منظما،  عر�شا  بعر�شها  �شنقوم  واإنما 
التطريز،  في  تتحكم  التي  القواعد  على  الوقوف 
وفي اإبراز اأهمية هذين الحقلين المعرفين في بناء 

المعرفة التطريزية في ال�شواتة العربية.
بالـمالمح  وعالقـته  المقطع    2.2.3

التطريزيـة:
العرو�شية،  ال�شواتة  بزوغ  منذ  المقطع،  اأ�شبح 
الوحدة التطريزية الأ�شا�س لمقاربة النبر، والتنغيم، 
المو�شيقية  الــدرا�ــشــات  اأفا�شت  وقــد  والإيــقــاع... 
هذا  عن  الحديث  في  القديمة  العربية  والخطابية 
وفي  التطريزية؛  بالظاهرة  علقته  وعــن  المكون 
مقدمة  في  المقطع  �شينا  ابن  اعتبر  ال�شدد  هذا 
اإلى  ينق�شم  واأنه  والمقالة،  للفظ  ال�شبعة  العنا�شر 
من  يت�شكل  ــه  واأن مق�شور،  ومقطع  ممدود  مقطع 
�شوامت وم�شوتات، واأن هذه الأخيرة تكون ممدودة 
) ويطلق عليها المدات(، ومق�شورة )ويطلق عليها 
والمقالة  اللفظ  "واأما  قوله:  وذلك في  الحركات(، 
فاإن اأجزاءه �شبعة: المقطع الممدود والمق�شور كما 
علمت، ويوؤلف من الحروف ال�شامة – وهي التي ل 
تقبل المد البتة مثل الطاء، والباء والتي لها ن�شف 
 – والــراء  ال�شين،  مثل  المد  تقبل  التي  وهي  �شوت 
والمق�شورة وهي  ي�شميها مدات،  التي  والم�شوتات 
الحركات".)90( واإذا كان هذا التحديد يبرهن على 
)ال�شوامت  المقطعية  للمكونات  �شينا  ابن  اإدراك 
المقطعية  الأ�ــشــكــال  مــن  ولــجــزء  والــمــ�ــشــوتــات(، 
العربية، فاإن الإدراك الأعمق مثله تعريف ابن ر�شد 
حرفين:  من  ياأتلف  الــذي  هو  "المقطع:  القائل: 
مق�شورا  المقطع  كان  فاإن  م�شوت!  وغير  م�شوت 
قيل في حده حد الحرف الم�شوت وغير الم�شوت 
حد  حــده  فــي  ينح�شر  الممدود  المقطع  وكــذلــك 

الممدود.")91(  والم�شوت  م�شوت  الغير  الحرف 
مركبة  اأمورا  هاهنا  اأن  تقرر  "واإذا  بقوله:  ويو�شح 
من  كالمركبة  بالفعل  واحــد  �شيء  منها  يجتمع  لم 
مثل  بالتما�س  اإل  واحد  منها  يكون  ل  التي  الأ�شياء 
الكد�س المجموع من حبوب كثيرة، بل يكون المجتمع 
فيها بحيث يحدث عنه �شيء زائد غير المجتمعات 
من غير اأن يكون المجتمعات اأنف�شها، مثل المقطع 
وغير  الم�شوت  الحرف  اجتماع  عن  يحدث  الــذي 
الحروف  اجتماع  هو  لي�س  المقطع  فاإن  الم�شوت، 
التي يتولد منها، بل هو �شيء زائد عن الحروف الذي 
تولد منها �شيء بل هو �شيء زائد على الحروف مثل 
المقطع الذي هو باء اأو لم.")92( وليبرهن ابن ر�شد 
على الترابط الحا�شل بين مكونات البنية المقطعية 
فياأخذ  الموجودات  من  ح�شية  �شورة  على  ي�شتند 
الأ�شطق�شات  – على �شعيد  الذي هو  اللحم  �شورة 
الكلية- متكون من الأر�س والماء والنار)93( فيقارن 
بينهما؛ اإذ "اإن هذه اإذا انحلت وف�شدت لي�س ينحل 
تنحل  كما  لحوم  اإلــى  واللحم  مقاطع  اإلــى  المقطع 
منها  اجتمعت  التي  تلك  اإلــى  المجموعة  الأ�شياء 
زائد  �شيء  الجتماع  عن  فيها  يحدث  ل  التي  اأعني 
)...( فالحروف هي التي ن�شبتها اإلى ال�شلبي ن�شبة 
النار والأر�س اإلى اللحم )...( فال�شلبي �شيء اآخر 
هو، ولي�س هو الحروف، اأي الحرف الم�شوت والذي 
المقطع  فاإذا  اأي�شا.  اآخر  �شيء  هو  بل  له،  ل �شوت 
الم�شوت  اأعني  تركب منها  التي  الحروف  لي�س هو 

وغير الم�شوت.")94(
�شوتيا  تعريفا  المقطع  الوليد  ــو  اأب عــرف  لقد 
اأنه تاأليف جديد يتكون من ال�شوامت  دقيقا، وبين 
والم�شوتات، وهذا التاأليف لي�س مجرد تجميع لتلك 
تتكد�س،  كما  لها،  تكدي�س  اأو  ال�شوتية،  العنا�شر 
كبرى،  �شواتية  وحــدة  هو  اإنما  وتتكوم.  الحبوب 
و"بنية لها نظامها الخا�س المتميز المتفرد بف�شل 
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�شوغه الخا�س لوحدتي ال�شامت والم�شوت.")95(
الأ�شكال  والم�شوت  ال�شامت  وتنتج عن تركيب 

المقطعية الآتية: 
المقطع الممدود )�س م�س م�س(؛ حيث يكون 
الم�شوت ممدودا، والمقطع المق�شور)�س م�س(؛ 

حيث يكون الم�شوت مق�شورا.
عن  الفل�شفة  لأراء  حنون  مبارك  عر�س  وبعد 
المقطع ا�شتنتج اأن البنية المقطعية من خلل هذه 

الأعمال المو�شيقية تتاألف من: 
�س م�س   -1

�س م�س م�س  -2
�س م�س �س  -3

�س م�س م�س �س  -4
�س م�س �س �س)96(   -5

ورغم كون المقاطع مجرد قوالب فارغة م�شكلة 
وحدة  تبقى  فاإنها  والم�شوتة،  ال�شامتة  القطع  من 
حّمالة للظواهر التطريزية كما قال تربت�شكوي)97(، 
علماء  ربط  مدى  عن  الدار�س  يت�شاءل  هاهنا  ومن 

المو�شيقى والخطابة لق�شايا التطريز بالمقطع؟
منها  "والحروف  الــفــارابــي:  ن�شر  اأبـــو  يــقــول 
منها  والم�شوتات  م�شوت.  غير  ومنها  م�شوت، 
هي  الق�شيرة  والم�شوتات  طويلة،  ومنها  ق�شيرة، 
غير  والحروف  "الحركات".  العرب  ت�شميها  التي 
ما  ومنها  النغم،  بامتداد  يمتد  ما  منها  الم�شوتة، 
ل يمتد بامتداده، والممتدة مع النغم هي مثل اللم 
اأ�شبه  وما  والــزاي  والعين  والهمزة  والنون  والميم 
وما  والكاف  والدال  التاء  مثل  الممتدة  وغير  ذلك، 
النغم،  بامتداد  الممتدة  والــحــروف  ذلــك.  جان�س 
بها،  اقــتــرنــت  اإذا  النغم  م�شموع  يب�شع  مــا  منها 
ومنها  ذلــك،  اأ�شبه  وما  والظاء  والحاء  العين  مثل 

والنون،  والميم  الــلم  الثلثة  وهــي  يب�شعه،  ل  ما 
في  الهواء  ي�شلك  لم  واإن  تمتد  بينها،  من  فاللم 
بينها،  من  فاللم  والــنــون،  والميم  الأنـــف،  مقعر 
تمتد واإن لم ي�شلك الهواء في مقعر الأنف، والميم 
والنون، ل يمتدان اإل اأن ي�شلك الهواء في الأنف)98(. 
)اأي  هــذه  اإلــى  "ويجمع  قائل:  الفارابي  وي�شيف 
الم�شوتات الطويلة(، من غير الم�شوتات الممتدة، 
فتكون  النغم  م�شموع  تب�شع  ل  التي  الثلثة  تلك 
ول  بها  وتقترن  النغم  ت�شاوق  التي  الحروف  جميع 
�شل�شا  ا�شتعمال  وت�شتعمل  اإن�شانية  نغمة  منها  تنفك 
م�شتب�شع،  غير  ح�شا  وتح�س  م�شتكره  غير  وتبين 
تو�شل  التي  النتيجة  وهذا  حرفا")99(  ع�شر  خم�شة 
الح�شن  قــول  في  اأي�شا  وجدناها  الفارابي،  اإليها 
الم�شوتة  "والحروف  الكاتب:  علي  بن  اأحمد  ابن 
اأق�شام وهي الألف والواو والياء،  تنق�شم على ثلثة 
العرب،  عند  واللين  المد  حروف  ت�شمى  التي  وهي 
اأواخــر  على  اأبــدا  تقع  التي  الطوال  الم�شوتة  وهي 
الطوال  الم�شوتة  وهي  اللحن.  في  ممتدة  الكلم 
التي تقع اأبدا على اأواخر الكلم ممتدة في اللحن. 
فالألف حرف م�شتعل، والياء حرف منخف�س، والواو 
حرف متو�شط بين ال�شتعلء والنخفا�س، وكل هذه 
فتكون  ممتزجة،  حــروف  ثلثة  اإلــى  اأي�شا  تنق�شم 
ممتزجة من الألف والياء ومن الياء والواو ومن الواو 
والألف كقولك: )يا( و)وي( و)اإي(. وكل هذه تمتد 
ب�شهولة. ف�شارت الحروف الم�شوتة ت�شعة. وي�شاف 
هي:  ب�شهولة،  النغم  مع  تمتد  التي  الحروف  اإليها 
الغنة،  حروف  ت�شمى  وهذه  والنون،  والميم،  اللم 
ول  وت�شاوقها  بالنغم  تقترن  التي  الحروف  فتكون 
تبتعد منها نغمة البتة، وي�شهل ا�شتعمالها ول ت�شتكره 
خم�شة ع�شر حرفا. وهذا ما يحتاج اإليه في الألحان 
ال�شرخ�شي:  الطيب  ابن  ويقول  الحاجة")100(  اأ�شد 
"فالألف والواو والياء حروف الأ�شوات التي تلزمها 
الرقة  تخلو من مراتب  ل  لأنها في كل حال  النغم، 
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والغلظ اللزمة للأ�شوات، وهي التي ت�شمى ال�شدة 
واللين )...( ولكن ال�شحيح اأن النغمة ل تنفك من 
وحيث  الحركة  تكون  الحرف  يكون  فحيث  حركة، 
ينفك  ل  والحرف  نغمة،  تكون  الحرف  تكون حركة 

من حركة و�شكون")101( 
النغم  ــران  ــت اق عــن  الن�شو�س  هـــذه  وتك�شف 
الطويلة  بالم�شوتات  لحنيا-  م�شتوى  -ب�شفته 
وبدائلها الت�شعة، والم�شوتات الق�شيرة، وب�شنفين 
الهمزة  من  ويتكون  الأول  ال�شنف  ال�شوامت:  من 
)والراجح اأنه يق�شد الألف( والعين والزاي والحاء 
النغم،  م�شموع  تب�شع  الحروف  هذه  اأن  اإل  والظاء، 
والنون  والميم  الــلم  من  ويتكون  الثاني  ال�شنف 
الم�شماة بحروف الغنة، وهي حروف ل تب�شع م�شموع 
النغم. اإن الأمر، اإذن يعني اأن النغم يقترن بمكونات 
مقطعية معينة، وهي القطع التي تكون اأكثر جهارة، 

ومن تم يمكن الحديث عن �شلم الجهارة التالي:
1. الم�شوتات الطويلة وبدائلها الت�شعة.

2. الم�شوتات الق�شيرة .
3. حرفا اللين )الواو والياء(

4. حروف الغنة )الميم والنون واللم(.)102( 
من  بالنبر،  المقطع  علقة  ا�شتخل�س  ويمكن 
ي�شتعملون  العرب  اأن  "اإل  ر�شد:  ابــن  قــول  خــلل 
كانت  الــمــمــدودة،  المقاطع  عند  بالنغم  النبرات 
المقاطع  واأمــا  اأواخــرهــا.  في  اأو  الأقــاويــل  اأوا�ــشــط 
اإذا  والنغم  النبرات  ي�شتعملون فيها  المق�شورة فل 
كانت في اأو�شاط الأقاويل. واأما اإذا كانت في اأواخر 
ممدودا  المق�شور  المقطع  يجعلون  فاإنهم  الأقاويل 
اأوا�شط  في  المق�شورة  المقاطع  يمدون  وقد   )...(
اإلى  ينتهي  الكبار  الف�شول  بع�س  كان  اإذا  الأقاويل 
المقاطع مق�شورة في اأقاويل جعلت ف�شولها الكبار 
اإنما  وبالجملة   )...( ممدودة  مقاطع  اإلــى  تنتهي 

يمدون المقطع المق�شور عند الوقف.")103(
تقرن  ر�ــشــد-  ابــن  الــعــرب -ح�شب  ــاإن  ف وبــهــذا 
النبر بالمقاطع. ولعمري اإن هذا الفهم متقدم على 
والتوليدية  البنيوية  الل�شانية  المدار�س  تلك  ت�شور 
بالمقاطع،  ل  بالقطع  النبر  ربطت  التي  الكل�شية 
وبخا�شة المقاطع الممدودة �شواء كانت في اأو�شاط 
النبر  اأن  هــذا  ومعنى  اأواخــرهــا.  فــي  اأو  الأقــاويــل 
ذات  اأو  المديدة  المقطعية  بالنواة  تحديدا  يقترن 
المورتين، ول تحمله البتة المقاطع الق�شيرة، فاإن 
اأي عند الوقف، تحولت  اأواخر الأقاويل،  حملته في 
مقاطع  اإلــى  الأ�شل،  في  الق�شيرة،  المقاطع  هذه 
اأي  الف�شول،  هذه  مقاطع  تجان�س  لتحقيق  طويلة، 
اإيقاعي مح�س. فالنبر ل يقع على المقاطع  بهدف 
الق�شيرة فاإذا حدث ذلك لزم تطويلها، وذلك عند 
الوقف، وهذا يعني تلزم النبر والطول والوقف في 

هذه الحالة)104(. 
والنغـم  التنغيـم  قواعد  في   3.2.3

والنبـر والإيقـاع:
لقد نظر الفل�شفة العرب لقواعد التنغيم، وبينوا 
الأخرى،  التطريزية  الملمح  مع  وتفاعله  وظائفه 
وخا�شة ملمح النبر، يقول ابن �شينا: "للنغم منا�شبة 
الغ�شب  فاإن  والأخلق.  المختلفة  النفعالت  ما مع 
نغمة  منه  تنبعث  والخوف  بحال،  نغمة  منه  تنبعث 
بحال  نغمة  منه  تنبعث  ثالث  وانفعال  اأخرى،  بحال 
ثالثة. في�شبه اأن يكون الثقل والجهر يتبع الفخامة، 

والحاد المخافت فئة تتبع �شعف النف�س.
في  هيئات  وهــي  النبرات،  النغم:  اأحــوال  ومــن 
وتخلل  ــارة،  ت بها  يبتداأ  حرفية،  غير  مدية  النغم 
في  تكثر  وربما  تــارة،  النهاية  وتعقب  تــارة،  الكلم 
نحو  ــارات  ــش اإ� فيها  ويــكــون  تقلل.  وربــمــا  الــكــلم، 
ولتعريف  للإ�شباع،  مطلقة  كانت  وربما  الأغرا�س، 
الكلم.  ولتفخيم  ليت�شور  ال�شامع  ولإمهال  القطع، 
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هيئات  والثقل  بالحدة  النبرات  هذه  اأعطيت  وربما 
ت�شير بها دالة على اأحوال اأخرى من اأحوال القائل 
م�شتدرجة  بــه  ت�شير  اأو  غ�شبان،  اأو  متحير  ــه  اإن
وربما  ذلك.  غير  اأو  ت�شرع  اأو  بتهديد  معه  للمقول 
النبرة  اأن  مثل  باختلفها،  مختلفة  المعاني  �شارت 
قد تجعل الخبر ا�شتفهاما، وال�شتفهام تعجبا وغير 

ذلك")105(
الملمح  مــن  زمــرة  الرئي�س  ال�شيخ  ذكــر  لقد 
بينها.  خلط  فهمنا-  –ح�شب  اأنــه  اإل  التطريزية. 
وظائف  للنغم  ي�شند  اأنــه  في  الخلط  وجــه  ويتجلى 
اإنما يرتبط  دللية وتركيبية ويربطه بالنبر. والنبر 
نبرات  ح�شاد  هــو  فالتنغيم  بالنغم  ل  بالتنغيم 

ونغمات.)106(
الفل�شفة  عند  النغم  م�شطلح  اأن  لنا  ويبدو 
العرب عموما يدل على �شيئين: النغم اإذا تعلق الأمر 
بالمفردات، والتنغيم )ويطلقون عليه اللحن اأي�شا( 
هذا  لنا  َعنَّ  وقد  الأقــوال.  عن  يتحدثون  كانوا  اإذا 
بالن�شو�س  المتاأني  الحتكاك  ال�شتنتاج من خلل 
الجليل،  عبد  مقولة  الحد�س  هذا  وتوؤكد  الفل�شفية، 
عبد القادر )1998(: "ونجد الفارابي، قد ا�شتخدم 
التنغيم  على  به  لي�شتدل   ،Ton "النغم"  م�شطلح 
منعك�س  ذو  الفارابي  عند  اللحن  اأن  ويبدو   )...(
للألفاظ.  الم�شاحب  التنغيم  به  والمراد  دللــي، 
ت�شاحب  الــتــي  النغم  جماعة  اللحن  اإن  وعــنــده 
وتعقيب  الإ�شماعية")107(  رحلتها  فــي  الــحــروف 
زاهيد )2000( على كلم ابن �شينا ال�شابق ذكره: 
علم  في  يعرف  ما  هو  هنا  النبرات  دللة  "ولي�شت 
تحت  ين�شوي  بل  النبر.  بنظرية  الحديث  الأ�شوات 
هذا الم�شطلح في �شياق ابن �شينا كل الظواهر فوق 
عقب  اأن  )1999اأ(  لزاهيد  و�شبق  مقطعية")108(. 
"فمرادف  فقال:  اللحن  ب�شاأن  الفارابي  كلم  على 
التنغيم.  هو  نظري  في  الأ�ــشــوات  علم  في  اللحن 

النغمة  اإطـــار  فــي  اللحن  عــن  الحديث  يمكن  فــل 
فكما  النغمات،  من  مجموعة  اإطــار  في  بل  مفردة، 
الكلمة  اإطار  في  عنه  الحديث  يمكن  ل  التنغيم  اأن 
التي  الكلمات  من  مجموعة  اإطــار  في  بل  المفردة، 
تكون الملفوظ Enoncé. فمن هذه الزاوية اللحن 

والتنغيم يتحققان في �شيء اأكبر من المفرد.")109(
وظائف  للتنغيم  اأن  يبرز  �شينا  ابن  فــاإن  وبهذا 
منا�شبة  تنغيمي  نطاق  لكل  واأن  ودللــيــة،  تعبيرية 
نطاق  من  فالنتقال  معينة؛  واأخــلق  انفعالت  مع 
من  للنتقال  نتيجة  الواقع  في  هو  اإنما  اآخــر  اإلــى 
ابن  ذلك  ويو�شح  اأخــرى،  حالة  اإلى  انفعالية  حالة 
الحادة  النغمة  اإلى  "النتقال  اإن  يقول:  زيلة عندما 
يحاكي �شمائل الغ�شب، والنتقال اإلى الثقيلة يحاكي 
�شمائل الحلم والدراية، والنتقال اإلى هبوط يتدارك 
مقوية  �شريفة  همة  النف�س  يعطي  راجــع  ب�شعود 
مائلة  لذيذة  هيئة  يعطي  و�شدها  مخيل،  �شجى  مع 
"اأف�شل  اأي�شا:  وي�شيف  �شجى")110(  مع  الحق  اإلى 
المحدث  النتقال  هو  النغم  تركيب  في  النتقالت 
اإلى  النغمات  ثقل  الذي يكون فيه من  لل�شرور، وهو 
حدتها، فيتبعه انتقال ال�شوت من خف�س اإلى رفع، 
واأما ما اأ�شبهه فهو الذي يكون النتقال فيه من حدة 
اإلى ثقلها، فيتبعه انتقال ال�شوت من رفع  النغمات 
اإلى خف�س. ومنها انتقالت في تركيب النغم تحدث 
تحدث  واأخرى  ال�شجاعة،  تحدث  واأخرى  ال�شخاء، 
القوة،  اإلى  بالنف�س  تميل  واأخــرى  والألفة،  الحمية 

واأخرى تميل بها اأ�شداد هذه ال�شمائل")111(
يتم  متنوعة،  ودللــيــة  انفعالية  اأدوار  فـــلأداء 
توظف  حيث  التنغيمية،  النطاقات  بين  النتقال 
ال�شعود  عمليتي  جانب  اإلــى  ــثــقــل)112(  وال الــحــدة 
يت�شح  "وهكذا   :)1997( حنون  يقول  والهبوط،  
اأن هناك نطاقات تنغيمية مختلفة ينا�شب كل نطاق 
تنغيمي منها حالة اأو موقفا للمتكلم يخ�س ما يرمي 
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اإلى  ي�شند  متميز  تنغيمي  ت�شكيل  فكل  وعليه،  اإليه. 
اأو تعبيرية متفردة. وبطبيعة  القول وظيفة انفعالية 
النغم  ب�شعود  فح�شب  يتعلق  ل  فــالأمــر  الــحــال، 
والثقل.")113(  بالحدة  اأي�شا  يتعلق  واإنما  وهبوطه، 
انتبه  ما  هو  المقومين  هذين  بين  التفاعل  وهــذا 
اإليه ابن زيلة قائل: "اإما اأن يكون من طرف الثقل 
هابطا اإلى الحدة، اأو يكون من طرف الحدة �شاعدا 
مرة،  الحدة  اإلى  هابطا  الو�شط  من  اأو  الثقل،  اإلى 

و�شاعدا اإلى الثقل مرة")114(
وبهذا يمكن توزيع النغمات اإلى ثلثة م�شتويات:
اإ�شماع  بدرجة  تنتهي  حيث  العالية  النغمة   .1
والغ�شب  وال�شرط،  ال�شتفهام  حالت  ففي  عالية. 
الجملة،  نهاية  عند  ال�شوتية  الحبال  تتوتر  مثل، 
اأن  زيلة  لبــن  حــق  ولــذلــك  حـــادا.  ال�شوت  فيكون 
يخل�س اإلى اأن "النتقال اإلى النغمة الحادة يحاكي 
�شمائل الغ�شب". واإلى هذا ال�شبب يرد وجود النغم 

ال�شاعد. 
2. النغمة المتو�شطة: وتكون في الحالة العادية.
3. النغمة الهابطة )الثقل(: حيث تنتهي بدرجة 
اإ�شماع منخف�شة. وح�شب ابن زيلة اإن "النتقال اإلى 
الثقيلة يحاكي �شمائل الحلم والدراية". ففي حالت 
الجمل  في  اأو  والحلم،  والهدوء،  والعجز،  ال�شعف 
التقريرية عموما، ترتخي الحبال ال�شوتية في نهاية 
الجملة، فيكون ال�شوت ثقيل. وهذا ما يف�شر وجود 

النغم الهابط.
من  اأو  اآخر،  اإلى  م�شتوى  من  انتقال  ثمة  اأن  اإل 
هبوط  اإلــى  "النتقال  اإن  حيث  اآخـــر،  اإلــى  نطاق 
�شريفة  همة  النف�س  يعطي  راجــع  ب�شعود  يتدارك 
في  النتقالت  و"اأف�شل  مخيل"،  �شجى  مع  مقوية 
وهو  لل�شرور،  المحدث  النتقال  هو  النغم  تركيب 
الذي يكون فيه من ثقل النغمات اإلى حدتها، فيتبعه 

انتقال ال�شوت من خف�س اإلى رفع".
وبخ�شو�س ما يطراأ على المقاطع من تغييرات 
اأحمد  بن  الح�شن  يقول  بها،  النغم  اقتران  ب�شب 
�شاكن  حرف  منها  طرف  في  وقع  "فمتى  الكاتب: 
�شهل  ح�شنا  امتداده  جاء  الم�شوتة  الحروف  من 
اأن  وقع دونها حرف وجب  ]�س م�س م�س[، ومتى 
اإلى  ويتخطى  الحرف،  ذلك  في  المدات  ت�شتعمل 

الآخر ب�شهولة وتلطف.]�س م�س +م[
اآخــر  قبل  الم�شوتة  الــحــروف  اأحــد  وقــع  ومتى 
الجزء بحرفين اأو ثلثة ولم يمكن الوقوف والتنغيم 
الحرف  يــردف  اأن  فينبغي  الــجــزء،  اآخــر  على  اإل 
بحرف م�شوت ويمتد مع النغم. ]... م�س ]م[ �س 
م�س �س م�س اأو م�س ]م[ �س م�س �س م�س �س 

م�س[
الم�شوتة  الحروف  غير  من  الحرف  كان  ومتى 
ذاك  تحريك  من  فلبد  نغمة  بداية  وجعل  �شاكنا، 
ال�شاكن وتطويل الحرف الق�شير.]�س م�س م�س[ 
مع  امتد  الم�شوتة  الثلثة  الحروف  اأحد  كان  فاإن 
اأردف بحرف  النغم ب�شهولة، ومتى كان من غيرها 
م�شوت")115(. ويقول ابن ر�شد في ال�شياق ذاته: "اإن 
عادة العرب في النغم قليلة. والنغم اإنما تحدث اإما 
المق�شورة  المقاطع  مع  اأو  الممدودة،  المقاطع  مع 
في  كانت  اإذا  والنغم  النبرات  فيها  ي�شتعملون  فل 
اأو�شاط الأقاويل. واأما اإذا كانت في اأواخر الأقاويل 
فاإنهم يجعلون المقطع المق�شور ممدودا: فاإن كانت 
فتحة اأردفوها باألف، واإن كانت �شمة اأردفوها بواو، 
في  موجود  وذلك  بياء.  اأردفوها  ك�شرة  كانت  واإن 
وقد  القوافي.  عندهم  ت�شمى  التي  الأبيات  نهايات 
الأقاويل  اأو�شاط  في  المق�شورة  المقاطع  يمدون 
مقاطع  اإلى  ينتهي  الكبار  الف�شول  بع�س  كانت  اإذا 
تنتهي  الكبار  ف�شولها  جعلت  اأقاويل  في  مق�شورة 
{وتظنون  تعالى:  قوله  مثل  ممدودة،  مقاطع  اإلى 
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المقطع  يمدون  اإنما  وبالجملة  الظنونا}.  بـــاهلل 
المق�شور عند الوقف")116(.

ابن  اأ�شار  كما  يعد  الذي  النبر  اإلى  انتقلنا  واإذا 
اإلى ما  فاإننا ن�شيف  التنغيم  �شينا هيئة من هيئات 
قاله �شابقا ال�شيخ الرئي�س قوَل الح�شن بن اأحمد بن 
علي الكاتب: "والنبرات حروف في اأوائلها همزات، 
حيث  الم�شوتات")117(  الحروف  في  اأبدا  تقع  وهي 
اأي ال�شغط ورفع ال�شوت  ربط عملية النبر بالهمز 
الذي يكون ح�شرا على الم�شوتات ل غيرها ولكن 
ابن ر�شد �شيحدد ذلك بالتدقيق في ن�شه الطويل: 
الأقاويل،  بين  ما  اأبعاد  في  اإما  ت�شتعمل  "والنبرات 
في  واإمــا  المفردة،  الألفاظ  بين  ما  اأبعاد  في  واإمــا 
ما  اأبعاد  في  واإما  والمقاطع،  الأرجل  بين  ما  اأبعاد 
ما  اأبــعــاد  في  منها  ت�شتعمل  والتي  الــحــروف.  بين 
بين الأرجل والمقاطع تخ�س الوزن ال�شعري. والتي 
تخ�س  الــحــروف  بين  ما  اأبــعــاد  في  منها  ت�شتعمل 
الأغاني. فاإذن الذي يخ�س الأقاويل الخطابية من 
الألفاظ  بين  ما  اأبعاد  في  م�شتعمل  كان  ما  ذلك 
ق�شار  منها  �شنفان:  والأقاويل  والأقاويل.  المفردة 
 )...( التام  غير  ومنها  التام  ومنها  طــوال،  ومنها 
فالنبرات ي�شتعملها الخطيب في اأحد ثلث موا�شع: 
الق�شار  والأقاويل  المفردة،  الألفاظ  نهاية  في  اإما 
اأطراف  في  واإما  الطوال،  الأقاويل  اأجزاء  التي هي 
الأقاويل التامة بالوجه الثاني اأو في اأن�شافها اأعني 
منها  ي�شتعمل  فالتي  الكبرى،  الخطبة  اأجــزاء  في 
المفردة  والألفاظ  جدا  الق�شار  الأقاويل  نهاية  في 
الألــفــاظ  م�شاواة  لقرب  الــمــوزون  الــكــلم  ت�شارع 
والأرجـــل.  للمقاطع  الق�شار  ــل  ــاوي والأق المفردة 
ا�شتعماله  عند  يتوخى  اأن  للخطيب  ينبغي  ولذلك 
اأنها  وذلك  موزونا.  الكلم  ي�شير  اأن  النبرات  هذه 
متى وقعت بين المقاطع والأرجل كان القول موزونا 
تقع  اأن  الخطب  فــي  يعر�س  مــا  وكثيرا  خطابيا. 

ت�شتعمل  التي  الأمــة  عند  وال�شكنات  النبرات  هذه 
المقاطع  بين  النبرات  مو�شع  ذلك  اأكثر  ال�شكنات 
القول  فيكون  ذلك،  يق�شدوا  اأن  غير  من  والأرجــل 
للخطيب هذا  واإنما ي�شح  ي�شعرون.  موزونا وهم ل 
المفردة  الألــفــاظ  من  اختار  اإذا  الــوزن  من  النوع 
الأقاويل الق�شار ما يقرب اأن يكون م�شاويا للمقاطع 
الأقاويل  اأجــزاء  في  هنا  ي�شتعمل  والــذي  والأرجــل. 
اإنما  الــطــوال  ــل  الأقــاوي اأجـــزاء  هــي  التي  الق�شار 
وهذا  قــول.  من  قــول  انف�شال  على  ليدل  ي�شتعمل 
اإنما ي�شتعمل في الأقاويل التامة بالتمام الأول فيما 
وهذا  التفهيم.  جــودة  في  �شرورية  وهــي  اأح�شب، 
ال�شنف من النبرات هو قليل اإذا كان اإنما يقع في 
نهاية الأقاويل القائمة باأنف�شها، وهذه فيما اأح�شب 
فاإن  الوقف،  موا�شع  العرب  عند  ت�شمى  التي  هي 

العرب ت�شتعمل اأكثر ذلك عو�س النبرات: وقفات.
الأقاويل  ابتداء  في  ي�شتعمل  الثالث  وال�شنف 
وهذه  الــراحــة.  لمو�شع  تو�شطها  وفــي  ختمها  وفــي 
النبرات التي ت�شتعمل في هذه الموا�شع الثلثة عند 
بمقاطع  فيها  يبتداأ  ما  منها  ت�شتعملها:  التي  الأمة 
ممدودة وتنتهي بمقاطع مق�شورة، ومنها ما يبتدئ 
كلها  تكون  ما  ومنها  بممدودة،  وتنتهي  بمق�شورة 
ت�شاكل  ممدودة  مقاطع  من  تكون  والتي  ممدودة. 
الو�شط لمو�شع الراحة. وينبغي اأن تعلم اأن الوقفات 

اإذا اأقيمت مقام النغمات �شار القول باردا.")118(
وقواعد  التنغيم  هيئات  من  هيئة  هو  النبر  اإن 
التي تقترحها هذه الن�شو�س يمكن ت�شجيلها  النبر 

على النحو الآتي:
ما  منها  متعددة،  نبرية  اأ�شكال  هناك  اإن   .1
ما  ومنها  الغناء،  يميز  ما  ومنها  ال�شعر،  يخ�س 
ما  وبخ�شو�س  الخطابية،  النثرية  الأقــوال  يخ�س 
يهم هذه الأخيرة فاإن ابن ر�شد يميز بين نبر الكلمة 

ونبر الجملة اأو ما ي�شطلح عليه بنبر ال�شياق.
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في  وكـــذا  ــفــاظ  الأل فــي  يقع  اإنــمــا  النبر  اإن   .2
اإل  يكون  ول  الأخير  المقطع  على  الق�شار  الأقاويل 

طويل، فاإن لم يكن طويل يتم تطويله 
الجملة  اأجزاء  في  اأي�شا  يقع  ال�شياق  نبر  اإن   .3
الختامي،  الطويل  المقطع  لنقل  اأو  الأطــراف،  على 
الطول  اأن  هذا  ومعنى  يطول،  فهو  طويل  لي�س  وما 
هي  اإنما  والأقاويل  نبر،  هو  اإنما  بالوقف  المرتبط 
تاأليف  هي  اإنما  الق�شار  والأقاويل  ق�شار،  اأقاويل 
بين  الجوهر  في  يميز  فهو  وبهذا  مفردة.  لألفاظ 

نبرين: نبر لفظي ونبر جملي اأو�شياقي.
4. اإن المقطع هو المتحكم في الطول.

5. اإن النبر في نهاية الأقاويل الق�شار والألفاظ 
المفردة ي�شارع اأو ي�شابه النبر في الكلم الموزون 
لت�شابه  الختامية  الطويلة  المقاطع  على  يقع  اأي 
الأقاويل الق�شار جدا والألفاظ المفردة مع المقاطع 

والأرجل.
طرف  من  المبذولة  الجادة  المجهودات  اإن   .6
المحدثين لتقعيد النبر في العربية تلتقي عموما مع 
بالمقاطع  النبر مرتبط  كون  في  ر�شد  ابن  خل�شة 

الطويلة.)119(
وفي ما يخ�س الإيقاع اأ�شار ابن ر�شد في الن�س 
ال�شابق )والذي ن�شطر اإلى تثبيت جزء منه( اإلى اأن 
الكلم المنثور يمكن اأن ي�شارع الموزون؛ فيتوفر على 
نهاية  ي�شتعمل منها في  "التي  بقوله:  الإيقاع وذلك 
ت�شارع  المفردة  والألفاظ  جدا  الق�شار  الأقاويل 
المفردة  الألفاظ  م�شاواة  لقرب  الموزون  الكلم 
والأقاويل الق�شار للمقاطع والأرجل. ولذلك ينبغي 
للخطيب اأن يتوخى عند ا�شتعماله هذه النبرات اأن 
بين  وقعت  متى  اأنها  وذلك  موزونا.  الكلم  ي�شير 
المقاطع والأرجل كان القول موزونا خطابيا." لقد 
الإيقاع  اإن  النبر والإيقاع حيث  الوليد بين  اأبو  ربط 

الطول  في  متنا�شبة  اأجــزاء  في  نبرات  ح�شاد  هو 
مقولة  خــلل  مــن  بجلء  ذلــك  ويت�شح  والق�شر، 
جعل  في  اأخرى  اأحكام  "وللعرب  التالية:  �شينا  ابن 
العن�شر  على  متوفرا  ]اأي  النظم  من  قريبا  النثر 
ما  معادلة  اأحدها،  اأحوال.  خم�شة  وهو  الإيقاعي[، 
والثاني،  والق�شر،  بالطول  الف�شول  م�شاريع  بين 
معادلة ما بينها في عدد الألفاظ المفردة، والثالث، 
معادلة ما بين الألفاظ والحروف )...(، والرابع، اأن 
ينا�شب بين المقاطع الممدودة والمق�شورة )...(، 

والخام�س، اأن يجعل المقاطع مت�شابهة")120(.
فقد ربط هذا الن�س الإيقاع في النثر بـ:

ت�شاوي م�شاريع الأجزاء طول وق�شرا.  -
ت�شاوي الأجزاء في عدد الألفاظ.  -
ت�شاوي ما بين الألفاظ والحروف.  -

التنا�شب بين المقاطع مدا وق�شرا.  -
ت�شابه المقاطع.  -

م�شاألة  على  ــركــزون  ي الفل�شفة  فـــاإن  وبــهــذا 
هرمي:  ب�شكل  وذلك  الكمية  في  والت�شابه  التنا�شب 
بين  ويربطون  المقاطع.  ثم  المفردات  ثم  الأجزاء 
من  والإيقاع  الطول  وبين  جهة  من  والإيقاع،  النبر 

جهة اأخرى.)121(
قد  والخطابة  المو�شيقى  علماء  اأن  والحا�شل 
العربية؛  التطريزية  للق�شايا  وافيا  تنظيرا  قدموا 
وهذا  بينها،  فيما  وتفاعلها  قواعدها  بينوا  حيث 
العربية  الــمــعــارف  عــن  مــعــزول  يبق  لــم  التنظير 
منه  جوانب  وا�شتثمرت  معه  تفاعلت  التي  الأخرى، 

لت�شكل تكامل في بناء المعرفة ال�شوتية العربية.
خال�ضـة:

المعرفة  وحـــدة  على  نبرهن  اأن  حــاولــنــا  لقد 
تناول  في  معارفها  تكامل  وعلى  العربية  ال�شوتية 
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ق�شاياها ومنها الملمح التطريزية، وفي ظل هذا 
التكامل خل�شنا اإلى ما يلي:

قامت  العربية  والخطابة  المو�شيقى  كتب  اإن   .1
بدور تنظيري للتطريز.

2. اإن الدرا�شات النحوية وال�شرفية والقراآنية... 
مجال  ف�شكلت  التنظيرات،  تلك  وتكثف  تختزل 
اإغفال  عدم  على  ي�شهد  ووا�شعا،  موازيا  تطبيقيا 
زعم  كما  للتطريز،  والنحاة خا�شة  عامة،  القدماء 
ب�شبر  البحث  اإلــى  الدار�س  ويدعو  كثر،  دار�شون 

واأناة قبل اإطلق الأحكام.

المعرفة  العلقة بين حقول  3. ل بد من تمتين 
العلوم  تكامل  نظرية  اإطــار  في  العربية  ال�شوتية 
باأبعادها المتعددة وال�شاملة مع الك�شف عن مواطن 
التاأثير والتاأثر فيما بينها على م�شتوى ال�شطلحات 

والق�شايا.

المفيد  من  لنا  يبدو  النتائج  هذه  اإلى  وبالنظر 
بقديمها  حديثها  ربط  العربية  ال�شوتية  للمعرفة 
التطريزية  والق�شايا  بعامة  ق�شاياها  تناول  في 
في  الت�شليُم  المتجاوز  حكم  في  اأ�شبح  اإذ  بخا�شة؛ 
العربية  للغة  التطريزية  الملمح  الحديث عن  كون 
من  الأوائــل  الم�شت�شرقين  مع  انطلق  قد  الف�شحى 
اأمثال: ِكر�شتان )1608( Kirsten  وكليو )1760( 
 )1897( ولمبارت   ،)1781( ومي�شايل   ،Kallius

خلل  من  اأو   ،)122()1907( وبركلمان   ،Lambert

كالعبرية  �شامية  اأخرى  لغات  مماثلة  اإلى  ال�شتناد 
العربية  اللهجات  خــلل  مــن  اأو  ــة)123(،  ــي ــوب ــي والأث
المعا�شرة)124(، اأو الدعاء باأنه لي�س لدينا ما يهدينا 
اإلى مو�شع النبر في اللغة العربية كما كان ينطق بها 

في الع�شور الإ�شلمية الأولى.)125(
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و392هـ(، فكيف ي�شتدل ال�شابق باللحق؟ اإن هذا يوؤكد 
فر�شية انت�شاب هذا الكتاب لمكي بن اأبي طالب القي�شي.

