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قواعد النشر 
العربية  اللغتين  بإحدى  والمكتوبة  عالميًا  عليها  المتعارف  وخطواته  العلمي  البحث  بمنهجية  الملتزمة  األصيلة  البحوث  المجلة  تنشر   .1

واإلنكليزية في مجاالت اللغة العربية و آدابها والدراسات التربوية.
 simplified وبخط  كلمة   )15000_10000( بحدود   )CD(مدمج قرص  مع  نسخ  )A4(بثالث  ورق  على  مطبوعاً  األصل  يقدم   .2

. ) WORD 2007( على   أن تُرقّم الصفحات ترقيًما متسلسالً بنظام ))Arabic
3. تقديم ملخص للبحث باللغة العربية وآخر باللغة اإلنكليزية كل في حدود صفحة مستقلة على أن يتضّمَن الملخص عنوان البحث باللغتين.
4. يجب أن تتضّمن الصفحة األولى من البحث اسم الباحث و عنوانه ،وجهة عمِله ورقم هاتفه وبريده االلكتروني .  مع عدم ذكر اسم الباحث 

او الباحثين في صلب البحث أو أية إشارة إلى ذلك باللغتين العربية واإلنكليزية.
5. يشار إلى المصادر جميعها بأرقام الهوامش التي تنشر في آخر البحث وتراعى األصول العلمية المتعارف عليها في التوثيق.

6. يزود البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش وفي حالة وجود مصادر أجنبية تخصص لها قائمة منفصلة عن قائمة المصادر العربية  
ويراعى في ترتيبها نظام )األلف باء( . 

7. تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة ويشار في أسفل الشكل إلى مصدره أو مصادره مع تحديد أماكن ظهورها في 
المتن .

م إلى مؤتمر أو ندوة  8. إرفاق نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة األولى وعليه أن يشير إلى أّن البحث قد قُدِّ
وانه لم ينشر ضمن أعمالها -إن شارك به في مؤتمر أو ندوة- ويشار إلى اسم الجهة العلمية أو غير العلمية التي قامت بتمويل البحث أو 

المساعدة في إعداده .
9. يجب أن ال يكون البحث منشوراَ سابقاَ وليس مقدماَ الى اي وسيلة نشر أخرى .

10. تعبُّر جميع األفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها وال تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ويخضع ترتيب األبحاث 
المنشورة لموجهات فنية .

11. تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صالحيتها للنشر وال تعاد البحوث إلى أصحابها سواء أ قُبلت البحوث للنشر أم لم تقبل وعلى وفق 
اآللية اآلتية : 

أ . يبلغ الباحث بتسلم المادة المرسلة للنشر .
ب . يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها وموعد نشرها المتوقع .

ت . البحوث التي يرى المقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها مع المالحظات المحددة كي يعملوا 
على أعدادها نهائيا للنشر . 

ث . البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.
ج .يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.

12. يراعى في أسبقية النشر :
أ . البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة اإلصدار 

ب . تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث 
ت . تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها 

ث . تنويع مجاالت البحوث كل ما أمكن ذلك 
13. ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير إال ألسباب تقتنع بها هيأة التحرير على أن يكون ذلك في مدة 

أسبوعين من تاريخ تسلم بحثه .
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افعل التفضيل في العربية مشكالته ودالالته 
مقاربة لسانية من النحو المقارن الى النحو التقابلي 

 Superlative Verbs in Arabic : the problems
 :and Meanings

 A linguistic Approach to Comparative and
Contrastive Grammars

د َعْبد َمْشُكْور الَكْعبِيُّ أ.د ُمَحمَّ
َجاِمعَةُ بَْغدَاد- ُكِليَّةُ اآلدَاِب

By: Prof.Dr.Muhammad Ali Mashkoor Al-Kabi



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

10

بأمرين مهمين, هما حدّه عند  وتتمثل مشكالته  العربية  في  التفضيل  أفعل  معالجة مشكالت  هذا  بحثنا  يَروم 

النحويين وخروجاته على هذا الحد ومحاولة تعليل هذه الخروجات عندهم واألْمُر اآلَخُر دالالته التي شكلت 

عِر الفَِصيحِ  وأَْمثِلٍَة من منثوِر َكالِم  مفارقة في بعض استعماالته فِي نصوٍص فَصيحٍة فِي القرآِن الَكِريِم والّشِ

العََرِب الُمْحتَّجِ بَِكالِمِهْم َهذَا فِي َضْوِء ما َطَرَحهُ النُّحاةُ األقدُموَن َوُمَحاَولَِة نَْقِدِه َولَْم يَْكتَِف َهذَا البحُث بالوقوِف 

ِعْندَ َهذَا وإِنََّما َحاَوَل ُمعَالََجةَ هذا الموضوع بتأصيله في اللغات السامية ومحاولة حل إشكاالته في ضوء المنهج 

اللغة االنكليزية وإمكان اإلفادة من  التقابلي في دراسته مقابل  المنهج  المقارن وكذلك االستفادة من معطيات 

تسهيل فهمه عند الدارسين للغتين مع رصد متشابهات في دالالته واستعماالتها بين اللغتين .    

  . 

ملخص البحث

      The research addresses the problems of superlative verbs  in Arabic. 

The problems are represented by two important types.The first one is when 

the grammarians put the rules and the limits of these verbs and then try to 

find reasons behind breaking these rules .The other problem is related to the 

meanings of these verbs which form the variance in some of its uses with 

the standard  language of Quran, poetry, and prose. This research does not 

stand at this, but it also tries to deal with this issue in terms of the Semitic 

languages  to solve problems  using the comparative approach as well as 

the contrastive approach when comparing it to English. It is possible to get 

benefit from simplifying it to the bilingual learners..

Abstract
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    يَروُم بحثُنا هذا معالَجةَ مشكالِت )أفعل التَّْفِضيِل( 

لُُهَما: حدُّه  في العربيَّة َوِهي تَتَّمثَُّل بأمريِن ُمهميِن، أَوَّ

عند النَّحويِّيَن، وُخروُج اْستِْعَماالتِِه اللغَِويَِّة َعلَى َهذَا 

بَتَْسِوْيِغَها  الُخُروَجاِت،  َهذِه  تَْعِلْيَل  ، ومحاوالتُهم  الَحدِّ

تَاَرةً، وبَتَأَِوْيِلَها تَاَرةً أُْخَرى.

بَْعِض  في  ُمفَاَرقَةً  شكَّلْت  الَّتِي  دالالتُهُ  َوثَانِْيهما:   

الَكِريِم  القرآِن  فِي  فَِصْيَحٍة  نُُصوٍص  فِي  استعماالتِِه 

العََرِب  َكالِم  َمْنثُوِر  من  وأَْمثِلٍَة  الفَِصيحِ،   عِر  والّشِ

النُّحاةُ  َطَرَحهُ  ما  َضْوِء  فِي  َهذَا  بَِكالِمِهْم  الُمْحتَّجِ 

األقدُموَن.

الُمْشِكالِت  َهِذِه  َعْرَض  َراَسةُ  الدِّ َهِذِه  َوتَُحاوُل   

نَْحواً،  َشاِمٍل  لُغَِوّيٍ  َمْنَظوٍر  َضْوِء  فِي  وتَْوِجْيَهَها 

التَّْفِسْيِر  ُمْعَطيَاِت  َعلَى  ِزيَادَةً  وِداللَةً،  َوباَلَغةً، 

نُُصْوِص  ِلغَْيِر  والَشْرحِ  التَّْفِسْيِر،  َوَمنَاِوْيِل  القُرآنِّي، 

فَِصْيحِ  ِمْن  ُسِمَع  األَْدِعيَِة والَوَصايَا، وَما  ِمن  القُْرآِن 

الَكالِم العََربِّيِ ِشْعراً َونَثْراً.

َوافِِد  الرَّ َهِذِه  ِعْندَ  بالوقوِف  البحُث  َهذَا  يَْكتَِف  َولَْم   

ُمعَالََجةَ  َحاَوَل  وإِنََّما  فََحْسب،  الَمْذُكورةِ  الَمْعِرفِيَِّة 

اللَسانِيَّاِت  ُمْعَطيَاِت  باستِثَْماِر  الَموُضوعِ  هذا 

بَتَتَبُِّعِه   )Comparative Linguistics(الُمقَاِرنَِة

تَْحِقْيِق  بُْغيَةَ  َوتأِصْيِلِه؛  السَّاِميَِّة،  األَُروَمِة  لغَاِت  فِي 

فَائدَتَْيِن ِعْلِميَّتَْيِن، أوالُهَما:  ُمَحاَولَةُ َحّلِ إشكاالتِه في 

َضْوِء الَمْنَهجِ الُمقَارِن، َوثَانِْيهَما: تَْصِحْيُح َما َوِهَم بِِه 

راَساِت السَّاِميِّة فِي أَْحَكاِمِهم  ْيَن فِي الدِّ بَْعُض الُمْختَّصِ

فِي   ) التَّْفِضْيل  ِدراَستِِهم)  َضْوِء  فِي  الِعلِميَِّة  َغْيِر 

العََربِيَِّة، و اللغَاِت السَّاِميَِّة. 

 َوِزيَادَةً  َعلَى َما ذََكْرنَاهُ يَْستَِفْيدُ بَْحثُنَا َهذَا ِمن ُمْعَطيَاِت 

   )Contrastive Linguistics(اللسانيَّاِت التقابليَِّة

فِي  ِدَراَستِِه  َمَع  العََربِيَِّة  في  التَّْفِضْيِل  ِدَراَسِة  بُِمقَابَلَِة 

 )comparative degree(فِي االنجليزيَِّة  اللغة 

 )superlative degree( و  التَّْفِضْيِل،  دََرَجة 

ِعلِميَّتَْيِن،  فَائدَتِْيِن  تَْحِقْيِق  بُْغيَةَ  الفُْضلَى  الدََّرجة 

أُوالُهَما: تَْسِهْيُل فَْهِم التَّْفِضْيِل ِعْندَ الدَّاِرِسْيَن للغَتَْيِن

)العََربِيِّة واإلنجليزيَِّة( بُِمقَابَلَِة َهذَا الَمْوُضوعِ فِي اللغَِة 

الَّتِي يَتَعَلَُّمونَها بِاللغَِة الَّتِي يَتََحدَّثُونََها، َوُهو َسبِْيٌل َسْهٌل 

. يَتََكفَُّل بِتَْحقيِقِه َهذَا الَمْنَهُج اللَسانِيُّ

ِمَن  التَّْفِضْيِل  ألُْسلُوِب  التَّْرَجَمِة  تَْسِهْيُل  َوثَانيهما: 

إِلَى  االعََربِيَِّة  ِمَن  أَو  العََربِيَِّة،  إِلَى  اإلنجليزيَِّة 

اإِلنجليِزيَِّة ويُِعْيُن َعلَى تَْحِقيِِق َهذَا َرْصدُ الُمتََشابَِهاِت 

ا  فِي اْستِعماالِت التَّْفِضْيِل، وِدالالتِِه بين اللغَتَْيِن، َولَمَّ

َكانَت التَّْرَجَمةُ َعَمِليَّةَ إِْنتَاجٍ َمْعِرفِّيٍ، وَكاَن َهذَا الَمْنَهُج 

َخْيَر َما يُِعْيُن الُمتَْرِجَم َعلَى إَِجادَةِ التَّْرَجَمِة َوِدقَّتَِها  فَُهَو 

راساِت  الدِّ فِي  ِمْنهُ  باإِلفَادَةِ  َوَجِدْيٌر  بِاالستِثَْماِر  َحِريٌّ 

اللَسانِيَِّة العَربِيَِّة.    

ُمْشِكالتُهُ َوداَلالتُهُ فِي العََربِيَِّة:
الَحدِّ  َضوِء  فِي  َوِدالالتِِه  ُمْشِكالتِِه  إِْجَماُل  لَنَا  يُْمِكُن 

الَِّذي َوَضعَهُ النَّْحِويُّوَن لَهُ ِمن ِجَهٍة، َوَما َوَردَ  لَهُ ِمْن 

اْستِْعَماالٍت تَُمثُِّل ُخُروَجاٍت َصِرْيَحةً َعْن َهذَا الَحدِّ ِمْن 

ِجَهٍة أُْخَرى.

َجاَء فِي ِكتَاِب َشْرحِ الُحدُْوِد النَّْحِويَِّة-فِي تَْعِرْيِف اْسِم 

- أَي: أُِخذَ - ِمْن فِْعٍل: ثاُلثِّيٍ،  التَّْفِضْيِل-:«ُهَو َما اْشتُقَّ

للتَّفَاُوِت،  قَابٍِل  َوتَْقِدْيراً،  لَْفَظاً  ٍد  ُمَجرَّ  ، تَاّمٍ ٍف،  ُمتََصّرِ

َمْبنِّيٍ  َمْنِفّيٍ، َوال  لَْوٍن َوال َعْيٍب، َوال  َغْيِر دَاّلٍ َعلَى 
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للَمْفعُْوِل ِلَمْوُصْوٍف قَاَم بِِه الِفْعل، ُمتَلَبٍِّس بِِزيَادَةٍ َعلَى 

َغْيِرِه فِي أَْصِل ذَِلَك الِفْعِل، فَُهَو دَالٌّ َعلَى الُمَشاَرَكِة 

يَادَةِ، َكأَْكَرم، َوأَْعلَم.)1(«  َوالّزِ

ةَ ُمْشِكالٌت تَِردُ َعلَى َهذَا الَحدِّ تتعَلَُّق باْشتِقَاِق) أْفعَل  ثَمَّ

َصَها اللغَويِّوَن القُدََماُء  التَّْفِضْيِل ( َوداَلالتِِه و قَْد َشخَّ

فِي ُمَصنَّفَاتِِهم، لَِكنَُّهم اْختَلَفُوا – بَْعدَ ذَِلَك - فِي قَبُوِلَها 

َوتَأِوْيِلَها. 

ويُمِكُن أَْن نُوِجَزَها باآلتِي:

أَي:  فِْعٌل،  لَهُ  لَْيَس  ا  ِممَّ التَّْفِضْيِل  أَْفعَِل  وُرودُ  الً:  أَوَّ

اْسُم ذَاٍت َغْيُر ُمْشتَّقٍ البَتَّةَ، َجاَء فِي ِكتَاِب ِسْيبويِه:« 

أَْحنَُك  قَالُوا  يُقَاُس،  َوال  ِحْفظاً  َهذَا  يُْحفَُظ  ...َوإِنََّما 

الشَّاتَْيِن، َوأَْحنَُك البَِعْيَرْيِن َكَما قَلُوا آَكُل الشَّاتَْيِن َكأَنَُّهم 

قَالُوا َحنَِك َونَْحو ذَِلَك فَإِنََّما َجاؤا بِأَْفعََل َعلَى نَْحِو َهذَا 

قَالُوا  َكَما  ُكلِِّهْم  النَّاِس  آبَُل  َوقَالُوا  بِِه  يَتََكلَُّموا  لَْم  َوإِْن 

أَْرَعى النَّاِس ُكلِِّهْم، َوَكأَنَُّهْم قَْد قَالُوا أَبَِل يَأبَُل، َوقَالُوا 

َرُجٌل آبُِل َوإِْن لَْم يَتََكلَُّموا بالِفْعِل، َوقَْولُُهْم آبَُل النَّاِس 

َجاَز  النَّاِس  أَْفعَُل  فِْيِه  َجاَز  َما  ألَنَّ  ِمْنهُ؛  آبَُل  بَِمْنِزلَِة 

فِْيِه َهذَا ، َوَما لَْم يَُجْز فِْيِه ذَاَك لَْم يَُجْز فِْيِه َهذَا، َوَهِذِه 

األْسَماُء الَّتِي لْيَس فِْيَها فِْعٌل لَْيَس الِقيَاُس فِْيَها أَْن يُقَاَل 

أَْفعَُل ِمْنهُ َونَْحو ذَِلَك َوقَْد قَالُوا فاُلٌن آبَُل ِمْنهُ َكَما قَالُوا 

أَْحنَُك الشَّاتَْيِن)2(«  

فَنََظراً ِلوُرِدِه فِي َمْسُمْوعِ َكالِم العََرِب الفَُصَحاِء يَْقبَلُهُ 

َوال  السََّماعِ  ُحدُْوِد  فِي  َويَْجعَلُونَهُ  واللغَِويُّوَن  ِسْيبَْويِه 

ِمْن  الَكثِْيِر  بِالشَّائعِ  قِيَاساً  ِلِقلَّتِِه  َعلَْيِه  الِقيَاَس  يُِجْيزوَن 

َكالِم العََرِب.

ُل ِسْيبَْويِه فِي النَّّصِ الَمْذُكْوِر )أَْحنَُك( الَِّذي ُهَو  ويَتَأَوَّ

ُهَو  فِْعالً  لَهُ  أَنَّ  اْفتَِراِض  َعلَى  بـ)آَكُل(  تَْفضْيٍل  أَْفعَُل 

)َحنَِك( ِمَن الَحنَك الَمْعُروِف الَِّذي ُهَو اسُم ذَاٍت َوُهَو 

فِي  األَْسفَُل  ُهَو  َوقِْيَل:  دَاِخٍل،  ِمْن  الفَِم  أَْعلَى  »بَاِطُن 

َطَرِف ُمقَدَِّم اللْحيَْيِن ِمْن أَْسفَِلِهَما)3(«  

الِفْعِل  َعْن  ِلتَْفِرْيِقِه  ابِعِ؛  الرَّ البَاِب  َعلَى  َعينَهُ  َوَضبََط 

الباِب  الثَّانِي َوَحنَُك يَْحنُُك ِمَن  البَاِب  يَْحنُِك ِمَن  َحنََك 

ْسِن فِي  الخاِمِس، َوُهَما بَِمْعنًى َواِحٍد وُهَو »َجْعُل الرَّ

َحنَِك الدَّابَِة)4(« 

فِْيَما  أََكَل-  بَِمْعنَى  الُمْفتََرَض  الِفْعَل  َهذَا  َجعََل  ثُمَّ 

آلَةُ  الَحنَُك  إِذ  بِاألَْكِل،  الَحنَِك  ِلِعالقَِة  نََظراً   - أََراهُ 

ِداللَةٌ  الَمْفُهْوِم-  َهذَا  َوَوِسيلتُهُ، وِهَي –بَِحَسِب  األَكِل، 

إِْطالُق  أَي:  اآللَةُ،  ِعالقَتُهُ  ُمْرَسٌل(  َمَجاِزيَّةٌ)َمَجاٌز 

اآللَِة َوإَِرادَةُ َما تَُحقِّقُهُ َوتُْنتُِجهُ، فَالَحنَُك ُهَو آلَةُ األَْكِل، 

واْستِْعَمالُهُ ُهنَا فِي َهذَِه الُجْملَِة الَّتِي ذََكَرَها ِسْيبََوْيِه:)ُهَي 

أَْحنَُك الشَّاتَْيِن( يُْعِطي َهذَا الَمْعنى بَِحَسِب َهِذِه الدَّاَللَِة، 

ُر أَنَّ الُمتََكلَِّم يُِرْيدُ أَنَّ َهِذِه الشَّاةَ ِهَي أَْعَظُم  َوال يُتَّصوَّ

َحنََكاً ِمْن َغْيِرَها؛ ألنَّ الَحنََك ِخْلقَةٌ والِخْلقَةُ ال تَفَاُضَل 

فِْيَها)5(  

ا يَْذُكُرهُ الباَلِغيُّْوَن ِلَهِذِه الِعالقَِة  اللَةُ قَِرْيبَةٌ ِممَّ َوَهِذه الدِّ

الَمَجاِزيَِّة، َوُهَو قَْولُهُ تَعَالَى: َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسْوٍل 

إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَيَِّن لَُهْم إِْبَراِهيم/ 4.

فاَللَساُن فِي َهِذِه الِعالقَِة الَمَجاِزيَِّة يَُرادُ بِِه اللغَةُ َولَْيَس 

اللغَِة  آلَةُ  ُهَو  اللَساَن  أَنَّ  بِاْعتِبَاِر  الَمْعُروَف  العُْضَو 

َوِمْن ثَمَّ يَُكوُن التَّْعبِْيُر َعْنَها بِآلَتَِها أَْمراً َطبِْيِعيّاً مألُْوفاً 

فِي ِلَساِن العََرِب.

َرْت  بِْفْعِل العُْرِف الغَِوّيِ  اللَةَ تََطوَّ َوَمعلُوٌم أَنَّ َهِذِه الدِّ

األولَى  الَمَجاِزيَّةُ  اللغَِويَّةُ  الدَّاللَةُ  نُِسيَْت  َحتَّى  العَاّمِ 

يَدُلُّ  اللَساُن  َوأَْصبََح  اللغَِة،  بَِمْعنَى  اللَساِن  الْستِْعَماِل 
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اللَِة  الدِّ إِلَى  النََّظِر  دُْوَن  َحِقْيِقيَّةً  ِداللَةً  اللغَِة  َعلَى 

بَِهذَا  يُْصِرُح  َمْخَشِريُّ  الزَّ َوَهذَا  األْولَى،  الَمَجاِزيَِّة 

اآليَِة  ِلَهِذه  تَْفِسْيِرِه  فِي  ِلَساٍن  ِللْفَظِة  الدَّالِلّيِ  ِر  التََّطوُّ

قَائالً: َوَمْعنَى بِِلَساِن قَْوِمِه: بِلُغَِة قَْوِمِه 

اللَةَ الَمَجاِزيَّةَ  َويَْظَهُر ِمْن َكالِم الُمْعَجِميِّيَن أنَّ َهِذِه الدِّ

ُعْرِف  فِي  الشَّائعَةَ  الَحِقْيِقيَّةَ  اللَةَ  الدِّ ِهَي  أَْصبََحْت 

الَمَجاِزيَّةُ  اللَةُ  الدِّ نُِسيَْت  أَْن  بَْعدَ  اللغَِوّيِ،  االْستِْعَماِل 

فِي  والباَلِغيُّوَن  األُُصوِليِّوَن  هُ  أقَرَّ َما  بَِحَسِب  األُولَى 

ِة)7(   بَاِب الَحِقيقَِة العُْرفِيَِّة العَامَّ

َمْخَشِريُّ فِي ُمْعَجِمِه)أََساس البالَغِة(  وِلَهذَا لَْم يُِشْر الزَّ

إِلَى أَْصِل ِداللَِة الَحنَِك َعلَى األَْكِل بَأَنََّها ِداللَةٌ َمَجاِزيَّةٌ 

َكعَادَتِِه فِي َهذَا الُمْعَجِم الَِّذي نََهَج فِْيِه نَْهَجاً ُمْختَِلفَاً ِعْن 

الدَّالالِت  َرْصِد  فِي   َوذَِلَك  العََرِب  الُمْعَجِميِّيَن  نَْهجِ 

الدَّاللَِة  بِِذْكِر  اْكتَفَى  وإِنََّما  وإِْظَهاِرَها،  الَمَجاِزيَِّة 

اللغَِويَّيِن  والتَّدَاوِل  االْستِْعَماِل  فِي  ِلِشيُْوِعَها  الَجِدْيدَةِ 

ُجُل:  ُكلَّهُ، واْستَْحنََك الرَّ أََكلَهُ  قَائالً:« واْحتَنََك الطَّعَاَم 

اْشتَدَّ َطعَاُمهُ بَْعدَ قِلَّتِِه، َوّهِذِه الشَّاةُ أَْحنَُك الشَّاتَْين، أَي: 

آَكلُُهَما، َوَشاةٌ َحنِْيَكةٌ.«)8( 

َويَْذُكُر اْبُن َمْنُظْوٍر- َكذَِلَك - فِي ُمْعَجِمِه ِلَسان العََرِب 

إِلَى  النََّظِر  دُْوَن  )َحنَك(  ِللَْفَظِة  الِليَّ  الدِّ َر  التََّطوُّ َهذَا 

ُجُل  اللَِة الَمَجاِزيَِّة األُْولَى قَائالً:« ... َواْستَْحنََك الرَّ الدِّ

: قَِوَي أَْكلُهُ واْشتَدَّ بَْعدَ َضْعٍف َوقِلٍَّة...والُحنُك ُ األََكلَةُ 

نَْبتَِها  أَتَى َعلَى  األَْرَض:  الَجَرادُ  النَّاِس، واْحتَنََك  ِمَن 

َوأََكَل َما َعلَْيَها، والَحنَُك: الَجَماَعةُ ِمَن النَّاِس يَْنتَِجعُْوَن 

بَلَداً يَْرُعْونَهُ..)9(«  

ذََكَرَها  الَّتِي  الُجْملَِة  فِي  لَْفَظِة)آبَُل(  َمَع  الَحاُل  َوَكذَِلَك 

ِسيبَْويِه)آبَُل النَّاِس ُكلِِّهْم( بَِمْعنَى )أَْرَعى النَّاِس ُكلِِّهم( 

َعلَى اْفتَِراِض أَنَّ لَهُ فِْعالً ُهَو أَبَِل يَأبَُل بَِمْعنَى الَحذَِق 

بِِرْعيَِة اإِلبِِل َوَمصلََحتَِها. 

اآلنَِف:«َوَحَكى  ِسْيبَويِِه  قَْوَل  َمْنُظْوٍر  اْبُن  ُح  َويَُوّضِ

ِسْيبََوْيِه: َهذَا ِمْن آبَِل النَّاِس أَي: أََشدُُّهم تَأَنُّقَاً فِي ِرْعيَِة 

اإِلبِِل َوأَْعلَُمُهْم بَِها..)10(« 

ْعي – بَِحَسِب َما أََرى - ِداللَةٌ  َوِداللَةُ )آبَل( َعلَى الرَّ

ِمْن  يَْلَزُم  أَي:   ، الَمنَاِطقَِة)11(  ُعْرِف  بَِحَسب  ِلُزْوِميَّةٌ 

ْعي والِعنَايَِة الَمْشفُْوَعتَْيِن بِِخْبَرةٍ  ُوُجْوِد اإِلبِِل ُوُجْودُ الرَّ

َوِدَرايٍَة َعاِليَتَْيِن فِي َمَصاِلِحَها؛ َوِلذَِلَك ال تَتََحقَُّق ِلَماِلِك 

َرايَِة فِي  اإِلبِِل َحِقْيقَةُ تََملُِّكَها إاِل بوُجْوِد َهِذِه الِخْبَرةِ َوالدِّ

َرْعيَها َوالِعنَايَِة بَِها، أَي أَْن يَُكْوَن َصاِحبَُها َحاِذقاً فِي 

ِرْعيَتَِها َوتَْدبِيِر َمْصلََحتَِها.   

 َوبِنَاًء َعلَى َما ذََكْرنَاه تَُكْوُن ِداللَةُ)آبَل( ِهَي أَْرَعى؛ 

ِمَن  آبَُل  النَّاِس  بَْعَض  بِأَنَّ  يَْستَِقيُم  اَل  الَمْعنَى  أِلَنَّ 

اآلَخِرْيَن ِمَن اإِلبِِل ألَنَّ اإِلبَِل َواِحدَةٌ ِمْن َحْيُث الِخْلقَةُ؛ 

آبَُل  قَْوِلنَا:)فاُلٌن  َمْعنَى فِي  يَُكْوُن َكالُمنَا ذَا  وِلذَِلَك اَل 

َل أَْكثَُر ِخْبَرةً  ِمْن فاُلٍن( إِالَّ بِأَْن يَُكْوَن الَمْعنَى أَنَّ األَوَّ

َوتَأِمْيِن  َعْيِشَها  َوتَْدبِْير  بَِها  والِعنايَِة  اإِلبِِل  َرْعي  فِي 

يُتََوَصُل  ِلُزوِميَّةٌ  ِداللَةٌ  َوَهِذه  الثَّانِي،  ِمَن  َمْصلََحتَِها 

إِلَْيَها بِإْعَماِل العَْقِل بَِما يُْشبِهُ االْستِْدالَل، أَي يَْلَزُم ِمن 

َرْعيَها  فِي  َوالَحذَُق  َرايَةُ  َوالدِّ الِخْبَرةُ  اإِلبِِل  اْمتِالِك 

؛  اْقترانيٌّ التَّالُزُم  َوَهذَا  َوَمْصلََحتَِها،  َعيِشَها  َوتَْدبِيِر 

وَعلَى  تَْنتَِفي،  َوبِاْنتِفَائِه  الِملِكيَّةُ،  تتحقَُّق  بوُجوِدِه  ألَنَّ 

ْغِم ِمن ذَِلَك يَتَبَايُن فِْيه َماِلُكوَها، وِمْن ثَمَّ يَتَبَاروَن  الرَّ

فِْيِه، َويَتَنَافَُسوَن َعلَْيِه، َوُهَو بَْعدَ ذَِلَك ِمَن األُُمْوِر الَّتِي 

يَقَُع فِْيها التَّفَاُضَل.

الَمْذُكْوِر  للتَّْرِكْيِب  أَْنَسَب  الِداللَةُ  َهِذِه  تَُكوُن  َوبِذَِلَك   



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

14

الَمأُخْوذَةِ  الُمفَاَضلَِة  ِداللَِة  ِمن  فاُلٍن(  ِمْن  آبَُل  )فاُلٌن 

ِمَن اإِلبِِل ِمْن َحْيُث الِخْلقَةُ؛ ألَنََّها بَِهذَا االْعتِبَاِر َواِحدةً 

ال تَْختَِلُف، َوال تتَبَايَُن، َوِمْن ثَمَّ ال تتَفَاَضُل؛ َوَهذَا َما 

يُفَِسُر لَنَا اْمتِنَاَع النَّْحِويِّيَن َعْن قَبُْوِل َمِجيِء التَّْفِضْيِل 

فِيَما ُهَو ِخْلقَةٌ، أَو َما يَْجِري ُمْجرى الِخلقَِة. 

الثُّالثِّيِ  َغْيِر  الِفْعِل  ِمَن  التَّْفِضْيِل  أَْفعَِل  ُوُرْودُ  ثَانِياً: 

ِللَمْعُرْوِف(  و)أَْوالُهْم  للدََّراِهِم(  أَْعَطاُهْم  ِمثْل)ُهَو 

فَـ)أَْعَطى( و)أَْولَى( فِْعالِن ُربَاِعيَّان َعلَى َوْزِن )أَْفعَل( 

وبِنَاُء )أَْفعَل التَّْفِضْيِل( ِمْنُهَما يُْحِدُث لَْبساً داَلِليَّاً؛ َسبَبُهُ 

ذََهاُب بَْعِض ُحُرْوِف الِفْعِل األُُصْوِل َوتَْحِدْيداً الَهْمَزةُ 

الَمْفعُْولَْيِن  إِلَى  الَواِحِد  الَمْفعُْوِل  ِمَن  للتَّْعِديَِة  ِهي  الَّتِي 

اجِ)ت316هـ( إِلَى  قَْبَل التَّْفِضْيِل)12( َويَْذَهُب اْبُن السَّرَّ

أَنَّ أَْصَل َهِذْيِن الِفْعلَْيِن َعَطا يَْعُطو، إِذَا تَنَاَوَل، َوأَْعَطى 

َغْيَرهُ إِذَا نَاَولَهُ، َوَكذَِلَك َوِلَي َوأَْولَى َغْيَرهُ)13(  َوَمْعنَى 

الِزَماِن  الِفْعلَْيِن  َهِذْيِن  أَنَّ  يََرى  اجِ  السَّرَّ ابَن  أَنَّ  َهذَا 

ييِن بِالَهْمَزةِ، َوِمْن ثَمَّ فَإِنَّ إَِضافَتََها، أَي:  َوَصاَرا ُمتَعَدِّ

الَهْمَزة إِلَى بِنَاِء)أَْفعَل( الَّتِي للتَّْفِضْيِل يُْخِرُجهُ ِمْن َهذَا 

البِنَاِء)14(  

ويُِجيُزهُ ِسْيبَوْيِه ألَْمَرْيِن:

الفَُصَحاِء،  العََرِب  َكالِم  َمْسُمْوعِ  فِي  ِلوُرْوِدِه  لُُهما:  أَوَّ

ةٌ يَْحتَجُّ بِِها  و َمْعلُْوٌم أَنَّ ُكلَّ  َكالٍم َمْسُمْوعٍ َعْنُهْم ُحجَّ

بَاِب)تَْرك  فِي  يوِطيُّ  الّسِ يَقُْوُل  العََربِيَِّة،  اللغَِة  ُعلَماُء 

ا كالُم العََرِب فَيُْحتَجُّ ِمْنهُ بَِما  الِقيَاِس بِالسََّماعِ( :« َوأَمَّ

َوَردَ َعِن الفَُصَحاِء الَمْوثُوِق بِعََربِيَّتِِهم.)15(« 

َعلَى  تَْرقَى  ةً  ُحجَّ الَمْسُمْوعِ  ِلَهذَا  فَإِنَّ  ثَمَّ  َوِمْن      

الِقيَاس، يَقُْوُل اْبُن ِجنِّي:« واْعلَْم أَنََّك إِذَا أَدَّاَك الِقيَاُس 

إِلَى َشيٍء َما، ثُمَّ سِمْعَت العََرَب قَْد نََطقَت فِْيِه بَِشيٍء 

آَخَر َعلَى قِيَاٍس َغْيِرِه، فَدَْع َما ُكْنَت َعلَْيِه، إِلَى َما ُهْم 

َعلَْيِه.«)16(  

بَاِعّي  ثَانِْيهما: َساَغ َمِجيُء أَْفعَِل التَّْفِضْيِل ِمْن الِفْعِل الرُّ

الَّذي َعلَى َوْزِن)أَْفعََل( دُْوَن َغْيِرِه ِمْن األَْبنِيَِة؛ أِلَنَّهُ- 

ِعْندَ ِسيبَويِه – بِنَاٌء َمْعلُْوُم الدَّاللَِة، ال يَْحدُُث َمعَهُ لَْبٌس؛ 

أِلَنَّ أَْعَطى َمْنقُْوٌل ِمْن َعَطْوُت َوُهَو ِلآلِخِذ،  َوَكذَِلَك 

أَْولَى فَُهَو ِللموِلي ال ِلِمْن َوِلَي َشْيئاً بِِخالِف َغْيِرِه ِمْن  

أَْبنِيَِة األَْفعَاِل الَمِزْيدَةِ ِمثْل انفَعََل  َوتَفَعَّل واْستَْفعََل فاَل 

بُِسقُْوِط  إِْذ  اللْبِس  ِلوقُْوعِ  ِللتَّْفضْيِل؛  أَْفعَُل  ِمْنَها  يُؤَخذُ 

يَادَةِ ال يُْدَرُك الَمْعنى الَِّذي يَُرادُ تََحقُّقُهُ بَِها  أَْحُرِف الّزِ

ِخالفاً لألْخفَِش)ت215هـ()17( .

فِي  ِلـ)أْعَطى(  الَمْعنَى  َهذَا  اِجيُّ  جَّ الزَّ َويَْذُكُر 

آِخذٌ،  أَي:  َعاٍط،  فََزْيدٌ  ِدْرَهَماً(،  َزْيداً  قَْوِلنَا:)أْعَطْيُت 

ْرَهُم َمْعُطّو)18(ٌ . والدِّ

فِي َضْوِء َما ذََكْرنَاهُ يَتَبَيَُّن لَنَا أَنَّ ِداللَةَ  أَْفعَِل التَّْفِضْيِل 

ِمَن الِفْعلَْيِن أَْعَطى وأَْولَى لَْم تُْفِقْد بِنَاَء الِفْعلَْيِن ِداللتَُهَما 

َعلَى اإِلْعَطاِء واإلْيالِء اْعتَِماداً َعلَى َما ُهَو ُمتَعَاَرٌف 

ِمْيَن ِلهذَْيِن الِفْعلَْيِن. َعلَْيِه فِي ُعْرِف اْستْعَماِل الُمتََكلِّ

ِة فِي اللَسانِيَّاِت  ويُعَدُّ الَمْعنَى العُْرفِي ِمَن الَمعَانِي الُمِهمَّ

ى-بَِحَسب جون سيرل- التَّدَاوِليَِّة، ويَُسمَّ

يَها  يَُسّمِ الَّتِي  القَْصِديَّة  َمَع  ويَعُدُّهُ  الُكلِّّيِ(  )الَمْعنَى  بـ 

يِه  يُسّمِ الَِّذي  القََضِوّيِ  والَمْعنَى  الُمتََكلِِّم(،  بـ)َمْعنِى 

بـ)َمعَنَى الُجْملَِة( ثَالُوثَاً داَلِليَّاً فِي يْنبَِغي أَْن يُْؤَخذَ بِعَْيِن 

االْعتِبَاِر فِي ِدراَسِة الَمْعنَى.)19( 

أَْن  ِمْن  أَْوَسُع  َسْيرل  ِعْندَ  ُعُمْوماً  الَكالِميُّ  فَالِفْعُل 

يَْقتَِصَر َعلَى ُمَراِد الُمتََكلِِّم َوَمْقَصِدِه، بَل يَْرتَبُِط أَْيضاً 

بِاألْعَراِف اللغَِويَِّة واالْجتَِماِعيَِّة)20(  
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ِسيبَْويِه  َوِمْنُهم  القُدَماَء  أَنَّ  الُمقَاَربَِة  َهذَه  ِمْن  َويَتَِّضُح 

- أَي: ما  َكانَوا يَأُخذُوَن بِعَْيِن االْعتِبَاِر الَمْعنَى العُْرفِيَّ

َعلَى إِْظَهاِر  الُمتََكلِِّمْيَن- دَِلْيالً  ُهَو ُمتَعَاَرٌف َعلَْيه ِعْندَ 

الَمْعنَى باِل لَْبٍس أَو ُغُموٍض َوِمْن ثَمَّ يَِفْيدُْوَن ِمْنهُ فِي 

ْيَن  نِْيعِ الُمْختَّصِ تَْقِعْيِد القََواِعِد َوتَْعِلْيِلَها َسابِِقْيَن بِهذا الصَّ

فِي  إِلَى اْستِثَْماِر الَمْعنَى العُْرفِّيِ  بِاللَسانِيَّاِت التَّدَاوِليَِّة 

ِدَراَساتِِهم اللغَِويَِّة.

َمْخَشِريُّ  َوفِي َضْوِء َما ذُِكَر يَتَِّضُح َضْعُف َما ذََكَرهُ الزَّ

فِي قَْوِلِه تَعَالَى: ثُمَّ بَعَثْنَاُهْم ِلنَْعلََم أَيُّ الِحْزبَْيِن أَْحَصى 

ِلَما لَبِثُوا أََمدَا الَكْهف/12.

قَائالً:« َو)أَْحَصى( فِْعٌل َماٍض، أَي: أَيُُّهْم أَْضبَط)أََمدَا( 

أِلَْوقَاِت لَْبثِِهْم، فَإِْن قُْلَت: فََما تَقُْوُل فِْيَمْن َجعَلَهُ ِمْن أَْفعَِل 

بِنَاَءهُ  أَنَّ  بِالَوْجِه السَِّدْيِد، َوذَِلَك  لَْيَس  التَّْفِضْيِل؟ قُْلُت: 

ِد لَْيَس بِالِقيَاِس، َونَْحُو أَْعدَى  الُمَجرَّ ِمْن َغْيِر الثُّالثِّيِ 

والِقيَاُس  َشاذٌّ،  الُمذَلَِّق  اْبِن  ِمْن  َوأَْفلَُس  الَحْرِب،  ِمن 

َعلَى الشَّاذِّ فِي َغْيِر القُرآِن ُمْمتَنٌِع فََكْيَف بِِه؟«)21(  

تَْقبَُل  الَّتِي ال  ِمَن األَْفعَاِل  التَّْفِضْيِل  أَْفعَل  ثَاِلثاً: وُرْودُ 

َعِلّيٍ  المؤِمنِْيَن  أَِمْيِر  َكالِم  فِي  )أَْليَل(   نَْحُو  التَّفَاُوَت 

َعلَى  اللُهمَّ  بَاحِ:«َصّلِ  الصَّ دَُعاِء  فِي  السَّالُم(  )َعلَْيِه 

أَْسبَابَِك  ِمْن  والَماِسَك  األلْيِل،  اللْيِل  فِي  إِلَْيَك  ِلْيِل  الدِّ

ِذْرَوةِ  الَحَسِب فِي  بَِحْبِل الشََّرِف األَْطَوِل ، والنَّاِصعِ 

َمِن  الَكاِهِل األَْعبَِل، والثَّابِِت القَدَِم َعلَى َزَحاِليِفَها فِي الزَّ

ِل، َوَعلَى آِلِه األَْخيَاِر الُمْصَطفَْيِن األَْبَراِر«)22(  األَوَّ

)َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه  والَمْقُصْودُ بَِهذَا الدَُّعاِء ُهَو النَّبِيُّ

َوَسلََّم( فَُهو الدَّاِعي إِلَى هللِا َوَهذَا اْسٌم ِمْن أسمائِه فِي 

إِنَّ  النَّبِيُّ  أَيَُّها  يَا  تَعَلَى:  قَاَل   ، الَكِرْيِم)23(  القُرآِن 

إِلَى هللِا بِإِْذنِِه  راً َونَِذْيراً َودَاِعياً  أَْرَسْلنَاَك َشاِهداً َوُمبَّشِ

َوِسَراجاً ُمنِْيراً األَْحَزاُب/ 46-45.

و)اللْيِل األَْليَِل( ُهنَا تَْعبِْيٌر َمَجاِزيٌّ اْستِعَاِريٌّ َحْيُث ُشبِّهَ 

َضالُل الَجاِهليَِّة واْنِحَرافَُها الِفْكِريُّ فِي االْعتِقَادُ بِاللْيِل 

بِلَْفِظ  َح  َوُصّرِ الُمَشبَّهُ  ُحِذَف  ثُمَّ  الظَّالِم،  َحاِلِك  البَِهْيِم 

الُمَشبَِّه بِِه َعلَى َسبِْيِل االْستِعَاَرةِ التَّْصِريِحيَِّة، ثُمَّ ذُِكَر 

َسبِْيِل  ِلتَْقِويَتِِه )األَْليَِل( َعلَى  يُنَاِسبُهُ  َما  بِِه  الُمَشبَِه  َمَع 

االْستِعَاَرةِ الُمَوشََّحِة.

ُر أَنَّ الُمَرادَ- ِمن التَّْعبِْيِر الَمْذُكْوِر آنِفاً –  إِْذ ال يُتََصوَّ

َعلَْيِه  الَحقَْيقَةُ، إِْذ ال َمْعنَى ِلْلَكالِم أَْن يَُكْوَن)َصلَّى هللاُ 

َوآِلِه َوَسلََّم( يَْدُعوا قَْوَمهُ فِي اللْيِل َحاِلِك الظُّْلَمِة دُْوَن 

َزائدَةً  بَِقْيِة األَْوقَاِت، إِْذ ال يَُحقُِّق َهذَا الَوْقُت َمْصلََحةً 

للِعبَاِد َعلَى بَِقيَِّة األَْوقَاِت إِن دََعاُهْم فِْيِه!!!

الَحقَائِق  فِي  التَّفَاُضُل  يَُصحَّ  أاَلَّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ َوَعلَى   

الَكْونِيَِّة الثَّابِِة، َوِمْنَها اللْيُل إِْذ ُهو َواِحدٌ ال يَْقبَُل التَّفَاُوَت 

ةَ لَْيٌل أَْليَُل ِمْن لَْيٍل آَخَر؛ فَإِنَّهُ يُْمِكُن أْن يَُكوَن  فَلَْيَس ثَمَّ

ِشدَّةُ  تَْختَِلُف  اللْيِل  ظالَم  أَنَّ  ِجَهِة  مْن  ُمتَفاوتاً  األْمُر 

ُظلَمتِِه، ال ِلذَاِت اللْيِل،  بَل بِاْعتِبَاِر َضْوِء القََمِر بَْيَن 

اْنِعداِمِه فِي الَمحاِق الُكِلّيِ إِْذ يَُكون اللْيُل- وْقتَئٍذ – أََشدَّ 

إِلى اللْيلَِة الَّتِي  ِجِه ِمْن َحالَِة َكْونِِه ِهالالً  ُظْلَمةً، وتَدَرُّ

ُهنَا  ِوِمْن  ُظْلَمةً،  أَقَلَّ  فَيَُكْوُن  َوكاِمالً  اً  تامَّ فِْيَها  يَُكوُن 

أَِمْيِر  َكالِم  فِي  َكَما  اْستِْعَمالُهُ  َويَُسْوُغ  التَّفَاُضَل،  يَأتِي 

المؤِمنِْيَن)َعلَْيِه السَّالُم(. 

فَإِنَّ   – َمَجاِزيّاً  اْستِْعَماالً  اْستُْعِمَل  َوإِْن  التَّْعبِْيُر-  فهذَا 

ذَِلَك ال يُلِغي ِداللَةَ الُمفَاَضلَِة فِْيِه بِلَْفَظِة)أَْليَل( باْعتِبَار 

َهذَا الَمْفُهْوِم.  

إِلَْيَك أَي  الدَِّلْيِل  بَِحاِر األَْنَواِر:« َعلَى  َجاَء فِي ِكتَاِب 

َعلَْيِه  )َصلَّى هللاُ  النَّبِيُّ بِِه  لَنَا، والُمَرادُ  َهاِدياً  َكاَن  َمْن 
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َوآِلِه َوَسلََّم( فِي اللْيِل األَْليَِل أَي البَاِلغِ فِي الظُّْلَمِة، َوَهذَا 

بِِه  والُمَرادُ  َعْربَاُء،  َوَعَرٌب  َظِلْيٌل،  ِظلٌّ  قَْوِلِهم  ِمثُْل 

َزَماُن اْنِقَطاعِ الِعْلِم والَمْعِرفَِة.....«)24( 

و)أَْضَوء( فِي َكالِم اإِلَماِم الَحَسِن)َعلَْيِه السَّالُم( أِلَِخْيِه 

ِد بِن الَحنَِفيَِّة:« اْجِلْس فَإِنَّهُ لَْيَس ِمثْلَُك يَِغْيُب َعْن  ُمَحمَّ

األَْحيَاُء،  بِِه  َويَُمْوُت  األَْمَواُت،  بِِه  يَْحيَى  َكالٍم  َسَماعِ 

َضْوَء  فَإِنَّ  الُهدَى،  َوَمَصابِْيَح  الِعْلِم،  أَْوِعيَةَ  ُكْونُوا 

هللاَ  أَنَّ  َعِلْمَت  أََما  بَْعٍض،  ِمْن  أَْضَوُء  بَْعُضهُ  النََّهاِر 

َل بَْعَضُهْم  ةً، َوفَضَّ َجعََل وْلدَ إِْبَراِهْيَم)َعلَْيِه السَّالُم( أَئمَّ

َعلَى بَْعٍض..... )25(« 

بَْعُضهُ  النََّهاِر  َضْوَء  فَإِنَّ  السَّالُم(:«  َوقَْولُهُ)َعلَْيِه 

أَْضَوُء ِمْن بَْعٍض«َجاَء ُمَشبَّهاً بِِه َعلى َطِرْيِق التَّْشبِْيِه 

ْمنِّيِ، والُمَشبَّهُ ُهَو)ُكْونُوا أَْوِعيَةَ الِعْلِم، َوَمَصابِْيَح  الّضِ

َهذا  فِي  بِِه  الُمَشبَّهُ  أَنَّ  البالَغِة  فِي  َمْعلُْوٌم  و  الُهدَى( 

ِة أَو الدَِّلْيِل البُرَهانِّيِ  النَّْوعِ ِمن التَّْشبِْيِه يَقُْوُم َمقَاَم الُحجَّ

ُث للُمَشبَِّه َوُهَو)فَإِنَّ َضْوَء  ِة َما ذََكَره الُمتََحدِّ ِلتأكْيِد ِصحَّ

النََّهاِر بَْعُضهُ أَْضَوُء ِمْن بَْعٍض( 

فَقَْوُل اإِلَماِم الَحَسِن)َعلَْيِه السَّالُم(:« فَإِنَّ َضْوَء النََّهاِر 

الدَِّلْيِل  َمقَاَم  يَقُْوُم  قَْوٌل  بَْعٍض«  ِمْن  أَْضَوُء  بَْعُضهُ 

الِعْلِم،  أَْوِعيَةَ  )ُكْونُوا  الُمَشبَّهَ  ي  يُقَّوِ الَِّذي  البُرَهانِّيِ 

آِل  اْجتَِهاِد  َضُروَرةِ  َعلَى  النَّاصَّ  الُهدَى(  وَمَصابِْيَح 

أَْوِعيَتُهُ  فَُهْم  َوِحْفِظِه  الِعْلِم  فِي  السَّالُم(  َعلَْيِهم  البَْيِت) 

الَمقَاَماِت  أْفَضِل  واْحَراِز  تَْبِلْيِغِه،  فِي  والُمَساَرَعِة   ،

فِي َمراتِِب الدَُّعاةِ إِلَى َرّبِ األْرِض السََّماَواِت؛ ألَنَُّهم 

ْغِم  الرَّ َعلَى  والَمقَاَماِت  الدََّرَجاِت  فِي  سيَتَفَاَضلَُوَن 

ِمْن أَنَُّهم يَْرِجعُْوَن إِلَى أَْصٍل َواِحٍد ُهَو َمْصدَُر النُّوِر 

ُظلَُماِت  فِي  الغَاِرقَةَ  األَْفَكاَر  يُنِْيُر  الَِّذي  والِهدَايَِة  

َهذَا  فِي  َوُهم   ، الَحّقِ  َسبِيِل  َعْن  والُمْنَحِرفَةَ  الَجْهِل، 

النََّهاِر  فِي  تَْختِلُف  دََرَجاتِِه  َكْوِن  فِي  ْوِء  َكالضَّ الَحاِل 

ِمن بِزوغِ الشَّْمِس وَحتَّى الَوقِت الِقرْيِب ِمْن ُغرُوبَِها  

ْغِم ِمن أَنَّ ُكلَّ دََرَجاتِِه تَعُْودُ إِلى أَْصٍل َواِحٍد  َعلَى الرَّ

َوُهَو َضْوُء الشَّْمِس، ثُمَّ يَْذُكُر بَْعدَ ذَِلَك - َما يَُؤِكدُ َهِذِه 

قَْولُهُ  - وهو  التَّْمثِيلّيِ  التَّْشبِيِه  لَِة ِمن  الُمتََحصَّ الدَّاللَةَ  

إِْبَراِهْيَم)َعلَْيِه السَّالُم(  )، أََما َعِلْمَت أَنَّ هللاَ َجعََل وْلدَ 

اْستََطاَع  َوبَِهذا  بَْعٍض(  َعلَى  بَْعَضُهْم  َل  َوفَضَّ ةً،  أَئمَّ

ائَع  )َعلَْيِه السَّالُم( أَْن يَُحقَِّق َهذا الِخَطاَب اإِلْقنَاِعيَّ الرَّ

فِي  ِمنهُ  يُْستَفَادُ  الَِّذي  التَّْشبِيِهّيِ  الفَّنِ  َهذَا  بَوَساَطِة 

َمقَاَماِت الِحَجاجِ  فِيِ باَلَغتِنَا العََربِيَِّة.

َجاَء فِي ِكتَاِب بَِحاِر األَْنَواِر:« َوالَحاِصُل أَنَّهُ قَْد استَقَرَّ 

ِمْن  الُمتََشِعبِْيَن  أَنَّ  الَحَسِد  بَِسبِب  الَجَهلَِة  نُفُْوِس  فِي 

أَْصٍل َواِحٍد فِي الفَْضِل َسواٌء؛ َوِلذَِلَك يَْستَْنِكُف بَْعُض 

األُْخَوةِ، واألَقَاِرِب َعْن ُمتَابَِعِة بَْعِضِهْم... فَأََزاَل)َعلَْيِه 

السَّالُم( تِْلَك الشُّْبَهةَ بِالتَّْشبِْيِه بَِضْوِء النََّهاِرفِي َساَعاتِِه 

أَْضَوُء  بَْعَضهُ  لَِكنَّ  الشَّْمِس،  ِمَن  ُكلَّهُ  فَإِنَّ  الُمْختَِلفَِة، 

الشَّْمِس، َوبَْعدَ  ُطلُْوعِ  ِل الفَْجِر، َوبَْعدَ  ِمْن بَْعٍض، َكأَوَّ

والقَابِليَّاِت  االْستِْعدَاداِت  فَبِاْختاِلِف  َوَهَكذَا  َواِل  الزَّ

تَْختَِلُف إِفَاَضةُ األَْنَواِر َعلَى الَمَواِد«)26( 

َوفِي َضْوِء َهذَا يُْمِكُن القَْوَل إِنَّ الَضْوَء بَِوْصِفِه َمْفُهوَماً 

ةَ  فِْيزيَاِويّاً ُهو َحِقْيقَةٌ َواِحدَةٌ ال تَفَاُضَل فِْيَها، فَلْيَس ثَمَّ

يَتََحقَُق  َوإِنََّما  آَخَر،  ِمْن  أَْضوُء  ُهَو  ُهَو  بما  َضْوٌء 

التَّفَاُضُل فِي دََرَجاِت الَضْوِء بِاْعتِباراٍت َخاِرَجٍة َعْن 

بَِحَسِب  ْوِء-  الضَّ َمْصدَِر  َوأَْحَواِل  َكالَوْقِت،  َماِهيَّتِه 

قَوانِْيِن الفَلَِك - الَِّذي يَتََولَّدُ َعْنهُ ، َوَخْيُر َما يَدُلُّ َعلَى 

َهِذه الَمْسأَلَِة ُهَو َما ذََكْرناه َعْن)أَْضَوء( الَمْذُكْوَرةُ َسلَفاً.  
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َرابِعاً: وُرْودُ أَْفعَِل التَّْفِضْيِل ِمَن األَْفعَاِل الَّتِي تَدُلُّ َعلَى 

َكاَن  َوَمْن  تَعَالَى:  قَْوِلِه  فِي  نَْحو )أَْعَمى(  العُيُوِب، 

فِي َهِذه أَْعَمى فَُهَو فِي اآلِخَرةِ أَْعَمى ِوأََضلُّ َسبِْيالً 

اإلْسَراء/72.

اْختَلََف الُمفَِسُرْوَن فِي تَْفسْيِر َكِلَمِة)أَْعَمى( فِي َكونَِها 

ِصفَةً أَو أَْفعََل تَْفِضْيٍل؟ ، َوإِذَا َكانَتْ أَْفعََل تَْفِضْيٍل فََهْل 

ِهي للِعْيِن، أَو ِهَي للَبِصْيَرةِ؟ ، أَي بَِصْيَرة القَْلِب، و 

الَوْصِفيَِّة  ِمن  النَّّصِ  فِي  أظَهُر  تَْفِضْيٍل   أَْفعََل  َكْونَُها 

ِلَما يَأتِي: 

)أَْعَمى(  أَنَّ تُؤيِّدُ  اللْفِظّيِ،  يَاِق  الّسِ ِداللَة  إِنَّ  الً:  أَوَّ  

ِهي  إِْذ  َسبِْيالً(  قَِرْينَِة)َوأََضلُّ  َضْوِء  فِي  للُمفَاَضلَة 

. ُمْفِصَحةٌ َعن الُمفَاَضلَِة بَِما ال يَْسَمُح للشَّّكِ

َز َكْوُن الثَّانِي  َجاَء فِي تَْفسْيِر أَبِي السُّعُْوِد:« َوقَْد ُجّوِ

بَِمْعنَى التَّْفِضْيِل َعلَى أَْن َعَماه فِي الدُّْنيَا؛ َوِلذَِلك قََرأَ 

ماً)َوأََضلُّ َسبِْيالً( َل ُمَماالً والثَّانِي ُمفَخَّ أَبُو َعْمٍرو األَوَّ

َوتَعَطُِّل  الُمْمِكِن  االْستِْعدَاِد  ِلَزَواِل  األَْعَمى  ِمن  أَي 

اآلالِت بِالُكِليَِّة...)27(« 

اِء ِمثِْل أَبِي َعْمرو بن العاَلِء)ت154هـ(   ثَانِيَاً: تَْفِرْيُق القُرَّ

بِِقراءاتِِهْم بَْيَن لَْفَظِة)أَْعَمى( األُْولَى والَّتِي ِهي ِصفَةٌ، 

أََماَل  بِأَْن  تَْفِضْيٍل،  أَْفعَُل  ِهَي  الَّتِي  الثَّانِيَِة  َو)أَْعَمى( 

الَّتِي  للتَّْفِضْيِل، وأَْفعَل  الثَّانِيَةَ؛ ألَنََّها  يُِمِل  َولَْم  األَْولَى 

للتَّْفِضْيِل ال تَُماُل ألنَّ الِمْيَم ُجزٌء ِمْنَها)28(    

أَْهُل  تَْفِسْيِر القُرآِن:« قََرأَ  التِّْبيَان فِي  تَْفِسْيِر  َجاَء فِي 

الِعَراِق إِالَّ َحْفصاً واألَْعَشى)َوَمْن َكاَن فِي َهِذِه أَْعَمى( 

إِالَّ  والِكَسائيُّ  َحْمَزةُ  بِالتَّْفِخْيِم، َوقََرأَ  بِاإِلَمالَِة. البَاقُْوَن 

نَِصْيراً، َوَخلَفاً، َوأَبَا بَْكٍر إِالَّ األَْعَشى والبَْرَجمّي)فَُهَو 

ا  فِي اآلِخَرةِ أَْعَمى( بِاإِلَمالَِة. البَاقُْوَن بِالتَّْفِخْيِم.... َوأَمَّ

الَمْعنَى،  فاَِلْختاِلِف  اللْفَظْيِن  بَْيَن  ََعْمٍرو  أَبِي  تَْفِرْيُق 

فَقَاَل: َوَمْن َكاَن فِي َهِذِه أَْعَمى ُمَماالً، فَُهَو فِي اآلِخَرةِ 

َل ِصفَةً بَِمْنِزلَِة  أَْعَمى بِالفَتْحِ أَي أََشدُّ َعَماً، فََجعََل األَوَّ

َكقَْوِلِه  ِمْنَك،  أَْفعََل  بَِمْنِزلَِة  والثَّانِي  َوأَْصفََر،  أَْحَمَر 

:)َوأََضلُّ َسبِْيالً( أَي أَْعَمى قَْلباً)29( » 

َعْمٍرو  أَبِي  قِراَءةِ  فِي  التَّْفِرْيَق  َمْخَشِريُّ  الزَّ ُح  َويَُوّضِ

َل ُمَماالً، والثَّانِي  قَائالً :« َوِمْن ثَمَّ قََرأَ أَبُو َعْمرو األَوَّ

َماً؛ أِلَنَّ أَْفعََل التَّْفِضْيِل تََماُمهُ بمْن، فََكانَْت أَِلفُهُ فِي  ُمفَخَّ

ُل فَلَْم يَتَعَلَّْق  ا األَوَّ ُحْكِم الَواقِعَِة فِي َوَسِط الَكالِم... َوأَمَّ

َضةً  ُمعَرَّ الطََّرِف  فِي  َواقِعَةً  أَِلفُهُ  فََكانَْت  َشْيٌء،  بِِه 

ِلإِلَمالَِة«)30( 

َوإِذَا َكانْت للتَّْفِضْيِل فََهل ِهَي أَْفعُل للعَْيَن أَو للبِصْيَرةِ؟

وبَِحَسِب َما يَْذُكُر الُمفَِسُرون أَنَّ )أَْفعَل( الَّتِي للُمفَاَضلَِة 

ال تَُكوُن من العَْيِن، َوإِنََّما يُقَاُل: أََشدُّ َعماً، َوَمَع  بَِصْيَرةِ 

القَْلِب يُقَاُل: أَْعَمى ِمن.

ُب   َجاَء فِي تَْفِسْيِر التِّْبيَاِن :«َوالعََمى فِي العَْيِن ال يُتَعَجَّ

ِمْنهُ بِلَْفَظِة)أَْفعَل(، وال يُقَاُل: َما أَْعَماهُ !، بَْل يُقَاُل: َما 

أََشدَّ َعَماهُ !، َوفِي القَْلِب َما أَْعَماهُ !، بِغَْير أََشدّ؛ ألَنَّ 

َعَما القَْلِب َحَمٌق، َكَما قَاَل الشَّاِعُر......

ا الُملُْوُك فَأْنَت اليَوَم أأَلَُمُهْم    لُؤماً َوأَْبيَُضُهْم ِسْربَاَل  أَمَّ

َطبَّاخِ »)31( 

َعَمى  من  تَْفِضْيٍل  أَْفعَل  أنَّه  داَللَةَ  يُؤيِّدُ  َما  و 

تَعَالَى: قَْولُهُ  البَِصْيَرةِ،  َعَمى  ِمن  ال  العَْيِن، 

َضْنَكا  َمِعْيَشةً  لَهُ  فَإِنَّ  ِذْكِري  َعْن  أَْعَرَض  َوَمْن   

َحَشْرتَنِي  ِلَم  َرّبِ  قَاَل  أَْعَمى  الِقيَاَمِة  يَْوَم  َونَْحُشُرهُ 

طه/125-124. بَِصْيراً... ُكْنُت  َوقَْد  أَْعَمى 

دُهُ َما َجاَء َعن ابِن َعبَّاٍس)َرِضَي هللاُ َعْنهُ( أَنَّهُ  َويُعَّضِ
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البَيَاِن:«  َمْجَمعِ  تَْفِسْيِر  فِي  َجاَء  البََصر،  ِمَن  أَْعَمى 

َعن  البََصِر  أَْعَمى  أَي:  أَْعَمى،  الِقيَاَمِة  يَْوَم  َونَْحُشُرهُ 

ُهَو  ُل  واألَوَّ ِة...  الُحجَّ َعَن  أَْعَمى  َوقِْيَل  َعبَّاٍس،  اْبِن 

الَوْجهُ ألنَّهُ الظاِهُر، وال مانَِع ِمْنهُ، َويَدُلُّ َعلَْيِه قَْولُهُ: 

قَاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرتَنِي أَْعَمى َوقَْد ُكْنُت بَِصْيراً...)32(«   

تَدُلُّ  الَّتِي  األَْفعَاِل  ِمَن  التَّْفِضْيِل  أَْفعَل  وُرْودُ  َخاِمساً: 

َعلَى األلَواِن، نَْحو)أَْبيَض، وأَْسَود( فِي قَْوِل الشَّاِعِر- 

الَمْذُكْوِر َسلَفاً -:

ا الُملُْوُك فَأْنَت اليَوَم أأَلَُمُهْم أَمَّ

لُؤماً َوأَْبيَُضُهْم ِسْربَاَل َطبَّاخِ

َوقَْوِلِهم:« أَْسَودُ ِمْن َحلَِك الغَُراب، َواَْبيَُض ِمَن اللَّبَِن »)33( 

َهِذِه  أَنَّ  )ت577هـ(  األَْنبَاِريُّ البََرَكاِت  أَبُو  َويَْذُكُر 

بَْيَن النَّْحِويِّيَن الُكْوفِيِّيَن الَِّذْيَن أََجاُزْوَها  َمْسأَلَةٌ ِخالفِيَّةٌ 

ِكتَابِِه  فِي  َجاَء  َمنَعُْوَها،  الَِّذْيَن  البَْصِريِّيَن  والنَّْحِويِّْيَن 

إِنََّما  قَالُوا:  بِأَن  وا  فَاْحتَجُّ الُكوفِيُّوَن  ا  أَمَّ االْنَصاِف:« 

ْزنَا ذَِلَك للنَّْقِل، والِقيَاِس: َجوَّ

ا النَّْقُل فَقَْد قَاَل الشَّاِعُر: أَمَّ

َجاُل َشتَوا واْشتَدَّ أَْكلُُهُم إِذَا الّرِ

فَأَْنَت أَْبيَُضُهْم ِسْربَاَل َطبَّاخِ.

ِمَن  ذَِلَك  ْزنَا  َجوَّ إِنََّما   : فَقَالُوا  الِقيَاُس،  ا  َوأَمَّ  .......

ألَنَُّهَما  األَْلَواِن؛  َسائِر  دُْوَن  )البَيَاِض(  و  )السََّواِد( 

الُحْمَرةِ،  ِمَن  َسائُرَها  يَتََركَُّب  َوِمْنَها  األَْلَواِن،  أَْصال 

والُكْهبَِة  والشُّْهبَِة،  ْهبَِة،  والصُّ والُخْضَرةِ،  ْفَرةِ،  والصُّ

ُكلَِّها  ِلألَْلَواِن  األَْصلَْيِن  ُهَما  َكانَا  فَإِذَا  ذَِلَك،  َغْيِر  إِلَى 

َجاَز أَْن يَثْبَُت لَُهَما َمال ال يَثْبُُت ِلَسائِر األَْلَواِن؛ إِْذ َكانَا 

َمْيِن َعلَْيَها«)34(   أَْصلَْيَن لََها َوُمتَقَدِّ

تَُهْم َعلَى َمْنِعِه قَائالً:«  ثُمَّ يَْذُكُر َرأَي البَْصِريِّيَن َوُحجَّ

أَنَّه  َعلَى  الدَِّلْيُل  قَالُوا:  بِأَْن  وا  فَاْحتَجُّ البَْصِريُّوَن  ا  َوأَمَّ

ال يَُجْوُز اْستِْعَماُل)َما أَْفعَلَهُ( مَن البَيَاِض والسََّواِد أَنَّا 

لَْوناً  َكاَن  ا  ِممَّ يُْستَْعَمَل  أَْن  يَُجْوُز  ال  أَنَّهُ  َعلَى  أَْجَمْعنَا 

ِمْنُهَما  يَُجْوُز  ال  فََكذَِلَك   ، األَْلَواِن  َسائِر  ِمْن  َغْيُرُهَما 

أَْن  ا  إِمَّ ذَِلَك:  امتِنَاُع  يَْخلُو  ال  أِلنَّهُ  ذَِلَك؛  قُْلنَا  َوإِنََّما   ،

 ،) َعلَى)اْفعَلَّ يَأتِي  أَْن  ِمْنُهَما  الِفْعِل  بَاَب  أِلَنَّ  يَُكْوَن؛ 

أِلَنَّ  أَو  ذَِلَك؛  أَْشبَه  َوَما   ) َو)اْصفَرَّ  ) نَْحو:)اْحَمرَّ

تَُزْوُل  تََكادُ  ال  الشَّْخِص  فِي  ةٌ  ُمْستَِقرَّ األَْشيَاَء  َهِذِه 

َوَجْدنَا  قَدَّْرنَا  الِعلَّتَْيِن  َوأَّي  أَْعَضائِه،  َمْجَرى  فََجَرْت 

األَْلَواِن  َسائِر  َوبَْيَن  َوالسََّواِد،  البَيَِض  بَْيَن  الُمَساَواةَ 

فِي ِعلَِّة االْمتِنَاعِ؛ فَيَْنبَِغي أَْن  اَل يَُجْوَز فِْيِهَما َكَسائِر 

األَْلَواِن)35(« 

التَّْفِضْيِل   َ أَْفعَل  أَنَّ  نَِجدُ  الَمَطاِف  نََهايَِة  فِي  َولَِكنَّنَا 

ْعِر والنَّثِْر  الّشِ فِي  اللونَْيِن األَْسَوِد واألَْبيَِض  ِمَن  َجاَء 

الفَِصْيَحْيِن، َوبِغَّضِ النََّظِر َعْن قِلَِّة أَْمثِلَتِِهَما الّتِي َجاَء 

َعلَْيَها، يُْمِكُن أَْن نَْعتَِقدَ ُمْطَمئنيَن إِلَى أَنَّ قِْسماً ِمن العََرَب 

قَد اْختَاَر التَّْفِضْيَل بِِصيغَِة)أَْفعَل ِمْن( فِي األلواِن، وال 

دَاِعَي إِلْنكاِرِه َعلَْيِهَم؛ ألَنَُّهم- بِالتَّأِكْيِد – يَرْوَن ُمفَاَضلَةً 

فِي دََرَجاِت اللونَْيِن األَْسوِد، واألَْبيَِض، َوُكوُن َغْيِرِهم 

، َوَما تَعَاَرفُوا  يَُخاِلفُُهم فََهذَا ال يُلِغي اْختِيَاَرُهم اللغِويَّ

َعلَْيِه ِمْن أََساِلْيِب لُغَتِِهم، َوَجَرى َعلَْيِه اْستِْعَمالُُهم..

ِمن  استْيتِيَّة  َشِرْيف  َسِمْير  الدُّكتور  البَاِحُث  َويُِضْيُف 

الدَّاِرِسْيَن الُمعَاِصرْيَن َمْجُمْوَعةً ِمن اإِلْشَكاالِت الدَّالليَِّة 

َعلَى ِداللَة) أَْفعَل التَّْفِضْيِل( ِعْندَ ُعلََماِء العََربِيَِّة القُدََماِء 

النُُّصْوِص، َوالِسيََّما  بَْعِض  فَْهِم  فِي  قُُصْوِرَها  َوَمدَى 

َجِدْيدَةً  ِدالالٍت  َويَْذُكُر  الَحِدْيثَةُ،  القَانُْونِيَّةُ  النُُّصْوُص 

َما  َعلَى  بِنَاًء  القَانُونّيِ  الِخَطاِب  َضْوِء  فِي  للُمفَاَضلَِة 
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َوَردَ فِْي بَْعِض النُُّصْوِص القَانُونِيَِّة ِمثْل ِداللَِة الُمَساَواةِ 

الَمْفُهْوَمِة ِمن تَْفِسْير النَِّص القَانُْونِّيِ اآلتِي:

ةً  قُوَّ ِة  العَامَّ القَانُونِيَِّة  للَمبَاِدئ  أَنَّ  إِلَى  يَْذَهُب  َرأٌي   «

ةِ الدُّْستُوِر«)36(  ُمَساِويَةً ِلقُوَّ

أي القَانُونِيَّ :« الَِّذي يَْجعَُل  َويَْذُكُر استيتيّة أَنَّ َهذَا الرَّ

َن يُْنِشُئ  ةَ ُمَساِويَةً للقَانُْوِن الُمدَوَّ الَمبَاِدَئ القَانُونِيَّةَ العَامَّ

بِأَْن  َجِدْيِرْيَن  الدَّاللَِة  ُعلََماُء  َكاَن  التَّفَاُضِل،  فِي  َرأياً 

يَْنتَبُِهوا إِلَْيِه، َولِكنَُّهم لَْم يَْفعَلُوا »)37( 

أَْسَماهُ  والَِّذي  دَةٍ  ُمتَعَدِّ أَْطَراٍف  بَْيَن  التَّفَاُضِل  َوِداللَِة 

القَانُونِّيِ  النَّّصِ  تَْفِسْيِر  فِي   ) الُمَركَِّب  التَّفَاُضِل  بـ) 

اآلتِي:

ِة َمْرتَبَةً  » َرأٌي يَْذَهُب إِلَى أَنَّ للَمبَاِدئ القَانُونِيَِّة العَامَّ

إِلَى  تَِصُل  لَِكنََّها ال  العَاِدي  القَانُْوِن  َمْرتَبَِة  َعلَى  تَْعلُو 

َمْرتَبَِة الدُّْستُْوِر«)38( 

َويُعَقُِّب استيتيّة َعلَى َهذَا النَّّصِ قَائالً:« فَالفَِرْيُق الَِّذي 

َعلَى  تَْعلُو  َمْرتَبَةً  ِة  العَامَّ القَانُْونِيَِّة  للَمبَاِدئ  إِنَّ  يَقُْوُل 

َمْرتَبَِة  إِلَى  تَِصُل  ال  لَِكنََّها  العَاِدي،  القَانُوِن  َمْرتَبَِة 

ِمن  أََحدٌ  إِلَْيِه  يَْنتَبِْه  لَْم  للتَّفَاُضِل  بَاباً  يُْنِشُئ  الدُّْستُوِر، 

ُهْم أَْن يَْرصدُوا التَّفاُضَل بَْيَن  ُعلََماِء اللغَِة الَِّذْيَن َكاَن َهمُّ

َطَرفَْيِن فَقَط، فََهذَا أَْحَسُن ِمْن ذَاَك، َوأولئَك دُْوَن َهؤالِء 

التَّفَاُضِل  أُْسلُْوِب  إِلَى  يَْنتَبُِهوا  أَْن  دُوَن  ذَِلَك  آِخِر  إِلَى 

دَةٍ، والَِّذي يُْمِكُن أَْن نَُسِميَهُ التَّفَاُضَل  بَْيَن أَْطَراٍف ُمتَعَدِّ

الُمَركََّب،  فَنَقُْوُل: َهذَا أَْفَضُل ِمْن ذَاَك فِي الِعْلِم َولَِكنَّهُ 

دُْونَهُ فِي العََمِل..«)39(  

  َوأَْحَسُب أَنَّ َما ذََكَرهُ استيتيَّةُ ُمَحاَولَةٌ َجيَّدَةٌ ِلَمْنحِ ِداللَِة 

الُمفَاَضلَِة ُمُرْونَةً داَلِليَّةً فِي َضْوِء التَّدَاُوِل االْستِْعَماِلّيِ 

َوَهذَا  َوَحِدْيثاً،  قَِدْيَماً  نُُصْوِصَها  ُكّلِ  فِي  العََربِيَِّة  فِي 

َحيَِويَّتَهُ وقُْدَرتَهُ  العََربِّيِ  َما يُْعِطي لالْستِْعَماِل اللغَِوّيِ 

َعلَى اْستِْيفَاِء الدَّالالِت والتََّمُكِن ِمْن تَْحِقْيِقَها.

اً بِالِخطاِب القَانُونِّيِ َكَما  َوَما ذََكَرهُ اْستِيتيَّةُ لَْيَس َخاصَّ

يَْبدُو ِمْن َظاِهِر َكالِمِه إِْذ نَِجدُ فِي تَُراثِنَا نُُصْوصاً تُْشبِهُ 

النُُّصْوَص القَانُونِيَّةَ فِي ِداللتِها َعلَى الُمفَاَضلَِة الِسيََّما 

التَّفَاُضِل الُمَركَِّب، َوِمْن َهِذِه النُُّصوِص َحِدْيُث  ِداللةُ 

البَُّراِق:«أتيُت بِالبَُراِق، َوُهَو دَابَّةٌ أَْبيَُض فَْوَق الِحَماِر 

َودُْوَن البَْغِل....«)40(  

فََوْصُف َرُسوِل هللِا)َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم( للبَُراِق 

- َوُهَو الدَّابَّةُ الَّتِي َعَرَج بَِها إِلَى السََّماِء لَْيلَةَ اإلْسَراِء 

والِمْعَراجِ – بِأَنَّهُ أَْكبَُر مَن الِحَماِر وأَْصغَُر ِمَن البَْغِل،  

ُن َهذَا النُّوَع ِمن الُمفَاَضلَِة الُمَركَّبَِة الَّتِي تُْعِطي  يَتََضمَّ

ُمعَالََجتِِهْم  فِي  القُدَماُء  النَّحويُّوَن  إِلَْيَها  يَْلتَِفْت  لَْم  ِداللَةً 

ألُْسلُوِب التَّْفِضْيِل. 

التَّْفِضْيُل فِي اللغاِت السَّاِميَِّة )مقاَربَةٌ ِلَسانِيَّةٌ فِي َضْوِء 

اللسانِيَّاِت الُمقَاِرنَِة( :

 Comparative( اللَسانِيُّ الَمْنُظْوُر  َهذَا  يَْهِدُف 

الَخَصائِص  إِلَى  ِل  التََّوصُّ إِلَى   )Linguistics

لُغٍَة  إِلَى  تَعُْودُ  الَّتِي  اللغَاِت  بَْيَن  الُمْشتََرَكِة  اللغَِويَِّة 

َواِحدَةٍ ِهي اللغَةُ األُمُّ )Mother Language ( َمَع 

َماِن والَمَكاِن)41(  ويُْمِكُن اْستِثَْماُر َهِذِه  تَبَاُعِدَها فِي الزَّ

الُمْشِكالِت  ِمْن  َكثِْيٍر  َحّلِ  فِي  الُمْشتََرَكِة  الَخَصائِص 

البَْحُث  يَْستَِطْع  لَْم  الَّتِي  والدَّالِليَِّة  والنَّْحِويَِّة،  اللغَِويَِّة، 

َم لََها ُحلُْوالً ِعْلِميَّةً َمْقبُْولَةً. اللغَِويُّ العََربِيُّ القَِدْيُم أَْن يُقَدِّ

فَِفي  السَّاِميَِّة  اللغاِت  فِي  التَّْفِضْيِل  أََساِلْيُب  تَْختَِلُف 

التَّْفِضْيُل  يُكْوُن  َسلَفَاً-  ذَكْرنَا  –كما  َماليَِّة  الّشِ العََربِيَِّة 

ْيَن باللغاِت  بِِصيغَِة)أَْفعَل ِمْن( َويَْذَهُب بَعُض الُمْختَّصِ
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بِِه العََربِيَّةُ  ا تَْختَصُّ  ِممَّ ْيغَةَ  أَنَّ هذِه الّصِ السَّاِميَِّة إِلى 

َماليَّةُ ِمْن دُْوِن بَِقيَِّة َشِقْيقَاتَِها ِمن األرُوَمة السَّاِميَِّة،  الّشِ

التّْفِضْيِل:  أَْفعَُل  البَعلَبّكّي:«  ُمنِْيُر  الدكتور  يَقُْوُل 

ِصْيغَةٌ  السَّاِميَِّة  اللغاِت  فِي  لْيَس  العََربِيَِّة،  باستِثنَاِء 

أي:  بِنَْوَعْيِه،  التَّْفِضْيِل  َعن  بِالتَّْعبِْيِر  ةٌ  َخاصَّ َصْرفِيَّةٌ 

 ،)comparative degree(التَّْفِضْيِل دََرَجة 

)superlative degree(؛  الفُْضلَى  والدََّرجة 

َوِلذِلك نَِجدُ أَنَّ تِلَك اللغاِت تَضَطرُّ إلَى اْستِْخدَاِم َوَسائَل 

َغْيِر ُمبَاِشَرةٍ للتَّْعبِيِر َعن التَّْفِضْيِل، فَالِعْبِريَّةُ-َمثاَلُ- قَْد 

فَِة نَْفِسَها َمتْبُوَعةً بـ)ِمْن(....  تُعَبُِّر َعْنهُ باستِْخدَاِم الّصِ

العََربِيَّةُ  ا  أَمَّ السَّاِميَّاِت،  َسائِر  فِي  َما  َهذا  وقَرْيٌب مْن 

َوِهي  )أَْفعَل(،  بِِصْيغَة  بِنَْوَعْيِه  التَّْفِضْيَل  َخصَّت  فَقَد 

صْيغَةٌ َساِميَّةٌ ُمْشتََرَكةٌ، أَي إِنَّ العََربِيَّةَ لَم تَْبتَِدْعَها بَْل 

تَفََردَْت بِأَْن أَْسنَدَْت إِلَْيَها َوِظْيفَةَ التَّْعبِْيِر َعن التَّْفِضْيِل 

التَّْفِضْيُل  فَأَْضحى  األُْخَرى،  ِدالالتَِها  َعلَى  َعالَوةً 

ُمْرتَبَِطاً بِِصْيغٍَة ُمَحدَّدَةٍ َوقِيَاِسيٍَّة تُْعِفي اللغَةَ ِمن أْسلُْوِب 

الُمدَاَوَرةِ الذي تُْضَطرُّ إِِليِه اللغَاُت التي تَْفتَِقُر إِلى ِمثِْل 

ْيغَِة.«)42(  َهِذه الّصِ

ألَنَّ  دَقِْيٍق؛  َغْيُر  تَْعِمْيٌم  البعلبكّي  الدكتور  قَْوِل  َوفِي 

ِصْيغَةَ)أْفعَل( التي للتَّْفِضْيِل َمْوُجْودَةٌ فِي لُغَاٍت َساِميٍَّة 

أُْخَرى ِمثْل اللغَِة النَّبَِطيَِّة، والعََربيَِّة الَجنُْوبِيَّةِ)43(  

َعبَاْبنَة-  يَْحيَى  الدكتور  فَيَقُْوُل  النَّبَِطيَِّة  اللغَِة  فِي  ا  أَمَّ

فِي َحِدْيثِِه َعْن التَّْفِضْيِل-:« َوِمْن ِخالِل تَْحِلْيِل الُمْعَجِم 

َما  السَّاِميَّاِت  َمَع  اْختَلَفَْت  النَّبَِطيَّةَ  أَنَّ  تَبَيََّن  النَّبَِطّيِ، 

اْستَْعَملَتَْها  التي  ْيغَةَ  الّصِ اْستَْعَملَْت  فَقَْد  العََربِيَِّة،  َعدَا 

العَربِيَّةُ، َوِهي ِصْيغَةُ)أَْفعَل(، َوِمن األَْمثِلَِة التِي يُْمِكُن 

أَْن نَُسْوقََها َعلَى َهذَا األَْمِر:

-n<tw<

أَْكثَر  بَِمْعنَى  النَّعَت،  من  َمأُخْوذٌ  َوُهَو  أَْنعَُت،  أي: 

نَْعتَاً.... َوفِي النَّبَِطيَِّة بَْعُض األَْمثِلَِة األُْخَرى َعلَى َهذَا 

البَاِب«)44( 

َوِزن  بيستون:«  يَقُْوُل  الَجنُْوبِيَّة  العََربِيَِّة  اللغَِة  َوفِي 

ا فِْيَما  )أ ف ع ل(، َوُهَو َكثِْيٌر فِي أَْسَماِء األَْعالِم، أَمَّ

التَّْفِضْيِل  َكاْسِم  َشَواِهدُ  لَهُ  َولَِكْن  نَاِدٌر،  فَُهَو  ذَِلَك  َعدَا 

َماِليَِّة فِي بِنَاِء )أَْفعَُل( نَْحُو)أ ص  َكَما فِي العََربِيَِّة الّشِ

ن ع/ ك ل/ ك ز { ي ت م }(: أََشدُّ ُكّلِ القََوانِْيِن)45(« 

َسابِقاً:«  الَمْذُكْوِر  البَعلبكّي  ِلقَْوِل  بِالنّْسبَِة  ا  َوأَمَّ

فَِة  الّصِ باستِْخدَاِم  َعْنهُ  تُعَبُِّر  قَْد  فَالِعْبِريَّةُ-َمثاَلً- 

فِي  َما  َهذا  مْن  وقَرْيٌب  بـ)ِمْن(....  َمتْبُوَعةً  نَْفِسَها 

أَْن  يُْمِكُن  ألَنَّهُ  تََماماً؛  دَقِْيقاً  فَلْيَس  السَّاِميَّاِت«  َسائِر 

اآلَراِميَِّة)47(  واللغَِة   ، الِعْبِريَِّة)46(  اللغَِة  َعلَى  يَْنَطبَِق 

َعلَى  َهذَا  يْنَطبُِق  ال  َولَِكْن   ،  )48( الّسريانيَِّة  واللغِة   ،

واآلُشوِريَِّة)49(  البَابِليَِّة،  بِلَْهَجتَْيَها  األَكِديَِّة  اللغَِة 

األَُجاِريتِيَِّة)50(   اللغَِة  َعلَى  يَْنَطبُِق  ال  َوَكذَِلَك   ،

اللغَِة  قََواِعِد  َمَظاّنِ  فِي  ذُِكَر  َما  َهذَا  َعلَى  والدّلْيُل 

التَّْفِضْيِل  َعْن  واآلُشْوِريَِّة  البَابِليَِّة  بِلَْهَجتَْيَها  األََكِديَِّة 

َويُْمِكُن إِْجماَلُهُ باآلتِي:

ِعدَّة،  بُِطُرٍق  األََكِديَِّة  اللغَِة  فِي  التَّْفِضْيِل  َعِن  يُعَبَُر 

َودَائماً بُِمَساَعدَةِ َحْرِف الَجّرِ إِِل )eli( بَِمْعنَى )فَْوق(، 

)أَْكثَر( نَْحو: شوكو نَربوِك إِِل َكَل االن صيُر )َجاللَتَُك 

البَِهيَّةُ ِهَي فَْوَق ُكّلِ اآلِلَهِة()51( 

فَةُ َمتْبُْوَعةٌ  َولَم تَِرْد فِْيَها ِصْيغَةُ التَّْفِضْيِل الَمْذُكْوَرةُ)الّصِ

بَحْرِف الَجّرِ ِمْن()52( 

ا بِالنِّْسبَِة للُّغَِة األَُجاِريتِيَِّة فَإِنََّها ُربََّما تَْستَْعِمُل فَِعْيل،  َوأَمَّ
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أَو فَِعل بَِكْسِر العَْيِن ُمَضافَةً لالْسِم بَْعدََها)53( 

نَْحُو: ن ع م ن  ع م ق   ن ش م     نُْعمان أََشدُّ 

النَّاِس.)54(   

ا قَْولُهُ:«... َوِلذِلك نَِجدُ أَنَّ تِلَك اللغاِت تَضَطرُّ إلَى  َوأَمَّ

التَّْفِضْيِل،  َعن  للتَّْعبِيِر  ُمبَاِشَرةٍ  َغْيِر  َوَسائَل  اْستِْخدَاِم 

نَْفِسَها  فَِة  الّصِ باستِْخدَاِم  َعْنهُ  تُعَبُِّر  قَْد  فَالِعْبِريَّةُ-َمثاَلُ- 

َسائِر  فِي  َما  َهذا  مْن  وقَرْيٌب  بـ)ِمْن(....  َمتْبُوَعةً 

السَّاِميَّاِت...« فَيُْوِحي أَنَّ َهِذِه الَوِسْيلَةَ  ِهَي الطَِّرْيقَةُ 

اللغاِت  َوَسائِِر  الِعْبِريَِّة  اللغَِة  فِي  للتَّْفِضْيِل  الَوِحْيدَةُ 

السَّاِميَِّة َعلَى َحدِّ تَْعبِْيِرِه.

فِي  ِللتَّْفِضْيِل  الَوِحْيدَةَ  الوِسْيلَةَ  لَْيَست  أَنََّها  ِحْيُح  والصَّ

َوإِنََّما ُهنَاَك َوَسائُل أُْخَرى ال يُْمِكُن  اللغاِت الَمْذُكْوَرةِ 

اْختَِزالَُها بَِهِذِه الَوِسْيلَِة فَقَْط.

فَِة َمَع  فَِفي اللغَِة العْبِريَِّة يَكوُن التَّْفِضْيُل باْستِْعَماِل الّصِ

َحْرِف )ِمْن( )מן( َحْيُث يُعَبُِّر َعْن دََرَجِة التَّْفِضْيِل بَْيَن 

فَتَْيِن، فَيُقَاُل َمثاَلً:) ָמתֹוק ְמְּדַבׁש     أَْحلَى ِمَن  الّصِ

السُّكَِّر()55(  

َوِمثَْل: ) ָגֹּבַּה ִמָּכל ָהָעם      أَْكبَُر ِمْن ُكّلِ الشَّعَِب()56(  

ا إْسَرائيُل  ְוִיְשָׂרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָכּל ָבָּניו   َوأَمَّ

فَأََحبَّ يُْوُسَف أَْكثََر ِمْن َسائِر بَنِْيِه.)57( 

َوأَْحيَاناً يُعَبَُّر َعْن  ذَِلَك بِسيَاِق الُجْملَِة فَقَط َوذَِلَك ِعْندََما 

يُِرْيدُ الُمتََكلُِّم الُمبَالغَةَ فِي التَّْفِضْيِل ِمثل: 

ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־     )ֶאת־ַהָמּ֤אֹור ַהָגֹּד֙ל ְלֶמְמֶשׁ֣

ים«                                                                                               ת ַהּכֹוָכִבֽ ְיָלה ְוֵא֖ ֶלת ַהַלּ֔ ַהָמּ֤אֹור ַהָקֹּט֙ן ְלֶמְמֶשׁ֣

النُّْوُر األَْكبَُر ِلُحْكِم النََّهاِر والنُّْوُر األَْصغَُر ِلُحْكِم اللْيِل 

والنُُّجْوِم.()58( 

أُْخَرى  ِصْيغَةٌ  فَِفْيَها  االسُّريَانِيَِّة  اللغَِة  فِي  الحاُل  َوَكذَا 

َمتْبُْوَعةً  فَِة  الّصِ َمِجْيُء  الَّتِي ِهي  ْيغَِة  الّصِ َعلَى  ِزيَادَةً 

بِـ)ِمن( قَْبَل الَمْفُضْوِل َعلَْيِه ، نَْحُو: حكمةا طبا ىيمن 

عوةرا   الِحْكَمةُ أَْفَضُل ِمن الِغنَى)59( 

فَِة  ْيغَةُ األُْخَرى َوِهَي َمِجيُء الَمْفُضْوِل بَْعدَ الّصِ والّصِ

اشعيا  بنبيا  مشبحا  نَْحُو:    ِمْن،  دُْوِن  ِمْن  َمْجُموعاً 

مشبحا بنبيا اشليا         اْشِعيَاء أَْمَجد األَْنبِيَاِء)60( 

ْيَن  َوبِذَِلَك نَُكْوَن قَْد نَاقَْشنَا َما ذُكَر - ِعْندَ بَْعِض الُمْختَّصِ

بِاللغَاِت السَّاِميَِّة- َعن الُمفَاَضلَِة َوأََساِلْيبَها فِي العََربِيَِّة 

َوبَِقيَِّة َشِقْيقَاتَِها ِمْن َمْجُمْوَعِة األَُرْوَمِة السَّاِميَِّة، َوَكَشفَْت 

ُمقَاَربَتُنَا َهِذِه َعِن األَْوَهاِم الِعْلِميَِّة الَّتِي َوقََع فِْيَها بَْعُض 

الدَّاِرِسيَن فِي َهذا الَمَجاِل الَمْعِرفِّيِ، ِومْن َهِذِه األَْوَهاِم 

واالْستِْقَراِء  الدَّقِْيقَِة،  َغْيِر  ِة  العَامَّ األَْحَكاِم  الِعْلِميَِّة: 

النَّاقِِص فِي تتبُّعِ َهِذه الظاِهَرةِ تتبُّعاً ِعْلِميَّاً يُوِصُل إِلَى 

نَتَائَج ِعْلِميٍَّة دَقِْيقٍَة َوَواِضَحٍة.

ْيغَِة التَّْفِضْيِل)أَْفعَل ِمْن(  واْنتََهى بَْحثُنَا إِلَى تَأِصْيِل ّصِ

اللغَِة  ِمثِْل  ِمْن  السَّاِميَِّة   اللغَاِت  فِي  َوداَللَتَِها  بَِوْزنَِها 

العََربِيَِّة الَجنُْوبيَِّة، واللغَِة النَّبَِطيَِّة، عالَوةً َعلَى وُجْوِدَها 

َعْن َوِهِم بَْعِض  َماِليَِّة، َكاِشفَاً  فِي َعَربِيّتِنَا العََربِيَِّة الّشِ

َماِليَِّة  الّشِ بِالعََربِيَِّة  ةٌ  َخاصَّ ْيغَةَ  الّصِ َهِذِه  بأَنَّ  البَاِحثِْيَن 

دُوَن بَِقيَِّة َشِقيقَاتَِها مْن لُغَاِت األَروَمِة السَّاِميَِّة.

َوَكذَِلَك َكَشَف بَْحثُنَا َعْن  ُمَحاَولَِة تتبُّعٍ دَقِْيقٍة ألُْسلُوِب 

التَّْفِضْيِل فِي اْلعََربِيَِّة واللغَاِت السَّاِميَِّة بَِما يَْكفُُل للبَْحِث 

فِي َوْصِف َهذَا األُْسلُْوِب فِي َهِذِه  دَقِْيقَةً  نَتائَج ِعْلِميَّةً 

اللغَاِت، َوذَِلَك باْستِثَْماِر َمْنَهجِ اللَسانِيَّاِت الُمقَاِرنَِة. 

واإِلنجِليِزيَِّة)ُمقَاَربَةٌ  العََربِيَِّة  اللغَتَْيِن  فِي   التَّْفِضْيُل   

ِلَسانِيَّةٌ فِي َضْوِء اللَسانِيَّاِت التَّقَابُِليَِّة(.

 Contrastive( اللَسانِيُّ النََّظُر  َهذَا  يَْهِدُف 
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راَسِة األُّمِ بِاللغَِة  Linguistics(  إِلَى ُمقَابَلَِة لُغَِة الدِّ

األُولَى  اللغَِة  ُمقَابَلَةُ  أَي   – الَهدَِف  اللغَِة  الُمتَعَلََّمِة- 

بَْيَن  الفُُرْوِق  َعلَى  التَّْرِكْيُز  يُْمِكُن  َحْيُث  الثَّانِيَِة  بِاللغَِة 

اْكتَِساِب اللغَِة الثَّانِيَِة، َوبِذَِلَك تَْهِدُف َهِذِه  اللغَتَْيِن ِعْندَ 

ٍر لُغَِوّيٍ ُمنَاِسٍب ِلتَعَلُِّم اللغَِة  الُمقَاَربَةُ َعلَى تَْقِدْيِم تََصوُّ

الثَّانِيَِة، َسَواٌء أَكانَْت َهِذِه اللغَةُ الثَّانِيَةُ ِهَي العََربِيَّةُ أم 

االْنجليزيَّةُ.)61( 

اللَسانِيَّاِت  ِمَن  فَْرٌع  ِهي  التَّقَابُِليَّةَ  اللسانِيَّاِت  َوألَنَّ 

الُمتَْرِجِم  َرْفِد  فِي  َكبِْيٌر  أَثٌَر  فَلََها    )62( التَّطبِيِقيَّةَ    

 Target( الَهدَِف)  اللغَِة  َعْن  ٍة  ُمِهمَّ بَِمْعلُوَماٍت 

بِلُغَِة  اةَ  Languageالَّتِي يَْنقُُل إِلَْيَها لُغَتَهُ األُمَّ الُمَسمَّ

إِلَى  يَْنقُلَُها  أَْو   )Source Language(الَمْصدَِر

لُغَتِِه األُّم فِي َمْيدَاِن التَّْرَجَمِة)63( 

دََرَجة  للتَّْفِضْيِل:  ِصْيغَتَاِن  االنجِليزيَِّة  اللغِة  فِي   

والدََّرجة   ،)comparative degree(التَّْفِضْيِل

الفُْضلَى )superlative degree(، تتَمثَُّل دََرَجةُ 

نَِة  فَاِت الُمتََكّوِ التَّْفِضْيِل بِاْستِْخدَاِم الالِحقَِة )er( بَْعدَ الّصِ

من َمْقَطعٍ َواِحٍد، مثالً: 

Big, bigger; small, smaller 

Happy – happier      pretty- prettier.)64(    

 you are older  than  me)أَْنَت أََسنُّ ِمنِّي(

فَِة  َوتتََمثَُّل- َكذَِلَك – بِإَضافَِة َكِلَمِة )more( قَْبَل الّصِ

ُن ِمْن َكِلَمتَْيِن، َمثاَلً: الَّتِي تتََكوَّ

Difficult- more difficult          quietly- 

more quietly  )65( 

New York City is more famous than 

Enid, Oklahoma                                      

َمِدْينَةُ نيويورك أَْكثَُر ُشْهَرةً ِمْن َمِدْينَِة إِنيد، أوكالهوما.

فِي  َواِحدَةٌ  ِصْيغَةٌ  لََها  العََربِيَّةَ  أَنَّ  آنِفاً  ذََكْرنَا  َوَكَما 

تَْنَطبُِق  الَّتِي  يَغِ  الّصِ ِلُكّلِ  ِمْن(  )أَْفعَل  ِهَي  التَّْفِضْيِل 

العََربِيَِّة،  ُعلََماُء  الَّتِي َوَضعََها  الشُُّروِط  بَِحَسِب  َعلَْيَها 

َوُكْنُت قَْد ذََكْرتُُها فِي بِدَايَِة بَْحثِي

ةً ثَانِيَةً. فاَل َحاَجةَ ِلِذْكِرَها َمرَّ

التَّْفِضْيِل  ِصيغَِة  فِي  االْختاِلِف  ِمْن  ْغِم  الرَّ َوَعلى 

ِصيغَةَ  نُتَْرِجُم  ِعندَما  فَنَْحُن  واالنِجِليِزيَّة  العََربِيَِّة  بَْيَن 

التَّفِضْيِل فِي اإلنجليريِّة إلى العََربِيَِّة أَو بِالعَْكِس،  فَُكلٌّ 

العََربِيَّة  التَّْفِضْيِل  أَو ِصيغَة   ، اإلنجِليزيَِّة   ِصيَغِ  ِمن 

اللةَ الَّتِي تُريدَُها إِحدَى اللغتيِن. ي الدِّ تُؤدِّ

ا دََرَجةُ التَّْفِضْيِل الُكْبَرى فَأَْيضاً لََها ِصْيغَتَاِن: أَمَّ

1-تتَمثَُّل بِإَِضافَِة الالِحقَة:

َمْقَطعٍ  ِمن  ُن  تتَكوَّ الَّتِي  فَاِت  الّصِ نَِهايِة  )est(فِي   

َواِحٍد، َمثاَلً:

 biggest, richest, fastest )66( 

Mary is the tallest of the four girls              

.َماِري ِهَي أَْطَوُل البَنَاِت األَْربَعَِة

2- تتَمثَُّل بِإَِضافَِة الَكِلَمِة:

فَِة، َمثاَلً: Most قَْبَل الّصِ

The shoes on the right are the most 

practical.

إِنَّ األَْحِذيَةَ الَّتِي َعلَى اليَِمْيِن أَْكثَُر َعَمِليَّة.

األُولَى  الّصيغَِة  فِي  السَّابِقَِة  كالحاِل  ُهنا  والحاُل 

ْيغَةُ ودالالتَُها فِي التَّرَجَمِة بَْيَن  للتَّفِضيِل ِمْن َحْيُث الّصِ

العََربِيِّة واالنجليزيَِّة.

فَاِت ذَاُت الَمْقَطعِ الَواِحِد فِي اللغَِة  َوُهنَاِلَك بَْعُض الّصِ
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فِي  الَكِلَمِة  َحالَِة  تتغَيَُّر  أَي  قِيَاِسيٍَّة،  َغْيُر  االنجليزيَِّة 

َكِلَمٍة  إِلَى   )comparative degree(الُمقَاَرنَِة

أُْخَرى َمَع إَِضافَِة )er( إِلَْيَها، َوإِلَى َكِلَمٍة أُْخَرى فِي 

َمَع   )superlative degree( الُمفَاَضلَِة  َحالَِة 

إَِضافَِة) est( َوِمن أَْمثِلَتِِه:

   )67( good better best                                                                      

.َوتَْرَجَمتَُها: َجيِّدٌ   أَْفَضُل   األَْفَضُل

فِي  للُمفَاَضلَِة  الفَرعيَِّة  فَاِت  الّصِ ِمن  ِصْنفَاِن  وُهنَاَك 

االنجليزيَّة بَِحَسَب ليتش َوآَخريَن )gradable( وِهي 

 )non-gradable(و ِللُمفَاَضلِة  دََرَجاٌت  لََها  الَّتِي 

َوِهي الَّتِي  ليس لها دََرَجاٌت ِللُمفَاَضلَِة.

ْنفَْيِن  َل ِمْن أََحِد الّصِ فَاِت أَْن تَتََحوَّ َويُمكُن ِلبَْعِض الّصِ

َمثاَلً:  الَمْعنَى،  فِي  َطفَْيٍف  تَغَيٍُّر  َمَع  لَِكْن  اآلَخِر  إِلَى 

َمْصنُوعٍ  أَي  َخَشبِّيٍ  تَْعنِي  َوالّتي    wooden

فَِة  الّصِ َهِذِه  فِي  الُمفَاَضلَةُ  يُْمِكُن  َوال  الَخَشِب،  ِمن 

َمَجاِزّيٍ  َمْعنَى  فِي  اْستُْعِملَْت  إِذَا  لَِكن  ليتش،  بَِحَسِب 

للُمفَاَضلَِة  قَابِلَةً  ِصفَةً  تَُكْوُن   )Metaphor(اْستِعَاَرة

ِب(  فَتَُكْوُن بَْعدَ ذلَك دَالةً َعلَى ُسلُْوِك الشَّْخِص )الُمتََخّشِ

َعلى َحدِّ تَْعبِيرِه.

 His performance of Hamlet was very

wooden
باً ِجدّاً َكاَن أَدَاُء َهاملت ُمتََخّشِ

ونستطيع القول :

His performance is more wooden 

than his friend›s  )68(  

إِنَّ أَدَاَء هاملت أَْخَشُب ِمْن أَدَاِء أَْصِدقَائِه.

  more wooden تُتَْرَجَم   أَْن  َصِحْيَحاً  َولَْيَس 

ُمْستَْعَملَةٌ  َوِهي  تََخشُّباً(  أَْكثَر  أَو  بـ)أََشدّ  العََربِيَِّة   إِلَى 

اْستِْعَماالً َمَجاِزيَّاً بَِحَسِب َما ذََكْرنَاهُ َعْن ِليتش، َونَْستَِفْيدَ 

َهِذِه التَّْرَجَمةَ ِمْن ُمقَابَلَِة َهذَا االْستْعَماِل بَِما يُقَابِلُهُ فِي 

فَاِت الَّتِي  العََربِيَِّة ِمن استعمال أَْفعَِل التَّْفِضْيِل ِمن الّصِ

اَل تَْقبَُل التَّفَاُوَت، َكَما َمرَّ بِنَا َسابِقاً فِي )اللْيِل األليَِل( 

و)َوبَْعُض النََّهاِر أَْضَوُء ِمن بَْعٍض( .
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37-  الَمْصدَُر نَْفُسهُ ،499.

38-  الَمْصدَُر نَْفُسهُ، 498.

39- اللَسانِيَّاُت الَمَجاُل، والَوِظْيفَةُ، والَمْنَهُج، 499. 

القَُشْيِرّي  الَحَسِن  أبو  اجِ  الَحجَّ بن  ُمْسِلم  )ص(،   هللِا  بِرُسْوِل  اإلْسَراِء  بَاب   ،145/1 ُمْسِلم،  َصِحْيُح   -40

لبنان،  بيروت-  العََربِّي،  التُّراث  إِْحيَاء  دَاُر  النَّاِشُر  البَاقِي،  َعْبد  فُؤاد  د  ُمَحمَّ الُمَحقُِّق:  النَّيَسابُوِرّي)ت261هـ(، 

َويُْنَظُر: مْسنَدُ أبِي يَْعلَى الَموِصلّي، 109/6، أَبو يَْعلى أحمد بن علي بن المثنَّى بن يْحيى بن عيسى بن هالل 

التَِّميِمّي الَموصلّي)ت307هـ(، الُمَحقُِّق: َحَسن َسليم أََسد، النَّاِشُر دَار المأمون للتُّراِث- دمشق، ط/1)1404هـ- 

1984م(.

41-  يُْنَظر: النََّظِريَّاِت اللَسانِيَّةَ الُكْبَرى ِمن النَّْحِو الُمقَاِرِن إِلَى الذََّرائِعيَِّة، ماري آن بافو، وجورج إليا سرفاتي، 

اِضي، الُمنَظََّمةُ العََربِيَّةُ للتَّْرَجَمِة، ط/1، بيروت، آذَار، 2012م. د الرَّ 15، تَرَجَمةُ: ُمَحمَّ

42-  فِْقهُ العََربِيَِّة الُمقَاَرِن)ِدَراساٌت فِي أْصَواِت العََربِيَِّة َوَصْرفَِها َونَْحِوَها َعلَى َضْوِء اللغَاِت السَّاِميَِّة(، 146، 

دَاُر الِعْلِم للمالييَن، ط/1، نيسان/أبريل 1999.

43-  يُْنَظر: اللغَة النَّبَِطيَّة)ِدَراَسةٌ َصْوتِيَّةٌ َصْرفِيَّةٌ ِدالِليَّةٌ فِي َضْوِء الفُْصَحى واللغاِت السَّاِميَِّة( ، الدكتور يَْحيَى 

َعبَاْبنَة ، 216، دَار الشُّرْوق للنَّْشِر والتَّْوِزْيعِ، ط/1، 2002 . َويُْنَظر: قََواِعد العََربِيَّة الَجنُْوبِيَّة، ف. ل . بيستون، 

تَْرَجَمة: الدكتور َخاِلد اْسَماِعْيل َعِلي، 52، َمْطبَعَة الَمْجَمع الِعْلِمّي الِعراقِّي، 1412هـ- 1992م.

44-  اللغَةُ النَّبَِطيَّةُ،216.
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45-  قََواِعدُ العََربِيَِّة الَجنُْوبِيَِّة،52.

ةُ للُكتُِب واألَْجِهَزةِ الِعْلِميَِّة،  ؤوف، 229، الَهْيئةُ العَامَّ 46-  يُْنَظر: قََواِعد اللغَِة الِعْبِريَِّة، الدكتور َعْونِي َعْبد الرَّ

َمْطبَعَة َجاِمعَِة َعْين شمس 1971م.    

47-  يُْنَظر: قََواِعد اللغَِة اآلَراِميَِّة، األب البير أبونا، 245-247. أربيل، 2001م.

48-  يُْنَظر: اللمعَة الشَِّهيَّة فِي نَْحِو اللغَِة الّسريانيَِّة، أقليميس يوسف داود، 589، الموصل1896م، ويُْنَظر: 

الَمنَاهج فِي النَُّحِو والَمعَانِي ِعْندَ الّسريَاِن، األباتي جبرائيل القرداحّي، 74-77، ط/3، حلب، 2008م. ويُْنَظر: 

فِي قََواِعِد السَّاِميَّاِت )الِعْبِريَِّة والّسريانيّة والحبِشيِّة( َمَع النُُّصْوِص والُمقَاَرنَاِت، الدكتور رمضان عبد التَّواب، 

َوِدَراَسةٌ  اليُْونَانِيِّة والّسريَانِيِّة)تَْرَجَمةٌ  بَْيَن  النَّْحِو  فَن  َويُْنَظر:  الخانجي بمصر،القاهرة، 1981،  145، مْطبَعَة 

ِلِكتَابَي ديونيسيوس ثراكس ويُوسف األْهوازّي(، تَْرَجمةُ ماِجدة محّمد أنور،83-84، الَمْجِلُس األَْعلَى للثَّقافَِة ، 

الَمْشروُع القَْوِمّي للتَْرَجَمِة، القاِهَرة، 2001م.

49-  يُْنَظر: قََواِعد اللغَِة األَكِديَِّة، الدّكتور فَْوِزي َرِشْيد، 32، دَار َصفََحات للِدَراَسات والنَِّشر، سورية – دمشق، 

ط/1، 2009م.، ويُْنَظر: اللغة األَكِديَّة )البابليّة- اآلُشْوِريَّة( تأِرْيُخَها وتَْدِوْينَُها َوقََواِعدَُها، الدكتور عامر ُسلَْيَمان، 

308-309، الدَّار العَربِيَّة للَمْوُسوعاِت، بَْيُروت- لبنان، ط/1412هـ- 1991م، ط/2 1426هـ-2005م.

50-  يُْنَظُر: ُمقَِدَمةٌ فِي قََواِعد اللغَِة األْوَجاِريتِيَِّة، أ.د خاِلد إْسَماِعيل َعِلي، 53، َجاَمعَة اليَرموِك، 1998.

51-  اللغة األَكِديَّة )البابليّة- اآلُشْوِريَّة( تأِرْيُخَها وتَْدِوْينَُها َوقََواِعدَُها، الدكتور عامر ُسلَْيَمان،308، و يُْنَظر: 

قََواِعد اللغَِة األَكِديَِّة، الدّكتور فَْوِزي َرِشْيد،32.

ْفَحةُ نَْفُسَها. 52-  الَمْصدََران أَْنفُُسُهَما والصَّ

53-  يُْنَظُر: ُمقَِدَمةٌ فِي قََواِعد اللغَِة األْوَجاِريتِيَِّة، 53. 

ْخِلّي، 43، رَسالةُ ماِجْستِْير ُمقَدََّمةٌ  54-  التََّوابُِع فِي العَْهِد القَِدْيِم)ِدَراَسةٌ َساِميَّةٌ ُمقَاِرنَةٌ(، َصِفيَّة َشاكر محمود الّشِ

إِلى ُكِليَِّة اللغَاِت َجاِمعَة بَْغدَاد، بِإْشَراِف أ.د َخاِلد إِْسَماِعيل َعِلي، 2004م.

ؤوف، 229 55-  يُْنَظُر: قََواِعد اللغَِة الِعْبِريَِّة، الدكتور َعْونِي َعْبد الرَّ

ْفَحةُ. 56-  الَمْصدَُر نَْفُسهُ والصَّ

ؤوف، 229. 57-  ِسْفُر التَّْكِوْيِن)37، 3(، يُْنَظُر: قََواِعد اللغَِة الِعْبِريَِّة، الدكتور َعْونِي َعْبد الرَّ

ؤوف، 229 58-  ِسفر التَّْكِوْين)1، 16(، ويُْنَظُر: قََواِعد اللغَِة الِعْبِريَِّة، الدكتور َعْونِي َعْبد الرَّ

59-  يُْنَظُر: اللْمعَةُ الشَِّهيَّةُ فِي نَْحِو اللغَِة الّسريانيَِّة ، 589. 

60-  األُصْوُل الَجِليَّةُ فِي نَْحِو اللغَِة اآلَراِميَِّة ، الَمِطَراُن يَْعقُوب أوِجْين ِمنَا ، 114، بِيروت، 1975م.

)تَْحِلْيُل األَْخَطاِء(، د-البَدراِوي َزْهَران، 14، دَار اآلفَاِق  61-  يُْنظر:ِعْلُم اللغَِة التَّْطبِيِقيُّ فِي الَمَجاِل التَّقَابُِلّيِ 
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العََربِيَّة، ط/1)1429هـ-2008م(، القَاِهرةُ-مْصر.

ْفَحةُ نَْفُسَها. 62-  الَمْصدَُر نَْفُسهُ والصَّ

63- See: Aziz M. Khalil, A Contrastive Grammar of English and Arabic, Beth-

lehem University,PP.2.  

64- Butler Lind and Podnecky Janet,  Grammar Links , Houghton Mifflin Com-

pany Boston New New York,PP.345.

65- Butler Lind and Podnecky Janet,  Grammar Links , Houghton Mifflin Com-

pany Boston New New York,PP.345.

66- Parrott Martin, Grammar for English Language Teachers, Cambridge 

,University Press,PP.68.

67- See: Norman C. Stageberg et al , An Introductory English 

Grammar,Orlando,Florida 1981,PP.149.  And See: Michael  Swan, Practical 

English Usage,Oxford,University, Press,PP.113. 

68- The Macmillan Press, London English Grammar for Today, Leech et al, 

1982
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المصادر والمراجع

القُرآُن الَكِرْيُم.
الكتَاُب الُمقَدَّس.

ُعَمر  بِن  َمْحُمود  هللِا  ِلَجاِر  الباَلَغِة،  أََساُس   -1
د  ُمَحمَّ الدُّكتُور  تْحِقْيُق  )ت538هـ(،  َمْخَشِرّيِ  الزَّ
العَْصِريَّةُ  الَمْكتَبَةُ  قَاِسم،ط/1،1423هـ-2003م، 

بَاَعِة والنَّْشِر، بَْيُروت-لبنان. للّطِ
ٍد)ص( فِي القُرآِن الَكريِم ِدراَسةٌ  2- أَْسَماُء النَّبِّيِ ُمَحمَّ
بَْحٌث  َمْشُكور،  َعْبد  د  ُمَحمَّ د.  والدَّاللَِة   البِْنيَِة  فِي 

َمْنُشور فِي َمَجلَِّة األْستَاذ، العدد 88، 2009م.
3- األُصْوُل الَجِليَّةُ فِي نَْحِو اللغَِة اآلَراِميَِّة ، الَمِطَراُن 

يَْعقُوب أوِجْين ِمنَا ، بِيروت، 1975م.
سْهل  بِِن  د  ُمَحمَّ بَْكٍر  ألَبِي  النَّْحِو،  فِي  األُُصْوُل   -4
تَْحِقْيُق  البَْغدَاِدّيِ)ت316هـ(،  النَّْحِوّيِ  اجِ  السَّرَّ
َسالة، ط/1،  الدُّكتور َعْبد الُحَسْيِن الفَتِْلّيِ، ُمؤسَّسة الّرِ

1405هـ-1985، بَْيُروت- لبنَان.
ْيِن  الدِّ ِلَجالِل  النَّْحِو،  أُُصْوِل  ِعْلِم  فِي  اإِلْقتَِراُح   -5
يُوِطّيِ)ت911هـ(، تَْحِقيُق الدُّكتور َمْحُمْود ُسلَْيَمان  الّسِ

يَاقوت، دَاُر الَمْعِرفَِة الَجاِمِعيَِّة، 1426هـ- 2006م.
النَّْحِويِّيَن  بَْيَن  الِخالِف  َمَسائِل  فِي  اإِلْنَصاُف   -6
ْيِن أَبِي البََرَكاِت َعْبِد  البَْصِريِّيَن والُكوفِيِّيَن، ِلَكَماِل الدِّ
ْحمِن بِن أَبِي الَوفَاء بِن ُعبَْيِد هللِا األَْنبَاِرّيِ،  تَْحِقْيُق:  الرَّ
ط/2)2007م-  الِعلِميَّة،  الُكتُب  داُر  َحَمد،  َحَسن 

1428هـ(.
ِة األَْطَهاِر،  7- بَِحاُر األَْنَواِر الَجاِمعَةُ ِلدَُرِر أَْخبَاِر األَئمَّ
إيران-  الَمْجِلِسيُّ)ت1111هـ(،  بَاقِر  د  ُمَحمَّ مةُ  العالَّ

قُم،)د-ت(.
أَبِي  الطَّائفَِة  ِلَشْيخِ  القُرآِن،  تَْفِسْيِر  فِي  التِّْبيَاُن   -8
د بِن الَحَسِن الطُّْوِسّيِ)ت460هـ(، تَْحِقيُق:  َجْعفَر ُمَحمَّ
بَاَعِة والنَّْشِر  للّطِ أَْحَمد َحبِْيب قَِصْيرالعَاِمِلّي، األِمْيَرة 

والتَّْوِزْيعِ، ط/1،)1431هـ-2010م(.
إِلَى  ِلْيِم  السَّ العَْقِل  إِْرَشاِد  أَو  السُّعُوِد  أَبِي  تَْفِسْيِر   -9
د بِن  َمَزايا الِكتَاِب الَكِرْيِم، للقَاِضي أَبِي السُّعُوِد ُمَحمَّ

الَحنَِفّيِ)ت982هـ(،  العََماِدّيِ  ُمْصطفى  بِن  د  ُمَحمَّ
تْحِقْيُق: َخاِلد َعْبد الغَنِي َمْحفُوظ، داُر الُكتُِب الِعلِميِّة، 

ط/1،)2010م(.
10- التََّوابُِع فِي العَْهِد القَِدْيِم)ِدَراَسةٌ َساِميَّةٌ ُمقَاِرنَةٌ(، 
يْخِلّي، رَسالةُ ماِجْستِْير ُمقَدََّمةٌ  َصِفيَّة َشاكر محمود الّشِ
َخاِلد  أ.د  بِإْشَراِف  بَْغدَاد،  َجاِمعَة  اللغَاِت  ُكِليَِّة  إِلى 

إِْسَماِعيل َعِلي، 2004م.
11- َحاِشيَةُ الُخَضِرّيِ َعلَى َشْرحِ اْبِن َعِقْيٍل َعلَى أَلِفيَِّة 
الُخَضِرّيِ  َحَسِن  بِن  ُمْصَطفَى  بِن  د  ِلُمَحمَّ َماِلٍك،  اْبِن 
فَْرحان  تُْرِكي  تَْحِقْيُق:  الشَّافِِعّيِ)ت1278هـ(، 
)2011م-  ط/4،  الِعلِميَّة،  الُكتُِب  دَاُر  الُمْصَطفَى، 

1432هـ(.
12- الَخَصائُص، ألبِي الفَتْحِ ُعثَْمان بِن ِجنّي،  تَْحِقيُق 

ار، دار الِكتَاب العََربِّيِ)د-ت(. د َعِلي النَّجَّ ُمَحمَّ
13- َشْرُح التَّْصِريحِ َعلَى التَّْوِضْيحِ، الشَّْيُخ َخاِلدُ بُن 
بَاِسل  د  ُمَحمَّ تَْحِقْيُق:  )ت905هـ(،  األَْزَهِريُّ هللِا  ِعْبِد 
الِعْلِميَِّة، ط/1، 1421هـ-  الُكتُب  دَاُر  السُّْود،  ُعيُون 

2000م، بَْيُرْوت- لُْبنَان.
َعْبِد  ِلإِلَماِم  النَّْحِو،  فِي  الُحدُْوِد  ِكتَاِب  َشْرُح   -14
)ت972هـ(،تَْحِقيُق:الدُّْكتُور  الفَاِكِهّيِ  أَْحَمِد  بِن  هللِا 
الُمتََولِّي أَْحَمد الدَّْيَمِرّيِ، َمْكتَبَةُ َوْهبَة، ط/2)1414هـ-

1993م(، ِمْصر القَاِهَرة.
أَبِي  ْيِن  دِّ الِّ ِلُمَوفَِق  َمْخَشِرّيِ،  للزَّ ِل  الُمفَصَّ َشْرُح   -15
البَقَاِء يَعيِش بِن َعِلّيِ بِِن يَِعْيِش الَمْوِصِلّيِ)ت643هـ(، 
الُكتُب  دَاُر  يَْعقُْوب،   بَِدْيع  إِِميل  الدُّْكتور  تَْحِقيُق: 

الِعْلِميَِّة، ط/1، 1422هـ- 2001م.  
الَحَسِن  أبو  اجِ  الَحجَّ بن  ُمْسِلم  ُمْسِلم،  َصِحْيُح   -16
د  ُمَحمَّ الُمَحقُِّق:  النَّيَسابُوِرّي)ت261هـ(،  القَُشْيِرّي 
العََربِّي،  التُّراث  إِْحيَاء  دَاُر  النَّاِشُر  البَاقِي،  َعْبد  فُؤاد 

بيروت- لبنان.
ُن ألْسَراِر البالَغِة وعلُْوِم َحقَائِق  َراُز الُمتََضّمِ 17- الّطِ
اإِلْعَجاِز، ِلإلَماِم يَْحيَى بن َحْمزة العَلَِوّيِ)ت749هـ(، 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

30

الِعْلِميَِّة،  الُكتُِب  دَار  1415هـ-1995م،  ط/1، 
بَْيُروت- لُبنَان. 

18- العَْقُل واللغَةُ والُمْجتََمُع- الفَْلَسفَةُ فِي العَالَِم الَواقِِعّيِ 
، جون سيرل، تَْرَجَمةُ َسِعْيِد الغانِِمي، الَمْرَكُز الثَّقَافِيُّ 

، الَمْغِرُب، ط/1، 2006م.  العََربِيُّ
هللِا  َعْبِد  بِن  د  ُمَحمَّ الَحَسِن  ألَبِي  النَّْحِو،  ِعلَُل   -19
َجاِسم  َمْحُمْود  الدُّْكتُور  تَْحِقْيُق:  اِق)ت325هـ(،  الورَّ

الدّرويش، بَْيُت الِحْكَمِة، بَْغدَاد 2002م.
)تَْحِلْيُل  20- ِعْلُم اللغَِة التَّْطبِيِقيُّ فِي الَمَجاِل التَّقَابُِلّيِ 
اآلفَاِق  دَار   ،14 َزْهَران،  د-البَدراِوي  األَْخَطاِء(، 

العََربِيَّة، ط/1)1429هـ-2008م(، القَاِهرةُ-مْصر.
21- فِْقهُ العََربِيَِّة الُمقَاَرِن)ِدَراساٌت فِي أْصَواِت العََربِيَِّة 
دَاُر  السَّاِميَِّة(،  اللغَاِت  َعلَى َضْوِء  َونَْحِوَها  َوَصْرفَِها 

الِعْلِم للمالييَن، ط/1، نيسان/أبريل 1999.
والّسريَانِيِّة)تَْرَجَمةٌ  اليُْونَانِيِّة  بَْيَن  النَّْحِو  فَن   -22
ويُوسف  ثراكس  ديونيسيوس  ِلِكتَابَي  َوِدَراَسةٌ 
الَمْجِلُس  أنور،  محّمد  ماِجدة  تَْرَجمةُ  األْهوازّي(، 
األَْعلَى للثَّقافَِة ، الَمْشروُع القَْوِمّي للتَْرَجَمِة، القاِهَرة، 

2001م.
والّسريانيّة  )الِعْبِريَِّة  السَّاِميَّاِت  قََواِعِد  فِي   -23
الدكتور  والُمقَاَرنَاِت،  النُُّصْوِص  َمَع  والحبِشيِّة( 
رمضان عبد التَّواب، مْطبَعَة الخانجي بمصر،القاهرة، 

.1981
بيستون،   . ل  ف.  الَجنُْوبِيَّة،  العََربِيَّة  قََواِعد   -24
تَْرَجَمة: الدكتور َخاِلد اْسَماِعْيل َعِلي، َمْطبَعَة الَمْجَمع 

الِعْلِمّي الِعراقِّي، 1412هـ- 1992م.
25- قََواِعد اللغَِة اآلَراِميَِّة، األب البير أبونا،  أربيل، 

2001م.
26- قََواِعد اللغَِة األَكِديَِّة، الدّكتور فَْوِزي َرِشْيد، دَار 
َصفََحات للِدَراَسات والنَِّشر، سورية – دمشق، ط/1، 

2009م .
َعْبد  َعْونِي  الدكتور  الِعْبِريَِّة،  اللغَِة  قََواِعد   -27

الِعْلِميَِّة،  واألَْجِهَزةِ  للُكتُِب  ةُ  العَامَّ الَهْيئةُ  ؤوف،  الرَّ
َمْطبَعَة َجاِمعَِة َعْين شمس 1971م.

الُملَّقَِب  ُعثَْمان  بِن  َعْمرو  بِْشر  ألَبِي  الِكتَاُب،   -28
األَِمْيِريَّةُ  الَمْطبَعَةُ  ط/1،  بِِسبَويِه)ت180هـ(، 

بِبُوالق)1317هـ(.
29- الَكشَّاُف َعن َحقَائِق التَّْنِزْيِل َوُعيُوِن األَقَاِوْيِل فِي 
َمْخَشِرّيِ،  ُوُجْوِه التَّأِوْيِل، ِلَجاِر هللِا َمْحُمود بِن ُعَمر الزَّ
بَاَعِة والنَّْشِر  ط/1، 1403هـ-1983م، داُر الِفْكِر للّطِ

والتَّْوِزْيعِ.
30- ِلَساُن العََرِب، الْبِن َمْنظور األَْفِرْيِقّيِ)ت711هـ(، 
مادَّةُ)َحنَك(، ُمَراَجعَةُ يُوُسف البَقَّاِعّيِ وَصاِحبَْيِه، ط/1، 
1426هـ-2005م، ُمَؤَسَسةُ  األَْعلَِمّيِ  للَمْطبُوَعاِت، 

بَْيروت-لبنان.
31- اللَسانِيّاُت التَّدَاوِليَِّة فِي الِخَطاِب القَانُْونِّيِ- قَِراءةٌ 
القَانُونِيِّيَن،الدُّْكتُور  ِعْندَ  التَّدَاوِلّيِ  للتَّفِكِر  اْستِْكَشافِيَّةٌ 
ُمْرتََضى َجبَّار َكاِظم ، َمْنُشوراُت ِضفَاٍف واالْختاِلِف، 

ط/1، 1436هـ- 2015م.
والَمْنَهُج،  والَوِظْيفَةُ،  الَمَجاُل،  اللَسانِيَّاُت   -32
د-َسِمْير َشِرْيف استِيتِيّة، 498، َعالَُم الُكتُِب الَحِدْيِث، 
ط/2)1429هـ- 2005م(،  ط/1)1425هـ- 

2008م(.
تأِرْيُخَها  اآلُشْوِريَّة(  )البابليّة-  األَكِديَّة  اللغة   -33
الدَّار  ُسلَْيَمان،  عامر  الدكتور  َوقََواِعدَُها،  وتَْدِوْينَُها 
ط/1412هـ-  لبنان،  بَْيُروت-  للَمْوُسوعاِت،  العَربِيَّة 

1991م، ط/2 1426هـ-2005م.
ِدالِليَّةٌ  َصْرفِيَّةٌ  َصْوتِيَّةٌ  النَّبَِطيَّة)ِدَراَسةٌ  اللغَة   -34
فِي َضْوِء الفُْصَحى واللغاِت السَّاِميَِّة( الدكتور يَْحيَى 
َعبَاْبنَة،   دَار الشُّرْوق للنَّْشِر والتَّْوِزْيعِ، ط/1، 2002.  
35- اللمعَة الشَِّهيَّة فِي نَْحِو اللغَِة الّسريانيَِّة، أقليميس 

يوسف داود، الموصل1896م.
َعلي  ألَبِي  القُرآِن،  تفسيِر  فِي  البِيَاِن  َمجمُع   -36
الُمْرتََضى،  داُر  الطَّْبَرِسّيِ،  الَحَسِن  بِن  الفَْضِل 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

31

ط/1)1427هـ- 2006م(.
37- الُمْستَْصفَى ِمْن ِعْلِم األُُصوِل، ِلإِلَماِم أَبِي َحاِمد 
الَمْطبَعَةُ   ، 1322هـ  ط/1،  الغََزاِلّيِ)ت505هـ(، 

األَِمْيِريَّةُ بِبُوالق.
يَْعلى أحمد بن  أَبو  الَموِصلّي،  يَْعلَى  أبِي  38- مْسنَدُ 
علي بن المثنَّى بن يْحيى بن عيسى بن هالل التَِّميِمّي 
أََسد،  َسليم  َحَسن  الُمَحقُِّق:  الَموصلّي)ت307هـ(، 
النَّاِشُر دَار المأمون للتُّراِث- دمشق، ط/1)1404هـ- 

1984م(.
بِن  د  ُمَحمَّ َمْنُصور  ألَبِي  الِقراءاِت،  َمعَانِي   -39
الِعْلِميَّة،  الُكتُب  دَار  أْحمداألَْزَهِرّيِ)ت370هـ(، 

ط/1)1420هـ- 1999م(.
خاِلد  أ.د  األْوَجاِريتِيَِّة،  اللغَِة  قََواِعد  فِي  ُمقَِدَمةٌ   -40

إْسَماِعيل َعِلي، َجاَمعَة اليَرموِك، 1998.
الّسريَاِن،  ِعْندَ  والَمعَانِي  النَُّحِو  فِي  الَمنَاهج   -41
األباتي جبرائيل القرداحّي،  ط/3، حلب، 2008م. 

ط/1،  الُمَظفَّر،  ِرَضا  د  ُمَحمَّ الشَّْيُخ  الَمْنِطُق،    -42
افِدُ للِطبَاَعِة والنَّْشِر. 1430هـ-2009م، ُمَؤَسَسةُ الرَّ

43- النََّظِريَّاِت اللَسانِيَّةَ الُكْبَرى ِمن النَّْحِو الُمقَاِرِن إِلَى 
الذََّرائِعيَِّة، ماري آن بافو، وجورج إليا سرفاتي، 15، 
للتَّْرَجَمِة،  العََربِيَّةُ  الُمنَظََّمةُ  اِضي،  الرَّ د  ُمَحمَّ تَرَجَمةُ: 

ط/1، بيروت، آذَار، 2012م

الَمَصاِدُر اإلنجليِزيَّة:

 
1- Aziz M. Khalil, A Contrastive 
Grammar of English and Arabic, 
Bethlehem University.
  2- Butler Lind and Podnecky Janet,  
Grammar Links , Houghton Mifflin 
Company Boston New New York.
3- Michael  Swan, Practical English 
Usage,Oxford,University, Press. 
4- Norman C. Stageberg et 
al , An Introductory English 
Grammar,Orlando,Florida         1981.  
5- Parrott Martin, Grammar for Eng-
lish Language Teachers, Cambridge 
,University Press
 6- The Macmillan Press, London 
English Grammar for Today, Leech 
et al, 1982



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

32



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

33

 االقتباس القرآني 
ُ

تجليات
في»جمع الخردة في تخميس البردة«

لمدح خير البرّية
شعر إبراهيم أحمد مقري
»دراسة بالغية تطبيقية«

 Manifestations of Quranic Quotation in ‘ Fy
 Jma Alkrdh Fy Tkmys Albrdh’ : A poem by  Dr.

 Ibrahim Ahmad Makari
عمر محمد األول

نيجيريا

By: Omar Mohamed Al-Awal
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 يعطي هللا ملكة شعرية من شاء من عباده، ويؤتيه الحكمة إلقتباس من آي كتابه، ويمنحه الخبرة إلتخاذ من 

أحاديث نبيّه، كي يتمّكن ماهية الحسن فنه، ويحيا الشعر عنوانا لقريحته، ويستطيع من مزايا النظم نبضاته، 

الروحية كانت أم النفسية والفكرية، إلى جانب اللغة الشعرية داخل المنظومة المنتخبة مع العذوبة والرشاقة 

حينا، والجزالة والرصانة حينا آخر، بأمتعة الصياغة والعاطفة، في تماسك األنساق الفنية والداللية معا، حتى 

يصير عبقرية في فنون النثر والنظم. فهذه المقالة تهدف إلى دراسة قصيدة »جمع الخردة في تخميس البردة« 

لرائد من رواد الشعر العربي النيجيري، الذي تعلّق نجمه بسماء اإلبداع الشعري في التكنيك الفني, فزاده هللا 

شهرةً في اإلسم وبسطةً في النظم »الشاعر الدكتور إبراهيم أحمد مقري« مرتكزاً على ظاهرة االقتباس في 

تخميسه للبردة في مدح خير البرية، بما فيها من روعة األلفاظ، وبالغة األسلوب, ودقة التركيب، ووضوح 

المعاني بتأصيل العواطف تحت المحاور اآلتية وعلى هللا قصد السبيل:

   *المحور األول: نبذة تعريفية عن حياة الشاعر مقري.

*المحور الثانى: مفهوم االقتباس بين المعنى المعجمي والبالغي.

المحور الثالث: آراء العلماء حول االقتباس القرآني.

*المحور الرابع: عرض نص القصيدة في تخميس البردة.

*المحور الخامس: القيّم الفنيّة بين النص األصلي واإلضافي.

*المحور السادس: تحليل مالمح االقتباس القرآني في تخميس مقري.

كلمات مفتاحية: تجليات االقتباس، تخميس البردة، النكت البالغية، البنية التركيبية، أمتعة الصياغة والعاطفة 

مع الخصائص الفنية.

ملخص البحث
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This article aims to study the poem “Jam’u Alkẖurdha Fy Takẖmees Alburdh”  

by well a pioneer of Arabic poetry in Nigerian. He was famous for his poetic 

creativity in artistic technique. He is the poet Dr Ibrahim Ahmad Makari. The 

research deals with the phenomenon of quoting in his poem “Fy Jma Alkẖrdh 

Fy Tkẖmys Albrdh”  in which he praises the prophet  Muhammad )PBUH(.

The research is divided into different sections.

The first section is about the poet’s life. The second is about the concept of 

lexical meaning and rhetorical quotation.The third gives the opinions of sci-

entists on Qur’anic quotation. The fourth section displays the poem “Fy Jma 

Alkẖrdh Fy Tkẖmys Albrdh” . The fifth presents the technical values between 

the original text and with additions.  The sixth gives an analysis of the fea-

tures of quoting Quran in the poem.

