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ƨǴĐ ¦�Ŀ �ǂ ǌ Ǽǳ¦�¶Âǂ ǋ

حولية تصدر عن قسم اللغة ) السلسلة اجلديدة(دراسات عربية 

ʮŚƴȈǻ��ȂǼǯ��Âǂȇʪ�ƨǠǷƢŝ�ƨȈƥǂǠǳ¦.�Ƣǿ®ƾǠǳ��ƨǴĐ¦�ǂȇǂŢ�ƨǼŪ�Ƥ ƷǂƫÂ

القادم، ببحوث علمية رصينة، مل يسبق نشرها، يف نطاق اللغة العربية 

Ƣđ¦®¡Â . وتتوىل اللجنة تقومي البحوث املقدمة للنشر مع االستعانة خببري

  . واحد على األقل خارج اللجنة

(A4)تطبع البحوث املقدمة للنشر على احلاسوب يف ورق مقاسه 

صفحة مع  ٢٠و ١٥وعلى واجهة واحدة منه يف حجم يرتاوح بني 

مراعاة هوامش كافية، وأن تكون الطباعة على مسافتني، ويتوقع من 

املسامهني تسليم ثالث نسخ من البحث مع قرص حيمل يف طياته 

¢�ǾǻƜǧ�¬Âǂǌǳ¦Â�ǞƳ¦ǂŭ¦Â�°®Ƣǐŭ¦�©ƢƦƯ¤�Ŀ�ƨǴĐ¦�ƲȀǼǷ�ƢǷ. بحث نفسهال

يكون يف آخر البحث بتقدمي اسم املؤلِّف، فسنة النشر، فعنوان املؤلَّف 

)ʪƢƬǯ�ÀƢǯ�À¤(وإذا كان حبثا يف . ، فدار النشر، فاملكان، فالصفحات

¦�ǂǯ̄ �ǞǷ�ƨǴĐƢǧ��Ʈ ƸƦǳ¦�À¦ȂǼǠǧ��Ǯ ǳǀǯ�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ǶǇ¦�¿ËƾǬÉȈǧ�ƨǴů لسنة

  .والعدد والصفحات

  .فينا مساهـماتكم العلمية لتحقيق الرسالة امللقاة على كاهلنااإىل أن تو 
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٣٣١  ]موسى عبدهللا الدكتور[

�ƪدالية وقفات بالغية مع -١٥ ƥʬ�Ǻƥ�ÀƢǈƷ لنيب يف بكائه
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٩

مناذج من :العدول الصويت يف حماذاة الفواصل القرآنية-١٧

  القرآن الكرمي

]¿®¡�ňʬ�Ǟǧʭ[٣٩٧

الثقافة العربية يف مدينة دور املعاهد الدينية يف انتشار -١٨

  يشِ تْ وْ بَـ 

]ʮÂ®�ȆǴǟ�ŚƦǰǳ¦�ɧ �°ȂƬǯƾǳ¦[٤١٠

١٩-�ʫƾȈǐǫ)للشيخ إبراهيم )أسلك بربك(و)دع اخلالئق

  عرض ودراسة :صاحل

٤٤١]آدم أمحـد املؤذن/أ و أبوبكر الصديق إدريس واكاوا /د[





١

 

Ȓȳȷ Ƿ�ȯɐȸ ʇ�ʏࢭ�ȓʈȲȄȳɮȗȷ ט ɼ�ɪ ȿ ȄɽȗɦȄ�ʎɲȆɐם�ȆɜʊɜȨ ȕ�֗ ȳʈȳȨ ȗɦȄ

�ȓʊȋȳɐɦȄ�ȓɔɨɦȄ�ɯ ȸ ɛ�ɝ ȕȆɏ�ʄڴɏ�ȓɇɽɳםȄ�ȓʊɮɨɐɦȄ�ȓɦȆȷ ȳɦȄ�ȟ ɐȊ

ȳȼبجامعة بايرو كنو، أن تقدم للقراء العدد ال ɏ�ʎɲȆȝ  من مجلة

"ȓʊȋȳɏ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȮ."�Ȇْڈȍȗɟ�Ȕ ַ ȆɜםȄ�ɵ ɭ�ȓɛȆȉ�ɻȕȆʊɇ �ʏࢭ�ȮȯɐɦȄ�ɪ ɮȨ ʈɼ

ɐɭɼ�Ȕ ȆɐɭȆȡ �ɵ ɭ�ɰ ȝȧ؈ Ȇȋɼ�ȒȱȕȆȷ Ƿ�ɬֺ ɛǷ�ɵ ɭ�֗ ȓɘɨȗȬ ɭ�ȓʊɮɨɏ�ȯɸȆ

.ȆɺȡȲȆȫالبالد و داخل 

�Փ
Ք
ɟȱɱ�֗ ȓɜȉȆȸ ɦȄ�ȮȄȯɏ׀ ɦ�Ȇɳɮʆȯɜȕ�ʏࢭ�ȆɱȮ զɽɐȖ�Ȇɮɟɼ ر القراء الكرام

�ɵ ɏف�ɐȖ�Ȇɮɱǻ�ɂ ɼȳɏɼ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȮ�ɵ ɭ�ȳȼ ɴʆ�Ȇɮʊɗ�ȒȮȲȄɽɦȄ�ȲȆɢɗכ �ɰ Ƿ

ȓɨݝݨȄ�ʅ ǷȲ�ɵ ɏ�ȒȲɼȳɄ ɦȆȉف�Փ
ՔɐȖ�ַ ɼ�֗ Ȇ٭ڈȆܵݰ Ƿ�ǴȄȲǵ.�ȑ Փ

Քȧȳȕ�ȓɨݝݨȄ�ɰ Ƿɼ

ȆʆȮǺʆ�Ȧ ȄفɛȄ�ɼǷ�ȓɌ ȧֺ ɭ�ɪ ɢȉ�Ȇْڈɮʊɛ�ʄڴɏ�Ɋ ȆɘݍݰȄɼ�Ȇ٬ڈȄȳțǻ�ʄڲǻ�ɰ

.العلمية

�Ȇɳɨɮɏ�ɪهللا و  ɐȣ ʈɼ�ȓʊɮɨɐɦȄ�Ȇɳȕַ Ȇȷ Ȳ�ǴȄȮǷ�ʏࢭ�Ȇɳɜɗɽʆ�ɰ Ƿ�ɤ Ǹȸ ɲ

ɯ ʈȳɡɦȄ�ɻɺȡɽɦ�Ȇɀ ɦȆȫ �Ȅȱɸ.



٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 


 

 

 

  أدرار - واألدب العريب، جامعة أمحد دراية قسم اللغة 
bendriss81@yahoo.fr

  :ملخص
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�śȈƥǂǤǳ¦�ȄǴǟ�ǶȀƬȈǬƦǇϥÂ�ǲƥ��ǾƫƢȈǔƬǬǷÂ�¼ƢȈǈǳ¦�ǲǷƢǠǳ�ŚǜǼƬǳ¦�Ŀ

�©ȏȏ®�ÀƢºººººȈƦƫ�ǲºººººƳȋ�¼ƢȈºººººǈǳʪ�ǲºººººǸǠǳ¦�À¤�Ʈ ºººººȈƷ��ÀÂǂºººººǫ�̈ƾºººººǠƥ

النصــوص الشــرعية؛ القرآنيــة والســنية مــن األمــور اهلامــة واألساســية 

ــــيت تفطــــن هلــــا العلمــــاء القــــدامى ع «��ǺººººǷ��Ƕđ°ƢººººǌǷال ȐƬººººƻ¦�ȄººººǴ

، وحنــن يف هــذا البحــث حاولنــا ...بالغيــني، ومفســرين، وأصــوليني

ختصيصه للوقوف على جهود السـادة احلنابلـة يف االهتمـام والعمـل 

بـــه، نظـــرا ألمهيتـــه الكـــربى، ومنـــه جـــاء الرتكيـــز أيضـــا علـــى القـــرائن 

ƨȈǳƢǬǷ�ǺƟ¦ǂǫÂ��ƨȈǳƢƷ�ǺƟ¦ǂǫ��ƢȀǟ¦Ȃǻϥ.

  :مقدمة

Ȑºººǐǳ¦Â�ƅ�ƾºººǸū¦�ƢºººǼƦȈƦƷÂ�ʭƾȈºººǇ��ɦ�ǪºººǴƻ�» ǂºººǋ¢�ȄºººǴǟ�¿Ȑºººǈǳ¦Â�̈

�ƾǠƥÂ��ǶȈǴǈƬǳ¦�Ȅǯ±¢Â�̈Ȑǐǳ¦�ǲǔǧ¢�ǾȈǴǟ�ɧ �ʭƾȈǇ�ƢǼƥȂǴǫ�°ȂǻÂ



 بن خویا/برماتي و د.ف/د

٣

�Ǿǳ�Ƣŭ��¼ƢȈǈǳʪ�ǶȀǷƢǸƬǿ¦Â�ǶȀƬǇ¦°ƾƥ�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�§ǂǠǳ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ǄȈŤ�ƾǬǳ

من أثر كبري يف توضيح الداللة وتبيان مقاصـد اخلطـاب، ومـن بـني هـؤالء 

ن ســجلوا حضــورهم يف هــذا اجلانــب بدراســتهم جنــد علمــاء األصــول الــذي

ولـــذلك ســـنحاول ختصـــيص هـــذا . الدقيقـــة واملتميـــزة عـــن اللغـــويني العـــرب

البحـــث عنـــد أحـــد أعـــالم الســـادة احلنابلـــة املعـــروفني بدراســـتهم األصـــولية 

واللغوية، والقصد بذلك العلم ابن قيم اجلوزية من خالل وقوفنـا عنـد أهـم 

.اهتمامه بقضية السياقمؤلفاته ألجل إبراز إسهامه و 

Ƕ ȈǬǳ¦�Ǻ ƥʪ �Ǧ ȇǂ ǠƬǳ¦:

ما من شك أن أي دراسة حول مؤلـف وأجـل التعريـف بـه، تسـتدعي 

أخذ صورة واضحة، ورؤية متكاملة عنه ألجل معرفـة أوجـه التـأثر والتـأثري 

  .يف مراحل العمر املختلفة

:نسبه ووالدته

وتنوعهـا، وهو غين عن التعريف لشهرته كشـهرة مؤلفـات، وانتشـارها، 

رمحــــة هللا -وبركـــة العلــــم واحلــــديث فيهــــا، بــــل ولشــــهرة شــــيخه ابــــن تيميــــة 

.، إذ قلما يذكر ابن تيمية إالّ وجند معه تلميذه ابن القيم-عليه

ابن القيم هو العامل الفقيه األصويل املفسـر النحـوي العـارف، صـاحب 

س الـدين القلم السّيال والعبارات السلسة اليت يفهمهـا العـامي والعـامل، مشـ

أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد بـن جريـر الزرعـي األصـل 
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��Ǻȇƾººººººǳ¦�ǆ Ǹººººººǌƥ�Ƥ ººººººǬǴŭ¦Â��ɦ�ƾººººººƦǟ�ĺϥ�Řººººººǰŭ¦��ȆººººººǴƦǼū¦�ȆǬººººººǌǷƾǳ¦

ƨȇ±ȂŪ¦�ǶȈǫ�Ǻƥʪ�» ÂǂǠŭ¦Â.

قريــــة مــــن حــــوران، وهــــي  –بضــــم الــــزاي  –نســــبة إىل زرع : والزرعــــي

ات قــــرى كثــــرية منطقــــة واســــعة مــــن أعمــــال دمشــــق مــــن جهــــة القبلــــة، ذ

  .ومزارع

وقيم اجلوزية، هو والد املرتجم له، أبو بكر بن أيوب الزرعي كان قيما 

ǪǌǷƾƥ�ƨǴƥƢǼū¦�² °¦ƾǷ�ÃƾƷ¤�ȆǿÂ��ƨȇ±ȂŪ¦�ƨǇ°ƾǸǴǳ�¦ǂȇƾǷÂ�¦ǂǛʭ�Ä¢.

ذكــرت كتــب التــاريخ والــرتاجم أن مولــد ابــن قــيم كــان يف الســابع مــن 

م، ١٢٩٢-هـــ٦٩١شهر صـفر سـنة إحـدى وتسـعني وسـت مئـة للهجـرة 

.١"قّيم اجلوزية"يف أسرة من العلم والتقوى، فقد كان والده 

:منهجه يف التأليف والبحث

لعـــل مـــا مييـــز ابـــن القـــيم يف مؤلفاتـــه هـــو الســـعة والشـــمول، واالســـتطراد 

�ƨǧƢºǓȍʪ��ǾºƦǻ¦ȂƳ�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ǾǼǟ�Ǧ ǌǰȇÂ��ƢƷȂǓÂ�ª ȂƸƦŭ¦�ƾȇǄȇ�Äǀǳ¦

يلمــــــس كمـــــــاً هــــــائالً مـــــــن إىل التنويــــــع يف املوضــــــوعات، فالقـــــــارئ لكتبــــــه 

املوضوعات متثل حديقة غناء ذات مثار متنوعة، فنجد حديثـه عـن مسـائل 

علم الكالم ال خيلو مـن املسـائل الفقهيـة، واملـواعظ واإلرشـادات، كمـا جنـد 

حديثـــــه يف الفقـــــه وأصـــــوله ال ينفـــــك عـــــن حديثـــــه يف األحبـــــاث الكالميـــــة، 

  .واسعة ومعارفه املتعددة��٢ǳ¦�ǾƬǧƢǬƯ�ǺǷ�Ǟƥʭ�̧ȂǼƬǳ¦�¦ǀǿÂواملواعظ أيضا
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٥

كــان ابــن القــيم دائمــا يريــد أن يعــرف القــارئ مبنهجــه يف بعــض كتبــه، كمــا 

ــاً للمخاطــب مــا يتضــمنه كتابــه مــن ٣"مفتــاح دار الســعادة"فعــل يف كتابــه  مبيّن

�ƨƳƢū¦�̈ƾǋÂ��ǾǴǔǧÂ�ǶǴǠǳ¦�ƨǧǂǠǸǯ�Ǻȇ°¦ƾǳ¦�Ŀ�ƢēƾƟƢǧ�ÅƢƸǓȂǷÂ��ŕǋ�ǞȈǓ¦ȂǷ

إليـــه، ومعرفـــة حكمـــة هللا يف خلقهـــن ومعرفـــة مكانـــة الشـــريعة واحلاجـــة إليهـــا، 

ومعرفــة النبــوة وشــدة احلاجــة إليهــا، وغريهــا مــن النفــائس الــيت ذكرهــا يف كتابــه 

كر، وأن هــذه النفــائس تكــاد تعمــم علــى كثــري مــن كتبــه األخــرى؛  الســالف الــذ 

  .، وغري ذلك من مؤلفاته"بدائع الفوائد"، و"إغاثة اللهفان"، و"زاد املعاد"كـ

ورغم أن هذه الطريقة الـيت كـان يتبعهـا أنتجـت نقـائض عـدة، كغيـاب 

الكثـــري مـــن املوضـــوعات يف كتبـــه دون دليـــل عليهـــا، والتكـــرار احلاصـــل يف 

، إالّ أن ابـن القـيم صـنع لنفسـه منهجـاً ميكـن االسـتفادة ٤ع الواحداملوضو 

ǾƫƢǼǈƷ� ƢǬƥ¤Â�Ǿƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǎ ƟƢǬǼǳ¦�ǲǯ�ƨǳ¦±ϵ�Ǯ ǳ̄Â��ǾǼǷ.

ومل يقتصر املنهج عند ابن القيم على التأليف إىل البحث يف كثري مـن 

�Ŀ�ƲȀǼººººǷÂ��ŚººººǈǨƬǳ¦�Ŀ�ƲȀǼººººǷ�Ǿººººǳ�ÀƢººººǯ�ƾººººǬǧ��̧ǂººººǌǳʪ�ƨººººǬǴǠƬŭ¦�ʮƢººººǔǬǳ¦

.٥يف الفقه واألصول، ومنهج يف السلوك والتزكيةاحلديث، ومنهج 

:مؤلفاته

٦لقـــد تـــرك لنـــا ابـــن القـــيم مؤلفـــات كثـــرية بلغـــت مثانيـــة وتســـعني مؤلفـــا

توزعت على علوم خمتلفـة، كاحلـديث، والفقـه وأصـوله، والتصـوف وغريهـا 

:من أنواع العلم، فمنها
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 .اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية - 

 .الذمة أحكام أهل - 

 .أعالم املوقعني عن رب العاملني - 

 .بدائع الفوائد - 

-śǠƬǈǻ�½ʮ¤Â�ƾƦǠǻ�½ʮ¤�¾±ƢǼǷ�śƥ�śǰǳƢǈǳ¦�«°¦ƾǷ.

 .املعاد يف هدي خري العباد زاد  -

  …الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة  -

:وفاته

�Ʈ -رمحة هللا عليه-توىف ابن القيم  ǳʬ�ǆ ȈǸŬ¦�ƨǴȈǳ عشـر رجـب سـنة

م، وقـــــت آذان ١٣٥٠-هــــــ٧٥١إحـــــدى ومخســـــني وســـــبع مئـــــة للهجـــــرة 

�Ľ��ǂºȀǜǳ¦�Ƥ ºȈǬǟ�ǪºǌǷƾƥ�ÄȂǷȋ¦�ǞǷƢŪʪ�ƾǤǳ¦�ǺǷ�ǾȈǴǟ�ȆǴÉǏÂ�� ƢǌǠǳ¦

يف ســــــفح "جبــــــامع اجلــــــراح، ودفــــــن عنــــــد والدتــــــه مبقــــــابر البــــــاب الصــــــغري 

.٧، وكانت جنازته حافلة جدا"قاسيون

:السياق عند ابن القيم

�ƨºººȇǂǜǼǳ¦�ǽǀºººǿ�» ƾºººē إىل دراســـة املعـــىن طبقـــاً للمـــنهج الســـياقي، ويعـــد

زعـــــيم هـــــذا االجتـــــاه؛ حيـــــث أعطـــــى أمهيـــــة كـــــربى للوظيفـــــة  Firth فـــــريث

�¾Ȑºƻ�ǺºǷ�Ëȏ¤�Ǧ ËǌǰƬȇ�ȏ�ƨǸǴǰǳ¦�ŘǠǷ�Àϥ�ǺǷƚȇ�Ǿǻ¢Â��ƨǤǴǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦
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٧

كمــا أن معــىن الكلمــة عنــد أصــحاب هــذه . وضــعها يف ســياقات خمتلفــة

.٨و دورها الذي تؤديه يف اللغةالنظرية هو استعماهلا يف اللغة، أ

وإذا كان فريث قد اُشتهر بقضـية السـياق يف الـدرس الغـريب احلـديث، 

��ǲººƥ��¼ƢȈººǈǳ¦�ƨººȈŷϥ�ƨººǷʫ�ƨººȇ¦°®�ȄººǴǟ�¦ȂǻƢººǯ�ȄǷ¦ƾººǬǳ¦�§ǂººǠǳ¦�ʭ ƢººǸǴǟ�ÀƜººǧ

كــانوا ســّباقني إليــه قبــل فــريث بعــدة قــرون، نظــراً ألمهيتــه يف الكشــف عــن 

  .املعىن

ومـــن هـــؤالء العلمـــاء القـــدامى الـــذين اهتمـــوا بـــه جنـــد ابـــن القـــيم الـــذي 

أعطـــى هـــو اآلخـــر أمهيـــة كـــربى لعامـــل الســـياق يف التعامـــل مـــع النصـــوص 

¼ƢȈºººººǈǳ¦�ƨºººººȈŷ¢�Ŀ�¾ȂºººººǬȇ�Ʈ ºººººȈƷ��́ ȂºººººǐǼǳ¦�Ȅºººººǫ°¢�Ƣºººººǿ°ƢƦƬǟʪ�ƨȈǟǂºººººǌǳ¦:

»�¾ƢººǸƬƷ¦�¿ƾººǠƥ�ǞººǘǬǳ¦Â��ǲººǸƬƄ¦�śººȈǠƫÂ�ǲººǸĐ¦�śººȈƦƫ�ń¤�ƾººǋǂȇ�¼ƢȈººǈǳ¦

وهذا من أعظـم . صيص العام وتقييد املطلق، وتنوع الداللةغري املراد، وخت

القـــرائن الدالـــة علـــى مـــراد املـــتكلم، فمـــن أمهلـــه غلـــط يف نظـــره وغـــالط يف 

٩ميُ ُذْق ِإنـَّــَك أَنْـــَت اْلَعزِيـــُز اْلَكـــرِ : فـــانظر إىل قولـــه تعـــاىل. مناظرتـــه

فهـــو بـــذلك يؤكـــد    ؛   ١٠»كيـــف جتـــد ســـياقه يـــدل علـــى أنـــه الـــذليل احلقـــري

علـــــى أمهيـــــة الســـــياق يف الكشـــــف عـــــن املعـــــىن املقصـــــود مـــــن الـــــنص، ال 

��ȆºǸƴǠŭ¦�¾Ȃǳƾŭ¦�ÃƾǠƬȇ�ȏ�ǽ°ƢƦƬǟʪ�¼ƢȈǈǳ¦�«°Ƣƻ�ǚǨǴǳ¦�ŘǠŠ� ƢǨƬǯȏ¦

وإمنـــا أكــــد علـــى مراعــــاة أســــباب النـــزول للكشــــف عـــن ســــياق احلــــال أو 

�ƨººººǳȏ®�À¢Â��ǲººººȀƳ�ĺ¢�Ŀ�ƪ ººººǳǄǻ�ƨººººŻǂǰǳ¦�ƨººººȇȉ¦�À¢�°ƢººººƦƬǟʪ��¿ƢººººǬŭ¦ العزيــــز



٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

الكــــرمي ال تفضــــي إىل معــــىن العــــزة والكرامــــة يف هــــذا الــــنص، وإمنــــا هــــذه 

�ƺȈƥȂººƬǳ¦Â� ¦ǄȀƬººǇȏ¦�ŘººǠǷ�ȄººǴǟ�ƢººĔ¢�Â¢��ŚººǬū¦�ǲȈǳǀººǳ¦�Ëȏ¤�ƪ ººǈȈǳ�ƨººǳȏƾǳ¦

��١١�ǺºººǷ�ƾºººƥ�ȏ�ŅƢºººƬǳʪÂ"أنـــت الـــذليل املهـــان: "واالســـتخفاف كـــأن يقـــال

  .مراعاة سياق احلال الذي يعد شرطا من شروط صحة الكالم

إشـارته ابـن القـيم إىل إرشـادات السـياق، فهـو بـذلك يقصـد أن  وحني

الســياق مــا هــو شــامل لســياق الــنظم واملقــال والغــرض الــذي ســيق الــنص 

�Ǿºººǳ�§ ƢºººǘŬ¦� ƢºººƳ�Äǀºººǳ¦�µ ǂºººǤǳʪ�¼ƢȈºººǈǳ¦�ŚºººǈǨƫ�ȄºººǴǟ� ƢºººǼƦǧ��ǾºººǴƳ¢�ǺºººǷ

يــــدخل يف إرشــــادات الســــياق مجيــــع القــــرائن اللفظيــــة واحلاليــــة الــــيت جتلِّــــى 

.١٢غرض السْوق

                                                               وإذا كان ابن القيم يويل أمهية للسياق؛ فأنـه بـذلك يـويل أمهيـة للقـرائن 

إن اللفــظ ال بــد أن يقــرتن بــه مــا  «  :                         ألجــل إيضــاح املعــىن، حيــث يقــول

                                     ، وبـــذلك جنـــده يوضـــح أن القـــرائن عنـــده علـــى   ١٣»يـــدل علـــى املـــراد بـــه

��ÀʪǂººǓ�ǺƟ¦ǂººǬǳ¦Â «  :                                     قــرائن لفظيــة، وقــرائن معنويــة، حيــث يقــول  :     ضــربني

:��١٤ÀʪǂººǓ�ƨǴººǐƬŭ¦Âمتصــلة ومنفصــلة: ومعنويــة، واللفظيــة نوعــانلفظيــة 

مستقلة وغـري مسـتقلة، واملعنويـة إمـا عقليـة وإمـا عرفيـة؛ والعرفيـة إمـا عامـة 

�Ƥ ººÈǗƢƼŭ¦�» ǂººǟ�̈°ʫÂ��Ǿººƫ®ƢǟÂ�ǶǴǰƬººŭ¦�» ǂººǟ�ÀȂººǰȇ�̈°ʫÂ��ƨººǏƢƻ�ƢººǷ¤Â

   يــة                                                        ؛ أي أن القرينــة العرفيــة عنــده هــي القرينــة احلاليــة أو املقام  ١٥»وعادتــه

                                                            الـــيت تعــــود إىل ســــياق احلــــال، وأنـــه أدرجهــــا ضــــمن القــــرائن املعنويــــة، وأن 
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٩

ƨºȈǳƢǬŭ¦�ǺƟ¦ǂºǬǳʪ�ȄǸºǈƫ�ƢºǷ�Ȇºǿ�ƨȈǜǨǴǳ¦�ƨǼȇǂǬǳ¦                                           .   وهـو مـا يؤكـده يف موضـع                    

ـــه ألن مـــن القـــرائن مـــا جيـــب أن يكـــون  «  :                           آخـــر علـــى أمهيـــة القـــرائن بقول

�ǺƟ¦ǂǬǳƢºººǯ�ÅʮȂºººǼǠǷ�ÀȂºººǰȇ�ƢºººǷ�ƢºººȀǼǷÂ��ƢºººǿŚǣÂ�®¦ƾºººǟȋ¦�©ƢºººǐǐƼǸǯ�ƢºººȈǜǨǳ

�ǺººǷ�ǶȀǨȈººǳ�Ƥ ººǗƢƼǸǴǳ�ÀǂǿƢººǛ�ʭȂººǰȇ�À¢�ƾººƥ�ȏ�ÀƢººǟȂǼǳ¦Â��ƨººȈǴǬǠǳ¦Â�ƨººȈǳƢū¦

تلـك القــرائن مــراد املــتكلم، فـإذا جتــرد الكــالم عــن القـرائن فــإن معنــاه املــراد 

À¦ŗºǫȏ¦�ƾºǼǟ�®¦ǂºŭ¦�ǽƢºǼǠǷ�ǶºȀǧ�ǺƟ¦ǂºǬǳ¦�Ǯ ºǴƬƥ�ʭŗºǫ¦�¦̄¤Â��®ǂºƴƬǳ¦�ƾºǼǟ فلـم ،      

ƾººººȈǬŭ¦�¿Ȑººººǰǳ¦�Ŀ�ȏÂ�®ǂººººĐ¦�¿Ȑººººǰǳ¦�Ŀ�ǆ Ʀººººǳ�ǞººººǬȇ«وهــــو مــــا ميكــــن  ٦ ١ ،             

ƨȈƫȉ¦�ƨǸȈǇŗǳʪ�ǺƟ¦ǂǬǳ¦�Ŀ�Ǿȇ¢°�ƶȈǓȂƫ:

أنــواع القرائن

  معنويةلفظية

عرفيةعقليةمنفصلةمتصلة

  خاصة                   عامة                       غري مستقلةمستقلة

عرف املخاَطب وعادتهعرف املتكلم وعادته                                        

                                                           وإذا عرفنــا أن بعــض العلمــاء احملــدثني قــد تنبهــوا إىل أن معــىن الوحــدة 

�Ä¢ǂººǯ�¼ƢȈººǈǳ¦�§ ƢƸǘººǏʪ�Ëȏ¤�ǾººȈǳ¤�¾ȂººǏȂǳ¦Â�ǽƾººȇƾŢ�ǺººǰŻ�ȏ�ƨººȈǷȐǰǳ¦                    ّ                                   
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                              ّ                        ، فإنه كذلك جند أن ابن القيم تنبّـه إليـه مـن قبـل يف إشـارته   ١٧        متام حسان

  ي                                                           إىل ضــرورة الســياق لتحديــد معــىن الوحــدة الكالميــة، بــل إن إمهالــه يــؤد

                                                      إىل اخلــروج عــن املعــىن األصــلي املقصــود إىل املعــىن غــري املقصــود، وذلـــك 

جتــرد اللفــظ عــن مجيــع القــرائن الدالــة علــى مــراد  «                  حينمــا يؤكــد علــى أن 

                                                  ، وهو ما جيعلنا أن نـدرس القـرائن مـن منظـور ابـن القـيم   ١٨»املتكلم ممتنع

   :       من جهتني

 :               القرائن املقالية  - أ

ترتيب احلقائق يف سلسـلة  «                                   وخنص يف هذا املقام ما دعا إليه فريث بـ 

مـن الســياقات، أي ســياقات كــل واحــد منهــا ينضــوي حتــت ســياق آخــر، 

ولكــل واحــد منهــا وظيفــة بنفســه، وهــو عضــو يف ســياق أكــرب،، ويف كــل 

الســــياقات األخــــرى، ولــــه مكانــــه اخلــــاص فيمــــا ميكــــن أن نســــميه ســــياق 

.  ١٩»الثقافة

�̈®ʮǄǳÂ        وضـوح أكثـر عـن السـياق األكـرب جنـد أوملـان أثنـاء حديثـه عـن                                                 

وكلمـــة الســـياق قـــد اســـتعملت حـــديثاً يف عـــدة معـــان  «  :            الســـياق يقـــول

خمتلفـــــة، واملعـــــىن الوحيـــــد الـــــذي يهـــــم مشـــــكلتنا يف احلقيقـــــة هـــــو معناهـــــا 

�ǞºººǇÂϥ�ǶǜǼºººǳ¦�Ǯ ºººǳ̄�ǺºººǷ�ƢºººȀǠǫȂǷÂ�ƨºººǸǴǰǴǳ�ȆºººǜǨǴǳ¦�ǶǜǼºººǳ¦�Ä¢��ÄƾºººȈǴǬƬǳ¦

ال -ســياق علــى هــذا التفســري ينبغــي أن يشــمل إن ال. معــاين هــذه العبــارة

بل والقطعة كلهـا  -الكلمات واجلمل احلقيقية السابقة والالحقة فحسب
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                                               وأنه أمام هذا التطابق النصي بـني فـريث وأوملـان فيمـا   .   ٢٠»والكتاب كله

�ƨǴºººǐǨǼŭ¦�ƨºººȈǳƢǬŭ¦�ǺƟ¦ǂººǬǳʪ�» ǂºººǠȇ�ƢººǷ�Â¢��ǞºººǇȂŭ¦�Őººǯȋ¦�¼ƢȈºººǈǳʪ�ȄǸººǈȇ

                   ّ                     جنــد الــبعض مــنهم قــد تنبّــه إىل تلــك القضــية الــيت                    عنــد األصــوليني، فإننــا 

ّ                      ً                            أشار إليها كّل من فريث وأوملان، خصوصـاً أثنـاء تصـورهم لكيفيـة امتـداد              

  «                                                         السياق علـى مسـتوى الـنظم العـام الـذي هـو مرهـون بتصـورهم للمعـىن،

�ÀƜºººǧ�ÅƢƸººǓ¦Â�ÀƢºººǯ�¦̄¤�ƨººǴǸŪ¦�ŘºººǠǷ�À¢�ÀÂǂººȇ�ǞºººǓȂǳʪ�ÀȂǴƟƢººǬǳ¦�°ȂȀǸŪƢººǧ

رجهـــــا، ووضـــــوح معـــــىن اجلملـــــة مرهـــــون بوضـــــوح ســـــياقها ال ميتـــــد إىل خا

�©¦®ǂººǨŭ¦�ƪ ººǻƢǯ�¦̄Ɯººǧ��ƢººŮ�ƨǟȂººǓȂŭ¦�ňƢººǠŭ¦�Ŀ�ƪ ǴǸǠƬººǇ¦�ƢººĔȂǯÂ�Ƣººē¦®ǂǨǷ

غري مستعملة يف معانيها الوضعية فإن اجلملة تنفتح على السياق األوسع 

.  ٢١»وتتعني ملعرفة معناها القرائن

ّ                                               ولعّل ابن القيم يعد من أبرز من تبىن هذا الرأي، حيث ي      فإن   «  :    قول   

                                  وسببها وغايتهـا منفـردة بـه عـن اجلملـة   .                           كل مجلة مفيدة ملعناها وحكمها

                                                         األخــرى، واشــرتاكهما يف جمــرد العطــف ال يوجــب اشــرتاكهما فيمــا وراءه، 

                                        ً                وإمنــا يشــرتك حــرف العطــف يف املعــىن إذا عطــف مفــرداً علــى مفــرد، فإنــه 

         تـــل زيـــدا،   اق  :        وأمـــا حنـــو   ".              قـــام زيـــد وعمـــرو "                        يشـــرتك بينهمـــا يف العامـــل؛ كــــ

                               وأبعد من ذلك ظـن مـن ظـن أن تقييـد   .                           وأكرم بكرا، فال اشرتاك يف معىن

                                                             اجلملـــة الســــابقة بظــــرف أو حــــال أو جمــــرور يســــتلزم تقييــــد الثانيــــة، وهــــذا 

ǄººƳ�ĺǂººǠǳ¦�¿Ȑººǰǳ¦�Ƥ¿�  .                        دعــوى جمــردة بــل فاســدة قطعــا ººȈǯ¦ǂƫ�ǲººǷϦ�ǺººǷÂ



١٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ƢĔȐǘƦƥ«؛ أي أن االشرتاك يف املعىن ملا يقع يف العطف بني كلمتـني،   ٢٢                                               

                                                             أما إذا كان بني اجلمل اليت تسبقها أو اليت تلحقهـا فـإن العطـف يف هـذه 

                                                     احلــــــال ال يفيــــــد االشــــــرتاك يف املعــــــىن، مــــــا دام أن اجلملــــــة أفــــــادت معــــــىن 

                                                                   بنفسها، وهو ما جعله يعترب أن القـرائن املقاليـة أكمـل مـن القـرائن احلاليـة 

                                                      وأدلـــة القـــرآن يف أعلـــى مراتـــب األدلـــة وأشـــدها ارتباطـــا مبـــدلوهلا  «  :    ولـــه  بق

                                                  فداللة املقال أكمل من داللـة احلـال، وداللـة احلـال املعينـة   ...            واستلزاما له

                                                           أكمل من الداللة الكلية املنطقيـة، وداللـة كـالم هللا أكمـل مـن داللـة كـل 

         وهلــة، وال                                             ��Â¢�ǺººǷ�ƢººǷʫ�ŘººǠŭ¦�ÀƢººǯ�¦̄¤�ǪººƦǘǼȇ� Ȇººǌǳ¦�¦ǀººǿÂ¾  ٢٣»     كــالم

   .                      دالالت أخرى قد تكون خفية                           حيتاج فيه صاحبه إىل البحث عن 

�¼ƢȈººººǈǳ¦�ń¤�ǾººººƟƢŻ¤�¾Ȑººººƻ�ǺººººǷ�ǶȈººººǬǳ¦�Ǻººººƥ¦�À¤��¾ȂººººǬǳ¦�ƢººººǼǼǰŻ�ŅƢººººƬǳʪÂ

                                                               األكرب املوسع الذي هو نتيجة عمل القرائن اللفظية املنفصـلة فإنـه بـذلك 

  ّ                                                      سـّباق علــى فكـرة فــريث صــاحب نظريـة الســياق، وكــذا أوملـان الــذي حنــى 

 .                         لسياق، أو القرائن اللفظية                                  نحى فريث يف إشارته إىل هذا النوع من ا م

 :              القرائن احلالية  - ب

                                                       لقـــد أقـــام فـــريث نظريتـــه يف ســـياق احلـــال علـــى أفكـــار األنثروبولـــوجي 

      ً                           ً متأثراً بـه، ومتبنيـا ألفكـاره، ومعرتفـاً   )  م    ١٩٤٣ ت (                   برونسالو مالينوفسكي 

�Ŀ�ȆººǇƢǇȋ¦�°ȂººǐƬǳ¦�¾Ƣººū¦�¼ƢȈººǇ�ǲººǠƳÂ��ǪƦººǈǳ¦�¦ǀººǿ�Ŀ�Ǿººǳ�ǺȇƾººǷ�Ǿººǻϥ

  .                                                            علـــم الداللـــة، بـــل إنـــه جعـــل مصـــطلح الداللـــة مرادفـــا للدراســـة الســـياقية
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ــ �ÅƢȈººǓǂǷ�Ǻººǰȇ�Ń�ȆǰººǈǧȂǼȈǳ�ƢººǷ�Ãƾººǳ�¾Ƣººū¦�¼ƢȈººǇ�Àϥ�ǂǠººǋ�ª      ولكــن ف Ś ً                                               

ّ   ، ولكنـــه فّضـــل   ٢٤                              ً لالجتـــاه اللغـــوي األكثـــر دقــــة وإحكامـــاً             أن ينظــــر إىل  «         

�ǲƟƢºººǐǨǳ¦�ǲºººưǷ�ǾºººǴưǷ��ƨºººǤǴǳ¦�ŃƢºººǟ�©¦Â®¢�ǺºººǷ�Å¦ ǄºººƳ�ǽ°ƢºººƦƬǟʪ�¾Ƣºººū¦�¼ƢȈºººǇ                                      ً                      

ّ    ولـــذلك فـــإن مـــن مجلـــة العناصـــر املكّونـــة .  ٢٥»                    النحويـــة الـــيت يســـتخدمها                             

:  ٢٦              عند الغربيني جند           لسياق احلال 

                                                  شخصـــية املـــتكلم والســـامع وتكوينهمـــا الثقـــايف، وشخصـــيات مـــن   -

   .                                      يشهد الكالم غريمها، ومدى مشاركتهم يف الكالم

-�½ȂǴººººººǈǳ¦Â��ƨººººººǤǴǳʪ�ƨººººººǫȐǠǳ¦�©¦̄�ƨººººººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǂǿ¦Ȃººººººǜǳ¦Â�ǲººººººǷ¦ȂǠǳ¦

    .                                             اللغوي، كحالة اجلو والوضع السياسي ومكان الكالم

   . ني                       أثر احلدث الكالمي يف املشرتك  -

                                                            وإذا كانت فكرة سياق احلال تقوم على تلـك العناصـر السـالفة الـذكر 

                                                          عنــــد الغــــربيني، فإننــــا جنــــد العــــرب القــــدامى هــــم كــــذلك أشــــاروا إىل هــــذا 

                                                             الضــرب مــن الســياق؛ أي ســياق احلــال، فــابن القــيم مل تكــن إشــارته عــابرة 

                                   ّ                      يف تناولـــه هلـــذه القضـــية، وإمنـــا هـــو اآلخـــر نبّـــه إىل عناصـــر ســـياق احلـــال 

                                                                 اجب توافرها يف العملية التخاطبية، واملتمثلة يف املتكلم واملستمع، وأثر     الو 

�ǶǴǰƬºŭ¦�ƾºǐǬǳ�Ǟºƥʫ�®¦ǂºŭ¦�À¢�ȄǴǟ�ƾǯƚȇ�ǽƾų�Ƣŭ�Ǯ ǳ̄Â��ȆǷȐǰǳ¦�ª ƾū¦

ȍʪ�¿ȂºººǸǠǳ¦�ŘºººǠǷ�ń¤�ǲºººǬƬǼȇ�ƾºººǫ�́°¦®̈�� «  :              وإرادتـــه بقولـــه ƢºººŬ¦�ǚǨǴǳƢºººǧ

� ¦ƾºǣ�ń¤�Ȇºǟ®�¦̄Ɯºǧ��̈®¦°ȍʪ�́ ȂºǐŬ¦�ń¤�ǲºǬƬǼȇ�ƾºǫ�¿ƢǠǳ¦Âوهللا : فقـال
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م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ــــه Ƣººººŭ¦�¦ǀººººǿ�§ǂººººǋ¦�Â¢��¿ʭ¢�ȏ�ɦÂ �: فقــــال" من: "ال أتغــــدى، أو قيــــل ل

وهللا ال أشرب، فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إىل معىن اخلصـوص : فقال

�ń¤�¿ƢººǠǳ¦�ȆººǨǼǳ¦�®ǂºȇ�Ń�Ǿººǻϥ�ƢºȀǟƢũ�ƾººǼǟ�ǞǷƢººǈǳ¦�ǞºǘǬȇ�Ŗººǳ¦�ǶǴǰƬºŭ¦�̈®¦°ϵ

ماذا أراد، واللفظي : ولآخر العمر، واأللفاظ ليست تعبُّدية، والعارف يق

                                           ؛ وهـذا راجـع إىل طبيعـة الفهـم؛ فمنـه مـا هـو خمـتص   ٢٧»ماذا قـال: يقول

�Äǀºǳ¦�œºǈǼǳ¦�Â¢�ĿƢºǓȍ¦�ǶȀǨǳʪ�ÅƢǸǈƬǷ�ÀȂǰȇ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ȂǿÂ�ǞǷƢǈǳʪ                           ً                               

      مــا هــو   -    أيضــا-                                                  قــد يوافــق مــراد املــتكلم، وقــد ال يوافقــه، ومــن هــذا الفهــم 

                  عنـد األصـوليني؛ ألن                                      حبسب مقصود املتكلم؛ هو غايـة البحـث األصـويل

.  ٢٨                                 مقصود الشارع احلكيم هو غرض التشريع

                                                             وجند ابن القيم يركز على العالقة ما بني قصدية املـتكلم وفهـم السـامع 

                                                      املثــايل للخطــاب، وإىل مــا يصــاحب املــتكلم ومــراده يــتم حســب درجــة   -

  :                                                              فهمه للنصوص، ومبساعدة الدالئل العقلية والقرائن احلالية، حيث يقول

عرف مراد املتكلم بدليل من األدلـة وجـب اتبـاع مـراده، واأللفـاظ فمن  «

�ǂºȀǛ�¦̄Ɯºǧ��ǶǴǰƬºŭ¦�®¦ǂºǷ�ȄºǴǟ�Ƣºđ�¾ƾƬºǈȇ�ƨǳ®¢�Ȇǿ�ƢŶ¤Â��Ƣē¦Âǀǳ�ƾǐǬƫ�Ń

��Â¢��̈°Ƣºººǋϵ�ÀƢºººǯ� ¦ȂºººǇ��ǽƢºººǔƬǬŠ�Èǲººº
ÊǸÉǟ��ÀƢºººǯ�ǪºººȇǂǗ�ÊËÄϥ�ÈƶºººÈǓÂÂ�ǽ®¦ǂºººǷ

ºËǘÉǷ�Ǿºǳ�̈®Ƣºǟ�Â¢��ƨºȈǳƢƷ�ƨºǼȇǂǫ�Â¢��ƨºȈǴǬǟ�ƨºǳȏ®�Â¢�̈ ƢºŻϵ�Â¢��ƨƥƢƬǯ ردة ال

Ƣđ�ČǲÊÉź«٢٩  ،  �ƨºǬȈǬū¦�ȄǴǟ�ƨǸǴǰǳ¦�ƨǳȏƾƥ�ǀƻϩ�Ǧ ǫȂŭ¦�¼ƢȈǇ�ÀƢǯ�¦̄¤Â

بعد البحث فيها، فإن الشارع احلكيم يسقط ألفاظاً يف حالة مـا إذا كـان 
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ومـن تـدبر مصـادر الشـرع  «: املتكلم غري قاصد ملعانيها، يقول ابـن القـيم

�Ƣººººđ�ǶǴǰƬººººŭ¦�ƾººººǐǬȇ�Ńومــــوارده، تبــــّني لــــه أن الشــــارع ألغــــى األلفــــاظ الــــيت 

معانيهــــا، بــــل جــــرت علــــى غــــري قصــــد منــــه؛ كالنــــائم والناســــي والســــكران 

واجلاهـــــل، واملكـــــره واملخطـــــئ مـــــن شـــــدة الفـــــرح، أو الغضـــــب أو املـــــرض 

ƢȀǼǷ�ǾǇϩ�ƾǠƥ�ǾƬǴƷ¦ǂƥ�ǾƷǂǧ�̈ƾǋ�ǺǷ�¾Ƣǫ�ǺǷ�ǂǨǰȇ�ŃÂ��ǶǿȂŴÂ" : اللهم

Ǯ ºººƥ°�ʭ¢Â��ÄƾºººƦǟ�ƪ ºººǻ¢"«؛  ٣٠  �· ƢºººǨǳȋ¦�ǽǀºººđ�ǀºººƻȋ¦�Ǻºººǰȇ�Ń�Ǯ ǳǀºººƥÂ

©ȏƢū¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�Ŀ�ǶǴǰƬǸǴǳ�ƾǐǬǳ¦�Â¢�̈®¦°ȍ¦�§ ƢȈǣ�°ƢƦƬǟʪ.

وإذا كانــت نظريــة ســياق احلــال تقــوم علــى مراعــاة حــال اخلطــاب، أو 

�ǶǴǰƬºŭ¦�ƾǏƢǬǷ�» ȐƬƻʪ�̧ȂǼƬȇ�Äǀǳ¦)ومـراده وعاداتـه، فإننـا ) املخاطَـب

حــال اخلطــاب، وذلــك حينمــا  جنــد ابــن القــيم قــد أوىل أمهيــة كبــرية مبراعــاة

عــاب علــى الظاهريــة تقصــريهم يف فهــم النصــوص، فأخــذوا بظواهرهــا، ومل 

�Ƥ ººººǗƢƼŭ¦�ǺººººǷ�ÅȐºººǏ¢�®ȂººººǐǬŭ¦�Ƕººººǰūʪ�¦Âǀºººƻϩ)وســــبب هــــذا )املشـــرع ،

حصـــــرهم الداللـــــة يف جمـــــرد ظـــــاهر اللفـــــظ، دون إميائـــــه وتنبيهـــــه وإشـــــارته 

ن بــول وصــبَّها يف ¤̄¦�ººǷ�Å̈ċǂººƳ�¾ʪ: ومســاقه وعرفــه عنــد املخــاطبني، فقــالوا

�ǶººĔ¢�ȂººǳÂ��ǾººÈǈċų� Ȇººǋ�Ň®¢�ȂººǳÂ�ǾººǈǨǻ� Ƣººŭ¦�Ŀ�¾ʪ�¦̄¤Â��ǾººǈËƴǼƫ�Ń� Ƣººŭ¦

نزلــوا عنــد مســاق الــنص واعتــربوا حــال البــول يف نفســه ملــا ذهبــوا إىل هــذا 

من وقف مع الظواهر واأللفـاظ ومل يـراع املقاصـد «؛ وذلك كمثل ٣١الرأي

لـى صـاحب بدعـة، فقبّـل يـده ال تسـلم ع: واملعاين إال كمثل رجل قيل لـه
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ِبع هـذه السـلعة، فباعهـا بـدرهم :ورجله ومل يسّلم عليه، وكمن قال لوكيله

��ƢººƦƬǟʪ�ƨȈǟǂºǌǳ¦�ƾºǏƢǬŭ¦�ƨºǧǂǠǷ�ǺºǷ�ƾººƥ�ȏÂ�¦ǀºȀǧ°�٣٢»وهـي تسـاوي مائـة

حال اخلطاب، ال الوقوف على املعىن الظاهري السطحي لأللفـاظ الـذي 

لظاهر وهو املقصود؛ الذي حيتاج رمبا يتعدى معناه إىل املعىن اخلفي غري ا

ألجـــل اكتشـــافه استحضـــار واســـتثمار دالالت مســـاعدة كداللـــة اإلميـــاء، 

��Śººººǣ�Ȇººººǿ�ƨȈǟǂººººǌǳ¦�¿ƢººººǰƷȋ¦�ǺººººǷ�Å¦Śººººưǯ�À¢�°ƢººººƦƬǟʪ��ǾººººȈƦǼƬǳ¦Â��̈°Ƣººººǋȍ¦Â

الــدالالت  مســتنبطة مــن ظــواهر النصــوص، وإمنــا هــي بعــد اســتثمار تلــك

  .طاب ماألجل الوصول إىل احلكم الشرعي املقصود ضمن خ

وإذا كنــت فكــرة ســياق احلــال تقــوم علــى املــتكلم واملســتمع يف العمليــة 

�À¢�Ǯ ǳǀºǰǧ��©¦®¦°¤Â�ƾºǏƢǬǷÂ�©¦®Ƣºǟ�Ǿºǳ�ǶǴǰƬŭ¦�À¢�°ƢƦƬǟʪ��ƨȈƦǗƢƼƬǳ¦

�ƾººººǏƢǬǷ�ȄººººǴǟ�» ȂººººǫȂǳ¦�ǲººººƳȋ�°ȂººººǷȋ¦�ǽǀººººđ�ǾººººƬǧǂǠǷ�ǺººººǷ�ƾººººƥ�ȏ�ǞǷƢººººǈǳ¦

ف كلمـا كــان السـامع أعــر   «: املـتكلم، وهــذا مـا نبّــه عليـه ابــن القـيم بقولــه

�ǲºǸǯ¢�ǽ®¦ǂºŠ�ǶºǴǠǴǳ�Ǿƫ®ƢǨƬºǇ¦�ÀƢºǯ�Ǿºƫ®ƢǟÂ�ǾºǻƢȈƥÂ�ǽƾǐǫÂ�ǾƫƢǨǏÂ�ǶǴǰƬŭʪ

                                                   ؛ ألن من ضروب سياق احلال عند األصوليني واملفسـرين مراعـاة   ٣٣» وأمت

                                                               سبب النزول؛ ألنه كلما حتققنـا مـن املعرفـة احلقيقيـة الكاملـة لسـبب نـزول 

           فيهـا، وهـذا             ّ                                         آية ما، إالّ واقرتبنـا مـن الوصـول إىل مقصـدية الشـارع احلكـيم

�ƨƥƢƸǐǳ¦� ¦°ϕ�ǲǸǠǳ¦Â�ǀƻȋ¦�ȄǴǟ�ǽ°¦ǂǫ¤�śƷ�ǶȈǬǳ¦�Ǻƥ¦�ƾǼǟ�ǽƾų�ƢǷ

�¾ȂºººǇǂǴǳ�ǶēǂºººǏƢǠǷ�ǶºººǰŞ�ǶºººĔ¢Â��̈ǂºººǋƢƦǷ�ǾºººǼǷ�̧ƢǸºººǈǳ¦Â��ǾƫƾǿƢºººǌǷÂ��
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وهـذا  «  :                                                   عرفوا أسباب نزول اآلي يف ذلك الوقت، وذلك ملا جنـده يقـول

من كمال فقه الصحابة وعلمهم، واسـتيالئهم علـى معرفـة طـرق األحكـام 

أن علم الرب تعاىل مبـا يفعلـون يف زمـن شـرع ...ومداركها، وهو يدل على

  ،   ٣٤»الشــرائع ونــزول الــوحي، وإقــراَره هلــم عليــه، دليــل علــى عفــوه عنــه

�°ƢººƦƬǟʪ                 أن يفــيت عــن الرســول                                 ولــذلك إذا أراد أحــد مــن الصــحابة 

                                                            شــاهدته ومساعــه، فــإن تلــك الفتــوة ال ختــرج عــن أوجــه اعتربهــا ابــن القــيم  مل

أن يكــــون : الثــــاين .أن يكــــون مسعهــــا مــــن النــــيب : أحــــدها «        مقبولــــة، 

أن يكــون فهمهــا مــن آيــة مــن كتــاب هللا : الثالــث. مسعهــا ممــن مسعهــا منــه

أن يكـون قـد اتفـق عليهـا َملَـؤهم ومل ينقـل إلينـا : الرابـع. فهماً خفـي علينـا

ǽƾƷÂ�Ƣđ�ŖǨŭ¦�¾Ȃǫ�Ëȏ¤ .اخلامس :�ƨºǳȏ®Â�ƨºǤǴǳʪ�ǾºǸǴǟ�¾ƢºǸǰǳ�ÀȂǰȇ�À¢

��§ ƢºǘŬʪ�ƪ ǻŗǫ¦�ƨȈǳƢƷ�ǺƟ¦ǂǬǳ�Â¢��ƢǼǟ�Ǿƥ�®ǂǨǻ¦�Äǀǳ¦�ǾƳȂǳ¦�ȄǴǟ�ǚǨǴǳ¦

�œººǼǳ¦�ƨººȇ£°�ǺººǷ�ÀƢººǷǄǳ¦�¾ȂººǗ�ȄººǴǟ�ƢººǿȂǸȀǧ�°ȂººǷ¢�̧ȂººǸĐ�Â¢  ومشــاهدة

الـوحي  أفعاله وأحواله وسريته، ومساع كالمه والعلم مبقاصده وشهود تنزيل

ǺººŴ�ǾººǸȀǨǻ�ȏ�ƢººǷ�ǶººȀǧ�ÀȂººǰȈǧ��ǲººǠǨǳʪ�ǾººǴȇÂϦ�̈ƾǿƢººǌǷÂ«ولــذلك   ٣٥ ،        

��ƨººǤǴǳ¦�ʮƢººǔǬƥ�ÅƢººŭƢǟ�ÀȂººǰȇ�À¢� ƢººƬǧȎǳ�ǾƬººǇ°ƢŲ�Ŀ�ŖººǨŭ¦�ȄººǴǟ�ȆººǤƦǼȇ�ǾººǻƜǧ              ً                                                

ّ                                                 وأن املشـــرّع اعتـــد بعنصـــر املـــتكلم، فتغـــريت الفتـــوى حبســـب تغـــري أحـــوال         

�ƨȈǟǂººǋ�ƨǳƢººǇ°�ÃȂººƬǨǳ¦�À¢�°ƢººƦƬǟʪ��ǶȀƬººǼǰǷ¢Â�ǶȀƬººǼǷ±¢Â�ǶēƢººȈǻÂ�śººǸǴǰƬŭ¦

         ب للموقــف                                              مطابقــة ألحكــام الــدين احلنيــف، ختــرج يف ثــوب لغــوي مناســ
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                ّ                                     ومقتضــى احلــال، وإالّ لكانــت الفتــوى غــري صــحيحة وغــري حمققــة لغــرض 

�Ŀ�ŚººǤƫ�ǾººȈǴǟ�Å ƢººǼƥÂ��ǶǴǰƬººŭ¦�» ȐƬººƻʪ�ÃȂººƬǨǳ¦�ËŚººǤƫ�Ʈ ººȈƷ�ǺººǸǧ��̧ǂººǌǳ¦             ً                          ّ                  

أن املطلّـق يف عهـد                                ومن ذلك ما جنـده يف رأي ابـن القـيم   .   ٣٦          داللة اللفظ

 مـرة وأيب بكر وجزء من عهد عمر إذا مجع الطلقات الـثالث يف النيب 

أن النـــــاس قـــــد  واحـــــدة، كانـــــت حتســـــب طلقـــــة واحـــــدة، ورأى عمـــــر 

�ǶȀȈººǴǟ�ǽƢººǔǷƘǧ��̈ƾººƷ¦Â�ƨººǴŦ�ÅʬȐººƯ�ǶȀǼººǷ�ǾººǟƢǬȇ¤�ǂººưǯÂ�¼Ȑººǘǳʪ�¦ȂǻƢȀƬººǇ¦

ǶººŮ�ÅʪƢººǬǟ�ÅʬȐººƯ
                                              ، وهــو مــا أدى إىل تغــري يف الفتــوى مــن اعتبــار تطليقــة ٣٧

   .                     واحدة إىل ثالثة تطليقات

          ً        ً         حلـاكم فقيهـاً ومتبحـراً يف اللغـة                      ّ                ولذلك جند ابن القيم ينّبه علـى أن يكـون ا

                                                          يف الوقـــت نفســـه، فكـــم مـــن مســـألة فقهيـــة حيتـــاج فيهـــا إىل تـــدخل األدوات 

�¦̄¤�Ǿºǻȋ��®ȂºǐǬŭʪ�ƶȈƸºǐǳ¦�Ƕºǰū¦�ȄºǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�̈ƾǟƢǈŭ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦

�¾ȂºǏȂǳ¦�ǾºȈǴǟ�Ƥ ºȈǤȇ�ƾºǫ�©ƢºǷȐǠǳ¦�Â¢�©¦°ƢºǷȋ¦Â�ǺƟ¦ǂºǬǳ¦�̧¦Ȃºǻϥ�ÅƢǸǴǷ�Ǻǰȇ�Ń                                                       ً          

واحلـــاكم إذا مل يكـــن فقيـــه الـــنفس  «  :      القـــيم                          إىل احلكـــم الصـــحيح، يقـــول ابـــن

��ƨººººȈǷƢǬŭ¦Â�ƨººººȈǳƢū¦�ǺƟ¦ǂººººǬǳ¦�ĿÂ��ǽƾǿ¦Ȃººººǋ�ƨººººǧǂǠǷÂ��¾Ƣººººū¦�ǲººººƟȏ®Â�©¦°ƢººººǷȋʪ

��ƢđƢƸºººǏ¢�ȄººǴǟ�̈Śººưǯ�ÅƢººǫȂǬƷ�̧ƢººǓ¢�¿ƢººǰƷȋ¦�©ƢººȈǴǯÂ�©ƢººȈƟǄƳ�Ŀ�ǾººȀǬǨǯ

وحكم مبا يعلم الناس بطالنه وال يشكون فيه اعتماداً منه علـى نـوع ظـاهر مل 

¢�ǺƟ¦ǂººǫÂ�ǾººǼǗʪ�ń¤�ƪ ººǨƬǴȇوينبــه يف موضــع آخــر علــى خطــورة   ٣٨» حوالــه ،                             

وهذا حمض الفقه، ومـن أفـىت النـاس مبجـرد املنقـول يف الكتـب  «  :          ً األمر قائالً 
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على اختالف عـرفهم وعوائـدهم وأزمنـتهم وأمكنـتهم وأحـواهلم وقـرائن أحـواهلم 

فقــد ضــل وأضــل، وكانــت جنايتــه علــى الــدين أعظــم مــن جنايــة مــن طَبَّــَب 

الف بالدهـــم وعوائـــدهم وأزمنـــتهم وطبـــائعهم مبـــا يف  النـــاس كلهـــم علـــى اخـــت

�ŖººǨŭ¦�¦ǀººǿÂ�ǲºǿƢŪ¦�Ƥ ººȈƦǘǳ¦�¦ǀºǿ�ǲººƥ��ǶĔ¦ƾººƥ¢�ȄºǴǟ�Ƥ ººǘǳ¦�Ƥ ºƬǯ�ǺººǷ�§ ƢºƬǯ

ǶĔ¦ƾƥ¢Â�² ƢǼǳ¦�Àʮ®¢�ȄǴǟ�ƢǷ�ČǂÈǓ¢�ǲǿƢŪ¦«٣٩  �ǂǿ¦Ȃºǜƥ�ǀºƻȋʪ�ǾȈƦºǋ�¦ǀǿÂ��

   أو                                                           النصــوص دون اللجـــوء إىل املقاصـــد اخلفيـــة عــن طريـــق اإلميـــاء أو اإلشـــارة 

   .                و الداللة العقلية          التنبيه، أ

                                                  ّ              وجنـــد ابـــن القـــيم يعـــد أن القرينـــة احلاليـــة هـــي أقـــوى مـــن البيّنـــة واإلقـــرار يف 

¾ȂǬȇ�Ʈ ȈƷ��Ƕǰūʪ�ǀƻȋ¦:»�¦̄¤�ǞºǘǬǳʪ�ÀȂºǸǰŹ� ƢǨǴŬ¦Â�ƨǸƟȋ¦�¾Ǆȇ�ŃÂ

�ƢºǸĔƜǧ��°¦ǂºǫȍ¦Â�ƨºǼËȈƦǳ¦�ǺºǷ�ÃȂºǫ¢�ƨºǼȇǂǬǳ¦�ǽǀºǿÂ��ǶȀƬºŭ¦�ǞǷ�¼Âǂǈŭ¦�¾Ƣŭ¦�ƾƳÂ

والكــذب، ووجــود املــال معــه نــص صـــريح ال خــربان يتطــرق إليهمــا الصــدق 

تتطـــرق إليـــه شـــبهة، وهـــل يشـــك أحـــد رأى قتـــيالً يتشـــحط يف دمـــه، وآخـــر 

śǰǈǳʪ�ǾǇ¢°�ȄǴǟ�ÅƢǸƟƢǫ:٤٠»أنه قتله؟ وال سيما إذا ُعرف بعداوته  .

                                                              وإذا كانت القرينة احلاليـة أقـوى فـذلك راجـع إىل اسـتناد العلمـاء علـى 

ــدَِّعي :           قــول الرســول 
ُ
ــُة َعَلــى امل ِ   البَـيَِّن َّ 
ُ
     ََ   ُ  َِّ  َ   ؛ واملقصــود بــذلك يضــيف   ٤١                    

إن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له، والشـاهدان مـن  «  :               ً ابن القيم قائالً 

وال ريــب أن غريهــا مــن أنــواع البينــة قــد يكــون أقــوى منهــا كداللــة . البّينــة

إخبــار الشــاهد والبينــة  ƨººǳȏ®�ǺººǷ�ÃȂººǫ¢�ƢººĔƜǧ. احلــال علــى صــدق املــدعي
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متقاربــة : واألمــارة ٤٢واحلجــة، والربهــان واآليــة والتبصــرة والعالمــة والداللــة

.  ٤٣» يف املعىن

��ǺƟ¦ǂºººǬǳʪ�ǲºººǸǠǳ¦Â�ǀºººƻȋ¦�ȄºººǴǟ�ƨºººƦËƫǂǷ�¿ƢºººǰƷȋ¦�ǲºººǠƳ�ǶȈºººǰū¦�̧ǂººǌŭ¦�À¤                             ّ                            

واملقصـــود أن الشـــرع مل يلـــغ القـــرائن وال دالالت  «  :                   حيـــث يقـــول ابـــن القـــيم

�°ƢºººƦƬǟȏʪ�ƢºººŮ�Å¦ƾǿƢºººǋ�ǽƾºººƳÂ�ǽ®°¦ȂºººǷÂ�̧ǂºººǌǳ¦�°®ƢºººǐǷ�¢ǂǬƬºººǇ¦�ǺºººǷ�ǲºººƥ��¾Ƣºººū¦

��٤٤�ǲºǬǠǳ¦Â�̧ǂºǌǳ¦�Ŀ�ǾºǼǷ�ƾºƥȏ�ǺƟ¦ǂǬǳʪ�ǲǸǠǳ¦�À¤�ǲƥ»مرتّباً عليها األحكام

الرجـوع إىل القـرائن يف األحكـام متفـق  «: والعرف، يقـول ابـن القـيم يف ذلـك

وقـــد اعتمــــد الصـــحابة علــــى . عليـــه بـــني الفقهــــاء، بـــل بـــني املســــلمني كلهـــم

�ǂººǷ¢Â��ƨººƸƟ¦ǂǳ¦Â� ȆººǬǳʪ�ǂººǸŬ¦�Ŀ�¦ÂƾººǴƳÂ��ǲººƦūʪ�¦ȂººŦǂǧ��®Âƾººū¦�Ŀ�ǺƟ¦ǂººǬǳ¦

                                   وهـو اعتمـاد علـى الرائحـة، واألمـة جممعـة     ٤٥          ّ        ǂǰºǈǳʪ�ǂËǬŭ¦�ǽƢǰǼƬǇʪالنيب 

�ǾººǟȂƳ°Â��²                  علــى جــواز وطء الــزو  ǂººǠǳ¦�ƨººǴȈǳ� ƢººǈǼǳ¦�ǾººȈǳ¤�ƢȀȇƾººē�Ŗººǳ¦�̈¢ǂººǸǴǳ�«

�ƾȀººººǌȇ�ŃÂ�Ƣººººǿ¦ǂȇ�Ń�À¤Â��ƾººººǬǠǳ¦�ƢººººȀȈǴǟ�ǞººººǫÂ�Ŗººººǳ¦�Ȇººººǿ�ƢººººĔ¢�¾Ƣººººū¦�ƨººººǳȏ®�ń¤

                        جممعـة علـى جـواز أكـل اهلديـة «-     كـذاك-             ،  وأن األمـة   ٤٦»              بتعيينهـا رجـالن

�ǾººººǼǰŻ�Ń�Ǯ ººººǳ̄�Ŀ�̧±ʭ�ǺººººǷÂ��œººººǏ�ǺººººǷ�ƪ ººººǻƢǯ�Â¢�ǪººººǇƢǧ�ǺººººǷ�ƪ ººººǻƢǯ�À¤Â

                                 وجممعـــة علـــى جـــواز شـــراء مـــا بيـــد الرجـــل   .                وإن قالـــه بلســـانه           العمـــل خبالفـــه 

�±ȂººŸ�Ǯ ǳǀººǯÂ��ÅʪȂººǐǤǷ�ÀȂººǰȇ�À¢�±ƢºƳ�À¤Â�ǽƾººȇ�Ŀ�ǾººǻȂǯ�ƨººǼȇǂǫ�ȄººǴǟ�Å¦®ƢºǸƬǟ¦            ً                                           ً       

�ÅƢººººȈǷ̄�ÀƢººººǯ�ȂººººǳÂ�ƾººººƷ¦Â�ǲºººƳ°�ƶȈƸººººǏ�Ǿººººǻϥ�Őººººƻ¢�¦̄¤�ƾººººǬǼǳ¦�¼ƢºººǨǻ¤ ً                                                   .   فالعمــــل       

» ǂººǠǳ¦Â�ǲººǬǠǳ¦Â�̧ǂººǌǳ¦�Ŀ�Ä°ÂǂººǓ�ǺƟ¦ǂººǬǳʪ«ال يــتمكن  «        حيــث إنــه   ،   ٤٧        
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                          واسـتنباط علـم حقيقـة مـا وقـع    ...                       Ǫºūʪ�Ƕºǰū¦Â�ÃȂºƬǨǳ¦�ǺºǷ�ǶǯƢ          املفيت وال احل

�ÅƢºººǸǴǟ�Ǿºººƥ�ǖȈºººŹ�ŕºººƷ�©ƢºººǷȐǠǳ¦Â�©¦°ƢºººǷȋ¦Â�ǺƟ¦ǂºººǬǳʪ ً                                        «ألن كثـــرياً مـــن   ؛  ٤٨    ً       

                                                              األحكــام الشــرعية حتتــاج إىل اســتثمار القــرائن وغريهــا مــن أجــل االســتنباط، 

�ńȂººŭ¦�Ƣººđ�ǎ ººƻ�̈ǄººȈǷ�ǽǀººǿÂ   أصــحاب االجتهــاد، واملتــومسني مــن عبــاده                                

         وأمـــا إذا   .                                             ني، ولـــذلك فـــإن احلكـــم يؤخـــذ مبوجـــب القـــرائن إذا قويـــت     الصـــاحل

ǾººººǳȂǬƥ�ǶȈººººǬǳ¦�Ǻººººƥ¦�ǽƾººººǯƚȇ�ƢººººǷ�ȂººººǿÂ��Ƣººººđ�ǀººººƻȋ¦�¿ƾººººǟ�ÃǂƷȋƢººººǧ�ƪ ǨǠººººǓ:»

واملعــول يف ذلــك علــى القــرائن ، فــإن قويــت حكــم مبوجبهــا، وإن ضــعفت مل 

  ؛   ٤٩» يلتفت إليها، وإن توسطت طلـب االسـتظهار وسـلط طريـق االحتيـاط

                                                     كانـت القرينـة بـني الضـعف والقـوة، أو بـني بـني، ففـي هـذه احلـال             أي أنـه إذا  

   .                           يتوجب االحتياط يف احلكم مبوجبها

�¼ƢȈºǈǳ�ƨƦºǈǼǳʪ�ǶǴǰƬºŭ¦�ǂºǐǼǟ�ƨºȈŷ¢�ȄǴǟ�ǂưǯ¢�Ǆǯǂȇ�ǶȈǬǳ¦�Ǻƥ¦�ÀƢǯ�¦̄¤Â

�ÅƢºººǧǂǗ�ǽ°ƢºººƦƬǟʪ�ǞǸƬºººǈŭ¦�ǂºººǐǼǠƥ�ǾºººǷƢǸƬǿ¦�ǺºººǷ�ǂºººËǐǬÉȇ�ȏ�ǽƾºººų�ƢºººǼǻƜǧ��¾Ƣºººū¦

لــــك أن املســــتمع تتفــــاوت درجــــة فهمــــه رئيســــياً يف العمليــــة التخاطبيــــة، وذ

للـنص حسـب طاقتـه وإدراكــه، فرمبـا يفهـم الـنص علــى ظـاهره، ورمبـا يفهمــه 

حسب إعمال داللـة اإلميائـه أو اإلشـارة أو التنبيـه، أو القـرائن احلاليـة وغـري 

�ǶºȀǧ�ń¤�ƨºǠƳ¦°�Ȇºǿ�Ŗºǳ¦�ƨȈǧƢºǓȍ¦�©ȏȏƾºǳʪ�ǲºƦǫ�ǺºǷ�ǽƢũ�ƢǷ�ȂǿÂ��Ǯ ǳ̄

تفـــــــاوت النـــــــاس يف مراتـــــــب الفهـــــــم يف : املقصـــــــود «الســـــــامع، وذلـــــــك أن 

النصوص، وأن منهم من يفهم مـن اآليـة حكمـاً أو حكمـني، أو مـنهم مـن 
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يفهــم عشــرة أحكــام أو أكثــر مــن ذلــك، ومــنهم مــن يقتصــر يف الفهــم علــى 

جمــرد اللفــظ دون ســياقه ودون إميائــه وإشــارته وتنبيهــه واعتبــاره، وأخــص مــن 

فهم مـن اقرتانـه بـه قـدراً زائـداً هذا وألطف ضمه إىل نـص آخـر متعلـق بـه فـي

راجـع إىل نسـبة  - كمـا قلنـا مـن قبـل- ؛ وهـذا ٥٠» على ذلك اللفظ مبفـرده

التفاوت احلاصل بـني املسـتمعني أو املتلقـني يف اسـتنباطهم للمعـاين احملتملـة 

للوحــدة الكالميــة؛ ألن فهــم املســتمع ملقصــد املــتكلم نعمــة مــن عنــد املــوىل 

صحة الفهم وحسن القصد من أعظـم نعـم  «: ، حيث يقول ابن القيم

�ǲººǔǧ¢�¿ȐºǇȍ¦�ƾºǠƥ� Ƣºǘǟ�ƾºƦǟ�Ȇºǘǟ¢�ƢººǷ�ǲºƥ�ǽƾºƦǟ�ȄºǴǟ�Ƣºđ�ǶºǠǻ¢�Ŗºǳ¦�ɦ

وصـحة الفهـم نـور ...وال أجل منهما بـل مهـا سـاقا اإلسـالم وقيامـه عليهمـا

يقذفـــه هللا يف قلـــب العبـــد مييـــز بـــه بـــني الصـــحيح والفاســـد واحلـــق والباطـــل 

.٥١»وميّده حسن القصد  واهلدى والضالل والغي والرشاد

:خالصة

        الســــياق،  "                    ّ                ّ           ومـــن خــــالل مــــا ســــبق، يتبــــّني أن ابـــن القــــيم تنبّــــه إىل فكــــرة 

ƢºȀǟ¦Ȃǻϥ�ǺƟ¦ǂǬǳ¦Â��¾Ƣū¦�¼ƢȈǇÂ"٥٢  �¶ƢƦǼƬºǇ¦�¾Ƣºů�Ŀ�̈ǂºǰǨǳ¦�ǽǀºđ�ǲºǸǟÂ��

�µ ¦ǂºººǣ¢�ȄºººǴǟ�» ȂºººǫȂǳ¦�ǲºººƳȋ�ƢºººȀƬȈŷϥ�ÅƢºººǧŗǠǷÂ�Å¦ǂºººǬÉǷÂ��ƨȈǟǂºººǌǳ¦�¿ƢºººǰƷȋ¦                             ً       ً    ُ                 

                                                                 املتكلمني ومقاصدهم، وأن فكرة القرائن احلالية املقاميـة هـي مكملـة لفكـرة 

�ȄǸººǈȇ�ƢººǷ�ÀȐǰººǌƫ�śƬǼȇǂººǬǳ¦�ÀƜººǧ�ŅƢººƬǳʪÂ��ǽƾººǼǟ�ƨººȈǜǨǴǳ¦�ƨººȈǳƢǬŭ¦�ǺƟ¦ǂººǬǳ¦

�ƨȈǫƢȈººǈǳ¦�ƨººȇǂǜǼǳʪ                  عنــد ابــن القــيم لفهــم معــىن الوحــدة الكالميــة، فإننــا جنــده                                                 
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                                                            ّ بــذلك يتقــاطع مــع مفهــوم الســياق العــام عنــد فــريث وأتباعــه، وهــو مــا عــّرب 

الــــنظم اللفظــــي للكلمــــة وموقعهــــا مــــن ذلــــك الــــنظم،  «  :                عنــــه أوملــــان بقولــــه

�ǲǸºǌȇ�À¢�ȆºǤƦǼȇ�ŚºǈǨƬǳ¦�¦ǀºǿ�ȄºǴǟ�¼ƢȈºǈǳ¦�À¢��̈°ƢºƦǠǳ¦�ǽǀºǿ�ňƢǠǷ�ǞǇÂϥ

بــل والقطعــة   - اجلمــل احلقيقيــة الســابقة والالحقــة فحســبال الكلمــات و - 

كــل مــا   - بوجــه مــن الوجــوه - كلهــا والكتــاب كلــه، كمــا ينبغــي أن يشــمل 

�ƨºººǬǴǠƬŭ¦�ƨºººȇȂǤǴǳ¦�Śºººǣ�ǂºººǏƢǼǠǳ¦Â��©ƢºººǈƥȐǷÂ�» ÂǂºººǛ�ǺºººǷ�ƨºººǸǴǰǳʪ�ǲºººǐƬȇ

�¦ǀºººǿ�Ŀ�ƨºººǤǳƢƦǳ¦�ƢºººȀƬȈŷ¢�Ãǂºººƻȋ¦�Ȇºººǿ�ƢºººŮ�ƨºººǸǴǰǳ¦�ǾºººȈǧ�ǪºººǘǼƫ�Äǀºººǳ¦�¿ƢºººǬŭʪ

كــده مــرة أخــرى علــى أن فكــرة الســياق يف النظريــة وهــو مــا نؤ   .   ٥٣»الشــأن 

� ¦°¡�ȄººǴǟ�ƨǬƥƢººǇ�ƢººĔ¢Â��ƾººƷ¦Â�Ƥ ººǳƢǫ�Ŀ�ǶȈººǬǳ¦�Ǻººƥ¦� ¦°¡�ǞººǷ�ȆººǬƬǴƫ�ƨȈǫƢȈººǈǳ¦

  . الغربيني كفريث وأوملان ومالينوفسكي بعدة قرون

  :هوامش ومراجع

عبد الرمحان .، د١٧٩- ٥/١٦٩ينظر ذيل طبقات احلنابلة، ابن رجب احلنبلي، - ١

��µ¶بن سليمان العثيمني ʮǂǳ¦��ÀƢǰȈƦǠǳ¦�ƨƦƬǰǷم، ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٥، ��١

حققه ودقق أصوله وعلق ، ٢٧٤- ١٤/٢٧٠والبداية والنهاية، ابن كثري، 

،م١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨، ١علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، ط: حواشيه

��ÄƾǨǐǳ¦�Ǯ Ʀȇ¢�Ǻƥ�ǲȈǴƻ��©ƢȈǧȂǳʪ�Ŀ¦Ȃǳ¦حتقيق واعتناء١٩٧- ٢/١٩٥ ، :

��¶Â£ʭ°ȋ¦�ƾŧ¢١وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط ،

وشذرات الذهب يف أخبار الذهب، عبد احلي بن أمحد م،٢٠٠٠- هـ١٤٢٠

  .، دار الكتب العلمية، بريوت١٧٠- ٦/١٦٨العكري، 
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 .٢٠٠- ١٩٧الداعية املصلح، ص-ينظر اإلمام ابن قيم اجلوزية-٢

قيق دمحم اإلسكندراين ، حت١/٥٢مفتاح دار السعادة، ابن قيم اجلوزية، ينظر - ٣

 .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٥، ١وأمحد عناية، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط

 .١٩٥-١٩٤ينظر اإلمام ابن قيم اجلوزية الداعية املصلح، ص-٤

٥-��ƨǨȇǂǌǳ¦�ƨȇȂƦǼǳ¦�̈Śǈǳ¦�Ŀ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ǾƫʮÂǂǷÂ�ǾƴȀǼǷ��ƨȇ±ȂŪ¦�ǶȈǫ�Ǻƥ¦�ǂǜǼȇ

´.د ��®¦ƾū¦�Śǔƻ�² ʮوالتوزيع، القاهرة،  ، دار الفجر للنشر٦٤-٥٥

  .م٢٠٠١، ١ط

 .١٧٦- ٥/١٧٤ينظر املرجع الثاين والصفحة نفسهما، وذيل طبقات احلنابلة، - ٦

، والبدر ٦/١٧٠، وشذرات الذهب، ١٤/٢٧٠ينظر البداية والنهاية، -٧

 .  ٢/١٣٩الطالع، 

  .١٥٧، وعلم الداللة، فريد عوض، ص٦٨ينظر علم الداللة، خمتار عمر، ص-٨

  .٤٩ سورة الدخان، اآلية-٩

  .٤/٠٨بدائع الفوائد، - ١٠

، ١٤٠ردة هللا بن ردة بن ضيف هللا الطلحي، ص.ينظر داللة السياق، د- ١١

هـ، واجلامع ألحكام القرآن، ١٤٢٤، ١جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط

١٦/١٤٨.  