)64( البقرة، اآ. 185.
 -783 �س.   ،3 ج.  القراآن،  اإعــراب   :)1986( الزجاج   )65(

.786
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)66( ابن جني، عثمان )1994(: المحت�صب في تبيين  وجوه 
القراءات واالإي�صاح عنها، ج. 2، �س. 210- 211.

)67( الم�شدر والجزء نف�شهما، �س. 211.
)68( يو�شف، اآ: 66.

التنزيل،  مدارك  )د.ت(:  اأحمد  بن  اهلل  عبد  الن�شفي،   )69(
ج. 2، �س. 197.

التمهيد،  )مخطوط(:  العطار  العلء  اأبو  الهمذاني،   )70(
الحمـد  غانم  قــدوري،  عن:  نقل  120و،  119ظ-  �س. 
التجويد،  علماء  عند  ال�صوتية  الــدرا�ــصــات   :)1986(

�س. 567.
)71( ال�شمرقندي، محمد بن محمود بن محمد )مخطوط(: 
روح المريد في �صرح العقد الفريد في نظم التجويد، 
 :)1986( الحمد  غــانــم  قــــدوري،  عــن:  نقل  139ظ، 

الدرا�صات ال�صوتية عند علماء التجويد، �س. 567.
اللغة،  فــي  الــبــحــث  مــنــاهــج   :)1986( تمام  ح�شان،   )72(

�س.198.
)73( ال�شمرقندي، محمد بن محمود بن محمد )مخطوط(: 
روح المريد في �صرح العقد الفريد في نظم التجويد، 
الحمد  غــانــم  قــــدوري،  عــن:  نقل  141و141ظ،  �ــس. 
التجويد،  علماء  عند  ال�صوتية  الــدرا�ــصــات   :)1986(

�س. 568.
نف�شه،  عنه  والمنقول  141ظ،  �ــس.  نف�شه،  الم�شدر   )74(

ال�شفحة نف�شها.
 :)1988( اهلل  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  الزرك�شي،   )75(

البرهان في علوم القراآن، ج. 1، �س. 533-532.
)76( �شباأ، اآ: 46.

)77( العنكبوت، اآ: 43.
)78( الأعراف، اآ: 23.
)79( الممتحنة، اآ: 9.

 :)1988( اهلل  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  الزرك�شي،   )80(
البرهان في علوم القراآن، ج. 1، �س. 394-389.

)د.ت(:  محمد  الدين  �شم�س  الخير  اأبو  الجزري،  ابن   )81(
 ،345-344 �ــس.   ،1 ج.  الع�صر،  الــقــراءات  فــي  الن�صر 
الدين )د.ت(: االإتقان  ال�شيوطي، جلل  وانظر كذلك: 
والمارغيني،   ،97-96 �ــس.  ج.1،  الـــقـــراآن،  عــلــوم  فــي 
اإبراهيم )1995(: النجوم الطوالع على الدرر اللوامع 

في اأ�شل مقراأ الإمام نافع، �س. 51.
)82( حنون، مبارك )1997(: في بنية الوقف وبنينة اللغة، 

ج. 2، �س. 357.
)83( المرجع نف�شه، �س. 358.

مقايي�ص  معجم   :)1979( اأحمد  فار�س،  ابن  في  ورد   )84(
اللغة، مادة )خ ط ب(: "َوالُخْطبة: الكلم المخطوب به 
اء:  الفرَّ قال  لوَنين.  فاختلُف  الآَخر  الأ�شل  واأّما   )...(
الَخْطَباء: الأتان التي لها َخطٌّ اأ�شوُد على َمْتنها، والحمار 
عليه  يختِلف  ولعله  طــائــر،  الأخــَطــب:  ــُب؛  ــَط اأْخ الــذكــر 
ل�صان  )د.ت(:  مكرم  محمد  منظور،  ابن  وفي  لونان". 
اأن  اإلــى  اإ�شحق  اأبــو  "وذهب  ب(:  ط  )خ  مــادة  العرب، 
الُخْطبة عند العرب الكلم المنثور الم�شجع ونحوه )...( 
والُخْطبة لون ي�شرب اإلى الكدرة م�شرب حمرة في �شفرة 
اأن تيب�س وكلون بع�س حمر  كلون الحنظلة الخطباء قبل 
خ�شرة  ترهقها  غبرة  وقيل:  الخ�شرة  والُخْطبة  الوح�س 
وقيل:  اأخطب  وهــو  خطبا  خطب  ذلــك   كل  من  والفعل 
الأخطب الأخ�شر يخالطه �شواد واأخطب الحنظل اأ�شفر 
خطوط  فيه  وت�شير  ي�شفر  اأن  وهــو  خطبانا  �شار  اأي 
خ�شر، وحنظلة خطباء �شفراء فيها خطوط خ�شر وهي 
وقد  نادرة  الأخيرة  وخطبان  خطبان  وجمعها  الخطبانة 

اأخطب الحنظل وكذلك الحنطة اإذا لونت." 
)85( ابن جني، عثمان )1985(: �صر �صناعة االإعراب، ج.1، 

�س. 9. 
)86( ال�شيوطي، جلل الدين )1976(: االأ�صباه والنظائر في 

النحو، �س. 95. 
عبد  زاهيد،  لكتاب  ت�صدير   :)1999( مبارك  حنون،   )87(
الحميـد )1999اأ(: ال�صوت في علم المو�صيقى العربية، 

�س.4.
)88( المرجع وال�شفحة نف�شهما.

)89( البايبي، اأحمد )قيد الإنجاز(: الق�شايا التطريزية في 
القراءات القراآنية، �س. 160- 162.

ال�شعر،   .9 المنطق،  الــ�ــصــفــاء:   :)1966( �شينا  ابــن   )90(
 :)1981( ال�شلم  عبد  الم�شدي،  عــن:  نقل  �ـــس.65. 
التفكير الل�شاني في الح�شارة العربية، �س. 262-261.

)91( ابن ر�شد، اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن محمد )1967(: 
تف�شير ما بعد الطبيعة، �س. 892.

)92( الم�شدر نف�شه، �س. 1016.
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في  الل�شاني  التفكير   :)1981( ال�شلم  عبد  الم�شدي،   )93(
الح�شارة العربية، �س. 263.

)94( ابن ر�شد، اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن محمد )1967(: 
تف�صير ما بعد الطبيعة، �س. 1017-1016.

)95( حنون، مبارك )1997(: في بنية الوقف وبنينة اللغة، 
ج. 2، �س. 384.

)96( المرجع نف�شه، �س. 388.
)97( Troubetzkoy, N.S. )1939/1976(: Principes 

de Phonologie. P.196.

)98( الفارابي )1967(: كتاب المو�شيقى الكبير، �س.1072-
.1073

)99( الم�شدر نف�شه، �س. 1074.
)100( الكاتب، الح�شن بن اأحمد بن علي )1975(: كمال اأدب 

الغناء، �س. 63.
)101( نقل عن: الم�شدر نف�شه، �س. 65-64.

)102( حنون، مبارك )1997(: في بنية الوقف وبنينة اللغة، 
ج. 2، �س. 386.

محمد  بــن  اأحــمــد  بــن  محمد  الوليد  ــو  اأب ر�ــشــد،  ابــن   )103(
)1959(: تلخي�ص الخطابة، �س.100.

التطريزية  الق�صايا  الإنجاز(:  )قيد  اأحمد  البايبي،   )104(
في القراءات القراآنية، �س. 167-164.

)105( ابن �شينا )1954(: الخطابة، �س. 198.
)106( انظر من بين اآخرين: 

Selkirk, E )1984(: Phonology and Syntax: The 
Relation between Sound and Structure, 
 :Selkirk, E )1995(: Sentence Prosody و
Intonation, Stress, and Phrasing,

اللغوية،  القادر )1998(: الأ�شوات  )107( عبد الجليل، عبد 
�س. 255.

)108( زاهيد، عبد الحميـد )2000(: ال�صوت في الدرا�صات 
ونقد،  عر�س  والحديثة:  التراثية  والبالغية  النقدية 

�س. 85.
علم  فــي  الــ�ــصــوت  )1999اأ(:  الحميد  عبد  زاهــيــد،   )109(

المو�صيقى العربية، �س. 37-36.
)110( ابن زيلة )1964(: الكافي في المو�صيقى، �س. 43.

)111( الم�شدر نف�شه، �س. 65.
عند  ال�شوت  فــي  واأ�شاببهما  والثقل  الــحــدة  انظر   )112(

ال�صوت  )1999اأ(:  الحميد  عبد  زاهيد،  في:  الفل�شفة 
في علم المو�صيقى العربية، �س. 69-53.

وبنينة  الــوقــف  بنية  فــي   :)1997( مبارك  حنون،   )113(
اللغة، ج. 2، �س. 363.

)114( ابن زيلة )1964(: الكافي في المو�صيقى، �س. 41.
)115( الكاتب، الح�شن بن اأحمد بن علي )1975(: كمال اأدب 

الغناء، �س. 72.

محمد  بــن  اأحــمــد  بــن  محمد  الوليد  ــو  اأب ر�ــشــد،  ابــن   )116(
)1959(: تلخي�ص الخطابة، �س. 287-286.

)117( الكاتب، الح�شن بن اأحمد بن علي )1975(: كمال اأدب 
الغناء، �س. 79.

محمد  بــن  اأحــمــد  بــن  محمد  الوليد  ــو  اأب ر�ــشــد،  ابــن   )118(
)1959(: تلخي�ص الخطابة، �س. 287-285.

اللغوية،  االأ�صوات   :)1961( اإبراهيم  اأني�س،  انظر:   )119(
العربية:  اللغة  )د.ت(:  تمام  وح�شان،  �ــس.175-163. 
هذه  مناق�شة  وانظر   .175-170 �س.  ومبناها،  معناها 
القتراحات واقتراحات جديدة في عبـده، داود )1979(: 
درا�صات في علم اأ�صوات العربية، �س.107-137. وانظر 
كذلك: ح�شان، تمام )2000(: البيان في روائع القراآن، 
ج. 1، �س. 175-189. وكلها تركز على المقطع الطويل 

كمجال لح�شول النبر، و�شنبلور هذه الملحظة لحقا.
)120( ابن �شينا )1954(: الخطابة، �س.225.

التطريزية  الق�صايا  الإنجاز(:  )قيد  اأحمد  البايبي،   )121(
في القراءات القراآنية، �س. 168- 172 .

 :)1990(  Angoujard، J�P اآخرين:  بين  من  انظر   )122(
مناف  والم�شاوي،    ،Metrical Structure Of Arabic

مهدي محمد )1991(: النبر والتنغيم في اللغة.
:)1897(  Lambert, M ــن:  اآخــري بين  مــن  انــظــر   )123( 

De l´accent en arabe، الم�شاوي، مناف مهدي محمد 

)1991(: النبر والتنغيم في اللغة.
 :)1970(  Brame, M.K اآخــريــن:  بين  مــن  انظر   )124(

Arabic Phonology

 :)1979( اإبراهيم  اأني�س،  اآخــريــن:  بين  من  انظر   )125(
االأ�صوات اللغوية.



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

130

الم�صــادر والمراجع

باللغة العربية:
القرآن الكريم.

التمهيد  الدم�شقي )1997(:  بن محمد  الجزري، محمد  ابن 
موؤ�ش�شة  الحمد،  قــدوري  غانم  تح  التجويد،  علم  فــي 

الر�شالة، ط. 4.
الن�صر  )د.ت(:  الدم�شقي  محمد  بن  محمد  الــجــزري،  ابــن 
دار  ال�شباع،  علي  محمد  �شححه  الع�صر،  القراءات  في 

الفكر.
المن�صف: �شرح ابن جني لكتاب  ابن جني، عثمان )1954(: 
اهلل  وعبد  م�شطفى،  اإبراهيم  تح،  للمازني،  الت�شريف 

اأمين، القاهرة، ط. 1.
علي  محمد  تــح.  الخ�صائ�ص،   :)1983( عثمان  جني،  ابــن 

النجار، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط. 3.
تح. ح�شن  االإعــراب،  �صر �صناعة  ابن جني، عثمان )1985(: 

هنداوي، دار القلم، دم�شق، �شوريا، ط. 1.
وجــوه  تبيين   فــي  المحت�صب   :)1994( عثمان  جني،  ابــن 
نا�شف،  النجدي  علي  تح.  عنها،  واالإيــ�ــصــاح  الــقــراءات 
عبد الحليم النجار، عبد الفتاح �شلبي، المجل�س الأعلى 

لل�شوؤون الإ�شلمية، القاهرة، م�شر.
ابن خالويه، اأبو عبد اهلل الح�شين بن اأحمد )1992(: اإعراب 
�شليمان  بن  الرحمن  عبد  تح.  وعللها،  ال�صبع  القراءات 

العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، م�شر، ط. 1. 
 :)1959( محمد  بن  اأحمد  بن  محمد  الوليد  اأبــو  ر�شد،  ابن 
وكالة  بـــدوي،  الرحمن  عبد  تــح.  الخطابة،  تلخي�ص 

المطبوعات، دار القلم، بيروت، لبنان.
 :)1967( محمد  بن  اأحمد  بن  محمد  الوليد  اأبــو  ر�شد،  ابن 
دار  بوجا�س،  موري�س  تــح.  الطبيعة،  بــعــد  مــا  تف�صير 

الم�شرق، بيروت، لبنان.
ابن زيلة )1964(: الكافي في المو�صيقى، تح. زكرياء يو�شف، 

دار القلم، القاهرة، م�شر.
ابن �شينا، اأبو علي الح�شين بن عبد اهلل )1954(: الخطابة، 
القاهرة،  المعارف،  ن�شر وزارة  تح. محمد �شليم �شالم، 

م�شر.
ال�صفاء:   :)1966( اهلل  عبد  بن  الح�شين  علي  اأبو  �شينا،  ابن 

المنطق، 9. ال�صعر، الدار الم�شرية للتاأليف والترجمة، 
القاهرة، م�شر.

اللغة، تح. عبد  معجم مقايي�ص  اأحمد )1979(:  ابن فار�س، 
ال�شلم هارون، بيروت، لبنان.

ابن منظور، محمد بن مكرم )د.ت(: ل�صان العرب، دار �شادر، 
بيروت، لبنان.

ابن يعي�س، موفق الدين يعي�س بن علي )د.ت(: �صرح المف�صل، 
دار �شادر، بيروت، لبنان.

الت�صريف،  فــي  الممتع   :)1970( ع�شفور  ابــن  الإ�شبيلي، 
الجديدة،  الأفاق  دار  من�شورات  قباوة،  الدين  فخر  تح. 

بيروت، لبنان، ط. 4، 1979.
العربية  اأ�ــصــوات  فــي  المحيط   :)1969( محمد  الأنطاكي، 
لبنان،  بيروت،  العربي،  ال�شرق  دار  و �صرفها،  ونحوها 

ط. 3.
�صرح   :)1975( الح�شن  بن  محمد  الدين  ر�شي  الأ�شتربادي، 
محمد  الح�شن،  نــور  محمد  تــح.  الــحــاجــب،  بــن  �صافية 
الكتب  الزفزاف، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار 

العلمية، بيروت، لبنان.
الوهدان،  دار  اللغوية،  االأ�ــصــوات   :)1979( اإبراهيم  اأني�س، 

ط. 5.
الكريم،  القراآن  في  التنغيم   :)2000( حميد  �شناء  البياتي، 

مجلة الثقافة العربية، ع. 5، �س. 28.
اأفاق  ابن جني، مجلة  التنغيم عند  اأحمد )2003(:  البايبي، 

الثقافة والتراث، ع. 41، �س. 11.
في  التطريزية  الق�صايا  الإنــجــاز(:  )قيد  اأحمد  البايبي، 
اهلل،  عبد  بن  محمد  �شيدي  جامعة  القراآنية،  القراءات 

فا�س، مرقونة.
النبر  عن  الحديث  اأن  يمكن  هل   :)1984( جــورج  بوها�س، 
وال�شيميائي،  الل�شاني  البحث  ندوة  العربية؟،  اللغة  في 
النجاح  6، مطبعة  �س.  بالرباط،  الآداب  كلية  من�شورات 

الجديدة، البي�شاء، ط. 1.
الجوارنة، يو�شف عبد اهلل )2002(: التنغيم وداللته في اللغة 

العربية، مجلة الموقف الأدبي، ع.369، �س. 31.
الثقافة،  اللغة، دار  ح�شان، تمام )1986(: مناهج البحث في 

الدار البي�شاء، المغرب.
ح�شان، تمام )2000(: البيان في روائع القراآن، عالم الكتب، 
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ط. 2.
دار  ومبناها،  معناها  العربية:  اللغة  )د.ت(:  تمام  ح�شان، 

الثقافة، الدار البي�شاء، المغرب.
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) لماذا ( مفتاُح التحليِل الدالليِّ
)دعاُء الر�سوِل محمٍد � في الطائف اأنموذجا(

ت الدكتورة عّزة عدنان اأحمد عّزَّ
هيئة العلوم الن�شانية 

ق�شم اللغة العربية / جامعة زاخو - العراق

مة المقدِّ

اإلى  تحتاُج  ال  هي  و  بها،  ي�صتهان  ال  بالغة  النبويِّ  الحديث  ن�صِّ  في  اأنَّ  فيه  �صكَّ  ال  مّما 
باأداة اال�صتفهام )لماذا( ما قد يك�صُف بع�صاً  اإثباٍت، ولكن في االإجابة عن االأ�صئلة المطروحة 
عن�صرا  الن�صِّ  في  َتِرُد  مفردة  كلِّ  حول  االأ�صئلِة  طرُح  ليبقى  فيه،  االإبداع  من  بع�صاً  اأو  منها، 
نرى  قد  التي  البالغة  تلك  اإظهارها،  المرجّو  البالغِة  تلك  من  جزء  عن  الك�صف  في  فّعاال 
وجها من وجوِهها، وقد يرى غيُرنا اأوجهاً اأخرى لها، والأننا ال نرى كل االأوجه، فبالتاأكيد ال 
ِل الن�صَّ ما  ن�صتطيع االإجابة عن كل االأ�صئلة، ولكن هي محاولٌة، قد تنجح اإْن لم ُنغاِل اأو ُنَحمِّ

له. يتحمَّ ال 

الن�س  عن  ال�شريف  النبوّي  الحديث  يختلف  و 
القراآنيِّ الكريم ؛ لأنَّه قد ُيْنَقُل بالمعنى، اأّما الن�س 
ْكَر  ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ القراآنيُّ فواحٌد؛ لقوله تعالى: {اإِنَّ
ا َلُه َلَحاِفُظوَن})1(، وبناًء على هذا، ومع احتمالّية  َواإِنَّ
وجوِد بع�ِس الختلِف في روايِة ن�س الحديث الذي 
اآخَر  في  ويرُد  معيَّن،  بن�سٍّ  ما  م�شدٍر  في  يرد  قد 
حروف  من  حــرٌف  فيه  يختلف  كــاأْن   - اآخــر  ب�شكٍل 
، اأو �شيغة من �شيغ الأفعال، اأو ما �شاكل ذلك،  الجرِّ

من  اأكثر  في  الدعاء  نجد  اأن  الطبيعي  من  ــه  لأنَّ و 
بع�س  الن�شو�س  تلك  في  ونرى  مرجع،  اأو  م�شدر 
الأكثر  الن�س  نتناول  اأن  ارتاأينا  فقد  ؛  الختلفات 
الن�شو�س  تلك  من  بع�شا  نذكر  اأن  بدَّ  ول  ورودًا، 
قبل اأن نبداأ في التحليل الذي تناولنا فيه الم�شتوى 
المعجمي، والم�شتوى ال�شرفي، والم�شتوى النحوي، 
محاوَر  البحَث  م  نق�شِّ ولــم  التركيبي،  والم�شتوى 
ا�شتنادا اإلى هذه الم�شتويات، بل اآثرنا تناول الن�ّس 
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بت�شل�شل األفاظه، وابتداأنا كل جزء من التحليل باأداة 
منها:  متعّددٌة  اأ�شئلٌة  لُتْطَرَح  )لماذا(  ال�شتفهام 
الفعل  لماذا  ؟  ذاك  ل  اللفظ  هذا  ا�شُتْخِدَم  لماذا 
الفعل  كان  لماذا  مثًل؟  الم�شارع  ولي�س  الما�شّي 
؟  العك�س  اأو  للمعلوم،  ولي�س  مثل،  للمجهول  مبنّيا 
لماذا الفعل المجرد اأو المزيد، وكذا الحال بالن�شبة 
بدل  الفاعِل  ا�شُم  ا�ْشُتْخِدَم  لماذا  ال�شمّية،  لل�شيغ 
ل  هــذه  المبالغِة  �شيغُة  لماذا  اأو  المفعول؟  ا�شِم 
�شيغة ال�شفة الم�شبهة تلك ؟ بل لماذا هذه ال�شيغة 
من �شيغ المبالغة ل غيرها مثل؟ و كذا الحال في 
تركيب الجملة، فعلّية كانت اأم ا�شمّية، و حاولنا اأن 
ن�شت�شهَد بالغرِّ من اآياِت القراآِن الكريِم لما فيها من 

اإعجاز بلغّي.
اأول: الدعاء كما ورد في بع�س الم�ضادر  	•

والمراجع
الــ�ــضــيــرة  فـــي  ورد  كــمــا  ـــاء  ـــدع ال 	•

النبوّية)2(:
حيلتي  ــة  وقــلَّ تــي  قــوَّ �شعف  اأ�شكو  اإلــيــَك  اللهمَّ 
رّب  اأنــت  الراحمين  اأرحــم  يا  النا�س  على  وهواني 
ي ، اإلى من تكلني؟ اإلى بعيد  الم�شت�شعفين واأنت ربِّ
مني ؟ اأم اإلى عدوٍّ ملَّكَته اأمري؟ اإن لم يكن بك  يتجهَّ
غ�شب علّي فل اأبالي، ولكن عافيتك هي اأو�شع لي، 
ُلَح  اأ�شرقت له الظلمات و�شَ اأعوذ بنور وجهك الذي 
عليه اأمر الدنيا والآخرة من اأن تنزل بي غ�شبك، اأو 
يحّل علّي �شخطك، لك العتبى حتى تر�شى، ول حول 

ة اإّل بك.  ول قوَّ
النبّي  �ضيرة  في  ورد  كما  الــدعــاء  	•

المختار)3(:
تي وقلَّة حيلتي  اإّني اأ�صكو اإليَك �شعف قوَّ "اللهمَّ 
رّب  اأنــت  الراحمين  اأرحــم  يا  النا�س  على  وهواني 
ي ، اإلى من تكلني؟ اإلى بعيد  الم�شت�شعفين واأنت ربِّ

مني ؟ اأم اإلى عدوٍّ ملَّكَته اأمري؟ اإن لم يكن بك  يتجهَّ
علّي غ�صب فل اأبالي، ولكن عافيتك هي اأو�شع لي، 
ُلَح  اأ�شرقت له الظلمات و�شَ اأعوذ بنور وجهك الذي 
عليه اأمر الدنيا والآخرة من اأن تنزل بي غ�شبك، اأو 
يحّل علّي �شخطك، لك العتبى حتى تر�شى، ول حول 

ة اإّل بك".  ول قوَّ
ــواب  ــج ال فـــي  ورد  ــا  ــم ك ـــاء  ـــدع ال 	•

ال�ضحيح)4(:
حيلتي  وقلَّة  تي  قوَّ �شعف  اأ�شكو  اإليَك  "اللهمَّ 
رّب  اأنــت  الراحمين  اأرحــم  يا  النا�س  على  وهواني 
ي ، اإلى من تكلني؟ اإلى بعيد  الم�شت�شعفين واأنت ربِّ
مني ؟ اأم اإلى عدوٍّ ملَّكَته اأمري؟ اإن لم يكن بك  يتجهَّ
غ�شب علّي فل اأبالي، ولكن عافيتك هي اأو�شع لي، 
ُلَح  اأ�شرقت له الظلمات و�شَ اأعوذ بنور وجهك الذي 
عليه اأمر الدنيا والآخرة من اأن ينزل بي غ�شبك، اأو 
يحّل علّي �شخطك، لك العتبى حتى تر�شى، ول حول 

ة اإّل بك".  ول قوَّ
مخت�ضر  فـــي  ورد  كــمــا  الـــدعـــاء  	•

ال�ضيرة)5(:
تي وقلَّة حيلتي  اإّني اأ�صكو اإليك �شعف قوَّ "اللهمَّ 
رّب  اأنــت  الراحمين  اأرحــم  يا  النا�س  على  وهواني 
بعيد  اإلى  تكلني؟  اإلى من  ي   ربِّ واأنت  الم�شت�شعفين 
مني ؟ اأم اإلى عدوٍّ ملَّكَته اأمري؟ اإن لم يكن بك  يتجهَّ
اأو�شع  هي  عافيتك  اأنَّ  غير  اأبالي،  فل  علّي  غ�شب 
الظلمات  له  اأ�شرقت  الــذي  وجهك  بنور  اأعــوذ  لي، 
عليَّ  يحل  اأن  من  والآخــرة  الدنيا  اأمر  عليه  ُلَح  و�شَ
غ�شبك اأو ينزل بي �شخطك لك العتبى حتى تر�شى 

ة اإّل بك". ول حول ول قوَّ
ابن  تف�ضير  فــي  ورد  كما  الــدعــاء  	•

كثير)6(:
حيلتي  وقلَّة  تي  قوَّ �شعف  اأ�شكو  اإليَك  "اللهمَّ 
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اأرحم  اأنت  الراحمين  اأرحم  يا  النا�س  على  وهواني 
رّبــي،  ــت  واأن الم�شت�شعفين  رب  اأنــت  و  الراحمين 
اإلى  اأم  مني؟  يتجهَّ بعيد  عدّو  اإلى  تكلني؟  من  اإلى 
اإن لم يكن بك غ�شب  اأمري؟  ملَّكَته  �صديق قريب 
اأعوذ  لي،  اأو�شع  عافيتك  اأنَّ  غير  اأبالي،  فل  علّي 
ُلَح عليه  و�شَ الظلمات  له  اأ�شرقت  الذي  بنور وجهك 
اأمر الدنيا والآخرة اأن ينزل بي غ�شبك اأو يحّل بي 
ة  قوَّ ول  حول  ول  تر�شى  حتى  العتبى  ولك  �شخطك 

اإّل بك".
•	الدعاء كما ورد في تف�ضير البغوي)7(:
حيلتي  وقلَّة  تي  قوَّ �شعف  اأ�شكو  اإليَك  "اللهمَّ 
اأرحم  اأنت  الراحمين  اأرحم  يا  النا�س  على  وهواني 
اإلى  ي  ربِّ واأنــت  الم�شت�شعفين  رّب  اأنت  الراحمين 
ملَّكَته  اإلى عدوٍّ  اأو  مني؟  يتجهَّ بعيد  اإلى  تكلني؟  من 
اأبالي،ولكن  اإن لم يكن بك علّي غ�شب فل  اأمري؟ 
الــذي  وجهك  بنور  اأعـــوذ  لــي،  اأو�ــشــع  هــي  عافيتك 
ُلَح عليه اأمر الدنيا والآخرة  اأ�شرقت له الظلمات و�شَ
لك  �شخطك  علّي  يحّل  اأو  غ�شبك  بي  تنزل  اأن  من 

ة اإّل بك". العتبى حتى تر�شى ول حول ول قوَّ
ــق  ــائ دق ـــي  ف ورد  ــا  ــم ك الـــدعـــاء  	•

التف�ضير)8(:
حيلتي  وقلَّة  تي  قوَّ �شعف  اأ�شكو  اإليَك  "اللهمَّ 
وهواني على النا�س)9(، اأنت رّب الم�شت�شعفين واأنت 
اإلى  اأم  ؟  مني  يتجهَّ بعيد  اإلى  تكلني؟  من  اإلى  ي،  ربِّ
فل  علّي  بك غ�شب  يكن  لم  اإن  اأمري؟  ملَّكَته  عدوٍّ 
بنور  اأعــوذ  لــي،  اأو�شع  هي  عافيتك  اأنَّ  غير  اأبالي 
اأمر  عليه  ُلَح  و�شَ الظلمات  له  اأ�شرقت  الذي  وجهك 
علّي  يحّل  اأو  �شخطك  بي  ينزل  اأن  والآخــرة  الدنيا 

غ�شبك لك العتبى حتى تر�شى)10(".
الدعاء كما ورد في تف�ضير ثعلب)11(: 	•
تي وقلَّة حيلتي  اإّني اأ�صكو اإليَك �شعف قوَّ "اللهمَّ 

رّب  اأنت  الراحمين  اأرحم  النا�س)12(،  على  وهواني 
بعيد  اإلى  تكلني؟  من  اإلى  ي  ربِّ واأنت  الم�شت�شعفين 
يكن  لم  اإن  اأمــري؟  ملَّكَته  عــدوٍّ  اإلــى  اأو  مني؟  يتجهَّ
بك غ�شب علّي فل اأبالي، ولكن عافيتك هي اأو�شع 
لي، واأعوذ بنور وجهك)13( من اأن ينزل بي غ�شبك 
ويحّل علّي �شخطك لك العتبى حتى تر�شى ول حول 

ة اإّل بك". ول قوَّ
في  الكامل  فــي  ورد  كما  الــدعــاء  	•

التاريخ)14(:
حيلتي  وقلَّة  تي  قوَّ �شعف  اأ�شكو  اإليَك  "اللهمَّ 
اأنت  الراحمين  اأرحم  يا  اللهمَّ  النا�س  على  وهواني 
اإلى  تكلني؟  من  اإلى  ي  ربِّ واأنــت  الم�شت�شعفين  رّب 
مني؟ اأو اإلى عدوٍّ ملَّكَته اأمري؟ اإن لم يكن  بعيد يتجهَّ
بك علّي غ�صب فل اأبالي، ولكن عافيتك هي اأو�شع 
الظلمات  به  اأ�شرقت  الذي  وجهك  بنور  اأعــوذ  لي، 
بي  تنزل  اأن  من  والآخــرة  الدنيا  اأمــر  عليه  ُلَح  و�شَ

غ�شبك اأو تحّل بي �شخطك)15(".
في  المنتظم  في  ورد  كما  الدعاء  	•

التاريخ)16(:
حيلتي  وقلَّة  تي  قوَّ �شعف  اأ�شكو  اإليَك  "اللهمَّ 
رّب  اأنــت  الراحمين  اأرحــم  يا  النا�س  على  وهواني 
بعيد  اإلى  تكلني؟  من  اإلى  ي  ربِّ واأنت  الم�شت�شعفين 
يكن  لم  فاإن  اأمري؟  ملَّكَته  عدوٍّ  اإلى  اأم  مني؟  يتجهَّ
بك غ�شب علّي فل اأبالي، ولكن عافيتك هي اأو�شع 
الظلمات  له  اأ�شرقت  الــذي  وجهك  بنور  اأعــوذ  لي، 
بي  تنزل  اأن  من  والآخــرة  الدنيا  اأمــر  عليه  ُلَح  و�شَ
حتى  الــر�ــصــى  لك  �شخطك  علّي  تــحــّل  اأو  غ�شبك 

ة اإّل بك". تر�شى ول حول ول قوَّ
مدينة  تاريخ  في  ورد  كما  الدعاء  	•

دم�ضق)17(:
حيلتي  وقلَّة  تي  قوَّ �شعف  اأ�شكو  اإليَك  "اللهمَّ 
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وهواني على النا�س يا اأرحم الراحمين)18( اأنت اأرحم 
مني؟ اأم اإلى قريب  بي اإلى من تكلني؟ اإلى عدّو يتجهَّ
اأبالي،  فل  علّي  غ�صبانا  تكن  لم  اإن  اأمــري؟  ملَّكَته 
وجهك  بنور  اأعــوذ  لي،  اأو�شع  هي  عافيتك  اأنَّ  غير 
الدنيا  اأمر  عليه  ُلَح  و�شَ الظلمات  له  اأ�شرقت  الذي 
اأو يحّل علّي �شخطك  اأن تنزل بي غ�شبك  والآخــرة 

ة اإّل بك". لك العتبى حتى تر�شى ول حول ول قوَّ
•	الدعاء كما ورد في زاد المعاد)19(:

حيلتي  وقلَّة  تي  قوَّ �شعف  اأ�شكو  اإليَك  "اللهمَّ 
رّب  اأنــت  الراحمين  اأرحــم  يا  النا�س  على  وهواني 
بعيد  اإلى  تكلني؟  من  اإلى  ي  ربِّ واأنت  الم�شت�شعفين 
مني ؟ اأو اإلى عدوٍّ ملَّكَته اأمري؟ اإن لم يكن بك  يتجهَّ
غ�شب علّي فل اأبالي،غير اأنَّ عافيتك هي اأو�شع لي، 
ُلَح  اأ�شرقت له الظلمات و�شَ اأعوذ بنور وجهك الذي 
اأو  يحل علي غ�شبك،  اأن  والآخرة  الدنيا  اأمر  عليه 
ول  تر�شى  حتى  العتبى  لك  �شخطك  بــي  ينزل  اأن 

ة اإّل بك". حول ول قوَّ
الــفــتــاوى  فــي  ورد  كــمــا  الـــدعـــاء  	•

الكبرى)20(:
حيلتي  وقلَّة  تي  قوَّ �شعف  اأ�شكو  اإليَك  "اللهمَّ 
رّب  اأنــت  الراحمين  اأرحــم  يا  النا�س  على  وهواني 
اإلى  اإلى من تكلني؟  اللهمَّ  ي  الم�شت�شعفين واأنت ربِّ
مني؟ اأم اإلى عدوٍّ ملَّكَته اأمري؟ اإن لم يكن  بعيد يتجهَّ
بك غ�شب علّي فل اأبالي،غير اأن عافيتك اأو�صع لي، 
ُلَح  اأعوذ بنور وجهك الذي اأ�شرقت به الظلمات و�شَ
اأو  �صخطك  بي  ينزل  اأن  والآخــرة  الدنيا  اأمر  عليه 
يحّل علّي غ�صبك لك العتبى حتى تر�شى ول حول 

ة اإّل بك". ول قوَّ
لبن  الــروح  في  ورد  كما  الــدعــاء  	•

القيم)21(:
حيلتي  وقلَّة  تي  قوَّ �شعف  اأ�شكو  اإليَك  "اللهمَّ 

وهواني على النا�س)22( اأنت رّب الم�شت�شعفين واأنت 
اإلى  اأم  مني؟  يتجهَّ بعيد  اإلــى  تكلني؟  من  اإلــى  ــي  ربِّ
فل  علّي  بك غ�شب  يكن  لم  اإن  اأمري؟  ملَّكَته  عدوٍّ 
اأبالي،غير اأنَّ عافيتك اأو�صع لي، اأعوذ بنور وجهك 
الدنيا  اأمر  عليه  ُلَح  و�شَ الظلمات  له  اأ�شرقت  الذي 
والآخرة اأن يحلَّ عليَّ غ�صبك اأو ينزل بي �صخطك 

ة اإّل بك". لك العتبى حتى تر�شى ول حول ول قوَّ
لبع�س  زيادٌة  هناك  اأنَّ  نرى  �شبق  ما  من خلل 
فمّما  ثالثة،  في  وحــذٌف  لأخــرى،  وتبديٌل  الألفاظ، 

ِزْيَد: 
(، و )اإليك اأ�شكو(. لفظ )اإّني( بين )اللهمَّ  ü

الم�شت�شعفين(،  رّب  )اأنــت  بين  )اأنــــت(  لفظ   ü
)ورّبي(.

