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سياسة النرش

1-  تنرش املجلة البحوث التي تتامىش مع فضل املامرسات وقواعد سلوك الهيئات املهنية ذات الصلة 

او الهيئات التنظيمية الوطنية والدولية.

.)cope( 2-  تلتزم املجلة بدعم سجلها العلمي من خالل التزامها بتعليامت لجنة اخالقيات النرش

3-  االبتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق الرضر بالثقة يف املجلة والكفاءة املهنية للنرش العلمي.

4-  يلزم ان يكون البحث املقدم للنرش غري مقدم اىل أي وسيلة نرش اخرى .

5-  يلزم ان يكون البحث املقدم للنرش غري منشور مسبقا بأي شكل او لغة .

6-  يلزم ان يكون البحث املقدم للنرش أصيالً وتقبل البحوث املستلة.

7-  تقبل املجلة البحوث التي فيها زوايا بحث جديدة تتعلق بتوسيع البحث السابق.

8-  توفري الشفافية بشأن إعادة استخدام املواد لتجّنب محاذير متعلقة بإعادة تدوير. النصوص أو 

)الرسقة االدبية(.

9-  ال تقبل املجلة الدراسة املقسمة اىل عدة اجزاء لتقدميها للعديد من املجالت أو اىل مجلة واحدة 

لكن عىل فرتات زمنية مختلفة.

10-  ال تقبل املجلة النرش املتزامن أو الثانوي املربر.

11-  يلزم ان تكون نتائج البحث واضحة ورصيحة دون او معالجة مبا يف ذلك التالعب القائم عىل 

املصدر.

12-  يلزم ان تكون طباعة البحث املرسل موافقة لقواعد اللغة العربية و الرشوط املهنية.

13-  احتواء البحث عىل عالمات الرتقيم والتقسيم املناسب للنص.

14-  املجلة ملزمة بإجراء االستالل للبحوث للكشف عن الرسقات العلمية ونسبة االستالل.

15- يف حال اكتشاف رسقة علمية لدى الباحث يف بحثه املرسل للنرش يسجل اسم الباحث يف قامئة 

اإلبعاد لعدم التعامل معه مرة ثانية حفاظا عىل اخالقيات النرش.

16-  ميكن للباحث سحب البحث قبل ارساله للتقييم ويشرتط يف سحبه حال ارساله وبعد التقييم 

دفع اجور املقيمني املحددة من قبل إدارة املجلة.

17-  يتنقل البحث املرسل من خطوة اىل اخرى بعد امتام املتطلبات اإلدارية من قبل ملء االستامرات 

وإرسال املتطلبات ان وجدت.
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رشوط النرش

1-  تقبل االبحاث باللغتني العربية واالنكليزية عىل ان تكون مكتوبة بلغة سليمة خالية من االخطاء 

النحوية واللغوية.

بصيغة   http://dawatjournal.com االلكرتوين املوقع  خالل  من  االبحاث  نرش  طلبات  تقّدم    -2

.)word(

3-  يستخدم يف االبحاث املكتوبة باللغة العربية الخط Simplified Arabic بحجم )14( دون ترك 

اي مسافات بني السطور، ويستخدم الخط الغامق للعنوان الرئييس وللعناوين الفرعية  )حجم 14(، 

وبقية النص بخط عادي حجم )12(، و )10( عادي للجداول واالشكال.

4-  يستخدم يف االبحاث املكتوبة باللغة االنكليزية الخط Times New Roman بحجم )12( دون 

ترك اي مسافات بني السطور ، ويستخدم الخط الغامق للعنوان الرئييس وللعناوين الفرعية )حجم 

14(، وبقية النص بخط عادي حجم )12(، و)10( عادي للجداول واالشكال.

5-  االّ يزيد عدد كلامت البحث عن )10000-15000( كلمة، ومبا ال يزيد عن )32( صفحة حجم 

امنا  بأن املالحق ال تنرش،  )A4(، مبا يف ذلك االشكال والرسوم والجداول والهوامش واملراجع، علام 

توضع لغايات التحكيم فحسب.

6-  يجب ان يتضّمن البحث اآليت صفحة منفصلة عليها: اسم الباحث / الباحثني وعنوانهم بعد عنوان 

البحث مبارشة باللغتني العربية واالنكليزية، ويذكر بريدهم االلكرتوين.

االنكليزية، يف حدود  باللغة  واخر  العربية  باللغة  احدهام  ملخصني  البحث  يتضمن  ان  يجب    -7

)150-200( كلمة لكل منهام، ويراعي ان يتضمن امللخصان اهداف البحث ومنهجه وابرز النتائج 

 Key( مفتاحية  كلامت  ثالث  عن  يقل  ال  مبا  امللخص  نهاية  يف  الباحث  ويثبت  اليها،  توصل  التي 

.)Word

8-  ان يتسم البحث بالجّدة واالصالة واملوضوعية، وميثّل اضافة جديدة اىل املعرفة يف ميدانه.

9-  ان ال يكون منشورا او قّدم للنرش يف مجلة اخرى، وان يتعّهد الباحث بذلك خطيا، موافقة الباحث 

عىل النرش وارسال بحثه يفرتض بالرضورة االطالع عىل رشوط النرش يف املجلة وااللتزام بها.

10-  ان ال يكون البحث فصال او جزءا من كتاب منشور.

11-  عىل الباحث ان يشري يف هامش صفحة العنوان اىل كون بحثه مستالّ من رسالة ماجستري او 

اطروحة دكتوراه ان كان ذلك واقعا.

12-  ال يجوز نرش البحث او اجزاء منه يف مكان اخر، بعد قبول عنوانه للنرش يف املجلة، االّ بعد 

الحصول عىل كتاب خطي من رئاسة تحرير املجلة.
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13-  يلتزم الباحث بدفع النفقات املرتتبة عىل اجراءات التحكيم حال طلبه سحب البحث ورغبته يف 

عدم امليّض يف حال التقويم.

امللحوظات  اما  ترقيام متسلسال وتكتب عناوينها فوقها.  النص وترقّم  الجداول يف منت  14-  تدرج 

التوضيحية فتكتب تحت الجداول.

15-  يستطيع الباحث تفسري ما يراه غامضا من كلامت او مصطلحات باستخدام طريقة الحوايش يف 

املنت ، حيث يشار اىل املصطلح املراد توضيحه برقم يف اعىل املصطلح ، ثم يشار لهذه الهوامش يف 

قامئة منفصلة قبل قامئة املصادر واملراجع
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دليل املقومني 

الذي يقع  البحث  املقيم  للبحوث املرسلة للنرش، هي أن يقرأ  العلمي  الرئيسية للمقوم  ان املهمة 

ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقييمه وفق رؤى ومنظور علمي أكادميي اليخضع ألي آراء 

شخصية، ومن ثم يقوم بتثبيت مالحظاته البناءة والصادقة حول البحث املرسل اليه.

قبل البدء بعملية التقييم، يرجى من املقيم التأكد من استعداده الكامل لتقييم البحث املرسل اليه 

وفيام اذا كان يقع ضمن تخصصه العلمي أم ال، وهل ميتلك املقيم الوقت الكايف المتام عملية التقييم، 

وإال فيمكن للمقيم أن يعتذر ويقرتح مقيم آخر.

بعد موافقة املقيم عىل اجراء عملية التقييم والتأكد من إمتامها خالل الفرتة املحددة، فإن عملية 

التقييم يجب أن تجري وفق املحددات التالية:

1- يجب أن ال تتجاوز عملية التقييم العرشة أيام يك ال يؤثر ذلك بشكل سلبي عىل املؤلف

2- عدم االفصاح عن معلومات البحث وألي سبب كان خالل وبعد امتام عملية التقييم إال بعد أخذ 

اإلذن الخطي من املؤلف ورئيس هيئة التحرير للمجلة أو عند نرش البحث

3- عدم استخدام معلومات البحث ألي منافع شخصية أو لغرض إلحاق األذى باملؤلف أو املؤسسات 

الراعية له

4- االفصاح عن أي تضارب محتمل يف املصالح

5- يجب أن اليتأثر املقيم بقومية أو ديانة أو جنس املؤلف أو أية اعتبارات شخصية أخرى

6- هل ان البحث أصيل ومهم لدرجة يجب نرشه يف املجلة

7- فيام اذا كان البحث يتفق مع السياسة العامة للمجلة وضوابط النرش فيها

8- هل ان فكرة البحث متناولة يف دراسات سابقة ؟ إذا كانت نعم، يرجى اإلشارة اىل تلك الدراسات

9- مدى تعبري عنوان البحث عن البحث نفسه ومحتواه

10- بيان فيام إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته

11- هل تصف املقدمة يف البحث مايريد املؤلف الوصول اليه وتوضيحه بشكل دقيق، وهل وضح 

فيها املؤلف ماهي املشكلة التي قام بدراستها

12- مناقشة املؤلف للنتائج التي توصل اليها خالل بحثه بشكل علمي ومقنع

13- يجب ان تُجرى عملية التقييم بشكل رسي وعدم اطالع املؤلف عىل أي جانب فيها

14- اذا أراد املقيم مناقشة البحث مع مقيم آخر فيجب ابالغ رئيس التحرير بذلك

ببحثه  يتلق  فيام  واملؤلف  املقيم  بني  مبارشة  ومناقشات  مخاطبات  هنالك  التكون  ان  يجب   -15
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املرسل للنرش، ويجب ان ترسل مالحظات املقيم اىل املؤلف من خالل مدير التحرير يف املجلة

16- إذا رأى املقيم بأن البحث مستالً من دراسات سابقة، توجب عىل املقيم بيان تلك الدراسات 

لرئيس التحرير يف املجلة

17- إن مالحظات املقيم العلمية وتوصياته سيعتمد عليها وبشكل رئييس يف قرار قبول البحث للنرش 

من عدمه ، كام يرجى من املقيم االشارة وبشكل دقيق اىل الفقرات التي تحتاج اىل تعديل بسيط 

ممكن ان تقوم بها هيأة التحرير وإىل تلك التي تحتاج اىل تعديل جوهري يجب ان يقوم بها املؤلف 

نفسه .
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امللّخص

يدرُس هذا البحُث منجزاً لغوياً يف سورة القارعة ميزج بني التّداولية والداللة، فعىل الرغم من قرص هذه السورة إنّها 

تحمل متثالت لغوية سياقية ابتداء بالتنغيم الذي اتضح من مشاهد السورة وصوالً إىل االكتناز الداليل الحاصل فيها، 

فاملتواليات التي جاءت ؛ لتثري القارئ إىل ما يحصل يف يوم القيامة، فالسورة بكاملها تشري إىل املستقبل.

Abstract:
 This research studies a linguistic achievement in Surat Al-Qari’a that mixes pragmatics 

and semantics. Despite the shortness of this surah, it bears contextual linguistic representations 

starting with the intonation that became clear from the scenes to the semantic compactness 

that occurs in this surah. The sequences that came excites the reader about what will happen on 

the Day of Resurrection, as the entire surah refers to the future.

سورُة القارعِة مقاربة تداولية مدجمة
أ.م.د.عامر نعمة نغيمش

جامعة القادسية / كلية الرتبية

Surah Al-Qari'ah Integrated Pragmatic Approach
Dr. Ammar Na’ama Naghmesh
Al-Qadisiyah University / College of Education
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املقدمة: 

والسالم  والصالة  العاملني،  رب  لله  الحمُد   

الخلق أجمعني محمد بن عبدالله، وعىل  عىل أرشف 

آله وصحبه أجمعني.

القرآن  القسم امليك يف  أّما بعد، فقد عرف   

أهوال  وذكر  وتثبيتها،  العقيدة  عىل  بالرتكيز  الكريم 

القيامة  فقّسم الناس عىل مؤمن وكافر، فجاءت هذه 

أّن مثة مهيمنات  القارئ  إذ يجد  لتؤكد ذلك،  السورة 

يجعل  ماّم  السورة  هذه  يف  تركزت  واضحة  لغوية 

القارعة  البحث بـ)سورة  املختص يبحث فيها، فعنون 

مقاربة تداولية مدمجة(.

عن  فيه  تكلمت  متهيد  يف  البحث   انتظم   

املباحث،  من  مجموعة  درست  و  املدمجة،  التداولية 

ابتدأتها بالتنغيم السلمّي، فالفعل الكالمي غري املبارش، 

واالكتناز الداليل، وآخرها املتوالية اللسانية. وأرجو أن 

أكون قد وفّقت يف هذه الدراسة.

مدخل نظري: التَّداولية املدمجة املقولة واإلجراء. 

ديكرو،  أعامل  يف  املصطلح  هذا  اشتهر   

وأنسكومرب، لذلك سميت بتداولية ديكرو، وأنسكومرب، 

التّداولية  بني  ألنّها جمعت  اللسانية)1(؛  الحجاجية  أو 

والحجاج، أو ألنّها عالجت الحجاج مبنظور تداويل، إذ 

أقحم ديكرو الحجاج يف التّداولية، فالحجاج – برمته- 

حجاج باملضامني الداللية برشوطه تلفظية)2(.

وهو  املدمجة،  بالتّداولية  أيضاً  وسميت   

التداولية  بني  الدمج  إىل  ألنّه سعى  األشهر،  املصطلح 

النحوي،  املكّون  بني  الدمج   أو  الداليل  والوصف 

واملكّون البالغي الداليل)3(.

ترجمته  بحسب   – صولة  ساّمها  وقد   

للتسمية عند ديكرو- بالتداولية اللسانية، أو التداولية 

الداللية)4(.

ديكرو  أعامل  منطلقات  شّكلت  وقد   

وأنسكومرب – بعد ما انتهت إليه نظرية أفعال الكالم 

– مرتكزاً للحديث عن النشاط التلّفظي، ومن ضمنه 

الحجاج بوصفه فعالً يقوم به املتكلم فتنعكس آثاره 

واضحة يف امللفوظ الذي ينتجه هذا النشاط)5(.

القوة  مثل:  اللسانية  الحجاجيات  توجيه  أّن  ذلك 

الحجاجية، أو التوجه الحجاجي، والقصد، واملقدمات 

املضمرة وغريها هي مفاهيم ال ميكن االستغناء عنها- 

تأسيس  إىل  فقادتهام   – ا]مللفوظات  وصف  أثناء  يف 

"أن  يرى  اتجاه  وهي  املدمجة،  بالتّداولية  يسمى  ما 

وليست  الداليل،  الوصف  يف  ادماجها  يجب  التداولية 

فقط إضافتها اليه كام ميكن ادماج الظواهر التداولية 

يف صميم الدراسة اللسانية، فالرهان األساس حسبهام 

هو إسناد الداللة إىل الجمل، إذ يتّم اسناد داللة كل 

جملة بشكل يسمح بتوقع امللفوظ يف سياق محّدد")6(.

املدمجة،  للتداولية  فرضيات  بتقديم  فقاما   

وقسامها عىل خارجية وداخلية، فاألوىل تتمثّل يف أّن 

املتكلمني يف لغة معينة ميتلكون القدرة عىل منح معنى 

للملفوظات املنجزة بوساطة هذه اللغة، والبحث عن 

إمكانات تأويل  امللفوظات يف االستعامالت املتعّددة)7(.

العلمية  الطبيعة  تربز  فهي  الثانية،  أّما   

فالجملة  الجمل،  إىل  الداللة  إسناد  لعملية  النظرية 

ليست هي امللفوظ  ألنّها ذات طبيعة نظرية مجردة، 

له  امللفوظ  الواصفة، ولكنَّ  اللغة  تنتمي إىل  أنّها  أي: 

وجود يف حياة الناس اليومية)8(.

للدراسات  قّدم ديكرو خدمات جليلة  لقد   

عىل  القائم  مرشوعه  بلورة  استطاع  إذ  اللسانية، 

التداولية املدمجة يف الداللة تلك التي تهتّم بالخصائص 

رشوط  يف  تبحث  ماّم  أكرث  للملفوظات  الحجاجية 

صدقها، فلم يوافق عىل ما جاءت به  نظرية التواصل 

بحسب ما قّدمت من شانون، و ويقر، فليست الغاية  

إىل  باث  الخرب من  نقل  تقترص عىل  تواصل  كل   من 

متلق.

ومن ثم أكد عىل أّن اللغة مصاغة للفعل،   

وليست توصيالً للمعلومات فحسب، وأنّها تقوم عىل 

عالقات إنسانية تفرض عىل املستعملني أشكاال قليلة 

للتواصل، وهي تتكون من  نسيج صعب من املكونات 

الخطابية ذات اإلمكانات  املتنوعة.

لذلك نُظر إىل  املنظور الخطي  لالجرتاحات    

السابقة آنذاك)9(.
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إذ رُفض التّصور القائم عىل فصل الداللة التي تبحث 

يف املعنى من جهة، والتداولية من جهة أخرى)10(.

لمّي: املبحث االول: التّنغيم السُّ

عىل  الداللة  يف  تستعمل  سياقية  قرينة   

والغضب،  واالنفعال،  التأكيد،  مثل:  اإلضافية  املعاين 

فتنغيم  األداء،  درجات  يف  الحاصل  التنّوع  بلحاظ 

الجمل تفسرياً  أثر داليل يف تفسري  له  املنطوق  الكالم 

صحيحاً)11(.

بأوجه   – الكرمية  السورة  يف   – ورد  وقد   

فابتدأت  صعوداً،  املتدرج  التنغيم  أولها:  متعّددة، 

وكأنَّ  املفاجئة،  }الَْقارَِعة{)1(  بكلمة  الكرمية  السورة 

يأيت  ما  ينتظر  املتلقي  تجعل  ماّم  ذكره  سيأيت  شيئاً 

من كالم، فافتتحت بتلك الكلمة املخيفة مبا فيها من 

سيخرب  ما  معرفة  إىل  أو  سيأيت  ملا  وتهويل  تشويق، 

به)12(.

فعّدت  هنا،  القارعة  هو  املحور  أنَّ  ذلك   

أول  النص عليها، فهي  ينفتح  أو مرتكزاً  بنائية  وحدة 

بها دالّة عىل ما  املبتدأ  الكلمة  السمع  ألنَّ  ما يقرع 

بعدها)13(.

وقفة  وهي  الكالم،  يف  أدائية  وقفة  ومثة   

الدرس  يف   – لها  ويرمز  معلقة،  سكتة  أو  داخلية 

الحديث- بـ)- أو( ويكون دليالً عىل أّن الكالم ملّا يتّم 

صاعدة  نغمة  وتصاحبه  اآليت،  ينتظر  فالقارئ  بعد، 

ملا بعده وتعلّقه به، إذ يقع يف الرتكيب الذي  إشعاراً 

ينظم طرفني، فيكون وحدة متكاملة)14(.

والوقفة ذات مغزى إشاري له قيم تعبريية   

كربى يف السياق تعمل عىل إبراز الدالالت املوجودة يف 

الخطاب)15(.

فاالبتداء املوجز يوحي إىل املقابل بالتأّمل،   

ليفّكر مبا يأيت من كالم، وليتدبّره، فزيد يف الكالم، فقال 

منخفضاً،  كان  فالتنغيم  الَْقارَِعة{)2(،  }َما  وعز:  جل 

السؤال  إىل  أخرى  بطريقة  مّهدت  األوىل  فالكلمة 

هنا  فأصبح  الكرمية،  اآلية  بعدها  فجاءت  الضمني 

متوسطاً وهو أعىل من سابقه، لذلك قيل: إنّها استفهام 

فيه معنى التعظيم والتعجيب، وليس إنكارياً، فاللفظ 

األول إذا كّرر فإنّه يدّل عىل التعظيم والتفخيم)16(.

}َوَما  تعاىل:  قوله  يف  التنغيم  ارتفع  وقد   

أقوى  وهو  صاعد،  هنا  فهو   ،)3( الَْقارَِعُة{  َما  أَْدَراَك 

أداء ماّم سبق بلحاظ التهويل ألمرها وشأنها، فالسياق 

من  سيايت  ملا  آيات  بثالث  املتلقي  ذهن  هيّأ  القرآين 

إنجاز  أو  إقرار فعل  يدّل عىل  الصعود  الوعيد، وهذا 

فعل.

هناك  أّن   – اللغوي  البحث  يف   - ويُذكر   

تثبت  أن  ميكن  فال  حجاجية،  ووقائع  مقدمات 

الجملة ما مل تكن مقدمتها ووقائعها معلومة عند كل 

الجمهور، ومن رشوط هذه  أي: عند كل  املستمعني، 

املقدمات أن تكون معلومة عند كل الناس، فإن قامت 

الحجة فال ينكرها أحد بعدما تسلّموا الوقائع)17(.

بدأ  أو  اآليات،  يف  بعدها  التّهديد  بدأ  إذ   

بإبالغ الحجة ابتداء من اآلية التي جاءت بعدها.

وهام  آخران،  تنغيامن  الكريم  الّنص  ويف   

أّما الثاين؛  الصاعد، والهابط، فالجزء األول كان صاعداً 

ا  فهابط  وهذا ما تبنّي يف أّما وجوابها، قال تعاىل: }فَأَمَّ

َمْن ثَُقلَْت َمَواِزيُنُه فَُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضيَة{)6(.

فالجزء األول – من النصني الكرميني – ينتهي   

بتنغيم عال، أّما الثاين؛ فينتهي بهابط، ويشري إىل متام 

الكالم واملعنى، فثمة تعلق بني الجمل، فالكالم األول 

كان مرتفعا ينتظر الجواب  وال يتم إاّل بالتنغيم الهابط 

الذي يحيل القارئ إىل التفكر والتدبّر.

واملالحظ – يف الّنصني- أّن مثة  سكتة خفيفة   

بني الجزئني، وهذه السكتة توحي للمتلّقي  مبا سيأيت 

من كالم   فالجزء األول بقي فيه الكالم معلقاً بلحاظ 

الثاين بانخفاض  التنغيم الصاعد، وتّم الكالم يف الجزء 

متحقق،  يشء  فهي  خربية،  هنا  والجملة  التنغيم  

ْت  َخفَّ َمْن  ا  }َوأَمَّ تعاىل:  قوله  يف  يقال  نفسه  والكالم 

فيه  آخر  تنغيم  َهاِويَة{)8(  وقد ورد  ُه  فَأُمُّ َمَواِزيُنُه  

صعود ونزول، قال تعاىل: }َوَما أَْدَراَك َما ِهيَْه{)10(، فهو 

هنا تأكيد وتخويف  ومن ثّم هبط يف نهاية السورة يف 

قوله تعاىل: }نَاٌر َحاِميَة{)11(، أي: النتيجة نار حامية، 

سورُة القارعِة مقاربة تداولية مدجمة
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وهذا  ذلك،  لتؤكّد  خربية  هنا  الجملة  جاءت  ولذلك 

املتحّصلة  الحتمية  النهاية  إىل  يشري  األداء  يف  الهبوط 

األداء  يف  الهبوط  لهذا  منتبها  القارئ  فيجعل  للكافر، 

الذي يتبعه األثر املرتتّب للوقوع يف الّنار الحامية. 

املبحث الثاين: الفعل الكالمي غري مبارش:

يُلفظ   الذي  اإلنجاز  الكالمي  بالفعل  يراد   

مبلفوظات معيّنة من منظومة األفعال النطقية التي ال 

ينظر إليها عىل أنّها دالالت أو مضامني لغوية بل هي 

إنجازات، وأغراض تواصلية، يك  تصنع  أفعاال ومواقف، 

لتؤثر يف املخاطب بحمله عىل إنجاز  فعل، أو تركه، 

وغريها)18(.

مبارش،  وغري  مبارش  قسمني،  عىل  وهو   

لغوي  الثاين، وهو خطاب  الّنوع  عن  الكالم  وسيكون 

معنى  بخالف  الغرض  عن  املنشئ  به  يعرّب  تلميحي 

الخطاب العريف، فيتجاوز املعنى الحريف لخطابه، مبعية 

عنارص السياق، فاملنشئ أو املتكلم يستطيع أن يبلّغ 

املتلقي أكرث ماّم يقوله بالفعل بإسناده إىل معلومات 

خلفية لغوية أو غري لغوية مشرتكة بينهام، وبإسناده 

اىل مقدرات املتلّقي العقلية)19(.

ومن أهّم أنواعه ما يسّمى باإللزاميات، أو   

التّعهدات، أو الوعود، وغريها)20(.

يف  فعل  بإنجاز  املنشئ  فيه  يتعّهد  النوع  وهذا 

املستقبل، ويكون يف املواعيد، والتّهديد، وغريها)21(.

ذلك  إىل  تشري  بكاملها  السورة  أّن  والحّق   

ابتداء من بدايتها بالقارعة، فهي كلمة واحدة، وتعني 

الشديدة من شدائد الدهر، وسميت بهذا االسم ألنّها 

تقرع الناس، أي: ترضبهم بشدة)22(.

وذكر بعضهم أنّها القيامة، والساعة، وذلك   

أنّها تقرع الخالئق بأهوالها، وإفزاعها)23(  

هناك  أّن  الكريم  النص  من  ويُستنتج   

فهذه  باألهوال،  القلوب  يقرع  املستقبل-  يف   – يوماً 

الكلمة الواحدة أدخلها معناها املعجمي يف الرتهيب، 

يَُكوُن  }يَْوَم  تعاىل:  قوله  ذلك  يف  وزاد  والتخويف، 

النَّاُس كَالَْفرَاِش الَْمبْثُوِث{ )4( }َوتَُكوُن الِْجبَاُل كَالِْعْهِن 

املستقبل،  إىل  يشري  كالمي  فعل  فهو  الَْمْنُفوِش{)5( 

فعتبة العنوان لها أثر يف التداول.

يف  والتعجيب  بالتعظيم  السورة  بدأت  إذ   

النص  قّدم  ذلك  وبعد  والوعيد،  التّهديد  ثم  النص، 

وهذا  موازينه....(   ثقلت  من  )فأّما  يف  وصفا  القرآين 

الوصف يراد منه فعل كالمي غري مبارش، )يشء مضمر(  

أي : أثقلوا موازينكم.

وعيد،  فهو  هاوية(،  )بأّمه  الوصف  وكذلك   

يف  واملكوث  الهالك  وهو  مضمر(،  )يشء  إىل  ويشري 

السور  يف  يكرث  والتهديد  الوعيد،  أّن  ومعلوم  جهنم، 

املكية، ومنها هذه السورة، ألّن امليّك يركّز عىل تثبيت 

العقيدة  فال بد أن يُستعمل فعل كالمي  فيه وعيد، 

والهدف من ذلك إقناع املقابل بذلك اليوم املخيف. 

املبحث الثالث: االكتناز الداليل:

وهو ما ميثّل اختزال الجملة او اللفظ، فهو   

منها  فيتحّصل  اللفظ،  من  ميكن  مبا  للعبارة  ضغط 

بديل  مصطلح  وهو  واملجاز،  والرمز،  باإليحاء  املعنى 

فترتكّز  وغريهام،  اللغوي،  االقتصاد  او  االيجاز  عن 

املعاين الكثرية يف األلفاظ القليلة يك تنتج الداللة وصوالً 

إىل اإلقناع.

ألنّها  البيانية،  األساليب  يف  ذلك  ويظهر   

تتعلّق بإيصال الكالم وإحالته من الحقيقة إىل املدلول 

املجازي، فتنحرص األلفاظ يف صور بالغية)24(.

األساليب  من  مجموعة  الكريم  النص  ويف   

ورد االكتناز فيها، وهي اآليت:

1. التشبيه املجمل املرسل:

املشبه  هام  طرفني،  التشبيه  يستدعي   

ثم  البليغ،  أقواها  و  األنواع  وأعىل  به،  واملشبه 
املجمل)25(.

ذكرت  إذ  املرسل،  املجمل  عن  هنا  والكالم   

فيه األداة وحذف وجه التشبيه، قال تعاىل: }يَْوَم يَُكوُن 

كَالِْعْهِن  الِْجبَاُل  }َوتَُكوُن  الَْمبْثُوث{  كَالَْفرَاِش  النَّاُس 

الَْمْنُفوش{. 

القارئ  يتأملّه  محذوف  هنا  الشبه  ووجه   
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من السياق، وهو الكرثة، واالنتشار، والتطاير من كل 

لهذا  الداليل  الفضاء  من  االكتناز  حصل  وهنا  جانب، 

التصوير  ذلك  يتصّور  املتلّقي  يجعل  الذي  الحذف 

املخيف مبا يف الّنص من حجة بالسلطة التي هي أقوى 

إىل  لفظية  من  القرينة  يحّول  حذف  فكل  الحجج، 

معنوية، فاألصل أن يذكر وجه الشبه، وحذفه نوع من 

أنواع التطّور، واألخري يحيل إىل االكتناز، فاللغة األكرث 

تطوراً متيل إىل االكتناز؛ فالتّشبيه يجمع ثالث صفات، 

هي: املبالغة، والبيان، واإليجاز)26(.

القرآنية  الداللة  إىل  الذهاب  من  والبّد   

ومنهم  املعروفة،  الحرشة  إنّها  فقيل:  الفراش،  للفظة 

التي  أنّها صغار الجراد، وقيل: هي الحرشة  من رجح 

تطري وتتهافت عىل النار، وذكر الفراء أنّه طائر يشبه 

صغار الجراد الذي يركب بعضه بعضاً)27(.

ليس  طري  أنّه  إىل  فيذهب  عبيدة؛  أبو  أّما   

ببعوض وال ذباب)28(.

وقريب ماّم ذكر ما ذهب إليه الزجاج إىل   

أنّه يشبه صغار البق الذي يتهافت عىل الّنار)29(.

واضح أّن هذه التوجيهات ترتاوح بني هذه   

الحرشة الصغرية، والفراش املعروف.

أياً  تصويرياً  بعدا  الكريم  النص  أعطاها  إذ   

كان هو، فهو تصوير فيه بّث، واختالل واضطراب.

عىل  تتهافت  التي  الحرشة  أنّه  ويبدو   

بالجهل،  الحرشة  هذه  تصف  فالعرب  فتحرتق،  النار 

والطيش، ولذلك قيل يف املثل: هو أطيش من فراشة)30(.

صورة  تشبيه  هنا  القرآن  استعمل  وقد   

الذي يدفع إىل  بصورة، والهدف من ذلك هو اإلقناع 

التدبّر.

2. التعدد الداليل يف )أمه هاوية(.

)أّمه  يف  قيلت  التي  الداللية  اآلراء  كرثت   

موازينه  خّفت  من  }فأّما  تعاىل:  قوله  من  هاوية( 

فأّمه هاوية{، وأشهر هذه اآلراء وأكرثها هو التشبيه 

البليغ، وهو ما حذفت منه األداة ووجه الشبه، وهو 

أعىل مراتب التشبيه يف البالغة، وقوة املبالغة؛ ملا فيه 

من ادعاء أّن املشبه هو عني املشبه به، وملا فيه من 

اإليجاز الناشئ عن حذف األداة ووجه الشبه معاً)31(، 

األصل  ألّن  أّمه؛  ملسكنه  قيل  وإمّنا  الّنار؛  مسكنه  أي: 

السكون إىل األمهات 

فالنار حالها حال األم، فال مأوى له غريها،   

مأوى  فهي  التشبيه،  عىل  أم  للأموى:  قيل  ثم  ومن 

الناس،  أم  لألرض:  قيل  كام  ومسكنه،  ومفزعه  الولد  

ألنّها تُؤويهم)32(.

عنارص،  أربعة  من  متكّونة  كانت  فالجملة   

فاكتنزت إىل اثنني أصبحا مثل اليشء الواحد.

البليغ  التشبيه  إىل  هنا  النظر  أّن  واضح   

نص  القرآين  النص  أّن  أي:  أوسع،  بالغياً  معنى  يعطي 

يقتضيان  ونظمه  وأسلوبه  األول،  الطراز  من  عريب 

االتساع، وفتح الداللة.

استعارة  أو  مثل  أنّها  عىل  اآلخر  والرأي   

وضع  من  العبارة  تنقل  االستعارة  أّن  والشك  متثيلية، 

أو  معنى،  رشح  نحو:  لغرض،  غريه  إىل  استعاملها 

املبالغة فيه، أو الختصار العبارة، وغريه)33(.

من  باليسري  املعاين  من  كثرياً  تعطي  فهي   

اللفظ)34(.

حذفت  مختزل  قياس  إنّها  قيل  ثم  ومن   

مقدمتاه، واكتفي بالنتيجة)35(.

أّما االستعارة التمثيلية؛ فهي ما كان املستعار   

)املبتدأ والخرب(، وهي  الرتكيب  فيها مركّباً، فتكون يف 

التمثيل  خّصوا  "وقد  الرازّي:  قال  التمثيل،  من  رضب 

املتزع من اجتامع  أمور يتقيّد البعض بالبعض باسم 

التمثيل، فقد يكون ذلك عىل حّد االستعارة، كقولهم 

أخرى،  وتؤّخر  رجالً  تقّدم  أراك  األمر:  يف  يرتّدد  ملن 

ويؤّخر  رجالً  يقّدم  كمن  ترّددك  يف  أراك  واألصل: 

أخرى")36(.

وهنا ال يقصد بها األم، بل إّن  النتيجة هو   

املصري إىل  النار، فإذا كانت مثالً يكرث فيها استعاملها 

ويبقى  املشبه  يحّل  لغوي  تركيب  األمثال – وهي  يف 

ذكر  ثم  ومن  املثل،  مجرى  تجري  فإنّها  به-  املشبه 

للرجل  تقال  أو  تستعمل  عربية  كلمة  أنَّها  اللغويون 

إن وقع يف أمر شديد أو إذا دعي عليه بالهلكة، فيقال: 

سورُة القارعِة مقاربة تداولية مدجمة
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هوت أمه  ألنّه إذا هوى فقد سقط حاله حال الذي 

يفقد أّمه ثكالً وحزناً)37(.

وقد قيل إّن هذه الكلمة كناية، واملعروف   

عن الكناية  أّن املتكلم يريد إثبات معنى من املعاين فال 

يذكره باللفظ املوضوع له باللغة، ولكنه يأيت إىل معنى 

هو تاليه، فيوحي إليه ويجعله دليال عليه)38(، أي: أنّها 

تعني أنّه يهوي – إىل النار- عىل رأسه منكوساً)39(.

والواقع أّن هذا التوجيه جاء ألّن مثة مكاناً   

مكان  أو  قعر  يف  سقوط  فهو  عميقاً،  الزماً  أو  عميقاً 

عميق، فيسقط منكوساً عىل رأسه، والالزم هنا الهاوية، 

وهي املكان العميق، فيكون عىل حذف املضاف – أم 

عىل  الهوي  حال  عن  كناية  فهي   – وسطه  أو  الرأس 

رأسه أو كناية عن االنحدار والسقوط يف جهنم، وفيه 

- أيضاً – معنى الشمول، فتنال أم رأسه، فأقدامه، فلام 

جعلت مبعنى أم الرأس فقد حملت عىل البيان.

أّن  عىل  عقلياً  مجازاً  فيها  إّن  يقال:  ورمبا   

إىل  نُظر  إذ  فيها،  أي: مهوي  النار،  أسامء  الهاوية من 

إىل  املفعول  اسم  من  رصيف  عدول  فثّمة  السياق  

يحافظ عىل  الذي  السياق  لالنسجام مع  الفاعل  اسم 

الفاصلة القرآنية  فالكلمة يف نهاية اآلية وردت بصيغة 

فاعل، وإن كان هذا الوجه بعيداً.

مرسالً،  مجازاً  فيها  إّن  يقال:  أن  وميكن   

األصيل  معناها  غري  يف  قصداً  املستعملة  الكلمة  وهو 

لعالقة غري املشابهة مع قرينة مانعة عن إرادة املعنى 

األصيل)40(، فقد ذكر الكل وأُريد بذلك الجزء، فأرشف 

الكرامة  عىل  يدّل  فهو  رأسه،  هو  باإلنسان  يشء 

والشهامة وغريها، فهذه املنظومة القيمية قد سقطت، 

واختُزلت وّعرب عنها بالرأس.

واآلراء التي ذكرت جاء ت )عدا املثل( من   

النظر إىل املالزم أو القرينة )الهاوية(؛ ّمام أنتج صورة 

بيانية مكتنزة، وإن كان التعّدد هنا يرتاوح بني التشبيه 

البليغ واملثل.

استدعاءها  فإّن  املثل؛  عىل  حملها  من  أّما   

مجاز من حيث الداللة، فهو حقيقي يف بنيته، ومجازي 

يف استعامله، فحاله حال: ويل أّمه وألّمه الهبل، فهي 

من باب الدعاء عىل الشخص، فامللفوظ االستعاري هنا 

يدّل عىل الذّم أو الويل أو شدة األمر وتفاقمه، فحمل 

الكالم عىل املعنى الحقيقي؛ ألّن األصل أن يحمل النص 

ماّم  واقعه  عىل  يقاس  وال  معناه،  فرياد  ظاهرة،  عىل 

الءم السياق من دون تأويل، وقد وجد ما يؤيده )كالم 

عريب(.

3. راضية بني املجاز العقيل والفاعلية.

قال  الكريم،  النص  يف  راضية  كلمة  وردت   

تعاىل: }فَُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضيَة{ )7(.

إسناد  وهو  عقلياً،  مجازاً  فيها  إّن  وقيل:   

له  هو  ما  غري  له  مالبس  إىل  معناه  يف  ما  أو  الفعل 

لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة اإلسناد الحقيقي)41(.

وهذا يعني أنّها أسندت إىل املفعول، أي: أن   

يجعل ما هو له يف املعنى مفعول فاعالً، فإّن راضية 

مسندة إىل ضمري املعيشة، فقد جعلت العيشة فاعالً، 

وإمّنا هي مفعول يف املعنى، فهي مريض بها)42(.

الله  ألّن  ذلك؛  استدعي  القرآين  فاملعنى   

أو هذا  أخروياً،  معنى  لتضيف  باآلية  العباد  يخاطب 

)اإلنسان(   املخاطب  من  عنه  مريض  األخروي  املعنى 

راٍض،  فهو  بالله  املتصل  الواقع  وعىل  الحقيقة،  عىل 

عىل  فوصفها  بالبرش،  يتصل  مبا  املراد  عن  عرّب  فالله 

ألنّه  مرضية؛  وأراد  البرش،  يخاطب  ألنّه  راضية؛  أنّها 

متصل بالذي سيكون  فأضمر حتى داللة اللفظ بهذا 

املجاز، فالذي يرىض صاحب العيشة، وليست العيشة، 

إىل  الرضا  فأسند  راٍض صاحبها،  عيشة  التعبري:  فأصل 

العيشة ملالبسة الرضا لها من جهة وقوعه عليها، وهي 

املرئية  إىل  املجردة  املنزلة  وأنزلت من  هنا شّخصت  

املحسوسة، وهنا حصل التطابق الوجودي بني املجرد 

الذي ُشخِّص  وأَنزِل من املنزلة املجردة )األقل افهاما(  

واملريئ املحسوس، فعندما أنزلت إىل مرئية مساوية إىل 

مرتبة اإلنسان أصبحت أكرث افهاماً، فأّي فعل مجازي 

هو فعل إفهامي بلحاظ إنزال ما هو مبرتبة وجودية 

إىل مرتبة وجودية أدىن، فكلام أصبح اليشء قريباً عىل 

أن  ميكن  ال  لذلك  وضوحاً  أكرث  أصبح  اإلنسان  وجود 

يؤدي التعبري )فهو راٍض عن عيشته(  ما يؤديه )فهو 
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يف عيشة راضية(، فاإلسناد تحّول إىل كل إجزاء الجنة  

أجزاء  كل  عىل  لتدّل  التعبري  بهذا  الداللة  فاكتنزت 

الرضا.

أي:  الفاعلية،  عىل  تؤخذ  أن  الثاين  والرأي   

فالفعل  ألهلها،  واالنقياد  اللني  وهو  للرضا،  فاعلة 

اللني  وهو  نفسها،  من  الرضا  أعطت  ألنّها  للعيشة؛ 

واالنقياد، فالعيشة كلمة تجمع الّنعم التي يف الجنة، 

فهي فاعلة للرضا)43(.

هذا  يف  الداللية  املقابلة  تحصل  وهنا   

امللفوظ بني عيشة راضية )الرتغيب(، وأّمه هاوية )إن 

أنّها  عىل  تعامل  هنا  فهي  وغريه(،  الذّم  عىل  حملت 

بّث  يف  ترغيب  فهنا  مجّسد(،  )أيضاً  متحرّك  شخص 

الحياة، فهي أبلغ من املرضية، وكأنَّ القرآن يبّث فيها 

الحياة بلحاظ الذم السابق أو أن يكون يف قعر جهنم، 

)فعل  الفاعلية  فأعطاها  العيشة،  يف  الحياة  بّث  فقد 

متحرّك: مجّسد(.

حني  يف  عليها،  يقع  فالفعل  املرضية؛  أّما   

تُصِور،  التي  الحياة، وهي  تبّث  التي  –هنا- هي  أنّها 

ايضاً،  االكتناز  فحصل  تُصِور،  وهنا  ُمصورَة،  وهنالك 

وهو أكرث من االكتناز الحاصل يف مرضية مبا فيه من 

ترغيب املعنى واالتساع فيه، و مبا يف التاء الالحقة يف 

راضية من مبالغة وبّث للحياة)44(.

املبحث الرابع: املتوالية اللسانية.

تأليفا  مؤلّفة  جمال  الكريم  النص  يف  نجد   

سبب  بني  تكون  وتغيري  عدول  فيها  فليس  طبيعيا، 

ونتيجة، أو حّجة وحّجة أو حّجة ونتيجة، وبينهام رابط 

حجاجي، فألّفت متواليات لسانية، واملالحظ أن ّهذه 

الحجج املتوالية مرتبطة بنتيجة رئيسة، وهي القارعة، 

أي: ربط الجزئيات  بالكليات، وهي اآليت: 

رابط  هنا  فالواو  الَْقارَِعُة{،  َما  أَْدَراَك  }َوَما  تعاىل:  قال 

أكرث  أو  قولني  بني  يربط  لغوي  مكّون  حجاجي، وهو 

بني  فرتبط  واحدة،  حجاجية  اسرتاتيجية  يف  داخلني 
املتغريات  بني حجة ونتيجة، أو مجموعة من الحجج)45( 

فالواو –هنا- تحتمل االستئناف أو العطف،   

أو  قاعدة  عىل  بناء  كالما  تستأنف  أنّك  يعني  واألول 

حقيقة راسخة  فهي نتيجة، فام بعدها غري متعلّق مبا 

قبلها)46(.

أو  تواصالً  مثة  أنَّ  فيعني  العطف؛  أّما   

تأكيداً لكالم سابق، أي: ربطت بني القولني، فهي تفيد 

اإلرشاك، وتدّل عىل مطلق الجمع، وأنَّ الثاين بعد األول 

وال مهلة بينهام)47(. 

الحجج  هذه  تقوية  عىل  تعمل  فالواو   

املذكورة ومتاسكها بها فيها من عالقة التتابع والرتابط 

يف الحجج، فهي ربطت بني حجج متساوقة }الَْقارَِعة{ 

}َما الَْقارَِعة{ }َوَما أَْدَراَك َما الَْقارَِعة{، فأسهمت يف بناء 

مكّونات هذا الخطاب، والذي يغري أن تكون عاطفة 

النتائج  فتأيت  مرتابط؛  السورة  من  األول  املشهد  أنَّ 

بعده، يزاد عىل أنّها جاءت بعد جملة إنشائية، فهي 

أّما  إنشائيتني، فاآلية األوىل خربية،  تربط بني جملتني 

الواو،  بينهام  فصلت  إنشائيتان  فهام  والثالثة  الثانية 

العطف مبا فيه من  النص ترّجح  فوحدة األسلوب يف 

انسجام يف الجزئيات  وربطه بالنتيجة الرئيسة. 

والكالم نفسه يقال يف اآليتني اآلخرتني، فهام   

نتيجة  جزئية للقارعة، فالقارعة حّجة، قال تعاىل: }يَْوَم 

يَُكوُن النَّاُس كَالَْفرَاِش الَْمبْثُوث  َوتَُكوُن الِْجبَاُل كَالِْعْهِن 

الَْمْنُفوش{، فهام مثل الوصف للقارعة، ويف اآلية األوىل 

والواو  املتخلخل،  الناس وحالهم  نتيجة، وهي وصف 

بينهام، وهنا  تساند حجاجي  فثمة  عاطفة،  أيضاً  هنا 

أيضاً النتيجة مضمرة، وهي وصف دمار هذه الجبال 

وتسويتها وصوالً إىل التخلخل يف هذا اليوم العظيم.

واملالحظ عىل اآليتني األخرتني أنّهام تحمالن   

يربط  ونتيجة  حّجة  من  تكونتا  فقد  تركيبياً،  توازياً 

َمَواِزيُنُه{     ثَُقلَْت  َمْن  ا  }فَأَمَّ تعاىل:  قال  رابط،  بينهام 

فـ)رابط( }فَُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضيٍَة{ )نتيجة(.

ْت َمَواِزيُنُه{ فـ)رابط( }أّمه هاوية{   ا َمْن َخفَّ }أَمَّ

)نتيجة(.

ملعنيني  موضوعة  أنّها  أّما  عن  واملعروف   

لتفضيل مجمل، واستلزام يشء ليشء، أي: أّن ما بعدها 

يشء يلزمه حكم من االحكام، لذلك قيل فيها معنى 

سورُة القارعِة مقاربة تداولية مدجمة
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الرشط، فهو استلزام اليشء لليشء، واالستلزام الزم لها 

يف جميع مواقع استعامالتها)48(، واالستلزام هنا نتيجة.

ولها وظيفة التأكيد أيضاً، نقول: زيد ذاهب،   

عزم  عىل  وأنّه  ذاهب،  محالة  ال  أنّه  قصدت  فإذا 

الذهاب قلت: أّما زيد فذاهب)49(.

االستئناف  يفيد  رابط  أّما-  –يف  والفاء   

والتفريغ ملا هو آت.

واضح أّن ما ذكرته اآليتان هو مشهد تفصيل   

وتفريع ملا سبق وتوكيد لآليت فقد صورتا حال اإلنسان 

إّما أن تكون نتيجته هانئة أو عيشته خارسة.

َما ِهيَْه{   أَْدَراَك  ويبدو أّن قوله تعاىل: }َوَما   

للنتيجة  خالصة  أو  السابق،  للتحليل  نتيجة  أيضاً 

السابقة يف )هاوية(، وتعطي أيضاً نتيجة أخرى، وهي 

}نار حامية{، فقد توالت نتيجتان لنتيجة سابقة.

الكريم  املنت  يف  املذكورة  النتائج  أّن  واضح   

حتمية، فكلها متحّققة يف املستقبل. 

حصيلة الدراسة: 

فيام يأيت مجموعة من النتائج تبيّنت يف البحث:

النص  بداية  يف  املتلّقي  ذهن  القرآين  السياق  هيّأ   -1

بصعود التنغيم يف اآليات الثالث األوىل، فدّل فيه عىل 

التّخويف والتّهويل، والهدف من ذلك هو اإلقرار، لذلك 

بدأ السياق القرآين بعدها بالتهديد يف اآليات األخرى، 

وتخويف  تهويل  عىل  مقّسم  النص  أّن  يعني  وهذا 

وإقرار، ثّم الوصف الحاصل يف الناس، والجبال وصوالً 

إىل تقسيمهم عىل سعيد وشقّي.

ما  وهو  مادية،  قيامً  القرآين  الخطاب  استعمل   -2

شاهداً  ذكر  إذ  باملثل،  أو  بالشاهد  بالحجاج  يسّمى 

حسياً )مرئياً(، مثل: الفراش املبثوث، والعهن املنفوش، 

فهذا الشاهد يدركه اإلنسان، فله صورة يف ذهنه وإذا 

أخرى  قيامً  يستعمل  ومل  يستحرضه،  فإنّه  به  ذكر  ما 

تدرك بالعقل.

فعل  إىل  تشري  بكاملها  السورة  إّن  القول  ميكن   -3

كالمي غري مبارش، فالسورة فيها جزئيات مضمرة، ذلك 

التّهويل،  من  فيها  ما  وفيها  املستقبل  يف  داللتها  أّن 

والتّهديد، والوعيد، فرؤية النص يف املستقبل، 

مكتنزة-  دالالتها  كانت  وإن   – السورة  أّن  اتضح   -4

يتحسسه  االتساع  وهذا  االتساع،  عىل  محمولة  فإنّها 

يذكرون  املّوجهني  أكرث  يجعل  ماّم  الواعي،  القارئ 

وجوهاً متعّددة ملا هو مستقّر يف النص، ومن ذلك ما 

قيل عن أّمه هاوية بلحاظ امللفوظ )هاوية(، فجاءت 

فمن  اتساع،  من  امللفوظ  مبا يف هذا  الداللية  األوجه 

قال: إنّها مثل الحظ معنى الهاوية، وأخذ مبعنى الدعاء 

ومن  الحجة(،  )نتيجة  والهالك  النار  إىل  باملصري  عليه 

أخذ مبعنى التشبيه البليغ، فعىل أنّها املستقّر يف النار، 

الوقوع يف هذا  بلحاظ  الكناية  إىل  وكذلك من ذهب 

القعر عىل رأسه، فمدار السورة الكرمية قائم عىل أّمه 

منه،  وامليؤوس  الكافر  إىل  موّجه  فالخطاب  هاوية، 

القيامة، وهو ما  أنّها مشهد من مشاهد  وهذا يعني 

يف  أغلبهم  عند  البليغ  التّشبيه  عىل  الرّتكيز  لنا  يفرس 

توجيهات

 فهي نتيجة لحجة متسلسلة، أعقبتها نتيجتان تابعتان 

لها )وما أدراك ما هي، ونار حامية(.

بنتيجة  جزئية  نتائج  ترابط  من  السورة  تألفت   -5

النتيجة )القارعة(، لذلك  رئيسة، فكل آية تخدم تلك 

السورة،  مطلع  لخدمة  والنتائج  الحجج  تساوقت 

يزاد عىل أّن هذه النتائج املرسومة يف النص محتومة  

أقوى  هي  التي  العليا  السلطة  بأسلوب  فاستعملت 

الحجج، فهي تضمر أشياء متحققة يف املستقبل.
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الهوامش:

د.  القرآنية،  للمسكوكات  الصويت  األداء  ينظر:   -1

مشتاق عباس: 20.

2- ينظر: البعد التداويل يف الحجاج اللساين، د. بنعيىس 

ازابيط 238/2

3- يراجع: القاموس املوضوعي للتداولية، جاك موشلر 

ورفيقه: 65.

4- ينظر: الحجاج يف القرآن: 35.

و  انسكومرب  عند  اللسانية  الحجاجيات  يراجع:   -5

ديكرو، رشيد الرايّض: 217.

الباهّي:  حسن  النقدي،  التفكري  ومنهجية  الحوار   -6

.133

7- ينظر الحجاجيات اللسانية: 225-223.

8- نفسه.

9- يراجع: التداولية اصولها واتجاهاتها : 132/131.

10- يالحظ عىل سبيل املثال: أهم نظريات الحجاج يف 

التقاليد الغربية، شكري املبخوت: 354-351.

11- ينظر: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر: 

 .230

12- هذا ما ذكره صاحب التحرير والتنوير: 509/30.

13- يراجع العمدة، القريوايّن: 216/1.

14- ينظر علم االصوات، كامل برش: 560-55.

الداللة االيحائية، فوزية غريب:  15- يراجع: تجليات 

.158-157

16- يراجع الخصائص: 54/3.

عند  الحجاج  نظرية  صاحب  ذكره  ما  يالحظ   -17

شابيم بريملان: 44.

18- ينظر: التداولية، مسعود صحراوي: 11-10.

عيل  د.  املعارصة،  العربية  يف  اإلنجازية  االفعال   -19

محمود: 125.

20- يشاهد عىل سبيل املثال: العقل واللغة واملجتمع، 

سريل: 218.

نظري،  مدخل  الوظيفية  اللسانيات  يراجع:   -21

املتوكل: 25.

22- مقاييس اللغة: 22/5.

23- يراجع: الجامع ألحكام القرآن: 442/22.

24- وهو ما ذكره ابن االثري يف املثل السائر: 26/1.

25- ينظر: املصباح، ابن الناظم: 121.

26- يراجع املثل السائر: 122/2.

27- ينظر: معاين القران: 286/3.

28- يشاهد ما ذكره يف مجاز القرآن: 101/2.

29- ذكره يف معاين القرآن: 71/5.

30- مجمع االمثال، امليدايّن: 438/1.

يف  العربية  والبالغة   ،251 البالغة:  ارسار  ينظر:   -31

ثوبها الجديد: 40/2.

32- يراجع عىل سبيل املثال، الكشاف: 423-422/6.

33- كتاب الصناعتني، العسكرّي: 268.

34- يالحظ ما ذكر يف أرسار البالغة: 43.

35- ينظر: املجاز والحجاج: 24-23.

36- نهاية اإليجاز يف دراية اإلعجاز: 81.

37- ينظر: مقاييس اللغة: 15/6.

38- ينظر: دالئل االعجاز: 66

39- يالحظ: تفسري القرطبّي: 446/22.

40- ينظر: املجاز وقوانني اللغة: 232.

41- االيضاح يف علوم البالغة، القزوينّي: 27/1.

42- يراجع عروس االفراح: 141/1.

43- ينظر: الجامع ألحكام القرآن: 445/22.

44- يراجع، رشح املفصل: 173/5.

واللغة   ،375 اللغة:  يف  الحجاج  نظرية  يراجع:   -45

والحجاج: 33. 

46- ينظر: الجنى الداين، املرادّي: 163.

املعاين:  وحروف   ،216/4 سيبويه:  كتاب  يراجع:   -47

.36

48- يالحظ ما ذكره الريّض يف رشحه: 467-466/4.

49- ينظر: الربهان الزملكايّن: 195/2.
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املصادر واملراجع:  

1- األداء الصويت للمسكوكات القرآنية مقاربة تداولية 

الداللة، د. مشتاق عباس معن   مدمجة يف ضوء علم 

دار الفراهيدّي للنرش والتوزيع، ط1، العراق، 2013م.

محمود  تح:  )ت471ه(،  الجرجايّن  البالغة،  أرسار   -2

محمد شاكر، مطبعة املديّن، ط4،مرص  1991م.

دراسة  املعارصة  العربية  يف  اإلنجازية  األفعال   -3

داللية ومعجم سياقي، د. عيل محمود الرصاف، مكتبة 

اآلداب، ط1، القاهرة، 2014م.

من  الغربية  التقاليد  يف  الحجاج  نظريات  أهم   -4

املطبعة  حمود،  حامدي  إرشاف  اليوم،  اىل  أرسطو 

الرسمية للجمهورية التونسية، ط1، تونس، د.ت.

)ت739ه(،  القزوينّي  البالغة،  علوم  يف  اإليضاح   -5

رشح أ. محمد عبد املنعم خفاجي، دار إحياء الكتب 

العربية، ط1، القاهرة، 1953م.

الزملكايّن  القرآن،  إعجاز  عن  الكاشف  الربهان   -6

)ت651ه( تح: د. خديجة الحديثّي ورفيقها، مطبعة 

العايّن ط1، 1974.

د.  القرآين،  الخطاب  يف  االيحائية  الداللة  تجليات   -7

الحديث، ط1  الكتب  عامل  عبدالقادر،  غريب  فخرية 

االردن، 2011م.

كنوز  ختام،  جواد  واتجاهاتها،  أصولها  التّداولية   -8

املعرفة، ط1، عاّمن، 2016م.

9- التّداولية عند علامء العرب، د. مسعود صحراوي، 

دار الطليعة، ط1، بريوت، 2005م.

الدار  عاشور،  ابن  والتنوير،  التحرير  تفسري   -10

التونسية للنرش، د. ط، تونس، 1984م.

11- الجامع ألحكام القرآن، القرطبّي )ت671ه(، تح: 

مؤسسة  ورفيقه،  تريك  الحسن  عبد  بن  عبدالله  د. 

الرسالة، ط1، بريوت، لبنان، 2006م.

12- الجنى الداين يف حروف املعاين، املرادّي )ت749ه( 

العلمية   الكتب  دار  ورفيقه،  قباوة  الدين  فخر  تح: 

بريوت، لبنان، ط1، 1992م.

خصائصه  أهم  خالل  من  القرآن  يف  الحجاج   -13

بريوت   ط1،  الفارايّب،  دار  صولة،  عبدالله  األسلوبية، 

2001م.

14- الحجاج مفهومه ومجاالته دراسة نظرية وتطبيقية 

يف البالغة الجديدة، ارشاف: د. حافظ اسامعيل علوي  

ج2، عامل الكتب الحديث، ط1، اربد، االردن، 2010م.

عيل  تح:  الزجاجّي)ت340ه(،  املعاين،  حروف   -15

توفيق الحمد، دار األمل، ط2، االردن، 1986م.

الباهّي،  النقدي، حسن  التفكري  الحوار ومنهجية   -16

افريقيا الرشق، ط1، املغرب، 2044م.

17- الخصائص، ابن جني )ت 392ه( تح: محمد عيل 

النجار ط2، دار الكتب املرصية، مرص، 1952م 

عامل  عمر،  مختار  أحمد  اللغوي،  الصوت  دراسة   -18

الكتب، ط4، القاهرة، 2006م.

السمني  املكنون،  الكتاب  علوم  يف  املصون  الدر   -19

الحلبّي )ت756ه(، تح: د. أحمد محمد الخراط، دار 

القلم، دمشق، د.ت.

20- دالئل االعجاز، الجرجاين، قرأه وعلق عليه: محمود 
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ظاهرة ُالتعويض يف ضوء علم األصوات احلديث
)املفهوم، املصاديق، التحوالت، اخلالف(

م . د. جواد كاظم عبد 
املديرية العامة لرتبية املثنى 

The phenomenon of compensation in the light of modern 
phonology (Concept, validations, transformations, 
disagreement(

Lecturer Dr Jawad Kazem Abd
General Directorate of Education at Al-Muthanna

امللّخص

استطاَع املحدثوَن يف الدرس الصويت الحديث أن يقفوا عىل الظواهر الصوتية ويتأّملوها ملياً، ويفرسوا   

العلل املرافقة للتحوالت الطارئة يف السلسلة الصوتية املنطوقة مبا تّهيأ لهم من مخابر صوتية حديثة، وقواعد صوتية 

خالفوا فيها املتقدمني كثرياً . 

غرَي أنهم مل يعطوا ظاهرة التعويض يف ضوء علم األصوات الحديث حظاً كبرياً يف دراساتهم، ومل يفردوها   

بدراسة مستقلة تبني مدى التقارب واالختالف بني الدرسني الصوتيني القديم والحديث . 

ن تخّصص يف علمي النحو أو الرصف يف ظاهرة التعويض ؛ إذ  وليس لنا أن نغفل ما كتبه املحدثون ممَّ  

كتبوا فيها ووقفوا عىل التداخل بينها وبني اإلبدال والنيابة، وغريها من املصطلحات، واملتتبع ملا كتبوه يجده متطابقاً 

ع  وما كتبه املتقدمون ؛ فاملصاديق قليلة جداً، يف حني أن الدرس الصويت الحديث تشعَّب كثرياً يف مصاديقها، وتوسَّ

كثرياً يف العلل التي تقف وراء التغيريات الطارئة عىل بنية الكلمة، فضالً عن أن االفرتاضات يف بنى الكلامت تعددت 

عند املتخصصني يف علم األصوات، وهذا من شأنه أن يؤثّر كثرياً يف التوجيه الصويت عندهم . 

الكلامت املفتاحية : )التعويض، التضعيف، الحذف، الصائت، الصامت( 
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Abstract 

 In the modern phonetic lesson, the modernists were able to stand on the 

sound phenomena and contemplate them carefully as well as explain the reasons 

accompanying the emergent transformations in the spoken sound chain, using 

modern phonemic laboratories that were prepared for them, and the sound rules 

in which they differed greatly from the forerunners.

 However, they did not give the phenomenon of compensation in the light of 

modern phonology a great deal of interest in their studies, and they did not single it 

out with an independent study that shows the extent of convergence and difference 

between the ancient and modern phonemic lessons.

 We cannot neglect what was written by the modernists who specialized in 

grammar or morphology in the phenomenon of compensation. This is because 

they wrote on it and found the overlap between it, substitution and representation 

alongside and other terms. Anyone who follows what they wrote will find it 

identical with what the forerunners wrote. The assertions are very few, while the 

modern phonemic lesson has diverged a lot in its assertions and expanded in the 

reasons behind the changes in the structure of the word in addition to the fact 

that the assumptions in the word structures were numerous among specialists in 

phonology, and this would greatly affect their phonetic orientation.

Keywords: compensation, weakening, deletion, sound, silent

ظاهرة ُالتعويض يف ضوء علم األصوات ...
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املقدمة: 

الحمُد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل   

آله  الهدى والرحمة سيدنا ونبينا محمد وعىل  رسول 

الطيبني الطاهرين، وأصحابه املنتجبني. 

أما بعد...

الصويت  الدرس  يف  املحدثون  استطاع  فقد   

ويتأّملوها  الصوتية  الظواهر  عىل  يقفوا  أن  الحديث 

يف  الطارئة  للتحوالت  املرافقة  العلل  ويفرسون  ملّياً، 

مخابر  من  لهم  تهيّأ  مبا  املنطوقة  الصوتية  السلسلة 

صوتية حديثة، وقواعد صوتية خالفوا فيها املتقدمني 

كثرياً. 

يف  التعويض  ظاهرة  يعطوا  مل  أنهم  غرَي   

كبرياً يف دراساتهم،  ضوء علم األصوات الحديث حظاً 

التقارب  مدى  تبنّي  مستقلة  بدراسة  يفردوها  ومل 

واالختالف بني الدرسني الصوتيني القديم والحديث. 

ن  وليس لنا أن نغفل ما كتبه املحدثون ممَّ  

تخّصص يف علمي النحو أو الرصف يف ظاهرة التعويض؛ 

إذ كتبوا فيها ووقفوا عىل التداخل بينها وبني اإلبدال 

والنيابة، وغريها من املصطلحات. 

كتبه  وما  متطابقاً  يجده  كتبوه  ملا  واملتتبّع   

الدرس  أن  قليلة جداً، يف حني  املتقدمون؛ فاملصاديق 

ع  وتوسَّ مصاديقها،  يف  كثرياً  تشعَّب  الحديث  الصويت 

كثرياً يف العلل التي تقف وراء التغيريات الطارئة عىل 

بنية الكلمة، فضالً عن أن االفرتاضات يف بنى الكلامت 

تعّددت عند املتخصصني يف علم األصوات، وهذا من 

شأنه أن يؤثّر كثرياً يف التوجيه الصويت عندهم. 

ومن هنا كان من وكد الدراسة أن تقف عىل   

التعويض يف الدرس الصويت الحديث، وتعرض  ظاهرة 

مصاديق  واستقصاء  املجال،  هذا  يف  املتخّصصني  آراء 

الظاهرة، وبيان التحوالت الطارئة عىل بنى الكلامت، 

والكشف عن مدى الخالف القائم بينهم يف تفسريات 

ما حصل.  

بالوقوف عىل مصطلح  التمهيد  ل  تكفَّ وقد   

)التعويض(، وبيان التعريفات له، ومن ثمَّ عمد الباحث 

إىل بيان مصاديق ظاهرة التعويض يف الدرس الصويت 

نوع،  أي  تندرج ضمن  التي  الحاالت  وبيان  الحديث، 

وراء  تقف  التي  األسباب  أو  التعويض  دواعي  وبيان 

تحقق هذه الظاهرة، وعرض الباحث بعض اإلشكاالت 

مثة  واقرتح  الحديث  الصويت  الدرس  بها  حفل  التي 

التي  النتائج  البحث مبجموعة من  اقرتاحات، واختتم 

ل إليها الباحث يف بحثه.   توصَّ

التمهيد: 

التعويض: )املصطلح واملفهوم(

مل ينل مصطلح )التعويض( ومصاديقه نصيباً   

وافراً من البحث يف مقوالت الدرس الصويت الحديث، 

أن  يف حني  جداً؛  قليلة  فهي  تعريفات  من  ُوِجَد  وما 

الدراسات النحوية والرصفية استطاعت أن تقف عند 

غريه؛  وبني  بينه  التداخل  مدى  وبيان  املصطلح،  هذا 

لذا من الرضوري الوقوف عىل بعض هذه التعريفات 

ولو بنحو موجز؛ ألن التعويض ظاهرة يشرتك بها علم 

األصوات مع غريه.   

)التعويض(  مصطلح  عىل  وقف  ن  وممَّ  

متكئاً  أشار  إذ  اللطيف؛  عبد  حامسة  محمد  الدكتور 

رأيني،  لهم  أّن  علامئنا  من  املتقدمون  ذكره  ما  عىل 

أحدهام: أن يقام الحرف املعوَّض مقام آخر، ويف غري 

مكان املعوَّض عنه، من ذلك املصدر: )زنة(؛ إذ عوِّضت 

التاء من الواو؛ فهي مأخوذة من الفعل )وزن(، واآلخر: 

أن يقام حرف مقام آخر يف الكلمة، ويجوز يف املعوَّض 

ويجوز  السابق،  عنه  املعوَّض  مكان  غري  يكون يف  أن 

الرأيني  بني  والفرق  عنه،  املعوَّض  مكان  يف  يكون  أن 

اإلعالل  بايب  يف  يدخل  ال  األول  بحسب  التعويض  أن 

باب  يندرج ضمن  أن  الثاين ميكن  واإلبدال، وبحسب 

اإلبدال مبعناه الواسع، واألول هو املشهور)1(. 

أّن  الحموز  الفتاح  عبد  الدكتور  ويرى   

أو  عنه،  املعوَّض  الحرف  التعويض وضع حرف مكان 

وضعه يف غري مكان الحركة املعوَّض عنها)2(. 

التعويض  أّن  فوَّال  عزيزة  الدكتورة  وتذكر   

تقييد  غري  من  بآخر  عنه  واالستغناء  للحرف  حذف 

بحرف معني أو إحالل املعوَّض مكان املعوَّض عنه)3(. 
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بابعري  صالح  الله  عبد  الدكتور  ويعرتض   

يسع  ال  واملجال  الردود،  ببعض  األخريين  الرأيني  عىل 

لذكرها، ويخلص بعد ذلك إىل تعريف التعويض يف أنه 

إسقاط يطال بعض عنارص الرتكيب األصلية يف الكلمة، 

سواء أ مفردة كانت أم مركبة، ويطال الجملة، ويعوَّض 

يكون يف موضع  أن  املعوَّض  يلزم يف  وال  بحرف،  منه 

املعوَّض عنه؛ فقد يكون يف موضعه، وقد ال يكون)4(. 

ويرى الدكتور زين كامل الخويسيك أن التعويض يكون 

بحذف حرف من الكلمة، ويعوَّض منه بآخر، وغالباً ما 

يكون يف غري موقع املعوَّض)5(. 

فقد  الحديثة  الصوتية  املنجزات  يف  وأّما   

أشار الدكتور عبد الصبور شاهني يف معرض حديثه عن 

يتطلب  األول  أن  إىل  والتعويض  اإلبدال  بني  التفريق 

فيه  فالقرابة  الثاين  وأما  الصوتني،  بني  صوتية  قرابة 

معدومة)6(. 

الجليل  عبد  القادر  عبد  الدكتور  ويرى   

دون  محلّه  آخر  وإحالل  لصوت  حذف  التعويض  أن 

التقييد مبكان الصوت املحذوف)7(.

ويذكر الدكتور فوزي الشايب أن التعويض   

عىل  واعرتض  مطلقاً،  آخر  صوت  محلَّ  صوت  إحالل 

اإلبدال  بني  الفرق  أّن  وذكر  القدماء،  إليه  ذهب  ما 

يف  املتقاربة  األصوات  بني  يقع  األول  أّن  والتعويض 

املبدل منه دامئاً، يف حني  املخارج، والبدل يقع موقع 

بينها  يوجد  ال  التي  األصوات  بني  يكون  التعويض  أن 

تقارب يف املخارج، فضالً عن أنه ال يلزم فيه أن يقع 

العوض موقع املعوَّض عنه)8(. 

املناسب  التعريف  أّن  الباحث  ويرى   

علم  ضوء  يف  مصاديقها  بحسب  التعويض  لظاهرة 

األصوات الحديث أنها حذف لصوت من بنية الكلمة، 

والتعويض عنه بآخر؛ فقد يعوَّض عن نصف الصائت 

بالصامت، وعن الصامت بنصف الصائت، وعن نصف 

قصري،  بصائت  الصامت  وعن  قصري،  بصائت  الصائت 

موقعه،  يكون يف  فقد  موقعه؛  يأخذ  أن  وليس رشطاً 

وقد ال يكون. 

أوالً: مصاديق التعويض

مناذج  يستقرئ  وهو  الباحث،  استطاع   

عىل  يقف  أن  الحديث  الصويت  الدرس  يف  التعويض 

مناذج متعددة، غرَي أن حجم الخالف كبري بني املحدثني 

بإزائها، وفيام يأيت بيانها: 

1- التعويض بالتضعيف: 

بالتضعيف،  سقوطهام  عند  والياء  الواو  عن  يُعوَّض 

ومن مواضع ذلك: 

أ- صيغة افتعل إذا كانت الفاء واواً أو ياء:

يُعوَّض عن الواو والياء الساقطتني يف صيغة   

وقع  إذا  وذلك  الصحيح؛  الصوت  بتضعيف  )افتعل( 

ذلك  من  هابط،  ملزدوج  قاعدة  الياء  أو  الواو  صوت 

؛ إذ  ـــَ  ـــَ / ل  ـــَ / ص  ـــِ و / ت  )اْوتصل(، أي: ء 

ـــِ  ء  أي:  )ايْترس(؛  الواو ساكنة بعد كرسة، و  وقعت 

ساكنة  الياء  وقعت  إذ  ـــَ؛  ر   / ـــَ  س   / ـــَ  ت   / ي 

)ِ ي( مكروهة يف  )ِ و(،  التتابعات  بعد كرسة، وهذه 

العربية، وثقيلة. 

أّن  شاهني  الصبور  عبد  الدكتور  ذكر  وقد   

تكرهه  تتابع  فيها  )اوتصل(  ومثالها:  )افتعل(،  صيغة 

الضيقة  األمامية  الحركة  بني  يجمع  ألنه  العربية؛ 

فيتخلّص  )الضمة(؛  الضيقة  والخلفية  )الكرسة(، 

الواو، وضعَّف  الناطق منه بطريقة توحي أنه أسقط 

التاء؛ فتصري الكلمة: )اتَّصل(، أي: ء ـــِ ت / ت ـــَ / 

الكلمة  إيقاع  ـــَ، وهذا األمر حافظ عىل  / ل  ـــَ  ص 

بالتعويض املوقعي عن الواو، وليس مثة إدغام للواو يف 

التاء؛ فالصوتان متباعدان، ومل يتأثّر أحدهام باآلخر)9(.

)الواو  الحركة  شبه  أّن  الشايب  فوزي  الدكتور  ويرى 

ها  أو الياء( حذفتا وعوِّض عنهام بتشديد التاء أو مدِّ

بحسب تعبريه؛ للتخلّص من املزدوج الهابط)10(. 

وللدكتور داود عبده رأي غريب فيام حصل   

يف صيغة )افتعل(؛ فعىل الرغم من أنه يعّد ما حصل 

الياء والتعويض عنهام بتاء  من قبيل إسقاط الواو أو 

أن  ينفي  أنه  غري  املقطعي  الرتكيب  عىل  للمحافظة 

يف  حصل  ما  وأن  األصل،  هي  )افتعل(  صيغة  تكون 

الكلمة من باب القلب املكاين؛ إذ األصل فيها )اتفعل(، 

ظاهرة ُالتعويض يف ضوء علم األصوات ...
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ودليله عىل ذلك وجود صيغة )افتعل( يف بعض اللغات 

السامية، كام أن أحرف الزيادة يف األفعال تضاف قبل 

الفاء، وينفي حصول املامثلة يف نحو )اتعد(؛ ألن التاء 

اإلضافية فيهام ليست منقلبة عن شبه علة أو همزة، 

وما حصل يف الفعلني هو سقوط شبه الحركة أو الهمزة 

فت التاء حفاظاً عىل الرتكيب املقطعي)11(.  وضعِّ

ويرى الدكتور ديزيره سقال أن املحذوف يف   

الواو  ايتبس(  )اوتصل،  أمثلتها:  ومن  )افتعل(،  صيغة 

قبلهام،  ما  حركة  وتبقى  الثقل،  مصدر  ألنهام  والياء؛ 

وتصحح الكلمة مقطعياً بتاء نربية)12(، وما حصل ليس 

اإلبدال  باب  من  بل  الياء،  أو  الواو  حذف  باب  من 

والتعويض عنهام بتاء نربية)13(.

ويرى الدكتور فيصل إبراهيم صفا أّن الواو   

والياء أسقطتا، وعوِّض عنها بالتاء، وما حصل هو إعالل 

بالحذف مع التعويض)14(. 

ويف املضارع أيضاً من صيغة )افتعل( تسقط   

)يتَّعد(،  ذلك:  بتاء، من  ويعّوض عنهام  الياء  أو  الواو 

فتسقط  وييترس(؛  )يوتعد،  فيهام:  واألصل  و)يتَّرس(، 

الواو والياء ويعوَّض عنهام بالتاء)15(. 

ويخالفهم يف ذلك الدكتور الطيب البكوش؛   

الواو  وأن  بالواو،  أصله  )اوتصل(  الفعل  أن  يرى  إذ 

تحول  إىل  يرش  مل  أنه  والغريب  التاء)16(،  يف  أدغمت 

هذا  وبحسب  بالتاء،  ذلك  بعد  لتدغم  تاء  إىل  الواو 

الرأي فليس مثة تعويض حاصل يف بنية الكلمة. 

ما  أن  النوري  جواد  محمد  الدكتور  ويرى   

حصل من باب قلب الواو أو الياء تاء؛ إذ ذكر أّن الواو 

والياء تأثرتا بالتاء فقلبتا تاء، ومن ثمَّ أدغمت التاء يف 

التاء)17(، فلم يحصل أي تعويض. 

ويرى الباحث أن ما حصل من باب التعويض   

الياء،  أو  الواو  سقوط  بعد  )التاء(  الصامت  بالصوت 

التضعيف  ألّن  بالتضعيف؛  التعويض  باب  من  وليس 

محلّها؛  التاء  وإحالل  والياء  الواو  سقوط  عىل  ترتّب 

ومن ثمَّ أدغمت التاء يف التاء، والتسمية املناسبة لهذا 

التعويض، هي: )التعويض بالصامت(.  

ب- صياغة اسم املفعول من الثاليث الناقص: 

الثاليث  الفعل  من  املفعول  اسم  يتعرّض   

 ، الناقص إىل بعض التغريات الصوتية، من ذلك: )مدعوٌّ

واألول  ومرموي(،  )مدعوو،  فيهام:  واألصل   ،) ومرميٌّ

الضمة  تختزل  إذ  والتعويض؛  للحذف  يتعرّض  منهام 

الطويلة يف )مدعوٌو(، أي: م ـــَ د / ع ـــُـُ / و ــــُ ن، 

فتصبح  الواو،  بتشديد  الشديد  االختزال  من  ويعوَّض 

ن،  ـــُ  و   / و  ـــُ  ع   / د  ـــَ  م  أي:   ،) )مدعوٌّ الكلمة: 

شبه  بني  أوالً  املامثلة  فيها  فحصلت   ) )مرميٌّ وأما 

الحركة، والحركة السابقة لها، واألصل فيها: )مرموي(، 

وتتحّول الضمة الطويلة إىل كرسة، وتنتقل الكلمة من 

)مرموي( إىل )مرميي(، وتعقب عملية املامثلة عملية 

مخالفة قوامها اختزال الحركة الطويلة، والتعويض عن 

(، أي: مرموي =  االختزال بتشديد الياء، فتصبح: )مرميٌّ

م ـــَ ر / م ـــُـُ ي  مرميي = م ـــَ ر / م ـــٍ ي  

مرميٌّ = م ـــَ ر / م ـــِ ي ي)18(.  

الواو  أن  البكوش  الطيب  الدكتور  ويرى   

قصرية،  وضمة  طويلة  ضمة  بني  وقعت  )مدُعوٌو(  يف 

وقد ترتّب الثقل بتتابع مجموعة مركبة من األصوات 

املتامثلة؛ فتحذف الضمة الطويلة ويعّوض عنها بحركة 

مزدوجة من جنسها )ُـْو(، أي: )مدُعوٌو  َمْدُعْوٌو = 

الواو  وتبدأ  الواو األوىل مقطعاً  َمْدُعّو(؛ وبذلك تغلق 

الثانية مقطعاً، وهو ما يدعم مركز الواو فال تسقط من 

بنية الكلمة، ومل يحدث تغيري يف كمية األصوات، أي: 

 .)19() )ُـوٌو  ــُْوٌو = ــُوٌّ

بني  وقعت  فقد  )مرُموٌي(  يف  الياء  وأّما   

الطويلة  الضمة  وتعّوض  قصرية،  وضمة  طويلة  ضمة 

تنافر؛  ذلك  بسبب  ويحصل  )ُـي(،  مزدوجة  بحركة 

التي متثّل عنرص  الياء،  الضمة كرسة ملجانسة  فتقلب 

التمييز بني الواوي واليايئ، أي: )َمرُْموٌي  َمرُْميٌّ  

(، وقد حافظ ذلك عىل الكمية الصوتية يف هذه  َمرِميٌّ

  .)20() الصيغة )ُـويٌّ  ـــِيٌّ

الطيب  الدكتور  ذكره  ما  أن  وأحسب   

بحركة  الطويل  الصائت  عن  التعويض  يف  البكوش 

مزدوجة ينطبق عىل مفهوم االنشطار؛ إذ يتحّول فيه 
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الصائت  نصف  مزدوجة  حركة  إىل  الطويل  الصائت 

يتحّقق يف  مل  الطويل، وهذا  الصائت  فيها من جنس 

)مرموي(؛ إذ انشطر الصائت الطويل )الضمة الطويلة( 

إىل مزدوج هابط قاعدته نصف الحركة )الياء(. 

ّما  أن  شاهني  الصبور  عبد  الدكتور  ويذكر   

حصل يف نحو )مرموي( هو قلب الواو ياء؛ ألنها أيرس 

نطقاً من الواو وبخاصة يف نهاية الكلمة)21(، وعىل هذا 

الرأي أيضاً الدكتور ديزيره سقال)22(، فليس مثة تعويض 

يف بنى الكلامت. 

ويرى الدكتور جواد كاظم عناد أن )مرموي(   

ما  فيها  ي( جرى  ـــُـُ  م   / ر  ـــَ  )م  املقطعية:  بنيتها 

يأيت)23(: 

ــ قلبت قمة املقطع )ُـُ( إىل كرسة طويلة للمجانسة، 

أي: م ــُـُ ي  م ـــٍ ي. 

ــ تشّكل مقطع مديد يغلب التخلص منه بتحويله إىل 

مقطع طويل، أي: م ـــٍ ي  م ـــِ ي. 

ــ يعوَّض عن الجزء املفقود من الكرسة الطويلة بنرب 

م  ـــِ ي   م  أي:  )الياء(،  املزدوج  الثاين من  الجزء 

  . ـــِ يٌّ

ويرى الباحث أّن ما حصل يف نحو: )مدعوو،   

التتابعات  بسبب  الطويلة  للضمة  انشطار  ومرموي( 

املكروهة؛ إذ تتحّول إىل مزدوج هابط )م ـــَ د / ع ـــُ 

و / و ـــُ ن(، )م ـــَ ر / م ـــُـ و / ي ــُ ن(، وقد تهيّأ 

املناخ الصويت املناسب يف الكلمة األوىل لتحّقق اإلدغام؛ 

فيدغم نصفا الحركة، ويف الثانية تتابعت الواو والياء، 

واألول منهام يف نهاية مقطع )ساكنة( فتقلب ياء؛ ألن 

الياء أيرس نطقاً، وتقلب الضمة الكرسة ملناسبة الياء، 

ومن ثم تدغم الياء يف الياء، وهذا األمر ينفي أن يكون 

الفعل  من  املأخوذ  املفعول  اسم  التعويض حاصالً يف 

الناقص. 

جـ- تصغري ما ثالثه حركة طويلة )ألف أو واو أو ياء(:

يتعرَّض االسم الذي ثالثه حركة طويلة يف التصغري إىل 

تغريات صوتية، ومن ذلك: )غزال، وعجوز، ورغيف(، 

وسنكتفي مبثال واحد لهذه الحالة، وهو تصغري )غزال( 

عىل: )ُغزيِّل(، إذ يرى الدكتور عبد الصبور شاهني أن 

األصل فيها: )ُغَزيال( = غ ـــُ / ز ـــَ ي / ـــً ل، فقد 

ياء  بتضعيف  منها  وعوِّض  الطويلة  الحركة  أسقطت 

التصغري مع كرسها؛ فصارت )ُغزيِّل(، أي: غ ـــُ / ز ـــَ 

ي / ي ـــِ ل)24(، أي أن ما حصل إعالل بالحذف أعقبه 

التعويض بالتشديد أو التضعيف.   

ويرى الدكتور ديزيره سقال أّن أول الكلمة   

األلف  تحّولت  وقد  ثانيها؛  ويفتح  التصغري،  يف  يضّم 

)الفتحة الطويلة( إىل فتحة قصرية، ووقعت بعدها ياء 

التصغري، وخشية االلتباس بني تصغري الرباعي والثاليث 

تُزاد ياء نربية بعد ياء التصغري لتصّحح الكلمة)25(، ومل 

يفصح عن التعويض بالتشديد يف رأيه هذا. 

ولست مع الدكتور عبد الصبور شاهني فيام   

ذهب إليه من أن التضعيف عوض عن الفتحة الطويلة 

املحذوفة، اللهّم إالّ إذا أراد أن التضعيف متحّقق بعد 

قلب األلف ياء ملناسبة الياء؛ ألن التضعيف يأيت الحقاً 

بعد سقوط الحرف من بنية الكلمة.    

مل  الحركة  أّن  القرالة  زيد  الدكتور  ويرى   

بل  )الياء(،  الحركة  بشبه  عنها  يعوَّض  ومل  تسقط، 

أصل  أن  أي  )الياء(؛  الحركة  شبه  إىل  الحركة  قلبت 

الكلمة: )ُغَزيال(، وقد قلبت الحركة الطويلة ياء، ويف 

هذه الحالة تتواىل أشباه الحركات فتتخذ شكل حركة 

الحركة  شبه  إىل  بالتحول  الحركات  ومامثلة  مضعفة، 

أوىل من سقوطها والتعويض عنها)26(، أي أن ما حصل 

إعالل بالقلب، وليس مثة تعويض. 

تصغري  يف  حصل  ما  أّن  الباحث  يرى  وال   

)غزال( من باب التعويض بالتضعيف؛ ألن التضعيف 

هذا  أكان  سواء  آخر،  صويت  بتحول  ُسِبق  الحاصل 

الطويلة  الفتحة  بتقصري  أم  ياء  األلف  بقلب  التحّول 

واملجيء بياء أخرى منعاً لاللتباس. 

2- التعويض بالصائت القصري: 

تارة  الصامت  عن  القصري  بالصائت  يُعوَّض   

ونصف الصائت تارة أخرى إذا سقطا من بنية الكلمة؛ 

القصري  الصائت  باتحاده مع  القصري  الصائت  فيتحّول 

له  تتعرّض  ما  أمثلة ذلك  له إىل طويل، ومن  السابق 

القصري  بالصائت  عنها  ويعوَّض  تحذف  إذ  الهمزة؛ 

ظاهرة ُالتعويض يف ضوء علم األصوات ...
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نصف  له  يتعرَّض  وما  الكرسة(،  الضمة،  )الفتحة، 

الصائت كالواو؛ لذا سنقسم التعويض بالصائت القصري 

إىل قسمني: 

األول: )التعويض عن الصامت ومثاله الهمزة بصائت 

قصري( 

حاول الدكتور عبد الصبور شاهني أن يعرض تصورات 

إذ  ذلك؛  بعد  عليها  ويرد  للهمزة  ملا حصل  املتقدمني 

السياقات  تأخذ  الهمزة  تطال  التي  التغريات  أن  ذكر 

اآلتية)27(: 

أ- إذا اجتمعت همزتان وكانت األوىل منهام متحركة، 

عنها  ويعوَّض  تسقط  الساكنة  فإن  ساكنة؛  والثانية 

ذلك  ويتضّمن  لها،  السابقة  الهمزة  حركة  بإطالة 

السياقات الصوتية اآلتية: 

)تحذف  ساكنة  والثانية  مفتوحة  األوىل  الهمزة  ــ 

)أَأْمن  لها(، من ذلك:  السابقة  الفتحة  الثانية وتطول 

 آمن(، أي: ء ـــَ ء / م ـــَ / ن ـــَ   ء ـــً / م 

ـــَ  ن. 

)تحذف  ساكنة  والثانية  مضمومة  األوىل  الهمزة  ـــ 

)أُأْمن  ذلك:  من  لها(،  السابقة  الضمة  وتطول  الثانية 

 أومن(، أي: ء ـــُ ء / م ـــِ / ن ـــُ  ء ـــُـُ / م 

ـــِ ن. 

)تحذف  ساكنة  والثانية  مكسورة  األوىل  الهمزة  ـــ 

الثانية وتطول الكرسة السابقة لها(، من ذلك: )إِأْمان 

 إميان(، ء ـــِ ء / م ـــً ن  ء ــــٍ / م ـــً ن.  

ب- إذا كانت الهمزة ساكنة مسبوقة بصوت آخر غري 

الهمزة؛ فإن الساكنة تسقط، ويعوَّض عنها بإطالة قمة 

الصامت السابق لها، من ذلك: )استأثر  استاثر(،، 

أي: ء ـــِ س / ت ـــَ ء / ث ـــَ ر  ء ـــِ س / ت ـــً 

/ ث ـــَ ر، و)يُؤْثر  يُوثر(، أي: ي ـــُ ء / ث ـــِ ر 

 ي ـــُـُ / ث ـــِ ر. 

وأبدى اعرتاضه عىل ما ذكره املتقدمون؛ إذ   

يرى أّن ما حصل هو أن الناطق أسقط الهمزة الثانية 

وعوَّض مكانها حركة قصرية مجانسة ملا قبلها، فتحّولت 

حركة الهمزة األوىل إىل طويلة بعد أن كانت قصرية)28(، 

ترتّب  وقد  القصري،  بالصائت  حصل  التعويض  أّن  أي 

القصريين، وليس مثة إطالة  الصائتني  اتحاد  عىل ذلك 

للصائت األول. 

من  األوىل  الهمزة  لحركة  التحّول  وهذا   

كمية  عىل  حافظ  إيقاعي  تعويض  طويلة  إىل  قصرية 

من  للهروب  حصل  أنه  عن  فضالً  الصويت،  املقطع 

صعوبة النطق بسبب تتابع الهمزتني)29(. 

مع  سقال  ديزيره  الدكتور  يختلف  وال   

حصل  ما  أن  ذكر  إذ  شاهني؛  الصبور  عبد  الدكتور 

بحركة قصرية جعلت  الثانية  الهمزة  تعويض عن  هو 

الحركة التي قبلها طويلة؛ فتحّول املقطع من مغلق إىل 

مفتوح)30(. 

وقد ذكر الدكتور محمد جواد النوري أن ما   

حصل يف بنى الكلامت هو قلب؛ إذ قلبت الهمزة إىل 

فكوَّنت  لها،  السابقة  الحركة  من جنس  قصرية  حركة 

كل حركة من هذه الحركات حركة مجانسة ملا قبلها 

)الفتحة الطويلة، الضمة الطويلة، الكرسة الطويلة)31(، 

الكلامت  بنى  يف  حاصل  تعويض  أي  إىل  يرش  ومل 

السابقة.  

الجليل عىل  القادر عبد  الدكتور عبد  ويرد   

املتقدمني يف تفسريهم ملا حصل يف )آمن، ويؤمن(؛ إذ 

يقول: " هذه األلف التي يزعم الرصفيون أنها تتكون 

من همزتني )متحركة وساكنة( إمنا هو الصائت القصري 

بزمنه  يعادل  الذي  الهمزة  بهذه  املسبوق  املضعف، 

الصائت الطويل )األلف()32(.... 

وقد سبقهم الدكتور إبراهيم أنيس إىل رأي   

الثانية  للهمزة  ما حصل حذف  أن  ذكر  إذ  ذلك؛  غري 

واالستعاضة عنها بإطالة الصائت القصري قبلها)33(، أي 

وعىل  القصري،  بالصائت  وليس  باإلطالة،  التعويض  أن 

هذا الرأي الدكتور فوزي الشايب)34(. 

الواو  ومثاله  الصائت  نصف  عن  )التعويض  الثاين: 

بصائت قصري( 

قصري،  بصائت  الصائت  نصف  عن  يُعوَّض   

ومن أمثلة ذلك ما تتعرض له الواو الساكنة املسبوقة 

بكرس )ِ و(، من ذلك: )ميزان(، واألصل فيها )موزان(، 

الضمة  أن  شاهني  الصبور  عبد  الدكتور  ذكر  فقد 
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باإلضافة  تصبح  عنها بكرسة قصرية  أسقطت، وعوِّض 

إىل سابقتها كرسة طويلة؛ وقلب الضمة كرسة حصل 

للتخلص من الصعوبة، ونزوعاً إىل االنسجام)35(. 

الضمة  أّن  سقال  ديزيره  الدكتور  ويرى   

حذفت يف )موزان(؛ لوقوعها بعد كرسة؛ فهذا التتابع 

الحريك مكروه، غري أنه مل يرُش إىل ما حصل بعد حذف 

أن  فيها  يظهر  التي  الصوتية  بالكتابة  واكتفى  الواو 

انزالقاً حصل بعد حذف الضمة؛ فتولّدت الياء)36(. 

أّن  النوري  جواد  محمد  الدكتور  ويرى   

الناطق عمد إىل حّل الحركة املزدوجة )ِو(، وما حصل 

قصرية؛  كرسة  إىل  )الواو(  الحركة  لنصف  قلب  هو 

)الكرسة  الطويلة  الحركة  لتشكال  الكرستان  فتلتقي 

الطويلة()37(، وليس يف توجيهه أية إشارة إىل التعويض. 

قلبت  الواو  أن  عبده  داود  الدكتور  ويذكر   

ياء يف )موزان(؛ ألنها وقعت قبل صوت صامت ساكن، 

الياء  بني  ماثل  القلب  أن  عن  فضالً  بكرسة؛  وسبقت 

والكرسة السابقة لها)38(.   

ويرى الدكتور زيد القرالة أن ما حصل قلب   

تمَّ بإحدى طريقتني)39(: 

إىل كرسة  و(   ِ( الصويت  السياق  يف  الواو  قلب  األوىل: 

ملامثلة الكرسة السابقة؛ فتتحّول الكلمة من )موزان( 

إىل )ميزان( بالتقاء الحركتني املتامثلتني. 

الثانية: قلب الواو املسبوقة بكرسة إىل ياء؛ فالياء من 

)ميزان(،  إىل  تحّولت  )موزان(  أن  أي  الكرسة،  جنس 

ثم قلبت الياء كرسة تبعاً لقانون مامثلة شبه الحركة 

للحركة؛ فتتحّول الكلمة إىل )ميزان( بالتقاء الحركتني 

املتامثلتني، غري أنه رّجح الطريقة الثانية عىل األوىل. 

قاعدة  أّن  النعيمي  حسام  الدكتور  ويرى   

املزدوج الهابط )الواو( حذفت وأطيل النطق باملصوت 

القصري قبلها تعويضاً)40(، وعىل هذا الرأي الدكتور جواد 

كاظم عناد؛ إذ يرى أن الواو )العنرص الثاين( أسقطت 

من املزدوج، وعوِّض منها بزيادة زمن النطق للعنرص 

يف  قلب  مثة  وليس  الطويلة،  الكرسة  فتخلَّقت  األول 

باإلطالة  حصل  عندهام  والتعويض  الكلمة)41(،  بنية 

وليس بالصائت القصري.

3- التعويض باإلطالة )إطالة الصائت القصري(: 

بنية  من  للسقوط  والياء  الواو  تتعرّض   

القصري  الصائت  بإطالة  عنهام  ويعوَّض  الكلمة؛ 

)الفتحة، الضمة، الكرسة(، ومن مواضع ذلك: 

أمثلة  ومن  األجوف،  الفعل  أصل  يف  حصل  ما  أ- 

)بَيََع(؛  وأصله:  و)باع(،  )قََوَل(،  وأصله:  )قال(،  ذلك: 

عبد  الدكتور  ذكر  فقد  )خِوَف(؛  وأصله:  و)خاف(، 

الصبور الشاهني ما حصل يف البنى املقطعية لألفعال؛ 

إذ تضّمنت بناها املقطعية حركات مزدوجة، أي: ق ـــَ 

/ ـــُ + ـــَ / ل ـــَ، ب ـــَ / ـــِ + ـــَ / ع ـــَ، خ ـــَ / ـــُ 

+ ــــِ / ف ـــَ، وهذا تتابع ترفضه اللغة؛ فتعمد إىل 

وتلتقي  )بيع(،  والكرسة يف  )قول(،  الضمة يف  إسقاط 

الفتحتان، وأّما )خوف( فتسقط منه الضمة والكرسة 

معاً، وتطول الفتحة يف املقطع األول؛ غري أنه عدَّ هذا 

االفرتاض من األخطاء املرتاكبة التي ال ترقى إىل القبول؛ 

فام حصل هو سقوط لالزدواج يف بنى الكلامت، ومن 

ثم أطيل الصائت القصري يف املقطع األول عىل سبيل 

التعويض)42(، ومن املحدثني مْن افرتض سقوط املزدوج 

الصاعد يف )قول، وبيع( بأكمله من الفعل، وعوِّض عنه 

بإطالة الصائت القصري)43(.  

يف  ما حصل  أّن  عبده  داود  الدكتور  ويرى   

)قول، وبيع( ميكن تفسريه مبا يأيت)44(: 

أحدهام: أن الواو والياء حذفتا بني حركتني متامثلتني. 

واآلخر: التقى الصائتان القصريان ونتج عنهام الصائت 

الطويل. 

الواو  أن  البكوش  الطيب  الدكتور  ويرى   

والياء تسقطان بني حركتني )فتحتني()45(، وهذا النسق 

املتكلم؛  عىل  وثقيل  للحركات،  تتابع  فيه  الصويت 

فتحذف الواو والياء، وتلتقي الفتحتان لتشكال الفتحة 

رشيف  سمري  الدكتور  الرأي  هذا  وعىل  الطويلة)46(، 

إستيتيه)47(.

البنى  أّن  سقال  ديزيره  الدكتور  ويذكر   

تتابعات  عىل  اشتملت  األفعال  لهذه  املقطعية 

مرفوضة؛ فتعمد إىل إسقاط الضمة أو الكرسة، وتلتقي 

الفتحتان بعد ذلك لتشّكال حركة طويلة)48(، وليس يف 

ظاهرة ُالتعويض يف ضوء علم األصوات ...
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البكوش  الطيب  والدكتور  عبده  داود  الدكتور  تصّور 

الواو  عن  لتعويض  حصول  سقال  ديزيره  والدكتور 

والياء بعد سقوطهام. 

الجليل  عبد  القادر  عبد  الدكتور  ويرفض   

كانتا أصالً  والياء  الواو  أن  القدماء من  إليه  ما ذهب 

للفعل األجوف، وقد استشهد بالفعل )عاد(، وذكر أن 

جذر املايض منه هو )ُعْد(؛ إذ يقول: " أما لو عدنا إىل 

مضارع الفعل )عاد( فهو )يعود(، ولذا نبقى مع القول 

)يعود(،  املضارع  وجذر  )ُعْد(،  هو  املايض  جذر  أّن 

من  الجذر  هذا  نشأ  وقد  تحّول؛  مثة  هناك  وليس 

إطالة الصائت القصري يف جذر املايض، وليس من أصل 

مزعوم، إن هذه الواو نشأت من إطالة الصائت القصري 

يف جذر املايض لتصبح صائتاً طويالً يف جذر املضارع... 

خارجه")49(،  من  أضيفت  )عاد(  يف  األلف  هذه  وإن 

وهو رأي ال يخلو من الغرابة. 

التعويض  أّن  الشايب  فوزي  الدكتور  ويرى   

يحصل يف األجوف بعد سقوط الواو والياء بني حركتني 

يف  وأّما  وَهِيَب(،  وطَُوَل،  )َخِوَف،  نحو  مختلفتني، 

أن  ذكر  إذ  بالتعويض؛  يرّصح  فلم  وبَيََع(  )قََوَل،  نحو 

الواو والياء ال سبيل  املختلفتني بعد سقوط  الحركتني 

مثالً،  )َخِوَف(  ففي  واحدة،  حركة  يف  إدماجهام  إىل 

ــِ( ولهذا يسقط  وقعت الواو بني حركتني مختلفتني )َوـ 

شبه الحركة والحركة التالية له، ويعوَّض عنها مبد حركة 

)قول،  نحو:  والياء يف  الواو  أن  األول، يف حني  املقطع 

حركتان  فتلتقي  ضعفهام؛  بسبب  تسقطان  وبيع( 

ــَ( لتشكال حركة طويلة، فصارت: )قال،  متامثلتان )َ +ـ 

وباع()50(، وعىل هذا الرأي الدكتور جواد كاظم عناد؛ 

إذ تسقط الواو والياء بني الحركتني املتامثلتني وتلتقي 

الفتحتان لتشكاّل فتحة طويلة، ويسقط املزدوج برمته 

بني الحركتني املختلفتني، ويطول زمن النطق بالفتحة 

السابقة)51(.  

يف  غريب  رأي  الحمو  أحمد  وللدكتور   

الحاصل يف الفعل األجوف؛ إذ أنكر أن يكون األصل يف 

)قال(: )قول(، و)باع(: )بيع()52(.

وقد ذهب إىل أّن لألجوف جذرين، أحدهام    

للاميض هو )قُْل(، واآلخر للمضارع هو )قول(، وليس 

من فرق بينهام إالّ يف طول املصّوت الداخيل؛ فهو قصري 

يف جذر املايض منهام، وطويل يف جذر املضارع)53(.  

)ِقيَْل،  ذلك:  من  للمجهول،  األجوف  الفعل  بناء  ب- 

ـــِ / ل  ـــُ / و  وِبيَْع(، وأصلهام )قُِوَل، وبُِيَع(، أي: ق 

ـــَ، ب ـــُ / ي ـــِ / ع ــــَ؛ إذ ذكر الدكتور عبد الصبور 

ثنائية  إىل  تحولت  البنية  الثالثية  الكلمة  أّن  شاهني 

للمقطع الحريك املكروه فيها، وعوِّض عن ذلك  تجّنباً 

 / بإطالة يف املقطع األول، فصارت: )قيل(، أي: ق ـــٍ 

ـــَ)54(، وذكر أن هناك  ـــٍ / ع  ـــَ، و)بيع(، أي: ب  ل 

أي:  الكرسة،  عىل  الضمة  فيها  تغلّبت  لهجية  روايات 

)قول، وبوع()55(.  

أن  البكوش  الطيب  الدكتور  ويحتمل    

للمفعول، ونتج  املبني  الفعل  الواو والياء سقطتا من 

و)بُِيَع(،  )قُِوَل(،  يف  بالكرسة  الضمة  إدغام  ذلك  عن 

أنه  غرَي  طويلة،  بكرسة  متبوعة  الفعل  فاء  فأصبحت 

الصيغة  إن  أحدهام:  لسببني:  بالغرابة؛  ذلك  يصف 

اليايئ؛  واألجوف  الواوي  األجوف  بني  متيز  ال  الناتجة 

إذ كان من املتّوقع أن نجد كرسة طويلة لليايئ )ِبيَع(، 

يف  املبدأ  إن  واآلخر:  )قُول(،  للواوي  طويلة  وضّمة 

، والنربة  اإلدغام هو أن الصوت املنربَّ يدغم يف غري املنربَّ

يف )فُِعَل( تقع عىل الضمة ال عىل الكرسة؛ فكان من 

الحاصل  فيكون  الضمة  يف  الكرسة  تدغم  أن  املتوقع 

)قُوَل( ال )ِقيَل()56(. 

وحاول أن يستعرض بعضاً من آراء املتقدمني   

ليستدّل بعد ذلك عىل أّن العربية غلَّبت الكرسة عىل 

الضمة، وتفضيل حركة العني عىل الفاء)57(، ومل يرش إىل 

تعويض حصل يف بنية الكلمة. 

قاعدة  أّن  النعيمي  حسام  الدكتور  ويرى   

والتقى  سقطت  )قُِوَل(  نحو  يف  الصاعد  املزدوج 

الضمة  فحذفت  العربية  يف  يجوز  ال  وهذا  الصائتان، 

بعضهم  وحذف  ـــَ،  ل   / ـــٍ  ق  أي:  الكرسة،  ت  ومدَّ

الكرسة ومدَّ الصوت بالضمة، أي: ق ـــُـُ / ل ـــَ)58(. 

ويضع الدكتور جواد كاظم عناد احتاملني ملا   

حصل يف بنية الفعل املبني للمفعول)59( : 



)2
02

2  
ط -

شبا
( )

14
43

 - 
ب

رج
ة )

بع
سا

ة ال
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ي
اد

حل
د ا

عد
- ال

ن 
ام

الث
د 

جل
 امل

ة/
وا

د

31

برّمته، وعوِّض  أسقط  قد  املزدوج  يكون  أن  أحدهام: 

الياء،  أو  القاف  بعد  بالضمة  النطق  زمن  بإطالة  منه 

ــِ  ــُ / وـ  واختار هذا َمْن نطق بـ )قٌول، وبُوع(، أي: قـ 

/ ل ـــَ   ق ـــُ / ل ـــَ   ق ـــُـُ / ل ـــَ، ب ـــُ / 

ي ـــِ / ع ـــَ   ب ـــُ / ع ـــَ   ب ـــُـُ / ع ـــَ. 

واآلخر: أن يكون الساقط هو الجزء األول من املزدوج، 

أي: )قُِوَل(: ق ـــُ / و ـــِ / ل ـــَ، و)بُِيَع(: ب ـــُ / ي 

ـــِ / ع ـــَ، وقد ترتّب عىل هذا تكون مزدوج هابط، 

ـــَ،  ل   / ي  ـــُ  ق  ـــَ    ل   / ـــِ   + ـــُ  ق  هكذا: 

وقد  ــــَ،  ع   / ي  ـــُ  ب  ـــَ    ع   / ـــِ   + ـــُ  ب 

الجزء  الهابط؛ فأسقطوا  املزدوج  الفصحاء من  تخلّص 

األول منه، وعوَّضوا منه ما بقي بإطالة زمن النطق به، 

هكذا: ق ـــُ ي / ل ـــَ   ق ـــِ / ل ـــَ   ق ــــٍ 

/ ل ــــَ )ِقيَْل(، ب ـــُ ي / ع ـــَ   ب ــــِ / ع ـــَ  

 ب ــــٍ / ع ــــَ )ِبيَْع(. 

إخالص  أّن  الشايب  فوزي  الدكتور  ويذكر   

الفعل  أصل  مأخوذ من  وبيع(،  )قُول،  نحو:  الضم يف 

)قُِوَل(؛  يصبح  للمفعول  وبالبناء  و)بيَع(،  )قََوَل(، 

لإلعالل بحذف حركة عينه، فيصبح: )قُْول(؛  فيتعرّض 

بحذف  الهابط  املزدوج  عنرصي  بني  يخالف  ثم  ومن 

فيصبح  لها؛  السابقة  الحركة  مبد  عنها  ويعوَّض  الواو 

الفعل: )قُْوَل(، وكذا إخالص الكرس يف نحو: )ِبيع(؛ إذ 

إن الفعل مأخوذ من )بَيََع(، وبالبناء للمفعول يصبح 

فائه،  إىل  عينه  حركة  بنقل  لإلعالل  فيتعرّض  )بُِيَع( 

ثم  )ِبيْع(، ومن  الفعل:  فيصبح  الفاء،  وإسقاط حركة 

يخالف بني عنرصي املزدوج الهابط عن طريق حذف 

الياء والتعويض عنها مبّد الكرسة السابقة لها، فيصبح 

الفعل: )ِبيَْع()60(. 

أّن  الجليل  القادر عبد  الدكتور عبد  ويذكر   

طويالً  صائتاً  يتطلّب  وبيع(  )قيل،  يف  الكرس  إخالص 

عبارة عن  املدية  الياء  فكانت  )باع(؛  لأللف يف  بديالً 

صائت نتج من تضعيف صائت الكرس)61(.

)قيل(  أّن  عطيوي  صباح  الدكتور  ويذكر   

التقى  ثم  ومن  الواو،  فيها  سقطت  )قُِوَل(،  أصلها: 

صائتان؛ فحذفت الضمة وأطيلت الكرسة، لتتحّول إىل 

صوت مّد طويل)62(. 

من  األجوف،  الثاليث  الفعل  من  املضارع  صياغة  جـ- 

ويَبِْيُع(؛  )يَْقُوُم،  فيهام:  واألصل  ويبيُع(،  )يقوُم،  ذلك: 

واسم الفاعل، واسم املفعول، واسم املكان من الرباعي 

األجوف؛ إذ ذكر الدكتور عبد الصبور شاهني أّن الواو 

ضّمة؛  مع  اجتامعها  لكراهة  األول  الفعل  يف  تسقط 

فيعوَّض  الكلمة؛  زنة  فتختّل  لوحدها  الضمة  فتبقى 

عنها بإطالة الضّمة، أي: )يقوُم(، وكذا األمر يف )يبيُع(؛ 

الكرسة  فتبقى  كرسة،  مع  الجتامعها  الياء  تسقط  إذ 

بإطالة  عنها  ويعوَّض  الكلمة،  زنة  فتختّل  وحدها؛ 

الكرسة بعدها، وما حصل ليس نقالً للحركة بل إسقاط 

واسم  الفاعل  اسم  يف  نفسه  واألمر  الياء)63(،  أو  للواو 

)ُمقِوم(،  أصله:  )ُمِقيْم(  فـ  املكان؛  واسم  املفعول 

املفعول  واسم  )َمقَوم(،  أصله:  )َمقام(  املكان  واسم 

)ُمبْنِي(، إذ  )مقام(، وأصله: )ُمقَوم(، و)ُمبني(، وأصله: 

تجتمع الواو والحركة القصرية، والياء والحركة القصرية، 

الحركة  بإطالة  عنها  ويعوَّض  الياء  أو  الواو  فتسقط 

بعدها)64(، وعىل هذا الرأي الدكتور ديزيره سقال)65(، 

والدكتور عبد القادر مرعي الخليل)66(، والدكتور جواد 

كاظم عناد)67(. 

4- التعويض بالصامت: 

قد يحذف صوت من بنية الكلمة ويعوَّض   

منه بصامت، ويتّخذ هذا التعويض صورتني: 

أ- التعويض بصوت الهمزة، ومن مواضعه: 

ــ اسم الفاعل من الفعل األجوف؛ إذ يتعرّض لتغريات 

صوتية، ومن ذلك: )قال، وباع(؛ إذ يقال فيهام: )قائل، 

الياء  وبائع(، واألصل: )قاول، وبايع(؛ ووقوع الواو أو 

من  املفرد،  يف  زائدة  مدة  وكانتا  )مفاعل(  ألف  بعد 

ثاين  الياء  أو  الواو  ذلك: )عجاوز، وصحايف(، ووقوع 

حريف لينني بينهام ألف )مفاعل(، وكان اللينان ياءين، 

)سياود(؛  ذلك:  من  مختلفني،  أو  )نيايف(،  ذلك:  من 

الواو والياء  الصبور شاهني أن  الدكتور عبد  فقد ذكر 

املوقعي؛  للتعويض  الهمزة  محلّهام  وتحّل  تسقطان، 

فالبنية املقطعية السم الفاعل مثالً، هي: ق ـــً / ـــُ + 

ـــِ ل، ب ـــً / ـــِ + ـــِ ع؛ ويظهر فيها توايل الحركات 

ظاهرة ُالتعويض يف ضوء علم األصوات ...
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الكثرية، وهذا ال تستسيغه العربية؛ فتعمد إىل إسقاط 

الهمزة  وإحالل  والياء،  الواو  بحذف  أي  االنزالق، 

ليوضع  به  جيء  نربي  حنجري  وهي صوت  محلهام، 

بني الحركات املتتابعة، فصارت الكلمتان: )قائل(، أي: 

ع)68(،  ـــِ  ء   / ـــَ  ب  أي:  و)بائع(،  ل،  ـــِ  ء   / ـــً  ق 

والياء؛ فام  والواو  الهمزة  بني  قرابة صوتية  أية  ونفى 

حصل حذف صوت ليقع آخر محلّه، ومل يكن الحاصل 

عىل سبيل اإلبدال بل عىل سبيل التعويض املوقعي)69(، 

ن يراه تعويضاً الدكتور غالب املطلبي؛ إذ ذكر أن  وممَّ

العربية تجنح إىل إيجاد صوت يعوِّض من العني)70(. 

ويزعم الدكتور ديزيره سقال أن الهمز جيء   

الياء؛  أو  الواو  فيه  وردت  الذي  املقطع  لتصحيح  به 

حركة  الجديد  املقطع  بداية  يف  تشّكل  )قاول(،  ففي 

فحصل ضعف يف  ل،  ـــِ   + ـــُ   / ـــً  ق  أي:  انزالقية، 

البناء املقطعي؛ فيصّحح بالهمزة)71(. 

أن  الجليل  القادر عبد  الدكتور عبد  ويذكر   

أو  وجودها  يحّقق  الذي  وأّن  تباينية،  الهمز  وظيفة 

يسلبها قيمتها هو النرب، ومل يرش إىل أن تعويضاً حصل 

يف بنية الكلمة)72(. 

الواو  أن  البكوش  الطيب  الدكتور  ويرى   

والياء قلبتا يف )قاول، وبايع( همزة؛ ألنهام وقعتا بني 

حافظ  القلب  وهذا  ضمة،  أو  وكرسة  طويلة  فتحة 

يف  وسهولة  تجانساً،  وأدخلها  الجديدة  الصيغة  عىل 

ن يراه قلباً للواو والياء همزة الدكتور  النطق)73(، وممَّ

محمد جواد النوري)74(. 

ويرى الدكتور فوزي الشايب أن شبه الحركة   

العربية  تجيزه  ال  وهذا  حركتان،  والتقت  سقط،  قد 

تخلَّقت  وبتحقيقها  الكرسة،  تحقيق  إىل  فلجأت 

الهمزة)75(.

رأيان  عبد  وداود  الحمو  أحمد  ولألستاذين   

فيهام:  األصل  يكون  أن  منهام  األول  نفى  إذ  غريبان؛ 

)قاول، وبايع(، وما وجد مكان عني الكلمة هو الكرسة 

ال  ع، وهذا  ــِ  با  ل،  ـــِ  قا  أي:  فقط ال يشء سواها، 

وجودها  أن  غري  موجودة  ليست  الهمزة  أن  يعني 

ليس متحّققاً بانقالب الواو أو الياء، وهذه الهمزة يف 

حقيقتها هي املصوت القصري غري املسبوق بصامت)76(. 

وأّما الثاين فيزعم أن األصل يف )قائل، وبائع(:   

)قَأِول، بَأِيع(، وقد تعرّضتا إىل قلب مكاين، أي: قأول: 

ق ـــَ ء / و ـــِ ل  ق ـــَ و / ء ـــِ ل، بأيع: ب ـــَ 

ء / ي ـــِ ع  ب ـــَ ي / ء ـــِ ع، ثم سقطت شبه 

الحركة الواو أو الياء؛ فيحصل خلل يف البنية املقطعية؛ 

فتحصل إطالة للحركة القصرية الفتحة، فتصري: )قائل، 

وبائع()77(. 

ب- التعويض بغري الهمزة، من ذلك التعويض بالتاء يف 

آخر املصدر بعد حذف الواو، كام يف صيغتي )افعال، 

واستفعال(؛ ومثال ذلك: )إقامة(، وأصلها: )إقوام(، أي: 

)استقوام(،  وأصلها:  و)استقامة(  م،  ــــً  و   / ق  ـــِ  ء 

املحدثني  ومن  م،  ـــً  و   / ق  ـــِ  ت   / س  ـــِ  ء  أي: 

َمْن عدَّ ذلك حذفاً، والتعويض عن املحذوف بتاء آخر 

املصدر)78(، ومن ذلك أيضاً مصدر املثال الثاليث، ومثاله: 

)ِعدة(، واألصل: )ِوعد(؛ إذ حذفت الواو وعوِّض منها 

بالتاء يف غري موضعها)79(. 

تعويضاً  أن  إىل  يرش  مل  َمْن  املحدثني  ومن   

حصل، ومنهم الدكتور عبد الصبور شاهني؛ إذ ذكر أن 

التاء أضيفت بوصفها الحقة لهذا النوع من املصادر، 

بني  اإليقاعي  التعادل  من  نوعا  وجودها  حّقق  وقد 

الواو  عن  عّوض  أنها  إىل  يرش  ومل  والبديل،  األصل 

املحذوفة)80(، والدكتور ديزيره سقال؛ إذ ذكر أن التاء 

زيدت لتمييز الفعل عن االسم )املصدر(، ومل يرش إىل 

التعويض)81(.  

5- التعويض بنصف الصائت: 

يُحذُف أحد املثلني إذا اجتمعا للتخلّص من   

الياء(،  أو  )الواو  صائت  بنصف  منه  ويعوَّض  الثقل، 

)دينار(،  أمثلته:  من ذلك ما يحصل يف األسامء، ومن 

)قرَّاط(،  فيها  واألصل  و)قرياط(  )ِدنَّار(،  فيها:  واألصل 

فالواو والياء عوضان عن الصوت الصامت املحذوف، 

وما يحصل يف األفعال، ومن أمثلته: )تظنيُت(، واألصل: 

بالياء)82(،  منها  وعوِّض  النون  حذفت  إذ  )تظننت(؛ 

وهناك َمْن يرى أن مثة تعويضاً حصل؛ إذ حذف أحد 

املثلني وعوِّض منه بإطالة الحركة القصرية السابقة له، 
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فصار كرسة طويلة طلباً للخفة)83(. 

ما حصل  أّن  أنيس  إبراهيم  الدكتور  ويرى   

وحدثت  آخر  صوت  إىل  قُلَِب  الصوتني  أحد  أن  هو 

إىل  عنده  إشارة  مثة  وليس  املتامثلني،  بني  املخالفة 

التعويض)84(، وعىل هذا الرأي الدكتور عبد القادر عبد 

الجليل)85(، والدكتور محمد جواد النوري)86(. 

6- التعويض باالنزالق: 

حركتني  بني  املحذوفة  الهمزة  من  يُعوَّض   

مختلفتني باالنزالق الناشئ بني حركتني مختلفتني، من 

شاهني  الصبور  عبد  الدكتور  ذكر  فقد  )قُِرئَ(؛  ذلك: 

باالنزالق  موقعها  عن  وعوِّض  قد سقطت  الهمزة  أّن 

بني  أي  وبعدها،  قبلها  الحركتني  اتصال  عن  الناشئ 

الكرسة والفتحة؛ فتولّدت الياء نتيجة ذلك، واالنزالق 

يعد بديالً عن األصل، فتكون الكلمة: )قُِرَي()87(. 

شاهني  الصبور  عبد  الدكتور  عىل  وكان   

بالصوت  كان  املوضع  هذا  يف  التعويض  أن  يذكر  أن 

االنزالقي أو ما يعرف بنصف الصائت، وليس التعويض 

حذف  بعد  تشكلّت  ظاهرة  فاالنزالق  باالنزالق؛  عنه 

بنية  يف  الهمزة  موقع  شغل  الياء  وصوت  الهمزة، 

الكلمة.  

الهمزة  أن  الشايب  فوزي  الدكتور  ويرى   

تسقط بني حركتني مختلفتني ويحصل االنزالق بتشكل 

الواو أو الياء من دون أن يُشري إىل التعويض)88(.   

7- التعويض بالصائت الطويل: 

قد يُستعاُض بالصائت الطويل عن محذوف   

للشبيه  التكسري  جمع  ذلك  من  الكلمة،  بنية  يف 

بالصحيح، ومثاله: )أدٍل(، واألصل فيها: )أْدلُو(، أي: ء 

ـــَ د / ل ـــُ و، وقد سقط منها املزدوج الهابط وعوِّض 

منه بكرسة طويلة)89(. 

وهناك َمْن يرى أن ما حصل يف )أدلُو( هو   

قلب الواو ياء، فصارت: )أديُلٌ(، ومن ثم قلبت الضمة 

املزدوج  ذلك  بعد  وحذف  )أديِلٌ(،  فصارت:  كرسة؛ 

الثاين)90(،  للمقطع  النون  ت  وضمَّ ـــُ(،  )ي  الصاعد 

وهناك َمْن يرى أن القلب وقع أوالً لضمه الباء فصارت 

كرسة، وقلبت الواو ياًء فصارت )أْديِلٌ( ثُمَّ ُحِذفَت الياء 

ها نكرة)91(.  ألنَـّ

ثانياً: دواعي التعويض 

تحصل  أن  العربية  اللغة  يف  لظاهرة  ليس   

اعتباطاً؛ فلكل ظاهرة ما يدعو إىل تحّققها، ومن ذلك 

ظاهرة التعويض؛ إذ إنها تحصل ألسباب، منها: 

1- اختالل بنية الكلمة وزِنَِتها: 

الكلمة  بنية  من  صوت  حذف  عىل  يرتتّب   

آخر،  بصوت  منه  فيعوَّض  وزنتها؛  إيقاعها  اختالل 

)يقوُم، ويبيُع(؛ واألصل فيهام:  بنا يف  من ذلك ما مرَّ 

تتابعات  عىل  الكلمة  اشتملت  وقد  ويبِْيُع(،  )يْقُوُم، 

أو  الواو  فتحذف  ـــِ(،  )ي  ــــُ(،  )و  مكروهة  صوتية 

الياء، وتختل ّ زنة الكلمة؛ فيعوَّض عنها بإطالة الحركة 

املتبقية. 

2- التخفيف من الثقل: 

نطقها  عىل  يرتتّب  صوتية  سياقات  هنالك   

الثقيل  الصوت  فيحذف  اللسان؛  عىل  وكلفة  ثقل 

إذ  )ميزان(؛  ذلك:  منه، من  بآخر أخف  منه  ويعوَّض 

اشتملت بنيتها املقطعية عىل تتابعات صوتية مكروهة 

وثقيلة )ِو(؛ فتحذف الواو، ويعوَّض عنها بكرسة قصرية 

إىل سابقتها كرسة طويلة؛ وقد حّقق  باإلضافة  تصبح 

ذلك للناطق خفة يف النطق. 

ثالثاً: إشكاالت ومقرتحات 

بدا واضحاً أن ظاهرة التعويض الصويت عند   

الكلمة،  بنية  من  الصوت  حذف  بعد  تقع  املحدثني 

ويؤىت بصوت آخر يحّل محلَّه، أو يعوَّض منه بإطالة 

صائت، والغريب أن هناك حالتني حصل فيهام حذف 

بنية  يف  قد حصل  تعويضاً  أّن  إىل  املحدثون  يرُِشْ  ومل 

الكلمة، واملوضعان هام: 

حالة  يف  واليايئ  الواوي  الناقص  الفعل  مضارع  األول: 

ز   / غ  ـــَ  )ي  أي:  يغزو(،  ــ  )غزا  ذلك  من  الرفع، 

يظهر يف  إذ  ـــُ(؛  / ي  ـــِ  م   / ر  ـــَ  )ي  ـــُ(،  و   / ـــُ 

ي  ـــُ،  )و  مكروهة  صوتية  تتابعات  املقطعية  البنى 

تباينت  وقد  منها،  التخلّص  إىل  العربية  فتعمد  ــــُ(؛ 

داود  الدكتور  ذكر  إذ  حصل؛  ملا  املحدثني  تفسريات 

والتقى  منه،  الواو  حذفت  )يغزو(  الفعل  أن  عبده 

ظاهرة ُالتعويض يف ضوء علم األصوات ...
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الصائتان القصريان ليشكاّل ضمة طويلة)92(. 

)يرِمُي(  أن  البكوش  الطيب  الدكتور  ويرى   

وضمة  قصرية  كرسة  بني  لوقوعها  الياء  منه  سقطت 

قصرية، ومن ثم أدغمت الضمة يف الكرسة)93(.  

ويزعم الدكتور زيد القرالة أّن الواوي وقعت   

واتحدت  فسقطت  متامثلتني  حركتني  بني  الواو  فيه 

الضمتان لتشكالّ ضمة طويلة، ويف اليايئ وقعت الياء 

بعد  لثقلها  كرسة  الضمة  فتقلب  وضمة؛  كرسة  بني 

الكرسة، وهنا تقع الياء بني حركتني متامثلتني فتسقط، 

ومن ثم تتحد الكرستان لتشكاّل كرسة طويلة)94(.  

ثالثة  النعيمي  حسام  الدكتور  ذكر  وقد   

تفسريات ملا حصل يف )يغزو( أحدها أن الواو حذفت 

الصائتان  فالتقى  قصريين،  مصوتني  بني  لوقوعها 

القصريان ليشكاّل الصائت الطويل)95(.

سقط  )يغزو(  الفعل  أن  يرى  َمْن  وهناك   

منه الجزء األول من املزدوج وعوِّض منه بإطالة زمن 

وأّما  الطويلة،  الضمة  لتكوين  املتبقي  بالجزء  النطق 

)يرمي( فقد سقط منه الجزء الثاين من املزدوج، ومن 

قبله  التي  الكرسة  مع  املزدوج  من  بقي  ما  اتحد  ثم 

لتكوين الكرسة الطويلة)96(. 

ولنا أن نتساءل: إذا كان الصوت قد تشكِّل   

الياء من  أو  الواو  املصوتني بعد حذف  اتحاد  بعملية 

ظاهرة  ضمن  داخالً  هذا  يكون  ال  فلَِم  الكلمة؛  بنية 

التعويض والسيام أنها قامئة عىل حذف صوت وإقامة 

آخر مقامه ؟. 

للفعل  العميقة  البنية  يف  الواو  أّن  صحيح   

للمقطع  قاعدة  وهي  صائت،  نصف  هي  )يغزُُو( 

صائت  هي  )يغزُو(  له  السطحية  البنية  ويف  الثالث، 

طويل، وقمة للمقطع الثاين.  

ومن هنا يرى الباحث أّن ما حصل يندرج   

بـ  عليه  االصطالح  وميكن  التعويض،  ظاهرة  ضمن 

فالصوت  القصريين(؛  الصائتني  باتحاد  )التعويض 

املتشكِّل عالج اختالل زنة الكلمة وإيقاعها بعد سقوط 

الواو أو الياء. 

الثاين: ما يحصل بعد حذف الهمزة أو نصف الصائت 

التقائهام  إثر  عىل  يتشّكل  قصريين  مصّوتني  والتقاء 

ما  ذلك  من  باالنزالق؛  يعرف  ما  وهو  صائت،  نصف 

الهمزة  أن  ذكروا  إذ  )أمئة(؛  وأصلها:  )أمية(،  حصل يف 

حذفت والتقت الفتحة بالكرسة فتولَّدت الياء)97(.

شاهني  الصبور  عبد  الدكتور  أّن  والغريب   

باالنزالق؛  التعويض  باب  )قرئَ( من  ما حصل يف  عدَّ 

إذ حذفت الهمزة واتصلت الكرسة بالفتحة؛ فتشكلّت 

الياء، وال ندري لَِم عدَّ ما حصل يف )قُِري( تعويضاً، ومل 

ه يف نحو )أمية(، أمل تتولَّد الياء يف )أمَِئة( بعد حذف  يعدَّ

الهمزة الثانية واتصال الفتحة بالكرسة. 

الهمزة، من ذلك:  وقد يحصل ذلك يف غري   

 + ــــُ   + ــــِ  / ض  ـــَ  ر  (، وأصله: )رضو(، أي:  )ريَِضَ

تتابع  بسبب  أسقطت  الضمة  أن  ذكروا  فقد  ــــَ؛  

بالفتحة  الكرسة  والتقت  حركات(،  )ثالث  الصوائت 

فتولّدت الياء)98(، و)نَُهَو(، وأصله: )نَهَي(، أي: ن ـــَ / 

هـ ـــُ + ــــِ + ــــَ؛ فقد أسقطت الكرسة بسبب تتابع 

بالفتحة؛  الضمة  واتصلت  حركات(،  )ثالث  الصوائت 

فتولّدت الواو)99(. 

الكتابة  إن  إذ  نظر؛  إليه  ذهبوا  وفيام   

صوائت  لثالثة  مكروه  تتابع  فيها  يظهر  ال  الصوتية 

قصرية؛ فـ )رضو( تكتب صوتياً: ر ـــَ / ض ـــِ / و ـــَ، 

و)نهَي( تكتب صوتياً: ن ـــَ / هـ ـــُ / ي ــــَ، ويظهر 

)الكرسة  قصريين  صائتني  بني  الواو  وقوع  األول  يف 

قصريين  صائتني  بني  الياء  وقوع  الثاين  ويف  والفتحة(، 

)الضمة والفتحة(، ويف ذلك ثقل عىل الناطق فتحذف 

الواو من الفعل األول، والياء من الفعل الثاين. 

نتيجة  )ريض(  يف  الواو  بتشّكِل  سلَّمنا  ولو   

نتيجة  )نهو(  والواو يف  والفتحة،  الكرسة  بني  االنزالق 

لَِم  نتساءل:  أن  فلنا  والفتحة؛  الضمة  بني  االنزالق 

محّل  حلَّ  قد  االنزالق  عن  الناشئ  الصوت  يكون  ال 

املحذوف  أليس  عنه،  عوض  وهو  املحذوف  الصوت 

الصوت  وهذا  صائت،  نصف  كان  الياء(  أو  )الواو 

املتولّد بفعل االنزالق نصف صائت مثله، وال يختلف 

عنه يف يشء سواء يف طبيعة نطقه أو وقوعه يف سياق 

السلسلة الصوتية؛ فكالهام قاعدة للمقطع األخري. 
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تسمية  إطالق  الباحث  يرى  هنا  ومن   

بنا  الصائت عىل ما حصل، وقد مرَّ  التعويض بنصف 

بإحالل  يقع  الصائت  بنصف  التعويض  أن  قبل  من 

)دنَّار(،   : وأصلها  )دينار(  ذلك:  آخر من  صوت محّل 

غرَي أن الفرق بني )دينار(، واألمثلة املتقدمة أن )دينار( 

حذف منها الصامت وأقيم نصف الصائت مقامه، وأّما 

)قُِرئَ، ورضو، ونهي( فقد حذف منهام الهمزة، والواو، 

والياء، وتشكَّل صوت آخر بعد الحذف بفعل االنزالق 

بني الصوائت القصرية. 

الخامتة: 

الصويت  الدرس  مقوالت  استقراء  بعد   

من  مبجموعة  يخرج  أن  البحث  استطاع  الحديث، 

النتائج، هي: 

1- مل تحَظ ظاهرة التعويض بعناية الدارسني يف حقل 

علم األصوات الحديث من حيث التعريف واملصاديق، 

من  والرصف  النحو  علمي  يف  الدارسون  واستطاع 

وبني  بينه  الفوارق  وبيان  املصطلح  عىل  الوقوف 

تعريفاتهم  أن  غرَي  معه؛  تداخلت  التي  املصطلحات 

كان  وإن  الحديث،  األصوات  علم  من  كثرياً  تقرتب  مل 

يشرتك معها يف إحالل الصوت محّل آخر بعد حذفه. 

2- ليس دقيقاً إطالق مصطلح )التعويض بالتضعيف( 

)اوتصل،  يف  أوالياء  الواو  حذف  بعد  حصل  ما  عىل 

بعد  به  جيء  صامت  صوت  التاء  أن  ذلك  وايترس(؛ 

التاء؛  التاء يف  أدغمت  ثّم  الياء، ومن  أو  الواو  حذف 

مبا  وإدغامها  التاء  اجتالب  بعد  ترتّب  فالتضعيف 

بعدها، والصحيح أن التعويض كان بالصوت الصامت 

)التاء(. 

3- مل يقع أي تعويض يف صيغة اسم املفعول من الفعل 

الثاليث الناقص، وما حصل هو انشطار للضمة الطويلة 

تحّولت  إذ  املكروهة؛  الصوتية  التتابعات  بسبب 

و(؛   ُ( إىل مزدوج هابط  )مدعوو(  الطويلة يف  الضمة 

الثانية  بالواو  الثاين(  املقطع  )قاعدة  الواو  وأدغمت 

)قاعدة املقطع الثالث(، وانشطرت الضمة الطويلة يف 

)مرموي( إىل مزدوج هابط )ُ و(؛ فقلبت الواو ياء؛ ألنها 

الحديث، وقلبت  التوجيه الصويت  أيرس نطقاً بحسب 

الضمة كرسة ملناسبة الياء، وأدغمت الياء يف الياء. 

4- كان الفرتاض البنية العميقة يف الكلامت التي طالها 

التعويض أثر كبري يف تعّدد وجهات النظر عند املحدثني 

وحجم  بوقوعها،  مسلِّم  وبني  للظاهرة،  منكر  بني 

الخالف بينهم كبري.  

5- ارتبطت ظاهرة التعويض يف مواضع كثرية بتتابعات 

حذف  إىل  العربية  فتعمد  وثقيلة؛  مكروهة  صوتية 

ارتباط  عن  فضالً  عنه،  والتعويض  النطق،  يثقل  ما 

التعويض مبا يؤدي إىل اختالل بنية الكلمة وزنتها بعد 

حذف حرف منها؛ فإن ذلك مدعاة إىل تعويضه بصوت 

آخر للحفاظ إىل زنة الكلمة وإيقاعها.  

ظاهرة ُالتعويض يف ضوء علم األصوات ...
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رثاُء املرأة بني الغياب واحلضور يف الرتاث النقدي العريب
)دراسة يف ضوء نظرية القراءة والتلقي (

أ.م.د. ثائر عبد الزهرة الزم
جامعة البرصة /كلية اآلداب/ قسم اللغة العربية

Lamenting women between absence and presence in the 
Arabic critical heritage
)A study in the light of the theory of reading and receiving(

Asst. prof. Dr. Thaer Abdel-Zahra Lazem
University of Basra/College of Arts/Department of Arabic 
Language

امللّخص

الغياب  ثنائية  املرثية عىل وفق نسق معريف يتمحور حول  املرأة  البحُث إىل دراسة صورة  يهدُف هذا   

والحضور منبثقا عن فكرة تنظر إىل املرأة بوصفها موضوعاً شعرياً،إذ يتتبّع مراحل تطور هذه املوضوعة إىل جانب 

املرأة ضمن  برثاء  اهتامم  فاعل،وعدم  غياب  تفصح عن  التي  املرأة  رثاء  القديم من  العريب  النقد  رؤية  استجالء 

تسلسل زمني يتغرّي فيه هذا الغياب ليحرض عىل استحياء، ثم يتطّور إىل حضور فاعل، واهتامم جاد برثاء املرأة .عىل 

أن جدلية الغياب والحضور ال تكاد تختفي مهام تقّدم العرص، إذ تتمظهر بأشكال متباينة من حني إىل آخر ؛ وذلك 

يرجع إىل اسباب سوسيو ثقافية . 

والبد من التنويه إىل أن هذا البحث ال يعنى بدراسة رثاء املرأة يف تراث الشعر العريب إالّ بالقدر الذي   

تقتضيه فكرة البحث، إذ تعالج هذه املوضوعة ضمن إطار النقد العريب القديم عىل وفق رؤية بحثية متزج املايض 

بالحارض ؛وألجل مواصلة الجديد وفهمه أفاد البحث من منهج القراءة والتلّقي؛ لئال ينكفئ عىل املايض، وينغلق 

عىل موروثه . 

الكلامت املفتاحية )النقد األديب ،رثاء املرأة ، الغياب ، الحضور (
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Abstract
 This research aims to study the image of the epitaph of the woman according to an 

intellectual pattern centered on the duality of absence and presence. It stems from the idea of 

looking at women as a poetic theme. It traces the developmental stages of this topis and clarifies 

the vision of ancient Arab criticism of lamenting women that reveals a significant absence. 

Then, the lack of the interest in women’s lamentations within a chronological sequence in 

which this absence changes to present shyly. Later, it develops into an active presence with 

a serious interest in women’s lamentations. However, due to socio-cultural reasons and no 

matter how advanced the age is, the controversy of absence and presence hardly disappears as 

it appears in different forms from time to time.

It should be noted that this research is concerned with the study of women’s lamentations in 

the heritage of Arabic poetry to the extent required by the idea of the research since it deals 

with this topic within the framework of ancient Arabic criticism according to a research vision 

that mixes the past with the present. In order to continue and understand the recent research 

interest, the study benefited from the approach of reading and receiving. 

Keywords: literary criticism, lamenting women, absence, presence

رثاُء املرأة بني الغياب واحلضور ...
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املقدمة:   

الحمُد لله رب العاملني، وأفضل الصالة، وأتّم   

التسليم عىل خاتم املرسلني محمد وعىل آله الطيبني 

يف  البحث  فسحة  أن  شك  فال  بعد  أّما  الطاهرين.  

الكتابة،  حرية  يف  واضحة  أهمية  له  جديد  موضوع 

إليها  يلج  بأن  قضايا جديرة  معالجات  واالنفتاح عىل 

الباحث؛ألجل سرب ما فيها من نكات تستحق أن تكون 

إضافة علمية ملا تطلع به من توقعات متّثل أفق انتظار 

املوضوعات،  هذه  مقاربة  جرّاء  يتغرّي  الذي  القارئ 

األمر  االنتظار،  هذا  أفق  تعديل  مرحلة  إىل  لينتقل 

الذي يحدث كشفاً جديداً عرب ملء الفجوة التي تضعه 

أمام نسق مغاير كان قد تسيّد املشهد الثقايف إىل حٍد 

كبري، وهذا يعني أن اإلبداع الشعري ال ميكن أن ينظر 

باالشرتاطات التي وضعتها جامعة ما؛ ألن  إليه مقيداً 

)الشاعر( حتام سيكرس هذه القيود وال أدّل عىل ذلك 

التحوالت الكربى التي رافقت مسرية الشعر العريب عرب 

عصوره املختلفة. 

املرأة  تتناول  التي  البحث  موضوعة  ولعل   

بوصفها مرثية هي داخلة يف إطار هذه التحوالت من 

باتجاه  الخطى  يحّث  املوضوع  هذا  اختيار  كان  هنا 

طرح فكرة، إذا ما كتب لها النهوض بالتصورات التي 

أمام  الباب  تفتح  شك  ال  فهي  البحث  هذا  تبّنّاها 

الباحثني يف إعادة قراءتها برؤى رمبا أغفلها البحث،  أو 

سكت عنها. ومن ثم تحفيز القارئ،  للنظر فيها مجّدداً،  

لتعّدد القراءات  والتناّص معها عىل نحو يعطي مرّبراً 

عنها  انبثقت  التي  اإلنساين  الفكر  مع حركة  انسجاماً 

وحتى  والفلسفية.  املعرفية  النظريات  من  مجموعة 

فرصة  له  ويتيح  ويغريه،  القارئ  فضول  البحث  يثري 

تحضري أفق انتظاره عمدنا إىل ذكر الفرضيات واالسئلة 

يف طيات هذا البحث. ومن الله تعاىل نسأل التوفيق، 

والسداد. 

رثاء املرأة يف النقد األديب عند العرب:  

الشعر  يف  الفتاً  حضوراً  املرأة  مثّلت  لقد   

الشعراء  دواوين  ازدحمت  إذ  القديم،  والنقد  العريب 

هذه  مقدمات  يف  تجيء  فتارة  بها،  تتغّنى  بقصائد 

القصائد عىل نحو ما شهدناه يف غرض املديح،  والهجاء،  

عىل  فيها  املرأة  تستحوذ  اخرى  وتارة  الخ  والفخر... 

الغزلية  القصيدة  ذلك  عىل  أدّل  وال  برمتها  القصيدة 

مل  إن  منها  نصيب  له  يكن  مل  شاعراً  نجد  قلاّم  التي 

تكن قد احتلّت املكان األوفر يف دواوين بعض الشعراء 

القصيدة،  بهذه  اشتهر  قد  منهم  بحيث وجدنا قسامً 

وال يقترص هذا الحضور عىل دواوين الشعراء فحسب، 

بل تعّداه إىل أن يأخذ بعض مؤلفي كتب النقد العريب 

بوصفها  املرأة  عن  الحديث  االعتبار  بنظر  القديم 

أخرى.   جهة  من  شعرياً  وموضوعاً  جهة  من  مبدعة 

الشعراء  وهذا ما نجده مثالً يف كتاب طبقات فحول 

البن سالم الجمحي)ت232هـ( الذي عّد فيه الخنساء 

املرايث،  طبقة  إذ وضعها يف  الفحول،  الشعراء  مبصاف 

)ت231هـ( متام  أليب  الحامسة  ديوان  كتاب  وكذلك 

عن  ناهيك  )النسيب(،  سامه  باباً  فيه  وضع  الذي 

هذين  ولعل  النساء(.   مذّمة  )باب  يدعى  آخر  باب 

البابني يغريان الباحث بالتساؤل عن املفارقة الحادثة 

يف  املرأة  صفات  فيه  متتدح  الذي  النسيب  باب  بني 

الذي تذّم فيه بعضاً من صفاتها،  الباب اآلخر  مقابل 

سوسيو  مؤثرات  إىل  املفارقة  هذه  الباحث  يرجع  إذ 

ثقافية دفعت أبا متام يف كتابه هذا إىل أن يضع نصب 

أن  إذ  آنذاك،  العريب  املجتمع  السائد يف  العرف  عينه 

إليه  يحتكم  نقدياً  موّجهاً  اصبحت  الشعرية  التقاليد 

النقاد العرب القدماء إىل جانب الغرض الشعري الذي 

يتسع فيه التأويل... 

شعر  القديم  العريب  النقد  استحسن  لقد   

الرثاء الذي ينظم عىل وفق ما توافقت عليه الجامعة 

تبعاً ملنظومة القيم الفحولية. عىل أن الرثاء يقرتب من 

هذه  مقررات  الشاعر  فيه  اتبع  طاملا  والفخر  املديح 

الرثاء من  بني  فرق  يعدم وجود  ال  أن هذا  إالّ  القيم 

جهة واملديح والفخر من جهة أخرى،  إذ يكمن ذلك 

يف مقدار العاطفة التي هي من ميّزات شعر الرثاء وال 

سيام، إذا كان الرثاء موّجهاً إىل امللوك، والرؤساء الكبار.  

وما يؤكد ذلك قول ابن رشيق“ وسبيل الرثاء أن يكون 

بالتلّهف واألسف  الحرسة مخلوطاً  التفّجع بني  ظاهر 
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واالستعظام،  إن كان امليت ملكاً أو رئيساً كبرياً “)1(. 

اهتامم  من  وافراً  نصيباً  يأخذ  مل  الرثاء  إن   

النقاد العرب القدماء، إذ مل يدرس دراسة شاملة تتضح 

فيه سامت كل نوع من أنواعه مكتفني باستحسانهم 

)2(. ويبدو  إياه من غري بيان أسباب ذلك االستحسان 

القصيدة  دراسة  استكامل  يف  هذا  االهتامم  عدم  أن 

الرثاء  الشعر  أصغر  القائل“  رأيهم  إىل  يرجع  الرثائية 

ال  الرأي  ولعل هذا  رغبة وال رهبة“)3(.  يعمل  ال  ألنه 

األمر  الرثاء  وتفضيله عىل  للمديح  االنحياز  من  يخلو 

الذي ال ميكن قبوله بطبيعة الحال؛ ألن معطيات الرثاء 

تقرتب من املديح يف نقطة التقاء تجعل من الصعوبة 

مبكان الفصل بينهام متاماً أي أنهام يتوافران عىل القيم 

الذكورية التي اشرتطها النقد القديم يف قبول كٍل منهام 

وال سيام يف مناسبتني متزامنتني تحدث عادة يف ذهاب 

به  عرفت  ما  وذلك  آخر،  وتنصيب  )موت(  خليفة 

عناوين كتبهم ونعني به التعازي والتهاين، إذ اشتهرت 

كثري من مّصنفاتهم بهذا العنوان مثل كتاب التعازي و 

املرايث  للمربد )ت286( وغريه. 

لقد اكرث شعراء العربية من النظم يف هذا   

الغرض كرثة بالغة تنّوع فيها الرثاء إىل عدة انواع منها 

الرغم  وعىل  واألصدقاء  واألهل،  واألمراء،  القادة  رثاء 

منه مل يحظ باهتامم الشعراء،   من ذلك وجدنا جانباً 

القصائد يف  بعض  وإن وجدت  املرأة.  رثاء  به  ونعني 

قليلة  فهي  املختلفة،  األدبية  العصور  عرب  املرأة  رثاء 

والنسبي  تارة،  املطلق  والحضور  الغياب  بني  ترتّدد 

تارة أخرى، إذ شكلّت هذه الثنائية  ظاهرة يف الشعر 

أبواب  من  واسع  باب  الرثاء  أن  ومع  القديم.  العريب 

الشعر العريب إالّ أنه يضيق عندما يتصل باملرأة التي 

ألنه  حرية؛  أقّل  آفاقه  وتصبح  الرثاء  نحوها  يتوّجه 

البأس  بإظهار  املعهودة  النزعة  مع  يتقاطع  خطاب 

العرب كام أن خلّو دواوين أكرث  الشكيمة عند  وقوة 

الشعراء يف املوروث العريب من رثاء املرأة،  دليل عىل 

النظم،  من  النوع  هذا  عىل  يشّجع  وجود يشء  عدم 

الفكرية  املوّجهات  كانت  ذلك  من  النقيض  عىل  بل 

والثقافية، وكذلك السنن املجتمعية والتقاليد الشعرية 

إىل  العريب  النقد  سعى  بقيود  مكباّلً  الشاعر  تجعل 

تقنينها ضمن األسس واملنطلقات التي امناز بها النقد 

العريب القديم.  

عىل أن أبرز اآلراء النقدية التي قيلت بصدد   

موضوعة رثاء املرأة بحيث أصبح معياراً نقدياً يفرض 

الحّد  إىل  العرب  عند  النقدي  الوسط  يف  بقوة  نفسه 

الذي بدا من مسلاّمت ذلك النقد ما جاء عىل لسان 

أشّد  قال:“  إذ  العمدة،  كتابه  يف  القريواين  رشيق  ابن 

امرأة،   أو  طفالً  يريث  أن  الشاعر  عىل  صعوبة  الرثاء 

لضيق الكالم عليه فيهام،  وقلة الصفات“)4(. والناظر 

إىل هذا النص حرّي به أن ميأل الفجوة التي تركها، إذ 

ملاذا يضيق الكالم عىل املرأة،  وتقّل الصفات يف رثائها،  

بينام يتسع الكالم، وتكرث الصفات يف غزلها؟ وهل هذه 

والتزام  اإلعراض  إىل  بالشعراء  أّدت  وحدها  الصعوبة 

الصمت يف هذا اللون من الرثاء؟

عىل أن مستقرئ اآلراء النقدية القدمية عند   

ثقافية  خلفيات  عن  صادرة  كانت  أنها  يجد  العرب 

وبذلك  النقدي  أدائهم  توجيه   إىل  أّدت  سلفاً  معّدة 

ستنشأ عالقة وثيقة بني موّجهات القراءة ومرجعيات 

القارئ. 

إن ما تنتجه األعراف،  والعادات والتقاليد يف   

أي عرص من العصور تؤثّر ال محال يف نتاجاته األدبية، 

وال يكون هذا التأثري يف األدب وحده،  بل سيأخذ النقد 

حظاً أوفر منه؛ ألن األديب، والناقد كالهام فرد يتأثّر 

باملجتمع.  

املوضوعات  من  املرأة  رثاء  أن  ويبدو   

خرقاً   يعّدها  إذ  العريب،  بها  يحتفل  ال  التي  الشعرية 

إذ  االنتظار،  ألفق  وكرساً  الثقافية،  القيم  ملنظومة 

كانت الصدارة للرجل عىل املرأة وفقاً ملفهوم الفحولة 

بوصفها اللبنة األساس يف النظرية النقدية عند العرب، 

“ طريق الشعر  حيث أشار إىل ذلك األصمعي، فقال 

وزهري  القيس،  امرئ  مثل  الفحول،  شعر  طريق  هو 

واملديح  والهجاء  والرحل  الديار  صفات  من  والنابغة 

والحرب  والخيل  الخمرة  وصفة  بالنساء  والتشبيب 

واالفتخار“)5(،  وهذه املوضوعات الشعرية التي ذكرها 

رثاُء املرأة بني الغياب واحلضور ...
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األصمعي ليس فيها غرض الرثاء، فام بالك برثاء املرأة! 

وأرى أن عدم ذكر الرثاء هنا يرجع إىل أن النقد القديم 

كان يعد الرثاء صنو املديح سوى“ أنه ليس بني املرثية،  

واملدحة فصل إالّ أن يذكر يف اللفظ ما يدّل عىل انه 

لهالك“)6(.  

ذكر  إىل  الشاعر  فيه  يرمي  املدح  أن  ومبا   

الفضائل النفسية التي ميتدح بها الحي فكذلك الرثاء 

تعداد  عندهم  فهو  والقصد،  الخلق،  نبل  إىل  يشري 

فصل  ال  هذا  وعىل  الحميدة  وأخالقه  امليت  ملحاسن 

بني املدحة واملرثية“ إالّ أن يخلط بالرثاء شيئا يدّل عىل 

أن املقصود به ميت، مثل “كان“، أو “عدمنا به كيت 

وكيت“، أو ما يشاكل هذا ليعلم انه ميّت“)7(.    

من هنا نستشّف أن الرثاء يتامىش مع املديح   

عىل  شعره  ينظم  ال  فالذي  الذكورية  القيم  انشاد  يف 

وفق هذه الرؤية يجد نفسه متخلّفاً عن ركب الشعراء 

الذين ينظمون يف الغرض نفسه وفقاً ملا هو سائد يف 

عىل  وتأسيسا  سواء.  حّد  عىل  والنقاد  الشعراء،  عرف 

السؤال اآليت وهو: هل يضيق  املبدأ ميكن طرح  هذا 

نعم،  والجواب:  الشعراء؟  عىل  ويصعب  املرأة،  رثاء 

إلصاق  إىل  يعمدون  والرثاء  املديح  يف  أنهم  سيام  وال 

الشجاعة،  قبيل  من  بالذكر حرصياً  الحميدة  الصفات 

والكرم، واملروءة التي ال يوافقون أن متتدح، أو ترىث بها 

انثى. فالصفات الحميدة التي ميدح بها الرجل ال ميكن 

املنظور  يف  لهن  ذّماً  ستكون  إذ  النساء،  بها  متدح  أن 

لقلة شعر رثاء  النقدي القديم. وهذا ما يعطي مربراً 

املرأة يف األدب العريب القديم عىل وجه العموم. 

وعىل هذا فنحن أمام مشكلة تقول بغياب،    

أو قلة رثاء املرأة انسجاماً مع ما أملح إليه نقاد العرب 

القدماء األمر الذي يدعونا إىل التأّمل يف هذه املسألة 

بحسب ما يتّوفر لدينا من مادة نقدية قدمية تكلمت 

يف هذا الخصوص عىل نحو مبارش، أو غري مبارش؛ وذلك 

القديم من شعر  النقد العريب  بقصد استجالء موقف 

رثاء املرأة، ومعرفة أين ومتى يكون الغياب؟ وكذلك 

معرفة أين ومتى يكون الحضور؟ ومن ثم هل يكون 

الشعر،   من  اللون  هذا  مبواصفات  والحضور  الغياب 

املواصفات  هذه  الشاعر  عىل  العريب  الناقد  واشرتاط 

اللون  هذا  إليه  ينتمي  الذي  العرص  أي  الزمن  أن  أم 

من الشعر هو الحاكم عىل مسألة الغياب، والحضور 

هذه؟. 

ويبدو أن التضاّد يف ثنائية الغياب، والحضور   

مرتبطة  املجتمع  يف  املرأة  مكانة  اشكالية  إىل  يعود 

مبجموعة من التصورات الثقافية بحكم تقادم العرص،  

ومراحل تطور املجتمع العريب آنذاك، إذ يظهر أن أبا 

متام يف حامسته استوحى باب مذمة النساء من الرتاث 

الشعري القديم الذي أفصح يف جوانب منه عن ضعة 

النساء  أخبار  كتاب  يف  ايضاً  نلحظه  الذي  األمر  املرأة 

البن قيم الجوزية )ت751هـ (.  

إىل  دفعت  التي  األسباب  أن  يل  ويخيّل   

التي  الشعرية  املوضوعات  من  املرأة  رثاء  يكون  أن 

العريب  النقدي  الخطاب  بحسب  فيها  القول  يضيق 

أعلت  التي  املجتمعية  التقاليد  إىل  يرجع  القديم 

إىل  املرأة.  شأن  من  الحّط  مقابل  الرجل  شأن  من 

ويف  هذا،  وراء  تقف  ثقافية  مرجعيات  وجود  جانب 

مقدمتها املرجعيات الدينية واالسطورية وأخرى ترتبط 

بالنصوص املعرّبة عن الثقافة العربية املتنّوعة. 