جند الدين قادر كرمي الزنكي، . دراسة أصولية، د - ينظر نظرية السياق - ١٢

- هـ١٤٢٧، ١، لبنان، ط، دار الكتب العلمية، بريوت١٣١ص

.م٢٠٠٦

  .٢/٤٢٧خمتصر الصواعق، - ١٣
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وهي عناصر لغوية إما كلمات أو مجل سابقة أو : القرائن املقالية املتصلة- ١٤

��¼ƢȈǈǳ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ǾǠǷ�ǞǬƫÂ��» ÂǂǠǷ�Śǣ�ǂƻ¡�ÅʮȂǤǳ�Å¦ǂǐǼǟ�Ǧ ǌǰƫ�ƨǬƷȏ

�ǂǤǏȋ¦�¼ƢȈǈǳʪ�śƯƾƄ¦�ƾǼǟ�ȄǸǈȇ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿÂ)Micro -Context.(

وأما القرائن املقالية املنفصلة فهي عناصر لغوية تكشف مدلول عنصر لغوي 

غري معروف وال تقع يف مساقه، ومسي هذا النوع عند احملدثني مبصطلح 

Macroالسياق األكرب  - Cont ex)( . ،ينظر داللة تراكيب اجلمل

  .   ٤٢-٤٠، ودراسة املعىن عند األصوليني، ص٢٥٦ص

  .٢/٤٢٨خمتصر الصواعق، - ١٥

  .٧٥٣- ٢/٧٥٢، وينظر الصواعق املرسلة، ١/١٤٩املصدر نفسه، - ١٦

  .٣٥٣- ٣٥٢ينظر اللغة العربية معناها ومبناها، ص- ١٧

  .٤/١٦٨بدائع الفوائد، - ١٨

  .٦٧دور الكلمة يف اللغة، ص- ١٩

  .٦٢- ٦١املرجع نفسه، ص- ٢٠

  .٢٥٢نظرية السياق، ص- ٢١

  .١٥٠-٤/١٤٩بدائع الفوائد، - ٢٢

  .٧٦٥-٢/٧٦٤الصواعق املرسلة، - ٢٣

، مكتبة ١٢٣فريد عوض حيدر، ص.يف علم الداللة، دينظر فصول - ٢٤

  .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦، ١اآلداب، القاهرة، ط

٢٥ -´ ��ǂŭʪ��ƨǳȏƾǳ¦�ǶǴǟ٧٧.  

، وعلم اللغة، حممود السعران، ١٢٤ينظر فصول يف علم الداللة، ص- ٢٦

  .١٢١، واملعىن وظالل املعىن، ص٣٣٩ص
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  .١/١٧٠أعالم املوقعني، - ٢٧

  .١٤٢ينظر داللة السياق، ص- ٢٨

  .١/١٧٠قعني، أعالم املو - ٢٩

  .٣/٦٤٢، و٢/٦٣٤، وينظر أيضا نفسه، و٣/٦٦٤املصدر نفسه، - ٣٠

  .٣٨٦-٣٨٥، وينظر نظرية السياق، ص١/١٧٣ينظر املصدر نفسه، - ٣١

  .٣/٦٧٩املصدر األول نفسه، - ٣٢

  .٢/٧٤٤الصواعق املرسلة، - ٣٣

  .٢/٥٦٩أعالم املوقعني، - ٣٤

  .٣/٩٧٠املصدر نفسه، - ٣٥

  .١٤٠ينظر فصول يف علم الداللة، ص- ٣٦

  .٢/٦١٨املوقعني،  ينظر أعالم- ٣٧

  .١٠الطرق احلكمية، ص- ٣٨

  .٣/٦٥٢، أعالم املوقعني- ٣٩

  .١٢الطرق احلكمية ، ص- ٤٠

  .٦/١٩٨سنن البيهقي الكربى، - ٤١

أشار ابن القيم إىل مصطلح العالمة يف أماكن خمتلفة، وهو عنده مرادف - ٤٢

طريق اهلجرتني، : ينظر يف ذلك. السيما، واآلية، واألمارة: ملصطلحات

، وحتفة ١/٤٤، وبدائع الفوائد، ١٦ية، ص، والطرق احلكم٣١٠ص

، ٣٢٤-٣٢٣، ص١٧٧، والتفسري القيم، ص١٣٢املودود، ص

-١/٢٣٣، ١/٢٥٩، ١/١٠٩، ومدارج السالكني، ٤٦٣- ٤٥٩ص
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، ١/٢٥٢، ١/٧٨، وأعالم املوقعني، ٢/٧٠٥، ٢/٧٠٢، ٢٣٤

- ٨٣، ص٦١، وشفاء العليل، ص٧٩٠- ٣/٧٨٨، ٧٨٠- ٣/٧٧٩

  .٢/٦٨١، ١/٣٤٢،   ، والصواعق املرسلة، ٨٤

، وأعالم ٣/١٠٥، وينظر بدائع الفوائد، ١٦الطرق احلكمية، ص- ٤٣

  .١/٧٩املوقعني، 

  .١٧املصدر الثاين والصفحة نفسهما، وينظر املصدر األول، ص- ٤٤

يف هذا القول املطبوع، واألصل هو السكر، ورمبا خطأ " ¦ʭǄǳ"يوجد لفظ - ٤٥

  .مطبعي

  .١٢- ٤/١١بدائع الفوائد، - ٤٦

  .٤/١٢املصدر نفسه، - ٤٧

  .١/٧٨املوقعني،  أعالم- ٤٨

  .١٦٥الطرق احلكمية، ص- ٤٩

  .٢٧١- ١/٢٧٠أعالم املوقعني، - ٥٠

  .٧٨- ١/٧٧املصدر نفسه، - ٥١

أشار ابن القيم إىل هذه املصطلحات يف أكثر من موضع أثناء تعامله مع -٥٢

، والتبيان ٢٥٦، ص١٢٨، ص٨٨طريق اهلجرتني، ص: النصوص، ينظر

، وبدائع ١٨٢، ص١٢٧، ص١١٨، ص٢١يف أقسام القرآن، ص

- ٤/١٤٩، ٣/١٠٥، ٣/١٢، ١٦٨-١/١٦٦، ٢١-١/٢٠فوائد، ال

، ٣٤٤-٣٤٣، وروضة احملبني، ص١٢٦، وحتفة املودود، ص١٥٠

، ٢٦٥، ص١٨٣، والتفسري القيم، ص١٥٦وحادي األرواح، ص

، ومدارج السالكني، ٩٧، والفوائد، ص٣٩٦-٣٩٥، ٣٠٧ص
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، ١/٢٧٦، ١/١٧٠، ١/٨٤، ١/٧٨، وأعالم املوقعني، ٢٣٤- ١/٢٣٣

٣/٩٧٠، ٣/٩٥٥، ٣/٧٥٧، ٣/٦٨٨، ٣/٦٨٤، ٥٢٦- ٢/٥٢٥ ،

، والصواعق ٩٥، ص٧٨، ص٤٠، ص٣٣، ص٧وشفاء العليل، ص

، ٢/٧٥٢، ٧١٤-٢/٧١٣، ٢٠٥-١/٢٠١، ١٩٧- ١/١٩٦املرسلة، 

الداء -، واجلواب الكايف ملن سأل عند الدواء الشايف ٧٦٥- ٢/٧٦٤

.، دار الكتب العلمية، بريوت١١٣، ابن قيم اجلوزية، ص-والدواء

.٦٢لكلمة يف اللغة، صدور ا-٥٣
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  إعداد

 

والية َبوِشي، َغَطوْ جامعة ، قسم اللغة العربية
ibnkakka@gmail.com

  :مستخلص

�ĺǂǠǳ¦�» ǂǐǳ¦�Ŀ�ƢȀǷƢǈǫ¢Â�ƨǸǴǰǳ¦�ƺȇ°ʫ�ƨǇ¦°®�ƨǳƢǬŭ¦�ƪ ŪƢǟ

النحاة الذين غرسوا هذا العلم منذ أول بزوغه، كما عند قدامى 

عاجلت مع ذلك بعض اآلراء الناقدة واالنتقاضات الواردة جتاه هذا 

Đ¦�ǺȇǂǏƢǠŭ¦�śȇȂǤǴǳ¦�ƾǼǟÂ�ƨǬƷȐǳ¦�°ȂǐǠǳ¦�Ŀ�̧ ȂǓȂŭ¦ ،ددين

متام حسان، وعبد : ذلك برأيني لعاملني جليلني مهايف واكتفت 

صفي املعاصر؛ ليتم بذلك املقارنة الرمحن أيوب من رواد املنهج الو 

.واالستنتاج مبا يثري ويطور البحوث والدراسات اللغوية

  :مقدمة

��śǴǬưǳ¦�ƾȈǇÂ�¿ʭȋ¦�Śƻ�ȄǴǟ�¿Ȑǈǳ¦Â�̈Ȑǐǳ¦Â��śŭƢǠǳ¦�§°�ƅ�ƾǸū¦

  .إىل يوم الدين سنتهمب وآله وصحبه الغر امليامني، ومن اقتفى أثرهم واسنتَّ 

هذا املقال يهدف إىل مناقشة املوضوع األساسي من مواضيع علم 

الصرف؛ نظرا إىل أّن الكلمة اليت يرتكز علم الصرف على دراستها هي 

اللبنة األوىل بعد علم األصوات يف إعداد اجلمل والرتاكيب، ليأيت بعد 
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.ذلك علم النحو لدراسة اجلمل والرتاكيب اْلُمَعّدة من املادة الصرفّية

ي املستوى الصريف يتّم البحث عن بنية الكلمة املفردة وأحواهلا، لذلك فف

"ُعّرف هذا العلم على أنه هو العلم الذي تُعرف به أحوال الكلمة وما :

�» ǀƷÂ��̈®ʮ±Â�ƨǳƢǏ¢Â��¾¦ƾƥ¤Â�Ƥ ǴǫÂ�¾Ȑǟ¤Â�ƨƸǏ�ǺǷ�ƢŮ

علم يُبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية : "أو هو )١(،..."وإدغام

Ǯوما حلر  ǳ̄�ǾƦǋÂ��¾Ȑǟ¤Â�ƨƸǏÂ�̈®ʮ±Â�ƨǳƢǏ¢�ǺǷ�ƢȀǧÂ.")٢(

إال أن هذه الدراسة ملوضوع الكلمة يف الصرف العريب جاءت وهي 

تلتفت وراًء لتلقي النظر على ما كانت عليه الكلمة العربية منذ طلوع 

هذا العلم عند قدامى اللغويني، وما بدأ يعرتي تلك الدراسات من نقد 

من قبل بعض الدارسني والباحثني خصوصا ومراجعات من حني آلخر 

�À¢�ǺǰŻ�ƢǷÂ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƨǻ°ƢǬǷ�Ǯ ǳǀƥ�ǶƬȈǳ��̈ǂƻƘƬŭ¦�ʭ°Ȃǐǟ�Ŀ

نتقادات مبا يستنجه الباحث اللغوي من خالل هذه الدراسات واال

  .يفيده وينمي آفاقه

الكلمة يف النحو العريب : بناء على هذا، جاء موضوع املقال بعنوان

فاشتمل املقال بعد املستخلص واملقدمة على  والتجديد،بني الرتاث 

  :العناوين الفرعية اآلتية

  الكلمة العربية يف الرتاث اللغوي -

  أقسام الكلمة العربية يف منظور بعض اللغوين املعاصرين   -
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اخلامتة واالستنتاج   -

.  أسأل هللا العزيز اجلليل أن ينفع به، إنه نعم املوىل ونعم النصري

   :الكلمة العربية يف الرتاث اللغوي

الكلمة العربية هي الوحدة اللفظية اليت وضعت ملعىن معني مستقل، 

وتنقسم الكلمة يف الصرف وعند اللغويني العرب منذ القدم إىل ثالثة 

ولكّل قسم منها تفاريع أخرى متنوعة، وفيما يلي عرض )٣(أقسام،

  .خمتطف ودراسة لتلك األقسام وفروعها

مة يف العربة إّما اسم، أو فعل، أو حرف، ويف ذلك يقول ابن الكل

  :مالك

  )٤("َواْسٌم َوِفْعٌل ُمثَّ َحْرٌف اْلَكِلمْ *َكَالُمَنا َلْفٌظ  ُمِفيٌد َكاْسَتِقْم "

¾ƢǬǧ��ǾƥƢƬǯ�ǺǷ�§ ʪ�¾Â¢�Ŀ�ǶȈǈǬƬǳ¦�¦ǀǿ�ǾȇȂƦȈǇ�ǂǯ̄ �ƾǫÂ" :�§ ʪ

، وفعل، وحرف، فقّسم الكلمة إىل اسم)٥("علم ما الكلمة من العربية

�ǲǠǧ�ȏÂ�ǶǇʪ�ǆ: فالكلم: "فقال Ȉǳ�ŘǠŭ� ƢƳ�» ǂƷÂ��ǲǠǧÂ��ǶǇ¦...

ȂƸǼǧ��ǲǠǧ�ȏÂ�ǶǇʪ�ǆ ȈǳÂ�ŘǠŭ� ƢƳ�ƢǷ�ƢǷ¢Â" واو "، و "سوف"، و"مثّ :

)٦(..."الم اإلضافة"، و "القسم

تعليٌل لكون احلرف قسم " جاء ملعىن"فقول سيبويه يف تعريف احلرف 

«��ǾȇȂƦȈǇ�Ƣđ�ǲǴǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǴǠǳ¦�Ȃǿ�ŘǠǸǴǳمن أقسام الكلمة، فمجيء ا ǂū

�ŚǤǳ�» ǂū¦� ƢƳ�ȂǴǧ��ƨǸǴǰǳ¦�¿Ƣǈǫ¢�ǺǷ�Ʈ ǳʬ�ÆǶǈǫ�» ǂū¦�ÀȂǯ�ȄǴǟ
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معىن ألشبه األصوات غري املفهومة اليت ال تُعّد من أقسام الكلمة عند 

.علماء الصرف

هو كّل لفظ دل على مسّمى غري مقرتن بزمن، وقد يكون : واالسم

ان كـأمحد وإبراهيم وخدجية ومرمي، ويكون اسم هذا املسمى اسم إنس

حيوان كـأسد وبقرة ودجاجة، ويكون اسم نبات كـتفاح وكمثرى وبطيخ، 

ويكون اسم مجاد كـبيت ومسجد ولوح، ويكون أيضا اسم معىن من 

�ǶǇ¦�ÀȂǰȇ�ƾǫÂ��ƶƦǬǳ¦Â�¾ƢǸŪ¦Â�ÀǄū¦Â�¬ǂǨǳƢǯ�ǲǬǠǳʪ�ƨǯ°ƾŭ¦�ňƢǠŭ¦

  .شيء آخر خارج ما ذكر

الصرفيون تفاريع وأقسام أخرى لالسم، بعضها تعود إىل وقد ذكر 

وضعه اللفظي، وبعضها إىل وضعه املعنوي، وأخرى إىل أصالته العربية أو 

فاالسم الصحيح واملعتل .عدم ذلك، أو كون االسم ظاهرًا أو مضمراً 

حكاية عن مثال، تقسيٌم يعود سببه إىل لفظ االسم، يقول ابن مالك

  :األمساء املعتلة

)٧(َكاْلُمْصطََفى َواْلُمْرَتِقي َمَكارَِما*َوسّمِ ُمعَتالً ِمَن األْمسَاِء َما 

وأما تقسيم الصرفيني االسم إىل مذّكر ومؤنث، ومفرد، ومثىن ومجع، 

وأمساء الزمان واملكان، وما أشبه ذلك فهو تقسيم يعود إىل املعاين 

كما أّن تقسيمه إىل عريب وعجمي تقسيم يعود . املقصودة من االسم

وأما تقسيم االسم إىل اسم ظاهر . إىل أصالته اللغوية أو عدمها
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م الظاهر إىل اسم َعَلم  واسم جنس واألمساء العامة ومضمر، وتقسي

واخلاصة واملبهمة، وتقسيم املضمر أيضًا إىل املنفصل واملتصل، واحلاضر 

والغائب والبارز واملسترت، فهي تقسيمات تعود إىل ظهور االسم أو 

إضماره، إىل غري ذلك من التقسيمات اإلمسية املوجودة بتفاصيلها 

لصرف والنحو، وضعوها بُغية دراستها وشرحها الدقيقة عند علماء ا

.ووضعها على قواعدها الصرفية املناسبة هلا

هو كّل لفظ دّل على حدوث حدث يف زمن معّني، وقد : والفعل

يكون حدوث هذا احلدث يف زمٍن ماٍض أو حاضٍر أو مستقبل، وأصل 

أّما الفعل : "أمساء أحداث، يقول سيبويه -يف الغالب  -لفظ الفعل 

فأمثلة ُأخذْت من لفظ أحداث األمساء، وبُنيْت ملا مضى، وملا يكون ومل 

)٨(."يقع، وما هو كائن مل ينقطع

وقد عّلل ابن األنباري تقسيم األفعال وأزمنتها يف العربية إىل ثالثة 

ِملَ كانت األفعال ثالثة؟ وهي ماض وحاضر : لو قال قائل: "بقوله

ة، وملا كانت ثالثة وجب أن تكون ألّن األزمنة ثالث: ومستقبل؟ قيل

) ٩(".األفعال ثالثة، ماضياً، وحاضراً، ومستقبالً 

فهذا العرض دقيق من حيث استخدام ابن األنباري التـَّْعِليل املنطقي؛ 

لتعليل ما أثبته اللغويون من خالل تتبعهم ألزمنة األفعال يف اللغة العربية 

ǈƷ�Ǯ ǳ̄Â��¿Ƣǈǫ¢�ƨƯȐƯ�ń¤�ƨǸËǈǬǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ ب تقسيم األزمنة املعروفة
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يف احلياة، فاحلدث إما أن يكن قد سبق حدوثه وفات، فيكون يف زمن 

ماٍض، أو أنّه يف أوان حدوثه مل يزل مستمراً، فعندئذ يكون يف الوقت 

�¦ǀǿ�À¢�Â¢��̧°Ƣǔŭʪ�̈ƢƸǼǳ¦�ǾǼǟ�ŐǠȇ�Äǀǳ¦� ǄŪ¦�ȂǿÂ��ǂǸƬǈŭ¦�ǂǓƢū¦

قَّع حدوثه يف الوقت املستقبل احلدث مل يتّم انطالق حدوثه، وإمنا يُتو 

القريب، أو البعيد، فعندئذ يكون هذا احلدث اجلزء الثاين من الفعل 

املضارع عند النحاة، أو يكون هذا احلدث أمرًا يُؤمر به املخاطب أن 

�ǲǠǨƥ�» ÂǂǠŭ¦�ȂǿÂ��ƾȈǠƦǳ¦�Â¢�Ƥ ȇǂǬǳ¦�ǲƦǬƬǈŭ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�ǾƯ¦ƾƷϵ�¿ȂǬȇ

  .األمر

�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ǲǠǨǳ¦�©ƢǸȈǈǬƫ�ǺǷÂ ،لفظه تقسيمه إىل الصحيح واملعتل

فالصحيح هو ما ليس يف أحد أحرفه األصلية حرف من حروف العلة 

  :، واملعتل عكسه، وفيه يقول ابن مالك)الواو والياء واأللف(

«�Ì*وأيُّ ِفعـٍْل آخـٌر ِمْنُه أَِلْف " ÊǂÉǟ�čȐÈƬǠÉǸÈǧ��Æ ʮ�ÌÂ¦��ÆÂ¦ÈÂ�ÌÂ¢.")١٠(

م املعتل ّمث قسم الصحيح أيضاً إىل سا مل، ومهموز ومضعف، كما ُقّسِ

�Ȃǿ�ǶǈǬǼȇ�Śƻȋ¦�¦ǀǿÂ��Ǧ ȈǨǴǳ¦Â��ǎ ǫʭÂ��» ȂƳ¢Â��¾ƢưǷ�ń¤�Ƣǔȇ¢

  .اآلخر إىل لفيف مفروق ولفيف مقرون

الفعل الالزم واملتعدي، والفعل التام : ومن أقسام الفعل أيضا

والناقص، والفعل املتصرف وغري املتصرف، وغريها من التقسيمات اليت 

.ا القواعد واملقاييس الدراسات الصرفية أو النحويةتتطلبه
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٣٥

�ļϦ�ƢŶ¤Â��ǲǠǨǳ¦�ȏÂ�ǶǇȏʪ�ƪ:وأّما احلرف ǈȈǳ�Ŗǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ȂȀǧ

�» ǂūƢǧ��ÅƢƦȇǂǫ�ǾȇȂƦȈǇ�ƾǼǟ�ǾǨȇǂǠƫ�ËǂǷ�ƢǸǯ��ǲǠǨǳ¦Â�ǶǇȏ¦�Ƣđ�ÀǂǬȇ�ŘǠŭ

هو قسم الكلمة العربية اآلخر واألخري عند اللغويني منذ انطالق دراسة 

)١١("....ملَْ "وَ "ِيف "وَ "َهلْ "ِسَواُمهَا اْحلَْرُف َكـ": يقول الناظم. عربيةاللغة ال

حروف عاّمة، وحروف :ومن تقسيمات احلرف أنّه ينقسم إىل

فأما احلروف العامة فهي اليت تدخل يف األمساء واألفعال على . خاّصة

هْل حمّمد أخوك؟ و هْل جاء دمحم؟ : يف قولك) هلْ (حّد سواء، مثل 

َهْل َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ﴿: ثل ذلك يف القرآن الكرمي قوله جّل شأنهوم

ثْـُلُكمْ  Ƣ�Ǹ�Ǥ�ǳ¦��Ǻ¿��َهْل يَنظُُرونَ ﴿: وقوله) ١٢(،﴾ّمِ
�
�Ƿ��ǲ�Ǵ�Ǜ��Ŀ���ɍ¦��Ƕ�Ȁ�ºȈ

�ƫ��ϩ�À�¢��ȏ
�¤  ِ  َ  َ  ْ   َ ِ ّ  ٍ  َُ  ِ  ُ ّ    ُ  ُ  َ ِ ْ َ    َ َّ  ِ

��°Ȃ�Ƿȋ¦��Ǟ�Ƴ�ǂ�ºƫ�
�
�ɍ¦��ń�¤�Â��ǂ�Ƿ�ȋ¦��Ȇ

�ǔ�ǫ�Â��ƨ�ǰ
�ƟȊ�Ǹ�ǳ¦�Â ُ   ُ    ُ  َ  ْ  ُ  ِ ّ   َ  ِ َ   ُ  ْ  َ    َ  ِ  ُ َ   ُ َ  ِ  َ  ْ َ ﴾.)١٣(

�Å¦̄¤�ȆȀǧ��ƨǸǴǰǳ¦�ȆǸǈǫ�ƾƷϥ�Ëǎ: واحلروف اخلاصة Ƭţ�Ŗǳ¦�Ȇǿ

«�¦�ËǂŪ: نوعان ÂǂƸǧ��¾ƢǠǧȋʪ�ƨǏƢƻ�Ãǂƻ¢Â� Ƣũȋʪ�ƨǏƢƻ�» ÂǂƷ

��¾ƢǠǧȋʪ�ƨǏƢƻ�ƢȀËǴǯ�¿ǄŪ¦�» ÂǂƷ�ËÀ¢�ƢǸǯ�� Ƣũȋʪ�ƨËǏƢƻ�ƢȀǴǯÅ�ȐưǷ

:ويف ذلك يقول الناظم أيضاً 

"�ƢÈǸÈǯ�ÊËǂÈÌŪ
Êʪ�Èǎ

Ê
ËǐÉƻ�ÌƾÈǫ�ÉǶÌǇȏ¦Â* َْص اْلِفع )١٤("ƢÈǷÊǄÈƴÌǼÈºȇ�ÌÀÈÈϥ�Éǲَقْد ُخّصِ

ومن أقسام احلروف أيضا ما يعود إىل عملها يف اجلملة فُتسّمى تلك 

�ºƥ�ƢȀƬËȈǸǈƫ�ȄǴǟ�ƶǴǘǏ¦�Ŗǳ¦�ȆǿÂ��¾ƢǸǟȋ¦�Ǯ Ǵƫ�ǶǇʪ�» Âǂū¦

، وحروف )إىل، وعلىمن، و (حروف اجلّر كـ: ، من ذلك"حروف املعاين"
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وملا، وال الّناهية، ْمل،(، وحروف اجلزم كـ)إّن، وأّن، ولن، وكي(النصب كـ

، وحروف )الواو، والفاء، ومثّ، وبل(، وحروف العطف كـ)والم األمر

، )اهلمزة، وهلْ (، وحروف االستفهام كـ)إْن، ولو، ولوال(الشرط كـ

).إالّ، وخال، وعدا(االستثناء كـوحروف 

�ǺǷ�ƢĔƢǜǷ�Ŀ�ƢȀǴȈǏƢǨƬƥ�ƨǇÂ°ƾǷ�» Âǂū¦�ǺǷ�¿Ƣǈǫȋ¦�ǽǀǿ�Ëǲǯ

والنحويّة، أراد الباحث ذكرها توطئًة على ما كانت عليه الكتب الصرفّية 

الكلمة العربية وأقسامها عند قدامى اللغويني؛ ليتّم مقارنتها وموازنتها 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦�¦ȂǇ¦°®�Ǻȇǀǳ¦�śƯƾƄ¦�śȇȂǤǴǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƾǼǟ�ƨǸǴǰǳ¦�¿Ƣǈǫϥ

من جديد ومبنهج ورؤية حديثة فانتقدوا ذاك التقسيم الثالثي القدمي، 

.دم بعضهم ما يراه األنسب كبديل ملا انتقدوق

: منظور بعض اللغويني املعاصرينأقسام الكلمة العربية يف

حتتّل الكلمة العربيّة أو املفردة الكالميّة ميدان دراسة الصرف عند اللغويني 

املعاصرين، وقد أعاد بعضهم تقسيم الكلمة العربية إىل أقسام وتفاريع أخرى 

كانت عليه عند النحاة واللغوّيني القدامى، وسوف يكتفي   ختتلف متاما عن ما

الباحث لعرض ودراسة موقف الدكتور متّام حّسان وشيء من موقف األستاذ 

عبدالرمحن أيوب؛ نظرًا إىل كون األول رائدًا وصفيًّا للدراسات اللغويّة العربية 

كثريا عند   املعاصرة؛ ولكون أغلب املوضوعات اليت تناوهلا العاملان ال ختتلف

.غريمها من الروّاد املدرسة الوصفية املعاصرة
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٣٧

�©ƢǸËǈǳʪ�Ƕǈǫ�ǲǯ�ÅƢǧ®ǂǷ��ƨǸǴǰǳ¦�ǶȈǈǬƫ�̈®Ƣǟ¤�ÀƢËǈƷ�¿ƢËŤ�¾ÂƢƷ

�ƨËȈǟƢƦČǈǳ¦�¿Ƣǈǫȋ¦�ń¤�ƢȀǨËǼǐǧ��ƨǸǴǰǳ¦�¿Ƣǈǫ¢�ǺǷ�ǽ¦ȂǇ�ƢËǸǟ�Ƣđ�±ƢƬŻ�Ŗǳ¦

)١٥( :اآلتية

  :االسم -١

  .ثةاسم املعّني، ويشمل األعالم واألعراض واسم اجل-

 .اسم احلدث، ويشمل املصدر واسم املصدر واسم املرة واسم اهليئة-

"َعَربٌ "اسم اجلنس اجلمعي كـ "اسم اجلنس، ويدخل حتته -

)١٦(".ِنَساءٌ "و" اْبلٌ "واسم اجلمع كـ " نَِبقٌ "و" تـُُركٌ "و

-�ǶȈŭʪ� ÂƾƦǷ�ǶǇ¦�ǲǯ�ȄǴǟ�ƶǴǘǐŭ¦�¦ǀǿ�¼ƾǐȇÂ��©ƢËȈǸȈŭ¦

ويندرج حتتها امسا الزمان واملكان  الزائدة ما عدا املصدر امليمي،

 .واسم اآللة

من األمساء اليت ال تدل على "االسم املبهم، وتدخل حتته طائفة -

معني، إذ تدل عادة على اجلهات واألوقات واملوازين واملكاييل 

واملقاييس واألعداد وحنوها، وحتتاج عند إرادة تعيني مقصودها 

. ن طرق التضامإىل وصف أو إضافة متييز أو غري ذلك م

فمعناها معجمي ال وظيفي ولكن مسماها غري معني وذلك 

مثل فوق وحتت وقبل وبعد وأمام ووراء وحني ووقت وأوان 

)١٧(".اخل
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ومتّام حّسان بتقسيمه هذا، أخرج من دائرة االمسية الصفات 

، والضمائر، وأمساء األفعال، وأمساء األصوات، وأمساء )املشتقات(

�Ŀ�ƢǓǂǟ�Ƣǿǂǯ̄)١٨(ء املصولة، والظروف؛اإلشارة، واألمسا �ļϩ�§ ƢƦǇȋ

  .األقسام اآلتية

وليس هذا التقسيم اجلديد حماولة متّام حّسان األوىل، بل كانت له 

�ǆ Ȉǻ¢�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�Ƣđ�¾Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦�¿Ƣǈǫȋ�ƢǷƢŤ�ƨǬƥƢǘǷ�ƨǬƥƢǇ�ƨǳÂƢŰ)١٩(

¦ǀǿ�ȆǟƢƦǈǳ¦�ǶȈǈǬƬǳʪ�¾ƢǫÂ�ƢȀǼǟ�ȆǴţ�À¢�Ʈ ƦǴȇ�Ń�Ǿǻ¢�Śǣ.

)٢٠(:الصفة-٢

اسم (، وصفة املفعول )اسم الفاعل(وتندرج حتتها صفة الفاعل 

والصفة املشبهة، وصفة التفضيل ) صيغة املبالغة(، وصفة املبالغة )املفعول

ذلك أن متّام حّسان يرى أن الصفة املشبهة إذا كانت ). اسم التفضيل(

سبة ما صيغ لغري تفضيل من فعل الزم لقصد ن"تعين عند النحاة 

واسم الفاعل  )٢١("احلدث إىل املوصوف به دون إفادة معىن احلدوث،

واسم املفعول هو ما  )٢٢(عندهم هو الصفة الدالة على احلدث وفاعله؛

وأن صيغة املبالغة تفيد املبالغة ) ٢٣(دل على احلدث ومفعوله،

إذا كانت هذه هي  )٢٥(واسم التفضيل يفيد التفضيل، )٢٤(والتكثري،

�ȄǴǟ�ǂǷȋ¦�ƨǬȈǬƷ�Ŀ�¾ƾƫ�ȏ�ƢËĔƜǧ��ƨȈǟǂǨǳ¦�¿Ƣǈǫȋ¦�ǽǀŮ�̈ƢƸǼǳ¦�©ƢǨȇǂǠƫ

�ƢÊđ�ȄǸǈǷ" أي (وإمنا تدل على موصوف مبا حتمله من معىن احلدث
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٣٩

�ǶǇȐǳ�̈ƢƸǼǳ¦�ǽƢǔƫ°¦�Äǀǳ¦�Ǧ) معىن املصدر ȇǂǠƬǳ¦�Ǻǟ�ƨƳ°Ƣƻ�¦ǀÊđ�ȆǿÂ

د قام متّام حّسان هذا، وق )٢٦(".االسم ما دل على مسمى: حني قالوا

)٢٧(.برصد مسات الصفة اليت تربر إفرادها يف قسم خاص

:الفعل -٣

�ÅʭŗǬǷ�ª ƾƷ�ȄǴǟ�Ë¾®�ƢǷ�Ǿǻϥ�ǲǠǨǳ¦�ÀȂǧÊËǂǠȇ�¨ƢƸǼǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤

��ǺǷǄǳ¦�¦ǀǿ�ń¤�ǂǜǼǳ¦�¦ȂǼǈŹ�Ń�ÀƢǈƷ�¿ƢŤ�Ãǂȇ�ƢǸǯ�ǶĔƜǧ)٢٨(بزمان،

Ƿ�śǟȂǻ�śƥÂ��ƨȈƷʭ�ǺǷ�ÄȂǤǴǳ¦�ǺǷǄǳ¦Â�ÀƢǷǄǳ¦�śƥ�¦ȂǘǴƼǧ ن الزمن

�ǺǷ�ƢȀǼȈƥ�ƢǷ�ń¤�ÌǶ
ÊȀÊǼČǘÈǨÈºƫ�¿ƾǠǳ��Ãǂƻ¢�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ǾǈǨǻ�ÄȂǤǴǳ¦

)٢٩(.فروق

هو الوقت الطبيعي أو  -حسب اصطالح متام حسان  -فالزمان 

الفلسفي الذي يقوم على املاضي واحلاضر واملستقبل، ويعترب كمّية 

�ƨȈǓʮ°"�ǪƟƢǫƾǳ¦Â�ň¦ȂưǳƢǯ�ƨǼȈǠǷ�¾¦ȂǗϥ�² ƢǬƫ�ƪ ȈǫȂƬǳ¦�©ƢȈǸǯ�ǺǷ

أما الزمن اللغوي فإنه ينقسم على  )٣٠(،..."الساعات والليل والنهارو 

نفسه إىل زمن صريف حتدده صيغة الفعل خارج السياق، وهو إّما ماٍض 

)٣١(.أو مضارع أو مستقبل، وآخر حنوي حيدده الّسياق

ويكمن الفرق بني الزمن الصريف والزمن النحوي يف أن أوهلما قاص 

نية لصيغة الفعل عند ورودها يف السياق، كداللة عن حتديد الداللة الزم

�» Ȑş��Ãǂƻ¢�̈°ʫ�¾ƢƦǬƬǇȏ¦�ȄǴǟÂ�̈°ʫ�¾Ƣū¦�ȄǴǟ�̧ °Ƣǔŭ¦�ƨǤȈǏ
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�ƨǧǂǠŭ�ƨȈǳƢū¦Â�ƨȇȂǼǠŭ¦Â�ƨȈǜǨǴǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦�ǺƟ¦ǂǬƥ�śǠƬǈȇ�Äǀǳ¦�ƢǸȀȈǻʬ

)٣٢(.الدالالت الزمنية للصيغ على املستوى النحوي

الفرق بني مقررات "إىل طبيعة وكل ما يف األمر أن النحاة مل يفطنوا 

وحيمل متام حسان مقولة الزمان الفلسفية  )٣٣(،"النظام ومطالب السياق

مسؤولية هذا اخللط القائم يف النحو العريب بني الزمان الفلسفي والزمن 

اللغة العربية معناها "غري أن تفسريه هلذا اخللط يف كتابه  )٣٤(النحوي،

وحًا من ربطه مبقولة الزمان الفلسفّية، يبدو للباحث أكثر وض" ومبناها

وحني نظر النحاة العرب يف معىن الزمن يف اللغة : "ويف ذلك يقول

العربية كان من السهل عليهم أن حيددوا الزمن الصريف من أول وهلة، 

فقسموا األفعال حبسبه إىل ماٍض ومضارٍع وأمٍر مث جعلوا هذه الدالالت 

فرضوا تطبيقها على صيغ األفعال يف السياق   الزمنية الصرفية نظامًا زمنياً 

كما يبدو من تسمية املاضي ماضيًا حىت حني يكون معناه يف السياق 

)٣٥(".االستقبال

وقد تبّىن هذا النقد جل تالميذ متام حسان، ومنهم دمحم خليفة 

¾ȂǬȇ�Ʈ ȈƷ�̧ ʭƾǳ¦" :�ƨǨǈǴǨǳ¦�À¢�Ä¢ǂǳ¦�¦ǀÊđ�¾ȂǬǳ¦�ń¤�ʭƢǟ®�Äǀǳ¦Â

¦�ǲǷƢǠƫ�ƨȈǻʭȂȈǳ¦�ÅƢƦȇǂǬƫ�ǶȈǈǬƬǳ¦�¦ǀÊđ�ÀƢǷǄǳ.")٣٦(�̧ ʭƾǳ¦�ƨǨȈǴƻ�ƾǸƸǸǧ

�ǶȈǈǬƫ�Ŀ�śȈǻʭȂȈǳ¦�ƨǨǇȐǨǳʪ�̈ƢƸǼǳ¦�ǂƯϦ�±¦ǂƥ¤�ǎ Ǽǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¾ÂƢŹ

األزمنة، ال لشئ إال ألنه يضاهي التقسيم الزمين الذي عرفه الفكر 
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٤١

�ÅƢŻƾǫ�ňʭȂȈǳ¦.�ǾǻƜǧ��ƨđƢǌŭ¦�ȏ¤�śǿ¦Őǳ¦�ǺǷ�ǾǸǟƾȇ�ȏ�ǖƥǂǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ƢŠÂ

وذلك ال يعين أن النحاة وّفقوا كل التوفيق .ال يعدو جمّرد ختمني وحدس

يف تقسيم الزمن، لكن قد يكون من العبث إرجاع القصور الذي ميكن 

�¦ǀǿ�À¢�Ǯ ǳ̄��ǶȀȈǴǟ�ƨȈǻʭȂȈǳ¦�ƨǨǈǴǨǳ¦�̈ƘǗÂ�ń¤�ǶȀǸȈǈǬƫ�Ŀ�ǾƬǜƷȐǷ

التقسيم كان متداوًال منذ عصر سيبويه، بل منذ عصر اخلليل، وهو 

وعلى فرض . ¦ƨǨǈǴǨǳʪ�ÄȂƸǼǳ¦�ǂǰǨǳ¦�ǂƯϦ�©ƢƦƯ¤�ǺǰŻ�ȏ�Äǀǳ العصر

وقوع التأثري، فإنه لن يتجاوز حينئٍذ مراحله األوىل، حبيث ال يربز 

.للعيان، إذ التأثري ال يقع دفعًة واحدة وإمنا حيدث تدرجيياً 

ومهما يكن من أمر، فإنه نتيجة هلذا القصور الذي الحظه 

النحاة للزمن، تصدى متام حسان إلعادة الوصفّيون العرب يف تصور 

النظر يف الزمن دراسة وتصنيفًا وفق مبادئ وأسس منهجية ولغوية، 

وهكذا راح متّام حّسان يقرتح تقسيما جديدًا لألزمنة النحوية مع بيان 

وجوه االختالف بني فعل وآخر، حيث أشار إىل أن ما مساه اجلهة هو 

وتعددها يف السياق، وأن معاين  املسؤول عن اختالف األزمنة النحوية

اليت تفصح عنها اصطالحات البعد والقرب واالنقطاع "هذه اجلهة هي 

واالتصال والتجدد واالنتهاء واالستمرار واملقاربة والشروع والعادة 

والبساطة أي اخللع من معىن اجلهة أو بعبارة أخرى عدم اجلهة، فيكون 

)٣٧(".معىن اجلهة هنا معىن عدمياً 



٤٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

الفعل  –مع ذكر الصيغ  –ء على اعتبار اجلهة قسم متّام حّسان وبنا

املاضي إىل املاضي البعيد املنقطع، واملاضي القريب املنقطع، واملاضي 

�ȆǓƢŭ¦Â��ǂǓƢūʪ�ǲǐƬŭ¦�ȆǓƢŭ¦Â��ǂǓƢūʪ�ȆȀƬǼŭ¦�ȆǓƢŭ¦Â��®ƾƴƬŭ¦

كما . املستمر، واملاضي البسيط، واملاضي املقارب، واملاضي الشروعي

م الفعل املضارع أو احلال إىل احلال العادي، واحلال التجددي، قسّ 

وهو مقسم إىل االستقبال البسيط : واحلال االستمراري، احلال االستقبال

واالستقبال القريب واالستقبال البعيد واالستقبال االستمراري، واألمثلة 

فأوصل األزمنة النحوية  . سياق الكالميفألقسام تظهر فقط على هذه ا

�̈ƢƸǼǳ¦�ƢÊđ�¾Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨƯȐưǳ¦�ƨǼǷ±ȋ¦�ƾǼǟ�ƢÊđ�Ǧ ǬȈǳ�ȏ��ÅƢǼǷ±�ǂǌǟ�ƨƬǇ�ń¤

)٣٨(.بني الزمن الصريف والزمن النحوي –كما يقول   –نتيجة خلطهم 

ويبدو للباحث، بغض النظر عن صحة هذا التقسيم لألزمنة العربية من 

منهج متّام زيفه، وعن مالءمته لبنية الفعل يف اللغة العربية أو عدمه، أن 

ه الفعلي هلذا التقسيم، بل الصرف الغريب  حّسان اْلوصفّي مل يكن املوّجِ

ǶēƢǤǳ�ǂǿ¦Ȃǜǳ�śȈƥǂǤǳ¦�Ǧ)٣٩(األوريب؛ ȈǼǐƫÂ�¦ǀǿ�ǾǨȈǼǐƫ�śƥ�ǶƟƢǬǳ¦�ǾƦǌǴǳ.

وإذا ما كان األمر كما يزعمه الباحث، فإنّه طريق غري مأمون النتائج، إذ 

ما هلا من خصائص يف قواعد لغة إنه يعد من قبيل إقحام قواعد لغٍة مع 

أزمنة (أخرى أجنبية عنها، وقد تبّىن هذا التقسيم سليمان فياض يف كتابه 

)٤٠(.، لكنه قلصها إىل أربعة عشر زمناً )الفعل العريب النحوية



 ثاني بابیو یانا/د

٤٣

:الضمائر -٤

ضمائر : أدرج متّام حّسان ضمن الضمائر ثالثة أقسام فرعية، وهي

مثل ) أمساء اإلشارة(ائر اإلشارة ، وضم)¢Ȃǿ��ǺŴ��ʭ(الشخص مثل 

الذي (كـ) األمساء املوصولة(وفروعها، وضمائر املوصولة ) هذا، هذه(

وفروعها؛ ألن هذه الفصائل كلها تعرب عن معان صرفية عامة، ) واليت

احلاضر أو الغائب دون داللة على خصوص "أمهها الداللة على عموم 

  :مالك ويف ذلك يقول ابن )٤١(".الغائب أو احلاضر

َبٍة َأْو ُحُضوِر   )٤٢(.�ÊŚÊǸċǔǳÊʪ�ÊËǶÈǇ"ُهوَ "وَ "أَْنتَ "َكـ *َفَما ِلِذي َغيـْ

فتعريف متّام حّسان للضمري هو عينه تعريف ابن مالك له، لكنهما 

اختلفا يف اعتبار ما يقع عليه مصطلح الضمري، فوّسع متّام حّسان من 

يب بضمائر األشخاص، مفهوم املصطلح ليشمل ما يعرف يف النحو العر 

وأمساء اإلشارة، واألمساء املوصولة؛ أما ابن مالك، فقد حصره يف 

ضمائر األشخاص فقط، كما هو معروف عند عموم النحاة قدميا 

.وحديثا

:اخلوالف -٥

وهي كلمات تستعمل يف أساليب تربز حال املتكلم وتكشف عن 

�©Ȃǐǳʪ� ¦ƾǼǳ¦�Â¢�¦ǂǐǳ¦�Â¢��ÀǄū¦�Â¢�» ȂŬƢǯ��ƨȈǳƢǠǨǻȏ¦�ǾǨǫ¦ȂǷ

العال لسبب املفاجعة أو طلب العون، وهذه الصيغ من حيث 



٤٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

، (Exclamation)االستعمال شبيهة مبا يعرف يف الفرنسية واالجنليزية بـ 

)٤٣(: إىل أربعة أنواع وقد قسمها متّام حّسان

�ȂŴ�ǺǷ�ǲǠǨǳ¦�ǶǇ¦�̈ƢƸǼǳ¦�ǾȈǸǈȇ�ƢǷ�Ƣđ�ŘǠȇÂ: خالفة اإلخالة-

َهاتَ " على التوايل  -اعتباطاً -، وقسّموها "َصهْ "و"  َويْ "و" َهيـْ

  .إىل اسم فعل ماض، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر

�ǺǷ�©Ȃǐǳ¦�ǶǇ¦�̈ƢƸǼǳ¦�ǾȈǸǈȇ�ƢǷ�Ƣđ�řǠȇÂ: خالفة الصوت-

وغريها من ... للطّفل"ِكخْ "لزجر اخليل، و! "َهالّ : "حنو

"َهْأَهأْ "األصوات املستعملة لدعوة احليوان وحكاية األصوات كـ 

.حلكاية الضحك، مثالً 

«��ŖǤȈǐƥ�ĺǂǠǳ¦�ȂƸǼǳ¦�Ŀ: خالفة التعجب- ǂǠȇ�ƢǷ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

".أَْفِعْل ِبهِ "، و"َما أَفـَْعَلهُ "صيغتا : التعجب، ومها

ويسميها النحاة أفعال املدح والذم، مثل  خالفة املدح أو الذم،-

".ساء"، و"ال حّبذا"، و"حّبذا"، و"بئس"، و"نعم"

)٤٤( :الظرف -٦

إن كان النحاة قد توسعوا يف فهم الظرف حبيث إنه يضّم الكثري من 

الكلمات املتباينة معًىن ومبًىن على حد تعبري متّام حّسان، فإنّه ضيق من 

مفهومه؛ فحصره يف الكلمات املبنّية غري املتصرفة اليت تقرتب من 

، "ِإَذا"، و"إذْ : "وهي إما ظروف الزمان وتتمثل يف. األدوات والضمائر



 ثاني بابیو یانا/د

٤٥

: ، وإما ظروف املكان، وتتمثل يف"مىت"، و"¢�ÈÀċʮÈ"، و"َلمَّا"، و"إَذنْ "و

".َحْيثُ "، و"َأىنَّ "، و"أَْينَ "

�ƨǨȈǛÂ�ËʮȂŴ�Ä®ƚƫ�Ŗǳ¦� Ƣũȋ¦�» Âǂǜǳ¦�ǺǷ�ÀƢËǈƷ�¿ƢËŤ�ƾǠȇ�ŃÂ

��°®ƢǐŭƢǯ��Ãǂƻ¢�̈°ʫ�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ��̈°ʫ�ǾȈǧ�¾ȂǠǨŭ¦�Â¢�» ǂǜǳ¦

، وبعض "ُمْنذُ "و" ُمذْ "بعض حروف اجلر حنو وأمساء الزمان واملكان، و 

، "أَْمس"و" اْآلن"و" مثَّ "و" ُهَنا"ضمائر اإلشارة للمكان أو الزمان مثل 

، وبعض األمساء "ِحنيَ "، و"فـَْوقَ "، و"َكمْ : "وبعض األمساء املبهمة مثل

َرةَ "، و"َسْحَرةَ "اليت تطلق على مسمّيات زمانية معّينة كـ  ، "ِكبـْ

)٤٥(."..َضْحَوةَ "و

)٤٦( :األداة -٧

�ƢĔϥ�ÀƢËǈƷ�¿ƢËŤ�ƢȀǧǂǠȇÂ"٤٧(،"مبًىن تقسيميُّ يُؤّدِي معىن التعليق(

)٤٨( :وهي عنده على قسمني كبريين مها

األداة األصلية، وتقابل احلروف يف النحو العريب، كحروف اجلر -

  .والنسخ والعطف

"أَْينَ "األداة احملّولة، وتتمثل يف األداة املنقولة من الظرفية كـ-

"النـََّواِسخ"ومن الفعل كـ" َكْيفَ "و" َكمْ "، ومن االمسية كـ "َأىنَّ "و

إىل معاين الشرط " َأيُّ "و" َما"و" ِمنْ "ومن الضمريية كنقل 

)٤٩(".واالستفهام واملصدرية والظريفية والتعجب



٤٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

أما البحث الذي أعّد أحد طالبه النجباء، فاضل الساقي، عن 

«��ń¤�ȄȀƬǻ¦�ƾǬǧ��ǾǈǨǻ�ÀƢËǈƷ�¿ƢËŤتقسيم الكلمة يف العر  ¦ǂǋϵ�ƨȈƥ

�ŐƬǟ¦�Àϥ�ČňƢť�ÊǶȈǈǬƫ"قسمًا مستقًال عن بقية األمساء، " املصدر

التعدي إىل مفعول واإلضافة إىل فاعل أو مفعول وحتمله "لصالحيته يف 

)٥٠(".للزمن بضميمة الظرف

ثي ويعد تقسيم متّام حّسان هذا، على كثرة ما كتب يف التقسيم الثال

�©ƢǸȈǈǬƬǳ¦�ǂưǯ¢��ȆǬǘǼŭ¦�ȆǘǇ°ȋ¦�ǶȈǈǬƬǳʪ�ǽǂƯϦ�ǶǟǄƥ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǸǴǰǴǳ

املقرتحة تناسقاً، ومع ذلك فإن عبده الراجحي يقف معرتضا يف وجه 

هذا التقسيم السباعي، ويتحّيز إىل تقسيم سيبويه؛ ألن هذا التقسيم 

ا بني االسم والصفة والضمري والظرف، وقد كانت مجيعه"السباعي يفرق 

قسما واحدًا هو االسم عند سيبويه، وإذا طبقنا املنهج البنائي نفسه يف 

�̈®Ƣǟ¤�ń¤Â�ƨǌǫƢǼǷ�ń¤�«ƢƬŹ�ǪȇǂǨƬǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ʭƾƳÂ�ƨǨȈǛȂǳ¦Â�ǲǰǌǳ¦

السيما أن متّام حّسان نفسه يقر بوجود تشابه يف الشكل )٥١(؛"نظر

أن األمساء ذات مسات "والوظيفة بني هذه األقسام السبعة حني قرر 

�ǞǷÂ��Ãǂƻ¢�ʭƢȈƷ¢�ǂƟƢǸǔǳ¦�ǞǷÂ��ʭƢȈƷ¢��©ƢǨǐǳ¦�ǞǷ�ƢȀȈǧ�½ŗǌƫ

)٥٢(".الظروف يف بعض احلاالت

أما أن وجهة نظر عبد الرمحن أيوب يف هذا اخلصوص فريى أن 

التقسيم الثالثي للكلم يعكس نظرة أفالطون إىل املوجودات، حيث 



 ثاني بابیو یانا/د

٤٧

"ِسيِّ اْلُكرْ "ǲưǷ�©ʮÊË®Ƣŭ¦�ǲǸǌƫÂ��©¦Â̄: صنفها إىل ثالثة أصناف

فأحداث، وحتمل ". الصَّْرب "و" احلِْْكَمة"�ǲưǷ�©ʮȂǼǠŭ¦Â".اْحلُْجَرةِ "و

؛ فعالمات، وتربط بني الصنفني "َتَكلَّمَ "و" َحَضرَ "دالالت زمنية مثل 

األولني، مث بىن على أساس مدلوالت هذا التصنيف تقسيمه للكلم إىل 

حدث،  وهو ما يدل على: وهو ما يدّل على الذات، وفعل: اسم

وعالوة على  )٥٣(.وهي تنص على العالقة بني الذات واحلدث: وعالقة

ذلك، فإن الّنحاة حصروا أقسام الكلمة يف االسم والفعل واحلرف، على 

الرغم من وجود أقسام أخرى، كاسم الفعل، وإن كان ينبغي أن يصنف 

لداللته على احلدث  –حسب تعريف النحاة للفعل  –مع الفعل 

)٥٤(.والزمن

وقد استند عبد الّرمحن أيّوب إىل التشابه القائم بني تقسيم أفالطون 

للكلم وتقسيم النحاة هلا ليربهن به على أن أقسام الكلمة يف النحو 

العريب استمداد من أعمال أفالطون الفلسفية، وال أدّل على ذلك من 

�ǪƦǘǼƫ�©ƢǨȇǂǠƫ�ȆǿÂ��ƢǿËʮ¤�ǶēƢǨȇǂǠƫ–   كل االنطباق " –كما يقول

ÀȂǗȐǧ¢�ƨǨǈǴǧ�Ƣēǂǯ̄ على �Ŗǳ¦�©¦®ȂƳȂŭ¦� ¦ǄƳ¢"،)إذ االسم يف  )٥٥

:ǲǠǨǳ¦Â��ǺǷǄǳʪ�ƨǫȐǟ�ÀÂ®�ƢȀǈǨǻ�Ŀ�ŘǠǷ�ȄǴǟ�Ë¾ƾƫ�ƨǸǴǯ: فكرهم

» ǂū¦Â��ǺǷǄǳʪ�ƢȀƬǫȐǟ�ǞǷ�ƢȀǈǨǻ�Ŀ�ŘǠǷ�ȄǴǟ�Ë¾ƾƫ�ƨǸǴǯ : كلمة

ǺǷǄǳʪ�ƨǫȐǟ�ÀÂ®�ƢǿŚǣ�Ŀ�ŘǠǷ�ȄǴǟ�Ë¾ƾƫ.)٥٦(



٤٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

التعريفات؛ العتمادها أساسًا على وقد طعن عبد الّرمحن أّيوب هذه

�ǶȈǈǬƫ�ƢȀƟȂǓ�ȄǴǟ�®ƢǠȇ�ƨȈǴǰǋ�ƨȇǂǜǻ�¹Ȃǐȇ�À¢�¾ÂƢƷÂ��̈®ǂĐ¦�ƨǳȏƾǳ¦

śƷ¦ŗǫ¦�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǫ�ƨȇǂǜǻ�ƢĔ¢�ȄǴǟ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦ : إما أن يقتصر يف

أن تقّسم "وإما  )٥٧(تصنيف الكلمة على ما َمسّاه النحاة عالمات،

حبروف علة وطائفة أخرى ال تنتهي الكلمة العربية إىل طائفة تنتهي 

ƢÊđ"،)حبيث ينقسم كل طائفة من هاتني الطائفتني إىل طوائف  )٥٨

)٥٩(.فرعية

�©ʪǂǠǷ�ń¤�ƨǸǴǰǴǳ�ȆƟƢǼưǳ¦�ǶȈǈǬƬǳ¦� ƢǤǳ¤�ǶȈǈǬƬǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ƤËƫŗȇÂ

��ƨËȈǨČǈǠƫ�©ȐȇÂϦÂ�§ ¦ǂǟȍ¦�©ƢǯǂƷ�ǂȇƾǬƫ�ǺǷ�ǾƦƷƢǐȇ�ƢǷÂ��©ƢȈǼƦǷÂ

ǶȈǈǬƬǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ املتقرح ال يفّرق بني الكلمات املتمائلة

)٦٠(".عيسى"و" هذا"األواخر مثل 

ويبدو للباحث أن عبد الّرمحن أيّوب يف رفضه اعتماد الداللة يف 

�ǶǴǟ�ǄȈȈŤ�¾ÂƢŹ�ǺǷ�ȄƸǼǷ�ƢŴ�ƾȇƾƸƬǳʪ�ƨǸǴǰǳ¦�ǶȈǈǬƫ�ĿÂ�ƨǤǴǳ¦�ƨǇ¦°®

�ÅȐưǷ�¾ȂǬȇ�Àϥ��̈ǂËǈȈǷ�ƨǬȇǂǘƥ�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�Ǻǟ�ǪǘǼŭ¦"طق يعاجل إّن املن

· ƢǨǳȋʪ�ǪǴǠƬȇ�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟÂ�ǶȈǿƢǨŭ¦.")كما   –لكن هذا التبسيط  )٦١

ʪȂǠǏ�ń¤�Ä®ƚȇ�Ǿǻȋ��ƨȈǬȈǬƷ�ƨǳȂȀǇ�řǠȇ�ȏ©�" –يقول علي القامسي 

�ǽǀǿ�À¢�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ)٦٢(؛"الحقة، فهل تقوم األلفاظ دون معان؟

لفكر التعريفات اليت تعرض هلا عبد الّرمحن أيّوب تعريفات طارئة على ا



 ثاني بابیو یانا/د

٤٩

��ƾǬǼǳʪ�ƢŮÂƢǼƬȇ�À¢�Ǫū¦�ǺǷ�ÅƢƦȈǐǻ�Ǿǳ�ÀƜǧ�Ǯ ǳ̄�ǞǷÂ��ĺǂǠǳ¦�ÄȂƸǼǳ¦

.نظراً لسطو هذه التعريفات على كتب النحو التعليمّية

�ǺǷ�̈ ƢƸǼǳ¦�ǾǨËǴƻ�ƢŠ�ǞǼƬǬȇ�Ń�Ǯ ǳǀǯ�ǾǻƜǧ�ÀƢǈƷ�¿ƢǸƬǳ�ƨƦǈǼǳʪÂ

تصنيف الكلمة ويرى أنه يف حاجة إىل إعادة النظر، بل حاول تعديله 

Ƴ�ǶȈǈǬƫ� Ƣǌǻϵوبذلك -كما مّر قريبا   –ديد على أساس املبىن واملعىن ،

خيالف عبد الّرمحن أيّوب يف أن يكون الشكل وحده أساسًا للتصنيف، 

هو ذلك الذي يضع اعتباَرْي املبىن  - يف رأيه  -إذ التصنيف الناجح 

واملعىن نصب عينيه، فيقوم على طائفة من املباين ويف صحبتها طائفة 

ال تنفّك إحدامها عن األخرى، على أّن هذا االعتبار  من املعاين، حبيث

مل حيظ دائمًا مبراعاة كافية من قبل النحاة كما يبدو له من تصنيفهم 

)٦٣(.الثالثي للكلمة

وإذا كان متام حسان يزعم أن النحاة مل يذكروا األسس اليت قّسموا 

طالبه دمحم وانقاد معه  )٦٤(على أساسها الكلمة العربية تقسيمًا ثالثيّاً،

�ÅƢȈƟ¦Ȃǌǟ�ÅƢǸȈǈǬƫ�ÀƢǯ�Ǿǻ¢�ÅƢǸǟ¦±�̧ ʭƾǳ¦�ƨǨȈǴƻ)فإن حممود أمحد حنلة  )٦٥

�ǺǰŻÂ��ȆǠȇ±Ȃƫ�² ƢǇ¢�Ǻǟ�ǶƳʭ�ȆƯȐưǳ¦�ǶȈǈǬƬǳ¦�¦ǀǿ�ËÀ¢�ń¤�Ƥ ǿǀȇ

اعتباره املنهج اللغوي الذي تبناه سيبويه يف تقسيم الكلمة، وهو منهج 

ملنطقي الذي بعيد كل البعد عن املنهج ا –كما يقول حممود حنلة   –

�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ǾǴȈǳ®Â��ƨǸǴǰǴǳ�ȆƯȐưǳ¦�ǶȈǈǬƬǳʪ�ǾǫƢǐǳ¤�śȇȂǤǴǳ¦�ǒ Ǡƥ�¾ÂƢƷ
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ƢËĔ¢�Ǯ: "...قول سيبويه ǳ�ÉČśÈºƦÉºȇÂ
)٦٦(�ƢȀÈƬǠǓÂ�Ȃǳ�Ǯċǻ¢�

Ç Ƣũϥ�ƪ ǈȈǳ

"أال ترى أنَّك لو قلت.موضَع األمساِء ْمل جيْز ذلك :�ƢÈǼȈÊƫÌÈϩ�Ì§ÊǂÌǔÈȇ�ÌÀ
Ê¤"

�Ŀ�ƢǸȀǟƢǸƬƳȏ�ǲǟƢǨǳ¦�Ìƪوأشباه هذا، مل يكن كالماً، إالّ  ǟ°ƢǓ�ƢĔ¢

إذ يرى أن هذا النص تلميحا إىل أن لالسم توزيعًا مغايراً )٦٧(؛"املعىن

وكان موقف حممود أمحد حنلة من التقسيم الثالثي  )٦٨(.لتوزيع الفعل

��ƨȈǻƢŭȋ¦�ƨưƷƢƦǳ¦�ǾƬǐǴƼƬǇ¦�Ƣŭ�Å¦ƾȈǯϦ"من قبله، من أن " أولركه موزل

)٦٩(.نحوي كان على أساس توزيعه يف اجلملةتصور سيبويه للمصطلح ال

على أن متام حسان تراجع عن زعمه املشار إليه قبل إىل أّن النحاة 

Ãǂƻ¢�̈°ʫ�ŘǠŭ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟÂ�̈°ʫ�ŘƦŭ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨǸǴǰǳ¦�¦ȂǸËǈǫ.)٧٠(  

  : اخلامتة

يف ختام هذه املقالة، يبدو جليا للباحثني  واملتتبعني يف قضية أقسام 

�ƢǷ�ƢŻƾǫ�ƨǇÂ°ƾŭ¦�ʮƢǔǬǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�ĺǂǠǳ¦�ȂƸǼǳ¦Â�» ǂǐǳ¦�Ŀ�ƨǸǴǰǳ¦

�ń¤�ǲǜƬǇ�ƢĔ¢Â��ÀƢǬƫȏ¦Â�¶ƢƦǔǻȏ¦�ǺǷ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ǾȈǳ¤�ƪ ǴǏÂ

يف حّد اآلن مفخرة عظيمة تلدة، إذ ال تدانيها حماولة أخرى كبديلة هلا 

�Ǯ –يف حدود علم الباحث  –الدقة والضبط والتطبيق ǳ̄�ǞǷ�ƢĔ¢�ȏ¤��

�Â¢�śƷ�Ŀ�µ ƢǬƬǻȏ¦Â�ƾǬËǼǳ¦�ȄǴǟ�ȂǴǠƫ�ƨƦƫǂǷ�ƪ ǤǴƥ�ƢĔ¢�Å¦ƾƥ¢�řǠȇ�ȏ

املعارضة واالعرتاض حينا آخر، بل ال يزال جمال البحث يف هذه املسألة 

ون من واسعاً، قابًال للتحقيق والتعديل، فما يقدمه اللغويون املعاصر 
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النقد واالنتقاض يف أعمال قدامى النحاة ال يظل يثري ويزيد وضوحا 

¨ƾȈŪ¦�ƨȈǻƢǈǴǳ¦�ƢȀǼȈǻ¦ȂǫÂ�ǶȀƬǤǴǳ�ǶĔƢǬƫ¤Â�̈ƢƸǼǳ¦�ȄǷ¦ƾǫ�½¦°®¤�̈Ȃǫ�ȄǴǟ.

  :اهلوامش

)١(ƨȈǧƢǰǳ¦�¬ǂǋ��ȄǓǂǳ¦��Ä®ʪŗǇȋ¦ . تعليق يوسف حسن عمر، جامعة قار

هـ، ١٣٩٨، يونس، بنغازي، ليبيا، مطابع الشروق، بريوت، لبنان

 .١٢، ص ١م، ج ١٩٧٨

)٢(���ƨȈǨǳȋ¦�ȄǴǟ�ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦�¬ǂǋ��ǲȈǬǟ�Ǻƥ�ɦ�ƾƦǟ�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ��ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦

لبنان،  -حتقيق دمحم حمي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت

 .٥٢٩، ص ٢م، ج ١٩٩٧هـ ١٤١٨

أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، حتقيق وشرح عبد  سيبويه،: ينظر)٣(

– ١٤٠٣،  ه٣ هارون، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط السالم دمحم

 .١٢، ١٠، ص ١م، ج١٩٨٣

 .٤، ص ١ابن عقيل، شرح ابن غقيل على ألفية ابن مالك، ج )٤(

 .١٠، ص ١الكتاب، حتقيق عبد السالم دمحم هارون، ج . سيبويه)٥(

 .١٢، ١٠، ص ١سيبويه، الكتاب، ج)٦(

 .٦٩ص ، ١ابن عقيل، شرح ابن غقيل على ألفية ابن مالك، ج )٧(

 .١٢، ص ١سيبويه، الكتاب، ج )٨(

 .٢٧٨م، ص ١٩٥٧األنباري، أبو الربكات، أسرار العربية، دمشق، )٩(

 .٦٩، ص ١ابن عقيل، شرح ابن غقيل على ألفية ابن مالك، ج )١٠(

 ، ص..ابن عقيل، شرح على إلفية ابن مالك، ج)١١(
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 .٣سورة األنبياء، اآلية )١٢(

 .٢١٠سورة البقرة، اآلية )١٣(

 .٤، ص ١على إلفية ابن مالك، ج  ابن عقيل، شرح ابن عقيل)١٤(

-متام حسان، اللغة العربّية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء)١٥(

�́ ��ƺȇ°ʫ�ÀÂ®��§ǂǤǷ١٣٢ – ٨٧. 

  .٩١املصدر السابق،  ص )١٦(

  .٩١املصدر السابق، ص )١٧(

  .٩٢ينظر، املصدر السابق،  ص )١٨(

، ٧ينظر، إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة األجنلو، مصريّة، ط )١٩(

  . ٢٩٤ – ٢٩٣، ٢٩٠، ٢٨٢م، ص ١٩٨٥

  . ١٠٣ – ٩٨ينظر، متّام حّسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  )٢٠(

ابن الناظم، أبو عبد هللا بدر الدين دمحم، شرح ألفية ابن مالك، حتقيق )٢١(

د، دار اجليل، بريوت، لبنان، عبد احلميد السيد دمحم عبد احلمي

  .٤٤٤م، ص ١٩٩٨هـ، ١٤١٩

  .٤٢٣ينظر، املصدر السابق، ص )٢٢(

ينظر، الفاكهي، عبد هللا بن أمحد بن علي، شرح احلدود النحوية، حتقيق زكي )٢٣(

  .٩٢م، ص ١٩٨٨فهمي اآللوسي، دار الكتب،  جامعة املوصل، العراق، 

  .٩٠ينظر، املصدر السابق،  ص )٢٤(

  .٤٧٨در الدين دمحم، شرح ألفية ابن مالك، ص ينظر، ابن الناظم، ب)٢٥(

  .٩٩متّام حّسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص )٢٦(
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  . ١٠٣ – ١٠٠املصدر السابق، ص )٢٧(

. املفصل يف علم العربية، دار اجليل، بريوت لبنان. ينظر، الزخمشري)٢٨(

  .٢٤٣ص

  .٢٤٠اللغة العربية معناها ومبناها، ص . ينظر، متام حسان)٢٩(

  .٢٤٢، ص املصدر السابق)٣٠(

  . ٢٤١ – ٢٤٠ينظر، املصدر السابق، ص )٣١(

  .١٠٥ينظر، املصدر السابق، ص )٣٢(

  .٢٤٢اللغة العربية معناها ومبناها، ص . متام حسان)٣٣(

مناهج البحث يف اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، . ينظر، متام حسان)٣٤(

  ٢٨م، ص ١٩٨٥هـ، ١٤٠٦املغرب، 

  . ٢٤٣ – ٢٤٢ص اللغة العربية معناها ومبناها، . متام حسان)٣٥(

)٣٦(¸ ʭƾǳ¦�ƨǨȈǴƻ�ɧ. دور الصرف يف منهجي النحو واملعجم، الّنحو

  .٦٧م، ص١٩٩١ليبيا،  –واملعجم، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي 

  .٢٤٥املصدر السابق، ص )٣٧(

  . ٢٥٢ – ٢٤٥ينظر، متّام حّسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص )٣٨(

قسام الكلمة يف النحو اإلجنليزي على سبيل املثال يقّسم حناة اإلجنليز أ)٣٩(

,Noun: إىل مثانية أقسام، وهي Adjective, Pronoun, Verb,

Adverb, Preposition, Conjuction, Interjuction,  وهي كما

:ينظر. يالحظ شديدة الشبه بتقسيم متام حّسان
J.D Murthy, Contemporary English Grammar, Published by

Book Master. 2007 . Pg, 5. Onder parts of speech.
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،  )أربعة عشر زمناً (ينظر، سليمان فياض، أزمنة الفعل العريب النحوية )٤٠(

  .م١٩٩٧،  ١دار املستقبل العريب، ط 

  .١٠٨متّام حّسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص )٤١(

  .٨٦ينظر، ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ص )٤٢(

  .١١٨ – ١١٣ان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص ينظر، متّام حسّ )٤٣(

  .١٢٢ – ١١٩ينظر، املصدر السابق،  ص )٤٤(

  .١٢٠املصدر السابق،  ص )٤٥(

  .١٣٣ – ١٢٣ينظر، متّام حّسان، اللغة العربية معناها ومبناها،  ص )٤٦(

  .١٢٣املصدر السابق،  ص )٤٧(

  .١٢٣ينظر، املصدق السابق، ص )٤٨(

  .١٢٣املصدر السابق،  ص )٤٩(

،  ٢لبيان يف روائع القرآن، عامل الكتب، القاهرة، مصر،  ط متّام حّسان، ا)٥٠(

  .٥٢م،  ص ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠

¦���ƨȈƥǂǠǳ¦�ǺǷ�ƢȀǨǫȂǷÂ�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ʮǂǜǼǳ. ينظر، الراجحي، عبده)٥١(

�́ ��ÅʮȂǤǳ�Å¦ƾƟ¦°�ÀƢËǈƷ�¿ƢËŤ�À¦ȂǼǠƥ�Ä°Ƣǯǀƫ�§ ƢƬǯ�ǺǸǓ�Ʈ Ş٢٥٥.  

  .١٣٥متّام حّسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص )٥٢(

دراسات نقدية يف النحو العريب، من دون . ينظر، أيوب، عبد الرمحن)٥٣(

  . ١٠ – ٩معلومات النشر، ص 

  .١١ينظر، املصدر السابق، ص )٥٤(

  . ١١ – ١٠املصدر السابق، ص )٥٥(
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  . ١١ينظر، املصدر السابق، ص )٥٦(

  .٢١دراسات نقدية يف النحو العريب، ص . ينظر، أيوب، عبد الرمحن)٥٧(

  .٥٦املصدر السابق، ص )٥٨(

  . ٥٧ – ٥٦ينظر، املصدر السابق، ص )٥٩(

  .٥٩ينظر، املصدر السابق، ص )٦٠(

العناصر : علم املصطلح بني علم املنطق وعلم اللغة. علي القامسي)٦١(

  .٨٣املنطقية والوجودي يف علم املصطلح، ص

  .املصدر السابق والصفحة نفسها)٦٢(

  . ٨٨ – ٨٧اللغة العربية معناها ومبناها، ص . ينظر، متام حسان)٦٣(

  .٢٣٠مناهج البحث يف اللغة، ص . متام حسانينظر، )٦٤(

)٦٥(¸ ʭƾǳ¦�ƨǨȈǴƻ�ɧ ��ǂǜǼȇ . ،دور الصرف يف منهجي النحو واملعجم

  .٥٨ص

)٦٦(�Ƣđ�řǠȇ"األفعال املضارعة."  

  .١٤، ص ١الكتاب، حتقيق عبد السالم دمحم هارون، ج . سيبويه)٦٧(

االسم والصفة يف النحو العريب والدراسات . ينظر، حممود أمحد حنلة)٦٨(

  .١٥م، ص ١٩٩٤وبية، دار املعرفة، األور 

.ينظر، متام حسان.١٤ينظر، املرجع السابق، ص )٦٩(

.٨٧اللغة العربية معناها ومبناها، ص )٧٠(
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  قسم األدب العريب، جامعة طاهري دمحم بشار، اجلزائر
hajajbou@gmail.com

  :لخصم

�Ǻȇǀǳ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�śƥ�ǺǷ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷÂ��§ǂǠǳ¦��À¦Ȃȇ®�ǂǠǌǳ¦

�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷÂ�ǶǿƾƟƢǐǫ�Ŀ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�°̈Ȃưǳ¦�ƺȇ°ʫ�¦ȂǴƴǇ

¦�Ľ�ǽǂǠǋ�Ŀ�ƢēƢǟȂǓȂǷ�Â�̈°Ȃưǳ الدراسة سنقف على مضامني

ما سبب غياب الشعر امللحمي و  نراعي موقع االلياذة من

.العنصر الديين من امللحمة 

  :مقدمة

لقد عملت فرنسا ما بوسعها للقضاء على الشخصية القومية يف 

فعاش الشعب اجلزائري أثناء االحتالل يف  اجلزائر وفرض اللغة الفرنسية

ويالت االضطهاد والظلم وكادت قيمه الروحية  فقر وحرمان، وعاىن من

تضمحل، لوال متسكه الشديد و إميانه القوي بعقيدته ولغته العربية، فلم 

يستول عليه الضعف وال اليأس، وواجه تلك األوضاع القاسية بكل 

  .شجاعة وإصرار 
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٥٧

�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦� °̈Ȃưǳʪ�ǶƸƬǳ¦Â��ƨȈǇƢǬǳ¦�¸ƢǓÂȋ¦�Ǯ Ǵƫ�§ ®ȋ¦�Ƥ ǯ¦ÂÂ

وره ومصدر روحه وإهلامه، ودعوة ملحة إىل بث الكربى، فكانت حم

فتفجــرت بذلك عواطف و مشاعر املفكرين  النضال و املقاومــــة،

� ʪ®ȋ¦Â ًا ثورية واصفني فيها آالم وخباصة الشعراء، فنظمـــوا أشعــــار

  .وآمال شعب  مستعمر

ت هلم االنطالق من وفتحت الثورة أمام الشعراء آفاقاً واسعة، إذ خول

والشعراء يف  (....  :اجلمود ويقول يف ذلك محزة بوكوشةقيود التخلف و 

®Â�ŉƾǬǳ¦�ƾĐ¦�ń¤�Ƣē¦ƾƷ�Ƕǿ�ǶǷȋ¦�ǺǷ�ƨǷ¢�ǲǯ�ȄǴǟ�̈°Ȃưǳ¦�ń¤�ƢēƢǟ

¦ƾǐƥ�ƢǿŚǸǓ�Ŀ�ƨǷȋ¦�ǾǼǰƫ�ƢǸǟ�ÀÂŐǠǷ�ǶǿÂ�ƨȇǂūʪ�ǞƬǸƬǳ¼�العبودية و 

ثورة وكانت انتاجات الشعراء اجلزائريني يف أثناء وقبل ال) ١(.)وحكمة

املسلحـة نضالية مقاومة للوجود الفرنسي ومن هذا املنطلق برز شعراء، 

�¼ȂǬƷ�Ǻǟ�³ Ƣǋǂǳ¦�¾ƾƥ�ǶǴǬǳʪ�ǺȇŐǠǷ��ƨǟƢƴǋ�ǲǰƥ�ƨƷƢǈǳ¦�¦ȂǸƸƬǫ¦

.ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ: الشعب، ومنهم

�Ƥ Ǵǣ¢�Ŀ�ƨƷ¦ǂǐƥ�ƢȀȈǳ¤�Ƣǟ®Â��ǂǸǠƬǈŭ¦�ȄǴǟ�̈°Ȃưǳʪ�ǂǠǌǳ¦�ǎ ǿ°¢�ƾǬǳÂ

إن للشعر تنبؤات : (ل بوكوشةاألحيان ورمز إليها يف أحيان أخرى، يقو 

��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ǿǫƾǐȇ�ƢǷƢŮ¤Â�ƢȈƷÂ�ǂǠǌǴǳ�À¤Â��śƦŭ¦�ƶƦǐǳ¦�ǪǴǨǯ�ļϦ�ƨǫ®ƢǏ

يدعو إىل هو الصوت الذي حيرض على الثورة و والشعر . )٢()ولو بعد سنني

االلتفاف حوهلا والشك أن الشاعر اجلزائري كان السباق إىل حث شعبه 



٥٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ـــمغاربة كعلى النضال من أجل نيل اجلزائرية  انوا أم مشارقة والشعراء ــ

�¦ȂǋƢǟ�ǶĔȂǯ�ǶȀƦǠǋ�¿ȏ¢�Ǻǟ�ǺȇŐǠǷÂ�̈°Ȃưǳ¦�ª ¦ƾººººƷ¢�ǞǷ�¦ȂǴǟƢǨƫ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦

حريته كاملة، حبكم االلتحام الوجداين و  .شاركوا الشعب كفاحهو  املأساة،

°̈Ȃưǳ¦� ¦ǂǠǋ�ǺǷ�ǽŚǣ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǾǓ°ϥ�Ǿǘƥǂȇ�Äǀǳ¦�řǗȂǳ¦.