)عدّو بعيد( بدل )بعيد(.  ü
)�صديق قريب( بدل )عدّو(.  ü

)الواو( قبل )لك العتبى(.  ü
الواو( قبل )اأعوذ بنور وجهك(.  ü

)الفاء( قبل )اإن لم يكن بك غ�شب علي(.   ü
)اأنت اأرحم الراحمين(.  ü

)اأنت اأرحم بي(.  ü
)من( قبل )اأن ينزل بي غ�شبك(.   ü

ومّما نق�س: 
ال�شمير )هي( في عافيتك هي اأو�شع لي.  ü

حرف الجر )من( قبل عبارة )اأن تنزل بي...(  ü
عبارة )ول حول ول قوة اإل بك (  ü

ومّما ا�ضتبدل:
( عافيتك،)غير اأنَّ (عافيتك. )ولكنَّ  ü

)تكن  لــم  اإْن  علي،  غ�شب(  بــك  )يكن  لــم  اإْن   ü
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غ�شبانا(.
•	ثانياً: التحليل الدللّي للعنوان ))دعاء 

الر�ضول )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( في الطائف((
 ) )ال�شوؤاُل والنداُء والدعاُء(، و )الر�شوُل والنبيُّ
فيها  النظر  اإنعاَم  ولكنَّ  مترادفًة،  تبدو  قد  األفاٌظ 
ة  الهام�شيَّ ودللتها  الدقيقة،  ة  اللغويَّ الفروَق  ُيظهر 
في  لل�شياِق  المنا�شُب  موقَعه  منها  لكلٍّ  تجعل  التي 
، لذا فقد ُي�شاأَُل اهلل �شبحانه وتعالى باأداة من  الن�سِّ
اأدوات ال�شتفهام كما في قوله تعالى: {َقاَل َربِّ ِلَم 
ُيدعى  وقد  يرًا})23(،  َب�شِ ُكنُت  َوَقْد  اأَْعَمى  َح�َشْرَتِني 
ِبَر  كما في قوله تعالى: {َواإِْذ ُقْلُتْم َيا ُمو�َشى َلن نَّ�شْ
رًا  ِم�شْ اْهِبُطوْا  ــَك...  َربَّ َلَنا  َفاْدُع  َواِحٍد  َطَعاٍم  َعَلَى 
ا �َشاأَْلُتْم...})24(، وقد ُينادى كما في قوله  َفاإِنَّ َلُكم مَّ
رُّ َواأَنَت  ِنَي ال�شُّ ي َم�شَّ ُه اأَنِّ تعالى: {َواأَيُّوَب اإِْذ َناَدى َربَّ
اِحِميَن})25(، ومما ل�شك فيه اأنَّ لكل لفظ  اأَْرَحُم الرَّ

منا�شبته للحال ولل�شياق.
فاأما ال�شوؤال فهو من: �شاأََل ي�شاأَُل �ُشوؤاًل، وم�ْشاأََلًة، 
َلة)26(، وفي الحديث: لل�شائل حقٌّ واإن جاَء على  و �َشاأْ
فر�ٍس ؛ ال�شائل: الطالب، معناه الأمُر ِبُح�ْشِن الظنِّ 
اإن رابَك منظُرُه وجاَء راكبًا على فر�ٍس،  و  بال�شائِل 
ديــن)27(،  اأو  عائلة  ووراءه  فر�ٌس  له  يكون  قد  فاإّنه 
وال�شوؤاُل "طلُب الخبِر، وطلُب الأمِر والنهِي، وهو اأن 
يطلَب ال�شائُل غيَره اأْن ياأمَره بال�شيء اأو ينهاُه عنُه، 
يختلفان  واإّنما  ال�شيغِة،  في  �شواٌء  والأمُر  وال�شوؤاُل 
والأمُر  الرتبة،  في  الأدنى  من  فال�شوؤاُل  الرتبِة،  في 
عليه  اهلل  )�شلى  والر�شوُل  فيها")28(،  الأرفــِع  من 
ول  الخبَر،  يطلُب  ل  ــه  لأنَّ ؛  ي�شاأُل  ل  هنا  و�شلم( 
الأمَر، ول النهَي، ِلما في ال�شوؤال من هذه المعاني، 
ــَذْر  َت َل  بِّ  رَّ ُنـــوٌح  {َوَقــــاَل  تعالى:  قوله  ذلــك  ومــن 
ارًا})29(، وقوله تعالى:  َعَلى اْلأَْر�ِس ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّ
{َواإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ اأَِرِني َكْيَف ُتْحِيـي اْلَمْوَتى َقاَل 
َفُخْذ  َقاَل  َقْلِبي  َيْطَمِئنَّ  لِّ َوَلـِكن  َبَلى  َقاَل  ِمن  ُتوؤْ اأََوَلْم 

ُكلِّ  َعَلى  اْجَعْل  ُثمَّ  اإَِلْيَك  ْرُهنَّ  َف�شُ ْيِر  الطَّ َن  مِّ اأَْرَبَعًة 
َواْعَلْم  �َشْعيًا  َياأِْتيَنَك  اْدُعُهنَّ  ُثمَّ  ُجــْزءًا  ْنُهنَّ  مِّ َجَبٍل 
�شورة  تعالى في  اأو قوله  َحِكيٌم})30(،  َعِزيٌز  اهلّلَ  اأَنَّ 
َربِّ  َقاَل  ال�شلم:  طه عن ل�شان �شيدنا مو�شى عليه 
ْر ِلي اأَْمِري)26( َواْحُلْل  ْدِري)25( َوَي�شِّ ا�ْشَرْح ِلي �شَ
َواْجَعل  َقْوِلي)28(  َيْفَقُهوا  �َشاِني)27(  لِّ ن  مِّ ُعْقَدًة 
ا�ْشُدْد  اأَِخــي)30(  َهاُروَن  اأَْهِلي)29(  ْن  مِّ َوِزيرًا  لِّي 
َحَك  ْمِري)32( َكْي ُن�َشبِّ �ْشِرْكُه ِفي اأَ ِبِه اأَْزِري)31( َواأَ
ِبَنا  ُكنَت  ــَك  اإِنَّ َكــِثــيــرًا)34(  ــَرَك  ــْذُك َوَن َكــِثــيــرًا)33( 
يرًا)35( َقاَل َقْد اأُوِتيَت �ُشوؤَْلَك َيا ُمو�َشى)36(،  َب�شِ

اأي اأُعطيت اأُمنيتك التي �شاألتها.
والرغاء،  الدعاء  مثل  ال�شوت  فهو  النداء  واأّما 
به)31(،  اأي �شاح  ونداًء  به مناداًة  نادى  و  ناداه  وقد 
يقول  والعربّي  معنى،  له  بما  ال�شوِت  رفــُع   " وهــو 
اأي  ل�شوِتنا  اأنــدى  ذلك  ليكوَن  معي  نــاِد  ل�شاحبه 
اأبعد له")32(، والر�شول )�شلى اهلل عليه و�شلم( هنا 
ل ينادي اأي�شا ؛ لما في النداء من رفع لل�شوت، ل 
يتنا�شب و مناجاة الخالق، ول يليق باأدب النبّوة، و 
ه، كقوله  اإن ورد، فاإنَّه قد يو�شف بما يخفف من ُعُلوِّ
ُه ِنَداء  تعالى على ل�شان �شّيدنا زكريا: {اإِْذ َناَدى َربَّ
اإّل اإن كان في ال�شياق ما يقت�شي ذلك  َخِفّيًا})33(، 
بًا  ُمَغا�شِ َهَب  ذَّ اإِذ  النُّوِن  {َوَذا  تعالى:  قوله  في  كما 
ُلَماِت اأَن لَّ اإَِلَه  ْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِفي الظُّ َفَظنَّ اأَن لَّن نَّ
اِلِميَن})34(،لأنه  ي ُكنُت ِمَن الظَّ اإِنِّ اأَنَت �ُشْبَحاَنَك  اإِلَّ 
وِلَم النداء  كان في بطن الحوت في عر�س البحر، 
بال�شوت العالي وهو �شبحانه اأَْقَرُب ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد؟ 
وهو المنقذ لمن كان في الجو اأو في البحر اأو تحت 

الثرى.
وخف�شه،  ال�شوت  "برفع  فيكون  الدعاء  ــا  واأّم
ول  نف�شي،  في  اهلل  ودعــوت  بعيد  من  دعوته  يقال: 
الفعل  طلب  الدعاء  واأ�شل  نف�شي،  في  ناديُتُه  يقال 
دعا يدعو، وادعى ادعاءا ؛ لأنَّه يدعو اإلى مذهب من 
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اإلى  بع�شا  بع�شه  يدعو  البناء:  وتداعى  دليل،  غير 
اإلى  يدعو  بمال  الرجل  مطالبة  والدعوى  ال�شقوط، 
اأن ُيعطاُه، وفي القران {َتْدُعو َمْن اأَْدَبَر َوَتَولَّى})35( 
اأي ياأخذه بالعذاب كاأنَّه يدعوه اإليه")36(. ومن دعاء 
ــُه  َربَّ ــا  َزَكــِريَّ َدَعــا  {ُهَناِلَك  تعالى:  قوله  رّبــه  العبد 
�َشِميُع  َك  اإِنَّ َبًة  َطيِّ ــًة  يَّ ُذرِّ ُدْنَك  لَّ ِمن  ِلي  َهْب  َربِّ  َقاَل 
�شبحانه  اهلل  يدعو  هنا  والر�شول  َعـــاء})37(،  الـــدُّ
وتعالى، فهو عليه ال�شلة وال�شلم في محنة، ومن 
اهلل  غير  وَء  ال�شُّ َوَيْك�ِشُف  َدَعاُه  اإَِذا  َطرَّ  اْلُم�شْ ُيِجيُب 
القائل  وهو  دعــاه،  اإذا  الداعي  دعــوة  يجيب  الــذي 
اأَ�ْشَتِجْب  اْدُعوِني  َربُُّكُم  َوَقــاَل   } العزيز:  كتابه   في 
َلُكْم...})38(، ناهيك عن تناغم لفظ الدعاء وال�شياق 

لما في الدعاء من معنى ال�شتغاثة، والعبادة)39(. 
)�شلى  ومحّمد  والنبّي،  الر�شول  بين  الفرق  اأّما 
تعالى: لقوله  ور�شول؛  نبّيا  كان  و�شلم(  عليه   اهلل 
َجِميعًا  اإَِلْيُكْم  اهلّلِ  َر�ُشوُل  ــي  اإِنِّ ا�ُس  النَّ اأَيَُّها  َيا  {ُقْل 
َماَواِت َوالأَْر�ِس ل اإَِلـَه اإِلَّ ُهَو ُيْحِيـي  الَِّذي َلُه ُمْلُك ال�شَّ
يِّ الَِّذي ُيوؤِْمُن  ِبيِّ الأُمِّ َوُيِميُت َفاآِمُنوْا ِباهلّلِ َوَر�ُشوِلِه النَّ
فاإنَّما  َتْهَتُدوَن})40(،  َلَعلَُّكْم  ِبُعوُه  َواتَّ َوَكِلَماِتِه  ِبــاهلّلِ 
يكمُن في اأنَّ النبيَّ "من اأنباأ عن اهلل ")41(، وهو" ل 
يكون اإّل �شاحَب معجزة، و قد يكون الر�شول ر�شول 
لغير اهلل تعالى ؛ فل يكون �شاحب معجزة، والإنباء 
عن ال�شيء قد يكون من غير تحميل النباأ، والإر�شال 
ل يكون اإّل بتحميل، والنبّوة يغلُب عليها الإ�شافة اإلى 
النبّي فيقال: نبّوة النبّي، لأنه ي�شتحق منها ال�شفة 
التي هي على طريقة الفاعل، والر�شالة ت�شاف اإلى 
ولم  بر�شالتي  قــال:  ولهذا  بها،  المر�شل  ــه  لأّن اهلل 
يحملها  البيان  من  جملة  والر�شالة  بنبّوتي،  يقل 
القائم بها ليوؤّديها اإلى غيره، والنبّوة تكليف القيام 
اإبلغ  يجوز  ول  الر�شالت  اإبــلغ  فيجوز  بالر�شالة 
النبوات")42(؛ لذا فالر�شول اأخ�سُّ من النبي لأّن كّل 
الر�شول  با�شتثناء  ر�شوٌل،  نبيٍّ  كلَّ  ولي�س  نبيٌّ  ر�شول 

الر�شول  اأو  وتعالى،  �شبحانه  اهلل  من  المر�شل  غير 
بمعنى الر�شالة يوؤنث ويذكر)43(.

في  لما  النبّي،  ل  الر�شول  يقت�شي  هنا  وال�شياق 
يعرف  ل  والر�شول هنا  والمعرفة،  النبّوة  النبّي من 
�شبب ما ح�شل لقوله: )اإن لم يكن بك غ�شب علي 
فل اأبالي(، وهو ي�شكو �شعف القوة و يطلب الرحمة 
بها،  المكلَّف  الر�شالَة  َل  لُيَكمِّ الراحمين  اأرحم  من 
لول  عليه  هي  ما  على  لتكن  تكن  لم  هــذه  فالحال 
الر�شل  من  غيره  له  �س  تعرَّ لما  �س  تعرَّ ر�شوٌل  ــه  اأنَّ
ُبوَك َفَقْد  وهو يو�شل ر�شالته لقوله تعالى: {َفاإِن َكذَّ
ُبِر َواْلِكَتاِب  َناِت َوالزُّ ن َقْبِلَك َجاآوؤُوا ِباْلَبيِّ َب ُر�ُشٌل مِّ ُكذِّ
اأَنَّ  وا�شحا  بات  �شبق  ما  خلل  ومن  اْلُمِنيِر})44(، 
تتنا�شب  هنا  الــر�ــشــول(  )دعـــاء  عــبــارة  ا�شتخدام 
اأو  ال�شوؤال  عن  ليختلف  الدعاء  لفظ  واإنَّ  وال�شياق 

النداء كما يختلف لفظ الر�شول عن النبي.
اإلــى حرف الجر )فــي( الــذي له  ونــاأتــي اأخــيــراً 
وال�شياق،  تت�شق  التي  الظرفية)45(  منها  معاٍن  ت�شعة 
الطائف  �شورة  ظرفيتها  خلل  من  لنا  تر�شم  فهي 
ثمَّ  ومن  كلها،  الجوانب  من  بالر�شول  تحيط  وهي 
به  يحيط  اأهلها  من  ال�شادر  الذي  الأذى  لنا  يبدو 
هو  الذي  ال�شيق  ر  فنت�شوَّ و�شلم(  عليه  اهلل  )�شلى 

فيه، والحاجة اإلى الرحمة والم�شاعدة الربانّية. 
ولو ا�شتخدمت )الباء( مثل، بمعنى التعليل)46( 
�شيكون  المعنى  لأن  )فــي(،  اأفادته  ما  اأفــادت  لما 
هو  الواقع  ولي�س  الطائف(  ب�شبب  الر�شول  )دعــاء 
الأذى،  بــذاك  ال�شبب  هي  الطائف  فلي�شت  هــذا، 
في  يح�شن  اأن  وعلمتها  الظرفية)47(،  اأفــادت  ولو 
والأ�شل موجود،  لها  داع  فلي�س من  مو�شعها )في( 
حرف  مع  الحال  وكذلك  )فــي(،  الجر  حــرف  اأي 
معنى )في(  اأو  التعليل)48(،  تفيد  التي  الجر )من( 

)49( للأ�شباب المذكورة �شلفًا.
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•	ثالثًا: التحليل الدللّي للدعاء
( و لي�ص َربِّ ؟  لماذا )اللهمَّ  )1

بلفظ  الكريم  الــقــراآن  فــي  كثيرا  الــدعــاء  ورد 
( وقد اجتمع  (، كما ورد الدعاء بلفظ )اللهمَّ )ربِّ
َمْرَيَم  اْبــُن  ِعي�َشى  {َقــاَل  تعالى:  قوله  في  اللفظان 
َماِء...})50(،  ال�شَّ َن  مِّ َماآِئَدًة  َعَلْيَنا  اأَنِزْل  َربََّنا  اللَُّهمَّ 

ومما ورد بلفظ )رب(: 
{َواإِْذ  تعالى:  كقوله  والر�شل  الأنبياء  ل�شان  على  	•
َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهـََذا َبَلدًا اآِمنًا َواْرُزْق اأَْهَلُه 
{ُهَناِلَك  تعالى:  قوله  اأو  َمَراِت...})51(،  الثَّ ِمَن 
ًة  يَّ ُذرِّ ُدْنَك  لَّ ِمن  ِلي  َهْب  َربِّ  َقاَل  ُه  َربَّ ا  َزَكِريَّ َدَعا 
تعالى: قوله  اأو  َعاء})52(،  الدُّ �َشِميُع  ــَك  اإِنَّ َبًة   َطيِّ
بِّ َل َتَذْر َعَلى اْلأَْر�ِس ِمَن اْلَكاِفِريَن  {َوَقاَل ُنوٌح رَّ

ارًا})53(. َديَّ
َرَب  تعالى {َو�شَ قوله  في  كما  الب�شر  ل�شان  على  	•
لَِّذيَن اآَمُنوا ِاْمَراأََة ِفْرَعْوَن اإِْذ َقاَلْت َربِّ  ُ َمَثًل لِّ اهللَّ
ِني ِمن ِفْرَعْوَن  ِة َوَنجِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيتًا ِفي اْلَجنَّ
اِلِميَن})54(، اأو قوله  ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ َوَعَمِلِه َوَنجِّ
ْحَمِة  الرَّ ِمَن  لِّ  الذُّ َجَناَح  َلُهَما  تعالى: {َواْخِف�ْس 

ِغيرًا})55(. َياِني �شَ بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ َوُقل رَّ
َربِّ  {َقاَل  تعالى  كقوله  ال�شيطان  ل�شان  على  	•

َفاأَنِظْرِني اإَِلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن})56( 
{َواإِْذ  تعالى:  قوله   ) )الــلــُهــمَّ بلفظ  ورد  ومما 
ِمــْن ِعنِدَك  اْلــَحــقَّ  ُهــَو  َهـــــَذا  ــاَن  َك اإِن  ــُهــمَّ  الــلَّ َقــاُلــوْا 
ِبَعَذاٍب  اْئِتَنا  اأَِو  َماِء  ال�شَّ َن  مِّ ِحَجاَرًة  َعَلْيَنا  َفاأَْمِطْر 
لفظ  عن   ) )ربِّ بلفظ  الدعاء  ويختلف  اأَِليٍم})57(، 
ُحِذَف  اأهلل)58(،  يا  بمعنى  اللُهمَّ  اأنَّ  ذاك   ) )اللهمَّ
ـــره)59(،  اآخ في  الميم  �ــس  وُعــوِّ الــنــداء،  حــرف  منه 
ا�شتعمال  اأن جاء  اللفظين، فكان  الدعاُء  َجَمَع  وقد 
طلب  وهو  فيه  ورد  الذي  لل�شياق  منا�شبا   ) )اللهمَّ
يتغيَّر،  ول  يجمع،  ول  ي�شاف،  ل  لفظ  فهو  القّوة، 

اهلل  على  اإّل  يطلق  ول  ـــداء،  ن بــحــرف  ي�شبق  ول 
مع  )رّب(  ا�شتعمال  جــاء  فيما  وتعالى،  �شبحانه 
الم�شت�شعفين، وهو لفظ ي�شاف، و يجمع، و يتغّير، 
ويطلق على اهلل �شبحانه وتعالى وعلى غيره ؛ لقوله 
َخْيٌر  ُقوَن  َتَفرِّ مُّ اأَاأَْرَباٌب  ْجِن  ال�شِّ اِحَبِي  �شَ {َيا  تعالى: 

اُر})60(. اأَِم اهلّلُ اْلَواِحُد اْلَقهَّ
اإني  )اللُهمَّ  لي�ص  و  اأ�شكو(  اإليك  )اللُهمَّ  مــاذا   )2

اإليك اأ�شكو (؟ 
بالحرف  التوكيد  هذا  مثل  ورد  قائل:  يقول  قد 
ال�شلم  اأّيوب عليه  �شيدنا  بالفعل في دعاء  الم�شبه 
ِنَي  َم�شَّ ــي  نِّ اأَ ــُه  َربَّ َنــاَدى  ْذ  اإِ ــوَب  تعالى: {َواأَيُّ قوله  في 
اإنعام  ولكنَّ  اِحــِمــيــَن})61(،  الــرَّ ْرَحـــُم  اأَ َواأَنــَت  رُّ  ال�شُّ
النظر يرينا اأن الموقف في ال�شياقين مختلف ؛ لأنَّ 
اأّيوُب في معاناة المر�س  ُدنا  الزمَن الذي ق�شاه �شيِّ
والألم َلأَطوُل من الذي مرَّ على ر�شول اهلل الحبيب 
ك�شف  وعدم  اهلل،  �شلوات  عليه  محمد  الم�شطفى 
ال�شرِّ عن �شيدنا اأّيوب عليه ال�شلم �شريعا، ينا�شبه 
به  ي�شرب  ل  وال�شبر  ل  كيف  و  التوكيد،  اأ�شلوب 
المثل اإّل بالإ�شافة اإلى ا�شمه )�شبر اأّيوب(، اأّما مع 
فالموقف  و�شلم(  عليه  اهلل  )�شلى  محمد  الر�شول 
هنا وال�شياق ل ي�شتدعيان ذلك؛ ولذا لم نجد لفظة 
)اإّني( في ن�سِّ الدعاء في اأغلب الم�شادر، وتجدر 
المك�شورة   ) )اإنَّ بين  الفرق  ذكر  اإلى  هنا  الإ�شارة 
فالمك�شورة  الهمزة،  المفتوحة   ) و)اأنَّ الهمزة، 
الهمزة  والمفتوحة  الجملة،  بداية  في  تاأتي  الهمزة 
كما في الآية القراآنّية الكريمة تفيد معنى وجود فعل 
محذوف تقديره تعلم ؛ لأَنَّ الحرف الم�شبه بالفعل 
( ياأتي بعد اأفعال الظن واليقين، اأي: ربِّ تعلُم  )اأََنّ

. رُّ ني ال�شُ اأّني م�شَّ
لماذا )اإليك اأ�شكو( و لي�ص )لك اأ�شكو(؟   )3

حرف  )62(عن  الجر)اإلى(  حرف  معنى  يختلف 
يفيد  اّنــه  معانيه  من  فالأخير   ،)63( الجر)اللم( 
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واإنعام  الغاية)64(،  فانتهاء  الأول  اأّما  الخت�شا�س، 
الغاية هي  انتهاء  اأنَّ دللة  يرينا  ال�شياق  النظر في 
الأبلغ، فالمراد في الدعاء اإي�شال ال�شكوى اإلى اهلل 
�شبحانه وتعالى، اأّما الخت�شا�س اأو الق�شر فيوؤخذ 
اأو  اإليك(  )اأ�شكو  ل  اأ�شكو(،  )اإليك  التركيب  من 
اآن  في  دللتين  التركيب  َجَمَع  وبــذا  لــك(،  )اأ�شكو 

واحد.
لماذا )اإليك اأ�شكو( و لي�ص ) اأ�شكو اإليك ( ؟  )4

َم  ُقـــدِّ اإذا  ه  "اأنَّ الــبــلغــة  علماء  جمهور  يــرى 
المفعول على الفعل كان تقديمه للق�شر غالبا")65(، 
كالجار  المتعلقات  �شائر  ذلــك  في  المفعول  ومثل 
على  تقديمهما  فــاإنَّ  والحال،  والظرف  والمجرور، 
الفعل يكون في الغالب لإفادة الق�شر على المقدم، 
خلف  ل  ثابٌت  الفعَل  واأَنَّ  �شواه،  عّما  الفعل  ونفي 
فيه واإنَّما الخلُف في المتعلق")66(، وهذا يتنا�شب و 
ا�شتعمال حرف الجر )اإلى( المفيد لنتهاء الغاية. 
التركيب في القراآن الكريم كثيرا  ونلحظ مثل هذا 
اأََنْبَنا  َواإَِلْيَك  ْلَنا  َتَوكَّ َعَلْيَك  بََّنا  رَّ  ...} تعالى:  كقوله 
ما  اإلى  هنا  الإ�شارة  وتجدر  يُر})67(،  اْلَم�صِ َواإَِلْيَك 
ل  فهو  و�شلم(،  عليه  اهلل  )�شلى  الر�شول  ي�شكوه 

ته وقلَّة حيلته. ي�شكو َمْن اآذاآه، بل ي�شكو �شعف قوَّ
لماذا )اأ�شكو( بالفعل الم�شارع ؟ و لي�ص �َشَكْوُت   )5

بالما�شي ؟ اأو �شكواي بالم�شدر؟ 
تختلف دللة الفعل عن دللة ال�شم، فالفعل مقيد 
والم�شارع  الما�شي،  بالزمن  مقيد  الما�شي  بزمن، 
مقيد بزمن الحال اأو ال�شتقبال في الغالب، في حين 
اأ�شمل  فهو  الأزمنة  من  بزمن  مقيد  غير  ال�شم  اأن 
والثبوت،  الدوام  يفيد  فال�شم  لذا  واأثبت)68(،  واأعم 
والفعل يفيد التجدد والحدوث، واهلل �شبحانه وتعالى 
 - ال�شتجابة  تكون  كيف  لنا  وبيَّن  بالدعاء،  اأمرنا 
{َوَقاَل  تعالى:  قوله  في   - الم�شارع  بالفعل  الواردة 
بالفعل  ولي�س  َلــُكــْم...})69(،  اأَ�ْشَتِجْب  اْدُعوِني  َربُُّكُم 

قوله  في  ال�شيطان  ل�شان  على  ورد  كما  الما�شي، 
اهلّلَ  اإِنَّ  ــُر  االأَْم َي  ُق�صِ ا  َلمَّ ْيَطاُن  ال�صَّ ــاَل  {َوَق تعالى: 
َكاَن  َوَمــا  َفاأَْخلَْفُتُكْم  ُكْم  َوَوَعدتُّ اْلَحقِّ  َوْعــَد  َوَعَدُكْم 
َفا�ْشَتَجْبُتْم  َدَعْوُتُكْم  اأَن  اإاِلَّ  �ُصْلَطاٍن  ن  مِّ َعلَْيُكم  ِلَي 
ِرِخُكْم  ِبُم�شْ اأََناْ  ا  اأَنُف�َصُكم مَّ ِلي َفاَل َتُلوُموِني َوُلوُمواْ 
اأَ�ْصَرْكُتُموِن ِمن  ِبَما  اإِنِّي َكَفْرُت  ِرِخيَّ  اأَنُتْم ِبُم�شْ َوَما 
اأَِليٌم})70(، التي نرى  َعَذاٌب  َلُهْم  اِلِميَن  اإِنَّ الظَّ َقْبُل 
ال�شتجابة،  وكذلك  الما�شي،  بالفعل  فيها  الدعوة 
الأنكى  و  الم�شارع،  بالفعل  فـــوردت  الملمة  اأّمـــا 
التي  ال�شمية  بال�شيغة  ال�شت�شراخ  ورود  ذلك  من 
تفيد الثبوت، المتناغم مع التوكيد بالحرف الم�شبه 
( المت�شل بالفعل الما�شي )كفرت(. اأّما  بالفعل )اإنَّ
َلُكْم(  اأَ�ْشَتِجْب  )اْدُعوِني  تعالى:  قوله  في  ال�شتجابة 
لتكرار  )ا�شتجب(؛  الم�شارع  ب�شيغة  وردت  فقد 

ال�شتجابة المتنا�شبة مع تكرار الدعاء. 
الفعل  ا�شتخدام  منا�شبة  الــدعــاء  فــي  وتــبــدو 
ال�شم من  لما في  ال�شم )�شكواي(؛  بدل  )اأ�شكو( 
دللة على الدوام والثبوت، فال�شكوى لم تكن دائمة، 
اأو �شجّية لدى الر�شول، بل كانت حالة  اأو م�شتمرة، 
التجّدد  لمعنى  المفيد  الفعل  نا�شبها  لذا  موؤّقتة، 

والحدوث.
تي  تي( ؟ و لي�ص �شعفي ؟ اأو قوَّ لماذا )�شعف قوَّ  )6

ال�شعيفة ؟
وقيل  ة،  الـــقـــوَّ خـــلف  ــعــف:  والــ�ــشُّ عف  "ال�شَّ
بالفتح، في  عف  وال�شَّ الج�شد،  بال�شم، في  عف  ال�شُّ
الراأي والعقل، وقيل هما جائزان في كل وجه")71(، 
ل  الأوَّ اأنَّ  قوتي(،  و)�شعف  عفي(،  )�شَ بين  والفرق 
فيه )ال�شعف( م�شاف، وال�شمير )الياء( م�شاف 
والعقلي،  البدني،  ال�شعف  ي�شمل  عــاٌم  فهو  اإليه، 
وفيه  الثاني  ــا  اأّم ذلــك،  وغير  والديني،  والمالي، 
)الياء(  وال�شمير  )ال�شعف(،  ل  م�شاف  ة(  )القوَّ
الــقــّوة  ب�شعف  ٌد  مــحــدَّ خــا�ــسٌّ  فهو  اإلــيــه،  م�شاف 
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9( لماذا )حيلتي( و لي�ص تدبيري ؟ 
والحيلة  قــوة،  اأي  حيل  لــه  ومــا  الــقــوة  الــَحــْيــل: 
بالك�شر: ال�شم من الحتيال، يقال: ل حيل ول قوة 
في  والتدبير  قــوة)75(،  ول  حول  ل  في  لغة  باهلل  اإل 
والتدبُّر  عاقبته،  اإليه  توؤول  ما  اإلى  تنظر  اأن  الأمر: 
اأنَّ  والتدبير  الحيلة  بين  و"الفرق  فيه)76(،  ر  التفكُّ
اأو  نفع  بــه  فيجلب  وجهه  عــن  بــه  اأحــيــل  مــا  الحيلة 
يدفع به �شر، فالحيلة بقدر النفع و ال�شر من غير 
محظور  �شربين:  على  الفقهاء  قول  في  وهي  وجه، 
تدبير  وهو  حيلة  يكون  ل  ما  التدبير  ومن  ومباح... 

الرجل لإ�شلح ماله و اإ�شلح ولده واأ�شحابه")77(؛ 
ُكُم اهلّلُ  لذا ُن�ِشَب التدبير هلل تعالى في قوله: {اإِنَّ َربَّ
اٍم ُثمَّ ا�ْشَتَوى  ِة اأَيَّ َماَواِت َوالأَْر�َس ِفي �ِشتَّ الَِّذي َخَلَق ال�شَّ
ُر الأَْمَر...})78(، فهو لفظ يتنا�شب  َعَلى اْلَعْر�ِس ُيَدبِّ
ال�شعف  مع  الحيلِة  لفظ  يتنا�شب  كما  الــقــّوة،  مع 
ا�شتقرينا  لو  نا  اأنَّ واللطيف  محظور.  من  فيه  لما 
هلل  المن�شوب  التدبير  اأنَّ  لوجدنا  القراآنية  الآيــات 
)الأمـــر(،  ولفظ  الفعل،  مع  ورد  وتعالى  �شبحانه 
َماِء َوالأَْر�ِس  َن ال�شَّ كقوله تعالى: {ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مِّ
ِمَن  اْلَحيَّ  ُيْخِرُج  َوَمن  اَر  والأَْب�شَ ْمَع  ال�شَّ َيْمِلُك  ن  اأَمَّ

ما  قوتي(  )�شعف  الإ�شافة  في  يبدو  وقد  البدنّية، 
ال�شعيفة(،  )قوتي  والمو�شوف  ال�شفة  في  يبدو  ل 
القوة  وجود  على  وتدل  القوة،  بلفظ  تبداأ  فالأخيرة 
المت�شفة بال�شعف، اأّما الأولى فتبداأ بلفظ ال�شعف، 
هذا  كــل  و  ــقــّوة،  ال فــي  ال�شعف  وجـــود  على  وتـــدلُّ 
العون  وطلب  ال�شكوى  الدعاء:  وم�شمون  يتنا�شب 

والرحمة.
الموؤول  الم�شدر  لي�ص  و  تي(؟  قوَّ لماذا )�شعف   )7

)اأن ت�شعف قوتي(؟.
تجدر الإ�شارة هنا اإلى ذكر الفرق بين ا�شتعمال 
الموؤول،  الم�شدر  ا�شتعمال  و  ال�شريح،  الم�شدر 
من  الدللة  هذه  تّت�شح  و  دللته،  منهما  لكل  حيث 
الفعل  ـــدال  اإب اأو  بالفعل،  الم�شدر  ـــدال  اإب خــلل 
بالم�شدر، ف�شل عن تركيب الجملة التي توؤول فيها 
الم�شادر الموؤولة المختلفة، ذات الدللت المتعددة 

التي  التراكيب  دللت  كل  فتجمع  واحــد)72(،  بلفظ 
يمكن اأن تتكون من الم�شدر الموؤول.

لماذا )قلَّة حيلتي( و لي�ص )حيلتي القليلة(؟  )8

قليٌل  قــوٌم  ُيقاُل  العدد،  نق�شان  تقت�شي  القلة 
َل�ِشْرِذَمٌة  َلء  َهــوؤُ {اإِنَّ  الكريم  القراآن  وفي  وقليلون، 
عدة  عن  ينق�س  عددهم  اأنَّ  يريد  َقــِلــيــُلــوَن})73(، 
والتعبير  يتنا�شب  حيلتي(  )قلَّة  وتعبير  غيرهم)74(، 
ال�شابق )�شعف قوتي( نظرا لما يبداأ به كلُّ تركيب 
ال�شكوى.، ف�شل عن ذلك يبدو  من لفظ يدلُّ على 
التفاعل  ومــدى  وا�شحا،  ال�شياق  في  التنا�شب  لنا 
ا�شتعمال  خــلل  من  ــه،  ورب الداعي  بين  الحقيقي 
لنتهاء  نظرا  بالمحادثة،  توحي  التي  ال�شمائر 

الدعاء بـ )ول حول ول قوة اإل بك( ولي�س اإل باهلل 

وقد يو�شح المخطط الآتي ذلك:
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الأَْمــَر  ُر  ُيَدبِّ َوَمن  اْلَحيِّ  ِمَن  َت  اْلَميَّ َوُيْخِرُج  ِت  اْلَميِّ
التدبير  اأّما  َتتَُّقوَن})79(،  اأََفَل  َفُقْل  اهلّلُ  َف�َشَيُقوُلوَن 
ُروا  بَّ المن�شوب لغيره فقد ورد مع )القول( {اأََفَلْم َيدَّ
ِليَن})80(،  اْلأَوَّ اآَباءُهُم  َياأِْت  َلْم  ا  مَّ َجاءُهم  اأَْم  اْلَقْوَل 
ناهيك  القول،  وقوة  الأمر،  ة  قوَّ بين  وا�شح  والفرق 
الكريم لجذر  القران  ا�شمية في  ورد من �شيغ  عّما 
تعالى: كقوله  بالهروب  ارتبط  الــذي  اللفظ   هــذا 
{َيــْوَم  تعالى:  وقوله  ُمــْدِبــِريــَن})81(،  َعْنُه  ْوا  {َفَتَولَّ
َوَمن  ٍم  َعا�شِ ِمــْن   ِ اهللَّ ــَن  مِّ َلُكم  َما  ُمْدِبِريَن  ُتــَولُّــوَن 
تعالى: قوله  اأو  َهـــاٍد})82(،  ِمْن  َلُه  َفَما   ُ اهللَّ ِلِل   ُي�شْ

ُبَر)83(} {�َشُيْهَزُم اْلَجْمُع َوُيَولُّوَن الدُّ
هــوان  لي�ص  و  الــنــا�ــس(  على  )هــوانــي  لــمــاذا   )10

النا�س؟
هذا  خلل  من  له  نتنبه  اأن  علينا  يتحتَّم  در�ٌس 
وا  {َفِفرُّ تعالى:  قوله  نتذكر  واأْن  اللغوي،  التركيب 

اأن  ِبيٌن})84(، ولنعلم  مُّ َنِذيٌر  ْنُه  مِّ َلُكم  ي  اإِنِّ  ِ اإَِلى اهللَّ
اإلى  اإنما يكون )ِمْن( ولي�س )اإلى(، فانظر  الفرار 
اهلل  اإلــى  اللجوء  طريقة  في  المبالغة  بل  البلغة 
عليه  اهلل  )�شلى  فالر�شول  �شورتها،  ُتْر�َشُم  كيف 
اهلل،  اإلى  به  ما  ي�شكو  وهو  اأحــدا،  يلوم  ل  و�شلم( 
اأنَّه  اأن نعلم -  اإلى غيره، لأنَّه يعلم - كما علينا  ل 
لمخلوِقه،  خالَقه  العبُد  ي�شكَو  اأن  المعقول  غير  من 
وُيْلَحُظ كذلك عدم و�شع اللوم على اأحد، حتى على 
بوا في هذا الهوان. ن�شت�شف هذا  النا�س الذين ت�شبَّ
لم  فهو  الــدعــاء،  في  الجملة  تركيب  من  المعنى 
على  هــوانــي  قــال:  بــل  النا�س،  هــوان  اأ�شكو  يقل: 
في  ي�شهم  ــانــة  الإب هــو  الــذي  والإعــــراب  الــنــا�ــس، 
الألــفــاظ،  مــواقــع  تــبــادل  مــن خــلل  ذلــك  اإي�شاح 
اإلى  ال�شريح  الم�شدر  تغيير  نحاول  ذلك  ولتبيان 
ال�شكل  في  فنرى  التركيبين  في  الموؤول  الم�شدر 

الآتي:
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ويبدو ا�شتخدام لفظ الهوان منا�شبا لل�شياق لما 
بين الهوان والذل من فرق، حيث " اأنَّ اإذلل الرجل 
للرجل هنا اأن يجعَله منقادًا على الكرِه اأو في حكِم 
ُيبالى  ل  الأمِر  �شغيَر  تجَعَله  اأْن  الإهانُة  و  المنقاِد، 
ولم  به  يبال  لم  اأي  به  ا�شتهان  قولك  وال�شاهد  به، 
يلتفت اإليه، والإذلل ل يكون اإّل من الأعلى للأدنى، 
ونقي�س  للنظير،  النظير  مــن  تــكــون  وال�شتهانة 
الإكرام")85(  الإهــانــة  ونقي�س  الإعــــزاز،  الإذلل 
ناهيك عن تقارب معنى اللفظين لتقارب اأ�شواتهما 
 ، ــعــزِّ فـــ )الــــهــــون()86( هـــو: الـــخـــزي، ونــقــيــ�ــس ال

هو:   )87( و)الــوهــن(  وال�شتحقار،  وال�شتخفاف، 
ال�شعف في العمل، والأمر، وكذلك في العظم. 

11( لماذا )النا�س( و لي�ص )الخلق( ؟ اأو )الب�شر(؟
من  يكون  و"قد  النا�س  على  النو�س  لفظ  يطلق 
الإن�س ومن الجن، واأ�شله اأُنا�س، فخفف ولم يجعلوا 
الألف واللم فيه عو�شا من الهمزة المحذوفة")88(، 
اأّما الب�شر،  والإن�س جماعة ل واحد لها من لفظها، 
ح�شن  يقت�شي   " ــه  فــاإنَّ النا�س  على  يطلق  قد  وهــو 
ح�شن  وهــي  الب�شارة  من  م�شتق  اأنــه  وذلــك  الهيئة 
الهيئة يقال: رجل ب�شير وامراأة ب�شيرة اإذا كان ح�شن 
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الحيوان  اأح�شن  لأنهم  ب�شرا  النا�س  ف�شمي  الهيئة 
اإن قولنا ب�شر يقت�شي الظهور  اأن يقال  هيئة ويجوز 
و�شموا ب�شرا لظهور �شاأنهم، ومنه قيل لظاهر الجلد 
الحركة،  وهو  النو�س  يقت�شي  النا�س  وقولنا  ب�شرة، 
القراآن {...  في  واحد وجمع  والب�شر  والنا�س جمع 
خير  محمد  وتقول  ْثُلُكْم...}،  مِّ َب�َشٌر  اإِلَّ  َهــَذا  َما 
الب�شر يعنون النا�س كلهم ويثنى الب�شر فيقال ب�شران 
ولم  ِمْثِلَنا...}،  ِلَب�َشَرْيِن   ...} الكريم  القراآن  وفي 

ي�شمع اأنه يجمع")89(.
المخلوقات،  بــه  ي  �شمِّ فم�شدر  الخلق  واأّمــــا 
ِبَغْيِر  َماَواِت  ال�شَّ {َخَلَق  وجــل:  عزَّ  قوله  وال�شاهد 
الجماد  من  الأ�شياَء  َد  َعدَّ ثم  َتَرْوَنَها...})90(،  َعَمٍد 
َفاأَُروِني   ِ َخْلُق اهللَّ والحيوان ثم قال: {َهَذا  والنبات 
َلٍل  �شَ ِفي  اِلُموَن  الظَّ َبِل  ُدوِنِه  ِمن  الَِّذيَن  َخَلَق  َماَذا 
ِبيٍن})91(، وقد يخت�سُّ به النا�س فيقال: لي�س في  مُّ
مثله)92(،  النا�س  في  لي�س  تقول:  كما  مثله،  الخلق 
 - هنا  الر�شول  لأنَّ  لل�شياق  منا�شب  هنا  واللفظ 
بقّية  النا�س ل  اأذى  ي�شكو  وال�شلم -  عليه ال�شلة 
المخلوقات، وتجدر الإ�شارة هنا اإلى اأنَّ لفظ المرء، 
ي�شمل الرجل، والمراأة، وال�شغير والكبير، والأن�س، 
والجان، وبينه وبين لفظ المروءة تقارب، فهما من 
جذر واحد، ولكن ال�شياق هنا ل يتناغم والمروءة، 
ولأنَّ  لذا  مــروءة،  اأية  النا�س  اأولئــك  من  يبدر  فلم 
المروءة  تمت  ل  الأذى �شادر عن مجموعة همجّية 
باتت  فقد  الهيئة،  ح�شن  ينا�شبها  ول  ب�شلة،  اإليها 
هذا  في  )النا�س(  لفظة  ا�شتعمال  بلغة  وا�شحة 

المو�شع.
الغنة،  الــنــون ذي  �ــشــوتــي:  تــكــرار  يــوحــي  وقــد 
العالية،  الإ�ــشــمــاع  ة  قـــوَّ ذي  ال�شفيري  وال�شين 
النا�س،  الألفاظ:  الألف في  بالمد ب�شوت  الم�شبوق 
والعفو  الم�شامحة  مــن  بــنــوع  الن�شيان  الإنــ�ــشــان، 
يوؤاخذ  ل  النا�شي  لأنَّ  النا�شين،  النا�س  هــوؤلء  عن 

بن�شيانه، وهذا لي�س ببعيد عن خلق ر�شولنا الحبيب، 
اقترن  ما  غالبا  الذي  )الإن�شان(  لفظ  عن  ناهيك 
فهو  ال�شلبّية،  الإن�شان  ب�شفات  الكريم  القراآن  في 
�شعيف، يوؤو�س، ظلوم، كفار، خ�شيم مبين، عجول، 
قتور، مو�شو�س، هلوع، مغرور، طاغ، كنود، خلق في 

كبد وهو اأكثر �شيء جدل .
12( لماذا )اأرحم الراحمين(؟ و لي�ص يا رحمن يا 

رحيم؟
ا�شم التف�شيل: "و�شف ي�شاغ على وزن )اأفعل( 
واحــدة،  �شفة  في  ا�شتركا  �شيئين  اأنَّ  على  للدللة 
ال�شفة")93(،  تلك  في  الآخــر  على  اأحدهما  وزاد 
واهلل  والمغفرة)94(،  والتعطف  الرقة  هي:  والرحمة 
فاأّما  الرحيم،  بالرحمن  يو�شف  وتعالى  �شبحانه 
مبالغة،  �شيغة  فهي  )فعلن(  بوزن  التي  الرحمن 
�شيء،  كل  و�شعت  رحمته  لأنَّ  وذلــك  الكثرة،  تعني 
والرحمن مق�شور على اهلل عزَّ وجل، واأّما الرحيم 
فقد يكون له �شبحانه ويكون لغيره، و"الرحمن على 
اأبلغ  ه  اأنَّ يريد  الرحيم،  من  اأرقُّ  عبا�س  ابن  قال  ما 
في المعنى لأنَّ الرّقة والغلظة ل يو�شف اهلل تعالى 
ونعمته  عباده  على  تعالى  اهلل  من  والرحمة  بهما، 
مبالغة  والدنيا...الرحيم  الدين  بــاب  في  عليهم 
اأ�شد عدول.  اأ�شد مبالغة لأنه  الرحمن  واأن  لعدوله، 
واإذا كان العدول على المبالغة كلما كان اأ�شد عدول 
كان اأ�شد مبالغة")95(، ولأّنه ل ي�شح ا�شتخدام لفظ 
التدرج  هذا  ولمنا�شبة  التف�شيل،  ا�شم  مع  الرحمن 
الدللي لم يرد في الدعاء ما ينا�شب ال�شياق اأف�شل 