قلب  تحّجر  يعني  ال  املرأة  رثاء  قلة  إن   

بل  املفجعة،  الحوادث  أمام  مشاعره  وجمود  الشاعر 

ثقافة  عليه  سيطرت  اجتامعي  سياق  يف  اندماج  هو 

املرأة  عىل  الرجل  بكاء  أن  أتباعها  أذهان  يف  غرست 

كام  األديب  اإلنتاج  أن  عىل  الرجولة.  يف  ونقص  عجز، 

يقول لوكاتش  “جزء ال يتجزّأ من العملية االجتامعية 

العامة“)8(. 

وهكذا أخربنا تاريخ العرب أن املرأة كانت   

وسطاً هامشياً ينزع التبعية لسلطة الذكر، ويأخذ وسم 

الضعف عىل الدوام، هذا الضعف الذي صار موضوعاً 

راكزاً يف الفكر النقدي العريب القديم من جهة تقييم 

الثقايف  التكريس  لسياقات  تبعاً  الشعري،  األثر  جودة 

السائد ملا فيه، ويف مخرّجاته من آثار عىل هذه الجودة 

ذلك  عن  ترّشح  وقد  القديم.  النقد  لتصّورات  وفقاً 

التصّور بنية عامة يف تشكيل املوضوع األنثوي يف القول 
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املرأة حارضة  إننا نجد  القديم. وبالرغم من  الشعري 

الحضور  أن هذا  بقوة، غري  العريب  الشعري  القول  يف 

عىل  املنشئ(  )الفاعل  الذكورية  السلطة  لصالح  يأيت 

وفق حسابات املوضوع الشعري، وضمن أطر وصفات 

والغزل  التشبيب،  وحتى  له،  الثقايف  السياق  وضعها 

وهو من مكّونات بناء القصيدة العربية القدمية فانه 

الضعف  مالمح  يربز  بحت،  جندري  بجانب  يعنى 

ميدان  وهو  واحد،  ميدان  يف  ويحرصها  األنثوي، 

يفصلها عن السلطة ويوّشحها بصفات ال تليق بالرجل،  

فيحتفي  الغزيل  املوضوع  يف  الذكورة  متثاّلت  ويصّور 

خصائص  أي  نكوص  إىل  منه  إشارة  الخصيصة  بهذه 

أخرى هي من اختصاص الرجل،  وهذا ما ميكن تلمّسه 

يف عبارة الحرصي القريواين، إذ قال: “اال ترى ان الجود 

والوفاء بالعهود والشجاعة والفطن وما جرى يف هذه 

لكان  به  النساء  مدح  ولو  الرجل  فضائل  من  السنن 

نقصاً عليهن وذّماً لهن“)9(. 

النقاد  الحاح  يالحظ  هذا  النص  وقارئ   

بوصفه  الفحولة  مفهوم  سيادة  عىل  القدماء  العرب 

عىل  أدّل  وال  الشعرية  قراءاتهم  توّجه  التي  البوصلة 

سيف  أخت  رثاء  يف  املتنبي  بيت  توجيههم  ذلك 
الدولة)10(

غدرت يا موت كم أفنيت من عدد           

مبن أصبت وكم اسكت من لجب  

غازية  املرأة  تصور  صفات  الشاعر  فإضفاء   

النساء؛ألنه  يف  مذموم  يشء  لألعداء  وآرسة  للجيوش، 

من  املرتجلة  واملرأة  رجوليتها،  علـى  “يدّل  عندهم 

النـساء املذمومـة، وقّلام توصف بهذه الصفات“)11( 

وكذلك توجيه النقاد بيت املتنبي يف رثاء أّم   

سيف الدولة)12(:  

بعيشك هل سلوِت؟ فإنَّ قلبي            

وإن جانبت أرضِك غرُي ساِل  

و بيته يف رثاء أخت سيف الدولة)13(:   

وهل سمعت سالماً يل أملَّ بها        

فقد أطلعت وما سلمت من كثب

عن  خرج  قد  الطيب  أبا  أنَّ  النقاد  رأى  إذ   

التقاليد الشعرية، ورىث حرم األمري كام يريث أهله“ ما 

!ومن  األمّهات  إىل  ويتشّوق  الحرم،  عىل  يسلّم  باله 

سبقه إىل هذا! وإمنا يفعل ذلك من يريث بعض أهله،  

وأّما استعامله إياه يف هذا املوضع فداّل عىل ضعف 

البرص مبواقع الكالم“)14(،  فاملتنبي يف نظرهم ضعيف 

مبواقع الكالم ألنه مل يكن عىل دراية بطبقات النساء 

بعض  يخاطب  كام  امللك  نساء  فخاطب  ومراتبهن، 

أهله وهكذا تكون املوّجهات الثقافية فاعلة يف تشكيل 

تقييد  عىل  بدورها  تعمل  التي  املجتمعية  املفاهيم 

املرأة بصفات معينة ال ميكن أن تقرتن بصفات الرجل 

األمر الذي بدا أثره واضحاً يف اإلبداع الشعري والنقدي 

عىل حٍد سواء.  

هذا  أن  الشك  يقبل  ال  الذي  املؤكد  ومن   

من ضمن األسباب التي تفرّس صعوبة رثاء املرأة؛ألن 

الخصال الحميدة التي يوصف بها الرجل ال ميكن أن 

توصف بها املرأة، إذ ستكون ذّما وانتقاصاً لها بحسب 

العرف السائد. وعىل هذا فال عالقة لغرض التكّسب يف 

القول يف رثاء املرأة كام ذهب إىل ذلك  مسألة ضيق 

أحد الباحثني )15(. 

ميثل  كان  الذي  الفحولة  مقياس  أن  عىل   

أساس العملية اإلبداعية حسب الخطاب النقدي أسهم 

بشكل أو بآخر يف تضييق أفق الشاعر يف موضوعة رثاء 

املرأة،  إذ يبدو أّن ابن رشيق )16(، كان متنبّهاً لصعوبة 

اتساع هذا األفق لدى الشاعر.  

رثاء املرأة بني الغياب والحضور: 

إن االفكار التي ترتاءى لنا عند قراءة الشعر   

العريب والنقد القديم ما زالت بحاجة إىل النظر والتأّمل 

األنوثة،  همّشت  التي  العربية  الثقافة  مركزية  يف 

وأقصتها لحساب املهيمن، والسائد )مفهوم الفحولة(.  

األمر الذي يدعونا إىل إعادة انتاج هذه املفاهيم،  ومن 

ثم اسقاطها عىل موضوعة رثاء املرأة يف الرتاث النقدي 

املرأة  رثاء  مقاربة  أن  إىل  اإلشارة  هنا  وتجدر  العريب 

البحث  غاية هذا  تكن  املعروفة مل  األدب  عرب عصور 

وامّنا هي وسيلة تعني القارئ عىل بيان مواكبة النقد 

يأيت  النقد  أن  املعروف  من  إذ  املرأة،  رثاء  ملوضوعة 

رثاُء املرأة بني الغياب واحلضور ...
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يف مرحلة تالية لألدب. ورمبا يسأل سائل عن جدوى 

من  اللون  هذا  فيه  غاب  الذي  العرص  عن  الحديث 

الرثاء فتأيت اإلجابة بأن هذا يدخل يف إطار البحث عن 

جذور هذه القضية وامتدادها يف الشعر العريب والنقد 

القديم عىل حٍد سواء، ويك  تتضح فكرة غياب وحضور 

اآلليات  تعتمد  قراءة  من  بد  ال  النقد  يف  املرأة  رثاء 

اآلتية:  

رثاء املرأة والغياب املطلق 

املرأة  رثاء  عن  الشاعر  إعراض  به  ونعني   

سواء كانت أماً،  أو أختاً، أو زوجة، وهذا تحديدا نجده 

يف شعر العرص الجاهيل، إذ لعّل من االسباب التي أّدت 

إىل هذا الغياب نظرة العرب إىل املرأة نظرة نابعة من 

الذي  والعرص  مشاربه  اختالف  عىل  املجتمع  طبيعة 

البحث  من  الجزئية  هذه  إضاءة  إليه؛وألجل  ينتمي 

كيانها  يعامل  الرجل  كان  هل  نسأل:  أن  بنا  جدير 

األنثوي مبا يستحّق االحرتام، أم أنه يعّدها سلعة تباع 

وتشرتى يف سوق املتاع؟ والشك أن الجواب عىل هذا 

املجتمع،  ذلك  بأحوال  كبرية  معرفة  يتطلّب،  السؤال 

والتقاليد التي كانت سائدة فيه. 

كانت  املجتمع  ذلك  يف  املرأة  مكانة  إن   

متّدنية، إذا ما قيست مبكانة الرجل، فقد كانت العرب 

تحب الذكور وتفّضلهم عىل اإلناث؛ألنهم جنود القبيلة 

وفرسانها ورجالها الحامة“ أّما املرأة فال تغني يف الحرب 

شيئاً،  بل تكون عبئاً عىل القبيلة؛ ألنها مقصد األعداء، 

فتؤخذ سبيّة، وسبي املرأة عاُر ال يسكت عنه وال يقعد 

دونه إالّ الوغد الذليل“)17(. والحديث عن ازدراء املرأة 

يف العرص الجاهيل ال يتوقّف عند هذا الحّد فالرجال 

ميتعضون“ لوالدة البنات حتى لقد كانوا يسترتون إذا 

ما ولدت لهم بنات حياء من القوم، وكأنهم اقرتفوا ذنباً  

وارتكبوا عاراً “)18(. 

إن غياب رثاء املرأة يف شعر العرص الجاهيل،   

ارتبط ارتباطاً وثيقاً بصورتها يف ذلك املجتمع،  وبنظرة 

الرجل إليها، وقد كان رثاء الرجل للمرأة غري مستحّب 

والعنجهية  الرجولة،  وليس مقبوالً يف مجتمع تسوده 

التي تقوي من مكانة الرجل، وتجعل املرأة عنرصاً غري 

مساٍو له. فالرجل لو فعل ورىث امرأته التُّهَم بالضعف، 

استشعار  وعدم  التجلّد  صفة  أن  علامً  عليها  والجزع 

الجزع كانا معروفني لدى الجاهليني، إذ يعّد ذلك نقصاً 

يف الرجولة)19(، لذا بقيت املرأة يف ذاكرته متثّل صورة 

تقّدم من  وما  آجالً، هذا  أم  الذي سيقع عاجالً  الرّش 

قائل  من  عز  قال  إذ  البنات،  وأد  إىل  دفعهم  أسباب 

َذنٍْب قُِتلَْت ﴾)20( وهنا  ِبأَيِّ  الَْمْوُءوَدُة ُسِئلَْت  َوإَِذا   ﴿

تجاه  املشني  لفعلهم  الكريم  القرآن  استنكار  يتضح 

املرأة. عىل أن املجتمع العريب الجاهيل كان ال يعطي 

الذي يرى  الحّد  العيش إىل  الطبيعي يف  للمرأة حّقها 

هذا  عىل  يعرتض  الرجل  يجعل  املرأة  نكاح  أن  فيه 

الفعل مع ابنته؛ ألنه يرى وقوع النكاح يف هذه الحالة 

معه الرتباطها معه بالنسب)21(.  

وانطالقاً من هذا املنظور )السوسيو ثقايف(   

باالحرتام  جديرة  غري  املرأة  بأن  الجاهيل  الرجل  يرى 

والتقدير وأن االحرتام يفسد املرأة، ويضعها يف مرتبة 

البدوي، فمثالً  إنسانية ال يرتضيها سلوكه، وال تفكريه 

“كان العرب يأنفون أن يداعب الرجل وليدته، أو أن 

الرجل  أرّص  ولذا  يديه“)22(،  بني  مترح  أن  لها  يسمح 

البدوي عىل موت املرأة حتى يف حياتها التي قد يسمح 

يف أحيان قليلة أن تعيش فيها، فهو يحتقرها بسلوكه 

بأنها  الزمن  وتفكريه وقد نيس ولو لحظة واحدة من 

حراً  منعامً  فيها  يرفل  التي  الحياة  منحته  التي  هي 

ليحقد عليها وينتقم منها رّش انتقام. وال يقترص األمر 

عىل هذا الحد، فقد كان يشّك ويغار عليها حتى، إذا 

أراد أن يسافر من مكان إىل آخر كان يعمد إىل شجرة 

حالهام  عىل  ووجدهام  عاد  فإن  غصنني  بني  فيعقد 

عرف أنها مل تخنه وعكس ذلك فهي الخيانة)23(. هل 

تجاه  والترصّف  التفكري  يف  السذاجة  تلك  مثل  توجد 

املرأة ؟، وهل من املمكن تصديق تلك الرواية وإىل أي 

املجتمع؟  من  اآلخر  بالنصف  االستهانة  وصلت  مدى 

مل  املرأة  فيه  عاشت  الذي  العرص  فذلك  يكن  ومهام 

يعطها أي حّق بالحياة. 

للمرأة  السلبية  النظرة  هذه  جذور  ولعل   

الشعر والنقد  لها متثيالت يف  امتدت بحيث اصبحت 
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العصور  من  الشعراء  بعض  لدى  جاء  ما  نحو  عىل 

التالية لهذا العرص، فالبنت عورة يف نظر أبيها ويجب 

إذ  والطأمنينة،  الراحة  يجد  األنظار ليك  أن تسرت عن 

يرى الشاعر عبيد الله بن عبد الله بن طاهر أن القرب 

ألبنته خرٌي له من الزوج والبيت)24( 

لكل أيب بنٍت يرجى بقاؤها        

ثالثُة أصهاٍر إذا ذُكر الصهُر

فبيٌت يغطيها وبعٌل يصونها          

وقرٌب يُواريها وخريُهام القرُب

فالشاعر هنا لو ُخرّي بني الثالث ألختار دون   

أن يرتّدد القرب؛ ألن بقاء ابنته عىل قيد الحياة سيقضُّ 

ويتكّرر  لراحته.  الوحيد  السبيل  هو  فالقرب  مضجعه 

إذ  علقمة،  بن  الشاعر عقيل  لدى  نفسه  املعنى  هذا 

قال:)25( 

إين وإن سيق إيل املهُر          

ألٌف وعبداٌن وذوٌد عرُش

أحبُّ أصهاري إيلَّ القرُب

الذي  القريواين  الحرصي  أّن  العجيب  ومن   

يذكر  لها،   استحسان  عن  األبيات  لهذه  اختياره  ينّم 

أن هذا الشاعر أغري العرب)26(، وهذا الوصف يكشف 

لنا عن نسق مضمر يشري إىل تواطؤ الناقد مع الشاعر 

يف تكريس احتقار املرأة، ويبدو أن تأثري ذلك ال ميكن 

ترسباته  نلحظ  مازلنا  حيث  بعينه  عرص  يف  حرصه 

غالباً  العرب  أن  إىل  يرجع  هذا  ولعل  هذا.  يومنا  إىل 

بها  متتاز  التي  الصفات  ألن  نسائها؛  رثاء  تستنكر  ما 

ضمن  من  هي  ما  بقدر  خصيصة  تعّد  ال  بعضهن 

الواجبات الحتمية عىل املرأة القيام بها تجاه من ترتبط 

معه بالنسب. ومتصّفح كتب النقد العريب القديم يف 

القرن الثالث الهجري يجد أنها هي األخرى تخلو من 

الحديث عن رثاء املرأة، وكيف ال؟! وقد طفق الناقد 

العريب يؤلّف مصنفات تتجىّل يف عنواناتها إبراز صفة 

النقد  الفحولة بوصفها قيمة ذكورية مبواصفات ذلك 

األنوثة  صفة  تغييب  جراء  ننصفه  أن  اردنا  أن  الذي 

ليس  املوضوعة  هذه  يف  يتّكلم  مل  الناقد  إن  نقول 

لصمت  ذلك  يرجع  وإمنّا  ذكرنا فحسب،  ما  بناء عىل 

الشاعر الجاهيل الذي جعل من رثاء املرأة أرضاً جرداء 

يتعّذر فيها العثور عىل ما يروي ظأم الناقد. وخري من 

لألصمعي،  الشعراء  فحولة  كتابا  الحقيقة  هذه  ميثّل 

وطبقات فحول الشعراء البن سالم الجمحي، إذ نجد 

وأخرياً  واملعنون.  العنوان  الفكرة سواء يف  تبلور هذه 

ال يفوتنا أن نّنوه إىل مسألة يف غاية االهمية وهي أن 

الشاعر كان ميثّل الوسيلة اإلعالمية التي كانت القبيلة 

تعتمد عليها يف السلم والحرب، إذ ال يكاد يتكلم إالّ 

بصوتها مدافعاً، ومنافحاً عنها فهو لسان القبيلة الناطق 

باسمها، واملعرب عن ثقافتها،  ومعارفها. من هنا نفهم 

أن الشاعر كان يضع شعره يف خدمة القبيلة. ومعنى 

ذلك أن غياب قصيدة رثاء املرأة يف ذلك العرص يكون 

طبيعياً عىل وفق هذه النظرة وهكذا ظّل الشاعر ميثّل 

الحزب  وصوت  الجاهيل  العرص  يف  الجامعة  صوت 

السيايس يف العرص األموي.  

رثاء املرأة والحضور النسبي

ونقصد به وقوع هذا اللون من الشعر عىل   

نحو يتوازى فيه الغياب، والحضور مبعنى أنهام ميثاّلن 

نسبة ال متّكن أحدهام من التفّوق عىل اآلخر.   

وهذه املرحلة تبدو جلياً يف العرص اإلسالمي،   

واألموي، إذ أن تأثري أفكار الدين اإلسالمي،  وتعاليمه 

السمحة، أثّرت تأثرياً واضحاً يف املجتمع البدوي يف عدة 

مجاالت، بيد أن هذا ال يعني انعدام بعض املفاهيم 

القبلية السائدة. وعىل هذا فال غرو من قلة رثاء املرأة 

يف شعر هذا العرص، إذ “يفهم من بعض الشعراء أن 

الحزن عىل النساء مل يكن مقبوالً عند العريب“)27(.  

اإلسالميني  الشعراء  عند  املرأة  رثاء  إن   

العرص  يف  عنه  كبرياً  اختالفاً  يختلف  مل  واألمويني 

الجاهيل، إالّ أنه ال يعدم وجود اختالف يف نوعية هذ 

اللون من الشعر، وال سيام عند بعض الشعراء الكبار. 

ومع ذلك فتأثري اإلسالم بدا واضحاً يف كثري من املواقف 

التي أعىل فيها من شأن املرأة، وقد متثّل ذلك بأجىل 

صوره يف القرآن الكريم الذي تكلم عن املرأة بوصفها 

عنرصاً يحّقق تكامل الوجود اإلنساين إىل جانب الرجل، 

الحكيم،  الذكر  من  آيات  يف  ضمنا  ذكرها  جاء  فتارة 

رثاُء املرأة بني الغياب واحلضور ...
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وتارة أخرى جاء يف سورة حملت هذا العنوان)سورة 

عليه  الله  )صىل  الرسول  دفع  الذي  األمر  النساء( 

املقدس  األثر  هذا  تطبيق  االجالء(إىل  وآله، وصحابته 

يف املجتمع وانعكاس ذلك عىل النتاج األديب، إذ نجد 

أمري  أبيات  يف  متجّسداً  الشعر  من  اللون  هذا  طالئع 

املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( يف رثاء 

السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم()28(:  

أرى علل الدنيا عيلَّ كثريًة            

وصاحبها حتى املامت عليُل

لكل اجتامع من خليلني فرقٍة              

وكل الذي دون املامت قليل

وان افتقادي فاطامً بعد أحمد                 

دليٌل عىل أن ال يدوم خليُل

هذا  يف  استحياء  عىل  املرأة  رثاء  ويظهر   

تأثري  ولعل  أزواجهم،  برثاء  الشعراء  بدأ  إذ  العرص، 

الروح اإلسالمية كانت واضحة يف شعر بعض الشعراء،  

ومنهم جرير بن عطية الذي رىث زوجته بقصيدة أطلق 

عليها الجوساء؛لذهابها يف البالد)29 ( إذ قال)30(:  

لوال الحياُء لعادين استعباُر                  

و لزرت ُقربك والحبيب يزاُر

ولقد نظرُت وما متتع نظرٍة                  

يف اللحد حيث متكن املحفاُر

فجزاِك ربك يف عشريك نظرًة               

وسقى صداك مجلجٌل مدراُر

ولهِت قلبي إذ  علتني   كربٌة                

وذوو التامئم من بنيك صغاُر

أرعى النجوَم وقد مضت غوريًة             

عصب النجوم كأنهن صواُر

 نعم القريُن وكنت علق مضنٍة                   

وأرى،  بنعف بلية االحجاُر

عمرت مكرمة املساك وفارقت                  

ما مسها  صلٌف وال إقتاُر

فسقى صدى جدٍث بربقة ضاحٍك                

هزم أجش ودمية مدراُر

 

من  حالة  الشاعر  يصّور  األبيات  هذه  ويف   

العواطف اإلنسانية، عىل أن القصيدة مل تكن خالصة 

لهجاء  جزءاً  الشاعر  فيها  خّصص  إذ  املرأة،  رثاء  يف 

الفرزدق الذي عابه مستنكراً عليه فعل ذلك حيث أن 

الشعراء مل يتأثّر معظمهم بتعاليم الدين اإلسالمي، إذ 

بقي بعضهم عىل جاهليته،  وقد صّور القرآن الكريم 

ذلك بقوله تعاىل ﴿ قَالَِت ٱأْلَْعرَاُب َءاَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمُنوا 

 ﴾ ِف قُلُوِبُكْم  ٱإْلِميَُٰن  يَْدُخِل  َولاَمَّ  أَْسلَْمَنا  َولَِٰكن قُولُوا  

ومعنى  فكراً  العرب  كل  يحتو  مل  الجديد  فالدين   )31(

والسيام يف تعاطيهم مع رثاء املرأة، عىل نحو ما نجده 

إذ  أهون مفقود،  املرأة  يعّد  الذي   الفرزدق  يف شعر 

قال)32(:  

يقولون:   

زر حدراء والرتب دونها              

وكيف بيشء وصله قد تقطعا

 ولست، وإن عزت عيّل بزائر                 

تراباً عىل مرسومة قد تضعضا

وأهون مفقود إذا املوت ناله                   

عىل املرء من أصحابه من تقنعا

وقال ايضاً)33(:  

تبيك عىل امرأة وعندك مثلها            

قعساء ليس لها عليك خامُر

إن الزيارة يف الحياة وال أرى             

ميتاً إذا دخل القبور يزاُر

ورثيتها وفضحتها يف قربها             

ما مثل ذلك تفعل األخياُر

الفرزدق  قول  الدارسني  أحد  وصف  وقد   

هذا  “يقول يف حدراء يف جفاء يصل إىل حّد التوحش 

الجاهيل“)34(. فالقصيدة ال شك تعرّب عن فكر، وسلوك 

سيادة  عىل  يدّل  ما  اإلسالم،  يغريه  مل  بحت  جاهيل 

املجتمع  يف  املرأة  دونية  مقابل  يف  الذكورية  الثقافة 

آنذاك. 

الفرزدق  أثر  الشعراء  من  كثري  اقتفى  وقد   

أنوثتها زد عىل ذلك  املرأة، وتحقري  يف تكريس دونية 

اتباعهم مطلب النقد القديم يف تجسيد مفهوم الفحولة 
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إىل الحّد الذي صار فيه األمنوذج الذي يجب أن ينسج 

حتى  تظهر  النظرة  هذه  ولعل  منواله،  عىل  الشعراء 

يف مسألة حديث الشاعر عن االلهام يف الشعر، فمثالً 

نرى الشاعر أبا النجم العجيل يتفاخر عىل الشعراء بأن 

ملهمه الشعر ذكر ال أنثى، فيقول:)35( 

إيّن وكلَّ شاعٍر من البرش

شيطانُُه أنثى وشيطاين ذكر

اآلخر  هو  العرص  هذا  يف  النقد  أن  ويبدو   
كان له موقف سلبي تجاه شعر رثاء املرأة، إذ ما زالت 
التقاليد الشعرية مل تتحّرر من أرسها بالغرض الشعري 
عن  ناهيك  الجامعة،  عليها  اتفقت  مبفاهيم  املقيّد 
الذي كانت محاوالته تقع عىل  الكبري  الشاعر  هيمنة 

نقيضني ال نجد ألحدهام تفّوقاً عىل اآلخر. 
رثاء املرأة والحضور املطلق:  

املرأة  رثاء  موضوعة  حضور  به  ونعني   
الشاعر  وجدنا  إذ  العبايس،  العرص  يف  فاعالً  حضوراً 
البعد  فيه  جّسد  نحو  عىل  القصيدة،  بهذه  يتفّنن 
شكيل  أحدهام  مبظهرين  وذلك  والفلسفي.  اإلنساين 

واآلخر مضموين. 
وهنا تتحّقق لذة القارئ بكرس أفق التّوقع،    
الجديدة  الحضارة  افرزته  مغاير  نسق  بإزاء  يكون  إذ 
التي نبذت وراء ظهرها قساوة البداوة، وعنت اإلنسان 
ظل  يف  أناته  إليه  تدفعه  ما  سوى  بيشء  املبايل  غري 

العيش الذكوري السائد آنذاك. 
طفرة  إحداث  حاول  العبايس  الشاعر  إن   
جديدة يف تّقبل شعر رثاء املرأة، وعدم التفريق بينه، 
وبني رثاء الرجل إىل حّد ما، وقد تحّقق له بعض التفّوق، 
إذ نجده يهزأ مبا كان من إساءة وبخس ملكانة املرأة 
هيمنة  ولعل  اإلنساين.  وجودها  واحتقار  املجتمع  يف 
الشاعر الكبري بوصفها موّجهاً قرائياً كان لها األثر البالغ 
يف الوصول إىل هذه الغاية، إذ ال يرى املتنبي مثالً من 
االنصاف االنحياز إىل الرجل، وتفضيله عىل املرأة فلكل 
منهام مكانة محرتمة يف ظل املنطق السليم، فقال:) 36( 

فلو كان النساء كمن فقدنا
لفضلت النساء عىل الرجال

فام التأنيث السم الشمس عيب
وال التذكري فخر للهالل

إذ  متّوقعاً،  يكن  مل  بيشء  أىت  قد  فالشاعر   

عمل عىل إيجاد املعادل املوضوعي الذي أتاح للمرأة 

فرصة الحضور املطلق، وبذلك يكون قد قلب املعادلة 

التي كانت تقول إن الرثاء يكون يف الرجال اليف النساء. 

الكبري  بالشاعر  ثقة  له  الذي  الناقد  أن  عىل  أدّل  وال 

سيتلقى هذا اللون من الشعر بالقبول عىل نحو مغاير 

العرص  عىل  السابقة  الحقبة  طيلة  والسائد  للأملوف 

العبايس. ومعنى ذلك أن ملوجهات قراءة الشعر أثراً يف 

حضور موضوعة رثاء املرأة. ومن هذا املنطلق نجد يف 

حامسة أيب متام اختياره ألبيات مسلم بن الوليد)37( يف 

رثاء زوجته تتضّمن حكامً نقدياً بجودتها. 

حننٌي   ويأٌس   كيف   يتفقاِن

مقيالهام يف القلِب مختلفاِن

غدت والرثى أوىل بها من وليّها

إىل  منزِل  ناِء  لعينَك  داِن

فال وجد حتّى تنزُف العنُي ماءها

وتعرتف االحشاُء للخفقاِن

السابق  العرص  شعراء  من  العكس  فعىل   

الفرزدق الذي تبيّنا موقفه السلبي من رثاء  وتحديداً 

املرأة  يجهر الشاعر بأمله، وحزنه، وبكائه لزوجته.  

عىل أن األمر يتسع كثرياً، ويصبح رثاء املرأة   

من األمور الطبيعية جداً، وال جرم أن األدب يف ذلك 

متجّدداً  مبتكراً  كان  بل  تقليدياً،  أدباً  يكن  مل  العرص 

من حيث املوضوعات التي عالجها أو االساليب التي 

كتب بها وهذا يدل عىل أن الشعر العريب شهد تجربة 

جديدة وفريدة من نوعها. 

يف  الشعراء  من  كثري  نظم  فقد  هذا  وعىل   

هذا الغرض عدة قصائد تتناول هذا اللون من الرثاء 

دون حياء أو وجل، بخالف ما جاء يف مطلع قصيدة 

الشاعر  قصيدة  ذلك  امثلة  ومن  لزوجته،  جرير  رثاء 

محمد بن عبد امللك الزيات)38( التي عّدها ابن رشيق 

أنها“ من جيد ما رىث بها النساء وأشجاه وأشّده تأثرياً 

يف القلب“)39(. 

إذ قال:

رثاُء املرأة بني الغياب واحلضور ...
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أال من رأى الطفل املفارق أمه

بعيد الكرى،  عيناه تنسكبان

وبات وحيداً يف الفراش تجنه

بالبل قلب دائم الخفقان

رأى كل أم وابنها غري امه

يبيتان تحت الليل ينتحبان

أال إن تجال واحداً أن هرمته

من الدمع أو سجلني قد شفياين

فال تلحياين أن بكيت فأمنا

أداوي بهذا الدمع ماتريان

وإن مكاثاً يف الرثى خط لحده

ملن كان قلبي بكل مكان

فهبني عزمت الصرب عنها ألنني

جليد فمن بالصرب البن مثان

والقصيدة من روائع قصائد رثاء املرأة  يصّور   

بالحديث  ويبدأها  زوجته،  لفقد  حزنه  الشاعر  فيها 

عن لوعة ابنه الصغري فالشاعر يشكو من خالل لوعة 

ابنه، وهو ينظر إىل األطفال كيف تحتضنهم أمهاتهم 

منا  يريد  بهذا  وهو  الفراش  يف  وحده  يبيت  وكيف 

أن نشاركه حزنه من خالل تجسيد حالة ابنه الصغري 

ولقد وفّق الشاعر إىل ذلك بلغته وأسلوبه“ وقد أبدع 

الحنان  بعامل  التحليق  يف  كثرياً  وتفّوق  ابداعاً  الزيات 

والرقة والحزن واألمل والحرسة بحيث تحزن العني حتى 

الغزار  بالدموع  االرحام  ذوي  عن  بعيدة  كانت  لو 

والعربات املدرارة“)40(. 

سائر  من  كانت  إذا  املرثية،  املرأة  أن  عىل   

طبقات املجتمع فريى النقاد أن الشاعر يعتمد يف هذا 

حالة  عن  الحديث  خالل  من  املأساة  توصيف  الرثاء 

من  واألىس.  اللوعة  واظهار  امهم،  وفاة  بعد  االطفال 

هنا فطريقة ابن الزيات من وجهة نظر النقاد القدماء 

محدثة “ فهذه الطريقة هي الغاية التي يجري حذاق 

تكن  مامل  عليها،  الرثاء  يف  ويعتمدون  إليها  الشعراء 

املرثية من نساء امللوك وبنات األرشاف“)41(.

ومن روائع املرايث أيضاً رثاء ديك الجن   

لزوجته، إذ قال)42(:   

يا طلعة طلَع الِحامُم عليها

وجنى لها مثر الردى بيديها

ى ولطاملا يُت من دمها الرثَّ روَّ

روَّى الهوى شفتيَّ من َشفتيها

قد بات سيفي يف َمجاِل وشاِحها

ومدامعي تجري عىل َخديها

فَوحق نَعليها  وما وطئ الحىص

يشٌء أعزُّ عيلَّ من نَعليها

ما كان قَتليها ألين مل أكن

أبيك إذا سقَط الغباُر عليها

لكن ضننُت عىل العيوِن بُحسنها

وأنفُت من نظِر الحسوِد إليها

تعديل  يف  تسهم  وغريها  األمثلة  وهذه   

أفق  تخييب  من  حالة  يعيش  كان  الذي  القارئ  أفق 

االنتظار، وذلك يف العصور السابقة عىل العرص العبايس 

بحيث صار الناقد )القارئ( يحّث الخطى باتجاه ملء 

الفجوة التي افرزتها السنن، والتقاليد الشعرية، وليس 

معنى ما ذكرنا من أمثلة أنها كل القصائد التي قيلت 

يف رثاء املرأة بل هناك كثري من القصائد التي مل نذكرها 

لضيق مجال البحث هنا،  نحو قصيدة رثاء أيب العالء 

املعري)43( لوالدته وأيب فراس الحمداين لوالدته)44( ايضاً.  

العمدة)45(  يف  القريواين  أوردها  التي  الصفات  قلة  إن 

هي ليست السبب الرئيس الذي يعلّل غياب وقلة رثاء 

املرأة يف بعض العصور األدبية، بل أن هناك سبباً مهامً 

فالنظرة  السبب،  ذلك  األحيان  بعض  يفوق  قد  جداً 

ابرز  هو  إليها،   بداوته  يف  الجاهيل  للرجل  السلبية 

األسباب يف قلة هذا النوع من الرثاء. ومع ذلك فقلة 

الصفات التي علّل بها القريواين، قد يقوم دليالً ولكنه 

الصفات  يخلقون  الشعراء  معظم  ألن  كافياً؛  ليس 

ميدح  ما  فكثرياً  العدم،  من  خلقاً  الشعرية  والصور 

الشاعر أمرياً أو ملكاً مبا ليس فيه، ويرمي عليه صفات 

قبيحة  بصفات  فيأيت  يهجو  ما  كثرياً  وكذلك  مثالية، 

املهجّو،  يف  وواقعاً  فعالً  موجودة  تكون  ال  قد  منكرة 

فهل يعجز عن إيراد بيت، أو مقطوعة يف رثاء امرأة 

قد تكون فيها صفات حميدة؟ فهذا املتنبي مثالً عىل 
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الرغم من أنه كان كثرياً ما يتعاىل عىل الخطوب إالّ أننا 

لفقدها،  نراه يف قصيدته التي رىث بها جدته متفّجعاً 

إذ قال:)46(    

أال ال أرى األحداَث حمداً وال ذما

فام بَطُشها جهالً وال كفها ِحلامَ

إىل مثِل ما كان الفتى مرجُع الفتى

يعوُد كام أبدي وبكرى كام أرمى

لك اللُه من مفجوعة بحبيبها

قتيلة شوٍق غري ُملحقها وصام

أحنُّ إىل الكأِس التي رِشبْت بها

اَب وما ضامَّ وأهوى ملثواها الرتُّ

للشاعر  بّد  الذكورية ال  الهيمنة  إن يف ظّل   

أن  له مترير خطابه عىل  ليتسّنى  القناع  توظيف  من 

أوصاف  مقارنة  بها  يحاول  وسيلة  يكون  القناع  هذا 

يذكر  حينام  وذلك  مبارش،  غري  نحو  عىل  الفحولة 

بعض الصفات التي ميتدح بها أحد املقربني من املرأة 

آن  أمرين يف  تحقيق  بغية  ذلك  يفعل  ولعله  املرثية، 

واحد رثاء املرأة وإرضاء الذائقة النقدية التي بسطت 

السلوك  هذا  انتهاج  وألزمتهم  الشعراء،  عىل  سلطتها 

يف رثاء املرأة، وإن شئت قل يف الرثاء بأنواعه كافة، إذ 

رثاء أخت سيف  الطيب يف  أيب  النقاد قول  استحسن 

الدولة)47(:  

يا أُخَت خري أٍخ،  يا بنت خريِ أٍب

كنايًة بهام عن أرشف النسِب

أجل قدرِك أن تُسمى مؤنثًة

ِك للعرِب ومن يصفك فقد سامَّ

عىل أن النقد العريب القديم وهو يصدر عن   

آراء نقدية يف الشعر واألدب. يتأثّر بالعوامل السوسيو 

معارف  شتّى  عىل  بقوة  نفسها  تفرض  إذ  ثقافية، 

ال  ما  امرأة  رثاء  يريد  الذي  فالشاعر  الحياة. من هنا 

ينتسب  الذي  الرجل  خالل  من  يرثيها  أن  من  له  بّد 

إليها زوجاً كان، أو أباً، أو أخاً، وذلك بإضفاء الصفات 

الحميدة إليه، هذا يف حالة كون املرأة املرثية تنتمي 

إىل األرسة الحاكمة. وهنا نالحظ اختالفاً وعدم تطابق 

من  الرغم  فعىل  القارئ  انتظار  وأفق  النص  أفق  بني 

الشاعر  أن  إالّ  العبايس،  العرص  يف  املرأة  رثاء  تطور 

يتحّدث يف رثائه املرأة عن شخصيات قريبة منها، إذ مل 

تكن التجربة الشعورية للشاعر خالصة يف رثاء املرأة 

وما يؤكّد ذلك قصيدة املتنبي يف رثاء أم سيف الدولة، 

الزيات يف رثاء زوجته  وقصيدة محمد بن عبد امللك 

سالفتي الذكر. وهذا يعني أن جدلية الغياب والحضور 

ما زالت متارس سلطتها عىل النص، والشاعر. 

بها  يتوّجه  التي  القصيدة  فأن  هذا  وعىل   

الشاعر إىل رثاء املرأة إذا كانت تتحّدث عن شخصيات 

الشاعر عن اطفال  املرأة أي: كأن يتحّدث  قريبة من 

فيه  يتحّقق  الرثاء  من  النوع  هذا  فمثل  املرأة  هذه 

يكون  وكذلك  مضمونياً  وغيابه  شكلياً،  الرثاء  حضور 

هذا األمر يف رثاء املرأة التي تنتمي إىل أرسة حاكمة، 

هذه  مثل  يف  الشاعر  يعمد  إذ  ذلك،  من  قريبة  أو 

القصيدة إىل ذكر الصفات الكرمية للشخصية الذكورية 

العرب يف  املرأة؛ وذلك ألن  تحتها هذه  تنضوي  التي 

رثاء  مقام  يف  الرجل  مدح  يعّدون  النقدي  منظورهم 

نجد  ذلك  من  النقيض  ملدحها وعىل  املرأة هو كامل 

حضوره  فيها  يتحّقق  املرأة  رثاء  يف  القصائد  بعض 

ما يجّسد ذلك قصيدة  ولعل  وغيابه شكلياً  مضمونياً 
الرشيف الريض يف رثاء والدته التي مطلعها)48( 

أبكيك لو نقع الغليل بكايئ

وأقول لو ذهب املقال بدايئ

العرف  بذلك  مخالفاً  أخالقها  يصف  وفيها   

لقلة  املرأة  رثاء  صعوبة  إىل  يذهب  الذي  النقدي 

صفاتها، إذ قال:   
أنضيت عيشك عفة وزهادة

وطرحت مثقلة من األعباء
بصيام يوم القيظ تلهب شمسه

وقيام طول الليلة الليالء
ما كان يوماً بالغبني من اشرتى

رغد الجنان بعيشة خشناء
ولو كان مثلك كل أم برة

عني البنون بها عن اآلباء
كيف السلو وكل موقع لحظة

أثر لفضلك خالد بإزايئ

رثاُء املرأة بني الغياب واحلضور ...
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فعالت معروف تقر نواظري
فتكون أجلب جالب لبكايئ

ما مات من نزع البقاء وذكره
بالصاحات يعد من األحياء

من  األبيات تتضّمن جزءاً  وإذا كانت هذه   
الجواب عىل السؤال القائل، هل لسان الشاعر يضيق 
ال  فذلك  امرأة؟.  املرثية  تكون  عندما  تصدأ  وقريحته 
يعني أنه مبقدور كل الشعراء الدخول إىل معرتك هذا 

اللون من الشعر.  
مثل  القراءة يف  أن  كله  هذا  من  يفهم  وال   
الحاذق  القارئ  أمام  الباب  تغلق  موضوعات  هكذا 
الذي ال شك أنه يستطيع ملء الفجوة بناًء عىل مبدأ 
يقول أنه ال وجود لقراءة أحادية وفقاً للمنظور النقدي 

الحديث.  
نتائج البحث 

قلّة  إىل  املرأة  رثاء  قلّة  القديم سبب  النقد  يرجع   -1
الصفات التي تتحىّل بها فضالً عن ضيق الكالم عليها،  
ويعّد قصيدة رثاء املرأة التي تتوافر عىل هذه الصفات 
وعىل  الرجل  رثاء  قصيدة  مدح  مقابل  للمرأة يف  ذماً 
هذا يقع النقد العريب القديم يف التناقض،  األمر الذي 
املرأة  رثاء  قصيدة  تكون  أن  يف  مرّبراً  الشاعر  يعطي 
رثاء  لقصيدة  متاماً  مغاير  ونهج  ذات خصوصية  لديه 

الرجل. 
2- يعّد النقد العريب القديم قصيدة الرثاء صنو قصيدة 
املديح وبذلك فرض عىل الرثاء متابعة املديح يف إنشاد 
املرأة  تهميش  إىل  بدوره  يقود  وهذا  الذكورية  القيم 
ولوج  املبدع يف  أو  الشاعر  أمام  عقبة  ثم وضع  ومن 

هذا النوع من الشعر. 
3- أن موّجهات قراءة الشعر يف النقد العريب القديم 
أسهمت بشكل إيجايب يف تقبّل هذا اللون من الشعر 
ملؤثّرات  تبعاً  وذلك  أخرى،  تارًة  سلبي  وبشكل  تارًة 
الشاعر  وهيمنة  الشعرية  والتقاليد  الشعري  الغرض 

الكبري. 

4- يعمد الشاعر سواء يف العرص الجاهيل، أو اإلسالمي 
أو األموي يف رثائه غالباً إىل إبراز املثل األعىل للجامعة،  
مثالً  املرأة  من  تجعل  أن  العرب  أدبيات  يف  يكن  ومل 
أعىل للجامعة، األمر الذي أّدى إىل غياب أو قلّة شعر 

رثاء املرأة. 
5- أن غياب رثاء املرأة يف الشعر الجاهيل أعقبه حضور 
عىل استحياء يف العرص اإلسالمي واألموي ثم أصبحت 
ثنائية الغياب والحضور تسري جنباً إىل جنب وذلك يف 
الذي شهد فيه هذا املوضوع حضوراً  العبايس  العرص 
مطلقاً، إذ كان رثاء املرأة ينحو منحيني أحدهام يتحّقق 

فيه الحضور مضمونياً واآلخر شكلياً. 
أو  الشعراء،  أمهات  بوصفهن  النساء  من  املرثيات   -6
انتهاك  يعني  فيهن  والقول  ذلك،  نحو  أو  زوجاتهم، 
املرأة  حجاب   ألن  بإبرازها،  أحد  يرىض  ال  خصوصية 

يشء راسخ يف الذهنية العربية واإلسالمية. 
إىل  ثقافية  السوسيو  املنظومة  يف  املرأة  افتقار   -7
صفات تزاحم فيها الرجل يف ميدانه وإن وجدت تعّد 

من النقاط السلبية.  
يف  املرأة  عليها  حصلت  التي  املكانة  من  بالرغم   -8
العرص اإلسالمي، إالّ أننا نجد حضورها نسبياً يف الرثاء،  
الشعرية  بالتقاليد  متأثرين  مازالوا  الشعراء  فأغلب 

الجاهلية
العوامل  من  الرغم  عىل  العبايس  الشاعر  ان   -9
السوسيو ثقافية التي أسهمت يف تغييب املرأة بوصفها 
مرثية إالّ أنه استطاع كرس أو تعديل أفق االنتظار من 
فرصة  له  اتاح  الذي  املوضوعي  املعادل  إيجاد  خالل 

خلق صفات للمرأة تنافس فيها صفات الرجل مجاراة 

للقيم الفحولية .  

10- مثّلت الحضارة التي شهدها العرص العبايس عامالً 

مؤثّراً يف تغيري موقف الشاعر من رثاء املرأة فضالً عن 

موقف النقد الذي أفصح عن إعجابه لكثري من مناذج 

هذا الرثاء.  
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مجالّياُت الظواهر الّنحوّية والّصفّية يف اجلزِء األّوِل ِمن 
ديواِن الّشيِف الّريّض

م.د. إسامعيل بكري قلعه جي
ُمحارض يف قسم اللّغة العربيّة وآدابها، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة، جامعة 

حلب، سورية

Aesthetics of grammatical and morphological phenomena in 
the first part of the Diwan of Sharif Radi
Lecturer Dr. Ismail Bakri Qal'ajii
Lecturer at the Department of Arabic Language and Literature, 
College of Art and Human Sciences, University of Halab, Syria

امللّخص

يرمي هذا البحُث إىل الوقوف عىل املعاين ذات القيم الجاملية لعنارص النظامني النحوي والرصيف يف الجزء   
األول من ديوان الرشيف الريض الذي يتخذ من معطيات النحو والرصف روافَد جاملية تصب يف معني موهبته الفّذة 

يف التعبري، فيتعاضد عنده الطبع مع الصنعة يف والدة القصيد.
م البحث بعد املقدمة عىل قسمني: األول يدرس جامليّات الظواهر الّنحويّة  ويف سبيل هذه الغاية قُسِّ  
املبتدأ ضمريًا متصاًل، وتقديم خرب  املتفق عليها كمجيء  القاعدة  متفرعًة إىل فرعني: األول يختّص مبا يخرج عن 
الفعل الناقص الجملة الفعلية عىل اسمه، وحذف الحرف املصدري )أْن(، ودخول الفاء عىل الجواب الواقع بعد 
قسم فرشط، والرتبة النحوية. والفرع الثاين يختّص مبا ينضوي تحت القاعدة ويتميّز عن أصل االستعامل كمجيء 
التمييز معرفًا بـ)أل(، ومجيء )ما( رشطية للظرفية الزمانية، واقرتان خرب )لعّل( بـ)أْن( املصدرية، وحذف املضاف 
واملضاف إليه، وإبدال النكرة من املعرفة، ومجيء االستثناء املفرغ مسبوقًا بالنفي املعنوي، واستعامل لغة )أكلوين 
الرباغيث(، ونصب االسم املعطوف عىل خرب )ما( املجرور بالباء الزائدة، وتصدير الجملة الحالية بالواو واملضارع 

املثبت، وحذف الصفة، وزيادة أحرف الجر.
أّما القسم الثاين فيدرس جامليّات الظواهر الرّصفيّة متفّرعًة إىل فرعني: األول يختّص مبا يخرج عن القاعدة   
كالجمع عىل غري قياس، وقلب كرسة عني الفعل فتحًة وقلب المه ألًِفا، وتخفيف الهمز عىل غري قياس. والفرع 
الثاين يختّص مبا ينضوي تحت القاعدة ويتميز عن أصل االستعامل كقرص املمدود ومد املقصور، وإجراء الوصل 
ُمجرى الوقف، وتحويل همزة القطع إىل وصل والوصل إىل قطع، وإجراء الفتحة ُمجرى الضمة والكرسة يف اإلعالل 

بالتسكني، ومعاملة االسم املنقوص املنصوب معاملة املرفوع واملجرور، والقلب املكاين.
االسم  والتام عىل  الناقص  الفعلني  تنازع بني  إذا وقع  أنه  أبرزها  التي كان من  والنتائج  بالخامتة  املطاف  وينتهي 
ر اساًم لـ)كاَن( عائًدا عىل االسم املرفوع، بل ضمري شأن تفرّسه جملة خرب  املرفوع بعدهام أاّل يكون الضمري املقدَّ

)كاَن( املؤلفة من الفعل التام وفاعله.

الكلامت املفتاحية: جامليات الظواهر، النحوية والرصفية، الرشيف الريض.
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Abstract
 This research aims to examine the meanings of the aesthetic values of the grammatical 
and morphological systems in the first part of Al-Sharif Al-Radi’s Diwan, who benefits from 
the data of grammar and morphology as aesthetic tributaries that pour into his unique talent 
of expressing thoughts, so that his temperament and craftsmanship are combined in the birth 
of the poem.
To this end, this research is divided, after the introduction, into two parts: the first studies the 
aesthetics of grammatical phenomena, which in turn is subdivided into two branches: the first 
is concerned with what deviates from the rules agreed-upon. For example, when the subject 
comes in the form of connected pronoun, and when the predicate of the incomplete verb in 
verbal sentences precedes its noun, the deletion of the infinitive letter )أْن(, and the entry of F 
letter فاء on the answer located after the condition and the grammatical rank. As to the second 
branch, it is concerned with what falls under the rule, such as when the object of specification 
is defined by )the(, when ‘ma’) ما(, meaning what, come as a conditional for the adverb of time, 
when the predicate of ) لعل(, meaning perhaps, is associated with the infinitive ‘if  the ,)ان(’
deletion of the  construct in the genitive case, the substitution of the indefinite with the definite, 
and the advent of the exception preceded by a moral negation, the accusation of noun on the 
predicate ‘ma’ )ما( with the extra ‘ba’ب  letter, the initiation of the circumstantial sentence with 
the ‘w’ letter )waw واو ( and the affirmative present sentence, the deletion of the adjective, and 
the addition of prepositions.
As for the second section, it studies the aesthetics of morphological phenomena, subdivided 
into two branches: the first is concerned with what deviates from the norm, such as the irregular 
plural, changing the genitive case )كرسة( of the verb into the objective case and changing its 
L‘Lam’  المinto A ‘alf  The second branch is concerned with what falls under the rule and .الف ’
is distinguished by use such as shortening the extended and extending the short, making the 
connection, converting the hamzat of catting همزة القطع  to joining one and the joining one into 
cutting one. Finally, and changing the accusative case into the nominative and genitive case, 
and the treatment of the imperfect noun in the accusative case as the nominative and genitive.
Keywords: the aesthetics of phenomena, grammatical and morphological, Al-Sharif Al-Radi.
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املقدمة:

إن استيعاب النحو والرصف ال يتّأىت إالّ ملن   

اجتمعت له املوهبة والصنعة ليكون فّنانًا لغويًّا يصنع 

بالنحو واللغة مثلام يصنع الرسام بأحاسيسه وألوانه، 

فالفنان اللغوي ال يكون فّنانًا إالّ بنحوه وموهبته، وحني 

نتحّدث عن هذا النمط من الشعراء فخري مثاٍل لهم 

هو الرشيف الريض )359- 406هـ= 970- 1015م( ذو 

الحَسبني الذي يقول عنه الثعالبي معرِّفًا به: هو »أَبُو 

بن  د  ُمَحمَّ بن  ُموىَس  بن  الُحَسنْي  بن  د  ُمَحمَّ الحسن 

د بن  ُموىَس بن إِبْرَاِهيم بْن ُموىَس بن َجْعَفر بن ُمَحمَّ

اَلم،  َعيّل بن الُحَسنْي بن َعيّل بن أيب طَالب َعلَيِْهم السَّ

وابتدأ  وثالمثائة،  َوخمسني  تسع  سنة  ِببَْغَداد  ومولده 

َوُهَو  ِبَقلِيل  ِسِنني  العرْش  َجاوز  أَن  بعد  الّشْعر  يَُقول 

يتحىّل  العرَاق،  الزََّمان وأنجب سادة  أَبَناء  أبدع  الْيَْوم 

ظَاهر  بأدب  املنيف  ومفخره  الرشيف  محتّده  َمع 

ُهَو  ثمَّ  وافر،  املحاسن  َجِميع  باهر وحظ من  َوفضل 

كَرْثَة  عىل  غرب  َومن  ِمْنُهم  مىض  َمن  الطالبيني:  أشعر 

شعرائهم املفلقني... َولَو قُلت إِنَّه أشعر قَُريْش مل أبعد 

َعن الصْدق، وسيشهد مِبَا أجريه من ذكره َشاهد عدل 

من شعره العايل الِقدح الُْمْمتَنع َعن الَقدح الَِّذي يجمع 

إِىَل السالسة متانًة، َوإِىَل السهولة رصانًة، ويشتمل عىل 

مَعان يقرب جناها َويبعد مداها«)1(.

الرشيف  أن  )ت392هـ(  جني  ابن  وذكر   

)ت385هـ(  النحوي  السريايف  ابن  إىل  أُحرِض  الريض 

وتابع  النحو)2(،  فلّقنه  يبلغ عرش سنني،  مل  وهو طفل 

الفاريس  النحوي عند شيوخ عرصه كأيب عيل  تحصيله 

)ت377هـ( وابن جني وأيب الحسن عيل بن عيىس بن 

»فالرشيف  )ت420هـ()3(،  البغدادي  بَِعّي  الرَّ الفرج 

وقلاّم  والِعلم...،  الشعر  بني  جمع  بأنه  ميتاز  الريض 

أشهر  ومن  كبريٍ«)4(،  ُمجيٍد  شاعر  يف  يجتمعان 

عن  البيان  و"تلخيص  النبوية"،  "املجازات  مؤلفاته: 

التنزيل"،  التأويل يف متشابه  مجاز القرآن"، و"حقائق 

و"خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب"، وغريها. 

وملا كتب الرشيُف الشعَر وهو نحويٌّ وناقد - إذا صّح 

والرصف  النحو  معطيات  يوظّف  أن  استطاع  التعبري- 

قّل  التي  بالشاعرية  توظيًفا جامليًّا مقصوًدا مشفوًعا 

تحّوالت  نتاجه عىل  يبني  لغويًّا  فنانًا  فنجده  نظريها، 

مرآة  عرب  املرهف  الخفّي  املعنى  انعكاس  له  تضمن 

النظامني النحوي والرصيف، وليس عرَب األلفاظ وحَدها، 

بالـُمثل  املشتغلون  به  يحفل  موضوًعا  ليس  »فالنحو 

الصواب  بني  الحدود  إقامة  يرون  والذين  اللغوية، 

والخطأ... النحو مشغلة الفنانني والشعراء، والشعراُء، 

الذين  هم  أو  النحو،  يفهمون  الذين  هم  والفنانون 

يقرأ  من  ويالحظ  إبداع«)5(،  فالنحو  النحو،  يبدعون 

سمة  هو  اإلبداع  من  النوع  هذا  أن  الرشيف  ديوان 

شاملة لنتاجه الشعري عامًة، غري أننا اقترصنا يف هذا 

البحث عىل الجزء األول من ديوانه لسببني: األول أّن 

هذا الجزء نرُش بتحقيٍق ورشٍح رصيننِي للعالمة محمد 

محيي الدين عبد الحميد، يف حني مل يُنرش له جزٌء ثان 

أن  الثاين  والسبب  اطالعنا.  حّد  نفسه عىل  بالتحقيق 

دراسة ديوانه كاماًل ال ميكن أن يحيط بها بحث بهذا 

الحجم.

- الهدف من البحث: 

يهدف البحث إىل تجلية الجامليات النحوية   

والرصفية الناجمة عن االنزياح الواعي لعنارص هذين 

براعته  يرُبز  نحٍو  عىل  الريض  الرشيف  عند  النظامني 

اللغوية إىل جانب موهبته الشعرية.

- مشكلة البحث:

تتلّخص مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

• هل تؤثّر دراية الشاعر النحوية والرصفية يف جاملية 

نشأة هذين  قبل  الشعراء  األمر عند  مثلام هو  النص 

العلمني؟

بالعدول  القاعدة  أصل  عن  الريض  الرشيف  أَخرج   •

النحوي والرصيف أم بقي يف إطار الجائز؟

• ما األبعاد الجاملية للعدول النحوي والرصيف يف شعر 

الريض؟

-منهج البحث وحدوده: 

يعتمد البحُث املنهَج الوصفّي يف تحليل الظواهر   

النحوية والرصفية البارزة يف الجزء األول فقط من ديوان 

الرشيف الريض، سواءٌ أكانت ماّم خرج عن أصل القاعدة أم 

مل يخرج عنها، رشيطة أن يكون ما مل يخرج عن القاعدة ماّم 

يتّميز استعامله عن األصل ويؤّدي فائدة جاملية.

مجالّياُت الظواهر الّنحوّية والّصفّية ...
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- الدراسات السابقة: 

نظرًا التساع شعر الريض الذي يزيد عن ستَة   

عرَش ألَف بيٍت وثرائه األديب واللغوي، وجد كثري من 

الدارسني ضالَّتهم فيه، غري أن البحث النحوي والرصيف 

فهذا  اهتامم؛  من  يستحقه  ما  بعُد  ينل  ملّا  شعره  يف 

يف  مضاعفنِي  وزمًنا  جهًدا  يتطلّب  البحث  من  النوع 

ظّل غياب التحقيق والرشح املعّمقني للديوان ما خال 

جزأه األول بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 

ورشحه، فكان البحث النحوي والرصيف خجواًل يف هذا 

امليدان، نذكر من ذلك رسالة ماجستري بجامعة ذي قار 

بعنوان "البنية الرصفية وأثرها يف داللة النص الشعري: 

حسني  للباحث  أمنوذًجا"  الريض  الرشيف  حجازيات 

بعنوان  الخرطوم  بجامعة  ماجستري  ورسالة  التميمي، 

دراسة  الريض:  الرشيف  شعر  يف  االستفهام  "أساليب 

وبحث  عيل،  محمد  علوية  للباحثة  بالغية"  نحوية 

الِبنية  يف  دراسة  الريض  الرشيف  "طّفيات  بعنوان 

الفنيَّة" للدكتور عيل كاظم املصالوي، وهذه األبحاث، 

عىل ما فيها من جهٍد محموٍد ألصحابها، ال تفي بالغنى 

لذلك  الرشيف؛  ديوان  يختزنه  الذي  النحوي والرصيف 

من  أمكننا  ما  عىل  البحث  هذا  يف  الضوء  سنسلّط 

مّنا عىل استكامل هذا  ظواهر، ويبقى األمل معقوًدا 

البحث فيام تبّقى من شعر الرشيف إن شاء الله تعاىل 

يف قابل األيام.

أواًل- جامليات الظواهر النحوية:

النحوية يف شعر الرشيف  الظواهر  تنقسم   

إىل قسمني: األول يخرج يف عدوله عن القاعدة مطلًقا، 

والثاين يخرج عن أصل الوضع ويتميّز عنه من دون أن 

يخرج عن القاعدة، فيبقى يف إطار الجائز.

أ- الظواهر النحوية التي خرجت عن القاعدة:

ندرس يف هذا املبحث العدول النحوي الذي   

ونبحث  الجمهور،  عند  عليها  املتفق  القاعدة  كرس 

عن تخريج منطقي له، ونحاول تبيان جامليته، وهذا 

النوع من العدول يتضّمن: مجيء املبتدأ ضمريًا متصاًل، 

وتقديم خرب الفعل الناقص الجملة الفعلية عىل اسمه، 

الحرف  وحذف  املقصودة،  النكرة  املنادى  ووصف 

املصدري )أْن(، ودخول الفاء عىل الجواب الواقع بعد 

قسم فرشط، والرتبة النحوية.

1- مجيء املبتدأ ضمريًا متصاًل:

يجيء  أن  للمبتدأ  النحوية  الصناعة  تجيز   

اساًم ظاهرًا أو مصدًرا مؤوَّاًل أو ضمريًا منفصاًل أو جملة 

محكية، لكنها ال تجيز مجيئه ضمريًا متصاًل كام يف قول 

الرشيف راثيًا)6(:

َفْت      بَيْناُه كالَوَرِق الّنضريِ تََقصَّ

أَْغَصانُُه َوتََصلَّبَْت َشْجرَاُؤُه

إىل  إالّ  يُضافان  ال  وبينام(  )بينا،  فالظرفان   

بّد  ال  لذلك  اسمية)7(،  أم  فعلية  كانت  سواٌء  الجملة 

مبتدأ  رفع  محل  يف  الهاء  املتصل  الضمري  إعراب  من 

والكاف خربه، والجملة االسمية املؤلفة منهام يف محّل 

جر مضاف إليه.

ولو أراد الشاعر فصل الضمري لوجد مندوحًة   

املؤكَّد بداًل من  التشبيه  له أن يقول عىل  إليه، فكان 

من  أَْغَصانُُه(  َفْت  تََقصَّ الّنضرُي  الَوَرُق  ُهَو  )بَيْنا  التام: 

دون أن يتأثّر الوزن، لكنه آثر العدول إىل الهاء املتصلة 

يؤّديه  املريث، فضاًل عاّم  الذي أصاب  التقّصف  إلظهار 

صوت األلف والهاء من )بَيْناُه( من إيحاء يشبه صوت 

الندبة ويجيّل حجم األمل.

عىل  الفعلية  الجملة  الناقص  الفعل  خرب  تقديم   -2

اسمه:

فاألصل  جملة  الناقص  الفعل  خرب  كان  إذا   

الفعل  بني  تنازع  يقع  لئال  اسمه)8(؛  عىل  يتقّدم  أالّ 

الناقص والجملة الفعلية عىل االسم املرفوع بعدهام، 

ولئالّ يقع لبس بني اسم الفعل الناقص وركني الجملة 

االسمية، غري أّن تقديم الخرب الجملة الفعلية وقع يف 

قول الرشيف يف رثاء أمه)9(:

ِفيُح رََسائيِل لَْو كَاَن يُبْلُِغِك الصَّ

اُب نِدايئ أو كاَن يُْسِمُعِك الرتُّ

عي لََسِمْعِت طُوَل تَأَوُّهي وتََفجُّ

وَعلِْمِت ُحْسَن رِعايَتي وَوفايئ

حيث تّقدم الفعل )يُبْلُِغِك( يف صدر البيت   

ِفيُح(، كام تقّدم الفعل  األول عىل االسم املرفوع )الصَّ

اُب(،  )يُْسِمُعِك( يف عجز البيت عىل االسم املرفوع )الرتُّ

عىل  ويُْسِمُعِك(  و)يُبْلُِغِك،  )كان(  بني  التنازع  فوقع 
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االسمني  إعراب  ح  يُرَجَّ وعندئذ  اُب(،  والرتُّ ِفيُح،  )الصَّ

التاّمني؛  للفعلني  فاعلني  اُب(  والرتُّ ِفيُح،  )الصَّ املرفوعني 

ألنهام أقرب إليهام، ونقّدر اساًم محذوفًا لـ)كاَن( يعود 

عىل ذينك االسمني، وبذلك نعالج مشكلة التنازع، فنقع 

املحذوف عىل  الضمري  يف مشكلة أخرى، وهي عودة 

ر، ولو أعملنا )كاَن( يف االسمني املرفوعني ألشكل  متأخِّ

األقرب،  وترتك  األبعد  العامل  تُعِمل  ألنك  أيًضا  ذلك 

وهذا موضع خالف بني الكوفيني والبرصيني)10(.

ر  واملخلّص من ذلك أاّل يكون الضمري املقدَّ  

اساًم لـ)كاَن( عائًدا عىل االسم املرفوع، بل هو ضمري 

الشأن الذي تفرّسه جملة خرب )كاَن( املؤلفة من الفعل 

النحوية  للصناعة  األنسب  التقدير هو  وفاعله، وهذا 

وملراد الشاعر الذي مل يقّدم ويؤّخر هنا مرتني اضطراًرا، 

بل ليظهر أمله من الشأن الذي هو فيه من عدم قدرته 

عىل تبليغ صوته ألمه الفقيدة.

3- حذف الحرف املصدري )أْن(:

ُحِذفت )أْن( املصدرية الناصبة قبل املضارع   

يف بعض املسموع، وُروي املضارع بعد حذفها بالنصب 

باملُِعيديِّ  )تسمُع  كقولهم:  أخرى،  تارة  وبالرفع  تارًة، 

خرٌي ِمْن أْن تَراه(، و)ُخِذ اللِّصَّ قَبَْل يأُخُذَك(، واألفضل 

ِحرًصا عىل  عليها  والقياس  األمثلة  محاكاة هذه  عدم 

سالمة اللغة)11(، غري أنه ورد حذف )أْن( ورفع املضارع 

بعدها يف بضعة أبيات من شعر الرشيف، ومنها قوله 

من النسيب)12(:

َويل نَظْرٌَة ال مَتْلُِك الَعنُي أُْختَها    

َمـخـافـَة يَـْنـثُـوهـا َعـلَـيَّ رَِقـيـُب

)ينثوها(  الفعل  قبل  )أْن(  حذف  حيث   

ورفعه، وأضاف املصدر )مخافة( إىل الجملة، وحقه أن 

يُضاف إىل املفرد.

ومنه قوله يف النسيب أيًضا)13( :

مَتَلَّ ِمَن التّصايب قَبَْل مُتيْس     

وال أََمٌم ِصباَك وال قَِريُب

)مُتيس(  الفعل  قبل  )أْن(  حذف  حيث   

أن  الجملة، وحقه  إىل  )قبَل(  الظرف  وأضاف  ورفعه، 

يُضاف إىل املفرد.

عىل  إنهام  البيتني  هذين  يف  يُقال  وقد   

معاملة  املنصوب  الناقص  املعتّل  املضارع  معاملة 

املرفوع بتسكني المه كام سرنى يف حديثنا عن العدول 

الرصيف، فرُيَدُّ هذا الرأي بقوله من القصيدة ذاتها)14(:

وَواّلَك الّشباُب َعىَل الَغواين     

فباِدْر قَبَْل يَْعزِلَُك املَِشيُب

)يعزلُك(  الفعل  عىل  الضمة  ظهرت  حيث   

بعد حذف )أْن(، كام يف قوله من القصيدة ذاتها)15(:

وَمْن رََجَم الّسامَء فاَل َعِجيٌب     

يُقاُل َحثا ِبَوْجِه البدِر تُْربا   

حيث حذف )أْن( قبل الفعل )يُقاُل( ورفعه،   

املبتدأ املؤخر للخرب املقدم  وأقام جملة )يُقال( مقام 

)عجيٌب(.

وعىل ما يبدو أن الحذف قد وقع يف هذه   

قبل  نقّدر  أن  نرى  لذلك  النظم،  لرضورة  الشواهد 

األفعال املرفوعة حرفًا مصدريًّا مهماًل، وتبقى الجملة 

صلة املوصول الحريف املحذوف، ويبقى املصدر املّؤول 

يف محّل جرٍّ مضافًا إليه يف األبيات الثالثة األوىل، ومبتدأً 

مؤخرًا يف البيت الرابع.

4- دخول الفاء عىل الجواب الواقع بعد قسم فرشط:

تقتيض القاعدة النحوية عنَد اجتامع القسم   

والرشط غري االمتناعي أن يكون الجواب لألسبق منهام، 

األول  جواب  لداللة  محذوفًا  الثاين  جواب  يكون  وأن 

له  الجواب  فيبقى  امتناعيًّا  الرشط  كان  إذا  أّما  عليه، 

وإن ُسبق بالقسم، ويكون الرتكيب الرشطي كله جوابًا 

للقسم. غري أن الرشيف مل يجِر دامئًا عىل هذه القاعدة، 

فرتاه أحيانًا يقدم القسم عىل الرشط غري االمتناعي، ثم 

يأيت بالجواب مقرتنًا بالفاء، ماّم يجعله جوابًا للرشط ال 

للقسم، ومنه قوله يف الشيب)16(:

لَِئْ أبَْغْضِت ِمّني َشيَْب َرأيْس      

ِفِإيّن ُمبِْغٌض ِمْنِك الّشبَابَا

وقوله ُمفاِخرًا)17(:

لَِئْ كُْنتُُم يف آِل ِفْهٍر كَواكِبًا

إِذا غاَض ِمْنها كَوْكٌَب فاَض كَوْكَُب

فَنْعتي كََنْعِت البَْدِر يُْنَسُب بَيَْنُكْم

جهاًرا وما كُلُّ الكواكُِب تُْنَسُب

وقوله يف الرثاء)18(:

مجالّياُت الظواهر الّنحوّية والّصفّية ...
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لَِئْ لَْم نُِطْل لَْدَم الرّتائِِب لَْوَعًة     

فـإّن لَـنـا لَـْدًمـا َوراَء الـتّـرائِـِب

وقوله متغزِّاًل)19(:

لَِئْ كُْنَت أَْخلَيَْت املكاَن الّذي أَرى      

فَهيْهاَت أَْن يَْخلُو َمكانَُك ِمْن قَلْبي

وقوله مادًحا)20(:

ًدا       لَِئْ كاَن َخْويف ِمْن ِسطاَك ُمبَعِّ

با مـا كـاَن الـرّجـاُء ُمـَقــرِّ فـيا ُربَـّ

وقوله يف مقدمة النسيب)21(:

ٍة فَيْنانٍَة فَلَِئْ فُِجْعُت ِبلِمَّ

ماَت الّشباُب ِبها ولاَّم يُْعِقِب

فلََقْد فُِجْعُت ِبُكلِّ فَْرٍع باِذٍخ

ِمْن ِعيِص ُمْدرِكََة األََعزِّ األَطْيَِب

وقد خّرج النحاة هذه الظاهرة عىل زيادة   

مل  للتوطئة  الالم  كانت  »لو  أنه  ورأوا   ،) )لَِئْ يف  الالم 

يَُجْب إالّ القسم«)22(. وإذا تأملنا الشواهد التي عرضها 

الرشيف،  عند  وشواهدها  الظاهرة  هذه  عىل  النحاة 

وجدنا الفاء مل تدخل الجواب إال إذا كان الكالم مصّدًرا 

(، لذا يرى الفرّاء أن كرثة اجتامع الالم مع )إْن(  بـ)لَِئْ

كرثة  يف  األمر  هو  مثلام  الواحدة،  كالكلمة  جعلتهام 

كالكلمة  )لقد(  مًعا  فصارتا  )قد(،  مع  الالم  اجتامع 

( ألنها انسبكت مع أم  الواحدة، فأُلغيت الالم من )لَِئْ

الباب يف الرشط، وصار الجواب للرشط)23(.

ومل يكن عسريًا عىل الشاعر أن يلتزم بأصل   

الوضع مع الحفاظ عىل الوزن، وذلك بأن يضع واًوا أو 

(، أو أن يستخدم )إّما( املؤلّفة  فاًء مكان الالم من )لَِئْ

( يف الشاهد األخري، لكنه  من )إْن+ما( بداًل من )فَلَِئْ

قصد هذا االستعامل؛ ليكرس أفق التّوقع عند املتلقي، 

ويجذب انتباهه إىل الجواب، ويُخِرج الكالم من دائرة 

التي  اإلخبار  دائرة  إىل  القسم  يجتلبها  التي  اإلنشاء 

يحكم بها عىل الرشط من جوابه.

5- الرتبة النحوية:

النحوية  الرتبة  ظاهرة  إزاء  العلامء  انقسم   

فمنهم من رفضه كسيبويه )ت180هـ(  أقسام:  ثالثة 

وابن سنان )ت466هـ( وحازم القرطاجني )ت684هـ(، 

ومنهم من قبله مطلًقا كالفرّاء )ت207هـ( والسكايك 

)ت626هـ(، ومنهم من اتخذ موقًفا وسطًا كالسريايف، 

الرتكيب)24(، وعىل  فقبله العتبارات فنية يحّددها جّو 

هذا املوقف نقرأ الرتبة يف شعر الرشيف بني املفعولني 

األول والثاين، وبني املفعول به وكل من الفاعل واالسم 

املجرور، وبني املبتدأ واالسم املجرور.

أ- الرتبة بني املفعولني األول والثاين، وبني املفعول به 

والفاعل:

والثاين  األول  املفعولني  ترتيب  يف  األصل   

مع األفعال التي تنصب مفعولني ليس أصلهام مبتدأ 

فيه  ما  عىل  الفاعلية  معنى  فيه  ما  يتقدم  أن  وخربًا 

يف  يصف صاحبه  الرشيف  قول  أّما  املفعولية،  معنى 

السفر)25(:

ـَدُه      ا َمـا تََوسَّ ـُد الرَّْحـَل َخـدًّ يُـَوسِّ

قَبَْل املَطَالِِب َغرْيُ الُحْسِن َوالطِّيِب

فقد كان من حّقه أن يقول يف الجملة األوىل:   

َد َغرْيَ  ُد الَخدَّ رْحاًل(، ويف الجملة الثانية: )َما تََوسَّ )يَُوسِّ

يف  وقلب  املفعولني،  بني  األوىل  يف  فقلب  الُحْسِن(؛ 

املفعول  هو  فالخّد  والفاعل.  به  املفعول  بني  الثانية 

األول الذي فيه معنى الفاعليّة، وهو أحّق بالتعريف 

بـ)أل(، ورتبته مقدمة عىل املفعول الثاين )رْحاًل( الذي 

الجملة  بالتنكري. ويف  أحّق  املفعولية وهو  معنى  فيه 

َد( مسترتًا يعود عىل  الثانية يجب أن يكون فاعل )تََوسَّ

األصل يف  )غري(، وهذا هو  كلمة  الخّد، ومفعوله هو 

َد فاَُلٌن ِذراَعه إِذا  َد(؛ تقول: »تََوسَّ د، وتََوسَّ استعامل )َوسَّ

َد فالٌن فاَُلنًا  نَاَم َعلَيِْه َوَجَعلَُه كالِوسادة لَُه... يَُقاُل وسَّ

د ِوسادة إِذا وَضع رأْسه َعلَيَْها«)26(. ِوسادة، وتََوسَّ

ولعل الشاعر آثر قلب الرتبة ليحّقق غايتني:   

داللية وِصناعية. فاألصل يف القلب النحوي مع األشياء 

التي تالصق أعضاء الجسد أن يكون للداللة عىل تحرّك 

تلك األشياء وثبات العضو من الجسد، فيقولون: )أدخَل 

فيها؛  أُِدخل  ما  الرأس هو  أن  القلنسوَة يف رأسه( مع 

للداللة عىل أن الرأس ثابٌت والقلنسوة هي التي تُؤَْخُذ 

رحِل  أخِذ  من  يحدث  ما  ومثله  الرأس،  عىل  وتُوَضع 

الناقة ووضعه ِوسادًة تحت الخد. وأّما الغاية الصناعية 

يف  األوىل  الجملة  بعد  البيت  يتّم  أن  أراد  أنه  فهي 

وصف الخدِّ ال الرحِل؛ فقلب بني الرحل والخد ليعود 
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ولو  الخد،  عىل  ـَدُه(  )تَـَوسَّ من  الهاء  املتصل  الضمري 

ُد الَخدَّ رْحاًل  أنه مل يقلب يف الجملة األوىل فقال: )يَُوسِّ

َده قَبَْل املَطَالِِب َغرْيُ الُحْسِن َوالطِّيِب( ألصبح  َما تََوسَّ

الثانية  الجملة  يف  يقلب  مل  أنه  ولو  للرحل،  الوصف 

َوالطِّيِب(  الُحْسِن  َغرْيَ  املَطَالِِب  قَبَْل  َد  تََوسَّ )َما  فقال: 

البيت، وملَا أشار من طرٍف خفّي إىل  ملَّا استقام نظم 

اللذيِن  والطيب  الحسن  مستودَع  هو  الخد  هذا  أن 

يتوّسدانه.

ب- الرتبة بني املفعول به واالسم املجرور:

الصناعة  يف  املجرور  واالسم  به  املفعول   

النحوية أخوان؛ ألن االسم املجرور مفعول غري رصيح؛ 

الرشيف  قول  يف  كام  بينهام  الرتبة  قلب  يقع  لذلك 

مادًحا)27(:

أنَت أَفَْسْدتَني عىل كُلِّ َمأْموٍل 

وأْعَديْتَني عىل كُلِّ َخطِْب

فإذا حملت صدر البيت عىل ظاهره يكون   

لبلوغ  صالًحا  يعد  فلم  الشاعر،  أفسد  قد  املمدوح 

أراد  فقد  ذلك،  ِخالف  عىل  املعنى  ولكن  املأمول، 

بـ)أَفَْسْدتَني عليِه( كام ذكر املحّقق: »صرّيته يف نظري 

ال  املعنى  وهذا  عنده«،  اآلمال  توضع  ألن  صالح  غري 

املتكلم(  )ياء  به  املفعول  القلب بني  يستقيم إال عىل 

عىل  الرتكيب  فيكون  َمأْموٍل(،  )كُلِّ  املجرور  واالسم 

الشاعر  لجأ  وقد  عيّل(،  َمأْموٍل  كُلَّ  )أَفَْسْدَت  األصل: 

إىل القلب لتحقيق املواءمة اللفظية واملقابلة املعنوية 

بني صدر البيت وعجزه، فيكون قوله: )أَفَْسْدتَني عىل 

قوله:  مع  اللفظ  يف  ومنسجاًم  متناظرًا  َمأْموٍل(  كُلِّ 

من حيث  معه  ومتقاِباًل  َخطِْب(،  كُلِّ  عىل  )أْعَديْتَني 

املعنى؛ أي إّن املمدوح له فعالن متقابالن: )أَفَْسْدتَني، 

عني  يف  هيًِّنا  بجعله  املأمول  يُفِسد  فهو  وأْعَديْتَني(؛ 

الوقت  ويف  واستصعبه،  استعظمه  أن  بعد  الشاعر 

نفسه يقّوي الشاعر ملواجهة الخطوب.

ج- الرتبة بني الفاعل واملفعول به:

ماّم يُسّهل قلب الرتبة بني الفاعل واملفعول   

فيُؤَمن  متناقضتني،  أنهام يحمالن داللتني نحويتني  به 

الرشيف  قول  يف  كام  القلب  ويقع  بينهام،  اللبس 

مادًحا)28(:

وأَبْـلَـَج َوطّـاٍء عـىل َخـدِّ لَـيْـلِـِه    

كام فاَرَق الّنْصَل امليُِضَء ِقراُب

»وقوله:  تعليقه عليه:  املحّقق يف  قال  فقد   

فإن  قلب،  فيه  ِقراُب(  امليُِضَء  الّنْصَل  فاَرَق  )كام 

النصل هو الذي يفارق قرابَه، لكن ملّا كان الفراق ال 

فعلّله  أيِّهام«،  إىل  يُنسب  أن  اثنني صح  إالّ بني  يكون 

القلب  إىل  نظرنا  وإذا  فحسب،  لغويًّا  تعلياًل  بذلك 

البيت  هذا  يف  يحّقق  وجدناه  الجاملية،  الناحية  من 

غايتني: موسيقية ومعنوية، فاملوسيقية تتجىّل يف جلب 

)ِقراُب( إىل حيّز القافية، فتنضّم الباء إىل الروّي الذي 

بُنيت عليه القصيدة، واملعنوية أنك تجد الشاعر حني 

وعندما  األبلج،  املمدوح  يريد  السيف  عن  يتحّدث 

يتحّدث عن القراب يريد الليل الذي يحيط باملمدوح، 

من  السيف  يخرج  كام  الليل  من  يخرج  ال  واملمدوح 

حيث  املمدوح  عن  ينجيل  من  هو  الليل  بل  غمده، 

يكون، ولوال هذا املعنى ملا قلب.

د- الرتبة بني املبتدأ واالسم املجرور:

قلب الرتبة بني املبتدأ واالسم املجرور قليل؛ ألن العالقة 

النحوية بينهام منعدمة، لكن إذا كان الجار واملجرور 

متعلقان بالخرب - والخرب هو املبتدأ يف املعنى- يُصبح 

القلب سائًغا كام يف قول الرشيف مادًحا)29(:

يٌَد يف قَائِِم الَعْضِب    

ِْب فام اإلنْظاُر بالرضَّ

»ويف  عليه:  تعليقه  يف  املحّقق  قال  فقد   

أن  الكالم  من حق  كان  فقد  قلب،  البيت  هذا  صدر 

يقول: )قائم العضب يف يدي( فقلب العبارة. والقلب 

البالغة: فأنكره جامعة منهم؛  ماّم اختلف فيه علامء 

ألنه يف نظرهم عّي وعجز عن أن يأيت املتكلم بالعبارة 

الدالّة عىل مراده، وأجازه قوم إذا اشتمل عىل رّس من 

الرشيف ههنا  أراده  الذي  الرس  ولعل  الكالم«،  أرسار 

هو شدة متّكن اليد من السيف وكأنها جزء منه، فقلب 

بينهام ليجعلهام كاليشء الواحد، ولو أراد الخروج من 

ذلك ملا عجزت عنه ملكته اللغوية والشعرية.

ب- الظواهر النحوية التي تنضوي تحت القاعدة:

ندرس يف هذا املبحث العدول النحوي الذي   

االستعامل،  أصل  عن  ويتميّز  القاعدة  تحت  ينضوي 

مجالّياُت الظواهر الّنحوّية والّصفّية ...
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جامليته،  تبيان  ونحاول  فيه،  النحوي  رأينا  ونبدي 

وهذا النوع من االنزياح يتضّمن: مجيء التمييز معرفًا 

بـ)أل(، ومجيء )ما( رشطية للظرفية الزمانية، واقرتان 

خرب )لعّل( بـ)أْن( املصدرية، وحذف املضاف واملضاف 

االستثناء  ومجيء  املعرفة،  من  النكرة  وإبدال  إليه، 

املفرغ مسبوقًا بالنفي املعنوي، واستعامل لغة )أكلوين 

)ما(  خرب  عىل  املعطوف  االسم  ونصب  الرباغيث(، 

املجرور بالباء الزائدة، وتصدير الجملة الحالية بالواو 

واملضارع املثبت، وحذف الصفة، وزيادة أحرف الجر.

1- مجيء التمييز معرفًا بـ)أل(:

ذهب البرصيون إىل أن التمييز ال يكون إالّ   

بقول  عليه  واستدلّوا  تعريفه،  الكوفيون  وأجاز  نكرة، 

الشاعر)30(:

ـا أَْن َعـرَفْـَت ُوُجــوَهـَنـا      َرأَيْـتُـَك لَـمَّ

َصَدْدَت َوِطبَْت النَّْفَس يَا قَيُْس َعْن َعْمٍرو

معرَّف  متييز  الفريقني  عند  فـ)النفَس(   

بـ)أل(، لكن البرصيني أّولوه عىل زيادة )أل()31(، بينام 

عّده الكوفيون أصاًل.

وجاء التمييز معرَّفًا بـ)أل( يف قول الرشيف   

مادًحا)32(:

فاََم َولََد األَجارُِب ِمْن مَتِيٍم     

ـْعـُر الـرِّقابا نَـِظـيـرَُهـُم وال الـشُّ

ـْعـُر(،  فـ)الرِّقاَب( متييز للصفة املشبهة )الـشُّ  

وهذا جائٌز قياًسا؛ ألن املميَّز مشتق معرَّف بـ)أل(؛ قال 

سيبويه: »وعىل هذا الوجه تقول: هو الحسُن الوجَه، 

وهي عربية جيدة...، وقد يجوز يف هذا أن تقول: هو 

الَحَسُن الوجِه«)33(؛ فهو يجيز النصب والجر، والنصب 

عنده أجود؛ ألنه أخفُّ الحركات من جهة، وألّن األصل 

بـ)أل( وال  معرَّف  باسم ال  يُسبق  أن  إليه  املضاف  يف 

منوَّن من جهة ثانية، فيكون النصب عىل التمييز خريًا 

لفظية.  إضافًة  املضاف  يف  )أل(  وجود  مع  الجر  من 

واستشهد لكالمه ببيٍت يشبه يف تركيبه بيت الرشيف 

الريض، وهو قول الشاعر)34(:

فام قَْومي بثَْعلَبََة بِْن َسْعٍد     

ْعِر الرِّقابا وال ِبَفزارَة الشُّ

ذهب  كام  زائدة  ليست  الـ)أل(  وهذه   

ْعر  )الشُّ والتقدير:  الضمري،  عن  نائبة  بل  البرصيون، 

رِقابُهم( عىل إعامل االسم املشتق، فلام أراد الشاعر أن 

يخّفف نصب عىل التمييز.

2- مجيء )ما( رشطية للظرفية الزمانية:

ذكر ابن مالك أّن »جميع النحويني يجعلون   

)ما( و)مهام( مثل )َمن( يف لزوم التجرد عن الظرفية 

مع أن استعاملها ظرفني ثابت يف أشعار الفصحاء من 

األبيات  من  بعدد  ذلك  عىل  واستشهد  العرب«)35(، 

كقول الفرزدق)36(:

وما تَْحَي ال أرَْهْب وإِْن كُْنُت جارًِما    

ولو َعدَّ أَْعدايئ َعيَلَّ لَُهم َذْحاَل

حيث جاءت )ما( رشطية للظرفية الزمانية،   

يف  تشبه  فهي  حياتِك.  طيلَة  شيئًا  أرهُب  ال  واملعنى: 

الفعلني  جزم  ولوال  الزمانية،  املصدرية  )ما(  املعنى 

دفع  ما  ولعل هذا  املصدرية،  أنّها  إىل  لذهبنا  بعدها 

الشبهة  يف  الوقوع  إىل  الريض  الرشيف  ديوان  مّحقق 

يًا)37(: بينهام حني وقف عىل قوله معزِّ

َناُع لََنا      َك الصَّ َما بَِقيَْت كَفُّ

فَُكلُّ كَرْسٍ يَُكوُن َمْرُؤوبَا

يًا أيًضا)38(: وقوله معزِّ

وما بَِقَي الَجبَُل املُْشَمِخرُّ     

فام رَضَّنا الَجبَُل الواِجُب

فقال يف تعليقه عىل البيت األول: »)ما( يف   

قوله: )َما بَِقيَْت( مصدرية ظرفية تفرسَّ باملدة مضافة 

إىل مصدر الفعل الذي دخلت عليه«، وقال يف تعليقه 

الَجبَُل  بَِقَي  )َما  قوله:  يف  »)ما(  الثاين:  البيت  عىل 

هذين  من  كل  ففي  مصدرية«،  ظرفية   ) املُْشَمِخرُّ

البيتني جاء فعل الرشط ماضيًا، فلم يظهر الجزم، لكن 

جواب الرشط جاء جملة مقرتنًة بالفاء، فاستدلّلنا بذلك 

عىل أنها )ما( الرشطية التي أرُشبت معنى الزمان، لاِم 

بينها وبني )ما( املصدرية الزمانية من شبٍه يف اللفظ، 

ومعروف أن العرب قد تعطي اليشء حكم ما أشبهه 

يف لفظه.

وإذا أخذنا بتفسري املحّقق يف البيت األول،   

فهو مقبول عىل نية التقديم والتأخري، فيكون التقدير: 

لََنا(،  َناُع  َك الصَّ بَِقيَْت كَفُّ َما  َمْرُؤوبًا  )فَُكلُّ كَرْسٍ يَُكوُن 
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الثاين عليه ألنه مصّدر  لكننا ال نستطيع حمل البيت 

الشطر  يف  زائدة  الفاء  نعّد  أن  حينئٍذ  بد  فال  بالواو، 

الثاين، وهذا ليس من مواضع زيادتها. 

3- اقرتان خرب )لعّل( بـ)أْن( املصدرية:

يقع  أال  بالفعل  املشبهة  األحرف  يف  األصل   

خربها مصدًرا مؤوَّاًل إاّل )لعّل(، فيجوز فيها ذلك تشبيًها 

لها بـ)عىس()39(؛ ألنهام تشرتكان يف معنى الرجاء، وعليه 

جاء قول الرشيف مادًحا)40(:

لََعيّل أْن أَُهزََّك يف َمرَاٍم     

فَأبْلَُو ِمنَك ُمْنَدلَِق الُغُروِب

قًا ألهل البيت عليهم السالم)41(: وقوله متشوِّ  

لعيّل أْن أبُلَّ بكم غلياًل     

تََغلَْغَل بنَي قلبي والحجاِب

وعىل ما يبدو أن هذا االستعامل يُفصح عن   

تعلِّق أكرب باملرجّو؛ ألن فيه ُمضاعَفًة ملعنى الرجاء من 

ُحكاًم،  )عىس(  واستحضار  لفظًا،  )لعّل(  خالل حضور 

فكأنه ترّجى مرّتني.

4- حذف املضاف واملضاف إليه:

أجاز النحاة حذف املضاف وإقامة املضاف   

وأجازوا  منه)42(،  كالجزء  أو  جزًءا  كان  إذا  مقامه  إليه 

حذف املضاف إليه أو حذفهام بقرينٍة دالّة يؤَمن بها 

اللبس)43(، مع العلم أّن حذف املضاف إليه »أَقَل من 

من  الغرض  ألن  وذلك  قياًسا.  وأبعُد  املضاف،  حذِف 

الغرُض  كان  وإذا  والتخصيُص،  التعريُف  إليه  املضاف 

عن  وتراُجًعا  للغرض،  نَقًضا  كان  وُحذف،  ذلك  منه 

املقصود«)44( إالّ إذا دّل عليه املعنى داللة واضحة.

فمن حذف املضاف قول الرشيف مادًحا)45(:

قَْد َعزَّ َمْن َضنَّْت يَداُه ِبَوْجِهِه     

إنَّ الّذليَل ِمَن الرَِّجاِل الطّالُِب

تعبري  حّد  عىل  وجِهه(  )مباِء  أراد:  فقد   

ماّم  االستعامل،  لكرثة  املضاف  حذف  لكنه  املحّقق، 

يدفع املتلّقي إىل ملء الفراغات التي يرتكها له الشاعر، 

فيغدو مشاركًا للشاعر يف نتاجه الشعري، وليس مجرد 

مستهلك فحسب.

ومنه قوله شاكيًا)46(:

َخلِييَلَّ ٱطْلِقا رََسِني فِإيّن     

كُام َعىل َعزٍْم َمضاَء أََشدُّ

فحذف  ِحصاين(،  رسَن  )أطلِقا  أراد:  فقد   

اعتامًدا  لالختصار  ذلك  وكل  املتكلم؛  ياء  إىل  املضاف 

عىل داللة السياق.

ومن حذف املضاف إليه قوله من القصيدة   

ذاتها)47(:

فِإْن تََريا إِذا ما رِسُْت َشْخيص     

أَماَمـُكـمـا فَـلِـي قَـلْـٌب َوَراَء

وقوله راثيًا)48(:

وكأنّنا يف الَعيِْش نطلُب غايًة     

ِننَي َوَراَء َوجِميُعـنا يََدُع السِّ

فقد أراد يف البيت األول: )وراء القوِم( عىل   

)وراَءه(،  الثاين:  البيت  يف  وأراد  املحّقق،  تعبري  حّد 

فحذف املضاف إليه لفظًا مع بقائه َمْنويًّا يف املعنى؛ 

وذلك للعلم به من جهة، وإلقامة حرف الروي الهمزة 

من جهة أخرى.

5- إبدال النكرة من املعرفة:

يف  منه  املبّدل  يطابق  أن  البدل  يف  األكرث   

يف  كام  بالزم)49(  ليس  حكم  لكنه  والتنكري،  التعريف 

نَاِصيٍَة  ِبالنَّاِصيَِة  لََنْسَفًعا  يَنتَِه  لَّْم  لَِئ  قوله تعاىل: )َكالَّ 

النكرة  جاءت  حيث  ]العلق:16-15[،  َخاِطئٍَة(  كَاِذبٍَة 

غري املحضة )نَاِصيٍَة( بداًل من املعرفة )النَّاِصيَِة(، ومنه 

قول الرشيف مادًحا)50(:

واْحِبسا الرَّكَْب َعىل حا

َجِة ذي القلِب الطَُّروِب

و ِ ُمْستََهاٍم َدلَُّه الشَّ

ُق َعىل داِر الَحِبيِب

من  بدل  )ُمْستََهاٍم(  املحضة  غري  فالنكرة   

عن  االنزياح  وهذا  الطروب(،  القلب  )ذي  املعرفة 

األصل مقصود من الشاعر، وليس رضورة؛ ألنه ميكنه 

رفعها عىل قطع الصفة كام يف رواية أخرى)51(، فتكون 

البدل  آثر  لكنه  )هو(.  تقديره  محذوف  ملبتدأ  خربًا 

حمل  من خالل  البَْدِء  عىل  الَعْوِد  يف  جامليته  ليُظهر 

املتلّقي عىل املوازنة بني املبّدل منه والبدل من حيث 

مستوى الشحنة العاطفية التي يحملها كل منهام؛ إذ 

مجالّياُت الظواهر الّنحوّية والّصفّية ...
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قّدم الشاعر شحنة عاطفية كبرية يف املبّدل منه مبفهوم 

مقامها  ويقيم  يحذفها  املتلّقي  جعل  ثم  الطرب، 

الهيام؛ ألن  البدل مبفهوم  األكرب يف  العاطفية  الشحنة 

وأخّص  أوضح  ويكون  منه،  املبدل  عىل حذف  البدل 

منه، وهو املقصود بالحكم ال املبدل منه.

6- مجيء االستثناء املفرغ مسبوقًا بالنفي املعنوي:

بعد  املفرغ  االستثناء  يقع  أن  النحاة  أجاز   

اإليجاب الذي يحمل معنى النفي، كقوله تعاىل: )َويَأَْب 

اللُّه إاِّل أَن يُِتمَّ نُورَُه( ]التوبة:32[ حيث جعلوا املصدر 

املؤول مفعواًل به للفعل )يَأَْب( ألنه مبعنى )ال يريد)52(، 

ومن هذا ما تجده يف قول الرشيف مادًحا)53(:

َخطَبَْت ِشْعِري إىل قَلٍْب يََضنُّ ِبِه      

إاّل عليَك فبارِشْ َغرْيَ َمْخطُوِب

وقوله يف الفراق)54(:

وملّا أَب األظعاُن إاّل ِفراقَنا

ولِلبنِي وعٌد ليَس فيه كَِذاُب

رَجْعُت ودمعي جاِزٌع من تجلُّدي

يَُروُم نُزواًل لِلَجوى فيَهاُب

وقوله مادًحا)55(:

َونََفْضُت إاّل ِمْن َهَواَك َخَواطِري      

ِر ِبالَعرَاِء ِوَعاَء نَْفَض املَُشمِّ

فاالستثناء يف الشواهد الثالثة مفّرغ، والجار   

بالفعل  متعلقان  األول  الشاهد  يف  )عليك(  واملجرور 

الشاهد  يف  و)ِفراقَنا(  يجود(،  )ال  مبعنى  ألنه   ) )يََضنُّ

الثاين مفعول به للفعل )أَب( ألنه مبعنى )مل يُرِد(، وشبه 

يف  )َخَواطِري(  به  املفعول  مع  هواك(  )من  الجملة 

الشاهد الثالث معموالن للفعل )نََفْضُت( ألنه مبعنى 

)مل أستوِح(.

العدول  من  االستعامل  هذا  جاملية  وتنبع   

األشدِّ  الفعل  إىل  النفس  يف  وقًعا  األلطف  الفعل  عن 

تقول  عندما  يحصل  ذلك  ومثل  فيها،  وتأثريًا  وقًعا 

فيكون  خطأ(،  )جوابك  فأخطأ:  أجاب  الذي  للطالب 

أشّد وقًعا يف نفسه من قولك له: )جوابك غري صحيح( 

مع أن الناتج الداليل منهام واحد، وهذا متاًما ما تجده 

َونََفْضُت(  وأَب،   ، )يََضنُّ املثبتة  األفعال  بني  املوازنة  يف 

بداللتها عىل "البخل والرفض القاطع والنفض القوي"، 

أستوِح(  ومل  يُرِد،  ومل  يجود،  )ال  املنفية  األفعال  وبني 

بداللتها األلطف.

7- استعامل لغة )أكلوين الرباغيث(:

تثنية  عالمة  إلحاق  عىل  اللغة  هذه  تقوم   

وقد  ظاهر،  فاعل  إىل  إسناده  ثم  بالفعل،  جمع  أو 

الواو  تكون  أن  أولها  أوجه:  ثالثة  النحاة عىل  خرّجها 

الفاعل،  هي  و)الرباغيث(  جمع،  عالمة  )أكلوين(  من 

بداًل  و)الرباغيث(  الفاعل  الواو هي  تكون  أن  وثانيها 

منها، وثالثها أن تكون )الرباغيث( مبتدأً مؤخرًا، وخربه 

جملة )أكلوين( املؤلفة من الفعل والفاعل)56(.

الرشيف  أبيات  من  جملة  جاءت  وقد   

عىل هذه اللغة، فاختّصت بنون النسوة دون غريها من 
الضامئر، وهذه األبيات هي قوله يف رثاء الحسني)عليه السالم(

:)57(

أَْورَْدنَُه أطْراَف كُلِّ فضيلٍة     

ِشيٌَم تَُسانُِدَها ُعاًل َوَمَناِقُب

ًا)58(: وقوله متحرسٍّ

نََهْضُت وقد قعْدَن يِبَ اللّيايل     

فـال َخـيْـٌل أََعــنَّ وال رِكــاُب

وقوله راثيًا)59(:

َخطَْوَن إلينا الخيُل والِبيُض والَقنا     

فام َمَنَعْت عّنا الَقنا والَقواِضُب

وقوله راثيًا)60(:

سقى اللُه َحْصباَء الرّثى كلَّ ليلٍة

سحائَب ينِزْعَن الّرياَح الحواِصبا

جناِدَل من قرٍب جعلَْن ُصدورَها

ِجباُه الَحيَا دوَن القبوِر َمحاِربا

تاء  معاملة  النسوة  نون  يُعامل  فكأنه   

فيأيت  لها،  محّل  ال  مثلها  فيجعلها  الساكنة،  التأنيث 

لهذه  النحوي  التفسري  يكن  ومهام  بعدها،  بالفاعل 

ألنها  التشويق؛  من  قدًرا  الكالم  متنح  فإنها  الظاهرة 

عىل  عائٍد  غري  الضمري  يأتيه  أن  بعد  املتلّقي،  تدفع 

االسم  فيقع  الضمري،  مرجع  عن  البحث  إىل  سابق، 

الظاهر يف نفسه موقًعا حسًنا بعد أن كان يبحث عنه، 

فيجده كأنه وجد ضالّته.

8- نصب االسم املعطوف عىل خرب )ما( املجرور بالباء 
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الزائدة:

الخرب  يُنَصب  مل  إذا  أنه  املحَدثون  يرى   

عامل  ألنها  إهاملها؛  فاألحسن  )ما(  بعد  رصاحًة 

ضعيف، ومن ذلك جّر خربها بالباء الزائدة)61(، كام يف 

قول الفرزدق)62(:

ِه      لََعْمرَُك ما َمْعٌن بتارِِك َحقِّ

ُ وال ُمْنِسٌئ َمْعٌن وال ُمتَيَرسِّ

حيث جاء املعطوف )ُمْنِسٌئ( مرفوًعا ودّل   

عىل أنها مهملة، عىل ِخالف ما تجده يف قول الرشيف 

مادًحا)63(:

وما أنَت باملَبُْخوِس َحظًّا ِمَن الُعال     

َوال قانًِعا ِمـْن َعـيـِشــِه بـُكـَفـاِء

حيث جاء باالسم املعطوف )قانًعا( منصوبًا   

حماًل عىل محل الخرب )املبخوس( دلياًل عىل إعامل )ما( 

خرَب  الباء  دخلت  إذا  القول:  مُيكننا  لذا  )ليس(؛  عمل 

)ما( فيُمكن جعلها عاملة أو مهملة إالّ إذا دلَّ دليل 

عىل أحد الوجهني، وإذا انعدم الدليل فاإلهامل أرجح، 

وعليه فإن )ال( من قول سواد بن قارب)64(:

فَُكْن يِل َشِفيًْعا يَْوَم الَ ُذْو َشَفاَعٍة    

مِبُْغٍن فَِتياًل َعْن َسَواِد بِن قَارِب

تحتمل أن تكون عاملًة كام رّصح بعضهم)65(،   

النعدام  أرجح  واإلهامل  مهملة،  تكون  أن  وتحتمل 

الشاعر  كون  عن  النظر  بغّض  اإلعامل،  عىل  الدليل 

ا، ألن »أهل نجد كثريًا ما يجرون الخرب  حجازيًّا أو متيميًّ

بعد )ما( بالباء، وإذا أسقطوا الباء رفعوا، وهذا دليٌل 

واضٌح عىل أّن وجود الباء جارًة للخرب بعد )ما( ال يلزم 

منه كون الخرب منصوب املحّل، بل جائز أن يقال: هو 

منصوب املحّل، وأن يقال: هو مرفوع املحل، وإن كان 

املتكلم به حجازيًّا، فإن الحجازي قد يتكلم بلغة غريه، 

وغريُه قد يتكلم بلغته«)66(.

9- تصدير الجملة الحالية بالواو واملضارع املثبت:

املقرونة  الفعلية  الحالية  الجملة  يف  األصل   

ِخالف  عىل  ُمثبتًا)67(،  مضارًعا  فعلُها  يكون  أاّل  بالواو 

عن  تقنعه  من  متعجبًا  الرشيف  قول  يف  نجده  ما 

طموحاته)68(:

فاَم يِلَ أُْغيِض َعْن َمطالَِب َجّمٍة     

وأعـلـُم أنّـي ُعـرَْضـٌة لِـَفـنـاِء

أيّن  )وأعلُم  جملة  من  الواو  جاءت  حيث   

املثبَت،  باملضارع  ومتلّوًة  للحال  رابطة  لَِفناِء(  ُعرَْضٌة 

املبتدأ: )وأنا  والتقدير كام ذهب املحّقق عىل حذف 

تقدير  إىل  النحاة  دفع  ما  أّن  يبدو  ما  وعىل  أعلُم(، 

املبتدأ يف مثل هذا املوضع هو التخلّص من اللبس بني 

ما فعل  يفعل  أن  آثر  الشاعر  والحال، ولكن  العطف 

ليجعل الفعلني )أُْغيِض، وأعـلـُم( عىل قدم املساواة يف 

الزمن.

10- حذف الصفة:

كثريًا وحذف  املوصوف  النحاة حذف  أجاز   

الصفة نادًرا، فحق الصفة أن تصحب املوصوف إالّ إذا 

ظهر أمره ظهوًرا يُستغنى معه عن ذكره، فيجوز تركه 

وإقامة الصفة مقامه)69(، وعىل نُدرة حذف الصفة فإنه 

جائز أيًضا إذا ُعلَِمت بقرينة لفظية أو مقامية كام يف 

لٌِك يَأُْخُذ كُلَّ َسِفيَنٍة َغْصبًا(  قوله تعاىل: )وَكَاَن َوَراءُهم مَّ

]الكهف:79[؛ أي )ملك ظاملٌ( و)سفينٍة صالحٍة(، وقد 

تحذف الصفة ويدّل عليها املتكلم بالتنغيم إليضاحها 

الصوت  ونطيل  اللفظ  فنقّوي  رجل"،  "هو  كقولنا: 

ونفخمه للداللة عىل أنه رجل عظيم)70(.

قول  السياق  لداللة  الصفة  حذف  ومن   

الرشيف مادًحا)71(:

َجزاُء أَِمريِ املُْؤِمننَي ثََنايِئ    

َعىل نَِعٍم ما تَْنَقيض وَعطاِء

)َعطاٍء(  املوصوفة  النكرة غري  حيث عطف   

تَْنَقيض(،  )ما  بجملة  املوصوفة  )نَِعٍم(  النكرة  عىل 

واألصل يف املتعاطفني أن يكونا عىل درجة واحدة من 

التنكري أو التعريف، فنستدّل بذلك عىل صفة محذوفة 

بعد املعطوف، ميكن تقديرها بقولنا: )وعطاٍء ال حدوَد 

له(، فيكون املتعاطفان نكرة مختصًة بالوصف، وقّدرنا 

الصفة جملًة ال مفردًة؛ ألن املعطوف عليه موصوف 

بالجملة.

بعطف  الصفة  حذف  عىل  يُستدّل  وقد   

اليشء عىل مثيله، فتفهم من ذلك أنهام متاميزان من 

بعضهام، ولو مل يكونا كذلك مل يكن مثة مربر للجمع 

مجالّياُت الظواهر الّنحوّية والّصفّية ...
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بينهام، وهذا ما تراه يف قول الرشيف من الرثاء)72(:

ما كُْنُت أَْحَسُب يَْوًما

-َوالّدْهُر رَضٌْب َورَضُْب-

أيَّن أَِبيُت وبَيْني

وبنَْيَ لُْقياَك َسْهُب

ورضٌب  عسرٌي  رضٌب  )والدهر  أراد:  فقد   

يسري(، فاستغنى عن الوصف بالعطف.

قوله  يف  أيًضا  الصفة  الرشيف  حذف  وقد   

يصف الربق)73(:

طَِربُْت إليِه حتّى قاَل َصْحبي      

أِلْمٍر َهاَج ِمنَك الرَبُْق داَء

أّن  عليه  تعليقه  يف  املحّقق  ذكر  فقد   

)ألمٍر  قال:  وكأنه  للتعظيم؛  )ألمٍر(  قوله:  »التنوين يف 

عظيٍم(«، وهنا يُستدّل عىل الصفة املحذوفة بالسياق 

الوصف  الصويت وبكرثة االستعامل، فقد شاع  وباألداء 

)ما(  التامة  بالنكرة  العرب  عند  املوضع  هذا  مثل  يف 

الدالّة عىل العظيم كام يف قولهم: )ألمٍر ما َجَدَع قَصرٌي 

أنَفُه(؛ أي ألمٍر عظيٍم)74(.

11- زيادة أحرف الجر:

ذكر النحاة املواضع املطّردة لزيادة حروف   

الجر، وذكروا مواضع أخر سامعية أو نادرة، واألصل يف 

هذا القسم منها أن يكون موقوفًا عىل السامع، ولكن 

تّت                                                                                                                              ال  داللية  غايات  لتحقيق  يستعمله  قد  الرشيف 

أىت بدونه، وهذا ما سنجده يف زيادة حريف الجر الباء 

و)عىل(.

أ- زيادة الباء:

ذكَر النحاة أن الباء قد تُزاد يف املفعول به   

زيادًة سامعية، ومثلوا لذلك بقوله تعاىل: )َوأَنِفُقواْ يِف 

َسِبيِل اللِّه َوالَ تُلُْقواْ ِبأَيِْديُكْم إِىَل التَّْهلَُكِة( ]البقرة:195[؛ 

به  مفعول  وهي  )ِبأَيِْديُكْم(  يف  الباء  زيدت  حيث 

)تُْفُضوا()75(،  معنى  )تُلُْقواْ(  ن  ُضمِّ وقيل  لـ)تُلُْقواْ(، 

ومثله ما تجده يف قول الرشيف موبًِّخا)76(:

فأَقْبَلَْت مِبِْحفارَِك يَكْ تَْصَدَع ِبالَهْضِب

به  مفعول  و)الهضب(  زائدة،  فالباء   

لـ)تصدع( الذي من حقه أن يتعّدى إىل مفعوله بنفسه؛ 

تقول: »َصَدَع اليشَء يَْصَدُعه«)77(، أو هو عىل تضمينه 

معنى )يحفر( كام ذهب املحقق بداللة )ِمحفار(.

أّما قوله يف رثاء سيد الشهداء الحسني)عليه السالم()78(:

ُمرَْهًقا يَْدُعو وال َغْوَث لَُه     

ِبـأٍَب بَــرٍّ َوَجــدٍّ ُمـْصـطَـَفـى

الواقع  )أٍب(  يف  الباء  زيادة  أيًضا عىل  فهو   

)يستجري(  معنى  تضمينه  عىل  أو  لـ)يدعو(،  مفعواًل 

األول  الوجه  لكن  بالباء،  يتعّدى  أن  حّقه  من  الذي 

أرجح؛ ألنه كّرر الفعل ذاته بعده ببيت يف قوله)79(:

أيُّ َجدٍّ وأٍب يَْدُعوُهام     

َجدُّ يا جدُّ أَِغثْني يا أَبا

فدّل بذلك أنه أراد معناه األصيل، ومل يحمله   

عىل التضمني، ليجعل الباء زائدة لتوكيد النداء، وإظهار 

شدة حاجة املنادي يف عظيم محنته إىل املنادى.

ب- زيادة )عىل(:

عن  للتعويض  )عىل(  زيادة  النحاة  أجاز   

أخرى محذوفٍة أو لغري التعويض)80(، وعىل الوجه الثاين 

يُحمل قول الرشيف يف وصف الحاقد)81(: 

يَُغطّي عىل أْضغانِِه ِبِنفاِقه    

كَِذي الَعْقِر غطّى ظَْهرَُه ِبِكفاِء

حرف  زاد  ثم  أضغانَه(،  )يُغطّي  أراد:  فقد   

)غطّى(  تضمني  عىل  حمله  وميكن  للمبالغة،  الجر 

معنى )تسرّت أو أغلق(، لكن الوجه األول أرجح بداللة 

إىل  )غطّى(  الفعل  فيه  تعّدى  الذي  الثاين  الشطر 

. مفعوله )ظَْهرَُه( بال جارٍّ

ثانيًا- جامليات الظواهر الرصفية:

الظواهر الرصفية يف شعر الرشيف  تنقسم   

إىل قسمني: األول يخرج يف عدوله عن القاعدة مطلًقا، 

أن  دون  عنه  ويتميّز  الوضع  أصل  عن  يخرج  والثاين 

يخرج عن القاعدة، فيبقى يف إطار الجائز.

أ- الظواهر الرصفية التي خرجت عن القاعدة:

الرصيف  العدول  املبحث  هذا  يف  ندرس   

الذي كرس القاعدة املتّفق عليها، ونبحث عن تخريج 

من  النوع  وهذا  تبيان جامليته،  ونحاول  له،  منطقي 

العدول يتضّمن: الجمع عىل غري قياس، وقلب كرسة 

عني الفعل فتحًة وقلب المه ألًِفا، وتخفيف الهمز عىل 

غري قياس.
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1- الجمع عىل غري قياس:

وقيايس،  إىل سامعي  التكسري  ينقسم جمع   

يُقاس  والثاين  العرب،  ُسِمع عن  كام  به  يؤخذ  فاألول 

عىل ما اطّرد من الجموع، وإذا تعارض املسموع مع 

املطّرد فإن الحكم باملسموع أوىل، ومثال ذلك ما نجده 

يف قول الرشيف مادًحا)82(:

َوما كُلُّ فُّعاِل الّنَدى مبَشاِبٍه     

وال كُلُّ طاُّلِب الُعىل ِبَسواِء

فقد قال املحّقق يف تعليقه عليه: »َمشاِبه:   

جمُع )شبه( عىل غري قياس، والشبه بفتحتني أو بكرس 

إىل  لجأ  الشاعر  أن  بد  وال  واملثل«،  النظري  فسكون: 

بَه(  )الشَّ أو  بْه(  )الشِّ فجمَع  الوزن،  ليقيم  اللفظ  هذا 

عىل )َمشاِبه( كام قالوا: »يف فالن لَْمَحٌة من أبيه، ثم 

قالوا: فيه َمالِمُح من أبيه أي َمشاِبُه، فجمعوه عىل غري 

الرواية  من  أرجح  وهو  النوادر«)83(،  من  وهو  لفظه، 

األخرى التي ذكرها املحقق للبيت بلفظ: )شبائه( عىل 

أنه جمع )شبيه(، ثم قال يف تعليقه عىل هذه الرواية: 

»ومل أجد يف معاجم اللغة جمع )شبيه( عىل )شبائه(، 

وإن كان القياس ال يأباه«، فهذه الرواية مرجوحة ألن 

اللفظ املسموع عن العرب خرٌي من اللفظ املقيس غري 

املستعمل، والشاعر ذو الطبع األصيل يقّدم املسموع 

غرُي  التكسري  جمع  يف  ُسمع  فإذا  املسموع؛  غري  عىل 

قياسه امتنع النطق بقياسه)84(.

2- قلب كرسة عني الفعل فتحًة وقلب المه ألًِفا:

تُبَْدل الياء والواو ألًفا إذا تحركتا  األصل أن   

بعض  لكن  وغزا(،  )سعى،  نحو:  قبلهام،  ما  وانفتح 

فبنو  كالمهم،  يف  القاعدة  هذه  عن  خرجوا  العرب 

طيِّئ يبّدلون كل ياء أو واو متحركة ألًفا إذا تحرّك ما 

قبلها عىل اإلطالق، دون تخصيص هذه الحركة بالفتح، 

)بََقى،  وأودية(:  وناصية،  وميوت،  )بَِقي،  يف  كقولهم 

وميات، وناصاه، وأوداه()85(.

املعتّل  )فَِعَل(  يتحّول  طيّئ  لهجة  ففي   

َما  )َوَذُروا  تعاىل:  قوله  قُرئ  وقد  »فََعَل«،  إىل  الناقص 

بَا( ]البقرة:278[، بفتح القاف )بََقى( عىل  بَِقَي ِمَن الرِّ

لغة الطائيني الذين يبدلون الكرسة فتحة فتنقلب الياء 

ألًفا)86(، وعىل هذه اللغة جاءت بعض أشعار الرشيف 

كام يف قوله مادًحا)87(:

َوَمْن كاَن ذا نَْفٍس تُِطيُع قَُنوعٍة    

رىَض ِبَقليٍل ِمْن كَثريِ ثَرَاِء

»رىض:  عليه  تعليقه  يف  املحّقق  قال  فقد   

فتحًة  الكرسة  فقلب  الياء،  وفتح  الضاد  بكرس  أصله 

وفنى،  )بقى،  يقولون:  طيِّئ؛  لغة  وهذه  ألًفا،  والياء 

ورىض، وغنى( بفتح وسط هذه األفعال، وبقلب يائهّن 

ألًفا«، ونقل عن ابن منظور أنهم يُجرون هذا القلب 

تَُقوُل:  »وطيٌِّئ  يتصل:  أم مل  بالفعل يشء  اتصل  سواء 

أَخواتها  وَكََذلَِك  )بَِقَي، وبَِقيَْت(،  َمَكاَن  )بََقى، وبََقْت( 

يف  القلب  من  الغرض  أّن  وواضٌح   ،)88(» الُْمْعتَلِّ ِمَن 

مثل هذه املواضع إمّنا هو التخفيف اللفظي يف النرث 

والشعر، وقد يُضاف إليه الرضورة كام يف بيت الرشيف 

يًا)89(: السابق وقوله معزِّ

وسيٌف نىُض ِمْن َجْفِنِه َغرْيَ أنُّه     

ُه عْن ِغْمِدِه الدهَر صاِحبا رىَض َحدَّ

)رىَض( كام وجدناه  الفعل  فيه  تكّرر  الذي   

هذه  عىل  )نىُض(  الفعل  قبله  وجاء  األول،  البيت  يف 

اللغة أيًضا، فقال فيه املحّقق: »نىُض: فعل ماض مبني 

للمجهول، وكان من حّق العربية الفصيحة أن يأيت به 

مكسور الضاد مفتوح الياء كام تقول: )رُضَِب(، ولكنه 

لغات  من  لغة  ألًفا، وهذه  الياء  فانقلبت  الضاد  فتح 

العرب يستعملها الرشيف كثريًا«، ومنها قوله راثيًا)90(:

ناَديْتُُه فَخَفى عيلَّ َجوابُه     

بالَقْوِل إاّل َما زَقَْت أْصداُؤُه

حيث فتح الفاء من )َخِفَي( فانقبلت الياء   

ألًفا لتحرّكها بعد فتح.

3- تخفيف الهمز عىل غري قياس:

ومحّددة،  دقيقة  أحكام  الهمزة  لتخفيف   

قضيٌّة  ألنها  عنها؛  يخرجون  ما  كثريًا  الشعراء  ولكّن 

ذوقيٌة لفظيٌة أكرث من كونها قضيًة قواعدية منضبطة، 

ومن ذلك ما تجده يف قول الرشيف معاتبًا الدهر)91(:

َوقالُوا ِسهاُم الّدهِر خاٍط َوَصائٌِب      فكيَف لَِقينا يا 

لََقْوٍم ِصيابَها

حيث خّفف همزة )خاِطٌئ( بحذفها، وكان   

من حّقها أن تُجعل بني بني؛ ألنها مضمومة بعد حرف 

مجالّياُت الظواهر الّنحوّية والّصفّية ...



)2
02

2  
ط -

شبا
( )

14
43

 - 
ب

رج
ة )

بع
سا

ة ال
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ي
اد

حل
د ا

عد
- ال

ن 
ام

الث
د 

جل
 امل

ة/
وا

د

68

مكسور)92(، فحاول املحّقق رّده إىل القاعدة بعلّة مركّبة 

ياًء  الهمزة  فقلب  بالهمزة،  )خاِطئ(  »وأصله  بقوله: 

النكسار ما قبلها، ثم عامله معاملة )قاٍض(، والهمزة 

إذا انقلبت حرف علة يجوز يف حرف العلّة الذي انقلبت 

إليه أن يُعامل معاملة حرف العلّة األصيل«، وهو تعليل 

جيد لوال أننا ال ندري عىل أي أساس قُلِبت الهمزة ياًء، 

فإذا أردنا أن نلتمس لذلك سببًا فال سبيل له إالّ عىل 

تُخّفف  حيث  )خاِطْئ(  الوقف:  ُمجرى  الوصل  إجراء 

الهمزة بإبدالها ياًء ألنها ساكنة بعد حرف مكسور.

الرشيف  قول  حمل  ميكننا  ذلك  وعىل   

مادًحا)93(:

كَيَف أرىَْض ظاًَم بَقلبي َوطَْريف     

بَاِب املُرِبِّ يَتََجىّل بَرَْق الرَّ

وكان  بحذفها،  )ظأَمً(  همزة  خفف  حيث   

من حقها أن يجعلها بني بني ألنها مفتوحة بعَد حرف 

عىل  املركبة  العلّة  عىل  حملناها  إذا  أّما  مفتوح)94(، 

الوقف:  مجرى  الوصل  أجرى  فنقول:  املحّقق  طريقة 

ألًفا النفتاح ما قبلها، ثم عامله  الهمزة  )ظأََمْ(، فقلب 

معاملة )َعًصا( فصار كاالسم املقصور، مثلام صار )خاٍط( 

كاملنقوص.

وقد يقع ذلك يف األفعال كقوله مادًحا)95(:

إلَيِْه مَتُجُّ الّنُفوَس الّصُدوُر     

َوفيِه تَُهنِّي الُعيُوَن الُقلُوُب

حرف  بإبدالها  )تَُهنُِّئ(  همزة  خّفف  حيث   

علّة مناسبًا لحركة الحرف الذي قبلها، ثم ُحذف حرف 

العلة نطًقا وبقي رساًم؛ منًعا من التقائه مع الم التعريف 

الساكنة، وكان من حّق الهمزة أن تُجعل بني بني؛ ألنها 

يف  املحّقق  قال  وقد  مكسور)96(،  بعد حرف  مضمومة 

فسّهل  آخره،  يف  بالهمز  )تهّنئ(  »أصله  عليه:  تعليقه 

الهمزة بقلبها ياٍء النكسار ما قبلها«، وهذا ال يصّح أيًضا 

إال ّعىل إجراء الوصل مجرى الوقف: )تهنِّْئ(، فتخّفف 

الهمزة بقلبها ياًء ألنها ساكنة بعد كرس.

وهذا ما حصل أيًضا يف قوله مادًحا)97(:

أَُهنِّيَك باِلِعيِد الَجِديِد تَِعلًّة     

َوَغريَُك باألْعيَاِد واللّْهِو يَْعَجُب

بإبدالها  )أَُهنِّئَُك(  همزة  خّفف  حيث   

حرف ّعلة مناسبًا لحركة الحرف الذي قبلها رغم أنها 

مضمومة بعد كرس، عىل إجراء الوصل مجرى الوقف.

وإذا كان الرشيف الريّض قد خرج عن قاعدة تخفيف 

الهمزة يف حشو األبيات فإن ذلك يف الرضب أيرُس منه 

كام يف قوله يف رثاء الحسني)عليه السالم()98(:

َها       كَْم َحَصاِن الّذيِل تُْرِوي َخدَّ

َعـرْبٌَة ِعـنَد قَتيٍل بالظَّاَم

)بالظَّأَمِ(، وكان من  )بالظَّاَم( أصله:  فقوله:   

ألنها  بنَي  بنَي  تُجعَل  أن  همزته  تخفيف  عند  حّقه 

مكسورٌة وقبلها حرف متحرِّك)99(، لكنه، عىل حّد تعبري 

املحّقق، سهََّل الهمزة بقلبها ألًفا كام صنع يف قوله من 

القصيدة ذاتها)100(:

قَْد َمىض الّدهُر ومَنيْض بعَدكُْم     

ال الَجَوى باَخ َوال الّدْمُع رَقَا

حيث خّفف همزة )رَقَأَ( بإبدالها ألًفا، وكان   

من حّقها أيًضا أن يجعلها بني بني ألنها مفتوحة بعَد 

حرف مفتوح)101(؛ وذلك ليحّقق غايتني: داللية وشكلية، 

فالداللية تتأىّت من إطالق األلف إطالقًا يتناسب وحجَم 

وحدة  هي  والشكلية  الشاعر،  يصّورها  التي  املعاناة 

الروي بني األبيات.

لظاهرة  ا  منطقيًّ تعلياًل  املحّقق  ذكر  وقد   

علٍة  حرف  الهمزة  بإبدال  البيت  رضب  يف  التخفيف 

مناسبًا لحركة الحرف الذي قبلها، وذلك عندما وقف 

عىل قوله مادًحا)102(:

أَْرَعـيْتَنا الَكأَلَ املَْمطُوَر نَْنُشطُُه     

نَْشَط الَخامئِِل بعَد املربعِ املُويب

)املويب(:  كلمة  عىل  تعليقه  يف  قال  فقد   

»وأصله "املوبئ" فسّهل الهمزة بقلبها ياًء ألن انكسار 

ما  يّصريها ساكنة مكسوًرا  عليها  الوقف  قبلها مع  ما 

التعليل ينطبق عىل )الظأَمِ، ورقَأَ( عند  قبلها«، وهذا 

ساكنتني  يصرّيهام  عليهام  الوقف  عليهام؛ ألن  الوقف 

بعد فتح فيكون حكم تخفيفهام بإبدالهام ألًفا، غرَي أّن 

ما يُضعِّف هذا التعليل أّن السكون فيه عارٌض للوقف 

مفادها  بنتيجة  نخرج  وبذلك  الحرف،  يف  متأصل  ال 

أّن أحكام تخفيف الهمز تكون غرَي ملزِمٍة للشاعر يف 

حشِو البيت يف سبيل سالمة الوزن، ويكون يف حلٍّ تامٍّ 
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االنسجام  دواعَي  ألّن  ورضبه  البيت  عروض  يف  منها 

اللفظي فيهام أقوى من جهة، وألنهام عارضان للوقف 

من جهة أخرى.

ب- الظواهر الرصفية التي تنضوي تحت القاعدة:

ندرس يف هذا املبحث العدول الرصيف الذي   

االستعامل،  أصل  عن  ويتميز  القاعدة  تحت  ينضوي 

ونبدي رأينا فيه، ونحاول تبيان جامليته، وهذا النوع 

املقصور،  ومّد  املمدود  قرص  يتضّمن:  االنزياح  من 

القطع  الوقف، وتحويل همزة  ُمجرى  الوصل  وإجراء 

ُمجرى  الفتحة  وإجراء  قطع،  إىل  والوصل  وصل،  إىل 

بالتسكني، ومعاملة االسم  الضمة والكرسة يف اإلعالل 

املنقوص املنصوب معاملة املرفوع واملجرور، والقلب 

املكاين.

1- قرص املمدود ومد املقصور:

املمدود  قرص  مبحث  الرصفيون  يُدرِج  مل   

ضمن صور تخفيف الهمز، ولكّنه يف طبيعته اللفظية 

يعتمد  ألنه  الهمز؛  تخفيف  أشكال  من  شكاًل  يُعدُّ 

املمدود، وقد ورد هذا  الهمزة من االسم  عىل حذف 

النوع من االنزياح الرصيف يف بضعة مواضع من شعر 

الرشيف، ومنها قوله راثيًا)103(:

وُمَسنَِّديَن َعىل الُجنوِب كأنُّهم     

رَشٌْب تَخاَذَل ِبالطِّال أَْعَضاُؤُه

ومنها قوله مفتخرًا)104(:

رَِضينا الظُّبا ِمْن ِعناِق الظِّبا     

ورَضَْب الطُّىل ِمْن ِوصاِل الطَّال

وقوله من القصيدة ذاتها)105(:

َوقُْمَنا نَُجرُّ ُذيُوَل الرَّجا     

َوتَْرَعى الُعيُوُن بُُروَق املَُنى

وقوله من القصيدة ذاتها)106(:

لَُهْم كُلَّ يَْوٍم إىل الغاِدريـــ      

ـــَن َجْمٌع تََقلَْقَل َعْنُه الَفضا

وقوله من القصيدة ذاتها)107(:

كْرباَل ال زِلِْت كَْربًا َوباَل    

ما لَِقي ِعْنَدِك آُل املُْصطَفى

والظِّباء،  )الطِّالء،  همزة  حذف  حيث   

والثالث  والثاين  األول  البيت  من  والفضاء(  والرّجاء، 

والرابع عىل التوايل، كام حذف همزة )كربالء، وبالء( 

انفتاًحا  الكلامت  منح هذه  مام  الخامس،  البيت  من 

الهمزة عىل  األلف وحذف  يتناسب مع إطالق  ا  دالليًّ

سبيل قرص املمدود، فضاًل عاّم أضفاه عىل البيت من 

الرشاقة اللفظية، ولذلك أمثلة كثرية يف شعره)108(.

وقد وقع منه عكس ذلك من مّد املقصور   

قوله  يف  كام  املعنى  تناسب  لفظية  قوة  ليحقق 

مادًحا)109(:

وما أنَت باملَبُْخوِس َحظًّا ِمَن الُعال     

َوال قانًِعا ِمـْن َعـيـِشـِه بُكَفاِء

فقد ذكر املحقق أنه كان من حقِّ )كُفاء( أن   

تكون مقصورة )كًُفى( لكنه مّدها للرضورة.

أّما قوله من القصيدة ذاتها)110(:

وِمْن ِبيٍض كَأَنَّ ُمَجرِِّديها     

مُيِرُّوَن األَكُفَّ عىل األَضاِء

من  كان  أنه  أيًضا  املحقق  فيه  ذكر  فقد   

مّدها  لكنه  )أًَضا(  مقصورة  تكون  أن  )أَضاء(  حقِّ 

للرضورة، وجاء يف اللسان: »األََضاُة: الَغدير...، َوالَْجْمُع 

أََضَواٌت، وأًَضا، َمْقُصوٌر، ِمثُْل قَناٍة وقًَنا، وإِضاٌء، ِبالَْكرْسِ 

وأَضاً  فأَضاٌة  وِسُنوَن؛  َسَنٌة  يَُقاُل:  كَاَم  وإُضوَن   ، َوالَْمدِّ

ورَقَبٍَة  ورِحاب  كرََحبٍَة  وإَضاٌء  وأََضاٌة  وَحىًص،  كحصاٍة 

ورِقاب«)111(.

2- إجراء الوصل ُمجرى الوقف:

كالم  من  استقرؤوه  مبا  الرصفيون  وضع   

العرب قواعد ضابطًة للوقف واالبتداء، غري أن العريب 

أنه  لو  كام  معاملته  الكالم  من  ُوصل  ما  يُعامل  قد 

ُوِقف عليه طلبًا للخّفة وغريها من الترصفات الصوتية، 

يرد  ما  عىل  بالحمل  الشعر  منت  يف  جائٌز  هذا  ومثل 

قوله  يف  الرشيف  فعله  ما  ذلك  ومن  قوافيه)112(،  يف 

متظلِّاًم)113(:

فلِْم أَنا كَالغِريِب َوراَء قَْوٍم      

لَِو اْخترُِبُوا لََقْد كانُوا َوَرايِئ

تتواىل  لئاّل  )لَِم(  من  الفتحة  حذف  حيث   

خمسة أحرف متحرّكة، فينكرس الوزن، أضف إىل ذلك 

الوقفة الخاطفة عىل امليم توحي بيشٍء من  أن هذه 

مجالّياُت الظواهر الّنحوّية والّصفّية ...
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املفاجأة واالستنكار اللذيِن يوّد الشاعر التعبري عنهام، 

مثلام أراد أن يعرّب عن نربة التيئيس يف قوله مادًحا)114(:

لََك ِمْن ِحياِض املَْجِد ُزْرُق ِجاَمِمها     

فـلِـمــــــا تُنازُِعَك الُوروَد َغرائُِب

االستفهام  اسم  من  األلف  أثبت  حيث   

مبّد  ليدّل  الوقف  مجرى  للوصل  إجراًء  )ما(  املجرور 

هذه األلف عىل تيئيس الخصم، وقال املحقق يف تعليقه 

يُنازُِعَك  »وكان من حق الكالم أن يقول: )فلِـَم  عليه: 

إذا دخل عليها  االستفهامية  )ما(  َغرائُِب( ألن  الُوروَد 

حرف الجر حذفت ألفها، لكنه أبقى األلف«، فعامل 

التي  التي محلّها الجر بحرف الجر معاملة )ما(  )ما( 

محلّها النصب والرفع، ألّن )ما( االستفهامية إذا كانت 

يف محّل رفع أو نصب جاز يف الوقف عليها وجهان: إما 

بإثبات األلف أو بحذفها مع زيادة هاء السكت، وإذا 

كانت يف محل جر باإلضافة يوقف عليها بوجه وحيد 

هو حذف األلف وزيادة هاء السكت، وإذا كانت يف 

يف  جاز  الرشيف  بيت  يف  كام  الجر  بحرف  جر  محل 

الوقف عليها وجهان: إما بحذف األلف وتسكني امليم 

أو بحذف األلف وزيادة هاء السكت، وهو األجود)115(.

3- تحويل همزة القطع إىل وصل، والوصل إىل قطع:

يندرج تحويل همزة القطع إىل همزة وصل   

تحويل همزة  أّما  أيًضا،  الهمز  تخفيف  مفهوم  ضمن 

أن  غري  النقيض،  موقف  منه  فيقف  قطع  إىل  الوصل 

ما يتفقان فيه أنهام جائزان للرضورة الشعرية، فمن 

األول قول الرشيف شاكيًا)116(:

َخلِييَلَّ ٱطْلِقا رََسِني فِإيّن     

كُام َعىل َعزٍْم َمضاَء أََشدُّ

فكام قال املحقق: »الهمزة يف )أطْلِقا( همزة   

قطع يف األصل، ولكنه ملا اضطّر إلقامة الوزن وصلها«، 

فكان ذلك يف الوقْع أنسب للمعنى الذي يتطلّب رسعًة 

يف تنفيذ طلب الشاعر، ألن املوضع موضع تخفيف.

ومنه قوله)117(:

َوِمّنا كُلُّ أَْغلََب ُمستَميٍت      

لِّ قاَء إَِن ٱنَْت لََدْدتَُه ِبالذُّ

وصل  همزة  إىل  )أنَت(  همزة  حّول  حيث   

يف  وأرشَق  للمعنى  أنسب  فكأن  أيًضا،  الوزن  إلقامة 

السمع.

ومن الثاين قوله راثيًا)118(:

واإِلبُْن لألَِب إْن تعرََّض حاِدٌث    

أَْوىل األناِم بأْن يكوَن ِوقاَء

إىل  الوصل  من  )اِبْن(  همزة  حّول  حيث   

قطع، فمنحت البيت قّوة يف السمع، وشّكلت حاِجزًا 

املوضع  ألن  االبن،  ميثله  الذي  الِوقاء  يُناسب  ا  صوتيًّ

موضع قّوٍة وتثقيل.

اإلعالل  يف  والكرسة  الضمة  ُمجرى  الفتحة  إجراء   -4

بالتسكني:

عىل  يجرَي  أن  بالتسكني  اإلعالل  يف  األصل   

الياء والواو املضمومتني يف آخر املضارع، واملضمومتني 

أّما  أو املكسورتني يف آخر االسم املنقوص غري املنون، 

الفتحة فتظهر عىل ما سبق لِخّفتها)119(، لكّنه يجوز أن 

فتُسّكن  الشعرية،  الرضورة  يف  أُختيها  معاملة  تُعامل 

عىل الياء والواو، فمن األول قول الرشيف مادًحا)120(:

قي      أرُدُّ ِبِه أيِْدي األَعاِدي َوأتَـّ

نَواِفَذ َشتّى ِمْن أًذى َوباَلِء

فقد ذكَر املحقق أنه »سّكن الياء    

من )أيدَي( وحقها الفتح«.

ومن الثاين قوله متغزِّاًل)121(:

لَِئْ كُْنَت أَْخلَيَْت املكاَن الّذي أَرى      

فَهيْهاَت أَْن يَْخلُو َمكانَُك ِمْن قَلْبي

»)يخلو(  الفعل  أن  املحقق  ذكر  فقد   

مضارٌع كان من حقه أن ينصبه بالفتحة الظاهرة لكنه 

بفتحة  نصبه  فجعل  املرفوع  معاملة  املنصوب  عامل 

مقدرة، أو إنه أهمل )أْن( املصدرية كام يهملون )ما( 

يرد يف  مل  األول؛ ألنه  الوجه  واألرجح هو  املصدرية«، 

مهَمل  بناصٍب  مسبوق  صحيح  ِفعٌل  الشاعر  ديوان 

ليكون نظريًا له، بينام تجد نظائر متعددة للوجه األول.

صديًقا  معاتبًا  قوله  يف  والياء  الواو  تسكني  واجتمع 

له)122(:

إيّاَك أْن تَْسُخو ِبَوْعـــــ      

ـــــٍد ليَس َعزُْمَك أْن تَِفي ِبْه

أن  حّقه  من  »كان  أنه  املحقق  ذكر  فقد   
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لخّفة  الظاهرة؛  بالفتحة  و)تفي(  )تسخو(  ينصب 

الفتحة عىل الواو والياء، ولكنه عامل املنصوب معاملة 

ليس يف  الرشيف ذلك)123(«،  ما يصنع  املرفوع، وكثريًا 

املضارع فحسب، بل يف املايض أيًضا كقوله مفتخرًا)124(:

وإْن نُوِدي بِه َوالِحلُْم يَْهُفو     

َصَغى كَرًَما إىل الّداعي وفَاَء

وقوله من يف رثاء أهل البيت عليهم السالم)125(:

كْرباَل ال زِلِْت كَْربًا َوباَل    

ما لَِقي ِعْنَدِك آُل املُْصطَفى

حيث سّكن الفعلني )نُوِدَي، ولِقَي( وحّقهام   

البناء عىل الفتح الظاهر، وذلك كله للرضورة الشعرية.

املرفوع  معاملة  املنصوب  املنقوص  االسم  معاملة   -5

واملجرور:

املنقوص منصوبًا فمن حّقه  إذا كان االسم   

غري  أم  منّونًا  كان  سواٌء  آخره  عىل  الفتحة  تظهر  أن 

منّون، أّما إذا كان مرفوًعا أو مجروًرا فتثبت ياؤه ساكنة 

إن مل يكون منّونًا، وتُحذف مع تقدير الضمة أو الكرسة 

املنصوب  عامل  الرشيف  لكّن  منّونًا،  كان  إذا  عليها 

معاملة املرفوع واملجرور يف موضعني للرضورة: األول 

قوله مادًحا)126(:

وما تَْعُنو الرُّعاُة لِذي ُحساٍم    

إذا َما لَْم يُكْن راِعي رَِعاِء

املنقوص  االسم  من  الياء  سّكن  حيث   

املنصوب )راِعي( حماًل عىل املرفوع واملنصوب، وكان 

حّقه النصب لوقوعه خربًا للفعل الناقص، وهذا يشبه 

ما تقّدم من حديثنا عن إجرائه الفتحة ُمجرى الضمة 

والكرسة يف اإلعالل بالتسكني.

والثاين قوله راثيًا)127(:

َولَْم أَنَْسُه َغاٍد َوقْد أْحَدقَْت بِه    

أَداٍن تَُرّوي نَْعـَشـُه َوأقَــارُِب

حّق  من  »كان  املحقق:  فيه  قال  الذي   

العربية عليه أن يقول: )َولَْم أَنَْسُه َغاِديًا( لكنه عامل 

االسم املنقوص يف حال النصب كمعاملته يف حايل الرفع 

املربد:  العباس  »أبو  يقول  االنزياح  هذ  ويف  والجر«، 

حالة  حمل  ألنه  الشعر؛  رضورات  أحسن  من  وهو 

ويظهر حسنه  والجر«)128(؛  الرفع  حالتي  النصب عىل 

يف البيت أكرث، ألنه يتناظر لفظًا مع قوله: )أَداٍن( الذي 

يف  العام  حسنه  عن  فضاًل  بالحذف،  األصل  عىل  جاء 

بني حرف مكسور  املحذوفة  الياء  لوقوع  كل موضع؛ 

وتنوين، فيكون حذفها أسهل من إثباتها، كام يف قول 

املجنون)129(:

ولـْو أَنَّ واٍش ِبـالـيَـَمــاَمــِة َدارُُه     

َوَداِري بأْعىَل َحرْضََمْوَت اْهتََدى لِيَا

عىل حذف الياء من )واٍش( لرَضُورَة الّشْعر   

كله  وذلك  واِشيًا(  أَن  )فَلَو  يَُقول:  أَن  الْقيَاس  وَكَاَن 

للرضورة؛ ألنه يُجرى عىل األصل إذا مل يتأثّر الوزن كام 

يف قول الرشيف مادًحا)130(:

لو أنَّ بَأَْسُهُم جارى الزماَن إًذا     

اَلرْتَدَّ َعْن َشأِْوِه ُمْسرَتِْخَي اللَّبَِب

الحال  نصب  يف  األصل  عىل  جرى  حيث   

لسالمة  يسكنها  ومل  الظاهرة  بالفتحة  )ُمْسرَتِْخَي( 

الوزن.

6- القلب املكاين:

بعض  »تقديم  بأنه  املكاين  القلب  يَُعرَّف   

األصيل  تتابعها  لصعوبة  بعض؛  عىل  الكلمة  أصوات 

عىل الذوق اللغوي«)131(، غري أن الغاية من القلب قد 

تكون عروضيًّة أكرث منها ذوقيًّة، وهذا ما تجده يف قول 

الرشيف مفتخرًا)132(:

وَشيََّعني قلٌب إذا ما أمرْتُُه    

أَطَاَع ِبَعزٍْم ال يَُروُغ َوَراِء

وقوله يصف حاشيَة الخريِ لألمري)133(:

َجِريٌء يَْوَم تَبَعثُُه لَحرٍْب     

َوقُوٌر حنَي تَبَْحثُُه لرَاِء

وقوله مفتخرًا)134(:

بْني تَِجْدين َسيَْف َعزٍْم      فَجرِّ

ُم َغْربُُه وزِناَد َراِء يَُصمِّ

مقلوب  الثالثة  األبيات  يف  )َراِء(  فقوله:   

عىل  العلامء  وقف  وملّا  املحّقق.  أشار  كام  )َرأٍْي(  عن 

إنه  قال  من  فمنهم  فريقني:  انقسموا  اللفظ،  هذا 

مقلوب عن )رأى()135(، ومنهم من قال إنّه مقلوب عن 

)رأي)136(، فأّما الفريق األول فال يحتاج كالمه إىل تفسري 

سوى أّن يف الكلمة قلبًا بني موضَعي الهمزة واأللف، 

مجالّياُت الظواهر الّنحوّية والّصفّية ...
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الكلمة  الثاين فيمكن تفسري كالمه بأن يف  الفريق  أّما 

قلبًا بني مكايَن الهمزة الساكنة والياء املتحركة، فصارت: 

ألًفا لتحركها بعد فتح، فصارت  الياء  )َرِيْئ(، ثم قلب 

)راْء(، وملّا صارت الهمزة طرفًا يف الكلمة حملت حركة 

وزن  عىل  )راٍء(  الرشيف  أبيات  يف  فصارت  اإلعراب، 

)فَلْعٍ(. وال شّك أّن الرويَّ هو ما حمله عىل القلب، ألنه 

قلب يف رضب كل بيت ال يف حشوه.

الخامتة والنتائج والتوصيات:

الريض  الرشيف  بأشعار  مطافنا  ختام  يف   

نجد  والرصفية  النحوية  بنيتها  منظار  من  لها  وتأّملنا 

العلمني وسعى يف سبيل  بذينك  أحاط  أن شاعرنا قد 

تحصيلهام منذ نعومة أظفاره، فكان استعامله للعدول 

فيهام استعاماًل واعيًا مشفوًعا باملوهبة الشعرية، ماّم 

الجاميل دون  أُكُلها  للقصيدة تؤيت  ِحلية  جعل عدوله 

استعامالت  عن  النقاب  وتكشف  تصّنع،  أو  تكلّف 

مرونتها  وتطّورها  حيويتّها  تثبت  للغة  جديدة 

وشجاعتها، وهكذا نرى أن دراية الشاعر اللغوية تُسهم 

ا رمبا  يف استثامر وسائل النحو والرصف استثامًرا جامليًّ

ال يتهيّأ بالقدر ذاته للشاعر الذي ميتلك الجانب األول 

فقط من جانبي اإلبداع، وهو املوهبة. وننتهي بعُد إىل 

النتائج والتوصيات اآلتية:

1- إذا تعارض الوزن واإليقاع مع أصل الوضع النحوي 

عند  القاعدة  عىل  ٌم  مقدَّ واإليقاع  فالوزن  والرصيف، 

الرشيف الريض، لذلك جاء يف شعره عدول فيه شجاعة 

كمجيء املبتدأ ضمريًا متصاًل، وحذف الحرف املصدري 

)أْن( مع إبقاء عمله.

2- إذا وقع تنازع بني الفعلني الناقص والتام عىل االسم 

ر اساًم لـ)كاَن(  املرفوع بعدهام ال يكون الضمري املقدَّ

عائًدا عىل االسم املرفوع، بل ضمري شأن تفرّسه جملة 

خرب )كاَن( املؤلّفة من الفعل التام وفاعله.

)إْن(  مع  للقسم  املوطئة  الالم  اجتامع  كرثة  إن   -3

الرشطية جعلتهام كالكلمة الواحدة مغلِّبًة الرشط عىل 

( ألنها انسبكت  القسم، وعليه فقد تُلغى الالم من )لَِئْ

مع أم الباب يف الرشط، ويصبح الجواب للرشط.

العرب،  عن  ُسمع  ما  عىل  النحوية  الرتبة  تتوقّف   -4

جاملية  تفرضها  فنية  العتبارات  إالّ  اتباعه  يجوز  وال 

الرتكيب الشعري.

ا معرّفًا بـ)أل( جاز قياًسا أن  5- إذا كان املميَّز مشتقًّ

يأيت التمييز معرّفًا بها.

6- يجوز مجيء )ما( الرشطية للظرفية الزمانية حماًل 

املصدرية  )ما(  وهي  اللفظ،  يف  شبيهتها  عىل  لها 

الزمانية.

إعاملها  جاز  )ما(  بعد  الخرب  يف  الباء  زيدت  إذا   -7

وإهاملها إال بدليل مانع، وإذا انعدم الدليل فاإلهامل 

أرجح.

8- إذا دخلت الواو الحالية عىل املضارع املثبت يجب 

العطف  بني  اللبس  من  تخلًّصا  بينهام  مبتدأ  تقدير 

والحال.

املطّرد يف جمع  القيايس  مع  املسموع  تعارض  إذا   -9

التكسري فإن الحكم باملسموع أوىل.

10- وجدنا أّن الشاعر يف معرض أحكام تخفيف الهمز 

أمام أمرين: أن يكون استعامله لها لسالمة الوزن إن 

إن  منها  تامٍّ  يكون يف حلٍّ  أو  البيت،  كانت يف حشِو 

كانت يف عروض البيت ورضبه؛ ألّن دواعَي االنسجام 

اللفظي فيهام أقوى من جهة، وألنهام عارضان للوقف 

من جهة أخرى.

البحث باستكامل تحقيق ديوان الرشيف  11- يويص 

عبد  الدين  محيي  محمد  منهج  عىل  ورشحه  الريض 

الحميد، أو العمل عىل نرشه إن كان موجوًدا ومل يُنرش؛ 

لاِم له من أهمية يف التأسيس للبحث النحوي والرصيف 

يف شعر الرشيف.

النحوية  للظواهر  أوسع  بدراسٍة  البحث  يويص   -12

رسائل  ضمن  الريض  الرشيف  ديوان  يف  والرصفية 

من  فيه  ملا  كلّه  شعره  تشمل  ودكتوراه  ماجستري 

توظيف جاميل ملا خرج عن أصل الوضع.
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الهوامش:
مفيد  تح:  العرص:  أهل  محاسن  يف  الدهر  يتيمة   -1
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  قمحية،  محمد 

1983م: 155/3.
العباس أحمد بن محمد: وفيات  أبو  ابن خلكان،   -2
دار  عباس،  إحسان  تح:  الزمان:  أبناء  وأنباء  األعيان 

صادر، بريوت، ط1، 1971م: 416/4.
3- أبو عليوي، حسن محمود: الرشيف الريض دراسة 
يف عرصه وأدبه: مؤسسة الوفاء، بريوت، ط1، 1986م: 

ص213-200.
وجهوده  الريض  الرشيف  سليامن:  حازم  الحيل،   -4
1990م:  ط2،  الكوفة،  بجامعة  الفقه  كلية  النحوية: 

ص7.
دالئل  يف  قراءة  والشعر  النحو  مصطفى:  ناصف،   -5

اإلعجاز: مجلة فصول، العدد3، 1981م: ص36.
6- الرشيف الريض، أبو الحسن محمد بن الحسني بن 
الدين  محيي  محمد  ورشح:  تحقيق  ديوانه:  موىس: 
عبد الحميد: دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط1، 
تكرست.  تقصفت:  اليانع.  النضري:   .47/1 1949م: 

تصلبت: جّفت. الشجراء: جامعة الشجر.
7- حسن، عباس: النحو الوايف: دار املعارف، القاهرة، 

ط3، 1974م: 288/2.
8- جطل، مصطفى: النحو والرصف: منشورات جامعة 

حلب، ط1، 1985م: 117/1.
حجارة  صفيحة:  جمع  الصفيح:  ص45.  املصدر:   -9

عريضة توضع فوق القرب.
10- األنباري، أبو الربكات: اإلنصاف يف مسائل الخالف 
البرصيني والكوفيني: تح: محمد محيي  النحويني:  بني 
ط4،  الكربى،  التجارية  املكتبة  الحميد:  عبد  الدين 

1961م: 80-71/1.
11- النحو الوايف: 401-400/4.

12- املصدر: ص425. ينثو: يذيع وينرش.
13- املصدر: ص433. التميّل: االستمتاع. األمم: القصد.

14- املصدر: ص435. 
15- املصدر: ص440. 
16- املصدر: ص180. 

17- املصدر: ص244-245. فهر: أبو قبيلة من قريش، 
النرض بن كنانة. غاض: غاب.  وهو فهر بن مالك بن 

فاض: طلع.

جمع  الرتائب:  اللطم.  اللدم:  ص342.  املصدر:   -18
تريبه، وهي عظام الصدر.

19- املصدر: ص408. 
قهر  )ساطى(:  مصدر  السطاء:  ص478.  املصدر:   -20

وغلب، وأصله ممدود فقرصه.
بلغ  الذي  الشعر  اللمة:  ص432-431.  املصدر:   -21
مل  يعقب:  ملا  حسناء.  طويلة  فينانة:  األذن:  شحمة 
يرتك يل خلًفا أستعيض به. باذخ: ساٍم. العيص: األصل. 

مدركة: ابن إياس بن مرض.
كتب  عن  اللبيب  مغني  هشام:  ابن  األنصاري،   -22
الله،  حمد  عيل  ومحمد  املبارك  مازن  تح:  األعاريب: 

دار الفكر، دمشق، ط6، 1985م: 312/1.
النجار  ومحمد  النجايت  أحمد  تح:  القرآن:  معاين   -23
وعبد الفتاح الشلبي، الدار املرصية للتأليف والرتجمة، 

مرص، ط1، د.ت: 67/1.
24- شبايك، عيد محمد: القلب عند البالغيني والنحاة 

العرب: دار ِحراء، القاهرة، ط1، 1998م: ص34-24.
25- املصدر: ص105.

26- ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، تح: 
الله وهاشم الشاذيل،  الله الكبري ومحمد حسب  عبد 

دار املعارف، القاهرة، ط1، د.ت.: مادة )و س د(.
الغائب.  ملنح  مرتجى  مأمول:  ص83.  املصدر:   -27

أعديتني: نرصتني.
28- املصدر: ص113. أبلج: مرشق الوجه، ويُطلق عىل 
الكريم. وطّاء عىل خّد ليله: يسري سريًا حثيثًا يف الليل 

بال خوف. القراب: الغمد.
29- املصدر: ص87.

30- البيت لراشد بن شهاب اليشكري. ينظر: الضبي، 
املفضل بن محمد: املفضليات: تح: أحمد محمد شاكر 
ط6،  القاهرة،  املعارف،  دار  هارون:  السالم  وعبد 

1979م: املفضلية رقم: 87، ص310.
نظم  رشح  يف  الربية  رب  فتح  أحمد:  الحازمي،   -31
اآلجرومية: مكتبة األسدي، مكة املكرمة، ط1، 2010م: 

ص552.
سعد.  بني  من  حي  األجارب:  ص183.  املصدر:   -32
وأراد  الشعر،  الغزير  وهو  أشعر،  مفردها  عر:  الشُّ

عر الرقاب فزارَة. بالشُّ
33- الكتاب: تح: عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، ط3، 1988م: 201/1.