  :عرض

  ني الشعر الثوريمضام ʮǂ ǯ±�Äƾ ǨǷ�ƾ Ǽǟ:

عـاش الشعر اجلزائري مراحل االحتالل الفرنسي متفاعًال مع أحداث 

الثورة مسجًال أهم وقائعها، لذلك أعـــــرض معظم شعراء الثورة عن بعض 

لغزل والوصف الرومانسي األغراض التــــــي ال صلة هلا بواقــــــع احلرب كا

ǟ�°ƾǐȇ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�ǂǠǋ�Ƥو ......  Ǵǣ¢�ÀƢǯ ن حياة اجلزائر و يصورها

تصويرًا واقعيًا وذلك راجع إىل كون الشعر الثوري اجلزائري كان معززا 

�ƢȀǋƢǟ�Ŗǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓ¤�ȆǷȂȈǳ¦�¬ƢǨǰǳʪ�ƢǸǟƾǷÂ

�Â�ÅʬƾƷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǂǟƢǌǳ¦صورة.  

�ƢǿƢǼȇ¢°�ʮƢǔǬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƨŪƢǠŠ�ƪ ǸƬǿ¦�ƾǫ�ǽ°ƢǠǋ¢�ƾų�¦ǀđÂ

:وهي كالتايل مهمة يف حبثنا هذا،

احلث على اإلميان  -بث الروح النضالية و الثورة املسلحة 

�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈǐƼǌǳʪ–�ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏ¤�ń¤�̈Ȃǟƾǳ¦-��ǺȇƾǿƢĐ¦�ƾȈƴŤ
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٥٩

 -اإلشادة بدور املرأة املناضلة  - وصف آالم الشعب  - ختليد الشهداء 

�ƨȇǂūʪ�řǤƬǳ¦ - البعد القومي.  

  :بث الروح النضالية -أ 

االستعمار الفرنسي منذ أن و وطئت أقدامه أرض اجلزائر، عمل 

والقومية اليت كانت جتمع بني أفراد الشعب  على تفكيك الروابط الروحيـة

الواحد وسعى إىل وأد احلماسة الثورية فيهم ألنه كان يعرف أن اإلميان 

°̈Ȃưǳ¦�ŚƴǨƬǳ�ȆǈȈƟǂǳ¦�ǄǧƢū¦Â�½ǂƄ¦�Ȃǿ�¾ȐǬƬǇȏ¦Â�ƨȇǂūʪ:

ǳ¦�È̈Ƙǌǻ�ʮºȇÂ�Ê®ȐƦǳ¦�ÈǂƼǧ�ʮ�
ÊǶǴǠدُ ـــــــــــــروُح اجلزائِر، تقديٌس ومتجيـ   اـ

ʮ ُعن اجلهاِد فانَّ الوقَت مـحدودُ نشأَة العلِم ال تقعد بكم مهَـم

دُ ــــــــــه ممـْن يُعدبـُُه إالَّ املواعيـــــــــــــــــــل   كونُوا اخلالَص لشعٍب النصيبَ 

فًما وجسمـًا فموصوُد ومصفودُ هُ ـــــواألغالَل إنَّ لـوحطمُوا القيَد 

�ÉÂƾŢ¦Â�
Ê¼Ȑƻȋʪ�Èǆ ǨǼǳ¦�¦ÂǂČȀǗÂ ُ٣( ففي اتـحادِكـم للخصـِم تبديد(

يدعو الشاعر إىل حتطيم القيود واألغالل اليت كبلت الشعب عن 

�ÂƾǠǳ¦�ǂƷƾǳ�ƨǴȈǇÂ�Ƣŷ°ƢƦƬǟʪ�®ƢŢȏ¦Â�ƨǷƢǬƬǇȏ¦�ȄǴǟ�Ʈ ŹÂ��®ƢȀŪ¦

  .وهزميته 

ƨȇǂ -ب Ɵ¦Ǆ Ū ¦�ƨȈǐ Ƽ ǌ ǳʪ �ÀƢŻ ȍ ¦�Ȅ Ǵǟ �Ʈ ū ¦

إن أهــــم مقوم يربــــط أبنــــاء الوطن الواحــــد هو التاريـــخ املشرتك، 

�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǶºººȀƬȈǐƼǋ�ÀȂººǴǿƢƴƬȇ�ƢººººŶƜǧ�ǶȀź°ʫ�ƨǷȋ¦�®¦ǂǧ¢�ǲººººǿƢƴƬȇ�śƸǧ



٦٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

العــــام للجزائــــر وهـــــذا ما أشــــار إليه عثمان الكعاك فــي مــــوجز التاريخ 

)�ƾǬǧ�ƪ ǴǠǧ�ÀƜǧ�ƢȀź°ʫ�ƪ ǴȀƳ�¦̄¤�ǶǷȋ¦�ǺǷ�ƨǷȋ�ȄǬƦȇ� Ȇǋ�Ä¢

�ƢȀǼǷ�ƪ ǟǄƬǻ¦�ƢȀź°ʫ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȋ¦�ƪ Ȉǈǻ�¦̄¤��Ǯ ǳǀǯ�ƢȀƬȈǐƼǋ�ƪ Ȉǈǻ

�ǲǸǠǴǳ�ƢǿǂƼǈƫÂ�ƢȀȈǴǟ�ǺǸȈēÂ�̧ ȂǸŪ¦�©¦®¦°¤�Ǯ ǴŤ�Ŗǳ¦�¬Âǂǳ¦�Ǯ Ǵƫ

.)٤()املشرتك

ȍ¦�ǲǷ¦Ȃǟ�ǺǷ�ǲǷƢǟ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�ƨȈǐƼǌǳ¦Â حتاد والتكتل لبناء حياة

قومية صامدة، وهناك مقطوعات رائعة تفيض حبب الوطن، وتصف 

  .الشعب اجلزائري بعروبته ووطنيتهمدى متسك 

ه أن يَبلغـَـاــــــــــْت عرُوبـََتُه لــــفأب ُه   ــــــــرُوا إدَماَجـــــــــواستدرجوُه فدبَّ 

�¢ºÈºǠǘǬƬƫ�Àــــــأسباب    ردْ ـــــوتعمُدوا قطَع الطريِق فلْم ت
Ê¼ǂǌǳʪ�ÉǾاــــــ  

)٥(واجلرُح وحََّد يف هواها املنزَعا الضاُد يف األجياِل خلَّد جمدَهـا

�ǺǳÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�µ °ȋ¦�ǽǀđ�ǶǠǼȇ�Ǻǳ�À¢�°ƢǸǠƬǇȐǳ�ƾǯƚȇ�ǂǟƢǌǳ¦

�°ƾǏ�ƢǷ�À¢�ƨǬȈǬū¦Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȋʪ�Ǿǘƥǂƫ�Ŗǳ¦�ƲƟƢǋȂǳ¦�Ǟǘǫ�ǺǷ�ǺǰǸƬȇ

�Ƥ Ǡǌǳ¦�ÀƢŻ¤�ǞǷ�¾¦ÂǄǳ¦�ń¤�¾¡�ƾǫ�ƨȈǈǻǂǧ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Àϥ�Ƣǈǻǂǧ�Ǻǟ

أصدرت قانون . śƷ�Ƣǔȇ¢�ǲǌǨǳʪ�© ʪ�Ƣǈǻǂǧ�¾ƢǷ¢�ƾų�ƢǸǯ.بوحدته

الفرنسية للجزائريني، وهذا ما رفضه الشعب اجلزائري أيضا، منح اجلنسية 

فكل املخططات الفرنسية الرامية لطمس الشخصية العربية فشلت أمام 

متسك الشعب بشخصيته ووطنه، ويف هذا املقام إشارة إىل اللغة 
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٦١

�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ أشري هنا إىل مقولة عامل قوي حافظ على هذه الشخصية و

علموا الفرنسية  م١٨٣٠لى اجلزائر عام احلاكم الفرنسي الزاحف ع

وانشروها يف اجلزائر فإذا حكمت لغتنا اجلزائر فقد حكمتها حقيقة وهذا 

ǂǐǷ�ȄǴǟ�ǾƬǴŧ�Ŀ�ÀȂȈǴƥʭ�ǾǴƦǫ�ǺǷ�°Ƣǋ¢�ƾǬǧ�ÅƢǟƾƥ�ǆ Ȉǳ : علموا

.)٦(الفرنسية ففي ذلك خدمة حقيقة للوطن

ÄǂƟ¦Ǆ -ج Ū ¦�Ǟ Ǹ ƬĐ ¦�¬Ȑ Ǐ ¤�ń ¤� Ȃ̈ ǟ ƾ ǳ¦:

ائري يف جتسيد احلركة اإلصالحية على الصعيد لقد أسهم الشعر اجلز 

الوطين، وحماربة أنواع االحنرافات اخللقية اليت نتجت عن التشرد والفراغ 

.هلواجل

  ادمـــــومن ِمْعوٍل قاصٍف هــِر الداهـمِ ــــــــــا من اخلطـــــأمانً 

  مـــن آثـــــــــــــــــــــــورٍد آفــــــــــــمبستـــــ    املذهيوَن عقَل الشبابِ  اغزَ 

ȀǷȐǇ¤�ÈÀÂ®�Ƕđ�¦ÉȂǣ¦±Âمـــــــ    ǳƢºǈǳʪ�Èǆ Ȉǳ�ÇƤ ºǿǀǷ�ń¤مٍ ــ

)٧(اِء    كمـا يصـرُف السمُّ للطاعمـــــــــــــــوا شيوعيَة كالوبــــودس

واألبيات تصور خـوف الشاعر من اخلطر الداهم كيفما كان ألن 

.وتشتيت مشلهمغايتـه تفكيك عرى اجلزائريني 

Ǻ -د ȇƾ ǿ ƢĐ ¦�ƾ Ȉƴ Ť:

إن الرجال الذين عاهدوا هللا على أن تبقى أرض اإلسالم حرة 

طاهرة، هم أولئك الذين محلوا السالح متحملني املخاطر، جماهدين يف 



٦٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

وقد كان . سبيل أن تبقى راية اجلزائر خفاقة مرفرفة يف مساء الوطن الغايل

ʪ�ƢºȀȈǧ�¦ȂǼƯ¢�ƾƟƢǐǫ�ǂƟ¦ǄŪ¦� ¦ǂǠǌǳ�ƢȀȈǧ�¦ÂƾůÂ��ǺȇƾǿƢĐ¦�Ǻǟ�¬ƾŭ

�Â�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ǶȀǯ°ƢǠǷ�ƢȀȈǧ�¦ȂǨǏÂ�ƢǸǯ�ǶēȏȂǘƥÂ�Ƕē¦°ƢǐƬǻ¦ جند مفدي

 ȏƚǿ�ǪƷ�Ŀ�¾ȂǬȇ�ʮǂǯ±.

ْت يــُد ِهللا    تزجيَها و حتمِى لواَءها املعقوداــــــــوٌش مضـــــــــــجي

)٨( ملوعوَداا املوُت    للنصِر فتفتُك نصرَها اـــــــــمن كهوٍل يقوُده

)٩( ال يباىل بروحــــــِه أن يـجـــــــوداَ وشباٌب مثَل النسوِر ترامى

:ختليد الشهداء -ه

¦� ¦ƾȀǌǳ¦�Ǧ ǫ¦ȂǷ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�ƾǴƻ�ƾǬǳ ألبرار الذين قدموا أرواحهم

أرض اجلزائر فأينعت مثار ا هلذا الوطن، فسالت دماؤهم وسقت فداء

  .احلرية

:عبد القادرجنده يقول عن األمري و 

ان النضاُل طويالً عسريَاــــــوكرَا    ـــــــا عبد القادر كنَت القديــــآي

اَك ربُّ فكان النصريَاـــــƳʭÂ����ÉƤــــــــــشرَّعَت اجلهاَد فلبَّاك شع

)١٠(فكنَت األمَري اخلبَري اخلطرياَ ونظمَت جيًشا وسسَت بالًدا

:±Àʮ جنده يقول عن عبد الرمحن بنمث 

  رـــƟ¦ǄŪ¦�ÈȄǴƦƫ�Àʮ±�ÈǺƥ¦�ƾǼǟÂـِر    ــــــِك ابن اجلزائــــــَف رايتـــــــــــتلق

  ـرـــــƟʬ�ǲǯ�Ƕــــــ�ÊēǂºǐǼǳ�ċƤـــــــروَن    فهـــــــــــة الثائـــــبَّ الزعاطشـــــــوه
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٦٣

¿ƢƠǴǳ¦�ÈǦ ƼǇ�Àʮ±�Ǻƥ¦�ÃċƾŢ١١(فمات الشهيُد فداَء اجلزائـر(

:آالم الشعبوصف  - و

هــــر، حيث ي الشعب اجلزائري أصنافًا من االستغالل والققل

ا ال يطاق، وانعدمت أدىن سبل العيش ـًـ مـرية جحياة اجلزائأصبحت احلي

فلم يسكت الشعراء عن تلك اآلالم اليت مزقت كيان شعب أراد . فيها

ǺǷ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�ÀƢǯÂ�ƨȇǂǠǋ�̈°ȂǏ�Ŀ�ƢǿȂũ°Â��ÅƢǬȈǴǗ�¦ÅǂƷ�ƢºȈŹ�À¢  بني

:الشعراء الذين صوروا هذه احلياة

سنثأُر للشعِب الذي مل يزْل يشقى   اــــــــــــإننَ ) نفري(ا ــــــــــَفجُر َبِين الُدني

فضجت به األلغاُم تسحقُه سحًقاالً ــــــسنثأُر للبيِت الذي كان أه

)١٢(ا األنَقىودٌنس أحالُس اخلنا ِعرضهَ سنثأُر للبنِت اليت ِدْيَس قدسَها

:اإلشادة بدور املرأة املناضلة -ك

لقــــد أسهمت ثورة الكفاح يف تغيري واقع املرأة اجلزائرية، حيث 

��ǶǋƢǤǳ¦�ǂǸǠƬǈŭ¦�ƨȀƳ¦Ȃŭ��¬ƢǨǰǳ¦�ƨƷƢǇ�Ŀ�ƨȇǂƟ¦ǄŪʪ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ÃÂƢǈƫ

�Ń�ǂǟƢǌǳ¦�̈®¦°¤Â�ÀƢŻϵ�ƢȀƬȈǐƼǋ�©ǂȀǛ¢Â�®ȂȈǬǳ¦�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�©ǂǈǰǧ

�Ŀ�ƢēƢȈƸǔƫÂ�ƢēȏȂǘƦƥ�®ƢǋƘǧ�ƨǴǓƢǼŭ¦�̈¢ǂŭ¦�Ǿƥ�ƪيهمل الدور الذي  ǷƢǫ

.سبيل الشـرف والعزة

والِت، سيدِيت فاطمــةــــــة    بطـــــــــــــا العارَِمــــــــــوتذكُر ثورتنَـ 

ƨºǸǏƢǠǳ¦Â�Éǆـــــــــر بُركانـُـهَ ــــــــــيُفج ȇ°ʪ�ÉǦ ƳŗÈǧ����¦ǂºƳǂƳ�Ƣ
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ºǇʪ�ƾċǴƻÂـةــــــه الدائـِمــــــــى قداَستـــــــره    فزَّكـــــــــــم أمها ذكـ  

�¦ƨÈººǸǗƢǧ�ʮ�Êǲǯ¦ȂƬǳــنسومر مْدنسبوِك لتاك
Êƪ ǔǧ°����ÊȐºº

�È«ȂºǴưǳ¦�ÉƤ ȇǀƫ�¦Å°ʭ�ƪ ƦŮ¢Â١٣( ـةــــــِة الظاملـــــــوتعصُف بـالفئ(

Ǹǟ¢Â��̈ƾǿƢĐ¦�̈¢ǂŭ¦�ƨȈƸǔƫ�ǺǷ�̈ƢƷȂƬǈǷ�©ƢȈƥȋ¦�ǽǀȀǧ اجلليلة اهلا

فسجلت انتصارات  ....�ǺȇƾǿƢĐ¦�¬¦ǂƳ�ƾȈǸǔƫيف قيادة املعارك و 

عظيمة، واستشهدت مرفوعة الرأس يف ساحة املعركة وستبقى رمزًا جلهاد

.املرأة العربية على مدى األجيال

ƨȇǂ -ح ū ʪ �ř ǤƬǳ¦:

�ǲǯ�®ȂƳÂ�²) احلرية(ما أعظم أن يتفوه اإلنسان بكلمة  ƢǇ¢�ƢĔȋ

�ǲƥ��Ƣđ�ŘǤƫ�ǂǟƢǋ�ǺǷ�Ƕǰǧ��ÅƢǬȈǴǗ�È¦ǂƷ�Ǌإنسان على وجه ا ȈǠȇ�µ °ȋ

خباصة الشعراء الذين عاشوا احملن به احلد إىل متجيدها وتقديسها و  وصل

منهم مفدي أكـثرهم شعراء الثورة و واملآسي وحرموا من نعمة احلرية و 

ʮǂǯ±.

  :يقول

¦ƢÈǠǼǐǷ�ÈʮƢƸǔǳواختدْت لُه مهَج    اــــــــــــتـلك اجلـزائُر تصـنُع استقاللُـه

)١٤( َج املنايـا للسيـادِة مهيعـَاـــــــــــــــȈĔطاشْت به الطرقاِت فاختصرت ـلها

الشاعر يعيش حرا طليقا، فلم ينتظر إعالن االستقالل ليحتفل حبريته 

ǾǨǗ¦ȂǟÂ�ǾǈȈǇƢƷϥ�ƢȀǋƢǟ�ǲƥ�ǾǳȐǬƬǇ¦Â.
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٦٥

:البعد القومي -د

واالنتماء أمرًا معروفًا يف  كان وال يزال اهتمام العرب بفكرة النسب

�ǶŮȂǏ¢Â�ǶȀǧ¦ǂǟϥ�Ƕǿ°ƢƼƬǧ¦Â�Ƕǿ±¦ǄƬǟʪ�¦ÂǂȀƬǋ¦�Ʈ ȈƷ�ĺǂǠǳ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦

الشريفة، والنسب يف الشعر العريب يعنـــــي االنتماء إىل القومية العربية، 

ولذلك ردد كثري من الشعراء فــــي قصائــــــدهم انتماء اجلزائر لألصول 

ضى على كل هوة بني اجلزائر وبني أي بلد من العربية وهذا االنتماء ق

ǆ ȇ®ʪ�Ǻƥ¦�¾ȂººººǬȇ��ƨȈƥǂǠǳ¦�®ȐƦǳ¦) : هــــذه األمة العربية تربط بينها زيــــادة

فالوحدة . علـــى رابطة اللغــــة، رابطة اجلنس ورابطة التاريخ ورابطة األمل

يقول  وعن هذا البعد )١٥( ...) القومية واألدبية متحققة بينها ال حمالة

ǂƟ¦ǄŪ¦�ǲưǷ�śǘǈǴǨǳ�ǂǐǼǳ¦�ÅƢȈǼǸƬǷ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ:

)١٦( وتطِوي كما قد طويَنا السنيَنا�ÈʭƢǘƻ�ȂÉǨǬƫ...فلسطَني تَ فلي

:مث يقول

هو املغرُب األكُرب املستمُد    رساالتِِه من رســوِل الـهَدى

  داــــــــــو    إىل وحدِة املسلمَني غــــووحـدُة مغربنـَا اليوم خـط

)١٧( دأُ ــــــُر اخلُرب املبتــــــــــــوهل ينك   ال ـــــبتوحيِد بعـٍض نـوحـُد كـ

:موضوعات اإللياذة

طلبنا من املناضل (يقول األستاذ مولود قاسم يف تقدميه لإللياذة، 

الكبري والشاعر امللهم شاعر الكفاح الثوري السياسي وشاعر الكفاح 
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�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƾȈǋʭȋ¦�Ƥالثوري املسلح األستاذ مفدي  ƷƢǏ�ʮǂǯ± ... أن

�ƺȇ°ʫ�ǾƥÂ�ǾȈǧ�ǲǸǌȇÂ��ƢȀǴǯ�ƾȈǋʭȋ¦�ǽǀǿ�ǞǸŸ�Å¦ƾȇƾƳ�Å¦ƾȈǌǻ�ƢǼǳ�Ǟǔȇ

اجلزائر من أقدم عصورها حىت اليوم مركزًا على مقاومتها ملختلف 

�ʭǂǓƢƷÂ�ƨƦǫƢǠƬŭ¦�̈ǂǿ¦Ǆǳ¦�ƨȇ°Ƣǔū¦�®ȂȀǠǳ¦�ȄǴǟÂ�ƨȈƦǼƳȋ¦�©ȏȐƬƷȏ¦

مجيع ثرواتنا ومقومات شخصيتنا  ومستقبلنا يف كفاحنا الستعادة

.)١٨() وحصانتنا، وبناء جمد جديد ألمتنا

:موضوعات اإللياذة تتحدد يف مخس مواضيع هي كالتايل

١- ƢĔ ¦ǂ Ǹ ǟÂ�ǂ Ɵ¦Ǆ Ū ¦�ƨǠȈƦǗ: عشر مقطعاً، بدءًا من  وتقع يف تسعة

.أول مقطع

�Ì©¦ǄƴǠŭ¦�ÈǞǴǘǷ�ʮ�ÉǂƟ¦ǄƳ�Ì©ƢÊǼƟƢǰǳ¦�Ŀ�
Êɦ�ƨċƴƷ�ʮÂ

 )١٩(

:املقطع التاسع عشر عند قوله حىت

)٢٠( ومعبُد حِيب وحلُم فؤاِدي    يفيا أيَها الناُس هذي بالدِ 

وهذه املقاطع كلها حتكي عن العالقة الغرامية بني الشاعر ووطنه مث 

وصف كل مكان يف هذا الوطن الغايل، كأنه يقوم جبولة استطالعية 

  .تفقدية لوطنه

٢-ŉ ƾ Ǭǳ¦�ǂ Ɵ¦Ǆ Ū ¦�ƺ ȇ°ʫ : بدءًا من  ،رق مخسة عشر مقطعاً يستغو

:قوله يف املقطع العشرين

�Êǂȇ±�É¥ǂǬǻÂ����Ç¿Ƣǟ�ÈǦ ǳ¢�Ƣđ�ÊËȆÉŴ�ƢÈǼǨǫÂ٢١(ي العظيُم السالم(
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٦٧

:حىت املقطع الرابع والثالثني

�Ê®Ȃǈū¦�ƢÈǼȈǧ�ÈǺǠǷ¢Â��ÅʭȐǟ����
Ê®ȂǬū¦�ÊƤ ȈǴǐǳ¦�ÉƤ Ǵǫ�ÈǂǣÂ¢Â

 )٢٢(

ووجه اجلزائر  يتحدث الشاعر يف هذه املقاطع عن التاريخ القدمي

احلضاري العريق متتبعًا كل املراحل واحلقب التارخيية بدءًا من الدول 

واحلضارات اليت قامت على أرض الوطن إىل الشخصيات اليت عرفتها 

اجلزائر من أمازيغ وغريهم من الرستميني و املوحدين و ذكر كل األعمال 

فاحتني اليت خاضها هؤالء ضد االستعمار الغازي كما وقف عند ال

Ǟǧʭ�Ǻƥ�ƨƦǬǟ�¾ƢưǷ¢�ǺǷ�¿ȐǇȎǳ.

:وتستغرق ستة عشر  مقطعاً يبدأ من قوله:مقاومة االستعمار -٣

)٢٣( ا كرامــًا    وكنا األَىل يُطعَمون الطَعامَ جاعْت فرنَسا فكنَّ 

:إىل قوله يف املقطع اخلمسني

راُم 
ُ
)٢٤(وطالت ُخرافَاُت حرُب الكالِم    وما بلَغ الشعُب فيه امل

مقاومـــــة أبناء اجلزائر : حتدث الشاعـــــــر يف هذه املقـــــاطع عن

�ƨǼȈǘǼǈǫ�ƨǬǘǼǷ�Ŀ�Äʪ�ƾŧ¢�ƨǷÂƢǬŠ�Ƣǿ¢ƾƦǧ�ȆǈǻǂǨǳ¦�¾ȐƬƷȐǳ  مث

ǂǫ�Àʮ±�Ǻƥ�ÀƢŧǂǳ¦�ƾƦǟ�ƨǷÂƢǬǷ§�مة األمري عبد القادر يف الغرب و مقاو 

قسنطينة مث و  أيب بغلـة يف كل من سطيف بسكـرة، مث ثورة أيب معزة وثورة

عرج يقف عند مقاومـة الال فاطمة نسومر يف منطقة جرجرة، بعدها ي

هنا ر أيضا ثورة ابن شهرة وبوشوشة و يذكعلى ثورة أوالد سيدي الشيخ و 
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هتف أيضا مبقاومة الشمال على يد املقراين وبو مزراق وابن حداد كما 

علماء حتدث عن املقاومـة السياسيـة اليت متثلت يف عمل مجعيـة ال

مجيع التطورات اليت حلقت هذا سلمني وحزب جنم مشال إفريقيا و امل

األخري من انقسامات وتباين يف وجهات النظر حول طريقة املقاومة 

  .السياسية بني اإلدماجيني واالستقالليني وغريهم

ويبدأ هذا العنصر من املقطع الواحد : الثورة املسلحة -٤

:واخلمسني من قول الشاعر

�ÈÀċ̄Ϧ ّ٢٥(ألقى الستاَر على ألَف شهرٍ و      ــدرٍ ـــــــــــَة قــــــــــَك ليلرب(

:إىل قوله يف املقطع السبعني فيقول فيه الشاعر

)٢٦(ومحَى الكراِسي كإعصاِر جنالتأِين وأفلَت بعض زمام

لقد أطلت ليلة الفاتح من نوفمرب على إراد شعب واكب الكفاح 

الوحيدة  صوت الرصاص يدوي، فكانت النار الوسيلةفلباه الرب، فلعلع 

�ƪلطرد املستعمر الغازي و  Ǭū¢�ƨȈź°ʫ�Åʬ¦ƾƷ¢�°̈Ȃưǳ¦�ƪ ǴƴǇ�Ǯ ǳǀƥ

�¿ƢǷȂǐǳ¦�ǂŤƚǷ�Ŀ�̈°Ȃưǳ¦�̈Ȃǫ�Ǻǟ�ƪ ǼǴǟ¢Â�ƨƷ®Ƣǧ�ǂºƟƢǈƻ�śǈǻǂǨǳʪ٢٠ 

كما وقف الشاعر على اجلرائم الفرنسية يف حق اجلالية   ١٩٥٦أوت 

«�Âƾƥ�®Ƣǋ¢�ƢǸǯ��śǈǳ¦�ǂĔ�Ŀ°� اجلزائرية بفرنسا عندما ألقت ȏȉʪ

احليوان بدعمـه للثـورة مث وقف عند االستفتاء حـــــول تقرير املصـري 

ƨȇǂƸǴǳ�Ƥ ƷÂ�Ƥ ǔǣ�ǺǷ�̈°ʮǄǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ǿǜū�ƢǷÂ�¾ȂǤȇ®�̈°ʮ±�Ǧ ǏÂÂ.
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٦٩

ويتضمن هذا العنصر املقاطع األخرية  :االستقالل وثورة البناء -٥

:هذه املقاطعمن اإللياذة، حيث يقول يف بداية 

)٢٧( ونعلِي املصانَع فيها وننبِ شيِّد اقتصاُد البالدِ فـَُقْمَنا نُ 

بعد الثورة حل االستقالل وأقبلت احلرية مشسًا ساطعة يف مساء 

اجلزائر فخاض أبناء اجلزائر معركة أخرى ضد التخلف والفقر واجلهل 

من ثقافة  وذلك بتسطري خمططات رامية لبناء مقومات اهلوية اجلزائرية

واقتصاد وسياسة وأمور اجتماعية كما حاربت األخالق الفاسدة 

¦�ǂǌǻ�Ŀ�¾ƢǠǨǳ¦�Ƣǿ°Â®Â�ƾƳƢǈŭʪ�ƪ ǸƬǿ¦Âلعلم والثقافة بني اجلزائريني .

رمت اجلزائر بعناء كبري وحرص على وحدة املغرب العريب الكبري حىت و 

من أيضا حذر الشاعر اجلزائريني . تكون وحدة شاملة لبوابة إفريقيا

�Â¢�¼¦ǂǌƬǇȏ¦�ʮƢǼƯ�śƥ�°ƢǸǠƬǇȐǳ�̈ŗǈƬŭ¦�̈®ȂǠǳ¦Â�̈ƾǇƢǨǳ¦�¼Ȑƻȋ¦

Ȑǣ�ǲưǷ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ǂǇȋ¦�ƢȀƬǧǂǟ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ʮƢǔǫ�ǂǟƢǌǳ¦�ŀƢǟÂ �. التبشري

�ǞǗƢǬŭ¦�ƢǷ¢�Ƥ. املهور ǻƢƳȋʪ�©ʮǂƟ¦ǄŪ¦�Â¢�©ƢȈƦǼƳȋʪ�«¦ÂǄǳ¦�̈ǂǿƢǛÂ

ًا حيث يعلن فيها منحى ذاتي(األخرية من عمر اإللياذة حنى فيها الشاعر

¾ƢǸƴǴǳ�Ǫǌǟ�ȏ¤�ƪ ǈȈǳ�Ŗǳ¦�ǾƬȈǐǠǷ�ǺǷ�ƅ�°ƢǨǤƬǇȏ¦Â�ƨƥȂƬǳ¦( )٢٨(  ،

�ƢǿǂǇϥ�̈°Ȃưǳ¦�ƾǴƼǧ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷƾƻ�Ŀ�¾ƢǠǨǳ¦�ǽ°Â®Â�ǽǂǠǌƥ�ƾȈǌȇ�Ǿǻ¢�ƢǸǯ

كما رد على الذين انتقدو يف إلياذته . ففدى اجلزائر بفكره وعمره

�Ǯ ǳ̄�À¢�°ƢƦƬǟʪ�§ ƢƦǌǳ¦�©ȐǰǌǷÂ�ȆǫȐƻȋ¦�Ƥ ǻƢŪʪ يبعدها عن



٧٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

كما رد على الذين .الشعر امللحمي الذي يعتمد الوصف والتاريخ

�ǺǗÂ�ƺȇ°ʫ�ƢǼǳ�ƪ ǴƴǇ�̈¯ƢȈǳȍƢǧ�ǺǗȂǳ¦�§ ¦ǂƫ�«°Ƣƻ�ǾƬǌȈǟ�ȄǴǟ�ǾǻȂǷȂǴȇ

  .غايل جسده أحد أفراد هذا الوطن

:موقع اإللياذة من الشعر امللحمي

�ƨǐǫ�ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ƢººººȀƬȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ȆººººººǰŢ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�̈¯ƢȈǳ¤�À¤  شعب

كافح ضد االحتالل األجنيب، كما أن أحداثها قومية ال فردية وحىت إن 

�°ƢǗȍ¦�ǺǷ�ƢȀƬȈǷȂǫÂ�ƢȀƬȈǟƢŦ�ȆǈƬǰƫ�ƢĔƜǧ�ƨȇ®ǂǨǳ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�©ƾƳÂ

العام الذي وردت فيه، وهي فردية يف مظهرها لكنها تعرب عن الشعور 

اجلمعي كأعمال ومواقف بعض الزعماء واملناضلني والشـهداء هـي 

ردية لكنها تدخل يف صميم العمل القومي، وهلذا فإن هذا أعمال ف

  .العمل اإلبداعي يعد من صميم الشعر امللحمي

śƫ°ƢǔƷ�śƥ�̧ ¦ǂǐǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢǟȂǓȂǷ�Ŀ�ÄȂƬŢ�̈¯ƢȈǳȍ¦�À¢�ƢǸǯ:

حضارة عربية وأخرى أجنبية عربية األوىل أصلية يف موطنها والثانية غازية 

مقاومة اجلزائر لالحتالل  فيحتدم الصراع ويطول ويتجلى هذا يف

الفرنسي حيث اكتست املقاومة صراعًا عنيفاً، وهذا العنصر أعطى 

احلرب يف امللحمة ال جيــــوز إال أن تكــــون (لإللياذة بعدًا ملحميـًا ألن 

بني أمتني حبيث أن احلــــروب الداخلية واالنقسامات السياسية والصراع 

.)٢٩( )الحمبني األحزاب قلما تتالئم وشعر امل
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هو .وهناك عنصر آخر يف اإللياذة ساعد على إدراجها يف امللحمة 

�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƺȇ°ʫ�®ǂǇ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�À¢�Ǯ ǳ̄�Ȇź°ƢƬǳ¦�ƾǠƦǳ¦�ȄǴǟ�Ƣǿ£Ƣǰƫ¦

�¾ƢǠǧȋ¦�°ÂƾǏ�ń¤�ƨǧƢǓ¤�ƨŻƾǬǳ¦�©¦°Ƣǔū¦�ƨǨǏ�ǲǸŹ��ƺȇ°ʫ��ŉƾǬǳ¦

األفعال اليت العفوية عن األشخاص وهذا الذي يبعث البعد امللحمي ال 

أما عن مرحلة . تسطرها وتربجمها سلطة معينة تدير شؤون الشعب

االستقالل فقد أشار فيها إىل مشكالت ثقافية، أخالقية، تبعده عن 

¦ƾƷ¢�ȄǬƦƫ�ƢȀǼǰǳ��ȆǸƸǴŭ¦�ǆ ūʪ�ȆƷȂŭ¦�̧ ¦ǂǐǳ¦�ǞƥƢǗ�̈ƾȈǠƥ�ƨȈƦǻƢƳ�Åʬ

.عن حلبة الصراع

�ȂǘƦǳ¦�ȆǰŢ�ƢĔ¢�ƨǸƸǴŭ¦�ǎ:البطــولة ƟƢǐƻ�ǺǷ لة ومتجد األبطال

�Ǻǟ�ƢǟƢǧ®��̈°ȂǘŬ¦�Â�̈ȂǬǳʪ�Ǧ ǐƬƫ�Å¦°¦Â®¢�ÀȂƦǠǴȇ�̧¦ǂǐǳ¦�ƨƦǴƷ�Ŀ�Ƕǿ°ȂǐƫÂ

هذا ما جسد يف إلياذة اجلزائر إال أن البطولة اليت . الكيان الذي ينتمون إليه 

�ƾǸƬǠƫ�̄¤��² ŚǷȂǿ�Ƣǿǂǯ̄ �Ŗǳ¦�ƨǳȂǘƦǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�ƢǿƾǼǟ�Ǧ ǫÂ

�Ä¢�ǂƻ¡�¿ȂȀǨŠ�ƨǳȂǘƦǳ¦�Ǧيف نظره على القوة اجلسدية لك ǛÂ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�Ǻ

بطولة شعب يسعى لتحقيق ذاته وفرض وجوده عن طريق صفات بطولية 

:يقول عنهم. تتداخل فيها احلنكة والقوة اجلسدية

�ÈśººŭƢǜǳ¦�Â�ÊǶǴǜǳʪ�ÉǂƴǈǼǧ����ƢــºÈȇȐºƦǳʪ�ƢºÈǼÉºƬÈȀÌºƦÈƳ�Éǂـــــــــــــــــوَتْسخَ 

ƢÅǟȂǗ�
ÊƨÈǇƢÈȈǈǳʪ�¦ȂÉǼÌǠÈºƫÂ٣٠( لشعٍب أراَد فأعلَى اجلبـنيَ وكرًها(
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�ǶǴǜǳʪ�ǂƼǈǻ"ذكر الشاعر يف هذه األبيات قوة األبطال وحنكتهم 

·��Ãƾǳ�̈ȂǬǳʪ�ȆƷȂƫ" وطوعا وكرها، أعلى جبني. والظاملني ƢǨǳ¢�ƢȀǴǰǧ

  .السامع

:مث يقول أيضا

)٣١( نُوفمَرب من صلِبهم فاستقامهم الثائُِروَن األَىل ولدُوا

�Äƾȇ¢�ǺǷ�ǂǐǼǳ¦�½ƢǰƬǧ¤Â�ǪȈǬŢ�Ŀ�̧" الثائرون" لفظة Ƣǧƾǻȏʪ�ȆƷȂƫ

إن البطولة اليت وظفها الشاعر بطولة مقاومة من أجل البقـاء . األعداء

وافتكاك احلرية، أي بطولة شعب ال أفراد وحىت إن ذكر الشـاعر يف حديثه 

أشخاصًا معينني فانه نظر من حيث اجلماعة ال من حيث الفردية عكس 

وس الذي رسم البطولة ألشخاص حمددين يف إلياذته كما أن هذه هومري 

صورة أغاميمون ختتلف مثًال عن صورة . الصورة ختتلف من شخص ألخر

�ȏ�ǽǂǇϥ�Ƥ... هكطور  Ǡǌǳ¦�ǲưŻ�ÀƢǯ�ƨǳȂǘƦǳ¦�Ǻǟ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�Ʈ ȇƾƷ

�ƨºººººƦǴƷ�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�ǂººººǟƢǌǳ¦�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨƦǴū¦�À¢�ƢǸǯ�śǼȈǠǷ�Å¦®¦ǂǧ¢

ـــي بداية اإلليــــاذة هومريس عندما وقف عند طبيعة اجلزائر  وذلك مــــا جنده فـ

�Â¢�ÅƢǸƟƢǫ�̧و  ¦ǂǐǳ¦�ÀȂǰȇ�ȏ�ŕƷ�̧ ¦ǂǐǳ¦�ƨƦǴƷ�ƨƥƢưŠ�Ǧ ǏȂǳ¦�¦ǀǿÂ�ƢĔ¦ǂǸǟ

.ن اآلخر بل مشل أرض اجلزائر كلهاحمدداً يف مكان معني دو 

لقد أشار الشاعر إىل هذا العنصر أكثر من مرة   :العنصر الديين

ه حمركًا للثورة و موجهاً هلا فالدين هو احلصن املنيع الذي احتمى به كون
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الشعب اجلزائر يف الليايل احلالكات، لذلك فاجلزائر معجزة حني انتزعت 

.حريتها من فرنسا

�Ì©¦ǄƴǠŭ¦�ÈǞǴǘǷ�ʮ�ÉǂƟ¦ǄƳ�Ì©ƢǼÊƟƢǰǳ¦�Ŀ�ɦ�ÈƨƴƷ�ʮÂ
 )٣٢(

.وقد وحد الشعب على قلب رجل واحد فالدين واحد

  ـىـــــــــــان حممٌد صهرًا لعيسـَــــــا منُد عيسـَى    وكــــــǻÉ£ʪ¢�ÈǮـــــــــــأولئ   

)٣٣(وأْجرا الَنداَمى ورصَّ الُكُؤوسوالَح الصباُح فـَهََّز الُسكاَرى  

:إىل أن يصل يف قوله

)٣٤( لَِئْن حارَب الديُن ُخْبَث النفوس   فلم يغمْط الديُن هِدي النـُُفوسَ 

�ǶȀǼǷ�ǂººººȈǣ�Ǧ ȈǯÂ�ǲºººƟ¦Âȋ¦�ƢºººǼƟʪ¢�³ Ƣººººǟ�Ǧ Ȉǯ�ʮǂǯ±�ÄƾºººǨǷ�ƢǼǳ�°Ȃºººǐȇ

�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳʪ�Ƥ الدين اإلسالمـــيت كمــــا يصور Ǡǌǳ¦�Ǯ ǈŤ�Ƣǔȇ¢�ƢǼǳ

.يف مبدأ الشورى فيقول يف هذا الصدد

)٣٥( وَجيَْعُل أمَر اجلماعِة شوَرى    وحقُّ انتخاِب اإلمامِة فصالً 

د حتقيق عنصر الشورى بني أبناء الوطن الواحد الحت يف األفق وبع

�®¦°¢�Ƥ Ǡǌǳ¦�Àȋ�ŐǸǧȂǻ�ƶƫƢǨǳ¦�¿Ȃȇ�ƪ ǻƢǰǧ�Ƣđ�ɦ�À̄¢Â��̈°Ȃưǳ¦�ƨŻǄǟ

ǂǐǼǳʪ�Ƕǿ®ƢȀƳ�ɦ�ǲǴǯ�ƾǫÂ�ɦ� ¦ƾǻ�ƨȈƦǴƫ.

تـاَر على ألف شهـرٍ ــــدٍر    وألقَى السّ ـَة قـــــــــــــَك ليلـأذََّن ربّـ ــــــــت

)٣٦( ــرِيـــــــأمرَك أماَل لُه الربُّ ــــــــ    وقوقاَل لُه الشعُب أمرَك ريبِّ 



٧٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

والشاعر يف هذا املقطع يصور تالحم اإلرادتني اليت شكلت إرادة 

واحدة يف طابع حواري بني إرادة هللا وإرادة الشعب يف نسف كيان 

وقد متثل العدو، ولكن الدين اإلسالمي يؤكد منطق الثورة بشكل عميق 

�ǺǷ�¿ȐǇȎǳ�śŢƢǨǳ¦�ƲĔ�ȄǴǟ�Śǈǳ¦Â�ɦ� ƢǔǬǳ�Ƥ Ǡǌǳ¦�ƨƥƢƴƬǇ¦�Ŀ

:املسلمني

)٣٧(تَنا يف اجلزائِر بدرًا    فقمَنا ُنضاِهي صحابَة بدرٍ وذَكَّر 

والشاعر يصور تالحم اإلرادتني، وإخالص الشعب لقيمه لذلك كان 

.الرب إىل جانبه

  ـــآلـــــــا    ملـــا حقََّق الشعــُب يوًمــــا مــــــــــــــلوالَ الــــــوفاُء إلسالمنَـ 

ُة أخالِقنَـا    ملا أخلَص الشعُب يوًما نضـاَلهــــــــــــستقاماولوال 

  ـهـــــــولوال حتالُف شعـٌب ورٌب    ملا حقَّــــَق الـــــرُب يوَما ُسؤالَــ

)٣٨( ـهــــــعــدالَـــ ىــــــــــــويرسِ ا    بنوِر اليقِني ـوهو الديُن يغُمُر أرواُحنَ 

هذه األبيات كلها تلخص عوامل نصر الشعب على األعداء املتمثل 

يف الصرب والوفاء لإلسالم واستقامة األخالق مث التحالف وكان يف 

  .األخري النصر على يد هللا

يف تصوير األحـــــداث، وهـذا وهــــــــي جتــــاوز حدود املعقـــــول  :خلوارقا

من أسس العمل امللحمــــي كما هو يف املالحم السابقة كملحمة 

هومريوس اليت أُلفت يف عصر غابت فيه روح املنطق العلمي وسيطرت 
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فيه اخلرافة فتمازج فكر هومريوس مع اخلرافة فألف بذلك إلياذة طفت 

ن  وتدخل املالئكة أو فيها الروح اخلرافية اليت اتسمت بظهور أرواح اجل

�Ǻǟ�ƾǠƬƥ¦�Ǿƫ̄ƢȈǳ¤�Ŀ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�Ǻǰǳ. شياطني يف شؤون الناسال

ʮȂǨǟ�ƢȀǼǷ�®°Â�ƢǷ�ȏ¤�¼°¦ȂŬ¦.

  ـاــــا أخَفقــــَب ودَّهـــــوك    وكم خاطـا امللـــــــة أعيـــــــــــــدالُل املدي

اــــــــــــان أن يسبَقــــــــاوَل زيــــــوَن    وحــروُم واملسلمـــا الـــــــــــتـَُنازُِعهَ 

  اــــــــِة أن حيـــرِقـــــــــــــاِر املدينــــــــــــــوكاَد أبن ُتوِجْنيَ وابن مديَن    بن

قاــــــــــــْل نقلوَهــــــــــمالئكُة هللا ه )٣٩( ا    أجل من رأَى ُحسنَها َصدَّ

عنصر اخلوارق إذ متثل يف واضح أن يف هذه األبيات إشارة إىل 

�ƢȀƬǴǬǻ�Ľ�ǂƻ¡�ÀƢǰǷ�Ŀ�ƪ ȈǼƥ�ƢĔ¢�¦ȂǸǟ±�Ŗǳ¦�ƨȇƾŭ¦�ƨǼȇƾǷ�̈°ȂǘǇ¢

�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀŮ�ǂǟƢǌǳ¦�ǂǯ̄ �ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�ŅƢū¦�ƢĔƢǰǷ�ń¤�ɦ�ƨǰƟȐǷ

إال أنـه ال يشكل ظاهرة مسيطرة أو الفتة للنظر بل الالفت فيها قلتها 

سالمي ينهـى عن مثل هذه وابتعادها عن هذا العنصر ألن الدين اإل

  .اخلرافـات ونبذها واالحتكام إىل العقل واملنطق

والتفسري األسطوري للكون قد زال ال حمالة من أذهان البشر، وحل 

مكانه التفكري العلمي واملنطقي الذي يقدم على تفسري دقائق األمور 

.من فحص وحتر وحبث للوصول إىل احلقيقة
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 .اجلزائر يلفيها ضمن الشعر املوضوعياملتصفح إللياذة  :املوضوعية

�̈ŚǈǷ�ƢǼǳ�°ȂǏÂ�Ǿƫ¦̄�Ǻǟ�ƨƳ°Ƣƻ� ƢȈǋ¢�Ǻǟ�ª ƾŢ�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�Àȋ

شعب كامل مبا روى عنه التاريخ إال أن هذا ال مينع من بروز البعد 

  .لكن ال يشكل ظاهرة الفتة.  آلخرالذايت من حني

ƨȈǟȂǓȂŭ¦�ǾȈǴǟ�©ǂǘȈǇ�ŉƾǬǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƺȇ°ʫ�Ǻǟ�ª ƾŢ�ƢǷƾǼǠǧ

واحلديث أيضا دار حـــول ". نـا"وذلك من خالل توظيفه لضمري اجلمع 

اآلخــــرين واستمر مفدي زكريـــا على هذا املنوال مخسة عشر مقطعاً 

�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ÀƢǰǧ�ļ¦ǀǳ¦�ƾǠƦǳ¦�°ȂȀǛ�ƢǷ¢�ǞǗƢǬŭ¦�Ȇǫʪ�Ŀ�ǾǈǨǻ�ǲǸǠǳ¦Â

.املقاطع عندما جال اجلزائر ووقف عند وادي ميزاب مسقط رأسه

زِي    ومسقُط رأِسي وإهلاُم حِسيـواديِك منبُع عَتقدَّسَ 

)٤٠(ي    وَمْغَىن ِصَباي وأحالُم عرِسيــــــي ومرابُع أُمِ ِـــ ُط أبـــــــورب

الشاعر يف هذا املقطع يتحدث عن نفسه ودماء أجداده وعن 

�Ʈ ȇƾū¦�̈ȂǨǏÂ�ǂǟƢǌǳ¦�ƨȈǈǨǻ�ȄǴǟ�°ʬ¢�ǺǷ�ƢǸŮ�ƢǷÂ�ƨȇ¦ƾŮ¦Â�ƨǳƢǏȋ¦

يطر يف اإللياذة هو البعد املوضوعي وحىت إن ظهر البعد عن البعد املس

Ƣǿ®¦ǂǧ¢�ƾƷ¢�Ǿǻȋ�̈°Ȃưǳʪ�ǂǟƢǌǳ¦�ǖƥ°�ȂȀǧ�ļ¦ǀǳ¦.

اإللياذة حتكي لنا مسرية شعب يف طابع سردي  :العنصر القصصي

ǪȇȂǌƬǳ¦Â�ǎقصصي  ȈƼǌƬǳ¦Â�ƨȈǯǂūʪ�Ǧ ǐƬȇ.  غري أن القصة يف

اإللياذة تفتقر إىل أهم عنصر يف القصة واملتمثل يف احلبكة وهذا راجع 
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إىل اختصار الشاعر لتاريخ اجلزائر وعدم وقوفه عند التفاصيل اجلزئية إذ 

ǖǬǧ�ǺȇÂƢǼǟ�ǞǓÂ�ǾƦǌȇ�ƢŠ�ª ¦ƾºƷȋ¦�ń¤�̈°Ƣǋȍʪ�ȄǨƬǯ¦.

عن  عندما حتدث عن األمري عبد القادر وثوراته خيتصر ويبتعدف

�ǽǀǿ�Ŀ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ŃƢǠŭ¦�Ƕǿϥ� ƢǨƬǯȏ¦Â�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ŚǇ�Ŀ�ƨȈƟǄŪ¦�©ƢǘƄ¦

الثورة وعدم ذكر للحبكة مث انفراج األحداث يف هذه املعركة وإن كان 

�ƢǿǂǇϥ�̈¯ƢȈǳȍ¦�Őǟ�ƨȇǂū¦�Ŀ�ǲưǸƬȇ�Śƻȋ¦�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀǿ منذ أول مقطع

.حىت املقطع األخري

:موقع إلياذة اجلزائر من امللحمة

�ǂǏƢǼǟ�ƪ ǬǬƷ�̄¤�ƶǴǘǐǸǴǳ�Ʈ ȇƾū¦�ŘǠŭʪ�ƨǸƸǴǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�̈ ¯ƢȈǳ¤

امللحمة غري أن عنصر اخلوارق الذي يعتمد على التفسري اخلرايف لبعض 

أحداث اإللياذة قد بدا ضعيفًا عكس إلياذة هومريوس اليت أجادت كل 

عناصر امللحمة حىت اخلوارق وهذا راجع لروح العصر الذي ألفت فيه 

يه كل أنواع التفسري املنطقي والعقلي واالحتكام إىل حيث غابت ف

�ǞǷ�ƨȈǸǴǟ�ƨǠȈǘǫ�ǾǴǸǟ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ƾǈƳ�¦ǀđ�Â�ƨȇ°ȂǘǇȋ¦�ƨȈƦȈǤǳ¦�̈ǂǜǼǳ¦

املعارف السابقة والتعامل مع النظرة العلمية احملكمة كما جند يف إلياذته 

�¦ǀđ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�©ƢǘƄ¦�ǒ ǠƦƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ŚǇ�Ŀ�ƾȇƾǋ�°ƢǐƬƻ¦

  .عن طول الذي اتسمت به إلياذة هومريس ابتعدت

  هل يعد منقصة ؟ملاذا خلى الشعر العريب من املالحم ؟ و 
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�ƢĔȂǼǧ�ƨǷ¢�ǲǰǳ�ƢŶ¤Â��ÅƢƦȈǟ�ƾإن خـلــــو الشعر العريب من املالحم ال يع

خصائصها الثقافية، فاإلنسان العربـــي عـــاش وسط صحـــــراء قاحلة و 

Ŀ�ŘººººǤƬȇ��ǾƬǫʭ�ǂȀǛ�ǾººǼǗÂ  وحدته بشعره الذي حيفظ قيمه وثقافته فهو

ديوان العرب كما قيل و هذا ال يعين أنه قد خال كليا من النفس 

  .املتنيبمي إذ جند بوادر ذلك عند عنرتة و امللح

  :ولعل أسباب خلو الشعر العريب من مالحم يعود إىل

:السبب األول ديين إمجاعي -١

تقدم للملحمة املادة اخلصبة املوضوع  الدين اإلسالمي يتناىف مع الوثنية اليت

األمثل والصراع بني اآلهلة وأنصاف اآلهلة وما يشبه صراع البشر ويتحداه إىل 

  .ة اإلسالمية املبنية على التوحيدجتاوز املعقول ويف هذا يتناقض مع الثقاف

:السبب الثاين فين-٢

¨ƾƷȂǷÂ�ƨȈǧƢǫ�ǺǷ�ƢēƢȈǼǧ�Â�ƨȈǴǿƢŪ¦�̈ ƾȈǐǬǳ¦�ƨǘǴǇ�ń¤�®ȂǠȇ  و

عمود شعر معروف و هذا يعده كثرياً من الدارسني عائقًا أمام اسرتسال 

.شاعر يف القصائد الطوال كامللحمةال

:خامتة

�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǪǬƷ�ƾǬǳوذلك . الثورة مث امللحمة يف شعره

لعدة اعتبارات فنية جتعل نصوص الشاعر ضمن حيز البعد الثوري 

±ƢȈƬǷʪ، ومنها:  
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 الثوري احلس-

 البعد النضايل-

 النزعة القومية -

 الروح القتالية -

 النفس الثائرة-

 الدقة االبداعية والفنية يف تصوير األحداث -

أما البعد امللحمي فنجد الشاعر قد أجاد عناصرها بدقة جاعال 

�ǂǟƢǌǳ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ��ƢǿǂǏƢǼǟ�ǲǰƥ�ǲź�ǶǴǧ�̈ǂǋƢƦǷ�ƨǸƸǴǷ�ȄǴǟ�ȆǬǴƬŭ¦

وذلك عن طريق النصوص  ،ني البعدين امللحمة واإللياذةربط ب

 . االبداعية

  :مكتبة البحثهوامش و 

). حىت االستقالل٤٥من سنة (اجلزائر أنيسة بركات، أدب النضال يف )١(

  .٩٣- ٩٢ص،  ،١٩٨٥الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر 

عن أنيسة  ٢:ص. ١٩٥٦مارس  ١٦. ٣٥٨البصائر العدد )٢(

    ٩٢: بركات،أدب النضال يف اجلزائر، ص

)٣(�ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ . ،اللهب املقدس، وزارة التعليم األصلي و الشؤون الدينية

   .٢٧٠:ص.١٩٩٠، ١/ط
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عن . ٣٠١:الفكر والثقافة املعاصرة يف مشال إفريقيا ص.اجلندي أنور )٤(

  .٦٦:أنيسة بركات أدب النضال يف اجلزائر،ص

٦٠١-٥٩: اللهب املقدس، ص)٥(

و البحث العلمي، اللغة العربية يف التعليم العايل .مازن مبارك )٦(

حماضرات تتناول التعريب يف الوطن العريب تدريسا و مصطلحا، 

  . ١١: ،ص١٩٨١، ٢/مؤسسة الرسالة، دار النفائس، ط

)٧(ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ .ت،- ط- اإللياذة، املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائر، د 

   ٨٠:ص

  . ٢٨:اللهب املقدس، ص)٨(

 ١٢:ص املصدر نفسه،)٩(

 ٣٩: اإللياذة، ص)١٠(

 ٤٠:اإللياذة،ص)١١(

 ٢٠٠:لهب املقدس، صال)١٢(

  ٤١: املصدر السابق، ص)١٣(

  ٦٧: اللهب املقدس ص)١٤(

الشركة . عبد هللا الركيب، األوراس يف الشعر العريب، ودراسات أخرى)١٥(

  ٥٢ص  ١٩٨٢اجلزائر، . الوطنية للنشر والتوزيع 

  ٥٤: اإللياذة، ص)١٦(

  .٧٦: املصدر نفسه، ص)١٧(

  ٢٦: حماضرات امللتقى السادس للفكر اإلسالمي ص. مولود قاسم )١٨(
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  ٠٣: اإللياذة ص)١٩(

  ٢١: املصدر نفسه ص)٢٠(

  ٢٢: املصدر نفسه ص)٢١(

  ٣٦: املصدر نفسه ص)٢٢(

  .٣٧: اإللياذة، ص)٢٣(

  ٥٢: املصدر نفسه،ص)٢٤(

   ٥٣: املصدر نفسه،ص)٢٥(

  ٧١:املصدر نفسه،ص)٢٦(

 ٧١ص . اإللياذة )٢٧(

��ƨȈǴȈǴŢ�ƨȈǼǨǳ¦�ƨǇ¦°®�� ʮǂǯ±�ÄƾǨǷ�Ǻǟ�°Ȃưǳ¦�ǂǠǋ.حيي الشيخ صاحل )٢٨(

   ٢٢٨:،ص١٩٧٧، ١/اجلزائر،طدار البعث والنشر قسنطينة، 

دار الشروق اجلديد .الشعر امللحمي عند العرب . أمحد أبو حاقة )٢٩(

  ١١- ١٧ص، ١،١٩٦٠/بريوت ط

  ٥٤:اإللياذة ص)٣٠(

  ٥٢: اإللياذة، ص)٣١(

  ٠٣: املصدر نفسه، ص)٣٢(

  .٢٦: املصدر نفسه،ص)٣٣(

  ٢٦: املصدر نفسه،ص)٣٤(

  ٢٨:  ص ،اإللياذة)٣٥(

  ٥٣:املصدر نفسه)٣٦(

  ٥٣:املصدر نفسه)٣٧(
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  ٧٣:املصدر نفسه)٣٨(

 ٣١:ص.اإللياذة )٣٩(

  ١٩ :املصدر نفسه)٤٠(
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:إعداد

 

ʮŚƴȈǻ–كلية الدراسات العامة، اجلامعة الفدرالية ُدوِظي 
hussaini.m@fud.edu.ng

  :مستخلص

يسعى هذا املقال إىل دراسة اإليقاع الداخلي يف شعر الشيخ 

��ǂǏʭلرصد عناصره املختلفة، وكشف طاقاته اإليقاعية،  كرب

وأبعاده النفسية، وآفاقه املعنوية، وقدراته التعبريية يف اإلحياء إىل 

الغاية املعينة اليت يرمي إىل حتقيقها ملا يف ذلك من تذّوق التشكيل 

الفين للشاعر من خالل منجزه الشعري، ومعرفة قيمة نتاجه 

واستخدم . األدب العريب النيجريياألديب، ومسامهته يف مسار 

. الوصفي واألسلويب: الباحث خالل إجناز هذا العمل املنهجني

نبذة عن حياة : وبىن موضوع حبثه يف ثالث نقاط رئيسية وهي

�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�̧ƢǬȇȍ¦Â��ȆǴƻ¦ƾǳ¦�̧ƢǬȇȍ¦�¿ȂȀǨǷÂ��ÃŐǰǳ¦�ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦

ÃŐǰǳ¦�ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�ǂǠǋ�Ŀ.ƢƬǼǳ¦�ń¤�ƢȈƟƢĔ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ǲǏȂƫÂ ئج

أن اإليقاع الداخلي من أهم الوسائل الفنية إمتاعا : اليت من أمهها

��ƨȈǈǨǼǳ¦�Ƥ ȇ®ȋ¦� ¦ȂƳȋ�ƢǨǌǯÂ��Ǧ Ǘ¦ȂǠǴǳ�ƢƴȈȈēÂ��°ȂǠǌǴǳ

وأن شعر الشيخ  . وأداء لفهم العالقة بني أصوات اللغة ومعانيها
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وكون . ȆǴƻ¦ƾǳ¦�¸ƢǬȇȍ¦�ǺǷ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǂǏƢǼǠǳʪ�ÀȂƸǌǷ كرب

وأنه من . كربحضورا يف شعر الشيخ   التكرار أكثر هذه العناصر

أبرز الشعراء النيجرييني اهتماما جبانب الصياغة وتوظيفا ألساليبها 

ƢƬǻ�ƨǇ¦°ƾƥ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�ǶƬȀȇ�Àϥ�¦Śƻ¢�Ʈ»�. املختلفة ƷƢƦǳ¦�ȄǏÂ¢Â

وغريه من املنتجني النيجرييني ملا يف ذلك من تشجيٍع  كربالشيخ  

�Â��ǶȈǬǳ¦�ĺ®ȋ¦�«ƢƬǻȍʪ�ƨǴǏ¦Ȃŭ¦�Ŀ�ǶŮ حفاٍظ للرتاث العريب

.النيجريي، وإظهاٍر لقيمته الفنية

  :متهيد

�§°ƢƴƬǳʪ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�ňƢǠŭ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦�µ ǂǟ�®ǂů�§ ®ȋ¦�Ǻǰȇ�Ń

الذاتية أو اإلنسانية فحسب، وإمنا ال بد مع ذلك من التعبري عنها يف 

قالب صياغي رائع، وأسلوب فين مؤثر كما يراه بعض النقاد سّيما 

-جبانب التعليم والتهذيب -ن األدب فّن مجيل يراد به أنصار اللفظ، أل

Ǧ Ǘ¦ȂǠǳ¦�ƲȈȈēÂ�¾ȂǬǠǳ¦�Ǯ ȇǂŢÂ�°ȂǠǌǳ¦�̧ ƢƬǷ¤...��ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦Âكرب 

�ƢȀƦȈǳƢǇȋ�ƢǨȈǛȂƫÂ�ƨǣƢȈǐǳʪ�ƢǷƢǸƬǿ¦�śȇŚƴȈǼǳ¦�śǼǗ¦Ȃŭ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�±ǂƥ¢�ǺǷ

املختلفة، مما جيعل شعره أن يكون واضح املعاَمل من بني معظم أشعار 

فالتصويرات الفنّية  : "...ويؤيد هذا الرأي قول أحد الباحثني. معاصريه

���ƢĔ¢�ǶǟǄǻ�À¢�ǺǰŻ�ǲƥ]سبحات األنوار[من أهم مسات قصائد الديوان 

.١"بصورة عامة] ǂǏʭ[من مميزات شعر الشيخ 
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ومبا أن بعض الباحثني تعرضوا للظواهر الفنية املختلفة خالل 

�̧ƢǬȇȍ¦�À¢�ȏ¤��ÄǂǠǌǳ¦�ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�«ƢƬǼǳ�ƨȈǣȐƦǳ¦Â�ƨȈƥ®ȋ¦�ǶēƢǇ¦°®

�ǲǬƬǈŭ¦�ȆǸǴǠǳ¦�Ʈ ƸƦǳʪ�ǎ ȈǐƼƬǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ÅȐÈǸÌȀÉǷ�ËǲǛ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦-

حسب معرفة الباحث، رغم ما كان له من حضور متمّيز يف منجز 

ر ملموس لتذّوق التشكيل الفين له، وأمهية كبرية الشيخ الشعري، ودو 

وعلى هذا األساس . ملعرفة قيمته اإليقاعية والداللية والنفسية والبنائية

��ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�ǂǠǋ�Ŀ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�̧ ƢǬȇȍ¦�ƨǇ¦°®�ń¤�» ƾȀȇ�¾ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�ÀƜǧ

لرصد عناصره املختلفة، وكشف طاقاته اإليقاعية، وأبعاده النفسية،  كرب

نوية، وقدراته التعبريية يف اإلحياء إىل الغاية املعينة اليت يرمي إىل وآفاقه املع

أما حدود البحث فتتقيد من حيث املوضوع بدراسة اإليقاع . حتقيقها

الداخلي يف أربعة قصائد من أشعار الشيخ، مرتاوحة بني املديح النبوي 

ƢƬȈƥ�śƬǇÂ�ƨƯȐƯÂ�ƨƟƢǷ�ƢēƢȈƥ¢�®ƾǟ�ǢǴƦȇÂ�� ƢǸǴǠǳ¦Â�ȂȈǌǳ¦�¬ƾǷÂ . وهي

  :فيما يلي

عدد   موضوعهاحبرها  مطلع القصيدة

Ƣē ƢȈƥ¢

١ÄƾǼǇ�ʮ�ɦ �¾ȂºǇ°�Ƣºȇ

تّوجْت رأسي اخلطيئاتُ 

    املديد

  املديح

  النبوي

٦٩  

أيـا بَـْرُق ِإمَّا ِجْئِت حنو ِمحَى جند٢

فـأَْقرِي سالمي أَنـَْوَر املتجــرَّد

  ٣٦الطويل
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٣�ÆƨǫËȂǘǷ�Ìƪ Ʒʭن فوق أغصانم  

فهاج ذلك أشجاين وأشجاين       

  مدحالبسيط

الشيوخ 

  والعلماء

٢٢  

حصل املراُد وحزُت هذا السُّوال٤

ُمْذ زرُت هذا الُقْطَب ِجبـْرَائِيَال 

  ٣٦الكامل

وأما سبب اختيار هذه القصائد األربعة كِعْينة الدراسة فلكثرة جتليات 

وتنّوعها، وامتيازها من حيث اجلودة على كثري عناصر اإليقاع الداخلي فيها 

�Äǀǳ¦�řȇƾǳ¦�ƶȇƾŭ¦�µ ǂǣ�Ŀ�ƢĔȂǯÂ��ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ƺȈǌǳ¦�ǽƘǌǻ¢�ƢŲ�ƢǿŚǣ

أخذ نصيب األسد من بني األغراض الشعرية اليت نظم فيها الشاعر مما 

يكون نرباسا منريا ملعرفة كيفية تعامل الشيخ مع الظاهرة وعناصرها املختلفة 

ƢǬŭ¦�ǾƦǴǘƬȇ�ƢǷ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�¦ǀǿ¾�. ه واحلكم له أو عليه فيهايف مجيع أشعار 

العلمي من إجياٍز وتعّمٍق وحتديد ُحمْكٍم حلدود البحث، األمر الذي جعل 

يف حني استخدم . الباحث أن يستغين بدراسة تلك القصائد األربعة

وبين أسس . الوصفي واألسلويب: الباحث خالل إجناز هذا العمل املنهجني

ȂȀǨǷÂ��Őǯ�ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�̈ƢȈƷ�Ǻǟ�̈ǀƦǻ¿�: اسة على ثالث نقاط، وهيالدر 

.Őǯ�ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�ǂǠǋ�Ŀ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�̧ƢǬȇȍ¦Âاإليقاع الداخلي،

��ǂ Ǐ ʭ �ƺ Ȉǌ ǳ¦� Ƣ̈ȈƷ �Ǻ ǟ � ǀ̈ Ʀǻكرب:  

مبَْي هو دمحم الناصر بن دمحم املختار بن دمحم الناصر بن دمحم امللقب

ووالدته . قبيلة صنهاجة بتمبكتو ، منَكربمباملَْ بن عمر الشهري  َزْوري
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مبَْي ِغَدْن َزْوريهي احلاجة مرمي بنت املاهر حسن بن دمحم األول امللقب

بضواحي ُغرِنـَْغاَوا ، من قرية ِبَكايـَوْ بن اإلمام خامس بن أيب بكر امللقب 

ولد يف يوم اخلميس من . مدينة كنو، والواقعة حاليا يف حمافظة ُكْمُبوظُو

ونشأ يتيما يف كفالة عّمه . م١٩١٤، عام ُغرِنـَْغاَواة شهر شوال، بقري

§�Ǟǧʮ�ȂǿÂ.َنظُُغينالشيخ إبراهيم   ومربيه  ƢċƬÉǰǳʪ�ǪūÉ¢Â . وختم القرآن

.الكرمي يف سّن التاسعة

عكف صاحب الرتمجة على العبادة منذ أن كان صغريا فصار يلّقب 

واهتم بطلب العلم منذ طور . ��¢�ċȐÈǇ�ÈʭÌȂÉǯ"ǽƾƴē�̈ǂưǰǳ��ǾǴȈǳ�ǶƟƢǫ�Ä"بـ

ودرس علوما إسالمية وعربية خمتلفة عند مربيه الشيخ إبراهيم . الصبا

يف وغريه من كبار شيوخ عصره يف مدينة كنو حىت تبّحر فاخنرط َنظُُغين

ومل ميكث طويال حىت ذاع صيته يف أرجاء  . التدريس بعد وفاة معظمهم

كنو وما جياورها وأصبح أحد أبرز قادة الدين ورّواد الفكر اإلسالمي يف 

ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ŀ�ƢŮ�¦®ƾůÂ�ƨȇ°®ƢǬǳ¦�ƨǬȇǂǘǴǳ�ƢǸȈǟ±Â��ʮŚƴȈǻ�̧ Ȃƥ°.

�ǺǷÂ�ƢȀƳ°ƢƻÂ�ʮŚƴȈǻ�ǲƻ¦®�ƨǨǴƬű�ƨȈǼȇ®Â�ƨȈǸǴǟ�Ƥ ǏƢǼǷ�ńȂƫÂ أجّلها

مشيخة الطريقة القادرية يف عموم إفريقيا، وعضوية يف جممع البحوث 

اإلسالمية جبامعة األزهر يف القاهرة، والدكتوراه الفخرية يف الدعوة 

اإلسالمية ونشر الثقافة العربية من جامعة أّم درمان اإلسالمية جبمهورية 

ليلة يوم  ربك��ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�ĿȂƫ. م وغريها١٩٨٧السودان اإلسالمية عام 
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بعد  َكبَـرَ م يف بيته مبحلة ١٩٩٦اجلمعة، الرابع من شهر أكتوبر عام 

ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�©¦±Ƣųȍʪ�ƨƠȈǴǷ�̈ƢȈƷ .ودفن مساء يوم السبت يف مقربة

َيا .٢بشارع كتشنا يف مدينة كنو َمْي ِغِغنـْ

:مفهوم اإليقاع الداخلي

، وترد الكلمة يف كالم )يُوِقع(، ومضارعه )أَْوَقع(مصدر لفعل : اإليقاع

ِ      ِ   إ يقاع الل ح ن  والغ ناء(و. الّلْحن والغناء: العرب مبعىن  ْ َ  أ ن يوقع األ حلان  ): ِ        َّ    َ          َ

.¦ƢĔ¦ǄȈǷÂ�ƢȀǠǫ¦ȂǷ�ȄǴǟ�ƢȀǠȈǫȂƫÂ�ƢȀǫƢǨƫ): إيقاع األصوات(و. ٣ويبنيها

َ     ِ                      ƢĔ¦ǄȈǷÂ�ƢȀǠǫ¦ȂǷ�ȄǴǟ�Ǿ�ƟƢǼǣ��ÀƢū¢�ǽ�£ƢǼƥ): إيقاع املغين(و       ُ أما كلمة . ٤   

لكنها ال ترد هنا . Ȇǌǳ¦�ǺǗʪ٥ : إىل الداخل؛ وهوفنسبة ): الداخلي(

ّ                   يف حد  رأي أحد الباحثني؛ - لوصف موقع ذلك اإليقاع  وإمنا لتمييزه من "   

ّ                عنصري اإليقاع اللذين يشك الن ما يطلق عليه ومن مث . اإليقاع اخلارجي:                       

.٦"صار كل عنصر إيقاعي غري الوزن والقافية جزءا من اإليقاع الداخلي

̧�¦ȐǘǏȏ¦�Ŀ�ȆǴƻ¦ƾǳ¬ويراد  ƢǬȇȍʪ:" الّنغم الذي جيمع بني األلفاظ

�ŘǠŭ¦�śƥ�ƨǷʫ�ƨƳÂ¦ǄǷ�Ǿǻ¤��ǂǟƢǌǴǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǳƢū¦Â�¿Ȑǰǳ¦�ǞǫÂ�śƥ��°Ȃǐǳ¦Â

ǂǌƥ��ʮ°¦ǂǰƫ�ƢǟƢǬȇ¤�ǾǻȂǯ¶�"ويعرّفه آخر بـ.٧والشكل، بني الشاعر واملتلقي

ƨȈǧƢǫ�ȏÂ�ʭ±Â�ÀȂǰȇ�ȏ¢...Ŀ�ƢčǸȀÉǷ�¦°Â®�Ä®ƚȇ�ȂǿÂ  اإلحياء مبا يريد الشاعر

ويرى غريه أن املصطلح مرادف للموسيقى . ٨"أن يوحي به إىل القرّاء

قَِيم صوتيّة َحتدُث من خالل تكرار "، ومن مث يعرّفه بـ٩الداخلية أو اخلفّية
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احلروف واملفردات والتجّمعات الصوتية والطباق واجلناس وتوازيها وغريها مما 

موسيقى خفيّة تنبع من اختيار الشاعر : "قيل هوو . ١٠"له أثر على اإليقاع

�ʭ̄ ¢�ǂǟƢǌǴǳ�ÀƘǯÂ��©Ƣǯǂū¦Â�» Âǂū¦�Ŀ�¿£Ȑƫ�ǺǷ�ƢȀǼȈƥ�ƢǷÂ��ǾƫƢǸǴǰǳ

داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكلة وكل حرف وحركة بوضوح 

¿ʫ"مبفهومه اإلصطالحي " اإليقاع الداخلي"وانطالقا مما تقدم يبدو أن . ١١

كما يفهم من - �ƢĔ¦ǄȈǷÂ�ƢȀǠǫ¦ȂǷ�ȄǴǟ�ƢȀǠȈǫȂƫÂ�©¦ȂǏȋمل ينحصر يف اتفاق ا

مدلوله اللغوي وإمنا يتجاوز ليفيد ظاهرة لغوية تربط بني أجزاء النص 

وتالمحه، وتكشف العالقة الداللية بني أصوات اللغة ومعانيها، وتسّلط 

.الل إحلاح لغوي يف املنجز الفينالضوء على أجواء املبدع النفسية من خ

��ǂ Ǐ ʭ �ƺ Ȉǌ ǳ¦�ǂ Ǡǋ �Ŀ �Ȇ Ǵƻ ¦ƾ ǳ¦�¸ƢǬȇȍ :كرب¦

�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�̧ ƢǬȇȍ¦�ǺǷ�ƨǨǴƬű�ǂǏƢǼǟ�ÃŐǰǳ¦�ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�Ǧ ËǛȂȇ

��ƨƴđÂ�ȏƢŦ�ǾƦȈǳƢǇ¢�Ƥ ÊǈǰÉȇ�ƢŲ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǾƬƥǂš �Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�¾Ȑƻ

�Ŀ�ʭ¦°Â®�Ƣǿǂưǯ¢Â��ǽƢƦƬǻȐǳ� ƢǟŗǇ¦�Ƣǿƾǋ¢�Ǻǰǳ. وتعابريه دقة وعذوبة

  :خمتارات قصائده األربعة فيما يلي

أنواع اإليقاع 

  الداخلي

رتبتهنسبته املئويةعدد وروده  قصائده

١%٣٧٥٦.٠٦أربع قصائدالتكرار

٢%١٥٢٢.٧٢أربع قصائداجلناس
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٣%ÀʫƾȈǐǫ٤٦.٠٦الطباق

٤%ÀʫƾȈǐǫ٣٤.٥٤القوايف الداخلية

٥%ÀʫƾȈǐǫ٣٤.٥٤املشاكلة

١%١١.٥١قصيدةالتصريع

١%١١.٥١قصيدةاملوازنة

١%١١.٥١قصيدةتشابه األطراف

١%١١.٥١قصيدةاللف والنشر

  ٩  %١٠٠  ٦٦  قصائد ٤العدد اإلمجايل

  :وعلى ضوء ما تقدم أعاله ميكن تسجيل املالحظات اآلتية

̧�¦�ƨǨǴƬƼŭ¦�ȆǴƻ¦ƾǳ -أ ƢǬȇȍ¦�ǂǏƢǼǟ�ÃŐǰǳ¦�ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�¿ƾƼƬǈȇ

كما سبق ذكره، ويبلغ عدد مناذجها ستا -للتعبري عن جتربته الشعرية 

عا من القصائد املختارة وستني، وكانت متناثرة يف مخسة وستني موض

  .األربعة

̧�¦�Ŀ�ʭ¦°Â®�ȆǴƻ¦ƾǳ - ب ƢǬȇȍ¦�ǂǏƢǼǟ�ǂưǯ¢�°¦ǂǰƬǳ¦�ǂǐǼǟ�ȄǴš

املختارة، فيليه اجلناس يف املرتبة الثانية، والطباق يف الثالثة، القصائد 

مث التصريع، واملوازنة، . والقوايف الداخلية يف الرابعة، واملشاكلة يف اخلامسة

يوع متساوية يف املرتبة وتشابه األطراف، واللف والنشر بنسبة ش

  .السادسة
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أكثر من يُرَجع ميل الشيخ الكربى يف توظيف ظاهرة التكرار  - ج

غريها من عناصر اإليقاع الداخلي إىل احتواء قصائده على أفكار 

�ǾǼǿ̄ �Ŀ�ƢǿǂȇǂǬƫÂ�ȆǬǴƬŭ¦�ń¤�ƢŮƢǐȇϵ�ŘƬǟ¦�ƨǇƢǈƷ�ʮƢǔǫÂ��ƨǸȀǷ

ƨǤǳʪ�ƨȇƢǼǟ.�®ƾǠƫÂ��ǾȈǧ�ǂȇǂǰƬǳ¦�°ȂǔƷ�̈ǂưǰǳ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳʪ�ǽǂƯϦ�Ľ

ليات وأما فيما خيص كثرة جت. فوائد الظاهرة ومقاصدها يف كالم العرب

اجلناس حبيث تبّوأ املرتبة الثانية يف القصائد املختارة فرمبا عائد إىل كونه 

. أهم ظاهرة احملسنات اللفظية وأشهرها، وأكثرها حضورا يف كالم العرب

من احملسنات اللفظية : "وقد أشار إىل ذلك أحد الباحثني حيث يقول

ُخ عبد القاهر اجلناس، ولعله زينتها وأشهرها، ولذا خصه والسجَع الشي

ǂǯǀǳʪ"١٢.