Abstract
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المحور األول: ترجمة عن حياة الشاعر مقري:
• نسبه ومولده: 

هو إبراهيم أحمد بن سعيد بن خالد بن أحمد بن حمزة المقري،)1(. ولد هذا الكاتب العمالق والشاعر الفحل بمدينة 
زاريا في والية كدونا نيجيريا في شهر سبتمبر 5/ عام ستة وسبعين وتسعمائة وألف )1976م( من أب اسمه 
ْو« وينتهي نسبهم إلى قبيلة الفالنية  أحمد المقري، ومن أم السيدة سودة »بالربا« بنت محمد بللو »َسائِْن َززَّ
»فَْوتَْوَرْو«)2(. نشأ إبراهيم مقري في بيت عريق في العلم واألدب والتعليم، نالت أسرة شاعرنا الشرف والكرم، 
ورزقت بالملكة الشعرية، إذ كان الجد األعلى لهذه األسرة –المعلم سعيد- شاعًرا وسبعين في المائة من أبنائه 
شعراء، حتى اغترفت هذه األسرة العلم من مجالت علمية مختلفة ونالت قسًطا وافًرا من الثقافات اإلسالمية 
والعربية مع العلوم الغربية، فأصبحت يد هذه األسرة تبحث عن كل واردة وشاردة في مختلف الفنون العلمية, 

وفي شتى الثقافات العربية, لتغترف من بحيراتها الفياضة، وتتبوأ منها مقعدها. 
كان والد إبراهيم أحمد مقري عالًما وشاعًرا، وكانت السيدة سودة والدة إبراهيم عالمة متمتعة بتذوق الشعر، 

ويمكن أن يقال إن إبراهيم قد ورث الشعر كابًرا عن كابر حتى يمشي الشعر بقدميه ويرى بعينيه.

• تعلّمه:
تعلّم القرآن الكريم ومبادئ الدراسات العربية واإلسالمية على أيدي العلماء الراسخين في العلم، ولما بلغ إبراهيم 
خمس سنوات في العمر أرسله والده إلى المدرسة االبتدائية )Grammar Primary School(، في كتشنا 
إال أن تعلّمه في المرحلة االبتدائية لم يكن مستقرا لظروف والده التنقلية حيث أكمل تعلّمه االبتدائي بين ثالث 
مدارس في كتشنا وزاريا خالل خمس سنوات ما بين عام )1981- 1986م(. وحصل على الشهادة اإلعدادية 
بكلية كفينا )Kufena College( زاريا، عام )1999م(. ثم نقله أبوه من المعهد الغربي إلى المعهد العربي 
اإلسالمي ليجمع بين الثقافة الغربية واإلسالمية، وقضى فيه ثالث سنوات إلى أن نال الشهادة اإلعدادية من 
كلية الدراسات العربية التابعة لجماعة نصر اإلسالم زاريا وفي عام 1993م رزقه هللا بالمنحة الدراسية من 
قبل جامعة األزهر الشريف حيث بدأ من دراسة تمهيدية، ثم ارتقى إلى الدراسة الجامعية خالل ست سنوات، 

وحصل على شهادة الليسانس في الصحافة والنشر باللغة العربية عام 1999م.)3(
وبعد رجوعه إلى نيجيريا سجل الماجستير في اللغة العربية بقسم اللغات النيجيرية اإلفريقية جامعة أحمد بللو 
زاريا، عام 2002م وتم له أن حصل على الشهادة في عام 2005م. فواصل دراسته العليا لرسالة الدكتوراه 

بقسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو عام 2006م حتى بلغ منتهاها ومرعاها فنال شهادتها عام 2009م)4(.
وقد  صبيًّا،  المهد  في  كان  أن  منذ  والمطالعة  القراءة  حب  على  ومطبوًعا  ذكيًّا  إبراهيم  نشأ 
في  مختلفة  علمية  فنون  من  كثيرة  معلومات  استيعاب  على  ذهنه  وسيالن  الذكاء  ساعده 
كثيرة علمية  كتبا  قرأ   وقد  واإلنجليزية،  اإلسالمية  والدراسات  العربية   اللغة  مجاالت 
 ودواوين شعرية مما ساعده على تكوين شخصيته العلمية فأصبح عالماً وكاتبًا، شاعراً وداعياً، خطيباً ومرشداً، 

صوفياً ومربياً.
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• إنتاجاته:
كان إبراهيم مقري مفّكراً وشاعراً مفلقاً، رزق كثير 
من اإلبداع والِحَكم، فهو على رغم من صغر سنه، 
المجال  أن  دام  وما  من عمره،  أجّل  وعلمه  ناله  ما 
األكاديمي،  الشاعر  تخّصص  مجال  هو  العربي 
عديدة  مؤلفات  كتب  فإنه  مقري،  إبراهيم  الدكتور 
ومقاالت كثيرة منشورة في المجالت العلمية، ويجب 
في هذه العجالة أن نسّجل طائفة من إنتاجاته الفيّاضة 

بمضامينها الجذّابة منها:
 The  ،2007[ العربي  األدب  في  محاضرات   -1

]Juncture Publishers, Jos
2- محاضرات في علوم اللغة

في  دراسة  الشعرية  الصورة  وتشكيل  التجسيد   -3
 Al- ،2007[ .الحسيني إبراهيم صالح  الشيخ  فائية 

].1 No ,1 .Arabiyya, NALV, Vol
العربية  باللغة  المكتوب  النيجيري  الشعر  صلة   -4
ببيئته، قراءة تطبيقية في تزيّين الورقات للشيخ عبد 
]2 No ,1.Al-Lisan, Vol ،2005[ ،هللا بن فودي
5- استدعاء الخطاب القرآني في شعر يحيى النفاخ 

.]JISR Abu[
الرياض  ديوان  في  للتشبيه  التركيبية  البنية   -6
 Prof Ajetunmobi ،2007[ للشاعر عيسى ألبي

.]Book
نيجيريا  اإلسالمي  األدب  مصطلح  إشكالية   -7

)5(.]2:No ,2.JISR Vol ،2005[ .نموذجا
واإلسالمية  األدبية  مقري  ألعمال  بالنسبة  قلّة  هذه 
خالصة  شعر  ديوان  مطّولة،وخاصة  مجموعة  وله 
ينتجه  الشعراء  أكبر  من  مقري  وكان  العشرينيات، 
عصر النهضة الحديثة في نيجيريا، وحياته مرتكزة 
في تفكير وجهاد وعلم وتأّمل وفقه وتطلع، ولم يكتب 
فقط في المجاالت األدبية، فقد تناول معها المجالت 
اإلسالمية األخرى، وقضايا المرأة على حد ما نرى 

في مقالته بعنوان »رمز المرأة في الشعر الصوفي« 
الكولخي نموذجا خير دليل في  إبراهيم  الشيخ  شعر 

ذلك.

• ثقافته الشعرية
وهب هللا إبراهيم مقري عاطفة قوية ونفسا فنية سمت 
به عن أقرانه من نابتة العصر، وزاده بسطة في العلم 
والنظم بكثرة مطالعته المتناهية وحبه الجامع للقراءة 
والكتابة، فإن أكثر الكتب مطالعة عنده القرآن الكريم 
مع أحاديث المصطفى صلى هللا عليه وسلم، ويكثر له 
ذكراً ومدحاً وصالةً، ويبدو جليًّا من هذا أن الشاعر 
الدكتور إبراهيم مقري، و قد ورث الشعر من جهة 
والده، كما يمصه من ثدي أمه، شأنه في ذلك  كزهير 
طبع  عنده  فالشعر  الجاهلي،  الشاعر  سلمى  أبي  بن 
السياق  خالل   من  داللته  يتخذ  فطرة،  كان  أن  بعد 
العاطفي، أما سمعت الحوار بينه وبين حبيبة يحيى 

ألفدري حيث قالت: 
»ال يغيب في خلدي يوم جهزُت للذهاب إلى المدرسة 
فتأخرت، وعند ما دخلت مكتبه وجدته يكتب الشعر، 
فسألته عّما يكتب في نوع من السخرية، فقال أتشكين 
في كوني شاعراً قلت ال! لكن قل لي من الشعر كذا 
بيتا في بحر كذا وقافية كذا فأعطيته الغرض وجميع 
األشكال التي أريد أن يتميز به الشعر متحدّية إياه، فما 
وافى عشر دقائق إال والقصيدة جاهزة على أحسن ما 
إنه يتعامل مع الشعر كما يتعامل مع  يكون الشعر، 

غيره من صفوف الكالم سواء بسواء«)6(.
كان شعر مقري عامر األبيات، متين القافية مختار 
اللفظ يغلب فيه المدح والغزل النبوي والشعر الصوفي، 
بهذا  يتصل  ومما  والحكمة،  والفخر  الشكوى  وشعر 
أن مقري كان يؤثّر في الجمهور بإلقائه بالقدر الذي 
يؤثر فيهم بنفس شعره، لقد كان في نبرات صوته، 
السامعين  بعواطف  يلعب  اإللقاء  في  إجادته  وحسن 
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بألفاظه ومعانيه فاستمع منه طلعته:
الحسن فني وحي الحب عنواني 

 فاقرأ أطاليسه في خط أجفاني)7(.
سمعه  على  ووقعه  جرسه  إلى  ينصت  كيف  انظر 
قبل أن يبدأ بإيقاعه، وما أحسن هذا الفن؟ وما أعظم 
عنوانه؟ فهل هناك حسن فوق كعبة المحبين سيد محمد 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ وهل هناك حي الحب 
دون حبه!!؟ لهذا ال يعرف شاعرنا من فنون الشعر 
العربي سوى فن المديح النبوي الشريف وما وااله، 
يأخذ  الصوفي،  والغزل  العاطفي  بالنوبان  متشربا 
أوتار األوزان والقوافي وينسج على منوالها أفكاره 
وشعوره النفسية من تفاؤالته وشطحاته الروحية، وقد 
تتجلّى عبقريته من خالل انعكاس هذا الفن لتجاربه 
الشعرية بأوسع أبوابها، ويستطلع من مراياها نبضاته 
الروحية والنفسية والفكرية معا، وقلما تمّكن لشاعر 
غيره، أسمع إليه وهو يشكو جامعة األزهر الشريف 

التي تمثل رمز العطاء العلمي:
أتمنحه في حب طه امتيازه 

 وقد منحته أزهر العلم جيّدا)8(.
قد تبّحر مقري في جميع الفنون األدبية شعراً ونثراً، 
كان  النثر،  دون  الشعر  قرض  من  يتكاثر  أنه  غير 
بروح  متداول  وهو  بنفسه  جمعه  الشعر،  ديوان  له 
التجديد والتطور من جانب، وكما كان متسما بروح 
الثورة في الصياغة والمضمون على الشعر العربي 
النيجيري من جانب آخر، بحسب ما نراه في خالصة 
العاطفة،  موفور  وكان  شعره،  ديوان  العشرينيات 
المعنى  في  وضوح  مع  وجزالة  سبكا  البناء  محكم 

وسهولة في التعبير.
عرضها  كما  خصائصه  ديوانه  مميزات  وهاك 

الدكتور أمين يهوذا )9(.
- الحسن اإليقاعي - السرد الدرامي الفني - تكثيف 

الرمز الشعري - المفارقة التصويرية

- الغزل النبوي - الصور التناصية - تكامل الصورة 
الفنية.

و  المعجمي  المعنى  بين  االقتباس  الثاني:  المحور 
البالغي:

القبس في اللغة: الشعلة من النار، واالقتباس مصدر 
الفعل: اقتبس ومعناه: استفاد واستنار، وعلى كل فهذا 
ومأخوذ  المقتبس،  وهو  آخذ:  أمرين  يتضّمن  اللفظ 
أخذها  النار،  منه  وقبسا  منه،  المقتبس  وهو  منه: 
شعلة، وقبس منه النار: أقدها وقبسه النار: جاء بها، 
أقبس فالنا: أعطاه قبساً، أقبس منه النار بمعنى قبس 

الذي تؤخذ من معظم النار)10(.
وقبسة العجالن: مثل يضرب في االستعجال تشبيهاً 
فيها إال ريثما  الدار وال يمكث  الذي يدخل  بالمقبس 
يقتبس المقبس، جمع مقابس: موضع الخطب المشتعل 
بالنار والِمْقبَس: ما قبست به النار قَبََس –قَْبساً العلم: 
تعلّمه واستفاده، وقبس فالن العلم: علّمه إياه، اقتبس 
الكاتب  أو  الشاعر  واقتبس  قبس،  بمعنى  العلم:  منه 
بمعنى: ضمن كالمه آية دينية أو حديثا أو قاعدة من 

العلوم، ومنه االقتباس عند البديعيين.)11(
 وقد يقال: جئت ألقتبس من أنوارك)12(. وفي القرآن 
)سورة  نوركم  من  نقتبس  انظرونا  الكريم: 
الحديد، آية: 13()13(. وخّص البالغيون االقتباس بأن 
ال  الشريفة  السنة  أو  القرآن  من  شيئا  الكالم  يضمن 

على أنه منه.
والصلة بين المعنى اللغوي والمعنى البالغي ظاهرة، 
بما  مستفيد  كالمه  في  منهما  لشيء  المقتبس  ألن 
في  وضعه  الذي  المقدار  بذلك  مستضيء  اقتبسه، 
كالمه من آي الذكر الحكيم أو أحاديث النبي الكريم 
صلى هللا عليه وسلم. واالقتباس بهذا المعنى وقع في 

الشعر والنثر فمن وقوعه في الشعر قول الحماسي:
إذا رمت عـنها سلوة قـال شافـــــــــع 

 من الحب ميعاد السلو المقابر
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ستبقي لها في مضمر القلب والحشا 
 سريرة  ود يوم  تبلى السرائـــــــــر)14(
فقوله: )يوم تبلى السرائر( آية من سورة الطارق, ومن 
المقامات:  صاحب  الحريري  قول  النثر  في  وقوعه 
ويجمع  الكتاب،  ويوضع  الحجاب،  يرفع  )هنالك 
العقاب، )فضرب  الثواب، وحّق عليه  له  من وجب 
الرحمة وظاهره من  فيه  باطنه  باب  له  بينهم بسور 
فضرب بينهم إلى آخره...  قبله العذاب( فقوله: 
مأخوذ من سورة الحديد، وهو جزء اآلية رقم: 13 

منها.
وقال آخر:

إن كنت أزمعت على هجرنا 
 من غير ما جرم فصبر جميل

وإن تـبدلت بـنـــــــا غيرنـــــــا 
 فـحسبنا  هللا  ونعم  الوكيل)15(.
وفي كل موضع يكون فيه اقتباس من القرآن الحكيم 
لما  وذلك  عناء،  غير  في  إدراكه  إلى  تهتدي  فإنك 
امتاز به كالم هللا من خصائصه في اللفظ والمعنى ال 
مثيل لها في كالم البشر، لذلك تجده فريداً في ترتيبه 
ازدان  بين ما  يتألّق في شموخ  تراكيبه،  في  وضيئاً 
به من كالم، ومواضع االقتباس وصوره غير خاف 
عليك أمرها في النصوص السابقة فاستمع مرة ثانية 

إلى ابن الرومي:
لئن أخطأت في  مديحك 

 ما  أخطأت في منعي
فـقد أنــــزلت حاجاتــــــــي 

 بواد  غير  ذي   زرع
وقال عمر الخيام:

سبقت  العالمين  إلـى  المعالي  
 بصائب  فكرة  وعلّو همه

والح بحكمتي نور الهدى في 
 لـيال  للضاللة  مدلهمــــه

يريد  الـجاهلون  ليطفـئـــــــــــــــوه 
 ويـأبى  هللا  إال  أن يتمه)16(

أما ابن الرومي اقتبس قوله تعالى:  بواد غير ذي 
ا لكنه لم يلتزم فيه  وعمر الخيام اقتبس نصًّ زرع 
حرفية النص كما ترى. وذلك أمر بعضهم قد تسامح 
فيه أن دعا إلى ذلك المحافظة على الوزن وغيره) 17(.
 واشترطوا لجواز هذا التسامح أن يكون يسيراً وإال 

فال. 
نوعا االقتباس:

قّسم البديعيون االقتباس إلى قسمين: أحداهما: أال ينقل 
فيه اللفظ المقتبس من معناه الذي ورد فيه إلى معنى 
آخر، ويقع تحت هذا القسم كل األمثلة المتقدّمة ما عدا 

قصيدة ابن الرومي.
إلى  معناه  من  المقتبس  اللفظ  فيه  ينقل  أن  وثانيهما: 
»لقد  السابق:  الرومي  ابن  قول  ومنه  آخر،  معنى 
أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع« ألن قوله تعالى: 
الوادي.  حقيقة  به  مقصود  زرع(  ذي  غير  )بواد 
فأخرجه ابن الرومي إلى معنى مجازي على التمثيل، 
حيث شبّه من كان يمدحه بالوادي القفر من الزرع 
والماء ألنه بخيل منوع. وكذلك اقتباس الشاعر لفظ 

الحديث في النصوص السابقة.
المحور الثالث: آراء العلماء حول االقتباس القرآني

من  لها  وما  الكالم،  تراكيب  أن  في  ريب  من  وما 
تصوير،  من  بها  يكون  وما  وخصائص،  دالالت 
تمّهل وتأن، وبحث وتنقير،  إلى  الدارس  تحتاج من 
كما يقول الزمخشري – آونة وأزمنة-. وقد اختلفت 
آراء الفقهاء والعلماء في جواز االقتباس من القرآن 
مطلقا،  أجازه  وبعضهم  منعه،  فبعضهم  الكريم، 
وبعضهم أجازه بشرط أالّ يتنافى مع مبادئ الدين وقيم 
اإلسالم، فال يجوز االقتباس في الهزل والسخف، وال 
االقتباس ما نصبه هللا تعالى إلى نفسه، كما روي أن 
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إلينا  إن  إليه: »  وقع على شكاية رفعت  الوالة  أحد 
إيابهم ثم إن علينا حسابهم«، وال أخذ شيئا من القرآن 

الكريم وجعله بيتا من الشعر، كما في قول الشاعر:
كتب المحبوب سطرا  

  في كتاب هللا موزون
لن تــــنالوا الـــــــــبر حتى 

تنفــــــــقوا مما تحبـــــون
القرآن  عن  الشعر  نفي  مع  يتنافى  الصنيع  هذا  ألن 
المجيد إلى غير ذالك مما يتناقض مع تعاليم الدين، 
وقيمه  الدين  مع روح  االقتباس  يتعارض  لم  إذا  أما 
ومبادئه فال غبار عليه، وهذا الرأي هو ما نراه أولى 
شواهد  في  بنا  مر  ما  حد  على  والترجيح  بالقبول 
االقتباس. واألولى باالعتبار عدم الترّخص في النص 
القرآني بالتغيير والتبديل ال مراعاة لوزن وال لقرينة 
انتهاك  فيه  سجع، ألنه في االقتباس وغير االقتباس 
لحرمة النص القرآني، الواجب االلتزام بصورته كما 
التصّرف  نوع من  لدن حكيم حميد، وهو  أنزل من 
وإن حسنت معه النية ونبل المقصد، فإنه ال ضرورة 
الحكيم أن  القرآن  تقتضيه. فعلى مريد االقتباس من 
القرآني  النص  مع  لتتسق  هو  كالمه  صيغ  يطّوع 
ترك  من  يلحقه  فلن  ذلك  عليه  تعذر  وإن  المقتبس, 
من  يلحقه  سوف  ما  السعة  في  أمر  وهو  االقتباس 

التصريف في النص المقدس الواجب السالمة )18(.
االقتباس  أجل  النبوي من  الحديث  التصّرف في  أما 
بالمعنى  الحديث  رواية  جوزوا  العلماء  ألن  فجائز، 
ولم يجّوزوا ذلك في نصوص القرآن الكريم، وعلى 
هذا جاءت اآلثار األدبية في االقتباس من األحاديث 

الشريفة، ومن ذلك قول الشاعر:
قـال  لي:  إن  رقيبي 

 سيئ  الـخلق  فــــداره
قلت: دعني وجهك 

 الجنة حفت بـالمكاره

اقتبس الشاعر قول الرسول عليه السالم )حفت  فقد 
الجنة بالمكاره(.

تخميس  في  القصيدة  نص  الرابع:عرض  المحور 
البردة :

غـدت قلوبـي فـي ذكراه عامـــــــرة  
 ومدحـه منذ  بان الحق حصحصه

ورضوه  -جير- بـــــي  قد  زادني ثقـة 
 يا الئمي  في الهوى العذري معذره.

مني إليك ولو أنصفت لم تلم
رفـقا  بـــحالـي  فإنـي غير مقتـــــــدر  

 عـن  سدِّ  دمـع  من العينين  منهمر
أو انطفئ  نار مَن أقصى القلب مستعر

عدتـك  حالـي ال سرى بمستتــر
عن الوشاة وال دائي بمنحسم
قـد أشربوني  كئوس الحب  مــن  أزل 

 لـم  أرو من علِّه كال وال نـهــــل
واشتعل رأسي وال أنفك فـي غزلي

إني اتهمت نصيح الشيب في عذل
والشيب أبعد في نصح عن التهم

والنفس سـارقة للمـــــرء إن لحظـت
سل من  قد ائتمنوها ال إخال  وفت

ويحيى جرعت من اآلثام ما عظمت 
فإن أمـارتي بالسوء ما اتعظــــــت

من جهلها بنذير الشيب والهرم
فالنفس هائـلة )والقلب ما انتــذرا(

فـي كل واد، وحالي حالة الشعرا
 فما اتعظت بــــ«فرقان« وال »بقرا«

وال أعـدت من الفعـل الجميل قرا
ضيٍف ألـمَّ برأسي غير محتشم

فالنفس يــا صاحبي بـالسوء آمرة
وإنها لطريـــق الخيـــر  قاطعـة

أعدلـها ما استطعت النفس غاشمة
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وراعهـا وهي في األعمال سائمــة
وإن هي استحلت المرعى فال تسم

ب النفس تضحى صلح زاكية فهذِّ
أو تطمئن إلى اإلحسـان راضيــــة

وإن غـفلت تـكن للسوء خاضعة
كم حسنت لـذة للـمرء قاتلـــــة

من حيث لم يدر أن السم في الدسم
فتب  نصوحاً إلى الرحمان مم مضت

وأنت تغفل عنها وهـي قد كتبت
فاستـغفـــر هللا منها علّـَها بُِرحت 

واستفرغ الدمع من عين قد امتألت
من المحارم والزم حميت الندم

واهجر محطاط عصيان ولو لـمما
دع الصغائـر كي ال تقرب العظما

إن قيداك باالستـغفار تسلهمــا
وخالف النفس والشيطان واعصهما

وإن هما محضاك النصح فاتهم
هـما عدوان لإلنسان كن فهما

دى من أن تطيعهما فاحذر ُوقِيَت الرَّ
فاسمع حذار وقوعا فـي مصيدهما

وال تطـع منهما خصما وال حكما
فأنت تعرف كيد الخصم والحكم

وا عند ما سجدوا لـه المالئك خرُّ
كـذا الخلـوق جميعـا عنه تستنــد

والـفيض يأتـي إلينا منـه والـمـدد
نبيـُّنا اآلمـر الناهـي فال أحـد

أبر من قول ال منه وال نعم
ليتنــي تعانقنـي فضال عنايتــه

يـوم الـجـــزاء إذا قـامت قيامتـه
وتشمل العبد في الداريـــن رأفتـه

هـو الحبيب الذي ترجى شفاعتــــه
لكل هول من األهوال مقتحم

بــ »إنما أنا« قـد ســـر الورى القسم
لم ال ومعطي الجميع العادل الحكم

والـخلـق  كلهم  فــي بابه ازدحمــوا
هـــم وواقــفـون  لــديـه  عند حدِّ

من نقطة العلم أو في شكله الحكم
لـم يــدر مقدار طه النـون والقلـــم

كـذا العقـول على إدراكه عجم
ومـا درت وعـــدت أال يبوح فـــــم

دع ما ادعته النصارى في نبيِّهـم
واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

سم الخياط –وربي- كل معتـرف
من بـحر أمداحه يا مادح اعترف

فـلتترك البحر رهواً والهُ فــــي طرف
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف

وانسب إلى قدره ما شئت من كرم
ما  صـب شيئا  سوى  في حق مسكبه

فـإن في »حدثوا«أو »خاطبوا« انتبه
أقصى العنايــة أعـدل إي ورب بـه

لـم يمتحنا بـما تعيـى العقول بـــــه
حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم.

حـور الجنان مع الولدان فـي شغـــف
إليـه مهما بـدا والكل في صدف

ينسيكم يوسف الموصوف في الصحف
كأنما اللـؤلـؤ الـمكنــون في صـدف

من معدني منطق منه ومبتسم
فمذ بــدا اتـحـد األعراب والعجـم

ضمتـهم كلمة الـتوحيد كلـهـــم
أمـا العماة فقد صموا وقد بكمـوا

يـــوم تفّرس فيـه الفرس أنـــهــم
قد أنذروا بحلول البأس والنقم

فالصبـر أندى سالح قيـل: كم فئة
قليـلة غلبـــت فــي  كــــل معركـة
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كفى علـى الشرك يوم البدر من عظة
كأنـهم هـــربًـا أبطــــال أبـرهـــــة

أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي
وفـي حنين تولـى الشــــــرك منهــــرمـا

)أنا النبي ال كذب( قد قال فاصطلما
جيش الغواية، سل عن  طه  يوم رمـى

نبـــذا بــه بعــــد تسبيح ببطنــهما
نبذ المسيح في أحشاء ملتقم

واستسلموا بعد طــول النكر قاطبـة
لـــــمـا رأوا  آيـة  فـي األفــق بارزة

فسل عـن الخبـر المشكوك شــــاهدة
جـاءت لدعوتـــــه األشجار ساجـدة

تمشي إليه على ساق بال قدم
ـلـه فــــاهلل عظَّمه حقـــا وفضَّ

علـى الـورى وبديــن الحق أرسله
فينـا ليزهــق وهـم الشـركمبطلــه

أقسمت بالقمـر المنشـق إن لــه
من قبله نسبة مبرورة القسم

هللا أكبـر عـز هللا جـّل عــال
فعينه حفـظ االثنين إذ نــزال

أمـا القريش فأوحى هللا  بينها جدال
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت علـى

خير البرية لم تنسج ولم تحم
لقدره وكـــذا الـمقــدار تـخبرنــا

وعــن مـخالفة الماحـي تحذرنـا
هللا تـسلكنا حينا وتـجذبنــا

لـم تقتـرن  بـزمان  وهـي  تـخبرنـا
عن المعاد وعن عاد وعن إرم

جلوا وراءك طــرا فـي مواكبــهم 
وينــزلــون تباعـا  فـي  منازلــهـم

ويدهشون على ما  قـد وصلت  بهم
وأنـت تـحترق السبع الطباق بـهــم

في موكب كنت فيه صاحب العلم
قل لي وربي الذي أوريت في فلك

في حضرة ألقاب إذ زالت دجى الهلك
بقاب قوسين أو أدنـى وفي نسـك

فحزت كـل فخار غيـر مشتـرك
وحزت كل مقام غير مزدحم

ولَّو باألدبــار فـي حزن  وفي عجب
لما أحاق بـهم وهنا من الحــرب

ومن صمود أيادي جيش خير نبـي
مـن كــل منتدب هلل محتــسب

يسطو بمستأصل للكفر مصطلم
قد ضل من ظن  دين الحق سافك دم

فسورة إقرأ أتت بدًءا تلـــت بقلــم
نهج الصحابة تأمين الديـــن سلــم

حتى غدت ملة اإلسالم وهي بـهــم
من بعد غربتها موصولة الرحم

مهما استحلوا تجد للفتح ثم نبــا
) وقـد أضـلوا كثيرا ( أصبحوا خطـبا

مرميــة )مرة أخرى تــــرى عـجبـا(
 كـأنــــهم من ظهــور الخيل نبت ربـا

من شدة الحزم ال من شدة الخزم
قد بعت نـفسي لـه نقدا يدا بيـد

فلست أخـشى كسادا صاحبـي بغد
مالي سـواه طرا الحاالت مـن سند

إن لـم يكن فـي معـادي آخذاً بيدي
فضال وإال فقل يازلة القدم

إن الدموع شهـودي كلمـا سكبــت
على محبـة خـير الخلـق إذ شهـدت

يــوم النفـوس رهينات  بـما كسبت
ولن يفـوت الـغنى مـنه يدا تـربت

إن الحيا ينبت األزهار في األكم
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فالت حـين البكا يجدي متى وقفــت
والشمس قد كورت حين السما انفطرت

لــــــم آت زادا وهـذي  ســــاعـة أزفت 
ولم  أزد زهـرة الدنيا التـي اقتطـفت

يدا زهير بما أثنى على هرم
) الـمرء مع من أحب ( هل أكون له

حمـل فـؤادي مــن التهيـام أثقلــه
قد أوجع الذنب ذا الـمغرور كاهـلــه

والطــف بعبدك في الدارين إّن لـه
صبرا متى تدعوه األهوال ينهزم

يا رب قل »كن« فيرمى في يدي القلم
أسقـي الذين ببئر المصطفـى ازدحمـوا

بالشـعر يغبـطه فـي نظـمه الـنجم
بـجاه من بيته فـي طيبـة حـرم

واسمه قسم من أعظم القسم)19(
األصلي  النص  بين  الفنية  القيم  الخامس:  المحور 

واإلضافي:
العربي  الشعر  تطور  عن  النقاش  باب  نفتح  قلّما 
عصر  في  الصوفي  الشعر  وخاصة  النيجيري 
النهضة الحديثة إال وإلبراهيم مقرى دوره, سواء في 
البناء  أو  أحاسيسه  خالل  من  أبرزها  التي  التعابير 
الفني والتسلسل المنطقي التي كساها نحو منظوماته, 
في  الخردة  »جمع  قصيدة  ذلك  في  مشهد   وخير 
تخميس البردة« مديح نبوي، وكل من له قلب أو ألقى 
السمع وأدرى الشعر، يعتبر هذه القصيدة من أروع 
التخميس لبردة المديح للبوصيري، حيثما أخذ الشاعر 
في  تركيباته  وأعاد  األصلي  النص  ويحاور  قلمه 
السياقات الداللية لمحور أي بيت من فيضان الحكم، 
لشاعر  تسنّى  وقلّما  الكلم.  نوابغ  في  العلم،  وغشيان 
هذه العبقرية الفريدة في محاورة النص, إذ أفرغ في 
إقامته بروح األصالة والتجديد وألّم بمعارف صيغه 

إلماما حسنا وخاصة اللغة واألدب.

بعيون  للناظرين،  وزيّنه  األصلي  النص  مقرى  أخذ 
البياني  التصوير  في  العذبة،  واألصداء  المعاني 
بالوجازة  ممتازا  أسلوبه  وكان  الفني,  والتناسق 
والخلّو من التكلّف بسهولة ويسر، مع انسجام ألفاظه 
األصلي  النّص  بين  المتلقّى  يميز  وقلّما  ومعانيه، 
واإلضافي، ومن جانب آخر إن النص اإلضافي كاد 
أن يطغى جماله الفني وتأثيره الوجداني، في الواقع 
الحسي الملموس على النص األصلي، وإلبراز هذه 
القيم الفنية في البنية التركيبية نقرأ السطور اآلتية مع 

الشاعر:
يا أيها الصب مــن وجد  ومن ألم

ما شأن هذا الذي في صدر من حدم
فلـم تزل  هائما في وهدة الدجـم

أمن تـذكر جيران  بـــذي  سلــم
مزجت دمعا جري من مقلة بدم

أم عدت ماضيـك أم طيف لخاطفة
ســرى لتهيج  نـار فيك ساكنـة

كم للهوى العذري من أسرى ومن تره
أم هبـت الريـح من تلقاء كاظمـة

وأومض البرق في الظلماء من إضم
ما الخطب ما شأن عينيك وما حوتا

فكـل أســــــــرارقلب الصـب أعلنـتـــا
والخـــد أجرحــتا دمعـا وأرقتا

فما لعينيـك إن قلت اكففا همـتا
وما لقلبك إن قلت استفق يهم

وكيف تخفي الذي في القلب يضطرم 
 والــــدمـع  يهمع إعـالنــا به ودم

كما تعـانق فيك الجـلــد  والعظــــم 
أيحسب الصـّب أن الحّب منكتــم

ما بين منسجم منه ومضطرم
لـلــه درك مــا لـلمـارة  األول

وما ألطـاللهـم تصبو إلــى طلـل
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فلتصح من  ذكر ما للدهر من طيل 
 لوال الهوى لم  ترق دمعاً على طــلل

وال أرقت لذكر البان والعلم)20(
تركيباته  وأعاد  األصلي  النص  يحاور  كيف  نجد 
أداة  الفني  الجمال  ويجعل  رائعة،  فنية  تكنيكات  في 
مقصودة للتأثير الوجداني، في الصور التناصية تحت 
النكات البالغية, وبكل هذا وذاك يعتبر مدائح مقري 
النبوية موسوعة أدبية لمعاني الحب والمحبوب. وما 
صاغه هذا الشعور في جزلة متينة وصياغة باهرة.

المحور السادس: تحليل مالمح االقتباس القرآني في 
تخميس مقري

يجمع القرآن بين غزارة المعنى وإحكامه، ورصانة 
ونفسية  فكرية  نواح  على  واشتمل  وفصاحته،  اللفظ 
أبلغ  في  ووصف،  وتهذيب  تشريع  من  مختلفة، 
الصور البيانية معنى ومبنى، وأشدها وأسماها تأثيراً 
أو  المفروضة،  الفن  بقيود  التقييد  عدم  مع  ومكاناً، 
طرق أدبية مرسومة، بل سار على التجديد واالبتكار 
أغراض  تحلّل  ما  نحو  وعلى  واإلعجاز.  والتنويع 
الشعراء وشخصياتهم تحلّل اتجاهاتهم الجديدة الفردية 
والجماعية, ويوّضح ما قد يكون في أحد االتجاهات 
عند شاعر معاصر من تأثيرات عربية دينية، أذكت 
الجذوبة الفنية فيه، وما من أديب مدقق شاعراً كان 
فيه  ويلقي  حظه,  القرآن  في  ويجد  إال  خطيباً  أم 
عمران  أن  الهشيم:  عن  الجاحظ  روى  فقد  ضالته، 
بن حطان خطب عند زياد فأعجب بها الناس ثم مّر 
هذا  لبعضهم:  يقول  رجالً  فسمع  المجالس  ببعض 
من  شيء  خطبته  في  كان  لو  العرب  أخطب  الفتى 
القرآن)21( فإذا أطلعنا أشعار مقري في ديوانه سنجد 
فيها تضاعف تأثيره وجاذبيته بصيغ القرآن العظيم، 
وتراكيب أحاديث النبي الكريم في ألفاظ أوردها وفي 

معان اقتبسها.

ومن حالوة اقتباسه بالقرآن الكريم قوله:
غدت قلوبي في ذكراه عامرة 

 ومدحه منذ بان الحق حصحصه
قد تأثر الشاعر بلفظ القرآن على حد قوله في عجز 
هذا  من  والغاية  حصحصة«  الحق  »بان  البيت 
ويمكث,  يحصحص  وإحقاقه,  الحق  تجلية  االقتباس 
وإظهار الباطل وإبطاله, يضمحل وينمحق ولو طال 
التضمين،  صورة  في  االقتباس  وظاهرة  المدى, 
العزيز  امرأة  قالت  تعالى  قوله  من  اقتبس  حيث 
اآلن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه )سورة 

يوسف: آية:51(. 
ومن ذلك قوله:

قد آذن الشيب قل لي كيف أستره
حسبته هيِّنا والبدر تصغره
االقتباس   ويوجد  البسيط,  البحر  من  البيت  فهذا 
القرآني في عجز البيت حيث امتص الشاعر مقتبسا 
هللا  عند  وهو  هيّنا  وتحسبونه  تعالى:  قوله  من 
عظيم )سورة النور: آية:15(. في فحوى التلميح 
بينما هي  الشيبة  شأن  الشاعر  فاستصغر  والتعجب, 

إيذان لشيخوخته و كبر سنّه وضعف قّوته.
ومن جاذبيته بالقرآن قوله: 

رفقا بحالي فإني غير مقتدر 
 عن سدّ دمع من العينين منهمر
تأثر الشاعر بلفظ القرآن في كلمة »منهمر« مقتبساً 
ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر  من قوله تعالى 
)سورة القمر: آية:11(. فإنك تحسُّ جماالً لفظياً أنيقاً, 
ينبعث من رنين كلمتي »مقتدر ومنهمر« المجانستين 
لفظية,  محسنة  أو  لفظية  زينة  وهذا  الحروف,  في 
الذي  المعنى  تحقيق  على  بالغية  فتضافرت ظاهرة 
في  الدمع  امتداد  االقتباس  فيفيد  السياق،  به  ينادي 
عينيه, واستمرار الشوق في قلبه, لشدة الرغبة بلقاء 

حبيبه.
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ومن التأثير المعنوي بالقرآن قوله:
واشتعل رأسي وال أنفك في غزلي 

 إني اتهمت نصيح الشيب في عذل
البيت جاء من  القرآني في مطلع  وصورة االقتباس 
قال رب إني وهن العظم مني  رحاب قوله تعالى 
وفيه  آية:4(.   مريم:  )سورة  ً شيبا الرأس  واشتعل 
كناية عن كبر السن لو قال » رب إني كبرت« صح 
الداللة  يبين  أن  أراد  لكن  المقصود،  الكالم وحصل 
الواضحة على كبره وهو الجمع بين هذين 1- وهن 
العظم  وهن  وإذا  شيبا،  الرأس  واشتعال   -2 العظم 
فيه وأصلبه،  ما  أشد  قوته، وألنه  وتساقطت  تداعى 
إلى الضعف  فإذا وهن كان ما وراءه أوهن, مشيراً 

بعد القوة والبياض بعد السوداء.
ومما اقتبسه من القرآن لفظاً ومعناً قوله:

ويحيى جرعت من اآلثام ما عظمت 
 فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت
في  االقتباس  لطائف  البيت  عجز  في  أن  والواضح 
نفسي  أبرئ  وما  يوسف  من  حكاية  تعالى  قوله 
إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي )سورة 
يلتزم فيه  لم  ا لكنه  اقتبس الشاعر نصًّ يوسف: 53( 
حرفية النص في فحوى التضمين, فيزيد رونق كالمه 
ودقة تعبيره, بما يضيفه عليه النص القرآني من قوةٍ 
اآلثام  جريمة  العبد  اعتراف  يصف  بينما  وجالٍل, 
مبرزا جرعة القلب, وكلما زينْت لها سوء األعمال 

في حب الشهوات, تمتد وترتد إال من رحم ربي.
ومن حالوة القرآن الكريم في شعره قوله:

فتب نصوحا إلى الرحمان مم مضت 
 وأنت تغفل عنها وهي قد كتبت.
ففي البيت حالوة قرآنية رائعة حينما يقتبس شاعرنا 
عن  فناب  البيت  مطلع  في  نصوحا«  »فتب  بقوله، 
المصدر صفته، وتقديره »فتب توبة نصوحا« على 
حدّ ما جاء في النص البالغي المقتبس منه فيما قال 

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى هللا توبة  عّز من قائل: 
في  الكالم  وسياق   .)8 التحريم:  )سورة  نصوحا 
صيغة األمر, لبيان نوعية التوبة في فحوى التوجيه 

واإلرشاد.
ومن عنايته بالقرآن قوله:

 واهجر محطات عصيان ولو لمما 
 دع الصغائر كي ال تقرب العظما
تعالى قوله  من  اقتبس  أنه  البيت  هذا  في  لحظنا 

الذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم  
تفيد  هنا  االقتباس  آية:32(. وصورة  النجم:  )سورة 
الشمول والكليّة. ومن ظواهر بالغية فيه: الطباق بين 
إيجابي، وصيغة  طباق  وهو  والعظما«:  »الصغائر 
األمر استعملت في طلب الكف عن الفعل على جهة 
االستعالء واإللزام، في مغزى اإلنكار والكف الكلي 
عن العصيان ما ظهر منها وما بطن. وفق الشاعر 
في اقتباسه من اآلية الكريمة, ألن المقام مقام نصح 
وإرشاد, وقد أحكم الربط بين الكالم واألثر المقتبس.

ومن حالوة القرآن في تخميسه قوله:
له المالئك خروا عند ما سجدوا 

 كذا الخلوق جميعا عنه تستند
في  خاف  غير  وصوره  االقتباس  مواضع  إن 
ونبل  النص  بصورة  الشاعر  التزم  إذ  البيت،  هذا 
تعالى  كقوله  قرآنية  آيات  عدة  من  مقتبسا  المقصد 
سجدا  له  وخروا  العرش  على  أبويه  ورفعنا 
أيضا  وتعالى  سبحانه  وقوله   )10 يوسف:  )سورة 
وبكيا سجدا  خروا  الرحمن  آيات  عليه  تتلى  وإذا 
بآياتنا  يؤمن  )إنما  وعال  جّل  قوله  في  وهكذا   
الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا(. وظاهرة االقتباس
وأحسن التضمين,  صورة  في  جاءت   

 الربط بين كالمه وبين اآلية المقتبسة. 
ومما اغترفه من القرآن قوله:
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بـ«إنما أنا« قد سّر الورى القسم 
 لم ال ومعطي الجميع العادل الحكم
إلى  يشير  أنه  والواضح  البسيط  نتفة من بحر  وهذه 

قوله تعالى في إثبات شخصية المصطفى وبشريته
إله  إلهكم  أنما  إلّي  أنا بشر مثلكم يوحى  إنما  قل   
النص  وداللة  آية:11(.  الكهف:  )سورة  واحد 
الرسول  بشرية  إلى  األنظار  ولفت  للتلميح  جاءت 
صلى هللا عليه وسلم، وتنبه إلى وجوب المضي على 
على  الداللة  إيثار  السياق  هذا  اقتضى  وكما  نهجه، 
القصر في قوله ب«إنما أنا« إشارة إلى كونه رسوالً 

يخلو كما َخلْت الرسل من قبله.
ومما يلمح فيه لفظ القرآن قوله:
لم يدر مقدار طه النون والقلم 

 كذا العقول على إدراكه عجم
والبيت موزون من البحر البسيط، والنص البالغي في 
هذا االقتباس القرآني جاء في فحوى المبالغة والتفحيم, 
إشارة إلى سمّو شخصية الممدوح, داللة على تعظيم 
الصالة  أفضل  عليه  المصطفى  وتكريم  المرتضى, 
مطلع  من  البيت  الشاعر صدر  اقتبس  التسليم.  وأتم 
)سورة  يسطرون  وما  والقلم  ن   القلم،  سورة 
القلم، آية: 1(. وفي هذه الظاهرة مراعاة النظير بين 

الصحف والقلم.
من نغمته بالقرآن قوله: 

فلتترك البحر رهواً والهُ في طرف 
 وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف
يطلع علينا في هذا اليتيم حيث يشير إلى قوله تعالى: 
واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون )الدخان: 
آية 24(. ومجيء االقتباس هنا في صورة التضمين 

واستدعاء الخطاب القرآني لفظاً ومعنى.
وفيه جناس مضارع غير تام بين اللفظين »طرف« 
البيت،  قافية  في  األول و«شرف«  الشطر  آخر  في 
حيث اختلفا في الحرف األخير والوحيد. ناسب المقام 

هنا فأرجح, وأصاب المغزى فأوجع, كما يبدي مهارة 
الشاعر بوصل كالمه بغيره, دون تكلف حتى يظهر 

في نسق واحد.
ومن تأثره بألفاظ القرآن قوله:

فإن في »أنتم األعلون« منزله 
 وغيره في »من العالين« نزله
يرينا  حيث  الشاعر  ويترنم  البيت  هذا  يتلطف  وقد 
في  البالغي  النص  دائرة  تتسع  بما  قرآنية  صياغة 
بنية ووظيفة, بقوله في صدر البيت »وأنتم األعلون« 
وال تهنوا وتدعوا إلى السلم  مقتبسا من قوله تعالى 
أعمالكم  يتركم  ولن  معكم  وهللا  األعلون  وأنتم 
الجليل  المولى  يحاكى  حيثما   .)35  : محمد  )سورة 
وسلم  عليه  للنبي صلى هللا  ووقايته  وعنايته  نصره 
ومن اتبعه، وأما قوله في عجز البيت »من العالين« 
كنت من  أم  )استكبرت  قوله جل وعال:  مأخوذ من 
العالين( )سورة ص: آية:75( .جاء االقتباس بنونية 
الفاصلة, وهي صوت الترنم والتنغيم وهمس النفس, 
من  العبارة  تثيره  ما  جانب  إلي  األريحية  إِلحداث 
العاطفة, وتردع بالغة هذا اللون البديعي في رعاية 
التناسب, وبراعة االستهالل, وحسن التخلص. وكما 
يوجد جناس االشتقاق بين قوله في آخر عجز البيت 

»منزله« وقوله في قافية البيت »نزله«.
ومن ذلك قوله: 

ينسيكم يوسف الموصوف في الصحف 
 كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف
قد تأثر الشاعر بالقرآن حيث اتخذ نصيبه في عجز 
في  تعالى  قوله  شطر  القراء  وجوه  فيولي  البيت، 

وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون سورة الواقعة 
هذا  في  بالغية  لطائف  »ومن   .)23 آية  )الواقعة: 
اللؤلؤ  »كأنما  قوله:  في  المرسل  التشبيه  البيت 
التشبيه  هذا  من  والغاية  صدف«،  في  المكنون 
اللون،  ونقاء  الحسن  وإبراز  الصفاء  تصوير 
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العام  الهيكل  بها  يتمتع  تصان,  ثمينة  أشياء  وهي 
التي  عراها  وأقوى  الوجوه  بأعمق  عليها  ويحرص 
منه.  المقتبس  البالغي  النص  في  روعتها  تتجلي 

ومما تأثر به لفظاً ومعناً قوله:
قد بعت نفسي له نقداً يداً بيٍد 

 فلست أخشى كساد صاحبي بغد
تعالى قوله  من  مأخوذة  قرآنية  صورة  البيت  وفي 
كسادها  تخشون  وتجارة  اقترفتموها  وأموال 
)سورة التوبة: 24(. وتجلية االقتباس هنا توحي ما 
لحبيب من ذوق سليم, وحس مرهف وحب عميق, 
في  االقتباس  ومغزى  محبوبه،  تجاه  قوية  وعاطفة 

غشاوة الحب, تتلمح باألسلوب الغزلي الرمزي.
ومنه قوله:

أما العمات فقد صموا وقد بكموا 
 يوم تفرس فيه الفرس أنهم
نلحظ في هذا البيت أنه متأثر بالقرآن المجيد في قوله 
إن شر الدواب عند هللا الصم البكم الذين  جل وعال 
يتجلى  وقد   .)22 آية:  األنفال  )سورة  يعقلون  ال 
االقتباس القرآني في النص البالغي بالـتأثير المعنوي 
في صورة التشبيه، لداللة على مدى التحقير واإلهانة 
في فحوى الحيرة والغفلة والتخبط, ويعتمد في ذلك 
على التعبير بالتفصيل, ألداء البيان المتكامل للتدرج 

في مراقي األمور.  
ومما يتلمح فيه معنى القرآن ولفظه:

فالصبر أندى سالح قيل: كم فئة 
 قليلة غلبت في كل معركة
معنوياً  تأثراً  يتأثر  البيت  هذا  في  الشاعر  أن  بيدو 
غلبت  قليلة  فئة  من  كم  تعالى:  قوله  من  جاء  بما 
)سورة   ، الصابرين مع  وهللا  هللا  بإذن  كثيرة  فئة 
جاءت  »كم«  هنا   االستفهام  وأداة   .)249 البقرة: 
استخبارا لتمنح براعيم البالغة القرآنية ذوقاً سليماً, 
بالعدد,  ال  بالمدد  والغلبة  النصر  في  التكثير  وتفيد 

إشارة  في  ظهر  كما  النصر,  الصبر  يجلب  فطالما 
النص المقتبس.

ومنه قوله:
لقدره وكذا المقدار تخبرنا 

 وعن مخالفة الماحي تحذرنا
آخر  في  بقوله  ومعناً  لفظاً  بالقرآن  الشاعر  تأثر  قد 
الشطر الثاني »وعن مخالفة الماحي تحذرنا« مقتبسا 
تنزيله محكم  في  وعال  جل  المولى  به  حذرنا  مما 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة   
النور: 63(. وفي  أليم )سورة  أو يصيبهم عذاب 
هذا االقتباس إيثار التعبير في روعة النص البالغي, 
وأتّم  الصالة  أزكى  عليه  الكريم  الرسول  بمتابعة 
التسليم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه, فيفيد التهديد 
والتحذير, ألن الخير كل الخير في متابعته والشر كل 

الشر في مخالفته. 
ومن التأثير المعنوي في تخميسه قوله:

واستسلموا بعض النكر قاطبة 
 لما رأوا آية في األفق بارزة
لحظنا في هذا البيت أنه متأثر ومقتبس من قوله تعالى 
سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
جاء  البيت  وفي  فصلت: 53(.  )سورة  الحق  أنه 
وفي  »آية«  و   « األفق  »في  مفردا  المقتبس  اللفظ 
القرآني ورد جمعا »في اآلفاق« و »آياتنا«  النص 

وتفيد التضمين.
ومنه قوله:

فالنفس هائمة )والقلب ما انتذرا( 
 في كل واد وحالي حالة الشعرا
القرآن  الثاني مقتبسا من  الشطر  الشاعر في  امتص 
لفظاً مناسباً في الشكل والهيكل بقوله »في كل واد« 
والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر  في قوله تعالى: 
)الشعراء: 224- 225(.  أنهم في كل واد يهيمون
بالحقائق  الكلمات  تفيض  حين  بشاعريته  مفتخراً 
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والمعاني, وتنطق المنظومات باألحداث والصور.
ومن نغمته بالقرآن قوله:

فـــــــاهلل عّظمـه حقـــــــــــــا  وفّضلــه
على الورى وبدين الحق أرسله

فينا ليزهق وهم الشرك مبطلهم 
أقسمت بالقمر المنشق إن لـه

من قبله نسبة مبرورة القسم
آيات  بمعاني  المعروضة  أبياته  في  مقري  تأثر  قد 
الفكرة  وفي  والمضمون،  المدلول  في  قرآنية 
واألسلوب, وتتسع دائرة النص البالغي في كل بنية 
ووظيفة, ومنها قوله في عجز البيت األول »وبدين 
هو الذي أرسل  الحق أرسله« على حد قوله تعالى 
كله  الدين  على  ليظهره  الحق  ودين  بالهدى  رسوله 
)سورة الفتح: آية 28(. كما اتخذ  وكفى باهلل شهيدا
نصيباً مفروضاً في صدر البيت الثاني من مرآة قوله 
تعالى )وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 

زهوقا( )سورة اإلسراء: 81(
ومن تأثير القرآن في تخميسه قوله: 

سلهم أخانا الذي فـي  الغار قــــد ختما
على  عيونهـم  حتى ابتلوا بعمــى

سل إذ عموا يومها: عما؟ وكيف؟ لما؟ 
فالصدق في الغار والصديق لم ير ما

وهم يقولون ما بالغار من أرحم
ومن االقتباس القرآني في تخميسه قوله:

هللا  أكـبر  عز  هللا  جّل  عــال
فعينه  حفظ  اإلثنين  إذ  نـــــــزال

أما القريش فأوحى هللا بينها جدال
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على

خير البرية لم تنسج ولم تحم
حيث  ومضموناً  شكالً  سابقتها  مثل  األبيات  فهذه   
يشير شاعرنا ويعّرض قصة الغار حين اعتكف فيه 
الرسول وصديقه عليهما السالم، ويتولى هللا حفظهما 

بحمايته, ووقايتهما بعين عنايته، كما جاء في الشطر 
الثاني »فعينه حفظ االثنين إذ نزال« وذلك في رحاب 
ثاني اثنتين إذ هما في الغار إذ يقول  قوله تعالى: 
)سورة  معنا  هللا  إن  تحزن  ال  لصاحبه  أحدهما 
الموصوف  كناية  فلفظ »االثنين«  آية 40(.  التوبة: 

إشارة إلى النبي وأبي بكر.
ومن التأثير اللفظي بالقرآن قوله:
ويدهشون على ما قد وصلت لهم 

 وأنت تحترق السبع الطباق بهم
فهذا البيت من بحر البسيط والشاهد فيه قوله »السبع 
الملك  سورة  في  تعالى  قوله  من  المقتبس  الطباق« 
الملك:  )سورة  طباقا  سماوات  سبع  خلق  الذي 
ا لكنه لم  آية 3(. حيث اقتبس الشاعر من القرآن نصًّ

يلتزم حرفية النص في فحوى التلميح.
ومما اغترفه من القرآن قوله:

بقاب قوسين أو أدنى، وفي نسك 
 فحزت كل فخار غير مشترك
فقد امتص الشاعر مطلع هذا البيت مقتبسا من ألفاظ 
ولكن  والتركيب،  الداللة  حسب  الحكيم  الذكر  آي 
دون المعنى المقصود أو الهدف المنشود في النص 
فكان قاب قوسين أو أدنى  المقتبس بقوله تعالى: 

)سورة النجم: 9(. 
ومنها قوله:

ولَّوا باألدبار في حزن وفي عجب 
 لما أحاق بهم وهنا من الحرب
قد اتّخذ الشاعر مصدر قوله في صدر البيت »ولّوا 
القرآن  وإذا ذكرت في  تعالى  قوله  باألدبار« من 
اإلسراء:  )سورة  نفورا  أدبارهم  على  ولّوا  وحده 
الذين  قاتلكم  ولو  وعال  جّل  قوله  ومن   .)46 آية 
كفروا لولوا األدبار )سورة الفتح آية:22(. يتجلى 
االقتباس في صورة التلميح بالتأثير اللفظي والمعنوي.

ومما استمسك بعروته في القرآن قوله:
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قد ضّل من ظّن دين الحق سافك دم 
 فسورة اقرأ أتت بدءا تلت بقلم
حكيم  تنزيل  من  جاء  ما  إلى  البيت  ألفاظ  يرجع 
من  مقتبسا  دم«  »سافك  الشاعر  يقول  حيث  حميد، 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك  قوله تعالى 
الدماء )سورة البقرة: آية 30(. وهكذا ما جاء من 
وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون  قوله تبارك وتعالى: 
)سورة  دياركم  من  أنفسكم  تخرجون  وال  دماءكم 
ما  يبرز  البيت  هذا  ومضمون    .)84 آية  البقرة: 
اإلسالم  أن  منه،  المقتبس  البالغي  النص  في  جاء 
الدّين الوحيد الحنيف الذي جعل العلم والمعرفة  هو 
مصدره, وتوفير األمن وسالمة الوطن غايته، دون 
كما  الدماء،  وتسفيك  باإلرهاب  والغباوة  الجهالة 
مالمح  البيت  عجز  في  نجد  وكما  اآلخرون.  يدعي 
إشارة  اقرأ...«  »فسورة  قوله  في  قرآنية  تعبيرات 
ربك  باسم  )اقرأ  قائل  من  عّز  المولى  قول  إلى 
وربك  اقرأ  علق،  من  اإلنسان  خلق  خلق،  الذي 
آية 4-1(. العلق:  )سورة  بالقلم(  علم  الذي  األكرم، 

ومما يطوف الشاعر كعبته من ألفاظ القرآن قوله:
مهما استحلوا تجد للفتح ثَمَّ بنا ** )وقد أضلوا كثيرا( 

أصبحوا خطبا
يوجد في هذا اليتيم ظاهرة االقتباس القرآني   
لفظاً ومعنى, داللة على أن تابع الهوى يتخبط دائما 
الظلماء,  ليلة  في  الناقة عمياء  راكب  خبط عشواء، 
بل يضل ويُضل ويشقى. اقتبس الشاعر من رحاب 
وقد أضلوا كثيرا وال تزد الظالمين إال  قوله تعالى: 

ضالال )سورة نوح: آية 24(.
ومما اتّخذ سبيله من القرآن قوله:
يوم النفوس رهينات بما كسبت 

 ولن يفوت الغنى منه يدا تربت)22(
اقتبسها  مما  لطيفة  قرآنية  حالوة  البيت  صدر  ففي 
نفس  كل  تعالى:  قوله  في  ومعنى  لفظاً  الشاعر 

بما كسبت رهينة )سورة المدثر: آية 38(. وأدلى 
الشاعر لصيغ الجمع بما جاء مفرداً في اآلية المقتبسة 
بين » نفس – النفوس« » رهينة – رهينات« في 

فحوى الشمول واالستيعاب يوم تبلى السرائر.
ومما يمصه من القرآن قوله:

فالت حين البكا يجدي متى وقفت 
رْت حين السما انفطرْت  والشمس قد ُكّوِ

مستنبطة  وأفكاراً  معاني  طياته  في  البيت  هذا  إن 
قوله  البيت  في عجز  أوالً  الكريم,  القرآن  من صيغ 
رْت )سورة التكوير: آية  إذا الشمس كّوِ تعالى: 
فناسبتها  النص  فاصلة  تائية  في  المطلع  ببراعة  ا(. 
قافية البيت في جودة المقطع بألفاظ قرآنية رائعة في 
إذا السماء انفطرت )سورة  رحاب قوله تعالى: 

االنفطار: آية ا(. 
ومما يجتذبه من صيغ القرآن قوله:

يوم الندامات والويالت والكرب 
 والت حين مناص فاختموا طلبي
وفي صدر البيت يرسم الشاعر صورة ما في ضميره 
على ضوء ما جاء في المصحف الكريم حيث يقول 
كم أهلكنا من قبلهم من قرن  المولى تبارك وتعالى: 

فنادوا ّوالت حين مناص )سورة ص: 3(.
ومن صيغ القرآن في شعره: 

فهذَّب النفس تضحى صاح زاكية 
 أو تطمئن إلى اإلحسان راضية
وفي البيت ألفاظ قرآنية رائعة, وصيغ ربانية دقيقة، 
فها هي ذي خلوة رنانة في صورة التضمين في قوله 
يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك  تعالى: 
إشارة  تبرز   .)28-27 )الفجر:  مرضية  راضية 
النص أن تزكية النفس وتهذيبها تؤدي إلى اطمئنان 
يتلقى  حين  األعين،  وتلذه  األنفس  تشتهيه  بما  القلب 
العبد المنيب رضا الرب المجيب, بحسن المآب يوم 

يقوم الحساب.
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ومما استفاده من صيغ القرآن لفظاً ومعنى:
يا رب قل »كن« فيُْرمى في يدي القلم

أسقي الذين بئر المصطفى ازدحموا
بالشعر  يغبطه  فـي  نظمـه  النجــــــــم

بجــاه  من  بيته  في  طيبة  حـــــرم
واسمه قسم من أعظم القسم

براعيم  مقري  الشاعر  تمنح  األخير  البيت  هذا  وفي 
البالغة القرآنية ذوقاً سليماً لبنانة قلمه ولسانه فرصة 
فامتص  اللون,  زرق  أنهار  على  مطمئنة  سانحة, 
قوله في براعة المطلع »يا رب قل كن«  المقتبسة 
تعالى:  قوله  ومنها  الحكيم،  الذكر  آي  عدة  من 
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 
مثل  إن  تعالى:  وقوله   .)40 آية  النخل:  )سورة 
له  قال  ثم  آدم خلقه من تراب  عيسى عند هللا كمثل 
كن يكون )سورة آل عمران: آية 59(. ومنها قوله 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول  سبحانه وتعالى: 
له كن فيكون )سورة يس: آية 83(. وصيغة األمر 
هنا تفيد الدعاء,  وعبارة النص في مغزى خصوصية 
القدرة, والقوة, واإلرادة هلل وحده، فال دافع لما قضى 
وال مانع لما أعطى، وإنما أمره بين الكاف والنون ال 
محالة, وما لم يشألم يكن. له الفضل والمن, وله األمر 
من قبل ومن بعد, بل هو القاهر فوق جميع العباد.

الخاتمة:
يمج القلم ويصرح الباحث نحو الحقيقة المعترف بها 
أن  السابقة،  الصفحات  في  والتحليل  الدراسة  خالل 
وجوه البالغة التي توجد في كالم الشعراء، قائمة في 
كالم هللا ومعتكفة في أسلوب القرآن، على الوجه الذي 
ينقض العادة ويبلغ ما فوق الغاية، ألنه أشمل وأكشف 

يتناول ضروبا  إذ  البشر،  كالم  من  وأعلى  أجل  بل 
فصاغ  واألحوال،  المعاني  من  ومتنوعة  مختلفة 
األلفاظ والتراكيب صياغة تنفطر لها القلوب، وساق 
الريب،  غشاوة  بها  تتجلى  مساقًا  والمعاني  الحجج 
ولفت إلى آيات هللا شكالً ومضموناً، لفتًا اليزوغ منه 
إال من في قلبه عمى. واألديب إنما يفعل ذلك ليزيد 
القرآني  النص  بما يضيفه عليه  رونق كالمه وقوته 
أو الحديث النبوي من قوةٍ وجالٍل, كما يبدي مهارته 
بوصل كالمه بغيره دون تكلف حتى يظهرا في نسق 
واحد. فكان الشاعر إبراهيم أحمد مقري النيجيري بين 
كعبة  يطوفوا  القلم, حتى  بزمام  الموهوبين  الشعراء 
الحقول  عبر  الشعرية,  تراكيبهم  في  الكريم  القرآن 
أدركنا  كما  واألسلوب.  الفكرة  حيث  من  البالغية, 
هذا وذاك في تخميسه لبردة البوصيري المشهورة، 
حيث أخذ النص األصلي وردفه بألفاظ القرآن الكريم 
جملةً  للناظرين،  وزيّنه  الشريفة،  األحاديث  وصيغ 
وتفصيالً, معنى ومبنى. وعلى الشعراء الباحثين أن 
يمشوا على درب القرآن في منظوماتهم كي يكسوها 
ويحلقوها  ورونقاً,  بهاًء  ويزيدوها  وروعاً،  جماالً 
خلقًا آخر. ألن البالغة التي اختص بها القرآن الكريم 
الذي  واإلبداع  البالغات,  سائر  وصفها  في  فاقت 
يتميز بها عن سائر أنواع الكالم الموصوف بالبالغة 
والفصاحة, فاق ما تستطيع األقالم وصفها, أو تحيط 
السطور ببيانها. أفضل الصالة وأتم التسليم على من 
نّزل عليه من لدن حكيم حميد »ولقد صرفنا في هذا 
القرآن للناس من كل مثل وكان اإلنسان أكثر شيء 

جدالً«.
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النحو العربي األول وعلم اللغة الحديث

      First Arabic Grammar and Modern Linguistics

 د.  مهدي صالح سلطان

Dr.  Mehdi Saleh Sultan
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 هدف البحث  إلى فتح نافذة للحوار العلمي وعرض إمكانية الموازنة بين أمرين  متباعدين مع محاولة عرض 

المنطلقات والمبادئ التي يمكن أن تجمع  بينها  وفق منهجية تنامت لتؤلف علم النحو إذ كانت هي الخطوات 

األساسية واألولى لذلك ، فجاء هذا البحث في التأصيل  لمنطلقات التأسيس النحوي ومراجعة  لتقويم منطلقاته 

وكان الالفت في النتائج التي توّصل إليها هذا البحث أن تطبيق نقط اإلعراب على يد أبي األسود الدؤلي  أفضى 

بالنتيجة إلى معرفة العالمة اللغوية  وهي )الوحدة األساسية( لهذه اللغة  واألساس األول في وضع النحو العربي 

األول أما العلم اللغوي الحديث فهو الوعي المنهجي المعرفي الذي يبحث  في القوانين التي تتحكم بالظاهرة 

الحديثة من  العربية  لثقافة  بد  اآلفاق فال  إلى غيره من  اللغوي  العلم  آثاره  تجاوزت  الطبيعية واإلنسانية وقد 

أن تغتنم الفرصة في التفاعل اإليجابي مع اللسانيات وأن تفيد منها في تأصيل األفكار اللغوية العربية  ومن 

التطبيقات التي تنفعها وتطورها . 

  . 

ملخص البحث

  The objective of the research is to open the door for a scientific discussion.

The discussion is   about the possibility of balancing between two different 

things and explain the basic premises and principles that can combine them 

according to a methodology that was developed to constitute the grammar 

science .This research intends to root the foundation premises of grammar 

and to give a general overview in order to  correct its assumptions.

The research concludes that that in the application of the system of placing 

large colored dots above certain letters, as identified by Abu al-Aswad al-

Du’ali led to  the development of language sign, the )basic unit( of this lan-

guage . This  represented the first basis in the foundation of Arabic grammar. 

Modern linguistics , on the other hand, refers to the systematic- cognitive 

study of language which looks at the laws that govern any natural phenom-

enon

Abstract
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                           مقدّمة

قدرة  العربّي عن  اللغوّي  الدرس  انطالق  َعبَّر      

أهل العربيّة على تجاوز حاجات ضبط نّص القرآن 

المصحف  بنقط حروف  البَْدُء  كان  أْن  بعد   ، الكريم 

بدقّة  والعناية   ، تميّزها  التي  بالعالمات  الشريف 

 ، العربيّة  اللغة  طبيعة  اقتضته  ما  بحسب   ، نطقها 

هذه  نظام  ناسب  خالص  عربّي  منهج  إلى  واستنادًا 

اللغة ، وكشف منظومة عالماتها الصوتيّة والصرفيّة 

والتركيبيّة والدالليّة .

     وكان )أبو األسود الدؤلي قد وضع النحو العربي 

بنقطه للمصحف ، ذلك أّن نقط المصحف قضيّة تعود 

القول  بالدرجة األولى ، ومن فضول  إلى اإلعراب 

إّن اإلعراب هو أساس النحو العربّي ، فإذا قلنا إّن 

النحو العربي بنقطه للمصحف  أبا األسود قد وضع 

الذي وضع  الدؤلي هو  أبا األسود  أّن  فمعنى هذا   ،

النواة للنحو العربّي( ]النحو العربي ومناهج التأليف 

والتحليل 49[ .

     لكّن هذا ال يمنع من النظر إلى ما عند اآلخرين ، 

في دفع الشبهات عن الوضع النحوّي األّول ، والنظر 

إلى ما يوازنه ، أو يوازيه ، أو يشابهه ، من مبادئ 

لهذا  التأصيل  في  سعيًا   ، الحديث  اللغوّي  الدرس 

وما   ، له من فضل  لما  وإظهاًرا   ، الريادّي  الدرس 

تضّمنه من لفتات تستحّق التقدير .

ومواقف  مقوالت  إلى  هذا  سعينا  في  ونستند       

حضاريّة ترفع من مقام الدرس اللغوّي العربّي ، من 

مثل قولهم : )إّن للعرب باًعا طويالً في علم اللسانيّات 

كما نفهم اليوم ، وينبغي أن يُؤرخ له كما يُؤرخ لغيره 

... وأن يُعطى مكانه الصحيح والالئق به في ركب 

الحضارة اإلنسانيّة وبخاّصة في جانبها اللغوّي ، بل 

نذهب أبعد من هذا لنقول بأّن العرب قد سبقوا الغرب 

الغربيّون  اللسانيّة ، ولن يصل  النظرات  إلى بعض 

]اللسانيّات  طويل(  أمد  بعد  إالّ  اآلخر  بعضها  إلى 

في الثقافة العربيّة الحديثة 153 ، عن أكرم عثمان 

يوسف ، من ضمن أعمال اللسانيّات في خدمة اللغة 

العربيّة 1983 ، ص 198[ .

الباحثين  استلهام  إلى  أشار  قد  المسدّي  وكان       

البنيوي ،  المنظور  العرب بقصد أو من دون قصد 

على  إقدامهم  عند   ، والمنهجّي  اللغوّي  التحليل  في 

شموليّة  برؤية   ، خباياه  وفحص  الماضي  دراسة 

في  األسلوب  هذا  وكان   ، التاريخ  بمفاصل  تتقيّد  ال 

التاريخ  التعامل مع  لمبدأ  المحقّق األمين  البحث هو 

، وكانت الثمرة أّن مناهج البحث العلمي في حقول 

 ، الفكر  تاريخ  تتعامل مع  متنّوعة أصبحت  معرفيّة 

من دون رضوخ لنواميس الفكر التاريخي ، إذ تسنّى 

لها استقراء التراث في مادته ]قضيّة البنيويّة 25[ .  

البدُء بالمقطع الصوتّي
     ابتدأ الدرس البنيوي بالتحليل الصوتي ، بمثل 

قول  في  ذلك   ، العربّي  اللغوّي  الدرس  به  ابتدأ  ما 

الدكتور مجيد الماشطة : )لقد اختارت مدرسة البنيويّة 

األمريكيّة بريادة بلومفيلد ، عبر كتابه الذائع الصيت 

درسها  بداية  نقطة  الصوت   ،  1933 عام  )اللغة( 

... phonology ثّم بني عليها علم الصرف ، أي 

أساًسا  الكالم  هذا  ليكون   ، وأجزائها  الكلمة  دراسة 

لدراسة الجملة( ]اللغة العربيّة واللسانيّات المعاصرة 
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56 ـ 57[ .                

     ومعلوم أّن الخطوة األولى في التأسيس لعلم اللغة 

العربي اكتشاف العالمات التي تميّز الحرف الواحد 

، و تضبطه وتعيّن تنّوعه ، وقد تحقَق بهذه الخطوة 

الكبيرة معرفة قانون التالزم بين الحرف وحركته ، 

وإقرار ثنائيّة الحرف والحركة ، في قولهم : الحرُف 

إذ   ،  ]46 ]العين  ساكناً  أو   ، متحّرًكا  يكون  أن  إّما 

يستقّل  وال   ، تسبقه  أو  تتبعه   ، حركة  من  له  بُدّ  ال 

الحرف عن الحركة ، في تأليف الكلمة الواحدة ، أو 

تكّمل  فالحركة   ، والجمل  العبارات  منه  تتركب  ما 

الحرف ، وتميّزه ، في النطق والسمع ، والكتابة ، 

وهذه هي الخطوة األولى في ضبط الكلمات العربيّة

، من أّولها وأوسطها وآخرها ، آلية كانت جديدة ، 

مّكنت من التعّرف على ما يميّز الكلمات ، على وفق 

ما جرى عليه نظام اللغة ، وما يتلقاه السامع أو ينطقه 

الناطق ، ومن ثَّم ما يكتبه الكاتب . 

التي  اآلليّة  اكتشاف  من  كان  البَدَء  أّن  أي        

تظهر عالمات الضبط بالكتابة ، الموافقة لحاجة تنّوع 

حروف اللغة العربية وكيفيّة نطقها نطقاً دقيقاً ، بعد 

السماع  طريق  عن  فقط  تُتلقّى  الدقة  هذه  كانت  أن 

قبل تنفيذ أبي األسود للنقط بالعالمات ، وكان النقط 

العالي  تداولها  ، وجاء من  اللغة  لطبيعة هذه  موافقاً 

إظهاره  ضرورة  الدؤلي  األسود  أبو  وعى  وقد   ،

الحقاً  الدارسين  وجهِت  التي   ، الكتابية  بالعالمات 

 ، والجمل  الكلمات  بناء  في  العلمي  التفكير  وجهة 

استناداً إلى تحسس أثر هذا الضبط بهذه العالمات ، 

وكان هذا اكتشافاً ألصغر وحدة لغوية محسوسة في 

النطق والسمع والكتابة ، وقرينة من القرائن الدالليّة 

أغراض  بها  ويُعرُف   ، المعاني  عن  بها  يُبان  التي 

المتكلّمين ، ويُزال اللبس ، ويُظهُر الفرق بين المعاني 

المختلفة ]الخصائص 36/1[ ، صار الذهن ينصرف 

إلى التفكير فيها ، ويضطرُّ إلى إدراِك وجوِدها حينما 

يريد الدقة ، سواًء أُكتِبَْت هذه العالمة فعالً أم لم تكتْب 

 ، القارئ  يقرأ  ما  محدّدات ضبط  جملة  من  فهي   ،

أو يكتب الكاتب ، أو يصّحح المصّحح لما يسمع أو 

يتكلم. 

     وبهذا أّسس المؤّسس اعتماد ما يكّمل الحرف 

إليه  ينتهي  ما  هو  وذلك   ، تنّوعه  ويظهر   ، ويُميُّزه 

التحليل اللغوّي .

التمييز مسلّمة أولى من مسلّمات        وصار هذا 

التمّكن الدقيق من العربية ، بدًءا من القراءة والكتابة 

 ، اللغة  تداول علوم هذه  البديهات في  ، وبديهة من 

حتى أّن المبتدئ بتعلم الهجاء العربي في التعليم ، ال 

يَْبدأ إالّ من الحرِف وما يكّمله من ضبط ، ومن بعد 

ذلك ينتقل إلى التدريب على التهجئة ، التي هي جمع 

الحروف المضبوطة بحسب عالمات ضبطها ، وهذا 

هو المدخل الصحيح إلى جميع علوم العربية ؛ وهو 

باب

تفسير كثير من الظواهر في األبنية اللغوية ، الصوتية 

أو الصرفية أو النحوية أو الدالليّة أو العروضية ... 

إلخ .  

     وقد نبّه هذا الضبط ـ فيما رّجحنا في بحث سابق 

]أهل القرآن وتأسيس النحو 108[ ـ على التفكير في 

تصنيف الكلمات ، وتبويبها بحسِب ما يُلحُظ من أثٍر 
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لهذا الضبط ، أيِ أّن انطالق التفكير اللغوي العربّي 

الكلمات  بين  يُفّرق  أو  يجمع  ما  إلى  استنادًا  كان 

أجزاء  تمييز  بحسب  التصنيف  فيكون   ، المضبوطة 

الصنف الواحد ، من لحِظ الخصائص والفروق ، أي 

أّن الذي فّكر في الضبط الحظ أوجه الشبه ، والَحَظ 

أوجه الفرق والخالف ، ومعلوم أّن الروايات العربيّة 

األمر  هذا  في  التفكير  سنة  )36هـ(  سنة  أّن  ترّجح 

العلم  بلد  البصرة  مدينة  في   ، الجمل  معركة  بعد   ،

والعلماء ، وقد تأّخر تنفيذه نحو ثالثين سنة للظروف 

المبتدع  الدؤلي  األسود  أبي  وفاة  وألّن   ، المعروفة 

لهذه الفكرة ، أو المتلقّي لها والمنفّذ تأّخرت إلى سنة 

)69هـ( .

د ذلك أّن أخذَ أبي األسود عن أمير المؤمنين       ويُؤّكِ

 : األسود  فقال ألبي   ، لحناً(  علّي )ع(  )ألنه سمع 

والنصب  الرفع  إلى  وأشار   ، حروفاً  للناس  اجعل 

والجّر ]ينظر : مراتب النحويين 24[ ، وال يُتصور 

أّن اإلشارة إلى الرفع والنصب والجّر هي األبواب 

أبي  إلى  وأخرى  )ع(   اإلمام  إلى  مرة  المنسوبة 

األسود ، في مثل قول ابن سالّم : )كان أّول من أّسس 

العربيّة وفتح بابها ، وأنهج سبيلها ، ووضع قياسها ، 

أبو األسود الدؤلي ... وإنّما قال ذلك حين اضطرب 

الكالم ، فغلبت السليقة ، ولم تكن نحويّة ، فكان سراة 

 ، والمفعول   ، الفاعل  باب  فوضع   ، يلحنون  الناس 

والمضاف ، وحروف الرفع ، والنصب ، والجزم( 

]طبقات فحول الشعراء 1/ 12[ . إذ هي فيما أحسب 

 : أنّها  العبارة  نّص  من  المباشر  الفهم  إلى  واستناداً 

عالمات الضبط ، النواة األولى لهذا العلم ، ومداره 

إالّ  هي  ما   ، باألبواب  القول  وحتى   ، به  دار  الذي 

اإلشارة إلى إظهار وظيفة الضبط وأثره ، ولو تأّملنا 

المروّي من أسماء وعبارات وعنوانات هذه األبواب 

المذكورة قبل قليل في رواية طبقات فحول الشعراء 

وغيره ، هي ثالثة بعدد عالمات

الضبط ال أكثر وال أقل ، مثلما قلنا : الفاعل : النموذج 

الذي يمثل عالمة الضبط بالضّم ، والمفعول : نموذج 

الضبط بالفتح ، والمضاف : النموذج المتّصل بضبط 

الكسر ، ثّم لو دققّنا فيما أُتْبَِع به ذكر األبواب الثالثة 

، ال نجد سوى مسبّبات ظهور هذه العالمات ، وهي 

 ، الضمة  ظهور  يسبّب  ما   : الرفع   : إلى  اإلشارة 

والنصب : ما يسبّب ظهور الفتحة ، والجّر : ما سبّب 

ظهور الكسرة ، فالراوية تؤكد بعضها بعضاً وجاءت 

 ، الثالث  الهجري  القرن  مصطلحات  أو  بعبارات 

وتسميتها باألبواب ربما كانت تسمية مجازية باعتبار 

ما صارت إليه ودلّت عليه ، في تداول النحويين في 

ذلك القرن .

انبثق  الذي  المدخل  هو  بالنقط  الضبط  ألّن        

صارت  التي  والوسيلة   ، العربيّة  اللغة  حاجة  من 

، وهي  الصحيح  النطِق  التأّكد من  في  القارئ  تُِعيُن 

األداة التي أفاد منها اللغويون في التحليل المقطعي : 

الصوتي والصرفي والتركيبي ، ومن ثَّم إدراك سّر 

منظومة الصرف واإلعراب .

وثيقاً  ارتباطاً  ارتبط  قد  التأسيس  ذلك  وكان       

بمؤسس هذا العلم ، وبما حقّقه في التمّكن من ضبط 

الكتابة القرآنية ، التي كان بها حاجة أكيدة إلى التقييد 

والتحديد ، ليطابق هذا المكتوب المسموع والمنطوق  
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إّن  إذ   ، العربية  علوم  ابتنِيَت  وبسببه  الضبط  ومن 

أفضى   ، المعروف  الكتابي  بالضبط  المشافهة  تقييد 

الختالف  الضبط  اختالف  تسويغ  في  التفكير  إلى 

األبنية والتراكيب ، ومن هنا كان التفكير في تحديد 

البناء الصوتي الذي يؤثر في معرفة البناء الصرفي 

أّن الصلة واضحة بين مقطع  لذلك نجد   . والنحوي 

الحرف صوتياً وصرفياً ونحوياً ، وأّن ضبط المقطع 

التركيب  ، واستند  الصرفّي  أّسس لضبطه  الصوتّي 

إلى الضبط الصوتّي والصرفّي معاً . 

     ولّما كان البدء من لحظ الغلط في قراءة القرآن 

الكريم ، وال أعتقد أّن هناك مسّوغاً أجّل شأناً عند أهل 

القرآن من تدارك الغلط فيه ، فالرواية التي تتضّمن 

)أّن علّي ابن أبي طالب ، سِمع قارئاً يقرأ على

أبي  إلى  فتقدّم   ، ذلك  فساءه   ، الصواب  وجه  غير 

ومثاالً   ، للناس أصالً  ، حتى وضع  الدؤلي  األسود 

ومّهد   ، حاشيته  له  فتّق  أن  بعد   ، وقياساً   ، وباباً   ،

والذخائر  ]البصائر  قواعده(  له  له مهاده ، وضرب 

83/1[ . هي األقرب للقبول ، وقد تضّمن هذا النّص  

المباشرة  العملية  التدابير  من  مجموعة  إلى  الحاجة 

تكون  فال   ، القرآن  قراءة  في  للخطأ  التصدّي  في   ،

إلى  ينسب  مما  والقواعد  األبواب  ووضع  التعليقة 

هذا  ثمار  من  وثمرة   ، طبيعيّة  نتيجة  إالّ  المؤسس 

الجهد المبارك .

سيّما  وال   ، اللحن  روايات   ، تقدّم  ما  ويسند       

إلى  الحاجة  تؤّكد  لحوناً  تتضّمن  التي  النصوص 

حصول الضبط ، من مثل ما )ُروي من حديث علّي  

مع األعرابي الذي أقرأه المقرئ : أّن هللا بريء من 

المشركين ورسوِله ــ براءة 3  ، حتى قال األعرابّي 

: برئت من رسول هللا ، فأنكر ذلك علّي  ، ورسم 

ألبي األسود من عمل النحو ما رسمه : ما ال يجهل 

موضعه( ]الخصائص 10/2[ ، وال أظّن أّن )ما ال 

الضبط  البدائية خانات  األبواب  يجهل موضعه( هو 

سنعرض  مثلما  ـ  المباشرة  غير  المتحّصلة  وحقوله 

ـ بل الضبط الصحيح الذي يوقف هذا الغلط مباشرة 

ويفضي إلى إيجاد األبواب أو ما يتّصل بها . 

     ولذلك نرّجح أّن )الخطوة األولى في وضع النحو 

ينبغي أن تكون بمثابة ردّ الفعل المباشر لتسّرب اللحن 

يكون  أن  إذن  بدّ  فال   ، الخصوص  على  اللغة  إلى 

الغرض منها إبعاد هذا الخطر عن نصوص القرآن 

تحفظ  عملية  ضوابط  بوضع  إالّ  ذلك  يتأتّى  ولن   ،

عليه نصوصه ، وتسّهل على من لم يكن متمّكناً من 

]اللغة والنحو ، حسن عون 211[  العربية قراءته( 

قراءة صحيحة . 

التوجيه  تلقّى  قد  الدؤلي  األسود  أبو  ويكون        

ألنه   ، الضبط  بوضع  اللحن  خطر  بإبعاد  الصحيح 

هذا  اإلمام )ع(  من  ما رواه عن  بجمع  اختّص  قد 

العلم أو أكمل ابتداعه ، لذلك ال نرى إلحاق األبواب 

البدائية األولى به أو باإلمام )ع(  مما ينفي النسبة عن 

أحدهما ، ألّن أبا

ويترّجح   ، )ع(  اإلمام  إلى  العلم  هذا  ينسب  األسود 

المطلوب  على  التنبيه  في  بينهما  مشترك  الجهد  أّن 

والمناسب ، وتثبيت المالمح األَول لهذا البناء الشامخ 

 ، والتنفيذ  الحفظ  في  األسود  ألبي  الفضُل  وكان   ،

الرواة  ينسبه  وما   ، توجيه  من  تلقّاه  ما  وإكمال 
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ألحدهما يوجب التفكير باشتراك اآلخر معه ، استناداً 

إلى جميع معطيات هذه القضية ، وكامل تفرعاتها في 

الزمان والمكان . 

      فال ينصرف هذا المنجز إلى أحدهما من دون 

ما  مجمل  الروايات  هذه  تضّمن  والسيّما   ، اآلخر 

حصل من وضع هذا العلم ، ويتضح أيضاً : أّن داعي 

وعامة  األعاجم  حاجة  على  يقتصر  لم  النحو  وضع 

األسود  أبي  أسرة  وإلى   ، السراة  حتى  بل   ، الناس 

 ، الخطير  الموقف  هذا  تدارك  ذلك  فأوجب   ، نفسه 

واتخاذ ما يناسبه .

العالمات والتمييز والتصنيف 
عنها  المنّوه  بالعالمات  الضبط  خطوة  كانت       

المنهج  لبناء  أّصلت  التي  األولى  الخطوة  هي 

اللغة  أصوات  تمييز  تأّمل  نتيجة   ، العربّي  اللغوّي 

 )Introspection( ذاتيّة  مالحظة  ومالحظتها 

الواقعي  الوصف   ،  )Descriptive( ووصفيّة   ،

القائم على المالحظة الذاتيّة البعيد عن االفتراض أو 

الفونولوجيا  اللغويّة  ]علم وظائف األصوات  التأويل 

ثَّم كانت األساس في  161 ـ 164 1992[ ، ومن 

نحو التجريد والتقعيد في المراحل الالحقة ، أي أّن 

 ، والسماع  النطق  في  الصوتي  المحسوس  استعمال 

تنّوع  تمييز  من  مّكن   ، الكتابة  في  المنظور  وكذلك 

وكان   ، المختلف  بالضبط  الواحد  الحرف  صوت 

ذلك باالعتماد على المالحظة الذاتيّة ، وعلى وصف 

أبو  أجراه  الذي  ذلك   ، بالحواس موضعيّاً  يُدرُك  ما 

له ، في  األسود الدؤلي ، والذي ال يُنسب تنفيذه إالّ 

قوله لكاتبه : 

     إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه 

من أعاله .

     وإْن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف .

     وإْن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف ... 

إلخ

     أي أّن المتحقّق من التأسيس األّول لعلوم العربيّة 

مّكن المتعلّمين من آليّة جديدة ، جعلت النّّص القرآنّي 

الكريم الذي كان خاليًا من الضبط مضبوطاً بهذا النقط 

، وأساس الضبط المطابقة بين المنطوق والمسموع 

حروف  من  حرف  كّل  تُميّز  بعالمات  والمكتوب 

النّص المضبوط من القرآن .

      وهذه هي الوسيلة التي صارت تُِعيُن القارئ في 

التأكد من النطِق الصحيح ، وهي األداة التي أفاد منها 

اللغويون في التحليل المقطعي : الصوتي والصرفي 

منظومة  سّر  إدراك  وسيلة  ثَّم  ومن   ، والتركيبي 

الصرف واإلعراب .

     وقد عبّر الدكتور تّمام حسان عن إمكانيّة الفرز 

والتصنيف بقوله : )من السهل أن نعرف هذه العالقات 

أوجه  ندرك  ما  على  المالحظة  بواسطة   ، بنوعيها 

ومن   ، واألشياء  األشخاص  بين  والفروق   ، الشبه 

ثّم تصبح سهولة العمل التصنيفي وصعوبته مرتبطة 

بوضوح المفردات أو خفائها ، لكنّه في النهاية ليس 

من الجهود العقلية الشاقة( ]األصول 56[ .

     وتعاوُر العالمات على مقاطع الحروف قد نبّه على 

المؤتلف في صنف محدّد ، بحسب  ضرورة  جعل 

ما اختلفت عليه العالمات ، أو قد يثبت واحد من هذه 

العالمات ليميّز الكلمة في صنف آخر ، وربّما جرى 
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تبادل بعضها ألسباب صوتيّة أو صرفيّة أو تركيبيّة 

أو دالليّة ، فكان االختالف واالئتالف سببًا من أسباب 

التصنيف بحسب العالمات ، على مستوى الكلمة أو 

التركيب ، وهذا ما جاء بمثله الدرس اللغوّي الحديث 

، في مثل قول المسدّي : )لقد أقامت اللسانيّات جوهر 

من   ، العالمة  مفهوم  اللغويّة على  للظاهرة  تعريفها 

رمزيّة  بمقّومات  بدئه  في  يدّل  ال  دليل  هي  حيث 

وإنّما يكتسب داللته باتفاق عارض يضفي عليه قيمة 

الرمز( ]مباحث تأسيسيّة في اللسانيّات 126[ .

       وقوله : )أّما اللغة فهي في مكّوناتها المبدئيّة 

ترابًطا  بينها  فيما  تترابط  العالمات  من  مجموعة 

عضويّاً ، ومعنى االرتباط في هذا

السياق أّن العالمات تحكمها عالقات من التوافق أو 

التطابق ، ومن االختالف أو التضادّ ، ومن التناظر أو 

التباين ، مّما يُنشئ شبكة من القرائن تتجاذب أطرافها 

، أو تتدافع ، فتتحّول الروابط إلى نظام من العالقات 

، فإذا هي نسيج  ، وتتراكب عموديّاً  ، تتجاور أفقيّاً 

متكتّل األبعاد ... وليس للساني من مهمة ... سوى 

استنباط الشبكة التصنيفيّة التي تقّوم الظاهرة اللغويّة( 

]مباحث تأسيسيّة في اللسانيّات 126 ـ 127[ . 

إالّ  إُن هو  العلوم  أّي علم من  وإّن )مضمون       

نسيج من الدواّل هي بمثابة العالمات التي تحيل إلى 

مدلوالت ، ومجموع القرائن الرابطة بين هذه وتلك 

يمثل بنية ذلك العلم ... إنّما الجدل الذي استمّر حول 

عالقة اللسانيّات بعلم العالمات أيّهما األصل ، وأيّهما 

الفرع ...( ]قضيّة البنيويّة 22 ، 123[ .    

     ويقول : )إّن أصل كّل عالمة هو مبدأ ـ التشّكل ـ 

ولكّن أصل التشّكل هو توفّر صورة حّسيّة تُدرك عبر 

والسمع  البصر  من  الخمس  الحواّس  قنوات  إحدى 

واللمس والشّم والذوق ، فإذا ارتبطت هذه الصورة 

الحّسيّة باصطالح ما بين طرفين متخاطبين على أقّل 

تقدير نشأت العالمة ... العالمة تفصح عن وجودها 

 ... المواضعة  بمبدأ  الحّسّي  الشكل  ارتباط  بمجّرد 

غيره  يواضع  أن  ألحدنا  يمكن  كيف  بيننا  بدا  ولئن 

على جملة من األصوات إذا فاه بها دلّت على معنى 

يحدّدانه سلفاً ... يجوز التواضع على أشياء ال تكون 

البصر  وال  التصويت  حالة  في  كما  السمع  قناتها 

ويتضح   ... خّطاً  المرسومة  الصورة  حالة  في  كما 

ذلك في مقامنا بما تنبني عليه اللغة في ركنها األّول 

أصوات واألصوات عالمات دالّة ... وكذلك األلفاظ 

اللسانيّات 128[  في  تأسيسيّة  ]مباحث  والجمل(   ...

، وال نزعم أّن القصد بالعالمات عند أولئك وهؤالء 

واحد ، لكّن الشبه بيٌّن ، يتضح مما عرضناه سابقاً 

ومّما سنعرضه الحقاً ، ألّن استعمال المصطلح هنا 

من باب التقريب والمشابهة ال المطابقة الكاملة .

    وعن التمييز ومعرفة أجزاء الكالم ، قال المسدّي 

أيًضا : )إّن العبارة ليست إالّ أصواتاً مقّطعة ، تُحكى 

صيغتها صيغة ما هو قائم في النفس( ]دراسات في 

اللغة 43[ ، وهذا هو ما جاء في التفسير الكبير )مفاتح 

االصطالح  إالّ  اللساني  للكالم  معنى  )ال   : الغيب( 

المقّطعة والحروف  الناس على جعل األصوات  من 

المرّكبة معرفات لما في الضمائر( ]26/1[.

  موازنة وضع النحو وعلم اللغة الحديث
     صحيٌح أّن القياس الذي استقّر الحقاً في النحو 
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وأنّه   ، اللغوّي  التغيّر  منع  منه  يراد  معياٌر  العربي 

يعترض التطّور ويعوق الظاهرة اللغويّة الطبيعيّة ، 

لكنّه في أّول وضعه وإقراره يتخذ من اللغة موضوًعا 

فهو   ، األولى  النشأة  خطوات  في  والسيّما   ، للعلم 

يقّر )بما هو كائٌن( بالفعل ، ساعيًا في تنظيم أسس 

واللسانيّات   ، هي  كما  لخصائصها  وإبراز   ، اللغة 

إّن  بل   ، تنقضه  النحو وال  تنفي علم  المقابل ال  في 

معنى  ال  إذ   ، وجوده  على  قطعًا  متوقّف  وجودها 

اللغة عن طريق  لم يستنبط نظام  اللساني ما  للبحث 

اللسانيّات  في  تأسيسيّة  ]مباحث  النحويّة  مؤسستها 

134 ـ 135[ ، وهذا ما يشجعنا على عقد الموازنة 

وتقويم   ، األّول  النحوّي  الوضع  إجراءات  لتفّهم   ،

الخطوات األولى التي أسست لهذا العلم الشامخ. 

     )فالنحو واللسانيّات ليسا ضدّين بالمعنى المبدئي 

الخفيّة  النواميس  جملة   ... يعني  هو  إذ   ... للتضادّ 

تفسير  يعني عمليّة  اللغويّة ، كما  للظاهرة  المحركة 

اإلنسان لنظام اللغة ... عمليّة استخراج النظام الداخلي 

في تلك اللغة( ]مباحث تأسيسيّة في اللسانيّات 235[ 

 ، باللسانيّات  رهينة  ليست  العربي  النحو  وأصالة  ؛ 

لكّن اللسانيّات يمكنها أن تفتح آفاقاً جديدة للغة العربيّة 

، من مثل اعتماد الوسائل الحديثة ، والتقنيات الجديدة 

الثقافة  في  ]اللسانيّات  إلخ   ... المتطّورة  والمناهج   ،

العربيّة الحديثة 170[ .

   ولو بحثنا عن نظائر إنجاز المرحلة األولى من 

البناء اللغوي العربي ، وما ُوِضع من خطوات رسمت 

مالمح النحو العربّي األّول ، بما يقابل ذلك في علم 

ونصوصه   ، المتداولة  مقوالته  من   ، الحديث  اللغة 

المعروفة

ما  لوجدنا   ، العلم  هذا  رائد  ، والسيّما عند سوسير 

يشبه ما أُنجز من مفاهيم أو عبارات ، في وصف ما 

تحقق ، وهذه تسعة نصوص من كتاب علم اللغة العام 

وضع  ألصالة  تشهد  سوسير  دي  فردينان  تأليف   ،

النحو العربّي األّول ، أشفعناها بتعليقات سريعة من 

مرحلة وضع النحو العربّي األّول ، بغية لحظ التشابه 

أو التقارب بين المنهجين : 

     1 ـ )إّن تقسيم األصوات في السلسلة المنطوقة 

ال يكون إاّل على أساس االنطباعات السمعية ... إذ 

ال يمكن القيام بوصف األصوات إالّ على أساس فعل 

النطق( ]علم اللغة العام 57[ . 

    وهذا ما أجراه أبو األسود الدؤلي ، إذ إنّه جعل من 

الكلمات المتتابعة مقاطع صوتية مضبوطة في تتابعها 

ضبطاً كتابيّاً ، على وفق ما ينطقه أبو األسود نفسه ، 

ويؤدّيه الكاتب المكلف بالضبط الكتابي لما يسمع من 

حروف القرآن الكريم ، فأبو األسود ينطق ما بدأ به 

وهو القرآن الكريم ، كالًما طبيعياً متصالً ، في حين 

يضبط السامع األجزاَء مثلما يجري الكالم في التتابع 

إّن  إذ   ، األسود  أبي  لسان  على  المنطوق  الصوتّي 

السامع المكلّف بالكتابة يدّون هذا المسموع ، فيتحّول 

على يديه النّص الشريف مضبوطاً بالعالمات الكتابيّة 

بعد أن كان مجّردًا منها .   

كما  مباشرة  بصورة  يصلنا  السمعي  )االنطباع  ـ   2

تصل الصورة التي تنتجها األعضاء الصوتية أضف 

أية نظرية صوتية  االنطباع هو أساس  أّن  ذلك  إلى 

... فاالنطباع السمعي له وجود ال شعوري عند المرء 
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العام  اللغة  ]علم  الفنولوجية(  الوحدات  يسبق دراسة 

 . ]56

      إّن قارئ هذه الفقرة ليَْعَجُب من اهتداء أبي األسود 

، وتوفيقه في التوّصل إلى آليّة التنفيذ التي تربط بين 

ثالثة أشياء : النطق والسماع والضبط الكتابي ، فقد 

المعروفة  علّي   اإلمام  على  القرآن  قراءة  له  هيّأت 

منزلته ، التمكن من أكمل أداء كتابي صوتي قرائي ، 

وأبو األسود نفسه كان قد اختار أفضل سامع ، يعاونه 

على الضبط لما يكتب ، وبهذه المعطيات والممكنات 

تيّسر اكتشاف الوحدات اللغوية العربية ،

وسيلة حفظ القرآن الكريم ولغته بكتابة مضبوطة ، 

الخطوة  تلك  فكانت   ، لغوية  وحدة  أصغر  وبتمييز 

الصحيحة ، التي هيّأت النفتاح الطريق إلى ما بعدها 

 ، سبق عصره  إنجاز  في  ؛  العربية  علوم  بناء  من 

وتجاوز ما قبله .

3 ـ )ينبغي علينا أن نعود إلى الحركات التي تنطوي 

كل  يرتبط  العملية  هذه  ففي  الصوتية  العملية  عليها 

صوت بفعل معين : فترتبط )ب( )الدقة السمعية( بـ 

نحصل  ما  فأّول   ، المنطوقة(  )الدقة  الصوتية  )َب( 

عليه عند تقسيم السلسلة المنطوقة هما الوحدتان : ب 

النهائية لالنطباعات  الحصيلة  ... والفونيم هو  ، َب 

للوحدات  المتبادل  األثر  وهو   ، النطق  وحركات 

السمعية والوحدات المنطوقة ، إذن فهو وحدة مركبة 

السلسلة  في  وآخر  المنطوقة  السلسلة  في  جذر  لها 

السمعية( ]علم اللغة العام 57 ـ 58[ . 

     ونّص هذه الفقرة يغني عن التعليق ألنّه هو الذي 

عمله أبو األسود ، فأجرى في توجيهه جعل المنطوق 

فيتنّوع   ، الواحد  الحرف  يميّز  بما  مكتوباً  المسموع 

بحسب النطق إلى أنواع فرعيّة للحرف الواحد نفسه 

، فتح الفم به )َب(، أو ضّمه )ُب( ، أو كسره )ِب( 

... إلخ .  

4 ـ )إن السلسلة الصوتية ال تنقسم إلى دقات إيقاعية 

إيقاعية متجانسة تتصف كل  دقات  إلى  بل  متساوية 

الطبيعية  االنطالق  نقطة  وهي  االنطباع  بوحدة  دقة 

للنظام الصوتي( ]علم اللغة العام 57[ . 

تطابق  على  التنبيه  الضبط  من  تحّصل  الذي       

 ، وكتابيّاً  صوتيّاً  وتناسبها  المتجاورة  المقاطع 

تجاور  وفي   ، الواحدة  الكلمة  تأليف  في  وانتظامها 

الكلمات في تأليف الجمل ، والجمل في النصوص ، 

على وفق نظام اللغة وقواعدها . 

5ـ  )ففي كتابة كلمة BAR BA ROS ]بَْربَِري[ كل 

حرف يمثل دقة إيقاعية متجانسة ... اليوجد حرف 

 ، )KS( عن )X( واحد يعبر عن صوتين كما يعبر

لقد استطاع اإلغريق أن يحققوا تقريباً نسبة واحد إلى

واحد بين األصوات واإلشارات الكتابية وهي النسبة 

كتابي جيد  لنظام  أساس  لتوفير  والكافية  الضرورية 

تقسم  لذا ال   ، األمم  بقية  تدركها  لم  القاعدة  هذه   ...

حروف الهجاء ، عندهم السلسلة الصوتية المنطوقة 

مثل  إذ   ... فيها  المتجانسة  السمعية  للدقات  طبقاً 

واقتصر   ... مقطعية  تدعى  الكتابية  اإلشارات  هذه 

الساميون على كتابة األصوات الصحيحة فقط . فهم 

]بربرس[   )BRBRS بهيأة   barbaros يكتبون 

]علم اللغة العام 57[ .
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    الناظر إلى التناسب المثالي المنسوب إلى اإلغريق 

من  شيئاً  وصار  وذهب  َغبََر  قد  سوسير  ادّعاء  في 

التاريخ ، في حين الزم هذا التناسب العربية والنّص 

الشريف قديما وحاضراً ومستقبالً يشهد لما نزعم ، 

قد   ، التأسيس  مرحلة  أوجدته  الذي  الدقيق  فالضبط 

من  يميّزه  وما  الحرف  بين  التكامل  في  الغاية  حقق 

أّول  من  الكريم  القرآن  أنجز ضبط  وبه   ، عالمات 

على  الشريف  النص  وظّل   ، آخره  إلى  فيه  حرف 

ما هو عليه ، وسرى الضبط إلى العربية ، ال ينفّك 

منها . 

6 ـ )بعد أن يقوم خبير النظام الصوتي بتحليل عدد 

كاف من السالسل المنطوقة لعدد من اللغات يستطيع 

إذ ذاك أن يشّخص العناصر التي تستخدمها كل لغة 

، من هذه اللغات ويقوم بتصنيف هذه العناصر ... ( 

]علم اللغة 58[  .

      كان البدء مثلما ذكرنا بتمييز العناصر الصوتية 

، واكتشاف تعدّد الحرف الواحد ، وهذا ما أدّى إلى 

تمييز األبنية الصرفية ، ومن ثَّم الجداول أو األبواب 

النحويّة البدائيّة األولى بحسب هذا التعدّد ، تلك التي 

تميّز فيها خانات الضبط اإلعرابي ، وهذه اإلنجازات 

هي التي هيأت لما بعدها ، من الوصول إلى التصنيف 

والتفريع والتفصيل ... إلخ.

إذا  7 ـ )إن الكيان اللغوي ال يمكن تعريفه بِدقّة إالّ 

ُحدّد ، أي إذا عزل عما يحيط به في سلسلة الصوت . 

وهذه الكيانات أو الوحدات المحدّدة تقابل بعضها في 

النظام اللغوي ... ومن المهم من الناحية العملية ألن

عن  تنّوعها  ونفسر  ماهيتها  فنحدّد  بالوحدات  نبدأ 

طريق تصنيفها ... نقسم اللغة إلى كلمات ... وعلينا 

بعد ذلك أن نصنّف إلى الوحدات الفرعية ثم الوحدات 

الكبيرة( ]علم اللغة العام 122 ، 130[ .

     اكتشاف الضبط أدّى إلى اكتشاف الوحدات اللغوية 

العربية منظورة متميّزة ، الوحدة الصوتية الصغرى 

إّن  إذ  الكبرى ،  ، والصرفية الوسطى ، والتركيبية 

وحدات الضبط ، حدّدت الوحدات الصوتية وميّزتها 

 ، الصرفية  االشتقاقية  الوحدات  حدّدت  وبحسبها   ،

ومن الوحدات الصوتية والصرفية تحدّدت الوحدات 

األكبر ، أي التراكيب والجمل  .

يمكن  ملموسة  وحدات  ما  لعلم  يكن  لم  )وإذا  ـ   8

تشخيصها من الوهلة األولى ، فإّن سبب ذلك أّن مثل 

فتشبه  اللغة  أما   ... ضرورية  ليست  الوحدات  هذه 

تعتمد  الشطرنج  لعبة  ففي   . الشطرنج  لعبة  تماًما 

اللعبة كلياً على االرتباط بين قطع الشطرنج المختلفة 

، وكذلك تتميّز اللغة بأنها نظام يعتمد كلياً على التقابل 

االستغناء  نستطيع  فنحن ال   . الملموسة  بين وحداته 

نخطو  أن  نستطيع  ، وال  الوحدات  بهذه  اإللمام  عن 

خطوة واحدة من دون أن نعود إليها ، ومع ذلك يكون 

تحديد هذه الوحدات مسألة دقيقة تجعلنا نتساءل في 

بداية األمر ، هل لهذه الوحدات وجود ؟ إذن فاللغة 

تتميّز بصفة بارزة غريبة وهي أنها ال تملك كيانات 

يمكن رؤيتها منذ البداية ، ومع ذلك ال نشّك أن هذه 

عملها  على  يتوقّف  وجودها  وأن  موجودة  الكيانات 

غيرها  عن  اللغة  تميّز  شك  وال  الصفة  هذه  وإن   ،

من نظام اإلشارات( ]علم اللغة العام 126[ ؛ ومثل 

هذا ما ظهر في توضيح آراء سوسير نفسه ، تحت 
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عنوان )العالقة الجدوليّة والعالقة األفقيّة : اللغة تتابع 

من العالمات ، وكّل عالمة تضيف شيئاً إلى المعنى 

الكلّي ، وهذه العالمات ترتبط بعضها ببعض بعالقات 

يحدّدها النظام اللغوي في كّل لغة ، وحين يُنظر إلى 

العالقات في تتابع خّطي يطلق على العالقة بينها اسم 

العالقات الخّطيّة أو األفقيّة ... مثل : أنجز الطالب 

البحث( ]اللسانيّات اتجاهاتها وقضاياها 78[ ، وهذا 

هو التتابع األفقي ، وأما الجدولي فهو ما تستدعيه كّل 

كلمة لرديفتها التي يمكن أن تستبدل

 ، لعناصره  أدواًرا واضحة  يحدّد  نظام  )وكل  ؛  بها 

ويمثل دي سوسير لذلك بلعبة الشطرنج فسواء جعلنا 

الوزير من العاج أو الخشب فله حركته المحدّدة في 

إطار قواعد اللعبة ، إّن الصفة األفقيّة للبناء اللغوّي 

اللغوّي من حيث عدم  الدليل  انطباًعا بخّطيّة  يعطي 

إمكان التلفّظ بدليلين مختلفين في آن واحد ، فيذهب 

سوسير في سياق التمييز بين العالقتين إلى أّن العالقة 

فهي  الجدوليّة  بخالف   ، عالقة حضوريّة  التركيبيّة 

ال  الذهن  في  اللسانيّة  الوحدات  تجمع  غيابيّة  عالقة 

الراهنة  وقضاياها  اتجاهاتها  ]اللسانيّات  التلفّظ(  في 

78 ـ 79[  .

الوحدات  لحظ  إلى  المنصف  يدعو  ما  وهذا        

اللغوية المكتشفة التي تعبّر عن واقع اللغة في مرحلة 

العالقات  تمييز  في  وذلك   ، العربّي  النحو  تأسيس 

المعبّر  الرفع  أي   ، الشفتين  بضّم  يُميّز  ما   : األفقيّة 

عنه بالفاعل ، وكسرهما ومثاله اإلضافة ، وفتحهما 

المتصل بالمفعوليّة ... إلخ ، واتصال هذا االكتشاف 

بنظام العربيّة ، وللكلمة عناصرها ، التي تربط بينها 

يتغيّر  الوحدة  هذه  بتغير  إذ   ، اللغوية  األبنية  وبين 

فيما  أيضاً  التغيّر يؤثر  الواحدة  ، وهذا  الكلمة  بناء 

يتجاور من الكلمات في التراكيب ، بحسب نظام اللغة 

، وأثر هذا الضبط في نظم كلماتها واضح ، وكذلك 

فاكتشاف   ، ومعانيها  وأدواتها  ألفاظها  ترتيب  في 

التمييز  على  لي  األوَّ التركيز  إلى  دعا  الضبط  سّر 

بين وحدات اللغة العربية ، وأثر ذلك في مستوياتها 

الصوتيّة ، والصرفيّة ، والنحوية . 

أسماء  هي  إنما  النحوية  والحقائق  )الوحدات  ـ   9

عامة  لحقيقة  متنوعة  جوانب  عن  للتعبير  مختلفة 

اللغوي  التقابل  بها  يقوم  التي  الوظيفة  هي   : واحدة 

. ويعبّر هذا القول عن حقيقة جوهرية تساعدنا على 

معالجة مسألة الوحدات بتناول الحقائق النحوية أوالً( 

]علم اللغة  العام140[ .   

العامة بحسب ضبط  العربي  النحو    وتنتظم أبواب 

ل سبب اختالف هذا الضبط يؤول إلى  الكلمات ، وتأمُّ

التفكير في تمييز المجموعات المختلفة لهذا الضبط ، 

الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم ،

من   ، المفعولية  من   ، الفاعلية  عالمة  اختالف  أي 

تعبير عن وظائف  األبواب  ، وهذه  اإلضافة وهكذا 

في  المؤثرة  األدوات  ومثلها  ؛  الجمل  في  الكلمات 

 ، وأخواتها  )إّن(  النصب  كحروف  الضبط  ظهور 

على  األساليب  الختالف  المختلف  الضبط  وكذلك 

الرغم من أّن حروف الكلمات واحدة ، ومثالها العتيد 

يعيّن  الذي  هو  وحده  فالضبط   : السماء  أجمل  ما   :

التعجب أو االستفهام أو النفي . 

قوله  في  تمام حسان  الدكتور  هذا         ووصف 
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 ، سمعيّة  آثار  عنها  تأتي  نطقيّة  حركيّة  )عمليّات   :

والمنطوق والمسموع كالهما مدرك بالحواس ، أي 

)عمليّات(  هي  وإنما  )أفكاًرا(  ليست  األصوات  أّن 

إلى مرحلة  انتقل  ذلك  تّم  ما  إذا  ... حتى  )آثاًرا(  و 

التجريد( ]األصول 57[ ، ومرحلة التجريد ، تجريد 

الصوتية هي مرحلة ظهور كتاب سيبويه  الوحدات 

الذي يسّمي الوحدات المجّردة : األصول( ]األصول 

. ]57

دي  فردينان  يد  على  اللغة  دراسة  إّن   : وقيل       

سوسير على )وفق منهج علمّي وصفّي آنّي يتوّخى 

الشمول والدقّة وعدم التناقض( ]اللسانيّات اتجاهاتها 

وقضاياها 68[.

خاتمة
للحوار  نافذة  فتح  البحث  هذا  غايات  من  كان       

أمرين  بين  الموازنة  إمكانيّة  وعرض   ، العلمي 

يبدوان متباعدين بعدًا كبيًرا جدًّا ، حاولنا فيه عرض 

 ، بينهما  تجمع  أْن  يمكن  التي  والمبادئ  المنطلقات 

استنادًا إلى ما تأّملناه من تدابير موفقة ، ونصوص 

هي  كانت  إذ   ، النحو  علم  لتؤلّف  تناَمت   ، سديدة 

العلم ، ألنها اتخذت المسالك  الخطوات األولى لهذا 

السديدة المناسبة .

     وأردنا أن يكون هذا البحث في التأصيل لمنطلقاِت 

التأسيس ، ومراجعٍة جديدةٍ لتقويم منطلقاته ، وموازنِة 

ما به من شبه بالدرِس اللساني الحديث ، وكان الالفت 

أّن تطبيق )نقط اإلعراب( أفضى إلى معرفة

 ، اللغة  لهذه  األساسيّة(  )الوحدة  اللغويّة  العالمة 

والركن الركين في وضع النحو العربّي األّول ، أّما 

األمر المقابلـ  أمر العلم اللغوّي الحديثـ  فهو الوعي 

المنهجّي المعرفّي الذي يبحث في القوانين التي تتحّكم 

آثاره  الطبيعيّة واإلنسانيّة ، وقد تجاوزت  بالظواهر 

العلم اللغوّي إلى غيره ]قضيّة البنيويّة 10[ . 

     وندعو في هذا المقام إلى ربَط ما عندنا بالمنجزات 

فهم  على  سيساعدنا  ذلك  ألّن   ، الحديثة  اللسانيّة 

السلب واإليجاب  اللغويّة في  المعادلة  أوسع لطرفي 

 ، الجديد  وكذلك  القديم  لمزيّات  جديد  واستنطاق   ،

والنظر في إمكانيّة جعلهما أكثر عطاًء ، في تأّمل ما 

سيجري وما سيكون بالنسبة للدرس اللسانّي الحديث 

، وبما يوضح الغموض ، ويستكشف اآلفاق الملبّدة ، 

التي يشوبها الشّك والتردّد والقطيعة . 

     فال بُدّ للثقافة العربيّة الحديثة ، أن تغتنم فرص 

تفيد منها في  اللسانيّات ، وأْن  التفاعل اإليجابّي مع 

تأصيل األفكار اللغويّة العربيّة ، ومن التطبيقات التي 

تنفعها وتطّورها ... وهللا ولّي التوفيق ...
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ملخص البحث
األمة, وأحوالها وشؤونها,  لتغير حاجات  كبيرين بظهور اإلسالم, وذلك  وازدهاراً  الخطابة تطوراً  شهد فن 

والضرورة الدافعة إلى القول الخطابي, هذا فضالً عّما طرأ على الحياة العربية في صدر اإلسالم من تحوالت 

دينية واجتماعية وسياسية , كل ذلك أدى إلى تغيّر دواعي الخطابة وأغراضها, وظهور أنواع جديدة سايرت 

هذه التحوالت والتغيرات.

وكان من أبرز أنواع الخطب التي استحدثها اإلسالم, الخطب الدينية والوعظية, والخطب اإلجتماعية,    

والخطب الحربية )العسكرية(, وإلى جانب هذه األنواع, نمت خطابة جديدة هي الخطب السياسية, والتي باتت 

الحاجة إليها منذ بداية ظهور الدعوة اإلسالمية وصوالً إلى عهد الخلفاء, وخاصة عهد اإلمام علي )عليه السالم( 

- موضوع بحثنا – الذي كثرت فيه الفتن والصراعات, وتفرق الناس فيه إلى ملل ونحل, وأحزاب وطوائف.

  ولما كانت الخطابة هي القوة التي تتكلف اإلقناع – حسب أرسطو – فقد لجأ إليها اإلمام علي )عليه السالم( 

ينافح بها خصومه ويحاججهم, فأجدت ما أجدى السيف, فقد كان )عليه السالم( من الخطباء المهرة الذين برعوا 

في كل شيء, برع في اإليجاز واإلطالة, فسلم في اإليجاز من التقصير, وفي اإلطالة من اإلسهاب والتكثير, 

وتقدم الناس جميعاً في ذلك.

كما برع اإلمام )عليه السالم( ببالغة أسلوبه وحسن انتقائه أللفاظه ومعانيه, ومّما زاد هذا الكالم حسناً وجماالً, 

وقوةَ وقعٍ وبديَع صياغٍة, تلك الصور الفنية التي يأبى اإلمام )عليه السالم( إاّل أن يضّمنها خطبه السياسية, 

فتبعث فيها الخيال والجمال, وتزيد من وقعها في القلوب, وتكون لها قوة كقوة السحر في نفوس السامعين.
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Abstract
        Oratory saw a great development and prosperity with the advent of Islam 

due to the change of the need of community,their conditions, and the neces-

sity driving force in which oratory  took the place of movement. In addition, 

great religious, social and political transformations took place in Arabic life 

during Islam. All that led to a change in Oratory and its purposes, and by turn 

to the emergence of new types that suit these shifts and transformations.

Imam Ali )a.s( excelled in his style and superiority when picking the words 

and its meanings, and knitting these words with his beautiful, powerful and 

wonderful craft. Those nice pictures of art were employed by the Imam )as( 

in his political speeches,where one can enjoy their fantasy and beauty .Be-

cause of this,words have a special effect on the readers’ hearts due to the 

magical power that they contain.
.
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القدماء  بين  سالم(  )عليه  علي  اإلمام  بالغة  أوالً: 

والمحدثين 

)عليه  طالب  أبي  بن  علي  اإلمام  أّن  شّك  من  ما 

السالم( هو من أشهر أعالم البالغة والبيان، وليس 

كالمنا هذا من قبيل المجاملة، ففضله )عليه السالم( 

أجلُّ من أن يُوصف، وال من قبيل األحكام المسبقة 

والبلغاء  فللعلماء  دليل،  أو  ُحّجة  على  تقوم  ال  التي 

وأئمة اللغة وأساطين األدب في بالغته )عليه السالم( 

وُعلّوِ كعبه في البيان من األقوال والكالم ما يضيق 

به المقام، وفيما يلي غيض من ذلك الفيض.  

فقد وقف الجاحظ عند بعض أقوال وِحَكم اإلمام علي 

بعض  إلى  منها  ونفذ  متعقّباً،  ُمتأّمالً  السالم(  )عليه 

النظرات النقدية عن اإليجاز وسالمة المعنى وبالغة 

والبعد  اإلختالل  عن  والتنزيه  الطبع  وصّحة  اللفظ 

عن التكلف، وما يصاحب البيان الساحر من توفيق 

فال  العلماء  غير  ويفهمه  ويقدّرونه،  العلماء  يدركه 

يتأبّى عليهم)1(. 

ومن ذلك، أن الجاحظ أورد قول اإلمام )عليه السالم(: 

على  معقباً  فقال  يُحسن(()2(،  ما  امرئ  كل  ))قيمة 

هذه المقولة: ))فَلَو لم نقف من هذا الكتاب إاّل على 

مغنية،  ومجزية  كافية،  شافية  لوجدناها  الكلمة  هذه 

مقّصرة عن  الكفاية وغير  فاضلة عن  لوجدناها  بل 

الغاية،وأحسن الكالم ما كان قليلُه يغنيك عن كثيِره, 

قد  وجل(  )عزَّ  هللا  وكان  لفظه،  ظاهر  في  ومعناه 

ألبسه من الجاللة، وغّشاه من نور الحكمة على حسب 

شريفاً  المعنى  كان  فإذا  قائله،  وتقوى  صاحبه،  نيّة 

واللفظ بليغاً، وكان صحيح الطبع بعيداً من اإلستكراه 

ومنّزهاً عن اإلختالل مصوناً عن التكلف، صنع في 

القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة، ومتى فُِصلت 

الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذه 

ومنحها  التوفيق،  من  )تعالى(  هللا  أصحبها  الصفة، 

به صدور  تعظيمها  يمتنع معه من  ماال  التأييد،  من 

الجهلة(()3(. عقول  فهمها  عن  يذهل  وال  الجبابرة، 

 وقال الشيخ محمد عبده - وهو أحد ُشّراح نهج البالغة 

- معلّقاً على ذات العبارة التي أوردها الجاحظ آنفاً: 

))وهذه الكلمة التي التُصاب لها قيمة، وال توزن بها 

ِحكمة، وال تُقرن إليها كلمة(()4(.

بن  عبد هللا  القرآن  وترجمان  األمة  َحبٌر  وقال      

العباس )رضي هللا عنهما(: ))ما انتفعُت بكالم أحٍد 

بعد رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( كانتفاعي 

بكالم علي بن أبي طالب(()5(، وقيل لعبد الحميد بن 

وخّرجك  البالغة  من  مّكنك  الّذي  ما  الكاتب:  يحيى 

أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  كالِم  حفُظ  فقال:  فيها؟ 

طالب )عليه السالم()6(، وال عجب، فهو إمام البالغة 

وسيّد الفصاحة، وكان مّمن برع في جميع األساليب، 

فقد برع )عليه السالم( ))في المعنيين، من اإليجاز 

واإلطالة، فسلم في اإليجاز من التقصير، وفي اإلطالة 

في ذلك  الناَس جميعاً  من اإلسهاب والتكثير، وتقدّم 

كتقدّمه في سائر فضائله(()7(.

البالغة  نهج  مقدمة  - في  الرضي  الشريف  ويصف 

فيما  السالم(  )عليه  اإلمام  وفصاحة  بالغة  علوَّ   -

أختاره من خطبه ومواعظه وِحكمه، فيقول: ))علما 

أّن ذلك يتضّمن عجائب البالغة، وغرائب الفصاحة، 

وجواهر العربية، وثواقل الَكِلم الدينية والدنيوية، ما 
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ال يوجد مجتمعاً في كالم وال مجموع األطراف في 

َمّشَرع  السالم(  المؤمنين )عليه  أمير  إذ كان  كتاب، 

ومنه  ومولدها،  البالغة  ومنشأ  وَموِردها،  الفصاحة 

)عليه السالم( ظهر مكنونها، وعنه أُِخذت قوانينها، 

وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب، وبكالمه استعان 

كل واعظ بليغ، ومع ذلك فقد سبق وقّصروا، وتقدّم 

الذي  الكالم  السالم(  )عليه  كالمه  ألنَّ  وتأّخروا، 

الكالم  العلم اإللهي، وفيه عبقة من  عليه ِمسحة من 

ال  الذي  البحر  من  فهو  كالمه  وأما  النبوي....... 

يساجل، والجم الذي ال يحافل(()8(.

ومثلما َسَحَراإلمام علي )عليه السالم( القدماء بروعة 

أسلوبه  بجمال  المتأخرين  أبهر  فقد  وبالغته،  بيانه 

وفصاحته، فهذا الشيخ محمد عبده يصّور لنا ما وجده 

من براعة التعبير وشدة التأثير حين قرأ كتاب )نهج 

البالغة( وما تضمنه من ُخطٍب وِحكٍم ومواعظ، فيقول: 

))فتحُت بعض صفحاته، وتأّملُت ُجَمالً من عباراته، 

من مواضع مختلفات، وموضوعات متفرقات، فكان 

يُخيإُلليَّ في كّلِ َمقاٍمأّن ُحروباً َشبّت وغاراٍت ُشنَّت، 

لألوهام  وأّن  وللفصاحة صولة،  دولة،  للبالغة  وإّن 

الخطابة،  جحافل  وأّن  دعارة،  وللريب  عرامة 

وكتائب الذرابة، في عقود النظام وصفوف االنتظام، 

تنافح بالصفيح األبلج والقويم األملج، وتمتلج المهج 

برواضع الحجج، فتفل من دعارة الوساوس وتصيب 

في  الشك  ومرج  منكسر،  والباطل  الخوانس،  مقاتل 

خمود وهرج الريب في ركود، وإّن مدبر تلك الدولة، 

أمير  الغالب،  لوائها  تلك الصولة، هو حامل  وباسل 

المؤمنين علي بن أبي طالب(()9(.

َملََكة  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  أوتي  وقد  ال  كيف 

أدبية فريدة، جعلته من أبرز ممثّلي الحكمة والبالغة 

والفصاحة في األدب العربي، إنها عبقرية اإلمام التي 

تجلّت في ِرفعة بيانه وفصاحة لسانه وحسن تعبيره 

وشدة تأثيره)10(.

وقد حاول الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي أن يجد 

لهذه البراعة في البيان والخطابة عند اإلمام  تفسيراً 

علي )عليه السالم(، فأرجع ذلك إلى نشأته المباركة، 

في  ))نشأ  فقال:  الجليلة،  وتجاربه  الشريفة،  وبيئته 

تغذّى  النبوة،  دوحة  في  فرعاً  وكان  الرسالة،  بيت 

الكتاب والسنة، وتفّوق  في  بالبيان والحكمة، وتفقّه 

الِعلم والمعرفة، وفي الزهد والفصاحة، وفي الحكمة 

العجيبة،  وبيئته  الرفيعة،  لنشأته  ثمرةً  والخطابة، 

فكان  الحياة،  في  الجليلة  وتجاربه  الخصبة،  وحياته 

حكيماً تتفّجر الحكمة من بيانه، وخطيباً تتدفّق البالغة 

على لسانه، وواعظاً ملء السمع والقلب، وكاتباً بليغاً 

مترسالً بعيد غور الُحّجة، ومتكلّماً يجول بيانه في كل 

مجال، ويصول به في كل نضال، ويناضل به عن 

الدين والدعوة أروع نضال(()11(. 

في  إماماً  السالم(  فقد كان اإلمام علي )عليه  وهكذا 

أفصح  وكان  خطابته،  في  مفّكراً  وفيلسوفاً  بالغته، 

وآله وسلم(،  عليه  بعد رسول هللا )صلى هللا  الناس 

وأحسنهم منطقاً، وكان كلُّ كالمه على مستوى عاٍل 

من البالغة والفصاحة، وله ذوق خاص في اختيار 

مدلولها،  عن  بناؤها  يفصح  التي  الجزلة،  األلفاظ 

وهو )عليه السالم( ِجدُّ قدير على أّن يَحُشد جيشاً من 

األلفاظ الفخمة والعبارات الضخمة القوية التي تثير 
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في سماء الخيال صوراً رائعة الجمال)12(.

والفصاحة  البالغة  من  العالي  المستوى  هذا  إنَّ 

وروعة التعبير وسحر البيان الذي تميّزت به ُخطب 

وهذه  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  ومواعظ  وِحكم 

المكانة السامية الرفيعة التي بلغتها عند أهل البالغة 

والفصاحة واألدب - من المتقدمين والمتأخرين - هو 

الذي حذا بابن أبي الحديد المعتزلي - وهو أحد شراح 

نهج البالغة - إلى القول واصفاً كالم أمير المؤمنين 

)عليه السالم(: ))وفي كالمه قيل: دوَن كالِم الخالِق 

الخطابةَ  الناُس  تعلَم  ومنه  المخلوقيِن،  كالِم  وفوَق 

والكتابةَ(()13(.

ثانياً: الصورة الفنية, الداللة والوظيفة األدبية 

األدبية  المفاهيم  أكثر  من  )الصورة(  مصطلح  يعد 

قديماً   – األدبي  النقد  في  وإستعماالً  دوراناً  والنقدية 

وحديثاً– ومع ذلك ال يكاد يقف عند مرفأ ُمعيّن بين 

لتعدّد  وذلك  واألدبية,  النقدية  والحركات  اإلتجاهات 

وجهات وزوايا النظر وتباين المناهج النقدية, وأهمية 

يدعو -  المناهج والحركات, وهذا  الصورة في هذه 

المصطلح  هذا  تعريفات  تعدد  إلى   - الحال  بطبيعة 

وتنوع مفاهيمه)14(.   

بحث  إطار  في  تدخل  المختلفة  الصورة  ومفاهيم 

أم  بالنوع األدبي, سواًء كان شعرياً  عالقة الصورة 

ينفصل عن  الفنية ال  نثرياً, فتصّور وجود الصورة 

األنواع  بين  العالقة  وهذه  األدبية,  األنواع  مفهوم 

والتقاطع  التداخل  عمليات  في  تكمن  والصورة, 

ويؤدي  بينهما,  متداخلة  عالقة  هناك  أنَّ  إذ  بينهما, 

هذا التداخل بين الصورة واألنواع إلى محاولة رصد 

على  األنواع  بين  والتمايز  الخصوصية  عمليات 

أساس الصورة, وطريقة توظيفها أسلوبياً, مّما يعنى 

فلكّلِ  نوع)15(,  بكل  الخاصة  التعبير  أساليب  تحديد 

جنٍس أدبي ))أشكال تعبيره المحددة التي ال تقتصر 

على تكوينه فحسب, بل تشمل أيضاً مفرداته ونحوه 

وأشكاله البالغية وأدواته الفنية التصويرية(()16(.

وفي ظّل اختالف أنواع الصورة الفنية التي يتشكل 

منها كّل نوع أدبي كان التمييز بين الصور السائدة في 

الشعر وتلك الصور المهيمنة على النّثر الفني, ولكن 

هذا التمايز بين الشعر والنثر ال يعني عدم قدرة النثر 

والدالة  والدقيقة  المعمقة  الفنية  صوره  تشكيل  على 

على ثراء المعنى وتعدد آفاقه الداللية, فبعض الصور 

ال تبلغ درجة اكتمالها الفني إاّل في النّثر وفنونه, وال 

تصل إلى هذا المستوى في الشعر)17(.

وحسبنا من ذلك مثالً التصوير الفني في القرآن الكريم, 

ال سيما إذا ماعلمنا أّن التصوير الفني في األدب هو 

ليس ))حلية أسلوب, وال فلتة تقع حيثما اتفق , إنّما 

هو مذهب مقّرر, وخطة موّحدة, وخصيصة شاملة, 

و طريقة معينة تُستخدم بطرائق شتّى, وفى أوضاع 

مختلفة(()18(. 

البالغة  درجات  أعلى  هو  الكريم  القرآن  كان  وإذا 

بَلَغَت حدَّ  النظم  في  براعة  أسلوبه من  به  أمتاز  لما 

في  المفضلة  األداة  هو  ))التصوير  فإّن  اإلعجاز, 

أسلوب القرآن, فهو يعبر بالصورة المحّسة المتخيلّة 

الحادث  وعن  النفسية,  والحالة  الذهني,  المعنى  عن 

المحسوس,والمشهد المنظور, وعن النموذج اإلنساني 

والطبيعة البشرية, ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها 
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فيمنحها الحياة الشاخصة, أو الحركة المتجدّدة, فإذا 

المعنى الذهني هيئة أو حركة, وإذا الطبيعة البشرية 

مجسمة مرئية(()19(.

وما أراده عبد القاهر الجرجاني من )النظم( و)حسن 

هذا  بعد  من  وليستدّل  الفنية،  الصورة  هو  التأليف( 

على أنَّ الصورة غير منفردة بفٍن دون فن، فالصورة 

عنده ال تقتصر على الشعر وحده وإنَّما تشمل فنون 

تأليفه،  وحسن  أصوله،  توافقت  إذا  بعامة،  القول 

لفنون  شاملة  الصورة  تكون  وبذلك  نظمه،  وتناسب 

القرآن  آليات  عنده  مفهومها  إخضاع  بدليل  األدب، 

قرأ  لمن  واضح  هو  كما  إعجازه  وإثبات  الكريم، 

)دالئل اإلعجاز( و)أسرار البالغة()20(, ومن هنا فال 

القرآني  التعبير  يمكن أن ندرك أسرار اإلعجاز في 

هذا  في  الفني  التصوير  لبراعة  فهمنا  من خالل  إاّل 

التعبير الُمعِجز)21(. 

محكومة  األدبي  السياق  داخل  الصورة  أّن  ورغم 

الطّماوي  أحمد حسين  اللغوي، فهي - حسب  بالبُعد 

معينّاً  التي تصف مشهداً  الكلمات  - ))مجموعة من 

من مشاهد الحياة، يستخدم األديب في توصيف هذا 

المعروفة(()22(،  البيانية   - البالغية  األدوات  المشهد 

إاّل أنّها ال تعني مجرد إختيار لتلك الكلمات، بل هي 

تشكيل فني أساسه الكلمة وعالقاتها بعضها ببعض، 

للكلمات،  جديد  توليف  من  ))تتولّد  الفنية  فالصورة 

وليس فقط من اختيار ُمعيّن لها(()23(.

وفي ظّل هذا التوليف الجديد تتشّكل أنماط الصورة 

األدبية،  اللغة  حدود  ضمن  وظيفتها  وتأخذ   كافة، 

قوامه  رسم  الصورة  ))إنَّ  لويس:  دي  سي  يقول 

الكلمات(()24(. ومعنى ذلك أنَّ للصورة عالقة مباشرة 

على  األدب  يقوم  الذي  اللساني/الجمالي  بالصوغ 

اللساني  الصوغ  األدب هي  ))فالصورة في  أساسه، 

المعاني  تمثيل  يجري  بواسطته  الذي  المخصوص، 

مرئيّة  إلى صور  يحيلها  بما  ومبتكراً،  جديداً  تمثيالً 

ُمعبّرة، وذلك الصوغ الُمتميّز والُمتفّرد، هو في حقيقة 

األمر ُعدول عن صيغة إحالية من القول إلى صيغ 

إيحائية، تأخذ مدياتها التعبيرية في تضاعيف الخطاب 

األدبي(()25(.

جميع  يستدعي  جمالياً  تشكيالً  تُعدّ  بذلك  والصورة 

جميع  بين  يربط  سحرياً   وخيطاً  الفنية،  األدوات 

عناصر النص األدبي، أي هي ))مجموعة العالقات 

اللغوية والبيانية واإليحائية القائمة بين اللفظ والمعنى 

أو الشكل والمضمون(()26(.

ومن هنا فقد كان لتوظيف الصورة في العمل األدبي 

))قوة  الخطابة  كانت  ولّما  الحيوية)27(،  بالغة  وظيفة 

خير  هي  الفنية  الصورة  فإّن  اإلقناع(()28(،  تتكلّف 

تأديتها  خالل  من  وذلك  الغاية،  تلك  لتحقيق  وسيلة 

اإلقناعية  الوظيفة  كانت  ولما  الوظائف،  من  للعديد 

في  سنقتصر  فإنّنا  وغايتها،  الخطابة  غرض  هي 

ذات  الوظائف  على  الفنية  الصورة  لوظائف  تناولنا 

لة بهذا الغرض، وهي:  الِصّ

روبول(  )أوليفي  ويسّميها  المعرفية:  الوظيفة   -1

بالوظيفة التعليمية، وتعدّ من أبرز وظائف الصورة 

وأكثرها أهمية، وذلك ألّن الخطيب إذا ما أراد إقناع 

المتلقّين بمعنى من المعاني فال بُدّ له أوالً أن يشرح هذا 

المعنى ويوّضحه)29(، بطريقة))تقّرب بعيده وتحذف 
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تصوير  أبين  المتلقّي  نفس  في  وتصّوره  فضوله، 

طريقتها  خالل  ومن  فالصورة  وأوضحه(()30(، 

الخاصة في التعبير ))تنّمي المعارف، وتكسب الكالم 

فضـال وتبرز األفكار التي يريد الخطيب أبرزها(()31(. 