مجالّياُت الظواهر الّنحوّية والّصفّية ...
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عبد  البغدادي،  ينظر:  ظامل.  بن  للحارث  البيت   -34
القادر: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: تح: عبد 
السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1984م: 

.492/7
أحمد  املنعم  عبد  تح:  الشافية:  الكافية  رشح   -35

هريدي، مكة املكرمة، ط1، 1982م: 1625/3.
العلمية،  الكتب  دار  فاعور،  عيل  رش:  ديوانه:   -36

بريوت، ط1، 1987م: ص467. الذحل: الثأر. 
العمل.  يف  املاهر  ناع:  الصَّ ص309.  املصدر:   -37

مرؤوب: اسم مفعول من الفعل )رأََب( مبعنى أصلح.
واجب:  شامخ.  عال  مشمخر:  ص324.  املصدر:   -38

اسم فاعل من الفعل وَجَب يِجُب، مبعنى سقط.
39- ابن يعيش، موفق الدين: رشح املفصل: قدم له: 
إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 

2001م: 572-571/4.
أنك  تريد  فالنًا؛  هززت  تقول:  ص219.  املصدر:   -40
طلبت معروفه، وفالن يهتّز للندى والكرم. يبلو: يخترب 
وهو  َغرْب،  جمع  ُغروب:  مندفع.  مندلق:  ويجرب. 

الدلو العظيمة.
41- املصدر: ص257. الغليل: حرارة الجوف. الحجاب: 

لحمة رقيقة بني الجنبني.
العربية:  الدروس  جامع  مصطفى:  الغالييني،   -42

املكتبة العرصية، بريوت، ط28، 1993م: 82/3.
صنعة  يف  املفصل  عمر:  بن  محمود  الزمخرشي،   -43
بريوت،  الهالل،  مكتبة  ملحم،  بو  عيل  تح:  اإلعراب: 

ط1، 1993م: ص138. ورشح املفصل: 204/2.
44- رشح املفصل: 200/2.

45- املصدر: ص156. 
46- املصدر: ص23. 
47- املصدر: ص23. 
48- املصدر: ص29. 
49- املغني: 594/1.
50- املصدر: ص95. 

الحسني  بن  محمد  الحسن  أبو  الريض:  الرشيف   -51
اإلرشاد  وزارة  مطبعة  منشورات  ديوانه:  موىس:  بن 
اإلسالمي، إيران، ط1، 1406ه: 57/1: وفيه )مستهاٌم( 
1961م:  بريوت،  صادر،  دار  طبعة  يف  وكذلك  بالرفع. 
57/1. أما الديوان بصنعة أيب حكيم الخربي، تح: عبد 
الفتاح محمد الحلو، مطبوعات وزارة اإلعالم العراقية، 

سلسلة الرتاث )60(، ط1، 1977م: ص211: ففيه )ذا( 
بالنصب، و)مستهاٌم( بالرفع. 

52- املغني: 886/1.
53- املصدر: ص109.

54- املصدر: ص111. 
55- املصدر: ص36.

)قاما  بقوله:  اللغة  لهذه  ومثّل   .495/1 املغني:   -56
أخواك(.

57- املصدر: ص159. 
أعاَن  الفعل  من  مؤلف   : أََعنَّ ص280.  املصدر:   -58

ونون النسوة.
59- املصدر: ص326. 

60- املصدر: ص372. الحصباء: ِصغار الحىص. ينزعن: 
الريح  وهي  حاصب،  جمع  الحواصب:  يجذبن. 
الضخم.  الحجر  وهو  جنادل: جمع جندل،  الشديدة. 

الحيا: املطر. املَحارب: جمع ِمحراب.
منشورات  والرصف:  النحو  مصطفى:  جطل،   -61

جامعة حلب، ط1، 1985م: 45/2.
62- الخزانة: 375/1.

الُقوت  كُفية، وهي  الُكفاء: جمع  املصدر: ص6.   -63
اليسري.

املفصل يف شواهد  املعجم  بديع:  إميل  يعقوب،   -64
1996م:  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  العربية: 

.406/1
65- املرادي، حسن بن قاسم: الجنى الداين يف حروف 
املعاين: تح: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل: دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1992م: ص54.
تسهيل  رشح  محمد،  الدين  جامل  مالك،  ابن   -66
بدوي  ومحمد  السيد  الرحمن  عبد  تح:  الفوائد: 

املختون، دار هجر، ط1، 1990م: 384/1.
67- املغني: 521/1.
68- املصدر: ص2. 

صنعة  يف  املفصل  عمر:  بن  محمود  الزمخرشي،   -69
بريوت،  الهالل،  مكتبة  ملحم،  بو  عيل  تح:  اإلعراب: 

ط1، 1993م: ص152.
70- ابن جني، أبو الفتح عثامن: الخصائص: تح: محمد 
ط1،  للكتاب،  العامة  املرصية  الهيئة  النجار:  عيل 

1952م: 371-370/2.
71- املصدر: ص1. 
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السني  بفتح  )أحسب(  وضبط  ص380.  املصدر:   -72
وكرسها، وضبط )سهب( بفتح السني وكرسها.

73- املصدر: ص23.
74- جامع الدروس العربية: 223/3.

75- املغني: 147/1.
76- املصدر: ص89. املحفار: آلٌة للحفر. تصدع: تشّق 
أو تكرس، وأراد هنا تحفر. الهضب: جمع هضبة، وهي 
جبل ُخلق ن صخرة واحدة، واملحفار ال ينال من ذلك 

أبًدا.
77- لسان العرب: مادة )ص د ع(.

78- املصدر: ص74. 
79- املصدر: ص74. 
80- املغني: 192/1.

81- املصدر: ص5. أضغان: أحقاد. العقر: الجرح. كفاء: 
سرتة.

82- املصدر: ص10. 
83- الجوهري، إسامعيل بن حامد: الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية: تح: أحمد عطار، دار العلم للماليني، 

بريوت، ط4، 1987م: مادة )ل م ح(.
84- الصبان، محمد بن عيل: حاشية الصبان عىل رشح 
األشموىن أللفية ابن مالك: تح: طه عبد الرؤوف سعد، 
الوايف:  والنحو  التوفيقية، ط1، د.ت.: 191/4.  املكتبة 

.192/3
دراسة  األزد  لغات  يف  اإلبدال  أحمد:  قشاش،   -85
الجامعة  مجلة  الحديث:  اللغة  علم  ضوء  يف  صوتية 

االسالمية باملدينة املنورة، ع117، 2002م: ص468.
86- عمر، أحمد مختار: معجم الصواب اللغوي دليل 
2008م:  ط1،  القاهرة،  الكتب،  عامل  العريب:  املثقف 

.188/1
87- املصدر: ص8. 

88- لسان العرب: مادة )ب ق ي(.
89- املصدر: ص373. نيُُضَ من جفنه: أُخرج من غمده.

90- املصدر: ص49. زقت: صاحت.
91- املصدر: ص128. خاٍط: ال يصيب مرماه. صياب: 

جمع صائب.
92- أنيس، محمود راشد: بحوث يف الترصيف املشرتك: 

دار األصيل، حلب، ط2، 2008م: ص136.
يَتََجىّل:  ولحظي.  عيني  طَْريف:  ص86.  املصدر:   -93
بَاب: الّسحاب. املُرِّب: املقيم. يستطلع ويستكشف. الرَّ

94- بحوث يف الترصيف املشرتك: ص135.
95- املصدر: ص135. 

96- بحوث يف الترصيف املشرتك: ص136.
97- املصدر: ص151. 

طاهرة  عفيفة  الذيل:  حصان  ص70.  املصدر:   -98
عطًشا:  بالقتيل  وأراد  العطش.  الظأم:  الِعرض.  نقية 

الحسني)عليه السالم(.
99- بحوث يف الترصيف املشرتك: ص136.

رقَأَ:  برد.  باَخ:  الحزن.  الجوى:  ص76.  املصدر:   -100
سكن وانقطع جريانه.

101- بحوث يف الترصيف املشرتك: ص135.
الرعي.  من  مّكنتنا  أرعيتنا:  ص108.  املصدر:   -102
مأخذه.  ويرُس  أمره  لسهولة  برسعة  نأخذه  ننشطه: 
املكان  املربع:  مخضورضة.  منبسطة  أراض  الخامئل: 

الذي يُقام فيه زمن الربيع. املويب: املُهلك.
الطِّالء:  شارب.  جمع  ب:  الرشَّ ص50.  املصدر:   -103

الخمر. تخاذل األعضاء: عجزها عن الحركة.
حّد  وهي  ظُبَة،  جمع  الظُّبا:  ص60.  املصدر:   -104
السيف أو الرمح. الظِّبا: جمع ظبيٍة. الطُّال: جمع ِطلْية، 

وهو العنق. الطاّل: ولد الظبية.
105- املصدر: ص61. 

106- املصدر: ص66. تقلقل: تحرّك، وهنا مبعنى ضاق.
107- املصدر: ص69.

108-يُنظر: 18+16/72-11/71-4/70-46/68-42/67-
.24/73

109- املصدر: ص6. الُكفاء: جمع كُفية، وهي الُقوت 
اليسري.

110- املصدر: ص15. 
111- مادة )أ ض و(.

لبنان،  مكتبة  الرصف:  علم  الدين:  فخر  قباوة،   -112
بريوت، ط1، 2012م: ص325.

113- املصدر: ص19. 
املاء  وهو  أزرق،  جمع  ُزرق:  املصدر: ص161.   -114
ورود  املاء.  معظم  وهي  جمة،  جمع  جامم:  الصايف. 

املاء: الذهاب إليه لالستسقاء.
115- بحوث يف الترصيف املشرتك: ص98.

116- املصدر: ص23. 
األسد  وأصله  شجاع،  أغلب:  ص27.  املصدر:   -117
فمه،  يف  اللَّدود  صببت  أصله  لددته:  العنق.  العظيم 

مجالّياُت الظواهر الّنحوّية والّصفّية ...



)2
02

2  
ط -

شبا
( )

14
43

 - 
ب

رج
ة )

بع
سا

ة ال
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ي
اد

حل
د ا

عد
- ال

ن 
ام

الث
د 

جل
 امل

ة/
وا

د

76

الفم،  ِشّقي  أحد  يف  الدواء  من  يُصّب  ما  واللَّدود: 
وجعل الذل لدوًدا عىل سبيل املجاز. قاء: أخرج ما يف 

جوفه؛ يريد أنك إن حاوت إذالله مل يقبله.
118- املصدر: ص34. 

119- بحوث يف الترصيف املشرتك: ص64-63.
120- املصدر: ص8. نوافذ: جمع نافذة، وهي الطعنة 

التي تخرتق الجوف.
121- املصدر: ص408. 
122- املصدر: ص442. 

123- يُنظَر مثاًل: املصدر: 1/69-58/77-53/10.
124- املصدر: ص28. فاَء: رجَع.

125- املصدر: ص69.
126- املصدر: ص11. تعنو: تخضع وتنقاد.

127- املصدر: ص330. أحدقت به: أحاطت به. األداين: 
يسكبون  نعشه:  تروي  قرابًة.  األشد  وهو  أدىن،  جمع 

عليه دموعهم.
عىل  األشموين  محمد: رشح  بن  عيل  األشموين،   -128
ألفية ابن مالك: تح: محمد محيي الدين عبد الحميد: 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1998م: 79/1.
129- الخزانة: 484/10. وذكر له روايًة أخرى يسقط 

بها االستشهاد، وهي: )فَلَو كَاَن واٍش...(.
بالرفع  )الزماُن(  فيه  وضبط  ص202.  املصدر:   -130
سهًوا. جارى الزمان: غالبَه. الشأو: الغاية. اللبب: جلدة 
الرحل  استئخار  ليمنع  الدابة  صدر  يف  يشد  حبل  أو 
أو الرسج، ويرَُضب اسرتخاؤه مثاًل للشدة التي تذهل 

الراكب.
تر:  السامية:  اللغات  فقه  كارل:  بروكلامن،   -131
الرياض، ط1،  منشورات جامعة  التواب:  عبد  رمضان 

1977م: ص80.
يروغ:  املصدر: ص2. شيّعني: جّرأين وشّجعني.   -132

يحيد ومييل.
133- املصدر: ص19. 

السيف:  غرب  ينفذ.  يصمم:  ص22.  املصدر:   -134
حّده.

135- رشح الكافية الشافية: 2172/4.
136- أبو حيان األندليس، محمد بن يوسف: ارتشاف 
الرضب من لسان العرب: تح: رجب عثامن محمد، مرا: 
ط1،  القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  التواب،  عبد  رمضان 

1998م: 334/1.
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املصادر واملراجع:
1- القرآن الكريم.

2- ابن جني، أبو الفتح عثامن: الخصائص: تح: محمد 
ط1،  للكتاب،  العامة  املرصية  الهيئة  النجار:  عيل 

1952م.
العباس أحمد بن محمد: وفيات  أبو  ابن خلكان،   -3
دار  عباس،  إحسان  تح:  الزمان:  أبناء  وأنباء  األعيان 

صادر، بريوت، ط1، 1971م.
4- ابن مالك، جامل الدين محمد، رشح تسهيل الفوائد: 
دار  املختون،  بدوي  السيد ومحمد  الرحمن  عبد  تح: 

هجر، ط1، 1990م.
5- ابن مالك، جامل الدين: رشح الكافية الشافية: تح: 
عبد املنعم أحمد هريدي، مكة املكرمة، ط1، 1982م.

6- ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، تح: عبد 
دار  الشاذيل،  الله وهاشم  الكبري ومحمد حسب  الله 

املعارف، القاهرة، ط1، د.ت.
له:  قدم  املفصل:  الدين: رشح  موفق  يعيش،  ابن   -7
إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 

2001م.
ارتشاف  يوسف:  بن  محمد  األندليس،  حيان  أبو   -8
الرضب من لسان العرب: تح: رجب عثامن محمد، مرا: 
ط1،  القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  التواب،  عبد  رمضان 

1998م.
9- أبو عليوي، حسن محمود: الرشيف الريض دراسة 
يف عرصه وأدبه: مؤسسة الوفاء، بريوت، ط1، 1986م.

10- األزهري، خالد: رشح الترصيح عىل التوضيح: دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2000م.

عىل  األشموين  رشح  محمد:  بن  عيل  األشموين،   -11
ألفية ابن مالك: تح: محمد محيي الدين عبد الحميد: 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1998م.
12- األنباري، أبو الربكات: اإلنصاف يف مسائل الخالف 
البرصيني والكوفيني: تح: محمد محيي  النحويني:  بني 
ط4،  الكربى،  التجارية  املكتبة  الحميد:  عبد  الدين 

1961م.
كتب  عن  اللبيب  مغني  هشام:  ابن  األنصاري،   -13
الله،  حمد  عيل  ومحمد  املبارك  مازن  تح:  األعاريب: 

دار الفكر، دمشق، ط6، 1985م.
14- أنيس، محمود راشد: بحوث يف الترصيف املشرتك: 

دار األصيل، حلب، ط2، 2008م:

15- بروكلامن، كارل: فقه اللغات السامية: تر: رمضان 
عبد التواب: منشورات جامعة الرياض، ط1، 1977م.

16- الثعالبي، أبو منصور عبد امللك بن محمد يتيمة 
محمد  مفيد  تح:  العرص:  أهل  محاسن  يف  الدهر 

قمحية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1983م.
منشورات  والرصف:  النحو  مصطفى:  جطل،   -17

جامعة حلب، ط1، 1985م.
18- الجوهري، إسامعيل بن حامد: الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية: تح: أحمد عطار، دار العلم للماليني، 

بريوت، ط4، 1987م.
نظم  رشح  يف  الربية  رب  فتح  أحمد:  الحازمي،   -19
اآلجرومية: مكتبة األسدي، مكة املكرمة، ط1، 2010م.

20- حسن، عباس: النحو الوايف: دار املعارف، القاهرة، 
ط3، 1974م.

وجهوده  الريض  الرشيف  سليامن:  حازم  الحيل،   -21
النحوية: كلية الفقه بجامعة الكوفة، ط2، 1990م.

صنعة  يف  املفصل  عمر:  بن  محمود  الزمخرشي،   -22
بريوت،  الهالل،  مكتبة  ملحم،  بو  عيل  تح:  اإلعراب: 

ط1، 1993م.
صنعة  يف  املفصل  عمر:  بن  محمود  الزمخرشي،   -23
بريوت،  الهالل،  مكتبة  ملحم،  بو  عيل  تح:  اإلعراب: 

ط1، 1993م.
تح:  الكتاب:  قنرب:  بن  بن عثامن  24- سيبويه، عمرو 
ط3،  القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  هارون،  السالم  عبد 

1988م.
25- شبايك، عيد محمد: القلب عند البالغيني والنحاة 

العرب: دار ِحراء، القاهرة، ط1، 1998م.
الحسني  بن  محمد  الحسن  أبو  الريض،  الرشيف   -26
بن موىس: ديوانه بصنعة أيب حكيم الخربي، تح: عبد 
الفتاح محمد الحلو، مطبوعات وزارة اإلعالم العراقية، 

سلسلة الرتاث )60(، ط1، 1977م.
الحسني  بن  محمد  الحسن  أبو  الريض،  الرشيف   -27
بن موىس: ديوانه: تحقيق ورشح: محمد محيي الدين 
عبد الحميد: دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط1، 

1949م.
الحسني  بن  محمد  الحسن  أبو  الريض:  الرشيف   -28
اإلرشاد  وزارة  مطبعة  منشورات  ديوانه:  موىس:  بن 

اإلسالمي، إيران، ط1، 1406ه.
29- الصبان، محمد بن عيل: حاشية الصبان عىل رشح 
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القاهرة، ط6، 1979م.
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العربية:  الدروس  جامع  مصطفى:  الغالييني،   -32
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33- الفراء، يحيى بن زياد: معاين القرآن معاين القرآن: 
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التارخييُّ  واملتخّيل الرسدي دراسة يف الرواية العراقية 
بعد 2003م

 م. د. مرتىض حسني عيل

The historical and imaginative narrations: a study in the Iraqi 
novel after 2003 AD
Lecturer Murtadha Hussein Ali

امللّخص

تعّد الرواية نوعا أدبيا مميّزا يف اإلبداع األديب والثقايف. والرواية بوصفها نصا أدبيا تتفاعل مع مختلف   
النصوص األخرى، حيث تنطلق من واقعها وتتفاعل معه لتكون شكلها األديب والجاميل، وحني نركّز يف هذا البحث 
عن العالقة بني تفاعل الرواية العراقية مع الجانب التاريخي البد من رسم البيانات الدالّة يف خصوصية الناحية 
التاريخية وكيفية توظيفها يف الجنس األديب الروايئ عرب بعض النامذج الروائية وأثرها يف الفكر الحديث واملعارص 
من أجل كشف الجوانب األدبية والفكرية والجاملية واالنخراط يف أسئلة فكرية تسلّط الضوء عىل الجانب املضمر 
من التاريخ العراقي من منظور نقدي مفتوح قائم عىل البحث والحوار. واملتتّبع للمشهد الروايئ العراقي يجد أن 
االشتغال عىل التاريخ يشّكل الهاجس املعريف املوّجه للخطاب الرسدي حيث يتّم عربه الولوج إىل حبكات رسدية 

تربط املايض بالحارض سعيا منها يف الكشف عن عالقة املتخيّل الرسدي بالواقعة التاريخية.

الكلامت املفتاحية: الرواية والتاريخ، املتخيّل الروايئ، الروايئ التاريخي، الرواية والرتاث.

Abstract:
 The novel is a distinct literary genre in literary and cultural creativity. The novel as a 
literary text interacts with various other texts because it starts from its reality and interacts with 
it to form its literary and aesthetic form. When we focus in this research on the relationship 
between the interaction of the Iraqi novel with the historical aspect, it is necessary to draw 
data indicating the specificity of the historical aspect and how to employ it in the literary genre 
of fiction. This can be achieved through some narrative models and their impact on modern 
and contemporary thought in order to reveal the literary, intellectual and aesthetic aspects 
and engage in intellectual questions that shed light on the implicit side of Iraqi history from 
an open critical perspective, based on research and dialogue. The follower of the Iraqi novelist 
scene finds that working on history constitutes the cognitive obsession that guides the narrative 
discourse, through which access is made to narrative plots linking the past to the present, in an 
effort to reveal the relationship of the narrative imagination to the historical reality.
Keywords: novel and history, fictional novelist, historical novelist, novel and heritage.
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مقدمة:
السيام  لألدب  مهمة  مادة  التاريخ  شّكَل   
موضوعاته  من  الروايئ  ينهل  حيث  منه  الروايئ 
يف  األساس  املادة  منها  فيتخذ  وأحداثه،  وشخصياته 
تكوين رصحه الجديد القائم عىل املوازنة بني ماضيه 
مضمونها  يف  التاريخ  تستلهم  التي  والرواية  وحارضه. 
تسعى إىل تحقيق التواصل يف التجربة اإلنسانية. فهي 
عاملا  لنا  تخلق  ما  بقدر  بتفاصيلها  الحقائق  تنقل  ال 
متخياّل يتسم بالفكر والشعور، وأن الحقائق التاريخية 
ال ميكن أن متثّل كام جاءت يف كتب املؤرخني بل عن 
التي  بالطريقة  الروايئ  يقدّمها  وحوار  تفاعل  طريق 
يفّكر فيها ويراها، ذلك أنه يف هذا املجال يقوم بتقديم 
بذلك  محاوال  الحياة  إليها  ليعيد  التاريخ  من  الفكرة 

تقديم التجربة اإلنسانية بجوانبها املختلفة.
املعارصة  التاريخية  الروايات  تصف   
املشكالت الراهنة، فهي تعرض األحداث والشخصيات 
الجوانب  عىل  الضوء  تسلّط  إذ  املجتمع  ومشكالت 
أو  سياسية  ألسباب  واستبعدت  ُضللت  التي  الخّفية 
فكرية أو اجتامعية، فهي أكرث الروايات عرضة للنقد؛ 
الزمان  الروايئ يتحرّك مبساحات ضيقة من حيث  ألن 
عرب  التحرّك  يستطيع  آخر  جانب  من  ولكنه  واملكان 
التقريرية  عن  بها  يبتعد  جديدة  بأساليب  مخيّلته 

واملبارشة يف نقل أحداث املايض.
العراقية  الروايات  من  العديد  حفلت   
السيايس  السيام  التاريخ  مظاهر  من  عّدة  بأشكال 
املوغل  التقليدي  الشكل  عن  بدورها  تخلّت  إذ  منه، 
ليشمل  منظورها  اتسع  بل  أحداثه  ونقل  املايض  يف 
التاريخ  الكشف عن الجوانب املضمرة  منه وتطويع 
وإعادة بنائه فنيا، وتقديم قراءات جديدة تتسع لكل 
والجاملية،  الفنية  قيمتها  وإظهار  اإلنسانية  التجارب 
التي  العراقية  الروائية  األعامل  بعض  ظهرت  لذا 
تعاملت بحذر مع التاريخ وتجاوزت االسقاط املبارش 
يف نقل األحداث والشخصيات بأسلوب موضوعي قادر 
التاريخية  األحداث  فخ  االنزالق يف  تجاوز محنة  عىل 

بواقعيتها وقداستها.
التمهيد:

التاريُخ لغة:
بأنه:  الجوهري  عند  التاريخ  لفظة  ترد   
الكتاب  وأرّخت  مثله،  والتوريخ  الوقت،  "تعريف 

منظور  ابن  عند  التاريخ  ويرد  وورخته")1(،  كذا،  بيوم 
والتَّوريُخ  الوقت  تعريف  التَّاريخ  بقوله:"  )تـ711هـ( 
يف  مفهومه  يبتعد  وال  وقَّته")2(،  كذا  ليوم  َخ  أرَّ مثله 
املعجم الوسيط عن سابقه فهو يدّل عىل زمن الحادثة 
ل  فصَّ تاريخه...ونحوه:  حّدد  الكتاب:  ووقتها")أَرَخ( 
تاريخه وحّدد وقته")3(. لذا يرد مفهوم التاريخ لإلعالم 

بالوقت مضافا إليه األخبار والوقائع التي ترد فيه.
التاريخ اصطالحا:

التاريخ  خلدون)تـ808هـ(  ابن  يعرّف   
الفوائد،  جمُّ  املذهب،  عزيز  "فن  بقوله:  مقدمته  يف 
املاضني من  الغاية، إذ هو يوقفنا عىل أحوال  رشيف 
يف  وامللوك  سريهم،  يف  واألنبياء  أخالِفهم،  يف  األمم 
دولهم وسياستهم. حتى تتّم فائدة االقتداء يف ذلك ملن 
يَروُمه")4(. وجاء تعريفه يف معجم املصطلحات األدبية 
واألحداث  األحوال  "جملة  بأنه:  واألدب  اللغة  يف 
واملجتمع،  الفرد  عىل  وتصدق  ما،  كائن  بها  ميّر  التي 
واإلنسانية")5(.  الطبيعية  الظواهر  عىل  تصدق  كام 
التاريخ "علم  ويرى )جبور عبد النور( يف معجمه أن 
يبحث يف اإلنسان ومجتمعاته، موّضحا كل ما يتعلّق 
كال  فإن  والعلمية.  الفكرية  واألمناط  العام،  باالقتصاد 
من هذه املجتمعات هو كائن حّي، وعىل التاريخ أن 
يصف أحواله وتطوره. وبذلك يُصبح هذا العلم سرية 
منذ  االجتامعية  مظاهرها  جميع  يف  لإلنسانية  عامة 
أقدم العصور إىل وقتنا الحارض")6(. ويضيف )د. فيصل 
النوعي  "اإلنسان  عىل  تأّسس  التاريخ  علم  أن  دراج( 
البعيد، كام لو  الذي يسائل حارضه املكتشف ماضيه 
كانت رغبة االكتشاف تحّول املايض إىل حارض إبداعي 

جديد")7(.
لذا فالتاريخ يرتبط بالحقائق املاضية، وهو   
عملية نقل تلك الحقائق والبحث عن فرتاتها الزمانية 
واملكانية بهدف تأصيلها ومتابعة تسلسلها التاريخي، 
مع  متزامنة  بصورة  التاريخية  والكشف عن جذورها 
يف  والضعف  القوة  نواحي  ملعرفة  الحارض؛  واقعها 

مجاالت الحياة اإلنسانية كافة.
الرواية والتاريخ:

يعّد التاريخ مادة مهمة لألدب، حيث ينهل   
فإن  لذا  أحداثه وموضوعاته وشخصياته،  األديب من 
حيث  أزلية  عالقة  هي  والتاريخ  األدب  بني  العالقة 
يراهن األدب عىل اإلبداع والتّخيل لتحقيق الجامل يف 
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حني أن التاريخ يراهن عىل الحقيقة والواقعية لتحقيق 
التي  األدبية  األجناس  بني  من  والرواية  املوضوعية)8(. 
تلك  إىل  تحتاج  كونها  التاريخي؛  بالحضور  اهتمت 
وعىل  الجاميل.  كيانها  لبناء  والشخصيات  الحوادث 
الرغم من حاجة الروايئ للواقعيات التاريخية يف عمله 
اإلبداعي إالّ أنه يختلف عن املؤرخ الذي يهتّم بدقّة 
الواقعة التاريخية)9(، فالروايئ  يوظّف هذه الواقعيات 
أمينا  نقال  ميثّل  ال  ذاته  الوقت  يف  وهو  التاريخية 

ملعطياتها كام هو حال املؤرخ)10(.     
الكتابة  بني  تزاوج  التاريخية  فالرواية  لذا   
إىل  يسعى  ال  فالتاريخ  التاريخية،  والرواية  الروائية 
إظهار تفاصيل مآيس الشعوب ومشاعرهم أو يف نقل 
بقدر  الناس  عامة  وبني  الحاكمة  الطبقة  بني  الحوار 
نقل تلك الوقائع من اسامء الحروب وتاريخها واسامء 
أهميّة  تكمن  وهنا  واملهزومة.  املنترصة  الشخصيات 
العمل األديب يف نقل الجانب اإلنساين وتبّدل املشاعر 
املجرم  أدوار  فيها  تتبادل  التي  الوقائع  تلك  تجاه 
والضحية بقدر معايشة التفاصيل التي تجعلنا نعطي 

التربيرات املقنعة لتلك الوقائع)11(.
"يلعب  املتعّددة  مظاهره  يف  التاريخ  إن   
مستويات  عىل  االختالف  شديدة  األدوار  من  عددا 
مختلفة من العمومية. وليس مثة اتفاق حول املايض 
أنه فردي خاص  تقدميه دامئا عىل  يتّم  التاريخي هل 
هذا  يقدم  أم  الحارض(  عن  يختلف  )أي  وانقىض  مرَّ 
املايض بوصفه منطيا أي الحارض أو عىل األقل يشرتك 

مع الحارض يف قيمه من خالل الزمن")12(.
تسعى الرواية التاريخية إىل تحقيق أهداف   
السترشاف  والحارض  املايض  بني  للمزاوجة  مهّمة 
الوقائع  عىل  اعتامدها  من  الرغم  وعىل  املستقبل، 
بقدر  تفاصيله  بكل  الواقع  متثّل  ال  أنها  إالّ  التاريخية 
توظيفه لخدمة املتخيّل األديب بطريقة فنية وجاملية. 
لذا تبقى الوقائع التاريخية عرضة للتحريف مبا يخدم 
الرضورة الفنية، فالرواية التاريخية ذات طبيعة مركبة 
فهي تجمع بني التاريخ والرواية، والحقائق التاريخية 
التي تصل إلينا عرب العمل الروايئ قد تكون غري مستقرة 
بسبب ظروف وقوعها واعتامدها عىل املدّونني الذين 
يختلفون بدورهم بتسجيل تلك الوقائع، فضال عن أن 
بالتاريخ  املتعلّقة  الحقائق  تقّدم  ال  التاريخية  الرواية 

بقدر تصويرها للحياة اإلنسانية)13(.

يشّكل الروايئ التاريخ يف متخيله بلغة فنية   
وجاملية مركّزا فيها عىل  املضمر من التاريخ، ومن هذا 
املنطلق تتحّدد معامل انتاجه الروايئ، وأن التعامل مع 
التاريخ يف املكّون الروايئ ال يشرتط بالرضورة اعتامده 
ويلسون(  )كولز  يصف  لذا  الروايئ،  للتخيّل  بديال 
العالقة بني الروايئ والوقائع التاريخية بقوله: "إذا اعترب 
معروفة  غري  امكانية  بوصفه  تاريخيا  وضعا  املؤلف 
هو.  كام  وصفه  سيّود  فإنه  اإلنساين.  للعامل  وكشفه 
لكن ذلك ال مينع من اعتبار اإلخالص للواقع التاريخي 
مسألة ثانوية بالنسبة لقيمة الرواية. إن الروايئ ليس 

مؤرّخا وال نبيا إنه مكتشف للوجود)14(. 
أساس  عىل  تبنى  التي  الرواية  أن   الشّك   
عليها  تتأّسس  تاريخية  بنية  وجود  تتضّمن  تاريخي 
كام هي يف الواقع لكنها يف الوقت ذاته تسمو بدورها 
فوق ذلك الواقع مبا يضمن اظهار الجوانب اإلنسانية 
يف  التاريخ  توظيف  أهمية  وتتجىّل  أدبية.  بصورة 
واملجتمع  الفرد  لتاريخ  دراسته  عند  الروايئ  العمل 
بكل فئاته حتى املهّمشة منها، فالرواية بوصفها نوعا 
أدبيا تعمل عىل دراسة الفرد وايجاد العالقة بينه وبني 
محيطه االجتامعي، كام أن "التغيري يف التوّجه الزمني 
ويف منطقة بناء األمناط ال يظهر يف مكان آخر بشكل 
أعمق وأعظم إالّ يف إعادة ترميم صورة اإلنسان داخل 
األدب")15(. لذا يصف )جورج لوكاش( هذا النوع من 
الروايات بأنها "رواية تثري الحارض ويعيشها املعارصون 
من  ليس  إذ  بالّذات")16(.  السابق  تاريخهم  بوصفها 
األحداث  رسد  إعادة  التاريخية  الرواية  يف  الرضورة 
برزوا يف  الذين  للناس  الشعوري  إيقاظ  املاضية بقدر 
تلك األحداث، أي أن ما يهمنا هو معايشة دوافعهم  
أفكارهم  يف  ظهرت  التي  واإلنسانية  االجتامعية 

وشعورهم كام ظهرت متاما يف واقعهم التاريخي)17(.
عند  كبرية  مسؤولية  الروايئ  عىل  وتقع   
تناوله للاميض التاريخي خاصة عندما يكون مفهومه 
املضمون  مع  متاما  ينطبق  ال  التاريخية  الحقيقة  عن 
فعل)ديكنز()1870-1812(  مثلام  للتاريخ  املوضوعي 
أحداث  فيها  تتناول  التي  مدينتني(  )قصة  روايته  يف 
االختيارات  عن  يكشف  نجده  الفرنسية  الثورة 
يف  التاريخية  األزمة  وحجم  روايته  ألبطال  الشخصية 
يعرض  كان  وإن  التاريخ،  من  املضطربة  الفرتة  تلك 
منه  رغبة  فهي  التاريخية  الحقائق  بعض  روايته  يف 

التارخييُّ  واملتخّيل الرسدي ...



)2
02

2  
ط -

شبا
( )

14
43

 - 
ب

رج
ة )

بع
سا

ة ال
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ي
اد

حل
د ا

عد
- ال

ن 
ام

الث
د 

جل
 امل

ة/
وا

د

82

الحقبة  تلك  وطبيعة  املعاشة  الحياة  طابع  اضفاء  يف 
التاريخية، يف حني متّكن )والرتسكوت( يف روايته)قلب 
تاريخية  غري  بشخصيات  االستعانة  من  مدلوثيان( 

مثّلت مالمح عرص كامل من تاريخ انكلرتا)18(.  
ال  التاريخي  املايض  خلق  إعادة  فإن  لذا   
بل  تفاصيلها  بكل  التاريخية  الحقائق  نقل  يشرتط 
ميكن أن تكون الشخصية املتخيّلة تحمل حقائق تلك 
الفرتة حتى وإن مل تكن تاريخية املهّم كيفية تصوير 
الشخصية اإلنسانية بجوانبها املختلفة التي يتّم عربها 
يف  وأشكالها  الحياة  طبيعة  عن  شامل  مفهوم  تكوين 

تلك الفرتة.
من  نوعني  بني  التفريق  الرضوري  ومن   
التاريخي  البعد  تفحص  األوىل  التاريخية  الروايات 
تاريخيا،  وضعا  متثّل  التي  والثانية  اإلنساين،  للوجود 
مرويّا،  تاريخا  أو  معيّنة،  لحظة  يف  ملجتمع  وصفا  أو 
فكل األحداث التاريخية يف العمل الروايئ ترتجم معرفة 
غري روائية يف لغة روائية إبداعية تدرك عربها حقائق 
جوانبها،  بكافة  متخيّلة  بصورة  اإلنسانية  التجربة 
وأحداث  شخصيات  عىل  الضوء  تسليط  مجرّد  وليس 

تاريخية)19(.
متخيّال  تاريخا  التاريخية  الرواية  أصبحت   
التاريخ املوضوعي، فهي ليست مجرد رسد  يدخل يف 
املتخيّل  التاريخ  أصبح  بل  املوضوعي،  للتاريخ  أديب 
الخارجية  املظاهر  تلك  يتجاوز  اإلبداعية  بصورته 
ليغوص يف أعامق املضمر من تاريخ األفراد والجامعات 
مشاعر  من  والعامة  الجزئية  والوقائع  واألحداث 
وهواجس وتطلعات ورغبات وأفكار وقيم وتناقضات 
ورصاعات وأزمات ومؤامرات وعوامل وأوضاع نفسية 
وأمكنة  أزمنة  من  ويفرّقها  يجمعها  وما  واجتامعية، 
الرواية  أصبحت  فقد  جامعية،  أو  فردية  ومصالح 
املستويات  متعّدد  اإلبداعي  التاريخ  هي  التاريخية 
املوضوعي  للتاريخ  واملعرفية  الوجدانية  واألبعاد 

نفسه)20(.
عنرص  إضفاء  إىل  التاريخية  الرواية  تهدف   
الروايئ  حّدد  فقد  التاريخية،  الوقائع  عىل  التخيّل 
هو  "التاريخ  بقوله:  ذلك  األعرج(  )واسيني  الجزائري 
املادة املنجزة التي مرَّ عليها زمن يضمن حدود املسافة 
أّما املتخيّل فهو املادة  التأملية بينه وبني تلك املادة. 
الرسدية املنجزة التي تنشأ من خالل العالقة الخالقة 

الزمان  يف  كبرية  امتدادات  وتعطيه  ما،  حدث  مع 
كان  وإذا  النسبي.  إىل  الوثوقيّة  من  وتخرجه  واملكان 
يعطي  ال  فهو  التاريخية،  املادة  عن  ينشأ  املتخيّل 
قيمة كبرية للحقيقة التاريخية")21(. فالرواية التاريخية 
التاريخ بحرفيته بل يف كيفية إظهاره بصورة  ال تنقل 
رسدية داخل املكون الروايئ وفق قواعد املتخيّل الروايئ 
الذي يجعلها مختلفة عن الخطاب التاريخي)22(. وهذا 
إذ  املتخيّل(  كتابه)فضاء  يف  يؤكده)حسني خمري(  ما 
وصياغته  الواقع،  بنى  تشكيل  يعيد  املتخيّل  أن  يجد 
عنارصه  أحد  الواقع  ميثّل  حيث  جديدة،  بصورة 
األساس. وبذلك يعيد صياغته وتشكيله وإعادة انتاجه 

من جديد)23(.
والبد من اإلشارة إىل أن التخيّل يف الروايات   
الحديثة،  الرواية  عن  تصوره  يف  يختلف  التقليدية 
فالرواية التقليدية التزمت يف وصف األحداث ونقلها 
فنية  بصورة  والخيال  الواقع  بني  املزج  إىل  وارتكنت 
التوثيق  لهيمنة  نظرا  العقل  نطاق  تتعدى  ال  جاملية 
الرواية  أما  والواقع،  الذات  تشخيص  يف  املوضوعي 
الحديثة فقد تجاوزت الواقع والخيال معا إىل التخييل 
وخلق عوامل قامئة عىل االنزياح واملفارقة وتجاوز الوعي 
والواقع إىل عوامل الالواقع والالوعي وهذا ما نجده يف 

رواية التخييل التاريخي، والصويف، واألسطوري)24(.
التاريخي  املتخيّل  بناء  عن  الحديث  ويف   
أن  منيف(  الرحمن  يرى)د.عبد  املعارصة  الرواية  يف 
للجانب  جنوحها  املعارصة  التاريخية  الرواية  مييّز  ما 
تعتمد  التي  التاريخية  الرواية  "أن  حيث  السيايس 
أو تعتمد عىل وقائع حدثت يف  عىل وقائع معارصة، 
فرتة سابقة، تعد رواية سياسية بالدرجة األوىل، وتنبع 
الذي  الهدف  أو  تطرحها  التي  القضية  من  أهميتها 
ما  مبقدار  السياسية  فالرواية  إليه.  الوصول  تحاول 
تعتمد عىل األحداث، يف مفهوم معنّي، فإنها ال تخضع 
ومن  ودامئة،  كلية  بصورة  كإطار،  أو  كوقائع  للتاريخ 
التاريخية  الرواية  هنا ميكن عدها مختلفة نسبيا عن 
حول  التصّور  هذا  أن  والشك  التقليدي")25(.  باملفهوم 
من  عدد  فيه  يشاركه  املعارصة  التاريخية  الرواية 
الروائيني من بينهم الروايئ )أمني معلوف( فـ "الرواية 
سياسية  روائية  قراءة  معلوف  أمني  عند  التاريخية 
القدمية  للسياسات  تاريخية  روائية  قراءة  أو  للتاريخ 
بعض  يف  وكذلك  خلت")26(.  قرون  منذ  حكمت  التي 
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أعامل الروايئ )واسيني األعرج( ال سيام يف روايته)نوار 
"يتجّسد  إذ  الزوفري(  عامر  بن  صالح  تغريبة  اللوز 
السيايس.  خالل  من  والواقعي  التاريخي  بني  االمتداد 
والسيايس بكونه بنية تتجّذر من خالل عالقة الحاكم 
القهر والقمع هي ما تحكم عمق  بواسطة  باملحكوم 
الصلة الرابطة. وكأن التاريخ والواقع ال يتحقّقان إالّ عرب 
سلطة الحاكم القاهرة والقامعة")27(. فضال عن األعامل 
الروائية األخرى التي عالجت عالقة التاريخ بالسياسة 
تفيض  نجدها  التي  الغيطاين(  )جامل  روايات  ومنها 
نقديا  "إبداعيا  عمال  بوصفها  الحية  التاريخية  باملادة 
عميقا عن ظواهر القمع واالستبداد والفساد واغرتاب 
اإلنسان يف واقع الخربة العربية املعارصة. ويف روايات 
متداخلة  رفيعة،  فنية  أبنية  يف  إبراهيم  الله  صنع 
القديم  التاريخ  من  وقائع  التشكيل  متعّددة  األزمنة، 
والتفّسخ  واالنهيار  الرتّدي  مالمح  والحديث،...لتبنّي 

الذي ينخر يف قلب األوضاع العربية الراهنة")28(.
العراقية وعالقتها  الرواية  ويف الحديث عن   
يتجىّل  الروايئ  الرسد  يف  التاريخية  الوقائع  بتوظيف 
رواية  أي  تكاد  ال  حيث  مميّز  بشكل  السيايس  البعد 
الجانب  من  تخلو  أن  منها  املعارصة  سيام  ال  عراقية 
تلك  لرتّدي  نظرا  عام 2003م  بعد  وباألخص  السيايس 
اقتتال داخيل وترّدي األوضاع  األوضاع وما شابها من 
املعيشة، فقد اقرتن ترّدي تلك األوضاع مبخلّفات النظام 
الديكتاتوري السابق وما خلّفه من تهالك للمؤسسات 
وتحطيم البنى التحتية التي ال يزال العراق يعاين منها 

لهذه الفرتة.
الروايات  من  العديد  هنالك  أن  ونجد   
بالتاريخ  مبارش  بشكل  ملتصقة  املعارصة  العراقية 
أمامه  العراقي  الروايئ  وجد  إذ  الحديث،  العراقي 
فيضا من األفكار واملعاين وهو يرسد التاريخ السيايس 
والثقايف واالجتامعي بغية توظيفها يف أعامله الروائية 
التي أصبح من الرضوري تسليط الضوء عليها للكشف 
يف  العراقي  الشعب  ومعاناة  اإلنساين  الجانب  عن 
مواجهة حارضه وهو يستذكر ما أحلَّ به من عقبات 
يف  صورها  تعيد  تكاد  كافة  األصعدة  عىل  تاريخية 

حارضه ومستقبله.

املبحث األول: املتخيّل الرسدي والتاريخ السيايس 
العراق  يف  السياسية  الساحة  شهدت      

العراق مضطربا سياسيا منذ  كان  ة، فقد  تحوالت عدَّ
تأسيس الدولة العراقية وحتى استالم العسكر السلطة 
ذلك  بعد  ثم دخل  1958م،  يوليو  متوز/   14 بانقالب 
قاسم)1958- الكريم  عبد  سلطة  عىل  دمويا  رصاعا 

نوفمرب  الثاين/  ترشين  انقالب  جاء  بعدها   ،)1963
بانقالب  عاد  لكنه  البعث،  سلطة  أزاح  الذي  1964م 
التي  مضاّد يف 17 متوز/ يوليو 1968م ليكّوَن سلطته 
ثم  السياسية،  القوى  مختلف  عىل  االنفتاح  تصنعت 
عدَّ عّدته لحرب طويلة مع إيران)1980-1988(، بعد 
بحصار  انتهت  عام)1991م(  الكويت  اجتياحه  ذلك 
فضال  به،  وخرَّ العراقي  املجتمع  بنية  يف  نخر  طويل 
بتسليم  األمر  لينتهي  ملعارضيه،  السيايس  القمع  عن 
معها،  املتحالفة  والقوات  األمريكية  للقوات  العراق 
تزال قامئة حتى اآلن،  تجىّل  ذلك يف دوامة عنف ال 
ماّم جعل اإلنسان العراقي مشغوال بني موت يهّدده يف 
كل لحظة سواء أكان ذلك يف املعتقالت والسجون أم 
بني جوع أعوام الحصار، أم يف تفجريات يومية ومذابح 
طائفية بعد االحتالل)29(. لذا لجأ الروائيون العراقيون 
رواياتهم  عرب  السياسية  التاريخية  الوقائع  تصوير  إىل 
بينهم  ومن  السياسية،  العراق  أحداث  صوَّرت  التي 
الروايئ)غائب طعمة فرمان( الذي تابع تلك األحداث 
العاملية  الحرب  منذ  التاريخية  وأزمنتها  رواياته  يف 
األزمنة  يتابع  وهو  السبعينات،  منتصف  الثانية حتى 
وعادات  قيم  من  االجتامعية  والعالقات  التاريخية 
ورصاعات انسانية، وكذلك الروايئ )إبراهيم الخطيب( 
يف وصفه حقب متتالية يف عهد العراق السيايس املليك 
والجمهوري يف الطورين منه. ويتابع الروايئ انقسامات 
السلطة عرب شخصياته الروائية التي تتجاذب أو تتنافر 
ومصالحها)30(.  وقناعاتها  ظروفها  وفق  بينها  فيام 
وكذلك أشار الروايئ )فاضل العزاوي( يف روايته)مدينة 
من رماد( إىل آلية تاريخ السلطة السياسية عرب العالقة 

بني الجالد والضحية)31(.
الرواية  السيايس يف  التاريخ  يتجىّل توظيف   
العراق  ة روايات منها ما تناول تاريخ  العراقية يف عدَّ
السيايس قبل 2003متّمثال يف االضطهاد والظلم الذي 
تناول  وبعضها  الحاكمة،  السياسية  السلطة  مارسته 
حالة االنتقال من الحكم الدكتاتوري إىل مابعد احتالل 
العراق عام 2003م، واملدة التي تليها يف تصوير حالة 
الفراغ السيايس واالقتتال الطائفي من تفجريات ورصاع 

التارخييُّ  واملتخّيل الرسدي ...
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عىل السلطة.
للكاتب)قاسم  )املحرقة(  رواية  ومتثّل   
2003م،  قبل  السيايس  العراق  تاريخ  عباس(  محمد 
سنوات يف  لثامن  استمرّت  التي  الحرب  حالة  لتوّضح 
التاريخية،  الوطن  ذاكرة  من  جزءا  أصبحت  صورة 
الجنود  تاريخ  عن  االفصاح  يف  الرواية  اسهمت  فقد 
معاناة  من  وزادت  الحرب  غيّبتهم  الذين  العراقيني 
شعب يريد الخالص من النظام الدكتاتوري املتعّسف. 
الطالب  الرواية حول شخصية )مروان(  تدور أحداث 
الجامعي الذي يحّل محّل أخيه يف املعركة ليجد نفسه 
املتبقية  البرشية  األطراف  لحرق  محرقة  يف  جنديا 
هيكل  من  األخري  الجزء  كانت  فاملحرقة  الحرب"  من 
املركز الطبي الذي اختريت كوادره من املدنيني الذين 
فاملحرقة  العسكرية")32(،  الطبية  القطعات  يساندون 
متثّل حياة الجنود الذين استشهدوا يف املعارك، تاريخ 
املغيبني بني قتل وسجون "جيل تحطّم عىل مرأى من 
نظر العامل، ال أدري كيف سيتحدثون عنا فيام بعد")33(. 
وثيقة  عن  يكشف  )مروان(  قّدمه  الذي  الحوار  هذا 
تاريخية مّهمة من حياة العراقيني، وثيقة جيل منهار 
استبعد وُهّمش، لتؤكّد حالة االستبداد السيايس للنظام 
عىل  والسيطرة  والقتل  بالحروب  االهتامم  يف  السابق 

السلطة.
للروايئ  القيامة(  )بوصلة  رواية  وتتحّدث   
)هيثم الشوييل( عن معاناة الشخصية الرئيسة)أحمد( 
من  املمتّدة  قصته  ليرسد  جليل(،  )النقيب  وأبوه 
مصّورا  عام)2003م(،  حتى  املايض  القرن  ستينيات 
الكثري من الوقائع التاريخية  السياسية من اعتقاالت 
واستباحة حرمات عرب مشاهد القتل واالعتقاالت التي 
طالت معاريض السلطة،  فالنقيب )جليل( ميتلك وعيا 
ثوريا أراد عربه تغيري نظام الحكم البعثي"فلول البعث 
أخىش  وأنا  عني  مكان  كل  يف  ولها  وعائلتي،  ترتّصدين 
عىل هذا الطفل منهم فإنهم إن عرفوا أنه ابني فلن 
يرحموه عىل الرغم من أنه ما زال قطعة لحم صغرية 
تشّع من بني جنباتها الرباءة كقطعة من قامش بيضاء 
السيايس  التاريخ  أن  نجد  لذا  شائبة")34(.  تشوبها  ال 
القمعية واالساليب  باملامرسات  السابق حافل  للنظام 
النظام  يكتِف  ومل  معارضيه،  لتصفية  االستبدادية 
السابق مبالحقة الضباط والثوار املعارضني لسياسته بل 
مالحقة أبنائهم وأقربائهم، إذ يرسد لنا )أحمد جليل( 

رحلة هروبه من العراق بعد مالحقته من قبل السلطة 
البعثية بقوله:"عند الرابعة والنصف صباحا من العام 
2000م كان هذا التوقيت بالضبط هو الوقت الفعيل 
موت  ولبداية  ينتهي  ال  هم  ولبداية  أكرب  أمل  لبداية 
املنفذ  من  مقربة  عىل  بعده..كنت  حياة  ال  جديد 
الوجوه  بنفس  استقبلنا  الذي  الحدودي)طريبيل( 
منتظم  بطابور  وقفنا  املوت،  سدنة  ونفس  املكفهرة 
امللتهبة  الحدود  من  والعبور  الجواز  ينتظر  منا  كل 
استبداد  الحادثة  الوجع")35(. تؤكد  للمرور حيث قعر 
لنا  ويرسد  وتصفيّتهم،  معارضيها  مالحقة  يف  السلطة 
)أحمد( أحداث سقوط النظام عام )2003م( ودخول 
ميلك  ال  عامل  أمام  نفسه  ليجد  األمريكية  القوات 
بوصلته الحقيقية وما يخفيه من أخطار تهّدد حياته 
القطعات  كانت  2003م  العام  بداية  يف  ومستقبله" 
العراق  عىل  جويا  هجوما  تشّن  األمريكية  العسكرية 
لرتبك الدولة وتحّول وجهتها إىل الحرب")36(. لذا يدرك 
)أحمد( أن السلطة السياسية حّولت العراق إىل سجن 
كبري يهّدد مواطنيه ماّم ولّد حالة الخوف من املجهول 
ولدت  ألنني  خائن  أنني  فعال  "شعرت  ينتظره  الذي 
يف بقعة ال متنح ساكنيها الراحة أبدا بل تزّج بهم إىل 
املقابر، إىل املوت، إىل الدمار والخراب، إىل الفناء")37(. 
أدرك )أحمد( أن الخروج من قبضة السلطة السابقة 
أدخله يف قبضة االحتالل واملوت، فلم يجد الفرق بني 
البلد وبني  والتحكم مبقدرات  السيطرة  تحاول  سلطة 
سلطة تحاول أن تحمي مصالحها ونفوذها يف الرشق 

األوسط.
الرمان(  شجرة  )وحدها  رواية  ويف   
التاريخية  الوقائع  ترسد  أنطوان(  للروايئ)سنان 
السياسية التي عصفت بالبالد أيام النظام الديكتاتوري 
السابق وفرتة ما بعد االحتالل عام 2003م لتبنّي حالة 
الفوىض وعدم االستقرار، إذ يرسد )الشيخ الفرطويس( 
بقوله:  1991م  عام  الشعبانية  االنتفاضة  تاريخ 
بدأت  انتفاضة  عن  الراديو  عىل  األخبار  "تحدثت 
بعد  الجنوب  مدن  تعّم  وأخذت  البرصة   يف  رشارتها 
أن نادى بوش الشعب العراقي ألن يأخذ األمور عىل 
بعد  النغمة  غريوا  القصة.  بقية  تعرف  أنت  عاتقه. 
عّدة أيام ومل يهّب أحد ملساعدة الذين ثاروا. ثم جاء 
يسمى  الكل  وصار  وذبح  وبطش  الجمهوري  الحرس 
غوغاء")38(. يتضح البعد التاريخي يف الرواية يف كيفية 
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املجتمع  أمام  وتشويه صورتها  الشعبانية  الثورة  قمع 
العريب والعاملي بوصفهم )غوغاء( خارجني عن سلطة 
بوحشية  وتصفيتهم  تعذيبهم  جرى  والذين  الدولة، 

لإلمساك بالحكم.
ويف حادثة أخرى يتجىّل البعد التاريخي يف   
الداخيل  واالقتتال  السيايس  الفراغ  حالة  بذكر  الرواية 
بعد احتالل العراق عام 2003م، إذ يذكر البطل )جواد 
اليومي  القتل  أثناء عمله يف املغيسل  حاالت  كاظم( 
يف  اليومية  التفجريات  عن  فضال  األمريكان  يد  عىل 
األمريكان.  بفضل  سخاء  أكرث  املوت  بقوله:"  العراق 
حمودي كان يجيء مرّة يف نهاية الشهر لتسليم نصف 
دخل املحل. ويف كل مرة كنُت أسأله فيها عن أحواله 
إنه يزداد وكنت أعرف ذلك  الشغل، كان يقول  وعن 
ألن ما يسلّمني إياه يزداد كل شهر. سألته ذات مرّة 
ميوتون  منهم  الكثريين  إن  فقال  يغّسلهم  الذين  عن 
برصاص األمريكان، لكن هناك الكثري من ضحايا الجرائم 
إىل  باإلضافة  مثيل،  له  يسبق  مل  بشكل  انترشت  التي 
املشهد  الروايئ  يصف  لذا  واملفخخات)39(.  التفجريات 
النزاعات  بالدموي تكرث فيه  السيايس بعد عام 2003 
الداخلية والجرائم والقتل اليومي فضال عن التفجريات 
التي تطال مختلف ابناء الشعب العراقي وهذا املشهد 
وتكميم  والقتل  القمع  حاالت  عن  كثريا  يختلف  ال 
األفواه التي سادت عرص الدكتاتور السابق يف الخوف 

عىل السلطة وقتل معارضيها.

املبحث الثاين: املتخيّل الرسدي والتاريخ الثقايف
الثقايف  املوروث  العراقية  الرواية  وظّفت   
يف بعض مناذجها الرواية عرب حاالت االنتامء والهوية، 
وسعت إىل رسم صورة تختلف عن الصورة التقليدية 
الروائيون  حاول  فقد   عليها،   املتعارف  التاريخية 
االنتامء  إىل  تسعى  متخيلة  روائية  شخصيات  خلق 
الفكري لتلك الشخصيات الثقافية املوروثة يف محاولة 
املعيش  الواقع  من  للهرب  أو  هويتها،  إلثبات  منها 
سعيا  املقلوب  واقعها  عن  ومساءلتها  باستحضارها  
مع  تعيشه  خيايل  واقع  إىل  االنتامء  أو  واقعها  لتغيري 

تلك الشخصيات إلدانة حارضها املرتّدي.
التاريخ  تستحرض  التي  الرواية  تسعى   
بأبعاده الثقافية إىل إظهار املشكالت الراهنة عرب قيمتها 
معيّنة،  حوادث  تصف  فهي"ال  املتجددة،  التاريخية 

والتقاليد  واملامرسات  واألفكار  العادات  تصف  وإمّنا 
تستحرض  التي  الروائية  النامذج  ومن  السائدة")40(. 
التاريخ الثقايف رواية )أساتذة الوهم( للروايئ)عيل بدر( 
الهوية  وضياع  الثقايف  الضياع  مشكلة  إىل  تشري  فهي 
القرن  من  الثامنينيات  فرتة  يف  الشعراء  من  لنخبة 
التي عاشها  الثقافية  الحياة  املايض، فهي تعّد خالصة 
املثقفون يف بحثهم عن فلسفة الحياة وهم يجابهون 
املوت والتهميش يف ظل الحروب. تدور أحداث الرواية 
عام1987م، ملجموعة من الشعراء ميثّلون أزمة املثقف 
العراقي يف عالقته بالسلطة والحرب" لقد ماتوا...نعم، 
ماتوا ومل ينرشوا شيئا ومل يسمع عنهم أحدا، ولكنهم 
املحلومة، يف الرشف  املدينة  الهناك، يف  موجودون يف 
مل  طاملا  بعده رشف  ما  إنه لرشف  للمجهولني  الرفيع 
يعد لرشف أمتي بعد الحرب أي معنى يف حيايت")41(.  

الثقايف  التاريخ  الروايئ  النص  عرب  يتضح   
الذي مرَّ به العراق بوصفه لحاالت التهميش واالقصاء 
الثقايف يف الثامنينيات وهو يعيش أزمة رصاعه الداخيل 
)الدكتور  فشخصية  الحرب.  ظروف  مواجهة  يف 
الحياة  منغّصات  من  للهرب  الشعر  تختار  إبراهيم( 
الثقايف،  واالستبداد  الحرب  مواجهة  يف  األمل  وخيبة 
فالشعر بالنسبة له هو النقاء الروحي الذي يستطيع 
"فالشعر  تكبّل حريته  التي  القوى  التغلّب عىل  عربه 
ذلك  والتعايل،  السمو  إىل  دفعه  الذي  هو  له  نسبة 
الذي  الحياة. وهو  انتصار عىل  باملوت ألنه  أشبه  أنه 
جعل الشاعر مبرتبة الشيطان، الشيطان يف الحنني إىل 
الالنهايئ والالمحدود...، قال إنه يّود أن يكون فاوست 
عىل  والقبض  الوجود  أرسار  اكتناه  إىل  يسعى  آخر 
الكون")42(. يحاول)إبراهيم(  لغز  الحياة وحّل  مفاتيح 
للداللة  )فاوست()*(  تاريخية  شخصية  إىل  يحيلنا  أن 
اثبات  محاوال  القامئة  األوضاع  عىل  التمرد  حالة  عىل 
وجوده عن طريق التوّجه إىل الشعر الذي يعّده سالحا 
يشهره وقت ما يشاء عىل الحياة املعدمة وهو يناقش 

مسألة الحياة واملوت.
قضية  إىل  الروايئ  يحيلنا  آخر  جانب  ومن   
يف  الثقايف  االزدهار  حالة  تصويره  يف  األهمية  بالغة 
الفرق  حفالت  عن  بـ"إعالنات  متمثّلة  الثامنينيات 
تقدّم  شكسبري  بغداد...فرقة  إىل  القادمة  األجنبية 
فندق  يف  الجاز  فرقة  الرشيد،  مرسح  عىل  هاملت 
املنصور ميليا، أسبوع األفالم الرويس عىل قاعة املرسح 

التارخييُّ  واملتخّيل الرسدي ...
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"التجاه  تحّديا  متثّل  كانت  إنها  عىل  الوطني")43( 
تدعيام لحركة  اإلسالمية، ومن جهة أخرى كان  إيران 
يف  الدينية  السياسية  للحركات  معادية  اجتامعية 
الغرب)44(.  مع  العالقة  ملتطلّبات  واستجابة  الداخل، 
كانت  الثامنينيات  يف  املدنية  الثقافية  الحركة  فتاريخ 
تقف وراءها توّجهات سياسية من قبل سلطة النظام 
السابق لالبتعاد عن  الفكر الديني الذي تتبعه دولة 
داخل  يف  الدينية  الحركات  ومعاداة  اإلسالمية  إيران 
األفكار  ونرش  إيران  مع  الحرب  لظروف  تبعا  العراق 
الفصامي  التناقض  نوع من  إىل  "أوصلنا  ماّم  الغربية. 
يف  املدنية  الحياة  تهّدم  إىل  وأّدى  التعبري،  جاز  إن 
التسعينيات، ذلك أن القهر السيايس لن يسمح بتطّور 

حياة مدنية باملرة)45(.
ويشري الروايئ إىل أسباب التدهور الثقايف يف   
العراق هو التمّسك باملوروث التاريخي وكذلك االنبهار 
ثقافته  يحّقق  أن  دون  الحديثة  األوربية  بالثقافة 
"رمبا  العريق  موروثه  تجديد  من  النابعة  الجديدة 
مشكلتنا نحن يف بغداد هي التقليد األعمى، فتاريخنا 
الحديث هو تاريخ قراءة وإساءة قراءة أكرث ماّم هو 
مطلقا،  التاريخ  عن  يفصلنا  يشء  ال  تجربة...،  تاريخ 
كلنا. فاملشايخ يف الجوامع قرأوا كتب التاريخ الضخمة 
وأرادوا تطبيقها كام هي، واملثقفون املعارصون قرأوا 
ثقافة أوربا، وأرادوا تطبيقها كام هي، إنهم يعيشونها 
وكأنها حارضة يف دمهم وروحهم، وبدال من أن يفرز 
الواقع واألفكار، أصبحت األفكار هي التي تريد خلق 
رمبا  العراق  ويف  البوصلة)46(.  فقدنا  ولذلك  الواقع. 
يكون تقليد الثقافة الغربية ناجام من انحسار الدور 
الطبيعي للحركة الثقافية يف ظّل السياسات املتعاقبة 
املثقف  من  جعل  الذي  السيايس  بالعمل  واالهتامم 
يف  توّسعا  األكرث  الغربية  الثقافات  عن  يقرأ  العراقي 
واملفكرين  الفالسفة  وظهور  اإلنسانية  التجربة  مجال 
الغربيني فضال عن انتشار الكتب املرتجمة عن الغرب 
ذلك  يف  املثقفة  الطبقة  اهتامم  عىل  استحوذت  التي 

الوقت.
الزهرة  للروايئ)عبد   )xزهامير( رواية  ويف   
الشاعر)الرصايف)*(  شخصية  الروايئ  يستحرض  عيل( 
يف  واإلنساين  الثقايف  التدهور  عىل  شاهدا  لتكون 
العراق، هذا الشاعر الذي ُعرف بتمرده عىل التخلف 
الرجعية، فالروايئ عند ذكره شخصية ثقافية  واألفكار 

من املايض يعمد إىل املقارنة بني تاريخها وبني تاريخ 
اإلنسانية  العالقات  سطح  عىل  رصاعا  يشهد  معارص 
والفكرية. وهذا ما نجده يف شخصية)فاهم( الذي أراد 
عن  يختلف  ال  وقته  يف  املجتمعي  الفكر  أن  يبنّي  أن 
يقف  أن  أراد  ذلك  )الرصايف( وهو يف  زمن  سابقه يف 
امتدت  التي  الرجعية  األفكار  عىل  املتمرد  موقف 
لعهود طويلة" أيها الشاعر الكبري..أنا أشاركك مواقفك 
أقف  اآلن  لكن  أجدادنا.  عىل  والغاضبة  املتمردة 
متمرّدا ضد أقراين الذين أراهم يبنون أفكارا أقدم من 
أفكار أجدادي..فكيف الحال سيدي")47(. يتضح البعد 
التاريخي للشخصية الثقافية وكيفية محاربتها للتخلف 
الثقايف واالجتامعي منذ القدم، لذا أراد الروايئ أن يبنّي 
امتداد ذلك التخلّف الفكري إىل وقته الحارض يف واقع 

ال تبتعد أفكاره الحارضة عن ماضيه.
عىل  الروايئ  يطلعنا  آخر  روايئ  مشهد  ويف   
العراق السيام بعد 2003م وتراجع  الثقافة يف  تراجع 
واالكتفاء  واملرسح  السينام  دور  عىل  املواطنني  اقبال 
الثقافية  املباين  وصور  املتناحرة  السياسية  باملشاهد 
للمباين  )فاهم(  وصف  يف  نجده  ما  وهذا  املهدمة، 
الثقافية أثناء حديثه مع وديعة " كانت روائح الحرائق 
املارة  ووجوه  املباين  عىل  املنترشة  السخام  وخرائط 
الخائفة من لحظة مجنونة... يف شارع السعدون رأيت 
كلها  وبابل  والنرص  والنجوم  وأطلس  السندباد  سينام 
بنايات مهدمة وزجاج متناثر وأكوام من  تحّولت إىل 
الضيق  الشارع  هذا  إىل  انظري  ومزابل...  األنقاض 
هناك  بغداد...  مرسح  هناك  النرص  لسينام  املحاذي 

تعلّمت أبجدية الثقافة واإلنسانية.
السينام  هي  ليش  فقالت:  تواسيني  أن  أرادت   -
اإلنسان  حتى  مو  أهمال  اللذان  وحدهام  واملرسح 

أهمل وأصبح سلعة رخيصة.
مل  رسابا  وزماليئ  أنا  أجله،  من  ناضلنا  ما  كل  كأن   -
تنتعش  الرجعية  األفكار  والفساد  التخلّف  نتحّرر من 

يف البالد كالوباء)48(.
الثقافية يف العراق  الشك أن تراجع الحركة   
املتمثّل  الداخيل  املتأزّم  بالوضع  ارتباطه  إىل  يرجع 
باالحتالل والحروب الداخلية التي مل تفسح املجال ألي 
أن يكون  ثقافة وافدة جديدة ميكن  أو  حركة فكرية 
مستقبلية،  ثقافية  رؤيا  نحو  يطمح  فكري  صدى  لها 
االحتالل  بعد  السيام  العراق  يف  الثقافة  أصبحت  بل 
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تحاول أن تخرج من التوتّر واإلعالم السيايس املهيمن 
الثقافة نحو توّجهاته  عليها والذي حاول تغيري مسار 

السياسية.
للروايئ)وارد  بغداد(  )عجائب  رواية  وتشري   
بدر السامل( إىل انحسار الواقع الثقايف يف العراق بسبب 
الرصاعات الدموية التي جرت عىل أرضه، حيث الرواية 
العراقية )أطوار بهجت()*( يف  بحادثة مقتل اإلعالمية 
)22 فرباير 2006م( مع أفراد عملها يف سامراء، لتؤكّد 
الثقافية  الحركة  وتأثريها عىل  الداخلية  الفوىض  حالة 
الضوء  تسليط  يف  وكذلك  العراق.  يف  الرأي  وحرية 
عىل واقع العراق الثقايف يف العراق بعد تعرّضه لحالة 
التهميش واالقصاء منذ زمن النظام السابق وحتى بعد 
آراء  طرحه  أثناء  يف  الروايئ  أكّده  ما  وهذا  االحتالل 
شخصية )األستاذ الجامعي( يف تصوير حاالت االغتيال 
واألدباء  العلامء  من  نخبة  لها  يتعرّض  التي  اليومي 
هاجر  كام  أهاجر  أن  عيلَّ  بقوله:"كان  واملفكرين 
أساتذة وكفاءات وطلبة ومعلمون ومهندسون وضباط 
ورجال  ونساء  ولصوص  وعاطلون  وأدباء  وصحفيون 
وصبيان وبنات..كان عيلَّ أن التحق بتلك القوافل التي 
وحالة  أخطأتني  وعقولها...رصاصتان  بأرواحها  نجت 
خطف واحدة نجحت بسهولة مطلقة")49(. يوحي لنا 
املشهد الرسدي طبيعة الحركة الفكرية بعد االحتالل 
املؤسسة  دور  تحجيم  يف  الداخلية  الرصاعات  وأثر 
القتل أو الخطف أو  العراق عرب عمليات  الثقافية يف 
التهجري بغية القضاء عىل الكفاءات العلمية والثقافية 
األفكار  ونرش  الثقايف  بالواقع  النهوض  حاولت  التي 

املعادية للحروب والطائفية ونزاعات السلطة.
لذا يشري )األستاذ الجامعي( إىل أن الشعوب   
تصنع حضاراتها بالفكر واملعرفة، وسبب تأخر الدول 
يكمن يف سياساتها املجحفة يف حّق علامئها ومفكريها 
معرفة  الحضارات  أن  وجدُت  التاريخ  قرأت  "عندما 
تصنَّع  دول  هناك  املتصارع.  وجودها  كل  يف  وعلم 
تكمن  السيارات..مشكلتنا  تصّنع  كام  تصنيعا  املعرفة 
يف التاريخ الشخيص العقيم. صدام حسني خاض حربا 
اللسان  الجاهلية وخطابات  بعصا  بُعد  إلكرتونية عن 
دهاء  تتطلّب  العرصية  الحياة  أن  حني  العريب...يف 
املعارف والعلوم وتقنيات الحداثة التكنلوجية...هناك 
الحياة.  إىل  طريقها  تأخذ  مل  كثرية  معارف  الحياة  يف 
تأسيس  منذ  جاهلة  سلطاتنا  لكن  شعبا جاهال،  لسنا 

الدولة العراقية حتى اليوم")50(. يتضح من النص الروايئ 
حالة القمع التي تتعرّض لها النخبة الثقافية يف العراق 
الكفاءات  ومحاربة  السياسية  املصالح  إشباع  بهدف 
عىل  الشعب  إطالع  عدم  بهدف  والثقافية  العلمية 
الفكر  محاربة  يف  ودورها  وتاريخها  الدول  ثقافات 
وما  البلدان  تلك  يف  حصلت  التي  والثورات  الرجعي 
والثقايف.  السيايس  املستوى  عىل  تغيري  من  صاحبها 
التاريخ  كتابة  إعادة  الروايئ صدى ملحاوالت  يجد  لذا 
"بوصفها الحركة الثقافية يف املجتمع من جهة، وحقال 
ثقافيا مهام يف انتاج الوعي الثقايف من جهة أخرى")51(.

املبحث الثالث: املتخيّل الرسدي والتاريخي الديني
مناذجها  بعض  يف  العراقية  الرواية  وظّفت   
حدث  استذكار  ألجل  الدينية؛  التاريخية  الوقائع 
انصهار  عند  سيام  ال  قصدية  من  يخلو  ال  تاريخي 
لخلق  تشكيلها  واعادة  الوقائع  تلك  بتكوين  الحارض 
أفكار جديدة تأّصل جذورها من املايض إلدانة الحارض. 
وسعت الرواية العراقية إىل تقديم التاريخي  الديني 
برؤية جديدة، إذ مل يعد التمثيل الحي للتاريخ يشّكل 
الغاية األساس بقدر ما ميثّله من تجارب أحدثت آثارها 

اإلنسانية بصورة منطية يف حارضها ومستقبلها)52(.
)سامل  للروايئ  النبي(  )بنادق  رواية  تشري   
حميد( إىل تاريخ الديانة املانوية ونبيها )ماين البابيل( 
بقوله:  كتابه)الفهرست(  يف  النديم(  )ابن  ذكره  الذي 
)عليه  عيىس  به  املُبرش  الفارقليط  أنه  ماين  "وزعم 
السالم( واستخرج ماين مذهبه من املجوسية والنرصانية 
وكذلك القلم الذي يكتب به كتب الديانات ُمستخرج 
من الرسياين والفاريس")53(. ومل يكن الروايئ)سامل حميد( 
أول من تطرّق إىل )املانوية( يف روايته بل سبقه يف ذلك 
النور( حيث  األديب)أمني معلوف( يف روايته)حدائق 
الذي يقوم يف جوهره عىل  الديني  التسامح  أشار إىل 
"وماّم  الديني  والتعّصب  التطرّف  ونبذ  اآلخر  احرتام 
التاريخية عن ماين  املعلومات  يدعو لالنتباه هو دقة 
دعوته  نقل  اىل  ماين   سعى  الذين  واألباطرة  وامللوك 
إليهم، وقدرة الروايئ اإلضافة من خياالته وسّد ثغرات 
التاريخ ببناء حلقات مهمة يف مايض الديانة املانوية...

وكأن أمني معلوف يتحّدث عن رؤيته الخاصة للعامل، 
فبأعامله الروائية املتكئة عىل التاريخ التي تدعو لعامل 
روايئ مثايل يطمح للتسامح محاوال تجسيد ذلك بأمثلة 

التارخييُّ  واملتخّيل الرسدي ...
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من املايض لعل البرش تعترب)54(.
األحداث  تتجّسد  النبي(  )بنادق  رواية  ويف   
عرب ثالثة أصوات وهي صوت البطل)أسمر بن شويل( 
فقدان  إىل  به  أّدى  الذي  الذهان  من  بنوع  املصاب 
االتصال مع الواقع" أنا أعاين من انفصام يف الشخصية، 
وحسب الروحانيني تتقّمصني روح مل يتّم التعرّف عىل 
أنها تعود لرجل مانوي  أنني أعرف  هويتها بعد، غري 
مجهول، أو رمبا ألحد تالميذ النبي ماين أو للنبي نفسه 
وقد تقبّلت هذه الروح الغريبة يف جسدي عىل مضض، 
أعتاد عىل  وبدأت  األمر شيئا فشيئا،  اعتدت عىل  ثم 
وجوده يف ذهني، أّما اآلن فال أتصّور نفيس بدون هذا 
املانوي الذي ينام ويصحو معي، رمبا ال ميكن أن تحمل 
فأنا  اتخيّل خروجه من نفيس،  أن  الوحدة، وال ميكن 
النبي  كتاب  قرأت  أن  منذ  الجسد  نتقاسم هذا  وهو 
ماين لكن األمر ال عدالة فيه، ألنني أنا من يتحّمل اآلالم 
واملعاناة، بينام هو ال يشاركني إالّ يف اآلراء، ويحّذرين 
ويذكّرين باألمور التي قد تغيب عن بايل")55(، وصوت 
أنا  )أسمر("  شخصية  من  ينطلق  الذي  ماين(  )النبي 
املانوي الذي يتقّمص جسد أسمر، وأنا ال أعرف هل أنا 
النبي ماين نفسه أم واحد من اتباعه..فاألرواح ليست 
أرّصح  فلن  أعرف  كنت  لو  واضحة، وحتى  ذاكرة  لها 
أبدا بهذه الحقيقة، وليس صحيحا من أنني ال أتأمل وال 
ال  كثرية  أحيان  ففي  أسمر،  يّدعي صاحبي  كام  أعاين 
يستشريين، وإمنا يتخذ قرارات  مستعجلة ومتهّورة")56(، 
التشتّت  يؤكّد حقيقة  الذي  العليم  الراوي  ثم صوت 
يصاحب  الذي  القرين  فكرة  للبطل يف طرح  الذهني 
بطل الرواية "كان املانوي قابعا يف نفس أسمر، يحادثه 
يف بعض األحيان ويهمس يف نفسه: ال تنَس الرسم.. ال 

لم أيَّ يشء")57(.  تنَس مخطوطة النبي ماين، اقرأ، تعَّ
مل يكن الغرض الرئيس يف الرواية نرش تاريخ    
رافقه من  الذي  االنزياح  بقدر  املانوية  الديانة  ثقافة 
تسليط الضوء عىل فكرة االقتتال الطائفي يف العراق ال 
سيام بعد 2003م الذي أّدى بتباعد األفكار املتسامحة 
وعدم  اآلخر  الرأي  واحرتام  األديان  بها  نادت  التي 

تكفريه وقتله ونرش مبادئ السالم والحب والحرية.
ويف موضع آخر من الرواية يشري الروايئ إىل   
الذين  الديني املتمثّل بقوم)يأجوج ومأجوج(  التاريخ 
يَأُْجوَج  إِنَّ  الَْقرْننَْيِ  َذا  يَا  "قَالُوا  الكريم  القرآن  ذكرهم 
َخرًْجا  لََك  نَْجَعُل  فََهْل  اأْلَرِْض  يِف  ُمْفِسُدوَن  َوَمأُْجوَج 

فسادهم  وبيان  ا")*(،  َسدًّ َوبَيَْنُهْم  بَيَْنَنا  تَْجَعَل  أَن  َعىَلٰ 
يف األرض وكفرهم، إذ يذكر لنا الروايئ طبيعة العالقة 
مبحاولة  متمثّلة  قدميا  البرش  وبني  األقوام  هؤالء  بني 
الخشنة،  بألسنتهم  بينهام  الفاصل  الجدار  إزاحة 
بألسنتهم  والبغضاء  الرش  البرش نرش  وحديثا مبحاولة 
الحقيقة  يف  اسم:  قال  اآلخر"  قتل  عىل  والتحريض 
قال  املشاعر.  من  رقيق  غشاء  والسالم  الحرب  بني 
من  جدار  ومأجوج  يأجوج  وقوم  البرش  بني  املانوي: 
هذا  بها  تلحس  خشنة  ألسن  ليأجوج  لكن  الحجر، 
هو  اللسان  اإلنسان..  بني  دماء  تلعق  وكأمنا  الجدار، 
الخطر سواء عند الجن أو عند اإلنس، فاإلنس ال تلعق 
الخشنة...  بألسنتها  القالقل  تثري  إمّنا  الفاصل،  الجدار 
به األحداث  أن تخربنا  تريد  ما  منا، هذا  الرش قريب 
والقصص")58(. استطاع الروايئ بأسلوب أديب مميّز من 
بلده  هموم  يف  ليدمجه  الديني  التاريخي  استدعاء 
املعارصة املتمثلّة بنرش األفكار املتطرّفة ومحاربة اآلخر 
الذي  املتطرّف  اللسان  بوساطة  واستقصائه  وتهميشه 
يدعو لسفك الدماء والتحريض عىل الحروب مثلام كان 
قوم )يأجوج ومأجوج( يحاولون بوساطته هدم الجدار 

للتلّذذ بقتل الناس ونرش الظلم والفساد.
ويف رواية )صحراء نيسابور( يطلعنا الروايئ   
)حميد املختار( عىل تاريخ املتصّوفة، إذ يذكر لنا نارش 
"ينقلنا  بقوله:  الرواية  فكرة  البدوي(  الرواية)محمد 
الروايئ العراقي حميد املختار إىل عامل صحفي يسعى 
والصوفية،  الدينية  املراجع  أحد  عن  بحث  انجاز  إىل 
والكرامات  الخوارق  من  بجملة  مسكونة  رحلة  إنها 
تنخرط يف إيقاع الحياة اليومية يف الظاهر ولكنها تنقلنا 
االنعتاق  رحلة  أحيانا...هي  غريبة  أخرى  عوامل  إىل 
تتوق إىل الحرية، حرية الجسد وحرية الروح والعقل 
املكبّل بكل العادات واملوروث الثقايف والحضاري")59(. 
وكيفية  الحرية  تلك  إظهار  إىل  الروايئ  سعى  كام 
زيارة  ذكره  عرب  ومنغّصاتها  الحياة  قيود  من  الخالص 
الدينية  الشعائر  من  وهي  واملتصّوفة  األولياء  قبور 
حيث  الحارض،  وقتنا  وحتى  القدم  منذ  متارس  التي 
بالكتابة  الرواية )الصحفي(  التحرير بطل  كلَّف مدير 
وقرأت  القامئة  "قلَّبت  واملتصّوفة  األولياء  قبور  عن  
األولياء  تحتوي عىل كثري من أسامء  بها  وإذا  فيها  ما 
والرسي  الحايف  وبرش  الكرخي  مبعروف  ابتدئت  فقد 
السقطي والحارث املحاسبي والجنيد البغدادي وأحمد 
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الحالج  الشبيل والحسني بن منصور  النوري وأبو بكر 
وابن عريب والنفري وبهلول املجنون وإبراهيم بن آدم 
ومحمد بن عيل الجبيل...حيث كان أيب يأخذين يف ليايل 
والعرفاء  الدراويش  ليشارك  املراقد  تلك  إىل  الخميس 
يستعرض  كثريا")60(.  تخيفني  كانت  التي  يف طقوسهم 
الروايئ مجموعة من اسامء املتصّوفة وتاريخهم إشارة 
العبادية،  وكيفية مامرسة طقوسهم  عاداتهم  إىل  منه 
وهو يرى أن تلك الطقوس فيها تربية للنفس والقلب 
يف تطهريهام من الرذائل وهو املبدأ الذي يقوم عليه 
الفكر الصويف "تلك الفسحات التي تقودك إىل مسالك 
نور األرواح الخافت الذي ييضء مكامن النفس التواقة 
حتى  الالمتناهية  متاهات  من  يخلّصها  ما  ضوء  إىل 
وإحسايس  حيايت  وعقدة  األصحاب  أنىس  بدأت  أنني 

بالعجز")61(.
البالغة،  نهج  كتاب  إىل  الروايئ  يشري  كذلك   
امللكية(  )املخطوطة  بـ  الثاين  الرواية  فصل  يبدأ   إذ 
إليه  اإلنسان  تقرّب  وكيفية  الخالق  عظمة  تبنّي  التي 
خافه  ثم  بلساين  إليك  به  تقربُت  ما  يل  اغفر  "اللهم 
قلبي، اللهم اغفر يل رمزات األلحاظ وسقطات األلفاظ 
وشهوات الجنان وهفوات اللسان")62(. إن عودة الروايئ 
وطقوس  ومعتقدات  أدعية  من  الديني  التاريخ  إىل 
الحارض  بني  القامئة  العالقة  ايجاد  إىل  يهدف  عبادية 
ملعتقداته  اإلنسان  رؤية  وكيفية  القديم،  وتاريخه 
الدينية وكيفية توظيفها يف تطهري نفسه من رشورها 
فأصبح  واملوت،  الحروب  فيه  كرثت  زمن  يف  السيام 
جوانبها  بكل  الحياة  فلسفة  فهم  إىل  بحاجة  اإلنسان 
للخالص من واقعه املتشظّي "لقد كان مشهد الوجود 
دفقا من ماء الحياة يُحيي األرض وينبت الزرع ويزيد 
الحرث والنسل، إنه طلسم الوجود ورّس الينبوع الخالد 
لإلنسان وتعويذة السامء التي أقامت لإلنسان متاريس 
اللوامة  والنفوس  الوحشية  الرغبات  ضد  وجواشن 

والقلوب الضاّجة بصخب األبالسة والشياطني")63(.
لـ)د. خولة  يلهو(  )الصمت حني  ويف رواية   
الدينية  التاريخية  الواقعة  استحضار  نجد  الرومي( 
العراق  تاريخ  يف  توظيفها  وكيفية  الطف(  )معركة 
املعارص ال سيام التسعينات من القرن املايض )الحصار 
االقتصادي( وما شهده املواطن العراقي من ظلم وجوع 
استحضار  إىل  الكاتبة  عمدت  فقد  متتالية،  وحروب 
رفضها  يف  السالم(  )زينب()عليها  الدينية  الشخصية 

ميتّد  سامية  معاٍن  من  تحمله  وما  واالستبداد  للظلم 
صداها لعقود طويلة وهي تذكّرنا بتلك املعركة األليمة 
التي تخىّل فيها الظاملون عن أبسط مقومات اإلنسانية 
يف حرمان أهل البيت )عليهم السالم(  من ماء الفرات 
الضوء  يسلّط  موضوعيا  معادال  الفاجعة  تلك  لتصبح 
حيث  املضطهد،  اآلخر  أمام  ميثّله  ومن  الظلم  عىل 
ماء  شحة  حول  قصصها  إحدى  حسن(  )أم  تروي 
التاريخية  الفرات عن األهايل وارتباط  ذلك بالحادثة 
الدينية عندما حرم الحسني وأهل بيته)عليهم السالم( 
الحسني..ارتفعت وهي  الفرات "زينب أخت  من ماء 
فوق  بالهواء  تحوم  وراحت  الجريح  أخاها  تحمل 
رؤوسهم، جانت رأسها شامخة تنوش الغيوم...سمعوا 
صوت مو واضح قال لهم: هذا الحسني الجريح اطلبوا 
غفرانه أيها العراقيني، ألنكم تحملون اللعنة وراح متر 
والغزاة  واألمراض  واآلالم  بالكوارث  محملة  السنني 
يغفر  أن  إىل  والهون  العذاب  تتذوقون  وراح  القساة 
لكم الحسني الشهيد خذالنكم له" فداللة ماء الفرات 
يف املقطع الرسدي تشري إىل عالقة التاريخية بني املايض 
والحارض مبا يحمل من داللة وقوف الشعب العراقي 
والحصار  الحرب  زمن  تحديات  وجه  يف  وصمودهم 
االقتصادي وما تبعه من موت وجوع. لذا تكاد الرواية 
العميق  بالنسيج  األديب  اإلبداعي  الوعي  تصبح  "أن 
يف  املعارصة،  التاريخية  اإلنسانية  لخرباتنا  املتشابك 
خصوصياتها وعموميتها")64(، مبا يجسد الطابع الفكري 
واألزمات  والهموم  الطبقية  املواقف  يجسد  الذي 
النفسية واالجتامعية مبستوياتها كافة الطبقية، لتنفتح 
السيايس  العمل  فيها  يتمثّل  واسعة  مساحات  عىل 
اإلنساين  الفيض  بتصوير  األساس  املحور  واالجتامعي 
تلك  عن  املعرّب  التاريخي  بالزمن  وعالقته  اإلشكايل 

األزمات يف وقتنا الحارض.
لذا أصبحت الرواية السيام الحديثة تاريخا   
متخياّل تحلّق يف فضاءات زمنية مختلفة، فهي التعّد 
بل  الخارجية  صورته  يف  املوضوعي  للتاريخ  رسدا 
الذي  املتخيّل  اإلبداعي  التاريخ  أعامق  يف  تغوص 
بني  يدور  ما  صورة  لينقل  الخارجية  املظاهر  يجاوز 
أفكار  من  والوقائع  واألحداث  والجامعات  األفراد 
ورصاعات  ومواقف  وقيم  ومشاهد  وآيديولوجيات 
تتفاوت فيام بينها يف مراحلها التاريخية لتؤكد طبيعة 
تلك املواقف يف ربط الحارض مباضيه يف صورة متخيلة 

التارخييُّ  واملتخّيل الرسدي ...
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تعيد لنا أبعاد التجربة اإلنسانية أكرث توسيعا وتعميقا 
وإبداعا وتجديدا.

الخامتة:
بني  العالقة  ايجاد  البحث  هذا  يف  حاولنا   
الجانب  العراقية والتاريخ عرب كيفية توظيف  الرواية 
كشف  أجل  من  الروايئ  األديب  الجنس  يف  التاريخي 
تسلّط  التي  والفكرية  والجاملية  األدبية  الجوانب 
العراقي  التاريخ  من  املضمر  الجانب  عىل  الضوء 
مبختلف مستوياته. إذ نجد أن االشتغال عىل الجانب 
يتّم  الذي  املتخيّل  الجانب اإلبداعي  التاريخي يشّكل 
عربه الولوج إىل حبكات رسدية تربط املايض بالحارض 
رغبة يف الكشف عن جاملياته الخاصة وقضاياه املثارة. 
بقدر  هي  كام  التاريخية  الحقائق  تقّدم  ال  فالرواية 

تصويرها للحياة اإلنسانية.
املتخيّل  عالقة  إىل  األول  املبحث  يف  أرشنا   
الرسدي بالتاريخ السيايس يف العراق عرب مناذج روائية 
فرتات  يف  العراقي  السيايس  التاريخ  إبراز  إىل  سعت 
العراق  تاريخ  من  يوثّق  عاّم  الكشف  بغية  متعاقبة 
العراق  باحتالل  مرورا  وثورات  حروب  من  السيايس 
استحضار  من  الهدف  يكن  ومل  تليه.  التي  والفرتات 
وتوثيقها،  األحداث  عن  الكشف  التاريخية  الوقائع 
املهّمشة  اإلنسانية  الجوانب  عن  االفصاح  يف  بل 
ومعاناتها  املتغرّيات  تلك  رافقت  التي  للشخصيات 
جراء تلك التحّوالت السياسية وما تحمله من انتقادات 
فالرواية  السياسية،  الفكرية  لأليديولوجيات  رصيحة 

تخضع  ال  السيايس  التاريخ  إبراز  عىل  تعتمد  التي 
الجانب  تحّول  بحيث  ودامئة  كلية  بصورة  للتاريخ 
بل  املاضية،  لألحداث  أرشيف  إىل  اإلبداعي  التخييل 
تحاول الكشف عن تجارب األفراد وسلوكهم وأفكارهم 
العام  االطار  التي تّصب يف  املضمرة   الجوانب  وبيان 

للرواية.
املتخيّل  عالقة  الثاين  املبحث  يف  وقّدمنا   
املشكالت  إظهار  العراقي يف  الثقايف  بالتاريخ  الرسدي 
لحاالت  وصفها  عرب  التاريخية  وعالقتها  الراهنة 
محّددة  فرتات  يف  الثقايف  للجانب  واالقصاء  التهميش 
من تاريخ العراق السيام يف رصاعاته الداخلية التي مل 
تفسح املجال ألي حركة فكرية مستقبلية، وكذلك يف 
االنبهار بالثقافة الغربية دون النهوض بثقافة جديدة 
عن  فضال  العريق،  الثقايف  موروثه  تجديد  من  نابعة 
وتراجع   )2003( عام  بعد  العراقية  الثقافة  تراجع 
اقبال املواطنني عىل دور السينام واملرسح وانشغالهم 
الثقافية  املباين  وصور  املتناحرة  السياسية  باملشاهد 

املهدمة.
املتخيّل  عالقة  الثالث  املبحث  يف  وتناولنا   
الرسدي بالتاريخ الديني عرب استحضارها لتاريخ األديان 
استحضارها  من  الغرض  يكن  مل  حيث  واملذاهب، 
املحبة  جانب  عىل  الضوء  تسليط  بقدر  ثقافتها  نرش 
األفكار  ونرش  واالقتتال  الرصاعات  ونبذ  والتسامح 
السالم  مبادى  ونرش  اآلخر  الرأي  واحرتام  املتسامحة 

والحب والحرية ورفض الظلم واالستبداد.
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التقديُم والتأخرُي يف سورة)الكهف(
)دراسٌة توليدّيٌة حتويلّيٌة(

م. د. سعيد عكاب عبدالعايل
املديريّة العاّمة للرتبية - محافظة كربالء املقّدسة 

Advance and Delay in Surat Al-Kahf
)Transformational generative study(
Lecturer Dr. Saeed Akab Abdulali
General Directorate of Education – The Governorate of Holy 
Karbala

امللّخص

يهدُف البحُث إىل تسليط الضوء عىل دراسة النظريّة التوليديّة التحويليّة، وتطبيقها عىل اللغة العربيّة،   
وبيان مدى اإلفادة منها، ال سيّام يف النّص القرآيّن، فغاية هذه الدراسة تطبيق قوانني هذه النظريّة عىل سورة)الكهف( 

املباركة. 
فجاء البحث يف محورين، كان األّول منهام يف النظريّة التوليديّة التحويليّة يف النحو العريّب، مع اإلشارة إىل   
ا املحور الثاين؛ فكان دراسًة تطبيقيًّة عىل التقديم والتأخري يف سورة)الكهف(،  املراحل التي مرّت بها تلك النظريّة، وأمَّ

نت أهّم النتائج التي توّصل إليها البحث.  عقبتهام – املحورين – خامتٌة تضمَّ

الكلامت املفتاحيّة: )التقديم، التأخري، توليديّة، تحويليّة(

Abstract 
 The research aims to shed light on the study of the transformational 
generative theory, its application to the Arabic language, and to show the extent of 
its benefit, especially in the Qur’anic text.
  The research comes into two parts, the first of which focuses on the 
transformational generative theory in the Arabic grammar, with reference to the 
stages that that theory went through, whereas the second one is an applied study on 
the introduction and delay in Surat Al-kahf )The Cave(. Afterwards, the conclusion 
is presented that includes the most important results of the research.
Keywords: Advance, Delay, generative ,Transformational
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مقّدمٌة
بسم الله الرحمن الرحيم

والسالم  والصالة  العاملني  ربِّ  الله  الحمُد   
الطيبني  وآله  محّمد  واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل 

الطاهرين.
ا بعد؛ فقد خطا البحث اللسايّن يف البالد  أمَّ  
منتصف  منذ  بداياتها  كانت  مهّمًة،  خطواٍت  العربيّة 
القرن املايّض، وبالتحديد بعد عودة املوفدين املرصينّي 
مناهج  هناك  درسوا  حيث  أوربا،  جامعات  من 
بنرش  قاموا  عودتهم  وبعد  الحديث،  اللسايّن  التفكري 
بحوثهم اللسانيّة التي غطَّت جميع مستويات الدرس 

اللسايّن)الصوتيّة والرصفيّة والرتكيبيّة والدالليّة(.
من  وصلنا  ما  اللسايّن  البحث  نتائج  ومن   
التحويليّة،  التوليديّة  النظريّة  نظريّة)تشومسيك(، 
وقد أفاد منها علامء العربيّة، وحاولوا االستفادة منها 
اللغة  عىل  تطبيقها  صعوبة  ورغم  العربيّة،  اللغة  يف 
العربيّة، إاّل أنَّها محاولٌة نحو مواكبة تطّور اللغات يف 
العامل؛ ولهذا كان بحثنا يف سورة الكهف وفق النظريّة 
التوليديّة التحويليّة الذي حاولنا فيه تحليل النصوص 
القرآنيّة وفق املنهج التّحلييّل والتّفسريّي الذي يتّم عرب 
ين  مناقشة القضايا الواردة، وتحليلها، وبيان رأي املفرسِّ

فيها.
مقّدمة  عىل  هذا  بحثي  مت  قسَّ وقد   
النظريّة  أسس  يف  األوَّل  املحور  فكان  ومحورين، 
الثاين؛  ا  وأمَّ تطّورها،  ومراحل  التحويليّة  التوليديّة 
يف  والتأخري  التقديم  عىل  تطبيقيًّة  دراسًة  فكان 
نت  سورة)الكهف(، عقبتهام – املحورين – خامتٌة تضمَّ

أهّم النتائج التي توّصل إليها البحث.
عة يف اللُّغة  واعتمَد البحث عىل مصادر منوَّ  
الكتاب لسيبويه )ت180هـ(،  والنَّحو، مثل:  والتَّفسري 
واألصول يف النَّحو البن الرّسّاج )ت316هـ(، ورشح ابن 
عقيل )ت769هـ(، ومن كتب التفسري مجمع البيان يف 
تفسري القرآن للطربيّس )ت548هـ(، وامليزان يف تفسري 
كتاب  الحديثة  اللغة  كتب  ومن  للطبطبايّئ،  القرآن 
اللغة لفندريس، واللسانيّات العربيّة الحديثة للدكتور 
البنيوّي  اللغة  العربيّة وعلم  مصطفى غلفان، وكتاب 

للدكتور حلمي خليل.
والصالة  العاملني،  رّب  لله  والحمد  هذا   
وآله  محّمد  أجمعني  الله  خلق  خري  عىل  والسالم 

الطيبني الطاهرين.

املحور األوَّل: النظريّة التوليديّة التحويليّة يف النحو العريّب
ذرًعا  تضيق  اللسانيني  عند  األفكار  بدأت   
اللسايّن  الدرس  عىل  هيمن  الذي  الوصفّي  بالطابع 
بعدما سيطرت املدرسة الوصفيّة البنيويّة عىل الدرس 
يف  التوليدّي  االتجاه  نشأ  وقد  الغرب)1(،  يف  اللسايّن 
فكان  الوصفيّة،  اللسانيّات  أنقاض  عىل  اللغة  دراسة 
إىل  وّجهت  التي  االنتقادات  تؤّدي  أْن  البديهّي  من 
عن  يجيب  جديٍد  أمنوذٍج  عن  البحث  إىل  الوصفيّني 
اإلجابة  الوصفيّة  اللسانيّات  تستطع  مل  التي  األسئلة 

عنها)2(.
االوَّل)البنى  كتابه  تشومسيك  إصدار  ومنذ   
منهٍج  إىل  الوصفيّة  من  اللغة  اتّجاه  تغرّي  النحويّة(، 
أنَّ  التحوييّل(، والحّق  بـ)النحو  جديٍد، ما يعرف اآلن 
تشومسيك ميثّل ثورًة حقيقيًّة؛ ألنَّه قّوض الدعائم التي 

تقوم عليها اللسانيّات الحديثة)3(.
لقد قاد تشومسيك ثورًة علميًّة))نجم عنها   
مجموعًة  أفرز  اللغة  يف  للتفكري  جديٍد  أمنوذٍج  بروز 
من األشكال يجب أْن يعنى بها اللغوّي، ومن ضمنها 
عوض  للمتكلّمني  الذهنّي  الداخيّل  بالجهاز  االهتامم 

االهتامم بالسلوك الفعيّل(()4(. 
ومن الجدير بالذكر أنَّ تشومسيك كان وثيق   
الصلة بأعامل الوصفيّني األمريكان، من أمثال)بلومفيلد 
وهارسني(، حتّى أنَّ بعض الدارسني يرى أنَّ تشومسيك 
بل))إنَّ  األمريكينّي،  للوصفيّني  متطّورًة  صورًة  ميثّل 
نظريّته  ربط  عن  يتواىن  ال  من  الباحثني  من  هناك 
االتّجاه  )بياجيه( عىل  بالبنيويّة، فقد أطلق  التوليديّة 

التوليدّي مصطلح البنيويّة التحويليّة(()5(.
إىل  طريقها  التوليديّة  النظريّة  عرفت   
اذ  املايّض،  القرن  بداية سبعينيّات  العربيّة يف  الثقافة 
تبنَّى عدٌد من الباحثني العرب التعريف بأصول هذه 
عىل  ٍة  مهمَّ تطبيقاٍت  تقديم  مع  ومبادئها،  النظريّة 
اللغة العربيّة، وبدأوا يطبّقونها عىل النصوص العربيّة 

يف مجال التحليل والدراسة)6(.
وقال الفهرّي: ))وحني عدت إىل املغرب يف   
أواخر عام)1971(، مل أجد أحًدا يهتّم بالنحو التوليدّي، 
التيارات  وال  الفرنيّس،  غري  الوظيفّي  بالنحو  وال 
اللسانيّات هو  إلخ، وكّل ما سمعته عن  الذريعية..... 

كالٌم عن مارتيني وكرمياس(()7(.
ولكْن يجب اإلشارة إىل أنَّ اللسانيّات العربيّة   
انقسمت عىل نوعني: اللسانيّات البنيويّة، والتي تتمثّل 
يف جهود الرّواد املرصينّي الذين أوفدوا إىل الجامعات 
األوربيّة واألمريكيّة، واللسانيّات التوليديّة التي بدأت 
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الذين توّجهوا نحو أفكار املدرسة  مع جهود املغاربة 
إىل  الذي دخل  النوع هو  التحويليّة، وهذا  التوليديّة 

الثقافة العربيّة يف بداية السبعينيّات)8(.
االمكانات  أنَّ  الحظ)تشومسيك(  لقد   
بها  الناطقني  تجعل  اللسانيّة  اللغات  يف  املوجودة 
قادرين عىل اإلبداع، ويُظهر هذا اإلبداع ابتكار جمٍل، 
قبل، وهم يف  من  بها  قد سمعوا  يكونوا  مل  وتراكيب 
اللغوّي، وقد  الوعي  من  الوقت نفسه عىل قدٍر كبريٍ 
أساًسا  وضعت  لغويٍّة  نظريٍّة  أيَّ  أنَّ  رأى)تشومسيك( 

ملعالجة ما يف اللغة من هفواٍت)9(.
وضعت  نظريّة)تشومسيك(  كانت  وملَّا   
التفسرييّة  وبالخصوص  اللغويّة،  القضايا  ملعالجة 
والقواعد  التحويليّة،  القواعد  من  كال  ))إنَّ  أي:  منها، 
أنَّ  يعني  مامَّ  ومستقلًّة،  خاّصًة  آليًّة  يشّكل  الدالليّة 
واحدٍة  عميقٍة  بنيٍة  إىل  ترجع  التي  السطحيّة  الجمل 
البنية  عىل  فقط  يقع  التفسري  إذ  نفسه،  املدلول  لها 
العميقة املشرتكة(()10(، ويف ضوء هذا الكالم نستطيع 
أْن نرجع هذه الرتاكيب إىل منشأ واحٍد أال وهو الجملة 

العميقة، فهي أساس الجملة السطحيّة.
)تشومسيك( يسعى  وإذا أمعنَّا النظر نرى أنَّ  
لجعل هذه النظريّة عاّمًة يف جميع اللغات، وأنَّ هناك 
وأنَّ  جميًعا،  اللغات  فيها  تشرتك  أساسيًّة  تركيباٍت 
وظيفة القواعد التحويليّة يف هذه النظريّة تحويل تلك 
الرتاكيب األساسيّة إىل تراكيب سطحيٍّة، وهي الرتاكيب 

املنطوقة فعاًل ويسمعها املتلقي)11(.
علينا  يجب  اللغة  ندرس  أْن  أردنا  وإذا   
املوضوع  هذا  ويف  اللغة،  لدراسة  منهًجا  نتّخذ  أْن 
يقول)تشومسيك(: إنَّ علينا البحث يف اللغة مستعملني 
صياغة  يف  الطبيعيّة  العلوم  يف  البحث  أساليب 
الفرضيّات، واختبار صّحتها مبقابلتها باملعطيات، وجعل 
هذه النظريّة أبسط مامَّ يكون أْن تكون عليه، وهذا 
يظهر  وقد  بالنجاح،  سيتكلّل  النهج  هذا  أنَّ  يعنى  ال 
ال  وأساليبها  الطبيعيّة  العلوم  استعامل طرائق  أنَّ  لنا 
يوصلنا إىل ما نبتغيه، ويف هذا املجال تكون التجربة 

رضورًة)12(.
إنَّ أهّم االفكار التي تبّنتها املدرسة التوليديّة   

التحويليّة، والتي تُعّد رئيسًة هي)13(: 
1ـ النحو وسيلٌة لتوليد الجمل الصحيحة يف لغٍة معيّنٍة، 
وهذا يعني أنَّ البحث موّجٌه بشكٍل رئيٍس إىل الجملة؛ 

ألنَّها تُعّد الوحدة اللغويّة األساسيّة.
يتحتّم  بُنى عميقٌة  فعاًل  املنجزة  الحقيقيّة  للجمل  2ـ 

وصفها لفهم البُنى السطحيّة.

الصحيحة  الجمل  متييز  يف  مهمٌّ  دوٌر  للحدس   -3
ملكٌة  له  املثايّل  فالسامع  الصحيحة،  غري  الجمل  من 
الفعيّل لجمل  إنجازه  كان  وإْن  التمييز،  يستعملها يف 

اللغة محدوًدا.
الخطوط األساسيّة لنظريّة القواعد التوليديّة

لنظريّة  أساسيًّة  خطوطًا  وضع)تشومسيك(   
القواعد التوليديّة التحويليّة، منها: 
1ـ الكفاية اللغويّة واألداء الكالمّي

كّل إنساٍن يستطيع أْن ينشأ يف بيئٍة معيّنٍة، وأْن يعرّب 
البيئة، ويفهم عدًدا غري محدوٍد من جمل  بلغة تلك 
تلك اللغة، حتّى ولو مل يسمع بها، فاإلنسان ذو قدرٍة 

غري محدودٍة.
ويف إطار النظريّة التوليديّة التحويليّة، ويف   
إنتاج  عىل  اإلنسان  مقدرة  تسّمى  أصحابها،  مفهوم 
الجمل: بالكفاية اللغويّة، ونستطيع التمييز بني الكفاية 
اللغويّة واألداء الكالمّي، الكفاية اللغويّة تعني: معرفة 
ضمنيّة باللغة، يف حني أنَّ األداء الكالميّ هو االستعامل 
القدرة  تتضّمن  إذ   ،)14( معنّيٍ سياٍق  ضمن  للغة  اآليّن 
اللغويّة مهاراٍت ذهنيّة عّدة، أهّمها التصّور الذهنّي، 
ثمَّ التنظيم، ثمَّ التتابع الذي يجعل))املهارات الذهنيّة 

قادرًة عىل البقاء، واالستمرار(()15(.
2ـ القواعد النحويّة

التي  اللغويّة  الكفاية  عىل  النحويّة  القواعد  تعتمد 
ميتلكها املتكلِّم، والتي تساعده عىل إنتاج جمل لغته 
حيث  من  أو  عددها،  حيث  من  سواء  املتناهية  غري 
تندرج  التي  الجمل  كّل  تصف  فهي  عنارصها،  عدد 
بوصف  تهتّم  القواعد  إذْن  وتفرّسها،  اللغة  ضمن 

الجمل بصورٍة وافيٍة.
تحّدد النظريّة التوليديّة التحويليّة يف الواقع   
موضوع دراستها باإلنسان املتكلِّم السوّي التابع لبيئٍة 
لغًة  يتكلّم  أْن  يستطيع  فهو  متاًما،  متجانسٍة  لغويٍّة 
معيّنًة، وينتج جماًل ويفهمها، ويديل بأحكاٍم عليها من 

حيث الخطأ والصواب يف الرتكيب)16(.
3- الجمل األصوليّة

حول  بأحكاٍم  يديل  أْن  اللغة  متكلِّم  بإمكان  أنَّ  مبا 
مجموعٍة من الكلامت املتالحقة من حيث أنَّها تؤلّف 
جملًة صحيحًة، أو جملًة غري صحيحٍة يف لغته، فالجملة 
الصحيحة هي  الجملة األصوليّة، وغري  الصحيحة هي 

الجملة غري األصوليّة)17(.
الرتكيبيّة  للظواهر  أنَّ  وجد)تشومسيك(   
املستويات  عن  مستقالًّ  بها  ا  خاصًّ عميًقا  مستًوى 
الرصفيّة والفونولوجيّة يعمد إىل تقديم التفسري الداليّل 

التقديُم والتأخرُي يف سورة)الكهف( ...
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للجمل، وأطلق عليه اسم:)الجملة العميقة(، ومستًوى 
وّسامه:  لها،  الصوري  التفسري  يقّدم  ا  سطحيًّ آخر 
بني هذين  متييزه  نجم عن  وقد  السطحيّة(،  )الجملة 
التحليل  عمليّة  يف  الداليّل  املكّون  إدخال  املستويني 

اللسايّن الذي يعتمده القائم بالتحليل)18(.
طرائق توليد الجملة التوليديّة التحويليّة

عند صياغة الجملة التحويليّة يجب مراعاة   
التوليديّة  النظريّة  أصحاب  وضعها  وأنظمٍة  قواعد 

التحويليّة، وتكون يف ثالث طرائق)19(:

الطريقة األوىل
تُولّد  الجمل  أنَّ  مؤّداه  مبدأ  عىل  تقوم   
مثاًل  اخرتنا  فإذا  االختيارات،  من  سلسلٍة  طريق  عن 
يحّدد  االختيار  فهذا  الجملة،  بها  لنبدأ  كلمة)هؤالء( 
هؤالء  أو  الطالب،  )هؤالء  فنقول:  له،  التايّل  العنرص 
الثالث..... العنرص  يحّدد  الثاين  واالختيار  الطالبات، 

إلخ(، وهكذا يك نصل إىل نهاية الجملة، وهذه الطريقة 
تولّد جماًل غري  وقد  الجمل،  عدًدا محدوًدا من  تنتج 

صحيحٍة)20(.

الطريقة الثانية
وتقوم هذه الطريقة عىل تحليل الجملة إىل   
مكّوناتها املبارشة، وينطلق منها)تشومسيك( يف توليد 
الكرة(،  رضب  فجملة)الرجل  أركانها،  بكتابة  الجملة 

تُحلّل وفق القواعد اآلتية:

الجــملـــة  مركّب اسمّي + مركّب فعيّل

الرجل رضب الكرة  الـــــرجــل   +  رضب الكرة

املركب االسمّي  أداة تعريف + اسم

الــــرجـل  الـ  +  رجــل

املركب الفعيّل  فعل + مركّب اسمّي

رضب الكرة  رضب + ال + كرة

االســــم  )رجل، كرة( + ال

الفعــــل  رضب

الطريقة الثالثة
وهي ما تسّمى بالقواعد التحويليّة، وتحتوي   
هذه الطريقة عىل عدٍد من القواعد التفصيليّة، بقصد 
عليها  أُدخلت  إذ  الثانية،  الطريقة  يف  النقص  سّد 
عنارص)اإلفراد، والجمع، واألفعال املساعدة، واألزمنة، 
والبناء للمجهول(، ومثال عىل ذلك املعادلة السابقة يف 

الطريقة الثانية:

الجملة  مركّب اسمّي + مركّب فعيّل

املركّب الفعيّل  فعل + مركّب اسمّي

مركّب  اسمّي)مفرد(،  مركّب  االسمّي   املركّب 
اسمّي)جمع(

 مركّب اسمّي)مفرد(  أداة تعريف + اسم

مركّب اسمّي)جمع(  أداة تعريف + اسم + جمع
االسم  ال + )رجل، كرة(

الفعل   )رضب، أكل، أخذ،...(
زمن الفعل    )مضارع، ماض(

صيغ الفعل   )فَعل، فِعل، فُعل،...(
أمام  كبريًا  مجااًل  تفسح  الطريقة  وهذه   
معيّنٌة،  قواعد  وفيها  والتحويالت،  االختيارات  تكوين 
الحذف،  التحويليني:  عند  القواعد  هذه  أهّم  ومن 

واإلحالل، والزيادة، وإعادة الرتتيب)21(.

التقديم والتأخري)الرتتيب(
مصطلٌح  والتأخري)الرتتيب(،  التقديم   
العالقات  صيغة  إىل  لإلشارة  اللغة  علم  يف  يُستعمل 
اللسانيّة)22(،  الوحدات  يف  الخطّي  للسياق  املكّونة 
يف  املفردات  ترتيب  ضوء  يف  وظيفتها  اللغة  وتؤّدي 
ومعنويًّا،  نحويًّا،  لتجعلها صحيحًة  الجمليّة؛  الرتاكيب 
فإذا))اختّل هذا النظام من ناحيٍة من نواحيه مل يحّقق 

الكالم الغرض منه، وهو اإلفهام(()23(.
إذْن فإنَّ رتبة كّل كلمٍة داخل الجملة تأخذ   
والتأخري  فالتقديم  وتؤرّشها)24(،  بها  الخاّصة  مكانتها 
الرتاكيب،  بعض  مواقع  تفسري  هو  التحويليني  عند 
، رشيطة أْن  وذلك بتقدميها أو تأخريها؛ لغرٍض معنويٍّ
أي: تكون صحيحًة  الجملة ومعناها،  يخّل برتكيب  ال 

نحويًّا ودالليًّا.
يكون  التحويليني  عند  والتأخري  والتقديم   
تتمتّع  ال  اإلنكليزيّة  اللغة  ألنَّ  ا؛  قليلٍة جدًّ مواضع  يف 
بحريّة الحركة؛ ألنَّها لغٌة خاليٌة من الحركات اإلعرابيّة 

يف أواخر الكلامت)25(.
بالتقديم  قالوا  فقد  القدماء؛  النحاة  ا  وأمَّ  
استعمل  فقد  سيبويه)ت180هـ(،  ومنهم  والتأخري، 
نحو:  منه،  ترصّف  وما  والتأخري،  التقديم  مصطلح 
)قّدمت، ويقّدم، وأّخرت، وأّخروها، ومقّدًما، ومؤّخرًا( 
يف كتابه بكرثٍة)26(، وهذا التفكري النحوّي عند)سيبويه( 
من  املحدثني  وبني  بينه  فال خالف  واضًحا،  حيّزًا  أخذ 

حيث املصطلح واملحتوى.
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مواضع التقديم والتأخري
إنَّ الرتتيب العاّم ملفردات اللغة اإلنكليزيّة   
يف الرتكيب النحوّي هو: )فاعل + فعل + مفعول به(، 
بعض  لتقديم  وذلك  الرتكيب،  هذا  ترتيب  يُغرّي  قد 
ومن   ، معنويٍّ لغرٍض  ويكون  بعٍض،  عىل  عنارصها 
تقديم  التحويليني:  عند  والتأخري  التقديم  مواضع 
لغرض  منها:  معيّنٍة  معاٍن  لتأدية  ويُقّدم  به،  املفعول 
النحويون  يوافقه  الغرض  وهذا  واالهتامم،  العناية 

القدماء أمثال)سيبويه()27(، أو لغرض البناء للمجهول.
والتأخري:  التقديم  مواضع  ومن   
التحويليّون  ذكر  فقد  الظرفيّة(،  تقديم)الجملة 
اللغة  يف  الظرفيّة  والجملة  الظرفيّة(،  تقديم)الجمل 
االنكليزيّة تشتمل عىل)حروف الجّر، وظروف الزمان 
واملكان(، ويأيت تقديم)الجملة الظرفيّة( عند التحويليني 
طريًقا  والتأخري  التقديم  يكون  وقد  االهتامم،  لغرض 
يتّم به تصحيح الكالم الذي خرج عىل األصل املقّرر يف 

بنائه)28(.
عرضها،  تّم  التي  املقّدمة  هذه  ضوء  ويف   
نجد أنَّ مصطلح)التقديم والتأخري( كان عند القدماء 
النظريّة  أصحاب  املحدثني  وعند  أمثال)سيبويه(، 
التحويليّة أمثال)تشومسيك(، فسيبويه رأى أنَّ التقديم 
والتأخري له أهميٌّة يف بناء الجملة العميقة، وما تُعطيه 
فهم  رآه)سيبويه(،  ما  رأوا  والتحويليّون  معًنى،  من 
ساروا عىل فكرته واتّجاهه، وبهذا نقول: إنَّ التحويليني 
يف  ساروا  قد  مدرستهم)تشومسيك(،  رأس  بزعامة 
من  بالرغم  قاله)سيبويه(،  ما  هدى  عىل  نظريّتهم 

اختالف اللغتني، وتباعد الزمن.
األصيّل،  الوجه  عىل  الجملة  ترتيب  ا  أمَّ  
وأقصد الجملة العربيّة؛ فقد ورد اختالٌف طفيٌف بني 
الريّض)ت686هـ(  عن  ورد  فمثاًل  ترتيبها،  يف  العلامء 

الرتتيب اآليت)29(: 
زمان+  ظرف  به+  مفعول  مصدر+  فاعل+  )فعل+ 
ا  وأمَّ معه(،  مفعول  له+  مفعول  مكان+  ظرف 

االشموين)ت900هـ(؛ فرتّبها: 
 + له  مفعول   + به  مفعول  مصدر+  فاعل+  )فعل+ 

ظرف زمان + ظرف مكان + مفعول معه(. 
حّسان؛  متّام  ومنهم  املحدثون،  ا  وأمَّ  

فرتّبها)30(:
)فعل+ فاعل + مفعول به+ مفعول معه + مصدر + 

ظرف زمان + ظرف مكان+ مفعول له(.
ومن هنا نرى أنَّ ترتيب القدماء ال يختلف   
يف  فيها  واالختالف  املكّمالت،  يف  إالَّ  املحدثني  عن 

موضوعني، أو ثالثٍة.   
املحور الثاين: التقديم والتأخري يف سورة الكهف

)دراسٌة توليديٌّة تحويليٌّة(
سورة الكهف سورة مّكيّة، آياتها مئٌة وعرش   
الحّق،  االعتقاد  إىل  تضّمنت))الدعوة  السورة  آياٍت، 
ما  إليه  يلوح  كام  والتبشري  باإلنذار،  الصالح  والعمل 
افتتحت به من اآليتني، وما اختمت به(()31(، وُسّميت 
الذين  الكهف  أصحاب  قّصة  لتضّمنها  الكهف؛  سورة 
الله  إىل  وهاجروا  واملال،  الجاه  وتركوا  الزينة،  نبذوا 

سبحانه وتعاىل.
وتقّسم السورة عىل أكرث من محوٍر قصيّص، 

الله،  هداهم  الذين  الكهف  أصحاب  قّصة  األوَّل: 
فهاجروا يف سبيله، وتركوا األموال والقصور، واملحور

الثاين: قّصة صاحب الجّنتني الذي تفاخر عىل صاحبه 
إىل  الحّق  من  خرج  فهو  وأوالٍد،  أمواٍل  من  لديه  مبا 
الباطل بركونه إىل الزينة، واملحور الثالث: قّصة موىس 
مواعظ  عليه من  اشتملت  وما  العامل،  العابد  والرجل 

وحكم. 
الرابع:  باملحور  املباركة  السورة  ُختمت  ثمَّ   
وأخذ  األرض،  ملك  الذي  القرنني  ذي  العابد  بقّصة 
الدنيا، ومل  يجوب مرشقها إىل مغربها، ولكنَّه مل تغرّه 
الله من امللك،  ينس ربّه عىل عظمة جنده، وما آتاه 
فهو مل يكن مغروًرا كصاحب الجّنتني الذي غرّته حفنٌة 

من املال والولد. 
وسوف نقوم ببيان مواطن التقديم والتأخري   
يف السورة املباركة يف هذا البحث إْن شاء الله تعاىل، 
التقديم  فيها  جاء  التي  لآلية  العاّم  املعنى  بيان  مع 

والتأخري وفق التفسري القرآيّن.
أ . تقديم الخرب عىل املبتدأ

الخرب)32(،  عىل  يتقّدم  أْن  املبتدأ  يف  األصل   
، وقد  لغرٍض معنّيٍ املبتدأ  الخرب عىل  يتقّدم  ولكْن قد 
الخرب عىل  تقديم  أمثلٌة عىل  الكهف  وردت يف سورة 

املبتدأ منها: 
َغيُْب  لَُه  لَِبثُوا  مِبَا  أَْعلَُم  اللَُّه  ﴿قُِل  تعاىل:  قال  1ـ 

اَمَواِت َواأْلَرِْض﴾ من اآلية: 26. السَّ
هذه اآلية املباركة لها عالقٌة بالتي قبلها، إذ   
هي تتحّدث عن خالف الناس يف قّصة أصحاب الكهف، 
ومّدة لبثهم وعددهم، وهذا اآلية تأمر النبّي)صىّل الله 
عليه وآله وسلّم( باالحتجاج عليهم بأنَّ هذا العلم مل 
من  به  أعلم  وأنَّه  الله،  عند  من  هو  ا  وإمنَّ منه،  يكن 

غريه.
مبتدأ  من  مؤلّفٌة  جملٌة  املباركة  اآلية  يف   

التقديُم والتأخرُي يف سورة)الكهف( ...
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اَمَواِت َواأْلَرِْض(، نرى الخرب املتعلّق  وخرٍب)لَُه َغيُْب السَّ
املبتدأ  لكون  املبتدأ؛  عىل  تقّدم  واملجرور(  بـ)الجار 
من  مسّوٍغ، هذا  بال  بالنكرة  االبتداء  يجوز  وال  نكرًة، 
الغيب  حرص  التقديم  أفاد  آخر  جانٍب  ومن  جانب، 

بالله سبحانه وتعاىل.
اَمَواِت َواأْلَرِْض(  وهذه الجملة)لَُه َغيُْب السَّ  
جملة تحويليّة؛ ألنَّها مل تكن بحسب الرتتيب األصيّل - 
بحسب القواعد التوليديّة - ماّم جعلها تُعطى معًنى 
زائًدا عىل املعنى األصيّل، وأصل الجملة يف غري النّص 
له(،  السموات واالرض  يأيت: )غيب  ما  الكريم  القرآيّن 

وتتكّون الجملة األوىل من العنارص اآلتية
فعيل،  مركب  يعني  )م.ف(:  الجملة،  يعني  )الرمز)ج(: 

و)م.س(: يعني مركب اسمي.(: 
ج  مركب اسمّي + مركب اسمّي

م. س  حرف + ضمري 

م. س  اسم + اسم 

حرف  ل )حرف جر(

ضمري  الهاء 
اسم   غريه

اسم    ال + سامء + ات 
ومن هذه العنارص تنتج الجملة التحويليّة   

اآلتية: )ل + هـ + غيب + ال+ سامء + ات(.
ومجرور  )جار  من:  تتكّون  الجملة  إذْن   
إليه(،  مضاف   + مؤّخر  مبتدأ   + مقّدم  بخرب  متعلّق 

فهذه جملٌة تحويليٌّة، وسبب تحويلها الرتتيب.
ب - تقديم خرب كان عىل اسمها 

ولكْن  كان خربها،  اسم  بعد  يأيت  األصل  يف   
قد يتقّدم خربها عىل اسمها لعلٍّة لفظيٍّة، أو معنويٍّة؛ 
فتُحّول الجملة التوليديّة إىل جملٍة تحويليٍّة، وماّم جاء 

مقّدًما من سورة الكهف ما يأيت: 
1ـ قال تعاىل: ﴿وَكَاَن لَُه مَثٌَر فََقاَل لَِصاِحِبِه﴾ من اآلية: 

 .34
الجّنتني  صاحب  عن  تتحّدث  الكرمية  اآلية   
منه  يسخر  فأخذ  الفقري،  صاحبه  يحاور  كان  الذي 
ويتكرّب عليه، وقيل: معناه كان لنخله مثٌر، وقيل: كان 
للرجل مثٌر من غري جّنته، أو كانت له أمواٌل محدودٌة، 
عود  للذهن  والقريب  األموال)33(،  جميع  له  كان  أو 

الضمري عىل الرجل.
وعلّة  تحويليٌّة،  جملٌة  املباركة  اآلية  يف   
عىل  كان  خرب  تقديم  وهو  تحويليها)الرتتيب(، 
التحويل  قبل  والجملة  مَثٌَر((  لَُه  اسمها))وَكَاَن 

كانت)كان مثر له( - يف غري النّص القرآيّن - فُقّدم الخرب 
لكون الثمر نكرًة، وال يصّح االبتداء بالنكرة املحضة ما 

مل تفد)34(.
لَُه  األوىل)وَكَاَن  التحويليّة  الجملة  وتتكّون   

مَثٌَر( من العنارص اآلتية: 
ج      مركب فعيّل + مركب اسمّي 

م. ف      فعل ناقص 
م. س      اسم + اسم + تنوين 

اسم        ل + هاء 
اسم         مثر + تنوين 

ووفق العنارص السابقة كانت لدينا الجملة التحويليّة 
اآلتية: )كان + ل + هاء + مثر(.

ماٍض  )فعٍل  من:  تكّونت  الجملة  إذْن   
ناقٍص)كان(+ جار ومجرور)له( متعلّق مبحذوٍف يقع 
الجملة  وهذه  كان(،  اسم  مثر(    ( مقّدم+  خرب)كان( 

تحويليّة سبب تحويلها تقديم خرب كان.
ونَُه ِمْن ُدوِن  2ـ قال الله تعاىل: ﴿َولَْم تَُكْن لَُه ِفئٌَة يَْنرُصُ

اللَِّه َوَما كَاَن ُمْنترَِصًا﴾من اآلية: 43. 
ذلك  قّصة  نهاية  إىل  تشري  املباركة  اآلية   
وخرس  بثمره  أحيط  بعدما  الجّنتني،  صاحب  الرجل 
جّنته ومثارها، ومعنى الفئة: الجامعة النارصة له، ومل 

يكن ممتنًعا بقّوته)35(.
الكرمية جملٌة تحويليٌّة مؤلّفٌة من  اآلية  يف   
كان، وخربها قُّدم عىل اسمها، والجملة))َولَْم تَُكْن لَُه 
ِفئٌَة(( هي الجملة التحويليّة، إذ كانت قبل التحويل – 
خارج النّص القرآيّن – )ومل تكن فئة له(، فرنى التقديم 
؛ وهو كون اسم كان نكرًة، وال يصّح  كان لسبٍب لغويٍّ
، وهو نفي كون  االبتداء بالنكرة، وهناك سبٌب معنويٌّ

ذلك الرجل ميتلك فئًة نارصًة له مطلًقا.
له  األوىل)تكن  التحويليّة  الجملة  وتتكّون   

فئة(من العنارص اآلتية:
ج      مركب اسمّي + مركب حريّف + مركب اسمّي

م. س   ضمري+ فعل
م. ح     حرف + ضمري
م. س    اسم + تنوين

ضمري    ت
فعل     كن
حرف     ل

ضمري     الهاء
اسم       فئة + تنوين ضم

ومن هذه العنارص تنتج الجملة التحويليّة   
اآلتية: )ت+ كن+ ل+ هـ + فئة+ تنوين ضّم(.
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إذْن فالجملة تتكّون من:)ضمري+ فعٍل ماٍض ناقٍص+ 
خرب كان مقّدم+ اسم كان مؤّخر(.

يَِتيَمنْيِ يِف  لُِغاَلَمنْيِ  الِْجَداُر فََكاَن  ا  ﴿َوأَمَّ 3- قال تعاىل: 
الَْمِديَنِة وَكَاَن تَْحتَُه كَْنٌز لَُهاَم﴾ من اآلية: 82.

يف اآلية الكرمية إشارٌة إىل العناية اإللهيّة، إذ   
االهتامم  املدينة، وهذا  يتيمني يف  بطفلني  عنايته  بنّي 
تنفع  التقوى  يقال:  ولهذا  أبيهام؛  صالح  من  ناتٌج 
عىل  يطمّئ  أْن  استحّق  الصالح  األب  فهذا  الذريّة، 
خبّأه  الذي  الكنز  يأخذان  وسوف  اليتيمني،  ولديه 
لهام تحت الجدار، وحيث أنَّ الجدار كان عىل وشك 
بال  الجدار  وأقام  الصالح،  العبد  هذا  فجاء  الوقوع، 

مقابٍل)36(.
ويف اآلية املباركة جملٌة تحويليٌّة مكّونة من   
اسمها؛  عىل  خربها  تقّدم  وقد  وخربها،  واسمها  كان 
بالنكرة،  االبتداء  يصّح  وال  نكرًة،  اسمها  لكون  وذلك 
ا من ناحية املعنى؛ فإنَّ  هذا من الناحية اللغويّة، وأمَّ
ظرف املكان الذي فيه الكنز كان موضع اهتامٍم أكرث 
الكنز؛  حامية  يستطيعون  ال  الورثة  لكون  الكنز؛  من 
ميثّل  الذي  الجدار  بإصالح  الصالح  العبد  قام  لذلك 
تحته(،  كنز  )كان  التوليدي:  الجملة  وأصل  التحتيّة، 

فلامَّ تقّدم الخرب أصبحت تحويليّة.
كَْنٌز  تَْحتَُه  التحويليّة)وَكَاَن  الجمل  وتتكّون   

لَُهاَم(، من العنارص اآلتية: 

ج    مركب فعيّل + مركب اسمّي 
م. ف     فعل

م. س     اسم + ضمري + اسم 
فعل       كان)ناقص( 
اسم      تحت)ظرف( 

ضمري      الهاء 
اسم    كنز 

وهنا كانت الجملة اآلتية: )  كان + تحت +   
هـ + كنز( 

إذْن الجملة التحويليّة السابقة تتكّون من:   
)فعٍل ماٍض ناقٍص + ظرف مكان + ضمري مضاف إليّة، 
والظرف والضمري متعلّقان مبحذوٍف خرب كان مقّدم + 

اسم كان(.
واملضاف  للظرف  التقديم  وهذا   
الخرب عىل رأي بعض  أْن يكون هو  ا  إمَّ إليه)الضمري(، 
أو فعيّل  أو يكون متعلّقا مبحذوٍف اسمّي،  النحويني، 

هو الخرب.
الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال   -4

كَانَْت لَُهْم َجنَّاُت الِْفرَْدْوِس نُزاًُل﴾اآلية: 17.

اآلية الكرمية تبنّي حال الذين آمنوا وعملوا   
صالًحا يف الحياة الدنيا، فكان جزاؤهم الحسنى، ومن 
هذا الجزاء جّنات الفردوس، والفردوس يذكّر ويؤنّث، 

وقيل: البستان بالروميّة)37(.
إنَّ يف اآلية املباركة جملًة تحويليًّة، وسبب   
تحويلها هو تقديم خرب كان عىل اسمها، وهي: )كَانَْت 
لَُهْم َجنَّاُت(، وأصلها التوليدّي - يف غري القرآن الكريم – 
قبل أْن يُقّدم الخرب كانت بهذه الصورة: )كانت جنَّات 

الفردوس لهم(.
وهذه الجملة التحويليّة)كَانَْت لَُهْم َجنَّاُت(   

تتكّون من العنارص اآلتية: 
ج      مركب فعيّل + مركب اسمّي

م. ف     فعل + عالمة تأنيث + حرف + ضمري
م. س      اسم + عالمة مؤنّث

فعل       كان + ت 
حرف    ل

ضمري    هم
اسم     جّنة + ات

اآلتية:  التحويليّة  الجملة  كانت  وماّم سبق   
)كان + ت + ل + هم + جّنة + ات(.

ماٍض  )فعٍل  من:  تتكّون  فالجملة  إذْن   
ناقٍص+ ت+ )جار ومجرور( متعلّق بخرب كان+ اسم+ 
املتعلّق  كان  خرب  أنَّ  فاتّضح  املؤنّث(،  جمع  عالمة 

بـ)له( قُّدم عىل اسمها)جّنات(.
ج- تقديم خرب)إّن( عىل اسمها

مبارشًة،  بعدها  اسم)إّن(  يأيت  األصل  يف   
يتقّدم خربها  قد  ولكْن  بعد خربها،  يأيت  ال  نقول:  أو 
النحاة، أو أصحاب  ألغراٍض لغويٍّة، أو معنويٍّة ذكرها 
العناية  أُريد  أو  نكرًة،  اسمها  جاء  إذا  منها:  املعايّن، 

واالهتامم بالخرب؛ فأنَّه يقّدم عىل االسم.
ويرى أصحاب النظريّة التوليديّة التحويليّة   
فأنّها  اآلخر  عىل  أركانها  أحد  قُّدم  إذا  الجملة  أنَّ 
هذه  ومن  توليديًّة،  كانت  بعدما  تحويليًّة  ستكون 
خربها  قُّدم  إذا  وأخواتها  إنَّ  جملة  التحويليّة  الجمل 
عىل اسمها، وقد ورد عىل ذلك يف سورة الكهف مثاٌل 
واحٌد يف قوله تعاىل: ﴿قَيِّاًم لِيُْنِذَر بَأًْسا َشِديًدا ِمْن لَُدنُْه 
الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجرًا  َ الُْمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ َويُبَرشِّ

َحَسًنا﴾اآلية: 2. 
اإلنذار،  إىل  إشارٌة  فيها  الكرمية  اآلية   
والتخويف، وإنَّ هناك عذابًا شديًدا ملن عىص وكفر، 
بأنَّ  الوقت نفسه إشارٌة ملن آمن، وعمل صالًحا،  ويف 
له جزاًء وثوابًا حسًنا يف اآلخرة عىل إميانه، وطاعته يف 

التقديُم والتأخرُي يف سورة)الكهف( ...
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الحياة الدنيا)38(.
وسبب  تحويليٌّة،  جملٌة  املباركة  اآلية  ويف   
تحويلها تقّديم ما حّقه التأخري، والجملة هي)أَنَّ لَُهْم 
أَْجرًا( أصل الجملة التوليدّي: )أنَّ أجرًا لهم( - يف غري 
قُّدم  باملؤمنني   االهتامم  أُريد  وملا   - الكريم  القرآن 
ا  وأمَّ املعنويّة،  الناحية  الداّل عليهم، هذا من  الضمري 
إالَّ  بها  االبتداء  يصّح  ال  النكرة  فأنَّ  اللغة؛  ناحية  من 
، وتتكّون الجملة التحويليّة من العنارص  ملسّوٍغ معنّيٍ

اآلتية: 
ج    مركّب حريّف + مركّب اسمّي 
م. ح       حرف + حرف + ضمر 

م. س      اسم + تنوين
حرف      أنَّ
حرف      ل

ضمري      هم 
اسم        أجر + تنوين فتح 

الجملة  كانت  السابقة  العنارص  ووفق   
التحويليّة اآلتية:  )أنَّ + ل + هم + أجر+ تنوين(.

مشبٍّه  )حرٍف  من:  مكّونة  فالجملة  إذْن   
أنَّ  اسم   + مجرور  ضمري   + جّر  حرف   + بالفعل 
متعلّق مبحذوٍف  واملجرور  الجار  أنَّ  ونرى  منصوب(، 

. يف محّل رفع خرب أنَّ
د - تقديم املفعول به عىل الفاعل

للعناية  العربيّة  اللغة  به يف  املفعول  يُقّدم   
واالهتامم به، أي: أنَّ املتكلِّم يقصد املفعول به فيجعله 
موضع عنايٍة واهتامٍم، وقد ورد عن)سيبويه( أنَّه قال: 
ا يقّدمون الذي بيانه أهّم لهم، وهم ببيانه  ))كأنّهم إمنَّ
يُِهاّمنِهم ويَْعِنيانهم(()39(، هذا  أغنى، وإْن كانا جميعاً 
من  التأخري  حّقه  ما  تقديم  حول  سيبويه  كالم  نّص 
ا التحويليّون؛ فقد ساروا عىل النهج نفسه،  املفاعيل، وأمَّ
فالتقديم عندهم يكون لغرض العناية واالهتامم أيًضا، 

كام ذكرنا سابًقا.
وجاءت يف سورة الكهف آياٌت فيها مفاعيل   
 – بسببها  الجملة  فُعّدت  فاعالتها،  عىل  متقّدمة 
التقديم والتأخري – جملًة تحويليًّة، ومن هذه اآليات:    
ْخرَِة فَِإينِّ  الصَّ أََويَْنا إىل  إِْذ  أََرأَيَْت  ﴿قَاَل  1- قال تعاىل: 
يْطَاُن﴾من اآلية: 63.    نَِسيُت الُْحوَت َوَما أَنَْسانِيُه إاِلَّ الشَّ
الكرمية تتحّدث عن قّصة موىس عند  اآلية   
التعلّم،  لغرض  اتّبعه  الذي  الصالح  للعبد  طلبًا  سفره 
وقبل أْن يجده طلب من فتاه أْن يُحرض لهم الغداء، 
فذكر الفتى ما حصل معه عند الصخرة عندما سقط 
الحوت يف املاء، ورجعت له الحياة، فأخذ يسبح، وهو 

متعّجٌب منه)40(.
وسبب  تحويليٌّة،  جملٌة  املباركة  اآلية  يف   
وهذا  الفاعل،  عىل  به  املفعول  تقديم  فيها  التحويل 
العناية واالهتامم، والجملة هي:  التقديم جاء لغرض 
ضمري)الياء(  فاملقّدم  يْطَاُن((  الشَّ إاِلَّ  أَنَْسانِيُه  ))َوَما 
الثاين  به  املفعول  وضمري)الهاء(  األوَّل،  به  املفعول 
يْطَاُن(،  اللذان يف كلمة)أَنَْسانِيُه( والفاعل هو كلمة)الشَّ

وتتكّون هذه الجملة التحويليّة من العنارص اآلتية:
مركّب   + فعيّل  مركّب   + حريّف  مركّب  ج    

حريّف  
م. ح      واو + أداة نفي 

م. ف     فعل + ضمري + ضمري + ن
م. ح      أداة + أداة + اسم

أداة نفي      ما
فعل          انىس + نون الوقاية

ضمري         الياء 
ضمري         الهاء

أداة           إاّل
اسم           ال + شيطان 

وماّم سبق تنتج الجملة التحويليّة اآلتية:)و+   
ما+ انىس+ ن+ ي+ ــه+ إاّل+ ال+ الشيطان(.

أداة  )و+  من:  تتكّون  فالجملة  إذْن   
نفي)حرف( + فعل + حرف + مفعول به)مقّدم( أول 

+ مفعول به)مقّدم( ثاٍن + أداة حرص + فاعل(.
2- قال تعاىل: ﴿فَأَرَْدنَا أَْن يُبِْدلَُهاَم َربُُّهاَم َخرْيًا ِمْنُه َزكَاًة 

َوأَقْرََب رُْحاًم﴾اآلية: 81.
العبد  فعل  تعليل  إىل  تشري  الكرمية  اآلية   
عليه  اعرتض  أْن  وبعد  الغالم،  قتله  بعد  الصالح 
موىس)عليه السالم(، فعلّل ذلك بإرادة اإلبدال ألبويه 

بأقرب منه رحمًة وعطًفا عليهام.
وقال صاحب تفسري امليزان يف اآلية املباركة:   
الله،  عند  قدٍر  ذا  كان  أبويه  إميان  أنَّ  إىل  ))تلّوٌح 
ويستدعي ولًدا مؤمًنا صالًحا يصل رحمهام، وقد كان 
املقيض يف الغالم خالف ذلك، فأمر الله الخرض بقتله 
اآلية  يف  رحاًم(()41(،  وأقرب  زكاًة  منه  خريًا  ليبدلهام 
املباركة جملٌة تحويليٌّة سبب تحويلها تقديم املفعول 
به عىل الفاعل، وهي: )يبدلهام ربهام(، فرنى املفعول 
وميكن  ربّهام،  الفاعل  عىل  تقّدم  الضمري)هام(  به 

تحليل الجملة إىل عنارصها اآلتية: 

ج     مركّب فعيّل + مركّب اسمّي
م. ف        فعل + ضمري 
م. س        اسم + ضمري 
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 فعل       يبدل 

ضمري      هام 
اسم         رّب

ضمري       هام 
ومن هذه العنارص تنتج الجملة التحويليّة   

اآلتية:  )يبدل + هام + رّب + هام(.
من:  تحويليٌّة  جملٌة  لدينا  تكّونت  وبهذا   

)فعٍل + مفعول به مقّدم + فاعل + مضاف إليه(.
هـ. املبني للمجهول

اللغة  يف  للمجهول  البناء  إىل  التوّصل  يتّم   
هذا  ويعّد  األمام،  إىل  به  املفعول  بتقديم  العربيّة 
التقديم تغريًا لحال الجملة من التوليديّة إىل التحويليّة، 
املبني  جملة  فيها  الواردة  الكهف  سورة  آيات  ومن 

للمجهول، والتي تعّد جملًة تحويليًّة، ما يأيت:
1- قال تعاىل: ﴿َوُوِضَع الِْكتَاُب فرََتَى الُْمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي 

ِمامَّ ِفيِه﴾من اآلية: 49.
يف اآلية الكرمية إشارٌة إىل وضع الكتاب يوم   
القيامة ونصبه؛ ليحكم عليه، وهذا دليٌل عىل خوفهم 
مامَّ يف الكتاب؛ الحتوائه عىل األعامل السيّئة؛ ولذلك 

ُعّدي بـ)من()42(.
وسبب  تحويليٌّة،  جملٌة  املباركة  اآلية  يف   
وحذف  به  املفعول  للمجهول)تقديم  البناء  تحويلها 
الفاعل(، والجملة هي: )ُوِضَع الِْكتَاُب(، وتتكّون هذه 

الجملة التحويليّة من العنارص اآلتية:
ج           مركّب فعيّل + مركّب فعيّل

م. ف      فعل
م. س       أداة + اسم

فعل         وضع
اسم         ال + كتاب 

الجملة  عىل  نحصل  العنارص  هذه  ومن   
التحويليّة اآلتية: )وضع + الـ + كتاب(.

اآلتية:)فعل  الجملة  تنتج  سبق  ما  ووفق   
ماٍض مبني للمجهول+ أداة تعريف+ نائب فاعل(.

وِر فََجَمْعَناُهْم َجْمًعا﴾من  2- قال تعاىل: ﴿َونُِفَخ يِف الصُّ
اآلية: 99.

اآلية املباركة تتحّدث عن حال الخالئق يوم   
البحر،  كموج  بعٍض  يف  بعضهم  يختلط  يوم  القيامة، 
فقد يكون املقصود بذلك اختالط الناس ببعضهم، وقد 
يف  الجّن  أو  الجّن،  يف  الناس  اختالط  املقصود  يكون 
الجّن، وعرّب عنهم باملوج؛ لكرثتهم مع بيان نفخ الصور، 

وما ينتج عنه)43(.
يف اآلية الكرمية جملٌة تحويليٌّة، وهي جملة   

نائب الفاعل، وسبب تحويلها هو تقديم املفعول به، 
فضاًل عن حذف الفاعل منها، والجملة هي: )نُِفَخ يِف 

وِر(، وتتكّون هذه الجملة من العنارص اآلتية:  الصُّ
  ج    مركّب فعيّل + مركّب حريّف + مركّب اسمّي

م. ف       فعل 
م. ح        حرف

م . س      أداة + اسم 
 فعل        نفخ

حرف        يف
اسم          ال +  صور

الجملة  عىل  نحصل  العنارص  هذه  ومن   
التحويليّة اآلتية: )نُفخ + يف + ال + صور(.

إذْن تكّونت الجملة من: )فعٍل ماٍض مبنّي   
للمجهول + حرف جّر + أداة تعرف + اسم مجرور(، 
نائب  رفع  محّل  يف  مبحذوٍف  متعلّقة  الجملة  وشبه 
الفاعل،  حذف  أعني  تحويلها،  سبب  وهذا  فاعل، 

وتقديم املفعول به.

خامتٌة
فكر  االلفاظ  داللة  يف  البحث  شغل   
تطبيق  يحاولون  فأخذوا  املحدثني،  العرب  اللسانيني 
وتوظيفها  الغربيون،  العلامء  وضعها  التي  النظريّة 
لصالح اللغة العربيّة، والحّق يقال: إنَّ العلامء الغربيني 
نظريّته  يضع  أْن  يرد  مل  العامل)تشومسيك(،  ومنهم 
للغته فحسب، بل أراد وضعها لجميع اللغات، ولكن 
لغتنا العربيّة لها قوانني وأنظمة جعلتها تبدو أصعب 
التوليديّة  النظريّة  تطبيق  يف  األوربيّة  اللغات  من 

التحويليّة.
تسجيلها يف ضوء  التي ميكن  النتائج  وأهّم   
كانت  الكهف(  والتأخري يف سورة  هذا)التقديم  بحثنا 

اآلتية:
1- الرتابط الذي أشار إليه)تشومسيك(يف نظريّته، وهو 
البنية العميقة والبنية السطحيّة، وما ألحق بهام من 
العربيّة؛ وهذا  اللغة  يُرى واضًحا يف  أْن  قوانني، ميكن 
ة  عامًّ نظريًة  كانت  )تشومسيك(  نظرية  أّن  يعني 

للغات جميًعا.
ا، وتحليله وفق  قرآنيًّ ا  يأخذ نصًّ أْن  للباحث  2- ميكن 
النظريّة التوليديّة التحويليّة، والخروج بفائدٍة ال ميكن 
االستهانة بها، فالتحليل وفق تلك النظريّة يكون أكرث 
الرتاكيب  تحملها  التي  املعاين  بيان  يف  وشموليٍّة  دقٍّة 

والجمل.
الحاالت  التحويليّة  التوليديّة  النظريّة  استوعبت   -3

التقديُم والتأخرُي يف سورة)الكهف( ...
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والقوانني التي جاءت بها اللغة العربيّة، مثل: التقديم 
وغري  والدعاء،  واالمر،  والنهي،  واالستفهام،  والتأخري، 

ذلك.
دالالٍت  يعطي  العربيّة  اللغة  يف  والتأخري  التقديم   -4
بكّل  يالحظها  أْن  والباحث  للقارئ  ميكن  واضحة، 
الكهف  آيات سورة  تحليل  رأيته يف  ما  سهولٍة، وهذا 

املباركة.
أنواعه  والتأخري  التقديم  الكهف  سورة  تضّمنت   -5

كلّها، منها: تقديم املبتدأ عىل الخرب، وتقديم املفعول 
به، وتقديم خرب كان عىل اسمها، وتقديم خرب إنَّ عىل 

اسمها.
6- تحليل الّنّص القرآين يف سورة الكهف وفق النظرية 
التقديم والتأخري،  لنا مواطن  بنّي  التحويليّة  التوليدية 
مثل:  أخرى  جانبية  دالالت  لنا  كشف  بدوره  والذي 

الحرص، والعناية، واالهتامم، وبيان عود الضمري.
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الهوامش:
1- ينظر: قراءة جديدة يف نظرية تشومسيك اللغوية، 

د. عباس حسن: 1.
خالد  اللساين،  الدرس  يف  الداليل  التفكري  ينظر:   -2

خليل: 187.
عبده  الحديث،  والدرس  العريب  النحو  ينظر:   -3

الراصدي: 109.
 1 الفهري:  القادر  العربية، عبد  واللغة  اللسانيات   -4

.65 /
وينظر:   ،188 اللساين:  الدرس  يف  الداليل  التفكري   -5

العربية وعلم اللغة البنيوي، حلمي خليل: 8.
6- ينظر: التفكري الداليل يف الدرس اللساين: 209.

7- اللسانيات واللغة العربية: 1 / 62.
8- ينظر: نشأة الدرس اللساين، فاطمة الهاشمي: 3.

9- ينظر: اللسانيات، املجال والوظيفة، واملنهج، سمري 
رشيف استيتية: 173.

10- اللسانيات التوليدية التحويلية، عادل فاضوين: 54.
11- ينظر: النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها يف 

النحو العريب، أحمد املهدي املنصوري: 326.
12- ينظر: النظرية النحوية، مازن الوعر: 32.

13- ينظر: دراسات يف اللسانيات العربية، عبد الحميد 
السيد: 77.

ميشال  والتحويلية،  التوليدية  األلسنية  ينظر:   -14
زكريا: 8.

15- اللسانيات،املجال والوظيفة واملنهج: 177 – 178.
16- ينظر: األلسنية التوليدية والتحويلية: 9.

17- ينظر: املصدر السابق: 9.
18- ينظر: املباحث يف النظرية األلسنية، ميشال زكريا: 

.112
19- ينظر: دراسات يف اللسانيات العربية: 78 – 79.

20- ينظر: إحياء النحو، إبراهيم مصطفى: )أ(.

21- ينظر: دراسات يف اللسانيات العربية: 77 – 80.
يف  والتحويلية  التوليدية  النظرية  جذور  ينظر:   -22

كتاب سيبويه، جابر عبد األمري التميمي: 77.
23- من أرسار اللغة، إبراهيم أنيس: 295.

24- اللغة، فندريس: 109.
كاظم  عفت  والتحوييل،  التوليدي  املنهج  ينظر:   -25

السوداين: 118.
26- ينظر: الكتاب، سيبويه: 1 / 34، 45، 47، 56، 59.

27- ينظر: املصدر السابق: 300 – 301.
28- ينظر: املصطلح النحوي يف كتاب سيبويه، صباح 

العبيدي: 103.
29- ينظر: الكافية، رشح الريض: 1 / 216.

30- ينظر: البيان يف روائع القرآن، متام حسان: 378.
31- امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبايئ: 13 / 332.

 1 مالك:  ابن  ألفية  عقيل، عىل  ابن  ينظر: رشح   -32
.227 /

عيل  العزيز،  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  ينظر:   -33
محمد دخيل: 390.

34- ينظر: األصول يف النحو، ابن الرساج: 1 /  59.
35- بنظر: تفسري القرآن الكريم، عبد الله شرب: 298.

النابليس: 7  التفسري املطول، محمد راتب  36- ينظر: 
.8 –

37- ينظر: امليزان يف تفسري القرآن: 13 / 396.
38- ينظر: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: 355.

39- الكتاب: 1 / 34.
40- ينظر: تفسري القرآن الكريم: 301.

41- امليزان يف تفسري القرآن: 13 / 344.
42- ينظر: املصدر السابق: 13 / 320، وينظر: مجمع 

البيان، الطربيس: 6 / 350.
43- ينظر: تفسري القرآن الكريم: 304.

التقديُم والتأخرُي يف سورة)الكهف( ...



106

)2
02

2  
ط -

شبا
( )

14
43

 - 
ب

رج
ة )

بع
سا

ة ال
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ي
اد

حل
د ا

عد
- ال

ن 
ام

الث
د 

جل
 امل

ة/
وا

د

املصادر واملراجع
• القرآن الكريم 

1- إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، القاهرة، 1959م.
بن  الرسي  بن  محمد  بكر  أبو  النحو،  يف  األصول   -2
عبد  ت:  316هـ(،  )ت  الرساج  بابن  املعروف  سهل، 

الحسني الفتيل، مؤسسة الرسالة، لبنان – بريوت.
اللغة  وقواعد  والتحويلية  التوليدية  األلسنية   -3

العربية، د ميشال زكريا، بريوت – لبنان، 1984م.
4- البيان يف رائج القرآن، متام حسان، دار النرش عامل 

الكتب، ط، 1413ه – 1993م.
دار  شرّب،  الله  عبد  السيد  الكريم،  القران  تفسري   -5

اإلسالم، ط10، 1419 ه – 1999م .
راتب  محمد  النابليس،  موسوعة  املطول،  التفسري   -6

النابليس، الدرس) 7 – 8 ( بتاريخ 27 / 11/ 1978م. 
7- التفكري الداليل يف الدرس اللساين، خالد خليل، الدار 
الرتبية،  كلية  بغداد،  جامعة  نارشون،  للعلوم  البيضاء 

ابن رشد. 
8- التفكري اللغوي بني القديم الحديث، د كامل محمد 

برش، دار عربية، القاهرة، 2005م.
9- جذور النظرية التوليدية التحويلية يف كتاب سيبويه، 
جابر عبد االمري جبار التميمي، رسالة ماجستري، بغداد، 

2003م.
الحميد  عبد  العربية،  اللسانيات  يف  دراسات   -10

السيد، دار الحامد، ط 1، 1424ه – 2004م.
ابن  ألفية  عىل  عقيل)ت769هـ(  ابن  رشح   -11

مالك)ت672هـ(  بريوت، ط 15، 1972م.
12- العربية وعلم اللغة البنيوي، د . حلمي خليل، دار 

املعرفة لجامعة االسكندرية، 1988م.
د.  اللغوية،  تشومسيك  نظرية  يف  جديدة  قراءة   -13
عباس حسن، مكتبة لسان العرب اإللكرتونية، 2006، 

)بحث(.
14- الكافية يف النحو، رشح الريض،)ت686هـ( يوسف 

حسن عمر، جامعة قار يونس – ليبيا.
عثامن  بن  عمرو  برش  ابو  الكتاب،   -15
سيبويه)ت180هـ( مكتبة الخارجي، القاهرة، 1988م.