�ǲȈŤ�ƢȀǼǰǳ�ÃŐǰǳ¦�ƺȈǌǳ¦�ǂǠǋ�Ŀ�ƨǣƢȈǐǳʪ�̈ŚƦǰǳ¦�ƨȇƢǼǠǳ¦�ÂƾƦƫ -د

يف صورها إىل الطبع أكثر منه إىل التكلف ملا يبدو يف اقتصاده يف 

  .توزيعها يف مدائحه توزيعا حمكمااستخدام عناصر اإليقاع الداخلي، و 

هذا البحث إال وفيها مل ختل قصيدة من القصائد املختارة يف  - ه

توظيف لعنصر أو أكثر من عناصر اإليقاع الداخلي مما يربهن على اهتمام 

°Ƣǰǧȋ¦Â�ňƢǠŭ¦�¾Ƣǐȇȍ�ƢƦȈǳƢǇ¢�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�ǾƬǟ¦ǂƥÂ��̈ǂǿƢǜǳʪ�ǂǟƢǌǳ¦.

وفيما يلي دراسة مفصلة لكل عنصر من عناصر اإليقاع الداخلي املورود 

.ص من القيمة الفنيةيف القصائد املختارة، وما يضفي على الن
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:١٣التكرار: األول

�©¦°ƢƬű�ǞȈŦ�Ŀ�°¦ǂǰƬǳ¦�ǺǷ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ƨƯȐƯ�ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�¿ƾƼƬǇ¦

حسب -وبدا جتلي الظاهرة يف سبعة وثالثني موضعا . قصائده األربعة

من جمموع عناصر % ٠٦. ٥٦وتبلغ نسبة شيوعها . إحصاء الباحث

وهي فما . كما سبق ذكره-اإليقاع الداخلي الواردة يف القصائد املختارة 

  :يلي

  :تكرار الكلمة يف بيت واحد، ويتنوع إىل األنواع التالية - ١

  :تكرار الصدارة واحلشو -أ

اتُ املِهْيَجــاليَـــــــْوَم كَ َهـــــاَجــ

**

ɧتواعدتِ  � ƢȈÌǬÉǳ� É¿ʮȋ¦

**

ائجٌ ه حـزينعـن ِحيبِّ و أََأْصبِــرُ 

ُمْوعَ انـَْهَمْت منــكفَــ اتُ الدُّ

**

�ƾȀǠǳʪمواعيد ÊǦ Èƫ�ŃÂ�§Ȃǫǂǟ

**

يف طَـْردِ حـزينيف عكس و  فصبـري

عندما يتأمل القارئ األبيات السابقة يدرك أنه وردت فيها كلماٌت 

) هاجك: (متكررٌة مرتني ومتفقة إما من حيث االشتقاق مثل

، أو االشتقاق )صربي) (أصرب(، و)مواعيد) (توعدت(، و)املهيجات(

يف صدر البيت األخري وعُجزه ألغراض ) حزين: (والبنية الصوتية مثل

وجبانب ما يلمس من هذا التكرار من تالعب  .داللية ونفسية خمتلفة
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�Ŀ�ƨǳȏƾǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�Ǧ ǌǰȇ�ǾǻƜǧ��̧ Ƣũȋ¦�ǾȈǳ¤�§ǂǘƫ�· ƢǨǳȋʪ�§ ¦ǀƳ

البيت األول نفس الشاعر املتوترة وما كانت تقاسيه من شدة وقع احلنني 

��ɨ �ȄǨǘǐŭ¦�Ƥ ȈƦū¦�ń¤�¦ÅǄǷ°�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈƟƢǼǳ¦�Ƣǿ°ʮ®Â�ƨƦƷȋ¦�ń¤

ويفيد التكرار يف البيت الثاين الّتأكيَد . اع املقدسة اليت ثوى فيهاوالِبقَ 

��ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�ǶȈǳƢǠƫ�®ÂƾƷ�Ŀ�¿¦®�ƢǷ�Ǿƥ� ƢǧȂǳ¦�¿ÂǄǳÂ�ƾǟȂǳ¦�ƨȈŷϥ

�ǺǷ�ǾǬƷ�Ŀ�ƢǿƾȀǠƥ�ƢȀƟƢǧÂ�¿ƾǠǳ�ƢȀƬƦƫƢǠǷÂ�¿ʮȋ¦�Ë¿̄ �Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ƨǤǳƢƦǷÂ

ɨ �œǼǳ¦�̈°ʮǄǳ�Ǿǳ�ƨǏǂǨǳ¦�ƨŴƢǈǷ .يُظِهر يف البيت الثالث يف حني 

أعماقا نفسية للشاعر وما يسود أجواءها من التوتر واحلزن ونفاد الصرب 

لعجز صاحبها عن الوصال حببيبه املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه 

  .الذي ال يقبل عن شوقه وغرامه بديال

  :تكرار الصدارة واحلشو والنهاية - ب

هَكَمـالَتُـــــوال  لاِمـــــــلٌ كَ 

**

الـــْــالغارف الغَوَّاص يف ُجلِج العارف

**

هـــــــ مبعيناسالَك غِمــــرَاتَ فَــاْصُقلْ 

اَالتُ َكَمـــْن يوًمــــا  ـم َتكُ ل

**

انعرفواٍر و فّياض أنانـِعْرف

**

َصِقْيـــَال ون يكما  ااملرَايَـَخْيـُر 

يّتضح يف األبيات السابقة إحلاُح الشاعر على بعض األلفاظ املتفقة 

، )كماالت(و) كمالته(و) كامل: (من حيث االشتقاق وتكريرها مثل

أي ) مرات(، و)صقيال(و) أصقل(، و)وعرفان) (العرفان(و) العارف(و
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وما ) كامل(ففي ترديد الكلمة . ملقاصد فنية خمتلفة) ¦ʮ¦ǂŭ(و) مرآة(

يف ) العرفان(و) العارف(تتصرف إليه يف ثالثة أماكن من البيت األول، و

وما تتصرفان إليه يف البيت الثالث ) مرآة(و) أصقل(البيت الثاين، و

ǄÉƴǠǳ¦Â�°ƾǐǳ¦�śƥ�ƲȈđ�ȆƟƢǼƥ�ǶƷȐƫÂ��ǞƟ¦°�ȆǬȈǇȂǷ�¿Ƣƴǈǻ¦.�Ǯ ȈǿʭÂ

ا تكّنه نفس عما يف التكرار يف البيت األول أيضا من داللة الكشف عم

الشاعر من تفخيٍم لكمال النيب ملسو هيلع هللا ىلص وتعظيٍم لشأن نوره احملمدي؛ لكونه 

وإفادته يف البيت ! أصل الوجود والكائنات، بل ولواله ملا ظهر العامل كله

الثاين التأكيد بتبّحر املمدوح الشيخ إبراهيم الكوخلي يف العلوم الرمسية 

.ƢǸȀǴƟƢƻ®Â�ƢŷʮƢǔǫ�ǪƟƢǫƾƥ�ƨǠǇ¦Ȃǳ¦�ǾƬǧǂǠǷÂوالذوقية ومتّكنه فيهما، 

� Ƣǔǟ¢�śƥ�ǺǷ�ǾƬËȇǄǷÂ�Ƥ ǴǬǳ¦�ƨȈŷϥ�ǾȇȂǼËƬǳ¦�ȄǴǟ�Ʈ ǳƢưǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�ǾƬǳȏ®Â

�Ǿǳ�̈ǂǔŭ¦�². اجلسم كلها ʭ®ȋ¦Â�°ƢȈǣȋ¦�ǺǷ�ǾƬȈǨǐƫ�ƨȇ°ÂǂǓ�ƨȇȂǬƫÂ

  .لكونه قوام اجلسد روحا وهيكال

  :تكرار الصدارة والنهاية - ج

اِْنِشَقاقَـاتُ كـان لِلصَّـْدِر *اْلَبْدِر كان َكَمااِْنِشَقاقُ 

). انشقاق(يتجلى يف البيت السابق إحلاٌح على لفظ معني وهو 

وهذا االستعمال حيقق ربطا صوتيا بني صدر البيت وعُجزه، ومتعة 

ƪ ȈƦǳʪ�ǶȈǻǂƫ�ƾǼǟ�ȆǬǴƬŭ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ƨȈǬȈǇȂǷ . أضف إىل ما يلمسه القارئ

غوي البهيج املمثل يف تكرير الكلمة املذكورة من يف هذا التوظيف الل
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٩٥

داللة على ما تكّنه نفس الشاعر من تعظيٍم لشأن الرسول املصطفى 

ملسو هيلع هللا ىلص، وتفخيٍم لقدره اجلليل، وتصديٍق لرسالته ومعجزاته الباهرة؛ حبيث 

ǲǬǠƫ�ȏÂ�Ëǆ Ţ�ȏ�ƨƬǷƢǏ�ƨǠȈƦǗ�ǾǻȂǯ�Ƕǣ°�ǽǂǷϥ�É°ƾƦǳ¦�ËǪǌǻ¦�À¢! وُأخرِج

¦ŚǤǏ�ÀƢǯ�À¢�ǀǼǷ�ȆŮȍ¦�ƶȇǂǌƬǳʪ�ÀƢǘȈǌǳ¦�ČǚƷ�ǾƦǴǫ�ǺǷ! ﴿ ِإنَّ َهَذا

!١٤﴾َلَشْيٌء ُعَجاب

  :تكرار احلشو -د

َعُهمْ  يـْ
َفِمْن َحبْرِك الطّاِمي َمتُدُّ مجَِ

**

ِصيـُْتك آفاق البالد كماعمّ قد 

**

ادةٍ ـــــــــــــــِمْن سـهـــــــــــبومبـا  بِـهِ َأْكرِْم 

�Ê®ÌǂÈǨǳ¦�ÈʭÉǂÈǿÌȂÈƳغابحينا ِغْبتَ ولو 

**

نـوُرك هذا كل إنســانعمّ قد 

**

وَال ــــــــــ�Čǈǳ¦�¦ȂǳʭÂبـهان َسَكنُـوا اجلَنَ 

حتتوي األبيات السابقة على ألفاظ متكررة ومتفقة من حيث االشتقاق 

وحني يبحث القارئ عما يلمح ). به(و) عمّ (، و)غاب(و) غبتَ : (وهي

إليه التكرار يف هذه األبيات من املقاصد الداللية والنفسية يدرك أنه يف 

البيت األول يكشف مدى استقرار فكرة النور احملمدي يف نفس الشاعر، 

��Ƣđ�ǾǬȇƾǐƫوش ƾ̈- كغريه ممن ينتسب إىل الصوفية، والّتذكري بشأن

صلوات هللا وسالمه عليه، - الرسول الكرمي ورفعة مقامه فوق العوامل كلها 

�Ǻǟ�Ǧ ǫȂƬȇ�Ȃǳ�Ŗǳ¦�Ǿǧ°ƢǠǷÂ�ńƢǠƫ�ɦ�°¦ǂǇϥ�®ȂƳȂǳ¦�ƾŲ�ÀƢǯ�À¢�Ʈ ȈŞ

انية ويفيد التكرار يف البيت الثاين التأكيد بقطب. ذلك هللك الوجود كله



٩٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

الشيخ الكوخلي، ومتّكنه يف جمال العلم واملعرفة، وتعميم أنوار هدايته مشارق 

Ƣđ°ƢǤǷÂ�µ °ȋ¦. كما يرمز التكرار يف البيت الثالث إىل الّتفخيم بشأن

املمدوح املزور الشيخ جربيل بن عمر والتّنويه مبكانته عند هللا، واليت جعلت 

توّسل به يف حتقيق أمنيّته يف أن يكون الشاعر أن يشّد الّرِحال إىل َمزَاره لي

  .من أنصار الدين وجمدديه وحمي سنة النيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص يف عصره

  :تكرار احلشو والنهاية - ه

ادتَـهــــــــعَذ اَألْمَداَح ختَِ 

**

ـاب عيشي دونهوقويل له ما ط

**

ُسْقيًا يَْشَتِفي َخلَـدييـا سيـد احلان

اداتُ عــاس لِّ النَّ ولك

**

دِ جتَْ الدنيا علّي مبا جادتولو 

**

انــــــــد احلا سيـيـَويَــْرتَـِوي كبــدي 

وفيما سبق من األبيات ألفاظ مكررة ومتفقة من حيث االشتقاق 

).ÀƢū¦�ƾȈǇ�ʮ(، و)جتد(و) جادت(، و)عادات(و) عادة: (وهي

�ǽǀǿ�Ŀ�ƢȀǨǛȂȇ�Ń�ǂǟƢǌǳ¦�À¢�¥°ƢǬǳ¦�½°ƾȇ�· ƢǨǳȋ¦�ǽǀǿ�ń¤�ǲǷƘƬǳʪÂ

ƨǨǴƬű�ƨȈǈǨǻÂ�ƨȈǳȏ®Â�ƨȈƫȂǏ�©ʮƢǤǳ�ƢŶ¤Â��Ƣǧ¦ǄƳ�ƢǨȈǛȂƫ�ǞǓ¦Ȃŭ¦ . فمن

�Éȇ�©Ȃǐǳ¦�ƨȈƷʭ لمس ترديد أصوات متفقة من حيث االشتقاق أو البنية

الصوتية مما حيقق متاسكا بنائيا بني صدور األبيات وأعجازها، وانسيابية 

�ȆƷȂȈǧ�ƨǳȏƾǳ¦�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ƢǷ¢Â. تطيب هلا النفس خالل ترنيم األبيات
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ففي البيت األول إىل رسوخ حمبة احلبيب املصطفى صلوات هللا  ،التكرير

يف نفس الشاعر، واملكانة األكيدة اليت تبّوأها مدحيه يف  وسالمه عليه

قلبه فأصبح من شدة ولوعه به أن صار عادة له ال يواجه يف نظمه جهدا 

ويكشف التكرار يف البيت الثاين شدة وقع احلنني إىل الوصال . وال عناء

�ŕƷ�̈°¦ǂǷ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǲƳȋ�ǾȈǇƢǬȇ�ÀƢǯ�ƢǷÂ��ǂǟƢǌǳ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ŉǂǰǳ¦�œǼǳʪ

جلها ال تطيب له العيش مهما جادت به الدنيا عليه من املفارح، صار أل

مما جعله أن يستعطف الرسول الكرمي ويسرتمحه يف نيل املخرج وحتقيق 

ويرمز التكرار يف البيت الثالث إىل التّنويه بشأن الشيخ إبراهيم . األمل

.¦ƨȈǻʪǂǳالكوخلي، والتأكيد بقطبانيته، واإلقرار بتبّحره يف العلوم واملعارف

  :تكرار الكلمة يف أكثر من بيت، ويتنوع إىل نوعني مها - ٢

  :التكرار يف البيتني، ومثاله قول الشاعر -أ

هاـــــــــــيزيركبٌّ ـــــــــــزّفها ص

ري هل ُتَساِعُدينليت شع

**

ȆººƫËƾÈƳÈÂ�ȆËǷÉتُفَدىلو  فََديـُْتكَ 
Êϥ

رؤٌ ـــفيك َلِكنَِّين امْ ِفَدائِـيقليلٌ 

اراتــــــــالزيُه ـــــــــــحني خانتْ 

ارَاتُ ـــــــــــــــــــــــالـزِّيَـــــَواتِْيِين ـــــــــــــــوتُ 

**

ÄËƾŪ¦Â�Ê§ ȋʪÂ�Ä®ȏÂ¢Â�ÊŖÌǼÊƥÂ

ــــــــــةُ اجلُهْ دي َغايَـوهـذا سي ُمِقلٌّ  ــ دِ ـــــ

تشتمل األبيات السابقة على ألفاظ متكررة ومتفقة من حيث 

، )فداء(و) تـُْفَدى(و) َفَدْيتُ (، و)¦ʮǄǳ°¦©(و) يزير: (االشتقاق وهي

وحني يتدبر القارئ البيتني األولني يدرك أن التكرار ). مّقل(و) قليل(و
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فيهما يوحي إىل ما تكّنه نفس الشاعر من شوق شديد يف شخصية 

���ǾƬƦȈǗ�Ŀ�Ǿƫ°ʮ±�Ŀ�̈ƾȈǯȋ¦�ƨƦǣǂǳ¦Â��Ǿƫǂƴǿ�°¦®�ń¤�śǼū¦Âالرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ويكشف التكرار يف البيتني األخريين ما متأل به قلب الشاعر من . احلبيبة

�ǾƥƢǼƳÂ�ŉǂǰǳ¦�œǼǴǳ�» ƢǘǠƬǇȏ¦Â�ǞǓ¦ȂƬǳʪ�śƥȂǌŭ¦�ǶȈǜǠƬǳ¦Â�Ƥ ū¦

نفيسا يفتدي  أنه مل ميتلك شيئا- وهو حبق - املطهَّر، مما جعله أن يشعر 

به إىل احلبيب املصطفى، بل ومهما كانت قيمة ما افـُْتدي به الرسول 

ونفاسته؛ فإنه ال يكاد يبلغ أدىن درجة من درجاته لكونه خري خلق هللا 

:ومنه قول الشاعر.أمجعني

ـــًدا ـــه ذكــــر عْه ـــٍت ب ـــهلبي كمـــااإلل

ــــةعهـــدا ــــه يف َســـْوِخ زاويــــ كـــأّن بـــــ

**

فـَْلَتْسِقِنْيِه فإين منه يف أرب

�ǮǸǟ�Ǻƥ�ʭ¢يل على عجل فاسكب

بــــــإســــــرار وإعـــالناإللــــهيــــرضى 

بكـوخل الفـيض ذات العـّز والشَّـانِ 

**

عزاليه يف ساحات قيعان واسكب

جتــــــــــــــاين التجاينك و يوم اليومف

�· ƢǨǳ¢�Ŀ�®°¦Ȃǳ¦�ÄȂǤǴǳ¦�¬Ƣūȍ¦�ń¤�ǲǷƘƬǳʪÂ)اإلله(و) عهد (

يدرك أنه يف البيتني األولني يفيد حتقيق ) التجاين(و) اليوم(، و)اسكب(و

�ǾƬȈƥ�ƢǏȂǐƻ�ƨŻǂǰǳ¦�ǽ°ʬ¡Â�ȆŬȂǰǳ¦�¬ÂƾǸŭ¦�ƺȈǌǴǳ�ƨǐǳƢŬ¦�ǂǟƢǌǳ¦�̈®ȂǷ

ƾǳ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ǺǷ�ƢǸȀȈǧ�ÀÂƾȇǂŭ¦�ǾǇ°ƢŻ�ƢǷ�ƨȈǟǂǋ�ƾȈǯϦÂ��ǾƬȇÂ¦±Â ينية

�ɦ�ǂǷ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ǶȈǳƢǠƬǴǳ�ƨǬǧ¦ȂǷÂ��ǽƾƷÂ�ƅ�ƨǐǳƢƻ�ƢĔȂǰƥ�ƨȈǧȂǐǳ¦Â
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ǺȇǂǰǼŭ¦Â� ¦ƾǟȋ¦�ǒ Ǡƥ�ǾǸǟǄȇ�Ƣŭ�ƢǧȐƻ��Ƣđ�ǽ®ƢƦǟ . ويوحي التكرار يف

املثالني األخريين إىل احلاجة امللحة اليت تكّنها نفس الشاعر يف نيل املعرفة 

ŬȂǰǳ¦�ƺȈǌǳ¦�ƨȈǻƢƦǘǫ�ƨƸǏ�ƾȈǯϦÂ��ƅʪ�ƢȈǬȈǬƷ�ʬ°¦Â�ǾǻȂǯÂ��ǽǂǐǟ�Ŀ�Ȇ

  :ومنه قول الشاعر. ملؤسس الطريقة التجانية الشيخ أمحد التجاين

وقصدتُه)كنو(وّدعُت أهلي يف 

أريده) مراط(منها مررُت إىل 

**

�ʮ ٌدرّة�Ƣđ�ȆǴǏ¢�ÃȂŮ¦�Ŀ�Ȇǿ

ا                ـــــــورُهـال ونــــــحتت الرم درّةهي 

هذا السوالأريد)ِجْيبَ (ونزلتُ 

وصوال أريد) ماداوا( فنزلتُ 

**

فـُْقَت األصوَل وكم أفوق فصوال

ـْوَال ـــــــــــــــــــعّم السيطَة عرَضها والطُّ 

يف البيتني األولني ) نزلت(و) أريد: (أما التكرار امللحوظ يف مجليت

�¬ÂƾǸŭ¦�̈°ʮ±�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ǆ Ǩǻ�ƢȀËǼǰƫ�Ŗǳ¦�̈ƾȈǯȋ¦�ƨƦǣǂǳ¦�ń¤�ȆƷȂȈǧ

�Ŀ�ƨǴưŲ�©ƢǬǌǷ�ǺǷ�ǲȈƷǂǳ¦�¾Ȑƻ�ǽʭƢǟ�ƢǷÂ��ǂǸǟ�Ǻƥ�ǲȇŐƳ�ƺȈǌǳ¦

يـْوَ أَرِ بـُْعد املسافة ومتاعب السفر إىل أن وصل أخريا إىل َمزَاره يف قرية 

يف البيتني ) درة: (ويرمز التكرار احملسوس يف كلمة. جبمهورية نيجري

�śƦŭ¦�ÄƾŮ¦Â�ǲȇŐƳ�ƺȈǌǳ¦�¬ÂƾǸŭʪ�ǂǟƢǌǳ¦�§ Ƣƴǟ¦�̈ƾǋ�ń¤�ǺȇŚƻȋ¦

�ËǶǟ�À¢�ǾƬȇȂȈƷÂ�ǽŚƯϦ�̈ƾǋ�ǺǷ�°ƢǏ�Äǀǳ¦Â��ƢǇȂǿ�®Ȑƥ�Ŀ�ǽǂǌǻ�Äǀǳ¦

Ǉ¢�Ǯ ǳ̄�Ŀ�Ǿƥ�ǾǠƥʫ�ƢŠ�Ƣđ°ƢǤǷÂ�µ °ȋ¦�¼°ƢǌǷ�ǾÉǠǧƢǼǷÂ�ǽÉŐƻ اطني

احلركة اإلصالحية يف دولة صكتو على قيادة الشيخ عثمان بن فودي 

.بّلووأخيه عبد هللا وابنه دمحم 
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  :التكرار يف أبيات متعددة، ومثاله قول الشاعر - ب

فقائلٌ الظُّنُـْونَ ِيبَ الناُس َيُظنُّ 

قَاِئلٍ وَ ابـَْتَدْعتُ إين  قَاِئلٍ َوِمْن 

َدعُــْوِينَ إنين!هلم َكالَّ فقلتُ 

ʭȂǼǛ�ËÀϥ�řȈƳƢǼƫضاللتـي

ابْـَلِكْن على َوْفِق ُسنَِّيت أَبـَْتدِعْ ومل 

�ʭ¢�ƢÈȀÈºǧ ٌـهـــــــــْن بيف حمبة مَ ضال

على ما ُكْنَت فيه ِمَن الُودّ َضِلْلتَ 

تركُت طريق الّذوق والّشوق والَوْجدِ 

دـــــــاملني حممــــــخبري الع نّ ـــــــــــــــأظ

أَْهِل اُحلّب يف ذات أمحدَضَالَلةُ 

فنون اُحلّبِ يف ذات أمحـدـَتَدْعتُ 

دــــــــــــني حممـــــامللِّ العـــــــــُة ُكــــــــــــدايـــــــهـــ

أورد الشاعر يف األبيات السابقة ألفاظا مكررة أشري إليها أعاله بوضع 

وما يتصرف إليه ) الظن(ففي تكرير لفظ . خمتلفةخط حتتها ألغراض داللية 

أربع مرات توكيدا ملا ساد أوساط الناس اليوم من اجلهل واإلنكار والوقوف 

ƢǿʮƢǔǫÂ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǲƟƢǈŭ¦�ǺǷ�Ǿƥ�ǶǴǟ�ǶŮ�ǆ Ȉǳ�ƢǷ�ȄǴǟ . قال(ويف ترديد لفظ (

وما يتصرف إليه أربع مرات أيضا إحياء إىل ما امتأل به قلب الشاعر من 

عما يبدي ويعتقد به - جهال - �ǾǻȂǸȀƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�Ǿǳ¦ËǀÉǟ�¾¦Ȃǫϥ�ƨȇǂƼǈǳ¦Â�ƺالتوبي

وما يتصرفان إليه ) ابتدع(و) الضالل(ويرمز تكرير لفظي . يف العشق النبوي

أربع وثالث مرات على التوايل إىل استيعاب الشاعر معاين اللفَظْني املذكورين 

ǾǳËǀǟÂ�ǾƫƢǋȂǳ�ǶËǰȀƬǳʪ�§ȂǌǷ�ƺȈƥȂƫÂ��ƢƷȐǘǏ¦Â�ƨǤǳ  لفهمهم اخلاطئ

ملعانيهما من منظوري الشريعة واألدب، ألنه لو عرفوا ذلك حق املعرفة ملا 

ƨȇƾǸƄ¦�©¦ǀǳ¦�ȂŴ�ƨǐǳƢŬ¦�¼¦Ȃǋȋ¦�ǺǷ�ǾȇƾƦȇ�ƢǸȈǧ�ǽȂǸē¦ .ومنه أيضا قوله:



 حسین إنو موسى/د

١٠١

لهَخنََالٌت ِاْزَدَلْفَنا 

لهشجراٌت قد أَتـَْني 

نـَبَــَع املـــا ِمــــــــــــْن أصــــــــابعه

**

يف بيتها َشَرفٌ سادةٌ 

طَْلَعِتهِ نورِمْن َسيِّدٌ 

وِمنْ الوجودِ َأْصلُ نـُْورُهُ 

َوِمــــنْ الِكيَـانِ أصـل ـْورُهنُـ

قادْت مجاداتُ لهو 

ُسجًَّدا من قوله هاتوا

فيهـــــــــــــــــّن فَــــــــــــْورَاتُ لــــهو 

**

�ÉǽÈʮ¦ÈǄÈǷ� ÌǺ
ÊǷ ُالُوُجْوَدات

َكاَنِت اَألْعرَاُض والذَّاتُ 

��É©ÈʪƢÈȈÈǣنُوره ÌƪÈƥƢÈÌų¤

ـاتُ ـــــــــانـَـالِكيَـتلــــــــــك  ـْورِهِ نُـ

تضم الكلمات املشار إليها خبط حتتها تكريرا يلمس منه قيمة صوتية ممثلة يف 

يرتتب ألجل ربط النصوص الشعرية بعضها بعضا من حيث البنية الصوتية، وما 

À¦ƾƳȂǳ¦Â�ǞǸǈǳ¦�ǾȈǳ¤�ǆ ǻϩÂ��ǆ ǨǼǳ¦�Ǿǳ�Ƥ Ȉǘƫ�Ƥ ȇǂǘƫ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄.�Ǻǟ�ǮȈǿʭÂ

�ǚǨǳ�Ŀ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦� ƢŹ¤�ǺǷ�ńÂȋ¦�ƨǨƟƢǘǳ¦�©ƢȈƥ¢�Ŀ�Ƣŭ�ƨȈǳȏƾǳ¦�ƢȀƬǸȈǫ)له (

عجاب كبري بشخصية احلبيب املصطفى صلى إإىل ما تكنّه نفس الشاعر من 

«�هللا عليه وسلم، والتّفخيم بشأنه الرف ǂǐƬȇ�ÀƢǯ�Àϥ�ǲȈǴŪ¦�ǽ°ƾǬǳ�ǶȈǜǠËƬǳ¦Â��ǞȈ

 ȐǬǠǳʪ�ǲǠǨȇ�ƢǸǴưǷ�©¦®ƢǸŪʪ﴾ويرمز التكرار يف ! ١٥﴿ِإنَّ َهَذا َلَشْيءٌ ُعَجاب

��ǾǼǷ�ÈŃ¦ȂǠǳ¦�®ƢŸ¤Â�ǾƬǳƢǏϥ�ƾȈǯƘƬǳ¦Â��ÄƾǸƄ¦�°ȂǼǳʪ�ǾȇȂǼËƬǳ¦�ń¤�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǨƟƢǘǳ¦�©ƢȈƥ¢

يه، والذي مع جاللة الكون والتّذكري جبالل شأن صاحبه صلوات هللا وسالمه عل

  !أنه خملوق من ذلك النور احملمديوعظمة ما حيويه من أسرار؛ إال 



١٠٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

:١٦التكرار الدائري - ٣

�ÊƾÌÈų�ȄÈأَ 
Êŧ�ȂŴ�Êƪ ÌƠÊƳ�ƢċǷÊ¤�É¼ÌǂÈºƥ�Èʮ

**

َدوـــصاليت وتسليمي عليه مىت َشـ

فََأْقرِي سالمي أَنـَْوَر املَتَجـرَّدِ 

**

َــا بَـْرُق إّما ِجْئِت حنـو محى َجندِ  أَي

¦�ǞǓÂ�ʮǂƟ¦®�¦ǂȇǂǰƫ�½°ƾȇ�śǬƥƢǈǳ¦�śƬȈƦǳئ عندما يتأمل القار

حتتهما خط حيث قطع الشاعر القصيدة بنفس ما استهّلها به من 

وأنه لو حبث القارئ عما يوحي إليه هذا التكرار من . اجلمل والرتاكيب

جبانب ما يكسب القصيدة من - الصوتية والداللية ألدرك القيمة 

�Ŗǳ¦�ƨËƸǴŭ¦�ƨƦǣǂǳ¦�Ǧ ǌǰȇ�ǾǻƜǧ��ƢēƢȈƥ¢�ǒ Ǡƥ�śƥ�ȆǬȈǇȂǷ�¿Ƣƴǈǻ¦

�ǾǷȐǇÂ�ɦ�©¦ȂǴǏ�ȄǨǘǐŭ¦�¾ȂǇǂǳʪ�¾ƢǏȂǳ¦�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ǆ Ǩǻ�ƢȀËǼǰƫ

ƨƦȈƦū¦�ǾƬƦȈǗ�̈°ʮ±�ń¤�¼ȂËƬǳ¦Â��ǾȈǴǟ.�ǪȈǬŢ�Ǻǟ�ǄƴǠǳʪ�Ëǆ Ʒ¢�Ƣŭ�Ǻǰǳ

¦ǂǇ¢�ÀƢǯÂ�� ȂǓ�ƢĔ¢�ǾǼǷ�ƢǸǴǟ��ǾȈǳ¤�ǾƬȈƸƬƥ�È¼Őǳ̧�ذلك األمل أرسل 

 ʮǄȈǨǳ¦� ƢǸǴǟ�ƾǼǟ�ÀȂǰǳ¦�Ŀ� Ȇǋ١٧.

:١٨اجلناس: الثاين

مما ورد من عناصر اإليقاع الداخلي يف خمتارات قصائد الشيخ 

وجتلت هذه الظاهرة يف مخسة عشر . اجلناس بنوعيه التام وغري التام

حسب إحصاء الباحث، متناثرة يف أربع قصائد، تبلغ نسبة -موضعا 



 حسین إنو موسى/د

١٠٣

من جمموع ظواهر اإليقاع الداخلي املورودة يف % ٧٢. ٢٢شيوعها 

  : له قول الشاعرومثا. القصائد املختارة

واملْعُلَواُت ألهلهاَعَال نيب 

**

ÀƢǐǣ¢�¼Ȃǧ�ÌǺ
ÊǷ�ÆƨÈǫċȂºÈǘÉǷ�Ìƪ ÈƷÈʭ

**

حٍ َوَمنَـْعتُـَها َخدِّي َخمَاَفَة َكاشِ 

ǿ�Æ̈ċ°É®�ʮ اهلوىي يفđ�ȆǴǏ¢اـــــ

ƾĐ¦Â�ËǄǠǳʪ�³على ǂǠǳ¦�¼Ȃǧ�ǲǠËǼǳ¦

**

َأْشَجاِين وَ َأْشَجاِين فهاج ذلك 

**

َفَمَنْحتُـَها ِمْنِدْيَال اهلوىَجِهَل 

والأفوق ُفصُ فـُْقَت اُألُصـوَل وَكــمْ 

ويف األبيات السابقة تكرير لكلمات متفقة يف البنية الصوتية وخمتلفة 

يتأمل هذا ئ ، ولو أن القار)اهلوى(و) َأْشَجاين(و) َعَال : (يف املعىن وهي

جبانب ما حيقق يف النص من -النمط من األسلوب املوسيقي ألدرك أنه 

إنه انسجام إيقاع داخلي تلتّذ به األمساع، وتالحم تركييب مرصوص؛ ف

يضفي عليه قيمة داللية ال تقل خطرا عن القيمة الصوتية والبنائية، 

�ŘǠǷ�Àϥ�ńÂȋ¦�ƨǴǿȂǳ¦�Ŀ�ǞǷƢǈǳ¦�¿ƢȀȇ¤�ǺǷ�ǾȈǳ¤�Ä®ƚȇ�Ƣŭ�Ǯ ǳ̄Â

�ŘǠǷ�ƢǸȀǼǷ�ǲǰǳ�À¢�½°ƾȈǧ�ƢǸȀǴǷϦ�¦̄¤�Ǻǰǳ��ƾƷ¦Â�śƫ°ǂǰŭ¦�śƬǸǴǰǳ¦

ǎ Ǽǳʪ�§ Ƣƴǟȍ¦�ń¤�Ǯ ǳ̄�ǾǠǧƾȈǧ�́ Ƣƻ . ففي البيت األول كان معىن

. فوق الشيء: الثانية) على(ارتفع وصعد، ومعىن : األوىل) عال( لفظة

�ƢĔȂǰǳ��ǆ: األوىل) َأْشَجاِين (وأما يف البيت الثاين فمعىن لفظة  ǨǼǳ¦�ÃȂǿ

ويف البيتني . اهلّم واحلزن: الثانية) َأْشَجاِين (ومعىن ). الشََّجن(من 



١٠٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

رب العشق، والثانية مش: األوىل) اهلوى(األخريين كان معىن لفظة 

�ǎ. كما يفهم من السياق- الشاعر الصويف  Ǽǳʪ�ȆǬǴƬŭ¦�Ƥ ƴǠȇ�ƨťÂ

مييل إىل اإلصغاء إليه، ألن النفس تستحسن املكرر مع "ويتأثر بروعته، و

وأما اجلناس غري التام فيدرك الباحث جتلياته يف . ١٩"اختالف معناه

  :أماكن خمتلفة من أشعار الشيخ املختارة ومنها قوله

فـارتفــعتْ ذّكروك الضَّال 

نَــَزَل القرآُن ُمْعِجزَةً 

ُبسًَّما يـَْلَقْوَن ُمْصَطَدًما

**

يِعِهمْ  وإّنك خُري العاملني مجَِ

َوِمْن قَائِـٍل إين ابـَْتَدْعُت َوقَائِـلٍ 

**

��ÈȀÉºƬÌƸÈǨÈǇَكْم َدْمعَ 
Ê¾ƢÈǸ

ÊËǌǳÊʪ�Ņ�Çƨºا

حٍ ـــــــــَة َكـاشَخدِّي َخمَـافَ َمنَـْعتُـَهاوَ 

رَنـَّاتُ و أَنـَّـاتٌ منك 

َحيـْرَاتُ وَ َخيـْرَاتٌ ه ــــــــــــــفي

ُعدَّاتُ وَ دَّاتٌ ـــعِ ه ــــــــــــــفي

**

َحدِّ وال  َعدٍّ َوَفْضُلَك ال ُحيْصى بِ 

والَوْجدِ الّذوقو  الّشوقتـَرَْكُت طريَق 

**

�¦čǂºÈƷ ُّوَال مشَُ تـَُهبُّ وكم  َتُصب

َال   ــــــــــــــــِمْنِديَمَنْحتـَُهاوى فَ َل اهلَجهِ 

�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨđƢǌƬǷÂ�̈°ǂǰǷ�· ƢǨǳϥ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢȈƥȋ¦�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�Ȅƫ¢

، )َحيـْرَاتُ /َخيـْرَاتٌ (، )َرنـَّاتُ /أَنـَّـاتٌ : (البنية الصوتية وهي

، )تـَُهبّ /َتُصبّ (، )الّذوق/الّشوق(، )َحدٍّ /َعدٍّ (، )ُعدَّاتُ َ/ِعدَّاتٌ (

تكرير ألدرك أنه ولو حبث املتلقي عن مجالية هذا ال). َمَنْحتـَُها/َمنَـْعتـَُها(



 حسین إنو موسى/د

١٠٥

متمثل يف حتقيق تالحم إيقاعي بني أجزاء النص، وما يؤدي إليه ذلك 

�· ƢǨǳȋ¦�ňƢǠǷ�Àϥ�ǞǷƢǈǳ¦�¿ƢȀȇ¤Â��̧ Ƣũȋ¦�ǾȈǳ¤�¬ʫǂƫ�ƨȈƫȂǏ�ƨǠƬǷ�ǺǷ

�ƨȈǼƦǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢđƢǌƬǷ�ƢĔ¢�½°ƾȇ�ƢǬȈǫ®�ƢȀǴǷϦ�¦̄¤�Ǻǰǳ��̈ƾƷ¦Â�̈°ǂǰŭ¦

.منختلفة من حيث الداللة واملعىنالصوتية و 

:٢٠الطباق:الثالث

وّظف الشاعر ظاهرة الطباق يف أربعة مواضع من بني القصيدتني من 

من جمموع القصائد % ٠٦. ٦وتبلغ نسبة شيوعها . خمتارات شعره

  :ومثاله قوله. املختارة

َعْهًدا لِبَـْيٍت به ذِْكـُر اإلله كما

َيانـََها اْلَمْرُصْوَص َسيُِّدَها قد َشاَد بـُنـْ

**

ُمْغِربٌ أو  ُمْشرِقٌ َضاَءْت فكم َيُك 

اــــــــــــــــاِل ونُـورُهَ ـــــــــــــــــّرِمَ ٌة حتت الي ُدرَّ ه

�ÊÊϵ�ÉǾÈǳÊÌȍ¦�ȄÈǓÌǂÈºȇ ٍإعالنو ْسـرَار

�ƢÈÊēƢÈǇƢÈǯ�ÉǂºÌȇ
ÊƾÉǷ ِالدَّاِين وَ لِْلَقاص

**

إال وكانت فيهما ِقْنِدْيَال 

َال          ـوْ ـــــطُّ َها والَعـْرضَ َعمَّ الَبِسْيطَـَة 

�ǺǷ�ƨđƢǌƬǷ�· ƢǨǳȋ�¦ǂȇǂǰƫ�½°ƾȇ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢȈƥȋ¦�ȆǬǴƬŭ¦�ǲǷϦ�¦̄¤

خصوصا الوزن العروضي والصريف، ومتناقضة من - حيث البنية الصوتية 

ففي الرتديد أو . حيث املعىن، وذلك ألغراض إيقاعية وداللية خمتلفة

الذي كان أصلها ) للقاصي(، و)إعالن(و) إسرار(اجلمع بني األلفاظ 

قيمة ) طول(و) َعْرض(، و)مغرب(و) ُمشرق(، و)الداين(و )القاصي(

�ƨȈǟƢǬȇȍ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨđƢǌƬǷ�· ƢǨǳ¢�®¦ǂȇ¤�Ŀ�ǲưǸƬƫ�ƨǸȀǷ�ƨȈǟƢǬȇ¤



١٠٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ǞǓȂǳʪ�ǾƥƢƴǟ¦Â�ȆǬǴƬŭ¦�ǽƢƦƬǻ¦�Ȅǟŗǈȇ�ƢŲ��ƨǳȏƾǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǔǫƢǼƬǷÂ.

�śƬȈƦǳ¦�Ŀ�ƾƷ¦Â�ǶǰƷ�ƪ Ţ�ƨǔǫƢǼƬŭ¦�ǚǨǳȋ¦�ǞŦ�Ŀ�ƢǸǟ�Ǯ ȈǿʭÂ

�ÀƢǯ�Ëϩ¢�ƨȈǼȇ®�ƨǘǌǻ¢�ƨǷƢǫ¤�¿ƾǟ�̈®Ƣǧ¤�Ŀ�ƨȈǴƴƬǷ�ƨȈǳȏ®�ƨǸاألولني من قي

نوعها سرا أو جهرا يف بيت املمدوح الشيخ الكوخلي سوى ذكر هللا، 

�śȈƟƢǼǳ¦Â�ǶȀǼǷ�śƦȇǂǬǳ¦�ǺȇƾȇǂǸǴǳ�ńƢǠƫ�ɦ�ÀƢǧǂǟ�² Âƚǯ�̈°¦®ϵ�ǽ®ËǂǨƫÂ

دون غريه؛ وذلك كله لدفع الشك عن نفس املتلقي يف املعاين املذكورة، 

ϦÂ كيدها يف ذهنه حىت ال يتصّور إقامة عمل ُمْلٍه عن ذكر هللا يف البيت

والقيمة . املذكور، أو استقاء مريد كؤوس عرفان هللا من شيخ غريه

الداللية متساوية من حيث مجع األلفاظ املتناقضة حتت حكم واحد يف 

البيتني األخريين؛ وهي إفادة تفّرد املمدوح الشيخ جربيل بن عمر من 

كونه مصدرا وحيدا للهداية يف شرقي بالد هوسا وغربيها،   حيث

واختصاص أنوار هدايته بتعميم الدنيا عرضها وطوهلا يف عصره دون 

.غريها من األنوار

:القوايف الداخلية: الرابع

: هو كرب��ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�°ƢǠǋ¢�Ŀئ ومجال موسيقي آخر يعثر به القار

دائحه متوازنة الكلمات ، حيث صاغ بعض أبيات م"القوايف الداخلية"

�ƢŲ��ƢƦȇǂǬƫ�ƢȀǟƢǬȇ¤�Ŀ�Ãǂƻϥ�ƨȇǂǠǋ�ƨǴŦ�ǲǯ�ǲƥƢǬƫ�ǞǷ�śǟǂǐŭ¦�Ȑǯ�Ŀ

² ȂǨǼǳ¦�Ŀ�śȇȂǫ�¦ŚƯϦÂ�ƢƷƢȈƫ°¦�ª ƾŹ . وجتلت هذه الظاهرة يف ثالثة



 حسین إنو موسى/د

١٠٧

وتبلغ . األربعة كربمواضع من بني القيصدتني من خمتارات أشعار الشيخ  

يقاع الداخلي املورودة يف من جمموع ظواهر اإل% ٥٤. ٤نسبة شيوعها 

  : ومثال هذه الظاهرة قوله. كربالنماذج املختارة من شعر الشيخ  

�ÈĔƢÈȈÌºǼÉºƥ�È®ƢÈǋ�ƾººǫا،ا الْـ، َمْرُصْوَص َسيُِّده

**

ا،يوم ُشْربَِتنَـفيا سعادتنا، ِمنْ 

**

ــُد َوالْـ، ِجْيَالُن َعمُّ أبوك أمح   ،َوالْـَك ـ

ƢÈǬÌǴÊǳ��ƢÈÊēƢÈǇƢÈǯ�ÉǂºÌȇ
ÊƾÉǷاِين ِص َوال دَّ

**

�ÊÀƢÈǨÌǳ¦�ƢȀÊǇƢċÈſ��ƢÈÊēÈʭƢÈƷ� Êǆ ÈǬÊƥ

**

ـانِ ـُخمْتَـاُر َجدَُّك فَـاْف، َخْر ُكلَّ إِْنسَـ 

:٢١املشاكلة: اخلامس

من العناصر اإليقاعية املستخدمة يف أشعار الشيخ املختارة 

وجتلت هذه الظاهرة يف ثالثة مواضع، متناثرة يف ". املشاكلة"

ومثاهلا . ȂǸĐ¦�®ƾǠǳ¦�ǺǷ¸% ٥٤. ٤القصيدتني، تبلغ نسبة شيوعها 

  :كربقول الشاعر  

ةُ َرَهـأَبْـ يَـْرِميــهِ رَاَم َأْن 

**

اِشحٍ َخمَافَـَة كَ َخـدِّي َمنَـْعتُـَهاوَ 

ارَاتُ ـــــــــــــــــــاِحلجَ هُ ــــــــــَراَمْتـفَتـَـــ

**

َال ــِمْنِديْـــَمَنْحتُـَهاَجهَل اْهلَـــَوى فَ 

�· ƢǨǳȋʪ�ƢǬËȈǋ�ƢƦǟȐƫ�¥°ƢǬǳ¦�½°ƾÉȇ�śǬƥƢǈǳ¦�śƬȈƦǳ¦�ń¤�ǲǷƘƬǳʪÂ

أو ) ترامته(و) يرميه(واملعاين يف إيراد الشاعر ألفاظا إما متكررة مثل 

�ǲưǷ�ƨȈǟƢǬȇȍ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨđƢǌƬǷ)ملقصد ) مَنْحُتها(و) منعُتها
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عن ) يهدمه(موضع ) يرميه(داليل وصويت؛ ففي املثال األول وضع كلمة 

، إذ أراد أبرهة األشرم )فرتامته(لوقوعها يف صحبة كلمة " املشاكلة"طريق 

�Ŀ�°¦ǂǰƬǳ¦� ƢŹ¤�Ǻǟ�Ǯ .احلبشي يف احلقيقة هدم الكعبة ال رميها ȈǿʭÂ

هذا البيت إىل ما تفعم به نفس الشاعر من توبيٍخ ألبرهة األشرم احلبشي 

�¿¦°�Ǿǻȋ��Ƣđ�ǂǠǌȇ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�̈ȂǬǳʪ�ǶËǰȀƬǳ¦Â أن يهدم الكعبة إال أنه

وأما يف البيت الثاين فقد ! مع ما ميتلك من جنود وأفيال أهلكته الطيور

�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�śđƢǌƬǷ�śǜǨǳ�ǂǟƢǌǳ¦�®°Â¢ - كما سبق

موضع ) منح(، حبيث وضع كلمة )َمَنْحُتها(و) َمنَـْعُتها: (ذكره، ومها

، إذ أن )منع(حبة أيضا لوقوعها يف ص" املشاكلة"على طريق ) مسح(

ǲȇƾǼŭʪ�ƶǈŤ�̧ ȂǷƾǳ¦.�ǺǷ�ǂȇǂǰƬǳ¦�¦ǀǿ�ǾǨǌǰȇ�ƢǷ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�¦ǀǿ

شدة رغبة الشاعر يف إخفاء َعْربته عن احلضور مبزار ممدوحه الشيخ 

خوفا من تقّول املنكر الذي مل يذق حالوة العشق أَرِيـْوَ جربيل يف قرية 

.وِنْشوته

:التصريع واملوازنة: السادس

من عناصر اإليقاع  كربومما يصادف به القارئ يف مدائح الشيخ  

�ƢŠ�ƨǻ°ƢǬŭʪ�ȐȈǴǫ�Ƣŷ°ȂǔƷ�ÀȂǯ�Ƕǣ°��ƨǻ±¦Ȃŭ¦Â�ǞȇǂǐƬǳ¦�ʫǂǿƢǛ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦

وجتلت هتني الظاهرتني يف موضعني . ورد من ظاهرة التكرار أو اجلناس

ȄǨǘǐŭ¦�¾ȂǇǂǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�¬ƾǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǳ¦ƾǳ¦�ǺǷ . وتبلغ نسبة كل
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استمع إليه حيث يقول . ȂǸĐ¦�®ƾǠǳ¦�ǺǷ¸% ٥١. ١منهما  واحدة

  : فيهما

ّديت،وج، ȆǷϥو تفـدى فَـَديـُْتَك ل

**

،يْنَصــبُّ مـَـْدَمعِـويَـ ، زُّ أركاينفـَتَـْهتَــ

ـاألب واجلـدّ ، وبوأوالدي، وبنيت

**

ـدِ ويـُْنِشُد بـِالتـَّْغـــرِيـِد بَـ  ْيـــُت املَقّصِ

وحني يتأمل املتلقي الكلمات اليت حتتها اخلط يف البيتني السابقني 

�À±¦Ȃƫ�Ŀ�ȐưŲ��² ȂǨǼǳ¦�Ǿƥ�ǀƬǴƫÂ�̧ Ƣũȋ¦�Ǿǳ�§ǂǘƫ�ȂǴƷ�̧ ƢǬȇϵ�ǆ Ź

�ȄǸǈȇ�ƢǸȈǧ�Ƣđ°ƢǬƫ�Â¢�Ƣǿ±Ƣƴǟ¢�Ǫǧ¦Ȃƫ�ǞǷ�· ƢǨǳȋ¦�ǒ Ǡƥ"يف  ٢٢"التصريع

البيت األول، وتساٍو يف وزن بعض فواصل البيت دون تقفيتها الذي 

.يف البيت الثاين ٢٣"املوازنة"يسمى 

:تشابه األطراف واللّف والنشر: السابع

ومما استخدمه الشاعر من عناصر اإليقاع الداخلي خالل وصف 

وجتلت هتني الظاهرتني . جتربته الشعرية تشابه األطراف واللف والنشر

�ɦ�ȄǴǏ�ŉǂǰǳ¦�¾ȂǇǂǳ¦�Ƣđ�ǂǟƢǌǳ¦�¬ƾǷ�Ŗǳ¦�ƨȈƟƢƬǳ¦�ǺǷ�śǠǓȂǷ�Ŀ

ǂǸǟ�Ǻƥ�ǲȇŐƳ�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�¬ƾǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǳ¦Â��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ .  وتبلغ نسبة

ومثاهلما على التوايل . ȂǸĐ¦�®ƾǠǳ¦�ǺǷ¸% ٥١. ١نهما كل واحدة م

  : قول الشاعر

دون ثـأرهــــــــــــــــــــــــمُ واـــــــــيبيتـمل

**

واºººººººƫʪِإْن َيُكــــــــــــــــــْن مــــــــــــن غريهم 

**
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شريعةفَاْشَرْب من السيلني سيِل 

تَـْرَتِويَسْيٌل به ماُء احلياِة فَـ 

ــــَدإِ اهلـْن صَ ْسُرو َطَخاَء الَقْلِب ِمـيَ  وىــ

َواْجَعْلُهَما إكليالحقيقةٍ و 

ُبُت املنـُْقْوَال أَ  ْرُض الُعُقْوِل فـَتَـنـْ

ــــــُر التَّْسِبْيــ ــــــــَال ـــــــــــــــــَح والتـَّْهِليويـَُعّمِ

يف "تشابه األطراف"�ȄǸǈȇ�ƢǸȈǧ�ňƢǠŭʪ�ƢǬȈǋ�ƢƦǟȐƫئ القاريلمس 

٢٤�Ƥالبيت األول ǇƢǼǷ�ƪ Ȉƥ�ǄÉƴǟ�®¦ǂȇϵ�¿Ȑǰǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǶƬƻ�Ʈ ȈƷ��

الّلف "كما حيّس بتقسيٍم جّذاٍب للمعاين واأللفاظ فيما يسمى . بصدره

يف األبيات الثالثة األخرية، حيث ذكر علمي الشريعة واحلقيقة " والنشر

، مث ذكر مثار كل واحد منهما عن )حقيقة(و) شريعة(لميت جمملة يف ك

إرواء العقول بنور العلم واهلداية : طريق التصوير احلسي بدون تعيني، وهو

فتنبت فيها العلوم النقلية، وإزالة صدإ اهلوى عنها فتتعّمر بتسبيح هللا 

ƢǷ�ǄȈȈŤ�Ŀ�ȆǬǴƬŭ¦�ǺËǰŤ�ȄǴǟ�ǂǟƢǌǳ¦�®ƢǸƬǟȏ�Ǯ ǳ̄�ǲǯ��ǾǴȈǴēÂ�ńƢǠƫ

لكلٍّ من علمي الشرعة واحلقيقة، وردها إىل ما يليق بكليهما، مما يشحذ 

تذّوقه للنص، ويقوي ملكته اللغوية من حيث ترتيب املعاين ووضعها يف 

  .أماكنها املناسبة من الرتاكيب

  :اخلامتة

̧�¦��ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�ǂǠǋ�Ŀ�ȆǴƻ¦ƾǳ قالتعرض هذا امل ƢǬȇȍ¦�ƨǇ¦°ƾǳكرب 

. مع الرتكيز على أربعة منها فقط لكثافة منجزه الشعري وتعدد جوانبه

ƢƷȐǘǏ¦Â�ƨǤǳ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�̧ ƢǬȇȍ¦�¿ȂȀǨǷ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾūʪ�¢ƾƦǧ . انتقل بعده
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��ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�̈ƢȈū�ǄȈƳÂ�µ ǂǟ�ń¤فظهر له أنه من فحول شعراء  كرب

ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ŀ�ƢȀȈǧ�ȆǷȐǇȍ¦�ǂǰǨǳ¦�®¦Â°Â��ʮŚƴȈǻ . وانتهى إىل

ة اإليقاع الداخلي يف القصائد املختارة فتجلى أن الشيخ وّظف دراس

كما توصل   .رائعا يف مواضع متعددة من شعره عناصره املختلفة توظيفا

  :املقال إىل نتائج، منها

o�ǂǏƢǼǠǳʪ�  ̈ȂǴŲ�Őǯ�ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�°ƢǠǋ¢�À¢�Ʈ ƸƦǳ¦�ƪ ƦƯ¢

املختلفة من اإليقاع الداخلي، وأنه ممن جييد توظيفها من 

ء النيجرييني مما جعل شعره واضح املعامل من بني أشعار  الشعرا

 .كثري من معاصريه

o ،وأثبت أن اإليقاع الداخلي ظاهرة لغوية تربط بني أجزاء النص

وتسّلط الضوء على أجواء املبدع النفسية من خالل عمله الفين، 

وتسهم يف كشف دالالت ذات أبعاد معنوية وإيقاعية خمتلفة يف 

ƾǠƬǷ�ƨǳƢŦÂ�ƨȈǼǧ�ƨǸȈǫ�ǎ®̈� .النصوص األدبية ǼǴǳ�ȆǨǔƫ�ƢȀǴǯ�ƢĔ¢Â

°Âǂǈǳ¦Â�ƨƴȀƦǳʪ�ǂǠǌȇÂ��ǺƠǸǘȇÂ�ǾȈǳ¤�¬ʫǂȇ�À¢�ȆǬǴƬŭ¦�ǲǠš.

o وحقق املقال أن التكرار من أكثر عناصر اإليقاع الداخلي

رغم كونه تكرارا للكلمة يف أكثر  كربحضورا يف أشعار الشيخ  

ذلك خالل صوره منه إىل تكرار احلرف أو اجلملة كما ظهر 

.الدراسة
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  :واملراجع اهلوامش

نظرة سريعة حول البحور الشعرية املستخدمة يف ): ١٩٨٧(سركي، إبراهيم، -١

�ȂǼǯ�Âǂȇʪ�ƨǠǷƢƳدراسات عربية، قسم اللغة العربية، ،ديوان سبحات األنوار

-��ʮŚƴȈǻ ١٠٩: ص ،)٦(العدد.  

املدائح النبوية يف شعر الشيخ دمحم الناصر كرب ): ٢٠٠٢(املتبويل، شيخ كرب، - ٢

حبث علمي مقدم لقسم اللغة العربية ، "املاء املسكوب"دراسة حتليلية لقصيدة 

�ȂǼǯ�Âǂȇʪ�ƨǠǷƢƳ-�Ŀ�ŚƬǈƳƢŭ¦�ƨƳ°®�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�©ƢƦǴǘƬŭ�ƨǴǸǰƫ��ʮŚƴȈǻ

): ٢٠٠٤(وشيخ عثمان كرب،  .١٩- ١٠، و١٠٠: ، ص)خمط(اللغة العربية، 

.٢٣١- ٢٢٩: النهار، ص/مط �ǂǐǷ��ʮŚƴȈǻ�Ŀ�ĿȂǐالشعر ال

، )وقع: (، مادة٩/مج لسان العرب، ):٢٠٠٣(ابن منظور، دمحم بن مكرم، -٣

  .٣٧٨: دار احلديث، ص/القاهرة، ط

، ١/ط معجم اللغة العربية املعاصرة،): ٢٠٠٨(عمر، أمحد خمتار وآخرون، -٤

  .٢٤٨٢- ٢٤٨١: عالم الكتب، ص/، القاهرة، مط)وقع: (، مادة٣/مج

، )دخل: (، مادة١/جاملعجم الوسيط، ): ت.د(أنيس، إبراهيم وآخرون، -٥

  .  ٢٩٨:، ص)دون ذكر املطبعة ومكان الطبع(

اإليقاعات الرديفة ): ٢٠٠٧(النّجار، مصلح عبد الفّتاح وزميله، -٦

�ǂǏƢǼǠǳ�ǲȈǏϦÂ��°¦ǂǰƬǳ¦�¾¦ȂƷȋ�ƾǏ°�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƨǴȇƾƦǳ¦�©ƢǟƢǬȇȍ¦Â

  .١٣١: ص ،١/، العدد٢٣/¦ƾǴĐجملة جامعة دمشق، الداخلي،اإليقاع 

االجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب ): ١٩٨٠(جيدة، عبد احلميد، -٧

  .٣٥٦: مؤسسة نوفل، ص): نشر(بريوت، املعاصر، 
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  . ١٣٣: ص املرجع السابق،النّجار، عبد الفّتاح وزميله، -٨

دراسة :  شعر ابن فارضاإليقاع الداخلي يف): ٢٠١٣(صاحل، جميد وزميلته، -٩

  .٨٧: ، ص)٢(، ٢٠: جملة العلوم اإلنسانية الدولية، العددبنيوية شكلية، 

  .املرجع السابق والصفحة نفسها- ١٠

دار /، القاهرة، مط٩/طيف النقد األديب، ): ٢٠٠٤(ضيف، شوقي، - ١١

  .٩٧: املعارف، ص

علم البيان : ¦ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢĔȂǼǧ�ƨǣȐƦǳ): ٢٠٠٩(عباس، فضل حسن، - ١٢

  .٣٤٨: دار النفائس، ص/، األردن، مط١٢/طيع، والبد

¤�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�řǠȇ��̈°ƢƦǠǳ¦�Ŀ�ƨǷƢǿ�ƨȀƳ�ȄǴǟ�¬Ƣū: التكرار- ١٣

فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة يف العبارة، ...عنايته بسواها

��ƨǸȈǫ�ƨȈǈǨǻ�ƨǳȏ®�Â̄��ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ȂǿÂ��Ƣđ�ǶǴǰƬŭ¦�¿ƢǸƬǿ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰȇÂ

عيبد، دمحم : انظر. لذي يدرس األثر وحيلل نفسية كاتبهتفيد الناقد األديب ا

القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية ): ٢٠٠١(صابر، 

، نقال عن ٢٨٥: احتاد الكّتاب العرب، ص: نشراإليقاعية، دمشق، 

  .١١٨-١١٧معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، 

  .٥: ص، اآلية: سورة- ١٤

  . والسورة نفسها املصدر نفسه،- ١٥

هو تكرار مجلة شعرية واحدة أو أكثر يف املقدمة : التكرار الدائري- ١٦

واخلامتة، رمبا ال جييء التكرار يف مجل اخلامتة مطابقا متاما جلمل مقدمة 

القصيدة، إمنا يتطابق يف جزء كبري منه مع احلفاظ على روح التكرار 



١١٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

فعل القصيدة على ومناخه مع احتمال حصول نتيجة تربر تطور إجناز 

  .٣١٠: ص املرجع السابق،عبيد، أمحد صابر، . الصعيد الداليل

قيل إن الضوء يقطع مسافة ألف مائة وستة ومثانني وألفني واثنني ومثانني - ١٧

  ).أسرع شيء يف الكون: (ƢǷ��ʮƾȈƦȈǰȇÂ�ƨǟȂǇȂǷ®¨. ميال يف الدقيقة

املراغي، أمحد . تشابه الكلمتني يف اللفظ مع اختالف يف املعىن: اجلناس- ١٨

، ١/ط البيان واملعاين والبديع،: علوم البالغة): ١٩٨٢(مصطفى، 

  .٤٢١: دار الكتب العلمية، ص/بريوت، مط

.٣٤٣: ص املرجع السابق،- ١٩

وع بينهما ¦ǸĐ¦�ÀƢƠȈǌǳ¦�ÀȂǰȇ�ƾǫÂ��ǽËƾǓÂ� Ȇǌǳ¦�Â¢�ǾǴƥƢǬǷÂ� Ȇǌǳ¦�śƥ�ǞǸŪ: الطباق- ٢٠

  ٣٢١: ، صاملرجع السابق نفسهعباس، فضل حسن، . امسني أو فعلني أو حرفني

. ذكر الشيء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته حتقيقا أو تقديرا: املشاكلة- ٢١

  .٣٨٦: ص املرجع السابق نفسه،املراغي، أمحد مصطفى، 

اهلامشي، أمحد، . تساوي الفاصلتني يف الوزن دون التقفية: املوازنة- ٢٢

  .٣٥٢: صجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ): ٢٠٠٠(

: اعتمد الباحث على أن يف البيت األول املذكور ترصيعا لتوازن ألفاظ- ٢٣

�Àȋ��«ǂƼŭ¦�Ʈ...أمي، جديت، بنيت ȈƷ�ǺǷ�Ƣđ°ƢǬƫ�Â¢�Ƣǿ±Ƣƴǟ¢�Ǫǧ¦ȂƬǳÂ

وأما التاء والدال . امليم والباء خيرجان من بني الشفتني مع انطباقهما

.ن من طرف اللسان مع أصلي الثنيتني العلينيفيخرجا

املراغي، . هو أن خيتم الكالم مبا يناسب أوله يف املعىن: تشابه األطراف- ٢٤

 .٣٨٥: ص املرجع السابق، أمحد مصطفى،



 مبروك بركات/د

١١٥

 
––

  إعداد

 

ƨǴǫ°Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ʮƢǔǫÂ�ňƢǈǴǳ¦�Ʈ ƸƦǳ¦�̈ƾƷÂ

  مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية  اجلزائر
yasirbm2013@gmail.com

  : امللخص

يتناول هذا املقال جزئية من نظرية القرائن النحوية لتمام حسان، 

وتتعلق مببدأ الرتخص يف القرائن اللفظية، إذ نتطرق ملفهوم الرتخص 

والقرينة اللفظية يف ضوء مفاهيم النظرية، مث نستقطب القرائن املقصودة 

�Ŀ�ƢēƢȈǴš �Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�Ľ��Ǧ ȇǂǠƬǳʪ شرح ابن عقيل على ألفية ابن

مالك، للربهنة على أن النظرية مستَمدٌة  من الرتاث النحوي العريب، 

.ولكن دون غمط جلهود األستاذ متام يف التنظري والتنظيم

 :مفهوم مصطلحي الرتخص و القرائن اللفظية: أوال

  :مفهوم الرتخص-١

ــة التسهيل يف األمر والتيسري، "الرُّْخصة وهي الرتخص مأخوذ من: لغــ

ويف الشرع ما يغري من األمر األصلي إىل يسر وختفيف، كصالة السفر، 



١١٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

، ويبدو أن االنسجام بني أصول الفقه والنحو قد )١("وهي خالف العزمية

مكن للمفهوم الشرعي الوارد يف التعريف اللغوي للفظة، فُوِظَفت يف النحو 

لك املفهوم، وقد ساعد اهتمام كل من أصول الفقه ذن بداللٍة ال تنفك ع

�ƢēƢǠȇǂǨƫÂ�̈ƾǟƢǬǳʪ�ȂƸǼǳ¦Â– ا التقارب الداليلذمن ه - كٌل يف  جماله.

الرخصة أو الرتخص هو إهدار القرينة النحوية وعدم : اصطالحا

�ȄǴǟ�ȏƢǰƫ¦��ǆ ƦǴǳ¦�ǺǷ¢�¦̄¤�Ƣđ�¿¦ǄƬǳȏ¦ فهم�ǺǷƚȇ�Ń�ÀƜǧ��ƢĔÂƾƥ�ŘǠŭ¦

الكالم إىل اخلطأ ال إىل الرتخص، ويسهم يف هذا الرتخص اللبس نسب 

إن تعدد القرائن على إرادة املعىن ذ ؛ إ)٢(تضافر القرائن مع بعضها بعض

قد جيعل قرينة من القرائن زائدة عن مطالب وضوح املعىن ألن غريها 

يف كتب الرتاث »  الرتخص « وقد جاء مصطلح . ميكن أن يغين عنها

، ولكل )٣(وغريمها» الضرورة « و » التوسع « ها مبصطلحات أخرى من

مصطلح داللة معينة فمصطلح التوسع ينطلق من أن اخلروج عن 

القاعدة األصلية يدفع إليه رغبة املتكلم، واملبدع بصورة خاصة يف خرق 

النمط التعبريي املألوف اختيارا أو اضطرارا  ليمنح الصبغة الفنية املتميزة 

ح الضرورة فهو من مصطلحات الفقه ، وداللته ملا يكتب، وأما مصطل

النحوية تشري إىل أن املتكلم، والشاعر على وجه اخلصوص قد يضطره 

الوزن الشعري إىل العدول عن القاعدة، وبناء عليه فإن كال املصطلحني 

.ƨǐƻǂǳʪذ ينطلقان من وجهة نظر معينة ليصبا يف ميزاب األخ
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١١٧

:مفهوم القرينة اللفظية – ٢

عنصر من عناصر الكالم يستدل به على الوظائف "هي : ة اللفظيةالقرين

�Śǣ�Â¢�Ǿƥ�¾ȂǠǨǷ�Ǯ ǳ̄Â�ǲǟƢǧ�¦ǀǿ�¾ȂǬǻ�À¢�Ƣđ�®ƢǋŗǇȏ¦�ǺǰǸȈǧ��ƨȇȂƸǼǳ¦

، وتندرج هي والقرينة املعنوية مع القرائن النحوية املقالية، وقد حدد )٤("ذلك

 –قرينة الرتبة  –قرينة العالمة اإلعرابية : متام حسان مثاين قرائن لفظية، وهي

 –قرينة األداة  –قرينة التضام  –قرينة الربط  –قرينة املطابقة  –قرينة الصيغة 

�ǞƳǂȇÂ��Ŀǂǐǳ¦Â�ļȂǐǳ¦�śǳƢĐ¦�ǺǷ�̈ƾǸƬǈǷ�ƢȀƬǴŦ�Ŀ�ȆǿÂ���ƨǸǤǼǳ¦�ƨǼȇǂǫ

.)٥(ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨǸǜǻȋ¦�Ȇǫʪ�ǾȈǧ�ȆǬƬǴƫ�ÄȂƸǼǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�À¢�ń¤�Ʋǋ¦ȂƬǳ¦�¦ǀه

منحصر يف القرائن اللفظية، وال يشمل ويرى متام حسان أن الرتخص 

�ǲǬǠȇ�ȏÂ��ȆǨȈǛÂ�ŘǠǷÂ�ƨǫȐǟ�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƢĔȋ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȇȂǼǠŭ¦�ǺƟ¦ǂǬǳ¦

.)٦(الرتخص يف العالقات والوظائف

�̄ƢƬǇȋ¦�Ƣđ�ǂǫ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǜǨǴǳ¦�ǺƟ¦ǂǬǳ¦�ǺǷ�ƨǼȇǂǫ�ǲǯ�¿ȂȀǨǷ�śƦǼǇÂ

�ǺǷ��ƢȀȈǧ�ǎ ƻŗǳ¦�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƨǴưǷϥ�ƢȀǼǷ�̈ƾƷ¦Â�ǲǯ�śÊǠÊƦÌƬÉǷ��¿ƢŤ خالل

Ǯ ǳƢǷ�Ǻƥ¦�ƨȈǨǳ¢�ȄǴǟ�ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦�¬ǂǋ�ʮƢǼƯ�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦.

ƢȈǻʬ :جتليات الرتخص يف القرائن اللفظية يف شرح ابن عقيل : 

الكالم أن يرد َوْفَق القواعد األصلية، ولكن قد يلجأ إن األصل يف 

املتكلم يف بعض األحيان إىل الرتخص يف القواعد النحوية ألداء معان 

جديدة ال ميكن أن تتأتى مع احلفاظ على القواعد األصلية، وبناء عليه 



١١٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

فإن الرتخص ال ميثل قاعدة يقاس عليها، وإمنا هو مقتصر على حاالت 

ا األمن من اللبس، ألن اللغة ُوضعت يف األصل خاصة يشرتط معه

.للفهم واإلفهام والتواصل بني املتكلمني ال للتعمية واإللغاز

  :الرتخص يف قرينة العالمة اإلعرابية -١

��ƢǷÂ��̈ƢƸǼǳ¦�ǲÈƦ
Êǫ�ǺǷ�ŚƦǯ�¿ƢǸƬǿʪ�ƨȈƥ¦ǂǟȍ¦�ƨǷȐǠǳ¦�ƪ ȈǜƷ�ƾǬǳ

ى املعاين يف كانت لتنال هذا االهتمام لوال دورها الكبري يف الداللة عل

قد علم : "الرتاكيب،  وقد بني هذا الدور عبد القاهر اجلرجاين يف قوله

أن األلفاظ مغلقة على معانيها حىت يكون اإلعراب هو الذي 

.)٧("يفتحها

مبفردها ال تعني " �ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǸȀŭ¦�ƨǼȇǂǬǳ¦�ǽذوينظر متام حسان إىل ه

« لقول فيه حتت على حتديد املعىن فال قيمة هلا بدون ما أسلفت ا

، )٨("وهذا القول صادق على كل قرينة أخرى مبفردها» تضافر القرائن

��ǺƟ¦ǂǬǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�ÀÂ®�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�Ŀ�¦ȂǳƢǣ�Ǻȇǀǳ¦�ȄǴǟ�®ǂȇ�Ǯوهو ب ǳǀ

.)٩(وعلى من هضموها حقها يف الداللة على املعاين أيضا

ويكون الرتخص يف العالمة اإلعرابية استجابة حلاجة أسلوبية أو 

، وإمنا تعطيل دور هذه القرينة يف الكالمخاصة، وهذا ال يعين  موقعية

�ƨȈǴǏȋ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�¸ƢƦƫ¦�Èƨƥʫ°�ƢȀȈǧ�ǎ ƻŗǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǶǴǰƬŭ¦�ǂǈǰȇ

�Â¢�ƢĔ¦ƾǬǨƥ�ǆ Ʀǳ�ǺǷ�ǲǐŹ�ƾǫ�ƢǷ�Őš �Ãǂƻ¢�ǺƟ¦ǂǫ�®ȂƳÂ�ȄǴǟ�ȏƢǰƫ¦
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١١٩

تغيريها عن أصلها، ويرى ابن عقيل أن ذلك مقصور على املسموع 

وقد يرفع املفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس  : "فقط، فيقول

، وال ينقاس، بل يقتصر على "خرق الثوُب املسارَ " كقوهلم

، فقد وردت كلمة الثوب يف هذا املثال مرفوعة على الرغم )١٠("السماع

من محلها معىن املفعولية ، وُنصبت كلمة املسمار على الرغم من محلها 

ا الرتخص أن املعىن مفهوم حىت مع عدم معىن الفاعلية، والذي سوغ هذ

َتصور هو أن خيرق املسمار الثوب ال العكس
ُ
.اتباع القاعدة، ألن امل

�ń¤�¿ƢǰƬƷȏ¦�ǺǷ�ƞǋʭ�ƨȈƥ¦ǂǟȍ¦�ƨǷȐǠǳ¦�ƨǼȇǂǫ�Ŀ�ǎوهناك  ƻǂƫ

:إحدى اللهجات العربية ومن الشواهد عليه قول الشاعر

��ƢÈǿ ÈʪÈ¢�ÈʪÈ¢ÈÂ�ƢÈǿ ÈʪÈ¢�ċÀÊ¤* َ١١(ا ِيف اْلَمْجِد َغايـََتاَهاَقْد بـََلغ(

البيت جاء على هلجة بين احلارث بن كعب، الذين يلزمون املثىن هذا 

ى األلف يف األحوال اإلعرابية كلها، ويرتخصون يف عالمة الواو الدالة عل

  .الرفع والياء الدالة على اجلر

وينبغي أن نبني أن مثل هذا العدول الناشئ عن اختالف اللهجات 

.يُدَرس يف سياق اللهجات العربيةال ُيصَنف ضمن الرتخص وإمنا حيسن أ

وترجع أسباب الرتخص يف العالمة اإلعرابية إما إىل تعدد اللهجات 

العربية أو إىل تعدد القراءات القرآنية، كما قد ترجع إىل املناسبة الصوتية 



١٢٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

اإلعرابية وإىل روائز أخرى ذكرها محاسة عبد اللطيف يف كتابه العالمة 

.)١٢(يف اجلملة بني القدمي واحلديث

ذه القرينة يف شرح ابن عقيل ما جاء ومن أمثلة ورود الرتخص يف ه

عالمة ِفْعِلَها فيأيت اليت قد يرتخص يف  الناصبة للفعل املضارع) أنْ (عن 

من العرب من مل يعمل أن الناصبة للفعل :" مرفوعا، يقول ابن عقيل

ما ال يدل على يقني وال رجحان فريفع الفعل  املضارع، وإن وقعت بعد

 :، ومن شواهد هذا الرتخص قراءة ابن حميصن يف قوله تعاىل)١٣("بعدها

َوالَوالَداُت يـُْرضْعَن َأْوَالَدُهن َحْوَلْني َكامَلْني ملَْن َأرَاَد َأْن يتُم ﴿

وذلك ) أن الناصبة( رغم جميئه بعد ) يتم(ذ رفع الفعل إ )١٤(الرَضاَعة﴾

وجود قرائن تقي املعىن من اللبس كاألداة، ويظهر أن هذه القراءة شاذة ل

Ǭǳ¦�©ƢǣȂǈǷ�ȄǴǟ�ƞǰƬƫ�ȏ�ƢĔȋ��Ƣđ�ƾȀǌƬǈǻ�ȏ¢�ńÂ¢Â بول فنستشهد

ǽ®ƾǐƥ�ǺŴ�ƢǸȈǧ�Ƣđ.