من هذا التركيب. 
)اأرحــم  لي�ص  و  الراحمين(؟  )اأرحـــم  لــمــاذا   )13

الرحماء(؟
�شالم،  مذكر  اأق�شام:  ثلثة  اإلى  الجمع  ينق�شم 
وموؤنث �شالم، وجمع تك�شير، والأخير هو: ما دلَّ على 
كان  واإن  مفرده)96(،  �شورة  بتغيير  اثنين  من  اأكثر 
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تدّل  واأخرى  القّلة،  على  تدلُّ  اأوزان  التك�شير  لجمع 
يدل  �شالما  جمعا  ال�شفات  جمع  فاإنَّ  الكثرة،  على 
على اإرادة الحدث، وجمعها جمع تك�شير يبعدها عن 
اإلى ال�شمية)97(، ونرى مثل  اإرادة الحدث، ويقربها 
هذا في لغتنا الدارجة، فنريد بال�شالم الدللة على 
الحدث وبالتك�شير الدللة على ال�شمية، نحو: ذهبنا 
بالق�شية  حاكمين  الحكام  فوجدنا  المحكمة  اإلــى 
المعين  ال�شنف  بالحكام  فالمق�شود  ومن�شرفين، 
من النا�س، ومعنى حاكمين: حكموا، وكذا في قولنا: 
الكتاب،  كاتبين  الكتاب  فوجدنا  الــدائــرة  راجعنا 
والمق�شود بالكتاب ا�شم لهذا ال�شنف المخ�شو�س 
بين  فيفرقون  كتبوا  بمعنى  وكاتبين  النا�س،  من 

ال�شالم والتك�شير)98(.
وتـــبـــدو مــنــا�ــشــبــة ا�ــشــتــعــمــال الــجــمــع الــ�ــشــالــم 
واإرادة  الحدث،  اإرادة  اإلــى  للحاجة  نظرا  لل�شياق 
في  هــذا  ونـــرى  الــدعــاء،  �شبب  هــو  التغيير،وهذا 
القراآن الكريم كثيرا، فقد ورد جمع التك�شير مقابل 
و  جاريات،  جــواري:  في:  كما  ال�شالم  الموؤنث  جمع 
روا�شي:  و  خطيئات،  خطايا:  و  خبيثات،  خبائث: 
�شافيات،  و�شواف:  �شنبلت،  و�شنابل:  را�شيات، 
جمع  مقابل  التك�شير  جمع  اأو  غــرفــات،  غــرف:  و 
خزنة:  حافظون،  حفظة:  في:  كما  ال�شالم  المذكر 
ركع:  اأراذلــون،  اأراذل:  خا�شعون،  خ�شع:  خازنون، 
كفار،  �شاحرون،  �شحرة:  زارعــون،  زراع:  راكعون، 
كفرة، كوافر: كافرون،اأموات، موتى: ميتون، ورثة: 
نا�شرون،  ن�شارى:  اأن�شار،  نبيون،  اأنبياء:  وارثون، 
كما  التك�شير  جمع  مقابل  التك�شير  جمع  عن  ف�شل 
واأبرار: بررة، وذكران: ذكور،  اأ�شرى،  اأ�شارى:  في: 
�شيع،  واأ�شياع:  �ــشــداد،  واأ�ــشــداء:  �شتى،  واأ�شتات: 
وفجار:  فتيان،  وفتية:  عيون،  اأعين:  عبيد،  وعباد: 

فجرة، واأنف�س: نفو�س. 
لي�ص غيرهما كـ  و  لماذا )اأرحم الراحمين(؟   )14

)اأكرم الأكرمين ( مثًل ؟
ُيدعى اهلل �شبحانه وتعالى بلفظ الجللة )اهلل( 
كما يدعى بلفظ )الرحمن( لقوله تعالى: {ُقِل اْدُعوْا 
الأَ�ْشَماء  َفَلُه  َتْدُعوْا  ا  مَّ اأَّيــًا  ْحَمـَن  الرَّ اْدُعــوْا  اأَِو  اهلّلَ 
اْلُح�ْشَنى...})99(، و يلحظ في الدعاء التنا�شب بين 
الرحمة  و  الم�شت�شعفين(  )رّب  بـ  المتمثل  ال�شعف 
اأو  ال�شعيف  لأن  الراحمين(،  )اأرحــم  بـ  المتمثلة 
بالرحمة  ُر  يفكِّ الرحمن  يدعو  الــذي  الم�شت�شعف 
بو�شوح  يبدو  و  الغفران،  اأو  العفو،  اأو  الكرم،  قبل 
الكرم  ولي�س  الرحمة،  ال�شياق  يقت�شي  كيف  هنا 
ا�شتعمال  و  مـــادّي،  ل  معنوّي  فال�شعف  غيره،  اأو 
ترد  التي  )فاعل(  �شيغة  مع  التف�شيل  ا�شم  �شيغة 
يزيد  مبالغة،  و �شيغة  م�شبهة،  و �شفة  فاعل،  ا�شم 
بتعدد  المعاني  لتعدد  نظرا  معناها  هام�س  مــن 
الن�س  فــي  نجد  ذلــك  عــن  ف�شل  ال�شيغ،  اأنـــواع 
القراآني اأنَّ ال�شفتين وردتا معا اأربع مرات في قوله 
رُّ َواأَنَت  ِنَي ال�شُّ ي َم�شَّ ُه اأَنِّ تعالى: {َواأَيُّوَب اإِْذ َناَدى َربَّ
َربِّ  {َقــاَل  تعالى:  وقوله  اِحِميَن})100(،  الرَّ اأَْرَحــُم 
اأَْرَحــُم  َواأَنــَت  َرْحَمِتَك  ِفي  َواأَْدِخْلَنا  َولأَِخــي  ِلي  اْغِفْر 
اآَمُنُكْم  َهْل  {َقــاَل  تعالى:  وقوله  اِحِميَن})101(،  الرَّ
َخْيٌر  َفاهلّلُ  َقْبُل  ِمن  اأَِخيِه  َعَلى  اأَِمنُتُكْم  َكَما  اإِلَّ  َعَلْيِه 
تعالى: وقوله  اِحِميَن})102(،  الرَّ اأَْرَحــُم  َوُهَو   َحاِفظًا 

َوُهَو  َلُكْم  اهلّلُ  َيْغِفُر  اْلَيْوَم  َعَلْيُكُم  َتْثَريَب  َل  {َقــاَل 
في  النظر  اأنعمنا  ما  واإذا  اِحِميَن})103(،  الرَّ اأَْرَحــُم 

ال�شياق، راأينا الرحمة قبل كل �شيء. 
15( لماذا )اأنت ربُّ الم�شت�شعفين(، و لي�ص يا رّب 

الم�شت�شعفين ؟ اأو رّب ال�شعفاء ؟
الرحمة من �شفات الرب الذي ورد لفظه م�شافا 
في القراآن الكريم اإلى: كل �شيء، و العر�س العظيم، 
وال�شموات والأر�س، والم�شارق والمغارب، والعزة، و 
ال�شعرى، والبيت العتيق، الفلق، و... ف�شل عن رّبكم 
ورّب اآبائكم، ورّب مو�شى وهارون، ورّب النا�س، ورب 
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ه اأ�شيف اإلى العالمين اأكثر من ثلث  الفلق و...، لكنَّ
الألفاظ  هذه  عدد  اإلى  والنظر  مــرة)104(،  وثلثين 
المعلَّى،  القدح  �شاحب  هو  الإن�شان  اأن  لنا  يو�شح 
؟  منه  بالم�شت�شعف  فكيف  المتوليه،  هو  ــه  ربَّ واأن 
والم�شت�شعف اأ�شد �شعفا من ال�شعيف ؛ وهو ماأخوذ 
والتاء،  وال�شين  بالهمزة  المزيد  الثلثي  الفعل  من 
ب�شيغة )ا�شتفعل( التي من معانيها:الطلب والتحول 
لي�شت  المعاني  و هذه  ال�شيء)105(،  والتخاذ ووجود 

ُمنَّ  نَّ اأَن  {َوُنِريُد  تعالى:  لقوله  التحقيق  عن  ببعيدة 
ًة  ِئمَّ اأَ َوَنْجَعَلُهْم  ْر�ــسِ  اْلأَ ِفي  ِعُفوا  ا�ْشُت�شْ ِذيَن  الَّ َعَلى 
َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن})106(، و تبدو في التركيب منا�شبة 
خلل  من  الرحمة  اطــراد  مع  ال�شت�شعاف  اطــراد 
الطرف  تمثل  التي  )م�شت�شعف(  م�شتفعل  �شيغة 
)اأفعل(  التف�شيل  ا�شم  و�شيغة  اأق�شاه،  في  ال�شلبي 
في  الإيجابي  الطرف  تمثل  التي  الراحمين،  اأرحم 

اأق�شاه. 
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ــي(  ربِّ واأنــت  الم�شت�شعفين  ربُّ  )اأنــت  لــمــاذا   )16
ربي  لي�ص  و  نف�شه،  على  الم�شت�شعفين  بتقديم 

ورب الم�شت�شعفين.
رب  اأنت  فالمعنى:  التركيب،  في  التوكيد  يلحظ 
الم�شت�شعفين، واأنا واحد من هوؤلء الم�شت�شعفين، 
لما في ال�شياق من معان دالة على ال�شعف، ف�شل 
يتعر�س  الــذي  ر�شولك،  اأنــا  ــي،  ربِّ فاأنت  ذلــك  عن 
خا�شة  اأخــرى  ثم  عامة  دعــوة  فهي  الموقف،  لهذا 
اإِنَّ  َمْرَيُم  َيا  اْلَمَلِئَكُة  َقاَلِت  {َواإِْذ  تعالى:  كقوله 
ِن�َشاء  َعَلى  ــَطــَفــاِك  َوا�ــشْ ــَرِك  ــهَّ َوَط َطَفاِك  ا�شْ اهلّلَ 
اْلَعاَلِميَن})107(، بتكرار ال�شطفاء، ففيها ا�شطفاء 
في  عمران  اآل  من  بو�شفها  عام  وا�شطفاء  خا�س، 
َطَفى اآَدَم َوُنوحًا  قوله تعالى قبل ذلك: {اإِنَّ اهلّلَ ا�شْ

َواآَل اإِْبَراِهيَم َواآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن})108(.
17( لماذا لفظ )رب( و لي�ص اإله الم�شت�شعفين؟.

اأي  �شيء  كل  رب  هو  وجــل،  عــزَّ  اهلل  هو  ب:  ــرَّ ال
�شريك  ل  الخلق،  جميع  على  الربوبّية  وله  مالكه، 
اهلل  غير  في  الرب  يقال  ول  الأربــاب،  رب  وهو  له، 

في  ربــك  لفظة  ذكــر  ــِرُد  يــطَّ و  بــالإ�ــشــافــة)109(،  اإّل 
�شعف")110(؛  في  المرء  يكون  حيث  الدعاء  "حال 
فمربيك  والتربية،  الربوبية  معنى  مــن  فيها  لما 
اإ�شافتها  في  نلمح  وقد  غيرك،  دون  معك  يتعاطف 
التي  ة  وال�شفافيَّ ة  الرقَّ من  نوعًا  الم�شت�شعفين  اإلى 
تتنا�شب و حالة ال�شعف التي يكون فيها من هو في 
د)عليه ال�شلة وال�شلم(  مثل موقف الر�شول محمَّ
"تحقق  بــرب  ال�شفة  اأنَّ  عن  ف�شل  حينئذ)111(، 
يت�شمن  ربِّ  فقولنا:  ملك  ما  تدبير  على  الــقــدرة 
معنى الملك والتدبير فل يكون اإّل ُمطاعًا وال�شاهد 
َخُذوْا اأَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم اأَْرَبابًا  قول اهلل تعالى: {اتَّ

...})112(، اأي �شادة يطيعونهم ")113(. ن ُدوِن اهلّلِ مِّ
بالتركيب )اإلى من تكلني( و  18( لماذا ال�شتفهام 

لي�ص )اأتكلني اإلى....(

يلي  الــذي  اأنَّ  البلغة  علماء  جمهور  "يرى 
همزة ال�شتفهام هو الم�شكوك فيه والم�شئول عنه، 
فاإذا بداأت بالفعل بعد الهمزة اأفاد ذلك اأنك �شاك 
في الفعل...واإذا بداأت بال�شم بعد الهمزة اأفاد ذلك 
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اأنك �شاك في المقدم فقط، اأّما الفعل نف�شه فمعلوم 
اأو  فاعله  تعرف  اأن  تريد  واإنَّما  فيه،  �شك  ل  الثبوت 
مفعوله")114(، وتركيب ال�شتفهام هنا ابتداأ بحرف 
الجر اإلى، المفيد لنتهاء الغاية، وهو بهذا يتنا�شب 
ــمــراد ق�شر  وال اأ�ــشــكــو(،  )اإلــيــك  الــدعــاء  اأول  مــع 
ال�شكوى،  اإي�شال  بل  اهلل،  على  والتكال  ال�شكوى 

وا�شناد التوكل اليه �شبحانه وتعالى ل اإلى غيره. 
من  )اإلــى  الم�شارع  بالفعل  ال�شتفهام  لماذا   )19

تكلني( و لي�ص بالفعل الما�شي ؟ 
التوكيل اأن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك، 
ورود  اأن  ويبدو  المفعول)115(،  بمعنى  فعيل  والوكيل 
ال�شتفهام بالفعل الم�شارع ل الما�شي لأنَّ الم�شارع 
يحتمل الحال وال�شتقبال، كما يحتمل الحدوث وعدم 
الحدوث، وبذا قد يحتمل اأن يكون المعنى: اإلى من 
المتوَكل  لتغيير  اأمل  التركيب  هذا  في  و  �شتكلني؟ 
فيه  وال�شوؤال  منتٍه،  فيه  فالأمر  الما�شي  اأّما  عليه، 

عن �شخ�شية المتوَكل عليه، من �شيكون ؟.
مني ؟  مني( و لي�ص َمْن يتجهَّ 20( لماذا )بعيد يتجهَّ

اأو يتجهم وجهي ؟
ُترى  فالمتجّهم هذا،  الموقف،  ة  �شدَّ هنا  تلحظ 
و�شوحها  على  دليل  وهذا  بعيد،  من  وجهه  ق�شماُت 
مني( دليل  و�شدتها، ومجيء الفعل الم�شارع )يتجهَّ
و  انقطاعه،  وعــدم  وتــكــراره،  وتجدده،  ا�شتمراره، 
اأداة  ا�شتخدام  وهو  ذلك،  بعد  ما  بّلة  الطين  يزيد 
اللحق  فما  التخيير،  تفيد  التي  )اأم(  العطف 
)بعيد  ال�شابق  من  باأ�شوء  اإّل   ) اأمري  مّلكته  )عدّو 
يفيد  لكي  ؛  بوجهي  م  يتجهَّ يقل  ولــم  مني(،  يتجهَّ
كله  البدن  ي�شمل  فهو  وتكثيره،  التجّهم  في  التو�شع 
هذا  من  تاألَّم  قد  ع�شو  كل  ــاأنَّ  وك فقط،  الوجه  ل 
من  )الباء(  الجر  حرف  في  عّما  ف�شل  التجّهم، 
عن  ناهيك  التقليل،  يفيد  ــذي  ال الإل�شاق  معنى 
متعدّيا  الفعل  فيه  �شيكون  الــذي  النحوي  التركيب 

المن�شود  والظلم  التعدي  معنى  فيفيد  للمفعول، 
م  )يتجهَّ في  الفعل  اأّمــا  الدعاء،  في  منه  الخل�س 
اإن لم نقل هو  بوجهي( فهو فعل متعٍد بحرف جر، 

فعل لزم.
21( لماذا)عدوٍّ ملَّكَتُه اأمري( و لي�ص )َمَلَك اأمري(.

يتجّهم  ببعيد  لي�س  الموقف، فهو  يت�شاعد  وهنا 
اأنت  ــك  لأنَّ ؛  كبرى  قــّوٌة  قــويٌّ  عــدوٌّ  هو  بل  فح�شب، 
اأمري،  ملَّكته  القّوة حين  هذه  اأعطاه  َمْن  �شبحانك 
ب�شيغة  ورد  الــذي  الفعل  خــلل  من  ُح  يتَّ�شِ وهــذا 
اإلى  الــلزم  الفعل  ل  تحوِّ التي  ل(،  )فعَّ الت�شعيف 
متعديا  تجعله  واحـــد  لمفعول  والــمــتــعــدي  مــتــعــٍد، 
لمفعولين، اأو المتعدي لمفعولين اإلى ثلثة مفاعيل، 
وَقطْعُت،  َغَلْقُت،  نحو:  غالبا،  "للتكثيِر  تاأتي  فهي 
ومنه  ْحُتُه،  َفرَّ نحو:  وللتعديِة،  ْفــُت.  وَطــوَّ ْلــُت،  وَجــوَّ
لتعطينا  البعيَر")116(  َجلْدُت  نحو:  ولل�شْلِب.  ْقُتُه.  َف�شَّ
الكبيرة  القوة  وهــذه  الكبير  التعدي  بهذا  ال�شعور 
الأَْمــِر  ِمــَن  َلــه  َلْي�َس  من  يقابله  الــذي  العدو،  لهذا 
بين  الفرق  ذكــر  اإلــى  هنا  الإ�ــشــارة  تجدر  و  ــْيٌء،  �ــشَ
ل  وَمِلكا  مملوكا،  "يفيد  والَمِلك،فـالمالك  المالك 
المقدرة،على  و�شعة  الأمــر  يفيد  ه  ولكنَّ ذلك  يفيد 
مالك  تقول: اهلل  لأنَّك  الَمِلِك  اأو�شع من  المالك  اأنَّ 
وال�شماء،  الأر�س  ومالك  والجن،  والإن�س  الملئكة 
ومالك ال�شحاب والرياح ")117(، و"الفرق بين العبد 
والمملوك اأنَّ كلَّ عبٍد مملوٌك ولي�س كلَّ مملوٍك عبٌد؛ 
ولي�س  مملوٌك  فهو  والمتاع،  المال  يملك  قد  ــه  لأّن
بعبٍد، والعبد هو المملوك من نوع ما يعقل، ويدخل 
في ذلك ال�شبيُّ والمعتوه وعباد اهلل تعالى الملئكُة 

.)118(" و الإن�ُس والجنُّ
22( لماذا )اإن لم يكن بك غ�شٌب علي( ولي�ص اإن 

لم تكن غا�شبا اأو غ�صباناً)119(علي ؟
اأو  الجر معنى  لكّل حرف من حروف  اأن  معلوم 
اأكثر من معنى، والباء التي من معانيها الإل�شاق)120( 
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والقليل  القليل  بل  الكبير  الغ�شب  هنا  تعني  ل  قد 
تعالى: {َقاَل  بقوله  تكون  اأ�شبه ما  و هي هنا  جدًا، 
ِبيٍن})121(،  مُّ َلٍل  �شَ ِفي  َلَنَراَك  ا  اإِنَّ َقْوِمِه  ِمن  اْلَملأُ 
عن  ف�شل  الظرفية  يفيد  في  الجر  حــرف  فدللة 
ا�شتعمال ال�شلل اأّما قوله تعالى: {َقاَل َيا َقْوِم َلْي�َس 
اْلَعاَلِميَن})122(،  بِّ  رَّ ن  مِّ َر�ُشوٌل  ي  َوَلِكنِّ َلَلٌة  �شَ ِبي 
فاإن فيه اإبعاد عن التهمة كبير ؛ لأن الباء التي تفيد 

الإل�شاق تتناغم مع لفظة ال�شللة الواحدة)123(. 
ال�شفة  �شيغة  على  الـــذي  )غ�شبان(  ولــفــظ 
على  الــدللــة  منها  يــراد  التي  )فــعــلن(  الم�شبهة 
و�شف، و�شاحبه، "وتفيد الدوام والثبوت، فل زمان 
م�شبهة  وهي  الزمن،  بتغير  تتغير  ل  ثابتة  لأنها  لها 
ثبوت  تفيد  اأنها  هو  بينهما  والفرق  الفاعل،  با�شم 
معناها لمن يت�شف بها، وا�شم الفاعل يفيد الحدوث 
اأنَّ  �شيما  ول  وال�شياق  يتنا�شب  ل  التجدد")124(،  و 
فعلى  موؤنثه  الــذي  فعلن  الم�شبهة  ال�شفة  �شيغة 
يطرد فيما دل على خلو اأو امتلء)125(، بل "المتلء 
بالو�شف اإلى الحد الأق�شى، فالغ�شبان هو الممتلئ 
لم  هنا  ال�شتفهام  اأنَّ  هنا  اللطيف  و  غ�شبا")126(، 
يرد باأداة من اأدوات ال�شتفهام بل باأ�شلوب ال�شرط، 
اهلل  غ�شب  احتمالية  عــن  �شمني  ا�شتفهام  فهو 
حين  يعتقد  من  النا�س  فمن  عليه،  وتعالى  �شبحانه 
اقترفه  ما  �شيء  على  يعاقبه  اهلل  اأن  مكروه  به  يلم 
ومنهم  كفارة،  اأنها  لعتقاده  م�شرورا  فرحا  ويكون 
والتحمل  ال�شبر  مدى  على  اختبار  اأنــه  يعتقد  من 
ا  َوَلمَّ َة  اْلَجنَّ َتْدُخُلوْا  ن  اأَ َح�ِشْبُتْم  {اأَْم  تعالى:  لقوله 
اْلَباأْ�َشاء  ْتُهُم  �شَّ مَّ َقْبِلُكم  ِمن  َخَلْوْا  ِذيَن  الَّ َثُل  مَّ َياأِْتُكم 
اآَمُنوْا  ِذيَن  َوالَّ �ُشوُل  الرَّ َيُقوَل  َحتَّى  َوُزْلِزُلوْا  اء  رَّ َوال�شَّ

َر اهلّلِ َقِريٌب})127(. ُر اهلّلِ اأَل اإِنَّ َن�شْ َمَعُه َمَتى َن�شْ
23( لماذا )اأعوذ بنور وجهك( و لي�ص اأعوذ بك؟

فيما  يكون  الإلجاء  اأن  والجاأ  اعــوذ  بين  الفرق 
اأكل  مثل  نف�شه  اأفعال  من  بدًا  منه  الإن�شان  يجد  ل 

ال�شوك  على  العدو  وعند  الجوع،  �شدة  عند  الميتة 
عند مخافة ال�شبع، والإلجاء ي�شتعمل في فعل العبد 
تعالى: قال  منه)128(،  ينفك  اأن  يمكنه  ل  وجه   على 
َماَواِت َواْلأَْر�ِس َمَثُل ُنوِرِه َكِم�ْشَكاٍة ِفيَها  ُ ُنوُر ال�شَّ {اهللَّ
َها َكْوَكٌب  نَّ َجاَجُة َكاأَ َباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ َباٌح اْلِم�شْ ِم�شْ
َوَل  ٍة  �َشْرِقيَّ لَّ  َزْيُتوِنٍة  َباَرَكٍة  مُّ �َشَجَرٍة  ِمن  ُيوَقُد  يٌّ  ُدرِّ
يُء َوَلْو َلْم َتْم�َش�ْشُه َناٌر نُّوٌر َعَلى  ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُي�شِ َغْرِبيَّ
ُ اْلأَْمَثاَل  ِرُب اهللَّ ُ ِلُنوِرِه َمن َي�َشاُء َوَي�شْ ُنوٍر َيْهِدي اهللَّ
َعِليٌم})129(، وهم {ُيِريُدوَن  �َشْيٍء  ِبُكلِّ   ُ َواهللَّ ا�ِس  ِللنَّ
َكِرَه  َوَلْو  ُنوِرِه  ُمِتمُّ   ُ َواهللَّ ِباأَْفَواِهِهْم   ِ اهللَّ ُنوَر  ِلُيْطِفوؤُوا 
قوله  في  به  وعد  ما  اهلل  وليق�شي  اْلَكاِفُروَن})130(، 
اْلِكَتاُب  َع  َوُو�شِ َها  َربِّ ِبُنوِر  اْلأَْر�ُس  {َواأَ�ْشَرَقِت  تعالى: 
َي َبْيَنُهم ِباْلَحقِّ َوُهْم  َهَداء َوُق�شِ يَن َوال�شُّ ِبيِّ َوِجيَء ِبالنَّ
والأر�ــس،  ال�شموات  نــور  فــاهلل  ــُمــوَن})131(،  ُيــْظــَل َل 
فيت�شح  بــه،  تبدد  التي  الظلمات  ينا�شب  والــنــور 
الطريق، ف�شل عّما في وجه اهلل من �شمولية لقوله 
َفَثمَّ  ُتَولُّوْا  َفاأَْيَنَما  َواْلَمْغِرُب  اْلَم�ْشِرُق   ِ {َوهلِلّ تعالى: 

َوْجُه اهلّلِ اإِنَّ اهلّلَ َوا�ِشٌع َعِليٌم})132(.
النور  بين  الفرق  ذكر  اإلى  هنا  الإ�شارة  وتجدر 
نورا  اأقــوى  ال�شم�س  ي�شاأل:  �شائل  فــرب  وال�شياء، 
القمر  اأّما  بال�شياء،  نورها  و�شف  وقد  القمر،  من 
باهلل  النور  لفظ  اقترن  فلماذا  بالنور،  و�شف  فقد 

�شبحانه وتعالى ولم يقترن بال�شياء ؟ 
اإنَّ ال�شياء حالة من حالت النور، وهي القوية، 
النور فهو لفظ عام يطلق على جميع الحالت،  اأّما 
يحتويه  ول  ال�شياء،  يحتوي  وهو   ، اأ�شمل  فهو  لذا 

ال�شياء. 
24( لماذا )وجهك( و لي�ص جبينك؟ 

لفظ  اإلـــى  م�شافة  جبين  لفظة  ت�شتخدم  لــم 
القراآن  في  واحــدة  مرة  وردت  بل  )اهلل(  الجللة 
�ْشَلَما  اأَ ا  {َفَلمَّ اإبراهيم،  �شيدنا  ق�شة  �شياق  في 
الوجه:  اأ�شل  بمعنى  تكن  ولم  ِلْلَجِبيِن})133(،  َوَتلَُّه 
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الجارحة، ولما كان الوجه اأول ما ي�شتقبلك، واأ�شرف 
�شيء  كل  م�شتقبل  في  ا�شتعمل  البدن  ظاهر  في  ما 
الإلهّية)134(  الذات  عن  به  عبر  وربما  اأ�شرفه،  وفي 
ُتَولُّوْا  َفاأَْيَنَما  َواْلَمْغِرُب  ِ اْلَم�ْشِرُق  كقوله تعالى: {َوهلِلّ
َفَثمَّ َوْجُه اهلّلِ اإِنَّ اهلّلَ َوا�ِشٌع َعِليٌم})135( {َوَل َتْدُع َمَع 
ِ اإَِلهًا اآَخَر َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو ُكلُّ �َشْيٍء َهاِلٌك اإِلَّ َوْجَهُه  اهللَّ
ِه  َلُه اْلُحْكُم َواإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن})136( {اإِلَّ اْبِتَغاء َوْجِه َربِّ
اْلأَْعَلى})137(، والوجه فيه معنى التوجه اإلى ال�شيء، 
َمْن  و  والطريق)138(،  للمذهب  ال�شتعارة  ف�شل عن 

يطلب ابتغاء وجه رّبه الأعلى ل�شوف ير�شى.  
غفرانك؟  عفوك،  ولي�ص  )عافيتك(  لــمــاذا   )25

�شترك؟ �شفحك؟
وال�شفح  والــعــافــيــة  الــعــفــو  بــيــن  فـــرق  هــنــاك 
العقاب،  اإ�شقاط  يقت�شي  فـ"الغفران  والغفران، 
ي�شتحق  فل  الــثــواب  اإيــجــاب  هو  العقاب  واإ�شقاط 
ل  وهـــذا  للثواب  الم�شتحق  الــمــوؤمــن  اإل  الــغــفــران 
يقال  ول  لك  اهلل  غفر  فيقال  اهلل  في  اإل  ي�شتعمل 
ل  اأن  �شذوذه  على  وال�شاهد  �شاذا  اإل  لك  زيد  غفر 
يت�شرف في �شفات العبد كما يت�شرف في �شفات 
اهلل تعالى األ ترى اأنَّه ُيقال ا�شتغفرت اهلل تعالى ول 
اللوم  اإ�شقاط  يقت�شي  والعفو  زيدا،  ا�شتغفرت  يقال 
ي�شتعمل  ولهذا  الثواب،  اإيجاب  يقت�شي  ول  والــذم، 
واإذا عفا عنه  العبد فيقال عفا زيد عن عمرو،  في 
لم يجب عليه اإثابته اإل اأن العفو والغفران لما تقارب 
جل  اهلل  �شفات  فــي  وا�شتعمل  تــداخــل  معناهما 
الذنب  التجاوز عن  وال�شفح  ا�شمه بمعنى واحد... 
هو  وقيل  تجاوزتها  اإذا  الورقة  �شفحت  قولك  من 
واأن تبدي له �شفحة  ترك موؤاخذة المذنب بالذنب 

جميلة ولهذا ل ي�شتعمل في اهلل تعالى ")139(.
 اأّما العفو فهو: محو اهلل ذنوب عبده عنه، و اأّما 
ويعافيهم  النا�س  يعافيك اهلل من  اأن  المعافاة فهي 
وي�شرف  عنك،  يغنيهم  و  عنهم  يغنيك  اأي  منك 

من  مفاعلة  هي  وقيل  عنهم،  اأذاك  و  عنك  اأذاهــم 
من  تعالى  اهلل  يعافيه  اأن  فهي  العافية  واأّمــا  العفو، 
�شقم اأو بلّية وهي ال�شحة �شد المر�س، يقال: عافاه 
اهلل و اأعفاه اأي وهب له العافية من العلل والبليا، 

وقال الليث العافية دفاع اهلل تعالى عن العبد)140(.
تنا�شب  كلمة  اأدق  هي  العافية  اأن  نــرى  وهكذا 
هذا ال�شياق، فكلمة الغفران تقت�شي اإيجاب الثواب، 
وطلب الثواب مرحلة اأعلى من مرحلة طلب الرحمة، 
كما اأن في المعافاة مفاعلة تقت�شي وجود اأذى من 
الر�شل  ت�شرفات  مع  يتنا�شب  ل  وهــذا  الطرفين، 
تعالى: لقوله  اأجـــرا  ي�شاألونهم  ل  فهم   والأنــبــيــاء 
َربِّ  َعَلى  لَّ  اإِ اأَْجِرَي  ْن  اإِ اأَْجٍر  ِمْن  َعَلْيِه  اأَ�ْشاأَُلُكْم  {َوَما 
)�شلى  محمد  الر�شول  �شيما  ول  اْلَعاَلِميَن})141(، 
بقوله  الــقــراآن  في  و�شف  الــذي  و�شلم(  عليه  اهلل 
ُكنَت  ــْو  َوَل َلُهْم  ِلنَت  اهلّلِ  ــَن  مِّ َرْحَمٍة  {َفِبَما  تعالى: 
َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن  وْا  َلنَف�شُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ  َفّظًا 
ْل  َوا�ْشَتْغِفْر َلُهْم َو�َشاِوْرُهْم ِفي الأَْمِر َفاإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ
ِليَن})142(، ف�شل عن  اإِنَّ اهلّلَ ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ َعَلى اهلّلِ 
ُخُلٍق  َلَعلى  ـــَك  {َواإِنَّ تعالى:  قوله  في  العظيم  خلقه 

َعِظيٍم} القلم4. 
�شمير  بوجود  لي(  اأو�شع  هي  )عافيتك  لماذا   )26

الف�شل و لي�ص )عافيتك اأو�شع لي( ؟
لأنَّ �شمير الف�شل يفيد اأن ما بعده خبٌر ل تابع، 

ويدّل على الق�شر، ويفيد التوكيد)143(.
27( لماذا)اأو�شع لي( و لي�ص اأف�شل، اأح�شن 

ُهْم  َك َلَن�ْشاأََلنَّ يقول تعالى في كتابه الكريم: {َفَوَربِّ
َدْع ِبَما  ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن )93( َفا�شْ اأَْجَمِعْيَن )92( َعمَّ
َكَفْيَناَك  ــا  اإِنَّ  )94( اْلُم�ْشِرِكيَن  َعِن  ْعِر�ْس  َواأَ ُتوؤَْمُر 
ِذيَن َيْجَعُلوَن َمَع اهلّلِ اإِلـهًا اآَخَر  اْلُم�ْشَتْهِزِئيَن )95( الَّ
ْدُرَك  يُق �شَ َك َي�شِ َف�َشْوَف َيْعَلُموَن )96( َوَلَقْد َنْعَلُم اأَنَّ
ِبَما َيُقوُلوَن})97(. هذه الآيات تبيِّن حالة الر�شول 
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محمد )�شلى اهلل عليه و�شلم( وهو في هذا الموقف 
ولأّنه في �شيِق �شدٍر  الدعاء،  اإلى هذا  األجاأه  الذي 
�شبُبه ال�شتهزاء فعل اأو قول، فلبدَّ اأن يطلب الو�شع 

من اهلل �شبحانه وتعالى. 
بي  َيــْنــزل  ولي�ص  غ�شبك(  بي  ــِزل  ــْن )ُت لــمــاذا   )28
عليَّ  َيْنِزل  اأو  غ�شبك،  عليَّ  ُتْنِزل  اأو  غ�شبك؟ 

غ�شبك؟
الباء تفيد الإل�شاق اأو ال�شتعانة، وهي اخفُّ من 
النظر  اإنعام  و  ال�شتعلء)144(،  تفيد  التي  )على( 
يحّل علّي   ( و  بي غ�شبك(،  التركيبين: )تنزل  في 
�شخطك( و من النظر في معنى الألفاظ، اأو �شيغها، 
خيط  لنا  يبدو  تركيب،  كل  في  بالفاعل  وعلقتها 

رفيع يربط كل �شيء.
�شبحانه  اهلل  هو  الأول  التركيب  في  •فالفاعل 
فهو  الثاني  التركيب  فــي  الفاعل  وتــعــالــى،اأّمــا 
من  وهــو  الر�شا،  نقي�س  والغ�شب:  ال�شخط، 
محمود  ومنه  قلوبهم  يداخل  �شيء  المخلوقين 
من  على  �شخطه  اهلل  مــن  وهــو  مــذمــوم،  ومنه 
اأما  لــه)145(،  ومعاقبته  عنه،  اإعرا�شه  و  ع�شاه، 
ال�شيء  و�شخط  الــر�ــشــا،  �شد  فــهــو:  ال�شخط 
ا�شتقلَّه ولم  اأي  ط عطاءه  وت�شخَّ �شخطا: كرهه، 

يقع موقعا)146(.
التعدية  بهمزة  مزيد  الأول  التركيب  في  والفعل  	•
)اأَْنَزَل ُتْنِزَل (، اأّما الفعل في التركيب الثاني فهو 

.) مجرد )حلَّ يحلُّ
اأما  )الباء(،  الأول  التركيب  في  الجر  وحرف  	•

في التركيب الثاني فهو )على(.
الفرق بين نزل وحل، المادي والمعنوي   

الفرق بين المجرد والمزيد من الفعلين اأحل من   
الحلل ولي�س من الوقوع.