التحويلية، د.عادل فاضوين،  التوليدية  اللسانيات   -16
دار التعليمية للطباعة والنرش، بريوت، ط 1، 1998م.

17- اللسانيات العربية الحديثة، د . مصطفى غلفان، 

ط 1 الدار البيضاء، 2006م.
د.سمري  واملنهج،  والوظيفة  املجال  اللسانيات   -18

رشيف، ط 1،  االردن، 2005م.
19- اللسانيات واللغة العربية، مناذج تركيبية ودالليّة، 
الثقافية،  الشؤون  دار  الفهري،  الفايس  القادر  عبد  د. 

مرشوع النرش املشرتك، بغداد، د.ت.
الحميد  عبد  ترجمة  فندريس،   – ج  اللغة،   -20

القصاص،  ومحمد الرواقي، القاهرة.
اللغة،  وتعلم  األلسنية  النظرية  يف  املباحث   -21
د.ميشال زكريا، ط 1، دار توبقال للنرش، الدار البيضاء، 

2000م.
الفضل  عيل  أبو  القرآن،  تفسري  يف  البيان  مجمع   -22
بن الحسن، الطربيس)ت548هـ(، بريوت – لبنان، ط1، 

1427هـ - 2006م.
عبد  صباح  سيبويه،  كتاب  يف  النحوي  املصطلح   -23
املهدي العبيدي، رسالة ماجستري، الجامعة املستنرصية، 

2000م.
24- من أرسار اللغة، د . إبراهيم انيس، القاهرة، ط 

5، 1975م.
25- املنهج التوليدي والتحوييل، عفت كاظم السوداين، 

رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، 2000م.
حسني  محمد  العالمة  القران،  تفسري  يف  امليزان   -26

الطباطبايئ، براديم، ط1، 2004م.
27- النحو العريب والدرس الحديث، د.عبده الراصدي، 

القاهرة، 1986م.
فاطمة  العريب،  الوطن  يف  اللساين  الدرس  نشأة   -28
بغداد،  جامعة  ماجستري،  رسالة  بكوش،  الهاشمي 

1999م.
29- النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها يف النحو 
العريب، د. أحمد املهدي املنصوري،  د. سمهان الصالح، 
 ،75 العدد  مجلد3،  املفتوحة،  القدس  جامعة  مجلة 

2021م.
اللسانيات  يف  والداللية  النحوية،  النظرية   -30
التحويلية والتوليدية، د. مازن الوعر، مجلة اللسانيات، 

164، الجزائر، 1982م.
31- الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عيل محمد عيل 
 – 1422ه   ،2 ط  للمطبوعات،  التعارف  دار  دخيل، 

2002م.



107

)2
02

2  
ط -

شبا
( )

14
43

 - 
ب

رج
ة )

بع
سا

ة ال
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ي
اد

حل
د ا

عد
- ال

ن 
ام

الث
د 

جل
 امل

ة/
وا

د

العنواُن يف الرواية العراقّية بعد عام 2003
الدالالت والرتاكيب

م. د. خالد مرعي املسعودي
 مديريّة تربية كربالء املقدسة

The title in the Iraqi novel after 2003
Signs and structures
Lecturer Dr Khaled Marei Al Masoudi

امللّخص

وملتطلّبات  لكننا   2003 بعد،  العراقي  بالوجع  التبست  التي  العراقية  الرواية  مدار  البحث  هذا  يدوُر   
كتشّعب  متشّعبة  تفاصيل  يف  الخوض  العلمية  الدقة  من  ليس  إذ  فقط  بالعنوان  العناية  اخرتنا  العلمي  البحث 
موضوعات الرواية العراقية يف الحقبة موضوع الدراسة، لذا كان عنوان بحثنا )داللة العنوان يف الرواية العراقية( إذ 
من غري املمكن الخوض يف حيثيات الرواية العراقية بكل مخاضاتها، فقد وجدنا بأن العنوان كفيل بإيضاح بعد مهّم 
من أبعاد الفكرة الروائية يف املدة موضوع الدراسة، لكن الخوض يف مفصليات العنوان بكل ما يعنيه قد يتطلّب 

مجاال أوسع من هذا البحث املقتضب. 

Abstract

 This research revolves around the Iraqi novel, which was overwhelmed with 

pain after 2003. However, for the requirements of scientific research, we chose the 

title carefully since as it is not scientifically accurate to delve into manifold details 

such as the bifurcation of the topics of the Iraqi novel in the era under study. Thus, 

this research has been entitled as ‘the significance of the title in the Iraqi novel’ 

because it is not possible to delve into the merits of the Iraqi novel with all its 

struggles. It is found that the title is enough to clarify an important dimension of the 

novelistic idea in the period under study. In addition, delving into the articulations 

of the title with all its meanings may require a broader field of this brief research.
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املقدمة
أهمية  من  أهميته  البحث  هذا  يكتسُب   
املوضوع الذي يعالجه وخطورته فال يخفى ما للعنوان 
وتعيينية،  أيديولوجية،  كثرية؛  داللية  وظائف  من 
تأثريية، وإيحائية، وتأويلية يضفيها عىل النص املعنون، 
فالعنوان يعّد مفتاحا أساسيا يتسلّح به املحلّل للولوج 
إىل أغوار النص العميقة قصد استنطاقها وتأويلها)1(  وال 
العراقية بعد  2003 شكلت  الرواية  أّن  يخفى كذلك 
متنا رسديا غنيا بالدالالت عىل األصعدة كافة بدءا من 
العنوان وانتهاء بالنص نفسه فضال عن  العدد الكبري 
وهو  رواية  الخمسامئة  تجاوز  الذي  االصدارات  من 
بحّد ذاته ميثّل حراكا رسديا مل يشهده األدب العراقي 

مطلقا .
اىل  البحث  قّسم  املوضوع  لطبيعة  وتبعا   
بالعنوان  التعريف  يف  منها  االول  كان  مباحث  ثالثة 

وملحة مخترصة عن تطّوره اصطالحيا.
الدالالت  تحليل  الثاين  املبحث  تكّفل  فيام   

الزمانية واملكانية يف عناوين الروايات  العراقية.
الدالالت  مناقشة  يف  الثالث  املبحث  وتكفل         
العراقية  الروايات  عناوين  بها  حفلت  التي  الرتكيبية 

التي صدرت يف هذه الحقبة.

املبحث األول
العنوان يف اللغة واالصطالح

ثالثة  من  اللغوية  املعاجم  يف  العنوان  يرد   
جذور؛ األول الجذر اللغوي )عنا( مبعنى أراد، وعنيت 
سمة  وكرسها  العني  بضم  والعنوان  أردت،  بالقول 
أّما  بالعنوان،  وسمه  وعنوانا:  عنونة  وعنونه  الكتاب، 
االنتباه  ولفت  ّن( مبعنى عرض  )ع  فهو  الثاين  الجذر 
مبعنى  وعننته  عنا  يعنه  الكتاب  وعن  اليشء،  إىل 
فيقال  )علن(  فهو  الثالث  الجذر  أّما  وعنونته،  عينته 
علونت الكتاب أظهره أي مبعنى عنونته)2( والعنوان يف 
القديم ))هو أن يأخذ املتكلم يف غرض له  االصطالح 
من وصف أو فخر أو مدح أو هجاء أو عتاب أو غري 
ذلك ثم يأيت لقصد تكميله بألفاظ تكون عنوانا ألخبار 

متقدمة وقصص سالفة)3(.
العنوان  أن  املتقدمة  املعاين  من  والظاهر   
يراد منه يشء يذكر لالستدالل به، فهو واسطة لنتعرف 

من خالله عىل بنية النص.
الحديثة  املصطلحات  كتب  يف  العنوان  أّما   
فهو ال يخلو من املصاعب لعدم ضبطه بدقة وميكن أن 
نلحظ ذلك يف اختالف الرؤى بني النقاد، فقد عرف بأنه 

النص  طالع  ترد  قد  اللسانية  العالقات  من  مجموعة 
لتعيينه وتعلن فحواه وترّغب القراء فيه)4(. 

))عبارة  بأنه:  العنوان  بارت  روالن  وعرف   
قيام  تحمل يف طياتها  داللية سيمولوجية  أنظمة  عن 
أخالقية واجتامعية وأيديولوجية.)5(                                   

فيام عرفه ليو هوك بقوله: ))مجموعة من   
العالمات اللسانية التي ميكن أن تدرج عىل رأس نص 
الجمهور  وتغري  العام  محتواه  عىل  وتدّل  لتحّدده 
إىل  التعريف  يف  االختالف  أمر  وينسحب  املقصود)6( 
تعريف  بينهم يف  واضحا  تباينا  نرى  إذ  العرب  النقاد 
العنوان ففي الحني الذي يرى فيه محمود عبد الوهاب 
بأنه بنية صغرى ال تعمل إالّ بالتآزر مع البنى األكرب)7(  
فإن جميل حميداوي يصفه بأنه مفتاح تقني يجس به 

نبض النص وتجاعيده وتضاريسه)8(. 
تاريخية العنوان

العريب  األدب  يف  العنوان  مفردة  وردت   
اآلن،  فيه  تستعمل  الذي  نفسه  باملعنى  القديم 
ذلك  نجد  كام  داللية  النزياحات  تتعرّض  مل  فاملفردة 
يف املفردات العربية األخرى، فقد ورد مرارا يف الشعر 
العريب بالداللة نفسها، قال سوار بن املرضب: وحاجة 
أخفيت  للتي  جعلتها  بها  سنحت  قد  أخرى  دون 

عنوانا)9(.  
)عنوان  التعبري  يذكرون  الشعراء  وكان   
الكتاب( كام نذكره نحن اليوم، قال أبو داود الروايس: 
ملن طلل كعنوان الكتاب ببطن أواَق أو قرن الذهاب)10( 
لكن العنوان بوصفه مجاال دراسيا مل يربز إالّ يف بداية 
املعروف  الناقد  غولدمان  أن  حتى  الحديث  العرص 
وصفه ذات مرة باملسألة البسيطة حني ذكر إن: ))الذين 
تعرضوا إىل مسألة بسيطة مثل العنوان يف رواية الرايئ 
الكتاب،  - إىل مضمون  الذي يشري- مع ذلك بوضوح 
ليتفحصوه مبا يستحّق من عناية)11( وورد العنوان بعد 
النقاد األجانب ومن ثم  ذلك يف جهود مجموعة من 
السيميوطيقا  مجال  الباحثون يف  إليه  ))وتنبّه  العرب 
اإلجاميل  مضمونه  إىل  وأشاروا  واملنطق  الرسد  وعلم 
املرجعية  لوظائفه  نظرا  واإلشهار  والسينام  األدب  يف 
متييزه  عىل  وحرصوا  واأليقونية،  والتأثريية  واللغوية 
يف دراسات معّمقة برّشت بعلم جديد ذي استقاللية 
تامة، أال وهو )علم العنوان( الذي ساهم يف صياغته 
جريار  منهم:  معارصون  غربيون  باحثون  وتأسيسه 
جنيت وهرني مرتان ولوسيان گولدمان وشارل گريفل 
اهتامم  هناك  يكن  فلم  وليوهويك)12(  روفر  وروجر 
بالعنوان قبل العرص الحديث، يقول عبد الله الغذامي 
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))العناوين يف القصائد ماهي إالّ بدعة حديثة، أخذ بها 
شعراؤنا محاكاة لشعراء الغرب - والرومانسيون منهم 
نقديا مل  بوصفه مصطلحا  العنوان  أن  إال  خاصة(()13( 
ينل اهتامم النقاد ومل يعط حظه من البحث والتنظري 
جريار  الناقد  مع  إالّ  دقيقة  عملية  بصورة  والتقعيد 
هي  للعنوان  األوىل  الوظيفة  أن  أكد  الذي  جينيت 
)التعيينية( األمر الذي فتح املجال أمام النقاد اآلخرين 
ليجدوا يف العنوان وظائف أخر فوظيفته عند غريفل 
)استدعائية( وعند ميرتان )تسموية( وعند غولنشتاين 
)متييزية وتلخيصية( وعند كونروويس )الوصفية(.)14( 

املتقدمة  الوظائف  أن  نجد  تقّدم  وماّم   
بني  دالليا  كبري  فرق  فال  جينيت  جريار  عند  ترادف 
والتمييز  والتسمية  واالستدعاء  التعيني  املصطلحات: 
والوصف وميكن القول إن تلك الوظائف كلها تشرتك 

يف بيان أهمية العنوان وماهيته.
ومبا أن العنوان ميثّل عتبة فإن املتلقي ميكن   
يدرك  الذي  األوىل  الوهلة  منذ  أهميته  يستشعر  أن 
فيها أهمية العتبة يف حياته العادية إذ من غري املمكن 
كان بصورة صحيحة دون  أيا  لليشء  الدخول  منطقيا 
جينيت  بأن  نقول  أن  هنا ميكن  ومن  بالعتبة،  املرور 

كان مصيبا يف وصف العنوان بهذه الصفة.
يف  العنوان  حظ  أن  هنا  اإلشارة  من  والبد   
النقدين العريب والغريب كان متفاوتا إىل حّد بعيد فقد 
أهمل العنوان عندنا وال نكاد نعرث عىل دراسة تأصيلية 
له عند نقادنا قبل التأثّر مبا كتبه الغربيون عىل الضّد 
ماّم نراه يف النقد الغريب فقد كتب فيه تأصيال هناك 
مجموعة كبرية من النقاد ترجمت عدد من كتاباتهم، 
وروبرت  دريدا  وجاك  بارت  وروالن  هوك  ليو  منهم 

شولز)15(.    
العنوان  يف  كتبوا  فقد  العرب  النقاد  أّما   
أبرز  ومن  ـ  ّمر  كام  ـ  الغربيون  كتبه  مبا  متأثّرين 
النقاد الذين انشغلوا يف دراسة العنوان: محمود عبد 
الوهاب)16( وياسني النصري)17( وسمري الخليل)18( وخالد 
حسني)19( وحميد الشيخ فرج)20( وجميل الحميداوي)21(  
ومحمد  مفتاح)23(  ومحمد  الغذامي)22(  الله  وعبد 
عويس،)24( وشعيب حليفي)25( ومحمد فكري الجزار)26( 
نرصد  أن  وميكن  التميمي)27(   عبيد  حسن  وصباح 
العريب  النقدي  التناول  يف  االشكاليات  من  مجموعة 
اشكاليات  عىل  يحيل  الذي  األمر  العنوان  ملصطلح 
نقدية أساسية تطرّق لها النقاد يف أكرث من موضع)28( 
االشكاليات  تلك  من  واحدة  عىل  نقف  أن  وميكن 
ال  إذ  العنوان،  تعريف  يف  وتتمثّل  العنوان  بخصوص 

شّك أن التعريف يختزن الرؤية املعرفية التي ينطلق 
منها الناقد. 

العنوان  علوش  سعيد  يعرّف  معجمه  ففي   
عمال  أو  نصا  الجملة  من  أقّل  لغوي  مقطع  بأنه 
دليل  وال  الدقة،  تعوزه  مشكل  تعريف  وهو  فنيا)29( 
عليه كام يرى حميد الشيخ فرج الذي أبدى اعرتاضه 
جملة  يكون  أن  للعنوان  ميكن  أنه  مبيّنا  علوش  عىل 
مروج  مثل:  قدمية  عربية  كتب  بعناوين  مستشهدا 
ابن  وكتاب  للمسعودي  الجوهر  ومعادن  الذهب 
خلدون املعنون بـ: ديوان املبتدأ والخرب يف أيام العرب 
السلطان  ذوي  من  عارصهم  ومن  والرببر  والعجم 
األكرب، ويعرتض عليه أيضا يف قوله: )نصا أو عمال فنيا( 
إذ يرى بأن النص يف املفهوم املعارص يشتمل عىل كل 

عمل فني، مكتوبا أو لوحة أو بناء)30(. 

املبحث الثاين
الدالالت الزمانية والدالالت املكانية للعنوان   

يف الرواية العراقية بعد 2003
يصــادفنا  الرواية  منت  إىل  الولوج  قبل   
العنوان بوصــفه ))رســالة لغوية تّعرف بهوية النص، 
وتحـّدد مضــــمونـه، وتجـذب القـارئ إليـه وتغويـه 
بـه)31( ((ومن العنوان تبـدأ عمليـة الفهم والتـأويـل، 
ومختصــــرا  دامئـا  مكثّفـا  يكون  العنوان  أن  ومبـا 
تكون  التي  بالدالالت  مشـبّعا  سـيكون  حتمـا  فـإنـه 
الكاتب واملتلّقي فهو  الواصـل بني  النهاية الجسـر  يف 
))عالمـة أو إشــــارة تواصــــليـة لـه وجود فيزيقي/

بني  يتّم  محسـوس  مـادي  لقـاء  أول  وهو  مـادي 
ال  العنوان  دور  لكن  واملتلّقي)32(((  املرسـل)الّناص(، 
يعّد ))رسـالة لغوية تعرف  الوصـف بل  بهذا  يتحّدد 
إليها  القارئ  الهوية وتحّدد مضـمونها، وتجذب  بتلك 
باطن  عىل  يدّل  الذي  الظاهر  وهو  بقراءتها،  وتغريه 

النص ومحتواه)33(. 
أوال: الدالالت الزمانية

للزمن يف العنوان دالالت كثرية بـل تتعـّدد   
الروايـة  أن  ومبـا  القراءات  بتعـدد  الـدالالت  هـذه 
العراقيـة يف الحقبـة موضــــوع الـدراســــة امتهنـت 
التوثيق لثالثـة أزمنـة فـان األلفاظ املسـتعملة الدالّة 
عىل الزمن يف الرواية العراقية اصـطبغت بصـبغة املدة 
التي تتحـّدث عنهـا، وحني يتم الرتكيز عىل الزمـان يف 
لتـأويالت  تخضــــع  دالالت  ذلـك  يف  فـإن  العنوان 
متعـددة فـالعنوان كمـا يرى النـاقـد الطـاهر روايته 
))أول عبـارة نَه، ويؤكد مطبوعة وبارزة من الكتاب، 

العنواُن يف الرواية العراقّية بعد عام 2003 ...
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أو نص يعاند نصـــا آخر ليقوم مقامه تفرده عىل ّمر 
الزمان، وهو قبل كل شـــيء عالمة اختالقية عدولية، 
حول  التنبؤات  من  عدد  بتقديم  تأويلها  يســـمح 
محتوى النص ووظيفته املرجعية، ومعانيه املصـاحبة 
وصـفاته الرمزية، وهو من كل هذه الخصـائص يقوم 
التحريض واإلشــهار)34((( نالحظ من خالل  بوظيفتي 
بعد   الصــادرة  العراقية  للروايات  بســيط  اســتقراء 
فرتة  عن  يتحـّدث  أن  إّمـا  العراقي  الروايئ  2003أن 
زمنيـة ســــابقـة لعـام 1968 أو يتحـّدث عن الحقبـة 
املمتـدة من 1968اىل 2003 أو يتحـّدث عن الحقبـة 
الزمنيـة املمتـدة من 2003 إىل يومنـا هـذا إن هـذا 
التحقيـب للروايـات العراقيـة الصــــادرة بعـد 2003 
بهـاجس  مســــكون  العراقي  الروايئ  بـأن  يشــــري 
الحـديـث  أن  نالحظ  لـذلـك  العراقي  الوجع  توثيق 
عن هـذه الحقـب الثالث هو حـديـث ذو شــــجون 
دامئـا. لكن الالفـت للنظر أن الروايئ العراقي يف الحقبة 
موضـوع الدراسـة أوىل عناية خاصـة بدالالت العنوان 
انطالقا من إميانه بأن العنوان قد يشـــّكل مؤثّرا كبريا 
عىل نفســـية املتلّقي، وهذا بحّد ذاته مؤشــر وعي 
عند الكاتب العراقي وهو يلتفت ألهمية العنوان بعد 
آماد من اإلهامل وهو أمر قد ينطبق عىل النتاج األديب 
كله وال يقتصـــر عىل الروايات، فالعنوان مل يعد ))هو 
مجرّد  أو  منّوه،  مســرية  ويفتتح  النص  يتقّدم  الذي 
ويكرّس  هويته  يحدد  األديب؛  العمل  عىل  يدّل  اســم 
بكثري،  ذلك  من  أبعد  صــــار  لقد  ما،  ألب  انتامءه 
مدخل  إنه  التعقيد،  بالغة  بالنص  عالقته  وأضــحت 
إلبهائه  وغامضــة  بارعة  وإضــاءة  النص،  عامرة  إىل 
وممراته املتشــابكة).(.. لقد أخذ العنوان يتمرّد عىل 
رمـاده  من  ثـانيـة  وينهض  طويلـة،  فرتات  إهامله 
الـذي حجبـه عن فـاعليتـه، وأقصـــــاه إىل ليـل من 
النسـيان، ومل يلتفت إىل وظيفة العنوان إالّ مؤّخرا)35((( 
رواية  الحقبة  هذه  يف  صـدرت  التي  الروايات  ومن 
للروايئ )نصـيف فلك(  الزيتوين(  )خضـر قد والعصـر 
ومن مالحظـة العنوان نجـد أن الكـاتـب كـان يـدور 
من  والثمـانينـيات  الســــبعينـيات  عقـدي  مـدار 
القرن املاضـي حتى يصـل إىل احتالل العراق للكويت. 
لكنها  كوميديا  هناك  أن  العنوان  خالل  من  والظاهر 
))العالمة  ـــ  العنوان  أي  ـــ  بوصفه  بالحزن  ملتبسة 
عن  ومتيّزه  وتســــمـه  النص  أو  الكتـاب  تطبع  التي 
غريه، وهو كـذلـك من العنـاصــــر املجـاورة واملحيطة 
والهوامش  الحواشـــي  جانب  إىل  الرئيس  بالنص 
األيقونيـة)36(((  واألدلة  واملقتبســـات  واملقدمات 

ويتجىّل  خالصــــة  عراقيـة  بنكهـة  كتبـت  فالرواية 
املوت  موضـوعة  التشـديد عىل  من خالل  األمر  هذا 
الثيمة  بوصـفه  الرواية  أجواء  يف  هيمنته  فرض  الذي 
الواضـحة التي يجب إبرازها يف هذه املدة فالكل يف 
وبحســـب  مؤجل  موت  مشـاريع  املذكورة  الرواية 
تعبري الراوي إن الكل مدفونون يف أجســـادهم بانتظار 
لحظة وضــعهم تحت الرتاب فأغلب أبطال الرواية إّما 
ســجناء ينتظرون لحظة اعدامهم أو جنود ينتظرون 
طرائق  اتخاذ  إىل  البعض  دفع  ماّم  موتهم  ســاعة 
الـذي  الروايـة  بطـل  نرى يف  كام  الســخرية  تثري  قد 
ادعى الجنون هربـا من نريان الحرب أّمـا العـامـة من 
الناس فإنهم يعيشـون لحظات القلق والخوف بانتظار 
إن  الســــابقني.  األمرين  يعدو  ال  الذي  مصـريهم 
الـداللـة الزمنيـة للرتكيـب اللغوي )العصــــر الزيتوين( 
تتجســــد يف شــــخصــــيـة )الرفيق موحـان( الـذي 
يثري الرعـب يف قلوب النـاس يف مـدينـة الثورة فضــال 
يعمل  الذي  )فرحان(  أخوه  يثريه  الذي  الرعب  عن 
الروايئ  جسـد  وبذلك  املســتشــفى  يف  مشــرحا 
الذي  الحد  إىل  )فرحان(  شـخصـية  يف  كله  الشـؤم 
جعل الكالب نفســها تهرب منه حينام تراه ))حني ميّر 
فرحان تتحرك أوراق شــجريات الخروع والسـيسـبان 
يف  والربدي  القصـب  أعواد  وتتاميل  الشـمس  وزهرة 
الحدائق الكبرية أمام البيوت، حني مير يخرس الدجاج 
وينكمش البط خانســــا وتنســــل الكالب إىل أقرب 
الشـــبح  فرحان  ســـاقيها،  بني  ذيولها  تضـــع  مالذ 
ميّر مثل النســـيم املخيف يف أفالم الرعب)37((( ورغم 
الروايئ  أن  نجد  مأســــاوية  دالالت  من  تقّدم  الذي 
املغرتب  املثقف  القارئ  الرواية بصـورة  رســــم بطل 
طاملا  الذي  مرهفا  وحسـّا  شـفافة  روحا  ميتلك  الذي 
كالم  يشــبه  بكالم  فريد(  )ســالمة  بصــاحبته  تغزّل 
والفجـائع  الحزن  أجواء  الروايئ  ليكســر  الشــعراء 
هـذه  وصــــاحبتـه؛  البطـل  بني  العشــــق  بـأجواء 
املقابر  مبشـاهد  الروايئ  يختتمها  الـتي  الفجـائع 
نجد  وهكذا   1991 انتفاضـة،  أعقبت  التي  الجامعية 
البدالت  لون  عىل  يدّل  كان  الرواية  هذه  عنوان  أن 
إىل  يرمز  آنذاك بحيث  الســـلطة  يرتديها رجال  التي 
هذه املدة مصـطلح العصـر الزيتوين بوصـفه ))نظاما 
تغري  رمزيـة  وأخرى  دالليـة  أبعـاد  ذا  سـيميائيا 
شــــفرتـه  فـّك  ومحـاولـة  دالالتـه  بتتبّع  البـاحـث 
دالالت  حملـت  التي  الروايـات  ومن  الرامزة)38((( 
زمـانيـة موحيـة روايـة )تغريبـة ابن زريق البغدادي 
العنوان يف  أن  إذ نجد  للروايئ )سـالم عبود(  األخرية( 
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هذه الرواية يعتمد عىل شـخصـيات التاريخ بوصـفها 
رموزا فاعلة ومناسـبة إلسـقاط فجائع الحاضـر عليها 
وأبعدها  شـــأنا  أعظم  األديب  ))مســـؤولية  فإن 
الفنون، يقوم  خطرا ألن األدب وحده من دون سائر 
اللّغوية أي عىل مدلوالت معنوية  األلفاظ  عىل مادة 
وظّف  أنه  للكاتب  يحســب  ّمام  لكن  رصيحة)39((( 
))مجـــــــموع  بوصــفه  العنوان  من  بادئا  الرتميز 
العالمات اللســــانية )كلــمــات مفردة، جمل، نص( 
وتدّل  لتحّدده  نصـه  رأس  عىل  تدرج  أن  ميكن  التي 
عىل محتواه العام وتعرّف الجمهور بقراءته((فقد كان 
ليوهــــــوك محّقا حني وصفه بهذا الوصف)40(. ومن 
خالل هذا العنوان تتشظّى األحداث ليخوض الكاتب 
يف قضــايا رفض الطائفية والتفرقة عىل أســاس الدين 
الشـخصـيات  أسـامء  أن  نجد  أننا  حتى  البشــر،  بني 
يف الرواية هي أسـامء تاريخية مثل املجريطي وامللك 
البويهي والخليفة العبايس.يحاول سالم عبود أن يتكئ 
اليوم  العراق  ابن زريق ملقاربتها يف زمن  عىل مأساة 
لزمن  مستنسخة  صورة  العراقي  املجتمعي  فالحارض 
لطبيعة  مصـــّور  خري  فاألدب  عام  ألف  قبل  بغداد 
فإن))الوظيفة  لذا  تاريخه،  أي لحظة من  املجتمع يف 
االجتامعية لألدب تتجىّل يف نهوضــــه بأعبائه املعرفية 
من  املتلقّي  به  يزّود  فيام  وذلك  والرتبوية  والفكرية 
وفاة  بني  املامهاة  ونجد  وتوجيه)41(((  وخربة  معرفة 
الزمن  يف  العراقي  للفرد  املستمر  واملوت  زريق  ابن 
الرواية  الذي يكتب عنه سالم عبود ومن خالل بطل 
)أبو سليامن عامر املجريطي( الذي يدفعه الشوق إىل 
)قمر(  الجميلة  الفتاة  عن  للبحث  العراق  اىل  السفر 
صاحبة ابن زريق الذي قال فيها قصيدته التي تعد من 
عيون الشعر العريب.وتسري أحداث الرواية حينام يدخل 
املجريطي بغداد ويلتقي بالخطيب البغدادي صاحب 
كتاب)تاريخ بغداد( ليطلب منه توظيف مادة كتابه 
يف الرواية وبهذا نجد املزاوجة بني املايض والحارض عىل 
يستدعي  الحياة  ناحية  فمن  واملوت  الحياة  مستوى 
املؤلف أشخاصه من بطون التاريخ ومن ناحية أخرى 
يقارن بني األحداث القدمية واألحداث الجديدة فموت 
مواطن  أي  ملوت  موضوعيا  معادال  ميثّل  زريق  ابن 
العراقي...  )مات  كبري  بأىس  عراقي وهو يرتك حبيبته 
رفع الرششف، رأيت عن بعد وجه ابن زريق متذمرا 
هازئا كعادته بلحيته الخفيفة املهذبة وتقاطيع وجهه 
الصارم لكنه رغم ذلك ظّل يحتفظ مبالمح الكربياء.)42(  

ثانيا: الدالالت املكانية
للمكان أهمية ملحوظة يف تركيب العنوان   

أماكن  كتابها  وظّف  كثرية  عراقية  روايات  وجدنا  لذا 
نجد  كام  رواياتهم  عنونة  يف  عراقية  وغري  عراقية 
الخطيب)43(  لربهان  املعلقة  الجنائن  روايات:  ذلك يف 
الرمادي  يف  وغرباء  نارص)44(  الستار  لعبد  والشامعية 
طالب)46(  لعالية  بغداد  وقيامة  سلامن)45(  لجاسم 
واملنطقة الخرضاء لشاكر نوري)47( وحسناء الهور لعبد 
ونجمة  الباطن)49(  حفر  يف  وضياع  الحرز)48(  اللطيف 
لربهان  بغداد  ومرشحة  األنباري)50(  لشاكر  البتاوين 
ويف  عيل)52(  حسني  لجامل  بغداد  وأموات  الشاوي)51( 
املدونة الروائية العراقية الصادرة يف الحقبة وموضوع 
البحث نجد للمكان دالالت كثرية، وكل تلك الدالالت 
تعرب بأمل عن مأساة العراقيني بل ال نخالف الحقيقة إن 
قلنا بأن الدالالت املكانية يف العنوان رمبا تفوق دالالت 
الزمن يتبنّي ذلك من خالل استقراء عناوين الروايات 
فقد كتب عبدالله صخي روايته )خلف السدة( وكتبت 
حوراء النداوي روايتها )تحت سامء كوبنهاجن( وكتب 
حسني  وكتب  الوطن(  بحجم  )قشور  سلامن  ميثم 
رسمك روايته )ما بعد الجحيم( وكتب ناظم العبيدي 
الجليل  عبد  غانم  أحمد  وكتب  العامل(  )أقىص  روايته 
روايته )بني الجنة والنار( وكتب حسني السكاف روايته 
الستار  عبد  نزار  )وكتب  املوت  مثلث  )كوبنهاجن، 
الشاوي  برهان  وكتب  بيتي(  يف  )األمريكان  روايته 
روايته)مرشحة بغداد(، وكتب أحمد السعداوي )البلد 
الجميل(، وكتب صموئيل شمعون )عراقي يف باريس( 
وكتب عيل بدر )مصابيح أورشليم( وكتب عبد الستار 
يف  )غرباء  سلامن  جاسم  وكتب  )الشامعية(  نارص 
وكتب  بغداد(  )قيامة  طالب  عالية  وكتبت  الرمادي( 
)خلف  رواية  البتاوين(.ففي  )نجمة  األنباري  شاكر 
السدة( التي كتبها عبد الله صخي ونرشت عام 2008 
كبريا،  حضورا  العراقية  الذاكرة  يف  للمكان  أن  نجد 
فالكاتب أراد من خالل العنوان )خلف السدة( مدينة 
الثورة أو مدينة صدام أو مدينة الصدر، وهنا يختزل 
املؤلف الذاكرة العراقية املوجوعة بسرية هذه املدينة 
ومخترصا)53(  ومكثفا  مختزال  العنوان))نصا  بوصف 
))فسرية املدينة تعّد معادال موضوعيا لسرية أية مدينة 
والحرمان  والجوع  الفقر  أساس  عىل  بنيت  قرية  أو 
الهامة  القضية  هذه  إىل  يلتفت  الكاتب  نرى  لذلك 
ليرتك الجامعة هي التي تروي األحداث رغم أن عائلة 
سلامن اليونس تعّد محورا بارزا يف الروية املذكورة.ومبا 
أن الروايئ عبد الله صخي أحد سكان هذه املدينة فقد 
فأهل  ملدينته  تاريخية  وثيقة  روايته  تكون  أن  ارتأى 
تلك  يكتب  أنه  يغفل  أن  دون  بشعابها  أدرى  مكة 

العنواُن يف الرواية العراقّية بعد عام 2003 ...
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السرية بصيغة أدبية معوال كثريا عىل العنوان إذ ))يّعد 
العنوان مرسلة لغويّة تتصل لحظة ميالدها بحبل رسي 
فتكون  معا  والقراءة  الكتابة  لحظة  بالنص  يربطها 
للنص مبثابة الرأس للجسد نظرا ملا يتمتّع به العنوان 
من خصائص تعبريية وجاملية كبساطة العبارة وكثافة 
الداللة وأخرى اسرتاتيجية إذ يحتل الصدارة يف الفضاء 
خلف  رواية  يف  والقارئ  األديب)54(((  للعمل  النيص 
التاريخ  بتفاصيل  يده منها وهو عارف  ينفض  السدة 
يلحظ  فقد  النص  لجاملية  متذوقا  ذاته  الوقت  ويف 
القارئ وبسهولة أن الروايئ مزج التاريخ باألدب وهو 
يرسد تاريخ الهجرات األوىل التي اتجهت صوب بغداد 
برشية  كتلة  مكّونة  والوسط  الجنوب  محافظات  من 
تفتقر إىل التنظيم والتخطيط حتى أن الحكومة آنذاك 
أجربتهم أن يسكنوا خلف السدة التي تحيط ببغداد 
آنذاك وهنا نلتقي مع داللة جديدة للعنوان فقد نظر 
واألميني  واملعوزين  الفقراء  من  بأنهم  املهاجرين  إىل 
فمفردة  السدة  )خلف(  مقرّهم  بأن  لهم  نظر  ورمبا 
ما  املعاين  من  تحمل  وراء  مفردة  ترادف  التي  خلف 
وكلنا  وأمام  قبل  مفردات  من  النقيض  عىل  يجعلها 
نعرف الفوارق الكامنة يف الوعي بني هاتني املفردتني، 
وكأن الكاتب أراد من خالل العنوان أن يجّسد حجم 
الحرمان الذي عاناه سكان هذه املدينة ليزيد يف املنت 
الدفعات  منذ وصول  املدينة  تلك  تاريخ  يوضح  رسدا 
األوىل حتى ما بعد سنة، 1968 وعليه يصبح ))العنوان 
رضورة كتابية)55((( وهنا نجد أن العنوان كان متوافقا 
مع املنت بل كان مدخال ييش بأنه ال ميكن فصله عن 
بدن الرواية مطلقا)56(. ويف رواية )األمريكان يف بيتي( 
املكانية  الداللة  أن  نجد  الستار  عبد  نزار  كتبها  التي 
للوطن  العراقيني  تصور  مع  تنسجم  )بيتي(  للعنوان 
االلتصاق  بداللة  ييش  ماّم  جميعا  بيتهم  أنه  عىل 
بالوطن وحبه، فالعنوان بحسب ليو هوك))مجموعة 
ميعن  التي  نص(  جملة،  )كلمة،  اللسانية  العالمات 
محتواه  عىل  وتدّل  لتحّدده  نص  رأس  عىل  تدرج  أن 
العام وتّعرف الجمهور بقراءاته(()57( فاإلنسان يتعلّق 
كل  من  عليه  ويحافظ  بيته  املرء  يحّب  كام  بالوطن 
يف  تدور  الرواية  أحداث  أن  رغم  غريب  أو  دخيل 
مدينة املوصل وأن بطلها جالل يعمل اعالميا وميارس 
كافة الحيل من أجل متويه سلطات االحتالل األمرييك 
هو  العنوان  يف  املقصود  عمله.والبيت  يف  لالستمرار 
بيت جالل الذي احتلته القوات األمريكية ليكون هذا 
االحتالل محور تساؤل استغرق حلّه منت الرواية كلها 
فبعد أن يستمر القارئ بالرواية حتى النهاية ينكشف 

بيت  األمريكان النزال رحالهم يف  الذي دفع  الرس  له 
جالل بالتحديد إذ يتبنّي أن لجالل أخا هو )كامل( كان 
والبحث  التنقيب  عمليات  عن  مسؤوال  كبريا  موظفا 
معلومات  وصلت  وقد  القدمية  العراقية  اآلثار  عن 
رسية توّضح العثور عىل قالدة امللكة العراقية القدمية 
)شمشو( وبعد االحتالل أودع هذه القالدة عند أخيه 
جالل؛ هذه القالدة كانت من الذهب الخالص املطرز 
النبي سليامن وأن شمشو  الذي يعود لخاتم  بالحجر 
هي ابنة سارة أخت النبي ناحوموهو ما جعل اليهود 
العميق بني  الربط  الحصول عليها وهنا نجد  يتمّنون 
وأسبابه  بالتحديد  املوصل  أو  العراق  احتالل  أسباب 
عند اليهود حني احتلوا فلسطني)58(. ويف رواية )مرشحة 
بغداد( التي كتبها برهان الشاوي يأخذ العنوان بعدا 
العامة  داللته  وضوح  رغم  التّخيل  يف  غائرا  طوباويا 
فأحداث الرواية تجمع بني الالواقعية والواقعية إذ أنها 
التي  األرسة  الجثث وبني  بني  بغداد  تدور يف مرشحة 
يلقون عليها بدءا من بطل الرواية الحارس آدم الذي 
يظهر أخريا بأنه جثة ميتة، تتصارع الجثث فيام بينها 
كل يدافع عن انتامئه أو مكانه يف املرشحة أو يرّبرون 
قتل غريهم فيتعاركون حتى يصل بهم األمر إىل الخروج 
إىل الشوارع وكأنهم أحياء يرزقون إىل الحّد الذي قد 
يحسب معه القارئ أن هؤالء أناس يعيشون عىل أرض 
أحد  ال  رمبا  متعفنة  جثث  الواقع  يف  أنهم  إالّ  الواقع 
يعرفهم لتشّوههم يف التفجريات وهكذا تجسد الرواية 
الوضع  اضطراب  أثناء  العراقيون  عاشها  التي  الحرية 
وحوادث  االغتياالت  وتفيّش  االمرييك  االحتالل  بعد 
التفجريات حتى اختلطت عليهم أبسط املفاهيم ومن 
جهة أخرى ميكن أن نلمس بعدا آخر ينطلق هذه املرة 
مغدورين  ألبرياء  الجثث  فهذه  الديني  املوروث  من 

فهم شهداء يعيشون بيننا)59(.

املبحث الثالث
دالالت الرتاكيب اللغوية يف العنوان

الباحث  به  قام  الذي  االستقراء  من  يتضح   
يف  صدرت  التي  العراقية  الروايات  من  كبري  لعدد 
مركّبا  بوصفه  العنوان  أن  الدراسة  موضوع  الحقبة 
يتعّدى  ال  نحوية  أو  رصفية  وحدة  بوصفه  أو  لغويا 
بضع  يتجاوز  وال  الواحدة  الجملة  الحاالت  أغلب  يف 
أن  الباحث  رصدها  التي  األخرى  واملالحظة  كلامت 
مل  حيث  كبرية  بدرجة  األسمية  للصيغ  كانت  الغلبة 
ندر، وسيكون  ما  إالّ  فعلية  الباحث عىل صيغة  يعرث 
إىل  االلتفات  دون  مجردة  بالرتاكيب  هنا  اهتاممنا 
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مواقعها اإلعرابية الختالف النحاة يف اعراب العناوين 
فقد قالوا بأن العنوان قد يعرب خربا ملبتدأ محذوف 
بأنه مفعول  بأنه مبتدأ وخربه محذوف وقالوا  وقالوا 
به لفعل وفاعل محذوفني وهناك أقوال أخر ال تعني 

البحث.
لوحظ بأن الروايئ العراقي كثريا ما يلجأ إىل   
العنونة مبفردة واحدة ملا لها من وقع يف نفس القارئ، 
)اسم(  معرفة  واحدة  مفردة  العنوان  كان  فلطاملا 
األنباري)60  لشاكر  الراقصة  روايات:  يف  ذلك  نجد  كام 
جراغي)62(وقد  لليىل  بورتر)61(والجدار  ألمل  ودعبول 
روايات:  ذلك يف  نجد  نكرة كام  واحدة  مفردة  يكون 
الخضريي)64( لبتول  وغايب  انطوان)63(  لسنان  إعجام 

وقد يكون مفردة واحدة مثنى كام يف رواية: الضاالن 
يف  كام  جمعا  واحدة  مفردة  أو  سعيد)65(  ملحمود 
روايات: قتلة لضياء الخالدي)66( وشياطني لغالب حسن 
يكون  وقد  التميمي)68(  لعزيز  الشابندر)67(واألرضحة 
العنوان مفردتني وقد لوحظ أنه غالبا ما يكون مضافا 
ومضافا إليه كام يف روايات: عامل صدام حسني ملهدي 
حيدر)69(وما بعد الحب لهدية حسني)70(وأقامر عراقية 
لعبد  الوجد  وزائية  العال)71(  عبد  لعيل  السويد  يف 
عون الرضوان)72( وزهرة الرازقي لسالم عبود)73( وسوق 
هرج لعائد خصباك)74( ونبوءة الغيوم لعايت بركات)75( 
ونزوة املوىت لشاكر نوري)76( ونهر جاسم لقيص الشيخ 
عسكر)77( أو مفردتني لكنهام معطوف ومعطوف عليه 
الجزائري)78(  لزهري  واملخيف  الخائف  روايات:  كام يف 
ودروب وغبار لجنان جاسم حالوي)79(   شلومو الكردي 
لحاتم  وصحبه  وياسني  نقاش)80(  لسمري  الزمن  و  وانا 
جعفر)81( وصخب ونساء وكاتب مغمور لعيل بد)82(  أو 
مفردتني لكنهام صفة وموصوف كام يف روايات: البلد 
الجميل ألحمد السعداوي)83(  والحدود الربية مليسلون 
البيضاين)85(   الستار  لعبد  عاطفي  )ولجوء  هادي)84( 
وقد وجدت مجموعة من العناوين مكونة من جملة 
اسمية تامة كام يف روايتي: إنه يحلم أو يلعب أو ميوت 

ألحمد السعداوي)86( والرتاب ال يتشابه
املبتدأ  محذوفة  اسمية  جملة  أو  الحساين)87(  لفاطمة 
العنوسة  تقاوم  عراقية  فتاة  يوميات  رواية:  يف  كام 
لكلشان البيايت )88( وما تقّدم يحيلنا كله لداللة االسم 
ما  إىل  إشارة  هذا  يكون  وقد  والدوام  الثبوت  عىل 
يف  األمل  وغياب  يأس  من  العراقيون  الكتاب  يضمره 
لشدة  بلدهم  يف  واالجتامعي  السيايس  الواقع  تغيري 

الضنك الذي عايشه أولئك الكتاب.
إن  الباحث  الحظ  فقد  الفعلية  الصيغ  أّما   

عددها قليل جدا يف عناوين الروايات التي استقرأت 
قياسا للصيغ األسمية ورغم ذلك وجد هناك من ارتأى 
من الروائيني أن يختار لروايته جملة فعلية تامة كام 
نجد ذلك يف روايات: وأقبل الخريف مبكرّا هذا العام 
لحميد  مرتني  موته  وجّدد  عسكر)89(  الشيخ  لقيص 
عباس  لعيل  الحلم  من  خرجت  وحينام  الربيعي)90( 
خفيف)91( وال يخفى عىل القارئ ما للصيغ الفعلية من

دالالت تشري بالحركة والتغيري ومن هنا وبسهولة أيضا 
ميكن أن نوازن بني طريف الروائيني العراقيني ونلحظ كم 
الفرق كبري فبعضهم كان يائسا ال أمل له يف الخالص 

وبعضهم االخر كان مدفوعا بهاجس التغيري.
الباحث  وجد  فقد  تقّدم  ما  عىل  وفضال   
عناوين مكونة من شبة جملة باستعامل أحد أحرف 
الجر كام يف روايات: عاشقان من بالد الرافدين لجاسم 
مطلك)93( لحسني  أورا  يف  الضحك  املطري)92(وقوة 

أنه  عىل  كريم)94(وحامر  لفوزي  كاردينيا  إىل  والعودة 
لهدية  اليهم  الطريق  ويف  نارص)95(  الستار  لعبد  جبل 
عبد  لنعيم  كليوباترا  أنف  الوردة  وأنف  حسني)96( 
تضّمنت  التي  العناوين  هذه  أن  نجد  مهلهل)97(وهنا 
إليه(  ومضاف  مضاف  أو  ومجرور  )جار  جمل  أشباه 
رمبا  بيشء  التعلّق  إىل  خفي  بطرف  ترمز  كانت  رمبا 
يكون األمل بالخالص فأشباه الجملة ال معنى مستقّل 

لها فهي تعرف مبا تتعلّق به.
وقد اختار بعضهم عناوين نادرة كام فعل   
نداء:  بجملة  رواياته  إحدى  وسم  أنطوان حني  سنان 
التي تتعّدى  النداء  يا مريم)98( وهنا نقف عند داللة 
إىل  األنظار  توجيه  إىل  والبالغية  الجاملية  الوظيفة 
املنادى واالهتامم به فالنداء يجمع بني اإليجاز وااليحاء 

باستاملة املخاطب واالطمئنان إليه.
إىل  العراقيني  الروائيني  من  عدد  مال  وقد   
استعامل مفردات أجنبية يف عنونة رواياتهم كام نجد 
ميخائيل)99(ئاسوس  لسامي  فيكتوريا  روايات:  ذلك يف 
لشاكر  يديه  بني  ودياالس  زنكنة)100(  الدين  ملحيي 
مال  حني  يف  الجبوري  ألسعد  وديسكوالند  نوري)101( 
البعض اآلخر إىل استيحاء التاريخ يف عنونة روايته كام 
الحسني  مثل  غرباء  تاريخية:  ألفاظا  روايات  يف  نجد 
لعبد الجبار نارص)102( ومتاهة آدم لربهان الشاوي)103(  
وهذه كلها تيش بأن الروايئ يتعّمد الغموض بتوظيفه 

تلك املفردات األجنبية لسبب أو آلخر. 
الخامتة

بعد هذه الجولة التي كانت مبثابة سياحة   
عام  بعد  صدرت  التي  العراقية  الروايات  عناوين  يف 

العنواُن يف الرواية العراقّية بعد عام 2003 ...
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النتائج  من  عدد  عىل  يقف  أن  للباحث  2003ميكن 
عىس أن تكون منطلقا للبحث أكرث يف هذا املجال:

2003ييش  بعد  العراقي  الروايئ  اإلنتاج  غزارة  أوال: 
العنان  أطلق  التعبريي  واملتنّفس  الحرية  فسحة  بأن 
العراقي  الحدث  توثّق  أن  العراقية  الروائية  للمخيلة 
عىل  مهيمنا  املايل  الربح  جانب  كان  ذلك  عن  فضالً 

غزارة االنتاج. 
مفاصله  أغلب  يف  العراقي  الروايئ  املنت  اتصف  ثانيا: 

بالفجائية تعبريا عن عقود من الكبت والحرمان.
ثالثا: كان العنوان يف الروايات العراقية نابعا من لّب 
األحداث التي تتناولها الرواية ومل يكن أبدا ترفا كتابيا.

يف  واملكانية  الزمانية  الدالالت  بأن  لوحظ  رابعا: 

العنوانات كانت تصف البيئة العراقية بتفاصيلها األمر 
الذي كون هوية روائية عراقية خاصة للمرة األوىل يف 

تاريخ األدب العراقي.             
رواياته  يعنون  وهو  العراقي  الروايئ  احتفى  خامسا: 
بالصيغ األسمية كثريا ملا لالسم من دالالت يف الثبوت 
وعدم التغيري وهو أمر يعكس شيئا ماّم كان يستشعره 
الروايئ العراقي من يأس وغياب األمل يف اصالح الواقع 
عىل  الضاغط  بالهّم  آخر  وجه  من  يشري  أو  العراقي 
الذاكرة العراقية حتى بعد أن حصل التغيري السيايس 
هذا  رافق  أن  بعد  الحوادث  أيّدته  ما  وهو  البالد  يف 
التي  السياسية  واألحداث  املتاعب  من  كثريا  التغيري 

عصفت بالبالد وما زالت تعصف به إىل اآلن.
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الرباط،  االختالف،  منشورات  بازي،  محمد  التأويل، 

املغرب، ط1 7: 2012- . 
41- أسئلة الواقعية وااللتزام، نبيل سليامن، دار الحوار 

للنرش والتوزيع سوريا، ط1،. 93: 1985 
42- تغريبة ابن زريق البغدادي االخرية، سالم عبود، 

دار الحصاد،دمشق، سوريا، ط171: 2010، 1.
دار  الخطيب،  برهان  املعلقة،  الجنائن  ينظر،   -43

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط2006، 1 .
املدى،  دار  نارص،  الستار  عبد  الشامعية،  ينظر،   -44

بغداد، ط2007، 1 .
دار  سلامن،  جاسم  الرمادي،  يف  غرباء  ينظر،   -45

الفارايب، بريوت، ط2008، 1 .
شمس  دار  طالب،  عالية  بغداد،  قيامة  ينظر،   -46

للنرش والتوزيع، ط2008، 1 .
47- ينظر، املنطقة الخرضاء، شاكر نوري، الدار العربية 

للعلوم نارشون، بريوت، ط2009، 1 .
الدار  الحرز،  اللطيف  عبد  الهور،  حسناء  ينظر،   -48

العربية للعلوم نارشون، بريوت، ط2009، 1 .
49- ينظر، ضياع يف حفر الباطن، عبد الكريم العبيدي، 
بغداد،  الثقافية واالعالمية،  للتنمية  مؤسسة مسارات 

ط2009، 1 . 
50- ينظر، نجمة البتاويني، شاكر االنباري، دار املدى، 

بغداد، 2010. 
51- ينظر، مرشحة بغداد، برهان الشاوي، دار العربية 

للعلوم نارشون، بريوت، ط2012، 1 .

دار  عيل،  حسني  جامل  بغداد،  اموات  ينظر،   -52
الفارايب، بريوت، ط2008،. 

بسام  للدكتور  العنوان  سيمياء  كتاب  يف  قراءة   -53
الوطني  امللتقى  الطيب بودربالة، محارضات  قطوس، 

الثاين السيمياء،والنص
بسكرة،،16،15أفريل،2002،  جامعة  منشورات  األديب، 

ص. 52 
الله  لـ:عبد  البوح"  "مقام  يف  العنوان  سيميائية   -54
الوطني  امللتقى  شقروش،محارضات  شادية  العيش، 
جامعة  منشورات  األديب،  والنص  السيمياء  األول 

بسكرة،،7، 6نوفمرب،.271: 2000
محمد  األديب،،  االتصال  وسيميوطيقا  العنوان   -55
فكري الجزار، الهيئة املرصية للكتاب، مرص،.15:1998 
56- ينظر، خلف السدة، عبد الله صخي، دار املدى، 

بغداد، ط. 2008، 1
57- ينظر املرجع السابق:. 17 

الستار،  عبد  نزار  بيتي،  يف  األمريكان  ينظر،   -58
املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط. 2011، 

1
املؤسسة  الشاوي،  برهان  بغداد،  مرشحة  ينظر،   -59

العربية للعلوم نارشون، بريوت، ط.1، 2012. 
60- ينظر، شاكر االنباري، دار املدى، بغداد،ط2003، 

1
61- ينظر، دعبول، امل بورتر،دار فضائات، ط2009، 1

للعلوم  العربية  دار  ليىل جراغي،  الجدار،  ينظر،   -62
نارشون، بريوت، ط2009، 1

63- ينظر، اعجام، سنان انطوان، دار االداب، بريوت، 
ط2004، 1

64- ينظر، بتول الخضريي، املؤسسة العربية للدراسات 
والنرش، بريوت، ط2004، 1

االداب،  دار  سعيد،  محمود  الضاالت،  ينظر،   -65
بريوت، ط2003، 1

التنوير، بريوت،  دار  الخالدي،  قتلة، ضياء  ينظر،   -66
ط2012، 1

الشابندر،  حسن  غالب  الشياطني،  ينظر،   -67
فيشوميديا، السويد، ط2012، 2

ازمنة،  دار  التميمي،  عزيز  االرضحة،  ينظر،   -68
ط2004، 1

69- ينظر، عامل صدام حسني، مهدي حيدر، دار الجمل، 
بريوت، ط2003، 2

املؤسسة  حسني،  هدية  الحب،  بعد  ما  ينظر،   -70
العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط2003، 1
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العال،  السويد، عيل عبد  اقامر عراقية يف  ينظر،   -71
دار املدى، بريوت، ط2004،

72- ينظر، زائية الوجد، عبد عون الرضوان، املؤسسة 
العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط12004، 

الحصاد،  دار  عبود،  سالم  الرازقي،  زهرة  ينظر،   -73
دمشق، ط2004، 1

الهالل،  دار  خصباك،  عائد  هرج،  سوق  ينظر،   -74
مرص، ط2004، 1 

الجمل،  دار  الربكات،  عايت  الغيوم،  نبوءة  ينظر،   -75
بريوت،ط2004، 1 

الفارايب،  دار  نوري،  شاكر  املوىت،  نزوة  ينظر،   -76
بريوت، ط2004، 1 

77- ينظر، نهر جاسم، قيص الشيخ عسكر، دار االضواء، 
بريوت، ط2004، 1 

دار  الجزائري،  زهري  واملخيف،  الخائف  ينظر،   -78
املدى، بغداد، 2003 

دار  حالوي،  جاسم  جنان  وغبار،  دروب  ينظر،   -79
االداب، بريوت، ط2003، 1 

نقاش،  والزمن، سمري  وانا  الكردي  ينظر، شلومو   -80
دار الجمل، بريوت، ط2004، 1 

كوبنهاغن،  وياسني وصحبه، حاتم جعفر،  ينظر،   -81
ط2004، 1 

بدر،  عيل  مغمور،  وكاتب  ونساء  صخب  ينظر،   -82
1بريوت،  ط،  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة 

 2005
دار  السعداوي،  احمد  الجميل،  البلد  ينظر،   -83

الشؤون الثقافية، بغداد، ط2004، 1 
املؤسسة  هادي،  ميسلون  الربية،  الحدود  ينظر،   -84

العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط2004، 1 
دار  البيضاين،  الستار  عبد  عاطفي،  لجوء  ينظر،   -85

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط2004، 1 
احمد  ميوت،  او  يلعب  او  يحلم  انه  ينظر،   -86

سعداوي، دار املدى، بغداد، ط2008، 1 
دار  الحساين،  فاطمة  يتشابه،  ال  والرتاب  ينظر،   -87

نينوى، ط2008، 1 

88- ينظر، ميويات فتاة عراقية تقاوم العنوسة، كلشان 
البيايت، جداول للنرش والتوزيع، بريوت، ط2011، 1 

قيص  العام،  هذا  مبكرا  الخريف  واقبل  ينظر،   -89
الشيخ عسكر، شمس للنرش والتوزيع، ط2011، 1 

دار  الربيعي،  حميد  مرتني،  موته  وجدد  ينظر،   -90
فضائات، عامن، ط2.

عباس  عيل  الحلم،  من  خرجت  وحينام  ينظر،   -91
خفيف، دار ازمنة، بريوت، ط2008، 1

املطري،  الرافدين، جاسم  بالد  ينظر، عاشقان من   -92
دار العربية للعلوم، بريوت، ط2003، 1 

93- ينظر، قوة الضحك يف اورا، حسن مطلك، الدون 
كيشوت للنرش والتوزيع، ط2003، 1 

94- ينظر، العودة اىل كاردينيا، فوزي كريم، دار املدى، 
بغداد، ط2004، 1 

95- ينظر، حامر عىل جبل، عبد الجبار نارص، املؤسسة 
العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط2004، 1 

املؤسسة  اليهم، هدية حسني،  الطريق  ينظر، يف   -96
العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط2004، 1.

عبد  نعيم  كيلوباترا،  انف  الوردة  انف  ينظر،   -97
مهلهل، دار نينوى، ط2010، 1 

98- ينظر، يامريم، سنان انطوان، دار الجمل، بريوت، 
ط2012، 1

الجمل،  دار  ميخائيل،  سامي  فكتوريا،  ينظر،   -99
بريوت، ط2005، 1 

ئاراس  دار  زنكنة،  الدين  ئاسوس،محي  ينظر،   -100
للطباعة والنرش،ط2005، 1

101- ينظر، دياالس بني يديه، شاكر نوري، دار الفارايب، 
بريوت، ط2006، 1 

102- ينظر، غرباء مثل الحسني، عبد الجبار نارص، دار 
املرصية اللبنانية، بريوت، ط2012، 1 

103- ينظر، متاهة ادم، برهان الشاوي، الدار العربية 
للعلوم نارشون، بريوت، ط2012 

العنواُن يف الرواية العراقّية بعد عام 2003 ...
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املصادر واملراجع
ياسني  األديب،  النص  يف  البدايات  فن  االستهالل،   -1

النصري، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط1، 1993. 
2- أسئلة الواقعية وااللتزام، نبيل سليامن، دار الحوار 

للنرش والتوزيع سوريا، ط1، 1985. 
3- اشكاليات الخطاب النقدي العريب املعارص، د.عيل 

حسني يوسف،دار الروسم، بغداد، ط1، 2016. 
العريب  النقدي  الخطاب  يف  املصطلح  إشكالية   -4
نارشون،  العربية  الدار  وغلييس،  يوسف  الجديد، 

بريوت، ط1، 2008. 
5- تحرير التحبري يف صناعة الشعر والنرث وبيان اعجاز 
القرآن، تحقيق د.حفني محمد رشف، القاهرة، 1963.

الشؤون  دار  الوهاب،  عبد  محمود  النص،  ثريا   -6
الثقافية العامة ، بغداد، املوسوعة الصغرية، 1995.

الترشيحية،  إىل  البنيوية  من  والتكفري،  الخطيئة   -7
الله  عبد  املعارص،  اإلنسان  لنموذج  نقدية  قراءة 
الغذامي، النادي األديب الثقايف، جدة، اململكة العربية 

السعودية، ط1، 1985. 
8- دينامية النص، محمد مفتاح، املركز الثقايف العريب، 

بريوت،ط1،1991
العريب الحديث،  الشعر  العربية يف  الرتاثية  الرموز   -9
الرائد  مكتبة  لبنان،  بريوت،  الجيل،  دار  الكريك،  خالد 

العلمية، عامن، األردن، ط1،21:1989.
10- الرواية والواقع، لوسيان غولدمان وآخرون، ترجمة 
رشيد بنجدو،عيون املقاالت، دار قرطبة، الدار البيضاء، 

ط1. 1988. 
11- السيموطيقيا والعنونة، د.جميل حمداوي، مجلة 

عامل الفكر، مج، 5ع. 96: 1997، 3. 
الثقافة،  وزارة  قطوس،  بسام  العنوان،  سيمياء   -12

عامن، األردن، ط. 2001،1. 
الله  لـ:عبد  البوح"  "مقام  يف  العنوان  سيميائية   -13
الوطني  امللتقى  محارضات  شقروش،  شادية  العيش، 
جامعة  منشورات  األديب،  والنص  السيمياء  األول 

بسكرة،،7،6نوفمرب،. 2000. 
العريب  بنية االستهالل يف الرسد  الدال يف  14- شعرية 
القديم ضمن املاشئة و النص األديب، الطاهر رواينية، 
أعامل ملتقى معهد اللغة العربية وآدابها، منشورات 

جامعة باجي مختار، عنابة  15/17مايو،.1995.
15- شعرية الرواية، عيل جعفر العالق، مجلة عالمات 

يف النقد، مج،6ع،23السنة. 1997. 
16- شعرية العنوان يف الشعر العراقي الحديث، دراسة 
البصائر،  ومكتبة  دار  فرج،  الشيخ  حمد  سيميائية، 

بريوت، ط،1، 2013. 
17- شعرية النص املوازي يف الخطاب الشعري املعارص، 
املقولة واالجراء، د. صباح حسن عبيد التميمي، الدار 

املنهجية، عامن، األردن، ط. 2018، 1. 
الساق  عىل  الساق  كتاب  عنوان  شعرية   -18
عامل  مجلة  املطوي،  الهادي  محمد  فيامهوالفارياق، 
والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  عن  تصدر  الفكر، 
يوليو/  األول،  مجلد،28العدد  الكويت،  واآلداب، 

سبتمرب،. 1999. 
19- صورة العنوان يف الرواية العربية: جميل حمداوي، 

شبكة االنرتنيت.
20- عتبات جريار جينيت من النص إىل املناص، عبد 
بريوت،  نارشون،  للعلوم  العربية  الدار  بلعابد،  الحق 

بريوت، ط1. 2008. 
21- عالقات الحضور والغياب يف النص األديب، مقاربات 
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  الخليل،  نقدية، د.سمري 

بغداد، ط1 ، 2008. 
الله  عبد  أبو  الحامسة،  رشح  يف  النفاسة  عنوان   -22
محمد  تحقيق  الفايس،  زاكور  بن  قاسم  بن  محمد 
دار  لغفريي،  بالخياط ومصطفى  الصمد  وعبد  جاميل 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1.  2013. 
23- العنوان يف األدب العربـي،النشأة والتطور، محمد 
عويس، مكتـبة األنجـلو املرصية، القاهرة، مرص، ط1، 

 .1988
ومسالك  التشكيل  العربية،  الثقافة  يف  العنوان   -24
الرباط،  االختالف،  منشورات  بازي،  محمد  التأويل، 

املغرب،ط1، 2012. 
محمد  األديب،،  االتصال  وسيميوطيقا  العنوان   -25

فكري الجزار، الهيئة املرصية للكتاب، مرص،  1998. 
شؤون  يف  تأويلية  مغامرة  العنوان،  نظرية  يف   -26
للطباعة  التكوين  دار  حسني،  د.خالد  النصيّة،  العتبة 

والنرش،ط1، 2007. 
27- قراءات يف الشعر العريب الحديث، برشى البستاين، 

دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط1، 2002:34.
بسام  للدكتور  العنوان  سيمياء  كتاب  يف  قراءة   -28
الوطني  امللتقى  الطيب بودربالة، محارضات  قطوس، 
جامعة  منشورات  األديب،  والنص  السيمياء،  الثاين 

بسكرة،،16،15أفريل. 2002. 
بريوت،  صادر،  دار  منظور،  ابن  العرب،  لسان   -29

لبنان، ط1، 2000. 
30- مدخل نظري لدراسة العنوان، محمد رشد، شبكة 

االنرتنيت. 
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دار  علوش،  سعيد  األدبية،  املصطلحات  معجم   -31
الكتاب اللبناين، بريوت، ط1، 1985.

32- معجم مصطلحات النقد العريب القديم، د.أحمد 
مطلوب، مكتبة لبنان نارشون، بريوت، ط1، 2001.

العنوان،  اسرتاتيجية  الرواية،  يف  املوازي  النص   -33
شعيب حليفي، مجلة الكرمل الفلسطينية، العدد 46، 

سنة، 1996. 

الروايات
1- األرضحة، عزيز التميمي، دار ازمنة، ط.2004، 1. 

2- إعجام، سنان انطوان، دار اآلداب، بريوت، ط.2004، 
 .1

3- أقامر عراقية يف السويد، عيل عبد العال، دار املدى، 
بريوت، 2004، ط1.  

املؤسسة  الستار،  عبد  نزار  بيتي،  يف  األمريكان   -4
العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط. 2011، 1. 

الفأرايب،  دار  عيل،  حسني  جامل  بغداد،  أموات   -5
بريوت، ط1، 2008.

6- أنف الوردة أنف كليوباترا، نعيم عبد مهلهل، دار 
نينوى، ط1، 2010. 

7- إنه يحلم أو يلعب او ميوت، أحمد سعداوي، دار 
املدى، بغداد، 2008،ط1. 

للطباعة  ئاراس  دار  زنكنة،  الدين  محي  ئاسوس،   -8
والنرش، ط1، 2005. 

9- بتول الخضريي، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 
بريوت، 2004،ط1.

الشؤون  دار  السعداوي،  احمد  الجميل،  البلد   -10
الثقافية، بغداد، 2004، ط1.

نينوى،  دار  الحساين،  فاطمة  يتشابه،  ال  الرتاب   -11
ط1، 2008. 

12- تغريبة ابن زريق البغدادي األخرية، سالم عبود، 
دار الحصاد،دمشق، سوريا، ط1، 2010، 1. 

13- الجدار، ليىل جراغي، دار العربية للعلوم نارشون، 
بريوت، 2009، ط 1. 

الربيعي، دار فضاءات،  14- جدد موته مرتني، حميد 
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األفعال الكالميَّة يف اخلطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة 
ياسيَّة  2014م – 2018م  ( أُمنوذًجا  الُعليا  ) اخلطب السِّ

The speech acts in the political speeches of the supreme 
religious authority )political speeches 2014 - 2018 AD( as a 
model.
Prof Dr. Alaa Jabr Al-Mousawi, 
Researcher: Hassan Kazem Al-Zuhairi

امللّخص

تُشكُِّل نظريَّة أفعال الكالم  النواة املركزيَّة للنظريَّة التداوليَّة ، وقد نشأت هذه النظريَّة بسبٍب اهتامم   
ياسيَّة  كثري من الباحثني بدراسة اللغة الطبيعيَّة يف جانب استعاملها الفعيلِّ والحقيقيِّ ، اتَّخذ البحث من الخطب السِّ
َص للمسائل النظريَّة  نًة للفحِص والتحليل  ، يتكوَّن البحث من مبحثني : األوَّل : ُخصِّ للمرجعيَّة الدينيَّة الُعليا ُمدوَّ
دها  فيام يخصُّ هذه النظريَّة ، واآلخر : مبحث تطبيقيِّ يبنيِّ أنَّ الخطيب يصدُر خطابه عن كفاءة تواصليَّة يجسِّ
خطابه عرب استعامله لألفعال الكالميَّة ، ويف الخامتة يرسو البحث بعد املبحثني التنظرييِّ والتطبيقيِّ عىل شاطئ 
النتائج الّتي حصدها ، وقامئة باملصادر واملراجع الَّتي اتَّكأ عليها ، وآخر دعوانا أْن الحمُد لله ربِّ العاملني والصالُة 

ٍد وآله الطيبني الطاهرين . الم عىل نبيِّنا وشفيعنا ُمحمِّ والسَّ

ياسيَّة ، املرجعيَّة الدينيَّة . الكلامت املفاتيح : أفعال الكالم ، الخطب السِّ

Abstract

The theory of speech acts constitutes an integral part in the pragmatic theory. This 

theory arose due to the interest of many researchers in studying natural language in 

terms of its actual use. Falling into two sections, the research adopted the political 

speeches of the supreme religious authority as a source of data for investigation and 

analysis. The first section is devoted to the theoretical issues related to this theory, 

and the other is an applied study that shows that the preacher’s communicative 

competence that is embodied in his speech through his use of speech acts. In 

the conclusion, after the theoretical and applied topics, the results are presented 

followed by a list of the resources and references on which it relied. 

Keywords: speech acts, political speeches, religious authority.

أ . د عالء جرب املُوسويِّ  حسن كاظم الزُهرييِّ 
مديريّة تربية كربالء املقدسة
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مة:  املقدِّ
ُمرتبٌط  اللغة  إدراك مفهوم  أنَّ  املعلوم  من   
منذ القدم مبفهوم مزاوج لها، هو وظيفتها التواصليَّة 
والتبليغيَّة، وهو ما نتلّمس وجوده يف الرتاث اللغويِّ 
العريبِّ  منذ نشأته، ومعلوم أيًضا أنَّ القائل والّسامع 
يكون  فالكالم ال  اللغة وقواعدها،  لنواميس  خاضعان 
إالَّ عىل سمتها وقوانينها، وقد عربَّ أبو الفتح بن جنِّي 
)ت 392هـ( عن مفهوم اللغة بأصدِق تعبري فحدُّ اللغة 
عنده ))إنَّها أصواٌت يعربِّ بها كلُّ قوٍم عن أغراضهم()1(. 
تطبيق  عىل  البحث   هذا  يف  الرتكيز  سيتّم   
اآلليات التداوليَّة ألفعال الكالم  الَّتي تسهم يف تحليل 
الُعليا، ثمَّ لِفهم  الدينيَّة  الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة 
معرفيا  نسقا  التداوليَّة  لكون  الدالليَّة،  مضامينها 
أنساقها  ضمن  امللفوظات  يُعالج  واسعا،  استدالليا 
التلفظيَّة  والخطابات ضمن أنساقها التخاطبيّة، وينامز 
الخطابيّة  الظواهر  لدراسة  تفسرييَّة  علميَّة  بكفاية 
الوظيفة  تدرس  نظرية  أنَّها  آخر  مبعنى  التواصليّة)2(؛ 
ملن  يتّم؟  كيف  االتصال:  يف  املتمثِّلة  للغة  الحقيقيَّة 
ه؟ يف أيِّ مناسبة؟ مامَّ يدخل يف تحليل الخطاب، إذ  يوجَّ
تعدُّ اللغة نظاًما لالتصال والتعبري بني بني البرش)3(؛ أي 
أنَّ اللغة ومواقف التواصل والخطابات الَّتي يستعملها 
ونتاٌج  اجتامعيَّة،  صناعة  ا هي  إمنَّ العامل،  لَفهم  الناس 

تاريخّي لشبكة التفاعالت القامئة بينهم)4(.
وتظهر العالقة الوثيقة بني الخطاب والتداولية  لكون  
الخطاب بصورة خاصة هو حدثا تواصلياّ حقيقيا أداته 
أنَّ  ومبا  املعنى،  يحمل  عالمي  سلوك  هو  أو  اللغة، 
نعيد  يجعلنا  باللغة  معرفتنا  ونتيجة  مصدر  الخطاب 

تسييق املامرسة االجتامعيَّة عرب الخطاب)5(.
أوَّل من ميَّز   )Hansson( ويعّد  هانسون  
اصطالح  اختار  من  وأوَّل  درجات،  بثالث  التداوليَّة 
عىل  درجة  كّل  وتعتمد  األجزاء،  من  بداًل  الدرجات 
أخرى  إىل  درجة  من  يختلف  الَّذي  ياق  السِّ مظاهر 

وهذه الدرجات هي)6(: 
الرموز  دراسة  يف  وتتجىلَّ  األوىل:  الدرجة  تداوليَّة   -1
املخاِطب  من  استعاملها،  ظروف  وبحسب  اإلشاريَّة 

واملخاطَب ومحّددات الزمان واملكان.  
2- تداوليَّة الدرجة الثانيَّة: وتتجىلَّ يف دراسة الكيفية 
املعرّب  بالجملة  القضية  بها  ترتبط  الَّتي  الطريقة  أو 
عنها؛ أي مبعنى آخر  دراسة قوانني الخطاب، والظواهر 

الضمنيَّة للغة)7(.
أفعال  نظرية  يف  وتتجىلَّ  الثالثة:  الدرجة  تداوليَّة   -3

اللغة.

الثالثة؛  الدرجة  تداوليّة  البحث عىل  سريكِّز   
دراسة األفعال الكالميَّة يف الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة 

الدينيَّة الُعليا ودورها يف تداول الخطب 

املبحث األوَّل: األفعال الكالميَّة )مفاهيم نظريَّة(.
متثِّل أفعال الكالم محور العملية التواصليَّة    
للُمقاربة  وفًقا  املعنى  صناعة  يف  ا  أساسيًّ وعنرًصا 
التَّداوليَّة، والفعل الكالمي هو ))أصغر وحدة التصال 
انساينِّ مُيارس بها املُتكلِّم فعاًل اتِّجاه سامع(()8(، وال شكَّ 
أنَّ أوَّل مفهوم أُِسَس للفكر الِّلساينِّ التداويلِّ كان  عىل 
يد جون أوسنت " John Austin " " هو نظرية األفعال 
الكالميَّة، وقد عرَّف أوسنت الفعل االنجازي   بأنَّه ))ما 
نقوم به من خالل كالمنا(()9(. أي ما ينجزه كالمنا من 
أشار إىل وجود عالقة وثيقة  دايك فقد  فان  ا  أمَّ آثار، 
بني مفهوم الفعل االنجازي، وبني مفهوم الحدث ووفق 
تلك اإلشارة ينطلق يف تعريف الفعل بقوله: ))فالفعل 
هو كلُّ حدٍث حاصل بواسطة الكائن اإلنساينِّ(()10(؛ أي 
ث املُتكلِّم، فإنَّه يف الواقع يخرب عن يشء،  ))عندما يتحدَّ
يلتمس،  أو  ينهي،  أو  يأمر،  أو  ما،  ترصيًحا  ح  يرصِّ أو 
أو  يدعو،  أو  ر،  يُحذِّ أو  يعتذر،  أو  أو يشكر،  يعد   أو 
أو  يذّم،  أو  ميدح،  أو  يُسبِّح،  أو  يستغفر،  أو  ي،  يُسمِّ
أو  يتزوج،  أو  تجاريَّة،  صفقة  يعقد  أو  الله،  يحمد 
يطلِّق، الخ(()11(. وهذا يعني أنَّ تداولية أفعال الكالم 
أتاحت لتحليل الخطاب منهجيَّة جديدة، كونها نظرت 
إىل الكالم بوصفه فعاًل لغويًّا Speech Act، يدلُّ عليه 
املعاين  إدراك  أنَّ  عىل  برهنت  وكونها  املتكلِّم،  قصد 
ا يتحقَّق يف سياقات  الحقيقيَّة للمنطوقات اللغويَّة إمنَّ

االتصال الفعليَّة)12(.  

م اوسنت أفعال الكالم إىل ثالثة أقسام:  قسَّ
1- ))فعل القول: L0cutionary act، ويراد به التلفظ 
الصوتيَّة،  القواعد  من  جملة  إىل  استناًدا  ما  بقوٍل 
أوهي:  اللغة(()13(..  استعامل  تضبط  الَّتي  والرتكيبيَّة 
سنن  بحسب  الصوتيَّة  اإلشارات  وهي  العبارة،  فعل 

اللغة الداخيل)14(. 
القصد  به  ويراد   ،Illocytionary االنجاز:  ))فعل   -2
كالوعد،  القول؛  فعل  من  املُتكلِّم  إليه  يرمي  الَّذي 
واألمر، واالستفهام، والتحذير....(()15(. أي صياغة لفظ 

ليؤدي وظيفة نريد امتامها)16(.
التأثري  به  ويراد  Perlocutionaary؛  التأثري:  فعل   -3
يُفِهم  أنَُّه  املُخاطَب، أي  الَّذي يحدثه فعل اإلنجاز يف 
ًدا تجاه  املُخاطَب أنَُّه يحثَّه عىل أْن يتَّخَذ موِقًفا ُمحدَّ
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يشٍء ما )التأثري يف الرأي(، أْن يُنِجَز فعاًل ُمعيًَّنا )التأثري 
التضليل،  أو  اإلقناع،  إىل  فيدفعه  لوك()17(.  السِّ يف 
من  أوسنت  عند  كان  االنجازي   الفعل  أنَّ  واملالحظ 
ه حتَّى أصبح  لُبَّ  ه إليه همَّ أهّم األفعال الثالثة، فوجَّ
هذه النظريَّة، وأصبحْت تُعرف به أيًضا  فيُطلق عليها 
النظريَّة االنجازيَّة   أو   ، الفعل االنجازي  أحيانًا نظرية 
والسبب يف ذلك، هو أنَّ أوسنت أدرك أنَّ الفعل اللفظي 
يالزم  ال  التأثريي  الفعل  وأنَّ  به،  إالَّ  الكالم  ينعقد  ال 
أو  السامع  يف  له  تأثري  ال  ما  فمنها  جميًعا،  األفعال 

املخاطب)18(.
التداويلِّ  املذهب  يالحظ عىل مؤسيس  وما   
الفكرة  عىل  عملهم  ُجلِّ  يف  تركيزهم  طّوروه  والذين 
القائلة بأنّه ال قول بال فعل، وال خطاب بال سعي للتأثري 
عىل املتلّقي، وال تأثري إالَّ عرب مجموعة من املوروثات 
واللغويَّة  والنفسيَّة  والثقافيَّة  االجتامعيَّة  والرشوط 
واملعرفيَّة والبيئيَّة الَّتي تربط امللقي باملتلقي يف مكان 
اللغويِّ  الحدث  نظرية  وتنهض  محّددين)19(.  وزمان 
واألخرى  فعل.  الكالم  أنَّ  أوالهام  هام:  ركيزتني  عىل 
ا  إمنَّ اللغويَّة  للمنطوقات  الحقيقي  املعنى  إدراك  أنَّ 

يتحقَّق يف االتصال الفعيل)20(. 
وقد اقرتح اوسنت ))منذجة Typology لهذه   

: Classes األفعال مميِّزًا بني خمس طبقات
 ،Verdictives Verbs الحكميَّة   األفعال  طبقة   -
إصدار  عىل  املتكلِّم  قدرة  تعكس  أفعااًل  وتشمل 
األحكام – حسب موقعه االجتامعيِّ ووضعه االعتباري 
كأن يكون قاضيًا أو حاكاًم – ومن ذلك مثاًل: اعرتض – 

ح – أدان – برَّأ – وافق – اتَّهَم... أعلن – رصَّ
- طبقة األفعال التنفيذيَّة Exercitives Verbs وتشمل 
القرارات،  اتخاذ  املتكلِّم عىل  قدرة  عن  تُفصح  أفعااًل 
 – وافق  مثل:  اآلخرين  عىل  والتأثري  األوامر،  وإصدار 

ى – سمح...    ر – نصح – زوََّج – سمَّ حذَّ
 Commissive Verbs التعهديَّة  األفعال  طبقة   -
وتشمل أفعااًل يتعهَّد فيها املتكلِّم بفعل ما، مثل: التزم 

– تعهَّد – وعد – وافق – عزم – نوى – تعاقد... 
 Behabitives Verbs السلوكيَّة  األفعال  طبقة   -
وترصفات  اجتامعيِّ  سلوك  عىل  دالة  أفعاال  وتشمل 
َشَكَر  انتقد – تعاطف – رحَّب –  مثل: هنَّأ – الَم – 

– اعتذَر...
 Expositives Verbs العرضيَّة   األفعال  طبقة   -
م  وتشمل أفعااًل يعرض فيها املتكلِّم وجهة نظر ويقدِّ
ة مثل: استشهد – مثَّل – نصَّ – افرتض – شهد –  حجَّ

دحض – أثبت...(()21(.

اللغويَّة  األفعال  صنَّف  فقد  سريل  ا  أمَّ  
وحرصها يف خمسة أصناف)22(:

بأنَّ  الخربيَّات  وتختّص   :)Assertives( الخربيات  أ - 
الكون  يف  األشياء  حالة  بوجود  ويتعهَّد  يلتزم  املُتكلِّم 
أُثبُت،  الخربيات:  ومن  القضوي،  املحتوى  وبصق 

وأؤكُِد، واستنتج، وافرتُض.
ب - التوجيهيات )Directives(: وخاصية التوجيهيّات 
أنَّها متثِّل سعي املُتكلِّم لجعل املخاطب يفعل شيئًا ما، 
وهذا السعي تختلف درجته بني مجرّد الطلب واالقرتاح 
أو االلتامس أو األمر أو االلحاح يف السؤال، وأبرز أفعال 

هذا الصنف: أطلب، وآمر، وأرجو، وأنصح)23(.
ت - الوعديات )Commissives(: وخاصيَّة الوعديات 
أنَّ غرضها القويل هو التزام املُتكلِّم بدرجات مختلفة 
تعهََّد،  أمثلتها:  ومن  مستقباًل  ُمعنيَّ  سلوك  باعتامد 

وراهن، وتعاقد، وصادق، ووافق.
ا غرض القول يف  ث - اإلفصاحيات )Expressives(: أمَّ
ُمعيَّنة يف  نفسيَّة  حالة  عن  التعبري  فهو  اإلفصاحيات، 
دها املُحتوى  رشط الصدق بإزاء حالة األشياء الَّتي يُحدِّ
وأعتذُر،  وأُهّنُئ،  أشكُر،  اإلفصاحيَّات:  ِ ومن  القضوي، 

ُب)24(. وأشجُب، وأُرحِّ
اإليقاعيَّات  ومتتاز   :)Declaratives( اإليقاعيَّات  ج - 
بأنَّها إيجاد لحالة من حاالت األشياء يف الكون مبجرَّد 
م استقالتي،  إنجاز عمل لغويِّ إيقاعي ناجح، مثل أقدِّ
الطالق  يوقع  بنجاح  الطَّالق  عبارة  قول  ومجرد 
ويوجده، ومجرّد الترصيح بالقبول بالزَّواج هو تحقيق 

للزواج 

 املبحث الثاين: الدراسة التطبيقيَّة لنظريَّة أفعال الكالم   
ل  توصَّ الخطب  من  مجموعة  رصد  عند   
الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيَّة  الخطب  أنَّ  إىل   البحث 
دة منها  األفعال اإلخباريَّة،  الُعليا تحتشد بأنواع ُمتعدِّ

والتوجيهيَّة، واإللزاميَّة، والتعبرييَّة.
:)Assertives ( )1- اإلخباريات )التقريريات

من  املُتكلِّم  ينقله  ما  فيها  اإلنجازي  العمل  ويتضّمن 
وقائع ما عرب قضيَّة يعربِّ بها عن هذه الواقعة، وأفعال 
هذا الصنف تحتمل الصدق والكذب، ورشط اإلخالص 

فيها يتمثَّل يف النقل األمني للواقعة)25(. 
وهذا الصنف من األفعال وجده البحث يف   
الُعليا،  الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيَّة  الخطب  أعطاف 
ومن أمثلة هذه األفعال ما نجده يف قول الخطيب: )) 
أ - إّن التنسيق الرائع الذي كان بني صفوف املقاتلني 
إّن  إذ  املعركة،  الواضح عىل سري  األثر  له  كان  جميعاً 

األفعال الكالميَّة يف اخلطب السياسيَّة ...
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القضاء  أساس  عىل  املعركة  مع  تعاملوا  قد  األعزّة 
األرايض  جميع  وتطهري  ومقاتلتهم،  اإلرهابيّني  عىل 
وقد  لهم،  الشاغل  الشغل  هو  وهذا  دنسهم،  من 
وجدناهم ورأيناهم يتدافعون إىل القتال رغم رشاسة 
ذلك  عىل  يتنافسون  بل  املواقع،  بعض  يف  املعركة 
موضع  والغرية، فهم حّقاً  والحميّة  الشجاعة  تدفعهم 
فخر واعتزاز، وإّن دماءهم التي أريقت ستبقى حيًّة 
يف الضامئر الحرّة وشاهد صدٍق عىل هذه البطوالت، 
وإّن تناثر بعض أجساد الجرحى لهو تاريخ مرشق، وما 
أعظمه من تاريخ حني يكتب مبداٍد من الدم والرتاب 

فـ"لله درّهم وعليه أجرهم".
ميلؤون  كانوا  املقاتلني  غري  من  األعزّة  اإلخوة  إّن  ب- 
األرض بكّل ما جادت به أنفسهم وأموالهم من طعام 
ورشاب وفرش ووسائل الدعم األخرى، فكان حضورهم 
حضور أٍخ ألخيه بل أكرث، وهي ملحمة بطوليّة بحّق 
اشرتك فيها هؤالء اإلخوة  وهم يجوبون مواضع القتال 
املنكوبة،  للعوائل  أو  األبطال  للمقاتلني  الدعم  لتوفري 
الله مساعيهم  التي نزحت وهي ال متلك شيئاً -شكر 
املعنيّة  الجهات  ندعو  الوقت  نفس  ويف  الجميلة-، 
عودة  أمام  الصعاب  لتذليل  اإلمكانات  كّل  لتوفري 
النازحني إىل ديارهم، مع تثمني جهد املفارز الطبّية يف 
أن  أمل  العالية عىل  الجبهات وهّمتهم  بعض مناطق 
يحصلوا أيضاً عىل دعٍم متواصل وكبري من تلك الجهات 
يف  جداً  مهّمة  للجريح  األوىل  الساعات  أّن  ملعلوميّة 

إنقاذ حياته لو توفّرت األسباب الرضوريّة لذلك.
ختاماً أذكر قّصتني، قّصة تدّل عىل اإلنسانيّة   

وقّصة تدّل عىل الشجاعة والبسالة،
األوىل: )عندما ترشّفنا يف زيارتنا األخرية لإلخوة  األعزّاء 
ذكروا لنا مجموعة من القصص، أعرض إليكم واحدة 
منها، أّن البعض شاهد عىل الكامريات يف وقٍت متأّخر 
شاهد امرأًة اختفت بطريقٍة أو بأخرى من الدواعش، 
وقد رأوها تذهب اىل مكان وترجع اليه ثّم تعود اىل 
نصف الطريق وترجع، فحار فيها اإلخوة بكونهم شّكوا 
الدواعش أو ال؟! فاقرتب منها  يف أمرها هل هي من 
أقبلت  املقاتلني وبعد أن عرفتهم  أربعة من  أو  ثالثة 
نفيس،  أنقذ  أن  وأحاول  بريئة  إيّن  وقالت:  عليهم 
قّصة  هي  ما  لها:  فقالوا  وجدتكم،  قد  لله  والحمد 
الذهاب واإلياب؟ وقد وجدوا عندها طفالً عمره بضعة 
معها  آخر  ووجدوا  كتفها،  عىل  تحمله  كانت  أشهر 
عمره سنتان وهناك ثالث عمره أكرث من سنتني، فهي 
ال تستطيع أن تحمل األطفال ثالثتهم، وكانت تريد أن 
تخلّص أو تنجو باثنني منهم وترتك واحداً، لكّن شعور 

األمومة وعاطفتها جعالها تضع أحدهم هو وقدره ثّم 
متيض إىل نصف الطريق فتندم ثّم ترجع لتحمل الذي 
تركته وترتك اآلخر وهكذا كانت تذهب وتعود اىل أن 
أنقذوها  الذين  اإلخوة   بهؤالء  عليها  تعاىل  الله  مّن 
وأنقذوا أطفالها، وهذه القصص اإلنسانيّة الرائعة التي 
واملهّمة  العصيبة  الظروف  تلك  يف  اإلخوة   يسطّرها 
القتالية مل يغفلوا هذا الجانب وجوانب أخرى...(()26(.

هي  قوٍل  كلِّ  من  املقصودة  الغاية  أنَّ  مبا   
عليه   ترتتَّب  فعٌل   أو  ما،  غايٍة  إنجاز  أو  أثٍر،  إحداث 
نتائج ما، فإنَّنا  نجد أنَّ هذه الخطبة قد تضّمنت أفعاال 
املحور  منها  ة  عدَّ محاور  عن  الخطيب  فيها  ث  تحدَّ
من  املتطوعون  به  ُوِسَم   ما  عن  فيه  ث  تحدَّ األوَّل: 
س، وقواتنا األمنيَّة البطلة، وهو الشجاعة  حشدنا املقدَّ
والتضحيَّة، والتنسيق بني القطعات، وحامية املواطنني 
من املناطق املُحرَّرة، والثاين: حديث عن كرم وتضحية 
املواطنني العراقيني الَّذين مل تسنح لهم الفرصة بالتَّطوع 
فجادوا  الدواعش  من  والتكفري  القتل  زمر  ملقاتلة 
الَّتي  النازحة  العوائل  من  أخوتهم  لنجدة  بأموالهم 
منازلهم  ترك  الداعيشِّ  عىل  اإلرهايبِّ  التنظيم  أجربها 
املقاتلني  أحد  رواها  قصة  ن  تضمَّ والثالث:  وأمولهم، 
أثناء إحدى الزيارات التفقديَّة ملمثل املرجعيَّة الدينيَّة 
القوات  أبناء  بَغريَة  واملُتمثِّلة  القتال  لجبهات  الُعليا 
س، والقصة  األمنيَّة واملتطوعني من رجال حشدنا املُقدَّ
عمره  من  السبعينيات  يف  رُجٍل  قصة  هي  األخرى 
ولُه  س  املُقدَّ الحشد  يف  املتطوعني  من  وهو  املبارك، 
أربعة أوالد يقاتلون الدواعش، الَّذي طلب من سامحة 
يدعو  أن  سة  املُقدَّ العباسيَّة  للعتبة  الرشعيِّ  املتويلِّ 
مقاتلته  أثناء  الشهادة  يرزقه  أن  الله جلَّت قدرته  له 
التنظيم اإلرهايب داعش - الَّتي مل أذكرها لضيق مساحة 
البحث -  قصة التضحية والشجاعة للمتطوعني الَّذين 
جور  من  وأطفالها  املُحرَّرة  املناطق  يف  أختهم  أنقذوا 
عىل  وحنانها  وعطفها  أمومتها  وقصة  داعش  وظلم 
أطفالها الصغار. فقد تضّمنت هذه الخطبة أفعال من 
مثل: )تعاملوا، تطهري، وجدناهم، رأيناهم، يتدافعون، 
يتنافسون، تدفعهم، أُريقت، ستبقى   ترشّفنا، ذكُروا، 
ترجع،  رأوها، تذهب،  تخلِّص،  تريد،  اختفت،  شاهد، 
حار، شكوا، اقرتَب، عرفتهم، أقبلت...(  نلحظ أنَّ الزمن 
الغالب يف  هذه األفعال هو  املايض الَّذي يفيد تقرير 
البطولة  قصص  من  وقائَع  نقل  فالخطيب  الحقائق  
ع من حشدنا  واملُتطوِّ املقاتل  الَّتي وَسَمت  والشهامة 
العزيز   العراق  أرض  دماؤهم  روَّت  الَّذين  س  املُقدَّ
ومأساة هذه املرأة العراقيَّة الَّتي  أنقذ حياتها وأبناءها  



)2
02

2  
ط -

شبا
( )

14
43

 - 
ب

رج
ة )

بع
سا

ة ال
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ي
اد

حل
د ا

عد
- ال

ن 
ام

الث
د 

جل
 امل

ة/
وا

د

125

الَّذين عاثوا  الدواعش  س من ظلم  املُقدَّ الحشد  ابناء 
حقيقة  يُقرِّر  هنا  فالخطيب  وفساًدا،  خرابًا  باألرض 
اجتامعيَّة ووطنيَّة ُوِسَم بها املتطوعون ورجال القوات 
الذات،   ونكران  والتضحية  الشجاعة  وهي  األمنيَّة 
خصائص  جميع  فيها  تتوافر  األفعال  هذه  وجميع 
الفعل األدايّئ إالَّ خصيصة املعنى، أو الداللة األدائيَّة، 
أي أداء الفعل أثناء النطق به؛ ألنَّ هذه األفعال كلُّها 
ة –  خربيَّة تقريريَّة ال يُقصُد منها – عرَب سياقها يف القصَّ
اإلنجاز، أو األداء، ولكن يُقصد ببعضها اإلخبار، ويقصد 
ببعضها اآلخر الوصف)27(.  ونرى التأثري املتوقع حصوله 
من  األبطال  لهؤالء  والعرفان  بالفضل  االعرتاف  هو 
العراقيني الَّذين لوالهم ألصبحنا لقمًة سائغة  يف مأُدبِة 
هم  اللؤماِء من الدواعش القتلة املُجرمني ومن لفَّ لفَّ

من زمر القتل والعدوان والتخريب.
ونجد مثل هذه األفعال يف موضع آخر كام   
يف قول الخطيب:  ))إنّنا نكتب تاريخنا بدماء شهدائنا 
وجرحانا يف املعارك التي نخوضها اليوم ضّد اإلرهابيّني 
وقد امتزجت دماُء مكّونات الشعب العراقي بجميع 
عىل  أخرى  مرًة  أؤكّد  أن  وأوّد  وقوميّاتهم،  طوائفهم 
التوثيق  الناصع من خالل  التاريخ  رضورة حفظ هذا 
لكّل جزئيات األحداث خوفاً من التضييع أو التبديل، 
إذ من حّق األجيال القادمة أن تطّلع عىل تاريخنا وأن 
تقرأه واضحاً وصادقاً كام قرأنا نحن تاريخ أسالفنا(()28(  
من  املقطع  هذا  يف  اإلخبار  أفعال  تتمثَّل   
يبدو  هنا  فالخطيب  )أؤكِّد(   الفعل  عرب  الخطبة 
ًنا مامَّ يقوله وهو رضورة أْن يحفظ تاريخ معارك  ُمتيقِّ
لكلِّ  وفاقد  ُمتكلِّس  إرهايبِّ  وفكر  نهج  مع   العراقيني 
اإلرهايب(،  داعش  )تنظيم  ين  والدِّ اإلنسانيَّة  ُمفردات 
يف  اإلسالميِّ  التاريخ  طال  الَّذي  التزوير  من  خوفًا 
التاريخ  القابلة  األجيال  تقرأ  ليك  ابقة  السَّ العصور 
صادقًا - الَّذي يجب أْن يُكتََب بحروٍف من ذهٍب - عرب 
توثيق نبل العراقيني وشجاعتهم وتكاتفهم وتضحياتهم  
وكيف حافظوا عىل البالد من رشِّ هجمة بربريَّة ترتيَّة 
محّض  وهذا  عنه  فاع  والدِّ اإلسالم  شعارها  وضعت 
قبيٌح سالحه  فكٌر  إالَّ  وإْن هم  وكذب  وتضليل  افرتاء 
القتل واالعتداء ورسقة ثروات البلدان خدمًة للمرشوع  
العامليِّ الكبري، وهذه التنظيامت اإلرهابيَّة  أدوات هذا 
كان  الَّذي  املُحمديِّ  اإلسالم  لتدمري  الخبيث  املرشوع 
هذا  استهدفها  الَّتي  البلدان  وباقي  العراق  يف  ُمنرًشا 

 . التنظيم اإلجراميِّ
 :)Directives( 2- التوجيهيات

للتأثري  املُتكلِّم  التزام  اإلنجازيِّ  وغرضها   

ورشط،  املُستقبل  يف  ما  شيئًا  ليفعل  املُستمع  عىل 
إىل  العامل  من  األفعال  هذه  يف  املطابقة  واتجاه 
أمثلتها  القصد)29(. ومن  الكلامت ورشط اإلخالص هو 
قول  الُعليا  الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيَّة  الخطب   يف 
أعرُض  املُؤمنات  أخوايت  األفاضل،  ))أخوايت  الخطيب: 
قوله  ومثل  أمور:(()30(.  ثالثة  الكرمية  مسامعكم  عىل 
الفاضالت،  أخوايت  األعزاء،  ))أخويت  أخرى:  خطبٍة  يف 
أعرُض عىل مسامعكم الكرمية ثالثة أمور:(()31(.  تحمل 
ا غري مبارش،  أعطافها فعاًل كالميًّ ابقة يف  السَّ العبارات 
وهو التعبري عن الرَّغبة، وهو فعل ينتج غرض االلتامس، 
امح له بعرض  فالخطيب هنا يلتمُس من املخاطبني السَّ
وبهذا  إليها،  التنبيه  يريد  الَّتي  الثالثة  األمور  هذه 
الفعل يسعى املُتكلُِّم إىل جذب انتباه املُتلقي وإشعاره 
هذه  ومثل  الخطاب.  انتاج  يف  ومشاركته  بأهميتِه 
األفعال نجده يف قول الخطيب: ))لذلك ينبغي للجهات 
املعنيَّة اتِّخاذ إجراءات جادة لضبط العمليَّة التعليميَّة 
والرتبويَّة، وإعادة النَّظر يف الطرائق واآلليات واملناهج 
التعليميَّة املُتَّبعة يف املدارس، وتطوير قدرات املُعلمني 
واملُدرسني، وتوفري األجواء املناسبة للطلبة...(()32(.  ففي 
هذه الخطبة يستعمل الخطيب أفعااًل توجيهيَّة مثل 
توفري  القدرات،  تطوير  النَّظر،  إعادة  اتِّخاذ،  )ينبغي، 
األجواء(  الغرض  منها تقديم توجيهات ونصائح  ملن 
والرتبويَّة  الرقابيَّة  اللجان  الرتبيَّة،  كوزارة  األمر  ه  يهمَّ
النجاح يف  انخفاض نسب  لتفادي  النواب؛  يف مجلس 
البلد  ُمستقبل  عىل  سلبًا  يؤثر  مامَّ  املنتهيَّة  الصفوف 
 ..(( الخطيب:  قول  ومنها  وازدهاره.  تقدمه  وُسبل 
توجد مشكلة حقيقيَّة يف التنميَّة ومن عوامل القضاء 
التنميَّة،  يف  كبريٍ  َجهٍد  إىل  تحتاج  مشكلة  هكذا  عىل 
ثروات  من  واالستفادة  التخطيط...  يف  َجهٍد  وإىل 
بُدَّ أن نسعى، ولكن هذا ال  البلد... البُدَّ أن نبدأ، وال 
عملتُم  ماذا  فتقول:  بعدنا  ستأيت  أجيال  هناك  يكفي 
لنا؟ وماذا أسستُم لنا يك نحن نكون من بناة االقتصاد 
الخطبة  هذه  موضوع  العامل(()33(.  يف  أو  العراق،  يف 
قضية  ملناقشة  جاءت  الُعليا  الدينيَّة  املرجعيَّة  ملمثل 
ارتفاع معدالت الفقر والبطالة يف عدد من املحافظات 
ابقة  السَّ الحكومات  وعجز  والجنوبيَّة،  الوسطى 
االعتبار  بنظر  تأخذ  تنمويَّة  خطَّة  وضع  يف  وفشلها 
أعداد الشباب يف كلِّ محافظة  وموارد هذه املحافظة، 
وقد  والزراعيَّة   الصناعيَّة  واملشاريع  املعامل  وأعداد 
نت أفعااًل توجيهيَّة  مثل )ال بُدَّ أن نبدأ، ال بًدَّ أن  تضمَّ
نسعى، وهذا ال يكفي  واألسئلة: ماذا عملتم لنا؟ وماذا 
نت توجيًها وإلزاًما  أَسستُم لنا( وكلُّ هذه األفعال تضمَّ

األفعال الكالميَّة يف اخلطب السياسيَّة ...
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وإنكاًرا ولوًما  ملا آلت إليه حالة البلد بعد أن استبرش 
املواطن خريًا بالنظام الجديد بعد 2003م  وهذا هو 
عمل األفعال التوجيهيَّة يف الخطاب فهي ال تخلو من 
أداء  مقاصد خطابيَّة  و))يكمُن الهدف  الغريضِّ لهذه 
املُتكلِّم  جانب  من  محاوالت  أنَّها  حقيقة  يف  األفعال 
أن  الجائز  ومن  ما،  شيئًا  ليفعل  املُستمع  عىل  للتأثري 
محاوالت  تكون  ا  رمبَّ أو  جًدا...  ليِّنة  محاوالت  تكون 
عنيفة جًدا(()34(.  ومثل هذه األفعال نجدها يف  قول 
الربّاَقة  الوعود  تغرَّنَّكم  ال  املواطنون  ))أيُّها  الخطيب: 
عن  ابحثوا  بل  الكبرية...  واإلعالنات  الرنَّانة  والخطب 
ُقوا يف نزاهته وكفاءته وحرصه عىل  ح، وحقِّ مايض املُرشَّ
العراق والعراقيني، ودُعوا الوجوه الَّتي مل تجلِب الخرَي 
البلد، واستبدلوها بأشخاٍص آخرين... فاستعينوا  لهذا 
باالنتامءات  وا كثريًا  تهتمُّ العقِل والحكمِة... وال  بأهِل 
بالرشوط  وا  اهتمُّ بل  والفئويَّة،  واملناطقيَّة  العشائريَّة 
األساسيَّة(()35(. ما نجده  يف هذه الخطبة أنَّ الخطيب 
تغرَّنَّكم،  )ال  مثل  التوجيهيَّة من  األفعال  استعمل  قد 
ُقوا، دُعوا، مل تجلب، استبدلوها، استعينوا،  ابحثوا، حقِّ
وا(  وكلُّها أفعال كالميَّة مبارشة  قوتها  وا، اهتمُّ ال تهتمُّ
اإلنجازيَّة الحرفيَّة األمر والنهي ))ويستعمل املُخاِطب 
لتبليغ  عنايته  يويل  عندما  املبارش،  الكالميِّ  الفعل 
يُكلِّف  أن  يف  ورغبته  الخطايب  هدفه  وتحقيق  قصده 
املُتلقي بعمٍل ما، أو يوّجهه ملصلحته من جهة وإبعاده 
عن الرضر من جهٍة أخرى، أو توجيهه لفعل ُمستقبيل 
التكثري  ُمعنيَّ ويُفرتض أن يتَّجه املُخاطب بخطابه إىل 
يف  االسرتاتيجيات  فيستعمل هذه  املُتلقي،  فائدة  من 
شكلها األكرث مبارشة للداللة عىل قصده كاألمر والنهي 
األفعال  هذه  يف  بالقوَّة  فالحجاج  الرصيحني(()36(. 
لصالح  فائدة  ق  تُحقٍّ إىل  يسعى  تداوليَّة  طبيعة  ذو 
الَّذين يريدون  ه للمواطنني  املخاطب، والخطاب موجَّ
أن يشاركوا يف االنتخابات القابلة ملجلس الّنواب. ومثل 
ذلك نجده يف قول الخطيب: ))إنَّ الحاجة إىل التعاون 
أبناء  قدرة  عدم  يعني  ال   " داعش   " ملحاربة  الدويلِّ 
الشعب العراقيِّ وقوَّاته املسلَّحة عىل املقابلة مع هذا 
بعد  املاضيَّة  الشهور  أثبتت  فقد  اإلرهايبِّ،  التنظيم 
بوجوب  الُعليا  الدينيَّة  املرجعيَّة  نداء  الفتوى  صدور 
ساته، وما أعقبه من االستجابة  فاع عن العراق ومقدَّ الدِّ
ميداينِّ عىل  م  تقدُّ من  وما حصل  للمواطنني  الواسعة 
أنجز  الخطيب  نجد  الخطبة  هذه  ففي  األرض(()37(. 
إىل  الحاجة  عن  اإلخبار  وهو  مبارش  أحدهام  فعلني 
الدويلِّ يف مقاتلة عصابات داعش، وآخر غري  التعاون 
مبارش، وهو رفض االعتقاد بعدم قدرة العراقيني عىل 

م  بالتقدَّ قوله  عىل  مستدالًّ  اإلرهايبِّ،  التنظيم  محاربة 
الجهاد  فتوى  صدور  بعد  املعارك  أرض  عىل  امليداين 
للدفاع  الشباب والشيوخ  ع اآلالف من  الكفايئِّ، وتطوَّ

عن العراق  ومقدساته.
:)Commissives( )3- الوعديات )االلتزاميات

املُتكلِّم  به  يقصد  كالميٍّ  فعٍل  كلُّ  وهو   
املُستقبل،  يف  للُمخاطَِب  يشء  بفعل  طْوًعا  االلتزام 
عىل  عازًما  بكالمه،  ُمخلًِصا  املُتكلِّم  يكون  بحيث 
الوفاء مبا التزم به كأفعال الوعد، والوعيد، واملعاهدة، 
والضامن   واإلنذار إلخ، واتجاه املطابقة يف هذا النوع 
من األفعال من العامل إىل الكلامت)38(. ونجد مثل هذه 
األفعال يف الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة الُعليا 
الالُمباالة،  سياسة  استمرار  ))إنَّ  الخطيب:  قول  يف 
تدفّق  عن  املقصود  غري  أو  املقصود،  النَّظر  غّض  بل 
خطورة  من  سيفاقم  العراق  إىل  بهم  املُغّرر  هؤالء 
هذه العصابات عىل هذا البلد وعىل املنطقة بأرسها، 
ينطلقون  الَّتي  للدول  ا  حقيقيًّ تهديًدا  سيشكِّل  بل 
ُمستقباًل  إليها  يعودوا  أن  املمكن  من  إنَّ  حيث  منها 
الخطيب  استعمل  إرهابيَّة..(()39(.  خاليا  ليشكِّلوا 
سيشكِّل(،  )سيفاقم،  القول  فعيل  الخطبة  هذه  يف 
واملخاطَب )األطراف اإلقليميَّة والدوليَّة وخاصًة الدول 
عقل  خطف  الَّذي  التكفرييِّ  الفكر  فيها  ينترش  الَّتي 
الدول(، والقصد  العديد من املواطنني يف هذه  وروح 
هو  األفعال  هذه  استعامل  من  اإلنجازي   الغرض  أو 
خطورة  من  الجوار  دول  وخاصة  الدول  هذه  تحذير 
إىل  اإلرهابيون  هؤالء  تدفُّق  عىل  والتغايض  السكوت 

د تلك الدول. العراق؛ ألنَّها يف املستقبل ستهدِّ
قول  يف  أيًضا  األفعال  هذه  مثل  ونجد   
ومجلس  الحكومة،  تقوم  أْن  نأمل  ))إنَّنا  الخطيب: 
اإلصالحات  بإجراء  األعىل  القضاء  ومجلس  النُّواب 
املطلوبة بصورة مدروسة، ولكن من غريِ تلّكٍؤ وتأخريٍ، 
ويتابع  عملهم  يُراِقُب  الكريَم  عَب  الشَّ أنَّ  وليعلموا 
ن يُعرِقل، أو  أداءهم، وسيكون لُه املوقُف املناِسُب ممَّ

مُياطل يف القيام باإلصالحات ومكافحة الفساد)40(.
من  املقطع  هذا  يف  الخطيب  أنَّ  نلحُظ   
التحذير من موقف  لغويًّا  هو   فعاًل  أنجز   الخطبة 
هو  هنا  واملُتكلّم  )سيكون(،  الصابر  العراقيِّ  عب  الشَّ
هو  واملُخاطب   ، العراقيِّ الشعب  ومعه  الخطيب 
األعىل،  القضاء  ومجلس  النواب  ومجلس  الحكومة 
والقصد أو الفعل اإلنجازي هو الوفاء بوعود اإلصالح 
الشامل  باإلصالح  نفسها  عىل  الحكومة  قطعتها  الَّتي 
يف  بالفعل  حصل  ما  وهذا  الحياة،  مفاصل  كلِّ  يف 
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لإلصالح،  خرجت  الَّتي  التظاهرات  عرب  2019م  عام 
واستقالت الحكومة عىل إثرها؛ مبعنى آخر تحقَّق ما 
وعدت به املرجعيَّة الدينيَّة العليا، وهذا ما تسترشفه 
يف فكرها عن املُستقبل املهم أنَّ النتيجة الَّتي أرادها 
الخطيب )املُنشئ( هو التنبيه والتحذير من املامطلة 
يف القيام باإلصالحات الالزمة عىل املنظومة الحكوميَّة. 
وتشمل   :)Expressives( التعبرييات  اإلفصاحيات   -4
هو  إذن  املُتكلِّم،  وميول  مشاعر  عن  ة  املُعربِّ األفعال 
رشط  فيه  يتوافر  تعبريًا  النفسيَّة  الحالة  عن  تعبري 
اإلخالص  وميكن أن يكون عبارة عن رسوٍر، أو أمٍل، أو 
الخطب  أنَّ  ونجد  ندٍم.)41(  أو  فرٍح،  أو  كرٍه،  أو   ، حبٍّ
هذه  من  بكثري  طُرِّزْت  الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيَّة 
األفعال كام يف قول الخطيب: ))إنَّكم أيُّها األعزَّاء أبطال 
ويحقُّ  وُمستقباًل،  حارًضا  ومفخرتُه  ونجباؤه  العراق 
بآبائكم  ويفخروا  بكم  يفخروا  أن  جميًعا  للعراقيني 
عن  دفاًعا  أكبادهم  فلذاِت  موا  قدَّ الذين  هاتكم  وأمَّ
عنكم عىل  هذا الوطن، ويفخروا بزوجاتكم الاليئ شجَّ
هاب إىل جبهات الحقِّ وحفظَن األوالد والبيوت يف  الذِّ
وتقرُصُ  واعتزازنا  فخرنا  موضع  جميًعا  إنَّكم  غيابكم، 
هذه  ففي  كم...(()42(.  حقُّ بعِض  أداء  عن  الكلامت 
والشعور  النفسيَّة  الحالة  عن  الخطيب  عربَّ  الخطبة 
الَّذي  مير بها، يشاركه يف هذا الشعور الشعب العراقيِّ 
الكريم، وهي حالة الشعور بالفخر باملقاتلني، ملا سطَّره 
أبطال العراق من مالحم بطوليَّة يف كل املعارك الَّتي 
خاضوها ضد التنظيم اإلرهايبِّ داعش، الفخر بزوجات 
واملُشاركة  الذهاب  عىل  شجعنهم  الاليئ  املقاتلني 
األرض  يف  فساًدا  عاثوا  الَّذين  الغرباء  زمر  مقاتلة  يف 
نة  املُتضمِّ الكالميَّة  فاألفعال  واملمتلكات.  والعرض 
التعبرييات )األعزاء األبطال، نجباؤه، مفخرتُه، يفخروا، 
أداء  عن  الكلامت،  تقرص  اعتزازنا،  فخرنا،  موا،  قدَّ
عاّم  تعبري  وهو  الفخر  هو  اإلنجازي  غرضها  حقِّكم( 
العراقيني. أضف  كلِّ  الخطيب ومعه  نفس  يختلج يف 
إىل ذلك أنَّ النداء املنعوت ب)األعزاء( الَّذي ابتدأ به 
الخطيب خطبتُه )إنَّكم أيُّها األعزاء أبطال العراق...(( 
قد لِعَب دوًرا مهامِّ يف تكثيف الطاقة الحجاجيَّة عرب 
توجيه املُخاطَب نحو النتيجة املُبتغاة، وبقي أْن نذكر 
أنَّ استعامل الخطيب الرّابط الحجاجّي " إنَّ " مرتني 
أهميَّة  له  الخطبة  أعطاف  ويف  خطابه،  به  ُمستفتًحا 

حجاجيَّة وهي توكيد الكالم.
اتُنا البطلة  ومثل قول الخطيب: ))مازالت قوَّ  
املُتمثِّلة بالجيش والرشطة  االتِّحاديَّة، واملُتطوِّعني وأبناء 
العشائر تقاتل اإلرهابيني بكلِّ شجاعٍة وبسالٍة ساعيًة 

ل  لتحرير بالدنا من اإلرهابيني سائلنَي الله تعاىل أن يُعجِّ
يخفى عىل  اإلرهابيني، وال  اتنا عىل  لقوَّ املُؤزَّر  بالنرِص 
الجميع أنَّ املعارك ضدَّ الجامعات اإلرهابيَّة والسلوك 
باألرِض فساًدا قد  الَّتي عاثت  الجامعات  لهذه  الظامل 
أفرزَت نزوح الكثري من العوائل من مناطقهم إىل خارج 
املُدن، وهؤالء اإلخوة  النازحون يعيشوَن ظروفًا قاسيًة 
البارد من  تاء  الشِّ ا خصوًصا مع دخولنا يف موسم  جدًّ
األطفال  وفيهم  والطبيَّة،  اإلنسانيَّة  الخدمات  انعدام 
ابق  السَّ املقطع  يف  نلحظه  ما  والشيوخ(()43(.  والنِّساء 
من الخطبة   أنَّ الخطيب لجأ إىل نوعني من األفعال 
واملتطوعني،  األمنيَّة،  للقوات  عاء  الدُّ األوَّل:  التعبرييَّة 
نة  املُتضمِّ الكالميَّة  األفعال  عرب  العشائر  وأبناء 
ل، النرص املُؤزر(  الله، يُعجِّ التعبرييات وهي: )سائلني 
للعوائل  املواساة  واآلخر:   عاء،  الدُّ اإلنجازي  وغرضها 
النازحة الَّتي أخرجها السلوك الظامل لجامعات داعش 
يف  وخاصًة  قاسية  ظروف  من  يعانونه  وما  اإلرهابيَّة 
فصل الشتاء مستعماًل األفعال الكالميَّة الَّتي تعربِّ عن 
وتعاطفها  الُعليا  الدينيَّة  للمرجعيَّة  النفسيَّة  الحالة 
األطفال  وخاصًة  العوائل،  لهذه  باملواساة  وشعورها  
والنِّساء والشيوخ وهي )نزوح، العوائل، خارج املدن، 
أطفال،  الخدمات،  انعدام  قاسيَّة،  ظروفًا  يعيشون، 
نساء، شيوخ(، وغرضها االنجازي  التعبري عن املواساة 

والتضامن مع معاناة هذه العوائل النازحة. 
تعاىل  الله  ))أخَذ  الخطيب:  قول  ومثل   
األعزاء من  املُسلَّحة واإلخوة  القوات  أبنائنا يف  بأيدي 
وإىل  البلد،  هذا  لنرصة  بأيديهم  الله  أخَذ  املُتطوِّعني، 
مزيد من االنتصارات يك تكرس شوكة الحقد والحاقدين 
واإلرهاب واإلرهابيني، أرانا الله تعاىل يف هذا البلد كلَّ 
خريٍ، وجعل هذا البلد وبالد املُسلمني يف مأَمٍن إْن شاء 
عربَّ عن مشاعره  الخطيب  أنَّ  نلحظ  تعاىل(()44(.  الله 
الصادقة تجاه الرِّجال األبطال الَّذين ذادوا عن حمى 
املشاعر  هذه  عن  فعربَّ  والروح،  باملال  وأهله  الوطن 
من  للتعبرييات  املُتضّمنة  الكالميَّة  باألفعال  الصادقة 
شوكة  تكرس،  البلد،  لنرصة،  أبنائنا،  الله،  )أخذ  مثل 
الحقد، أرانا، مأمن( فأنجز الخطيب عماًل لُغويًّا غرضه 

االنجازي ِّ الدعاء للقوات األمنيَّة ولبلدنا العراق.
أن  العصابات  هذه  تحاول   (( قوله:  ومثل   
تشبع غريزتها اإلجرامية وتعّوض عن شعورها بالهزمية 
وكباراً  األبرياء صغاراً  املواطنني  الطائفّي من  باالنتقام 
واألسواق  املحاّلت  تفجري  خالل  من  ونساء  رجاالً 
املكتظّة بالناس، كام حصل خالل األيام املاضية يف خان 
بني سعد يف محافظة دياىل ويف العاصمة بغداد والذي 

األفعال الكالميَّة يف اخلطب السياسيَّة ...
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خلّف املئات من الشهداء والجرحى، ويف أوقاٍت يُفرتض 
أن يعيش هؤالء الضحايا فرحة عيد الفطر وإذا بهذه 
وبكاء،  ومصاٍب  حزٍن  مناسبة  إىل  تحّوله  العصابات 
إنّنا يف الوقت الذي نعزّي ونوايس فيه عوائل الشهداء 
مع  ونتضامن  الواسعة  برحمته  تعاىل  الله  تغّمدهم 
لقد  العاجل(()45(.  بالشفاء  عليهم  الله  مّن  الجرحى 
والعزاء  والحزن  املواساة  مشاعر  عن  الخطيب  عربَّ 
العاجل،  فاء  بالشَّ للجرحى  عاء  والدُّ الشهداء،  لعوائل 
نة لالفصاحيات كانت )نعزِّي،  واألفعال الكالميَّة املُتضمِّ
نوايس   تغّمدهم، نتضامن، الشفاء العاجل(. فاألفعال 
املواساة  االنجازي   غرضها  الخطبة  هذه  يف  الكالميَّة 
العمل  هذا  جراء  سقطوا  الَّذين  الشهداء  لعوائل 
وهمجيَّة  ودناءة  خسة  يُظهر  الَّذي  البشع  اإلجراميِّ 
عاء  وبؤس وإجرام هذا التنظيم اإلرهايب داعش،  والدًّ

فاء العاجل. للجرحى بالشَّ
قول  يف  األفعال  هذه  مثل  من  ونجد   
مطمئّنون  أيضاً  ونحن  مطمئّنون  ))لكّنهم  الخطيب: 
معهم أّن أدعية هذا اليوم ستكون الحّصة الكربى هي 
لهؤالء األعزّة املرابطني هناك إن شاء الله تعاىل، هؤالء 
شاء  إن  ونهّنئهم  زالوا  وال  والعباد  البالد  الذين حموا 
القريب  يف  نسمع  أن  عىل  املؤّزر  بالنرص  تعاىل  الله 
نهائيّاً والقضاء عىل هؤالء الدواعش إىل  العاجل نرصاً 
تبارك وتعاىل(()46(. ومثل قوله:  الله  غري رجعٍة بحمد 
بذكرى  العراقّي  الشعَب  نهّنئ  بدًءا  أخوايت  ))إخويت 
مثّمنني  البطل  العراقّي  الجيش  أبنائه  جيش  تأسيس 
من  الجيش  هذا  بها  ضّحى  التي  الكبرية  التضحيات 
اإلرهابيّة  للقوى  والتصّدي  الوطن  عىل  الحفاظ  أجل 
دور  نثّمن  وكذلك  بالبلد،  تعبث  أن  تحاول  التي 
يف  املهّمة  املصرييّة  املعركة  هذه  يف  األبطال  املقاتلني 
وتعاىل  تبارك  الله  سائلني  الداعيّش،  اإلرهاب  محاربة 
لهم ولنا جميعاً النرص املؤّزر القريب بعون الله تبارك 

وتعاىل.(()47(.  
الخطيب  أنَّ  نلحظ  السابقتني  الخطبتني  يف   
يوم عرفة  العراقيني يف  عربَّ عن مشاعره ومشاعر كلِّ 
عاء  للقوات األمنيَّة أن ينرصهم الله تعاىل  املبارك بالدُّ
بنرصه املُبني الناجز بإذن الله جلَّت قدرته وقوَّته عىل 
األعداء، وهذا ليس عىل الله جل َّ عاله ببعيٍد وتهنئتهم 
عرب   ، العراقيِّ الجيش  عيد  ومبناسبة  املُؤزر،  بالنرص 
من  للتعبرييات  نة  املُتضمِّ الكالميَّة  لألفعال  توظيفه 
وغرضها  نرًصا(  ن   نثمِّ نهنئكم،  )أدعية، حموا،   مثل: 
الَّتي  عاء والتهنئة واإلشادة باالنتصارات  ِّ الدُّ االنجازي 
املبارك   عرفة  بيوم  بالعيد  األمنية  القوات  قتها  حقَّ

ومبناسبة عيد الجيش العراقيِّ البطل.  
الوقت  ))يف  الخطيب:  قول  يف  وكذلك   
من  عدٍد  اغتيال  جرمية  بشّدة  ونستنكر  ندين  الذي 
خطباء وأمئة املساجد من إخواننا أهل السنة يف مدينة 
دعوا  والوسطية وطاملا  باالعتدال  ُعرفوا  الذين  الزبري، 
التواصل املبنّي  التعايش السلمي وتعزيز  إىل تكريس 
مكّونات  مختلف  بني  واملحبة  املتبادل  االحرتام  عىل 
الشعب العراقي، خصوصاً بني أبناء الطائفتني الكرميتني 
النهج  بأّن هذا  منهم  ووعياً  إدراكاً  والشيعية،  السنية 
وأنّه يف مقّدمة  األصيلة  املحّمدية  الدعوة  هو جوهر 
االجتامعي  النسيج  وحدة  عىل  الحفاظ  رضورات 

للشعب العراقي(()48(.
يعرّب  الخطيب  نجد  السابقة،  الخطبة  ففي   
الوحشيَّة   للجرائم  واإلدانة  االستنكار  مشاعر  عن 
لرضب  وعامليَّة  عربيَّة  دول  قبل  من  لها  املُخطَّط 
الطائفيَّة  الفتنة  وزرع  العراقيِّ  االجتامعيِّ  النسيج 
ُعرفوا   طاملا  الَّذين  الخطباء  من  مجموعة  اغتيال  عرب 
املُجتمع  أبناء  بني  واملحبَّة  اإلخوة  ونرش  باالعتدال، 
الواحد وبني الطائفتني الشيعيَّة والُسنيَّة، سائرين عىل 
النهج اإلسالميِّ املُحمديِّ العظيم الَّذي ينادي بالرتاحم 
يُريض  وال  يروق  ماال  وهذا  املُسلمني،  بني  والوحدة 
جاءت  الَّتي  وأخواتها  الدواعش  اإلرهابيَّة  التنظيامت 
من أجل زرع الفرقة والتطرَّف والحقد والكراهيَّة بني 
لُقمًة  نكون  يك  الواحد،  والوطن  الواحدة  ة  األمَّ أبناء 
سائغًة بفم األعداء، وهذا ما حصل بالفعل بسبٍب من 
الكالميَّة  واألفعال  للمسلمني،  املُضلِّلة  التكفري  فتاوى 
نة للتعبرييات )ندين، نستنكر، اغتيال( وغرضها  املُتضمِّ
االنجازي  هو اإلدانة واالستنكار لهذه الجرمية النكراء 
اإلرهابيَّة؛  التنظيامت  من  واإلخوَّة  الوحدة  ألعداء 
األفعال جاء ألنَّ  لهذه  الخطيب  توظيف  والسبب يف 
ترصّف اإلفصاح  االنجازي  فيها يتمثَّل بتحقيق هدف 
بإحداث  أو  القبول(،  عىل  حمل  )إقناع،  إليه  يُنسب 

ة تُنسب إليه)49(.   تتمَّ
دورا  الكالميَّة  لألفعال  أنَّ  ذُكِر  مامَّ  نخلص   
التقنيات  من  واملُتلقي، وهي  املُرِسل  بني  التواصل  يف 
ل بها الخطيب ملُحاولة التأثري عىل املُخاطَِب  الَّتي يتوسَّ

لكسبه وإثارة اهتاممه وذلك لتبنِّي طروحاته.
نتائج البحث:

يف  محوريَّا  دوًرا  الكالميَّة  األفعال  نظرية  لعبت   -
لها  فكان  الُعليا  الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيَّة  الخطب 
املُرِسل واملُتلقي، وهي من  التواصل بني  دوٌر كبري يف 
التأثري  ملُحاولة  الخطيب  بها  ل  يتوسَّ الَّتي  التقنيات 
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لتبنِّي  وذلك  اهتاممه  وإثارة  لكسبه  املُخاطَِب  عىل 
أطروحاته العديدة.

- يتمثَّل ترصُّف اإلفصاح االنجازي  يف الخطب  بتحقيق 
أو  القبول،  عىل  حمل  إقناع،  إليه  يُنسب  هدف 
ة تُنسب إليه،  وذلك عرب توظيفه لألفعال  بإحداث تتمَّ
)أدعية،  مثل:  من  للتعبرييات  نة  املُتضمِّ الكالميَّة 
عاء  ن  نرًصا( وغرضها االنجازي ِّ الدُّ حموا،  نهنئكم، نثمِّ
قتها  القوات  والتهنئة  واإلشادة باالنتصارات الَّتي حقَّ
األمنية بالعيد بيوم عرفة املبارك  ومبناسبة عيد الجيش 

العراقيِّ البطل.  
لالفصاحيات   نة  املُتضمِّ الكالميَّة  األفعال  جاءت   -
الشفاء  نتضامن،  تغّمدهم،  نوايس،  )نعزِّي،  مثل:  من 
االنجازي   غرضها  لتؤدِّي  الخطبة   هذه  يف  العاجل(  
وهو مواساة عوائل الشهداء الَّذين سقطوا جراء هذا 
ودناءة  خسة  يُظهر  الَّذي  البشع  اإلجراميِّ  العمل 
وهمجيَّة وبؤس وإجرام هذا التنظيم اإلرهايب داعش،  

فاء العاجل. عاء للجرحى بالشَّ والدًّ
ت  أفعال اإلخبار يف  الخطب السياسيَّة -  عيِّنة  - عربِّ

ن الخطيب  فياَم يقوله، ويظهر ذلك   راسة - عن تيقِّ الدِّ
ِعرْبَ الفعل )أؤكِّد(، وهو رضورة أْن يُحفظ تاريخ معارك 
وفاقد  ُمتكلِّس  إرهايبِّ  وفكر  نهج  أقذر  مع  العراقيني 
التزوير  من  خوفًا  ين،  والدِّ اإلنسانيَّة  ُمفردات  لكلِّ 
ليك  ابقة  السَّ العصور  يف  اإلسالميِّ  التاريخ  طال  الَّذي 
تقرأ األجيال القابلة  التاريخ صادقًا - الَّذي يجب أْن 
يُكتََب بحروٍف من ذهٍب - عرب توثيق نبل العراقيني 
وشجاعتهم وتكاتفهم وتضحياتهم  وكيف حافظوا عىل 
شعارها  وضعت  ترتيَّة  بربريَّة  هجمة  رشِّ  من  البالد 
فاع عنه وهذا محّض افرتاء وتضليل وكذب  اإلسالم والدِّ
وإْن هم إالَّ فكٌر قبيٌح سالحه القتل واالعتداء ورسقة 
العامليِّ  الصهيوين  للمرشوع  خدمًة  البلدان  ثروات 
أدوات هذا  الدواعش هم  األقزام من  الكبري، وهؤالء 
كان  الَّذي  املُحمديِّ  اإلسالم  لتدمري  الخبيث  املرشوع 
استهدفها هذا  الَّتي  البلدان  وباقي  العراق  ُمنترًشا يف 
ربِّ  لله  الحمُد  أْن  دعوانا  وآخر   . اإلجراميِّ التنظيم 
الطيبني  مٍد وآله  اللهمَّ عىل شفيعنا محِّ العاملني وصلِّ 

الطاهرين.

األفعال الكالميَّة يف اخلطب السياسيَّة ...
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النسُق السيايسُّ يف شعر السيد احلمريي )ت173هـ( 

The Political Pattern in the Poetry of Al-Sayyid Al-Humairi 
)d. 173 A.H.(
Prof. Harby Naim Mohammed Al-Shibli
Zahraa Abdel Hamid Al Masoudi,

امللّخص

واجتامعياً،  وثقافياً  التي عالجها معظم الشعراء سياسياً  الفكرية  الدينية من أهّم املحاور  ُالقضيُة  تعّد   
والسيد الحمريي أحد هؤالء الشعراء، فقد تناول القضية الدينية يف الظاهر، لكن املضمر فيها اإلشارة إىل القضية 
السياسية التي وظّف شعره من أجلها، ولعل قضية سلب الخالفة من اإلمام عيل )عليه السالم( أبرز تلك القضايا، 

ولهذا شّكل النسق السيايس حضوراً يف الخطاب الشعري لديه، والسيام يف جانبني اإلقصاء السيايس، و الوالء.
الكلامت املفتاحية: النسق، النسق الثقايف، نسق اإلقصاء السيايس، نسق الوالء، السيد الحمريي. 

Abstract
 The religious issue is one of the most important intellectual topics that most 
of the poets dealt with politically, culturally and socially. Mr. Al-Humairi is one of 
those poets apparently dealt with thew religious issue, but implicitly he referred 
to the political issue for which he employed his poetry. Perhaps among the most 
prominent of these issues is that of taking away the caliphate from Imam Ali )peace 
be upon him(. This is why the political pattern is present in his poetic discourse, 
especially in the two aspects of political exclusion and loyalty.
Keywords: the pattern, the cultural pattern, the pattern of political exclusion, the 
pattern of loyalty, Mr. Al-Hamiri.
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املقدمة:
تنبُع أهمية النسق الثقايف من الدور الذي   
يقوم به، يف الكشف عن ذلك املضمر الذي تخفى وراء 
األقنعة الجاملية يف الخطابات األدبية، فام مادة هذا 
النسق إالّ تلك الرتاكامت والرتسبات التي تكونت مبرور 
األدبية،  النتاجات  يف  وظهرت  الثقايف،  بالفعل  الزمن 
إمّنا نحتاج  واضحاً،  الظهور ال يعني كشفاً  ولكن هذا 
الخطاب  كونّت  التي  البنى  تلك  وحفر  تفكيك  إىل 
األنساق  من  جملة  عىل  العثور  وبالنتيجة  األديب، 
القائم  السيايس  النسق  األنساق  هذه  ومن  الثقافية، 
ما،  مجتمع  يف  املنتجة  العالقات  من  مجموعة  عىل 
ومن الطبيعي ظهور هذه العالقات يف نتاج الشعراء، 
لظهور  الداعي  ما  ولكن  األخر،  النتاجات  حال  حالها 
الثقايف  النقد  يحاول  ما  هذا  الشعراء؟،  نتاج  يف  هذه 
اإلجابة عنه، عن طريق كشف النسق املضمر عند هذا 
الشاعر أو ذاك، والسيد الحمريي أحد الشعراء الذين 
وجدنا يف شعرهم جانباً سياسياً، وإن كان الشائع عنه 
بحثنا  عنوان  جاء  لذا  الديني،  الجانب  عىل  الرتكيز 
الحمريي  السيد  السيايس يف شعر  )النسق  بـ  موسوماً 
)ت173هـ(، ملتابعة هذا النسق وكشُف املضمر منُه، 
الشاعر  خطاب  تخّفي  من  الغاية  إىل  فيه  والوصول 
بحٍث  وكأّي  األخرى،  األنساق  دون  من  النسق،  بهذا 
ومحورين،  مدخل،  اشتملت عىل  له،  تَمَّ وضع خطة 
يف املدخل: تحدثنا عن التعريف مبفهوم النسق الثقايف 
نسق  بعنوان  جاء  فقد  األول  املحور  ا  أمَّ ووظيفته، 
السياسية  العالقات  عىل  قام  الذي  السيايس:  اإلقصاء 
الوالء:  نسق  الثاين  املحور  ويف  واالجتامعية،  والدينية 
الذي يتّم برغبة الفرد وذاته، ثم ختمنا البحث بخامتة 
توّصلنا فيها ألبرز النتائج، تلتها قامئة باملصادر واملراجع 

املعتمدة يف البحث.   

مفهوم النسق الثقايف ووظيفته
قبل الولوج إىل مفهوم النسق السيايس البّد   
واصطالحاً،  لغة  النسق  تعريف  عىل  التعريج  من  لنا 
اللغة: ما كان عىل نظام واحد، يف جميع  فالنسق يف 
األشياء)1(، فالتتابع والرتابط والتامسك بني أجزاء اليشء 
يف  ا  أمَّ واحدة)2(،  كتلة  ذات  نسيج  إنتاج  إىل  يؤّدي 
أفراد فاعلني تتحد  االصطالح: فإنه نظام ينطوي عىل 
الرموز  من  تنبع  التي  وأدوارهم،  مبواقفهم  عالقاتهم 
املشرتكة، واملقررة ثقافياً يف إطار هذا النسق)3(، ويتّم 
ال  التي  النسقية،  وظيفته  عرب  النسق  هذا  تحديد 
يتّم  ال  األمر  وهذا  ومقيّد،  محّدد  إطار  يف  إالَّ  توجد 

إالَّ إذا تعارض نسقان: أحدهام ظاهر، واآلخر مضمر، 
إذا توافر  للظاهر،  وناقضاً  وهذا املضمر يكون ناسخاً 
نسقان يف نٍص واحٍد، ويشرتط يف هذا النص الجاملية 
والجامهريية، ألنَّ الكشف عن هذه الرشوط يتّجه بنا 
إىل كشف حيل الثقافة يف مترير أنساقها تحت أقنعة 
ووسائل خافية)4(، وبالعموم فالنسق "هو انتظام بنيوي 
وأشمل  أعّم  نسقاً  ليولّد  بينه،  فيام  وينسجم  يتناغم 
وعىل سبيل املثال يوصف املجتمع بأنه نسق اجتامعي 
عام ينتج عنه مجموعة أنساق فرعية انتظمت معه، 
اقتصادي،  وآخر  سيايس،  نسق  عنه  فتولّد  وشكلته، 
وعلمي، وثقايف، تنسج عالقاتها فيام بينها يف مسافات 
قيم  وفق  عىل  تّكون  قد  النسق  وهذا   ،)5(" متفاعلة 
ثقافية، متمركزة ومهيمنة، ومتعدّدة الرؤى  والغايات 

واالتجاهات، يف بنية املجتمع)6(.
إنتاجُه  تّم  والثقافة  النسق  بني  فاالرتباط   
والثقافية  والدينية  االجتامعية  املنظومة  ظل  يف 
والسياسية، وتّم اكتسابها من قبل اإلنسان، وظهر هذا 
وغريها)7(،  والفكرية  اإلبداعية  الخطابات  يف  اإلنتاج 
 - السيايس  النسق  انتاج  تمَّ  الخطاباَت  ويف ظل هذه 
أحد الخطابات املنتجة - عرب البنية التي احتوت هذه 
الخاصة، يف  قوانينه  له  التي شكلّت نسقاً  الخطابات، 
والداخلية،  الخارجية  العنارص  بني  القامئة  العالقات 
النسق  عالقات  يف  والتغريات  التحوالت  ضمن  من 
وتعارضاته، وهذه البنية مرتابطة، تنظم ذاتها، وتسري 
تتّم  منتظمة)8(،  عمليات  وفق  عىل  مرسوم  نهج  عىل 
الثقافية وعالقاتها  وفق موضوعات متّعلقة باملامرسة 
بالسلطة، ومدى تأثري العالقات عىل شكل املامرسات 
الثقافية، ومن ثم تحليل هذه املامرسات وفق النسق 
املجتمع،  يف  السائد  والسيايس)9(،  والديني  االجتامعي 
األنساق  وجدنا  الحمريي  السيد  لشعر  دراستنا  وبعد 
نسق  األول:  محورين،  عىل  توزعت  قد  السياسية 

اإلقصاء السيايس، والثاين: نسق الوالء.
أوالً: نسق اإلقصاء السيايس 

ميثّل النسق السيايس مجموعة من العالقات   
زمنية  مدة  خالل  ما،  مجتمع  يف  املنتجة  السياسية 
املجتمع،  ثقافة  عىل  املدة  هذه  فهم  يتوقّف  معيّنة، 
العمل)10(،  نوع  عن  فضالً  السيايس،  العمل  ومسار 
السيام إذا كانت هذه العالقات قد أنتجت يف مجتمع، 
تكون بتأثري من العنرص الديني واالجتامعي والسيايس، 
املنتجة  الثقافة  يف  العنارص  هذه  ترّسبت  وبالنتيجة 
والسيد  الشعراء،  نتاج  يف  وظهرت  املجتمع،  لذلك 
الحمريي أحد املنتجني لثقافة املجتمع الذي عاش فيه، 
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وانعكست ثقافة العرص يف نتاجه، ومن ذلك ما جاء 
السيايس  اإلقصاء  نسق  طياته  يف  يحمل  أشعاره  من 

قوله)11(:)البحر الطويل(
َونِعمِتي الُكرْبى َعىَل الَخلِْق َمْن َغدا 

لها َشاكِراً َدامْت وأَْعطَى مَتاَمها         
وسـَــْل فَتيََّة الكــَـْهِف الَّذيَن أتاُهم

فأيَّقْظ يف رَدِّ السـَّــالِم َمــناُمـــها              
ينطلق خطاب الشاعر يف التحدث عن نعمة   
ما، لكن يا تُرى أي نعمة هذه؟ هل يتحّدث عن نعمة 
الشكر لله عز وجل عىل كل يشء، التي وردت يف قوله 
يتحّدث  أنه  أم   ،)12(﴾ أَلَِزيَدنَُّكْم  َشَكرْتُْم  لَِئْ   ﴿ تعاىل 
السيايس  خطابه  الشاعر  بّث  لقد  غريها،  نعمة  عن 
نسقه  عن  لنا  ليشري  النعمة(  هذه  )ذكر  طريق  عن 
الكربى  النعمة  ليجعل هذه  الزمن  املمتّد عرب  الثقايف 
مختّصة بوالية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه 
السالم(، التي نزل فيها قوله تعاىل﴿ الْيَْوَم أَكَْملُْت لَُكْم 
اإْلِْساَلَم  لَُكُم  َورَِضيُت  نِْعَمِتي  َعلَيُْكْم  َوأمَْتَْمُت  ِديَنُكْم 
ِديًنا﴾)13(، فهذه النعمة من النعم التي يكمل اإلنسان 
من  قسم  بها  جحد  قد  النعمة  هذه  وألن  بها،  دينه 
يقرَّ  يك  السامعني،  لكل  خطابه  الشاعر  وّجه  الناس، 
استقرار هذه النعمة منذ القدم يف النسق املجتمعي 
إذن،  تلعب  ال  الخطابية،  "فالتشكيلة  توّجهاته  بكل 
مئات  أو  لعرشات  ويجمده  الزمان  يوقف  دور شكل 
زمانية،  بتطورات  خاصاً  انتظاماً  تحّدد  بل  السنني، 
إنها تطرح مبدأ متفصل األحداث الخطابية مبجموعة 
أخرى")14(، مع التسليم بأن املعنيني بهذه النعمة كانت 
عندهم  مبثابة الطريق واملنهج الذي ساروا عليه، حتى 
غدت عندهم نسقاً سائداً، ميثّل لهم الطريق األكمل 
هو  السيايس  اآلخر  والن  الحياة،  هذه  يف  واألمثل 
املهيمن يف النسق السائد، رشع الشاعر يف إقصاء هذا 
التي جلبها ووضعها يف  النعمة  اآلخر عن طريق ذكر 
شخصيته التي حّددها، ليشري إىل قضية تأطري الثقافة 
يف مبدأ الخضوع للسلطة، وترك الحقائق، املرتّسبة يف 
هذا  مكانة  رفع  يف  السيد  ويتابع  ممدوحه،  شخصية 
املمدوح، وحرص املدح عليه دون اآلخرين، يف قوله)15(:                       
)البحر الخفيف(                                                                                    

أيُّها املادُح العباَد ليُْعطيا 
أنَّ لله مـــا بـــأَيِدي العــِــباِد               

فأسأِل الله مــا طلبَت إليهم
اِد وارُج نفـــع الـــمـــنزّل الـــعـــوَّ            
ال تُقل يف الَجواِد ما ليس فيه                                                                                           
ي البخيَل باسِم الجواِد وتُسمِّ  

املدح  قول  عن  املُخاطب  ينهى  الشاعر   

اآلخر  املمدوح/  املدح، وهذا  منزلة  فيمن ال يستحّق 
سواء أكان مبنزلة مرموقة سياسية أو اجتامعية أم كان 
مبنزلة دون ذلك، فإن ذلك ال يعطي الشاعر الحّق يف 
ا يسري  مدحه بصفات غري موجودة فيه، وهذا النهي إمنَّ
يف اتجاه إضامر النسقية الثقافية التي ميتلكها الشاعر 
اتجاه املمدوح الذي قد حّدد صفاته من قبل، وحرص 
املدح عليه دون اآلخرين، ألسباب متعلّقة يف التفكري 
العقائدي، التي تكّونت وترّسبت يف تكوينه عرب مراحل 
حياته، يشعر الشاعر معها بثقافة عدم تقبّل املدح ملن 
املجتمع  الفرضية عىل  يفرض هذه  يستحقه، ويك   ال 
هذه  جعل  له،  مذعنني  وجعلهم  السامعني  وتقبّل 
وبالنتيجة  املجتمعي،  التفكري  يف  سائداً  نسقاً  الثقافة 
الجانب  يف  هذا  لهم،  يقدمه  الذي  املمدوح  تقبّل 
األول، ويف الجانب الثاين هناك  اآلخر الذي ال يستّحق 
السياسية  بالسلطة  متثّل  اآلخر  وهذا  نظره،  يف  املدح 
ا  / سلطة البطش / التنكيل/ الفتك، فهذه السلطة إمنَّ
وبالنتيجة  القمعية،  سلطتها  بسبب  املدح  إليها  وّجه 
ا خوفاً منها، ألنَّ السلطة  الشاعر ال ميدحها مبا فيها، إمنَّ
كانت تقوم عىل نرش ثقافة معاكسة، وبالنتيجة يسعى 
وتحطيمها،  املضمرة  األنساق  تلك  إقصاء  إىل  الشاعر 
زمنية  مدد  استمرت  وثوابت  أسس  عىل  بنيت  التي 
نجده  آخر  منوذج  ويف  الزمن،  عمق  إىل  تعود  طويلة 
الذي حدّده- يف األرض  املمدوح –  يجعل عيش هذا 

جنة، وبعده ناراً، يف قوله)16(: )البحر الكامل(
رَشُفُْت بَك األرَض البَسيطَُة بَْعَدَما 

ـــْت األقـّــطـــاُر أُْســــكَنـــتــَها وتــجــلَـّ         
فاألرض حيُث أقمت فيها َجنٌَّة 

واألرُض حيـــُث رحـــلت عنـــها نـــاُر            
ويك ٍ يتقبّل املجتمع النسق الثقايف املوجود   
املتعلقة  الفضائل  كل  يبّث  فأنه  الشاعر،  فكر  يف 
مبجيء  لألرض  الرشف  فيجعل  املمدوحة،  بالشخصية 
للمجتمع،  الترشيف  بذلك  متعدياً  الشخص،  هذا 
نابع من فحولته  ا  إمنَّ النسق   الشاعر يف هذا  وسلوك 
الشعراء، خاصة يف  بقية  الشعر عىل  وتقّدمه يف قول 
هذا املمدوح، سواء كان يف عرصه أم يف العصور السابقة 
إقصاء  األول:  طرفني  عىل  عنده  يعمل  فاإلقصاء  له، 
الشاعر )اآلخر( ألنه قد تفّوق عليه يف قول الشعر يف 
السلطة، ألن  اآلخر/  إقصاء  الثاين:  والطرف  ممدوحه، 
حال  يف  والخوف  البطش  عىل  قامئة  كانت  السياسة 
آخر  باب  ومن  باب،  من  هذا  بسوء،  عنها  التحدث 
العطاء وإغداق األموال ملن التزم املدح اتجاه السلطة، 
وبهذا فإنَّ الخطاب الذي نرشه الشاعر خطاب جامعي 

النسُق السيايسُّ يف شعر السيد احلمريي ...
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الطبقة  والسيام  املستويات  وبكل  األفراد،  لكل  شامل 
فيها،  الشعراء  مدح  انصّب  التي  الحاكمة،  السياسية 
الشعراء نحو هذا  ولذلك فإنه سعى إىل تحويل نظر 

املمدوح ومدحه،  بدالً من مدح الخلفاء وأتباعهم.
ثانياً: نسق الوالء 

تتصف  التي  القضايا  من  الوالء  قضية  تعّد   
تلك،  أو  القضية  هذه  تبّني  يف  ورغباته  الفرد  بذات 
أم سيئة،  القضية حسنة  كانت هذه  إذا  النظر  بغّض 
تلك  يف  املتكونة  القيمة  أساس  عىل  قام  اختياره  ألنَّ 
يفرتض  قضيته  بأهمية  الفرد  يؤمن  ويك   القضية)17(، 
تلك،  أو  القضية  هذه  عليه  تبنى  كامل  نسق  وجود 
ولعل قضية الغدير من أبرز القضايا التي تبناها السيد 

الحمريي يف شعره)18(: )البحر الوافر(
أال أنَّ الوصيََّة ُدوَن َشكٍّ  

لِخرْيِ الَخلِْق ِمن ساٍم وحاٍم         
ٌد ِبغديِر خمٍّ   وقاَل ُمحمَّ

عْن الرَّحمِن يَنطُق باعتزاٍم       
يَصيُح وقَْد أَشاَر إليه ِفيهم 

إِشارًة َغرَي ِمْصغٍ لِلكالِم         
إال ِمْن كُنَت َمْواله فََهذا   

أَخي َمْواله فاْستَمُعوا كَالِمي        
ُمُهْم إليه  يُخ يُقدِّ فََقاَم الشَّ

    وقَْد َحَصدْت يَداُه مْن الزِّحاِم
يُناِدي أنت َمْوالي وَمْوىل أال

  ناِم فلِْم ُعيص َمْوىل ناِم
يقّدم الشاعر ما وقع من أحداث يف وقعة   
عن  النظر  بغّض  عليه  االتفاق  تّم  وما  خم،  غدير 
هذا  تحت  يضمر  ما  ولكن  االتفاق،  لهذا  املعارضني 
الخطاب ينقلنا إىل عامل آخر، عامل يتحّكم فيه العنرص 
السيايس الذي كان له الدور الرئيس يف تكوين النسق 
السيايس يف قضية الخالفة وحسمها وحرصها يف أفراد 
تم االتفاق عىل توليّهم املنصب، وإبعاد من تّم تنصيبه 
لهذا األمر، ويك  يوصل الشاعر األحقية يف هذه القضية 
السيايس يف هذه  الخطاب  أخذ ميارس  السامعني،  إىل 
من  القضية  هذه  وألنَّ  عديدة،  جوانب  من  القضية 
القضايا التي تّم االتفاق عليها سياسياً وفكرياً وعقائدياً 
العرف  يف  السائدة  القضايا  من  باتت  املجتمع،  يف 
الفكري والسيايس والديني، وال ميكن اغفالها والتغايض 
يف  أثرّت  التي  القضايا  من  الغدير  قضية  ألنَّ  عنها، 
وانعكاسها يف  السياسية  الحياة  املجتمع، وال سيام يف 
املسلمني)19(،  من  كثري  معها  فتفاعل  األدبية،  الحياة 
باب  من  هو  ا  إمنَّ الشاعر  مارسه  الذي  فالخطاب 

الخطاب اإلعالمي، الذي يعّد أحد عنارص القوة املحركة 
للمجتمعات، لقدرته عىل التأثري يف القناعات وخصوصاً 
يف الجانب الثقايف بني فئات املجتمع ورشائحه)20(، وال 
الذهن  يف  رسخ  ماّم  القناعات  هذه  كانت  إذا  سيام 
العريب، ونجد الشاعر يتابع يف هذا النسق، وكأنه يعيد 
يف  جاء  ما  ذلك  ومن  أهميته،  عىل  ليؤكد  ترسيخه، 

قوله)21(: )البحر املتقارب(
وحُة ثــُــمَّ ارْتــَــَقى وقُم لــــُه الدَّ

َعىل ِمْنرٍب كاَن رََحالً وكورا                
ى باْجتامِع الَحجيِج ونَاَدى ضحَّ

فََجاُءوا إليه َصِغرياً وكَبريا               
ــه حـــَـيــــدٌر فَــَقــاَل وفـــي كـــفِّ

يَليُح إلــــيه مـُـــبيِّناً مـُـــشريا                
أال إنَّ مــــْن أَنا َمـــــــــْوىًل لـــــُه 

فمـــواله هذا قضاً لْن يـَــحـــورا            
فَـهْل أَنا بـَــلََغْت؟ قَالُــوا: نَعْم

يـــبلـــــغ حـــاضـــركـــم غــــائبـــاً
فََقـــاَل اْشـــَهُدوا ُغــْـيَّباً أو ُحُضورا

وأشـــهد ربـــي الســـميع البصري
الرؤية  نقل  يف  الرسدي  الخطاب  يتشّكل   
أشعاره،  يف  الحمريي  السيد  يحملها  التي  الثقافية 
الغدير،  حادثة  قضية  تبّنت  التي  األشعار  والسيام 
فالسيد مل يعش يف زمن اإلمام عيل )عليه السالم(، ومل 
يكن حارضاً مع السامعني، وإمّنا عرفت هذه الحادثة 
التي  والسياسية  االجتامعية  املهيمنات  من  كونها 
الحادثة  لهذه  أصبحت  حتى  العريب،  الفكر  شغلت 
نسقاً  العربية، وغدت  الذهنية  يف  والرسوخ  السيادية 
السيايس،  الجانب  يف  ومتجّذراً  نابعاً  عقائدياً،  فكرياً 
فالحادثة معروفة وال حاجة إليرادها، وذكر تفاصيلها، 
ولكن لغاية أراد الشاعر اثباتها عند املتلقي، وقد متثلّت 
القوم  هؤالء  واتفاق  بعد،  فيام  التبليغ  هذا  بنقض 
أصحاب  عقدُه  الذي  االجتامع  يف  املبايعة،  عدم  عىل 
السقيفة واتفاقهم عىل عدم إعطاء أمر الخالفة لإلمام 
الرسول  أصحاب  يف  جعلها  إمنا  السالم(،  )عليه  عيل 
عن  الخروج  وبالنتيجة  وسلم(،  واله  عليه  الله  )صىل 
التبليغ)22(، فالحراك الزمني داخل هذه األبيات إمّنا كان 
يسري ويدور سياسياً وفكرياً، ألنَّ مسقط رأس الحادثة 
يعود إىل ذلك املايض بجذوره املمتدة يف عمق األزلية 
التاريخية)23(، التي انتقلت عرب األنساق الثقافية لذلك 
الزمن، وصوالً إىل زمن الشاعر، الذي ال يكّل عن ذكر 
هذه الحادثة،  يقدمها من جوانب مختلفة، ومن ذلك 

ما وجد يف قوله)24(: )البحر املتقارب(
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الم  تُويفِّ النَّبيُّ َعلَيْه السَّ
ـــا تغيَّب ِفــي املُـــلِْحِد فَلمَّ             

أَزالُوا الَوصيَّة عْن أَقْربَيه
إىِل األَبْــَعِد األَبْــعِد األَبــَعِد             

وَكَاُدوا َمَوالِيه مْن بَعِدِه 
ِد فَيا َعنُي ُجوِدي وال تَُجمِّ              

وأَوالُد ِبنـــت رسوِل اإِللَـــِه   
يُضامـــوَن فيَها ولَْم تَكمِد           

 فيهم بنْيَ قَتىل وُمستْضَعٍف 
ِد ى َمقصَّ وُمْنعِفٍر يف الرثَّ          

)عليهم  البيت  أهل  حال  إىل  الشاعر  يشري   
السالم( بعد وفاة النبي )صىل الله عليه واله وسلم(، 
متعّددة  ثقافية  دالالت  تحمل  اإلشارة  هذه  ولكن 
)عليهم  البيت  أهل  به  مرَّ  الذي  السيايس  للتاريخ 
لهم،  ّحدد  وإطار  نسق  ضمن  فرض  الذي  السالم(، 
منذ وقع االختيار يف الوالية لعيل بن أيب طالب )عليه 
التي حدثت  باالتفاقية  مروراً  الوصية،  وترك  السالم(، 
بالتتابع، واقصاء  الثالثة  الخلفاء  السقيفة، ثم تويّل  يف 
الحال عىل  واستمر  وتهميشه،  الوالية  له  من حّددت 
ما هو عليه يف حياة األمئة، وإقصائهم عن دورهم من 
بني  ما  اإلقصاء  هذا  فتعّدد  السياسية،  السلطة  قبل 
قتٍل إلمام ومحاربٍة آلخر، وهذا كان نابعاً من طغيان 
السلطة وجربوتها وتسلطها يف تهميش دور األمئة، ألنَّ 
من ميسك السلطة السياسية كان يهيمن عىل السلطة 
تصّب  كانت  العباسية  فالسياسة  والثقافية،  الدينية 
وإبعادهم  العقائدية  بالقضايا  املسلمني  إشغال  عىل 
املذاهب  أمئة  مساندة  منها  السياسية،  األمور  عن 
األربعة، ونرش فقههم، إلبعاد الناس عن مذهب أهل 
البيت )عليهم السالم( من جهة، ومن جهة أخرى وضع 
الرقابة املشددة عىل األمئة، ومنع االتصال بينهم وبني 
الناس)25(، وبالنتيجة التغيري يف املرشوع الذي رسم يف 
قضية الخالفة، ويك  يثبت الشاعر حقيقة هذا اإلقصاء، 
الذي ال يعني يف نظره زواَل اإلمامة التي رسخت بأمر 

الهي وتنصيب نبوي، عمل الشاعر جاهداً عىل إثبات 
البديهيات  من  كانت  التي  التاريخية  الحقيقة  هذه 
والنظم االجتامعية التي تّم تركيبها وتكوينها عىل هيأة 
أحداث رسخت يف الذاكرة العربية، فتّم االحتفاظ بها 
وأخذها يف وقت الحاجة إليها)26(، فمع تعّدد السلطة، 
الهيمنة  نسقية  يف  سائرة  وجدناها  العصور،  بتعّدد 

والطغيان.