والصورة بهذه الوظيفة إنّما تشّكل حلقة أساس ضمن 

تواصل بشري،  كّل  يقوم عليها  التي  اإلبالغ  عملية 

وليس أي إبالغ، إنَّه اإلبالغ المبين)32(، أو كما سماه 

الجاحظ )البيان(، وأراد به ))كل شيء كشف لك عن 

حتى  الضمير،  دون  الحجاب  وهتك  المعنى،  قناع 

يفضي السامع إلى حقيقته، ويُهجم على محصوله كائناً 

ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، ألّن 

مدار األمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، 

إنّما هي الفهم واإلفهام(()33(.  

سلوك  توجيه  بها  ويراد  التوجيهية:  الوظيفة  2ـ 

كان  األمور، سواء  أمٍر من  إلى  المخاطب ومواقفه 

التوجيه بغرض الترغيب في ذلك األمر أو بغرض 

رئيسة  قدرات  ثالث  تتجلّى  وهنا  منه،  التنفير 

للصورة يستثمرها الخطيب بغية تحقيق هذه الوظيفة 

التوجيهية، وهي التحسين والتقبيح والمبالغة)34(. 

فتحسين الشيء أو تقبيحه يتحقّق عندما ))يربط البليغ 

مماثلة  أخرى  بمعان  يعالجها  التي  األصلية  المعاني 

لها، لكنها أشد قبحاً أو حسناً، فتسري صفات الحسن 

المعاني األصلية،  إلى  الثانوية  المعاني  القبح من  أو 

ما  وكثيراً  منها(()35(،  ينفر  أو  إليها  المتلقّي  فيميل 

تقترن هذه العملية بالمبالغة التي تهدف إلى ))تمثيل 

المعنى وتضخيم وقعه في نفوس السامعين(()36(. 

))وسيلة  الفنية  الصورة  تصبح  الزاوية  هذه   ومن 

أساسية لتحقيق بعض الغايات االجتماعية التي ترتبط 

بسعي منتجها إلى تحسين أمر من األمور أو تقبيحه، 

من  إليها  يسعى  التي  األهداف  لبعض  خدمة  وذلك 

خالل إدراجه لهذه الصور، كالرغبة مثالً في دعوة 

المتلقّي إلى اتخاذ وقفة سلوكية من بعض األشياء أو 

تغيير أفكاره حولها أو تنفيره منها(()37(.

تحقيق  هو  منها  والمقصود  الجمالية:  -الوظيفة   3

المبدع  يحسها  التي  واللّذة  الجمالية  المتعة  من  نوع 

وظائف  أهم  من  الوظيفة  هذه  عدّت  وقد  والمتلقي، 

والسيما   - األدب  بطبيعة  الرتباطها  نظراً  الصورة 

الشعر- الذي يهدف عموماً إلى اإلمتاع أكثر من أي 

شيء آخر)38(، ولذلك فقد كانت - هذه الوظيفة - أكثر 

إستعماالً في الشعر لعدة أمور أجملها الدكتور اليافي 

فيما يلي: 

القدماء  عند  الجمالية  الصورة  وظيفة  ارتبطت  وقد 

قدرة  على  يلّحون  كانوا  حيث  والمحاكاة،  بالوصف 

الخارجي،  العالم  جزئيات  نقل  على  األديب/الشاعر 

وإعادة محاكاة مشاهده وتمثيلها في ذهن المتلقّي كما 

لو كان يرى المشهد أو يعاينه)40(. 

إّن المحاكاة في األدب - والشعر بخاصة - تعدّ ))أكثر 

إثارةً للمتعة من أصلها الذي تحاكيه، وأكثر منه قدرةً 

ذلك  ومردّ  التعجيب(()41(.  أو  اإلعجاب  إثارة  على 

إلى ))أّن األصل المحكى قد ال يكون حسناً أو جميالً 

في كّل حال، ولكن تخييله بالمحاكاة يخلع عليه صفة 

الجمال، ويجعله مثيراً لإلعجاب في كل األحوال(()42(.

فاألديب بطريقته الفنية في التقديم ونجاحه في تشكيل 

نفوس  في  خاصاً  تأثيراً  يحدث  وصياغتها،  صوره 
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المتلقّين، وعلة اللّذة في ذلك تعود إلى حسن المحاكاة 

ال إلى المحاكيات، فاألديب ال يقدّم لنا المحسوسات 

رغبةً منه في إستحضار صورتها وهيئتها الشكلية)43(، 

ألّن ))الفن ليس نقالً للطبيعة بأشكالها المختلفة، ولكنه 

صوره  يقدّم  فاألديب  ولذا  لها(()44(،  وخلق  تفسير 

الفنية - القائمة على المحاكاة - بعد أن ترتبط بمعنى 

من  يرسيه  بما  وتشكيلها  خلقها  فيعيد  نفسي خاص، 

عالئق متفّردة تخلق وعياً فنيّاً وخبرةً متميزةً)45(. 

ومن هنا تبرز وظيفة الصورة الجمالية، إذ أنّها ومن 

خالل تصوير األشياء ومحاكاتها تحقق للمتلقّي تلك 

رؤية  عند  له  يتحقّق  ال  الذي  اإلعجاب  وذلك  اللّذة 

الشيء نفسه في الواقع والطبيعة)46(. 

تنبّه اإلمام علي )عليه  فقد  الحال كذلك،  ولما كانت 

السالم( إلى فاعلية الصورة ووظائفها الفنية المتعدّدة، 

وأثرها في المتلقين، وال سيما البيانية منها، التي كان 

فتبعث  السياسية،  يُضمنها خطبه  أن  إاّل  يأبى  اإلمام 

النفوس،  على  الكالم  وقع  من  وتزيد  الخيال،  فيها 

فيكون له قوةً كقوة السحر، وهذا ما زاد كالمه )عليه 

السالم( حسناً وجماالً، وقوةَ وقعٍ، بديَع صياغٍة)47(.

ثالثاً: الخطابة السياسية، المفهوم والخصائص 

اسمها،  مدلول  حسب  السياسية  الخطب  تتناول     

سياسة الدولة الداخلية والخارجية، وما يتّبع ذلك من 

أمور الحكم، ومن الطبيعي أن يزدهر هذا النوع من 

الخطب لتعلّقه بالسياسة والسلطان، وليس هذا النوع 

من الخطب حديث عهٍد بل هو قديم، ولكن اختالف 

عمل  قد  حزب  لكّل  السياسية  والمبادئ  األحزاب، 

على تنميته مع مرور الزمان)48(.

تلك  الدقيق،  بمفهومها  السياسية  الخطابة  وتعني 

الخطابة التي ))تتناول كّل ماله صلة بأحوال الدولة 

وشؤونها العامة، داخليةً كانت أو خارجية، ومدارها 

تتعّرض  فهي  به،  يتصل  وما  الحكم  على  األول 

للكالم عّمن هو صاحب الحق في تولّي أمور القوم، 

والكفاءات التي ينبغي أن يتحلّى بها الُحّكام، والسياسة 

من  كّل  وواجبات  الحكم،  في  اتباعها  ينبغي  التي 

الواجب  والتشريعات  وحقوقهما،  والراعي  الرعية 

األخذ  ينبغي  التي  اإلصالح  ووسائل  إصدارها، 

بها، وحين يدهم القوم َخطٌب َجلٌَل، كأن تكون البالد 

عرضة لوباء جارف، أو فتنة عمياء، أو غزو يهدد 

كيان الدولة........ وكذلك حين تتهيّأ الدولة لغزو أمة 

أُخرى وفتح بالدها(()49(, ومن هنا فقد عال شأن هذا 

النوع من الخطب بعد وفاة النبي )صلى هللا عليه وآله 

وسلم( الختالف اآلراء حول مصير الخالفة)50(.

اتسمت  فقد  والخصائص  السمات  صعيد  على  أّما 

الخطابة السياسية بمجموعة من السمات والخصائص 

الخطب  أنواع  من  غيرها  عن  ميّزتها  التي  الفنية 

واألسلوب،  والصورة  الشكل  على صعيد  األُخرى، 

وفيما يلي بيان ذلك:  

• فيما يخص الشكل والصورة:

عبارات  توظيف  إلى  السياسية  الخطابة  تميل   -1

حماسية تلهب اإلحساس بالحميّة، وألفاظ تثير اآلمال، 

وتسمو بالخيال إلى مواطن العزة والكبرياء)51(. 

2- تتميّز عبارات الخطابة السياسية بنقائها وسهولتها 

ووضوحها  وقوتها  وبجزالتها  جهة،  من  وألفتها 

وتأثيرها من جهة أخرى)52(. 
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توظيف  إلى  يعمدون  )الحّكام(  الخطباء  كان   -3

العاطفة  السياسية إلثارة  في خطبهم  البيانية  الصور 

من  يكثرون  فكانوا  المتلقّين،  في  الوجدان  وإيقاظ 

المجاز والكناية والتشبيه واإلستعارة لجالء المعاني، 

والوصول إلى مزيد من التأثير)53(.

4- ابتعاد الصورة عن الغلّو والغموض والتعقيد، ألّن 

غامض  لكالم  يمكن  وال  اإلقناع  هي  الخطابة  غاية 

الخطابة  في  الصورة  كانت  فقد  ولذلك  يقنع،  أن 

السياسية قريبة المآخذ، سهلة الفهم، تراعي في بنيتها 

وخصائصها طبيعة الزمان والمكان والجمهور)54(.

• فيما يخص األسلوب: 

1- يمتاز اُسلوب الخطابة السياسية بالطبع والسجية 

واإلبتعاد عن التكلّف)55(.

النبوي  والحديث  الكريم  القرآن  بإسلوب  التأثّر   -2

الشريف )56(.

الفواصل  المتّكلف ، وإيثار  التخلّص من السجع   -3

والتوازنات اإليقاعية التي تكون أخف وأيسر إدراكاً 

من قبل المخاطبين، وأكثر تأثيراً فيهم)57(. 

باإليجاز  السياسية  الخطب  أسلوب  يمتاز  كما   -4

مراعاة للمقام، وألقدار السامعين الّذين تتباين قدراتهم 

الفكرية والنفسية في إدراك مضامين هذه  ومراتبهم 

واضحاً  إسلوباً  يجعله  ما  وهذا  وأهدافها،  الخطب 

وجلياً خالياً من الغموض والتعقيد)58(.

علي  اإلمام  عند  السياسية  الخطابة  يخّص  فيما  أّما 

الفنية  تخرج في خصائصها  لم  فإنها  السالم(  )عليه 

عّما سبق من الخصائص والسمات، فقد كان اإلمام 

علي )عليه السالم( من الخطباء المهرة، الّذين برعوا 

في جميع األساليب، في اإليجاز واإلطالة، فسلم في 

اإلسهاب  من  اإلطالة  وفي  التقصير،  من  اإليجاز 

والتكثير، وتقدّم الناس جميعاً في ذلك)59(.

انتقائه  وحسن  أسلوبه  في  السالم(  )عليه  برع  كما 

جزيالً  ))فخماً  كالمه  فجاء  ومعانيها،  خطبه  أللفاظ 

قوياً رائعاً، له قعقعة كضجة الحرب، وإجالب الخيل، 

ووقع األسل باألسل، فيه مقاطع شديدة صلبة كضربة 

السيف، وطعنة الرمح، وصيحة الغضب(()60(. 

وقعٍ،  وقوة  وجماالً،  ُحسناً  الكالم  هذا  زاد  ا  وِممَّ    

وبديع صياغٍة ))تلك الصور البيانية التي يأبى اإلمام 

علي )عليه السالم( إاّل أن يضّمنها خطبه السياسية، 

فتبعث الخيال وتزيد من وقعه على النفوس، فتكون 

لها قوة كقوة السحر، ترفع معنويات الرعية، وتجيّش 

القوة  كوامن  فيهم  وتبّث  وعزائمهم،  أحاسيسهم 

والشجاعة(()61(.

إّن الواقع الجديد الذي فرضته ظروف السياسة بعد 

وفاة النبي األكرم )صلى هللا عليه وآله وسلم( وال سيّما 

الفتن والصراعات والنزاعات التي ظهرت بعد مقتل 

الخليفة الثالث، والتي اتخذ منها بعضهم - مّمن شّق 

عصا الطاعة وبغى- ذريعةً للطمع في الحكم، ورفض 

مبايعة اإلمام علي )عليه السالم(، ونشبت بسبب ذلك 

وخصومه،  السالم(  )عليه  اإلمام  بين  ِعدّة  حروب 

كان أبرزها وقعة الجمل )36هـ(، وصفين )37هـ(، 

والنهروان )38هـ(، كل هذه األحداث كانت سبباً في 

)عليه  علي  اإلمام  عند  السياسية  الخطابة  فن  تطور 

السالم( والتي كان سالحه فيها - إلى جانب السيف - 
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فصاحة خطبه، وقوة أسلوبه، وجودة معانيه، وجزالة 

ألفاظه، وبالغة صوره، ونصاعة حّجته وبيانه)62(.

كانت  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  خطب  فإن  وهكذا 

وتصدر  عنه  تنزع  السياسي,  واقعه  بفعل  ))تتطّور 

منه, ممثّلة آراءه وعقيدته فيما يطرأ على المسلمين, 

آخر يعظ ويبّشر,  فهو, حيناً  يشير وينصح, وحيناً 

وفي معظم األحيان, يحّض ويحّرض, دون أن ّ عن 

التي استأثرت بخطبه وارتبطت بها  الدينية,  النزعة 

ارتباطها باألغراض السياسية(()63(.

مرجعيات الصورة الفنية في الخطابة السياسية عند 

اإلمام علي )عليه السالم( 

شاعر  ومن  آلخر,  أديب  من  الفنية  الصورة  تتباين 

منها  يستقون  التي  المصادر  الختالف  وفقاً  آلخر, 

مصادر  وتباين  البيئة  الختالف  وذلك  صورهم, 

المعرفة التي تشّكل المخزون الثقافي والمعرفي لكل 

أديٍب أو شاعر)64(.

ولدراسة مصادر الصورة الفنية عند األديب أهميتها 

يغذي ذلك  إبداعه, وكيف  ثقافته وجذور  في معرفة 

معرفة  نستطيع  ومنها  مطّوراً,  أم  مجدّداً  أم  مقلّداً 

وتفّرده  األُدباء  من  غيره  مع  األديب  إلتقاء  خطوط 

عنهم بتجربته الفنية التي يحكمها ُحسن النسج وبراعة 

القول, كي نتمّكن مْن أْن نصدر أحكامنا النقدية بحّق 

األديب ونتاجه األدبي)65(. 

التي  العالقات  تلك   – هنا  ها   – البحث  ويجلّي 

علي  اإلمام  عند  الفنية  الصور  تركيب  في  تشابكت 

)عليه السالم(، وقد رمى بثقله الفنّي وإبداعه األدبي 

– في خطابته – على )عالَم المحسوسات( من حوله، 

والغالب  الرئيس  والمصدر  األول  المرجع  ليكون 

أهمَّ   – العالَم  هذا   – يكوُن  يكاد  بل  الفنية،  لصوره 

مصدٍر لخياله الَخاّلق وتجربته الفنّية بهذا الصدد، ثُمَّ 

يأتي )عالَم الُمجّردات( ُمتََمثالً بالقيم الدينية والُخلقية 

)عليه  اإلمام  منه  نهل  الّذي  الثاني  المرجع  ليكون 

السالم( عناصر صوره الفنّية، وسيقوم البحث على 

دراسة تلك المرجعيات والمصادر ُكاّلً على ِحدة من 

أجل إيضاح العالقات التي أقامها اإلمام علي )عليه 

السالم( بين العناصر التي تشّكلت منها صوره الفنية 

في خطابته السياسية، ومن ثَمَّ أثر ذلك في المتلقين، 

الخطب  تلك  التي حملتها  الصور –  ونفاذ مضامين 

ضمن  وذلك  عقولهم،  وإلى  المتلقين  قلوب  إلى   –

وأفرد  المحسوسات،  عالَم  األول:  تناول  مبحثين؛ 

الثاني: لعالَم المجّردات، وعن هذين العالَميِن تتفّرُع 

عوالم أخرى كثيرة)66(.

المبحث األول: َعالَم المحسوسات 

ما  والبيئة, وكل  الطبيعة  المحسوسات  بعالم  ونقصد 

الحية  الطبيعة  باألديب من مظاهرهما, سواًء  يحيط 

كاإلنسان والحيوان والطير, أو الطبيعة الصامتة وما 

استمدّ  والتي  وأدوات)67(,  آالت  من  تحتها  ينضوي 

صوره  مفردات  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  منها 

العوالم  هذه  ترتيب  إلى  وسنعمد  الفنية,  وعناصرها 

تبعاً لكثرة ورودها في خطب اإلمام السياسية.

أوالً: عالَم الحيوان 

والمصادر  المرجعيات  أبرز  من  الحيوان  عالَم  يعدّ 

السالم( صوره  )عليه  اإلمام علي  منها  استقى  التي 

المعروف  الحيوان  إنّه  حيوان  أّي  وليس  الفنية, 
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تلك  أكثر  ومن  مخاطبيه,  عامة  لدى  والمألوف 

الحيوانات التي رّكز عليها اإلمام )عليه السالم( في 

تسمياتها)68(,  بمختلف  )اإلبل(  هي  الصورة  تشكيل 

ومن األمثلة البيانية على ذلك: 

أصحابه  تشبيه  في  السالم(  )عليه  اإلمام  قول  1ـ 

المتقاعسين عن الحرب والجهاد معه بصورة الجمل 

األسر والنضو األدبر: ))دعوتكم إلى نصر إخوانكم 

فجرجرتم جرجرة الجمل األسر, وتثاقلتم تثاقل النضو 

األدبر(()69(.

الكوفة:  أهل  من  أتباعه  توبيخ  في  أيضاً  وقوله  2ـ 

رعاتها!  عنها  غاب  اإلبل  أشباه  يا  أيديكم!  ))تربت 

كلّما ُجِمعت من جانٍب تفّرقت من آخر(()70(.

أوالهم  ))تركب  في حرب صفين:  كذلك  وقوله  3ـ 

آخرهم كاإلبل الهيم المطرودة, ترمي عن حياضها, 

وتذاد عن مواردها(()71(. 

صوره  لمادة  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  بناء  إن 

بل  اعتباطياً,  أمراً  يكن  لم  الحيوان  هذا  من  انطالقاً 

استمالة  في  يتمثّل  حجاجي,  بالغي  لغرض  كان 

المخاطبين وحملهم على اإلذعان للمراد منهم, وذلك 

من خالل توظيف العالقة الخاصة التي تربط المتلقّين 

باإلبل)72(. 

عيشهم  ومنها   , ورواحلهم  أموالهم   (( تمثّل  فاإلبل 

ولباسهم ونسج بيوتهم, وهي حمالة أثقالهم...... وكم 

في شعر  الرواحل وصفاتها وحمدها  ذكر  قد جرى 

العرب, إذ ال تكاد تخلو قصيدة من طولها عن وصف 

الرواحل ومزاياها(()73(.

في  لها  وتعالى(  )سبحانه  هللا  ذكر  عن  فضالً  هذا 

يَنُظُرون  أَفاََل  قائل:  من  عّز  بقوله  العزيز,  كتابه 

)74(, وهو ما زاد من مكانتها  بِِل َكْيَف ُخِلقَْت الَى اإْلِ

عند العرب حتى أصبحت من أثمن مقّومات حياتهم 

وعيشهم.

وما من شّك في أّن ))معرفة اإلمام علي )عليه السالم( 

بقيمة اإلبل في حياة العرب هي ما حذت به إلى تصوير 

الصوت الذي يصدره أتباعه عند تثاقلهم في الحرب 

الصوت  وهو  األسر(()75(,  الجمل  جرجرة  بصورة 

الذي يردّده البعير في حنجرته, وأكثر ما يكون ذلك 

عند األعياء والتعب)76(، أو الضجر)77(, وكذا تصوير 

تثاقلهم عن الحرب بصورة تثاقل النضو األدبر, وهي 

لحمها(()78(.  وأذهبت  األسفار  هزلتها  التي  ))الدابة 

نفور  تصوير  إلى  السالم(  )عليه  اإلمام  َعمدَ  كما 

له بصورة  استجابتهم  الجهاد وعدم  الكوفة من  أهل 

من  جمعت  فكلّما  رعاتها،  عنها  غاب  التي  اإلبل 

جانب تفّرقت من آخر، وكذلك تشبيه خصومه باإلبل 

فتحاول جاهدة  العطش  تكون شديدة  التي  المطرودة 

أن تَُصدّ وتمنع غيرها من الوصول إلى مواردها.

السالم(  )عليه  علي  اإلمام  ))أّن  للنظر  الالفت  إّن 

في هذا كلّه ال يستند إلى صورة الجمل عند العرب 

وحدها لكي يبني مادة صوره، بل أنّه يعمد إلى دعم 

هذه الصورة بمجموعة من الوقائع والحقائق التي ال 

تكون عرضة للدحض أو الشّك عندهم(()79(.

التي  الحيوانات  أنواع  أكثر  من  الَجمل  كان  وإذا 

وتشكيل  بناء  في  السالم(  )عليه  اإلمام  استحضرها 

صوره، فإّن هناك حيوانات أُخرى، وإن لم يكن لها 

نصيب الَجمل من الظهور، قد وظفت ألداء هذا الدور 
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أيضاً، ومن ذلك مثالً:  

1ـ قوله )عليه السالم( حين أنفذ إبن عمه عبدهللا بن 

العباس )رضوان هللا عليهما( إلى الزبير قبل وقوع 

الحرب يوم الجمل: ))ال تلقينَّ طلحة، فإنّك إن تلقه 

تجده كالثور عاقصاً قرنه يركب الصعب(()80(. 

إلى  أنظر  ))كأنّي  البصرة:  أهل  ذم  في  وقوله  2ـ 

إال  منها  مايرى  حتى  الماء،  طبقها  قد  هذه  قريتكم 

ُشَرُف المسجد، كأنّه جؤجؤ طير في لُّجة بحر(()81(.

3ـ وقوله أيضاً في ذم أتباعه ))كلّما أطل عليكم َمنِسٌر 

بابه،  منكم  رجل  كلُّ  أغلق  الشام،  أهل  مناسر  من 

في  والضبع  جحرها،  في  الضبة  انجحار  وانجحر 

وجارها(()82(. 

)عليه  علي  اإلمام  بنى  جميعها  األمثلة  هذه  ففي 

السالم( مادة صوره انطالقاً من عالم الحيوان، كالثور 

والطير والضبة والضبع، وهي كلها حيوانات لم تكن 

عند  معروفة  حيوانات  كانت  بل  خياليه،  وحي  من 

المخاطبين آنذاك، وخاصة صفات كّل واحٍد منها. 

ففي المثال األول، شبّه اإلمام )عليه السالم( شراسة 

استعداداً  قرنه  يعطف  الذي  بالثور  طلحة  طبع 

للمواجهة.

أّما في المثال الثاني فإّن اإلمام ينزع إلى استنباط مادة 

صورته من الطير، حيث شبّه صورة مسجد البصرة 

هذا  إاّل  منها  يُرى  يعد  لم  - حتى  الماء  وقد غمرها 

المسجد - بصورة صدر الطائر وسط عرض البحر. 

    وأّما في المثال األخير فإنّه يصّور حالة الجبن 

والخوف عند أتباعه، إذ كلّما دُعوا إلى الجهاد فّروا 

واستتروا في بيوتهم، ويشبّههم بالضبّة التي تستتر في 

جحرها والضبع في وجارها. 

والصور  التشبيهات  هذه  في  النّظر  يدقّق  ومن     

))يجدها - كغيرها مّما سبق - تنطلق دائماً في إخراج 

األشياء اعتماداً على ما هو واقع ومعروف، ويحظى 

بالموافقة العامة عند جميع المخاطبين، فالكّل يعرف 

أّن الثورإذا عطف قرنه فإنّه يكون في حالة شرسة، 

والكّل يعرف كذلك صفات الضبع والضب المتمثّلة 

في الخوف والبالدة والغباء(()83(.

     وفي هذا يقول الجاحظ واصفاً الضب: ))ولّما علم 

أنّه نّساٌء سيّئ الهداية، لم يحفر وجاره إاّل عند أكمة، 

أو صخرة، أو شجرة، ليكون متى تباعد عن جحره 

وراءه،  فالتفت  الخوف  لبعض  أو  الطعم،  طلب  في 

أحسن الهداية إلى جحره، وألنه إذا لم يقم علماً فلعله 

أكله  دون  يكون  فال  ورل،  أو  ظربان  على  يلج  أن 

له شيء(()48(. ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها: 

؛ وأخبُّ من ضب، وأخدع من ضب(( ))خبٌّ ضبٌّ

)85(، وتقول أيضاً: ))أحمق من الضبع(()86(.

    وهذا الوصف يعطينا فكرة واضحة عّما كانت 

ولهذا  الحيوانين،  هذين  صفات  من  تراه  العرب 

بهما  يشبّه  لكي  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  اختارها 

القتال،  والمتقاعسين عن  الجبناء  من  أتباعه  صفات 

فصورة الضبع والضب هي بدون شّك صورة الجبان 

الخائف، ولذلك فمن أراد أن يغيّر هذه الصورة فما 

لما  ويذعن  وخوفه،  جبنه  عن  يتخلّى  أن  إاّل  عليه 

قد  الفنية  الصورة  تكون  األذعان  وبهذا  منه،  يطلب 

حققّت هدفها ووظيفتها البالغية المنشودة، ألّن غاية 

الخطيب هي أن يجعل العقول تذعن ألفكاره أو يزيد 
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من درجة ذلك اإلذعان)87(.

كان  الحيوان(  )عالَم  إّن  القول  يمكننا  سبق  ا  َوِممَّ

الفنية عند اإلمام علي  من أبرز مرجعيات الصورة 

هذا  بمظاهر  اإلمام  تأثر  ولشدّة  السالم(،  )عليه 

ما يقتبس من هذه  العالم من حوله، فإنّنا نراه كثيراً 

اإلنسان،  على  ليضيفها  صفاتها  بعض  الحيوانات 

ومن ذلك تشبيهه ألتباعه بـ )الضب والضبع(، وهي 

صورة تنطوي على الكثير من معاني الذّم والتقريع 

والتوبيخ ألتباعه المتخاذلين والمتقاعسين عن القتال، 

والمالزمين لبيوتهم وقت الحرب، مع كثرة الغارات 

النازلة عليهم من الشام. 

ثانياً: عالَم اإلنسان 

وهو عالم واسع ثّر، ومصدر مهّم من مصادر الصورة 

الفنية التي اعتمد عليها اإلمام علي )عليه السالم( في 

بناء صوره وتشكيلها، وقد رّكز اإلمام في صوره التي 

استقاها من عالم اإلنسان - وبشكل خاّص- على ما 

يتعلّق ))بهيئته وصفاته وأحواله وأعراضه وأعضائه 

سواء الداخلية منها أو الخارجية(()88(، ومن األمثلة 

على ذلك: 

1ـ قوله )عليه السالم( في ذّم القاعدين عن الجهاد: 

))لقد مألتم قلبي قيحاً، وشّحنتم صدري غيظاً(()89(.

2ـ وقوله في استنفار الناس إلى أهل الشام: ))يرتّج 

عليكم حواري فتعمهون، فكأّن قلوبكم مألوسة، فأنتم 

ال تعلمون(()90(.

3ـوقوله في الحث على الجهاد وذّم المتقاعسين عنه: 

))فمن تركه رغبةً عنه ألبسه هللا ثوب الذّل، وشمله 

البالء، ودُيّث بالصَّغار والقَماءة، وُضِرب على قلبه 

باإلسهاب(()91(.

4ـ وقوله في تخاذل أتباعه وتفرقهم عنه: ))قد انفرجتم 

عن ابن أبي طالب انفراج الرأس(()92(. 

لما  السالم(  )عليهما  الحسن  اإلمام  البنه  وقوله  5ـ 

أعطاه الراية يوم الجمل: ))أِعر هللا جمجمتك، تِْد في 

األرض قدمك(()93(. 

))معاشر  صفين:  يوم  أصحابه  لبعض  وقوله  6ـ 

السكينة،  وتجلبووا  الخشية،  إستشعروا  المسلمين، 

وعّضوا على النواجذ(()94(.

ونالحظ من خالل هذه األمثلة أنَّ اإلمام )عليه السالم( 

جعل أعضاء اإلنسان، وهيئته مصدراً أساسياً في بناء 

صوره الفنية، ففي ))ذلك السياق الحربي المشحون، 

يجد  لم  القتال،  عن  وتقاعسهم  أتباعه  تخاذل  وأََمام 

حالته  لوصف  صورةً  السالم(  )عليه  علي  اإلمام 

التي  والحزن  الغضب  درجة  عن  وللتعبير  النفسية، 

يشعر بها اتجاه هؤالء األتباع الجبناء المتخاذلين أبلغ 

من تصوير قلبه وصدره بالوعائين المملوءين على 

التوالي قيحاً وغيظاً(()95(.

إنَّ ورود صورة القلب في التعبير عن عالَم اإلنسان 

الداخلي ووصف مشاعره وأحاسيسه ال حدود له في 

بناء وتشكيل مادة الصورة الفنية في الخطابة السياسية، 

السالم(، وهو  )عليه  اإلمام علي  تناول  ما  كثيراً  إذ 

في أصعب حاالته النفسية، القلب بالوصف والتعليق، 

الواردة  األمثلة  بتنّوع  الفنية  صوره  بذلك  فتنّوعت 

فيها.

ففي المثال الثاني يشبّه اإلمام قلوب أتباعه بالمألوسة، 

وإذا علمنا أّن المألوس - حسب ابن المنظور - هو كّل 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

83

رجٍل ))مجنون ذهب عقله(()96(، فهو ))ذاهب العقل 

والبدن(()97(، ندرك حينها بالغة هذا التشبيه، إذ أّن 

أتباعه،  عتاب  ))سئم  لّما  السالم(  )عليه  عليا  اإلمام 

بالحياة  ورضاهم  القتال،  من  ونفورهم  وتخاذلهم 

الدنيا عن اآلخرة، وبالذّل عن العّز، لم يجد صورة 

توصف بها حالتهم هذه أبلغ من تشبيه قلوبهم بالرجل 

المجنون، لوجود وجه شبه يجمع بينهما، وهو غياب 

والجهاد  اآلخرة،  كُحّب  والمشاعر  األحاسيس  كافة 

في سبيل هللا، والقوة، والكرامة، والعّز، والكبرياء، 

أتبع  ذلك،  ولتأكيد  وغيرها(()98(،  الحق....  ونصرة 

اإلمام )عليه السالم( هذه الصورة بقوله: ))فأنتم ال 

تعقلون(()99(.

ومن أمثلة القلب أيضاً التي استوحى منها مادة صوره 

قوله: ))فمن تركه ]أي الجهاد[ رغبةً عنه ألبسه هللا 

ثوب الذّل، وشمله البالء، ودُيّث بالصَّغار والقماءة، 

وُضِرب على قلبه باإلسهاب(()100(، والشاهد هنا هو 

قوله: )وضرب على قلبه باإلسهاب(، يقول إبن منظور: 

جسمه(()101(، ذهب  وإذا  الجسم،  مسهب  ))رجٌل 

 ويقول أيضاً: ))أسهب السليم إسهاباً فهو مسهب، إذا 

ذهب عقله(()102(، وبهذا يكون اإلمام )عليه السالم( 

المتخاذلين  وأحاسيس  مشاعر  ذهاب  عن  ))كنّى  قد 

باإلسهاب، وهي  القلوب  بالضرب على  الجهاد  عن 

أبلغ صورة في التعبير وأوقع أثراً في النفس من لو 

قال لهم بصريح العبارة مثالً: من ترك الجهاد رغبة 

عنه فال مشاعر وال أحاسيس له(()103(، إذ ما من شّك 

أّن الكناية ))أبلغ من اإلفصاح(()104(، و ))أوقع من 

اإلفصاح بالذكر(()105(.

وتجدر اإلشارة - ها هنا - إلى أنَّ المدقّق في خطب 

اإلمام علي )عليه السالم( السياسية يجده يعتمد كثيراً 

وسائل  من  مهمةً  وسيلةً  بوصفها  )الكناية(  على 

إلى  يعود  ذلك  في  السبب  ولعّل  والبيان،  التصوير 

))طبيعة الموقف الذي يوجد فيه، فاإلمام علي )عليه 

عليه  يحتّم  كذلك  السالم( هو خطيب حرب، وكونه 

أّن ال يورد الصورة مباشرةً كما في التشبيه، وأن ال 

يُغرق في الخيال كما في االستعارة، فلجأ إلى الحل 

الوسط وهو الكناية(()106(.

إاّل أّن صورة القلب ليست هي الصورة الوحيدة التي 

فقد  السالم( من عالَم اإلنسان،  استقاها اإلمام )عليه 

اإلنسان  ألعضاء  صور  لتشكيل  العالم  هذا  وّظف 

األخرى وجعلها من المرجعيات والمصادر الرئيسة 

مثالً،  األعضاء  هذه  ومن  الفنية،  صوره  بناء  في 

ر من خالله في المثال الرابع  نجد الرأس الذي َصوَّ

وتفّرقهم  القتال  ساحات  من  وفرارهم  أتباعه  تخاذل 

عنه بتفّرق الرأس عن البدن، وهي صورة في غاية 

البراعة والبالغة تصّور عمق الفجوة وبُعد المسافة 

بين اإلمام )عليه السالم( وأتباعه الذين تخاذلوا عن 

والحرب,  الشدّة  ساعة  عنه  وتفّرقوا  إمامهم  نصرة 

ومن ثَّم فقد يَئَِس من إمكانيّة إصالح هؤالء المتخاذلين 

ألّن ))الرأس إذا إنفرج عن البدن أو إنفرج أحد شقيه 

عن األخر لم يعد صالحاً لاللتئام(()107(.

ومن بليغ الصور الفنية التي وّظف فيها اإلمام )عليه 

السالم( الرأس - أيضاً - ما جاء في المثال الخامس، 

حين عبّر عنه بلفظ )الجمجمة(، وذلك في قوله البنه 

الراية  أعطاه  لّما  السالم(  )عليهما  الحسن  اإلمام 
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بذلك  وأراد  جمجمتك(()108(،  ))أعر هللا  الجمل  يوم 

))أبذلها في طاعة هللا(()109(. 

ومن األعضاء البشرية األخرى التي كانت مصدراً 

علي  اإلمام  قول  في  وذلك  )النواجذ(،  للصورة 

صفين:  حرب  قبل  أصحابه  مخاطباً  السالم(  )عليه 

))عّضوا على النواجذ(()110(، وإذا علمنا أّن النواجذ 

أقصى  في  أربعة  وهي  األضراس  ))أقصى  هي  

ألنه  الحلم،  ضرس  وتسّمى  األرحاء،  بعد  األسنان 

أدركنا بالغة  العقل(()111(،  البلوغ وكمال  بعد  ينبت 

))كنّى  والتي  والداللية،  الفنية  وقيمتها  الصورة  هذه 

فيها اإلمام )عليه السالم( عن شدّة االستعداد، وتمام 

التأّهب للحرب بالعّض على النواجذ(()112(.

يعود  جميعها  السابقة  األمثلة  في  الوصف  كان  وإذا 

لم  السالم(  )عليه  اإلمام  فإّن  اإلنسان،  أعضاء  على 

يقتصر عليها وحدها في تشكيل صوره الفنية المستقاة 

اإلنسان  هيئات  كافة  وظف  وإنّما  العالم،  هذا  من 

وأحواله وأوضاعه، وال سيما المرأة، ومن أمثلة ذلك 

على سبيل الذكر ال الحصر:

1ـ قوله في ذّم أصحابه من المتخاذلين عن القتال:))قد 

إنفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها(()113(.

2- وقوله في الحّث على الجهاد وذّم القاعدين عنه: 

))يا أشباه الرجال وال رجال! حلوُم األطفال، وعقوُل 

َربّاِت الِحجال(()114(.

3- وقوله أيضاً في ذّم أهل البصرة الذين حاربوه في 

واقعة الجمل: ))ُكنتُم ُجندَ المرأة(()115(.

)عليه  اإلمام  تركيز  األمثلة،  هذه  خالل  من  نالحظ 

التي  الضعف  سمات  على  أتباعه  ذّم  في  السالم( 

بالرجال،  مقارنةً  واألطفال  النساء   - عادةً   - تميّز 

تخاذل أصحابه وإنفراجهم  المثال األول  إذ شبّه في 

عنه بإنفراج المرأة عن قبلها لحظة الوالدة، لوجود 

))العجز  وهو:  والصورتين  الفعلين  بين  شبه  وجه 

والدناءة في العمل(()116(، ومن ثَمَّ فهو ال يتحّرج في 

والتوبيخ  التقريع  أحياناً  تتجاوز  بأوصاف  وصفهم 

ربّات  ))عقوُل  قوله:  في  كما  الهجاء،  حدّ  لتصل 

بليغة  وكناية  بديعة  صورة  وهي  الِحجال(()117(، 

بُعِد نظرهم(()118(.  تفكيرهم ومحدودية  عن ))قصر 

    ولكن توظيف اإلمام علي )عليه السالم( لسمات 

الضعف التي كانت تميّز المرأة في المجتمع العربي  - 

آنذاك - مقارنةً مع الرجل، لم يتّوقف عند هذا الحدّ، فقد 

وصف أعداءه وخصومه من أهل البصرة الذين حاربوه 

المرأة(()119(، ))جند  كانوا  بأنهم  الجمل  واقعة  في 

في  تحمل  بليغة،  كناية  على  قائمة  صورة  وهي 

وضعف  للمرأة،  كالتبعية  كثيرة  دالالت  ثناياها 

في  خاصة  وغيرها،  المروءة....  وقلة  الشهامة، 

مجتمع عربي يتميّز   - آنذاك - بأنّه مجتمع ذكوري 

ودينياً)120(. وإجتماعياً  سياسياً  األصعدة  كل  على 

وهكذا نخلص إلى أّن اإلمام عليا )عليه السالم( كان 

من  انطالقاً  الفنية  صوره  مادة  بناء  على  حريصاً 

عالم اإلنسان لتشّكل أعضاء الجسد كالقلب والرأس 

والنواجذ، مصدراً مهماً من مصادر الصورة عنده، 

خالل  من  المرأة  يوّظف  أن  اإلمام  استطاع  كما 

من  الكثير  تشكيل  في  المختلفة  وأحوالها  صفاتها 

وكانت  السياسية،  خطابته  أغنت  التي  الفنية  صوره 

)عليه  اإلمام  أفكار  نقل  في  غاياتها  لتحقيق  وسيلتها 
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السالم( إلى مستمعيه ومخاطبيه وإقناعهم بها. 

ثالثاً: عالم اآلالت واألدوات 

منها  الحربية  سواء  واألدوات،  اآلالت  عالم  يعدّ 

التي  والمصادر  المرجعيات  أبرز  من  المنزلية،  أو 

مادته  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  منها  استوحى 

التصويرية في خطبه السياسية، وهي أدوات مرتبطة 

والباب،  كالسيف،  للمخاطبين،  المعيشية  بالحياة 

األمثلة  ومن  وغيرها،  والرحى  والدرع  والسهم، 

البيانية على ذلك:

وذّّم  الجهاد  على  الحث  في  السالم(  )عليه  قوله   -1

القاعدين عنه:))فإذا ُكنتُم من الحّر والقّر تفّرون، فأنتم 

وهللا من السيف أفر(()121(.

2- وقوله أيضاً في حّث أصحابه على القتال:))وأيُم 

هللا لئن فررتم من سيف العاجلة ال تسلموا من سيف 

اآلخرة(()122(. 

الجهاد  على  أصحابه  حّث  في  أيضاً  وقوله   -3

وترغيبهم فيه: ))أّما بعد، فإّن الجهاد باب من أبواب 

الجنة، فتحه هللا لخاّصة أوليائه، وهو لباس التقوى، 

ودرع هللا الحصينة(()123(.

الحرب:  عن  المتخاذلين  أتباعه  ذّم  في  وقوله   -4

))المغرور وهللا من غّررتموه، وَمن فاز بكم فقد فاز 

وهللا بالسهم األخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق 

ناصل(()124(. 

ِسرَت  إن  الكوفة  في  أتباعه  قال  عندما  وقوله   -5

معنا إلى الحرب ِسرنا: ))الينبغي لي أن أدع الجند 

أخرج  األرض.....ثُمَّ  وجباية  المال  وبيت  والِمصر 

في كتيبة أتبع أخرى، اتقلقل تقلقل القدح في الجفير 

الفارغ(()125(. 

6- وقوله في الخطبة نفسها: ))إنّما أنا قطب الرحى، 

تدور عليَّ وأنا بمكاني، فإذا فارقته استحار مدارها، 

واضطرب ثفالها(()126(.

األداة  أّن  السابقة  األمثلة  خالل  من  ونالحظ       

األكثر دوراناً في صور هذا العالم هي السيف، وذلك 

))لطبيعة المقام الحربي أوالً، ولرمزية ومكانة هذه 

استعار  وقد  ثانياً(()127(،  آنذاك  العرب  عند  األداة 

اإلمام علي )عليه السالم( صورة السيف في المثال 

األول لتصوير قوة الخصوم، وشدة القطع والقتل التي 

تميّزهم.

أّما في المثال الثاني فقد استعار اإلمام )عليه السالم( 

باإلنسان،  بطشه  وشدة  الموت  قوة  لتصوير  السيف 

أصحابه  تقاعس  فأَمام  أحد،  منه  يفلت  ال  بحيث 

السالم(  )عليه  اإلمام  اعتمد  القتال،  عن  وتخاذلهم 

في تصوير الخصم على السيف، وكأنّه جيش عظيم 

يطارد أصحابه وهم يفّرون منه، وإذا ما استطاعوا 

الفرار من هذا الجيش، فإنهم ال يستطيعون الفرار من 

السيف اآلخر وهو الموت، وكأنّه بذلك ))إنما يوصد 

بالتالي  ويدفعهم  الهرب،  أو  للفرار  باب  كّل  عليهم 

الجهاد ومقاتلة  الحتمي، وهو ضرورة  المصير  إلى 

األعداء(()128(. 

)عليه  علي  اإلمام  شبّه  فقد  الثالث  المثال  في  أّما 

أّن  علمنا  وإذا  الحصينة,  هللا  بدرع  السالم(الجهاد 

الحديد(( ))لبوس  هي  منظور-  إبن  -حسب  الدرع 

)129(، فإنَّنا ندرك حينها ))أنَّ وجه الشبه بين الطرفين 

هو شدة القوة والحماية، فكما أّن الدرع تحمي البسها 
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شأنهم  ويقّوي  المسلمين  يحمي  الجهاد  فإّن  وتقويّه، 

بين األمم(()130(.

اإلمام  وّظف  فقد  والخامس  الرابع  المثالين  في  أّما 

المثال  في  وشبه  الفنية،  الصورة  تشكيل  في  السهم 

بالسهم  بالفوز  الحرب  في  بالمتخاذلين  الفوز  الرابع 

الذي خاب مساره فلم يحقّق أيَّة غنيمة، ووجه الشبه 

في هذه الصورة ))يكمن في انعدام الفائدة، فكما أّن 

السهم الخائب ال يحقّق الغرض الذي يرسل إليه، فإّن 

لتحقيق  القتال  ميادين  إلى  يرسلون  الرجال  هؤالء 

أهداف حربية معيّنة، لكنهم، ولتخاذلهم وعدم فائدتهم، 

فإنهم ال يصلون إلى شيٍء من هذه األهداف(()131(، 

الخامس  المثال  في  السالم(  )عليه  اإلمام  شبّه  كما 

بحركة  األخرى  تلو  الكتيبة  في  سيره  أثناء  حركته 

الصورة  في  الشبه  الواسع، ووجه  الجفير  في  القدح 

))هو االضطراب وعدم الثبات(()132(.

وأّما مصدر الصورة في المثال األخير فهو )الرحى(، 

إذ شبّه اإلمام علي )عليه السالم( نفسه بالقطب الذي 

تدور حوله الرحى، وقد كنّى بالرحى هنا عن الدولة 

ورعاية شؤون الناس، وهو من المعاني الشائعة عند 

العرب، قال ابن منظور: ))ورحى القوم سيّدهم الذي 

يصدرون عن رأيه , وينتهون إلى أمره(()133(.

فكما أّن القطب يعد األساس الذي ترتكز عليه الرحى 

األساس  يعدّ  السالم(  فإّن اإلمام )عليه  في دورانها، 

الذي ترتكز عليه الدولة في قيامها وتسيير أمورها، 

إنّما  بذلك  وهو  فيها،  وكبيرةٍ  صغيرةٍ  كّل  ومراقبة 

معهم  السير  منه  طلبوا  الذين  أتباعه  يبلّغ  أن  يريد 

إلى الحرب رسالةً واضحةً من خالل هذه الصورة 

البالغية الدقيقة، مفادها أّن مكان اإلمام هو عاصمة 

الخالفة، وليس من الضرورة التواجد معهم في كل 

الغارات والغزوات .

إّن الالفت للنظر في الصور الفنية التي استقاها اإلمام 

 - واألدوات  اآلالت  عالم  من  السالم(  )عليه  علي 

وغيرها من العوالم والمرجعيات األخرى - هو استناد 

اإلمام إلى مجموعة من المنطلقات التي تمثّل مفاهيم 

 - كان حريصاً  فقد  بين مجموع مخاطبيه،  مشتركة 

كعادته في جميع صوره الفنية - على أن ال يشّكل أية 

صورة إاّل مّما هو مألوف ومعروف ومتداول ومحّل 

لهم  يتوّجه  الذين  المخاطبين  عامة  وبين  بينه  اتفاق 

بهذه الصور،

إلّن التسليم بهذه الحقائق من قبل المتلقّين والمستمعين 

سيفضي إلى تفهمهم لتلك األفكار التي يطرحها اإلمام 

الشيء  وهذا  السياسية،  خطابته  في  السالم(  )عليه 

لجذب  الالّزمة  قّوتها  الفنية  الصورة  يعطي  ما  هو 

فيهم  التأثير  بغية  الخطيب  عالم  إلى  المخاطبين 

وإقناعهم)134(.

دات المبحث الثاني : عالم الُمجرَّ

وإذا  والُخلقية،  الدينية  القيم  عالم  بالمجّردات  ونريد 

أمثلة  في  التصويرية  المادة  بناء  عناصر  كانت 

ومشاهد  محسوس  هو  مّما  تنطلق  السابق  المبحث 

بالعين المجردة، فإّن عناصر الصورة المستمدة من 

عالم القيم والحقائق الدينية والُخلقية تكون قائمة في 

عقولهم،  على  ))مسيطرة  ألنّها  المخاطبين،  أذهان 

وموّجهة لتكفيرهم، توجيهاً يكون باعثه إّما الدين أو 

العُرف أو المعتقدات أو السلوكات االجتماعية(()135(.
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لكّلِ القيم التي  وتشّكل هذه المرجعيات إحتواًء دقيقاً 

ترّسخت وتبلورت في مجتمعٍ ما، ولذلك كانت موضع 

اهتمام كّل ساعٍ بإتجاه تكوين فني عميق الجذور)136(، 

وهي تمثّل جميع المعطيات الدينية واألخالقية، التي 

أبوابها  طرق  في  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  وجد 

بين الحاضر والماضي،ولذلك - دون أدنى  تواصالً 

شك - أثر بالغ في تأييد الفكرة التي يطرحها الخطيب، 

ومن ثم شدّة وقعها وتأثيرها في مخاطبيه وسامعيه، 

ومن األمثلة البيانية على ذلك: 

1- قول اإلمام )عليه السالم( في الحّث على الجهاد: 

فتحه  الجنّة،  أبواب  من  باب  الجهاد  فإّن  بعد،  ))أما 

هللا  ودرع  التقوى،  لباس  وهو  أوليائه،  لخاصة  هللا 

الحصينة، وُجنته الوثيقة، فمن تركه رغبةً عنه ألبسه 

هللا ثوب الذّل(()137(.

2- وقوله في استنفار أصحابه لقتال أهل الشام: ))إذا 

كأنّكم من  أعيُنكم،  دارت  إلى جهاد عدوكم  دعوتكم 

يرتج  سكرة،  في  الذهول  ومن  غمرة،  في  الموت 

عليكم حواري فتعمهون، فكأنَّ قلوبكم مألوسة، فأنتم 

ال تعقلون(()138(.

3- وقوله ألصحابه في أيام صفين:))معاشر المسلمين، 

السكينة(()139(، وتجلببوا  الخشية،  إستشعروا 

وقوله في الخطبة نفسها:))فصمداً صمداً حتى ينجلي 

لكم عمود الحق(()140(.

4- وقوله عند خروجه لقتال أهل البصرة: ))ألنقبنَّ 

الباطل حتى يخرج الحق من جنبه(()141(.

5- وقوله في ُحّب االستشهاد في سبيل هللا:))وهللا البن 

أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أُّمه(()142(.

كالظمآن  هللا  إلى  أتباعه:))من  توبيخ  في  وقوله   -6

يرد الماء(()143(.

بإستيالء  األخبار  بلغته  عندما  ألتباعه  وقوله   -7

أصحابه معاوية على البالد:))فَلَو ائتمنُت أحدَكم على 

قَِعٍب لخشيت أن يذهب بعالقته(()144(.

وقوله عندما كان يذكر حروبه ألصحابه:))فلّما راى 

هللا صدقنا أنزل بعدونا الكبت، وأنزل علينا النصر، 

أوطانه،  ومتبوئاً  جرانه،  ملقياً  اإلسالم  استقر  حتى 

ولعمري لو كنّا نأتي ما أتيتم، ما قام للدين عمودٌ، وال 

اخضرَّ لإليمان عود(()145(.

علي  اإلمام  أّن  األمثلة  هذه  خالل  من  ونالحظ 

ويؤمن  يعتقد  مّما  مادة صوره  السالم(إستلهم  )عليه 

وُخلُقية،  دينية  ومعتقدات  قِيم  من  المخاطبون  به 

أبواب  بباب من  تارة  الجهاد  المثال األول شبه  ففي 

وهو  التقوى،  بلباس  أخرى  تارة  وصّوره  الجنة، 

من   - الحديد  أبي  إبن  يقول  كما   - مأخوذ  تصوير 

ِلبَاساً  َعلَْيُكْم  أَنَزْلنَا  قَد  آدََم  يَابَنِي  تعالى:  قوله 

يَُواِري َسْوَءاتُِكم َوِريشاً َوِلبَاُس التَّْقَوَى ذَِلَك َخْير ذَِلَك                                                                                                                                           

)146(، وفي ذلك إشارة   ِمْن آيَاِت الّلِ لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّروَن

بمالزمة  لإلنسان  هللا  تقوى  مالزمة  ))تشبيه  إلى 

الالبس للباسه(()147(.

وإذا كان لباس المؤمن المجاهد في سبيل هللا تعالى في 

الصورة السابقة هو التقوى، فإّن التخاذل عن الجهاد 

المؤمن  ليلبس  على عقب،  يقلّب هذه الصورة رأساً 

في الصورة الجديدة ))ألبسه هللا ثوب الذّل(()148(. ثوباً 

آخر هو ثوب الذّل الذي يكون مالزماً له    في كل 

حاالته، وبهذا المثال البياني الرائع يكون اإلمام )عليه 
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السالم( قد ))وضع صورتين متقابلتين ومتناقضتين 

للحالة التي يريد مخاطبوه أن يكونوا عليها، فإّما أن 

يكونوا مع الجهاد وفي هذه الحالة تكون التّقوى هي 

ذلك  يأبوا  أن  وإّما  صدورهم،  ويتّوج  يالزمهم  من 

والهوان(()149(.  والذّل  الخيبة  هو  مصيرهم  فيكون 

أّما في المثال الثاني فقد شبّه هيئة أتباعه المتخاذلين 

إلى  السالم(  )عليه  اإلمام  يدعوهم  حين  الجهاد  عن 

القتال، وما ينتابهم من الخوف والفزع منه، بصورة 

جهاد  إلى  دعوتكم  ))إذا  فقوله  الموت،  يغشاه  من 

عدّوكم دارت أعيونكم، كأنكم من الموت في غمرة، 

ومن الذهول في سكرة(()150(، هي صورة مستوحاة 

تَدُوُر أَْعيُنُُهم َكالَِّذي يْغَشى َعلَْيِه ِمَن  من قوله تعالى:

ْن  بَْل قُلُوبُُهْم فِي َغْمَرةٍ ّمِ )151(، وقوله تعالى: اْلَمْوِت

قوله:))فتعمهون(()153(، عن  فضالً  هذا   ،)152( َهذَا

صور  كلّها  وهي   ،)154( التعلمون فأنّتم  وقوله:  

وحي  من  السالم(  )عليه  اإلمام  استوحاها  وأساليب 

القرآن الكريم وصوره وبالغته. 

إّن هذا التناص بين صور اإلمام علي )عليه السالم( 

براعتها  الصورة  يعطي  ما  هو  القرآنية  واآليات 

في  تأثيرها  من  ويزيد  الفنية،  وجمالياتها  األدبية، 

النفوس، ال سيما في ))مقام خطابي تشتدُّ فيه لهجة 

الخطيب، فيخيل للمتلقي إّما أنّه كافٌر ينتظره عذاٌب 

النار تنتظر  القيامة وقد قامت وبرزت  أليم أو يرى 

وقودها من الناس(()155(، وهذا ما يهزُّ مشاعر المتلقّي، 

الخطيب.  عليه  يطرحه  لما  لإلذعان  نفسه  ك  ويحّرِ

مهماً  ومصدراً  مرِجعاً  الكريم  القرآن  َشكَّل  وهكذا 

واقتبَس منه،  لغته  فغذّى  السالم(  لإلمام علي )عليه 

واستعاَن بألفاظه ومعانيه وصوره، وبرَع وأجاد في 

وموضوعات  يتناسب  بما  وعباراته  آياته  توظيف 

األلفاظ  بتلك  الفنية  فوّشَح صوره  السياسية،  خطابته 

قويّةَ  مشرقةً،  موحيةً  فجاءت  القرآنية،  والتعابير 

الُحّجة، شديدة التأثير.

وال عجب، فالقرآن الكريم يقُف في ُمقدّمة المصادر 

واللغة،  األداء،  مستوى  على  المؤثّرة  الثقافية 

المسلمين  بحياة  ِصلته  أسَهَمت  وقد  والِفكر)156(، 

كثيرةٍ  باتجاهات  ودفعها  الثقافية  الحركة  إثراء  في 

))التعاطي  يَُجّسد  الكريم  القرآن  ألنَّ  ذلك  وعميقة، 

األمثل للعربية في زهِوها وشموخها، واالرتداد إليه 

التصوير،  في  وُعمقَاً  اللغوية،  للطاقِة  إثراًء  يعني 

وإضاءةً للفكر، وزاداً للمتأّمل، وِعظةً وِعبرة(()157(.

السالم(  بدأه اإلمام )عليه  فقد  الثالث  المثال  أّما      

))استشِعروا  بقوله:  األولى  تتمثّل  باستعارتين، 

تعالى  هللا  من  الخوف  اجعلوا  أي  الخشية(()158(، 

يكون  ))ما  هو:  الثياب  من  والشعار  شعاركم،  من 

ثياب  ألصق  وهو  الجلد،  يلي  ما  وهو  الدثار،  دون 

الجسد(()159(، والمراد بذلك – حسب ابن أبي الحديد 

– ))أمرهم بمالزمة الخشية والتقوى، كما أن الجلد 

فتتجلّى  الثانية،  االستعارة  أّما  الشعار(()160(،  يالزم 

أنَّ  عِلمنا  وإذا  السكينة(()162(،  ))تجلببُوا  بقوله: 

الِجلباب – حسب ابن منظور – هو: ))إزاٌر يُشتَمُل 

به، فيجلّل جميع الجسد، وكذلك إزار الليل وهو الثوب 

السابغ الّذي يَشتَمل به النائم فيُغّطي َجسده كلّه(()163(، 

أدركنا أنَّ المراد بهذه الصورة هو مالزمة المخاطبين 

للسكينة في كافة أفعالهم وأعمالهم حتى تصبح شاملة 
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لُكّلِ حياتهم.

القيم  إلى عالَم  السالم(  اإلمام علي )عليه  استناد  إنَّ 

الفضائل  على  أصحابه  َحّث  في  والُخلُقية  الدينية 

ونهيهم عن الرذائل ال حدود له في خطبه السياسية، 

فمن ذلك مثالً إستعارته العمود للحق في المثال الثالث 

))تعبيراً عن مكانة هذه القيمة وعظيم شأنها(()164(، 

وكذلك تصويره الباطل في المثال الرابع بشيٍء ))قد 

اشتمل على الحق، واحتوى عليه، وصار الحق في 

طيّه، كالشيء الكامن المستتر فيه، فأقسم لينقُبَنَّ ذلك 

الباطل إلى أن يخرج الحق من جنبه(()165(.

وكذلك تصويره ألُنسه وحبّه لالستشهاد في سبيل هللا 

لثدي  وحبه  الطفل  بأُنس  الخامس  المثال  في  تعالى 

أمه،هذا الحب الذي سيطر على مشاعره وكيانه حتى 

جعله يشبّه في المثال السادس الرائح إلى الجهاد في 

سبيل هللا تعالى بالظمآن المتعّطش للماء، وهذه المرتبة 

أن  يمكن  ال  سبيله  في  واإلستشهاد  التضحية هلل  من 

المتخاذلين عن  أولئك  كان، وخاصةً  أيّاً  إليها  يصل 

الجهاد والمتقاعسين عنه، الذين خاطبهم اإلمام )عليه 

السالم( في المثال السابع بقوله:))فَلَو ائتمنُت أحدَكم 

وهي  بعالقته(()166(،  يذهب  أن  لخشيت  قَِعٍب  على 

كناية بليغة عن ))الخيانة التي تميّز طبائعهم(()167(. 

السالم(  )عليه  اإلمام  شبّه  فقد  الثامن  المثال  في  أّما 

مستعيناً  واألشياء،  الصفات  من  بمجموعة  اإلسالم 

بتقنية التشخيص، ومن ذلك:

1- قوله:))إستقر اإلسالم ملقياً جرانه(()168(، أي ثابتاً 

متّمناً، كالبعير يلقي جرانه على األرض. 

كالجسم  فجعله  أوطانه(()169(،  وقوله:))متبوئاً   -2

المستقّر في وطنه ومكانه. 

جعله  عمود(()170(،  للدين  استقام  ))وال  وقوله:   -3

كالبيت القائم على العمد. 

فجعله  لإليمان عود(()171(،  4- وقوله:))وال اخضر 

كالشجرة ذات الفروع واألغصان. 

)عليه  علي  اإلمام  بناها  ))استعارات  كلّها  وهي 

والحقائق  الِقيم  من  مجموعة  من  إنطالقاً  السالم( 

المستمدّة أساساً من الحقل الديني(()172(.

الدينية  المرجعيات  من  الصورة  مادة  استلهام  إّن 

واألخالقية قد سمح لإلمام علي )عليه السالم( بتقوية 

حججه، وبناء ثقة عالية بينه وبين مخاطبيه وأتباعه، 

ذلك ألّن هذه القيم منغمسة في أفكارهم، وقائمة في 

يأمرهم  اإلسالمي  الدين  وألنَّ  وعقولهم،  صدورهم 

باتباع أفاضلها ويحثّهم على الكّف عن رذائلها، فهي 

عامين،  أو  خاّصين  كانوا  سواء  المخاطبين،  توّجه 

وتدفعهم إلى الفعل المطلوب منهم، ومن ثَمَّ فال ُمبّرر 

لهم في دحضها أو إنكارها)173(.

وبهذا نكون قد جلونا مرجعيات الصورة الفنية التي 

وّظفها اإلمام علي )عليه السالم( في خطابته السياسية، 

والتي استمدّها من عالَمي المحسوسات والُمجّردات، 

ورأينا كيف تعامل معها كعناصر ومصادر لتشكيل 

صوره، وقد أغنَت قريحةُ اإلمام األدبية تلك الصور 

التوشية،  جمال  في  ذلك  تجلّى  وفنية،  أسلوبية  قيمة 

بتلك  ليقف  التصوير،  وعبقرية  الصياغة،  وبراعة 

الصور الفنية الفذّة على غايته من التأثير في سامعيه، 

وإقناع مخاطبيه، وبذلك تكون تلك المرجعيات سبباً 

رئيساً في نجاح الصورة الفنية، وتأدية وظائفها في 
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المعرفية  بالوظيفة  تتمثّل  والتي  السياسية،  الخطابة 

)التعليمية(، والوظيفة التوجيهية، والوظيفة الجمالية. 

الخاتمة
إّن هذه الخاتمة هي مجموعة من النتائج التي ترتقي 

إلى مستوى القناعات حسب ماتوصل إليه الباحث بعد 

يأتي  وفيما   , الموضوع  هذا  في  والتقصي  الدراسة 

أبرزهذه النتائج :

1- إّن اإلمام علي ) عليهالسالم ( قد بلغ الغاية في 

الفصاحة والبالغة , فكان إماماً في بالغته ، وفيلسوفاً 

مفّكراً في خطابته، وكان أفصح الناس بعد رسول هللا 

الفصاحة  َمّشَرع  )صلى هللا عليه وآله وسلم(، وهو 

)عليه  ومنه   ، ومولدها  البالغة  ومنشأ  وَموِردها، 

،وفي  قوانينها  أُِخذت  وعنه   ، ظهرمكنونها  السالم( 

كالمه قيل: دوَن كالِم الخالِق وفوَق كالِم المخلوقيِن 

،ومنه تعلَم الناُس الخطابةَ والكتابةَ .

2- إّن الخطابة السياسية هي فٌن له سماته وخصائصه 

التي يتفّردبها عن غيره من أنواع الخطابة األُخرى، 

كان  ،وقد  واألسلوب  والصورة  الشكل  صعيد  على 

النبي  الختالف اآلراء حول مصيرالخالفة بعد وفاة 

في  كبير  أثٌر  وسلم(  وآله  عليه  هللا  )صلى  األعظم 

فقد  هنا  ومن   , وازدهاره  الخطابي  الفن  هذا  تطور 

كانت الخطابة السياسية عند اإلمام علي )عليه السالم( 

تتطور بفعل واقعه السياسي, تنزع عنه وتصدرمنه 

, ممثلة آراءه وعقيدته في مايطرأ على المسلمين .

3- إّن الصورة الفنية هي ليست زينة لفظية )شكلية( 

يأتي بها الخطيب حيثما اتفق , بل هي وسيلته لنقل 

أفكاره ومشاعره , ومن هنا فقد تنبّه اإلمام علي )عليه 

المتلقين،  إلى خطرها وفاعليتها وأثرها في  السالم( 

والسيما البيانية منها، فوّظفها على نحو ٍبليغ بديع , 

ولّما كانت الخطابة قوة تتكلّف اإلقناع ،فإّن الصورة 

،وقد  األدبية  الغاية  تلك  لتحقيق  الوسيلة  هي  الفنية 

تجلّى ذلك من خالل وظائف الصورة المتعددة ولعل 

والوظيفة   , )التعليمية(  المعرفية  الوظيفة   : أبرزها 

التوجيهية , والوظيفة الجمالية .

وفقاً  آلخر,  أديب  من  تتباين  الفنية  الصورة  إّن   -4

وذلك  ومصادرها,  الصورة  مرجعيات  الختالف 

الختالف البيئة وتباين مصادرالمعرفة التي تشّكالل 

هنا  ومن  أديب,  لكل  والمعرفي  الثقافي  مخزون 

األديب  عند  الفنية  مصادرالصورة  لدراسة  كان  فقد 

أهميتها في معرفة ثقافته وجذورإبداعه, وكيف يغذّي 

ذلك مقلداً أمم جدّداً أممطّوراً, ومنها نستطيع معرفة 

وتفّرده  األُدباء  من  غيره  مع  األديب  إلتقاء  خطوط 

ُحسن  يحكمها  التي  واإلبداعية  الفنية  بتجربته  عنهم 

النسج وبراعة القول , كي نتمّكن مْن أْن نصدرأحكامنا 

النقدية بحق األديب ونتاجه األدبي .

5- بعد استقرائنا للصورة الفنية في الخطابة السياسية 

يستلهم  كان  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  أّن  وجدنا 

صوره من مرجعيات ومصادر شتّى , وقد رمى بثقله 

)عالَم  على   – في خطابته   – األدبي  وإبداعه  الفنّي 

المحسوسات( من حوله ،بما ينضوي تحته من عوالم 
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وعالَم   , اإلنسان  وعالَم   , الحيوان  كعالَم   , مختلفة 

المرجع األول والمصدر  اآلالت واألدوات , ليكون 

الرئيس والغالب لصوره الفنية ،بل يكاد يكوُن – هذا 

الفنّية  وتجربته  الَخاّلق  ٍلخياله  َمصدر  أهّم   – العالَم 

بهذا الصدد ،ثُمَّ يأتي )عالَم الُمجّردات( ُمتََمثالً بالقيم 

نهل  الّذي   الثاني  المرجع  ليكون  والُخلُقية   الدينية 

منه اإلمام )عليه السالم( عناصر صوره الفنّية ، وقد 

علي  اإلمام  أقامها  التي  العالقات  تلك  البحث  جلّى 

)عليه السالم( بين العناصرالتي تشّكلت منها صوره 

في  ذلك  أثر  ثَمَّ  ومن   ، السياسية  خطابته  في  الفنية 

المتلقين ،ونفاذ مضامين الصور – التي حملتها تلك 

الخطب – إلى قلوب المتلقين وإلى عقولهم .

استقاها  التي  الصورالفنية  في  للنظر  الالفت  إّن   -6

اإلمام علي )عليه السالم( من هذه المرجعيات والعوالم 

المختلفة هواستناد اإلمام إلى مجموعة من المنطلقات 

التي تمثل مفاهيم مشتركة بين مجموع مخاطبيه ،فقد 

كان حريصاً على أن اليشكل أيّة صورة إاّل مّما هو 

مألوف ومعروف ومتداول ومحل اتفاق بين هو بين 

عامة المخاطبين الذيني توجه لهم بهذه الصور، إلّن 

التسليم بهذه الحقائق من قِبل المتلقين والمستمعين 

سيفضي إلى تفهمهم لتلك األفكارالتي يطرحها اإلمام 

)عليه السالم( في خطابته

7- السياسية، وهذا الشيء هو مايعطي الصورة الفنية 

الخطيب  عالم  إلى  المخاطبين  لجذب  الالزمة  قوتها 

بغية التأثيرفيهم وإقناعهم .

8- ومن هنا فإنّ بناء اإلمام علي )عليه السالم( لمادة 

صوره انطالقاً من هذه المرجعيات والعوالم المختلفة 

لم يكن أمراً اعتباطياً , بل كان لغرض بالغي حجاجي 

, يتمثل في استمالة المخاطبين وحملهم على اإلذعان 

للمراد منهم, وذلك من خالل توظيف العالقة الخاصة 

التي تربط المتلقين بهذه العوالم , وبهذا األذعان تكون 

البالغية  ووظيفتها  هدفها  حقّقت  قد  الفنية  الصورة 

العقول  يجعل  أن  الخطيب هي  غاية  ،ألّن  المنشودة 

تذعن ألفكاره أو يزيد من درجة ذلك اإلذعان .
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60- الخطابة في صدر اإلسالم: 237. 
61- حجاجية الصورة في الخطابة الساسية: 165. 

62- ينظر: المصدر نفسه: 167– 168.
63- فن الخطابة وتطوره عند العرب, إيليا الحاوي: 126. 

64- ينظر: الصورة الشعرية عند شوقي, ثائر محمد جاسم الجبوري, رسالة ماجستير, كلية االداب, جامعة 
بغداد، 1987: 13.

65- ينظر: الصورة في شعر تميم بن أبي بن مقبل, راجحة عبدالسادة سلمان الزبيدي, اطروحة دكتوراه, كلية 
االداب, جامعة بغداد, 2005: 119.

66- ينظر: حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 175.   
67- ينظر: الصورة الفنية في الشعر المكفوفين:79.

68- ينظر: حجاجية الصورة في الخطابة السياسية:176. 
69- شرح نهج البالغة. إبن أبي الحديد: 300/2. )الجمل األسر: الذي بكركرته دبرة(.

70- المصدر نفسه: 71/7.
71- شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 179/7. )الهيم: العطاش, وتذاد: تصد وتمنع(.

72- ينظر: حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 177. 
73- التحرير والتنوير, إبن عاشور: 305/30. 

74- سورة الغاشية، اآلية: 17. 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

95

75- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 177. 
76- ينظر: شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 301/2. 

77- ينظر: لسان العرب، إبن منظور: 93/2.    
78- المصدر نفسه: 595/8. 

79- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 178.
80- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 162/2. )عاقصاً قرنه: أي قد عطفه، وتيس اعقص: أي قد التوى 

قرناه على أذنيه، وعقص الرجل ، بالكسر : إذا ُشح وساء خلقه(. 
81- شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 251/1. )الجؤجؤ: عظم الصدر، وجؤجؤ السفينة: صدرها .) 

82- المصدر نفسه: 102/6. )الضبة: أنثى الضب، وهو: دويبة من الحشرات معروف وهو يشبه الورل، 
والجمع: أضب(.

83- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 180.
84- الحيوان: 1158/6.

85- مجمع األمثال, الميداني: 111/2.
86- المصدر نفسه: 491/2.

87- ينظر: حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 181.
88- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 182.

89- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 75/2. 
90- المصدر نفسه: 189/2. )يرتج: أي يغلق. تعمهون: من العمة: وهو التحير والتردد، مألوسة: من األُلس، 

بسكون الاللم، وهو الجنون واختالط العقل(. 
91- المصدر نفسه: 74/2. )ديث: أي ذلل، بعير مديث: أي مذلل. الصغار: الذّل والضيم. القماء: مصدر قمؤ 

الرجل قماءة، أي صار قميئاً: وهو الصغير الذليل(.  
92- المصدر نفسه: 189/2. 
93- المصدر نفسه: 241/1. 
94- المصدر نفسه: 168/2.

95- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 183.
96- لسان العرب: 187/1.   

97- المصدر نفسه: 187/1.  
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98- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 183- 184 .
99- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 189/2.

100- المصدر نفسه: 74/2.
101- لسان العرب: 725/4. 

102- المصدر نفسه: 725/4.  
103- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 184.

104- دالئل اإلعجاز، عبدالقاهر الجرجاني: 70 .
105- مفتاح العلوم، السكاكي: 523. 

106- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 58.
107- نهج البالغة، شرح الشيخ محمد عبده: 67/1.
108- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 241/1. 

109- المصدر نفسه: 242/1. 
110- المصدر نفسه: 168/2. 
111- لسان العرب: 671/8. 

112- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 185. 
113- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 70/7. 

114- المصدر نفسه: 75/2. )ربات الحجال: النساء، والحجال، جمع حجلة: وهو بيت يزين بالستور والثياب 
واألِسّرة(.  

115- المصدر نفسه: 251/1. 
116- نهج البالغة، شرح الشيخ محمد عبده:89/1.

117- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 75/2 .   
118- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 186.
119- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 251/1.

120- ينظر: حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 186. 
121- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 75/2 . 

122- المصدر نفسه: 5/8. 
123- المصدر نفسه: 74/2. 
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124- المصدر نفسه: 111/2. ) السهم األفوق: المكسور الفوق، وهو مدخل الوتر، الناصل: الذي النصل 
فيه(. 

125- المصدر نفسه: 285/7. ) التقلقل: الحركة في اضطراب. القدح: السهم، الجفير: الكنانة، وقيل: وعاء 
للسهام أوسع من الكنانة). 

عليه  ليسقط  فوقه  الرحى  توضح  جلد  الثقال:  مدارها: إضطراب،  )إستحار  نفسه: 285/7.  المصدر   -125
الدقيق(.

126- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 189. 
127- المصدر نفسه: 189. 

128- لسان العرب: 125/3. 
129- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية : 189.

130- المصدر نفسه: 189- 190 . 
131- المصدر نفسه: 190 . 
132- لسان العرب: 106/4.

133- ينظر: حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 190. 
134- المصدر نفسه: 192.  

135- ينظر: التصوير الشعري عند إبن المعتز، سنية أحمد الجبوري، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، الجامعة 
المستنصرية، 1989: 52.  

136- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 74/2. )الُجنّة: ما يجتن به، أي يستتر، كالدرع(. 
137- المصدر نفسه: 189/2. 
138- المصدر نفسه: 168/5.  
139- المصدرنفسه: 168/5. 
140- المصدرنفسه: 185/2.  
141- المصدرنفسه: 213/1.  

142- المصدرنفسه: 5/8.  
143- المصدر نفسه: 232/1. )القعب: القدح الضخم الغليظ الجافي، وقيل: قدح من خشب مقعر. العالقة: 

عالقة السيف والسوط، وعالقة السوط ما في مقبضه(.
144- شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 33/4.)جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحر(. 
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145- سورة األعراف: اآلية )26(. 
146- التحريروالتنوير: 75/8. 

147- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 74/2 . 
148- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 194 .

149- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 189/2. 
150- سورة األحزاب: اآلية )19(. 
151- سورة المؤمنون: اآلية )63(.

152- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 189/2.  
153- المصدر نفسه: 189/2.

154- دراسات في الحجاج، سامية الدريدي: 127.
155- ينظر: النقد عند اللغويين في القرن الثاني، سنية أحمد محمد: 25.

156- التصوير الشعري عند ابن المعتز: 52.
157- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 5/ 168.

158- لسان العرب: 189/3.
159- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 5/ 168.

160- المصدر نفسه: 5/ 168.
161- لسان العرب: 1/ 167.

162- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 194.
163- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 2/ 186.

164- المصدر نفسه: 232/1.
165- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 195. 

166- شرح نهج البالغة، إبن أبي الحديد: 33/4. 
167- شرح نهج البالغة, إبن أبي الحديد: 33/4. 

168- المصدر نفسه: 33/4.
169- المصدر نفسه: 33/4. 

170- حجاجية الصورة في الخطابة السياسية: 195.  

171- ينظر: الحجاج في البالغة المعاصرة، محمد سالم محمد األمين: 112.
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المصادر والمراجع

أوالً: الكتب 

1. األدب والداللة: تزفتان تودروف، ترجمة. محمد 

بيروت،  الحضاري،  اإلنماء  مركز  خشفة،  نديم 

الطبعة األولى، 1996م. 

2. البصائر والذخائر: أبو حيّان التوحيدي، تحقيق: 

وداد القاضي، دار صادر، بيروت، )د.ط( 1988م. 

3. بالغة الصورة السردية )دراسة في رسالة الغفران 

للمعري(: د. إلهام عبدالعزيز رضوان بدر، مؤسسة 

اإلنتشار العربي، بيروت، الطبعة األولى، 2015م .

4. البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، 

تحقيق وشرح: حسن السندوبي، قدّم له ونقحه وأعد 

العلوم،  إحياء  دار  القصاص،  مصطفى  فهارسه: 

بيروت، الطبعة الثانية، 1420هـ = 1999م .

5. التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، 

الدار التونسية للنشر، تونس، )د. ط(، 1984م .

دار  قطب،  سيد  القرآن:  في  الفني  التصوير   .6

المعارف، القاهرة، )د. ط(، 1963م.

7. تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث: 

د. نعيم اليافي، صفحات للدراسات والنشر, دمشق، 

الطبعة االولى، 1983م.

الحجاج  )مفهوم  المعاصرة  البالغة  في  الحجاج   .8

مفهوم  )الحجاج:  كتاب  ضمن  بيرلمان(  عند 

الكتب  عالم  محمداألمين،  سالم  ومجاالته(:محمد 

الحديث، األردن، الطبعة األولى، 2010م.

9. حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى اإلمام 

الكتب  الزماني، عالم  د. كمال  السالم(:  علي )عليه 

الحديث، إربد - األردن، الطبعة األولى، 2012.

10. الحياة األدبية في عصر صدر اإلسالم: د. محمد 

بيروت،  اللبناني،  الكتب  دار  خفاجي،  عبدالمنعم 

الطبعة الثالثة، 1404هـ =1984م.

الجاحظ،  بحر  بن  عمرو  عثمان  أبو  الحيوان:   .11

الشيخ محمد،  الشيخ محمد وغريد  إيمان  تحقيق: د. 

العربي، بيروت، )د. ط(، 1429هـ =  الكتاب  دار 

2008م .

عبدالرحمن  ترجمة:  أرسطوطاليس،  الخطابة:   .12

ط(،  )د.  القاهرة،  المصرية،  النهضة  مكتبة  بدوي، 

1959م .

13. الخطابة أصولها وتاريخها في أزهر عصورها 

العربي،  الفكر  دار  زهرة،  أبو  محمد  العرب:  عند 

القاهرة، )د.ط(، )د. ت(.

14. الخطابة السياسية في عصر بني أمية: إحسان 

النص، دار الوحدة، دمشق، )د.ط(، )د.ط(.

طاهر  محمد  اإلسالم:  صدر  في  الخطابة   .15

درويش، المعارف، القاهرة،)د.ط(، 1965. 

عالم  الدريدي،  سامية  الحجاج:  في  دراسات   .16

األولى،  الطبعة  األردن،   - إربد  الحديث،  الكتب 

2009م .

الجرجاني،  عبدالقاهر  اإلمام  اإلعجاز:  دالئل   .17

تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

الطبعة الثالثة، 1992.

أدونيس )علي أحمد سعيد(، دار  الشعر:  18. زمن 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1983م.

المعتزلي،  الحديد  أبي  إبن  البالغة:  19. شرح نهج 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار أحياء الكتب 
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العربية، الطبعة الثانية، 1965م .

20. صدر اإلسالم )تاريخ ونماذج محللة(: جورج 

غريب، دار الثقافة، بيروت، )د.ط(، ) د.ط(.

ترجمة:  لويس،  دي  سي  الشعرية:  الصورة   .21

أحمد نصيف الجنابي وآخرون، دار الرشيد، العراق، 

الطبعة األولى، 1982م.

الحديث:  العربي  النقد  في  الشعرية  الصورة   .22

العربي،  الثقافي  المركز  صالح،  موسى  بشرى  د. 

بيروت، الطبعة األولى، 1994م. 

23. الصورة في التراث النقدي والبالغي: د. جابر 

البيضاء،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز  عصفور، 

الطبعة الثالثة، 1992م.

محمد  د.  القراني:  المثل  في  الفنية  الصورة   .24

علي حسين الصغير، دار الرشيد، العراق، )د. ط(، 

1981م.

د. صالح  وإجراءاته(:  )مبادئه  األسلوب  علم   .25

فضل، دار الشروق، مصر، الطبعة األولى، 1998م.

26. فن الخطابة وتطوره عند العرب: إيليا حاوي، 

دار الثقافة، بيروت، )د.ط(، 14177هـ = 1997م. 

ونصوص(:  وقضايا  )فنون  العربي  النثر  في   .27

د. محمد يونس عبدالعال، الشركة المصرية العالمية 

للنشر- لونجمان، القاهرة، الطبعة األولى، 1996م.

طبعة  األفريقي،  منظور  إبن  العرب:  لسان   .28

األساتذة  من  نخبة  قبل  من  ومصححة  مراجعة 

المختصين، دار الحديث، القاهرة، )د.ط(، 1432هـ 

= 2003م .

محمد  بن  أحمد  الفضل  أبو  األمثال:  مجمع   .29

بيروت,  العلمية,  الكتب  دار  الميداني,  النيسابوري 

الطبعة الثانية, 1425هـ = 2004م. 

محمد  بن  يوسف  يعقوب  أبو  العلوم:  30.مفتاح 

الكتب  دار  هنداوي،  عبدالحميد  تحقيق:  السكاكي، 

العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 2000م.

31. مهمة الناقد: وليام هازلت، ترجمة: نظمي خليل، 

دار صفاقس، الطبعة األولى،)د.ط(.

32. النقد عند اللغويين في القرن الثاني: سنية أحمد 

محمد، دار الرسالة، بغداد، )د.ط(، 1972م. 

الكاتب  جعفر  بن  قدامة  الفرج  أبو  النثر:  نقد   .33

البغدادي، المكتبة العلمية، بيروت، )د.ط(، 1400هـ 

= 1980م .

الشريف  ماإختاره  مجموع  وهو  البالغة:  نهج   .34

الرضي من كالم أمير المؤمنين علي إبن أبي طالب 

محمد  الشيخ:  األستاذاإلمام  شرح  السالم(،  )عليه 

 = 1424هـ  )د.ط(،  القاهرة،  الحديث،  دار  عبده، 

2004م.

بن  محمد  عبدهللا  أبو  والكتاب:  الوزراء   .35

السقاوزميله،  مصطفى  تحقيق:  عبدوسالجهشياري، 

مطبعة الحلبي، القاهرة، ) د.ط(، 1938م.

ثانياً: األطاريح والرسائل الجامعية 

أحمد  سنية  المعتز:  إبن  عند  الشعري  التصوير   .1

اآلداب،  كلية  دكتوراه،  أطروحة  الجبوري،  محمد 

الجامعة المستنصرية، 1989م.

ثائر  شوقي:  عند  الشعرية  الصورة   .2

ماجستير،  رسالة  الجبوري،  جاسم  محمد 
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1987م. بغداد،  جامعة  اآلداب،  كلية 

العصر  في  المكفوفين  شعر  في  الفنية  الصورة   .3

جبلة  بن  علي   - الُخزاعي  الشيص  )أبو  العباسي 

أحمد  إبراهيم  يونس  التعاويذي(:  إبن  العكوك-ِسْبط 

األساسية،  التربية  كلية  ماجستير،  رسالة  العّزي، 

جامعة الموصل، 2010م.

4. الصورة في شعر تميم بن أٌبي بن مقبل: راجحة 

أطروحة  الزبيدي،  عبدالكريم  سلمان  عبدالسادة 

دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 2005م .

ثالثاً: البحوث والدوريات

1. الصورة األدبية بين الكاتب والناقد: أحمد حسين 

آب(،  عدد)تموز-  بيروت  األديب،  مجلة  الطّماوي، 

سنة)1970م(.
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ُ
 والتاريخ

ُ
اللغة

 في تأصيالت األب مرمرجي الدومينكي
ٌ

دراسة
في ضوء األلسنية الثنائية السامية

Language and History :
 A study in the Application of Father 

Marmardji , the Dominican,  in the  light of his 
Book “Semitic Bilingualism”

أ.د. حامد ناصر الظالمي
جامعة البصرة  

    
By.Prof.Hamid Nasir Al-Dhalimy

 Basra University
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 ينتمي األب أوغسطين مرمرجي الدومينكي إلى اإلرسالية الدومينكية المتواجدة في العراق منذ مئات السنين 

فقد وِلد في بغداد سنة 1881م وتوفي في القدس سنة 1963 ، كان يُجيد مجموعة من اللغات الشرقية القديمة 

واللغات الحديثة ، لذلك أفاد من معرفته اللغوية تلك ومن معرفته التأريخية في طرح نظرية )الثنائية األلسنية( 

التي اشتهر بها ودافع عنها طوال حياته ،وفكرة الثنائية األلسنية ليس المقصود بها إرجاع أصول األلفاظ إلى 

الثنائي فقط بل مع إرجاع هذا الثنائي كذلك إلى اللغات الشرقية القديمة أو ما يُسمى باللغات السامية ولذلك 

فهذه النظرية استطاعت أن تفّسر لنا تأريخية  كثير من األلفاظ وأصولها ، مع تفسيرها المهم لنظرية األضداد 

التي أصبحت مشكلة في البحث اللغوي وكذلك اقترح تفسيراً جديداً لكثير من األلفاظ والمصطلحات الدينية في 

ضوء هذه النظرية وتأريخ اللغة. منها كلمة )حبح( و )حواريون( و )هيكل( و )هضم( من المصطلحات التي 

إختلف فيها الباحثون والمفسرون ، ومطالعة تلك األفكار عند األب مرمرجي تفيد في معرفة األصول اللغوية 

والتأريخية لكثير من المفاهيم الدينية.

ملخص البحث

        Father Augustine Marmardji, belongs to the Dominican missionary 
stationed in Iraq for hundreds of years.He was born in Baghdad in 1881 
and died in Jerusalem in 1963.He  was fluent in a range of ancient Oriental 
languages and modern languages. His linguistic and historical knowledge in 
theory benefited him in introducing his theory of “Semitic Bilingualism” .He 
was well-known for this theory which he defended throughout his life. The 
idea of Bilingualism does not mean to return to the origin the word to bi-
nary languages, but to return the binary languages to the ancient Eastern 
languages or what is called the Semitic languages. The researcher recom-
mends adopting a new interpretation of words and religious vocabularies in 
the light of this theory and history of language. Considering Father Augustine 
Marmardji’s thought is helpful in the understanding language and historical 
origins of many religious concepts..

Abstract
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كان  النَسب  عراقي   ، مرمرجي  أوغسطين  األبُّ 

األحد 28  يوم  ووفاته  بغداد سنة 1881  في  مولده 

في  الدومينكيين  اآلباء  دير  في   1963 سنة  نيسان 

مدينة القدس، وهو ينتمي إلى عائلة عريقة في الِقدم 

موصلية النشأة بغدادية اإلقامة فهو األب أوغسطين 

بن يوسف بن مقدسي جرجس بن شمعون القس حنا 

وأمه جميلة ابنة حنا لوزة وكال األبوين موصلي المولد 

بغدادي اإلقامة، درس دروسه االبتدائية في مدرسة 

االتفاق الكاثوليكي البغدادية، وعندما بلغ عمره الثالثة 

بغداد  في  السريانية  األبرشية  رئيس  انتدبه  عشرة 

آنذاك المرحوم المطران اغناطيوس نوري ليعمل في 

سلك الكهنوت، فأرسله إلى المعهد االكليريكي الذي 

 ،1894 سنة  الموصل  في  الدومينكيين  لآلباء  كان 

رأسه  مسقط  إلى  فعاد   ،1906 سنة  كاهناً  ِسيَم  ثم 

بغداد ليكون مجداً ألبرشيته السريانية حيث خدم فيها 

وأصبح  والفرنسية  العربية  اللغة  ليدّرس  سنة،   16

مديراً لبعض المدارس المسيحية المعروفة كمدرسة 

الالتينية  القديس يوسف  السريان األفرامية ومدرسة 

بغداد وفي  الكرمليين في  اآلباء  بإدارة مدرسة  وقام 

سنة 1921 ترك أبرشيته السريانية مستأذناً الرؤساء 

ليذهب وينخرط في سلك الرهبنة الدومينكية، فسافر 

إلى روما ثم فرنسا، فمكث في فرنسا سنتين حسب 

قانون الرهبنة، ثم إلتحق بدير اآلباء الدومينكيين في 

القدس الشريف وُعيّن أستاذاً للغات الشرقية في المعهد 

الكتابي واآلثاري الفرنسي في القدس الشريف، ومنه 

تطّورت قابليّاته العلمية)1(.

بالنشر بعد استقراره  الدومينكي  بدأ األب مرمرجي 

لغات  أتقن  أنه  له  يُذكر  ومما  الكتابي،  المعهد  في 

ودراساته  بحوثه  في  أعانته  وغربية  شرقية  عديدة 

يتقن  كان  إذ  الحديثة  اللغات  ومنها  القديمة  منها 

والكلدانية،  والعبرية  واآلرامية،  )السريانية، 

والسومرية، واألكدية، والحبشية فضالً عن الفرنسية 

وبحوثه،  دراساته  في  واضح  هو  مما  واإلنكليزية، 

فضالً عن اهتمامه البالغ باللغة العربية إذ يقول عنه 

يوسف أسعد داغر ))أقام األب مرمرجي في بيروت 

دار  على  يتردّد  وهو  الثانية  العالمية  الحرب  خالل 

الكتب اللبنانية بكل انتظام يقبع في زاويته المعهودة 

أمامه لسان العرب في طبعته القديمة وتاج العروس 

وغيرهما من أصول متن اللغة(()2(.

ولجهوده العلمية الواضحة أصبح عضواً في المجمع 

العلمي العربي بدمشق وكذلك في مجمع اللغة العربية 

في القاهرة، وَمْن يتتبّع كتاباته يرى أنه قد كتب في 

أربعة موضوعات هي:

1- اللغة العربية والساميات.

2- البلدانيات.

3- الكتاب المقدس.

4- الدين والفلسفة واالجتماع.

ومؤلفاته المطبوعة هي:

واأللسنية  الثنائية  على ضوء  العربية  المعجمية   -1

السامية )القدس سنة 1937(.

ثنائية ألسنية )لبنان،  العربية منطقية أبحاث  2- هل 

جونيه سنة 1947(.

3- معجميات عربية – سامية )لبنان، جونيه سنة 1950(

4- بلدانية فلسطين العربية )بيروت سنة 1948( وقد 
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ترجمه إلى الفرنسية وأراد فيه إثبات عروبة فلسطين 

منذ قرون.

وهذه  العربية  إلى  )الدياطسرون(  كتاب  ترجم   -5

ططيانوس  جمعة  كتاب  على  تدل  يونانية  اللفظة 

الحديابي )نسبةً إلى حدياب منطقة عراقية شرق دجلة 

نحو سنة 172م( وكان ما فعله ططيانوس، أنه َعَمدَ 

إلى األناجيل األربعة المعروفة التي وضعها الُرسل 

وحذف  بينها.  فوّحد  يوحنا،  لوقا،  مرقس،  متى، 

الُمكرر وجعلها إنجيالً واحداً بأسم االنجيل الرباعي، 

مؤلف  وهو  اليونانية  التسمية  عليه  تدل  ما  وهو 

العربية  اللغة  إلى  الكتاب  هذا  نَقَل  وقد  بالسريانية، 

ت  البغدادي  الطيب  بن  عبدهللا  األقوال  أرجح  على 

وأخرجه  مرمرجي  األب  وأكمله  فحققه  1043م، 

في  نشرها  مفيدة  وتعليقات  نفيسة  بمقدمات  وعزّزه 

الكاثوليكية سنة 1935 مضيفاً  المطبعة  بيروت في 

بعد  فيما  وترجمهُ  النص  خارج  زوامير  أربعة  إليه 

إلى الفرنسية معارضاً إيّاه بترجماٍت سريانية قديمة، 

وكان عمالً شاقاً جداً يحتاج إلى خبرة لغوية وتأريخية 

وثقافة دينية واسعة... إلخ فكان أول أعماله المنشورة 

من الكتب.

األب  بالفرنسية  ألفّه  الذي  المسيح  يسوع  انجيل   -6

أوغسطين  األب  فنقله  الدومينكي  الكرانج  العالمة 

مرمرجي الدومينكي إلى اللغة العربية.

األبوان  بالفرنسية  ألفّه  الذي  االنجيلية،  األزائية   -7

إلى  فنقله  الدومينكان  العالمان  والفيران  الكرانج 

العربية األب مرمرجي الدومينكي.

والفلسفة  الدين  في  مختارات  محاضرات   -8

واالجتماع )لبنان – جونيه 1947(.

)ُطبع  االجتماعية  واأللفة  األسرة  بين  العالقات   -9

في القدس(.

مرمرجي  األب  دراسات  في  السامية  اللغات  أهميّة 

الدومينكي

     لمعرفته الواسعة باللغات السامية عمل على نظريته 

الثنائية األلسنية السامية، وهي فكرة تقوم على األصل 

الثنائي للفظة وليس الثالثي كما هو متعارف عليه، 

النظرية  هذه  تعتمد  آخر  جانٍب  هذا من جانب ومن 

أي  البعض  ببعضها  السامية  اللغات  مقارنة  على 

هي ذات أساسين ثنائي ثم ألسني سامي. يعتقد األب 

مرمرجي هنا أن اللغات السامية ُهنَّ أخوات متقاربات 

في األصول لذلك فاألساس الثاني من النظرية وهو 

يقول  لذلك  هنا  جداً  مهم  السامية  اللغات  في  الخبرة 

))ومعلوم عند ذوي االختصاص المتضلّعين – وال 

المقارنة األلسنية السامية  األدعياء المتصلتين – أن 

غير متّوقفة على البحث في لغة واحدة من الساميات 

بل في جميعها مع ما يلحق بكٍل منها من اللهجات، 

ثم يتَحتَّم على المتقّصي المقارن اعتبار هذا المجموع 

كلغٍة واحدة قد تفرّعت خواصها وأسرارها في مختلف 

لغة  له  ليست  المجموع  هذا  ولكن  اللغات(()3(.  هذه 

واحدة منحدر منها وهي كاللغة األم كما ظنَّ مجموعة 

من الباحثين وخاّصة األستاذ عبدهللا العاليلي صاحب 

عليه  فردّ  الثنائية  النظرية  انتقد  الذي  المعجم  كتاب 

األب مرمرجي الدومينكي قائالً ))هناك َمْن يدّعون 

– مثل شيخنا العاليلي الترهي الميثولوجي أن اللغات 

السامية )أخوات لهن أم واحدة( ويزعمون أن األلفاظ 
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السامية يجب أن ترجع كلّها إلى هذه األم وقد فاتهم 

عبارة  يستعملون  إنما  األلسنيين*،  المستسمين  أن 

اللغة السامية األم واللغات السامية األخوات من باب 

االفتراض والتشبيه والتوسع في اطالق المعنى، وال 

من باب التدقيق والتخصيص والتقييد، إذ أن الواقع في 

التأريخ اللغوي ال يدّلنا البتّة على وجود )لغة سامية 

أم()4( تولّدت منها هذه األلسنة، ومهما رقينا في ُسلّم 

التأريخ األلسني السامي ال نلقى سوى مجموعة ألسن 

مستقلّة بعضها عن بعض دعاها العلماء العصريون 

جلّهم  تُنسب  بها شعوب  المتكلمين  لغات سامية ألن 

األلسنة متصفة  نوح، وهي فصيلة من  بن  إلى سام 

بخواٍص ومزايا عامة تشمل جميعها أو أغلبها، مع 

وجود فروق أُخر تمتاز بها كل واحدة عن األخرى، 

جاز  الشاملة  الخواص  هذه  األم  بالسامية  عنينا  فإذا 

ذلك، أما الزعم بأن قبل نشوء هذه اللغات وفي حقبة 

قائمة  لغة واحدة  قديماً  قد وجدَ  الزمن،  محدودة من 

بذاتها، عاشت وحدها مخلّفة آثاراً لغوية وأدبية ومنها 

الحال  هي  كما  المعروفة  السامية  اللغات  تفّرعت 

كالفرنسية  الرومانية  ومتفرعاتها  الالتينية  اللغة  في 

اللغة  هذه  فمثل  وغيرها،  واالسبانية  وااليطالية 

ولكن  المريخ  في  وجود  لها  كان  ربما  األم  السامية 

ليس في التأريخ(()5(.

تأريخ  معرفة  إلى  فقط  األمر  يحتاج  وال   

منها يجب  مهماً  أّن ركناً  بل  تلك واالشتقاق  اللغات 

المعرفة به هو التبادل الصوتي ما بين تلك اللغات، 

وفي تتبعّنا لدراسات األب مرمرجي ثبت لنا معرفته 

عن  مثالً  يقول  إذ  اللغات،  تلك  بأصوات  الجيدة 

أصوات الحلق في اللغات السامية ))إّن األكدية وعلى 

شاكلتها طائفة من اللغات السامية كالجعزية )الحبشية 

القديمة( واألمحرية )الحبشية الحالية( والمندائية )لغة 

قد سقطت منها  العامية(  )الكلدانية  الصبّة( والورث 

ومن  همزة(()6(  واستحالت  قِلة  أو  بكثرة  الحلقيات 

تلك األصوات العين الذي يقول عنه ))إّن الحروف 

الخاء  حرف  عدا  ما  اللغة  هذه  في  تسقط  الحلقية 

يكون بورعو bur›u سقطت   buru وعليه فأصل 

منه العين ودلّت على ذلك الحركة الطويلة في آخره 

فأصبحت بورو أو باريا(()7(. أما صوت النون فهو 

مع  وأحياناً  الشفوي  الميم  صوت  مع  أحياناً  يتبادل 

جة  الالم فعن استبداله مع الميم يقول ))أما النون الُمتّوِ

جميع  في  الشأن  هو  كما  ميم  فأصلها  نيرب  لكلمة 

ومعرباً  مغرب  مثالً  فيها  يُقال  التي  السامية  اللغات 

ومعرب إلخ وإنما قُلبت الميم نوناً طبقاً لقاعدة أخرى 

مّطردة أو كالمّطرودة في األكدية، وال تخلو العربية 

األكدي  النحو  أهل  بين  مشهورة  لها، وهي  أثر  من 

كان  الذي  األلماني  المستشرق  وهو  )بارت(  بقاعدة 

قد سبق الجميع في تحقيقاته وتدوينها والقاعدة ها هي 

الُمستَعَملة غالباً  الداخلة على األسماء  الميم  ذي: أن 

للداللة على المكان أو الزمان أو اآللة تُقلب نوناً ُكلّما 

تّوجت ألفاظ أحد أصولها حرف من الحروف الشفهية 

 Narkabtu )كالميم والباء )والباء المثلثة الفارسية

النون  تعاقب  وعن  ملك(()8(.   Namkuru مركبة 

السبئية  السامية، حتى  األلسن  هذه  ))في  قال  والالم 

منها أي العربية الجنوبية، نلقي عين المادة الماً، أما 

مادتها  في  العين  فإّن  الفصحى  أي  الشمالية  العربية 
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اللغات  في  تتعاقبان  والالم  النون  أن  ومعلوم  نون، 

بمثال على ذلك كلمة صنم فهي  السامية(()9( ويأتي 

في األصل صالمو بمعنى أسودّ ومنه االسم صلمو 

أي األسود أو الشخص ومن الشخص تُولَد الصورة 

بمدلول  الصلم  ورد  الديني  العرف  وفي  والتمثال 

فقيل  نوناً  المه  أُبدلت  الفصحى  العربية  وفي  الوثن 

والحاء  الخاء  بين  واإلبدال  التعاقب  وعن  صنم)10(. 

نذكر النّص اآلتي له ))مما يجدر بالمالحظة أن الخاء 

والحاء تتعاقبان ليس في داخل العربية وحسب، بل 

العربية  ففي  الساميات،  من  وغيرها  العربية  بين 

اليهود  يلفظ  العبرية  وفي  منفصلتان،  والخاء  الحاء 

ال  حاء  الشرقيون،  واليهود  فقط،  خاء  األوربيون 

وفي  وحدها  حاء  إالّ  يوجد  ال  السريانية  وفي  غير، 

الحبشة حاء وخاء كما في العربية، أما في األكدية فقد 

بقيت الخاء وزالت فقام مقامها الهمزة(()11(.

وكما ذكرنا سابقاً أن أكثر األصوات عرضةً   

وهذا  اإلطباق،  أصوات  وكذلك  الحلقية،  هي  للتبدل 

بين  والتبدالت  التعاورات  تلك  إلى  يشير  النص 

))إن  فيه  يقول  إذ  السامية  اللغات  في  األصوات 

الحروف عرضة لإلبدال في العربية كما في أخواتها 

السامية فإن الثاء العربية تُبدل تاًء في اآلرامية وشيناً 

تُبدل  العربية  والذال  والحبشية  واألكدية  العبرية  في 

زاياً في العبرية واألكدية والحبشية وداالً في اآلرامية 

ثم إننا نجد في العربية العين والغين والحاء والخاء 

وفي اللغات الباقية ال يوجد سوى حرف واحد يقابل 

اإلثنين العربيين وفي األكدية لم يبَق إالّ الخاء، فضالً 

بعض  على  الطارئ  التغير  هناك  وذاك  هذا  عن 

داالً  فتضحى  تُفّخم  التاء  فإن  التفخيم  بفعل  الحروف 

ثم طاء ثم ظاء والسين تُضّخم فتصبح صاداً والضاد 

في  عيناً  بل  ال  العبرية  في  صاداً  تُمسي  العربية 

السريانية وهلم جرا(()12(.

وأما عن التعاقب بين السين والشين في العربية وفي 

بالسين  ُيلفظ  قد  فالشهر  السامية  اللغات  من  غيرها 

 sahrä وهي ساهور الدالة على القمر وفي السريانية

وفي اآلرامية zahrä بابدال السين زاًء ويقابله في 

العربية حرف َزَهر أضاء ومنه األزهر القمر ومنه 

وفي  زها  في  َزه  الثنائي  من  مشتّق  وَزَهَر  الزهرة 

السريانية Zhar أضاء وفي العبرية Zahar أضاء 

 sahrä تألأل فالشهر إذن مأخوذ من اسم القمر. وهو

سينه  أبدلت  أن  بعد  العربية  إلى  فنُقل  السريانية  في 

بشين)13(.

وكتب األب مرمرجي الدومينكي في موضوع له صلة 

الصحيح  إلى  والتوّصل  النطق   وكيفية  باألصوات 

الحروف  في  )اقتراح  الموسوم  بحثه  وجاء  منه، 

الدخيلة والحركات الفرعية( الذي نشره بمجلة مجمع 

على  وإضافة  تعميق  أمره  حقيقة  في  هو  دمشق 

الكرملي عن  ماري  انستاس  األب  كتبه  بحٍث سابق 

)الحركات العربية المجهولة( الذي نشره في مجلّته 

مرمرجي  األب  واقترح   ،1927 سنة  العرب  لغة 

األصلية  للحركات  تُضاف  جديدة  حركات  بحثه  في 

والجديدة  القديمة  الحركات  تكون  وأن  العربية  في 

تحتها  أو  الحروف  فوق  وليس  الكلمة  هيكل  ضمن 

وأن ))اليونان أول َمْن استعمل ذلك ونقلوها إلى بقية 

قبل  والُسريان  العبريون  فيه  اآلرية... وشرع  األمم 
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بذلك  تأثروا  البالد  هذه  العرب  دخل  ولما  غيرهم، 

فوضعوا اإلعجام واإلشكال، وقد فطن السريان لذلك 

واطاّلعهم على  بهم  واختالطهم  اليونان  بمجاورتهم 

دقيق  غير  الرأي  هذا  ولكن  وعلومهم(()14(،  لغتهم 

كانوا  قبلهم  من  واإلغريق  والسريان  اليونان  ألن 

األصل  وهم  الفينيقيين  عن  الكتابة  طريقة  أخذوا  قد 

في هذا األمر، فاليونان أخذوها عن اإلغريق الذين 

الفينقيين والسريان أخذوها مباشرة من  أخذوها عن 

الفينيقيين وأن العرب لم يأخذوا بهذه الطريقة بل كتبوا 

الحركات فوق أو تحت الحرف، ولهذا تقول الباحثة 

ماجدة محمد أنور في كتابها )فن النحو بين اليونانية 

للغة  الفينيقي  باألصل  قال  َمْن  ))وأول  والسريانية( 

الفينيقيون  َعلَّم  قال  الذي  هيرودتوس  هو  اإلغريقية 

اإلغريق أشياء كثيرة من بينها وفي مقدّمتها الحروف 

الفينيقيين  أن  هيرودتوس  ويضيف   grammata

كانوا يستوطنون بويوتيا وأن اآليونيين تعلّموا منهم 

في  برنال  مارتان  ويقول  الحروف...  كتابه  فّن 

للحضارة  آسيوية  األفرو  الجذور  السوداء  أثينا  كتبه 

من  إّن %25  األول ص16،  المجلد  في  الكالسيكية 

اللغة اإلغريقية ذو أصٍل سامي و20-25% من أصٍل 

مصري و40-50% من أصل هندوأوروبي(()15(.

وأعتقد أن مشكلة النطق باألصوات الصائتة   

للتعبير عن دقة المراد من الكلمة هو ليس في مكان 

بجانبه،  أو  تحته  أم  الحرف  فوق  كانت  إن  الحركة 

بل المشكلة تكمن في األرث الطويل من الكتابة وفي 

للحركات الجديدة التي  إيجاد رموز واضحة طباعياً 

اقترحها األب أنستاس الكرملي وهي عشرة مصوتات 

جديدة كاآلتي:

1- اإلشمام.

2- الروم.

3- االختالس.

4- اإلشباع.

5- االمالة أو البطح.

6- االضجاع.

7- التسهيل.

8- التفخيم أو التفشي.

9- الترقيق.

10- الشوب)16(.

تسميات  أعطى  الدومينكي  مرمرجي  األب  ولكن 

لتلك المصوتات التي شرحها الكرملي بل وَخصَّ لها 

عالمات طباعية وهي:

O         للتفخيم َروحه   

è   اإلمالة َربصه      

َخرسه     \e    اإلشمام

لَّمه      vu             الروم

لإلبتداء   spasme الكلمة  بدء  في    c َخلسه    

بالساكن

اقتل  الكلمة وآخرها مثال  َسكنه          في وسط 

السكون االعتيادية

إذ أراد األب مرمرجي الدومينكي أن يصوغ االسم 

والفتحة(  والكسرة  )الضمة  مثل  فًعله،  وزن  على 

ه، َخلَسه، َسكنه(  فَعمل )رَوحه، َربصه، َخرسه، كمَّ

األمر  تزيد  وهي  تسعاً،  الحركات  عدد  وبهذا صار 

مرمرجي  يقول  كما  وهي  وكتابةً.  نطقاً  تعقيداً 
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محاوالت  سبقتها  فقد  جديدة  فكرة  ليست  الدومينكي 

للحركات  عالمات  وضع  في  فكَّر  َمْن  ))أول  وأن 

الفرعية من أبناء العربية القدماء هو ابن خلدون وأما 

في عصرنا الحالي فهما العاّلمتان إبراهيم اليازجي 

ينتشر  لم  اختراعهم  أن  إالّ  الكرملي  انستاس  واألب 

بين الُكتاب ألسباب كثيرة(()17(.

النظرية الثنائية واأللسنية السامية

األب  نظرية  من  كجزء  لوحدة  الثنائية  موضوع 

مرمرجي الدومينكي ليس بغريب عن البحث اللغوي 

في التراث العربي أو حتى عند بعض المستشرقين. 

النظرية  من  الثاني  الركن  أو  الثاني  الجزء  ولكن 

الربط  أي  اإلشكال  محل  هو  الساّمية  األلسنية  وهو 

المشترك  والبحث عن  للفظة  الثنائي  بين األصل  ما 

وإالّ  هنا،  المهّم  الموضوع  هو  السامية  اللغات  مع 

الثنائية  لموضوع  يهتّم  َمْن  التراث  في  وجدنا  فقد 

اللغة، وابن فارس في معجم  كاألزهري في تهذيب 

وغيرهم  الخصائص،  في  جني  وابن  اللغة  مقاييس 

من المحدثين بل وحتى المستشرقين فقد ))كّرس آ. 

من  جملةً  تبليسي  من  لغوي  وهو  شويلي  ليقيا  س. 

وهو  العربية،  الجذور  بناء  قضايا  تناول  المباحث 

اشتقاقها  في  ترجع  الكلمات  أغلب  أن  كذلك  يعتبر 

إلى جذور ذات حرفين وأن الكلمات العربية مرّكبة 

من مصدر ذي حرفين ومن ثالث إضافي ينشأ على 

كانت  آخر  روسي  ومستشرق  اللفظي(()18(  الصعيد 

له الفكرة ذاتها وهو ))ن, ن. يوشمانوف الذي كان 

كبعض العلماء العرب يعتبر أن الجذور العربية في 

أما الحرف  األصل تتركب في معظمها من حرفين 

الثالث أو الرابع في األصول الثالثية والرباعية فهو 

عنصر زائد في اشتقاقه وكان يُستعمل لإلشارة إلى 

نوع األشياء كحرف الراء لإلشارة إلى أقسام الجسد 

الباء  كحرف  أو  شعر  صدر،  ظهر،  الكلمات  مثالً 

ذئب  الكلمات  في  كما  الحيوانات  نوع  إلى  لإلشارة 

عقرب ثعلب أرنب...()19(.

عند  تقف  لم  قُلنا  كما  مرمرجي  األب  نظرية  ولكن 

أن  بل  النظرية  تلك  ركني  أحد  وهو  الثنائية  حدّ 

مالم  وهذا  اآلخر  المهم  الركن  السامية هي  األلسنية 

كتب  الذي  أبي صالح  منصور  مثل  البعض.  يفهمه 

بالثنائي  قال  ))وقد  قائالً  األمر  هذا  فيه  منتقداً  بحثاً 

عجم  بين  والمتأخرين  المتقدّمين  من  الباحثين  جملةُ 

وعرب ومنهم الشدياق في سر الليالي واليازجي في 

األمالي اللغوية وزيدان في الفلسفة اللغوية وقد سبقهم 

إلى كل ذلك المستشرقون(()20(. لذلك ال نعجب من 

ما  يفهموا  لم  أولئك  إن  يقول  األب مرمرجي عندما 

جاء  ّعما  يختلف  لم  هذا  بعمله  أنه  اعتقدوا  بل  أراد 

عند  اشتهر  قد  ))مما  قوله  جاء  لذا  السابقون  به 

من  وحدنا  أننا  العربية،  البالد  في  والداني  القاصي 

بين اللغويين واأللسنيين قد تفّرغنا لتطبيق )المقارنة 

نظريتنا  خصوم  بين  بعد  يقم  ولم  السامية(  األلسنية 

أحدٌ تمكَّن من دحض آرائنا دحضاً علمياً شافياً مقنعاً، 

المجامع  داخل  اللغويين  من  كان  أيّاً  نتحدّى  ولذا 

اللغوية المصري والسوري والعراقي وخارجاً منها 

حائدين  غير  المضمار،  هذا  إلى  إيّاهم  مستنزلين 

عن منهجنا قدر ذرة ونترك الشيخ العاليلي الشامي 

ُرمي  الذي  برصوم  كالبطريرك  شاكلته  على  وَمْن 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

111

بسكاتٍة وصماتٍة والشيخ المغربي اإلفريقي الذي أُلقم 

وشرذمة  المتطفّل  الوأوائي  الدهان  وسامي  الحجر، 

بقايا االستعمار اإلفرنجي المقيت...(()21(، بل لم يسلم 

القدماء أصحاب المعاجم والسبب هو  من نقده حتى 

عدم معرفة هؤالء بالركن الثاني من النظرية تحديداً 

وهو موضع الخالف دائماً إذ قال ))إّن أهل المعاجم 

وأئمة العربية لم يكونوا في الغالب يعرفون غير لغة 

اللسان، والسيما في  الضاد والعتقادهم أن ليس في 

القرآن، ألفاظ دخيلة قد اتبعوا قاعدة مطردة، وهي أن 

يحاولوا ردّ كل لفظة إلى أصٍل عربي، ولهذا قد خلّفوا 

الثكلى(( تُضحك  وتخاريج  تآويل  مصنفاتهم  في  لنا 

)22(. ولكن المقارنة بين اللغات السامية أو )األلسنية 

الغوامض  كثير من  تستطيع حّل  التي  السامية( هي 

وجود  مجّرد  وليس  القرآني)23(  النّص  في  وخاصة 

كلمة في ألفاظ لغة من اللغات دليال على أنها منها، 

فلو تّم التسليم بهذا المبدأ ألصبحت مئات بل األلوف 

ا|ألصل  في  قوم وهي  لسان  الكلمات من أصل  من 

ليست إالّ دخيلة فيه)24(. 

الدومينكي  مرمرجي  األب  كان  هذا  المقارنة  وعلم 

أو  السامية  األلسن  مقابلة)25(  )علم  عليه  أطلق  قد 

 philologic compare des )السامية األلسنية 

يعمل  بَمْن  ويُفترض   languessemitiques

عليه اتقان جميع األلسن السامية وهو ما كان األب 

تفترض  السامية  األلسنية  ألن  به  عارفاً  مرمرجي 

))معرفة جميع ألُسن بني سام ولو بدرحات متفاوتة 

ببعض  بعضها  مقابلة  من  صاحبها  يتمكّن  مما 

فيتوّصل إلى استناج نتائج وحّل مشاكل كثيرة وهو 

أو  لسان  على  إالّ  له وقوف  ليس  َمْن  ما يعجز عنه 

لسانين منها(()26(. فضالً عن معرفة التراث المعجمي 

العربي بدقّة فالبحث في هذا الموضوع ليس سهالً، 

بل يحتاج إلى صبر وأناة وهو ما كان يتمتّع به األب 

مرمرجي في تفّحصه لكتب التراث والمعاجم خاّصة 

في موضوع  البحث أشهراً  اللغة وقد يطول  ومتون 

صغير إذ يقول ))ولكي نُطلع القارئ على ما يكابده 

في  الوقت  من  يقضيه  ما  أو  العناء،  من  المتقّصي 

مثل هذه األبحاث ال نكتمه أننا دمنا مدة أربعة أشهر 

المعدود في العربية  اللفظ  ساعين في فّك مغلق هذا 

على  األب  اعتماد  يكون  وقد  األضداد(()27(.  من 

الثاني ليست من باب االفتخار والمباهاة  هذا الركن 

بمعرفة اللغات السامية وأصول األلفاظ، فهذا الركن 

الثاني من نظرية الثنائية هو متالزم مع الركن األول 

والسبب كما يعتقد األب مرمرجي هو طبيعة االشتقاق 

السامية ))فطريقة االشتقاق والتوّسع في  اللغات  في 

واألنقص  األقل  من  االرتقاء  على  قائمة  الساميات 

ُسنة  الطبيعية  الُسنّة  حسب  أي  واألكمل  األكثر  إلى 

وهو  االختزال  باب  من  إالّ  بالعكس  وليس  الُرقي 

في  بل  والنشوء  التكون  طور  في  يحدث  وال  نادر 

عصر الكهولة والهرم وأنا من القائلين بأن االشتقاق 

النحت  بطريقة  وال  حروف  بزيادة  يتّم  العربية  في 

والعربية  عموماً  السامية  اللغات  ألن  التركيب،  أو 

الثابت  األساسية  والعالقة  بنحتية  ليست  خصوصاً 

هي  منه  والُمشتَق  الُمشتَق  بين  الغالب  في  وجودها 

اللحمة أو الصلة المعنوية مع توسيع الداللة وتطّورها 

إلى حيز  الحسية  المادي  المعاني  باالنتقال من حيز 
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والروحية(( العقلية  ثم  والمجازية  المجردة  المداليل 

)28( ولعدم ادراك البعض لهذا األمر اعتقد أن ))القول 

من  الصرف  علم  يقّوض  العربية(  )اللغة  بثنائيتها 

أساسه مما يستوجب وضع علم جديد في الصرف يقوم 

مقام القديم ويرتكز على األجرومية السريانية(()29(.

فردَ عليه األب مرمرجي وهذا ديدنه أن ال يدع أحداً 

قال  إذ  له  عليه ويشرح  يردّ  أن  دون  بفكرته  يطعن 

ّهدامة  الوهلة  إلى  يتبادر  كما  ليست  الثنائية  ))إّن 

المعاجم  أركان  مقّوضة  هي  وال  والرباعية  للثالثية 

التصريف،  طور  السابق  للتأصيل  وسيلة  هي  إنما 

للثالثي  هو  ما  على  التصريف  يدع  بالثنائية  فالقائل 

هذا  وفي  المعجمية  في  عمله  ويحصر  والرباعي 

الثالثية والرباعية لكنه  الحقل عينه ال يتوّخى محق 

الثالثي  إلى  الرباعي يسّوغ ردّه  بأنه كما أن  يرتئي 

عنه  ينجم  مما  الثنائي  إلى  الثالثي  ردّ  يمكن  كذلك 

الثنائي(()30(. بل  االشتقاق  بدء  الثالثي  ليس  أن 

الثنائية وفكرة األضداد

كانت  السامية  األلسنية  الثنائية  أن  سابقاً  بنا  مرَّ  كما 

وحقيقة  الدخيل  ومعرفة  التأصيل  تحاول  نظرية 

جوانبها  أحد  في  كذلك  فهي  للكلمات  اللغوي  الجذر 

الذي  اللغوي(  )التضاد  األضداد  مبدأ  تنقض  المهمة 

غير  مبدأ  هو  األضداد  مبدأ  ألن  الكثيرون،  به  قال 

مختلفين  معنيين  على  واحدة  كلمة  تَُطلق  إذ  منطقي 

تماماً، ولذلك كتب األب مرمرجي بحثاً خاصة بهذا 

من  أنها  يُعتقد  كان  لفظة   )39( محلالً  الموضوع 

األضداد وأرجعها إلى أصولها الثنائية ألن األضداد 

))من آفات العربية أي وجود كلمات كثيرة تدل كل 

واحدة منها على معنيين متعاكسين مثل الجون الُمراد 

به األبيض واألسود في وقت معاً، لقد حاول كثيرون 

وعندنا  المتضادات،  هذه  وانقاص  الحالة  هذه  تعليل 

أن من جملة الوسائل لمحو الضدّية ردّ مادتها الثالثية 

إلى ثنائيين يكون كل منهما أصالً للثالثي في إحدى 

الداللتين المتضادتين 

سجر: سجر الماُء النهر: مأله وسجر الرجل الماء في 

حلقه صبّه، المسجور الذي سال فيه الماء فمأله، فهو 

فأفرغه فهو  الماء  الذي سال منه  الممتلئ والسجور 

الفارغ. أصل سجر هو الثنائي َسجَّ رمى ألقى، صب 

البحار ُسّجرت(( أي فرغ بعضها من بعض،  ))إذا 

إناء من  الثاني، وإمالء  فرغ  الواحد  امتأل  اذا  يعني 

إناء آخر يتطلّب إفراغ الثاني كنتيجة سلبية وفي كال 

العملين يجري السّج أو الصّب.

والصريم:  الصبح  والصريم  قطع  صرم  َصَرم: 

الثنائي )صّر  ناشئ عن  منه، صرم  قطعة  أو  الليل 

أو صرى( قطع وُسّمي الليل والصبح صريما، ألن 

الصبح يُصرم من الليل والليل يُصرم من النهار(()31(.

األسود  اللون  على  تُطلق  التي  جون  كلمة  أما 

 gawna واألبيض معاً، فهذه الكلمة ))من السريانية

ومعناها اللون من باب اإلطالق، فنُقلت إلى العربية 

بطريق التقيّيد، فجاءت عند فريق قبيل بداللة اللون 

األسود(()32(. اللون  بفحوى  فريق  وعند  األبيض 

أمثلة لنظرية الثنائية األلسنية السامية

الدومينكي  مرمرجي  األب  عمل  النظرية  لهذه  وفقاً 

أصولها  إلى  وارجاعها  الكلمات  مئات  تحليل  على 

ندرسها  التي  مقاالته  في  أو  كتبه  في  سواء  الثنائية 
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الكلمات  عن  البحث  هذا  نهاية  في  جدوالً  وسنقدّم 

والدراسات  المقاالت  تلك  في  تحليلها  وأماكن ورود 

تتبّعنا  عند  إنه  هنا  المهم  األمر  الكتب.  وليس  فقط 

لهذه الدراسات والمقاالت وجدنا أّن األب مرمرجي 

الدينية، وقد اختلف  بتأصيل األلفاظ  يهتم  الدومينكي 

اللغويون في أصلها وال سيما في القرآن الكريم ومنها 

مثالً.

والرحمة  الدعاء  هي  عنها:  قال  الصالة:   -1

وهي  وركوع  سجود  فيها  عبادة  وهي  واالستغفار 

مشتقة من )صل وصال( و)صل( الصوت والطنين 

مصدر الكالم فهو أصل الصالة كونها أقواالً. وهي 

من صل بداللته على الميل واالنحناء والسجود وهو 

بيّن في المجرد السرياني sla أي مال ونزل ومزيده 

األدلة  ومن  صلّى...  بارك،  أحنى،  تضّرع،   Sali

القرآن  في  أنها  سريانية  )الصالة(  كلمة  أن  على 

وخارج القرآن إلى اآلن تكتب غالب األحيان صلوة 

بالواو وإن لُفظت صالة باأللف وذلك أنها لما دخلت 

إلى العربية ُكتبت ولُفظت على لفظ السريان بالواو 

الصالة  بأن  البستان وغيره  البستاني صاحب  وقول 

هي الدعاء، وهو أصل معناها ليس بثبت ألن الكلمة 

اإلنحاء  على  الداّل   salli السرياني  الفعل  من  آتية 

على  ال  الصالة  أفعال  على  أي  والركوع  والسجود 

أقوالها. ألن األقوال كالدعاء واالستغفار من األمور 

المرافقة لهذه األعمال، وأن هذه اللفظة ليست بعبرية 

من  للعبرية  منقولة  التوراة وهي  في  لها  وال وجود 

من  هو  مما  اإلطالق  ألف  آخرها  وفي  اآلرامية 

في  الفتحة  إشباع  وأما  اآلرامية.  األلفاظ  خصائص 

العبري  الفعل  وأن  باأللف  ال  بالهاء  يكون  العبرية 

salah ال يدّل إالّ على شوى، وكل هذا يدّلنا على 

أن الكلمة سريانية أصالً واشتقاقاً واستعماالً إذن هي 

دخيلة في العبرية والعربية)33(. وهذا االستنتاج جاء 

والعبرية  العربية  في  الثنائي  لألصل  عرضه  بعد 

والسريانية.

2-  محراب: وذكرناها هنا ألنها من الناحية الدينية 

متعلقة باللفظة األولى الصالة فهل جاءت من الفعل 

الصالة  بمحراب  عالقة  له  ليس  الفعل  فهذا  حرب؟ 

في  وحرب  خرب،  لفظة  بمعاني  يأتي  أن  وبعد 

السريانية والعبرية والعربية يصل إلى نتيجة وهي أن 

األصل هو حرم أي منع ومنها محرام وفي العبرية 

 harama حرم وقف قدس وفي الحبشية haram

منع أبعد وفي األكدية eremu )األصل بالحاء أي 

حرمو( منع وهي ناجمة عن الثنائي حم في حمى أي 

منع ودفع، وقد أُقِحمت الراء فصارت حرم والحرم 

بمعنى الحمى الديني والحرم المكي والقدسي ولفظة 

العربية  في  لها  وجود  ال  ِمفعال  وزن  على  محرام 

ولكنها واردة وزناً ومعنى في الحبشية إذ كلمة محرام 

ليست عربية بل حبشية جعزية ومعلوم أن األحباش 

أصلهم من اليمن هاجروا منه عابرين البحر األحمر 

التأريخ  قبل  قرون  بعدة  اإلفريقية  األصقاع  إلى 

الميالدي فلغتهم شبيهة بالعربية الجنوبية أي السبئية 

أو الحميرية... وبما أن الميم والباء وهما من مخرج 

واحد كثيراً ما تتعاقبان تحّولت محرام إلى محراب... 

وبذلك يظهر ضعف تفسير القائلين بأن أصل محراب 

الشيطان  يحارب  الُمصلّي  المحاربة ألن  مأخوذ من 
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ويحارب نفسه بإحضاره قلبه)34(.

3- الحّج وهي من األلفاظ الدينية التي اهتم بها األب 

بقسمين  دراسة  عنها  وكتب  الدومينكي  مرمرجي 

تأتي  اللغة  كتب  في  وهي  صفحة،   12 من  وبأكثر 

لمعنى القصد أو االتجاه أو الزيادة أو التردّد أو قصد 

بعد  أنه  بقوله  صوتياً  اللفظة  هذه  يحلّل  ولكنه  مكة 

التقّصي المنطقي اللغوي أن مادة )ح ج( الثنائية اسم 

الداخل  بالهواء  يعيش  االنسان  ألن  طبيعي  صوت 

إلى رئتيه والخارج منهما، فإذا برز هذا الهواء بدافع 

الطبيعة ُسّمي نفَساً وإذا صدر باالرادة أو بقّوة عارض 

خارجي يمّوجه كتصادم جسمين دُعي صوتاً ... وأن 

اسم الصوت من ح ج هو في األصل َحك َحك وذلك 

فيها  يبذلون  المهن  وأصحاب  الراقصين  عمل  ألن 

الجهد يرافقها صوت الحك غير اإلرادي ولذا فكلمة 

 Hogegion حك في العبرية تعني رقص وهي من

ما يكون على شكل حلقة، دلّت تلك  والرقص غالباً 

فتلك  يدورون  والذين  الراقصين  حلقة  على  اللفظة 

اللفظة الثنائية حك hag وهي تقارب لفظة حجر التي 

تعني القمر والحجّورة وهي لعبة للصبيان على شكل 

اآلرامية  وفي  الدائري  الخلخال  وهو  وحجل  دائرة 

)أصله   agaru األكدية  وفي  وطاف  دار   Hga

Hagaru( سّور أحاط وفي العبرية Hagar حّوط 

مرمرجي  األب  يرى  كما  المقال  وُزبدة  وشدَّ)35(. 

الدومينكي أن الحّج أو الَحك كلمة ثنائية األصل وإْن 

كانت في ُعرف النحاة ثالثية أي ج ح ج وهي اسم 

صوت يدل على إجهاد النفس انتقل معناه إلى معنى 

الرقص ثم الدوار أي حلقة الراقصين في عملهم أو 

حول  والدوران  الطواف  أو  الدينية  االحتفاالت  في 

صاحب  بقول  قال  َمْن  فإن  وعليه  المقدسة  األماكن 

لغة العرب )يقصد مجلة لغة العرب وصاحبها األب 

انستاس الكرملي في السنة 6 جزء 4 ص44 ونحن 

بأن  الكرملي(  لألب  مرمرجي  إلنتقادات  سنعرض 

لفظة الحّج تدّل في أصلها على اإلجتماع لغاية دينية 

قد استند إلى المعاجم العربية التي ال تحوي من معاني 

هذه الكلمة إالّ بعضها والحديثة منها)36(.

السابقة  باللفظة  ترتبط  اللفظة  هذه  التلبية:   -4

)الحّج( فهي من تلك الشعيرة وكتب األب مرمرجي 

في  جاء  ومما  خاصة  مقالةً  أصلها  عن  الدومينكي 

المقالة إن التلبية التي تراد بها كلمة لبيك قد وردت 

في الجاهلية واالسالم وقد اختلف اللغويون في أصل 

اشتقاقها وزبدة آرائهم أنها مشتقة من لّب في المكان 

وألّب أقام به ولزمه وقولهم لبيّك أي لزوماً لطاعتك. 

ولكن األب مرمرجي الدومينكي يقول إّن أصل هذه 

الكلمة الغامضة يرجع إلى ما كان الساميون يجرونه 

من األعمال عند عبادتهم للقمر وتعني اللفظة ساعد، 

أن  يعتقدون  كانوا  العرب  فقدماء  أغاث  أعان، 

في ضيقة  يقع  الشهر  من  األخيرة  الليالي  في  القمر 

البحر  إلى  تهامه  قبل  النازل عليه من  لشدة الضغط 

التي  األكدية   )tamtu )tahamtu الكلمة  وهي 

استقرضتها العربية والسيما عربية الجنوب منذ القدم 

وفي   tehom بصيغة  العبرية  دخلت  اللفظة  وهذه 

ذاك  إذ  العرب يصرخون  فكان   thoma السريانية

)لبيك، لبيك( موجهين الكالم إلى القمر، كأنهم يقولون 

ساعدك أو أغاثك، أو فليساعدك اإلله مردوخ منجياً 
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إيّاك من تهامة، وأن لبيك تتبعها لفظة سعديك وهي 

يقول  فسيبويه  وسعديك  لبيك  يقولون  إذ  للمساعدة 

على  المداوم  للرجل  يُقال  أنه  الخطاب  أبو  حدثني 

على  فالنا  ألّب  قد  عنه  يقلع  وال  يفارقه  ال  الشيء 

وساعده  أمره  على  فالناً  فالن  أسعد  وقد  وكذا  كذا 

في  البخاري  عن  ورد  وكذا  المساعدة،  واأللياب 

للنبي )لبيك رسول هللا وسعديك( وهذه  جواب معاذ 

التي  للقمر  والعون  اإلغاثة  أو  التلبية  عادة   العادة 

القديم قد بقيت في مواسم  العبادة  كانت من فروض 

الجاهلية العربية مثل الحّج وغيره)37(.

الكلمة ولوجود خالفات  الحواريين: ألهمية هذه   -5

حول أصلها كتب األب مرمرجي الدومينكي مقالين 

سنة   9-8 العدد  في  المشرق  مجلة  في  األول  عنها 

والمقال  الحواريين(  كلمة  )أصل  وعنوانه   1929

الثالث  العدد  في  البيروتية  األديب  مجلة  في  الثاني 

بالثنائية  معجمية  )تمحيصات  وعنوانه   1944 سنة 

اللفظة  هذه  أن  األول  المقال  في  وجاء  واأللسنية( 

مشهورة بين الجمهور بأنها قرآنية وهي موجودة في 

الشعر الجاهلي واألناجيل والكتب الدينية قبل اإلسالم، 

وبعد تتبّع طويل لتأريخ هذه اللفظة في الديانات السابقة 

الذي استغرق هذا عشر صفحات كاملة في التأريخ 

مقاله  نهاية  في  الدومينكي  مرمرجي  األب  يصل 

الحواريين صادرة  كلمة  أن  ))أعلم  قوله  إلى  األول 

من الفعل الحبشي Hara ومدلوله سار سافر واسم 

 Hawareyat وجمعه   Hawareya منه  الفاعل 

ويأتي بمعنى السائر والمسافر ويُطلق على الُمرَسل 

والسفير هو يدل خاّصة على ُرسل المسيح وليس كما 

أراد البعض التي تعني عندهم أصحاب الثياب البيض  

أو القلوب البيض  وبما أن اللغة الحبشية ذات أصول 

يمنية سامية قديمة فقد أخذت العربية تلك اللفظة من 

على  للردّ  كتبه  الذي  الثاني  مقاله  وفي  الحبشية)38( 

قول  جاء  خاّصة  اللفظة  هذه  حول  العاليلي  عبدهللا 

إلى  الحبشة  ))فبدخول  الدومينكي  مرمرجي  األب 

بالد اليمن والحجاز شاعت هذه التسمية وظهرت في 

القرآن منقولة عن الحبشية، كما دخلت فيه كذلك كلمة 
قسيسين من السريانية واإلنجيل وهي يونانية...(()39(

نتائج  ننقل  أن  يكفي  إذ  هنا  االستطراد  نريد  وال 

التأريخي  االستطراد  أما  الدومينكي  األب  دراسات 

واللغوي لتلك اللفظة فموجود في المقالين المذكورين.

هذه  الدومينكي  مرمرجي  األب  درس  كروبيم:   -6

اللفظة ليس في المقاالت والدراسات التي سبق ذكرها 

بل في كتابه هل اللغة العربية منطقية؟ وهو يردّ على 

في  عددها  في  العرب  لغة  مجلة  عنه  أجابت  سؤال 

ما أصل كروب  قيل  التاسعة ص383 عندما  السنة 

على  بعضهم  ويجمعها  كروبين  على  تُجمع  التي 

كروبيم وكروبّيه؟ فأجابت لغة العرب وطبعاً المجيب 

كلمة  كروب  بأن  الكرملي  ماري  أنستاس  األب  هنا 

فالكروب  أي حرثها  األرض  مادة كرب  سامية من 

حارث األرض يُراد به الثور الفحل الذي يُتخذ لهذه 

الغاية، ولهذا جاء الكروب مرادفاً للفظ الكبير والقوى 

والقدير والعظيم، ثم نُقل إلى قائد المائة. والعبريون 

اتخذوه بمعنى الَملَك أي الروح غير المنظور، فقال 

األب مرمرجي الدومينكي راداً كعادته على الكرملي 

بأنه كلمة كروب غير صادرة عن كرب الدال على 
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الحرث والكروب ليس بالثور وال بالحارث وأنه ال 

عالقة بين موقف الكروب وبين حالة الثور والحارث. 