29( لماذا )اأعوذ(، و لي�ص األجاأ.
معنى  تحمل  التي  )اأعــوذ(  لفظ  ا�شتعمال  الجاأ 
الل�شوق  و  الــمــلزمــة  جــانــب  اإلـــى  اللـــتـــجـــاء)147( 
عائذ  اأنها  و�شعت:  اإذا  اأنثى  لكل  قيل  لذا  بال�شيء، 
وهذه  اإيــاه)148(،  ملزمتها  اأو  اإياها  ولدها  لملزمة 
الل�شوق قد ل نلمحها في )األجاأ( لأنَّ  اأو  الملزمة 
المفيد  الباء  الجر  بحرف  يتعدى  )اأعــوذ(  الفعل 
)األجاأ(  الفعل  اأّمــا  ة،  المعيَّ نلمح  وقد  لل�شتعانة، 
الغاية  لمعنى  المفيد  )اإلــى(  الجر  بحرف  فيتعدى 
الموحية بالبعد، والمعنيان مختلفان جدا، واللطيف 
في قوله )اأعوذ( بدل ا�شتعين اأو احتمي اأو اأ�شتجير، 
فالمد  مرادفاتها  اأما  الــواو،  ب�شوت  فيها  المد  اأن 
فيها بالياء، و الواو اأن�شب لل�شتعاذة، لما فيها من 

تتناغم و النفث بعد النتهاء من ال�شتعاذة)149(. 
علي  َيحَلّ  لي�ص  و  �شخطك،  علي  ُتِحَلّ  لــمــاذا   )30
عــلــّي  يــحــّل  اأو  غ�صبك،  بـــي  تــنــزل  �شخطك، 

�صخطك

يجوز  الإن�شان  اأن  وال�شخط  الغ�شب  بين  الفرق 
عليها،  يغ�شب  اأن  يجوز  ول  نف�شه،  من  يغتاظ  اأن 
وذلك اأن الغ�شب اإرادة ال�شرر للمغ�شوب عليه، ول 
بين  والفرق  ال�شررلنف�شه،  الإن�شان  يريد  اأن  يجوز 
ال�شغير  من  يكون  الغ�شب  اأن  وال�شخط،  الغ�شب 
وال�شخط  ال�شغير،  على  الكبير  ومن  الكبير  على 
 ) )َحــلَّ ال�شغير)150(  على  الكبير  من  اإل  يكون  ل 
على  اهلل  غ�شب  َحــَلّ  و  �شارمباحا،  حلل:  ال�شيء 
مزيد  فعل  الأول  التركيب  في  الفعل  نــزل  النا�س: 
 ،) ــلَّ )اأََح ما�شيه  متعٍد،  فعل  وهو  التعدية،  بهمزة 
اهلل  هو  التركيب  في  والفاعل   ،) )ُيــِحــلُّ م�شارعه 
اأما الفعل في التركيب الثاني فهو  �شبحانه وتعالى، 
(، م�شارعه )َيِحُل(، والفاعل  فعل مجرد لزم )َحلَّ
في التركيب هو �شخط اهلل، والفرق في قوة الدللة 

ظاهرة ل تحتاج اإلى تو�شيح 
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الخاتمة
بدا وا�شحا من خلل البحث ما لأداة ال�شتفهام 
الدللي،  التحليل  في  كبيرة  اأهمية  من  )لــمــاذا( 
فالإجابة عن الأ�شئلة التي تطرح بها، تبين البلغة 
في الن�س الأدبي المراد تحليله، وبدا وا�شحا تاأثير 
على  اعتمادا  الن�س  تحليل  في  اللغوية  الأ�ــشــوات 
وهذا  اللفظة،  في  بها  ابتداء  اللغوية  الم�شتويات 
وجودها  اأو  المعجمي،  والمعنى  الــتــرادف  ي�شمل 
بال�شيغ المزيدة، وهذا ي�شمل ال�شرف، �شواء كانت 
الذي  التركيب  عن  ف�شل  فعلية،  اأم  اأ�شمية  ال�شيغ 
وبذا  تكثر،  اأو  تقل،  اأو  الألفاظ،  موا�شع  فيه  تتغير 
اأو  اللفظة  الواحد في  اللغوي  ال�شوت  اأهمية  تت�شح 
الن�س، ف�شفات الأ�شوات توؤثر و تتاأتر في ال�شياق، 
كثيرة،  اأم  قليلة  �شائتة،  اأم  �شامتة  كانت  �شواء 

متقاربة ال�شفات اأم متباعدتها.
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الحديث،  دار  1996م،   - هـ   1417 القاهرة،  الباقي،  عبد 

ط1.
اأحمد  بن  الخليل  العين،  كتاب  معجم  العين  كتاب  معجم  ٭ 
ابــراهــيــم  الــمــخــزومــي،  مــهــدي  د.  تحقيق  ــفــراهــيــدي:  ال
دار  العراق،  والعــلم،  الثقافة  وزارة   ،1980 ال�شامرائي، 

الر�شيد. 
بن  اأحمد  الح�شين  اأبو  اللغة،  اللغة مقايي�س  معجم مقايي�س  ٭ 
فار�س بن زكريا،، دار احياء التراث العربي، بيروت- لبنان، 

1422 هـ - 2001م، ط 1. 
المغني في ت�شريف الأفعال، د. محمد عبد الخالق عظيمة،  ٭ 

دار الحديث، القاهرة، 1420 هـ - 1999 م، ط 2. 
المفردات في غريب القران، اأبو القا�شم الح�شين بن محمد  ٭ 
بالراغب الأ�شفهاني، تحقيق و�شبط محمد �شيد  المعروف 

كيلني، دار المعرفة، بيروت.
علي  بن  الرحمن  عبد  والأمــم،  الملوك  تاريخ  في  المنتظم  ٭ 
ابن محمد الجوزي اأبو الفرج، دار �شادر، بيروت، 1358 هـ، 

ط1.
المهذب في علم الت�شريف، د. ها�شم طه �شل�س و د.�شلح  ٭ 
وزارة  ح�شين،  عبيد  الجليل  عبد  د.  و  الفرطو�شي  مهدي 
التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، بيت الحكمة، 

دار الأثير للطباعة والن�شر، جامعة المو�شل، 1989م.
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الحكم المدني الفرن�سي في
الجزائر واآثاره على "الأهالي" الجزائريين

)1900-1871(
حياة �شيدي �شالح

كلية العلوم الإن�شانية و الجتماعية
ق�شم التاريخ /جامعة الجزائر

والمغرب  تون�ص  من  كل  على  اال�صتعمارية  �صلطتها  فر�ص  من  تمكنت  قد  فرن�صا  كانت  اإذا 
اال�صتعمارية  �صيطرتها  فر�صت  اأن  اإلى  تمادت  الجزائر  في  فاإنها  الحماية"،  "نظام  خالل  من 
المبا�صرة على هذا البلد، وعمل الم�صتوطنون )Les colons( على اإلحاق الجزائر ببلدهم االأم، 
وقد نتج عن محاوالت تطبيق هذه ال�صيا�صة حدوث �صراع �صار بين هوؤالء الم�صتوطنين والقادة 
الع�صكريين الفرن�صيين حول ال�صلطة في الم�صتعمرة، والذي ا�صتدت حدته ب�صكل الفت في اأواخر 
القرن 19، ال�صيما بعد حرب �صنة 1870، التي انت�صرت فيها األمانيا على جارتها فرن�صا، وقد وجد 
الم�صتوطنون في ذلك فر�صة لقلب نظام الحكم في الجزائر، والمطالبة بتثبيت الحكم المدني 
�صيا�صتهم  الم�صتوطنين ويزيد من تقوية نفوذهم، بل ويمكنهم من فر�ص  يوؤ�ص�ص لحكم  الذي 
بوا�صطة  ممتلكاتهم  و�صلب  حرياتهم،  على  الت�صييق  خالل  من  وذلك  "االأهالي"،  على  اأكثر 
ال�صرائب  وفر�ص  الجزائريين،  الملكية من  ونزع  اال�صتيطان  تقوية  في  تجلت  قهرية،  قوانين 
وفر�ص  الجزائرية  ال�صخ�صية  محو  محاولة  و  التعليم،  من  اأبنائهم  واإق�صاء  عليهم،  المجحفة 
التجني�ص، وغيرها من القوانين التي جعلت النظام الع�صكري بم�صاوئه اأهون من الحكم المدني 
في الع�صر الجمهوري. فما هي طبيعة ال�صيا�صة التي اعتمدها الحكم المدني؟ هذا ما �صنحاول 

الوقوف على جوانب منه في هذا العمل.
مميزات فترة الحكم المدني 

1 - في المجال ال�ضيا�ضي

عام  منذ  باري�س  في  الفرن�شية  ال�شلطات  تخلت 
وذلك  الجزائر،  في  نفوذها  ممار�شة  عن   1871
�شيا�شة  انتهجوا  الــذيــن  المعمرين  غــلة  لفائدة 

ال�شوؤون  في  التدخل  من  الفرن�شية  الحكومة  منع 
ال�شغوط  طــريــق  عــن  وذلـــك  للجزائر،  الداخلية 
للم�شتوطنين  الممثلون  النواب  يفر�شها  كان  التي 
خا�شة  ميزانية  واإحــداث  الفرن�شي،  البرلمان  في 
ورقة  من  الفرن�شية  الحكومة  لحرمان  بالجزائر 
وعملهم  �شوؤونهم،  في  التدخل  اأو  عليهم  ال�شغط 
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الدولة  ممثل  ب�شفته  العام،  الحاكم  اإ�شعاف  على 
الفرن�شية، في مقابل تركيز ال�شلطات في يد روؤ�شاء 
وم�شالحهم،  اأنف�شهم  يخدمون  الذين  البلديات 
ويتجاهلون م�شالح الجزائريين الذين لم تكن لهم 
�شلطة ول قوة تحميهم، ول وجود لأي تمثيل �شيا�شي 
كالبرلمان  الت�شريعية،  وموؤ�ش�شاتها  فرن�شا  في  لهم 
�شيطرة  ازدادت  وعــمــومــا  ــيــوخ)1(.  ــ�ــش ال ومجل�س 
مختلف  في  المدني  الحكم  ظل  في  الم�شتوطنين 
دور  اإ�شعاف  فــي  هـــوؤلء  نجح  اأن  بعد  الميادين، 
كثيرًا  التي  العربية  والمكاتب  الع�شكرية  الموؤ�ش�شة 
وتهدد  عليهم  خطرا  ت�شكل  لأنها  لإلغائها،  دعوا  ما 
األجيريان" "لفيجي   م�شالحهم، وقد عبرت يومية 

)La vigie algérienne( عن هذا القلق فكتبت 
طالبنا  ما  "كثيرا  يلي:  ما   1878 مار�س   23 بتاريخ 
باإلغاء هذا الجهاز الفا�شل والمدّمر، هذه المكاتب 
و�شيطرتنا،  هيمنتنا  وجــه  فــي  دائــمــا  تقف  الــتــي 
والإ�شلح كان دائما ُمحاربا من قبل هذه المكاتب 
ل�شتغلل  القبائل  روؤ�شاء  ي�شتعملها  التي  العربية 

الأهالي على ح�شاب الإدارة الفرن�شية" )2(.
وت�شاعفت  ال�شتيطاني،  الن�شاط  ازداد  وقــد 
لقمة  في  الجزائري  ولوحق  الملكية،  نزع  �شيا�شة 
عي�شه بكل الو�شائل من خلل اعتماد الم�شتوطنين 
اأو ما اأ�شماه زعيم  فل�شفة: "الغالب على المغلوب"، 
ال�شتيطان بالجزائر الدكتور وارني )Warnier)٭(: 
ال�شتيلء  على  قام  الذي  الم�شتوطنين"،  "قانون 
الــجــزائــري،  المجتمع  ــعــاف  واإ�ــش الأر�ـــــس،  عــلــى 
الجزائريين)3(.  على  ال�شيطرة  واإحــكــام  والتو�شع 
تقوية  على  خطتهم  في  الم�شتوطنون  اعتمد  وقــد 
الجزائر،  داخل  وفي  فرن�شا  في  ال�شيا�شي  التمثيل 
وحر�س هوؤلء على حرمان الجزائريين من التمثيل 
الإدمـــاج  يــريــدون  الم�شتوطنون  ــان  وك ال�شيا�شي، 
�شم  وبذلك  الأوربيين،  لجميع  ال�شيا�شية  والحقوق 

عن  المتناع  هي  ب�شروط،  ولكن  لفرن�شا،  الجزائر 
في  الع�شكرية  الخدمة  اأداء  وعدم  ال�شرائب،  دفع 
تكاليف مالية)4(. وهذا  اأّية  الجي�س، وكذا عدم دفع 
بم�شاوئه  الع�شكري  النظام  اأن  بالملمو�س  يوؤكد  ما 
الع�شر  فــي  المدني  الحكم  مــن  اأهـــون  فعل  كــان 
بالبرامج  جــاوؤوا  الجمهوريون  فالقادة  الجمهوري. 
الر�شمي"،  "ال�شتيطان  نطاق  لتو�شيع  الم�شطرة 
لإنجاز  ال�شخمة  الحكومية  الم�شاعدات  وتقديم 
بت�شهيل  الخا�شة  والعمرانية  التجارية  الم�شاريع 
لذلك  الــجــزائــر)5(،  في  الأجنبية  الجاليات  اإقامة 
تعتبر الفترة من 1872 اإلى 1901 اأكثر الفترات التي 
الجزائر،  في  كبيرًا  اأوربيًا  ديمغرافيًا  نموًا  �شهدت 
فبراير  فاتح  في  ن�شمة   354.000 اإلى  و�شل  حيث 
وال�شتيطان)6(.  الهجرة  ب�شبب  وذلــك  )فيفري(، 
)Solidarité( "الت�شامن"  جــريــدة  فــي   وجـــاء 

ال�شتيطان"  "م�شروع  ـــعـــنـــوان:  ب مـــقـــال  فـــي 
)Programme de Colonisation( لعام 1880 

ما يلي:
"تح�شلنا على برنامج ال�شتيطان كما تم تحديده 
 Gouvernement( العامة  الحكومة  ِقبل  مــن 
الأعلى"  "المجل�س  مــــداولت  عقب   )général

المقبلة  لل�شنة  يت�شمن   )Conseilsupérieur(
اإيجاد 33 مركزًا اأوربيًا جديدًا في الوليات الثلث: 
الم�شتوطنين  لتمكين  وق�شنطينة،  ووهران  الجزائر 
ملكية  على  الح�شول  في  الراغبين  اأو  الحاليين 
معرفة الجهة التي يطلبونها ويرغبون في الح�شول 
جــدول  و�ــشــع  الــ�ــشــروري  مــن  ـــه  اأّن ونعتقد  عليها. 
قبل  من  والموفرة  المقترحة  الجديدة  للأماكن 

الإدارة")7(.
اأكتوبر  في  الأعلى"  "المجل�س  جل�شة  في  وجاء 

1872، ما يلي: 
من  للمهاجرين  الأرا�ــشــي  نمنح  اأن  يكفي  "ل 
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 ،)Lorraine( والــلــوريــن   )Alsace( ــزا�ــس  الأل
الإنتاج،  من  تمكنهم  و�شائل  لهم  نوفر  اأن  لبد  بل 
اأغلبها منعدمة الإمكانيات،  فالعائلت التي و�شلت 
ــزرع  ال واآلت  لهم  ال�شكن  توفير  الــ�ــشــروري  مــن 
على  وم�شاعدتهم  وحــيــوانــات،  والــبــذور  والــحــرث 
على  اإجــبــارهــم  مــع  الح�شاد،  انتظار  فــي  العي�س 
تعطى هذه  لــن  وبــذلــك  )ال�ــشــتــيــطــان(،  ــة  ــام الإق
عند  فالمهاجر  ب�شرعة،  يبيعونها  لمن  الأرا�ــشــي 
و�شوله اإلى الجزائر لبد اأن يو�شع دون اأدنى تاأخر 
بيته  لبناء  الكافي  الدعم  يجد  واأن  ممتلكاته،  في 

الب�شيط في انتظار تح�شن اأو�شاعه")8(.
كذلك:  نف�شها  الجل�شة  هــذه  فــي  تــقــرر  ومــمــا 
تاأكيد العمل ل�شالح الهجرة، واقتراح تكوين جهاز 
مهمتها  بالم�شتعمرات،  خا�شة  حيوية  بم�شالح 
والهتمام  الأر�ــــس،  فــوق  للمعمرين  فعلي  تثبيت 
المناطق  في  وال�شتيطان  بالهجرة  يتعلق  ما  بكل 
تحت  الجهاز  هــذا  ويــكــون  والع�شكرية،  المدنية 
الع�شكريين،  القادة  دون  للحاكم  المبا�شرة  الإدارة 
تم  العامة)9(. كما  للمجال�س  مبا�شر  اإ�شراف  وتحت 
خا�س  جهاز  تكوين  �شرورة  على  اأي�شا  التن�شي�س 
خطوة  العملية  متابعة  يتولى  وال�شتيطان،  بالهجرة 
على  الح�شول  الــواجــب  من  فــاإّنــه  ولذلك  خطوة، 
القر�س المخ�ش�س والمقدر بـ50.000 فرنك)10(. 
في  ورد  دائــمــا،  ال�شتيطان  مو�شوع  وبخ�شو�س 
 La Dépêche( األجيريان"  "لديبا�س  �شحيفة 

Algérienne(، الآتي:

اأّننا  من  الرغم  على  الكثير،  فعل  علينا  "يبقى 
قمنا بعمل كبير، لأّن الرغبات كثيرة، وفي بلد عدد 
اإ�شكان  يتوجب  فاإنه  قليل،  يــزال  ل  فيه  مواطنينا 
واإحداث  احتلله  بهدف  بكثرة  فرن�شيين  مواطنين 
على  حتى  ولكن  الأهــالــي،  على  فقط  لي�س  تفوق، 
ل  اأن  اأردنــا  نحن  اإذا  الأجانب،  الأوربيين  ال�شكان 

البحر...،  وراء  فيما  فرن�شية  ملكية  مجرد  تبقى 
اإلى  الفرن�شيين  المهاجرين  موجة  نوجه  اأن  فلبد 
نحو  توجهها  من  بدل  الإمكانات،  لتوّفر  الجزائر 

العالم الجديد.
الحكم  واجــب  مــن  الــذي  الأ�شخا�س  اأمــن  اإّن 
ل  فالم�شتوطنون  الجزائر،  في  كاف  غير  تحقيقه 
يزالون عر�شة للعتداءات )المقاومة(، وقد �شاعد 
على ذلك ت�شتتهم وتوزيعهم بعيدًا على المراكز)11(.
يت�شح من كل هذا كيف �شّجعت اإدارة الحتلل 
الفرن�شي الن�شاط ال�شتيطاني في الجزائر، وهو ما 
المدني؛ وقد مثلت المرحلة بين عامي  ميز الحكم 
وال�شتيطان  للهجرة  الذهبي  الع�شر  1871 و1882 
بالن�شبة للنظام الجمهوري، حيث هاجر اإلى الجزائر 
الآلف من الفرن�شيين من الألزا�س واللوردين، ومن 
جنوب فرن�شا، ومن اإ�شبانيا واإيطاليا ومالتا)12(. وكان 
يوزع على المهاجرين في هذه الفترة �شنويا، وب�شكل 
 30.000 بين  متو�شطها  يقدر  م�شاحات  مجاني، 
و40.000 هكتار)13( وقد ُخ�ش�س لمهاجر الألزا�س 
100.000 هكتار من الأرا�شي، معظمها في منطقة 
القبائل، وهذا بعد عام 1871. عرفت هذه المرحلة 
من  �شودرت  التي  الأرا�شي،  منح  اإلى  العودة  اأي�شا 
 446.000 م�شاحتها  بلغت  وقد  مجانا)14(،  الثوار، 
على  ُفِر�س  كما  فرنكا،  مليون   19 وقيمتها  هكتار، 
فرنكا   36.582.000 مبلغ  دفـــع  ــوار  ــث ال هــــوؤلء 
المقراني1871  ثــورة  كلفت  وقــد  حــرب.  ك�شريبة 
 63.212.252 الجزائريين  القبائل  منطقة  في 
وهم   - الثورة"  "�شحايا  اإلــى  منها  ذهب  فرنكا، 
هذه  اأكد  فرنكا)15(.   19.000.000  - الفرن�شيون 
مار�س   02 بتاريخ  البرلماني  النقا�س  المعلومات 
1891، الذي مما جاء فيه: "في 1871 ثار الأهالي، 
وهــذه  ممتلكاتهم،  م�شادرة  ذلــك  نتيجة  فكانت 
الممتلكات �شمحت للحاكم العام بتوفير م�شتوطنات 
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ال�شتيطاني  الن�شاط  هــذا  مكن  وقــد  جــديــدة)16(. 
ُملك  اإلــى  الجزائر  في  الم�شتوطنين  تحويل  من 
والرخاء  البحبوحة  يعي�شون  كبار،  وا�شتغلليين 
لهم  بالن�شبة  الجزائر  اأر�ــس  واأ�شبحت  المفرط، 
بالن�شبة  الزراعة  و�شارت  وم�شاربة،  ادخار  و�شيلة 

لهم م�شاربة اأكثر منها نمط حياة)17(.
 اأعطت الم�شادرات بعد مقاومة 1871 انتعا�شا 
اإقامة الملكية  اأّن  جديدا لل�شتيطان الر�شمي، كما 
ال�شتيطان  �شهل  الم�شتركة  الملكية  محل  الفردية 
الحّر بكل اأ�شكاله، حيث تمكن المعمرون من تحقيق 
ل�شتغلل  لهم  المجال  بفتح  مطامحهم  اأهم  اأحد 
اأرا�شي العر�س، وذلك بوا�شطة قانون وارني بتاريخ 
26 جويلية 1873 )18(، الذي عرف بقانون المعمرين. 
 )Xavier Yacono( ياكونو  گـزافييه  ذكر  وقد 
 Histoire de( الجزائر"  "تاريخ  كــتــابــه:  فــي 
المدني  القانون  من  "مادتان  قائل:   )l’Algérie

التي تن�س على  فجرتا ملكية الأهالي، المادة 815 
والمادة  اأّنه ل يحق لأحد اإبقاء الملكية الجماعية"، 
827 التي ن�شت على اأنه "اإذا لم يكن ممكنا تق�شيم 
الأرا�شي ب�شهولة، �شتخ�شع اإلى البيع بالمزاد")19(.

لقد كانت م�شاحة الأرا�شي خلل الحكم المدني 
 278.000 �شوى  الإمــبــراطــوريــة  عهد  فــي  تبلغ  ل 
عهد  في  ن�شمة   493.000 يقطنها  هكتارا، كــان 
 Louis Henri de( دوگـــــيـــدون  هــنــري   - ــوي  ل
 3.151.673 اإلى   )1873-1871(  )Gueydon

 Alfred( هكتار، ثم ارتفعت في عهد األفرد �شانزي
 4.850.000 اإلــى   )1879-1873(  )Chanzy

 Albert( جريفي  األبير  حكم  فترة  وفــي  هكتار، 
وب�شكل  اأكثر  ارتفعت   )1881-  1879(  )Grévy

 10.482.964 اإلى   1881 �شنة  في  فو�شلت  رهيب 
ما  الفترة  في  الجزائريون  خ�شر  وقــد  هكتار)20(. 
�شنة  وع�شرين  اإحــدى  في  اأي  و1898،   1877 بين 

432.388 هكتارا.
والملحظ هنا اأّن كل حاكم عام تولى الحكم في 
الجزائر اإل وعمل على ت�شجيع الن�شاط ال�شتيطاني 
الو�شيلة  الملكية  نزع  اأ�شلوب  وكــان  الملكية.  ونــزع 
امتدت  ال�شتعمار، وبذلك  التي اعتمدها  الأ�شا�شية 
العرو�س، فا�شتولى  اأرا�شي  اإلى  الم�شتوطنين  اأيادي 
الم�شتوطنين في منطقة ال�شومام مثل على 10 اآلف 
الفردية،  الملكية  وكانت  اْلرا�ــشــي)21(.  من  هكتار 
ل  الملك،  اأرا�شي  في  اإدخالها  الحتلل  اأراد  التي 
للقبائل  والقت�شادي  والتنظيم الجتماعي  تتما�شى 
التي ت�شتعمل الأرا�شي جماعيا، وكان بذلك الق�شاء 
القبلي،  الت�شامن  وعلى  العائلية،  التجمعات  على 
الجتماعية  البنية  في  ا�شطراب  ذلــك  عن  ونتج 
والزراعية، مما اأّدى اإلى ن�شوب �شراعات ونزاعات 

دائمة)22(.
اتخذها  التي  الإجـــراءات،  هذه  اأّن  في  ول�شك 
"فرق  �شيا�شة  اإطار  في  كانت  الفرن�شيون،  الحكام 
التي اعتمدها ال�شتعمار الأوربي ب�شكل عام  ت�شد"، 
والفرن�شي ب�شكل خا�س. وقد دعمت اإدارة الحتلل 
الحالة  "قانون  باإدخال  )القوانين(  ال�شيا�شة  هذه 
"لديبي�س  يومية  �شاأنه  في  كتبت  الذي  المدنية"، 
األجريان" )La dépêche algérienne( قائلة: 
التي  العراقيل  من  للأر�س  الجماعية  الملكية  "اإّن 
الم�شاحات  من  لل�شتفادة  اأهميتها،  البلد  تفقد 
الم�شتعمرة  تطور  ولأجل  المزروعة،  غير  ال�شا�شعة 
ورفاهيتها، فاإن قانون الحالة المدنية اأمر �شروري 
لمعرفة العائلت والأفراد وحقوق كل واحد منهم". 
المدية:  "في  كذلك:  اليومية  هــذه  في  جــاء  ومما 
اأ�شغال ال�شكة الحديدية �شتنطلق هذه الأيام، القرية 
المقترحة هي بني بويعقوب، وهذا الطريق �شيربط 
التي  الجهود  وبف�شل  �شيكو،  لبني  الوطني  الطريق 
من  الكثير  �شيكو،  لبني  الإداري  الم�شوؤول  يبذلها 
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تنازلوا  قد  قرية  اإيجاد  بفائدة  العارفين  الأهالي 
اأرا�شيهم، وقد وقعوا موؤخرا  طواعية عن ق�شم من 
لم�شتوطنات  الأرا�ــشــي  هــذه  بت�شليم  ا�شتعدادهم 
اأّن  المعروف  ومن  للهكتار")23(،  فرنك   100 ب�شعر 
غاية  فاإلى  باأر�شه،  مت�شبثا،  دائما  كان  الجزائري 

1900 ظل راف�شا التنازل عنها)24(.
وقد اأكدت من جانبها جريدة "المنتخب" هذه 
الوقائع حول م�شادرة الأرا�شي من الجزائريين في 
نوفمبر 1882 )*(، حيث  بتاريخ 26  ال�شادر  عددها 
"ما ذكر -من م�شادرة الأرا�شي- لبد  جاء فيها: 
اأربــابــهــا على �شبيل  اأيـــدي  نــزع الأرا�ــشــي مــن  مــن 
ير�شى  هل  واحــدا،  �شوؤال  ن�شاأل  ولهذا  الإجــمــال، 
كنا  ولما  اأيــديــهــم؟  مــن  اأرا�شيهم  بنزع  الأهــالــي 
لهم  فيكون جوابنا  الغير  اأح�شن من  بذلك  عالمين 
اأكثر  اأرا�شيهم  في  راغبون  لأّنهم  ذلك  منفيا،  نفيا 
من الدراهم، ل�شيما واأنهم ورثوها اأبا عن جد.")25( 
دوموبا�شان  گــي  الفرن�شي  الأديـــب  كذلك  واأ�ــشــار 
 ،)1893-1850(  )Guy de Maupassant(
زيارته  وتزامنت   –  1881 في  الجزائر  زار  الــذي 
ح�شول  كيفية  اإلــى  بوعمامة-  ال�شيخ  مقاومة  مع 
اأورد  الجزائر، وقد  الأرا�شي في  الم�شتوطنين على 
الذي  ال�شم�س"،  بلد  اإلى  "رحلة  كتابه:  في  ذلك 

قال فيه: 
ل�شيد  الم�شتعملة  الطرق  مختلف  يلي  ما  "في 
مواطن  يطلب  البوؤ�شاء:  ــي  الأرا�ــش مــلك  و�شلب 
المكلف  المكتب  من  فرن�شا  غــادر  عــادي  فرن�شي 
بتوزيع الأرا�شي امتيازا لحكر الأر�س في الجزائر، 
رقما  منها  ي�شحب  ـــالأوراق  ب مليئة  قبعة  له  تقدم 
من  القطعة  هــذه  فت�شبح  اأر�ـــس،  لقطعة  مطابقا 
تلك اللحظة ف�شاعدا ملكه. ثم يذهب فيجد هناك 
قطعة  في  م�شتقرة  كاملة  عائلة  القرى  اإحــدى  في 
من  وتعي�س  تعمرها،  التي  له،  حددت  التي  الأر�ــس 

)نف�س  الغريب  ياأتي  غيرها،  �شيئا  تملك  ول  ريعها 
في  اهلل  �شعد  الأ�شتاذ  ا�شتعمله  الــذي  الم�شطلح 
كتابه الحركة الوطنية م�شيرا به اإلى الم�شتوطنين( 
القانون  هو  هذا  لأّن  م�شت�شلمة  فتذهب  ويطردها، 

الفرن�شي.)26("
وقد ازداد الن�شاط ال�شتيطاني بعد عام 1871، 
والــلــوريــن،  الألــزا�ــس  فرن�شي  تهجير  مــع  ل�شيما 
ا�شُتحدثت  كالآتي:  بين 1880-1871  التحول  فكان 
لفائدة  هكتار   233.369 م�شاحة  على  قرية   207
في  الم�شتوطنين  عــدد  وو�شل  ن�شمة،   195.418
1890 اإلى 267.672 ن�شمة، وفي 1900 ارتفع العدد 
 1871 عامي  بين  وفيما  ن�شمة)27(.   364.257 اإلى 
عائلة   )4000( اآلف  لأربعة  مجانا،  منح  و1882 
ثمنها  بلغ  هكتارا،   347.268 فرن�شا،  من  قدمت 
عام  فــي  الم�شتوطنين  وطــالــب  فرنكا.  مليون   43
فرنكا  مليون   50 بقيمة  ميزانية  بتخ�شي�س   1881
هكتار،   310.000 م�شاحة  على  قرية   175 لبناء 
منها 300.000 تنتزع من الأهالي، وقد حارب هذا 
النداء النواب الأحرار تحت لواء الجمعية الفرن�شية 
المنتخب"  "جريدة  تولت  وقد  الأهــالــي)*(  لحماية 
ن�شر مقالت في المو�شوع، نذكر منها هذا المقال 

الذي جاء فيه:
التي  الــثــلث  الــمــقــالت  هنا  نـــدرج  نحن  "ها 
حدثت  التي  الجماعة  مجل�س  انعقاد  عند  اأ�شمعت 
حكم  تحت  الــمــوجــودة  الــبــلد  لحماية  بــاريــز  فــي 
تاأ�شفي  بعد  بما جرى،  اأعرفكم  الجمهورية.  الدولة 
عبر  اأو  الجزائر  بر  اإلــى  �شافر  من  كل  وح�شرتي، 
البحر، ل ي�شك في مقالتي، بل يثبتها حيث �شاهدها 
على  الــعــلج  فالمطلوب  ــع،  وق لما  وتاأ�شف  بعينه 
وال�شيا�شية،  الإن�شانية  الأحــوال  لهذه  الجهد  قدر 
ول  الكريم  جن�شنا  ينا�شب  ل  الفعل  هذا  اإّن  حيث 
في  البلد  �شكان  اتخاذ  وذلك  الجمهورية،  دولتنا 
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مراتب اأدنى من مراتبنا، والحكم عليهم بغير حق، 
وترك  الكره،  لنا  يجلب  بظلم  الأحــوال  غالب  وفي 
تعليمهم واأدبهم وتثقيل المغارم عليهم من غير اأن 
واأعطيناها  الأر�س  واأخذنا  منها،  ب�شيء  ي�شتنفعوا 
ونح�شبهم  نحتقرهم  �شرنا   )...( اأوربـــا  ل�شكان 
ل�شريعة  التابعين  وكالهنود  كالرقيق،  بل  منا،  اأدنى 
باأر�س  يوجد  ل  الرقيق  اأّن  ظني،  وعند  البراهمة، 

فران�شاوية)28(."
لقد كان هذا الخطاب من اإلقاء لوبلن دولموث 
)Le blanc de Lamothe(، وهو اأحد اأع�شاء 
هذه الجمعية والذي عبر فيه عن و�شع الجزائريين 
وعـــن �ــشــيــا�ــشــة الــجــمــهــوريــة الــفــرنــ�ــشــيــة بــقــيــادة 

الم�شتوطنين، ول�شيما الغلة منهم والمت�شددين.
 1871 بعد  واللورين  الألــزا�ــس  لفرن�شيي  وكــان 
ال�شكان  مــن  تنتزع  الــتــي  الأر�ـــس  ملكية  اأ�شبقية 
تقدم  كانت  التي  العر�س  اأرا�شي  ومنها  الأ�شليين، 
فرنك   5.000 اإلــى  ي�شل  بخ�س  �شعر  مقابل  لهم 
للذي يملك المال، اأما الذي ل يملك مال فاإنه يدفع 
فرنكا واحدا في ال�شنة)29(. وكانت الأ�شر المي�شورة، 
 5.000 بين  ما  تدفع  ظروفها،  تح�شين  تريد  التي 
وعلى  اأر�ــس،  قطعة  على  للح�شول  فرنكا  و6.000 
جاهز  بيت  على  للح�شول  فرنكا  و2.100   1.600
ارتفع عدد  وب�شبب كل ذلك، فقد  من طابقين)30(، 
و1901   1881 عامي  بين  ما  في  الأوربيين  ال�شكان 
بزيادة  اأي   ،364.257 اإلــى  ن�شمة   195.418 من 
الإ�شبان  ن�شبة  انخف�شت  بينما  مواطنًا،   168.839
اإلى 53 % في  ثم   % اإلى 75  والإيطاليين في 1881 
 ،1889 قانون  لتطبيق  ذلــك  �شبب  ويرجع   ،1901
في  المولودين  الأجانب  الأطفال  بتجني�س  القا�شي 

الجزائر)31(.
بتعاقب عدد مهم من  المدني  الحكم  تميز  لقد 
ي�شع  اأن  منهم  واحــد  كــل  حــاول  الــذيــن  الــحــكــام، 

وانتزاع  الجزائريين  ا�شتنزاف  بخ�شو�س  ب�شمته 
ثلة  ول�شيما  الم�شتوطنين،  لفائدة  منهم  الأرا�شي 
والرفاهية  بالرخاء  نعموا  الذين  منهم،  الغلة  من 
فيه، حتى غدوا ل ي�شتطيعون التنازل عنه، وهم على 
عليه،  الحفاظ  اأجل  من  �شيء  باأي  للقيام  ا�شتعداد 
وحكامهم  بل  "الأهالي"،  مواجهة  ذلك  كلفهم  ولو 
م�شطفى  الجزائري  الكاتب  لخ�س  وقد  وبلدهم. 
الجزائريين  بوؤ�س  بين  المفارقة  هــذه  الأ�ــشــراف 
"اإّنه قل ما نجد في  ونعيم الأوربيين عموما بقوله: 
البوؤ�س  العالم ب�شرا في مثل تلك الحالة من  اأرجاء 
وال�شقاء، يعي�شون بجوار ذلك الثراء الفاح�س الذي 
الثراء  نتائج ذلك  الأجانب)32(." وكان من  به  ينعم 
عدد  في  تناق�س  من   1872 اإح�شائيات  �شجلته  ما 
الو�شعية  هذه  عن  عبر  وقد  بـــ%20)33(،  الم�شلمين 
مكروها  كان  �شانزي -الــذي  األفرد  العام  الحاكم 
اأمام غرفة النواب التي  من الم�شتوطنين - وذلك 
حملها م�شوؤولية اإهمال م�شالح الجزائر، ومما قاله 
فقط  تقت�شر  ل  المعاناة  "اإن  ال�شدد:  هــذا  فــي 
على �شرقة المحا�شيل والحيوانات والتهديد بالقتل، 
والنهيار  والــيــاأ�ــس  الفقر  ــى  اإل ذلــك  يتعدى  ولكن 

والإهمال الذي يهدد البلد")34(، بح�شب قوله.
2 - في المجال القت�ضادي

 1870 �شنة  في  المقراني  مقاومة  لف�شل  كــان 
اإنها  حيث  الجزائريين،  على  �شديدة  انعكا�شات 
معاناة  من  و�شاعفت  الــدمــار،  من  مزيدا  خلفت 
العام  الحاكم  تعيين  بعد  اإذ  الجزائري)35(،  ال�شعب 
 Louis - Henri De( دوگـيدون  هنري   - لوي 
حلوله  وبــمــجــرد  مــار�ــس،   29 فــي   *)Gueydon

الثوار  اعتبار  رف�س   ،1871 اأبــريــل  في  بالجزائر 
بتغريمهم  فاأمر  كمتمردين،  وعاملهم  محاربين 
باأنه  �شرح  كما  تخريبها،  اأو  ممتلكاتهم  وم�شادرة 
جاء ليلبي رغبات الكولون)36(. وقد عرفت فترة حكم 
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القوانين  من  مجموعة  اإ�شدار  اأي�شا  الحاكم  هذا 
التي زادت من نفوذ الم�شتوطنين، ولعل من اأخطرها 
"قانون وارنييه" )Warnier( ال�شادر في 26 يوليو 
1873، والم�شتكمل في �شنة 1887، الذي  جاء فيه 
تطبيق القوانين الفرن�شية ولي�س ال�شريعة الإ�شلمية 
في بيع الأر�س )َفْرَن�َشُة الأر�س()37(. وجدير بالذكر 
اأن الجزائر عا�شت في عهد دوگـيدون تحت الأحكام 
لقد  حتى  الفرن�شية،  للحكومة  تدخل  دون  العرفية 

ُو�شف باأنه "عهد قانون الغاب")38(. 
 كانت مقاومة المقراني في �شنة 1871 عنيفة 
فيها  �شارك  معركة،   340 وقوع  �شهدت  حيث  جّدا، 
هذه  على  الق�شاء  وبــعــد  مــقــاتــل)39(،   800.000
جانفي  في  عزيز  و�شي  بومرزاق  باأ�شر  المقاومة، 
على  ثــارت  التي  البلديات  فرن�شا  اأجبرت   ،1872
لكل  فرنك   81( فرنك   64.739.075 مبلغ  دفــع 
النا�س  اإفــقــار  هــو  ــك  ذل مــن  ــهــدف  وال �شخ�س(، 
اإلى  اأّدت هذه الإجراءات  وتجويعهم. وبالفعل، فقد 
جرائها  من  هلك  التي  والأمرا�س  المجاعة  انت�شار 
وقد  الجزائريين.  من  كبير  عــدد   1872 �شنة  قي 
اأّكدوا �شحة هذه الوقائع الزعيم ال�شيا�شي الفرن�شي 
 1891 مار�س   6 في   )Jules Ferry( فيري  جول 
نحكم  كنا  الإمــبــراطــوريــة  عهد  قال:"في  عندما 
ومنذ  �شقوطها  وبعد  العرب،  طريق  عن  الجزائر 
طريق  عن  بت�شييرها  قمنا   1883 غاية  اإلى   1871
ال�شتيطان، الذي جاء عن طريق تجريد العرب من 

الملكية")40(.
في  العربية  الفلحين  �ــشــرائــح  اأ�شيبت  لقد 
الملكية  نزع  ل�شيا�شة  نتيجة  �شديد  ب�شرر  الجزائر 
بيع  اإلى  ا�شطروا  الذين  الفلحين  اأعــداد  وارتفاع 
اأرا�شي  تو�شع  اأّدى  كما  لع�شرهم)41(،  اأرا�شيهم 
الغابوية،  المراعي  مجالت  واإغــلق  ال�شتيطان، 
تربية  تقهقر  اإلــى  الــبــور،  اأرا�ــشــي  اأجـــور  وارتــفــاع 

الما�شية واأنماط العي�س في البوادي، وتعبر الأرقام 
التالية عن هذا الواقع المتردي بجلء ل لب�س فيه: 
الخروف(  )بلد  الجزائر  في  كان   1865 �شنة  ففي 
بعد  )اأي   1885 وفــي  الغنم،  من  ــس  راأ� مليين   8
راأ�ــس،  مليون   7،7 اإلــى  الرقم  نزل  �شنة(  ع�شرين 
وبذلك  مليون،   6،3 اإلــى  تراجع   1900 �شنة  وفــي 
بل  تقدم،  اأي  عن  الحديث  ال�شعب  من  اأّنــه  ندرك 
العك�س هو ال�شحيح، والأمر نف�شه ينطبق على اإنتاج 

الحبوب)42(.
تو�شع  اأمـــام  الــجــزائــري  المجتمع  انــهــار  لقد 
ال�شتيطان، وت�شارعت وتيرة هذا النهيار وا�شتدت 
مع  بــو�ــشــوح  ــك  ذل وتجلى   ،1870 عــام  بعد  اأكــثــر 
ــاع الــعــائــلت الــكــبــرى، الـــذي بـــداأ في  تـــردي اأو�ــش
العائلت  هذه  حرمت  عندما  الإمبراطورية،  عهد 
التي  التقليدية،  الأر�شتقراطية  اأّما  القيادات،  من 
الواقع  مع  التاأقلم  عن  وعجزت  ب�شلبة  حوربت 
حوالي  في  تمامًا  اندثرت  اأّنها  تبين  فقد  الجديد، 
عام 1900. ولم يبق �شوى بع�س عائلت المرابطين 
والبرجوازية ال�شعيفة التقليدية في المدن، والموؤلفة 
اأن  غير  والتجار،  والق�شاة  المثقفين  من  عدد  من 
المقاومة  العائلت لم تتمكن هي الأخرى من  هذه 
وطاأة  تحت  تدريجيًا  بدورها  فزالت  وال�شتمرار، 
فقد  "الأهالي"  من  الحرفيون  واأمــا  ال�شتيطان، 
تردت حرفهم وتدهورت اأحوال معاي�شهم، فتقل�شت 
المدن  القليل في  اإّل  يبق منهم  لم  اأعدادهم، حتى 
من  واأكثر  بل  وق�شنطينة)43(،  كتلم�شان  التقليدية، 
والتقهقر حتى  التراجع  ي�شلم من هذا  لم  اأنه  ذلك 
اأولئك الجزائريين الذين ارتبطوا ب�شداقات متينة 

اأو حميمية مع الم�شتوطنين الفرن�شيين. 