الخامتة
توصلت الدراسة ـــ بحمد الله ـــ  إىل مجموعة من 

النتائج ميكن إجاملها مبا يأيت:
1- إنَّ النسق ما كان عىل ترتيب ونظام وتتابع، وهذا 
وترية  عىل  تسري  فئة  متارسه  نشاط  النسق  أنَّ  يعني 

واحدة.
والتغريات  التحّوالت  من  منبثق  السيايس  النسق   -2
التي ميّر بها املجتمع، وهو جزء من مجموع األنساق 

الثقافية التي كّونها ذلك املجتمع.
شعر  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  مديح  جاء   -3
السيد الحمريي نسقاً سياسياً مضمراً، ال يشري الشاعر 
مدح  غرض  كرثة  ولكن  املمدوح،  هذا  إىل  عالمة  بأي 
اإلمام تؤكد لنا وتثبت ال ممدوح عند الحمريي سوى 
املدح ملن  إثبات هذا  وبالنتيجة  السالم(،  اإلمام)عليه 
يستحّقه، وإقصاء اآلخر )السلطة السياسية( ألن املدح 

فيها زائف.
4- برزت حادثة الغدير بشكٍل ملفٍت للنظر، فشكلّت 
استطاع  والئياً،  سياسياً  نسقاً  فيها  تدور  التي  األشعار 
الشاعر عن طريقه التأكيد عىل قضية سلب حّق اإلمام 
عيل )عليه السالم( يف الخالفة والوالية، وتسلّط السلطة 
الحاكمة، بإقصاء اإلمام عن مركزه الذي تّم بأمر الهي، 
ما هو عليه يف  الحال عىل  نبوي، واستمرار  وتنصيب 
إقصائهم  يف  السالم(،  )عليهم  املعصومني  األمئة  عهد 

ومحاربتهم من قبل السلطة السياسية.

النسُق السيايسُّ يف شعر السيد احلمريي ...
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تعدُد األوجِه اإلعرابية لعدد من ألفاظ القرآن الكريم 
يف تفسري مال صدرا الشريازي

م . د. نجاح حسني كطان
/ كلية العلوم االسالمية   جامعة وارث االنبياء

The multiplicity of grammatical aspects of a number of the 
words of the Noble Qur’an in the interpretation of Mulla 
Sadra al-Shirazi
Lecturer Dr Najah Hussein Kattan
University of Warith Al-Anbiya )peace be upon him( / College of 
Islamic Sciences

امللّخص

عرفِت العربيُة منذ النشأة األوىل للتقعيد النحوّي ظاهرًة بارزًة جداً هي ظاهرة تعّدد األوجه اإلعرابية،   
واملقصود بهذه الظاهرة هو أن تكون هناك قراءة قرآنية أو شاهد نحوي يروى بأكرث من وجه إعرايب كأن يرد بالرفع 

والنصب أو أكرث من صورة.
املدروسة  الذهنية  الحالة  يجعل  تفسرياً  يّؤمن من خاللِه  فكره إليجاد حّل  يعمل  أن  النحوّي  فيحاول   
والقواعد النحوية التي يحتكم إليها مذهبه النحوي، أي إن النحوي يعطي الحالة النحوية التي يرد عليها  تتطابق  
بهذا  دارسيها، وهو  عند  العربية، جائزاً  مقبوالً يف  للنص وجهاً  نحوية معروفة تجعل  قاعدة  يطابق  رأياً  الشاهد 
نوع من إعامل للفكر النحوي ، ووسيلة لحّل ما قد يكون يف ظاهرِه تعارضاً بني النص والقاعدة النحوية , وهذا ما 
نتلمسه واضحاً من خالل استقراء اآلراء التي مال إليها مال صدرا الشريازي يف تفسريه للقرآن الكريم , والبحث يحاول 

أن يسلّط الضوء عىل بعض من هذه النامذج .

الكلامت املفتاحية: التوجيه النحوي، االوجه االعرابية
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 Abstract
Arabic has known since the first inception of grammatical replication a very prominent 
phenomenon, which is the phenomenon of the multiplicity of syntactic facets. What is meant 
by this phenomenon is that there is a Qur’anic reading, or a grammatical witness narrated by 
more than one syntactic face, as if it is answered by nominative and accusative or more than 
one picture.
The grammarian tries to work his mind to find a solution that secures an explanation that 
makes the studied mental state match the grammatical rules that his grammatical doctrine 
invokes. That is, the grammarian gives the grammatical situation to which the witness responds 
with an opinion that matches a well-known grammatical rule that makes the text an acceptable 
face in Arabic, permissible for its students. This is a kind of work of grammatical thought, and 
a means of resolving what may appear to be a conflict between the text and the grammatical 
rule. It is also what we touch by extrapolating the opinions that Mulla Sadra al-Shirazi tended 
to in his interpretation of the Noble Qur’an. The research attempts to shed light on some of 
these models.
Keywords: grammatical guidance, syntactic aspects

تعدُد األوجِه اإلعرابية ...
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املقدمة:
الحمُد لله رّب العاملني والصالة والسالم عىل   

سيد املرسلني محمد وعىل آله الطيبني الطاهرين
جبارة  بجهوٍد  الكريُم  القرآن  حظي  قد   
ملعرفة معانيه والوقوف عىل أرساره ما مل يحظ أيُّ نٍص 
ساموي. فهذا الكتاب أنزلُه الله عىل أّمٍة كانت تعيش 
يف وضعٍ معريف محدود. مشتمالً عىل األحكام والقوانني 
الناس منذ نزولِِه  والقيم اإلنسانية واألخالقية مخاطباً 
بسبٍك جديٍد وأسلوب  القرآن  املعاد. جاء  يوم  وحتى 
نرثهم،  مثل  نرث  هو  ال  العرب،  عىل  غريباً  كان  فريد 
أنواع  وال هو شعر مثل شعرهم فقد جمع بني مزايا 
الكالم فاحتوى عىل أناقة الشعر وطالقة النرث، فنهض 
املسلمون عاكفني عىل معرفة معانيه ودراسة شؤون 
اآليات القرآنية و مالبساتها وما يتّعلق بها من العلوم 

واملعارف.
هذا  من  نهلوا  الذين  من  واحد  والشريازي   
الرافد فغاص يف دقائق أرساره املعرفية والكونية متخذاً 
من الفلسفة سبيالً للوصول إىل مبتغاه فهو واحد من 
والفكر  بعامة  اإلسالمي  الفكر  أغنت  التي  النامذج 
كان  جٍو  يف  نشأته  من  الرغم  عىل  بخاصة  الشيعي 
مشحوناً بالعداء ألهل الفكر الذي كان يسري باملجتمع 

نحو الجمود.
و عىل الرغم من هذا كله مل يجد الشريازي   
الفلسفة،  قضايا  من  هو  يراه  مبا  الترصيح  من  حرجاً 
مجاالت  يف  التأليف  عىل  فانصبَّ  آرائه،  عن  والتعبري 
الفلسفة، واملعرفة، ويقف كتاب )األسفار( يف مقدمة 
وآراء  أفكار  من  أُويت  ما  كلَّ  فيه  َوَضع  وقد  مؤلفاته، 
حنٍي  بعد  ألّفها  التي  رسائله  أو  كتبه  جاءت  حتى 
تطبيق  فيها  يظهر  التفسري  كتب  حتى  منه،  مقتضبًة 

لفلسفتِه.
واحداً  يعّد  البحث  تناوله  الذي  والتفسري   
من تلك املؤلفات التي ظهرت فيها الفلسفة الشريازية 
القرآن  تفسري  مؤلفه  ساّمه  الذي  وهو  جلّية،  بصورة 
ومباحث  فلسفية،  مباحثه  جلُّ  جاءت  وقد  الكريم، 
أخرى منها ما يخّص علم الكالم، ومنها ما يتعلّق بلغة 

القرآن، إذ إنّه كان يكتب أغلب مؤلفاته بالعربية.
وقد تناول فيه مسائل نحوية متفرّقة ومنها   
النداء  وهل  املنادى  بناء  أسباب  عن  فتحّدث  النداء 
عن  تحّدث  وكذلك  االنشاء  أو  اإلخبار  معنى  يحتمل 
النحاة  وافق  املحور  )أي( وهو يف هذا  بناء  العلة يف 

البرصيني يف موضوع النداء معنًى واعراباً وتعليالً.
عندها  وقف  فقد  القرآنية  القراءات  أّما   

أغلبها اىل أصحابها سواء  اوجهها وناسباً  كثرياً موّضحاً 
أكانت قياسية ام شاذة كقراءة ابن عامر ﴿وَكُالًّ َوَعَد 
اللَُّه الُْحْسَنى﴾ )الحديد/10( اذ قرأها بالرفع وقد علّل 
ملا ذهب  موافقاً  تعليالً نحوياً  القراءة  الشريازي هذه 
اليه كل من تعرّض لهذه القراءة وهكذا سائر القراءات 
الواردة يف التفسري. وكذلك ماشّذ من القراءات كقراءة 
)يَحزنك،يُحزنك( بفتح الياء وضّمها إن ذكره للقراءات 
من  به  ساير  أوجهها  عىل  وأحملها  بنوعيها  القرآنية 

سبقه من علامء اإلسالم.
وقد وقع االختيار عىل هذا املوضوع كونه   
الشريازي يف  التي عالجها  من املوضوعات  كان واحداً 
له جهٌد طيب يف  كان  فقد  بها،  عنايته  تفسريه مولياً 
تناول الوجوه اإلعرابية املحتملة يف آيات الذكر الحكيم 

من إعراب لأللفاظ.
ومبحثني  مقدمة  من  البحث  جعلت  وقد   
للقراءات  النحوي  التوجيه  بعنوان  منهام  األول  كان 
القرآنية عند الشريازي حيث كان مال صدرا يقلّب اآلية 
القرآنية عىل الوجوه التي قرئت بها، ذكرت فيه بعض 
النامذج منها، واملبحث الثاين أرشت فيه إىل مناذج ماّم 
ذهب إليه املفرس من وجوه إعرابية لبعض املفردات 
هذا  طرح  يف  وفّقت  قد  اكون  أن  القرآنية..وأرجو 

املوضوع... وآخر دعوانا أن الحمد لله رّب العاملني.

املبحث األول
التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند الشريازي

يراُد  النحوية  الوظيفة  حيث  من  التوجيه   
لها وجه  القرآنية  القراءة  أو  البيت  أن رواية  بيان  به 
مثال:  فيذكرون  النحو  لضوابط  وموافقة  العربية،  يف 

وتوجيه الرواية أو البيت أو القراءة كذا. 
فمن  التأويل  عن  التوجيه  يختلف  وقد   
فريى  اإلثنني  بني  االختالف  هذا  يجد  من  الباحثني 
التوجيه  بني  فرقاً  هنالك  إن  هنادي  محمد  الدكتور 
وكام  التوجيه،  من  أعّم  ))فالتأويل  والتأويل  اإلعرايب 
توجيه وال عكس وتوضيح  تأويل  املناطقة: كل  يقول 
)واألرحام(،  بنصب  النساء  آية  قرأ  الجمهور  أّن  ذلك 
والتوجيه فيها أنها معطوفة عىل املفعول به وهو لفظ 

الجاللة، واملعنى ))اتقوا الله، واتقوا األرحام((.
فهذا إعراٌب وأمثاله يعّد توجيهاً نحوياً، وال   
)واألرحام(  كلمة  إعراب  أّما  اإلطالق  عىل  فيه  تأويل 
تأويالً  يعّد  فانه  القسم  بواو  أنها مجرورة  بالجر عىل 
نحوياً، ويف الوقت نفسه هو توجيه نحوي الشك فيه.

ثم زاد قائالً ومن هذا املثال: يتضح لنا أن   
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التأويل أعّم من التوجيه، فكل تأويل توجيه، وليس كل 
توجيه تأويال(()1(.

أّما التأويل قرآنياً فهو تفسرٌي لاِم فيه غموض   
وهناك َمن يرى أّن التأويل هو التفسري ال غري، ومنهم 
من يرى أن التأويل هو معنى من معاين اآلية ال يعلمُه 

إالّ الله)2(. 
عىل  القرآنية  للقراءات  النحوي  والتوجيه   
وفق سنن العربية واحد من أهّم املباحث التي أوالها 

عنايًة الشريازي يف تفسريه.
فالتوجيه للقراءة القرآنية عىل وفق القواعد   
))قد أرفد الدرس النحوي وأمّده مبا وسع من أفق)3((.

فالقراءات القرآنية تعّد املرآة الصادقة التي   
تعكس الواقع اللغوي الذي كان سائدا يف شبه الجزيرة 
معرفة  يف  جميعاً  املصادر  أصل  وهي  اإلسالم  قبل 

اللهجات)4(. 
و أنها أغنت الدرس النحوي إىل حٍد تجاوز   
التصّور بحيث أّدى إىل فتح آفاق جديدة من التأويل 
اللغويني  تحفيز  يف  الكبري  الدافع  وكانت  والتمّحل، 
والنحويني إىل التنقيب يف تراثهم)5(. لذا كان الشريازي 
يقلّب اآلية القرآنية عىل الوجوه التي قرئت بها، وفيام 

يأيت بعض النامذج منها
•)غيِ، غِيَ(

قال الشريازي ))إّن )غري( من قوله تعاىل:   
﴿رِصَاَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيِهْم َغريِ املَغُضوِب َعلَيِهْم َوالَ 

الِّنَي﴾ )الفاتحة/ 8( الضَّ
قرئت بالنصب عىل الشواذ وُرويت عن ابن كثري وهي 

قراءة رسول الله )ص(...(()6(
وأضاف الشريازي إّن وجه النصب أْن يكون   
عىل الحالية من الضمري، واملجرور والعامل )وأنعمت(، 

أو بإضامر )أعني( أو باالستثناء)7(.
والنصب عىل الحال من الضمري املجرور هو   
ما ذهب إليه جميع النحاة)8(. غري أّن أبا البقاء العكربي 
قد ضّعف أن يكون حاالً من الذين؛ ألنه مضاف إليه 

والرصاط ال يصلح انه يعمل بنفسه يف الحال)9(.
البرصة  نحويو  االستثناء فقد زعم  أّما وجه   
كان  كأنه  عليهم،  أنعمت  الذين  معاين صفة  من  انه 
يرى أن معنى الذين قرؤوا ذلك نصباً: اهدنا الرصاط 
املغضوب  إالّ  عليهم،  أنعمت  الذين  رصاط  املستقيم 
تهدهم  أديانهم، ومل  عليهم يف  تنعم  مل  الذين  عليهم 

للحق، فال تجعلنا منهم، كام قال النابغة:
وقفت فيها أَُصياْلناً أسائلهـا

َعيـَّْت َجـَواباً، وما بالربعِ ِمن أََحِد

إاِلّ األواِريَّ أليـاً ماَ أبَينَّهـا
والنَّْؤيُّ كالَحْوِض باملظلُومِة الـَجلَِد)10(

عداد  من  ليست  أنها  معلوم  )واالواري(   
)أحد( يف يشء، فكذلك عنده استثنى ))غري املغضوب 
يكونوا  مل  وإن  عليهم((  أنعمت  الذين  )من(  عليهم 
الكوفيون  والنحاة  يشء.  من  الدين  يف  معانيهم  من 
أنكروا هذا التأويل. وحجتهم يف ذلك خطاً أن يقال وال 
الضالني الن )ال( نفٌي، وجحٌد، وال يُعطف بجحٍد عىل 

جحٍد")11(.
الفراء  النصب  وجه  ّجوزوا  الذين  ومن   
األزهري  وعّده  )عليهم()12(.  من  تقطعه  أن  ورشطه 

شاذاً)13(.
أّما الجّر فذكر الشريازي له ثالثة أوجه:

بدالً  وكونه  )عليهم(  يف  الضمري  من  بدالً  كونه  أوالً: 
من )الذين( ووجه البدلية من )الذين( أو من الضمري 
يف عليهم جائز، إذ ميكن أن تبدل النكرة من املعرفة 
كَاِذبٍَة  نَاِصيٍَة  ِبالنَّاِصيَِة  ﴿لََنْسَفًعا  تعاىل  قوله  يف  كام 
هذين  ذكر  قد  و   .)14()16 و   15 )العلق/   َخاِطئٍَة﴾ 
البقاء  وأبو  االنباري)16(  بركات  أبو  و  ميك)15(  الوجهني 

العكربي)17(.
أو مخصصة عىل معنى  أو كونه صفة موضحة  ثانياً: 
السالمة  أسباب  و  النعمة  أسباب  كونهم جامعني بني 
من مظاهر الغضب والضالل، وان كان األصل يف )غري( 
أن يكون صفة للنكرة، فذلك إمنا يتضح بأحد الوجهني:

بهذا  يقصد  مل  بأن  النكرة  مجرى  املوصوف  جعل 
املوصوف املؤقت معهودا كاملحىّل بـ)األلف والالم( يف 

قول الشاعر:
َولَقْد أمرُّ عىل اللئيِم يَُسبْني

فمضيت مثت قلت ال يعنيني
ثالثاً: جعل الصفة  تجري مجرى املعرفة لكون )غري( 
مضافاً إىل ماله ضد واحد، فإن للمغضوب عليه ضداً 

واحداً هو املنعم عليه.
وقد ذكر هذا املعنى سيبويه إْذ قرّب )غري(   

إىل املعرفة إذا أضيفت إىل معرفة وأنشد:
فإذا ُجوِزيَت قَرْضاً فأْجزِِه     

إمّنا يَْجزي الَفتَى غرُي الَجَمْل)18(
)أل(، وبهذا  بـ  املّعرف  للفتى  )فغري( صفة   
يكون االسم مقارباً للنكرة مثل )غري( املوغلة يف التنكري، 

فأضافتها إىل معرفة بعدها يقربها من املعرفة)19(.
ذكر  إذ  الطربي  املعنى  هذا  إىل  أشار  وقد   
))إمّنا جاز أن يكون )غري( نعتاً و)الذين( معرفة و)غري( 
باملعرفة  ليست  بصلتهام  )الذين(و)غري(  الن  نكرة؛ 

تعدُد األوجِه اإلعرابية ...
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املؤقتة كاألسامء التي هي أمارات بني الناس مثل: زيد 
الرجل  مثل:  املجهوالت،  كالنكرات  وإمّنا هي  وعمرو، 
والبعري. فلام كان )الذين( كذلك صفتها وكانت )غري( 
انه  يف  )الذين(  نظري  األسامء  من  مجهول  إىل  مضافة 
معرفة مؤقتة، كام )الذين( معرفة غري مؤقتة جاز من 
لـ  نعتاً  املغضوب عليهم((  ))غري  أْن يكون  أجل ذلك 
))الذين أنعمت عليهم(( كام يقال ))ال أجلس إالّ إىل 
العامل غري الجاهل(( يراد: ))ال أجلس إال إىل من يعلم، 

ال إىل من يجهل(()20(.
))وإْن  الوجه  يستقيم  هذا  عنده  والزجاج   
كان )غري( أصله أْن يستعمل يف الكالم صفة للنكرات، 
وجاءت هنا )غري( صفة لـ )الذين(، ألّن )الذين( ههنا 
ألمّر  ))إين  قولك:  مبنزلِة  فهو  قصدهم  مبقصود  ليس 

بالرجل مثلك فأكرمه(()21(.
واملعنى الثاين الذي ذكره الشريازي قد أشار   
موضع  يف  )الذين(  تجعل  أن  جّوز  حني  الفراء  إليه 

توقيت وتخفض )غري( عىل التكرير.
كانت  )غري(  يف  اإلعرابية  األوجه  كرثة  إن   
محل عناية النحويني إذ راحوا يتلّمسون لها أكرث من 
الكريم،  القرآن  لوقوعها يف موضع عظيم من  تعليل؛ 
فهي تقع يف سورة الفاتحة تلك السورة التي اشتملت 
املعاد)22(  وذكر  واألعامل  واألفعال  الصفات  ذكر  عىل 

أيضاً.

•)غشاوًة، غشاوُة(
تعّددت القراءات يف لفظ غشاوة من قوله   
َوَعىَل  َسْمِعِهْم  َوَعىَل  قُلُوِبهْم  َعىَل  اللُّه  تعاىل﴿َختََم 

أَبَْصارِِهْم ِغَشاَوٌة َولَُهْم َعَذاٌب عِظيٌم﴾ )البقرة/ 7( 
الشريازي  ونجد  ورفعٍ،  ونصٍب  فتٍح  بني   
يكتفي بذكر القراءة ِمن دون ذكِر وجٍه تعلييل لها)23(. 
والرفع يف غشاوة هي قراءة الجمهور.)24())والفراء وّجه 
الرفع بـ )عىل( إذ ذكر ))ورفعت الغشاوة بـ )عىل(()25( 
وتابعه يف هذا التوجيه األخفش الذي جعل قوله تعاىل 
رفعت  و)غشاوة(  مستأنفة  جملة  أبصارهم(  )وعىل 

بالجار)26(.
استأنف  أنه  الرفع عىل  وابن خالويه حمل   
الكالم مبتدأ، ونُوي به التقديم وبالخرب التأخري، فكأنه 
قال )وغشاوة عىل أبصارهم()27(. فاستئناف الكالم إذ 

نُوي به...؟
الرفع  وهو  نفسه  املعنى  إىل  ذهب  فقد   
)غشاوة(  حمل  جواز  عدم  إىل  ذهب  حني  باالبتداء 
للرفع هو  ثانياً  وجهاً  أضاف  لكنه  الختم،  معنى  عىل 

االبتداء ميك)29(  الظرفية)28(، ومن سار عىل وجه  عىل 
والعكربي)30(، لكن أبا البقاء العكربي ذهب إىل تقدير 

ضمري يف الجار.
قراءة  يف  أّن  املحدثني  الباحثني  أحُد  ويرى   
محورين:  يف  أثّر  قد  قارصاً  فعالً  )ختم(  يكون  الرفع 
كرثة  واآلخر:  القصور،  يف  مبعناه  األخذ  أحدهام: 

الفواصل لو حمل عىل املعنى)31(.
أّما قراءة النصب فقد وّجهها اغلب النحاة   
عىل تقدير ناصب فالزجاج عنده هذا الوجه جائز عىل 
معنى )وجعل عىل أبصارهم غشاوة( كام قال الله يف 
َعىَل  َوَجَعَل  َوقَلِْبِه  َسْمِعِه  َعىَل  ﴿َوَختََم  آخر  موضع 

برََصِِه ِغَشاَوًة﴾ )الجاثية/ 23( وانشد: 
ياليَت بََعلِك قَْد َغدا   

ُمتَقلّداً َسيْفاً ورمحاً.)32(
فإن  رمحاً)33(  وحامالً  سيفاً  متقلداً  معناه:   
الرمح.  فيه  يشاركه  وال  وحده،  للسيف  يكون  التقلد 
خالوية)35(  وابن  األزهري)34(  املنهج  هذا  عىل  وسار 

والعكربي)36(.
وجه  حمل  قد  الفاريس  عيل  أبا  أن  غري   
النصب عىل نزع الخافض، إذ ذكر ))فإن قال: أحملها 
أي  غشاوة  قلبه  عىل  وختم  قلت:  كأين  الظاهر  عىل 
الفعل ومعنى(( الحرف وصل  فلام حذف  )بغشاوة( 

ختم عليه بغشاوة))مثل: جعل عىل برصه غشاوة هذا 
الظاهر(()37(.

ويبدو أن جميع من تعرّض إىل وجه النصب   
قّدر فعالً مضمراً، وهذا ديدن معروف لدى  نراه قد 
النحاة خاصة عندما يتناولون النص القرآين، فيحملون 
التعاطف وعندما يكون املعنى  الثاين عىل األول عند 

مختلفاً)38(.
َحُسَن  املعنى  يف  املشاركة  أمكن  ومهام   

العطف وإالّ امتنع)39(.

•)آدَم، آدُم(
و)كلامت(  بالنصب  قرئت  )آدم(  أّن  الشريازي  ذكر 
كَلِاَمٍت  بِِّه  رَّ ِمن  آَدُم  ﴿فَتَلَقَّى  تعاىل:  قوله  بالرفع من 

فَتَاَب َعلَيِْه إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم﴾ )البقرة/ 37(
وهي قراءة ابن كثري ومعناها غري ذلك وهو   
النصب  وجّوز  والرحمة  بالنجاة  تداركته  الكلامت  أنَّ 

عىل تقدير: جاءت من الله وتلقته كلامت)40(.
وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور)41(. إالّ ابن   
كثري فإنه قرأها بنصب )ادَم(، وقد وافقه يف ذلك ابن 

محيص)42(. 
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ويذهب الفراء إىل إّن املعنى واحد، إذ نجد   
الفاعلية واملفعولية فذكر  اللفظني قد تناوبا صفة  أن 
ادَم من ربه كلامٌت(  )فتلّقى  القراء  ))وقد قرأ بعض 
واحد،  اعلم-  -والله  واملعنى  للكلامت  الفعل  فجعل 
الّن مالقيك فقد لقيته، وما نالك فقد نلته، ويف قراءتنا 
﴿الَ يََناُل َعْهِدي الظَّالِِمنَي﴾ )البقرة/ 124( ويف حرف 

عبد الله: ))وال ينال عهدي الظاملون(()43(. 
جهة  من  جائزاً  املعنى  هذا  الطربي  وعّد   
فصار  متلق  فهو  الرجل  تلقاه  ما  ))فكل  العربية 
املتكلم أن يوّجه الفعل إىل أيهام شاء(()44( وبه قال أبو 
الربكات االنباري)45( وهو ما ساّمه الشريازي من املعاين 
اإلضافية، وكان من تلقى رجالً فتالقيا كل واحد القى 
أن يشرتكا  اليهام معاً صلح  االجتامع  صاحبه وأضيف 
النحويون تسمية  أطلق عليه  ما  الوصف)46(. وهو  يف 

املشاركة يف الفعل)47(.
من ثالثة أرضب من  الطربيس واحداً  وعّده   
إىل  إسناده  يكون  ما  ))ومنها  فقال  املتعدية  األفعال 
الفاعل يف املعنى كإسناده إىل املفعول به، نحو: قلت 
يشء  وأصابني  خرياً  ونلت  خري  نالني  تقول:  وأصبت 

وأصبت شيئاً(()48(. 
واألصل يف هذه القراءة أن يقال )فتلّق ادَم   
املؤنث وفعلِِه  بَُعَد ما بني  من ربِّه كلامٌت( ولكن ملا 
َحُسَن حذُف عالمِة التأنيِث، وهو أصل يجري يف كلِّ 
إمّنا  وقيل:  عالمٍة  بغري  املؤنث  فعُل  جاء  إذا  القرآن 
والكلامِت  الكالَم  ألنَّ  املعنى؛  محمول عىل  ألنه  ذكر؛ 
واحٌد، فحّمل عىل الكالم فذكر وقيل: تأنيُث الكلامِت 
غرُي حقيقي، إذ ال مذكر لها من لفظها)49(، فحمل عىل 

معنى الكلم فذكر)50(.
عىل  الطربي  فّضلها  فقد  الرفع  قراءة  أّما   
))فغري  فقال  جائزة  األخرية  عّد  بعدما  النصب  قراءة 
جائز عندي يف القراءة إالّ رفع )آدم( عىل أنّه املتلّقي 
علامء  من  التأويل  وأهِل  الُقرّاء،  إلجامع  للكلامت؛ 

السلف(()51(. 
أقوى  العربية  الزجاج، ألنه يف  اختيار  وهو   
هذه  تلّقى  فقيل  الكلامت  هذه  تعلّم  آدم  الّن  و 
الكلامت، والعرب تقول تلقيت هذا من فالن، واملعنى 

فهمي قبله من لفظه)52(. وتابعه يف ذلك االزهري)53(.

• )تنزيُل، تنزيَل، تنزيِل(
)تنزيل(  يف  قراءات  ثالث  الشريازي  ذكر   
الواردة يف قوله تعاىل: ﴿تَنِزيَل الَْعِزيِز الرَِّحيِم﴾ )يس/ 

5( رفعاً ونصباً وجراً)54(. 

وهي  محذوف)55(.  مبتدأ  خرب  إنّه  عىل  فالرفع  أوالً: 
حجة ابن خالويه، وأيب عيل الفاريس اللذين جعاله خرباً 

ملبتدأ محذوف وتقدير هذا تنزيل)56(. 
ثانياً: وأّما النصب )تنزيل( وهي قراءة الكسايئ عن أيب 

بكر عن عاصم)57(.
فقد حملها الشريازي عىل تقدير )أعني()58(. 

وذهب إىل قبل هذا التوجيه الرازي إذ ذكر   
أّن قراءة النصب فيها وجهان:

احدهام: إنّه مصدر فعله منوي كأنه قال نزل تنزيل 
وأيب  خالويه)59(  ابن  وهو وجه وحجة  الرحيم  العزيز 

عيل)60( الفاريس وميك)61(.
والقرآن  قال:  كأنه  منويٍّ  فعٍل  مفعوُل  انه  والثاين: 
الحكيم اعني تنزيل العزيز الرحيم)62(. وهو ما اختاره 

الزمخرشي)63(. 
من  أو  )القرآن(  عن  البدلية  عىل  إّما  الجّر  ثالثاً: 
)الرصاط(، الّن القرآن املبني حبل الله املتني، وبه يسلك 

سبيل رب العاملني)64(. 
به  قال  )القرآن(  من  البدلية  عىل  والجّر   
ميك)65( والزمخرشي)66( والرازي الذي ذهب إىل تقديٍر 
كأنه قال )والقرآن الحكيم تنزيل العزيز الرحيم، انك 

ملن املرسلني لتنذر()67(.
وأيب  البقاء)68(  أيب  من  كل  ذهب  وإليه   

حيان)69( والقرطبي)70(. 
عىل حني نجد أن أبا الربكات بن األنباري عدَّ   
من الشواذ بالجّر عىل البدلية من الرصاط، الن الرصاط 

هو القرآن)71(.
رفع  من  )تنزيل(  يف  الواردة  القراءات  إن   
ونصب وجر كلها جاءت قراءات صحيحة من الناحية 
إذ  للمعنى،  أظهر  الخفض  قراءة  أن  غري  اإلعرابية 

الخفض يجعل التنزيل يرجع إىل القرآن.

املبحث الثاين 
مال  تفسري  يف  اإلعرابية  األوجه  من  مناذج   

صدرا الشريازي 

•)الذين(
تعّددت األوجه اإلعرابية املحتملة يف توجيه   
هذا اللفظ الوارد يف قوله تعاىل﴿َذلَِك الِْكتَاُب الَ َريَْب 
َويُِقيُموَن  ِبالَْغيِْب  يُْؤِمُنوَن  الَِّذيَن  ِّلُْمتَِّقنَي  لل ُهًدى  ِفيِه 

الَة َوِمامَّ َرزَقَْناُهْم يُنِفُقوَن﴾ )البقرة /2(.  الصَّ
وهذه األوجه ذكرها الشريازي موّجهاً كل واحد منها 

وهي:

تعدُد األوجِه اإلعرابية ...
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صفة  انه  عىل  باملتقني  موصول  إّما  )الذين(  أوالً: 
مجرورة)72(.

وهذا أحد األوجه التي ذكرها الزجاج فقال   
يف  وهو  للمتقني(()73(.  تبعاً  ُجّر  )الذين(  ))وموضع 
)للمتقني()74(،  موضع نعت عند ميك يف موضع نعت 

وتابعه يف ذلك األنباري)75( والقرطبي)76(.
ثانياً: )الذين( مدح منصوب أو مرفوع بتقدير: أعني 

الذين يؤمنون، أو هم الذين يؤمنون.
ووّجه النصب عىل املدح بتقدير: أعني وهو   

ما ذهب إليه أغلب النحاة)77(.
الطربيس  ذكره  فقد  الرفع:  عىل  املدح  وأّما   
بأنه عىل معنى ))ملا قيل: هدى للمتقني قيل: من ُهْم؟ 
مبتداً  فيكون خرب  بالغيب  يُؤمنون  الذين  هم  فقيل: 
والتقدير:  القرطبي  عند  القطع  وعىل  محذوف(()78(. 

هم الذين للمدح)79(.
عنه  مخرب  باالبتداء  مرفوع  املتقني  عن  منقطع  ثالثاً: 
إىل  الشريازي  سبق  وجه  وهذا  هدى)80(.  عىل  بأولئك 
ذكره الزمخرشي)81(. والرفع عىل االبتداء قال به ميك)82( 
تكون  وعليه  والعكربي)84(  األنباري)83(  الربكات  ابو  و 

جملة "أولئك عىل هدى" خرباً للمبتدأ.
من  واحٍد  ترجيح  إىل  الشريازي  يذهب  ثم   
معتمداً  يكون  أن  وهو  )الذين(،  يف  السابقة  األوجه 
)هدى  قوله  يف  الواردة  التقوى  معنى  تفسري  عىل 
للمتقني( التي سبقت االسم املوصول )الذين( فيقول 
إن فرُسِّ فعُل التقوى مبا يعّم فعل الطاعات، واالبتعاد 
للمتقني؛  موضحة  صفة  )الذين(  فيكون  املعايص  عن 
وذلك الّن فعل التقوى قد اشتمل األعامل الصالحة)85(.

• )ما(
تعاىل     قوله  يف  )ما(  إعراب  يف  العلامء  أقوال  تعدّدت 
﴿ِقيَل اْدُخِل الَْجنََّة قَاَل يَا لَيَْت قَْوِمي يَْعلَُموَن مِبَا َغَفَر 
يِل َريبِّ َوَجَعلَِني ِمَن الُْمْكرَِمنَي﴾ )يس26 و 27( ونقل 

الشريازي هذه األقوال فذكر: 
أن الوجه األول هو أن )ما( يف ))قوله تعاىل:   
واملعنى  الفعل  عىل  تدخل  مصدرية  يل(  غفر  )مبا 
مبغفرة الله يل وسرته ذنوب من قبل النفسانية وعيويب 

الجسامنية(()86(
وهذا الوجه ذكره الفرّاء فقال ))وتكون )ما(   
و )غفر( يف موضع مصدر(()87( وذهب النحاس وميك 

إىل املعنى نفسه.)88(
موصولة  تكون  قد  بأنها  املفرّس  أضاف  ثم   
أسمية أي ))ما الذي غفر يل به(( كاإلميان باللِه ورسوله 

واليوم اآلخر.)89( وهو قول الفرّاء)90( وميك أيضاً و أيب 
الربكات االنباري الذي قال: ))مبا تكون يف قدر معناه: 
غفر يل صلته، والعائد محذوف تقديره: الذي غفره يل 

ريب فحذفه تخفيفاً(()91(. 
قائال:ً  حيان  أبو  الوجه  هذا  ضّعف  وقد   
))وهذا ليس بجيد إذ يؤول إىل متّني عملهم بالذنوب 

املُغفرة(()92(.
ثم يتحّدث املفرّس عن وجه ثالث لقوله )ما(   
و هو كونها استفهامية حرفية، ))أي يشء غفر يل؟(( 
َصنعت؟((  و))بم  َصنعت؟((  مبا  (( علمت  يقال  كام 
بإثبات األلف وحذفها مضيفاً، وان كان الحذف يف مثل 
هذا املعنى أكرث، وأشهر يراد به ما وقع منه مع قومه 

من املكابرة وتجّرع كاسات املحن األليمة)93(. 
أقوال  عليه  تتفق  مل  هذا  االستفهام  ووجه   
العلامء. إذ صّوبه الفراء قائالً ))لو جعلت )ما( يف معنى 
)أي( كان صواباً يكون املعنى: ليتهم يعلمون بأي يشٍء 
 ) . ولو كان كذلك مجازاً فيه: )بَم غفر يل ريبِّ غفر يل ريبِّ
يقعان األلف كام تقول: سْل عامّ شئت كام قال تعاىل: 

﴿فََناِظرٌَة ِبَم يَرِْجُع الُْمرَْسلُوَن﴾ )النمل/35(.
وقد أمتَّها الشاعر وهي استفهام فقال:  

إنا قتلنا بقتالنا رَسَاتُكُم   
أهَل اللواِء ففيام يُكرث الِقيُل)94(.

ووافق الزجاج الفرّاء يف تصويب هذا الوجه   
فقال: ))يجوز )بم غفر يل ريب( عىل معنى بأي يشء 
غفر يل ريب. وأضاف إن حذف األلف يف هذا املعنى 

أجود(()95(.
قد ضّعف هذا  النحاس  أّن  نجد  عىل حني   
الوجه فقال ))وهو ضعيف الن األكرث يف االستفهام: ِبَم 

؟ بغري ألف(()96(.  غفر يل ريبِّ
ومن الذين وافقوا النحاس يف تضعيف هذا   
الوجه ابو الربكات بن االنباري ))فعنده لو كانت )ما( 
منها،  األلف  تحذف  أن  ينبغي  لكان  استفهاماً  هنا 
إذا  االستفهامية  )ما(  الّن؛  عليها  الجر  حرف  لدخول 
دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها للتخفيف نحو: 
ِبَم – َعَم. وال تثبت إالّ يف الشعر(()97( كقول حسان بن 

ثابت.
 عالما قاَم يشتمني لئيٌم     

كخنزيٍر مَتّرَغ يف رماِد)98(
وأبو  البقاء)100(  وأبو  الرازي)99(  فعل  وكذا   

حيان)101( يف تضعيف وجه االستفهام.
مصدرية  كانت  إذا  )ما(  إن  القول:  وميكن   
مّؤولة باملصدر يستقيم املعنى يف غري القرآن لو قيل: 
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وال  املكرمني،  من  وجعيل  يل،  ريبِّ  مبغفرة  يعلمون 
يستقيم لو كانت موصولة، أو استفهامية ففي تقدير 
أنها موصولة يلزم تكرار االسم املوصول فيقال: يعلمون 

بالذي غفر يل ريب والذي جعلني من املكرمني.
أّما االستفهاُم فقد ضّعفه العلامُء ويبدو أنّه   

وجه ضعيف.

•)سالم(
)سالم(  لفظ  إعراب  املفرس وجهني يف  ذكر   
ُعوَن  ا يَدَّ الواردة يف قوله تعاىل ﴿لَُهْم ِفيَها فَاكَِهٌة َولَُهم مَّ

َساَلٌم قَْواًل ِمن رَّبٍّ رَِّحيٍم﴾ )يس/ 58(
الخرب؛  محذوف  مبتدأ  يكون  أن  احدهام:   
ما  ))لهم  والتقدير:  عليه،  يدعون(  ما  )لهم  لداللة 
لهم  ذلك  قال:  رفع  ‘‘فمن  سالم(()102(.  ولهم  يدعون 
يجعله  القول،  مسلم  يدعون  ما  لهم  أي:  قوالً،  سالم 

خرباً لقوله: )لهم ما يدعون(.
يفهم من هذا أن لفظة )سالم( مرفوعة عىل   
)لهم  لها وجملة  قبلها خرب  واملجرور  والجار  االبتداء، 
)ذلك(، وهذا  األول  للمبتدأ  رفع خرب  سالم( يف محل 
الوجه ذكره الفراء أّما النحاس فالرفع عنده عىل جعل 
حني  عىل  باالبتداء)103(.  ورفعها  )ما(  و  خرباً  )سالم( 
نجد أن أبا حيان قّدر الخرب بأنه ذلك الفعل الناصب 
أو  رحيم،  ربِّ  قوالً من  يقال  أي: سالم  )قوالً(  لقوله: 
يكون )عليكم( محذوفاً أي: سالم عليكم قوالً من ربِّ 

رحيٍم)104(
أن  هو  املفرس  ذكره  الذي  اآلخر  والوجه   
ذهب  واليه  يدعون()105(  )ما  من  بدالً  )سالم(  يكون 
)ما(،  من  البدلية  عىل  مرفوعاً  فجعله  النحاس)106(، 
وأبو  االنباري)108(  الربكات  أبو  و  الزمخرشي)107(  ومثله 

البقاء العكربي.)109(
انه  عىل  املفرس  أعربه  )قوالً(  تعاىل  وقوله   
رب  من  يسمعونه  قوالً  الله  يقول  أي:  به  مفعول 
تعرب  أن  وهو  ثالث،  وجه  )سالم(  يف  ويجوز  رحيم، 
)سالم( خرباً ملبتدأ محذوف والتقدير. ذلك سالم بدوام 
األمن، والسالمة مع سبوغ النعمة والكرامة، وقد يكون 
مفعوالً مطلقاً أي: يقال لهم قوالً من جهة رب رحيم. 
املالئكة  بال واسطة  عليهم   يّسلم  انه سبحانه  مبعنى 

تعظيامً وتكرمياً لهم.)110( 
القييس  ميك  ذكرهام  الوجهان  وهذان   
فنصب )قوالً( إّما عىل املصدرية: أي يقولون قوالً)111(. 
عنده  جزي  وابن  قوالً.)112(  لهم  ذلك  الله  يقول  أو 
مصدر مؤكد واملعنى: إن السالم عليهم قول من الله 

بواسطة امللك أو بغري واسطة.)113(
ذكر  بل  األوجه  بهذِه  الشريازي  يكتِف  ومل   
إعرابا آخر هو عىل تقدير البدلية فيكون إشعارا بأن 
سبَقُه  إعرايب  وجه  وهو  يتمنونه)114(،  ما  غاية  ذلك 
االخفش األوسط عندما وّجه نصب )قوالً( عىل البدلية 
من اللفظ بالفعل كأنه قال )أقول قوالً()115(. ثم أورد 
الشريازي ما يفهم منه عىل أنّه وجه ثالث يف إعراب 
قوالً وهو قوله: )وعىل تقدير البدلية...( وقد أورد هذا 
الوجه أيضا االخفش فقال: نصب )قوالً( عىل البدلية 
التابع  )البدلية(  لفظ  من  املفهوم  وليس  الفعل  من 
إن  به  املقصود  إمّنا  النحويني  اصطالح  يف  املعروف 
لفظ )قوالً( مصدر منصوب مأخوذ من معنى العامل 

)سالم( ال من لفظِه.
تعدّدت  أخرى  لفظة  السابقة  اآلية  ويف   
األوجه اإلعرابية فيها وهي لفظة )قوالً( فنصبها عند 
والتقدير:  به،  مفعول  األول:  وجهني  يحتمل  املفرس 
نودوا  إنهم  واملعنى:  رحيم  رب  من  قوالً  يسمعون 

بداوم األمن والسالمة.
من  قوالً  لهم  يقال  والتقدير:  مطلق  مفعول  اآلخر: 
قبل،  من  الزمخرشي  ذكرهام  الوجهان  وهذان  جهة، 

وقد لّخص الشريازي هنا كالمه فيهام.

• )تنزيل(
لفظه  يف  أوجه  أربعة  املفرس  أورد  قد   
َريَْب  اَل  الِْكتَاِب  تَنِزيُل  ﴿آمل   )تنزيل( يف  قوله تعاىل 

ِفيِه ِمن رَّبِّ الَْعالَِمنَي﴾ )السجدة/ 1 و 2(
تنزيُل  والتقديُر: هذا  ملبتدأ محذوٍف  إنها خرّب  األول: 
خرباً  العاملني((  رب  ))من  جملة  وتكون  الكتاِب، 

ثانياً)116(.
أن  ورأى  الزجاج)117(.  ذكره  الوجه  وهذا   
والتقدير:  محذوف  ملبتدأ  خرباً  لكونِه  رُفَع؛  )تنزيل( 

هذا تنزيل الكتاب. 
الربكات  ابو  و  النحاس)118(  فعل  وكذا   

االنباري)119(.
من  جملة  وتكون  ريب(،  )ال  خربه  مبتدأ  إنها  الثاين: 
)رب العاملني( حاالً من الضمري يف )فيه(، وهذا الوجه 
والنسفي)122(  البقاء)121(  وأبو  الطربيس)120(  إليه  أشار 

وأبو حيان)123(.
)هذا  والتقدير  ثانيا،  خرباً  )تنزيل(  تكون  أْن  الثالث: 
وذكر  الوجه،  هذا  إىل  الزجاج  أشار  وقد  تنزيل(،  امل 
عىل  تدّل  )امل(  وعنده  تنزيل  الحروف  هذه  التقدير: 
الحروف كلها كام تدّل عليها )أ ب ث()124(. وهو وجه 

تعدُد األوجِه اإلعرابية ...
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ذكره الزمخرشي أيضاً.
بعدها  والخرُب  باالبتداء،  )تنزيل(  تعرب  أْن  الرابع: 

جملة )ال ريب فيِه()125(. 
الزجاج)126(  من  كلُّ  ذكره  الوجه  وهذا   

والنحاس)127( والطويس)128( والطربيس)129(.
األسلوب  إىل  الوجوِه  اقرَب هذه  أن  ويبدو   
محذوٍف،  ملبتدأ  خرباً  )تنزيل(  تُعرب  أْن  هو  القرآين 
الحروف املقطعة  تقديرُُه: هذا أو ذلك فقد كرث بعد 
سورة  يف  كام  الكالم  به  مستأنفاً  اإلشارة  اسم  مجيء 

البقرة والقصص وغريهام من السور وقلاّم يُْحذف. 

• )خافضة رافعة(
)خافضة  إعراب  يف  وجهني  املفرس  ذكر   
رافعة( من قوله تعاىل ﴿لَيَْس لَِوقَْعِتَها كَاِذبٌَة َخاِفَضٌة 

رَّاِفَعٌة ﴾ )الواقعة2،3(
فهام إما صفتان بعد صفة أو خربان ملبتدأ   
ورافعة  أقواما،  تخفض  خافضة  )هي  أي:  محذوف، 
الفراء  املعنى  هذا  إىل  تطرّق  وقد  آخرين()130(،  ترفع 
فوجه رفع )خافضة رافعة( عىل االستئناف عىل تقدير 
الواقعة يومئٍذ خافضة لقوم إىل النار، ورافعة لقوم إىل 
وقعت  إذا  يٌريُد  رافعًة  خافضًة  قارئ  قُرأ  ولو  الجنة 
وقعت خافضًة لقوٍم رافعة آلخرين. ولكنه يقبح ألن 
العرب ال تقول: إذا أتيتني زائراً حتى يقولوا إذا أتيتني 
فاتني زائراً أو ائتني زائراً ولكنه حسن يف الواقعة ألن 
النصَب قبله يحسن عليه السكون فحسن الضمري يف 

املستأنف.)131(    
إضامر  عىل  عنده  فالرفع  الطربيس  أّما   
خفضت  أي  )إذا(  جواب  وجعلها  الفاء،  مع  مبتدأ 
قوماً ورفعت قوماً)132(. وهذا الوجه ذكره أبو الربكات 

االنباري)133(. 
الرفع وهو  يدعم وجه  ما  النحاس  وأضاف   
بأنَّ  العربية  أهل  من  واملحققني  التفسري  أهل  قول 
املعنى عىل الرفع وذهب ابن عباس اىل القول: خفضت 
اناساً ورفعت آخرين فعىل هذا ال يجوز إالّ الرفع، الّن 
النار،  إىل  الدنيا  يف  أعزاء  كانوا  قوماً  خّفضت  املعنى: 
ثم  الجنة)134(،  إىل  الدنيا  يف  أذالّء  كانوا  قوماً  ورفعت 
يذكر املفرس أن استخدام صيغة اسم الفاعل دلت عىل 

الثبوت ودوام املصدر.
وخري ما يلتزم به يف توجيه إعراب خافضة   
رافعة هو رأي الفراء الذي تبناه املفرس وهو أن تعرب 
محذوف  ملبتدأ  متواليني  خربين  رافعة(  )خافضة 
املبتدأ؛  حذف  وإمنا  الواقعة،  عىل  يعود  هي  تقديره 

لتقدم ما يدّل عليه.

• )سالماً(
يف  األوىل  )سالماً(  لفظة  إن  الشريازي  ذكر   
اآلية الكرمية يف قوله تعاىل﴿ال يَْسَمُعوَن ِفيَها لَْغًوا َواَل 

تَأْثِياًم إاِلَّ ِقياًل َساَلًما َساَلًما﴾ )الواقعة/ 25 و 26(
تحتمل ثالثة أوجه إعرابية هي:

الوجه األول:
النصب عىل املصدرية بتقدير: ))سلمك الله   

سالماً(()135(.
واالخفش وّجه عىل النحو اآليت ))إن شئت   
السالم  جعلت  شئت  وإن  )القيل(،  بـ  السالم  نصبت 
له، وإن شئت جعلت  كأنه تفسري  السالم  عطفاً عىل 
الفعَل يعمل يف السالم تريد: )ال تسمع إالّ قيالً الخري( 
تريد: إالّ إنهم يقولون الخري، والسالم هو الخري(()136(، 
والزجاج نظر إليه من وجهني: أحدهام: أن يكون نعتاً 
يسلم  قيال  إالّ  يسمعون  ال  املعنى  فيكون  )قيل(  لـ 
عىل  منصوباً  يكون  أن  واآلخر:  واإلثم،  اللغو  من  فيه 
إالّ أن يقول  املصدر، فيكون املعنى ال يسمعون فيها 
وجه  يذكر  فلم  سالماً(()137(  سالماً  لبعض  بعضهم 
العطف الذي ذكره االخفش، والنحاس تابع الزجاج يف 
النصب عىل  الوجهني ذاكراً  أضاف غريه وجه  هذين 
االستثناء.)138( ومن الذين ذكروا أوجها ثالثًة يف نصب 
أن يكون  األول:  فالوجه  االنباري  الربكات  أبو  )سالما( 

منصوباً بالقول.
الثاين: أن يكون مصدراً أي: يتداعون فيها، وسلمك الله 
نَبَاتًا﴾  اأْلَرِْض  َن  مِّ أَنبَتَُكم  ﴿َواللَُّه  تعاىل  كقوله  سالماً 

)نوح/ 17()139(.
الثالث: أن يكون وصفاً لـ )قيالً( وجّوز ابُن جزي انه قد 
يكون منصوباً بفعل مضمر، تقديره: أسلموا سالماً)140(.

هو  )البدلية(  وجه  أن  سبق  ماّم  ويبدو   
تفسري معنى  تفيد  فاللفظة  املناسب إلعراب )سالماً( 
ما قبلها، وتزيل الغموض عنه، والسالم أكرث تخصيصاً 
من القول، وهذا هو مضمون البدل يف العربية كام يف 
َاَط املُستَِقيَم رِصَاَط الَِّذيَن  قوله تعاىل: ﴿اهِدنَــــا الرصِّ
أَنَعمَت َعلَيِهْم﴾ )الفاتحة/7-8( فالرصاط الثانية اخّص 

من األوىل.

•)وآخرين(
جوز املفرس يف إعراب لفظة )وآخرين( من   
ْنُهْم  مِّ رَُسواًل  يِّنَي  اأْلُمِّ يِف  بََعَث  الَِّذي  ﴿ُهَو  تعاىل  قوله 
يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكتََب َوالِْحْكَمَة 
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ِبنٍي َوآَخِريَن ِمْنُهْم لاَمَّ  َوإِن كَانُوا ِمن قَبُْل لَِفي َضاَلٍل مُّ
يَلَْحُقوا ِبِهْم َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم ﴾ )الجمعة/  2 و 3(

النصب والجر ولذا  ذكر املفرس يف إعراب قوله تعاىل 
)وآخرين( وجهني إعرابيني موجهاً كل واحد منهام.

عىل  معطوف  ملجرور  صفة  يكون  أن  فأحدهام: 
األُميني)141( 

إذ  الفراء  عند  نجده  هذا  الخفض  ووجه   
عىل  خفض  موضع  يف  )وآخرين(  تعاىل  قوله  أعرب 
قال  و  منهم)142(  آخرين  ويف  األُميني  يف  بعث  تقدير: 
بِه النحاس)143( وساّمه البغوي ب)الخفض عىل الرّد إىل 

األميني ومجازه، ويف آخرين()144(. 
الزمخرشي،  عليه  سار  إعرايب  وجه  وهو   
للذين عىل عهده(( بعثه  انه  ))يعني  عنده:  واملعنى 

)145( أو عىل تقدير: ويف آخرين من األُميني مل يلحقوا 

بهم بعد، وسيلحقون ‘‘عند أيب حيان)146(.
أما اآلخر فهو وجه النصب فجوزُه الشريازي   
يف  املنصوب  الضمري  عىل  عطفاً  منتصباً  يكون  أن 
وعند  آخرين((،  ويعلم  ))يعلمهم  أي:  )ويعلمهم( 

الفراء بالرد عىل الهاء يف يزكيهم ويعلمهم.)147(
للنصب  آخر  وجهاً  أضاف  النحاس  لكن   
حينام ّجوز العطف عىل معنى ))يتلو عليهم آياته(( 
الوجهني  الوجه واحد من  بها)148(. ،وهذا  أي: يعرفهم 
ومن  كتابه.  يف  االنباري  الربكات  أبو  ذكرهام  اللذين 
عىل  عطفاً  النصب  وجه  جوزوا  الذين  املفرسين 

املنصوب يف )يعلمهم( النسفي)149( وأبو حيان)150(.
النصب  ويبدو أن املفرس قد مال إىل وجه   
وعلّل  الوجه  لهذا  رشحاً  قّدم  إذ  )وآخرين(  لقوله 
إىل  تناسق  إذا  التعليم  بأن  ذلك  قائالً: ووجه  النصب 

آخر الزمان كان كله مستندا إىل أوله)151(.

الخامتة
توّصل البحث إىل مجموعة من النتائج أهمها:

أّن  إالّ  للتفسي،  الفلسفي  الطابع  من  الرغم  عىل   •
بشكل  تفسريه  يف  ومباحثها  باللغة  استعان  الشريازي 

ميكن مالحظته.
• مل يتبع املفرس منهجاً بعينه يف تناوله للامدة اللغوية 
بعرضها  ويكتفي  تارة،  عليها  ويرّد  اآلراء،  يعرض  فهو 

تارة أُخرى.
االسالم،  فالسفة  من  واحداً  كان  وإْن  الشيازي  إن   •
إالّ انه كان له جهد يف تناول قضايا العربية فقد جاء 
البحث يف هذا التفسري بـ مضامني عديدة تقع يف حقل 

اللغة العربية.
• الشيازي شأنه شأن أي مفرس امل بعلوم مختلفة كام 
اتصف مبا يجب ان يتصف به املفرسون من معارف 
اّن  االّ  فارس  بالد  يسكن  كان  إْن  وهو  اللغة  السيام 
هذا  تفسريه  ويف  العربية  باللغة  يكتبها  كان  مؤلفاته 
)تفسري القرآن الكريم( خاض يف مضامر العربية نحواً 

ورصفاً.
• ففي مجال النحو كان يعرض اآلية القرآنية ويقلّبها 
إذ  اآلية  تلك  تحتملها  التي  االعرابية  األوجه  عىل 
مختلف  مع  لالنعطاف  قابلة  اشتقاقية  لغة  العربية 
الوجوه وهو مل يخرج كام سبقه اليه معربو ومفرسو 
يف  يقع  اآليات  ملفردات  تناوله  وكان  الكريم  القرآن 
مجال  إىل  ينتقل  ثم  عنها  حديثه  بداية  يف  األغلب 
فلسفة وما حملته هذه اآلية من معنى فلسفي مثال 
ذلك عندما تعرّض إلعراب لفظ )الذين( يف قوله تعاىل 
قلبه عىل  )البقرة/3( فقد  ِبالَْغيِْب﴾  يُْؤِمُنوَن  ﴿الَِّذيَن 
أوجه إعرابية عديدة محتملة ثم مزج بني واحد من 
تلك الوجوه اإلعرابية وتفسري معنى التقوى الذي سبق 
هذا اللفظة وهو بهذا قد أعطى النحو مسحة فلسفية 

تفسريية.

تعدُد األوجِه اإلعرابية ...
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أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي 

 م.د.خريالله مهدي جاسم محمد الزغري
جامعة وارث األنبياء/ كلية العلوم اإلسالمية

    
The effect of question and answer on grammatical analysis
Lecturer Dr. Khairallah Mahdi Jassim Muhammad Al-Zughayer
Warith Alanbiyaa University / College of Islamic Sciences

امللّخص

غات  يهدُف البحُث إىل تسليط الضوء عىل وسيلة تحليل نحوي اعتمدها النحويون يف الكشف عن مسوِّ  
اللبس، ويقف عىل  االستعامل يف الرتاكيب التي تحتاج إىل اإلعامل الفكري يك يصل النحوي إىل طريق يدفع به 
غ للمتكلم استعامل الرتاكيب التي ال تخرج عن الصحة النحوية والداللية يف  حقيقة االستعامل يف قُبال اللغة تسوِّ

ضوء ما تتضّمنه من قواعد عامة أحكمت الكالم يك ال يشذُّ عن االستعامل يف إنشاء الكالم غري املقبول نحويًّا.
هذه الوسيلة هي طريقة السؤال والجواب عىل نحويه الواقعي واالفرتايض، ماّم يكشف عن أصل التحليل    
يف اللغة وهو التبادل الكالمي أو الحوار الخطايب الذي ميثِّل أصل التفاهم يف اللغة، وكذا يكشف هذا التحليل عن 
مفهوم اللغة االجتامعية والتداولية، وبحسب معطيات البحث فإنَّ هذه الطريقة ال تقلُّ أهمية يف التحليل عن 

طرائق التحليل األخرى.

الكلامت املفتاحية: دراسة، تحليلية، نحوية

Abstract
 The research aims to shed light on a method of grammatical analysis adopted by grammarians 
in revealing the justifications for use in the structures that need intellectual realization so that the 
grammarian can arrive at a way that reduces confusion and stand on the reality of use in language. 
These uses justifies the speaker to use structures that do not depart from grammatical and semantic 
correctness in light of the general rules it contains. It has made the speech more precise so that it does 
not deviate from the use in the construction of grammatically unacceptable speech.
    This method is the method of question and answer in its real and virtual grammar, which reveals 
the origin of the analysis in the language, which is the verbal exchange or rhetorical dialogue that 
represents the origin of communication in language. Further, this analysis the reveals the concept of 
social and pragmatic language. According to the research data, this method is no less important in 
analysis than other methods.
Keywords: An analytical grammatical study
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املقدمة
والسالم  والصالة  العاملني  ربِّ  لله  الحمُد   
عىل أرشف الخلق أجمعني محمد صىل الله عليه وآله 

وسلَّم تسلياًم.
امناز  ضخاًم  لغويًّا  تُراثًا  النحويون  واجَه   
الرتاكيب  فجاءت  االستعامل  وتنّوع  اللهجات  بتعّدد 
العنرص  به  يأيت  الذي  فاملوضع  عها،  تنوِّ يف  متباعدة 
الرتكيبي مرفوًعا يأيت بالصياغة نفسها منصوبًا، وُوِجد 
يف  لها  يكون  الرتكيب  يف  أركانًا  تُعدُّ  عنارص  اللغة  يف 
كل استعامل األثر يف تكوين عنارص أُخرى يُبنى عليها 
سايرت  التي  العامل  فكرة  نشأت  ثمَّ  ومن  الرتكيب، 
النحو منذ الدراسة األوىل للغة بعد أْن سبقها املنهج 
هي  مبا  اللغة  ضوئه  يف  ُجمعت  الذي  للغة  الوصفي 
استعامل ال مبا هي لغة تقعيد، ومن هنا نشأ التحليل 
االختالف  من  متعّددة  بأبعاد  ودراستها  الرتاكيب  يف 
الحريك أو ائتالف عنارصه فيام بينها أو اللغة الخاصة 
االستعامل  لغة  العامة وهي  واللغة  الشعر،  لغة  مثل 

املتداول.
الرتكيب  أمناط  بتعّدد  اللغة  تنظري  احتاج   
أرسارها  عىل  للوقوف  الجهد  بذل  إىل  وتنّوعها 
مستعمليها،  عند  َجرَْت  التي  مكنوناتها  واستخراج 
بوصفها سليقة متوافقة يف أغلبها، كأنَّها لغة اتفق عىل 
صياغاتها املتكلمون، ماّم كوَّن ذلك طريًقا يُسلك فيه 
منهًجا علميًا عند النحويني يف دراسة اللغة، حتى أصبح 
للنحويني يف ظلِّ هذا املكوِّن من االتفاق القدرة عىل 
اللغوي عىل وفق قواعد منضبطة،  تبويب االستعامل 
فيام  سيطرتها  أحكمت  التي  القياس  فكرة  فجاءت 
بعد عىل اللغة حتى رسخْت عند النحويني عبارة: أنَّ 
تحلييل  فكٍر  نتاج  مُيَثِّل  القياس  إذ  قياس،  كلُّه  النحو 
الكالم يف ضوئها  القواعد قيس  تآزرت فيه جملة من 
مثل كرثة الكالم، والعلَّة، واملقيس واملقيس عليه، وقد 
ظهرت ِعرب هذه القواعد طرائق من التحليل للوصول 
إىل القياس يف تصحيح الكالم، فقد ال ينامز االستعامل 
بالكرثة وقد استعمله واحد من العرب، لكنَّه استعامل 
يوصف بالفصيح فال يُردُّ لفصاحته، وقد يلجأ النحوي 
التحليل محاولة منه اللتامس  الفكري يف  اإلعامل  إىل 
مسارات  عن  بعيًدا  يكون  أْن  ال  املناسب  التحليل 
التحليل النحوي يف ضبط االستعامل كالذي نجده عند 
))ملَ ال يجوز: أعجبني  "أّي"  ُسئل عن  الكسايئ عندما 
ما  وهو خالف  خلِقت(()1(،  كذا  أيٌّ  فقال:  قام"  أيُّهم 
التحليل لالستعامل  النحويون من مرافقة  عليه  اعتاد 
ضوء  يف  االستعامل  تقبل  التي  النتائج  واستخالص 

السليقة اللغوية التي سارت عىل وفق ضوابط معيَّنة 
وإْن مل يكن املستعملون قد توافقوا عليها عن قصد، 
املذكور  املثال  يف  "أي"  لـ  تحلياًل  املدين  التمس  وقد 
غ استعامله  آنًفا  الذي أعجز الكسايئ أْن يجد ما يسوِّ
مع  يكون  أن  يوجب  ما  كذلك  وجودها  يف  ))وليس 
املستقبل، إذ ال أمر هنا يتخيّل به الفرق بني املستقبل 
و املايض، فإذا مل يكن هناك متخيّل ، فال فرق بينهام)2(، 
فام مل يجد الكسايئ مستنًدا يفرسَّ استعامل "أي" مع 
يف  واملستقبل  املايض  بني  املعنى  فرق  وهو  املايض 

االستعامل.
الظواهر  لتسويغ  التحليل  بنَْي وسائل  ومن   
السؤال  يف  االفرتاض  ظهر  االستعامل  وتنّوع  النحوية 
والجواب لتحليل االستعامل اللغوي وقبوله، واملتقيصِّ 
النحويني،  عند  شائًعا  يجده  التحليل  من  النوع  هذا 
يف  اللبس  به  يُحلُّ  النحوي  تحليلهم  من  جزًءا  ميثّل 
الستعامالت  مسايرًا  بعد  فيام  ليصبح  االستعامل، 
املتكلمني عىل وفق  انعقدت عليها ألسنة  التي  اللغة 
ضوابط القياس، والبحث يضع اليد عىل هذه الوسيلة 
التحليلية من بني  قيمتها ومنزلتها  ليكشف  التحليلية 

وسائل التحليل النحوي األُخرى.
إنَّ البحث الذي بني أيدينا ميثِّل دراسة من   
جانبني: األوَّل، إثبات هذه الطريقة من التحليل ـــــ 
أعني السؤال والجواب ــــ وأنَّها توازي وسائل التحليل 
األُخرى للكالم، ومن ثمَّ أثره يف تسويغ الكالم وقبوله، 
والثاين، مناذج من التطبيق بطريقة السؤال والجواب ال 
عىل نحو اإلحصاء بل عىل نحو إثباتها بوصفها وسيلة 
تحليلية توازي وسائل التحليل النحوي األُخرى أو أنَّها 
إىل  يوصل  مبا  للتحليل  األدوات  للنحوي  م  تقدِّ وسيلة 
القياس والعلَّة، وأقرب طريق توصف بها هذه الوسيلة 
روح  ميثّل  الذي  التخاطبي  الحوار  عىل  االعتامد  هو 
والسيَّام  املتكلمني،  بني  التفاهم  إىل  الوصول  يف  اللغة 

إنَّه ميثّل أوسع أساليب اللغة وهو االستفهام.
واحتوى البحث متهيًدا يف التعريف بالتحليل   

النحوي، ومبحثني:
املبحث األوَّل: بعنوان )السؤال والجواب يف الحذف(  
ن تطبيقات التحليل النحوي يف مسائل الحذف. تضمَّ

املبحث الثاين: )السؤال والجواب يف مسائل متفرّقة يف 
مسائل  يف  النحوي  التحليل  تطبيقات  ن  تضمَّ النحو( 

نحوية متعّددة.
التمهيد

التعريف بالتحليل النحوي ووسائله
تفسري  عند  النحوي  التحليل  د وسائل  تتعدُّ  
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تُلحظ  عندما  اللغوي  االستعامل  أو  اللغوية  الظاهرة 
العنرص  رفع  فيها  يُْستَْوقُف  صورٍة  عىل  تركيبه  هيأة 
الرتكيبي أو نصبه أو معرفة محّل إعرابه من الجملة، 
صحة  يف  الرؤية  لتتضح  ذلك  ضوء  يف  التحليل  فيأيت 
مثل  متعّددة  وسائل  بحسب  املستعمل،  الرتكيب 
القاعدة النحوية أو مفهوم البناء أو العامل الذي ميثّل 
بأنَّها  الوسائل  ُعرِّفت هذه  لذا  النحوي،  التحليل  روح 
ل  للتوصُّ عليها  املحلِّل  يعتمد  التي  العقلية  ))اآلليات 
اللغوية  النصوص  عىل  النحوية  القاعدة  تطبيق  إىل 
النصوص ال تكون  أَن كثريًا من هذه  املختلفة؛ وذلك 
القاعدة(()3(،  أو أصل  الوضع  نحويًّا، عىل أصل  مبنية 
الذي  القياس  مفهوم  إىل  راجع  بالعقلية  القيد  ولعلَّ 
يرتبط  النحوي مبا  التحليل  األوفر حظًّا يف  األداة  يُعدُّ 
املشار  األصل  مفهوم  وإنَّ  النحوية،  القاعدة  مبفهوم 
الرتاكيب،  عليها  تظهر  التي  باملخالفة  يرتبط  إليه 
الحدِّ  إىل  جاهزة  النحوية  القاعدة  أو  القياس  وليس 
أو  ها مقدمًة  التي ميكن عدَّ الوسيلة  يُغني عن  الذي 
مة  املقدَّ وهذه  القاعدة،  هذه  إىل  بها  يُتًوصُل  طريًقا 
هي التحليل الذي يُْعِمل به النحوي فكره التأوييل مبا 
يناسب َسْوق الرتاكيب عىل سليقة املتكلمني وضوابط 
املعنى  للبس  أو  اللحن  ابتعدت عن  التي  اللغة  أهل 
يف التعبريات اللغوية، فالبُدَّ من وجود الصحة النحوية 
الداللية يف الرتكيب، فيكون كّل ذلك باألدلة الصناعية 

وغري الصناعية.
يف  األثر  والجواب  السؤال  افرتاض  ويف   
دة التي يًفرسَّ بها  التحليل النحوي يف قبال األدلة املتعدِّ
االستعامل، إذ إنَّ بعضها يعتمد عىل الذائقة النحوية 
التي تعكس املنهج وثقافة النحوي، مبا يتوافر لديه من 
أدلّة تركيبية ومقامية، لتمييز عنارص الرتكيب املؤلِّفة 
للجملة؛ لذا نلحظ إظهار حقيقة التحليل النحوي عند 
أنَّه منظومة تفسريية  قباوة عىل  الدين  الدكتور فخر 
غ الصحة النحوية والداللية  تتقىّص كل ما ميكن أن يسوِّ
الداللية  اللفظية،  العنارص  ))متييز  فهو  الرتكيب،  يف 
والشكلية، املكوِّنة للعبارة بعضها من بعض، باالعتامد 
والشكل  الصوت  وظواهر  واملقال،  املقام  أدلة  عىل 
والرتكيب، لدراسة تلك العنارص يف إطار السياق املحيط 
ووظائفها،  وخصائصها  وأمناطها  أنساقها  وتحديد  بها، 
اإلعرابية  للمعاين  وتبادل  عالقات  من  بينها  وما 
آخر  وبتعبري  ة(()4(،  عامَّ والنحوية  ة،  خاصَّ والرصفية 
عنده فهو ))صورة عملية، لتوظيف األحكام واألصول 
بأمناط  ارتباطها  وتبيني  النص،  دراسة  يف  والضوابط، 
وحلِّ  التعبريية  الوحدة  تفكيك  إنَّه  والتعبري،  القول 

اشتباكاتها، لرصد خصائص الجزئيات وصفاتها وسلوكها 
يف إطار الوحدة الكلية، وموقعها من البيان والقواعد 
واألحكام(()5(، فالتفكيك يرتبط بصورة مبارشة مبفهوم 
ال  سمٌة  اللغة  عنارص  بني  االرتباط  وظاهرة  العامل، 
الكلية)6(   الوحدة  لبيان  االستعامل  يف  إنكارها  ميكن 
التي تكون يف ضوئها الصحة النحوية والداللية، ويكون 
ذلك بتوظيف األحكام واألصول والضوابط التي يدخل 
من ضمنها السؤال والجواب اللَّذان يلجأ إليها النحوي 
أو  النرث  الشاهد من  يلجأ إىل  الكالم، مثلام  يف تحليل 
غ به  الشعر أو قول العرب أو العلَّة أو القياس، ليُسوِّ
االستعامل بصورته التي احتاجت إىل التفسري والبيان 

واإليضاح.
وأغلب الظنِّ أنَّ توظيف السؤال والجواب   
يف التحليل النحوي يرجع إىل املفهوم التداويل يف الكالم، 
فالتداولية  اللغوي،  االستعامل  علم  يف  ينساق  الذي 
االستعامل،  مجال  يف  اللغوية  الظواهر  ))يدرس  علٌم 
دراسة  يف  متعّددة  معرفية  مشاريع  ثّم  من  ويدمج، 
ظاهرة التواصل اللغوي وتفسريه(()7( كالذي نلحظه يف 
الحذف من استعامل عبارات "كرثت االستعامل" وعبارة 
الحذف  لبيان  ُوظِّفت  عبارات  فهي  املخاطب"  "علم 
يف االستعامل، ومن جانب آخر فإنَّ السؤال والجواب 
اللَذين يفرتضهام النحوي يكشفان عن ارجاع العالقات 
النحوية إىل صورتها البنائية، فالفعل املتعدي ال يُفهم 
لتكون  إليه  يتعّدى  ما  بذكر  إالَّ  فيه  الجملة  معنى 
الجملة ماّم يُحسن السكوت عليها، ولكْن تلحظ من 
الكالم ما يُقترص به عىل الفعل املتعدي والفاعل، قال 
ا جاز السكوت عليه؛  ا ظننُت ذاك، فإمنَّ سيبويه ))وأمَّ
غ  ألنَّك قد تقول: ظننُت فتقترِص()8(، ألنَّ التداول املسوِّ
للتقدير مييل عىل النحوي التقدير الذي تعارفت عليه 
عن  منفصلة  قرينة  من  كان  وإْن  املتكلمني  سليقة 
غ وهو تقدير، إذ  الرتكيب، فال بدَّ لالستعامل من مسوِّ
قد يفرتض النحوي القول من املتكلم فيكون ذلك أحد 
مصاديق السؤال والجواب، وتفصيل الكالم يف املبحثني 

اآلتيني.

املبحث األوَّل
السؤال والجواب يف مسائل الحذف

يدّل الحذف عىل القطع واإلسقاط، ويقال:   
عىل  االصطالح  يف  وعرِّف  إسقاطُه)9(،  اليشِء:  َحْذُف 
أنَّه ))إسقاط جزء الكالم أو كلِّه لدي(()10(، والبد من 
دليل عىل املحذوف ليُحسن تقديره يف الكالم ومالءمته 

لعنارص الرتكيب من الجانب النحوي والداليل.

أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي
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مُيَثِّل الحذف واقًعا لغويًّا متسًعا يف التقدير   
مسار  يُصِحح  الذي  العامل  مفهوم  عليه  يقوم  الذي 
فلسفة  الحذف  وميثّل  غها،  ويسوِّ اللغوية  الرتاكيب 
التعريف  آثروا  قد  النحويني  فنجد  النحوي،  األثر 
بالنحو بالدليل الذي يُبحث يف ضوئه العنرص الرتكيبي 
ل لبناء الجملة، أي معرفة أحوال الجملة والتغيري  املكمِّ
تقوم  الفلسفة  العامل، وهذه  نظرية  الحريك يف ضوء 
املحذوف،  عىل  تدّل  التي  العلَّة  سياق  تقيّص  عىل 
أبقوا  وفيام  إالَّ  شيئًا  يحذفون  ))ال  اللغة  فمستعملو 
دليال ما عىل ما ألَْقوا(()11(، ويقوم دليل الحذف عىل 
إىل  ابن هشام  وقد ذهب  ومقامية)12(،  مقالية  قرائن 
القول مبفهوم االختصار واالقتصار وليس الحذف)13(، ملا 
يُثار من تساؤل عن كيفية حصول الحذف الذي قد ال 

يسعف املقال أو املقام تعيينه. 
ابن هشام،  اللغوي رؤية  ويؤيد االستعامل   
الرتكيب يف  الحذف يف بعضه ال يُسعفه  أنَّ  إذ نلحظ 
معرفة املحذوف؛ ألنَّ املحذوف ال يعتمد عىل املقال 
بل الحال مثل مقاصد املتكلمني وتداول كالمهم عىل 
باملحذوف، وليس من دليل  السامع  االختصار ملعرفة 
عىل  يدلَّ  فال  التحذير  أسلوب  مثل  الرتكيب  يف  عليه 
داللة  أنَّ  ))غري  الرتكيب  من  دليل  أي  الفعل  حذف 
لرجٍل  قولهم  وكذلك  به،  اللفظ  مناب  نابت  الحال 
فصارت  زيًدا،  ارضب  أي  زيًدا،  يِده:  يف  بسيٍف  ُمْهٍو 
ومن  به(()14(،  اللفظ  من  بداًل  بالفعل  الحال  شهادة 
الرتاكيب،  بعض  يف  بالسامع  النحويون  ه  سامَّ ما  ذلك 
ر فيها حذف  " فيقدَّ ومن قولهم " ال بأس" أو " ال شكَّ
الخرب وما من دليل عليه يف الرتكيب إالَّ معرفة املتكلم 
يف  ر  يقدَّ ما  ومنه  املتداول،  الخطاب  من  باملحذوف 
"ِمثَْل، تقول:  بتقدير  يرونه مناسبًا  النحويني مبا  ُعرف 
األسد(()15(،  مثَل  تريد  ا  أسٍد شدًة"))إمنَّ برجٍل  "مررُت 
ة" عىل  ة، فانتصاب "شدَّ وتفسريه ))أي يشابه األسد شدَّ
التمييز عن نسبة "ِمثَْل" إىل ضمري مذكور(()16(، فتقدير 
"ِمثل" رَضٌْب من االفرتاض يتوافق واالتساق يف الجملة 
والربط بني عنارصها، لكْن ال يوجد يف الرتكيب ما يدلُّ 
عليه، فال ضمري مذكور، لذا أُوِجد املحذوف نسبة إىل 
من  عليه  لدليل  ليس  التقدير  فهذا  املذكور،  افرتاض 

الرتكيب.
والنحويون إذا التمسوا الدليل يقدرون وإْن   
م ّمام يصلح للتفسري  وقع بعيًدا، وذلك ))أنَّه إذا تقدَّ
مع  ويجوز  األقرب...،  هو  فاملَفرسَّ  فصاعًدا،  شيئان 
وجاهٌل،  عاملٌ  جاءين  نحو:  لألبعد،  يكون  أْن  القرينة، 
أكرمُت  القرينة:  بحسب  والتقدير  فأكرمته(()17(، 

العاملَ، ففي ضوء دليل التقدير من الرتكيب فإنَّ قرينة 
العامل ال  يُكرَّم هو  فالذي  املحذوف،  داٌل عىل  اإلكرام 
خارجية،  كانت  وإْن  القرينة  ُروعيت  فإذا  الجاهل، 
فال يكون التقدير مع عدم وجود الدليل من الرتكيب 
معرفته(()18(،  يف  الغيب  علم  تكليف  من  ))رضٌب 
واللغة  تتالءم  التي  املناسبة  التحليل  طريقة  فبوجود 
ر  يُقدَّ أْن  ميكن  النحوي،  التحليل  ووسائل  املستعملة 
املحذوف، والسؤال والجواب أحد هذه الوسائل التي 
يُسلك فيها هذا الطريق عىل ما سيتضح يف تطبيقات 
هذا املوضوع، فللسؤال والجواب حظوة من التحليل 
يف إيجاد املحذوف وتعيينه يف قبال الطريق بالتحليل 
األوسع يف إيجاد املحذوف وهو كرثة االستعامل وعلم 
املخاطب، لكنَّ النحوي مل يستغِن عن السؤال والجواب 

يف تحليلية النحوي إليجاد املحذوف وتعيينه.
وماّم ميكن أن نشري إىل بعض املواضع التي   
لحقها الحذف، وكان للتحليل بالسؤال والجواب أثرهام 
الجملة  يف  الحذف  أكان  سواٌء  الحذف،  تسويغ  يف 
االسمية كحذف الفعل أم الحذف يف االسمية، كحذف 

املبتدأ.
أواًل: الحذف يف الجملة الفعلية

حذف الفعل
بحسب  وجوبًا)19(  أو  جوازًا  الفعل  يحذف   
قيًدا يف  القاعدة  الكالم، فتكون  فيها  يرد  التي  القاعد 

الحذف الواجب فال يجوز ذكره. 
ذكره  ما  بالحذف  التعليل  مواطن  ومن   

النحويون يف البيت الشعري من )الطويل()20(:
ليُبَْك يزيٌد ضارٌع لُخُصوِمه                      

ومْختَِبٍط ِمامَّ تَِطيُح الطوائُِح 
املحذوف،  تقدير  يف  جوابًا  سيبويه  افرتض        
يزيد  ليُبَْك  معنى  فيه  يزيد  ليُبْك  قال  ))ملا  بقوله 
ضارع(()21(،  ليبْكيِه  قال  كأنَّه  مساملة،  أنَّه  الَقَدِم  يف 
فالتقدير راجع إىل املتكلم وما يقصده  حذف الفعل.

وقد أَرجع املربِّد الجواب إىل علم املخاطب   
بقصد املتكلم؛ ألنَّه ))ملَّا قال:"ليُبَْك يزيد" ُعلَِم أنَّ له 
باكيًا. فكأنَّه قال: ليُبْكه ضارٌع لخصومه(()22(، وأوَضَح 
نحو  قال..." وعىل  كأنَّه   " االفرتايض  بالجواب  التقدير 
االفرتاض يف معرفة املحذوف وَسْوقه إلعراب" ضارع" 
السؤال  الحذف يف ضوء  تحليل  جنِّي  ابن  أتمَّ  فاعاًل، 
والجواب، فالكالم عنده ))كأنَّه ملَّا قال: ليُبَك قال: ليُبَك 
لخصومه،  ضارٌع  يُبكيه  فقال  يُبْكيه؟  َمن  قيل:  يزيد، 
حوارية  فوظَّف  ا(()23(،  جدًّ كثري  املعنى  عىل  والحمل 
اإلعراب  تحديد  منها  أراد  وجواب  سؤال  يف  الخطاب 
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الحوارية  هذه  ووصف  "ضارع"،  لالسم  الصحيح 
الكالم عىل معنى  أنَّه حمَل  أي  املعنى،  بالحمل عىل 
االفرتاض املذكور، ولوال ذلك لكان محلُّ االسم النصب، 
أي: يُبِك يزد ضارًعا. وبهذا الحمل يكون الفاعل، فاعاًل 
السؤال  من  تبَنيَّ  ما  عىل  محذوف  لفعل  املعنى  يف 
والجواب الذي أعاد صياغة الجملة بأسلوب الخطاب.

واستقرَّ عند الريض طريق التحليل بالسؤال   
والجواب يف هذا البيت، وأفصح عن ذلك بقوله ))هذا 
السؤال،  فيه  القرينة  ماّم  أي  األوَّل  جنس  من  أيًضا 
الفعل  بلفظ  عليه  مدلوٌل  ٌر  مقدَّ ههنا  السؤال  أنَّ  إاّل 
املبني للمفعول؛ ألنَّه يلتبس الفاعل، إذن، عىل السامع 
من  السائل:  سأل  يزيد،  قال:  ملَّا  فكأنَّه  عنه  فيسأل 
يُبكيه، فقيل: ضارٌع، أي يُبكيه ضارٌع، والسؤال األوَّل 
ح به(()24(، ما أراد به من جنس األوَّل هو داللة  مرصَّ
السؤال عىل املحذوف من الجواب وهو ما ذكره عن 
لقيام  الفعل  يحذف  ))وقد  قوله  الحاجب  ابن  نص 
قاَم(()25(،  من  قال:  ملن  زيٌد،  مثل:  يف  جوازًا  قرينة، 
إذا  به،  ٌح  مرصَّ األوَّل  السؤال  بأنَّ  يقصده  ما  وهذا 
قال: من قام، فيكون الجواب: زيٌد، فقط، ومل يقْل قام 
ا السؤال الثاين عن " ضارع" مل يكن مرصًَّحا به  زيٌد، أمَّ
فافرتضه الريض عىل نحو التداول بني املتكلمني ليحلِّل 
به صحة التقدير ورفع االسم الذي صلَُح إعرابه فاعاًل 
ر الفعل املحذوف بدليل  لفعل محذوف يف الجملة، قُدِّ
الفعل املبني للمجهول "ليُبَْك" ماّم جعل هذا الدليل 
النَّص  بنية  السؤال والجواب سائغة يف تحليل  صياغة 

وإرجاع املحذوف.
والالفت للنظر أنَّ الريض اعتمد عىل مفهوم   
عىل  الرتكيب  داللة  عىل  وليس  التقدير  يف  القرينة 
املحذوف، إذ مفهوم القرينة أوسع من املنظور التحلييل 
للداللة عىل املحذوف من اعتامد سياق الرتكيب؛ ألنَّ 
من القرينة ما يكون مقاليًا ومقاميًا، وبتوظيف القرينة 
أنشأها  خارجية  قرينة  املحذوف  تقدير  الريض  جعل 
يف  جعلها  غريه  ا  أمَّ املتكلمني  بني  التخاطب  ضوء  يف 
ضوء االفرتاض اعتامًدا عىل داللة الرتكيب، لكْن يَتَّحد 

التقديران يف ضوء التحليل بالسؤال والجواب.
ر املحذوف  النحويني َمن قدَّ ومل ألحظ ِمن   
بعيًدا عن طريق التحليل  بالسؤال والجواب يف هذه 
ر، رجح الفعل عىل رواية  املسألة)26(، غري أنَّ َمن مل يقدِّ
املبني للمعلوم فال حذف وال تقدير للسؤال والجواب، 
البيت  املذكور يف  للفعل  فاعاًل  وبذلك يكون "ضارع" 
))الذي  أنَّ  هشام  ابن  وأوضح  آنًفا،  املذكور  الشعر 
غ الحذف يف هذا املوضع أنَّ الكالم يقع يف جواب  سوَّ

ر(()27(، وبذلك فإنَّ الداللة عىل املحذوف  استفهام مقدَّ
من دون صياغة السؤال والجواب متّوقفة عىل رواية 
ا عىل رواية بناء الفعل "ليَبِْك يزيَد"  املبني للمفعول، أمَّ
يف  تحليل  وال  تقدير  فال  "يزيد"  ونصب  املعلوم  عىل 
إنَّ  أي  بضارع،  يزيد  نصب  آنًفا سوى  املذكور  البيت 

وجود املبني ملفعول يدلُّ عىل السؤال والجواب.
ح  ح بالسؤال والجواب، بل يوضِّ وقد ال يرصَّ  
عىل  يقوم  الذي  التخاطبي  الحوار  ضوء  يف  التحليل 
السؤال والجوب بني املتكلمني، ومن ذلك حذف الفعل 
والكتفاء بالفاعل، وذلك))إذا قيل لك، من قرأ فتقول: 
زيٌد، التقدير: قرأ زيٌد(()28(، عىل أنَّ السؤال الذي ذُكر 
فيه الفعل أغنى عن ذكره يف الجواب، وهذا الحذف 
بل  ما،  لقاعدة  لعدم خضوعه  الواجب؛  يكون من  ال 
هو من الحذف الجائز لالستغناء الذي يكون من علم 
املخاطب، لكْن مل يقل النحوي لعلم املخاطب لطبيعة 

التحليل املناسبة القامئة عىل السؤال والجواب.
الحوار  ضوء  يف  الفعل  حذف  أمثلة  ومن   
يف  حذفه  والجواب،  السؤال  عىل  القائم  التخاطبي 
وإثبات  السؤال  يف  بالفعل  الفاعل  قيام  نفي  سؤال 
القيام به يف الجواب، إذ ))يصّح حذف فعله إْن أُجيب 
به نفٌي، كقولك: بىل زيٌد، ملن قال: ما قام أحٌد، أي بىل 
قاَم زيٌد أو استفهام محّقق، نحو " نََعم زيٌد " جوابا 
يف  حاصل  فالحذف  أحٌد(()29(،  جاءك  هل  قال:  ملن 
ة، واالستفهام قائم عىل السؤال  جواب االستفهام خاصَّ
والجواب، فجاز الحذف؛ ألنّه قائم عىل الحوار املبارش 
يخلُّ ذكر  لذا ال  فهو حذف جائز؛  ما،  لقاعدة  وليس 
الذي  التخاطبي،  الحوار  عىل  لقيامه  بالجملة  الفاعل 

يُعدُّ قرينة دالّة عىل الحذف.
التناسب والتعيني والتطابق يف الحذف

الجواب  يكون  عندما  الفعل  حذف  ويف   
الفاعل مبتدأ،  بالفاعل فقط، موضع جواز آخر جعل 
مبتدأ خربه محذوف، وذلك يف  يكون  أْن  فيه  فيجوز 
ابن  قال  قرأ"،  "من  سأل  من  "زيٌد" يف جواب  قولك: 
املثال املذكور أن يكون  »زيد« يف  طولون))ويجوز يف 
الجواب  ملطابقة  أجود،  وهو  الخرب،  محذوف  مبتدأ 
ذلك  وجواز  اسميّة(()30(،  جملة  الّسؤال  فإّن  للّسؤال، 
املطابقة  مبفهوم  طولون  ابن  إليه  ذهب  ما  بحسب 
خربه  مبتدأ  "زيد"  بجعل  كالمه  يف  إليه  أشار  الذي 
قرأ"  "زيٌد  عىل  التقدير  يكون  أْن  وذلك  محذوف، 
فيكون تأخري الفعل يف التقدير جملة تقع  خربًا للمبتدأ 
"زيد"، وقد أفاد ابن طولون هذا الجواز _ أي الجواز 
بني  املطابقة  مفهوم  ضوء  يف  مبتدأ  "زيد"  إعراب  يف 

أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي
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السؤال والجواب، فإذا ابتدئ بـ "زيد" صارت الجملة 
ر لها الخرب، وهو ما دلَّ عليه السؤال "َمن  اسمية يقدَّ
قرأ"، فيتحّول التقدير من الجملة الفعلية إىل الجملة 

االسمية.
يف  أتمُّ  للفعل  الحذف  أنَّ  يبدو  والذي   
ا اسند إليه الفاعل؛  الجملة بوصفه مسنًدا وركًنا فعليًّ
ألنِّ السؤال أُريد به اإلخبار عّمن قام بالفعل ال اإلخبار 
به  يراد  فالسؤال  عنه،  املخرب  به  قام  الذي  بالفعل 
زيد"  "قرأ  فداللة جملة  بالفعل،  قام  عّمن  االستفهام 
الصياغات  جرت  وقد  قرأ"،  "زيٌد  داللة  عن  تختلف 
الرتكيبة عىل إرادة الفاعل عندما يكون السؤال بالفعل 
وأنَّ إرادة الجواب تبحث عن الفاعل ال اإلخبار بالجملة 
الفعلية، ومن ذلك قوله تعاىل }َولَِئْ َسأَلْتَُهْم َمْن َخلََق 
اإلجابة  ترد  لذا  اللَُّه{)31(،  لَيَُقولُنَّ  َواأْلَرَْض  اَمَواِت  السَّ
بالفعل يف مواضع اُخرى، ومن ذلك قوله تعاىل }َولَِئ 
َخلََقُهنَّ  لَيَُقولُنَّ  َواأْلَرَْض  اَمَواِت  السَّ َخلََق  ْن  مَّ َسأَلْتَُهم 
الَْعِزيُز الَْعلِيُم{)32(، فإذا كان مثَّة مناسبة لتعيني الجواب 
عىل أنَّه جواب بالفاعل أو جواب باملبتدأ، أمكن فيه 
القطع  ال  تعيني أحدهام  الكالم يف  إىل سياق  الرجوع 

بأحد اإلعرابني دون آلخر.
أنَّ  النحويني  بني  القاعدة  نحو  عىل  شاع   
املوجه  للسؤال  مطابًقا  يكون  أْن  الجواب  يف  األصل 
إىل املخاطب)33(؛ فإذا قيل: مررُت بزيٍد، يستفهم عنه 
اسمية  جملة  السؤال  ))إنَّ  وذلك  زيٌد،  َمن  فيقال: 
ضوء  يف  الحذف  فيأيت  حقيقة(()34(،  وفعلية  صورة، 
الرتكيب باعتامد الدليل عىل املحذوف، ويقع ذلك مبا 

ال يُحدث لبًسا أو مخالفة القاعدة النحوية.
ويف ضوء التطابق يتلّقف النحويون التأويل   
يف الحذف عىل وفق التحليل النحوي يف ضوء السؤال 
والجواب الذي يفرتضونه من واقع اللغة جريًا منهم إىل 
اإلشارة إىل  أصل الحوار التخاطبي بني املتكلمني، ومن 
ا" ))فإمنَّا يرّجح الرفع  ذلك ما ذَكره الريض يف جواب "أمَّ
معها عىل النصب مع القرينتني املذكورتني؛ ألنَّ ترجيح 
التناسب  ملراعاة  كان  ا  إمنَّ ا"  "أمَّ يغريِّ  مثلها  النصب يف 
فعليتني،  كونهام  يف  عليه  واملعطوف  املعطوف  بني 
بني  التناسب  لقصد  أو  أكرمته،  وعمرًا  زيٌد  قام  نحو 
السؤال والجواب يف كونها فعليتني، نحو زيًدا أكرمته 
رت الجملتان  يف جواب من قال: أيُّهم أكرمَت فإذا صدِّ
ا عمرو فقد أكرمتُه... فإنَّ  ا" نحو: قام زيٌد، وأمَّ بـ "أمَّ
ا" من الحروف التي يُبتدأ بعدها الكالم ويستأنف،  "أمَّ
التناسب  وال ينظر معها إىل ما قبلها فلم ميكن قصد 
معها(()35(، فالتحليل النحوي يف ضوء هذا النص قائم 

عىل شقني: نحوي، ملراعاة الرتكيب يف العطف لتأويل 
من  اللغوي  للواقع  مناسبة  وآخر  ا"،  "أمَّ بعد  النصب 
ا"، وما أشار إليه  السؤال والجواب لبيان الرفع بعد "أمَّ
ه  ا" يف نصِّ الريض من ترجيح النصب وفعلية جملة "أمَّ
املذكور آنًفا "عىل النصب مع القرينتني املذكورتني" إنَّ 
القرينتني هام ))عطف الجملة التي بعدها عىل فعلية، 
فالذي  فعلية(()36(،  استفهامية  لجملة  جوابًا  وكونها 
ألفيناه أنَّ التحليل الذي أُجري يف "أَما" ومتييز جملتها 
بني االسمية والفعلية أرُشك فيه السؤال والجواب عىل 
القاعدة  عىل  القائم  التحليل  تقابل  تحليل  أداة  أنَّه 
السؤال والجواب  النحوية، فكان مفهوم املطابقة بني 

ملزما للرفع.
وساق الجرجاين رأيه يف مفهوم املطابقة مع   
َ جانب اسمية الجملة وفعليتها معها يف ضوء  "أْم" وبنَيَّ
التحليل بالسؤال والجواب و ))بيان ذلك أّن قولك: "َمْن 
قام" أصله: أقام زيٌد أم عمرو أم خالٌد"، إىل غري ذلك، 
ال: "أزيٌد قام أم عمرو أم خالد"؛ وذلك ألنَّ االستفهام 
ويف  اإلبهام...  فيه  فيقع  ًا،  متغريَّ لكونه  أوىل؛  بالفعل 
الحقيقة هي فعلية؛ فنبَّه بإيراد الجواب جملة فعلية، 
عىل أصل السؤال؛ فاملطابقة حاصلة حقيقة(()37(، أي 
أْن تكون  ا  أمِّ الجواب،  مطابقة َسوق السؤال يف ضوء 
ما  ضوء  يف  أي  فعلية  تكون  أْن  ا  وأمَّ اسميَّة،  جملته 
يتصدره االستفهام يف صوغ جملة الرتكيب، ومن ذلك 
تعيني النصب دون دوران املسألة بني الرفع  والنصب، 
يتعنيَّ  والجواب،  السؤال  ضوء  يف  املسألة  قيام  عند 
كان  إذا  أيًضا،  النصب  ))ويختار  الرفع  ويرتك  النصب 
الكالم جوابًا عن استفهام بجملة فعلية، كام إذا قيل: 
أرأيَت أحًدا، أو أيُّهم، أو غالم أيُّهم رأيت، فتقول: زيًدا 
ا كان النصب أوىل ليطابق الجواب السؤال  رأيُت، وإمنَّ
يف كونهام فعليتني، وكذا إذا قيل: أضارٌب الزيدان أحًدا، 
قلت: زيًدا يرضبان؛ ألنَّ معناها: أيرضب الزيدان أحًدا، 

فهو مقدر بالفعلية(()38(، 
وللسؤال الواقعي أثره الواضح يف بيان الرفع   
والنصب، إذا كان من واقع الرتكيب وليس يف افرتاضه 
ــــــ أي السؤال ــــ تقول ))زيٌد كم مرٍة رأيَت وأنت 
تريد "رأيته" ومل يكن هذا مبنزلة قولك: "زيٌد رايتُه"؛ 
ألنَّك مل تأِت بعد املبتدأ بيشء يحول بينه وبني الفعل، 
وهو االستفهام(()39(، فوجود "كم" يف موضع الخرب عند 
االبتداء باالسم يحتاج إىل ضمري رابط يف الجملة يعود 
عىل االسم، لكن صياغة الرتكيب عىل نحو السؤال أَنزل 
"زيٌد  يف  الرتكيب  منزلة  رأيت"  مرة  كم  "زيٌد  جملة 
رأيته" الذي ذكر فيه؛ وعلة هذا الرتكيب إنَّه مل يفصل 
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ا جملة زيد  بني املبتدأ "زيد" والخرب "رأيته" بفاصل، أمَّ
غ فيه عدم ِذكر الضمري العائد  " زيد كم مرة رأيت" سوَّ
عىل السؤال نفسه، فشَكل واقع السؤال أداة تحليلية 
غ من ضمن القاعدة،  غ بها الكالم يف ضوء ما يسوَّ يسوَّ
"كم"  بـ  االستفهام  "زيد" خربًا يف جملة  إعراب  فجاز 
وجملة " كم" وما بعدها خربًا؛ ألنَّ ظاهر الكالم يوجب 

نصب "زيد".
حذف مفعويل ظنَّ

وخرب  مبتدأ  أصلهام  مفعولني  ظنَّ  تنصب   
إليها  أشار  التعليق يف مواضع  أو  اإللغاء  يلحقها  وقد 
النحويون عىل خالف يف إلغاء عملها)40(، وقد يحذف 
ا املسألة  مفعويل ظّن وأخواتهاَ ال لقاعدة موضوعة وإمنَّ
القائم  والتخاطب  الحوار  عند  الكالم  بسياق  تتعلّق 
عىل السؤال والجواب أي يف مواضع استفهام املتكلم 
وطلب اإلجابة من املخاطب، ورشط الحذف هو داللة 
عىل  القائم  الحوار  إاًل  دليل  من  وليس  عليه  الدليل 
للداللة  املفعولني  حذف  ))فمثال  والجواب  السؤال 
ظننُت"،  فتقول"  قامئًا؟"  زيًدا  ظننَت  "هل  يقال:  أْن 
التقدير ظننُت زيًدا قامئًا، فحذف املفعولني لداللة ما 
قبلهام عليهام(()41(، والدليل عيه هو السؤال املوّجه إىل 
املخاطب وليس القاعدة، قال ابن طولون ))وفهم من 
ذلك أنّه يجوز حذفهام أو حذف أحدهام إذا دّل عىل 
االختصار)42(،  جهة  عىل  الحذف  وهو  دليل،  الحذف 
فالسؤال عالمة دالة عىل جواز الحذف فحذف املفعول 
التقدير  فيأيت  الحذف،  عىل  دليل  ألنَّه  ضوئه؛  يف  به 

مطابقة ملا ُسئل به فالسؤال من محددات التقدير.
ثانيًا: الحذف يف الجملة االسمية

حذف املبتدأ يف جملة نِعَم وبئس
يف  إعراب  من  أكرث  إىل  النحويون  ذهب   
فقولنا:  وبئس"  "نِْعَم  بالفعل  والذم  املدح  أسلوب 
"نِْعَم الرجُل محمُد" احتمل اإلعراب أْن جملة " نعم 
ما للمبتدأ املؤخر "محمد" وقد يكون  الرجُل" خربًا مقدَّ

"محمد" خربًا ملبتدأ محذوف والتقدير: هو محمد.
املبتدأ  تقدير  يف  التحليل  طريقة  ولكن   
املحذوف اتجهت إىل التحليل بالسؤال والجواب عند 
عىل  اإلعراب  د  عضَّ فقد  املوضع،  هذا  يف  جّني  ابن 
املبتدأ املحذوف، قال ))وذلك قولك:" نِْعَم الرجُل زيٌد، 
وبئس الغالُم جعفٌر، فالرجل بفعله، وزيٌد مرفوع؛ ألنَّه 
خرب مبتدأ محذوف، كأنَّ قائاًل قال: َمْن هذا املمدوح، 
فقلَت: زيٌد، أي: هو زيٌد، وإْن شئَت كان زيٌد مرفوًعا 
ينظر  فلم  عنه(()43(،  مرفوع  خرٌب  قبله  وما  باالبتداء 
بتقعيد عىل نحو الوجوب أو الجواز يف حذف املبتدأ 

مع "نِْعَم وبئَس" بل لجأ إىل طبيعة التداول يف الكالم 
الجارية عىل السؤال والجواب يف تحليل الكالم وإيجاد 
يف  الخرب  بحذف  يقول  الذي  الرأي  وجعل  املحذوف، 
ز  يُجوِّ الذي  الرأي  يوازي  رأيًا  والجواب  السؤال  ضوء 

ما وما بعده املبتدأ. جعل الفعل والفاعل خربًا مقدَّ
السؤال  ضوء  يف  املبتدأ  حذف  ر  يقدَّ وقد   
والجواب، فيام نجده يشرتك يف احتامل إعراب اللفظ 
))فإذا قلت: عليها مثلها  بداًل، وذلك يف قول سيبويه 
زيٌد، فإْن شئَت رفعت عىل البدل، وإْن شئت رفعَت 
زيٌد(()44(،  هو  أي:  زيٌد  فتقول:  هو"؟  "ما  قول  عىل 
الكالم  تحليل  قائٌم عىل  أجراه سيبويه  الذي  فالتخيري 
إلزالة اإلبهام يف الجملة، كأنَّ املسألة "عليها مثلها" ال 
م معنى  تؤدي غرضها من املعنى، فمجيء "زيد" يتمِّ
الكالم ويوّضحه وذلك يكون فيه " زيد" مرفوًعا وهو 
يوجد  ال  لكن  البدل،  من  الخرب  إىل  الظاهر  يف  أقرب 
والجواب  بالسؤال  التحليل  فجاء  به،  لإلخبار  وٌغ  مسِّ
ر الضمري هو" ليحّل  ليُنبِّ محّل التقدير املناسب، فقدِّ

محّل املبتدأ ويكون "زيٌد" خربًا له.
حذف املبتدأ وإقامة املصدر املؤول مقامه

خربًا  والفعل"  "أْن  من  املؤول  املصدر  يأيت   
قوله  ذلك  ومن  اسم  أنَّه  عىل  سائغة  مسالة  وهو 
الَْمرْشِِق  ِقبََل  ُوُجوَهُكْم  تَُولُّوا  أَْن  الرِْبَّ  تعاىل}لَيَْس 
رفع  محّل  يف  املّؤول  املصدر  أنَّ  عىل  َوالَْمْغرِِب{)45(، 
اسم ليس، وقد أفاد سيبويه تحليل املبتدأ املّؤول من 
"أن والفعل" يف ضوء السؤال والجواب، يف قوله تعاىل 
}ِبئَْساَم اْشرَتَْوا ِبِه أَنُفَسُهْم أَن يَْكُفُروا{)46(، قال سيبويه 
))وقال جّل ذكره :  "  بئسام اشرتوا به أنفسهم "  ثم قال :  
أْن يكفروا عىل التفسري كأنه قيل له ما هو فقال :  هو 
والجواب  السؤال  عىل  الكالم  ففرس  يكفروا (()47(،  أن 
أُقيم  محذوف  ضمري  أنَّ  عىل  ضوئه  يف  املبتدأ  فصاغ 
واقعة  لكانت جملة  الضمري  ذُكر  ولو  مقامه،  املصدر 
خربًا، إذ تكون الجملة املفرتضة "هو أْن تفعلوا" جملة 
الضمري  السؤال والجواب تعرب من  مفرتضة يف ضوء 

املبتدأ وخربه املصدر املؤّول.
التحليل  هذا  إىل  نهتدي  أْن  نستطيع  وال   
هذه  عىل  االستعامل  مجيء  أو  ما  قاعدة  بحسب 
الشاكلة أي وقوع املبتدأ ضمريًا خربه املصدر املؤّول، 
التحاوري  الخطاب  يحايك  التحليل  هذا  ألفينا  لكنَّنا 
مرتبطة  املسألة  وكأنَّ  والجواب،  السؤال  من  املكوَّن 
بتداول املتكلمني، فُجِعَل املصدر املؤّول "أْن تَُولوا" يف 

محل املبتدأ.

أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي
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حذف خرب ال النافية للجنس
أو  وجوبًا  الجملة،  من  الخرب  يحذف  قد   
جوازًا يف مواضع)48(، ومن ذلك حذف خرب "ال" النافية 
ابن عقيل ))إذا دلَّ دليل عىل خرب "ال"  للجنس، قال 
النافية للجنس وجب حذفه عند التميميني والطائيني، 
وكرث حذفه عند الحجازيني، ومثاله يقال: هل من رجٍل 
قائٍم فتقول: ال رجَل. وتحذف الخرب وهو "قائم´ وجوبًا 
الحجازيني، وال  التميميني والطائيني، وجوازًا عند  عند 
جار  وال  غري ظرف  الخرب  يكون  أْن  بني  ذلك  يف  فرق 
أْن  ُمثِّل أو ظرفًا أو جاًرا ومجروًرا، نحو  ومجرور كام 
الدار رجٌل، فتقول:  يقال: هل عندك رجٌل أو هل يف 
ضوء  يف  الحذف  اتجه  املوضع  هذا  يف  رجَل(()49(،  ال 
السؤال والجواب إىل إعطاء الحكم عىل الرتكيب، فدار 
بني الوجوب والجواز، ويف ذلك تأصيل للسؤال والجواب 
يف قبال ما يقاس عليه من الكالم فيحكم عليه، فيكون 
واجبًا أو جائزًا، فقولنا: "ال رجَل" جواب ملن قال: "هل 
التقدير: "ال رجَل  أنَّ  الخرب عىل  عندك رجٌل" فحذف 
غ حذف الدليل عليه وهو سؤال السائل  عندي" إذ سوَّ
وليس القاعدة، وكذا املسألة فيام مل يكن الخرب ظرفًا 
أو جار ومجرور، نحو: "هل من رجٍل قائٍم فتقول: ال 

رجَل".
حذف الجار واملجرور الواقع خربًا

ويُنصب  للجار،  اللغة  يف  الحذف  يكرث   
مجروره عىل نزع الخافض، وقد يُحذف الجار لقاعدة 
نحوية يقاس عليها الكالم أو السامع الوارد فيه، ومن 
بحرف  املسبوقة  "كم"  وبعد   " "هالَّ بعد  حذفه  ذلك 
خرب  عىل  املعطوف  ومع  املصدرية،  "أْن"  ومع   ، الجرِّ
"ليس" مبا يسّمى عطف التوّهم وغري هذه املواضع)50(، 
ويندرج السؤال والجواب من ضمن هذه املسائل يف 
اشتمل  سؤال  جواب  ))يف  يحذف  فقد  الجار،  حذف 
عىل حرف مثل الحرف املحذوف، نحو "زيد" يف جواب 
َمن قال: مبَن اهتديت(()51(، فالحذف حاصل يف ضوء 
التخاطب بني املتكلمني أي يف ضوء التداول عىل نحو 
وليس  "زيد"  عىل:  الجواب  فكان  والجواب،  السؤال 

"بزيد".
واملجرور  للجار  الحذف  يُحلّل  َمن  ونجد   
بعيًدا عن التنظري النحوي أو القاعدة النحوية، فيُحال 
التحليل إىل مفهوم الحوار والتداول بالسؤال والجواب، 
ل  كأنَّ الحال يُغني عن الِذكر، ومن ذلك معرفة املفضَّ
معرفة  من  بُدَّ  فال  التفضيل،  أفعل  استعامل  يف  من 
املفضول إذا ُحذف، فإذا ))خال عن ِذكِر املفضل عليه 
ُعلَِم  وإذا  وضعه،  من  األهّم  املقصود  فهم  يتُم  فال 

أفعل "خربًا"، كام  كان  إْن  غالبًا،  املفضول جاز حذفه 
 ، أسنُّ أنا  بقولك:  فتُجيب  أنا،  أم  أسنُّ  أنَت  لك:  يقال 
مجروره  مع  "ِمن"  أنَّ  أكرب...يقال  الله  قولنا:  ومنه 
محذوف، أي: أكرَب من كلِّ يشء، ويقلُّ الحذف يف غري 
الخرب، نحو: جاءين رجٌل أفضل. يف جواب من قال: ما 
جاءك رجٌل أفضل من زيد، كأنَّه ملَّا كان حذف الخرب 
أكرث من حذف الوصف(()52(، فُعلِم الحذف من السؤال 
والجواب، فيلس يف الرتكيب دليل عليه، فالكالم يُشعر 
بوجود الحذف وال بُدَّ من دليٍل عليه، ومبا أنَّ الرتكيب 
والجواب  السؤال  فُجعل  نحوية،  بقاعدة  يُسَعف  ال 
مة ملعرفة املحذوف، فأمكَن بعد معرفة الطريق  مقدَّ
القاعدة  نصوغ  أْن  الصفة  أو  الخرب  فيه  حذف  الذي 
وكذا  التفضيل  أفعل  مع  الخرب  حذف  فجاز  للحذف، 
الصفة، وعلًة ذلك ِعلْم املخاطب من الحال الذي مثّله 
السؤال والجواب، وليس عىل نحو دليل الرتكيب نحو: 

ال رجٌل فيها وال امرأة، أي ال امرأة فيها".

املبحث الثاين
السؤال والجواب يف مسائل نحوية متفرقة

واو القسم
ه التحليل النحوي عند القسم أْن يكون  ُوجِّ  
للسؤال والجواب ما يرتبط بطريقة القسم بواو القسم 
مع لفظ الجاللة، والقسم بالواو هو األصل وأم الباب يف 
القسم، ويقسم بغريه من الحروف فتقول: بالله، تالله، 
إالَّ أنَّ القسم بالواو عندما يكون املتكلِّم متحدثًا من 
دون أْن يسأله سائل، فهو إمعان النفس وتأكّدها من 
الفعل أو الخرب الذي يقوم به املتكلِّم، فتّؤكد كالمك 
ثت عن شامئل  يف ضوء الحديث ال السؤال ))ولو حدِّ
رجٍل فصار آية لك عىل معرفته، لقلت: عبُداللِه، كأنَّ 
بوالديه،  باٌر  للمساكني  راحم  برجل  مررت  قال:  رجاًل 
الكالم عىل طريقة  والله(()53(، فلم يكن  فقلت: فالن 
السؤال بـ "هل عبُدالله باٌر بوالديه راحٌم للمساكني" 
بل هو سامعك الحديث عن رجٍل له الصفات املذكورة 
آنًفا، فجاء القسم بالواو؛ ألنَّه ليس جوابًا للسؤال، بل 
وقع من ضمن الحديث، وقد ذكر الريض ُحكم القسم 
يف  تستعمل  ))أالَّ  بقوله  والجواب،  السؤال  يف  بالواو 
بالله  يقال  يقال: والله أخربين، كام  السؤال، فال  قسم 
يقال  فال  زيٌد،  أخربك  هل  السؤال:  كأنَّ  أخربين(()54(، 
ال  السائل  ألنَّ  تالله؛  أو  بالله  يقال:  بل  أخربيَِن،  والله 
يريد تأكيد الكالم لنفسه؛ ألنَّه واجه سؤااُل من متكلم، 
"الواو"،  بغري  بالقسم  مبتدأ  مؤكًدا  الجواب  فيكون 
عندما  العرب  كالم  يف  سليقة  األسلوب  هذا  وكأنَّ 
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ث الكالم عن نفسه أو إخبار غريه بالكالم  يريد املتحدِّ
السؤال  نحو  عىل  الكالم  أسلوب  يكون  أْن  دون  من 
والجواب، فيقسم بـ"الواو" من دون سؤال، وبغريها إْن 
كان سؤااًل؛ لذا سميَّ هذا القسم بقسم األخبار يف قبال 

قسم السؤال أو الطلب)55(؛ ألنَّ كالمه يكون جزًما.
لذا يكون القسم بغري "الواو" عندما يكون   
الحوار جاريا بني املتخاطبني وأراد املتكلِّم تأكيد الكالم 
للسامع الذي يكون سائاًل، ومن ذلك قوله تعاىل }َوتَاللَِّه 
أَلَكِيَدنَّ أَْصناَمُكْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدِبِريَن{)56(، فالحوار يف 
القسم  فجاء  إبراهيم وقومه،  الله  نبيِّ  بنَي  اآلية جاٍر 
ذلك  ومن  والتخاطب،  الحوار  من  جرى  ملا  مؤكًدا 
تَْذكُُر يًوُسًف َحتَى تَُكوَن  ِتَْفتَأُ  قوله تعاىل }قالُوا تَاللّه 
بالتاء؛  القسم  الَهالِِكنَي{)57(، فجاء  ِمَن  تَُكوَن  أَْو  َحرًَضا 
ألنَّ القسم أيُتَ به يف ضوء الحوار والتخاطب عىل نحو 
الحوار والتخاطب من قوله  السؤال والجواب وبداية 
تعاىل }ارِْجُعْوا إىَل أَبِيُكْم فَُقْولُْوا يا أَبَانَا إنَّ ابَْنَك رَسََق{

)58( فجاء الردُّ عليهم }بَْل َسوَّلْت لَُكْم أَنُْفُسُكم أْمرًا{)59(، 

الخطاب من  القرآنية عن حوارية  النصوص  فكشفت 
السؤال والجواب عن حال يوسف من أبيه.

م نلحظ أنَّ القسم مع الواو  ويف ضوء ما تقدَّ  
حديث  عىل  ا  ردًّ أكاَن  سواٌء  األخبار  يف  جوابًا  يكون 
بجملة  مبارش  إليه  موّجه  سؤال  دون  من  املتكلم 
معيَّنة،  مثلام لحظناه مبا ال يقال به يف " والله أخربين"، 
عندما يكون القسم حديثًا مبتدأ به من املتكلم نفسه، 
والتعبري القرآين شاهد عىل هذا النحو من القسم، فجاء 
القسم منه عزَّ وجلَّ مبتدأً به بالواو، ومن ذلك قوله 
{)60(، وقوله تعاىل  تعاىل }والَعرْصِ إنَّ اإلنْساَن لَِفي ُخرْسٍ
}والتِّنِي والَزيْتُوِن{)61(، وغريها من اآليات التي ابتُدأت 
ا مع وجود السؤال والجواب يكون القسم  بالقسم، أمَّ
بغري الواو، وميكن أن مُنّثِّل عدًدا من الجمل املستعملة 
بحسب ما مرَّ من جمل وقع فيها القسم بالواو أو التاء 
أو الباء يف ضوء التحليل بالسؤال والجواب، عىل النحو 

اآليت:
-  هل أخربك زيٌد بالخرب، جاز الجواب عىل: نعم أخربين 

أو بالله أخربين أو اقسم بالله أخربين.
- هل أخربك زيٌد بالخرب، ال يجوز الجواب عىل: والله 

أخربين.
- واللِه ألخربنَّ زيًدا، عندما تكون متحدثًّا عن نفسك 

وتريد أن تخرب غريك من دون أن يسألك سائل.
- زيٌد والله، عندما تسمع من متكلم يتكلم عن شامئل 

زيٍد.
د نوع القسم بحرف القسم يف ضوء  فيتحدَّ  

أو  التاء  أو  الباء  وهو  مييِّزه  بحرف  والجواب  السؤال 
غ نوع القسم  الواو، فصورة التحليل النحوي التي تسوِّ
غه يف مقام آخر قامئة يف ضوء السؤال  يف مقام، وال تسوِّ

والجواب.
ال  الصفة  أنَّ  لك  يُبَنيَّ  ))وّمام  سيبويه  قال   
يقوى فيها إالَّ هذا أنَّ سائاًل لو سألك هل ِسري عليه؟ 
حسًنا،  عليه  وِسري  شديًدا  عليه  ِسري  نعم  لقلت: 
فالنصب يف هذا عىل أنَّه حال، وهو وْجُه الكالم؛ ألنَّه 
وصف السري، وال يكون فيه الرفع؛ ألنَّه ال يقع موقع 
ما كان اساًم(()62(، ظاهر ما يريد أْن يُبَيِّنه سيبويه عدم 
الرفع يكون ملوصوف  للسري؛ ألنَّه  وقوع شديًدا صفة 
محذوف، وأوضح السريايف املسألة بقوله ))و اليحسن 
أْن تقول: "شديٌد" عىل معنى  "شدَّ شديٌد"؛ ألنَّك لن 
تأيت باملوصوف فضعف، و "شديًدا وحسًنا" حال من 
عليه  سرِي  قلت:  فكأنَّك  الفاعل  مقام  أُقيم  قد  السري، 

السري الشديد(()63(.
نصب االسم عىل أنَّه حال أو مصدر

أكرث  املنصوب  االسم  يف  يحتمل  يكون  قد   
من إعراب، فال تعنيِّ قرينة الحركة اإلعرابية أحدهام، 
فيكون لقرينة السؤال والجواب أثرها يف تعيني إلعراب 
املناسب للعنرص الكالمي، ومن ذلك ما ذكره، سيبويه 
حامٍر،  صوَت  يصوُِّت  هو  فإذا  قلت:  ))إذا  بقوله 
الصوت،  عليه  وقع  مثاٌل  أنَّه  عىل  نصبت  شئت  فإْن 
وكـأنَّ  حال،  غري  وكان عىل  نا  ما فرسَّ وإْن شئَت عىل 
وكأنَّه  ومثله،  وكيف  حاٍل  أي  لقوله عىل  هذا جواب 
هذا  ُجِعْل(()64(، يف ضوء  أو  األمر  وقع  كيف  له  قيل 
النَّص احتمل يف االسم "صوت" ثالث حاالت إعرابية، 
فاحتمل أْن يكون حااًل أو مصدًرا أو أنَّه منصوب بفعل 
ه  فرسَّ ما  ضوء  يف  االحتامل  هذا  واندرج  محذوف، 
سيبويه بافرتاض السؤال والجواب، عند قوله " وكأنَّه 
قيل له كيف وقع األمر أو ُجِعْل "، وما أشار إليه بقوله 
"ِمثْل" يف  تقدير  به  أراد  نا"  ما فرسَّ وإْن شئَت عىل   "
الكالم، أي "ِمثَل صوِت حامر" أو حذف "ِمثَْل" فيقوم 
يف  "صوت"  ِذكر  إنَّ  وعنده  مقامه،  "صوت"  املصدر 
الكالم أحسن)65(، ويبدو يل أنَّ حذف "ِمثَْل" من الكالم 
به  ليُحلِّل  والجواب  السؤال  افرتاض  إىل  سيبويه  قاد 
النصب الوارد وبيان دوران إعراب "صوت" بني املفعول 
الكالم جوابًا عن  يكون  فقد  املصدر،  أو  الحال  أو  به 
سؤال بـ" عىل أيِّ حاٍل يصوِّت" أو كيف هو يصوِّت" أو 
وت" فيأيت الجواب يف ضوء السؤال  "ِمثَل أي صوٍت يصِّ
مبا يحمله املتكلم يف نفسه من القصد وما يُبَيِّنه حال 
املتكلمني من استغناًء عن ِذكر املحذوف؛ وذلك ))أنَّ 

أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي
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الكالم صفة قامئة يف نفس املتكلم يُعربَّ للمخاطب عنه 
التعبري  إىل  احتيج  ما  املخاطب  ولوال  لحظ،  أو  بلفظ 
م يف الكالم اسم ظاهر  عامَّ يف نفس املتكلِّم، فإذا تقدَّ
إىل  يحتج  لفظ، ومل  بأدىن،  إليه  املتكلم  أوَمأ  أُعيد  ثمَّ 
أي  ــ  نفسه  أضمر يف  فإذا  م ذكره.  لتقدُّ اسمه  إعادة 
يت تلك  أخفاه ــ وَدلَّ عليه بلفظة مصطلٌح عليها، سمِّ
اللفظة اساًم مضمرًا، ألنَّها عبارة عن االسم الذي أُضمر 
النحوي إىل طريق  يركن  لذا  لفظه(()66(،  استغناًء عن 
االستعامل اللغوي املَسُوق يف ضوء التعامل الذي يقوم 
َح مسار  عىل تداول املتكلمني من سؤال وجواب، ليُصحِّ
ما يستوقفه من  أو  تغيري  الرتكيب مبا يطرأ عليه من 

كالم يبتعد عن مفهوم البناء والعامل.  
الكالم  تحليل  وظَّف  قد  السريايف  نجد  لذا   
يف ضوء نظرية العامل، بعد أْن جعل جملة "فإذا هو 
جملة  به  يفرسِّ  مفرتًضا  كالًما  حامٍر"  صوَت  يصوُِّت 
يدلُّ  بفعل  انتصابه  يكون  أْن  ))يجوز  إذ  "له صوُت" 
عليه "له صوت"؛ ألنَّ "له صوتا يدلُّ عىل أنَّه يُصوِّت 
وينوب عنه؛ فكأنَّه قال: مررُت برجٍل فإذا هو يصوُِّت 
صوَت حامٍر، ويكون "صوَت حامٍر" عىل هذا التقدير 
منصوبًا باملصدر إْن شئَت، وإْن شئَت عىل أنَّه حاٌل)67(، 
يختلف  السريايف  إليه  لجأ  الذي  التحليل  أنَّ  وأحسب 
جملة  جعل  فسيبويه  سيبويه،  إليه  لجأ  عامَّ  كثريًا 
ة بفرض السؤال  "فإذا هو يصوُِّت صوَت حامٍر" مفرسَّ
أي  عىل  لقوله  "جواب  الجملة  هذه  ألنَّ  والجواب؛ 
ما  أو  املفرتض  السؤال  ضوء  يف  النصب  فُفرسِّ  حاٍل" 
ا السريايف فقد جعل جملة  دلَّ عليه قصد املتكلمني، أمَّ

ة لجملة أُخرى. "فإذا هو يصوُِّت صوَت حامٍر" مفرسِّ
ويكاد سيبويه يتفرّد يف تحليل هذه املسألة   
يف ضوء السؤال والجواب، فقد أشار املربِّد إىل أنَّ الرفع  
يف "صوت" يدلُّ عىل أنَّ الكالم ليس فيه استغناء ومل 
يُبَنيِّ كيف ميكن االستغناء الذي يجوز فيه النصب)68(،، 
وقد اكتفى الريض يف بيان النصب عىل تقدير مثل أنَّه 
املسألة  هذه  ولحلِّ  التشبيهي)69(،  املصدر  عىل  نصٌب 
مبا مل يُبِّنه بعُض النحويني فإنَّ افرتاض السؤال وصوغ 
اإلجابة يف ضوئه أوضح طريق لتقدير وظيفة العنرص 

الكالمي. 
حالة  من  بأكرث  االسم  دوران  مسائل  ومن   
اعرابية، ما ذكره سيبويه بقوله ))هذا باب ما ينتصب 
فيه  موقوٌع  ألنَّه  فانتصب  حال  أنَّه  املصادر عىل  من 
وليس  فجأًة...  ولقيته  قتلته صربًا  قولك:  وذلك  األمر، 
كّل مصدر وإْن كان يف القياس مثل ما مىض من هذا 
الباب يوضع هذا املوضع؛ ألنَّ املصدر ههنا يف موضع 

أتانا رُسعة  أنَّه ال يحسن  فاعل إذا كان حااًل، أال ترى 
يف  يستعمل  مصدر  كل  ليس  أنّه  كام  رُجلًة،  أتانا  وال 
باب سقيًا وحمًدا، واطَّرد يف هذا الباب الذي قبله؛ ألنَّ 
املصادر هناك ليس يف موضع فاعل(()70( بعد أْن عرض 
سيبويه املصادر التي تقع حااًل واملصادر التي ال تقع 
حااًل وإْن جاءت عىل الصياغة نفسها، لكنَّها تفرتق فيام 
فاعل  عىل  تداّلن  وفجأة"  "صرْبًا،  أنَّ  جانب  من  بينها 
ا "رسْعة، ورُْجلَة" ال تداّلن عىل فاعل  أوقع الحدث، أمَّ
الحدث، وليس متييزه بني املصادر بالفاعل إرادة نصبها 
بالفعل، فهي منصوبة باألفعال، لكنَّ سيبويه يُشري إىل 
الشمنرتي  األعلم  وأضح  الفاعل،  معنى  املصدر  حمل 
قصده بقوله ))كأنَّه قال أتيته ماشيًا، وقتلته مصبوًرا، 
فتقديره  التاء  من  كان  وإْن  الهاء.  من  حااًل  كان  إذا 
عن  ميْكن  الذي  الفارق  سيبويه  بنيَّ  ثمَّ  صابرًا(()71(، 
الذي  الباب  يف  حااًل  تقع  التي  املصادر  متييز  طريقه 
ذكره، وذلك ))أنَّ هذا الباب أتاه النصب كام أىت الباب 
األول، ولكْن هذه جواب لقوله: كيف لقيته؟ كام كان 
السؤال  سيبويه  فجعل  لَِمْه؟(()72(،  لقوله  جوابًا  األوَّل 
بُدَّ  وال  املصادر  بني  الحاصل  للتشابه  فاصاًل  والجواب 
من مائز بينها ليقع بعضها حااًل وبعضها اآلخر مصادر 
غري دالّة عىل الحال، فهذا النصب واقع يف ضوء النصب 
عىل السؤال، فال يتضح نصب "صربًا" يف قولك: قتلته 
"كيف  بل عىل  قتلته"  "لَِمه  السؤال  فرض  صربًا، عىل 
ا جواب السؤال  قتلته" فيقع بـ "كيف" فيكون حااًل، امَّ

بـ "لَِمه" فيكون مفعواًل ألجله.
وأحسب أنَّ فرض السؤال والجواب يف بيان   
النصب بـ"كيف" يغني عن القول إنَّ الحال عىل تأويل 
الشمنرتي،  ذكره  ما  عىل  "مصبوًرا"  عىل  أي  مشتّق، 
عىل  حااًل  جعله  أنَّه  سيبويه  كالم  ا  فرسَّ فقد  وذلك 
تأويله باملشتق، أي عىل "صبوراً". لكنَّ الذي نراه أنَّ 

الجواب يف ضوء السؤال ال يوجب تأويله باملشتّق.
ضمري الشأن أو القصة

وقد  الجملة،  به  لتفرسَّ  الشأن  ُر ضمري  يُقدَّ  
يُذكر يف الكالم ))وهذا الضمري ال يكون تفسريه إالَّ من 
م تفسريه قبله ملا احتاج إىل تفسري، وملا  بعده، ولو تقدَّ
الحاجب  ابن  وساق  باملجهول(()73(،  الكوفيون  ه  سامَّ
كالمه مبا مُيكِّن النحوي تحليل الكالم خارج سياق الجملة 
غات الكالم مبا يستطيع أن  ليكشف عن توظيف ملسوِّ
يفرتضه النحوي من كالم يُفِّرس به الكالم، قال يف إضامر 
أمٍر  م  لتقدُّ أضمره  ))فكأنَّه  املتكلِّم  عند  الشأْن  ضمري 
يدلُّ عليه وهو ذلك العهد السابق(()74(، وهذا العهد 
السؤال  عىل  الكالم  بتقدير  النحويون  وظَّفه  السابق 
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والجواب، وكان للريض الترصيح بهذا التوظيف، بقوله 
املسؤول  إىل  الحقيقة  يف  راجع  كأنَّه  الضمري  ))وهذا 
كأنَّه  مقبل،  األمري  مثاًل: هو  تقول  ر،  مقدَّ بسؤال  عنه 
سمع ضوضاء وجلبة، فاستفهم األمر فسأل: ما الشأن 
"والقصة"؟ فقيل هو األمري مقبل، أي الشأن هذا، فلام 
كان املعهود عليه الذي تضّمنه السؤال، غري ظاهر قبل، 
معنيِّ  ألنَّه  فصل؛  بال  يتعقبه  الذي  التفسري  يف  اكتفى 
للمسؤول عنه، ومبنيِّ له(()75(، فأمكن للمتكلم االكتفاء 
مل  الضمري  ِذكر  لكن  قادٌم،  األمرُي  عىل:  اإلخبار  بذكر 
يشغل  النحوي  الجانب  من  فهو  قصد،  غري  يكن عن 
ا إعرابيًا ميثُّل ركًنا يف الجملة يُبنى عليه غريه وإْن  موقعًّ
كان كام أرشنا إىل إمكان االستغناء عنه إذا كان الكالم 
يُبنى  موقًعا  يشغل  النحوي  الجانب  من  فهو  جوابًا، 
عليه، وهو بهذه الحال مُيَثِّل الجانب اآلخر من وجوده 
"أي  عىل  فالكالم  الداليل،  الجانب  وهو  الجملة  يف 
الشأن هذا" فيه إشارة، وهذه اإلشارة موضع اهتامم 
وعناية، فالضمري فيه إبهام وال بُدَّ من تفسري، ليتضح 
بعد ذلك أنَّ ))الضمري مل يؤَت بها ملجرَّد التفسري، بل 
هي كسائر أخبار املبتدآت،... والقصد بهذا اإلبهام ثنَّ 
التفسري: تعظيم األمر، وتفخيم الشأْن، فعىل هذا البُدَّ 
أن يكون مضمون الجملة املفرسة شيئًا عظياًم يُعنى 
به، فال يقال مثاًل، هو الذباُب(()76(، أي ليس كل كلمة 
مُيتدح بها، فمجيء األلفاظ مع ضمري الشأن تحمل يف 
يتعارف عليه عند  املدح، فاالسم وحده مبا  مضمونها 
املتكلمني يَُنمُّ عن صفة تعظيم، فالتعريف باألمري غري 
التعريف بالخادم، وكذا "الذباب" فإذا أردت التعريف 

واملدح فال تجد يف الذباب صفة تعظم بها.
الشأن  ))ألنَّ  بالغائب؛  الشأن  وخصَّ ضمري   
مبهاًم  َوَصُفوه  ا  وإمنَّ غائب،  وهو  الذهن  يف  معهود 
لغرض التعظيم والتهويل يف الشأن والقصة، ألنَّ اليشء 
النفس من  أوقع يف  كان  ثانيًا،  فرُسِّ  ثمَّ  أَواًل  أُبهم  إذا 
العهد  أنَّ  وأحسب  األمر(()77(،  أوَّل  من  ًا  مفرسِّ ذكره 
بالسؤال  التحليل  تسويغ  إىل  طريق  أقرب  الذهني 
والجواب فيكون السؤال مألوفًا ألنَّه يحتاج إىل تفسري، 
ما  الذهن من معرفة  السائل خايل  كان  إذا  وال سيَّام 
يسأل عنه أو يحتاج إىل تفسريه، واللغة بطبيعتها لغة 
حوار وتخاطب بني متكلمني فالسؤال والجواب يكوِّنان 

شطرًا كبريًا يف التعبري عن أغراض املتكلمني.  
داللة  نفي  الباحثني  بعض  واستوِقُف   
ذلك  عىل  أحدهم  ونصَّ  الشأن،  ضمري  يف  التعظيم 
بقوله  أََحٌد{)78(،  اللُه  ُهَو  }قَْل  تعاىل  قوله  ضوء  يف 
جملة  عىل  إاّل  يدخل  ال  الشأن  ضمري  بأنَّ  ))فالقول 

سورة  من  األوىل  اآلية  عىل  اعتامًدا  الشأن  عظيمة 
اإلخالص قول مردود جملة وتفضياًل؛ ألنَّ فيه إقحاًما 
لالعتبارات الدينية يف املسائل اللغوية. إنَّ الفخامة أو 
القوة يف املعنى يف هذه الرتاكيب ال عالقة لها مبضمون 
ا يرجع ذلك إىل ناحية  الجملة من قريب أو بعيد، وإمنَّ
أسلوبية تركيبية رصفة، أال وهي اإلبهام واإلجامل ثمَّ 
بنفي  الرأي  إطالق  أنَّ  وأحسب  والتفصيل)79(،  البيان 
عندما  والسيَّام  القول،  فيه جزاف  الشأن  داللة ضمري 
نلحظ ارجاع طريق التحليل يف االستعامل اللغوي إىل 
أسلوب  إىل  يرجع  ذلك  فإنَّ  والتخاطب  الحوار  حيِّز 
طلب  يكون  فقد  املستعملون،  َعِهَده  مبا  االستعامل 
ال  وقد  التعظيم  إىل  يحتاج  عنه  املبهم  عن  التفسري 
املستعملة  األلفاظ  يتأىّت من  ال  قد  والتعظيم  يحتاج، 
بنَْيَ جمل متعّددة،  الحاكمة، ولو وازنَّا  الحال  بل من 
جيش:  يف  ونقول  قادم،  األمري  هو  رجٍل:  يف  فنقول 
قادم،  الذباب  قادم، ونقول يف يشء: هو  هو اإلعصار 
والثانية  للتعظيم،  األوىل  الجملة  إنَّ  القول  لنا  فساغ 
عىل  يعتمد  قد  ذلك  وكل  للتحقري،  والثالثة  للتهويل، 
الني  الكلامت  عن  فضاًل  والجواب  السؤال  أسلوب 
السؤال  يُفرض  فقد   ، يُذمُّ أو  بها  مُيتدح  أْن  تصلُح  قد 
بأسلوب وطريقة إلقاء فيها تعظيم وكذا الجواب، قال 
تريد  وأنَت  الرجُل،  ))والتعجب كقولك: هذا  سيبويه 
أْن ترفع شأنُّه(()80(، فليس يف: هذا الرجُل، أي تعجب، 
بل إنَّ بطريقة اإللقاء، وتعارف املتكلمني يجيء اسم 
اإلشارة مع االسم العلم ليدّل عىل التعجب وليس فيه 
يداُّ بصيغتيه  التعجب  إذ  التعجب،  أسلوٌب يدلُّ عىل 
"ما أفعله" و "أفعل به"، ولو عدنا إىل التحليل النحوي 
النحوية  املسالة  هذه  لوجدنا  الشأن  ضمري  لجملة 
بالكالم وليس إىل سياق  املحيطة  الظروف  راجعة إىل 
لوجود  يأيت  الشأن  ضمري  أنَّ  والسيَّام  نفسه،  الرتكيب 
التفصيل  من  يحمل  فهذا  التفصيل،  وطلب  اإلبهام 
وحقيقة  والضوضاء  "الجلبة  فـ  التهويل،  أو  التعظيم 
املسؤول عنه" كّل هذه الظروف خارجة عن حيِّز اللغة 
الشأن،  ضمري  به  فرسِّ  الذي  التعظيم  معنى  حملت 
وقد تكشف ألفاظ الرتكيب عن هذا التعظيم، فسورة 
يولد،  مل  يلد،  مل  الصمد،  أحد،   " ألفاظ  فيها  اإلخالص 
للمفرسَّ  ة  كوَّنت جملة مفرسِّ ألفاظ  فهي  أحد"  كُفًوا 
وهو ضمري الشأن، فهذه موازنة بني التعظيم يف سياق 
الرتكيب وسياق الحال، فالتعبري بـ " األمري قادم" جائز، 
والتعبري بـ "هو األمري قادم" جائز، والتعبري بـ "األمري" 
التعبري  صيغة  لكنَّ  القادم،  َمن  السؤال:  ألنَّ  جائز؛ 
تابعة إىل قصد الداللة، واالعتامد عىل االئتالف اللغوي 

أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي
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بني السؤال والجواب، فقولنا: "األمري قادم" فيه إخبار 
ا قولنا: هو األمري قادم،  أمَّ عن قدوم األمري ليس غري، 

فعىل ما ذُكر آنًفا. 
فتعيني داللة الرتكيب قد تعتمد عىل لفظة   
معيَّنة، قال سيبويه ))واعلم أنَّه ليس كلُّ موضعٍ يجوز 
فيه التعظيم، وال كلُّ صفة يحسن أْن يعظَّم بها()81(، 
فليست مسألة ضمري الشأن أسلوبًا من األساليب يراد 
يف  الكبري  أثر  الحال  لسياق  بل  مطلًقا،  التعظيم  به 
جعل الرتكيب يناسب التعظيم، فهو تعاور جملة من 
أْن  شأنِه  من  الذي  والجواب  السؤال  مبعية  الظروف 

يجعل ألفاظ املدح ألفاَظ ذمٍّ أو غري ذلك.
تفسري االستئناف يف الجملة

قد يلجأ النحوي يف تحليله الكالم إىل جملة   
يرونه  ما  بحسب  النحويون  ألَِفها  التي  القواعد  من 
الكالم  تأويل  أو  العرب  كالم  وفصيح  للقياس  موافًقا 
البناء، لتعيني املوقع اإلعرايب  العامل ومفهوم  بحسب 
للكلمة،  فيُحلَّل الكالم هذه املقاييس، لكن يعرض من 
التحليل ما ال يرجع إىل أصول تحليلهم، فيكون تأويل 
الكالم مبا تفرضه حوارية التخاطب بني املتكلمني من 
بقوله  سيبويه،  ذكره  ما  ذلك  ومن  والجواب،  السؤال 
ة، كأنَّك قلت: مررُت  ))وتقول: مررت برجٍل األسِد شدَّ
شئَت  وإْن  شأنَه،  ترفع  أْن  أردت  ألنَّك  كامٍل؛  برجٍل 
استأنفت، كأنَّه قيل له: ما هو(()82(، فقيل يف جرِّ "األسد" 
أو  األسد"  "مثُل  بتأويل  وفيه حذف  للرجل  أنَّه صفة 
صفة بتأويل الجوهر فهو ــــــ أي املشبَّه ـــــ كامل 
ا  أمَّ الرجل)83(،  من  بداًل  ويعرب  فال حذف،  أو جريء 
بالتبعية  العمل  أو  للحذف  تأويل  الرفع، فال  يف حالة 
قرينة  من  وليس  باالبتداء،  فأُوِّل  والصفة،  كالبدل 
بل  باالستئناف،  تُأوَّل  قد  التي  الواو  وجود  مثل  دالّة 
افرُْتِض الحوار التخاطبي يف املسألة، كأنَّ الرفع يف ضوء 
فأراد  برجل"  "مررت  قيل:  أْن  بعد  الرجل  عن  سؤال 
هو،  الرجال  أي  تصفه  أو  الرجل  تَُعرِّف  أْن  السامع 
فقال، املخاطب يسأل: من هو، فقيل له: األسُد أو هو 
األسُد وهو أتّم لوقوع األسد صفة للمبتدأ املحذوف، 
والنكتة العلمية التي أشار إليها سيبويه يف التحليل إنَّ 
السؤال عن الرجل بـ "ما هو" وهذا لغري العاقل؛ وذلك 
ليتوافق والجواب؛ ألنَّه أجاب يف وصف الرجل مبا هو 

ليس بعاقل.
هو  التقدير:  أنَّ  النَّص  سياق  من  ويظهر   
والرِفعة  الشأن  وبيان  مدح  سياق  السياق  ألنَّ  األسد؛ 
"ألنَّك  السياق  هذا  إىل  راجع  فالرفع  عنه  للمسؤول 
يريد  ال  فهو  تجر،  أو  فرتفع  شأنَه"  ترفع  أْن  أردت 

تعريًفا فقط، مثلام نستطيع يف ضوئه التحليل بالسؤال 
َمن  قيل:  كأنَّه  أخوك،  بعبدالله  ))مررُت  والجواب يف 
هو؟ أو َمن عبدالله، فقال: أخوك(()84(، فالسؤال عن 
عبدالله مبا تُعرِّف به ال أْن ترفع من شأنِه، فجيء مبا 

تُرِّف به عىل أنَّه أخو عبداللِه.
فاتضح ماّم ألفيناه عند سيبويه أنَّ افرتاض   
السؤال والجواب كوَّن عالمة دالّة عىل تصحيح الرفع 
غ يف ضوء القاعدة النحوية إالَّ أْن  الذي ال يوجد له مسوِّ
التداولية  التخاطبي وإنشاء  الحوار  الرجوع إىل  يكون 
األثر الواضح الذي يرجع اللغة إىل مصدرها يف التفاهم 

القائم عىل السؤال والجواب بني املتكلمني.
داللة تركيب ال النافية للجنس مع االسم.

"ال"  إعراب  يف  آراء  إىل  النحويون  ذهب   
النافية للجنس وتركيبها مع االسم كخمسة عرش، فهي 
واسمها يف موضع رفع باالبتداء، وهو رأي سيبويه)85(؛ 
النحويني  عند  وتعرب  الواحد،  االسم  مبنزلة  ألنَّهام 
")86(، وإعرابها مبتدأ مع االسم  ناسخة عاملة عمل "إنَّ
جعلها مركبة مع االسم فتعامل معاملة االسم الواحد؛ 
لذا ال تنفّك عن الجواب يف سؤال من قال: "هل من 
رجٍل"، ذكر ذلك الريض يف إفادة "من" االستغراق، يف 
قوله ))هل من رجٍل يف الدار؛ ألنَّ " ال رجَل يف الدار" 
النكرة، كام أنَّ  جواب: هل من رجٍل، فركَّبوا "ال" مع 
"ِمن" مركبة معها تطبيًقا للجواب بالسؤال، ثمَّ حذف 
التنوين لتثاقل الكلمة بالرتكيب(()87(، فجعل الرتكيب 
رجل"  ال   " و  رجل"  "ِمن  بني  ومالزمة  مشابهة  قياس 
املذكورة  واملطابقة  للسؤال،  الجواب  مطابقة  إلفادة 
))إلفادة ال التربئة لالستغراق كام أفاده من االستغراقية 
الرتكيب  هذا  أنَّ  فيتضح  الدار(()88(،  يف  رجل  من  يف 
أنَّ  فيتضح  االستغراق،  إلفادة  واالسم،  "ال"  بني  داليل 
السؤال إذا كان عىل: هل رجلٌّ يف الداِر، ال يُجاب عليه 
وهذا  االستغراق  به  يُراد  ال  السؤال  ألنَّ  رجَل"  "ال  بـ 
فرتكُّبها  واالسم،  األداة  بني  الرتكيب  مطابقة  مفهوم 
تركُّب خمسة عرش عىل ما أشار سيبويه، ال يريد منه 
الواحدة ومالزمة "ال" االسم  الداللة  الواحد بل  االسم 
إلفادة هذه الداللة، فكان القياس يف مطابقة السؤال 

للجواب.
املطابقة  إىل  األنباري  الربكات  أبو  ونبَّه   
بالحذف يف ضوء السؤال والجواب فـ ))إْن قال قائل 
مل بنيت النكرة مع ال عىل الفتح نحو ال رجل يف الدار 
ا بُِنيَْت مع "ال" ألنَّ التقدير يف قولك: ال رجل يف  قيل إمنَّ
الداِر، ال ِمن رجٍل يف الداِر؛ ألنَّه جواب قائٍل قاَل: هل 
ِمن رجٍل يف الداِر، فلام حذفت ِمن، ِمن اللفظ وُركِّبْت 
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تُبَْنى(()89(،  أْن  فوجَب  الحرف  معنى  تضّمنْت  ال  مع 
السؤال والجواب أوضح  بنَْيَ  للمطابقة  التحليل  وهذا 
يف  رجٍل  ِمن  هل  سؤال:  عىل  الجواب  كأنَّ  غريه،  من 
"ال"  فأفادت  الدار،  ِمن رجٍل يف  الدار، يكون عىل: ال 
وهذا  السؤال،  يف  التي  "ِمن"  ِمن  االستغراق  معنى 
يكشف عن معنى التعيني الذي يُجاب به يف السؤال بـ 
"هل" فتعنيَّ إعادة اللفظ إلفادة املعنى املقصود من 
السؤال  حكاية  الرتكيب  يف  فاألصل  "هل"،  يف  التعيني 
"ال"  ونابت  "ِمن"  فُحذفت  االستغراق،  من  املستفاد 
يف  "ِمن"  لوال  "ال"  كأنَّ  االستغراق،  داللة  يف  مكانَّها 
السؤال ملا أفادت االستغراق، فقويت قّوتها، وأمكن أْن 
يُستدّل يف ضوء ذلك، إذا أُجيب عىل سؤال االستغراق 
بـ "ِمن" بغري "ال" من أدوات النفي فال مينع أـن تدلُّ 
السائل:  قال  فإذا  "ِمن"  مبعيَّة  االستغراق  عىل  األداة 
هل من رجٍل يف الدار، يكون الجواب بغري "ال" عىل: ما 
ِمْن رجٍل يف الدار، فال يستغنى عن "ِمن" لعدم إفادة 
"ليس"،  يف  الحال  وكذا  وحدها،  "ما"  من  االستغراق 

فاملطابقة املشار إليها آنًفا مطابقة داللية.
أنَّ  النحويني  بعض  عىل  يُلحظ  الذي  لكن   
اإلعرابية)90(،  الحركة  عليه  تدلُّ  االستغراق  يف  التمييز 
يُجاب  أْن  ميكن  الدار،  يف  رجٍل  من  هل  قيل:  فإذا 
الفتح،  عىل  بالبناء  الداِر  يف  رجَل  ال  األوىل:  بإجابتني، 
والثانية: ال رجُل يف الداِر رفًعا لالسم بعد "ال"، فالبناء 

يدل عىل االستغراق، والرفع يدّل عىل نفي الواحد.
الحكاية

ترتبط الحكاية ارتباطًا وثيًقا مبفهوم التداول؛   
ـــ عىل تبادل الكالم بني املتكلمني  ــ أي الحكايةـ  ألنَّهاـ 
عىل السؤال والجواب يف أغلبها، فالحكاية ))فهي إعادة 
تكون  املعنى  فحكاية  معنى.  أو  لفظًا  املحيك  الكالم 
املحيك  الكالم  إعادة  اللفظ  منصوب... وحكاية  بلفٍظ 
فتقول  زيٌد.  جاءين  تقول:  أْن  نحو  عليه،  هو  ما  عىل 
من زيٌد؟ وتقول: رأيُت زيًدا. فتقول: َمْن زيًدا؟ وتقول: 
َمَررُت بزيٍد. فتقول َمْن زيٍد(()91(، فأُعيد اللفظ مبا هو 
فاملتكلم  النحو،  اإلعراب وقواعد  عليه مخالًفا مراعاة 
السامع يعرض استفهامه عىل ما سمعه ومل يراِع القاعد 
هو  ما  عىل  املحيك  الكالم  أعاد  بل  كالمه،  صياغة  يف 

عليه بأسلوب االستفهام.
الحكاية  وا  فرسَّ النحويني  أنَّ  يُلحظ  والذي   
بني  التخاطب  مفهوم  ضوء  يف  النحوية  املخالفة  عىل 
عىل  دليل  اللفظ  بإعادة  الحكاية  فوصف  املتكلمني، 
عىل  مبنية  فهي  املستعمل،  أصله  إىل  الكالم  إرجاع 
عمر  الدكتور  الباحث  رؤية  إىل  وأميل  القول،  إضامر 

يف  التداولية  باملقاربة  يقول  الذي  نواس  أبو  محمد 
الحكاية، إذ ))إنَّ النظر يف الحكاية يجعلنا نتوقّف عند 
عامل آخر يكشف الطبيعة التداولية التي عليها فكرة 
الحكاية، أال وهو البحث يف مباِدئ القصد واإلفادة أي 
إنتاج أمناط لغوية متعّددة ومتنوعة يقصد منها املتكلم 
ل  جذب انتباه املخاطب وإفادته ما ليس عنده)92(، ولعَّ
السؤال  عن  االستفهام  السائل  عىل  املخاطب  تأكيد 
قد  يستفهم  عندما  املخاطب  ألنَّ  انتباهه،  يوثّق  ما 
يحتمل من املعنى ما ال يريد املتكلم، وسنلحظ ذلك 
يف تطبيق األمثلة، وإنَّ السؤال والجواب ـــ الذي هو 
أصل الحكاية ــــ مقاربة لسانية تداولية قامئة بنفسها.