فكروبيم تقابل جمع المذكر السالم في العربية مع إبدال 

الميم بالنون يسبقها واو رفعاً وياء نصباً وجراً. وأن 

بين برك وكرب عالقة وثقى، وأن karabuاألكدية 

وبَرك في بقية الساميات هي معاني الصالة والدعاء 

والثنائي  والتعظيم،  والتسبيح  والتبريك  والسجود 

الُمطلق على الحفر والقطع  في كرب هو من )َكْر( 

بعنف. والعالمة الدالّة على البركة التي يمنحها اإلله 

للعباد تأتي عند رفع اليد قرب الفم وهذا رمز للدعاء 

والصالة في األكدية أي للتضّرع والتبّرك والشكران. 

المراد  خاّصة  وظيفة  بمنزلة  الحالة  هذه  وأصبحت 

بها المصلي أو التضرع أو المبارك، وأُطلقت على 

التقدم  مهمتهم   käribi كلمة  الناس  من  مجموعة 

أو  باإلمام  أشبه  وهو  للناس  والتبّرك  الصالة  ألداء 

وبين  األعظم  اإلله  بين  وسيط  إله  منزلة  وله  الملك 

فالكروبيم  للمالئكة أقرب عندهم ولذلك  عباده. وهو 

خالئق روحانية مهمتها التضّرع والتوسل والتسبيح 

أخذه  وقد  مباركون  متشفعون ومسبّحون  الدائم وهم 

العبريون من األكديين البابليين عن طريق التقليد بعد 

أن جّردوه من كل صبغة وثنية)40(.

7- صنم: اخترنا هذه اللفظة من دراسات الدومنيكي 

لصلتها باأللفاظ السابقة الدالة على العبادة وفي مقال 

المستشرق كرنكو في دائرة المعارف االسالمية قال 

عن لفظة صنم ))إن صنم كلمة أعجمية األصل مشتقة 

من كلمة شنم ولكنها ال تُعرف اللغة التي اشتقت منها 

هذه الكلمة. ويذهب علماء اللغة األوربيون إلى أنها 

من حيث االشتقاق هي عين الكلمة العبرية صلم أي 

الصورة أو التمثال... وترد كلمة صنم خمس مرات 

في القرآن وإن كانت كلمة وثن أكثر وروداً فيه(()41( 

وفي هذا الموضوع ردّ األب مرمجي الدومنيكي على 

السيد محمود الحوت عندما نشر مقاالً في مجلة األديب 

يُقال  إّن صنم  فيه  عدد3 سنة 1952 ص45 وجاء 

إنها ُمعَّربة شمن وبعض علماء اللغة من األوربيين 

قال  العبرية، وقد  بمعنى صنم في  إلى شنم  يرجعها 

السريانية  األلفاظ  بحثه  في  برصوم  البطريك  عنها 

السريانية  عن  ُمعّربة  أن صنم  العربية  المعاجم  في 

تعني صّور، ولكن  بالصاد  لفظها   sallem والفعل

سامية  لفظة  أنها  رأى  الدومينكي  مرمرجي  األب 

ففي  الحبشية  إالّ  السامية  اللغات  عامة  في  لورودها 

أو  تمثال  )َصلُمو(  البابلية(  اآلشورية  )أي  األكدية 

وثن،  تمثال،  السريانية صلما صورة،  وفي  صورة 

المندائية صلما.  وفي  والحبشية صلم  وجه، شخص 

وفي البابلية والتدمرية صلمتا وفي هذه الساميات لم 

ترد المادة الفعلية بل اسمية ما خال األكدية فإّن المادة 

فيها فعلية وقد اشتّق منها االسم ويؤكد مرمرجي على 

انتقلت  الفعلية ومن األكدية  المادة  أكدية لوجود  أنّها 

إلى العربية والسريانية وغيرهما أما العربية الشمالية 

أنها جاءت لها عن طريق اختها  الفصحى فاألظهر 

القريبة العربية الجنوبية أو السبئية بابدال الالم نوناً. 

واألصل في ذلك هو الثنائي الخفيف َصْل... وتأتي 

االسم  ومنه  أسود  بمعنى  صلمو  فهي  تذييالً  الميم 

أُبدلت  العربية  وفي  الشخص  أو  األسود  أي  صلمو 

المه نوناً فقيل صنم )42(.
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ألفاظ أخرى مهمة

من األلفاظ التي عالجها مرتين لفظة )عرب( وهذه 

دراسة  أو  مقاالً  ينشر  عندما  فهو  له،  تُحسب  ميزة 

عن لفظة معينة ثم يحصل على معلومات جديدة أو 

تتَغيَّر عنده بعض األفكار يُعيد الكتابة في الموضوع 

عرب  كلمة  فمثالً  والتجديد  البحث  دائم  ألنه  ذاته، 

دراسته  في  مّرة  أوّل  مبّسطة  بصورة  تناولها 

مجلة  في  المنشورة  ومكشوفاتها(  )نيرب  الموسومة 

لغة العرب جزء 7 السنة الخامسة سنة 1925، عند 

دراسته تعاقب األصوات واإلبدال في اللغات السامية 

والغين(  والحاء  )كالعين  الحلقية  األصوات  وخاصة 

الموسومة  الثانية  دراسته  في  ولكنه  الهمزة،  مع 

)فّضل المقارنة األلسنية السامية( المنشورة في مجلة 

األديب الجزء العاشر سنة 1954 إذ درس اشتقاقات 

هذه اللفظة في العبرية والسريانية واألكدية والحبشية 

البعض.  تزعج  قد  إنها  قال  خالصة  إلى  وتوّصل 

بل هو عبري  بعربي  ليس  االشتقاق  أن أصل  وهو 

أو األماكن  األصل ويعني سكان الصحراء والبادية 

إشارة  وأفصح،  أباَن  أي  أعرب  لفظة  وأن  الُمِقفرة 

بل  بقديم  ليس  التدليل  فهذا  والعربية،  الفصحى  إلى 

وضعه أصحاب المعاجم بعد اإلسالم إجالالً للعربية 

وتفخيماً لها أما األصل القديم فهو ناشئ عن المعنى 

الُمطلق في العبرية على َعرب أي الداّل على المكان 

القفر)43(.

ومن األلفاظ الجديدة التي تناول أصلها الثنائي لفظة 

)باص( التي قال عنها إنها ليست من المفردات القديمة 

الناس  ويستعملها  الوضع  حديثة  عصرية  هي  بل 

دون معرفة مصدرها، وهي كلمة تَُطلق في العراق 

وفلسطين وربما في غيرها من البالد على السيارات 

الذات  وتعني   auto من  الكلمة  وأصل  الكبيرة. 

 automobile فتعني  المّحرك  وتعني   mobile

للناس  المستخدمة  والعربات  ذاتياً.  المتحّركة  العربة 

عامة تسمى ommibus بُترت هذه المفردة فَُحذف 

ثم   bus الجر  بأداة  واحتفظ  األصلي  الجزء  منها 

أضيفت إليها األداة auto فقيل autobus وبكثرة 

يلفظها  كما   bus كلمة  الجمهور  اجتزأ  التداول 

اإلنكليز أي بفتحة قصيرة فصارت بَس ولكن العرب 

.)44( فّخموا صوت السين فأصبحت بَصَّ

فيرى  واآلثار،  التحف  مكان  وهو  متحف  كلمة  أما 

وجود  فال  أصل  لها  ليس  تحفة  أن  مرمرجي  األب 

القشر  على  الدال  )حف(  الثنائي  من  بل هي  لتََحَف 

والقطع ومنه معنى استدار وأحدق وحّف القوم بالرجل 

وحوله أحدقوا به واستداروا ومنه َحفي بالرجل حفاوة 

وحفاية وتحفاية واحتفى بالَغ في إكرامه، وقد توّسع 

هذه الثنائي بإضافة التاء له فأصبح تحف وهذا الثالثي 

منه االسم تحفة  َوَردَ  إنما  المعاجم،  له في  ال وجودَ 

هدية)45(.

وكلمة بريد هي القديمة الجديدة تضاربت آراء أهل 

األصل،  فارسية  أنها  يزعم  فبعضهم  فيها،  اللغات 

ولكن األب مرمرجي بعد أن يستعرض آراء أصحاب 

أن  الصحة  إلى  األقرب  إن  يقول  العربية  المعاجم 

اللفظة سامية األصل مشتقّة من الثنائي بَر أو فَْر ثم 

من األكدية وانتقلت إلى العربية والعبرية والسريانية 

والالتينية  واليونانية  كالفارسية  اآلرية  األلسن  وإلى 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

118

والقلطية  الجرمانية  اللغات  دخلت  الالتينية  ومن 

وغيرها)46(.

من ردود األب الدومينكي على األب الكرملي

أول  أن  نجد  الدومينكي،  األب  كتب  لما  تتبعنا  عند 

خالف لغوي كان مع األب أنستاس ماري الكرملي، 

ذلك عندما نشر األب مرمرجي مقاالً في مجلة لغة 

العرب عن )أصل اسم بيت لحم( في العدد السادس 

سنة 1927، وقال فيه إن كلمة لحم تدّل على الخبز 

العربية،  في  اللحم  وعلى  واآلرامية  العبرية  في 

والمعنى العام يكون الطعام أو القوت ومعنى بيت لحم 

ليس بيت الخبز وحسب بل أرض القوات أو األرض 

فإن  وحديثاً،  قديماً  الحال  واقع  كان  وهذا  المخصبة 

األراضي  من  يجاوزها  ما  تفوق  لحم  بيت  أرض 

ِخصباً وِغلة وموقعاً ومجاالً)47(. ولكن األب انستاس 

في  َعلََّق  العرب  لغة  مجلة  عن  المسؤول  الكرملي 

هامش المقال قائالً ))لغة العرب: الذي عندنا أن كلمة 

لحم بمعنى خبز انتقلت بصورة لقم العربية ولما كان 

الخبز يكثر في طعام جميع الناس سّموا كل ما يدخل 

الفم لقماً من باب التوسع وهو ما يُطلق على البُر أو 

الشعير واللحم واللقم من باٍب واحد(()48(.

األب  نشره  ما  أول  هو  المقال  هذا  أن  وبّما      

مرمرجي الدومينكي من دراساته حسب تتبّعنا وَردَّت 

عليه مجلة لغة العرب فلم ينتظر كثيراً، إالّ وَردّ على 

السامية  )األلسنية  عنوانه  بمقاٍل طويل  الهامش  ذلك 

 .1928 سنة  شباط  الثاني  العدد  في  واللقم(  واللحم 

قال  ولهم.  ولقم  لحم  كلمة  أصل  في  استطراٍد  وبعد 

اللحم  أن  هي  عندي  ))والخالصة  مرمرجي  األب 

بالحاء ال يدل على الخبز أو البُر أو الطعام في اللغة 

ليست  العربية  اللقم  وأن  إلينا،  وصلت  كما  العربية 

بمبدلة من لخم العبرية أو من لحما اآلرامية، وأنها ال 

تُطلق على الخبز وال على الطعام وال على البُر، إنما 

معناها طريقة من طرائق األكل أو صفة من صفاته 

وهي السرعة والمبادرة إليه(()49( أي كما هي طريقة 

اللَّهم أو البلع أو الشرب أو... .

لردود  بداية  الدراسة  أو  المقالة  تلك  كانت   

مرمرجي  األب  عليها  َعَمَل  وانتقادات  أخرى 

بارية  كلمة  ألصل  كان  الثاني  فاالنتقاد  الدومينكي، 

فأجابت  اللفظة  هذه  العرب عن  لغة  مجلة  ُسئلت  إذ 

األب مرمرجي  فعكف  شّكاً،  تحتمل  فارسية ال  أنها 

هذه  عن  صفحات  دراسة  كتابة  على  الدومينكي 

اللفظة، ومما أثبته كما مّر بنا سابقاً أنها لفظة سومرية 

عراقية قديمة دخلت اللغة الفارسية فيما بعد. وكانت 

هذه المقالة كان رداً على األب الكرملي الذي نشره 

في مجلته لغة العرب على الرغم من أنّها انتقاد له.

من  الكرملي  انستاس  األب  انتهى  وعندما   

تأليف المعجم المساعد كتب األب مرمرجي الدومينكي 

مجموعة تعليقات عليه، منها )أصل كلمة َعالَم( نشره 

في مجلة األديب العدد3 مارس سنة 1949، إذ أن 

الكرملي كان يرى أن كلمة )علم( تقابلها في اليونانية 

بديع  العالم  الُحسن، ألن  cosmosومعناها  قسمس 

ذلك  الجملة. وعلى  في وضعه وخلقه وترتيبه على 

يكون أصل العَالم )القاسم( بمعنى الُحسن، وهو من 

القاف على  مكان  في  العين  فَُجِعلَت  َحُسَن،  أي  قَُسم 

توقله،  في  الجبل  كتوعل  القلب.  هذا  يلّقبها  َمْن  لغة 
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وهو  اندلق،  في  السيف  واندلع  انباق،  في  وانباع 

قالوا في  العين الماً، كما  لسانهم، وُجعلت  كثير في 

السوءة اللوءة، والسقاط للقاط، والعجّوس في العجّول 

إلى غيرها، وال غرابة في وقوع ابدالين في الكلمة 

َختَره  قولهم  كثير، ومنه  فقد جاء مثل هذا  الواحدة، 

في عذره وخدعه والمعنى واحد وقالوا سما وسمق 

وسمنخ أي عال هذا ما قاله الكرملي، فعلّق عليه األب 

الدومينكي وردَّ ذلك عندما قال بأّن األستاذ المرحوم 

ليس  أصلها  ألن  المفردة  هذه  تأصيل  في  يُوفَق  لم 

اليونانية، وال حاجةَ   cosmos القاسم وال من  من 

إلى كل هذه التخيالت في افتراض المبدالت، ونتكبر 

الظن أن األستاذ تّوهم هذا، عهدَ كان يذهب إلى أن 

كثيراً من المفردات العلمية آتية من اليونانية)50(، وفي 

أغلب  أن  يزعم  فأخذ  الرأي  في  أفرط  أواخر حياته 

أصلها  الهجاء  الموّحدة  الالتينية  أو  اليونانية  األلفاظ 

عربي. مهما يكن من أمر فإن كلمة عالم مشتقّة من 

الثنائيات  من  وأصلها  سامية،  بل  عربية  وهي  علم 

المفترقتين  والغين  العين  أن  وبما  وغل(  ولَمَّ  )َعلَّ 

والعبرية  السريانية  في  موّحدتان  هما  العربية  في 

والحبشية وقد استحالت العين ذاتها همزة في األكدية، 

وأن من مفاهيم )علم أو غلم( هي وسم، ختم، سّجل، 

عرف، فهم، شق، دخل. وهكذا تكون )عالم( سامية 

وهي في العربية )َعالَم( وفي السريانية )علما( وفي 

العبرية )عوالم( وفي الحبشية )عالم(، والمعنى لكلمة 

عالَم هو الزمان الخفي المجهول المتوّغل في الغيب 

أصنافه...  من  وكل صنف  كله  الخلق  أو  الكون  أو 

االرتفاع  به  ويُراد  عل  الثنائي  يوجد  األكدية  وفي 

والصعود من عال أو تقادم العهد وبما أن العين من 

فَعُّوَضْت   األكدية  في  تسقط  التي  الحلقية  األصوات 

همزة فأصبحت allati أو ulla وتعني الصعود)51(.

المساعد  المعجم  في  وردت  أخرى  ولفظة   

كلمة  هي  مرمرجي  األب  عليها  انتقده  للكرملي 

)الناس( التي قال عنها الكرملي: الناس كلمة ترجع 

إلى Notio الالتينية، أي شعب وأمة وقبيلة وهي من 

Nascor أي ولد ونشأ. فأنكر األب مرمرجي ذلك 

 ،Natio وقال أنها ليست التينية وال عالقة لها بلفظة

ألن لفظة ناس عربية بل سامية وردت في السريانية 

والنبطية  والتدمرية  واآلرامية  واألكدية  والعبرية 

عندما  ذلك  على  برهن  وقد  والسبئية،  والفينيقية 

أورد أصل الكلمة في تلك اللغات وخاصة السريانية 

واألكدية واآلرامية والعربية والعبرية وقال بعد ذلك 

وهذه اللفظة الموسومة بالطابع السامي القديم قد أبى 

آتية  أن تكون في نظرة أجنبية  الكرملي إالّ  العالمة 

من Natio الالتينية. كما توّهم أيضاً بأّن العالم لفظة 

بة  مأخوذة من cosmos اليونانية. وأن العقل ُمعرَّ

يصدّنا عن  ال  هذا  أن  بيد  الالتينية،   Oculus عن 

احترام ذكره وإكبار علمه وتقدير جليل خدماته للغة 

العربية واعراب التمني أن يُنَشر معجمه النفيس)52(.

في  مبحثاً  الدومينكي  مرمرجي  األب  أفرد   

راداً  عقل  لكلمة  منطقية؟(  العربية  اللغة  )هل  كتابه 

كما  اليوناني  بأصلها  قال  الذي  الكرملي  األب  على 

القضية  إثبات  يمكن  مرمرجي  األب  فقال  بنا  مرَّ 

السلبي  بالبرهان اإليجابي، أما  السلبي، ثم  بالبرهان 

العين  الدالة على   oculus الالتينية  اللفظة  أن  فهو 
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ال تعني بذاتها ووحدها العقل، ال وضعاً وال مجازاً. 

 Mens كلمة  عليه  يُطلق  الالتينية  في  العقل  فإن 

المجاز  في  أما   Intellegentia أو   spiritus أو 

 spiritus إلى  أو   Mensإلى  oculus فتضاف 

 oculus spiritus أو   oculus mentis فيقال 

يُراد بها عين النفس لتعيين اإلدراك. ألنه العقل هو 

العين التي بها تُعرف المعقوالت. أما لفظة َعقل فال 

تدّل على العين ال وضعاً وال مجازاً ال في العربية 

وال في الالتينية، إذ لم يَستعر العرب ال العقل وهو 

خاصة تشمل سائر بني أدم وال لفظة من الالتينية.

بالبرهان  القضية  تُثَبت  ذلك  على  زيادةً   

االيجابي وهو أن العربية ليست بمفتقرة إلى استقراض 

هذه المادة. ألنها أغنى من غيرها من األلسن، وعقل 

تذييالً  الالم  بزيادة  الثنائي  َعْق  عن  ناشئ  الثالثي 

مدلول  كلها  وفي  عصا  رمى،  شق،  يعني  )وعق( 

القوة، فكلمة العقل ال تدل على العين أصالً، ال في 

العبرية وال في الالتينية)53(.

وفي نهاية كتابه )هل اللغة العربية منطقية؟(   

أوِرد األب مرمرجي الدومينكي مجموعة من أقوال 

عبدالقادر  الشيخ  قول  ومنها  عنه  ُكتبت  وتقريضات 

المغربي نائب رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق 

الذي قال ))لقد استفدت من كتابكم فائدة عظمى وآمنت 

تقليدياً،  ايماناً  السامية  واأللسنية  الثنائية  في  بمبدئكم 

السامية...  باللغات  لجهلي  بالطبع  اقتناع  إيمان  ال 

ني أن نزلتم في ميدان هذا البحث، ولم تدع األب  وسرَّ

له  والحمدهلُل  أصبح  بل  وحده،  فيه  يصول  أنستاس 

قِرن يجاريه في خدمة لغتنا من حيث عالقتها باللغات 

نجد  وغيره  التقريض  هذا  بعد  ولكن  القديمة(()54(. 

يشّن  للكتاب  ذيالً  يكتب  الدومينكي  مرمرجي  األب 

فيه هجوماً على األب الكرملي يقول فيه ))إّن أجزل 

األفضال وأسبغ اآلالء علّي في ميدان الثقافة العلمية 

الدومينكيين  اآلباء  لحضرات  هي  والدنيوية  الدينية 

الذين تخرّجُت عليهم... أما مدرسة المبعث الكرملي 

في بغداد وطني فلم اتخّرج فيها... ولم أكن قط تلميذاً 

لحضرة  والسيما  األجالّء  الكرمليين  اآلباء  ألحد 

إذ  ذاته.  الكرملي  ماري  انستاس  األب  العالمة 

ديرة  خزانة  إلى  التردد  في  وأخذُت  عرفته  لّما  أني 

رجال  زمرة  من  أصبحُت  قد  كنُت  المطالعة،  قصد 

الكهنوت وكانت معارفي العالية وفي جملتها العربية 

إلى  االفتقار  عن  غنى  في  جعلني  مما  تكاملت،  قد 

الكرملي  األستاذ  إنشاء  وكان  كان.  مهما  علمه 

في  كما  الكتابة،  في  االبتذال  حد  إلى  ساذجاً  الجليل 

الخطابة التي لم يكن من رجالها البتة. وكان أسلوبه 

األساليب  متطلّبات  كل  على  منطٍو  غير  البحث  في 

األول  تحصيله  في  لنقص  وذلك  الحديثة.  العلمية 

العتيق الطراز، وكانت معرفته لأللسن السامية، خال 

قراءة األلفاظ والكشف  العربية ضئيلة جداً، ال تتعدّ 

عنها في المعاجم، فضالً عن جهله كل الجهل باللغة 

األكدية )اآلشورية – البابلية( وحتى بالحبشية... أما 

اإلدعاء بأّن نظرية الثنائية علم خاّص به، ذاع وشاع 

باسمه وفضله دون غيره، فهو من مألوف المغاالت 

الفاحشة، فإن أحمد فارس الشدياق وضع كتابه )سّر 

سنة  الشأن  هذا  مثل  في  واإلبدال(  القلب  في  الليال 

ما  على  الكرملي  األستاذ  والدة  عام  أي  1867م 
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أظن... أما الغربيون فقد شرعت طائفة من ألسنييهم 

في االهتمام بهذا الموضوع منذ زهاء قرن، في مجال 

الجميع  ... وسبق  اللغات اآلرية والسامية وغيرها، 

الفاسي من  ابراهيم  المدقق داود بن  العبري  اللغوي 

 – العبري  معجمه  في  الميالدي  العاشر  القرن  أهل 

العربي المعنون )كتاب جامع األلفاظ( ... فلتعّرف كل 

المتقّولين من شيعة األب أنستاس  ذلك وتِعه عصبة 

ماري الكرملي... وهم صنف من معلمي األحداث لم 

يتخّرجوا إالّ في مدارس ابتدائية وليس لهم أدنى إلمام 

بأي لسان من األلسنة السامية وال بأي لغة من اللغات 

األوربية الحديثة فضالً عن القديمة...(()55(.

لم  الدومينكي  مرمرجي  األب  نجد  وهكذا   

الكرملي  األب  بها  قال  التي  األلفاظ  بفارسية  يقبل 

وهو كذلك ما يشّكل رداً على كتاب األب آدي شير 

الشهيد الموسوم بـ))األلفاظ الفارسية المعّربة(( الذي 

على  ورداً  كذلك.  عراقي  وهو   1908 عام  صدر 

ما كتبه األب برصوم في مباحثه الرائعة والمطولّة 

عن ))األلفاظ السريانية في المعاجم العربية(( والتي 

نُشرت في مجلة مجمع دمشق بأكثر من عشر حلقات 

طويلة جداً آنذاك ثم ُجمعت في كتاب.

العمل  أن  وهي  أال  مهمة  نتيجة  إلى  نصل  وهكذا 

أو  دومينكان  من  سواء  اآلباء  به  قام  الذي  اللغوي 

كرمليين أو يسوعيين يستحّق االعجاب والدراسة وهم 

)األب أنستاس الكرملي، األب مرمرجي الدومينكي، 

األب هنري المنس)56(، األب آدي شير)57(، األب مار 

غريفو  األب  برصوم)58(،  األول  افرام  اغناطيوس 

ريوس بولس بهنام)59( واألب مار اغناطيوس يعقوب 

الثالث)60(، واألب المطران اندراوس حنا)61((.
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الهوامش
1- يُنظر مقال يوسف يعقوب مسكوني عن العالّمة األب أوغسطين مرمرجي الدومينكي، مجلة مجمع دمشق، 
سنة  عدد72-71  النهرين،  بين  مجلة  في  مرمرجي  أوكست  ومقال  سنة 1963، ص694  مجلد38 جزء4 

1991، ص101.
2- مقال )انجيل يسوع المسيح(، ص39.

3- فضل المقارنة األلسنية ص18.
4- أي المستشرقيين من كلمة sam أي سام والسامية والمستسيم أي الدارس للساميات.

5- فضل المقارنة األلسنية السامية، ص19.
6- نيرب ومكشوفاتها، ص388.

7- البارية ليست بفارسية، ص89.
8- نيرب ومكشوفاتها، ص389.

9- حول كلمة صنم، ص22.
10- ينظر المصدر نفسه، ص23.

11- المحراب، ص26.
12- الثنائية واأللسنة السامية، ص377.

13- يُنظر هل العربية منطقية؟ أبحاث ثنائية ألسنية لألب اوغسطين مرمرجي الدومينكي، مطبعة المرسلين 
اللبنانيين، جونية، لبنان، 1947، ص80.

14- اقتراح في الحروف الدخيلة والحركات الفرعية، ص.
15- فن النحو بين اليونانية والسريانية، ص5-4.

16- يُنظر الحركات العربية المجهولة، ص136-135.
17- اقتراح في الحروف الدخيلة والحركات الفرعية، ص456.

18- الدراسات العربية في االتحاد السوفيتي، ص573.
19- المصدر نفسه، ص573.

20- لسان العرب حول كتاب األب مرمرجي هل اللغة العربية منطقية، ص29.
21- فضل المقارنة األلسنية السامية، ص18.

22- أصل كلمة الحواريين، ص37.
23- يُنظر الحج والرقص، ص415.

24- يُنظر البارية ليست بفارسية، ص82.
25- يُنظر أصل اسم بيت لحم، ص335.

26- البارية ليست بفارسية، ص82.
27- المعجمية العربية في ضوء الثنائية واأللسنية السامية تمهيد، ص453.

28- الثنائية واأللسنية السامية ، ص376.
29- ثنائية األب مرمرجي، ص311.
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30- الثنائية واأللسنية السامية ، ص383.
31- الثنائية مبطلة للضدية، ص30.

32- المصدر نفسه، ص33.
33- يُنظر المعجمية العربية في ضوء الثنائية واأللسنية السامية القسم2، ص358-356.

34- يُنظر المحراب، ص28-27.
35- يُنظر الحج والرقص القسم األول، ص331-330، 334، 336-335.

36- يُنظر الحج والرقص القسم الثاني، ص415-413.
37- يُنظر التهليل والتلبية، ص19.

38- يُنظر أصل كلمة الحواريين، ص585.
39- تمحيصات معجمية بالثنائية واأللسنية )لمحة في أصل حواري(، ص30.

40- يُنظر هل اللغة العربية منطقية؟ ص110-109.
41- دائرة المعارف االسالمية، 356/14.
42- ينظر حول كلمة صنم، ص23-22.

43- يُنظر فضل المقارنة األلسنية السامية، ص24.
44- يُنظر تحقيقات معجمية القسم الرابع، ص371.

45- يُنظر مقالة )حول كلمة متحف(، ص14.
46- يُنظر تحقيقات معجمية القسم الثاني، ص57-56.

47- يُنظر )أصل اسم بيت لحم( ص337.
48- يُنظر المصدر نفسه، هامش ص337.
49- األلسنية السامية واللحم واللقم، ص99.

50- عندما راجعت ما قاله األب مرمرجي الدومينكي للتأكيد وجدُت أن األب أنستاس ماري الكرملي قد نشَر 
سلسلة دراسات  بعنوان )الكلم اليونانية في اللغة العربية( في مجلة المشرق وتناول فيها األصول اليونانية لمئات 
من الكلمات العربية حسب رأيه. ولكن هذا الموضوع ليس في أواخر حياته كما قال األب مرمرجي الدومينكي 
بل إنني وجدت األب الكرملي قد نشر هذه الدراسات قبل كالم الدومينكي بخمسين سنة أي في السنة الثالثة من 
مجلة المشرق والسنة الرابعة سنة 1901، وأن مقال األب مرمرجي الدومينكي الذي يذكر فيه أن األب الكرملي 
قد أفرط في أواخر حياته بموضوع األصول اليونانية كان سنة 1949 في مجلة األديب. وإن مقاالت الكرملي 
تلك التي صدرت في بداية القرن العشرين في مجلة المشرق َعلَّق عليها األب المستشرق هنري المنس. وعندما 
تتبعت تلك األلفاظ التي قال بيونانيتها األب الكرملي وجدتها هي كلمات طبية وعالجية وهندسية أي كلمات 

ليست شائعة التداول بل هي اختصاصية وهذا أمٌر طبيعي.
51- يُنظر مقال )أصل كلمة عالَم(، ص23.
52- يُنظر مقال )أصل كلمة ناس(، ص32.

53- يُنظر )هل اللغة العربية منطقية؟(، ص130-128.
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54- )هل اللغة العربية منطقية؟(، ص153.
55- المصدر نفسه، ص160-156.

56- نقوم اآلن بجمع كتابات األب هنري المنس فله مقاالت لغوية عديدة وخاصة في مجلة المشرق ولنا دراسة 
قادمة عنه.

57- المطران آدي شير له دراسات لغوية وكتب عديدة. ولد في شقالوة في اربيل سنة 1867 وأُغتيل يوم 
1915/6/17 له مؤلفات لغوية وهو مطران الكلدان ولنا دراسة عنه.

58- وهو بطريارك انطاكية وسائر المشرق للسريان األرثوذكس له حلقات عن األلفاظ السريانية في المعاجم 
العربية نشرها في مجلة مجمع دمشق من العدد 2 المجلد 23 سنة 1948 وحتى سنة 1951 بعشر حلقات 

وذيول ولنا دراسة عنه.
59- وِلدَ في الموصل 1916- وتُوفي سنة 1969 مطران السريان األرثودكس كتب دراسات  لغوية عديدة 
ومن أهمها مباحثه عن )العالقات الجوهرية بين اللغتين العربية واآلرامية )السريانية(( ونشرها في مجلة مجمع 

دمشق بخمس حلقاٍت طويلة من الجزء 4 مجلد 33 سنة، 1958، وحتى عام 1959، ولنا دراسة عنه.
60- هو قداسة مار اغناطيوس يعقوب الثالث بطريارك انطاكية وسائر المشرق للسريان األرثوذكس، نشر 
حلقات عن )العربية وشقيقتها السريانية( في مجلة مجمع دمشق في سنوات 1965، 1969، 1970 ولنا دراسة 

عنه.
61- هو المطران اندراوس صنا رئيس مجمع اللغة السريانية في العراق له حلقات لغوية طويلة نشرها في 
مجلة مجمع اللغة السريانية في العراق سنة 1975 وحتى سنة 1979 بخمس حلقات عن )العربية والسريانية( 

ولنا عنه دراسة قادمة.
• تعني كلمة )مار( السريانية السيد وفي العربية المرء وقد ُخّص بها القديسون والبطاركة واألساقفة.

• عالكردينال من الالتينية cardinalis وأصل معناها الخطير وأُطلقت على أعلى رتبة كنسية بعد البابا، إذ 
من الكرادلة يُختار البابا وفي عام 1586 ُحدّد عددهم بسبعين وفي سنة 1960 بلغ عددهم 85 كرديناالً.

ينظر حول هذين التعريفين موسوعة حلب المقارنة األول 12/7 والثاني 338/6 تأليف خيرالدين األسدي طبع 
سوريا حلب سنة 1979.
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المصادر والمراجع

وقد  الدومنيكي  مرمرجي  االب  ومؤلفات  أ-مقاالت 

تمت االشارة اليها ومكان نشرها اثناء البحث

ب-المصادر االخرى

-1881 الدومنيكي  مرمرجي  اوغسطين  1-االب 

1963 ,اوكست مرمرجي, مجلة بين النهرين بغداد 

سنة 1991 العدد72-71

مجلة  داغر  اسعد  يوسف  المسيح  يسوع  2-انجيل 

الجزء  العشرون  السنة  سنة 1961  بيروت  االديب 

السادس

للباحثة  االيطاليين  مؤلفات  في  الكردي  3-التراث 

االيطالية ميريال غاليتي تعريب وتعليق وايضاحات 

العراقي  العلم  المجمع  مجلة  حبي  يوسف  الدكتور 

الهيأه الكردية مجلد8 سنة 1981

4-العالمة االب اوغسطين مرمرجي الدومنيكي في 

ذمة هللا 1881-1963 يوسف يعقوب مسكوني مجلة 

مجمع دمشق مجلد 38 جزء الرابع سنة 1963

دكتور  والتراثية  اللغوية  ودراساته  الشوك  5-علي 

حامد الظالمي بيروت دار البصائر سنة 2013

6-الكلم اليوناني في اللغة العربية مجلة المشرق سنة 

1901

7-موسوعة حلب المقارنة,خير الدين االسدي سوريا 

حلب سنة 1979

8-نشاطات االباء الكرمليين في العراق حتى الحرب 

جامعة  مجلة  الربيعي  جاسم  حيدر  االولى  العالمية 

القادسية للعلوم االنسانية مجلد8 عدد 1-2 سنة 2005 
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العدوُل األسلوبيُّ في خطبة الجهاد
 لإلمام علّي )عليه السالم(

Stylistic Deviation in Jihad Sermon by
 Imam Ali )as(

د. قحطان رشك دخيل
/كلية اآلداب / الجامعة المستنصرية/قسم اللغة العربيّة. 

 
,By: Dr Qahtan Rashk Dakhil

Department of Arabic , Al-Mustansiriya University
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ملخص البحث
 يتناول البحث خطبة الجهاد لإلمام علّيٍ )عليه السالم( من منظور العدول األسلوبي؛ بقسميه العدول النوعي 
الذي اعتنى بظاهرة التقديم والتأخير بين مكّونات اإلسناد اإلسمي والفعلي، ومتعلقات اإلسناد من شبه الجملة 
)الظرف والجاروالمجرور(، والمنصوبات؛ والعدول الكّمي الذي تناول ظاهرتي حذف أحد عنصري التراكيب 

اإلسنادية أو إضماره، بعد بيان الفرق المفهومي بين الحذف واإلضمار.
وتبيّن من البحث أن الولوج لمعايير العدول في النص الخطابي من األهميّة بمكان؛ ذلك أن بنية التركيب النحوي 
تتصل اتصاالً وثيقاً بما يدور في النفس من صور وانفعاالت يفصح عنها المبدع بما يمتلك من ذخيرة لغوية 

معيارية متواضع عليها، وهو ما يُعدّ الخطوة األولى في االنطالق إلى النص االبداعي.
للمتلقّين  إيصالها  السالم  أراد اإلمام عليه  التي  بالمعاني  اللفظي هي مكتنزة  الجهاد على قصرها  وأن خطبة 
المتقاعسين عن الجهاد؛ فربط بين كالمه وما يتطلّبه السياق المقامي والمقالّي، وطابق بين كالمه ومقتضى 
الحال؛ ذلك الحال الذي يتطلّب استنهاض همم المتقاعسين بالترغيب بثواب المجاهد عند هللا سبحانه؛ فضالً عن 
الحياة الكريمة التي ال تتأتّى إال بإقامة حدود هللا سبحانه التي تجاوزها أعداؤه؛ وبالترهيب من آثار الرغبة عن 
الجهاد؛ وهي آثار دنيويّة )الذل، الصغار، االحتقار...(، فضالً عن اآلثار األخرويّة تتمثّل بغضب هللا سبحانه.  

Abstract
        The research addresses the issue of stylistic deviation in the sermon 
of Jihad from the perspective of two types of deviation. Qualitative deviation 
includes the predication constituents, such as the forwarding and the delay in 
the nominal ,and verbal predications, phrases such as )prepositions ,and ad-
verb(, and the accusative. Quantitative deviation addresses the phenomenon 
of deleting a predicate component,  or keeping it hidden in the deep structure. 
The article  gives some explanations to clarify the conceptual difference be-
tween deletion and keeping in the deep structure 
The Jihad sermon, although short ,has  chunky meanings which Imam Ali 
)as( wanted to deliver for the recipients who were slackening of Jihad.He 
linked his words with the context and co-text and suited his words to the  ap-
propriate situation; which requires the revival of the slackening individuals by 
reminding them of  the Almighty Allah’s reward to fighters.
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نصُّ خطبة الجهاد)1(:
فَإِنَّ  بَْعدُ  ا  أَمَّ َعلَْيِه:   ِ اللَّ َصلََواُت  اْلُمْؤِمنِيَن  أَِميُر  قَاَل 
ِة أَْوِليَائِِه،  ُ ِلَخاصَّ اْلِجَهادَ بَاٌب ِمْن أَْبَواِب اْلَجنَِّة، فَتََحهُ اللَّ
َوُجنَّتُهُ)2(  اْلَحِصينَةُ،   ِ اللَّ َوِدْرُع  التَّْقَوى،  ِلبَاُس  َوُهَو 
 ، ُ ثَْوَب الذُّّلِ اْلَوثِيقَةُ، فََمْن تََرَكهُ َرْغبَةً َعْنهُ)3( أَْلبََسهُ اللَّ
)5( َوُضِرَب  غَاِر َواْلقََماَءةِ َو َشِملَهُ اْلباََلُء، َودُيَِّث)4( بِالصَّ
بِتَْضيِيعِ  ِمْنهُ)7(  اْلَحقُّ  َوأُِديَل  ْسَهاِب)6(،  بِاإْلِ قَْلبِِه  َعلَى 

اْلِجَهاِد، َوِسيَم اْلَخْسَف)8( َوُمنَِع النََّصَف)9(. 
َو  لَْياًل  اْلقَْوِم  َهُؤاَلِء  قِتَاِل  إِلَى  دََعْوتُُكْم  قَْد  إِنِّي  َو  أاََل 
لَُكْم اْغُزوُهْم قَْبَل أَْن  َوإِْعاَلناً، َو قُْلُت  نََهاراً، َو ِسّراً 
ِ َما ُغِزَي قَْوٌم قَطُّ فِي ُعْقِر دَاِرِهْم)10(  يَْغُزوُكْم، فََواللَّ
َعلَْيُكُم  ُشنَّْت  َحتَّى  َوتََخاذَْلتُْم  فَتََواَكْلتُْم)11(  ذَلُّوا؛  إِالَّ 

اْلغَاَراُت)12(، َوُمِلَكْت َعلَْيُكُم اأْلَْوَطاُن. 
وَهذَا أَُخو َغاِمٍد)13( قَْد َوَردَْت َخْيلُهُ اأْلَْنبَاَر)14(، َوقَتََل 
َعْن  َخْيلَُكْم  َوأََزاَل   ،)15( اْلبَْكِريَّ َحسَّاَن  ْبَن  َحسَّاَن 
يَْدُخُل  َكاَن  ِمْنُهْم  ُجَل  الرَّ أَنَّ  بَلَغَنِي  َوقَْد  َمَساِلِحَها)16(، 
فَيَْنتَِزُع  )17(؛  اْلُمعَاَهدَةِ َواأْلُْخَرى  اْلُمْسِلَمِة  اْلَمْرأَةِ  َعلَى 
ِحْجلََها)18( َوقُْلبََها)19(، َوقاََلئِدََها َوُرُعثََها)20(؛ َما تَْمتَنُِع 
اْنَصَرفُوا  ثُمَّ  َوااِلْستِْرَحاِم)21(،  بِااِلْستِْرَجاعِ  إِالَّ  ِمْنهُ 
لَهُ  أُِريَق  َواَل  َكْلٌم)23(،  ِمْنُهْم  َرُجاًل  َمانَاَل  َوافِِريَن)22(، 
دٌَم؛ فَلَْو أَنَّ اْمَرأً ُمْسِلماً َماَت ِمْن بَْعِد َهذَا أََسفاً َما َكاَن 

بِِه َملُوماً بَْل َكاَن ِعْنِدي بِِه َجِديراً. 
اْلَهمَّ  َويَْجِلُب  اْلقَْلَب،  يَِميُت   -ِ –َواللَّ َعَجباً  َعَجباً!  فَيَا 
قُِكْم َعْن َحقُِّكْم؛  ِمِن اْجتَِماعِ َهُؤاَلِء َعلَى بَاِطِلِهْم، َوتَفَرُّ
يُْرَمى؛  َغَرضاً)25(  ِصْرتُْم  ِحيَن  َوتََرحاً)24(  لَُكْم  فَقُْبحاً 
تَْغُزوَن،  َواَل  َوتُْغَزْوَن  تُِغيُروَن،  َواَل  َعلَْيُكْم  يُغَاُر 
إِلَْيِهْم  بِالسَّْيِر  أََمْرتُُكْم  فَإِذَا  تَْرَضْوَن!  َو   ُ اللَّ َويُْعَصى 
ةُ اْلقَْيِظ)26(، أَْمِهْلنَا َحتَّى  ؛ قُْلتُْم: َهِذِه َحَمارَّ فِي أَيَّاِم اْلَحّرِ
فِي  إِلَْيِهْم  بِالسَّْيِر  أََمْرتُُكْم  َوإِذَا   ،)27( اْلَحرُّ َعنَّا  يَُسبََّخ 
)28(؛ أَْمِهْلنَا َحتَّى يَْنَسِلَخ  ةُ اْلقُّرِ تَاِء؛ قُْلتُْم: َهِذِه َصبَارَّ الّشِ

؛ فَإِذَا ُكْنتُْم  ِمَن اْلَحّرِ َواْلقُّرِ َعنَّا اْلبَْردُ؛ ُكلُّ َهذَا فَِراراً 
 . ِ ِمَن السَّْيِف أَفَرُّ وَن؛ فَأَْنتُْم َو اللَّ ِمَن اْلَحّرِ َو اْلقُّرِ تَِفرُّ
َوُعقُوُل  اأْلَْطفَاِل،  ُحلُوُم  ِرَجاَل!  َواَل  َجاِل  الّرِ أَْشبَاهَ  يَا 
َربَّاِت اْلِحَجاِل)29(؛ لََوِدْدُت أَنِّي لَْم أََرُكْم َو لَْم أَْعِرْفُكْم 
ْت نَدَماً، َو أَْعقَبَْت َسدَماً)30(؛ قَاتَلَُكُم  ِ َجرَّ َمْعِرفَةً، َواللَّ
َصْدِري  َوَشَحْنتُْم)32(  قَْيحاً)31(،  قَْلبِي  َمأَلْتُْم  لَقَْد   ،ُ اللَّ
ْعتُُمونِي نُغََب التَّْهَماِم أَْنفَاساً)33(، َوأَْفَسْدتُْم  َغْيظاً، َو َجرَّ
َعلَيَّ َرأْيِي بِاْلِعْصيَاِن َواْلِخْذاَلِن َحتَّى لَقَْد قَالَْت قَُرْيٌش 
لَهُ  ِعْلَم  اَل  لَِكْن  َو  ُشَجاٌع  َرُجٌل  َطاِلٍب  أَبِي  اْبَن  إِنَّ 

بِاْلَحْرِب.
ِ أَبُوُهْم)34(، َوَهْل أََحدٌ ِمْنُهْم أََشدُّ لََها ِمَراساً)35(، َوأَْقدَُم  لِلَّ
فِيَها َمقَاماً ِمنِّي؛ لَقَْد نََهْضُت فِيَها َوَما بَلَْغُت اْلِعْشِريَن 
تِّيَن)36(! َو لَِكْن اَل َرأَْي ِلَمْن  ْفُت َعلَى الّسِ َوَها أَنَا قَْد ذَرَّ
اَل يَُطاُع، اَل َرأَْي ِلَمْن اَل يَُطاُع، اَل َرأَْي ِلَمْن اَل يَُطاُع 

.

العدول األسلوبي بين اللغة واالصطالح:
للعدول بمفهومه اللغوي » أَْصاَلِن َصِحيَحاِن، لَِكنَُّهَما 
اْستَِواٍء،  َعلَى  يَدُلُّ  أََحدُُهَما  َكاْلُمتََضادَّْيِن:  ُمتَقَابِاَلِن 
ُل اْلعَْدُل ِمَن النَّاِس:  َواآْلَخُر يَدُلُّ َعلَى اْعِوَجاجٍ... فَاأْلَوَّ
اآْلَخُر  اأْلَْصُل  ا  فَأَمَّ الطَِّريقَِة...  اْلُمْستَِوي  اْلَمَرِضيُّ 
فَيُقَاُل فِي ااِلْعِوَجاجِ: َعدََل. َواْنعَدََل، أَيِ اْنعََرَج«)37(.
والعدول في االصطالح النحوّي والصرفّي »خروج 
االسم عن صيغته األصلية تحقيقاً أو تقديراً إلى  صيغة 
النحوي...  الخروج  بالخروج:  والمراد   ... أخرى 

بدليل أّن)العَْدل( من مصطلحات النحاة«)38(.
اتخاذ  في  والمصطلحية  المعجمية  الداللتان  وتتوافق 
كتابه  أبواب  ألحد  عنواناً  المصطلح  هذا  جني  ابن 
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)الخصائص( سّماه »باب في العدول عن الثقيل إلى 
ما هو أصقل منه لضرب من االستخفاف«)39(, فضالً 
عن تواتره في العرض وتخلّله مسارب التفسير لديه, 

فال ِمرية في داللته االصطالحيّة بعد ذلك.
العدول األسلوبّي؛ فهو: »خروج عن أصل، أو  أّما 
المخالفة  وتلك  الخروج  هذا  ولكن  لقاعدة؛  مخالفة 
اكتسبا في االستعمال األسلوبي قدراً من االّطراد ُرقّي 

بهما إلى مرتبة األصول التي يقاس عليها...« )40(.
وهو ما يُستشّف من استعمال الجرجاني)471أو474هـ( 
النحوي  المعيار  عن  العدول  لظواهر  تأصيله  في 
قيم  بيان  في  يصّرح  إذ  األدبي؛  األسلوب  إلى 
إلى  أسلوب  عن  »َعدَلَت  بمثل:  التواصليّة  العدول 
»وكّل  الداللي:  العدول  في  وقوله  أسلوب«)41(, 
وعدول  واتساع  مجاز  الجملة  على  فيه  كان  ما 
إلى ما ترى من  الظاهر«)42(, و »َعدَل  باللفظ عن 
الطريقة  تلك  »ترك  الحذف:  في  قوله  الكناية«)43(, 
الكالم«)44(, وبهذا  إلى هذه؛ ألنّها أحسن في  وَعدَل 
يكون لفظ )العدول( ذا داللة اصطالحية شاملة ألبعاد 
المفهوم المتّسع في ظواهر اللغة بمستوياتها الصوتية 

والصرفية والتركيبية والداللية.
الرتبة  قرينة  عن  العدول  هو  األسلوبي  والعدول 
بالتقديم والتأخير، وعن اإلعراب بالجمل على الجوار 
وهكذا  الرابط  وحذف  والتغليب  بااللتفات  والربط 
االستعمال  أثناء  في  يكون  أن  بشرط  القرائن؛  بقية 
األدبي وأمن اللبس أي اإلفادة وهو ما اصُطلح عليه 

بـ)العدول األسلوبي()45(.
)معياراً( ، من  نموذجاً  البالغيون أصالً  اقتبس  وقد 
المنهج النحوي يقيسون عليه العدول، وهو أن األصل 
)مسند  أساسيان:  ركنان  لها  يكون  أن  جملة  كل  في 
مذكورين  يكونا  أن  فيهما  واألصل   ، إليه(  ومسند 

ظاهرين ال محذوفين وال مضمرين. وأخذوا بأصول 
الرتبة   ، الكالم  في  األصل  مثل:  بالرتبة  متعلقة 
المحفوظة...واألصل في المسند إليه أن يتقدم والمسند 
والجملة  الثبوت  االسمية  الجملة  يتأخر.  وأصل  أن 
الفعلية التجدد وهلم جّرا؛ وأطلقوا عليه: )االستعمال 
األصولي( و )أصل الوضع( و ) مقتضى الظاهر( 
وغير ذلك. وأطلقوا على الخروج عليه: )العدول عن 

أصل القاعدة أو أصل الوضع( )46(. 
والتأخير،  والتقديم  والزيادة،  الحذف  ومباحث 
والتعريف والتنكير، وغيرهما من مباحث علم المعاني 
مثالي  أصل  عن  عدوالت  األسلوبيّون  عدّها  التي 
مفترض؛ ومنها نفذوا إلى مالمح جمالية وأسلوبية؛ 
والذي نراه أنها ليست عدوالت إال عن واقع لغوي 
والعدول خروج  اللغة.  في  لكثرتها  مفترض؛  مثالي 
مألوفة  لغوية  تراكيب  وتلك  المألوف  المستوى  عن 
يُعني  ثانية  ودالالت  أسلوبية  مالمح  تحوي  أنها  إال 
من  النحوية  التراكيب  يستتبع  بما  أي  البالغي؛  بها 
السامع  انفعال  سر  وهي  الثانية(،  )المعاني  دالالت 
ثم  معنى  اللفظ  من  »تعقل  أن  وهي  ودهشته)47(؛ 
يفضي لك ذلك المعنى إلى معنى آخر«)48(. ويشترط 

لتذوق ذلك والوقوف عليه ذائقة وموهبة فنية.
ولعّل إدراك مفهوم العدول في الفكر النحوي يقتضي 
بما  العدول  ظواهر  تحليل  في  النحاة  منهج  كشف 

درجوا عليه من تمييز بين مستويين تركيبيين هما:
التركيبية  للشروط  الجامع  األساس  المستوى   .1

والسمات الدالليّة األنموذجية .
2. المستوى المتحّول عنه بطارئ تركيبي أو عارض 
إلى  جلّها  يعود  كثر  بمصطلحات  تبدّى  مما  داللي, 

ثنائية منهجيّة فحواها األصل والفرع)49(.
خالل  من  تدرس  أن  يجب  النحوية  فالتراكيب 
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السياقات الواقعة فيها التي قد تحدث »تأثيراً معنوياً 
إلى  كلمة  من  المعنوي  التركيز  مواقع  ينقل  اسلوبياً 
أخرى ضمن عوامل الموقف اللغوي مركزية الكالم 
المتلقي مثل  ومشاعر المتحدث وعالقته بالسامع أو 
التقديم والتأخير المباح في تركيب الجملة، أو تحويل 
وهذه  للمجهول  بنائها  إلى  للمعلوم  بنائها  من  الكلمة 
التأثيرات األسلوبية تمثل جزءاً من أغراض الكالم، 
جانباً  لتكشف  الداللية  ووظائفها  اللغة  استعمال  أي 
تتغير في  فالجملة  المتحدث)50(؛ »  من موقف  مهماً 
إحداث األثر وفي تحريك المخيلة؛ وذلك ألن دخولها 
لهذه  مختلفة  طاقة  معه  جلب  مختلف،  سياق  في 

الجملة«)51(.
اإلسناديّة  التراكيب  للعدول عن  يكون  دراستنا  وفي 
أنماط  إلى  متعلقاتها  أو  فعليّة(  أو  األساسيّة)اسمية 
ُمنشئ  بين  التواصليّة  للقيمة  شحٌن  هو  استعماليّة 
النّص ومتلقّيه؛ فضالً عن إثارة ذهن المتلقي بالعدول 
أنماط  إلى  المعياري)األصل(  النمط  عن  األسلوبي 
استعماليّة تجعل النص األدبي قاّراً في اإلبداع على 

المستوى التواصلي.
فقد كان معيار  النحوي  التركيب  بيان  أردنا  وإذا ما 
السكوت يساير الفائدة الداللية والتداولية في أي منطوق 
مقصود؛ لذلك نجد الحدود النحويّة الضابطة لمفهوم 
الجملة والكالم ال تنفّك عن ذكر )التركيب المفيد()52(,
للماهية  ونوعيّان  كميّان  سوران  والكالم  فالجملة 
للتمايز  تبعاً  عليه  البحث  سيُنَجز  ما  التركيبيّة؛ وهو 
وبيان  أسلوبيّاً،  النحويّة  للتراكيب  والنوعي  الكّمي 
المتأخرون-  والسيّما   - النحاة  عند  التركيبيّة  البنية 
عن  بالحديث  الجملة  أو  الكالم  تعريف  على  تقوم 
يعيش)ت643ه(  ابن  فعل  مثلما  التركيبيّة,  ماهيّته 
إفراد  تركيب  ضربين:  »على  التركيب  تقسيم  في 

بكلمتين  تأتي  أن  اإلفراد  فتركيب  إسناد؛  وتركيب 
واحدة  حقيقة  بإزاء  واحدة  كلمة  وتجعلهما  فتركبهما 
النقل...  قبيل  من  وهو  حقيقتين  بإزاء  كانا  أْن  بعد 
عنها  يخبر  حتّى  التركيب  بعد  الكلم  هذه  تفيد  وال 
كلمتين  ترّكب  أْن  اإلسناد  وتركيب  أخرى,  بكلمة 
تنسب إحداهما إلى األخرى«)53(؛ على نحو تحصل 
وتترابط  تواصليّاً؛  واألسلوبيّة  الداللية  الفائدة  به 
بعالقات  المتممة  الفضالت  مع  اإلسنادية  العمد 
تواصليّة. داللية  بوظائف  تقوم  متنوعة  تركيبية 

أوالً: العدول النوعي بالتقديم والتأخير:
يمكن أن نرصد تحت عنوان العدول النوعي في خطبة 
عدولية  ظاهرة  السالم(  )عليه  علي  لإلمام  الجهاد 
بارزة وهي ظاهرة التقديم والتأخير؛ ويتحقّق العدول 
النوعي على مستوى التقديم والتأخير في أنساق تفارق 
فيها العناصر التركيبية مواقعها المؤصلة في النمط 
األساس)المعياري النحوّي(, وتغيّر انتظامها التراتبي 
النحوي من  النظام  يوفره  بما  الكالمية,  السلسلة  في 

تفاعل قرينتي الرتبة واإلعراب.
وتمثل أنساق التقديم والتأخير ما اشتمل عليه النظام 
تضطلع  تركيبية  اختيارات  أو  إمكانات  من  اللغوي 
بأغراض التخاطب, ومن ثم يتجلّى البحث فيهما عما 
بأغراض  ترتبط  تأليفية  إمكانات  من  النظام  يوفره 

أسلوبيّة وأسيقة اتصاليّة .
وتتمظهر أسباب التقديم في المدونة النحويّة األولى, 
إذ يؤسس صاحبها التغيّر الرتبي على أصل العناية 
إنما  »كأنّهم  والمؤخر:  المقدّم  في  قائالً  واإلهتمام 
يقدّمون الذي بيانه أهّم لهم وهم ببيانه أعنى, وإن كانا 

جميعاً يّهمانهم ويعنيانهم«)54(. 
االنحراف،  اصطالح:  المعاصرون  عليه  وأطلق 
والترخّص في الرتبة، وبعضهم أطلق عليه: العدول 
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جديد  تركيب  توليد  أمرين:  يحقّق  الذي  الموضعي، 
مغاير للتركيب السابق نسقاً، وتحقيق مستوى داللي 

جديد)55(. 
وفي الموروث النحوي وضع النحاة معياراً يقيسون 
)فعل+فاعل+تكملة(،  الفعلية  الجملة:  ترتيب  عليه 
واالسمية: )المبتدأ+الخبر+التكملة( وهو معيار متأّتٍ 
من تحليل البعد األصولي الستقراء كالم العرب؛ فهو 
منطقي افتراضي بحسب الصنعة النحوية التعليميّة ال 

الواقع االستعمالي للغة في األعم األغلب.
فيه  ينتصب  ما  باب   « سيبويه:  بقول  ذلك  ويتضح 
الخبر؛ ألنه خبر لمعروف يرتفع على االبتداء، قدمته 
أو أخرته وذلك قولك: فيها عبد هللا قائما، وعبد هللا 
فيها قائما. فعبد هللا ارتفع باالبتداء ألن الذي ذكرت 
قبله وبعده ليس به، وإنما هو موضٌع له، ولكنه يجرى 
مجرى االسم المبني على ما قبله. أال ترى أنك لو قلت: 
فيها عبد هللا حُسن السكوت وكان كالما مستقيما، كما 
حسن واستُغنى في قولك: هذا عبد هللا. وتقول: عبد 
هللا فيها، فيصير كقولك عبد هللا أخوك. إال أن عبد هللا 
يرتفع مقدَّماً كان أو مؤخرا باالبتداء«)56(، وهو عدول 
عن األصل التركيبي في المقدمة التي وضعها سيبويه 
في األبواب األولى من كتابه، بعد أن أّصل للترتيب 
البنيوي بين عنصري اإلسناد في باب المسند والمسند 
اليه أنهما : » ما ال يَْغنَى واحدٌ منهما عن اآلخر، وال 
يَجد المتكلُّم منه بداً. فمن ذلك االسم المبتدأ والمبنيُّ 
أخوك(.  )وهذا  أخوك(،  هللا  قولك:)عبدُ  وهو  عليه. 
ومثل ذلك: )يذهب عبد هللا(، فال بدَّ للفعل من االسم 
ِل بدٌ من اآلخِر في االبتداء«)57(. كما لم يكن لالسم األوَّ
وفي هذا النص يحدد سيبويه البنية األساس للتركيب 
النحوي التي تتكون من المبتدأ والخبر، مثل )عبدهللا 
عبدهللا(،  )يذهب  مثل  والفاعل،  الفعل  ومن  أخوك( 

هذا  بتحليله  وسيبويه  البسيطة،  الجملة  مايقابل  وهو 
يقسم الجملة بحسب أركانها اإلسنادية على )تركيب 
تحدّث  وإن  هنا  وسيبويه  فعلي(،  و)تركيب  اسمي( 
عن العالقة التالزميّة بين عنصري اإلسناد؛ إال أن 
بينهما؛  الرتبة  عن  الحديث  يستبطن  عنهما  حديثه 
أو  أخوك(،  هللا  )عبد  اإلسمي:  المرّكب  في  سواء 

الفعلي: )يذهب عبد هللا(.
وقد ُعدت هذه الصور أقل صور التأليف في التركيب 
النحوي وال مانع من أن تمتد الجمل باضافة مكمالت 
تجعلها أكثر طوال، نحو: )أنتم قوم كرماء( وقد تتكون 
من فعلين وثالثة أسماء، نحو : )كاد المريض تتحسن 
اسما،  اثني عشر  إلى  التركيب  يمتد  وقد   ، صحته( 
مصنع  مدير  نائب  حجرة  باب  )مفتاح  قولنا:  نحو 

نسيج غزل حرير دود القز ضائع()58(.
 : بقوله  الحقيقة،  هذه  القاهر  عبد  ويوّضح   
يأخذ قطعا  الكالم مثل من  » واعلم أن مثل واضع 
بعض  في  بعضها  فيذيب   ، الفضة  أو  الذهب،  من 
حتى تصير قطعة واحدة وذلك إذا قلت:)ضرب زيد 
عمراً يوم الجمعة ضرباً شديداً تأديباً له( فإنك تحصل 
معنى  هو  مفهوم  على  كلّه  الكالم  هذه  مجموع  من 
واحد العدة معاٍن كما يتوّهم الناس«)59(؛ واراد بذلك 
ايضاح معنى اثر المكمالت التي لم يشر اليها الحصر 
الذي سبق ذكره، وأن مجموع الكلم في جملة )ضرب 
زيد عمراً … ( له معنى واحد وهو االثبات بأن زيداً 

فاعل ضربا لعمرو في وقت كذا ... 
إنه  نقول:  التركيب  لهذا  صورة  وضع  أردنا  ولو 
ومجرور(؛  وجار  أسماء  وسبعة  )فعل  من  يتكون 
ألنه يشير إلى معنى واحد وكان من األسماء الستة 
الفعل )ضرب(  بعد  جاءت  التي  والمجرور  والجار 
التركيب  لمعنى  المكّمالت  من  فهي  )زيد(  وفاعله 
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 ، له  زمن  الجمعة(  و)يوم   ، به  مفعول  فـ)عمرا( 
للضرب،  صفة  و)شديدا(  مطلق  مفعول  و)ضربا( 
و)تأديباً( مفعول الجله لبيان غرض ذلك الضرب… 
األجزاء  من  مجموعة  بين  يربط  خيط  فالجملة  إلخ 
يقوم التركيب فيها بوظيفة مهمة، هي تحديد الكيفية 
التي تترابط عليها هذه االجزاء لتكون جملة لها معنى 
مفيد . ولو عدنا إلى جملة عبد القاهر لوجدنا كلماتها 

تترابط على النحو اآلتي)60( :

وكل هذه العالقات بين الكلمات داخل التركيب تمثل 
هذا  يمثله  الذي  الواحد  المعنى  إلى  يشير  تالزماً 
اليمكن  النحوي  التركيب  أشكال  أن  ويبدو  التركيب 
حصرها أو الوقوف على عددها؛ ألن اللغة العربية 
بأساليب متنوعة، وأن  لغة حية وتعبّر عن حاجاتها 

امتداد تراكيبها وتنوعها تبعاً لهذه الحاجات.
خطبة  في  النحوي  الترتيب  أصل  على  جاء  وِمّما 
الجهاد قول اإلمام علّي عليه السالم عن الجهاد:)َوُهَو 
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و)لباس  إليه،  مسند  مبتدأ  فـ)هو(  التَّْقَوى(؛  ِلبَاُس 
النحوي  الترتيب  أصل  على  وجاء  خبره؛  التقوى( 
في المرّكب اإلسمي، ومثله قوله: )وَهذَا أَُخو َغاِمٍد(؛ 
ويظهر أن األصالة في تقديم المبتدأ على الخبر عند 
تدعى  ما  وهي  وقياسية,  استعمالية  أصالة  النحاة, 
باألصالة المطلقة, فهذا النمط اإلسنادي أكثر وروداً 
في االستعمال اللغوي, و«الكثرة دليل األصالة«)61(، 
واألصالة القياسية هي وجهة إدراكية مركوزة على 
تبنى  التي  للمعلومة,  الحامل  األساس  العنصر  تقديم 
عليها سائر المعطيات التخاطبية األخرى, ولعل هذا 
سيبويه:  قول  من  مأخوذ  النحوي  التحليل  في  المبدأ 
فـ«المبتدأ كل اسم ابتدئ ليبنى عليه الكالم, والمبتدأ 
بمبني  إال  يكون  ال  فاالبتداء  رفع،  عليه  والمبني 
اإلسنادية  البنية  أصل  النحاة  يقرر  إذ  عليه«)62(. 
تقديم المبتدأ على الخبر والفعل على الفاعل بحسب 
البنية اإلدراكية)العميقة( في الذهن, فـ »أصل المبتدأ 
التقديم؛ ألنه محكوم عليه والبدّ من وجوده قبل الحكم, 
فقصد في اللفظ أيضاً أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم 

عليه«)63(.
البعد  يُمثّل  ما  فهو  األساس  هذا  عن  العدول  أّما 
إلى  المتلقّي  ذهن  إثارة  منه  يُراد  الذي  األسلوبي 
المعاني الثانويّة؛ لعل األبرز من هذه المعاني اإلشارة 
إلى االهتمام بين المتكلّم أو المتلقّي؛ فقد يكون التقديم 
ومتلقّيه؛  النص  منشئ  فيه  يشترك  ما  هو  لالهتمام 
الصوتي)64(؛ الجانب  لمراعاة  أو  للتخصيص،  أو 

نَْستَِعيُن َوإِيَّاَك  نَْعبُدُ  إِيَّاَك  تعالى: قوله  في  كما 
]الفاتحة:5[؛ ويكون ذلك بتقديم المسند على المسند إليه 
أو تقديم متعلّقات بعضهما على بعض؛ ومن األخير 
بَْعِد  ِمْن  َماَت  ُمْسِلماً  اْمَرأً  أَنَّ  )فَلَْو  اإلمام:  قول  جاء 
َهذَا أََسفاً َما َكاَن بِِه َملُوماً؛ بَْل َكاَن ِعْنِدي بِِه َجِديراً(؛ 

بِِه  فأصل التركيب: )َما َكاَن َملُوماً به، وَكاَن َجِديراً 
والجار  الظرف  من  الخبر  متعلقات  فتقديم  ِعْنِدي(، 
والمجرور ال يكون إال لدواعٍ أسلوبيّة تتبيّن من مقام 
يُقدّم ما هو أهّم عندهم؛  الحال؛ فاإلمام عليه السالم 
فيُشير في قوله:)َما َكاَن بِِه َملُوماً( بإلفات ذهن المتلقّي 
إلى شبه الجملة )به( إلى أن الموت أسفاً الذي تفّرون 
منه - فضالً عن أن تتمنَّوه- لو تمنّاه امرٌؤ بعد هذا 
الذُّّل والهوان ما كان ملوماً به؛ فقدّم شبه الجملة )به( 
المشيرة إلى الموت ألنه محور االهتمام عند المتلقّين 
األعداء  لجهاد  الوثوب  وهو  منه  أهّم  هو  من  هناك 
وما يحمله هذا المعنى من العّزة وعمران البالد وهو 
المغزى من الخطبة في إطار الحديث في هذه الفقرة.
أّما تقديم الظرف )عندي( في قوله: )بل َكاَن ِعْنِدي بِِه 
َجِديراً( يفيد التخصيص واإلهتمام عنده عليه السالم؛ 
بخالف ما لو جاء على أصل التركيب )وَكاَن َجِديراً 
إلى  أشارت  وإن  المتأخرة  عندي  فإن  ِعْنِدي(،  بِِه 
تخصيص األمر به عليه السالم؛ ولكنّها إن تأّخرت 
لم تُبِرز جانب االهتمام لديه عليه السالم، لذا نجد أن 
االهتمام  أفاد  والتأخير  التقديم  بهذا  األسلوبي  الملمح 
الصياغة،  وحسن  اإليقاع  جودة  مع  والتخصيص، 
العبارة  في  استوجبت  التي  الفقرات  نهاية  وتناسب 
الثانية  الفقرة  نهاية  )ملوما(  الخبر  تأخير  األولى 
يستوجب  تأخير  وكل  أيضاً)جديراً(،  الخبر  بتأخير 
عليه؛  الخبر  متعلّقات  بتقديم  حصل  ما  وهو  التقديم 
فضالً عن سبك الكالم بمزيد من التصور اإلبداعي 
الذُّل  هذا  مع  أنفسهم  عّزت  من  ههم  استنهاض  في 
يستصرخ  »أن  اإلمام  أراد  فقد  عليه؛  هم  الذي 
لحرب  ينفروا  أن  عسى  حميّتهم  ويثير  ضمائرهم، 

الطغاة والمعتدين«)65(. 
ومن تقديم متعلّقات الخبر أيضاً - وهو السمة الغالبة 
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في خطبة الجهاد – قوله عليه السالم: )فَإِذَا ُكْنتُْم ِمَن 
 ،) أَفَرُّ السَّْيِف  ِمَن   ِ اللَّ َو  فَأَْنتُْم  وَن؛  تَِفرُّ اْلقُّرِ  َو  اْلَحّرِ 
فَأَْنتُْم   ، اْلقُّرِ َو  اْلَحّرِ  ِمَن  وَن  تَِفرُّ ُكْنتُْم  فَإِذَا  واألصل:) 
أَفَرُّ ِمَن السَّْيِف(، فال يخفى ما لتقديمه متعلق الخبر 
(، و)من السيف( من إثر في انسباك  )ِمَن اْلَحّرِ َواْلقُّرِ
الخبر  نوعي  بلحاظ  قبلها  ما  مع  نّصياً  العبارة  هذه 
التقديم  لهذا  األسلوبي  فالملحظ   ) و)أَفَرُّ وَن(؛  )تَِفرُّ
اإلمام  فَاَضل  التي  الخبر  بمتعلقات  باالهتمام  يتجلّى 
أهون  مّما هو  تفّرون  كنتم  )إذا  مفادها  بحقيقة  بينها 
من السيف)الحر والقر( ففراركم ِمّما هو أقسى منهما 
)السيف( حقيقة واقعة؛ لذلك جاء بالقسم)وهللا( لتأكيد 
التي هي عناصر  الخبر  بتقديم متعلقات  لهم  توبيخه 
الحر  بـ)من  وتخصيصه  السالم  عليه  عنده  اإلهتمام 
فاالهتمام  بها؛  لتقريعهم  السيف(  والقر(،و)من 
تناقض  بيان  عن  فضالً  الخبر؛  بمتعلقات  بتوبيخهم 
الرئيس  السبب  هو  أفعالهم  في  والالمنطق  مواقفهم 

بتقديم متعلقات الخبر على الخبر. 
لََها  أََشدُّ  ِمْنُهْم  أََحدٌ  السالم(:)َوَهْل  قوله)عليه  ومنه 
التركيب  فأصل  ِمنِّي(؛  َمقَاماً  فِيَها  َوأَْقدَُم  ِمَراساً، 
فِيَها  َمقَاماً  َوأَْقدَُم  لََها،  ِمَراساً  أََشدُّ  ِمْنُهْم  أََحدٌ  )َوَهْل 
هو  الخبر  متعلقات  لتقديم  األسلوبي  فالملحظ  ِمنِّي( 
أَبِي  اْبَن  قريش:)إِنَّ  قول  نفُي  الحوار  مركزية  أن 
بِاْلَحْرِب(؛  لَهُ  ِعْلَم  اَل  َولَِكْن  ُشَجاٌع  َرُجٌل  َطاِلٍب 
الذين  اإلمام وهؤالء  بين  النقاش  فالحرب هي محّل 
أن  بدعوى  السالم  عليه  اإلمام  على  بالالئمة  ألقوا 
ال علم له بالحرب؛ لذلك كان تقديم شبه الجملة من 
الجار والمجرور )أََشدُّ لََها( )َوأَْقدَُم فِيَها( العائدة على 
متعلق  أّخر  حين  في  بمكان؛  االهتمام  من  الحرب 
وأتى  )منّي(  قوله:  وهو  أقدم(  التفضيل)أشد،  أفعل 
منهم  العبارتين)أحد  كال  لربط  الجملة  نهاية  في  به 

خصائص  من  ألن  بـ)مني(؛  و)أقدم...(  أشد...(، 
التقديم والتأخير ربط الجمل)66(؛ وألنه)عليه السالم( 
وهو  فيها  مقامه  وقِدَِم  مراسه  شدة  ببيان  استطرد 
في  لتأكيده  األهم  فقدّم  الحديث؛  مقام  يتطلّبه  ما 
بعد  ألنه حاصٌل  )مني(  المهم  وأخر  المتلقّين،  نفس 
الرجوع إلى تاريخه في الحرب عليه السالم بقوله:) 
ْفُت  لَقَْد نََهْضُت فِيَها َوَما بَلَْغُت اْلِعْشِريَن َوَها أَنَا قَْد ذَرَّ
تِّيَن(؛ إذاً ثّمة قصد من تقديم المتعلّق وتأخيره  َعلَى الّسِ
الُمراد  المعنى  ومركزيّة  الحديث  ومقام  يتناسب  بما 
للمتلقّي؛ فال تقديم وال تأخير مجاناً؛ أو كما  إيصاله 
قال الزمخشري:«ما التقديم والتأخير إال لفائدة«)67(. 
أّما تقديم متعلقات اإلسناد الفعلي فقد قّرر أن النحاة 
أصل البنية اإلسنادية تقديم المبتدأ على الخبر والفعل 
في  اإلدراكية)العميقة(  البنية  بحسب  الفاعل  على 
عليه  محكوم  ألنه  التقديم؛  المبتدأ  »أصل  فـ  الذهن, 
أيضاً  اللفظ  في  الحكم, فقصد  قبل  من وجوده  والبدّ 
ومن   ,)68( عليه«  الحكم  ذكر  قبل  ذكره  يكون  أن 
بكون  األصولي  المبدأ  تقديم  في  الرضي  شرع  هنا 
على  والحكم  عليه,  محكوم  »ألنه  معرفة؛  المبتدأ 
تّطرد  العلّة  وهذه  معرفته,  بعد  إال  يكون  ال  الشيء 
في الفاعل«)69(, وفي وجوب تقدّمه على »الفعل من 
حيث هو حركة الفاعل في األصل، فال بدّ أن يكون 

بعد الفاعل ألن وجوده قبل وجود فعله«)70(.
وِمّما ورد على األصل القياسي في ترتيب المرّكب 
َخْيلُهُ  َوَردَْت  قَْد  السالم(:)  اإلمام)عليه  قول  الفعلي؛ 
اأْلَْنبَاَر( )فعل+فاعل+مفعول به(؛ وهو ما يعني أن 
لمقررات  تبعاً  يأتي  قد  االستعمالي  بعده  في  الكالم 
والمسند  المسند  بين  الرتبة  حفظ  في  القياسيّة  النحاة 
إليه في التركيب الجملي؛ وكأن اإلمام بترتيبه الكالم 
ببعده القياسي النحوي أراد إيضاح حقائق األمور من 
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دون تحذلٍق بتقديم وتأخير، فجاء بالفعل ثم فاعله ثم 
مفعوله ليُفّصل األمور، وليضع المتلقّين أمام تراتبية 

واضحة في ورود خيل األعداء األنبار.
هي  والتأخير  التقديم  لظاهرة  تبعاً  الرتبة  واختالف 
سمة أُسلوبية يعمدُ إليها المتكلم أو الشاعر ألغراض 
متعدّدة، ففي حال تقديم المفعول به على الفعل والفاعل 
يكون الغرض )التخصيص()71(؛ كما في قوله تعالى:

]الفاتحة:5[. إِيَّاَك نَْعبُدُ
وتوسطه  الفاعل  على  به  المفعول  تقديم  حال  وفي 
التركيب الفعلي في الفعل المتعدّي لمفعول به واحد، 
يكون  قد  أو  به،  للعناية  أو  ألهميته  الغرض  يكون 
المتلقّي يريد معرفة من وقع عليه الفعل قبل الفاعل 
بين  فالعالقة  زيدٌ()72(؛  الخارجي  قولنا:)قتل  في  كما 
الفعل والمفعول به، هي كالعالقة بين الفعل والفاعل، 
إفادة  ال  به،  تلبُِّسه  إفادة  ذكره  من  الغرض  أن  في 
قولك:  »وذلك  سيبويه:  قال  )73(؛  مطلقاً  وقوعه 
َضَرَب عبدُ هللا زيداً. فعبدُ هللا إرتفع ههنا كما إرتفع 
ذَهب،  به  شغلَت  كما  به  ذَهَب، وشغَْلت ضرَب  في 
وانتصب زيدٌ ألنه مفعول تعدّى إليه فعُل الفاعل. فإن 
رَت الفاعل جرى اللفُظ كما جرى  قدمَت المفعوَل وأخَّ
في األّول، وذلك قولك: َضَرَب زيداً عبدُ هللا؛ ألنّك 
تُرد  ولم  مقدًَّما،  به  أردت  ما  ُمؤّخرا  به  أردت  إنَّما 
َل منه وإْن كان مؤخراً في اللفظ.  أن تَشغَل الفعل بأوَّ
فَمن ثمَّ كان حدّ اللفظ أن يكون فيه مقدَّما، وهو عربيٌّ 
جيَّد كثير، كأنّهم إنَّما يقدّمون الذي بيانه أهم لهم وهم 
ببيانه أغنى، وإن كانا جميعاً يُِهّمانِهم ويَْعنِيانهم«)74(.  
وتقديم المفعول به على الفاعل هو أحد قسمي العدول، 
وهو الذي يسميه الجرجاني)تقديم على نية التأخير(؛ 
ألنك لم تخرج المفعول به عما كان عليه من وقوع 
الحدث عليه)75(؛ ولهذا التقديم تبعاً للجواز والوجوب 

النحويين ثالث حاالت:
وذلك  الفاعل:  على  به  المفعول  تقديم  إمتناع  1ـ 
عيسى  )قَتََل  نحو:  التركيب،  في  لبٌس  حدث  إذا 
بـ)إنّما(  محصوراً  المفعول  يقع  أن  أو  موسى(، 
المعنى  النقلب  الفاعل  على  المفعول  قدّم  لو  ألنه 
عكس  فلو  عمراً(  زيدٌ  َضَرب  نحو:)إنّما  المراد، 
التركيب ألصبح الفاعل محصوراً وأنت تريد حصر 
والمفعول  الفاعل  من  كلٌّ  كان  إذا  أو  به،  المفعول 
إذا  نحو:)أكرمتك(، و)استقبلته(؛أو  متصالً،  ضميراً 
والمفعول اسماً ظاهراً،  متصالً  الفاعل ضميراً  كان 

نحو:)إضِربُوا زيداً(.
إذا  الفاعل:وذلك  على  به  المفعول  تقديم  وجوب  2ـ 
والفاعل اسماً ظاهراً،  متصالً  المفعول ضميراً  كان 
ضمير  بالفاعل  يتصل  أن  أو  زيدٌ(،  نحو:)َضَربه 
َوإِِذ  تعالى:  قوله  في  كما  به  المفعول  على  يعود 
]البقرة:124[، أو إذا كان الفاعل  اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ
َ ِمْن  إِنََّما يَْخَشى اللَّ محصوراً كما في قوله تعالى: 

]فاطر:28[. ِعبَاِدِه اْلعُلََماء
3ـ جواز األمرين:وهو في غير الحاالت السابقة، كأن 
يكون الفاعل والمفعول إسمين ظاهرين، نحو:)َضَرَب 
عبدُ هللا زيداً(يجوز أن تقول:)َضَرَب زيداً عبدهللُا ()76(.
في  النحوي  األساسي  النمط  عن  العدول  ورد  وقد 
تقديم  بين  تنّوعت  الخطبة؛  من  متنوعة  مواضع 
المفعول به على الفاعل في مواضع كثير، وأقّل منها 
تقديم متعلّقات الفاعل كشبه الجملة على الفاعل؛ وهو 

ال يكون إال لفائدة داللية أسلوبيّة.
على  به  المفعول  تقديم  وهو  األول  العدولّي  والنمط 
الفاعل في خطبة الجهاد يتفّرع إلى نمطين متباينين 

على النحو اآلتي:
1- فعل+ مفعول به )ضمير متّصل(+ الفاعل.
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ُ(، فالضمير  ومنه قول اإلمام عليه السالم: )فَتََحهُ اللَّ
المتّصل مفعول به قُدّم على فاعله لفظ الجاللة )هللا( 
وجوباً عند النحاة؛ ألنه ضميٌر متّصل؛ إما البالغيّون 
تتعدّى  ال  أسلوبيّة  دواعَي  التقديم  لهذا  أن  فيرون 
النص  في  المعنى  ولعّل  والتخصيص)77(؛  االهتمام 
يؤّكد أولويّة ذكر المفعول لالهتمام به؛ والضمير هنا 
ا بَْعدُ  يعود على الجهاد في بدء الخطبة؛ إذ قال: )أَمَّ
ِة  ِلَخاصَّ  ُ اللَّ فَتََحهُ  اْلَجنَِّة،  أَْبَواِب  ِمْن  بَاٌب  اْلِجَهادَ  فَإِنَّ 
المفعول  ذكر  أن  إلى  جنّي  ابن  يذهب  بل  أَْوِليَائِِه(؛ 
)الهاء(  الخطبة  في  وهو  مضمراً  الجملة  في  به 
لهو  )الجهاد(  هنا  قبله وهو  اسم مرفوع  على  عائداً 
بالمفعول به عند  البالغ  من أوضح الصور االهتمام 
العرب؛ فقال:« ينبغي أن يُعلم ما أذكره هنا؛ وذلك 
أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل؛ 
كضرب زيد عمًرا، فإذا عناهم ذكر المفعول قدَّموه 
على الفاعل، فقالوا: ضرب عمًرا زيد، فإن ازدادت 
فقالوا:  له،  الناصِب  الفعل  على  قدموه  به  عنايتهم 
عقدوه  به  العناية  تظاهرت  فإن  زيد،  عمًرا ضرب 
على أنه َربُّ الجملة، وتجاوزوا به حد كونه فضلة، 
ينافي  مجيئًا  به  فجاءوا  زيد،  ضربه  عمرو  فقالوا: 
كونه فضلة، ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا: عمرو 
ضرب زيد، فحذفوا ضميره ونََووه ولم ينصبوه على 
ظاهر أمره؛ رغبة به عن صورة الفضلة، وتحاميًا 
لنصبه الدال على كون غيره صاحب الجملة...وهذا 
كله يدل على شدّة عنايتهم بالفضلة؛ وإنما كانت كذلك 

ألنها تجلو الجملة، وتجعلها تابعة المعنى لها«)78(.
اإلمام  أوالها  التي  الفائقة  األهميّة  تتجلّى  هنا  ومن 
عليه السالم للجهاد؛ كونه محور الحديث في الخطبة، 
هذه  تبيان  أراد  السالم  عليه  اإلمام  أن  عن  فضالً 
األهميّة للمتلقّين المتقاعسين عنه؛ فكالمه عليه السالم 

يتناسب ومقتضى حال المتلقّين المتواكلين الراغبين 
عنه؛ وهو ما يحتاج مزيد بيان ألهمية الجهاد في حياة 
المسلمين عاّمة؛ ولظروف أهل الكوفة خاّصة والتي 
تحتاج إلى استنهاض هممهم للذّب عن بيضة اإلسالم 
الديار،  وخّرب  األعراض،  انتهك  من  الحنيف ضدّ 
المقدّس  الشرع  وتجاوز حدود  البريئة؛  النفس  وقتل 
وهو هنا معاوية لعنه هللا ومن لّف لفّه من المنحرفين 

عن الصراط المستقيم.
أمير  قول  في  أيضاً  للجهاد  األهميّة  هذه  وتتجلّى 
(؛  الذُّّلِ ثَْوَب   ُ اللَّ )أَْلبََسهُ  السالم(:  )عليه  المؤمنين 
تََرَكهُ  )َمْن  على  عائد  به  مفعوٌل  المتصل  فالضمير 
َرْغبَةً َعْنهُ(؛ ويلحظ في هذا النّص أن الفعل )ألبس( 
متعدٍّ إلى مفعولين؛ األول الضمير الهاء كما ذكرنا؛ 
واآلخر هو )ثوب الذُّّل(؛ فمحور الحديث هو وصف 
من ترك الجهاد؛ فقدّم ضميره المتصل لبيان أهميّته، 
وهي النكتة األسلوبيّة التي تنسجم ومركزيّة الحديث 
عن مآل تارك الجهاد وتوبيخه؛ فقُدّم ضميره المتّصل 
لالهتمام به؛ وما قيل في )ألبسه هللا( هو عينه السبب 
النمط؛  هذا  الواردة على غرار  النصوص  باقي  في 
اْلباََلُء(، وهو ما يمثّل  وهو قوله عليه السالم:)َشِملَهُ 
المقدّم  المتّصل  الضمير  به  بالمفعول  االهتمام  قّمة 
العائد على اسم مظهر مبتدأ كما مّر معنا بنّص ابن 
جنّي؛ فالهاء في )ألبسه(، و)َشِملَهُ( عائدة على )َمن( 
المبتدأ، وهو قوله عليه السالم:)َمْن تََرَكهُ َرْغبَةً َعْنهُ(؛ 
اْلباََلُء(  و)َشِملَهُ  تََرَكهُ(،  )َمْن  خبر  أن)ألبسه(  ذلك 

معطوفة على الخبر)79(.
2- فعل+ مفعول به )اسم ظاهر(+ الفاعل.

وفي هذا النمط تتّضح قدرة اإلمام األسلوبية بالتوفيق 
بين المقام والمقال؛ إذ قال اإلمام عليٌّ عليه السالم: 
)َمانَاَل َرُجاًل ِمْنُهْم َكْلٌم، َواَل أُِريَق لَهُ دٌَم(؛ فقدّم المفعول 
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به )رجالً( على الفاعل المجازي )كلٌم(؛ وهو تقديم 
معرض  في  اإلمام  أن  ذلك  الكالم،  ومقام  ينسجم 
الكالم في  يمثّلون بؤرة  الذين  المتعدّين  الحديث عن 
هذا المقطع؛ فقد ابتدأ اإلمام هذه الفقرة بقوله: )َوقَْد 
ُجَل ِمْنُهْم... ثُمَّ اْنَصَرفُوا َوافِِريَن، َمانَاَل  بَلَغَنِي أَنَّ الرَّ
)الرجل(  فَبَين  دٌَم(؛  لَهُ  أُِريَق  َواَل  َكْلٌم،  ِمْنُهْم  َرُجاًل 
وهو اسم إن في بداية النص وهو مبتدأ في األصل، 
وبين )رجالً( المفعول به المقدّم عالقة مهّمة تبيّن أن 
موضع االهتمام بالمفعول به قد بلغ الغاية القصوى)80( 
بدء  في  عمدة  به  أتى  حتّى  السالم  عليه  اإلمام  عند 
النص ليعود بعد ذلك ويقدّمه هو وشبه الجملة )منهم( 
على الفاعل)كْلم(؛ وال يخفى ما لتأخير الفاعل)كْلم( 
من أهميّة في انسجام النص صوتياً؛ ليتناسب صياغةً 
نائب  دٌم-  –أي  وهو  الفقرة)دم(،  نهاية  مع  وإيقاعاً 
النّص  أكسب  ما  وهو  )له(،  متعلقه  عن  أُّخَر  فاعل 
وذلك  آخره؛  إلى  أوله  من  وترابطاً  وجماال  رونقاً 
يتفق مع » ماتذهب اليه مدارس اللغويين المحدثين 
– من وجوب مراعاة )المقام وسياق الحال( وادخال 
بالكالم«)81(.  المتصلة  اللغوية  غير  العناصر  بعض 
وكذا فإن لكل كلمة مع صاحبتها مقاماً، وارتفاع شأن 
الكالم في الحسن والقبول بمطابقته لالعتبار المناسب 
)الموقف( على وفق السياق المناسب فينتج عن ذلك 
صوره  بأبهى  تجلّى  ما  وهو  مناسب()82(؛  )أسلوب 
في العدول النوعي بالتقديم والتأخير عند اإلمام عليه 

السالم في خطبته في الجهاد.
والخالصة أن ظاهرة تقديم الفضلة )المفعول به( على 
العمدة )الفاعل( أو على الفضلة في التركيب النحوي 
التركيب  لبنية  النحوي(  )المستوى  عن  عدوالً  يمثل 
نفس  في  جديد  وقع  لها  جديدة  بنية  لخلق  النحوي 
المتلقي)83(؛ وهو يتلقى الكلمة المختارة من المبدع في 

بداية التركيب لتمثل مرحلة اتصال أولي بينه وبين 
األخرى  بالمعاني  ارتباطه  من  يتكامل  الذي  المعنى 
للنص والحاصلة من ارتباط المتقدم بالمتأخر، وهو 
نماء  ويدعم  المتقدمة  الكلمة  فاعلية  يثري  ارتباط 
الفكرة؛ والسيما عندما تتنوع وتتعدد االرتباطات بين 
التراكيب على مستوى النص كله، فتتشكل بنيته ذات 
القوة التعبيرية من خالل العالقات الثرية البكر التي 
تحقق الغاية األسلوبية لبنية النص)84(؛ ومن هنا يأتي 
الكالم ،  فنية بارزة في  ليمثل سمة  التقديم والتأخير 
للتعبير عن طريق  الجمالي  المستوى  يكثف  ألنه » 
خلق بنية تتداخل فيها العالقات وتتبادل فيها التفاعالت 

بفنية تعتمد قيمتها من النحو االبداعي«)85(.
ثانياً: العدول الكّمي بالحذف واإلضمار:

وهو  كمّي,  أساس  على  يقوم  القسم  هذا  في  العدول 
في  المشروطة  البنيوية  الحدود  من  ينطلق  ملحظ 
وظائف التراكيب النحوية والمقيّدة بقواعد االستقراء, 
وهو نظر منهجي يمّكن من تتبّع التغيرات الحاصلة 
في األنماط المكّونة للعالقات الواصلة بينها في النسق 
التي يقاس العدول بها هنا هي قيم  األسلوبّي, فالقيم 

إسقاط أحد عناصر التركيب اإلسنادي أو إضماره.
العدول  هذا  من  األسلوبيّة  القيم  إلى  الولوج  قبل  و 
الحذف  مفهومي  بين  الفرق  َروز  من  البدّ  الكّمي 
التأصيل  بيان  في  الصورة  لتتوّضح  واإلضمار؛  
وهو  القطع،  معناه  فالحذف  العدول؛  لهذا  المفهومي 
التركيبي مع  العنصر  إسقاط  بالطرح؛ إي  يُشعر  ما 
إّما اإلضمار فهو بقاء جزء من الجملة غير  عمله؛ 
تنصب  »)أْن(  قالوا:  لهذا  عمله؛  بقاء  مع  الملفوظ 
في  يُحذف  وال  يُضمر  والفاعل  ومضمرة،  ظاهرة 

باب المصدر، ألنه ُعمدة الكالم«)86(.
ويشّكل الحذف واإلضمار ظاهرة أسلوبيّة ذات قيمة 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

139

تعبيريّة كبيرة في سياق الكالم، وفي الجملة االسمية 
البسيطة يأتي الحذف في أحد ركني اإلسناد مع تحقُّق 
معيار الفائدة في التركيب، ومع وجود قرينة تدل على 
المحذوف؛  ذكر  دون  من  المعنى  وفهم  المحذوف، 
ومعيار الفائدة ال يتحقّق إالّ بوجود المبتدأ والخبر؛ألنَّ 
بُدَّ  فال  الفائدة  والخبر محلُّ  الفائدة،  المبتدأ معتمد   «
منهما، إاّل أنّه قد توجد قرينة لفظيّة أو حالية تُغني عن 
األلفاظ  ألّن  عليه؛  لداللتها  فيُحذف  بأحدهما،  النُّطق 
المعنى  فُِهَم  فإذا  المعنى  على  للداللة  بها  جيء  إنّما 
بدون اللفظ جاز أن ال تأتي به، ويكون ُمراداً حكماً 

وتقديراً«)87(.
السياق  قرائن  من  الكالمي  بالحدث  يُحيط  ما  ولعلَّ 
االستغناء  ثَمَّ  ومن  المعنى،  فهم  في  البالغ  األثر  له 
والسيَّما  التركيب،  عناصر  من  اللفظي عن عنصر 
في النصوص األدبية التي من خصائصها اإليجاز في 
اللفظ والِغنى في المعاني، قال عبد القاهر الجرجاني 
لطيف  المسلك،  دقيق  باٌب  الحذف:«هو  باب  في 
فإنّك ترى به  بالسحر،  المأخذ، عجيب األمر، شبيه 
ترَك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة، 
أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمَّ 

ما تكون بياناً إذا لم تُْبِن«)88(.
فالجرجاني هنا يبين األثر اإلُسلوبي لظاهرة الحذف، 
وكيف يكون الحذف أبلغ في بروز معيار الفائدة أكثر 
منشئ  اختيارات  ذلك  د  يحدِّ اإلظهار؛الذي  مع  منه 
النص لمواطن الحذف في التركيب مع فطنة المتلقي 

لتلك المواضع.
استنتاج  إلى  الحذف  مواطن  النحاة  استقراء  وأدّى 
أسسه التي )) يتصّرف بمقتضاها المتكلّم في اللغة, 
ال  مما  به,  تسمح  ما  حدود  في  البقاء  من  البدّ  إذ 
ينقض علّة وجودها ويعّطل وظيفتها األصليّة: البيان 

نظرية  كفاية  النحاة  أنشأ  هنا  ومن  والتبيّن(()89(, 
وإجرائية باستقراء الشروط الضابطة لعملية اختزال 
شروط  ثمانية  منها  هشام  ابن  ذكر  التركيبية,  البنى 
هي: وجود دليل حالي أو مقالي؛ أاّل يكون ما يحذف 
كالجزء, فال يحذف الفاعل وال نائبه وال مشبهه؛ أاّل 
يكون مؤكداً؛ أاّل يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر؛ 
والجازم  الجار  يحذف  فال  ضعيفاً,  عامالً  يكون  أاّل 
الداللة  فيها  قويت  مواقع  في  إاّل  للفعل,  والناصب 
وكثر فيها االستعمال؛ أاّل يكون عوضاً عن شيٍء؛ أاّل 
يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه)90( .

وقّسم ابن مضاء القرطبي)592( الجمل التي يحصل 
فيها الحذف على ثالثة؛ وهي:

وقد  به؛  إال  الكالم  يتّم  ال  ما  منها  ُحذف  جملة   -1
حصل الحذف لعلم المخاطبين بالمحذوف.

2- وجملة ُحذف منها ما ليس بالكالم حاجة إليه؛ بل 
هو تامٌّ دونه وإن ذُكر كان عيباً.

3- وجملة إذا أُظهر فيها المحذوف اختلفت عّما كانت 
عليه قبل اإلظهار)91(.

المركب  في  المبتدأ  بإضمار  الكمي  1-العدول 
اإلسنادي اإلسمي:

إلضمار المبتدأ مواضع عدة ، وال خالف بين النحاة 
فيها ، ويمكن القول ، إن في هذا النوع من الحذف 
علة نحوية رئيسة هي تقدم ما يدل على المحذوف، 
ابن  قال  واختصاراً؛  إيجازاً  ذكره  عن  أغنى  مما 
السّراج:« حذف المبتدأ وإضماره إذا تقدم من ذكره 
ما يعلمه السامع فمن ذلك أن ترى جماعة يتوقعون 
الهالل  هذا  أي:  وهللا,  الهالُل  القائل:  فيقول  الهالل 

فيحذف هذا«)92(.
)َوُهَو  السالم:  عليه  اإلمام  قول  اإلضمار  هذا  ومن 
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اْلَوثِيقَةُ(؛  َوُجنَّتُهُ  اْلَحِصينَةُ،   ِ َوِدْرُع اللَّ التَّْقَوى،  ِلبَاُس 
ِ اْلَحِصينَةُ،  فالمبتدأ المحذوف هو في قولِه: )َوِدْرُع اللَّ
الجهاد؛  على  يعود  )هو(  وتقديره  اْلَوثِيقَةُ(،  َوُجنَّتُهُ 
والملحظ النحوي لهذا اإلضمار هو داللة ما قبله عليه؛ 
فيضمر إيجازاً واختصاراً؛ أّما الملحظ األسلوبي لهذا 
قوة  من  يزيد  آخر  مسوغاً  هناك  أن  فهو  اإلضمار 
الحذف وعلله وهو المسوغ اللفظي، وأعني به وقوع 
اللفظ في جملة إخباريّة ضميراً لتقدُِّم ما يعود عليه؛ 
مما يجعل تقدير المبتدأ ضميراً أيضاً، وهذا يؤدي إلى 
نوع من الثقل في نطقه فيما إذا أُعيد ذكره، فيحذف 

تخفيفاً ورفعا لهذا الثقل.
الحذف  ظاهرة  في  البحث  أن  نجد  ذلك  عن  فضالً 
غالباً ما يكون في السياق التواصلي، وسبب ذلك هو 
الذي  الكالمي  الحدث  المتلقي عن  خلق تصوٍر لدى 
حصل فيه الحذف، وألّن الحذف »ظاهرةُ شائعةٌ في 
األحداث الكالمية، وقد تبيَّن أّن لداللة السياق فضالً 
هذه  أّن  والظاهر  المحذوف،  عن  الكشف  في  جليالً 
الظاهرة تتجلّى بوضوح في األحداث المنطوقة أكثر 

من المكتوبة«)93(.
وفي قول اإلمام عليه السالم قرينةُ حذٍف مهّمة ذكرها 
و)وجنته(،  بالواو)ودرع..(،  العطف  وهي  النحاة؛ 
وذلك ألّن العطف اختصاٌر للعمل النحوي إذ نقل ابن 
المعطوف ما  العامل في  أّن  ابن جني:«  يعيش عن 
ناب عنه الحرف العاطف«)94(؛ فاالمتتاح من البنية 
اللغويّة في تسويغ الحذف من أهم القرائن الموصلة 
الخطابيّة  المعلومات  توفر  إذ  المقصود,  المعنى  إلى 
الذي  المخاطب,  علم  في  القريبة  الذاكرة  معلومات 
في  يجري  وهو  للحذف  ثابتاً  »مسوغاً  النحاة  عدّه 
به  يصرحون  وهم  المتواتر,  الثابت  كاألصل  كتبهم 
تصريحاً غير ملتبس«)95(, ومن ذلك قول سيبويه في 

قول الشاعر أبي دَُواد اإليادي)96(:
أُكلَّ اْمِرٍئ تَْحَسبِيَن اْمَرأً

َونَاٍر تََوقَّدُ بالَّليِل ناَرا
 أي )وكّل ناٍر( »لذكرك إيّاه في أول الكالم, ولقلّة 
التباسه على المخاطب«)97(, حيث يؤكد أن التقدم في 
المحذوف مما حقّق وضوح  إعادة  أغنى عن  الذكر 
الفحوى لدى المخاطب, وهو ما يحقّق تواصالً ناجحاً 

أسلوبيّاً, يوازي معيار المقبولية الحديث.
الحذف  قبل  ذكره  لتعويض  كان  اسم  إضمار  ومثله 
السالم: عليه  قوله  في  وهو  أخرى؛  مّرة  ذكره  عن 
َما َكاَن  َماَت ِمْن بَْعِد َهذَا أََسفاً  ُمْسِلماً  ) فَلَْو أَنَّ اْمَرأً 
)اْمَرأً  فذكُر  َجِديراً(،  بِِه  ِعْنِدي  َكاَن  بَْل  َملُوماً  بِِه 
ُمْسِلماً( في بداية النص أغنى عن إعادته مع )كان( 
في موضعين؛ وهما )َما َكاَن بِِه َملُوماً بَْل َكاَن ِعْنِدي 
بِِه َجِديراً(؛ فأضمر اسم كان في الموضعين وتقديره 
)هو(، يعود على )امرٍئ( المذكور سلفاً؛ مما أغنى 
عن إعادته؛ فاإلمام يريد إبراز المعاني بألفاظ موجزة 
مكثّفة بعيداً عن اإلطناب والزيادة واللغو؛ وال يخفى 
ما لهذا اإلضمار من أثر في سبك النص؛ وقد رصد 
عبدالقاهر سياقات الحذف النفسيّة؛ إذ الحظ أن معظم 
في  تعبيرية  أداة  الحذف  يعتمدون  القدماء  الشعراء 
تجسيد إحساسهم إزاء هذه الديار، كقول الشاعر عمر 

بن ابي ربيعة:
اعتادَ قلبَك مْن سلمى عوائدهُ

وهاَج أهواءَك المكنونةَ الّطلُل
ربٌع قراٌء أذاع المعصراُت بِه

كلُّ حيراَن ساٍر ماؤهُ خضُل)98(
أراد : )ذاك ربُع قواء أو هو ربع()99(.

األسلوب  ارتباط  إلى  هذا  الجرجانّي  حديث  ويشير 
بالمبدع ارتباطاً وثيقاً؛ بوصفه أحد طرق التعبير عن 
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النفس وتصوير مشاعرها وأفكارها، وهذا يعني أننا 
النستطيع أن نعبر عن فكرة ما تعبيراً مجرداً، ألن 
التي  التفاعالت  من  مجموعة  يحتوي  أن  يجب  ذلك 
المناسب  والسياق  واألسلوب  والمقال  المقام  تشمل 
لكل ذلك؛ وبما يؤدي إلى التطابق بين بنية التركيب 

النحوي والموقف المقصود)100(.
أّما إضمار المسند في المرّكب اإلسمي)الخبر(؛ فقد 
فيهما  يقع  مواضع  ثالثة  في  الجهاد  في خطبة  ورد 
خبراً عن )ال( النافية للجنس؛ وخبر ال النافية للجنس« 
يحذفه الحجازيون كثيراً فيقولون: ال أهل، وال مال، 
وال بأس، وال فتى إال علي وال سيف إال ذو الفقار. 
ومنه كلمة الشهادة ومعناها ال إله في الوجود إال هللا. 
وهو  أصالً«)101(.  كالمهم  في  يثبتونه  ال  تميم  وبنو 
مضمٌر وليس محذوف؛ ألن المعنى ال يتّم إال بتقديره.
ومنهم   – الحجازيين  أن  السابق  النص  من  ويلحظ 
النافية  ال  خبر  يحذفون  السالم-  عليه  علّي  اإلمام 
يكون  كأن  سياقي  دليل  عليه  دّل  إذا  كثيراً  للجنس 
اإلمام عليه  قول  في  ما ورد  مقامياً؛ وهو  أو  مقالياً 
نفى   « فقد  ِرَجاَل(،  َواَل  َجاِل  الّرِ أَْشبَاهَ  )يَا  السالم: 
من  ينبغي  ما  الستجماعها  الرجوليّة؛  صفة  عنفهم 
واألنفة،  كالشجاعة،  اإلنساني؛  الكمال  صفات 
وإن  فيهم  الكماالت  هذه  وعدم  والغيرة؛  والحمية، 
لشبههم  الموجبة  للرجال  المحسوسة  بالصورة  كانوا 
بهم«)102(؛ فتقدير الخبر المحذوف على هذا المعنى 

)وال رجال في األفعال، أو في الباطن(.
والدليل السياقي المقالي الذي أوجب حذف الخبر هو 
نعته لهم في بداية الفقرة بـ)أشباه الرجال(، في الهيئة؛ 
ليعود بعد ذلك ويستغرق في نفي كل أجناس صفات 
الرجولة عنهم؛ فدّل بقوله: )أشباه الرجال( على نوع 

الخبر المحذوف.

الثأر  عن  نومهم  فهو  المقامي  السياقي  الدليل  أّما 
هللا  أعداء  جهاد  عن  بتقاعسهم  المهدورة  لكرامتهم 
)معاوية وجيشه(؛ فهم رجال »من الشكل ال في القلب 
والعقل، ومن أقال اإلمام: )ينام الرجُل على الثُّكِل، وال 
يناُم عن الَحَرب-بفتح الراء-؛ أي يصبر على موت 
ولده، وال يصبر على إهانته ومّس كرامته(« )103(.
الحصر  هو  اإلضمار  هذا  في  األسلوبي  والملمح 
بنفي صفات الرجولة عنهم؛ فالنص يمارس انسجاماً 
وبعداً  المعياري،  النحوي  المستوى  على  أصوليّاً 

تكثيفيّاً بالمعنى على المستوى األسلوبي.
 2-العدول الكمي بحذف الفاعل في المرّكب اإلسنادي 

الفعلي:
يتبيّن في هذا المطلب الفرق بين إضمار المبتدأ، وحذف 
الفاعل بوضوح تام؛ ذلك أن المبتدأ ال يُحذف وإنما 
يُضمر ألنه أحد ركني البؤرة اإلسنادية في المرّكب 
اإلسمي كما مرَّ معنا؛ أما الفاعل فيُحذف لوجود من 
الفعليّة ذات  الجملة  به في  المفعول  ينوب عنه وهو 
فإن  )ت577هـ(:«  األنباري  قال  المتعدّي؛  الفعل 
آخر  اسم  يقام  أن  الفاعل، وجب  ُحِذَف  إذا  فَِلَم  قيل: 
مقامه؟ قيل: ألن الفعل ال بد له من فاعل؛ لئال يبقى 
الفعل حديثًا من غير محدّث عنه، فلما حذف الفاعل 
الفعل  يقام اسم آخر مقامه؛ ليكون  -ههنا- وجب أن 

حديثًا عنه، وهو المفعول«)104(.  
تبعاً  البالغيين  عند  الفاعل  حذف  دوافع  وتتعدّد 
الفاعل  أن  فنجد  والمقالي؛  المقامي  بنوعيه  للسياق 
ُخِلَق  تعالى: قوله  في  كما  به  للعلم  يُحذف  قد 
الخالق  ألن  ]األنبياء:37[،  َعَجٍل  ِمْن  ْنَساُن  اإْلِ
الفاعل  يكون  أن  أو  عاقل،  فيه  يُماري  ال  تعالى 
على  للخوف  أو  البيت(،  نحو:)ُسرق  مجهوالً؛ 
الحذف)105(. أسباب  من  وغيرها  منه؛  أو  الفاعل 
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التي  المواضع  وقد اكتنزت خطبة الجهاد بكثير من 
ُحذف فيها الفاعل وأُقيم المفعول به مقامه؛ وتنوعت 
أسباب هذا الحذق تبعاً للسياق؛ فمنها قوله عليه السالم: 
، ... َودُيَِّث  ُ ثَْوَب الذُّّلِ )فََمْن تََرَكهُ َرْغبَةً َعْنهُ أَْلبََسهُ اللَّ
غَاِر َواْلقََماَءةِ(؛ فاإلمام عليه السالم يتحدث هنا  بِالصَّ
عنه،  ورغب  بالجهاد  زهد  بمن  التعريض  مقام  في 
( فصّرح  ُ ثَْوَب الذُّّلِ أن النتيجة ستكون أن )أَْلبََسهُ اللَّ
بالفاعل هنا وهو )هللا( جّل جالله؛ فذكره لمن نسَي 
قدرته تعالى؛ وعاد فحذفه-أي الفاعل- في قوله عليه 
الفاعل  فنائب  َواْلقََماَءةِ(  غَاِر  بِالصَّ )َودُيَِّث  السالم: 
هنا مضمٌر تقديره )هو( يعود على من ترك الجهاد 
ورغب عنه؛ أّما الفاعل وهو )العدو( فمحذوف؛ ألن 
المقام مقام تدييث بالصغار والقماءة؛ أي التذليل بالذّل 
فُحذف  له؛  غيرة  ال  الذي  الديّوث  ومنه  والحقارة، 
الفاعل للعلم به؛ والشتهار »غارات العدو وتكّررها 
منه موجب لتوّهم قهره وقّوته وذلك ِمّما تنفعل عنه 

النفس باالنقهار والذُّل«)106(.
به تكرر في قوله  للعلم  الفاعل  والغرض من حذف 
و)َوُمِلَكْت  اْلغَاَراُت(،  َعلَْيُكُم  )ُشنَّْت  السالم:  عليه 
َعلَْيُكُم اأْلَْوَطاُن( من لدن األعداء المعروفين بسسب 
اهتمام  لغرض  الحذف  يكون  وقد  الجهاد؛  تضييعكم 
اإلمام بذكر المفعول به عن الفاعل؛ حتّى يبلغ األمر 
باإلمام أن يحذف الفاعل ويسند الفعل للمفعول به بعد 
نقله إلى مقام العمدة واإلسناد ألهميّته عنده؛ قال ابن 
يكون  أن  المفعول  وضع  »أصل  جنّي)ت392هـ(: 
فضلة وبعد الفاعل؛ كضرب زيد عمًرا، فإذا عناهم 
ضرب  فقالوا:  الفاعل،  على  قدَّموه  المفعول  ذكر 
عمًرا زيد، فإن ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل 
الناصِب له، فقالوا: عمًرا ضرب زيد، فإن تظاهرت 
العناية به عقدوه على أنه َربُّ الجملة، وتجاوزوا به 

فقالوا: عمرو ضربه زيد، فجاءوا  حد كونه فضلة، 
هذه  على  زادوه  ثم  فضلة،  كونه  ينافي  مجيئًا  به 
ضميره  فحذفوا  زيد،  ضرب  عمرو  فقالوا:  الرتبة 
ونََووه ولم ينصبوه على ظاهر أمره؛ رغبة به عن 
صورة الفضلة، وتحاميًا لنصبه الدال على كون غيره 
المنزلة  بهذه  له  لم يرضوا  إنهم  ثم  الجملة،  صاحب 
حتى صاغوا الفعل له، وبنوه على أنه مخصوص به، 
وألغَْوا ذكر الفاعل مظهًرا أو مضمًرا، فقالوا: ُضرب 

عمرو، فاطُّرح ذكر الفاعل ألبتة«)107(.
نستنتج مّما مضى أن لحركة المتعلقات )الفضالت( 
في بنية التركيب فوائد وأغراضاً، ذكر منها سيبويه 
العناية واالهتمام)108( فضالً عن أغراض أخرى أشار 
إليها البالغيون عندما تجاوزوا )ركني اإلسناد( إلى 
في  والعمدة  الفضلة  بين  ساووا  حيث  )المتعلقات(؛ 
أداء المهمة الداللية)109(؛ ومن بين متعلقات الفعل في 
أثره  تناول  تم  الذي  به(  )المفعول  النحوي  التركيب 
الكالم  ربط  وفق  على  التركيب  بنية  في  األسلوبي 
بمقام استعماله ومراعاته لمقتضى الحال؛ ومن أبرز 
في  األسلوبي  به(  )المفعول  أثر  ووصف  حلل  من 
الذي »  الجرجاني  النحوي عبدالقاهر  التركيب  بنية 
اتكأ على حاجة المتكلم وطبيعة السياق الداخلي دون 
اعتبار لمقولة )العمدة والفضلة(«)110(؛ إذ أشار إلى 
» أّن حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى اليه حاله 

مع الفاعل«)111(.
الخاتمــة

بعد هذه الجولة الممتعة مع مقتنيات اإلمام علّي )عليه 
السالم( العدوليّة في خطبة الجهاد تبيّن من النتائج ما 

يأتي:
• إن البحث األسلوبي ينظر إلى النص اللغوي نظرة 
مكوناته  بجميع  للنص  العام  البناء  ليشمل  شاملة 
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المقالي؛  المقامي  بالسياق  النص  ربط  مع  وأجزائه، 
ومن ثَّم بيان أثر أسلوب المتكلّم بالمتلقّين.

• ان تعدد طرائق االستدالل ببنية التراكيب النحوية 
وتنوعها يمنح التراكيب خصائص إبداعية مما يجعل 
لفهم  المتلقي  لدى  االنتباه  تثير  ركيزة  بنية  كل  من 
حاجات المتكلم في ايصال مايريده من معاٍن؛ وهو ما 
فبروز  النوعي والكّمّي؛  العدولين  في  ظهر واضحاً 
عنصر االهتمام عنده عليه السالم أثّر في اختياراته 
تبيّة؛ فقدّم ما بيانه أهم عنده لدى المتلقّي؛ والحال  الرُّ
عينه في حذف الفاعل وإنابة المفعول به منابه؛ فقد 
أن  بعد  عمدةً  ُجعل  أن  بالمفعول  االهتمام  من  بلغ 
كان فضلة بآليّة عدوليّة مّكنت اإلمام من إبراز هذا 

االهتمام على مستوى النص.
• قد يجتمع أكثر من غرٍض واحد بالعدول؛ كما في 
له  أريَق  وال  َكْلٌم،  منهم  رجالً  نال  )ما  اإلمام:  قول 

لالهتمام، وحذف  األولى  بالفقرة  المفعول  فقدّم  دٌم(؛ 
متعلق  وقدّم  أُريَق...-  الثانية-وال  الفقرة  في  الفاعل 
بنهاية  النص  لينسجم  )له(  وهو  )دم(،  الفاعل  نائب 

موسيقيّة مؤثرة في السامع.
• ان التطابق بين بنية التركيب والموقف من خالل 
توافق )االسلوب والسياق والمقام( يتخذ قيماً اسلوبية 
يهتم بموجبها الدارس بعناصر التركيب كلها )اللغوية 
المستوى  ادراك  له  يتسنى  لكي  اللغوية(  وغير 
االبداعي للغة فإن اختل هذا التوافق اختلت الصياغة 
واضطربت القيم االسلوبية المتوخاة من ذلك التركيب 
، وفي ذلك تتحقق خصوصية البنية االسلوبية للتركيب 
التي  العربية  اللغة  النحوي لكونها من صور حيوية 
التعبير  اللغات االخرى في  الكثير من  جعلتها تفوق 

عن أغراضها .
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الهوامش
1 - ينظر نّص خطبة الجهاد بتفاوت بسيط في : الكامل في اللغة واألدب:20/1، والبيان والتبيين: 52/2، 
الحديد  أبي  البالغة، البن  نهج  286، وشرح  الطيب:410/4،  واألغاني 16:  الفريد:160/4، ونفح  والعقد 

المعتزلي: 2/ 74 وجمهرة خطب العرب: 430-427/1.
2 - الُجنّة بالضم: الوقاية، وكل ما استترَت به، وُجنّته: وقايته.

3 - رغبةً عنه: زهداً فيه.
. وأصله من داث الشيء من باب باع: الن وسهل  4 - دُيّث: ذُلّل، وهو فعل مبنّي للمجهول من دَيَّثه؛ أي ذللَّ

ومنه الديوث، وهو الرجل الذي ال غيرة له على أهله.
5 - الصغار: الذل والصغر، القماءة: الذل والصغار.

6 - اإلسهاب: هكذا في رواية ابن أبي الحديد، من أسهب بالضم: أي ذهب عقله، أو كثر كالمه؛ أي حيل بينه 
وبين الخير بكثرة الكالم بال فائدة، وفي رواية أخرى: باألسداد، واألسداد: جمع سد؛ أي: الحجب التي تحجب 

عنه الهدي والرشاد.
7 - أديل الحق منه: تحول األمر عنه إلى الحق فألمت به الكوارث؛ أو صارت الدولة للحق بدالً عنه. من أداله 

هللا من عدوه: أي نصره عليه، والباء في قوله »بتضييع الجهاد« للسببية.
8 - سيم الخسف: أصبح محل اإلذالل و المهانة، والخسف الذُل والمشقّة. أي أولي الذل والضيم، وفي رواية 
المبرد »وسيمي الخسف« باإلضافة، والسيمي: العالمة. قال المبرد: هكذا حدثونا وأظنه سيم الخسف، من قول 

هللا عز وجل: }يَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعَذَاِب{]البقرة:49[.
9 - منع النصف: النصف: العدل؛ وُمنع للمجهول؛ أي حرم العدل؛ بأن يُسلّط هللا عليه من يغلبه على أمره 

فيظلمه. والنصف بالكسر ويثلث، والنصف والنصفة محركين اإلنصاف.
10 - عقر الدار: وسطها وأصلها. 

11 - تواكلتم: َوَكَل كل منكم أمر الجهاد إلى صاحبه؛ أي لم يتولّه أحد منكم؛ بل أحاله كل واحد إلى اآلخر.
12 - ُشنَّت عليكم الغارات: ُمّزقت عليكم من كّل جانب؛ كما يُشّن الماء متفرقاً دُفعةً واحدة؛ أي: صبها من كل 

وجه، من شن الماء على رأسه إذا صبّه.
13 - يريد سفيان بن عوف الغامدي قائد الحملة على األنبار من قبل معاوية)لع(.

14 - األنبار: بلدة شرقي الفرات، يقابلها على الجانب اآلخر)هيت(.
15 - والي األنبار من قبل اإلمام علي عليه السالم.

16 - مسالح: جمع َمسلََحة وهي الثغر والمرقب حيث يُخشى طروُق األعداء منه.
17 - المعاهدة: الذمية؛ وهي غير المسلمة المقيمة في بالد المسلمين.

18 - الحجل)بكسر الجيم، وفتحها، وبكسرتين(: الخلخال، وسمي القيد حجاًل؛ ألنه يكون مكان الخلخال.
19 - القُلُب)بضمتين(: جمع قُْلب، وهو سوار المرأة الُمْصَمت.

عثة بالفتح: القرط،  20 - بروايتين: إحداهما: الرغاث: جمع رغثة وهو القرط؛ واألخرى: ُرُعثها؛ مفردها الرَّ
والجمع ِرعاث بالكسر والفتح، وجمع الجمع ُرُعث بضمتين.

ِحم، أو  ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُوَن. واالسترحام: أن تناشده الرَّ 21 - االسترجاع: ترديد الصوت بالبكاء؛ مع قول: إِنَّا لِلَّ
الرحمة.

22 - وافرين: تامين على كثرتهم لم ينقص عددهم، ويروى: موفورين. أي تامين، وهي رواية المبرد؛ أي لم 
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ينل أحدًا منهم بأن يرزأ في بدن وال مال.
23 - الَكلم بالفتح: الجرح.

24 - وفي رواية نهج البالغة: »فقبًحا لكم وترحا حين صرتم غرًضا يرمى« وزادت رواية الجاحظ بعد ذلك: 
»وفيئًا ينهب« وترحا: هما أو حزنا أو فقرا. 

يرميهم  الهدف  بمنزلة  أنهم صاروا  والمعنى  ونحوها؛  بالسهام  ليُرمى  يُنصب  الذي  الهدف  الغرض:   -  25
الرامون.

26 - القيظ: الحر، حمارة القيظ: شدته. 
الباء  بتشديد  الحر«  النهج »أمهلنا يسبخ عنا  الحر، وفي رواية  ينسلخ  أمهلنا حتى  أي  - يسبخ: يخفف.   27
المفتوحة: أي يخف ويسكن، وكل من خفف عنه شيء فقد سبخ عنه، ومنه قولهم: اللهم سبخ عني الحمى: أي 

خففها.
28 - صبارة الشتاء: شدة البرد، القر: البرد.

29 - يقصد أن صفات الرجولة انعدمت فيهم. وحلوم: عقول، ربات الحجال: كناية عن النساء؛ ذلك أن الحجال: 
جمع حجلة بالتحريك، وهي القبة، وموضع يزين بالستور والثياب للعروس -كناية عن النساء.

30 - سدم: الهم المشوب باألسف والغيظ.
31 - القيح: ما في القرحة من الصديد.

32 - وشحنتم: مألتم، وفي رواية الكامل: »ولقد مألتم جوفي غيًظا«.
33 - النغب: جمع نغبة بالفتح والضم، وهي الجرعة، والتهمام: الهم، وأنفاًسا أي جرعة بعد جرعة، يقال: اكرع 

في اإلناء نفسين أو ثالثة.
34 - تروى: هلل دره: أي عمله، والدر أيًضا: اللبن، أي هلل الثدي الذي رضعه، وهو تعجب أريد به التهكم، وفي 

رواية النهج: »هلل أبوهم«!.
35 - المراس: المعالجة: المعالجة والمزاولة والمعاناة.

تِّيَن: زدت عليها؛ وفي رواية المبّرد:)نيّفت( وهو بمعناه. ْفُت َعلَى الّسِ 36 - ذَرَّ
37 - معجم مقاييس اللغة: 246/4.

38 - كشاف اصطالحات الفنون: 290/3 .
39 - الخصائص: 645/3 .

40 - البيان في روائع القرآن/ تمام حّسان:77/2.
41 - دالئل اإلعجاز: 49, وينظر: المقتصد في شرح اإليضاح: 325/1 .

42 - دالئل اإلعجاز: 329 .
43 - نفسه: 237.
44 - نفسه: 126 .

45 - ينظر: البيان في روائع القرآن/ تمام حّسان:76/2.
العربية  واللغة   ،145-143  ،  139 أخرى ص  تفصيالت  وتنظر  حّسان:350،  ينظر:األصول/تمام   -  46

معناها ومبناها:190- 230، واللغة العربية والحداثة:135-138، والبيان في روائع القرآن:229/1.
47 - ينظر: التراكيب النحوية ، الشين: 92.
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48 - دالئل اإلعجاز: 203.
49 - كما هو الحال بكتاب سيبويه؛ إذ قال:« وأعلم أن النكرة أخفُّ عليهم من المعرفة، وهي أشدُّ تمكُّنا؛ ألّن 
ف به...وأعلم أن الواحد أشدُّ تمكنا من الجميع، ألّن الواحد األّول...واعلم أن  النكرة أّول، ثم يَْدخُل عليها ما تُعَرَّ

المذكَّر أخّف عليهم من المؤنّث ألّن المذكر أّول«؛ الكتاب:22/1.
50 - ينظر: التطور الداللي بين لغة القرآن ولغة الشعر الجاهلي، عودة خليل أبو عوده: 76-75.

51 - البالغة واألسلوبية/د.محمد عبد المطلب:136، وأسلوبيّة البناء الشعري دراسة في شعر أبي تمام:132.
52 - ينظر: األصول في النحو: 64/1, والمفصل في العربية:10, وشرح المفصل: 44/1.

53 - شرح المفصل: 44/1.
54 - الكتاب : 15-14/1 .

55 - ينظر: البيان في روائع القرآن: 1/ 67 ، 100/2، واللغة العربية معناها ومبناها:207.
56 - الكتاب : 2/ 88.

57 - الكتاب : 1/ 23. وينظر: المفصل: 1/ 10-11، وشرح المفصل: 1/ 19؛ وفي نحو اللغة وتراكيبها:86.
58 - ينظر: الجملة العربية دراسة لغوية نحوية:12.

59 - دالئل االعجاز :371-370.
60 - ينظر : في نحو اللغة وتراكيبها: 99 ؛ والبنية التحتية بين عبدالقاهر وتشومسكي ، الدكتور خليل أحمد 

عمايره ، )بحث( مجلة األقالم ، ع9: 92 ، سنة 1983م.
61 - المقاصد الشافية : 54/2 .

62 - الكتاب : 126/2 .
63 - شرح الرضي على الكافية : 229/1 .

64 - ينظر: الكشاف:13/1، واآليات المتعلقة بالرسول دراسة أسلوبيّة:194، ومراعاة المخاطب في النحو 
العربي:180.

65 - في ظالل نهج البالغة/ محمد جواد مغنية:388/1.
66 - أصول تحليل الخطاب/ محمد الشاوش:491/1.

67 - الكشاف:661/1.
68 - شرح الرضي على الكافية : 229/1 .

69 - نفسه: 231/1, وينظر: الهمع: 312/1 .
70 - شرح المفصل: 75/1 .

71 - ينظر: التلخيص في علوم البالغة:134.
72 - ينظر: دالئل االعجاز:97، وأصول تحليل الخطاب: 493/1.  .

73 - ينظر: اإليضاح في علوم البالغة:88.
74 - الكتاب:34/1.

75 - ينظر: دالئل اإلعجاز:106، ودراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة:221.
76 - ينظر: شرح الرضي:190/1ـ 196، والجملة الفعلية:92ـ 100.

77 - ينظر: أساليب المعاني في القرآن:334، و338.
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78 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها:66-65/1.
79 - في ظالل نهج البالغة:380/1.

80 - وهو ما مّر معنا في رأي ابن جني في المحتسب:66-65/1.
81 - عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني : 243.

82 - ينظر: االيضاح في علوم البالغة : 7 ؛ والتلخيص في علوم البالغة : 35-34.
83 - ينظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها : 7.

84 - ينظر: في البنية والداللة : 135.
85 - البالغة واألسلوبية : 248 .

86 - البرهان/ للزركشي:102/3-103، وينظر: مفتاح العلوم:336،وفي النحو العربي نقد وتوجيه:207.
87 - شرح المفصل:94/1.
88 - دالئل اإلعجاز:146.

89 - التفكير البالغي عند العرب: 96 .
90 - ينظر: المغني: 795-791/2.

91 - ينظر: كتاب الرد على النحاة:89-88.
92 - األصول:68/1، وينظر: شرح ابن عقيل:220/1، والهمع:38/2.

93 - ظاهرة اللبس في العربية:144، وينظر:في النحو العربي قواعد وتطبيق:15. 
94 - ـشرح المفصل :89/8.

95 - الصورة والصيرورة: 128 .
96 - ينظر: الكتاب: 66/1, والخزانة: 417/4, 590/9 .

97 - الكتاب: 66/1، وينظر: المقتضب: 112/3 .
98 - لم يذكر البيتان في ديوانه، ينظر: الكتاب:281/1؛ والخصائص:296/1؛ ودالئل اإلعجاز:162.

99 - ينظر: دالئل االعجاز : 162.
100 - ينظر: األسس النفسية ألساليب البالغة العربية : 3 ؛ والبالغة العربية، قراءة أخرى : 223.

101 - المفّصل:52، وينظر: شرح ابن عقيل: 25/2،
102 - شرح نهج البالغة/ البحراني )ت679هـ(:مج254/1.

103 - في ظالل نهج البالغة:388/1.
104 - أسرار العربيّة:85.

105 - يُنظر: اللباب في علل البناء واإلعراب:157/1، وأساليب المعاني في القرآن الكريم: 357.
106 - شرح نهج البالغة/ البحراني )ت679هـ(:مج252/1.

107 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها:66-65/1.
108 - ينظر: الكتاب :80/1.

109 - ينظر: البالغة العربية ، قراءة أخرى:244.
110 - المصدر نفسه: 245 ؛ وينظر : الجملة العربية تأليفها واقسامها : 7.

111 - دالئل االعجاز : 168.
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القرآن الكريم.
أوالً: الكتب المطبوعة:

السيد جعفر  الكريم،  القرآن  المعاني في  أساليب   -1
المقدّسة،  قم  بوستان،  مؤسسة  الحسيني،  باقر  السيد 

ط3 ، 1432هـ.
2- أسرار العربية، ألبي البركات األنباري)ت577هـ(، 
تحقيق: محمد بهجت وعاصم البيطار، دار البشائر، 

دمشق، ط2، 2004م.
3- أسلوبيّة البناء الشعري دراسة في شعر أبي تمام، 
 ، ط1  سوريا،  السياب،  دار  جبار،  علي  سامي  د. 

2010م.
النحوية  النظرية  في  الخطاب  تحليل  أصول   -4
العربية, د. محمد الشاوش, المؤسسة العربية للتوزيع, 

منوبة- تونس, ط1, 1421هـ-2001م.
اللُّغوي  للفكر  إبستمولوجية  دراسة  األصول   -5
عند العرب، د. تمام حسان، عالم الكتب،1420هـ-

2000م .
6- األصول في النَّحو ، تأليف : أبي بكر بن سهل 
بن السَّراج النَّحوي البغدادي )ت316هـ( ، تحقيق : 
سالة ، بيروت ،  د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الّرِ

1417هـ-1996م .
سمير  تحقيق:  األصبهاني،  الفرج  أبو  األغاني،   -7

جابر، دار الفكر – بيروت، الطبعة الثانية، دط.
د.  أسلوبيّة،  دراسة  بالرسول  المتعلقة  اآليات   -8
عدنان جاسم محمد الجميلّي، مطبوعات ديوان الوقف 

السني، بغداد، ط1 ، 2009م.
محمد  ين  الدِّ جالل  البالغة،  علوم  في  اإليضاح   -9
د.  تحقيق:  القزويني)ت739هـ(،  الرحمن  عبد  بن 

للنشر  المختار  ، مؤسسةُ  هنداوي، ط2  الحميد  عبد 
والتوزيع ،القاهرة- مصر ، 1425هـ -2004م.

10- البرهان في علوم القرآن : للزركشي)ت794هـ( 
، تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى 

البابي الحلبي، القاهرة ، ط 1، 1958م .
11- بالغة الخطاب وعلم النص, د. صالح فضل, 
الكويت,  واآلداب,  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس 

1413هـ- 1992م.
عبد  محمد  د.  أخرى,  قراءة  العربية,  البالغة   -12
القاهرة-  المطلب, الشركة المصرية العالمية للنشر, 

مصر, ط1, 1997م.
13- البالغة واألسلوبية, د. محمد عبد المطلب, الهيأة 

المصرية العامة للكتاب, القاهرة- مصر, 1984م.
د.  الزمخشري،  تفسير  في  القرآنية  البالغة   -14
محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، مصر، ط2 ، 

1988م.
15- البالغة واألسلوبية, د. محمد عبد المطلب, الهيأة 

المصرية العامة للكتاب, القاهرة- مصر, 1984م.
القرآن, د. تمام حسان, عالم  البيان في روائع   -16

الكتب, القاهرة- مصر, ط2, 1420هـ- 2000م.
تحقيق:  الجاحظ )ت255هـ(،  والتبيين،  البيان   -17
القاهرة، ط5،  الخانجي،  السالم هارون، مكتبة  عبد 

1985م.
18- التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد 
دار  الشين،  عبدالفتاح  الدكتور  الجرجاني،  القاهر 
الجيل للطباعة ، جمهورية مصر العربية، 1980م.

القرآن  ولغة  الشعر  لغة  بين  الَّداللي  التَّطُّور   -19
)دراسة دالليِّة مقارنة(، عودة خليل أبو عودة، ط1 ، 

المصادر والمراجع
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مكتبة المنار ، الزرقاء- األردن، 1405هـ-1985م.
20- التفكير البالغي عند العرب, د. حمادي صّمود, 
ط2,  ليبيا,  بنغازي-  المتحدة,  الجديد  الكتاب  دار 

1994م.
21- التلخيص في علوم البالغة، اإلمام جالل الدين 
محمد بن عبد الرحمن القزويني )ت 739هـ( ،ضبطه 
التجارية  المكتبة  البرقوقي،  الرحمن  وشرحه:عبد 

الكبرى ،مصر، ط 2 ،1932م.
البنية  في  دراسة   ( األدبي  النص  جماليات   -22
والداللة ( : د. مسلم حسب حسين , ط1 , دار السياب 

, لندن , 2007م .
23- الجملة العربية تأليفها وأقسامها : فاضل  صالح 
 , العراقي  العلمي  المجمع  منشورات   , السامرائي 

بغداد , 1998م .
د.محمد  نحوية،  لغوية  دراسة  العربية  الجملة   -24
إبراهيم عبادة، مطبعة التقدم، اإلسكندرية، 1984م.

مؤسسة  المكارم،  أبو  علي  د.  الفعلية،  الجملة   -25
المختار، القاهرة، ط1، 2007م.

العربية  عصور  في  العرب  خطب  جمهرة   -26
الزاهرة، أحمد زكي صفوت، المكتبة العلمية بيروت-

لبنان، دت، دط.
لعبد  العرب،  لسان  لباب  ولب  األدب  خزانة   -27
عبد  تحقيق:  )ت1093ه(  البغدادي  عمر  بن  القادر 
السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي ،القاهرة، ط4، 

1418ه -1997م.
28- الخصائص ، تأليف أبي الفتح عثمان بن جني 
)392هـ( ، حقَّقه : محمد علي النَّجار، دار الهدى، 

بيروت، ط2، )د.ت(.