اإلى  وهذه ر�شالة ال�شيخ العنتري الق�شنطيني)٭( 
"فيرو")٭٭( المحررة في 25 غ�شت 1876  المترجم 
لفظهم  الذين  من  واأمثاله  هو  اأمله  خيبة  عن  تعّبر 
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الفرن�شيون لفظ النواة)44(.
اإدارة  من  الم�شتخدمة  القهر  اأدوات  بين  ومن 
وتفقيرهم  الــ�ــشــكــان  ممتلكات  لنهب  الحـــتـــلل 
انق�شمت  التي  الثقيلة  ال�شرائب  فر�س  واإذللهم، 
على نوعين: عرف النوع الول بال�شرائب التقليدية، 
النوع  اأما  البلد،  مناطق  مختلف  في  تجبى  وكانت 
 1871 �شنة  األحقت  التي  ال�شرائب  فهي  الثاني 
و�شميت ال�شرائب التكميلية: "ال�شنتيمات الإ�شافية" 
)centimes additionnels( )45(. ففي 27 اأفريل 
1876، وبناء على مر�شوم 24 نوفمبر 1871، �شدر 
اإلى  الإ�شافية  ال�شنتيمات  "اإ�شافة  قانون ن�س على 
الراأ�س  و�شريبة  واللزمة،  والع�شور  الزكاة  �شرائب 
)capitation(، المخ�ش�شة للبلديات الأهلية، وقد 
حددت ل�شنة 1876 بمبلغ 18 �شنتيم لكل فرنك من 
نف�س  في  ال�شرائب  حــددت  كما  الكلية".  القيمة 
ال�شنة بالن�شبة للموا�شي كما يلي: الجمال 4 فرنكات 
فرنكات   3 والخرفان  فرنكات،   3 والثيران  للراأ�س، 
�شنتيما)46(.  و25  فرنكات   3 والماعز  �شنتيما،  و20 
بفرنك  الأر�س  ي�شتري  الفرن�شي  اإنه منطق غريب: 
اأُفقر  هو  الــذي  الجزائري  اأمــا  ال�شنة،  في  يدفعه 
فيدفع عّدة فرنكات �شريبة، علوة على ت�شرره من 
والمنع  الأرا�شي،  وم�شادرة  الملكية،  نزع  قوانين 
الرعوية،  الــمــجــالت  مــن  العديد  فــي  الــرعــي  مــن 
بينها  ومــن  ال�شرائب،  اأنـــواع  لمختلف  والخ�شوع 
يكن  لــم  التي  الإ�شافية"،  "ال�شنتيمات  �شريبة 
ال�شرائب،  لدفع  الراف�س  الأوربي  اإّل  منها  ي�شتفيد 
التي كانت توظف اأ�شًل لخدمة اأغرا�س ال�شتيطان 
جريدة  بــذلــك  �شهدت  كما  غــيــره،  قبل  الأوربــــي 
 المنتخب، في مقال لها بعنوان: "ف�شيحة الجزائر"

 29 بتاريخ  ن�شرته   ،)Le scandale d’Alger(
اأكتوبر 1882 جاء فيه: "لم تكن ال�شنتيمات الإ�شافية 
للعناية  ت�شتعمل  للخزينة  الأهالي  يدفعها  كان  التي 

بالغابات فقط، لكنها لدفع تكاليف تخطيط المناطق 
للبناء المخ�ش�شة  الم�شاحات  وكذا   ال�شتيطانية، 
الرقابة  على  القائمون  وكــان   ،)lotissement(
)commissaires enquêteurs( عند النتهاء 
من اأ�شغالهم، ي�شرحون باأّنها غير �شالحة، فيجبرون 
بعد  ب�شلحيتها  والت�شريح  درا�شتها  اإعــادة  على 

تقا�شيهم الأجرة")47(.
عنهم  للدفاع  ممثلون  للجزائريين  يكن  لم  ولما 
التي  المالية"،  بـ"المندوبيات  ي�شمى  كان  ما  في 
تقارير  الكثير من  العربية، جاءت  ال�شرائب  تحدد 
للإن�شاني  ال�شتغلل  لتزيد من  المندوبيات  هذه 
للجزائري، من خلل ما يفر�س عليه من �شرائب، 
وقد تاأكد هذا الواقع �شراحة في التقرير الذي قدم 
المعمرين  لمندوبية  العربية  ال�شرائب  لجنة  اأمام 
م�شاألة  "اإّن  فيه:  جاء  حيث   ،1899 نوفمبر   13 في 
الأولى؛  الدرجة  اأهمية من  تاأخذ  العربية  ال�شرائب 
الأ�شا�شية،  مداخيلنا  م�شادر  اأحــد  ت�شكل  لأّنــهــا 
ح�شب  مليون   54 من  مليون   18 اإلى   17 فاإّن  وفعل 
ال�شنوات تعود اإلى ال�شرائب العربية")48(. وقد دفع 
مليون   63 من  اأكثر   1871 ثورة  عقب  الجزائريون 
فرنك ك�شريبة حرب، منها 19.000.000 فرنكا، 

وزعت على "�شحايا" الثورة من الم�شتوطنين)49(.
عليه  ما  اأداء  عن  يعجز  الذي  الجزائري  وكان 
من  فرقة  برفقة  المح�شل  يق�شده  غرامة،  من 
قيمة،  ذات  اأ�شياء  من  لديه  ما  كل  ويحجز  الدرك 
المركز  اإلى  الحرا�شة  تحت  وزوجته  هو  ي�شوقه  ثم 
يطلق  ثمنها  فاإذا غطى  لديه،  ما  كل  لبيع  الإداري 
اإلى  رهينة  زوجته  تحجز  واإل  اأهله،  مع  �شراحه 
القهرية  الإجراءات  ومن  عليه)50(.  ما  ي�شتوفي  اأن 
بالم�شوؤولية  ي�شمى  ما  الجزائريين  على  الم�شلطة 
اإجــراء  وهــو  الم�شترك(،  )ال�شمان  الجماعية 
النيل  �شاأنه  من  عمل  اأي  حــدوث  م�شوؤولية  يحمل 
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اأو  الأوربيين،  الفلحين  اأ�شخا�س  اأو  ممتلكات  من 
مرافق اإدارة الحتلل بال�شرر ل للأ�شخا�س الذين 
قاموا بهذه الأعمال، اإّنما لكل المجموعة ال�شكانية 
اأو  فيهم  الم�شتبه  الأ�شخا�س  اإليها  ينتمي  التي 
وقد  الإقليمي،  محيطهم  في  الأحداث  هذه  وقعت 
ويذكر   .1871)51( �شنة  الإجــــراء  هــذا  ا�شتعمل 

دي�شمبر   10 في  اأّنــه   ،)Louis rinn( رين  لوي�س 
1872 امتثل 81 جزائريا من بني من�شور بمنطقة 
 ،1871 ثورة  في  والم�شاركة  التمرد  بتهمة  القبائل 
وقد حكم عليهم جميعا بالنفي)52(. ويبين الجدول 
الجزائريون  فيها  حوكم  التي  الق�شايا  المرفق 

خلل هذه الفترة)53(.

ال�صنوات عدد الق�صايا عدد المعاقبين ال�صنوات عدد الق�صايا عدد المعاقبين
1859 - 1858 844 1200 1872 334 1544

1860 844 1500 1873 510 991
1861 844 1500 1874 529 1205
1862 844 2000 1875 444 1122
1863 1283 2000 1876 905 1149
1864 1283 1650 1877 962 1563
1865 997 2023 1878 1210 1601
1866 1416 2802 1879 500 850
1867 1911 5397 1880 446 737
1868 2377 6107 1881 196 319
1869 1152 1984 1882 180 300
1870 1098 1473 1883 165 280
1871 267 1066 1884 153 243

الحـــتـــلل  اإدارة  ــعــت  و�ــش  1881 عــــام  وفــــي 
فقط  لــيــ�ــس  لي�شمل  الإجـــــــراء،  هـــذا  ــتــخــدام  ا�ــش
في  ال�شلح  حملت  الــتــي  ال�شكانية  المجموعات 
تقع  اأر�ــس  على  يحدث  ما  كل  تجاه  واإّنما  وجهها، 
ال�شرر  اأُلحق  محددة،  �شكانية  مجموعة  نطاق  في 
من  رعاياها  بممتلكات  اأو  بالأ�شخا�س  اأو  بمرافقها 
ليوم  المنتخب  جريدة  في  جاء  وقد  الأوربيين)54(. 
الم�شوؤولين"  "غير  بعنوان:  23 جويلية 1882 مقال 
ال�شمان  "م�شاألة  باأن   ،)Lesirresponsables(
الم�شترك لي�شت من �شاأن العباد، بل هو قانون ظلم 
وتعد ول يقبل العقل باأن الفرن�شوية يحدثون قوانينا 
مثل ما ذكر في القرن 19. قال البع�س من اأ�شحاب 

لمعرفة  التو�شل  يكون  لن  )ال�شحافة(:  حرفتنا 
اإّل  ي�شعنا  فــل  كــذلــك،  كــان  ــاإن  ف بــهــذا،  اإل  الحق 
الرجوع اإلى زمان التعذيب الفارط)55(." وقد تعر�س 
الجزائريون )الفلحون(، في اأعقاب الحرائق التي 
بثلثين  الإبعاد  اإلى   ،1881 �شنة  الغابات  عرفتها 
مراكز  واأحــدثــت  الغابية،  المواقع  مــن  كيلومترا 

.)56()postes vigies( للمراقبة والحرا�شة
كان  الحرائق  كل  فــاإّن   1891 �شنة  من  وابتداء 
اأ�شبابها ترجع  يعقبها العقاب الجماعي)57(، وكانت 
القائمين  للمبالة  واإمــا  الأهالي،  غ�شب  اإلى  اإما 
هذه  كــانــت  مهما  ولــكــن  الــغــابــات؛  م�شالح  على 
للفرن�شيين  تعطي  كانت  الحرائق  فــاإّن  الأ�شباب، 
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فر�شة لفر�س العقوبات با�شم قانون الغابات، ومنها 
الحرائق  هــذه  اأن  يعني  ما  وهــو  الملكية)58(،  نــزع 
تعود  كانت  بينما  الم�شتوطنون،  منها  ي�شتفيد  كان 
الجزائريين، مما يطرح معه  ال�شديد على  بال�شرر 
يكون  اأن  يعقل  هل  اإذ  ا�شتفهام،  علمة  من  اأكثر 
اإ�شرام هذه الحرائق مع علمه  الجزائري من وراء 
تنتزع  حيث  كهذا،  فعل  من  الأول  المت�شرر  هو  اأنه 
منه الأر�س، ويطرد من محيطها؟ اأو بالأحرى، هل 

يمكن لعاقل اأن يقطع م�شدر رزقه بيده!؟
3 - في المجال الجتماعي  

من  �ــشــوًءا  الجزائريين  ــاع  اأو�ــش ازدادت  وقــد 
بتاريخ  وتر�شيمه  الأهالي"  "قانون  فر�س  جــراء 
المزيد  ــى  اإل يهدف  كــان  ــذي  ال  ،1881 اأفــريــل   10
الجزائريين  حريات  وكبت  ال�شيطرة  اإحكام  من 
في ظل النظام المدني)59(. وقد عرف هذا القانون 
وكان  الغليظة"،  "الع�شا  اأو  المطرقة"  بـ"قانون 
قائمة  وت�شمن  و�ــشــعــوه،  مــن  هــم  الم�شتوطنين 
ثم  مخالفة،  ـــ27  ب بـــداأت  المخالفات،  مــن  كبيرة 
كان  حيث  تت�شخم،  المخالفات  هذه  قائمة  اأخذت 
الإ�شافة،  ي�شتوجب  ما  حــدث  كلما  اإليها  ي�شاف 
المخالفات  حتى تجاوزت 40 مخالفة. وكان تقرير 
كان  كما  المحليين،  الإداريين  "لجتهاد"  متروكا 
بع�شها يخ�شع لثورة الحاكم، الذي هو عادة �شخ�س 
مندفع غير عارف بعادات وتقاليد اأهل البلد، لي�س 
له اأخلق ول ذمة. وفي اأواخر 1874 و�شعت قائمة 
اإعدادها واليا كل من  ا�شترك في  من 27 مخالفة، 
الأهلية  ال�شوؤون  مدير  واأي�شا  والجزائر  ق�شنطينة 
محّل  القمعية  ال�شلطة  حّلت  وبذلك  ريــن،  لوي�س 

ال�شلطة الق�شائية)60(.
ومما طبع الحكم المدني كذلك ا�شتمرار �شيا�شة 
اإّن  التجهيل والتركيز على التعليم الفرن�شي، بحيث 
 ،1857 �شنة  في  بــداأت  التي  التعليم،  ن�شر  مبادرة 

 Jacques Louis( رانـــدون  لــوي  جــاك  عهد  في 
 1871 �شنة  فــي  عنها  التراجع  ــداأ  ب  ،)Randon

بعد غلق معهدي ق�شنطينة والجزائر، وكذلك اإلغاء 
الريفية بقرار من دوگـيدون، وكانت هذه  المدار�س 
المعلمين  لأن  الــجــدوى،  عديمة  اأ�شل  المدار�س 
كافية  وغير  هزيلة  رواتب  يتقا�شون  كانوا  الأهالي 
البتة، اإ�شافة اإلى عدم ارتياد الم�شلمين لها ورغبتهم 
األغى   1871 اأكتوبر   28 وفي  الــقــراآن)61(.  حفظ  في 
مر�شوم من الأميرال دوگـيدون المدار�س الفرن�شية 
و�شع  و1887   1880 عامي  بين  وفيما  العربية)62(. 
البــتــدائــي  التعليم  تر�شيم  مخطط  فــيــري  جــول 
اللئكي الإجباري. وقد حاولت الإدارة في الجزائر 
اأن ت�شل اإلى تحقيق ذلك، لكن المهمة كانت �شعبة 
للغاية)63(. وب�شبب كل هذا ازداد تدهور و�شع التعليم 
حتى اإن الحاكم العام دوگـيدون في ر�شالة بتاريخ 9 
اأّكد   ،)Recteur( للعميد  موجهة   ،1873 جانفي 
على �شرورة مراقبة كل المدار�س العربية والعربية 
الفرن�شية في مناطق الحكم المدني، والتي اأ�شبحت 
اإلى  وذهب  الع�شكرية.  المناطق  من  �ش�شاعة  اأكثر 

حّد الأمر بتفتي�س الزوايا)64(.
بين  تعليمية،  موؤ�ش�شة   12 للفرن�شيين  كــان 
بالبنات،  خا�شة  اإحداها  كانت  وثانوية،  متو�شطة 
من  المدار�س  بهذه  م�شجل  كان   1898 �شنة  وفي 
تلميذ  عدد  وكــان  فقط؛  تلميذا   86 الجزائريين 
وهران  الجزائر،ق�شنطينة،   - الر�شمية  المدار�س 
-�شنة 1876 حوالي 142 تلميذا، وكان عدد تلميذ 
تلميذا،   929 ال�شنة  نف�س  فــي  الــجــزائــر  ثــانــويــة 
ومن  المتو�شطة،   - المعاهد  تلميذ  اإلى  بالإ�شافة 

مجموع 2.979 تلميذ، كان 213 جزائري فقط. 
 3 الــطــب  مــدر�ــشــة  فــي  كـــان   1876 �شنة  وفـــي 
جزائريين فقط من بين 80 طالبًا)65(. وفي المقابل 
في  التعليم  بت�شجيع  اعتنى  الفرن�شي  الحتلل  فاإن 



اآفاق الثقافة والتراث

الحكم 
المدني 

الفرن�سي في
الجزائر 

واآثاره على 
"الأهالي" 
الجزائريين

-1871(
)1900

165

منطقة القبائل لأهداف خا�شة، وذلك حتى ل يتعود 
الحتكاك  على  والعرب(  )القبائل  الجزائر  �شعبا 
وقد  اآجــيــرون)66(.  قــول  حــّد  على  بــالآخــر  اأحدهما 
 Le petit( ال�شغير"  "المعّمر  جــريــدة  اأكـــدت 
ال�شيا�شة  في  التمييزي  التوجه  هذا  على   )colon

لها  مــقــال  فــي  الــجــزائــر،  فــي  المطبقة  التعليمية 
 Ecoles( الأهالي"  بــلد  في  "مدار�س  بعنوان: 
نوفمبر 1870،  في  ن�شرته   )en pays indigène

القبائل  منطقة  في  المدار�س  "اإيجاد  فيه:  جــاء 
الأهالي،  من  مطلوبًا  واقعًا  اأمــرًا  ُيعتبر  اأن  يمكن 
و�شادق  الحكومة،  قبل  من  عليه  الموافقة  وتمت 
عليه الجميع )البرلمان(. اإّن اإنجازًا كهذا �شي�شنع 
خطوة  ي�شجل  لأنــه  فيه؛  ي�شاهم  من  لكل  ال�شرف 
جــول  ــق  ــل واأط الجزائر")67(.  ــاريــخ  ت فــي  جــديــدة 
 Mes( "بناتي"  ت�شمية  المدار�س  هذه  على  فيري 
حول  المنتخب  جريدة  في  جاء  ومما  )68(؛   )filles

هو  الم�شاألة  على  الجواب  يلي:"اإن  ما  التعليم  اأثر 
البتدائي،  التعليم  قانون  اتخذوا  الفرن�شاوية  اأّن 
فاإن  عليه،  اأجــرة  ل  واجبا  فيري*  جــول  قانون  اأي 
الإتيان  على  الآباء  يجبر  فحينئذ  الم�شلمين  ي�شمل 
بخطية.  يعاقب  خالف  ومن  المدار�س  اإلى  بالأبناء 
كل  في  مدر�شة  تفتح  اأن  هو  الثانية  الم�شاألة  وعن 
الفرن�شاوية  التلميذ  �شيخها  يعلم  اأن  ب�شرط  دوار، 
لم  التي  الفرن�شاوية  الدولة  فالمرجو من  والعربية. 
تزل تن�شر علينا اأنعمها اأن تكمل لنا بهذه النعمة ول 
يخفانا اأّنها دولة قوية وعظيمة، ول �شك اأن �شطوتها 

تت�شاعف بانت�شار التعلم على الم�شلمين. )69(" 
الم�شلمون  ــاة  ــقــ�ــش وال الــقــ�ــشــاء  يــ�ــشــلــم  ولـــم 
والت�شييق  المغر�شة  الحملت  من  الجزائريون 
عهد  في  ول�شيما  المدني،  الحكم  ظل  في  عليهم 
الحملة  بهذه  �شمح  الذي  دوگـيدون،  العام  الحاكم 
�شاحب  هــو  اأولــيــ�ــس  ــــى،  الأول انطلقتها  واأعــطــى 

المقولة ال�شهيرة: "اإّن الق�شاء هو اأحد اخت�شا�شات 
اأمام  يختفي  اأن  الم�شلم  القا�شي  وعلى  ال�شيادة، 
لذلك  النت�شار")70(؟  باعتبار  الفرن�شي،  القا�شي 
لم يكن غريبا اأن ي�شدر في 28 اأكتوبر 1870 ذلك 
 Les( المحلفين  ا�شتعمال  اأجــاز  الــذي  المر�شوم 
jury( في الجزائر، وذلك يعني اأّن الكولون واليهود 

اإ�شدار  �شيتولون  الذين  هم  بينهم،  من  المجن�شين 
جاء  الإطــار  هذا  وفي  الجزائريين،  �شد  الأحكام 
جول  اأمثال  ال�شتعمار،  لأ�شاطين  المحكمة  تعيين 
عائلة  عن  للدفاع  قريفي،  واألبير  وغمبيطا  فافر 
المقراني)71(. ويمكن القول اإّن الحرب على الق�شاة 
الم�شلمين بداأت مع بداية العمل بنظام المحلفين، 
ففي �شنة 1876 انخف�س عدد الق�شاة الم�شلمين من 
180 اإلى 145، وبعد عقد من الزمن اأ�شبح عددهم 
80 قا�شيا فقط، هذا بينما كان عدد ق�شاة ال�شلح 
الفرن�شيين في الفترة نف�شها يزداد ويتعاظم. وكان 
الهدف من هذه الحرب على الق�شاء الإ�شلمي هو 

الق�شاء على ال�شريعة الإ�شلمية)72(.
اإلى الحد  الرامية  الفرن�شية  ال�شيا�شة  وتوا�شلت 
من اأهمية الق�شاء الإ�شلمي ووظائفه، بل واإلغائه، 
فلم ياأت اآخر القرن 19 حتى لم يبق للقا�شي الم�شلم 
وانحطت  ــطــلق،  وال الــــزواج  عــقــود  ت�شجيل  غير 
قانون  منع  فقد  الح�شي�س.  اإلــى  القا�شي  �شمعة 
ق�شايا  في  النظر  الم�شلم حق  القا�شي  على   1873
المجل�س   1875 قانون  واألغى  والملكية،  ال�شتحقاق 
الأعلى للفقه الإ�شلمي، وجعل قانون 1889 قا�شي 
ال�شلح الفرن�شي )juge( هو المرجع في الحكم في 
بقانون  ا�شتكمل  ثم  الم�شلمين.  بين  حتى  الق�شايا 
من  الم�شلم  للقا�شي  تبقي  ما  باإلغاء   1892 �شنة 
الق�شاء  �شيادة  تل�شت  وبذلك  و�شلحيات،  �شمعة 
امتداد  على  الجزائر  اأعيان  ظل  التي  الإ�شلمي، 

�شتين �شنة يكافحون من اأجل الحفاظ عليها)73(.
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المدني،  الحكم  ظل  في  الفرن�شيون،  يقف  ولم 
عند هذا الحد، بل لقد اعتبر كثيرون من م�شوؤولي 
للمقاومة،  الموجه  هو  الإ�شلم  اأّن  الحتلل  اإدارة 
لذلك لجاأوا اإلى الت�شييق على العلماء وعلى معلمي 
اإنهم  حتى  مبلغًا  الأمــر  بهم  وبلغ  العربية،  اللغة 
منعوا النا�س من ال�شفر لأداء فري�شة الحج، تفاديا 
الم�شلمين،  من  غيرهم  مع  الجزائريين  لت�شال 
في  �شار  من  هو  گـيدون  دو  العام  الحاكم  كان  وقد 
عندما   ،1873 �شنة  في  وبال�شبط  التــجــاه،  هــذا 
فــيــه)74(.  م�شبوها  �شيا�شيًا  مــوقــفــًا  الــحــج  اعتبر 
تف�شي  اأحــيــانــا  ت�شتغل  الفرن�شية  الإدارة  وكــانــت 
بع�س  اأو  العدوى،  وانتقال  والأوبئة  الأمرا�س  بع�س 
الأحداث ال�شيا�شية والقلقل التي كانت تمر بها بلد 
والت�شخيم  الحج  لذم  الفترات  بع�س  في  الم�شرق 
من "مخاطره" المحتملة على البلد)75(، لذلك لم 
و)76(1903؛   1894 عامي  بين  مرتين  اإّل  به  ي�شمح 
ر  وفي المقابل، �شاعدت ال�شلطات الع�شكرية المن�شّ
 Charles Martial( لفيجري  مر�شيال  �ــشــارل 
م�شاريعه،  فــي   )1892-1825(  )Lavigerie

ل�شيما في عهد الحاكم العام دو گـيدون، وقد ربط 
بحرية  وطالب  وال�شتعمار  التن�شير  بين  لفيجري 

الن�شاط التب�شيري)77(.
البي�س  الآباء  جمعية  تنظيم  لفيجري  ا�شتكمل 
 1867 �شنة  فــي  اأ�ش�شها  التي  الم�شيح(،  )جــنــود 
تاأ�شي�س  في  عام 1874  بداأت  المجاعة، حيث  زمن 
والأغواط،  ب�شكرة  منها  البلد،  بجنوب  لها  مراكز 
عدد  لقي  وقــد  ال�شيخ،  �شيدي  والأبــيــ�ــس  ومتليلي 
من  مر�شديهم  اأيــدي  على  حتفهم  المب�شرين  من 
المراكز  من  وخرجوا  تجروؤوا  عندما  الجزائريين 
وقد  اهلل)78(.  دين  لغير  يدعون  لكونهم  المح�شنة، 
خلل  ال�شحراء  في  التم�شيحية  البعثات  ن�شطت 
عامي  بين  كامل،  لعقد  تتوقف  اأن  قبل  ال�شبعينات، 

بوعمامة)79(.  ال�شيخ  لمقاومة  نتيجة  1881و1891، 
الذي  الدعم  من  الرغم  وعلى  اأنه  بالذكر،  وجدير 
النقلب  فترة  خلل  للم�شتوطنين  لفيجري  قّدمه 
على النظام الإمبراطوري، اإّل اأّن هوؤلء عار�شوه في 
رون،  اإقامة القرى الم�شيحية التي يقيم فيها الُمَن�شِّ
خوفًا  وذلك  الجزائر،  وماآ�شي  الثورات  يتامى  من 
هوؤلء  وحتى  جدد،  مناف�شين  من  م�شالحهم  على 
الذين اأ�شبحوا فيما بعد رهبانا وق�شاو�شة قاطعهم 

المعمرون لأّن اأ�شولهم من الأهالي)80(.
الكني�شة ظهور  واأعمال  بال�شحراء  يت�شل  ومما 
 Charles de( الراهب "الم�شبوه" �شارل دي فوكو
في  لعب  الذي   ،)81()1916-1858(  )foucauld

المغرب وال�شحراء دورًا ل يقل عن دور لفيجري، 
اإذ هو الذي مهد للتو�شع في ال�شحراء)82(.

ونزع  الغابات،  وقانون  التن�شيري  الن�شاط  كان 
للم�شتوطنين،  رمزي  ب�شعر  الأرا�شي  وبيع  الملكية، 
اأمـــرًا  )الــعــر�ــس(  الملك  ــي  اأرا�ــش على  والــقــ�ــشــاء 
كل  �شّكل  بينما  الأوربــي،  ال�شتيطان  على  م�شجعًا 
مزعجة  م�شادر  الأ�شليين  لل�شكان  بالن�شبة  ذلك 
الياأ�س  �شغط  تحت  ــهــجــرة)83(،  ال على  ترغمهم 
المزرية،  والجتماعية  القت�شادية  اأو�شاعهم  من 
لهم  وظلمه  الفرن�شي  ال�شتعمار  وطــاأة  وا�شتداد 
بقوانينه التي �شنها لهذا الغر�س تحديدا، وقنوطهم 
مخالب  من  تخل�شهم  التي  "المعجزة"  تاأخر  من 
وكــان  اأنفا�شهم.  على  الجاثم  الحـــتـــلل)84(  هــذا 
ات�شاع  في  جــدًا  مهم  دور  واأعوانهم  للم�شتوطنين 
كانوا  الأحيان  من  كثير  وفي  الهجرة،  حركة  نطاق 
اإلى  ينظرون  كانوا  حيث  لها،  الأ�شا�س  المحرك 
الطرق  بكل  وتهجيرهم  "الأهالي"  اإبعاد  يجب  اأّنه 
اأمامهم  المجال  ليف�شح  اأر�شهم  عــن  والو�شائل 
اأن  وال�شيا�شي)85(. غير  القت�شادي  نفوذهم  لب�شط 
يهاجرون  الذين  اأّن  تزعم  كانت  الحتلل  اإدارة 



اآفاق الثقافة والتراث

الحكم 
المدني 

الفرن�سي في
الجزائر 

واآثاره على 
"الأهالي" 
الجزائريين

-1871(
)1900

167

كانوا دائما يرغبون في الهجرة لللتحاق بذويهم، 
كما  ق�شنطينة،  بلدية  من  �شخ�شا   231 هجرة  مثل 
بالكره  الجزائريين في 1888  الإدارة هجرة  بررت 
وكان  للفرن�شيين.  "الأهالي"  يّكنه  الذي  ال�ّشديد 
الخروج  اإعطاء رخ�س  منع  قد  اأفريل 1856  قانون 
طرح  الــذي  والــ�ــشــوؤال  للأهالي،  ال�ّشفر  وجـــوازات 
قد  ال�شتعمارية  الإدارة  كانت  اإذا  ما  هو  اآنـــذاك 
اخترقت قوانينها، اأو اأّنها تواطاأت مع الم�شتوطنين 
قانون  اأّن  علما  اأرا�شيهم،  عن  الجزائريين  لإبعاد 
 3 لمدة  اأر�شه  عن  تغيب  جزائري  كل  يعتبر   1856
الحاكم  احتج  وقد  عنها،  متنازل  اأكثر  اأو  �شنوات 
بع�س  اإقـــدام  على  الجزائر  عمالة  وعــامــل  الــعــام 
جزائرية  عائلة   20 هجرة  ت�شهيل  على  الم�شوؤولين 
وغني  �شخ�شا)86(.   116 من  مكونة   1888 �شنة  في 
عن القول اإن كل ماكان يعانيه الجزائري، من قهر 
اليهود  جانبهم  واإلى  الم�شتوطنون  كان  وا�شتغلل، 

هم من ي�شتفيدون منه. 
وقــــد اأَفــــقــــَر الــتــدخــل الــفــرنــ�ــشــي والــيــهــودي 
للهجرة  وا�شطرها  بدورها  الجزائرية  البرجوازية 
من المدن، و�شار الجزائري الم�شلم يواجه الأزمات 
القت�شادية وال�شطهاد ال�شيا�شي معا)87(، في حين 
تعاطي  في  لبراعتهم  الجزائريون،  اليهود  اأ�شحى 
الّربا والر�شاوى، اأ�شحاب مال وقرار)88(، وذلك على 
الرغم من اأّن الفرن�شيين كانوا ينظرون اإلى اليهود 
يعتبرون  كانوا  اإنهم  حتى  وباحتقار،  دونية  نظرة 
توليهم منا�شب في التعليم اإهانة لهم، وكانوا دائمي 
ال�شمئزاز منهم، وكانوا يرف�شونهم تماما للعمل في 
النتخابية  الحملت  كانت  لذلك  ال�شيا�شي،  الحقل 
ل تخلو من حمل �شعارات معادية لل�شامية، وقد اأدى 
تخوف الم�شتوطنون من النفوذ المتزايد لليهود اإلى 
حدوث �شدام بين الجانبين في �شنة 1898، عرف 

باأزمة معاداة ال�شامية)89(.

علقاتهم  من  الجزائريون  اليهود  ا�شتفاد  لقد 
الخا�شة بالحتلل، في فترة الحكم المدني خا�شة، 
فتعاملوا بالربا وتو�شعوا فيه حتى تف�شى على اأيديهم 
وذلك  التفقير،  اأدوات  من  اأداة  وا�شتعملوه  كثيرًا، 
ر�شمية، حيث  مالية  موؤ�ش�شات  ا�شتعملته  كما  تماما 
فائدة  ب�شعر  الجزائريين  تقر�س  البنوك  كانت 
هــذه  تــكــن  لــم  ـــذي  ال الــوقــت  فــي  ـــى %30  اإل ي�شل 
وقد  فرن�شا %3)90(.  الأم  الوطن  في  تتجاوز  الن�شبة 
دوموبا�شان گـي  ال�شهير  الفرن�شي  ــب  الأدي  و�شف 

هـــوؤلء  تــ�ــشــرف   )Guy de Maupassant(
الجزائر  اإلى  رحلته  اأثناء  �شاهدهم  الذين  اليهود 
فرن�شي  رتــل  يتوجه  "حينما  بقوله:  وانتهازيتهم 
تتبعه مجموعة من  "متمردة"،  قبيلة  للإغارة على 
اليهود لي�شتروا الغنائم بثمن بخ�س، ويعيدون بيعها 
اإل  اليهود  يتعامل  ول  الفيلق،  ابتعاد  بمجرد  للعرب 
بالّربا وبكل الو�شائل الخ�شي�شة)91(." ويقول كذلك: 
في  مقرف�شين  بو�شعادة  في  -اليهود-  "ت�شاهدهم 
اأركان قذرة وكريهة وقد نفختهم ال�شحوم، يترقبون 
عليه  ينادون  ذبابة،  العنكبوت  يترقب  كما  العربي 
 )...( �شند  على  توقيعه  مقابل  فل�س  مئة  ليقر�شوه 
القطعة  ياأخذ  ي�شت�شلم  يتردد  الخطر  الرجل  يعي 
النقدية ويوقع الورقة الملطخة بال�شحم. وبعد ثلثة 
اأ�شهر يكون مدينا بع�شر فرنكات، ومائة فرنك بعد 
�شنة، وماأتي فرنك بعد ثلث �شنوات، من ثم يدفعه 
واإل  اأر�شا،  يملك  كان  اإن  اأر�شه  بيع  اإلى  اليهودي 
يملك،  ما  كل  اأي  حماره،  اأو  ح�شانه  اأو  جمله  يبيع 
براثن  في  والبا�شاغات  والأ�شياد  القادة  يقع  كما 
داميًا  وجرحًا  اآفــة  يمثلون  الذين  الج�شعين  هــوؤلء 
الأعظم في وجه ح�شارة  والعائق  م�شتعمراتنا،  في 

ورفاهية العربي)92(."



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

168

خـاتمـة 

الحكم  فترة  اأن  �شبق  ما  كل  من  يتبين  وعليه 
المدني عرفت من كل الجوانب بمزيد من الت�شييق 
على  عــا�ــس  حين  فــي  الــجــزائــريــيــن،  على  والــقــهــر 
وكذلك  ورخــاء،  رفاهية  في  الم�شتوطنون  �شقائهم 
حدث  الذي  هذا  كل  اأّن  للنتباه  واللفت  اليهود، 
لم  لأنها  الفرن�شية،  الحكومات  من  تام  بتواطوؤ  تم 
تحرك �شاكنا لرفع الحيف عن الجزائريين، وذلك 
على الرغم من كثرة ال�شكاوى واللتما�شات التي لم 
يتوقفوا عن رفعها اإلى الحكام العامين في الجزائر 
والحكام في باري�س طوال مدة الحكم المدني الذي 
عمل به في اأواخر القرن 19، مطالبين فيها بالرفق 
فيها  ومعبرين  عنهم،  المعاناة  وتخفيف  بظروفهم 
اأو�شاعهم.  اإليه  اآلت  مما  وا�شتيائهم  رف�شهم  عن 
كما اأنهم كثيرًا ما كانوا يطالبون بممثلين عنهم في 
حيث  الفرن�شية،  والت�شريعية  ال�شت�شارية  الهيئات 
القائم  الو�شع  اأّن  يت�شور  الجزائريين من  كان من 
اأ�شبابه جهل الحكومة في باري�س بما يحدث، ب�شبب 
عدم وجود ممثلين للأهالي على عك�س الم�شتوطنين 
اأعيان  وفد من  ا�شتغل  وقد  الفرن�شي،  البرلمان  في 
الجزائر زيارته لباري�س بدعوة من �شلطات الحتلل 
ل�شنة  الدولي  باري�س  معر�س  افتتاح  حفل  لح�شور 
1878 ليقدموا عري�شة ت�شمنت عّدة مطالب، منها 
الأهالي  يمثل  عمالة  كل  من  ممثل  انتخاب  اقتراح 
اإدارة  ادعــت  ما  الم�شار)93(.وغالبا  عنهم  ليدفع 
الحتلل باأن المذكرات والعرائ�س غام�شة، وفيها 
التبا�س، وفر�شت على الم�شتكين تقديم عرائ�شهم 
العام  الحاكم  اإلــى  ولي�س  المحلية  ال�شلطات  اإلــى 

تهربا من الم�شوؤولية)94(.
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الُمْفَرُد في 
الُوُقوِف 
ِزمِة  اللاَّ

من الُقراآِن 
الَعظيم

المقدمة:
الحمد هلل ربِّ العالمين، و ال�شلة و ال�شلم على �شيدنا محمد، و اآله، و �شحبه اأجمعين، و بعد:

ون معرفة الوقف و البتداء، و العمل بمقت�شاهما �شطَر الترتيل؛ ا�شتناًدا على كلم الإمام  فاإنَّ العلماء يُعدُّ
علّي بن اأبي طالب ، لّما �شئل عن قوله تعالى: چ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿچ  المزمل: ،٤ فقال: "الترتيل: 
معرفة الوقوف، و تجويد الحروف")1(، و الوقُف - كما قال عبد اهلل بن م�شعود  - :"منازُل القراآن"، 
َيْعِدُل عن النـزول بمو�شع ماأمون من المخاوف، خ�شٍب، كثير  و ل يخفى على اأحد اأنَّ من له نظٌر �شديد ل 
الماء و الكلأ، و يقيه من الَحرِّ و الَقرِّ اإلى ما هو بالعك�س، اإلَّ اأن يعلم اأنه اإذا �شار يِجُد بين يديه ما هو مثُلُه، 

اأو خيٌر منه)2(. وهم يجعلون الكلم على الوقف والبتداء ينح�شر في اأمرين:
اأولهما: معرفة ما يوقف عليه، ويبتداأ به. 

والمراد به فهم المعنى لل�شياق الموقوف عليه؛ وذلك بمراعاة الأحكام النحوية، فل يوقف على العامل من 
دون المعمول، ول المعمول من دون العامل، �شواٌء اأكان العامل ِا�شًما، اأو فعًل، اأو حرًفا، و�شواٌء اأكان المعمول 
مرفوًعا، اأو من�شوًبا، اأو مجروًرا، عمدًة كان اأو ف�شَلًة، ول على المو�شول من دون �شلته، ول على ما له جواٌب 
من دون جوابه، ول على الم�شتثنى منه قبل الم�شتثنى، ول على المتبوع من دون تابعه، ول على ما ي�شتفهم به 
من دون ما ي�شتفهم عنه، ول على ما اأ�شير به من دون ما اأ�شير اإليه، ول على الحكاية من دون المحكي، ول 

ا ل يتمُّ المعنى اإلَّ به.  على الق�شم من دون الُمْق�َشم به، وغير ذلك من اأبواب النحو ِممَّ
التي  وقواعدها  �شوابطها،  وَتَمثُُّل  وفهُمها  العربية،  اللغة  على  الإطــلُع  ذلك  معرفة  في  عليه  ُل  والُمَعوَّ

ا�شتنبطها العلماء من كلم العرب الف�شحاء. 
وثانيهما: معرفة كيفية الوقف من جهة التلّفظ باآخر الكلمة. 

ْوم،  ومعنى ذلك اأن للعرب طرائَق تتبعها عند الوقف، منها ما يكون بِالتزام ال�شكون، اأو الإ�شمام، اأو الرَّ
و علماء  اء،  الُقرَّ ِاتفق عليها  اأمور  اأو غير ذلك. وهي  ترقيقها،  اأو  الراءات  وتفخيم  الإثبات،  اأو  الحذف،  اأو 
ا �شمعوه مو�شوًل اإلى النبي ، وكانت تاأخذ به العرب في �شنن كلمها، وهو اأمر معروف عند  القراءات ِممَّ

علماء ال�شرف وال�شوت، ويدر�س تحت عنوان )الَوْقف(.)3(
اأق�شام،  ثمانية  اإلى  اأو�شله  من  فمنهم  والبتداء؛  الوقف  واأق�شام  عدد،  في  فون  الم�شنِّ اختلف  وقد  هذا 

ومنهم دون ذلك بكثير، اإلَّ اأن اأكثرهم قد تو�شط في الأمر فجعله على اأربعة اأق�شام، هي:

ينظر: الن�شر في القراءات الع�شر : 225/1.  )1(
ينظر : المق�شد : 4، تنبيه الغافلين و اإر�شاد الجاهلين، �س 129.  )2(

ينظر : تنبيه الغافلين واإر�شاد الجاهلين، �س 128 .  )3(
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1. التام 
2. الكافي 

3. الَح�َشن  
4. القبيح )1). 

يجعل  ا  ممَّ الت�شمية؛  في  اختلفهم  والتوقف هو  النتباه  ي�شترعي  الذي  اأن  اإلَّ  وعذٌر.  وفي هذا مندوحة، 
ا؛  القارئ في حيرة من اأمره اأمام هذا الح�شد من الم�شطلحات التي توحي له اأن في الأمر ِا�شطراًبا وتناق�شً

فتزداد حيرُتُه: اأيًّا من هذه الوقوف يلتزم، ويعمل به !! 
عندهم.  نف�شه  هو  فالم�شمى  الم�شطلح،  في  وتنوًعا  الت�شمية،  في  خلًفا  يعدو  ل  حقيقته  في  والأمــر 
والكافَي   ،u وقَف جبريل  اأو مختاًرا،اأو  اأو مطلًقا،  كافًيا،  اأو  اأو ح�شًنا،  كامًل،  التامَّ  الوقَف  ي�شمى  فبع�شهم 
والُمَعانقة  ممنوًعا،  اأو  حراًما  اأو  ا،  ِا�شطراريًّ والقبيَح  كافًيا،  والح�شَن  مفهوًما،  وال�شالَح  جائًزا،  اأو  ح�شًنا 

مراقبًة  اأو ت�شاًدا، والوقَف النبويَّ �ُشّنًة، واللزَم واجًبا اأو بياًنا. 
ويذهب اآخرون اإلى مزيد من التفريع، والت�شقيق لأنواع الوقوف؛ فيرى اأن الوقوف الأربعة المذكورة اآنًفا، 

والم�شار اإليها عند اأكثر العلماء، يمكن اأن ينق�شم كل منها بح�شب ترتيب ذكرها في اأعله اإلى ق�شمين:
، واأتمَّ  1. تامٍّ

2. كاٍف، واأكفى  
3. ح�شٍن، واأح�شَن 

4. وقبيٍح، واأقبَح )2). 
ا اإلى: �صالٍح، واأ�صلَح. والقارئ في ذلك  ويمكن اأن ي�شاف اإليها الوقف ) ال�صالح (، فينق�شم عندهم اأي�شً
فعلى  يمكنه  لم  واإن   ، التامِّ فعلى  وتعب  بم�شقة  اأمكنه  اأو  يمكنه ذلك،  لم  فاإن   ، الأتمِّ على  يقف  اأن  له  يندُب 
ُطرَّ فاإنَّه يقف حيث هو، ثم يعيد ما  الأكفى، واإل فعلى الكافي، فاإن لم فعلى الأح�شن، ثم الح�شن. فاإن ُا�شْ

د )3(. وقف عليه وي�شله بما بعده اإلَّ اأن يكون راأ�س اآية؛ فاإن لم يفعل عوتب، ول اإثَم عليه مادام غير متعمِّ
الأ�شل  تداخل  معها  متداخل  فهو  منها،  كلٍّ  مع  طيًّا  عنه  الحديث  ياأتي  وقًفا  الوقوف  هذه  من  واإنَّ  هذا 
زه عن غيره، فهو لي�س ق�شيًما لها، بل لحق بها، �شواٌء في �شياق  ا جعل منه وقًفا ذا خ�شو�شية تميِّ والفرع؛ ِممَّ

ا يجعلنا نحتاط له في اأثناء القراءة. الآية، اأو على راأ�شها؛ ِممَّ
الذي جاء الحديث عنه متلزًما مع تحقيق هذا الن�س الذي بين اأيدينا، وقد جاء  اإنه "الوقف الالزم"، 

الحديث عن هذين الأمرين في مبحثين، هما:

ينظر : الن�شر : 1 / 226 .    )1(
ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والبتدا، �س16 وتنبيه الغافلين واإر�شاد الجاهلين، �س131 .  )2(

ينظر : نف�شه، �س19 وتنبيه الغافلين واإر�شاد الجاهلين، �س136 .  )3(
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اأ – الوقف الالزم، وفيه: 
     _ تعريفه_ حكمه _ ن�شاأة الم�شطلح _ مكان _ عالمته.