لرفع  تأيت  املعنى  أنَّ حكاية  األزهري  وذكر   
املحكية  فالجملة  يُلِْحن،  عندما  املتكلِّم  عند  التوّهم 
زيد  حكاية:  يف  فتقول  املعنى  عىل  حكايتها  ))يجوز 
"فإْن  الرتتيب،  بعكس  زيد"،  قائم  عمرو  قال  قائم: 
كانت الجملة ملحونة تعنيَّ املعنى" يف حكايتها "عىل 
أنَّ  يتوّهم  ولئاّل  اللحن،  ارتكاب  من  صونًا  األصّح" 
لشخص:  قيل  إذا  هذا  فعىل  الحايك.  من  نشأ،  اللحن 
؛ وأردت حكاية كالمه قلت: قال فالن  جاء زيد؛ بالجرِّ
جاء زيد؛ بالرفع؛ ولكنَّه خفض زيًدا، لتنبّه باالستدراك 
عىل لحنه، وإال لتوّهم أنَّه نطق به عىل الصواب. وعىل 
مراعاة   ، بالجرِّ زيد  جاء  فالن  قال  تقول:  الثاين  القول 
ما  الكالم عىل  املسألة خالف حكاية  للفظ)93(، وهذه 
والجواب  السؤال  الكالم عىل غري  كان  فإذا  عليه،  هو 
جاز فيه الوجهان، ليتضح بعد ذلك أّن القول بالحكاية 
يف السؤال والجواب يخرج يف مسار تحليله عن إفادة 
الكالم  ورود  أنَّ  عىل  األزهري  فَيَُنبِّه  النحوية،  الصحة 
أورد  لذا  صحته،  عىل  دليل  والجواب  السؤال  عىل 
هذا  أنَّ  ))اعلْم  بقوله  الحكاية  متييز  رأيه يف  الباقويل 
ا يختّص بأسامء األعالم والُكنى وهو للمطابقة بني  إمنَّ
الجواب، والسؤال، وإجراء الجواب، عىل وفق السؤال. 
فهذه  زيًدا؟  من  قلت:  زيًدا،  رأيت  قال:  إذا  وهو 
األعالم،  بهذا  ت  اختصَّ ا  وإمنَّ والكنى  األعالم،  خّصيصة 
العرب؛  بني  فيام  حرمة  والُكنى  لألعالم  ألنَّ  والُكنى؛ 
ألنَّها أكرث ما يستعمل يف كالمهم. ولكرثة ما يستعمل 
يف كالمهم، ولحرمتهم إيَّاها، اختصت بهذه الخصيصة، 
السؤال، حتى  الجواب فيها عىل وفق  أْن يجري  وهو 
يجوز  ال  فإنَّه  كنية؛  بعلم، وال  ليس  اساًم  كان  لو  إنَّه 
فيها إجراء الجواب، عىل وفق السؤال(()94(، أي إنَّ ما 
بالسؤال  املحيك  هو  النحوية  الصحة  خالف  عىل  يرد 
ا  أمَّ والُكنى،  األعالم  أسامء  عن  السؤال  يف  والجواب 
الحكاية عىل غري ذلك فأمكَن أْن يرد الكالم فيها عىل 

أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي
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ما هو عليه أو خالفه، أي إذا كان السؤال عن النكرة 
وليس عن األعالم، أمكن يف الحكاية املطابقة واملخالفة 

عند إعادة الكالم عىل نحو الجواب.    
النحويون  لحظ  الحكاية  مفهوم  ضوء  ويف   
للحركة  تغيري  من  فيه  يُلحظ  مبا  الرتكيب  تحليل 
اإلعرابية أو ترتيب عنارص الرتكيب، وباَن أكرث وضوًحا 
التحليل  يلحقه  والذي  آنًفا،  املذكور  األزهري  نصِّ  يف 
و  "أّي"  بـ  املفرد  يف  الحال  حكاية  والجواب  بالسؤال 
الجملة  حكاية  منها  الحكاية  إذ  االستفهاميتني،  "َمْن" 
حال  وحكاية  باملعارف  تختّص  التي  املفرد  وحكاية 
أنَّ  الخليل  ))وزعم  املفرد)95(، ومن ذلك قول سيبويه 
ا وقع يف: ارضْب أيُّهم أفضل، عىل أنَّه حكاية،  أيُُّهم إمنَّ
ا  وأمَّ أفضُل...  أَيُّهم  له  يقال  الذي  ارضْب  قال:  كأنَّه 
يونس فزعَم أنَّه مبنزلة قولك: أشهُد إنَّك لرسول الله. 
وارضْب معلَّقة. وأرى قولهم: ارضب أيُّهم أفضُل. عىل 
خمسَة  يف  الفتحة  مبنزلة  الضمة  هذه   جعلوا  أنَّهم 
بأيُّهم  الفتحة يف اآلَن...، ففعلوا ذلك  عرَش، و]مبنزلة[ 
حني جاء مجيئًا مل تجئ أخواته عليه إالَّ قلياًل(()96(، وقع 
الخالف يف تفسري بناء "أيُُّهم" عىل الضّم، فهو يف ضوء 
كالم سيبويه عىل ثالثة آراء، فاألوِّل ما جعلها الخليل 
عنده،  استفهامية  وهي  الذي  مبعنى  موصولة  مبنية 
والرفع والبناء وأنَّها مبعنى "الذي" محمول عنده عىل 
الحكاية، وظاهر كالم الخليل من غري الحكاية النصب 
قياًسا، فتقول: "ارضْب الذي أفضل" وهو رأي سيبويه 
هو  وقالوا:  فقاسوا  نصبوا  ))والذين  قوله  إىل  إشارة 
مبنزلة قولنا ارضب الذين أفضل إذا أثرنا أن نتكلم به. 
"أّن  مبنزلة  يونس  وجعلها  أحد(()97(،  يرفعه  ال  وهذا 
الرفع  الرساج  ابن  فأنكر  الخوارزمي(،  )مراجعة   " وإنَّ
يف "أيُّهم" عىل البناء، وأوضح أنَّ البناء يف الحكاية يقع 
يف ضوء سؤال وجواب، فقال ))وأنا استبعد بناء "أّي" 
الذين  بالبناء وال أحسب  أحقُّ  مضافة وكانت مفردة 
أيُُّهم  "ارضب  قال:  إذا  كأنَّه  الحكاية،  إالَّ  أرادوا  رفعوا 
أفضل" فكأنَّه قال: ارضب رجاًل، إذا قيل: "أيُُّهم أفضُل" 
قيَل: هو(()98(، فأنَْكر بناء "أّي" وهي مضافة يف املثال 
مفردة،  تقع  أْن  فالبُدَّ  مبنية  فإْن وقعت  ساقه،  الذي 
وهي عنده بحسب الحكاية عىل االبتداء بحذف "هو"، 
لتسويغ  االفرتايض  والجواب  بالسؤال  الحكاية  وفرسَّ 
وتقع  الضم  عىل  تُبنى  ال  فهي  الضم،  عىل  أيُّ  بناء 
موصولة،  مبنية  السؤال  تقدير  عىل  وتكون  معربة، 
فُنِسج الكالم عىل حوارية التخاطب التداويل يف ضوء 
األمر ثمَّ السؤال من املخاطب ثمَّ الجواب من اآلمر، 
فلوال السؤال والجواب يف ضوء الحكاية لاًَم أُنْزلْت "أّي" 

ر مبعنى "الذي" يف االستفهام  منزلة "الذي" ألنَّها ال تقدَّ
فالحكاية أجازت  الحكاية،  رت عىل  لكنَّها قدِّ والجزاء، 

بناء "أَيُّهم".
مبنية عىل   " "أيُّ إنَّ مجيء  القول  وخالصة   
يف  الضم  عىل  مبنية  بها  جيء  مستعمل  كالم  الضمُّ 
هذا  النحويون  فواجه  معربة،  أنَّها  مع  النصب  حالة 
البناء يف لغة مستعملة مل يَِصُفُوه بالشاذ أو الضعيف، 
النحوية  أوَّلوا الكالم شأنَه شأن كثري من الظواهر  بل 
التي تحتاج إىل اإلعامل الفكري يف تسويغ االستعامل 
وإْن خالف القياس، وقد كان التأويل يف ضوء السؤال 
والجواب؛ لذا كان القياس عند سيبويه النصب عىل ما 
أشار إليه آنًفا، لكنَّ ذلك ال مينع هذا االستعامل لوجود 
غه، فكان لوسيلة السؤال والجواب  التحليل الذي يسوِّ
اللغة املستعملة  النحويون يف  اعتمده  الذي  التخريج 
ببناء  القول  أْن  وألحظ  للقياس،  مخالًفا  جاء  أنَّه  مع 
ة  مفرسَّ مضمومة  ومجيئها  اإلضافة  حال  يف   " "أيُّ
بالحكاية يوازي القياس يف االستعامل؛ ألنَّ الحكاية يف 
هذا املوطن وإْن نشأت من االفرتاض التحلييل للسؤال 
والجواب أو نقل واقع االستعامل مبا هو، فهي تكشف 
يكن  مل  وإْن  املستعملني  بني  متكّرر  لغوي  واقع  عن 
له استعامل آخر يشابهه يف بناء "أّي" عىل النصب يف 
تركيب آخر يختلف عن منط الجملة التي سقناها آنًفا؛ 
استقى  للكالم  تحلييل  واقع  الحكاية تكشف عن  ألنَّ 
مادته التحليلية من واقع اللغة وهو السؤال والجواب 

الذي يعقده املتكلمني يف لغتهم لغرض التفاهم.
يف ضوء ذلك حتى لو وقعت الحكاية عىل   
أُخر،  جمل  إىل  تحليها  يرسي  أْن  ميكن  واحدة  جملة 
عىل  اْمُرْر  قال:  ))َمْن  ِمثل  االستعامل،  يتكرر  مل  وإْن 
بأيُّهم أفضُل وهام سواء(()99(،  اْمُرْر  أيُُّهم أفضُل، قال: 
فالكالم راجع إىل تكرر استعامل "أّي" مبنية عىل الضم، 
وهي يف موضع الجّر،ِ ومل يرجع إىل التفسري بالحكاية 
ا  فجاءت أيُّهم مبنية مع "عىل" ومبنية مع "الباء"، أمَّ
"أي" مبنية  لـ  يأِت تكرر االستعامل  آنًفا مل  ما سقناه 
عىل الضم وهي يف موضع النصب، فالرجوع إىل معرفة 
قياسها  معرفة  ا  أمَّ والقياس،  األصل  إىل  راجع  موقعها 

التحلييل فراجع إىل الحكاية.
نهر)100(   هادي  الفاضل  الدكتور  أنَّ  وألحظ   
قد جعل عبارة سيبويه ))وال ينبغي لك أْن تقيس عىل 
الشاذ املنكر يف القياس(()101(  جامعة بنَي "أي" املفردة 
يف  بنائها  من  جاء  ما  يُقاس  ال  أي  املضافة،  "أي"  و 
اإلضافة واإلفراد؛ فعبارة سيبويه موصولة بقوله ))ولو 
قالت العرب: ارضب أيٌّ أفضُل لقلته، ومل يكن بُدٌّ من 
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أي  الشاذ(()102(،  تقيس عىل  أْن  ينبغي  وال  متابعتهم. 
إنَّه قصد أنَّ بناءها يف اإلفراد ال يُقاس عليه؛ ألنَّه خالف 
كالم العرب ومل تقله، ألنَّ موضعها يف هذا الستعامل 
عند سيبويه بحسب القياس أْن تُعرب يف قولك: َمَررُْت 
بأيُُّهم أفضُل، لكنَّها بُنيت؛ألنَّ حذف املبتدأ اطَّرد فيها، 
إذ قال ))ارضْب أيَُّهم أفضُل، وارضب أيَُّهم كان أفضل، 
وارضْب أيَّهم أبُوُه يٌد جرى ذا عىل القياس؛ ألنَّ "الذي" 
ا قولك: ارضْب أيُّهم أفضُل، بنيت  يُحسن ههنا(()103(، أمَّ
الخوارزمي  ذلك  وعلَّل  النصب،  محّل  يف  م  الضَّ عىل 
ارِضْب  كقولك  املبتدأ،  فيها حذف  اطَّرد  ))ألنَّه  بقوله 
فصارت  أفضُل،  هو  أيُّهم  ارضْب  وأصلُه:  أفضُل،  أَيُّهم 
جهة  من  أي  بعُد(()104(،  ومن  قبُل  من  مبنزلة  بذلك 
القياس بقدر  اإلضافة وقطعها، وال نذهب بعيًدا عن 
البناء  أنَّ  الكالم عن "أي" عىل  إليه يف بداية  ما أرشنا 
والرفع والنصب املشار إليه يف "أي" قائم عىل الحكاية 

التي هي يف الصل قامئة عىل السؤال والجواب.
وماّم يرجع تحليله النحوي إىل باب الحكاية   
بناء أسامء العلم، فقد أشار النحويون إىل جواز تسمية 
األعالم بغري اسم الجنس الداّل عىل العلم مثل التسمية 
ذلك  كل  والجملة،  واملصدر  الفاعل  واسم  بالصفة 
مفهوم  إىل  ترجع  التي  بالحكاية)105(،  النحويون  ه  فرسًّ

التخاطب.
التحليل  يف  والجواب  السؤال  وألهمية   
التفات  نجد  القياس  يخالف  مبا  لالستعامل  النحوي 
الريض  نبَّه  العريب، وقد  املَثِل  إليه، وذلك يف  النحويني 
إىل هذا النوع من التحليل، بقوله ))ورمبا حىك بعض 
العرب االسم َعلاًَم كان أو غريه، دون سؤال أيًضا، كام 
قال بعضهم: "دعنا ِمن مترتان"، عىل حكاية مقول َمن 
ح به النص أنَّ الكالم  قال: ما عندنا مترتان(()106(، ما رصَّ
عىل:  الكالم  يكون  كأْن  وجواب،  سؤال  عىل  يأِت  مل 
"أعندك مترتان" فيكون الكالم عىل الحكاية:: "ما عندنا 
من مترتان" بل هو أمر مألوف بني املتكلمني يسوقونه 
يف مناسبة الكالم الذي يعود استعامله إىل الحادثة يف 
الرفع يف "دعنا من  أردنا تفسري  أصل االستعامل، ولو 
"دون  الريض  عبارة  من  يلحظ  ما  وهذا  ــــ  مترتان" 
غ  يسوَّ الجرِّ حتى  ـــــ  وهي يف موضع  أيًضا"  سؤال 
استعامله، لاََم وجدنا سوى افرتاض السؤال والجواب يف 
هذا األصل، فتكون حكاية السؤال والجواب من مصادر 
بالحكاية،  تشبيه  فالكالم  االستعامل،  صحة  قياس 
فالعرب ترفع "مترتان" يف "دعنا من مترتان" وهو قياس 
قال  أنَّه  سيبويه،  عن  الريض  ذكره  الذي  الذي  الشبه 
ا، فقال  ))وسمعت إعرابيًا يقول لرجٍل سأله أليَس قرشيًّ

استعامل  فشبَّهوا  لقوله(()107(،  حكاية  بقرشيًّا  ليس 
"ما عندنا من مترتان" باستعامل "ليس بقرشيًّا، وليس 
هذا املختار عند النحويني لكنَّهم أجازوا االستعامل يف 
"دعنا من مترتان" من غري سؤال أي غري محكية، عىل 
بقرشيًّا"  "ليس  واستعامل  عندنا مترتان"  "ما  استعامل 
القامئان عىل السؤال والجواب، فجاز الرفع والنصب يف 
، لكنَّ املختار يف السؤال عن األعالم الرفع،  موضع الجرِّ

وهي إشارة ابن يعيش)108(.
د الدماميني التحليل النحوي القائم عىل  عضَّ  
السؤال والجواب ِعرَب متييزه بنْيَ نوعني من الحكاية يف 
))وما سمع  قال  أمثلة،  معرض حديثه عامَّ مىض من 
من حكاية يف ذلك محموٌل عىل الشذوذ، كقول القائل: 
ا  إمنَّ ا... قلت:  "ليس بقرشيًّ "دعنا من مترتان"، وقولك: 
ذاك حيث تكون الحكاية بغري القول، نحو كام ذكرته 
فال  بالقول،  الحكاية  تكون  حيث  ا  وأمَّ املثالني،  من 
التحليل  يف  الحكاية  الدماميني  ل  فأصَّ شذوذ(()109(، 
النحوي ومل يَُعدَّ استعاملها املخالف شاًذا إذا كان قامئًا 
ه " الحكاية بالقول،  عىل السؤال والجواب، الذي سامَّ
بغري  شاًدا  الحكاية  القياس عىل  جَعل  ذلك  قبال  ويف 
قول سؤال وجواب؛ ألنَّها عىل ذلك ال تقوم عىل تحليل 
السؤال  حوارية  وهو  النحويون  عليه  تسامل  نحوي 
والجواب يف الكالم، فيكون الرفع والنصب والجرُّ عىل 

الحكاية.
بيان الصفة

معنى  عىل  لداللته  ملتبوعه  ))تابع  الصفة   
فيه أو يف متعلّق به(()110(، وتذكر الصفة بعد موصوفها، 
الصفة  مطابقة  عىل  دالّة  عالمة  االعرابية  والحركة 
للموصوف؛ ألنَّها تابعة له، وقد تدور املسألة بني جواز 
جعل االسم صفة للموصوف أو تعرب إعرابًا آخر، لكن 
يف فرض السؤال والجواب ما يُعني عىل تحديد اإلعراب، 
ونلحظ ذلك يف مستوى تحليل الرتكيب عند النحويني، 
الحروف  فيه  تستوي  ما  باب  ))هذا  سيبويه  قال 
الخمسة، وذلك قولك: إنَّ زيًدا منطلٌق العاقَل اللبيب، 
فالعاقل واللبيب يرتفع عىل وجهني عىل االسم املضمر 
مررُت  كقولك:  فيصري  منه،  بدٌل  كأنَّه  منطلٌق،  يف 
من  له  قيل  فكأنَّه  مررت،  مبن  جواب  أردت  زيٌد  به 
ينطلق، فقال: زيٌد العاقُل اللبيُب، وإْن شاء رفعه عىل 
"مررت به زيٌد، إذا كان جواب َمْن هو، فتقول: زيٌد، 
كأنَّه قيل له: َمْن هو، فقال: العاقُل اللبيب، وإْن شاء 
نصبه عىل االسم األوَّل املنصوب(()111(، أحسب أْن هذا 
النَّص ال يكاد يجد قياًسا أوضح من القياس عىل الحوار 
التخاطبي وجعل السؤال والجواب الوسيلة التحليلية 

أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي
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 " "إنَّ خرب  بعد  جاء  الذي  االسم  رفع  لتوضيح  األقرب 
بالفضلة  أشبه  الصفة  مجيء  فيكون  السمها،  صفة 
غ  ُسوِّ الخطاب  حوارية  فرض  يف  لكن  ودالليًّا،  نحويًّا 
ا يف "إنَّ زيًدا  الكالم، وذلك إنَّ متام الجملة نحويًّا ودالليًّ
منطلٌق" فأُخرب عن زيد بأنَّه منطلٌق، لكّنه ُجِهَل شخص 
زيد، فجيء بـ "العاقل اللبيب" كأنَّ املتكلم عندما قال 
العاقُل  فقال:  زيد،  َمن  له  قيل:  منطلٌق"  زيًدا  "إنَّ 
اللبيُب أو قيل: َمن ينطلق، فجاء بالصفة التي يُعرف 
السؤال  فالرفع عىل  اللبيب"  "العاقل  فقال  "زيد"  بها 
متعيَّنة  فالقصة  القياس،  فعىل  النصب  ا  أمَّ والجواب، 
بحسب  صحيح  جائز  استعامل  وكالهام  ونصبًا،  رفًعا 

التفسري الذي يتالءم وصحة الرتكيب وداللته.
النحوي  التحليل  املحدثني  بعض  وأبقى   
عىل هذه املسالة يف وجهي الرفع والنصب، من دون 
السؤال  ضوء  يف  وجًها  التخاطبي  للتحليل  يجعل  أْن 
ى ورود الصفة بعد  والجواب لحالة الرفع خاصة، وسمَّ
الرصاع  ))هذا  وأنَّ  الرتاكيب،  بني  رصاًعا  الكالم  متام 
وأخواتها  إْن  جملة  متام  بعد  الصفة  رفع  بني  تراوح 
ا يرفع، من ِوجهة نظر نحوية  أو نصبها، فإذا رفع فإمنَّ
أنَّه بدل من االسم املضمر يف الخرب، وإذا نصب  عىل 
ر سيبويه  ، ومل يُصدِّ ا ينصبه؛ ألنَّه ُوِصف به اسم أنَّ فإمنَّ
حكاًم عىل أفضلية استعامل عىل آخر، ماّم يدلُّ عىل 
نكتة  النصِّ  يف  اللغوي(()112(،  االستعامل  يف  تساويهام 
وأنَّ  الجمل  أمناط  يف  التوسع  إىل  اإلشارة  يف  لطيفة 
سيبويه واجه االستعامل اللغوي بالقبول عىل اختالف 
التحليل  لكنَّ  الكالمي،  العنرص  يف  اإلعرابية  الحركة 
الذي  والقصد  التخاطبي  التحليل  إىل  افتقر  النصِّ  يف 
يحمله الرتكيب الواحد يف ضوء الرفع الذي يحتمل فيه 
ا عىل "منطلق"  أْن يعود عىل زيد وإمَّ ا  إمَّ رفع االسم 
وكّل ذلك مل يجعله سيبويه من وجهة نظر نحوية يف 
إرادة  خارج  التحلييل  فكره  أعمل  بل  الرفع،  تخريج 
القاعدة النحوية، فالقاعدة النحوية تحمل الكالم عىل 
الجملة  تركيب  ومتام  الكالم  ترتيب  بحسب  أحدهام 
الكالم  ترتيب  بحسب  اللبيب"  "العاقل  فـ  ومعناها، 
بدٌل من زيد يف حالة الرفع يف ضوء السؤال والجواب، 
ر يف السؤال والجواب أو  فيكون بداًل من الضمري املقدَّ
صفة له يف حالة النصب، لكنَّ إجراء املوازنة بنَْي نوعني 
والجواب  السؤال  عىل  القائم  التخاطبي  الحوار  من 
جعل العنرصين يعودان عىل أكرث من عنرص يف الجملة 
ينطلق"  "َمن  عن  والجواب  السؤال  كان  فإذا  التامة، 
السؤال  كان  وإْن  صفة،  أو  بداًل  اللبيب  العاقل  كان 
اللبيب عىل  العاقل  فيكون  نفسه،  زيٍد  والجواب عن 

اإلخبار بإضامر هو العاقل اللبيب، وقد أملح السريايف 
إىل هذا التحليل بعد أْن ذكر كالم سيبويه من دون أْن 
العاقل  ))رفع  أنَّ  السؤال والجواب؛ وذلك  يعوِّل عىل 
اللبيب عىل البدل من الضمري يف منطلق، وعىل إضامر 
هو(()113( واتضح ذلك يف ضوء فرض السؤال والجواب.

يف  يرِد  ما  بحسب  فتجيب  السؤال  يرِد  قد   
االستفهام، فتجد تارة أنَّ ما يراد من اإلجابة املسمى، 
تقول:  هذا،  َمْن  فيقال:  أًخرى،  تارة  الصفة  به  ويراد 
محمٌد، وكان املوجود محمًدا، فأنت تُعرِّف بالشخص 
فال  عنه،  املسؤول  بحسب  الجواب  فيتعدد  نفسه، 
عنه  يُجاب  الذي  لكن  اإلجابة،  بنوع  السؤال  يتحدد 
يراد  التي  "َمْن"  بـ  السؤال  أْن يكون عاقاًل؛ ألنَّ  بُدَّ  ال 
ت "كم" بالداللة عىل العدد،  العاقل، مثلام اختصَّ بها 
فداللة الجواب من األداة، لكْن يتعنيَّ الجواب مبعونة 
"َمْن"  بـ  السؤال  يرد  وقد  وحدها،  األداة  ال  الرتكيب 
دااًل عىل غري العاقل وهذا ما يحدده االستعامل وفَْهم 
ِبرَازِِقنَي{)114(،  لَُه  سياقه، ومنه قوله تعاىل }َوَمْن لَْستُْم 
فقد ورد يف تفسري "َمْن" أنَّه يدلُّ عىل غري العاقل)115(، 
فام ذُكر آنًفا يف السؤال بـ "مْن" قد يتقيَّد فيه الجواب 
عن معنيَّ دون غريه، وكذا الحال يف "ما" الدالة عىل غري 
العاقل، إذ يُقيَّد الرتكيب بالسؤال نوع الجواب وال يعود 
فيه التعيني عىل األداة فقط، بل مبعونتها والرتكيب، فـ 
"ما" تستعمل يف غري العاقل والعاقل ))وتستعمل أيًضا 
وما  هو؟  ما  زيٌد  نحو:  العامل،  صفات  يف  الغالب،  يف 
هذا الرجل؟ فهو سؤال عن صفته، والجواب: عامل أو 
غريه، وتستعمل استفهاًما كانت أو غريه، يف املجهول 
ماهيته وحقيقته(()116(، فتعدد اإلجابة عن االستفهام 
القرائن  فتجتمع  والجواب،  السؤال  طبيعة  إىل  راجع 
مبعونة بعضها بعًضا لتعيني اإلجابة، فقد يكون السؤال 
عن زيد متعدد اإلجابة، يف ضوء أسئلة متشابه، تقول: 
فقد  زيٌد،  أهذا  وتقول  ما هو،  زيٌد  وتقول:  زيٌد،  َمْن 
الثاين  ويف  بشخصه،  التعريف  األوَّل  السؤال  يف  يكون 
بيان صفته، ويف الثالث تأكيده، فتقول: بىل هذا زيٌد، 

فالسؤال من محددات اإلجابة.
املذكور  النص  التحليل يف  أنَّ  يُلحظ  والذي   
آنًفا يرتبط بالسؤال والجواب الرصيحني، ال بافرتاضهام، 
ويكون  متداولة،  حيَّة  واقعية  لغة  عن  ان  يعربِّ فهام 
فهام  مبعونتهام،  تركيب  من  يُعربَّ  مبا  الكالم  تحليل 

يُعيِّنان نوع اإلجابة.
الرتدد يف اإلعراب

تقع بعض الجمل محتملة ألكرث من إعراب،   
ويرافق االحتامل يف التعليل أو التحليل سياق الجملة 
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محلِّ  تعيني  ضوئه  يف  غ  يَُسوَّ عامل  من  تحمله  مبا 
الجملة، ومن ذلك " ما رأيته ُمذ يومان" فهذه الجملة 
فيها الظرف "يومان" مرفوع بعد "ُمذ" جعل النحويني 
رون لها محاًل من اإلعراب، قال ابن هشام ))فقال  يقدِّ
بيشء،  وليس  الحال،  عىل  نصب  موضع  يف  السريايف 
لسؤال  جوابًا  مستأنفة  الجمهور:  وقال  الرابط،  لعدم 
ر "ُمذ" مبتدأ: ما أمد ذلك، وعند  تقديره عند َمْن قدَّ
رها خربًا: ما بينك وبني لقائه(()117(، وقال الريض  َمْن قدَّ
))ومعنى ما رأيته مذ يومان، أول مدة انتفاء الرؤية: 
يومان، فكأنَّه كان يف األصل يف املوضعني: مذ ما رأيته، 
ما  لتقدم  فحذفت  إليها،  مضافًا  الجملة  تكون  حتى 
يدل عليها(()118(، فالتحليل عند ابن هشام َمُسوق يف 
"يومان"  أنَّ  عىل  جوانبه  أحد  والجواب  السؤال  ضوء 
النحوي  الداللة والتقدير  مبتدأ، وعند الريض يف ضوء 
عىل  معتمًدا  التقدير  فجعل  خرٌب،  عنده  "يومان"  فـ 
الرتكيب،  عليه من  يدلُّ  الذي  يذكر  عليه ومل  يدل  ما 
لكنَّ ابن هشام أوضح التقدير وجعله يف فرض السؤال 
التقدير يف  والجواب، وهو أقرب إليجاد ما يدلُّ عىل 

رفع "يومان" بعد "مذ".
إعراب  يف  الخرضي  ذكره  ما  ذلك  ومن   
البسملة ودوران "الرحمن الرحيم" بني النعت والبدل، 
فيها  اشتهر  الرحيم،  ))والرحمن  قوله  عند  وذلك 
الرحيم  جرُّ  منها  ميتنع  أوجه  تسعة  األعراب  بحسب 
ونصب الرحمن أو رفعه، ألنَّ النعت التابع أشدُّ ارتباطًا 
لكرثة  َعلٌم  إنَّه  مالك:  وابن  األعلم  ا  أمَّ باملنعوت... 
وقوعه يف القرآن الكريم متبوًعا ال تابًعا فيعرب بداًل 
م  من الجاللة، والرحيم نعت له ال للجاللة... إذ ال يتقدَّ
األوَّل يكون مجروًرا مبا جرَّ  النعت. فعىل  البدل عىل 
منعوته... وعىل القطع فالجملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا 
جوابًا لسؤال مقصود به التلذذ، وتعظيم شأْن املسؤول 
يف  املحتملة  األوجه  إىل  الخرضي  أشار  عنه(()119(، 
إعراب الرحمن الرحيم، وقد رجح أنَّ إعراب "الرحمن" 
بداًل، و"الرحيم" صفة، وترجيح ذلك مبنيٌّ عنده عىل 
جرِّهام، واستوقف بعضهم القول بأنَّ "الرحمن" بدٌل 
مالك)120(،  وابن  الشمنرتي  األعلم  إليه  ذهب  ما  عىل 
ا الرفع فقد وجهه الخرضي عىل القطع، وهو مبني  امَّ
مستمد  تحلييل  واقع   والجواب  السؤال  تحليل  عىل 
التوصل إىل  التداول والتخاطب يريد منه  من مفهوم 

الجانب الداليل الذي يحمله القطع وهو التعظيم.
اسناد ضمري املثنى والجمع واعرابهام بداًل

جرى الخالف بني النحويني يف الفعل املسند   
عىل  الضمري  م  تقدَّ عند  الجمع  أو  املثنى  ضمري  إليه 

ا  االسم الذي يقع فاعاًل، نحو: قاما الزيدان، فالضمري إمَّ
ا أْن يقع فاعاًل)121(،  أْن يكون عالمة للتثنية أو الجمع وإمَّ
ويظلُّ االسم محّل خالف يف اإلعراب بني املبتدأ املؤخر، 
والبدل أو إعرابه فاعاًل إذا كان الضمري عالمة، وأوضَح 
رضبوين  يقول  َمن  العرب  ِمن  ))أنَّ  املسألة  سيبويه 
قوَمَك ورضباين أخوك فشبَّهوا هذا بالتاء التي يُظهرونها 
يف قالْت فالنة، وكأنَّهم أرادوا أْن يجعلوا للجمع عالمة 
ا قوله جلَّ ثناؤه  كام جعلوا للمؤنَّث وهي قليلة... أمَّ
عىل  يجيء  ا  فإمنَّ ظَلَُمْوا{)122(،  الَِذِيَن  النَّْجَوى  ْوا  }وارَسُّ
بنو  فقال:  َمْن؟  له  فقيل  انطلقوا،  قال  وكأنَّه  البدل، 
الَِذِيَن ظَلَُمْوا{  النَّْجَوى  ْوا  فالن، فقوله جلَّ وعزَّ }وارَسُّ
عىل هذا فيام زعم يونس(()123(، جعل سيبويه اسناد 
الضمري عىل تحليلني: األول، عالمة للتثنية والجمع وما 
ا  بعدهام فاعاًل، وحكم عليه بالقليل فهي لغة قوم، أمَّ
عىل  يجعلها  فلم  الثاين،  التحليل  وهو  القرآنية  اآلية 
ِسرب التحليل األوَّل، فأرجع تحليلها إىل لغة االستعامل 
االستفهام  نحو  عىل  والتداول  الحوار  عىل  تقوم  التي 
ل التحليل بنظرة افرتاضية  بالسؤال والجواب، وكأنَّه أصَّ
تحايك واقع اللغة من جانب، ومن جانب آخر القاعدة 
النحوية بحسب نظرية العامل والبناء، وذلك أنَّ بناء 
وا"  أرََسُّ  " الفاعل  عىل  الفعل  وقوع  من  تام  الجملة 
وليس فيه خلل، فإذا كمل البناء الذي البد للفعل من 
وهو الفاعل، فال يبقى لالسم "الذين" علة البناء عىل 
العامل األصل، فُجعَل الكالم عىل محلِّ االستفهام الذي 
يقع يف أكرث من جملة اسمية يف السؤال أو فعلية يف 
فيقع  الجواب  يتسع  أو  آنًفا  ذكرناه  ما  عىل  الجواب 
الكالم قيل  الذي حصل يف هذه اآلية، كأنَّ  بداًل وهو 
وا النجوى" فقيل: " َمن هم" فقيل: "الذين  عىل: "وأرسُّ
"الواو" عىل  الضمري  بداًل من  "الذين"  ظلموا" فيكون 

فرض السؤال والجواب.
اللغة عىل  التحليل يحايك  وسيبويه يف هذا   
إىل  بها  فيتوّصل  املتكلمني،  بني  تعامل  منظومة  أنَّها 
أنَّه  خصائصه  أبرز  من  التي  التحوييل،  النحو  طريقة 
ثمَّ  ومن  للرتكيب،  العميقة  البنية  تحليل  إىل  يستند 
تحليل البنية السطحية فيعكس حدس صاحب اللغة يف 
معرفة أصل االسناد يف الرتكيب)124(، فاعتمد سيبويه يف 
وا" وهي بنية عميقة من فعل وفاعل،  تحليله عىل "أرََسُّ
وعىل حديث املتكلم وجعله أساًسا للبنية السطحية، 
وأشار بعضهم إنَّ سيبويه يف تحليله نص اآلية القرآنية 
الجملة عالقة  بني عنارص  العالقة  َجَعل  آنًفا  املذكورة 
اسنادية سميِّت بـ "عالقة إسناد لزومية" للكشف عن 
الفعل إىل  التحويلية)125(، أي عالقة لزوم اسناد  البنية 

أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي
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الفاعل، والبد من إيجاد الطريق الذي يتوّصل به إليها 
فجعل الكالم قامئًا عىل السؤال بـ "َمْن" فتّمت البينة 
السطحية بالجواب، فكان عىل "الذين"، واختزل هذا 
والجواب  السؤال  بجملة  التحليل  بوساطة  التحويل 
 " بَُنو فالن  َمْن؟ فقال:  له  انطلقوا، فقيل  قال  "وكأنَّه 
ع سيبويه التحليل بالسؤال والجواب عىل هذه  وقد وسَّ
الطريقة املتبعة، ومل يجعله يخصُّ املثال املذكور آنًفا، 
الطريقة  بهذه  بدٍل  كّل  معرفة  عىل  ة  عامَّ جعلها  بل 
ة وجعلها ترسي إىل معرفة الصفة،  بوصفها قاعدة عامَّ
املذكور  كالمه  أتمَّ  عندما  الخليل  عن  نقله  مبا  وذلك 
رحمه  الخليل  ))وقال  بقوله  املسألة،  هذه  عن  آنًفا 
الله تعاىل فعىل هذا املثال تجري هذه الصفات(()126(، 
أي إنَّ طريق معرفة الصفة يكون عىل طريق معرفة 
البدل باتباع طريقة السؤال والجواب، كأْن يقال: رأيُت 
محمًدا وعندما تمَّ البناء والكالم، قيل َمن هو؟ فقيل: 
الكريم أو األمني أو العاقَل اللبيَب، وقد مرَّ آنًفا كيف 
حلَّل سيبويه الكالم ملعرفة الصفة والبدل يف جملة "إنَّ 
زيًدا منطلٌق العاقَل اللبيب" فـ "العاقل اللبيب" صفة 
ا من زيد أو من الضمري يف منطلق، وهي الطريقة  إمَّ
نفسها التي اتبعها يف هذا املوطْن يف متييز الصفة من 
ها  لعدِّ وداللتها  العنارص  بني  والعالقات  فتتآزر  البدل 
صفة أو بداًل، وقد تشرتك يف املحلِّ الواحد إْن مل يؤثّر 

ذلك يف داللة الرتكيب.
وأحسب أنَّ سيبويه يف تحليله هذا مل يجعل   
اللغة جامدة ال تنامز بالظاهرة االجتامعية، وهي نظرة 
ُوصف  عندما  الكفاوين  عبدالكريم  منصور  الدكتور 
اللغوية  الظاهرة  لهذه  اللغة  وأهل  سيبويه  تحليل 
لغويًّا)127(،  ُركاًما  كأنَّها  اللغة  مع  يتعاملون  كأنَّهم 
عنه  عربَّ  الذي  منظوره  من  متأتّية  رؤيته  وخالصة 
))ومن األخطاء املنهجية عند علامء اللغة العرب. أنَّهم 
أهملوا عامل الزمن فلم يعرتفوا عىل ما يبدو بأنَّ اللغة 
فلم  األيام،  مرِّ  عىل  للتطوَّر  قابلة  اجتامعية  ظاهرة 
ينظروا فيام قبل هذه الفرتة، أو بعدها نظرة علمية، 
أو مل يحاولوا االستفادة من مايض اللغة أو النظر فيها 
عىل فرتات التأريخ املتعاقبة(()128(، النص فيه كثري من 
من  شقٌص  البحث  هذا  يف  أمره  يعنينا  وما  املناقشة، 
يف عبارة " فلم يعرتفوا عىل ما يبدو بأنَّ اللغة ظاهرة 
اجتامعية" فألحظ أنَّ إرجاع تحليل النص إىل السؤال 
والجواب، دليل عىل التعامل مع اللغة عىل أنَّها ظاهرة 
من  كبريًا  ميثَّل شقًصا  والجواب  السؤال  إذ  اجتامعية، 
املتكلمني  تداول  إىل  رجعنا  فلو  اللغوي،  التعامل 
لوجدنا استعامالتهم تعتمد عىل السؤال والجواب يف 

املتكلمني ماّم  والجواب سليقة  فالسؤال  الكالم  تبادل 
فكيف  واضحة،  اجتامعية  ظاهرة  اللغة  من  يجعل 
مبن يستعمل هذه السليقة يف تحليل اللغة وظَّفها يف 
معرفة مواقعها اإلعرابية وجانبها الوظيفي يف الرتكيب، 
فذلك دليل عىل التأصيل بأنَّ اللغة ظاهرة اجتامعية، 
جمع  الذي  الوصفي  الزمن  فإنَّ  اللغة  يف  التطّور  أّما 
استقطاب  يف  اللغوي  النضوج  عن  يعربِّ  اللغة  فيه 
أمناط الجمل بدالالت متعّددة يف فرتات متعاقبة حتى 
الكريم،  القرآن  به  الذي جاء  البالغة  رُقِّي  وصلت إىل 
ولعلَّ  لها،  ترٌك  فهذا  اللغة  تغيري  بالتطور  قصد  وإْن 
ترك بعض الكالم الذي يوصف بكرثة االستعامل، وعلم 
ها  وعدَّ اللغة  تطوُّر  مجاالت  أوسع  من  املخاطب 

ظاهرة اجتامعية.
وتظل وسيلة التحليل بالسؤال والجواب من   
أمناط  تسويغ  يف  النحوي  التحليل  يف  املهمة  الوسائل 
الجمل التي يستوقف تركيبها، وال سيَّام عند معالجتها 
مبفهوم العامل فتقع يف ظاهرها يف خارج نطاق الرتكيب 
وكأنَّها أجنبية عنه يف ائتالف عنارصها، لكنَّ االفرتاض 
التداول  يُعّد صلب عملية  الذي  والجواب  السؤال  يف 
غ العنرص يف داخل الرتكيب، وزمن ذلك ))يجوز  يُسوِّ
املخاطب  إذا جعلت  الكرام،  بقوِمَك  َمَررُت  تقول  أْن 
فتنزله  زيد،  برجٍل  َمَررُت  قال:  كام  عرفهم  قد  كأنَّه 
به(()129(،  يتكلَّم  كَمْن هو وإْن مل  قال لك:  منزلة من 
التحليل يف النصِّ واضح البيان يف االتكاء عىل السؤال 
والجواب يف تحليل الرتكيب، فـ "زيٌد" يف ظاهره عنرص 
أجنبي يف الرتكيب؛ ألنَّ الرتكيب يتمُّ لو كان عىل: َمَررُت 
أو  الكريِم،  الرجِل  بزيد  مَررُت  أو  زيد،  اسمه  برجٍل 
غري هذه التعبريات التي تعرف أو تصف باالسم، لكنَّ 
اإلعامل الفكري يف الحوار التخاطبي الذي افرتض من 
طرف واحد بجعل املتكلِّم، املُخاطب نفسه هو يسأل 
وهو يُجيب، فيُنزل املتكلِّم الكالم منزلة الخطاب بني 
غ مجيء زيد الذي أمكن  طرفني، ويف ضوء ذلك يسوَّ
إعرابه يف هذا الرتكيب  مبا حمله السؤال والجواب من 
تحليل تداويل حلَّ محّل التحليل النحوي من التقدير 

أو الحذف أو تعيني العامل يف اللفظ.
إعراب الفعل حااًل

جعل  النحويني  بني  الخالف  مسائل  من   
الفعل املايض حااًل من دون تقدير "قد" قبله ومن ذلك 
َوبَيَْنُهم  بَيَْنُكم  قَْوٍم  إِىَل  يَِصلُوَن  الَّذيَن  تعاىل}إالَّ  قوله 
ِميثَاٌق  أَْو  جاؤوكم  َحرِصَْت ُصُدرُُهم أَْن يَُقاتِلُوكُم{)130(  
عىل  "قد"،  تقدير  علة  حااًل  "حرصْت"  الفعل  فأُعرب 

تقدير: جاؤوك َحرِصًة صدورهم)131(.
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بالسؤال  عنايته  هشام  ابن  أْوىَل  وقد   
والجواب ليتجاوز به الرشط يف جعل الفعل املايض حااًل 
من دون تقدير "قد"، وذلك يف قوله تعاىل } َواَل َعىَل 
الَِّذيَن إَِذا َما أَتَْوَك لِتَْحِملَُهم قُلَْت اَل أَِجُد َمآ أَْحِملُُكْم 
أاَلَّ يَِجُدواْ  َحزَناً  ْمعِ  أَْعيُُنُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّ تََولَّْوا وَّ َعلَيِْه 
سؤال  جواب  ))"تولَّوا"  هشام  ابن  قال  يُْنِفُقوَن{)132(، 
"تولَّوا"  وقيل:  ذاك؟  إذ  حالهم  فام  قيل:  كأنَّه  ر،  مقدَّ
حال عىل إضامر "قد"(()133(، فاندرج السؤال والجواب 
من  حااًل  املايض  الفعل  جعل  يف  النحوي  التحليل  يف 
دون تقدير "قد" أو تقدير الفعل املايض "تولوا" باسم 
مة عىل رشط تقدير "قد"  يقع حااًل، فكان وسيلة مقدًّ
هشام  ابن  فجعل  حااًل،  وإعرابه  املايض  الفعل  مع 
مفهوم التداول أوىل من التقدير؛ ألنَّ تحليل الكالم يف 
ضوء السؤال والجواب يعطي مجااًل لفهم الكالم عىل 
تدرج طلب الفهم ال إحكام القاعدة عىل الكالم وجعله 

مقيًَّدا بها.
إفادة "كأَن التعليل

من  النحوي  املعنى  النحويون  يستقي   
املعنى  النحوية والسياق، فهام حاكامن عىل  القاعدة 
الرتكيبية  والعالقات  يتوافق  مبا  واستخراجه  النحوي 
يف سياق الكالم، وقد نلحظ للسؤال والجواب أثرهام 
الرتكيبي  العنرص  إفادة  ثمَّ  ومن  الرتكيب،  تحليل  يف 
" معنى  عنى معنيَّ يف ضوئهام، ومن ذلك إفادة "كأنَّ
التعليل، وقد سيق قول الحارث ابن خالد املخزومي يف 
إفادة هذا املعنى يف البيت الشعري للحارث ابن خالد 

املخزومي )من الوافر()134(:
فأْصبََح بطُن مكَة ُمْقَشِعرًّا                  

كأنَّ األرَض ايَس بها ِهشاُم     
قال ابن هشام ))أي ألنَّ األرض إذ ال يكون   
فإذا  قيل:  فإْن  حقيقة،  األرض  يف  ليس  ألنَّه  تشبيًها؛ 
كانت للتحقيق فمن أين جاء معنى التعليل، قلت: من 
جهة إنَّ الكالم معها يف املعنى جواب عن سؤال عن 
اَعِة يَشٌء  ر ومثله }اتَُّقوا ربَّكم إنَّ زَلْزَلَُة السَّ العلة مقدَّ
َعِظيٌم{(()135(، فهي يف هذا البيت تفيد التحقيق، لكنَّ 
غ طريق التحليل يف  العدول فيها إىل معنى التعليل سوَّ
غ  افرتاض السؤال والجواب، فنسَج ابن هشام ما يسوِّ
تفيده  الذي  التشبيه  معنى  قبال  يف  التعليل  معنى 
" وهو املعنى املوضوع لها بوصفها ناسخة لجملة  "كأنَّ
التحقيق،  تفيد  يجعلها  الذي  والسياق  والخرب،  املبتدأ 
التعليل،  معنى  يف  ليجعله  والجواب  السؤال  فيأيت 
كانَّ املسألة: "ملاذا اصبح بطن مكة مقشعرًّا" فجاءت 
" يف محلِّ الالم التي تفيد التعليل وكأنَّ املعنى ألنَّ  "كأنَّ

األرض ليس بها هشام.
إنَّ جْعل السؤال والجواب ذا طابعٍ تحلييلٍّ   
الرتاكيب  لتسويغ  نحوية  أدلة  من  ينساق  ما  وازى 
لدى  املعريف  البعد  عن  فيكشف  عنارصها،  وداللة 
إذ  التداولية،  اللغة  حقيقة  عن  الكشف  يف  النحويني 
السؤال والجواب أصٌل من أصول تكوين أمناط الرتكيب 
الرتكيب  معنى  املعنى  يُفهم  التي يف ضوئها  اللغة  يف 

واألصل الذي قيلت فيه، وهو مفهوم التداول.

الخامتة
من  مصدًرا  بوصفه  والجواب  السؤال  أثر  يثبت   -1
والقواعد  الرتكيب  يتوافق  ال  عندما  التحليل  مصادر 
بالسؤال  التحليل  فيأيت  القياس،  عىل  القامئة  النحوية 
التحليل  القائم فيوازي وسائل  اللبس  والجواب ليحلَّ 

النحوي التي متنع اللبس يف الكالم.
2- إنَّ التحليل بالسؤال والجواب يقع من ضمن الحكم 
مسائل  من  كثري  يف  لحظناه  وما  بالجائز،  الكالم  عىل 
التحليل بالسؤال والجواب التي تُجيز االستعامل وإْن 
مال فيه النحويون إىل القاعدة لكن نراه يسّوغونه عىل 

هذا النحو من التحليل.
ظاهرة  والجواب عىل  بالسؤال  التحليل  يقترص  ال   -3
نحوية معيَّنة، بل يشمل ظواهر نحوية متعّددة، ومنه 
عنارص  ائتالف  يف  يدخل  ما  ومنه  الحذف،  يخصُّ  ما 
اإلعراب، ويرسي  مسائل  يدخل يف  ما  ومنه  الرتكيب، 

التحليل إىل املَثَِل والحكاية.
وبيان  الداليل  التحليل  يف  أثره  والجواب  للسؤال   -4
 " املعنى النحوي، وقد لحظنا ذلك يف بيان داللة "كأنَّ
التحليل بالسؤال  التعليل يف ضوء  التي أعطت معنى 
والجواب االفرتاضيني، وكذا ما لحظناه يف ضمري الشأن.

5- للتحليل بالسؤال والجواب جانبان: األوَّل، افرتايض 
افرتاضيًّا  تحلياًل  فيُنيْش  تحليله  يف  النحوي  يعتمده 
اللغة  واقع  أصوله من  يستمّد  والجواب،  السؤال  من 
التداولية، والجاين الثاين من التحليل يتعامل به النحوي 
يف  يندرج  الذي  الواقعيني  والجواب  السؤال  ضوء  يف 
السؤال  تركيب  بن  واملطابقة  املوافقة  مفهوم  ضوئه 

وتركيب الجواب.
6- تحليل أداة االستفهام "َمن" أكرب قدر من افرتاض 
السؤال والجواب يف التحليل، ملا يلحظ من بيان الخرب 
ا  أو الصفة أو البدل التي تدلُّ عىل العاقل يف ضوئها، أمَّ
مسائل التحليل يف السؤال والجواب الواقعيني فيتَّسع 
"كم"  و  االستفهام  وهمزة  "َمن"  إىل  التحليل  فيها 

وغريها من أدوات االستفهام.

أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي
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7- يوازي السؤال والجواب العلَّة يف التحليل النحوي، 
االستعامل  الكالم؛ ألنَّه يكشف عن  لتسويغ  علَّة  فهو 
إنشاء  غات  مسوِّ من  اللغوي  واالستعامل  اللغوي، 
باالعتامد عىل  الجمل والرتاكيب عىل اختالف أمناطها 
وروده  أي  واالستعامل،  الفصاحة  مثل  قيايس،  مصدر 
العلَّة  دائرة  يف  يقع  الكالم  وورود  العريب،  الكالم  يف 
غ اختالف الرتاكيب، فتكون جائزة عىل وفق  التي تسوِّ

غها. التحليل الذي يسوِّ
يف  التداويل  البعد  عن  والجواب  السؤال  يكشف   -8

التحليل، هو أقّر عىل سياق الحال واملقام يف الكالم.
9- ميكن القول إنَّ تأصيل التحليل يف السؤال والجواب 
اتَّبعه  ا  تحليليًّ طريًقا  أرىس  فقد  سيبويه،  إىل  يعود 

النحويون من بعده اعتمدوه بحسب إعاملهم الفكري 
وثقافتهم العلمية يف ضوء استعامل اللغة.

الفعل  ابن هشام إىل تقدير "قد" مع  10- مل يذهب 
بعض  إليه  ذهب  ما  عىل  حااًل  يقع  الذي  املايض 
إىل  لجأ  بل  حااًل،  يقع  مبصدر  تقديره  او  النحويني 
السؤال والجواب وجعله حاكاًم يف تحليل املسألة مبا 

يتالءم وطبيعة الفهم التداويل يف الكالم.
السؤال  أنَّ  يتضح  البحث،  مجريات  ضوء  يف   -11
والجواب قرينة سياق مقامي؛ ألنَّها تقوم عىل الحوار 
عىل  دالة  قرينة  والجواب  السؤال  فيكون  التخاطبي، 
املحذوف بصورة جلية؛ ألنَّ املحذوف يف الجواب يذكر 

يف السؤال.
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35- رشح الريض عىل الكافية: 1/ 454.
36- املصدر نفسه: 1/ 454.

37- الحاشية عىل املطوَّل: 174.
38- رشح الريض عىل الكافية: 1/ 463.

39- رشح السريايف: 1/ 473.
 ،11  /2 املقتضب:  1م119-118،  الكتاب:  ينظر:   -40

أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي
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أألصول يف النحو: 1/ 180.
41- رشح ابن عقيل: 2/ 400.

42- رشح ابن طولون: 1/ 298.
43- اللمع: 99.

44- الكتاب: 182-181/2.
45- سورة البقرة، اآلية: 177.
46- سورة نفسها، اآلية: 90.

47- الكتاب: 3/ 155
وأوضح   ،239-234  /1 عقيل:  ابن  رشح  ينظر   -48

املسالك عىل ألفية ابن مالك: 1/ 220- 227.
49- رشح ابن عقيل: 2/ 25.

50- ينظر: املصدر نفسه: 3/ 498، وارتشاف الرضب: 
4/ 1757، ورشح املفَصل: 8/ 50، وأوضح املسالك: 3: 

.80-79
51- أوضح املسالك عىل ألفية ابن مالك: 3/ 79.

52- رشح الريض عىل الكافية: 454-453.
53- الكتاب: 2/ 130.

54- رشح الريض: 4/ 300.
55- ينظر: األساليب اإلنشائية يف النحو العريب: 165-

166
56- سورة األنبياء، اآلية 57.
57- سورة يوسف، اآلية /85

58- سورة يوسف، اآلية / 81.
59- سورة نفسها، اآلية/ 83.

60- سورة العرص:1
61- سورة التني: 1.

62- الكتاب: 1/ 288.
63- رشح السريايف: 2/ 125.

64- الكتاب: 360/1.
65- ينظر: املصدر نفسه: 360/1. 

66- نتائج الفكر: 170.
67- رشح السريايف: 2/ 243.

68- الكامل يف اللغة واألدب: 2/ 15.
69- رشح الريض عىل الكافية: 1/ 319.

70- الكتاب: 1/ 371-370.
71- النكت يف تفسري كتاب سيبويه: 190.

72- الكتاب: 1/ 372.
73- الخصائص: 2/ 397.

ل: 4/ 120. 74- اإليضاح يف رشح املفصَّ
75- رشح الريض عىل الكافية: 2/ 465-464.

76- املصدر نفسه: 2/ 464. 
77- النجم الثاقب: 2/ 53.

78- سورة اإلخالص، اآلية:1.
لسانية/  ومقاربة  دراسة  والفصل  الشأن  ضمري   -79

بحث: 17.
80- الكتاب: 2/ 96.

81- املصدر نفسه 2/ 69.
82- املصدر نفسه: 2/ 17.

ورشح   ،310  /1 الحاجب:  البن  الكافية  ينظر   -83
الريض عىل الكافية:2/ 321.

84- الكتاب: 2/ 16.
85- ينظر الكتاب: 2/ 274-275. وأوضح املسالك: 2/ 

13، و رشح الكافية يف علم النحو: 255/1. 
86- ينظر رشح التسهيل، ملحمد بن مالك: 1/ 435.

87- رشح الريض عىل الكافية: 2/ 155.
88- رشح الدماميني: 126/2.

89- أرسار العربية: 143.
90- ينظر: رشح ابن عقيل: 2/ 359، ورشح األشموين: 

4-3 /2
91- كشف املشكل يف النحو: 522.

92- الحكاية يف الفكر النحوي، دراسة لسانية يف ضوء 
التداولية/ بحث: 116.

93- رشح الترصيح عىل التوضيح: 2/ 479.
94- رشح اللمع يف النحو:378-377.

95- ينظر: كشف املشكل يف النحو: 522.
96- الكتاب: 2/ 399- 400. 
97- املصدر نفسه: 2/ 401.

98- األصول يف النحو: 2/ 325.
99- الكتاب: 2/ 401.

100- ينظر أساليب التعبري عند الخليل بن أحمد: 2/ 
.208 -207

101- الكتاب: 2/ 402.
102- املصدر نفسه: 2/ 402.
103- املصدر نفسه: 1/ 403.

 /1 اإلعراب(:  ل يف صنعة  املقصَّ التخمري )رشح   -104
.447

105- ينظر رشح الريض عىل الكافية:132/3
106- املصدر نفسه: 2/ 79.

107- الكتاب: 2/ 314.
ل البن يعيش: 4/ 20. 108- رشح املفصَّ

109- املنهل الصايف يف رشح الوايف: 198-197.
110- همع الهوامع: 3/ 117.

111- الكتاب: 2/ 147.
112- الرصاع بني الرتكيب النحوية: 46
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113- رشح السريايف: 2/ 475.
114- سورة الِحجر، اآلية:20.

115- ينظر: التبيان يف إعراب القرآن: 2/ 779.
116- رشح الريض عىل الكافية: 3/ 56.

117- مغني اللبيب: 2/ 432.
118- رشح الريض عىل الكافية: 217/3.

119- حاشية الخرضي: 11/1.
ر املصون: 30/1. 120- ينظر: الدُّ

ورشح   .420  -419 عقيل:  ابن  رشح  ينظر   -121
األشموين: 2/ 147.

122- سورة األنبياء، اآلية:3.
123- الكتاب: 2/ 40- 41.

التحويلية  التوليدية  تشومسيك  نظرية  ينظر:   -124
األُسس واملفاهيم: 9-8.

125- ينظر: العالقات الفعلية يف كتاب سيبويه: 65.
126- الكتاب: 2/ 42.

127- ينظر الركام اللغوي بني القدامى واملحدثني: 11 
و43 و 54.

128- الركام اللغوي بني القدامى واملحدثني:11.
129- الكتاب: 72/2.

130- سورة النساء، اآلية:90.
131- ينظر: اإلنصاف يف مسائل الخالف بني النحويني: 

البرصينّي والكوفينّي، املسألة )32(: 1/ 32.
132- سورة التوبة، اآلية:92.
133- مغني اللبيب: 588/2.

134- ديوانه )شعر الحارث ابن خالد املخزومي(: 93، 
وخزانة األدب: 1/ 217.

135- مغني اللبيب: 253/1.

أثُر السؤاِل واجلواِب يف التحليل النحوي
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املصادر واملراجع
1- القرآن الكريم.

محمد  بن  عبدالرحمن  القرآن،  علوم  يف  االتقان   -2
الرسالة،  مؤسسة  األوىل،  ط/  ت911ه،  السيوطي/ 

بريوت لبنان، 1429ه-2008م.
حيان  إيب  العرب،  كالم  من  الرضب  ارتشاف   -3
األوىل،  ط/  محمد،  عثامن  رجب  تحقيق:  األندليس، 

مكتبة الخانجي، القاهرة، 1418ه – 1998.
4- األساليب االنشائية يف النحو العريب، د. عبد السالم 
محمد هارون، ط/ الخامسة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

1421ه-2001م.
هادي  د.  أحمد،  بن  الخليل  عند  العبري  أساليب   -5

حسن حمودي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
سعيد  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  العربية،  أرسار   -6
البيطار،  بهجت  محمد  تحقيق:  ت577ه،  األنباري، 

مطبوعات املجمع العلمي، دمشق، )د. ط. ت(.
سيهيل  بن  محمد  بكر  أليب  النحو،  يف  األصول   -7
الفتيل،  عبدالحسن  د.  تحقيق:  ت316ه،  اج،  الرسَّ

ط/2، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1417ه- 1996م.
عبد  النحويني،  بني  الخالف  مسائل  يف  اإلنصاف   -8
الرحمن بن محّمد بن أيب سعيد األنباري النحوي )ابن 
األنباري(، تحقيق محي الدين عبدالحميد، دار إحياء 

الرتاث العريب، القاهرة، مرص، )د.ط(.
هشام  ابن  مالك،  ابن  ألفية  عىل  املسالك  أوضح   -9
األنصاري، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، ط/ 

السادسة، دار الفكر، بريوت، 1394ه- 1974.
ل، أيب عثامن املعروف بابن  10- االيضاح يف رشح املفصَّ
العلييل،  بنَّاي  موىس  د.  تحقيق:  الحاجب، ت646ه، 

مطبعة العاين، بغداد، )د. ط. ت(.
عبدالله  بن  محمد  القرآن،  علوم  يف  الربهان   -11
مكتبة  إبراهيم،  الفضل  ابو  محمد  تحقيق:  الزركيش، 

دار الرتاث، القاهرة، مرص. )د. ط. ت(.
حامد  بن  إسامعيل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج   -12
الجوهري، ت393ه، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 
 - هـ    1407 بريوت،  للماليني،  العلم  دار  الرابعة.  ط/ 

1987 م.
الحسني  بن  عبدالله  القرآن،  إعراب  يف  التبيان   -13
ابن  مكتبة  البجاوي،  محمد  عيل  تحقيق:  العكربي، 

تيمية، )د.ط، د. ت(.
الدين  فخر  د.  وأدلته،  أصوله  النحوي  التحليل   -14
للنرش،  املرصية  العاملية  الرشكة  األوىل،  ط/  قباوة، 

القاهرة، 2000م.

15- التحليل النحوي عند ابن هشام األنصاري، د. وائل 
الحريب، ط/ األوىل، دار الرضوان للنرش والتوزيع، عامن 

األردن، 1437ه- 2016.
ل يف صنعة اإلعراب(، القاسم  16- التخمري )رشح املفصَّ
ت617ه،  الفاضل،  صدر  الخوارزمي  الحسني  بن 
ط/  العثيمني،  سلامن  بن  عبدالرحمن  د.  تحقيق: 

األوىل، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، 1990م.
تداولية  دراسة  العرب  العلامء  عند  التداولية   -17
لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب، د. 
بريوت،  الطليعة،  دار  األوىل،  ط/  صحراوي،  مسعود 

لبنان، 2005م.
جرير  ابن  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   -18
الطربي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، عصام فارس 
الحرستاين، ط/ األوىل، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، 

1415ه- 1994.
الفية  19- حاشية الخرضي عىل رشح ابن عقيل عىل 
ابن مالك، محمد الخرضي، ت1354ه، تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعى، ط/ األوىل، دار الفكر، 1424هـ، 

2003م.
محمد  حمزة،  ابن  مخترص  عىل  الشواين  حاشية   -20

الشواين، ط/ الثانية، الطبعة الحجرية، 1286ه.
21- الحاشية عىل املطوَّل رشح تلخيص مفتاح العلوم 
يف علوم البالغة، أيب الحسن عيل بن محمد بن عيل، 
الكتب  دار  أعريض،  رشيد  د.  تحقيق:  ت816ه، 

العلمية، بريوت، لبنان،1428ه- 2007، )د.ط(.
عيل  الصمدية،  الفوائد  الندية يف رشح  الحدائق   -22
أبو  د.  تحقيق:  ت1120ه،  املدين،  أحمد  بن  خان 
القرب،  ذوي  منشورات  الثانية،  ط/  سجادي،  الفضل 

مطبعة روح األمني،، قم، 1432ه.
القادر بن  العرب، عبد  لباب  األدب ولُب  23- خزانة 
عمر البغدادي، ت1093، تحقيق: د. عبدالسالم محمد 
1418ه-  القاهرة  الخانجي،  مكتبة  ط/4،  هارون، 

1997م.
جنِّي، ت392ن  بن  عثامن  الفتح  أيب  الخصائص،   -24
دار  العلمية،  املكتبة  النجار،  عيل  محمد  تحقيق: 

الكتب املرصية، )د.ت( )د،ط(.
25- ديوان نهشل بن حري، صنعة الدكتور حاتم صالح 

الضامن، ط/ األوىل، عامل الكتب، 1407ه- 1978م.
26- رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، عبدالله بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل، ط/ الثانية، دار زين 

العابدين، قم، 2019.
27- رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك املسمى منهج 
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السالك إىل ألفية ابن مالك، عيل بن محمد بن عيىس 
أبو الحسن األشموين، قدم له وأتمَّ تحقيقه: عادل عبد 

املنعم أبو العباس، دار الطالئع، القاهرة، 2014م.
28- رشح التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، 
محمد بن مالك، ط/ األوىل، تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا، وطارق فتحي السيد، دار الفكر العلمية، بريوت، 

.2001
برشح  القواعد  متهيد  املسّمى  التسهيل،  رشح   -28
ناظر  أحمد  بن  يوسف  بن  محّمد  الفوائد،  تسهيل 
الجيش، ت 778ه، تحقيق عيل محمد فاخر، وآخرون، 
والتوزيع  والنرش  للطباعة  السالم  دار  األوىل،  ط/ 

والرتجمة، بريوت، لبنان.
عبدالله  بن  خالد  التوضيح،  عىل  الترصيح  29- رشح 
الكتب  دار  األزهري،  الدين  زين  بن  يس  عليمي 

العلمية، ط/ األوىل، بريوت، لبنان، 2000م.
بن  محمد  اللبيب،  مغني  عىل  الدماميني  رشح   -30
ط/  عناية،  عزُّو  أحمد  تحقيق:  الدماميني،  بكر  أيب 
األوىل، مؤسسة التاريخ العريب، لبنان بريوت، 1428ه 

– 2007م.
31- رشح الريض املعروف برشح  كافية ابن الحاجب، 
د.  االسرتابادي ت646ه، وضع هوامشه:  الدين  ريض 
العريب،  التاريخ  مؤسسة   ،1 ط/  يعقوب،  بديع  إميل 

1427ه- 2006م.
الباقويل  الحسني  بن  عيل  النحو،  يف  اللمع  رشح   -32
األصفهاين، ت543ه، تحقيق: د. إبراهيم بن محمد بن 
عباة، طباعة إدراة جامعة محمد بن سعود اإلسالمية، 

السعودية، 1411ه- 1990.
33- رشح املفصل، يعيش بن عيل بن يعيش النحوي، 
األزهر، عنيت  ت 643ه، صحح وعلق عليه مشيخة 

بطبعه ونرشه إدارة الطباعة املنريية، مرص )د، ت(.
ت  السريايف،  سعيد  أليب  سيبويه،  كتاب  رشح   -34
368ه، تحقيق: أحمد حسن مهديل، وعيل سيد عيل، 
1429ه-  لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  ط/1، 

2008م.
التحريف والتصحيف، الحسن  35- رشح ما يقع فيه 
عبدالعزيز  تحقيق:  العسكري، ت382ه،  عبدالله  بن 
أحمد، ط/ األوىل، مكتبة مصطفى البايب الحلبي، مرص، 

1383ه- 1963.
محّمد  مالك،  ابن  ألفية  عىل  طولون  ابن  رشح   -36
ابن طولون،  الصالحي  الدمشقي  بن طولون  بن عيل 
ت953ه، تحقيق: الدكتور عبد الحميد جاسم محّمد 
العلمية،  الكتب  دار  األوىل،  ط/  الكبييس،  الفيّاض 

)د،ت(.
يحيى  د.  املخزومي،  خالد  بن  الحارث  شعر   -37
الجبوري، ط/ األوىل، مطبعة النعامن، النجف األرشف، 

1392ه- 1972.
38- ظاهرة الحذف يف الدرس اللغوي، طاهر سليامن 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الجامعية  الدار  حمودة، 

اإلسكندرية، 1999، )د.ط(.
القدماء واملحدثني، د.  اللغوي بني  الركام  39- ظاهرة 
منصور عبد الكريم الكفاوين، ط/ األوىل، دار الخليج 

للصحافة والنرش، األردن، 2017.
يف  دراسة  سيبويه  كتاب  يف  الفعلية  العالقات   -40
عبدالله  خليل  الحديث،  اللغة  وعلم  النحوي  الرتاث 
للطباعة  العربية  النهضة  دار  األوىل،  ط/  عجينة، 

والنرش، بريوت، لبنان، 2015.
بكر  أيب  عمر  بن  عثامن  النحو،  علم  يف  الكافية   -41
د. صالح  تحقيق:  الحاجب، ت646ه،  بابن  املعروف 
عبد العظيم الشاعر، مكتبة اآلداب، القاهرة، )د. ط. 

ت(.
قنرب،  بن  عثامن  بن  عمرو  برش  أيب  الكتاب،   -42
ط/3،  هارون،  محمد  عبدالسالم  تحقيق:  ت180ه، 

مكتبة الخانجي، 1408ه-1988م.
43- كشف املشكل يف النحو، عيل بن سليامن الحيدرة 
عطية  هادي  د.  وتحقيق:  دراسة  ت599ه،  اليمني، 
األردن،  عامن  للنرش،  عامر  دار  ط/1،  الهاليل،  مطر 
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منيَُّة واجِلهيَُّة يف اخِلطاب القرآينِّ مقاربة تداوليَّة العالقاُت الزَّ

Temporal and Regional Relationships in the Qur’anic 
Discourse: A Pragmatic Approach
Prof. Dr. Latifa Abdul Rasool
Muhannad Nasir Hussain Al-Quraishi

امللّخص

الِخطاب  يف  واألحداث  األزمنة  بني  بالعالقة  املرتبطة  اإلشكاالت  من  عدٍد  حلِّ  إىل  البحث  هذا  يسعى   
ى حشويَّة األزمنة، أو التباس الزَّمن يف الّسياق؛ ومن بني تلك اإلشكاالت:  القرآينِّ، ومعالجة القضايا املتعلِّقة مبا يُسمَّ
ر يف أخرى؟، وهل تحمل الجهات الزَّمنيَّة مؤرشاٍت ما، عىل  م الزَّمن يف بعض النُّصوص إىل األمام، ويتأخَّ ملاذا يتقدَّ
تقّدم األحداث إىل األمام، أو تراجعها إىل الخلف؟ وكيف ميكن ضبط مسار األحداث يف الجهات الزَّمنيَّة الخالية من 
أيِّ مؤرشات؟ ومن ثَمَّ يستعني البحث مبفاهيم من اللِّسانيَّات التَّداوليَّة لحّل تلك اإلشكاالت؛ وذلك أنَّ التَّداوليَّة 
ُم البحث تحليالت زمنيَّة وجهيَّة عىل آياٍت  تشتغل عىل تلك القضايا املشار إليها، وعن طريق املنهج التَّداويلِّ سيُقدِّ
قرانيٍَّة، تهدف إىل تنظيم العالقات بني الزَّمن والجهة، وترتيب مسار األحداث فيهام، ورفع اللَّبس الذي قد يفهمه 
املُتلَقِّي للنَّص، أو الخطاب، وسيُبنيِّ البحث أنَّ هناك جهاٍت زمنيَّة تحمل مؤرشات تكشف عن املسار االتِّجاهي 
أو  املكونَّات،  أو  ياق،  السِّ بُدَّ من استحضار  لألحداث، وأنَّ هناك جهات أخرى خالية من تلك املؤرشات، وهنا ال 

الرَّوابط التَّداوليَّة؛ لتعيني املسار الزَّمنيِّ والِجهيِّ لألحداث.

مهنَّد نارص حسني القرييّش  أ. د. لطيفة عبد الرَّسول 
الجامعة املستنرصيَّة / كليَّة اآلداب

قسم اللُّغة العربيَّة
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Abstract
 This research seeks to solve a number of problems related to the relationship between 
times and events in the Qur’anic discourse and to address issues related to the so-called visceral 
times, or the ambiguity of time in the context. Among those problems: Why does time in some 
texts move forward, and delay in others? Do the temporal directions bear any indications of the 
progress of events forward, or their regression back? How can we adjust the course of events 
in the time horizons that are free of any indicators? Then the research uses concepts from 
pragmatic linguistics to solve these problems. This is because pragmatics works on those issues 
referred to and through its approach, the research will present temporal and facial analyzes on 
Qur’anic verses, aiming at regulating the relations between time and destination, arranging the 
course of events in them, and removing the confusion that the recipient of the text or discourse 
may understand. It will show that there are temporal destinations that bear indicators that 
reveal the directional course of events. There are also other destinations that are devoid of 
these indicators. Hence, it is necessary to invoke the context, components, or trading links to 
determine the temporal and chronological course of events.
Keywords: time, direction, interchangeability.
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مة: مقدِّ
اً، وقد  إنَّ مشكالِت الزَّمن والجهة قدمية جدَّ  
أدبيٍَّة  َمبْنيًَّة عىل متوٍن  دقيقًة  النَّحويُّون أوصافاً  م  قدَّ
ن استعامالٍت متنّوعًة ألزمنة األفعال، واقرْتحوا –  تتضمَّ
َع استعامل أزمنة  ُ تََنوُّ ًة تُفرسِّ يف الغالب -  فرضيَّاٍت َعامَّ
النَّحوية  املقاربات  خصائص  إحدى  وتتمثَُّل  األفعال، 
إذاً  فالرُّؤية  تصوُّري،  مبحتًوى  األفعال  أزمنة  ربط  يف 
داللًة،  األفعال  ألزمنة  أنَّ  عىل  تقوم  والفكرة  دالليَّة، 
وتتناقض  الحدث،  متثيل  إىل  بالنَّفاذ  تَْسَمُح  وأَنَّها 
)فيرنيش(،  واقعيَّة  ال  مع  للُّغة  الواقعيَّة  الرُّؤية  هذه 
إىل  د  الرسَّ قراءة  أثناء  يف  ننفذ  ملاذا  بَفْهِم  وتَسَمُح 
متثيل األحداث؟ ويَكُمُن خطأ النَّحويني باملقابل يف َعدِّ 

محتوى املورفيامت الزَّمنيَّة تََصوُّريًّا.
اللِّسانيَّاُت  إليه  أدَّت  الذي  اجع  الرتَّ ويعود   
فرضيَّتها  أنَّ  إىل  فيرنيش  نظرية  ومنها  إذاً،  النَّصيَُّة 
منيَّة – أزمنة األفعال إشارات ُمطَّردة، ولها وظيفة يف  الضِّ
اليلَّ للمورفيامت  ور الدَّ مستوى الخطاب – ال تُفرسِّ الدَّ
ح  تتوضَّ أْن  من  فبدالً  امللفوظات،  تأويل  يف  النَّحويَّة 
الليَّة تزداد غموضاً؛ إذ ال يشء يسمُح عىل  الظَّواهر الدَّ
سبيل املثال بتفسري ملاذا تكوُن جهة املايض البسيط، أو 
املُطلق ِجهَة الواجهة، واملايض املُستمر ِجهَة الخلفية؟، 
اً،  التَّداوليَّة مفيدة جدَّ دد فإنَّ املقاربات  ويف هذا الصَّ
يف دراسة مثل هذه اإلشكاالت، وإنَّ مفاهيَم مثل: جهة 

م جواباً عن هذه األسئلة)1(.    متام تُقدِّ التَّامم والالَّ
املُتَّصلُة  القضايا   - اللِّسانيَّات  يف   - ت  تََغريَّ  
َعْقٍد  منذ  جذريَّاً  تَْغيرياً  والِخطاب  اللُّغة  يف  بالزَّمن 
اللة والتَّداولية بحثَا يف  الدَّ الزَّمن؛ وذلك ألنَّ علم  من 
الِخطابية،  العائديَّة  مثل  الِخطاب،  تخصُّ  مشكالٍت 
كامب(  )هانس  الحَظ  وقد  األفعال)2(،  وأزمنة 
املُوالِيَنْيِ  الِخطابنَْي  تأويل  أنَّ  روهرر(  و)كريستيان 
يَْفرُِض َعقَد عالقٍة بني الوحداِت املرجعية، أو الطَّبقاِت 
هذه  بني  املنطقيَّة  والعالقات  جهة،  من  الِجّهيَّة 

الوحدات من جهٍة أخرى)3(.
والِجهيَّة  الزَّمنيَّة  العالقات  بيان  وقبل   
تشري  الخطاب  أو  النَّص،  داخل  األحداث  ترتيب  يف 
راسة إىل أهمِّ املحاور التي اْشتََغلْت عليها املقاربات  الدِّ

التَّداولية، وهي)4(: 
1- إشكاليَّة العالقة بني األزمنة واألحداث يف النُّصوص 
ا  إمَّ عالقاٍت  وفق  عىل  ترتابُط  فاألزمنة  والخطابات، 
ا  إحالية، أو اتِّجاهيَّة، أي إنَّ الزَّمن اإلحايلَّ للحدث إمَّ
ُم إىل األمام، فنكون بصدد متوالية أحداث داخل  يتقدَّ
ُم فيها الزَّمن اإلحايل، فتَُسلَْسُل األحداُث  الخطاب يتقدَّ

زمناً  ليحتوي  الخلف  إىل  يرتاجع  الزَّمن  إنَّ  أو  زمنيَّاً، 
أنَّ  مبعنى  لألزمنة،  جزيئٌّ  احتواء  يحدث  أن  أو  آخر، 
من زمن حدٍث سابٍق عليه  زمن حدٍث يحتوي جزءاً 

تيب. يف الرتَّ
الزَّمن  التباس  أو مسألة  األزمنة،  إشكاليَّة حشويَّة   -2
ياق، ومن املعلوم أنَّ املعالجة النََّسقيََّة لألزمنة  يف السِّ
أساس  عىل  قامئة  لألزمنة،  خطاطاٍت  تقديم  حاولت 
لتمنح  فيَّة،  الرصَّ لألزمنة  الزّمنيِّ  املحتوى  بني  التَّمييز 
كلَّ زمٍن رصيفٍّ داللة زمنيَّة مُتيّزُُه عن سار األزمنة التي 
يتعارض معها يف الجداول الزّمنية املُقرتَحة ألزمنة لغٍة 
محددٍة، وتعرتض املقاربة النَّسقية التي مُتِّيز بني ِجهات 
األزمنة بحسب اإلشكالية املذكورة مشكالٍت عدة؛ ألنَّ 
بداللة  ياقات  السِّ بعض  يف  تتناوب  أن  تقبُل  الجهات 

متامثلة.
ه  املُوجِّ باملنظور  وترتبُط  الزّمني،  املنظور  إشكاليَّة   -3
االفرتاض  من  ينطلق  الذي  فالتَّصوُّر  الزَّمن،  إلحالة 
اإلشاري للزَّمن يَُعدُّ زمَن الحدِث مربوطاً إشاريَّاً بنقطة 
أبرز  ولعلَّ  باملتكلِّم،  بالتَّجرُّد  املقرتن  )اآلن(  التَّلُفظ 
ُمشكل يعرتض هذا التَّخصيص أنَّ األزمنة يف سياقاٍت 
ُمعيَّنٍة قد تكوُن حاملًة آلثاٍر دالليٍَّة وتأويليٍَّة مرتبطٍة 

مبنظور ذايتٍّ لفاعل الجملة وليس املُتكلِّم.
مفاهيم  أنَّ  يُفهم  م،  تقدَّ ما  ضوء  ويف   
اللِّسانيَّات التَّداوليَّة بحثت يف قضايا الزَّمن والجهة، يف 
مسًعى منها لحلِّ ما اعرتضها من إشكاالت تتعلَّق يف 
، أو الِخطاب زمنيَّاً وِجهيَّاً،  ترتيب األحداث داخل النَّصِّ
واالهتامم  ذلك،  يف  يحصُل  قد  الذي  االلتباس  وفكِّ 
بسياق الجملة، ومقاصد املتكلِّمني، ملا لها من أثٍر بارٍز 
ويَُعدُّ  الزَّمنيَّة،  للجهات  الليَّة  الدَّ الوظائف  تحديد  يف 
التَّداوليَّة  املفاهيم  أبرز   ، االتِّجاهيِّ االستنتاج  مفهوم 
يف معالجة القضايا املتَّصلة برتتيب األحداث، وحشويَّة 
منها،  املتكلِّم  موقف  وتحديد  التباسها،  أو  األزمنة، 

يها من لدن املُخاطَب. وطريقة تلقِّ
 : االستنتاج االتِّجاهيُّ

اصطلح  ما  أو  االتِّجاهيَّة،  بالعالقة  يُقَصُد   
االتِّجاهيُّ  املساُر  االتِّجاهيِّ  باالستنتاج  )موشلر(  عليه 
ملتواليٍَّة من األفعال داخل النَّص، أو الخطاب، وتتباين 
أن  ُمتتاليٍة  ألحداٍث  ميكن  إذ  املسار؛  هذا  اتِّجاهات 
إىل  يرتاجُع  أو  األمام،  إىل  م  يتقدَّ اإلحايل  الزَّمن  تجعل 
يف  ناً  ُمتضمِّ ابق  السَّ الحدث  زمن  يكون  أن  أو  الوراء، 
حق، وهذا املسار األخري يفرز  الزَّمن اإلحايل للزَّمن الالَّ
الخطاب)5(،  أو   ، النَّصِّ داخل  لألزمنة  العائديَّة  القراءة 
الّنصوص،  بعض  يف  الزَّمُن  ُم  يَتَقدَّ ملاذا  هنا:  والسؤاُل 

... منيَُّة واجِلهيَُّة يف اخِلطاب القرآينِّ العالقاُت الزَّ
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ر يف أخرى؟، وما هو موقف املتكلِّم منها،  وملاذا يتأخَّ
وطريقة فهمها عن املُتلقِّي؟ 

د )جاك موشالر( و)آن  لإلجابة عن ذلك حدَّ  
ُم  يتقدَّ التي  الكيفيَّة   ُ تفرسِّ أطروحات،  ثالث  ريبول( 
مقاصد  تحديد  يف  تُسِهم  ثَمَّ  ومن  يتأخر،  أو  فيها، 

املُتكلِّمني، وهي عىل النَّحو اآليت:
الفعل  زمن  َعدِّ  يف  وتتمثَُّل  العائديَّة:  األطروحة  أوالً: 
لألحداث،  والِجهيِّ  الزَّمنيِّ  الرّتتيب  عن  مسؤوالً 
وال  املطلق،  أو  البسيط،  املايض  مع  الزَّمُن  ُم  فيتقدَّ
إىل  األطروحة  وتعود  املُستمر،  املايض  مع  ُم  يتقدَّ
د  يَْت بالعائديَّة؛ ألنَّها تُحدِّ )كامب( و)روهرر()6(، وُسمِّ
أو غري  املستقل،  الطَّابع  الزَّمنيَّة عىل أساس  العالقات 
إحالتها  تثبيت  أجل  من  األفعال،  ألزمنة  املستقّل 
األطروحة  لهذه  مُنثِّل  أن  وميكن  ة)7(،  الخاصَّ الزَّمنيَّة 
ابَْن  ِعيىَس  ﴿َوآتَيَْنا  تعاىل:  بقوله  الكريم  القرآن  من 
 ،]87 ]البقرة:  الُْقُدِس﴾  ِبُروِح  َوأَيَّْدنَاُه  الْبَيَِّناِت  َمْريََم 
ُدبٍُر  ِمْن  قَِميَْصُه  ْت  َوقَدَّ الْبَاَب  ﴿َواْستَبََقا  وقوله: 
﴿ وقوله:  ]يُوُسف:25[،  الْبَاب﴾  لََدى  َسيَّدَها  َوأَلََفيَا 

إِرْسَائِيَل  لِّبَِني  ُهًدى  َوَجَعلَْناُه  الِْكتَاَب  ُموىَس  َوآتَيَْنا 
﴿ وقوله:  ]اإلرساء:2[،  وَكِياًل﴾  ُدويِن  ِمن  تَتَِّخُذوا  أاَلَّ 

َة  النُّبُوَّ يَِّتِه  ُذرِّ يِف  َوَجَعلَْنا  َويَْعُقوَب  إِْسَحاَق  لَُه  َوَوَهبَْنا 
رَتَّبْت  األوىل  اآلية  ففي  ]العنكبوت:27[،  َوالِْكتَاَب﴾ 
جهُة املايض املطلق حديَث اإلتيان والتَّأييد ترتيباً أماميَّاً؛ 
وذلك أنَّ الله سبحانه وتعاىل أعطى نبيَّه عيىس )عليه 
الم( البَيِّنات املتمثِّلة باملُعجزات وبكتاب اإلنجيل،  السَّ
وتبليغها)8(،  رسالته  حمل  عىل  وأعانه  وقوَّاه  أيَّده  ثُمَّ 
ُمرتَّبَنْي عىل  النَّص  وهذا يقتيض أن يكون الحدثان يف 
املطلق  املايض  جهة  أنتجت  الثَّانية  اآلية  ويف  التَّوايل، 
يليه  أوالً،  االستباق  فحدث  لألحداث،  ميَّة  تقدُّ قراءة 
، ثم حدث اإللفاء، فال مُيكُن أن تُقرأَ هذه  حدُث الَقدِّ
فقراءتها  الثالثُة  اآلية  وأّما  عكسيًَّة،  قراءًة  األحداث 
استنتاجي  مسار  عىل  أيضاً  دالَّة  والِجهيَّة  الزَّمنيَّة 
نتيجة  لبني إرسائيل  ))َجْعُل موىس هًدى  فـ  مي،  تََقدُّ
ُمرتتِّبة عىل إتيانه الكتاب(()9(، وبحسب هذا التّصور ال 
مجال أيضاً ألن يُقرأ الحدثان قراءًة ِجهيًَّة معكوسة، ويف 
اآلية الرابعة َوهَب الله عزَّ وَجلَّ نبيَّه إبراهيم )عليه 
الم(؛ ليجعل يف  الم( إسحاق ويعقوب )عليهام السَّ السَّ
ذريَّتهم النُّبوَّة والكتاب، وذلك يشري إىل ترتيٍب زمنٍي 

م إىل األمام يف الحدثنَْي املذكوَريْن.   وِجهّي يتقدَّ
املطلق  املايض  أنَّ جهة  م  تقدَّ ِمامَّ  وياُلَحظ   
أساس  عىل  قامئاً  لألحداث،  ميَّاً  تقدُّ ترتيباً  أنتجت  قد 
يف  الواردة  الّسياقيَّة  املعلومات  أو  ببيَّة،  السَّ العالقات 

النَّصِّ أو الخطاب، مبعنى أنَّ هذه الجهة ال تحمل أيَّ 
إالَّ  الحصول،  متوالية  األحداث  أنَّ  تدلُّ عىل  مؤرشاٍت 
ابقة  السَّ واالفرتاضات  الخلفيَّة  املعارف  عىل  باالعتامد 
ففي  الِخطاب،  أو  النَّصِّ  عن  واملخاطَب  املتكلِّم  لدى 
للخلفيَّة  األماميَّة  نسبة  تكون  قد  الزَّمنيَّة  التَّشكُّالت 
وهذا   ، الخلفيِّ املشهد  إىل  ورة  الصُّ يف  ر  املُصدَّ كنسبة 
الخلفيَّة مُيكُن أن تكون ذات  أنَّ املعلومات  ما يُفرسِّ 
الفعل  ثُمَّ إنَّ اختيار أزمنة  طبيعة زمنيَّة وغري زَمنيَّة، 
يف  يشرُي  وهو  قوٍل،  خطَّة  أو  تََكلٍُّم،  مبوقِف  د  ُمحدَّ
ارِد)10(. املقابل إىل هذا االختيار من ِقبَل املُتكلِّم، أو السَّ

وقد تنعدم القراءة االتِّجاهيَّة لجهة املايض   
لألمام،  م  التَّقدُّ بني  فتتأرجح  املطلق،  أو  البسيط، 
العالقات  تفرضه  ما  بحسب  الخلف،  إىل  والعودة 
ياقيَّة الواردة يف  ببيَّة بني األحداث، واملعلومات السِّ السَّ
النَّص، أو الخطاب، فمن ذلك قوله تعاىل: ﴿َولََقْد َمَننَّا 
يَْناُهاَم َوقَْوَمُهاَم ِمَن الَْكرِْب  َعىَلٰ ُموىَسٰ َوَهاُروَن * َونَجَّ
* وآتَيَْناُهاَم  الَْغالِِبنَي  ُهُم  فََكانُوا  َونرََصْنَاُهْم   * الَْعِظيِم 
الُْمْستَِقيَم﴾  َاَط  الرصِّ َوَهَديَْناُهاَم   * الُْمْستَِبنَي  الِْكتَاَب 
افَّات: 114- 118[، ففي متوالية األحداث يف هذه  ]الصَّ
املسار  عىل  الة  الدَّ االتِّجاهيَّة  امت  السِّ تنعدُم  اآليات 
مي؛ إذ يحتوي الفعل األول الذي تبدأ به اآليات  التَّقدُّ
يف  تتلوه  التي  والجهيَّة  الزَّمنيَّة  املتواليات  كلَّ  زمنيَّاً 
الكتاب والهداية تُفرسِّ  النَّص، فالنَّجاة والنَّرص وإتيان 
الم( وبني  السَّ )عليهام  املَنِّ عىل موىس وهارون  فعل 
ا فعُل النَّجاة والنَّرص وإتيان الكتاب  إرسائيل عموماً، وأمَّ
 ، ميٍّ تقدُّ اتِّجاهيٍّ  مساٍر  يف  تنتظم  أن  ميكن  فأحداث 
العام،  ياق  السِّ واستحضار  التَّأويل،  من  بُدَّ  ال  وهنا 
لخروج بني إرسائيل من مرص، وخالصهم من فرعون؛ 
املايض  جهة  يف  لألحداث  ميِّ  التقدُّ املسار  لتأويل 
املعجزة  ل  بتدخُّ البحر  إرسائيل  بني  فعبور  املطلق، 
ا تلّقي موىس )عليه  اإللهيَّة فعُل نجاٍة، تَِبعُه النَّرص، وأمَّ
الم( الكتاب فلم يتمَّ إالّ بعد فعل الخروج)11(، وفيام  السَّ
يخصُّ فعل الهداية فمسارُه االتِّجاهيُّ ملتِبس؛ إذ مُيكُن 
أن يُفهم أنَّه حاصل بعد إتيان الكتاب، أو قبله، حينام 

كان موىس ينذر أتباعه يف مرص قبل الخروج)12(.  
قبول  ميكن  فإنَُّه  املُستمر  املايض  جهة  أّما   
م الحدث إىل األمام؛ وذلك ألنَّ هذه  فرضية انعدام تقدُّ
الجهة تُعربِّ عن عالقة اإلدماج، أي: إنَّ الجهة الزَّمنيَّة 
للحدث السابق ُمدَمجٌة يف جهة زمن املايض املُستمر، 

كام يتَّضُح يف املثال اآليت:
د وعيل، وكانت فاطمة تُهاتِف. - دخل محمَّ

فاطمة  كانت  وعيل،  د  محمَّ دخل  حينام  هو  التَّأويُل 
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تتَّصل بالهاتف، وواصلت االتِّصال، بعد دخولهام)13(.
ومُيثُِّل الباحث لهذا التّصوُّر الِجهيِّ من القرآن   
الكريم بقوله تعاىل: ﴿َوإِْذ قُلَْنا لِلَْماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم 
إِبْلِيَس أََبٰ َواْستَْكرَبَ وَكَاَن ِمَن الَْكاِفِريَن﴾  إاِلَّ  فََسَجُدوا 
]البقرة: 34[، وقوله: ﴿فَأَنزَلَْنا َعىَل الَِّذيَن ظَلَُموا رِْجزًا 
]البقرة: 59[، وقوله:  يَْفُسُقوَن﴾  كَانُوا  مِبَا  اَمِء  السَّ َن  مِّ
يَْعَملُوَن  كَانُوا  قَبُْل  َوِمن  إِلَيِْه  يُْهَرُعوَن  قَْوُمُه  ﴿َوَجاَءُه 
الَْمَوايِلَ  ِخْفُت  ﴿َوإيِنِّ  وقوله:   ،]78 ]هود:  يِّئَاِت﴾  السَّ
ِمن َوَرايِئ وَكَانَِت اْمَرأيَِت َعاِقرًا﴾ ]مريم: 5[، ففي اآلية 
الزَّمنيَّة  العالقُة  إذ  االتِّجاهية؛  القراءة  تغيب  األوىل 
ميَّة؛  تََقدُّ ليسْت  وكفره  إبليس  استكبار  بني  والِجهيَّة 
والحالُة  حالة،  عىل  يدلُّ  )كان(  املساعد  الفعل  ألنَّ 
تُعربِّ عن سريورٍة متجانسٍة، لها سمُة االمتداد واحتواء 
عىل  الحقاً  ليس  إذاً  فالُكفُر  ابقة،  السَّ األحداث  أزمنة 
ا ُمتزاِمٌن معه)14(، وألجل ذلك ال تسمُح  االستكبار، وإمنَّ
جود، والرَّفض  جهة املايض املستمر برتتيب أحداث السُّ
باتِّجاه  ترتيباً  والكفر،  واالستكبار  )أب(،  االمتناع  أو 
املُستمر  املايض  جهة  أوقفت  الثانية  اآلية  ويف  األمام، 
القراءة التَّقّدميَّة لحدث إنزال الرِّجز املُعربَّ عنه بجهة 
احتوى  الثاين  الحدث  ألن  املطلق؛  أو  البسيط  املايض 
ابق، فأسهم يف تكوين عالقة إدماج بينهام،  الحدث السَّ
بجهة  األول  الحدث  عن  ُعربِّ  الثَّالثة،  اآلية  يف  وكذلك 
املايض البسيط، أو املطلق، فيام ُعربِّ عن الحدث املوايل 
القراءة  إثرها  املُستمر، فُعِدَمت عىل  له بجهة املايض 
تفسري  يف  عطيَّة  ابن  ذكر  وقد  ميَّة،  التَّقدُّ االتّجاهيَّة 
يِّئَاِت﴾ أَنَّه  معنى قوله: ﴿َوِمن قَبُْل كَانُوا يَْعَملُوَن السَّ
فجاؤوا  الرّجال،  يف  الفاحشة  إتيان  عادتهم  ))كانت 
الم(  السَّ )عليه  لوٌط  إليهم  فقام  لذلك،  األضياف  إىل 
الحاصلة بني  ُمداِفعاً(()15(، وهذا يفرسِّ عالقة اإلدماج 
الحدثنَْي األول والثَّاين، وتُقرأُ اآلية الرَّابعة باالسرتاتيجية 

املذكورة نفسها. 
يفقدها  قد  الِجهيَّة  اللة  الدَّ هذه  أن  بَيَْد   
ياقات، فيُصبُح حاِمالً  الزَّمن املايض املُستمر يف بعض السِّ
املايض  جهة  ذلك  يف  ُمامثِالً  ميٍَّة،  تقدُّ اتِّجاهيٍَّة  لسمٍة 
البسيط، أو املطلق)16(، ويتجىلَّ هذا يف قوله تعاىل: ﴿

]الِحْجر: 81[،  ُمْعرِِضنَي﴾  َعْنَها  فََكانُوا  آيَاتَِنا  َوآتَيَْناُهْم 
املايض  َ عنه بجهة  ُعربِّ فهذه اآلية تضمُّ حدثني، األول 
ياق  املطلق، واآلخر بجهة املايض املستمر؛ ويقتيض السِّ
م الحدُث إىل اإلمام؛ إذ اإلعراض ال يكون قبل  أن يتقدَّ
احتواء  أو  إدماٍج،  عالقُة  إذاً  توجد  فال  اآليات،  إتيان 
ابق، ولكن ملاذا  باتِّجاه الحدث السَّ الثَّاين  من الحدث 
م الحدث  يُلَجأُ إىل جهة املايض املستمر للتعبري عن تقدُّ

إىل األمام بدل جهة املايض املطلق، أو البسيط؟ مبعنى 
ملاذا مل يقل: )وآتيناهم، وأعرضوا عنها(؟.

والجواب: يرى )موشلري( أنَّ اآلثار التأويليَّة   
يف  فهُمها  ميكُن  الخطاب  يف  املستمّر  املايض  لجهة 
أُدرج  إذا  الطبيعية،  اللُّغاِت  يف  للزَّمن  تداوليٍَّة  نظريٍَّة 
ايت، فاستعامل جهة املايض البسيط  مفهوم املنظور الذَّ
زمنيَّاً  منظوراً  ينتج   - ابقة  السَّ اآلية  كان يف  لو  فيام   -
يجعل  الذي  املستمّر،  املايض  لجهة  ِخالفاً  محايداً، 
اتيَّة  املنظور الزَّمنيَّ للفعل منقوالً من وجهة النَّظر الذَّ
اآليات،  إتيان  فعل  عن  ناتجٍة  كحالٍة  الجملة،  لفاعل 
يُِحسُّ أثرها بشكٍل خاٍص، وهذا األثُر التَّأوييل ال ميكن 

لجهة املايض البسيط أن تدلَّ عليه)17(. 
ُع الباحث هذا التَّصوُّر؛ ليشمل جهات  ويُوسِّ  
الزَّمن املايض األخرى، فجهُة املايض املُؤكَّد ال تحمُل أيَّ 
مي، فمن  سمٍة اتِّجاهيٍَّة؛ لرتتيب الحدث يف مساٍر تقدُّ
بُرَْهاٌن  َجاءَكُم  قَْد  النَّاُس  أَيَُّها  يَا   ﴿ تعاىل:  قوله  ذلك 
النِّساء: 174[،   [ ِبيًنا﴾  مُّ نُوًرا  إِلَيُْكْم  َوأَنزَلَْنا  بُِّكْم  رَّ ن  مِّ
األماميَّة  االتِّجاهيَّة  القراءة  تنعدُم  النَّص  هذا  ففي 
اللُّغويَّة  املؤرشات  لغياب  املُؤكَّد؛  املايض  الزَّمن  لجهة 
التي تساعد عىل ترتيب الحدث ترتيباً زمنيَّاً متسلسالً، 
من  يأيت  فذلك  اإلمام  إىل  الحدث  م  تََقدُّ افرتضنا  وإذا 
أنَّ  املفرسون  ذكر  إذ  املحتملة؛  ياقيَّة  السِّ املعلومات 
املراد بالربهان هو الّنبيُّ محمٌد )صىل الله عليه وآله 
وسلَّم(، وأنَّ املراد بالنور املبني هو القرآن الكريم)18(، 
فعىل هذا يكون الحدث األول خطيَّاً أسبق من الحدث 

الثَّاين، ومساُر الحدثنَْي يكوُن باتِّجاه األمام. 
ويُفرتض أنَّ القراءة االتِّجاهيَّة يف جهة املايض   
واملتَّصل  فاعالً(  أو  يَْفَعُل  زاَل  )ما  بالحارض  املُتَّصل 
بالحارض واملستقبل )ال يزال يَْفَعُل أو فاعالً( منعدمٌة 
ُح يف قوله تعاىل: ﴿َولََقْد َجاءَكُْم يُوُسُف ِمن  أيضاً، ويوضَّ
امَّ َجاءَكُم ِبِه﴾ ]غافر:  قَبُْل ِبالْبَيَِّناِت فاََم زِلْتُْم يِف َشكٍّ مِّ
( ليسْت الحقًة  34[، فالبنيُة الجهيَّة )فاََم زِلْتُْم يِف َشكٍّ
للحدث األول؛ وذلك ألنَّها تشرُي إىل حصول الحدث يف 
املايض، واستمراره يف الزَّمن الحارض، مبعنى أنَّ حدث 

ابق ومتزامٌن معه. ك محتًوى يف الحدث السَّ الشَّ
)كان  البعيد  أو  املكتمل،  املايض  جهة  أّما   
، كام  فََعَل( فتحمُل ِسَمًة اتِّجاهيًَّة ذات مساٍر تراجعيٍّ
ْنُهْم يَا أَْهَل يرَْثَِب  يف قوله تعاىل: ﴿َوإِْذ قَالَت طَّائَِفٌة مِّ
النَِّبيَّ  ْنُهُم  مِّ فَِريٌق  َويَْستَأِْذُن  فَارِْجُعوا  لَُكْم  ُمَقاَم  اَل 
يَُقولُوَن إِنَّ بُيُوتََنا َعْورٌَة َوَما ِهَي ِبَعْورٍَة إِن يُِريُدوَن إاِلَّ 
ْن أَقْطَارَِها ثُمَّ ُسِئلُوا الِْفتَْنَة  ِفرَاًرا * َولَْو ُدِخلَْت َعلَيِْهم مِّ
َه  آَلتَْوَها َوَما تَلَبَّثُوا ِبَها إاِلَّ يَِسريًا َولََقْد كَانُوا َعاَهُدوا اللَـّ

... منيَُّة واجِلهيَُّة يف اخِلطاب القرآينِّ العالقاُت الزَّ
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َمْسئُواًل﴾  ِه  اللَـّ َعْهُد  وَكَاَن  اأْلَْدبَاَر  يَُولُّوَن  اَل  قَبُْل  ِمن 
]األحزاب:13-15[، وقوله: ﴿ تَْجِري ِبأَْعيُِنَنا َجزَاًء لَِّمن 
كَاَن كُِفَر﴾ ]القمر: 14[، ففي هذه اآليات أوقفت جهة 
كُِفَر(  و)كان  َعاَهُدوا(،  كَانُوا  )ولَْقد  املكتمل  املايض 
وأنتجت  األحداث،  لسري  األماميَّة  ميَّة  التَّقدُّ القراءة 
املايض  يدلُّ  ))ال  ولكن  الخلف،  إىل  تراجعيَّة  قراءة 
يف  ا،  َخطيًّ َر  تأخَّ إذا  إال  تراجعٍي  مساٍر  عىل  املكتمل 
الجملة عن الحدث األول، فالجملُة األوىل تُوفِّر الزَّمن 
اإلحايلَّ للاميض املكتمل، يك يتمكَّن من التَّموضع، قبل 
َم  الفاصل الزَّمنيِّ الذي يُوفّرُه الحدث األول، وإذا تََقدَّ

ر إقامة هذا الرابط(()19(. تَعذَّ
إذاً، من دون أيِّ مؤرشاٍت لغويٍة، أو سامٍت   
اتِّجاهيٍة، ال تنتظم األحداث يف املايض برتتيٍب أمامٍي 
واالفرتاضات  الخلفيَّة  واملعارف  ياق،  السِّ باعتامد  إالَّ 
مسار  ذات  األحداث  كانت  إْن   ُ تُبنيِّ التي  ابقة،  السَّ
مي أو ال، باستثناء جهة املايض املكتمل التي تحمل  تقدُّ
أن  فيها  ويُشرتَُط  تراجعٍي،  ذات مساٍر  اتِّجاهيًَّة  سمًة 
رًة َخطيَّاً عن الحدث األول، وتنسحب هذه  تكون متأخِّ
املالحظات عىل جهات الحارض واملستقبل، مبعنى أنَّها 
أيضاً ال تحمُل بأنفسها أيَّ سامٍت اتّجاهيَّة لتنظيم سري 
الَِّذيَن  يَِئَس  ﴿الْيَْوَم  تعاىل:  قوله  ذلك  فمن  األحداث، 
كََفُروا ِمْن ِديِنُكْم فاََل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن الْيَْوَم أَكَْملُْت 
لَُكُم  َورَِضيُت  نِْعَمِتي  َعلَيُْكْم  َوأمَْتَْمُت  ِديَنُكْم  لَُكْم 
يَْجتَِبيَك  لَِك  ﴿وَكََذٰ وقوله:   ،]3 ]املائدة:  ِديًنا﴾  اإْلِْساَلَم 
َربَُّك َويَُعلُِّمَك ِمن تَأِْويِل اأْلََحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمتَُه َعلَيَْك 
ِجهتَي  يف  فالبنية   ،]6 ]يوسف:  يَْعُقوَب﴾  آِل  َوَعىَلٰ 
ال  اآليتنَْي  هاتنَْي  يف  املطلق،  واملستقبل  اآلينِّ،  الحال 
متسلسٍل  بشكٍل  األحداث  ترتيب  عىل  بنفِسها  تدلُّ 
ين،  الدِّ وإكامل  كفروا،  الذين  يأس  ألنَّ  األمام؛  إىل 
أنَّها  أحداٌث يُحتمُل  النِّعمة، ورضا اإلسالم ديناً  وإمتام 
م  متزامنة معاً، أو ملتبسة، بحيث ال ميكن مالحظة تقدُّ
األخرى،  اآلية  يف  األحداث  وكذلك  آخر،  عىل  حدث 
ا أنَّها تتواىل يف  ا أن تكوَن متزامنة، أو ملتبسة، وإمَّ إمَّ
سلسلٍة خطيٍَّة تسرُي إىل األمام؛ اعتامداً عىل املعلوماِت 
ابقة)20(.  السيّاقيَّة، واملعارف الخلفيَّة، واالفرتاضات السَّ
يف  بالتَّجرُّد  الزَّمن  م  يتقدَّ االستدالليَّة:  األطروحة  ثانياً: 
غري  ألنَّه  للتَّفنيد؛  القابل  االستدالل  هذا  لكن  الكالم، 
مُيكن   - مضمونة  صحتُها  نتائَج  ينتج  ال  أي   – رتيب 
التأويَل  العامل  عن  معلوماٌت  فَنََّدْت  إذا  يُلغى  أن 
املُعطى للخطاب، وهكذا فإنَّ متواليًة من امللفوظات 
تُتيُح أن نفرتض بالتجرُّد أنَّ العالقة بني  يف خطاٍب ما 
إذا  الزَّمني،  تيب  بالرتَّ ُد  يُحدَّ رَسْداً  مُتثُِّل  امللفوظات 

أثبتت املعلومات عن العامل هذه القاعدة، فنستتنُج أنَّ 
بني األحداث التي تصفها امللفوظات عالقًة ذات طابعٍ 
زمني؛ لكن قد تلغي معلومات جديدة هذا االستنتاج، 

ببيُّ املعكوس)21(. وتُورُِد تأويالً آخَر هو التَّأويل السَّ
لة  ُمَكمِّ األطروحة  هذه  أنَّ  الباحث  ويرى   
االتِّجاهيَّة  القراءة  تنعدُم  فحينام  ابقة،  السَّ لألطروحة 
يف جهات املايض - باستثناء جهَة املايض املكتمل - ويف 
جهات الحارض واملستقبل؛ فإنَّ هناك عدداً من البنى 
الِجهيَّة تحتاج إىل تفسريٍ، أو تأويل يكشُف عن طبيعة 

املسار االتِّجاهيِّ لألحداث، منها مثالً: )22(
 ً قاتالً، مات / *مات زيٌد، رَشَِب ُسامَّ  ً - رَشَِب زيٌد ُسامَّ

قاتالً.  
املزهريَّة،  *انَْكرَسَِت   / انَْكرَسَْت  املزهريُة،  َسَقطت   -

َسَقطَْت.
يف  النَّوع  من  والِخطابات  الجمل  ولتفسري   
يكون  التَّأويل  أنَّ  و)ريبول(  )موشلري(  ح  يوضِّ أعاله 
ا  وإمَّ ببيَّة،  السَّ العالقة  ا  وإمَّ الزَّمني،  التَّعاقب  ا  ))إمَّ
الحاسمة  فالنُّقطة  الحدثنَْي،  بني  العالقة  انتفاء  أيضاً 
هي أنَّ التَّأويل يكون هذا أو ذاك بناًء عىل الَفرَضيَّات 
حان أيضاً  ياقيَّة التي يُنِشئها املُخاطَب(()23(، ويُوضِّ السِّ
أن  وري  الرضَّ من  ليس  منسجامً  النَّصُّ  يكون  ليك  أنَّه 
بني  العالقات  إىل  رصاحًة  كليَّة  الشَّ خصائصه  تشري 
عن  عليها  الحصول  مُيكن  العالقات  فهذه  األقوال، 
بفرضيٍَّة  ا  وإمَّ ضمنيٍَّة،  مبقّدمٍة  ا  إمَّ االستدالل،  طريق 
كان  وإذا  أيضاً،  طة  ُمنمَّ عمٍل  بخطاطة  ا  وإمَّ سياقيَّة، 
االتّساق  فإنَّ  للخطاب  التأوييلَّ  البُعَد  هو  االنسجام 
اً، إذا  اليلُّ، فالِخطاب يكون ُمتَّسقاً حقَّ بعُدُه اللِّساينُّ والدَّ
ُوِجدْت عالقات قضويَّة بني األقوال التي تكوِّنه، فضالً 
بط، مثل الرَّوابط التَّداوليَّة،  عن أنَّ حضوَر عالمات الرَّ
واحدة  والنَّتيجة  التَّأويل،  رشوط  دان  يُحدِّ غيابها  أو 
بط غري ملتبٍس  لكلِّ مثال؛ إذ حضور الرَّابط يجعل الرَّ

اللة)24(. وأحاديَّ الدَّ
))األزمنة  أنَّ  يُفرتُض  قرَّراه  ما  وفق  وعىل   
ياق واملحتوى التَّصورّي لألفعال، عنارص  والرَّوابط والسِّ
وأنَّ  ضعيفة،  أو  قويَّة،  إّما  اتِّجاهيَّة،  لسامٍت  حاملة 
مة  السِّ أنَّ  عنها  ينتُج  تراتبيَّة  تدخُل يف  العنارص  هذه 
عيفة،  الضَّ االتِّجاهيَّة  مة  السِّ تُؤكِّد  أو  تَلغي،  القويَّة 
فيام  عيفة  الضَّ امت  السِّ تفاعل  عىل  ذلك  وينسحب 
بينها(()25(، وهذا يعني وجود مكوناٍت وسامٍت فاعلة 
أَْن  ومُيِكُن  الخطاب،  يف  للزَّمن  االتِّجاهي  املسار  يف 
يف  االستدالليَّة  األطروحة  طرائق  من  طريقًة  نجعلها 
الزَّمنيِّ والِجهيِّ لألحداث يف  تيب  الرتَّ معالجة مشكلة 
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الِبنى داخل النَّص، أو الخطاب.
التي  امت  السِّ أو  املُكونات  هذه  أبرُز  وأما   

يَِسُمها الباحث بالِجهيَّة فهي:
قويَّة،  اتِّجاهيَّة  سمًة  ياقيَّة  السِّ املعلومات  تحمُل   -1

. ، أو تراجعيٍّ ميٍّ دالَّة عىل مساٍر تقدُّ
يف االتِّجاهيَّة ضعيفًة. 2- تُعدُّ سامت الزَّمن الرصَّ

امت االتِّجاهيَّة للرَّوابط قويًَّة.  3- تَُعدُّ السِّ
امت التَّصوريَّة لألفعال ضعيفة. 4- تَُعدُّ السِّ

املسار  عيفة  الضَّ أو  القويَّة،  امت  السِّ ُط  تُنشِّ  -5
االتِّجاهي.

سمة  طريق  عن  ضعيفة،  اتِّجاهيَّة  سمة  تُلغى   -6
اتِّجاهي معاكس، وتُؤكَُّد بوساطة  ضعيفة ذاِت مساٍر 

سمٍة ضعيفٍة ذات مساٍر اتِّجاهيٍّ مامثل.
سمة  طريق  عن  ضعيفة  اتِّجاهيَّة  سمة  تُلغى   -7
أخرى  بوساطة  القويَّة  مة  السِّ وتُلغى  قويَّة،  اتِّجاهيَّة 

قويَّة أيضاً.
مة  مة القويَّة ذات املسار املعاكس السِّ 8- تغلب السِّ
أو   ، النَّصِّ يف  تعارضتا  ما  إذا  عيفة  الضَّ االتِّجاهيَّة 

الِخطاب)26(. 
َواذْكُْر   ﴿ تعاىل:  قوله  يف  )إْذ(  ذلك  فمن   
رَشِْقيًّا   َمَكانًا  أَْهلَِها  ِمْن  انتَبََذْت  إِِذ  َمْريََم  الِْكتَاِب  يِف 
ُروَحَنا  إِلَيَْها  فَأَرَْسلَْنا  ِحَجابًا  ُدونِِهْم  ِمن  فَاتََّخَذْت   *
فَتََمثََّل لََها برََشًا َسِويًّا﴾ ]مريم: 16-17[، يُشرُي الرَّابُط 
إىل  اآلية  يف   – الّذهنيَّة  العهديَّة  اإلحالة  ذو   – )إذ( 
فاصالً  يُبِْئُ  ألنَُّه  اجع؛  الرتَّ عىل  دالٍّ  اْستنتاجيٍّ  مساٍر 
زمنيَّاً معروفاً يف ذهن املُستمع، أو القارئ، مذكوراً يف 
املُبارش،  يصِّ  النَّ ياق  السِّ يف  وارد  وغري  سابقٍة،  سياقاٍت 
يف  التَّعريف  أداة  إحالة  هنا  الزَّمنيُة  اإلحالُة  وتَْشبَُه 
األسامء التي قد تُراِوُح بني اإلحالة العائديَّة، واإلحالة 
بعد  األحداث  بني  العالقة  وتكون  الّذهنيَّة،  العهديَّة 
الرَّابط )إذ( عالقة احتواٍء، أي: إنَّ اتّخاذ املكان ِحجاباً، 
نان يف حدث انْتباذ مريم  وإرسال الرُّوح، حدثان ُمتضمِّ
امتداد  عىل  تقع  فاألحداث  للمكان،  الم(  السَّ )عليها 
، فالرَّابُط  قيِّ الفاصل الزَّمنيِّ لوجود مريم باملكان الرشَّ
)إذ( إذاً يستلزُم عالقتنَْي زمنيَّتنَْي ِخطابيَّتنَْي: التَّأطرُي، أو 
مي، فتنتظم العالقة بني حدث  ُد التَّقدُّ االحتواُء، والرسَّ
 ، ميٍّ تقدُّ الرُّوح عىل وفق مساٍر  املكاِن وإرسال  اتِّخاذ 
ويرشف عىل هذا املسار حدٌث مؤطٌَّر يحتوي الحدثنَْي 
لجهة  التَّداوليَّة  العالقة  تكون  وهكذا  املذكوَريْن)27(، 
عن  بوساطتها  ُعرّبَ  التي  البسيط  أو  املطلق،  املايض 
م استلزَمها  ابقة عالقة احتواٍء، وعالقة تقدُّ األحداث السَّ
الجهيَّة  امت  السِّ أو  املكونات  وبحسب  )إْذ(،  الرَّابُط 

امت  د مقولة: إنَّ السِّ ابقة تُجسِّ اتبيَّة، فإنَّ اآلية السَّ الرتَّ
رابط  )إذ(  أنَّ  لُوِحَظ  فقد  قويَّة،  للرَّوابط  االتّجاهيَّة 
بارز يف  أثر  اتّجاهيًَّة تراجعيَّة، وله  ، يحمل سمة  قويٌّ
عىل  وترتيبها  تليه  التي  األحداث  بني  العالقة  احتواء 
د اآلية أيضاً  ميٍّ ُمؤطٍَّر، وميكن أن تُجسِّ وفق نظاٍم تقدُّ
مة القويَّة ذات املسار املعاكس تغلب  مقولة: إنَّ السِّ
عيفة إذا ما تعارضتا يف النَّصِّ أو  مة االتِّجاهيَّة الضَّ السِّ
الِخطاب؛ ومقولة: إنَّ سمًة اتِّجاهيًَّة ضعيفًة قد تُلغى 
عن طريق سمة اتِّجاهيٍَّة قويٍَّة؛ فالرَّابط )إْذ( يف اآلية 
بوصفها  االتِّجاهيَّة  الرصيفِّ  الزَّمن  سمة  غلب  لقوته 

. ميَّ سمًة ضعيفًة، وألغى مسارها االتِّجاهيَّ التَّقدُّ
َك  ومنه أيضاً قوله تعاىل: ﴿إِْذ أَْوَحيَْنا إِىَل أُمِّ  
الْيَمِّ  يِف  فَاقِْذِفيِه  التَّابُوِت  يِف  اقِْذِفيِه  أَِن   * يُوَحى  َما 
اِحِل يَأُْخْذُه َعُدوٌّ يِل َوَعُدوٌّ لَُه َوأَلَْقيُْت  فَلْيُلِْقِه الْيَمُّ ِبالسَّ
َعلَيَْك َمَحبًَّة ِمنِّي َولِتُْصَنَع َعىَل َعيِْني * إِْذ مَتيِْش أُْختَُك 
َك  أُمِّ إِىَل  فَرََجْعَناَك  يَْكُفلُُه  َمْن  َعىَل  أَُدلُُّكْم  َهْل  فَتَُقوُل 
ِمَن  يَْناَك  فََنجَّ نَْفًسا  َوقَتَلَْت  تَْحزََن  َوال  َعيُْنَها  تََقرَّ  يَكْ 
الَْغمِّ َوفَتَنَّاَك فُتُونًا﴾ ]طه: 38- 40[، ففي هذا النَّصِّ 
تصل  داخيل، حتَّى  برتتيب  األحداث  لحظة رسد  تبدأ 
إىل النَّتيجة، وهي تعداد نعم الله سبحانه وتعاىل عىل 
د ذلك عرب تقنية  الم(، وقد تجسَّ نبيه موىس )عليه السَّ
إىل  لالرتداد  ؛  الزَّمنيِّ الحدث  ترتيب  بقطع  االسرتجاع، 
لحدوثها،  الحقٍة  لحظٍة  يف  املايض  يف  حصلت  حادثة 
عن طريق ِصيغ املايض التي متثَّلت أفعالها يف )أَْوحينا، 
يْناَك، وفَتَنَّاك، ولَِبثَْت،  وأَلَْقيُت، ورََجْعَناَك، وقَتَلَْت، ونَجَّ
وِجئَْت(، وِصيغ املضارع يف )يُْوَحى، واقِْذِفيِْه، وفَلْيُلِْقه، 
 ، وتََقرَّ ويَْكُفلُه،  وأَُدلُّكم،   ، ومتيِشْ وتُْصَنَع،  ويأخُذُه، 
يُشري  يغتنَْي  الصِّ هاتني  بني  االمتزاُج  وهذا  وتَْحزََن(، 
مبسار  العودة  متَّت  وهكذا  زمنيٍَّة)28(،  متوالياٍت  إىل 
األحداث - زمنيَّاً وِجهيَّاً - إىل الوراء، وقد تحقَّق ذلك 
ً يف  الرَّابط )إْذ(، الذي أدَّى دوراً مركزيَّاً مهامَّ بوساطة 

عملية االسرتجاع، أو القراءة الجهيَّة لألحداث.  
وظيفتها  يف  )إذ(  األداَة  )ملَّا(  وتَْشبَُه   
االتِّجاهيَّة العكسيَّة، إالَّ أنَّها تختلُف عنها يف األحداث 
ُح ذلك يف قوله تعاىل: ﴿َوأَْعتَزِلُُكْم َوَما  التي تليها، يُوضَّ
ِه َوأَْدُعو َريبِّ َعىَسٰ أاَلَّ أَكُوَن ِبُدَعاِء  تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَـّ
ِه  اللَـّ يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن  َوَما  اْعتَزَلَُهْم  فَلاَمَّ   * َشِقيًّا  َريبِّ 
]مريم:  نَِبيًّا﴾  َجَعلَْنا  وَكُالًّ  َويَْعُقوَب  إِْسَحاَق  لَُه  َوَهبَْنا 
48- 49[، وقوله: ﴿فَلاَمَّ قىََضٰ ُموىَس اأْلََجَل َوَساَر ِبأَْهلِِه 
آنََس ِمن َجانِِب الطُّوِر نَاًرا قَاَل أِلَْهلِِه اْمُكثُوا إيِنِّ آنَْسُت 
لََعلَُّكْم  النَّاِر  َن  أَْو َجْذَوٍة مِّ ِبَخرَبٍ  ْنَها  لََّعيلِّ آتِيُكم مِّ نَاًرا 
تَْصطَلُوَن * فَلاَمَّ أَتَاَها نُوِدَي ِمن َشاِطِئ الَْواِد اأْلمَْيَِن يِف 

... منيَُّة واجِلهيَُّة يف اخِلطاب القرآينِّ العالقاُت الزَّ
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ُه  َجرَِة أَن يَا ُموىَسٰ إيِنِّ أَنَا اللَـّ الْبُْقَعِة الُْمبَاَركَِة ِمَن الشَّ
رَبُّ الَْعالَِمنَي﴾ ]الَقَصص: 29- 30[؛ إذ يَرُِد املايض بعد 
ً عىل العودة إىل الوراء، أي جهة املايض  الرَّابط )ملَّا( داالَّ
املكتمل بتقدير )لاَمَّ كاَن قِد اْعتَزَلَُهم(، فحدث االعتزال 
سورة  من  واألربعني  الثامنة  اآلية  بداية  يف  ِذكْرُه  َورََد 
مريم، ثُمَّ متَّت العودُة إليه يف اآلية التي تليها، ومعنى 
اتّجاهيَّة دالًَّة عىل مساٍر  الرَّابط يحمل سمًة  ذلك أنَّ 
فيَّة  ، وهذا يشري إىل أنَّه يلغي سمة املايض الرصَّ تراجعيٍّ
العودة  وهذه   ، ميٍّ تقدُّ اتّجاهيٍّ  مساٍر  عىل  الَّة  الدَّ
مرتَّبًة  االعتزال،  لحدث  الحقٍة  أحداٍث  بذكر  تسمح 
ترتيباً تسلسليَّاً باتِّجاه األمام، وتنسحب القراءة الزَّمنيَّة 
الجهيَّة نفسها عىل آيتَي سورة الَقصص، فقضاء موىس 
األجل أُشرَي إليه من دون ذكر تفاصيل األحداث التي 
الذي  )ملَّا(  الرَّابط  استعامل  مع  إليه  ورُِجَع  نها،  تَضمَّ
أفاد العودة إىل الخلف، وذُكر بعده حدث متسلسل 
والذي  ناًرا(،  )آنََس  ميٍّ  تقدُّ اتّجاهيٍّ  مساٍر  يف  انتظم 
اآلية؛ إلدراج  نهاية  )ملَّا( يف  باستعامل  أيضاً  إليه  رُِجَع 
حدٍث الحٍق، ويتعلَُّق األمُر بنداء الله )سبحانه وتعاىل( 

الم(، وحديثه معه)29(. ملوىس )عليه السَّ
)ملَّا(  بعد  للجهة  التَّداوليَّة  فالعالقة  إذاً   
يف   - تقديراً  املكتمل  أو   - املطلق  املايض  جهة  وهي 
د  مة تُجسِّ ميَّة، واآليات املُتقدِّ ابقة عالقة تَقدُّ اآليات السَّ
الرَّابط  اتبيَّة املذكورة يف أعاله يف  الرتَّ الجهيَّة  املقوالت 
املعاكس  املسار  ذات  القويَّة  مة  السِّ إلغاء  أي:  )إذ(، 
 ، عيفة إذا تعارضْت معها يف النَّصِّ مة االتِّجاهيَّة الضَّ للسِّ
أو الِخطاب، أو إلغاء سمة اتِّجاهيَّة ضعيفة عن طريق 
يف  ومؤثٌّر  قويٌّ  )ملَّا(  الرَّابط  إذ  قويَّة؛  اتِّجاهيَّة  سمة 
مساره االتِّجاهي الخلفي، وانتظام األحداث التي ترد 

بعده.
يف  يُِسهُم   ) )ثُمَّ الرَّابط  أنَّ  الباحث  ويرى   
ألنَّه  وذلك  األمام؛  باتِّجاه  األحداث  الحفاظ عىل سري 
، فمن  ميٍّ تقدُّ قويًَّة ذات مساٍر  اتِّجاهيًَّة  يحمل سمًة 
وا  ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَحِسبُوا أاَلَّ تَُكوَن ِفتَْنٌة فََعُموا َوَصمُّ
ْنُهْم﴾  مِّ كَِثرٌي  وا  َوَصمُّ َعُموا  ثُمَّ  َعلَيِْهْم  ُه  اللَـّ تَاَب  ثُمَّ 
]املائدة: 71[، وقوله: ﴿َولََقْد أَْهلَْكَنا الُْقُروَن ِمن قَبْلُِكْم 
لاَمَّ ظَلَُموا َوَجاَءتُْهْم رُُسلُُهم ِبالْبَيَِّناِت َوَما كَانُوا لِيُْؤِمُنوا 
َخاَلئَِف  َجَعلَْناكُْم  ثُمَّ   * الُْمْجرِِمنَي  الَْقْوَم  نَْجِزي  لَِك  كََذٰ
يِف اأْلَرِْض ِمن بَْعِدِهْم لَِننظَُر كَيَْف تَْعَملُوَن﴾ ]يونس: 
ياقيَّة -  13-14[، ففي هذه اآليات تشري املعلومات السِّ
بوصفها حاملة سمًة اتِّجاهيَّة قويًة أماميًَّة، أو خلفيَّة 
(؛  م األحداث إىل األمام، ثم ِجيَء بالرَّابط )ثُمَّ - إىل تقدُّ
م ويُؤكِّده، وبحسب املقوالت الجهيَّة  ليُعزِّز هذا التَّقدُّ

اتبيَّة ميكن لسمٍة اتِّجاهيٍَّة قويٍَّة أن تؤكِّد سمًة قويًَّة  الرتَّ
ابقة  م األحداث يف اآليات السَّ أخرى، وِمامَّ يدلُّ عىل تقدُّ
اخي  الرتَّ أفادت  بها  ُعِطَف  إذا   ) )ثُمَّ أنَّ  وِجهيَّاً  زمنيَّاً 
واملهلة)30(، بني الحدثنَْي األول والثاين اللَّذين َعطََفتُْهام، 
قال ابن عاشور يف تفسري آية سورة املائدة: ))وقد دلَّت 
الفعلنَْي  بها عن  املعطوفنَْي  الفعلنَْي  تراخي  ( عىل  )ثُمَّ
املعطوف عليهام، وأَنَّ هنالك َعَميَنْيِ وَصَمَمنْيِ يف زمَننْيِ 
يونس  سورة  آية  تفسري  يف  وقال  والحٍق(()31(،  َسابٍق 
أي   ، الزََّمَننْيِ بني  ما  ببُْعِد  ُمؤِذٌن   ) )ثُمَّ ))وحرف  أيضاً: 
 ) )ثُمَّ وكَْوُن حرف  األرض،  يف  تخلفونهم  جعلناكم  ثمَّ 
؛  الرُّتِْبيَّ اخي  الرتَّ تقتيض  عاطًفا جملًة عىل جملٍة  هنا 
ألَنَّ َجْعلَهم خالئف أهمُّ من إهالك القرون قبلهم ملا 
املِنَِّة عليهْم؛ وألَنَُّه َعوََّضهم بهم(()32(، فهذان  فيه من 
( رابط تداويلٌّ قويٌّ ذو مسار  )ثُمَّ أنَّ  يؤكِّدان  النَّصان 
، له أثر كبري يف انتظام األحداث وترتيبها زمنيًّا  ميٍّ تقدُّ
التَّداوليَّة لجهتي املايض  ا، وهكذا تكوُن العالقة  وِجهيًّ

ميَّة.    املُطلق املُؤكَّد، واملايض املطلق عالقًة تقدُّ
وتَْحِمُل )الواو( سمًة اتِّجاهيًَّة قد تكوُن ذات   
، وعىل الرَّغم من أنَّ الرَّوابط – كام ذُكِر  مساٍر أماميٍّ
اتِّجاهيًَّة قويًَّة؛ فإنَّه ليس معلوماً لدى  - تحمُل سمًة 
الباحث – يف الواو - أَقوية هي أم ضعيفة؟ وذلك؛ ألنَّ 
م الحدث  )الواو( حرف عطف، ال دليل فيه عىل تقدُّ
األول عىل الثَّاين إْن كانت عاِطفًة لُِجملتنَْي ِفعليتنَْي)33(، 
ياقيَّة الكلمة الُعليا يف ترتيب  ويبدو أنَّ للمعلومات السِّ
ا، فمن ذلك قوله تعاىل:  ا وِجهيًّ األحداث وتنظيمها زمنيًّ
اأْلَرَْض  رْنَا  َوفَجَّ ْنَهِمٍر  مُّ مِبَاٍء  اَمِء  السَّ أَبَْواَب  ﴿فََفتَْحَنا 
-11 ]القمر:  قُِدَر﴾  قَْد  أَْمٍر  َعىَلٰ  الاَْمُء  فَالْتََقى  ُعيُونًا 

يف  األحداث  متوالية  تنتظم  اآليتنَْي  هاتنَْي  ففي   ،]12
م إىل األمام، والتَّواقت،  ، يرتاوح بني التَّقدُّ مساٍر اتِّجاهيٍّ
أو االحتواء؛ وذلك ألنَّ حدث تفجري األرض عيوناً الحق 
زمنيٍّ  فاصٍل  لوجود  نظراً  امء؛  السَّ أبواب  فتح  لحدث 
ا حدث التقاء املاء فحالة ناتجة  يفصل بني الحدثنَْي، وأمَّ
عن تفجري األرض عيوناً، وهي حالٌة ُمحتواٌة يف الفاصل 
بني  التَّواقُت  أدّق  بعبارٍة  أو  التَّداخُل  وهذا   ، الزَّمنيِّ
الَّة  الدَّ )الواو(  االتِّجاهيَّة  الرَّابط  يجعُل سمَة  الحدثنَْي 
م إىل األمام غري نشيطة، وهذا يشري إىل أنَّ  عىل التَّقدُّ
التَّأويل االستنتاجيَّ للمسار الزَّمني والِجهيِّ لألحداث 
يُراَعى فيه معرفتنا بطريقة انتظام األحداث يف العامل 
سمًة  إنَّ  مقولة:  ابقة  السَّ اآلية  د  وتجسِّ الخارجي)34(، 
الرَّابط  سمة  وتلغي  تهيمن  قويًَّة  سياقيًَّة  اتِّجاهيًَّة 
القويَّة إذا قلنا: إنَّ الواو سمة اتِّجاهيَّة قويَّة، فإذا ما 
دت اآلية مقولة: إنَّ  ُجعلت سمًة اتِّجاهيًَّة ضعيفًة جسَّ
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عيفة ميكن أن تُلغى عن طريق  مة االتِّجاهيَّة الضَّ السِّ
التَّداوليُة  العالقُة  تكون  وعليه  قويَّة،  اتِّجاهيَّة  سمة 
للجهة الزَّمنيَّة – مع الواو - وهي جهة املايض املُطلق 
ابقة عالقًة غرَي نشيطٍة، إْن  ت بها األحداث السَّ التي ُعربِّ
ميًَّة  ياق هو املنظِّم لألحداث، وقد تكوُن تقدُّ كان السِّ
م  ياقيَّة عالقة التَّقدُّ نشيطًة إذا ما أكَّدت املعلومات السِّ

وألغْت عالقة االحتواء.
اتّجاهيًَّة  سمًة  )حتَّى(  الرَّابُط  ويحمل   
أماميَّة يف ترتيب األحداث، ولكن ذلك يف نظر الباحث 
ً عىل جهة التَّامم،  مرشوط مبجيء الحدث بعدها داالَّ
رُُسٌل  بَْت  كُذِّ ﴿َولََقْد  تعاىل:  قوله  يف  ذلك  ُح  ويُوضَّ
أَتَاُهْم  َحتَّٰى  َوأُوُذوا  بُوا  كُذِّ َما  َعىَلٰ  فََصرَبُوا  قَبْلَِك  ن  مِّ
الِْفتَْنَة  ابْتََغُوا  ﴿لََقِد  وقوله:   ،]34 ]األنعام:  نرَْصُنَا﴾ 
ِمن قَبُْل َوقَلَّبُوا لََك اأْلُُموَر َحتَّٰى َجاَء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر 
]التَّوبة:48[، ففي هاتنَْيِ اآليتنَْيِ  كَارُِهوَن﴾  َوُهْم  ِه  اللَـّ
رب واالبتغاء والتَّقليب يف  رُتِّبت أحداث التَّكذيب والصَّ
نظام متسلسٍل باتِّجاه األمام، وقد عزََّز الرَّابط )حتَّى( 
هذا املسار، بوصفه حامالً سمًة اتّجاهيًَّة أماميًَّة، وِمامَّ 
داللة  أفادت  قد  ابْتدائيَّة  )حتَّى(  أنَّ  ذلك  عىل  يدلُّ 
الحق  ومجيء  النَّرص،  إتيان  حديَث  أنَّ  مبعنى  الغاية، 
قد أفادا غاية ما قبلِهام)35(، أي األحداث املُشار إليها، 
قان؛ ألنَُّه ُعرّبَ عنهام  فهام الحقان لتلك األحداث ومتحقِّ

بفعلنَْيِ دالَّنْيِ عىل جهة التَّامم يف الزَّمن املايض.
ً عىل جهة  فإذا جاء الفعُل بعد )حتَّى( داالَّ  
ُمحاِيدًة)36(،  للرَّابط  االتِّجاهيَّة  مة  السِّ كانت  متام  الالَّ
م يف األحداث مرتبط بتحقُّق الحدث  التَّقدُّ أنَّ  مبعنى 
لَْن  ﴿قَاَل  تعاىل:  قوله  يف  كام  واكتامله،  )حتَّى(  بعد 
ِبِه  لَتَأْتُنَِّني  ِه  اللَـّ َن  مِّ َمْوثًِقا  تُؤْتُوِن  َحتَّٰى  َمَعُكْم  أُرِْسلَُه 
لَن  ﴿قَالُوا  ِبُكْم﴾ ]يوُسف: 66[، وقوله:  يَُحاَط  أَن  إاِلَّ 
﴾ ]طه: 91[،  نَّرْبََح َعلَيِْه َعاكِِفنَي َحتَّٰى يَرِْجَع إِلَيَْنا ُموىَسٰ
ميَّة  التَّقدُّ االتّجاهيَّة  مة  السِّ ففي هاتنَْيِ اآليتنَْي صارت 
ملَّا  األحداث  متوالية  يف  الثَّاين  الحدث  ألنَّ  محايدًة؛ 
يتحقَّق بعُد، أي: إتيان امليثاق، ورجوع موىس، فقد ُعرّب 
ال عىل جهة  يف )يَْفَعُل( الدَّ كل الرصَّ عنهام بوساطة الشَّ

متام. الالَّ
م  تقدُّ يف  خ  املالَّ د  محمَّ د.  اشرتط  وقد   
األحداث مع )حتَّى( أن يكون الحدث بعدها داالًّ عىل 
سمة املحدوديَّة، فإْن مل يدّل كانت الّسمة االتّجاهيَّة 
ميَّة ُمحايدًة)37(، فمن ذلك قوله تعاىل: ﴿َوإِْذ قَاَل  التَّقدُّ
ُموىَسٰ لَِفتَاُه اَل أَبَْرُح َحتَّٰى أَبْلَُغ َمْجَمَع الْبَْحَريِْن أَْو أَْميِضَ 
ميَّة لـ )حتَّى( يف  مة التَّقدُّ ُحُقبًا﴾ ]الكهف: 60[، فالسِّ
بلوُغه؛  يتمَّ  الهدف مل  املسار  ُمحايدة؛ ألنَّ  اآلية  هذه 

ا إذا قلنا مثالً: )رسُت حتى بلغُت  ألنه غرُي محدوٍد، فأمَّ
قمة الجبل(، كانت متوالية األحداث دالَّة عىل مساٍر 
؛ ألنَّ حدث البلوغ هنا ))يُغلُِق الحدث ويجعلُه  ميٍّ تقدُّ
محدوداً؛ ألنَّ الرَّابَط يحمل سمًة جهيًَّة دالًَّة عىل املسار 
ابق، فمع  الهدف الذي يُشكُِّل نقطة تأوُّج الحدث السَّ
نهاية املسري يبدأ وينتهي يف نقطٍة زمنيٍَّة واحدٍة حدُث 
البلوغ  وبالتَّايل  اإلمتام،  جهة  عىل   ً داالَّ بكونه  البلوغ، 

ري(()38(. فاصل زمني متامدٌّ مع حدث السَّ
خ ال يختلف  ويرى الباحث أنَّ ما اْشرتطه املالَّ  
كثرياً عامَّ اْشرتطناه، بلَّ إنَّ رشط الباحث قد يكوُن أكرث 
خ؛ وذلك ألنَّ األخري أشار  دقًَّة وتعميامً ِمامَّ اْشرتطه املالَّ
بني  للتَّمييز  الحارض  الزَّمن  تستعمُل  العربيَّة  أنَّ  إىل 
محدوديَّة، بوصفه – أي الزَّمن  سمتي املحدوديَّة والالَّ

متام)39(. ً عىل جهة الالَّ الحارض – داالَّ
مة االتِّجاهيَّة للرَّابط  خ إىل أنَّ السِّ ويشري املالَّ  
)حتَّى( قويَّة، ومن ثَمَّ ال تقبل ظهور سمة زمنيَّة دالَّة 
املايض  جهة  ده  تُجسِّ ما  وهو  مختلف،  مسار  عىل 
الَّة عىل مساٍر تراجعٍي، وذكر الجملة اآلتية  املكتمل الدَّ

ووصفها بأنَّها الحنة)40(:  
* رسُت حتى كنُت بلغُت قمَة الجبل.

خ  املالَّ إليه  أشار  ما  مع  الباحث  يتَّفُق  وإذ   
ابقة، يضيُف هنا قيداً  من وجود لحٍن يف الجملة السَّ
يف  االتِّجاهيَّة  مة  السِّ أنَّ  نرى  إْذ  )حتَّى(؛  لـ  جديداً 
ابقة لها منتظمة  )حتَّى( قويٌة إذا كانت األحداث السَّ
مي، فإذا كانت هذه األحداث دالَّة عىل  يف مساٍر تقدُّ
لـ  الالحق  الحدث  بني  العالقَة  فإنَّ   ، تراجعيٍّ مساٍر 
ا عالقة  ابقة لها تكوُن إمَّ )حتَّى( ومتوالية األحداث السَّ
، متأثرًة بذلك  احتواء، أو عالقًة دالًَّة عىل مساٍر تراجعيٍّ
لذلك  ومُيثَّل  املكتمل،  املايض  جهة  يف  الحدث  مبسار 
رَُسواًل﴾  نَبَْعَث  َحتَّٰى  ِبنَي  ُمَعذِّ كُنَّا  ﴿َوَما  تعاىل:  بقوله 
﴿َوَما  قوله:  يف  املكتمل  املايض  فجهة   ،]15 ]اإلرساء: 
، أَثَّر يف انتظام  ِبنَي﴾ أشارت إىل مساٍر تراجعيٍّ كُنَّا ُمَعذِّ
أماميًَّة  تكون  أن  من  فبدالً  )َحتَّى(؛  بعد  األحداث 
أصبحت عكسيًَّة؛ ألنَّه ال يكون عذاب من دون إبعاث 
الرُّسل، فحدث البعث سابق لحدث العذاب، وال ميكن 
النَّاحية  األحداث من  تُقرأ  أن  التَّصوُّر  عىل وفق هذا 
العالقة  كانت  ا  وُرمبَّ أماميَّة،  قراءًة  والجهيَّة  الزَّمنيَّة 
التَّداوليَّة للجهة عالقة احتواٍء، وذلك عىل ))أنَّ معنى 
)حتَّى( يؤِذُن بأنَّ بَْعثَة الرَّسول متَّصلة بالعذاب شأن 
البَْعثة  تقتضيه  ما  بحسب  عريفٌّ  اتِّصال  وهذا  الغاية، 
الرَّسول،  تكذيبهم  عىل  واالستمرار  للتَّبليغ،  مدٍة  من 
بني(()41(، فبحسب هذا املعنى يُفرتَض  واإلمهال للمكذِّ

... منيَُّة واجِلهيَُّة يف اخِلطاب القرآينِّ العالقاُت الزَّ
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مة االتِّجاهيَّة غري نشيطة، أي: إنَّ سمًة اتِّجاهيًَّة  أنَّ السِّ
الرَّابط  سمة  وتلغي  تهيمن  أن  ميكُن  قويًَّة  سياقيَّة 

القويَّة.
ثالثاً: أطروحة الجهة املُعجميَّة: تتأسُس هذه األطروحة 
ألنَّه  الثاين؛  للملفوظ  الِجهيَّة  الطَّبقة  طبيعة  مبوجب 
ُح  أو عدمه، ويتضَّ الزَّمنيِّ  م  للتَّقدُّ د  ُمحدِّ عامل رئيس 

ذلك يف األمثلة اآلتية:
م الرئيُس نحَوه. 1- دخل زيٌد مكتَب الرَّئيس فتقدَّ

2- دخل زيٌد مكتَب الرَّئيس فوقَف الرَّئيس.
3- دخل زيٌد مكتَب الرَّئيس وكان الرَّئيُس جالساً خلَف 

خم. مكتِبه الضَّ
اعُة الحائطيَُّة  4- دخل زيٌد مكتَب الرَّئيس وكانت السَّ

تدقُّ دقَّاً قويَّاً.
إالَّ  ُم  يتقدَّ ال  الزَّمن  أنَّ  تُبنّيُ  األمثلة  فهذه   
إذا احتوى امللفوظ الثَّاين محموالً يفيُد اإلنجاز كام يف 
فإذا  الثَّانية،  الجملة  يف  كام  اإلمتام  أو  األوىل،  الجملة 
كام  حالة  عىل   ً داالَّ محموالً  الثَّاين  امللفوظ  احتوى 
الرَّابعة،  الجملة  يف  كام  نشاط  أو  الثَّالثة،  الجملة  يف 
ة عالقة اشتامل ال عالقة تعاقب)42(، ومُيثَُّل لهاتني  فثمَّ
العالقتنَْي – عالقة التَّعاقب وعالقة االشتامل – باآليات 

القرآنية اآلتية:
َعلَيِْه  فََدَخلُوا  يُوُسَف  إِْخَوُة  ﴿َوَجاَء  تعاىل:  قال   -1

فََعرَفَُهْم َوُهْم لَُه ُمنِكُروَن﴾ ]يُوُسف: 58[.
يْطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل  2- قال تعاىل: ﴿فََوْسَوَس إِلَيِْه الشَّ
ِمْنَها  فَأَكَاَل   *ٰ يَبْىَل  الَّ  َوُملٍْك  الُْخلِْد  َشَجرَِة  َعىَلٰ  أَُدلَُّك 
فَبََدْت لَُهاَم َسْوآتُُهاَم َوطَِفَقا يَْخِصَفاِن َعلَيِْهاَم ِمن َوَرِق 

الَْجنَِّة َوَعىَصٰ آَدُم َربَُّه فََغَوٰى﴾ ]طه: 120- 121[
ْن  مِّ َغْفلٍَة  ِحنِي  َعىَلٰ  الَْمِديَنَة  ﴿َوَدَخَل  تعاىل:  قال   -3
ِشيَعِتِه  ِمن  َهـَٰذا  يَْقتَِتاَلِن  رَُجلنَْيِ  ِفيَها  فََوَجَد  أَْهلَِها 
ِه فَاْستََغاثَُه الَِّذي ِمن ِشيَعِتِه َعىَل الَِّذي  َوَهـَٰذا ِمْن َعُدوِّ

ِه فَوَكَزَُه ُموىَسٰ فََقىَضٰ َعلَيِْه﴾ ]الَقصص: 15[. ِمْن َعُدوِّ
4- قال تعاىل: ﴿إِْذ َدَخلُوا َعىَلٰ َداُووَد فََفِزَع ِمْنُهْم قَالُوا 

اَل تََخْف﴾ ]ص: 22[. 
تتمثَّل  األوىل  اآلية  يف  األحداث  فشبكة   
العالقة  ولرصد  وَعرَفَُهم(،  وَدَخلُوا،  )َجاَء،  باألفعال 
الجهة  أطروحة  بحسب   - األحداث  بني  الجهيَّة 
وما  الثَّاين  امللفوظ  إىل  اهتاممنا  نحوِّل   – املعجميَّة 
يف  يُصنَّف  األول  أنَّ  ومبا  وَعرَف(،  )َدَخل  أي:  بعده، 
اً وغري  ممتدَّ أفعال األنشطة؛ ألنَّه يصف وضعاً  ضمن 
الحاالت؛ ألنَُّه يصف  أفعال  محدود، واآلخر يف ضمن 
هي  األحداث  بني  الجهيَّة  العالقة  فإنَّ  ساكناً،  وضعاً 
عالقة اشتامل ال عالقة تعاقب، وينتظم الحدث األول 

الذي مُيثِّلُه الفعل )جاَء( إىل األمام سياقيَّاً ال ُمعجميَّاً؛ 
ٍد، وقد احتوى  ألنَّه فعُل نشاٍط ال يشري إىل مساٍر محدَّ
الزَّمن  خول واملعرفة؛ إذ  الدُّ معه حدثنَْي آخَريْن هام: 
نشاٍط وحالة،  فعال  ألنَّهام  األمام؛  إىل  م  يتقدَّ ال  فيهام 
وقد ذكر )د. أحمد بريسول( أنَّ أفعال كيفيَّة الحركة 
– يقصد أفعال األنشطة – تكتفي باإلشارة إىل وجود 
َص عىل املستوى املعجمي أَيَّ  حركة من دون أن تُشخِّ
ا املسار  ناً يف هذه الحركة، وأمَّ منٍط للمسار، يكوُن ُمَضمَّ

يف طبقة الحاالت فمنعدٌم)43(.
الفعلني  بني  العالقة  تَُعدُّ  الثَّانية  اآلية  ويف   
)َوْسوَس( و)قاَل( عالقة اشتامل؛ ألنَّ األول فعل حالة 
ضمن  يف  )أَكَال(  الفعل  ويُصنَُّف  نشاٍط،  فعل  واآلخر 
نهاية،  ونقطة  بداية  نقطة  له  ألنَّ  اإلنجازات؛  طبقة 
ابق  وهو يشري إىل عالقة تعاقب مع حدث القول السَّ
ا الفعل )بدا( بعده فيشري إىل حالة، ومن ثَمَّ فإنَّ  له، أمَّ
وبني  بينه  العالقة  لتكون  منعدٌم،  فيه  الحدث  مسار 
فعل اإلنجاز )أكال( عالقة اشتامل ال تعاقب، وتتحقَّق 
هذه العالقة أيضاً يف الفعلنَْي )عىص( )وغوى(؛ ألنَّهام 

ن عىل حالة.    يدالَّ
بني  الجهيَّة  العالقة  فِإنَّ  الثَّالثة،  اآلية  ا  وأمَّ  
ألنَّ  وذلك  تعاقب؛  عالقة  والوجدان  الدخول  حديث 
التي  اإلمتام،  أفعال  ضمن  يف  يُصنَُّف  )َوَجَد(  الفعل 
عليها،  تحيل  التي  الزَّمنيَّة  املدة  بقرص  بنيتُها  تتَّصف 
ابق،  السَّ الحدث  يغلُِق  زمنيَّاً  فاصالً  حينئٍذ  فتُمثُِّل 
)د. بريسول(  أشار  ويُبتدئ معها بحدٍث جديٍد، وقد 
هة – يقصد أفعال اإلمتامات  إىل أنَّ أفعال الحركة املُوجَّ
اتِّجاه)44(،  أو  دة  ُمحدَّ وجهٍة  ذات  حركٍة  عن   ُ تُعربِّ  –
)اْستََغاثَُه،  األفعال  عنها   ُ تُعربِّ التي  األحداث  وأّما 
)َوَجَد(  اإلمتام  بفعل  الِجهيَّة  فعالقتها  وقىََض(  ووَكَزَُه، 
 ُ تُعربِّ عالقة اشتامل؛ ألنَّها أفعال دالٌَّة عىل نشاط، وال 
إذاً  فهي  دة،  محدَّ ذي وجهة  مسار  - عن  معجميَّاً   –

ُمحتواة داخل فعل اإلمتام.
بشكٍل  الرَّابعة  اآلية  يف  األحداث  وتسري   
عكيس؛ لوجود الرَّابط )إْذ( الذي يحمل سمًة اتِّجاهيَّة 
املُتعاكس  املسار  وهذا   – أسلفنا  كام   – تراجعيَّة 
و)فَِزع(؛  )َدَخلُوا(  الفعلنَْي  بني  اشتامل  عالقة  يضمُّ 
وصف  إذ  حالة؛  عىل  دالٌّ  فعل  الثَّاين  امللفوظ  ألنَّ 
فعل  مع  أيضاً  االشتامل  عالقة  وتتحقَّق  ساكناً،  وضعاً 
القول الذي يُعدُّ فعل نشاط، وال يكشُف من النَّاحية 

د. املعجميَّة عن مساٍر ُمحدَّ
الخامتة:

عىل  وهي  النَّتائج،  من  مجموعة  إىل  البحث  ل  توصَّ
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النَّحو اآليت:
وصف  يف  العائديَّة  التَّداوليَّة  األطروحة  تشري   -1
مسار األحداث إىل أنَّ جهات أزمنة املايض، والحارض، 
م  اللة عىل تقدُّ للدَّ أيَّ مؤرشاٍت؛  واملستقبل، ال تحمُل 
ره، إالَّ جهة املايض املكتمل، فإنَّها تحمل  الحدث، أو تأخُّ
سمة ذات مسار تراجعي، رشط أن تكون متأخرًة َخطِّيَّاً 
إىل  األحداث  م  تقدُّ افرتضنا  وإذا  األول،  الحدث  عن 
األمام يف جميع الجهات فذلك مبنيٌّ أساس العالقات 
أو  النَّصِّ  يف  الواردة  الّسياقيَّة  املعلومات  أو  ببية،  السَّ
ميَّة لألحداث  الخطاب القرآين، وقد تنعدُم القراءة التَّقدُّ
للخلف،  والعودة  لألمام  م  التَّقدُّ بني  متأرجحًة  فتكوُن 

بناًء عىل تلك العالقات، أو املعلومات أنفسها.
بني  إدماج  عالقة  عن  املستمّر  املايض  جهة  تُعربِّ   -2
لغياب  طبيعيَّة  كحالة  حق،  والالَّ ابق  السَّ الحدثني 
الة عىل وصف مسار األحداث يف جهات  املؤرشات الدَّ
أنَّه  إالَّ   - املكتمل  املايض  جهة  باستثناء   – املايض 
م األحداث يف املايض  وردت آيات قرآنيَّة تدلُّ عىل تقدُّ
ألنَّه  إليه؛  يُلجأ  االستعامل  وهذا  األمام،  إىل  املستمّر 
يجعل املنظور الزَّمني للفعل منقوالً من وجهة النَّظر 

اتيَّة لفاعل الجملة. الذَّ
م األطروحة االستدالليَّة التَّداوليَّة مكوناٍت، أو  3- تُقدِّ
 ، والجهيِّ الزَّمنيِّ  االتِّجاهيِّ  املسار  يف  فاعلًة  سامٍت، 
النَّص  عىل  تطبيقها  عن  ونتج  الخطاب،  أو  النَّص،  يف 

القرآين ما يأيت:
عىل  داالًّ  اْستنتاجيّاً  مساراً  )إْذ(  الرَّابط  يحمل  أ- 
اجع، ويستلزُم لألحداث التي تليه عالقتنَْيِ زمنيَّتنَْي  الرتَّ
ويُجّسد  مي،  التَّقدُّ ُد  والرسَّ االحتواُء،  أو  التَّأطرُي  هام: 
وإنَّ  قويَّة،  للرَّوابط  االتّجاهيَّة  الّسامت  إنَّ  مقوالت: 
الّسمَة  تغلُب  املعاكس  املسار  ذاَت  القويََّة  الّسمَة 
أو  النَّصِّ  يف  تعارضتا  ما  إذا  عيفَة  الضَّ االتّجاهيََّة 
عن  تُلغى  قد  ضعيفًة  اتّجاهيًَّة  سمًة  وإنَّ  الِخطاب؛ 
)إْذ( لقّوته يغلب سمة  طريق سمة اتّجاهيٍَّة قويٍَّة؛ ألنَّ
الزَّمن الرصيّف االتِّجاهيَّة بوصفها ِسمًة ضعيفًة، ويلغي 

. ميَّ مسارها التقدُّ
االتِّجاهيَّة  وظيفته  يف  )إْذ(  الرَّابَط  )ملَّا(  تَْشبَُه  ب- 
العكسيَّة، إالَّ أنَّها تختلُف عنه يف األحداث التي تليها، 
ألنَّها – أي األحداث بعد )ملَّا( - مرتَّبة ترتيبا تسلسليَّاً 
يف  املذكورَة  الجهيََّة  املقوالِت  د  وتُجسِّ األمام،  باتِّجاه 

ابقة.  )إْذ( يف النقطة )أ( السَّ
باتِّجاه  األحداث  سري  عىل   ) )ثمَّ الرَّابط  يُحافظ  ج- 
مساٍر  ذات  قويًَّة  اتِّجاهيَّة  سمًة  يحمُل  ألنَّه  األمام، 
د مقولة: إنَّ سمًة اتِّجاهيًَّة قويًَّة مُيكُن  مي، ويُجسِّ تقدُّ

أن تُؤكَِّد سمًة قويًَّة أخرى.
م  تقدُّ عىل  تدلُّ  اتِّجاهيَّة  سمًة  )الواو(  تحمُل  د- 
األحداث إىل األمام، إالَّ أنَّه ليس معلوماً أنَّها سمٌة قوية 
م  تقدُّ عىل   – العطف  يف   – دليل  ال  ألنَّه  أم ضعيفة؛ 
املعلومات  أنَّ  يظهُر  والذي  الثَّاين،  األول عىل  الحدث 
املهيمنة  الخطاب هي  أو   ، النَّصِّ يف  الواردة  الّسياقيَّة 
عىل  بناًء  ضعيفًة،  أو  قويَّة  سمًة  )الواو(  جعل  عىل 

األجواء املحيطة يف ظروف التَّخاطب.
أماميَّة، يف  اتِّجاهيَّة  )حتَّى( سمًة  الرَّابط  يحمل   - هـ 
يكون  أن  تشرتط  الّدراسة  أنَّ  إالَّ  األحداث،  ترتيب 
الفعُل بعدها داالَّ عىل جهة التَّامم، فإذا كان داالَّ عىل 
متام كانت الّسمُة االتّجاهيَّة للرَّابط ُمحاِيدًة، ومن  الالَّ
مة قويٌَّة إذا كانت األحداث السابقة  ثَمَّ فإنَّ هذه السِّ
دالًَّة  فإذا كانت  مي،  تقدُّ لـ )حتَّى( منتظمة يف مساٍر 
عىل مسار تراجعي، فإنَّ العالقَة بني الحدث الالحق لـ 
ا عالقة  ابقة لها تكوُن إمَّ )حتى( ومتواليِة األحداث السَّ

ا عالقة دالَّة عىل مساٍر تراجعي. احتواء، وإمَّ
املعجمية  الجهة  األحداث بحسب أطروحة  تُرتَُّب   -4
م  فيتقدَّ الثاين؛  للملفوظ  الِجهيَّة  الطَّبقة  عىل  بناًء 
ً عىل اإلنجاز،  الحدث إىل األمام إذا احتوى محموالً داالَّ
ة  فثمَّ نشاط،  أو  حالة،  عىل   ً داالَّ كان  فإذا  اإلمتام،  أو 
عالقَة  ال  والثاين،  األول  الحدثنَْي  بني  اشتامل  عالقة 

تعاقب.  