البنية  بين  العالقة  في  تطبيقية  لغوية  دراسات   -29
اآلداب،  مكتبة  بحيري،  حسن  د.سعد  والداللة، 

القاهرة، ط  1 ،2005م.
عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  ابو  اإلعجاز،  دالئل   -30
)ت: 471أو 474هـ(،  النحوي  الجرجاني  الرحمن 
 ، الخانجي  مكتبة  شاكر،  محمد  محمود  تحقيق: 

القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.
31- الرد على النحاة ، ابن مضاء القرطبي ، تحقيق: 

د. شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر، )د.ت(.
32- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل 
حمن العقيلي الهمذاني المصري  عبد هللا بن عبد الرَّ
د ُمحيي الدّين عبد الحميد،  )ت769هـ(، تحقيق: محمَّ
مطبعة السعادة، القاهرة، ط/14، 1385هـ-1965م.
الدَّين  رضي  ة،  الكافيَـّ على  ضي  الرَّ شرح   -33
يوسف  وتعليق:  تصحيح  )ت686هـ(،  االسترابادي 
ليبيا- بنغازي،  يونس-  قار  جامعة  عمر،  حسن 

1398هـ-1978م.
يعيش  علي  بن  ين  الدِّ لموفَّق   ، المفصل  34- شرح 
إبراهيم   : شواهده  وشرح  حقَّقه   ، النَّحوي)643هـ( 
محمد عبد هللا، راجعه ، دار سعد الدين، القاهرة – 

مصر، ط1، 2013م.
الحديد  أبي  البن  البالغة  نهج  شرح   -35
الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  المعتزلي)ت656هـ(، 
البابي  عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار  ابراهيم، 

الحلبي وشركاه،د.ت.
البحراني  علي  بن  ميثم  البالغة،  نهج  شرح   -36
ط1،  بيروت،  الفجر،  مطبوعات  )ت679هـ(، 

2009م.
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37- الصورة والصيرورة, بصائر في أحوال الظاهرة 
النحوية ونظرية النحو العربي, د. نهاد الموسى, دار 

الشروق, عّمان- األردن, ط1, 2003م.
38- ظاهرة اللبس في العربية، د.مهدي أسعد عرار، 

ناشرون ،لبنان ،ط 1 ،2008م.
في  )المفتن  الجرجاني  القاهر  عبد  اللغة  عالم   -39
دار  البدراوي زهران،  الدكتور   ، ونحوها(  العربية 

المعارف، ط2، القاهرة، 1981م.
40- العقد الفريد، أبو عمر، شهاب الدين بن عبد ربه 
العلمية/  الكتب  دار  328هـ(،  )المتوفى:  األندلسي 

بيروت، ط1، 1404هـ.
41- علم الداللة ، جون الينز، ترجمة مجيد عبدالحليم 
 ، االداب  كلية  البصرة،  جامعة  مطبعة  الماشطة، 

1980م.
مهدي  د.  وتطبيق،  قواعد  العربي  النحو  في   -42
المخزومي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،ط 

1، 1966م.
مهدي  د.  وتوجيه،  نقد  العربي  النحو  في   -43
 ، بيروت   ، العربي  الرائد  دار   ، ، ط2  المخزومي 

1986م .
محمد  العالمة  الشيخ  البالغة،  نهج  ظالل  في   -44
دار  الغريري،  سامي  أصوله  وثّق  مغنية،  جواد 

الكتاب اإلسالمّي، ط4 ، 2007م.
 ، وتطبيق  منهج   ، وتراكيبها  اللغة  نحو  في   -45
للنشر  المعرفة  عالم  عمايرة،  احمد  خليل  الدكتور 
السعودية،  العربية  المملكة  جدة،  ط1،   ، والتوزيع 

1404هـ –1984م.
محمد  العباس  البي  واالدب،  اللغة  في  الكامل   -46

بن يزيد المبرد)ت285هـ( ، عارضه بأصوله وعلق 
عليه محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة نهضة مصر، 

1956م، )د.ط(.
قنبر  بن  عثمان  بن  بشر عمرو  ألبي  الكتاب،   -47
محمد  السالم  :عبد  )ت180هـ(,تحقيق  سيبويه 
هـ   1408 ,القاهرة،  ط3  الخانجي،  مكتبة  هارون، 

- 1988 م.
48- كشاف اصطالحات الفنون، محمد علي الفاروقي 
التهانوي)ت1158هـ( - تحقيق : د. لطفي عبد البديع 

، المؤسسة المصرية العامة ،القاهرة ) د.ت ( .
49- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم 
هللا  جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود 
)المتوفى: 538هـ(، دار الكتاب العربي – بيروت، 

الطبعة: الثالثة - 1407 هـ
50- اللباب في علل البناء واإلعراب ، ألبي البقاء 
مختار  غازي   : تحقيق   ،) هـ   616 ) ت  العكبري 
طليمات، ، دار الفكر المعاصر ، بيروت، ودمشق ، 

1416 هـ - 1995 م.
ام  51- اللغة العربية معناها ومبناها، تأليف : د. تمَّ
الَخامسة،  الطَّبعة   ، القاهرة   ، الكتب  عالم   ، حسَّان 

1427هـ - 2006م .
الدكتور مصطفى  والمغامرة،  العقل  بين  اللغة   -52
مندور ، الناشر دار المعارف باالسكندرية ، مطبعة 

اطلس ، القاهرة ، 1974م.
جني  بن  عثمان  الفتح  أبو  العربية،  في  اللمع   -53

الموصلي )المتوفى: 392هـ(، المحقق: فائز فارس
القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  في  المحتسب   -54
واإليضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

151

)المتوفى: 392هـ(، وزارة األوقاف-المجلس األعلى 
للشئون اإلسالمية، 1420هـ- 1999م

بان  د.  العربي،  النحو  في  المخاطب  مراعاة   -55
الخفاجي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1 ،2008. 
فارس  بن  أحمد  تأليف:  اللغة،  مقاييس  معجم   -56
)ت395هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار 

الفكر، 1399هـ - 1979م.
هشام  ابن  األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني   -57
 / المبارك  مازن  د.  ,تحقيق  )ت761ه(  االنصاري 
محمد علي حمد هللا ،دار الفكر ,ط6،دمشق 1985.

محمد  بن  يوسف  يعقوب  ابو  العلوم:  مفتاح   -58
الحميد  تحقيق: عبد  السكاكي )ت626هـ(،  بن علي 
هنداوي، ط1 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، 

1420هـ-2000م.
القاسم جار  أبو  المفصل في صنعة اإلعراب،   -59
هللا الزمخشري )ت 538هـ(، تحقيق : علي بوملحم 

، ط1 مكتبة الهالل ، بيروت،1993م .
الكافية,  الخالصة  شرح  في  الشافية  المقاصد   -60
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي)ت790هـ(, 
تح: مجموعة باحثين, معهد البحوث العلمية وإحياء 
السعودية,  المكرمة-  مكة  اإلسالمي,  التراث 

1428هـ- 2007م.
القاهر  عبد  اإليضاح،  شرح  في  المقتصد   -61
الجرجاني )ت 471أو474 هـ(، تحقيق: كاظم بحر 
دار  واإلعالم،  الثقافة  وزارة  منشورات  المرجان، 

الرشيد للنشر، العراق،)1982 م(.
62- المقتضب، تأليف: محمد بن يزيد بن عبد األكبر 
الثمالي األزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد )ت 

عالم  عظيمة،  الخالق  عبد  محمد  تحقيق:  285هـ(، 
الكتب، بيروت )د.ت(.

: د. صالح  األدبي  النقد   البنائية في  النظرية   -63
فضل , ط1 , دار الشروق , القاهرة ,1419 هـ - 

1998م.
64- نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر 
الدين أحمد  الخطيب شهاب  الدين بن  وزيرها لسان 
1041هـ(،  )المتوفى:  التلمساني  المقري  محمد  بن 
المحقق: إحسان عباس، دار صادر- بيروت – لبنان، 

1997م 
65- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تأليف: 
يوطي )911هـ(،  حمن الّسِ ين عبد الرَّ اإلمام جالل الدِّ
تحقيق: عبد العال سالم مكرم، وعبد السالم هارون 

، عالم الكتب، القاهرة، د.ط ، 1421هـ - 2001م.
ثانياً: الرسائل الجامعيّة:

66- األسس النفسية ألساليب البالغة العربية، مجيد 
عبدالحميد ناجي )أطروحة دكتوراه( كلية دار العلوم، 

القاهرة، 1398هـ –1978م.
ثالثاً: البحوث والدوريات:

وتشومسكي،  القاهر  عبد  بين  التحتية  البنية   -67
الدكتور خليل أحمد عمايره، مجلة األقالم ، ع9: 92 

، سنة 1983م.
68- اللغة العربية والحداثة ، د. تمام حسان ، مجلة 

فصول ، مج 4 ، ع3 ، 1984.
وصلى  العالمين  رّبِ  هلل  الحمدُ  أِن  دعوانا  )وآخر 
الطاهرين  الطيبين  وآله  محمد  سيدنا  على  وسلم  هللا 

المعصومين(
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ة من المساِئِل في  حويَّ
َّ
نعِة الن  أهُل الصَّ

َ
ما خالف

كالِم اإلماِم عليٍّ )عليه السالم( 
ْرط

َّ
 في أسلوِب الش

ٌ
ة  تطبيقيَّ

ٌ
دراسة

A Violation of the Grammarians by Imam 
Ali’s Speech)as(:  an Empirical Study to 

Conditional Style

م.د كريم حمزة حميدّي جاسم
كليَّة اإلمام الكاظم )عليه السالم(/ بابل

By:Dr Kareem Hamza Ihmidi Jassim
Imam Kadhim College )as(/ Babylon
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ملخص البحث

         ال يختلُف إثنان على جهوِد النَّحويين الكبيرة في استقراِء النَّحو وتقعيِدِه، وال شكَّ  - أيًضا - في فصاحة 

أمير البالغة والبيان اإلماِم أميِر المؤمنين علّيٍ )عليه السالم(. وأمام هاتين الحقيقتين يقُف الباحُث في الموروث 

د لكالم أمير المؤمنين )عليه السالم(، مع أنَّ معظم مؤرخي أصول النَّحو  النُّحوّي مستغربًا ذاك اإلهمال المتعمَّ

وا بدوره في تأسيس علم النَّحو، فضاًل عن إقرارهم بفصاحته وبالغته. أقرُّ

    لذا يُمكُن القول: إنَّ االستقراء النَّحوي للموروث اللغوّي لم يكن متكاماًل؛ لذا ال غرابةَ في إيجاد الجديد في 

النَّحو العربّي، أو ربما تضعيف القوي المشهور في نظر النحويين، أو تقوية الضعيف عندهم؛ وذلك إذا ما 

اعتمدنا على كالٍم فصيحٍ ربَّما أغفله القدماء بدوافع سياسية، أو مذهبيَّة. 

     من هنا شرعُت في البحث عن ذلك، معتمدًا كالَم أمير المؤمنين )عليه السالم( المتمثل في )نهج البالغة(، 

مبحثين  البحث على  قّسم  وقد  الشرط،  أسلوُب  العربيَّة، وهو  أساليب  مهّمٍ من  أسلوٍب  في  ذلك  تطبيُق  وكان 

مة، وتالهما خالصة ألهم ما جاء في البحث، وقد جاء التمهيد بعنوان: »اإلمام علّي )عليه  سبقهما تمهيدٌ ومقدِّ

ا المبحُث األول، فكان بعنوان: »المسائل النَّحويَّة المتعلقة بالشرط الجازم«، وقد  السالم( رائد نشأة النحو«، أمَّ

تناولُت فيه مسألتين فقط هما: مجيء فعل الشرط مضارًعا، وجوابه ماضيًا، واطراد الحذف المزدوج في كالِمِه 

ا المبحث الثاني، فقد جاء بعنوان: »المسائل النَّحويَّة المتعلقة بالشرط غير الجازم«، تناولُت  )عليه السالم(، وأمَّ

فيه ثالث مسائل هي: تحقق فعل الشرط مع )لو( االمتناعية، ومجيء الالم في جواب )لو( الشرطيَّة مقترنة 

ات مصادر النَّحو  بـ)قد(، ووقوع االستفهام بـ)ما( في جواب )لو(، وقد اعتمدُت في معالجة هذه المسائل على أُمَّ

ومراجعه.

.
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Abstract

       No one disagrees on the great grammarians’ efforts in extrapolation of grammar, 

and writing it down. No one has any doubt in Imam Ali’s ,the Commander of the 

Faithful, competence  in rhetoric and eloquence. Putting these two facts in mind, 

the researcher is astonished at the willful negligence to the grammar heritage given 

by Imam Ali )a.s(, despite the fact that most of the historians admit his role in 

the founding of this science a long time ago, let alone his eloquence.  Therefore,   

the present study attempts to explore this area, drawing on the speech of the 

Commander of the Faithful )a.s(, particularly in the book Nahj Al Balagha )peak 

of Eloquence (.The application of this method is used in this study to cover one 

topic of Arabic, which is the condition. The research is divided into two sections 

preceded by a preliminary and introduction, and followed by conclusions.
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للعالمين، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين  والسَّالُم على المبعوِث رحمةً  الحمدُ هللِ رّبِ العالمين، والصَّالةُ 
الطاهرين، وبعد،

فال يختلُف اثنان على جهوِد النَّحويين الكبيرة في استقراِء النَّحو وتقعيِدِه، وال شكَّ  - أيًضا -عند متعلِّمي العربية 
وفصحائها في فصاحة أمير البالغة والبيان اإلماِم أميِر المؤمنين علّيٍ )عليه السالم(. وأمام هاتين الحقيقتين يقُف 
د لكالم أمير المؤمنين )عليه السالم(، مع أنَّ معظم مؤرخي  الباحُث في الموروث النُّحوّي مستغربًا ذاك اإلهمال المتعمَّ

وا بدوره في تأسيس علم النَّحو، فضاًل عن إقرارهم بفصاحته وبالغته. أصول النَّحو أقرُّ
ا تقدَّم يُمكننا القول: إنَّ االستقراء النَّحوي للموروث اللغوّي لم يكن متكاماًل؛ لذا ال غرابةَ في إيجاد الجديد في      ممَّ
النَّحو العربّي، أو ربما تضعيف القوي المشهور في نظر النحويين، أو تقوية الضعيف عندهم؛ وذلك إذا ما اعتمدنا 

على كالٍم فصيحٍ ربَّما أغفله القدماء بدوافع سياسية، أو مذهبيَّة. 
     من هنا شرعُت في البحث عن ذلك، معتمدًا كالَم أمير المؤمنين )عليه السالم( المتمثل في )نهج البالغة(، وكان 
تطبيُق ذلك في أسلوٍب مهّمٍ من أساليب العربيَّة، وهو أسلوُب الشرط، وقد قّسم البحث على مبحثين سبقهما تمهيدٌ 
مة، وتالهما خالصة ألهّم ما جاء في البحث، وقد جاء التمهيد بعنوان: »اإلمام علّي )عليه السالم( رائد نشأة  ومقدِّ
ا المبحُث األول، فكان بعنوان: »المسائل النَّحويَّة المتعلّقة بالشرط الجازم«، وقد تناولُت فيه مسألتين فقط  النحو«، أمَّ
ا المبحث  هما: مجيء فعل الشرط مضارًعا، وجوابه ماضيًا، واطراد الحذف المزدوج في كالِمِه )عليه السالم(، وأمَّ
الثاني، فقد جاء بعنوان: »المسائل النَّحويَّة المتعلّقة بالشرط غير الجازم«، تناولُت فيه ثالث مسائل هي: تحقّق فعل 
الشرط مع )لو( االمتناعية، ومجيء الالم في جواب )لو( الشرطيَّة مقترنة بـ)قد(، ووقوع االستفهام بـ)ما( في جواب 

ات مصادر النَّحو ومراجعه. )لو(،وقد اعتمدُت في معالجة هذه المسائل على أُمَّ
    وأخيًرا ال يسعني إاّل أن أسأَل هللا تعالى أن يوفقّني لخدمة أمير المؤمنين )عليه السالم( وتراث العربيَّة عموًما، 

والحمدُ هلل أواًل وآخًرا.
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التمهيد: اإلمام علّي )عليه السالم( رائد نشأة النحو
    ارتبطت نشأةُ النَّحو العربّي بالروايات التي تحدَّثت 
اإلجمال  وفي  العربّي،  اللسان  في  اللحن  ظهوِر  عن 
دينية،  منها)1(:  النشأة،  لهذه  متعددّة  أسباب  تضافرت 
واجتماعية، وسياسية، وقوميَّة. وال مجال لتفصيلها في 
هذا الموضع، غير أنَّ معظم الرواة والمؤرخين العرب 
القدماء قد أكَّدوا أنَّ اإلماَم عليًّا )عليه السالم( هو رائد 
التأسيس لعلم النَّحو، عندما أمَر تلميذه أبا األسود الدؤلي 
)ت69هـ( بأنَّ ينحو مثل هذا النَّحو الذي أماله عليه كما 

سنرى في الروايات المنقولة، ومنها:
- قال أبو الطيب اللغوّي )ت351هـ(: »كان أوَل َمْن 
رسم للنَّاِس النَّحو أبو األسود الدؤلّي...وكان أبو األسود 
أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علّي )عليه السَّالم(؛ ألنَّه 
 - للنَّاس حروفاً  سمع لحناً، فقال ألبي األسود: اجعل 
فع والنصب والجّر - فكان أبو األسود  وأشاَر إلى الرَّ
)عليه  المؤمنين  أمير  عن  ذلك  من  أخذه  بما  ضنيناً 

السالم(«)2(.
أنَّ  العلماء  أكثر  النديم )ت400هـ(: »زعم  ابن  وقال 
األسود  أبا  وأنَّ  الدؤلي،  األسود  أبي  عن  أُخذَ  النَّحو 
أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه 

السالم(«)3(.
عن  )ت379هـ(  بيدي  الزُّ بكر  أبو  وروى   -
ن  المبّرد)ت285هـ( قوله: »ُسئل أبو األسود الدؤلّي َعمَّ
فتح له الطريق إلى الوضع في النَّحو، وأْرَشده إليه، فقال: 
تلقيتُه من علي بن أبي طالب رحمه هللا. وفي حديٍث آخر 

قال: ألقى إلّي عليٌّ أصواًل احتذيُت عليها«)4(.
- وقال أبو البركات األنباري)ت577هـ(: »اعلم أيَّدك 
هللا تعالى بالتوفيق، وأرشدَك على سواء الطريق، أنَّ 
َل َمْن وضع علم العربيَّة، وأسَّس قواعدَه، وحدَّ حدودَه  أوَّ
أميُر المؤمنين علّي بن أبي طالب رضي هللا عنه، وأخذ 
عنه أبو األسود ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلّي«)5(.ثم 
وايات، وفيها ما يعزو النَّحو  ساق األنباري جملة من الّرِ

حمِن بن هرمز، أو نصر  إلى أبي األسود، أو عبد الرًّ
بن عاصم، ثم ختمها برأيه الخاص، فقال: »والصَّحيح 
َل َمْن وضع النَّحو علّي بن أبي طالب )رضي هللا  أنَّ أوَّ
وايات كلَّها تُْسنِدُ إلى أبي األسود، وأبو  عنه(؛ ألنَّ الّرِ
األسود يُسندُ إلى علّي بن أبي طالب )رضي هللا عنه(؛ 
فإنَّهُ ُروَي عن أبي األسود أنَّهُ ُسئَِل فقيل له: من أين لك 
هذا النَّحو؟ فقال: لَفَْقُت حدودَه من علي بن أبي طالب 

)رضي هللا عنه(«)6(.
اإِلمام  إلى  النَّحو  نشأة  تعزو  الّتي  وايات  الّرِ ومن   -
ياقوت  نقله  ما  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علّي 
الحموّي)ت626هـ(عن أبي األسود قوله: »دخلت على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم( فرأيته 
مطرقا مفّكرا فقلت: فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: 
إني سمعت ببلدكم هذا لحنًا فأردت أن أضع كتابا في 
أصول العربية، فقلت: إن فعلت هذا يا أمير المؤمنين 
أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة، ثم أتيته بعد أيام فألقى إلّي 
صحيفة فيها: بسم هللا الرحمن الرحيم الكالم كله اسم 
وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن المسّمى، والفعل ما 
أنبأ عن حركة المسّمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس 
باسم وال فعل، ثم قال لي: تتبّعه وزد فيه ما وقع لك«)7(.
- ومنه رواية القفطي )ت646هـ(: »وروي - أيضاً - 
عن أبي األسود قال: دخلت على أمير المؤمنين علّي بن 
أبي طالب - عليه السَّالم - فأخرج لي رقعة فيها: الكالم 

كلّه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى«)8(.
   وال يوجد أدنى شّك   بعد ذكر هذه الروايات   في أنَّ 
اإلماَم عليًّا )عليه السالم( هو الواضع األول لعلم النَّحو. 
ويُزادُ على ما تقدَّم أنَّ القسمةَ الثالثيَّةَ للَكِلم في العربيَّة 
التي أمالها اإلمام إلى أبي األسود هي قسمةٌ استقرائيَّةٌ 
تحصيليَّةٌ، ال يمكُن الوصوُل إليها بمحض الصدفة، أو 
االستقراء وحسب، بل هي تحتاُج إلى إلهاٍم ربَّانّيٍ، ال 
يملُكهُ إاّل إنساٌن عارٌف بأسرار هللا فِي َجِميع المشكالت، 
نائٌِب َعن َرُسول هللا )صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم( فِي 
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َجِميع المعقوالت والمشروعات، عالٌم بالتنزيل والتأويل، 
وكلُّ ذلك يوافق فكَر أمير المؤمنين )عليه السالم(.

المبحث األول: المسائل النَّحويَّة المتعلّقة بالشرط الجازم
    سأتناوُل في هذا المبحِث مسألتين اثنتين، أحسُب 
أنَّ استقراَء النَّحويين لهما لم يكن بالمستوى القاطع في 
تقريرهما، وقد دلَّت النصوص الواردة في نهج البالغة 
ثباتهما واطّرادهما في االستعمال اللغوي، وتفصيل ذلك 

على النَّحو اآلتي:
أواًل: مجيء فعل الشرط مضارًعا، وجوابه ماضيًا 

مضارًعا،  الشرط  فعل  مجيء  في  النحويون  اختلف 
من  ومنهم  ضعيفًا،  عدَّه  من  فمنهم  ماضيًا،  وجوابه 
أجازه  من  ومنهم  ضرورةٌ،  أنَّهُ  على  ْعِر  بالّشِ هُ  خصَّ
ُمطلقًا، فسيبويه عدَّهُ ضعيفًا بقوِلِه: »ضعَُف...أفعَْل مع 
فَعَْلُت«)9(، وبعُضُهم قال عنه: إنَّهُ أضعُف األنماط)10(، 
وعلَّةُ الضعف كما يقول ابُن مالك)ت 672هـ(: »ألنَّ 
بأداة  مقروٌن  ألنَّهُ  بغيِرِه،  يلتبُس  ال  الماضي  الشرَط 
الشرط، والجواُب الماضي قد يلتبُس بغيِرِه ِلعَِدِم ظهور 
الجزم فيه«)11(، أو ألنَّا إذا أْعَملنا األداةَ في فعل الشرط 
فقد هيَّأنا العامَل للعمل، ثمَّ جئنا بالجواب ماضيًا فقطع 

العامل عن عمله، وهذا غيُر جائز)12(. 
اُء )ت207هـ( هذا النَّمَط      وخالُف ما تقدََّم أجاز الفرَّ
ُمطلقًا، قائالً: »ألنَّ الجزاَء يصلُُح في موضع فَعََل يفعُل، 
وفي موضع يفعل فَعََل، أال ترى أنََّك تقوُل: )إْن ُزرتَني 
ُزرتَُك(، و)إْن تُزْرني أُزْرَك( والمعنى واحد«)13(، ومن 
اِء – غير النّصِ القرآني الذي استدلَّ به على  شواهد الفرَّ

جواز مثل هذا النمط )14(- قوُل الشاعر)15(:
إْن يَْسَمعُوا ُسبَّةً طاُروا بَِها فََرًحا

 منِّي َوَما َسِمعُوا ِمْن َصاِلحٍ دفنُوا
كان  أي:  )يفعل()16(،  وقبله  بـ)فَعََل(  الجواُب  فجاء 
جواب الشرط ماضيًا وهو قولُهُ: )طار(، وفعل الشرط 
ُمضارًعا، وهو قولُهُ: )يسمع( ، ومثلُهُ قوُل الشاعر)17(:

َمْن يَِكدْني بَِسيِّئ كنُت منهُ
َكالشََّجا بَْيَن َحْلِقِه والَورْيِد
وأكثر النحويِّين يخصُّوَن هذا النمَط بالشعر فقط على أنَّهُ 
م )18(. وبعُضُهم وصفه  ضرورةٌ، كما في البيت الُمتقدِّ
اء في ما ذهب  ا ابُن مالك فقد تابع الفرَّ بالرديء )19(. أمَّ
إنَّه  بل  النمط ضرورةً،  هذا  استعمال  يرى  وال  إليه، 
ُمستعمٌل في كالِم أفصحِ الفصحاء رسول هللا )صلَّى 
هللاُ عليه وآلِه وسلَّم(، إذ قال: ))من يقُم ليلةَ القَدْر إيمانًا 
واحتسابًا ُغِفَر له ما تقدَّم من ذنبه(()20(، واستدلَّ أيًضا 
م: )من يكدني...كنت منه( قادٌر  بأنَّ قائَل البيت الُمتقدِّ
على أن يقوَل بدل )كنُت منه( )أُك منه( فإذا لم يقُْل ذلك 
مع إمكانِِه، وسهولة تعاطيه ُعِلَم أنَّهُ غيُر ُمضطّر) 21(.
وحاول الشيخ األزهري)ت905هـ( أن يُردَّ على هذا 
الدليل بجواز نقل الحديث الشريف بالمعنى)22(، ولكن 
هذا  لتخريج  سبقها من محاوالت  وما  المحاولة،  هذه 
الشواهد  من  كثيًرا  بأنَّ  تَُردُّ  الضرورة،  على  النمط 
هذا  استعماِل  على  تدُلُّ  العربّيِ  التراث  في  الفصيحة 
النمط – كما أثبَت ذلك ابُن مالك في ما تقدََّم- زيادةً على 
وروِدِه في كالم أمير المؤمنين )عليه السالم( في نهج 
البالغة، ولعلَّ كثرةَ هذه الشواهد هي التي دعت بعض 
متابعة  إلى  والُمحدَثين)24(،  رين)23(،  الُمتأّخِ النحويين 
اء ومن وافقه في هذا الشأن. ومن هنا يُمكننا القول:  الفرَّ
بل  من الضرورات،  نَعُدَّهُ  أن  يُصحُّ  النمط ال  إنَّ هذا 
هو جائٌز ُمطلقًا، وقد وردَ على لسان أفصح الفصحاء 
أكثر  الرسول )صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم(، وفي  بعد 
البالغة: نهج  في  أمثلته  ومن  مواضع،  عشرة  من 
وصَّى  له  كالٍم  السالم(من  )عليه  علّيٍ  اإلمام  قول   -
مته إلى الشام:  به شريح بن هانئ لما جعله على مقدِّ
ا تُِحبُّ َمَخافَةَ  ))اْعلَْم أَنََّك إِْن لَْم تَْردَْع نَْفَسَك َعْن َكثِيٍر ِممَّ
َرِر(()25(، َمْكُروِهِه َسَمْت بَِك اأْلَْهَواُء إِلَى َكثِيٍر ِمَن الضَّ
ْزُق ِرْزقَاِن:ِرْزٌق  وقولُهُ )عليه السالم(: ))يَا اْبَن آدََم الّرِ
أَتَاَك(()26(، تَأْتِِه  لَْم  فَإِْن  يَْطلُبَُك  َوِرْزٌق  تَْطلُبُهُ 
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أَْهلََكهُ  ْبُر  الصَّ يُْنِجِه  لَْم  ))َمْن  السالم(:  )عليه  وقولُهُ 
اْلَجَزعُ(()27(.

وَمْن(  بـ)إْن،  ُشِرَط  مِة  الُمتقدِّ النصوص  ففي      
الشرطيَّتين، وفعل الشرط في ُكّلٍ منها ُمضارعٌ منفيٌّ 
بـ)لم(، وهو على التوالي: )لم تردْع، لم تأتِِه، لم يُنِجِه(، 
ا  فعُل الجواب  في ُكّلٍ منها فهو فعٌل ماٍض تامٌّ، وهو  وأمَّ
على التوالي: )َسَمت، أتى، أهلََك(، ومحلُّ فعِل الشرط 

وجوابه الجزُم؛ ألنَّ األداتين الشرطيَّتين جازمتان.
السالم(:  )عليه  علّيٍ  اإلمام  قوُل  أيًضا  أمثلته  ومن   -
َ فِيَما  ))إِْن لَْم يَُكْن َرِكَب ذَِلَك الذَّْنَب بِعَْينِِه فَقَدْ َعَصى اللَّ
ا ُهَو أَْعَظُم ِمْنهُ(( )28(، وقولُهُ )عليه السالم(:  ِسَواهُ ِممَّ
هُ َوَعالَنِيَتُهُ َوفِْعلُهُ َوَمقَالَتُهُ فَقَدْ أَدَّى  ))َمْن لَْم يَْختَِلْف ِسرُّ
بـ)إْن،  الشرطُ  فقد جاء  اْلِعبَادَةَ(()29(،  َوأَْخلََص  اأْلََمانَةَ 
وَمِن( الشرطيَّتين، وفعل الشرط في ُكّلٍ منهما ُمضارٌع 
ا فعُل  منفيٌّ بـ)لم(، وهو قولُهُ: )لم يكن، ولم يختلْف(، أمَّ
الجواب فهو فعٌل ماٍض مقترٌن بـ)قد(؛ لذا لزمته الفاء، 

وهو قوله: )قد عصى، وقد أدَّى(.
- ومنه قوُل اإلمام علّيٍ )عليه السالم(: ))يَا أَْشعَُث إِْن 
ِحُم(()30 (، فقد  تَْحَزْن َعلَى اْبنَِك فَقَِد اْستََحقَّْت ذَِلَك ِمْنَك الرَّ
ورد فعل الشرط )تْحَزْن( ُمضارًعا مجزوًما، يقول ابُن 
الحاجب)ت646هـ( عن الفعل الُمضارع في التركيب 
الشرطي: »مهما أتاك في الجزاء والشرط فعٌل مضارٌع 
فاجزمه«)31(، في حين ورد فعل الجواب )قد استحقَّت( 
فعالً ماضيًا مقترنًا بـ)قد(، وقد اقترن بالفاء؛ ألنَّهُ ماٍض 

مقترٌن بـ)قد(.
)عليه  اإلمام  كالِم  في  المزدوج  الحذف  اطراد  ثانيًا: 

السالم(
النَّحو  في  الشرط  أسلوب  في  الحذف  مسائل  تعدّدت 
العربي، بدًءا من األداة، وانتهاًء بحذف طرفي التركيب 
في  يرد  وجوابه،ولم  الشرط  فعل  أعني:  الشرطي، 
القرآن الكريم، أو نهج البالغة، ما يؤيِّدُ حذف الشرط 
يدَعُم  )إْن( وحدَها، وهذا  والجواب معاً، وإبقاء األداة 

من ذهب إلى أنَّ حذفَهما يكوُن للضرورة)32(، أو يأتي 
مثُل هذا الحذف في حالة )الحوار( فقط، كما قال أحد 
الباحثين الُمحدَثين)33(، مستدالًّ على ذلك بالشاهد النحوّيِ 

المشهور)34(:
قالَْت بَنَاُت العَّمِ يا َسْلمى َوإْن

كاَن فَِقْيًرا ُمْعدًَما قالْت وإْن
قال ابُن مالك )ت672هـ(: »أي قالت: وإْن كان فقيًرا 
ُمعدًَما هويتُهُ ورضيتُهُ...وهذا - أعني حذف الُجْزءين 
ا يدلُّ على أصالتها  معًا - ال يجوُز مع غير )إْن(، وهو ممَّ
الكالم  في  يتوإلى  قد  ولكن  الُمجازاة«)35(.  باب  في 
الثاني  الجواب، ومن  ِل جملةُ  األوَّ ُحِذَف من  شرطان 
جملةُ الشرط، لداللة الظاهرة في أحدهما على الُمضمرة 
في اآلَخر، كقولنا: )إْن تأتِني وإالّ آتَِك(، وهذا النوع من 
الحذف وردَ في كالم اإلمام علّي )عليه السالم(، ولم أجد 
ُل القول فيه، ويبدو لي أنَّ الغالَب  من النحويين َمْن يُفّصِ
فيه، ال يستقيُم إالّ مع األداة )إْن(، وما ورد في غيرها 

فهو نادٌر؛ وذلك لألسباب اآلتية: 
1- إنَّ النحويين ال يستشهدون لهذا الحذف بغير )إْن(، 
جاء  ))فإْن  اللقطة:  شأن  في  الحديث  في  جاء  كما 
صاحبها وإالّ استمتع بها(()36(، فالمحذوف من الجملة 
األولى جواُب الشرط، ومن الجملة الثانية فعُل الشرط، 
وتقدير الكالم: ) فإْن جاء صاحبها فردَّها إليه، وإالّ يجئ 

فاستمتع بها()37(.
2- النصوص جميعها التي وردت في ضوء هذا الحذف 
ا واحدًا  - في نهج البالغة - جاءت باألداة )إْن(، إالّ نصًّ

اختُِلَف في روايته جاء باألداة )َمْن()38(. 
و)ال()39(،  )إْن(،  الحرفين  بين  الصوتي  التناسب   -3
يُمكُن أن يكون سببًا في جعل الغالب في حذف الشرط 
وحده، يكون في األداة )إْن( مقترنة بـ)ال(، وهو ما يجب 

أن يأتي بالحذف الذي أشرنا إليه.
ومن أمثلته في نهج البالغة، قول اإلمام علي )عليه السالم(: 
))َواْلِعْلُم يَْهتُِف بِاْلعََمِل فَإِْن أََجاَب َوإاِلَّ اْرتََحَل َعْنهُ(()40(،
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وفعُل  ل،  األوَّ التركيب  من  الشرِط  جواُب  ُحِذَف  فقد 
الشرط من التركيب الثاني، وتقدير الكالم: )فإْن أجاَب 
العمُل استحقَّ الِعْلُم ثوابًا، وإن لْم يُِجْب َسلبَهُ هللاُ ِعْلَمهُ، 
أو ارتحل عنه()41(، وداللة االكتفاء في هذا النّصِ أبلَُغ 
يُْفِصْح  لْم  السالم(  )عليه  فاإلماُم  المحذوِف؛  ذكِر  من 
ِل؛ ِلَما فيه من خيٍر وجزاء، وهذا  بجواِب الشرِط األوَّ
الجزاُء غيُر ُمحدٍَّد - يكوُن في الدُّنيا واآلخرة - ، بينما 
نجدُ التركيَب الثاني قد ذُِكَر جوابُهُ؛ لِعْلِم السامع بجزائِِه، 
ا سبب حذف فعل  وهو ارتحال العلم، أو ثوابُهُ عنه. أمَّ
عليه. تَقدَّمهُ  ما  فلداللة  الثاني،  التركيب  من  الشرط 

المبحث الثاني: مسائل نحويَّة متعلّقة بالشرط غير الجازم
تاّمٍ  استقراٍء  دون  من   - أحيانًا   - النَّحويون  ُر  يُقّرِ    
استقرأه  ما  اعتمدوا على  ربَّما  أو  اللغوي،  للموروث 
ومن  ًعا،  متسّرِ تقريُرهم  فيكوُن  القدماء،  النحويون 
ثَمَّ تكوُن نتيجة الحكم النَّحوّي غيَر قاطعٍة، بل تحتمُل 
فض، وفي تراكيِب أسلوب الشرط الواردة  النقَض، أو الرَّ
في كالِم اإلمام علّي )عليه السالم(، المتمثّل في كتاب 
)نهج البالغة( ما يؤيِّدُ ذلك، وال سيَّما في الشرِط غير 

الجازم على النَّحو اآلتي:
أواًل: تحقّق فعل الشرط مع )لو( االمتناعية

امتناعٍ  »حرف  )لو(  إنَّ  النحويين:  أكثُر  قال       
يتحقُق؛  ال  الشرط  فعل  أنَّ  بمعنى  المتناع«)42(، 
المتناعه. غير أنَّ كالَم اإلمام )عليه السالم( قد ورد فيه 
ما يناقُض هذا الزعم؛ ذلك أنَّ نصوًصا كثيرةً جاء فيها 
ر مثل هذا االقتران  فعُل الشرط مقترنًا بـ)قد(، وقد تكرَّ
في نهج البالغة في )أربعة( مواضع، منها قول اإلمام 
علي )عليه السالم(: ))لَْو قَدْ فَقَدْتُُمونِي َونََزلَْت بُِكْم َكَرائِهُ 
اأْلُُموِر َوَحَواِزُب اْلُخُطوِب أَلَْطَرَق َكثِيٌر ِمَن السَّائِِليَن 
َوفَِشَل َكثِيٌر ِمَن اْلَمْسؤوِليَن(()43(، وقوله )عليه السالم(: 
))إِنَُّكْم لَْو قَدْ َعايَْنتُْم َما قَدْ َعايََن َمْن َماَت ِمْنُكْم لََجِزْعتُْم 

َوَوِهْلتُْم َوَسِمْعتُْم َوأََطْعتُْم(()44(.

التركيب  في  النادرة  الصور  من  االقتران  وهذا 
الشرطي؛ ألنَّ فعَل الشرط يجُب أالّ يُقَرن بـ)قد( عند 
جميع النحويين)45(، إذ إنَّ )قد( تفيد التحقيق مع الماضي 
د: »ومعنى الشرط  والشرط قد يقع، أو ال يقع، قال الُمبّرِ
وقوع الشيء لوقوع غيره«)46(، وألنَّ الشرط قد يقع، 
ل الالفت  أو ال يقع، تعلَّق الجواُب به، وهذا األمر األوَّ

للنظر في هذا االقتران.
هذه  في  الواردة  النصوص  نقض  هو  اآلخر  واألمر 
الحالة، قول كثيٍر من النحويين: إنَّ )لو( »حرف امتناعٍ 
المتناع«)47(، فكيف يمتنع جواب الشرط المتناع فعل 
الشرط، وفعل الشرط ُمتحقِّق أو قريب التحقّق؛ القترانه 
راد هذه القاعدة  بـ)قد( هنا؟! وهذا ما يدلُّ على عدم اّطِ
في المواضع جميعها التي ترد فيها، وخيُر دليٍل على 
ذلك كالُم اإلمام علي )عليه السالم(. ويبدو أنَّ سيبويه قد 
فطن إلى هذا، لذا قال: إنَّها »حرٌف لما كان سيقع لوقوع 
غيره«)48(، فهو لم يجزم باالمتناع، وإنَّما جعل الشرط 

يحتمل الوقوع وعدمه.  
وفي ضوء ما تقدَّم، تحتَّم علينا أن نقَف عند نصوص 
هذه الظاهرة وقفةً علميَّةً ُمتأنِّيةً، لنخلص إلى الظروف 
التي جعلت اإلمام )عليه السالم( يذكر مثل  والقرائن 
هذه التراكيب، وفي أربعة مواضع مختلفة، وقد توصَّل 
أستاذي الدكتور علي عبد الفتاح في رسالته للماجستير 
إلى أنَّ داللة هذا االقتران في فعل الشرط، يدلُّ على 
ل، فقد أكَّد اإلمام  تحقُّقه ولو بعد حين، كما في النّصِ األوَّ
علي )عليه السالم( أنَّه سيُفارق الدنيا - يوًما ما-، وهذا 
ا الشكَّ فيه »والمعنى: أنَّه لو حصل - فيما مضى -  ممَّ
هذا األمر، المتنع السائلون عن اإلدالء بأسئلتهم لغيره 
)عليه السالم(، ولخاَب من يُسأل عنها وفشل في اإلجابة، 
ولكن فقدانه سيقع ال محالة، وسيحدث هذا الفراغ الواسع 
- وقد حدث - وسيتحقَّق بذلك جواب )لو(، ولوال وجود 
ا يؤيِّدُ هذا، قول ابن  )قد( لكان األمر مختلفًا«)49(، وممَّ
مالك في )قد( على لسان ابن هشام: »إنَّها تدخل على 
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ماٍض ُمتوقَّع«)50(، أي إنَّ اإلمام عليًّا )عليه السالم( كان 
دًا من وقوع مثل هذه األمور، ويتحدَّث عنها وكأنَّها  متأّكِ

قد وقعت في الماضي.
وهذه الداللة جاءت موافقة ِلَما ذهب إليه الدكتور علي 
عبد الفتاح في ثالثة من النصوص الواردة، ولكن النص 
الثاني المذكور آنفًا يُخالف هذه الداللة، ويؤيِّدُ من ذهب 
إلى أنَّ )لو( حرُف امتناعٍ المتناع، ومعنى االمتناع فيه 
يتمثَّل في: أنَّكم لم تجزعوا ولم تطيعوا؛ ألنَّكم لم تُعاينوا 
ما عاينه من مات قبلكم، وال يمكن أن تتحقََّق هذه المعاينة 

في الحياة الدنيا، وإالّ لجزعوا وأطاعوا.
ا داللة )قد( هنا - كما نراها - فهي لتأكيد تحقُِّق الحدث  وأمَّ
الثاني في فعل الشرط )أي معاينة من مات قبلهم(، وألنَّ 
المعاينة واقعةٌ قطعًا ِلَمْن مات قبلهم فإنَّ أمًرا كهذا يجب 
َر ِلَمن ال يراه على أنَّه ُمتحقٌِّق، أو شبه الُمتحقِّق؛  أن يُصوَّ
ألنَّه سيُرى بعد الممات، وسيقع لهم حتًما - بعد موتهم 
- كما وقع للذين من قبلهم . و)قد( في هذا النص فيها 
شيٌء من التحذير، أي إنَّ من مات قبلكم قد عايَن أموًرا 
كثيرةً، وهذه األمور لو تحقَّقت رؤيتها لجزعتم ووهلتم؛ 

لهولها وعظمتها.
امتناع  حرُف  )لو(  بأنَّ  النحويين  من  قسم  مقولة  إذًا 
النصوص  أثبتته  ما  وهذا  دائًما،  تطَّردُ  ال  المتناع، 
الواردة في نهج البالغة، وكان على من التزم بها أن 
يتمسَّك بمقولة سيبويه، كما تمسَّك معظم النحويين بما 

جاء في كتابه من مسائل نحويَّة مختلفة.
ثانيًا: مجيء الالم في جواب )لو( الشرطيَّة مقترنة بـ)قد(
  هي من الصور النادرة في أسلوب الشرط؛ ألنَّ جواَب 
الشرِط مقترٌن بـ)قد( مسبوقة بالالم، وقد حدَّدَ النحويُّون 
مواضَع اقتران جواب )لو( بالالم، وذلك إذا كان ماضيًا 
ُمثبتًا، أو منفيًّا بـ)ما()51(، ولم يتحدَّث أحدُهم عن اقتران 
جوابها بـ)قد( سوى ابن هشام، ووصفه بأنَّه غريٌب)52(. 
وقد ورد مثل هذا االستعمال في قول اإلمام علي )عليه 
السالم( عندما أرسل رجالً من أصحابه، ليعلم له علم 

وا باللِّحاق بالخوارج:  أحوال قوٍم من جند الكوفة قد همُّ
السُّيُوُف َعلَى  إِلَْيِهْم َوُصبَِّت  اأْلَِسنَّةُ  أُْشِرَعِت  لَْو  ))أََما 

َهاَماتِِهْم لَقَدْ نَِدُموا َعلَى َما َكاَن ِمْنُهْم(()53(.
وال يمكُن أن نِصَف هذا التركيب الذي ورد على لسان 
أفصح الفصحاء بعد رسول هللا )صلى هللا عليه وآله 
)قد(  قبل  الالم  بأنَّه غريٌب؛ وذلك ألنَّ مجيء  وسلَّم( 
في هذا الجواب هو الذي حسَّن مجيء )قد( هنا؛ إذ إنَّ 
الالم من وسائل الربط في جواب )لو(، أي إنَّ مجيئها 
يدُلُّ على ارتباط الجواب بالشرط، وإنَّ مجيء )قد( في 
الجواب من غير رابط أمٌر غيُر سائغ، لذا حسَّنت الالم 
هذا االقتران، والدليل على ذلك أنَّ جواب الشرط إذا كان 
فعالً ماضيًا مقرونًا بـ)قد( في غير األداتين: )لو، ولوال( 
وجب اقترانه بالفاء. ويُزادُ على ما تقدَّم أنَّ مجيء )قد( 
في جواب )لوال( أمٌر واردٌ في اللغة العربية،ومثاله في 
َولَْوآَل أْن ثَبَّتْنَاَك لَقَدْ ِكدتَّ  القرآن الكريم قوله تعالى:

]سورة اإلسراء/ 74[ . تَْرَكُن إلَْيِهْم َشْيئًا قَِلْياًل
 ولمشابهة األداتين )لو، ولوال( في كثير من األحكام 
النحويَّة والدالليَّة، يمكن القول: إنَّ مجيء )قد( في جواب 
)لو( هو امتدادٌ لمجيئها في جواب )لوال(، وهو األمر 
الذي لم يستبعده أبو حيَّان حين نقل السيوطي كالًما له 
يتحدَُّث فيه على الفرق بين جواب )لو( وجواب )لوال(، 
إذ قال: »قال أبو حيَّان: ليس عندي ما يختلفان فيه إالّ أنَّ 
جواب )لوال( وجدناه في لسان العرب قد يُقرن بـ)قد( ... 
وال أحفظ في )لو( ذلك، ال أحفظ من كالمهم: )لو جئتني 
لقد أحسنت إليك(. وليس ببعيد أن يسمع ذلك فيها«)54(.

وداللة )لقد( في هذا النص هي تأكيد الندم، ففعُل الشرط 
)لو أشرعت األسنَّةُ إليهم...(، يحتمل الوقوع وعدمه، 
ا جواب الشرط )لقد ندموا على ما كان منهم( فهو  وأمَّ
واقٌع قطعًا، فإنَّهم سيندمون سواء أوقعت المعركة أم لم 
تقع؛ ألنَّهم خسروا الدنيا واآلخرة، وتأكيد اإلمام على 
الندم ناتٌج من ثقته بنفسه )في حال وقعت المعركة(، 

وثقته بمنهجه )طريق الحق الذي يؤّمن لسالكه الجنَّة(.
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ثالثًا: وقوع االستفهام بـ)ما( في جواب )لو(
قد يأتي االستفهام في جواب أدوات الشرط الجازمة، 
وحينئٍذ يجب أن يقترن بالفاء، وقد ال يقترن في مواضع، 
وسنأتي على ذلك، ولكن لم يرد في القرآن الكريم، وال 
في كتب النحويين - بحسب علم الباحث - أنَّ جواب 
)لو( - وهي من أدوات الشرط غير الجازمة - قد جاء 
جواب  إنَّ  النحويون:  قاله  ما  وكلُّ  استفهاميَّةً،  جملةً 
ا أن يكون ماضيًا  )لو( ال يأتي إالّ جملةً فعليَّةً، فعلها إمَّ
مثبتًا، أو منفيَّا بـ)ما(، أو مضارًعا مجزوًما بـ)لم( )55(، 
فاالستفهام ال مكان له في جواب )لو( - في األغلب -؛ 
ألنَّ )الالم( وهي الرابط اللفظي الوحيد لجواب )لو( ال 
يصلح اقترانها باالستفهام، لذا قالوا: إنَّ جوابها ال يأتي 
إالّ جملةً فعليَّةً )56(، ومن جهة أخرى فإنَّ الطلب يدلُّ 
على إحداث الفعل فوًرا - من حيث الزمن - في الغالب، 

وسياق )لو( مفروض الصدق في الماضي.    
    وقد ورد في كالم اإلمام )عليه السالم( وقوع االستفهام 
في جواب )لو( في موضعٍ واحد فقط، وهو قول اإلمام 
علي )عليه السالم(: ))أََرأَْيَت لَْو أَنَّ الَِّذيَن َوَراَءَك بَعَثُوَك 
َرائِدًا تَْبتَِغي لَُهْم َمَساقَِط اْلغَْيِث فََرَجْعَت إِلَْيِهْم َوأَْخبَْرتَُهْم 
َعِن الكأل َواْلَماِء فََخالَفُوا إِلَى اْلَمعَاِطِش َواْلَمَجاِدِب، َما 
ُكْنَت َصانِعًا؟(()57(، فقد جاء جواب الشرط: )َما ُكْنَت 
َصانِعاً؟( جملة استفهامية استفهامها حقيقي )58(، ومجيء 
، فكيف  االستفهام في جواب )لو( أمٌر غيُر وارد كما مرَّ
إذا كان هذا االستفهام من غير رابط ؟!، فال يحسن أن 
يكون الجواب من غير رابط إذا كان جملةً استفهاميَّة، 
ضي: »وإذا كان  إالّ إذا كان االستفهام بالهمزة، قال الرَّ
الشرط ُمصدًَّرا بهمزة االستفهام، سواء كانت  جواب 
الجملة فعليَّة أو اسميَّة لم تدخل الفاء«)59(، غير أنَّ أداة 
م هي )ما(، وقد أُجيز حمل  االستفهام في النّص المتقدِّ
أدوات االستفهام األَُخر على الهمزة، بعدم اقترانها بالفاء، 
وقد تدخل الفاء فيها، لعدم عراقتها في االستفهام)60(،
فعدم ارتباط )ما( في النص المتقدم له ما يسّوغه، وإْن 

كان الرضي يتحدث عن الفاء في جواب الشرط الجازم، 
وكما مرَّ فإنَّ الفاء ليست من روابط األداة )لو(. 

   وألنَّ الجواب )َما ُكْنَت َصانِعاً؟( ال يستحسن أن يقرن 
بالالم، إذ إنَّ )ما( حينئٍذ تكون نافية ال استفهاميَّة. إذًا يمكننا 
القول: إنَّ اقتران الجواب بالشرط – هنا - هو اقتراٌن 
معنوي، وهو أفضل من االقتران اللفظي، ألنَّه يعطي 
التعليق )االرتباط(،  على داللة  دالالت إضافية زيادةً 
ومن هذه الدالالت أّن هذا الشرط مجازي غرضه إثارة 
السالم(، ومعرفة  )عليه  اإلمام  يكلِّمه  الذي  المخاطب 
مدى استجابته لقول الحق الذي بَاَن له بعد أْن سأل اإلمام 
ا أرسله أصحابه أن يعلمهم به -  )عليه السالم( – عمَّ
وسمع منه، واقتنع بأنَّه على حق، وخصومه على باطل، 
فضرب له اإلمام مثالً بأسلوٍب شرطي، ختمه بأسلوب 
نُِقَل من أسلوٍب إلى أسلوب،  االستفهام، والكالُم »إذا 
كان ذلك أحسن تطريةً لنشاط السامع، وإيقاًظا لإلصغاء 
إليه من إجرائِِه على أسلوٍب واحد«)61(، لذا أجاب هذا 

الرجل عن سؤال اإلمام باإليجاب وبايعه فيما بعد)62(.
   ومن األمور التي ساعدت على االنتقال من أسلوب 
الشرط إلى أسلوب االستفهام في تركيٍب واحد، ومن غير 
رابٍط لفظي، هو طول جملة الشرط، »وقال البيانيون: 
إنَّ الكالم إذا جاء على أسلوٍب واحد وطال، َحُسَن تغيير 

م. الطريقة«)63(، وهو ما جاء في النص المتقدِّ
خالصة البحث

- اتفقت معظم الروايات التي تحدَّثت عن نشأة النَّحو 
العربي أنَّ اإلماَم عليًّا )عليه السالم( هو الواضع األول 
لعلم النَّحو بعد أن أملى على تلميذه أبي األسود الدؤلي 

أصوله وقواعده الرئيسة.
مضارًعا،  فعلُهُ  يكوُن  الذي  الشرطي  التركيب  إنَّ   -
وجوابه ماضيًا ال يُصحُّ أن نَعُدَّهُ من الضرورات، بل 
هو جائٌز ُمطلقًا، وقد وردَ على لسان أفصح الفصحاء 
بعد الرسول )صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم(، وفي أكثر من 

عشرة مواضع في كتاب )نهج البالغة(.
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- إنَّ مقولة قسم من النحويين بأنَّ )لو( حرُف امتناع 
النصوص  أثبتته  ما  وهذا  دائًما،  تطَّردُ  ال  المتناع، 
الواردة في نهج البالغة، وكان على من التزم بها أن 
يتمسَّك بمقولة سيبويه، كما تمسَّك معظم النحويين بما 

جاء في كتابه من مسائل نحويَّة مختلفة.
- ال يمكُن أن نِصَف مجيء الالم المقترنة بـ)قد( في 
أفصح  لسان  على  ورد  الذي  الشرطيَّة  )لو(  جواب 
الفصحاء بعد رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلَّم( 
بأنَّه غريٌب؛ وذلك ألنَّ مجيء الالم قبل )قد( في هذا 
الجواب هو الذي حسَّن مجيء )قد( هنا؛ إذ إنَّ الالم من 
وسائل الربط في جواب )لو(، أي إنَّ مجيئها يدُلُّ على 
ارتباط الجواب بالشرط، وإنَّ مجيء )قد( في الجواب 
هذا  الالم  لذا حسَّنت  غيُر سائغ،  أمٌر  رابط  من غير 
االقتران، والدليل على ذلك أنَّ جواب الشرط إذا كان 
فعالً ماضيًا مقرونًا بـ)قد( في غير األداتين: )لو، ولوال( 
وجب اقترانه بالفاء. ويُزادُ على ما تقدَّم أنَّ مجيء )قد( 

في جواب )لوال( أمٌر واردٌ في اللغة العربية.

- ورد في كالم اإلمام )عليه السالم( وقوع االستفهام 
الكريم، وال في  القرآن  في جواب )لو(، ولم يرد في 
كتب النحويين – بحسب علم الباحث - أنَّ جواب )لو( 
- وهي من أدوات الشرط غير الجازمة - قد جاء جملةً 
استفهاميَّةً، وكلُّ ما قاله النحويون: إنَّ جواب )لو( ال 
ا أن يكون ماضيًا مثبتًا، أو  يأتي إالّ جملةً فعليَّةً، فعلها إمَّ
منفيَّا بـ)ما(، أو مضارًعا مجزوًما بـ)لم(. ويمكننا القول: 
إنَّ اقتران الجواب بالشرط – هنا - هو اقتراٌن معنوي، 
وهو أفضل من االقتران اللفظي، ألنَّه يعطي دالالت 
إضافية زيادةً على داللة التعليق )االرتباط(، ومن هذه 
الدالالت أّن هذا الشرط مجازي غرضه إثارة المخاطب 
الذي يكلِّمه اإلمام )عليه السالم(، ومعرفة مدى استجابته 
لقول الحق الذي بَاَن له بعد أْن سأل اإلمام )عليه السالم( 
ا أرسله أصحابه أن يعلمهم به - وسمع منه، واقتنع  - عمَّ
بأنَّه على حق، وخصومه على باطل، فضرب له اإلمام 

مثالً بأسلوٍب شرطي، ختمه بأسلوب االستفهام
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الهوامش

1- لتفصيل هذه العوامل ينظر كتاب أبو األسود الدؤلي ونشأة النحو، د. فتحي عبد الفتاح الدجني: 41 – 58. 
2- مراتب النحويين: 6.

3- الفهرست: 61.
4- طبقات النحويين واللغويين: 21.

5- نزهة األلباء في طبقات األدباء: 14.
6- نزهة األلباء في طبقات األدباء: 19 - 20. ولَفَْقُت: تلقفُت وحفظُت.

7- معجم األدباء: 4/ 1813. وينظر إنباه الرواة على أنباه النحاة: 1/ 39، وسبب وضع علم العربية، جالل 
الدين السيوطي )المتوفى: 911هـ(: 34.
8- إنباه الرواة على أنباه النحاة: 1/ 40.

9- الكتاب: 3/ 92.
10- ينظر الجمل في النحو، للزجاجي: 212، وكشف المشكل، لحيدرة اليمني: 177، وشرح جمل الزجاجي، 

البن خروف: 2/ 870، والتهذيب الوسيط في النحو، للصنعاني: 279.
11- شرح التسهيل: 4/ 91 .

12- ينظر شرح الُمفصَّل، البن يعيش: 8/ 84، وشرح التصريح، لألزهري: 4/ 188.
13- معاني القرآن: 2/ 276 .

لََها  أْعناقُُهْم  فََظلَّْت  آيَةً  السََّماِء  َن  ّمِ َعلَْيِهم  ْل  نُنَّزِ نََّشأْ  تعالى:﴿إن  بقوله  النمط  هذا  على  اُء  الفرَّ استدلَّ   -14
ُل(، وحقُّ المعطوف أن يصلَُح  َخاِضِعْيَن﴾]سورة الشعراء/4[ على أنَّ )ظلَّت( فعُل ماٍض، وقد ُعِطَف على )نُنّزِ
ضيُّ بعدم مجيء هذا  لحلوله محلَّ المعطوف عليه، وفيه تكلٌُّف عند كثير من النحويين والُمفّسرين، بل قطع الرَّ
النمط فيالقرآن الكريم. ينظر شرح الرضي على الكافية: 4/ 106، وشرح التصريح: 4/ 188، وروح المعاني، 

لآللوسي: 19/ 60.
15- هو قَعنب بن أم صاحب الغطفاني من أبياٍت رواها له أبو تمام في ديوان الحماسة: 461، وروي في 

الديوان )ريبةً(. 
16- ينظر معاني القرآن: 2/ 277 .

17- قاله حرملة بن المنذر، المعروف بأبي زبيد الطائي، ينظر شعُر أبي زبيد الطائي:52 .
د: 2/ 58، والتوطئة، ألبي علي الشلوبين: 151، والمقّرب، البن عصفور: 302،  18- ينظر المقتضب، للمبّرِ
وشرح جمل الزجاجي، البن عصفور: 2/ 198، وشرح الرضي: 4/ 106، وارتشاف الضرب، ألبي حيان 

النحوي األندلسي: 4/ 1866.
ة المخفيَّة، البن الخبَّاز: 1/ 156- 157. 19- ينظر الغرَّ

20- ينظر صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب: )قيام ليلة القدر من اإليمان(: 1/ 23.
21- ينظر شرح الكافية الشافية، البن مالك: 3/ 1586- 1587، وشرح التسهيل: 4/ 91– 92.
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22- ينظر شرح التصريح:188/4.
23- ينظر بدائع الفوائد، البن قيم الجوزية: 137،وأوضح المسالك، البن هشام: 4/ 206، والبدَّ من اإلشارة 
هنا إلى أنَّ ابن هشام ذهب في مغني اللبيب إلى أنَّ وقوع الشرط ُمضارًعا والجواُب ماضيًا خاصٌّ بالضرورة، 
وهذا هو مذهب الجمهوركما تقدّم، ولكنّه في هذا الكتاب تابع ابن مالك والفّراء في أنّه جائٌز في سعة الكالم، 

وينظر أيًضاشرح األشموني: 3/ 585.
24- ينظر ُعدَّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، لمحمد محيي الدين عبد الحميد: 206 )هامش كتاب أوضح 
والنحو   ،202 -201 الخالق عضيمة: ق1، ج3/  عبد  محمد  الكريم،  القرآن  ودراسات ألسلوب  المسالك(، 

الوافي، عباس حسن: 4/ 357.
25- شرح النهج، ابن أبي الحديد: 17/ 87 .

26- شرح النهج: 19/ 160 .

27- شرح النهج: 18/ 391 .
28- شرح النهج: 9/ 39 .

29- شرح النهج: 15/ 94 .
30- شرح النهج: 19/ 97.

31- شرح الوافية نظم الكافية: 352.
32- ينظرارتشاف الضرب: 4/ 1884، وشرح األشموني: 3/ 592.         

33- هو الدكتور إبراهيم الشمسان. ينظر الجملة الشرطية عند النحاة العرب: 206.         
اج(: 186.           34- مجموع أشعار العرب )رؤبة بن العجَّ

35- شرح الكافية الشافية: 3/ 1610.
36- الحديث الشريف في صحيح البخاري. ينظر: كتاب اللّقطة 4/ 139، وهو من الشواهد النثرية الفصيحة 
على حذف الفاء في جواب الشرط في الِقلَّة، ينظر شواهد التوضيح والتصحيح، البن مالك: 135،وتوضيح 

المقاصد، للمرادي 1283/4، ومغني اللبيب 165، وشرح األشموني 3/ 588.
37- ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح 135، وشرح التصريح 4/ 201، وعدّة السالك إلى تحقيق أوضح 

المسالك )هامش أوضح المسالك( 217/4.         
38- عدد النصوص التي ورد بها هذا الحذف هي أربعة نصوص، ينظر: شرح النهج 18/ 251، 19/ 136، 
ا النصُّ الُمختلف في روايته، فهو قول اإلمام )عليه السالم(: ))َمْن َصبََر َصْبَر اأْلَْحَراِر  140، 20/ 256، أمَّ

َوإِالَّ َسالَ ُسلُوَّ اأْلَْغَماِر(( ينظر: المصدر نفسه 20/ 256.         
39- يأتي هذا التناسب من اإلدغام الواقع بين النون والالم، وكون الحرفين )إن، وال( ُمركَّبين في صورة اللفظ 
والرسم بسبب هذا اإلدغام. ينظر: أنماط التركيب في العربية، لعبد هللا عوض عمر )رسالة ماجستير( 25.   

40- شرح النهج: 19/ 140.         
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41- ينظر: شرح النهج 19/ 140.         
42- ينظر حروف المعاني: 3، والصاحبي في فقه اللغة، ألحمد بن فارس: 163، ورصف المباني، للمالقي: 

358، والجنى الداني، للمرادي: 272- 273. 
43- شرح النهج: 7/ 29- 30 . 

44- شرح النهج: 1/ 200 .
هشام:  البن  الذهب،  شذور  وشرح   ،1869  /4 الضرب:  وارتشاف   ،74  /4 التسهيل:  شرح  ينظر   -45

356،وشرح التصريح 2/ 404.
46- المقتضب: 2/ 45. 

الداني:  والجنى  المباني: 358،  اللغة: 163، ورصف  فقه  في  والصاحبي  المعاني: 3،  ينظر حروف   -47
 .273 -272

48- الكتاب: 4/ 224.
49- الجملة الخبرية في نهج البالغة )رسالة ماجستير( جامعة بابل – كلية التربية 2001م: 301. 

50- مغني اللبيب: 172 .
51- ينظر الجنى الداني: 283، ومغني اللبيب:264 .

52- ينظر مغني اللبيب: 265.
مح إليه: أي سدَّدته نحوه.  53- شرح النهج: 10/ 250. أشرعُت الرُّ

54- األشباه والنظائر، للسيوطي: 4/ 120.
55- ينظر شرح التسهيل: 4/ 100، والجنى الداني: 283، ومغني اللبيب: 264، وشرح التصريح: 225/4.

56- ينظر المصادر المذكورة آنفًا.
57- شرح النهج: 9/ 183.   

58- ينظر منهاج البراعة: 10/ 113.      
59- شرح الرضي: 4/ 113.      

60- ينظر المصدر نفسه والصحيفة نفسها.
61- الكشَّاف، للزمخشرّي: 1/ 120. 

62- شرح النهج: 9/ 183.   
63- البرهان في علوم القرآن، للزركشّي: 3/ 325- 326. 
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المصادر والمراجع
عبد  فتحي  د.  النحو،  ونشأة  الدؤلي  األسود  أبو   .1

فهد  شارع   27 المطبوعات،  وكالة  الدجني،  الفتاح 

العالم – الكويت، ط1/ 1974م.

حيَّان  أبو  العرب،  لسان  من  الضرب  ارتشاف   .2

ودراسة:  وشرح  تحقيق  )ت745هـ(،  األندلسي 

عبد  رمضان  د.  مراجعة:  محمد،  عثمان  رجب  د. 

اب، مكتبة الخانجي – القاهرة، ط1/ 1998م. التوَّ

3. األشباه والنظائر في النحو، جالل الدين السيوطي، 

 – الكتب  عالم  مكرم،  سالم  العال  عبد  د.  تحقيق: 

القاهرة، ط3/ 2003م.

أبو  الدين  جمال  النحاة،  أنباه  على  الرواة  إنباه   .4

الحسن علي بن يوسف القفطي )المتوفى: 646هـ(، 

المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي 

- القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية – بيروت، ط1/ 

1406 هـ - 1982م.

5. أنماط التركيب في العربيَّة، عبد هللا عوض عمر 

بن سميط، رسالة ماجستير، جامعة بغداد 1999م.

6. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جمال الدين بن 

هشام األنصاري، ومعه كتاب عدَّة السالك إلى تحقيق 

أوضح المسالك، محيي الدين عبد الحميد،منشورات 

المكتبة العصريَّة، صيدا – بيروت )د.ت(.

بكر  أبي  بن  د  محمَّ هللا  عبد  أبو  الفوائد،  7-بدائع 

ام،  اللَّحَّ الجوزيَّة، تحقيق: صالح  قيِّم  بابن  المعروف 

وخلدون خالد، دار ابن حزم - بيروت، ط1/ 2005م .

الزركشي  الدين  بدر  القرآن،  علوم  في  البرهان   .8

إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  )ت794هـ(، 

مكتبة دار التراث – القاهرة، ط3/ 1984م.

د  محمَّ ين  الدِّ سابق  النَّحو،  في  الوسيط  التهذيب   .9

بن علي بن أحمد بن يعيش الصنعاني )ت680هـ(، 

دار  قدارة،  سليمان  فخر صالح  د.  وتحقيق:  دراسة 

الجيل – بيروت، ط1/ 1991م.

10. التوطئة، أبو علي الشلوبين)ت645هـ(، دراسة 

وتحقيق: د. يوسف أحمد المطوع، الكويت 1981م.

ابن  ألفيَّة  بشرح  والمسالك  المقاصد  توضيح   .11

مالك، الحسن بن قاسم المرادي )ت749هـ(، شرح 

الفكر  دار  سليمان،  علي  الرحمن  عبد  د.  وتحقيق: 

العربي – القاهرة، ط1/ 2001م.

12. الجملة الخبريَّة في نهج البالغة، علي عبد الفتَّاح 

محيي، رسالة ماجستير، جامعة بابل – كلية التربية 

2001م.

اجي  الزجَّ القاسم  أبو  النحو،  في  الجمل   .13

الحمد،  توفيق  علي  د.  له:  وقدَّم  حقَّقه  )ت340هـ(، 

مؤسسة الرسالة – بيروت، ط3/ 1986م.

14. الجملة الشرطية عند النحاة العرب، أبو أوس ابراهيم 

1981م. ط1/  القاهرة،  الدجوي  مطابع  الشمسان، 

المرادي،  المعاني،  حروف  في  الداني  الجنى   .15

تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار 

الكتب العلميَّة - بيروت، ط1/ 1992م.

حقَّقه  اجي،  الزجَّ القاسم  أبو  المعاني،  حروف   .16

 - الرسالة  مؤسسة  الحمد،  توفيق  علي  د.  له:  وقدَّم 

بيروت، دار األمل – األردن، ط1/ 1984م . 

عبد  محمد  الكريم،  القرآن  ألسلوب  دراسات   .17

الخاق عضيمة )ت1404هـ(، دار الحديث – القاهرة 

)د.ت(.
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18. ديوان الحماسة، أبو تّمام حبيب بن أوس الطائي 

صالح،  أحمد  المنعم  عبد  تحقيق:  )ت231هـ(، 

دار  العراق،   – واإلعالم  الثقافة  وزارة  منشورات 

الرشيد 1980م.

19. رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد 

بن عبد النور المالقي)ت702هـ(، تحقيق: أحمد محمد 

اط، دار القلم - دمشق، ط3/ 2002م. الخرَّ

20. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 

بن عبد هللا  الدين محمود  الثناء شهاب  أبو  المثاني، 

الطباعة  إدارة  )ت1270هـ(،  البغدادي  اآللوسي 

المنيريَّة، دار إحياء التراث العربي – بيروت )د.ت(.

21. سبب وضع علم العربية، عبد الرحمن بن أبي 

911هـ(،  )المتوفى:  السيوطي  الدين  جالل  بكر، 

 / بيروت   - الهجرة  دار  العطية،  مروان  المحقق: 

دمشق، ط1/ 1409هـ 1988م.

ى  ألفيَّة ابن مالك، الُمسمَّ 22. شرح األشموني على 

)منهج السَّالك إلى الفيَّة ابن مالك(، أبو الحسن نور 

الدين علي بن محمد )ت900هـ(، حقَّقه: محمد محيي 

بيروت،   – العربي  الكتاب  دار  الحميد،  عبد  الدّين 

ط1/ 1955م.

مالك، تحقيق:  بن  الدين  التسهيل، جمال  23. شرح 

د بدوي المختون، دار  د. عبد الرحمن السيَّد، د. محمَّ

هجر – القاهرة، ط1/ 1990م.

ابن  ألفية  على  التوضيح  على  التصريح  24. شرح 

مالك في النحو، البن هشام األنصاري، الشيخ خالد 

ياسين  الشيخ  حاشية  ومعه  )ت905هـ(،  األزهري 

السيد  أحمد  حقَّقه وشرح شواهده:  العليمي،  زيد  بن 

سيد أحمد، راجعه: إسماعيل عبد الجواد عبد الغني، 

المكتبة التوفيقية، القاهرة، )د.ت(.

اإلشبيلي  خروف  ابن  اجي،  الزجَّ جمل  شرح   .25

نهاية  حتى  ل  األوَّ من  ودراسة  تحقيق  )ت609هـ(، 

د عمر عرب، جامعة  باب المخاطبة: د. سلوى محمَّ

أم القرى – السعوديَّة، ط1/ 1419هـ .

ابن  الكبير(،  )الشرح  اجي  الزجَّ جمل  شرح   .26

د. صاحب  تحقيق:  اإلشبيلي )ت669هـ(،  عصفور 

أبو جناح، عالم الكتب – بيروت، ط1/ 1999م. 

الدين  رضي  الكافية،  على  ضي  الرَّ شرح   .27

وتعليق:يوسف  تصحيح  االسترابادي)ت686هـ(، 

حسن عمر، نشر جامعة قار يونس- ليبيا1978م. 

28. شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب،ابن 

هشام األنصاري، ومعه كتاب منتهى األرب بتحقيق 

الدين عبد  تأليف محمد محيي  الذهب،  شرح شذور 

الحميد، دار الطالئع – القاهرة 2004م.

29. شرح الكافية الشافية، جمال الدين بن مالك،حقَّقه 

المأمون  المنعم أحمد هريدي، دار  له: د. عبد  وقدَّم 

للتراث، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، 

ط1/ 1982م.

يعيش  بن  الدين  موفَّق  المفصَّل،  شرح   .30

السيِّد  أحمد  واخراج:  وضبط  تحقيق  )ت643هـ(، 

عبد  اسماعيل  فهارسه:  ووضع  راجعه  أحمد،  سيِّد 

الجواد عبد الغني، المكتبة التوفيقيَّة، مصر - القاهرة 

)د.ت(.

المعتزلي  الحديد  أبي  ابن  البالغة،  نهج  شرح   .31

)ت655هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الدار 
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اللبنانية للنشر، ط1/ 2008م.

32. شرح الوافية نظم الكافية، أبو عمر عثمان بن 

الحاجب )ت646هـ(، دراسة وتحقيق:د. موسى بنَّاي 

األشرف  النجف  اآلداب،  مطبعة  العليلي،  علوان 

1980م.

المنذر  بن  حرملة  الطائي،  زبيد  أبي  شعُر   .33

)ت41هـ(، جمعه وحقَّقه: د. نوري حمودي القيسي، 

مطبعة  نشره،  على  العراقي  العلمي  المجمع  ساعد 

المعارف – بغداد 1967م.

الجامع  لمشكالت  والتصحيح  التوضيح  34. شواهد 

د فؤاد عبد  الصحيح، ابن مالك، تحقيق وتعليق: محمَّ

الباقي، الناشر مكتبة دار العروبة – القاهرة، مطبعة 

لجنة البيان العربي 1957م.

بن  فارس  بن  أحمد  اللغة،  فقه  في  الصاحبي   .35

صقر،  أحمد  السيد  تحقيق:  )ت395هـ(،  زكريا 

مؤسسة المختار-القاهرة، ط1/ 2005م.

د بن اسماعيل  36. صحيح البخاري، أبو عبد هللا محمَّ

البُخاري )ت256هـ(، المركز الثقافي اللبناني، مركز 

الشرق األوسط الثقافي - بيروت، ط1/ 2006م .

37. طبقات النَّحويّين واللغويّين، أبو بكر محمد بن 

بيدّي األندلسّي، تحقيق: محمد أبو الفضل  الحسن الزُّ

إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط2/ 1973م.

ة األلفيَّة البن معٍط،  ة المخفيَّة في شرح الدُّرَّ 38. الغرَّ

ابن الخبَّاز )ت639هـ(، تحقيق: حامد محمد العبدلي، 

دار األنبار، بغداد – الرمادي، مطبعة العاني )د.ت(.

بن  إسحاق  بن  محمد  الفرج  أبو  الفهرست،   .39

المعروف  الشيعي  المعتزلي  البغدادي  الوراق  محمد 

إبراهيم  المحقق:  438هـ(،  )المتوفى:  النديم  بابن 

رمضان، دار المعرفة بيروت – لبنان، ط2/ 1417 

هـ - 1997 مـ.

بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  أبو  سيبويه،  كتاب   .40

قنبر )ت180هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، 

القاهرة،   – الخانجي  مكتبة   ،)  3  –  2  –  1 )ج 

ط3/ 1988م . )ج4( مكتبة الخانجي- القاهرة، دار 

الرفاعي – الرياض، ط2/ 1982م . 

وُعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشَّاف   .41

الزمخشري،  هللا  جار  التأويل،  وُجوه  في  األقاويل 

عبد  أحمد  عادل  الشيخ  ودراسة:  وتعليق  تحقيق 

في  شارك  معّوض،  محّمد  علي  الشيخ  الموجود، 

مكتبة  حجازي،  الرحمن  عبد  فتحي  د.  تحقيقه: 

العبيكان – الرياض، ط1/ 1998م.  

42. كشف المشكل في النحو، علي بن سليمان الحيدرة 

اليمني )ت599هـ(، قرأ وعلَّق عليه: د. يحيى مراد، 

دار الكتب العلميَّة – بيروت، ط1/ 2004م.   

43. مجموع أشعار العرب، وهو مشتمل على ديوان 

رؤبة بن العّجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه، 

اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسي، 

دار ابن قتيبة – الكويت )د.ت( .

44. مراتُب النَّحويين، أبو الطيب عبد الواحد بن علّي 

اللغوّي الحلبي )ت351هـ(، حققه وعلَّق عليه: محمد 

أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، 

الفجالة، القاهرة/ 1955م.

اء  45. معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفرَّ

نجاتي،  يوسف  أحمد  تحقيق:  )ج1(،  )ت207هـ(، 
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ار، )ج2(، تحقيق ومراجعة: محّمد  ومحمد علي النجَّ

إسماعيل  الفتَّاح  عبد  د.  تحقيق:  ار،)ج3(  النجَّ علي 

دار  ناصف،  النجدي  علي  األستاذ  راجعه:  شلبي، 

السرور، )د.ت(.

معرفة  إلى  األريب  إرشاد   = األدباء  معجم   .46

عبد  بن  ياقوت  هللا  عبد  أبو  الدين  شهاب  األديب، 

المحقق:  626هـ(،  )المتوفى:  الحموي  الرومي  هللا 

إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1/ 

1414 هـ - 1993 م.

47. مغني اللبيب عن كتب األعاريب، جمال الدين 

بن هشام، حقَّقه وعلَّق عليه: د. مازن مبارك، ومحمد 

علي حمد هللا، راجعه: سعيد األفغاني، دار الفكر – 

بيروت، ط1/ 2005م.

د  الُمبّرِ يزيد  بن  محمد  العبَّاس  أبو  المقتضب،   .48

عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  تحقيق:  )ت285هـ(، 

وزارة األوقاف – القاهرة، ط3/ 1994م .

د.  تحقيق:  اإلشبيلي،  عصفور  ابن  ب،  الُمقرَّ  .49

الجبوري،  هللا  عبد  د.  الجواري،  الستار  عبد  أحمد 

مطبعة العاني - بغداد1986م.

50. منهاج البراعة في شرح نهج البالغة، العالمة 

الرابع  )القرن  الخوئي  الهامشي  هللا  حبيب  ميرزا 

عشر(، المكتبة اإلسالمية - طهران ، ط4/ 1405هـ .

دي –  51. النحو الوافي، عبَّاس حسن، مكتبة المحمَّ

بيروت، ط1/ 2007م.

52. نزهة األلباء في طبقات األدباء، أبو البركات كمال 

األنبارّي)ت577هـ(،  محمد  بن  الرحمن  عبد  الدين 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، 

القاهرة/ 1998م.
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التوجيُه الحّجاجيُّ في توقيع اإلمام أبي محمد الحسن 
العسكري عليه السالم إلى اسحق بن إسماعيل 

النيسابوري

Argumentative Style in the Autographic phras-
es of Imam Abu Muhammad, al-Hassan al-

Askari, )a.s( to Ishaq bin Ismael an-Neisaburi

أ.د.عبد اإلله عبد الوهاب هادي العرداوي
جامعة الكوفة/كلية التربية األساسية

 .Prof. Dr. Abdul Elah Abdul Wahhab al-Ardawi
 University of Kufa, College of Basic Education, Arabic

.Department
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   تعد التوقيعات أحدى الفنون النثرية التي اقتصرت على األدب العربي ,  فالمؤشرات التاريخية تشير إلى 

انه ولد من رحمه ثم نما وتطّور فكانت الوالدة في العصر اإلسالمي والصبا في العصر اإلسالمي ثم الرشد 

والنضج في العصر العباسي ،والحجاج في التوقيعات من المعايير األساسية للتوقيع األدبي الذي حاولنا في هذا 

البحث  استكناه بعض آلياته متمثلة بـ )التوجيه الحجاجي ( من خالل مدونة تراثية عريقة تنتمي إلى نصوص 

آل البيت عليهم السالم وهي) توقيع اإلمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السالم إلى إسحاق بن إسماعيل 

النيسابوري( وفي ضوء ذلك قّسم البحث على شقين : األول : اإلطار النظري اشتغل على فقرات عدة األولى 

:حاولت مقاربة التوقيعات األدبية لغة واصطالحا ،والثانية :ترجمة اسحاق بن اسماعيل النيسابوري، والثالثة 

: مهاد نظري للروابط الحجاجية ، والثاني : اإلطار التطبيقي وفيه خطوات إجرائية لمنهج الحجاج في نص 

التوقيع ،وتمثّل بالموجهات اليقينية التي برزت بشكل حصري في نص التوقيع ، ثم ختم البحث بخاتمة عرضت 

أهم نتائج البحث ، وأخيرا ثبت المصادر والمراجع . .

ملخص البحث

       Autographic Phrase is an artistic prose limited to Arabic language. His-
torical evidence shows that it was born in the early Islamic period to be de-
veloped in later times to reach its full potentials as an art in the Abbasid era.
Argumentative style in the autographic Phrases is a basic criterion that we 
try to look at in this research.This is done through the investigation of the 
authentic texts of Ahlulbait, )peace be upon them(, particularly those of Imam 
al-Hassan al-Askari which were sent to Ishaq bin Ismael al-Neisaburi.
The research is divided into two parts.The first part is the theoretical one 
which is divided into subsections .The first narrows the gap between the 
linguistic approach and the idiomatic approach in the literary Autographic 
Phrases. The Second is about Ishaq al-Neisaburi translation. The third gives 
an elaboration regarding the argumentative connectors.
The second part is the practical one .In this part, we can put the procedural 
steps of the argumentative  approach of the Autographic Phrases. After that 
comes the conclusions of the research.Finally, the sources used in the re-

search are given.

.

Abstract



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

173

اوالً : اإلطار النظري : 1/ فن التوقيعات  األدبية :

أ - التوقيعات لغة :

  التوقيعاُت في اللغة مشتقّة من التوقيع الذي هو بمعنى التأثير , يقال : وقع الدبر ظهر البعير إذا اثّر فيه , 

وكذلك الموقع ) كاتب التوقيع ( يؤثّر في الخطاب , أو الكتاب الذي كتب فيه حّساً أو معنى)1( وقيل إن التوقيع 

مشتّق من الوقوع , ألنه سبّب في وقوع األمر الذي تضّمنه , او ألنه إيقاع الشيء المكتوب في الخطاب او 

الطلب فتوقيع كذا , معنى إيقاعه )2( قال الخليل : التوقيع في الكتاب إلحاق فيه بعد الفراغ منه أو اشتقاقه من 

قولهم وقعت الحديقة بالميقعة , وهي المطرقة إذا ضربتها , وحمار موقع الظهر : إذا أصابته في ظهره دبرة , 

والوقيعة , نقرة في صخرة يجتمع فيها الماء وجمعها : وقائع فكأنه سّمي توقيعاً , ألنه تأشير في الكتاب أو ألنه 

سبب وقوع األمر وإنفاذه , من أوقعت األمر فوقع )3( وقال ابن االنباري )) توقيع الكتاب في الكتاب المكتوب 

أن يجمل بين تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة , ويحذف الفضول , وهو مأخوذ من توقيع الدبر ظهر البعير 
, فكأن الموقع في الكتاب يؤثّر في األمر الذي كتب الكتاب  فيه ما يؤّكده ويوجبه (()4(

ب - التوقيع اصطالحاً :

فأصبحت  سابقاً  ذكرناه  الذي  اللغوي  بالمعنى  يرتبط  معنى اصطالحياً  اإلسالم  في  التوقيعات  اكتسبت  لقد    

تستعمل لما يوقعه الكاتب على القضايا او الطلبات المرفوعة إلى الخليفة او السلطان او األمير فكان الكاتب 

يجلس بين يدي الخليفة في مجالس حكمه فإذا عرضت قضيته على السلطان أمر الكاتب أن يوقع بما يجب 

إجراؤه , وقد يكون الكاتب أحيانا السلطان نفسه)5( . يقول البطليوسي في تعريف التوقيع اصطالحاً : )) وأما 

التوقيع فان العادة جرت أن يستعمل في كل كتاب يكتبه الملك أو من له أمر ونهي في أسفل الكتاب المرفوع 

إليه , أو على ظهره , أو في عرضه بإيجاب ما يسأل أو منعه , كقول الملك ينفذ هذا -إن شاء هللا- , أو هذا 

صحيح وكما يكتب الملك على ظهر الكتاب , لتردّ على هذا ظالمته أو لينظر في خبر ذلك أو نحو ذلك(()6( 

ويقول ابن خلدون )) ومن خطط الكتابة التوقيع , وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس  حكمه 

وفصله ويّوقع على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيها , متلقاة من السلطان بأوجز لفظ وابلغه، فإما 

أن تصدر كذلك , وإما أن يحذو الكاتب على مثالها في سجل يكون بيد صاحب القصة , ويحتاج الموقع إلى 

عارضة من البالغة يستقيم بها توقيعه(()7( .

البليغة  أدبية فأصبحت تطلق على تلك األقوال  العباسي واكتسب داللة  التوقيعات في العصر  وتطّور مفهوم 

شكايات  او  قضايا  من  إليه  مايرفع  على  بكتابتها  يأمر  أو  الدولة  في  المسؤول  يكتبها  التي  المعبرة  الموجزة 

بتوجيه  تكون  ما  أشبه  المفهوم  بهذا  وهي   , مشكلة  أو  قضية  كل  نحو  إجراء  من  اتخاذه  ينبغي  ما  متضّمنه 
المعامالت الرسمية في الوقت الحاضر)8(
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ج- أنواع التوقيعات : 
إن التوقيعات بمجملها ال تخرج عن األنواع اآلتية)9(

1- قد يكون التوقيع آية قرآنية تناسب الموضوع الذي 

تضّمنه الطلب أو استقلت عليه القضية 

2- قد يكون التوقيع بيت شعر 

3- قد يكون مثالً سائراً 

4- وقد يكون حكمة 

5- وقد يكون غير ما ذكر

د - فن التوقيعات عبر العصور التاريخية :

فن  التوقيعات   : الجاهلي  العصر  في  التوقيعات   -1

ارتبط  و  التدوين  في  الكتابة  أحضان  في  نشأ  أدبي 

بهما ،ولذلك لم يعرف العرب في الجاهلية التوقيعات 

األدبية , بسبب أن الكتابة لم تكن شائعة بينهم ,بل كان 

الذين يعرفون الكتابة في هذا العصر قله نادرة فاألدب 
)10( كتابيا  وليس  شفاهيا  يكون  مجمله  في  الجاهلي 

2- التوقيعات في صدر اإلسالم :

وأصبح  اإلسالم  صدر  عصر  في  الكتابة  شاعت   

عن  فضالً   , كبيرة  نسبة  يمثلّون  يجيدونها  الذين 

أوامر  وتبليغ  الرسائل  تحبير  في  الكتابة  استعمال 

مختلف  في  والقواد  الوالة  إلى  وتوجيهاته  الخليفة 

الكتابة  لشيوع  ونتيجة  اإلسالمية)11(  الدولة  إنحاء 

وصلت إلينا توقيعات ال بأس في عدتها من الخلفاء 

في  تعرف  لم  التوقعات  أن  مالحظة  مع  الراشدين 

أن  بسبب  وسلم  واله  عليه  هللا  صلى  الرسول  عهد 

يكتب  لم  انه  وقيل  عهده  في  شائعة  تكن  لم  الكتابة 

في  ونلحظ  شخصاً)12(  عشر  سبعة  غير  بالعربية 

الخلفاء  عن  أثرت  التي  التوقيعات  أن  العصر  هذا 

 , التعبير  ووجازة  األداء  ببالغة  تمتاز  الراشدين 

الخليفة  من  التوقيع  يكون  وقد  للصواب  وموافقتها 

بليغاً  قوال  أو  حكمة  أو  سائرا  مثال  أو  قرآنية  آية 

نرى  كذلك  الحكمة)13(  أو  المثل  مجرى  يجري 

كانت  اإلسالم  صدر  عصر  في  التوقيعات  أن 

وبما  التالية  بالعصور  قورنت  ما  إذا  جدا  قليلة 

بداية في  زالت  ال  أنها  ذلك  في  السبب  يعزى 
 النشأة والتطور)14(

3- التوقيعات في العصر األموي :

عدّت التوقيعات في العصر األموي فناً أدبيا بعد أن 

أموي  خليفة  كل  اعتاد  إذا  وشاعت  استعمالها  كثر 

على  يوقع  أن  والقواد  والوالة  األمراء  بعض  أو 

ويعرف  عليها  يطلع  أن  بعد  إليه  ترد  التي  الرسائل 

لتوقيعاتهم  كثيرة  نماذج  وصلت  وقد  مضمونها)15( 

مبثوثة في المصادر القديمة .

4- التوقيعات في العصر العباسي :أصاب التوقيعات 

األدبية في العصر العباسي الذيوع واالنتشار بسبب 

محّل  وحلّت  أغراضها  وتعدّد  الفنية  الكتابة  ازدهار 

 , وقضاياها  الدولة  شؤون  من  كثير  في  الخطابة 

وأصبح الكاتب البليغ مطلباً من مطالب الدولة تحرص 

عليه وتبحث عنه لتسند إليه عمل تحرير المكاتبات 

الراقية  األقالم  ذوو  إال  بالوزارة  يحظى  ال  وأصبح 

والفضل  كالبرامكة  المترّسلين  والبلغاء  الكتّاب  من 

بن الربيع والفضل والحسين ابني سهل وغيرهم من 

األدبية  والكتابة  الوزارة  بين  جمعوا  الذين  الكتاب 

ديوان خاص سّمي  للتوقيعات  البليغة)16( كما أصبح 

األدباء  بلغاء  إلى  فيه  العمل  اسند  التوقيعات  بديوان 
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وشدة  القول  وبالغة  بالشهرة  عرف  ممن  والكتّاب 

بمقاصد  والمعرفة  لألمور  التأنّي  وحسن  العارضة 

األحكام وتوجيه القضايا .
هـ - معايير التوقيع األدبي :)17(

ليس كّل توقيع يصلح أن يكون توقعاً أدبيا ، وإنما ال 

بد من التوقيع من المعاير اآلتية :

1- اإليجاز وهو إن تكون ألفاظه قليلة معدودة ذات 

معان غزيرة 

أو  للحالة  مناسباً  التوقيع  يكون  أن  البالغة وهو   -2

القضية التي قيل فيها 

وضوح  من  التوقيع  يتضمّن  أن  وذلك  اإلقناع   -3

الحّجة وسالمتها ما يحمل الخصم على التسليم ومن 

الطلب  المنطق وبراعته ما يقطع على صاحب  قوة 

عودة المراجعة .

2- ترجمة اسحق بن إسماعيل النيسابوري :

ثقات  من  عدّوه  النيسابوري  إسماعيل  بن  اسحق 

السالم  عليه  العسكري  الحسن  محمد  أبي  أصحاب 

انه حكى  الكشي في رجاله  فيه)18( وذكر  والخالف 

بعض الثقات بنيسابور انه خرج ألسحق بن إسماعيل 

التوقيع في  توقيع وذكر  السالم  أبي محمد عليه  من 

كان  وان  سيرته  وذم  عليه  العتب  يتضّمن  طول 

ما  هذا  مرة  بعد  مرة  له  والدعاء  مدحه  على  يشمل 

استطعنا العثور عليه من ترجمة إلسحق بن إسماعيل 

وهي  عليها  اطلعنا  التي  المصادر  في  النيسابوري 

محمد  أبي  أصحاب  من  وكونه  وثاقته  تؤكد  بجملها 
الحسن العسكري عليه السالم .)19(

3- التوجيه الحجاجي :

التوجيه الحجاجي من المصطلحات التي تتداخل عندها 

واللسان  والنحو  المنطق  منها  متعددة  معرفية  علوم 

مما أدى هذا إلى االتساع والتشابك، بل والتعدّد في 

هذا  محايثة  على  تعمل  التي  المعرفية  الموصالت 

يمثل  بوصفه  يشّكلها  التي  األهمية  إلى  المصطلح 

األيدلوجية الوظيفية واالنجازية للغة ويكون العصب 

الحّسي الناقل لإليعاز اإلدراكي من القائل عبر المقول 
) المضمون الجملي ( إلى المتلقي)20(

لمصطلح  المقاربة  هذه  في  إليه  نصبو  الذي  إن 

المحدثون  اللسانيون  تبنّاه  الذي  التوجه  هو  التوجيه 

ما  بتحليل  القصوى  والعناية  المصطلح  هذا  فهم  في 

دراسة  إلى  أدّت  وقد  يتكلم  حينما  المتكلم  به  يقوم 

القوة االنجازية ألفعال الكالم إلى دراسة الموجهات 

مارتن  عرفه  اللغة)21(فقد  بأفعال  الموجهات  عالقة 

من  حكم  انه  أي  حكم  على  حكم  بقوله:))التوجيه 

الدرجة الثانية وهو من شانه أن يجعل مجال التوجيه 

قول  هو   ) سريعا  يعدو  )هو  فقولنا  شاسعاً  مجاالً 

موّجه , ذلك أن قولنا ) يعدو ( حكم هو نفسه محكوم 

عليه بحكم آخر من قولنا )سريعاً ( هذا يعني أن كل 

التوجيه  فعل  موّجه(()22( يدخل  قول  هو  عادي  قول 

اللغوية التي صاغها  ضمن واحد من أنواع األفعال 

بأنها  وتتحد  التوجيهية  باألفعال  سماّها  وقد  سورل 

المرسل  بها  يقوم  التي  الخطابية  المحاوالت  ))كل 

بدرجات مختلفة للتأثير في المرسل إليه ليقوم بعمل 

االنجاز  أفعال  تعدّّّد  وبذلك  المستقبل(()23(  في  معيّن 

واالقتراحات)24(  والطلبات  األوامر  ومنها  والتوجيه 

فانه  الخطاب  التوجيه في  المرسل فعل  يحقّّق  ولكي 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

176

أساليب  منها  مختلفة  واليات  اخرى  بأدوات  يستعين 

األمر والنهي والتحذير واإلغراء والروابط والعوامل 

الحجاّجية وذلك باالستناد إلى دور السياق والمقام)25( 

فاألفعال التوجيهية تعبّر عن  توّجه المرسل إلى أن 

المستقبل , كما  إليه بعض األفعال في  المرسل  ينفّذ 

تعبّر عن رغبة المرسل أو أمنيته بان يكون خطابه أو 

بأن تؤخذ إرادته التي انطوى عليها خطابه على أنها 

هي السبب الرئيس أو الدافع الحقيقي في الفعل الذي 

سوف يأتي به المرسل إليه مستقبالً)26( .

يتّم  حجاجية  بطاقة  محّملة  اللغوية  الموجهات  إن 

توظيفها من الباّث فتكون قادرة على توجيه الملفوظ 

إذ  والتوصيل  التلقّي  ومتّطّلبات  الكالم  لقصدية  تبعا 

يقف المخاطب بخطابه عند عتبات اشارية/ موّجهات 

يستدعيها ويوّظفها بما ينسجم وتوجيه القول من جهة 

وتوجيه المتلقّي إلى عمل ما من جهة أخرى)27( ومن 

التي حفل بها توقيع اإلمام  هنا نجد طبيعة الخطاب 

تميّّز  قد  السالم(  العسكري )عليه  الحسن  أبي محمد 

التوجيه  تتكئ على هدف  توجيهية  إستراتيجية  ببناء 

وبما يتالءم وطبيعتها المقامية والسياقية إذ من خاللها 

وبها  اللغة  عبر  إليه  المرسل  بتوجيه  المرسل  يقوم 

سعيا منه إلى توجيه المتلقي نحو فعل مستقبلي لذلك 

نجد توقيع اإلمام أبي محمد العسكري )عليه السالم( 

قد تشّكّلت فيه مجموعة من الموجهات الحجاجية التي 

نحو  المتلقي  توجيه  ثم  ومن  والتأثير  اإلقناع  تبغي 

عمل ما أو تركه عن طريق )اإلقناع واإلذعان ( .

وقد وردت في التوقيع مجموعة من الموّجهات اليقينية 

العوامل  من  مجموعة  على  إبرازها  في  معتمدين 

والوحدات اللغوية التي تقوم بوظائف حّجاجية والتي 

في  الظاهرة  ))اآلثار  بأنها  وروبول  موشلر  يعرفها 

الملفوظ  بنية  في  للعيان  بارزة  فهي  الخطاب(()28( 

النتيجة  باتجاه  الملفوظ  هذا  في  توجيهية  قيمة  ولها 

وتوقيتها إذ أنها ال تربط بين متغيرات حجاجية اي 

بين حجة ونتيجة أو بين مجموعة حجج كما يحصل 

مع الروابط الحجاجية ،ولكنها تقوم بحصر اإلمكانات 

يعمل  الحجاجي  العامل  أن  أي  وتقييدها  الحجاجية 

على إظهار ) الموضع ( في الملفوظ وبدوره يعمل 

هذا )الموضع( على تحديد االتجاه التأويلي الصحيح 

الدور  لها  يكون  التي  النهائية  النتيجة  إلى  للوصول 

سبق  ما  ومن خالل  التوجيه)29(  إحداث  في  الرئيس 

تبين أن التوجيه الحجاجي تتجسدّ وظيفته من خالل 

على  بها  المخاطب  حمل  على  الحّجاجية  العوامل 

عن  فضال  واإلنكار  والتردد  الشك  وترك  اإلقناع 

والقصدية  التأويلية  اإلمكانات  حصر  في  إمكانيتها 

الداللية ، وكذلك تّضيق الفجوة بين المتكلم والمتلقي 

في  واضحا  سنراه  ما  وهذا  بينهما  الجدل  وتجنّب 

اإلطار التطبيقي .

ثانياً: اإلطار التطبيقي : التوجيه الحجاجي :

الحسن  اإلمام  توقيع  في  الحجاجي  التوجيه  يتضح 

من  مجموعة  خالل  من  السالم  عليه  العسكري 

الموجهات اليقينية االثباتية :

الموجهات اليقينية :

تعّد  اليقينية  الموجهات  إن   : صولة  هللا  عبد  يرى   

هذا  يكون  أن  مكان  وال  الكالم  لحقيقة  الضمان 

الكالم مقنعا على الرغم من اصطباغه بالذاتية ذلك 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

177

القضية  أن  بمجرد  المتلقي  لدى  يحصل  اإلقناع  أن 
المعروضة عليه جاءت موجهة توجيه إثبات)30(

من  مجموعة  في  اليقينية  الموجهات  تجّسدت  وقد 

العوامل الحجاجية التي تعطي تطمينات إلى المتلقي 

لقد  فيه  وردت  الذي  الملفوظ  بنية  تصديق  بإمكانية 

تضّمن توقيع اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم( 

العديد من الموجهات اليقينية االثباتية والتي منها : 

اوال : القسم :

 يعدّ القسم نوعاً من أنواع الفعل الكالمي الذي يوّجه 

لتوكيد  المتكلم  إليه  يلجأ  اثباتياً  يقينياً  توجيها  القول 

في  يجعل  ويّوجهه  القول  يثبت  إذ  إذن  فهو  كالمه 

الوقت نفسه الحجة على المخاطب ويلزمه بها , وفي 

ذلك يقول القشيري » إن هللا ذكر القسم لكمال الحجة 

وتأكيدها , وذلك أن الحكم يفصل باثنين , إما بالشهادة 

وإما  بالقسم فذكر تعالى في كتابة النوعين حتى ال 

القول إن  لهم حجة«)31( وفي ضوء ذلك يجب  يبقى 

كل مقسم به يكون حجة على صحة الدعوى , وإنما 

تكون الحجة الناتجة على صحة الدعوى متّوقفة على 

لهذا  القسم)32(  اجله  من  أتى  الذي  المخاطب  اعتبار 

ذكر القشيري في شروط القسم : » وال يكون القسم 

يقع ضمن  به  المقسم  كون  أي  معّظم»)33(  باسم  إالّ 

الحواضن المعرفية الثقافية التي يتوافق معها المتكلم 

مسلّم  وعرفية  إيمانية  حيثيات  تمثّل  والتي  والمتلقّي 

بها . إن الداللة الكلية للقسم ال تتّجه نحو القسم بذاته 

فحسب , وإنما الغاية منها تحقيق المغزى التوصيلي 

الذي يطمح إلى دفع المتلقي إلى الوثوق بكالم الباث 

, ومن ثمة يكون وجوده ضرورياً إلنتاج اإلقناع أو 

القسم  أسلوب  برز  األقل)34(  على  حصوله  الحتمال 

السالم(  )عليه  العسكري  الحسن  اإلمام  توقيع  في 

المقسم  مثلّت  الحجاجية  العوامل  من  مجموعة  عبر 

به وهي توجه الملفوظ وجهة حجاجية وحمل المتلقي 

على التصديق واالقتناع بها في حالتي النفي واإلثبات 

للدعوى , وبذلك انقسمت التراكيب اللغوية المتضّمنة 

ألسلوب القسم في التوقيع من الناحية الحجاجية على 

قسمين:  

أ - العامل الحجاجي :

, ومن  به  المقسم  الحجاجي على شيء  العامل  دّل   

في  ينهض  حيث  التركيب  في  يؤثّر  انه  مميّزاته 

توجيه  على  يعمل  كما   , الحجاج  وظيفة  الخطاب 

واقع ال  انه  يحمل على  مما  وإثباته وجعله  الملفوظ 

محالة , ذلك أن للمقسم به قوة في تحقيق قيمة الكالم 
التأثيرية , انه المعلوم القديم الذي يمكن أن يقبل)35(

الحجاجي من خالل وروده  العامل  نرى  أن  ويمكن 

السالم(  )عليه  العسكري   الحسن  اإلمام  توقيع  في 

وكما يأتي: 

-وذلك وهللا الخزي العظيم)36( 

صعب   , أمرها  شديد   , كؤود  لعقبة  أنها  هللا  -وايم 
مسلكها)37(

في  حّجاجيتها  به  المقسم  العوامل  هذه  اكتسبت  وقد 

توجيه اإلثبات من حصول إجماع ضمني في قبولها 

ورسوخها بحيث تمثّل حلقة وصل بين طرفي الخطاب 

, وهذا اإلجماع نتاج العظمة التي يحملها المقسم به 

- هللا - والتي تبرز من خالل هذه العوامل الحجاجية 

التي بدورها تحيل على إيديولوجيات معجمية ناتجة 
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عن الدالالت المحايثة في المقسم به في فالحموالت 

الداللية واالقتضائية للعامل الحجاجي في القسم يقوم 

بوظيفة حجاجية في الحواضن والمنظومات العقدية 

للمخاطب ) القسم باهلل ( لذلك يتّم طلبه في الخطاب 

واالطمئنان  االستقرار  لحصول  الباث  من  سعيا 

المقابل في قبول  التردّد من الطرف  الروحي وعدم 

القضية / الدعوى من حيث تحقيق الصدق واإلثبات 

جواب  بمضمون  يقتنع  المتلقي  يجعل  مما  اليقيني 

يمثل  القسم  يمارسه  الذي  الحجاجي  فالدور   , القسم 

في توجيه المقول والقول معاً في ثنائية نسقية , أي 

يعمل على توجيه فحوى الكالم وإبراز مدى مصداق 

حضور الذات القائلة في كالمها المنطوق , وانفتاحها 

على أبجديات المتلقين , وأبجديات إيمانهم , إذ ينطلق 

الحجة على صحة  ليقيم  عليها  ويعتمد  مكّوناتها  من 

القضايا التي يعرضها عليهم ويوّجهها توجيهاً اقناعياً 

أدوات  اتضحت  وقد   . ملموساً  وتأثيراً  مخصوصاً 

في  الحّجاجي  العامل  القسم/  لجملة  المحددّة  القسم 

توقيع اإلمام الحسن العسكري عليه السالم من خالل 

حروف القسم ) الواو ( وصيغة ) وايم هللا (. 

ب - الدعوى :

 هي المقسم عليه – جواب القسم , وتمثّل البؤرة التي 

المعلومة  بوصفها  عليها  الضوء  ليسلّط  القسم  جاء 

الجديدة التي من شأنها أن ترد كما أنها القضية التي 

تستجمع  أن  فتحاول  واالختالف  الجدل  حولها  يتّم 

عبر  العاتية  الرياح  أمام  نفسها  تفرض  وان  قواها 

تحصينها داخل األسوار ثم درء معاول التنفيد عنها 

بواسطة القسم فهي كعارية)38( وقد تشكلّت الدعوى - 

جواب القسم في عدة أنماط لغوية تركيبية : 

1- النمط الخبري المثبت : يتضح جواب القسم في 

صيغة نمط خبري مثبت في المثالين اآلتيين :
- وذلك وهللا الخزي العظيم)39(

- وايم هللا إنها  لعقبة كؤود , شديد أمرها , صعب 
مسلكها)40(

الطاقة الحجاجية للقسم : 

داللية  آفاق  على  للدعوى  األنماط  تراكيب  تنفتح 

التعبيرية  وتداولية واسعة ال تقف عند حدود الطاقة 

بالقسم  المؤكدة  الملفوظات  تبّين  إذ  النمط  لداللة 

بأعلى  خطابه  بوسم  الخصم  إلقناع  المتكلم  محاولة 

درجة  للملفوظ  يصبح  ثم  ومن   , التأكيد  درجات 

لإلقناع  المّولدة  الطاقة  فأساس  عالية)41(  حجاجية 

هو ما ينهض له المقسم به من دور مهم في توجيه 

الملفوظات وإثباتها وجعلها مما يحمل على أنها واقعة 

ال محالة)42( وبعبارة أخرى إن قوة المقسم به 

سواء  التأثيرية  الكالم  قيمة  تحقيق  على  تعمل   «

كانت هذه القيمة متحققة أم متصّورة«)43( كما تكشف 

الملفوظات المؤكدة بالقسم عن صورتين متعارضتين 

تنفتح في توقيع اإلمام الحسن العسكري عليه السالم 

إذ تزيد درجة إثبات الدعوى بارتفاع درجة اإلنكار 

وتتطابق الجمل بأنماط مقامية مختلفة تتمايز بموقف 

المخاطب من فحوى القضية انطالقاً من مجرد التردد 

زاد  وكلما  التام  اإلنكار  إلى  الفحوى  هذه  قبول  في 

التوكيد)44( وتظهر هذه  إلى مضاعفة  احتيج  اإلنكار 

تكون  متباينة وذلك حتى  بنيوية  أشكال  في  الدعوى 

منسجمة متطابقة مقامياً وكما يأتي : 
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التي يكون  المقامية األولى :وهي الطبقة  1- الطبقة 

التي يقصد إعطاءه  بالمعلومة  فيها المخاطب جاهالً 

إياه او يعدّ المتكلم أن المخاطب يحملها , أي المعلومة 

المتكلم  بين  المشترك  اإلخباري  القاسم  في  تدخل  ال 

والمخاطب)45( وتتمثّل في الملفوظ اآلتي:

 - الدعوى  مثّلت  فقد  العظيم)46(  الخزي  وهللا  ذلك   

يجهلها  التي  المعلومة  المثال  في  القسم  جواب 

إلى  األخير  يلجئ  الذي  للمتكلم  بالنسبة  المخاطب 

إثباتها والسعي للحصول على اليقين واستقرار ثبوتها 

إلى  بالمخاطب  يدفع  المتكلم  وكأن  المتلقي  ذهن  في 

فيعمل   يجهلها  معلومة  له  يقدّم  حين  بكالمه  الوثوق 

المتكلم على تأكيدها بأعلى درجات اإلثبات .

2- الطبقة المقامية الثانية : هي الطبقة المقامية التي 

يعدها  التي  المعلومة  على  المخاطب  فيها  يتوافر 

على  المتكلم  ويعمل  واردة  غير  معلومة  المتكلم 

تصحيحها للمخاطب)47(.

وتتمثل في المثال اآلتي:

أمرها , صعب  , شديد  لعقبة كؤود  إنها   وايم هللا   

مسلكها)48( إن النموذج السابق هو جواب القسم على 

أجوبة  أصال  وهي   , المتكلم  يعرضها  التي  القضايا 

ال  بطريقة  عليها  الردّ  يتّم  ومفترضة  مقدّرة  ألسئلة 

يمكن ردها أو إنكارها .

ثانياً : القصر:

القصر في اللغة , يعني : الحبس , وفي االصطالح : 

» تخصيص أمر بأمر بأسلوب معيّن أي حبسه عليه 

وتخصيص  توكيد  أداة  وهو  له«)49(  مالزماً  وجعله 
ابلغ)50(  القصر  كان  إليهما  الحاجة  قويت  وكلما 

الغير  بنفي  يكون  أي  القصر  في  التوكيد  ودالالت 

واثبات الحكم للموضوع ويكون صريحا بحرف 

) النفي ( و )) إالّ (( وضمنا بـ )) إنّما (( , وأمر 

االختصاص , فهو اختصاص احد العنصرين دون غيره 

في باآلخر , ومن ثم تأكيد النسبة بينه وبين اآلخر)51(.

الحجاجية  العوامل  هذه  تتضّمن  التي  األقوال  إن 

))أدوات القصر(( هي في حقيقتها قائمة على ثنائية 

النفي واإلثبات من حيث السلوك الحجاجي والوجهة 

الداللة  بين  االختالف  تبيّن  أنها  كما   , الحجاجية 

األدوات  هذه  فمعنى   , الحجاجية  والداللة  اإلخبارية 

اإلخباري ال يضمحّل , لكن الذي يحصل هو التعديل 

في الوظيفة الحجاجية للقول أي اإلمكانات الحجاجية 

التي يتيحها الملفوظ إذ أن من وظائف هذا القصر هو 

تقليص االستنتاجات التأويلية وتحديد المسار الصحيح 

في خريطة القول والذي ينبغي أن يسير فيه الخطاب 

, وبعبارة أكثر دقة وضع حد لتعدّد االحتماالت في 

شأن المفاهيم الناجمة عن قول ما )52( ومن مدارسة 

السالم  عليه  العسكري  الحسن  اإلمام  توقيع  مدّونة 

من  مجموعة  عبر  القصر  أسلوب  تحقيق  نلحظ 

القيمة  تعديل  على  عملت  التي  الحجاجية  العوامل 

الحجاجية للقول ) قيمة اإلثبات - قيمة التخصيص (

وإقناعه  المخاطب  توجيه  على  قدرتها  عن  , فضالً 

بضرورة انجاز شيء ما على وفق موّجهات القول , 

ومن هذه العوامل ) ما ... إال , ال ... إال  , إنما ( . 

1- القيمة الحجاجية للعامل ) ال ... إال ( و ) ما ... إال ( :

بالنفي واإلثبات  القول  بتوجيه  العامالن  يقوم هذان   

الحاصل  والتّوهم  والشّك  اإلنكار  مقتضى  بناًء على 
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إلى  يلجأ  المتكلم  جعل  الذي  األمر  المخاطب  من 

هذه األدوات لما لها من إمكانية حجاجية في توجيه 

المخاطب وإقناعه وكما في النماذج اآلتية :

- وليس من نعمة وان جّل أمرها وعظم خطرها إال 
» والحمد هلل »)53(

-وهل تدخل مدينة إال من بابها )54(
-ال اله إال هو )55(

العسكري عليه  الحسن  اإلمام  نجد  النماذج  ففي هذه 

السالم قد ألزم من وقع له بقاعدة التقييّد وحصر مسار 

الجائز عنده وقيّده بواسطة العامل الحجاجي ) ال ... 

وظيفتين  على  عمال  اللذين   ) إال   ... ما   ( و   ) إال 

حجاجيتين هما التصريح بالنفي أو إضماره من خالل 

خروج ) هل ( االستفهامية إلى معنى النفي في المثال 

الثاني أو خروج ) ليس ( في المثال األول إلى داللة 

الواضح من الجملة األولى وتعيينه  النافية ,  ) ما ( 

, وإقصاء مفاهيم أخرى قد تخطر في ذهن المتلّقي 

النص  على  يسبغ  القصر  دون  النفي  وجود  أن  إذ 

المحتملة  االستنتاجية  اإلمكانات  أو  التأويالت  تعدّد 

إذ  عليه  المقصور  المفهوم  تأكيد  هي   : والثانية   ,

بواسطته تلغى المفاهيم والتأويالت األخرى التي قد 

يتصّورها المتلّقي والتي تعمل على اإلخالل بالنظام 

 , لإلسالم  العقدي  النظام  بوتقة  يدخل  الذي  الداللي 

ووّجه  المقصود  حدّد  األداة  هذه  في  القصر  فوجود 

ذهن المتلّقي إلى قبوله من دون سائر المقاصد , كما 

أن اإلعالن بالمقصور عليه من شأنه أن يسدّ األبواب 

عالقتها  في  الثانية  للجملة  فالوظيفة   , الغير  أمام 

بالجملة هي عالقة التوكيد والبيان والتفسير .

2- القيمة الحجاجية للعامل الحجاجي )إنّما ( :

ال  كخبر  بها  يؤتي   )) إنّما   (( إن  الجرجاني  ذكر 

يعلمه  لمن  ولكن  يدفع صحته  وال  المخاطب  يجهله 

ويقّر به)56( كما أنها تأتي » إثباتا لما يذكر وتوكيداً 

له وإليضاح له ما تقدّم انك تقول للرجل ) إنما هو 

أخوك , وإنما هو صاحبك القديم ( ال تقوله لمن يجهل 

ذلك ويدفع بصحته ولكن لمن يعلمه ويقّر به ال انك 

وحرمة  األخ  حق  من  عليه  يجب  للذي  تنبيها  تريد 

الجرجاني  من  واضح  الكالم  وهذا   )57(« الصاحب 

على  اشتغل  قد   ) إنّما   ( الحجاجي  العامل  أن  على 

تحديد ) الموضع ( الذي هو مجموعة مبادئ مشتركة 

التأويلي  المسلك  حدّد  انه  كما   , وإبرازه  الناس  بين 

 , النتيجة  إلى  للوصول  التزامه  للمتلقي  ينبغي  الذي 

يقّر به , ألنه  الموضع ( بل  فالمخاطب ال يجهل ) 

عملية  تقع  العامل  قدح  وبعد   , مشتركة  عامة  فكرة 

التوجيه الحجاجي وتقويته باتجاه النتيجة وهو ما عبّر 

عنه الجرجاني بـ)التنبيه ( أي التوجيه في معنى من 
معانيه)58(

وتمثّل النموذج الذي يسوقه اإلمام الحسن العسكري 

عليه السالم بنية قصرية موغلة في الحجاج , ومحققة 

قوى انجازية تدفع بالمخاطب نحو االقتناع او الدحض 

نفسه وهللا  يبخل عن  فإنما  يبخل  من  أن  واعلموا   -
الغني وانتم الفقراء )59(

فالوجهة الحجاجية للمثال المذكور تروم تغذية المتلقي 

للدخول في األجواء العقدية التي يقدّمها اإلمامالحسن 

االستنتاجات  قاعدة  ويحصر  السالم  عليه  العسكري 

الضمنية التي يمكن أن يبثّها المتلقي وذلك عبر ثيمة 
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المتكلم وتأكيد  إنّما ( والتي تعبّر عن غاية  لغوية ) 

تقوية  اجل  من  المتلقي  نفس  في  وإقرارها  الحقيقة 

التوجيه الحجاجي نحو النتيجة .

الخاتمة

كان من منن هللا علينا أن يّسر لنا انجاز هذا البحث 

لتحليل  مؤطراً  منهجاً  بوصفه  الحجاج  في  والنظر 

من  انتهينا  أن  وبعد  وأساليبه  بنيته  عبر  الخطاب 

في  المنهج  لهذا  اإلجرائية  الخطوات  في  االشتغال 

مدّونة تراثية هي توقيع اإلمام الحسن العسكري عليه 

السالم البد لنا أن نلملم شتات بحثنا ونعرضها بشيء 

من التكثيف بما يأتي :

- برزت التوقيعات كأحد الفنون النثرية التي اقتصرت 

على األدب العربي , وعليه كان البد من مقاربتها لغة 

واصطالحاً في المنظومة المعرفية 

ولد  تاريخية  مؤشرات  التوقيعات على  فن  ارتكز   -

من رحمها ثم نما وتطّور فكانت الوالدة في العصر 

الرشد  ثم  اإلسالمي  العصر  في  والصبا  اإلسالمي 

والنضج في العصر العباسي .

- لكي يكون التوقيع أدبيا فال بد له من معاير واضحة 

تحدّد خصائصه الجمالية التي ينماز بها والتي تبنى 

البحث تحديدها بدقة .

- اشتغل البحث على ترجمة حياة اسحق بن إسماعيل 

المصادر  لقلة  قليله  ترجمته  كانت  وإن  النيسابوري 

في  وثاقته  بيان  ثم  وافية  ترجمة  له  ترجمت  التي 

المصادر المعتمدة  .

الحجاج  على  خطابه  في  النصي  المنجز  اعتمد   -

 , قول  في كل  نجدها  لغوية  بوصفه ظاهرة  اللغوي 

وفي كل خطاب بحسب ديكرو

- وبرزت لنا المدّونة عن بعض المّوجهات اللغوية التي 

تقوم بوظيفة حجاجية سمحت بتوجيه الملفوظ بحسب 

قصدية المتكلم , و مناسباتّ  , ومن ثم توجيه المتلقّي 

نحو القيام بفعل ما أو تركه ) اإلقناع أو اإلذعان ( 

ضمن  اللسانية  الموجهات  هذه  اندرجت  لقد   -

الموجهات اليقينية فكان الهدف من حضور الموجهات 

اليقينية في المدونة هو إثبات األمور المنكرة , وحمل 

المخاطب على االقتناع بها وترك الشك بها , وكلما 

قويت درجة اإلنكار ضعف المتكلم عوامل التوكيد . 

المؤكدات  الكالمية ومن  األفعال  أساس  القسم  - عد 

التي تتحقّق من خالل مجموعة من العوامل الحجاجية 

وقّوتها  حجتّيها  على  ضمني  إجماع  حصل  والتي 

وتأثيرها

- وّظف اإلمام الحسن العسكري عليه السالم أسلوب 

اللغوية  القصر بصيغة معرفة بوصفه من األساليب 

الحجاجية التي تّوجه القول توجيه توكيد واثبات .
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 : الحكم  و  االمثال  االكم في  , وزهر  العروس 525/11  وتاج  مادة )وقع(  العرب 406/8  لسان  ينظر   -1

220/2, وتاريخ آداب اللغة العربية :25 

2- ينظر تاج العروس : 522/11 , وزهر االكم : 2 / 220

3- االقتضاب في شرح أدب الكاتب : 196/1 

4- لسان  العرب :406/8 مادة   وقع ،وينظر تهذيب اللغة  : 35/3-36 مادة )وقع(

5- ينظر : تاريخ آداب اللغة العربية : 25

6- االقتضاب في شرح ادب الكاتب : 195/10

7- مقدمة ابن خلدون : 681 .

8- ينظر فن التوقيعات االدبية في العصر اإلسالمي واألموي والعباسي :بحث منشور على االنترنت على موقع 

مجلة األديب العربي

9- ينظر المرجع نفسه : بحث منشور على االنترنت على موقع مجلة األديب العربي .

10- ينظر فن التوقيعات االدبية في العصر اإلسالمي واألموي والعباسي :بحث منشور على االنترنت على 

موقع مجلة األديب العربي

11- ينظر المرجع نفسه بحث منشور على االنترنت على موقع مجلة األديب العربي

12- ينظر العقد الفريد : 157/4

13- ينظر فن التوقعات األدبية في العصر اإلسالمي واألموي والعباسي بحث منشور على االنترنت على موقع 

مجلة األديب العربي

14- ينظر المرجع نفسه بحث منشور على االنترنت على موقع مجلة األديب العربي

15- ينظر المرجع نفسه بحث منشور على االنترنت على موقع مجلة األديب العربي

16- ينظر فن التوقيعات األدبية في العصر اإلسالمي واألموي والعباسي :بحث منشور على االنترنت على 

موقع مجلة األديب العربي  

17- ينظر المرجع نفسه بحث منشور على االنترنت على موقع مجلة األديب العربي

18- ينظر رجال الطوسي 397: ، وخالصة األقوال: 58 ،واختيار معرفة الرجال: 844/2 ،ومعجم رجال 

الحديث 197/3 ،أعيان الشيعة 264/3،ومنتهى المقال في أحوال الرجال 14/2 ،ورجال ابن داود 48

19- ينظر: اختيار معرفة الرجال : 844/2

20- ينظر : رسائل اإلمام علي عليه السالم في نهج البالغة . دراسة حجاجية : 128 .

21- ينظر : الملفوظية 45 .

الهوامش
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22- نقال عن الحجاج في القرآن الكريم 315

23- ينظر : الملفوظية 41

24- ينظر : رسائل اإلمام علي علية السالم في نهج البالغة . دراسة حجاجية : 128

25- رسائل اإلمام علي في نهج البالغة – دراسة حجاجية : 128 .

26- ينظر : استراتيجيات الخطاب 337 .

27- رسائل اإلمام علي في نهج البالغة – دراسة حجاجية : 129 .

28- العامل الحجاجي والموضع ضمن كتاب الحجاج مفهومة ومجاالته : 308 .

29- رسائل اإلمام علي في نهج البالغة – دراسة حجاجية : 129 – 130 .

30- ينظر : الحجاج في القرآن الكريم : 320

31- اإلتقان في علوم القرآن : 2 - 133

32- ينظر : رسائل اإلمام علي عليه السالم في نهج البالغة : 130ــ 131

33- معترك األقران في إعجاز القرآن : 450/2

34- ينظر : رسائل اإلمام علي عليه السالم في نهج البالغة : 131 

35- ينظر: الحجاج في القرآن الكريم : 322

36- تحف العقول : 485

37- تحف العقول 584

38- ينظر : رسائل اإلمام علي عليه السالم في نهج البالغة :دراسة حجاجية :132

39- تحف العقول : 485

40- تحف العقول 485

) أطروحة  تداولية  قتيبة دراسة  والسياسة البن  اإلمامة  كتاب  السياسي في  الحجاجي  الخطاب   : ينظر   -41

دكتوراه ( : 251

42- ينظر : رسائل اإلمام علي عليه السالم في نهج البالغة : دراسة حجاجية : 134

43- رسائل اإلمام علي عليه السالم في نهج البالغة : دراسة حجاجية : 134

44- ينظر : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية , البنية التحتية او التمثيل التداولي نموذجاً : 188

45- ينظر الوظائف التداولية في اللغة العربية : 29

46- تحف العقول : 485

47- ينظر الوظائف التداولية في اللغة العربية : 30-29
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48- تحف العقول 484

49- رسائل اإلمام علي عليه السالم في نهج البالغة :139

50- ينظر البالغة العربية علم المعاني : 161

51- ينظر البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبه للنص القرآني 136-2

52- ينظر رسائل اإلمام علي عليه السالم في نهج البالغة 140

53- تحف العقول 484

54- تحف العقول 485

55- تحف العقول 485

56- ينظر دالئل اإلعجاز : 327

57- ينظر : المصدر نفسه : 327

58- ينظر رسائل اإلمام علي عليه السالم في نهج البالغة 143

59- تحف العقول : 485
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 في مواجهة
ُ

 العربية
ُ

اللغة
 الفضائي

ّ
 البث

Arabic Language in Grappling with Satellite 
Broadcasting

أ.د عبدالكاظم محسن الياسري
جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات 

By: Prof.Dr. Abdulkadim Mohsen Al-Yasseri,University 
of Kufa /College of Education for Women
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اللغة العربية لغة القرآن أنزل هللا بها كتابه وحفظها به. وتمثل رمزا لوحدة األّمة العربية إذ هي القاسم المشترك 

بها  يؤلفون  ونثرهم.  شعرهم  بها  يكتبون  ومشاعرهم  أغراضهم  عن  بها  يعبّرون  العربي  العالم  شعوب  بين 

ويسّجلون تأريخهم وهي عالمة وحدتهم ومن هنا كانت مهمة الحفاظ عليها مسؤولية الجميع. واللغة العربية 

تواجه كثيراً من األخطار منذ زمن طويل وآخرها هذه الهجمة التي يمثلها البث الفضائي بمختلف اتجاهاته من 

قنوات ومواقع تواصل وغيرها من هنا يكون الخطر أكبر ولكنها ستبقى محمية بالقرآن الكريم وفي هذا البحث 

خالصة لما تواجهه اللغة العربية وبيان األسباب والدوافع وإعطاء المقترحات الخاصة بحماية اللغة العربية - 

لغة القرآن الكريم - لغة أهل الجنة لغة العرب جميعا وسبيل وحدتهم        

ملخص البحث

      Arabic language is the language of Quran. Allah chose it to reveal Qur’an 

for its eloquence and it is saved by His grace. Arabic  represents a symbol 

of unity of the Islamic nation . Arab countries have a common denominator 

in their language .They use it to express their feelings , write out their poetry  

and prose,  compose and record their history .It is a sign of unity. Therefore, 

it is everyone’s responsibility to preserve it. Arabic has faced many dangers 

for a long time . This attack has been represented most recently by various 

trends in satellite broadcasting channels of communication . However , it will 

still remain protected by the Quran . 

This research gives a brief idea about the dangers that Arabic is facing.It also  

gives some recommendations for protecting Arabic-the language the Quran 

-the language of the people of paradise, and the language of all Arabs and 

their unity.

 

Abstract
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المقدمة
إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ قُْرآناً  اللغةُ العربية هي اللغة التي اختارها هللا سبحانه وتعالى لتكون وعاء لكتابه العزيز قال تعالى 

الدين  اللغات االنسانية وقد ازدادت عظمتها بعد ان اصبحت لغة  )1(، وهي من أعظم  تَْعِقلُوَن لَعَلَُّكْم  َعَربِيّاً 

اإلسالمي ولغة القرآن العظيم، ورابطة من أهم الروابط في توحيد األمة العربية.

وبسبب من هذا وغيره واجهت اللغة كثيرا من التحديات التي يريد من خاللها أعداء العروبة واإلسالم إضعاف 

هذه اللغة والقضاء عليها من خالل تفتتيتها في لهجات ولغات محلية لكي ينتهي دورها بوصفها لغة القرآن 

الكريم، وتجريدها من القدسية التي اكتسبتها لنزول القرآن بها اوالً وتجريدها من دورها القومي بوصفها رابطة 

د شعوب األّمة العربية ثانياً. قومية توّحِ

وقد تبنّى العالم الغربي هذه المهمة من خالل ما يبثّه المستشرقون من أفكار عن العربية الفصحى وتابعهم فيها 

عدد من أبناء األّمة العربية ممن درس في مدارس الغرب، وقد تناسى هؤالء جميعا إن هللا سبحانه وتعالى قد 

. )2( ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن ْلنَا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ دَ هذه اللغة بالحفظ منذ اختارها لغةً لكتابه العزيز  تعهَّ

ق بلغة القرآن الكريم من خالل ما تبثّه القنوات الفضائية  وفي هذا البحث محاولة موجزة لبيان األخطار التي تحدِّ

التي دخلت كّل بيت وأصبحت مشاهدتها مفروضة على كل أبناء المجتمع وكأنَّ هذه القنوات قد أصبحت أداة 

د المحلية بكل أنواعها،  وقد تضّمن البحث  لمحاربة اللغة الفصحى من خالل ما تبثّه من برامج مختلفة تجّسِ

المحلية  اللهجات  استعمال  بسبب  القرآن  لغة  تواجهه  الذي  الخطر  يتضح من خاللهما مدى  ومبحثين  مدخالً 

وطغيانها على كل البرامج التي تبثّها هذه القنوات، وينتهي البحث بتوصيات رأيتها مناسبة في مواجهة هذا 

السيل الكبير من استعمال اللغة المحلية بدال من اللغة الفصحى.

   التمهيد:
اللغة العربية مثل غيرها من اللغات تمثّل ظاهرة اجتماعية وهي تحمل هذا الطابع االجتماعي منذ نشأتها، وقد 

تجسَّد هذا الطابع بصورة واضحة في الحد الذي وضعه إبن جني )ت392هـ( للغة قال: ))اللغة أصوات يعبّر 

بها كل قوم عن أغراضهم(()3 ( ولعّل هذا المنحى مّما تشترك فيه نظريات نشأة اللغة على الرغم من تفاوت 

مناهجها، وحتى تلك النظرية التي تقول بأن اللغة هبة جاهزة تلقّاها اإلنسان عن هللا سبحانه وتعالى، التنكر 

الطابع االجتماعي للغة في مرحلتها الثانية هي مرحلة االستعمال)4(.

وألن اللغة تمثّل بطبيعتها ظاهرة اجتماعية فمن الطبيعي أن ال تكون بمنجى من التغيرات والحركات والهزات 

التي تحدث في المجتمع الذي يتحدّث بها سواء أكانت تلك التغيرات في الجانب الديني أم السياسي أم االجتماعي.

واللغة العربية من نشأتها كانت في مواجهة عدد كبير من التحديات كان الهدف األكبر منها هو إضعافها بوصفها 

رابطة قومية قوية تعمل على توحيد األمة العربية وتبعد عنها شبح التفرق والتشرذم.
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وقد كانت عناية هللا سبحانه وتعالى كبيرة بهذه اللغة؛ 

ألنها  بحفظها؛  وتعهَّد  العظيم  كتابه  لغة  اختارها  إذ 

لغة القرآن، وتشير الروايات المتواترة إلى أن اللغة 

العربية التي نزل بها القرآن الكريم هي لغة نبي هللا 

بالعربية  تكلم  من  أول  فهو  السالم(  )عليه  إسماعيل 

وأول من فارق لسان أبيه)5(.

وقد أصبحت اللغة العربية بعد نزول القرآن الكريم بها 

سيدة اللغات وبها انتشر اإلسالم والرسالة المحمدية 

وهو  قومه،  بلسان  رسالته  كانت  فقد  الدنيا  كل  إلى 

َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ  اللسان العربي قال تعالى 

.)6( بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَيَِّن لَُهْم

اللغة  أكسب  قد  االختيار  هذا  أن  فيه  الريب  ومما 

التي  التحديات  مواجهة  في  وعظمة  قوة  العربية 

برزت فيما بعد؛ ذلك أن العالقة بين الرسالة واللسان 

ومن  وسيلة)7(،  عالقة  وليست  ووجود  تحقّق  عالقة 

هنا كان االرتباط وثيقا بين اللغة والدين وقد اكتسبت 

اللغة صفة القدسية من كونها لغة الرسالة المحمدية 

علماء  نجد  لذا  الكريم؛  القرآن  بها  نزل  التي  واللغة 

العربية وأبناءها يهبّون للدفاع عنها بقوة إذا ما حدث 

ما يسيء إليها أو تعّرضت إلى خطر ما.

وقد وجدنا ذلك  واضحا في النهضة العظيمة التي قام 

بها الخلفاء والعلماء في مواجهة خطر اللحن الذي بدأ 

يتسّرب إلى العربية السباب كثيرة، وكانت ثمرة هذه 

النهضة وضع اللبنات االولى لعلم النحو على يد ابي 

االسود الدؤلي )ت68هـ( حين اوعز اليه االمام علي 

بن ابي طالب )عليه السالم( بوضع هذا العلم وألقى 

الروايات على  المشهورة وقد اجمعت  اليه صحيفته 

هذه الحادثة)8(.

لقد عاشت اللغة العربية في صراع طويل مع كثير 

من التحديات التي واجهتها في مسيرتها، وكان الدين 

من أقوى الحوافز على الوقوف بوجه تلك التحديات 

التي أرادت النيل من هذه اللغة المقدسة؛ وذلك بسبب 

بإيجاز في  بالدين وسوف نعرض  اللغة  ارتباط هذه 

الصفحات اآلتية ما يمثل هذه التحديات التي واجهتها 

اللغة في مسيرتها:

1- اللغة العربية في مسيرتها:

ارتبطت اللغة العربية بعد الدعوة اإلسالمية بالنّص 

القرآني ارتباطا وثيقا، وأصبحت تسّمى لغة القرآن، 

سبحانه  أشار هللا  وقد  منه،  القدسية  واكتسبت صفة 

القرآن  بحفظ  تعهده  إلى  العظيم  كتابه  في  وتعالى 

ْكَر َوإِنَّا لَهُ  ْلنَا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ الكريم ولغته قال تعالى 

إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ  )9(، وقال تعالى  لََحافُِظوَن

،)10( بَيَانَهُ َعلَْينَا  إِنَّ  ثُمَّ   * قُْرآنَهُ  فَاتَّبِْع  قََرأْنَاهُ  فَإِذَا   *

أهمية  اللغة  هذه  إعطاء  في  كبير  أثر  لهذا  وكان 

فيما  السبب  الدنيا وكانت  أنظار  كبيرة جعلتها محط 

وحديثا  قديما  هجمات  من  اللغة  هذه  له  تعّرضت 

الغرض منها إضعاف هذه  الهجمات كان  وكل هذه 

اللغة وفّك الصلة بينها وبين الدين الذي منحها صفة 

المختلفة. عصورها  في  لها  حاميا  وظل  القدسية 

إضعاف  لمحاوالت  األولى  الجذور  تتبّع  أردنا  وإذا 

اللغة وفسح المجال أمام اللهجات القبلية نجدها قد بدأت 

في وقت مبكر، فقد برز استعمال اللهجات التي تمثّل 

القبائل العربية بمختلف مستوياتها الفصحى وغيرها 

لدينا  فظهرت  القرآنية  القراءات  إلى  ذلك  وتسّرب 
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واالنتشار  الشيوع  لها  أُريد  القبائل  بلهجات  قراءات 

المصحف،  اللغة ورسم  قواعد  مخالفتها  من  بالرغم 

ونجد مثل ذلك في كثير من الشواهد الشعرية، وكأن 

االتجاه المراد من ذلك هو التخلي عن اللغة االدبية 

وصلت  وقد  القبائل،  بلغات  واستبدالها  المشتركة 

الروايات شواهد كثيرة تمثّل لهجات  إلينا من خالل 

القبائل التي سّماها الدارسون باللهجات المذمومة مثل 

من  وغيرها  والعنعنة  والعجعجة  والتلتلة  الكشكشة 

الظواهر اللهجية التي فيها خروج كبير على القواعد 

النحوية ومن ذلك على سبيل المثال قول الشاعر)11(:

فقلُت ادُع أخرى وارفْع الصَّوَت جهرةً 

لعلَّ أبي المغــــواِر منــــــَك قريـــب

باستعمال )لعل( حرف جر. 