ب _ المخطوط، وفيه:
ن�شبته، و�شف  وتوثيق  المخطوط: عنوانه،  والعلمية _ و�شف  الذاتية،  �شيرته  الموؤلف: 

الن�شخة المعتمدة. _ المنهج المتبع في التحقيق .
   اأ ـ الوقف الالزم :

* تعريفه: 
ِلِه  َل القارُئ طرفيه كان في و�شْ ُن معنى ل ُيفَهُم من غير الوقوف عليها؛ فاإذا َو�شَ هو الوقوف على كلمٍة ُتبيِّ

اإف�شاٌد للمعنى، اأو اإيهاٌم لمعنى اآخَر غيِر المراد.)1(
* حكمه: 

اإف�شاًدا  الو�شل  في  لأن  وو�شوحه؛  المعنى  لبيان  مراعاة  وذلك  عليه؛  الوقوف  وجوب  اإلى  العلماء  اأ�شار 

ينظر الم�شادر، والمراجع الآتية للوقوف على هذا الوقف بغ�س النظر عن ت�شميته :  )1(
الن�شر: 1 / 232، 233 ،234، 235، 236، يقول ابن الجزري :)من الأوقاف ما يتاأكد ا�شتجابة لبيان المعنى المق�شود، وهو ما   
َجاِوْندي لزًما، وَعّبر عنه بع�شهم بالواجب، ولي�س معناه  لو و�شل طرفاه لأوهم معنى غير المراد ،وهذا الذي ا�شطلح عليه ال�شَّ
الواجب عند الفقهاء يعاقب على تركه كما توهمه بع�س النا�س، ويجيء هذا في ق�شمي التام، والكافي، وربما يجيء في الح�شن 
...(، ثم يقوم ابن الجزري بتعداد موا�شعه في كل من الوقف : التام، والكافي، والح�شن، مع التعليل، مع الإ�شارة �شراحة اإلى 
َجاِوْندي حول بع�س من هذه الموا�شع . واختلفه مع علماء اآخرين حول تعليل المنع في بع�س من هذه الوقوف،  تعليل  ال�شَّ
ا جعل ابن الجزري ينبه اإلى اأن اطلق �شفة اللزوم على  وت�شنيفها اإلى اللزم اأو الواجب  وهي عند غيره لي�شت كذلك ؛ ِممَّ

َجاِوْندي، فل  ُيغتّر بكل ما فيه . بل يتبع فيه الأ�شوب، ويختار منه الأقرب(. كثير من موا�شع الوقف " كثير في وقوف ال�شَّ
َفه، اإما �شهوًا، اأو اأن هناك �شقًطا . حيث قال : ) والبيان �شياأتي بيانه (، ثم هو بعد  والمق�شد، �س5:  ذكره من غير اأن يعرِّ  
، ثم الح�شن،  ذلك لم يذكر عنه �شيًئا . على الرغم من انه عّده اأحد اأق�شام الوقف الثمانية : ) الوقف على مراتب، اأعلها التامُّ

ثم الكافي، ثم ال�شالح، ثم المفهوم، ثم الجائز، ثم البيان، ثم القبيح ( .
ولطائف الإ�شارات : 1 / 251، وقد جاء الحديث عنه في معر�س حديثه عن الوقف التام، يقول : ) وقد يكون تاًما على التاأويل،   
اإن �شاء اهلل، وقد يتاأكد ا�شتحباب  اآل عمران )7(  اإل اهلل ( الآتي في  تاأويله  اآخر، كقوله تعالى : ) وما يعلم  وغير تام على 
َل طرفاه لأوهم معنى غير المراد، نحو قوله تعالى : )وليحزنك قولهم (  الوقف على التام لبيان معنى مق�شود، وهو ما لو ُو�شِ
يون�س / 65/ والبتداء : ) اإّن العزة هلِل جميًعا ( ؛ لئل يوهم اأن ذلك من قولهم وكقوله ) اأ�شحاُب النار ( غافر /6، والبتداء: 

)الذين يحِمُلوَن ( لئل يوهم النعت (.
ق�شم  فقد  �س136،  �س131،وحتى  ،من  الجاهلين  واإر�شاد  الغافلين  وتنبيه  �س16،  والبتدا،  الوقف  بيان  في  الهدى  ومنار   
، وكاٍف واأكفى، وح�شٍن واأح�شَن، وقبيح واأقبح . وقد مثَّل للأنواع الثلثة الأولى مما هو مندرج تحت  واأتمَّ : تامٍّ  اإلى  الوقوف 
اأن  يندرج ذلك تحت ما �شّمي عند غيره )اللزم،  اأتّم، واأكفى، واأح�شن (، ويغلب على الظن  اأنه �شّماه )  اإلَّ  الوقف اللزم 
اأ�شول القراءة، �س49، والتجويد المي�شر، �س86، وقواعد التجويد، �س79، 81، وحّق  اأو الواجب ( والإ�شاءة في  اأو البيان، 
وفن  ،�س164،  القراءات  علوم  وفي  ،وحتى �س60،  ،من �س55  القراآن  تجويد  لتحقيق  الرحمن  عباد  وبغية  التلوة، �س26، 

الترتيل في اأحكام التجويد، �س86، ول�شان البيان، �س130 .
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للمعنى، اأو اإيهاًما لمعنى اآخر غير مراد.)1(
* ن�ضاأة الم�ضطلح : 

َجاِوْندي )2(، هو الذي ا�شطلح على ت�شمية هذا الوقف بـ  ذكر ابُن الجزري، وغيُرُه اأنَّ محمد بن طيفور ال�شَّ
)الالزم(، وتبعه في ذلك علماء اآخرون)3(، هذا واإنَّ اأكثر اللجان الم�شرفة على طبع الم�شاحف تلتزمه حاليًّا.

ر غيره عنه بـ )الواجب( )4(، وبـ )وقف البيان()5(، وُيجَعُل لحًقا لأنواع الوقف الأخرى، فيقال: )وقف  وعبَّ
اه علي بن محمد النوري ال�شفاق�شي  البيان التام(، و)وقف البيان الكافي(، و)وقف البيان الح�صن()6(، و�شمَّ
، اأو كاٍف، واأكفى، اأو ح�صٌن، واأح�صٌن، اأو قبيٌح،  ، واأتمٌّ ا: ) تامٌّ ، واالأكفى، واالأح�صن( باعتبار اأن الوقف اإمَّ )االأتمَّ
اه ) وقف البيان (، واألحقه باأنواع الوقوف الثلثة )التام، والكافي،  واأقبٌح()7(، وهو في ذلك متفق مع من �شمَّ

اه )الوقف الالزم التام، والوقف الالزم الكافي، والوقف الالزم الح�صن(.)8( والح�صن(، ومع من �شمَّ

*مكانه:
واآخر  اأكثر ما يوجد في روؤو�س الآي، وتمام الق�ش�س، والوعد، والوعيد، والحكم، والحتجاج، واِلنكار، 

ال�شور، حيث لتعلق للكلم بما بعده من جهة اللفظ، وقد يكون له تعلق من جهة المعنى.)9(
*عالمته:

النظر  وبغ�س  الوقف،  للدللة على هذا   ) م   ( بالرمز  الم�شاحف  الم�شرفة على طباعة  اللجان  التزمت 
بتون�س  والمطبوع  المكتوب برواية قالون،  الم�شحف  )10(. ما عدا ما جاء في  واأماكنه  الأُخر،  ياته  ُم�شمَّ عن 
ا �شواها، وهي:  بخط عبد العزيز الخما�شي، فاإّن اللجنة الم�شرفة قد ا�شتغنت بثلٍث من علمات الوقف عمَّ

ينظر : الإ�شاءة في اأ�شول القراءة ،�س164، وقواعد التجويد، �س79، والتجويد المي�شر، �س86، ول�شان البيان، �س130 .  )1(
َجاِوْندي الغزنوي، )ت 650هـ (، له كتاب " الوقف والبتداء" الكبير، واآخر �شغير، وله  هو اأبو عبد اهلل، محمد بن طيفور، ال�شَّ  )2(
كتاب (الإي�شاح في الوقف والبتداء ) وهو مخطوط في دار التربية الإ�شلمية في بغداد، مكتبة عبا�س حلمي الق�شاب، برقم 
)11(، وله كتاب " اأوقاف القراآن " مخطوط، في مكتبة عبد الرحمن ال�شايغ بالمو�شل، برقم )191( وفي مكتبة المحمدية 
ا كتاب )ِعَلُل  ا برقم 420 / 219، وفي مكتبة النبي �شيث في المو�شل برقم )154(، وله اأي�شً بالجامع الزيواني بالمو�شل اأي�شً
الُوقوف( طبع في مكتبة الر�شد في الريا�س 1415هـ،1995م، و كذا في مكتبة الر�شد ) نا�شرون ( ببيروت بتحقيق د. محمد 
عبد اهلل العبيدي . ينظر في ترجمته : غاية النهاية : 157/2، رقم الترجمة )4803(، ومقدمة نا�شر كتاب منار الهدى في 

بيان الوقف والبتدا، �س8.
ينظر : الن�شر 225/1، 232، ولطائف الإ�شارات : 256/1، والإ�شاءة في بيان اأ�شول القراءة، �س49، 53، وفي علم القراءات،   )3(

�س164.
ينظر : الن�شر : 232/1، وفن الترتيل، �س86، وفي علوم القراءات 164،، وحق التلوة، �س27 .   )4(

ينظر : المق�شد، �س5، ومنار الهدى في بيان الوقف والبتدا، �س16 .   )5(
ينظر : حق التلوة، �س27، 29، 30، وبغية عباد الرحمن ،�س55، 60 .  )6(

ينظر : تنبيه الغافلين واإر�شاد الجاهلين، �س131 .  )7(
ينظر : في علوم القراءات ،�س164، و �س165 .   )8(

ينظر:  تنبيه الغافلين، واإر�شاد الجاهلين ،�س131 ،و �س 134 ،و �س 135، وفي علوم القراءات ،�س160 ،و �س 162 .  )9(
المفهوم،  للوقف  الرمز ) م (  يكون  اأن  ُا�شُطلح على  المخللتي عام ) 1308هـ (  ال�شيخ ر�شوان  الذي كتبه  الم�شحف  )10( في 

َد به الوقُف اللزُم عند الآخرين . وبالنظر اإلى موا�شعه نرى اأنه عين ما ُق�شِ
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اللجان  عليه  تعارفت  عّما  بذلك خرجت  وهي  الح�شن)1(،  للوقف  وح:  الكافي،  للوقف  وكـ:  التام،  للوقف  مـ: 
الأخرى من ح�شر دللة الرمز ) م ( بـ )الوقف الالزم (، �شواء كما قلنا من حيث الم�شطلح، اأو الموا�شع. 
فاأ�شبح هذا الرمز عند هذه اللجنة دالًّ على اأكثر من نوع من اأنواع الوقف مما هي عليه الحال عند اللجان 
كانا  واإن  الوقفان  وهذان  التام.  والوقف  الــالزم،  الوقف  من:  كلٍّ  على  الأدنى  الحد  في  يدّل  فهو  الأخــرى. 
ي�شتركان في اأمر ) تمام المعنى ( اإّل اأنهما يفترقان في اأن ) الالزم ( يجب الوقوف عليه، فلو و�شل بما بعده 
لأوهم خلف المعنى المق�شود، و يوجد عند تمام المعنى في و�شط الآيات، اأما )التاّم ( فيح�شن الوقوف 
عليه والبتداء بما بعده؛ لأنه ل يتعلق بما بعده لفًظا، ول معنى، واأكثر ما يوجد في روؤو�س الآي، وفي اأواخر 

ال�شور.)2(
ل بينهما؛ موافقة لما عليه اللجان الأخرى، وتاأكيًدا لهذا الفرق الذي ذكرناه بينهما،  ُذ اأن ُيف�شَ لذلك ُنَحبِّ

. وهو فرٌق جدُّ جوهري، ومهمٌّ
ب  _ المخطوط:

* الموؤلف:�ضيرته الذاتية، والعلمية.
الح�صن  بن  الفخر، محمد بن محمد  لـ )اأبي  التراجم على ترجمة  وقعت عليه من كتب  فيما  اأعثر  لم 
هذا  مثل  وقع  فقد  الأمر،  من  بدًعا  لي�س  وهذا  الن�س.  هذا  �شاحب  ْرَخ�صي(،  ال�صَّ ثم  الَمِدْيني،  الَحاِجي 
لباحثيَن اآخريَن ا�شتغلوا في تحقيق ن�شو�س من التراث العربي، اأذكر منهم د. عبد الكريم م�صطفى مدلج، 
الذي تف�شل بتحقيق و ن�شر كتاب )مفاتيح االأغاني في القراءات والمعاني( الأبي العالء الكرماني، )ت بعد 
563هـ (، وهو في اأ�شله ر�شالة تقدم بها للح�شول على درجة الدكتوراه في كلية الآداب ـ جامعة بغداد، في 
العام 1999م، وباإ�صراف �صيخ المحققين في العراق اأ. د. حاتم ال�صامن، ومع ذلك جاء عمله هذا من غير 
ى ما ُوِجَد على �شفحة غلف الكتاب، فقد ) �شمتت كتب التراجم،  نِّف، و كل ما ذكر عنه ل يتعدَّ ترجمة للم�شَ
واأطبقت فلم تذكر لنا �شيًئا عن ن�شبه، وحياته، و�شيرته، على كثرة التنقير، والبحث فيها، �شوى ما ُذِكَر اأنَّه 

كان مقرًئا. ومهما يكن من اأمٍر فكتاُب الموؤلف هو اأ�شدُق ُمَترِجميه (.)3( 
فكان لي في مثل ذلك مندوحٌة، وعذٌر، ول�شيَّما اأنَّ الن�س ذو قيمة في بابه؛ فاآثرت اإخراجه اإلى النور بعد 
مدة من التوقف اأم�شيتها في البحث والتنقير عن ترجمة ل�شاحبه. فاقتنعت بما اقتنع به الدكتور المدلج من 
اأن كتاب الموؤلِّف هو اأ�شدُق ُمَترِجميه، فكان ذلك بعد اأن باءت محاولتي بالف�شل في الح�شول على ترجمة 
له، ثم اإنَّه ل غرابة في اأن ي�شكل هذا الأمر باعًثا لغيري من الباحثين اأن يعثر على ترجمة له؛ فاأكون بذلك 
قد حظيت باأجر التحقيق والن�شر، وحظي هو باأجر العثور على الترجمة؛ فنح�شل مًعا على الأجر كامًل، واهلُل 

هو خير ماأمول في ذلك. 
ذات حاج( وهي  اإلى )  الَحاِجي (، فهي ن�شبة  اأما فيما يتعلق بن�شبته )  هذا فيما يتعلق با�شمه، ون�شبه، 
ياأتي هذا التق�شيم بغ�س النظر عن العلمة الم�شتخدمة متفقًا مع ما ذكره اأبو عمرو الداني، ينظر المكتفى في الوقف والبتدا،   )1(

�س100.
ينظر : ل�شان البيان في تجويد القراآن، �س130، و �س 131 .  )2(

مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ـ مقدمة المحقق ـ  �س15 .  )3(
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مو�شع بين المدينة وال�شام، و تتبع حاليًّا بح�شب التق�شيم الإداري للملكة العربية ال�شعودية اإمارَة تبوك، وهي 
تقع بالت�شاوي بين تبوك و حالة عمار ) المركز الحدودي مع المملكة الأردنية الها�شمية ( باتجاه ال�شرق، 
ا نرى اأن يقال: اإنها بين تبوك وال�شام، وذلك  علًما اأن الم�شافة الفا�شلة بينهما ل تتعدى ) 96 كم (؛ لذلك فاإنَّ
ا اأنَّ  لبعدها الكبير عن المدينة المنورة، اإلَّ اإذا كان الأمر من باب الأكثر �شهرة. ويذكر ياقوت الحموي اأي�شً
ْرَخ�صي ( ن�شبة اإلى مدينة ) �َصْرَخ�ص (، و هي  هناك مو�شًعا ُيدعى ) ذو حاج ( وهو واد لعطفان )1(. ثم ) ال�صَّ

مدينة قديمة من نواحي خر�شان ] اأذربيجان [ بين ني�شابور، و َمْرَو، في و�شط الطريق. )2(
*و�ضف المخطوط:

اأ - عنوانه: 
اإليه في مو�شعين ففي ال�شطر الأول  لي�س هناك �شفحة في المخطوط مفردة للعنوان، بل جاء ما ي�شير 
الوقوف الالزمة  المفرد في  ُذِكَر هكذا ) معرفة  الموؤلف،  البدء بخطبة  الأولى /1ظ/، وقبل  الورقة  من 
من القراآن العظيم (، اأما في الورقة الأخيرة /4ظ/ فقد اأ�شير اإليه بهذه العبارة )تمَّ المفرد في االأوقاف 

الالزمة(؛ و بناًء على ذلك يترجح لنا اأن يكون العنوان هو ما �شطرناه في �شفحة الغلف. 

ُوْقــٌف،  والجمع  واقــف،  فهو  ووُقــوًفــا،  وقفة،  بالمكان  )َوَقــَف  يقولون:  نجدهم  العرب  لغة  اإلى  وبالعودة 
وُوُقوف(.)3(

هذا فيما يتعلق بالوقوف المادي الذي هو خلف الجلو�س، وبالمجازي الذي هو مو�شوع بحثنا هذا، ومنه 
�شمي هذا العلم )علم الوقف واالبتداء(، اأما كلمة )االأوقاف( فهي تذكر في مجال اآخر، ويراد بها )َحْب�ُص 
َحَب�َصها، ووقفُت  َوْقًفا:  ال�صيء، وح�صره على كذا(، جاء في ل�شان العرب: )َوَقَف االأر�ص على الم�صاكين 
الدول  الدينية في  وال�شوؤون  الق�شايا  الم�شرفة على  الوزارة  �شّميت  )4(، ومنه  الدابَة، واالأر�ــَص، وكلَّ �صيء( 
العربية والإ�شلمية ) وزارة االأوقاف (؛ لما تقوم به في جانب من عملها من متابعة ورعاية الأملك الموقوفة 
لوجه اهلل من قبل المح�شنين، ولذلك نرجح اأن يكون العنوان على هذا النحو: )الُمْفَرد في الُوُقوف الالزمة 

من القراآن العظيم(

ب - توثيق ن�ضبته:
لي�س هناك توثيق ن�شبة للمخطوط ل�شاحبه بعد قوله في مقدمة عمله )قال العبد ال�شعيف الراجي رحمة 
ربه تعالى اأبو الفخر محمد بن محمد بن الح�شن الحاجي المديني، ثم ال�شرخ�شي اأ�شلح اهلل �شاأنه بف�شله، 
َنًة؛  َدًة ُمَعيَّ وغفر له برحمته �شاألني من العلماء - كثَّرهم اهلل، واأبقاهم - اأن اأجمع لهم الوقوف اللزمة ُمَجرَّ
الم�شتعان،  وهو  تعالى،  به  م�شتعيًنا  واأجبتهم  تعالى،  اهلل  فا�شتخرت  حفظها،  اأراد  من  على  حفظها  لي�شهل 

وعليه التُّكلن(.

ينظر : معجم البلدان :2/ 204 .  )1(

ينظر : معجم البلدان :2/ 208 .  )2(
ل�شان العرب، مادة ) وقف ( : 10/ 725 .  )3(

ل�شان العرب، مادة ) وقف ( : 10 / 726 .  )4(
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ج - و�ضف الن�ضخة المعتمدة:
جاءت هذه الن�شخة الوحيدة �شمن مجموع ح�شلت على ن�شخة منه من مكتبة ال�شيخ محمد بن عبد الجليل 
بن قائد الغزي - رحمه اهلل - اأحد علماء مدينة زبيد في تهامة اليمن، وقد مكنني منها ولده الفا�شل اأحمد 

جزاه اهلل خيًرا.
وهي تقع في اأربع اأوراق، وفي كل ورقة �شفحتان، ما عدا الورقة الأخيرة ففيها جزء من �شفحة تعود لهذا 
المخطوط، اأما ما عداها من هذه ال�شفحة، وال�شفحة الأخرى فاإنه يعود لمخطوط اآخر يتحدث عن الإدغام 

الكبير في القراآن الكريم. 
وعدد �شطور �شفحاتها يتراوح مابين �شبعة وع�شرين، وخم�شة وع�شرين �شطًرا، وقد كتبت بخط ن�شخي 

وا�شح، وجميل، ومقروء، ودقيق، وعلى حواف ال�شفحات تعليقات وت�شويبات. 
وقد خلت الن�شخة من الإ�شارة اإلى النا�شخ، وتاريخ الن�شخ، وهي مقابلة على ن�شخة اأخرى نقل عنها النا�شخ، 

وقد اأ�شار اإلى ذلك بقوله )َبَلَغ ُمَقابلًة(.
*المنهج المتبع في التحقيق: 

الجمل  معاني  لتو�شيح  وا�شتعنت  الآن،  بها  المعمول  الر�شم  قواعد  وفق  المخطوط  بن�شخ  قمت  اأ - 
بعلمات الترقيم. 

للن�شر  المنورة  المدينة  م�شحف  به  ر�شم  ما  وفق  العثماني  بالر�شم  القراآنية  ــات  الآي ر�شمت  ب- 
الحا�شوبي. 

اأثبتُّ رقم الآية المراد الحديث عنها في راأ�س ال�شطر للموا�شع التي تمثِّل مو�شع ال�شت�شهاد، اأو في  ج - 
ثنايا الن�س عندما تاأتي في ثنايا الن�س؛ خ�شية الإكثار من الهوام�س، علًما اأن  الموؤلف قد اأغفل 

الإ�شارة اإلى اأرقامها. 
ترجمت لمن ذكر من الأعلم في متن المخطوط. د - 

اإلى ذلك في  واأ�شرت  المتن،  ـ ف�شححتها في  قليلة  ـ وهي  النحوية  الأخطاء  وقفت على عدد من  هـ- 
الهام�س.

في  ذلك  اإلــى  واأ�شرت  ن�شابه،  اإلــى  الأمــر  فاأعدت  ـ  الن�شو�س  من  ق�شم  في  تداخل  على  وقفت  و- 
الهام�س. 

رجعت اإلى المظاّن، والأ�شول من كتب الوقف والبتداء، وكتب اإعراب القراآن؛ لتو�شيح ما يحتاجه  ز- 
الن�س.

اأن الإ�شارة لـ ) ابن طيفور ( في ثنايا الن�س تكون على هذا النحو )طيفور(، و هو اأمر  يلحظ  ح - 
من  اأول  اأنه  من  اإليه  اأ�شرنا  لما  (؛  ابن طيفور   ( هو  بذلك  المق�شود  اأن  اإذ  اإليه،  التنبيه  ينبغي 
اأو  الإ�شارة،  غير  من  ذلك  ذكر  حيثما   ) ابن   ( باإ�شافة  قمت  لذا  و  الم�شطلح،  هذا  ا�شتخدم 

التهمي�س، حتى ل نثقل الن�س بكثرة الهوام�س حول هذا الأمر. 
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الن�س :
/ 1ظ /                                                  $

وبه ن�ضتعين
الحمد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوًجا، واأو�شح فيه اإلى الر�شاد نهًجا، وجعله للمتقين 
نجوًما و�ُشُرًجا، ومن الغموم والكروب َفَرًجا ومخرًجا. واأ�شهُد اأْن ل اإله اإلَّ اهلل، وحده ل �شريك له. اإنه يعلم 
ما يلج في الأر�س، وما يخرج منها، وما ينـزل من ال�شماء، وما يعرج فيها. واأ�شهد اأنَّ محمًدا عبده ور�شوله، 
مرِّ  على  تدوم  �شلًة  و�شحبه  اآله  وعلى  عليه،  اهلل  �شلى  ِعَوج.  ذي  غير  بكتاب  ــدُه  واأيَّ الأبلج،  بالنور  اأر�شلُه 

الِحَجج.
اأبو الفخر، محمد بن محمد بن الح�شن، الَحاِجي، الَمِدْيني، ثم  ه،  قال العبد ال�شعيُف الراجي رحمة ربِّ
اأْن  واأبقاهم -  ـ كثَّرهم اهلل،  العلماء  �شاألني من  له برحمته -:  �شاأَنه بف�شله، وغفر  اأ�شلَح اهللُ  ـ  ْرَخ�شي  ال�شَّ
نًة )1(؛ لي�شُهَل حفُظها على من اأراد حفَظها؛ فا�شتخرت اهلل تعالى،  دًة معيَّ اأجمع لهم الُوُقوَف اللزمة، ُمجرَّ

واأجبُتهم م�شتعيًنا به تعالى، وهو الم�شتعاُن، وعليه التُّكلن.
)) �ضورة البقرة  ((

8 ـ قوله تعالى:  چ ڄ ڄ ڃچ.
َل بقوله چ ڃ ڃ چ ٩، ل�شارت الجملة �شفًة لقوله: چڄ ڄ ڃ چ ٨،  وقٌف لزم )2(؛ لأنه لو ُو�شِ
ا من الخداع، كما تقول: ما هو بموؤمٍن مخادٌع. وَمراُد اهلل عزَّ  َر الإيماُن خال�شً فانتفى الخداُع عنهم، وتقرَّ

وجلَّ نفيُّ الإيماِن، واإثبات الِخداع. 
26 - قوله تعالى:چ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ چ . 

َل ل�شار ما بعده �شفًة له، ولي�س ب�شفٍة. واإّنما هو ابتداُء اإخباٍر من اهلل تعالى، جواًبا  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ
لهم.)3(

120 - قوله تعالى: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ چ . 
وقف لزم عند بع�شهم، وهو راأ�س الع�شرين والمائة.)4( 

ُن من الجراد : الذي ي�شلخ  �شبطت في هذا الن�س هكذا ) ُمِعْيَنًة (، وال�شواب ما اأثبتناه . جاء في ل�شان العرب : ) والُمَعيَّ  )1(
دة ؛ بحيث تعرف  فتراه اأبي�س واأحمر ( ل�شان العرب، مادة ) عين ( 7 : 679، وهذا هو الغر�س من جمع الوقوف اللزمة ُمَجرَّ

اأماكنها، وتت�شح لمن اأراد حفظها، ومعرفتها .
ا،  اأي�شً الوقوف عليه  الذي يح�شن  : ) هو  الكافي عنده  والوقف   .  ) كاٍف   ( المو�شع  الداني على هذا  اأبو عمرو  الوقف عند   )2(

والبتداء بما بعده، غير اأن الذي بعده ُمتعلِّق به من جهة المعنى دون اللفظ ( . ينظر : المكتفى، �س109، و�س119.
لُّ به كثيرًا ويهدي به كثيًرا ( . يعني بذلك قوله تعالى في الآية نف�شها : ) ُي�شِ  )3(

الوقف عند اأبي عمرو الداني على هذا المو�شع ) تام (، والوقف التام عنده: ) هو الذي يح�شن القطع علبه، والبتداء بما   )4(
وروؤو�س  الفوا�شل  يكون موجوًدا في  ما  واأكثر  وانق�شائهّن  الق�ش�س  تمام  به، وذلك عند  بعده  �شيء مما  يتعلق  ل  لأنه  بعده؛ 

الآي(. ينظر المكتفى، �س107، و�س128. ومرّد ذلك اأن تحديد موا�شع الوقف، ونوعها اأمر اجتهادي ولي�س وقفًيا.  
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145 - قوله تعالى:چ جب حب خب مب چ . 
وقف لزم؛ لأنه لو و�شل ل�شار چ ٱ چ  ١٤٦، �شفة لـ چ مب چ، وَخَطُرُه ظاهٌر. بل چ ٱ31چ  

مبتداأ من اهلل تعالى في مدح عبد اهلل بن �شلم، واأ�شحابه  اأجمعين.)1(
212 - قوله تعالى: چ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ چ. 

ل�شار ــَل  ُو�ــشِ ــو  ول خبر.  چ،  ڄڃ  ڄ  ڄ  چ  و  مــبــتــداأ،  چ،  ڄ  ڦ   چ  قــولــه:  لأن  لزم؛   وقــف 
چ ڄچ، ظرًفا لـ چ ڤچ، اأو حاًل لفاعل چ ڤچ ؛ وقبُحُه ظاهٌر. 

246 - قوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ . 
َل ل�شار چ ڀ چ ظرًفا لقوله: چ ٱ ٻچ ؛ وهو ُمَحال.  وقف لزم؛ لأنه ُو�شِ

253 - قوله تعالى:چ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ چ . 
اإلى تف�شيل  بياُن  فين�شرُف  ؛  چ  پپ  چ  لـ  �شفًة  ]والمجرور[)2(  الجارُّ  ل�شار  و�شل  لو  لأنه  لزم؛   وقف 

ل على غيره  ل عليه غيره، ل من البع�س الُمَف�شَّ چ  پپ چ، فيكون مو�شى عليه ال�شلم من هذا البع�س الُمَف�شَّ
بالَتَكلُّم.

258 - قوله تعالى:چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ چ . 
وقف لزم؛ لأن چ ڃچ  لي�س بظرف لإيتاء الملك. 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  تعالى: چ  قوله   -  274
ى ى ائ ائ ەئچ. 

عند قوله چ ٱ ٻ ٻ چ  ٢٧٥ )3(، وقف لزم عند اأكثرهم، ودليله ظاهٌر. 
275 - قوله تعالى:چ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ   ٿ ٿ چ. 

َل ل�شار ما بعده مفعول قوله چ ٺ چ، وقد تمَّ قولهم على قوله چٿ ٿ چ، وقوله  وقف لزم؛ لأنه لو ُو�شِ
تعالى چ ٹ ٹ ٹ چ  كلٌم ُمبَتَداأٌ من اهلل تعالى.

جاء في تف�شير قوله تعالى : ) الذين اآتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون اأبناءهم ( البقرة/46 ،) قال عبد اهلل بن �شلم:   )1(
لقد عرفته  حين راأيته كما اأعرف ابني، ومعرفتي لمحمد  اأ�شّد ( ينظر: تف�شير الجللين، �س23 .

هم  زيادة اقت�شاها الن�س، والمق�شود بذلك الجار والمجرور في قوله تعالى في الآية نف�شها : ) منهم من كلَّم اهلُل، ورفع بع�شَ  )2(
درجات ( .

اأ�شار الموؤلف بقوله : ) عند قوله چ ٱ ٻ ٻ چ اإلى اأنه يق�شد الآية )274( ؛ لأن قوله تعالى : چ ائ ائ ەئچ.   )3(
ذكر في �شورة البقرة في اأكثر من مو�شع، فقد ذكر في الآيات ) 38، 62، 112، 262، 274، 277(، فقام بح�شره في المو�شع 

المق�شود من خلل هذا التو�شيح الذي ذكره بقوله هذا، اإذ هو المو�شع الوحيد الذي ياأتي بعده قوله تعالى: چ ٱ ٻ 
ٻ چ.
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)) �ضورة اآل عمران ((
7 - قوله تعالى: چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ . /1 و/ 

بل  تعالى.  يعلمه اهلل  الُمَت�َشاِبه كما  تاأويل  يعلمون  الرا�شخين  اأنَّ  ُفِهَم  َل  و�شِ لو  لأنه  ة؛  نَّ ال�شُّ وقٌف لزم في 
چ،  چۆ ۈ ۈ   لُمَت�َشابِهِه. وقوُلُه تعالى  ِبُمْحَكِمه، والت�شليُم  اأنَّ �شرط الإيمان بالقراآن العمل  المذهب 

َبَياٌن ُمبتداأٌ من اهلل تعالى؛ عليهْم بالإيمان على الت�شليم باأنَّ الكلَّ ِمْن عنِده. 
وفيه  معطوًفا.  چ  ۈ   ۈ  ۆ  چ  قوَلُه  وجعلوا  الو�شل؛  بجواز  المعتزلة  واأكثر  ِة،  نَّ ال�شُّ اأهل  بع�ُس  وقال 

لمة.)1(  ة وال�شَّ نَّ ، واأطهُر، واأقرُب، من ال�شُّ خطٌر؛ والقوُل الأوُل اأ�شوُب، واأحقُّ
170 - قوله تعالى: چ ڭ  ڭ ڭچ . 

وقٌف لزم؛ للآية، وا�شتئناف العقل. اإذ ي�شتحيل اأن يكون ال�شتب�شار حاًل للَّذين يحزنون.)2( 
181 - قوله تعالى:   چ پ پ ڀ ڀ چ . 

َل ل�شار ما بعده من قولهم. وقوُله چ ڀ ٺ ٺ چ  اإخباٌر من اهلل مبتداأٌ.  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ
)) �ضورة الن�ضاء ((

171 - قوله تعالى:  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ .
َل ل�شار الجار والمجرور �شفًة له، فكان المنفي ولًدا يملُك ال�شماواِت والأر�َس، ل  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

مطلق الَوَلد.
)) �ضورة المائدة ((

2 - قوله تعالى: چ ائ ائەئ چ .
َل ل�شار ما بعده معطوًفا. اأي: اأْن َتْعَتُدوا، وتعاونوا؛ َفَحَذَف اإحدى التاءين. واإنّما هو  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

اأمٌر م�شتاأنف.
27 - قوله تعالى: چ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ .

قول اأكثر اأهل العلم من المف�شرين، والقّراء، والنحويين اأن الرا�شخين ل يعلمون تاأويله، ويعزز ذلك قراءة عبد اهلل بن م�شعود:   )1(
مبتداأ،  )الرا�شخون(  يكون  وعلى ذلك  اإلَّ عند اهلل(.  تاأويله  )واأْن حقيقة   : اأخرى عنه  رواية  وفي  اإلَّ عند اهلل(  تاأويله  )اإْن 

والخبر قوله )يقولون اآمنا به(.
ينظر: اإي�شاح الوقف والبتدا، �س565، والمكتفى، �س140، والك�شاف : 311/1، وتف�شير ابن كثير : 347/1 . وللوقوف على   

قراءة عبد اهلل بن م�شعود ينظر : قراءة عبد اهلل بن م�شعود، �س95، والم�شادر التي عاد اإليها الموؤلف .
ال�شهداء،  : 171، عائد على  الآية  الموؤمنين(  اأجر  واأن اهلل ل ي�شيع  اأن قوله تعالى )ي�شتب�شرون بنعمة من اهلل وف�شل  ذلك   )2(
ول  عليهم  خوٌف  )اأّل  قوله  من  قبله  ما  اأن  حين  في   . عليه  والزيادة  اهلل،  من  بالثواب  وال�شتب�شار  الفرح،  من  فيه  هم  وما 
هم يحزنون( عائد على الذين لم يلحقوا بهم من اإخوانهم الذين ما زالوا اأحياء ؛ ولذلك تحتم الوقوف على قوله )ول هم 
ال�شهداء من  اأحوال  ما هو من  وبين  الموؤمنين،  بالأحياء من  ما هو خا�س  بين  الربط  اإلى  الذهن  ين�شرف  لئل  يحزنون(؛ 

الب�شارة بثواب اهلل . ينظر : في تف�شير هاتين الآيتين : تف�شير الجللين، �س72 .
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َل ل لتب�َس به و�شار معنى الكلم ُمحاًل. بل  وقٌف لزم؛ لأن چ ژ چ لي�س بظرٍف لقوله چ ڌ چ، ولو ُو�شِ
عامُل چ ژ چ  محذوٌف، اأي: واذكره اإْذ. 

51 - قوله تعالى: چ پ پڀ چ . 
َل �شارت �شفًة لـ چ  پڀ چ، فيكون النهي عن اتِّخاذ اأولياء �شفُتُهْم اأنَّ بع�شهم اأولياُء  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

بع�س. وهو ُمحال، واإّنما النهي عن اتِّخاذهم اأولياَء على الإطلق.
64 - قوله تعالى: چ ى ائ ائ ەئ ەئوئ چ. 

َل ل�شار قوله چ وئ ۇئ ۇئ چ مفعول چ ەئوئ چ. اإنما هو اإخباٌر من اهلل تعالى،  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ
ُمبتداأٌ. 

73 - قوله تعالى: چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ چ . 
وقٌف لزٌم؛ لأن قوله چ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳڱ چ  لي�س من قولهم. 

110 - قوله تعالى: چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ . 
َل ل�شارچ ڦ چ  ظرًفا لقوله چڤ چ. بل  وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور )1(، وجماعٍة معه؛ لأنه لو ُو�شِ

عامٌل محذوٌف، والتقدير: وُاذُكْر اإْذ اأيَّدُتَك. 
)) �ضورة الأنعام ((

19 - قوله تعالى: چ ڃ ڃ چ    چچ . 
وقٌف لزٌم عند بع�شهم. 

20 - قوله تعالى:چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ  ڍڌ چ . 
َل ل�شار چ ڌ ڎ ڎ چ نعًتا لأبناء عبد اهلل ابن �شلم، واأ�شحابه الموؤمنين  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

.
81 - قوله تعالى: چ مئ ىئ يئ جبحب خب مب  ىب چ. 

َل اأَ�ْشَبَه باأن چ ٱ چ  ٨٢، مت�شل بما قبله. بل  وقٌف لزٌم؛ للآية، ولتناهي ال�شتفهام اإلى النتهاء، ولو ُو�شِ
هو مبتداأٌ، وخبُرُه چ پ پ پ   چ ٨٢.

)) �ضورة الأعراف ((
73 - قوله تعالى: چ ڭ ۇ ۇ ۆۆ چ. 

َل �شارت الجملة �شفًة له، َفُفِهَم اأنَّ �شالًحا ُمْنَكٌر  وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور، وجماعٍة معه؛ لأنه لو ُو�شِ
في المخطوط ) عند طيفور( . وال�شحيح هو ) ابن طيفور ( وقد �شبق اأن عّرفنا به . ينظر : الن�شر : 225/1، 232، ومنار   )1(
الهدى في الوقف والبتدا - المقدمة - �س8 ؛ للوقوف على �شحة ما ذهبنا اإليه، وما اأثبتناه، وقد تكرر هذا الأمر مع )ابن 

طيفور ( في الموا�شع كلها فاأغنى هذا عن الإعادة .
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من ال�شالحين، ل ا�شَم َعَلٍم لنبيٍّ ُمْر�َشٍل. بخلف �شعيب )1(، وغيره من العبرية؛ لأنه كما ل يتَّ�شُف بالجملة، 
ل ت�شيُر الجملُة �شفًة له؛ في�شيُر منكًرا . 

148 - قوله تعالى: چ ۇ  ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ . 
وقٌف لزٌم؛ لئلَّ ت�شير الجملُة �شفًة /2ظ / لل�شبيل. فاإّن ) الهاء ( �شميُر الِعْجل)2(. 

)) �ضورة التوبة ((
19 - قوله تعالى: چ ى ائ ائ ەئ ەئچ . 

َل �شار چ وئ چ ،٢٠ �شفًة لـ چ ەئچ، وُقْبُحُه  وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور، وجماعة معه ؛ لأنه لو ُو�شِ
ظاهٌر. بل هو مبتداأ من اهلل تعالى في مدح الموؤمنين، و�شفتهم. 