  :ومن شواهد الرتخص يف العالمة اإلعرابية من الشعر قول الشاعر

ِمينِّ السََّالُم َوَأْن الَ ُتْشِعَرا َأَحًدا*ِن َعَلى َأْمسَاَء َوْحيَُكَماَأْن تـَْقَرآ

ووجه الدليل أنه كان على الشاعر أن يقول أن تقرآ حبذف النون من 

الفعل كونه من صيغ األمثلة اخلمسة، ولكن أهدرت العالمة اإلعرابية 

ْحوَِجة للشاعر، ومن ذلك أيضا ورود
ُ
الفعل املضارع مرفوعا  للضرورة امل

:كقول الشاعر) مل اجلازمة( بعد
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١٢١

��ÌǶ
ÊÊēÈǂ ÌǇ É¢ÈÂ�ÇǶÉǠÉºǻ�ÌǺ

ÊǷ�É² Ê°¦ÈȂ Èºǧ�Èȏ ÌȂÈǳ*�Ê°ƢÈŪ Êʪ �ÈÀȂÉǧȂÉȇ�ÌÈŃ�
Ê ƢÈǨ ÌºȈÈǴČǐ ǳ¦�È¿ÌȂ Èºȇ

والشاهد يف البيت ثبوت نون الفعل املضارع بعد مل اجلازمة وهو 

خالف أصل القاعدة، ولكن وروده يف سياق شعري حييل إىل أن 

ويعتمد الشاعر على القرائن املعنوية  الضرورة الشعرية هي اليت أدت إليه،

  .اليت متنع من اعتبار العدول اإلعرايب خطأ وحلنا

وقد يـُتَـَرخص يف العالمة اإلعرابية إلحداث تشاكل بني الكلمات 

حبثا عن خفتها وفرارا من تنافرها ومثاله إتْـَباُع العرِب احلركَة لألخرى 

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ�ƢǸǯ�ǲǯƢǌƬǴǳ�Åʬ¦ƾƷ¤: ْاْحلَم ﴿Ƃ Èś ǸÈǳƢÈǠǳ¦�§ È°� Èɍ �Éƾ
)١٥(

وإنزاال ) ƅ(على قراءة احلسن البصري إتباعا لالم ) احلمدِ (بكسره دال

.)١٦(للكلمتني منزلة الكلمة الواحدة لكثرة استعماهلما مقرتنتني

:الرتخص يف قرينة الرتبة  - ٢

،  وقد )١٧("موقع الكلمة يف الرتكيب الكالمي"تدل قرينة الرتبة على 

�Ǻƥ¦�ƾǬǟ�ƾǬǧ���ǶēƢǨǳƚǷ�Ŀ�ƢǷƢǸƬǿ¦�ƨǼȇǂǬǳ¦�ǽǀǿ�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�̈ƢƸǼǳأوىل ا

جين يف كتابه اخلصائص فصال يف التقدمي والتأخري تناول فيه احلديث 

وحتدث أيضا . )١٨(عن رتبة بعض الكلمات ومواقعها يف الرتكيب العريب

عن بعض احلاالت اليت يتم فيها نقض املراتب إذا عرض هناك 

§�¦�ƨȇȂƸǼǳ،  وقد ج)١٩(عارض ¦Ȃƥȋ¦�ʮƢǼƯ�Ŀ�ƢǫǂǨǷ�ƨƦƫǂǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦� Ƣ

  .من كتبهم



١٢٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ويرجع الرتخص يف الرتبة ملالمح التقدمي والتأخري يف اللغة العربية، 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȐǠǳ¦�Ȃǿ�ǎ ƻŗǳ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀŮ�ƾċȀǷ�Äǀǳ¦Â��ƢȀƬǻÂǂŭ�ǂǜǼǳʪ-

  .متضافرة مع القرائن األخرى  - ة بصفة خاص

وقوفه على دراسة النحاة لرتبة الكلم يف  وقد توصل األستاذ من

  :الرتكيب العريب إىل أن الرتبة تنقسم إىل قسمني،  مها

�ƢĔȋ�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ƪ: الرتبة احملفوظة - أ  ȈÉũÂ��Ƣǔȇ¢�ƨǷÈǄÈºƬÌǴÉ
ŭʪ�ȄǸǈƫÂ

�ƨǴưǷȋ¦�ǒ Ǡƥ�řƳ�Ǻƥ¦�®°Â¢�ƾǫÂ��ƢŮȐƬƻʪ�Ƥ Ȉǯŗǳ¦�ǲƬƻ¦�ƪ ǴƬƻ¦�¦̄¤

وال جيوز تقدمي الصلة وال : "يف قولهعلى الرتب احملفوظة بني الكلمات 

شيء منها على املوصول، وال الصفة على املوصوف، وال املبدل على 

املبدل منه، وال عطف البيان على املعطوف عليه، وال العطف الذي هو 

.)٢٠("نسق على املعطوف عليه

�̈¦®¢Â��°ÂǂĐ¦�ȄǴǟ�ǂŪ¦�» ǂƷ�¿ƾǬƫ�Ƣǔȇ¢�ƨǛȂǨƄ¦�Ƥ ƫǂǳ¦�ǺǷÂ

املستثىن وحرف القسم على املقسم به وواو املعية على االستثناء على 

املفعول معه واملضاف على املضاف إليه، والفعل على الفاعل 

.)٢١(وغريها

�Â¢�ǆ"وهي : الرتبة غري احملفوظة - ب ƦǴǳ¦�ǺǷ¢�¦̄¤�°ƾē�ƾǫ�Ŗǳ¦�ƨƦƫǂǳ¦

اقتضى السياق ختلفها ولكنها حتفظ إذا توقف املعىن أو اقتضى السياق 

.Ƣǔȇ¢�̈ǂū¦�ƨƦƫǂǳʪ�ȄǸǈƫÂ.)٢٢("Ƣđاالحتفاظ 



 مبروك بركات/د

١٢٣

ومن مظاهر حريتها تقدم بعض العناصر على أخرى،  وذلك على 

:)٢٣(نوعيـن

يتقدم املتأخر ويبقى حمافظا على وظيفته، كتقدم اخلرب على : أوهلما

  .اخل... املبتدأ، أو املفعول على الفاعل

ƢǸȀȈǻʬ :كان عليها،   يتقدم املتأخر ولكنه ال يبقى على وظيفته اليت

:قول كثري عزة  بل ينتقل إىل وظيفة أخرى، كما يف

يـَلُـوُح َكأَنَُّه ِخَللُ *ِلَميَّـَة ُموِحًشا طََلُل  

على احلالية ، حني تقدمت، ولو قال » موحًشا «قد ُنصَبت كلمة 

.)٢٤(على الصفة» موحٌش «  ملية طلل موحش لرفعت كلمة

§�¦ƾƬƦŭ¦Â�ǲǟƢǨǳ¢� وتظهر حرية الرتبة يف املدونة يف ʪ�ȂŴ�̈Śưǯ�§ ¦Ȃƥ¢

ŐŬ¦Â�¢ƾƬƦŭ¦�§ ʪ�Ŀ�ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦�¾ȂǬȇ�̄¤��ƢŷŚǣÂ " : األصل تقدمي املبتدأ

ŐŬ¦�ŚƻϦÂ [...]ومنه )٢٥("وجيوز تقدميه إذا مل حيصل لبس أو حنوه ،

:قول الشاعر

�ƢÈǼÉºƫƢǼÈƥÈÂ��ƢÈǼ
ÊƟƢÈǼÌºƥÈ¢�ȂÉǼÈºƥ�ÈʭȂÉǼÈºƥ* َِّناُء الر �Êƾبـَُنوُهنَّ أَبـْ Êǟ ÈʪÈȋ ¦�

Ê¾ƢÈƳ

�¦ǀǿ�¹ƢǇ�ƢŶ¤Â��ǂƻƚǷ�¢ƾƬƦǷ�ƢǼƟƢǼƥ¢�ȂǼƥÂ��¿ƾǬǷ�Őƻ�ʭȂǼƥ�ǾǳȂǬǧ

لوجود قرينة معنوية تعني عند السامع املبتدأ أو متيزه عن اخلرب، وهي أن 

املعىن ال يستقيم إال إذا علمنا أن املقصود أن بين أبنائهم كبنيهم، ال أن 

  . عرفاأبنائهم بنو بنيهم، إذ هو معىن غري صاحل



١٢٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ومن الرتخص يف قرينة الرتبة تقدمي الفاعل على فعله وهو مذهب 

ويسمي سيبويه هذه الظاهرة النحوية بوضع الكالم يف غري  )٢٦(الكوفيني

:ون على مذهبهم قول عمر بن ربيعة، ومما استدل به الكوفي)٢٧(موضعه

ُدومُ طُوِل الصُُّدوِد يَ ِوَصاٌل َعَلى *ْلِت الصُُّدوَد َوقـَلََّما َصَدْدِت فَأْطوَ 

فأصل الكالم قلما يدوم وصال، بتقدمي الفعل على فاعله ولكن 

�ƢȀŷ¢�ǲǠǳÂ��ǾǈƦǳ�ȆǨǼƫ�Ãǂƻ¢�ǺƟ¦ǂǫ�½ƢǼǿ�À¢�ÀÂǂȇ�ǶĔȋ�ǾȈǧ�¦Ȃǐƻǂƫ

قرينة اإلسناد خاصة إذا علمنا أن تقسيمهم للجملة إىل فعلية يرجع إىل 

ية يرجع إىل النظر يف النظر يف املسند إن كان فعال فاجلملة فعلية وامس

  .ة، وإن كان امسا فاجلملة امسيةاملسند إن كان فعال فاجلملة فعلي

ومن الرتخص يف قرينة الرتبة تقدمي املستثىن على املستثىن منه، إذ 

:رتبتهما العكس، ومنه قول الشاعراألصل يف 

َا   )٢٨(ُشْعَبًة ِمْن ِعَياِلَكاَأُعدُّ ِعَياِيل *َخالَ ِهللا الَ َأْرُجو ِسَواَك، َوِإمنَّ

ولكن قدم يف هذا البيت االستثناء . ال أرجو سواك: ووجه الكالم

وذلك جائز ) ال أرجو سواك(فجعل قبل املستثىن منه عامله) خال هللا(

عند الكوفيني، أما البصريون فيجيزون تقدمي املستثىن على املستثىن منه 

.)٢٩(و بعض مجلة املستثىن منهبشرط أن يتقدم العامل يف املستثىن منه أ

ى عامله ومنه قول املخبل ومن الرتخص يف الرتبة تقدمي التمييز عل

:السعدي



 مبروك بركات/د

١٢٥

َلى ��ƢÈȀأَتـَْهُجُر لَيـْ ÈºƦȈÊƦÈƷ �
Ê¼¦Èǂ
ÊǨǳÌÊʪ*�ÉƤ Ȉ

Êǘ Èƫ� Ê¼¦Èǂ
ÊǨÌǳÊʪ �ƢÅǈ ÌǨÈºǻ�ÈÀƢÈǯ�ƢÈǷÈÂ

)٣٠(

ووجه الدليل أنه نصب نفسا على التمييز وقدمه على العامل يف وهو 

، وقد جوز هذا الرأي الكوفيني واملازين واملربد، أما عند )٣١(تطيب

.)٣٢(البصريني فضرورة ال يقاس عليها

وهذه األمثلة اليت سقناها للرتخص يف قرينة الرتبة، متلخصة يف خرق 

قانون الرتبة احملفوظة إذ يُقدَّم ما أصله التأخري ويتأخر ما أصل رتبته 

غة العربية، املرنة، فبفضل خصاصها التقدمي، وهو سبيل اتسمت به الل

يُتصرَّف يف الكالم مراعاة ملوافقة الصنعة اللفظية للدالالت املقامية اليت 

ƢȀǼǟ�¾ÂƾǠǳʪ�ƢŶ¤Â�ǾƬƦƫ°�ǲǏ¢�ȄǴǟ�¿Ȑǰǳ¦� ȆƴŠ�ǪǬƸƬƫ�ȏ.

:الرتخص يف قرينة الصيغة – ٣

القالب الذي تصاغ الكلمات على "وتشري قرينة  الصيغة إىل 

يدخل حتتها موضوع الصرف مبا يشتمل عليه من حديث ، و )٣٣("قياسه

عن الصيغة الصرفية وامليزان الصريف، وعن بنية الكلمة املفردة وما 

.)٣٤(يكتنفها من مجود و اشتقاق وتصرف أيضا

لقد ورد الرتخص يف قرينة الصيغة يف أبواب كثرية من شرح ابن 

ǧ�Ƣē¦Ȃƻ¢Â�®Ƣǯ�Őƻ� Ȇů�̈ƢƸǼǳ¦�ƨǜƷȐǷ�ƢȀǼǷÂ��ǲȈǬǟ ،عال مضارعا

:مسا ومثاله شاهٌد ساقه ابن عقيلولكن إذا أمن اللبس جاء اخلرب ا

وََكْم ِمْثِلَها فَارَقْـتـَُها َوْهَي ُتْصْفرُ *فَأُْبُت ِإَىل فـَْهٍم َوَما ِكْدتُ آئًبا  



١٢٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

جاءت )  آئبا(فقد عملت كاد يف البيت عمل كان، ولكن صيغة اخلرب 

اخلرب مجلة فعلية فعلها مضارع، على خالف األصل، فاألصل أن يكون 

ولكن هذا الرتخص خاضع للسماع والضرورة، وذلك ما عناه ابن مالك 

ŘǠŭ¦�Ŀ�ƢǈƦǳ�ª"لكن ندر: "بقوله ƾŹ�ȏ�¾Âƾǟ�Ǿǻ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��.

أن األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة، "ومن أمثلة الرتخص يف الصيغة 

�ƪ ǴǐƷÂ�©®Ƣǧ¢�¦̄¤�̈ǂǰǻ�ļϩ�ƾǫ�ǺǰǳÂكما يف قوله )٣٥(الفائدة ،

Ƃَسَالمٌ ﴿ : تعاىل Èś
ÊǇ Èʮ �

Ê¾¡�Ȅ ÈǴÈǟ")٣٦(.

�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�̈¦®ϥ�ƢǧǂǠǷ�ǄȈȈǸƬǳ¦�®Â°Â�Ƣǔȇ¢�ƢȀǼǷÂ)ما ورد على حنو ) الـــــ

:يف قول الشاعر

Ǻَصَدْدَت وَ *رَأَيـُْتَك َلمَّا َأْن َعَرْفَت ُوُجوَهَنا  ƥ�Éǆ ÌȈÈºǫ�Èʮ �Èǆ ÌǨċºǼǳ¦�Èƪ ÌƦ
ÊǗ٣٧(َعْمرِو(

، وأصل قاعدته أن )النفس(الشاهد جميء التمييز نفسا معرفا وحمل 

ǳ�̈Ƣǟ¦ǂǷ�ǺǰǳÂ���̈ǂǰǻ�ļϩلضرورة الشعرية حصل الرتخص فيها.  

��̈ǂǰǻ�ȏ¤�ļϩ�ȏ¢�¾Ƣū¦�Ŀ�ǲǏȋ¦�À¢�ƨǤȈǐǳ¦�Ŀ�ǎ ƻŗǳ¦�ǺǷÂ

:سياقات معرفا كما يف قول الشاعرولكنه ورد يف بعض ال

َخالِ *َها  َأْرَسَلَها اْلِعَراَك َوَملْ َيُذدْ  )٣٨(َوَملْ ُيْشِفْق َعَلى نـََغِص الدِّ

معرفة ووظيفتها يف اجلملة احلالية، وقد ساغ ) العراك(إذ وردت كلمة 

هذا يف نظر نظرية القرائن النحوية ألن هناك قرائن أخرى كاإلسناد 

واملالبسة دلت على أصلها فتمكن الشاعر من خرقها، وأما النحاة 



 مبروك بركات/د

١٢٧

�ÀȂǼȈǠƬǈȇ�ǶĔƜǧ�¦ǀǳÂ��ƾǟ¦ȂǬǳ¦�®¦ǂǗ¦�ȄǴǟ�ǶȀƴȀǼǷالقدامى فقد انبىن 

ǂǟƢǌǳ¦�¾ȂǬǧ��ƢȀǴǏ¢�ń¤�ƨǤȈǐǳ¦�̧ ƢƳ°ȍ�ǲȇÂƘƬǳʪ) :فأرسلها العراك (

.سلها معرتكـةً تؤول فتصبح أر 

واألمثلة على الرتخص يف قرينة الصيغة كثرية يف شرح ابن عقيل ومنها 

 جميء صاحب احلال نكرة، واألصل فيه يف نظر النحاة أن يكون

.وغريها من األبواب )٤٠(، ومد املقصور، وقصر املمدود)٣٩(معرفة

:الرتخص يف قرينة املطابقة – ٤

إجياد التجانس بني الضمائم النحوية من "ويقصد بقرينة املطابقة 

، وتعد قرينة املطابقة )٤١("حيث العالمة والشخص والعدد والنوع والتعيني

تتفكك العرى وتصبح الكلمات �ƢĔÂƾƥ"وسيلة من وسائل الربط، إذ 

.)٤٢("املرتاصة منعزال بعضها عن بعض ويصبح املعىن عسري املنال

من دالئل الرتخص يف قرينة املطابقة يف شرح ابن عقيل عود الضمري 

ǂǟƢǌǳ¦�¾Ȃǫ�ǾǼǷÂ��śƠȈǋ�ȄǴǟ�®¦ǂǧȍʪ:

��ƢÈÊŠ�Èƪ ÌǻÈ¢ÈÂ�Èʭ Èƾ ÌǼ
Êǟ �ƢÈÊŠ�ÉǺ ÌÈŴ* ُْ٤٣(َتِلفُ ِعْنَدَك رَاٍض َوالرَّْأُي خم(

فقد حذف الشاعر اخلرب احرتازا عن العبث وقصدا لالختصار مع 

والذي سوغ هذا هو داللة املبتدأ ) ʭƾǼǟ�ƢŠ�ǺŴ( ضيق املقام يف قوله 

عليه، واملالحظ على هذا اخلرب أنه مفرد فكيف يستقيم ) راض( الثاين



١٢٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

، وهذه املسألة جعلت النحاة يذهبون )حنن(اإلخبار به عن مجع 

  .اهب شىت يف تعليلهامذ

�À¢�Ȃǿ�ƾǿƢǌǳ¦�Ŀ�ƨǬƥƢǘŭ¦�Ǻǟ�¾ÂƾǠǳ¦�ǂǟƢǌǴǳ�¬ʫ¢�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦Â

املعىن الذي حيدوه ال يلتبس على السامع، ألن السياق يتضمن دالالت 

  .حتيل إىل املطابقة األصلية دون كد كبري للذهن

�ǺǷ� ƢƬǳ¦�» ǀƷ�ǺǷ�ǲǟƢǨǳ¦�§ ʪ�Ŀ� ƢƳ�ƢǷ�ƢȀǐƻǂƫ�ƨǴưǷ¢�ǺǷÂ

ǂǟƢǌǳ¦�¾ȂǬǯ��ʮ±Ƣů�ƢưȈǻϦ�Ʈ ضمري االسم املالفعل املسند إىل ǻƚ:

َقاهلَا*الَ ُمْزنٌَة َوَدَقْت َوْدقـََها   َقَل ِإبـْ َوالَ َأْرَض أَبـْ

�ƾǼǈŭ¦�ǲǠǨǳ¦�ǺǷ�Ʈ ȈǻƘƬǳ¦� ʫ�ƪ ǧǀƷ�ƾǬǧ)إىل ضمري االسم )  أبقل

�ʮ±Ƣů�ƢưȈǻϦ�Ʈ ǻƚŭ¦ )والذي سوغ هذا الرتخص يف املطابقة )األرض ،

هو احلمل على املعىن، فاألرض حممولة على معىن اجلنسية بينهما 

.)٤٤(املكان

:الرتخص يف قرينة الربط – ٥

� Ƣǌǻϵ�ǖƥǂǳ¦�ƨǼȇǂǫ�¿ȂǬƫ"�Â¢�ƨǴǸŪ¦�©ʭȂǰǷ�śƥ�ƨȈǫƢȈǇ�ƨȇȂŴ�ƨǫȐǟ

�ƨǴǸŪ¦�Ŀ�śǘƥ¦ŗŭ¦�ƾƷ¢�¾Ƣǐƫʪ�ŘǠŭ¦�ǶȀǧ�ȄǴǟ�śǠƫÂ) ٤٥("بني اجلمل

ǂƻȉʪ.

من اللبس، ولكن النحاة غاصوا يف يتم الرتخص يف قرينة الربط إذا أ

التقديرات جربا لقواعدهم اليت أرادوها مطردة حلاجات تعليمية، ومن 



 مبروك بركات/د

١٢٩

األمثلة على هذا الرتخص حذف الرابط العائد على املوصول، وقد 

:استشهد له ابن عقيل بقول الشاعر

َوالَ َضَررُ َفَما ِلِذي َغْريِِه نـَْفٌع *َما هللاُ ُمولِيَك َفْضٌل فَاْمحََدْنُه  

ألنه سهل ) ما(إذ حذف الشاعر الضمري العائد على املوصول 

�¿Ȑǰǳ¦�ǲǏƘǧ��®¦ǂŭ¦�ŘǠŭʪ�Ƥ ǿǀȇ�ȏÂ�ǂȇƾǬƬǳ¦ )ما هللا موليكه.(  

ومن الرتخص يف الربط حذف الفاء املقرتنة جبواب أما كما ورد يف 

:شاهد أورده ابن عقيل

ًرا ِيف ِعَراِض اْلَمَراِكبِ *فََأمَّا اِلقَتاُل الَ ِقَتاَل َلَدْيُكُم   َوَلِكْن َسيـْ

�ǒ)٤٦(أي فال قتال ǠƦǳ�ʮ¢°�ǲǬǼȇÂ�̈°ÂǂǓ�ƢĔ¢�¿Ƣǌǿ�Ǻƥ¦�ÃǂȇÂ��

ال حتذف يف غري الضرورة ) أما( العلماء، وفحواه أن فاء اجلواب بعد

.)٤٧(أصال

وما يراه النحاة القدامى ضرورة تنظر إليه نظرية القرائن النحوية على 

  .عدة مادام قد ورد يف كالم العربوجا عن القاأنه ترخص وليس خر 

واألمر نفسه مع فعل الشرط، وحذف الفاء من جوابه إذا كان مجلة 

:ة كقول الشاعرامسي

�ÊÀÈȐ*َمْن يـَْفَعِل اْحلََسَناِت هللاُ َيْشُكُرَها  ÌưÊǷ�Êɦ �Èƾ ÌǼÊǟ �ÊËǂ ċǌ ǳÊʪ � Čǂ ċǌ ǳ¦ÈÂ

 ƢǨǳʪ�¿¦ǄƬǳȏ¦�ȆǔƬǬƫ�ƨȈǴǏȋ¦�̈ƾǟƢǬǳ¦�À¤�̄¤ من : يف اجلواب فيقال

�Ãǂƻȋ¦�ǺƟ¦ǂǬǳ¦�ǂǧƢǔƫ�ǺǰǳÂ��Ƣǿǂǰǌȇ�ƅƢǧ�©ƢǼǈū¦�ǲǠǨȇ–   كاألداة
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فهي ضرورة  أغىن عن لزومها، وأما يف نظر النحاة –والعالمة اإلعرابية 

.شعرية ال يقاس عليها

:الرتخص يف قرينة التضام – ٦

يف الكلمة كلمة أخرى "قرينة التضام قرينة لفظية تعين استدعاء 

إما على سبيل االفتقار كحرف العطف حني  )٤٨("اق أو االستعـمالالسي

يستدعي املعطوف، وإما على سبيل التطلب كالفعل حني يتطلب 

ǾƦƟʭ�Â¢�ǲǟƢǨǳ¦)٤٩(.

��ʮȂŴÂ�ʮȂǤǳ�śǷƢǔƬŭ¦�śƥ�ǲǐǨǳʪ�¿ƢǔƬǳ¦�ƨǼȇǂǫ�Ŀ�ǎ ƻŗǳ¦�ÀȂǰȇÂ

دور احلارس يف ويف أغلب هذه احلاالت تنشط العالمة اإلعرابية مؤدية 

  .ام بينهما، وإن فصل بينهما فاصلاإلحالة على عالقة التض

��» ȂǏȂŭ¦Â�ƨǨǐǳ¦�śǷƢǔƬŭ¦�śƥ�ÀƢǯ�̈®ʮ±�ǎ ƻŗǳ¦�¦ǀǿ�ƨǴưǷ¢�ǺǷÂ

  :كما يف قول الفرزدق

)٥٠(َوِجريَاٍن لََنا َكانُوا ِكَرام*َفَكْيَف ِإَذا َمَرْرُت ِبَداِر قـَْوٍم  

لتضافر القرائن ) جريان وكرام(يت بني كلم) كانوا(د زيد الفعل فق

��ƨȈƥ¦ǂǟȍ¦�ƨǷȐǠǳ¦�ƨǼȇǂǫ�Ƣǿ±ǂƥ¢Â��ƢǸȀǔǠƥ�ǞǷ�ÀƢǘƦƫǂǷ�ƢǸĔ¢�ȄǴǟ�ƨǳ¦ƾǳ¦

، وال )جريانٍ (إذ إن كلمة كرام جاءت جمرورة موافقة حلركة املوصوف 

  .ألن خربه ينبغي أن يكون مفتوحاميكن أن تكون خربا للفعل كان 
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ضاف واملضاف إليه كما ورد ومن الرتخص يف التضام الفصل بني امل

�ǺǷ�œǼƳϥ�̈°Âǂǔǳ¦�Ŀ�ǾȈǳ¤�» Ƣǔŭ¦Â�» Ƣǔŭ¦�śƥ�ǲǐǨǳ¦� Ȇů�¬ǂǋ�Ŀ

:املضاف، كما يف قول الشاعر

)٥١(زَجَّ الَقُلوَص َأِيب َمَزاَدة*فـََزجَّْجتـَُها ِمبَِزّجٍة 

زج أيب مزادة القلوص، فقد فصل بني املضاف : وأصل الكالم

ص، وهو مفعول به للمصدر زج، وقد واملضاف إليه بكلمة القلو 

لوكان يف مكان : "علق الزخمشري على هذا الشاهد بقوله

الضرورات وهو الشعر لكان مسجا مردودا، كما كما مسج ورد، زج 

القلوص أيب مزادة، فكيف يف الكالم املنشور، فكيف به يف القرآن 

ني وهذا التعليق من الزخمشري يب. )٥٢("املعجز حبسن نظمه وجزالته

أن الرتخص ليس مفتوحا، وإمنا هو خاضع مليزان الضرائر املوقوفة 

على املسموع من العرب، كما وضح هذا النص رؤية النحاة 

�ǲǏ¢�Ǻǟ�ǾȈǧ�§ ȂǣǂǷ�Śǣ�ƾȈƷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǂƟ¦ǂǔǳ¦�ń¤�ȄǷ¦ƾǬǳ¦

�ń¤�Ǿƥ�¦®°�ǾȈǧ�ǎ ƻÉǂÉºƫ�ƢǷ�ǲȇÂϦ�Ŀ�ǶȀǔǠƥ�µ Ƣƻ�¦ǀŮÂ���̈ƾǟƢǬǳ¦

هذا هو ُنْشَدان االطراد وهو األصل، والذي كان يدفعهم إىل 

ضرب من التيسري عندهم، أما نظرية القرائن فرتى أن من التسيري 

���ǲȈǴǠƬǳ¦�Ŀ�ƾǯ�ÀÂ®�¾ÂƾǟÂ�ǎ ƻǂƫ�ƢĔ¤�©¦°Âǂǔǳ¦�Ǻǟ�¾ȂǬǻ�À¢

.ولعل لكل موقف موضعه ورؤيته
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:الرتخص يف قرينة األداة – ٧

 مصطلح األداة كويف، جرده الفراء يف مقابل ما يسميه البصريون

، وما مييز مصطلح األداة أنه ال يوقع يف اللبس الذي )٥٣(حبروف املعاين

يكتنف مصطلح احلرف، فهذا املصطلح األخري إذا ما ورد على هذا 

. النحو فإنه صادق على احلروف اهلجائية وعلى حروف املعاين أيضا

�ǾƷȐǘǏʪ�ǲǸǌȇ�Ʈ ȈƷ��» ǂū¦�ǺǷ�Ƕǟ¢�̈ ¦®ȋ¦�ƶǴǘǐǷ�À¢�ƢǸǯ

ل ؛ ألن األدوات يف اللغة العربية ليست حروفا احلرف واالسم والفع

فحسب بل قد ترد أمساء وأفعاال، وأما مصطلح احلرف فإنه ال يفيد إال 

.)٥٤(احلرف وحده

دور قرينة األداة كبري يف الرتاكيب، إذ قد تكون أمينة لوحدها على معىن 

ƾǼǟ�°ƾē�ƾǫ�Ǯ ǳ̄�ǞǷ�ǺǰǳÂ��ƢȀǴǯ�ƨǴǸŪ¦  دةأمن اللبس يف املعاين املقصو.  

ǂǟƢǌǳ¦�¾Ȃǫ�Ŀ�̈¦®ȋ¦�» ǀƷ�ǺǷ� ¦ƾǼǳ¦�§ ʪ�Ŀ�®°Â�ƢǷ�Ǯ ǳ̄�ǺǷÂ:

َبا ِمْن َسِبيلِ ْأِس َشيْـ *َذا اْرِعَواًء فـََلْيَس بـَْعَد اْشِتَعاِل الرَّ   ًبا ِإَىل الصِّ

.)٥٥()�ʮ̄¦(أي 

والذي سوغ هذا احلذف هو أمن اللبس من خالل تعاون القرائن  

  .وقرينة النغمة  أيضا) عن الفتحةاأللف النائبة ( كالعالمة اإلعرابية  

ومنه أيضا حذف االستفهام لوجود قرائن أخرى قد تدل عليه كقرينة 

:ما يف قول الكميت بن زيد األسديالنغمة، ك
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)٥٦(َوالَ َلِعًبا ِمينِّ َو ُذو الشَّْيِب يـَْلَعُب؟*ِبيِض َأْطَرُب طَرِْبُت َوَما َشْوقًا ِإَىل الْ 

؟، ويدل عليه السياق الوارد فيه، إذ ينتفى وروده أي أ ذو الشيب يلعب

.على سبيل التقرير واإلثبات، وإال فإن عجز البيت يكذب أوله آخره

:الرتخص يف قرينة النغمة – ٨

ارتفاع الصوت واخنفاضه "وهو  قرينة النغمة ترد مبصطلح التنغيم،

، وللتنغيم دور كبري يف الكشف عن داللة اجلملة و )٥٧("أثناء الكالم

.)٥٨(تفسريها تفسريا صحيحا

مل نعثر على الرتخص يف هذه القرينة يف دراستنا لشرح ابن عقيل، 

ولعل هذا األمر طبيعي وحنن نتعامل مع نصوص مكتوبة، والنغمة قرينة 

�Â��̧ ƢǸǈǳʪ�½°ƾƫ ال جرم أن املسموع مقدم على املكتوب، ألن الكالم

.)٥٩(الشفاهي حيمل دالالت تنغيمية ونربات صوتية ال تؤديها الكتابة

وانطالقا مما سبق يصعب العثور على الرتخص يف قرينة النغمة يف 

�ƢēÂȐƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀȈǧ�ǾǈǸǴƫ�ǺǰŻ�ǺǰǳÂ��ƨȈƯ¦ŗǳ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦

﴿ أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس : ، ففي قوله تعاىلخالف املعىن املقصود منها

ُذوِين َوأُّمَِي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن ِهللا ﴾ ؛ لو وقف القارئ على لفظ )٦٠(اختَِّ

بدون نغمة االستفهام، وإمنا بنغمة الرتتيل العادي فإن » هللا« اجلاللة 

، والسبب يف ذلك وجود قرينة )٦١(السامع قد ال حيس غرابة يف ذلك

رى دلت على معىن االستفهام، وهي قرينة األداة املتمثلة يف مهزة أخ
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يف قراءة  –االستفهام، على الرغم من غيابه يف النطق، ولكن األكمل 

.أن يتلى وفق املعاين املقصودة  - القرءان الكرمي خاصة 

  :ــــــــــــــــــــةخامتــــــ

  :ل هذا البحث إىل النتائج اآلتيةخنلص من خال

ن الرتخص يف القرائن اللفظية ورد عند القدامى مبصطلحات إ -

الضرورة : أخرى ومفاهيم تنطلق من منهجهم النحوي ونذكر منها

  .الشعرية واجلوازات الشعرية و التوسع وغريها

رية القرائن النحوية لتمام الرتخص يف القرائن مبدأ من مبادئ نظ -

  .حسان

-ǳ¦�ǺǷϥ�ÀȂǿǂǷ�ǺƟ¦ǂǬǳ¦�Ŀ�ǎ ƻŗǳ¦�À¤ لبس يف املعاين، فإذا

التبست املعاين فإنه يصبح حلنا، وال يعين وصول املتكلم إىل أمن اللبس 

  .يف كالمه أن ينسج مجله دون استناد لضابط ما

الرتخص يف القرائن قد يعترب ملمحا أدبيا وأسلوبيا يف النتاجات  -

�ƨȇƾǟ¦ȂǬǳ¦�ƨƥʫǂǳ¦�ǂǈǯ�ȄǴǟ�ǽ®ƢǸƬǟ¦�ń¤�ǂǜǼǳʪ��ƨȈƥ®ȋ¦–  بضوابط– 

  .ع، ومتيز أسلوب كل مبدع عن غريهاليت تفتح نوافذ اإلبدا 

يف  –يف نظر األستاذ متام  –إن إقرار الرتخص يف القرائن يسهم  -

البعد عن التأويل والتقدير تالفيا للمنهج املتبع لدى جل النحاة القدامى 

  .ذة والضرائر الشعرية إىل أصوهلايف رد القواعد الشا
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الذي اعتمد عليه متام حسان يف إقرار  إن املنطلق املنهجي -

الرتخص يف القرائن اللفظية هو املنهج الوصفي الذي يدرس اللغة كما 

  .وفق القواعد اليت جردها النحاة هي منطوقة، وليس

قد يتبادر إىل الذهن أن املنهج الذي اعتمده النحاة منهج أسهم  -

اموها من رد القواعد يف تعقيد النحو، ولكن الواقع يبني أن الغاية اليت ر 

إىل أصلها تتمثل يف االطراد تسهيال على املتعلمني، وإبعــــادا هلم عن 

ǶĔƢǿ̄القواعد الشــــــــــــ ¢�ƪ Ƭǌƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�̈¯Ƣººººº.

إن حبثنا عن جتليات الرتخص يف القرائن اللفظية يف شرح ابن  -

نحوي، عقيل يبني أن متام حسان قد متكن من سل نظريته من الرتاث ال

وإن كانت منطلقاته النظرية من املنهج الوصفي احلديث، ونقر بفضل 

األستاذ يف التنظري والتنضيد والتفريع املنظم ليستوي جهده نظرية هلا 

حضور يف الفكر النحوي احلديث تطبيقا وموافقة ومعارضة ونقدا 

  .مؤسسا وغري مؤسس أيضا، وذلك دليل على وجود مالمح التميز فيها

:اإلحاالت

)١(ǖȈǇȂǳ¦�ǶƴǠŭ¦��̈ǂǿƢǬǳʪ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǞǸů٤، ط، مكتبة الشروق الدولية ،

 . ٣٣٦، ص ٢٠٠٤

تضافر القرائن مبدأ من مبادئ نظرية القرائن النحوية، ويُقَصد به تعاون القرائن )٢(

 . مع بعضها بعض يف جتلية املعىن الوظيفي للكلمات يف اجلمل والنصوص
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ط،  ،١، ج، عامل الكتبت يف اللغة واألدب، مقاالمتام حسان: ينظر)٣(

والبيان يف روائع القرآن ، عامل الكتب، ط . ٢٦٣ – ٢٦٢، ص ٢٠٠٦

 .١٢، ص ١٤٢٠، ٢

 . ١٠، البيان يف روائع القرآن، ص متام حسان)٤(

، العربية والوظائف النحوية، دار املعرفة ممدوح عبد الرمحن الرمايل: ينظر)٥(

 . ٤٦، ص ١٩٩٦معية، دط، اجلا

، ود الرامية لتطوير اللغة العربيةمتام حسان، حنو تنسيق أفضل للجه :ينظر)٦(

 .٢٨٧، ص ١٩٧٤، ١، ع�ƲǷ��¶ʪǂǳ¦��ĺ١١جملة اللسان العر 

، ١٩٩٢، ٣عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، دار املدين، جدة، ط)٧(

 .٥٥ص 

، ٢٠٠٦،  ٥مبناها ، عامل الكتب ، طمتام حسان، اللغة العربية معناها و )٨(

 .٢٠٧ص 

من النحويني الذين قللوا من قيمة قرينة اإلعراب يف الداللة على املعاين )٩(

�ǾȈǧ�Ƥ ǿǀȇ�ʮ¢°�ȆƳƢƳǄǳ¦�ǾȈǳ¤�ÈƤ ÈǈÈǻ�ƾǬǧ��§ǂǘǬƥ�» ÂǂǠŭ¦�ŚǼƬǈŭ¦�Ǻƥ�ɧ

إىل أن اإلعراب مل يدخل الكالم للداللة على املعاين والفرق بني بعضها، 

أبو القاسم : ينظر. وإمنا جيء به لوصل الكالم بعضه ببعض فحسب

الزجاجي، اإليضاح يف علل النحو، حتق مازن املبارك، دار النفائس، 

 .٧١- ٧٠، ص ١٩٧٩،  ٣بريوت، ط

)١٠(Ǯ ǳƢǷ�Ǻƥ¦�ƨȈǨǳ¢�ȄǴǟ�ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦�¬ǂǋ���ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ حتق دمحم ،

  .١٢٣، ص٢٠٠٤، دط،  ٢حمي الدين عبد احلميد، دار الطالئع ، ج
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  .٥٠ص  ١املصدر نفسه، ج)١١(

لقدمي ، العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني ااسة عبد اللطيفدمحم مح: ينظر)١٢(

  .٤٠١-٣٣٩ص  ،  دط، دت،واحلديث، دار الفكر العريب

 .٠٥ص  ٤، شرح ابن عقيل، جابن عقيل)١٣(

  .٢٣٣البقرة، اآلية )١٤(

 .٠١الفاحتة، اآلية )١٥(

عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه  الكشاف:  الزخمشري: ينظر)١٦(

 .٥٣، ص٢٠٠١، ٢، ط١دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ج التأويل،

م العريب من حيث الشكل ، أقسام الكالفاضل مصطفى الساقي)١٧(

 .١٨٦، ص ١٩٧٧، دط، ، مكتبة اخلاجني، القاهرةوالوظيفة

، ٢٠٠٦، ١، ط، حتق دمحم علي النجار، اخلصائصابن جين: ينظر)١٨(

 .٥٧٧ – ٥٥٨ص

 .٢٤٣ – ٢٣٩، ص املرجع نفسه: ينظر)١٩(

 .٥٦٠، ص رجع نفسهامل)٢٠(

 .٢٠٧متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر)٢١(

امل واإلعرابني التقديري واحمللي، ، القرائن النحوية واطراح العمتام حسان)٢٢(

 .٥٠، ص ١٩٧٤، ١، ع ١١جملة اللسان العريب، مج 

 – ٣١٤، العالمة اإلعرابية يف اجلملة، ص دمحم محاسة عبد اللطيف: رينظ)٢٣(

٣١٥. 

كات يوسف ، شرح ملحة اإلعراب، حتق بر أبو دمحم القاسم احلريري: ينظر)٢٤(

 .١٧٥ – ١٧٤، ص ٢٠٠٣هبود، املكتبة العصرية، بريوت، دط، 
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 .٢٠٥ص ١، شرح ابن عقيل، جابن عقيل)٢٥(

 .٦٤-٦٣ص ٢املصدر نفسه ج: ينظر)٢٦(

  .٣٢٧- ٣٢٦دمحم محاسة عبد اللطيف، العالمة اإلعرابية يف اجلملة، ص )٢٧(

  .١٩٩-١٩٨ص  ٢، شرح ابن عقيل، جعقيلابن : ينظر)٢٨(

 .١٩٩-١٩٨املصدر نفسه، ص : ينظر)٢٩(

  .٢٤٨ص ٢املصدر نفسه ج)٣٠(

بني النحويني ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف أبو الربكات األنباري)٣١(

 الدين عبد احلميد ، دار الطالئع، ، حتق دمحم حميالبصريني والكوفيني

  .٣٢٤، ص٢٠٠٥، ، دط٢ج

، حتق ومجع عبد مسائل خالفية يف النحوأبو البقاء العكربي، : ينظر)٣٢(

  .١٠٨، ص٢٠٠٤سليم، مكتبة اآلداب، د ط،  الفتاح

 .١٨٩فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكالم العريب، ص )٣٣(

،  ٢٠٠٠،  ١لنحوية، عامل الكتب، ط، اخلالصة امتام حسان: نظري)٣٤(

 .٣٩ص

  .١٩٦، ص ١ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج)٣٥(

  .١٣٠الصافات، اآلية )٣٦(

  ١٦٨.ص ١رح ابن عقيل، ج ، شابن عقيل)٣٧(

  .٢١٠، ص ٢املصدر نفسه، ج)٣٨(

 .٢١٩- ٢١٧، ص٢املصدر نفسه، ج)٣٩(

 .٨٤، ص ٤، جاملصدر نفسه: ينظر)٤٠(



 مبروك بركات/د

١٣٩

 .٢١٢، اللغة العربية معناها ومبناها، ص متام حسان)٤١(

 .٢١٣املصدر نفسه، ص )٤٢(

  .٢٢٢ص  ١، شرح ابن عقيل، جابن عقيل)٤٣(

كتبة اآلداب،  ، التوهم عند النحاة، مينظر عبد هللا أمحد جاد الكرمي)٤٤(

  .١٩١ص ٢٠٠١- ١٤٢٢، ١ط

، نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية، الشركة مصطفى محيده)٤٥(

 .١٥٨، ص ١٩٩٧، ١، طاملصرية العاملية للنشر لوجنمان

 .٤٣ص  ٤، شرح ابن عقيل، جابن عقيل: ينظر)٤٦(

ألعاريب، املكتبة ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتب ا: ينظر)٤٧(

 .١٨-١٧ص٢٠٠٦، دط ، ١ة، لبنان، جالعصري

 .١٩٦، ص ،  أقسام الكالم العريبفاضل مصطفى الساقي)٤٨(

 .٤٩، صحملليالقرائن النحوية واطراح العامل واإلعرابني التقديري وا: ينظر)٤٩(

  .٢٦٨- ٢٦٧، ص ١ج  ابن عقيل، شرح ابن عقيل،)٥٠(

 .  ٦٩، ص ٣ج املصدر نفسه،)٥١(

  .٦٦، ص ٢الكشاف، ج )٥٢(

ه حىت أواخر القرن املصطلح النحوي نشأته وتطور عوض القوزي، : ينظر)٥٣(

، ١٩٨١، ١، ط،  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرالثالث اهلجري

 .١٧٤ص

األردن، ، دار دجلة، لقرينة يف اللغة العربيةكوليزار كاكل عزيز، ا  :ينظر)٥٤(

 . ١٢٢ص  ٢٠٠٩، ١ط

  .٢١٢، ص ١ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج)٥٥(
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  .٢١، ص ١مغين اللبيب، ج )٥٦(

، ١٩٨٦، ، دار الثقافة، املغرب، دط، مناهج البحث يف اللغةمتام حسان)٥٧(

 .١٩٨ص 

، جملة ، دور التنغيم يف حتديد معىن اجلملةسامي عوض نعامة: ينظر)٥٨(

 .٩٧، ص ٢٠٠٦، ١، ع٢٨جامعة تشرين، مج 

، ، املكتبة الوطنية، الرخصة النحويةشوكت عبد الرمحان درويش: ينظر)٥٩(

  .٢٨١، ص ٢٠٠٤، األردن، دط

.١١٦، اآلية سورة املائدة)٦٠(

.٢٤٠متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر)٦١(



 بن صالح/د.قسوم  و أ/أ

١٤١



  :إعداد

 

  اجلزائر -  املسيلة جامعة
bensalahmohamed28@gmail.com

:ملخص

املقال قراءة يف املنت الشعري عند شوقي من خالل ظاهرة 

¬ʮǄǻȏ¦�Ȇǿ�ƨȈƥȂǴǇ¢ ، رة؟ وكيف جتلت يف فماهي هذه الظاه

«��ȂǿÂف ؟النص الشعري ȂǳƘŭ¦�ǾǬǈǻ�Ǻǟ�¿ȐǰǴǳ�» ¦ǂŴ¦�¬ʮǄǻȏƢ

فهذه . خاضع ملبدأ اختيار األلفاظ وتركيبها يف سياق أديب خمتلف

تقوم " ¦ȆǫȂǋ�ǂǠǋ�Ŀ�ĺȂǴǇȋ¦�¬ʮǄǻȏ"املوسومة بـــــــ الدراسة 

 .بدراسة هذا املؤشر األسلويب، ومظاهره الرتكيبية مث تغرياته الداللية

ƾǳ¦�¬ʮǄǻȏ¦�ƨǇ¦°®�ƾǠƥÂ ،تقوم اليل من خالل التشبيه واالستعارة

 أمهية الظاهرة األسلوبية يف إثراءبتلخيص يف اخلامتة الدراسة 

 .الداللة وحتقيق الغاية اجلمالية

  : مقدمة

�Ŀ�śǇ°¦ƾǳ¦Â�śưƷƢƦǳ¦�¿ƢǸƬǿʪ�ĺȂǴǇȋ¦�¬ʮǄǻȏ¦�ȆǜƷ�ƾǬǳ

الدراسات األسلوبية احلديثة، وقد كثرت مصطلحاته عند الرتمجة واليت 
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–¦ʮǄǻȏ¦-�̈±ÂƢĐ¬� - العدول  –االحنراف : تزيد عن األربعني ومنها

و االلتفات، ولعل سبب االختالفات يف النقل والرتمجة إىل اللغة العربية ه

.هم الناقد ومرتكزاته املعرفيةف

§ -أ ǂ Ǥǳ¦�ƾ Ǽǟ �¬ʮǄ ǻȏ ¦:

JEAN )جون كوهني(كان  COHEN  أول من أفاض احلديث يف

بنية اللغة "هذا املصطلح، عندما حتدث عن لغة الشعر يف كتابه 

¢�ǲǰǧ��ƨǤǴǳ¦�ÀȂǻƢǫ�Ȃǿ�°ƢȈǠǷ�Ǻǟ�¬ʮǄǻ¦�ǂǠǌǳ¦�À"إذ يرى " الشعرية

.)١("ʮǄǻ¦�Ȃǿ�ƢȀƟ®ƢƦǷ�ǺǷ�¢ƾƦǷ¬صورة خترق قاعدة من قواعد اللغة أو 

  .يز بني لغة الشعر واللغة العاديةحيث أكد على التمي

ظاهرة Ǵǳ�ǽƾȇƾŢ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¬ʮǄǻȏ¦�¿ȂȀǨǷ�ǂǐƷ�ƾǬǧ) ريفاتري(  أما

"األسلوبية حيث عرّفه بقوله :�ÅƢǫǂƻ�ÀȂǰȇ�Ǿǻϥ�¬ʮǄǻȏ¦�¿ȂȀǨǷ�Ǫǫƾȇ

وقد أكد ، )٢("روجلوًءا إىل ما ندر من الصيغ حينًا آخ، للقواعد حينا

¬ʮǄǻȏ¦�ǂǿƢǜǷ�ǺǷ�ǂȀǜǷ�±ƢĐ¦�Àϥ�ŚƫƢǨȇ°.

JEANومن بني الباحثني اللسانيني اآلخرين مولينو  MOLINO

�śǷʫÂAMINE�ƢǸđƢƬǯ�Ŀ"والباحث "املدخل اىل حتليل الشعر ،

PAULصاحب االجتاه الفلسفي بول ريكور  RICOEUR   من خالل

هو الذي " ليوسبتزر"بعض الدارسني أّن ويرى ، "االستعارة احلية" كتابه

�¬ʮǄǻȏ¦�ƶǴǘǐŠ� ƢƳ.



 بن صالح/د.قسوم  و أ/أ

١٤٣

ورفض ، هدفه اخلاص هو فك بناء الّلغة" "جون كوهني" واعترب

والتحويل الّنوعي للمعىن املوصوف من معىن ، الوظيفة االتصالية هلا

ويتفق الباحثون الغربيون عموما على األثر  ،)٣("تصوري إىل معىن شعوري

ʮǄǻȐǳ�ŅƢǸŪ¦ ح.

§ -ب ǂ Ǡǳ¦�ƾ Ǽǟ �¬ʮǄ ǻȏ ¦:

 الظاهرة هذه القدامى ʭ®ƢǬǻ عرف فقد العريب البالغي الدرس يف أما

 واالحنراف كالعدول: أمساء واصطالحات عدة خالل من األسلوبية

 البيان" اجلاحظ يف أشار السند، فقد وخرق وااللتفات والتجاوز

 واملستوىل االستعما يف العادي املستوى ،اللغة يف مستويني إىل "التبينيو 

 وغرضه ،بطبقة العامة األول املستوى ويقرتن اخلاص االستعمال يف الفين

 املستوى هذا ويتميز البليغ البيان فغرضه الثاين املستوى احلاجة أما إفهام

وقد  .)٤("وختريهاظ األلفا والتماس ƾȇȂƴƬǳʪ وينفرد اللفظ اختيار مببدأ

األديب واللغوي منذ القدمي وهي  لقت هذه الظاهرة اهتماما يف الدرس

واليت  ، جلها مركزة على اجلانب الصويت والنحوي مث الصريف والداليل

  .عرض هلا البالغيون يف علمي املعاين والبيان

�ń¤�ƨȈǰȈǇȐǰǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦�©ƾǋ�Ŗǳ¦�ƨǘǇ¦Ȃǳ¦�Ȃǿ�¬ʮǄǻȏ¦�¿ȂȀǨǸǧ

�¬ʮǄǻȏ¦�ƢŻƾǫ�ÀȂȈǣȐƦǳ¦�» ǂǟ�ƾǬǧ��ƨưȇƾū¦�©ʮǂǜǼǳ¦ واستعملوه يف مواقف

 - األوىل :¤śƬǴƷǂŠ�ǂŻ�¬ʮǄǻȏ¦�¦ȂǴǠƳ�̄ .متنوعة حسب مقتضى احلال
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وهي خلخلة  - مث املرحلة الثانية  ،يتحرر فيها من القيود املفروضة على اللغة

�ƢȀƳƢƬǻ¤�ƾȈǠȇ�ƨǤǴǳ�ƢȈǻʬ�ƢǟƾƦǷ�ƶƦǐȇ�±ÂƢƴƬǳ¦Â�¼ǂŬ¦�¦ǀđ�ǂǟƢǌǳƢǧ��ňƢǠŭ¦

�©ƢƷʮǄǻȍ¦�Ǯ Ǵƫ�Àȋ� Ƣǋ�ƢǸǨȈǯ٥( أصبحت اختياراته اللغوية(.

لكن جمال االحنراف يكون ضيقا إذا ما قسناه بقواعد اللغة ألن 

�Äǀǳ¦�°¦ƾǬŭʪ�ȏ¤�ƨȇȂƸǼǳ¦�Ƥ ƫǂǳʪ�ǶȀưƷƢƦǷ�Ŀ�ÀȂǸƬȀȇ�ȏ�śȈǣȐƦǳ¦

يساعدهم على حتديد هذه الظاهرة األسلوبية  وكيفيتها، إذ يتم من 

السامع، أو  خالل عوامل نفسية تكتنف عملية التخاطب، كتشويق

�ƢǷ� Ȇǋ�ǞǈƬȇ�Ǿǻϥ: "يذكر" شكري دمحم عياد"التفاؤل أو التلذذ، ولكن 

يف ابتداع الصور، وهو ما مساه البالغيون البعد يف التشبيه، والغرابة يف 

.)٦("االستعارة

¬ʮǄǻȏ¦�À¢�Ãǂȇ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�Ʈ ƷƢƦŭ�ǞƦƬƬŭ¦Â  -   بتسمياته املختلفة

اهر اليت متيز النص الشعري فتمنحه من أهم الظو  - كالعدول أو االحنراف

.م بذلك يركزون على األثر اجلمايلوه طاقات إحيائية ومسات فنية

ǽǂ ǿ Ƣǜ ǷÂ�Ȇ ǫȂ ǋ �ǂ Ǡǋ �Ŀ �ĺ Ȃ ǴǇ ȋ ¦�¬ʮǄ ǻȏ ¦:

وهو ظاهرة ، وقد وقفنا يف مبحثنا هذا عند مؤشر أسلويب مهم

��̄¤�ĺ®ȋ¦�ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�¦°ƢǌƬǻ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǂưǯ¢��ƢȀǴǠŝ�ȆǫȂǋ�ǂǠǋ�Ŀ�¬ʮǄǻȏ¦

Ŭ¦�ǺƸǋ�» ƾđ�ǾȈǴǟ�» °ƢǠƬŭ¦�ÄȂǤǴǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȐǳ�Ƣǫǂƻ�ǲǰǌȇ طاب

  .بطاقات أسلوبية وأخرى مجالية



 بن صالح/د.قسوم  و أ/أ

١٤٥

�ĺȂǴǇȋ¦�¬ʮǄǻȏ¦�̈ǂǿƢǛ� ȐƴƬǇ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¾ÂƢŴ

ŗź�ƢǘŶ�ȆǫȂǋ�ǂǠǋ�Ŀ�ƨȇ±ƢĐ¦�°Ȃǐǳ¦�ƶƬǨƫ�ǲȀǧ¼�، عند شوقي

 التوقعات؟ وماهو شكل النمط الشعري يف شعر شوقي القادر على

�±ƢĐ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�¾ƢĐ¦�ǞǇ¦Â�» ¦ǂŴȏ¦�ǲǠƳ�̄¤��ŅƢǸŪ¦�ŚƯƘƬǳ¦�ª ¦ƾƷ¤

�Ǟǈƫ¦�Ʈ ȈƷ��ÄȂǤǴǳ¦�ǲǏȋ¦�Ǻǟ�¾Âƾǟ�ƢĔȋ�°Ȃǐǳ¦�ǺǷ�ƢŷŚǣÂ�ǾȈƦǌƬǳ¦Â

االحنراف من خالل خلق الصور البيانية عرب اإلحياءات اليت يضيفها 

  .املبدع على أسلوبه وخباصة الشاعر

نني اللغة املعيارية، إذ دونه ال فهنا نؤكد على إمكانية حتطيم قوا

فالشاعر ): "موكاروفسكي( تواجد هلذا القالب الشعري، ويف ذلك يقول

الذي يتجاوز األشكال املقولة للغة حيدث أشكاال شخصية من التعبري 

احلدسي، وهو مرتوك له أن يستخدم هذه القوانني وفقا حلدسه 

رضها عليه إهلامه اإلبداعي، ودون  قيود أخرى أكثر من تلك اليت يف

)٧(".اخلاص، واحلكم النهائي سوف يقدمه الرأي العام

فالشاعر يتجاوز القوانني اللغوية املعروفة للعبور إىل اإلحياءات اليت طاملا 

األخري الذي  سعى لتحقيقها، فيعتمد على حدسه ألجل إبرازها، هذا

من ذاته، �Ǟƥʭ� Ȇǋ�ǲǰǧ، يعترب قيدا بعيدا عن القيود اللغوية األخرى

فتكون اللغة املعيارية اليت ذكرها  ، لكن احلكم يرجع للقراء ، وذاته فقط

  .موركا روفسكي هي املرجعية أو اخللفية لذلك االحنراف أو اخللق اجلمايل
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�Ãǂƫ�ʮ�ƨȇ°ƢȈǠŭ¦�ƨǤǴǳ¦Â�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǤǴǳ¦�śƥ�» ȐƬƻȏ¦�ǾƳÂ�Ȃǿ�ƢǸǧ

طريقة املعاجلة، وال احلقيقة أنه ال خالف بينهما فاالختالف فقط يف 

ميكن أن تكون اللغة الشعرية نوعا خاصا من اللغة املعيارية ألنه توجد 

ƨȇ°ƢȈǠŭ¦�ƨǤǴǳ�ǂȇƢǤǷ�« Ȃ̄Ŷ¢�ǺǷ�ƨȈǴǏȋ¦�Ƣē®ƢǷ�ƪ ǈƦƬǫ¦�ƨȇǂǠǋ�¾ƢǸǟ¢.

وال ننكر االرتباط الوثيق بني اللغة املعيارية واللغة الشعرية فيكفي أن 

كس عليها اللغة الشعرية فإذا كانت اللغة املعيارية هي اخللفية اليت تنع

اللغة املعيارية هدفها التوصيل فإن اللغة الشعرية هدفها إحداث التأثري 

اجلمايل وإبراز العناصر الفنية املهيمنة يف العمل األديب، إذن فوجود اللغة 

.الشعرية مرهون بوجود اللغة املعيارية

Ǿǟ ¦Ȃ ǻϥ �°¦ǂ ǰ Ƭǳ¦�¾Ȑ ƻ �Ǻ Ƿ�¬ʮǄ ǻȏ ¦:

د االحنراف من خالل تكرار ظاهرة يف اخلطاب، وهذا وميكننا حتدي

كذلك ميكننا تعيني االحنراف بناء : "ما ذكره شكري دمحم عياد يف قوله

على تكرار مسة لغوية ما إىل درجة غري عادية، فليس من املألوف أن ترد 

.)٨("عليك ثالث كلمات من أصل واحد يف مقدار بيت من الكالم

عا لدرجة انتشاره يف النص، فإذا كررت فيعني بذلك االحنراف تب

ظاهرة يف موضع معني فهذا يدل على أن الشاعر قد نزع إليها لغرض 

خاص، وميكن أن تكون هاته االحنرافات يف موضع خاص فتؤثر على 

�ÀȂǰƫ�ƾǫÂ��̈°ƢǠƬǇȏ¦�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ȏƢưǷ�ʭǀţ¦Â��¼ƢȈǈǳ¦�ǺǷ�̈®ÂƾŰ�ƨƦǈǻ



 بن صالح/د.قسوم  و أ/أ

١٤٧

�ȄǴǟ�¾ƢưǷÂ�ǾǴǸǯϥ�ǎ Ǽǳ¦�ȄǴǟ�ǂƯƚƬǧ�ƨǴǷƢǋ ذلك ظاهرة التكرار

�Â¢�ƢȀǟƢǨƫ°¦�ƨƳ°®�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈƟƢǐƷȍ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏʪ

.)٩(اخنفاضها يف النص

فكانت النتيجة احلتمية أن نركز احلديث على  االحنراف املوضعي 

�ǾƫƢǧ¦ǂŴ¦Â�Ǿƫ¦ ƢŹ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ʮǂǠǋ�ȏÂƾǟ�ƢȀǨǏȂƥ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦

ز نتاج أي مبدع عن آخر، ولعل هذا ما واليت تربز السمة الفنية اليت متي

فالسمة الفنية هي مفارقات تنطوي : "يؤكده عبد السالم املسدي بقوله

�ǺǷ�ȆǔƬǬȇ�¯¤��ƨȈƥ®ȋ¦�ƨǸǈǳ¦�ǲǐŢ�Ƣđ�©ʪ̄ ƢůÂ�©Ƣǧ¦ǂŴ¦�ȄǴǟ

�ǺǷ�ƢȀǴǬǼȇÂ�Ƣǿ®ƢȈƷ�Ǻǟ�̈°ƢƦǠǳʪ�«ǂź�À¢�ǾǻƘǋ�ǺǷ�ƢǷ�°ƢȈƬƻ¦�Ƥ ƫƢǰǳ¦

)١٠(".فضل منعرجاته ونتوآتهدرجتها العادية إىل خطاب يتميز بنفسه ب

إذن فالسمة الفنية ال سبيل لتحققها يف النص األديب إال بتلك احليل  

�Ǯ Ǵƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¥°ƢǬǳ¦�Ŀ�ǽŚƯϦ�ǪǬŹ�§ ®ȋ¦�À¢�Ä¢��̈®ȂǐǬŭ¦

.اإلحياءات واالحنرافات اليت يعمد إليها املبدع 

©¦°ƢǠƬǇ ȏ ¦�¾Ȑ ƻ �Ǻ Ƿ�¬ʮǄ ǻȏ ¦:

ƢǠƬǇȏ¦Â�±ƢĐ¦��¾Ȑƻ�ǺǷ°¦©�وهو مثالنا  لتوضيح هذا االحنراف 

¦ǀǿÂ�°Ȃǐǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�©ʮƢǼǰǳ¦Â ما يوضحه دمحم عبد املطلب بقوله: 

"�«ÂǂŬ¦Â�ÄȂǤǴǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�½ƢȀƬǻ¦�Ŀ�ƨǸȈǫ�Őǯȋ�ȐưŲ�±ƢĐ¦�ÀȂǰȇ�®ƢǰȇÂ

�ȄǴǟ�ǾǷȂȀǨǷ�ƾȇƾŢ�Ŀ�±°ʪ�ǲǰǌƥ�ÂƾƦȇ�ǾȈǧ�¾ÂƾǠǳ¦Â��ǾǧȂǳƘǷ�ȄǴǟ



١٤٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

�Ŀ�¦±°ʪ�¦°Â®�Ǿǳ�ǲǠƳ�ƢŲاملستوى اللغوي أو املستوى االصطالحي، 

�Ʈ ƷƢƦǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ��ƨȈǼǨǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ǪǴƻ�Ŀ�¦±°ʪ�¦°Â®Â��ƢȀưƷƢƦǷÂ�ƨǳȏƾǳ¦

.)١١("االستعارة والكناية والتمثيل

�ǪȈǬƸƬǳ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�Őǯ¢�±ƢĐ¦�Ƥ Ǵǘŭ¦�ƾƦǟ�ɧ �ŐƬǟ¦�ƾǬǧ�À̄¤

���ŚƦǠƬǳ¦�¼ǂǗ�Ǧ ǴƬƼŭ�ȐǷƢǋ�ÀȂǰȇ�®Ƣǰȇ�Ǿǻȋ�ÄȂǤǴǳ¦�¬ʮǄǻȏ¦

ة، وغريها من الصيغ التعبريية الواسعة الدالة، وإذا مشلها كاالستعار 

�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈ǂǿƢǛ�ÂƾƦƫ��¬ʮǄǻȏ¦�¦ǀǿ�ƶǷȐǷ�ǲǠǳÂ��ƢǠǇȂƫ�®¦®±¦�¬ʮǄǻȏ¦

�ǺǷ�̄ ¤�Ä®ƢǠǳ¦�ƢŮƢǸǠƬǇ¦�śƥÂ�ƨǸǴǰǴǳ�Ä±ƢĐ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�śƥ�¼ǂǨǳ¦

ȆƷȐǘǏȏ¦�ŘǠŭʪ�Ǿǳ�ƨǫȐǟ�ȏ�Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭ¦�ÀȂǰȇ�À¢�ǲǸƬƄ¦.

األمور هلا دورها الفعال يف إثراء وتوسيع حقول الكلمة  ولكن هاته

�ŕǌƥ�ƨȈǳƢǸŪ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�±¦ǂƥ¤�ƢȀǼǷ�µ ǂǤǳ¦�Àȋ�Ƣē¦ ƢŹ¤�®ƾǠƬƬǧ�ƨȈǳȏƾǳ¦

�ǪǴƻ�Ŀ�±°ʪ�°Â®�±ƢƴǸǴǳ�ÀƢǰǧ، الطرق فتتجاوز جمرد اإلفهام والتوصيل

الصورة الفنية، ولذلك تعترب االستعارة من أبرز السمات األسلوبية 

ئها على خمتلف القيم إلفراغ الشحنات االنفعالية على الصيغ الحتوا

التعبريية فيغدو املعىن أكثر قوة وإحياء، فاالستعارة عندما تستمد 

� ¦ȂǇ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢȀǨǫ¦ȂǷÂ� ƢȈǋȌǳ�Ƣēǂǜǻ�ƨȈǏȂǐƻ�ǺǷ�ƢȀƬȈǏȂǐƻ

ʮȂǤǳ�¦±¦ǂǧ¤�ƶƦǐƫ�ƨȈǼǗȂǳ¦�Â¢�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ هاما يعرب عن جتارب خاصة 

  .مؤثرة



 بن صالح/د.قسوم  و أ/أ

١٤٩

«��ولعل اجلا ¦ǂŴȏ¦�§ ʪ�Ŀ�̈±°ʪ�ƨȈŷ¢�©¦̄�̈°ƢǠƬǇȏ¦�½ǂƫ�Äǀǳ¦�Ƥ ǻ

تغري داللتها وجتاوز معناها األصلي إىل معىن آخر جمازي، هاته الظاهرة 

ألن الشيء إذا ظهر من مكان مل يعهد : "يؤكدها عبد القاهر اجلرجاين

ظهوره منه، وخرج من موقع ليس مبعدن له، كانت صبابة النفوس به 

)١٢(".لشغف به أجدرأكثر، وكان ا

�ǂǐǼǟ�ń¤�ƨȈǼǨǳ¦�̈°Ȃǐǳʪ�ǆ ǨǼǳ¦�§ Ƣƴǟ¤�ňƢƳǂŪ¦�ǂǿƢǬǳ¦�ƾƦǟ�ǞƳǂȇ

�¿ƢǸƬǿȏ¦�ÀȂǰȇ�ƢȀǠǓȂǷ�Śǣ�Ŀ�ƪ ǴǸǠƬǇ¦�¦̄¤��ƢĔȋ��ƨǌǿƾǳ¦Â�̈ƘƳƢǨŭ¦

ǂưǯ¢�Ƣđ وهذا يكسبها طاقة إحيائية مؤثرة.  

�̈°ȂǏÂ�±ƢĐ¦�ǺǷ�ʪǂǓ�ƢǿƾǠƥ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ǾȈǳ¤�ȆǷǂƫ�ƢǷ�Ƕǿ¢�ǺǷ�ǲǠǳÂ

توكيد املعىن املراد نقله يف نفس املتلقي عن طريق ، ʮǄǻȏ¬من صور ا

�ƨǨǐǳ¦�ȆǿÂ�ȏ¢�ƨȈǴǏȋ¦�ƨǨǐǳ¦�ǺǷ�¦ŚƯϦ�ǂưǯ¢�ƨǨǏ�©ƢƦƯ¤�Ŀ�ƨǤǳƢƦŭ¦

االستعارية، ومثل هذا االستعمال يوحي للمتلقي أن طريف الصورة قد 

  ..ار له كأنه املستعار منه نفسه احتدا حىت أصبح املستع

صورة حيل فيها : "كرته فاطمة الطبال بركةواالستعارة حسب ما ذ 

حمل املعىن احلقيقي لكلمة ما معىن آخر ال يتوافق معه إال بفعل تشبيه 

.)١٣("يكون يف الذهن

�ʮ±Ƣů�ŘǠǷ�Ǿǳ�ŚǠƬǈȇÂ�ƨǸǴǰǴǳ�ȆǬȈǬū¦�ŘǠŭ¦�ǺǷ�ǎ ǴƼƬȇ�ǂǟƢǌǳƢǧ

ƨǸƟȐǷ�ƨđƢǌǷ�ƨǫȐǟ�ƢǸȀǼȈƥ�ÀȂǰƫ�À¢�¶ǂǌƥ.



١٥٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

كيفية تعالق الدالالت املختلفة هلاته   إن الدراسة األسلوبية تبحث يف

ǾǈǨǻ�̧ ȂǓȂŭʪ�ƨǴǐƬŭ¦�©¦°ƢǠƬǇȏ¦ ، وهي  وسيلة فعالة للكشف عن

إذن فمن أجل تقوية الصورة الشعرية ال بد أن تكون  ، فكر األديب

.¦ŚƯϦ�ǂưǯ¢�ÀȂǰƬǳ�̈ƾȈǠƥ�ȆǴǏȋ¦عالقات بني اجلانبني االستعاري و ال

أحدثه أمحد شوقي يف نصوصه ويهمنا التعالق االستعاري الذي 

�Ŗǳ¦�ĺȂǴǇȋ¦�¬ʮǄǻȏ¦�ƨũ�Ǯ، الشعرية ǴƫÂ��ƨȈŹǂǐƬǳ¦�Ǿƫ¦°ƢǠƬǇ¦�©ǂưǯ�̄¤

والرتكيز على كل نوع إلبراز ، نتتبع أثرها ونستجلي خصائصها عن كثب

ȆƷʮǄǻȏ¦�ǂȀǜŭ¦�¦ǀŮ�ǂȀǜǷ�ǖǈƥ¢�ƨȈŹǂǐƬǳ¦��̈°ƢǠƬǇȏ¦�ŐƬǠƫÂ�ƢȀƬǳȏ® ،

عليه املتعالقات النصية ولوازمها  لكن مدى سطحيتها أو عمقها تدل

وقد كثرت االستعارات التصرحيية يف نص شوقي ومثال ، اللفظية واملعنوية

  :ذلك قوله

)١٤(بــــــــن ُمنتقـــــهل اــــم  *أقبلْت ُمشوس ُضحى  

إن اللغة الشعرية يف نص شوقي قادرة على اخرتاق النمط السائد من 

للداللة على " مشوس"شاعر لفظة حيث استعار ال، خالل االستعارة

ولكنه أبقى " مشوس"وترك املستعار " النساء"النساء فحذف املستعار له 

�ƨđƢǌŭ¦�ƨǫȐǠǳ�¦ǀǿÂ" ماهلن منتقب"على الزم يدل على املستعار له 

بني النساء والشموس، فتشبه النساء يف البياض بضياء الشمس، 

لذي تدل عليه فانتقلت مشوس هاته اللفظة من حيزها األصلي ا



 بن صالح/د.قسوم  و أ/أ

١٥١

فتتوسع بذلك داللة الكلمة ، لتستعمل يف حيز آخر استعاري جمازي

إذ تدل على أن الشاعر كان مرتقبا إلقبال هاته ، لتصبح أكثر إحياء

فهي " أقبلت"النسوة لدرجة أنه عمد إىل عنصر التشخيص،أما كلمة 

إذ " املرأة"تعين " مشس الضحى"قرينة وهي اليت دلت على أن كلمة 

«�¦Ä°ƢǠƬǇȏ¦�±ƢĐ¦�ń¤�ƨǬȈǬū¦�ǺǷ�̈°ƢƦǠǳ¦�Â¢�ƨǳȏƾǳبين ¦ǂŴ¦�ƪ . ما

يهمنا يف االستعارة هو هذا التعالق الذي أوصلنا إىل إدراك نفسية 

ƶȇǂǐƬǳ¦�ÀÂ®� ƢŹȍ¦�ń¤�ƾǸǠȇ�ǾƬǯǂƫ�Ŗǳ¦�ǾƫʭȂǼǰǷÂ�ǂǟƢǌǳ¦.

م توفر املتعلقات  وهناك مناذج من االستعارة التصرحيية أشد عمقا لعد

  : د شوقيكقول أمح

)١٥(ƢƦǻ¢�ƢǼǳ�Ã°Ȃǳ¦�Ŀ�ǶđÂ *  فبهم يف الزمان نلنا الليايل  

�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǴǳ�» ȂǳƘŭ¦�ŚƦǠƬǳ¦�Ǻǟ�¬ʮǄǻ¦�ƪ ȈƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ"الرغبات "

وذكر املستعار وهو " الرغبات"فهو مل يذكر املستعار له " الليايل"بلفظة 

ستعار له ، ويف الوقت ذاته مل يرتك أي الزمة تدل على امل"الليايل"لفظة 

للداللة على الرغبات " الليايل"وال املستعار، ولعل الشاعر استعار لفظة 

�ÄȂǤǴǳ¦�¬ʮǄǻȏ¦�¦ǀȀǧ�ƢǸȀǼȈلصعوبة إدراكها ونيلها فال عالقة حقيقية ب

�śǸǴǈŭ¦�śŢƢǨǳʪ�ǽȂǼȇ�ǂǟƢǌǳ¦�À¢�Ȃǿ�ǽƾǯƚǻ�ƢǷ�Ǻǰǳ ليه الشاعر،إعمد 

يف هاته ح الدين ودورهم يف إرساء الفتح اإلسالمي ويشيد بدور صال

  .الفتوحات



١٥٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

�ǺǷ�ƢǟȂǻ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�¨®ƾǠƬŭ¦�ƢȀȀƳÂ¢�Ŀ�°̈ƢǠƬǇȏ¦�ȄǴƴƬƫ�¦ǀǰǿÂ

�©¦ ƢŹϵ�ÄȂǤǴǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�¿Ƣǜǻ�±ÂƢš �ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�ȆǿÂ�ĺȂǴǇȋ¦�» ¦ǂŴȏ¦

ƨȇŚƦǠƬǳ¦�ƢēƢǫƢǗÂ�ƢēȏȂǳƾǷ ،الستعارة املرشحة عند شوقي ومن مناذج ا

  :قوله

)١٦( أمثاره صبحا ومن أرطابه  * وكأن راح القاطفني فزعن من 

القاطفني وهم يقطعون ) مجع كف(فهنا الشاعر يقول وكأن كفوف 

�Ǻǰǳ�ƶǴƦǳ¦�ǺǷ�Ʋǔǻ�ƢǷ�ȆǿÂ��§ ƢǗ°ȋ¦�ǾƫƢŮ�ǶȀǨǘǫ�¦ȂĔ¢�ƾǫ�°ƢǸưǳ¦

�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǴǳ�ÄȂǤǳ�¬ʮǄǻ¦�½ƢǼǿ�ƢŶ¤Â�ƶǴƦǳ¦�§ ƢǗ°ȋʪ�ƾǐǬȇ�ȏ�ǂǟƢǌǳ¦

�ÀȂǟǂǧ�Őǫ�Ŀ�©ƾƳÂ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǤǳ¦�°ʬȉ¦Â�Ǧ ƸƬǳ¦ وهي ما تزال على

ƾȀǟ�ƨưȇƾƷ�ƢĔƘǯÂ�ƢēƾƳ.

®ȂǐǬǷ�ÄȂǤǳ�¬ʮǄǻ¦�½ƢǼǿ، تدل على األرطاب أو " القاطفني"ـــف

الثمار ولكن الشاعر مل يذكر املستعار له وذكر املستعار فقط وما 

�Ȃǿ�ƢǸđ�ǲȈưǸƬولعل سبب ال" مرشحة"لذلك تسمى االستعارة  ، يالئمه

أمحد شوقي إىل هاته  وكان جلوء الشاعر .غالء مثن كل منهما

�ȆƟƢŹȍ¦�Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭ¦�ń¤�ȆǴǏȋ¦�ŘǠŭ¦�Ǻǟ�» ǄǠȇ�Ʈ ȈƷ��©ƢƷʮǄǻȏ¦

ȆǬǴƬŭ¦�Ŀ�ŚƯƘƬǳ¦�» ƾđ.