وكذلك قول الشاعر:

يا ليَت أياُم الصبا رواجعا

وقول اآلخر:

أعن ترسَّمت من أسماء منزلة 

ماُء الصبابِة من عينيَك مسجوُم

وقول اآلخر:

خالي عويف وأبو َعلّجِ 

الَمْطِعماِن الشَّْحَم بالعَِشّج

وقول اآلخر:

فعيناش عيناها وجيدش جيدُها

سوى أنَّ عظَم الساِق منش دقيُق

وهناك كثير مما ورد في كتب اللهجات العربية)12(.

فقد  القرآن  قراءات  في  اللهجات  هذه  مثل  والنعدم 

ذكرت كتب القراءات عددا من القراءات التي مثّلت 

لهجات القبائل منها ما نسب إلى ابن مسعود انه قرأ 

))عتّى حين(( في ))َحتَّى ِحيٍن((، وقرأ بعضهم ))وال 

تقربا هذه الشيرةَ(( بدال من )الشجرة()13(.

وإذا تجاوزنا ما افرزته هذه القضية من اثار سلبية 

أنفسنا  نجد  الفصحى  اللغة  النحو وعلى  قواعد  على 

االختالط  مسألة  هي  عنها  خطرا  التقّل  مسألة  أمام 

تأثّر  فقد  المجاورة؛  األمم  من  العربية  غير  باألقوام 

واستعملوا  األمم  من  جاورهم  بمن  كثيرا  العرب 

ألفاظهم وكلماتهم في أشعارهم ونثرهم.

لذا نجد كثيرا من األلفاظ الرومية والفارسية والحبشية 

وغيرها قد دخلت العربية واستعملت في كالم العرب 

ب( أو )الدخيل( حتى  وهو ما أطلق عليه بـ )الـُمعرَّ

صار يشّكل ظاهرة من ظواهر اللغة العربية.

ولم يقف األمر عند هذا الحد، إنما وجدنا كثيرا من 

العربية  غير  األلفاظ  استعمال  في  يتفنّون  الشعراء 

من  العرب  من  فإن  ذلك  عن  وفضال  أشعارهم  في 

نطقهم  طرائق  في  األجانب  لهؤالء  مقلّدا  أصبح 

قراءة  في  يقلدونهم  أصبحوا  بل  العربية؛  لأللفاظ 

القرآن واألدعية ويحاولون النسج على منوالهم وتقليد 

طرائق أدائهم.

من  طوائف  الظواهر  هذه  انتشار  في  أسهم  وقد 

الغلمان والجواري الذين استخدموا في بيوت العرب 

االستعمال  في  سلبيا  أثرا  ترك  مما  ومجتمعاتهم 

للنظر  الفت  بشكل  الناطق  ملكة  وضعفت  اللغوي، 

األجانب  هؤالء  يشرف  التي  األجيال  عند  وبخاصة 

على خدمتهم وتربيتهم.

وقد اتسع هذا الخطر في العصور العباسية وما بعدها 
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وبالرغم من كل ما تقدّم وما عانته اللغة من صراع 

مع هذه التحديات فقد بقيت اللغة العربية مصانة وقوية 

كما تعهَّدها هللا سبحانه في الحفظ في كتابه العزيز.

الهجمة  أن  نجد  الحديث  العصر  إلى  نصل  وحين 

على اللغة العربية تزداد شراسة وقوة أكثر مّما كانت 

عليه في العصور السابقة وقد أسهم فيها عرب وغير 

والمبشرون  المستشرقون  الحملة  هذه  بدأ  عرب، 

منذ  لها  خّططوا  معروفة  مآرب  لتحقيق  األجانب 

زمن بعيد، وفي مقدمتها الفصل بين اللغة المستعملة 

والقرآن الكريم لكي تفقد اللغة العربية صفة القدسية 

التي اكتسبتها حين اختارها هللا تعالى لغة لنزول كتابه 

بوصفها  دورها  اللغة  فقدت  ذلك  تحقّق  فإذا  العظيم 

رابطةً قومية لها أثرها في توحيد األمة العربية، وهذا 

ما يحقّق األغراض التي خّطط لها المستعمرون من 

سياسة  وهي  وتمزيقهم،  الوأحدة  األّمة  أبناء  تفريق 

معروفة عند المستعمرين.

من  عددٌ  يتأثّر  أن  االستغراب  يثير  ومما   

أليه  يدعو  ما  ويؤيدوا  الدعوات  بهذه  العربية  علماء 

هؤالء المستشرقون، ويمكن إيجاز ذلك في عدد من 

المحاور:

1-  المحور األول:

اللغة  من  بدال  العامية  اللغة  استعمال  إلى  الدعوة   

االدبية الفصحى:

وقد تبنّى هذه الدعوة في مصر المستشرق األلماني 

)ولهايم سبيتا( في عام 1882م وزعم انه من خالل 

االنكليزي  وتابعه  األمية)14(،  يحارب  الدعوة  هذه 

)وليم كوكس( الذي كان مسؤوال عن الري في مصر.

الطهطاوي  رفاعة  مصر  في  اآلراء  هذه  وتبنّى 

وسالمة موسى معلال ذلك بصعوبة تعلّمها وعجزها 

عن تأدية االغراض االدبية والعلمية)15(، وفي لبنان 

تبنّى هذه الدعوة )مارون غصن( بحجة أن الفصحى 

قد ضعفت ومآلها إلى الموت والفناء بخالف العامية 

التي تكتسب الحيوية من قدرتها على اقتباس الكلمات 

من مصادرها المختلفة)16(.

استعمال  بنيت على  الدعوة  هذه  أن  تقدّم  مما  ويبدو 

اللغة المحلية في كل قطر من أقطار الوطن العربي في 

التخاطب والكتابة واألدبيات وقد حاول بعض هؤالء 

مصر  في  المحلية  باللهجات  خاصة  قواعد  وضع 

العربي، والريب  الوطن  أقطار  ولبنان وغيرها من 

أن هذا لو كتب له النجاح ألصبح كل بلد يتحدث بلغة 

اليفهمها أبناء البلد اآلخر، واضمحل استعمال اللغة 

الزوال  مصيرها  ليكون   – القرآن  لغة   – الفصحى 

واالختفاء من ميدان االستعمال وبذلك ينتفي دورها 

الديني والقومي في توحيد أبناء األّمة العربية، وهذا 

هو ما يراد تحقيقه من هذه الدعوة لكن إرادة هللا اوالً 

وأبناء األّمة المخلصين ثانياً أقوى من كل هذا فذهبت 

هذه ومن دعا اليها وبقيت اللغة العربية كما هي لغة 

األمة ولغة الدين ولغة القرآن وذهب الزبد جفاًء وبقي 

ما ينفع الناس وهذه هي إرادة هللا.

2- المحور الثاني: 

الالتينية؛  بالحروف  العربية  اللغة  كتابة  إلى  الدعوة 

ما  غرار  وعلى  الحروف  هذه  تعلّم  سهولة  بدعوى 

عرف في اللغة التركية:

دعا  وممن  المستشرقين  يد  على  الدعوة  هذه  بدأت 
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إلى استعمال الحروف االتينية )ويلمور( وهو قاٍض 

إليها  دعا  وكذلك  1901م  سنة  مصر  في  انكليزي 

المستشرق )ماسنيون( الفرنسي الذي اقترح أن ترسم 

الدعوة  هذه  وتلقّى  الالتينية)17(،  باللغة  العربية  اللغة 

العزيز  عبد  منهم  العربية  علماء  من  عدد  بالقبول 

فهمي وانيس فريحة وسالمة موسى وغيرهم.

واليخفى ما في هذه الدعوة من خطر كبير على لغة 

العربية  اللغة  استبدال حروف  تقوم على  إذ  القرآن؛ 

التي نزل بها القرآن الكريم، وتلقّاها الرسول األعظم 

)صلى هللا عليه وآله وسلم( من خالل الوحي وتكلم 

تراثهم  بها  وسّجلوا  وبعده،  اإلسالم  قبل  العرب  بها 

الحروف  هي  غريبة  بحروف  ونثرا  شعرا  العظيم 

لغة أخرى، وهذه  استعارتها من  يراد  التي  الالتينية 

باستبدال  تمثّلت  التي  الدعوة  تلك  عن  خطرا  التقّل 

اللغة العربية بلغة أخرى؛ ألنها التستوعب ما يحدث 

من  يستجد  وما  الحديثة  الحضارة  في  تطورات  من 

مصطلحات ومسميات.

في  ذلك  إلى  ابراهيم  حافظ  النيل  شاعر  أشار  وقد 

قصيدته المشهورة :

أيهجُرني قومي عفا هللاُ عنهم

إلى لغــــــٍة لم تتّصْل بِرواةِ

وقد فشلت هذه الدعوة أيضاً مثل سابقتها وبقيت اللغة 

العربية شامخة كعهدها.

3- المحور الثالث: 

على  سيطرت  التي  القوى  اتبعتها  التي  السياسية 

الوطن العربي واقتسمت أقطاره قبل الحرب العالمية 

األولى وبعدها مثل الدولة العثمانية وفرنسا وغيرها:

وقد سلكت هاتان الدولتان مسلكا غريبا في محاربة 

اللغة العربية ومحاولة القضاء عليها من خالل فرض 

في  استعمالها  على  وإجبارهم  العرب  على  لغاتها 

معامالتهم وهو ما يسمى بالتَّتريك في الشرق األوسط 

والفَْرنََسة في شمال إفريقيا.

لغة  لمحاربة  وسعها  في  ما  الدول  هذه  بذلت  وقد 

العرب، وقد ترك هذا األمر آثارا سيئة على الشعوب 

اآلن،  إلى  واضحة  آثارها  تزل  لم  ولغتها  العربية 

وبالرغم من كل ذلك فقد فشلت هذه ايضا في مواجهة 

لغة العرب ونهضت العربية من جديد لتستعيد مجدها 

في هذه البالد وهي تستمد قوتها من الدين اإلسالمي 

وكتابه العظيم.

4- المحور الرابع:
الدعوة إلى إلغاء اإلعراب الذي عدّ من أهم خصائص 

العربية وتنماز به من سائر اللغات:
الكلم  أواخر  تُكون  الدعوة  هذه  ضوء  وفي   
ساكنة بدال من تحريكها وجذور هذه الدعوة قديمة تعود 
إلى القرن الثالث للهجرة ويمثلها محمد بن المستنير 
برزت  أنها  إال  )ت206هـ(  بقطرب  المعروف 
تصاعدت  إذ  الحديث؛  العصر  في  واضحة  بصورة 
األصوات الداعية إلى التخلّص من حركات اإلعراب 
الوقوع في األخطاء  الكلم تجنبا من  وتسكين أواخر 
وقد ذهب أحد الباحثين إلى أن اإلعراب قصة نسجها 
يرى  وهو  واصولها)18(،  قواعدها  ووضعوا  النحاة 
أن األفضل ترك حركات اإلعراب واستعمال اواخر 
الكلم ساكنة وكأن هذا الباحث قد تناسى ان اللغة قد 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

194

وصلت إلينا عن العرب وهي معربة بكل مفرداتها، 
وأن القرآن الكريم الذي نزل بهذه اللغة قد نزل معرباً 
معربا  وسلم(  وآله  عليه  هللا  )صلى  الرسول  وتلّقاه 

ونُِقَل عنه معرباً.
ولم تحَظ هذه الدعوة بأذن صاغية ممن يتكلم بالعربية 
أو يكتب بها وظلت العربية تحتفظ باإلعراب بوصفه 

من أهم خصائصها.
5- المحور الخامس:

الدعوات التي توالت إلصالح النحو وهي قسمان:
األول: كانت غايته االصالح والتجديد من اجل تيسير 
للشكوى  مثارا  كانت  التي  صعوباته  وتذليل  النحو 

وهذا مما الغبار عليه.
الذي  البناء  كانت غايتها هدم  التي  الدعوات  الثاني: 
شاده العلماء منذ القرن األول الهجري واتخذت من 
التيسير غطاء لتنفيذ ما تريده، وهذه الدعوات كانت 
تلك  على  القضاء  غايتها  المدى  بعيدة  أهدافا  تحمل 
األصول التي أرساها العلماء وتفتيت قواعدها ومن 
بين هذه الدعوات ما ذهب أصحابه إلى المطالبة بإلغاء 
اإلعراب التقديري والمحلي، أو الدعوة إلى إلغاء باب 
المثنى من العربية واالستغناء عنه باب الجمع بحجة 
اللغات، ومن ذلك ايضا  انه غير موجود في بعض 
الدعوة إلى إلغاء حركات اإلعراب الفرعية، وإلغاء 

بعض األبواب النحوية وغيرها كثير.
إن اللغة قد واجهت كل هذه التحديات وغيرها وظلت 
صامدة وشامخة بإرادة هللا سبحانه وتعالى؛ ألنها لغة 
تبقى  وسوف  الجنة  أهل  ولغة  االنبياء  ولغة  القرآن 
كذلك إلى يوم الدين وتنتصر بإرادة هللا وأهلها على 

كل ما يواجهها من تحديات.

2- اللغة في مواجهة البّث الفضائي
البّث الفضائي دخل كل بيت ويشاهده ماليين البشر 
من كل فئات المجتمع ومن يرّكز على ما تبثّه القنوات 
العراقية التي كثرت بصورة الفتة للنظر وباتجاهاتها 
المختلفة فضال عن القنوات العربية يشعر أن هناك 
التي  العربية وأن األخطار  اللغة  يواجه  تحديا كبيراً 
الزمن  تقدم  مع  تتنامى  الفصحى  بالعربية  ق  تحدِّ
ويستشعر اإلنسان أن في ما تبثه هذه القنوات بمختلف 
هاتها احياًء لتلك الدعوة التي أريد منها نبذ اللغة  توجُّ

الفصحى وإحالل اللغة العامية محلها.
وإذا عرفنا أن البّث الفضائي يدخل كل بيت ويستحوذ 
مستوياتهم  بمختلف  البشر  من  الماليين  أسماع  على 
مثقفين وغير مثقفين نساء ورجال كبار وصغار ندرك 
الخطر العظيم الذي يهدد اللغة الفصحى وينذر بتهديم 
آخر معاقلها لتنهزم أمام سيل العامية الجارف، فهناك 
العشرات من القنوات الفضائية التي نشاهدها نحن –
العراقيين-  تُبَثُّ من خاللها مئات البرامج التي تمثّل 
واالجتماعية  والسياسية  الدينية  االتجاهات  مختلف 
اللغة  تستعمل  البرامج  هذه  وكل  وغيرها  واألدبية 

العربية في مادتها؛ ولكن اية لغة.
المحلية  اللغة  تستعمل  البرامج  هذه  من   %80 إنَّ   
الفصحى  العربية  اللغة  من  بدال  مادتها  في  الدارجة 
يشوبها  الفصحى  اللغة  تستعمل  التي  البرامج  وحتى 
المحاضرات  استثنينا  وإذا  والخطأ  اللحن  من  كثير 
ويلقيها  الدينية  القنوات  من  طائفة  تبثها  التي  الدينية 
يقدّم  برنامجا  نجد  نكاد  ال  الحسيني  المنبر  خطباء 
باللغة الفصحى في كثير من القنوات وهكذا نرى اللغة 
وصفحات  التلفزة  شاشات  على  يوميا  تذبح  العربية 
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االنترنت.
وفي ضوء ما تقدّم تبرز أمامنا تساؤالت تستلزم من 

المعنيين بهذا الشأن االجابة عنها.
ومن هذه التساؤالت:

مثل  استيعاب  عن  عاجزة  الفصحى  اللغة  أن  هل   -
هذه البرامج؟ 

- هل أن هذه القنوات التملك الكادر المؤهل الستعمال 
اللغة الفصحى؟ 

- أ ترك الفصحى واللجوء إلى العامية أمر مقصود 
أمر عفوي؟

من  الجماهير  مخاطبة  على  أقدر  العامية  إن  هل   -
الفصحى؟ وغيرها كثير.

الحق إن اللغة الفصحى ليست عاجزة عن استيعاب 
جماهير  مخاطبة  عن  قاصرة  وال  البرامج  هذه 
يتقبّلون  المتلقين  اكثر  أن  المتلقين والدليل على ذلك 
ما يقدّم باللغة الفصحى العالية من محاضرات دينية 
بالفصحى  المدبلجة  المسلسالت  باهتمام  ويتابعون 
والمسلسالت  الكهف،  واهل  الصديق،  )يوسف  مثل 
التركية( وغيرها، وقد ينفر بعضهم مما يقدم باللغة 

الدارجة.
ه الكبير  إذن ليست العلة باللغة الفصحى إن هذا التوجَّ
نحو العامية وأهمال اللغة الفصحى ربما تكون وراءه 
دوافع خفية يراد منها إضعاف اللغة العربية أمام اللغة 
العامية والتمهيد للقضاء عليها أو على األقل تحجيمها 

وحصر استعمالها في نطاق محدد.
وإذا أردنا أن نحصي الصور التي تطالعنا بها القنوات 
الفضائية من استعمال اللغة العامية في برامجها يكون 
األمر عسيرا في مثل هذا البحث وسوف أذكر أمثلة 

على  دليال  تكون  شك-  -بال  وهي  الصور  هذه  من 
هذا المد الجارف من االستعمال العامي الذي يواجه 

العربية  الفصحى ويكاد يقضي عليها.
يطالع  من  فإن  تحته  عّما  يُْنبْي  العنوان  كان  إذا   -1
العراقية  القنوات  تبثها  التي  البرامج  عنوانات 
فكثير من  الفصحى  تواجه  التي  المأساة  يدرك حجم 
وابتعدت  الدارجة   العامية  باللغة  العنوانات صيغت 
كثيرا عن اللغة الفصحى والشك في أن محتوى هذه 
البرامج اليختلف عن عنوانها وقد سرت عدوى هذه 
العنوانات إلى البرامج العلمية إذ نجد برنامجا يعنى 
باألمور الطيبة واألدوية  تبثه إحدى القنوات يحمل 
المفردة  هذه  أصل  اجهل  حقا  وانا  )راجيتة(  عنوان 
تلك  ومن  دخيل،  أو  معّرب  أو  عامي  عربي  هو  أ 
أو شهرياً  أو اسبوعياً  العنوانات التي تواجهنا يومياً 
جاوين  أهلنه،  مضايف  بليرة،  حزورة  )فوانيس، 
اضحكك،  اضحكك  البترول،  سيربح  من  اهلنه، 

تراجي( وغيرها.
شعبية  قاعدة  بأكبر  تحظى  التي  الدينية  البرامج   -2
ما  منها  استثنينا  إذا  األقطار  العراق وغيره من  في 
يقدّم في تفسير القرآن والمحاضرات الحسينية فأكثر 
تتصل  لقاءات  من  يجري  وما  األخرى  البرامج 
بالجانب الديني تقدم بلغة بعيدة عن الفصاحة تشوبها 
كثير من األخطاء؛ بل نجد بعضها يقدّم باللغة العامية 
تكون  أن  يجب  نرى-  –كما  البرامج  وهذه  الدارجة 
المعروفة  اللغة  أحكام  فيها  تراعى  بصورة  معّدة 
أفراد  بتقديمها  ويقوم  باللغة،  وبإشراف متخصصين 
الذي  لكن  الحركات؛  اللغة وضبط  بقواعد  إلمام  لهم 
يقدّم في  الواقع هو غير ذلك فكثير مما  يحصل في 
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هذا الجانب يقدّم بلغة تقترب كثيرا من اللغة العامية 
وإْن استعملت اللغة الفصحى يكون استعمالها ضعيفا 
مستقبل  في  سلبيا  أثرا  يترك  مما  باألخطاء  ومليئا 
اللغة الفصحى ويزداد خطر ذلك على الفصحى إذا 
عرفنا أن البرامج الدينية من أكثر بالبرامج قبوال عند 

المتلقي.
الفصحى  اللغة  في  أثرا  التقّل  األدبية  البرامج   -3
عن البرامج الدينية؛ وإذا كانت البرامج الدينية تتخذ 
من اللغة وسيلة للتعبير فإن البرامج األدبية هي من 
األدبية  بالبرامج  وأقصد  اللغوي،  االستعمال  صميم 
شعر  من  االدبي  بالجانب  تتصل  التي  البرامج  تلك 
اللقاءات األدبية مع الشعراء واألدباء، وما  ونثر أو 
تقدّم  أنها  كثيرة-  –وهي  البرامج  هذه  على  يالحظ 
باللغة المحلية الدارجة وكأن اللغة الفصحى النصيب 
لها فيها، ولو أردنا أن نجري مقابلة بين ما يقدّم من 
هذه البرامج باللغة العامية وبين ما يقدّم منها باللغة 
الفصحى نجد أنه اليشّكل منها إال نسبة ضئيلة جدا، أما 
إذا أردنا أن نقارن بين ما نسمعه من شعر شعبي وما 
نسمعه من شعر فصيح فال يكاد يُذكر، ويقال مثل ذلك 
عن المقابالت التي تجري مع األدباء؛ إذ أن للشعراء 
الشعراء  بعض  أن  بل  منها؛  االسد  الشعبيين حصة 
طائفة  تقديم  مهمة  يتولى  أصبح  من  منهم  المبدعين 
من البرامج من هذه القنوات مع العلم أن الفصيح من 
الشعر اليقّل أهمية في تأدية ما يراد من االغراض 
وأنه قادر على التأثير في نفوس المتلقين، يقول أحد 
الباحثين)19(:  إننا النجد قناة عراقية إال فتحت جزءا 
كبيرا من مدياتها للشعر العامي واليمكنك أن تفرَّ من 
برنامج إال ويصطادك آخر، وإذا استطعت الهروب 

يتخلّلها  جلسة  أو  ندوة  أمام  نفسك  تجد  االثنين  من 
يقف األمر عند هذا  الشعبي، ولم  الشعر  الكثير من 
الحد؛ بل إن بعض القنوات أخذت تبّث الشعر الشعبي 

بعد تصويره بطريقة )الفديو كليب(.
مساحة  أي  له  نجد  فال  الفصيح  العربي  الشعر  أما 
في بث هذه القنوات وفي استفتاء أُجري عبر شبكة 
االنترنت)20( ذكر عدد من األدباء إن اإلدارات غير 
المهنية تحاول مخاطبة الجماهير بشكل سريع وهي 
إنتاج األمية  بأنها تسهم في إعادة  تدري أو التدري 
والتخلف وإرجاع عجلة التقدم مئات السنين، وعلى 
الجميع أن يسعى إلنقاذ المشاهد من هذا القتل المبرمج 
القديمة  األدبيات  كل  على  القضاء  إلى  ينتهي  الذي 
ليحّل محلّها األدب الشعبي وكأن هذه الظاهرة تمثّل 
العودة إلى تلك الدعوة القديمة التي أرادت استعمال 
الموحدة  الفصحى  اللغة  من  بدال  المحلية  اللهجات 
حتى أصبح شاعر القصيدة العمودية ضيفا ثقيال في 

مثل هذه القنوات.
إلى  الوصول  تريد  القنوات  هذه  إدارات  أن  ويبدو 
الجمهور من أقرب الوسائل واللغة الدارجة من أهم 
الطرق لهذا الوصول النها في متناول فهم الجميع، 
ذائقة  يمثل  األدباء  أحد  يقول  كما  الشعبي  واالدب 
الشارع العربي والقنوات الفضائية عبارة عن دكاكين 
مدارك  إلى  أقرب  تكون  التي  بضاعتها  تعرض 
المتلقّي)21( من دون االنتباه إلى المخاطر التي يخلقها 
هذا األسلوب وتهدّد اللغة الفصحى، لغة القرآن الكريم
بّث  من  كبير  نصيب  لها  االجتماعية  البرامج   -4
القنوات الفضائية، ويقصد بها البرامج التي يراد من 
خاللها معالجة الظواهر االجتماعية والدعوة إلى بناء 
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االخالق  ركائز  من  تنطلق  أسس  على  يقوم  مجتمع 
من  القسم  هذا  ويتضّمن  اإلسالمي،  والدين  العربية 
ما  أو  محلية  أو  عربية  دراما  من  يقدّم  ما  البرامج 
خالل  من  أخالقية  أو  اجتماعية  أفكار  من  يطرح 
الجانب،  بهذا  تتصل  التي  والمقابالت  المحاضرات 
ويبدو من خالل تتبع ما يصدر عن القنوات الفضائية 
في هذا الميدان أن اللغة الدارجة هي سيدة الموقف 
في الدراما التي تعالج الجوانب السلبية في المجتمع 
وهذا  لها  المناسبة  الحلول  وتضع  األخطاء  وتكشف 
مثل  معالجة  في  الفصحى  اللغة  في  قصورا  اليعني 
عليه  دأبت  عاماً  اتجاها  يمثل  وإنما  الجوانب  هذه 
في  االتساع  هو  برامجها  كّل  في  الفضائية  القنوات 
اللغة العامية وتحجيم الفصحى وتقليل دورها، ويمكن 
التي  والمحاورات  المناقشات  في  ذلك  مثل  نجد  أن 
ويوجهّ  الحوار  يتّم  إذ  المجتمع؛  إصالح  إلى  تهدف 
الفصحى،  العربية  عن  بعيدا  المتلقين  إلى  الخطاب 
الحضارة  في  تقدم  أي  أن  الواقع  خالل  من  ويبدو 
الفصحى  اللغة  استعمال  في  تراجع  يقابله  والّرقي 
تعامل  كانت  والتخلّف  األمية  عصور  في  فاللغة 
االستعمال  من  واسعة  مساحة  وتحتّل  كبير  باحترام 
في وسائل االعالم، ولكننا حين حصل التقدّم والّرقي 
هذا  تلقى  الفصحى  اللغة  وجدنا  والعلمي  الحضاري 
المصير السيئ فهجر استعمالها وكثرت فيها األخطاء 
نحو  الجميع  وتوجه  المستويات  أعلى  وصلت  حتى 
باللغة  الكتابة  العامية في مختلف خطاباتهم وشاعت 
الدارجة  على صفحات المجالت والجرائد وغيرها 
من وسائل اإلعالم التي سوف تترك اثراً سيئاً على 

مستقبل لغة القرآن .

5- الخطاب السياسي في مختلف مفرداته ومناقشاته 
القريبة  أو  الفصحى  اللغة  فيه  تستعمل  أن  يقتضي 
منها على اقّل تقدير ألن مثل هذا الخطاب مما يهتّم 
منه ما  به المتلقي ويحرص على سماعه ألن كثيراً 
استعمال  فكرة  أن  ويبدو  العامة،  بالمصلحة  يرتبط 
فكثير  المسؤولين  أذهان  عن  غائبة  الفصحى  اللغة 
ومناقشاته  مقابالته  في  الدارجة  اللغة  يستعمل  منهم 
ه إليه من أسئلة ويستعيض بها  وردوده على ما يوجَّ

عن استعمال اللغة الفصحى .
والذي يأمله محبو لغة القرآن هو سيادتها في المحافل 
السنة  على  الالئقة  مكانتها  تأخذ  وأن  السياسية 
السياسيين سواء أ كان ذلك في الخطابات المعدّة التي 
المناقشات  في  أم  المناسبات  في  المسؤولون  يلقيها 
التي تجري بين السياسيين في مجالس المحافظات أو 
في البرلمان أو غيرها من المحافل السياسية ونأمل 
أن يعتاد كل المتحدثين على استعمال الفصحى بدال 

من اللغة العامية .
في  كتابات  من  الفضائية  القنوات  تنشره  ما   -6
أشرطتها من أخبار وإعالنات وإهداءات وتعبيرات 
وعاطفية  وسياسية  دينية  مختلفة  وأشعار  أفكار  عن 
كل هذه باستثناء األخبار تكتب باللغة العامية الدارجة 
وما كتب منها باللغة الفصحى يكون مليئا باألخطاء 
اإلمالئية والنحوية والعروضية وكأنها منفلتة من كل 
إشراف أدبي أو علمي والشّك في أن هذه الكتابات تعدّ 
جزءاً من الحملة التي تنطلق ضد العربية الفصحى 
دون قصد،  أو  الفضائي عن قصد  البّث  قنوات  من 
وهي تدخل ضمن المخاطر التي تهدّد مستقبل اللغة 
العربية الفصحى وتُنبِّئ  باالنحسار التدريجي لها من 
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ميدان االستعمال.
إن ما تقدّم من صور في هذا البحث اليعني اإلحاطة 
بكل ما يتهدد اللغة الفصحى من أخطار نتيجة البث 
تتعّرض  ما  توّضح  مختارة  أمثلة  هو  انما  الفضائي 
له لغة القرآن من اغتيال منّظم على شاشات التلفزة 
وصفحات االنترنت التي قد تحتاج إلى بحث طويل 

يوضح مخاطرها على لغة القرآن.
والبد لي في ختام هذاالبحث من ان اختمه بطائفة من 
المقترحات التي قد تفيد في هذا الجانب وتحدّ من هذه 

التحديات .

مقترحات
اللغة  لحماية  قرارات  إصدار  الدولة  تتبنى  أن   -1
هذه  إلزام  يتّم من خاللها  العامي  المدّ  من  الفصحى 
القنوات باستعمال اللغة الفصحى في برامجها بنسبة 

مقبولة إلى جانب ما يقدّم باللغة الدارجة .
2- أن تخّصص هذه القنوات مساحة مقبولة من البّث 
للشعر الفصيح بأنواعه وعلى مختلف المستويات وأن 
تستقبل شعراء  كما  بأنواعه  الفصيح  تستقبل شعراء 

األدب الشعبي.
التي  النشاطات  نقل  في  القنوات  هذه  تسهم  أن   -3
تقام باللغة الفصحى مثل مهرجان المربد وغيره من 

االحتفاليات األدبية كما كان معموال به.
4- أن تخّصص هذه القنوات عددا من برامجها لبيان 
التصويبات  ونشر  الفصحى  اللغة  وتعليم  األخطاء 

اللغوية .
من  عددا  كوادرها  إلى  القنوات  هذه  تضّم  أن   -5
من  لإلفادة  اللغوي  الدرس  ميدان  في  المختّصين 

خبراتهم في تصويب ما يقدّم من برامج واإلشراف 
عليها من الناحية اللغوية.

6- أن تحرص هذه القنوات على تقديم الدراما المكتوبة 
االجتماعية  أو  دينية  مسلسالت  من  الفصحى  باللغة 
سواء  المحلية  باللهجات  المكتوبة   الدراما  من  بدال 
كانت عربية أم عراقية، ولدينا تجارب مع عدد من 
المسلسالت التي نالت استحسان المتلقين وهي باللغة 
الفصحى العالية مثل )يوسف الصديق، واهل الكهف( 

وغيرها.
ميدان  في  خبرة  تمتلك  التي  العناصر  اختيار   -7
إجراء  في  منها  لإلفادة  العربية  قواعد  اللغة وضبط 
الحياة  ميادين  مختلف  في  والمقابالت  الحوارات 
التحسن  التي  العناصر  على  االعتماد  واليجوز 

الحديث إال باللغة الدارجة كما يحصل اآلن.
لنشاطات  القنوات  هذه  في  برامج  تخصيص   -8
الجامعات المجامع العلمية واتحادات األدباء واالسهام 

في نقل نشاطاتها وبثّها عبر هذه القنوات.
9- تخصيص برامج خاّصة بلغة القرآن الكريم وبيان 
وجوه إعجازه وتفسيره يقدّمها مختصون بهذا الجانب .
لها في  التي القيمة  الكتابات  التخلص من هذه   -10
اشرطة  على  واالقتصار  الفضائية  القنوات  أشرطة 

االخبار فقط.
البحث هو وجهات  هذا  في  ما ورد  إن  أقول  ختاما 
نظر دفع اليها الحرص على سالمة اللغة العربية، لغة 
القرآن، وليس القصد منها االساءة إلى أحد أو موّجهة 

ضد جهة معينة أو قناة محددة وهللا ولي التوفيق.
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1- سورة يوسف: 2. 

2- سورة الحجر: 9.  

3- الخصائص:31/1. 

4- المزهر: 21/1. 

5- ينظر: المزهر: 29/1، وطبقات فحول الشعراء:9/1. 

6- سورة ابراهيم:4. 

7- في فلسفة اللغة: كمال الحالج: 172. 

8- نزهة االلباء: 9.

9- سورة الحجر: 9.  

10- سورة القيامة: 17- 19. 

11- ينظر: شرح ابن عقيل: 9/2،

12- ينظر: اللهجات العربية في التراث: 82/1 فما بعدها.

13- ينظر: شواذ القراءات: ابن خالويه: 11 فما بعدها.

14- ينظر: لغتنا والحياة: بنت الشاطيء: 80، ومباحث لغوية: مناف الموسوي: 13. 

15- ينظر: البالغة العصرية واللغة العربية: 55. 

16- ينظر: اللغة العربية في مواجة الحياة: 100، ومباحث لغوية: 14.

17- ينظر: اللغة العربية بين حماتها وخصومها: 115، ومباحث لغوية: 14.

18- من اسرار اللغة: ابراهيم انس: 72. 

19- واقع اللغة في رسائل اإلعالم/ بحث على صفحات االنترنت: الدكتور فهمي هويدي.

20- استفتاء على صفحات انترنت حول استعمال للغة الفصحى.

21- هو الشاعر وجيه عباس. 

الهوامش
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 نشأِة علم النحو العربي
ُ

أصالة
بين أبي األسود الدؤلي وعلي بن أبي طالب )عليه السالم(

وقفة نقدية لنظرية المؤرخ اإلسالمي
 المصري أحمد أمين

The Reality behind the Beginning of Gram-
mar Science )Nahw( between Abu al-Aswad al-

Du›ali  and Ali ibn Abi Talib)a.s(

أسامة العتابي
جامعة بابل

By: Osama Al-Atabi
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 ، تبعه  الذي  أمين وشوقي ضيف  أحمد  الكاتب  إليه  ماذهب  وهو  مهمة وخطرة   قضية  البحث  هذا  يناقُش   

العربية  اللغة  المعروفة في  التعاريف والتقاسيم  تأبّي  من أنَّ زمن اإلمام علّي بن أبي طالب ) عليه السالم( 

طالب   أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  إلى  النحو  علم  نسبت  التي  الّروايات  وضعوا  الذين  هم  الشيعة  وأنَّ   ،

هذا  يفنّد  الحروف  على  النقاط  تُوضع  أن  ويجب   ، المجردة  الموضوعية  للحقيقة  وتوخيا   .  ) السالم  )عليه 

متجردة  غير  أرضية  من  انطلقا  اللذين  امين وشوقي ضيف  احمد  من  كل   إليه  ماذهب  كامال  تفنيدا  البحث 

التاريخ  أّن  إلى   ُ يخلص  البحث  فإن   ولذا  معتبرة  تاريخية  أدلة  إلى  يستندا  ولم    ، المقيتة   الطائفية  عن 

الكاملة،  العلمية  التقسيمات  باستخراج  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  اشتهار  على  شاهد 

أهل  علماء  من  أكثرهم  النحو  علم  إيجاد  له  نسبوا  الذين  وأّن  الكريم،  بالقرآن  ذلك  في  متأثر  وأنه  وذكرها، 

-عليه  علي  اإلمام  عن  غريبا  وليس  معينين  مكان  أو  بزمان  عالقة  له  ليس  فاإلبداع   بهم  الموثوق  الُسنة 

الذي وضع أسسه  النحو  بعده والسيما علم  إليها من جاء  أشار  التي  العلوم  أن يكون مبدعا في كل  السالم- 

 . والكذب،  الوضع  من  ضيف  شوقي  والدكتور  أمين  أحمد  به  اتهمهم  مما  بريئون  الشيعة  وأنَّ   . وقعّده  

 

ملخص البحث

       The research discusses a very important and serious issue related 
to the claim of the write Ahmed Amin and Shawqi Daif , who followed him. 
Ahmed Amin and Shawqi Daif laid down claim that the time of Imam Ali bin 
Abi Talib )as( did not witness any well-known definitions and classes of Ara-
bic language , but Shiites were the ones who put the sayings which attributed 
grammar to  the Prince of believers ,Ali Ibn Abi Talib )as(. For the sake of 
objective truth, we must put the record straight .The current research refutes 
completely this kind of thinking. Ahmed Amin and Shawki Daif based their 
claim on an impartial abhorrent sectarianism.
On the other hand , most of those who attributed grammar to him were the 
Sunni scholars who were well-known of their reliability . Creativity has noth-
ing to do with time or designated place and it is not something strange  to 
Imam Ali )a.s( to be creative in all sciences , especially grammar which he 
laid down its foundations. The Shiites are innocent of what Ahmed Amin and 

Shawki ascribed to them.

.

Abstract
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النحو)قراءة  أحمد أمين في أصالة نشأة علم  نظريةُ 
ونقد( .

هناَك رأي في المدارس اللغوية الُمتعددة يذهب إلى 
طالب  أبي  بن  علّي  المؤمنين  أمير  زمن  طبيعة  أن 
)عليه السالم( تأبّي التعاريف والتقاسيم الَمعروفة في 
اللغة العربية ، وأن الشيعة اإلمامية هم الذين وَضعوا 
الروايات التي نَسبت علم النحو  إلى أمير المؤمنين 
صاحب  أن  ذلك  من  يبدو  والذي   . السالم(  )عليه 
هذه النظرية هو أحمد أمين المصري)1(  ، لكنني ال 
أستبعد أن يكون قد أخذها من المستشرقين ، حيث قال 
:)ذكروا أن واضع النحو أبو األسود الدؤلي. بل منهم 
َمن نسبه  إلى علّي بن أبي طالب... وكل هذا حديث 
هذه  تأبى  األسود  وأبي  علّي  زمن  فطبيعة  خرافة، 
التعاريف، وهذه التقاسيم الفلسفية.. وأخشى أن يكون 
ذلك من وضع بعض الشيعة الذين أرادوا أن ينسبوا 
كل شيء إلى علّي بن أبي طالب... ويظهر لي أن 
نسبة النحو  إلى أبي األسود لها أساس صحيح، وذلك 
أن الرواة يكادون يتّفقون على أن أبا األسود قام بعمل 

من هذا النمط، وهو أنه ابتكر شكل المصحف)2(( .
وممن قلّد أحمد أمين وتابعه في هذه النظرية شوقي 
ضيف)3( . لكنه لم يصّرح بأنه أخذها من أحمد أمين 
أو من غيره. بل وجدناه في نّصه التالي يتكلّم وكأنه 
هو صاحب هذه النظرية. وبعيد عن التصّور أن يكون 
شوقي ضيف غير مطلع على أن أحمد أمين ، وقد 
سبقه  إلى ذلك. ، حيث قال معقّباً على رواية نقلها 
من القفطي: )ونفس الرواية السالفة، وما أشبهها من 
الروايات تحمل في تضاعيفها ما يقطع بانتحالها لما 
يجري فيها من تعريفات وتقسيمات منطقية، ال يعقل 

أن تصدر عن علّي بن أبي طالب، أو عن أحٍد من 
معاصريه، ولعّل الشيعة هم الذين نحلوه هذا الوضع 
القديم للنحو الذي ال يتّفق في شيء وأولوية هذا العلم، 
ونشأته االولى)4( (  .وممن قلّد أحمد أمين أيضا في 
رأيه هذا سعيد االفغانّي)5(  إذ قال : » ولعّل االستاذ 
أحمد أمين لم يكن بعيداً من الصواب حين روى هذا 
الخبر فعلّق عليه بما يأتي : وكل هذا حديث خرافة، 
فطبيعة زمن علّي وأبي األسود تأبى هذه التعاريف. 

وهذه التقاسيم الفلسفية)6( »  .
نقد النظرية .

يمكن مناقشة هذه النظرية في النقاط التالية :
اتّبعه فيما  النقطة األولى : أن أمر أحمد أمين ومن 
يبدو شبيه بأمر ذلك األعرابي الذي عناه الّل تع إلى 
َوَضَرَب لَنا مثالً ونَِسَي َخْلقَهُ قاَل َمْن  بقوله الكريم : 
َل  يُْحيِي الِعظاَم َوِهَي َرميٌم قُْل يُحييِها الذي أْنَشأَها أوَّ
)7( .فهذا األعرابي قد أنكر  ةٍ َوُهَو بُِكّل َخْلٍق َعِليٌم َمرَّ
البعث أو النشأة األخرى. ونَِسَي أنه ُخِلَق من عدم، 
من  العقل  في عرف  أهون  األول  الخلق  إعادة  وأن 
الخلق األول الذي كان من ال شيء، فاذا كان هناك 
كان  الذي  األول  الخلق  عن  يكون  أن  فيجب  سؤال 
من العدم، ألن إعادة الخلق األول أو النشأة األخرى 
فرع، وأن الخلق األول أو النشأة األولى أصل، وليس 
من العقل أن يترك االنسان األصل وينساه، ثم يسأل 

عن وجود الفرع.
هكذا كان أمر أحمد أمين وَمن اتبعه ، ألنه أنكر ظهور 
علم النحو في زمن أمير المؤمنين علّي )عليه السالم( 
واعتبره حديث خرافة مقلداً المستشرق بروكلمان)8(  
هذا  مثل  ظهور  تأبى  الزمن  ذلك  طبيعة  أن  ودليله 
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العلم.لكنه نِسَي أن طبيعة زمن نزول القرآن العظيم. 
استناداً  إلى المقاييس والموازين المادّية، تأبى أيضا 
قد  أمرها  على  مغلوبة  أمة  من  ي  أّمِ رجل  يأتي  أن 
تبرأ منه قومه، وعادته عشيرته، ولم يجد ناصراً إالّ 
عّمه أبا طالب )عليه السالم( وابنه علياً)عليه السالم( 
يبعث في ذلك  الدنيا والدهر، وأن  بمعجزة  يأتي  أن 
المجتمع الجاهلي روح الوعي والشعور بالمسؤولية 
واالستعداد لتحّملها، وأن يبسط نفوذ إدارته في زمن 

قياسي على أرجاء المعمورة.
فاألحرى  تساؤل  أو  إنكار  أمين  أحمد  كان عند  فإذا 
به عقالً أن يوّجهه  إلى ظهور هذه المعجزة الخالدة 
األّمي  الرجل  ذلك  يد  على  المبّكر،  الزمن  ذلك  في 
الذي كانت قريش تضرب به المثل في الضعف وعدم 
وجود الناصر، فتقول له )صلى هللا عليه و آله وسلم( 
ظهور  إلى  يُوجّهه  أن  ال   . طالب«)9(  ابي  »يتيم   :
العلوم اإلسالميّة كالنحو مثالً : ألن هذه العلوم إنما 
هي وليدة ذلك االعجاز وفرع دوحته، وما ظهورها 
بأعجب من ظهوره. وها هو اإلسالم حقيقة نعيشها، 
ونحيا في نعيمها.والمهم أن أحمد أمين المصري قد 
المادية أن تكون طبيعة  المقاييس  إلى  أنكر مستنداً  
زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم( 
تقبل إيجاد علم النحو، لكنه نسي األمرين الخطيرين 

التاليين :
األمر األول : أن أحمد أمين نسي وهو مؤرخ اسالمي 
ذلك التحّول العجيب المذهل في سرعته والمعجز في 
نتائجه، والذي أحدثه اإلسالم العظيم في النفوس بما 
العالية،  الهمم  النفوس  في  فبعث  األسباب،  من  هيّأ 
واالعتقاد باألهلية القيادية، مما أدى  إلى تفتح األذهان، 

وتوقّد األفكار متّجهة نحو االكتشاف واالبتكار اللذين 
الماّسة  إلى نشر اإلسالم  هما وليدا الحاجة الشديدة 
الكريم )صلى هللا  وأحاديث رسوله  المعجز،  بقرآنه 
والتفسير  كالفقه  علومه.  وإيجاد  وسلم(  آله  و  عليه 
علمية  حركة  فنشأت  واإلدارة،  والقضاء  والحديث 
التطور، فاتسمت  ُسنَّة  الزمن، وتمّردت على  سبقت 
باالبتكار واإلبداع. وإن مما يؤيّد ذلك أن أحمد أمين 
نفسه قد أقّر في نّصه المتقدم بأن أبا األسود الدؤلي 
قد ابتكر ما لم يُْسبَْق إليه : إذ ابتكر شكل المصحف 
الشريف. كما أقر أيضاً وصرح أن« الخليل ذا العقل 
الجبار المبتكر، فهو أول من ابتكر المعاجم العربية، 
وهو أول مبتكر لعلم العروض )10(«  . فجري الحّق 
خارجاً  َعدّه غريباً  فيما  إذن  لسانه. فال غرابة  على 

عن ُسنة التطّور.
وأضيف على ذلك أنه ال شّك أن المعجزة اإلسالميّة 
الوحيدة التي ال تنحصر بزمان ومكان. بل تستغرق 
على  يجب  الذي  العظيم  القرآن  هي  إنما  الدنيا، 
اإلسالميّة  فالفتوحات  األمم،  إلى  تبليغه   المسلمين 
لذلك متوقّفة على تبليغه  إلى األمم، وتفهيمه لهم، ألن 
الغرض من الفتوحات نشر التعاليم القرآنية، فالقرآن 
المجيد هو أول شيء وآخر شيء وأعظم شيء يفتخر 
به المسلمون الفاتحون ليُقدّموه  إلى مختلف الشعوب 
َهِديّة إلهية تضمن أمنهم وصالحهم وفالحهم، وتحمل 

أسس الحضارة الفاضلة لهم.
االّ  يتحقّقان  ال  وتفسيره  الكريم  القرآن  تفهيم  لكن 
بإبتكار علم النحو الذي هو علم لغة القرآن المجيد، 
والذي تتوقّف عليه بقية العلوم اإلسالميّة. وهكذا كان 
أسرع  لذلك  الملّحة،  الشديدة  الحاجة  وليدَ  االبتكاُر 
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المفكرون المسلمون بهمم عالية وأذهان ذكية متّوقدة  
على  والمثابرة  الجادّ،  العلمي  العمل  مواصلة  إلى 
تكميل العلم الذي ابتكره ووضع لهم نهجه الصحيح 
ِخّريُج القرآن األول وباب مدينة علم الرسول )صلى 
)عليه  طالب  أبي  بن  علّي  وسلم(  آله  و  عليه  هللا 
تعين على  أفضل وسيلة  العلم  ليكون هذا  ؛  السالم( 
وتساعد  الشريف،  والحديث  الكريم  القرآن  تفسير 
الدولة  إدارة  وتيسير  اإلسالميّة،  التعاليم  نشر  على 
اإلسالميّة الكبيرة. ولقد كان هذا األمر من الوضوح 
المستشرقين. حيث قال جرجي  بحيث أدركه بعض 
زيدان : » أما استعجال العرب في تدوين النحو فانه 

تابع الستعجالهم في الفتح، ونشر الدين)11( »  .
يّطلع  لم  أو  أمين،  أحمد  نسيه  الذي   : الثاني  األمر 
حكماء  عند  التقسيمات  هذه  مثل  وجود  هو  عليه، 
أبي سلمي  بن  فهذا زهير  وبلغائه.  الجاهلي  العصر 
ثالثة  إلى  الحق  مقاطع  يقسم  الجاهلية  حكيم شعراء 

أقسام فيقول)12(  :
وإنَّ الَحقَّ َمْقَطعُهُ ثالٌث : يَميٌن أو نِفاٌر أو َجالُء

فذاِلُكُم َمقاِطُع ُكّل َحٍق ثالٌث ُكلُُّهنَّ لَُكْم ِشفاُء .
بالثقافة  يتثقّف  لم  الذي  الجاهلي  الشاعر  فزهير 
القرآنية، قد قَسَّم األمور التي يقطع، ويعرف بها الحق 

عند القضاء،  إلى ثالثة أقسام هي : 
1- اليمين.

2- الحكومة. أو االحتكام  إلى رجل حاكم يقضي بين 
متنازعين. 

هذا  اإلسالم  أقّر  ولقد  الواضح.  والدليل  العذر   -3
التقسيم.

بن  إن عمر   : وقيل   « : القيرواني  ابن رشيق  قال 

الَحقَّ  :وإنَّ  زهير  قول  من  يتعّجب  كان  الخطاب 
َمْقَطعُهُ ثالٌث يَميٌن أو نِفاٌر أو َجالُء ، وسمي زهير 
قاضي الشعراء بهذا البيت : يقول : ال يقطع الحق إاّل 
األداُء، أو النفار وهو الحكومة أو الجالء وهو العذر 
الثالثة  وهذه  نفاٌر«،  أو  »يمين   : ويروي  الواضح 
أنه  على  قال،  كما  الحق  مقاطع  هي  الحقيقة  على 

جاهلّي، وقد َوّكدَها اإلسالم)13( »  .
والمهّم أنه إذا كان بلغاء الجاهلية قد هدوا  إلى مثل 
أن  لنفسه  أمين  أحمد  يجيز  فكيف  التقسيمات  هذه 
يستكثر ذلك على بلغاء اإلسالم وعلمائه، وأن ينكر 
ذلك منهم؟ اللهّم إالّ أن يكون وهو المؤرخ المعروف 
جاهالً بما في الجاهلية من ثقافة وأدب وبالغة وفكر، 
قمة  في  هم  قوماً  أعجز  إنما  الكريم  القرآن  َوبأن 
البالغة واألدب، ويتمتعون بما لديهم من فكر وثقافة.
النقطة الثانية : إن القرآن الكريم والحديث الشريف 
قد اشتمال على تقسيمات علمية كثيرة، وقد تأثّر بها 
السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير 
قاطعاً  دليالً  ليكون  لذلك  مثاالً  يلي،  فيما  وأضرب، 
على أن هؤالء الدارسين المحدثين يفتقرون الي الدقة 
والتحقيق واالستيعاب.قال الّل تع إلى :  ثُمَّ أْوَرثْنا 
ِلنَْفِسِه  فَِمْنُهْم ظالٌم  ِعباِدنا  الذيَن اْصَطفَْينا ِمن  الكتاَب 
َوِمْنُهْم ُمْقتَِصدٌ َوِمْنُهْم سابٌِق بالَخْيراِت بإْذِن الّل ِ ذلك 

. )14( هو الفَْضُل الكبيُر 
قال الزمخشري مفّسراً هذا التقسيم : » ثم قَسََّمُهْم  إلى 
: ظالم لنفسه مجرم... ومقتصد : هو الذي خلط عمالً 
صالحا وآخر سيئا، وسابق من السابقين )15(«  .ولقد 
السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير   ّ
بهذا التقسيم القرآني : فذكره في إحدى خطبه، لكنه 
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المقصر،  بالظالم  وختمه  الناجي،  السابق  بذكر  بدأه 
حيث قال )سالم هللا عليه( : »ُشِغَل َمِن الجنَّةُ والناُر 
ر  أماَمهُ، ساعٍ سريٌع نجا، وطالٌب بطيٌء رجا، وُمقَّصِ
في الناِر هوي)16(« . هذا دليل واضح على أن أمير 
الكريم،  القرآن  ِخّريُج  هو  السالم(  )عليه  المؤمنين 
ألنه  وابتكار،  ابداع  عليه  يُستكثََر  أن  يصح  وأنه ال 
يستلهم من كالم الّل تع إلى ويستهدي بالحديث النبوي 

الشريف.
وأود أن أّوضح أن التقسيم القرآني المذكور في اآلية 
السابقة كامل، ألن االستقراء الكامل يشهد له بذلك. 

لذلك يمكن تسميته بانه تقسيم استقرائي.
وال شك أن تقسيم أمير المؤمنين )عليه السالم( للكالم 
تقسيم  اآلخر  هو  وحرف،  وفعل  أسم  إلى  العربي  
كامل، النه تقسيم استقرائي، يشهد له استقراء الكالم 
بالكمال وعدم وجود قسم رابع، إذ لم يَُضْف لحد اآلن 

إليه قسم آخر. فهو حصيلة استقراء كامل.
النقطة الثالثة : إّن أمير المؤمنين عليَّ بن أبي طالب 
)عليه السالم( قد تَخّطى مرحلة استخراج التقسيمات 
القرآنية ومحاكاتها، وسما إلى منزلة استنباط تقسيمات 
سورة  أو  واحد،  مكان  في  أقسامها  تذكر  لم  قرآنية 
واحدة. بل وّزعت، وذكرت في سور متعدّدة. إذ كان 
)عليه السالم( يستخرج هذه األقسام من السور التي 
فيما  وأذكر  واحد،  تقسيم  في  ويجمعها  فيها،  ذكرت 

يلي مثاالً لذلك :
قال السيد الشريف الرضي : » وقال عليه السالم : 
َمْن أُعِطَي أربعا لم يُحَرْم أربعا : َمن أُعطَي الدعاَء 
لم يُحَرِم اإلجابةَ، وَمن أُعطَي التوبةَ لم يُحرِم القبوَل، 
وَمن أُعطَي االستغفاَر لم يُحَرِم المغفرةَ، وَمن أُعطَي 

الشكَر لم يُحَرِم الزيادةَ » )17( .
ثم ذكر الشريف الرضي اآليات الكريمات التي اشتملت 
على أقسام هذا التقسيم ، حيث قال : »وتصديق ذلك كتاُب 
،)18( الّل ، قال الّل في الدعاء :  اُدُعوني أستَِجْب لُكْم 
يَظِلْم  أو  ُسوًء  يَعمْل  وَمْن   : االستغفار  في  وقال 
،)19( نَفَسهُ ثُمَّ يَستغِفِر الّل َ يَِجِد الّل َ َغفُوراً رحيماً 
 )20( ألَزيدَنَُّكْم  شَكرتُْم  لَئِْن    : الشكر  في  وقال 
ِللذيَن   ِ الّل  على  التوبةُ  إنما   : التوبة  في  وقال 
فأولئك  قَريٍب  ِمْن  يتوبوَن  ثُمَّ  بَِجهالٍَة  السُّوَء  يعملوَن 
 .« )22()21( يتوُب الّل عليهم وكاَن الّل ُعليماً حكيماً 
والذي يُفهم من النّصين السابقين أنَّ الّل تع إلى إنما 
فتح باب الدعاء ليجيب عبده، وإنما فتح باب التوبة 
ليتقبّلها منه، وإنما فتح باب االستغفار ليغفر له، وإنما 
أبواب  عليه. وهذه هي  نعمه  ليزيد  الشكر  باب  فتح 
)عليه  المؤمنين  أمير  جمعها  التي  اإللهية  الرحمة 
السالم( في هذا التقسيم الذي يمثّل جانباً من منهجه 
التفسيري.وبهذا البيان اتضح لنا أن طبيعة زمن أمير 

المؤمنين علي عليه السالم ال تأبى هذه التقاسيم.
أمير  اشتهار  أن  تعلم  أن  ويكفيك   : الرابعة  النقطة 
المؤمنين )عليه السالم( بالتقسيمات العلمية الكاملة قد 
بلغ حدّاً اتخذه نقادُ األدب القدماء ميزاناً يعينهم على 
معرفة كالمه )عليه السالم( وتمييزه عن كالم غيره.
وأذكر فيما يلي مثاالً لذلك : ) لقد ذكر الجاحظ وهو 
البارزين  ونقاده  الهجري  الثالث  القرن  أدباء  من 
ذكر خطبة اشتملت على تصنيف الناس  إلى خمسة 
إلى معاوية بن  الرواة   أسندها بعض  أصناف، وقد 
هذه  ذكر  من  الجاحظ  انتهي  أن  وبعد  سفيان،  أبي 
الخطبة التي بدأها بذكر من نسبها  إلى معاوية، شرع 
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لمعاوية  ليست  أنها  تثبت  التي  األدلة  ويورد  ينقدها 
علي  المؤمنين  ألمير  هي  وانما  سفيان،  أبي  بن 
أقوى  أحد  كان  ولقد  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن 
بالتصنيفات  أشبه  فيها  الموجود  التصنيف  أن  أدّلته 
والتقسيمات الموجودة في كالم أمير المؤمنين )عليه 
السالم(، والتي عهدت منه(. فالجاحظ قبل أن يورد 
الخطبة ذكر الشخص الذي نسبها  إلى معاوية، وبعد 
القاطعة  باألدلة  النسبة  هذه  صّحح  مباشرة  الخطبة 
فنسبها  إلى أمير المؤمنين )عليه السالم( . علماً بأن 
السيد  برواية  البالغة  نهج  في  موجودة  الخطبة  هذه 
الرضي)23( ،الذي وصف من نسبها  إلى معاوية بأنه 
ال علم له، وذكر ردّ الجاحظ لهذه النسبة، واستدالله 
. السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  كالم  من  أنها  على 
 ، الجاحظ  بكالم  أتلوها  ثم  الخطبة،  هذه  هنا  وأذكر 
حيث قال أمير المؤمنين )عليه السالم( واصفاً زمانه 
»أيُّها   : أصناف  فيه خمسة  الناس  ومقّسماً  بالجور، 
َكنُوٍد،  َوَزمٍن  َعنُوٍد،  دهٍر  في  أصبحنا  قد  إنّا  الناُس 
الظالُم فيه ُعتُّواً، ال  يُعَدُّ فيه الُمحسُن ُمسيئاً، ويزدادُ 
ُف  نَتََخوَّ َجِهْلنا، وال  َعّما  نسأُل  َعِلمنا، وال  بما  نَْنتَِفُع 
فاِرَعة حتى تَُحلَّ بنا. والناُس على أربعة أِصناٍف)24( 
َمهانَةُ  االّ  األرض  في  الفسادَ  يَْمنَعُهُ  ال  مَن  منهم   .
نفسِه، وكاللَةُ َحِدِه، ونَِضيُض َوْفِرِه. ومنهم الُمْصِلت 
قد  وَرِجِلِه،  بخيلِه  والمجلُب  ِه،  بَِشّرِ والُمْعِلُن  ِلَسيِفِه، 
ِمْقنٍَب  أو  يَْنتَهُزهُ،  ِلُحطاٍم  ِديَنُه  وأْوبََق  نَْفَسهُ،  أْشِرَط 
يَقَُودُه، أو ِمْنبٍَر يَْفَرُعهُ، َولَبِئَْس المتَجر أْن ترى الدنيا 
َمن  ومنهم  َعَوضاً،   ِ الّل  عندَ  لَك  ومما  ثََمناً،  لنفسَك 
بعمِل  بعمِل اآلخرة، وال يطلُب اآلخرة  الدنيا  يطلُب 
َخْطِوِه،  من  وقاَرَب  شخِصِه،  من  طاَمَن  قد  الدنيا، 

َر ِمْن ثَْوبِِه، وزخَرَف ِمْن نَْفِسِه لألمانَِة، واتََّخذَ  وَشمَّ
ِستَْر الّل ِ ذَِريَعةً الي المعِصيَة، ومنهم َمن أْبعَدَهُ عن 
فَقََصَرتْهُ  َسبَبِِه،  وانِقطاُع  نَْفِسِه،  ُضئُولَة  الُمْلِك  طلَِب 
وتََزيََّن  القَناَعِة،  باسِم  فَتَحلّي  حاِلِه،  على  الحاُل 
َمراحٍ،  في  ذلَك  ِمن  وليس  هادَةِ،  الزَّ أهِل  بِِلباِس 
ِذْكُر  أبصاَرُهْم  َغضَّ  رجاٌل   ، َمْغديًوبَِقَي)25(  وال 
بيَن  فَُهْم  الَمْحَشِر،  َخْوُف  دَُموَعُهْم  وأراَق  الَمرِجعِ، 
وداعٍ  َمكعُوٍم،  وساكٍت  مقموعٍ،  وخائٍف   ، نادٍّ شريٍد 
مخلٍص، وثكالَن ُموَجعٍ، قد أْخملَتُْهُم التَِّقيَّةُ، وَشملَتُْهُم 
الِذلَّةُ، فَُهْم في بَْحٍر أُجاجٍ، أفواُهُهْم ضاِمَزة، وقلوبُهم 
قَِرَحة، قد َوَعُظوا حتى َملُّوا، وقُِهُروا حتىذَلُّوا، وقُتِلُوا 
ُحثالَِة  من  أصغَر  أعيُنُِكْم  في  الدنيا  قَلُّوا.فَْلتَُكِن  حتى 
قبلكم  كان  بَِمْن  وأتَِّعُظوا  الَجلَِم،  وقُراَضِة  القََرِظ، 
ذَميمةً،  وارفُُضواها  بعدَُكْم،  من  بُِكْم  َِّعَظ  يَت أْن  قبَل 
. بها منكم »)26(   أَشْغَف  َمْن كاَن  َرفََضْت  قد  فانها 
قال الجاحظ ذاكراً من روى هذه الخطبة لمعاوية :
اليَقطّري  فيها  وزاد  صفوان،  بن  شعيب  رواها   «
وغيره. قالوا: لما حضرت معاوية الوفاةُ، قال لمولى 
يتباشرون  قريش  من  نفر   : قال  بالباب؟  من   : له 
 : قال  أدري.  ال   : قال  ولم؟  ويحك.  فقال:  بموتك. 
للناس  وأذن  يسؤهم.  الذي  االّ  بعدي  لهم  ما  الّل  فو 
 : قال  ثم  وأوجز،  عليه،  وأثنى  الّل  فحمد  فدخلوا، 
. إنا قد أصبحنا في دهر عنود...«)27(   الناس  أيها 
وينفى  سندها،  ينقد  شرع  الخطبة  ذكر  أتّم  أن  وبعد 
الخطبة،  هذه  وفي   «  : فقال  معاوية،  إلى  نسبتها  
أبقاك الّل ، ضروب من العجب: منها أن هذا الكالم 
ال يشبه السبب الذي من أجله دعاهم معاوية، ومنها 
األخبار  وفي  الناس  تصنيف  في  المذهب  هذا  أن 
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ومن  واإلذالل،  القهر  من  عليه  وعّماهم  عنهم، 
 ، السالم(  )عليه  علي  بكالم  أشبه  والخوف  التقيّة 
لم  إنا  ومنها  معاوية،  بحال  منه  وبحاله  وبمعانيه، 
كالمه  في  يسلك  الحاالت  من  حال  في  معاوية  نجد 
.   )28(« العُبّاِد  مذاهب  يذهب  وال  الزهاد،  مسلك 
استقراء  عن  الناتجة  العلمية  التقسيمات  أن  والحّق 
)عليه  المؤمنين  امير  عن  اشتهرت  والتي  كامل، 
القدماء،  والنقاد  واألدباء  العلماء  ذكرها  قد  السالم( 
وزيّنوا بها كتبهم، فهذا أبو العباس المبّرد زعيم علماء 
النحو وكبير نقّاد األدب في القرن الثالث يروي ألمير 
المؤمنين )عليه السالم( تقسيماً جامعاً ذكياً رائعاً يذكر 
فيه أمير المؤمنين )عليه السالم( جميع الحاالت التي 
يمكن أن تطرأ على االنسان، وهذا الشمول يدّل على 
كمال االستقراء، وتمام اإلحصاء، حيث قال المبّرد : » 
وكان كالمه في فطرة االنسان كالم من قد عرف ذلك 
من نفسه، أو يقرؤه من كفّه : وأعجب ما في االنسان 
قلبُه، وله موادّ من الحكمة، وأضدادٌ من خالفها، فان 
َسنََح له الّرجاُء أذَلَّهُ الطََّمُع، وإْن هاَج بِه الّطَمُع أهلكه 
الحرُص، وان ملكه اليأُس قتله األسُف، واْن َعرَض 
له الغضُب استَبدَّ بِه الغيُظ، وان أْسِعدَ بالرضا نَِسَي 
اتََّسَع  وان  الَحذَر،  َشغَلَهُ  الخوُف  نالَهُ  وان  التََّحفُّظ، 
الِغني،  أطغاهُ  ةُ، وان أفادَ ماالً  الِغرَّ له األمُر استَلبَتْهُ 
وان َعاَرْضتُه فاقة فضَحهُ الجَزُع، وان َجَهدَهُ الُجوُع 
البِْطنَةُ،  قَعَدَ بِه الّضعُف، وان أفَرَط في الِشبعِ َكظَّتْهُ 
فكلُّ تقصيٍر به ُمِضٌر، وكلُّ افراٍط له ُمْفِسدٌ » )29( .
ذكرها  التي  العلمية  التقسيمات  أن  بالذكر  والجدير 
علم  في  تنحصر  لم  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير 
فقد ذكر )عليه  إلى علوم أخرى،  تعدّته   النحو. بل 

الرواة  قّسم  إذ  الحديث،  علم  يخّص  تقسيماً  السالم( 
إلى أربعة أقسام،  حيث قال : » وإنما أتاك بالحديث 
منافق مظهر  : رجل  لهم خامس  ليس  أربعة رجال 
يتحرج،  وال  يتأثم  ال  باإلسالم،  متصنّع  لاليمان، 
وآله وسلم(  عليه  الّل )صلى هللا  يكذب على رسول 
لم يحفظه على وجهه، فوهم فيه، ولم يتعّمد كذباً... 
ورجل ثالث سمع من رسول الّل )صلى هللا عليه وآله 
وسلم( شيئاً يأمر به، ثم إنه نهي عنه، وهو ال يعلم، 
أو سمعه ينهي عن شيء ثم أمر به، وهو ال يعلم... 
الّل ، وال على رسوله،  لم يكذب على  وآخر رابع، 
مبغض للكذب خوفاً من الّل ... فهذه وجوه ما عليه 
.  )30(  « رواياتهم  في  وعللهم  اختالفهم،  في  الناس 
علم  أئمة  اُقتدي  الرفيع  التصنيف  وبهذا 
ومّحصوا،  علّلوا،  نمطه  وعلى  الحديث، 
 )31(. والرواة  واألسانيد  المتون  في  وبحثوا، 
تأسيس  تنسب  التي  الروايات  أن  الخامسة:  النقطة 
تنتهي  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  إلى  النحو  علم 
العلم  إلينا  الذين حملوا  العلماء  اولئك  إلى  أسانيدها  
بأمانة، ونقلوا لنا القراءات والحديث الشريف بصدق 
بناء  في  المهّم  الفاعل  الدور  لهم  فكان  وإخالص، 
اإلسالميّة،  الثقافة  وتشييد  اإلسالميّة،  الحضارة 
معمر  عبيدة  وإبي  الفراهيدي،  أحمد  بن  كالخليل 
حاتم  وأبي  النجود،  أبي  بن  وعاصم  المثني،  بن 
العباس  وأبي  الجرمي،  عمر  وأبي  السجستاني، 
المبرد، وغيرهم، وأكثرهم من السنة، فاذا كان ذلك 
كذلك كان ما أدّعاه احمد أمين ومن اتبّعه ال أساس له 
من الصحة، ألن هؤالء العلماء الذين سأذكر روايات 
والكذب،  الوضع  عن  منّزهون  يلي،  فيما  بعضهم 
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وكذلك كان من ذكر هذه الروايات من المؤلفين كأبي 
اللغوي،  الطيب  وأبي  النديم،  وابن  السيرافي،  سعيد 
وأبي العباس المبرد، وأبي القاسم الزجاجي وغيرهم، 
علماً بأن أكثر هؤالء األعالم ليسوا من الشيعة، بل 
إنَّ بعضهم من الخوارج الذين عرفوا ببغضهم ألمير 
من  ثالثة  يلي  فيما  .وأذكر  السالم(  )عليه  المؤمنين 
النحو  علم  تأسيس  نسبوا  الذين  العلماء  هؤالء  أبرز 
إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم( :
األول : الخليل بن أحمد الفراهيدي. قال أبو الطيب : » 
ثم كان أول من رسم للناس النحو أبو األسود الدؤلي، 
فيما حدّثنا به أبو الفضل جعفر بن محمد بن بابتويه، 
قال : حدثنا أبو اسحاق ابراهيم بن حميد، قال : أخبرنا 
أبو حاتم السجستاني. وأخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى، 
قال : حدثنا محمد بن يزيد النحوي، قال: حدثنا أبو 
عمر الجرمي عن الخليل، قالوا : وكان أبو األسود 
أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي )عليه السالم(«)32(  .
بطريقتين  النص  هذا  في  روى  اللغوي  الطيب  فأبو 
عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أن أول من رسم علم 
الدؤلي،  أبو األسود  إنما هو  للناس  النحو، واأظهره 
وأن أبا األسود أخذ هذا العلم عن أمير المؤمنين )عليه 
السالم( والطريق األول الذي ينتهي  إلى الخليل كما 
هو طريق  المتقدّم  الطيب  أبي  نّص  من  واضح  هو 
أبي حاتم السجستاني. وال شك أن النص التالي يقّوي 

ذلك عندك.
وقال األنباري: » وحكي أبو حاتم السجستاني، قال 
النحو  وأخذ  الجاهلية  في  الدؤلي  األسود  أبو  ولد   :
.  )33(  « عنه  هللا  رضي  طالب  أبي  بن  علي  عن 
فاذا جمعنا هذا النّص  إلى نّص أبي الطيب المتقدّم 

ويروي  يحكي،  إنما  السجستاني  حاتم  أبا  أن  علمنا 
عن الخليل بن أحمد الفراهيدي.والطريق الثاني الذي 
ينتهي  إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي هو طريق أبي 
عمر الجرمي، ويقّوي ذلك عندك أن أبا الطيب ذكر 
مقرون  وغير  مستقاّلً،  آخر  مكان  في  الطريق  هذا 
 « الطيب:  أبو  قال  السجستاني.  حاتم  أبي  بطريق 
أخبرنا محمد بن يحيى، قال : أخبرنا محمد بن يزيد 
أبو األسود  لم يزل   : الخليل، قال  الجرمي عن  عن 
ضنيناً بما أخذه عن علي عليه السالم حتى...« )34( .
والمهّم أنه ال شّك في أن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
بأنهم  اإلسالمي  التاريخ  لهم  شهد  الذين  العلماء  من 
من  والنزاهة  العلمية،  باألمانة  االلتزام  في  قدوة 
الوضع والكذب، وتعاطي األساطير والخرفات، وكل 
ما ليس له حقيقة وواقع. حيث ورد عنه أنه » كان 
. العلم » )35(  إلى  الدنيا والمنقطعين  الزهاد في  من 
أبي  بن  عاصم  هو  الكوفي.  عاصم   : الثاني 
ويكني  أمه،  وبهدلة  بهدلة،  ابن   : له  يقال  النجود، 
السبعة،  القراء  وأحد  التابعين  من  وهو  بكر،  أبا 
السيرافي  قال   . هـ)36(   127 سنة  الكوفة  في  توفي 
عياش  بن  بكر  أبي  عن  آدم  بن  يحيى  »وروى   :
أبو  العربية  وضع  من  أول   : قال  عاصم،  عن 
بالبصرة...)37(«  . زياد  إلى  الدؤلي. جاء   األسود 
واضح أن عاصماً صّرح بأن أول من وضع العربية 
يعني : أول من أظهرها للناس هو أبو األسود الدؤلي. 
بعد أن استأذن زياد بن  العلم االّ  لكنه لم يظهر هذا 
أبيه، وفي رواية أخرى لم يظهره للناس االّ بعد أن 
الذي  العلم  للناس  يظهر  أن  أبيه  بن  زياد  منه  طلب 
ثبت  وقد  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  من  تلقّاه 
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المؤمنين  أمير  بأن  علم  على  كان  أبيه  بن  زياد  أن 
علماً  األسود  أبي  إلى  ألقى  قد  السالم(  )عليه  علي 
يخص العربية. لكنه ال يدري ما هو؟ لذلك حثّه على 
إلى  تسند   كلها  الروايات   « أن  والمهّم   . إظهاره 
أبي  بن  علي  إلى  يسند  األسود  وأبو  األسود،  أبي 
طالب )عليه السالم( ، فالذي يسند  إلى أبي األسود 
. السالم()38(  )عليه  المؤمنين  أمير  إلى  مسند  فهو 
الثالث : أبو عبيدة معمر بن المثنى. قال السيرافي : 
» قال أبو عبيدة معمر بن المثني : أخذ أبو األسود 
فكان  العربية،  السالم  أبي طالب عليه  بن  عن علي 
ال يخرج شيئاً مما أخذه عن علي بن أبي طالب عليه 
.هذا  زياد...)39(«   إليه  بعث  حتى  أحد  الي  السالم 
علم  تأسيس  نسب  عبيدة  أبا  أن  في  واضح  النص 
النحو  إلى أمير المؤمنين علي )عليه السالم( لكنك 
إذا علمت أن أبا عبيدة ليس شيعياً. وإنما هو خارجي، 
ال يميل إلى أمير المؤمنين )عليه السالم( ، فهل يبقي 
اتبعه،  ومن  أمين  أحمد  ادّعاه  ما  أن  في  شك  لديك 
زور وكذب وبهتان ووضع؟ أم هل يبقى عندك شّك 
االلتزام  على  مصّرين  كانوا  العلماء  هؤالء  أن  في 
باألمانة العلمية.نعم إن أبا عبيدة كان خارجياً إباضياً، 
وهو  عبيدة،  أبو  وأما   «  : الطيب  أبو  قال  حيث 
لهم،  مولى  قريش،  تيم  التيمي من  المثني  بن  معمر 
وأخبارهم،  العرب،  بأيام  الثالثة)40(  أعلم  كان  فانه 
أبو  وكان  القوم...  أكمل  وكان  لعلومهم،  وأجمعهم 
عبيدة يميل إلى مذهب اإلباضية من الخوارج )41(  . 
ومع كل ذلك فقد أجرى الّل تع إلى الحق على لسانه، 
وبهذا  العلمية،  باألمانة  لاللتزام  األهلية  امتلك  ألنه 
األمانة. بهذه  السابقين  العلماء  التزام  مدى  يتضح 

علماء السنة وإثبات النسبة .
جميع  وضع  نسبة  أثبتوا  الذين  هم  السنة  علماء  إن 
)عليه  علّي  المؤمنين  أمير  إلى  اإلسالميّة،  العلوم 
السالم(ونسبوا وضع علم النحو إليه )سالم هللا عليه( 
بل إنهم ذهبوا  إلى أبعد من ذلك، فاعتقدوا، عن دليل 
وبرهان، أن أمير المؤمنين )عليه السالم( هو واضع 
الحجر األساس لجميع العلوم اإلسالميّة، وأنه المرجع 
الفقهية اإلسالمية، ويدلّك على ذلك  المذاهب  لجميع 
النص التالي :قال المحقق المصري، عرفات القصبي 
قرون : » وال يخفى هذا على المتأّمل في سيرة اإلمام 
-كرم الّل وجهه- فهو موئل العلم، ومنار الفقه. فاليه 
يرجع العلم كلّه، فما من عالم نبغ في معرفة، وانفرد 
طريقه  وعلى  أقتفى،  وألثره  أخذ،  علي  من  االّ  بها 
جميعاً،  اإلسالميّة  األمة  فقهاء  عنه  أخذ  احتذى، 
وانتهى إليه أهل السنة، وأهل الشيعة، كما انتهت إليه 
كل الفرق اإلسالميّة تقريباً. حيث أخذ عنه من تعلّموا 
على  وأفضلها  العلوم،  أشرف  وهو  اإللهي،  العلم 
التوحيد،  أئمة علم  المضمار  فنبع في هذا  االطالق، 
ونهلوا من رضاب اإلمام -كرم الّل وجهه- كما أخذ 
عنه فقهاء علم الكالم القائم على النظر واالستدالل، 
على  القائم  الفقه  علماء  منه  وأخذ  األشاعرة...  مثل 
والعادات.  والمعامالت  العبادات  في  المسلم  سلوك 
فاستفادوا  العلم،  هذا  في  إمامهم  هو  علي  فاإلمام 
منه، ونهلوا من موروثاته.فتذكر الوثائق والمصادر 
أبي  عن  العلم  أخذ  قد  يوسف  أبا  أن  منها  الموثوق 
بن  محمد  على  قرأ  حنبل  بن  أحمد  واإلمام  حنيفة، 
الحسن، ففقهه راجع  إلى أبي حنيفة، واإلمام أحمد 
أبا  الشافعي، وأبي حنيفة، ثم إن  بن حنبل قرأ على 
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عنه  هللا  رضي  الصادق  جعفر  على  قرأ  قد  حنيفة 
وقرأ جعفر على أبيه محمد الباقر، وقرأ الباقر على 
علي زين العابدين، وهو ابن الحسين رضي هللا عنه 
والحسين بن علي كرم الّل وجهه وهؤالء جميعاً أئمة 
أهل السنة، وأهل الشيعة.ويقول اإلمام ابن القّيم عن 
مسروق من قوله: شاممت أصحاب محمد )صلى هللا 
ستة:  إلى  ينتهي   علمهم  فوجدت  وسلم(  وآله  عليه 
الدرداء،  أبي  ثابت،  بن  زيد  عمر،   ، عبدالّل  علي، 
أبي بن كعب، ثشاممت هؤالء الستة، فوجدت علمهم 
ينتهي إلى علي.فاإلمام علي )كرم الّل وجهه( هو حّجة 
السائلين، وجواب الباحثين، ومنار التائهين. وفي ذلك 
النبوة، ومحّط  الّل وجهه: »نحن شجرة  كرم  يقول: 
وينابيع  العلم،  ومعادن  المالئكة،  ومختلف  الرسالة 
وعدّونا  الرحمة،  ينتظر  ومحبنا  ناصرنا  الحكمة، 
ومبغضنا ينتظر السطوة«...من هذه البداية يتضح لنا 
أن اإلمام عليا )كرم الّل وجهه( هو حلقة اتصال لكل 
الفرق اإلسالميّة منذ وجدت في  مذهب من مذاهب 
الذي  الفرق، وقطبها  منشأ هذه  فهو  صدر اإلسالم، 
علي  يكن  لم  اإلسالم  في  فرقة  وندرت  عليه،  تدور 
يكن  لم  أو  نشأتها،  منذ  لها  معلّماً  وجهه(  الّل  )كرم 
موضوعاً لها، ومحوراً لمباحثها... بهذا العلم الغزير 
االنساني  العدل  اقامة  منه  علي  اإلمام  توّخى  الذي 
سابقيه  خالفة  في  ذلك  وقبل  اإلمامية،  حكومته  في 
الطاقة  جهد  من  لديه  ما  أقصى  باذالً  الراشدين  من 
األدبية في الحكمة والموعظة البالغة السعاد الناس، 
وهي طاقة لها ما لها من حدود، متفانياً فيها، ال يبغي 
من ورائها االّ وجه الّل عزوجل حتى صار يعسوب 
المؤمنين، يتهافتون عليه في كل عصر وحين » )42( .

وقال المحقّق المصري القصبي تحت العنوان التالي 
التوحيد«. قال :كان نصيب اإلمام  »اإلمام... وعلم 
غزيراً  اإلسالميّة  الثقافة  من  وجهه  الّل  كرم  علي 
حتى رجحت كفّته في هذا الميدان، كما كان له السهم 
الواضح في كل الميادين، فهو صاحب الهداية األولى 
والفقه  اإلسالمي،  والقضاء  اإلسالمي،  التوحيد  في 
هذا  في  يفوتنا  وال  العربي،  النحو  وعلم  اإلسالمي، 
باكورة  في  وهو  عليه،  تدّرب  الكتابة  فن  المضمار 
صباه، فهو بحّق موسوعة إسالمية شاملة. ومن ثقافته 
الواسعة تلك الحكم الغزيرة التي انفرد بها في سجّل 
الحكماء، فسرت مع الزمن عبر العصور، كما كان 
اإلمام األستاذ األول في علم التوحيد والحكمة اإللهية 
واصحاب  اآلراء،  أصحاب  من  به  لحق  من  لكل 
أذواق  يرضي  ما  المجال  هذا  في  له  إذ  المقاالت، 
الباحثين في العقائد، وأصول التأليه، وحكمة التوحيد.
وله في نهج البالغة المنسوب إليه فيض غزير في 
مضمار علم الكالم، وتنزيه الحّق سبحانه وتع إلى، 
وكمال صفاته، ووحدانيته، ومن أمثلة ذلك قوله كرم 
علي  الدال  لّل  »الحمد   : الّل  توحيد  في  وجهه  الّل 
وجوده بخلقه، وبمحدث خلقه على أزليته، وباشتباههم 
على أن ال شبه له، ال تستلمه المشاعر، وال تحجبه 
والحاد  والمصنوع،  الصانع  الفتراق  السواتر، 
والمحدود، والرب والمربوب، األحد بال تأويل عدد، 
والخالق ال بمعنى حركة ونصب، والسميع ال بأداة، 
والبصير ال بتفريق آلة، والشاهد ال بمشاهدة والبائن 
ال  والباطن  برؤية،  ال  والظاهر  مسافة،  بتراخي  ال 
لها، والقدرة عليها،  بالقهر  بان من االشياء  بلطافة، 
وبانت األشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه. من 
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فقد  عده  ومن  عده،  فقد  حده  ومن  حده،  فقد  وصفه 
ومن  استوصفه،  فقد  كيف؟  قال:  ومن  أزله،  أبطل 
قال: أين؟ فقد حيزه، عالم إذ ال معلوم، ورب إذ ال 
التوحيد  منتهى  مقدور«.ذلك  ال  إذ  وقادر  مربوب، 
عند أهل التوحيد، فبهذا األسلوب البليغ الذي اصطنع 
فيه جوامع الكلم، والذي تعلّمه اإلمام من النبي )صلى 
هللا عليه وآله وسلم( وآتت له اللغة، وانساقت أمامه 
المفردات، فصنعها صنعة عالم مدّرب على فّن الكلم، 
الرؤيا،  السامع  أمام  ووضح  األسلوب،  له  فاستقام 
مفخماً  فخماً  أسلوباً  يمتلك  السالم(  )عليه  فاإلمام 
القرآنية،  بالبالغة  مغدقاً  األدبية،  بالسليقة  مطبوعاً 
مثمراً بالحكم الربانية.فلنتأمله في تلك الخطبة الطويلة 
ذاك  السالم(  )عليه  النبي  بالقرآن وسنة  تأثره  لنرى 
ربه  معرفة  في  العلوم  إمام  معرفة  من  قليل  نزر 
العقائد  فثبت  دولته،  في  التوحيد  لواء  رفع  عزوجل 
العرب  واختلط  دولته،  في  الفتوح  كثرت  أن  بعد 
الغيورين  األبطال  نهوض  فنهض  الشعوب،  بكّل 
إلى  بالمؤمن   ليسموا  والمعرفة،  بالعلم  الناس  يذّكر 
نبذة قصيرة من علمه  تلك  والكمال..  الفضل  منزلة 
العالمين، حتى  التأليه لّل رب  التوحيد  وأصول  في 
أن الفالسفة وقفوا عاجزين أمام علم اإلمام في هذا 
المضمار، فسّموه بحكيم العرب، وإمام األئمة، وكما 
سّماه حسن البصري : ربّاني هذه األمة، ومما ال شّك 
التوحيد هو الركن الركين في اإلسالم، ألنه  فيه أن 
وأعطاه  اإلمام علي  به  اهتّم  ولذلك  أصل األصول، 
الّل  كرم  وعنه  التوحيد.  وعلم  الكالم،  علم  في  حقّه 
.   )43(« التوحيد  علم  أصول  المعتزلة  أخذ  وجهه 

مبلغ اإلمام علي )عليه السالم( من العلم .

لقد قال الدكتور الذهبي المصري تحت هذا العنوان 
أمير  علم  عن  يتحدّث  وهو  العلم«  من  »»مبلغه   :
حيث  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين 
العلم، وكان  في  قال : » كان رضي هللا عنه بحراً 
قوي الحّجة، سليم االستنباط، أوتي الحظ األوفر من 
الفصاحة والخطابة والشعر، وكان ذا عقل قضائي، 
ناضج، وبصيرة نافذة إلى بواطن األمور، وكثيراً ما 
كان يرجع إليه الصحابة في فهم ما خفي، واستجالء 
و  عليه  هللا  )صلى  الّل  رسول  واّله  وقد  أشكل،  ما 
ثبّت  اللهم   : بقوله  له  اليمن، ودعا  آله وسلم( قضاء 
في  فيصالً  ومسدّداً،  موفّقاً  فكان  قلبه،  واهد  لسانه 
المعضالت، حتى ضرب به المثل، فقيل : قضية وال 
أبو حسن لها، وال عجب، فقد تربّى في بيت النبوة، 
وتغذّى بلبان معارفها، وعّمته مشكاة أنوارها، روى 
علقمة عن ابن مسعود، قال : كنّا نتحدّث ان أقضى 
أهل المدينة علي بن أبي طالب، وقيل لعطاء : أكان 
في اصحاب محمد أعلم من علي؟ قال : ال، والّل ال 
أعلمه، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره. 
والذي يرجع  إلى أقضية علي رضي هللا عنه وخطبه 
ووصاياه، يرى أنه قد وهب عقالً ناضجاً، وبصيرة 
. البيان »)44(   وقوة  العلم،  من  وافراً  وحظاً  نافذة، 
 «  : حسين  طه  الدكتور  العربي  األدب  عميد  وقال 
وفقهه،  علمه  لعلّي  يعرف  هللا  رحمه  عمر  وكان 
إليه  يفزع  وكان  أقضانا«،  علياً  »إنَّ   : ويقول 
.   )45(« الحكم  مشكالت  من  له  يعرض  ما  كل  في 
ذكر  أنه  وروي   «  : الرضي  الشريف  السيد  وقال 
عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته، 
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فقال قوم : لو أخذته، فجّهزت به جيوش المسلمين، 
فَهّم  بالحلي؟  الكعبة  تصنع  وما  لألجر،  أعظم  كان 
عمر بذلك، وسأل عنه أمير المؤمنين )عليه السالم( 
أنزل على  القرآَن  السالم( : »إنَّ هذا  فقال )عليه   ،
أربعةٌ  وسلم(،واألمواُل  وآله  عليه  هللا  )صلى  النبّي 
:أمواُل المسلمين، فقّسمها بين الورثة في الفرائض، 
فوضعَهُ  والخمُس،  مستحقيِه  على  فقّسمه  والفيُء، 
حيُث   ُ الّل  فجعلَها  والصدقاُت،  وضعَهُ،  حيُث   ُ الّل 
 ُ الّل  فتركه  يومئٍذ،  فيها  الكعبة  َحلُي  وكاَن  جعلها، 
على حاله، ولم يتركه نسياناً، ولم يَْخَف عليه مكاناً، 
 : عمر  له  فقال  ُورسولُهُ«.  الّل  هُ  أقَرَّ حيُث  هُ  فأقِرَّ
.   )46(« بحالِه  الحلَي  وترَك  الفتضحنا.«  »لوالك 
من  علمك  أين   « عباس:  ابن  األمة  لحبر  وقيل 
المطر  من  قطرة  كنسبة  فقال:  عمك؟)47(   ابن  علم 
كان  عباس  ابن  بأّن  علماً  المحيط«)48(   البحر  إلى 
ولقد  والتأويل.)49(  التفسير  علم  في  البحر  يسّمى 
من  السالم(  )عليه  علّي  المؤمنين  أمير  علم  كان 
اإلسالميّة  العلوم  تجاوز  بحيث  والشمول  السعة 
علوم  فشمل  والحديث،  والقضاء  والتفسير  كالفقه 
اكتشفت  التي  العلوم  من  ذلك  وغير  والذّّرة  الكون 
 : مثالين  بذكر  يلي  فيما  واكتفي  عديدة.  قرون  بعد 
أحدهما لعلمه )عليه السالم( بالكونيّات، والثاني لعلمه 
بالذّّرة ما في داخلها، وذلك بالمفهوم الحديث للذرة :

)عليه  علّي  المؤمنين  أمير  أشار   : األول  المثال 
السالم( في نصه التالي إلى خطوط الطول وكرّوية 
األرض ؛ قال أبو منصور الطبرسي :قال ابو الكوا 
: يا أمير المؤمنين، وجدت كتاب الّل ينقض بعضه 
بعضاً.قال : ثكلتك أمك، يا بن الكوا، كتاب الّل يصدّق 

بعضه بعضاً، وال ينقض بعضه بعضاً، فسل عّما بدا 
لك.قال : يا أمير المؤمنين، سمعته يقول :  رّب 
 : أخرى  آية  في  وقال   ، )50( والمغارب  المشارق 
)51( ، وقال في   َرّب المشرقين ورّب المغربين 
)52( . قال :  رّب المشرق والمغرب  آية أخرى : 
ثكلتك أمك، يا بن الكوا، هذا المشرق، وهذا المغرب، 
وأما قوله: »رّب المشرقين ورب المغربين «، فانَّ 
مشرق الشتاء على حدة، ومشرق الصيف على حدة... 
لها  فان   ،» والمغارب  المشارق  »رّب  قوله:  وأما 
ثالثمائة وستين برجاً، تطلع كل يوم من برج، وتغيب 
في آخر، فال تعود إليه إالّ من قابل في ذلك اليوم)53( .
)عليه  المؤمنين  أمير  ذكره  الذي  العدد  أنَّ  واضح 
السالم( يدّل على خطوط الطول وعلى أنَّ األرض 
كروية ؛ ألننا نعلم أّن الدائرة تتألف من 360 درجة.
السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  أشار   : الثاني  المثال 
فتناول  داخلها،  في  الموجود  والنظام  الذرة  إلى 
تكتشف  أن  قبل  الحديث  بمفهومها  الذرية  النظرية 
بأكثر من ثالثة عشر قرناً. حيث قال أمير المؤمنين 
شققت  »إذا   : الذّرة  عن  متحدّثاً  السالم(  )عليه 
هذا  على  علّق  شمساً«)54( .وقد  قلبها  في  تجد  الذرة 
هيرالد  نيويورك  لصحيفة  العلمي  المحّرر  النص 
بصيرة  أنَّ  على  يدل  هذا  إنَّ   «  : قائالً  تزيبون 
تلمح  أن  استطاعت  قد  الصافية  أبي طالب  بن  علّي 
 . الذرة...«)55(  في  الحديث  الشمسي  النظام  حقيقة 
وقال العميد أحمد عبد الوهاب : » ان فكرة النظام 
الذريّة  النظرية  عليها  تقوم  التي  الذرة  في  الشمسي 
الحديثة وجدت في التراث اإلسالمي قبل أن يحققّها 
. بأكثر من ثالثة عشر قرناً... »)56(   الحديث  العلم 
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وقال أمير المؤمنين )عليه السالم( : » ما من شيء إالّ 
وعلمه في القرآن، ولكن رأُي الرجل يعجز عنه »)57( .
وكالمه )عليه السالم( هذا دليل قاطع على أنَّ إعجاز 
القرآن الكريم مستمر إلى آخر الدنيا، وغير مختّص 
بزمان ومكان معينين، وهو دليل قاطع أيضاً على أنَّ 
القرآن الكريم بحر محيط ال ينضب، وأنه يجب على 
علماء العلوم المختلفة أن يكّرسوا جهودهم الستنباط 
العلوم، ويبقى  ما يستطيعون استخراجه من جواهر 
القادمة كٌل يأخذ بقدر ما يبذله من  ما يبقى لألجيال 
الدقة العلمية.وهذا إنما يعني أّن تفسير القرآن الكريم 
يستوعب علم كل شيء في الوجود، وهذا ما لم يتّم 
أخذ  لنا وجوب  يّوضح  هذا  اآلن.ولعل  لحد  اكتشافه 
تفسير القرآن الكريم ممن خوطب به ونزل على قلبه 
وسلم(  وآله  عليه  هللا  )صلى  األعظم  الرسول  وهو 
وأهل بيته المعصومون )عليهم السالم (؛ ألنه ال يعلم 

القرآن إالّ من خوطب به.
مكانة اإلمام علي )عليه السالم( في التفسير :

قال الدكتور الذهبي تحت العنوان المتقدم : » جمع 
علي رضي هللا عنه إلى مهارته في القضاء والفتوى، 
معانيه،  وخفي  ألسراره،  وفهمه   ، الّل  بكتاب  علمه 
فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل، 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال : »ما أخذت من 
تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب« وأخرج أبو 
نعيم في الحلية عن علي رضي هللا عنه أنه قال : »والّل 
ما نزلت آية إال وقد علمت فيم نزلت، وأين نزلت، 
وإن ربي وهب لي قلباً عقوالً، ولساناً سئوالً«. وعن 
أبي الطفيل قال : شهدت علياً يخطب، وهو يقول : 
»سلوني، فو الّلِ  ال تسألوني عن شيء إالّ أخبرتكم، 

وسلوني عن كتاب الّل ، فو الّل ما من آية إالّ وأنا أعلم 
أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل«، وأخرج 
أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود، قال : »إنَّ القرآن 
أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إالّ وله ظهر 
الظاهر  منه  عنده  طالب  أبي  بن  علّي  وإنَّ  وبطن، 
والباطن«. وغير هذا كثير من اآلثار التي تشهد له 
.  )58(  « فيهم  والمؤيد  المفسرين،  صدر  كان  بأنه 
وقال ابن عطية : » فأما صدر المفسرين، والمؤيّد فيهم، 
فعلّي بن أبي طالب رضي هللا عنه ، ويتلوه عبدالّل بن 
عباس رضي هللا عنه «)59( . وقال ابن أبي الحديد، 
وهو يعدّد، ويستعرض العلوم التي ابتكرها، وأسّسها 
أمير المؤمنين علي )عليه السالم( :وِمَن العلوِم علُم 
َع، وإذا رجعت   تفسيِر القرآن، وعنه)60(  أِخذَ، ومنه فُّرِ
إلى كتب التفسير علمت صحة ذلك؛ ألّن أكثره عنه، 
ابن  حال  الناس  علم  وقد  عباس،  بن  عبدالّل  وعن 
عباس في مالزمته له، وانقطاعه إليه، وأنه تلميذه، 
وخّريجه، وقيل له : أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال 
: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط »)61(  .
وقال ابن ابي الحديد أيضاً : » واعلم أنَّ أمير المؤمنين 
الصحابة  دون  من  مخصوصاً  كان  السالم  عليه 
رضوان الّل عليهم بخلوات كان يخلو بها مع رسول 
الّل )صلى هللا عليه وآله وسلم( ال يّطلع أحدٌ من الناس 
على ما يدور بينهما، وكان كثير السؤال للنبّي )صلى 
هللا عليه وآله وسلم( ، وإذا لم يسأل ابتدأه النبّي بالتعليم 
والتثقيف، ولم يكن أحدٌ من أصحاب النبّي كذلك  )62( .
المتقدّم  نّصه  في  الحديد  ابي  ابن  ذكره  الذي  وهذا 
هو الذي صّرح به أمير المؤمنين )عليه السالم( إذ 
)صلى هللا  الّل  من رسول  يكون  كان  وقد   «  : قال 
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 ، فكالٌم خاصٌّ  : وجهان  له  الكالُم  وسلم(  وآله  عليه 
به،  الّل  عنى  ما  يعرُف  ال  َمن  فيسمعه  عاٌم،  وكالٌم 
ويوّجهه  السامع،  فيحمله   ، رسول هللا  عنى  ما  وال 
خرج  وما  به،  قُِصدَ  وما  بمعناه،  معرفة  غير  على 
من أجله، وليس كلٌّ أصحاب رسول الّل )صلى هللا 
حتى  ويستفهمه،  يسأله،  كاَن  َمن  وسلم(  وآله  عليه 
والطارُئ،  األعرابيُّ  يَجيَء  أْن  لَيُِحبُّوَن  كانوا  إْن 
يَُمرُّ  ال  وكان  يسمعوا،  حتى  السالم(  )عليه  فيسألَهُ 
. عنه وحفظتُه »)63(   سألته  إالّ  ذلك شيٌء  من  بي 
)صلى  به  الّل  قرَن  ولقد   «  : السالم  عليه  وقال 
فطيماً  كان  أْن  لَدُْن  ِمن  وسلم(  وآله  عليه  هللا 
المكاِرم،  طريَق  به  يسلُُك  مالئكته  ِمن  َملٍَك  أعظَم 
كنُت  ولقد  ونهاره.  ليلَهُ  العالَِم،  أخالق  ومحاِسَن 
يوم  كل  في  لي  يَرفَُع  ِه،  أّمِ أثَر  الفصيِل  اتباَع  أتّبِعُهُ 
.  )64(  « به  باالقتدار  ويأمرني  علَماً،  أخالقه  ِمن 
وقال بدر الدين الزركشي : » وصدور المفسرين من 
، ثم ابن عباس... إالّ أنَّ ابن عباس كان  الصحابة عليٌّ
أخذ عن علّي » )65( .وقال الزركشي أيضاً : » كان 
لعلّي فيه)66(  اليد السابقة قبل ابن عباس، وهو القائل : 
لو أردت أن أملي ِوْقَر بعير على الفاتحة لفعلت » )67( .
وقال جالل الدين السيوطي : » اشتهر بالتفسير من 
الصحابة عشرة : الخلفاء األربعة.. أما الخلفاء، فأكثُر 
َمْن ُرِوَي عنه منهم عليٌّ بن أبي طالب والرواية عن 
بكر رضي  أبي  أحفظ عن  نزرة جداً... وال  الثالثة 
هللا عنه في التفسير إالّ آثاراً قليلةً جداً ال تكادُ تجاوُز 
روى  وقد  الكثير،  عنه  فروي  علّي،  وأما  العشرةَ، 
 : قال  الطفيل،  أبي  معمر عن وهب بن عبدالّل عن 
شهدت علياً يخطب، وهو يقول : »سلوني، فوالّل ال 

تسألونني عن شيء إالّ أخبرتكم، وسلوني عن كتاب 
أبليل نزلت أم  وأنا أعلم:  آية إالّ  الّل ، فوالّل ما من 
بنهار، أم في سهل أم في جبل » وأخرج أبو نعيم في 
الحلية عن ابن مسعود، قال : إنَّ القرآن أنزل على 
وبطن،  وله ظهر  إالّ  منها حرف  ما  أحرف،  سبعة 
وإنَّ علّي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن.
وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر بن عيّاش عن نصر 
بن سليمان األحمسّي عن أبيه عن علّي قال : »والّل ، 
ما نزلت آية إالّ وقد علمت فيم أنزلت؟ وأين أنزلت؟ 
إنَّ ربي وهب لي قلباً عقوالً، ولساناً سئوالً » )68( .
من طريق  ابن سعد  :وأخرج  أيضاً  السيوطي  وقال 
طالب  أبي  بن  علّي  أنَّ  عباس  ابن  عن  عكرمة، 
أرسله إلى الخوارج. فقال : اذهب إليهم فخاصمهم، 
وال تحاّجهم بالقرآن، فانه ذو وجوه، ولكن خاصمهم 
بالسنة. وأخرج من وجه آخر أنَّ ابن عباس قال له 
في  منهم،  بكتاب هللا  أعلم  فأنا  المؤمنين،  أمير  يا   :
ذو  حّماٌل  القرآن  ولكن  : صدقت،  قال  نزَل،  بيوتنا 
بالسُّنَِن،  خاِصمُهم  ولكن  ويقولون،  تقوُل،  وجوٍه، 
اليهم،  فخرج  َمحيصاً،  عنها  يجدوا  لن  فانهم 
.   )69(« حجةٌ  بأيديهم  تبَق  فلم  بالسنن،  فخاصمهم 
وأنَّ قوله )عليه السالم( :»القرآن حّمال ذو وجوه« 
الكريم،  القرآن  حقيقة  عرف  من  كالم  هو  إنما 
أسرارهُ،  وأدرَك  المعجزة،  أساليبه  بطبيعة  وأحاط 
الكريم  للقرآن  هو وصف  وانما  معانيه.  خفيَّ  وَعِلَم 
ال  مختلفة  معان  على  والداللِة  المعجز،  بالشمول 
وهذا  العلم،  في  الراسخ  إالّ  فيها  الحق  وجه  يعرف 
جانب مهم من جوانب إعجازه. وروى جالل الدين 
أبي  بن  علّي  عن  جمرة  أبي  ابن  عن  السيوطي 
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أوقر  أن  شئت  »لو  قال:  السالم(أنه  )عليه  طالب 
. لفعلت«)70(  القرآن  أم  تفسير  من  بعيراً  سبعين 
وبيان   «  : فقال  الكالم،  هذا  السيوطي  شرح  ولقد 
ذلك أنه إذا قال : »الحمد لّل رب العالمين«، يحتاج 
تبيين معنى الحمد، وما يتعلق به االسم الجليل الذي 
إلى  يحتاج  ثم  التنزيه،  من  به  يليق  وما   ، الّل  هو 
وأعداده،  أنواعه  جميع  على  وكيفيته  العالم،  بيان 
فاذا  كله،  ذلك  بيان  إلى  فيحتاج  عالم..  ألف  وهي 
قال : »الرحمن الرحيم« يحتاج  إلى بيان االسمين 
الجليلين، وما يليق بهما من الجالل، وما معنا هما، 
ثم  والصفات،  األسماء  جميع  بيان  إلى  يحتاج   ثم 
يحتاج إلى بيان الحكمة في اختصاص هذا الموضع 
»مالك   : قال  فاذا  غيرهما،  دون  االسمين  بهذين 
فيه  وما  اليوم،  ذلك  بيان  إلى  يحتاج   الدين«  يوم 
 : قال  فاذا  مستقره.  وكيفية  واألهوال  المواطن  من 
»إياك نعبد وإياك نستعين « يحتاج  إلى بيان المعبود 
وأدائها  وصفتها،  وكيفيتها  والعبادة  جاللته،  من 
واالستعانة  في صفته،  والعابد  أنواعها،  جميع  على 
المستقيم  الصراط  قال:»اهدنا  فاذا  وكيفيتها.  وأدائها 
« إلى آخر السورة، يحتاج الي بيان الهداية، ما هي؟ 
المغضوب  وتبيين  وأضداده،  المستقيم  والصراط 
النوع،  بهذا  يتعلق  وما  وصفاتهم،  والضالين  عليهم 
فعلى  وطريقتهم.  وصفاتهم  عنهم  المرضّي  وتبيين 
هذه الوجوه يكون ما قاله علّي من هذا القبيل »)71(  .
نماذج  يلي  فيما  هنا  أذكر  أن  القول  نافلة  وليس من 
من تفسير أمير المؤمنين علي )عليه السالم( للقرآن 
أنه روي عن  ذلك  قبل  أذكر  أن  أودّ  لكنني  الكريم. 
أمير المؤمنين )عليه السالم( أنه قال : »إن الّل جل 

ذكره لسعة رحمته، ورأفته بخلقه... قّسم كالمه ثالثة 
أقسام، فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل، وقسماً 
ذهنه، ولطف حسه، وصح  إال من صفي  يعرفه  ال 
ال  وقسماً  لالسالم،  صدره  الّل  شرح  ممن  تمييزه، 
يعرفه اال الّل ، وأمناؤه، والراسخون في العلم »)72( .
نماذج من تفسير أمير المؤمنين علي )عليه السالم( 

للقرآن الكريم : 
األول : قال السيد الشريف الرضّي : وحكى عنه)73(  
أبو جعفر محمد بن علي الباقر -عليهما السالم- أنه 
الّل ، وقد  أمانان من عذاب  : كان في األرض  قال 
رفع احدهما، فدونكم اآلخر فتمسكوا به : أما األماُن 
الذي رفع فهو رسول الّل )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
 : إلى  تع  الّل  قال  فاالستغفار.  الباقي  األماُن  وأما 
 ُ الّل  كان  وما  فيهم  وأنَت  ِليُعَذّبَُهْم   ُ الّل  كاَن  وما 
)74( . قال الرضي : وهذا  بَُهْم وهم يَستَغِفرُوَن  ُمعَذِّ
من محاسن االستخراج، ولطائف االستنباط » )75( .
عليه  وقال   « الرضي  الشريف  السيد  قال   : الثاني 
من  بَك  أعوذُ  إني  »اللهم   : أَحدُُكْم  يَقُولَنَّ  ال  السالم 
فِتنٍة،  على  مشتمٌل  وهو  إال  أحدٌ  ليس  ألنه  الفتنة«، 
ولكْن َمِن استعاذَ فَْليَستَِعْذ ِمْن ُمِضالِّت الِفتَِن، فأنَّ الّل 
وأوالدُُكْم  أموالُُكم  أنَّما  َواْعلَُموا    : يقول  سبحانه 
باألموال  يَْختَبُِرُهْم  أنه  ذلك  ومعنى   ،  )76( فِتْنَةٌ 
بِقسمِه،  والراضَي  لرزقِه،  الساِخَط  ِليَتَبيََّن  واألوالد 
ولكْن  أنفسهم،  من  بهم  أعلَم  سبحانه  كاَن  وإْن 
والعقاُب،  الثواُب  يُْستََحقُّ  بها  التي  األفعاُل  لتظهَر 
وبَعَضُهم  اإلناَث،  ويَْكَرهُ  الذكور  يُِحبُّ  بعضهم  ألنَّ 
يُِحبُّ تثميَر الماِل، ويكره إنثاِلَم الحاِل. قال الرضي 
. التفسير »)77(   في  منه  سمع  ما  غريب  من  وهذا 
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الثالث : قال أمير المؤمنين )عليه السالم( في عهده  
إلى  واْردُْد   «  : مصَر  َوالّهُ  حين  األشتر  مالك  إلى 
الّل ورسوله ما يُْضِلعَُك من الُخُطوب، ويَشتَبهُ عليَك 
آَمنُوا  الَِّذيَن  أيُّها  يا    : الّل   قاَل  فقد  األموِر،  من 
ُسوَل وأُولي األمِر منُكْم فإْن  أِطْيعوا الّل َ وأطيعوا الرَّ
)78( ُسوِل  والرَّ  ِ الّل  الي  فَُردُّوهُ  في شيٍء  تناَزْعتُْم 
إلى  دُّ   والرَّ كتابه،  بمحكم  األخذُ   :ِ الّل  إلى  دُّ   فالرَّ  
قَِة »)79(  . الرسوِل : األْخذُ بُِسنَّتِِه الجامعة غير الُمفَّرِ
 : القرآن  محكم  إلى  عليك   يُشكُل  ما  اردد   : يعني 
وهو نّصه الصريح، و إلى سنة الرسول )صلى هللا 
عليه وآله وسلم( الجامعة : أي : التي أجمع عليها، 
ال التي اختلف في نسبتها اليه )صلى هللا عليه وآله 
وااللتباس  واالشتباه  التنازع  في  فالمرجع   . وسلم( 

محكم القرآن الكريم، والسنة المجمع عليها.
الرابع : قال أبو منصور الطبرسي : » وعن األصبغ 
بن نباتة، قال : خطبنا أمير المؤمنين )عليه السالم( 
 : قال  ثم  عليه،  وأثنى  الّل  فحمد  الكوفة،  منبر  على 
أيها الناس، سلوني، فان بين جوانحي علماً جماً.فقام 
إليه ابن الكوا، فقال : يا أمير المؤمنين، ما الذاريات 
 : وقراً؟قال  الحامالت  فما   : الرياح.قال  ذرواً؟قال: 
السفن.  : يسراً؟قال  الجاريات  فما   : السحاب.قال 
 : قال  المالئكة،   : قال  أمراً؟  المقسمات  فما   : قال 
بعضه  ينقض  الّل  كتاب  وجدت  المؤمنين،  أمير  يا 
بعضاً.قال : ثكلتك أمك، يا بن الكوا، كتاب الّل يصدّق 
عما  فسل  بعضاً،  بعضه  ينقض  وال  بعضاً،  بعضه 
بدا لك.قال : يا أمير المؤمنين، سمعته يقول : »رّب 
المشارق والمغارب «، وقال في آية أخرى : »رّب 
أخرى  آية  في  وقال   ،» المغربين  ورّب  المشرقين 

: »رّب المشرق والمغرب « قال : ثكلتك أمك، يا 
 : قوله  وأما  المغرب،  وهذا  المشرق  هذا  الكوا،  بن 
مشرق  فانَّ   ،» المغربين  ورّب  المشرقين  »رّب 
الشتاء على حدة، ومشرق الصيف على حدة... وأما 
قوله: »رّب المشارق والمغارب «، فاّن لها ثالثمائة 
في  وتغيب  برج،  من  يوم  كل  تطلع  برجاً،  وستين 
آخر، فال تعود إليه إالّ من قابل في ذلك اليوم »)80(  .
ولقد أخذ المفسرون هذا التفسير من أمير المؤمنين )عليه 
السالم( لكن بعضهم لم ينسبه إلى أحد، وبعضهم اكتفى 
بنسبته  إلى تلميذه ابن عباس الذي صرح قائالً : »ما 
أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب«)81( .
قال الفراء مفسراً المشرقين : » والمشرقان : مشرق 
الشتاء، ومشرق الصيف، وكذلك المغربان«)82( . فلم 
»يعني   : الطبرسي  علي  أبو  أحد.وقال  إلى  ينسبه  
مشرق الصيف، ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف، 
مشرق  بالمشرقين؛  المراد   : وقيل  الشتاء،  ومغرب 
الشمس والقمر، وبالمغربين : مغرب الشمس والقمر. 
والقمر،  الشمس  تصريف  على  قدرته  سبحانه  بيّن 
.   )83(« شيء  كل  على  قدر  ذلك  على  قدر  ومن 
 : يعني   «  : والمغارب  المشارق  مفسراً  وقال 
مشارق الشمس، ومغاربها، فان لها ثالثمائة وستين 
عن  قابل.  إلى  إليه  تعود  ال  مطلع،  يوم  لكل  مطلعاً 
تلميذ  عباس  ابن  إلى  فنسبه   .  )84(  « عباس  ابن 
التفسير. في  وخديجه  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير 
وقال الزمخشري : »»المشارق« ثالثمائمة وستون 
مشرقاً، وكذلك المغارب، تشرق الشمس كل يوم في 
مشرق منها وتغرب في مغرب، وال تطلع، وال تغرب 
في واحد يومين. فان قلت : فماذا أراد بقوله : »رّب 
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مشرقي  أراد   : قلت  «؟  المغربين  ورّب  المشرقين 
الصيف والشتاء ومغربيهما »)85(  ولم ينسبه إلى أحد.
الخامس : قال السيد الشريف الرضي :ومن كالم له 

)عليه السالم( قاله عنده تالوته : 
َك بَِربَِّك الكريِم أْدَحُض   يا أيُّها االنساُن ما َغرَّ
مسؤوٍل ُحّجةً، وأقَطُع َمْغتٍَر َمِعذَرةً، لقد أْبَرَح جهالةً 
وما  ذنبَك،  على  أَك  َجرَّ ما  االنساُن،  أيّها  بنفسِه.يا 
دائَك  من  أما  نفسَك؟  بَِهلََكِة  أنََّسَك  وما  بربّك،  َك  َغرَّ
بُلُوٌل،أم ليس من نومتك يقظةٌ؟ أما ترحم من نفسَك 
َحِر  ما ترحُم من غيرك؟ فلربّما ترى الضاِحَي من 
َجَسدَهُ  يُِمضُّ  بألٍم  المبتلي  ترى  أو  فَتُِظلَّه،  الّشمِس 
فتبكي رحمةً له! فما َصبَّرَك على دائَك، وَجلَّدَك على 
ُمصابَك، وَعّزاَك عن البكاء على نفِسَك، وهي أَعزُّ 
نِقمٍة،  بَياِت  َخوف  يُوقُِظَك  ال  وكيف  عليك!  األنفِس 
ِمْن  فتداَو  َسَطواتِه!  َمدارَج  بمعاصيِه  ْطَت  تََورَّ وقد 
في  الغَفلِة  كري  وِمْن  بعزيمٍة،  قلبَك  في  الفَترةِ  داِء 
ناظرَك بيقظٍة، وُكْن لّل ُمطيعاً، وبِذكرِه آنساً، وتََمثَّْل 
في حال تََولّيَك عنه، إقبالَه عليَك، يدعوَك  إلى َعفوِه، 
غيرِه.فتع  إلى  عنه  ُمتََوٍل  وأنَت  بفضله،  دَُك  ويَتغمَّ
إلى ِمن قوي ما أكرَمهُ! وتَواَضْعت من ضعيٍف ما 
ُمقيٌم،  ِستِْرِه  َكنَِف  في  وأنَت  معصيتِه!  على  أْجَرأَك 
وفي َسعَِة فَضلِه متِقلٌّب، فلم يَْمنَْعَك فَْضلَهُ، ولم يَْهتِك 
عنك ِستِْرِه، بل لم تَْخُل من لطفِه، َمْطِرَف عيٍن، في 
بَلَّيٍة  أو  عليك،  يَستُُرها  سيّئٍة  أو  لَك،  يُحِدثُها  نعمٍة 
يَصِرفُها عنَك، فما َظنَُّك به لو أَطْعتَهُ.وأْيُم الّلِ  لو أنَّ 
هذه الصفة كانت في متفقين في القوة، متوازييِن في 
القدرة، لكنَت أوَل حاكٍم على نفسَك بذميِم األخالِق، 
تَْك، ولكْن  ومساوئ األعمال.وحقّاً أقوُل : ما الدنيا َغرَّ

على  وآذَنَتَْك  الِعظاِت،  كاشفَتَْك  ولقد  اْغتََرْرَت،  بها 
بجسمك،  البالِء  نزوِل  من  تَِعدَُك  بما  َسواٍء.َولَِهَي 
تَكِذبََك  أْن  من  أصدقُوأوفي  تَك،  قُوَّ في  والنّقِض 
وصادٍق  ُمتََّهٌم،  عندك  لها  ناصحٍ  ولَُربَّ  َك،  تَغُرَّ أو 
الخاويِة،  الدياِر  تَعّرفَتهافي  ُمَكذٌَّب.َولَئِْن  خبِرها  من 
والربوعِ الخاليِة، لَتَِجدَنَّها من ُحسِن تذكيِرَك، وبالغِ 
ولنعَم  والشحيحبَك،  عليك،  الشفيِق  بَِمَحلَِّة  َموِعَظتَِك 
يَُوِطْنها  لم  َمن  ومحلُّ  داراً،  بها  يَرَض  لم  َمن  داُر 
منها  الهاربوَن  ُهُم  غداً  بالدنيا  السُّعَداَء  محالً.وإنَّ 
القيامةُ،  بَِجالئِلها  وَحقَّْت  الراِجفَةُ،  رَجفَِت  إذا  اليوَم، 
وبكِل  َعبَدَتُهُ،  َمعبوٍد  وبكِل  أْهلُهُ،  َمْنِسٍك  بكِل  ولَِحَق 
ُمطاعٍ أهُل طاَعتِِه، فلم يَجِر في َعدِله وقِسطِه يومئٍذ 
األرِض  في  قَدٍَم  َهْمُس  الهواء، وال  في  بََصٍر  َخْرُق 
ٍة يوَم ذاَك داِحَضةٌ، وَعالئِِق ُعْذٍر  إال بَِحِقِه، فكم ُحجَّ
ِمن أمِرَك ما يقوُم به ُعْذُرَك، وتَثْبُُت بِِه  ُمنقَِطعَةٌ.فَتََحرَّ
تَُك، وُخْذ ما يبقى لك مما ال تبقي له وتَيَسَّرلسفَِرَك،  ُحجَّ
. التشميِر«)86(   مطايا  وأرَحْل  النجاةِ،  وِشْمبَْرَق 
 : التفسير  هذا  علي  معقّباً  الحديد  أبي  ابن  قال 
» ومعاني الفصل ظاهرة، وألفاظه الفصيحة تعطيها، 
وتدل عليها بما لو أراد المفسر ان يعبّر عنه بعبارة 
غير عبارته )عليه السالم( لكان لفظه )عليه السالم( 
.   )87(« المفسر  ذلك  لكالم  تفسيراً  يكون  أن  أولى 
في  ينهج  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  أن  والمهم 
والتذكير  الحسنة  والموعظة  الهداية  منهج  التفسير 
الهدف  وليصيب  الصدور،  في  لما  شفاء  ليكون 
 : إلى  تع  الّل  قال   : وأفضلها  مراميه  أقرب  من 
)88( للمتقين  وموعظة  وهدى  للناس  بياٌن  هذا   
جاءتكم  قد  الناس  أيها  يا   : سبحانه  وقال 
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.  )89( الصدور  في  لما  وشفاٌء  ربّكم  من  موعظة 
بالتفسير  يقصد  السالم(  )عليه  علي  المؤمنين  فأمير 
)عليه  فتفسيره  الكريم،  القرآن  قصدها  التي  الغاية 
القلب، وهو في  إلى  القلب   إنما هو حديث  السالم( 
منهج  وهذا  العقل،  إلى  العقل   حديث  الوقت  نفس 

تفسيري أصيل ال نظير له.
ولقد كان أمير المؤمنين )عليه السالم( كثير االهتمام 
بالتفسير، وشديد الدقة في التأويل، بحيث كان يسمي 
من عرف تفسير آية عالماً؛ قال ابن عطية : »وذكر 
علّي بن أبي طالب  رضي هللا عنه جابر بن عبدالّل 
، فوصفه بالعلم، فقال له رجل : جعلت فداك، تصف 
يعرف  كان  إنه   : فقال  أنت،  وأنت  بالعلم،  جابراً 
تفسير قوله تعالى :  إنَّ الذي فرَض عليك القرآَن 
)90( )91( » . وفي هذا الكالم من  لَرادَُّك إلي َمعاٍد 
التشويق والحّث على طلب معرفة المعاني القرآنية، 
وتعلّم تفسيرها.ولقد سار العلماء المحقّقون على هذا 
التفسير  في  الُمحقّق  العالم  جنّي،  ابن  فهذا  النهج، 
والنحو والصرف واللغة، يقول :لو أقام إنسان على 
إالّ  منه  يحظى  ال  حتى  سنة  ستين  العلم  هذا  خدمة 
منتقَص  وال  فيه،  مغبوناً  كان  لما  الموضع،  بهذا 
الحّظ منه، وال السعادةِ به. وذلك قول الّل عز اسمه : 
َهواهُ  واتَبَع  ِذكِرنا  َعن  قَلبَهُ  أغفَْلنا  َمْن  تُِطْع  وال 
»اغفلنا«،  يخلو  ولن  )92(؛  فُُرطاً  أْمُرهُ  وكاَن 
أي  الشيء«؛  »أفعلت  باب  من  يكون  أن  من  هنا، 
 : الكسائي  وحكى  كذلك«...  ووافقته  »صادفته،   :
: »وجدتها عامرة«،  أي  فاعمرتها«،  بلدةً  »دخلُت 
: »وجدتها خراباً«،  أي  فأخربتها«،  بلدةً  و»دخلت 
معنى  أن   : الخصم  قاله  ما  يكون  أو  ذلك،  ونحو 

»أغفلنا قلبه«: منعنا، وصددنا. نعوذ بالّل من ذلك. 
فلو كان األمر على ما ذهبوا إليه منه لوجب أن يكون 
العطف عليه بالفاء دون الواو، وأن يقال : »وال تطع 
أنه  وذلك   » هواه  فاتبع  ذكرنا  عن  قلبه  أغفلنا  َمن 
كان يكون على هذا األول علة للثاني، والثاني مسبباً 
عن األول، ومطاوعاً له؛ كقولك : »أعطيته، فأخذ، 
العطية،  عن  مسبَّباً  األخذ  كان  لّما  فبذل«  وسألته، 
الفاء،  مواضع  من  وهذا  السؤال.  عن  مسبّباً  والبذل 
ال الواو؛ أالترى أنك إنما تقول : »جذبته، فانجذب« 
وال تقول : »وانجذب«، إذا جعلت الثاني مسبباً عن 
»استخبرته،  فانكسر«،  »كسرته،   : وتقول  األول. 
إلى : »واتبع  تع  قوله  بالفاء. فمجيء  فأخبر«، كله 
عن  ليس مسبباً  الثاني  أنَّ  دليل على  هواه «بالواو، 
عليه  يكن  لم  وإذا  المخالف،  يعتقده  ما  على  األول، 
: صادفناه  أي  ذكرنا«  قلبه عن  معنى »أغفلنا  كان 
غافالً، على ما مضى، وإذا صودف غافالً فقد غفل 
ال محالة، فكأنه والّل أعلم : »وال تطع من غفل قلبه 
ال   : أي  فرطاً«  أمره  وكان  هواه  واتبع  ذكرنا  عن 
تطع من فعل كذا، وفعل كذا. وإذا صح هذا الموضع 
. يعرفه »)93(   يعرفه من  لنا أصل شريف  به  ثبت 
َمن  وصف  السالم(  )عليه  المؤمنين  فأمير 
جني  وابن  بالعلم،  اآلية،  تلك  تفسير  علم 
علم طلب  في  اشتغل  من  وصف  الّل  رحمه 
على  إالّ  منه  يحصل  ولم  سنة،  ستين  العربية 
بأنه  وصفه  ذكرها،  التي  اآلية  تفسير  فهم 
ينتقص وال  العلم،  من  حقه  يُغبن  ال  عالم 

 حظه منه، وسعادته به.
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اإلمام علي )عليه السالم( وأسس علم الحديث .
هذا  عن  الحديث  القصبي  المصري  المحقّق  بدأ 
اإلمام علي  أن يكون  بقوله : » ال جرم  الموضوع 
بن أبي طالب كرم الّل وجهه له قصب السبق في علم 
من  أول  فهو  التوحيد،  كعلم  ذلك  في  شأنه  الحديث 
صنّف علوم الدين، وِلَم ال، وهو أول من أكرمه الّل 
بشرف الصحبة لرسول الّل )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
ويّسر له سبل القدوة، وحسن التلقي، كما أكرمه بكرم 
إن  الفاطمي،  والبيت  فيها،  نشأ  التي  الهاشمية  البيئة 
من كان هذا شأنه جدير به، وهو صاحب الفطنة، أن 
ينطق بالحق، وينتهي إلى الحق في كل فعل، أو قول، 
حيث قال فيه المصطفى)صلى هللا عليه وآله وسلم( :
المنطق  هذا  دار.من  حيث  معه  الحق  اجعل  اللهم 
كّرم  اإلمام  اهتدى  العالية  النبوية  والنشأة  التربوي، 
الّل وجهه معالم الهدي، ونأى عن متاهات الضالل، 
فأصاب لّب الحقيقة في علم الحديث، وهو الذي كتب 
والملوك. العرب  إلى  النبي  رسائل  ودّون  الوحي، 
ولقد فنّد اإلمام علي »عليه السالم« ما بأيدي الناس 
من علوم وحكم وأحكام حيث قال : ولقد كذب على 
رسول الّل )صلى هللا عليه وآله وسلم( حتى قام خطيباً 
فقال : »من كذب علي متعّمداً فليتبوأ مقعده من النار«. 
ويقول اإلمام مستطرداً : وإنما أتاك بالحديث أربعة 
رجال ليس لهم خامس.أحدهم : رجل منافق مظهر 
لإليمان متصنع باإلسالم، ال يتأثم)94( ، وال يتحّرج)95(  
يكذب على رسول الّل متعمداً)96( ، فلو علم الناس بأنه 
منافق كاذب لم يقبلوا منه، ولم يصدّقوا قوله، ولكنهم 
قالوا : صاحب رسول الّل وقد رآه، وسمع منه، فال 
يجدون مندوحة)97(  عن األخذ بقوله، وقد اخبرك الّل 

عن المنافقين بما أخبر، ووصفهم بما وصف، ثم بقوا 
النار  إلى  والدعاة   الضالل،  أئمة  إلى  تقربوا  بعده، 
بالزور والبهتان، فولّوهم األعمال، وجعلوهم حكاماً 
على رقاب الناس، فأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع 
الملوك، ومع الدنيا إال من عصم الّل ، فهذا أحد األربعة.
وثانيهم، رجل سمع من رسول الّل شيئاً لم يحفظه على 
وجهه)98( ، فوهم)99(  فيه، ولم يتعّمد كذباً فهو في يديه 
يرويه، ويعمل به، ويقول : أنا سمعته من رسول الّل 
أنه  المسلمون  علم  فلو  وسلم(  وآله  عليه  )صلى هللا 
لرفضه. كذلك  أنه  ولو علم  منه،  يقبلوه  لم  فيه  وهم 
وثالثهم : رجل سمع من رسول الّل )صلى هللا عليه 
يأمر به، ثم إنه نهى عنه، وهو ال  وآله وسلم( شيئاً 
يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء، ثم أمر به، وهو ال 
يعلم، فحفظ المنسوخ، ولم يحفظ الناسخ، فلو علم أنه 
منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه 

منسوخ لرفضوه.
ورابعهم : رجل لم يكذب على الّل . وال على رسوله، 
الّل  لرسول  وتعظيماً  الّل  من  خوفاً  للكذب  مبغض 
)صلى هللا عليه وآله وسلم( ولم يَِهْم)100( ، بل حفظ 
ما سمع على وجهه، فجاء به على ما سمعه، لم يزد 
به،  فعمل  الناسخ،  حفظ  فهو  عنه،  ينقص  ولم  فيه، 
الخاّص  وعرف   ، عنه)101(  فجنب  المنسوخ  وحفظ 
شيء  كل  فوضع  والمتشابه،  والمحكم  والعاّم، 
الّل )صلى هللا  يكون من رسول  كان  موضعه، وقد 
فكالم خاص،   : وجهان  له  الكالم  وسلم(  وآله  عليه 
وكالم عام، فيسمعه من ال يعرف ما عنى الّل سبحانه 
به، وال ما عنى رسول الّل فيحمله السامع، ويوّجهه 
خرج  وما  به،  قصد  وما  بمعناه،  معرفة  غير  على 
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من أجله، وليس كل أصحاب رسول الّل )صلى هللا 
حتى  ويستفهمه،  يسأله،  كان  من  وسلم(  وآله  عليه 
والطارئ،  األعرابي  يجيء  أن  يحبون  كانوا  أنهم 
فيسأله )صلى هللا عليه وآله وسلم( حتى يسمعوا.ثم 
التصنيف  نهاية هذا  الّل وجهه في  اإلمام كرم  يقول 
الفريد لرواة الحديث : »كان ال يمّر بي من ذلك شيء 
إال سألته عنه، وحفظته، فهذه وجوه ما عليه الناس 
التصنيف  رواياتهم«.بهذا  في  وعللهم  اختالفهم  في 
الرفيع اقتدى أئمة علم الحديث، وعلى نمطه علّلوا، 
والرواة،  واألسانيد  المتون  في  وبحثوا،  ومّحصوا، 
سبحانه  الّل  يخافون  الذين  الثقات  منهم  يستخلصون 
فعل.)102(  وكل  قول،  كل  في  رسوله  ويعّظمون 
أمير  كالم  مفّسراً  المعتزلّي  الحديد  أبي  ابن  وقال 
المؤمنين علي وتقسيمه لحملة الحديث الشريف، قال 
: »واعلم أنَّ التقسيم صحيح، وقد كان في أيام رسول 
الّل )صلى هللا عليه وآله وسلم( منافقون، وبقوا بعده، 
وليس يمكن أن يقال : إّن النفاق مات بموته، والسبب 
في استتار حالهم بعده أنه )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
كان اليزال يذّكرهم بما ينزل عليه من القرآن، فانه 
مشحون بذكرهم، أال ترى أّن أكثر ما نزل بالمدينة 
في  السبب  فكان  المنافقين،  بذكر  مملوء  القرآن  من 
القرآن،  هو  وحركاتهم  وأحوالهم،  ذكرهم،  انتشار 
يبَق  لم  بموته )صلوات هللا عليه  الوحي  انقطع  فلما 
أعمالهم،  ويَُوبُِّخهم على  ينعى عليهم سقاطاتِِهم،  َمن 
ويأمر بالحذر منهم، ويجاهرهم تارة، ويجاملهم تارة، 
على  كلهم  الناس  يحمُل  بعده  لألمر  المتولّي  وصار 
الواجب  وهو  بالظاهر،  ويعاملهم  المجاملة،  كاهل 
حال  بخالف  الدنيوية  والسياسة  الشرع،  حكم  في 

التكليف،  رسول الّل فانه كان تكليفه معهم غيّر هذا 
ِمْنُهْم  أَحٍد  على  تَُصّلِ  »وال   : له  قيل  أنه  ترى  أال 
يعرفهم  كان  أنه  على  يدل  فهذا   ،  )103(» أبداً  ماَت 
علهيم  الصالة  عن  له  النهي  كان  وإالّ  بأعيانهم، 
تكليف ما ال يُطاق. والوالي بعده ال يعرفهم بأعيانهم.
وآله  عليه  )صلى هللا  به  بما خوطب  مخاطباً  فليس 
وسلم( في أمرهم، ولسكوت الخلفاء عنهم بعده خمل 
في  ما  يسّر  أن  المنافق  أمر  قصارى  فكان  ذكرهم، 
بحسب  ويعاملونه  بظاهره،  المسلمين  ويعامل  قلبه، 
ذلك، ثم فتحت عليهم البالد، وكثرت الغنائم، فاشتغلوا 
أيام رسول  يعتمدونها  كانوا  التي  الحركات  بها عن 
فارس  بالد  إلى  األمراء   مع  الخلفاء  وبعثهم   ، الّل 
تنقم  كانت  التي  األمور  عن  الدنيا  فألهتهم  والروم، 
منهم في حياة رسول الّل )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
، ومنهم من استقام اعتقاده، وخلصت نيته، لما رأوا 
الفتوح وإلقاء الدنيا أفالذ كبدها من األموال العظيمة، 
والكنوز الجليلة إليهم، فقالوا : لو لم يكن هذا الدين 
لما  وبالجملة  إليه.  وصلنا  ما  إلى  وصلنا   لما  حقاً 
تركوا تركوا، وحيث سكت عنهم سكتوا عن اإلسالم 
وأهله إال في دسيسة خفّية يعملونها، نحو الكذب الذي 
خالط  فانه  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  اليه  أشار 
غير صحيحي  قوم  عن  كثير، صدر  كذب  الحديث 
العقيدة، قصدوا به اإلضالل، تخبيط القلوب والعقائد، 
في  لهم  كان  قوم  بذكر  التنويه  بعضهم  به  وقصد 
التنويه بذكرهم، غرض دنيوي، وقد قيل : إنه افتعل 
في ايام معاوية خاّصة حديث كثير على هذا الوجه، 
ولم يسكت المحدثون الراسخون في علم الحديث عن 
هذا، بل ذكروا كثيراً من هذه األحاديث الموضوعة، 
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وبينّوا وضعها، وأن رواتها غير موثوق بهم إالّ أن 
الصحابة،  طبقة  دون  فيما  يطعنون  إنما  المحدثين 
الصحابة،  من  أحد  على  الطعن  في  يتجاسرون  وال 
ألن عليه لفظ »الصحبة«، على أنهم قد طعنوا في 
قوله  أرطاة وغيره...فاما  بن  لهم صحبة كبسر  قوم 
شيئاً،  الّل  رسول  من  سمع  »ورجل  السالم  عليه 
فقد وقع ذلك . فيه«  ولم يحظفه على وجهه، فوهم 
ولم  المنسوخ،  يسمع  الذي  الثالث، وهو  الرجل  فأما 
يسمع الناسخ، فقد وقع كثيراً، وكتب الحديث والفقه 

مشحونة بذلك . 
وأما الرجل الرابع فهم العلماء الراسخون في العلم.