... منيَُّة واجِلهيَُّة يف اخِلطاب القرآينِّ العالقاُت الزَّ
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الهوامش:
والقاموس   ،157  ،156 الخطاب:  تداوليَّة  يُنظر:   -1

املوسوعيُّ للتَّداوليَّة: 481، 482.
2- يُنظر: تداوليَّة الخطاب: 159.   
 250 :Tense in Texts :3- يُنظر

4- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 180، 456، 457.   
5- يُنظر: الزَّمن يف اللغة العربيَّة: 458. 

   .261 :Tense in Texts :6- يُنظر
7- يُنظر: تداوليَّة الخطاب: 163.   

8- يُنظر: مفاتيح الغيب: 3: 595، 596.   
9- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 464.   

10- يُنظر: القاموس املوسوعيُّ للتَّداوليَّة: 483.   
11- يُنظر: مجمع البيان: 8: 327، 328.   

12- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 464.   
13- يُنظر: Tense in Texts:253، وتداوليَّة الخطاب: 

160، والزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 461.     
14- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 464.  

15- املُحرِّر الوجيز: 3: 194.   
16- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 461.   
17- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 462.   

18- يُنظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 9: 427، 
428، والجامع ألحكام القرآن: 6: 27، ومعامل التَّنزيل يف 

تفسري القرآن: 2: 315.    
19- الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 461.   

20- يَُفَهُم توايل األحداث يف آية سورة يوسف من كالم 
املفرسين، يُنظر: النَُّكْت والعيون: 3: 8، وزاد املسري: 2: 
414، والجامع ألحكام القرآن: 9: 129، وتفسري القرآن 

العظيم: 4: 371،     

21- يُنظر: تداوليَّة الخطاب: 163، 164.   
22- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 466.   
23- القاموس املوسوعيُّ للتَّداوليَّة: 491.   

24- يُنظر: املصدر نفُسه: 500 – 502.   
25- الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 466.   

26- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 466.   
27- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 470، 471.   

ياق وداللته يف الَقَصص القرآينِّ: 251.   28- يُنظر: السِّ
29- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 468.   

30- يُنظر: حروف املعاين: 16، ومعاين الحروف: 105.   
31- التَّحرير والتَّنوير: 6: 278.   

32- املصدر نفُسه: 11: 114.
33- يُنظر: حروف املعاين: 36، ومعاين الحروف: 59.   

34- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 469.   
والتَّحرير   ،493 و8:   ،98  :7 رر:  الدُّ نظم  يُنظر:   -35

والتَّنوير: 7: 202، و10: 220.   
36- يُنظر: الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 472.   

37- يُنظر: املصدر نفُسه: الصفحُة نفُسها.   
38- الزَّمن يف اللُّغة العربيَّة: 472.   

39- يُنظر: املصدر نفُسه: الصفحة نفُسها.   
40- يُنظر: املصدر نفُسه: الصفحة نفُسها   

41- التَّحرير والتَّنوير: 15: 52.   
 ،489 للتَّداوليَّة:  املوسوعيُّ  القاموس  يُنظر:   -42
وتداوليَّة الخطاب: 163، وداللة الزَّمن يف العربيَّة: 41.    
43- يُنظر: داللة أفعال الحركة يف إطار املعجم املولَّد: 

   .105 ،103
44- يُنظر: املصدر نفُسه: 103.
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املصادر واملراجع املطبوعة باللُّغة العربيَّة:
1- التَّحرير والتَّنوير: الطَّاهر بن عاشور )ت1973م(، 

)د. ط(، الَّدار التُّونسيَّة، تونس، 1984م.
تأويل  إىل  امللفوظ  تأويل  من  الخطاب  تداوليَّة   -2
لحسن  ترجمة:  موشالر،  وجاك  روبول،  آن  الخطاب: 
ن،  َعامَّ املعرفة،  كنوز  دار  األوىل،  الطَّبعة  بوتكالي، 

2020م.
3- تفسري القرآن العظيم: أبو الفداء إسامعيل بن كثري 
د سالمة، الطَّبعة  )ت774هـ(، تحقيق: سامي بن محمَّ

ياض، 1999م. الثَّانية، دار طيبة للنَّرش والتَّوزيع، الرِّ
د  4- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمَّ
د  محمَّ أحمد  تحقيق:  )ت310هـ(،  الطَّربّي  جرير  بن 
د شاكر )ت1997م(،  شاكر )ت1958م(، ومحمود محمَّ

سة الرِّسالة، بريوت، 2000م. الطَّبعة األوىل، مؤسَّ
بن  د  محمَّ الله  عبد  أبو  القرآن:  ألحكام  الجامع   -5
الربدوين،  أحمد  تحقيق:  )ت671هـ(،  القرطبّي  أحمد 
وإبراهيم اطفيش، الطَّبعة الثَّانية، دار الكتب املرصيَّة، 

القاهرة، 1964م.
6- حروف املعاين: أبو القاسم عبد الرَّحمن بن إسحاق 
الحمد،  توفيق  عيل  د.  تحقيق:  )ت340هـ(،  الزَّجاج 
األمل،  ودار  بريوت،  الرِّسالة،  سة  مؤسَّ األوىل،  الطَّبعة 

األردن، 1984م.
7- داللة أفعال الحركة يف إطار املعجم املولَّد: د. أحمد 
بريسول، الطَّبعة األوىل، دار الكتاب الجديد املتَّحدة، 

ليبيا، 2013م.
8- زاد املسري يف علم التَّفسري: أبو الفرج عبد الرَّحمن 
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القيُم الوطنيُة عند الشعراء العباسيني

دراسة حتليلية

م.د. جواد عودة سبهان

National values of the Abbasid poets
An analytical study
Lecturer Dr. Jawad Odeh Sabhan

امللّخص

يهدُف البحُث إىل الكشف عن القيم الوطنية عند الشعراء العباسيني، بوصفها متثّل رمزاً سامياً ومثالً أعىل   
يحرص عليه الشاعر العبايس، وهي ما تزال اىل يومنا هذا عىل جّدتها وطرافتها، وما نزال نحن يف أشد الحاجة إليها 

وإىل مْن يبعثها فينا، ويعمل  بها صادقاً مخلصاً، وعليها كان مدار البحث وقطب رحاه.

الكلامت املفتاحية:

مظاهر القيم الوطنية – الحنني إىل الوطن – التغّني بحب الوطن – الذود عن ثغور الوطن.

Abstract
 The research aims to reveal the national values of the Abbasid poets because they 
represent a supreme symbol and ideal example that the Abbasid poet is keen on. it is still to this 
day on its novelty, which we are in the greatest need for it and for those who inspires it for us 
and who works with it honestly and sincerely. Hence, it was the focus of this research and the 
pole of its interest. 
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املقدمة
املتمثّلة  الوطنية  القيم  موضوع  شّكل   
الوطن جزءاً مهامً  بالحنني والشوق والذود عن ثغور 
مقدمات  يف  والسيام  االسالم،  قبل  ما  شعراء  شعر  يف 
األخرى  مقدماتهم  بعض  انطوت  مثلام  قصائدهم)1(، 
الطللية  كمقدماتهم  والحنني،  الشوق  من  كثري  عىل 
الشعراء  من  كثري  ّدبج  االسالم  صدر  ويف  والغزلية، 
إىل  واالشتياق  والديار،  الدمن  إىل  بالحنني  قصائدهم 
األهل واالحباب، والسيام يف شعر الفتوح االسالمية)2(، 
األموي)3(،  العرص  شعر  يف  متميزة  بصمة  ترك  مثلام 
ولشعراء العرص العبايس يف هذا املوضوع ما يشار إليه 
الشعري،  اللون  هذا  من  الشعراء  اكرث  فقد  بالبنان، 
ويعرّب عن  بالعاطفة)4(،  يفيض  رقيقاً  فيه شعراً  وقالوا 

رهافة ّحسه، وفيض مشاعره.
ومكانتها،  القيم  أهمية  ازدادت  هنا  من   
الوطني  الوجدان  لصياغة  املنطقي  املدخل  بوصفها 
الدامئة  الكامالت  أَنَّها من  العربية، فضالً عن  ألجيالنا 
التي ال تذهب أبداً وال تزول مع تطور البيئة ملا متيزت 
ينبغي  أهداف  أو  لتحقيقها،  نسعى  غايات  من  بها 
بأسلوب  قيمة  نظرات  خالصات  وهي  اليها،  التوّصل 
عن  ومعرّبة  عقيل،  بلباس  ومتلبسة  شعري،  أديب 
الشعور الوطني. كام جاء وصفها عىل ألسنة الشعراء 
من  يستوحون  وهم  الشعري،  موروثهم  خالل  من 
تؤدي  قيمة،  دالالت  لتحقيقها  يسعون  التي  قيمهم 
االنسان  وجدان  لتحريك  وتدعو  الوطنية  وظيفتها 
الوطني ملالمسة عامل الفضيلة وتحري السلوك األفضل 
عن  فضالً  وتفكرياً.  ومامرسة،  قوالً،  الوطنية  يف سريته 
عن  للتعبري  املوظفة  الشعرية  املوضوعات  من  كونها 
االنسان تجاه من يحب، ولعل  العاطفي لدى  الحّس 
التي وجهتني الختيار  الدوافع  تكمن  املعاين  يف هذه 

موضوعي )القيم الوطنية عند الشعراء العباسيني(.
بد  ال  فِإنَّه  موضوعياً،  البحث  يكون  وليك   
من معرفة الجهود السابقة وما قدمته من معالجات 
التي  الدراسات  معظم  إِنَّ  إذ  املوضوع.  هذا  تلمس 
تناولت شعر هذه الفرتة، مل تفرد لها دراسة مستقلّة 
شعر  مع  متصل  بشكل  تعالجها  كانت  بل  لذاتها، 
العرص. ومن هذه الدراسات ما متت عىل أيدي باحثني 
مشهود لهم بالقدرة عىل معالجة قضايا األدب وفنونه. 
كتابه  يف  األخالقية  القيم  عن  تحدث  مثالً  فالشكعة 

)الشعر والشعراء يف العرص العبايس(.
اىل  الحنني  هدارة  االستاذ  بحث  كذلك   
الوطن ضمن موضوع االتجاه االنساين والذايت يف كتابه 

ا  )اتجاهات الشعر العريب يف القرن الثاين الهجري(. أمَّ
ثريا عبد الفتاح فقد ذكرت القيم الروحية التي متثّلت 
يف الشعر العبايس ضمن الشعر العريب يف كتابها )القيم 
ما  هذا   ،) وحديثه  قدميه  العريب  الشعر  يف  الروحية 
إالّّ  منها  استفدت  وقد  الدراسات  من  عليه  اطلعت 
وتبنّي  القيم  من  محدداً  غرضاً  تصف  نرى  كام  أَنَّها 
قيمتها االجتامعية وأهميتها يف الرتكيب االجتامعي مع 
القيم  منه  احد  يقصد  ومل  عرضه،  يريدون  ما  سياق 
الوطنية بذاتها وال عمد اىل دراستها من باب الشعر، 
ا جاء حديثهم عرضاً مربوطاً بنسق املوضوعات التي  إمنَّ
يدرسونها، فأخذ كل باحث ما يخدم غرض دراسته من 

زاوية تهّمه.
ا املنهج الذي اتبعه الباحث يف الدراسة،  أَمَّ  
فهو املنهج الوصفي التحلييل يف انتقاء القيم، ودراستها، 

وتحليليها ومناقشتها مناقشة موضوعية علمية.
ولذا فقد تطلّب االيفاء بجوانب املوضوع دراسته وفق 
ثم  ومن  وخامتة،  ثالثة  ومباحث  مبقدمة  متثَّل  منهج 
قامئة باملصادر واملراجع، وكان تفصيل ذلك عىل النحو 

اآليت:-
- املبحث االول: الحنني إىل الوطن.

كقيمة وطنية  بالحنني  التعريف  لدراسة  فقد خصص 
عليا ترمز إىل حب الوطن يف بلورة الشعور العاطفي 

تجاه مسقط الرأس.
- املبحث الثاين: التغّني بحب الوطن.

فقد كُرّس هذا املبحث لدراسة القيم املتمثّلة للتغّني 
ألجيالنا  الوطني  الوجدان  صياغة  يف  الوطن  بحب 

العربية.
- املبحث الثالث: الذود عن ثغور الوطن.

تكّفل هذا املبحث بتسليط الضوء عىل القيم الوطنية 
بالفتوة  املتمثلّة  العريب  الفارس  شخصية  عن  املعرّبة 

العربية يف أخالقه ومزاياه ويف دفاعه عن الوطن.
- خامتة البحث.

فأوجزت افكار البحث، وما توصل إليه من نتائج.

املبحث األول: الحنني إىل الوطن 
جاء يف لسان العرب ))الحنني: الشديد من   
ذلك  كان  الطرب  هو صوت  وقيل:  والطرب((  البكاء 
النفس  وتوقان  الشوق  والحنني:  فرح،  أو  حزن  عن 
أوطانها  إىل  نزعت  األبل:  متقاربان. وحنت  واملعنيان 
تطرب  حنيناً  ولدها  إثر  يف  تحّن  والناقة  وأوالدها، 
بصوت وغري صوت،  نزاعات  حنينها  وقيل  مع صوت 
واالكرث أنَّ الحنني بالصوت، وتحنّنت الناقة عىل ولدها: 

القيُم الوطنيُة عند الشعراء العباسينِي...
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تعطفت)5(.
إىل  ترمز  وطنية  قيمة  الحنني  اتخذ  وقد   
موحداً  كالً  وصار  فامتزجا  لإلنسان،  والشوق  الوطن، 
يعني الوطن وساكنيه. وماّم جاء عن الحنني يف األقوال 
وحسن  الرجل،  وفاء  تعرف  أْن  شئت  إذا  املأثورة: 
عهده، وكرم أخالقه، وطهارة مولده، فانظر إىل حنينه 
إىل أوطانه، وتشّوقه إىل إخوانه، وبكائه عىل ما مىض 

من أزمانه)6(.
ومنذ أْن المس االنسان االرض ومّس جسده   
يف  إحساسها  وتجّسد  نفسه،  يف  حبها  تأّصل  الرتاب، 
وجوده تجاوباً وتآلفاً، ألَنّه عرف فيها طعم االستئناس، 
الوطن  فكان   والرعاية..  الحنو  طياتها   ووجدت  يف 
حكاية لكل ما يسمعون ولوناً لكل ما يبرصون، وحساً 
أعامق  يف  نغامته  تعالت  ويعقلون  يفعلون  ما  لكل 

الذات وتحركت أصداؤه يف حنايا النفس)7(.
واالنسان منذ أْن ُخلق اجتامعيا و سبيل  

 بطبيعته، يحب وطنه ويتمسك به، ويلتزم بالذود عنه 
أهله  بني  يكون  واالطمئنان حني  بالراحة  يشعر  وهو 
وأحبته، وقدمياً قال بعض الفالسفة:     )) فطرة الرجل 
معجونة بحب الوطن، ولذلك قال بقراط: يُداوي كل 
العليل  يرتوح  جالينوس:  أرضه..."وقال  بعقاقري  عليل 
بنسيم أرضه، كام ترتوح األرض الجدبة ببلل القطر((

.)8(

عز  الله  قول   " األوطان  حّب  يؤكد  وماّم   
قلوب  يف  مواقعها  عن  يخرب  الديار  ذكر  حني  وجل 
عباده، فقال: ) َولَْو أَنَّا كَتَبَْنا َعلَيِْهْم أَِن اقْتُلُواْ أَنُفَسُكْم 
ْنُهْم()9(،  مِّ قَلِيٌل  إاِلَّ  فََعلُوُه  ا  مَّ ِديَارِكُم  ِمن  اْخرُُجواْ  أَِو 
فسّوى بني قتل أنفسهم وبني الخروج من ديارهم ")10( 
عليه  وتشتّد  الدهر،  رصوف  باإلنسان  تعصف  وحني 
عاديات الزمن يجد يف حديث الحنني سبيالً لتخفيف 

األحزان ووسيلة لتحقيق السلوان.
عرفتها   عريقة  انسانية  نزعة  والحنني   
وهي  االنسانية،  مواكب  طعمها  وذاقت  الشعوب، 
من  ألنُّه  شوقها؛  بلهيب  وتكتوي  غصصها،  تتحّمل 
عالمة الرشد أْن تكون النفس إىل مولدها مشتاقة، وإىل 
مسقط رأسها تّواقة، فاإلنسان الذي اعتاد رؤية األرض 
وتنسم أريج الدار التي نشأ بها أيام الصبا، وعاش يف 
ربوعها لحظات الطفولة والصحبة ال تفارق ذاكرته وال 

تغيب عن مخيلته)11(.
األمم  من  غريها  عن  العرب  متيّزت  وقد   
بالتعلّق الشديد بأوطانها. وهي أمة حباها الله تعاىل 
بالكثري من رهافة الحس، ورقة الشعور. فكانت العرب 

اذا غزت وسافرت حملت معها من تربة بالدها رمالً 
وعفراً تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع)12(.فأحّب 
ام  قاحلة  أكانت  سواء  فيها  عاش  التي  األرض  العريب 
منبتة، جميلة ام غليظة؛ ألنها رافقت عهداً من عهود 
حياته وعرفت شطراً من أيام عمره، فحن إليها، وهو 
حنيناً  فيها شعره  فأنشد  غريب،  واشتاقها وهو  بعيد 
ألَنّها  ال؛  والنعيم  والربكة  الخري  فيها  وامتدح  وحرقة، 
ذات خري وبركة ونعيم حقاً، بل ألَنّها قطعة من عمره 

فحسب. وما قول أيب متام )ت231هـ(، )من الكامل(:
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

ما الحًب إال للحبيب األوِل
كم منزٍل يف األرض يألفه الفتى

وحنينه أبداً ألول منزٍل)13(
إالّ رصخة تذكّيها عوامل الحنني والشوق إىل   
الوطن السيام حنينه ألول منزل مؤكداً ذلك باستعامله 
)كم( الخربية يف قوله: )كم منزل يف األرض... وحنينه 
أبداً ألول منزل ( للداللة عىل الكرثة.. كرثة املنازل. لكن 
الحنني يبقى للمنزل االول، وهو مسقط الرأس إذ يرتكّز 

حنينه إليه.
وعوف بن محلم الخزاعي ال يخفي مشاعر   
الحنني إىل أهله يف رأس العني، وهو مرافق لعبد الله 
خراسان  اىل  أسفاره  إحدى  يف  الحسني  بن  طاهر  بن 

)من الطويل(:
أيف كُل عام ُغربُة ونزوُح

أما للنوى ِمْن َونْيٍة فرتيُح   
لقد طَلََّح البنُي املُِشت ركائبي

فَهل أََريَنَّ البَنَي وُهو طَليُح   
وذكرين بالري نوح حاممٍة

فُنحُت وذو الشجو الحزين ينوُح   
عىل أنّها ناحْت ومل تذِر دمعًة

ونحُت أرساُب الدموع سفوُح   
ونَاحت وفرخاها بحيث تراهام

وِمْن دون أفراخي مهامه فيُح)14(  
)يف  االستفهام  أسلوب  الشاعر  وظّف  فقد   
كُل عام( يف صدر أبياته ليخدم به املعنى العام الذي 
عنرص  من  األسلوب  هذا  يقّدمه  ما  بسبب  ينشده، 
اإلثارة واالقناع يف ذهن السامع، اضافة إىل الحنني الذي 
نوع،  البني،  )ناحت،  األلفاظ  تكرار  طريق  عن  جاء 
النوى، نحُت ( فالشاعر أراد أن يعيد ايحاءات األلفاظ 
من خالل تكرارها يف األبيات وذلك؛ ألنَّ  ) تكرار لفظ 
املكرر  العنرص  هذا  بسيطرة  أويل  بشكل  يوحي  ما... 
والحاحه عىل فكرة الشاعر او عىل شعوره اوالً، ومن ثم 
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فهو ال يفتأ ينبثق يف أفق رؤياه من لحظته االوىل)15(.
وأبو نؤاس )ت198هـ( حني يويل وجهه نحو الفسطاط 
مبرص، ليمدح وايل الخراج بها، يحّس بالحنني الشديد 
إىل بغداد إذ املجون قائم عىل قدم وساق، فصور هذا 

الحنني بصور مختلفة، من مثل قوله )من الطويل(:
كفى حزناً أىن بفسطاط نازٌح

ويل نحو أكناف العراق حننُي)16(
لفظة  خالل  من  يعرب  أن  الشاعر  أراد   
)العراق( عن حنينه، الذي شّكل املحور الذي دار حوله 
البيت، فالعني تشري إىل العزة، والراء تشري إىل الرفعة، 

واأللف تشري إىل األصالة، والقاف تشري إىل القدم.
وقوله كذلك ) من الخفيف(:

ذكر الكرخ نازُح األوطان
فَصبا صبوة والت أوان   

ليس يل ُمسِعٌد مبرص عىل الشوق
إىل أوجه هناك حسان   

نازالت من الرساة فكرخايا
اىل الشط ذي القصور الدواين)17(  

حشد الشاعر يف أبياته مجموعة من ألفاظ   
وهي  الشاعر،  حنني  مدى  بجالء  تظهر  التي  الحنني 
 ،) الشوق، أوجه حسان  )نازح األوطان، صبى صبوة، 
وقد عرّب الشاعر بها عن عاطفته املتوهجة، وأحاسيسه 

الجياشة التي تداعب الوجدان.
ويبقى شوق ابن املعتز )ت296هـ( يحمل   
لباناته  فيها  ترك  الكرخ  بنهر  لدار  الوفاء  دالالت 
وأوطاره، من عهد عامني بعد أَْن كان يلهو بها ويرى 

الظباء اآلدم سانحة فحن لذلك وقال )من البسيط(:
سقياً لدار بنهر الكرخ من داٌر

تركُت فيها لبانايت وأوطاري   
من عهد عامني مل أملم بساحتها

دارت عليها رحى الُدنيا بأطواِر   
كم فيك يا داُر من عرٍص لهوُت به

يا ليته يل من ُعمري بأعصاِر   
يرون فيها الظباء اآلدم سانحة

يشبهن رشاً بأعناق وأبصاِر)18(   
نلحظ لفظة ) يا دار( منبعها الوفاء، إذ إنَّ   
علم النفس يشري إىل حالة دقيقة يف عالقة املكان يف 
الشعر بالعامل النفيس، لذا نلحظ أن الشاعر قد جمع 
كان  أنه  بد  فال  السانحة،  والظباء  الدار  بني  أبياته  يف 
مبارش  غري  أسلوب  الدار  الّن  نفيس؛  بدافع  مدفوعاً 
وسبيل  الهوى  وأفاعيل  النفوس  رسائر  عن  للحديث 

لتذكري الشاعر بأحبته)19(. 

يف  به،  ونشعر  نجده  االحساس  هذا  ومثل   
قول العباس بن األحنف )ت 194هـ( يعرّب عن نزوحه 
شوقاً  يزداد  وهو  وطنه،  غري  بالداً  يحّل  أمىس  حيث 

ووفاًء لها كلام نزحت به داُر)من البسيط(:
ونازح الدار أقى الشوق عربته

أمىس يحل بالداً غريها الوطن   
يزداد شوقاً إذا دار به نزحت

فام يغريه عن عهده الزمُن)20(   
وهذا يعني أَنَّ النزوح هو من أهّم بواعث   
اليه  أشار  ما  وهذا  الشاعر،  نفس  والحنني يف  الشوق 
القرطاجي بقوله: ))وملا كان احق البواعث بأن يكون 
الوجد  الشعر هو  قول  إىل  الداعي  األول  السبب  هو 
عند  وأاُلفها  املألوفة  املنازل  إىل  والحنني  واالشتياق 

فراقها وتذكر عهودها وعهودهم الحميدة فيها(()21(.
تثري  التي  وحدها  الوطن  صور  تكن  ومل   
الهواء  ُحسن  فصور  والحنني،  الشوق  مشاعر  فيهم 
من  فيها  لهم  كان  وما  الطبيعة،  وفتنة  املاء،  وطيب 
هوى يجذبهم إليه هي األخرى كانت تبعث فيهم تلك 
التي  الشاسعة  املسافات  تلك  يتأملون  وهم  املواجع، 
تفصلهم، وما تركه نأيهم يف نفوسهم املغرتبة من حزن.

معادلة  يقدم  أْن  يحاول  284هـ(  )ت  فالبحرتي  ولذا 
بني العراق والشام وليس يف وسعه إالّ االشتياق إىل برد 

الشام وريفها )من الكامل(:
حّنْت ركايب بالعراق وشاقني

يف ناجِر برد الشام وريفها)22(   

وقولــــــــه )من الكامل(:
ذكرتنا برد الشام وعيشنا

بني القباب البيض والهضبات)23(  
يتجه خطاب الشاعر نحو بنية املكان )برد   
الشاعر  نفسية  اىل  ميّت  الذي  الهضبات(،   – الشام 
عاطفة  ليشهد  الوطن  بروح  بتعالقه  وااليجابية، 

حقيقية تنمو بعمق االحساس يف تجسيد الحنني.
وقولــــــه ) من الوافر(:

جفوُت الشام ُمرتبعي وأنيس
وعلوُة خلتي وهوى فؤادي)24(   

)ت  األحنف  بن  العباس  دموع  وتفيض   
194هـ( مغرداً، وهو يبيك عىل شجنه عندما انتبه عىل 
صوت طائر عىل شجرة فرأى أّنَّ الذي شاقّه ما شاقّني 
فربط ذلك الحنني بالطائر الذي يبيك عىل سكنه من 

)املديد(:
يا بعيد الدار عن وطنه

القيُم الوطنيُة عند الشعراء العباسينِي...
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مفرداً يبيك عىل شجنْه   
كلام شد النجاُء به

دارت األسقاُم يف بدنْه   
ولقد زاد الفؤاد شجى

هاتف يبيك عىل فننْه   
شاقُه ما شاقني فبىك

كُلنا يبيك عىل سكنْه)25(   
نلحظ أّنَّ الشاعر استحرض املنادى )يا بعيد   
واضافة  االستعارية  الشخصية  الطريقة  بهذه  الدار(، 
املنادى إىل صفات تدّل عىل عمق العاطفة التي تربط 
أّْن يعرّب عن   ( أراد بهذا  إليه. ولعله  باملنادى  املنادى 
الذي  تلهفه وشدة طلبه، فهو مبثابة املستغيث  حالة 

ميدُّ صوته يف النداء()26(.
عندما  إال  وطنه  بأهمية  الشاعر  يحس  وال   
يغرتب، كام حصل لعيل بن الجهم )ت249هـ( الذي 
أشتدت عليه وطأة االشتياق حينام غادر وطنه فكانت 
صور األهل والجريان والوطن هي التي تبعث فيه تلك 

املواجع ) من البسيط(:
يشتاق كُل غريب عند غربته

ويذكر األهل والجريان والوطنا)27(  
فقد كّرر الشاعر الواو يف عجّز البيت ثالث   
دورها  أّما  الربط،  أدوات  من  أداة  بوصفها  مرات 
فللداللة عىل تكدس آثار الشوق لذكر األهل والجريان 

والوطن يف نفس الشاعر.
يتخّفى  مساراً  الوطن  إىل  الحنني  ويتخذ   
فراس  أبو  فكّنى  األصيل،  مساّمه  تحت  الشاعر 
حينام  حّنت  التي  بالحاممة  حنينه  عن  )ت357هـ( 

سمعها تنوح عىل شجرة وهو يف أرسه )من الطويل(:
أقول وقد ناحت بقريب حاممٌة

أيا جارتنا هل تشعرين بحايل   
معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى

وال خطرْت منك الهموم بباِل   
أيا جارتا ما أنصف الدهُر بيننا

تعايل أقاسمك الهموم تعايل)28(   
أوحت الحاممة يف أبيات ايب فراس الحمداين   
الحاممة  اكتسبت   ( ولهذا:  والشوق  الحنني  مبعاين 
جانباً عاطفياً خاصاً ()29(، وبذلك أصبحت العالقة بني 
املشاركة  عىل  قامئة  تعاطف  عالقة  والحاممة  الشاعر 
عند  تّجسد  وهذا  معاً،  تربطهام  التي  الوجدانية 
الشاعر حتى أصبح رمزاً داالًّ عىل الفقد والنوح، وترّدد 
الذكرى والشوق، وعىل الرفيق او األنيس الذي تعلن 
الشكوى اليه الستبكائه معلناً عمق االحساس بالوحدة 

واالغرتاب والوحشة.
نفسه  السبيل  إياس  بن  مطيع  ويسلك   
)من  حنينه  لتُعلنا  حلوان  نخلتي  خلف  متوارياً 

الخفيف(:
أسعداين يا نخلتي ُحلوان

وأبكيا يل من ريب هذا الزماِن   
واعلام ان ريبه مل يزل

يفرق بني االالف والجريان   
ولعمري لو ذقتام أمل الُفرقة

أبكاكام الذي أبكاين   
أسعداين وأيقنا أن نحسا

سوف يلقاكام فتفرتقاِن   
كم رمتني رصوف هذي الليايل

بفراق األحباب والُخالِن)30(   
الشاعر  أَنَّ  النخلتني  لفظة  يف  ونلحظ   
ظاهر  وراء  يختفي  ايحائياً  شعرياً  معنى  ضمنهام 
الجمل والعبارات، ليضفي عليه بعداً داللياً أعمق من 
املغرتبة،  ذاته  إىل  فيشري يف هذه  الظاهري،  تفسريها 
فضالً عن توجيه عاطفة املتلقي الستقبال االنفعاالت 

يف رسم الداللة الكلية التي اشتملت عليها األبيات.
الشعرية  النامذج  من  نجد  أْن  غرو  فال   
األخرى، التي تفيض وجداً ينساب متدفّقاً من وجدان 
الشاعر، وتزخر باإلحساس الالعج الذي يعترص القلب 
هذا  ومثل  العيون.  يف  العربات  يثري  ويكاد  اعتصاراً، 
الجهم  بن  عيل  قول  يف  به  ونشعر  نجده  اإلحساس 
أحبته  فارق  إذ  ندمه  عن  عرّب  الذي  الغريب  الشاعر 
بفراق وطنه، وما األهل واألحبة إالّ جسد الوطن )من 

املنرسح(:
وارحمتا للغريب بالبلد النازح

ماذا بنفسه صنعا   
فارق احبابه فام انتفعوا

بالعيش من بعده وال أنتفعا   
كان عزيزاً بقرب دارهم

حتى إذا ما تباعدوا خشعاً   
يقول يف نأيه وغربته

عدل من الله كل ما صنعا)31(   
ألفاظ  من  مجموعة  الشاعر  وظّف  فقد   
الحنني يف أبياته وهي )الغريب – الفراق – األحباب( 
فضالً عن استغاثته بقوله ) وا رحمتاه للغريب( التي 
أّْن  استطاع  ذلك  كل  واالستعطاف  باالسرتحام  متثّلت 

يؤثّر يف العاطفة ويثري فينا الشفقة والرحمة.
ويتعرّض الرشيف الريض )ت406هـ( ملعاناة   
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الغريب يف غربته حيث ال له هبة إليها، وال بعد امليض 
رجوع إليها )من الطويل(:

غريٌب عن االوطان ال لك هبّة
إليها وال بعد امليُض رجوُع)32(   

أثرها  نجد  التي  املوسيقية  التقنيات  من   
صويت  نغم  من  يبعثه  مبا  )الطباق(  البيت  يف  واضحاً 
تحدثه هذه الدالالت املتضاّدة ّمام يولّد ايقاعاً خفياً يف 
النفس قوامه املعنى وضده، وذلك يف قوله ) وال بعد 

امليض – رجوع (، فطابق هام بني )امليض – رجوع(.
عند  الحنني  إنَّ  القول:  ميكن  تقّدم  وماّم   
الشعراء كان سبيالً لبث لواعجهم، وما يختمر  هؤالء 
يف  اختالفاً  نلمس  أَنّنا  إاّل  عارم،  من شوق  قلوبهم  يف 
اتجاه هذا الحنني، فمنهم َمْن اتخذ من األهل والجريان 
الشاعر  جذور  ارتبطت  التي  لوطنه  رمزية  ومحبيه 
بجذوره، ومنهم ّمْن وظف اإليحاء املكاين للداللة عىل 
بالحاممة  حنينه  عن  كّنى  واآلخر  وطنه،  عن  بعده 
للداللة عىل حبّه املتفاقم، متوارياً خلف نخلتي حلوان 

لتعلنا حنينهم.   

املبحث الثاين: التغّني بحّب الوطــن:
ليس التغّني بحّب الوطن غريباً عن شعراء   
القيم الوطنية فهو عاطفة ملتصقة بالوجدان، ومناجاة 
تنشد فيها حب الوطن ومن فيه وما فيه رائقة تعانق 
تستهوي  احالم  من  فيه  وما  من جامل  الوطن  يف  ما 
الرومي  وابن  الطافح،  الهيام  غري  متلك  فال  النفس 
)ت283هـ( يزيدنا تغّنياً يف أسباب حب الوطن مبيناً 

العلة التي يحب لها الوطن فقال ) من الطويل(:
ويل وطن آليت أالّ ابيعه

وأال أرى غريي له الدهر مالكا   
عهدُت به رشخ الشباب ونعمٌة

كنعمة قوم أصبحوا يف ظاللكا   
فقد ألفته النفس حتى كأنُه

لها جسٌد إن غاب غودرت هالكا   
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم

عهود الصبى فيها فحنوا لذلكا)33(  
الجاحظ، املحاسن واالضداد، القاهرة، مطبعة السعادة، 

1324هـ: 118
جاملية  صورة  تعبريه  يف  الشاعر  استعمل   
الثاين  البيت  يف  واضحاً  يبدو  الذي  بالتشبيه  متمثّلة 
 ) لها جسد  التشبيه )كنعمة – كأنه  والثالث، فشكل 
داللة واضحة يف اظهار جاملية استعامل الخطاب من 
جهة، وتعضيد املعنى من خالل إيراد أكرث من صورة 

الكشف  وسائل  من  وسيلة  فكان  النص.  يف  تشبيهية 
تشبيهية،  افهامية،  ايحائية،  من  يحمله  مبا  الداليل، 
والضعف  القوة  مواطن  وترصد  النفس  تلج  عاطفية، 
فيها فتلمسها ناشدة التأثري يف الداللة عىل قوة الشبه 
لهذا استعمل الشاعر )الكاف وكأن( وهذا ما أشار اليه 
التشبيه صادقاً  من  كان  فام   (( قوله:  طباطبا يف  ابن 
عن  فضالً  ككذا(()34(،  قلت  أو  كأنه  وصفه  يف  قلت 
الدالة  و)أن(  التشبيه  عىل  الداّل(   – )الكاف  اجتامع 
عىل التوكيد يف )كأن( فهي بذلك اقوى يف الداللة عىل 

قوة التشبيه)35(.
للوطن،  جميل  تصوير  يف  كذلك  ويقول   
إىل  وما  الشباب  فريى  الضمري،  يف  الشاعر  يتمثّله 

الشباب من عيش نضري وحياة شابة: ) من الكامل(
بلٌد صحبُت به الشبيبة والصبا

ولبسُت ثوب العيش وهو جديُد   
فإذا متثل يف الضمري رأيته

وعليه أغصان الشباب متيُد)36(   
أدوات  من  أداة  استعامله  يف  الشاعر  أكرث   
 – ولبست   – والصبا   ( األول:  البيت  يف  الواو  الربط: 
العيش  عىل  الداللة  األداة  هذه  فدور  جديد(.  وهو 
الشاعر  يثري شوق  ّمام  ذلك  الشاعر.  نفس  يف  النضري 
وحنينه، امّنا هو مشهد موطنه، فيهيج يف نفسه أصدق 
العواطف وأنبلها إىل ذلك البلد الذي ترعرع فيه بني 
الطفولة  ذكريات  بيئته  يف  وله   ) والصبا   – )الشبيبة 

وأحالم الصبا.
ومل  دار،  او  بلد  من  أقمت  حيث  والوطن   
مسقط  الوطن  كون  من  اللغويون  يشرتطه  ما  نجد 
الرأس، ولذا كان الشاعر العبايس ملتصقاً ببيئته، جاعالً 
منه وطنه مثل:- الشام، بغداد، الرقة، الفسطاط. ومن 
هنا نلمس أن نظرة العريب إىل تعريف الوطن والتغّني 
به تبّدلت من األفق الضيق إىل الوطن العريب الكبري، 
وقد عرّب عن ذلك أبو متام )ت231هـ( إذ يقول: )من 

البسيط(
بالشام أهيل وبغداد الهوى وأنا

بالرقتني وبالفسطاط إخواين   
وما أظن النوى ترىض مبا صنعت

حتى تُشافه يب أقىص ُخراسان)37(  
هذا  إىل  متام  أيب  بعيني  ننظر  اليوم  ونحن   
الفسطاط  إىل  بغداد  أقىص  من  الكبري  العريب  الوطن 
التغّني  عن  يزيدون  وهم  الشام،  إىل  الرقتني  ومن 
بالوطن وما فيه من جامل الطبيعة فلنستمع للبحرتي 
الشام،  جامل  يف  الشعر  أروع  ينشد  )ت284هـ( 

القيُم الوطنيُة عند الشعراء العباسينِي...



)2
02

2  
ط -

شبا
( )

14
43

 - 
ب

رج
ة )

بع
سا

ة ال
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ي
اد

حل
د ا

عد
- ال

ن 
ام

الث
د 

جل
 امل

ة/
وا

د

198

الطبيعة  بسخاء  ويعتّز  وطنه  يحب  شامي  والبحرتي 
عليه: )من الطويل(

عنيت برشق األرض قدماً وغربها
أجوُب يف آفاقها وأسريها   

فلم أر مثل الشام دار إقامٍة
لراح نُغاديها وكأس نديرها   

مصحة أبدان ونزهُة أعنُيٍ
ولهو نفوٍس دائم ورسورها   

ُمقدسة جاد الربيُع بالدها
ففي كل دار روضة وغديرها)38(  

وقولــــــــه: ) البسيط(
العيُش يف ليل "دارياً" إذا بردا

والراُح منزجها باملاء من "بردى"   
أما دمشق فقد أبدت محاسنها

وقد وف لك مطريها مبا وعدا   
إذا أردت مألت العني من بلد

ُمستحسن وزمان يشبه البلدا)39(  
فالديار محبوبة؛ ألَنّها مألف األحبة وموطن   
للربوع  الحب  يكون  الذكريات وال  االصدقاء وموضع 
اعجاباً بالحجر او الصخر او الراح واملاء والشجر، وإمّنا 
الروح  يف  وينسكب  بالنفس،  منها  ينعكس  ملا  يكون 
الخيال،  يريد  كام  فتتجّسم  الدم،  مجاري  ويجري 
وتسمو ما مُييل الحب، وهذا هو الوطن، بقربه النعيم، 

ويف بُعده الجحيم.   
الصنوبري )ت334هـ( بالوطن، وهو يتغّنى   
الُحسن  فيها  يرى  صورة  لها  رسم  إذ  ووصفها  بحلب 
فيفاخر بها مدن العامل، كام يتغّنى بدمشق، فهو يقول 

فيها: )من مجزوء الرمل( 
أنا احمي حلباً داراً

وأحمي من حامها   
أي حسن ما حوته

حلٌب أو ما حواها   
فاخري يا حلب املدن

يزد جاُهك جاها   
فلعمري إن تك املدن

رخاخاً كنت شاها)40(   

وقولـــــه: ) من الوافر(
َصفْت ُدنيا دمشق لساكنيها

فلست ترى بغري دمشق ُدنيا)41(  
القيم  شعراء  ضّمنها  التي  االشارات  ومن   
ألسامء  ذكرهم  هو  شعرهم  يف  رمزياً  بعداً  الوطنية 

االماكن والبلدان: ) الشام – بغداد – دمشق – حلب 
إىل  رمزاً  منها  ليتخذوا  وذلك  الفسطاط(،   – الرقة   –
فيها أجمل  تركوا  التي  أوطانهم  إىل  حنينهم وشوقهم 
يدّل عىل  االماكن  ذكر  االرساف يف  ألَنَّ   (( الذكريات؛ 
التوظيف  فجاء   ،)42()) ورائها...  من  غاية  للشاعر  أَنَّ 
منبثقاً  توظيفاً  والبلدان  االماكن  تلك  ألسامء  االيحايئ 
من داللة الشوق والحنني اىل اوطانهم وبهذا تحّولت 
إىل  املحسوسة  طبيعتها  من  والبلدان  االماكن  تلك 
أو  ذكرياته  بعض  الشاعر  منها  يتأّمل  الهامية  طبيعة 
يستحرض ذكريات من سبقه يف صياغة ابداعية ملوقف 

من أندر املواقف يف حياته)43(.
وهذه النامذج تسّجل حضور القيم الوطنية   
واملحبة  التغّني  يف  يُثري  ملا  ورصدها  مجال،  كل  يف 
بزخات  ويرفده  الوطني  الوجدان  يعّمق  وما  والعزة، 
صياغة  يف  أثرها  عمق  يف  أهميتها  تكمن  انسانية 
املدخل  بوصفها  العربية  ألجيالنا  الوطني  الوجدان 

املنطقي للوطنية.
وعىل وفق هذا املنظور ميثّل التغّني صورة   
املشاعر  هذه  كوامن  عن  الذايت  التعبري  صور  من 
وهواجسها، لتجّسد مقدرة الشاعر عىل تحويل الصور 
الذاتية املخزونة يف أعامقه للوطن، وما فيه من جامل 
يف  يكّنه  عاّم  للتنفيس  منطلقاً  منها  ليتخذ  الطبيعة 
به نفسه من  أحاسيس ويعرّب عاّم تجيش  داخله من 
اليه ابو متام إذ تبدلت نظرته  مشاعر، وهذا ما أشار 

إىل الوطن من األفق الضيق إىل الوطن العريب الكبري.

املبحث الثالث: الذود عن ثغـور)44( الوطن:
عرف العرب غزوات األجانب عىل وطنهم،   
فحاربوا الروم وترّدد ذلك يف أشعار أيب امتام والبحرتي 
وأيب فراس واملتنبي وغريهم، فكانت قصائدهم سّجالً 
يخوضون  العرب وهم  والقادة  الخلفاء  حافالً ألمجاد 
رشقي  يف  البيزنطيني،  من  العروبة  أعداء  مع  املعارك 
يرسم  وهو  العريب  فالشاعر  وغربها.  العربية  الدولة 
صورة البطل والقائد ملمدوحه، يعرب عن تعلّق عميق 
بالقيم الوطنية املتمثّلة بالذود عن الوطن من الروم. 
وذلك مثل قول بشار بن برد )ت167هـ( يف الخليفة 

املهدي: ) من البسيط(
ومل يدع أحداً مام طغى وبغى

إال تناولهم بالكف فاحتصدوا   
بل مل يكن لجموع املرشكني به

وال يشيعه جول وال بدُد   
َسدَّ الثُغور ِبَخيِل اللِه ُملَجَمٍة

ويف الخيول ويف فرسانها سدُد)45(  
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وال شك أنَّ أجود الصور التي رسمت لألبطال   
يف هذا العرص قول مروان ابن ايب حفصة )ت182هـ(: 

)من الطويل(
أطفت بقسطنطينية الروم ُمسنداً

إليها القنا حتى اكتىس الذل سورها  
وما رمتها حتى أتتك ملوكها

بجزيتها والحرب تغيل قدورها   
وفكت بك األرسى التي شدت لها

مجالُس ما فيها حميم يزورها   
عىل حني عيا املسلمني فكاكها

وقالوا: سجون املرشكني قبورها)46(  
خالل  من  الوطنية،  القيم  صورة  وتأخذ   
عنها  والدفاع  باألرض  ترتبط  اخرى  ابعاداً  املمدوح 
قضية  تصبح  وبذلك  واالسالم،  العروبة  ثغور  وحامية 
حامية الثغور من القيم الوطنية، واألمجاد التي تسّجل 
أيب حفصة يف إحدى  بن  يقول مروان  للممدوح، كام 

مدائحه: )من الطويل(
وما انفّك معقوداً بنرص لوائه

لَُه َعسَكٌر َعنُه تَشىّض الَعساكُِر   
وكل ملوك الروم أعطاه جزية

عىل الرغم قرصاً عن يٍد وهو صاغر)47(  
وفتح عمورية يف قصيدة أيب متام ملحمة من   
مالحم البطولة وتجسيد للقيم الوطنية، فالتاريخ فيها 
شعر والشعر تاريخ بصياغة فنية عالية كام يقول ابو 

متام: )من البسيط(
فتح الُفتوح تعاىل أن يحيط بِه

نظٌم من الشعر أو نرثٌ من الُخطِب  
فتح تفتُح أبواب السامء لُه

وتربُز األرض يف أثوابها الُقُشِب)48(  
رائعة،  فنية  ملسات  البيتني  الشاعر  حّمل   
لريمي  السامء(  ابواب  )تفتح  باستعارته  ذلك  فدعم 
إىل قدسيته، واستعارته تربز االرض يف أثوابها القشُب، 
ليبنّي وقعه يف أنفس أهل االرض، وظهور عالمة الرضا 
االستعارات جّسدت  الحرب. وتلك  تلك  نتج عن  عاّم 
معاين النص عىل مستوييه الديني والعريب؛ ألَنّها تخلق 
سلفاً،  موجود  هو  ملا  تقفيتها  من  أكرث  جديداً  واقعاً 
وهذا الخلق يؤدي إىل ايجاد مشابهات جديدة ناتجة 
ينقل  وبها  املنتقاة  التفاعلية  الخصائص  بعض  عن 
الحي)49(،  إىل  وامليت  املحسوس  اىل  املجرد  الشاعر 
والشاعر يف صوره االستعارية أضفى الصفات االنسانية 
جامدات  من  االنسانية  غري  واملظاهر  األشياء  عىل 
بصورة  األشياء  تلك  تبدو  إذ  وتجريدات،  ومعنويات 

مجّسمة تنبض بالحيوية، وهذا ناتج عن مقدرة فائقة 
يف الخيال، وهذا ما رسمه الشاعر يف البيتني.

التاريخ  عرب  تأريخياً  بعداً  املعركة  وتأخذ   
العريب لرتتبط بأيام انتصار العرب الذين أعزّهم االسالم 
يف معركة بدر، ثم ينتقل الشاعر ليّسجل طبيعة الرصاع 
انتصار  يوم  املعركة  هذه  ويصف  والروم  العرب  بني 
)من  فيقول:  أعدائها  عىل  واالسالم  للعروبة  حاسم 

البسيط(
إِن كاَن بنََي رُصوِف الَدهِر ِمن رَِحٍم

موصولة أو ذمام غري منقضِب   
فبني أيامك الاليت نرصت بها

وبني أيام بدر أقرب النسِب   
أبَقت بَني األصَفِر املِمراض كَاسِمِهُم

صفر الوجوه وجلت أوجه العرب)50(  
وعواطفه الدينية بارزة يف هذه األبيات، بل   
إنَّها تربز يف جنبات امللحمة جميعها، ليهدر فيها هدير 
األعداء  جحافل  أمامه  تبّددت  الذي  املبتهج  الظافر 
النرص  أضواء  الظالم وحلت مكانها  وانجابت غياهب 
يف كل مكان، وقد قرن أيام املعركة بأيام بدر إذ كانت 
البارقة االوىل تعاظم فيها االميان أمام جربوت الرشك 
والطغيان، فكان املمدوح قد أعاد تلك الكرة عىل بني 
خوفاً،  ولونهم  صفتهم  جعل  والذي  األصفر)الروم(، 
ورعباً تقارب ما هم عليه يف لونهم االصفر، عىل حني 
برزت  مرشقة،  بيضاء  صورة  املنترصين  للعرب  رسم 

فيها وجوههم ناصعة.
وقامئة األبطال يف شعر أيب متام طويلة، فيها   
والشامئل  بالبطولة  عن  املعربّة  الوطنية  القيم  صور 
العربية، فقائد الثغور واملدافع عنها أبو سعيد محمد 
بن يوسف الثغري من القادة األماجد الذين خلدهم 
أبو متام يف شعره، وقد أغفل التاريخ دور هذا القائد 
أسوارها  وبلغ  القسطنطينية  إىل  غزوة  قاد  الذي 

ووصف أبو متام هذا االنتصار يف قوله: )من الكامل(
لوال جالد أيب سعيد مل يزْل

للثغر صدر ما عليه صدار   
قدت الجياد كأنهن أجادل

بقرى درولية لها أوكار   
حتى التوى من نقع قسطلها عىل

ِحيطاِن قُسطنطينَة اإلْعصاُر   
أوقدت من دون الخليج ألهلها

ناراً لها خلف الخليج رشار   
إال تكن حرصت فقد اضحى لها

من خوف قارعة الطريق حصار   

القيُم الوطنيُة عند الشعراء العباسينِي...
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لو طاوعتك الخيل مل تقفل بها
والقفل فيه شباً وال مسامر)51(   

)ت284هـ(  البحرتي  الشاعر  ويتابع   
كام  شامخاً  مجداً  فيها  ويرى  ممدوحه،  انتصارات 
يّسجل أمجاد القبائل العربية التي شاركت يف الدفاع 
العريب  العروبة، ويرسم صورة رائعة للبطل  عن أرض 

فيقول يف مدح الثغري: )من الكامل(
بزَّ امللوك تكرماً وتفضالً

وأحان من نجم الصباح طلوعا   
مستيقظ األحشاء أصبح للعدى

حتفاً يبيد وللعفاة ربيعاً   
متتابع الرساء والرضاء مل

يخلق هيوبا للخطوب هلوعاً   
ديوان أيب متام، ضبط شاهني عطية، بريوت، املطبعة 

االدبية، 1889: ص40.
ويشري اىل انتصاراته عىل الروم يف قوله: )من   

الكامل(
ٍر لاَّم رََميَت الروَم فيِه ِبُضمَّ

تعطي الفوارس جريها املرفوعا   
كنت السبيل اىل الردى إن كنت يف

قبض النفوس اىل الحامم شفيعا)52(   
املطبعة  بريوت،  متام، ضبط شاهني عطية،  أيب  ديوان 

االدبية، 1889: ص40.
إىل  يشري  ملمدوحه  البحرتي  مديح  ويف   
هجومه عىل الروم وبذلك يرسم الصورة التي يجب أن 
ترتسم للممدوح بالذود عن ثغور الوطن، فهو يقول: 

) من الكامل(
بكرت جيادك والفوارس فوقها

باملرشفية والوشيج الذبِل   
ُغراً محجلة تحاول وقعه

بالروم يف يوم أغر محجِل   
وأظّن أنك ال ترد وجوهها

حتى تُنيخ عىل الخليج بكلكِل)53(  
وتبدو عواطف البحرتي العربية وهو يسّجل   
مفخرة من مفاخر ممدوحه وهو يصف جيشه الذي 

هاجم وحفظ الثغور: ) من الطويل(
وما زالت األعداء تعلم أنُه

يجاهدها يف الله حق جهادها   
أعدلها فرسان جيش عرمرم

عداد حىص البطحاء دون عدادها  
كتائُب نرص الله أمىض سالحها

وعاجل تقوى الله اكرثُ زادها   

فال تكرث الروم التشيك فإنُه
يراوحها بالخيل إن مل يُغادها   

ومل أر مثل الخيل أجىل لغمرة
إذا اختلفت يف كرّها وطرادها)54(  

الحقبة  هذه  يف  الدولة  سيف  كان  كام   
اليه  يلجأ  الذي  واألمل  املنقذ  العريب  للبطل  صورة 
العرب، ويرون فيه حمى الثغور والعروبة واملجد كام 
املتنبي)ت354هـ(  الطيب  أبو  العريب  الشاعر  يصوره 
العريب  الوجود  عن  التعبري  يف  الشعري  امليدان  فارس 
افتقدت  الروم، يف حقبة  الغزاة األجانب من  وتحدي 
فيها معاين القيم الوطنية املتّمثلة بالذود عن الثغور، 
لألمة كام تجد األمة  انتصاراته نرصاً  فيجد الشاعر يف 
يف ظله شيئاً من العز واألمن والكرامة كام يقول: ) من 

الخفيف(
ليس إالك يا عيل هامم

سيفه دون عرضه مسلول   
كيف ال يأمن العراق ومرص

ورساياك دونها والخيول   
أنت طول الحياة للروم غاز

فمتى الوعد أن يكون القفول   
وسوى الروم خلف ظهرك روم

فعىل أي جانبيك متيُل)55(   
يتوجه الشاعر بخطابه إىل ممدوحه فيقول:   
أنت  أي  غري  بسيفه  عرضه  يعني  امللوك  من  ليس 
الثاين  البيت  يف  املعنى  هذا  موكداً  دونهم،  الشجاع 
للتعّجب الذي افاده االستفهام االنكاري )كيف ال يأمن 
املسلمني  ديار  أمن  إثبات  إىل  سبيالً  ومرص(  العراق 
وأنت يف وجه الروم تدفعهم عنها بجيوشك وخيولك، 
ولوالك الستبيحت تلك الديار، ويشري الشاعر يف البيت 
ينم  معنى  إىل  غاٍز(  للروم  الحياة  )انت طول  الثالث 
ّعن أَنَّ غزواته ال تنقطع، موكداً هذا املعنى يف قوله ) 
وسوى الروم خلف ظهرك روٌم ( معززاً ذلك باالستثناء 
االستعامل  يف  االنحراف  ذلك  ليخلق  سوى  املقّدم 
اللغوي ألغراض بالغية قادت اىل دهشة املتلقي حينام 
الروم فحسب،  اعداؤك  اعداء، فليس  جعل ملمدوحه 

ا اعداؤك كرث فأيهم تقاتل)56(. وإمنَّ
الروم  الدولة مع  ولقد كانت معارك سيف   
العربية  الوطنية والشجاعة  القيم  مالحم بطولة متثل 
كام خلّدها املتنبي، فسيف الدولة ليس بطالً من بني 
حمدان وال حامياً للثغور من غزوات الروم، فهو أيضاً 
املفاوض والذي يفرض الهدنة بطلب من رسول ملك 
الروم حينام جاءت الرسل تطلب ذلك: ) من الطويل(
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إىل كم ترد الرسل عام أتوا لُه
كانهم فيام وهبت مالُم   

فإْن كنَت ال تُْعطي الّذماَم طَواعًة
فعوذ األعادي بالكريم ذماُم   

َوَمن لُفرْساِن الثُغوِر َعلَيْهِم
بتبليغهم ما ال يكاد يُراُم   

كتائب جاءوا خاضعني فأقدموا
ولو مل يكونوا خاضعني لحاموا)57(  

ال  كنت  )فإن  الثاين  البيت  يف  املتنبي  يلجأ   
تعطي الذمام طواعة... ( اىل استعامل الجملة الرشطية 
يف التعبري عن املعنى واهمية الجملة الرشطية يف هذا 
املوضع يتّأىت من قدرة أدارة الرشط )إْن( عىل الربط 
بني جملتني، ربطاً يجعل معنى الجملة الثانية متصالً 
مبعنى الجملة االوىل، وتكون االداة مبنزلة الربط الذي 
قول  من  نستشّفه  ما  وهذا  الجملتني.  معنى  يقرب 
املتنبي مخاطباً ممدوحه: إْن كنت ال تعطي الروم عهداً 
وصلحاً طواعية فاليعاذهم بك يوجب لهم الذمام اىل 
العهد؛ ألنَّ من الذ بالكريم وجبت له الذمة، وأْن كان 

عدواً: أي فقد حصل لهم ما طلبوا وإْن مل تعطهم)58(.
االحساس،  هذا  عن  أخرى  مرة  العريب  الشاعر  ويعرّب 
ويدعو سيف الدولة إىل اجابة نداء أهل الثغور: )من 

املتقارب(
أيا سيف ربك ال خلقه

ويا ذا املكارم ال ذا الشطْب   
بذا اللفظ ناداك أهل الثغور

فلبيت والهام تحت الُقضْب   
وقد يئسوا من لذيذ الحياة

فعني تغور وقلب يُجْب)59(   
استعمل املتنبي أداة النداء )أيا سيف( التي   
بالغية  ألغراض  للقريب  بها  ينادى  وقد  للبعيد،  تأيت 
املمدوح  تعظيم  هو  ذلك  اىل  الدافع  ولعل  هنا،  كام 
هو  بل  السيوف.  كسائر  سيفاً  ليس  وهو  واحرتامه، 
سيف الله ال سيف الناس، فهو صاحب املكارم ال سيفاً 

فيه طرائق من سيوف الحديد.
صورها  تدخل  املذكورة  املتنبي  ابيات  إنَّ   
املتنبي  اعجاب  عن  يعرّب  واحد  موضوع  يف  وأخيلتها 
بشخصية املمدوح وشجاعته املتمثلة بالقيم الوطنية، 
ولذلك جاءت األبيات  أنشودة انتصار وزهو ورجولة 
وقوة استطاع من خاللها أْن ينقل ملحمة عربية قادها 
سيف الدولة ضد الروم بلغة تصويرية تعتمد الخيال 
الخالق وبأسلوب استعمل فيه كثريا من امكانات اللغة 
ومقصدية  دقيق  بشكل  االنتصار  ذلك  عن  للتعبري 

عالية.
القيم  شعراء  بأَنَّ  نذكر  أْن  يفوتنا  وال   
املتحدية  العربية األصيلة  الوطنية من ذوي األصوات 
إحساساً  أحسوا  فقد  العريب،  الوجود  عن  واملدافعة 
أنَّ  يدركون  فكانوا  وتراثها،  وقيمها  بالعروبة  عميقاً 
يعيشوا  وأْن  لسانهم،  العروبة  أْن مينحوا  واجبهم  من 
معها يف جهادها الحريب، ونضالها العنيف ضد اعدائها 
الثائرين عليها وما شك يف ذلك، حيث كان يصدر هذا 
مهام  العرب  بوحدة  طواياهم  يف  متأصل  شعور  عن 
اختلفت قبائلهم، فأبو متام يذكر ممدوحه يف توحيد 

القوى العربية لدحر األعداء فيقول: )من الطويل(
ضممت اىل قحطان عدنان كلها

ومل يجدو إذ ذاك من ذاك من بُد  
فأضحت بك االحياء أجمع إلفة

كام أحكمت يف النظم واسطة العقد  
وملا أماتت أنجم العرب الدجى

رست وهي أتباع لكوكبك السعد)60(  
استعمل ابو متام صورة نابضة تؤدي دورها   
يف  أحكمت  كام   ( الثاين  البيت  يف  املعنى  خدمة  يف 
ّشبه  فقد  ترصيحية  استعارة  العقد(  واسطة  النظم 
العقد،  تتوّسط  التي  الثمينة  بالجوهرة  ممدوحه 
وحذف املشبه ورصح باملشبه به. ورّس جاملها توضيح 
جديدة  صورة   ( لتتكون:  لها،  صورة  برسم  الفكرة 
وغريبة وصادمة)61(، فأصبحت االستعارة ليست مجرد 
وانتقال  املعنى  منط  يف  تغيري  إنّها  بل  باملعنى،  تغيري 

املعنى املفهومي اىل املعنى االنفعايل)62(.
وينهج البحرتي نهج أستاذه أيب متام يف الذود   
عن  ويبحث  ورجالها،  وقيمها  ومعانيها  الثغور  عن 
مناذجها يف القادة والرجال، معرّباً عن مشاعره األصيلة 
الصادقة. ويؤكد الشاعر عروبته يف فخره معرّفاً بنفسه 

وقومه فهو يقول: )من الخفيف(
إن قومي قوم الرشيف قدمياً

وحديثاً أبوة وجدودا   
نحن أبناء يعرب أعرب الناس

لساناً وأنرض الناس عودا)63(   
 ،) وظّف البحرتي أداة من أدوات التوكيد )إِنَّ  
بعد هذا  للشاّك  سبيل  فال  النفس،  املعنى يف  إلثبات 
التوظيف نكران ما جاء به البحرتي من ادلة واضحة 
مؤكدة )نحن أبناء يعرب أعرب الناس( معرفاً بنفسه 
املتلقي من دائرة الشك واللبس اىل  وقومه، أخرجت 

دائرة اليقني.
وأبو الطيب املتنبي بإحساسه العريب حريص عىل قبائل 

القيُم الوطنيُة عند الشعراء العباسينِي...
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العرب، يرى فيهم رجاالً للقائد العريب وقوة قامئة أيام 
املحن والشدائد، ويرى يف التفافها حول البطل ترصيناً 
ابن  بسيف  وبثقتها  بها  فخور  وهو  والصمود،  للنرص 

حمدان: )من الطويل(
فتى ال يرى إحسانه وهو كامل

له كامالً حتى يرى وهو شامُل   
إذا العرب العرباء رازت نفوسها

فأنت فتاها واملليك الحالحُل   
أطاعتك يف ارواحها وترصفت

بأمرك والتفت عليك القبائُل)64(  
ومل يفت املتنبي أْن ميارس بعض التلوينات   
وهو  كامل،  وهو   ( بني  حسن  تقسيم  منها  البالغية، 
شامل(، وهذا التقسيم ماّم يزيد املعنى وضوحاً وتبياناً.

ويعرّب الشاعر العريب مرة أخرى عن هذا الحرص، وهو 
العربية كمعاقل وحصون يف وجه  القبائل  يقّدر دور 
ما  إذا  بهم  الرأفة  اىل  الدولة  سيف  ويدعو  األعداء، 
مترّدوا عليه، فهم العشائر والصحاب والنسب يجمعهم 

تحت خيمة العروبة: )من الوافر(
فقاتل عن حرميهم وفروا

ندى كفيك والنسب العراُب   
وحفظك فيهم سلفى معد

وإنهم العشائر والصحاُب)65(   
أخرى  مرة  األمري  ممدوحه  الشاعر  ويدعو   
معاملة  عليه  املتمرّدة  العربية  القبائل  يعامل  أْن  اىل 

األخوة والرحمة فهم رجاله وفرسانه: )من الوافر(
لهم حق برشكك يف نزار

وأدىن الرشك يف أصل جوار   
لَعلَّ بَيَنهُم لِبَنيَك ُجنٌد

فَأوَُّل قُرَِّح الَخيِل املِهاُر)66(   
من  الشعراء  رابع  الريض  الرشيف  وشاعرنا   
بالوجود  املتحّسسة  األصيلة  العربية  األصوات  ذوي 
العريب وهذا االحساس العريب له أبعاد وجذور عميقة 
الذي  وطموحه  وثقافته  وتربيته  الشخصية  حياته  يف 
امتد ليأخذ بُعداً عربياً، ورأى يف نفسه حقيقة أو خياالً 
الذل والهوان، وقد فجّر هذا  للعرب من  بطالً منقذاً 
العريق،  بنسبه  تبدأ  عدة  عوامل  نفسه  اإلحساس يف 
البيت  آل  من  وامه  ألبيه  أجداده  فهو عريب هاشمي 
به:  معتز  االنتامء  بهذا  فخور  وهو  السالم(،  )عليهم 

)من البسيط(
املجُد يعلم أْن املجد من أرب

ولو متاديت يف جّد ويف  لعِب   
عوا لُِعىًل إِينِّ لَِمن َمعرَشٍ إن ُجمِّ

تفرقوا عن بني أو ويص نبي)67(  

كرر  فقد  البيتني،  يف  فنية  ومضة  نلحظ   
الشاعر حرف النون )8( مرات، لذا نشأ عن ترّدد هذا 
الصوت نوع من املوسيقى ترتاح اليه األذن ومتيل إليه، 
من  يزيد  الفخر  مقام  يف  النون  صوت  أنَّ  عن  فضالً 
أمناز  لهذا  النفوس.  عىل  وقعه  من  ويضاعف  حدته 
النون  حرف  تستهوي  صوتية  بذائقة  الريض  الرشيف 

أكرث من غريه.
ويؤكد الرشيف الريض عىل العروبة بوصفها   
املجد  ذروة  االنتامء  فهذا  أهله،  يف  املجد  عنوان  من 
والفتى العريب هو القائد والفارس والبطل: )من الوافر(

ومن شيم الفتى العريب فينا
وصال البيض بالخيل العراب   

له كذب الوعيد من األعادي
ومن عاداته صدق الرضاب)68(   

ومن خالل مالحظة ألفاظ هذا املحور تبنّي   
ألفاظ  من  املجال هي  الشعراء يف هذا  ألفاظ  أنَّ  لنا 
الحرب والسالح )خيل الله، القنا، الخيول، النار، البيض، 
االبطال،  الِحامم،  الردى،  االبطال،  الُشطب،  الُقضب، 
جيش  الرسايا،  الثغور،  العساكر،  الفرسان،  الفوارس، 
قيمة  منها  تراد  صفات  ومنها   ) الكتائب  العرمرم، 
املعنى مثل )النار(، ومنها الفاظ الجيش وصفاته مثل 
)األبطال، الفوارس، الفرسان، العساكر، الثغور، الرسايا، 
دالّة عىل عدة  ألفاظ  الكتائب(، ومنها  جيش عرمرم، 
الحرب مثل )السيف، القنا، القضب، الشطب، الخيل(، 

وقد تنبثق من الحرب ألفاظ اخر
ورد  ما  منها  الفارس،  حياة  نهاية  اىل  تشري   
)الردى، الحامم، املوت (، وعليه أرادوا بهذا االستثامر 
أللفاظ الحرب أْن يبنوا فضيلة االنتصار التي تحقّقت 
عىل الروم فضالً عن عزة النفس، وإنَّ مواجهة الحتوف 
الذل  عىل  السكوت  من  النفس  كبري  لدى  أهون 
والهوان، وبهذا التعبري عن الحرب نقلوها من االدراك 

املعنوي اىل االدراك الحيس)69(.
الذود  شعر  أنَّ  قّدمنا  ما  كل  من  وواضح   
عن ثغور الوطن سيظّل يحيا حياة متصلة. وكيف ال 
وقد تغّنى بالبطولة العربية ومجد األبطال من أمثال 
لالنتصارات  فذة  فهو صورة  لذا  وغريه،  الدولة  سيف 
األجيال  يغّذي  سيظّل  الذي  الروم،  عىل  حّققها  التي 
الحارضة واملستقبلة الغذاء الرفيع الذي وصفنا بعض 
تقهر،  ال  التي  العربية  روحنا  لها  مجّسداً  جوانبه، 
الكرمية،  وخصالنا  الزمن  مّر  عىل  بطوالتنا  وأمجاد 

ومثلنا النبيلة.
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الخامتــــــــة
1- كشف البحث أَنَّ الحنني قيمة وطنية عليا أصل يف 
بطبعه  ويّف  فالعريب  العريب، وال عجب يف ذلك،  تراثنا 
تجسيداً  يكون  أْن  تاريخه  يكاد  حتى  مبنزعه  ألوف 
أنَّ  الوطن، وظهر  للغرية عىل  الوفاء، ومتجيداً  لشيمة 
صور الوطن مل تكن وحدها هي التي تثري فيهم مشاعر 
الشوق والحنني، فصور ُحسن الهواء وطيب املاء، وفتنة 
الطبيعة، وما كان لهم فيها من هوى يجذبهم إليه هي 

األخرى كانت تبعث فيهم تلك املواجع 
عن  غريباً  ليس  الوطن  بحب  التغني  أنَّ  ظهر   -2
شعراء القيم الوطنية، فهو عاطفة ملتصقة بالوجدان، 
فيه  وما  فيه  ومن  الوطن،  حب  فيها  تنشد  ومناجاة 
من  فيه  وما  جامل،  من  الوطن  يف  ما  تعانق  رائقة 
الطافح،  الهيام  غري  متلك  فال  النفس،  تستهوي  أحالم 
الوطن  نظرة  إىل  العريب  الشاعر  نظرة  أنَّ  كام الحظنا 
والتغّني به تبّدلت من األفق الضيق اىل الوطن العريب 

الكبري.
3- كشف البحث عن البطولة العربية ومجد األبطال 

من أمثال سيف الدولة الحمداين وغريهم، من خالل 
عن  البحث  أوضح  كام  الوطن،  ثغور  عن  ذودهم 
األصوات  ذوي  من  الوطنية  القيم  شعراء  إحساس 
الوجود  عن  واملدافعة  املتحديّة  األصلية  العربية 
أنَّ  يدركون  فكانوا  وتراثها،  وقيمها  بالعروبة  العريب 
يعيشوا  وأْن  لسانهم،  العروبة  أْن مينحوا  واجبهم  من 
معها يف جهادها الحريب، ونضالها العنيف ضد اعدائه 
الثائرين عليها، وما شّك يف ذلك، حني كان يصدر هذا 
مهام  العرب  بوحدة  طواياهم  يف  متأّصل  شعور  عن 

اختلفت قبائلهم.
4- ظهر إنَّ القيم الوطنية التي أحبّها الشاعر العبايس 
وعرّب عنها أحببناها نحن مبجرد عرضها عىل األذن او 
العني بعد تلك الفرتة الطويلة، التي تعاقبت عىل وجود 
ّمنا  ّمنا ال يحّب الوطن ؟ َومْن  العبايس، فمن  الشعر 
للحديث  مناسبة  تلوح  الوطن حينام  يتغّنى بحب  ال 
عنه؟ فتفيض املشاعر مبكنونات الصدور لتعرّب عنه ُحباً 

وحنيناً وعشقاً.

القيُم الوطنيُة عند الشعراء العباسينِي...
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القيُم الوطنيُة عند الشعراء العباسينِي...
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االشرتاُط الّنحويُّ مفهومه ومصطلحه عند الّنحويني

)نحاة القرن الرابع اهلجري أمنوذجاً(

The grammatical stipulation, its concept and terminology for 
grammarians
)The grammarians of the fourth century AH as a model(
Prof. Dr Fakher Hashem Al-Yasiri
Ruqaya Muhammad Amin Kadhum

امللّخص

إّن هذه الدراسَة املوسومة بـ) االشرتاط الّنحوّي مفهومه ومصطلحه عند الّنحويني – نحاة القرن الرابع   
الهجري أمنوذجاً-( تسعى إىل بيان وتوضيح أحد مفاهيم أصول النحو العريب أال وهو االشرتاط النحوّي، وذلك عن 
طريق بيان مفهومه وتعريفه وأنواعه، وبيان الفرق بني مصطلح الرشط واالشرتاط، مع ذكر بعض الدراسات التي 
الفروقات بني االشرتاط وبعض  البحث  إيراده، وسيبنّي  حاولت تعريف االشرتاط، وعرض بعض أساليب وطرائق  

املصطلحات النحوية األصولية، نحو: العلّة، والحكم، واملسّوغ، وقد اخرتنا نحاة القرن الرابع عينة للبحث.

الكلامت املفتاحية: االشرتاط  الّنحوّي، نحاة القرن الرابع، الرشط، االشرتاط.

Abstract
 This study, which is tagged with )the grammatical stipulation, its concept and term for 
the grammarians- the grammarians of the fourth century AH as a model-( seeks to clarify one 
of the concepts of the Arabic grammar, which is the grammatical stipulation, by clarifying its 
concept, definition and types, and explaining the difference between the terms condition and 
stipulation. There is also a display if the studies that tried to define condition and stipulation 
whole presenting some of the methods of using it.  The research will also show the differences 
between the stipulation and some fundamentalist grammatical terms, such as the cause, the 
judgment, and the justification, taking into account and the fourth century grammarians has 
been chosen as a sample for this research
Keywords: grammatical stipulation, fourth century grammarians, conditional, stipulation.
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مقدمة البحث:
األصوليّة  املوضوعات  الّنحوّي من  االشرتاُط   
بالدراسات  يحَظ  ومل  الّنحوي،  بالتفكري  تتعلّق  التي 
البحث  فعند  وتعريفه،  مفهومه  تبنّي  التي  الكافية 
املفاهيم  أّن هناك دراسات خلطت بني بعض  وجدنا 
لذا  االشرتاط؛  وبني  النحو  بأصول  املتصلة  الّنحويّة 
املفهوم  عىل  الضوء  لتسليط  الدراسة  هذه  جاءت 
وتوضيح  النحويون،  به  عِمل  الذي  لالشرتاط  الدقيق 
النحويني  عند  االشرتاط  مصطلح  استعامل  مسألة 
وكيف كان يرّد عندهم. وحاول البحث أن يبنّي الفرق 
القريبة منه، مع  الّنحويّة األخرى  املفاهيم  بينه وبني 

بيان أمناط االشرتاط وتعدد اعتبارات تقسيمه.
وقد خّصصنا الّدراسة بالقرن الرّابع الهجري   
ألهميته ولثقل العلامء الذين عاشوا فيه وأثره يف الّنحو 
املتقدمني  الّنحاة  بني  وصٍل  حلقة  يُعُد  فهو  العريّب، 
الّنحويّة، وبني أصحاب  الكتب  بواكري  اُثر عنهم  ممن 
القرن،  الذين جاءوا بعد هذا  املطوالت والرشوح من 
ونحاة القرن الرّابع كانت لهم خصوصيتهم ومنهجهم 
العربيّة،  علامء  أساطني  فيه  عاش  فقد  املتّميز، 
يف  جميعاً  بهم  اإلحاطة  عليناّ  تعرّس  فقد  ولكرثتهم 

دراسة محدودة؛ لذا اقترصت عىل أبرزهم وأشهرهم.

-الرشط لغًة:
وجاء يف معجم  )رَشََط(  االشرتاط هو  أصل   
شارطه  والفعل:  البيع،  يف  معروف  ُط:  "الرشَّ العني 
املادة  أن أصل  أي  له")1(,  له كذا وكذا، يرشُط  فرشط 
رشوطاً  للبيع  أن  املعروف  ومن  البيع.  يف  يستعمل 
يضعها البائع مع الطرف اآلخر، فإذا وافق كال الطرفني 

تحقّقت عملية البيع.
ساكن  بني  يفرّق  للرشط  اللغوي  واملعنى   
ُْط: إِلزاُم  الراء ومتحرّكها, إذ ورد يف لسان العرب "والرشَّ
رُشوط،...،  َوالَْجْمُع  َونَْحِوِه،  البيعِ  يِف  والِتزاُمه  ِء  ْ اليشَّ
أرَْشاٌط. وأرَْشاُط  َوالَْجْمُع  الَْعاَلَمُة،  ِبالتَّْحِريِك:  َُط،  والرشَّ
ِمْنُه. َويِف التَّْنِزيِل الَْعِزيِز: }فََقْد  الساعِة: أَْعالُمها، َوُهَو 
الَِّتي  الَْعاَلَمُة  واالْشرِتاُط:  ]محمد:18[  أرَْشَاطَُها{  َجاَء 

يَْجَعلَُها النَّاُس بَيَْنُهْم")2(
فنجد أّن ابن منظور قد فرّق يف املعنى بني   
اسكان الراء وتحريكها، فالراء الساكنة تّدل عىل اإللزام 
العالمة.  عىل  فتدّل  املتحركة  أماّ  بآخر،  يشء  وتعليق 
ُْط: إلزاُم اليشِء  وكذلك جاء يف القاموس املحيط: "الرشَّ
يطَِة، وجمعه: رُشُوٌط،...،  والِتزَاُمُه يف البيعِ ونحِوه كالرشَّ

وبالتحريك: العالَمُة")3(.

    والجوهري يفرق بني الراء املتحركة والساكنة أيضاً، 
والجمع  الرَشيطَُة،  وكذلك  معروٌف،  "الرَشُْط  فيقول: 
ويرَْشُُط،  يرَْشُِط  كذا  عليه  رَشََط  وقد  ورَشائُِط.  رُشوٌط 

واْشرَتََط عليه. والرَشَُط بالتحريك: العالمُة")4(.
نُي َوالرَّاُء  وأّما ابن فارس فيجعل مادة: "الشِّ  
َذلَِك  قَارََب  َوَما  َوَعاَلَمٍة،  َعلٍَم  َعىَل  يَُدلُّ  أَْصاٌل  َوالطَّاُء 
اَعِة:  السَّ َوأرَْشَاُط  الَْعاَلَمُة.  َُط:  َذلَِك، الرشَّ ِمْن  َعلٍَم.  ِمْن 
اَعِة،  َعاَلَماتَُها. َوِمْن َذلَِك الَْحِديُث ِحنَي ذَكََر أرَْشَاَط السَّ
أِلَنُْفِسِهْم  َجَعلُوا  أِلَنَُّهْم  ََط  الرشُّ َي  َوُسمِّ َعاَلَماتَُها.  َوِهَي 

َعاَلَمًة يُْعرَفُوَن ِبَها")5(
)الرّشْط(  هو  هذا،  بحثنا  يف  يهّمنا  والذي   
فهذا  بيشء،  إلزام يشء  عىل  يدّل  الذي  الراء  بسكون 
املعنى االصطالحّي للرشط  اللغوّي قريب من  املعنى 
أّن  بالذكر  الجدير  ومن  فيه،  القول  سنفّصل  الذي 
التعبري  اللغوّي يف  الرّشْط مبعناه  استعملوا  قد  النحاة 

عن املالزمة بني جملتني.
 

- الرشط اصطالحاً:
الشائع يف النحو الرشط النحوّي أو أسلوب   
الرشط، أو الجملة الرشطية التي هي أحد أبواب النحو 
وفعل  الرشط  أدوات  من  يتكّون  خاص  تركيب  ولها 

الرشط وجوابه، وهذا ليس محّل بحثنا. 
تهدف الدراسة إىل البحث يف مفهوم الرشط   
أي  النحويّة،  األحكام  تقعيد  يف  النحاة  يعتمده  الذي 
دفعنا  ما  وهذا  النحوّي.  التفكري  قواعد  من  جزء  هو 
إىل تسمية الدراسة باالشرتاط النحوي بدالً من الرشط 
النحوّي لئالّ يحصل لبٌس؛ وألّن "لفظ االشرتاط –وهو 
أدلُّ  اشرتط-،...،  للفعل  )االفتعال(  وزن  عىل  مصدر 
لفظ  من  األصويّل  الرشط  عىل  النحويني  استعامل  يف 

)الرشط( الذي يُطلق كثرياً عىل أسلوب الرشط")6(. 

- مفهوم الرشط عند األصوليني:
الرشط باملعنى الذي سنوضحه من املفاهيم   
األصولية التي اعتمدها علامء النحو يف تقنني األحكام 
بذلك  يرصّحوا  مل  وإن  وتحديدها,  وضبطها,  النحويّة, 
بصورة مبارشة)7(، ولكّنهم رصّحوا بتأثّر النحو وأصوله 
سوا ألصول النحو وقّعدوا لها عىل  بأصول الفقه وقد أسَّ
غرار قواعد أصول الفقه، وقد أشار إىل ذلك ابن جّني 
)577هـ()9(،  األنباري  وابن  الخصائص)8(،  يف  )392هـ( 
والسيوطي )911هـ( يف االقرتاح إذ يقول: "أصول النحو 
بالنسبة  الفقه  كأصول  النحو  إىل  بالنسبة  هو  الذي 
الرشط  مفهوم  معرفة  من  البّد  لذا  الفقه")10(؛  إىل 

االشرتاُط الّنحويُّ مفهومه ومصطلحِه...
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االصطالحي بالرجوع إىل تعريفات األصوليني للرشط.
عند  اعتامداً  التعريفات, وأكرثها  أشهر  من   
األصوليني، تعريف القرايف )684هـ()11( إذ عرّفه بقوله: 
وال  وجود  من  يلزم  وال  العدم  عدمه  من  يلزم  "ما 
عدم لذاته")12(، وقد اعتمدت املوسوعة الفقهيّة عىل 

تعريف القرايف للرشط)13(.
وعرّفه أبو البقاء الكفوي )1094هـ( بقوله:   
"ما يتوقّف عليه وجود املرشوط وال يلزم من وجوده 
عدمه  يقتيض  وذلك  الحقيقي  الرشط  فهو  وجوده 

عدمه وال يقتيض وجوده وجوده")14(
الرشط  أّن  1158هـ(  )بعد  التهانوي  وذكر   
عليه  يرتتّب  وال  اليشء  عليه  يتوقّف  خارج  "أمر 
يرتتّب  وال  الصالة  وجود  عليه  يتوقّف  فإنّه  كالوضوء 
عليه، فالرشط يتعلّق به وجود الحكم ال وجوبه ")15(.

"تعليق  أنّه:  )816هـ(  الجرجاين  ويعرفه   
الثاين، وقيل:  يشء بيشء، بحيث إذا وجد األول وجد 
الرشط: ما يتوقف عليه وجود اليشء، ويكون خارًجا 
عن ماهيته، وال يكون مؤثّرًا يف وجوده، وقيل: الرشط: 

ما يتوقّف ثبوت الحكم عليه")16(
أّن مفهوم  املتقدمة،  التعريفات  يتضح من   
عرّفوه  فقد  األصوليني،  عند  عليه  متفق  الرشط 
نفسه،  املضمون  ولها  املعنى  متشابهة  بتعريفات 
عرّفاه  والتهانوي  الجرجاين  وحتى  متقاربة،  وبألفاظ 
ذُكِرت  التي  التعريفات  األصويل، ومن خالل  باملفهوم 
نستطيع أن نحّدد الخطوط العامة التي تحّدد مفهوم 

الرشط، وهي:
1- انتفاء الرشط يؤدي إىل انتفاء الحكم املتوقّف عليه.
2- وجود الرشط ال يستوجب بالرضورة وجود الحكم.

3- الرشط يؤثّر يف العدم وال يؤثّر يف الوجود.
ومفهومه  الرشط  حّد  متثّل  النقاط  هذه   
الحقيقي الذي ساّر عليه األصوليون يف الفقه، وكذلك 
تقعيد  مسألة  يف  النحويني  عند  الرشط  مفهوم  هو 
األحكام النحوية كام سيتبنّي من خالل البحث، فمفهوم 
االشرتاط عند التقعيد يختلف عن الرشط اللغوي الذي 

أرشنا إليه, الذي يخّص أسلوب الرشط.

- مفهوم الرّشط عند الّنحاة:
النحويون مل ينظّروا ملفهوم الرشط أو يفردوا   
القواعد  كتب  يف  وال  النحو  أصول  كتب  يف  باباً  له 
إشارات  عىل  العثور  مُيكن  ولكن  التفصيلية،  النحوية 
يف بعض كتبهم تدّل عىل توافق مفهوم الرشط عندهم 
ابن  نّص  اإلشارات،  من هذه  األصويل)17(.  املفهوم  مع 

الحاجب )646هـ( يف أماليه عند حديثه عن علل منع 
االسم من الرصف، يذكر أنّه "إذا انتفت العلمية، فإّما 
أن تنتفي يف املوضع الذي كانت رشطاً يف العلة األخرى، 
العدل  فيه  جامعت  الذي  املوضع  يف  تنتفي  أن  وإّما 
يكون  ال  أنه  ثبت  وقد  الفعل،  وزن  فيه  جامعت  أو 
بقي  األول  النوع  من  انتفت  فإذا  أحدهام.  إالّ  معها 
التقدير  ألّن  انتفت،  قد  العلمية  ألَنَّ  أصالً،  سبب  بال 
تقدير انتفائها فيام هي رشط فيه فيجب انتفاء سببيته 
النتفاء رشطه، وإذا انتفى الرشط انتفى املرشوط")18(، 
إّن رشط منع االسم من الرصف أن تتوافر فيه علتان 
مقام  تقوم  علة  أو  الرصف،  من  االسم  منع  علل  من 
علتني. وابن الحاجب )646هـ( يف هذا النص يبنّي أن 
العلمية رشط يف اجتامع العلة الثانية معها ملنع االسم 
من الرصف، فإذا انتفت العلميّة انتفى السبب الذي 
الرشط  معنى  ولبيان  الرصف،  من  املنع  يف  هو رشط 
انتفاء  أّن  كيف  ليوضح  له؛  األصويل  املفهوم  يذكر 
والرشط  ألنها رشط،  الحكم؛  انتفاء  يف  سبب  العلمية 

يلزم من عدمه العدم.
يتحّدث  )911هـ(  للسيوطي  نّص  وهناك   
فيه عن الرشط النحوّي والرشط الحقيقي أو الرشعي، 
الفاعل  باب  عن  مثاالً،  فيعطي  بينهام  الفرق  ويبنّي 
كيف يكون رشطاً يف وجود املنصوبات، فأي منصوب 
ليصّح مجيئه  قبله  مرفوع  البّد من وجود  الجملة  يف 
يف الكالم، وعىل العكس وجود املرفوع ال يستلزم ذكر 
املنصوب يف الجملة، فرمبا تكتفي الجملة بالفاعل فقط 
كام يف األفعال الالزمة، ففي هذا املثال االسم املرفوع 
املنصوبات؛  مجيء  يف  رشٌط  مقّدراً-  أو  كان  -ظاهراً 
العدم، وهذا هو مفهوم الرشط  يلزم من عدمه  ألنّه 

األصويل الذي يلزم من عدمه عدم املرشوط)19(.
األشموين،  رشح  عىل  الصبان  حاشية  ويف   
كالم عىل الرشط ومفهومه، فقد ورد فيها "أن الرشط 
واإلشارات  النصوص  هذه  العدم")20(.  عدمه  من  يلزم 
سار  الذي  املفهوم  وتوّضح  الرشط،  معنى  تبنّي  التي 
عليه النحاة يف تقعيدهم النحو، وأن املفهوم النحوي 
لالشرتاط هو املفهوم األصويل نفسه، ولكنهم مل ينظّروا 

له يف كتب أصول النحو.
مفهوم  توافق  عىل  تدّل  النصوص  وهذه   
الرشط عند النحاة مع املفهوم األصويل. ولنأخذ مثاالً 
النحو،  يف  الرشط  تطبيق  كيفية  فيه  نوّضح  تطبيقياً 
نحو: ما جاء يف األصول من رشط بناء الفعل للمجهول، 
إذ قال ابن الرساج )316هـ(: "واعلم: أّن األفعال التي 
ال تتعّدى ال يبنى منها فعل للمفعول, ألن ذلك محال, 
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نحو: قام, وجلس. ال يجوز أن تقول: قيم زيد وال جلس 
كان  فإذا  للمفعول,  الفعل  تبني  إمّنا  كنت  إذ  عمرو, 
الفعل ال يتعّدى إىل مفعول فمن أين لك مفعول تبنيه 

له")21(.
الفعل  بناء  رشط  أّن  يتّضح  النّص  هذا  يف   
انتفى  الرشط،  هذا  ُعِدم  فإذا  التّعّدي،  هو  للمجهول 
الحكم الذي بُني عليه )يلزم من عدمه العدم(، وإذا 
كان الفعل متعدياً ال يكون بالرضورة مبنيّاً للمجهول 
الرشط  أركان  إذن  الوجود(.  وجوده  من  يلزم  )وال 
فالنحاة ساروا  النحوي،  الرشط  انطبقت عىل  األصويل 
عىل وفق املفهوم األصويل يف وضع االشرتاطات النحوية.

النحوّي  املفهوم  أساس  اتضح  أن  وبعد   
ينظّر  مل  ملاذا  هنا،  نتساءل  أن  املمكن  ومن  للرشط، 
التنظري  النحاة ملفهوم الرشط؟، رمبا يعود سبب عدم 

للرشط إىل)22(:
والعلة،  كالرشط,  املعرفية  املفاهيم  بعض  أَنَّ   -1
تقع  التي  املشرتكة  املفاهيم  من  واملانع  والسبب, 
األصول  علم  توىّل  وقد  العلوم،  بني  ما هو مشرتك  يف 
التنظري لها وتبينّي حقيقتها، إذ يُعد من العلوم الرئيسة 
الحضارة  يف  املعرفة  وإنتاج  التفكري,  ألدوات  املنظمة 
أقرّه علامء األصول  ملّا  النحويني  اإلسالمية؛ والطمئنان 
املرجع األساس للمصطلحات  تُعد  التي  يف مصنفاتهم 
املعرفية املشرتكة مل يولوا مسألة التنظري ملفهوم الرشط 
أصول  تدوين  النحاة يف  سبقوا  الفقه  وعلامء  أهمية. 

الفقه بقرون.
للعلة  قسيٌم  األصوليني  عند  الرشط  مفهوم  أَنَّ   -2
بالتنظري  اهتّموا  النحويني  أّن  فنجد  واملانع،  والسبب 
)يف  مثل  عديدة  مؤلفات  فيه  وكتبوا  العلة  ملفهوم 
الوراق(،  البن  النحو  و)علل  للزجاجي(،  النحو  علل 
بناء  و)علل  األنباري(،  الربكات  اليب  العربية  و)أرسار 
اإلعراب للعكربي( وغريها...، يف حني مل يفردوا للرشط 
هذه األهمية؛ ولعل ذلك بسبب أّن الرشط يف جوهره 
هو حكم واجب، فهو يأيت يف مسار األحكام النحوية، 
وعليه فالتنظريات األصولية يف الحكم النحوي الواجب 

تنسحب عىل الرشط.
هي  مهمة,  مسألة  إىل  التنويه  من  والبّد   
والرشوط  النحوية  األحكام  تجاه  النحوي  وظيفة  أّن 
تقترص عىل وصفها كام هي موجودة يف الواقع اللغوي، 
التي كانت ميدان  العلة  وال تحتاج إىل تنظري بخالف 
النظرية  بناء  يف  اآلخر  الجزء  ومتثّل  النحويني  اجتهاد 
النحوية، فالرشط ميكن أن يقال عنه إنه ينتج وصفياً 

ويستعمل أو يطبّق معيارياً)23(.

مصطلح االشرتاط وطرائق إيراده عند النحويني: 
لنا  تبنّي  الذي  األصويل  مبفهومه  االشرتاط   
سابقاً، مل يرد مصطلحاً عند النحاة األوائل الذين سبقوا 
نحاة القرن الرابع، فهو نادر الورود عندهم، فقد ذُكِر 
عند سيبويه)180هـ( يف موضعني، ويف بضعة مواضع 

يف كتاب املقتضب للمربد )285هـ()24(.
مشتّقات  أحد  سيبويه)180هـ(  ذكر  فقد   
من  يلزم  الذي  الرشط  عىل  للداللة  )الرشط(  كلمة 
عدمه العدم، يف معرض حديثه عن رشط اإلضامر يف 
العربية، فال ميكن أن يضِمروا شيئاً إالّ برشط التفسري، 
فهو مثل رشط الحذف الذي ال يكون إالّ بدليل)25(، فقد 
قال سيبويه)180هـ( عن رشط اإلضامر: " وذلك ألنهم 
التفسري وذلك نووا")26(،  بََدأوا باإلضامر؛ ألنّهم رشطوا 
ويف موضعٍ آخر قال: "وال يجوز لك أن تقول نعَم وال 
رشيطة  عىل  باإلضامر  بََدأوا  إمّنا  ألنهم  وتسكت،  ُربّه 
التفسري، وإمّنا هو إضامر مقّدم قبل االسم، واإلضامر 
الذي يجوز عليه السكوت نحو زيٌد رضبتُه إمّنا أضمر 
اإلضامر  من  تقّدم  فالذي  مظهرا،  االسم  ذكر  ما  بعد 
الزٌم له التفسري حتى يبينه")27(. يف النصني جاءت كلمة 
)رشطوا( و )رشيطة( باملفهوم األصويل الذي يلزم من 
من  ويلزم  اإلضامر،  يف  رشط  فالتفسري  العدم،  عدمه 
عدمه، عدم جواز إضامر اليشء؛ ألن الكالم حينها يكون 
يقتيض وجود  التفسري ال  وغري مفهوم، ووجود  ُمبَْهامً 

اإلضامر؛ ألن االشرتاط ال يلزم من وجوده الوجود.
يف  مشتقاتها  أحد  أو  الرشط  كلمة  وردت   
الذي  باملفهوم  املربد)285هـ(،  عند  مواضع)28(  عدة 
قّدمنا له، نحو: حديثه عن رشط الكالم أن يكون تاماً 
مبتدأ  أو  وفاعل،  فعل  من  مكّوناً  أكان  سواء  متكّوناً 
َا ااِلبِْتَداء َوالَْخرَب كالفعل َوالَْفاِعل،  وخرب، إذ قال: "َوإمِنَّ
فَحق الَْكاَلم أَن يُؤدى يف اإْلِْخبَار كَاَم كَاَن قبل؛ فَِإن زَاد 
ْط أاَل ترى أَنَّك إِذا قلت: قَاَم زيد،  أَو نقص فسد الرشَّ
فَقيل لَك: أخرب َعن )زيد( قلت: الَْقائِم زيد")29(، نرى 
الرشط  تحّقق  عدم  أّن  يرى  املربد)285هـ(  أّن  كيف 

يؤّدي إىل فساده، وفساد تركيب الجملة. 
رشط  عن  فيها  تحدث  التي  األمثلة  ومن   
حذف الحروف من الكلامت التي تتكّون من حرفني، 
ثلاََلثَة  عىل  تكون  أُصولُها  األَسامَء  أَنَّ  "اْعلَم  قال:  فقد 
أَحرف بَغري ِزيَاَدة وَعىل أَربعة َوتَكون عىل َخْمَسة فاََم 
نقص من األَسامِء َعن األَفعال فمعلوم نقُصه ومذكورة 
حرفني  عىل  األَسامِء  من  كَاَن  فاََم  الله  شاَء  إِن  علَّته 
فنحو يَد َودم وأَست َوابْن َواسم وأَخ وأَب ومامل نْذكر 
اَل  ِمْنَها  الَْمْحُذوف  األَسامُء  َوَهِذه  َهَذا  حكُم  فحكُمه 

االشرتاُط الّنحويُّ مفهومه ومصطلحِه...
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كحرف  خفيّا  حرفا  أَو  لني  حرَف  إاِلَّ  ُحذف  َما  يكون 
اللني نَْحو الهاِء َوالنُّون أَو يكون مضاعفا فيستثقل ِفيِه 
ْط الَِّذي  التَّْضِعيف فيحذف فاََم مل يكن عىل َهَذا الرشَّ
ذَكرْنَاُه مل يحذف ِمْنُه يشٌء ألَنَّه اَل سبيَل إِىل حذفه")30(، 
الحرف  اشرتاطات  املربد)285هـ(  يذكر  النص  هذا  يف 
املحذوف من الكلامت الثنائية، وهو أن يكون الحرف 
اللني أو حرفاً خفياً، أو مضاعفاً، وإذا  أّما من حروف 
مل يكن من هذه النوع من الحروف مل يحذف لعدم 
تحّقق االشرتاط، الذي يلزم من عدمه العدم، ويف هذا 
النص ترصيح من املربد)285هـ( ملفهوم الرشط، بقوله 
الَِّذي ذَكرْنَاُه مل يحذف  ْط  )فاََم مل يكن عىل َهَذا الرشَّ
ِمْنُه يشٌء ألَنَّه اَل سبيَل إىِل حذفه(، فهذا ترصيح مبفهوم 

الرشط الذي اعتمده النحاة.

- مصطلح الرشط عند نحاة القرن الرابع:
مشتقاته  أحد  أو  الرشط  مصطلح  ورد   
يقصد  التي  )رشيطة(  لفظة  نحو:  األصويل،  باملفهوم 
عند سيبويه)180هـ(  التي وردت  الالزم  االشرتاط  بها 
عيل  فأبو  الرابع)31(،  القرن  علامء  أغلب  عند  وذُكرت 
الفاريس )377هـ( يذكر يف التعليقة رشط عمل الظرف 
وإمكان النصب به، فاشرتط أن يكون خرباً مقّدماً غري 
ملغى، إذ قال: "إذا كان الظرف عامال يف يشء فتقدميه 
أحسن كام أن تقديم )ظننت( إذا كان عامال أحسن، 
إذا  )180هـ(  سيبويه  عند  عامال  الظرف  يكون  وإمّنا 
قامئًا(  زيٌد  )فيها  كقولك:  ملغى  غري  خربًا  فيها  جعل 
فيه  ذلك  جاز  وإمّنا  فيه،  الذي  الفعل  مبعنى  وعمله 
لقيامه مقام الفعل املحذوف النائب هذا الظرف عنه، 
وكأنك قلت: )زيٌد استقرَّ فيها قامئًا(، ففيها عىل هذا 
الوجه هو الذي ساّمه سيبويه)180هـ( املُستَقر، فإذا 
مل تجعله مستقرًا، وقلت: فيها زيٌد قائم، فال محذوف 
يف الكالم، وال إرادة يف استقرار، لكن يكون عىل ظاهره، 
فُنِصب  به،  ُمتعلٌَّق، ويف موضع نصب  )فيها(  وقولك: 
ممتنع  الرشيطة  وهذه  الوجه،  هذا  عىل  )قائم( 

محال")32(. 
يتضح من النص أن عدم تحّقق االشرتاط يف   
أيضاً  ويشري  العمل،  تحّقق  عدم  إىل  يؤّدي  )الظرف( 
إىل مسألة نصب الحال، يجب أن يكون بالفعل أو مبا 
فيه معنى الفعل، وهذا رشط وعدم تحققه يلزم منه 
العدم، الذي عرّب عنه أبو عيل )377هـ( بقوله )محال(، 
عندهم.  االشرتاط  مفهوم  بوضوح  يبنّي  النص  فهذا 
ويؤكّد صّحة املفهوم الذي رسنا عليه يف هذه الدراسة 

من تبّني التعريف األصويل.

التي استعمل فيها ابن جني  ومن املواضع   
الحكمي،  مبفهومه  االشرتاط  مشتقات  أحد  )392هـ( 
ضمرياً،  وبئس(  )نعم  فاعل  مجيء  جواز  ذكر  عندما 
أَن  "اْعلَم  لُمِعِه:  يف  قال  فقد  التفسري،  برشط  ولكن 
ومعناهام  مترصفني  غري  ماضيان  فعالن  َوبئَس  نعم 
إاِلَّ  فاعالهام  يكون  َواَل  م  الذَّ أَو  الَْمْدح  يِف  الُْمبَالَغة 
ِم تَْعِريف الِْجْنس أَو مضمرين عىل  اْسَمنْيِ ُمَعرَفنَْيِ ِبالالَّ
عىل  يدّل  )رشيطة(  فمصطلح  التَّْفِسري")33(.  رشيطة 
الرصف  العدم. حتى يف  يلزم من عدمه  الذي  الرشط 
قد استعمل ابن جني )392هـ( هذا املصطلح باملفهوم 
الذي قّدمنا له، فقد قال: " إن من رشيطة قلب الواو 

ألفا أن تقع طرفًا بعد ألف زائدة")34(. 
أو  )الرشط(  مصطلح  استعامل  ورد  وقد   
الرابع  القرن  باملعنى الحكمي عند نحاة  )عىل رشط( 
الرساج  ابن  عن  جاء  ما  نحو  موضع)35(،  من  أكرث  يف 
الشعريّة  الرضورة  عن  حديثه  معرض  يف  )316هـ( 
وما يجوز فيها وال يجوز يف الكالم العادي، فالرضورة 
معاملة  ومعاملته  املعتّل  االسم  عنده رشط يف رصف 
يف  يجوُز  املعتلِّ  تصحيُح   " قال:  إذ  الصحيح،  االسم 
الشعِر َوال يصلُح يف الكالِم تحريُك الياءاِت املعتلِة يف 
عر: َهذا قايٌض  الرفعِ والجرِّ للرضورة نحو قولَِك يف الشِّ
ومررُت بَقايٍض ألَنَُّه األصُل،...، فهِذه الياُء حكُمها عىل 
َهذا الرَشِط أَن تفتَح يف موضعِ الَجرِّ إَِذا وقعْت يف اسم 
ال يَنرصُف كام ترفُع يف موِضع الرفعِ فِإْن اضطرَّ َشاِعٌر 
إىل رَصِف ما ال ينرصُف حرّكها يف موضعِ الَجر بالكرِس 
جميعِ  يف  فأَجراها  املعتلِّ  غريِ  يف  يَفعُل  كام  نَها  ونَوَّ

 .)36(" األشياِء َمجرى غري املعتلِّ
عن  يتحّدث  عندما  )368هـ(  والسريايّف   
لغة  يف  )الواو(  لضمري  املحتملة  اإلعرابية  الوجوه 
)أكلوين(  يف  الواو  تكون  "أن  قال:  الرباغيث(،  )أكلوين 
منه،  بدال  و)الرباغيث(  التفسري،  رشط  عىل  ضمريا 
كقولك: )رضبوين ورضبت قومك(، فتضمر قبل الذكر 

عىل رشط التفسري")37( .
يف  يشرتط  التعليقة  يف  )377هـ(  عيل  وأبو   
وصف )أّي( باالسم املوصول )الذي( أّن يكون مبهامً؛ 
عنه  ويعرّب  املختّصة،  باألسامء  توصف  ال  )أي(  ألّن 
املوصول  االسم  ييل  أن  جواز  عليه  ويقيس  بالرشط 
بأسامء  إالّ  توصف  ال  ")أيَّا(  قال:  إذ  وبئس(  )نعم 
األنواع ال باألسامء املختّصة فإن جعلت )الذي( مبهاًم 
َق ِبِه{  ْدِق َوَصدَّ كالذي يف قوله تعاىل }َوالَِّذي َجاَء ِبالصِّ
]الزمر: 33[، ثم قال "}أُولَِئَك ُهُم{ ]الزمر: 33[، والذي 
يف قوله }كََمثَِل الَِّذي اْستَْوقََد نَاًرا{ ]البقرة: 17[ جاز أن 
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يصف به )أي(، ألنه ليس مبختّص فصار مبنزلة )الرَُّجل( 
يف اإلبهام. وكام جاز أن يصف به )أّي( عىل هذا الرشط 
)نِْعم  فتقول:  به،  فريتفع  )نِْعَم(  ييل  أن  يجوز  كذلك 

الذي جاء بالحق(، ألنه ليس باسم مختّص كزيد")38(.
استعامل  فيها  تبنّي  املتقّدمة  النصوص  إنَّ   
أو أحد مشتقاته عند نحاة  بلفظه  مصطلح )الرشط( 
القرن الرابع، وقد اتضح لنا عن طريقها معنى االشرتاط 
واملقصود منه عندهم، ولكن االشرتاطات مل ترد كلّها 
يجب  كان  أغلبها  إّن  بل  الرصيح،  واللفظ  باملصطلح 
فهي  ومعناه،  كالمهم  خالل  من  واستنباطه  تحليله 
بلفظ  فالترصيح  بها)39(،  يرُّصح  وال  الكالم  من  تُفهم 
وقليل  نادراً  كان  النحويّة  باالشرتاطات  الرشط مقارنة 
للتعبري عن  الذكر، وقد كانت هناك أساليب مختلفة 

االشرتاط عندهم، منها: 
بطريقة  الرشط  يرد  قد  الخربية:  الجملة  أسلوب   •
تحققه،  ولزوم  بوجوبه  تُشعر  التي  الخربية  الجملة 
)316هـ(  الرساج  فابن  الخرب،  يف  الفائدة  رشط  نحو 
الجملة خربية يف تعريفه،  يذكر هذا الرشط بأسلوب 
إذ قال:" االسم الذي هو خرب املبتدأ هو الذي يستفيده 
هذه  من  يُفهم  كالماً")40(.  املبتدأ  به  ويصري  السامع 
ليكّون  الخرب  يف  الفائدة  رشط  لزوم  الخربية  الجملة 
كالماً مع املبتدأ، فهو رشٌط واجب التحّقق ليتّم الكالم.

وكذلك يف تعريف الفاعل الذي يُفهم منه رشط اإلسناد 
لن  إليه،  يُسند  فعٌل  هناك  يُكن  مل  فإذا  الفعل،  إىل 
يكون هناك فاعٌل يف الجملة، فهو رشط يلزم من عدمه 
العدم، وقد صاغه ابن جني )392هـ( بطريقة الجملة 
وأسندت  فعل  بعد  ذكرته  اسم  كل   " فقال:  الخربيّة، 
ونسبت ذلك الفعل إىل ذلك االسم وهو مرفوع بفعله 

وحقيقة رفعه بإسناد الفعل إليه")41(.
الشائعة  الطرائق  من  واالستثناء:  النفي  أسلوب   •
الذي  واالستثناء  النفي  بطريقة  الرشط  إيراد  عندهم 
يُفهم الرشط، نحو قول الزجاجي )337هـ(: " واعلم أَنَّ 
األسامء كلها يُعطف عليها إالّ املضمر املخفوض، فإنه 
ال يُعطف عليه إالّ بإعادة الخافض. لو قلت: )مررت 
به وزيٍد(، و)دخلت إليك وعمرو(، مل يجز حتى تقول: 
)مررت به وبزيٍد(، و)دخلت إليك وإىل عمرٍو(، وكذلك 
املخفوض  املضمر  عىل  العطف  إّن  أشبهه")42(.  ما 
الخافض، وهذا  إالّ برشط إعادة  العربية  غري جائز يف 
النفي  بطريقة  )337هـ(  الزجاجي  صاغه  االشرتاط 
األسلوب  فهذا  )إالّ(،  يعطف(  )ال  بقوله  واالستثناء، 

يُفهم منه وجوب تحّقق هذا الرشط. 
ونجد هذا األسلوب أيضاً يف اشرتاط دخول   

فقد  حاالً،  املايض  الفعل  جملة  مجيء  عند  )قد( 
صاغه أبو عيل الفاريس )377هـ( بأسلوب النفي بـ)ال( 
واالستثناء بـ)حتى(، إذ قال: "فإنه ال يكون حاالً حتى 
املايض  تجعل  أو  أو مظهرة  )قد( مضمرة  يكون معه 
وصفاً ملحذوف، كقوله عز وجل: }أَْو َجاُءوكُْم َحرِصَْت 

ُصُدورُُهْم{ ]النساء: 90[")43(.
• أسلوب الرشط وأدواته: النحويون يف بعض املواضع 
االشرتاط  عن  للتعبري  الرشط  أسلوب  يستعملون 
به  املفعول  تقديم  رشط  نحو  املسألة،  يف  الواجب 
عىل الفاعل، يشرتط لتقديم املفعول أن يكون الفعل 
التقديم  جواز  يف  الرئيس  الرشط  هو  وهذا  مترصّفاً، 
ابن  أورد  املفعول  باب  يف  ولكن  الفعلية،  الجملة  يف 
الرساج )316هـ( هذا الرشط بطريقة أسلوب الرشط 
كان  إذا  "املفعول  أن  األصول عىل  نّص يف  إذ  بـ)إذا(، 
الفعل مترصّفا فيجوز تقدميه وتأخريه, تقول: رضبت 

زيدا, وزيدا رضبت, وأكلت خبزا, وخبزا أكلت")44(.
فعل  بناء  مسألة  ذلك  عىل  األمثلة  ومن   
التعجب فأحد اشرتاطات بنائه، أن يكون الفعل الذي 
يُبنى منه ثالثياً، وقد عرّب ابن جني )392هـ( عن هذا 
تَجاوز  "إِْن  قال:  فقد  )إن(،  الرشط  بأداة  االشرتاط 
الاَْميِض ثلاََلثَة أحرف مل يجز أَن تبني ِمْنُه فعل التََّعجُّب، 

َوَذلَِك نَْحو دحرج واستخرج")45(. 
يُفهم  األحيان  بعض  يف  الحكم:  تعليل  أسلوب   •
االشرتاط عن طريق تعليل الحكم الذي يذكره النحوي، 
فمن العلة نستنتج تحّقق االشرتاط، نحو قول أيب عيل 
)كان  خرب  تقديم  جواز  مسألة  يف  )377هـ(  الفاريس 
وأخواتها( عليها، إذ ميكن " أن تقدم الخرب عىل االسم 
وقال  عمرو،  منطلقاً  وكان  زيد،  أخاك  كان  فتقول 
]الروم: 47[،  الُْمْؤِمِننَي{  نرَْصُ  َعلَيَْنا  ا  َحقًّ }وَكَاَن  تعاىل: 
]يونس:  أَْوَحيَْنا{  أَْن  َعَجبًا  لِلنَّاِس  }أَكَاَن  تعاىل:  وقال 
2[، ويجوز أيضا: منطلقاً كان زيد، وشاخصاً صار بكر 
ألن العامل مترصف")46(. يف نهاية النص يعلّل أبو عيل 
)377هـ( جواز التقديم، وعن طريق التعليل نفهم أن 
متحّقق،  االشرتاط  وألن  الفعل؛  ترصّف  هو  االشرتاط 

جاز التقديم.
• التعبي بألفاظ عامة: قد يشي الّنحويون إىل الرشط 
ببعض األلفاظ العامة التي يُفهم منها أّن هناك رشطاً 
كلمة  مثل  املسألة)47(،  هذه  يف  تحّققه  يجب  ملزماً 
النحوّي  يستعملها  عندما  األحيان  بعض  يف  )البّد(، 
تعرف من معنى الجملة إن هذا رشط، نحو قول أيب 
صلة  جملة  عن  حديثه  عند  الفاريس)377هـ(،  عيل 
املوصول التي وّضحها أنَّها "ال تكون إالّ جمالً محتملة 

االشرتاُط الّنحويُّ مفهومه ومصطلحِه...
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املوصوالت  إىل  منها  يرجع  أن  والكذب والبّد  للصدق 
ذكر")48(. كلمة )البّد( يف النص تُشعر أَنَّ وجود الضمري 
الصلة،  جملة  يف  رشط  املوصول  االسم  عىل  العائد 
وهذه املسألة من شواهد اشرتاطات الربط يف العربية.

)مواضع( عندما  لفظة  أيضاً  الكلامت  ومن   
ما  نحو  االشرتاط،  عىل  تدّل  معينة  سياقات  يف  تأيت 
جاء يف رشح الرمايّن )384هـ(: " وبعض العرب تقول: 
فيلغيها عىل كل حال, ووجه  الجواب,  أفعل, يف  إذن 
من  يشء  يف  يجز  ومل  اإللغاء,  فيها  جاز  ملا  أنه  قوله 
التي  املواضع  يف  حالها  تشبه  أن  فيها  توجه  أخواتها, 
فتجري عىل  تلغى,  التي  املواضع  بحالها يف  فيها  تقع 
يف  )املواضع(  إّن  أحوالها")49(.  لتتشاكل  واحد,  منهاج 
عمل  فيها  يُلغى  التي  الرشوط  عىل  تدّل  النص  هذا 

)إذن(، ورشوط عملها.

الفرق بني االشرتاط وبعض املصطلحات الّنحويّة: 
- الفرق بني مصطلح االشرتاط النحوي ومصطلح العالمة:

توجد يف النحو بعض العالمات أو الخواص   
كاالسم  غريها،  عن  اللغوية  العنارص  بعض  متيّز  التي 
والفعل، أو الفعل املايض واملضارع وغريها، وتعريفها: 
عىل  والالم  األلف  كوجود  اليشء،  عن  ينفّك  ال  "ما 
والالم  األلف  دخول  االسم  عالمات  إحدى  االسم")50(، 
عليه، فكل لفٍظ دخله األلف والالم هو اسم بالرضورة، 
ولكن هذا ال يعني أن كل لفٍظ ليس فيه )أل( ال يُعّد 
اسامً، فالعالمة "ملزومة ال الزمة فهي مطردة وال يلزم 
يلزم  وال  الوجود،  وجودها  من  يلزم  أي:  انعكاسها، 
اسم،  للنداء  قابل  كل  يقال  إذ  العدم،...،  عدمها  من 
وال عكس، وهذا هو األصل يف العالمة")51(. فمن هنا 
يلزم  فالعالمة  والعالمة،  االشرتاط  بني  الفرق  لنا  يتبنيَّ 
من وجودها الوجود، وال يلزم من عدمها العدم، فكام 
عدم  عىل  يدّل  ال  )أل(  وجود  عدم  السابق  املثال  يف 
اسمية الكلمة فقد تكون فيها عالمة أخرى، نحو صحة 
دخول حرف الجر عليها)52(، عىل حني أّن االشرتاط عىل 
عكسها إذ يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده 
الوجود، فالعالمة تؤثّر وال يتوقّف عليها اليشء، يف حني 

أن الرشط يتوقّف عىل عدمه عدم وجود الحكم)53(.
ومصطلح  النحوي  االشرتاط  مصطلح  بني  الفرق   -

املسّوغ: 
بعض  تتوافر يف  التي  األسباب  بعض  هناك   
مصطلح  عليها  يُطلَق  اللّغوية،  املفردات  أو  الرتاكيب 
املسّوغ، فهو "اسم فاعٍل من سّوغ مبعنى جّوز، وهو 
من  وجهاً  وجودها  يجّوز  التي  املعيّنة  الخصوصية 

هذا  وجود  بغري  عادًة  متتنع  التي  اللّغويّة  الوجوه 
املسّوغ")54(. نحو مسّوغات االبتداء بالنكرة التي عقد 
لها ابن هشام )761هـ( باباً بعنوان )مسّوغات االبتداء 
أو مسوغ يجّوز  أكرث من سبٍب  بالنكرة()55(، فقد عّد 
هذه  بتعداد  الرشوع  قبل  ولكنه  بالنكرة،  االبتداء 
املسوغات، قال: " مل يعّول املتقّدمون يِف َضاِبط َذلِك إاِلَّ 
عىل ُحُصول الَْفائَِدة َوَرأى الُْمتَأَّخُروَن أَنه لَيَْس كل أحد 
إِىَل َمَواِطن الَْفائَِدة فتتبعوها فَمن مقّل مخّل  يَْهتَِدي 
َومن مكرث مورد َما اَل يصلح أَو معّدد ألمور متداخلة 

َوالَِّذي يظْهر يل أَنََّها منحرصة يِف عرشَة أُُمور")56(.
ذكر  )761هـ(  هشام  ابن  أنَّ  الواقع  يف   
االبتداء  لجواز  األوائل  النحاة  وضعه  الذي  االشرتاط 
يف  هي  يذكرها  التي  املواضع  هذه  وإمّنا  بالنكرة، 
هو  وهذا  الفائدة،  رشط  تحّقق  مصاديق  حقيقتها 

الفرق بني املسّوغ واالشرتاط. 
بالنكرة هي أسباب  فاملسّوغات يف االبتداء   
جّوزت تحّقق الحكم، والرشط واحد وهو الفائدة؛ لذا 
الرشط،  بذكر  واكتفوا  املواضع  القدماء هذه  يعّدد  مل 
تحّقق  لجواز  العدم؛  عدمها  من  يلزم  ال  واملسّوغات 
االبتداء مبسوٍغ آخر، أّما الرشط فإذا مل تتحّقق الفائدة 
فال يجوز االبتداء بالنكرة؛ ألنه يلزم من عدمه العدم)57(. 
ومثله مسوغات عمل اسم الفاعل غري املحىّل بـ)أل(، 
نحو: أن يكون داالً عىل الحال واالستقبال وأن يكون له 
موقع إعرايب معني كأن يكون صفة أو خرباً أو حاالً)58( 
يكون  أن  أي  االعتامد،  الفاعل هو  اسم  ، رشط عمل 
إعرايب  وموقع  معنّي  زمٍن  عىل  معتمداً  الفاعل  اسم 
معنّي، وما يذكره النحاة مسّوغات أو مصاديق تحّقق 
االعتامد  فُِقد  وإن  الفاعل،  اسم  لعمل  االعتامد  رشط 
يعمل  لن  املصاديق-  هذه  إحدى  تحقّقت  لو  -حتى 
اسم الفاعل لعدم تحّقق االشرتاط، وهذا هو الفرق بني 
املسوغات واالشرتاط. فاملسّوغات هي أسباب مجّوزة 

لوقوع  اليشء يف موقعه الصحيح.
- الفرق بني مصطلح االشرتاط ومصطلح العلّة: 

األحكام  بعض  عليها  تتوقّف  التي  العلل  بعض  هناك 
النحوية، وعندما يكون هناك أكرث من علّة، قد يختلط 
جزء العلة مع الرشط، لكونهام يلزم من عدمهام العدم 
بينهام،  الفرق  ولكن  الوجود،  من وجودهام  يلزم  وال 
عدة  فهناك  الرصف  من  االسم  منع  مسألة  يف  يتضح 
منع  يف  والرشط  الرصف)59(،  من  االسم  ملنع  أسباب 
اثنان منها أو  االسم من الرصف أن يكون " يف االسم 
تكّرر واحد يف يشء منها منع الرصف")60(، فالرشط أن 
أّما  تتوافر يف االسم علّتان، أو علة تقوم مقام علتني، 
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األسباب  هذه  أحد  توافر  وعدم  كثرية،  فهي  األسباب 
قد يؤثّر يف إيجاد الحكم، ولكّنه قد يتحّقق عند وجود 
سبٍب آخر)61(، فالَعلَميّة ووزن الفعل مثالً أحد األسباب 
كأن  أحدها  فقدان  وعند  االشرتاط،  يتحّقق  بها  التي 
يُفقد وزن الفعل من االسم لن مينع االسم من الرصف، 
العلمية مثل  ُوجَد سبٌب آخر مع  إذا  مُينع  ولكنه قد 

العجمة.
الحكم  ومصطلح  االشرتاط  مصطلح  بني  الفرق   -

الواجب:
إّن املقصود بالحكم هو ما "استعمله النحاة   
والذي  به  املقيض  الحكم  لزوم  األمور  من  يلزم  فيام 
والحكم  فالرشط  يتأّخر")62(،  أو  يتخلّف  أن  يجوز  ال 
اللزوم،  جهة  من  التباس  بينهام  يحدث  قد  النحوي 
وعند التأّمل والنظر فيهام يتبنّي أّن كل رشٍط هو حكم 
واجب، ولكن ليس كل حكم هو رشطا والفرق بينهام 
يكمن يف أّن الحكم يكون مقصوداً لذاته، يف حني أّن 
الرشط مقصوٌد لغريه)63(، نحو: حكم الرفع يف الفاعل، 
فكل فاعٍل يجب أن يكون مرفوعاً وهذا حكم واجب 
لذاته ال يتوقّف عليه أمٌر آخر، ولكن يشرتط يف باب 
الفاعل لتّحققه أن يُسند إىل فعٍل، وهذا رشط مقصوٌد 
الكالم،  لينعقد  وإمنا  لذاته  يُطلب  ال  فاإلسناد  لغريه، 
الجملة.  يف  الفاعل  حكم  ويتحّقق  الفائدة،  به  وتتّم 
ومثله رشط االعتامد يف اسم الفاعل فهو مطلوب لغريه 

ليتّم عمل اسم الفاعل.
جانب،  من  رشطاً  الُحكم  يكون  أن  وميكن   
وُحكامً من جانٍب آخر)64(، نحو وجوب تأخري خرب )إّن( 
املفرد فهذا حكم واجٌب لذاته، وتأخري الخرب رشط يف 
دخول الم التوكيد عليه، فإذا تقّدم الخرب مل يجز دخول 

الالم)65(.
-الفرق بني مصطلح االشرتاط ومصطلح عدم املانع: 

الذي  املانع(  )عدم  مفهوم  النحو  يف  يرد   
يُفهم منه أن هناك أمراً مينع تحّقق الحكم النحوي، أو 
القاعدة النحويّة، وعدم وجوده رشٌط يف تحّقق الحكم، 
أو:  عدمية  رشوطًا  النحاة  يسّميها  رشوط...   " فهذه 
سلبية، مبعنى: أنه ال بد من عدم وجودها")66(، ومثالها 
إّن رشط  إذ  االسمية،  الجملة  يف  التقديم  جواز  رشط 
جواز التقديم أن ال يكون هناك مانٌع منه)67(، كأن ال 
يكون املبتدأ أو الخرب من األسامء التي لها الصدارة يف 
الكالم، وأن ال يكون الخرب فعالً)68(، فالرشط هنا عدمي 

وهو عدم وجود املانع. 
يف  املانع  وعدم  االشرتاط  بني  التوافق  إنَّ   
التأثري عىل األحكام النحويّة، ميكن عّدهام شيئاً واحداً 

التفاقهام يف مضمون مفهومهام، إذ إن كليهام يلزم من 
عدمه العدم، ولكن أحدهام سلباً واآلخر إيجاباً)69(.

أنواع االشرتاطات الّنحويّة:
لالشرتاطات  األنواع  من  العديد  هناك   
النحويّة، إذ إنها تختلف باختالف االعتبار الذي تُقسم 

عىل أساسه، ومن أهّم التقسيامت)70(:
أوالً: أنواع االشرتاطات باعتبار نوع الحكم املقيّد بها.

يلزم  التي  العمل  كاشرتاطات  وجوب:  اشرتاطات   -1
من تحقّقها، وجوب العمل، نحو: رشوط عمل )إذن(، 
)إذن(  لتنصب  الرشوط  من  جملة  تحّقق  فيجب 
جواباً،  وواقعة  الصدارة،  لها  تكون  أن  ومنها:  الفعل، 
الفعل  يكون  ال  وأن  مستقبل،  فعل  عىل  وتدخل 
بينها وبني  يُفصل  قبله، وال  الذي  الكالم  معتمداً عىل 
الفعل إالّ القسم)71(، فعند تحّقق هذه الرشوط وجب 

عمل )إذن(.
2- اشرتاطات جواز: نحو اشرتاطات الجواز يف الجملة 
الفعلية، إذ يشرتط النحاة ترصف الفعل ليصّح تقديم 
الفعل،  املفعول عىل  تقديم  نحو:  عليه)72(،  معموالته 
الترصف، ولكن تحّقق الرشط ال يوجب  يجوز برشط 

التقديم، فيجوز أن تقّدم املفعول أو ال تقّدمه)73(.
ثانياً: أنواع االشرتاطات باعتبار وظائفها يف الرتكيب.

ومتشّعبة  كثرية  الرشوط  من  النوع  هذا   
التي تؤديها،  النحويّة  الوظائف  للتعّدد واالختالف يف 

ومنها:
التقديم  كاشرتاطات  والرتبة:  املوقع  اشرتاطات   -1

والتأخري.
يعود  ضمري  وجود  كاشرتاطهم  الربط:  اشرتاطات   -2

عىل املبتدأ، عندما يكون الخرب جملة)74(.
3- رشوط اإلعامل: نحو ما اشرتطه النحاة من رشوط 
لعمل ما الحجازية من عدم جواز تقديم خربها، وعدم 

نقض نفيها)75(.
ثالثاً: أنواع االشرتاطات باعتبار تأثريها يف الحكم.

الحذف  اشرتاط  نحو  األحكام:  إجراء  اشرتاطات   -1
أو اشرتاطات  والتأخري،  التقديم  والتقدير، واشرتاطات 
الحكم  تحّقق  يف  يؤثّر  النوع  فهذا  واإللغاء،  العمل 

النحوي وإجرائه.
2- اشرتاطات تحقيق املفهوم وتحديده: وهي رشوط 

الحدود أو التعريفات.
رابعاً: أنواع االشرتاطات باعتبار الجملة:

أساسه  عىل  نقّسم  أن  ميكن  التي  االعتبارات  أحد 
االشرتاطات هي الجملة، فإذا جعلنا الجملة هي معيار 

االشرتاُط الّنحويُّ مفهومه ومصطلحِه...
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تقسيم االشرتاط، سيقسم عىل قسمني:
الواجب  الرشوط  وهي  الجملة:  تكوين  رشوط   -1
توافرها يف أي جملة يف العربية، وهي الفائدة واإلسناد 

والربط. 
التي  االشرتاطات  وهي  الجملة:  عوارض  رشوط   -2
من  فتغرّي  الجملة،  عىل  تطرأ  التي  العوارض  تضبط 
والتأخري،  التقديم  اشرتاطات  نحو:  وترتيبها،  تنظيمها 
والحذف، والزيادة، واالعرتاض، والفصل بني املتالزمات 

يف اللغة.
التي  وأبرزها،  األنواع  أهّم  هذه  كانت   
االشرتاطات  أغلب  تستوعب  أو  تشمل  أن  ميكن 
أخرى  تقسيامت  وهناك  املختلفة،  بأنواعها  النحويّة 
أن  املمكن  فمن  جديدة،  اعتبارات  وضعنا  إذا  تظهر 
سلبية  واشرتاطات  إيجابية  اشرتاطات  عىل  تقسم 
عىل  أو  والشكل،  الصياغة  ناحية  من  إليها  نظرنا  إذا 
عىل  قسناها  إذا  عامة  واشرتاطات  خاصة  اشرتاطات 
عالقتها بالباب النحوي ككل، أو رشوط تراعي الجانب 
وغريها  املعنوي)76(،  الجانب  تراعي  ورشوط  اللفظي، 
الذي  املعيار  باختالف  تتشّعب  التي  التقسيامت  من 
نقيس عليه. وهذا األمر ال يعني أّن هذه االشرتاطات 
النوع  يف  املوجودة  الرشوط  عن  تختلف  نوع  كل  يف 
اآلخر، بل هي االشرتاطات نفسها، ولكن يختلف النوع 
الذي تندرج تحته باختالف الجهة التي يُنظر منها إىل 
هذه الرشوط، مثل اشرتاطات التقديم والتأخري تدخل 
يف اشرتاطات الجواز من ناحية نوع الحكم، وتعّد من 
للجملة،  الرتكيبية  الوظيفة  الرتبة من جهة  اشرتاطات 
تأثري  باعتبار  األحكام  إجراء  اشرتاطات  وتدخل ضمن 

الحكم، وهي من اشرتاطات عوارض الجملة، عند جعل 
الجملة هي املعيار.

الخامتة: 
وموجزة  رسيعة  بصورة  عرضنا  أن  بعد   
الضوء  تسليط  محاولني  النحاة  عند  االشرتاط  مفهوم 

عىل هذا املفهوم الّنحوّي، نخلُص إىل:
األصوليّة  املفاهيم  من  الّنحوّي  االشرتاط  مفهوم  أنَّ 
طبقها الّنحاة عند وضع القواعد النحويّة، وهذا ما تبنّيَ 
النحاة،  عند  الّنحويّة  االشرتاطات  استقراء  طريق  عن 

وقياسها عىل املفهوم األصويّل للرشط. 
تكون  الرشوط  تجاه  النحوي  وظيفة  أّن   
بوصفها مثلام هي موجودة يف الواقع اللّغوّي، ثم يُنظّر 
بصورة  يُطبّق  أو  ليُستعمل  وصفياً  يُنتج  فالرشط  لها 

معيارية.
وبصورة  الرصيح  بلفظه  يُذكر  مل  االشرتاط   
مبارشة عند علامء القرن الرابع إالّ نادراً، إذ يُفهم من 
السياق ويُستنبط استنباطاً من كالمهم؛ ولذلك وقفنا 

عند أكرث من طريقة يف إيراد الرشوط يف كتبهم.
اعتبارات ومعايري ميكن تقسيم  هناك عدة   
االشرتاط عىل أساسها، وعند تغرّي املعيار تتغري أقسام 

االشرتاطات وأنواعها.
بعض االشرتاطات قد تندرج تحت أكرث من   
نوع من أنواع االشرتاطات وأقسامها، باختالف الزاوية 

التي يُنظر بها إليها.
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االشرتاُط الّنحويُّ مفهومه ومصطلحِه...
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املصادر واملراجع
* القرآن الكريم
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الشافعي  الصبان  عيل  بن  محمد  العرفان  أبو  مالك: 
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Abstract
 This research, entitled with )Usage Formations of Verbs in the Qur’anic Structure in Al-
Basra Research Journal for Human Sciences( comes to extrapolate the efforts of researchers in 
their Qur’anic grammatical discussions of this subject to reflect on the methodological features, 
looking at how the Qur’anic use of verbs and their formations, clarifying the differentiation 
between researchers in dealing with the subject, and describing their methodology, and the 
mechanism of their treatment of the Qur’anic applications that they monitored by description 
and analysis. In addition to making evaluation observations, and some critical references that 
appeared during the manifestation of what the researchers presented in light of the adoption of 
the descriptive analytical approach of the researchers' efforts in this research section.

الّتشّكالُت االستعاملّيُة لألفعال يف الرّتكيب الُقرآيّن

يف جملّة أبحاث البصة للعلوِم اإلنسانيَّة

Usage formations of verbs in the Quranic structure In Al-
Basra Research Journal for the Humanities
Prof Dr Mortada Abbas Faleh
Sarah Ragaa Abdel Qaim

امللّخص

البرصة  أبحاث  الُقرآيّن يف مجلّة  الرّتكيب  ب)التشّكالت االستعامليّة لألفعال يف  البحُث املوسوم  يأيت هذا   
للعلوِم اإلنسانيَّة( الستقراء جهود الباحثني يف مباحثهم الُقرآنيَّة الّنحويّة لهذا املوضوع، والتأّمل يف السامت املنهجيّة، 
املوضوع،  مع  التعاطي  يف  الباحثني  بني  التاّميز  وإيضاح  وتشّكالتها،  لألفعال  الُقرآيّن  االستعامل  كيفيّة  يف  والّنظر 
إبداء  عىل  زيادًة  والتّحليل،  بالوصِف  رصدوها  الّتي  الُقرآنيَّة  للتطبيقات  معالجتهم  وآلية  منهجيتهم،  وتوصيف 
املالحظات التّقومييَّة، وبعض اإلشارات الّنقدية الّتي تجلّت يف أثناء عرض ما قّدمه الباحثون، يف ضوء اعتامد املنهج 

الوصفي التّحلييل لجهود الباحثني يف هذا املفصل البحثي.

سارة رجاء عبد القائم
 جامعة البرصة

بية للعلوِم اإلنسانيَّة- قسم اللّغة الَعربيَّة  كُليّة الرتَّ

 أ.د. مرتىض عبّاس فالح
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مة:  املُقدِّ
والّسالم  والّصالة  الَعاملنَي،  رَبِّ  للِّه  الَحمُد   
نبّي  وموالنا  سيدنا  الَخلق  َوَخري  املُتّقني  رِساج  َعىل 

د، َوَعىل آله األطهار الطيبنَي. الرّحمة ُمَحمَّ
يف  بحوثهم  نرشوا  الّذين  الباحثوَن  يَأُل  مل   
َمجلّة أبحاث البرصة للعلوِم اإلنسانيَّة َجهداً يف ِدراسة 
لغة القرآن الكريم، ومضامينها العليّة، و توزّع اهتامم 
َوَعىل  لغويّة،  وظواهر  أبواب  عّدة  عىل  الباحثني 
مختلف املستويات. فكان لدراسة األفعال وتشّكلها يف 
الرّتكيب الُقرآيّن نصيٌب من هذا االهتامم والجهد الّذي 
بُذل يف هذا املفصل البحثي، وزيادًة عىل ذلك نالت 
ِدراسة بعض الظواهر الُقرآنيَّة الخاّصة باألفعال حيّزاً 

من هذا االهتامم.
ب)التشّكالت  املوسوم  البحث  هذا  ويهدف   
مجلّة  يف  الُقرآيّن  الرّتكيب  يف  لألفعال  االستعامليّة 
استقصاء  إىل  اإلنسانيّة(  للعلوم  البرصة  أبحاث 
املتّمم                                             الّنحويَّة،  الُقرآنيَّة  أبحاثهم  يف  الباحثني  جهود 
الُقرآيّن،  الرّتكيب  يف  وتشّكلها  األفعال  ِدراسة  حول 
وبيان  البحثي،  املضامر  هذا  يف  منهجيتهم  وتوصيف 
وآلياتهم  الباحثني،  مناهج  بني  والتاميز  التّفاوت 
اإلجرائيّة التّحليليّة يف التعامل مع الّشواهد الُقرآنيَّة، 
غريهم،  عن  الباحثني  بعض  بها  امناز  الّتي  والسامت 
الباحثني، وإِظهار  الّنقديّة بني  املوازنة  ومحاولة َعمل 
الباحثون،  قّدمه  ما  إطار  يف  التَّقومييّة،  املالحظات 
من خالل اعتامد منهجيَّة البحث عىل آليّات الوصف 
ما  تتبّع  عىل  الباحثة  حرصت  إذ  والتّأّمل،  والتَّحليل 
عن  والكشف  مصادرهم،  مظاّن  من  الباحثون  قّدمه 

رؤية الباحثنَي يف التعاطي مع املوضوع.
دراسة  يف  الباحثني  مصادر  وشّكلت   
االستعامل الُقرآيّن لألفعال الرّافد الرئيس ملاّدة البحث، 
فضالً عن بعض املصادر ذات الّصلة مبوضوع البحث، 

واقتضت ماّدة البحث تقسيمه عىل أربعة محاور: 
أّوالً: التشّكالت االستعامليّة للفعل املايض.

ثانياً: التشّكالت االستعامليّة للفعل املضارع. 
ثالثاً: التشّكالت االستعاملية للفعل األمر. 

رابعاً: تحّققات الفعل يف االستعامل الُقرآينَّ.
 