وما ميكن اإلشارة إليه أن أكثر استعارات شوقي تصرحيية مقارنة 

�ȆǷƢȀǧȍ¦�ȆǴǏ¦ȂƬǳ¦�śƦǻƢŪ¦�ǪȈǬŢ�ȄǴǟ�ƢǐȇǂƷ�ÀƢǯ�Ǿǻȋ�ƨȈǼǰŭʪ



 بن صالح/د.قسوم  و أ/أ

١٥٣

ملقابل يكثر من االستعارة املرشحة على حساب والتأثريي اإلحيائي، ويف ا

وتلك غاية كل  ، املطلقة ألنه يريدها أن تكون أكثر عمقا وأبعد مغزى

�ƨǳȏƾǳ¦�ƨǬȈǸǟ�ʭƢȈƷ¢�ÀȂǰƫ�ƢȀǼǰǳ�©¦°ƢǠƬǇȏ¦�ƨǗƢǈƥ�Ƕǣ°Â .عمل أديب

  .حىت يصعب إدراك العالقة بني املستعار واملستعار له

Ǭȇ�ÄȂǤǴǳ¦�¬ʮǄǻȐǳ�ǂƻ¡�ƢƳ Ȃ̄Ŷ¢�½ƢǼǿÂ ول فيه أمحد شوقي مصورا لنا

  :اهلجمة الصليبية على الشرق

)١٧( قومه والنساء: ومشى الغرب*    سار الصليب واحلاملوهيوم

�ƨǸǴǯ�Ǧ ǘǟ�¬ʮǄǻȏ¦�¦ǀǿ�Ŀ� Ȇǋ�¾ÂƘǧ)القوم(على كلمة ) النساء (

�ǲƳ¢�ǺǷ�Ǧ ǘǠǳʪ�Ƣǿ®¦ǂǧ¤�ƨȈǴǸǟÂ�¿ȂǬǳ¦�ŘǠǷ�Ŀ�ƨǼǸǔƬǷ� ƢǈǼǳ¦�Àȋ

خيطئها السمع، وهذا ما يسمى بذكر اخلاص إظهارها للعيان حىت ال 

بعد العام يف موضوع اإلطناب، وقد جلأ إليه الشاعر هنا لتأكيد الكالم 

  .وتوضيحه

�ƨǜǨǳ�®ȂƳÂ�¬ʮǄǻȏ¦�¦ǀǿ�Ŀ� Ȇǋ�ňʬ�ƢǷ¢"مع اإلضافة، " احلاملوه

�śƥ�ÄÂƢǈƬǳʪ�ļƚȇ�Ʈ ȈƷ�̈ ƢƸǼǳ¦�ÄȂǤǴǳ¦�¬ʮǄǻȏ¦�¦ǀđ�ȆǫȂǋ�Ǧ ǳƢƻ

 .عريف والتنكري، والتذكري والتأنيث واإلفراد واجلمعالنعت واملنعوت يف الت

�ǲƳ¢�ǺǷ�ǾȈǳ¤�ƾǸǟ�ÄȂǤǳ�¬ʮǄǻ¦�¦ǀȀǧ" احلاملوه"مث  مجع تعريفني يف 

�ƢǸĔ¢�ǞǷ�ȆǌŻ" والغرب"يسري " الصليب"مث جعله، إمتام البيت عروضيا

�Śǈǳʪ" احلمل"جامدان وهنا تكمن الفنية الشعرية، حيث شبه الشاعر 



١٥٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

) سار(مث استشق من السري فعل " السري"تعار له واس" احلمل"فحذف 

"  صليب"على سبيل االستعارة التصرحيية التبعية، والقرينة هي كلمة 

هذا  التعالق األسلويب البياين ، "ǂǤǳʪ§"وكذلك األمر سيان إذا تعلق  

يدل على مقدرة الشاعر اللغوية و قدرته على تركيب الصور وإبراز 

  .تلقيوالتأثري يف امل داللتها

أي أن املستعار خفي غري " االستعارة املكنية" أما النوع الثاين  فهو

ظاهر لذلك ترك الزما يدل عليه، فبذلك تكون االستعارة مكنية أكثر 

عمقا من االستعارة التصرحيية، ولكنها قليلة يف الشوقيات إذا ما قورنت 

�ǺǷ�ǲǠŸ�À¢�®¦°¢�Ǿǻ¢�Ǯ ǳ̄�Ŀ�Ƥ Ʀǈǳ¦Â�ƨȈŹǂǐƬǳ¦�̈°ƢǠƬǇȏʪ صوره قريبة

  :املأخذ،ومثاهلا قوله

)١٨( ال تشهروه كأمس فوق رقابه*  فذروه يف بلد العجائب مغمدا  

¦�ǽŐǫ�Ŀ�ƢȈǫʪ�°ȂǐǬǳ¦�Ŀ�ǽȂǯǂƫ) توت عنخ آمون(يقول أمحد شوقي عن 

كما يبقى السيف يف غمده إىل يوم احلساب، فهنا انزاح الشاعر يف تعبريه 

ذلك  املتجرب وهو ملك ) آمونتوت عنخ (عن املألوف حيث استعار ل

أي قال هلم ال خترجوه كما يسل السيف حمموال على ، القرون صورة السيف

  .الرقاب مثلما كان هو حيمل على الرقاب اململوكة له يف حياته

�Ǿƥ�Àȋ�¾Ƣưŭ¦�°¦ǂǰƫ�ń¤�ʭƾǸǟ�ƾǫÂ�Ǧ Ȉǈǳʪ�Ǯ Ǵŭ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǾƦǋ

ȄǴǟ�ƨǳȏƾǴǳ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣǿ°ƢǠƬǇ¦��ǂƻ¡�ʮ°ƢǠƬǇ¦�ƢǬǳƢǠƫ  القصور، فلم يذكر



 بن صالح/د.قسوم  و أ/أ

١٥٥

" بلد العجائب"املستعار وال املستعار له بل ترك الزمة على املستعار 

�Ŀ�śƫ°ƢǠƬǇȏ�Ä°ƢǠƬǇȏ¦�ǪǳƢǠƬǳ¦�¦ǀǿ��°ʬȉ¦�Ƥ ƟƢƴǟ�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�ƢĔȋ

�ǾƫƢđ�ǾƥƢƴǟƜǧ، بيت واحد يربز براعة الشاعر اليت مجعت بني نقيضتني

سرته على ت نفسه حما حتويه من نفائس مثينة، ويف الوق وأقصور ال

�ƨȈƫÂŐƳ�¾ƢǸǟ¢�ǺǷ�ǾǧŗǬƫ�Ƣŭ�ǞǸƬĐ¦Â�©¦ǀǳ¦�ƢȀǔǧǂƫ�Ä®ʮ¢�śƥ�ƢȀǟȂǫÂ

�ƾȈǠȇ�ƢŮȐƻ�ǺǷÂ��ƨȈƟƢŹ¤�̈°ȂǏ�Ʈ Ǡƥ�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�©¦°ƢƦǠǳƢǧ

  .قوة معانيها التصويرية الشاعر إىل الكلمات

وهناك مشهد آخر حني استعار شوقي ملصر صورة الفلك خماطبا 

Ǧ( بذلك Ȉǿ�ʪ¢ حيث يقول ) بك:  

  اءــــواستقبلت ريح األمور رخ*    الفلك بعد العسر يسر أمرها

ƦǿϦÂف فيه واألنواءـــــــأ العواصــــتط*  ر  ــــت بك تستعد لزاخـــــــ  

  اءـــــــاء عليه واألعبـــــتلقى الوج*  ا  ـــــĔʪ°�ń¤�Ƣـــــــت براكبهــــــرجع

ĔƢǰǇ�ȄȀǼǳ¦�§ ʪ°ϥ�®ƾǋƢǧ١٩(واجعل مالك شراعها األكفاء*  ا  ــ(

الشاعر هنا أراد أن يعطي صورة للفلك وهي تتأهب لإلقالع يف 

�Àϥ�ƾǯƚȇ�Ʈ ȈƷ�ǂǐŭ�̈°ȂǏ�ȏ¤�ƨǬȈǬū¦�Ŀ�Ȇǿ�ƢǷ�̈°Ȃǐǳ¦�ǾƫƢǿÂ�ǂƸƦǳ¦

¸ÂǂǌǷ�ȆǿÂ�Ƣđ�ƪ ǴƷ�Ŗǳ¦��ƨƯ°Ƣǰǳ¦�ƾǠƥ�ǂǐǷ)الذي وقف يف ) ملنر

ǳ¦Â�ƢđȂǠǋ�©ƾƷȂƫ��¦ǂƟʬ�ŃƢǠǳ¦�¦ǀǿ�ǾȀƳÂ تحمت ألجل إعالء كلمة

، احلق وبعدما كان أمرا عسريا أصبح يسريا واستعدت ملواجهة الصعاب



١٥٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

بل يدعو إىل أن توكل األمور يف البالد إىل من هو كفء هلا،  فشوقي 

�¬ʮǄǻ¦�ƢǼȀǧ��Ƣđ¦ǄƷȋÂ�ǂǐŭ�Ƣŷ°ƢǠƬǇ¦�ǺǰǳÂ�ƢĔʪ°�ȏÂ�ƨǼȈǨǈǳ¦�ƾǐǫ�ƢǷ

افة الصور التخييلية  لدرجة أن عن املألوف وإبراز  ملقدرته اللغوية يف كث

��ǾǷƢǷ¢�ƨǐƻƢǋ�ƨǼȈǨǈǳ¦�̈°ȂǏ�ǲȈţ�ǾǻƢǰǷϵ�ȆǬǴƬŭ¦ فالسمة الغالبة على

".¦ʮǄǻȏ¬"تراكيبه الشعرية 

�°ȂǏÂ�̈Śưǯ�©ƢǨǏ�śƥ�ǞǸŸ�̄ ¤�¦ŚƯϦÂ�ƢǬǸǟ�ƾǋ¢�¬ʮǄǻ¦�½ƢǼǿÂ

  :)أمحد شوقي( مستعارة يف سياق واحد ومتعلقة مبستعار له واحد فيقول

§�ʮǂǳ¦�«Ȃǿ�ǺǷ�Ëǂǧ¬� *   عنان اجلو الح؟أعقاب يف  ƢƸǇ�¿¢

 احــــــبعدما طوف يف الدهر وس*  وى  ــــــأم بساط الريح ردته الن

)٢٠(احـــاوات الفســــفرتامى يف السم*  ه  ـــــى حوتـــــأن الربج ألقــــأو ك

�¶ƢǈƦƥ�Ľ�ƨȈǻʬ�̈ǂǷ�§ ƢƸǈǳʪ�Ľ�̈ǂǷ�§ ƢǬǠǳʪ�°ƢȈǘǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǾƦǋ

«�¦�Ǿǳ�°ƢǠƬǇ¦Â�°ƢȈǘǳ¦�ȂǿÂ�ǾƦǌŭالريح  ǀƷ�Ľ�©Ȃū¦�«Őƥ�Ľ�ƨưǳʬ�̈ǂǷ

املشبه به وهو العقاب، السحاب، بساط الريح، برج احلوت، على سبيل 

  .االستعارة التصرحيية

�ƨǳȏ®Â�ǄȈŲ�§ȂǴǇϥ�ȆǷƢȀǨƬǇ¦�¼ƢȈǇ�Ŀ�©®°Â�°ȂǷȋ¦�ǾƫƢǿ�ǲǯ

 نزاحفا عميقة يدالن على حرية الشاعر وكأنه مل يصدق ما رأت عيناه

�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǾƫƢƷʮǄǻ¦�ǲȈŦ�ǺǷÂ، بتعابريه ونقل املشهد بدهشة غري معتادة

  :قوله



 بن صالح/د.قسوم  و أ/أ

١٥٧

ʭȂƬǷ�ƢȈǋ¦ȂƷ�ǲȈǏȋ¦�Ƥ* ومخيلة فوق اجلزيرة مسها  ǿ̄)٢١(

استعار الشاعر ذهب األصيل للداللة على أشعة الشمس على سبيل 

الستعارة التصرحيية حيث ذكر املستعار ذهب األصيل ومل يذكر املستعار 

  .أشعة الشمس له

االستعارة "هو ) أمحد شوقي(وهناك أمنوذج آخر لالستعارة عند 

  :مثل قوله "التمثيلية

Ƥ*  لو كان يف الناب دون اخللق منبهة   ƫǂǳ¦�Ŀ�Àʪ£ǀǳ¦Â�ƾǇȋ¦�©ÂƢǈƫ)٢٢(

إن شوقي ال يعمد كثريا إىل الصور الغامضة والعميقة ألنه أرادها أن 

كان يف صوره يعمد إىل انتقاء الدال تكون قريبة املأخذ،وعلى كل فقد  

�ȆȀǧ�ǾȈǳ¤�ƨǷƾǬŭ¦�°Ȃǐǳʪ�̄ ǀǴƬȇ�ȏ�ȆǬǴƬŭ¦�ÀƢǯ�Ǯ ǳǀǳ�¾ȂǳƾǸǴǳ�ǶƟȐŭ¦

لكن رغم ذلك فإن الدارس لشعره  ، صور واقعية بسيطة ال غرابة فيها

كثريا ما يفرض على نفسه جوا خاصا يرتكه يتفاعل من حني آلخر أمام 

  .مجالية بعض األبيات

مثل ، خرى خرج فيها شوقي عن مألوف االستعمالوهناك جوانب أ

  :قوله

«�¦ʪȉ¦�½°®¢Â��®ÂƾŪ *والّسن تعطف كّل قلب مهذب   ǂǟ)٢٣(

ليس داللته أو مناسبته ) شوقي(ما يهمنا يف هذا البيت من قصيدة 

ألنه يف ) قلب(على ) كلّ (وإمنا خمالفته ملعتاد القول حيث قدم الشاعر 



١٥٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

، فتصبح الصياغة كاآليت )كلّ (على ) قلب(أصل الكالم أن يقدم 

ولعل الفرق بني الصياغتني أن الكلية ) والسن تعطف قلب كل مهذب(

تنصب على مهذب يف حني أن " قلب كل مهذب" :يف الصياغة التالية

، تنصب على قلب "كل مقلب مهذب: "الكلية يف الصياغة اآلتية

Ƴ¢�ǺǷ�ÄȂǤǴǳ¦�¬ʮǄǻȏ¦�¦ǀǿ�ń¤�ȆǫȂǋ� ȂŪ�ÀƢǰǧ ،ل لفت انتباه املتلقي

  .واحملافظة على توازن البيت عروضيا

:ةــــــخامت

شىت  من التفنن اللفظي والبياين من  كان جلوء املبدع إىل أساليب  -

أجل التأثري يف السامع، وذلك من خالل إحداث املفاجأة إذ 

رومان "يدركها القارئ األمنوذجي فقط الذي طاملا أحل عليه 

�ǞƟƢǫȂǳ¦�Ǧ، فهو "جاكبسون ǌǯ�ǾǻƢǰǷϵ�Äǀǳ¦�ǎ Ƽǌǳ¦�Ǯ ǳ̄

واملؤشرات األسلوبية يف اخلطاب، بل إن هذا االحنراف كان من 

  .أجل حتقيق التأثري يف املتلقي عرب النص

إّن االحنراف األسلويب يف الشوقيات واسع، وقد مثلت له بعنصر -

وقد  لضيق متنفس التحليل واإلثراء، –االستعارة  –واحد فقط هو 

هذه الدراسة كل االعتماد على النص الشعري، وعلى  اعتمدت

ēƢȈǻƢǰǷ¤Â�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǫƢǗا الفنية واجلمالية واإلبداعية.  



 بن صالح/د.قسوم  و أ/أ

١٥٩

إن أشعار شوقي عبارة عن شريط متواصل من احلقول الداللية  -

شوقي ما يشاء من  املتنامية عرب نسيج لغوي يستنطق عربه أمحد

  .األفكار والصيغ

  .ر من متعة الفكرة املراد توصيلهاưǯ¢�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǶȈǬǳʪكانت متعة القارئ   -

فالنص مبا حيويه من معطيات داللية هلا خلفيتها الزمكانية هو واقعة  -

ǂ̈ƯƚǷ�ƨȈǳȏ®Â�ƨȈƥȂǴǇ¢�ƶǷȐǸǯ�Ƣē¦ǂǋƚǷ�ƾǏǂǻ�À¢�ń¤�ʭǂǘǔƫ�ƨȈƥȂǴǇ¢.

إّن النص الشعري يكتسب خلوده كعمل إبداعي من مستواه الصويت -

  .فال غىن ملستوى عن اآلخر والداليلوالرتكييب 

هذه النصوص الشعرية مبا تنطوي عليه من مؤشرات أسلوبية هلا  -

فاعليتها يف حتديد هوية النص من حيث حرصه على سالمة 

  .التعبريات الشعرية يف صيغها الرتكيبية السياقية الداللية واإليقاعية

-ǤǴǳ¦�ǲǠŸ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�ÄȂǤǴǳ¦�ǪǈǼǳ¦�Ǻǟ�¬ʮǄǻȏ¦�À¤ َّة شعرية، ألن

الكلمات تتجاوز يف تشكيلها اللغوّي منطق اللغة العادية من خالل 

.إعادة تنظيم البناء اللغوّي، خللق التأثري واالنفعال يف املتلّقيِّ 

�Ƕǯ¦ŗƥ�ǶǈƬƫ�ȆǫȂǋ�ƾǼǟ�ǂǠǌǳ¦�ƨǤǳ�Àϥ�¾ȂǬǳ¦�ƢǼǼǰŻ�¦ǀǰǿÂ

ƨȈǠȇƾƦǳ¦�©ƢǼÊËǈƄ¦Â�©ƢƷʮǄǻȏ¦ خيلق  كالتضاد والتصوير، األمر الذي

اإليقاعية، : "درجة عالية من التوتّر البارز بني البىن النصّية مجيعها

.والداللية، والنحوية واملعجمية



١٦٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :واملراجع اهلوامش

، مكتبة العمري ودمحم الويل دمحم ترمجة الشعرية، اللغة بنية: كوهني جون)١(

  .٦ص ،١٩٨٦، ١الدار البيضاء، املغرب،  ط دار توبقال، األدب املغريب،

، ٢واألسلوب، الدار العربية للكتاب، ط األسلوبية: عبد السالم املسدي،)٢(

 .٨٢ص م،١٩٨٢تونس،

أمحد درويش، دار غريب، القاهرة،  :الشعرية، ترمجةجون كوهني، النظرية )٣(

 .٢٨١ص م،٢٠٠٠

: مقال(للجاحظ، " التبيني و لبيانا" خالل من األديب النقد يف األسلوبية املقاييس)٤(

  ١ص، )عشر الثالث لعددا( التونسية ، حوليات اجلامعة،) املسدي السالم عبدل

دار الكتب  ،)األصول واملقوالت(يوسف إسكندر، اجتاهات الشعرية : ينظر)٥(

 ).بتصرف ١٤١-١٢١(م، ص ٢٠٠٨، ٢ط العلمية، بريوت، لبنان،

دار الفكر للدراسات والنشر  شكري دمحم عياد، اللغة واإلبداع األديب،)٦(

.٨٥ص م،١٩٨٩، ١القاهرة، طوالتوزيع، 

)٧(�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â�ƨȇ°ƢȈǠŭ¦�ƨǤǴǳ¦��ȆǰǈǧÂ°ƢǯȂǷ�Àʮ) ترمجة الفت كمال

�ƾǴů��ƨȈƥȂǴǇȋʪ�́)الرويب ƢŬ¦��®ƾǠǳ¦��¾Ȃǐǧ�ƨǴůالعدد األول ��٥ ،

 .٤٢ ،٤١، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  ص)ديسمرب نوفمرب، أكتوبر،(

ادميية احلديثة للكتاب اجلامعي، األك شكري دمحم عياد، اللغة واإلبداع،)٨(

 .٨٧م، ص٢٠٠٧ ،٢القاهرة، مصر، ط

Â��ƨȈƥǂǟ�ƨȇƾǬǻ�©ƢǇ¦°®��ʮƾǬǻ�ƢƴȀǼǷ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦��¿¦Ǆǟ�ɧ±¦°̈�: نظري)٩(

¶��ʮ°ȂǇ��ƨǧƢǬưǳ¦٥١ص م،١٩٨٩،   ١. 
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يعة عبد السالم املسدي، النقد واحلداثة مع دليل بيبليوغرايف، دار الطل)١٠(

 . ٣٨م، ص١٩٨٣،  ١للطباعة والنشر،  بريوت، ط

)١١(�ƨȇǂǐŭ¦�ƨǯǂǌǳ¦��ÀÂǂǋʭ�ƨƦƬǰǷ��ƨȈƥȂǴǇȋ¦Â�ƨǣȐƦǳ¦��Ƥ Ǵǘŭ¦�ƾƦǟ�ɧ

 .٣م، ص١٩٩٤لوجنمان، 

عبد القاهر اجلرجاين اسرار البالغة، دار املعارف للطباعة، بريوت، )١٢(

 .١١٦م، ص١٩٧٨

فاطمة الطبال بركة، النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون، دراسة )١٣(

،  ١اسات والنشر والتوزيع، بريوت، طامعية للدر ونصوص، املؤسسة اجل

. ٨٠م، ص ١٩٩٣

 ١٠م، ص١٩٨٣الكتاب العريب بريوت، ، دار ٢أمحد شوقي، الشوقيات، ج)١٤(

 .٣٢، ص١، جاملصدر السابق)١٥(

 .٨٨، ص١، جاملصدر السابق)١٦(

 .٣٢، ص١، جاملصدر السابق)١٧(

 .٨٦، ص١، جاملصدر السابق)١٨(

 .١١، ص٣، جاملصدر السابق)١٩(

 .١٥٦، ص٢ج، املصدر السابق)٢٠(

 .١٤٠، ص٢ج املصدر السابق،)٢١(

 .٦٠ص ،١، جاملصدر السابق)٢٢(

.١٩ص ،٣، جاملصدر السابق)٢٣(
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:إعداد

 

  اآلدبقسم اللغة العربية، كلية 

ʮ°¦±�ȂËǴƥ�ƾŧ¢�ƨǠǷƢƳ-ʮŚƴȈǻ
ijaafar@abu.edu.ng

  املقدمة

مــــــد هللا رب العــــــاملني، والصــــــالة والســــــالم علــــــى أشــــــرف األنبيــــــاء احل

��Ǻȇƾºººǳ¦�¿Ȃºººȇ�ń¤�ÀƢºººǈƷϵ�ǶȀǠƦºººƫ�ǺºººǷÂ��ǾƥƢƸºººǏ¢Â�Ǿºººǳ¡�ȄºººǴǟÂ��śǴºººǇǂŭ¦Â

  :وبعد

كـالم بلـغ املنــزلة العليـا يف  إحاطتـه   –الكـرمي بعـد القـرآن  –ال يعرف 

جبوانــب البيــان واملعــاين أرفــع مــن أحاديــث الرســول األمــني دمحم صــلى هللا 

لكونـه موسـوعة " حـديث أم زرع"عليه وسلم، سيما احلـديث املسـمى بـــــــ 

لغويــة،  ومــن عرفــه فقــد امتلــك ذخــرية لغويــة،  وألمهيــة هــذا احلــديث يف  

لــــو كــــان ىف "��ň¦®Ȃººººǈǳ¦�śººººǋÂ®�ǂººººǰƥʪ غــــوي الــــدكتوريقــــول العالمــــة الل

وســـعي جلعلتـــه حتمـــا علـــى كـــل طالـــب العربيـــة ىف املســـتوى اجلامعيـــة، أن 

حيفظ حديث أّم زرع حفـظ سـورة الفاتــحة، ال ملـا فيـه مـن األحكـام، بـل 

وعلــــى  هــــذا حيــــاول الباحــــث  . ١"ملــــا فيــــه مــــن غرائــــب األلفــــاظ والنــــوادر
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١٦٣

احلــديث، وحتتــوي  أســلوبية وبالغيــة يف اكتشــاف أسًســا وجوانــب  لغويــة

  :الورقة على النقاط التالية

°̧±�¿¢�Ǻǟ�ƨȈź°ʫ�̈ǀƦǻ

مناسبة احلديث، ونصه ومضمونه . 

مفهوم العدول وأنواعه 

 بالغة العدول اللفظي يف احلديث  

اخلامتة 

 اهلوامش واملراجع 

¸°±�¿¢�Ǻ ǟ �ƨȈź °ʫ � ǀ̈ Ʀǻ:

وهي من قبيلة . ١"عاتكة بنت أكميل بن ساعدة اليمنية"هي 

خثعم بن أنـمار بن : "بطن من بطون اليمن، وهو: ، وخثعم"خثعم"

أرش، بن عمروبن الغوث بن نبت وهو : أراش، ويقال: أراشه، ويقال

قرن بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 

من النسوة الاليت عاشت يف "�ȆǿÂ��̧°±�¿ϥ�ŘǰƫÂ.٢"قحطان

، وقد اشتهرت بكنيتها حىت ال ٣"د آراء العلماءاجلاهلية، على أح

تسمى إال بـها، وهي صاحبة احلديث املشهور عند احملدثني حبديث أّم 

نشأت يف قرية من قرى اليمن، يف أسرة متواضعة، وليس هلم من . زرع

املال إال غنيمة قليلة، وبعد أن ترعرعت يف هذه األسرة تزوجها أبو زرع، 



١٦٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

«��ȄǴÉƷ�ǺǷ�½ǂƷÂ�ǲǬƯ¢Âصاحب مال وأنعام وحرث ÂǂǠŭʪ�ƢǿǂǋƢǟÂ��

�ʮ: "أذنيها، ومأل من شحم عضديـها، وأكرمها إكراما، حيث يقول هلا

حىت صدقت ذلك من كثرة ما جبحها إىل ! ǂ̈ǿȂƳ�ʮ! سيدة اجلميع

٤�ƢƦƷ�ʪƢŢÂ��ƢȈǬȈǬƷ�ƢǬǌǟ�ƢǬǋƢǠƫÂ��ʭƢǈƷ¤�ǾȈǳ¤�ƪ"نفسها ǼǈƷƘǧ��

  .عميقا

� °̧±�Ȃƥ¢�«ǂƻ�¿ʮȋ¦�ǺǷ�¿Ȃȇ�ĿÂ إىل مكان صناعته واألوطاب

، فأعجبته ٥متخض فلقي امرأة معها ولدان من نسلها يلعبان كالفهدين

  .ذلك املرأة فطلق أم زرع بال وزر ونكحها بغية اإلجناب

�¦̄�Ä¢��ƢȈǘƻ�ǀƻ¢Â�čʮǂǋ�Ƥ ǯ°Â��ƢŻǂǯ�ȐƳ°�ǽƾǠƥ�̧°±�¿¢�ƪ ƳÂǄƫÂ

Àϥ�ƢŮ�¬ʪ¢Â�ƢȀºƫ®ƢǠǯ�ǾȈǳ¤�ƪ ǼǈƷƘǧ��ƨǟƢƴǋÂ�» ǂǋÂ��ǂǧ¦Â�¾ƢǷ�ǲǯϦ

إال أن قلب أم زرع مل . وتشرب كلما تشتهي إليه نفسها وتنفق أهلها

حىت رأت كل هذه . تطمئن مع الزوج الثاين كما اطمئنت مع أيب زرع

األشياء املبيحة لـها، مل تبلغ أصغر آنية يف بيت أيب زرع، ذلك ألجل 

أة هلا ولـهذا كره أولو الرأي تزويج امر . حبها وعشقها وحنانتـها أليب زرع

ال تتزوج حنانة، هي اليت لـها زوج : "زوج طلقها، مليل نفسها إليه، وقالوا

طلقها وهي حتن إليه أو هلا ولد ممن قبلك فهي أيضا كثرية احلنني إليه 

�Ȑǧ��¦ƾƥ¢�ǺƠƫ�ȆȀǧ��µ. مشغلة به عنك ¦ǂǷȋ¦�̈Śưǰǳ¦�Ä¢��ƨǻʭȋ¦�ȏÂ

.٦"تـمن به عليكاليت لـها مال : وال املنانة. يصفو عيشك معها لذلك
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إال أن التاريخ مل يبني عدد سنواتـها ومكان وفاتـها واليوم الذي ماتت 

.هـــفي

  :مناسبة احلديث، ونصه ومضمونه

:مناسبة احلديث

 :اختلفت أقوال العلماء حول سبب هذا احلديث فمنهم من يقول

قبل اإلسالم،  إن عائشة زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص  فخرت مبال أيب بكر الصديق 

َفِخْرُت مبال أيب يف اجلاهلية، وكان ألف ألف أوقية، : كما تقول بنفسها

ȋ�̧°±�ĺƘǯ�Ǯ¿�±̧°: "فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ǳ�ƪ Ǽǯ�ňƜǧ��ƨǌƟƢǟ�ʮ�ŕǰǇ¦."

Ʈ ȇƾūʪ�ª ƾŹ�Ƙǌǻ¢�Ľ.٧

ويقول آخر سبب هذا احلديث  أن عائشة وفاطمة رضي هللا عنهما 

�ʮ�ƨȈȀƬǼǸºȇ�ƪ: "م، فدخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقالجرى بينهما كال ǻ¢�ƢǷ

ȂǇ°�ʮ�ƪ¾�". محرياء عن ابنيت، إن مثلي ومثلك كأيب زرع ألم زرع ǳƢǬǧ

كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة، : "فقال. هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حدثنا عنهما

فيهم وال وكان الرجال خلوفا،  فقلن تعالني نتذاكر أزواجنا بـما 

.واألرجح من هاتني املناسبتني عند العلماء هو األول.  ٨"نكذب

:احلديث نص

حدثنا علي بن حجر السعدي وأمحد بن جناب كالمها عن عيسى 

حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن ) واللفظ البن حجر(
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جلس إحدى : أنـها قالت ٩:أخيه عبد هللا بن عروة عن عروة عن عائشة

  .فتعاهدن وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهـن شيئا. ة امرأةعشر 

ال سهل . على رأس جبل وعر. زوجي حلم مجل غث: قالت األوىل

  .وال مسني فينتقل. فريتقى

إنـي أخاف أن ال أذره إن أذكره . زوجي ال أبث خربه :قالت الثانية

  .أذكر عجره وجبره

  .أطلق وإن أسكت أعلقإن أنطلق  ١٠زوجي العشنق :قالت الثالثة

وال خمافة وال . ال حّر وال قرّ . زوجي كليل تـهامة: قالت الرابعة

  .سآمة

وإن خرج أسد وال يسأل عّما . زوجي إن دخل فـهد: قالت اخلامسة

  .عهد

وإن شرب اشتف وإن . زوجي إن أكل لف: قالت السادسة

١١.ليعلم البث. وال يوجل الكف. اضطجع التف

.�Ǿǳ� ¦®�ǲǯ� ƢǫƢƦǗ� ʮƢȈǟ�Â¢� ʮƢȈǣ�Ȇ®¦ زوج :قالت السابعة

  .أو مجع كال لك ١٣أو فلك ١٢شجك

  .واملس مس أرنب . زوجي الريح ريح زرنب:قالت الثامنة

١٤.عظيم الرماد. زوجي رفيع العماد طويل النجاد :قالت التاسعة

  .قريب البيت من الناد
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 له. وما مالك؟ مالك خري من ذلك. زوجي مالك :قالت العاشرة

أيقن  ١٥إذ مسعن صوت املزهر. قليالت املسارح. إبل كثريات املبارك

.أنّـهّن هوالك

². زوجي أبو زرع: قالت احلادية عشرة ʭ¢��̧°±�Ȃƥ¢�ƢǸǧمن حلى  ١٦

وجدىن  ١٧.وجبحىن فبجحت إّىل نفسي.ومأل من شحم عضديّ . أذين

٢٠ودائس ١٩وأطيط ١٨فجعلين يف أهل صهيل. يف أهل غنيمة بشق

أم أيب . ٢٢وأشرب فأتقنح. وأرقد فأتصبح. فعند أقول فال أقبح. ٢١ومنق

  .وبيتها فساح. فما أم أيب زرع؟ عكومها رداح. زرع

ويشبعه ذراع . فما ابن أيب زرع؟ مضجعه كمسل شطبة. ابن أيب زرع

  .اجلفر

وملء  . فما بنت أيب زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها. بنت أيب زرع

  .كسائـها وغيظ جارتـها

وال تنقث . فما جارية أيب زرع؟ ال تبث حديثنا تبثيثا. أيب زرعجارية 

  .وال متأل بيتنا تعشيشا. مريتنا تنقيثا

فلقى امرأة معها ولدان هلا . خرج أبو زرع واألوطاب متخض: قالت

. فطلقين ونكحها. يلعبان من حتت خصرها برمانتني. كالفهدين

ʮǂǇ�ȐƳ°�ǽƾǠƥ�ƪ ƸǰǼǧ.ʮǂǋ�Ƥ ǯ° .راح على نعما وأخذ خطيا، وأ

ʮǂƯ .فلو . كلى أم زرع ومريى أهلك: قال. وأعطاين من كل رائحة زوجا
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قالت عائشة قال . مجعت كل شيء أعطاين ما بلغ أصغر آنية أيب زرع

٢٣".كنت لك كأيب زرع ألم زرع: "يل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

:مضمون احلديث

نسائه يف بيت إحداهن للسمرة، فكل من طبيعته ملسو هيلع هللا ىلص أن جيتمع مع 

. من كان الرسول يف يومها، فيكون بيتها هو املنتدى يف ذلك اليوم

�Ƥ ŹÂ��ǺȀǈȈǻϦÂ��ǾǴǿ¢�ǞǷ�ɨ �Ǿƫǂǌǟ�ǺǈƷ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ÀƢǯÂ

حمادثتهن مبا ال إمث فيه، سواء أكان من أمور الدنيا أو اآلخرة، بينما 

، فأخربهن خبرب مجيل رائع، وأنه هن جالسات مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

اجتمعت  إحدى عشرة امرأة، فتوافقت على أن يذكرن ما يف أزواجهن 

وذلك ليعلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نسائه أن الناس أجناس، . من خري وشرّ 

وأن سعيهم وطبائـعهم لشىت، فرتى من هؤالء النسوة احلادية عشرة، من  

تـها مع زوجها تفعل ما تشاء كأنـها يف روضة من كانت تتمتع بـحيا

�©Ȃŭ¦�śƥ�ƢȀƳÂ±�ǞǷ�ÀȂǰƫ�Ʈ ȈƷ�ƢȀƳÂǄƥ�°ǂǔƬƫ�Ãǂƻ¢Â��ƨǼŪ¦�µ ʮ°

إذ أنـها دائما يف السّب والشّج . واحلياة كأنـها يف حفرة من حفر النريان

والفّل، وأن زوج أم زرع صاحبة احلديث هو خري زوج من بني هؤالء 

. هكذا كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خري أزواج العامل كلهاو . األزواج لوال الطالق

�ʭ¢Â�ǾǴǿȋ�ǶǯŚƻ�ǶǯŚƻ"وإضافة إىل ذلك أنه صرح يف حديث آخر 

 ٢٤".خريكم ألهلي
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  :مفهوم العدول وأنواعه

:مفهوم العدول

عدل عن : "ويقال. مصدر من عدل يعدل عدوال، أي مال: العدول

وعدل عن كذا، مبعىن حتول  ٢٥رجع إليها؛أي " أي حاد، وعدل إليه: الطريق

ّ              عنه أو كف  عنه، فمصدره  كجلوسا وقعودا، ألن " فعوال"على وزن " عدوال"        

والعدول مبعىن التحول ". فعول"الفعل الزم، ومصدر الالزم يكون على 

٢٦.يكون إما حتول عن لفظ إىل آخر أو حتول عن شيء إىل شيء آخر

من السياق أن يستعمل املادة أو أن يكون املتبادر "هو : واصطالحا

الصيغة فيعدل عنها إىل صيغة أو مادة أخرى غري املتبادرة ملالحظ 

ومن املوافق البالغية يف األساليب الدالة على اإلثراء اللغوي،  ٢٧"بالغية

�ƨȈǏƢƷ�Â¢��ƢȀºƬǳȏ®�̈ȂǫÂ�ƢǿƢǼǠǷ�Ŀ�̈®ʮǄǳ�ƢǿŚǣ�ń¤�ƨǜǨǳ�Ǻǟ�¾ÂƾǠǳ¦

ن الدافع إىل العدول يكون إلبراز املعىن أل"بيانية يقتضيها السياق، ذلك 

املراد استجالئـه يف صورة أقوى وأوقع يف النفوس، أو إكتشاف وظائف 

أساليب اخلطاب الداللية يف تغيري دالالت األلفاظ أو تنمية الذوق 

الفين من اإليقاع املوسيقي الذي يالزم بعض أصوات األلفاظ والفقرات 

.٢٨"والفواصل من النص

مصطلحات عديدة عند األسلوبيني تقارب معىن العدول، وهناك 

¦��ÀƢȈǐǠǳ¦��ƨǨǳƢƼŭ¦��ƨǗƢƷȍ¦��¾ȐƬƻȍ¦��±ÂƢƴƬǳ¦��¬ʮǄǻȍ: منها
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�ȆǿÂ��ƢǿŚǣÂ��ǺǸǴǳ¦��±ƢĐ¦��§ÂƢǼƬǳ¦��ǺǼǈǳ¦�¼ǂƻ��¾ƢȀƬǻȍ¦��» ¦ǂŴȍ¦

عبارة عن وضع شيء من اللفظ أو الكالم يف غري ما وضع له يف أصل 

.٢٩خمالفة العرف اللغوي املعروف ألهداف: خرىالوضع، أو بعبارة أ

:أنـواع العدول

ļϩ�ƢǷ�ƢȀǼǷ��̈Śưǯ�̧¦Ȃǻ¢�ń¤�¾ÂƾǠǳ¦�̧ȂǼƬȇ:

  .وهو العدول عن ضمري الغائب إىل ضمري املخاطب: لتفايتالعدول اال- ١

وهو العدول عن حالة إعرابية إىل حالة إعرابية : اإلعرايب العدول- ٢

�· ƢǨǳȋʪ�Ņȏƾǳ¦�Ǧ ȈưǰƬǴǳ��Ãǂƻ¢املقدرة. 

وهو الذي حيدث بتأنيث املوصوف أو تذكريه : العدول اإلنطباقي- ٣

ŘǠŭʪ�ǪƥƢǘȈǳ�Â¢�ǚǨǴǳʪ�ǪƥƢǘȈǳ.

Ȃǐƥ�©ȂǏ�¾¦ƾƥϵ�ª©�: العدول الصويت أو الصريف- ٤ ƾŹ�Äǀǳ¦�Ȃǿ

آخر، أو تعويضه عنه، أو قلب مكانه، ملا يف هذا النوع من حسن 

 .اإليقاع املوسيقي

يكون لغرض إجياز الكالم حبذف هو الذي : العدول اإلجيازي- ٥

�¾ƾȈǳ�¾ÂƾǠǳ¦�ª ƾŹ�̄ ¤��½ƢƦƬƷȍʪ�ȄǸǈȇ�ƾǫÂ��» ¦ǂǗȋ¦�ǒ Ǡƥ

 .على أنه هناك شيء حمذوفا

�ŚƻϦÂ�ǂƻƘƬǷ�ǚǨǳ�ŉƾǬƬƥ�ª: العدول التقدميي- ٦ ƾŹ�Äǀǳ¦�Ȃǿ

 .متقدم عليه
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هو اإلنصراف عن اللفظ إىل املشتق : العدول اللفظي االشتقاقي- ٧

أو سالمة أصواته عن التنافر عند منه، إما لسهولة املنطوق به 

 .التلفظ وعذوبة أصواتـه عند اإلصغاء إليه

هو الذي يكون بوضع لفظ مكان : العدول اللفظي غري االشتقاقي- ٨

 .آخر لألغراض البالغية

فهو العدول عن التعريف إىل التنكري لغرض : العدول التنكريي- ٩

اليسري من التكامل اللغوي الداليل واجلمايل، إما إلفادة القدر 

.٣٠شيء أو التعظيم أو التهويل

  العدول اللفظي يف احلديث بالغة

LINK(العدول احلرفـي  ELEMENT DIVERSION(:

يتميز احلرف يف هذا احلديث بكثرته وتنوع استخدامه، وهذه الكثرة 

ّ                              يف النوعية تدل  على الثراء اللغوي عند املتكلم والعدول بني احلروف .             

«� يشري إىل مدى القدرة ǂƷ�Ǻǟ�Ȑȇƾƥ�ļϩ�Ʈ ȈŞ�» ǂū¦�ǞȇȂǘƫ�ȄǴǟ

®¦ǂŭ¦�ŘǠŭʪ�¾Ȑƻ¦�ÀÂ®�ǂƻ¡ . وقد حتدث إضافة دالالت جديدة إىل

.٣١هذا املعىن

ļϩ�ƢǷ�Ʈ ȇƾū¦�Ŀ�¾ÂƾǠǳ¦�¦ǀǿ�ǂǿƢǜǷ�ǺǷÂ:

عدل السياق عن حرف اجلر املتوقع " أو مجع كال لك"من ذلك 

ّ    والسر  يف " لك"فظ يف ل" الالم"إىل "  على"املتبادر يف الذهن، وهو      
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م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ّ         ذلك أنـها تريد به امللكية واالختصاص، ألن الشج والفل  والضرب                                                 

ƢȀºƫƢǰǴǷ�ǺǷ�ƢǰǴǷÂ��ƢȀºƥ¢®�ǺǷ�ʪ¢®�ƢŮ�©°ƢǏ.

، وإن ...، وإن أكل...، وإن خرج...إن دخل"وكذا أيضا 

عدل السياق يف هذه اجلمل عن املتبادر " ،...، وإن اضطجع...شرب

لذي من طبيعته غالبا أن يتماشا مع ا" إذا"يف الذهب، وهو لفظ 

ّ               والس ريف ذلك أن هذه " إن"املاضي، وعمد إىل غري متبادر وهو لفظ     

¦°®ʭÂ�ǶȀǼǷ�ȐȈǴǫ�ȏ¤�¾ƢƳǂǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�ƢȀºƥ�¿ȂǬȇ�ȏ��ƢȀºƬƥȂƳ¢Â�¾ƢǠǧȋ¦.

" ما"إىل لفظ " َ  ْ م ن  "عدلت عن املتوقع يف السياق " وما مالك"ومنه 

�Àϥ�ƢȀǸǴǟ�ǞǷ��ƨȈǷƢȀǨƬǇȍ¦"يسأل بـها عن العاقل، واملسؤول هنا  "من

ّ  عاقل، ولكن مع ذلك تركتـها، والسريف ذلك أن   "َ  ْ م ن  "أوسع قدرا، من " ما"                                       

ʭ¦ȂȈū¦�ǺǷ�ǲǫƢǠǳ¦�Śǣ�Ǻǟ�ƢȀºƥ�ǶȀǨƬǈȇ©�"يف جمال االستفهام، حيث 

والبنات واجلماد واألعمال، وعن حقيقة الشيء، أوصفته، سواء كان عاقال 

.ال عن صفات مالك ومميزاتـه، ال عن ذاتية نفسهوهي تعين السؤ  ٣٢أو غريه

WORDS(العدول يف الكلمات  DIVERSION(

�ǂƻ¡�ń¤�ǚǨǳ�Ǻǟ�» ¦ǂǐǻȍ¦�Â¢�» ¦ǂŴȍ¦�ƢǼǿ�ȆǜǨǴǳ¦�¾ÂƾǠǳʪ�®¦ǂŭƢǧ

من دائرة ما اشتق منه، إما لسهولة املنطوق به وسالمته عن التنافر 

إىل اآلخر، بغية وعذوبة ذوق أصواتـه، أو اإلنصارف من دائرة اللفظ 

٣٣.استقامة داللة النص ومبالغة يف الوصف والتصوير والتوضيح
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وهذه ظاهرة أسلوبية واضحة، اليت توجد يف طيات نصوص كثرية، 

ļϩ�ƢǸȈǧ�Ǯ ǳ̄�ǂȀǜȇÂ��ɨ �ǪǴŬ¦�ƶǐǧ¢�ǎ ǻ�ƢǸ�ȈǇ                                     ّ :

عدل عن املتوقع يف السياق " جلس إحدى عشرة امرأة"من ذلك 

السياق خال منالتاء التأنيث، مع اجلواز يف األمرين، وجاء " جلست"

إذا تقدم الفعل مجاعة مؤنث حقيقيا كان أو غريه : "ألن القاعدة تقول

:٣٤"ففيه وجهان

٣٥"وقال نسوة يف املدينة: "حذف عالمة التأنيث مثل قوله تعاىل -أ

.٣٦"هم البيناتجاء"و

٣٧"رسلهم وقالت: "اظهار عالمة التأنيث مثل قوله تعاىل - ب

وعمد السياق إىل احلذف دون غريه، ملا فيه من الفصاحة والسهولة عند 

  .تنسيق األلفاظ

إن "ويالحظ كذلك العدول عن الفعل املضارع إىل املاضي، يف قوهلا 

، واملتبادر يف الذهن أن يكون الفعل مضارعا، والسريف ..."، وإن خرج...دخل

�Ã®ʭÂ: "وقوع، كما يف قوله تعاىلاستخدام فعل املاضي، اإلشعار بتحقق ال

.٣٩"أتى أمر هللا فال تستعجلوه: "وقوله ٣٨"أصحاب اجلنة أصحاب النار

" ميس"عدل السياق عن املتوقع يف الذهن " املس مس أرنب"ومنه 

تطيع "واملتوقع منه " طوع أبيها وطوع أمها: "ومثله قوهلا" املس"إىل 

من االسم، الحتماله الفاعل  ذلك ألن الفعل أثقل" أبيها وتطيع أمـها
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اسم يدل على : "وداللتـه على احلدث والزمن، خبالف املصدر فإنه

والسريف العدول من الفعل إىل املصدر ألنه  ٤٠"حدث غري مقرتن بزمن

  .أخف من الفعل ومع ذلك يعمل عمل فعله

حيث عدل السياق عن لفظ " عظيم الرماد"  ومنه استخدام لفظ

ُ ْ   الك ث رة والك ث رة والك ث رة: ومعىن الكثري" عظيم"إىل " كثري"        ِْ        ْ َ نقيض القلة، : "  

الذي جاوز قدره وجل عن حدود : وأما معىن العظيم .٤١"ونـماء العدد

، واملوقف الكالمي ٤٢العقول حىت ال تتصور اإلحاطة بكنـهه وحقيقته

يفضل لفظ الثاين على األول، ألن املتكلمة تريد أن تشري إىل أن 

  .يعلم عددهم إال هللا لزوجها ضيفان ال

عدل عن املتوقع يف السياق " قريب البيت من الناد"وكذلك منه 

والغرض من ذلك هو  حتقيق السجع، ألن ما " الناد"إىل لفظ " النادي"

�ǲưǷ�Ŀ�¾¦ƾǳʪ�̧ ȂƴǈǷ�ƢȀǴƦǫ"مث الناد" الرماد"و" النجاد"و" العماد .

نـ ت د ى،مكان مهيأ : قال أهل اللغة
 
َ             الن ادي وامل  َ ْ 
ُ
جللوس القوم فيه، والغالب    َّ       

ِ  ُّ                            أن يتفقوا يف صناعة أو طبيعة، والند ي   جملس القوم وجمتمعهم، والقوم                                  

°̈ÂƢǌŭ¦Â�Ʈ ƸƦǴǳ�ÀȂǠǸƬĐ¦.٤٣��®®ƚǈǳ¦Â�¿ǂǰǳʪ�ƢǼǿ�ƢȀƳÂ±�ƪ ǨǏÂ�ƾǫÂ

ْ                       ألنه ال يقرب البيت من النادي إال م ن  هذه صفته، ألن الضيفان   َ                              

ÀÂǀƻϩ�Ä®ƢǼǳ¦�§ ƢƸǏ¢�ÀȋÂ��Ä®ƢǼǳ¦�ÀÂƾǐǬȇ  ما حيتاجون إليه يف

  .جملسهم من بيت قريب النادي، واللئام يتباعدون من النادي
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حيث انزاح السياق عن لفظ "  وغيظ جارتـها"ويالحظ العدول يف 

¦�ƢȀǼǈƷ�Ãǂƫ�ƢȀºǻ¢�Ä¢��ƢǸȀºǼȈƥ�̈°ÂƢĐ¦�ǺǷ�̈ǂǔǳ: واجلارة" جارتـها"إىل " ضرتـها"

وغيظ : ى، فلم تقلوهذا تعبري لطيف عن املرأة األخر .٤٤فتغيظها بذلك

�ƢȀºƫƢȈƷ�ƨǷȐǇ�śƦƫ�ƢȀºǻȋ�ÀƢǰŭʪ�ǪȈǳ¢Â�ǲŦ¢�ǚǨǳ�̈°ƢŪ¦�ǚǨǳ�Àȋ��ƢȀºƫǂǓ

إنـها ليست بضرة، وال : "مع اجلريان يف البيت، وقد كان دمحم بن سريين يقول

°̈ƢƳ�¾ȂǬȇ�ƢǸºǻ¤��̈ǂǔǳʪ�ƨȈǻƢưǳ¦�̈¢ǂŭ¦�ȄǸǈƫ�À¢�ǽǂǰȇ�ÀƢǯÂ�ǞǨǼƫ�ȏÂǂǔƫ"٤٥

ن اخلطاب رضى هللا عنه ىف حديث ابن عباس وهذ األدب  استخدمه عمر ب

الىت هى عائشة  –ال يغرنك أن كانت جارتك "الذى رواه البخارى ومسلم، 

�ƢŮƢĔȋ��ƢȀȇƾǴǬƫ�ȏ�ŘǠȇ" أوضأمنك  وأحب إىل النيب على هللا عليه وسلم –

٤٦.دالل، وهو حيرتمها فيمكن أن يساحمها، فأنت حتاولني أن تقلديها

ّ  وأراح على  "ومنه          ʮǂƯ�ƢǸǠǻ " عدل السياق عن املتوقع يف الذهن

الذي هو وصف " ثرى:"ألن النعم مؤنثة، وجاء بـ" ʮǂƯ"إىل " ثرية"

�¾ȂǬȈǧ�Ʈ ȈǻϦ�ƨǷȐǠƥ�ǾȈǧ�©ϩ�ŃÂ�ǂǯǀǸǴǳ"ومعلوم أن النعت يتبع " ثرية

�Ŀǂǈǳ¦Â��ǽŚǰǼƫÂ�ǾǨȇǂǠƫÂ�ǾưȈǻϦÂ�ǽŚǯǀƫÂ.املنعوت يف رفعه ونصبه وجره

ƪهذا العدول أنـها تر  ǳƢǫ�Ʈ ȈƷ��ƢȀǠƴǇ�ǶƬƫ�ŕƷ�ǚǨǴǳʪ�ǪƥƢǘȇ�À¢�ƾȇ:

..."��ʮǂǇ...��ʮǂǋ...وأن كل ما ليس حبقيقي التأنيث فلك ". خطيا

��ƢȀǯǂƫ�Â¢�ƨǨǐǳ¦Â�ǲǟƢǨǳ¦�ǶǇ¦Â�ǲ�Ǡ
�Ǩǳ¦�Ŀ�ǾưȈǻϦ�ƨǷȐǟ�°ƢȀǛ¤�Ŀ��ÀƢȀƳÂ                                ْ  ِ                              

  ".اإلنطباقي"وهذا النوع من العدول يسمى 
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عدل عن املتوقع " أىب زرع ألم زرعكنت لك ك: "ومن ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص

والسريف ذلك أنه ملسو هيلع هللا ىلص يريد أن يبني لعائشة " كنت"إىل " ¢ʭ"يف السياق 

��ɦ� Ƣǋ�ƢǷ�ń¤�ƢȀºƫ®ȂǷÂ�ƢȀƦŞ�ǂǸƬǈȇ�Ǯ ǳǀǯÂ��ǲƦǫ�ǺǷ�ƢȀƦƷ¢�Ǿǻ¢�ɰ

�Ǯ" كان"حيث تكون  ǳ�ƪ Ǽǯ�Ä¢��¾Ƣǐƫȍ¦�ƢȀºƥ�®¦ǂȇ�Ľ��ƢȀºƥʪ�ȄǴǟ

ƾƦƫ¢�ȏ�Ǯ¾� فيما مضى ǳǀǯ�ʭ¢Â�̧°±�ĹƘǯ�½ʮ¤�ļǂǌǟÂ�Ǯ ǳ�ŖƦƸǏ�ǺǷ

  :كما قالوا يف قول مرة بن حمكان السعدي  ٤٧عنه،

  أنـمى إليهم وكانوا معشرا جنبا  *  أن ابن حماك أخوايل بنو مطر

٤٨.       َ                             أي كان م ن مضى منهم جنيبا ومن بقى كذلك

:ةـــــــاخلامت

عاجلت املقالة ظاهرة العدول اللفظي الذي يعد من أهم  الظواهر 

األسلوبية، وتعرضت لدراسة نبذة عن أم زرع، كما أوردت نص احلديث 

مث حتدثت عن املفهوم املعجمي . وفق ما يف صحيح مسلم، ومناسبته

واالصطالحي لظاهرة العدول، وأخريًا تتبعت العدوالت اللفظية املوجودة 

وتوصلت . ع تعليل أسرارها البالغية وقيمها األسلوبيةيف احلديث م

املقالة إىل أن احلديث عدل عن ثالث أدوات إىل غري املتوقع ألسباب،  

كما انزاح عن تسع كلمات متبادرة يف الذهن إىل غريها ملا حتويه من 

  . االتساع يف  الداللة واألسرار
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:اهلوامش واملراجع

، عمدة القارئ، شرح صحيح البخاري أيب دمحم حممود بن أمحد العيين،-١

  .١٧٣ :دار احياء الرتاث العريب، بدون سنة الطبع، ص الطبعة الثالثة،

، بغية الرائد فيما يف حديث أم زرع من القوائدالقاضي أيب الفضل عياض، -٢

 ،م٢٠٠٢ /ه ١٤٢٤لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت  الطبعة األوىل،

  .٢٧ :ص

ǆ، الكربى السنناإلمام النسائي، -٣ ǷƢŬ¦�ƾǴĐ¦،  ٢٧:ص) ٩١٣٩(حديث.  

متواجد على  ١٢ :ص ،شرح حديث أم زرع احلوين، الشيخ أبو إسحاق- ٤

مت اسرتجاعه  /http://www.ahlalhadeeth.com/vbاإلنرتنيت، بعنوان 

 .م٦/٢٠١١/ ٧يتاريخ 

من الفصيلة السّنورية، بني الكلب والنمر،  وهو سبع: تثنية الفهد: الفهدين-٥

لكنه أصغر منه، وهو شديد الغضب، يضرب به املثل يف كثرة النوم 

  .واإلستغراق فيه

  ١١٩ :ص املرجع السابقالقاضي أيب الفضل عياض، -٦

  ١٦ :ص. املرجع السابق القاضي أيب الفضل عياض،  -٧

 .املرجع نفسهوالصفحة-٨

�ƨȀȈǬǧ��ɲهي أم املؤمنني عائشة بنت أيب -٩ �ÀƢǸưǟ�Ǻƥ�ɦ �ƾƦǟ�Ǫȇƾǐǳ¦�ǂǰƥ

ومكثرة من احلديث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولكثرة علمها وفقها وذكائها كانت 

�Â¢�śǼǇ�Ǟƥ°ϥ�ƨȇȂƦǼǳ¦�ƨưǠƦǳ¦�ƾǠƥ�©ƾǳÂ. أحب نساء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إليه

القاضي  :انظر. سنيمخس، وماتت سنة مثان ومخسني وقيل سنة سبع ومخ
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، املرجع بغية الرائد فيما يف حديث أم زرع من القوائدأيب الفضل عياض، 

  ١١٤: السابق، ص

 .الطويل املذموم السيئ اخللق: العشنق- ١٠

، )الدكتور(إبراهيم أنيس . أشد احلزن الذي ال يصرب عليه صاحبه: البث- ١١

مادة  ٥٨: ص ،)١٩٧٢( الطبعة الثانية، القاهرة املعجم الوسيط،وغريه، 

 )بثث(

  )شجج(، مادة ٤٩٨: ص املرجع السابق،، أي شق جلد رأسك: شجك- ١٢

  )فلى( ، مادة ٧٣٥: ص املرجع السابق،أي جرح جسدك، : فلك- ١٣

 .كناية عن الكرم: عظيم الرماد- ١٤

املرجع السابق،آلة من آالت الطرب والغناء وهو العود، : صوت املزهر- ١٥

 .)زهر(، مادة ٤٢٩:  ص

١٦ -² ʭ¢ : ،²(، مادة ١٠٠٣: ص املرجع السابق،أي حرك وأثقل ʭ(

املرجع . أي عظمنـى فعظمت إىل نفسي: وجبحنـي فبجت إّىل نفسي- ١٧

 .)جبح(، مادة ٥٩: ص السابق،

 )صهل(، مادة ٥٥٢: ص املرجع السابق، .أي خيل :  صهيل- ١٨

)أطّ (، مادة ٤١: ص املرجع السابق،. أي إبل:  أطيط- ١٩

 .)داس(، مادة ٣٢٧: ص املرجع السابق، .أواحلصيد الزرع أو احلب: دائس- ٢٠

ʪǂǤǳ¦Â�ǲƼǼŭ¦�ǲưǷ�ǾȈǬǼƫÂ�Ƥ¾�: املنق- ٢١ ū¦�ǄȈŤ�Ŗǳ¦�ƨǳȉ¦.

املرجع  .أي أشرب مع تكاره على الشرب بعد الرّي، فتقمح: فأتقنح- ٢٢

 )قنح(، مادة ٧٩٦:  ص السابق،



 إسماعیل جعفر

١٧٩

دار األفاق العربية،  ،صحيح مسلماإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري، - ٢٣

 .٢٤٤٨رقم احلديث  ١٠٣٣:ص

حياء إدار  ،سنن ابن ماجهاحلافظ أيب عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين، - ٢٤

 .٦٣٦:، ص١:الكتب العربية، ج

عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي، دمحم خلف هللا . إبراهيم أنيس د. د- ٢٥

 ٦١٧:، الطبعة الثانية، القاهرة، صاملعجم الوسيطأمحد، 

قيم العدول اللفظي يف تالؤم النص القرآن الداليل آدم سعيد خالد، . د- ٢٦

قية كلية ي، ورقة قدمها يف الندوة بقسم اللغات النيجريية واإلفر واجلمايل

´ ��ʮŚƴȈǻ��ʮ°¦±�ȂǴƥ�ƾŧ¢�ƨǠǷƢƳ�§ ¦®ȉ¦:٢  

ظاهرة العدول يف الصيغ الصرفية دراسة تطبيقية لبعض معاذ دمحم رابع، - ٢٧

Ȉǻ¡ǂǬǳ¦�©ʮȉ¦ة�ʮ°¦±��ȂǴƥ�ƾŧ¢�ƨǠǷƢƳ�ƨȈǬȇǂǧȍ¦Â�ƨȇŚƴȈǼǳ¦�©ƢǤǴǳ¦�Ƕǈǫ��

)Harshe: Joural of African Languages No.3(١٨١ :، ص  

  ١ :الدكتور آدم سعيد خالد، املرجع السابق، ص- ٢٨

  ٤٣ :معاذ دمحم رابع، املرجع السابق، ص- ٢٩

  ١١ :آدم سعيد خالد، املرجع السابق، ص. د- ٣٠

  ١٢١ :، صاملرجع السابقالدكتور فتح هللا أمحد سليمان، - ٣١

  ٩٨ :، صاملرجع السابقالشيخ مصطفى الغالبيين، - ٣٢

 ٧ :، صاملرجع السابقالدكتور آدم سعيد خالد، - ٣٣

 ٣٠ :، صاملرجع السابقالقاضي أبو الفضل عياض، - ٣٤

 ٣٠سورة يوسف، آية - ٣٥

 ١٠٥سورة آل عمران، آية - ٣٦
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 ١٠سورة إبراهيم، آية - ٣٧

 ٤٤ف، آية سورة األعرا- ٣٨

 ١سورة النحل، آية - ٣٩

«�ǂǐǠǳ¦�§ȂǴǇϥالدكتور دمحم بكر إمساعيل، - ٤٠ ǂǐǳ¦�ƾǟȂǫ ،الطبعة األوىل ،

 ٦٣ :دار املنار، ص

م، ٢٠٠٣/ه ١٤٢٣، دار احلديث، القاهرة، لسان العربابن منظور، - ٤١

 ٦٠٢ :ص

 ٣٢٢ :املرجع السابق، ص- ٤٢

الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق  املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية، - ٤٣

 .٢١٣ :م  ص٢٠٠٨/ه١٤٢٩الدولية، مجهورية مصر العربية، 

  ٢٥٧ :، صاملرجع السابقابن منظور، - ٤٤

، املرجع شرح حديث أم زرع: املوقع اإلنرتنيت، أهل احلديث، بعنوان- ٤٥

 ١٣ :السابق، ص

 ٢٠٧  :، صاملرجع السابقابن منظور - ٤٦

 ١٢٢ :ص ابق،املرجع السالقاضي أبو الفضل عياض، - ٤٧

١٢٢ :املرجع السابق، ص- ٤٨
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  :إعداد

 

ȂǼǯ�Âǂȇʪ�ƨǠǷƢƳ ،قسم اللغة العربية
mmabdullahi.ara@buk.edu.ng

  :املدخل

متثل الصوامت العربية لبنات أساسية الميكن االستغناء عنها يف بناء 

وقد اهتدى عدد من . الكلمات العربية، اليت منها بناء الرتاكيب واجلمل

الدارسني والنقاد األوائل إىل دراسة الصوامت العربية بشكل جتريدي 

ة كما درسوا الصوامت العربي  .ƢēƢǨǏÂ�©¦ȂǏȋ¦�«°Ƣű�ǾǳȐƻعاجلوا من 

عدة كاإلبدال من خالل السياق النصي معاجلني ظواهر صوتية 

واهتم بعضهم بدراسة البعد اإلحيائي لبعض  .واإلعالل واإلدغام

" اخلصائص"الصوامت العربية على مستوى الكلمات كابن جين يف 

�ÀȂȇȂǤǳ�ÀȂưƷʪ�ƢŷȂŴ�ȄŴÂ" فقه اللغة ومقاييس العربية"والثعاليب يف 

ساس انطلق الباحث يف هذا املقال ليعاجل عديدون، وعلى هذا األ

�¼ƢȈǈǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ� °̈ȂȀĐ¦Â�ƨǇȂǸȀŭ¦�ƪ Ƿ¦ȂǐǴǳ�ļȂǐǳ¦� ƢŹȍ¦

ر للشيخ إبراهيم إنياس نور البصر يف سرية سيد البش"النصي يف قصيدة 

  ".الكوخلي
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�ËǲƳϥ - عرب التاريخ البشري-وبديهي أن الدراسات الصوتية حظيت 

�Ǧ ǴƬű�Ŀ�śǇ°¦ƾǳ¦�©ʮƢǼǟ العصور، فُعّد من التجارب األوىل ما ظهر

لدى اهلنود، من تفرغ مجاعة منهم بدراسة النصوص املقدسة املسماة بــــ 

وظهرت لدى )  ١(.، منذ حوايل ألف ومائيت سنة قبل امليالد"الِفيَدا"

�Ƥ Ƭǯ�Ŀ�ƪ ǴưŤ��®ȐȈŭ¦�ǲƦǫ�ǂǋƢǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ÈǲƟ¦Â¢�Ãǂƻ¢�ƨƥǂš �ÀʭȂȈǳ¦

���śȈǻʭȂȈǳ¦�śȇȂƸǼǳ¦�©ʪƢƬǯ�ĿÂ)٢("خلطابةالشعر وا"أرسطو أمثال 

عند العرب منتصف - أخريا-وغريه، وظهرت) ِديُونِيْز يُوْس ثِرَاْكسْ (أمثال

)٣(.القرن األول اهلجري

بدأت جهود العلماء العرب تظهر يف احلقل الصويت وقد سجل 

" الكتاب"التاريخ هلم دورا ملحوظا ممثال يف كتاب العني للخليل، و

ه، الذين تضمنا دروسا صوتية ون كانت غري منظمة مبا فيه لسيبوي

�®ȂȀƳ�©ǂǸƬǇ¦Â��Ãǂƻ¢�ƨȇȂǤǳ�² Â°®�ʮƢǼƯ�Ŀ�ǂ̈ưǠƦǷ�ǲƥ��ƨȇƢǨǰǳ¦

) ٣٩٢(العلماء حىت انفرد التأليف يف الدرس الصويت على يد ابن جين 

الذي بسط فيه الكالم على حروف " سر صناعة اإلعراب"يف كتابه 

�ŚȈǤƫ�ǺǷ�ƢŮ�µالعربية من حيث خمارجها وص ǂǠȇ�ƢǷÂ�ƢŮ¦ȂƷ¢Â�ƢēƢǨ

)٤(.إخل..يؤدي إىل اإلعالل أو اإلبدال أو اإلدغام أو احلذف 

�ļȂǐǳ¦�² °ƾǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�§ǂǠǳ¦�Ǧ ȈǳϦ�ǲǠǳÂ– على املدى الطويل - 

�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�Ƕđ°Ƣš �ǺǷ�ƪ ǬưƦǻ¦�©¦ƾȈǠǬƫÂ��©ʮǂǜǻ�ǞǓȂƥ�ǾǴƳ�ǪǴǠƫ
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ǜǼǳ¦�ǶǰǴƫ�ǪȈƦǘƫ�Ƥ ǻƢƳ�ȄǬƦȈǳÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�©¦ȂǏȋʪ�ƾȇƾš �ǲŰ�©ʮǂ

�ń¤�ƨƯƾƸƬǈŭ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǶēʪƢƬǯ�ȆǔǨƫ�À¢�ǞǫȂƬŭ¦��śƯƾƄ¦�§ ƢƬǰǳ¦�Ãƾǳ

يف الدرس الصويت أو  تثبيت مدى وضوح وواقعية جهود القدماء

  .ضباببيتها

�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦Â�ƨǇȂǸȀŭ¦�ƪ Ƿ¦ȂǐǴǳ�ȆƟƢŹȍ¦�ƾǠƦǳ¦�ƨǇ¦°®�À¢�¿ǂƳ�Ȑǧ

سلك الدراسات ستندرج يف " نور البصر يف مدح سيد البشر"قصيدة 

Ǡǳ¦�śƥ�©ʪ°ƢǬǷÂ�©ȐƥƢǬǷ�ƾǬǟ�ń¤�ƨǧ®ƢŮ¦�ƨƯƾƸƬǈŭ¦�ƨȈƫȂǐǳ¦ ناصر

  .الصوتية والشرائح الداللية

  :وتظهر أمهية هذه الدراسة يف أبعاد أمهها ما يلي

ستكون تطبيقا لنظرية لغوية ذات طابع جديل، أال وهي نظرية  -أ

هورة حول نشأة ضمن اإلشاعات املش) Bow-How(احملاكاة املعروفة بـ 

اللغة اإلنسانية، فحني جّوزها بعض العلماء حتّفظ البعض اآلخر يف 

�ŘǠŭʪ�ǚǨǴǳ¦�ƨǫȐǟ�ȄǬƦƫ�À¢�ƢƸƳǂǷ�ǪǴǘŭʪ�Ƣǿ°Ƣǰǻ¤�ń¤�°®ʪ�ǲƥ�¾ȂƦǬǳ¦

�ȄǴǟ�² ǂǰȈǇ�¾ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�À¢��Ǯ ǳ̄�ǺǷ�̈°ʬ¤�ƾǋ¢Â��ƨȈǗƢƦƬǟ¦�ƨǫȐǟ

ا دائرة النقاش العناصر الصوتية اليت تعد أبعاض األلفاظ، ما سيعزز حتم

  .العلمي بني رواد هاتني النظريتني

ȍ¦�Ʈ - ب ƸƦǳ¦�Ŀ�ƨȈŷȋ¦�Ǣǳʪ�ƢǠƳǂǷ�ÀȂǰƬǇ�ǂǿ¦Ȃǜǳʪ�ǖƦƫǂŭ¦�ȆƟƢŹ

  .الصوتية
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م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

��¾ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�ƨƥƢƬǯ�ń¤�ƨȈŻ®Ƣǯ¢Â�ƨȈǐƼǋ�Ǟǧ¦Â®�Ʈ ƷƢƦǳʪ�ƪ Ǡǧ®Â

فمن الدوافع الشخصية رغبته امللحة يف حبث الدالالت الصوتية يف 

النظر عن نوعية اللغة اليت ينبثق عنها، وأما  الكالم املنطوق بغض

الدوافع األكادميية فتعود لفرتة زمنية طويلة أمضاها الباحث وهو جيول 

بفكره حول طبيعة جرس األصوات العربية على املستوى اللفظي 

هذا . والسياقي يف النصوص األدبية عموما واألساليب القرآنية خصوصا

اه نظرية احملاكاة، فعلى سبيل املثال، كان بدوره عزز من موقفه املنفتح جت

وصوت الدال يف " القنبلة"الباحث مبهورا جبرس صوت الباء يف لفظ 

"لينبذنّ "والشدة يف " ثعبان"والصائت الطويل يف ل" األسد"

، واإلدغام يف "فُكْبِكُبوا"و " فَدْمَدم"والتكرار الصويت يف  .. "ليسجننّ "و

ويرى عالقات " ومل ميسسين بشر"يف  ، وفك اإلدغام"مّسين السوء"

  .رس هذه األصوات بدالالت ألفاظهاج

الشيخ (أضف إىل ذلك أن الباحث ال حظ يف مؤلف قصيدة نور البصر 

��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƪ) إبراهيم إنياس الكوخلي Ɵ¦ȂǐǴǳ�ļȂǐǳ¦� ƢŹȍʪ�ƢǘƦƫǂǷ�ʮȂǤǳ�ƢȀƳȂƫ

:استلهم ذلك من خالل أبيات ثالثة وردت يف إحدى قريضة

  وحـركات اخلفض فيهن رست  *لم والِغىن وِخصب قـد أتت  فالعِ 

  تـــــع فـيهن رســـــوحركات الرف  *واجلَهل والَفقر وَجدب قد أتت  

)٥( در ما ألـــهــــــمـــتفالتـــــرائقـــــــــة   *ــت  ـــــــــارة إذا فــهــــمــــــــــــــفـــــــيت إشــــــــ
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ترابط بني صائت الفتحةوصائت الكسرة من  فالشيخ يتصور وجود

جهة وبني الشرحية الداللية اليت تضمنتها األلفاظ من جهة أخرى، 

تتقابل مع الوضاعة أو ) الِغىن–الِعلم (فصائت الكسرة يف لفظي 

يتقابل مع ) َجدب-الَفقر-اجلَهل(التواضع، كما أن صائت الفتحة يف 

  .الوجاهة أو العزة واجلربوت

  :جل املقال النقاط اآلتيةهذا، وسيعا

-¨ƾȈǐǬǳʪÂ�ǂǟƢǌǳʪ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦

-śǓ°ƢǠŭ¦Â�Ǻȇƾȇƚŭ¦�©ʪ̄ Ƣš �śƥ�ļȂǐǳ¦� ƢŹȍ¦

-ƾ̈ȈǐǬǳ¦�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦Â�ƨǇȂǸȀŭ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦

-¨ƾȈǐǬǳ¦�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦Â�ƨǇȂǸȀŭ¦�ƪ Ƿ¦ȂǐǴǳ�ȆƟƢŹȍ¦�ƾǠƦǳ¦

  )خالصة البحث مع ذكر أهم النتائج(اخلامتة  -

  جعاهلوامش واملرا -

ƾ̈ Ȉǐ ǬǳʪÂ�ǂ ǟ Ƣǌ ǳʪ �Ǧ ȇǂ ǠƬǳ¦

ترمجة استقصت ) الشيخ إبراهيم إنياس(هلذا الشاعر  لقد ترجم الكثري

جوانب كثرية من حياته الصوفية واألدبية، فقد ولد بقرية تدعى طيبة 

�ƨǼǇ�¾ƢǤǼǈǳ¦�ƨȇ°ȂȀŦ�Ŀ�Ì¿ȂÉǳƢÈǇ�Ìś
ÊǇ�ǶȈǴǫϵ�śǈȈǻ¦هجرية من ١٣٢٠

هللا بن َمَدنَب بن بكر بن دمحم  أب وأم سنغاليني، وأبوه هو الشيخ عبد

)٦(.األمني بن صنب بن الرضى، وأمه هي السيدة عائشة بنت إبراهيم
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ونشأ يف حجر والده، وقرأ عليه القرآن حىت حفظه حفظًا جيداً 

Ǟǧʭ�Ǻǟ�³ °Â�ƨȇ¦Âǂƥ.  وقد ظهرت عليه النجابة يف صغره، فشمر عن

نطوق منها يف حتصيل العلوم، امل -بعد إكمال احلفظ-ساعد اجلد 

�Ǻƥ�ɧ .واملفهوم �Ǻƥ�ɦ�ƾƦǟ�«Ƣū¦�ƾǿƢĐ¦�ŃƢǠǳ¦�ǽÉƾǳ¦Â�ǾÈǸȈǴǠƫ�ńȂƫÂ

وبعد أن نبغ يف سٍن مبكرة يف التفسري .َمَدْمَب، ومل يقرأ على أحٍد غريه

��ƢĔȂǼǧÂ�ƨǤǴǳ¦Â��ǾǳȂǏ¢Â�ǾǬǨǳ¦Â��ǾǷȂǴǟÂ�Ʈ ȇƾū¦Â�À¡ǂǬǳ¦�¿ȂǴǟÂ

)٧(.اوالتصوف، كان مرجعاً يف تدريس هذه الفنون كله

فتحتوي على ثالمثائة ) نور البصر يف سرية سيد البشر(وأما القصيدة 

ورويها المي، ) ٨(ومثانية وعشرين بيتا، وعروضها من حبر اخلفيف

كما ضّمن . وعاجلت حنوا من أربع وثالثني حادثة يف السرية النبوية

�ǂǌǟ�ƨǠƦǇ�ǺǷ�ʭȂǰǷ -إن صح التعبري –الشاعر يف بدايتها مدخال 

�ƾȇ®ǂƫ�ƨƴȈƬǻ�ǾƬǌǿ®�½ʪ°¤�ƨǳƢƷÂ�ǾǷ¦ǂǣ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾūʪ�ǽƢǌƷ�ƢƬȈƥ

الذاكرين لسرية الرسول األعظم من جانب، ونتيجة اجنذابه حنو البالد 

  : ملقدسة من جانب آخر كما يقول يف مطلع القصيدةا

��Ņʪ�ǲƦǴƥ�§ ƢƦƷȋ¦�°Ƣǯ®¦*  ــفغــǸē�ĺÂǂالــــــــــــي لذا البلبـــ  

ƢǸȀƬǳʪ�ÀȂǨŪ¦�Ãǂǣ¢��śƥ¾  *فاشتياقي إليهم وغراب الـ  

ǻǄǿǄǿÂ�À¦ǂȀǇ�ʭ¢Âـبّ ــ  *  ـــي هـــــــǠǳ¦�̧ƢǬƦǳ¦�ǺǷ�¬ʮ°٩(وايل ـــــ (



 دمحم المجتبى عبد هللا

١٨٧

�ȄǴǟ�ƢǸȀȈǧ�ǶǴǈȇÂ�ȆǴǐȇ�śȈǳƢƬǳ¦�śƬȈƦǳʪ�̈ ƾȈǐǬǳ¦�ȆȀƬǼƫÂ��¦ǀǿ

)١٠(: الرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص فيقول

��ʪ¢®�Ǧ Ǡǔƫ�½Ƣǯ�̈ȐǏÂ*   وعلى صحبك الرضى واآلل  

  ىن اإلله الفعال حاوي اجلالل*  مدة امللك لإلله وما استغـ  

�ś Ǔ °ƢǠŭ¦Â�Ǻ ȇƾ ȇƚ ŭ¦�©ʪ ¯Ƣš�ś ƥ�ļ Ȃ ǐ ǳ¦� ƢŹ ȍ ¦

�ƢĔϥ�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�Â¢�ļȂǐǳ¦� ƢŹȍ¦�¿ȂȀǨǷ�śưƷƢƦǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ǧ ǏÂ

�śƥ�ƨȈǳ¦ƾƦƬǇȏ¦�©ȐƥƢǬŭ¦�¿¦ƾƼƬǇʪ�©ƢǸȈǻȂǨǳ¦�ŚȈǤƫ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ

األلفاظ، حىت حيُدَث تعديـــــل أو تغيــــــري يف معاين األلفاظ، ألن لكل 

ــــداله بغريه ال بـــــــد أن  فونيــــــم مقابل استبــــدايل آلخر، فتغـــــــريه أو استبـ

، حيث تتغري داللة )نفر ونفذ(يعقبـــــــه اختالف يف املعىن، ممثال بلفظي 

¾¦ǀǳʪ� ¦ǂǳ¦�¾¦ƾƦƬǇ¦�Ƥ ƳȂŠ�ƢȈǳ¡�śƬǸǴǰǳ¦)وخلص إىل نتيجة عامة . )١١

وعليه كل حرف أو حركة يف اللغة العربية ميكن أن يكون مقابال : "قائال

تبدهلا ذات وظيفة فونيمية كذلك احلركات هلا  استبداليا، فاحلروف يف

داللة صوتية، أي ذات وظيفة فونيمية أقرب إىل وظيفة احلروف يف تغيري 

)١٢(. "معاين الكلمات

ويعد ابُن جين رائدا يف حبث اإلحياءات الصوتية قبل أن يتوسع فيها 

وجود صلة بني  -بعبقريته الفذة –علم اللغة احلديث، فقد اكتشف

ألصوات وما ترمز إليه، وحداه إىل ذلك تسمية بعض األشياء بعض ا
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�¼ƢǣÂ��ǾƫȂǐǳ�®ǂǐǳ¦�¼¦ÂÂ��ǾƫȂǐǳ�ǖƦǳ¦Â��ǾƫȂǐǳ�±ʪ±ƢŬƢǯ�Ƣē¦ȂǏϥ

وكنحو حاحيت وعاعيت وهاهيت، إذا قلت حاء ..الغراب لصوته

وعاء وهاء، وحنو بسملت وهللت وحوقلت، كل ذلك وأشباهه إمنا 

)١٣(.صواتيرجع يف اشتقاقه على حماكاة األ

" اخلصائص"ومعروف أن ابن جين خصص حيزا واسعا من كتابه 

§�ŚƦǰǳ¦�¼ƢǬƬǋȏ¦�Ŀ" :لدراسة اإلحياء الصويت، ومن ذلك ʪ " و ،

"ňƢǠŭ¦�Ƥ ǫƢǐƬǳ�· ƢǨǳȋ¦�Ƥ ǫƢǐƫ�Ŀ�§ ʪ"و ،"ȋ¦�² ƢǈǷ¤�Ŀ�§ ʪ لفاظ

كما أدرج الداللة الصوتية حتت اسم الداللة اللفظية " أشباه املعاين

.)١٤(من أقوى الدالالتوعدها 

ǂȇϵ�ǾǈȈȇƢǬǷ�Ŀ�²¦®�دمحم بو عمامة ويرى الدكتور °Ƣǧ�Ǻƥ¦�ǲǸǟ�À¢

مجلة من األلفاظ اليت تتغري داللتها مبوجب تغيري الفونيم الثالث فيها 

حياكي عمل ابن جين، ومن مث يُعد من رواد اإلحياء الصويت أو الداللة 

ش، فرص، فرض، فرط، فرز، فرس، فر : من هذه األلفاظ . الصوتية

... فرع، فرغ، فرق، فرك، فرم، فره، فري، فرت، فرث، فرج، فرح، فرخ

فاملثري الهتمام القارئ الكرمي هو توافق األلفاظ السابقة يف الفونيم األول 

والثاين من كل لفظ ومل ختتلف إال يف الفونيم األخري ومع ذلك تغريت 

عمامة ابن دريد  كما صنف الدكتور بو. الدالالت من لفظ آلخر

)١٥(.والفارايب ممن تعرضوا لبحث الداللة الصوتية والثعاليب
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ويف العصر احلديث، تناول الصوتيون العرب قضية اإلحياء الصويت، 

وانقسموا فيه بني مؤيد ومعـارض، فمـن املؤيــديـن الدكتور أمحد دمحم 

ة كــل صوت هو صوت واحــد من الناحي: "..مسعود العزايب القائل

الوظيفية اللغوية فوجوده يف كل كلمة يعطي لتلك الكلمة داللة أو معىن، 

فإن حل صوت آخر حمله فإن ذلك الصوت يعطي لتلك املفردة داللة 

)١٦(".على حنو َخـرَّ وَغـرَّ وّســبَّ وّصــبَّ ..ختتلف عنها يف املفردة األوىل

لصويت ومنهم الدكتور طارق سعد شليب الذي أقر بوجود اإلحياء ا

للحروف املفردة يف البيت الشعري  أمهية يف الداللة : "حيث يقول

حيث يؤدي اجلرس الصويت للفظ املعىن، فهناك إذن نوع من الداللة 

تستمد من طبيعة األصوات وهي اليت تطلق عليها اسم الداللة 

.)١٧("الصوتية

ومنهم أيضا الدكتور حممود عكاشة ، فهو اآلخر أقر بوجود اإلحياء 

: لالصويت يف كالم حاكى فيه كالم ابن جين يف اخلصائص حيث يقو 

األصوات األوائل يف : ، ومثال ذلكوالصوت يؤثر يف داللة الكلمة"

§ Ƣǋ��§ Ƣǣ��§ Ƣǟ��§ ʫ��§ ʭ . حيث أدى اختالف احلرف األول

ƨǳȏƾǳ¦�Ŀ�» ȐƬƻ¦�ń¤�ǞǗƢǬŭ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ƨđƢǌƬŭ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ)١٨(.