وأما قوله عليه السالم : » وقد كان يكون من رسول الّل 
)صلى هللا عليه وآله وسلم( الكالم له وجهان«. فهذا 
داخل في القسم الثاني، وغير خارج عنه، ولكنه كالنوع 
من الجنس، ألن الوهم والغلط جنس تحته أنواع)104( .
وبهذا الشرح والتوضيح أثبت ابن أبي الحديد صحة 
التقسيم الذي ذكره أمير المؤمنين علّي )عليه السالم( 
لحملة الحديث الشريف، كما أثبت وجود هذه األقسام 
في كتب الفقه والحديث التي جاءت بعد أمير المؤمنين 
)عليه السالم( بزمن، وهذا دليل قاطع على أن أمير 
المؤمنين منشئ علم الحديث ألن هذا التقسيم أحد أهّم 

األركان التي بني عليها علم الحديث.
وقال ابن ابي الحديد مشيراً  إلى بعض ما اختّص به 
أمير المؤمنين )عليه السالم( دون غيره من الصحابة، 
ه  وأن الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم( كان يَخصُّ
دون غيره بخلوات نورانية ال يّطلع أحد من الناس ما 
يدور بينهما، فيلقي إليه علومه، ويفضي إليه بأسراره 
الحديد : » واعلم ان  أبي  ابن  قال  بأنواره،  ويغشاه 

أمير المؤمنين )عليه السالم( كان مخصوصاً من دون 
الصحابة رضوان الّل عليهم بخلوات كان يخلو بها مع 
رسول الّل )صلى هللا عليه وآله وسلم( ال يطلع أحدٌ 
من الناس على ما يدور بينهما، وكان كثير السؤال 
للنبي )صلى هللا عليه وآله وسلم( عن معاني القرآن، 
 ، وسلم(  وآله  عليه  هللا  )صلى  كالمه  معاني  وعن 
وإذا لم يسأل ابتدأه النبي بالتعليم والتثقيف، ولم يكن 
أحد من أصحاب النبي )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
يسأله،  أن  يهابه  َمن  فمنهم  أقساماً،  كانوا  بل  كذلك، 
وهم الذين يحبّون أن يجيء األعرابّي، أو الطارئ، 
بعيد  بليداً  كان  َمن  ومنهم  يسمعون،  وهم  فيسأله، 
الفهم قليل الهمة في النظر والبحث، ومنهم من كان 
مشغوالً عن طلب العلم، وفهم المعاني، إما بعبادة، أو 
دنيا، ومنهم المقلّد، يري أّن فرَضهُ السكوت، وترك 
السؤال، ومنهم المبغض الشانئ الذي ليس للدين عنده 
من الموقع ما يضيّع وقته وزمانه بالسؤال عن دقائقه 

وغوامضه.
السالم(  )عليه  بعلّي  الخاّص  األمر  إلى  وانضاف  
نفسه  وإشراق  طينته،  وطهارة  وفطنته،  ذكاؤه 
وضوءها، وإذا كان المحل قابالً متهيّئاً، كان الفاعل 
المؤثر موجوداً، والموانع مرتفعة، حصل األثر على 
أتِّم ما يمكن، فلذلك كان عليٌّ )عليه السالم( كما قال 
فضلها،  وذا  األّمِة  هذه  َربّانّي   : البصرّي  الحسن 
ولذا تسّميه الفالسفة : إمام األمة وحكيم العرب.)105( 
حملة  مخاطباً  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  وقال 
إذا  الَخبر،  »اْعِقلُوا   : الشريف  الحديث  ونقلة  العلم 
رواةَ  فانَّ  ِروايٍَة،  َعْقَل  ال  ِرعايٍَة  َعْقَل  سَمِمْعتُُموهُ، 
ال  وصيّة  وهذه  قليٌل«)106(   وُرعاتَهُ  كثيٌر،  العلِم 
قالها. من  االّ  إليها  يهتد  ولم  عنها،  للعلماء  غنى 
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الخاتمة .
إن نّص أحمد أمين الذي أوردناه في بداية هذا البحث 
على  للحكم  يكفي  ما  والتهافت  التخالف  من  يحمل 
صاحبه بأنه غير متخّصص، وغير مؤّهل لمثل هذه 
البحوث التي تمت  إلى علم النحو بصلة : ألنه بيّنا 
هو يثبت أنَّ طبيعة زمن أمير المؤمنين علي )عليه 
السالم( وأبي األسود، تأبى أن ينسب علم النحو  إلى 
يقّر  نراه  الشيعة،  وضع  من  ذلك  وأن  الزمن،  ذلك 
أساس  لها  األسود  أبي  إلى  النحو   نسبة  أن  مؤكداً 

صحيح.
أمين،  أحمد  ينقد  وهو   «  : الحلواني  الدكتور  وقال 
ببحوث  النحو  تاريخ  في  العلمي  البحث  بدأ  ويرده 
المرحوم أحمد أمين التي تحتويها سلسلته الضخمة، 
المناخ  كان  وقد  وظهره،  وضّحاه،  اإلسالم،  فجر 
العلمي آنذاك شحيحاً عليه، فلم يكن بين يديه من كتب 
النحو المطبوعة إالّ قلّة ال تقدّم ما يحتاج إليه الباحث 
في استنباط أحكام صحيحة، ولهذا أضطربت آراؤه 
دراسته  وعن  ومذاهبه  النحو،  بداية  عن  حديثه  في 
للمذهبين : البصري والكوفي، ألنه اعتمد كتب الطبقات 
وكتباً نحوية قليلة، إلى جانب اطالعه على دراسات 
المستشرقين في ذلك الوقت، وسنرى في بعض صفحاته 
تخبّط الرجل في أحكامه، واضطرابه فيها » )107( .
وهذا يوضح لنا أن أحمد أمين كان ينقصه االطالع 
اطلع  التي  المصادر  لقلّة  النحو  تاريخ  على  الكافي 
في  التخّصص  يعّوزه  وكان  المجال،  هذا  في  عليها 

ذلك. لذلك كان يتخبّط في احكامه خبط عشواء.
النحو   علم  تأسيس  نسبة  فإن  األساس  هذا  وعلى 
)عليه  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  إلى 
هو  التي  العلمية  منزلته  من  ترفع  ال  السالم( 

على  والدليل  العلم،  مراتب  أعلى  على  ألنه  عليها، 
وآله  عليه  هللا  )صلى  الّل  رسول  »كان  أنه  ذلك 
. بابها«)108(  وعلي  العلم  مدينة  أنا   : يقول  وسلم( 
فشهادة الرسول األعظم )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
بأنَّ علمه ال يؤخذ إالّ من علّي )عليه السالم( شهادة 
كفي بها دليالً قاطعاً على أنَّ علم علّي )عليه السالم( 
وهو علم الرسول االكرم )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
)عليه  اليه  النحو  علم  إيجاد  نسبة  ترفع  ال  .وكذلك 
والقيام  للخالفة،  الدينية، وأهليّته  السالم( من مكانته 
وآله  عليه  )صلى هللا  األكرم  الرسول  مقام  باألمور 
وسلم( ألن ذلك قد ثبت من قبل بما ال يقبل الشّك، وأن 
البخاري  :قال  التالي  الحديث  رووا  المسلمين جميعاً 
في صحيحه : »حدثنا مسدد، حدثنا يحيي عن شعبة 
عن الحكم عن مصب بن سعد عن أبيه : أن رسول 
الّل خرج إلى تبوك، واستخلف علياً، فقال : أتخلفني 
في الصبيان والنساء؟ قال : أال ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إال أنه ليس نبي بعدي«)109( .
وأن هذا الحديث الشريف الذي رواه السنة والشيعة 
دليل قاطع على أن منزلة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السالم تتلو منزلة الرسول األعظم )صلى 

هللا عليه وآله وسلم( مباشرة وأعظم بها من منزلة.
أمير  اشتهار  على  شاهد  التاريخ  أن   : والنتيجة 
المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم( باستخراج 
في  متأثّر  وأنه  الكاملة، وذكرها،  العلمية  التقسيمات 
إيجاد علم  له  الذين نسبوا  الكريم، وأّن  بالقرآن  ذلك 
بهم.  الموثوق  السنة  أهل  علماء  من  أكثرهم  النحو 
وأنَّ الشيعة بريئون مما اتّهمهم به أحمد أمين وشوقي 
ذلك  من  بريئون  فهم  والكذب،  الوضع  من  ضيف 

براءة الذئب من دم يوسف .
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الهوامش

اكتوبر  في 1  بالقاهرة  المنشية  في حي  وكاتب مصري.ولد  أديب ومفكر ومؤرخ   : إبراهيم  أمين  أحمد   -1

1886. تدرج في تعليمه من »الكتاب« إلى »مدرسة والدة عباس باشا األول االبتدائية، إلى »األزهر«، إلى 

»مدرسة القضاء الشرعي« حيث نال منها شهادة القضاء سنة 1911م. دّرس بعدها سنتين في مدرسة القضاء 

الشرعي. ثم انتقل في 1913م إلى القضاء فعمل قاضيا مدة 3 أشهر عاد بعدها مدرسا بمدرسة القضاء. في 

مدرسا  فيها  فعمل  القاهرة،  بجامعة  اآلداب  بكلية  مدرسا  يعمل  أن  عليه صديقه طه حسين  1926م عرض 

ثم أستاذا مساعدا إلى أن أصبح عميدا لها في 1939م .أنشأ مع بعض زمالئه سنة 1914م »لجنة التأليف 

والترجمة والنشر« وبقي رئيسا لها حتى وفاته 1954م. شارك في إخراج »مجلة الرسالة« )1936م(. كذلك 

أنشأ مجلة »الثقافة« األدبية األسبوعية )1939م(. وفي 1946م بعد توليه اإلدارة الثقافية بوزارة المعارف، 

المحاضرات  الشعب عن طريق  بين  الثقافة  نشر  منها  هدفه  وكان  الشعبية«  »الجامعة  باسم  ما عرف  أنشأ 

والندوات. في نفس الفترة، أنشأ »معهد المخطوطات العربية« التابع لجامعة الدول العربية ، شغل أحمد أمين 

وظيفة القاضي مرتين األولى سنة 1332 هـ /1913م في الواحات الخارجة لمدة ثالثة شهور، أما المرة الثانية 

فحين تم إقصاؤه من »مدرسة القضاء الشرعي« لعدم اتفاقه مع إدارتها بعد أن تركها أستاذه عاطف بركات، 

وأمضى في القضاء في تلك الفترة أربع سنوات ُعرف عنه فيها التزامه بالعدل وحبه له، واستفاد من عمله 

بالقضاء أنه كان ال يقطع برأي إال بعد دراسة وتمحيص شديد واستعراض لآلراء والحجج المختلفة، ولم تترك 

نزعة القضاء نفسه طيلة حياته بدءا من نفسه حتى الجامعة. بدأ اتصال أحمد أمين بجامعة القاهرة سنة )1345 

هـ= 1926م( عندما رشحه الدكتور طه حسين للتدريس بها في كلية اآلداب، ويمكن القول بأن حياته العلمية 

في  الحديث  المنهج  البحث على  في  األولى  فكانت خطواته  الجامعة  في  ثمارها وهو  آتت  الصحيح  بالمعنى 

موضوع المعاجم اللغوية، وكانت تمهيدا لمشروعه البحثي عن الحياة العقلية في اإلسالم التي أخرجت »فجر 

اإلسالم« و«ضحى اإلسالم« . للتفصيل ، ينظر : محمد رجب البيومي، أحمد أمين، مؤرخ الفكر اإلسالمي، 

دار القلم، دمشق، الطبعة األولى، 1422هـ/ 2001.

2- أحمد أمين : ضحى االسالم دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط10 : ج2، ص 285 - 286.

3- أحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهير بشوقي ضيف أديب وعالم لغوي مصري والرئيس السابق لمجمع 

اللغة العربية المصري ، ينظر : ويكيبيديا، الموسوعة الحرة .

4- شوقي ضيف : المدارس النحوية، دار المعارف ، ط7 ، القاهرة ، ص14.

5- سعيد بن محمد بن أحمد األفغاني النحوي البحاثة السوري المشهور ، صاحب كتاب الموجز في قواعد اللغة 

العربية وشواهدها.

6- األفغاني : سعيد  بن محمد بن أحمد ، في أصول النحو، دار الفكر ، مطبعة جامعة دمشق ، ط2 ، سنة 1964م، ص 164.
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7- يس : 78.

8- كارل بروكلمان المستشرق األلماني المعروف ، صاحب الكتاب المشهور » تاريخ األدب العربي » . 

9- الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، ج1، ص464 . ولقد بقيت هذه الجملة إلي زماننا هذا 

مثالً للضعف وقلة الناصر، فلقد سمعتها من بعض قبائل وسط العراق.

10- ضحى االسالم : مصدر سابق ،ج2،ص 290.

11- جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة  العربية، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ،ج1،ص 219.

12- ديوان زهير بن أبي سلمى  المزني ، دار بيروت ، للطباعة والنشر ، سنة 1986م،ص12.

13- القيرواني ابن رشيق ، العمدة، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  ، مطبعة حجازي،  القاهرة، ط1 

،سنة 1934م.ج1،ص 41.

14- فاطر : 32.

15- الكشاف : مصدر سابق ،ج3،ص 612.

16- نهج  البالغة، جمع  وتنسيق وشرح الشريف الرضي ، تحقيق صبحي صالح ،الخطبة 16.

17-  المصدر السابق : الحكمة 135.

18- غافر : 60.

19- النساء : 110.

20- ابراهيم : 7.

21- النساء، 17.

22- المصدرالسابق : الحكمة 135.

23- هي الخطبة رقم 32.

24- إن مجموع األصناف التي ذكرها أميرالمؤمنين علي عليه السالم هي خمسة. وإنما قال عليه السالم : أربعة 

ثم ذكرالقسم الخامس مستقالً في العدد ألن هذه األربعة هي أصناف غيرالمتقين. وسيذكرعليه السالم المتقين 

بعد هذه األصناف األربعة. فيكون المجموع خمسة. وراجع شرح نهج  البالغة،البن أبي الحديد،ج1،ص 178.

25- هذا هو القسم الخامس .

26- المعتزلي : ابن أبي الحديد ، شرح نهج البالغة، تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم،دار احياء الكتب العربية 

،عيسى البابيط2،سنة 1967م ، ج1،ص 174 - 175.

27- الجاحظ : البيان والتبيين، تحقيق حسن السندوبي ، المطبعة الرحمانية بمصر ، سنة 1927 م ، ج 2،ص 56.

28- المصدرالسابق،ج 2،ص 58.
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29- المبرد :   الفاضل، تحقيق عبدالعزيز الميمني،دار الكتب المصرية  ط1،سنة 1956م.ص 3 - 4.

30- نهج البالغة، مصدر سابق ،الخطبة 210 .

31- قرون : عرفات قصبي ، فتاوى وأقضية وأحكام االمام علي )عليه السالم( ، المكتبة األزهرية للتراث 

بمصر ،ط1، سنة 1991م،ص 32.

32- أبو الطيب : عبدالواحد بن علي الحلبي اللغوي ، مراتب النحويين،تحقيق محمدأبو الفضل ابراهيم،دار 

نهضة مصر،القاهرة،  ط2،سنة 1974م ،ص 24.

،دارالنهضة   ابراهيم  أبوالفضل  محمد  األدباء،تحقيق  طبقات  األلباءفي  البركات،نزهة  :أبو  األنباري   -33

بمصرسنة 1967م ،ص10.

34- مراتب النحويين، مصدر سابق ،ص 26.

35- السيرفي : أبي سعيد ، اخبار النحويين البصريين،تحقيق فرينسكرنكو،المطبعةالكاثوليكية ،بيروت سنة 

1936مص 38،وراجع: مراتب النحويين، مصدر سابق ،ص 55.

36- الداني : أبو عمرو ، التيسير في القراءات السبع  تصحيح اوتويرتزل،ط3،دارالكتاب العربي بيروت،سنة 

1985مص 6،وراجع: مراتب النحويين ،مصدر سابق ، ص 49.

37- أخبارالنحويين البصريين، مصدر سابق ،ص 17.

38- ينظر : نزهة  األلباء، مصدر سابق ص 11.

39- أخبارالنحويين البصريين ،مصدر سابق ، ص 15- 16 .

40- الثالثة هم: أبوزيد،وأبوعبيدة،واألصمعي،وراجع: مراتب النحويين، مصدر سابق ،ص 70.

41- المصدر السابق ،ص 77 - 78.

42- فتاوى وأقضية وأحكام االمام علي )عليه السالم( ،مصدر سابق ، ص 7 - 9.

43- المصدر السابق ،ص 19 - 22.

44- الذهبي ، محمد حسين ، التفسير والمفسرون ،دارالقلم ،بيروت،ط1.،ج 1،ص 92 .

45- حسين ، طه ، علي وبنوه ،دارالمعارف ،القاهرة.ص 15 16.

46- نهج البالغة :الحكمة 270.

47- المقصود بابن عم ابن عباس هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم( .

48- شرح نهج البالغة،ابن أبي الحديد، مصدر سابق ، ج 1،ص 19.

49- ينظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي،تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم،دارالجيل بيروت سنة 1988م 

،ج 1،ص 8.
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50- المعارج : 46 .

51- الرحمن : 17

52- الشعراء : 28 

النعمان،النجف األشرف سنة  53- الطبرسي :أبو المنصور ،االحتجاج،تعليق السيد محمد الخرسان، مطابع 

1966مج 1،ص386.

54- جريدةاألهرام  القاهرية،في 1997/12/2م،مقال سامي دياب،وراجع : العلوم الذريةالحديثة في التراث 

االسالمي ،العميدأحمد عبدالوهاب.

55- المصدر نفسه . 

56- المصدر نفسه 

أحمدصادق  العزيز،تحقيق  تفسيرالكتاب  في  غالب،المحررالوجيز،  بن  عبدالحق  أبومحمد   : ابن عطية   -57

المالح،القاهرة  سنة 1979م،ج 1،ص 45.

التفسير والمفسرون، مصدر سابق ،ج 1،ص 92 93. وراجع : فتاوى وأقضية وأحكام االمام علي،   -58

مصدر سابق ص 34 .

59- المحرر الوجيز،المصدر سابق ، ج 1،ص 47.

60- أي عن أمير المؤمنين )عليه السالم(

61- شرح  نهج البالغة،ابن أبي الحديد، مصدر سابق ،ج 1؛ص 19.

62- المصدر نفسه ،ج 11،ص 48.

63- نهج البالغة، الخطبة :210.

64- المصدر نفسه :الخطبة 192.

65- البرهان،الزركشي ،مصدر سابق ، ج 2،ص 157.

66- أي في علم التفسير 

67- المصدر نفسه : ج 1،ص 8.

68- السيوطي : جالل الدين ، االتقان في علوم القرآن ،تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم، القاهرة ،ج 4،ص 233.

69- المصدر السابق،ج2،ص 145.

70- المصدر السابق،ج 4،ص 230.

71- المصدرالسابق،ج 4،ص 230.

72- االحتجاج،مصدر سابق ، ج 1،ص 376.
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73- أي: وحكى عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم أبوجعفر...

74- األنفال : 33 

75- شرح نهج البالغة،  الشيخ محمدعبده، مصدر سابق ، ج 4،ص 19 20.

76- االنفال : 28 

77- المصدر السابق،ج 4،ص 20 21.

78- النساء : 59 

79- المصدر السابق،ج 3،ص 93 94.

80- االحتجاج : مصدر سابق ،ج 1،ص 385 - 386.

81- التفسير والمفسرون، مصدر سابق ،ج 1،ص 92.

.304 9،ص  ج  للفراء   القرآن  معاني   -82

84- المصدر السابق،ج 10،ص 538،وراجع: ج 8،ص 684.

85- الكشاف، مصدر سابق ، ج 4،ص 34 .

86- شرح نهج البالغة ،ابن ابي الحديد، مصدر سابق ، ص 238 - 239.

87-المصدر السابق،ج 11،ص 244.

88- آل عمران ، 138 .

89- يونس : 57 .

90- القصص :85 .

91- المحررالوجيز،مصدر سابق ، ج 1،ص 43 44.

92- الكهف : 28 

93- ابن جني : أبوالفتح  عثمان بن جني، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار،دارالهدى، بيروت ط1،سنة 

1952م،ج 3،ص 253 - 255.

94- يتأثم : اليخاف اإلثم،اليكف عن موجب االثم.

95- اليتحرج : اليتأثم، اليخشى الوقوع في الحرج،وهوالجرم ،وأصل معني )الحرج( : الضيق.

96- أي : قاصداً  للكذب، وهويعلم أنه يكذب.

97- أي : اليجدون فسحة وسعة عنا ألخذ به.

98- أي : لم يحفظ نص لفظه كماهو.

99- أي : غلط، وأخطأ.
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100- لم يهم : لم يخطئ ،لم يظن خالف الواقع.

101- أي : تجنب عنه،أخذ عنه جانباً.

102- فتاوى وأقضية وأحكام االمام علّي ،مصدر سابق ، ص 30 - 32.

103- التوبة : 84 

104- شرح نهج البالغة،ابن أبي الحديد،ج 11،ص 41، 42، 47، 48.

105- المصدر نفسه : ج 11،ص 48.

106- المصدر نفسه : ج 4،ص 22.
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عالقة اللغة العربية مع اللغات الجزرية االخرى 
عالقة اللغة العربية مع اقدم لغة وهي األكدبة

The Relationship between Arabic and other 
Semitic languages: 

Arabic Relationship to the Oldest Language of 
Akkadian

ا.م.فضيلة صبيح نومان الخزاعي
قسم اللغة العربية – كلية اآلداب

, Assist.Prof. Fadhila Sabih Noman Al-Khuzai
Department of Arabic , College of Arts
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      يطلق مصطلح اللغة األكدبة على لغات األقوام النازحة من شبه جزيرة العرب ، و التي كّونت سالالت 

حاكمة منذ منتصف األلف الثالث ق0م ، ويقابل هذا المصطلح في الوقت الحاضر )علم األشوريات( ، وال 

فرق بينهما من حيث األستعمال وقد بدأ تدوين اللهجات األكدبة في العراق القديم بالخط المسماري منذ )2500 

ق.م( ، وتفرعت األكدية منذ مطلع األلف الثاني ق0م على البابلية و اآلشورية  ، ونذكر في ما يأتي اللهجات 

األكدية بحسب تسلسلها الزمني 

 

ملخص البحث

       Akkadian language has a modern counterpart which is the Assyrian with 
no difference between the two in use. The ancient Babylonian dialect was 
used to codify the texts of Arabic lexicography that illustrated the Sumer-
ian words , their marks , pronunciation and their Babylonian equivalents.In 
addition,it was used in writing lexicographies of  names of plants , animals 
, things and different materials and business transactions, such as buying 
and selling, credit, civil status, court decisions and canons.The geography of 
ancient Babylonian stretched from the Arabic Gulf, Khuzestan ,the Mediter-
ranean , the Tigris and Euphrates and their tributaries in Syria and Iraq.

The following Akkadian dialects are enlisted chronologically:.

.

Abstract
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الطاهرين  الطيبين  آله  وعلى  محمد  النبي  األمين  المصطفى  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمدُ 

وصحبه المنتجبين ... وبعد : 

قد تضّمن البحث أربعة محاور ، اختّص األول منها دراسة ألفاظ األسرة ، وهي : 

)) أب ، ابن ، أخ ، أخت ، أم ((  واختّص المحور الثاني بدراسة األلفاظ المتعلّقة باألسرة .

)) حماة ، حمو ، خال ، ختن ، عزب ، كنة (( وقد وقف المحور الثالث عند ألفاظ طبقات المجتمع وهي : )أرملة 

، أمةَ ، بطال ، بعلة ، بعل ، حبيب ، خدن ، ٌسفلة، عبد ، لقيط ، مدير ، مربية ، مسكين ، معلم ، ملك ، ملكة ((

 وأما المحور الرابع فتناول األلفاظ المخصوصة بالحرب ومنها ) أسير ، سلم ، عهد، مناكرة (

وقد وقف المحور الخامس عند ألفاظ الجماعات المتفّرقة  وهي : )) كرش ، ناس ، وكالة (( .

وهذه الدراسة تتناول في التأصيل والمقارنة أللفاظ الجماعات المشتركة بين العربية واألكدبة ، ومايطرأ عليها 

من تغيرات صوتية ، والدرس المقارن هو الدرس األوحد الذي يحقّق هذه الغاية بل هو األساس المتين لها ، إذ 

يمكن له أن يتتبّع تطّور األصوات اللغوية نشوءا ونمّوا، ومن أدّق ماورد في هذا الباب كالم ابن حزم األندلسي  

في الصلة بين اللغات العربية وغيرها من اللغات الجزرية اذ قال : » فمن تدبّر العربية والعبرانية والسريانية 

أيقن أن اختالفها من نحو ماذكرناه من تبديل ألفاظ الناس على طول األزمان واختالف البلدان ومجاورة األمم 

، ربما يقصد أن أصلهما واحد وهي اللغة السامية األم  »)1(.

أما المصادر والمراجع التي اعتمدها البحث فهي كثيرة قديمة وحديثة ، منها معاجم اللغة األكدبة )CAD ( و 

)AHW ( ، والمصادر العربية منها : الكتاب لسيبويه ، المعرب للجواليقي ، ومن المعجمات اللغوية : لسان 

العرب وغيرها .

المقدمة
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التمهيد

عالقة اللغة العربية مع اللغات الجزرية األخرى 

عالقة اللغة العربية مع أقدم لغة وهي األكدبة

      يطلق مصطلح اللغة األكدبة على لغات األقوام 

النازحة من شبه جزيرة العرب ، و التي كّونت سالالت 

حاكمة منذ منتصف األلف الثالث ق0م ، ويقابل هذا 

 ، األشوريات(  )علم  الحاضر  الوقت  في  المصطلح 

وال فرق بينهما من حيث االستعمال)2(0

القديم  العراق  في  األكدبة  اللهجات  تدوين  بدأ  وقد 

وتفرعت   ، ق0م(   2500( منذ  المسماري  بالخّط 

البابلية  على  ق0م  الثاني  األلف  مطلع  منذ  األكدية 

و اآلشورية)3(، ونذكر في ما يأتي اللهجات األكدية 

بحسب تسلسلها الزمني :- 

أ - اللهجات األكدية والبابلية القديمة : 

1- اللهجة األكدية القديمة : وهي اللهجة التي استعملت 

في تدوين النصوص خالل حكم الساللة األكدية التي 

أّسسها سرجون األكدي عام )2334 ق0م()4( 0 

2- اللهجة البابلية القديمة : )2000- 1500 ق0م( 0

3- اللهجة البابلية الوسيطة : )1500- 1000 ق0م( 0 

4- اللهجة البابلية الحديثة : )1000-600 ق0م ( 0 

5- اللهجة البابلية المتأخرة : )600 ق0م إلى القرن 

األول الميالدي ()5(0 

6- اللهجة البابلية النحوية : وهي اللهجة التي دّونت 

بها أعمال أشور بانيبال )668-627 ق0م( )6(0 

وأما األغراض التي استعملت اللهجات لتدوينها ، فقد 

استعملت اللهجة البابلية القديمة : لتدوين النصوص 

السومرية  الكلمات  توّضح  التي  المعجمية  العربية 

وعالماتها وقيمها الصوتية ومرادفاتها البابلية ، فضالً 

والحيوانات  النباتات  بأسماء  معجمات  تدوين  على 

والمعامالت   00 المختلفة  والمواد  األشياء  وأسماء 

واألحوال  والقروض  والشراء  البيع  مثل  التجارية 

الشخصية و000 قرارات المحاكم والشرائع ، وأما 

امتدت من  فقد   ، القديمة  للبابلية  الجغرافي  االنتشار 

الخليج العربي وإقليم عربستان حتى البحر المتوسط 

العراق  في  وروافدهما   ، والفرات  دجلة  وحوضي 

يعود  القديمة  البابلية  اللهجة  وإلى عهد   ،)7( وسوريا 

وهو  الرافدين  أرض  في  ُعرف  لغوي  معجم  أول 

 ، التاريخ  في  المعروفة  اللغوية  المعجمات  أقدم  من 

التجارية  اللغوية و المصطلحات  المفردات  وتضّمن 

هذه  المسمارية  األلواح  تضّمنت  إذ  والقانونية)8( 

تنّظم  كانت  التي  القواعد  على  فضالً  المعجمات 

نصوص  وأّما  المشوية)10(   الطين  ورقُم  باللوائح)9( 

لتدوين  استعملت  فقد   ، الوسيطة  البابلية  اللهجة 

النصوص الملكية المدون بها مئتا نص فضالً على 

النصوص المعجمية ، وعدد من الرسائل والنصوص 

التجارية والقضائية والطبية والفلكية والتنجيم ، وقد 

تطّور  مع  الوسيطة  البابلية  اللهجة  ظهور  تزامن 

القديم والسيّما  الدبلوماسية بين دول العالم  العالقات 

القرون  شهدت  وقد  ق0م)11(   عشر   الرابع  القرن 

الثالثة التاسع والثامن والسابع  ق0م  تطور اللهجة 

البابلية الحديثة ، إذ تشير الدراسات اللغوية لنصوص 

الثالث ق0م إلى هذا التطّور الذي دّونت فيه  األلف 

استعمال  وأما  الحديثة)12(  البابلية  باللهجة  النصوص 

اللهجة البابلية المتأخرة أو األخيرة فكان لتدوين بعض 
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النصوص األدبية والقضائية ، وعدد من النصوص 

خّطها  في  معقّدة  نصوص  وهي   ، الرسمية  الملكية 

فيها  الميل  وازداد  قراءتها،  وتصعب  ومضمونها 

بدالً  للكلمات  الواحدة  المقطعية  الرموز  الستعمال 

فهي   ، النحوية  البابلية  اللهجة  وأما  المقاطع)13(  عن 

األكدية  بالقواعد  متمسكة  قياسية  نحوية  أدبية  لهجة 

من  اللغوي  البناء  حيث  من  نصوصها  وتقترب   ،

نصوص   وأشهرها  القديمة  البابلية  اللهجة  نصوص 

للهجة  الجغرافي  االنتشار  وأما   ، حمورابي  شريعة 

من  كله  العراق  في  انتشرت  فقد   ، النحوية  البابلية 

الشمال إلى الجنوب وفضالً على هذا فقد دّونت بها 

البابلية  عاصرت  ألنها  وآشورية  بابلية  نصوص 

بالد  في  الحديثة  واآلشورية  بابل  بالد  في  القديمة 

آشور)14(0 

ب - اللهجة اآلشورية :

1- اللهجة اآلشورية القديمة )2000-1500 ق0م( 

 1000-1500  ( الوسيطة  اآلشورية  اللهجة   -2

ق0م(
3- اللهجة اآلشورية الحديثة )1000-600 ق0م ()15(

وقد سادت اللهجة اآلشورية القديمة في المستوطنات 

التجارية واآلشورية في بالد األناضول ، وعلى أثر 

اكتشاف نصوص مسمارية مدّونة باللهجة اآلشورية 

تبه  )كول  القديمة  كانش  مدينة  موقع  في  المتميّزة 

في شرقي تركيا حاليًا( ، وهي نصوص عبارة عن 

سجالت تجارية فضالً على استعمال اللهجة اآلشورية 

النصوص  من  وعدد  الرسائل  تدوين  في  القديمة 

الملكية )16(0

في  استعملت  فقد   ، الوسيطة  اآلشورية  اللهجة  وأما 

الملكية واألدبية ،  الوثائق القضائية والكتابية  تدوين 

 : هي  الوسيطة  لآلشورية  اللغوية  الخصائص  ومن 

اقتصر  التي  االركائية  اللغوية  الخصائص  وضوح 

برز  كذلك  االقتصادية  النصوص  فيها على  التدوين 

الميل إلى استعمال اللهجة البابلية ، والسيّما الكتابة 

الملكية ، مع ظهور الخصائص اآلشورية بين حين 

وآخر ، وذلك لتأثر الطبقة العليا في المجتمع اآلشوري 

بالثقافة البابلية)17( 0 

وقد )) استعملت اللهجة اآلشورية الحديثة في تدوين 

النصوص  و  واإلدارية  القانونية  والوثائق  الرسائل 

الملكية و األدبية ، وقد تميّزت عن البابلية بتضاؤل 

الفارق 00 بين لغة األدب وبين اللغة المحكية بها 0 

كذلك برز التأثير اللغوي اآلرامي 000 في نصوص 

الوثائق اإلدارية 000 واختفاء حركات اإلعراب من 

أواخر الكلمات (()18( 0

ثانياً : الكتابة المسمارية 

       إن الخط المسماري ، هو خط حضارة وادي 

الرافدين ، الذي بقى أداة للتدوين في هذه الحضارة ، 

وحضارات الشعوب المجاورة لمدة أربعة آالف عام 

وأول ظهور له في حدود )3500 ق0م( إلى بداية 

العهد الميالدي )50-75 م( ، بعدها اقتصر تداوله بين 

كهنة المعابد ، وألن الخط المسماري البابلي لم يكن 

هجائياً بل مقطعياً ،إذ أن العالمة المسمارية الواحدة 

تقوم مقام حرف  صحيح مع  حرف علّة أو حرفين 

صحيحين  بينهما  حرف علّة ، وعليه فقد حّل محلّه 

الخط اآلرامي المؤلف من حروف هجائية)19( والن 
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اقتصار الكتابة المسمارية ، على العالمات المسمارية 

فيه نقص كبير ، فقد مّرت بتطور بالغ األهمية وذلك 

باستعمال العالمات ليس للتعبير عن معاني الصور 

وإنما للتعبير عن الوحدة الصوتية المتعلّقة بها ، مثالً 

السومرية  اللغة  في  ))اللبن((   على  الدالة  الكلمة   :

تستعمل  صارت  عالمتها  فان   ،  )ga( هي  والتي 

لكتابة المقطع )ga( بغّض النظر عن معناه ، وبهذا 

أمكن كتابة مقاطع أُخر ، فاللغة األكدية ليست بالغة 

الصعوبة ، إنما نظام الكتابة السومرية األصل ، هو 

النظام شديد التعقيد)20(  إذ يجب أن يتعلّم دارسو هذا 

النظام اآلن نحو )500( رمز أساسي ، وتوجد أشكال 

على  اقتصر  وقد   ، عهد  لكل  الرموز  لهذه  متنّوعة 

يتطلب  وإلتقانه  الكتبة  وهم  للعمل  المدّربين  القليلين 

سنوات عديدة من التدريب المهني ، حتى انّه لم يكتب 

البقاء لمحاولة بالد أشور في أوائل األلف الثاني ق0م 

تقليص عدد رموز الكتابة المسمارية إلى حوالي مئة 

رمز)21( ، وكان أول من أطلق على الكتابة السومرية 

يعملون  كانوا  الذين  الحجر  نقَاّرو  )المسمارية(  اسم 

يونس(  )النبي  تّل  داخل  األثرية  نينوى  مباني  في 

وهناك    0)22( السالم()1888-1891م(  )عليه 

ظاهرة لغوية في 

نظام الخط المسماري ، منذ العهد األكدي ، وتنّص 

هذه الظاهرة على أن العالمات المتخذّة رموزاً )أي 

العالمات التي تقوم مقام الكلمات( للتعبير عن كلمات  

يرادفها  بما  األكدية  اللغة  في  تُقَرأ  سومرية صارت 

من كلمات في هذه اللغة ونتج عن ذلك الحاجة إلى 

القديم  البابلي  العهد   في  والسيّما  معجمات  وضع 

الثاني ق0م ( لشرح العالمات المسمارية ،  )األلف 

تدوين  وأدّى  اكدية)23(  وقيم  كلمات  من  يرادفها  بما 

بعض  اختفاء  إلى  المسماري  بالخط  األكدية  اللغة 

مثل  الحلق  أصوات  والسيّما  الكتابة  من  أصواتها 

العين والهاء و الحاء ، وأصوات التضخيم و التفخيم 

مثل الضاد والظاء وذلك النعدام العالمات المسمارية 

وقد  السومري)24(  الخط  في  تؤديها  التي  الخاّصة 

الخط  رموز  لحّل  األولى  المحاوالت  بدأت   ((

ومطلع  عشر  الثامن  القرن  أواخر  منذ  المسماري 

القرن التاسع عشر (()25(0 

هو   ، المسمارية  الكتابة  نظام  أن  من  الرغم  وعلى 

من أصعب النظم التي استعملت في العصور القديمة 

تقدماً كبيراً في فّن الكتابة ، ومع ذلك فقد  ، فقد ُعدّ 

 ، متأخر  أُخر في عصر  قديمة  لشعوب عربية  قُدّر 

وهو  أال   ، العظيم  االختراع  ذلك  العالم  تعطي  أن 

الغربية  اآلرامية  اللغة  حلّت  وبذلك   ، األبجدية)26( 

المحكية  اللغة  بوصفها  الشرقية  األكدية  اللغة  محّل 

، وأصبحت اللغة اآلرامية ، لغة االتصال المشتركة 

حتى الفتح العربي ، وكانت أول لغة من لغات بالد ما 

بين النهرين تكتب بالحروف األبجدية المتصلة والتي 

منها اشتقت الحروف العربية الحديثة والعبرية)27(0   

المحور األّول  : ألفاظ األسرة 

أب : جاء ذكره في األكدبة بصيغة )آُب (  -1

حالة  أو  وبحالة طبيعية   ( آب   : معناها   ،  )  abu(

تبني ، أب ) صيغة عشوائية ، شيخ ومدير وخبير 

ومشرف وأجداد أو أسالف ()28( . والمقابل العربي 
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) األب : الوالد ()29(  ، وحصل تطابق الكلمة األكدبة 

مع العربية لغوياً .

واألشوري  االكدي  في  ابن  كلمة  ذكرت   : ابن   -2

 binu ( : القديم والبابلي النحوي : بصيغة : ) بيُن
ومعناها )ابن()30(  ومقابلها العربي )االبن : الولد ()31(

 )  binu( األكدبة  الكلمة  في  ابن  همزة  حذفت 

ومخارج  مدارج  لها  التي  األصوات  من  والهمزة 

ومخرج الهمزة حلقي عند القدماء)32(  وحنجري عند 

أو  التحقيق   (  : الحذف  أسباب  ومن   ، المحدثين)33( 

.   )35() البنوة  بن من  ()34( وكلمة  ذلك  توجب  علة 

3-  توأم : جاء في األكدبة ، بصيغة : ) تو«أ« مـُ)م( 

البابلي  في  جاءت  كذلك   »ta)‹(amu«m  ((  :

 amtum (( )القديم والحديث ، بصيغة )تو)ء( مــُ)م

 : العربي : ) والتوأمان  ومعناها توأمين)36( ومقابله 

ولدان في بطن واحد وانا من المرأة فهي متئم ()37( . 

4- أخ : جاءت كلمة أخ في ) االكدي القديم ، فيما بعد 

بصيغة : )أخ ُ :) ahu ( ومعناها : أخ ) حقيقي ( 

، األخ األكبر أو الصغير .... زميل ورفيق الغرض 

اجتماعي وسياسي وقانوني وعاطفي وموظف صغير 

في قصر او معبد ( وهي من األصول المطردة في 

 : العربي  ومقابلها    )38( القديمة  الجزرية  اللغات 

) األخ أصله اخو ()39(  .كذلك وردت في ) اآلشوري 

والبابلي القديم فيما بعد ) اخوت ahhutu ( ومعناها 

 ) قانوني  لفظ   ( األخ  ومركز  وأخوة  أخوية  عالقة 

ومقابلها  المنزلة)40(  متساوية  أشخاص  وجماعة 

في  اإلدغام  فتح  ويالحظ    )41(« آخوةُ   «  : العربي 

الكلمة األكدبة )ahhutu ( في حرف )H ( ودمجه 

رموز  توفر  لعدم  وذلك  )أخوة(  العربية  الكلمة  في 

اإلمالء الشدة )ّ ( في الخط المسماري    ) السومري( .

ورد  )اخ(  لكلمة  المؤنث  االسم  وهو   : أخت   -5

في  اللغوية  والنصوص  بعد  فيما  القديم  االكدي  في 

الحيثية ، بصيغة )اخات( )ahatu ( معناها أخت)42( 

ومقابلها العربي : » واألخت : أنثى األخ)43( »  .

 : )أمم  بصيغة   ، القديم  البابلي  في  جاءت   : أم   -6

)m ( )ummu ()44(  ومقابلها العربي : » واألم 

اإلدغام  فتح  يالحظ  كذلك    )45(  « الوالدة   ، واألمة 

 )  m( حرف  في   «  ummu« األكدبة الكلمة  في 

ودمجه في الكلمة العربية ) األم ( وذلك للسبب نفسه 

التخفيف   : العربية  في  اإلدغام  من  والغرض  أعاله 

فان التلفظ بالمثلين في غاية الثقل حسا()46( .

والنحوي  القديم  البابلي  في  ذكرها  جاء   : بكر   -7

 )  bukru  : بُُكُر   ( بصيغة   ، والمتأخر  والحديث 

 « بالعربي  ومقابلها  صغير)47(   وابن  طفل  معناها 

البكر : أول ولد الرجل غالماً كان أو جارية)48( .  

يعد  فيما  القديم  البابلي  في  ذكرها  جاء   : ولد   -8

 ، وذرية  نسل   : معناها   )  ildu: إلدُ   (: بصيغة   ،

الواحد  يجمع  اسم  العربي«  ومقابلها   ، وأوالد)49(  

والكثير والذكر واألنثى سواء »)50(  :

المحور الثاني : األلفاظ المتعلّقة باألسرة 

والبابلي  القديم  البابلي  في  ذكرها  جاء   : حماة    -1

 )  emetu اميت   (  : بصيغة  والحديث  النحوي 

ومعناها : حماة  )51(ومقابلها بالعربي : حماة)52( 

القديم  والبابلي  اآلشوري  في  ذكره  جاء   : حمو   -2
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اللغوية  ، فيما بعد وورد ذكره كذلك في النصوص 

: أب  ( ومعناها   emu: أم  (  : الحيثية بصيغة  في 

بالعربي : ) الحمو :  القانون حمو)53(  ومقابلها  في 

أبو الزوج ، واخو الزوج ، وكل من ولي الزوج من 

األكدبة  والكلمة    )54() المرأة  احماء  فهم  قرابته  ذي 

)emu( والتي قبلها )emetu ( فقدت صوت الحلق  

) الحاء( وقد ذهب الدكتور هاشم الطعان إلى إن اللغة 

األكدبة فقدت أصوات الحلق في لغة الكتابة سوى لغة 

الحديث عند االكديين التي كانت محتفظة باألصوات 

الجزرية تاّمة)55(  إذ اليوجد بين العالمات المسمارية 

فاضطر  العين  أو  الحاء  عن  تعبّر  صوتية  مقاطع 

الكتبة عند تدوينها إلى استخدام المقاطع الصوتية ذات 

النطق القريب منها فعبّروا عن صوت العين والحاء 

بأحد حروف العلة ، الياء أو الياء المائلة وبحركتي 

الكسرة او الكسرة المائلة إلى جانب األلف)56( .

3- خال : جاء ذكرها في االكدي واآلشوري والبابلي 

القديم بصيغة : ) خال : halu ( ومعناها خال)57(   

ومقابلها العربي : ) أخول الرجل إذا كان ذا أخوال ، 

فهو مخول ومخول وهو كريم الخال ايضا والخوولة 

مصدر الخال )58(  .

 tell ( 4- ختن : جاء ذكره في األكدبة في تل تعنك

 :( )hatnutu  ، بصيغة ختنوت )  Ta›annek

معناها زواج ) حرفيا : يصبح االبن – في القانون ( 

زوج البنت)59(   ومقابلها العربي ) والختن : الصهر 

الرجل  وهو  مخاتنة  فالنا  خاتنت  أيضا  والختن   ،

الزوج  ذلك  ختنا  أيضا  واإليوان  القوم  في  المتزّوج 

والمرأة ختنة والختن زوج فتاة القوم ومن كان قبله 

من رجل وامرأة ، كلهم أختان ألهل المرأة ()60( .

بعد  فيما  القديم  االكدي  في  ذكرها  : جاء  5- عزب 

بصيغة ) ازيب :ezebu ( معناها : يغيب ويترك 

ومقابلها   ، بوصية)61(    ارثا  وترك  ما  شي  خلفه 

العربي : )والمعزاب : الذي طالت عزوبته حتى ماله 

في االهل من حاجة ()62(  وقد فقدت الكلمة األكدبة 

هذا  ذكرنا  وقد   ، العين  الحلق  ( صوت   ezebu(

سابقا)63(   .

6- كنة :  جاء ذكرها في االكدي القديم فيما بعد ، 

بصيغة ) َكلَُّت : kallatu ( معناها ابنة في القانون 

: كنة)64(  ومعناها العربي : ) الكنة امرأة االبن ، او 

األخ والجمع : الكنائن ، والكنات ()65(  ، وقد حصل 

 ) kallatu( في الكلمة األكدبة ) تحّول صوت ) الالم

إلى صوت )النون ( في الكلمة العربية )كنة( وأمثلته 

في العربية : ) فرس ، رفل ورفن ()66(  وذلك ألنهما 

صوتان متوسطان)67(   مجهوران)68(  .

المحور الثالث : ألفاظ طبقات المجتمع 

بعد  فيما  القديم  البابلي  في  ذكرها  جاء   : أرملة   -1

أرملة)69(   ومعناها   )almattu )المت  بصيغة 

ومقابلها العربي : األرملة التي مات زوجها )70(  . 

األكدبة  في   ) )الالم  من  صوتي  تحّول  حصل  وقد 

)amattu ( إلى الراء ( في العربية )ارملة ( وأمثلة 

في العربية القول :      ) فلق الصبح وفرقه ()71(  

وقولهم في الدرع نثرة رملة ، فينبغي أن تكون الراء 

بدال من الالم ، لقولهم  نثل عليه ، ولم يقولوا نثرها)72(  

، وسبب هذا اإلبدال الن الالم والراء صوتان لثويان 

متوسطان)73(  .
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2- أمة : ذكرت في االكدي القديم فيما بعد بصيغة : 

) امة amtu ( ومعناها فتاة عبدة ، فتاة خادمة)74(   

.ومعناها العربي : ) وامرأة أيم قد تايمت ، إذ كانت 

ذات زوج أو كان لها قبل ذلك زوج فمات ()75(  .

3- بّطال   : جاءت في النصوص اللغوية في البابلي 

القديم والنحوي ، بصيغة : ) بطل :batlu ( معناها 

ومقابلها  العمل)76(    متّوقف عن  ، شخص  بطال   :

بالقواعد  المتمسكة  القياسية   : والتبّطل  بطل  العربي 

األكدبة ، وتقترب نصوصها من حيث البناء اللغوي 

من نصوص اللهجة البابلية القديمة وأشهرها نصوص 

شريعة حمورابي)77(  .

4- بعل : جاءت في االكدي القديم ، فيما بعد بصيغة 

ومالك)78(   وحاكم  سيد  معناها   )  belu  : بيُل   (  :

ومالكه()79(   ربه  الشيء  وبعل   (  : العربي  ومقابلها 

واألنثى جاءت في االكدي القديم فيما بعد بصيغة 

) بيلُت :beltu ( معناها : سيدة)80(   ومقابلها العربي 

 )  belu( االكديتان  الكلمتان  فقدت  وقد  بعلة)81(    :

هذا  ذكرنا  وقد  الحلقي  العين  صوت   )  beltu( و 

سابقا)82(  .

5- حبيب : جاء ذكرها في البابلي النحوي ، بصيغة 

: )ْحبَّوُب : habbubu ( ومعناها : حبيب )83(  في 

في  الخاء  تحولت   )  habbubu( األكدبة  الكلمة 

الكلمة العربية ) حبيب ()84(   وذلك ألن الخاء والحاء 

صوتان رخويان مهموسان)85(   .

 ، المتأّخر  البابلي  في  ذكرها  جاء   : خدن   -6

زميل   : ومعناها   )  hadru: خدر   (  : بصيغة 

والخدين  الخدن   (  : العربي  ومقابلها  وزمالة)86(  

الراء  من  صوتي  تحّول  وحصل    )87() الصديق 

العربية  في  النون  إلى   )  hadru( األكدبة  في 

) خدن ( ألن الراء والنون صوتان متوسطان)88(   .

بصيغة   ، النحوي  البابلي  في  جاءت   : سفلة   -7

في  شخص   : ومعناها   ،  )  aspaltu: اشبلُت   (

)سفلة  العربي  ومقابلها  واطئ)89(   اجتماعي  مركز 

حصل  وقد   ) وغوغاؤهم  اسافلهم  وسفلتهم  الناس 

 )  aspaltu( األكدبة  في  الشين  من  تحّول صوتي 

إلى السين في الكلمة العربية )سفلة( وذلك : ) لقرب 

 : قولهم  أن  إذ  الهمس()90(    في  الشين  من  السين 

جعسوس وجعشوش للئيم)91(   وقولك : السالم : سالم 

واللسان لشان : واالسم ، أشم ، كذلك حصل تحّول 

صوتي من الباء في األكدبة )aspaltu ( إلى الفاء 

لتقارب مخرجهما ووحدة  العربية )سفلة( وذلك  في 

الصفة ألن الباء والفاء من األصوات المهموسة)92(  .

 : بصيغة  النحوي  البابلي  في  جاءت  عبد:    -8

ابد :abdu ( ومعناها عبد)93(  ولو نقرأ شريعة   (

بين ثالث طبقات رئيسة  أنها ميزت  نجد  حمورابي 

وهي في البابلية ) اويلوم ( و) موشكينوم( و 

الوحيد  المصطلح  وهو   ) العبيد   ( او   ) واردوم   (

وتترجم   ) اويلوم  كلمة  وتعني   ، للترجمة  المقابل 
) إنسان حر( وأيضا ) السيد المهذب ( )94(   عموماً 

وأما المقابل العربي لكلمة )abdu ( فهو : ) والعبد 

صوت   )  abdu( األكدبة   فقدت  وقد  المملوك)95( 

العين كما ذكرنا هذا سابقا)96(   .

9- لقيط : جاء ذكرها في البابلي النحوي ، بصيغة 

تحّول  ملقوط وقد حصل   : ( معناها   laqtu: لَقُت(
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الطاء  إلى   )  laqtu( األكدبة  في  التاء  من  صوتي 

في العربية )لقيط( وألن مخرجهما يحدث بين مقدّم 

السطح العلوي للسان وبين مقدّم الحنك اعلي وأمثلتها 

وهو  استطيع  وما   ... النواحي   : واالقتار  األقطار 

إبدال شائع في العربية مثل ) نقطة ونكتة واتى بمعنى 

) أعطى ( وإنّما حصل ذلك الن نطق التاء والطاء 

يتّم بإلصاق جزء من سطح اللسان بسقف الفم ، هما 

صوتان مهموسان ، أنهما من األحرف النطعية نسبة 

إلى النطع وهو سقف غار الحنك األعلى الصلب .

10- مدير : جاء ذكرها في نصوص ماري ، بصيغة ) 

َمداُر :madaru ( ومعناها موطن عال)97(  ومقابلها 

العربي : ) ومداورة الشؤون ومعالجتها()98(  .

القديم بصيغة  البابلي  في  ذكرها  : جاء  مربية   -11

) ُمربيُت :murabbitu ( ومعناها المرأة التي تربّي 

الطفلة التملكها)99( ، ومقابلها العربي : ) والربيبة : 

الحاضنة ()100(  .

12- مسكين : جاء ذكرها في البابلي القديم فيما بعد 

بصيغة ) ُمسكيُن : muskenu ( معناها فقير)101(  

ومقابلها العربي : ) المسكين ... الذي الشيء له (

)102(  وقد حصل إبدال صوتي بين الشين في الكلمة 

العربية  الكلمة  في  السين  وصوت  )مشين(  األكدبة 

)مسكين( وقد ذكرنا هذا سابقا )103(  .

 : بصيغة  اللغوية  النصوص  في  ذكرت  معلّم:   -13

اللغة  من  بتأثير  ربّما   )  mulmmidu  : ُملِّمدُ   (

 : ومعناها  معلم  ملمد   – فيها  معلّم  فكلمة  العبرية 

معلم)104(  ومقابلها العربي ) رجل عالمة ، وعالم 

وعليم ()105(  ، وقد فقدت الكلمة األكدبة صوت العين 

الحلقي كما ذكرنا هذا في موضوع سابق)106(  .

بعد  فيما  القديم  االكدي  في  ذكرها  : جاء  ملك   -14

والبابلي القديم بصيغة : ) ملك : mulku ( .معناها 

والَِملُك  واَْلملُك   « : العربي  ومقابلها   ، ملك)107(    :

والَمِليُك والماِلك ذو اِلُمْلك »)108( 

المحور الرابع : األلفاظ المخصوصة بالحرب

والوسيط  القديم  البابلي  في  ذكرها  جاء   : أسير   -1

والنصوص األكدبة المبّكرة من رسائل تل العمارنة 

الوسيط  اآلشوري  وفي  وارارات  شمرة  ورأس 

بوغازكيوي  لهجة  في  األكدبة  اللغوية  والنصوص 

 )  asiru  : اسيٌر   (  : بصيغة   ، الحيثية  تركيا  في 

ومعناها أسير حرب وأسير أجنبي يستخدم للعمل)109( 

، ومقابلها العربي : » أسره يأسره  أسرا وإسارةً شده 

باإلسار)110(« . 

2- سلم : جاء ذكرها في البابلي الحديث بصيغة 

ومقابلها   . سلم)111(    : ومعناها   )  silmu:سلم  (

سالمه  وقد  كالسلم   ، والسالم  والسلم   «  : العربي 

مسالمة )112(« .

3- عهد : جاء ذكرها في اآلشوري والبابلي الحديث 

المعاهدات  نوع من  ومعناها   )  adu: ادو( بصيغة 

الرسمية )113( ومقابلها العربي : » العهد الذي يكتب 

الكلمة  فقدت  وقد   ) عهود«)  على  ويجمع   ، للوالة 

األكدبة )adu ( صوت العين)114( .

 ، بعد  فيما   ، البابلي  في  ذكرها  جاء   : مناكرة   -4

بصيغة :  ) نكرة : nukurtu ( ومعناها حرب)115(  

. ومقابلها العربي » والمناكرة : المحاربة)116( » 

المحور الخامس : ألفاظ الجماعات المتفرقة 
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1- كرش : جاء ذكرها في البابلي القديم واآلشوري 

الوسيط والبابلي النحوي والحديث ، بصيغة ) َكَرُش 

ومقابلها  العدو)117(  معسكر  ومعناها   )  karasu  :

العربي : » يقال لكل مجتمع كرش ، حتى لجماعة 

الناس )118(« .

فيما  القديم  األكدي  في  ذكرها  جاء   : ناس   -2

 : بصيغة   ، الحيثية  اللغوية  والنصوص   ، بعد 

) نِش : nisu ( ومعناها ناس وبشر وشعب ورعية  

الملك)119( ومقابلها العربي : ناس 

، بصيغة  القديم  البابلي  في  : جاء ذكرها  3- وكالة 

: ) َوكلوتُم : waklutum ( ومعناها أشراف على 

شيء)120(. ومقابلها العربي : » وكلته إليك اكله    كلة 

، أي : فوضته)121(  

الخاتمة

النتائج العامة

البشرية  الجماعات  أللفاظ  الكثير  الحضور  هذا  إن 

المشتركة بين العربية واألكدبة يؤكد أن المجتمع أكبر 

أغراضها  ألداء  الجماعة  فيه  تتفاعل  جماعية  وحدة 

صغيرة  وحدات  المجتمع  هذا  وضمن  المتنّوعة 

االجتماعية  أعمالها  إلنجاز  مجتمعة  بينها  تتفاعل 

العامة  بالعالقات االجتماعية  التي تتصل   ، المتعددة 

بين األفراد واألسرة التي هي أصغر وحدة جماعية 

، وتنتقل صفة االجتماعية إلى األشياء واألمور التي 

يعملها المجتمع .

كذلك ظهر أن نسبة التوزيع الصوتي تختلف في هذه 

األلفاظ ، والنظام المتبّع هو نظام المقابالت الصوتية 

، وقد تّم إخضاع الحروف غير العربية وفقا للقوانين 

العربية ، وقد حّل الصوت الواحد في األكدبة محّل 

الحلق  أصوات  فقدان  بسبب  عربية  أصوات  ثالثة 

والسيما العين والحاء .  

اللغة  علوم  بين  الصلة  تؤكد ضرورة  النتائج  وهذه 

العربية والعلوم اإلنسانية ، ولكي التسير الدراسات 

التخدم  متطرفة  نزعات  وفق  على  المقارنة  اللغوية 

العلم نفسه ، البد من جعل هذه الدراسات تسير في 

بقية  ثم  أوال  اللغوي  الدرس  يخدم  موضوعي  اتجاه 

الدراسات  من  اإلكثار  من  البد  ولهذا  ثانيا  العلوم 

جانب  من  واألكدبة  العربية  بين  المشتركة  اللغوية 

الجزرية األخرى من جانب آخر  والعربية واللغات 

ولمجاالت داللية مختلفة . 

النتائج الخاصة 

األصوات  وهي   : المتحولة  غير  األصوات   أ- 

المتطابقة لفظاً ومعنى ومن غير إبدال صوتي ، وهي 

abu : أب ( و   : أُب   ( : ألفاظ األسرة ، ومنها   :

 : ahu: توأم( وأخ : m«amu« »tu« : ،توأمـُم(

 ahatu : اخوة( و )آخاُت : ahutu : ُأخ ( و )أخوة

: اخت( و ) أمـُّم: »m› ummu : آّم ( و

) خال :halu : خال ( و)َختنُُت :hatnutu : ختن( 

ومن ألفاظ طبقات المجتمع )آمُت : amtu  :أََمة( و 

)بَطُل :batlu :بّطال ( و )َمدَُر:madaru :مدير( 

)ُملُك:  و  ُمربّيت(   :  murabbitu  : )ُمَربّيُت  و 

بالحرب  المخصوصة  فاأللفاظ   ) ِمْلك   :  mulku

)أَسيُر : asiru :أسير ( و )ِسلُم : silmu :سلم ( و 

)َكَرُش: karasu : َكِرُش (.
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ب- األصوات المتحولة : تم استنتاج قوانين التحول 

الصوتي في ألفاظ الجماعات البشرية المشتركة بين 

قوانين  سبع   )7( مجموعها  وكان  واألكدبة  العربية 

صوتية هي : 

1- تحّول الوحدة الصوتية األكدبة ) ل/L ( إلى )ن( 

في الكلمة )ُكلَُّت:kallatu :كنّة( .

2- تحّول الوحدة الصوتية األكدبة ) ل/L ( إلى )ر( 

ألفاظ  في   ) أرملة   :  elmattu  : )آلَمتُّ الكلمة  في 

طبقات المجتمع .

3- تحّول الوحدة الصوتية األكدبة ) ح/h ( إلى )خ( 

ألفاظ  في   ) ختن   :  hatnutu: )َختنُُت  الكلمة  في 

طبقات المجتمع .

4- تحّول الوحدة الصوتية األكدبة ) ر/R ( إلى )ن( 

في الكلمة )َخدُر : hadru : خدن ( في المجموعة 

السابقة .

 aspaltu: 5- تحّول الوحدة الصوتية األكدبة )آشبلُت

 : muskenu: سفلة ( من ألفاظ طبقات و )ُمشكُن :

مسكين ( و )نِش:nisu  : ناس ( .

إلى   )  P/ب  ( األكدبة  الصوتية  الوحدة  تحّول   -6

)ف( في الكلمة)آشبلُت :aspaltu : سفلة ( .

7- - تحّول الوحدة الصوتية ) ت/t ( إلى )ط( في 

)لَقُت: lagtu  :لقيِط و ملقوط(.

ج- األصوات المفتقدة في األلفاظ األكدبة :

بعض  المشتركة  األكدبة  األلفاظ  فقدت  1-قد 

 : األلفاظ  في  العين  صوت  وهي   ، الحلق  أصوات 

)إِزُب:ezebu : معزاب( من ألفاظ األسرة و )بيُلُ 

: belu : بعل ( من ألفاظ طبقات المجتمع و)بيلُت 

و)أدُ  المجتمع  طبقات  ألفاظ  من  بعله(   :  bettu:

:adu : عهد ( من األلفاظ المخصوصة بالحرب .

إميُت:    ( األلفاظ  في  الحاء  الحلق  فقدان صوت   -2

emetu : حماة( و )إُم :emu : حمو(

د- فتح اإلدغام في األلفاظ :

تطّور  الذي   H في حرف   ) أخوة   :  ahhatu(-1

صوتيا إلى دمج الحرفين في حرف واحد هو أخوة 

رموز  تّوفر  لعدم  األكدبة  في  اإلدغام  فتح  وسبب 

اإلمالء في الخّط المسماري السومري ومنها )الشدة/ 

. )ّ

2- )أمُّ : أّم ( في حرف الميم إذ تّم فتح اإلدغام في 

الذي تطّور   ، الميم  األكدبة )umma ( في حرف 

)أمُّ( وسبب  كلمة  العربية في  في  إلى دمجه  صوتياً 

هذا هو التخفيف إذ أن التلفظ بالمثلين في غاية الثقل .

 : binnu :هـ- حذف الهمزة في الكلمة األكدبة )بُِن

ابن ( الذي تطّور صوتيا إلى بقائها في الكلمة العربية 

علّة  أو  التخفيف  هو  الحذف  أسباب  ومن   ، )ابن( 

توجب ذلك . 
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الهوامش

  األحكام في أصول األحكام ) ابن حزم األندلسي : 31/1

1- ظ : من أصول اللغة األكدبة  : سومر ، بغداد ، 1997- 1998 م ، مج / 49 ، ج1-2  ، ص8  0

2- ظ : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة )طه باقر(  : 71/1  0 

3- ظ : المعجم المسماري ، معجم اللغات األكدية والسومرية والعربية )د0 نائل حنون ( : 128/1  0

4- ظ : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة )طه باقر(  : 71/1  ، ومن تراثنا اللغوي القديم : 20 

5- ظ : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة : 525-524/1  0

القديمة  الحضارات  في  والمعارف  العلوم  تاريخ  في  موجز   : وظ    129/1  : المسماري  المعجم   : ظ   -6

والحضارات العربية اإلسالمية )د0 طه باقر( : 16 0

7- ظ: معجم المصطلحات واألعالم في العراق القديم )حسن النجفي ( : 20  0

8- ظ: بالد الرافدين : الكتابة – العقل – اآللهة )جان بوتيرو( : 48  0 

9- ظ : الحيوانات البرية و الصيد عبر العصور ) مسعود مصطفى الكتاني( : 232  0

10- ظ : المعجم المسماري : 130/1  0

11- ظ : المصدر السابق 131/1  0

12- ظ : المصدر نفسه  131/1 – 132  0

13- ظ : نفسه  1/  132 – 133  0

14- مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة :  71/1  ، ومن تراثنا اللغوي القديم : 20 0

15- ظ : المعجم المسماري : 133/1  0

16- ظ: المصدر السابق  86/1 ، 134  0

17- المصدر نفسه : 135-134/1  0

18- ظ: مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة ، 121/1-122 ، و ظ: تأريخ اللغات السامية ) أ 0 ولفنسون( 

: - 34 ، و الكتابات والخطوط القديمة )تركي عطية الجبوري ( : 105-97  0

19- ظ : الحضارات السامية القديمة )سبتينو  موسكاتي ( : 64  0

20- ظ : بابل تأريخ مصور )جون اوتس ( : 246  0

21- ظ : تاريخ حضارة وادي الرافدين )احمد سوسة( : 529/1  0

22- ظ: مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة : 358/1  0

23- ظ: مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة : 358/1 ، و اللغات السامية )تيودور نولدكة ( : 67 ، والفلسفة 

اللغوية واأللفاظ العربية  )جرجي زيدان ( : 171  0
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33- ظ: مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة  : 122/1  0

34- ظ : الحضارات السامية القديمة : 65 ، و اللغات السامية : 51 ، 58 ، و الفلسفة اللغوية  : 161  0

35- ظ : بابل تأريخ مصور : 164  0

67 / ΙΙ 1: CAD -36

37- لسان العرب )أبى ( :  57/1 

242 /  2: CAD -38

39- لسان العرب ) بني ( : 57/1

40- الكتاب : 409/2 

41- المدخل إلى عالم اللغة ) د. رمضان عبد  التواب ( : 31 

42- شرح المفصل : 2/6 

43- الممتع في التصريف : 622/2 -623 

156 / 3  : CAD -44

45- ترتيب كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي : 1/230 

46- دراسة معجمية مقارنة / ألفاظ كتابات الحضر ) الحظر ( ) بهاء عامر عبود ( ، جامعة بغداد ، كلية 

اللغات ، 1996: 203

47- لسان العرب ) اخا ( 90/1

186 / 1:CAD -48

49- لسان العرب ) اخا ( : 90/1 ، 92

18/1 : AHW ,171 ? ΙΙ 1:CAD -50

51- لسان العرب ) اخا ( : 90/1

1416/ 15 : AHW -52

53- مقاييس اللغة  21/1

54- شرح مختصر التصريف العّزي في فن الصرف: 97

,369,2 :CDA 55-ج

56- ترتيب كتاب العين : 89/1

5/371 : AHW ,71,7 :CAD -57

58- ترتيب كتاب العين : 1982/1
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50/4 :CAD -59

60- ترتيب كتاب العين : 1/431

71/4:CAD -61

62- ترتيب كتاب العين : 1/431

63- ينظر األدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة )د. هاشم الطعان ( : 47

64- ينظر الصالت المشتركة بين أبجديات الوطن العربي القديمة ، بحوث الندوة العربية التي نظمها بيت 

الحكمة للمدة من 11-10 /2001/10 : 49

54/ 6:CAD -65

66- ترتيب كتاب العين : 1/539

30/ 6:CAD -67

68- ترتيب كتاب العين : 1/463

267/3 : AHW -69

70- ترتيب كتاب العين : 3/1189

71- هذا البحث )حمو – حماة ( : 3

43/8:CAD -72

73- ترتيب كتاب العين : 101 /3

74- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمهما ) ابو الحسن احمد بن فارس ( : 203 

75- ينظر : فقه اللغات السامية ) كارل بروكلمان ( : 40

76- ينظر : دروس في علم أصوات العربية ) جان كانتينيو ( : 25

452/II ,1:CAD -77

78- ترتيب كتاب العين : 714/1

79- الصاحبي : 203

80- ينظر : سر صناعة اإلعراب ، ) ابو الفتح عثمان بن جني ( : 206/1 

81- ينظر : اللغة العربية  معناها ومبناها ) تمام حسان ( : 79.

45/1 : AHW ,80/ ΙΙ 1:CAD -82

83- ترتيب كتاب العين : 100/1

116/2 : AHW ,177/ 2:CAD -84



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

248

85- ينظر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ) طه باقر ( : 71/1 وتاريخ حضارة  وادي الرافدين) احمد 

سوسة(  : 23/1 والمعجم المسماري ، معجم اللغات األكدبة والسومرية والعربية ) نائل حنون ( : 129/1

191/ 2:CAD -86

87- لسان العرب ) بعل ( : 448/1

187/ 2:CAD -88

89- لسان العرب ) بعل ( : 449/1

90- هذا البحث )حمو ( : 3

13/ 6:CAD -91

92- ترتيب كتاب العين : 336/1

93- ينظر : فقه اللغات السامية : 40

4/6:CAD -94

95- لسان العرب : 42/4

96- ينظر : فقه اللغات السامية : 40

24/6:CAD -97

98- المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم )ابو منصور الجواليقي موهوب بن احمد ( : 55

99- ينظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) عبد الرحمن جالل الدين السيوطي ( : 1/575 ، واللغات 

السامية )نولدكة(:30

100- ينظر : فقه اللغات السامية : 39.

6/1 : AHW , 51/1:CAD -101

102- ينظر : بابل تاريخ مصور ) جون اوتس( : 104-103

103- ترتيب كتاب العين : 2/1123

104- هذا البحث )حمو( : 3

13/10,1:CAD -105

106- ترتيب كتاب العين 608/14

15/II.10:CAD -107

108- ترتيب كتاب العين : 641/1  

96/ II .10:CAD -109
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110- لسان العرب )سكن ( : 314/6

111- هذا البحث )سفلة( : 7

20/ II .10:CAD -112

113- ترتيب كتاب العين : 174/2

114- هذا البحث )حمو( : 3 

30/ II .10:CAD -115

116- لسان العرب ) ملك ( : 183/13

.452/ ΙΙ 1:CAD -117

118- لسان العرب ) اسر ( : 140/1

63/1:AHW -119

120- لسان العرب ) سلم ( : 344/6 

4/1 :AHW.131/Ι/1.CAD -121

122- ترتيب كتاب العين : 1301/2

123- هذا البحث ) حمو ( : 3

328/ ΙΙ.11 : CAD -124

125- لسان العرب ) نكر( : 281/14

210/8 : CAD  -126

127- ترتيب كتاب العين :  1566/3 

66:BDB.447/2:ug.t.13 :Ls. 120/8 :CAD -128

131/16 :Ahw -129

130- ترتيب كتاب العين : 1981/3
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القرآن الكريم 

1. اإلحكام في أصول األحكام ابن حزم األندلسي )ت 

456هـ ( ، م .السعادة ، مصر ، 1926 – 1929  

م .

2. األدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة 

. د. هاشم الطعان ، بغداد ، 1978م .

جون  دكتورة   : مصور  تاريخ  بابل   .3

 ، الجلبي  الرحيم  عبد  سمير  ترجمة   ، اودس 

. 1990م   ، بغداد   ، والتراث  االثار  دائرة 

4. تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع 

والمصادر  االثارية  والمكتشفات  الزراعية  الري 

التاريخية المهندس الدكتور احمد سوسة ، دار الحرية 

للطباعة ، بغداد ، ج2-1 ، 1983 

الفراهيدي  احمد  بن  خليل   : العين  كتاب  ترتيب   .5

المخزومي  مهدي  :د.  تحقيق   ،  ) 175هـ  )ت 

وصّححه  رتبه   ، السامرائي  ابراهينم  د.    ،

 ، ط1   ، اسوة  انتشارات   ، الطيب  اسعد  األستاذ 

. ج3-2-1   ، 1414هـ   ، قم   ، باقري   – طهران 

مطر   ، التواب  عبد  رمضان   : اللغوي  التطور   .6

المدني ، 1983م .

7. دروس في علم األصوات العربية : جان كانتينيو 

، تونس ، 1996م .

8. سر صناعة اإلعراب : أبو فتح عثمان بن جني 

ومحمد  السقا،  مصطفى  تحقيق   ،  ) 392هـ  )ت  

زفزاف ، وإبراهيم مصطفى ومصطفى البابي الحلبي 

، مصر ، 1954م .

9. شرح مختصر التصريف العّزي في فن الصرف 

لمسعود بن عمر بن سعد التفتازاني: شرح وتحقيق 

: د. عبد العال سالم مكرم ، الكويت ، ط، 1983 . 

10. شرح المفصل البن يعيش موفق الدين النحوي 

) ت 643هـ ( ، طبع الدمشقي ، القاهرة ، ج10 ،) 

د.ت ( .

11. الصالت المشتركة بين أبجديات الوطن العربي 

بيت  نظمها  التي  العربية  الندوة  بحوث   : القديمة 

الحكمة ، بغداد ، م. الرشاد ، 2002م .

12-. فقه اللغات السامية : كارل بروكمان ، ترجمه 

جامعة  مطبوعات   ، التواب  عبد  د.  األلمانية  عن 

الرياض ، 1397هـ - 1977م .

قنبر  بن  عثمان  بن  : عمرو  سيبويه   : الكتاب   .13

)ت180هـ( ، القاهرة ، ط. بوالق ، 1317هـ 

) ت  منظور  ابن  العالمة  لإلمام  العرب  لسان   .14

630-711هـ( ، دار إحياء التراث العربي للطباعة 

طبعة   ، العربي  تاريخ  مؤسسة   ، والتوزيع  والنشر 

أمين  بتصحيحها   اعتنى  وملونة  مصححة  جديدة 

محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي ، ط3، 

بيروت – لبنان ، حزيران / 1986م .

15. اللغة العربية معناها ومبناها : د. تمام حسان ،  

1973 م .

 : ترجمة   ، نولدكة  ثيودور   : السامية  اللغات   .16

النهضة  دار  مكتبة  الناشر   ، التواب  عبد  رمضان 

العربية ـ م. الكمالية ، ط2، 1963/2/1

17. مخارج الحروف وصفاتها : اإلمام أبو اإلصبع 

السماني المعروف بابن الطحان االشبيلي )ت560هـ( 

، تحقيق : د. محمد يعقوب تركستاني ، 1984م .

المصادر والمراجع
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التواب ،  اللغة : رمضان عبد  18. مدخل إلى علم 

1985م .

19. المزهر في علوم اللغة وأنواعها : جالل الدين 

السيوطي )ت 911هـ ( ، مصر ، ج1 ، 1958م .

20. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ) طه باقر 

، ج1، بغداد ، 1955

حروف  على  األعجمي  الكالم  من  المعرب   .21

المعجم : أبو منصور الجواليقي موهوب بن احمد بن 

محمد بن الخضر )ت 539هـ( ، تحقيق : احمد محمد 

شاكر ، 1969م .

األكدبة  اللغات  معجم  المسماري:  المعجم   .22

أ.د.نائل حنون ، ج1، ط1،   ( والسومرية والعربية 

بيت الحكمة ، بغداد ، 2001 

الممتع في التصريف : ابن عصفور االشبيلي   .23

)ت 669هـ( ، حلب ، 1970م .

24. المنصف : شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني 

النحوي لكتاب التصريف اإلمام أبو عثمان المازني 

النحوي البصري ، تحقيق : إبراهيم مصطفى ، عبد 

هللا أمين ، ج2 ، ط1 ، 1954م 

الرسائل الجامعية

25. دراسة معجمية مقارنة أللفاظ كتابات الحضر ) 

الحظر ( : بهاء عامر عبود الجبوري  ر.م جامعة 

بغداد ، كلية اللغات ، 1996.

Foreign  reference

المراجع األجنبية

26.  ANALECTA ORIENTA-

LIA 83UGARITIC TEXT BOOK , 

CLOSS IRY AINDICES CYRUSG 

, GORDON , ROMA 1.1965 .1967.

ROMA2.1965= U.T

27. AKKA DISCHES HIND 

WOREUCH : WOLFRAM – VON-

SODEN BOL/3.11.12=AHW 

28. BROWN .F&) ATHERS ( : HE-

BREW & ENGHLISH LEEXICOM 

OTHEOLD TESTEMENT , OXFORD 

: CLARENDON PRESS , 1979 

29. GRUNDRISS DERAKKADIS-

CHEM GRAMMATIK : BOLFRAMV-

ON SODEN. ROMA .1952= GAG 

30. LEXICON SYRIACUM AUC-

TORE CAROLOBROC KELMANAA. 

1928=LS 

31. THE ASSYRIANDICTIONRY OF 

THE ORIENTAL INSSTIT UTE OF 

THE UNIVERSITY OF CHICAGO , 

CHICAGO , VOL /1)1964 , 1968( , 2) 

1965( . 
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 في نشأة الفكر الّصرفّي عند العرِب
ٌ

نظرة
رؤية معاصرة

The Emergence of Arabic Morphological 
Thinking: A Contemporary Vision

د. ماهر خضير هاشم
جامعة بابل

By: Dr.Maher Kudhair Hashim, University of Babylon
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      يتناول هذا البحث نشأة الفكر الّصرفّي عند العرب، وتتبع الروايات التاريخية التي تشير إلى نشأته على 

على  الوقوف  ثُّم  والّصرفية،  النّحوية  المباحث  توزيع  في  سيبويه  كتاب  هيكلية  وبيان  معاصرة،  رؤية  وفق 

إتجاهات تأليف المدونات الصرفيّة، والهدف من كتاب  هذا البحث هو بيان نشأة الفكر الصرفّي وتبع مراحل 

عند  الّصرفّي  الفكر  نشأة  مراحل  األّول:  المطلب  مطلبين:  على  البحث  قّسم  وقد  معاصرة،  برؤية  نضوجه 

العرب، والمطلب اآلخر: اتجاهات تأليف المدونات الّصرفية. وقد أختتم البحث بالنتائج التي ابتغاها الباحث من 

كتابة هذا البحث، ومن ثم بقائمة المصادر والمراجع.

 

ملخص البحث

       This research deals with the birth of morphological thought of Arabs. It 
tracks the historical sources which shed light on its emergence, but from a 
contemporary point of view. It also tackles the structure of Sibawayh’s book 
in the distribution of syntactic and morphological sections, then it explains 
the trends of morphological writings. The aim of this research is to illustrate, 
from a contemporary point of view, the genesis of morphological thought and 
track the stages of its development.The research is divided into two parts: the 
first is about stages of morphological thinking among Arabs, and the other is 
about the trends of morphological writings. The results are given at the end 
of the research.

.

.

Abstract



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

255

عند  الّصرفي  الفكر  نشأة  مراحل  األول:  المطلب 

العرب:

ال  الّصرِف  نشأةِ  عن  الحديَث  أنَّ  المعروف  من    

يخرج عن الحديث عن نشأة النّحو، السيّما أّن النَّحو 

يمثّل في أوائل نشأته مصطلًحا تنضوي تحت جناحه 

علوٌم ِعدّة، أبرزها: اإلعراب، والتّصريف، والخّط، 

والمعاني، وعليه ال نستطيع أن ننطلق في حديثِنا عن 

نشأة الّصرف من غير ذكر األسباب التي دعت إلى 

نشأة النحو عاّمة، وهي كثيرةٌ: للدّافع الدّيني من بينها 

قدٌح معلّى، فإذا َكاَن الخوف على ِكتَاِب هللا ِمن دخوِل 

اللّحن فيه؛ جعلهم يبحثون عّما يضبُطون به أواخر 

عليه  يصطلحون  الّذي  وهو  تركيٍب،  كّلِ  في  الَكِلم 

بنية  هذا  في  ندخل  أن  فيمكننا  واإلعراب(،  )البناء 

الكلمة وما يطرأ عليها من تغييرات بسبب الحذف، أو 

القلب، أو نقل حركة، عالوة على ما يتصل بمباحث 

من  عليها  يترتّب  ما  الحروف  كمخارج  األصوات، 

هيأة  على  النتيجة  في  يؤثّر  تباعد  أو  بينها،  تقارب 

بالمباحث  يتعلّق  الكلمة، وطريقة نطقها، فضاًل عّما 

التي لها صلة باللّهجات كالهمز، واإلمالة، واإلدغام، 

والوقف، وصلتها بالقرآن الكريم، فهذه المباحث تمثّل 

إخراج  ثَمَّ ال غرابة من  الشاغل، ومن  القّراء  شغل 

المازنّي )ت249هـ( مبحثي اإلمالة واإلدغام من علم 

الّصرف، وجعلهما من مباحث أهل القراءة؛ إذ قال: 

»... فْضٌل ِمن فُضوِل العربيّة، وأكثر من يُسأل عن 

اإلدغام واإلمالة القُّراء للقرآن«)1(.

بمفهومه  النّحو  نشأة  إلى  أدّت  التي  فاألسباب      

الضيّق الّذي يختّص بمعالجة أواخر الَكلم، أي البناء 

واإلعراب، هي األسباب نفسها التي أدّت إلى نشوء 

الّصرف، وهي قديمة ربّما بدأت مع حديث الرسول 

)صلّى هللا عليه وآله وسلّم( عندما سمع رجاًل يلحن 

في كالِمه؛ إذ قال: » أرشدُوا أخاكم فإنّه قد ضّل«)2(، 

كذلك ما ُرِوي من حديث اإلمام علّيٍ )عليه السالم( 

الكريمة:  اآلية  مقرئ  أقرأه  أعرابيًّا  سمع  عندما 

)فَِسيُحواْ فِي األَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َواْعلَُمواْ أَنَُّكْم َغْيُر 

َ ُمْخِزي اْلَكافِِريَن﴾  ]سورة التوبة  ِ َوأَنَّ اللَّ ُمْعِجِزي اللَّ

اآلية :2[، بكسر الم الّرسول، فقال األعرابي: بِرئُت 

من رسوِل هللا، فأنكر ذلك اإلمام، ورسم ألبي األسود 

الدؤلّي )ت69هـ( من عمل النّحو ما رسمه)3(.          

  كذلك قد نجد في عدد من الّروايات التي خاضت في 

موضوع نشأة الّصرف ما يُشعر أّن ثمة إرهاصاٍت 

العلم، أو والدته، من نحو ما  تشير إلى بدايات هذا 

ُرِوي عن اإلمام علّيٍ )عليه السالم(: »أنّه كان يُشيِّع 

جنازةً، فقال له قائٌل: َمن الـُمتوفِّي بلفظ اسم الفاعل؟ 

سائاًل عن المتوفّى، فلم يقل: فالن، بل قال: هللا تعالى، 

ئًا إياه، منبًها له )كذا(* بذلك  ردًّا لكالمه عليه، ُمَخّطِ

على أنّه كان يجب أن يقول: َمن الـُمتَوفَّى؟ بلفظ اسم 

أبا  أّن  من  ُرِوي  ما  نحو  من  أيًضا   ،)4(» المفعول 

مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان كان يجلس »إلى 

يناظر رجاًل  النّحوي، فسمعه  الهّراء  ُمعاذ بن مسلم 

أَنَّا  في النّحو، فقال له معاذ: كيف تقول ِمن ﴿أَلَْم تََر 

ا﴾ ]سورة  أَزًّ ُهْم  تَُؤزُّ اْلَكافِِريَن  َعلَى  الشَّيَاِطيَن  أَْرَسْلنَا 

مريم اآلية : 83[: يا فاعل افعل؟ وِصلها بيا فاعل 

افعل ِمن ﴿َوإِذَا اْلَمْوُؤودَةُ ُسئِلَْت﴾ ]سورة التكوير اآلية 

: 8[، فسِمع أبو مسلم كالًما لم يعرْفه، فقام عنهم ...، 
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 ،) قال: وجواب المسألة: )يا آّز أّز(، وإن شئت: )أّزِ

فالفتح؛ ألنه  )أوُزْز(،  (، وإن شئت:  )أزُّ وإن شئت: 

أخفُّ الحركات، والكسر؛ألنه أحقُّ بالتقاء الساكنين، 

واعدُ  يا  مثل  إْد؛  وائِد  يا  وكذلك:  لإلتباع،  والضمُّ 

أن ذكر  بعد  السيوطّي  الدّين  ِعْد. «)5(، وقال جالل 

وضع  من  أول  أَن  لمحت  ُهنَا  »َومن  الّرواية:  هذه 

التصريف معَاذ َهذَا«)6(.

   وردَّ أستاذنا الدّكتور خليل إبراهيم العطيّة -رحمه 

هللا- مقولة السيوطّي في نسبة وضع علم الّصرف إلى 

معاذ بن مسلم الهّراء؛ وذلك لألسباب اآلتية)7(:

أ- تذكر كتب الطبقات أّن تاريخ وفاة معاذ الهّراء كان

) 187هـ أو 190هـ()8(، وهذا يدلُّ على معاصرته 

أبواب  من  الكتاب(   ( وفي   ، )ت180هـ(  سيبويه 

الصرف الشيء الكثير، ونقل سيبويه في منجزه آراء 

شيوخه، ولم يلحظ رأيًا واحدًا في ما نقله ينسب إلى 

الحقيقي  الواضع  هو  معاذٌ  كان  فلو   ، الهّراء  معاذ 

الّصرفيّة  آرائه  من  الكثير  لوجدنا  الّصرف  لعلم 

سيبويه. لمعاصرتِه  وذلك  الكتاب؛  في  مبثوثة 

فكتب  اضطراب،  فــيها  الهّراء  معاذ  أخبار  إّن  ب- 

كعب  بـن  لمحّمد  مولى)9(  كان  أنّـه  تذكر  الطبقات 

يكون  فـكيف  )ت108هـ()10(،  المتوفَّى   القرظّي 

التّراجم   كتب  ذكرته  ما  وفق  على  ووالتـه  مولًى، 

في أيـام يـزيـد بـن عبد المـلك)11( أي بين )100هـ-

150هـ(، كذلك قيل عنه إنّه كان صديقًا)12( للُكميت 

)ت126هــ( فكيف يصاحب رجاًل قد بلغ الخمسين 

وذّرف عليها، وهو في العشرين من عمِره ؟!.  

ت- لم يكن معاذ الهّراء من أعالم النحو ، ولم يُعَرف 

له كتاب يؤثر عنه وإنّما كان مؤدّبًا، وروى الحديث 

القراءات  في  حكايات  عنه  حكيت  عنه،  وُرِوي 

كثيرة)13(. 

 – الحميد  عبد  الدين  محيي  محّمد  الّشيخ  ورأى     

رحمه هللا- : » أّن معاذاً إنّما كان يتكلّم من التّصريف 

صياغة المشتقات وكيفياتها، وأنه كان يكثُر من ذلك 

ويستطرفه، ولم يكن الناس يعرفونه، ولم يكن يتكلم 

وكان غرضه  التصريف،  مباحث  من  هذا  غير  في 

أشبه  وما  واإلدغام  اإلعالل  قواعد  على  التدريب 

أّول  هو  معاذاً  إّن   «  : قائالً  ويضيف   ،)14(» ذلك 

وهو  والتأليف  بالبحث،  التصريف  مسائل  أفرد  من 

الّذي بدأ الكالم فيه مستقاّلً عن فروع اللغة العربية 

المتقدمون  كان  التي  التمرين  مسائل  من  أكثر  وإنه 

ترّسموا  بعده  من  العلماء  وإّن  التّصريف،  يّسمونها 

أثره،  واقتفوا  سبيله  واتبعوا  منهجه  وتقبّلوا  خطاه 

ويستدرك  والقيود  الضوابط،  يضعون  هذا  مع  وهم 

حتى  قيداً  ويهمل  قيدًا،  فيزيد  السابق  منهم  الالحق 

هذا  وعلى  مباحثه،  واستقامت  العلم،  هذا  نضج  تّم 

المعنى دون ما عداه يصّح قولهم إّن واضع هذا العلم 

معاذ الهراء «)15(، وعلى وفق ما رآه الّشيخ يتضح 

الّصرف،  في  السبق  له فضل  ليس  الهّراء  معاذ  أنَّ 

والتمرينات  بالّصيغ  العناية  إلى  ترجع  مزيته  وإنّما 

الصرفيّة، غير أّن هذا الرأي بحاجة إلى أدّلة تثبت 

صّحته؛ لكون أن معاذ الهّراء لم يحَظ بآراٍء صرفيّة 

في المدونات النّحوية أو الّصرفيّة، ومن المحتمل أن 

العربية  أّن علماء  له جهدٌ صرفيٌّ طيٌّب غير  يكون 

أخفَوا ذكر اسمه؛ وذلك لألسباب اآلتية: 
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أواًل: تشيّع معاذ الهّراء)16( ،ومالزمته لإلمام أبي عبد 

هللا جعفر بن محّمد الّصادق )عليه السالم(، فقد َروى 

عنه)17(.

الُكميت  للّشاعر  صديقًا  كان  أنّه  عنه  ُعِرف  ثانيًا: 

األسدّي)18( الّذي ُعِرَف بتشيِّعه)19(.

ثالثًا: بعض كتب التراجم تشير إلى أنّه كان»يصنّف 

كتاٌب  له  يُعَرف  ولم  أميّة؛  بني  أيام  في  النّحو  كتب 

يُؤثر عنه«)20(. 

صرفيًّا  جهدًا  له  أّن  نّرجح  جعلتنا  األسباب  فهذه    

طيّبًا غير أّن علماء العربيّة أخفَوا ذكر اسمه؛ بسبب 

موقف  لها  عصِره  في  الحاكمة  السلطة  معارضة 

معارض لمذهب التّشيّع.  

زكريا  أبو  روى  فقد  ذلك،  علَى  عالوة    

الفّراء)ت207هـ( في تعلّم الكسائّي )ت189هـ(؛ إذ 

وكان  الِكبَِر،  على  النّحو  الكسائّي  تعلّم   »إنما  قال: 

أعيي،  حتّى  مشى  وقَد  يوًما،  جاء  أنّه  تعلّمه  سبب 

فقاَل:  كثيًرا،  يجالُسهم  وكان  الهباريِّين،  إِلَى  فجلس 

فقاَل:  أتجالسنا؟!، وأنت تلحن،  له:  فقالُوا  َعيَّْيُت،  قد 

كيف لحنُت؟ قالوا له: إن كنت أردَت من التّعِب، فقل: 

أعييت، وإن كنَت أردت من انقطاع الحيلة والتّحيّر 

فِي األمر، فقل: َعيِيت مخففة، فأنَِف من هذه الكلمة، 

ثم قاَم من فوِره ذلك، فسأل عّمن يعلّم النّحو، فأرشدوه 

إِلَى معاذ الهّراء، فلزمه حتى أنفد ما عنده. «)21( .

   بلحاظ هذه الّرواية تتضح علّو منزلة معاذ الهّراء 

العلميّة، غير أّن العجيب في ذلك أن آراء تلميذه  أبي 

حمزة الكسائي تصل إلينا، وهو مؤدّب أوالد الّرشيد، 

ولم تصل آراء شيخه معاذ الهّراء الّذي كان له مذهب 

في النّحو!. 

  ومهما يكن من أمر فإّن كتاب سيبويه أول مؤلَّف ضمَّ 

مباحث الّصرف إلى جانب مباحث اإلعراب والبناء، 

وأشبعها بحثًا لم يضف إليه المتأخرون شيئًا إال النّزر 

والتثنية،  النَّسب،  موضوعات  في  بحث  فقد  القليل، 

والممدود،  والمقصور  والتصغير،  السالمة،  وجمع 

والوقف عند النون الخفيفة وعلى ثباتِها، وثبات الثقيلة 

وأبنية  التكسير،  وجمع  الهمز،  ودرس  وتخفيفها، 

األفعال الالزمة والمتعدّية ومصادرها، واسمي المّرة 

والهيأة، واسمي الزمان والمكان، والمصدر الميمي، 

واسم اآللة، واسم التفضيل، وتناول اإلمالة وأنواعها، 

وألف الوصل ومواضع حذفها، ثُّم تحدّث عن الوقف 

وأنواعه، وعن حروف الزوائد، وحروف البدل في 

غير اإلدغام، ثُّم انتقل إلى باب آخر سّماه )التّصريف 

الثالثية  والّصفات  األسماء  أبنية  فيه  تناوَل  والفعل( 

وأوضح  والمزيدة،  المجّردة  والخماسيّة  والّرباعية 

الطرائق التي يعرف بها الزائد من األصلّي، ثُّم عقد 

بابًا بعنوان )نظائر ما مضى من المعتل(، وفيه تحدّث 

المعتل،  أبنية  في  والقلب  واإلبدال،  اإلعالل،  عن 

أبواب  حصيلته  كان  ِمّما  والمضعّف  والمهموز، 

بباب  األبواب  هذه  ختم  وأخيًرا  واإلبدال،  اإلعالل 

الحروف ومخارجها،  تكلّم على عدد  وفيه  اإلدغام، 

وعلى اإلدغام في متماثلها ومتقاربها)22(. 

  والّذي يتأّمل في موضوعات كتاب سيبويه يجد أنّها 

النّحوية،  المسائل  بين  ربطت  متكاملة  لغوية  وحدةٌ 

محكًما  ربًطا  ومصطلحاتها  والّصوتية،  والّصرفية، 

على  أم  والفروع،  األصول  مستوى  على  سواء 
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مستوى الضوابط، أم على مستوى األمثلِة والشواهِد، 

حتّى إّن الباحث » ال يحُسن إال أن يسلّم بوجود خّطة 

معاييَر  في  تتجلّى  خّطة  مؤلِّفه،  ذهن  في  واضحٍة 

ثابتٍة، ومصطلحات وعبارات تصاحب باّطراد تحليِله 

للمسألِة الواحدةِ، أو مثيالتها على تباعد في مواضِعها 

المبثوثة في فصول الكتاب, وأكثر ما يدعو العجب 

في هذا هو أن تلك الوحدة الداخلية قائمة على الرغم 

ِمـّما يوحي به الكتاب من أن واضعَه لم يتح له – ربّما 

لوفاته المبكرة- أن ينقَّحه على  صورتِه األخيرة التي 

أرادها له، حتّى إنّه لم يسّمه بنفِسه بل سّماه النّاس من 

المسائل  كانت طريقته في عرض  كذلك  بعده«)23(، 

النّحوية أو الّصرفيّة كثيًرا ما يرسم لها شكاًل هندسيًّا 

من حيث االبتداء بها، واالنتهاء منها، أي إّن هناك 

بمسألة  إياها  رابًطا  المسألة  هذه  ينتظم  خفيًّا  منطقًا 

والتراكيب  واألدوات  الكلمات  فكأن  وثالثة،  ثانية 

متكامل  نظام  ضمن  في  بعض  عن  بعضها  تتوالد 

اللغوية،  العناصر  تفسير  على  قادر  الّرتب،  معقّد 

هرمية  في  المعينة  التراكيب  داخل  تتحّرك  وهي 

تصنيفية توزيعية متقنة يمكن في ضوئها تحديد قّوة 

العالقة بين تلك العناصر اللّغوية، وقد اتسعت دوائر 

»ولعّل  تراكيبها)24(،  طبيعة  وتلّونت  استعماالتها، 

وتسهم  سيبويه،  عنها  يصدر  التي  المحكمة  الخّطة 

وتفاصيلها  ومصطلحاتها،  بتعليالتها،   – جزئياتها 

في  بنائها وتالحمها، هي األكثر روعةً  الدّقيقة- في 

الكتاب، إن لم نقل في تاريخ النحو بمجمله«)25(.

   ولعلّنا نجد تفسيًرا لما سار عليه سيبويه في تنظيم 

بمعناه  النّحو  مفهوم  اتّخاذه  هو  كتابِه  موضوعات 

الشامل، الّذي أعرَب عنه ابن الّسراج )ت316هـ(، 

قائاًل: » النّحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعّلمه 

مون فيه من  كالم العرب، وهو ِعلٌم استخرجه المتقدِّ

استقراء كالم العرب، حتّى وقفوا منه على الغرِض 

كالم  فباستقراء  اللّغِة,  بهذه  المبتدئون  قصده  الّذي 

العرِب فاعلم: أن الفاعل رفٌع, والمفعول به نصٌب, 

وأن فَعََل مّما عينه: ياء أو واو تقلب عينُه من قولهم: 

النّحو  أّن  يتبّين  القول  هذا  فبلحاظ  وباع.«)26(،  قام، 

اإلعراب،  مقاييس  المقاييس  من  نوعين  يشمل على 

المثال  في  إليه  أشار  ما  وهو  التّصريف،  ومقاييس 

األخير، كذلك عّرف أبو علّيٍ الفارسّي )ت377هـ( 

النّحو بمعناه الّشامل؛ إذ قال إّن» النّحو ِعلٌم بالمقاييس 

ينقسُم  وهو  العرِب،  كالِم  استقراِء  من  الُمستْْنبََطة 

الَكِلم، واألخُر:  قسمين: أحدهما: تغييٌر يلحُق أواِخَر 

تغييٌر يلحُق ذواِت ذواِت )كذا(*الَكِلم وأنفَُسها.«)27(، 

ه:»  وبيّنه أيًضا ابن جني )ت392هـ(، قائاًل في حدِّ

إعراب  من  تصّرفِه  في  العرب،  كالم  َسْمت  انتحاء 

والتكسير،  والتحقير،  والجمع،  كالتثنية،  وغيره 

ليلحق  ذلك؛  وغير  والتركيب  والنّسب،  واإلضافة، 

َمن ليس ِمن أهل اللغة العربية بأهِلها في الفصاحة، 

فينطَق بها ، وإن لم يكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها 

رد به إليها. «)28(، وعليه أّن الكالم له أجزاء، منها ما 

يتعلّق بارتباط الكلمات في ما بينها تحت تأثير العامل 

النحوّي، ومنها ما يتعلّق بذات الكلمة إفرادًا؛ وألجل 

للنّحو)اإلعراب(،  مكّماًل  الصرف  هذا جعل سيبويه 

الوجه  على  بالكلمة  النّطق  لصحة  مكّمالن  وهما 

الصحيح الّذي ورد عن كالم العرب؛ ومن المعروف  
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الكلمة، والخطأ  أنّه ال يغني صحة جزء آخر  أيًضا 

عالوة   ،)29( تكامليٌّ الّصحيح  وإنـّما  داخلها،  في 

عبد  حسن  د.  ألستاذنا   محاولةً  هناك  أّن  هذا  على 

الجملة في كتاب  الغنّي األسدّي في دراستِه )مفهوم 

تأليف  مادة  جمع  سيبويه  أّن  فيها  رأى  سيبويه()30( 

)االسم  هما  للَكِلِم  ثنائي  تصنيف  وفق  على  كتابه 

والفعل( ؛ إذ تبادال في تقسيِم الكتاِب، وعليه قّسم متن 

يأتي: ما  في  أقساٍم، وهي  تسعة  سيبويه على  كتاب 

القسم األّول: مواضع االسم في الكالم: يمكن توضيح 

هذا القسم بالجدول اآلتي)31(:

القسم الثاني: مواضع الفعل المضارع ألسماء الفاعلين في الكالم: يمكن بيان هذا القسم في الجدول اآلتي)32(:
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  القسم الثالث: االسم مفهوًما)أسميّة الحرف(: أوضح 

سيبويه في هذا القسم أّن هناك سلوًكا مميًّزا لعاملين 

مع  يسلكان  وأْن(  )أّن،  هما:  النّاصبة،  العوامل  من 

 Phrase(( العباريّة  التركيبات  مسلك  معموليهما 

في  األسماء  موقع  يقعان  يجعلهما  وهذا   ،cluster

الجملة، ويمكن إيضاح هذا القسم بالجدول اآلتي)33(:

القسم الّرابع: األسماء بين التنوين وعدمه:  المقصود 

بها أّن طائفةً من الَكِلِم )أسماء وصفات( تخرج من 

)الّضمة،  الحركات  ثالثّي  لإلعراب  الخضوع  آلية 

الحركات،  ثنائي  إعراب  إلى  والكسرة(  والفتحة، 

ويلغي الكسرة، ويجعل الفتحة للنّصب والجّر، وهي 

هذا  سيبويه  بدأ  وقد  تنصرف)34(،  ال  التي  األسماء 

إلى  ينصرف(  ال  وما  ينصرف  )ما  باب  من  القسم 

حالها  األسماُء عن  فيها  تُغيَّر  التي ال  )الحكاية  باب 

في الكالم(.

والالحقة(:  )االسم  المرّكبة  األسماء  الخامس:  القسم 

ترّكبت  التي  األسماء  من  بطائفة  القسم  هذا  يعنى 

مع بعض األحُرف لتكوين بِنية جديدة؛ ألداء بعض 

المعاني الداّلليّة داخل الجملة، وهذه األسماء معربة؛ 

ألن تركيبها مع الالحقة ال يخرجها عن نظام العربية 

بباب اإلضافة  القسَم  بدأ سيبويه هذا  اإلعرابي، وقد 

ك فيه التنوين في  وهو )باب النّسبة( إلى باب )ما يُحرَّ

األسماِء الغالبِة()35(.

القسم السادس: األفعال المرّكبة: يتلو األسماء المرّكبة 

)المعربة( التركيب في األفعال، وهو أن يترّكب الفعل 

وهذا  النّسوة،  ونون  التوكيد،  نوني  مع  المضارع 

إطار  عن  خارًجا  المضارع  الفعل  يجعل  التركيب 

العامل، فيصبح مبنيًّا)36( ؛ إذ قال سيبويه في أول هذا 

القسِم: »هذا باب النّون الثقيلة والخفيفة: اعلم أنَّ كلَّ 

شيٍء دخلته الخفيفة فقد تَدخله الثقيلة؛ كما أنَّ كلَّ شيٍء 

تَدخله الثقيلة تَدخله الخفيفة«)37(، وذكر التغيرات التي 

تصيب األفعال المرّكبة، وذكر البنى التي ال تُرّكب 

معها نونا التوكيد، وهو قوله: » هذا باب ماال تجوز 

فيه نون خفيفة وال ثقيلة«)38(، من نحو: ِصه، وإيه، 

وِمْه، وهلُمَّ في لغة أهل الحجاز، وهذا الباب هو الّذي 

أدّى به إلى ذكر بابين آخرين للمضعّف فبعد أن ذكر 

أن النون تدخل على َهلُّم في لغة تميم؛ لكونها بمنزلة 

ُردّ، وُردّا، واردْدَن ذكر البابين اللّذين هما: ) هذا باب 

مضاعف الفعل واختالف العرب فيه()39( ، و )باب 
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اختالف العرب في تحريك اآلخر...()40( .

 القسم السابع: األسماء التي ال يغيّرها العامل : ويضّم 

الهمز؛  وباب  والممدود،  المقصور  باب  القسم  هذا 

تغيّر  ال  األبواِب  هذه  على  الدّاخلة  العوامل  لكون 

اإلعرابية،  الحركات  عليها  تظهر  ال  أي  أواخرها 

وأدخل سيبويه بابًا آخر لألسماء في هذا القسم، وهي 

ثُّم بعد ذلك نظر  العامل، وهي: األعداد،  يغيّرها  ال 

يسوق  أن  أجل  من  للعدد؛  الجمعيّة  للداّللة  سيبويه 

كالمه إلى الحديث عن جموع التّكسير)41(. 

القسم الثامن: معاني األحداث وأبنيتها: حصر سيبويه 

معاني  منها  تصاغ  التي  الداّلالت  القسِم  هذا  في 

األحداث، وهو: المصدر، وكذلك حصر أبنية األفعال 

وداللة أبنيتها، وكان أّول أبواب هذا القسم: ) باب بناء 

األْفعَال التي هي أعمال تعدّاك إلى غيرك، وتوقعها 

به ومصادرها()42( ، وحصر سيبويه في األبواب التي 

الثالثي معانيها،  الفعل  أبنية مصادر  الباب  تلت هذا 

فعقد لها أبوابًا كـ) هذا باب ما جاء من األدواء على 

مثال َوِجَع يَوَجُع َوَجعًا وهو َوِجٌع لتقارب المعاني()43( ،

و)وهذا   ، وفِعله()44(  ومصدره  فَْعاَلن  باب  و)هذا 

باب ما يبنى على أْفعََل()45(، و)وهذا باب أيًضا في 

الِخَصال التي تكون في األشياء()46( ، كذلك نظر إلى 

فيها،  والالزم  التعدي  موّضًحا  الثالثي  الفعل  أبواب 

فوضع بابًا لهذا سّماه:)هذا باب ِعْلِم كّل فعٍل تَعَدَّاك 

إلى غيِرك()47( ، ثُمَّ انتقل إلى ذكر نظائر ما سبق من 

ما  نظائر  باب  منها:)هذا  لها  أبوابًا  فعقد  المعتالّت، 

ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء والواو منهن في 

موضع الالمات()48( ، و)هذا باب نظائر ما ذكرنا من 

بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن عينات( )49(،

أبنية  معاني  تخصُّ  أبوابًا  األبواب  هذه  بعد  وذكر 

األْفعَال، والفروق في ما بينها، وهي: )هذا باب افتراق 

فَعَْلُت وأْفعَْلُت في الِفعل للمعنى()50(، و)هذا باب دخول 

فَعَّلُت على فَعَْلُت ال يشركه في ذلك أْفعَْلُت()51(، و)هذا 

باب ما طاوع الّذي فِْعله على فَعََل، وهو يكون على 

مةً  اْنفَعَل واْفتَعََل()52(، وكأن هذه األبواب جاءت مقدِّ

التي  الفعل  تلحق  التي  الزيادات  موضوع  بيان  إلى 

عقد سيبويه لها أبوابًا، وهي:)هذا باب دخول الزيادة 

اْستَْفعَْلُت()54(، باب  و)هذا  للمعاني()53(،  فَعَْلُت  في 

سيبويه  يربط  ثُّم  اْفتَعَلُت()55(،  موضع  باب  و)هذا 

الثالثية  الفعل  أبنية  بموضوع  الزيادات  موضوع 

أبوابًا)56(،  لها  فعقد  ومصادرها،  والرباعيّة  المزيدة 

وهي:  التّعجب،  فِعل  بأبواب  القسم  هذا  وينتهي 

)هذا باب ما ال يجوز فيه ما أْفعَلَه()57(، و)هذا باب 

فِْعلَه()58(، أْفعََل  بما  أْفعَله  ما  عن  فيه  يستغنى  ما 

و)هذا  معنييِن()59(،  على  أْفعَلَه  ما  باب  و)هذا 

له  وليس  أْفعَلَه،  ما  فيه  العرب  تقول  ما  باب 

يُقاُس()60(.      وال  حفًظا  هذا  يُحفَظ  وإنما  فِْعٌل، 

القسم التّاسع: ما يكون في اللّفظ من األعراض: ذكر 

الّصوتيّة  المسائل  من  طائفة  القسم  هذا  في  سيبويه 

 : قوله  أبوابه  وأول  المفردات،  بناء  في  المؤثِّرة 

» هذا باب ما يكون يَْفعَل من فَعَل فيه مفتوًحا، وذلك 

الحاء، أو  العين، أو  الهاء، أو  الهمزة، أو  إذا كانت 

قََرأ  قولك:   وذلك  عينًا،  أو  الًما  الخاء،  أو  الغين، 

فهو  عينات،  فيه  كانت  َما  وأّما  يَبذَأُ....،  وبَذَأ  يَقَرأُ، 

كقولك: َسأََل يَسأَُل، وثَأََر يَثأَُر... «)61(، فهو يوّضح 
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أثر الفتحة مع األْحُرِف الحلقيّة، ثُمَّ ينتقل إلى  »باب 

ما تكسر فيه أوائل األفعال المضارعة لألسماء كما 

كسرت ثاني الحرف حين قلَت )فَِعَل(، وذلك في لغة 

جميع العرب إاّل أهَل الحجاز، وذلك قولهم: أنَت تِْعلَُم 

ذاك، وأنا إْعلَُم، وهي تِْعلَُم، ونحن نِْعلَُم ذاك. «)62(،

فهو يبيّن أثر الكسرة في بناء الكلمات، ثُمَّ يعقد بابًا له 

عالقة بهذا الموضوع، وهو باب اإلمالة في قوِله: » 

هذا باب ما تمال فيه األلفات«)63(؛ وسبب انعقاد هذا 

الباب بعد )باب ما تكسر فيه أوائل األفعال المضارعة 

الياء،  لألسماء( ؛ ذلك أّن اإلمالة تنحو باأللِف نحو 

أو الفتحة نحو الكسرة، ثُمَّ ينتقل إلى ) باب ما يلحق 

الكلمة إذا اختلّت حتّى تصير حرفًا()64(، الّذي يقصد 

في هذا الباب بأّن الكلمةَ » ال يستطاع أن يُتكلَم بها 

وذلك  الوقف،  في  اللَّْحق  بذلك  فيعتمد  الوقِف،  في 

قولك: ِعْه، وِشْه.«)65(، أصلُهما من وَعى، ووَشى، 

ثُّم يتلوه باب الوصل بهمزة الوصل لالبتداء بالساكن، 

قوله: »هذا باب ما يتقدّم أول الحروف، وهي زائدةٌ 

مت إلسكان أول الحروف«)66(، ويعقد بعدها أبوابًا  قُدِّ

عند  األبنية  تصيب  التي  واألعراض  الوقِف،  في 

اإلشباع   ظاهرة  عن  سيبويه  يتحدّث  ثُّم  الوقف)67(، 

بالقوافي،  االتّصال  وثيقة  تمثل  وهي  الّصوتي)68(، 

ثُمَّ ينتقل سيبويه إلى ذكر بابين يمثالن مدخاًل لطيفًا 

نحو:  من  األبنية،  تصيب  التي  األخرى  لألعراض 

يكون  ما  ِعدة  باب  وهما:  اإلدغام،  غير  من  البدل 

عليه الَكِلم)69(، وباب علم حروف الّزوائد)70(، ثُّم يأتي 

»باب  إلى  ينتقل  ثُمَّ  البدل)71(،  حروف  باب  بعدهما 

واألفعال  والّصفات،  األسماء  من  العرب  بنت  ما 

الّذي  المعتّل  من  قيس  وما  والمعتلّة،  المعتلّة  غير 

ال يتكلمون به ولم يجيء في كالِمهم إال نظيره من 

التّصريف،  النّحويّون:  يسّميه  الّذي  وهو  بابِه،  غير 

المفردات  أبنية  فيه  سيبويه  وحصر  والفعل«)72(، 

المجّرد،  موضًحا  واألفعال(،  والّصفات،  )األسماء، 

ما  ذكر  كذلك  والمعتل)73(،  والّصحيح،  والمزيد، 

ب منها من األعجميّة، وعقد بابًا له سماه ) باب ما  ُعّرِ

أعرب من األعجميّة()74(، ثُّم انتقل إلى بيان الزيادة 

وعرض  الزيادة)75(،  هذه  وِعلّة  الفعليّة،  األبنية  في 

نظائر هذه األفعال المعتلّة)76(، ثُّم ذكر موضوع قلب 

أْحُرِف الِعلّة في ما بينها، أي ما يسّمى  بـ)االعتالل(

وينتهي  واًوا)78(،  الياء  وقلب  ياًء،  الواو  كقلب   )77(

إلى التضعيف في األبنية، ويعقد له أبوابًا)79(؛ إذ قال 

يثقُل على  التضعيف  أّن  التضعيف: »اعلم  باب  في 

ألسنتِهم، وأّن اختالف الحروِف أخفُّ عليهم من أن 

يكون من موضعٍ واحٍد«)80(، ولعّل أبواب التضعيف 

هي  العربيّة  في  بارزةٍ  ظاهرة  إلى  تمهيدًا  جاءت 

اإلدغام؛ لما بينهما من عالقة نطقيّة ، وجعل سيبويه 

العربّي،  الّصوتي  الدرس  في  ا  مهمًّ صوتيًّا  بابًا  لها 

أوضح فيه مخارج الحروِف وصفاتها وتبداّلتها)81(.          

أنّه ليس هناك جزٌء  يتّضح   وبعد ذكر هذه األقسام 

أساس  على  الكتاب  م  قُّسِ بل   ، صرفيٌّ وآخر  نحويٌّ 

صنفي االسم والفعل، فمّرة يظهر أثر العامل النّحوي 

هناك  إّن  أي  أثره،  يختفي  ومّرة  والفعل،  االسم  في 

والفعل؛  االسم  أواخر  في  يلحق  تغييًرا  تغييرين، 

عليه  يطلق  التغيير  وهذا  النحوّي،  العامل  أثر  سببه 

)اإلعراب(، وتغييًرا يلحق في ذوات االسم والفعل، 
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كتاب  في  فإّن  وعليه  )الّصرف(،  عليه  ويطلق 

سيبويه نظريةً نحويةً شاملةً، كأنّها منظومة مترابطة 

األجزاء، تعمل أجزاؤها بصورة واحدة، ففي ضوء 

التقسيم السابق لمتن الكتاب يتبيّن أّن سيبويه  لم يفّرق 

لها  اللغة، ولم يجعل  بين مستويات  كتابه  تأليف  في 

أّن هناك  لم يضع في حسبانِه   حدودًا منفصلةً، أي 

جزًءا نحويًّا منفصاًل عن الجزء الّصرفي أو الجزء 

ّمتكاملة  نّحوية  لنظرية  مؤسًسا  كان  بل  الّصوتي، 

المتكلِّم  استعمال  ومراعاةِ  بالشموليّة،  تتسم  األركان 

عالوة على توافِقها ونظام اللّغة.

كتاب  أبواب  ترابط  مسألة  تثبت  التي  األدّلة  ومن 

سيبويه، هو أّن بعض مؤلِّفي شروح الكتاب صّرُحوا 

بذلك في أثناء شرحهم، ومن ذلك:

)باب  شرح  في  السيرافّي   سعيد  أبو  قاله  ما   -

تراجم  على  يشتمُل  الباَب  هذا  أن  »اعلم  الفاعل(: 

من  يتضّمنه  بما  بابًا  بابًا  بعده  لةً  مفصَّ تجيء  أبواٍب 

باٍب جملة  باٍب  معنى  نفّسر  ولكنّا  ومسائِله،  أصوِله 

في  شيء  كلَّ  فنضع  تفصيِله،  إلى  نجيء  أن  إلى 

فيه  النّص  فهذا   ، فيه «)82( ))  ذكره  الّذي  موضِعه 

إشارة إلى تقسيم أبواب الكتاب بشكل مترابط بابًا بابًا.

الياُء  فيه  تُقَلب  )ما  باب  في شرح  السيرافّي  ذكر   -

واًوا، وذلك فُْعلَى أذا كانت اسًما(: » القصد في هذا 

بعده  أْبَواب  وفي  األْبَواِب،  ِمن  قبله  َما  وفي  الباِب 

 . يلزمها.«)83(((  وما  الفعل  عين  أحوال  ذكر  إلى 

- كذلك قال أبو علّيٍ الفارسّي في شرح باب )نَِظير َما 

ذَكْرنا من بَنَاِت األْربَعِة وما ألِحَق ...(: »الفصل بين 

هذا الباِب والباب الّذي قبله، أن ذلك ذكر الثالثّي الّزائد 

على ثالثة أْحُرٍف بحروف زوائد، وهذا الباب يذكر 

أْحُرٍف ]بحرف[ أصلّي ليس  على ثالثِة  فيه ما زادَ 

بزائد. «)84( )) ، أيًضا قوله في )ومن باِب َما يجري 

األصل(:  َعلَى  للجمع  ُكسر  إذا  ذََكرنا  َما  بعض  فيه 

والياء  الواو  أنَّ  قبله  والّذي  الباِب  هذا  بين  »الفرق 

الواقعتين بعد ألِف الجمعِ ال تهمز بعدها عن الطرف 

بحرف اللّين الّذي بينهما وبين آخر الكلمِة، فال يهمز - 

كما -  همز ما تضّمن الباب الّذي قبله من الياء والواو 

للقرب من الطرِف نحو: قَوائِل وَكوائِل. «)85( (( .

المطلب اآلخر: اتجاهات تأليف المدونات الصرفيّة:

النّحوية  المدونة  مؤلَّفات  في  فاحصة  نظرة  لعّل 

إلينا  التي جاءت بعد كتاب سيبويه تشير  والّصرفيّة 

بأربعة اتجاهات في عالقة المباحث النّحوية بالمباحث 

الّصرفيّة، وهي في ما يأتي:  

وقد  الـّصرف:  قبل  النّحو  عرض  األّول:  االتّجاه 

السـّراج  كابن  العربيّة،  علماء  من  كثيٌر  عليه  سار 

)ت316هـ( في )األصول(، والّصيمرّي  )من علماء 

القرن الّرابع الهجرّي( في )التّـبصرة(، وأبي البقاء 

موسى  وأبي  )اللّباب(،  في  العُكبري)ت616هـ( 

علي  وأبي  )الجزولية(،  في  )ت607هـ(  الجزولّي 

مـالك  وابن  (التوطئـة)،  في  )ت645هـ(  الشلوبين 

)ت672هـ( في )األلفيـة(، و)تسهيل الفوائـد وتكميل 

والسيوطي  الشافية(،  الكافية  و)شرح  المقاصد(، 

هؤالء  أن  غير  الهوامع(،  )همع  في  )ت911هـ( 

األبواب  عرض  طريقة  في  بينهم  ما  في  يختلفون 

الّصـرفية، فالمتتبّع في مصنفاتِهم يجد أّن هناك ثالث 

طرائَق في ذلك، وهي في ما يأتي:
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الطريقة األولى: تقسيم مباحث التّصريف أربعة أقسام 

على النحو اآلتي:

والتثنية،  كالنّسب،  باألسماء  تتعلّق  مباحث  أواًل: 

والجمع، والتصغير.

واألفعال،  األسماء  في  تقع  مشتركة  ظواهر  ثانيًا: 

والتقاء  والوقف  اإلمالة  و  والتّضعيف،  كالهمز، 

الساكنين.

ثالثًا: األبنية الّصرفيّة التي تشمل على أبنية األْفعَال 

المجّردة والمزيدة، وأبنية المصادر. 

والزيادة،  اإللحاق،  ويشمل:  التّصريف،  رابعًا: 

واإلعالل، واإلبدال، واإلدغام، ومسائل التمارين.

 ، الّسّراج)86())  ابن  الطريقة  هذه  على  وسار 

والّصيَمرّي)87()) ، مع العلم أن أحدهما قد يقدّم قسًما 

على آخر في هذا الترتيب.

الصرفية  واألبواب  المباحث  تقسيم  الثانية:  الطريقة 

أربعة أقسام على النحو اآلتي:

والمقصور  والتأنيث،  كالتذكير  مقدّمات صرفيّة   -1

والممدود .

2- التغيير ألجل المعاني الوارد، كالتثنية، والجمع، 

والتصغير، والنّسب.

3- ظواهر مشتركة كاإلمالة، والوقف، واإلدغام.

4- التصريف، كاإلبدال، واإلعالل.
وسار على هذا المذهب ابن مالك في مؤلّفاته)88(

كاأللفية،  والّصـرف  النحو  بين  فيها  جمع  التي   ((

وتسهيل الفوائد، وشرح الكافية والشافية.

الطريقة الثالثة : تقسيم أبواب الصرف أربعة أقسام 

على النحو اآلتي:

1- ذوات األبنية.

2- أحوال ذوات األبنية.

3- أحوال آخر الكلمة.

4- التصريف.

وسار على هذا المذهب السيوطّي في منجِزه )همع 

علّي  أبو  الترتيب  هذا  في  وسبقه   ،  (( الهوامع()89( 

الفارسّي في كتابِه )التّكملة(.

الطريقة الرابعة: وهذه الطريقة أقرب إلى العشوائية 

، أو خّطة  منه إلى المنهجية، فلم يكن له ترتيٌب منهجيٌّ

أشبه  هي  وإنما  عليها،  البناء  يمكن  المعالم  واضحة 

ن سار على هذه الطريقة  الجزولّي  بالخواطر، وممَّ

في )الجزوليّة(، وأبو علي الشلوبين في )التوطئة()90( 

)) ، ويكفي أن نوّضَح األبواب الصرفية عند أحدهما 

ليغني عن اآلخر؛ ألنهما َسلَكا ترتيبًا واحدًا ال يختلف 

في ما بينهما، فعند الجزولي كان الترتيب على النحو 

اآلتي)91((( :

و  الهجاء،  و  والنَّسب،  الوصل،  وألف  التصغير، 

الهمزة في الخط، و المقصور والممدود، و الوقف، 

و جمع التكسير،  واألبنية، و االشتقاق، و اإلمالة، و 

التّصريف، و اإلدغام.

يكن  لم  النحو:  قبل  الّصرف  الثاني: عرض  االتّجاه 

هذا االتّجاه شائعًا بين النّحويين والّصرفيين؛ والسبب 

أنّهم جعلوا الّصرَف متأّخًرا في دراستِه لصعوبته؛ أو 

ألّن طلبَه يحتاج إلى عقلية أقوى مما يحتاجه النّحو، 

أما من ناحية التّسلسل المنطقي فإن الّصـرف يرتبط 

الّصحة  ألن  للتّركيب؛  سابٌق  أمٌر  وهو  بالمفردات، 

في تركيب الجملة ينبغي أن يسبقها صحة المفردات؛ 
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ولعّل هذه النّظرة هي التي قادت أبا حيّان األندلسّي 

في  النّحو  على  الّصرَف  يقدَّم  أن  إلى  )ت745هـ( 

منجِزه )ارتشاف الضَّـرب(، بل إنّه صـّرح بذلك؛ إذ 

قال: «وحصرته ]أي موضوع الكتاب[ في جملتين: 

في  والثانية:  التركيب،  قبل  الكلم  أحكام  في  األولى: 

أحكامها حالة التركيب)92(».

وكلّها  أقسام،  ثالثة  اإلفراد  في  الكلمة  حالة  وقّسم 

على  الثالثة  األقسام  وهذه  الّصـرفّي،  بنظرة  تتعلّق 

النحو اآلتي)93(:

1- ما يكون من أحكام للكلمة نفسها.

2- ما يلحقها من أولها.

3- ما يلحقها من آخرها.

حين  بالتأليف:  الّصرف  استقالل  الثالث:  االتّجاه 

في  المؤلَّفات  أن  تجد  التراجم  ُكتب  تستعرض 

التّصريف التي استقلت تأليفًا بهذا العلم لم تكن قليلةً، 

غير أن الّذي وصل إلينا يختلف عن هذا العدد، وأكثر 

تلك المصنَّفات لم يصل إلينا، أو أنه ظّل مفقودًا أو 

مجهواًل.

التّصريف  كتاب  فهو  إلينا  وصل  كتاب  أقدم  أما 

المازنّي بشرح ابن جنّي عليه المسّمى  ألبي عثمان 

الكثيرة  ذلك  بعد  المؤلَّفات  توالت  ثُّم  بـ)المنصف(، 

التي تختّص بدراسة هذا العلم، ومنها:

1. )التّكملة(: ألبي علي الفارسي، وهو الجزء الثاني 

من كتاب )اإليضاح(.

2. )التّصريف الملوكي(، البن جنّي.

3. )المفتاح في الّصرِف(، لعبد القاهر الجرجاني )ت 

472هـ(.

4. )المفيد في التّصريف(، للزمخشرّي .

البركات  ألبي  التّصريِف(،  علم  في  )الوجيز   .5

األنباري )ت577هـ(.

في  )ت  القبيصّي  البن  التّصريِف(،  في  )التتّمة   .6

أوائل القرن السابع(.

الحاجب  البن  التَّصريف(،  علِم  في  )الّشافية   .7

)ت646هـ(.

ّي، للعاّلمة عز الدين أبي المعالي  8. تصريف الِغّزِ

عبد الوهاب الّزنجانّي )ت654هـ(.

9. )الممتع)، البن ُعصفور )ت669هـ(.

10. )الـُمبِدع في التّصريِف(، ألبي حيّان األندلسّي.

األنصارّي  هشام  البن  الّطرف):  )نزهة   .11

)ت761هـ(.

خاتمة البحث:

1- رّجح البحث أنَّ معاذ الهّراء كان له جهدٌ صرفيٌّ 

طيٌّب غير أّن علماء العربية أخفَوا ذكر اسمه؛ وذلك 

لألسباب اآلتية: 

أبي عبد  لإلمام  الهّراء، ومالزمته  معاذ  تشيّع  أواًل: 

هللا جعفر بن محّمد الّصادق )عليه السالم(، فقد َروى 

عنه.

الُكميت  للّشاعر  صديقًا  كان  أنّه  عنه  ُعِرف  ثانيًا: 

األسدّي الّذي ُعِرَف بتشيِّعه.

ثالثًا: بعض كتب التراجم تشير إلى أنّه كان »يصنّف 

كتاٌب  له  يُعَرف  ولم  أميّة؛  بني  أيام  في  النّحو  كتب 

يُؤثر عنه«، فهذه األسباب جعلتنا نّرجح أّن له جهدًا 

صرفيًّا طيّبًا غير أّن علماء العربيّة أخفَوا ذكر اسمه؛ 

لها  عصِره  في  الحاكمة  السلطة  معارضة  بسبب 
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موقف معارض لمذهب التّشيّع.

2- أوضح البحث أنَّ سيبويه في متن كتابه لم يفّرق 

اللغة، ولم يجعل لها حدودًا منفصلةً،  بين مستويات 

نحويًّا  جزًءا  هناك  أّن  حسبانِه  في  يضع  لم  أي 

الّصوتي،  الجزء  أو  الّصرفي  الجزء  عن  منفصاًل 

بل كان مؤسسًّا لنظرية نّحوية ّمتكاملة األركان تتسم 

على  عالوة  المتكلِّم  استعمال  ومراعاةِ  بالشموليّة، 

توافِقها ونظام اللّغة.

أبواب كتاب سيبويه،  البحث مسألة ترابط  أثبت   -3

ومن األدلّة التي تثبت هذه الحقيقة أّن بعض مؤلِّفي 

شروح الكتاب صّرُحوا بذلك في أثناء شرحهم، ومن 

ذلك:

أ - ما قاله أبو سعيد السيرافّي  في شرح )باب الفاعل(: 

»اعلم أن هذا الباَب يشتمُل على تراجم أبواٍب تجيء 

لةً بعده بابًا بابًا بما يتضّمنه من أصوِله ومسائِله،  مفصَّ

ولكنّا نفّسر معنى باٍب باٍب جملة إلى أن نجيء إلى 

تفصيِله، فنضع كلَّ شيء في موضِعه الّذي ذكره فيه «

، فهذا النّص فيه إشارة إلى تقسيم أبواب الكتاب بشكل 

مترابط بابًا بابًا.

ب - ذكر السيرافّي في شرح باب )ما تُقَلب فيه الياُء 

واًوا، وذلك فُْعلَى أذا كانت اسًما(: » القصد في هذا 

الباِب وفي َما قبله ِمن األْبَواِب، وفي أْبَواب بعده إلى 

قال  كذلك  يلزمها.«،   وما  الفعل  عين  أحوال  ذكر 

ذَكْرنا  َما  )نَِظير  باب  شرح  في  الفارسّي  علّيٍ  أبو 

بين  »الفصل   :)... ألِحَق  وما  األْربَعِة  بَنَاِت  من 

الثالثّي  ذكر  ذلك  أن  قبله،  الّذي  والباب  الباِب  هذا 

الّزائد على ثالثة أْحُرٍف بحروف زوائد، وهذا الباب 

يذكر فيه ما زادَ على ثالثِة أْحُرٍف ]بحرف[ أصلّي 

ليس بزائد. «، أيًضا قوله في )ومن باِب َما يجري 

األصل(:  َعلَى  للجمع  ُكسر  إذا  ذََكرنا  َما  بعض  فيه 

والياء  الواو  أنَّ  قبله  والّذي  الباِب  هذا  بين  »الفرق 

الواقعتين بعد ألِف الجمعِ ال تهمز بعدها عن الطرف 

بحرف اللّين الّذي بينهما وبين آخر الكلمِة، فال يهمز 

الياء  قبله من  الّذي  الباب  - كما -  همز ما تضّمن 

وَكوائِل.«. قَوائِل  نحو:  الطرِف  من  للقرب  والواو 

الصرفيّة  المدّونات  تأليف  أنَّ  البحث  أوضح   -4

اتجهت في أربعة اتجاهات، وهي:

االتّجاه األّول: عرض النّحو قبل الـّصرف، والمتتبذع 

هذا االتجاه يجد أّن هناك ثالث طرائَق في ذلك، وهي 

في ما يأتي:

الطريقة األولى: تقسيم مباحث التّصريف أربعة أقسام 

على النحو اآلتي:

والتثنية،  كالنّسب،  باألسماء  تتعلّق  مباحث  أواًل: 

والجمع، والتصغير.

واألفعال،  األسماء  في  تقع  مشتركة  ظواهر  ثانيًا: 

والتقاء  والوقف  اإلمالة  و  والتّضعيف،  كالهمز، 

الساكنين.

ثالثًا: األبنية الّصرفيّة التي تشمل على أبنية األْفعَال 

المجّردة والمزيدة، وأبنية المصادر. 

والزيادة،  اإللحاق،  ويشمل:  التّصريف،  رابعًا: 

واإلعالل، واإلبدال، واإلدغام، ومسائل التمارين.

الصرفية  واألبواب  المباحث  تقسيم  الثانية:  الطريقة 

أربعة أقسام على النحو اآلتي:

والمقصور  والتأنيث،  كالتذكير  مقدّمات صرفيّة   -1



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

267

والممدود .

2- التغيير ألجل المعاني الوارد، كالتثنية، والجمع، 

والتصغير، والنّسب.

3- ظواهر مشتركة كاإلمالة، والوقف، واإلدغام. 4- 

التصريف، كاإلبدال، واإلعالل.

الطريقة الثالثة : تقسيم أبواب الصرف أربعة أقسام 

على النحو اآلتي:

1- ذوات األبنية.

2- أحوال ذوات األبنية.

3- أحوال آخر الكلمة.

4- التصريف.

الطريقة الرابعة: وهذه الطريقة أقرب إلى العشوائية 

أو   ، منهجيٌّ ترتيٌب  له  يكن  فلم  المنهجية،  إلى  منه 

البناء عليها، وإنما هي  يمكن  المعالم  خّطة واضحة 

أشبه بالخواطر.

االتّجاه الثاني: عرض الّصرف قبل النحو.

االتّجاه الثالث: استقالل الّصرف بالتأليف.
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الهوامش

1- المنصف لتصريف المازنّي البن جني: 340/2.

2- الخصائص البن جني: 10/2.

3- ينظر المصدر نفسه والصفحة نفسها.

* كذا: الصحيح: منبًها عليه؛ ألّن الفعل )نبه( يتعدى بـ)على(، ينظر: الّصحاح، للجوهري: 2252/6 )ن ب 

هـ(. 

4- األشباه والنظائر في النّحو، لجالل الدّين السيوطّي: 281/6.

5- طبقات النحويين واللّغويين ألبي بكر الزبيدّي: 126.

6-  بغية الوعاة في طبقات اللّغوين والنّحاة، لجالل الدّين السيوطّي: 291/2.

7- ينظر: علم الّصرف عند الكوفيين، د. خليل إبراهيم العطيّة )مخطوط(: 8. 

8- ينظر: الفهرست البن النّديم: 90، نزهة األلباء في طبقات األدباء لكمال الدين األنبارّي: 50، إنباه الّرواة 

على أنباه النُّحاة لجمال 

الدين القفطي: 289/3، 295.  

9- ينظر: الفهرست: 89، و نزهة األلباء في طبقات األدباء: 50، و إنباه الّرواة على أنباه النُّحاة : 288/3.

10- ينظر: تهذيب التهذيب ألبي الفضل أحمد بن حجر العسقالنّي: 422/9.

11- ينظر: الفهرست: 90، نزهة األلباء في طبقات األدباء: 50، إنباه الّرواة على أنباه النُّحاة : 289/3.

12- ينظر: معجم الشعراء ألبي عبيد هللا محّمد المرزبانّي: 381، الفهرست: 89، ، إنباه الّرواة على أنباه النُّحاة: 

.290-289/3

13-  ينظر:إنباه الّرواة على أنباه النُّحاة : 290/3.

14- دروس التصريف للشيخ محّمد محيي الدين عبد الحميد : 8.

15- المصدر نفسه: 9.

16- ينظر: معجم الشعراء للمرزباني: 381، وإنباه الرواة على أنباه النّحاة:290/3.

17- ينظر: بغية الوعاة: 292/2.

18- ينظر: معجم الشعراء: 381، الفهرست: 89، ، إنباه الّرواة على أنباه النُّحاة : 290-289/3.

19- ينظر: الشعر والشعراء البن قتيبة:80/1، 566/2، 

20- إنباه الّرواة على أنباه النُّحاة : 290/3.

األدباء: 59،  طبقات  في  األلباء  نزهة  وينظر:  البغدادّي: 345/13،  الخطيب  بكر  ألبي  بغداد،  تاريخ   -21

ومعجم األدباء لشهاب
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الدين الحموّي: 1738/4، وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاِهير واألْعاَلم، لشمس الدّين الذهبّي: 927/4، وبغية 

الوعاة: 163/2.

22- ينظر: كتاب سيبويه )طبعة بوالق(: 69/2-428، تحقيق: عبد الّسالم محّمد هارون: 364/4-259/3، 

تحقيق: د. محمد 

كاظم البّكاء: 771-17/5.

23- الوحدة الداخلية في كتاب سيبويه، رمزي منير بعلبكي: 114، نقاًل عن الشرح المعاصر لكتاب سيبويه: 13/1.

24- ينظر: الشرح المعاصر لكتاب سيبويه )مقدمة الّشارح(: 13/1

25- من معايير التصنيف النحوّي في القرن الثاني الهجرّي، رمزي منير بعلبّكي: 157، نقاًل الشرح المعاصر 

لكتاب سيبويه: 13/1.

26- األُُصول في النّحو، البن السراج: 35/1.

* كذا: الّصواب: حذف ذوات الثانية؛ سببه خطأٌ مطبعّيِ، فتكون العبارة:  تغيير يلحق ذواِت الَكِلم.

27- التّكملة، ألبي علي الفارسّي: 182-181.

28- الخصائص، البن جني : 35/1 .