أّوالً: التشّكالت االستعامليّة للفعل املايض:
ميثاق  الباحث  التّشّكل  هذا  تناول  ومّمن   
حسن عبد الواحد يف بحثه املوسوم بـ)كَره وتشّكالت 
استعاملها يف الّنظم الُقرآيّن(، وتناول الّصيغة املاضويّة 
مواضعها  ومتتبّعاً  )كَره(،  ماّدة  يف  )فَِعَل(  بناء  عىل 

وذكَر أنها وردت يف أربعة عرش موضعاً قرآنيّاً،فضالً عن 
صوٍر أخرى أشار إليها الباحث يف أثناء عرضه للشواهد 
القرآيّن  التّعبري  عرض  هو  ذلك  يف  ومنهجه  الُقرآنيّة، 
الّذي ورد فيه الفعل املايض )كَرِه( مبختلف تشكَّالته، 
الّتي تُعرّب عن مستوى خطايّب معنّي، ثّم عرض اآليات 
وتنّوعه  الخطاب  يف  والتّأّمل  الشاهد،  محّل  الُقرآنيَّة 
عن  فضالً  والتّوبيخ،  والذّم  والتّوجيه،  النُّصح  بني  ما 
و  الشاهد،  محل  اآلية  يف  املايض  الفعل  تشّكل  بيان 

استرشاف الّسياق وتحليل جزئياته)1(.
عىل  يقوم  الباحث  منهج  أن  يُلحظ  وبهذا   
تنّوع مستويات الخطاب الُقرآيّن، وكيفيّة انتظام الفعل 
)كَرِه( يف الخطاب املبارك عىل وفق تشكُّالت متنّوعة، 
معالجته  أثناء  ذلك يف  توظيف  الباحث عىل  وحرص 
للّشواهد الُقرآنيَّة، إذ اتّسمت بالطّابع التّحلييل، وإبراز 
تفّنن الخطاب الُقرآيّن يف إيراد االستعامل الُقرآيّن لهذا 
الفعل، يف سياقات خطابيّة مختلفة تتوزَّع مضامينها 
الوعظ  أو  والتّوبيخ،  م  الذَّ أو  والّنهي  ))الزَّجر  بني)2(: 

واإلرشاد والنَّصح(()3(.
يف  ماضويّاً  فعليّاً  تشّكالً  )كَرِه(  وتشّكلت   
ثالث صور، ومتثّلت يف: )كَرِه(، و)كرَّه(، و)أَكرَه( املبني 
الباحث  وتقىّص  للمجهول.  املبني  و)أُكرِه(  للمعلوم، 
املواضع الُقرآنيَّة الّتي وردت فيها هذه الصور، واتّضح 
يف  وردت  قد  )كَرِه(  الثالثيّة  املاضويّة  الصورة  أن  له 
أربعة عرش موضعاً، أّما الفعل املايض )كَرَّه( املضّعف 
فقد ورد يف موضعٍ قرآينٍّ واحد، أّما الفعل )أَكرَه( فقد 
ورد يف موضعني قرآنيَّني، بصيغة املبني للمعلوم )أَكرَه( 

مرًّة، وصيغة املبني للمجهول )أُكره( مرًّة ثانية)4(. 
األمر  بادئ  يف  اكتفى  الباحث  أن  بالذكِر  والجدير 
ومتثَّلت  املايض،  الفعل  لتشّكل  األوىل  الصورة  بذكر 
أو  األخرى  الصور  يذكر  ومل  )كَرِه(،  املجردة  بالّصيغة 
خامتة  يف  ونجده  الُقرآيّن،  الخطاب  يف  مواضعها  عدد 
املايض وعدد مواضع  الفعل  يذكر صور تشّكل  بحثه 
كُّل صورة، ويبدو يل أنه كان يتطلّب من الباحث ذكر 
األوىل  الصورة  مع  للموضوع  تناوله  مة  مقدِّ يف  ذلك 
الصور  أمثلة  عرض  قد  كونه  من  الرغم  عىل  )كَرِه(، 
األخرى  يف أثناء تناوله للصيغة الثالثية األكرث وروداً يف 

الخطاب الُقرآيّن)5(. 
فقد  املضامر،  هذا  يف  الباحث  مصادر  أّما   
املصادر  وقلّة  الكريم،  القرآن  تفاسري  أغلبها  كان 
النَّحويّة الّتي متثّلت، بكتاب مغني اللبيب عن كتب 
األعاريب البن هشام األنصارّي، ومعاين الّنحو للدكتور 

فاضل الّسامرايّئ.  
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وساَق الباحُث عّدة أمثلة ضّمنها يف عّدة تعابري قرآنيَّة 
منها:  سياقها،  يف  املايض  الفعل  تشّكل  صور  وردت 
)َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِموَن( الّذي ورد يف قوله تََعاىل: ﴿لِيُِحقَّ 
]األنفال:  الُْمْجرُِموَن﴾  كَرَِه  َولَْو  الْبَاِطَل  َويُبِْطَل  الَْحقَّ 
املؤمنني  من  فئة  عىل  يستنكر  الُقرآيّن  والّسياق   ،]8
د )َصىّل اللُه َعلَيْه وآله  مّمن نُعتوا مبجادلة النبي محمَّ
الغنائم، من دون  الحصول عىل  فّضلوا  َوَسلّم(،الّذين 

مواجهة املرشكني وقتالهم)6(.
ماّدة  ))تشّكل  امللحوظ  أّن  الباحث  وذكَر   
)كَره( فعالً ماضويّاً مسنداً إىل املتصفني باإلجرام عىل 
))الُْمْجرُِموَن((  قوله:  من  واملراد  الفاعليّة(()7(،  جهة 
هم املرشكون من قريش، مّمن كانوا يف قافلة التّجارة 
يستنكر  الُقرآيّن  والّسياق  لُنرصتهم،  استُنفروا  والذين 
عىل فئة من املؤمنني تفضيلهم الحصول عىل الغنائم، 

من دون قتال املرشكني ودفع خطرهم)8(. 
تكّرر  املعنى  هذا  أّن  إىل  الباحث  والتفت   
كَرَِه  َولَْو  ِبَكلِاَمتِِه  الَْحقَّ  اللَُّه  ﴿َويُِحقُّ  تََعاىل:  قوله  يف 
الُْمْجرُِموَن﴾ ] يونس: 82[، وأوضح أن اآلية تتحّدث 
سحرة  مع  الّسالم(  )َعلَيْه  موىس  النبي  موقف  عن 
فرعون، والّسياق يف هذه اآلية ))يُشري إىل أّن الّسحر 
إفساٌد و الّساحر ُمفسٌد(()9(، وهو من األعامل الباطلة 
املنهّي عنها، لذا جاء يف قوله تََعاىل:﴿ إِنَّ اللََّه َسيُبِْطلُُه﴾ 
] يونس: 81[، وذكَر الباحث أّن تعبري القرآن يف هذه 
أي:  التعبري)10(،  يف  والفخامة  القّوة  منه  يلمح  اآلية 
))يُظهر بُطالنه بإظهار املعجزة عىل الّشعوذة)11(. وقد 
سيق ))معنى إحقاق الله الحّق ليدّل عىل أّن إبطاله 
تََعاىل الّسحر، وتأييده نبيّه مصداٌق لذلك اإلحقاق(()12(، 

أي مبعنى يُثبته ويُعليه)13(.
الُْمْجرُِموَن((  كَرَِه  ))َولَْو  القرآيّن  والتَّعبري   
يُؤذن  لفٌظ  الّسحرة مجرمون،  واإلجرام  أّن  إىل  يُشري 
انتظام   التعبري  هذا  يف  واملالحظ  الّذنب)14(،  بِعظم 
عىل  )املُجرموَن(  إىل  مسنداً  ماضويّاً  ))فعالً  )كَره( 
اإلحقاَق  ذلك  أّن  عىل  للّداللة  الفاعلية(()15(؛  سبيل 

قيمة تُغيظ املجرمني، وتُرغمهم وتُزعجهم)16(. 
وتناول الباحث التّعبري الُقرآيّن )فََكرِْهتُُموُه(،   
اْجتَِنبُوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  تََعاىل:﴿يَا  قوله  يف  ومتثّل 
ُسوا  تََجسَّ َواَل  إِثٌْم  الظَّنِّ  بَْعَض  إِنَّ  الظَّنِّ  ِمَن  كَِثريًا 
يَأْكَُل  أَْن  أََحُدكُْم  أَيُِحبُّ  بَْعًضا  بَْعُضُكْم  يَْغتَْب  َواَل 
تَوَّاٌب  اللََّه  إِنَّ  اللََّه  َواتَُّقوا  فََكرِْهتُُموُه  َميْتًا  أَِخيِه  لَْحَم 
رَِحيٌم﴾ ]الحجرات:12[، والخطاب موّجه إىل ))الّذين 
انتباههم  مسرتعياً  واإلرشاد،  النُّصح  سبيل  عىل  آمنوا 
يُعّكر  عاّم  وناهياً  وزاجراً  آمراً  اهتاممهم،  ومستوجباً 

صفو الحياة، ويُوجب خرسان اآلخرة(()17(.
املتقّدم  اآلية  يف  الكراهة  فعل  أن  ويُلحظ   
بالنُّصح  ))أُسند إىل ضمري جامعة املخصوصني  ذكرها 
الهاء  بضمري  مقيّداً  الفاعليّة،  وجه  عىل  واإلرشاد 
العائد عىل جملة املصدر املؤّول )أَْن يَأْكَُل( عىل جهة 
املفعويل  املقيّد  أن  الباحث  وأوضح  املفعوليّة(()18(، 
 ) )أَيُِحبُّ املحبَّة  َميتًا( وقيد فعل  )أكل لحم األخ  هو 
يف  الُحّب  صّور  إذ  التَّقريري،  باالستفهام  املسبوق 
أشنع مكروٍه وأفظعه، وجّسد صورة متثيليّة بليغة)19(. 
الُحّب  ذلك  نفي  إىل  ليُلّمح  الُقرآيّن  الّسياق  وينتقل 
عىل  الكراهة  جملة  وتدّل  ))فََكرِْهتُُموُه((،  بقوله: 
وتنفي  امليّت،  األخ  لحم  أكل  البرشيّة  الّنفس  كراهة 
عنها ُحبّه بالطّبع والفطرة، وفيه داللة رشطيّة مفادها 
أنّكم مثلام تكرهون ذلك األكل وتأنفون منه، فلتكرهوا 

ما هو نظريه من الغيبة، رشعاً وعقالً واتّقاًء)20(.
تناولها  الّتي  الُقرآنيَّة  التعابري  ومن   
الباحث،التّعبري الُقرآيّن )إاِلَّ َمْن أُكْرَِه(، وآثرت الوقوف 
املبني  بصيغة  ورد  الّذي  الوحيد  التّعبري  ألنه  عنده؛ 
وقد  مسبقاً،  ذلك  إىل  الباحث  أشار  مثلام  للمجهول 
متثَّل هذا التعبري  يف قوله تََعاىل: ﴿َمْن كََفَر ِباللَِّه ِمْن 
َولَِكْن  ِباإْلِميَاِن  ُمطَْمِئٌّ  َوقَلْبُُه  أُكْرَِه  َمْن  إاِلَّ  إِميَانِِه  بَْعِد 
ِبالُْكْفِر َصْدًرا فََعلَيِْهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّه َولَُهْم  َح  َمْن رَشَ
َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ ] النحل: 106[ )21(، فقد وقف الباحث 
يؤّسس  والّذي  املُباركة  اآلية  هذه  يف  الخطاب  عند 
))ملفهوٍم يقف بالّضِد من مفهوم الّنفاق، وهو إخفاء 
اإلميان بالله وإظهار الكفر؛ لعامل خارجي ضاغط(()22(، 
الّصحايّب  يف  نزلت  اآلية  هذه  أن  إىل  الباحث  وأشار 
عاّمر بن يارس، بعد أن أكره عىل إظهار الكفر)23(. من 
للمجهول  مبنيّاً  ماضويّاً  فعالً  )كَره(  ))انتظمت  هنا 
قبله  املوصول  العائد عىل  املسترت  الضمري  إىل  مسنداً 
حصول  عىل  للداللة  الفاعل؛  عىل  الّنيابة  جهة  عىل 
الباحث  أن  ويبدو يل  اختياراً(()24(.  ال  اضطراراً  الكفر 
هنا كان يجب عليه الرجوع إىل املصادر الّتي تتحدث 

عن صيغة املبني للمجهول وداللته. 
اآليات  الباحث  عالج  الطريقة  وبهذه   
من  تعبريٍ  كُّل  تحت  ساقها  الّتي  األخرى،  الُقرآنيَّة 
ملاّدة  املاضويّة  الصيغة  فيها  الواردة  القرآنيَّة  التّعابري 

)كَرِه(، وصور تشّكلها يف الخطاب الُقرآيّن. 
الفعل  الّتي تناولت  الُقرآنيَّة  ومن األبحاث   
الباحثة  بحث  تركيبية  صور  عّدة  يف  وتشّكله  املايض 
آليات  اللّغوي  بـ)البناء  املوسوم  غانم  جبار  سليمة 
يف  املايض  الفعل  ورد  إذ  الكريم(،  القرآن  يف  الجهاد 

الّتشّكالُت االستعاملّيُة لألفعال يف الرّتكيِب...
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الرتكيب الجميل يف آيات الجهاد يف صور عديدة ذكرتها 
الباحثة،ومتثّلت هذه الصور بـ)الجملة الرشطية، وجملة 
صلة املوصول، والعطف، و جملة فعلية يف محل رفع 
خرب للمبتدأ(، ومنهجيّة الباحثة يف عرض هذه الرتاكيب 
ثّم  أوَّالً،  الرتكيبية  الصورة  ذكر  عىل  تقوم  الّنحويّة، 
عرض معاين األدوات النَّحويّة الّتي ورد الفعل املايض 
)َجاهَد( يف سياقها، و إحصاء املواضع لُكّل تركيب ورد 
فيه الفعل املايض، ومن ثّم عرض اآليات الُقرآنيَّة محل 
الشاهد، إاّل أنها ال تركّز كثريًا َعىل الّسياق الُقرآيّن، يك 
عىل  نحويّة  معاٍن  من  ذكرته  ما  توظّيف  لها  يتسّنى 

اآليات الُقرآنيَّة الّتي عرضتها)25(.
عىل  اعتمدت  الباحثة  أّن  بالذكِر  والجدير   
التفاسري  كُتب  وقلّة  املختصة،  النَّحويّة  املصادر  بعض 
بخالف الباحث ميثاق حسن الّذي اعتمد بشكٍل رئيس 

عىل تفاسري القرآن الكريم. 
ومن الصور الرتكيبية الّتي عرضتها الباحثة: 

1- الجملة الرشطية: و أوضحت الباحثة أن ))األصل يف 
باب الرشط و الجزاء أن يكونا مضارعني؛ ألن حقيقة 
ألن  ماضيني؛  يقعا  أن  ويجوز  باالستقبال،...،  الرشط 

املايض أخّف من املضارع(()26(. 
املايض  الفعل  مجيء  الباحثة  َوتَتبّّعت   
)َجاهَد(يف سياق جملة الرشط، وذكرت أنه ورد ثالث 
مرات)27( . فضالً عن ذلك فقد ذكرت الباحثة أن جملة 
الرشط تتكون من أداة الرشط، وفعل الرشط، وجوابه. 
ولحظت أن أداة الرشط يف اآليات الثالث كانت )إْن( يف 
آيتني، و)َمْن( يف آية واحدة، أّما جواب فعل الرشط يف 
هذه اآليات الثالث فقد اقرتن بالفاء الرابطة، و أوردت 
َا يَُجاِهُد لَِنْفِسِه﴾  الباحثة قوله تََعاىل: ﴿َوَمْن َجاَهَد فَِإمنَّ
لِترُْشَِك  َجاَهَداَك  َوإِْن  ]العنكبوت: 6[، وقوله تعاىل:﴿ 
يِب َما لَيَْس لََك ِبِه ِعلٌْم فاََل تُِطْعُهاَم ﴾ ] العنكبوت: 8[)28(. 
سائر  من  أوىل  الفاء  أن  الباحثة  وذكرت   
ألنها  قبلها؛  مبا  بعدها  ما  بوصل  العطف  حروف 
وليس  قبلها  ما  عقيب  بعدها  ما  يكون  أن  ))توجب 
)الواو( كذلك؛ ألنها توجب الجمع بنَي شيئني، ومل يجز 

استعامل )ثم(؛ ألنها للرتاخي(()29(. 
الباحثة  ذكرت  فقد  اآليتني  يخّص  فيام  أّما   
عىل  )إْن(  وداللة  العموم،  عىل  )َمْن(  داللة  أن 
مقارنة  عقدت  هنا  الباحثة  أن  ويبدو  التخصيص)30(. 
يف  املقارنة  هذه  توظّف  مل  أنها  إالّ  و)إْن(،  )َمْن(  بني 
اآليات محّل الشاهد، و سياق كُّل آية ومناسبته لألداة 

الواردة فيه. 
2- جملة صلة املوصول: وذكرت الباحثة أن ))املوصول 

ما ال بُّد له يف متامه اسامً من جملٍة تردفه من الجمل 
الّتي تقع صفات، ومن ضمري فيها يرجع إليه، وتُسّمى 

هذه الجملة ِصلة(()31(   
ولحظت الباحثة أن الفعل املايض )َجاهد(   
ورد صلة لالسم املوصول الذي يدّل عىل جمع املذكر 

يف ثالث آيات قرآنيَّة)32(. 
ما جاء  الباحثة  أوردتها  الّتي  املواضع  ومن   
َولاَمَّ  الَْجنََّة  تَْدُخلُوا  أَْن  َحِسبْتُْم  أَْم  تََعاىل:﴿  قوله  يف 
 ﴾ اِبِريَن  الصَّ َويَْعلََم  ِمْنُكْم  َجاَهُدوا  الَِّذيَن  اللَُّه  يَْعلَِم 
]آل عمران: 142[، وذكرت أن االسم املوصول )الِّذيَن( 
ال يتّم معناه إالّ بجملة تبيّنه، وجاءت الجملة يف هذه 

اآلية جملة فعلية)33(. 
3- العطف: ذكرت الباحثة أن الفعل املايض )َجاَهد( 
وأدوات  مرات)34(،  مثاين  قبله  ما  عىل  معطوفاً  ورد 
)ثم(،  و  )الواو(  اآليات هي  الواردة يف هذه  العطف 
ميكن  أنه  الباحثة  أوضحت  فقد  َعلَيه  املعطوف  أّما 

تحديده مبا يأيت: 
وتتبّعت  والهجرة:  اإلميان  عىل  معطوفاً  الجهاد  أ- 
تبنّي  و  التشّكل،  هذا  تخّص  الّتي  املواضع  الباحثة 
لها أن الجهاد ورد معطوفاً عىل اإلميان والهجرة أربع 
مرات)35(، ومجيء العطف بهذا الشكل؛ ألن ))الجهاد 
إميان  يكْن بدون  املسلمني مل  قامئاً عىل  بوصفه فرضاً 
يف  الهجرة  يتطلّب  قد  اإلميان  وهذا  بالرسالة،  راسخ 
سبيل الله ورسوله، فيأيت الجهاد محصلة لُكّل ذلك(()36(، 
واستدلت الباحثة عىل ذلك بقوله تََعاىل:﴿الَِّذيَن آَمُنوا 
َوأَنُْفِسِهْم  ِبأَْمَوالِِهْم  اللَِّه  َسِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا  َوَهاَجُروا 
أَْعظَُم َدرََجًة ِعْنَد اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الَْفائِزُوَن﴾ ] التوبة: 
20[)37(. واملالحظ أن الباحثة أوردت اآلية بعد توضيح 
صورة العطف الواردة يف سياقها، فضالً عن ذلك فهي 
مل تستند عىل مصدٍر محّدد يؤكّد ما ذكرته قبل اآلية 

املتقّدم ذكرها.  
أن  الباحثة  اإلميان: وذكرت  عىل  الجهاد معطوفاً  ب- 
))اإلميان  وجاء  موضعني،  يف  ورد  قد  التشكيل  هذا 
سابقاً الجهاد، إذ ال جهاد لِمن ال يؤمن(()38(، وأوردت 
الَْمْسِجِد  َوِعاَمرََة  الَْحاجِّ  ِسَقايََة  ﴿أََجَعلْتُْم  تََعاىل:  قوله 
الَْحرَاِم كََمْن آَمَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآْلِخِر َوَجاَهَد يِف َسِبيِل 

اللَِّه﴾ ] التوبة: 19[)39(. 
فقد ذكرت  العطف  أدوات  فيام يخص  أّما   
)الواو(  هي  الواردة  العطف  أدوات  ))أن  الباحثة 
القرآن  يف  الجهاد  آيات  يف  )الفاء(  ترْد  ومل  )ثُّم(،  و 
الكريم(()40(، وأوضحت الباحثة األداتني بالشكل اآليت: 
- الواو: وهي أصل حروف العطف، وتدّل عىل اإلرشاك 
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الباحثة  وتتبّعت  واحد)41(.  حكم  يف  فقط  شيئني  بني 
آيات  يف  عاطفة  )الواو(  فيها  وردت  الّتي  املواضع 
الجهاد وهي سبعة مواضع، وذكرت الباحثة منها قوله 
تََعاىل: ﴿ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف 
َسِبيِل اللَِّه أُولَِئَك يَرُْجوَن رَْحَمَت اللَِّه ﴾]البقرة: 218[)42(. 
يقتيض  )ثُّم(  العطف  حرف  أن  الباحثة  ذكرت  ثّم:   -
والرتاخي  والرتتيب،  الحكم،  يف  الترشيك  أمور:  ثالثة 
قوله  وهو  واحد،  موضعٍ  يف  وردت  وقد  )املُهلة()43(، 
ثُمَّ  َما فُِتُنوا  بَْعِد  ِمْن  لِلَِّذيَن َهاَجُروا  َربََّك  تََعاىل: ﴿إِنَّ 
رَِحيٌم﴾  لََغُفوٌر  بَْعِدَها  ِمْن  َربََّك  إِنَّ  َوَصرَبُوا  َجاَهُدوا 
اآلية  هذه  سياق  الباحثة  وأوضحت   ،]110 النحل:   [
الهجرة،  عىل  معطوفاً  جاء  الجهاد  أن  إذ  الكرمية، 
يف  االشرتاك  تفيد  الّتي  )الواو(  العطف  أداة  تأِت  ومل 
الحكم)44(، وإمنا )ثُّم( الّتي تفيد مع االرشاك يف الحكم 
والجمع بنَْي شيئني الرتتيب واملُهلة أو الرتاخي)45(، فقد 

كان جهادهم بعد الفتنة)46(. 
4- ورد ))الفعل املايض )َجاهَد( جملة فعلية يف محل 
رفع خرب للمبتدأ(()47(، وذكرت الباحثة أن هذا الرتكيب 
الرَُّسوُل  ﴿لَِكِن  تََعاىل:  قوله  يف  واحد،  موضعٍ  يف  جاء 
َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُْفِسِهْم َوأُولَِئَك 
التوبة: 88[،   [ الُْمْفلُِحوَن﴾  ُهُم  َوأُولَِئَك  الَْخرْيَاُت  لَُهُم 
ولحظت الباحثة أن )لَِكن( يف هذه اآلية جاءت مخففة 
مهملة، فيعرب ما بعدها بحسب موقعه يف الجملة، 

بعد زوال اختصاصها بالجملة األسمية)48(. 
بعد  جاءت  الّتي  الجملة  إعراب  الباحثة  وأوضحت 
آَمُنوا  )الِّذيَن  َعلَيه  فـ)الرَُّسول( مبتدأ وعطف  )لَِكن(، 
َمَعُه(، والفعل )َجاَهُدوا( فعل ماٍض مبني عىل الضّم؛ 
يف  مبني  متصل  ضمري  والواو  الجامعة،  بواو  التصاله 
رفع خرب  محّل  الفعلية يف  والجملة  فاعل،  رفع  محّل 

للمبتدأ)49(. 
فقد  جاسم  العايل  عبد  حيدر  الباحث  أّما   
تناول الداللة الزمنية لألفعال املاضية يف سورة الكوثر 
املباركة، وذلك يف بحثه املوسوم ب )سورة الكوثر دراسة 
وهو  املايض)50(،  الفعل  تعريف  بذكر  وبدأ  تحليلية(، 
))ما دّل عىل حدوث الفعل قبل زمن التكلم، ولكنه يأيت 
للتعبري عن دالالت زمنية أخرى، وهذه الدالالت ميكن 
الجملة(()51(،  سياق  يف  القرائن  مبعونة  عنها  يعرّب  أن 
وماّم تجدر اإلشارة إليه أن الباحث مل يرُش إىل مصدٍر 
ُمعنّي اعتمد عليه يف تعريف الفعل املايض، وقد جاء 
تعريف الفعل املايض يف عّدة مصادر، وللفائدة أذكر 
منها: الكتاب سيبويه)52(، ورشح املفصل للزمخرشي)53( 
، و رشح ُجمل الزجاجي)54( ، و همع الهوامع يف رشح 

الفعل  عرّف  مّمن  املحدثني  ومن   ، الجوامع)55(  جمع 
التعريف  أّن  ويبدو  حّسان)56(،  متّام  الدكتور  املايض 
الّذي ذكره الباحث متقارب مع تعريف الدكتور متّام 

حّسان. 
ومن ذلك ورد الفعل املايض )أعطى( يف قوله   
تََعاىل: ﴿ أَْعطَيَْناَك ﴾ ] الكوثر: 1[، وقد ذكر الباحث أن 
الفعل املايض هنا دّل عىل زمن املستقبل؛ ألنه مبعنى 
اللُه  )َصىّل  محمد  نبيّه  إىل  سبحانه  الله  من  الوعد 
َعلَيه َواله َوَسلَم( يف حياته املستقبلية املتمثلّة بذريته 
وكرثتها، أو يف اآلخرة إذ كان مبعنى الحوض يف الَجّنة، 
املستقبل،  تقع يف  الكوثر  تدلُّ عىل  الّتي  املعاين  وكُّل 

وإن كانت شاملة لجميع األزمنة)57(.
القرآيّن  التعبري  أن  إىل  الباحث  والتفت   
املضارع  بلفظ  يأِت  ومل  )أَْعطَيَْنا(  املايض  بلفظ  جاء 
هذا  أن  عىل  يدلُّ  )أَْعطَيَْنا(  قوله:  ألن  )سنعطيك(؛ 
اإلعطاء كان حاصالً يف املايض متمثالً بالرعاية والتوفيق 
ُعرب  الوقوع  محّقق  كان  ملّا  ))الوعد  وألّن  االلهي)58(؛ 
عنه بالصيغة املاضية للمبالغة كأنّه حدث ووقع(()59(.

يف  يستند  مل  الباحث  أن  إىل  أشري  أن  وأوّد   
تحليله عىل مصدر ُمعنّي يؤكد ما ذهب إليه يف داللة 
الفعل املايض )أعطى( عىل املستقبل، فضالً عاّم ذكره 

من داللة.
ويف ضوء ما قّدمه الباحثون من التشكَّالت   
املالحظات  تجلّت  فقد  املايض،  للفعل  االستعامليّة 

اآلتية: 
وآراء  ألقول  التعرّض  بصدد  الباحثوَن  يكْن  مل   -1
موضوع  يكن  مل  وتقسيامتها،إذ  األفعال  يف  الّنحوينَي 

أبحاثهم الجملة الَعربيَّة وتقسيامتها.
2- اتّضح أن الباحثنَي عىل الرغم من اتفاقهم يف املنهج 
فالباحث ميثاق  أنهم اختلفوا يف املضمون،  إالّ  العام، 
حسن يقوم منهجه عىل تنّوع الخطاب الُقرآيّن وتفّننه 
اآليات  يف  املختلفة،  وتشكُّالته  )كَره(  الفعل  إيراد  يف 
خطابيّة  سياقات  يف  الواردة  الشاهد،  محّل  الُقرآنيَّة 
متنّوعة،وتأّمل جزئيات الّسياق وتحليلها وتلّمس مدى 
انسجامها مع التشّكل الفعيل للفعل )كَرِه(، أّما الباحثة 
سليمة جبار فقد تناولت الفعل املايض )َجاهَد( يف عّدة 
تكتفي  أنّها  إاّل  الّسياق،  قرآنيَّة، ووظيفتها يف  تراكيب 
يف بعض املواضع بعرض صورة الرتكيب واآلية الُقرآنيَّة 
محّل الشاهد، ويأيت الباحث حيدر عبد العايل، ويتناول 
الفعل املايض )أعطى( وداللته الزّمنية يف سورة الكوثر، 

إالّ أنه مل يتوسع يف نطاق بحثه يف هذا املضامر.
يف  وبراعته  بقدرته  حسن  ميثاق  الباحث  امناز   -3

الّتشّكالُت االستعاملّيُة لألفعال يف الرّتكيِب...
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التحليل، وتأّمل كُّل جزئيات النّص، فضالً عن ذلك فقد 
حفل الجانب التطبيقي باآليات الُقرآنيَّة.  

وقلّة  التفاسري،  عىل  حسن  ميثاق  الباحث  اعتمد   -4
املصادر النَّحويّة، أّما الباحثة سليمة جبار، فقد امنازت 
بالرجوع إىل املصادر الّنحويّة، وأوضحت من خاللها ما 
يتعلّق بالرتاكيب الّتي ورد فيها الفعل املايض )َجاهَد(، 
أّما الباحث حيدر عبد العايل فلم يعتمد عىل مصدٍر 

ُمعنّي، ماّم أدى إىل ضيق نطاق بحثه.
عىل  جبار  وسليمة  حسن  ميثاق  الباحثان  اعتمد   -5
الفعل  تشّكالت  صور  تتبّع  يف  اإلحصائيّة  املنهجيّة 
كُّل  فيها  وردت  الّتي  الُقرآنيَّة  املواضع  وعدد  املايض، 

صورة.

ثانياً: التشّكالت االستعامليّة للفعل املضارع:
ومن األبحاث الُقرآنيَّة الّتي تناولت تشّكالت   
نوح  الله  عبد  أحمد  الباحثني  بحث  املضارع  الفعل 
يف  جِهل  بـ)ماّدة  املوسوم  صيهود  إبراهيم  وسعيد 
القرآن الكريم ِدراسة لغوية(، وتناول الباحثان  الصورة 
وذكَر  )َجهل()60(،  ملاّدة  وتشّكالتها  املضارعيّة  الفعلية 
الباحثان ))أن ماّدة )َجِهل( مل تَأِت عىل صورة الفعل 
)تَْجَهلُوَن  املضارعتني  والغائب  املخاطب  ّبصيغتي  إال 
ارتبطت  وقد  الجامعة،  واو  إىل  املسندتني  ويَْجَهلُوَن( 

بهام ارتباطاً وثيقاً؛ لتخربنا بصفة ذلك الجمع(()61(. 
واتّسم منهج الباحثنِي بتتبّع الفعل املضارع   
وتشّكله، وعرض اآليات الُقرآنيَّة الّتي ورد فيها الفعل 
املضارع ملاّدة )َجِهل(، وتَتبّع أقوال بعض املفرسيَن يف 
داللة الفعل املضارع ضمن الّسياق الّذي يرد فيه)62(. 

الباحثان بشكٍل رئيس عىل تفاسري  واعتمد   
املصادر  بعض  مراجعة  منهام  وكان  الكريم،  القرآن 
الّصيغة  عليه  تدّل  ما  َعىل  للوقوف  وغريها؛  الّنحويّة 
الفعليَّة املتشّكلة للفعل املضارع، وهي صيغة األفعال 

الخمسة.
الغائب  الباحثان أن صيغة املخاطب  وذكَر   
)يَْجَهلُوَن( مل ترد إالّ يف موضعٍ واحٍد، يف قوله تََعاىل: ﴿ 
َوَحرَشْنَا  الَْمْوىَت  وَكَلََّمُهُم  الَْماَلئَِكَة  إِلَيِْهُم  نَزَّلَْنا  أَنََّنا  َولَْو 
ٍء قُبُاًل َما كَانُوا لِيُْؤِمُنوا إاِلَّ أَْن يََشاَء اللَُّه  َعلَيِْهْم كُلَّ يَشْ
وتشّكل   ،]111 األنعام:   [  ﴾ يَْجَهلُوَن  أَكْرَثَُهْم  َولَِكنَّ 
املسند  املضارع  بصيغة  )يَْجَهلُوَن(  املضارع  الفعل 
وإمكانية  الحارض  الزمن  عىل  ليدّل  الجمع؛  واو  إىل 
عروقهم)63(.  التي ترسي يف  الَجهل  حالة  االستمرار يف 
واملاُلحظ أّن الباحثني هنا مل يعتمدا عىل مصدٍر محّدد 
يؤكد ما ذكراه، وكان يتطلّب منهام الرجوع إىل بعض 

املصادر املختصة.
ومن اآلراء التفسرييّة الّتي عرضها الباحثان   
املتقّدم  اآلية  يف  )يَْجَهلُوَن(  املضارع  الفعل  داللة  يف 
مقام  ويَجَهلوَن  املعاد،  بأمر  جهلهم  املُراد  أن  ذكرها، 
من  اإلميان  أسباب  جاءتهم  لو  فيظنون  سبحانه،  الله 
أن  إالّ  الحّق،  واتبعوا  بالله  آمنوا  واملعجزات  اآليات 
اإلميان ال يتم إالّ مبشيئة الله وقدرته)64(، وقيل: يَْجَهلُوَن 

))بأّن الُكّل من اللِه وبقَضائِه وقدرِه(()65(. 
فقد  )تَْجَهلُوَن(  الثانية  الفعلية  الصيغة  أّما   
تتبّع الباحثان مواضعها، واتّضح لهام أنها وردت أربع 
مرات يف القرآن الكريم، ومنها: قوله تََعاىل: ﴿ َولَِكنِّي 
الفعل  ومعنى   ،]29 هود:   [  ﴾ تَْجَهلُوَن  قَْوًما  أََراكُْم 
املضارع )تَْجَهلُوَن( يف هذه  اآلية ))أراكم تَْجَهلوَن أنهم 
خري منكم إلميانهم بربهم وكفركم به(( )66(، وفضالً عن 
ذلك فهذا الجهل ))مقرتن بالكرب والغرور، وهو أساس 

تعاستهم(()67(. 
الفعل  بتشّكالت  بدراسة  ُعني  ومّمن   
تناول  الواحد  عبد  حسن  ميثاق  املضارع،الباحث 
انتظمت  إذ  )كَرِه(،  ملاّدة  املضارعيَّة  الفعليَّة  الّصيغة 
منهج  واتّسم  قرآنيَّة،  مواضع  ستة  يف  الّصيغة  هذه 
الّشواهد  بتقسيم  املضارع  للفعل  تناوله  يف  الباحث 
الُقرآنيَّة الّتي أوردها عىل وفق تنّوع سياقات الخطاب 
وتوجيه يف سياق كُّل آية، وقد وقف الباحث مستعرضاً 
ومتأّمالً ومحلاّلً للصيغة الفعليَّة املضارعيَّة ملاّدة )كَرِه(، 
يكتِف  ومل  التَّعبرييَّة،  خصائصها  و  دالالتها  واستجالء 
الباحث ببيان محّل الشاهد، وإمّنا حاول أن يحلّل كُّل 

جزئيات الّسياق)68(. 
وبهذا نجد أن منهج الباحث الّذي ساَر َعليه   
ال يختلف عن منهجه يف تناول التّشّكل املاضوي للفعل 
عن  فضالً  متنّوعة،  خطابيّة  سياقات  يف  ومتثّله  )كَره( 
يف  الُقرآيّن  الخطاب  تفّنن  إبراز  يف  املعتمدة  املصادر 
إيراد تشكُّالت الفعل املضارع، وما يتمحور حوله من 

مضامني دالليّة ميكن تلّمسها من الّسياق. 
صورتنِي:  يف  مضارعيّاً  تشّكالً  )كَرِه(  الفعل  َوتشّكل 
الباحث  وتتبّع  تُكرِه(،  أو  و)يُكره  تَكره(،  أو  )يَكرَه 
مواضع هذه الصور، فقد متثّلت صورة الفعل )يَكرَه( 
جاء  فقد  املضارع)تَكرَه(  الفعل  ،أّما  قرآينٍّ موضعٍ  يف 
)تُكره( يف  املضارع  الفعل  قرآنيَّني، ومتثّل  يف موضعني 
موضعني قرآنيَّني، أّما الفعل )يُكره( فقد أورد الباحث 
إىل عدد  يرُش  التشّكل، ومل  فيها هذا  ورد  واحدة  آية 

املواضع الّتي وردت فيها هذه الصورة)69(. 
وماّم تجدر اإلشارة إليه أّن الباحث مل يذكر   
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الفعيل  للتشّكل  تناوله  مقّدمة  يف  اإلحصائيّة  هذه 
للصيغة املضارعيّة، وما ذكره أن ماّدة)كَرِه( متثّلت متثاّلً 
يف  يفّصل  ومل  قرآنيَّة،  مواضع  ستة  يف  مضارعيّاً  فعليّاً 
ذكر الصور الّتي متثّلت فيها هذه املواضع، وإمّنا جاء 

ذكره لهذه الصور وعدد مواضعها يف نتائج بحثه)70(. 
َما  لِلَِّه  الباحث: )َويَْجَعلُوَن  الّتي ذكرها  ومن املواضع 
يَْكرَُهوَن(، وذكر أن هذا املوضع قد سيق يف قوله تََعاىل: 
﴿ َويَْجَعلُوَن لِلَِّه َما يَْكرَُهوَن َوتَِصُف أَلِْسَنتُُهُم الَْكِذَب 
أَنَّ لَُهُم الُْحْسَنى اَل َجرََم أَنَّ لَُهُم النَّاَر َوأَنَُّهْم ُمْفرَطُوَن ﴾ 
] النحل: 62[، وذكر الباحث أن الخطاب يف هذه اآلية 
املباركة هو ))يف شأن الّذين ال يؤمنون أصحاب املثل 
السيئ، يتعرّض لواحدة من سلوكيّاتهم املنحرفة(()71(، 
ولحظ الباحث ))أّن ماّدة )كَرِه( انتظمت فعالً مضارعيّاً 
مسنداً إىل ضمري جامعة املذمومني عىل جهة الفاعليّة، 
ومقيداً بالضمري املسترت العائد عىل املوصول عىل وجه 
ماّم  أنفسهم  عنه  ترغب  ما  عىل  للداللة  املفعوليّة؛ 
كانوا يرون فيه عيباً ومنقصة(()72(، كالبنات من الذريّة 

فكانوا ينسبونها إىل لله تََعاىل)73(.
ويرى الباحث أن ))يف مجيء )ما( املوصولة   
يف محل املقيّد املفعويّل لفعل الجعل )يّْجَعلُون( داللة 
إيحائيّة، مفادها وصف ذلك الّجعل بالهول والفداحة((

املوصول  اسم  الداللة مستفادة من داللة  )74(، وهذه 

يرى  ذلك  عىل  وزيادة  واالتّساع،  اإلطالق  معاين  عىل 
الباحث أن تقديم شبه الجملة )لله( عىل متّعلقه فعل 
الكراهة )يَْكرَُهوَن( يُوحي مبعاٍن تدّل عىل  خطورة ما 
أن  ينبغي  ال  مامَّ  أنَّه  ))أي  الّجاعلون)75(،  أُولئك  بلغه 

يُجعل(()76(.
الباحث  تناوله  الّذي  الثاين  الُقرآيّن  والتّعبري   
قوله  يف  متثَّل  التّعبري  وهذا  َشيْئًا(،  تَْكرَُهوا  أَْن  )ََعىَس 
َوَعىَس  لَُكْم  كُرٌْه  َوُهَو  الِْقتَاُل  َعلَيُْكُم  ُكِتَب   ﴿ تََعاىل: 
َشيْئًا  تُِحبُّوا  أَْن  َوَعىَس  لَُكْم  َخرْيٌ  َوُهَو  َشيْئًا  تَْكرَُهوا  أَْن 
َوُهَو رَشٌّ لَُكْم َواللَُّه يَْعلَُم َوأَنْتُْم اَل تَْعلَُموَن ﴾ ] البقرة: 
اآلية  هذه  يف  الخطاب  أن  الباحث  وأوضح   ،]216
))يتناول فريضة الجهاد، وهو خطاٌب للمؤمنني غايته 
اإلرادة  ملشيئة  التسليم  عىل  وحّضهم  قلوبهم  تثبيت 
الحكيمة(()77(، والجهاد يف سبيل الله فرٌض مفروض مع 
ما فيه من املشّقة والعناء، فهو أمٌر ثقيل عىل الّنفس 
التّعرض لألرس والقتل  يف طبعها وفطرتها؛ ملا فيه من 

وإتالف األموال وإفناء األبدان)78(.  
ولحظ الباحث أّن ماّدة )كَرِه( يف هذه اآلية   
قد ))تشّكلت فعالً مضارعيّاً مسنداً إىل ضمري جامعة 
)شيئاً(  بلفظة  مقيداً  الفاعليّة،  معنى  عىل  املخاطبني 

عىل جهة املفعولية، متّشكالً مع )أن( املصدريّة مصدراً 
عىل  اآلية  هذه  يف  الّدالة  عىس(()79(  ب  مرفوعاً  مؤّوالً 
معنى اإلشفاق يِف الَْمْكُروه)80(؛ للّداللة عىل أن كراهية 

الطّبع لليشء ال تنايف التكليف به)81(. 
تناوله  الّذي  األخر  الُقرآين  التّعبري  أّما   
الباحث أن  النَّاَس(، وذكَر  تُْكرُِه  )أَفَأَنَْت  الباحث، فهو 
هذا الخطاب جاء يف سياق قوله تَعاىل: ﴿ َولَْو َشاَء َربَُّك 
النَّاَس  تُْكرُِه  أَفَأَنَْت  َجِميًعا  كُلُُّهْم  اأْلَرِْض  يِف  َمْن  آَلَمَن 
موّجه  وهو   ،  ]99 يونس:   [  ﴾ ُمْؤِمِننَي  يَُكونُوا  َحتَّى 
ورغبته  َوَسلّم(  َواله  َعلَيْه  اللُه  )َصىّل  محمد  للّنبي 

وسعيه الحثيث إىل هداية الّضالني من الّناس)82(.
بتحديد  ))ينبئ  املُباركة  اآلية  يف  الُقرآيّن  والّسياق 
املشيئة  واإلميان وقرصها عىل  للهداية  الفاعلة  الِجهة 
عىل  للّداللة  االمتناعيّة  بـ)لَو(  جيء  لذلك  الحكيمة؛ 
اقتضاء  لعدم  الة  الضَّ الّنفوس  يف  اإلميان  تحقُّق  عدم 
ل)كُّل،  الُقرآيّن  التَّعبري  املشيئة(()83(. ولعل يف استعامل 
واإلحاطة  العموم  عىل  الّدالتني  املُؤكّدتني  وَجميع( 
والشمول)84(، يف الّسياق الداّل عىل االمتناع إشارًة إىل 
رسوخ اإلميان يف الّنفوس الّتي آمنت رغبة واختياراً)85(.

مضارعيّاً  فعالً  )كَره(  ماّدة  ))تشّكل  الباحث  ولحظ 
إىل ضمري املخاطب املسترت  بناء )تُفِعل(، مسنداً  عىل 
)الّناس(عىل  بلفظ  الفاعليّة، ومقيّداً  وجوباً عىل جهة 
النبي  نفس  يف  ما  عىل  للّداللة  املفعوليّة(()86(؛  وجه 
))معاين  من  َوَسلّم(  آله  َو  َعلَيْه  اللُه  )َصىّل  محمد 
الرّفق واللطف والرّحمة، الّتي تتجّسد رغبة ساعية إىل 
لكأنّها  حتى  وُمرّغبة  ُمحبّبة  اإلميان،  يف  الناس  دخول 
تُكرههم إكراهاً(()87(، ومضمون الخطاب تسلية الّنبي 
والتّخفيف عنه،ماّم يلحقه من الحزن عىل عدم إميانهم 

والضالل الّذي هم عليه)88(. 
)َواَل  القرآين  التّعبري  الباحث  تناوله  وماّم   
(، وهذا الخطاب ورد  تُْكرُِهوا فَتَيَاتُِكْم... َوَمْن يُْكرِْهُهنَّ
يف قوله تََعاىل: ﴿ َولْيَْستَْعِفِف الَِّذيَن اَل يَِجُدوَن نَِكاًحا 
الِْكتَاَب  يَبْتَُغوَن  َوالَِّذيَن  فَْضلِِه  ِمْن  اللَُّه  يُْغِنيَُهُم  َحتَّى 
َخرْيًا  ِفيِهْم  َعلِْمتُْم  إِْن  فََكاتِبُوُهْم  أمَْيَانُُكْم  َملََكْت  ِمامَّ 
َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اللَِّه الَِّذي آتَاكُْم َواَل تُْكرُِهوا فَتَيَاتُِكْم 
نْيَا  ًنا لِتَبْتَُغوا َعرََض الَْحيَاِة الدُّ َعىَل الِْبَغاِء إِْن أَرَْدَن تََحصُّ
َوَمْن يُْكرِْهُهنَّ فَِإنَّ اللََّه ِمْن بَْعِد إِكْرَاِهِهنَّ َغُفوٌر رَِحيٌم 
﴾ ] النور: 33[، وتأّمل الباحث يف هذه اآلية املُباركة 
عقيدة  بوصفه  الّنكاح  مفهوم  ))تتناول  أنها  موضحاً 
دينية مندوحاً إليها، عارضاً لبعض مضامينه بحسب ما 

يقتضيه الّسياق(()89(. 
مواضع  ثالثة  يف  )كَره(  ماّدة  وردت  وقد   

الّتشّكالُت االستعاملّيُة لألفعال يف الرّتكيِب...
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واحدة.  مرّة  وباالسميّة  مرّتني  الفعليّة  بالّصيغة  منها، 
ففي قوله تََعاىل: ))َواَل تُْكرُِهوا فَتَيَاتُِكْم َعىَل الِْبَغاِء إِْن 
زنة  عىل  مضارعيّاً  فعالً  انتظمت  فقد  ًنا((  تََحصُّ أَرَْدَن 
)تُفِعل( مسنداً إىل ضمري جامعة املخصوصني بفحوى 
التّوجيه عىل سبيل الفاعليّة، ومقيّداً بلفظ )فَتَيَاتُِكْم( 
عىل نحو املفعوليّة، معلّقاً بشبه الجملة )َعىَل الِْبَغاِء(، 
َعرََض  )لِتَبْتَُغوا  ب  ًنا(، معلالً  تََحصُّ أَرَْدَن  )إِْن  ب  مرشوطاً 
للداللة  الّناهية(  ب)ال  الّنهي  نْيَا(  يف موضع  الدُّ الَْحيَاِة 
اململوك عىل فعل  إرغام  املالك وزجره عن  نهي  عىل 
الفاحشة تحقيقاً لرغبات نفسه األّمارة بالّسوء)90(. فهنا 
الباحث مل يرش إىل مصدٍر نحوّي من شأنه توضيح ما 
و)ال  الجملة،  لشبه  الّنحويّة  الدالالت  من  إليه  أملح 

الّناهية( وغري ذلك ماّم تقّدم ذكره. 
((، فقد  يُْكرِْهُهنَّ ))َوَمْن  تََعاىل:  قوله  أّما يف   
انتظمت )كَرِه( ))فعالً مضارعيّاً عىل زنة )يُفِعل( املزيد 
قبله  املوصول  عىل  العائد  املسترت  الضمري  إىل  املسند 
املُكرهات  جامعة  بضمري  مقيّداً  الفاعليّة،  جهة  عىل 
( عىل وجه املفعوليّة، واقعاً يف محل فعل الرشط  )هنَّ
اإلرادة  استالب  أن  للداللة عىل  املوصول  املتضّمن يف 
))فَِإنَّ  التّعبري  و  ومستمرّة(()91(،  حادثة  اململوك  من 
اللََّه ِمْن بَْعِد إِكْرَاِهِهنَّ َغُفوٌر رَِحيٌم(( إجابة عن الرّشط 
املتقّدم، وتضّمنت تشّكل )كَره( تشّكالً اسميّاً مصدريّاً، 
مأخوذاً من فعل الرّشط، ومضافاً إىل املفعول به؛ لبيان 
ال  واإلجبار  اإلكراه  نتيجة  الصادر  اإلنساين  الفعل  أن 
أىت به  يُرتب عىل صاحبه العقوبة املفروضة عليه إن 

مختاراً ُمتَمّكناً)92(. 
وذكَر الباحث أّن التّعبري الُقرآيّن ))ِمْن بَْعِد   
(( قد وقع ))اعرتاض بني اسم الحرف التّوكيدّي  إِكْرَاِهِهنَّ
مبعنى  رَِحيم(،  )َغُفوٌر  الجاللة( وخربه  )لفظ  النَّاصب 
اعرتاض يف جملة جواب الرّشط املُؤكَّد(()93(، وفضالً عن 
ذلك فقد التفت الباحث إىل أن تكرار ))مادَّة اإلكراه 
يخلق  الثّابتة،  واالسميّة  املتحرّكة  الفعليّة  بالّصيغتنِي 
جّواً موسيقيّاً مؤثّراً و موحياً، ماّم يدّل عىل أّن معاين 
املغفرة والرّحمة الّتي ُذيّلت بها اآلية املتقّدم ذكرها، 
نتيجة اإلكراه واإلجبار)94(،  الّذي يصدر  نب  الذَّ تشمل 
مع ))لحاظ معاين الّدميومة والثَّبات يف استقامة اإلرادة 

التَّمّكنيّة االختياريّة وصالحها(()95(.
ويُلحظ أن الباحث ميثاق حسن بذل جهداً   
تشّكل  الّتي  املتنّوعة  الخطابيّة  السياقات  تأّمل  يف 
وتحليل  سياقها،  يف  صوره  مبختلف  املضارع  الفعل 
الفعل  دالالت  إبراز  عىل  وتضافرها  الّسياق،  جزئيات 
يف  كان  وإن  الُقرآيّن،  الخطاب  يف  املتشّكل  املضارع 

تحليله أكرث ما يعتمد عىل معلوماته وجهده الخاّص يف 
البحث والتقيص، وعدم الرجوع إىل املصادر املختصة، 

الّتي من شأنها متتني عرى ِدراسته.
الباحثة سليمة جبار غانم فقد تناولت  أّما   
القرآن  يف  الجهاد  آيات  )يجاهد(يف  املضارع  الفعل 
الكريم، ذاكرة مواضعه وهي خمسة مواضع، واتّضح 
)الياء(  املضارعة  بحرف  مسبوقة  منها  أربعة  أن  لها 
الفاعل  عىل  تدلُّ  الّتي  املقيدة  الرصفيّة  الوحدة 
الغائب)96(، ويف موضع واحد مسبوقة بالتاء الدالة عىل 
الباحثة،  ذكرتها  تراكيب  عّدة  ويف  املخاطب،  الفاعل 
ومتثّلت ب)العطف، جملة فعلية متّممة لجواب الرشط، 
والنصب ب)أْن( املصدرية، وجملة فعلية يف محّل جر 
كُّل  فيها  ورد  الّتي  مواضعها  الباحثة  وتتبّعت  صفة(، 
الُقرآنيَّة،  بالّشواهد  الرتاكيب  هذه  ومعززة  تركيب، 
وبيان محّل الشاهد، وما يتعلّق به من معاٍن نحويّة 
الّتي  الرتاكيب  ومن  املضارع،  الفعل  تركيبها  يف  ورد 

تشّكل ضمنها الفعل املضارع: 
أ- النصب ب)أْن( املصدرية، وذلك يف موضعني، وأوردت 
الُْمَخلَُّفوَن  فَِرَح   ﴿ تَعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  الباحثة 
يَُجاِهُدوا  أَْن  وَكَرُِهوا  اللَِّه  رَُسوِل  ِخاَلَف  مِبَْقَعِدِهْم 
 .]81 التوبة:   [  ﴾ اللَِّه  َسِبيِل  يِف  َوأَنُْفِسِهْم  ِبأَْمَوالِِهْم 
املصدرية  ب)أْن(  مسبوق  )يَُجاِهُدوا(  املضارع  فالفعل 
الناصبة، ولذا فهو يقع موقع االسم مع غريه، والتقدير: 
الوقوع  أحوال:  ثالثة  له  املضارع  الفعل  ألن  الجهاد؛ 
موضع  يف  وهو  يقوُم،  زيٌد  مثل:  وحده  االسم  موقع 
اآلية  يف  كام  غريه،  مع  االسم  موقع  والوقوع  قائم، 
غريه  مع  بنفسه،وال  االسم  موقع  يقع  واالّ  املباركة، 

وهذا يف حالة الرشط)97(.
تتبّعت  وقد  صفة،  جر  محّل  يف  فعلية  جملة  ب- 
الباحثة مواضع هذه الجملة واتّضح أنها وردت يف آية 
واحدة، قال تعاىل:﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَرْتَدَّ ِمْنُكْم 
َعْن ِديِنِه فََسْوَف يَأيِْت اللَُّه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة 
َعىَل الُْمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعىَل الَْكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن يِف َسِبيِل 
اللَِّه َواَل يََخافُوَن لَْوَمَة اَلئٍِم ﴾ ] املائدة: 54[، وأوضحت 
جملة  ورد  إذ  اآلية،  هذه  يف  املضارع  الفعل  الباحثة 
املتصل  الضمري  وفاعله  املضارع  ))الفعل  من  فعلية 
لـ)قوم((()98(. وماّم  الجامعة( يف محّل جر صفة  )واو 
إىل مصدٍر  الباحثة هنا مل ترش  أن  إليه  اإلشارة  تجدر 
محّدد، فيام ذكرته من إعراب للفعل املضارع يف سياق 

اآلية املتقّدم ذكرها. 
وتجىّل ماّم قّدمه الباحثون املالحظات اآلتية: 

للتشّكل  تناولهم  يف  الباحثون  منهج  يختلف  مل   -1
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تناولهم  يف  منهجهم  عن  املضارع  للفعل  االستعاميّل 
مالمح  أّول  وتبدو  املايض،  للفعل  االستعاميّل  للتشّكل 
الُقرآيّن  االستعامل  تناولوا  أنهم  الباحثني  بني  التشابه 
ألفعال ُمعيّنة يف القرآن الكريم، فالباحثان أحمد عبد 
الله نوح وسعيد إبراهيم تناوال الفعل املضارع وتشّكله 
من ماّدة )َجِهل(، والباحث ميثاق حسن تناول تشّكل 
سليمة  الباحثة  أّما  ماّدة)كَرِه(،  من  املضارع  الفعل 
آيات  يف  املضارع  الفعل  بتشّكل  عنيت  فقد  جبار 
الجهاد خاّصة، وعىل الرغم من ذلك فقد اتّضح أن مثّة 
تفاوتا بني الباحثني وطريقتهم يف التّعامل مع الّنامذج 
الّسياقات  تنّوع  عىل  اعتمد  من  فمنهم  التطبيقيّة، 
الخطابيّة، وبعضهم اآلخر اعتمد عىل الرّتاكيب الّنحويّة 

وسياقها الُجميل، واالكتفاء بالعرض يف بعض املواضع.
ورد  الّتي  املواضع  تقيّص  يف  جهداً  الباحثون  بذل   -2
فيها الفعل املضارع مبختلف تشّكالته وصوره الرتكيبية، 
يف  والتأّمل  الُقرآنيَّة،  اآليات  يف  الشاهد  محل  وبيان 
الّسياق وتضافر أجزائه عىل إبراز دالالت تشّكل الفعل 
املضارع، وأكرث ما تجّسد هذا األمر عند الباحث ميثاق 
واسترشاف  التحليل  عىل  بقدرته  امناز  الّذي  حسن 
جزئيات النّص، وكام سبق اإلشارة إىل ذلك عند تناوله 

للّصيغة املاضويّة ملاّدة)كَرِه(.
3- قلّة املصادر النحويّة املختصة، فالباحثان أحمد عبد 
الله نوح وسعيد إبراهيم صيهود، كان يتطلّب منهام 
توضيح  شأنها  من  الّتي  املصادر  بعض  إىل  الرجوع 
وعدم  املضارعتني،  ويَْجَهلُوَن(  )تَْجَهلُوَن  صيغتي 

االكتفاء بتفاسري القرآن الكريم.
تتبّع  اإلحصائيّة يف  الطريقة  الباحثون عىل  اعتمد   -4

التشّكل االستعاميّل للفعل املضارع.

ثالثاً: التشّكالت االستعاملية للفعل األمر:  
يف  واسعاً  حيّزاً  األمر  أفعال  ِدراسة  تنل  مل   
التشّكل  الّنحويّة، ومّمن تناول هذا  الُقرآنيَّة  املباحث 
يف  األمر  فعل  تناولت  إذ  غانم،  جبار  سليمة  الباحثة 
مواضعه  تتبّعت  و  الكريم،  القرآن  يف  الجهاد  آيات 
وذكرت أنه ورد سبع مرات)99(، والتفتت الباحثة إىل أّن 
األمر يف اآليات السبع جميعها صادر عن الله ُسبحانه 
َعلَيْه َوآله  اللُه  للنبي محمد )َصىّل  سواء أكان موّجهاً 
َوَسلّم( أم للمؤمنني، ومن املواضع الّتي ذكرتها الباحثة، 
َوالُْمَناِفِقنَي  اَر  الُْكفَّ َجاِهِد  النَِّبيُّ  أَيَُّها  يَا  تََعاىل:﴿  قوله 
َواْغلُْظ َعلَيِْهْم ﴾ ] التوبة: 73[، أّما فعل األمر)َجاِهد( 
من حيث األسناد فقد أوضحت الباحثة أنه جاء عىل 
صورة  عرض  عىل  تقوم  الباحثة  ومنهجيّة  صور،  عّدة 

الرتكيب، وعدد املواضع الّتي ورد فيها، واآلية الُقرآنيَّة 
بالعرض، وعدم  تكتفي  الباحثة  أّن  إاّل  الشاهد،  محل 
الُقرآيّن)100(، ومن  الّسياق  يف  وتشّكله  األمر  فعل  بيان 

الرّتاكيب الّتي عرضتها الباحثة: 
املسترت  للضمري  مسنداً  األمر)َجاهْد(  فعل  جاء   -
منها  مواضع)101(،   ثالثة  يف  ومتثّل  املفرد،  املخاطب 
تُِطعِ  فاََل   ﴿ تعاىل:  قوله  جاء يف  ما  الباحثة  ذكرته  ما 
الَْكاِفِريَن َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهاًدا كَِبريًا ﴾ ]الفرقان:52[. 

جامعة  لضمري  مسنداً  األمر)َجاِهد(  الفعل  ورد   -
الغائبني املتصل وهو واو الجامعة، يف أربعة مواضع)102( 
، منها قوله تعاىل: ﴿ َوَجاِهُدوا يِف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ﴾ 

] الحج: 78[)103(.
جاسم  العايل  عبد  حيدر  الباحث  وتناول   
والواردان  الزمنية،  وداللتهام  َوانحْر(   ، األمر)صلِّ فعال 
يف سورة الكوثر املباركة، يف قوله تََعاىل: ﴿ فََصلِّ لَِربَِّك 
َوانَْحْر﴾ ]الكوثر: 2[،فقد دّل الفعالن ))عىل املستقبل 
القريب املتصل بالحارض؛ ألنه أمٌر صادر من الله تََعاىل 
واجب التنفيذ بسبب النعمة الّتي أعطاها الله لنبيه 
أن  إليه  اإلشارة  تجدر  وماّم  بالكوثر(()104(.  املتمثلّة 
الباحث مل يرُش إىل مصدر ُمعنّي اعتمد عليه يف داللة 

،َوانحْر( يف اآلية املتقّدم ذكرها. الفعلني )صلِّ
ويدلُّ التّعبري الُقرآيّن ))فََصلِّ لَِربَِّك َوانَْحْر((   
عىل استمرارية الرعاية والعناية اإللهية للمخلوقني)105(.

التّعبري  اختيار  علة  إىل  الباحث  يلتفت  ومل   
ويبدو  األفعال،  من  غريه  دون   ) )صلِّ للفعل  القرآيّن 
الداللة  وهو  بالعنوان،  الباحث  تقيّد  هو  ذلك  سبب 
الواردة يف سورة الكوثر، وعىل الرغم  الزمنية لألفعال 
املوسوم  الرئيس  بحثه  بعنوان  يلتزم  مل  فهو  ذلك  من 
يتطلّب  كان  والّذي  تحليلية(،  ِدراسة  الكوثر  ب)سورة 
األمر  فعال  فيه  ورد  الّذي  الُقرآيّن  الّسياق  تحليل  منه 

، َوانحْر(.  )صلِّ
ومتّخض ماّم تقّدم املالحظات اآلتية: 

1- مل يتوسع الباحثان سليمة جبار غانم  وحيدر عبد 
بسبب  ذلك  ويبدو  األمر،  لفعل  تناولهام  يف  العايل 
تناولت  فالباحثة سليمة جبار  لُكّل منهام،  املاّدة  قلّة 
ومتتّبعة  )َجاهد(،  األمر  لفعل  االستعاميل  التشّكل 
حيدر  والباحث  مواضع،  سبعة  يف  ورصدها  مواضعه 
عبد العايل تناول الداللة الزمنية لفعل األمر يف سورة 
املُباركة،  الكوثر  سورة  وهي  القصار،  السور  من 
ورصد ما ورد فيها من أفعال أمر، ومتثّلت يف الفعلني 

،وانحْر(. )َصلِّ
2- اكتفت الباحثة سليمة جبار بالعرض، وعدم التأّمل 

الّتشّكالُت االستعاملّيُة لألفعال يف الرّتكيِب...
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يف الّسياق الُقرآيّن.
3- مل يستند الباحثان عىل مصدٍر ُمعنّي يف كُّل ما ذكراه 

عن فعل األمر يف اآليات محّل الّشاهد.

رابعاً: تحّققات الفعل يف االستعامل الُقرآينَّ.
هذه  بدراسة  رسن  أحمد  الباحث  انفرد   
لها،  الُقرآيّن  االستعامل  عىل  الضوء  وتسليط  الظاهرة 
املوسوم  بحثه  يف  الكريم،  القرآن  يف  أمثلتها  َوتَتبّع 
ويرى  الكريم()106(،  القرآن  يف  الفعل  ب)تحّققات 
إنجاز  الُقرآيّن هو  للنّص  األكرب  املرشوع  ))أن  الباحث 
)ظاهرة  ولعل  الجزيئات،  وليس  الكليّة  صورته 
وفنية من وسائل  الفعل( وسيلة موضوعية  تحققات 
تشييد ذلك املرشوع(()107(، و لحظ أن حاالت تحّقق 
حاالت،  ثالث  عىل  يكون  إنجازه  املطلوب  الفعل 
يف  انجازه  املطلوب  للفعل  املطابق  ))التحّقق  هي: 
استحالة  و  للفعل،  املغاير  والتحّقق  الخارجي،  الواقع 

التحّقق(()108(.
تحّقق  حاالت  عرض  يف  الباحث  ومنهجيّة   
التحّقق  حالة  بذكر  تتمثّل  الُقرآنيَّة،  وسياقاته  الفعل 
من  ينتفي  ثّم  حالة،  كُّل  من  واملقصود  أوَّالً،  للفعل 
الفعل،  تحّقق  وحاالت  يتناسب  ما  الُقرآنيَّة  الّشواهد 
الفعل  ببيان  الُقرآنيَّة  للّشواهد  معالجته  واتّسمت 
واستخراجه، وذكر ما يقابله من التّحّقق املطابق للفعل 
أو املغاير له أو استحالة تحّققه بطريقة واضحة، فضالً 

عن تأّمل الّسياق الُقرآيّن وما يدّل عليه من معاٍن. 
وماّم تجدر اإلشارة إليِه أن الباحث مل يستند   
عىل مصادر مختصة يف هذا املضامر، وأكرث ما اقترصت 
أّما يف  مة بحثه،  التنظريي يف مقدِّ مصادره يف الجانب 
الخاّص  مجهوده  عىل  اعتمد  فقد  التّطبيقي  الجانب 
من  ومصاديقها  الظاهرة،  هذه  عن  وقراءته  وبحثه 
بها، فضالً عن  البحث  الّتي حفل  الُقرآنيَّة  التطبيقات 
)تحّققات  ظاهرة  عالقة  إىل  الباحث  يلتفت  مل  ذلك 
الفعل( وأفعال الكالم، ويبدو يل أنه كان يتطلّب منه 
الّتي  املصادر  عىل  باالستناد  األمر  هذا  عند  الوقوف 

تُعنى بالظّواهر واملصطلحات األسلوبية والتّداولية. 
وحاول الباحث بيان دقّة وبراعة االستعامل   
النّص  يف  الفعل  تحّقق  حاالت  إبراز  يف  اللّغوي 
الصياغة  بني  املحكم  الربط  ))يتجىّل  إذ  الُقرآيّن)109(، 
اللّغوية واملحتوى الفكري يف صور التحّقق باستعامل 
اللّغوية  الصياغة  تعمل  وقد  نفسها(()110(،  الصياغة 
املختلفة وما يتضّمنه الّسياق عىل إظهار صورة التحّقق 
املغاير للفعل املطلوب، فضالً عن دور القرائن اللّغوية 

عىل  تعمل  الّتي  الّنفي  كأدوات  الُقرآيّن،  الّسياق  يف 
استحالة تحّقق الفعل يف بعض الّسياقات الُقرآنيَّة)111(.

و رصد الباحث صور هذه الظاهرة الُقرآنيَّة   
يف ثالثة محاور)112(: 

املحور األوَّل: التّحّقق املطابق للفعل:  
التّحّقق  من  النوع  هذا  أّن  الباحث  وذكَر   
االتحاد  تكشف  متعّددة  فعليّة  سياقات  يف  ))يظهر 
بصورة  تحّققه،  َوبني  )املرشوع(  املطلوب  الفعل  بني 
والصياغة  الفكري  املحتوى  فيها  يتطابق  األصل  طبق 
ومن  التام(()113(،  الفعيل  التحّقق  صورة  يف  اللّغوية 
اْسُجُدوا  لِلَْماَلئَِكِة  قُلَْنا  َوإِْذ   ﴿ تََعاىل:  أمثلة ذلك قوله 
أن  الباحث  وأوضح   ،]34 البقرة:   [  ﴾ فََسَجُدوا  آِلَدَم 
)اْسُجُدوا(  الوارد يف هذه اآلية، هو فعل األمر  الفعل 
و)َسَجُدوا(  آلدم(،  )السجود  الُقرآيّن  املرشوع  وميثل 
متثّل التحّقق واإلنجاز يف الواقع ، فضالً عن ذلك يُلحظ 
والتّطابق  املطلوب،  بالفعل  واتصاله  التّحّقق  رسعة 
اللّغوية  املاّدة  يف  وتحقّقه  األمر)اْسُجُدوا(  فعل  بني 
إىل  يرش  مل  الباحث  أّن  هنا  واملالحظ  واملضمون)114(. 
عليه يف  ساَر  ما  إليه، وهذا  فيام ذهب  ُمعنّي  مصدر 

تناوله لهذه الظّاهرة. 
))بصياغٍة  للفعل  التّحّقق  الباحث  وتناول   
ولكنها  املطلوبة  األفعال  صياغة  عن  مختلفة  لغوية 
هذه  وتتجىّل  والفكرة(()115(،  بالهدف  محيطة  تبقى 
﴿ تََعاىل:  قوله  يف  الباحث  أورده  مبا  اللّغوية  الصورة 

َخرْيُ  َوأَنَْت  فَرًْدا  تََذْريِن  اَل  رَبِّ  َربَُّه  نَاَدى  إِْذ  َوَزكَِريَّا 
الَْوارِثنَِي ﴾ ] األنبياء: 89[، وقوله تََعاىل:﴿ فََهْب يِل ِمْن 
 ﴾ يَْحيَى  اْسُمُه  ِبُغاَلٍم  َُك  نُبَرشِّ إِنَّا  َزكَِريَّا  يَا  ا  َولِيًّ لَُدنَْك 
التّعبري،  يف  ))التّنوع  الباحث  لحظ  و   ،]5،7 مريم:   [
)اَل  النهي  بأسلوب  كان  األوىل  اآلية  يف  عاء  الدُّ إن  إذ 
تََذْريِن فَرًْدا(، وميكن أن يشتّق من ماّدته اللّغوية تركيباً 
عاء  الدُّ ولكن  فرداً(  أذرك  )ال  فيكون  عاء،  الدُّ يحّقق 
كان يستبطن فكرة أخرى وهي )هْب يل( الواردة يف 
عاء املنطوي يف ظاهر  اآلية الثانية، وقد كشفت عن الدُّ
التّحّقق  متثّل  نفسها  وهي  له(  )وهبنا  جملة  النّص 

املطابق للفعل املطلوب(()116(. 
الباحث  عالج  املنهجيّة  الطريقة  وبهذه   
عىل  تطبيقية  كأمثلة  أوردها  الّتي  الُقرآنيّة  الّشواهد 

التّحّقق املطابق للفعل. 
الُقرآن  ))جامليات  إىل  الباحث  والتفت   
األسلوبية يف - سياق تحققات الفعل-، أنه توجد حالة 
النّص كونه فعالً كالمياً  القوي بني  االرتباط  تتمثّل يف 
فنياً وبني الرؤية الفعلية التي يبارش إنجازها يف جانبي 
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الفن القصيص والواقع الّذي يرشع يف بيان تفصيالته 
للفعل  التّحقق  عملية  هو  القصيص  النّص  فيكون   ،
ومرجعاً  فّناً  التعبرييّة  الصورة  فتتّشكل  عليه،  املتقّدم 

واقعيّاً(()117(، وتتّشكل هذه الصورة عىل النحو اآليت: 
الفن = املفتتحات + النّص القصيص.

بنية التحّقق = الفعل املتقّدم + التّحّقق)118(.
اإلنجازية  اللوحة  ))هذه  الباحث  وأوضح   
آيات  أورده من  والواقعي(()119( مبا  الفني  بعديها:  يف 
َعلَيَْك  نَُقصُّ  نَْحُن   ﴿ تََعاىل:  قوله  منها)120(:  قُرآنيَّة، 
أَْحَسَن الَْقَصِص إِْذ قَاَل يُوُسُف أِلَِبيِه يَا أَبَِت إِينِّ َرأَيُْت 
ْمَس َوالَْقَمَر َرأَيْتُُهْم يِل َساِجِديَن﴾  أََحَد َعرَشَ كَوْكَبًا َوالشَّ
الِْكتَاِب  يِف  ﴿َواذْكُْر  تََعاىل:  وقوله   ،]4-3 يوسف:   [
وقوله   ،]41 مريم:   [ نَِبيًّا﴾  يًقا  ِصدِّ كَاَن  إِنَُّه  إِبْرَاِهيَم 
تََعاىل: ﴿ َواتُْل َعلَيِْهْم نَبَأَ نُوٍح إِْذ قَاَل لَِقْوِمِه ﴾ ] يونس: 

.]71
وبنّي الباحث محل الشاهد يف هذه اآليات،   
اتُْل(، وهذه  اذْكُْر، و  ، و  والّتي متثّلت باألفعال )نَُقصُّ

األفعال تؤّدي وظيفتني يف النّص الُقرآيّن)121(: 
إليجاد  االفتتاح  أو  التّمهيد  وهي  فنية  وظيفة   -1

القصص.
2- وظيفة إبالغية متثّل هدف الّنّص)122(.

ويرى الباحث أن هذه ))الظاهرة األسلوبية   
املرتبطة ببنية التحّقق القصصية تَجعل النّص املتحّقق 
إلنتاج  الفعيل  والتحّقق  االكتامل  حالة  ميثّل  )القصة( 
تلك  يف  املبدع  إليها  أملح  فكرة  كان  أن  بعد  الّنّص 

املفتتحات )األفعال((()123(.
املحور الثاين: التحقق املغاير للفعل: 

التّحّقق  من  الّنوع  هذا  أّن  الباحث  أوضح   
يكون إنجاز الفعل فيه  مختلفاً ومغايراً عاّم دعا إليه 
الّنّص، كام يف اآليات اآلتية: قال تََعاىل: ﴿ َوإَِذا ِقيَل لَُهْم 
آِمُنوا مِبَا أَنْزََل اللَُّه قَالُوا نُْؤِمُن مِبَا أُنْزَِل َعلَيَْنا َويَْكُفُروَن 
قًا لاَِم َمَعُهْم قُْل فَلَِم تَْقتُلُوَن  مِبَا َوَراَءُه َوُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّ
اللَِّه ِمْن قَبُْل إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمِننَي ﴾ ]البقرة: 91[،  أَنِْبيَاَء 
وقوله تََعاىل: ﴿َوإَِذا ِقيَل لَُهُم اتَِّبُعوا َما أَنْزََل اللَُّه قَالُوا 
يْطَاُن  الشَّ كَاَن  أََولَْو  آبَاَءنَا  َعلَيِْه  َوَجْدنَا  َما  نَتَِّبُع  بَْل 

ِعريِ﴾ ] لقامن: 21[. يَْدُعوُهْم إِىَل َعَذاِب السَّ
الحاالت  اآليات  هذه  يف  الباحث  وجد  َو   

اآلتية: 
1- حالة التّطابق الظاهر: آِمُنوا = نُْؤِمُن.

                        اتَِّبُعوا = نَتَِّبُع.
2- حالة االختالف: مِبَا أَنْزََل اللَُّه ≠ مِبَا أَنْزََل َعلَيَْنا. 

َعلَيِْه  َوَجْدنَا  َما   ≠ اللَُّه  أَنْزََل  َما  التّقاطع:  3-حالة 

آبَاَءنَا)124(.
))هذه  وظّف  الّنّص  أّن  الباحث  وذكَر   
للفعل  املنجزة  الصورة  تصحيح  يف  الّسياقية  املغايرة 
الواقع  يف  يناقضها  مبا  حقيقتها  فيعّري  املطلوب، 
طريق  عن  اللَِّه(  أَنِْبيَاَء  تَْقتُلُوَن  َوَراَءُه...  مِبَا  )يَْكُفُروَن 
النتيجة  من  ويحّذر  األوىل،  اآلية  يف  العقلية  الحجة 
املرتتبة عىل هذا التّحّقق املغاير يف اآلية الثانية(()125(. 
املغاير  التّحّقق  أّن  إىل  الباحث  والتفت   
عن  تختلف  لغوية  صياغة  ))يف  يظهر  قد  للفعل  
عن  يعرّب  النّص  أّن  يعني  ما  املطلوب  فعله  صياغة 
النّص(( أراده  عاّم  كلياً  يختلف  جديد  فعل  حدوث 

تََعاىل:  قوله  الباحث  أوردها  التي  اآليات  ومن   ،)126(

َوإِىَل الرَُّسوِل  اللَُّه  أَنْزََل  َما  إِىَل  لَُهْم تََعالَْوا  َوإَِذا ِقيَل   ﴿
وَن َعْنَك ُصُدوًدا ﴾ ] النساء: 61[،  َرأَيَْت الُْمَناِفِقنَي يَُصدُّ
يف  كانت  الفعل  بتحّقق  املغايرة  أّن  للباحث  ظهر  و 
حصلت  املغايرة  هذه  نتيجة  واملضمون،ومن  الشكل 

حالة التّقاطع يف: 
وَن)127(.  X يَُصدُّ            تََعالَْوا ْ

املحور الثالث: استحالة التّحّقق  
ترتبط  الظاهرة  ))هذه  أّن  الباحث  ذكَر   
بالبنية الفعلية املتحقّقة من جهة القدرة التي يتمتع 
بها النّص القرآيّن يف كشف ضعف اإلنسان وعجزه عن 
إيجاد أبنية فكرية تصمد أمام حاجة اإلنسان نفسه((

الّتي  الُقرآنيَّة  األمثلة  يف  تربز  االستحالة  وهذه   ،)128(

رصدها الباحث، منها)129(: 
قوله تََعاىل: ﴿ َوإِْن كُْنتُْم يِف َريٍْب ِمامَّ نَزَّلَْنا   
َعىَل َعبِْدنَا فَأْتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمثْلِِه َواْدُعوا ُشَهَداءَكُْم ِمْن 
ُدوِن اللَِّه إِْن كُْنتُْم َصاِدِقنَي فَِإْن لَْم تَْفَعلُوا َولَْن تَْفَعلُوا 
أّن  الباحث  ولحظ   ،]24-23 البقرة:   [  ﴾ النَّاَر  فَاتَُّقوا 
التّعبري الُقرآيّن يف هذه اآلية وظّف األداة اللغوية )لن( 
يف إثبات امتناع تحّقق الفعل)130(. وهذه من القرائن 
اللّغوية الّتي أشار الباحث إىل أنها تُسهم يف استحالة 

تحّقق الفعل يف القرآن الكريم. 
ويف ضوء ما قّدمه الباحث أحمد رسن، فقد   

تجلّت املالحظات اآلتية:
1- حفل البحث بالتّطبيقات الُقرآنيَّة، الّتي بنّي الباحث 
من خاللها االستعامل الُقرآيّن لظاهرة تحّققات األفعال 

يف اآليات الُقرآنيَّة محّل الشاهد.
يف  األسلوبيّة  الظاهرة  هذه  بتناول  الباحث  امناز   -2
الُقرآن الكريم، وتقىّص مصاديقها يف عّدة آيات استدّل 

بها عىل هذه الظاهرة واالستعامل الُقرآيّن لها.
أو  وتحّققه،  الفعل  بيان  عىل  الباحث  حرص   -3

الّتشّكالُت االستعاملّيُة لألفعال يف الرّتكيِب...
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استحالة تحققه يف سياقات قُرآنيَّة متنّوعة، وبأسلوٍب 
واضح جيّل، فضالً عن تأّمل الّسياق الُقرآيّن، وتلمس ما 

عاء. يدّل عليه من دالالت وأساليب كالدُّ
مصادر  عىل  يستند  مل  الباحث  أن  للّنطر  الالفت   -4
األسلوبيّة  كاملؤلفات  بحثه،  موضوعة  يف  مختصة 
كان  املوضوع  أّن  يل  ويبدو  عام،  بشكٍل  واللّغوية 

يتطلّب منه مراجعة هذه املصادر.
الفعل(،  )تحّققات  ملصطلح  الباحث  يتطرّق  مل   -5
إذا  وما  اللّغوية،  الِدراسات  يف  الظّاهرة  هذه  وأصل 
إن  إذ  الكالم(،  )أفعال  مصطلح  من  مأخوذة  كانت 
مضمون ظاهرة تحّققات الفعل يكمن يف مدى إنجاز 
األفعال يف الواقع الخارجي، وهذا ما أشار إليه الباحث 

يف أثناء بحثه. 

ُخالصة بأهّم نتائج البحث: 
توّصلت الباحثة إىل النَّتائج اآلتية: 

الّنحويّة  الُقرآنيَّة  مباحثهم  يف  الباحثون  يتناول  مل   -1
الجملة الَعربيَّة من ناحية تقسيامتها.

محاور  من  محوٍر  يف  لألفعال  الباحثني  تناول  جاء   -2
أبحاثهم، ومل يُفردوا لها بحثاً مستقالً، ما عدا الباحث 
أحمد رسن فقد كان بحثه ُمخّصصا لدراسة األفعال يف 

القرآن الكريم.
3- تنّوعت التشّكالت االستعامليّة لألفعال يف الرّتكيب 
الُقرآيّن، منها ما تشّكل بالصورة الفعليّة املجردة،مثل: 
األفعال  )كَرِه(، ومنها ما تشّكل بصيغة  الفعل  تشّكل 
الخمسة، مثل: الفعل )َجِهل(، يف حني تشّكلت بعض 
األفعال بحسب ورودها يف الرّتاكيب النحويّة أو سياقها 
الجميل، فضالً عن ظاهرة تحّققات الفعل الّتي أفرزت 

عّدة صور لألفعال يف االستعامل الُقرآيّن. 
تفاوت  الباحثني  جهود  استقصاء  عن  متّخض   -4
الرّتكيب  يف  وتشّكالتها  األفعال  ِدراسة  يف  مناهجهم 
يف  الفعيل  التشّكل  تناول  من  الباحثني  فمن  الُقرآيّن، 
سياقات خطابيّة متنّوعة، ومنهم من ركّز عىل مجيء 
عّدة  وتشّكلها يف  الّنحويّة  الرّتاكيب  سياق  األفعال يف 
ُجمل، واختّص بعضهم بدراسة الداللة الزمنية لألفعال، 
بتناول  الباحثني  من  غريه  عن  امناز  آخر  باحثا  ونجد 

ظاهرة منفردة وصور تشّكلها يف القرآن الكريم.
مع  تعاملهم  كيفيّة  يف  الباحثني  متايُز  اتّضح   -5
واآلليّة  باحٍث،  كُّل  ألسلوب  تبعاً  الُقرآنيَّة  التطبيقات 
املتبعة يف املعالجة التّحليليّة، فمن الباحثني من اعتمد 
بعض  توظيف  محاولة  مع  التّفسرييّة  اإلشارات  عىل 
عىل  اقترص  من  ومنهم  الّنحويّة،  اللّغويّة  اإلشارات 
بيان  عىل  اآلخر  بعضهم  وحرص  التّفسرييّة،  الرؤى 
املعاين الّنحويّة للرتاكيب الّتي وردت األفعال يف سياقها، 
ما  وتوظّيف  التّوسع  وعدم  الحّد  هذا  عند  والتوقّف 

ذكر من املعاين الّنحويّة عىل اآليات الُقرآنيَّة. 
6- انفرد الباحث أحمد رسن بدراسة تحّققات الفعل 
يف الّنّص الُقرآيّن، كظاهرة منفردة يف املباحث الُقرآنيَّة، 
وشّكلت هذه الظّاهرة صورة جديدة من صور التّشّكل 
االستعاميّل لألفعال يف الرّتكيب الُقرآيّن، وحفل البحث 
بالنامذج التطبيقيّة الّتي استدّل بها الباحث عىل أمناط 
تحّققات الفعل يف القرآن الكريم، إالّ أنه مل يتتبّع هذه 
الظاهرة يف مظانّها من الُكتب الّتي ُعنيت بهذا النوع 

من الظواهر اللّغوية. 
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الهوامش:
1- ينظر: )كَرِه( وتشكُّالت استعاملها يف النَّظم الُقرآيّن: 
كليّة  البرصة-  جامعة  الواحد،  عبد  حسن  ميثاق  م. 
الرّتبية للعلوم اإلنسانيّة – قسم اللّغة الَعربيّة، مجلة 
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانيّة، مج:37، ع: 4، 2012م 

.65-58 :
2- ينظر: املصدر نفسه: 58-64، و73.

3- املصدر نفسه: 73. 
4- ينظر:املصدر نفسه: 58-64، و73.

5- ينظر: املصدر نفسه: 58-64، و73. 
6- ينظر: املصدر نفسه:59. 

7- )كَره( وتشكالت استعاملها يف النظم القرآيّن: 59.
د  التّبيان يف تفسري القرآن: أليب جعفر محمَّ 8- ينظر: 
بن الحسن الطُّويس )ت 460ه(،تحقيق: أحمد حبيب  
بريوت:  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  العاميل،  قصري 
النظم  يف  استعاملها  وتشكالت  و)كَره(   ،82-80/5

القرآين:59-58.
9- )كَره( وتشكُّالت استعاملها يف الّنظم القرآيّن: 59.

10- ينظر: املصدر نفسه: 59.
وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   -11
الزمخرشي  القاسم  أليب  التأويل:  وجوه  يف  األقاويل 
املوجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  )ت538ه(، 
الرياض،  العبيكان،  ط1،مكتبة  معّوض،  محّمد  وعيِلّ 
وتشكُّالت  )كَره(  وينظر:   ،165/3  : 1418ه-1998م 

استعاملها يف الّنظم القرآيّن:59.
12- )كَره( وتشكُّالت استعاملها يف الّنظم القرآيّن:59.

العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح  ينظر:   -13
والسبع املثاين: أليب الفضل شهاب الدين السيد محمود 
عطية،  الباري  عبد  عيل  تحقيق:  )1270ه(،  اآللويس 
ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1415ه: 157/6، و 

)كَره( وتشكُّالت استعاملها يف الّنظم القرآيّن:59.
األصفهاين  الراغب  القرآن:  ألفاظ  مفردات  ينظر:   -14
ط4،  داوودي،  عدنان  صفوان  تحقيق:  425ه(،  )ت 
 - 1430ه  الّشامية،بريوت  الّدر  دمشق،  القلم،  دار 
يف  استعاملها  و)كره(وتشكالت  2009م:192)جرم(، 

النظم القرآين: 59. 
15- )كَره( وتشكالت استعاملها يف النظم القرآيّن:59.

السليم  العقل  )إرشاد  السعود  أيب  تفسري  ينظر:   -16
إىل مزايا الكتاب الكريم(: أليب السعود العامدي محمد 
بن محمد بن مصطفى )ت: 982هـ(،دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت: 170/4، و)كَره( وتشكالت استعاملها يف 

النظم القرآيّن: 59. 

17- )كَره( وتشكالت استعاملها يف الّنظم القرآيّن:63.
18- املصدر نفسه: 63.

وتشكالت  )كَره(  و   ،584/5 الكشاف:  ينظر:   -19
استعاملها يف الّنظم القرآيّن:63. 

20- ينظر: مجمع البيان يف تفسري القرآن: أليب الفضل 
العلوم  دار  ط1،  548ه(،  )ت  الطربيس  الحسن  بن 
1426ه-2005م:  بريوت-لبنان،  والنرش،  للتحقيق 
175/9، و صفوة التفاسري: محمد عيل الصابوين، ط1، 
دار الصابوين للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 1417 
هـ - 1997: 218/3، و )كَره( وتشكالت استعاملها يف 

الّنظم القرآيّن: 63. 
الّنظم  يف  استعاملها  وتشكالت  )كَره(  ينظر:   -21

القرآيّن: 64.
22- املصدر نفسه: 64.

يوسف  بن  محمد  املحيط:  البحر  تفسري  ينظر:   -23
تحقيق:  745ه(،  )ت  األندليس  حيان  بأيب  املعروف 
عادل أحمد عبد املوجود و عيِل محمد معوض، ط1، 
دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، 1413ه - 1993م: 
النظم  يف  استعاملها  وتشكالت  )كَره(  و   ،521/5

القرآيّن:64.
24- )كَره( وتشكالت استعاملها يف الّنظم القرآيّن: 64. 
القرآن  يف  الجهاد  آليات  اللّغوي  البناء  ينظر:   -25
-كليّة  البرصة  جامعة  غانم،  جبار  سليمة  الكريم:د. 
الرتبيّة للعلوم اإلنسانيّة، مجلة أبحاث البرصة للعلوم 

اإلنسانيّة، مج: 39، ع: 4، 2014م: 20-18. 
26- العلل يف النحو: أليب  الحسن الوراق )ت 381ه(، 
دمشق،  الفكر،  دار  ط1،  املبارك،  مازن  مها  تحقيق: 
1421ه - 2000م: 281، و ينظر: البناء اللغوي آليات 

الجهاد يف القرآن الكريم: 18. 
القرآن  يف  الجهاد  آليات  اللغوي  البناء  ينظر:   -27

الكريم: 18،24 هامش رقم 30. 
28- ينظر: املصدر نفسه: 19-18. 

29- العلل يف النحو: 281-282، و ينظر: البناء اللغوي 
آليات الجهاد يف القرآن الكريم: 19.

القرآن  يف  الجهاد  آليات  اللغوي  البناء  ينظر:   -30
الكريم: 19.

31- رشح املفصل للزمخرشي: موفق الدين أيب البقاء 
ب)ابن  املعروف  املوصيل،  يعيش  بن  عيِلّ  بن  يعيش 
يعقوب،  بديع  أميل  د.  له:  قدم  )ت643ه(،  يعيش( 
 - لبنان، 1422ه   – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  ط1، 
2001م: 388/2، البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن 

الكريم: 19. 

الّتشّكالُت االستعاملّيُة لألفعال يف الرّتكيِب...
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القرآن  يف  الجهاد  آليات  اللغوي  البناء  ينظر:   -32
الكريم: 19، 24هامش رقم 37. 

33- ينظر: املصدر نفسه: 19. 
34- ينظر: املصدر نفسه: 19،24هامش رقم 41.

35- ينظر: املصدر نفسه: 19،24هامش رقم 42. 
36- املصدر نفسه:19.

37- ينظر: املصدر نفسه: 19. 
38- املصدر نفسه: 19. 

39- ينظر: املصدر نفسه: 19، وينظر: هامش رقم 43. 
40- البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن الكريم:20.

41- ينظر: العلل يف النحو: 231، و البناء اللغوي آليات 
الجهاد يف القرآن الكريم:20.

القرآن  يف  الجهاد  آليات  اللغوي  البناء  ينظر:   -42
الكريم: 20، وينظر: هامش رقم 46.

ابن  األعاريب:  كتب  عن  اللبيب  ُمغني  ينظر:   -43
ُمحي  محمد  تحقيق:  761ه(،  )ت  االنصاري  هشام 
الدين عبد الحميد، املكتبة العرصية، صيدا – بريوت، 
آليات  اللغوي  البناء  و   ،135/1 1991م:   - 1411ه 

الجهاد يف القرآن الكريم: 20.
القرآن  يف  الجهاد  آليات  اللغوي  البناء  ينظر:   -44

الكريم: 20.
45- ينظر: املصدر نفسه: 20.

46- ينظر: تفسري القرآن العظيم: أليب الفداء إسامعيل 
بن  سامي  تحقيق:  774ه(،  )ت  كثري  بن  عمر  بن 
والتوزيع، مرص،  للنرش  دار طيبة  محّمد سالمة، ط2، 
1420ه-1999م: 607/4، و البناء اللغوي آليات الجهاد 

يف القرآن الكريم: 20. 
47- البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن الكريم: 20.

48- ينظر: رشح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام 
الحميد،  عبد  الدين  محي  د  محمَّ تحقيق:  األنصاري، 
اللغوي آليات  البناء  القاهرة، 1383ه: 153، و  ط11، 

الجهاد يف القرآن الكريم: 20. 
49- البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن الكريم:20. 
العايل  عبد  حيدر  تحليلية:  دراسة  الكوثر  سورة   -50
جاسم،مجلة أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانية، املجلد: 

41، العدد:3،  2016م:49 -50.
51- املصدر نفسه:49.

52- ينظر: الكتاب: عمرو بن عثامن بن قنرب الحاريث 
بالوالء، أبو برش، امللقب سيبويه )ت: 180هـ(، تحقيق: 
الخانجي،  مكتبة  ط3،  هارون،  محمد  السالم  عبد 

القاهرة، 1408 هـ - 1988م: 12/1. 
53- ينظر: رشح املفصل للزمخرشي: موفق الدين أيب 

املعروف  املوصيل،  يعيش  بن  عيِلّ  بن  يعيش  البقاء 
بديع  إميل  د.  له:  قّدم  643ه(،  )ت  يعيش(  ب)ابن 
لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  يعقوب، 

1422ه- 2001م: 207/4. 
54- ينظر: رشح ُجمل الزجاجي: أليب الحسن عيِلّ بن 
)ت  اإلشبييّل  عصفور  ابن  عيِلّ  بن  د  محمَّ بن  مؤمن 
669ه(، قّدم له: فواز الشعار، إرشاف: د. إميل بديع 
لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  يعقوب، 

1419ه- 1998م: 58/1. 
الجوامع:  جمع  رشح  يف  الهوامع  همع  ينظر:   -55
السيوطي )ت  الدين  بكر جالل  أيب  بن  الرحمن  عبد 
911ه(، تحقيق: أحمد شمس الدين، ط1، دار الكتب 

العلمية، بريوت – لبنان، 1418ه- 1998م:30/1. 
حسان،  متّام  د.  اللّغة:  يف  البحث  مناهج  ينظر:   -56

مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، 1990م: 21. 
57- ينظر: سورة الكوثر دراسة تحليلية: م. حيدر عبد 
اإلنسانية،  للعلوم  البرصة  أبحاث  العايل جاسم، مجلة 

املجلد: 41، العدد: 3، 2016:49- 50.
58- ينظر: املصدر نفسه: 50. 

59- خطرات يف اللَّغة الُقرآنيَّة: د. فاخر اليارسي، دار 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد: 202. 

لغوية:  دراسة  الكريم  القرآن  يف  )َجِهل(  ماّدة   -60
أحمد عبد الله نوح و سعيد إبراهيم صيهود، جامعة 
مجلة  العربية،  اللغة  الرتبية–قسم  –كلية  البرصة 
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانيّة، املجلد:36، العدد:3، 

2011م: 8-7.
61- املصدر نفسه: 7- 8.

62- ينظر: املصدر نفسه:8-7.
63- ينظر: املصدر نفسه: 7. 

محمد  السيد  القرآن:  تفسري  يف  امليزان  ينظر:   -64
األعلمي،  حسني  الشيخ  صححه  الطباطبايئ،  حسني 
–لبنان،  بريوت  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  ط1، 
القرآن  )َجِهل( يف  ماّدة  و   ،199/10 1417ه-1997م: 

الكريم دراسة لغوية: 8-7.
الله  عبد  أليب  الغيب(:  )مفاتيح  الكبري  التفسري   -65
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي الرازي 
دار   ،3 )ت: 606هـ(، ط  الرّازي  ين  الدِّ بفخر  امللقب 
إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1420ه : 119/13، وينظر: 

ماّدة )َجِهل( يف القرآن الكريم دراسة لغوية: 8-7. 
ماّدة  ينظر:  و   ،475/5 القرآن:  تفسري  التبيان يف   -66

)َجهل( يف القرآن الكريم دراسة لغوية: 8. 
67- ماّدة )َجهل( يف القرآن الكريم دراسة لغوية: 8. 



)2
02

2  
ط -

شبا
( )

14
43

 - 
ب

رج
ة )

بع
سا

ة ال
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ي
اد

حل
د ا

عد
- ال

ن 
ام

الث
د 

جل
 امل

ة/
وا

د

235

النظم  يف  استعاملها  وتشّكالت  )كَرِه(  ينظر:   -68
القرآيّن:65.

69- ينظر: املصدر نفسه: 73.
70- ينظر: املصدر نفسه: 65،و73. 

71- املصدر نفسه: 65. 
72- املصدر نفسه: 65.

البحر  تفسري  و   ،445/3 الكشاف:  يُنظر:   -73
املحيط:490/5، و)كَرِه( وتشّكالت استعاملها يف النظم 

القرآيّن: 65. 
74- )كَرِه( وتشّكالت استعاملها يف النظم القرآيّن: 65.

75- يُنظر: املصدر نفسه: 65.  
76- املصدر نفسه: 65.
77- املصدر نفسه: 65.

الكريم  القرآن  أللفاظ  املوسوعي  املعجم  ينظر:   -78
املعرفة،  مختار عمر، ط1، سطور  أحمد  د.  وقراءاته: 
الرياض، 1423ه - 2002م:  130، و )كَره( وتشكالت 

استعاملها يف النظم القرآيّن: 65. 
79- )كَره( وتشكالت استعاملها يف النظم القرآيّن: 65.

80- ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 201، و 
)كَره( وتشكالت استعاملها يف النظم القرآيّن:65.

81- يُنظر: مجمع البيان يف تفسري القرآن: 59/2- 60، 
و)كَرِه( وتشّكالت استعاملها يف النظم القرآين: 65.

النظم  يف  استعاملها  وتشّكالت  )كَرِه(  يُنظر:   -82
الُقرآين: 66. 

83- املصدر نفسه: 66. 
84- يُنظر: معاين الّنحو:د. فاضل صالح الّسامرايّئ، ط1، 
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، األردن، 1420ه- 
2000م: 134/4-138، و )كَرِه( وتشّكالت استعاملها يف 

الّنظم الُقرآيّن:66. 
املحيط:  البحر  وتفسري   ،176/3 الكشاف:  ينظر:   -85
193/5، و )كَرِه( وتشّكالت استعاملها يف الّنظم الُقرآين: 

 .66
الُقرآين:  الّنظم  يف  استعاملها  وتشّكالت  )كَرِه(   -86

 .66
87- املصدر نفسه: 66.

88- يُنظر: التبيان يف تفسري القرآن:435/5، و التفسري 
الكتاب  دار  ط4،  مغنية،  جواد  محمد   الكاشف:  
و)كَرِه(   ،195-192/4 2007م:   - 1428ه  االسالمي،  

وتشّكالت استعاملها يف النظم القرآين: 66.
89- )كَرِه( وتشّكالت استعاملها يف النظم القرآيّن: 67.

و)كَرِه(   ،416/6 املحيط:  البحر  تفسري  ينظر:   -90
وتشّكالت استعاملها يف النظم القرآين: 67-66. 

91- )كَرِه( وتشّكالت استعاملها يف النظم القرآيّن: 67.
)كَرِه(  و   ،422-418/5 الكاشف:  التفسري  يُنظر:   -92

وتشّكالت استعاملها يف النظم القرآين: 67. 
93- )كَرِه( وتشّكالت استعاملها يف النظم القرآيّن: 67.

94- ينظر: املصدر نفسه: 67.
95- املصدر نفسه: 67. 

جني،  بن  عثامن  الفتح  أليب  الخصائص:  يُنظر:   -96
املكتبة  املرصية،  الكتب  دار  النجار،  محمد  تحقيق: 
اللغوي  البناء  و   ،226/1 1952م:   - 1371ه  العلمية، 

آليات الجهاد يف القرآن الكريم: 226/201. 
اللغوي  البناء  و   ،70-69 النحو:  يف  العلل  ينظر:   -97

آليات الجهاد يف القرآن الكريم:21. 
98- البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن الكريم: 21.

99- يُنظر: املصدر نفسه: 21، وينظر: هامش رقم 60. 
القرآن  يف  الجهاد  آليات  اللغوي  البناء  ينظر:   -100

الكريم:21.
101- ينظر: املصدر نفسه: 21، وينظر: هامش رقم:63.

نفسه: 21، وينظر: هامش رقم:  املصدر  ينظر:   -102
.64

103- ينظر: املصدر نفسه: 21. 
104- سورة الكوثر دراسة تحليلية: 50. 

105- ينظر: تفسري سورة الكوثر: السيّد جعفر مرتىض 
 – بريوت  للدراسات،  االسالمي  املركز  ط1،  العاميل، 
التعبري  ومقاصد   ،42-41 1419ه-1999م:  لبنان، 
الُقرآيّن دراسة يف بعض قصار الّسور الُقرآنيّة: د. فاخر 
هاشم اليارسي،ط1،دار الحامد للنرش والتوزيع، عامن 

– االردن، 1437ه - 2016م: 74. 
د.  الكريم:  القرآن  يف  الفعل  تحققات  ينظر:   -106
أحمد رسن، جامعة البرصة – كلية اآلداب –قسم اللّغة 
العربيّة، مجلة أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانيّة: املجلد: 

33، العدد: 1، الجزء: أ، 2008م: 92-78. 
107- املصدر نفسه:79.

108- املصدر نفسه: 78.
109- ينظر: املصدر نفسه: 88-78.

110- املصدر نفسه: 82-78.
111- ينظر: املصدر نفسه: 88-78.

112- ينظر: تحققات الفعل يف القرآن الكريم: 78.
113- املصدر نفسه: 79.

114- ينظر: املصدر نفسه: 79. 
115- املصدر نفسه: 79.

116- تحّققات الفعل يف القرآن الكريم: 79- 80.
117- املصدر نفسه: 81. 

الّتشّكالُت االستعاملّيُة لألفعال يف الرّتكيِب...
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118- ينظر: تحققات الفعل يف القرآن الكريم:81. 
119- املصدر نفسه:81. 

120- ينظر: املصدر نفسه: 81.
121- ينظر: املصدر نفسه: 82. 

122- ينظر: تحققات الفعل يف القرآن الكريم: 82.
123- املصدر نفسه: 82. 

124- تحّققات الفعل يف القرآن الكريم: 82.

125- املصدر نفسه: 83. 
126- املصدر نفسه: 83.

127- ينظر: املصدر نفسه: 84. 
128- تحققات الفعل يف القرآن الكريم: 84. 

129- ينظر: املصدر نفسه: 85-84.
130- ينظر: املصدر نفسه: 85. 
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املصادر واملراجع
* القرآن الكريم. 

د.  الكريم:  القرآن  يف  الجهاد  آليات  اللغوي  البناء   -1
سليمة جبار غانم، جامعة البرصة-كليّة الرّتبية للعلوم 
اإلنسانيّة،  للعلوم  البرصة  أبحاث  مجلة  اإلنسانيّة، 

املجلد:39، العدد: 4، 2014م. 
بن  د  محمَّ جعفر  أليب  القرآن:  تفسري  يف  التّبيان   -2
حبيب   أحمد  460ه(،تحقيق:  )ت  الطُّويس  الحسن 
بريوت،)د.  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  العاميل،  قصري 

ط(،)د.ت(.
3- تحّققات الفعل يف القرآن الكريم: د. أحمد رسن، 
جامعة البرصة-كليّة اآلداب- قسم اللّغة العربيّة،مجلة 
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانيّة: املجلد: 33، العدد: 1، 

الجزء: أ، 2008م.
4- تفسري أيب السعود )إرشاد العقل السليم إىل مزايا 
بن  محمد  العامدي  السعود  أليب  الكريم(:  الكتاب 
الرتاث  إحياء  982هـ(،دار  )ت:  مصطفى  بن  محمد 

العريب – بريوت )د.ت(، و)د. ط(.
املعروف  املحيط: محمد بن يوسف  البحر  5- تفسري 
بأيب حيان األندليس )ت 745ه(، تحقيق: عادل أحمد 
الكتب  عبد املوجود و عيِل محمد معوض، ط1، دار 

العلمية، بريوت – لبنان، 1413ه - 1993م.
6- تفسري القرآن العظيم: أليب الفداء إسامعيل بن عمر 
بن كثري )ت 774ه(، تحقيق: سامي بن محّمد سالمة، 
ط2، دار طيبة للنرش والتوزيع، مرص، 1420ه-1999م.

7- التفسري الكاشف:  محمد  جواد مغنية، ط4، دار 
الكتاب االسالمي،  1428ه -2007م.  

الله  عبد  أليب  الغيب(:  )مفاتيح  الكبري  التفسري   -8
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي الرازي 
دار   ،3 )ت: 606هـ(، ط  الرّازي  ين  الدِّ بفخر  امللقب 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1420ه.
9- تفسري سورة الكوثر: السيّد جعفر مرتىض العاميل، 
لبنان،   – بريوت  للدراسات،  االسالمي  املركز  ط1، 

1419ه-1999م.
تحقيق:  بن جني،  عثامن  الفتح  الخصائص: أليب   -10
العلمية،  املكتبة  املرصية،  الكتب  دار  النجار،  محمد 

1371ه -1952م، )د.ط(.  
11- خطرات يف اللَّغة الُقرآنيَّة: د. فاخر اليارسي، دار 

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )د.ت(، )د. ط(. 
والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   -12
محمود  السيد  الدين  شهاب  الفضل  أليب  املثاين: 
عطية،  الباري  عبد  عيل  تحقيق:  )1270ه(،  اآللويس 

ط1، دار الكتب العلمية – بريوت  1415هـ. 
العايل  عبد  حيدر  تحليلية:  دراسة  الكوثر  سورة   -13
مجلة  البرصة،  محافظة  لرتبية  العمة  جاسم،املديرية 
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانية، املجلد: 41، العدد:3،  

2016م. 
14- رشح ُجمل الزجاجي: أليب الحسن عيِلّ بن مؤمن 
د بن عيِلّ ابن عصفور اإلشبييّل )ت 669ه(،  بن محمَّ
قّدم له: فواز الشعار، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت 

– لبنان، 1419ه- 1998م.
هشام  ابن  الصدى:  وبل  الندى  قطر  رشح   -15
الحميد،  عبد  الدين  محي  د  محمَّ تحقيق:  األنصاري، 

ط11، القاهرة، 1383ه. 
16- رشح املفصل للزمخرشي: موفق الدين أيب البقاء 
ب)ابن  املعروف  املوصيل،  يعيش  بن  عيِلّ  بن  يعيش 
يعيش( )ت 643ه(، قّدم له: د. إميل بديع يعقوب، 
1422ه-  لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  ط1، 

2001م.
17- العلل يف النحو: أليب  الحسن الوراق )ت 381ه(، 
دمشق،  الفكر،  دار  ط1،  املبارك،  مازن  مها  تحقيق: 

1421ه - 2000م.
أبو  الحاريث،  قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو  الكتاب:   -18
عبد  تحقيق:  180هـ(،  )ت:  سيبويه  امللقب  برش، 
السالم محمد هارون، ط3، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

1408 هـ - 1988م
م.  الُقرآيّن:  النَّظم  استعاملها يف  )كَرِه( وتشكُّالت   -19
ميثاق حسن عبد الواحد، جامعة البرصة- كليّة الرّتبية 
للعلوم اإلنسانيّة – قسم اللّغة الَعربيّة، مجلة أبحاث 

البرصة للعلوم اإلنسانيّة، مج:37، ع: 4، 2012م. 
وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   -20
الزمخرشي  القاسم  أليب  التأويل:  وجوه  يف  األقاويل 
املوجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  )ت538ه(، 
الرياض،  العبيكان،  ط1،مكتبة  معّوض،  محّمد  وعيِلّ 

1418ه-1998م .
لغوية:  دراسة  الكريم  القرآن  يف  )َجِهل(  ماّدة   -21
أحمد عبد الله نوح و سعيد إبراهيم صيهود، جامعة 
مجلة  العربيّة،  اللغة  الرتبية–قسم  –كلية  البرصة 
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانيّة، املجلد:36، العدد:3، 

2011م.
بن  الفضل  اليب  القرآن:  تفسري  يف  البيان  مجمع   -22
الحسن الطربيس )ت 548ه(، ط1، دار العلوم للتحقيق 

والنرش، بريوت-لبنان، 1426ه-2005م .
الّنحو:د. فاضل صالح الّسامرايّئ، ط1، دار  23- معاين 

الّتشّكالُت االستعاملّيُة لألفعال يف الرّتكيِب...
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Summary
  Praise be to God, and prayers and peace be upon the Messenger of God, his family 
and companions, and those who are loyal to him, and beyond.
    The accidental circles are among the features that indicate the genius of Al-Khalil bin Ahmed 
Al-Farahidi )d. 175 AH( and his mathematical mentality by linking the poetic seas with each 
other in five groups, which are the accidental circles, and what these circles contain of poetic 
injustices between used and neglected.
As for the used seas, they are known as the sixteen used seas, on which poets, ancient and 
modern, organized them.
    The research touched on the relationship that connects the accidental circles with the 
neglected poetic seas and mentioned the opinions of the ancient and modern critics in this 
issue with linking them to the neglected words in the linguistic lexicons.

املهمُل من البحوِر الشعرية يف الدوائر العروضية

  أ.م.د. عبد الجبار عدنان حسن
الجامعة املستنرصية -  كلية الرتبية

 
Idler of poetic seas in traverse circles 
D. Abdul-Jabbar Adnan Hassan
AL-Mustansiriya University - College of Education

امللّخص

الحمُد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله، وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعد.  
تعدُّ الدوائر العروضية من املميّزات التي تدّل عىل عبقرية الخليل بن احمد الفراهيدي ) ت175هـ (  

وعقليته الرياضية بربط البحور الشعرية مع بعضها يف مجموعات خمس هي الدوائر العروضية، وما تحتويه هذه 
الدوائر من بحور شعرية بني مستعملة ومهملة.

قدميا  الشعراء  عليها  نظم  والتي  املستعملة  عرش  الستة  البحور  معروفة  فهي  املستعملة  البحور  اّما   
وحديثا، اّما املهملة فهي التي توجد تفعيالتها يف دوائر الخليل ولكن مل ينظم عليها الشعراء الشعر ولذلك سميت 

باملهملة.
تطرّق البحث إىل العالقة التي تربط الدوائر العروضية بالبحور الشعرية املهملة وذكر آراء النقاد القدامى   

واملحدثني يف هذه القضية مع ربطها باملهمل من األلفاظ يف املعجامت اللغوية.
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املقدمة:
الحمُد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله،   

وعىل آله وصحبه ومن وااله،وبعد.
تعرَّضُت يف ثنايا هذا البحث ملذهب الخليل   
بن أحمد الفراهيدي يف وضعه لعلم العروض ومعجم 
العني مجتهداً يف أن أبنيِّ عالم اعتمد يف وضعه لهذه 
التصانيف، والفكرة التي توّضحت لنا هي أن الخليل 
اللغة،  يف  مذهبه  عىل  العروض  يف  مذهبه  بنى  قد 
التفاعيل  وتقليب  اللغة  يف  األلفاظ  تقليب  يف  وذلك 
جمع  من  الشعرية  البحور  واستخرج  العروض  يف 
ثم جمع هذه  ومن  مختلفة،  بأشكال  التفاعيل  هذه 
)الدوائر  مصطلح  عليها  أطلق  مجموعات  يف  البحور 
بحوراً  داخلها  يف  ضمت  الدوائر  هذه  العروضية(، 
دراستنا  وتنصب  مهملة،  وأخرى  مستعملة  شعرية 
يف البحور املهملة وكيفية استخراجها من الدوائر وما 
سبب إهاملها من لدن الخليل وغريه من العروضيني، 
النظم  أو  إهاملها  يف  وحديثا  قدميا  العلامء  واختالف 

عليها.
بني األلفاظ يف معجم العني والتفاعيل يف العروض:

العربية  األلفاظ  حرص  الخليل  أراد  ملّا   
الرياضية  بالعلوم  به من معرفة  يتمتَّع  كان  أفاد مام 
عىل ما ذكر بعض مؤرِّخيه فلجأ إىل استعامل نظرية 
التبادل والتوافق الرياضية يف طريقة إحصاء الكلامت 
د أبنية الكالم العريب من الثنايئ إىل  العربية بعد أن حدَّ
منها،  املمكنة  األوجه  عىل  الكلامت  فقلَب  الخاميس، 
عرشة  اثنتي  إىل  تصل  بأنها  العلامء  بعض  وحّددها 
كونها  التي  الكلامت  تقليب  إىل  ومال  كلمة.،  مليون 
والرباعية  والثالثية  الثنائية  من  العربية  أحرف  من 
الثالثية )رضب(  الكلمة  تقليب  أراد  فإذا  والخامسية، 
ميكن  كلمة  كل  بذلك  ليستخرج  وجوهها  عىل  قلَّبها 
الخليل:   يقول  الثالثة،  األحرف  تستخرج من هذه  أن 
نحو:  وجهني  تترصَّف عىل  الثنائية  الكلمة  أن  اعلم   "
قد،دّق، وشّد ودّش، والكلمة الثالثية تترصَّف عىل ستة 
ى مسدوسة وهي نحو رضب، ضرب، برض،  أوجه وتسمَّ

برض، رضب، ربض.
الرباعية تترصّف عىل أربعة وعرشين وجهاً،   
وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف ترضب يف وجوه 
وعرشين  أربعة  فتصري  ستة  وهي  الصحيح  الثاليث 
نحو  وذلك  مهمله،  ويُلغى  مستعملها  يُكتب  وجهاً، 
عبقر عقرب  عربق  عقرب  عرقب  عربق  قعرب  رعبق  
قبعر قربع  قرعب  قربع  رعقب  رعبق  رقعب  رقبع  
ربقع  ربعق  بعقر بعرق  بقعر  بقرع  برعق  برقع 
والكلمة الخامسية تترصَّف عىل مائٍة وعرشين وجهاً، 

وذلك أنَّ حروفَها وهي خمسة أحرف ترُضب يف وجوه 
وعرشين  مائًة  فتصري  وعرشون  أربٌع  وهي  الرباعي 

حرفاً يُستعمل أقلُّه ويُلغى أكرثه")1(.
الخليل  أن  إىل  األقدمني  عند  اإلشارة  ونجد   
قد استعمل علم الحساب، يقول ابن دريد:" وأنا مفرسِّ 
لك ما يرتفع من األبنية الثالثية والرباعية والخامسية 

برضٍب من الحساب واضح")2(.
أّما بهاء الدين العاميل فقد كان أكرث تفصيالً   
ل من تركيب حروف املعجم  يقول:" إذا قيل كم يتحصَّ
كلمة ثنائية سواء أكانت مهملة أم مستعملة فارضب 
جواب،  فالحاصل  وعرشين  سبعة  يف  وعرشين  مثانية 
اذا   اال  برشط  ثالثية  كلمة  منها  يرتكَّب  كم  قيل  فإن 
اجتمع حرفان من جنس فارضب حاصل رضب مثانية 
يكن  وعرشين  ستٍة  يف  وعرشين  سبعة  يف  وعرشين 
تسعة عرش ألفاً وستامئة وستة وخمسني، وان سئلَت 
املبلغ يف خمسة وعرشين  فارضب هذا  الرباعية  عن 
واذا  فوق")3(،  فام  الخاميس  يف  مطَّرد  منه  والقياس 
وضعت هذه املسألة يف أرقام فيمكن أن نكتبها عىل 

الصورة اآلتية:
حاصل رضب الثنايئ = 28×27 = 756 كلمة ثنائية.

الثاليث=  2826 ×27× = 19656  كلمة ثالثية.
كلمة    491400=  25  ×  26  ×  27  ×28  = الرباعي 

رباعية.
الخاميس = 28 × 27 × 26 × 25 × 24 = 11793600  

كلمة خامسية.
ر يف  قال األزهري: " وروى الليث بن املظفَّ  
أوَّل كتابه "هذا ما ألَّفه الخليل بن أحمد من حرف أ 
ب ت ث التي عليها مدار كالم العرب وألفاظها أراد 
بذلك أن يعرف جميع ما تكلّمت به العرب يف أشعارها 
ّيشذَّ عنه يشٌء منها، فأراد مبا ألَّف منها  وأمثالها وأال 
ع منها إىل اآلخر، وأنَّ ما أّسس  معرفة جميع ما يتفرَّ
من  هو  ما  جميع  به  يُعرف  الحروف  بهذه  ورسم 
له واستوفاه  ألفاظهم إذا تُتبِّع، ال أنَّه تتبَّعه كلَّه فحصَّ
به  استخرج  ما  عني  هي  الفكرة  وهذه  فاستوعبه)4(" 
فجعلها  األوزان  أجناس  فحرص  التفاعيل،  من  البحور 
مثانية، وكلُّ جزء من هذه األجزاء يتكوَّن من أسباب 
الحروف  مقام  تقوم  موسيقية  وحدات  وهي  وأوتاد، 
أسبابها  عىل  األجزاء  هذه  بتقليب  فبدأ  األلفاظ،  يف 
بذلك  ليحرص  بعض  من  بعضها  واستخَرج  وأوتادها، 
تأخر  إذا  مثالً  "مفاعيلن"  فالجزء  العربية،  األوزان 
وهي)مستفعلن(،  مفا(  )عيلن  صار  املجموع  وتده 
واذا تأّخر السبب الخفيف )عي( صارت )لن مفاعي( 
آخرين  جزئني  استخرج  قد  فيكون  )فاعالتن(،  وهي 
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من الجزء )مفاعيلن( بتقليبه عىل وجوهه، والعلَّة يف 
تحريك األسباب واألوتاد عنده هو أنه أراد أن يحصل 
بالساكن  تنتهي  واألوتاد  األسباب،  أقوال موزونة  عىل 
نرص  أبو  قال  وبهذا  املوزون،  القول  إىل  هذا  فيؤدِّي 
الفارايب يف كتاب املوسيقى الكبري " واألقاويل إمنا تصري 
تحصل  إمّنا  والفواصل  فواصل،  لها  كانت  إذا  موزونة 
ة وذلك إمّنا ميكن أن يكون بحروف ساكنة،  بوقفات تامَّ
فلذلك يلزم أن تكون متحركات معدودة وأن تتناهى 
أبدا إىل ساكن")5(، لذا حرص الخليل عىل نقل األسباب 
القول  هذا  يقوِّي  ّمام  ولعلَّ  الحروف.  دون  واألوتاد 
مذهبه  يف  الخليل  خالف  قد  الجوهري  حامد  أبا  أن 
إال  يثبت  ومل  األلفاظ  يف  املهمالت  وأسقط  اللغة  يف 
العروض،  النحو يف  أيضا عىل هذا  وخالفه  ّاملستعمل 
فلم يقلِّب األسباب واألوتاد، واكتفى بإثبات املستعمل 
مهمالت  تناول  ثم  املهمالت  وأسقط  األوزان،  من 
األوزان وقاسها عىل مهمالت األلفاظ فكام أدَّى تقليب 
األلفاظ عىل وجوهها إىل مهمالت األلفاظ أّدى تقليب 

التفاعيل إىل مهمالت األوزان.
األلفاظ  حرص  أراد  ملّا  للخليل  البد  كان   
العربية أن يقع عىل مهمالت األلفاظ، فعنده أن كلَّ 
لفظٍة ميكن أن تقع يف كالم العرب ال تخرج من أنها 
الثامنية والعرشين. وعىل  العربية  تتكّون من حروف 
هذا تقاس مهمالت البحور. فكل قول موزون يقع يف 
من مجموعة  مكونّا  يكون  أن  ى  يتعدَّ ال  العرب  كالم 
الدائرة  فنظام  الخليل،  أثبتها  التي  واألوتاد  األسباب 
عند الخليل هو الذي أدَّى به إىل أن يفرتض أنَّ لبعض 
البحور أصوال مهملة. فقد وجد املديد مثالً وهو من 
ستة أجزاء وال يتسنَّى فكَّه من الدائرة يك يكون مثاين 
وإمّنا  العرب  أشعار  يف  تقع  مل  البحور  فهذه  األجزاء. 

فرضها نظام الدائرة.
أّما عن مذهب الخليل يف مهمالت األلفاظ   
الكالم  هذا  معنى  أشكل  األزهري:"وقد  قول  ه  فيفرسِّ
م بعض املتحذلقني أنَّ  عىل كثري من الناس حتى توهَّ
الخليل مل يِف مبا رشط ألنه أهمل يف كالم العرب ما 
وجد يف لغاتهم مستعمال وامّنا أراد الخليل رحمه الله 
أن حروف أب ت ث عليها مدار كالم جميع العرب، 
وأنّه ال يخرج يشء منها عنه وأراد ّمام ألَّف منها معرفة 
ع منها إىل آخره وامّنا أّسس ورسم بهذه  جميع ما يتفرَّ
تتبع")6(،  إذا  ألفاظهم  يف  هو  ما  به  يرصَّف  الحروف 
ال  العربية  األلفاظ  من  لفظة  كل  أّن  الخليل  فعند 
الثامنية  العربية  تتكّون من حروف  كونها  تخرج عن 
من  بحر  وكلُّ  األوزان،  قاسوا  هذا  وعىل  والعرشين 
العربية ال يخرج عن كونه مكّونا من أجناس  البحور 

العروض الثامنية)7(، وعىل هذا قاسوا األوزان، وقد أدَّى 
هذه  إىل  وأوتادها  أسبابها  عىل  األجناس  تقليب  به 
بنظامها  الدوائر  "إن  القزويني  يقول  املهملة  البحور 
وطريقة فكِّها اضطرت الخليل أن يفرتض لبعض البحور 
أصوال وهمية غري مستعملة فقد وجد املديد وهو من 
ستة اجزاء ال يتسنَّى فكُّه يف دائرته حتى يكون مثاينَّ 

االجزاء)8("  
املختلف  دائرة  أصل  جعل  عندما  فالخليل   

مثاين األجزاء وهو الطويل:
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن      

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
كان كلُّ ما استخرجه يف هذه الدوائر مثاينَّ   
والبحرين  واملديد  والبسيط  الطويل  وهي  األجزاء، 
مثاينَّ  يجعله  أن  الدائرة  نظام  اضطره  فقد  املهملني، 
األجزاء ومن ثم ميكن أن يردَّه إىل أصله بأن يذكر بأنه 
"إن  أيضاً  القزويني  ويقول  مجزوءا،  ااّل  يستعمل  مل 
وال  مألوفة  غري  مهملة  بحوراً  نت  تضمَّ الدوائر  بعض 
معروفة مل تنظم فيها القدامى قبل الخليل وامّنا فرضها 
نظام الدائرة فرضا ألن يف طبيعة الدوائر العروضية أن 
يفكَّ عند كلِّ وتد أو سبب فيها بحر من بحورها وهو 
الذي أفىض إىل استخراج تلك البحور املهملة يف دائرة 
الخليل  تناول  فكأنَّ  واملؤتلف")9(  واملشتبه  املختلف 
البحور  تلك  إىل  أفىض  الذي  هو  واألوتاد  لألسباب 
البحور  هذه  يتجّنب  أن  للخليل  ميكن  وكان  املهملة 
املهملة إذا تناول سببني معا فأخَّرهام أو تناول فاصلة 

رها كام يف دائرة املؤتلف فبحر الوافر وزنه: فأخَّ
مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت    

مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت
فإذا أخرنا الوتد املجموع صارت:
متفاعلن متفاعلن متفاعلن      

متفاعلن متفاعلن متفاعلن
فإذا أخرنا السبب الثقيل )ُمَت ( صارت:  

فاعالتك فاعالتك فاعالتك       
فاعالتك فاعالتك فاعالتك

إذا  املهمل  هذا  نتجنَّب  أن  وميكننا  مهمل  بحٌر  وهو 
)متفا(  وهي  )متفاعلن(  يف  الصغرى  الفاصلة  تناولنا 

رناها فرنجع إىل: فأخَّ
مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت     

مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت
البحر  عىل  نقَع  أن  غري  من  الوافر  وهو   

املهمل، ألنه حرك الفاصلة كلَّها وهي تتكّون
من سبب ثقيل وسبب خفيف، وقد ذهب الزمخرشي 
إىل هذا حيث يقول "ثمَّ إنَّ هذه البحور ينفكُّ بعضها 

املهمُل من البحوِر الشعرية يف الدوائر العروضية
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من بعض ومثال ذلك إذا عمدت إىل الوافر فزحلقت 
وتده الواقع يف صدر البيت إىل عجزه فقلت:

علنت مفا- علنت مفا– علنت مفا
وجدت الكامل قد انفك عن الوافر وكذلك   

لو زحلقت الفاصلة األوىل من الكامل إىل
العجز فقلت:

علن متفا– علن متفا– علن متفا
ومل  الكامل")10(  عن  منفكَّا  الوافر  وجدت   
هذه  نته  تضمَّ الذي  املهمل  إىل  الزمخرشي  يتعرَّض 
كاملها،  يف  الفاصلة  بتناول  منه  تخلَّص  وقد  الدوائر، 
الفاصلة،  يكونان  اللذين  السببني  تفريق  إىل  ميل  ومل 
ابن  لزاد عدد املهمالت كام فعل  الحروف  تناول  ولو 
مهمالت  ثالثة  نفسها  الدوائر  هذه  يف  فذكر  القطاع 
قال: وقد أهملت العرب من الدائرة الثانية ثالثة أبنية 

أولها عىل:  
مفتعالُت مفتعالُت مفتعالت     

مفتعالُت مفتعالُت مفتعالُت
وثانيها بناء عىل:

فاعالتك فاعالتك فاعالتك    
فاعالتك فاعالتك فاعالتك

فيها  تخلص  التي  الدائرة  عني  وهي   
الزمخرشي من البحر املهمل لتناول الفاصلة كلها

دون السبب الثقيل.
املهملة  البحور  الخليل  عىل  أنكر  وّممن   
إسامعيل بن حامد الجوهري يف كتابه )عروض الورقة( 
الذي ذهب فيه إىل ابتداع نظام يف الدائرة تخلّص فيه 

من البحور املهملة.
وذهب ابن القطَّاع مذهبا مختلفا فاستخرج   
"وقد  القطاع:  ابن  يقول  مهمال  بحرا  وعرشين  سبعة 
وعرشين  سبعة  الخمس  الدوائر  من  العرب  أهملت 

بناء، أهملت من الدائرة األوىل خمسة أبنية.
1- بناء عىل مفاعيلن فعولن مثاين مرات شاهده:

لقد أبدْت سليمى غداَة الجزع وجهاً    
كبدِر التمِّ حسنا وضوُء الشمس نورا

2- وبناء عىل مفعوالت مفعول مثانية اجزاء شاهده:
ما بالداِر من حاجٍز ملا نزلنا ب     

ها كاملَها ترتَعى بني الُخرَّد العنِي
3- وبناء عىل مفعول مفعوالِن مثانية اجزاء وشاهده:

إنَّ الغزاَل األغيَد الجيِد أضَنى ُمهج     
يت باهت ا زِز القدِّ كالغصِن ملَّا ماَل

4- وبناء عىل فاعلن فاعالتن:
قد رمتني سليمى بسهام الجفون   

ثم قالت دعوه فالسام كان دوين

5- وأهملت مجزوء الطويل:
لعمري لقد نادى سويٌد أخاُه فلم يسمع نداُه

نكتفي بهذا القدر من مهمالت ابن القطاع   
مل  ذكرتها  التي  البحور  "وهذه  بقوله:  وصفها  التي 
ينظم عليها أحد من املتقدمني وال املتأخرين وفعلت 

يف استخراجها فعل الخليل وليس له غري السبق")11( 
البحور  القطَّاع يف مهمالت  ابن  أدخل  وقد   
التي مل تستعمل إالّ مجزوءة كالتاّم من املديد والهزج 
والرسيع واملضارع واملقتضب واملجتث، فأدرج أصولها 
تستعمل  مل  التي  البحور  إىل  نظر  ثم  املهمالت،  يف 
ثم  املهمالت،  يف  مجزوءاتها  كالطويل،فأدرج  مجزوءة 
كان مساسه باألسباب واألوتاد السبب يف زيادة عدد 
املهمالت،وهذا ما تجّنبه الخليل فلم يحرّك إال  سببا 
أو وتدا، وكان هذا أيضاً سببا يف انتهاء بعض املهمالت 

باملتحرّك وهذا مل يقع إال نادرا يف بحور الخليل.
مهمالت أيب البقاء الرندي:

خالف أبو البقاء الرندي مذهب الخليل يف   
الخليل  اطَّرح بعض مهمالت  املهمالت فقد  استخراج 
وخرج عن الدائرة يف استخراج بعض املهمالت. استخرج 
ها األوزان املهملة)12( وهي  أبو البقاء عرشة أبحر سامَّ
واملنرسد  واملتئد  واملعتمد  والوسيم  الوسيط  عنده: 
نذكر  والوجيز،  والعميد  والفريد  الخبب  و  واملطَّرد 

منها:
1- املستطيل: ويقال له الوسيط وهو مقلوب الطويل، 
وهو  شطر  كل  يف  مرتني  فعولن(  )مفاعيلن  وأجزاؤه 
الذي ذكره ابن القطاع يف مهمالته إال أنه ساق مثاالً 

آخر هو:
لقد هاج اشتياقي غريُر الطرف أحوْر   

دُغ منه عىل مسٍك وعنرْب أُديَر الصُّ
أنه  إال  الخليل يف إدراجه يف املهمالت  وهو قد وافق 
خالفه يف الطريقة التي استخرجه بها من الدائرة، فقد 
املختلف  دائرة  يف  املديد  من  البحر  هذا  الخليل  فكَّ 

وصورته:
فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن

"فاعالتن"  من  "فا"  الخفيف  السبب  الخليل  ر  فأخَّ
فيصري:

ِعالتُْن فَاِعلُْن فَاِعالتُْن فَاِعلُْن فَا    
ِعالتُْن فَاِعلُْن فَاِعالتُْن فَاِعلُْن فَا

وصورته:
َمَفاِعيْلُْن فَُعولُْن َمَفاِعيْلُْن فَُعولُْن    

َمَفاِعيْلُْن فَُعولُْن َمَفاِعيْلُْن فَُعولُْن
ه  سامَّ لذلك  االستعامل،  يف  ساقط  وهو   
الخليل "مهمال "،أّما الرُّندي فأخرجه من بحر الطويل 
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الجزء  أوَّل  من  ومبدؤه  قال:  كاملة،  "فعولن"  بتأخري 
الثاين من الطويل وهو مفاعيلن. 

2- الوسيم: أخرج الرندي مهمالً ثانياً من دائرة املختلف 
الثاين  الجزء  الوسيم، قال: ومبدؤه من سادس  ه  وسامَّ

من الطويل، أي من "لن" يف "مفاعيلن" وشطره:
فاعالتن فعولن فاعالتن فعولن

نه: ن ومربَّع فبيُت مثمَّ قال: وهو مثمَّ
كاُر       قد شجاين حبيٌب واعرتاين ادَّ

ليته إذ شجاين ما شجتني الدياُر
أليب  زمانه  يف  سابٌق  الصقيل  القطَّاع  وابن   
615ه  سنة  يف  القطَّاع  ابن  تويف  فقد  الرندي  البقاء 
بينام تويف أبو البقاء يف 684ه، وال شَك أنَّ أبا البقاء 

أفاد من منهج ابن القطاع يف تخريج مهمالته.
ونجد أن بعض الشعراء املجيدين قد نظموا   

يف بعض البحور املهملة، كأيب العتاهية يف قوله:
للمنون دائراٌت يُِدرَن رصفها      

هنَّ ينتقيننا واحدا فواحدا
كام نظم أيضاً عىل مقلوب املديد يف قوله:

يني ومايل       ُعتَب ما للخياِل خربِّ
ال أراُه أتاين زائراً مذ ليايل

فني  وقال ابن بري" وقد تجاف بعض املتعسِّ  
عن هذا العلم ووضعوا منه واعتقدوا أنَّه ال جدوى له، 
واحتّجوا بأنَّ صانع الشعر إذا كاَن مطبوعاً عىل الوزن، 
سبق  من  إليه  يحتج  مل  كام  بالعروض  له  حاجة  فال 
ه  الخليل... وألنَّ بعض كبار الشعراء مل يقف عند ما حدَّ
العتاهية  أبو  قال  وملّا  األعاريض،  الخليل وحرصه من 

أبياته التي أولّها:
إنك خرجت  له:  قيَل  ومايل  يني  للخياِل خربِّ ما  ُعتَب 

عن العروض، فقال: أنا سبقُت العروض")13(.
سبب  يرّبروا  أن  العروضيون  حاول  وقد   
إهامل كّل بحر من البحور كام حاول اللغويون تربير 
سبب إهامل ما أهمل من األلفاظ)14( وهذا هو القول 
قسمة  تحتمله  ّمام  البحور  من  أهمل  ما  إهامل  يف 

تركيب األوزان:
أهملت  العرب  أّن  "اعلم  الجنزي:  يقول   
بعض هذه البحور وغريت الباقي عن حاله وأهملت ما 
ت  أهملت من املهمالت الستثقالها لها يف الذوق وغريَّ

الباقي حتى عاد إىل االعتدال")15( 
البحور  أن  "اعلم  عباد  بن  الصاحب  وقال   
العرب  عليها  أنشدت  قسم  بحرا  وأربعني  ثالثة  عىل 
الفرج  أبو  وقال  فأهملته")16(.  استثقلته  وقسم 
البرصي  السميدع  بن  الله  عبد  ترجمة  يف  األصفهاين: 
العروض  من  اوزانا  يقول  "وكان  الخليل  تالميذ  أحد 

وزين  نحوه  ونحا  عنه  ذلك  أخذ  ثم  غريبة يف شعره 
العروض فأىت منه ببدائع جّمة وجعل أكرث شعره من 
هذا الجنس ومل يصلنا من شعره سوى قصيدة واحدة 

احتفظ بها ياقوت يف معجمه أولها:
قّربوا جاملهم للرحيل غدوة أحبتك اال قّربوْك

ك وما ودعوْك خلّفوك ثم مضوا مدلجني مفردا بهمِّ
أنها  وجدنا  القصيدة  هذه  يف  النظر  أمّعنا  واذا   ...
أنه  عىل  املهملة  الخليل  أوزان  من  وزن  عىل  تجري 
ينبغي أن تعرف أن هذه األوزان املهملة مل تشع عىل 
ألسنة العباسيني وكأنهم أحّسوا نقص أنغامها وايقاعها 

بالقياس إىل األوزان املستعملة ")17(
أنكر  الناس  الدماميني:"وبعض  ويقول   
باملديد  نطقوا  سمعناهم  إمّنا  وقال  أصال  الدوائر 
مسدسا وبالبسيط )فعلن( للعروض وبالوافر )فعولن( 
واملجتّث  واملقتضب  وبالهزج  والرضب  العروض  يف 
مربعات فمن أين لنا أن ندرك أن أصل عروض الطويل 
كان )مفاعيلن( بالياء وأن املديد كان مثانية أجزاء وأنَّ 
)فعلن( يف البسيط كان أصله )فاعلن(")18( وقد كانت 
هذه البحور املهملة سببا للثورة عىل نظام الدائرة كام 
كانت األلفاظ املهملة سببا لثورة الجوهري عىل منهج 

الخليل يف اللغة.
املهملة  البحور  هذه  الدماميني  وأورد   
البحور  من  بحر  كل  إلهامل  تعليالً  يذكَر  أن  وحاول 
يقول الدماميني يف مهمالت دائرة املختلف "وتشتمل 
وزنه  أحدهام  مهملني  بحرين  عىل  الدائرة  هذه 
ويّسميه  الطويل  عكس  مرات  أربع  فعولن  مفاعيلن 
مل  العرب  أّن  الخليل  عن  وحىك  املستطيل  بعضهم 
وقوع  من  يلزم  ما  إهامله  يف  السبب  وأن  تستعمله 
أوله فال ميكن زحافهام واعرتض  سببني بني وتدين يف 
بأن هذه العلة لو صحت للزم إهامل الهزج واملضارع 
واملقتضب ألن كال منهام مبني عىل سببني بني وتدين 
فال ميكن زحافهام فأجيب بأنه ال ميكن يف تأليفها إاّل 
ذلك إذ ال خاميس فيها بخالف ذلك ألن فيه خامسيا 
فيخرج من املحذور بتقدميه واألشبه ما قاله الزجاج: 
"مفاعيلن لو وقع أوله لجاز خرمه ألن أوله وتد مجم 
وع ويلزم أن يقع الخرم يف جزء أصله أن يقع يف ذلك 
اللفظ يف حشو البيت، وال نظري له واعرتضه أبو الحكم 
بأّن هذا لو ّصح ملا وقع الحزم يف مفاعيلن يف الهزج 
لوقوعها يف الطويل حشوا لكن قد وقع فيها فدّل عىل 

عدم اعتبار هذه العلة)19("  
البحر  هذا  أهمل  "وقد  الحفناوي:  ويقول   
لئاّل يختلط ببحر الهزج)20(" واألرجح الحمل عىل قول 
الدماميني "وقد حكوا للهزج عروضا  الحفناوي لقول 

املهمُل من البحوِر الشعرية يف الدوائر العروضية
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محذوفة مثل رضبها وأنشد )21(
سقاها الله غيثا من الوسمى ريا.

فتكون حينئذ عىل:
مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن.

الطويل  مقلوب  مجزوء  من  هذا  فيكون   
املهمل فحكم الدماميني بشذوذه فقال:" فهذا يف غاية 
الشذوذ")22( فلعل هذا يرّبر إهامل مقلوب الطويل ومل 
ترد أشعار عىل هذا من أشعار القدماء إاّل بعضا ّمام 

أورده الدماميني من نظم املولّدين:
لقد هاَج اشتياقي غريُر الطرِف أحوْر    

دَغ منه عىل ِمسٍك وعنرْب)23(  يُدير الصُّ
أّما املهمل الثاين فهو مقلوب املديد:

فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن     
فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن

تقديم  البحر  إهامل هذا  السبب يف  فلعّل   
الجزء القصري)فاعلن( عىل الطويل(فاعالتن) ويف سائر 
عىل  مقّدم  الطويل  املقطع  أن  نجد  املركّبة  البحور 

القصري كام نجد يف بحر البسيط:
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن     

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
ويف املديد:

فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن    
فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن
إاّل يف بحر الطويل فقد قدم )فعولن(عىل (  

مفاعيلن) ألنها وان كانت أقرص من )مفاعيلن) وكان 
يف  من)مفاعيلن(  أقوى  أنها  إاّل  أقّل  حروفها  عدد 

جرسها فلذلك تقدمت عىل)مفاعيلن(. 
أّما الدائرة الثانية فهي دائرة املؤتلف ففيها   

بحر واحد مهمل هو:
فاعالتك فاعالتك فاعالتك   

فاعالتك فاعالتك فاعالتك
املهمل  البحر  هذا  من  التخلّص  وميكن   
السبب  من  ال  بد  متفاعلن  من  الفاصلة  بتحريك 
إهامله  علّة  يف  الدماميني  ويقول  مّر  كام  الثقيل 
"وقال الصفاقيس والبحر املهمل يف هذه الدائرة وزنه 
يلزم  ما  إهامله  يف  والسبب  مرات.  )ست  )فاعالتك 
عليه من املحذور وهو إّما لزوم الوقف عىل املتحرّك 
التحرّك أو عدم  الحرف األخري عىل حالة من  أن ترك 
املؤتلف  دائرة  من  ألنه  سكن  إن  البيت  أجزاء  متاثل 
وهي مبنية عىل متاثل األجزاء قال وقد استعمله بعض 

املولدين وارتكب محذور عدم التامثل فقال:
ما أ ريَت من الجآذِر يف الجزيرة     

إذ رمنَي بأسهٍم جرحت فؤادَك

قال: ويقول الرشيف إن السبب يف إهامله   
ما يلزم عليه من تفريق السبب الثقيل من الخفيف 
أبعاضه")24(  تُفرَّق  ال  الذي  الواحد  كالصوت  وكالهام 
الكربى  الفاصلة  تحريك  وجوب  يرى  الرشيف  فكأن 

للتخلّص من هذا املهمل.
والدائرة الرابعة املشتبه وفيها ثالثة مهمالت   

أول املهمالت:
فاعالتن فاعالتن مستفع لن     

فاعالتن فاعالتن مستفع لن
يقول الدماميني: "إّن سبب اطَّراحه ما يلزم   
عليه لو تّم من وقوع )مستفع لن( املفروقة، الوتد يف 
العروض وهو مجتنب عندهم ألنّها عمدة واألسباب 
مع الوتد املفروق ضعيفة ولهذا مل يجئ الرسيع تاّما 
وأقول ولو جزّئ هذا البحر اللتبس مبجزوء الرمل)25(" 
ويكون التباسه ببحر الرمل املحذوف العروض والرضب 

ويكون كالهام عىل هذه الصورة:
فاعالتن فاعالتن فاعلن   

فاعالتن فاعالتن فاعلن
والبحر املهمل الثاين يف هذه الدائرة هو:

مفاعيلن مفاعيلن فاع ال تن   
مفاعيلن مفاعيلن فاع ال تن

اطَّراحه  الزجاج  "وعلّل  الدماميني:  وقال   
ماّم تّقدم من أنه لو ُجزِّئَ اللتبس مبجزوء الهزج")26(، 

ويصري كل منهام حينئذ:
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

البحر الثالث املهمل:
فاع ال تن مفاعيلن مفاعيلن      

فاع ال تن مفاعيلن مفاعيلن
وقال الدماميني "ال علَّة الطَّراحه ال تاّما وال   

مجزوءاً إاّل عدم السامع")27(
ولعّل هذه العلَة أبنُي العلل ألّن كّل البحور   
املهملة إمّنا بني إهاملها عىل عدم السامع وحكم عليها 
كام حكم عىل املهمالت من األلفاظ فام مل يرد منها يف 

أشعار العرب عّد مهمال ألن العرب مل تقل عليه.
الدائرة الخامسة هي دائرة املتفق قال ابن   
فارس "وبعضهم قد تعاطى الفك فأخرج )فاعلن)من(

الخبب  وسّموه  الوتد  عىل  السبب  فعولن)بتقديم 
الشعر املحدث  الخليل وقد يجئ يف  واملتَّسق وركض 

)فِعلن( و)فْعلن( بقطع الوتد وأنشدوا:
أشجاك تشتّت شعب الحي فأنت له أرّق وصب")28(

"أصل  الحىل  الدين  صفى  وقال   
من  قوم  أخرج  وقد  مرات  مثاين  املتدارك)فاعلن( 
من  البحر  هذا  األخفش  الحسن  كأيب  املتأخرين 
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املتقارب مفكوكا منه بتقديم السبب عىل الوتد وإمّنا مل 
ا لعدم وجود بيت يف أشعاره عىل هذا  يثبته الخليل إمَّ
البحر أو ملخالفته أصوله إذ األصل أن القطع مختّص 
يف  القطع  جاء  البحر  هذا  ويف  والرضوب  باألعاريض 
من  أخذ  كأنه  باملتدارك  سعى  أنه  واملشهور  الحشو 
الخيل  ركض  ساّمه  وبعضهم  التالحق  وهو  التدارك 
املتقارب  ركض  كأنه  برجيل  الخيل  ركضت  قوله  من 
وبعضهم املتقاطر لتقاطر حركاته شيئا فشيئا وبعضهم 
صوت الناقوس وبعضهم املرتاكب وبعضهم الخبب")29(

أنها  يجد  األسامء  هذه  جملة  يف  واملتأمل   
فالجزء  بالرسعة  توحي  أنها  وهو  واحد  مدلول  ذات 
وحده  بحرا  يكون  أن  يتحّمل  مل  الخاميس)فاعلن( 
السباعيني  الجزئني  مع  استعمل  وامّنا  وقرصه  لرسعته 
)مستفعلن)  يف البسيط و)فاعالتن( يف املديد واحتمل 
لقوته  وحده  بحرا  يكون  أن  فعولن  الخاميس  الجزء 
إنّه  إذ  الخفيف  السبب  عىل  املجموع  الوتد  بتقديم 

يجيء يف أبيات املضارع.
قد  األخفش  أن  باملتدارك عىل  تسميته  أّما   
تداركه عىل الخليل فال يّدل عىل أنه كان يجهله إذ أن 
وقوع الخليل عليه يف دائرة املتفق يدّل عىل علمه به 
فليك تكتمل الدائرة كان البد من خروجه منها بتقديم 

السبب عىل الوتد.
املهمالت  يف  ذكره  قد  الخليل  أن  وأحسب   
ألنّه  ا  إمَّ املستعملة  البحور  يف  فأثبته  األخفش  وجاء 
أثبته  أنّه  وإما  شعرا  عليه  قالت  قد  العرب  أن  وجد 
املضارع  الخليل  أثبت  وقد  الشعراء  عليه  تنظم  ليك 
واملقتضب وأنكرهام األخفش وزعم أنه مل يُسمع منهم 

يشء عىل ذلك.)30(
رمبا كان إثبات الخليل لهذين البحرين قامئا   
عىل استحسانه لهام وأثبتهام ليك تنظم عليها الشعراء.

وقد أورد القفطي يف)إنباه الرواة( قصيدتني   
قصيدة  "وللخليل  القفطي:  يقول  املتدارك  للخليل يف 
عىل )فعلن( ثالثة متحركات وساكن: سئلوا فأبوا فلقد 

بخلوا   فلبئس لعمرك ما فعلوا
وأخرى عىل)فعلن(: هذا عمرو يستعفى من   زيد عند 

الفعل القايض")31( 
فإن صحَّت نسبة هاتني القصيدتني للخليل   
مل يصح أّن الخليل قد أهمل هذا البحر ويكون تعليل 
ثم  عليه  ونظم  األمر  أول  أثبته  قد  الخليل  أّن  ذلك 

استهجنه بعد ذلك فاطَّرحه.
لدراسة  تعرَّضوا  الذين  املحدثني  ومن   
يف  وهو  سليامن  أبو  صادق  مفرد  مقال  يف  املتدارك 
عروضيَّاً  بحراً  املتدارك  ببحر  يعرتف  دراسته  ُمجمل 

مستعيناً يف هذا باملنهج اللغوي الوصفي الذي يقول 
بوصف الظاهرة املدروسة كام هي وعدم استثناء يشٍء 
جّذابة  سلسة  مبوسيقى  يتمتَّع  بحٌر  أنه  ويرى  منها، 
وفيه رنٌَّة موسيقية مطربة وطواعية جعلت كثرياً من 
الشعراء املحدثني واملعارصين يكرثون النظم عليه ")32(

وأرى أنَّ الدكتور صادق أبو سليامن محقٌّ فيام ذهب 
من  املعارصين  الشعراء  من  الفحول  نجد  فإننا  إليه 

أمثال أحمد شوقي ينظم عىل املتدارك، يقول:
ُمضناَك َجفاُه َمرقَُدُه          

ُدُه َم ُعوَّ َوبَكاُه َورَحَّ
وله أيضاً:

النيُل الَعذُب ُهَو الَكوثَر       
َوالَجنَُّة شاِطئُُه األَخرَض

وهي قصائد مستعذبة.
يف  واسعاً  املتدارك  حول  الجدل  كان  وقد   
كثرية)33(  بحوث  حوله  كُتِبت  وقد  الباحثني  أوساط 
أصل  البحث يف  يستفيض يف  أن  أراد  ملن  غنًى  وفيها 

املتدارك.
استعامل البحور املهملة:

ذهب الزمخرشي إىل جواز النظم يف البحور   
ته قائال "فصٌل أقّدمه بني يدي الخوض  املهملة وبنيَّ حجَّ
فيام أنا بصدده يف بناء الشعر العريب عىل الوزن املخرتع 
الخارج عن بحور شعر العرب ال يقدح يف كونه شعرا 
ينرص  والذي  أوزانهم  من  الوزن  فيه عىل  يحام  حتى 
ى يدّل  املذهب األول أن حدَّ الشعر لفظ موزون مقفَّ
والوزن  املعنى  اللفظ،  أشياء  أربعة  فهذه  معنى  عىل 
والقافية، فاللفظ وحده هو الذي يقع به االختالف بني 
العرب والعجم فأّما الثالثة األَُخر قصيدة عىل قافية مل 
العرب ساغ ذلك مساغا ال  بها أحد من شعراء  يقف 
شك فيه وكذلك لو اخرتعنا معاين مل يسبقونا إليها مل 
يكن بنا بأس بل يعد ذلك من جملة املزايا وذلك ألن 
األمم عن آخرها متساوية إىل املعاين والقوايف وكذلك 
الوزن يتساوى الناس يف معرفته واإلحاطة بأن الشيئني 
إذا توازنا وليس ألحدهام رُجحان عىل األخر كان ذلك 

ككفتي امليزان ")34( 
املهمالت  استعامل  أن  يرى  فالزمخرشي   
جائز ما دامت مستوفية لرشوط حّد الشعر من لفظ 
ومعنى ووزن وقافية فليس النظم عليها مبحظور لديه 
وذهب ابن عبد ربه إىل عدم جواز استعامله فقد قال 

بعد ذكر األوزان املستعملة:
به املجرِّب هذا الذي جرَّ

من كل ما قالت عليه العرُب   
فكل شيئ مل تقل عليه

املهمُل من البحوِر الشعرية يف الدوائر العروضية
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فإننا مل نلتفت إليه
وال تقول غري ما قد قالوا

بأنه من قولنا محال)35(   
ينظموا  مل  القدماء  أنَّ  إىل  القناوي  وذهب   
املصنف  "ومراد  قال  املولَّدون،  عليه  نظم  وإمّنا  عليه 
عليها  نظمت  التي  البحور  أسامء  الدمنهوري  يعني 
العرب فخرج بذلك األبحر الستة املهملة فإنه مل ينظم 
يف  نُظمت  التي  األشعار  فكل  املولَّدون")36(  إاّل  منها 
ينظموا  مل  ألنهم  املولَّدين  نظم  من  كانت  املهمالت 
عليها إاّل بعد أن عرفوها، أي أنهم استعانوا يف نظمها 
مبعرفتهم بالعروض ومل يبِد اعرتاضاً عليهم، ويأب ذلك 
الله وضع  ابن رشيق إذ يقول" ولو أن الخليل رحمه 
الزحاف  من  فيه  ما  الناس  ليتكلَّف  العروض  كتاب 
بها  أتت  رخصة  أنها  يعلموا  أن  دون  مثاال  ويجعلوه 
العرب عند الرضورة لوجب أن يتكلّف ما صنعه من 
نحا  ما  وفضل  علمه  عىل  بذلك  ليدلَّ  ُمزاحفا  الشعر 
أمور  أمر من  كل  بالعلم يف  العمل  واين وجدت  إليه 
الدين أوفق إاّل يف الشعر خاصة فإنَّ عمله بالطبع دون 

العروض أجود")37(
هذه  عىل  النظم  تكلَّفوا  إمّنا  فاملُحَدثون   
الطبع ومل تنظم  األوزان تكلُّفا ومل يعتمدوا فيها عىل 
عليها العرب ومل يعرفوها حتى وقعت يف دائرة الخليل 

فتكلَّفوا النظم فيها.
خرج  ما  كل  "إن  مصطفى  محمود  ويقول   
عمل  من  هو  وامنا  بشعر  ليس  الشعر  أوزان  عىل 
عليهم  يضيق  األوزان  حرص  أن  رأوا  الذين  املولّدين 
عىل  كالمهم  يجري  أن  يريدون  ،وهم  القول  مجال 
الحضارة،وهذه  إليهم  نقلتها  التي  املوسيقية  األنغام 
أذواقهم  األوزان ألن  تلك  إىل  لها، وامنا جنحوا  ال حدَّ 
كان هناك  وان  بها،  التأثر  واعتادت  إلفها  تربّت عىل 
بعض الشعراء يف العرص العبايس قد تربَّم بأوزان الشعر 
يف من يحاول ما ال يستطيع هو عيب من اليستكمل 

الوسائل ثم يريد الطفور إىل الغايات ")38( 
املمكن  من  أنَّ  فريى  أنيس  إبراهيم  أّما   
وأناة  بقدر  ولكن  يجّددوا  أن  الشعراء  من  للمحدثني 
ورفق يك  ال يفجئوا قرَّاءهم وسامعيهم مبا مل يألفوا، أو 
مبا ال ميّت للقديم بأي صلة، وامنا يكون ذلك باالقتصار 
يف نظمهم عىل ما شاع من أوزان واهامل غريها إهامال 
تاما. فإذا ابتكروا وزناً حاولوا جهدهم أن ينظموا منه 
النظم منه بحيث يصبح  ، وأن يتعاونوا يف كرثة  كثريا 
شائعا مألوفا ، وتقرب نسبة شيوعه من تلك األوزان 

التي ألفها الناس وتعّودوها.

لكل  يكون  أن  طبعا  املعقول  من  وليس   
شاعر أوزانه الخاصة، بل ال بّد من االتحاد يف معظم 
األوزان والتقارب يف نسبة شيوعها يف أشعار الشعراء، 
حتى تألفها اآلذان وتسرتيح إليها نفوس السامعني وال 
نستطيع أن نتصّور تلك العقول الجبارة التي أخرجت 
عن  قارصة  أو  عاجزة  السامية  واملعاين  األخيلة  روائع 

التجديد واالبتكار يف موسيقى الشعر أيضا")39(
التي  األوزان  عىل  الشعراء  بعض  خروج  يف  واملتأّمل 
يجد  األوزان  مستعمالت  يف  وأثبتها  الخليل  ارتضاها 
إاّل ما كان من  أنها مل تُرزق السريورة يف بالد املرشق 
أشعاره  بعض  يف  خرج  حيث  العرويض  رزين  أمثال 
عن العروض الخلييل ومن هذا الرضب قوله يف مدح 

الحسن بن سهل:
بوا جاملهم للرحيل غدوًة أحبَّتك األقربوك قرَّ

ك وكام وّدعوك خلَّفوك ثمَّ مضوا مدلجني مفرداً بهمِّ
ومل يتبعه أحد فيام ابتدعه وما أحسب أنَّه   
ي بالعرويض كذلك  صنعه إاّل من باب الرياضة لذا ُسمِّ
نجد الخروج يف السلسلة والدوبيت والقوما وهي ّمام 

يدخل يف  األوزان العامية.
قد خرج  املوشح  أن  فنجد  األندلس  يف  أّما   
يف كثري من صوره عن األوزان الخليلية واستعذبه أهل 
منها  يرذلون  الصنعة  هذه  أصحاب  وكان  األندلس، 
امللك:"  سناء  ابن  قال  كام  القدمية  األوزان  وافق  ما 
أوزان  األوَّل ما جاء عىل  تنقسم قسمني:  حات  واملوشَّ
أشعار العرب... والثاين ما ال مدخل ليشء منه يف يشء 
الكثري  هو  منها  القسم  وهذا  العرب،  أوزان  أو  من 

والجمُّ الغفري ")40( 
الخلييل جالالً وأُبهة  للوزن  أنَّ  ونخلص إىل   
األذن  أنَّ  كام  العصور  مرِّ  عىل  بقاءه  تحفظ  وجامال 
الشعر  منها  فإذا خال  األوزان  ألفت هذه  قد  العربية 

تشوَّفت النفس إليها.
أّما املهمل من األلفاظ فال ميكن أن يُقاس عىل املهمل 

من األوزان كام فعل ابن عبد ربِّه:
وأنه لو جاز يف األبيات      

خالفها لجاز يف اللغات
البحور  يقيس مهمالت  ابن عبد ربه  فكأنَّ   
عىل مهمالت األلفاظ والعلة يف الحالتني عدم السامع، 
البن  نعجب  ونحن  جائز،  غري  القياس  وجه  ولكن 
عاش  الذي  وهو  الكالم  هذا  مثل  يقول  أن  ربِّه  عبد 
األندلسية  املوّشحات  ميالد  شهدت  أندلسية  بيئة  يف 
التي خرجت يف بعض صورها عىل األوزان خروجا ساغ 

لألذن األندلسية وطاب لها.
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محمود بن عمر الزمخرشي، بريوت 1989 (.
عبَّاد،  بن  الصاحب  الكايف،  برشح  الوايف  القول   -19
وبحاشيته الكايف يف علمي العروض والقوايف ألحمد بن 

شعيب القناوي مخطوط بدار الكتب 10 عروض.
دار  العاميل،  حسني  بن  الدين  بهاء  الكشكول،   -20

إحياء الكتب العربية،مرص، 1380.
21- املخترص الشايف عىل منت الكايف يف علمي العروض 
والقوايف، السيد محمد الدمنهوري، وبحاشيته الكايف يف 
علمي العروض والقوايف ألحمد بن شعيب القناوي ط 

مصطفى البايب الحلبي وأوالده مرص. 1936
22- املزهر، جالل الدين عبد الرحمن بن الكامل أيب 
الكتب  دار  إحياء  طبع  الدين  سابق  محمد  بن  بكر 

العربية 1282 ه.
23- املعيار يف أوزان األشعار، أبو بكر محمد بن رساج 
دار  الداية،بريوت  رضون  محمد  تحقيق  الشنرتيني، 

االنوار،ط1،1388ه – 1968م. 
أبو  الصقيل،  القطاع  ابن  الدوائر،  من  املهمالت   -24
الكتب  بدار  مخطوط  جعفر،  بن  عيل  بن  القاسم 

املرصية تحت الرقم 4 ش عروض.
الوطنية  الرشكة  أنيس،  إبراهيم  الشعر  25- موسيقى 

للنرش والتوزيع، الجزائر' 1981 الطبعة الثانية.
26- املوسيقى الكبري،الفارايب أبو نرص محمد بن محمد 

بن حزقان، طبع دار الكاتب العريب د.ت.
27- الوايف يف نظم القوايف اليب البقاء الرندي )ت684ه( 
الجزء الرابع، دراسة وتحقيق: أ.د.هدى شوكت بهنام 
و أ.م.د. عبد الجبار عدنان حسن، مجلة كلية الرتبية 

الجامعة املستنرصية، العدد الرابع، 2007.

املهمُل من البحوِر الشعرية يف الدوائر العروضية
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13- The evaluation process should be conducted confidentially and the author 
should not be informed of any aspect of it
14- If the evaluator wants to discuss the research with another evaluator, he 
must inform the editor-in-chief of that
15- There should not be direct correspondences and discussions between the 
resident and the author regarding what he receives with his research sent for 
publication, and the resident’s notes should be sent to the author through the 
editorial director of the magazine
16- If the evaluator believes that the research is extracted from previous 
studies, the evaluator must indicate those studies to the editor-in-chief of the 
journal
17- The evaluator’s scientific observations and recommendations will depend 
on it mainly in the decision to accept the research for publication or not. The 
author himself.
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Evaluators Guide
The main task of the scientific evaluator of the research submitted for 
publication is for the assessor to read the research that falls within his scientific 
specialization very carefully and evaluate it according to academic and 
scientific perspectives that are not subject to any personal opinions, and then 
confirm his constructive and honest observations about the research sent to 
him.
Before starting the evaluation process, the evaluator is requested to ensure 
that he is fully prepared to evaluate the research sent to him and whether it 
falls within his scientific specialization or not, and whether the evaluator has 
enough time to complete the evaluation process, otherwise the evaluator can 
apologize and suggest another evaluator.
After the evaluator agrees to conduct the evaluation process and ensure that 
it is completed within the specified period, the evaluation process must be 
conducted according to the following parameters:
1- The evaluation process should not exceed ten days so as not to negatively 
affect the author
2- Not to disclose research information for any reason, during and after the 
evaluation process, except after obtaining written permission from the author 
and the editor-in-chief of the journal or when publishing the research
3- Not to use the research information for any personal benefit or for the 
purpose of causing harm to the author or its sponsoring institutions
4- Disclose any potential conflict of interest
5- The resident should not be affected by the nationality, religion, gender of the 
author, or any other personal considerations
6- Is the research authentic and important to the extent that it should be 
published in the journal?
7- Whether the research is consistent with the general policy of the journal and 
the publication controls therein
8- Is the research idea covered in previous studies? If yes, please indicate those 
studies
9- The extent to which the title of the research expresses the research itself and 
its content
10- A statement whether the research summary clearly describes the content 
and idea of   the research
11- Does the introduction in the research describe what the author wants to 
reach and clarify accurately, and did the author explain in it what the problem 
he studied is?
12- The author's discussion of the results he reached during his research in a 
scientific and convincing manner
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sequentially and their titles are written above them. The explanatory notes are 
written under the tables.
15- The researcher can interpret what he sees as ambiguous words or terms 
using the footnotes method in the text, where the term to be clarified is 
indicated by a number at the top of the term, then these footnotes are referred 
to in a separate list before the list of sources and references
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Publication Terms
1- Research papers are accepted in both Arabic and English, provided that they 
are written in a sound language free from grammatical and linguistic errors.
2- Requests to publish researches are submitted through the website http://
dawatjournal.com in )word( format.
3- In researches written in Arabic, Simplified Arabic font is used in size )14( 
without leaving any spaces between the lines, and bold font is used for the 
main title and sub-headings )size 14(, and the rest of the text is in normal font 
size )12(, and )10( normal for tables and figures .
4- In papers written in the English language, the Times New Roman font is 
used in size )12( without leaving any spaces between the lines, and bold font is 
used for the main title and sub-headings )size 14(, and the rest of the text is in 
normal font size )12(, and normal )10( for tables and shapes.
5- The number of search words shall not exceed )10000-15000( words, and 
shall not exceed )32( pages of )A4( size, including figures, drawings, tables, 
margins and references, bearing in mind that the supplements are not 
published, but are placed for the purposes of arbitration only.
6- The following research must include a separate page on it: the name of the 
researcher)s( and their address immediately after the title of the research in 
both Arabic and English, and their email address is mentioned.
7- The research must include two summaries, one in Arabic and the other in 
English, within )150-200( words for each, and it is taken into account that the 
two summaries include the objectives and methodology of the research and 
the most prominent results reached, and the researcher proves at the end of the 
summary with no less than three key words )Key Word(.
8- The research should be characterized by novelty, originality and objectivity, 
and represent a new addition to knowledge in its field.
9- That it has not been published or submitted for publication in another 
journal, and that the researcher undertakes to do so in writing. The researcher’s 
approval of publication and sending his research necessarily requires review of 
and adherence to the terms of publication in the journal.
10- The research should not be a chapter or part of a published book.
11- The researcher should indicate in the margin of the title page that his 
research was extracted from a master’s thesis or a doctoral thesis, if that is true.
12- It is not permissible to publish the research or parts of it elsewhere, after 
accepting its title for publication in the journal, except after obtaining a written 
letter from the editor-in-chief of the journal.
13- The researcher is obligated to pay the expenses resulting from the 
arbitration procedures in case of his request to withdraw the research and his 
desire not to proceed with the evaluation.
14- The tables are included in the body of the text and are numbered 
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Publication Policy
1- The journal publishes research that is in line with best practices and codes 
of conduct of relevant professional bodies or national and international 
regulatory bodies.
2- The journal is committed to supporting its scientific record through its 
commitment to the instructions of the Publication Ethics Committee )COPE(.
3- Staying away from everything that would harm confidence in the journal 
and the professional competence of scientific publishing.
4- The research submitted for publication must not be submitted to any other 
means of publication.
5- The research submitted for publication must be previously unpublished in 
any form or language.
6- The research submitted for publication must be original, and the extracted 
research is accepted.
7- The journal accepts research that has new research angles related to the 
expansion of the previous research.
8- Provide transparency about the reuse of materials to avoid hazards related to 
recycling. Texts or )literary theft(.
9- The journal does not accept the study divided into several parts for 
submission to several journals or to one journal, but at different time intervals.
10- The magazine does not accept simultaneous or secondary justified 
publication.
11- The results of the research must be clear and explicit without any 
treatment, including manipulation based on the source.
12- The printing of the submitted research must be in accordance with the 
rules of the Arabic language and the professional conditions.
13- The search contains punctuation marks and appropriate division of the 
text.
14- The journal is obligated to conduct research to detect scientific plagiarism 
and the percentage of plagiarism.
15- In the event that a researcher discovers scientific theft in his research sent 
for publication, the researcher’s name is recorded in the list of expulsion to not 
deal with him again in order to preserve the ethics of publishing.
16- The researcher can withdraw the research before sending it for evaluation, 
and it is required to withdraw it once it is sent and after the evaluation pay the 
assessors’ wages specified by the journal administration.
17- The submitted research moves from one step to another after completing 
the administrative requirements by filling out the forms and sending the 
requirements, if any.
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