أما التيار املعارض لنظرية اإلحياء، فيمثله عدد من العلماء يف 

مقدمتهم الدكتور إبراهيم أنيس، الذي أّصل هذه النظرية بفالسفة 
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�Őǯ¢�¾ʭ�Äǀǳ¦�řƳ�Ǻƥ¦�¾ƢưǷ¢�§ǂǠǳ¦� ƢǸǴǟ�ƢȀǈƦƬǫ¦�ǶȀǼǟÂ��ÀʭȂȈǳ¦

�¿ƢǫÂ��ƨǤǳƢƦŭʪ�ǾǸē¦�À¢�ƾū�ǆ Ȉǻ¢�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�°ȂƬǯƾǳ¦�©¦ƾǬǻ�ǺǷ�Ƥ Ȉǐǻ

�µ ¦ǂǠƬǇʪ آراء الغربيني من مؤيدين لنظرية اإلحياء الصويت أمثال

�À¢�°¦ǂǫϵ�ǾǷȐǯ�Ƥ)٢٠(ومعارضني أمثال جسربسن، )١٩(مهبلت، ǬǠȈǳ

�· ƢǨǳȋ¦�ȄǴǟ�°̈ȂǐǬǷ�Śǣ�ƢĔ¢Â��ƨǳȏƾǳʪ�ǖƦƫǂƫ�ƾǫ�· ƢǨǳȋ¦�ǒ Ǡƥ

.)٢١(واألصوات بل تتدخل يف الصياغة أو أبنية اللفظ

الصوتية هو ما كان مبراعاة ولعل املوقف األنسب يف قضية الداللة 

النهج الذي تبناه الدكتور طارق سعد شليب حيث  السياق، ذلك

ــــاة  - يف رأي الباحث  –والفهم األقرب إىل الصواب :"يقول ــ أن تكون مبراعـ

أثر السياق ، وذلك على أساس أن العالقة بني السياق والقدرة الداللية 

وت املفرد قدرة على أداء الداللة للحرف عالقة تبادلية ، فالسياق يهب الص

.)٢٢(، ومن مث يشكل الصوت املفرد جزءا من الداللة الكلية هلذا السياق

أي الداللة (وتتحقق " :وهي اليت عناها الدكتور حممود عكاشة بقوله 

�ǂǿƢǜǷÂ�ļȂǐǳ¦�ƢȀƟ¦®¢�ƨǬȇǂǗÂ�ƨǴǸŪ¦�©ƢǸǴǯ�Ǧ) الصوتية ȈǳϦ�̧ȂǸů��ǺǷ

¦�ǂǏƢǼǠǳʪ�ȄǸǈƫÂ�� ¦®ȋ¦�¦ǀǿ لصوتية الثانوية، وتعد هذه العناصر أكثر

.)٢٣("صوتية اليت تصاحب الكلمة املفردةإسهاما يف الداللة من العناصر ال

وخالصة القول إن قضية الداللة الصوتية مل تكن وليدة البحث 

الصويت املعاصر، بل هي قضية عوجلت بشكل جوهري على يد قدماء 
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وغريمها، مث تداوهلا احملدثون بصورة العرب أمثال ابن جين وابن فارس 

�ƶǓÂ¢�Ʈ ƷƢƦǳ¦Â��ÀȂǓ°ƢǠǷÂ�°Ƣǐǻ¢�ƢŮ�ƨȈǳƾƳ�ƨȈǔǫ�ƪ ǴǛÂ��ƨǫƾǳ¦�ƨǤǳʪ

رؤيته اخلاصة حول الداللة الصوتية بتفضيله رصدها من خالل السياق 

اللغوي على غرار اقرتاح الدكتور سعد شليب والدكتور حممود 

.)٢٤(عكاشة

¦�Ŀ � °̈Ȃ Ȁ Đ ¦Â�ƨǇ Ȃ Ǹ Ȁ ŭ¦�ƪ Ƿ¦Ȃ ǐ ǳ¦لقصيدة:

�©Ȃǐǳ¦�̈Ȃǫ�ǲưŤ�ǂȀŪ¦�ƨǨǐǧ��Àʫ®ƢǔƬǷ�ÀƢƬǨǏ�ǆ ǸŮ¦Â�ǂȀŪ¦

وارتفاعه، يف حني تشري صفة اهلمس إىل خفاء الصوت وضعفه، 

ǞǸǈǳ¦�Ŀ�² ȂǸȀŭ¦�ǺǷ�ÃȂǫ¢�°ȂȀĐƢǧ.)٢٥(

�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ƾǼǟ�ǄǼƫ�ȏ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨǇȂǸȀŭ¦�©¦ȂǏȋ¦��Ãǂƻ¢�̈°ƢƦǠƥÂ

�śǈǳ¦Â�śǈǳ¦�ǲưǷ��ƨȈƫȂǐǳ¦�°ʫÂȋ¦وتقابلها األصوات اليت . والتاء

ǲưǷ�ƨȈƫȂǐǳ¦�°ʫÂȋ¦�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ƾǼǟ�ǄǼƫ :،٢٦(الزاي، واجليم، والدال (

�ƢǬȈǓ�°ƢǷǄŭ¦�ǪȈǔȇ�À¢�Ƥ Ÿ�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ƾǼǟ�©¦ȂǏȋ¦�ǄƬē�ȆǰǳÂ

الرئتني منفذا سوى أن حيتك شديدا، حبيث ال جيد اهلواء القادم من 

�ʫȂǏ�¦°ƾǏ¢�¦ǄƬǿ¦� ¦̄Ɯǧ��ƢŷǄȀȇÂ�ǺȇǂƫȂǳʪ رخيما يتوىل احللق

فصفتا اجلهر واهلمس  )٢٧(.والتجاويف األنفية والفموية أمر تضخيمه

تشرتك فيهما األصوات الصوامت، بينما األصوات الصوائت ال يصلح 

)٢٨(.فيها إال اجلهر
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�©ǂǨǇ¢�ƾǬǧ�ƨǇȂǸȀŭ¦Â�°̈ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋ¦�śƥ�ǄȈȈǸƬǳ¦�ǶƬȇ�ȆǰǳÂ

تعرف عليها بصورة دقيقة، التجارب إىل حتديد ثالث طرق لتحديدها وال

  :وهي كالتايل

أن يضع املرء إصبعه فوق تفاحة آدم، مث ينطق بصوت من : األوىل

�¦°ȂǠǋ�śȈƫȂǐǳ¦�ǺȇǂƫȂǳ¦�±¦ǄƬǿʪ�ǂǠǌȇ�½¦̄�ƾǼǠǧ��ǺǯƢǇ�ȂǿÂ�©¦ȂǏȋ¦

  .ال حيتمل الشك

¢�ǾǻƜǧ�ǺǯƢǇ�ȂǿÂ�©Ȃǐǳʪ�ǪǘǼȇÂ�ǾȈǻ̄¢�ȄǴǟ�ǾǠƦǏ¤�Ǟǔȇ�À: الثانية

² ¢ǂǳ¦�Ŀ�ǾƫǄđ�ǂǠǌȇ.

�ǆ: الثةالث Ź�ǾǻƜǧ�©Ȃǐǳʪ�ǾǬǘǻ� ƢǼƯ¢�Ŀ�ǾƬȀƦƳ�¼Ȃǧ�ǾǨǯ�Ǟǔȇ�À¢

)٢٩(.برنينه

�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ɵ¦Ȃǐǳ¦�®ƾǟ�À¢� ƢǸǴǠǴǳ� ċśƦƫ�§°ƢƴƬǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦Â

ثالثة عشر، ممثلة يف الباء واجليم واجلال والذال والراء والزاي والصاد 

املهموسة اثنا وعدد الصوامت . والظاء والعني والغني والالم وامليم والنون

عشر، ممثلة يف التاء والثاء واحلاء واخلاء والسني والشني والصاد والطاء 

فاختالف املعايري بني القدامى  )٣٠(.والفاء والقاف والكاف واهلاء

�®ƾǠǳ¦�Ŀ�ǺȇƢƦƫ�ń¤�ǽ°Âƾƥ�Ã®¢��² ȂǸȀŭ¦�ǺǷ�°ȂȀĐ¦�ƾȇƾŢ�Ŀ�śƯƾƄ¦Â

�ƨǠǈƫ�°̈ȂȀĐ¦�®ƾǟ�¦ȂǴǠƳ�ȄǷ¦ƾǬǳƢǧ��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�śƷ�Ŀ��ʫȂǏ�ǂǌǟ

)٣١(.اعتربوا املهموسات عشرة أصوات
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�̈°ȂȀĐ¦� ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦� ǞȈǸŝ� ƨȈƟƢǐƷ¤� ¿ƾǬȇ� ¾ÂƾŪ¦� ¦ǀǿÂ

مردفة بذكر النسبة " نور البصر"واملهموسة الواردة يف قصيدة 

  .املئوية لكليمهما

تكراره على   صفتهالصامترقم تسلسلي

القصيدة مستوى

النسبة املئوية

%٤٧٤٥.٦جمهورأ١

%٥٥٨٦.٥جمهورب٢

%٤٦٤٥.٥مهموست٣

%١٠٨١.٣مهموسث٤

%٢٠٢٢.٤جمهورج٥

%٢٧٣٣.٢حمموسح٦

%٨٥١.٠مهموسخ٧

%٣٩٧٤.٧جمهورد٨

%١٤٥١.٧جمهورذ٩

%١٤٤١.٧جمهورر١٠

%٨٣١.٠جمهورز١١

%٢١٨٢.٦مهموسس١٢

%١٣٤١.٦مهموسش١٣
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%١٥٣١.٨مهموسص١٤

%٦٩٠.٨جمهورض١٥

%١٣٢١.٦جمهورط١٦

%١٢٥.١جمهورظ١٧

%٣٢٩٣.٩جمهورع١٨

%٥٧٠.٧جمهورغ١٩

%٣٤٨٤.١مهموسف٢٠

%٢٤١٢.٨جمهورق٢١

%٢٤٤٢.٩مهموسك٢٢

%١٤٥٧١٧.١جمهور  ل٢٣

%٤٨٧٥.٧جمهورم٢٤

%٤٥٠٥.٣جمهورن٢٥

%٤٨٣٥.٧جمهورو٢٦

%٤٠٦٤.٧مهموسه٢٧

%٣٥٦٤.٢جمهوري٢٨

�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�ƨǴǸƴǧ–ستة آالف  - حبسب اجلدول

، وتبلغ الصوامت املهموسة عتبة ألفني )٦٠٧٦(وست وسبعون

  ).٢٤٣٣(وأربعمائة وثالث وثالثني 
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ƾ̈ Ȉǐ Ǭǳ¦�Ŀ � °̈Ȃ Ȁ Đ ¦Â�ƨǇ Ȃ Ǹ Ȁ ŭ¦�ƪ Ƿ¦Ȃ ǐ Ǵǳ�Ȇ ƟƢŹ ȍ ¦�ƾ ǠƦǳ¦:

مبا  -الناحية اإلحيائية، يالحظ القارئ أن ثنائية اجلهر واهلمس  ومن 

قد  تشكل جزءا من النسيج الداليل للنص،  -متثله من تقابل متضاد 

�ƨǨƻ�ǺǷ�ƨǇȂǸȀŭ¦�Ŀ�ƢǷÂ�ǲǬƯ�ǺǷ�̈°ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋ¦�Ŀ�ƢǷ�°ƢƦƬǟʪ

وضعف، فكون الصوت ثقيال أو خفيفا جيعله صاحلا ملقابلة داللة 

اق، وهذا رأي ذهب إليه كثري من النقاد أمثال الدكتور الكلمة أو السي

فالتقابل يف خاصة اجلهر واهلمس تقابل يف : "طارق سعد شليب القائل

ǲǬǼǳ�Â¢�ƨǳȏƾǳ¦�Ŀ�¦ŚƯϦ�ƨǨŬ¦Â�ǲǬưǴǳ�À¢�Ǯ ǋ�ȏÂ��ƨǨŬ¦Â�ǲǬưǳ¦ : ظال

 ¦®ȋ¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǺǷ�Ƥ ǻƢŪ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƢǠƥʭ�ƢȈƟƢŹ¤.")٣٢(

عامل مع صفيت اجلهر واهلمس يف مث إن أسلوب الباحث يف الت

سيتجلى يف إحصاء ورودمها النسيب يف " نور البصر" نص قصيدة

، حبيث ينعقد من نسبة ورودمها نوع من التقابل )٣٣(البيت الشعري 

الداليل يف البيت، ما قد يؤدي إىل وجود وحدات صوتية تتقابل 

املعىن مع شرحية داللية، حبيث يتقابل فيها الصامت الثقيل مع 

ويظهر ذلك  .القوي، ويتقابل الصامت اخلفيف مع املعىن اخلفيف

  :جليا يف األمثلة التالية

)١   (ǂǟƢǌǳ¦�ǾȈǧ�¾ȂǬȇ�ƪ Ȉƥ�ǽƾǳȂǷ�§ ʪ�Ŀ�®°Â)٣٤(:

Ņ  *جاءها الطلق وهي يف الدار فردا   ¦Ȃ ººººººººƬǳʪ �ƨƬǤƥ�°Ȃ ū ¦�Ȅ ƫƘǧ
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)٢   (�ǾȈǧ�¾ȂǬȇ�ƪ Ȉƥ�Àʮ®ȋ¦�ǽȂŰÂ�ǾƠȈů�§ ʪ�Ŀ�®°Â٣٥(الشاعر(:

  من أذاهم فجاء خري الرجال  *مث دامت من كعبة هللا شكوى  

)٣   (ǂǟƢǌǳ¦�ǾȈǧ�¾ȂǬȇ�ƪ Ȉƥ�Ƥ ǳƢǗ�ĺ¢�̈ƢǧÂ�§ ʪ�Ŀ�®°Â)٣٦(:

  للحميم العم السري امليصال  *مث من بعد هب ريح محام  

)٤   (ǂǟƢǌǳ¦�ǾȈǧ�¾ȂǬȇ�ƪ Ȉƥ�̧ƢǓǂǳ¦�§ ʪ�Ŀ�®°Â)٣٧(:

  احت بعكـس ذاك احلالمث ر   *أصبحت شاؤها جياعا وظماء  

)٥    (ǂǟƢǌǳ¦�ǾȈǧ�¾ȂǬȇ�ƪ Ȉƥ�ǲǇȂƬǳ¦�§ ʪ�Ŀ�®°Â)٣٨(:

  ايلول دون تلك املعينـتهي الق  *ما انتهى بل ال ينتهي مدحكم بل  

ففي البيت الوارد يف الرقم األول حتدث الشاعر عن أحداث والدة 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فأورد للمتلقي صورتني متقابلتني، األوىل حساسة جدا 

�Ŀ�̈ƾȈƷÂ�ƢĔȂǯ�¾ƢƷ�̈®ȏȂǳ¦�©ƢǷƾǬŠ�ǲǷƢū¦�¿ȋ¦�°ȂǠǋ�Ŀ�ǆ ǰǠǼƫ

ساعدن  والثانية حيثية جميء القوابل الالئي. البيت، وهذا حيتمل كآبتها

ƢŮʪ�ƨƟƾē�Ŀ.�̈°ȂȀĐ¦�©ƢǨǐǴǳ�Ƣǟ±Ȃƫ�ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�» ®ƢǐÉȇ�ǲƥƢǬŭʪÂ

واملهموسة بشيء من التقابل، وُيالحظ يف الشطر األول ورود حوايل 

والالم، ) يف معيار القدامى(سبعة جمهورات، وهي اجليم، والطاء والقاف 

وسة بينما وردت مخسة صوامت مهم). śƫǂǷ�ʫ®°Â�ƾǫÂ(والدال والراء 

فقط يف الشطر الثاين، وهي الراء، والغني، والالم إىل جانب صوت الباء 

وإذا عول القارئ على معيار القدماء، فإنه يصادف . الذي تكرر مرتني،
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اليت (يف الشطر الثاين ثالث جمهورات فقط بدال من اخلمسة، وهي الباء 

:فقال الشاعر. والغني) تكررت مرتني

Ņ*ردار فجاءها الطلق وهي يف الدا ¦Ȃ Ƭǳʪ �ƨƬǤƥ�°Ȃ ū ¦�Ȅ ƫƘǧ

�ǂǘǌǳ¦�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�®Â°Â�Ŀ�ǲǏƢū¦�ƾȇ¦ǄƬǳ¦�ń¤�ǂǜǼǳʪ�Ľ

األول، وما يصحبها من ثقل يف النطق، فإن الباحث قد يرى صحة 

إدراجها يف مقابلة العنصر الداليل األول الذي يصور أوجاع الوالدة تلك 

ت، وإدراج الشطر الثاين املرجوح  اليت غشَيت األم وهي وحيدة يف البي

�ƢȀƬƟƾē�ƾǠƥ�Ƣǿ°¦ǂǬƬǇ¦�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦�ňƢưǳ¦�Ņȏƾǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�ƨǴƥƢǬǷ�Ŀ�ǾƬǨǯ

ÃȂǫȋʪ�ǲȈǬưǳ¦�ƨǴƥƢǬǷ�ǪȇǂǗ�ȄǴǟ��ǲƥ¦ȂǬǳ¦� ȆƴŠ.

�śƬȈź°ʫ�śƫŗǧ�Ǻǟ�ǂǟƢǌǳ¦�ª ƾƸƬȇ��ňƢưǳ¦�Ƕǫǂǳ¦�Ŀ�®°¦Ȃǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�ĿÂ

®ƢǼǏȋ¦�ƾȀǟ�Ŀ�ƢȀƬǇʭ¿�للكعبة الشريفة، فاألوىل مشينة تتجلى يف 

ƾȈƷȂƬǳ¦Â�¿ȐǇȍ¦�ƾȀǟ�Ŀ�Ƣē°ƢȀǗ�Ŀ�ƪ ǴưŤ�ƨƸȈǬǻ�ƨŻǂǯ�ƨȈǻƢưǳ¦Â��ƨȈǼƯȂǳ¦Â.

�Ŀ�ƨǇȂǸȀŭ¦Â�̈°ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȌǳ�ȐƥƢǬƬǷ�Ƣǟ±Ȃƫ�¥°ƢǬǳ¦�» ®ƢǐÉȇ�ǲƥƢǬŭʪÂ

شطري البيت، فيجد يف الشطر األول ثالث جمهورات وهي الدال والعني 

). وفق معيار القدماء( أو جمهورين الدال والباء ،)وفق معيار احملدثني( والباء

وجيد يف الشطر الثاين حنو ستة جمهورات ممثلة يف الذال واجليم والراء 

)ÀʫǂǷ�©°ǂǰƫ ( واجليم والالم، وكأن هذا حيكم برجاحة كفة الشطر الثاين

ǌǳ¦�ƨǨǯ�ȄǴǟ�©¦°ȂȀĐ¦�®ƾǟ�Ʈ ȈƷ�ǺǷفقال الشاعر. طر األول:  
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  من أذاهم فجاء خري الرجال  *شكوى   مث دامت من كعبـــة هللا

�Ņȏƾǳ¦�ǂǐǼǠǳʪ�ǾƬǨǯ�¬ȂƳǂŭ¦�¾Âȋ¦�ǂǘǌǳ¦�ƨǴƥƢǬǷ�±¦ȂƳيرى الباحث و 

�ňƢưǳ¦�ǂǘǌǳ¦�ƨǴƥƢǬǷ�±¦ȂƳÂ��ƨȈǼƯȂǳ¦�ƾȀǟ�Ŀ�ƨƦǠǰǳ¦�ƨǇʭ®�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦

�ƨǴƥƢǬǷ�ǪȇǂǗ�ȄǴǟ�¿ȐǇȍ¦�ƾȀǟ�Ŀ�Ƣē°ƢȀǗ�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦�Ņȏƾǳ¦�ǂǐǼǠǳʪ

ÃȂǫȋʪ�ǲȈǬưǳ¦.

ويف البيت الوارد يف الرقم الثالث حتدث الشاعر يف شطريه عن وفاة أيب 

�ƨǰǟȂǳ¦�ń¤�ńÂȋ¦�Śǌƫ��ÀƢƬǴƥƢǬƬǷ�Àʫ°ȂǏ�ǂȀǜƬǳ) عم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص(طالب 

الصحية اليت أودت حبياته، وتصور الثانية دماثة أخالقه من حيث تعامله مع 

أصوات جمهورة ومهموسة يف شطري  - قابل ŭʪ - وتوزعت . رسول ملسو هيلع هللا ىلص

  :البيت من جديد لنعيد النظر إىل. البييت لتقابل هاتني الصورتني

  ل صاري امليللحميم العم الس  *مث من بعد هب ريح محام  

�Ŀ�Ǧجيد  Ǭƫ�ƢĔƘǯ�̈°ȂȀů�©¦ȂǏ¢�ƨǠƥ°¢�¾Âȋ¦�ǂǘǌǳ¦�Ŀ�¥°ƢǬǳ¦

وهي الباء والعني مقابلة الوعكة الصحية اليت أودت حبياة أيب طالب، 

�Ŀ�Ǧ Ǭȇ�ǾǻƘǯ�¦ƾƷ¦Â�¦°ȂȀů�ʫȂǏ�ƾŸ�ňƢưǳ¦�ǂǘǌǳ¦�ĿÂ�� ƢƦǳ¦Â�¾¦ƾǳ¦Â

ويف هذا النموذج أيضا مقابلة . مقابلة دماثة أخالقه مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ÃȂǫȋʪ�ǲȈǬưǳ¦.

ويف البيت الوارد يف الرقم الرابع حتدث الشاعر عن جانب من 

حليمة (تقابل الصوري يُْظهر شياَه املرضعة أحداث رضاعه يف جو من ال
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، مث تتحسن هذه احلالة تلقائيا بربكة شوَّال ضمَّر البطون) السعدية

 ƢǨƴǟ�ȏÂ�ǲƟƢǋ�Ƣđ�ƾǠƫ�ǶǴǧ��ǞȈǓǂǳ¦ .يقول الشاعر :  

  مث راحت بعكس ذاك احلال  *أصبحت شاؤها جياعا ظماء  

�°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦ȂǐǴǳ�ƢǟČ±Ȃƫ�Ǻȇǂǘǌǳ¦�Ŀ�» ®ƢǐÉȇ�¥°ƢǬǳ¦�À¤ ،ة واملهموسة

ففي الشطر األول يظهر صوت الباء واجليم والعني والظاء، ويف الشطر 

الثاين يظهر صوت الراء والباء والذال ما يعكس رجاحة كفة الصوامت 

¾Âȋ¦�ǂǘǌǳ¦�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦ . ومن هنا يتصور الباحث وكأن جل اهتمام

 الشاعر انصب يف تصوير بؤس حليمة وتفاقم حاهلا، وهو يهدف إىل

�Ä®ŗŭ¦�ƢȀǠǓÂ�ƨƷǄƷ±�Ŀ�Ƣđ�ɦ�ƨȇƢǼǟ�ÃƾǷ�°ËȂǐƫ�ǺǷ�¥°ƢǬǳ¦�śǰŤ

  .إىل وضع أحسن

ويف البيت الوارد يف الرقم اخلامس، حتدث الشاعر عن املادحني 

وغزارة أمادحيهم، واملمدوح ومنزلته املستحيل دركها، وجاء احلديث يف 

  :صورتني متقابلتني على شطري البيت يقول الشاعر

ينتهي القول دون تلك املعايل  *بل ال ينتهي مدحكم بل  ما انتهى 

�ǺǷ� Ȇǌƥ�Ǻȇǂǘǌǳ¦�Ŀ�ƨǇȂǸȀŭ¦Â�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�ƪ ǟ±Ȃƫ��ƢǼǿÂ

التوازي يف مقابل الصورتني املذكورتني سابقا، ففي الشطر األول ظهرت 

�ƪ Ǉ�Ǯ ǳǀǯ�ňƢưǳ¦�ǂǘǌǳ¦�Ŀ�©ǂȀǛÂ��©¦ǂǷ�ƪ Ǉ�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦

�» ƢǬǳ¦�«¦°®ϵ�©¦ǂǷ)فيتصور الباحث كأن اهتمام )عيار القدامىوفق م ،
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الشاعر انصب يف الصورتني املتقابلتني بشيء من التوازي، أو يزيد يف 

وفق معيار (جانب املمدوح إذا استثين صوت القاف يف الشطر الثاين 

  ).احملدثني

�ǞǷ�ÀȐƥƢǬƬƫ�ƾǫ�ƨǇȂǸȀŭ¦Â�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�À¤�¾ȂǬǳ¦�ƨǏȐƻÂ

ريق الصوامت الثقيلة مقابل املعاىن القوية، الداللة السياقية على ط

�ǺǷ�ǾȈǴǟ�ÀʮȂǘǼȇ�Ƣŭ�Ǯ ǳ̄Â��ƨǨȈǨŬ¦�ŇƢǠŭ¦�ǲƥƢǬǷ�ƨǨȈǨŬ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦Â

كما هو احلال مع الصوامت (خاصية الوضوح النسيب وثقل النطق، 

°̈ȂȀĐ¦( واخلفة وعدم الوضوح ،) كما هو احلال مع الصوامت

Â°Â�ƨƦǈǻ�Ŀ�̈®ʮǄǳ¦�ÀȂǰƬǳ���¼ƢȈǈǳ¦�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦�ƪ®)املهموسة Ƿ¦Ȃǐǳ¦

املعيار الذي ميكن به ترجيح صورة على أخرى أو احلكم بتوازي اهتمام 

.الشاعر بني صورتني متقابلني

  ة ـــــــاخلامت

  :خالصة البحث) أ(

�Ʈ" نور البصر"قصيدة  - ȈƷ��ƨȈǻȂǸǔŭ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�ƨȈź°ʫ�ƪ ǻƢǯ

�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ʮƢǔǬǳ¦�ǶǜǠǷ�ƢȀȈǧ�ǂǟƢǌǳ¦�ŀƢǟ اليت ختص الرسول دمحما صلى

±ƢȈƬǷʪ�řǧ�ǲǸǟ�ȆǴǰǌǳ¦�Ƥ ǳƢǬǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢȀǼǰǳ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ɦ.

إن قضية اإلحياء الصويت مل تكن وليدة البحث الصويت املعاصر،  -

بل هي قضية عوجلت بشكل جوهري على يد قدماء العرب أمثال ابن 
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ƨǤǳʪ�̈°Ȃǐƥ�ÀȂƯƾƄ¦�ƢŮÂ¦ƾƫ�Ľ��ƢŷŚǣÂ�² °Ƣǧ�Ǻƥ¦Â�řƳ  الدقة، وظلت

قضية جدلية هلا أنصار ومعارضون، والباحث أوضح رؤيته اخلاصة حول 

اإلحياء الصويت بتفضيله استلهامها من خالل السياق اللغوي على غرار 

  .اقرتاح الدكتور سعد شليب والدكتور حممود عكاشة

  :أهم نتائج املقال) ب(

ȋ¦�Ŀ�ƢȀǟ±ȂƬƥ�¿ȂǬƫ�ƾǫ��̈°ȂȀĐ¦Â�ƨǇȂǸȀŭ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦ بيات أو يف

أشطارها بدور تعبريي حيمل جزءا كبريا من النسيج الداليل لأللفاظ 

والرتاكيب، ليتناسب مع مراد الشاعر وهذا ما أوضحته األبيات 

إال أنه جيد  - وإن كان غامضا يف طبيعته –املدروسة، مث إن هذا التصور 

  .من واقع األلفاظ والرتاكيب ما يربره

 :اهلوامش واملراجع

: )د.أ(و حسانني ، أمحد طه ) د.أ(دمحم قناوي، صالح الدين : راجع)١(

- ١٤٣٠. (دون ذكر اسم املطبعة ٢ط دراسات يف علم األصوات اللغوية

    ٢٨- ٢٥ص  )  ٢٠٠٩

 املرجع السابق)٢(

  املرجع السابق)٣(

  :الرابط . علم األصوات عند العرب للدكتور دمحم حسان الطيان )  ٤(
www.naseemalsham.com

 أرجوزة روح األدب للشيخ إبراهيم إنياس ) ٥(
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الشيخ  إبراهيم إنياس السنغايل حياته وآراؤه : ميغري، دمحم الطاهر: راجع) ٦(

  - بريوت) ١٣٩٩- ١٩٧٩(، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع وتعاليمه

  ٧٨لبنان ص 

http://www.tidjaniya.com: ، الرابطcom.التجانية: راجع موقع  )٧(

فاعالتن مستفع لن فاعالتن يف : حبر اخلفيف من البحور اخلليلية، ووزنه ) ٨(

علم العروض والقافية: )الدكتور(عبد العزيز  عتيق،: راجع. الصدر والعجز

  ٨١: القاهرة ص - دار اآلفاق العربية/ ط

 مطلع القصيدة )  ٩(

)١٠  (¨ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇƢĔ

الصوتية عند ابن جين من خالل  الداللة ): الدكتور(هادف، بوزيد ساسي ) ١١(

-http://habedi.blogfa.com/post:  الرابط إىل املوقع .كتابه اخلصائص

158.aspx

  .املرجع السابق)  ١٢(

التحليل اللغوي يف ضوء علم : )الدكتور(عكاشة، حممود : ع إىليرج) ١٣(

  ٢٠دار النشر للجامعات ص ) ٢٠١١-١٤٣٢( ٢ط. الداللة

لة الصوتية عند ابن جين من خالل كتابه اخلصائصالدال: يرجع إىل)  ١٤(

 :ملوقععنوان ا .الصوت والداللة دراسة يف ضوء الرتاث وعلم اللغة احلديث) ١٥(

/http://www.voiceofarabic.net : والرابط. شبكة صوت العربية

 )١٦ (�śǨǬưŭ¦Â� ʪ®ȋ¦Â�śȇȂǤǴǳ¦Â�śȈǻƢǈǴǳ¦�ȄǬƬǴǷ�Ƥ ǗƢţ�©ʮƾƬǼǷ�ń¤�ǞƳǂȇ

  :والرابط إىل املوقع .والفالسفة
http://www.mhmoudko.com/t11081-topic
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)شعر بن األبرص منوذجا(الصوت والصورة يف الشعر اجلاهلي : كتاب) ١٧(

  ٧٣ص) ٢٠٠٦(والتوزيع  دار الرباق للطبع والنشر

    ٣٠التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة ص)  ١٨(

Wilhelmفريدريك فلهيلم فون مهبولت: وامسه) ١٩( von Humboldt)(

ƨȈǻƢŭȋʪ:   هو  . ١٨٣٥ أبريل  ٨وتويف يف  ١٧٦٧ يونيو  ٢٢ولد يف

، مؤسس جامعة هامبولت بربلني، فيلسوف، دبلوماسيموظف حكومي، 

 فلسفة اللغة، كانت له إضافات هامة يف حقل لغوييذكر غالبا على أنه 

ƨȈǴǸǟÂ�ƨȇǂǜǻ�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƨǳƘǈǷÂ.ǂ̈ū¦�ƨǟȂǇȂŭ¦�ʮƾȈƦǰȇÂ.

املرجع . دمناركي ʮȂǤǳ©و عامل وه ١٩٢٨سنة  أوتو جسربسن: امسه) ٢٠(

  السابق

مكتبة األجنلو ) ١٩٨٤( ٥ط. دالالت األلفاظ): الدكتور(أنيس، إبراهيم ) ٢١(

    ٨٩-٦٢املصرية ص 

  ٧٦ص . كتاب الصوت والصورة يف الشعر اجلاهلي )  ٢٢(

  ١٨التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة ص ) ٢٣(

أورد الباحث كالمهما يف الصفحات السابقة من هذا املبحث ميكن ) ٢٤(

  .الرجوع إيل إليها

  ٧١ص  .  يف أصوات العربيةمفهوم القوة والضعف ) ٢٥(

  ٥٤ -٥٣ص . الصوتيات والفونولوجيا) ٢٦(

   ١٤ -١٣ص . احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها) ٢٧(

   ٥٤ص . الصوتيات والفونولوجيا) ٢٨(

  راجع كتب التجويد النظري) ٢٩(
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  ٢٢- ٢١ص. ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨƦƬǰǷ.األصوات اللغوية): الدكتور(، إبراهيم أنيس) ٣٠(

  ٢٢ص. املرجع السابق) ٣١(

   ٧٣ص .مفهوم القوة والضعف يف أصوات العربية) ٣٢(

  ٣٥ص. الصوت والصورة يف الشعر اجلاهلي) ٣٣(

)٣٤ (�ǺȇǂǌǟÂ�ƨǠƦǇÂ�ƨƟƢǸƬǇÂ�» ȏ¡�ƨǈŨ�°̈ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�®Â°Â�°ƾǬȇ

) ٣٣٧٥(آالف وثالمثائة ومخسة وسبعني  ، واملهموسة بـثالثة)٥٦٢٧(

  .على مستوى القصيدة

ŅƢƬǳƢǯ�ƨƫÂƢǨƬǷ�Ƥو ) ٣٥( ǈǼƥ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�©®°:  )٢٣= أ ،

، ٧=، ط٣=، ض٤=، ز٣٨=، ر١=، ذ١٦=، د١٨= ، ج٣١=ب 

، ٢٠= ، ن٢٦=، و٤١=، م٦١=،ل٨=، ق٣=، غ١٤=، ع١=ظ

  ).٣٢٤(ثالمثائة وأربع وعشرون : واجلملة. ٩=ي

 )٣٦(ŅƢƬǳƢǯ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�ƨƦǈǻ�ÀȂǰƫÂ) : ٩= ، ب ٦=أ ،

، ٠=، غ ٤=، ع٠- ، ظ٢=، ط٢=، ض٠=ز ،٢=، ذ ٦=، د ٤=ج 

  ).٥٦(ست ومخسون : ، واجلملة٦=، ي ٥=، و٥=ق

)٣٧ (ŅƢƬǳƢǯ�ƨƫÂƢǨƬǷ�Ƥ ǈǼƥ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�©®°Â:  ) ٩=أ ،

، ٠=، ظ٢=، ط٠=، ض٠=، ز٤=، ر١=، ذ٨=، د١=، ج٤=ب 

:��ȂǸĐ¦Â¸٥=، ي٦=، و٥=، ن٥=،م١٧=، ل١=، ق٠=، غ٥=ع

  )٨٩(تسع ومثانون 

)٣٨ (ŅƢƬǳƢǯ�ƨƫÂƢǨƬǷ�Ƥ ǈǼƥ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�©®°Â: ) ١٤=أ ،

، =، ظ٤=، ط٣=، ض١=، ز١٢=، ر٠=، ذ٨=، د٤=، ج١٨=ب 
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:��ȂǸĐ¦Â¸٥=، ي٢=، و٣=، ن١١=،م١٩=،ل٣=، ق٣=، غ٩=ع

  ) ٩٠( تسعون

)٣٩ (�Ƥ ǈǼƥ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�©®°Â٧١=أ  ( :متفاوتة كالتايل ،

، ١٦=، ض١٢=، ز٣٩=ر ،١٨=، ذ٩٤=، د٢٤=، ج٧٣=ب 

= ، ن٩٧=، م١٩٨=ل ،٣٣=، ق١٢=، غ٥٤=،ع٠=، ظ٩=ط

).٩٦٩(تسعمائة وتسع وستون : ��ȂǸĐ¦Â¸٥٩=، ي٧٢=، و٨٨
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  إعداد

 

كلية والية ِجَغاَوا للشريعة والدراسات اإلسالمية، رِنْـغِـمْ 
ydringim76@gmail.com

  مقدمة

من " ديوان التصورات" هذا املقال إىل إلقاء نظرة حول يهدف

نتاجات الشاعر نظيفي إدريس الرِّْنِغِمي الكتشاف ما فيه من الطاقة 

كما يسعى إىل التأكد . الصرفية؛ كمشكلة الفاعل، وتنوع الزمان الفعلي

  .من مهارة صاحب الديوان يف استعمال هذه الظاهرة فيه

شر بعد، يُضّم يف طياته جمموعة قصائد والديوان غري مطبوع، ومل ين

واحدة أيضا،  )٢(واحدة، ونتفة )١(يبلغ عددها تسع عشرة قصيدة وقطعة

  .ويبلغ عدد أبيات القصائد الواردة فيه ثالمثائة وستة وعشرين بيتا

  :نبذة عن صاحب الديوان) ١

هو نظيفي بن إدريس بن بشري بن بشري بن إبراهيم، من :نسبه

(َمْي َغْنجِ "هاجرت من قرية ساللة أسرة  "Mai ganji ( التابعة حملافظة

فأسرة نظيفي إدريس بشري من ِقَبل .  يف والية كنو) Dambatta(َطْمبَـتَّا 
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وأما نسبه من جهة األم، . )٥(الفرع )٤(األصل، ورِْنِغِمَيةُ )٣(أبيه َمْي َغْنِجَيةُ 

دمحم الرابع، الذي  فهو دمحم النظيفي بن آمنة بنت شئث بن دمحم الثاين بن

، يف )Zinder(التابعة إلقليم زِْنَدْر )Dingas(قِدم من حمافظة ِدنـَْغْس 

)Niger(°̈ÂƢĐ¦.)٦(مجهورية النَـْيَجْر 

من  ٣ولد الشاعر نظيفي إدريس بشري يوم االثنني :والدته ونشأته

)٧(.مبدينة رِْنِغمْ )Katutu(م، يف حارة َكُتوتُو ١٩٧٥شهر مارس، عام 

)٨(.نشأ  صاحب الديوان يف منزل والديه يف حارة َكــُتوُتو مبدينة رنغم

�Ǿǻ¤�Ʈ ȈƷ��ƨưȇƾū¦Â�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳʪ�ƢǨËǬưǷ�Ƙǌǻ�ƾǬǳÂ

نشأ كذلك . درس يف معاهد دينية ومدارس عربية نظامية خمتلفة املراحل

�ǪǘǼǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳʪ�¾ƢǬȇحمّبا للتعلم، وخاصة اللغة العربية، فكان مهّه فهم ما 

�Ŗǳ¦��ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǇ°ƾŭʪ�ǾǳƢǐƫ¦�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ǽƾǟƢǈǧ��Ǿƥ

هذا، ولقد تفتحت عيناه  )٩().َمالـَْم بــَـَبَّا(أنشأها عمه الشيخ دمحم الثاين 

على النشاط الصويف، فأخذ الورد التجاين من شيخه  املرحوم احلاج 

ه، ١٤١١م املوافق ١٩٩١عام محزة بن عبد هللا الرّنغمي، وذلك يف 

ومن تلك الفرتة شّب على الرتبية . وهو ابن السادسة عشر من عمره

)١٠(.الصوفية

الشاعر بدأ نشاطه العلمي يف منزل والديه، سبق أن :تعّلمه وشيوخه

اليت أسسها عمه الشيخ دمحم حيث انتسب إىل املدرسة اإلسالمية االبتدائية 
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الفرتة إىل زميل عّمه املعلم إدريس بن  الثاين، وكان خيتلف خالل هذه

Dan(عيسى َطْن َغرُْكو  Garko( الذي كان شيخه الثاين والذي درس ،

فلما انتهى من دراسته االبتدائية، . عنده القرآن الكرمي والفنون األخرى

�ƢȈƴȈǘđ�ƨȈǷȐǇȍ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨǇ°ƾŠ�ǪƸƬǳ¦)Hadejia( فتخرج فيها ،

ه الثالث، فهو الشيخ محزة بن عبد هللا الرّنغمي، وأما شيخ. م١٩٩٦عام 

ومن  )١١(.درس عنده علم التصّوف، والفقه املالكي، واحلديث، وغري ذلك

Na)الشيوخ الذين تتلمذ عندهم الشيخ عبد هللا َمنَقريَا  Makera)�ƢÈȈ
ÊƴÌȈÈǘÈđ

)Hadejia(وذلك أثناء دراسته مبدرسة العلوم العربية واإلسالمية ،.)د وق )١٢

�¿Ƣǟ� ÌǂÈƴÌȈÈºǼǳʪ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǠǷƢŪʪ�ǪƸƬǳ¦م، وخترّج فيها عام ١٩٩٨

م، وحصل فيها على شهادة امليرتيز يف الدراسات األدبية، كما تفرّغ ٢٠٠٢

وملا قضى اخلدمة، التحق . م٢٠٠٣إىل  ٢٠٠٢للخدمة الوطنية من عام 

Âǂȇʪ�ƨǠǷƢŝ -   م، حيث حصل٢٠٠٥كنو للمواصلة مبرحلة املاجستري عام 

�¿Ƣǟ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ŚƬǈƳƢŭ¦�̈®ƢȀǋ�ȄǴǟ١٣(.م٢٠٠٩(

أهم إنتاجات صاحب الديوان، " ديوان التصورات"يُعد :إنتاجاته

كاليت ينظمها يف حفالت املولد ، وجبانبه قصائد منظومة بلغة اهلوسا

وأما يف جمال الدراسة األكادميية، فقد قام بكتابة . النبوي الشريف

 أما ما عدا ذلك فال جياوز. متعددة يف موضوعات متنوعةمقاالت 

)١٤(.حماضرات يقدمها يف مناسبات خمتلفة
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ال شّك أّن صاحب الديوان مارس نشاطات كثرية، كما أّن :نشاطاته

ومن النشاطات اليت مارسها صاحب . له نشاطات أخرى ال يزال ميارسها

ية، حتت هيئة الرتبية والتعليم الديوان، التدريس يف املدارس االبتدائية احلكوم

Ringim(احمللية برِْنِغْم  Local Government Education Authority(،  من

  -م، وكلية الشرطة للبنات، بشانونو١٩٩٨إىل  ١٩٩٦عام 

Policeوــــــــكن Girls College, Shanono - Kano) .(  وكان ذلك من عام

¿��٢٠٠٤��ƾȇƾƸƬǳʪ�ŐǸǈȇ®�ǂȀǋ�Ŀويف عام . م٢٠٠٤ -٢٠٠٣

بكلية والية جغاوا للشريعة والدراسات اإلسالمية، ُوّظف كمحاضر 

)١٥(.، إىل الوقت الراهنبرنغم

.إّن صاحب الديوان له مؤثرات تدفعه إىل قول الشعر:شاعريته

ǳ¦� ƾƥ�ń¤�ǾǠǧ®�Ʈ ǟʪ�Őǯ¢�ËÀ¤�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻÂ�ǂǠǌǳʪ�ǽǂƯϦ�Ȃǿ�ǂǠǌ

الصويف الذي يقرأه دائما، كمجموعة دواوين الشيخ إبراهيم إنياس 

حيث إّن التأثّر والتقليد أمر ال بّد منه ملن يشرع يف قول )١٦(الكوخلي،

)١٧(.الشعر، كما ذهب إىل ذلك كثري من النقاد

٢ (ƨȈǧǂ ǐ ǳ¦�ƨǫƢǘ ǳʪ �Ǧ ȇǂ ǠƬǳ¦:

املادة على إعطاء قوى قادرة تعين قدرة " Energy  طاقة"إن كلمة 

مقدرة نظام ما على إنتاج فاعلية أو "وقيل هي . على إجناز عمل معّني 

)١٨(.نشاط خارجي
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وأما الطاقة الصرفية كظاهرة لغوية فموجودة يف اللغة العربية  كما 

تشكيل الفعل يف توجد يف غريها من اللغات، وتتبلور هذه الظاهرة يف 

��ǽǀǿ�ƾƷ¢�¿¦ƾƼƬǇʪ�¾ÂƾǠǳ¦Â�ȆǓƢŭ¦Âأزمانه الثالثة األمر  °̧Ƣǔŭ¦Â

األفعال موضوع اآلخر له داللته اليت يرشحها السياق، كذلك تشكيل 

�Â¢��̈ǂưǰǳ¦�Â¢��ƨǴǬǳ¦�ǞŦ�ƨǣƢȈǐǯÂ��¾ȂȀĐ¦�Â¢�¿ȂǴǠǸǴǳ�ǾƟƢǼƦƥ�ǲǠǨǳ¦

منتهى اجلموع، ويضاف إىل ذلك التفريق بني داللة االسم وداللة 

لة ثبوت واستقرار، وداللة الفعل داللة الفعل، حيث إن داللة االسم دال

)١٩(".جتدد وحدوث

�Ƣē®ƢǷ�Ŀ�ƨǸǴǰǳ¦�ǲȈǰǌƫ�ń¤�ƪ" بـالطاقة الصرفيةويقصد  Ż�ƢǷ�ǲǯ

)٢٠(".بصلة

�ʮƢǔǫ�ǺǸǔƬƫ�ƨȈǧǂǐǳ¦�ƨǫƢǘǳ¦�À¢�ǪƥƢǈǳ¦�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�ǺǷ�śƦƬȇÂ��¦ǀǿ

تشكيل الفعل يف أزمانه الثالثة األمر واملضارع واملاضي والعدول 

¿¦ƾƼƬǇʪ  أحد هذه األفعال موضوع اآلخر، وكذلك تشكيل الفعل

�ȄȀƬǼǷ�Â¢��̈ǂưǰǳ¦�Â¢��ƨǴǬǳ¦�ǞŦ�ƨǣƢȈǐǯÂ��¾ȂȀĐ¦�Â¢�¿ȂǴǠǸǴǳ�ǾƟƢǼƦƥ

  )٢١. (اجلموع، ويضاف إىل ذلك التفريق بني داللة االسم وداللة الفعل

  ":ديوان التصورات"يف الطاقة الصرفية ) ٣

مما يلفت االنتباه يف ديوان التصورات من الظواهر؛ ظاهرة الطاقة 

وأما ما يتبلور يف الديوان من هذه الظاهرة؛ فيمكن القول إّن . الصرفية
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٢١١

، وتنوّع الزمان "مشكلة الفاعل"أمهها هو ما يطلق عليه علماء الداللة 

  .الفعلي

 أن الفاعل يف الديوان املذكور موجودة بوفرة، إال" مشكلة الفاعل"فـــ

وتقوم دراسة . هنا ال يقصد به الفاعل النحوي، وإمنا الفاعل الداليل

�ƨƦǈǼǳʪ� ¦ȂǇ��ƨǴǟƢǨǳ¦�ǂƟƢǸǔǴǳ�ȆǨȈǛȂǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�Ǧ ǌǰƥ�Ņȏƾǳ¦�ǲǟƢǨǳ¦

.)٢٢(للمبدع أو القارئ، أي اجلمهور

نيل الفتح خبري الفرح يف مدح "ففي إحدى قصائد الديوان املدحية 

، وهو ضمري "اهلاء"الضمري الفاعل فيها هو جند " الشيخ أيب الفتح

  : للغائب املفرد، الراجع إىل الفاعل األساسي للمدح أو املمدوح، يقول

©ȋȌƬǧ�ʭƾǳ¦�śƥ�ǽ°ƾǫ�ȐƳ    *دـــــــــــوح فيه هو مؤيـــــــــــــــمشوس فت  

ȂǇ¢�Ǯ® * را  ـــــك منكــواليته صدِّق وال ت ȀƳÂÂ�ʭ¦ǂǈƻ�ǂǌƸƬǧ

ƫ°ʮ±٢٣(دــــــــــــــات بفتح يشيـــــلتظفر نفح*  ا  ـــالك وانوِهـــه شدد رحـــــــ(

فكأن الشاعر أدرك أن يف استخدامه ضمري الغائب يف مدح الشيخ 

قصورًا منه يف حق الشيخ، األمر الذي اضطره إىل التحول الستخدام 

ع أن لُيْشِعر القارئ واملستم" أنت"و" الكاف"و" التاء"ضمائر املخاطب 

¾ȂǬȇ��čƢǈƷ�ǾǼǷ�ƾǠƥ�À¤Â��ŘǠǷ�ǾǼǷ�ƨƥǂǬǷ�ȄǴǟ�ƺȈǌǳ¦:

��ȆǰƬǌȇÂ�½ʫ¢�ǺǷ�ǂŞ�«ȂǷ�ƢǨǗ  *دـــــــــــراق إليك أسيـــــة إغــــــــــــخماف  

  دـــالذ الواصلني ومسنــــفأنت م*  ا  ــا منك رفداً ومطعمــــǇʭ¢�¾Ƣـــــين



٢١٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

�ËǴš*  ام غوثنا  ــاك برهـــــت الذي مســـــألن �ǶǇϵدــــــــــــه خري مؤبـــــى منــــ  

ƾǴű�Ǯ*  ا  ــــــــزال مرقيــــــــم ال يـــــك فخـــــــمقام ƸƬǧÂ�ƶƬǨǳ¦�ʪ¢�ƪ Ƿ®Â

ƾǐǬǷÂ�ȆƼȈǋ�Ǯ*    نظمت صفوف املسلمني فأسعدوا ǼǷ�ƢǷ¦ǂǷ�¦ȂǳʭÂ

  :إىل أن قال

 دـــــــــــــك مؤكـــــــــي حيب إليــــولكنن*  ارة أمحد  ـــــظلمت لتأخريي زي

)٢٤(إمامي مريب صهر شيخي ممجَّد*  غنمت ألين خادم عند خله  

جند ضمري " ¦ȂƦĐ¦�ǶƟƢǼǳ°"ويف إحدى قصيديت الوعظ واإلرشاد 

هو الضمري املسيطر على القصيدة، وخاصة " اهلاء"الغائب املفرد املذكر 

  : يف رويها، ورمبا الداعي إىل ذلك هو مقتضيات القافية، يقول

��ƢǼƫƢȈƷÂ�ʭŚǐǷ�ÀȂǰȇ�¦ǀǯ¢  *اـــــون حيد كي يفنيهــــسيف املن  

  من شاء يدخلها وميكث فيها*  ة  ـــǿǄǼǳ�°¦Ǆȇ�ʪخلت القبور ز 

  ن فيهاـــى ليسكــــإىل مىت يبقـــف*  وده  ـــــــــدوم رقـــــا يــــــفإذا بزائره

��̈°ʫ�¾£ƢǈƬǳ¦�ň°ÂƢǈȇ�ƾǬǳÂ  *ــــــــــــــــــــرا أم جمبـــــــأخميȀȈƫϩ�Å¦ǂاــــــــــــــــــــ  

  اـــــــاً لفحص فيهــــفيكون حمبوس*    فامليت يشبه من سعى لعيادة

يف القصيدة ال شك أنه راجع إىل احلياة " اهلاء"فضمري الغائب 

أوًال، مث إىل القرب الذي يصري مأوى اإلنسان بعد موته، األمر الذي ال 

  .حميد عنه
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٢١٣

يالحظ أن ضمري املتكلم " وصف مدينة الشيخ"وأما يف قصيدة 

مدحي  –شوقي  –شيخي : القصيدة، حنومالزم جلميع أبيات " الياء"

  :يقول ،سيدي –جناين  –رجوعي  –جسدي  –سلين  –

��Ƣđ�ƪــي شيخــــمدينت ǳǄǻ�Ȇ  *دديـــج شوقي مين مــــــــــــفهي  

  دديـــــــــــالم يبسط يل مـــــــس*  ا  ـــالم على أهلهـــــــفقلت س

  ردــــا وال حتـــــــــــــي أصفهـــفسلن*  ا  ـــــت جاهلهــــــــــأخّي إذا كن

§�ÄƾǈƳ�Ŀ*  ا  ـــــــــج مناظرهــــــــȈđ�°Ƣــــــــــــــــــدي ƢǗ�Ƣđ�ǶȈǈǻ

  ضيوف لشيخي ويل صندد*  ا  ــــــــــــٍن لزوارهمغــــــاا ــــــــــــــــففيه

  ؤددـــــــــــــر والســـــة اخليــــــــــوزاوي*    ومسجد شيخي يلي جنبها

  :إىل أن قال

  ددـسالماً وفضال مع امل*  ا  ــــــــــــــا وزد أهلهـوزدها أمان

ǼƳ�ȌǷ¦�§°�ʮÂدـــــــــــدي أمحــــه سيـــــــــحمبت*  اين على  ــ  

  ديــــــى سيـــــدمحم املصطف * ده  ـــــــــــى جــي علـــوسلِّم إهل

�ǲǟƢǨǳ¦�ǾǻȂǰǳ��ǞƦǘǳʪ�ǂǟƢǌǳ¦�ń¤�®ȂǠȇ "الياء"وهذا الضمري املكرر 

  .دينة الشيخ املوصوفة يف القصيدةاحلقيقي املشتاق إىل م

ويف نفس القصيدة جند ضمري املفردة الغائبة طغى على أغلب 

ǾǳȂǫ�Ŀ�Ǯ ǳ̄Â��ǖƦǔǳʪ�Ƣǿ°ƾǏ�ĿÂ��ńÂȋ¦�ƨƬǈǳ¦�ƨǏƢƻÂ��ƢēƢȈƥ¢) :�Ƣđ

وكثرة استخدام . )جنبها –لزوارها  –مناظرها  –جاهلها  –أهلها  –



٢١٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

�ƢĔƘǋ�¾ȐƳÂ�ƨǧȂǏȂŭ¦�ƨǼȇƾŭ¦�ƨȈŷ¢�ń¤�ǞƳ¦°�ŚǸǔǳ¦�¦ǀŮ�ǂǟƢǌǳ¦)٢٥(

حيث إن هذا الضمري يعود إىل املدينة املوصوفة ال غري، وهذا السبب 

:افتتاح  القصيدة بذكرها قائالً  هو ما دفعه إىل

��Ƣđ�ƪ ǳǄǻ�ȆƼȈǋ�ŖǼȇƾǷ  *فهيج شوقي مين مددي  

قد ورد مرارًا وتكرارًا يف قصيدة " اهلاء"هذا، وجند نفس الضمري 

، إال أن وروده فيها خيتلف "الزجاج املنكسر"الديوان العتابية املسماة بـ

قد " الزجاج املنكسر"عن وروده يف وصف املدينة، ألن الضمري يف 

استخدمه الشاعر لإلخبار عما جرى بينه وبني حمبوبته اليت أحبها 

، قبل اليت واللتّياوأخلص هل   : يقول. ا احلبَّ

رْ ـــــويف املعتبــــــــأن الـــــــــش*  ا  ـــــــــــــēŗƻ¦Â�Ƣـــــــــــــــــأحببته

رْ ــــي ينتشــفجعلت حب*  ا  ــــēȐǏ�ǂـــت غيــــــــوترك

***

  رـــــــوداً بوبل منهمـــــــــــج*  ا  ــــت نومهـــــن جافــوالعي

جرح القليب املنكسرْ *  جرحت نظيف بغدرها  

وهذا الضمري فعًال يعود على الفاعل األساسي للحب واملعاتب، وهي 

ودافع الشاعر إىل استخدام ضمري الغائبة بدًال من املخاطبة هو . احملبوبة

Ƿ�Ǻǟ�ǾƬƥȂƦŰ�°ƢƦƻ¤�ƾȇǂȇ�ȏ�Ǿǻ¢�ƢǸǯ��ȄǔǷ�ÅʬƾƷ�ƢǼǳ�ÄÂǂȇ�Ǿǻ¢�ǾƫʭƢǠ

ر غياب ضمري اخلطاب . إزاءها كما جند الشاعر  ".أنتِ "وهذا ما يفّسِ



         حیى طاھری

٢١٥

يستخدم نفس الضمري يف حمبوبته الثانية اليت هي مبثابة سلوة لشجونه اليت 

  : ، إذ يقول"املعاتب"أصابته جراء ما حصل بينه وبني احملبوبة األوىل 

درْ ـــــƬǬǷ�ǺǷ�ƢēƢƴǼǧ*  ا  ـنفس التقت مبراده

  فهي البديل املستقر*  ذي وحببتها   فقبلت

بله الزجاج املنكِسرْ *  ا  ـــــْت لسوائهـــم ألتفـل

يف قصائد الديوان، فيمكن  تنوع الزمان الفعليوأما عن قضية 

املاضي واملضارع  –القول إن الشاعر استخدم نوعني من األزمنة الفعلية 

  .بكثرة –

املضارع يف أغلب أبيات ، استخدم الفعل "عيد املولود"ففي قصيدة 

القصيدة، ألن الفعل املضارع يفيد االستمرار والتجدد على حد قول 

  :يقول. )٢٦(البالغيني

  اــȈǳƢȈǳ�Śƻ�ƾȈǠǳ¦�¦ǀđ�Ä°ÂǂǇ*  ا  ــأال ليت أقالمي تطيق فتبدي

***

��ƾǇƢƷÂ�¹ ʪ�ǂǋ�ǺǷ�ňǀǬǼƫÂ*ȈǓ¦°�Ņ�Ǻǯ�ǾǗ�ʮ�ňŗǈƫÂاــــ  

  خشوعاوحمض احلب فيكإماميا*  ة  ـــــــتطهر قليب مث تكسوه طاع

  اـــȈǣʪ�ÀƢǯ�ǺǷ�ǂǋ�ƢǼǟ�ƾǠƦƫÂ*  ا  ـــــــــأس احملبة والرضــوتسقينا ك

***

¦ǂǿƢǛÂ�ƢǼǘƥ�ª ȂǤǳ¦�¦̄�ʮ�ǾȈǴǠƬǧ*ʮÂƢƷ�ƨǳƢǸǰǴǳ�ÅʪǀƳÂ�ÅƢǯȂǴǇ



٢١٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

  اــــــــــوز ترقيــــــــــه حىت يفـــــحلضرت*    انتمىوتعلي مريديه وكل الذي 

  )٢٧(ا ــــفينحو له من كل داٍن وقاصي*اً  ــــــــــــه دائمـــــــا هذا ترقيـــــوجملسن

، فالفعل املسيطر على جل أبيات "وصف مدينة الشيخ"وأما يف قصيدة 

سررت  –حوت  –قلت  –هيَّج  –نزلت : (القصيدة هو الفعل املاضي، حنو

  : ، وذلك يف قوله...)ودَّعت  –متنيت  –نسيت  –أعجبين  –رأيت  –

đ�ƪــــــة شيخـــمدين ǳǄǻ�Ȇددــفهيَّج شوقي مين م*  ا  ــــــ  

  سالم يبسط يل مددي*  ا  ـــــالم على أهلهـــت ســفقل

Đ¦�ȐǠƥ�ƪ*ُأَخيَّ مدينة شيخي حوْت   ũ�Å¦°ʮ®دــــــــ  

  وأعجبين نظمها سرمد*  ا  ــــđ�ƪــــررت مبا قد رأيـــــس

  ديــــــــــفلم أره قط يف بل*  اه  ـــــــــــاالً فوا عجبــــــرأيت بغ

  :إىل أن قال

  ديــــــــــا بلــــĔ¢�Ȃǳ�ƪــــــمتني*  مكثيت  نسيت سواها لدى 

  نويت القفول إىل بلدي*  د  ــــة املولـــا انتهت حفلــــفلم

  دـــــــــــي ومل أقصـــترغم أنف*  ار على  ــــوودعت تلك الدي

�ƨǼȇƾŭ�Ǿƫ°ʮ±�À¢�ń¤�ȆƷȂȇ�ƨȈǓƢŭ¦�¾ƢǠǧȌǳ�ǂǟƢǌǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ËÀ¤

�ƨǴȇȂǗ�̈ŗǧ�ǀƻϦ�Ń�ƺȈǌǳ¦�¦ǀǿÂ��ƨƦȇǂǫ�̈ŗǧ�Ŀ�̈®ƾƴƬǷ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢�ƢǸǯ

ما اضطره إىل استخدام الفعل املاضي ليعينه على سرد مواصفات املدينة 

ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ńÂȋ¦�̈ǂǸǴǳ�Ƣē°ʮ±�Ǿǳ�ǪƦǇ�Ŗǳ¦.
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٢١٧

فهو ما فيها من " الزجاج املنكسر"وأما ما يلفت االنتباه يف قصيدة 

اخرتُت –أحببُت : (املاضيةتنوع الزمان الفعلي املرتاوح ما بني األفعال 

قبلُت –التقْت –جرحْت –جافْت –ركنُت –جعلُت –تركُت –

).حببتُ –

يف الواقع ميكن القول إن الشاعر روى لنا قصته يف هذه القصيدة 

�ÅȐƟƢǫ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƶƬƬǧ¦�Ǿƥ�̄¤��ȆǓƢŭ¦�ǺǷǄǳʪ:

رْ ـــعتبي املــأن الوفــــش*  ا  ــــــــēŗƻ¦Â�Ƣــــــــــــأحببته

فجعلت حيب ينتشرْ *  ا  ـــēȐǏ�Śǣ�ƪـــوترك

  رـــــــي ينفطِ ــــإذا بقلبــف*  ى  ـــــــت ملنتهــــحىت ركن

  رـــــــوداً بوبل منهمـــج*  والعني جافت نومها  

�ƨƥȂƦƄʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�¾ƢǠǧȋƢǧ)الفاعل البطل(�ǂǟƢǌǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦Â��

بصيغة املاضي، وهذا يعين أن ، جاءت )البطل السليب املفعول(

ǾȈǧ�ÅƢǯ°ƢǌǷÂ�ª ƾū¦�ȄǴǟ�Å¦ƾǿƢǋ�ǽ°ƢƦƬǟʪ�ǎ Ǽǳ¦�¹ƢǏ�ǂǟƢǌǳ¦.

) ينزجر –يشفى  –تعتذر  –أبتغي  –يندمل : (واألفعال املضارعة

��ǂǟƢǌǳ¦�§ ÊËǀǠƫ�¾¦Ǆƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȈƦǴǬǳ¦�¾¦ȂƷȋʪ�ÅƢǬȈƯÂ�ƢǗƢƦƫ°¦�ǖƦƫǂƫ

  :ويتأكد ذلك يف قوله

  أبتغي أن تعتذر¢�ʭ*مل يندمْل جرحي فها  

  يشفي فقليب ينزجر*  ا  ــــــــــــــــđ°�Ȇــــــــــإذا بربــــــف
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" السائس واملسوس"و" أين الفضيلة"و" التداعيات"ويف قصيدة 

نالحظ مزاوجة الشاعر بني األفعال املاضية واملضارعة، حيث يستخدم 

  ":لتداعياتا"يقول يف قصيدته . الفعل املاضي حيناً واملضارع حيناً آخر

ʪǀƴǼǷ�Å¦ƾǈƳ�ʭǂǏ�Ǧ*عجباً كيف اجتمعنا عجبا Ȉǯ

ʪǀƴǼǷ�Å¦ƾǈƳ�ʭǂǏ�Ǧ Ȉǯ    *اــــــــا عجبـــــــــــفإذا حنن ائتلفن  

  اـــــــــــــا الدربـــــــاه وجزنـــــفأجبن*  ا  ـــــــا كلنــــــم دعانــــــز العلـــــمرك

***

  ليت ذاك الصرح لن ينقلبا*  ي  ـــــا دامت وملا تنقضــــــــتهلي

Ĕ¤ــــا الدنيـــــــĔƾȇ®�ǺǷÂ�Ƣا للجمع أن حيتجباـــــمنحه*  ا  ــــــــــ  

  اــــكيف أنسى أصدقاء جنب*  ل  ـــــــــــــي غافـــــǻϥ�Ǻـــــــــــــال تظن

ǸǴǠǳ¦�Ȅǈǻ¢�Ǧ Ȉǯ�ÃǂÉƫ�ʮاــــالبلغا واألُدبكيف أنسى *  ا  ـ  

اجتمعنا : (فزمن األفعال يف هذه املقطوعة ممزوج بني املاضي البسيط

–�ʭǂǏ–  ائتلفنا  –مضى– �ʭƢǟ®–  أجبنا– ʭǄÉƳ .(واملضارع :

...).أُنسى  –أنسى  –تظنن  –حيتجبا  –ينقلبا –تنقضي (

�ȄǴǟ�ƨǳ¦®�ƢĔȂǯ��ƨȈǓƢŭ¦�¾ƢǠǧȌǳ�ǂǟƢǌǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�À¤�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ

وأما استخدامه لألفعال املضارعة . )٢٨(جود الفعل وأنه مقطوع بهو 

�ǲǠǨǳʪ�ȄƫƚȈǧ��ª ƾƷÂ�ǞǫÂ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦�̈°Ȃǐƥ�ª ƾƸȈǇ�ƢǷ�ǂȇȂǐƬǴǧ

¸ȂǫȂǳ¦�ƨǬǬƸƬŭ¦�ǲƦǬƬǈŭ¦�°ȂǷ¢�ǺǷ�ǂǷ¢�Ǿǻϥ�°ƢǠǋȎǳ�̧°Ƣǔŭ¦)٢٩(.
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٢١٩

ازدواج هذين النوعني  –أيضًا  –نالحظ " أين الفضيلة"ويف قصيدة 

ية لدى الشاعر، حيث إنه استخدم كليهما يف كثري من من األزمنة الفعل

¾ȂǬȇ�Ʈ ȈƷ�Ƣǿʮ¤�ÅƢƳ±ƢǷ��ǾƫƾȈǐǫ�©ƢȈƥ¢:

حىت تشمَّر يبتغي من وصلة*  ه  ــــــــــــك قلبــــــا متلَّ ــــــــــا حبــــــــــــفأحبه

  ةــــــــــــمبطيي ــــــــالً أو يكتفــــــمتأمِّ *   ة ـــــــم حلظـــة مث أحجـد املطيــــقص

  ةــــــــــل عزميــــاً بكــــــــراه منطلقـــفت*   نزل املدينة بعد أن جال القرى 

***

"ƨǴȈǔǧ�ǞȈŦ�ÄÂϦ�ǶǯƾǼǟ�ǲǿ"*الً  ــــــاض سائـــــــد قــــــــت عنـــــــــونزل

ةِ ــــــلِّ قبيلـــور كـــــــم أمــــال تستقي*  م  ـــــــــا فبدونكـــــة قومنـــــم ذؤابــــــأنت

  "حنن القضاة نسد كل جرمية" *   اــمتعجب –بعد قراه يل –فأجاب

جند فيها نفس ما " السائس واملسوس"وإذا انتقلنا إىل قصيدة 

ȂŴ��śƬǬƥƢǈǳ¦�śƫƾȈǐǬǳ¦�Ŀ�ǽʭƾƳÂ) : قال  –تريد– �ʭŗƻ¦–

 –توعدون  –سنستعيد  –تشقيكم  –سنزيل  –تقلقلوا  –يرضيكم 

  ...).أضحى  –حياول  –يصدق  –يكون  –يعميكم  –بدا  –يثرثر 

�ǾǻȂǯÂ�ǲǠǨǳ¦�®ȂƳÂ�ȄǴǟ�ǺǿŐȈǳ�ƨȈǓƢŭ¦�¾ƢǠǧȋʪ�ǂǟƢǌǳ¦�ƨǻƢǠƬǇƢǧ

�ª ÂƾƷ�ǞƥƢƬƬƥ�ʭƾȈǨȈǳ�ƨǟ°Ƣǔŭ¦�¾ƢǠǧȋʪ�ǾƬǻƢǠƬǇ¦�ċÀ¢�ƢǸǯ��Ǿƥ�ÅƢǟȂǘǬǷ

  .القضية وجتددها، كما سبق ذكره
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  :ةــــــمتاخلا

خالل هذه اجلولة القصرية ميكن القول إن الشاعر نظيفي إدريس 

بظاهرة ) ديوان التصورات(بشري استطاع استطاع صاحبه أن يزّود ديوانه 

الطاقة الصرفية، كما أنه برهن على مهارته اللغوية يف استعمال هذه 

�ǲǟƢǨǳ¦�ƨǴǰǌǷ�¾ƢǸǠƬǇʪ�śǠƬǈȇ�ǽƾų�Ʈ ȈƷ��À¦Ȃȇƾǳ¦�Ŀ�ǂ̈ǿƢǜǳ¦

�Ƥال ǈƷ��ȆǴǠǨǳ¦�ÀƢǷǄǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�¸ȂǼƬȇ�ʭƢȈƷ¢�Ǿǻ¢�ƢǸǯ��Ņȏƾ

  .احلاجة واختالف مقتضيات األحوال

  :اهلوامش واملراجع

تتكون من أكثر من ثالثة أبيات وأقل من سبعة، وهي مستحبة عند )١(

وجيه، مأمون عبد احلليم : راجع. (اإلجياز، وتتميز بسهولة احلفظ

، الطبعة األوىل، الرتاث والتجديد العروض والقافية بني، )الدكتور(

  )٤٨:القاهرة، ص –م، مؤسسة املختار ٢٠٠٧- هـ ١٤٢٨

  ).املرجع السابق، والصفحة نفسها(تتكون من بيتني أو ثالثة، )٢(

Mai(نسبة إىل بلدة َمْي َغْنِج )٣( ganji.(

).Ringim(نسبة إىل مدينة رِْنِغْم )٤(

نظيفي إدريس األستاذ ، )٢٠٠٩(علي، عبد هللا وآخرون : ينطر)٥(

، حبث تكميلي مقدم إىل قسم اللغة العربية، للحصول )حياته وشعره(بشري

على شهادة الدبلوم يف اللغة العربية، كلية والية جغاوا للشريعة والدراسات 

  ١١- ١٠: اإلسالمية، برنغم، ص
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= م ٢٢/٤/٢٠١٢مقابلة شفوية أجراها مع صاحب الديوان، يوم األحد )٦(

  .هـ ، يف بيته٢/٥/١٤٣٣

  ١١:علي، عبد هللا وآخرون، املرجع السابق، ص: راجع)٧(

  ١٢:املرجع السابق، ص: ينظر)٨(

= م ٢٢/٤/٢٠١٢مقابلة شفوية أجراها مع صاحب الديوان، يوم األحد )٩(

  .هـ ، يف بيته٢/٥/١٤٣٣

= م ٩/٧/٢٠١٢مقابلة شفوية أجراها مع صاحب الديوان، يوم االثنني، )١٠(

  .هـ ، يف مكتبه٢٠/٨/١٤٣٣

  ١١: السابق،  صاملرجع : راجع)١١(

= م ٢٢/٤/٢٠١٢مقابلة شفوية أجراها مع صاحب الديوان، يوم األحد )١٢(

  .هـ ، يف بيته٢/٥/١٤٣٣

   ١٣- ١٢:علي، عبد هللا وآخرون، املرجع السابق، ص: راجع)١٣(

= م ٢٢/٤/٢٠١٢مقابلة شفوية أجراها مع صاحب الديوان، يوم األحد )١٤(

  .هـ ، يف بيته٢/٥/١٤٣٣

م ١٦/٧/٢٠١٢حب الديوان، يوم االثنني مقابلة شفوية أجراها مع صا)١٥(

 =٢٧/٨/١٤٣٣ƨȈǴǰǳʪ�ǾƦƬǰǷ�Ŀ���ºǿ.