29- ينظر: الترتيب الّصرفي في المؤلفات النحوية والّصرفية إلى أواخر القرن العاشر الهجرّي، د. مهدي بن 

علي بن مهدي القرني، 

بحث منشور.

30- ينظر: مفهوم الجملة عند سيبويه:43 وما بعدها.

31- ينظر: المصدر نفسه: 44-43.

32- ينظر: مفهوم الجملة عند سيبويه: 44.

33- ينظر: المصدر نفسه: 44، 61-60.

34- ينظر: مفهوم الجملة في كتاب سيبويه: 62-61.

35- كتاب سيبويه: 390-259/3.

36- ينظر: مفهوم الجملة عند سيبويه: 63.

37- كتاب سيبويه: 391/3.  

38- المصدر نفسه: 407-406/3.

39- ينظر: المصدر نفسه: 409-407/3. 
40- ينظر: المصدر نفسه: 412-409/3.
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41- ينظر: كتاب سيبويه: 428/3، 435، مفهوم الجملة عند سيبويه: 64-63.
42- ينظر: المصدر نفسه: 3/4.  

43- ينظر: المصدر نفسه: 11/4.  
44- ينظر: المصدر نفسه: 14/4.  
45- ينظر: المصدر نفسه: 17/4.  
46- ينظر: المصدر نفسه: 19/4.  
47- ينظر: المصدر نفسه: 27/4.  
48- ينظر: المصدر نفسه: 33/4.  
49- ينظر:المصدر نفسه: 35/4.  
50- ينظر: المصدر نفسه: 39/4.  
51- ينظر: المصدر نفسه: 46/4.  
52- ينظر: المصدر نفسه: 47/4.  
53- ينظر: كتاب سيبويه: 49/4.  
54- ينظر: المصدر نفسه: 51/4.  
55- ينظر: المصدر نفسه: 53/4.  

56- ينظر: المصدر نفسه 57/4 وما بعدها من األبواب.  
57- ينظر: المصدر نفسه: 71/4.  
58- ينظر: المصدر نفسه: 72/4.  

59- ينظر: المصدر نفسه والجزء والصفحة أنفسهما.  
60- ينظر: المصدر نفسه: 73/4.  

61- المصدر نفسه: 74-73/4.
62- المصدر نفسه: 80/4.

63- المصدر نفسه: 74-73/4.
64- ينظر: المصدر نفسه: 105/4

65- كتاب سيبويه: 105/4.
66- المصدر نفسه: 106/4.

67- ينظر: المصدر نفسه: 138-122/4.
68- ينظر:  المصدر نفسه: 149/4 وما بعدها من األبواب.
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69- ينظر:  المصدر نفسه: 160/4.

70- ينظر:  المصدر نفسه: 175/4.
71- ينظر: المصدر نفسه: 177/4.

72- المصدر نفسه: 180/4.
73- ينظر: المصدر نفسه: 228-182/4.

74- ينظر: المصدر نفسه: 228/4.
75- ينظر: المصدر نفسه: 231/4 وما بعدها من األبواب.

76- ينظر: المصدر نفسه: 261-249/4.

77- ينظر: المصدر نفسه: 270-262/4.
78- ينظر: كتاب سيبويه:  270/4وما بعدها من األبواب.
79- ينظر: المصدر نفسه: 300/4 وما بعدها من األبواب.

80- المصدر نفسه: 311/4.
81- ينظر: المصدر نفسه: 323/4 وما بعدها من األبواب، ومفهوم الجملة في كتاب سيبويه: 67.

82- شرح كتاب سيبويه للسيرافّي: 258/2، وينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه: 243/1 .
83- ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافّي: 36/18. 

84- التعليقة على كتاب سيبويه، ألبي علي الفارسّي: 146/4.
85-  المصدر نفسه: 66/5.

86- ينظر: األصول في النّحو، البن السّراج: 480-5/3،    
87- ينظر: التّبصرة والتّذكرة، ألبي ُمحّمد عبد هللا الّصيَمِرّي: 967-585/2.    

88- ينظر: ألفية ابن مالك: 63-79، تسهيل الفوائد البن مالك: 253-338، وشرح الكافية الشافية، البن مالك: 
 .1988-1730/4

89- ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ألبي بكر السيوطّي: 527-293/3.    
90- ينظر: التوطئة، ألبي علّي الشلوبين: 382-320.
91- ينظر: المقدمة الجزوليّة، للجزولّي: 313-227.

92- ارتشاف الّضرب من لسان العرب، ألبي حيّان األندلسّي: 4/1.

93- ينظر: المصدر نفسه: 22/1.
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المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

أواًل: المخطوطات:

علم الّصرف عند الكوفيين، لألستاذ الدكتور   -

خليل إبراهيم  العطيّة –رحمه هللا-، مخطوط.

ثانيًا: المطبوعات:

ألبي  العرب،  لساِن  من  الضََّرب  ارتشاف   -

حيَّان األندلسّي )ت745هـ(، تحقيق وشرح ودراسة: 

د. رجب عثَمان محّمد، ومراجعة: د. رمضان عبد 

في مصر،  المدني  الخانجّي، مطبعة  مكتبة  التّواب، 

الطبعة األولى، سنة 1418هـ-1998م.

الدّين  لجالل  النَّحو،  في  والنَّظائر  األشباه   -

سالم  العال  عبد  د.  تحقيق:  )ت911هـ(،  السيوِطّي 

سنة  ط1،  سالة/بيروت،  الّرِ مؤسسة  مطبعة  مكّرم، 

1406هـ-1985م.

بن  محمد  بكر  ألبي  النحو،  في  األصول   -

السراج  بابن  المعروف  النحوي  سهل  بن  السري 

)ت316هـ(، المحقِّق: د. عبد الحسين الفتِلّي )رحمه 

الطبعة  بيروت،   – لبنان  الرسالة،  مؤسسة  هللا(، 

الرابعة، 1999م.

ألفية ابن مالك، لمحمد بن عبد هللا، ابن مالك   -

الطائي )ت 672هـ( الناشر: دار التعاون.

الدين  لجمال  النحاة،  أنباه  على  الرواة  إنباه   -

646هـ(،  )ت  القفطّي  يوسف  بن  علي  الحسن  أبي 

الطبعة األولى،  إبراهيم،  الفضل  أبو  المحقِّق: محمد 

ومــؤسسة  القاهرة،   - العربي  الفكر  دار  مطبــعة 

الكتب الثقافية – بيـروت، في 1406هـ - 1986م.

والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية   -

الفضل  أبو  محمد  المحقِّق:  السيوطّي،  الدين  لجالل 

/ صيدا،  لبنان   - العصرية  المكتبة  إبراهيم، مطبعة 

)د.ت(.

ألبي  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   -

الحسيني،  الرّزاق  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد  الفيض 

)المتوفى:  بيدي  الزَّ بمرتضى،  الملقّب  الفيض،  أبو 

دار  المحقِّقين،  من  مجموعة  المحقِّق:  1205هـ(، 

الهداية، الكويت، )د.ط(، و)د.ت(.

المشاهير َواألعالم،  َوَوفيات  تاريخ اإلسالم   -

)المتوفى:  الذهبي  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  شمس 

معروف،  عّواد  بشار  الدكتور  المحقق:  748هـ(، 

األولى،  الطبعة:  اإلسالمي،  الغرب  دار  الناشر: 

2003 م.

المشاهير َواألعالم،  َوَوفيات  تاريخ اإلسالم   -

)المتوفى:  الذهبي  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  شمس 

معروف،  عّواد  بشار  الدكتور  المحقق:  748هـ(، 

األولى،  الطبعة:  اإلسالمي،  الغرب  دار  الناشر: 

2003 م.

تاريخ بغداد، المؤلف: أحمد بن علي بن ثابت   -

معروف،  عواد  بشار  المحقق:  البغدادي،  الخطيب 

الناشر: دار الغرب اإلسالمي1422 – 2001 م.

التعليقة على كتاب سيبويه، ألبي علّيٍ الحسن   -

بن أحمد بن عبد الغفَّار الفاِرسّي )ت377هـ(، مطابع 

1410هـ- سنة  األولى،  السنة  الرياض،  الحسنّي، 

1990م.

التّكملة، ألبي علّيٍ الحسن بن أحمد بن عبد   -

د.  ودراسة:  تحقيق  )ت377هـ(،  الفاِرسّي  الغفَّار 
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والنَّشر،  للطباعة  الكتب  عالم  ان،  المرجَّ بحر  كاظم 

بيروت – لبنان، ط2، سنة 1419هـ-1999م.

الشلوبينّي)ت645هـ(،  علّيٍ  ألبي  التّوطئة،   -

الطبعة  القاهرة،  المطّوع،  أحمد  يوسف  د.  تحقيق: 

األولى، 1980م.

جنّي  بن  عثمان  الفتح  ألبي   ، الخصائص   -

النجار  الموصلي )ت392هـ( ، تحقيق: محمد علي 

القاهرة،  للكتاب/ المصرية ،  العاّمة  الهيأة  ، مطبعة 

ط4، )د.ت(.

شرح التسهيل البن مالك، المؤلف: محمد بن   -

عبد هللا بن عبد هللا بن مالك الطائي الجياني ،المحقق: 

عبد الرحمن السيد - محمد المختون، مصر.

 -

هللا،  عبد  بن  لمحّمد  الشافية،  الكافية  شرح   -

جمال الدين ابن مالك الطائّي )ت672هـ(، المحقِّق: 

مركز  القرى  أم  جامعة  هريدي،  أحمد  المنعم  عبد 

البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة، الطبعة: األولى، 

)د.ت(.

السيرافِّي  سعيد  ألبي  سيبويه  كتاب  شرح   -

اب، الجزء  )ت368هـ(، حقّقه: د. رمضان عبد التوَّ

الثاني ،  دار الُكتُب والوثائق القوميّة، مركز تحقيق 

التراث، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة  2008 

- شرح كتاب سيبويه، ألبي سعيد السيرافّي، تحقيق: 

الكتب  دار  علي،  سيد  علي  مهدلّي،  حسن  أحمد 

بيروت-  بيضون،  علي  محمد  منشورات  العلميّة، 

لبنان، الطبعة األولى، 2008م. 

نهر  هادي  د.  سيبويه،  لكتاب  المعاصر  الشرح   -

لعيبي، عالم الكتب الحديث، سنة 1434هـ-2014م.

ألبي  العربية،  اللغة وصحاح  تاج  الّصحاح   -

)ت  الفارابّي  الجوهرّي  حماد  بن  إسماعيل  نصر 

393هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم 

للماليين – بيروت، الطبعة الرابعة، سنة 1407 هـ- 

1987 م.

طبقات النحويين واللغويين، ألبي بكر محّمد   -

بن الحسن بن عبيد هللا بن مذحج الّزبيدي األندلسّي 

الفضل  أبو  محّمد  المحقِّق:  )ت379هـ(،  اإلشبيلّي، 

إبراهيم، مطبعة دار المعارف/ مصر، ط2، )د.ت(.

الدين  محيي  لمحمد  التصريف،  دروس   -

 –  1416 العصرية،  المكتبة  الناشر:  الحميد،  عبد 

1995م.

بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  ألبي  الكتاب،   -

قنبر، الملقب بسيبويه )ت180هـ(، المطبعة الُكبرى 

سنة  في  األولى،  الطبعة  مصر،  ببوالق/  األميريّة 

1316هـ.

الكتاب، لسيبويه، تحقيق وشرح: عبد السالم   -

بيروت- التاريخ/  دار  هللا(،  )رحمه  هارون  محّمد 

لبنان، )د.ت(.

إسحاق  بن  محمد  الفرج  ألبي  الفهرست،   -

النديم  بابن  المعروف  البغدادي  الوراق  محمد  بن 

)المتوفى: 438هـ(المحقق: إبراهيم رمضان، الناشر: 

دار المعرفة بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية 1417 

هـ - 1997 م.

عبد  حسن  د.  سيبويه،  عند  الجملة  مفهوم   -
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ط1،  بيروت،  العلمية/  الكتب  دار  األسدي،  الغني 

2007م.

المقدمة الجزولية في النحو، المؤلف: عيسى   -

بن عبد العزيز الجزولي، المحقق: شعبان عبد الوهاب 

محمد، الناشر: مطبعة أم القرى.

بن  محمد  هللا  عبيد  ألبي  الشعراء،  معجم   -

عمران المرزبانّي )ت384 هـ(، بتصحيح وتعليق : 

األستاذ الدكتور ف . كرنكو، مطبعة مكتبة القدسي، 

دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 

1402 هـ - 1982م.

المنصف )شرح كتاب التصريف ألبي عثمان   -

الموصلي،  جني  بن  عثمان  الفتح  ألبي  المازني( 

تحقيق: إبراهيم مصطفى، عبد هللا أمين،  دار إحياء 

 - 1379هـ  سنة  في  األولى  الطبعة  القديم،  التراث 

سنة 1960م.

ألبي  األدباء،  طبقات  في  األلباء  نزهة   -

بن  محّمد  بن  الرحمن  عبد  ين  الدِّ كمال  البركات 

عبيد هللا األنباِرّي )ت577هـ(، المحقِّق: د. إبراهيم 

السامرائي، م. مكتبة المنار، الزرقاء األردن، ط3، 

سنة 1405هـ - 1985م.

النُّكت في تفسير كتاب سيبويه، ألبي الحّجاج   -

د.  تحقيق:  الشَّنتمِرّي،  األعلم  سليمان  بن  يوسف 

األوقاف والشؤون اإلسالميّة  بلحبيب، وزارة  رشيد 

1420هـ- األولى،  الطبعة  المغربيّة،  المملكة  في 

1999م.

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لعبد   -

الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطّي، المحقِّق: 

عبد الحميد هنداوي، مطبعة المكتبة التوفيقية، القاهرة 

– مصر.

ثالثًا: المجالت:

النحوية  المؤلفات  في  الصرفي  الترتيب   -

الهجري،  العاشر  القرن  اواخر  إلى  والصرفية 

المؤلف: مهدي علي مهدي القرني، مجلة جامعة ام 

المجلد  وآدابها  العربية  واللغة  الشريعة  لعلوم  القرى 

13 / العدد 21 السنة:  2000م.
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التفسيُر المأثور عن أهل البيت وأثره في تأثيل ألفاظ 
القرآن الكريم

ة( أنموذجا
ّ
)حط

The Inherited Interpretation of Ahlul Al-Bayt 
and the Impact on the Word Etymology in 

the Holy Quran: The word  “Hitah” as a Study 
Sample

أ د : كاطع جارهللا سطام 
الجامعة المستنصرية / كلية اآلداب

By: Prof.Dr.Qadta Jarallah Sadham
Al-Mustansiria University, College of Arts
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بنو  ُكلِّف  الحكاية  على  مرفوعة  إختصارية  عبارة  القرآني  التعبير  في  )حطة(  تكون  أن  البحث  استظهر   

إسرائيل بنطقها كما هي لكنهم حّرفوها إلى حنطة فاستحقوا العذاب ألنهم تنكبوا الصراط المستقيم فلم يتخذوا 

من باب المدينة المقدسة محّطة لهم فيه إال القليل منهم كما هو ظاهر التعبير القرآني. والصراط المستقيم هو 

النهج الواضح الذي اختطه األولياء والصالحون منذ االستخالف البشري حتى قيام يوم الدين وهو المعبّر عنه 

صريحا في سورة الحجر بصراط علّيٍ في أظهر األقوال وإن طمس وعتم عليه كثيرا ، فعلي )عليه السالم( 

هو األنموذج األمثل لتحدي غرور إبليس وتكبره ألنه وصي خاتم النبيين وهو أمير المؤمنين بدين اإلسالم وهو 

ِ َشِهيدًا بَْينِي َوبَْينَُكْم  أعلم الناس بعد النبي األكرم بالقرآن الكريم }َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَساًل قُْل َكفَى بِاللَّ

َوَمْن ِعْندَهُ ِعْلُم اْلِكتَاِب{ ]الرعد:43[ وقد جمعت آية التحدي )هذا صراط علّيٍ مستقيم( الناس المخلصين األولين 

واآلخرين في كفة ميزان والناس الغاوين على مر الدهور في كفة أخرى فاآلية تتحدث عن خلق آدم لتشير إلى 

)صراط علّيٍ( وسياقها يحتم اإلشارة إلى شخص محدد سيستمر بواسطته تحدي إبليس إلى الوقت المعلوم وهو 

)يوم الدين( ال )يوم القيامة( أو)يوم يبعثون( كما في طلبة إبليس ألن يوم البعث من علم الغيب الذي ُحجب عن 

جميع الخلق المخلصين منهم والغاوين فتحدي إبليس بصراط علي سينتهي عند قيام يوم الدين حيث دولة اإلمام 

المهدي )عجل هللا فرجه الشريف( وحينئذ ال سلطان إلبليس على عباد الرحمن إذ يتحقق الفتح الكبير ويدخل 

الناس في دين هللا أفواجا .

ملخص البحث

     The research tackles the word “Hitta” as a Quranic expression to refer to 

the story in which Banou Israel )people of Israel( were asked to pronounce as 

it was, but they distorted it to “Hinta” )wheat( . They, therefore,were torment-

ed because they did not follow the straight path when they had not entered 

from the door of the Holy City except for a few of them as it is displayed in 

Quran. The straight path is the obvious way taken by saints and the righteous 

from human succession to the day of judgment. This is expressed explicitly in 

Surat Al-Hajar in reference to Imam Ali )a.s(..

.

Abstract
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 المقدمة   
الحمدُ هلل رّب العالمين والّصالة والسالم على أشرف 

المرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعدُ.

  فبعدَ نجاة قوم موسى )عليه السالم( من فرعون، 

ووعدهم  المقدّسة  األرض  بدخول  تعالى  هللا  أمرهم 

قَالُوا يَا ُموَسى إِنَّا  بالنصر، فامتنعوا من الدخول ثّم 

لَْن نَْدُخلََها أَبَدًا َما دَاُموا فِيَها فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاتِاَل 

إِنَّا َهاُهنَا قَاِعدُوَن ]المائدة:24[ فباؤوا بغضب من 

أربعين  مدّة  والتيه  والضياع  بالتشريد  ،وعوقبوا  هللا 

سنة .وفي هذه المدة توفّى هللا النبيين موسى وهارون 

)عليهما السالم( في أرجح األقوال)1( 

التيه  من  ،وخروجهم  العذاب  مدّة  انقضاء  .وبعد    

،أمر هللا نبيّه يوشع بن نون )عليه السالم( – وهو أحد 

القتال لفتح األرض  النقباء االثني عشر - باستئناف 

المقدّسة وهزيمة القوم الجبّارين ،فجمع يوشع )عليه 

مّن هللا  بهم حتى  وقاتل  قومه  تبقّى من  السالم( من 

عليهم بالفتح .فأوحى هللا إلى نبيّه يوشع )عليه السالم( 

الفاتحين  دخول  بابها  من  المقدّسة  األرض  بدخول 

النصر  ساعة  في  له  الخاضعين  هلل  المتواضعين 

اإللهي  األمر  بأّن  صريح  القرآني  .والتعبير  والفتح 

لقوم يوشع )عليه السالم( هو أّن يدخل بنو إسرائيل 

المدينة سّجداً هلل ،مستغفرين له على ما كان منهم من 

الذنوب ،نادمين على امتناعهم من القتال في المعركة 

األولى – في عهد موسى وهارون عليهما السالم - 

مع وعٍد إلهي بخيرات تلك البقاع ، قال هللا تعالى : 

 َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ فَُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم 

لَُكْم  نَْغِفْر  ِحّطة  َوقُولُوا  دًا  ُسجَّ اْلبَاَب  َواْدُخلُوا  َرَغدًا 

]البقرة : 58[، وقال  اْلُمْحِسنِيَن  َوَسنَِزيدُ  َخَطايَاُكْم 

تعالى :  َوإِْذ قِيَل لَُهُم اْسُكنُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ َوُكلُوا ِمْنَها 

نَْغِفْر  دًا  ُسجَّ اْلبَاَب  َواْدُخلُوا  ِحّطة  َوقُولُوا  ِشئْتُْم  َحْيُث 

لَُكْم َخِطيئَاتُِكْم َسنَِزيدُ اْلُمْحِسنِيَن ]األعراف:161[. 

لكّن قوم السوء خالفوا – مرة أخرى - ما أُمروا به 

من القول والفعل فبدالً من السجود هلل خالفوا ما ُكلِّفوا 

به ليأتوا بأفعال وأقوال بعيدة عن القصد تُوحي بدناءة 

من  يجنوا  ولم  باطنهم.  وفساد  حيائهم  وقلّة  أخالقهم 

هذه الفعلة القبيحة والقول الخبيث سوى أن استوجبوا 

السماء  من  عذاباً  عليهم  ،فأنزل  ونقمته  هللا  غضب 

جزاًء لهم على فسقهم وضاللهم،عدا ما ينتظرهم يوم 

الَِّذيَن  فَبَدََّل  القيامة من نكال الجحيم .قال تعالى : 

الَِّذيَن  َعلَى  فَأَْنَزْلنَا  لَُهْم  قِيَل  الَِّذي  َغْيَر  قَْواًل  َظلَُموا 

َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن السََّماِء بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن ]البقرة 

: 59[ وقال تعالى : فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم قَْواًل 

َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِرْجًزا ِمَن السََّماِء بَِما 

]األعراف : 162[ .  َكانُوا يَْظِلُموَن

المقدس ألن  بيت  بالقرية  المراد  إّن  وأكثرهم على   

التعبير القرآني صريح بلومه بني إسرائيل لقعودهم 

من  قدموا  لّما  المقدسة  األرض  ودخول  الجهاد  عن 

بالد مصر مع موسى )عليه السالم( فأُمروا بدخولها 

ميراث  ألنّها   ، الكفرة  العماليق  من  فيها  من  وقتال 

يَا   : تعالى  قوله  في  كما  إسرائيل  أبيهم  عن  لهم 

لَُكْم    ُ اللَّ َكتََب  الَّتِي  اْلُمقَدََّسةَ  األْرَض  اْدُخلُوا  قَْوِم 

 ، وضعفوا  قتالهم  عن  فنكلوا   ، ]المائدة:24-21[ 

أصّح  كان  ولهذا  لهم،  عقوبة  التيه  في  هللا  فرماهم 

هذا   المقدس، وعلى  بيت  البلدة هي  هذه  إن  األقوال 
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القرية  بين  قاربوا  الذين  التأويل  أهل  أكثر  نّص 

واألرض المقدسة ، وال دليل على سائر األقوال التي 

ذكروها لتعيين المدينة وهي إنها أريحا أو مصر، أو 

إيليا، أو بلقا، أو الّرملة أو األردن أو فلسطين أو تدمر 

أو قرية من أداني قرى الشام أو غير ذلك من أقوال 

بعيدة عن القصد)2( .

  وصّرح التعبير القرآني أّن تلك المعصية لم تصدر 

من الجميع بل من )الذين ظلموا( ، إذ كان في القوم 

بواجبهم  لقيامهم  العذاب  يشملهم  ،لم  أناٌس صالحون 

ُموَسى  قَْوِم  َوِمْن   : تعالى  ،قال  المنكر  إنكار  من 

ةٌ يَْهدُوَن بِاْلَحّقِ َوبِِه يَْعِدلُوَن ]األعراف : 159[  أُمَّ

الباري عز وجل  البشرية مذ خلقها  ،وهذا هو دأب 

إزاء سبيلين ال ثالث لهما أحدهما طريق إبليس وعليه 

،واآلخر  القرآني  التعبير  في  الغاوون  وهم  أكثرهم 

الطريق المستقيم وعليه المستثنون من غواية إبليس 

قوله  في  كما  القرآني  التعبير  في  المخلصون  وهو 

ِصَراَطَك  لَُهْم  أَلَْقعُدَنَّ  أَْغَوْيتَنِي  فَبَِما  قَاَل   : تعالى 

اْلُمْستَِقيَم  ثُمَّ آَلتِيَنَُّهْم ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن 

قَاَل  َشاِكِريَن  أَْكثََرُهْم  تَِجدُ  َواَل  َشَمائِِلِهْم  َوَعْن  أَْيَمانِِهْم 

اْخُرْج ِمْنَها َمْذُموًما َمْدُحوًرا لََمْن تَبِعََك ِمْنُهْم أَلَْمأَلَنَّ 

 ،  ]18-16  : ]األعراف  أَْجَمِعيَن   ِمْنُكْم  َجَهنََّم 

لَُهْم  أَلَُزيِّنَنَّ  أَْغَوْيتَنِي  بَِما  َرّبِ  قَاَل  : تعالى  وقوله 

ِمْنُهُم  ِعبَادََك  إِالَّ  أَْجَمِعيَن  َوأَلُْغِويَنَُّهْم  اأْلَْرِض  فِي 

ِعبَاِدي  إِنَّ  ُمْستَِقيٌم  َعلَيَّ  ِصَراٌط  َهذَا  قَاَل  اْلُمْخلَِصيَن 

لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن إِالَّ َمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلغَاِويَن  

آي  بين  يقارب  البحث  وهذا   .  ]42-39  : ]الحجر 

الذكر الحكيم التي تصّور قصة الخلق واالستخالف 

البشري في األرض بألفاظ تنقسم بمجملها على حقلين 

إبليس(  )طريق  يحوزه  أحداهما  رئيسيين  دالليين 

واآلخر يشتمل عليه )صراط علّيٍ( وهو صراط أمير 

واإلقرائية  السياقية  القرائن  تضافرت  كما  المؤمنين 

البحث  رّجح  .ولذا  استظهاره)3(   على  والروائية 

تفسير اإلمامين الباقر والصادق )عليهما السالم( بأن 

المراد بـ)حّطة( هم العترة الطاهرة الذين خلقهم هللا 

تعالى قبل أن يخلق آدم بزمن طويل إذ كانوا أنوارا 

يسبّحون هللا تعالى في ساق العرش وقد تجلّى نورهم 

مواكبا مسيرة المخلصين من البشرية منذ نشأتها حتى 

البعثة  زمن  المادي  خلقهم  تجلّى  ،ولما  الساعة  قيام 

النبوية عادوا بعد مماتهم إلى حياتهم النورانية األولى 

فقد قال أمير المؤمنين »أَيَُّها اَلنَّاُس ُخذُوَها َعْن َخاتَِم 

اَلنَّبِيِّيَن صلى هللا عليه واله إِنَّهُ يَُموُت َمْن َماَت ِمنَّا َو 

لَْيَس بَِميٍِّت َو يَْبلَى َمْن بَِلَي ِمنَّا َو لَْيَس بِبَاٍل فاَلَ تَقُولُوا 

بَِما الَ تَْعِرفُوَن فَإِنَّ أَْكثََر اَْلَحّقِ فِيَما تُْنِكُروَن«)4(  فأهل 

البيت لم يغيّبهم الموت عن مراعاة شؤون المخلصين 

واستنقاذهم من شراك إبليس منذ عصر االستخالف 

البشري حتى يقبض هللا األرض ومن عليها فال غرو 

من تأويل لفظة )حّطة( بأنها تعني محّطة للمخلصين 

من بني إسرائيل في هذا الطريق المستقيم وهو المفهوم 

الباقر والصادق عليهما السالم.  من تفسير اإلمامين 

وفي هذا التوجيه مندوحة عّما تعّسفوا في إيراده من 

معان كثيرة قيلت في تأويل داللة اللفظة كلها ال ربط 

القرآني في عرضه قصة  لها بالمحصل من السياق 

االستخالف البشري عرضا تجلّى بألفاظ متعدّدة منذ 

خلق آدم حتّى يوم الدين .
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معاني صيغة فِعلة وأثرها في بيان داللة ِحّطة .

العزيز  التنزيل  ألفاظ  البناء )فِعلة( بين  أمثلة   بلغت 

عدة  األمثلة  هذه  أفادت  ،وقد  مثاال  وأربعين  خمسة 

دالالت لدى أهل التصريف هي :

األول :فِعلة اسما مؤنثا مفردا وأمثلته القرآنية هي ؛ 

ِلحية فِّضة ِسدرة قيعة .

الثاني :فِعلة اسما لجماعة وأمثلته القرآنية هي؛ ِشيعة 

فِرقة ِملة ِجنّة .

تسعة  ِستّة  هي:  القرآنية  وأمثلته  عددا  :فِعلة  الثالث 

ِعدّة .

وأمثلته   ، القلة  على  داّل  تكسير  جمع  :فِعلة  الرابع 

القرآنية ؛ هي إخوة وفتية ونسوة .

الخامس :فعلة مصدر هيأة وهي الداللة البيّنة الجليّة 

ألمثلة هذا البناء في العربية وهي الهيأة والحالة التي 

ينبغي أْن يكون عليها الفاعل. وكان سيبويه قد وصفها 

فيه  باب ما تجيء  فقال: »هذا   ، الفعل  بضرٍب من 

الِفعلة تريد بها ضربًا من الفعل ،وذلك قولك :حسن 

ْعمة ،وقتلته قِتْلة سوء ،وبئست الِمْيتة ،وإنّما تريد  الّطِ

هو  الذي  والضرب  القتل  من  أصابه  الذي  الضرب 

ْكبة والِجْلسة والِقْعدة  عليه من الطعم ، ومثل هذا :الّرِ

»)5( . وأمثلتها القرآنية هي: إِربة ِحكمة ِحيلة ِعبرة 

ِشرعة ِصبغة وجهة جزية خطبة قسمة عزة غلظة 

ِمّرة عيشة فطرة حلية زبنة ريبة مرية نحلة نعمة ِذلّة 

فِتنة قِبلة ِلينة ِخلقة ِخيفة ِذّمة ِرحلة ِشقوة فِدية . ويمكن 

جاءت  وكيفما  وردت  أينما  )فِْعلة(  أمثلة  إّن  القول: 

تفيد الداللة على الهيأة التي يكون عليها الفاعل القائم 

بالفعل أو المتَّصف به ، فمثال هيأة القائم بالفعل :ِجْلسة 

قهم عن األصل وغير ذلك، ومثال  وقِْعدة وفِْرقة لتفرُّ

هيأة المتَّصف بالفعِل ِمْيتة وِعْبرة ونِْعمة .وقد يكون 

الفاعل المتصف بالفعل أو القائم به جمعا ال مفردا مع 

يعة والِعترة . ومن هنا فُّسرت هذه  )فِْعلة( كالِملّة والّشِ

األمثلة بالجمع وهي ليست جمعا بدليل جواز جمعها 

و)فِْرقة  ِملَل(  و)ِملَّة  ِشيَع(  كـ)ِشْيعة   ، )فِعَل(  على 

فَِرق( ،وإنَّما هي أحوال وهيآت وجد عليها الفاعلون 

إذ  )حّطة(  لفظة  اللغويون  حمل  الداللة  هذه  .وعلى 

إنها مصدر هيأة من الحّط وهو الحدر  أطبقوا على 

من علّو مثل ِردّة وِجدّة من رددت وجددت)6( . قال 

الدواّب  العين: »الحط: وضع األحمال عن  صاحب 

انحطاطا.  وانحط  حطا.  أحّط  عنها  حططت  تقول: 

والحط والوضع والخفض نظائر«)7( .واستعمل امرؤ 

القيس الحط بمعنى الحدر من العلو في قوله)8( :
ً ِمكّر ِمفَّرٍ ُمقبٍل ُمْدبٍر معا

َكُجلموِد َصْخر َحطَّه السَّيُل من عِل

فيقال  واالستراحة  والتواني  للفتور  الحّط  ويستعار 

ولذا  وانحطت.  سيرها  في  حّطت  السريعة:  للنجيبة 

شاع في زماننا قول العوام : )محطة القطار( . فحّطة 

–إذن- هي الحالة التي عليها بنو إسرائيل بعد جهادهم 

توحي  اللفظة  فصيغة  عليهم  وانتصارهم  العماليق 

باستراحة المحاربين .

)ِحّطة( لدى أهل التأويل والمفّسرين .

اختلفت أقوال أهل التأويل اختالفا كبيرا في تأصيل 

إنها  إلى  والذاهبون  أم عربية؟  أعجمية هي  )ِحّطة( 

الذين  إسرائيل  بني  بلسان  نزلت  أنها  رأوا  أعجمية 

وال  لديهم  مفهومة  وهي  لفظها  على  بنطقها  كلّفوا 
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أصل لها في العربية ومن ثم اختلفوا في ترجمتها إلى 

العربية على أقوال هي :

نقل  ،إذ  )الحق(  بمعنى  )ِحّطة(  لفظ  يكون  1-أن 

الطبري وغيره هذا الوجه عن جماعة »أنهم قالوا: 

القول الذي أُمروا أن يقولوه، هو أن يقولوا: هذا األمر 

حّق كما قيل لكم)9(« .

2- أن يكون معنى اللفظة )الصواب( قال الراغب: 

» قيل: معناه: قولوا صوابا«)10( .

3-أن يكون المراد بلفظة )ِحّطة( النطق بكلمة البسملة 

وهي قولهم :بسم هللا الرحمن الرحيم)11( .

4- أن يكون )ِحّطة( اسما ألحد أبواب بيت المقدس 

وهو يدعى باب ِحّطة)12( . 

5- أن يكون بنو إسرائيل قد أُمروا بأن يقولوا هذا اللفظ 

وال ندري ما معناه)13( . فتكون »هذه اللفظة من ألفاظ 

أهل الكتاب أي ال يعرف معناها في العربية«)14( .

التوحيد  لكلمة  اختصارا  )ِحّطة(  لفظ  يكون  6-أن 

أّول  الذي  إله إال هللا( وهذا مروي عن عكرمة  )ال 

 ُ قوله تعالى: »َوقُولُوا ِحّطة ، بـ«قُولُوا: ال إِلَهَ إِال اللَّ

الوجه  هذا  الطبري  ونقل   . الذنوب«)15(  تحط  ألنّها 

هوا تأويله:  عن جماعة وصدره بالقول » كأنهم وجَّ

قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم ،وهو قول ال إله إال 

هللا«)16( . وضعّف الطبري هذا الوجه ألّن الواجب 

أن تكون القراءة بالنصب في«ِحّطة« ، ألن القوم إن 

كانوا أمروا أن يقولوا: ال إله إال هللا ، أو أن يقولوا 

:نستغفر هللا، فقد قيل لهم : قولوا هذا القول، فـ)قولوا( 

واقع حينئذ على الِحّطة ،ألن الِحّطة على قول عكرمة 

هي قول )ال إله إال هللا( ، وإذا كانت هي قول »ال 

أمر رجٌل  لو  ،كما  ،فالقول عليها واقع  إله إال هللا« 

رجال بقول الخير فقال له : »قل خيًرا« نصبا ،ولم 

يكن صوابا أن يقول له :« قل خيٌر« . وفي إجماع 

بيان واضح على خالف  القَراء على رفع«الِحّطة« 

تأويل عكرمة)17( . 

اللغويين في  فشايعوا  إنّها عربية  إلى  الذاهبون  أما   

إّن وزنها فِعلة من الحّط وهو الخفض ،قال الطبري 

القائل:«حّط  فِعلة من قول  : » تأويل قوله:)ِحّطة(، 

الردّة  هللا عنك خطاياك فهو يحّطها ِحّطة«، بمنزلة 

 . ومددت«)18(  وحددت  رددت  من  والِمدّة  والِحدّة 

وأصل الصيغة أن تدّل على الهيئة ولكنّها هنا مراد 

بها مطلق المصدر)19( . 

 لكّن المفسرين القائلين بعروبة اللفظة مختلفون في 

التعبير  في  استعمالها  من  والقصد  الدقيق  مدلولها 

القرآني على أربعة أقوال رئيسة هي :

1- إّن المراد من قولهم: ِحّطة، دعاء لغفران الذنوب 

عند  والخضوع  بالتذلل  أمرهم  تعالى  أنه  ومعناها؛ 

دخولهم الباب. فقالوا : اللهم حّط عنا ذنوبنا فإنّا إنّما 

اْبِن  عن  منقول  وهذا  لك.  وتذلّلنا  لوجهك  انحططنا 

ومعمر  زيد  وابن  َوعَطاٍء  وقتادة  والحسن  َعبَّاٍس 

والربيع وغيره)20( .

 و يردّ على هذا المعنى أّن )ِحّطة( لو كانت استغفارا 

وليست  منصوبة  لكانت  الذنوب-  يحطُّ  قول  -وهي 

قال:  ابن عباس  أّن  بلغنى  الفراء »  قال   ، مرفوعة 

أُِمروا أن يقولوا: نستغفر هللا؛ فإن يكن كذلك فينبغي 

أن تكون »ِحّطة« منصوبة في القراءة؛ ألنك تقول: 

قلُت ال إله إال هللا، فيقول القائل: قلَت كلمةً صالحة، 
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وإنما تكون الحكاية إذا صلح قبلها إضماُر ما يرفع 

أو يخفض أو ينصب، فإذا ضممت ذلك كله فجعلته 

ثم  بزيد،  مررت  كقولك:  بالقول  منصوبا  كان  كلمة 

تقول:  ثم  حسنا  كالما  قلت  فتقول:  كلمةً  هذه  تجعل 

قلُت زيدٌ قائٌم، فيقول: قلَت كالما. وتقول: قد ضربُت 

عمرا، فيقول أيضا: قلَت كلمةً صالحة«)21( . فالقراءة 

بالرفع وهي المشهورة تنافي القول بأنّها طلب المغفرة 

الدعاء ال يرتفع على معنى  المراد به  المصدر  ألن 

اإلخبار نحو )سقيا ورعيا( وإنما يرتفع إذا قُصد به 

الدعاء  دون  الخبر  من  لقربهما  التعجب  أو  المدح 

الفعل)22(  بصيغة  إال  الدعاء  في  الخبر  يستعمل  وال 

المصادر مواضع  -إذا وضعوا  العرب  . ومن شأن 

األفعال، وحذفوا األفعال- أن ينصبوا المصادر. كما 
قال الفرزدق)23( 

أبيدوا بأيدي عصبة وسيوفهم

على أمهات الهام ضربًا شآميا

 وكقول القائل للرجل :«سمعًا وطاعة« بمعنى: أسمُع 

سمعا وأطيُع طاعة ،وكما قال جل ثناؤه :)معاذَ هللا( 

]يوسف: 23[ بمعنى: نعوذ باهلل)24( .

2- إّن المراد من قولهم )ِحّطة( هو أمر بحّط الرحال 

واإلقامة أي ؛ ادخلوا قائلين إنّكم ناوون اإلقامة بها 

ألّن دخول ديار العدو في الحرب يكون فتحا ويكون 

الرازي  . ونقل  اإلياب)25(  ثم  للغنيمة  صلحا ويكون 

أّن  ذكر  الذي  األصفهاني  أبي مسلم  الوجه عن  هذا 

معناه أُِمرنا ِحّطة أي أن نحّط في هذه القرية ونستقّر 

فيها، وأورد الرازي ردّ القاضي على هذا الوجه بأّن 

المراد لو كان اإلقامة لم يكن غفران خطاياهم متعلّقاً 

َوقُولُواْ ِحّطة نَّْغِفْر لَُكْم خطاياكم بها ولكن قوله: 

]البقرة:58[ ، يدّل على إن غفران الخطايا كان ألجل 

هذا  الرازي  ورد  اإلقامة.  ألجل  وليس  ِحّطة  قولهم 

حّطوا  لما  بأنهم  عنه  الجواب  »يمكن  بالقول:  الرد 

في تلك القرية حتى يدخلوا سّجداً مع التواضع كان 

العزيمة  عن  كناية  وهذا   . به«)26(   متعلّقاً  الغفران 

النفوس  المسار وتغيير ما في  واإلصرار وتصحيح 

الخائرة عن نصرة الحق وكله مظنة لحّط الذنوب .

)حّط  أو  الذنوب(  )حّط  بـ  )ِحّطة(  تفسير  ولكّن 

هي  التي  المشهورة  القراءة  مع  يتوافق  ال  حال(  الّرِ

برفع )ِحّطة( ، فإنه إذا كان المقصود حّط الذنوب أو 

حّط الرحال كانت الكلمة بالنصب على أنها مفعول 

مطلق يفيد األمر كما في قوله تعالى :  فَإِذَا لَِقيتُُم 

قَاِب ]محمد : 4[ ، »)27( . الَِّذيَن َكفَُروا فََضْرَب الّرِ

ذلك  في  معروفا   « قوال  كان  )ِحّطة(  لفظة  إن   -3

السُّّؤال  للداللة على العجز أو هو من أقوال  المكان 

وال  حسابا  القرية  أهل  لهم  يحسب  كيال  والشحاذين 

يأخذوا حذرا منهم فيكون القول الذي أمروا به قوال 

يخاطبون به أهل القرية«)28(  وصّوب ابن عاشور هذا 

القول ، ففسر قولهم )ِحّطة( بالداللة على العجز كنوع 

من التعبير عن السؤال والشحاذة وإظهار الذّل)29( .

4- أن يكون معنى ِحّطة التوبة. ووصف الرازي هذا 
الوجه بأنّه »أحسن الوجوه وأقربها إلى التحقيق«)30( 

،ألّن المعنى المحّصل منه » أنه تعالى بعد أن أمرهم 

بدخول الباب على وجه الخضوع أمرهم بأن يقولوا 

ما يدّل على التوبة، وذلك ألن التوبة صفة القلب، فال 

يطلع الغير عليها ، فإذا اشتهر واحد بالذنب ثم تاب 
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بعده لزمه أن يحكي توبته لمن شاهد منه الذنب، ألن 

وإن  توبته  األخرس تصّح  إذ   ، به  إال  تتّم  التوبة ال 

عدوله  الغير  تعريف  ألجل  بل  الكالم  منه  يوجد  لم 

 ، نفسه  التهمة عن  ، وإلزالة  التوبة  إلى  الذنب  عن 

وكذلك من عرف بمذهب خطأ ، ثم تبيّن له الحق فإنه 

يلزمه أن يعرف إخوانه الذين عّرفوه بالخطأ عدوله 

الباطل  على  الثبات  في  التهمة  عنه  لتزول   ، عنه 

وليعودوا إلى مواالته بعد معاداته ، فلهذا السبب ألزم 

هللا تعالى بني إسرائيل مع الخضوع الذي هو صفة 

وهو  التوبة  تلك  على  الداّل  اللفظ  يذكروا  أن  القلب 

قوله : َوقُولُواْ ِحّطة  ]البقرة : 58[ ، فالحاصل 

أنه أمر القوم بأن يدخلوا الباب على وجه الخضوع 

وأن يذكروا بلسانهم التماس حط الذنوب حتى يكونوا 

جامعين بين ندم القلب وخضوع الجوارح واالستغفار 

باللسان«)31( .

بني  أمر  القرآني  التعبير  أّن  الوجه  هذا  يعّضد  وما 

إسرائيل بلفظ القول ولم يذكر فعل األمر من النطق أو 

اللغو أو الكالم أو اللفظ وفي معرفة الفروق اللغوية 

تكليف  يعلم منه ما كان  بياني  النظائر سر  بين هذه 

بني إسرائيل لما أمروا بـ )قولوا ِحّطة( . فالكالم هو 

األداء الصوتي المسموع في جهاز النطق وهو مجاز 

من الكلم أي نزف الجرح فكأن الكالم استنزاف أيضا 

يتكلم به  الكالم هو ما  ولكن من نوع آخر أي »إن 

قليال كان أو كثيرا.وأما كالم هللا سبحانه فهو عبارة 

عن إيجاده األصوات والحروف في محّل، وإسماعها 

األنبياء المالئكة«)32( . وبهذا المالحظ ُعلم أن مريم 

عليها السالم لم تُؤمر بما ينقض تكليفها وهو الصمت 

ي َعْينًا  عن الكالم لما قيل لها  فَُكِلي َواْشَربِي َوقَّرِ

ْحَمِن  ا تََريِنَّ ِمَن اْلبََشِر أََحدًا فَقُوِلي إِنِّي نَذَْرُت ِللرَّ فَإِمَّ

َصْوًما فَلَْن أَُكلَِّم اْليَْوَم إِْنِسيًّا ]مريم : 26[ فقد أمرت 

بالقول أوال وبعدم الكالم ثانيا وليس في األمر الثاني 

قال  وسّرا  جهرا  يكون  قد  القول  ألن  لألول  نقض 

بِِه  َجَهَر  َوَمْن  اْلقَْوَل  أََسرَّ  َمْن  ِمْنُكْم  َسَواٌء  تعالى  

َوَمْن ُهَو ُمْستَْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنََّهاِر ]الرعد : 

َحتَّى إِذَا أَتَْوا َعلَى  10[ وقد يكون من غير العاقل 

َواِد النَّْمِل قَالَْت نَْملَةٌ يَا أَيَُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم اَل 

]النمل :  يَْحِطَمنَُّكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُودُهُ َوُهْم اَل يَْشعُُروَن

باللسان وبأعضاء الجسد ،واألظهر  18[ وقد يكون 

بوساطة  الكالم  بأنها صائمة عن  الناس  أفهمت  أنها 

اإلشارة فهي ضرب من القول . فـ«القول يدّل على 

الحكاية .وليس كذلك الكالم .نحو قال الحمد هلل .فإذا 

أخبرت عنه بالكالم قلت: تكلّم بالحمد ، والحكاية على 

ثالثة أوجه.أحدها: حكاية على اللفظ والمعنى، نحو: 

 قَاَل آتُونِي أُْفِرْغ َعلَْيِه قِْطًرا ]الكهف : 96[ إذا 

حكاه من يعرف لفظه ومعناه .وحكاية على المعنى، 

يعرف  من  حكاه  إذا  ما  نحو   ، اللفظ  على  وحكاية 

 : قوله  بدل  نحاسا  يقول  أن  نحو  معناه،  دون  لفظه 

قطرا)33( . وأما » النطق فيعني إدارة  اللسان في الفم 

،ويوصف  بالنطق  سبحانه  يوصف  ال  ولذا  بالكالم. 

تَْكِليًما ُموَسى   ُ اللَّ َوَكلََّم  تعالى:   .قال  متكلم  بأنه 
بينهما«)34(  يفّرقوا  لم  اللغة  ]النساء:164[ وأهل   

. فالتعبير القرآني لم يأمرهم بالنطق وال بالكالم بل 

أمرهم بالقول وفي هذا دليل على إنهم لم يكلفوا بنطق 

بل  والتاء  المشددة  والطاء  الحاء  الثالثة  األصوات 
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هي عبارة اختصارية .فِحّطة إذن ليست كلمة معيّنة 

وال  وحدها  التكليف  بها  يحصل  مقصودة  لفظة  أو 

يستحصل بغيرها ألن التعبير القرآني سماها )قول( 

َعِن  يَْنِطُق  َوَما    : تعالى  قوله  ال )نطق( كما في 

اْلَهَوى ]النجم : 3[ الذي يشمل األداء الكالمي من 

النبي من قرآن أو حديث .فبنو إسرائيل –إذن- كانوا 

دخولهم  عند  وأرواحهم  قلوبهم  يطّهروا  بأن  مكلَّفين 

بيت المقدس من أدران الذنوب بتوبة خالصة وواقعية 

تتلّخص في كلمة )ِحّطة( وأن يطلبوا من هللا المغفرة 

آذوا  ما  ،وبخاّصة  ارتكبوها  التي  الجرائم  تلك  لكل 

به نبيّهم العظيم موسى بن عمران قبل ورودهم بيت 

الحقيقة  في  ـ  كانت  التي  »ِحّطة«  وكلمة  المقدس. 

صورة  هي  المقدس،  بيت  دخولهم  عند  شعارهم  ـ 

اختصارية لعبارة فرض على التائبين والمخلصين من 

بني آدم نطقها منذ زمن آدم حتى قيام يوم الدين . وإنما 

أمروا بهذه اللفظة دون غيرها ألنها مشحونة بشحنة 

التوبة والغفران فالمحّصل منها طلبهم من رب العزة 

أن يحّط عنهم ذنوبهم بإنزال شآبيب الرحمة والعفو 

عليهم، ألّن »ِحّطة« معناها إنزال الشيء من علو . 

» وهذا الشعار شأنه شأن جميع الشعارات األُخرى 

ال يكفي فيه أن يكون مجّرد لقلقة لسان، بل يجب أن 

يكون اللسان ترجمان الروح ومرآة الوجدان، ولكنّهم 

ـ كما سيأتي في اآلية الالحقة ـ مسخوا كثيراً من تلك 

الشعارات حتى هذا الشعار التربوي، وجعلوه وسيلة 

للّهو واالستهزاء والسخرية«)35( .

واحد  معنى  على  تجتمع  )حطط(  الجذر  ومشتقات   

ذكره ابن فارس يقوله :« )حط( الحاء والطاء أصٌل 

حَطْطت  يقال  ُعلّو.  من  الشيء  إنزال  وهو  واحد، 

]البقرة   } ِحّطة   { تعالى:  َحّطاً. وقوله  أُحّطه  الشيَء 

58، األعراف 161[، قالوا: تفسيرها اللهم ُحّط عنا 

أوزاَرنا«)36( . وإلنزال الشيء من علو يعني الخفض 

معاني  من  قريبة  معان  وهي  واالستقرار  واإلقامة 

الذي  الكبير  المعجم  ففي  العبرية  في  نفسه  الجذر 

أخيرا  بنشره  القاهرة  في  العربية  اللغة  مجمع  عني 

مادة  في  ذكروا  والعبرية  العربية  بين  قورب  وفيه 

حطط أّن )حّط( بالعبرية ينطق )حاَطْط( أو )حاتَْت 

= hatat( وتعني حّط وحضر)37( . والمحصل من 

هذا التقارب ثالثة احتماالت: أولها إّن هذا اللفظ ليس 

عربيا، لكنه من لغة بني إسرائيل التي هي اآلرامية 

غالبا، وقد تكون العبرية القديمة. والثاني إّن هذا اللفظ 

من المشترك السامي بين العربية ولغة بني إسرائيل، 

عربي.  اللفظ  أن  لزعم  يكفي  ال  لكنه  وارد،  وهذا 

لغة  أخذته  ثّم  أصال،  عربي  اللفظ  هذا  إن  والثالث 

بني إسرائيل. وهذا وفق نظرية أن العربية )أم جميع 

اللغات وأصلها( .

القول المبدّل بين التكليف والعقاب .

أن  بدل  قالوه  الذي  القول  في  المفّسرون  اختلف   

يقولوا: ِحّطة)38( ، ونقلوا عن أهل التأويل عدة ألفاظ أو 

تراكيب استبدلها بنو إسرائيل بحطة أكثرها مفهومة 

)حنطة   ، )سنبلة(   ، :)حنطة(  وهي  العربية  في 

حمراء(، )حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعرة سوداء( ، 

)حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعيرة(، )حبة في شعيرة( 

، )حنطة حمراء فيها شعير( ، )حنطة في شعير( ، 

)حبة حنطة مقلوبة في شعيرة( وبعض منها من كالم 
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كـ)هطا شمهاثاً(  السريانية  آنذاك وهو  إسرائيل  بني 

 : القولين  في هذين  ، ومعناها  ، و )حطى شمعاثاً( 

حنطة حمراء. وفي صحيحي مسلم والبخاري وسنن 

وروى   ، شعيرة)39(   في  حبّة   : قالوا  أنهم  النسائي 

الحاكم أنهم قالوا )حنطة( بدل } ِحّطة {)40(  . والفرق 

المعنوي بين الحبة والحنطة ليس كبيرا لكن التبديل 

اللفظي كبير ذلك إن مآل ِحّطة إلى حبّة غير مآلها إلى 

التبديل تم إلى لفظ حنطة  حنطة ويمكن عضد كون 

وهو ما صّححه الحاكم نقال عن فريق من أهل التأويل 

وهو عينه المنقول عن أئمة أهل البيت )عليه السالم( 

، فعن اإلمام الباقر )عليه السالم( في قوله تعالى : 

: »إّن ذلك حين فصل موسى  داً  الباَب ُسجَّ َواْدُخلُوا 

من أرض التِّْيْه فدخلوا العمران ،وكان بنو إسرائيل 

أخطؤوا خطيئة فأحّب هللا أن يُنقذهم منها إن تابوا ، 

فقال لهم :إذا انتََهيتم إلى باب القرية فاسجدوا وقولوا 

: ِحّطة ؛ تَْنَحّط عنكم َخطاياكم . فأّما المحسنون ففعلوا 

ما اُمروا به ، وأّما الذين ظلموا فزعموا ِحنَطة حمراء 

، فبدّلوا ؛ فانزل هللا تعالى ِرْجزاً«)41( 

القرآني  التعبير  لفظية وسياقية في  قرائن  وثمة عدة 

دون  )حنطة(  إلى  تّم  اللفظي  التبديل  كون  تعضد 

 ، التفسير  كتب  في  ذكرت  التي  األلفاظ  من  سواها 

ومن أهم تلك القرائن اللفظية والسياقية : 

חיטה  تكتب  العبرية،  اللغة  في  حنطة  كلمة   -1

االختالف في  أو »خيطا«. وسبب  وتنطق »خيتا« 

اليهود األوربيين غير الساميين  النطق بينهم هو إن 

)اإلشكنازيم( ال يحسنون نطق صوتي الحلق )الحاء 

كلمة  مثال:  خاء  الحاء  ينطقون  فأصبحوا  والعين( 

وإال  كالعربية،  بالخاء  تنطق  العبرية  في  أخ(  )آح: 

فهي في العبرية بالحاء المهملة ومثلها )حيطا()42(  . 

وهذا يعني أّن سبب اختيار )حنطة( بدال من )حطة( 

له وجه صوتي مقبول جدا وهو أن الحرف المضعّف 

إذا فّك إدغامه  ُعوض عن فّك اإلدغام بحرف ذلقي 

مائع )ل م ن ر( وهذي ظاهرة معروفة في اللغات 

»أنت«  يقابلها  العبرية  في  »أت«  فإن  السامية؛ 

)السبئية(  اليمنية  في  »سّسلة«  وكذا   . العربية  في 

يقابله »سلسلة«  وهكذا »حطا« إذا فك إدغام طائها 

أصبحت »حنطة« . فمن الناحية الصوتية لجأوا إلى 

عرف صوتي شائع بين الساميات وهو المخالفة بين 

األمثال .

)حطط(  العربي  باألصل  )حطة(  اللفظة  ربط   -2

فهذا  الزمن  مّر  مع  اللفظة  مدلول  لفهم  جدا  مالئم 

بعد  والراحة  الرحال  حّط  يعني  العربي  األصل 

النََّصب ووضع األوزار والتوقّف عن تنّكب الصراط 

المستقيم قال تعالى :  َوإِنَّ الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ 

َراِط لَنَاِكبُوَن ]المؤمنون:74[ والهداية بعد  َعِن الّصِ

َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم  الضالل قال تعالى :

ُ يُْضِلْلهُ َوَمْن يََشأْ يَْجعَْلهُ َعلَى  فِي الظُّلَُماِت َمْن يََشإِ اللَّ

ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ]األنعام:39[

معروفة  ومعنى  لفظاً  للكلم  اليهود  تغيير  مسألة   -3

إلقاء  في   ، عليكم  سام   : قولهم  ومنه  القرآن  في 

السالم. وقولهم راعينا فيما نهى هللا عنه في قوله : 

انظرنا  وقولوا  راعنا  تقولوا  ال  آمنوا  الذين  أيها  )يا 

واسمعوا( فليس بغريب أن يبدلوا قوال غير الذي قيل 

لهم بتحريف األصل ال بابتداع لفظ جديد ولذا حّرفوا 
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ِحّطة إلى حنطة أو حبة وليس إلى غيرها . 

أنها  السامية  اللغات  علماء  ذكر  حنط،  مادة  في   -4

بالعبرية )حانَْط = )hanat ويعني طيّب وتبّل وفي 

السريانية )حنط = hnat( ويعني حنط وطيب وفي 

وفرق   . حنّط  ويعني   )hanata = حنط( الحبشية 

ثالثة  بين  )حنط(  الجذر  مشتقات  العربي  المعجم 

معان على وفق ما قال ابن فارس : » الحاء والنون 

الذي يقاس منه أو عليه،  والطاء ليس بذلك األصل 

فالحنطة معروفة. ويقال  به.  أو شبيهٌ  أنَّه َحبٌّ  وفيه 

ْمث إذا ابيضَّ وأدَرَك قد َحنِط. وذكر بعُضهم أنّه  للرَّ

يقال أحمر حانط، كما يقال أسود حالٌك. وهذا محموٌل 

على أن الحنطة يقال ]لها[ الحمراء »)43( . من باب 

التالزم بين الصفة والموصوف .أما الحنوط فمشتق 

من الحنطة وبينهما توافق في المعنى المحوري ألجل 

األديم  حنط   : فارس  ابن  قال  أحمر  فكالهما  اللون 

اشتقّوا  وثم   . لونه)44(   في  الحنطة  أشبه  أي  احمر 

التحنيط من الحنطة لعدّة اعتبارات ليس للونها الذي 

يشبه لون المحنّط وهو األحمر المائل إلى السمرة بل 

ألن الحنطة صلبة بعد غّض وطراوة وكذلك المحنّط 

يفعل به ذلك وجوفها ابيض والمحنط يحشى بالقطن .

5-اللفظ المستبدل لديهم وهو )حنطة حمراء( لم يكن 

استبداال اعتباطيا فهم في قرارة أنفسهم تمنّوا أن يدعو 

يوشع بن ونون لهم ربّه أن تخرج لهم األرض حنطة 

تعالى:  قوله  في  موسى  من  أسالفهم  كطلبة  تماما 

َواِحٍد  َطعَاٍم  َعلَى  نَْصبَِر  لَْن  ُموَسى  يَا  قُْلتُْم  َوإِْذ   

ا تُْنبُِت اأْلَْرُض ِمْن بَْقِلَها  فَاْدُع لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِممَّ

َوقِثَّائَِها َوفُوِمَها َوَعدَِسَها َوبََصِلَها قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي 

َما  لَُكْم  فَإِنَّ  ِمْصًرا  اْهبُِطوا  َخْيٌر  ُهَو  بِالَِّذي  أَْدنَى  ُهَو 

لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ َوبَاُءوا بِغََضٍب  َسأَْلتُْم َوُضِربَْت َعلَْيِهُم الذِّ

َويَْقتُلُوَن   ِ اللَّ بِآيَاِت  يَْكفُُروَن  َكانُوا  بِأَنَُّهْم  ذَِلَك   ِ اللَّ ِمَن 

النَّبِيِّيَن بِغَْيِر اْلَحّقِ ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَدُوَن

لها  تمييزا  الحمراء  الحنطة  هو  والفوم  ]البقرة:61[ 

عن سائر الحبوب كالشعير األصفر والدخن األسود 

والرز األبيض)45(  . وقوم كهؤالء ال يعّظمون معظماً 

أنما بدّلوا الكلمة التي أمرهم هللا بها، استهزاًء، فبدالً 

من أن يقولوا ِحّطة قالوا حنطة ألن ما يؤكل ويؤول 

عذرة أجلب لالستهزاء والسخرية . 

الفعل المبدّل بين التكليف والعقاب .

هيأة  فيه  غيروا  الذي  الفعلي  التبديل  في  اختلفوا 

دخولهم من السجود إلى هيئات وأحوال أخرى على 

» خمسة أقوال. أحدها : أنهم دخلوا متزحفين على 

أْوراكهم. رواه أبو هريرة عن النبي صلى هللا عليه 

وسلم . والثاني : أنهم دخلوا من قبل أستاههم، قاله ابن 

عباس وعكرمة. والثالث: أنهم دخلوا مقنعي رؤوسهم 

، قاله ابن مسعود . والرابع : أنهم دخلوا على حروف 

عيونهم ، قاله مجاهد. والخامس : أنهم دخلوا مستلقين 

الوجه  على  المفسرين  وأكثر   . مقاتل«)46(  قاله   ،

الثاني إذ فصلوا فيه)47(  فقيل: إنهم طوطئ لهم الباب 

ولم  يركعوا  ولم  يخفضوا  فلم  رؤوسهم،  ليخفضوا 

يسجدوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم. 

يستدعي  الحمراء  بالحنطة  المبدل  اللفظ  وتفسير 

دخولهم الباب زحفا على أربع بحثا عّما يتقّوتون به 

اللفظ  تناسب  الحال  فهذه  رعيها  في  كاألنعام  تماما 

التعبير  استعمل  .وقد  مبدل  كليهما  إن  مع  المنطوق 
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بدّل  بين  والفرق  اإلبدال  دون  التبديل  لفظ  القرآني 

وأَْبدََل ، هو أن بدّل بمعنى غيّر من َغْير إزالة العين، 

وأبدل تقتضي إزالة العين، فالمحصل من ذكر فعل 

التبديل دون اإلبدال هو إنَّ المراد بالتبديل أنهم أتوا 

من  بُدّ  فال   ، البدل  من  مشتّق  التبديل  ألّن  له؛  ببدل 

حصول البدل ، كما يقال : بدّل ِدْينَهُ أي : انتقل من 

ِدْيٍن إلى دين ، ويؤيّده قوله تعالى : » قَْوالً َغْيَر الَِّذي 

قِيَل لَُهْم «)48(  .

بين  خالف  حقيقيا  أم  مجازيا  السجود  كون  وفي 

المفسرين فذهب فريق إلى إن السجود حقيقي ومعناه 

األرض  على  الجبهة  وضع  من  المعروف  السجود 

هذا  وأنكر   . البصري)49(  الحسن  إلى  هذا  ،وعزي 

ألن الظاهر يقتضي وجوب الدخول حال السجود فلو 

تعذّر  فلّما   ، ذلك  السجود على ظاهره المتنع  ُحمل 

على حقيقة السجود وجب حمله على التواضع ،ألنهم 

إذا أخذوا في التوبة ، فالتائب عن الذنب البدَّ أن يكون 

خاشعاً مستكيناً)50(  . 

إعراب )ِحّطة( وأثره الداللي .

العربية  أهل  واختلف  بالرفع  )ِحّطة(  الجمهور  قرأ 

من  الرغم  على  رفعت  أجله  من  الذي  المعنى  في 

كان  فلّما  محذوف  لمبتدأ  خبر  إنها  على  أكثرهم  إن 

)ِحّطة( لفظا مفردا ومحكي القول جملة احتاجوا إلى 

تقدير مصحح للجملة فاختلفوا في المبتدأ المقّدر على 

أقوال هي :

}َوقُولُواْ  »قوله:   : فقال  بـ)هي(  الفراء  قدّره   – أ 

به؛ أي  أُِمرتم  أعلم - قولوا: ما  يقول - وهللا  ِحّطة{ 

هي )ِحّطة(، فخالَفُوا إلى كالم بالنَّبِطية، فذلك قوله:

. )51( فَبَدَّل الَّذيَِن َظلَُموا قَْوالً َغْيَر الذي قِيَل لَُهْم  

ب- قدّره الزجاج مبتدأ محذوفا بمعنى السؤال والطلب 

فقال: » وقولوا حطة معناه مسألتنا حطة ، أّي حّط 

ذنوبنا عنا«)52(  . 

نظائر  وساقوا  هذا  الزجاج  بتقدير  أكثرهم  واحتفى   
لذنوبنا)53(  )ِحّطة(  سؤالنا  منها  المقدر  للمبتدأ  لفظية 

أو  )ِحّطة()55(   إرادتنا  أو  )ِحّطة()54(   أو مطلوبنا   .

رغبتنا)56(  . وقيل : أمُرنا )ِحّطة( ، أي أن نحّط في 

هذه القرية ونستقّر فيها)57( .واستبعد ابن أبي السعود 

أن يكون » المعنى أمرنا )ِحّطة( أي أن نحط في هذه 

القرية ونقيم بها لعدم ظهور تعلّق الغفران به وترتّب 

القول  بهذا  يقال كانوا مأمورين  التبديل عليه إال أن 

عند الحط في القرية لمجّرد التعّبد، وحين لم يعرفوا 

وجه الحكمة بدّلوه«)58( .

ج :عزا الطبري إلى بعض نحويي الكوفة أن اللفظة 

وقولوا:«هذه«  قال:  كأنه   ، بضمير«هذه«  رفعت 

)ِحّطة(. 

بضمير  مرفوعة  أنها  آخر  إلى  الطبري  :عزا  د 

)ِحّطة(،  هو  ما  قولوا  قال:  كأنه   ، الخبر  معناه 

فتكون«)ِحّطة(« حينئذ خبرا لـ »ما«)59( .

كما  الباب  دخولنا  التقدير:  أّن  الطبري  :رأى  هـ 

عندي  أقرب  هو  والذي  قال: »  إذ   ، )ِحّطة(  أمرنا 

أن  الكتاب:  بظاهر  وأشبه  الصواب،  إلى  ذلك  في 

يكون رفع«)ِحّطة(« بنيّة خبر محذوف قد دّل عليه 

 ، )ِحّطة(  الباب سّجدا  ، وهو دخولنا  التالوة  ظاهر 

فكفى من تكريره بهذا اللفظ، ما دّل عليه الظاهر من 

التنزيل ، وهو قوله:)وادخلوا الباب سّجدا(، كما قال 
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 ُ ةٌ ِمْنُهْم ِلَم تَِعُظوَن قَْوًما اللَّ جل ثناؤه: َوإِْذ قَالَْت أُمَّ

بُُهْم َعذَابًا َشِديدًا قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى َربُِّكْم  ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمعَذِّ

معذرة  إياهم  موعظتنا  يعني:  ]األعراف: 164[، 

إلى ربكم. فكذلك عندي تأويل قوله: )وقولوا ِحّطة(، 

يعني بذلك: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وادخلوا الباب 

سجدا، وقولوا: دخولنا ذلك سجدا )ِحّطة( لذنوبنا)60(  .

وخرج االخفش عن هذا اإلجماع فرأى أن حطة اسم 

لكان محذوفة فقال : » وقولوا حطة أي قولوا : لتكن 

إلّي كأنهم  للجل سمعك  لذنوبنا كما تقول  منك حطة 
قيل لهم : قولوا يارّب لتكن منك حطة لذنوبنا »)61(  

اللفظة  إعراب  في  للنظر  آخرين  األخفش  وشّجع   .

فرأى الزمخشري أّن في إعراب )ِحّطة( » األصل 

وإنما   . )ِحّطة(  ذنوبنا  عنّا  حّط   : بمعنى  النصب   :

رفعت لتعطي معنى الثبات ، كقوله :

يَْشُكو إِليَّ َجَمِلي ُطوَل السَُّرى

َصْبٌر َجميٌل فِكالنَا ُمْبتَلى

 .  )62(« صبراً  اصبر   : على   ، صبراً  واألصل 

اللفظة  لرفع  الزمخشري  توجيه  حيان  أبو  ووصف 

بأنه » حسن. ويؤّكد هذا التخريج قراءة إبراهيم بن 

أبي عبلة : )ِحّطة( بالنصب، كما روي : 

صبراً جميالً فِكالنَا ُمْبتَلى 

بالنصب »)63( .

 لكن أبا حيان كان قد استظهر رأي الزجاج وإن لم 

يعزه إليه » ألن المناسب في تعليق الغفران عليه هو 

سؤال حّط الذنوب ال شيء من تلك التقادير األخر ، 

ونظير هذا اإلضمار قول الشاعر:

إذا ذقت فاهاً قلت طعم مدامة   معتقة مما تجيء به التجر

 ، مدامة  طعم  هذا  تقدير:  على  طعم  برفع  روي 

وبالنصب على تقدير : ذقت طعم مدامة«)64(  .

ذهب  قد  التيمّي  المثنى  بن  معمر  عبيدة  أبو  وكان   

إلى إّن )ِحّطة( لفظ مفرد مرفوع على الحكاية وليس 

بقولها هكذا مرفوعة  أمروا  بل   ، من جملة  مقتطعاً 
ُرفع«)65(   فلذلك  الكالم،  هذا  قولوا:  أي  حكاية:   «

الحكاية هو إن )ِحّطة( كلمة أمرهم هللا أن  ،ومعنى 

يقولوها مرفوعة ، وفرض عليهم قيلها كذلك .وعزا 

الطبري هذا الوجه إلى بعض نحويي البصرة وذكر 

أنه قال »: رفعت«الـ)ِحّطة(« بمعنى«قولوا« ليكن 

منك )ِحّطة( لذنوبنا، كما تقول للرجل: َسْمعُك«)66( .

أن  أمروا  أنهم  وهو  الوجه  هذا  عطية  ابن  واختار 

يقولوها مرفوعة على هذا اللفظ . يعني: على الحكاية 

تقدير شيء  تكون هي وَحْدَها من غير  فعلى هذا   ،

حركة  النصب  منع  وإنما  بالقول  نصب  محّل  في 

الحكاية)67(  .

الصواب  عن  بالبعد  الوجه  هذا  حيان  أبو  ووصف 

وألن   ، رافع  بغير  مرفوعاً  )ِحّطة(  يبقى  ألنه   «

القول إنما وضع في باب الحكاية ليحكى به الجمل ال 

المفردات ، ولذلك احتاج النحويون في قوله تعالى : 

  يقال له إبراهيم  إلى تأويل ... وأما القول فال 

يقع إال على الجمل ، وال يقع على المفردات إال فيما 

تقدّم ذكره ، وليس )ِحّطة( منها«)68(  .

بنصب  عبلة)70(   أبي  وابن  السميفع)69(   ابن  وقرأ 

)ِحّطة()71(  وذكروا له وجهين : 

 ، الفعل  عن  نائب  مصدر  أنها  )ِحّطة(  إّن   : األول 

مقدّر  بفعل  منصوبة  فـ)ِحّطة(   . زيداً  : ضرباً  نحو 
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والفعل المقدر ومنصوبه في محل نصب بالقول. إذ 

جوز فريق من المفسرين نصب )ِحّطة( على معنى 

حط عنا ذنوبنا )ِحّطة(، كقولك: سمعا وطاعة يعني 

يعني  هللا.  معاذ  كقولك:  طاعة،  وأطيع  سمعا  اسمع 

نعوذ باهلل وهو أقوى ألنه دعاء)72( . فقراءة النصب 

بمنزلة الدعاء بأن يقولوا حّط عنا ذنوبنا وهو بمنزلة 

االستغفار والتوبة)73( .

القول  فعل  به من  مفعوال  )ِحّطة(  يكون  أن  والثاني 

قال النحاس: »جاء الحديث عن ابن عباس أنه قيل 

لهم : قولوا ال إله إال هللا وفي حديث آخر عنه قيل لهم 

: قولوا مغفرة ـ تفسير للنصب أي قولوا شيئا يحط 

ذنوبكم كما يقال: قل خيرا«)74(  .

وهو وجه مرجوح لدى من جّوزه ، قال المخشري 

» فإن قلت : هل يجوز أن تنصب )ِحّطة( في قراءة 

هذه  قولوا   : معنى  على   ،  ) قولوا   ( بـ  نصبها  من 

الكلمة؟ قلت : ال يبعد . واألجود أن تنصب بإضمار 

فعلها، وينتصب محل ذلك المضمر بـ )قولوا(«)75( .

وتعقّبه أبو حيان فقال : » وما جّوزه ليس بجائز ألن 

القول ال يعمل في المفردات ، إنما يدخل على الجمل 

للحكاية ، فيكون في موضع المفعول به ، إالّ إن كان 

، أو صفة لمصدر  نحو : قلت قوالً  المفرد مصدراً 

نحو : قلت حقاً ، أو معبراً به عن جملة نحو : قلت 

أن  يحتمل  القسم  هذا  أن  على   ، وقلت خطبة  شعراً 

يعود إلى المصدر ، ألن الشعر والخطبة نوعان من 

القول ، فصار كالقهقرى من الرجوع ، و)ِحّطة( ليس 

إذا جعلت )ِحّطة( منصوبة  من هذه . وألنك  واحداً 

بلفظ قولوا ، كان ذلك من اإلسناد اللفظي وعري من 

 . المعنوي  اإلسناد  هو  واألصل   ، المعنوي  اإلسناد 

وإذا كان من اإلسناد اللفظي لم يترتّب على النطق به 

فائدة أصالً إالّ مجّرد االمتثال لألمر بالنطق بلفظ ، 

فال فرق بينه وبين األلفاظ الغفل التي لم توضع لداللة 

الغفران للخطايا على  على معنى . ويبعد أن يرتّب 

النطق بمجرد لفظ مفرد لم يدّل به على معنى »)76(  .

من  الزمخشري  جّوزه  ما  صّحح  السعود  أبا  لكن 

نصب )ِحّطة( على المفعولية فقال » يجوز أن يكون 

الكلمة  هذه  قولوا  أي  لقولوا  المفعولية  على  النصب 

القول  ومفعول  ابن عباس  المروي عن  وهو  بعينها 

عند أهل اللغة يكون مفرداً إذا أريد به لفظه وال عبرة 

بما في البحر من المنع إال أنه يبعد هذا إن هذه اللفظة 

عربية وهم ما كانوا يتكلمون بها ، وألن الظاهر أنهم 

أمروا أن يقولوا قوالً داالً على التوبة والندم حتى لو 

إنا نستغفرك ونتوب إليك لكان المقصود  اللهم  قالوا 

 ، بعينها  لفظة  ذكر  على  التوبة  تتوقّف  وال  حاصالً 

ولهذا قيل : األوجه في كونها مفعوالً لقولوا أن يراد 

وحينئذ   ، االستغفار  من  لذنوبكم  حاطاً  أمراً  قولوا 

يزول عن هذا الوجه الغبار«)77(  .

تأويال  لت  أّوِ اللفظة  بأن  النصب  قراءة  وُعضدت 

يساير نصبها فقال عكرمة: أُِمُروا أن يقولوا ال إله إال 

هللاُ، لتَُحطَّ بها ذنوبُهم« وقال غيره أمروا أن يقولوا 

الحق وقال آخر أمروا أن يقولوا الصواب ، »فعلى 

كان  فإنه »إذا  النصَب،  اللفظة  تقتضي  األقواِل  هذه 

يتعيَُّن أن يكوَن بهذا  المأموَر به ال  المعنى على أنَّ 

الخطيئِة  َحطَّ  يقتضي  شيء  بأّيِ  بل   ، الخاّصِ اللفِظ 

به  مفعوالً  القول  بعد  ما  ينتصَب  أن  ينبغي  فكان 
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نحو: قُْل لزيد خيراً، المعنى: قل له ما هو من جنس 

الُخيور«)78( .

القراء  بين  كافيا  رواجا  تلق  لم  النصب  قراءة  لكن 

وأهل التأويل إذ قال النحاس: »الرفُع أَْولَى ِلما ُحكي 

يحيى:  بن  أحمد  قال  بَدَّل،  معنى  في  العرب  عن 

»يقال: بَدَّْلتُهُ أي َغيَّْرتُهُ ولم أُِزْل عينَه، وأَْبدَْلتُه أََزْلُت 

عينَه وشخَصه كقوله:

َعْزَل األميِر لألميِر الُمْبدَِل

ْلهُ ولحديث  ائِْت بِقُْرآٍن َغْيِر هذا أَْو بَدِّ وقال تعالى: 

ابن مسعود »قالوا ِحْنطة« تفسيٌر على الرفع يعني أنَّ 

هللا تعالى قال: »فبدَّل« الذي يقتضي التغييَر ال زواَل 

العَْيِن، وهذا المعنى يَْقتَضي الرفَع ال النصَب«)79( 

الرفع أيضا هو إن مجيء جواب  وما يعضد قراءة 

مقول القول وهو » نغفر لكم خطاياكم » فيه معنى 

لكم  غفرنا  ذلك  فعلتم  إن  إنكم  والتقدير  الجزاء. 

جواب  ألنه  مجزوم   » لكم  نغفر   « فـ«  خطاياكم. 

تقولوا  أن  المعنى  فإن  بالشرط  انجزم  إنما  و  األمر 

الجزاء عليه ووقوع  لداللة  الشرط  لكم فحذف  نغفر 

األمر في الكالم و طوله به و حسن حذفه معه ألنه 

أنهما غير  في  اجتمعا  له من حيث  كالمعاقب  صار 

موجبين و غير خبرين و هذا كما يحذف المبتدأ لداللة 

الشرط  لداللة  أيضا  الجزاء  يحذف  وقد  عليه  الخبر 

عليه في نحو قولهم أنت ظالم إن فعلت كما يحذف 

خبر المبتدأ لداللة المبتدأ عليه«)80( 

فينبغي أن يكون مقول القول تاما ال حذف فيه ولفظة 

)ِحّطة( حكاية عن تركيب أو جملة تسدّ مسدّ مقول 

القول ولو كانت مفتقرة إلى محذوف يتّمم معناها لّما 

كان لمجيء جواب الطلب )نغفر( وجه وهذا التعبير 

القول مفردا مرفوعا  المتمثل بمجيء مقول  القرآني 

يوحي بتكرار النطق باللفظ مرة بعد أخرى النفالته 

بفعل  منشغال  لكان  منصوبا  كان  ولو  القول  قيد  من 

القول ولما احتمل اإلتيان به مرددا فكأن القطع إلى 

الرفع يوحي بترديد لفظ )ِحّطة( في أفواههم ترديدا 

على  اللفظة  .فرفع  المطلوب  حتى حصول  مستمّرا 

الوجه  وهو  إعرابها  في  يلتزم  ما  أبين  هو  الحكاية 

اللغة  أرباب  فهمه  ما  وهو   عبيدة  أبو  ذكره  الذي 

فقال ابن فارس في المجمل : )ِحّطة( كلمة أمر بها 

وقاله  أوزارهم)81(   لحّطت  قالوها  لو  إسرائيل  بنو 

الجوهري أيضا في الصحاح)82(  .

أنهم  الحكاية  على  اللفظة  إعراب  من  والمحّصل 

» تعبّدوا بهذا اللفظ بعينه وهو الظاهر من الحديث 

روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى 

هللا عليه و سلم : ] قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب 

سّجدا وقولوا )ِحّطة( يغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا 

الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة[ 

وأخرجه البخاري وقال: ] فبدلوا وقالوا )ِحّطة( حبة 

في شعرة [ في غير الصحيحين: ] حنطة في شعر [ 

وقيل : قالوا هطا سمهاثا وهي لفظة عبرانية تفسيرها 

: حنطة حمراء حكاها ابن قتيبة وحكاه الهروي عن 

أمرهم هللا  ما  وكان قصدهم خالف  السدي ومجاهد 

بالرجز  فعاقبهم هللا  به فعصوا وتمّردوا واستهزؤوا 

وهو العذاب وقال ابن زيد : كان طاعونا أهلك منهم 

ليدخلوه  قصيرا  جعل  الباب  أن  وروي  ألفا  سبعين 

ركعا فدخلوه متوركين على استاههم وهللا أعلم »)83( 
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السياق وأثره في بيان داللة ِحّطة .

َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا  لقد وردت لفظة ِحّطة في اآليتين :

َواْدُخلُوا  َرَغدًا  ِشئْتُْم  َحْيُث  ِمْنَها  فَُكلُوا  اْلقَْريَةَ  َهِذِه 

دًا َوقُولُوا ِحّطة نَْغِفْر لَُكْم َخَطايَاُكْم َوَسنَِزيدُ  اْلبَاَب ُسجَّ

َوإِْذ قِيَل لَُهُم اْسُكنُوا  اْلُمْحِسنِيَن ]البقرة : 58[ و 

َهِذِه اْلقَْريَةَ َوُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َوقُولُوا ِحّطة َواْدُخلُوا 

اْلُمْحِسنِيَن لَُكْم َخِطيئَاتُِكْم َسنَِزيدُ  نَْغِفْر  دًا  اْلبَاَب ُسجَّ

]األعراف : 161[ ومضمون هاتين اآليتين جاء مع 

في  ما  بأن  الرازي)84(   وّجهه  ملحوظ  لفظي  فارق 

سورة األعراف سيق في محل الغضب والعقاب على 

البقرة سيق في محّل  العجل ، وما في سورة  عبادة 

المعنى  تالؤم  اآليتين  ألفاظ  فلذلك جاءت   ، االمتنان 

: البقرة  ففي  السورتين  في  القصة  ألحداث  العام 

 َوإِْذ قُْلنَا ادخلوا  وفي األعراف : } اسكنوا { ألّن 

الدخول مقدّم على السكون وال بد منهما فال جرم ذكر 

السورة  في  والسكون  المتقدمة  السورة  في  الدخول 

المتأّخرة . البقرة : } فَُكلُواْ { بالفاء وفي األعراف : 

}َوُكلُواْ { بالواو؟  وهذا التعاقب بين الحرفين موافق 

ِمْنَها  لما في قوله تعالى في سورة البقرة :  َوُكالَ 

البقرة  وفي   .  } فَُكالًّ   {  : األعراف  وفي  َرَغدًا  

  : األعراف  وفي  خطاياكم   لَُكْم  نَّْغِفْر    :

الكثرة  جمع  الخطايا  ألّن   ، خطيئاتكم   لَُكْم  نَّْغِفْر 

سورة  وفي   ، للقلة  فهو  السالمة  جمع  والخطيئات 

البقرة لما أضاف ذلك القول إلى نفسه فقال :  َوإِْذ 

يليق  ما  به  قرن  القرية  ال جرم  هذه  ادخلوا  قُْلنَا 

فذكر   ، الكثيرة  الذنوب  غفران  وهو  وكرمه  جوده 

لّما  األعراف  وفي   ، الكثرة  على  الداّل  الجمع  بلفظ 

لم يضف ذلك إلى نفسه بل قال :  َوإِْذ قِيَل لَُهُم  

ال جرم ذكر ذلك بجمع القلة ، فالحاصل أنه لما ذكر 

الفاعل ذكر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثيرة 

وفي األعراف لما لم يسّم الفاعل لم يذكر اللفظ الدال 

على الكثرة . وذكر قوله : } َرَغدًا { في البقرة وحذفه 

في األعراف؟ ألنه لما أسند الفعل إلى نفسه ال جرم 

ذكر معه اإلنعام األعظم وهو أن يأكلوا رغداً ، وفي 

األعراف لما لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر اإلنعام 

الباب  وادخلوا    : البقرة  في  . وذكر  فيه  األعظم 

المؤّخر؟  قدّم  األعراف  وفي  ِحّطة  َوقُولُواْ  دًا  ُسجَّ

بقوله  فالمخاطبون  وأيضاً  المطلق  للجمع  الواو  ألّن 

ِحّطة  ، يحتمل  َوقُولُواْ  داً  ُسجَّ الباب  ادخلوا    :

إن بعضهم كانوا مذنبين والبعض اآلخر   : يقال  أن 

اشتغاله  يكون  أن  بد  ال  فالمذنب   ، مذنبين  كانوا  ما 

بحط الذنوب مقدّماً على االشتغال بالعبادة ألن التوبة 

عن الذنب مقدّمة على االشتغال بالعبادات المستقبلة 

يقولوا  أن  هؤالء  تكليف  كان  جرم  فال   ، محالة  ال 

الذي  وأما   ، سّجداً  الباب  يدخلوا  ثم  »ِحّطة«  أوالً 

ال يكون مذنباً فاألولى به أن يشتغل أوالً بالعبادة ثم 

يذكر التوبة ، ثانياً : على سبيل هضم النفس وإزالة 

العجب في فعل تلك العبادة فهؤالء يجب أن يدخلوا 

فلما احتمل   ، ثانياً  ِحّطة  يقولوا  ثم  أوالً  الباب سجداً 

كون أولئك المخاطبين منقسمين إلى هذين القسمين ال 

جرم ذكر هللا تعالى حكم كل واحد منهما في سورة 

أخرى . وقال :  َوَسنَِزيدُ المحسنين  في البقرة 

مع الواو وفي األعراف :  َسنَِزيدُ المحسنين  من 

غير الواو؟ ألّن في األعراف ذكرا ألمرين :أحدهما 
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:قول الِحّطة وهو إشارة إلى التوبة ، وثانيها : دخول 

الباب سّجداً وهو إشارة إلى العبادة ، ثم ذكر جزءين : 

أحدهما : قوله تعالى :  نَّْغِفْر لَُكْم خطاياكم  وهو 

واقع في مقابلة قول الِحّطة . واآلخر :قوله : َسنَِزيدُ 

المحسنين  وهو واقع في مقابلة دخول الباب سجداً 

الواو يفيد توّزع كل واحد من الجزءين على  فترك 

كل واحد من الشرطين . وأما في سورة البقرة فيفيد 

كون مجموع المغفرة والزيادة جزاء واحداً لمجموع 

الِحّطة)85(  . وقال  الباب وقول  الفعلين أعني دخول 

في األعراف )بما كانوا يظلمون(، وقال في البقرة : 

)بما كانوا يفسقون(، ولعل الفارق بين هذين إنما هو 

ألَجل أن الذنوب لها جانبان: أحدهما الجانب المرتبط 

باهلل، والجانب اآلخر مرتبط بنفس اإلنسان. وقد أشار 

القرآن إلى الجانب األّول في آية سورة البقرة بعبارة 

»الفسق« الذي مفهومه الخروج عن طاعة هللا، وإلى 

الثّاني في اآلية الحاضرة بعبارة »الظلم«)86( .

  وقد جاء ذكر االمتنان على بني إسرائيل في سورة 

بين  والحوار  البشري  لقصة االستخالف  تلوا  البقرة 

الباري عز وجل والمالئكة وتعليم آدم األسماء الغيبية 

له  جميعا  فسجودهم  آدم  بعلم  المالئكة  وتحدي  كلها 

إال إبليس الذي أزل آدم وزوجه فأخرجهما من الجنة 

إلى األرض إلى أن )تلقّى آدم من ربه كلمات فتاب 

مدلول  بين  الربط  يستدعي  النصي  .والسبك  عليه( 

وبها  آلدم  تعالى  هللا  علّمها  التي  الغيبية  األسماء 

آدم  تلقّاها  التي  له والكلمات  المالئكة  استحّق سجود 

يقنع  ما  نجد  وال  عليه  للتوبة  سببا  فكانت  ربّه  من 

اللبيب بشأن المراد باألسماء والكلمات إالّ في ما نقل 

والكلمات  األسماء  هم  أنهم  أنفسهم  البيت  أهل  عن 

الحجر  سورة  في  القرآني  التعبير  أن  هذا  يعضد   .

معجز  بيانّي  بأسلوب  ]26-47[ عرض  اآليات  في 

قّصة الخلق واالستخالف البشري في األرض وأخذ 

الميثاق من المالئكة بالسجود آلدم وامتناع إبليس من 

السجود له فإخراجه من الجنة ملعونا مذؤوما وطلبه 

من رّب العّزة أن ينظره إلى يوم يبعثون ثم تزيينه 

لبني آدم في األرض وغوايته إياهم جميعا إال عباد هللا 

ِصَراٌط  َهذَا  قَاَل  تعالى:  المخلصين، وحينذاك هللا 

َعلَيَّ ُمْستَِقيٌم إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن إِالَّ َمِن 

اتَّبَعََك ِمَن اْلغَاِويَن ]الحجر41– 42[ ، وفي بيان 

معنى اآلية )َهذَا ِصَراٌط َعلَيَّ ُمْستَِقيٌم( ال مناص من 

)هؤالء(  األسماء  إلى  باإلشارة  )هذا(  اإلشارة  ربط 

فريق  ولذا روى   . الحالين  كلتا  في  نفسها  فاإلشارة 

من أصحاب المذاهب األربعة قراءة )صراط علّيٍ( 

بإضافة الصراط إلى االسم الصريح ألمير المؤمنين 

)عليه السالم(، ومنه في ما حكاه أبو بكر محمد بن 

عن  تفسيره  في  )تـ388هـ()87(   الشيرازي  مؤمن 

يقرأ  كان  أنه  البصري  الحسن  عن  قتادة  عن  شعبة 

الحرف )هذا صراُط عِلّيٍ مستقيم(. قال قتادة للحسن: 
أبي طالب)88(  فقال: هذا صراط علي بن  ما معناه؟ 
. وهذه القراءة مروية عن اإلمامين الباقر والصادق 
بطرق ال يعتريها الشك)89( . وهذا التقسيم الثنائي لبني 
البشر أكدّته سورة األعراف من مطلعها حتى ختمها 
السماوية  الرساالت  في  قسمين  على  البشرية  حيث 
الصراط  في  فهم  العالمين  رب  رسل  مع  قسم  كلها 
إليه  فرجعوا  أو حادوا عنه  يحيدوا عنه  لم  المستقيم 
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إبليس  جند  فهم  الثاني  القسم  أما  بالرسل  آمنوا  حين 
تطالعنا  ،إذ  الكاثرة  الكثرة  وهم  لغوايته  الخاضعون 
سورة األعراف باإلشارة إلى القرآن الكريم المنزل 
على نبينا الكريم إنذارا من العذاب وتذكرة بالرساالت 
ذكر  خالل  من  إبليس  طريق  من  وتحذيرا  السابقة 
قصة االستخالف البشري-أيضا- وسير البشرية  عبر 
السنين بين الصراط المستقيم وطريق إبليس مرورا 

بقصة بني إسرائيل مع باب حطة .
المذاهب  أصحاب  كتب  في  والباب  السفينة  حديثا 

األربعة . 
الشريف  النبوي  الحديث  في  ِحّطة(  )باب  اقترن   
النصوص  من  هما  إذ  نوح(  )سفينة  السفينة  بحديث 
وحّجية  البيت  بأهل  التمّسك  إلى  المرشدة  الصريحة 
مذاهبهم وأقوالهم ووجوب التأّسي بأعمالهم. فأحاديث 
األربعة  المذاهب  أعالم  من  أخرجها  ِحّطة(  )باب 
كثيرون ومنها: قوله )صلى هللا عليه وآله( : » علي 
باب ِحّطة من دخله كان مؤمناً »)90( . وقوله صلى 
هللا عليه وآله وسلم: »إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل 
باب ِحّطة في بني إسرائيل، من دخله ُغِفر له«)91(  
إنما   »: السالم(  )عليه  أبي طالب  بن  وقول علي   .
مثلنا في هذه األمة كسفينة نوح وكباب ِحّطة في بني 
سمعت   »: الخدرّي  سعيد  أبي  وقول   . إسرائيل)92( 
رسول الّل )ص ( يقول: ]إنّما مثل أهل بيتي كسفينة 
نوح , من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق , وإنّما 
مثل أهل بيتي فيكم مثل باب ِحّطة بني إسرائيل , من 

دخله غفر له [«)93( .
أن من  بالسفينة هو »  تشبههم  أّن وجه  وابن حجر 
أحبّهم وعّظمهم شكرا لنعمة مشرفهم صلى هللا عليه 
وآله، وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، 

ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم وهلك 
في مفاوز الطغيان، ومّر في خبر إن من حفظ حرمة 
اإلسالم وحرمته -صلى هللا عليه وآله- وحرمه رحمه 
حفظ هللا تعالى دينه ودنياه، ومن ال لم يحفظ دنياه وال 
آخرته، وورد » يرد الحوض أهل بيتي ومن أحبّهم 
من أمتي كهاتين السبابتين »، ويشهد له خبر » المرء 
مع من أحب »، وباب ِحّطة إن هللا تعالى جعل دخول 
ذلك الباب الذي هو باب اريحاء أو بيت المقدس مع 
التواضع واالستغفار سببا للمغفرة، وجعل لهذه األمة 

مودة أهل البيت سببا لها«)94(  .  
 وذكر السيد أبو بكر بن شهاب الدين العلوي الحسيني 
الشافعي أّن » ووجه تمثيله صلى هللا عليه وآله لهم 
ثابتة لمن  النجاة من هول الطوفان  بسفينة نوح، أن 
ركب تلك السفينة، وان من تمّسك بأهل بيته -صلى 
هللا عليه وآله- وأخذ بهديهم كما عليه في األحاديث 
بأقوى  واعتصم  المخالفات  ظلمات  من  نجا  السابقة 
سبب إلى رب البريات، ومن تخلّف عن ذلك وأخذ 
غير مأخذهم ولم يعرف حقهم غرق في بحار الطغيان 
مما  المعلوم  من  إذ  النيران،  في  الحلول  واستوجب 
سبق ويأتي أن بغضهم منذر بحلولها موجب لدخولها. 
وأما وجه تمثيله صلى هللا عليه وآله لهم بباب ِحّطة 
- وهو باب اريحاء وقيل باب بيت المقدس - فذلك أن 
دخولهم  إسرائيل  لبنى  وتعالى جعل  سبحانه  المولى 
الباب مستغفرين متواضعين سببا للغفران، كما تقدم 
عن ثابت البناني في قوله عزوجل » واني لغفّار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » قال: إلى والية 
اإليمان  إلى واليتهم مع  االهتداء  البيت، فجعل  أهل 

والعمل الصالح سببا للمغفرة)95( .  
حديث السفينة والباب لدى علماء مذهب أهل البيت 
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تواترت في كتب علماء مذهب آل البيت عليهم السالم 
بني  عهد  في  ِحّطة(   : )قولوا  األمر  بين  المقاربة 
الثقل  وإتبّاع  المؤمنين  أمير  بوالية  واألمر  إسرائيل 
في  مدرك  وهذا  السالم  عليهم  البيت  أهل  األصغر 
حديث المصطفى واألئمة األطهار ومنها عن أبي ذر 
قال الرسول هللا صلّى هللا عليه وآله : » إنَّما َمثَل أهل 
بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف 
عنها غرق ومثل باب ِحّطة من دخله نجا، ومن لم 
قال:  الخدري  سعيد  أبى  وعن   . هلك «)96(   يدخله 
بوجهه  أقبل  ثم  األولى،  بنا رسول هللا صالة  صلّى 
إّن مثل أهل  يا معاشر أصحابي  فقال:  الكريم علينا 
بيتى فيكم مثل سفينة نوح وباب ِحّطة بني إسرائيل، 
فتمّسكوا بأهل بيتي بعدي األئمة الراشدين من ذريتي، 
يا رسول هللا كم األئمة  فقيل:  أبدا.  فإنّكم لن تضلّوا 
قال: من  أو  بيتي.  أهل  اثنا عشر من  قال:  ؟  بعدك 
عترتي)97(   . وفي عيون األخبار بإسناده إلى الحسين 
بن خالد عن الرضا على بن موسى عن أبيه عن آبائه 
عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ) ع ( قال : 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله : لكل امة صديق 
وفاروق ، وصديق هذه األمة وفاروقها على بن أبى 
طالب إن عليا سفينة نجاتها وباب حطَّتها)98(  . وفي 
روضة الكافي خطبة ألمير المؤمنين )عليه السالم( 
وهى خطبة الوسيلة قال فيها )عليه السالم( : أال واني 
وكباب   ، فرعون  آل  في  كهارون  الناس  أيها  فيكم 

ِحّطة في بني إسرائيل)99( .
 وقال أمير المؤمنين )عليه السالم( : » هؤالء بنو 
إسرائيل نُِصب لهم باب ِحّطة وأنتم اُّمة محّمد صلّى 
هللا عليه و آله نُِصب لكم باب ِحّطة أهل بيت محّمد 
صلّى هللا عليه وآله ... وباب ِحطَّتكم أفضل من باب 

النّاطقون  ونحن  بأخاشيب  كان  ذلك  ألّن  ؛  ِحطَّتِهم 
«)100(  . وروي عن الباقر )عليه السالم( أنّه قال نحن 
باب حطتكم)101(   ونقل العياشي عن سليمان الجعفري 
قال: سمعت أبا الحسن الرضا )عليه السالم( عن قول 
هللا )وقولوا ِحّطة نغفر لكم خطاياكم( قال: فقال أبو 

جعفر )عليه السالم(: نحن باب حطتكم)102(  .
وعترته  النبي  عن  المروي  األثر  هذا  من  ويفهم   
الطاهرة  تأويلهم )باب حطة( بالوالية واإلمامة وهو 
تأويل مبني على إن القصص واألمثال التي يذكرها 
هللا سبحانه إنما هو لتذكير هذه األمة وتنبيههم على 
اإلتيان بمثل ما أمرت به األمم السابقة واالنتهاء عن 
المتواترة  األخبار  في  ورد  وقد  عنه،  نهوا  ما  مثل 
وآله  عليه  هللا  صلى  النبي  أن  الفريقين  طريق  من 
بني  في  ِحّطة  باب  مثل  بيتي  أهل  مثل  قال:  وسلم 
الباب  بدخول  أمروا  إسرائيل  بني  أن  فكما  إسرائيل 
والتطّمن عندها فأبوا و عذبوا، فكذا أمر النبي صلى 
والية  باب  في  بالدخول  الناس  وسلم  وآله  عليه  هللا 
أمير المؤمنين واألئمة من ولده صلوات هللا عليهم، 
والخضوع واالنقياد لهم كما قال: أنا مدينة العلم وعلى 
بابها، فلم يفعلوا و بدلوا ما أمروا به قوال وفعال بإتباع 
خلفاء الجور واالستكبار عن طاعة العترة الطاهرة، 
فعذبوا في الدنيا واآلخرة، ولو كانوا أطاعوهم ألكلوا 
حيث شاءوا رغدا من النعم الجسمانية و الروحانية 
نزول  لمورد  بيان  فهو  الربانية،  والحكم  العلوم  من 

اآلية أو لنظير تلك القصة في هذه األّمة.
)حطة( والتفسير المزجي

ثّمة نوع من الخطاب الروائي مأثور في كتب التفسير 
لدى علماء الفريقين عن فريق من الصحابة المتقدمين 
الذين كتبوا الوحي مشافهة عن النبي األكرم واستوثقوا 
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من اقتران آيتي دخول باب حطة بوالية أمير المؤمنين 
في الوحي الذي كتبوه في مصاحفهم بعد سماعه من 
ُعرف  عنهم  المروّي  الخطاب  وهذا  األكرم،  النبي 
من  المنّزل  الوحي  امتزج  وفيه  المزجي  بالتفسير 
الباري عز وجل بكالم النبي األكرم وكان من ثمرة 
هذا التمازج أن ظهر المدلول الصريح للفظة )حّطة( 
في اآليات التي اشتملت عليها المصاحف األولى قبل 
تحريق عثمان بن عفان إيّاها وقد صرح أهل التأويل 
والتفسير بأن اللفظ )حّطة( بين المسلمين يعني والية 
التفسير  سبيل  على  ذلك  وّجهوا  ولكنهم  البيت  أهل 
بفعل امتزاج الكتاب بالسنة النبوية وليس على سبيل 
التنزيل من الباري عز وجل . ففي أصول الكافي نقل 
العظيم بن عبد هللا، عن  أحمد بن مهران، عن عبد 
جعفر  أبي  أبي حمزة، عن  الفضيل، عن  بن  محمد 
)عليه السالم( قال: نزل جبرئيل )عليه السالم( بهذه 
اآلية على محمد )صلى هللا عليه وآله( هكذا: )فبدّل 
الذين ظلموا )آل محمد حقهم( قوال غير الذي قيل لهم 
فأنزلنا على الذين ظلموا )آل محمد حقهم( رجزا من 
السماء بما كانوا يفسقون()103(  . وشرح المازندراني 
بأّن المراد بـ)فبدّل الذين ظلموا آل محمد حقهم( وهو 
الوالية والخمس والطاعة وغيرها من حقوقهم على 
األمة . والمراد بقوله )فأنزلنا على الذين ظلموا آل 
الضمير  موضع  الظاهر  وضع  هو  حقّهم(  محمد 
للمبالغة في تقبيح أمرهم واإلشعار بأن إنزال الرجز 
به  المأمور  لظلمهم بوضع غير  العذاب عليهم  وهو 
بما  ونجاتهم  هدايتهم  يوجب  ما  وتبديلهم  موضعه 
يوجب ضاللتهم وهالكهم، ولعل الغرض من نزول 
بأن  باآلية هكذا هو اإلشعار  السالم(  جبرئيل )عليه 
هذه األمة يخالفون قول هللا تعالى فيما يوجب ِحّطة 

لذنوبهم وهو الوالية كما خالف بنو إسرائيل أمره بأن 
يقولوا ِحّطة عند دخول الباب سّجدا وبدّلوها بغيرها 
حذو النعل بالنعل، وإال فالظاهر أن اآلية نزلت في 

ذم بني إسرائيل بقرينة التفريع)104(  . 
البشر  من  المخلصين  تمثّل  من  مناص  ال  ثّم  ومن 
طريقهم  بإتباع  الغفران  يحصل  كي  البقعة  تلك  في 
ففي  العسكري  اإلمام  به  ما صّرح  ، وهذا  المستقيم 
تفسيره » قال هللا تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل 
اْلقَْريَةَ( وهي أريحا  )اْدُخلُوا هِذِه  قُْلنَا( ألسالفكم  )إِْذ 
)فَُكلُوا  التيه  من  خرجوا  حين  وذلك  الشام  بالد  من 
بال  واسعا  َرَغداً(  ِشئْتُْم  )َحْيُث  القرية  من  أي  ِمْنها( 
هللا  مثل  داً(  )ُسجَّ القرية  باب  اْلباَب(  )َواْدُخلُوا  تعب 
يسجدوا  أن  وأمرهم  وعلي  محمد  مثال  الباب  على 
هلل تعظيما لذلك المثال ويجدّدوا على أنفسهم بيعتهما 
المأخوذين  العهد والميثاق  وذكر مواالتهما ويذكروا 
عليهم لهما )َوقُولُوا ِحّطة( أي قولوا إن سجودنا هلل 
تعظيما لمثال محمد وعلي واعتقادنا لواليتهما ِحّطة 
لذنوبنا ومحو لسيئاتنا ، قال هللا تعالى )نَْغِفْر لَُكْم بهذا 
الفعل َخطاياُكْم( السالفة ونزيل عنكم آثامكم الماضية 
)َوَسنَِزيدُ اْلُمْحِسنِيَن( من كان فيكم لم يقارف الذنوب 
التي قارفها من خالف الوالية وثبت على ما أعطى 
هللا من نفسه من عهد الوالية فإنا نزيدهم بهذا الفعل 

بزيادة درجات ومثوباَت »)105(  . 
الخطاب  أّن  العسكري  اإلمام  تفسير  من  فالمحّصل 
المعاصرين  الكتاب  القرآني في اآليتين موّجه ألهل 
عاصروا  الذين  أسالفهم  بفعل  اإلسالمية  للدعوة 
وهو  وقوله  نطقه  يفهموا  لم  بما  يكلّفوا  ولم  موسى 
لفظة )حطة( العربية ألن الخطاب ليس لبني إسرائيل 
عاصروا  الذين  المتأخرين  ألسالفهم  بل  المتقدمين 
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باإليمان  وكلّفوا  العربية  وتكلّموا  اإلسالمية  الدعوة 
يفهمون  بما  وخوطبوا  العرب  بلغة  المنزل  بالقرآن 
وهو ترجمة مفهومة لما ُكلِّف به أجدادهم , وقد صدر 
الزمن  تنقل  التي  الظرفية  إذ  بلفظ  القرآني  التعبير 
أحداثا جرت  للمخاطبين  فنقلت  الحاضر  إلى  الغابر 
قبل مئات السنين بألفاظ مفهومة لهم ومع هذا النقل 
الزماني والمكاني كان على التعبير القرآني أن يأتي 
المتقدمون  به  كلّف  الذي  للقول  المعنوية  بالترجمة 
فاستعمل لفظة حطة وهي عبارة اختصارية . مثلها 
مثل كثير من العبارات القرآنية التي جرت بالعربية 
على ألسنة المتحاورين كإبليس وآدم والمالئكة وقابيل 
وهابيل إذ ال اعتبار باللفظ المنطوق بل المراد تمام 
المعنى وقد نقل التعبير القرآني تلك األقوال الموغلة 
القدم حيث ال عربية تنطق وال عرب مخلوقين  في 
إلى المتلقين العرب بألفاظ سحرت بيانهم واستحوذت 

على سليقتهم .
 ومن هنا يظهر أّن األمر كان أمراً امتحانياً، نظير 
ما وقع في قصة رؤيا إبراهيم )عليه السالم( وذبح 
إسماعيل. وقد جعل هللا تعالى قتل البعض قتالً للكل 
قوله  نظيره  عليكم(.  )فتاب  بقوله:  التوبة  وأنزل 
تعالى فانظروا كيف تخلفوني فيهما . فالجملة تعليمية 
ترشدهم إلى الطريق األسلم المتبع في استجابة الدعاء 

وهو الطريق نفسه الذي علّمه الباري عز وجل آلدم 
يونس  طريق  نفسه  وهو  كلمات  بلفظ  عنه  وعبّر 
وإبراهيم وجميع الصالحين التي أمروا بترديدها في 
أفواههم وجوارحهم لحظة دخولهم الباب فكان نتيجة 
ذلك القول المردّد غفران الخطايا . فالمقاربة واضحة 
بترديدها  األنبياء  ذرية  ُكلِّفت  التي  اللفظة  هذه  بين 
وبين ألفاظ أخرى ُكلِّف األنبياء بنطقها أو ذكرها في 
مناجاتهم ربهم وطلبهم الصفح والعفو من رب العزة 
. فباب حطة يصدق على أي مكان يحّل فيه األئمة 
الهداة سواء كانوا أنوارا ربانية قبل خلق آدم أم كانوا 
وهم  حسباننا  في  أمواتا  كانوا  أم  ناطقين  مخلوقين 
أحياء عند ربهم يرزقون وما يدّل على عدم اقتصار 
المغفرة الربانية على ذلك الباب الذي أمروا بدخوله 
ما أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد فقال : » سرنا 
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى إذا كان من 
الحنظل ،  لها ذات  يقال  بريّة  اجتزنا في  الليل  آخر 
فقال : ما مثل هذه الثنية الليلة إال كمثل الباب الذي قال 
دًا َوقُولُوا ِحّطة  هللا لبني إسرائيل  اْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ
)106(  . فالعبرة ليست في البقعة  نَْغِفْر لَُكْم َخَطايَاُكْم 
بل بمن حّل فيها أو كان فيها بقية من المخلصين كما 
في التابوت وقميص يوسف وتربة كربالء ، والحمد 

هلل رب العالمين. 
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التنزيل  وأنوار  العقل 245-244/1  وإرشاد  والكشاف 283/1  الوجيز 150-149/1  المحرر  ينظر:   -19

المحيط 360-358/1  والبحر  والتنوير309-308/1  والتحرير  الحديث 364/1  في غريب  والنهاية   64/1

والجواهر الحسان 75/2 وتفسير اللباب 97-95/2  

20- تفسير غريب القرآن 298/1  وجامع البيان 393/1-397 والتبيان للطوسي 325/1-327 ومجمع البيان 

 44/1 التنزيل  ومعالم   152-151/1 حاتم  أبي  ابن  وتفسير   160-158/1 المنثور  والدر   230-229/1/1

الرازي  الفخر  وتفسير  الحسان 75/2  والجواهر  المحيط 360-358/1   والبحر  والتنوير309/1  والتحرير 

86/3/1-88  والتفسير البسيط 553/2-558 والكشف والبيان 122/1 والدر المصون 233-232/1.

21- معاني القرآن للفراء 32/1 وجامع البيان 393/1-397 والبحر المحيط 358/1-360 والمحرر الوجيز 

150-149/1

22- التحرير والتنوير 309/1.

23- ديوانه 132.

24- جامع البيان 395/1

25- التحرير والتنوير 309/1 و489/5

26- الفخر الرازي 86/3/1-88 وتفسير اللباب 95/2-97 ومدارك التنزيل 72/1

27- التحرير والتنوير 309/1 . 

28- البحر المحيط 358/1-360 والتحرير والتنوير 309/1

29- التحرير والتنوير 309/1

30- الفخر الرازي 86/3/1-88 وتفسير اللباب 97-95/2

31- الفخر الرازي 86/3/1-88  وتفسير اللباب 97-95/2

32- الفروق اللغوية رقم 2181 .

33- مجمع البيان 230-229/1/1

34- الفروق اللغوية رقم 2181

35- تفسير األمثل 262/5

36- مقاييس اللغة 343
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37- المعجم الحديث عبري عربي ،د ربحي كمال 67 . 

البيان 393/1-397 وتفسير ابن أبي حاتم 152/1 والدر المنثور 158/1-160 والبحر  38- ينظر: جامع 

المحيط 358/1-360 وإرشاد العقل 244/1-245 وزاد المسير 69/1 وتفسير اللباب 96/2 والجواهر الحسان 

37/1 معالم التنزيل 44/1 وفتح القدير 121/1 والدر المصون 231/1-232 والمحرر الوجيز 150-149/1 

وتفسير القرآن العظيم 90/1-91 وبحر العلوم 121/1.

39- صحيح البخاري برقم )4479(  وصحيح مسلم برقم 3015 وسنن النسائي برقم )10990(.

المحيط  البحر  وينظر:   ،245-244/1 العقل  إرشاد  وينظر:   2995 رقم  الصحيحين  على  المستدرك   -40

358/1-360 وتفسير ابن أبي حاتم 243/6

41- بحار األنوار: 13 / 178 .

42- المعجم الحديث عبري عربي 166.

43- مقاييس اللغة 88/2.

44- مقاييس اللغة 88/2.

45- ينظر: القاموس المقارن 416 .

46- زاد المسير 70/1

47- إرشاد العقل 244/1-245 وجامع البيان 393/1-397 والدر المنثور 158/1-160 وتفسير ابن أبي 

حاتم 153/1 والكشف والبيان 122/1والنكت والعيون والتبيان للطوسي 325/1-327 ومعالم التنزيل 44/1 

والجواهر الحسان 72/2 وتفسير اللباب 95/2-97 وفتح القدير 121/1 والدر المصون 231/1-232 والمحرر 

الوجيز 149/1-150 وتفسير القرآن العظيم 90/1-91 والدر المنثور 158/1-160 وبحر العلوم 121/1 

وهذا المعنى رواه البخاري برقم )4641(  ومسلم برقم )3015( .

48- ينظر: تفسير اللباب 95/2-97 والدر المصون 232-231/1 .

العقل  وإرشاد   160-158/1 المنثور  والدر   97-95/2 اللباب  وتفسير   88-86/3/1 الرازي  الفخر   -49

244/1-245 تفسير القرآن العظيم 91-90/1 

50- الفخر الرازي 86/3/1-88 والبحر المحيط 360-358/1 

51- معاني القرآن للفراء 32/1

52- ينظر: معاني القرآن وإعرابه 126/1

53- المحرر الوجيز 149/1-150 البحر المحيط 358/1-360 وإرشاد العقل 244/1-245 والتبيان للطوسي 

325/1-327 ومجمع البيان 229/1/1-230 والدر المصون 231/1-232 والجامع ألحكام القرآن 330/1-
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331 ومعالم التنزيل 44/1 وتفسير اللباب 96/2 وأنوار التنزيل 64/1 ومشكل إعراب القرآن 95/1 والتبيان 

للعكبري 63/1 والكشف والبيان 122/1. 

54- التبيان للطوسي 395/1

55- التبيان للعكبري 63/1

56- مشكل إعراب القرآن 95/1

57- الكشاف أنوار التنزيل 64/1  وتفسير اللباب 95/2-97 الدر المصون 232-231/1 

58- إرشاد العقل 245-244/1،

59- جامع البيان 397-393/1

والمحرر    63/1 للعكبري  التبيان   327-325/1 للطوسي  التبيان  393/1-397وينظر:  البيان  جامع   -60

الوجيز 149/1-150  البحر المحيط 360-358/1

61- معاني القرآن لألخفش 227 وينظر : إعراب القرآن للنحاس 65/1

الدر  اللباب 97-95/2   تفسير  التنزيل 64/1   أنوار  العقل 245-244/1،   الكشاف 283/1  إرشاد   -62

المصون 232-231/1 

63- البحر المحيط 358/1-360  المحرر الوجيز 149/1-150 وإرشاد العقل 245-244/1

64- البحر المحيط 360-358/1 

65- مجاز القرآن 41/1 التبيان للعكبري 63/1 ومشكل إعراب القرآن 95/1 والجامع ألحكام القرآن 330/1-

331  وتفسير اللباب 95/2-97 والدر المصون 232-231/1  

66- جامع البيان 393/1-397 والكشف والبيان 122/1 

67- المحرر الوجيز 149/1-150 وتفسير اللباب 97-95/2

68- البحر المحيط 360-358/1 

69- هو محمد بن عبد الرحمن بن السميفع بفتح السين أبو عبد هللا اليماني، له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ 

فيه توفي سنة 90 للهجرة .ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري 348/1 .

70- هو إبراهيم بن أبي عبلة واسمه شمر بن يقظان بن المرتحل أبو إسماعيل وقيل أبو إسحاق وقيل أبو سعيد 

الشامي الدمشقي ويقال الرملي ويقال المقدسي ثقة كبير تابعي، له حروف في القراآت واختيار خالف فيه العامة 

في صحة إسنادها توفي سنة إحدى وقيل سنة اثنتين وقيل سنة ثالث وخمسين ومائة.ينظر: غاية النهاية 7/1 .

71- ينظر: معاني القرآن وإعرابه 126/1 وإرشاد العقل 244/1-245،  والكشاف 283/1 والجامع ألحكام 

القرآن 330/1-331 وتفسير اللباب 97-95/2
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72- معاني األخفش 227 والتبيان للطوسي 325/1-327  والجامع ألحكام 230/1 وتفسير اللباب 97-95/2

73- التبيان للطوسي 325/1-327 والدر المصون 232-231/1 

74- إعراب القرآن للنحاس 65/1 والجامع ألحكام القرآن 330/1-331 والدر المصون 232-231/1

75- الكشاف 283/1  وإرشاد العقل 245-244/1

76- البحر المحيط 360-358/1 

77- إرشاد العقل 245-244/1

78- الدر المصون 232-231/1 

79- إعراب القرآن للنحاس  والجامع ألحكام القرآن 330/1-331  والدر المصون 232-231/1 

80- مجمع البيان 229/1/1-230 وزاد المسير 70/1

81- المجمل 254/2.

82- الصحاح 243

83- الجامع ألحكام القرآن 331-330/1 

84- الفخر الرازي 88-86/3/1 

85- ينظر: البحر المديد 89/1-90 وتفسير اللباب 95/2-97 وإرشاد العقل 245-244/1.

86- تفسير األمثل 262/5 

87- هو من رجال المذاهب األربعة وعلمائهم له تفسير استخرجه من اثنا عشر تفسيرا هي : تفسير أبي يوسف 

وتفسير ابن حجر وتفسير مقاتل بن سليمان وتفسير وكيع وتفسير القطان وتفسير قتادة وتفسير حرب الطائي 

وتفسير السدى وتفسير مجاهد وتفسير مقاتل بن حيان وتفسير أبي صالح وتفسير الضحاك . 

88- ينظر: مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب 2 /302 والطرائف البن طاووس 1 /96 .  

89- ينظر: بحثنا : صراط علّي 14-13 .

90- مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري 3، كنز العمال 6 .

91- مستدرك الحاكم 3/ 149 والخصائص الكبرى للسيوطي 2/ 266 وفضائل الصحابة ألحمد بن حنبل 

بقم 1145 والصواعق المحرقة 111 و 140 وذخائر العقبى 17 وكنز العمال برقم 34155 و 34188 و 

34189. والجامع الصغير للسيوطي برقم 9313 ومجمع الزوائد 9/ 174 وفيض القدير 6/ 297 وغيرها.

92- مصنف ابن أبي شيبة رقم 32115 والدر المنثور 158/1-160 وكنز العمال 6 / 250.

93- المعجم األوسط للطبراني 5870 وينظر : المعجم الصغير 391 و852 والمعجم الكبير 2637 .

94- الصواعق ص 151.
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95- رشفة الصادى ص 80.

96- بحار األنوار : 23 / 64 .

97- عبقات األنوار 2 / 12 .

98- عيون أخبار الرضا 16

99- الكافي 42/8

100- بحار األنوار 23 / 123 .

101- التبيان للطوسي 325/1-327 ومجمع البيان 229/1/1-230 وكنز الدقائق 18/2

102- تفسير العياشي 45-1

103- أصول الكافي 492/1 )كتاب الحجة( رقم 58 و59 .

104- شرح أصول الكافي للمازندراني 90-89/7 .

105- تفسير اإلمام العسكري 260 رقم الرواية 127 .

106- رواه البزار في مسنده برقم )1812( ، وقال الهيثمي في المجمع 144/6 :رجاله ثقات ،ونقله ابن كثير 

في تفسير القرآن العظيم 90/1-91 والسيوطي في الدر المنثور 160-158/1 .
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-  ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ابو 

هـ(،   982 )ت  العمادي  محمد  بن  محمد  السعود 

1414هـ  بيروت  العربي،  التراث  إحياء  دار  ط4، 

/ 1994م. 

-  إعراب القرآن: ابو جعفر احمد بن محمد بن النحاس 

)ت 338هـ(، تعليق: عبد المنعم خليل ابراهيم، ط1، 

دار الكتب العلمية، بيروت 1421هـ / 2001م.

القالي  القاسم  بن  اسماعيل  علي  أبو  األمالي:    -

البغدادي )ت356هـ(، دار الفكر )د.ت(. 

-  األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل: الشيخ ناصر 

مكارم الشيرازي، تحـ: الشيخ مهدي األنصاري، قسم 

الترجمة والنشر لمدرسة اإلمام أمير المؤمنين عليه 

السالم.

-  أنوار التنزيل وأسرار التأويل: القاضي ناصر الدين 

البيضاوي )ت791هـ(،  ابو سعيد عبد هللا بن عمر 

تح: عبد القادر حسونة، دار الفكر، بيروت 1996م. 

-  بحر العلوم )تفسير السمرقندي(، أبو الليث نصر 

بن محمد السمرقندي، دار الكتب العلمية. 

بن  محمد  حيان  أبو  التفسير:  في  المحيط  البحر    -

يوسف االندلسي )ت 745هـ(، عناية: الشيخ زهير 

جعيد، دار الفكر، بيروت، 1425 هـ، 2005 م. 

-  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أبو العباس 

أحمد بن عجيبة الحسني ت 1224هـ، تحقيق عمر 

أحمد الراوي دار الكتب العليمة 2010م.

البركات  ابو  القران:  اعراب  غريب  في  البيان    -

االنباري )ت 577هـ( – تحـ: د. طه عبد الحميد طه 

– مراجعة: مصطفى السقا – دار الكتاب العربي - 

مصر1389 هـ 1969م. 

بن  لمحّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج    -

محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب 

بيدي )ت 1250هـ(. بمرتضى الزَّ

العكبري  البقاء  ابو  القران:  اعراب  في  التبيان    -

)ت616هـ( تحقيق علي محمد البجاوي –دار احياء 

الكتب العربية – )د.ت(.

بن  محمد  جعفر  ابو  القرآن:  تفسير  في  التبيان    -

الحسن الطوسي )ت460هـ( تحـ: احمد شوقي االمين 

ومطبعة  العلمية،  المطبعة   – قصير  حبيب  واحمد 

النعمان – النجف االشرف 1957م.

ط1،  عاشور،  ابن  الطاهر  والتنوير،  التحرير    -

مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.

أحمد  بن  علي  الحسن  ألبي  البسيط،  التفسير    -

الواحدي )ت 468هـ(، تحقيق مجموعة من األساتذة، 

دار العماد، دمشق ،2013.

-  تفسير عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام 

الكتب  دار  211هـ(  )المتوفى:  الصنعاني  اليماني 

العلمية، دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، دار 

الكتب العلمية – بيروت، ط األولى، 1419هـ.

-  تفسير القرآن العظيم، الحافظ أبو الفداء إسماعيل 

بن عمر بن كثير )ت774هـ(، إشراف محمود عبد 

القادر األرناؤوط، ط5، دار صادر، بيروت، 2009.

-  تفسير القمي علي بن إبراهيم القميـ  مطبعة النجف 

ـ ط2 ـ بيروت 1387هـ 1968م.

ـ  السمرقندي  مسعود  بن  محمد  العياشي  تفسير    -

المكتبة العلمية االسالمية ـ طهران.

المصادر والمراجع
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-  التفسير الكبير او مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد 

بن عمر التميمي البكري الرازي )ت604هـ(، ط1، 

دار الكتب العلمية، بيروت 1421هـ.

-  تفسير اللباب في علوم الكتاب، اإلمام أبو حفص 

عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي )880هـ(، 

تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط2،  معوض،  محمد 

.2011

-  تهذيب اللغة: ابو منصور محمد بن احمد االزهري 

مراجعة:  النبي،  عبد  بن  يعقوب  تحـ:  )ت370هـ( 

محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة.

-  جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابو جعفر محمد 

الفكر، بيروت  بن جرير الطبري )ت310هـ(، دار 

1988/1408م.

-  الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد هللا محمد بن احمد 

أحاديثه  خرج  )ت671هـ(،  القرطبي  االنصاري 

محمد بن عيادي، الدار البيضاء 2005م.

-  حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة 

ومعلق  الكتاب  محقق  403هـ(،  )ت  زنجلة  ابن 

حواشيه: سعيد األفغاني، دار الرسالة

-  الخصائص: ابو الفتح عثمان بن جني )ت392 هـ( 

تحـ: محمد علي النجار – الطبعة الرابعة – مطابع 

الهيئة المصرية العامة – مصر 1406 هـ/1986م.

-  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين 

الحلبي )احمد بن يوسف ت 756 هـ( تحقيق احمد 

محمد الخراط، ط1، دار العلم دمشق، 1986.

السيوطي  بالمأثور،  التفسير  في  المنثور  الدر    -

)ت911هـ(، بعناية الشيخ نجدت نجيب، دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، د ت.

-  دقائق التصريف: للقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب 

القيسي  ناجي  احمد  د.  تحقيق  هـ(،   338 بعد  )ت 

مطبعة  تورال،  ود. حسين  الضامن  ود.حاتم صالح 

المجمع العلمي العراقي 1407 هـ - 1987 م.

والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح    -

محمود  السيد  الدين  شهاب  الفضل  أبو  المثاني، 

األمل وعمر  أحمد  محمد  تعليق  البغدادي،  اآللوسي 

العربي،  التراث  إحياء  دار  السالمي،  السالم  عبد 

لبنان، ط1، 1999.

عبد  الفرج  أبو  التفسير،  علم  في  المسير  زاد    -

ط1،  )ت597هـ(،  الجوزي  ابن  علي  بن  الرحمن 

المكتب اإلسالمي للطباعة، دمشق، 1964م.

مجاهد  بن  بكر  أبو  القراءات،  في  السبعة    -

)ت324هـ(، المحقق: شوقي ضيف، دار المعارف، 

مصر الطبعة: الثانية، 1400هـ0

-  سمط الآللي في شرح أمالي القالي، أبو عبيد البكري 

األندلسي )المتوفى: 487هـ(، نسخه وصححه ونقحه 

وحقق ما فيه عبد العزيز الميمني، الناشر: دار الكتب 

العلمية، بيروت – لبنان.

األشموني  مالك:  بن  ألفية  على  االشموني  -  شرح 

ت 929هـ ن تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، 

مطبعة السعادة ن مصر ن 1955م.

- شرح شافية ابن الحاجب: رضي الدين االسترابادي 

)ت 686هـ( مع شرح شواهده، تحقيق: محمد نور 

عبد  الدين  محيي  محمد  الزفزاف،  محمد  الحسن، 
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الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت–لبنان.

-  شرح الكافية في النحو البن الحاجب: رضي الدين 

االسترابادي، دار الكتب العلمية، بيروت )د.ت(. 

-  شرح المراح في التصريف: بدر الدين محمود بن 

احمد العيني )ت855هـ(، تحقيق عبد الستار جواد، 

مطبعة الرشيد، بغداد 1990م. 

-  شرح المفصل: موفق الدين بن يعيش النحوي )ت 

643هـ(، عالم الكتب– بيروت

عربي  عربي  قاموس  الصحاح  معجم  الصحاح،   -

ألفبائيا وفق أوائل الحروف: اسماعيل  مرتب ترتيبا 

خليل  به  اعتنى  )ت398هـ(،  الجوهري  حماد  بن 

مأمون شيحا، دار المعرفة ن بيروت ،2008م.

-  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 

محمد  بن  علي  بن  )محمد  الشوكاني  التفسير،  علم 

الحلبي،  البابي  مطبعة  االولى،  الطبعة  ت1250ه، 

1350ه0

-  الكتاب: ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )سيبويه( 

)ت180هـ( – تحـ: عبد السالم هارون، ط3، الناشر: 

مكتبة الخانجي، القاهرة 1408 هـ/1988م. 

-  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في 

)ت  الزمخشري  عمر  بن  محمود  التاويل:  وجوه 

538هـ(، ط1 دار الفكر، 1977م

المعروف  القرآن  تفسير  في  والبيان  الكشف    -

الثعلبي  بن محمد  أحمد  اسحاق  أبو  الثعلبي،  بتفسير 

الكتب  ت 427هـ، تحقيق سيد كسروي حسن، دار 

العلمية، بيروت.

-  لسان العرب: ابن منظور ابو الفضل جمال الدين 

بيروت  صادر،  دار  )711هـ(،  مكرم  بن  محمد 

1956م.

-  ليس في كالم العرب: ابن خالويه، البي عبد هللا 

الحسين بن احمد )ت370هـ(، تح أحمد عبد الغفور 

عطار، دار العلم للماليين، بيروت ن 1979م.

-  مجاز القرآن: ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي 

)ت210هـ( – معارضة وتعليق: محمد فؤاد سزكين 

بيروت   – الرسالة  مؤسسة   – الثانية  الطبعة   –

1401هـ/1981م 

القرآن: ابو علي الفضل  البيان في تفسير  -  مجمع 

بن الحسن الطبرسي )ت548هـ(، ط2، دار الكتاب، 

ودار الفكر، بيروت 1377هـ / 1957م.

عبد  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر    -

صادق  احمد  تحقيق  هـ   541 ت  عطية  ابن  الحق 

القاهرة  االسالمية  للشؤون  االعلى  المجلس  المالح، 

1974 م.

)ابن  اسماعيل  بن  علي  الحسن  ابو  المخصص:    -

سيده(، دار الفكر.

المسمى  الجليل  القرآن  )تفسير  التنزيل  مدارك    -

)ابو  النسفي  التأويل(،  وحقائق  التأويل  بمدارك 

هـ(   710 ت  محمد  بن  احمد  بن  هللا  عبد  البركات 

بيروت، 1978. 

-  مشكل إعراب القرآن، مكي القيسي، تحقيق حاتم 

صالح الضامن، بغداد 1975م0

-  معالم التنزيل تفسير البغوي المسمى معالم التنـزيل، 

البغوي )ت516هـ(،  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبو 

ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1425هـ ـ 
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2004م  

-  معاني القرآن: ابو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف 

باألخفش االوسط )ت215هـ(، تقديم وتعليق: ابراهيم 

العلمية،  الكتب  دار  االولى،  الطبعة  الدين،  شمس 

بيروت 1423هـ. 

الفراء  زياد  بن  يحيى  أبو زكريا  القرآن:  معاني    -

الدين،  شمس  ابراهيم  وتعليق:  تقديم  )ت207هـ(، 

ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1423هـ.  

-  معاني القرآن، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد 

)المتوفى: 338هـ(، المحقق: محمد علي الصابوني

الناشر: جامعة أم القرى، ط األولى، 1409.

بن  ابراهيم  اسحاق  ابو  وإعرابه:  القرآن  معاني    -

السري الزجاج )ت311هـ(، شرح وتحقيق: د. عبد 

الجليل عبده شلبي، ط1، بيروت 1408هـ.

-  المفردات في غريب القرآن: البي القاسم الحسين بن 

)ت502هـ(،  االصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد 

بيروت  المعرفة،  دار  كيالني،  سيد  محمد  تحقيق 

)د.ت(

-  المقاييس في اللغة: ألبي الحسين أحمد بن فارس 

)ت 395هـ(، تحـ: شهاب الدين ابو عمرو، الطبعة 

الثانية، دار الفكر، بيروت 1418هـ /1998م.

-  معاني القراءات، أبو منصور األزهري )المتوفى: 

جامعة  اآلداب،  كلية  في  البحوث  مركز  370هـ(، 

الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة  سعود،  الملك 

األولى، 1991م.

هاشم  ابن  األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني    -

االنصاري وبهامشه حاشيه األمير )ت1232ه(، دار 

إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، د ت0

-  المفتاح في الصرف، عبد القادر الجرجاني، تحقيق 

علي توفيق الحمد، ط 1، مؤسسه الرسالة، 1987م0-  

المفصل في علم العربية: الزمخشري، تحقيق محمد 

محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، )د.ت(.

المبرد  يزيد  بن  محمد  العباس  ابو  المقتضب:    -

الخالق عضيمة، عالم  )285هـ(، تحقيق محمد عبد 

الكتب، بيروت. 

الطباطبائي  السيد  القرآن:  تفسير  في  الميزان    -

)ت1402هـ(، ط1 ،2009، بغداد.

بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  والعيون:  النكت   -

حبيب الماوردي البصري )ت450هـ( , تحـ :  السيد 

عبد المقصود بن عبد الرحيم , دار الكتب العلمية , 

بيروت , لبنان , 2007 .

- النهاية في غريب الحديث واالثر: ابن االثير مجد 

الدين ابو السعادات المبارك بن محمد )ت606هـ(، 

تحقيق ظاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، 

الطبعة االولى 1963م.

الصالح، 1429هـ،  تحقيق صبحي  البالغة:  نهج   -

مطبعة وفا، أيران، قم.

الحسن  أبو  المجيد،  القرآن  تفسير  في  الوسيط   -

الواحدي )المتوفى: 468هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ 

عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، 

الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني 

الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس
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 a. After submission, the author will receive notification that the article has been received

b. The author whose article is accepted for publication will be notified by the board of 

editors about the date of publication.

c.The articles which need modification and changes will be sent back to their authors in 

order to do the required changes.

d. Authors whose articles are rejected will receive notification of this decision without 

giving reasons.

e. A researcher destowed a version in which the meant research published.

12.Priority of article publication depends on:

a.Participation in the conferences held by the publisher .

b.The date of receiving the article by the editor.

c.The date of receiving the modified articles,and

d.The diversity of research areas in the journal.

13. An author can not get back his/her article if it is being under review by the editorial 

board unless there are substantive reasons, and this should be within two weeks of 

receiving the article.
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Rublications Rules

1.The journal publishes the original scientific articles which adhere to the scientific procedures 

and the global common standards, and are written either in Arabic or English on various fields 

of Arabic language and literature, and education.  

2.The author should provide 3 copies of the original article printed on A4 size, together with a 

CD copy , within 10,000 -15.000 words  in length , usig simplified Arabic font and  Word 2007 

page numbering format.

3. Abstract should be submitted in a separate page written in both Arabic and English, and 

include the title of the article.

4.The first page of the article should include the author's name , address , institutional affiliation 

, mobile ,and e-mail , but author's /s' name/s should not appear in the body of the article.

5. All sources in the article should be given a number placed in a superscript which will be 

in the form of endnotes at end of the article taking in consideration the common system of 

documentation.

6. All the sources listed in the endnote should be listed in a bibliography given on a separate 

page after the notes at the end of the article . in case of having foreign sources , they should be 

grouped together in a separate list  and arranged alphabetically.

7.Tables, photos, and drawings should be given in separate pages with a reference to their 

sources at the bottom in a caption.

8.A bioprofile should be given if the author collaborates with the journal for the first time, with an 

illustration if the article has previously been presented at a conference or not. 

9.The article should not be published in any journal or submitted simultaneously for publication 

elsewhere.

10. The views expressed in DAWAT Journal are those of the article authors, and they do not 

necessarily represent the views of the journal.

11. Research articles are reviewed confidentially in order to assess its suitability for publication 

and they are not given back to the authors if they are accepted for publication or rejected,but in 

accordance with the following procedure:
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