67 ـ قوله تعالى: چ ۀ ۀ ہ ہ ہہ چ . 
َل �شارت الجملة �شفًة للبع�س. وهي �شفة لكلِّ المنافقين.  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

71 - قوله تعالى: چ ک گ گ گ گڳ چ. 
وقٌف لزٌم؛ للعِلَّة التي ُذِكَرْت في ذكر المنافقين قبيل هذا. 

)) �ضورة يون�س ((
65 - قوله تعالى: چ ڄ ڄ ڄ چ وقٌف لزٌم؛ لئلَّ ي�شير چ ڃ       ڃ ڃ چچچ  مقوًل للكفار.

71 - قوله تعالى: چ  ٻ ٻ ٻ  ٻ چ . 
اإْذ  چ، وهو ُمحاٌل. بل التقدير: وُاذُكْر  چ  ظرًفا لقوله تعالى چ  ٻ  پ  َل ل�شارچ  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

قال لقومه.
)) �ضورة هود ((

20 - قوله تعالى: چ پ پ  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ چ . 
وقٌف لزٌم لئلَّ ت�شيَر الجملُة �شفة لـ چ ٺٺ چ، فينتفي ت�شعيف العذاب عن الأولياء، ويثبت اأّن لهم اأولياء 

باإخباٍر ُم�شتاأنف. 
61 - قوله تعالى: چ  ەئ ەئ وئ وئۇئ چ . 

وقٌف لزٌم؛ كما ُذِكَر في الأعراف.)3( 

و ذلك في قوله تعالى :) و اإلى مدين اأخاهم �شعيًبا ( الأعراف: 85 .  )1(
و ذلك في قوله تعالى : )ِعْجًل َج�َشًدا له ُخَواٌر ( في الآية نف�شها، قبل مو�شع ال�شت�شهاد.  )2(

الأعراف /73، وينظر ما قاله عن �شبب الوقف هناك .  )3(
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)) �ضورة الِحْجر ((
51 - قوله تعالى: چ حئ مئ ىئ يئ چ.

َل ل�شار چ ٱ چ ٥٢، ظرًفا لقوله  چحئ مئ ىئ  وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور، وجماعة معه؛ لأنه لو ُو�شِ
يئ چ، وذلك غيُر ُمْمكن. 

79 - قوله تعالى: چ ڇ ڍ چ .
َل اأ�شبه الحال، وهو ُمَحال.  وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور، وجماعة معه؛ لأن الواو لِلبتداء )1(، فلو ُو�شِ

حل (( )) �ضورة النَّ
41 - قوله تعالى: چ ی ی یجئ  چ .

وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور، وجماعة معه �شواُه، لأّن )2(جواب چ حئ مئ  ىئ چ  محذوف. اأي: لو كانوا 
َل ل�شار قوله چ ی ی یجئ  چ  معلًَّقا ب�شرط اأْن لو كانوا  يعلمون َلمَا اختاروا الدنيا على الآخرة. ولو ُو�شِ

يعملون، وهو محال. 
)) �ضورة بني اإ�ضرائيل ]الإ�ضراء[ (()3(

8 - قوله تعالى: چ پ پ پپ چ . 
چ  معطوًفا على چ پپ چ، َداِخل تحت ال�شرط، وهو قوله  َل ل�شار قوله چ ڀ  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

چ پ پ چ. ولي�س كذلك. 
105 - قوله تعالى: چ پ پ پ پ ڀ چ. 

اأن يكون الر�شول قراآًنا. بل  ١٠٦K، معطوًفا، فاقت�شر  ڀ چ  چ  َل ل�شار قوله  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو و�شِ
التقدير: وَفرْقنا قراآًنا َفرقناُه. اأي: اأحكمناه. 

)) �ضورة مريم ((
16 - قوله تعالى : چ ڄ ڄ ڄ ڃ چ .

َل ل�شار چ ڃچ ظرًفا لقوله: چڄچ. ولي�س بظرف  ُو�شِ لو  ]ابن[ طيفور، وغيره؛ لأنه  وقٌف لزٌم عند 
لذلك. 

86 - قوله تعالى: چ ڻ      ڻ ڻ چ .

وذلك قوله تعالى : بعده ) واإنهما لباإماٍم مبين ( .  )1(
ر�شمت )لأّن( هكذا ) لينَّ ( بو�شع الهمزة على كر�شي على اأنها همزة متو�شطة، ثم خففها بحذفها، وترك ياء مكانها، ومثل   )2(

نى( .  ذلك ) الدنيا ( ر�شمت هكذا )الدُّ
�شماها الموؤلف ) �شورة بني اإ�شرائيل، وهي اإحدى ت�شميات ثلث تطلق عليها، فت�شّمى كذلك ) �شورة �شبحان، والإ�شراء (، وقد   )3(
اآثرنا ت�شميتها )الإ�شراء(؛ لما هي عليه اليوم من �شيوع هذا ال�شم. ينظر : المقنع في معرفة مر�شوم م�شاحف اأهل الأم�شار، 

�س12 ) بنو اإ�شرائيل (، و17 ) الإ�شراء (، و25 ) �شبحان ( .
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چھ  لقولهم  ا  ردًّ معبوديهم،  �شفاعة  لنفي  الجملة  بل  لهم.  بالو�شف  هم  بعدِّ ي�شتبه  لئلَّ  لزٌم؛  وقٌف 
ھ ے ےۓ چ  يون�س: 18. 

87 - قوله تعالى: چ ھ ھ    ھ چ . 
َل لنعطَف چ ے ے ۓ ۓ چ  ٨٨ . وقبحه ظاهر. وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

)) �ضورة طه ((
9 - قوله تعالى: چ ھ ے ے ۓ چ.

َل ل�شار چ ڭ چ ١٠، للإتيان، ولي�س بظرف له.  وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور، وجماعة معه؛ لأنه لو ُو�شِ
39 - قوله تعالى:چ ڤ ڤ  ڦ چ .

َل ل�شار ]چ ڦ چ ٤٠[)1(  وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور، وغيره؛ لأنه لو ُو�شِ
ظرًفا چڤ چ، ولي�س بظرف له. 

/ 2  و /                             )) �ضورة الموؤمنون ((
9 - قوله تعالى: چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ . 

ــَل ُو�ــشِ لــو  فــاإنــه  الأو�ــشــاف،  هــذه  بجميع  المو�شوفين  الموؤمنين  اإلــى  ــة  الــَجــنَّ اإرُث  ليعوَد  لزٌم؛   وقــٌف 
 چژ چ ١٠، بقوله چ ڈ چ، مع الوقف على قوله چ چ چ چ  ٧، اأو چ ڄ ڄ چ الموؤمنون: )2(6،

في  المذكورين  على  ة  الَجنَّ فاقت�شرت  ؛  خبره   ،١٠ چ  چژ  و  مبتداأ،   ،٨ چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  �شار 
الثنين.

19 - قوله تعالى:  چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ.
بو�شف   )3( ٺچ  چ  والمجرور  الجارُّ  ا�شَتَبَه  َل  ُو�شِ لو  لأنه  معه؛  وجماعٍة  طيفور،  ]ابن[  عند  لزٌم  وقٌف 

چٹ چ، ولي�س كذلك. 

)) �ضورة ال�ضعراء ((
69 - قوله تعالى: چ ک ک ک گ    چ. 

َل ل�شاَر چ گ چ ٧٠، ظرًفا لقوله چ ک چ، وهو محال. بل التقدير: وُاْذُكْر اإْذ قاَل.  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ
)) �ضورة الق�ض�س ((

88 - قوله تعالى: چ ژ ژ ڑ ڑ ک کک چ .

زيادة اقت�شاها ال�شياق ؛ ول �شيما اأن الحديث عنها، فلعلها �شقطت �شهًوا .  )1(
ر�شمت في الن�س هكذا ) لمومنين (، وهو خطاأ ظاهر ؛ اإذ لي�س في الآيات ههنا ما يحتمل هذا الر�شم، ول �شيما اأن ال�شياق   )2(

يقت�شي اأن يكون اللفظ المراد ) ملومين ( .
زيادة اقت�شاها الن�س .  )3(
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َل ل�شاَر قوله چ ک گ گ    گگ چ، �شفة لـ چ ک کک چ، وخطُرُه ظاهر.  وقٌف لزٌم ؛ لأنه لو ُو�شِ
)) �ضورة العنكبوت ((

26 - قوله تعالى: چ ڌ ڎ   ڎڈ چ . 
َل ل�شار قوله چ ڈ ژ ژ ڑ ڑک چ، معطوف على چڌڈچ. واإنما اآمن لوٌط،  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

وقال اإبراهيم ÷ .)1( 
41 - قوله تعالى: چ ژ ڑ ڑ ک کک چ . 

َل  وقٌف لزٌم؛ لأّن جواب چ ک چ محذوٌف. تقديره: لو كانوا يعلمون َوْهَن الأَوثان لما ِاتَّخذوها اأولياء. ولو ُو�شِ
ل�شار َوْهُن بيت العنكبوت معلًَّقا بعلمه. بل هو مطلق ظاهر. 

64 - قوله تعالى: چ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ چ.
َل �شار [)2( معلًَّقا ب�شرط اأن لو علموا ذلك، وهو محال. ] وقٌف لزٌم؛ لأنه ُو�شِ

)) �ضورة ي�س ((
13 - قوله تعالى:  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ. 

وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور، وجماعة معه؛ لأّن چ پ چ لي�س بظرف لقوله چ ٱ ٻچ. بل التقدير: 
واذُكْر اإْذ جاءها المر�شلون. 

52 - قوله تعالى : چ ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ. 
وقٌف لزٌم؛ لئلَّ )3( ي�شيَر قوله تعالى چ ۇئ چ �شفة للمرقد، فيبقى چ ۇئ ۆئ ۆئ چ يلي مبتداأ.)4( 

76 - قوله تعالى: چ چ ڇ ڇڇ چ . 
 .r َّوقٌف لزٌم لئلَّ ي�شيُر قوله  چ ڇ ڍ چ مقوَل الكّفار، الذي ُيحِزُن النبي

ات (( افَّ )) �ضورة ال�ضَّ
83 - قوله تعالى: چ ڦ ڦ ڄ ڄ چ. 

ُه.  وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور)5(، وجماعة معه؛ لأّن التقدير: وُاْذُكْر اإْذ جاَء ربَّ

نبي هجرة،  لكل  قالوا:  َثمَّ  ومن  فل�شطين.  اإلى  منها  ثم  حّران،  اإلى  الكوفة  �شواد  من  وهي   ،) كوثى   ( من  هاجر  لما  وذلك   )1(
ولإبراهيم هجرتان، وكان معه في هجرته لوط وامراأته �شارة، وهاجر وهو ابن خم�س و�شبعين �شنة . ينظر: الك�شاف: 189/3. 

�شقط وا�شح في الن�س .  )2(
ر�شمت هكذا ) لين ّل ( . وهذه من جملة الملحظات على الر�شم .  )3(

هذا المو�شع من موا�شع ال�شكت عند حف�س عن عا�شم، وثمة فرق بين الوقف، وال�شكت . فالوقف ي�شترط  فيه التنف�س مع   )4(
المهلة، وال�شكت ل يكون معه تنف�س . ينظر : الن�شر : 243/1، واأحكام قراءة القراآن الكريم ،�س261 .

ر�شمت ) طيفور ( هكذا ) �شيفور(، وهو خطاأ وا�شح .  )5(
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)) �ضورة �س ((

21 - قوله تعالى: چ  ڄ ڃ ڃ ڃ چ . 

وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور، وجماعة معه/ 3 ظ /؛ لأّن چ ڃ چ، لي�س بظرف للإتيان. و التقدير: و ُاذكْر 
اإْذ. ولتناهي ال�شتفهام اإلى الإخبار. 

41 - قوله تعالى: چ ی جئ حئچ . 

ظرًفا  چ  مئ  چ  ِل�شتَبَه  َل  ُو�شِ ولو  چ محذوف،  مئ  چ  لأنَّ عامل  معه؛  ]ابن[ طيفور، وجماعة  وقٌف لزٌم عند 
لقوله چ ی چ، وهو محال. بل عامُلُه محذوٌف، اأي: ُاْذُكْر.

َمر (( )) �ضورة الزُّ

26 - قوله تعالى: چ ے ے ۓۓ چ.

اأي:  الجواب.  محذوف  چ  ڭ  ڭ   ڭ   ۓۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چ  لأن  لزٌم؛  وقٌف 
اأْن ب�شرط  لًقا  ُمعَّ چ  ے ے  چ  قوله  َل ل�شار  ُو�شِ ولو  الأدنى)1(.  الأكبر على  ِاختاروا  ما  يعلمون  كانوا   لو 

چ ڭ  ڭ  ڭ چ، وهو ُمَحاٌل.

)) �ضورة حم الموؤمن ] غافر [ (()))

6 - قوله تعالى: چ ھ ھ ے  چ . 

َل ل�شار چ ۓ ۓ ڭ چ ٧، �شفة لـ چ ھ ے  چ، وُقْبُحُه ظاهٌر.  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

62 - قوله تعالى: چ ڌ ڎ ڎ چ . 

َل ل�شارت جملة چ ڈ  ڈ  ژ  ژ چ و�شًفا له، وخطُرُه ظاهٌر. وقٌف لزٌم؛ لأنه لو و�شِ

ْخُرف (( )) �ضورة الزُّ

88 - قوله تعالى: چ ی ی ی  ی جئ چ . 

َل ل�شار قوله چ مئ ىئ يئ جبحب چ،٨٩ من قول الر�شول r هلِل تعالى،وهو ُمحال.  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ
 . بل هو جواب اهلل تعالى للر�شول

وقيل : ) لو كانوا (، اأي : المكذبون ) يعلمون ( عذابها ما كّذبوا . ينظر : تف�شير الجللين، �س461، وهذا التعليل هو نف�شه   )1(
المذكور في قوله تعالى في �شورة القلم : ) كذلك العذاُب ولعذاُب الآخرة اأكبر لو كانوا يعلمون ( /33 .  

�شّماها الموؤلف ] حم الموؤمن [، وهي اإحدى ت�شميتين لها، والت�شمية الأخرى هي ) غافر ( . ينظر : المقنع في معرفة مر�شوم   )2(
م�شاحف اأهل الأم�شار، في �س13 ] غافر [، وفي �س32 ] الموؤمن [ .  
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خان (( )) �ضورة الدُّ

7 - قوله تعالى: چ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ . 
قال بع�شهم: هذا من جملتها.)1(

14 - قوله تعالى: چ ڭ ڭ ڭ چ . 

َل �شار چ ۇ ۆ  ۆ ۈۈ چ ،١٥ من قول الكّفار، وهو محال.  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

15 - قوله تعالى: چ ٴۇ  ۋ چ . 

َل �شار يوُم الَبْط�ِس ظرًفا ِلَعْوِدهم اإلى الكفر، وهو يوم القيامة، اأو يوم بدر، والَعْوُد  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ
فيهما اإلى الكفر غير ممكن.)2( 

54 - قوله تعالى: چ  ہ ہ ہ چ . 

. بل هو اإخباٌر من اهلل تعالى عن المتقين.  وقٌف لزٌم لئلَّ ت�شير الجملة �شفة لُهنَّ

)) �ضورة الأحقاف ((

21 - قوله تعالى:  چ ٻ ٻ ٻ چ . 

وقٌف لزٌم؛ لأنَّ قوله چ ٻ پ  چ، ل يتعّلق بقوله چ ٻ چ. بل يتعّلق بـ: ) ُاْذُكْر( المحذوف. 

)) �ضورة الذاريات ((

24 - قوله تعالى: چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ چ. 

َل ل�شار ظرًفا للإتيان، وهو ُمحال.  وقٌف لزٌم؛ لأّن عامل چ ۅ چ ،٢٥ محذوف. اأي: ُاْذُكْر. ولو ُو�شِ

ْور (( )) �ضورة الطُّ

12 - قوله تعالى: چ ى ى ائ ائ ەئ چ . 
ُتُه ظاهرٌة.)3( وقٌف لزٌم، وُحجَّ

اأي : يرى ق�شم من العلماء اأن هذا المو�شع معدود من جملة موا�شع الوقف اللزم . ولي�س ابن طيفور ممن يرى ذلك كما تدل   )1(
على ذلك عبارة الموؤلف .

ينظر : الك�شاف : 431/3 .  )2(
ا في  و زخًّ النار دفًعا على وجوههم  اإلى  ُيْدفعون   : اأي  النار،  اإلى  ون  ُيَدعُّ الآخرة فهم  اأما في  الدنيا،  اللعب كان في  اأن  ذلك   )3(

اأقفيتهم . فمحال اأن يكون ) اليوم ( ظرًفا للعب . ينظر : الك�شاف : 33/4 .  
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)) �ضورة القمر ((
6 - قوله تعالى: چ ۇئ ۆئ چ .

َل ل�شاَر قوله چ ۈئ ۈئ ېئ چ، ظرًفا للتَولِّي عنهم، ولي�س كذلك بل هو ظرٌف  وقٌف لزٌم ؛ لأنه لو ُو�شِ
چ ٻ چ ٧، و چ ٱ چ٧ )1(، حاٌل لل�شمير في چ ٻ چ٧. تقديره: يخرجون خا�شًعا اأب�شاُرهم في 

يوم يدعو)2( الداعي. 
47 - قوله تعالى: چ ی ی ی ی جئ  چ . 

وقٌف لزٌم؛ لأّن قوله چ مئ ىئ چ ٤٨، لي�س بظرٍف ل�شللتهم، واإّنما هو ظرٌف لمحذوف، وهو اأن يقال 
لهم: چ مب ىب يب چ ٤٨. 

))  ضورة الرحمن� ((
43 - قوله تعالى: چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   چ .

ار،  النَّ بين  طائفين  يكونون  اأي:  للمجرمين.  حاًل   ،٤٤ چ  ٿ  چ  قوله  ل�شاَر  َل  ُو�شِ لو  لأنه  لزٌم؛  وقٌف 
والحميم. وهو ُمحال. 

/ 3 و /                                                  )) �ضورة الواقعة (( 
2 - قوله تعالى: چ ک گ گ  چ .

َل ل�شار ما بعدها �شفًة لها، اأو َبَدًل؛ فيختلُّ الكلم. واإّنما قوله چگ چ ،٣ خبُر  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ
محذوٍف. اأي: هي خاف�شٌة. 

)) �ضورة الح�ضر ((
7 - قوله تعالى: چ ھ   ھ ے ےچ. 

َل ُفِهَم اأنَّ �شدِة العقاب للفقراء. بل التقدير: هو للفقراء. يعني: فيء بني الن�شير،  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ
اأو التقدير: اأُِحلَّْت الغنائُم للفقراء. 

)) �ضورة المنافقون ((
1 - قوله تعالى: چ گ گ گ ڳ ڳ چ. 

َل ل�شاَر قوله چ ڳ ڱ  ڱ  ڱ چ، من مقول المنافقين)3(. بل هو اإخباٌر من اهلل  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ
تعالى، ُمْبَتَداأٌ. 

هذه قراءة الك�شائي، وحمزة، واأبي عمرو من القّراء ال�شبعة، وقراأ غيرهم من ال�شبعة، ، وهم : نافع، وابن كثير، وابن عامر،   )1(
وعا�شم . وكذا خلف من الع�شرة) ُخ�ّشًعا ( . ينظر : الن�شر: 380/2 .

ر�شمها الموؤلف بالر�شم العثماني ) يدُع ( من غير واو، وقد ر�شمناها بالواو موافقة للر�شم ال�شطلحي الحديث .  )2(
في الأ�شل ) من مقول المنافقون ( وهو خطاأ نحوي وا�شح . وعذر النا�شخ في ذلك الأخذ بالر�شم العثماني تاأ�شًيا بما جاء في   )3(

ا�شم ال�شورة ) �شورة المنافقون (، وهو اأمر محمول على الحكاية، والمعمول به ما اأثبتناه من الجر بالإ�شافة .
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حريم (( )) �ضورة التَّ
11 - قوله تعالى: چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ چ . 

ْرِب الَمَثِل. بل التقدير: وُاذُكْر اإْذ قالْت.  َل ل�شاَر چ ڭ چ، ظرًفا ِل�شَ وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ
)) �ضورة القلم ((

33 - قوله تعالى: چ ٴۇ ۋ ۋۅ چ . 
َل  وقٌف لزٌم؛ لأّن چ ۅ  چ، محذوف الجواب. اأي: لو كانوا يعلمون َلَما ِاختاروا الأكبر على الأدنى. ولو ُو�شِ

ل�شار قوله تعالى چ ٴۇ ۋ ۋۅ چ، ُمعلًَّقا ب�شرط اأن چ ۅ  ۉ     ۉ چ، وهو ُمحال.)1( 
48 - قوله تعالى: چ ڍ ڍ ڌ  ڌ چ . 

مه. بل هو مفعوُل محذوٍف.  وقٌف لزٌم عند ] ابن [ طيفور، وجماعة معه؛ لأن چ ڎ چ، لي�س بظرف لما تقدَّ
اأي: وُاذُكْر اإْذ نادى. 

51 - قوله تعالى: چ ۀ ہ   ہ چ . 
َل ل�شار ما بعده من قول الكفار. بل هو اإخباٌر من اهلل تعالى، ُمْبَتداأٌ. وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

)) �ضورة نوح ÷ ((
4 - قوله تعالى: چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ چ. 

وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور، وغيره؛ لأّن چ ھ چ، محذوُف الجواب. اأي: لو كنتم تعلمون لما كفرُتم. 
)) �ضورة والنازعات ((

5 - قوله تعالى : چ ے ے چ . 
وقٌف لزٌم عند ]ابن[ طيفور، وجماعة من المف�شرين، وجماعة من اأئّمة القراء، لأن جواب الق�شم محذوٌف 
رات، وقد  َل ل�شار چ ۓ ڭ ڭچ ٦، ظرًفا )3( للُمَدبِّ بعده. اأي: اأُق�شُم بهذه الأ�شياء لُتْبَعثنَّ )2(. ولأنه لو ُو�شِ

انق�شى تدبير الملئكة في ذلك اليوم. بل عامل چ ۓ چ ٦، چ ڭ ۇ  چ ٧. 
9 - قوله تعالى:  چ ٴۇ ۋ  چ . 

وقٌف لزٌم عند جماعة؛ لتناهي و�شف القيامة، وِابتداِء حكاية قولهم في الدنيا.)4(

ينظر التعليل الذي ذكره مع الآية ) 26 ( من �شورة الزمر فهو نف�شه الذي ذكر ههنا .  )1(
ا  ُكنَّ َلُتبعُثّن، وَلُتحا�َشُبنَّ . فاكتفى بقوله )اأئذا  ازعاِت  جاء في المكتفى �س376 : )) جواب الق�شم محذوف، كاأنه قال : والنَّ  )2(
عظاًما نخرة ( /11، من الجواب، كاأنهم قالوا لما قيل لهم ) َلُتبَعُثنَّ ( : اأَُنبَعُث اإذا ُكّنا عظاًما نخرة ؟ (( وينظر كذلك حول 

هذا الأمر: اإي�شاح الوقف ،�س964، وبيان غريب اإعراب القراآن : 492/2، وتف�شير الجللين، �س583 .
في الأ�شل ) ظرٌف ( وهو خطاأ نحوي وا�شح .  )3(

في الأ�شل ر�شمت هكذا ) الدنى ( . وهو مخالف لما عليه ر�شمنا ال�شطلحي اليوم .  )4(
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12 - قوله تعالى: چ ائ ەئ ەئ وئ  وئ  چ . 
وقٌف لزٌم عند قوٍم؛ لتناهي قولهم بالإنكار، وِابتداِء اإخباٍر من اهلل ينقد ما اأنكروا. 

15 - قوله تعالى: چ ىئ ىئ ی ی چ.
اأي:  العامل،  بل هو محذوف  ُمحال.  الحديث، وهو  لإتيان  چ، ظرًفا  ٱ  چ  َل ل�شار  ُو�شِ لو  لأنه  وقٌف لزٌم؛ 

ُاْذُكْر اإْذ نادى. 
)) �ضورة عب�س ((

12 - قوله تعالى: چ ڇ ڇ ڇ چ. 
َل �شارت ال�شحف )1( َمَحَل ِذْكِر َمْن ي�شاُء اأن يذكر القراآَن، وهو ُمحال.  قال بع�شهم: وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

مة. بل التقدير: هو في �شحف ُمكرَّ
)) �ضورة الغا�ضية ((

12 - قوله تعالى: چ ڳ ڳ  ڳ  چ . 
َل ل�شار ما بعده �شفًة لها ن على اأن ما في العين/ 4ظ/ الجارية  وقٌف لزٌم عند بع�س الأئّمة؛ لأنه لو ُو�شِ

�ُشُرٌر مرفوعٌة، وهو ُمحال. 
)) �ضورة الَبَلد ((

5 - قوله تعالى: چ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ  چ . 
َل �شار چ ڑ ک چ ٦، و�شًفا له، وهو ُمحال. واهلُل اأعلم.  وقٌف لزٌم؛ لأنه لو ُو�شِ

ال�ُشكُر.  وَلُه  الحمُد،  َفَلُه  توفيقه؛  وُح�ْشِن  وعوِنِه،  اهلل،  ِبَمنِّ   )2()) الالزمة  الوقوف  في  الُمْفَرُد   (( َتمَّ 
ين، ور�شي اهلل عن ال�شحابة اأجمعين،  و�شلى اهلل على �شيدنا محمد، واآله، و�َشلََّم ت�شليًما كثيًرا اإلى يوم الدِّ

والتابعين َلُهْم باإح�شاٍن. ) َبَلَغ ُمقابلًة (.

مة ( 13 . ُحٍف ُمكرَّ المراد بذلك ال�شحف في قوله تعالى ) في �شُ  )1(
في الأ�شل ) الأوقاف ( وال�شواب ما اأثبتناه، وقد ف�شلنا القول في هذه الم�شاألة في قي مقدمة التحقيق في مبحث العنوان،   )2(

فينظر هذا الأمر هناك .
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- ثبت الم�ضادر، و المراجع -
لطباعة  المنورة  المدينة  في  فهد  الملك  مجمع  ن�شره  طه،  عثمان  بخط  الحا�شوبي،  للن�شر  النبوية  المدينة  م�شحف   - 	•

الم�شحف ال�شريف.
1308هـ. ط  تون�س،  طبعة  المخللتي،  ر�شوان  كتبه   - عا�شم  عن  حف�س  برواية   - الكريم  القراآن   - 	•

ـ برواية قالون عن نافع ـ كتابة عبد العزيز الخما�شي، طبعة تون�س. الكريم  القراآن   - 	•
عليه محمد طلحة بلل  وعلق  (، �شبطه  الح�شري ) ت 1401هـ  ال�شيخ محمود خليل  تاأليف  الكريم،  القراآن  قراءة  اأحكام   .1

منَيار، ط1، المكتبة المكية، مكة المكرمة، 1416هـ.
الإ�شاءة في اأ�شول القراءة، لل�شيخ محمد علي ال�شباع ) ت1381هـ (، المكتبة الأزهرية للتراث، م�شر، ط1، 1420هـ .  .2

اإي�شاح الوقف والبتدا في كتاب اهلل ، لأبي بكر، محمد ابن القا�شم بن ب�شار الأنباري )ت 328هـ (، تحقيق محيي الدين   .3
عبد الرحمن رم�شان، طبعة مجمع اللغة العربية، دم�شق، 1391هـ .

بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القراآن في رواية حف�س بن �شليمان من طريق ال�شاطبية، تاأليف محمد بن �شحادة الغول،   .4
دار ابن القيم، ال�شعودية، ط3، 1410هـ .

البيان في غريب اإعراب القراآن، لأبي البركات الأنباري، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )ت 577هـ (، تحقيق د. طه عبد   .5
الحميد طه، مراجعة م�شطفى ال�شقا، الهيئة الم�شرية العامة للتاأليف و الن�شر، 1390هـ.

التجويد المي�شر، تاأليف ال�شيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، ط 5،1402هـ .  .6
تف�شير الجللين، للإمامين: جلل الدين، محمد اأحمد الَمَحلِّي)ت846هـ (، و جلل الدين، عبد الرحمن ال�شيوطي)ت911هـ(،   .7

دار الفكر، بيروت، 1423هـ .
تف�شير القراآن العظيم، لأبي الفداء، اإ�شماعيل بن كثير الدم�شقي ) ت 774هـ (، تحقيق د. محمد اإبراهيم البنا، و محمد اأحمد   .8

عا�شور، وعبد العزيز غنيم، طبعة كتاب ال�شعب، م�شر.
تنبيه الغافلين، واإر�شاد الجاهلين عّما يقع لهم من الخطاأ حال تلوتهم لكتاب اهلل المبين، تاأليف اأبي الح�شن، علي بن محمد   .9
النوري ال�شفاق�شي ) ت 1118هـ (، تقديم و ت�شحيح محمد ال�شاذلي النيفر، ن�شر و توزيع موؤ�ش�شات عبد الكريم بن عبد اهلل، 

المطبعة الر�شمية، تون�س، 1974م. 
حق التلوة على روايات حف�س، وقالون، وور�س، تاأليف ح�شني �شيخ عثمان، دار العدوي، ومكتبة المنار، الأردن، ط3، 1401هـ.  .10

اآ�شر، دار  غاية النهاية في طبقات الُقّراء، لبن الجزري، محمد بن محمد الدم�شقي ) ت 833هـ (، طبع باعتناء برج�شتر   .11
الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1400هـ .

فن الترتيل في اأحكام التجويد، للأ�شتاذ عبد اهلل توفيق ال�شباغ، عني بطبعه ال�شيخ عبد اهلل بن اإبراهيم الأن�شاري، وعلى   .12
نفقة وزارة الأوقاف و ال�شوؤون الدينية بدولة قطر.

في علوم القراءات، مدخل و درا�شة و تحقيق، تاأليف د. ال�شيد رزق الطويل، المكتبة الفي�شلية، مكة الكرمة، ط1، 1405هـ.  .13
قراءة عبداهلل بن م�شعود، مكانتها، وم�شادرها، اإح�شاوؤها، د. محمد اأحمد خاطر، ط 1990م، دار الإعت�شام، م�شر.   .14
قواعد التجويد على رواية حف�س عن عا�شم بن اأبي النَّجود، تاأليف عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، ط4، 1399هـ .  .15

الزمخ�شري  القا�شم، جار اهلل، محمود بن عمر  اأبي  تاأليف  التاأويل،  الأقاويل في وجوه  و عيون  التنزيل  الك�شاف عن حقائق   .16
)ت538هـ(، دار المعرفة، بيروت .

ل�شان البيان في تجويد القراآن على رواية حف�س بن �شليمان، تاأليف عبد الباقي عبد القادر رم�شون، مطابع ال�شمال الكبرى   .17
بتبوك، ال�شعودية، ط2، 1415هـ.
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الُمْفَرُد في 
الُوُقوِف 
ِزمِة  اللاَّ

من الُقراآِن 
الَعظيم

اأمين محمد عبد الوهاب،  م بن علي الأن�شاري )ت 711هـ (، طبعة بت�شحيحها  ل�شان العرب، لبن منظور، محمد بن ُمكرَّ  .18
ومحمد ال�شادق العبيدي.

ال�شبور  عبد  د.  تحقيق  ج1،   ،) 923هـ  )ت  الق�شطلني  بكر  اأبي  بن  محمد  بن  اأحمد  القراءات،  لفنون  الإ�شارات  لطائف   .19
القاهرة،  الإ�شلمية،  لل�شوؤون  الأعلى  المجل�س  الإ�شلمي في  التراث  اإحياء  ن�شر لجنة  ال�شيد عثمان،  وال�شيخ عامر  �شاهين، 

1392هـ .
معجم البلدان، ل�شهاب الدين، ياقوت بن عبد اهلل الحموي ) ت 626هـ (، ط2، دار �شادر، بيروت .  .20

مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، لأبي العلء الَكْرماني ) ت بعد 563هـ (، درا�شة و تحقيق د. عبد الكريم م�شطفى   .21
مدلج، ط1، دار ابن حزم، بيروت،1422هـ.

د لتلخي�س ما في الُمر�ِشد في الوقف والبتدا، لأبي يحيى، زكريا بن محمد الأن�شاري )ت 926هـ (، دار الم�شحف،  الَمْق�شِ  .22
دم�شق، ط2، 1405هـ .

د. جايد زيدان  و تحقيق  الداني ) ت 444هـ (، درا�شة  �شعيد بن عمر  بن  لأبي عمرو، عثمان  والبتدا،  الوقف  الُمكتَفى في   .23
مخلف، من من�شورات وزارة الأوقاف و ال�شوؤون الدينية، رقم )54 (، لجنة اإحياء التراث، العراق، 1403هـ .

المقنع في معرفة مر�شوم م�شاحف اأهل الأم�شار، مع كتاب النقط، تاأليف اأبي عمرو الداني، تحقيق محمد اأحمد دهمان،   .24
طبعة م�شورة في عام 1983م عن الطبعة الأولى في عام 1940م، دار الفكر، دم�شق، و دار الفكر المعا�شر، بيروت. 

منار الهدى في بيان الوقف والبتدا، تاأليف اأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأ�شموني )ت بعد 1000هـ (، دار الم�شحف،   .25
دم�شق، 1403هـ. 

الن�شر في القراءات الع�شر، تاأليف ابن الجزري، راجعه ال�شيخ علي محمد ال�شباع، دار الكتب العلمية، بيروت.  .26

ال�سعودية،  العربية  المملكة   - خالد  الملك  بجامعة  والباحثين  البحوث  دعم  برنامج  قبل  من  دعمه  تم  البحث  هذا   ٭ 
.)KKU_S051_33(  :برقم
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semantic analysis. The answers of the questions raised by the researcher using the question tool 
(why) show the eloquence in the literary text being analyzed. Impact of linguistic sounds is clear 
in analysis of the text depending on the linguistic levels. Thus the importance of one sound in a 
word or a text will be evident. So the characteristics of sound affect context and are affected by 
it as well. 

French civil rule in Algeria and its effects on Algerians 

Hayaat Sidi Salhi
After Germany’s victory over its neighbor France in 1870, there has been a conflict between 

the French settlers in Algeria and military commanders as to who will rule the colonized Algeria, 
which led to the overthrow of the government and was over taken by settlers. This research came 
to shed light on this period which is known for tightening and oppression on the Algerian people. 
While, on the other hand, French ruler and his entourage used to live a lavish and prosperous 
life on the account of Algerian people. And French government did nothing to lift the injustice 
from Algerians despite the large number of complaints and petitions which had been submitted 
constantly to the rulers in Algeria and rulers in Paris throughout the entire civilian rule which was 
in force in late19th century. The researcher also discussed the advantages of the period of civilian 
rule in the political, economical and social sphere. So the research was complete, covering all 
aspects.

“Al Mufrad fi Al Wuquf Al Lazimah Min Al Quran Al Azeem”
By. Abul Fakhr Mohammed Al Madini Al Sarakhsi

Published and edited by: 

Dr Mohammed Adil Shawk
Compulsory pause is a term that refers to one of the pauses types in the Glorious Qur’an. Its 

mark is ”. Mohamed bin Taifour Alsegawendy, who died about the middle of the sixth century 
of Al Hijra, has coined this term. Others have named it in other different terms. They regard it as 
a minor branch of the other kinds of pauses not….

It is found in abundance at the end of the Ayat…. in the end of stories, in threats and 
intimidations, protest and repudiation and at the end of Surahs.

There were many debates among the members of the supervising committees that were in 
charge of the Mushaf printing in the Islamic and Arabian countries. Controversies concerning 
the mark used for this kind of pause or for any other kind of pauses make the matter more 
complicated and difficult. 

Concerning the manuscript that I investigated and explored, it is one of those texts that I have 
gone through during one of my visits to Zabid city in Tehama/ Yemen. It is really a distinctive 
version. The intelligence of its author lies not only in exploring the places of Compulsory Pause 
in the Holy Qur’an, but also in explaining the reasons for such a kind of Pause grammatically 
and semantically.
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Poetry of Ali ibn Arram Aloswany (D 580 A.H)

Prepared and introduced by:

Prof. Dr. Abd AL Razeek Heweizy
No one can deny that the large amount of the heritage poetry has been lost, so this research must 

come to life. The researcher looked in some typed and manuscript sources aiming at collecting 
the poetry of Ali ibn Arram aloswany, poet of Ayyubid, whose poetry diwan has been lost and no 
one collected them up to now. Then the researcher tried to coordinate, punctuate, and interpret his 
poetry heritage after an introduction explaining his life and his poetry history. 

Prosodic Features in ancient syntactic and morphological studies and 
the theory of integrated science

Dr. Ahmed Al Baibi
The researcher tried to prove the integration of the knowledge of Arabic voice in dealing 

with issues related to it. And that includes prosodic features. In light of this integration, the 
researcher has concluded that the books of music and Arabic rhetoric have played a role of 
theorizing for prosody, and the syntactic, morphological and Quranic studies abbreviate and 
intensify those theories, forming wide and parallel practical field, which indicates that the ancient 
scholars generally and grammarians particularly did not overlook prosody. The researcher calls 
on students to search patiently and properly before passing judgments.

In this study the researcher has also tried to show some aspects of syntactic and morphological 
studies in which Prosodic Features have been dealt with. He also called student to put into account 
syntactic and applied morphological studies in the framework of “the theory of integration of 
heritage sciences”. Thus the status of prosody will be evident in our heritage in general, and 
especially in the heritage of syntax and morphology. 

(Why): is the key of semantic analysis. The prayer of the  
Prophet (PBUH) in Taif as an example  

Dr. Azzah Adnan Ahmed Izzat
Text of hadeeth: “O Allah! I complain to You of my weakness, my scarcity of resources and 

the humiliation I have been subjected to by the people... To whom have you entrusted me? To 
a distant person who receives me with hostility? Or to an enemy to whom you have granted 
authority over my affair? So long as You are not angry with me, I do not care... I seek refuge in 
the light of Your Face by which all darkness is dispelled… lest Your anger or Your displeasure 
descends upon me. I desire Your pleasure and satisfaction until You are pleased. There is no 
power and no might except by You.”

It seemed clear through research that the question tool (why) is of great significance in 
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Quranic context in exegesis of Zamakhshari (Al Kashshaaf)

Dr. Sana Abdul Rahim Abdullah Halwani
Study of context has significant importance in the interpretation and clarification of meaning 

either at the level of word or at the level of sentence.
The research has come in four sections:
1) Semantic and historical evolution 
2) Diversity in denotation and context
3) Contextual compatibility
4) Context of Quranic verses and chapters in Zamakhshari’s exegesis.
 In conclusion the researcher has pointed out many results; he sees that the study of the 

meaning is of the important studies and complex at a same time, as it relates to the various 
sciences. Owing to its importance many theories have been presented for the study of meaning. 
Including: the theory of context, Indicative and conceptual theories, behavioral theory, Semantic 
field theory, Analytical theory, and others.

With regards to Zamakhshari - the subject of the study - the researcher has tried to put a series 
of questions and answer them to reveal his method in the study. The objective of this research is 
rooting the idea of contextual significance. 

Aesthetic of imagery in the parables of prophet (PBUH)

Dr. Leila Zyan
Prophet Muhammad (PBUH) many times used to express his thoughts in the way of parables 

in order to visualize the meanings. So when a reader goes through these parables he finds them 
portraying the meanings in his mind and feels that he is in front of a lively image.

In this research first of all, the researcher has explained the meaning of imagery linguistically 
and idiomatically, then dealt with the Artistic Imagery in the Qur’an, afterword moving to Artistic 
Imagery in the parables of prophet (PBUH), dividing them into two categories; short parables that 
are used while giving commands regarding religion or worldly things, and long parables which 
encourage on taking exhortation and those induce hope and fear. 

Prophet (PBUH) used the tool of imagery to express his thoughts in order to portray the clear 
images of what he is saying in the imaginations of the listener. As expression through images can 
be sensed and imagined by intellectual understanding, and by psychological state, and by sensory 
experience, and by visual scenes, and by human nature. And in this way it achieves the religious 
goal of captivating the listener and influencing him. 
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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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