= م ٢٢/٤/٢٠١٢مقابلة شفوية أجرها مع صاحب الديوان، يوم األحد )١٦(

  .هـ ، يف بيته٢/٥/١٤٣٣

، ١-ط، ƢēƢǬȈƦǘƫ�Â�ƨȇƾǬǻ�©¦ǂǜǻ، )الدكتور(رمحاين، أمحد : ينظر)١٧(

  ١٣٧:القاهرة، ص –م، مكتبة وهبة ٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥
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األحد، : ��ǂǌǼǳ¦�ƺȇ°ʫ"تعريف الطاقة وأنواعها"أمل محدي، : راجع)١٨(

م، متاح ٢٠١٧  -  ٢٢السبت يوليو، : ¿��±ʮ̈°٢٠٠٩ - ١٥مارس، 

www.hadayekelkoba.ahlamontada.net: على

، "ات النص األديب؟كيف نتذوق مجالي"ȋ¦Â�Řŭ¦�©ʮƾƬǼǷ°§��: ينظر)١٩(

٢٨/١/٢٠١٢ǞǫȂŭ¦� °̈ʮ±�ƺȇ°ʫ��¿ :م، متاح يف١٢/٢/٢٠١٣ :
www.arabna.info

  .املوقع اإللكرتوين السابق: ينظر)٢٠(

 .املوقع اإللكرتوين السابق)٢١(

  . ١٧١: ، املرجع السابق، ص)الدكتور(أمحد رمحاين، : ينظر)٢٢(

  . ١٦: آخرون، املرجع السابق، صعبد هللا علي و : راجع)٢٣(

  . ١٧ –١٦: املرجع السابق، ص: راجع)٢٤(

، دار املعارف، ١٥ - ، ط .ت.، د٣، جالنحو الوايفحسن عباس، : ينظر)٢٥(

 .اإلصدار الثالث –، املكتبة الشاملة ٧٥٦: ص

، جواهر البالغة يف البيان واملعاين والبديع، )السيد(أمحد اهلامشي : ينظر)٢٦(

  .٤٩: القاهرة، ص –اإلميان م، مكتبة ١٩٩٩، ١ -ط

  . ٢٤ – ٢٣: عبد هللا علي وآخرون، املرجع السابق، ص)٢٧(

����ƨǴǷƢǌǳ¦�ƨƦƬǰŭ¦��ƺȇ°ʫ�ÀÂƾƥااللتفات يف البالغة العربيةقحطان، : ينظر)٢٨(

 . ١٣: اإلصدار الثالث، ص

، السلب ومظاهره يف العربية، )الدكتور(عالء إمساعيل احلمزاوي : ينظر)٢٩(

ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ��ƺȇ°ʫ�ÀÂƾƥ  العربية، كلية اآلداب جبامعة املنيا، املكتبة

.٣٧: الشاملة، اإلصدار الثالث، ص



 سلیمان بوراس/د

٢٢٣



  إعداد

 

§�ƢǤǴǳ¦Â©قسم اللغة العربية  ¦®ȉ¦�ƨȈǴǯ��Ƣđ¦®¡Â

  اجلزائر –جامعة دمحم بوضياف املسيلة 
slimanebou@gmail.com

:املقدمة

يتناول هذا العمل قضية الصيغة يف اللغة العربية، وهي قضية صرفية 

śȈƦƫÂ�ǲȈǴƸƬǳ¦Â�ƨǇ¦°ƾǳʪ�ÀȂǳÂȋ¦�ʭ£ƢǸǴǟ�ƢŮÂƢǼƫ��ƨȈǳȏ® ،فقد  املعاين

تناوهلا خاصة سيبويه والفراء وثعلب، كما تناوهلا ابن جين،  وكل تناوهلا 

�śƦȇÂ��śƯƾƄ¦�ƾǼǟ�ƢȀǷȂȀǨǷ�śƦȈǳ�¾ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�ļϩÂ��ƾȇǂȇ�Ŗǳ¦�ǾƬȇÂ¦±�ǺǷ

�ƨǤȈǐǳ¦�̈°ƾǫ�śƦȇ�ƢǸǯ��ƨȈǧǂǐǳ¦�ƨǤȈǐǳ¦�ƢǿǀƻϦ�Ŗǳ¦�©ȏȏƾǳ¦Â�ƢȀǟ¦Ȃǻ¢

ن أجل الوصول إىل احلكم جبمالية على توجيه املعىن الداللة، كل هذا م

°¦ǂǸƬǇȏ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫÂ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ.

  :أمهية الصيغة ومفهومها

للصيغة يف العربية أمهية كبرية من حيث أداؤها للمعىن، فقد تودي 

الصيغة إىل تغري املعىن إىل النقيض متاما أو إىل ما يقرتب منه، ومن ذلك 

��ÂǂǸǟ�ʪ¢�ʮ: عالء فقالملا جاء عمرو بن عبيد إىل أيب عمرو بن ال

�ʪƢǬǟ�ǲǸǟ�ȄǴǟ�ɦ�ǽƾǟÂ�ǺǷ�ƪ :ال، قال :أخيلف هللا وعده؟ قال ȇ¢ǂǧ¢
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�À¤��ÀƢǸưǟ�ʪ¢�ƪ: ؟ فقال أبو عمروأخيلف وعده فيه Ȉƫ¢�ƨǸƴǠǳ¦�ǺǷ

 خلفا، وهللا عز وجل إذا الوعد غري الوعيد، إن العرب ال تعد عارا وال

كرما وفضال وإمنا اخللف أن ، وإذا أوعد مث مل يفعل كان ذلك  وعد وىف

.)١(تعد خريا مث ال تفعله

�Ƥ Ȉƫǂƫ�ǺǷ�ƨǴǏƢū¦�ƨƠȈŮ¦�Ȇǿ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǲǿ¢�ƾǼǟ�ǂǈǰǳʪ�ƨǤȈǐǳ¦Â

ƢēƢǼǰǇÂ�ƢēƢǯǂƷÂ�» Âǂū¦)الصيغة السهام اليت من عمل رجل واحد،  )٢

، واملعروف بدهيا أن العربية )٣(وصيغ على صيغته أي خلق على خلقته 

ƢǬƬǋȏ¦�Ƥ¼�لغة اشتقاقية راقية ل Ȉǯŗǳ¦Â�Ǧ ȇǂǐƬǳ¦Â�ƪ ƸǼǳ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǬ

�¾Ȃǘƥ�ƢēƾǷ¢�ŃƢǠǳ¦�©ƢǤǳ�ǺǷ�ƨǤǳ�Ŀ�©ƢǨǐǳ¦�ǽǀǿ�©ǂǧ¦Ȃƫ�ŕǷÂ�ƾȈǳȂƬǳ¦Â

العمر وأعطتها القدرة على مصارعة الزمان، وقد كان لعلمائنا األولني 

، ومصطلح الصيغة من )٤(اهتمام بدراسة الصيغ مند نشأة النحو العريب

خلط كبري يف مدلوهلا قدميا وحديثا يتسع هذا  املصطلحات اليت حدث

املدلول حينا ويضيق حينا أخر، ويرتتب على ذلك عدم االتفاق على ما 

، ويتداخل هذا املصطلح خصوصا )٥(يشمله هذا املصطلح من أقسام

مع مصطلح البنية، ولذلك وجب أن نتحدث عن مفهوم مصطلحات 

يغة والبنية والوزن، هامة قد تتداخل أو تتقاطع ومنها مصطلح الص

�À¢�ÃǂƷȋʪ�Â¢�ƨǸǴǰǳ¦�ǺǷ�§ȂƬǰŭ¦�Â¢�¼ȂǘǼŭ¦�ǚǨǴǳʪ�ǪǴǠƬƫ�ƨǤȈǐǳƢǧ

�ƢŠ�ǪǴǠƬȇ�À±Ȃǳ¦�À¢�śƷ�Ŀ�ƨǸǴǰǴǳ�ƨȈǜǨǴǳ¦�̈°Ȃǐǳʪ�ǪǴǠƬƫ�ƨǤȈǐǳ¦�¾ȂǬǻ
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٢٢٥

فالتفريق بني الصيغة وهي مبىن صريف، وبني "يقابل املنطوق يف امليزان، 

من األمهية ما يكون منها  امليزان وهو مبىن صويت تفريق هام جدا له

للتفريق بني علمي الصرف واألصوات وقد يتفق هيكل الصيغة مع 

يتفق فيه األمران أما الفعل ) ضرب(هيكل امليزان وقد خيتلفان، فالفعل 

مع الصيغة )   ِ  افع ل(يف األمر فال تلتقي صيغة الفعل اليت هي ) وقى(

يفرقون بني الصيغة ن ، وهذا املفهوم متعلق مب)٦()" ِ ق  (الصرفية اليت هي 

هناك من يرى أن الصيغة هي الوزن وهناك من يفرق "والوزن، ألن 

بينهما على أساس أن الوزن هو أصل املادة والصيغة هي هيئة املادة بعد 

�ƨǤȈǏ�ǲưǷ�» ƢǼǏȋ¦�ƨȈǸǈƫ�Ȇǿ�ƨǤȈǐǳ¦�À¢�Â¢��ǲȇƾǠƬǳ¦�Â¢�̈®ʮǄǳ¦

ما البنية فما أ )٧("سم الفاعل أو صيغة الصفة املشبهةاملاضي أو صيغة ا

��ƨȈǼƦǧ���ƨȈƥǂǠǳ¦�Ƣđ�© ƢƳ�ƢǷ�ǪǧÂ�ƨǠƥƢƬƬŭ¦�ǾǧÂǂƷ�ǺǷ�· ȂǨǴŭ¦�Ǯ ǳ̄�ÀȂǰȇ

  .كلمة ما هي ذلك الرتتب حلروفها األول فالثاين فالثالث

Ƣē ȏ ȏ ®Â�ƨǤȈǐ ǳ¦�¾Ƣǰ ǋ ¢:

ملا كانت الصيغ فروعا على مباين التقسيم فلألمساء صيغها وللصفات 

¢�ȄǴǟ�ļϦ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�À، ومعىن ذلك )٨(واألفعال صيغها كذلك

هيئات صرفية معينة تسمى الصيغ، وأن اخلالف بني الكلمات من 

، فإن الصيغة )٩("يف الواقع اختالف بني هذه الصيغ الناحية الرتكيبية هو

تتمظهر يف مظاهر عديدة منها التعريف والتنكري، ومنها الصيغة يف 



٢٢٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

فنحن ال نتوقع "ل العدد حني تكون امسا، ومنها الصيغة يف األفعا

للفاعل وال للمبتدأ وال لنائب الفاعل أن يكون غري اسم ولو جاء فعل 

من قبيل ذلك أن األفعال "، و)١٠("¦�¦ƢȈǰŰ�Ƣũ¦�ǲǬǼǳʪ�ÀƢǰǳ�ǞǫȂŭيف هذ

اليت تدل بصيغتها الصرفية على املشاركة تتطلب فاعال غري مفرد أو 

ǫ�ƨǤȈǐǳ¦�ÀȂǰƫ�ƢǼǿ�ǺǷÂ��Â¦Ȃǳʪ�śǨǗƢǠƬǷ�Ǻȇ®ǂǨǷ رينة دالة على نوع

¦ʫ�ŘǠǷ�Ǻǟ�ŐǠƫ�ƢĔ¢�Ȃǿ�ƨǴǸƴǴǳ�ÄƾȈǴǬƬǳ¦�ŘǠŭ¿��" ، فإن)١١("الفاعل

وإذا كانت الكلمات متثل األجزاء اليت تتكون منها اجلملة فإن معىن 

وملا كانت اجلملة وحدة "، )١٢("ƢēʭȂǰǷ�ŘǠǷ�ȄǴǟ�ƢǇƢǇ¢�ƾǸƬǠȇ�ƨاجلمل

ة هذه الكلمات يف حنوية تعتمد على تنظيم الكلمات، وحتديد وظيف

هي األخرى يف حتديد معىن  اجلملة، فإن هذه الوظائف النحوية تسهم

.)١٣("اجلملة

�ȐǠǧ�Ä®ƚŭ¦�· ƢǨǳȋ¦�ǒ Ǡƥ�ń¤�» ƾē�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ń¤�ƢȀȈǠǇ�Ŀ�ƨǤǴǳ¦Â

للمطلوب، كما متيل إىل بعض األلفاظ األخرى حينما يكون هلا هدف 

تؤثر اللغة بعض الصيغ دون بعض ألنه من خالهلا "بالغي مجايل، فقد 

َ    َّ ْ ُ   ِ و الت  ني  و الز يـ ت ون  :تتحقق احملاذاة بني الكلمات ففي القرآن الكرمي    ِ ِّ    َ

ا ال بـ ل د  األ  م ني   ين ني  و ه ذ  َِ  ِ و ط ور  س  ْ    ِ  َ َ ْ     َ  َ  َ   َ  ِ  ِ   ِ  ُ  َ )فقد آثر القرآن الكرمي )١التني ،

احملاذاة بني الفواصل وذلك لتحقيق ) سيناء(على األصل ) سينني(

  ."القرآنية 
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٢٢٧

�ÀƢǯ�ƢǷ��̈Śưǯ�©ȏȏ®�ƨǧǂǠǷ�Â¢�̈ǂǰǻ�ƢĔȂǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǤȈǐǴǳ�À¤

يف الرتكيب معىن واللفظ للرتكيب اللغوي أن يناهلا لوال ذلك، فقد يكون 

فيه نكرة، وال ميكن أن يكون فيه ذلك املعىن لو كان اللفظ معرفة، كما 

يكون يف الرتكيب من املعاين واللفظ فيه معرفة ال ميكن أن يكون فيه لو 

كان اللفظ نكرة، ولعل جتليات هذا تتوافر بكثرة يف النص القرآين الكرمي، 

آن راجني أن نبني ما للنكرة واملعرفة لذلك سنذكر أغلب األمثلة من القر 

َ  فـ و ي ل  ل ل ذ ين  :من الدالالت يف الرتكيب اللغوي، ففي قوله تعاىل   ِ َّ ِ   ٌ  ْ َ  َ 

�Ƣ�Ǽ��ť � �Ǿ�ƥ�¦Â�ǂ �ºƬ�ǌ �Ȉ
�ǳ� ��ɍ ¦� �ƾ �Ǽ�ǟ � �Ǻ

�Ƿ�¦�ǀ �ǿ � �ÀȂ�ǳȂ �Ǭ�ºȇ���Ľ � �Ƕ �Ȁ ȇ
�ƾ �ȇ��ϥ � �§ Ƣ�Ƭ

�ǰ �ǳ¦� �ÀȂ �Ʀ�ºƬ�ǰ �ȇ  ً َ َ   ِ  ِ    ُ  َ  ْ  َِ  َِّ    ِ  ْ ِ   ْ  ِ   َ  َ   َ   ُ  ُ  َ  َُّ   ْ  ِ   ِ  َْ ِ   َ  َ ِ  ْ   َ   ُ ُ  ْ  َ

 ا ك تـ ب ت  أ ي د  
ْ   َْ  ِ ق ل يال  فـ و ي ل  هل  م  مم   َ َ  َ  َّ ِ   ُْ َ   ٌ  ْ َ ب ون   َ ِ  ً  َ 

 ا ي ك س 
ِ ُ   َ يه م  و و ي ل  هل  م  مم   ْ  َ  َّ ِ   ُْ َ   ٌ  ْ َ  َ   ْ  ِ  ) ٧٩البقرة( ،

مل يقل الويل هلم ولو قاهلا خلفف وقع الويل مبا تفيده األلف والالم من 

تعيني ويل خاص أو جنس ال يتحقق إال من خالل أفراده أما مع حذفها 

، فتعريف )١٤("فإن كل ويل من كل نوع صاحل أن يكون مقصودا لآلية 

ȂȀǨǷ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�Â¢��Àʬ�¾ȂǳƾǷ�Ǿǳ�ƢǿŚǰǼƫÂ�¾ȂǳƾǷ�Ǿǳ¿�) ويل(الكلمة 

�¦ƾƷ¦Â�ȐȇÂ�ǲȇȂǳ¦�ÀƢǰǳ�ƨǧǂǠǷ�ƨǸǴǰǳ¦�© ƢƳ�ȂǴǧ��ǾȈǧ�ƢǷ�̈®ʮǄǳ¦�ǺǷ�ǾȈǧ

مقصودا لتعذيب الكافرين فلما جاءت الصيغة نكرة كان املعىن أن ألوان 

�ŚǰǼƬǧ��ňʪǂǳ¦�ƾȈǟȂǳ¦�¦ǀǿ�ƪ Ţ�ƨǴƻ¦®�ƢȀǴǯ�ǾƫƢǟȂǼƫÂ�ǾǳƢǰǋ¢Â�ǲȇȂǳ¦

ǀǿ�ǲưǷÂ��ƢȀǴǯ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨƦȈǯŗǳ¦�ȄǴǟ�ŘǠŭ¦�ǺǷ�ƢǼȈǠǷ�ʭȂǳ�ȄǨǓ¢�ƨǸǴǰ¦�ال

ِ  ف إ ن  م ع  ال ع س ر  ي س ر ا  إ ن  م ع  ال ع س ر  :الكالم قول ربنا سبحانه وتعاىل  ْ  ُ  ْ   َ  َ َّ  ِ   ً  ْ  ُ  ِ  ْ  ُ  ْ   َ  َ َّ  َِ 



٢٢٨
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ْ  ً ي س ر ا  ُ) فقد جاءت كلمة العسر معرفة يف املرتني ) ٦و ٥الشرح

�ǾȈǴǟ�ɦ�ȄǴǏ�Ƥوجاءت كلمة اليسر نكرة يف املرتني وهذا ما  ȈƦūʪ�¦ƾƷ

وسلم أن يعلق تعليقا لطيفا على اآلية نستدل به على أن التعريف توحيد 

لن يغلب عسر : للمفهوم والتنكري تعديد له فقال عليه الصالة والسالم

، فانظر إليه كيف أنه جعل العسر واحدا واليسر يسرين، )١٥(واحد يسرين

ية معىن جديدا غري الذي كانت فهذا التعريف وهذا التنكري أعطيا لآل

�ƨǤȈǐǳʪ�ƪ ǻƢǯ�Ȃǳ�ǾǴǸŢ–  إن مع اليسر عسرا  –بعيدا عن النص القرآين

إن مع اليسر عسرا، ففي مثل هذه الصورة يكون اليسر واحدا والعسر 

�À¤�̈°Ȃǐǳʪ�ƢǷ¢Â�� ƢƳǂǳ¦Â�ǲǷȋ¦�ń¤�ƨȈǟ¦®�ȏ�ƨǧȂű�ȆȀǧ�ŅƢƬǳʪÂ�®ƾǠƬǷ

د أن مع وجود أي عسر يوجد مع عسر يسرا، إن مع عسر يسرا، فتفي

�̈°Ȃǐǳʪ�ƢǷ¢Â��Ƣǿʭ°ǂǯ�Ƣŭ�ƢȀǈǨǻ�̈°ƢƦǠǳ¦�©ƾǯ¢�Ľ��ƾƷ¦Â�ǂǈȇ�ǾǼǰǳ��ǂǈȇ

الثالثة إن مع يسر عسرا، إن مع يسر عسرا، فتفيد أن مع كل يسر يوجد 

ƨǴǷƚǷ�ȏ�ƨǧȂű�ƨȇȉ¦�ÀȂǰƫ�ƢđÂ��ǂǈǟ.

�¢��Â: وانظر إىل قوله تعاىل �ʮ � �̈Ƣ�Ȉ�Ʒ � �́ Ƣ�ǐ
�Ǭ�ǳ¦� �Ŀ � �Ƕ �ǰ �ǳ�Â   ُ  َ   ٌ َ  َ   ِ   َ  ِ  ْ  ِ   ْ  ُ ِ  يل  األ  ل ب اب  َ َ   َ ْ َ ْ   ِ 

ُ   َ ل ع ل ك م  تـ تـ ق ون   َّ   َ   ْ  ُ َّ  َ  َ ) نكرة وجاء لفظ ) حياة(جاء لفظ ) ١٧٩البقرة

معرفة، إن ذلك التعريف للقصاص يفيد أن القصاص واحد ) القصاص(

هو ذلك القصاص الذي أمر به هللا تعاىل يف كتابه، والذي ينفذه 

املخول شرعا من حاكم أو وليه، وأن نتيجة ذلك القصاص حياة 
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�ǲǰǳ�̈ƢȈƷÂ�®ƢǐƬǫȐǳ�̈ƢȈƷÂ�ǶǷȌǳ�̈ƢȈƷÂ�́ ƢƼǋȌǳ�̈ƢȈƷ�Ä¢�ŚǰǼƬǳʪ

املناحي، بل إن تنكري احلياة يفيد التعظيم كما قال بعض العلماء، كما 

ّ                               جند أن الصيغة املنك رة قد تفيد معاين أخرى منها ما ج اء يف قوله ـ                

نـ ه م  أ ح ر ص  الن اس  ع ل ى ح ي اة  :اىلــتع د  َ  َ ٍ  و ل ت ج     َ َ   ِ  َّ     َ  َ  ْ  َ  ْ  ُ َّ   َ  ِ  ََ  َ)فاللفظ )٩٦بقرة ال ،

يف اآلية السابقة من ) حياة(يفيد معىن غري الذي أفاده لفظ ) حياة(

، إذ فيها كان )١٧٩البقرة ( ولكم يف القصاص حياة : سورة البقرة

املقصد التعظيم أي إن احلياة اليت ينتجها القصاص حياة عظيمة، أما يف 

هذه اآلية من سورة البقرة فتفيد غري ذلك تفيد التحقري، يقول الدكتور 

، فالنكرة )١٦(يعين أية حياة ولو كانت حقرية "  فاضل صاحل السامرائي

ملعنيني كالتهويل هنا أفادت التحقري، وقد تفيد النكرة غري هذين ا

ْ  و اتـ ق وا يـ و م ا ال  جت  ز ي نـ ف س  ع ن  : ، ومن ذلك قوله تعاىل)١٧(مثال  َ   ٌ  ْ  َ    ِ ْ َ  َ    ً ْ  َ     ُ َّ    َ

ئ ا و ال  يـ ق ب ل  م نـ ه ا ش ف اع ة  و ال  يـ ؤ خ ذ  م نـ ه ا ع د ل  و ال  ه م   ْ  نـ ف س  ش يـ   ُ  َ  َ   ٌ  ْ  َ    َ  ْ  ِ  ُ  َ  ْ  ُ  َ  َ   ٌ  َ   َ  َ    َ  ْ  ِ  ُ  َ ْ  ُ  َ  َ   ً  ْ  َ   ٍ  ْ  َ 

ُ   َ يـ ن ص ر ون    َ  ْ ُ  ) يوما(، ففي قوله )٤٨البقرة (�Ƣŭ�ǲȇȂȀƬǳʪ�ȆƷȂȇ�ǚǨǳ�ȂȀǧ

به هللا تعاىل العصاة املذنبني، وانظر إىل قوله تعاىل يف سورة آل يتوعد 

�Ƣ�Ȁ:عمران �Ǵ�Ǩ �ǯ�Â� Ƣ�Ǽ�ǈ �Ʒ � �ʫ Ƣ�Ʀ�ºǻ� Ƣ�Ȁ �ºƬ�ºƦ�ºǻ�¢�Â� �Ǻ �ǈ �Ʒ �
�¾Ȃ �Ʀ�Ǭ�ƥ� Ƣ�Ȁ �ºƥ�°� Ƣ�Ȁ �Ǵ�ºƦ�Ǭ �ºƬ�ºǧ   َ  ََّ  َ َ   ً  َ  َ   ً  َ  َ    َ  َ  َ  ْ َ  َ   ٍ  َ  َ   ٍ   ُ َ  ِ   َ ُّ  َ    َ  ََّ   َ  َ  َ 

��ǂ �Ƿ� �ʮ � �¾Ƣ�ǫ�Ƣ�ǫ�±�°�Ƣ�ǿ �ƾ �Ǽ
�ǟ � �ƾ �Ƴ �Â� �§ ¦�ǂ �Ƹ

�Ǹ �ǳ¦� �ʮ �ǂ �ǯ�±�Ƣ�Ȁ �ºȈ�Ǵ�ǟ ��ǲ �ƻ �®�Ƣ�Ǹ
�Ǵ�ǯ� �ʮ �ǂ �ǯ�± ْ  َ  َ   َ  َ   ً  ْ ِ    َ  َ  ْ ِ   َ  َ  َ   َ  َ  ْ  ِ  ْ  َّ  ِ  َ َ    َ  ْ َ  َ   َ  َ  َ    َ َّ  ُ َّ  ِ َ ُ مي   َ َ 

���Ś �Ǥ�ƥ� �  Ƣ�ǌ �ȇ� �Ǻ �Ƿ� �¼�±�ǂ �ºȇ� ��ɍ ¦� �À�¤�
��ɍ ¦� �ƾ �Ǽ�ǟ � �Ǻ

�Ƿ� �Ȃ �ǿ � �ƪ �ǳƢ�ǫ� ¦�ǀ �ǿ �
�Ǯ �ǳ� �Ň �¢ ِْ  َ  ِ  ُ   َ  َ  ْ  َ  ُ  ُ ْ  َ  ََّ   َّ  ِ َِّ    ِ  ْ ِ   ْ  ِ  َ  ُ   ْ  َ َ    َ  َ   ِ  َ َّ  َ

س اب  
َ   ٍ ح   ِ) جاء نكرة لبيان تعدد ) رزقا(فاللفظ  ،)٣٧آل عمران
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املوجود أي أنه كلما دخل عليها احملراب وجد عندها رزقا غري الذي 

، فكان  )١٨(ذي رآه يف املرة األوىلوجده سابقا، ونوعا من الطعام غري ال

كما قال العلماء يدخل عليها زمان الصيف فيجد فاكهة الشتاء 

ويدخل زمان الشتاء فيجد فاكهة الصيف، بل وجيد الرزق متنوعا 

خمتلفا، ولو قصد الرزق الواحد واللون الواحد ملا جاءت الكلمة نكرة، 

�À¢�śƥ�ƨȈǻʬ�ƨȀƳفتنكريها من جهة بني تنوع املوجود وتعدده ومن 

®ȂǐǬŭ¦�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�̈ȂǈǰǷ�©°ƢǏ�̈°ƢƦǠǳ¦.

�À¢�ǽƢǼǠǷ�ǆ Ȉǳ�¦ǀǿÂ��̈ǂǰǼǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�Ȃǿ�ǪƥƢǈǳ¦�ʭǄȈǯǂƫ�ÀƢǯ�¦̄¤Â

املعرفة ال قيمة هلا يف هذا الباب  بل إن هلا قيمة عظيمة، ففي لفظ 

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ� ƢƳ�ºǳϥ�ȄǴƄ¦:��ś �Ǹ �ǳƢ�Ǡ�ǳ¦� ��§ �°�
���ɍ ��ƾ �Ǹ��ū ¦  َ  ِ  َ  َ  ْ  ِّ  َ  َِِّ   ُ  ْ َْ   )فإن ) ٢فاحتة ال

�ƅ�¦ƾŧ: ما وجه إدخال األلف والالم يف احلمد؟ هال قيل: قال قائل

إن لدخول األلف والالم يف احلمد معىن ال يؤديه : رب العاملني؟ قيل

ƅ�¦ƾŧ.�Ŀ�ƢǸŮȂƻ®�À¢�Ǯ: قائلقول ال ǳ̄Â��¿Ȑǳ¦Â�Ǧ ǳȋ¦�¶ƢǬǇϵ

.)١٩(ƅ�ǲǷƢǰǳ¦�ǂǰǌǳ¦Â�ƾǷƢƄ¦�ǞȈŦ: احلمد منبئ عن أن معناه

مع العسر يسرا إن مع  فإن" :ولنعد إىل قوله تعاىل يف سورة االنشراح

فقد جاءت كلمة العسر معرفة يف املرتني وجاءت كلمة " العسر يسرا

لن يغلب  :اليسر نكرة يف املرتني وقد علق النيب ملسو هيلع هللا ىلص على اآلية فقال

عسر واحد يسرين، فقد جعل العسر واحدا واليسر يسرين، فالتعريف 



 سلیمان بوراس/د

٢٣١

لكلمة العسر جعلها واحدة على الرغم من تكرارها فالتعريف يفيد 

ْ   ِ و ل ك م  يف  :التحديد ولعل من مثله أيضا ما تناولناه يف قوله تعاىل  ُ  َ َ

��Ǭ �ºƬ�ºƫ� �Ƕ �ǰ �Ǵ�Ǡ�ǳ� �§ Ƣ�Ʀ�ǳ��ȋ ¦� �Ņ Â�¢� �ʮ ��̈Ƣ�Ȉ�Ʒ � �́ Ƣ�ǐ
�Ǭ�ǳ¦ ُ َّ   َ   ْ  ُ َّ  َ  َ  ِ  َ ْ َ ْ   ِ   ُ  َ   ٌ َ  َ   ِ   َ  ِ َ  ون   ْ    ) فلفظ ) ١٧٩البقرة

القصاص جاء معرفة، لكم يف القصاص الشرعي احملدد املضبوط بضوابط 

.��ƢĔÂƾǐǬƫ�̈ƢȈƷ�Ä¢�̈ƢȈƷ�ǾȈǧ�Ƕǰǳالشرع فهو واحد

�Ʈ ȈǻƘƬǳ¦�ƨȈǔǫ�¿ƾǬǳ¦�ǀǼǷ� ƢǸǴǠǳ¦�¿ƢǸƬǿ¦�ƪ ǳʭ�Ŗǳ¦�ʮƢǔǬǳ¦�ǺǷ�ǲǠǳÂ

الدكتور والتذكري وقضية أصالة التذكري على التأنيث اليت يقول فيها 

املؤنث أليب رمضان عبد التواب ملا حقق كتاب البلغة يف املذكر و 

اعلم أن املذكر أصل للمؤنث، وهو ما خال من " :الربكات بن األنباري

أحدمها حقيقي واآلخر  :عالمة التأنيث، لفظا وتقديرا، وهو على ضربني

لفت اجلنس " :، ويضيف الدكتور رمضان عبد التواب)٢٠("غري حقيقي

ر اإلنسان األول، حني عرف الفرق بني الذكر واألنثى يف اإلنسان نظ

، ومتيز العربية املؤنث من املذكر ")٢١(واحليوان، وانعكس ذلك على لغته

بعالمات أمهها التاء الداخلة على األمساء مربوطة، وهذه التاء تدخل 

ƢȀǼǷ�Ãǂƻ¢�µ ¦ǂǣȋ�ǲƻƾƫÂ�ʭǂǯ̄ �ƢǸǯ�µ ǂǤǳ¦�¦ǀŮ)٢٢( .

متييز الواحد من اجلنس كتمر ومترة ، وذلك أن قولك متر هو اسم -

جنس وإذا أحلقت به التاء صار اللفظ مفردا ودل على الواحد من 

  .اجلنس املذكور ومن هذا النوع منل وخنل وشجر وحنل 



٢٣٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

تقول رجل راوية للشعر ورجل عالمة ونسابة " املبالغة حنو راوية ، -

تأنيث إمنا قصدت به املبالغة ملن هو ��ǳʪ�ƨȇÂ¦°Â"ورجل حلانة ... 

ٍ                                                       راو  للشعر وقد متيل إىل التأكيد واملبالغة على هذا املعىن فتضعف    

مة (العني على وزن    ...ونسابة وحلانة )    ّ   عال 

-�ƨǸǴǰǧ��ƨǫ®ʭ±�ȂŴ�ǲȈǟƢǨǷ� ʮ�ƨƦǫƢǠǷÂ�ƢǔȇȂǠƫ�ƨǗȂƥǂŭ¦� ƢƬǳ¦�ļϦ

ƢǨǷ�ǺǷ� ƢȈǳ¦�» ǀŢ�À¢�ǞȈǘƬǈƫ�Ǯ Ǽǰǳ�Ǫȇ®ʭ±�ƢȀǠŦ�Ǫȇƾǻ± عيل

� Ƣǧ�Ǻǟ�ƢǔȇȂǠƫ�ļϦ�ƢǸǯ��ƨǸǴǰǳ¦�ǂƻ¡�Ŀ�ƨǗȂƥǂŭ¦� ƢƬǳ¦�ƢȀǓȂǠƫÂ

الكلمة  أو عينها أو المها عدة وإقامة وسنة ، فالتعويض عن الفاء 

والتعويض عن العني يف ) وعد(اليت أصلها من ) عدة(يف قولك 

�ǺǷ�̈) إقامة(قولك  Ȃ̄ƻƘǷ�ƢĔȋ)والتعويض عن الالم يف )قوم ،

  )سنو(مأخوذة من �ƢĔȋ) سنة(قولك 

-�ƨǫ°¦±¢Â�Ȇǫ°±¢�ȂŴ�Ƥ ǈǼǳ¦�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǴǳ�ƨǗȂƥǂŭ¦� ƢƬǳ¦�ļϦ�ƢǸǯ.

�ƾǐǬƫÂ��Ʈ ǻƚǷÂ�ǂǯǀǷ�ń¤�ƢȀǷȐǯ�ǶǈǬƫ�ƨȈƥǂǠǳ¦�À¢�ƢǨǳƢǇ�ʭǂǯ̄ �ƾǫÂ

�ÀƢǈǻȍ¦�Ǯ ǳǀƥ�ÀÂƾǐǬȇÂ��©ʭ¦ȂȈū¦�ǺǷ�ƢȈǬȈǬƷ�¦ǂǯǀǷ�ÀƢǯ�ƢǷ�ǂǯǀŭʪ

ȍ¦�řƥ�ǺǷ�ƢưǻƚǷ�ÀƢǯ�ƢǷ�ȆǬȈǬū¦�Ʈ ǻƚŭʪ�ƾǐǬƫÂ��À¦ȂȈū¦Â نسان أو من

�ǶǴǧ�ƢǿȂǷǄƬǳ¦Â��śǸǈǬǳ¦�Ǻȇǀǿ�śƥ�ƢǿȂǟ±Â�ǶĔƜǧ�Ǯ ǳ̄�Śǣ�ƢǷ¢��À¦ȂȈū¦

�ȏ�ƢŠ�Ǯ ǳ̄�ÀȂǳÂƚȇ�ǶĔȌǧ�Ǯ ǳ̄�Ǧ ǳƢţ�ŚƥƢǠƫ�ǺǷ�ÀƢǯ�ƢǷÂ�ƢȀǼǟ�¦ÂƾȈŹ
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٢٣٣

�ǶĔ¢�Ǯ ǳ̄�ǺǷÂ�ǶŮ�¾Âȋ¦�ǾƳȂƬǳ¦�Ǧ ǳƢź"رمبا قالوا يف بعض الكالم :

نث هو منه ذهبت بعض أصابعه، وإمنا أنث البعض ألنه أضافه إىل مؤ 

، ومما )٢٣("ولو مل يكن منه مل يؤنثه، ألنه لو قال ذهبت عبد أمه مل حيسن

  :اء يف الشعر قول الشاعر، األعشىج

¿ƾǳ¦�ǺǷ�̈ƢǼǬǳ¦�°ƾǏ�ƪ ǫǂǋ�ƢǸǯ�����ǾƬǟ̄ ¢�ƾǫ�Äǀǳ¦�¾ȂǬǳʪ�¼�ǂǌƫÂ                                                      َ    

فهو يتحدث عن صدر القناة إذا شرق بيد أنه جيعله مؤنثا، فالصدر 

، ولوال تلك )٢٤(ما أضيف إليه جعله مؤنثامذكر ولكنه ملا محله على 

النية يف عمق الشاعر أو املتحدث ملا أمكن له أن يقول ما قال وملا كان 

�À¢�ºƨǤǴǳ¦�ǄƳ¦ȂƷ�ǲǯ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�º�ǂǬǻ�Àϥ�śǷǄǴǷ�¿ȂȈǳ¦�ƢǼǈǳ¢��Ǯ ǳ̄

��¼ȂǘǼŭ¦�Ǟǫ¦Â�Ŀ�ǾƯƾŹ�À¢�ǲƦǫ�Ƥ Ȉǯŗǳ¦�Ǯ ǳ̄�¼Ƣǈƫʪ�ǆ Ʒ¢�ª ƾƸƬŭ¦

وممكن أحدثه، إننا لنشعر أن املتحدث يف  وملا شعر أن ذلك جائز بل

هذه احلال، ويف أمثاهلا حينما نطق، نطق قائما يف نفسه هذا الذي 

  .نريد، وإن مل يصرح به

�Śǯǀƫ�§ ʪ�ǺǷ�̧ȂǓȂŭ¦�¦ǀǿ�ǆ Ť�Ŗǳ¦�©ʮ¦Âǂǳ¦�ǂưǰƫ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�ĿÂ

�Ǻƥ�ÂǂǸǟ�ĺ¢�Ǻǟ�ȆǠǸǏȋ¦�ǽ®°Â¢�ƢǷ�Ǯ ǳ̄�ǺǷÂ��ǂǯǀŭ¦�Ʈ ȈǻϦÂ�Ʈ ǻƚŭ¦

فالن لغوب جاءته  : مسعت رجال من أهل  اليمن يقول: قال العالء أنه

كتايب فاحتقرها، فقلت له أتقول جاءته كتايب؟ قال نعم أليست 

، والتذكري للمؤنث إمنا هو رجوع إىل األصل، فكثري من )٢٥(بصحيفة



٢٣٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

النحاة أن تذكري املؤنث على الرغم من كونه خروجا عن القواعد املتبعة 

نه يستند إىل بعض األصول النحوية، وأهم هذه يف التطابق اللغوي فإ

األصول أن يف تذكري املؤنث نوعا من الرجوع إىل األصل إذ األصل 

�ǂǯǀŭ¦�Ʈ"عندهم هو التذكري وأما التأنيث ففرع منه ȈǻϦ�Ŀ� ƢƳ�ƢŲÂ��

قال اخلليل بن أمحد أنشدين أعرايب يقال إنه رجل من كالب " فمنه 

:)٢٦(امسه النواح 

ʪȐǯ�À¤Âهذه عشر أبطن     وأنت بريء من قبائلها العشر    

أليس : قال فجعلت أعجب من قوله عشر أبطن فلما رأى عجيب قال 

  :هكذا قول اآلخر

 ين   دون من كنت أتقي    ثالث شخوص كاعبان ومعصر  
ُ  وكان جم                                          ِّ َ
ِ      )٢٧(

فهو جيعل العدد مذكرا وحقه التأنيث ملخالفة املعدود املذكر ومثله قوله 

  .خوصثالث ش

ومرات يكون التأنيث لعارض خاص، ومنه قوله تعاىل يف سورة 

ع ة  ع م ا أ ر ض ع ت  و ت ض ع  ك ل  ذ ات  :احلج
ه ل  ك ل  م ر ض  ِ  يـ و م  تـ ر و نـ ه ا ت ذ   َ  ُّ  ُ  ُ  َ  َ َ   ْ  َ  َ  ْ  َ  َّ  َ   ٍ  َ  ِ  ْ  ُ ُّ  ُ  ُ  َ  ْ  َ   َ  َ  ْ  َ  َ   َ ْ  َ 

���ɍ ¦� �§ ¦�ǀ �ǟ � �Ǻ
�ǰ �ǳ�Â�Ã�°Ƣ�ǰ �ǈ

�ƥ� �Ƕ �ǿ �Ƣ�Ƿ �Â�Ã�°Ƣ�ǰ �Ǉ � �² Ƣ�Ǽǳ¦�Ã�ǂ �ºƫ�Â�Ƣ�Ȁ �Ǵ��ŧ � �ǲ ��ŧ َِّ    َ   َ  َ  َّ  ِ  َ َ    َ   َ  ُ  ِ  ْ  ُ    َ َ    َ   َ  ُ   َ  َّ      َ  َ  َ    َ  َْ َ   ٍ ْ َ

ِ   ٌ ش د يد    َ ) ٢احلج(�ƢŲ�¦ǀǿÂ��Ʈ ȈǻƘƬǳʪ�ƨǠǓǂǷ�ǚǨǴǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ƾų��

خيالف يف أغلب األحوال كالم العرب فالعرب حينما تتحدث واصفة 

ÀȂǳȂǬȈǧ�¦ǂǯǀǷ�Ǧ ǏȂǳ¦�ƪ ǴǠƳ�Ǿƥ�ǎ Ƭţ�ƢŲ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ƨǨǐǳʪ�Ȅưǻȋ¦:
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٢٣٥

�À¢�Ʈ ȈǻƘƬǳ¦� ʫ�Ŀ�ǲǏȋ¦�Àȋ��ǂǫƢǟÂ�ǪǳƢǗÂ� ƢǈǨǻÂ�ǒ ƟƢƷÂ�ǲǷƢƷ

، وحينما تريد وصف األنثى مبا ال )٢٨(يفرق فيها بني املذكر واملؤنث

�©ƢǷȐǟ�ǺǷ�ƨǷȐǠƥ�Â¢�ƨǗȂƥǂǷ� ƢƬƥ�ƢǟȂƦƬǷ�ʮ®Ƣǟ�Ǧ ǏȂǳ¦�ÀƢǯ�ǾȈǧ�®ǂǨƬƫ

�ǄƟƢƳ�ȂǿÂ�Ƣǿǂǯ̄ �ǪƦǇ�Ŗǳ¦�©ƢǨǐǳ¦�Ŀ� ƢƬǳʪ�ȐǐƬǷ�®°Â�ƢŲÂ��Ʈ ȈǻƘƬǳ¦

  :قول ابن جذل الطعان

 أوالد  أخرى وضيعت      بنيها فلم ترق ع بذلك مرقعا 
َ                              َ              كمرضعة       ٍ     )٢٩(

§�¢�Àواآلية جاء  ʪ�ǺǷ�ǲƥ�¦ǄƟƢƳ�ǾǻȂǯ�§ ʪ�ǺǷ�ǆ Ȉǳ�ƢưǻƚǷ�ǚǨǴǳ¦�ƢȀȈǧ

�ǚǨǴǳʪ�ƪ يدل ذلك على معىن جديد يف اآلية، واحلقيقة ǻƢǯ�Ȃǳ�ƨȇȉ¦�À¢

) عةمرض(مل يكن فيها من املعىن ما يوجد يف اآلية  وفيها اللفظ ) مرضع(

ليدل على أن املرأة ترضع يف تلك اللحظة ) مرضعة(وذلك أن اللفظ 

�ǖǬǧÂ�ǞǓǂƫ�ƢĔ¢�ǖǬǧ�ǆاليت يتحدث ع ȈǳÂ��ƢȀȈǧ�ƢȀǼ)٣٠(.

�ƨǷȂǜǼŭ¦�Ŀ�¦°Â®�ƢĔ±Â�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈǧǂǐǳ¦�ƨǤȈǐǳ¦�Ä®ƚƫ�ƾǫÂ

الكالمية، ومن الصيغ الصرفية اليت تستعملها اللغة العربية، و تقصد من 

، )أفعل(خالهلا معىن مرادا استعمال اسم التفضيل الذي هو على وزن 

واعلم أن : ممثال مقولة العلماء فيهاوهذه الصيغة قال عنها الصيمري 

�ƾȇ±�Ǯ ǳȂǬǯ��ǾȈǳ¤�Ǧ ȈǓ¢�ƢŲ�¦ ǄƳ�ÀƢǯ� Ȇǋ�ń¤�Ǧ ȈǓ¢�¦̄¤�ǲǠǧ¢�§ ʪ

أفضل القوم وعمرو خري الناس فزيد من القوم، وعمرو من الناس، ولو 

، فإن أردت أن )٣١("قلت زيد أفضل احلمري مل جيز ألنه ليس من احلمري



٢٣٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ن جزءا منه أدخلت عليه إىل شيء ال حيتمل أن يكو ) أفعل(تضيف 

.)٣٢("الياقوت أفضل من الزجاج، واخلز أفضل من الكتان: فتقول) من(

وصيغة اسم الفاعل صيغة صرفية تدل على حدث وذات قامت به، 

) فاعل(�ļϦ"لكن هذه الصيغة قد خترج للداللة على معاين أخرى فقد 

ńƢǠƫ�ǾǳȂǬǯ�¾ȂǠǨŭ¦�ǶǇ¦�Ƣđ�¦®¦ǂǷ:  فـ يـ ق ول 
ت اب ه  ب ي م ين ه 

ُ  ف أ م ا م ن  أ ويت   ك    ُ َ  َ   ِ ِ  ِ  َِ   ُ َ َ ِ  َ ِ   ُ  ْ  َ  َّ  ََ 

ي ة  
 ر اض 

س اب ي ه  فـ ه و  يف  ع يش ة 
ق  ح  ت اب ي ه  إ ين   ظ نـ ن ت  أ ين   م ال 

ٍ  ه اؤ م  اقـ ر ء وا ك   َ ِ  َ   ٍ َ   ِ  ِ   َ  ُ  َ   ْ  َِ   َ  ِ   ٍ َ  ُ ِ ّ  َ  ُ  ْ َ َ  ِ ّ  ِ  ْ  َِ  َ ِ     ُ َ  ْ    ُ ُ   َ

ي ة  
َ  ٍَّ   َ  َِ ٍ  يف  ج ن ة  ع ال   ِ  )أي مرضية، ومن ذلك قوله تعاىل) ٢٢إىل ١٩قة احلا :

  ن
م  ال يـ و م  م 

ن  ال م اء  ق ال  ال  ع اص 
م ين  م 

ْ  ق ال  س آ و ي إ ىل  ج ب ل  يـ ع ص   ِ  َ ْ  َ ْ    َ  ِ  َ  َ   َ  َ   ِ   َ  ْ   َ  ِ ِ  ُ  ِ  ْ  َ   ٍ  َ َ  َ  ِ   ِ  َ َ   َ  َ 

�Ƕ �Ʒ �°� �Ǻ �Ƿ� �ȏ �¤�
��ɍ ¦��ǂ �Ƿ�¢   ِ  َ   ْ  َ َّ  ِ َِّ    ِ  ْ  َ ) فاملعىن ال معصوم )٣٣(مبعىن املعصوم) ٤٣هود ،

ألن الناس حمتاجون إىل أن يكونوا معصومني وال أحد معصوم يف ذلك 

�ȏ�ŘǠŭ¦�ÀƢǰǳ�ǲǟƢǨǳ¦�ǶǇʪ�ƪاليوم سوى من عصمه هللا، ولو  ǸȀǧ

ُ      عاصم من الطوفان إال من رمحه هللا، مبعىن أنه يوجد من يعصم غري  هللا يف                                                     

ن  :ذلك املوضع، وليس ذلك حقا ومثل ذلك أيضا قوله تعاىل
ْ  خ ل ق  م   ِ  َ  ِ ُ

 د اف ق  
ٍ  م اء   ِ َ   ٍ   َ  )ا قوله تعاىلــــــــــــ، ومنه أيض)٣٤(مبعىن املدفوق   )٦الطارق: 

  ي ة
 ر اض 

ِ َ ٍ  فـ ه و  يف  ع يش ة   َ   ٍ َ   ِ  ِ   َ  ُ  َ   )يستدل على )٣٥(مبعىن املرضية) ٧القارعة ،

¾ȂǬƫ�Ǯ ǻϥ�Ǯ ǳ̄ :،رضيت هذه املعيشة �ȏÂ��¾ȂǠǨǸǴǳ� ƢǼƦǳʪ� Ƣŭ¦�Ǫ�ǧ®Â                           ُ  

ǲǟƢǨǴǳ� ƢǼƦǳʪ�Ǯ ǳ̄�¾ȂǬƫ)فالصيغة على غري بنائها األصلي أحدثت  )٣٦

  .شيئا من االستفزاز للقدرات العقلية لدى املتلقي
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٢٣٧

معلوم يف لغتنا أن الشخص ال خيرب عنه بزمن ألن ذلك ال  مما هوو 

دمحم : وجيه معني، فال يقاليصلح إال أن يتأول ذلك مبعىن حيصل بت

، وال سعيد أمس، إذ ال يؤدي ذلك إىل معىن حيسن عنده سكوت اليوم

فكما قال املتكلم، غري أن الظروف تصلح أخبارا عن املصادر، 

ظروف الزمان ال تكون أخبارا عن وأعلم أن : "الصيمري يف ذلك

ا وسريك  قدومك غد: اجلثث، ولكنها تكون أخبارا عن املصادر كقولك

  :منه قول النابغةاليوم ، وخروجك عشية، و 

�®ȂǇȋ¦�» ¦ƾǤǳ¦�ʭŐƻ�½¦ǀƥÂ�����¦ƾǣ�ƢǼƬǴƷ°�À¢�» ¦ƾǤǳ¦�Ƕǟ±")٣٧(

ويف العدد ميزت العربية على خالف كثري من لغات العامل بني املفرد 

واملثىن واجلمع، فجعلت للمفرد صيغة وللمثىن صيغة قسيمة له وجعلت 

�ǺǷ�®ǂƴƬǳʪ�®ǂǨŭ¦�©ǄȈǸǧ�ŘưǸǴǳÂ�®ǂǨǸǴǳ�ƨǸȈǈǫ�Ãǂƻ¢�̈°ȂǏ�ǞǸƴǴǳ

العالمة الدالة على العدد، وجعلت للمثىن حال كونه مرفوعا األلف، 

�ǞŦ�ÀȂǼǳ¦Â�Â¦Ȃǳʪ�ǞǸŪ¦�©ǄȈǷ�ƢǸǯ� ƢȈǳ¦�¦°Âǂů�Â¢�ʪȂǐǼǷ�ǾǻȂǯ�¾ƢƷÂ

�ǞǬȇÂ��ʪȂǐǼǷ��ƢŭƢǇ�ǂǯǀǷ�ǞŦ�ÀȂǼǳ¦�Â� ƢȈǳʪÂ��ƢǟȂǧǂǷ�ƢŭƢǇمذكر 

التقاطع بني وصفني عدديني مها املثىن واجلمع يف حاالت معينة كاألمساء 

�ǺǷ�śƬǤȈǐǴǳ�̈ǄȈŲ�ƢǼǿ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƪ ǻƢǰǧ��Àʭ±Ȃǳ¦�ƢȀȈǧ�ǆ ƦƬǴȇ�̄¤�̈°ȂǐǬŭ¦

ال خالل تغيري حركة واحدة ففي املثىن تكسر الياء، ويف اجلمع تفتح، ق

ْ  و إ نـ ه م   :كسر نون التثنية وفتح نون اجلمع، ومنه قوله تعاىل: ابن هشام  ُ َّ  ِ  َ
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��°Ƣ�Ȉ�ƻ ��ȋ ¦���ś �Ǩ�ǘ �ǐ �Ǹ �ǳ¦��Ǻ
�Ǹ �ǳ� �ʭ �ƾ �Ǽ�ǟ  ِ  َ  ْ َ ْ   َ ْ  َ َ  ْ  ُ  ْ   َ  ِ  َ  َ  َ  ْ ِ) فلو مل يفتحوا نون اجلمع، )٤٧ص ،

كما استعملت بعض الصيغ  .)٣٨(ويكسروا نون التثنية اللتبس األمر

 َ ال  : اخلاصة ملعاين مقصودة، فمثال جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل

و ج ا و ال  أ م ت ا
يه ا ع 

َ  َ َ ْ  ً تـ ر ى ف     ً  َ  ِ    َ  ِ    َ  َ  )من الع وج ) عوجا(، فصيغة اللفظ )١٠٧طه    ِ     

��ÀƢȈǟȌǴǧ�ƶƬǨǳʪ�«Ȃ�Ǡǳ¦�ƢǷ¢Â��ňƢǠǸǴǴǧ�ǂǈǰǳʪ�«Ȃ
�Ǡǳ¦�ƢǷƘǧ�«Ȃ�Ǡǳ¦Â                   َ                          ِ           َ   

؟ اجلواب أن هللا نفى عن ǂǈǰǳʪ�ƢȀض عني فكيف صح الوصف فيواألر 

األرض املقصودة وجود أي نوع من أنواع العوج حىت ذلك الذي ال ميكن 

¦ʮȂǼǠŭ¦�ǺǷ�ƾǠȇ�®Ƣǰȇ�Äǀǳ©�ال بواسطة املقاييس اهلندسية، و أن يدرك إ

�Ãǂƫ�ƢǸǯ�ǚǨǴǳ¦� ƢƳ�Ǯ ǳǀǳ�̈Ƣǟ¦ǂǷÂ��śǠǳ¦Â�ǂǐƦǳʪ�Ǿǯ¦°®¤�ÀƢǰǷ¤�¿ƾǠǳ

فالصيغة الصرفية الواردة يف اآلية الكرمية كان هلا  )٣٩(يف اآلية الكرمية

  .املدلول الكبري على املعىن، ومل يتأت ذلك إال من خالل اللفظ

لكل صيغة أو ألغلب الصيغ مدلول يناله اللفظ من خالهلا، فما إن 

يتعرض املتكلم للصيغة حىت يفهم املستمع أن املقصود هو كذا أو كذا، 

ÀȂǳÂȋ¦�ʭ£ƢǸǴǟ�Ǧ ǼǏ�ƾǫÂ  الصيغ تصنيفات تسهل على الدارس حتديد

�À¢�śƳ¦°�ǢȈǐǳ¦�ǺǷ�ǒ ǠƦǳ�µ ǂǠǼǇÂ��ƢĔ±Â�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǖǬǧ�ƢȀȈǻƢǠǷ

يكون القياس عليها يف بقية الصيغ ، حماولني يف خالل ذلك بيان ما 

للصيغة من معين راجني اخللوص يف النهاية إىل أن هذه الصيغ ذوات 

.داللة معينة على معىن معني
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�Ȇمن الصيغ اليت ǿÂ����ǲ �Ǡ �ºǧ�ƨǤȈǏ �ƨȈƥǂ Ǡǳ¦�Ƣē ƾ Ǹ Ƭǟ ¦�        َ  ُ صيغة ألفعال                        َ 

ُ    ُ                    الطبائع و حنوها كحس ن وقب ح و كرب  وصغ ر ، فمن مث كان الزما        ُ     ُ                  ")٤٠( ،

فمىت مسع السامع هذه الصيغة عرف أن املقصود شيء الزم للمتحدث 

  .عنه

أبعته، : للتعدية غالبا، حنو أجلسته، وللتعريض حنو) أفعل(وصيغة 

، وقد أحصى )٤١("ا حنو أغد البعري ومنه أحصد الزرع ولصريورته ذا كذ

، )٤٢(داللة ما يزيد عن عشرين معىن و ) علأف(بعض العلماء للصيغة 

�: ومن ذلك قوله تعاىل �ʮ � �ƪ �ǳƢ�ǫ�
�ƨ�Ǵ �Ƽ �Ǽǳ¦� �̧ �ǀ �Ƴ � �ń �¤� �µ Ƣ�Ƽ �Ǹ �ǳ¦�Ƣ�ǿ �  Ƣ�Ƴ �Ƙ�ǧ  َ   ْ  َ َ   ِ  َ ْ َّ     ِ  ْ  ِ  َ  ِ  ُ   َ  َ  ْ    َ  َ   َ  ََ 

ي ا  ي ا م ن س  ت ين  م ت  قـ ب ل  ه ذ ا و ك ن ت  ن س  ���č�Êل يـ  Ì�È���Å�Ì� È��É� Ì�É�È� ��È� È� �È� Ì�È��� Č�
Ê�� Ê� È�Ì��È�) ذلك أن حتويل  ،)٢٣مرمي

��¦ǂǘǔǷ�ǾǴǠǧ�ƢŶ¤Â��¦°ƢƬű�ǲǠǨǳʪ�ǶǬȇ�Ń�ȆǬȈǬū¦�ǲǟƢǨǳ¦�À¢�řǠȇ�®ƢǼǇȍ¦

.)٤٣(بتأثري قوة خارجة عن إرادته وهي الفاعل اجلديد مع الفعل املزيد

�śǠǷ�ŘǠǷ�ń¤�ǎ ƸǨƬŭ¦�² °¦ƾǳ¦�ǂǜǻ�ƪ ǨǴȇ�ƨǤȈǐǳ¦�ǽǀđ�Ʈ ȇƾūƢǧ

�Â�ƨǤȈǐǳ¦�ǽǀđ�ǲǠǨǳ¦�śƥ�ƾǓƢǠƬǳʪ�ǲǐŹ بني الفاعل ومن خالل ذلك

���ǲǠǨǳ¦�ǾȈǴǟ�ǞǫÂÂ�ǲǠǨǳ¦�¦ǀđ�Ȇǈǯ�Äǀǳ¦�¾ȂǠǨŭ¦�ń¤" تدل الصيغة

أحلم زيد أي صار ذا حلم، وتدل الصيغة : على الصريورة حنو) أفعل(

. )٤٤("أورق الشجر أي صار ذا ورق: على الصريورة أيضا حنو)  َ  َّ َ فـ ع ل  (

           َّ         غالبا حنو غل قت الباب للتكثري ) بتشديد العني (    َّ  وفع ل :       َّ صيغة فع ل

ّ       ّ  وقط عت وجو لت ّ    و طو فت    فإذا قلت "، )٤٥("وللتعدية حنو فرحته...    
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                      َّ           من االستعمال القرآين لفع ل وأفعل أن ، و )٤٦(" ّ                 فع ل فقد كثرت الفعل

ذلك قوله تعاىل يف ، ومن )٤٧(      ّ                            صيغة فع ل تستعمل ملا هو أبلغ و أدوم 

ْ  َ  َّْ  َ  َ  ِ و ل ق د  ك ر م ن ا ب ين   :القرآن الكرمي  َ ر  َ َ  ِ  آ د م  و مح  ل ن اه م  يف  ال بـ ر   و ال ب ح   ْ  َْ   َ  ِّ  َ ْ   ِ   ْ  ُ  َ  َْ َ  َ   َ  َ  َ

يال   ن  الط ي  ب ات  و ف ض ل ن اه م  ع ل ى ك ث ري  مم  ن  خ ل ق ن ا تـ ف ض 
ِ   ً و ر ز قـ ن اه م  م   ْ  َ   َ  ْ  َ َ   ْ َّ ِ   ٍ  ِ َ   َ َ   ْ  ُ  َ  َّْ  َ َ   ِ  َ ِّ َّ     َ  ِ  ْ  ُ  َ  ْ  َ َ َ

ر م ون  ال ي ت يم  : ، وقوله)٧٠اإلسراء ( َ  ك ال  ب ل ال  ت ك   ِ َ ْ    َ   ُ ِ  ْ  ُ َ    َ َّ  َ )١٧الفجر( ،

ر م ه  و نـ ع م ه  فـ يـ ق ول   :وقوله تعاىل  ه  ر ب ه  ف أ ك  ن س ان  إ ذ ا م ا ابـ ت ال  ُ  ف أ م ا اإل     ُ  َ  َ   ُ  َ َّ  َ  َ   ُ  َ َ  ْ  ََ   ُُّ َ   ُ َ  َ ْ     َ  َ  ِ  ُ   َ  ِْْ    َّ  ََ 

ر م ن   ِ  ر يب   أ ك   َ َ  ْ  َ ِّ  َ )فتغري الصيغة أدى إىل تغري املعىن، وصيغة ) ١٥الفجر ،

ȆƴȈǧ�ƨǯ°ƢǌǸǴǳ�ǂƻȉʪ�ƢǬǴǠƬǷ�ǺȇǂǷȋ¦�ƾƷ¢�ń¤�ǾǴǏ¢�ƨƦǈǼǳ �) فاعل(

تدل هذه الصيغة على أن ، و "ضاربته و شاركته: العكس ضمنا حنو

فاملستمع يتوقع أن يكون ) قتل(، فإذا قال قائل مثال )٤٨(الفعل من اثنني

الفاعل فردا أو غري فرد بينما إذا قال قاتل فإن املستمع يتوقع أن يكون 

تفاعل ملشاركة أمرين فصاعدا يف أصله " الفاعل اثنني أو أكثر ، وصيغة 

، ويفيد املطاوعة و الداللة على التدرج و على )٤٩("صرحيا أو تشاركا 

�ǲǠǨǳʪ�ǂǿƢǜƬǳ¦)طويل (، ومن ذلك قول املتنيب )٥٠:(

ُ  ُ إذا  سارت األحداج فوق نباته    تفاوح مسك الغانيات ورند ه                                                       

�ǪƦǟ�ƢĔ¦®°¢�Ŀ�ǲǸŢ�ƨȈǸȈǈǼǳ¦�©ƢƳȂŭ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ƢȀƬǤȈǐƥ�¾ƾƫ�ȆȀǧ

َ  َّ        تـ ف ع ل ملطاوعة" ، وصيغة )٥١(املسك والرند  وكال الفعلني بتشديد " (ل َ  َّ فـ ع   َ 

، ومنها )٥٣(، وصيغة افتعل وهلا اثنا عشر معىن منها االختاذ )٥٢( ) "العني
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، وفائدة املطاوعة أن أثر )٥٥("انفعل مطاوع فعل" غة ي، وص)٥٤(املطاوعة

الفعل يظهر على مفعوله فكأنه استجاب له، ولذا مسيت نونه نون 

  . إىل مفعول�ʮƾǠƬǷ�ÀȂǰȇ�ȏÂ)٥٦(املطاوعة 

إما صرحيا حنو استكتبته أو تقديرا حنو : استفعل للسؤال غالبا"صيغة 

واستنوق اجلمل واستتيست  )٥٧(استخرجته، وللتحول حنو استحجر الطني

 :إذا قلت" )٥٩(، ويكون للمطاوعة واالستجابة )٥٨(                ُ    الشاة واستنسر الب غاث

ِ   م ثـ ل ه م  ك م ث ل  ال ذ ي ، )٦٠("استخرج فمعناه أنه طلب أن خيرج إليه َّ    ِ  َ َ  َ  ْ  ُ  ُ َ  َ

� �Ŀ � �Ƕ �Ȁ �ǯ�ǂ �ºƫ�Â� �Ƕ
�ǿ�°Ȃ �Ǽ�ƥ� ��ɍ ¦� �Ƥ �ǿ �̄ � �Ǿ�ǳ�Ȃ �Ʒ � Ƣ�Ƿ� �©� Ƣ�Ǔ �¢� Ƣ�Ǹ �Ǵ�ºǧ� ¦�°�ʭ � �ƾ �ǫ �Ȃ �ºƬ�Ǉ ¦ ِ   ْ  ُ  َ َ  َ َ   ْ  ِ ِ  ُِ  َُّ    َ  َ  َ   ُ  َ ْ  َ    َ  ْ  َ   َ  َ  َّ  َ َ   ً  َ   َ  َ ْ  َ  ْ  

ر ون  
َ  ظ ل م ات  ال  يـ ب ص    ُ  ِ  ُْ   َ   ٍ   َ  ُُ  ) وقد تتغري الصيغة للفعل الواحد ) ١٧البقرة ،

�:وداللته ومن ذلك �Ŀ �¦Â�ǂ
�Ǩ�ǻ¦��Ƕ �ǰ �ǳ��ǲ Ȉ

�ǫ�¦�̄ �¤��Ƕ �ǰ �ǳ�Ƣ�Ƿ�¦Ȃ �Ǽ�Ƿ�¡� �Ǻ ȇ
�ǀ �ǳ¦�Ƣ�Ȁ �ºȇ�¢� �ʮ ِ     ُ  ِ  ْ   ُ  ُ  َ  َ  ِ   َ  ِ  ْ  ُ  َ   َ    ُ َ َ  َ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ

��̧ Ƣ�Ƭ�Ƿ�Ƣ�Ǹ �ǧ�
�̈
�ǂ
�ƻ ��ȉ ¦��Ǻ

�Ƿ�Ƣ�Ȉ�ºǻ�ƾ ǳ¦�
�̈Ƣ�Ȉ��ū �ʪ � �Ƕ �ƬȈ

�Ǔ �°�¢� �µ �°��ȋ ¦� �ń �¤��Ƕ �Ƭ�Ǵ�ºǫ �ʬ ¦�
��ɍ ¦� �ǲ Ȉ�Ʀ�Ǉ  ُ  َ  َ   َ  َ  ِ َ  ِ َ ْ    َ  ِ  َ  ْ ُّ     ِ َ َ ْ  ِ   ْ  ُ  ِ  َ  َ  ِ  َْ ْ   َ  ِ  ْ  ُْ  َ َّ   َِّ    ِ  ِ  َ

ر ة  إ ال  ق ل يل 
َ ِ  ِ  َّ  َ ِ   احل  ي اة  الد نـ ي ا يف  اآل  خ   ِ َ ْ   ِ   َ  ْ ُّ     ِ َ َ ْ   ) (صيغة كلمة   )٣٨التوبةǶƬǴǫʬ¦( ،

ومل ترد هذه الصيغة إال يف هذا املوضع يف القرآن الكرمي وكان هلا من 

�ǂǐǫ¢�ǺǷ�ǾȈǳ¤�¾ȂǏȂǳ¦�ƾȇǂƫ�ƢǷ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨǳƢǇǂǴǳ�ȆǘǠƬǳ�ƢĔ¤�ǲƥ��ƢŮ�ƢǷ�ƨǳȏƾǳ¦

الطرق، وما كانت املرسلة اللغوية لتصل إليه لوال هذا اللفظ الذي أدى 

التكاسل ما فيه من التثاقل و ) ¦ǶƬǴǫʬ(عل لفاملعىن كما جيب أن يؤدى، فا

َ   ف م ا : فيه كما يف املتثاقلني عن القتال، وقريب من ذلك قوله تعاىل  َ

ُ    َ ُ   َ ْ  ً  اس ط اع وا أ ن  ي ظ ه ر وه  و م ا اس ت ط اع وا ل ه  نـ ق ب ا   َ  َ ْ     َ َ   ُ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ    ُ  َ  ْ   ) كلمة ) ٩٧الكهف
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فقد استعمل القرآن لفظ اسطاعوا يف األول حبذف احلرف  ،)اسطاعوا(

التاء للداللة خفة املطلوب وأثبت التاء للداللة على ثقل املطلوب، والتأمل 

�ǺǷÂ��¼ƢȈǈǳʪ�ǖƦƫǂǷ�ŚȈǤƬǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ÀƢȈƦƥ�ȆƷȂȇ�ƾǫ�ƨǴưǷȋ¦�ǺǷ�®ƾǠȈǧ

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ƢȀǼǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢƬǳ¦�©ʮȉ¦�Ǯ ǳ̄:  أ ف ال  يـ ت د بـ ر ون  ال ْ    َ   ُ َّ   َ َ  ق ر آ ن  و ل و  ك ان  َ َ  َ  َ َ    َ  ْ  َ َ   َ  َ ْ  ُ

¦�Ś
�ư�ǯ�Ƣ�ǧ �Ȑ �Ƭ�ƻ ¦��ǾȈ�ǧ�¦Â�ƾ �Ƴ �Ȃ �ǳ�

��ɍ ¦���Ś �ǣ ��ƾ �Ǽ
�ǟ � �Ǻ

�Ƿ ً  ِ َ  ً َ  ِ ْ    ِ ِ     ُ  َ  َ  َ َِّ   ِْ  َ   ِ  ْ ِ   ْ  ِ ) ٨٢النساء (.  

  :اخلامتة

فالصيغة يف اللغة العربية تؤدي دورا مهما يف هلذا العمل ختاما 

املنظومة املعنوية فقد تغري مدلول الكالم إىل جهة معينة وقد تغري اجتاهه 

املقابلة أو قد توسعه وتعطيه بعدا آخر مل يكن موجودا،  كما إىل اجلهة 

أن للصيغة من اجلمالية ما هلا فالتعبري بصيغة معينة ال شك أنه هو 

املقصود هلذا املوضع وهلذا املقصد، فالتعبري بغريه لن يكون قادرا على 

أداء ما أداه اللفظ املوجود، وصيغة الفعل يف كل مرة هلا املدلول الذي 

تتقاطع فيه مع بعض الصيغ األخرى وقد تتفرد وال يكون هلا لفظ  قد

  .آخر يؤدي ما أدت من الوظيفة 

  :اهلوامش

اإلعجاز  ، عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي،٦٢ص  الزجاجي، جمالس العلماء)١(

   ٧ص ٢٠٠٨الصريف يف القرآن الكرمي، املكتبة العصرية بريوت لبنان ط 

 .٤٢، ص  ٣الفنون، ج التهانوي كشاف اصطالحات )٢(
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 . ٢٥، ص    ٦ابن سيده، احملكم واحمليط األعظم، ج )٣(

 .١٤ينظر املرجع نفسه، ص )٤(

 ٢٣اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص ،عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي)٥(

 .١٤٥مبناها، ص ام حسان، اللغة العربية معناها و ينظر مت)٦(

 .٣٣أمحد شامية، يف اللغة، ص)٧(

  .٢١٠اللغة العربية معناها و مبناها ، ص ينظر  متام حسان، )٨(

  .٢١٢ص نفسه، )٩(

 .٢١٠ص نفسه، )١٠(

  .٢١١ص نفسه، )١١(

  . ٥٤صالح الدين صاحل حسنني، الداللة والنحو ، ص )١٢(

  .٥٤ص ، صالح الدين صاحل حسنني، الداللة والنحو )١٣(

  .٤٩٣متام حسان،البيان يف روائع القرآن، ص )١٤(

�ƨǰǴǸŭ¦�µينظر عبد الفتاح الشني، صفاء الكلمة ، دار )١٥( ʮǂǳ¦�ǂǌǼǴǳ�ƺȇǂŭ¦

 .٣٧،  ص ١٩٨٣العربية السعودية طبعة 

،  ينظر عبد الفتاح ٣٨، ص ١فاضل صاحل السامرائي، معاين النحو، ج )١٦(

 .١٨الشني، صفاء الكلمة، ص 

  .٣٧، ص  ١ينظر نفسه ، ج )١٧(

، ٤رحيان يف روايب علوم القرآن، ج ينظر اهلرري الشافعي، حدائق الروح وال)١٨(

 .٢٨١ص 

  .١٣٨ص  ١ي، تفسري الطربي، ج الطرب )١٩(

 .٦٣، صلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنثينظر أبو الربكات بن األنباري، الب)٢٠(
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 .٣٧ص نفسه، )٢١(

 ، ينظر الصبان،٤٦ينظر نفسه، البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث، ص )٢٢(

، حتقيق  ٤حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، ج 

 .١٣٧سعد، املكتبة التوقيفية، ص طه عبد الرؤوف 

  .٥١، ص  ١سيبويه،الكتاب، ج )٢٣(

ظائر، ينظر ابن جنيم املصري، غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه و الن)٢٤(

.٢١،  ص١٩٨٥لبنان دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت ، ١ج

دمحم خان، مدخل إىل أصول النحو، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، )٢٥(

. ٦٤مليلة اجلزائر، ص  عني

غدادي، ، ابن شقري الب٣١٢، ص ٢ج  ،العقد الفريد ابن عبد ربه ،)٢٦(

، ٢، ينظر ابن جين اخلصائص، ج ٢٤٧احمللى وجوه النصب، ص 

املعجم املفصل يف املذكر واملؤنث،  ، ينظر إميل بديع يعقوب،٥٨١ص

النحوية، ، العربية والوظائف ممدوح عبد الرمحن الرمايل، ينظر ١٥٣ص 

  .٧٤ص 

، ابن عبد ربه، العقد ٩٤ص ،عمر بن أيب ربيعة، ديوان عمربن أيب ربيعة)٢٧(

، ابن ١٤٦،ص ٢ج  ، ينظر املربد املقتضب،٣١٢ص ،٢الفريد، ج 

ينظر ابن جين،  ،٢٤٨ص شقري البغدادي، احمللى وجوه النصب،

   ٥٨١ص  ٢ج  اخلصائص،

، ٢٢٤، ص  ٤إميل بديع يعقوب، معجم الشواهد الشعرية، ج  ينظر)٢٨(

فريد بن عبد العزيز السليم، اخلالف التصريفي وأثره الداليل يف القرآن 
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ينظر عبد ، ٦٥، ص هـ١٤٢٧الطبعة األوىل،  ،الكرمي، دار ابن اجلوزي

 .٧٧الفتاح الشني، صفاء الكلمة، ص

فريد بن عبد العزيز السليم، اخلالف التصريفي وأثره الداليل يف القرآن )٢٩(

  .٣٠٨الكرمي، ص

 . ٧٨عبد الفتاح الشني، صفاء الكلمة ، ص  ينظر)٣٠(

  .٢٩٢، ص  ١الصيمري، التبصرة والتذكرة ، ج )٣١(

 .٢٩٢، ص  ١ج ، نفسه)٣٢(

  .٢٩٤، ص٣البغدادي، خزانة األدب، ج )٣٣(

  . ٢٩٤، ص ٣ج  ،البغدادي، خزانة األدب)٣٤(

،  ينظر البغدادي، ٣٥٥، ص ٤، ج ، معاين القرآن وإعرابهينظر الزجاج)٣٥(

  . ٢٩٤ص ،٣ج  ،خزانة األدب

  .٢٩٤، ص ٣البغدادي، خزانة األدب ، ج )٣٦(

 . ٣٠٩، ص  ١الصيمري ، التبصرة والتذكرة ، ج )٣٧(

، ٢اللبيب عن كتب األعاريب، ج  ينظر ابن هشام األنصاري، مغين)٣٨(

ينظر لطيفة إبراهيم النجار، دور البنية الصرفية يف وصف الظاهرة  ٤٢٥ص

، ١٩٩٤األردن،  ، عمان ، الطبعة األوىلدار البشريالنحوية وتقعيدها، 

 .٨٨ص

  .١٠٥، ص٨، ج ر املصون يف علوم الكتاب املكنون، الدالسمني احلليبينظر )٣٩(

)٤٠(�Ǟ ʪ¦ŗǇȋ¦ ) حتقيق  ، ١، شرح شافية ابن احلاجب ، ج )رضي الدين

دمحم نور احلسن ، دمحم الزفزاف، دمحم حمي الدين عبد احلميد، دار الكتب 

  . ٧٤، ص العلمية ، دط ، بريوت لبنان ، دت
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ينظر أيضا فخر الدين قباوة تصريف، األمساء واألفعال، دار املعارف، )٤١(

  .١١١ص ١٩٨٨الطبعة الثانية، بريوت لبنان 

وية قرآنية، دار ينظر جناة عبد العظيم الكويف ،أبنية األفعال دراسة لغ)٤٢(

 .٣٠، ص١٩٨٩، القاهرة مصر العربيةالتوزيعالثقافة للنشر و 

  .٣٠أبنية األفعال دراسة لغوية قرآنية فسه، ص ،جناة عبد العظيم الكويفينظر )٤٣(

 وصف الظاهرة النحوية ، دور البنية الصرفية يفينظر لطيفة إبراهيم النجار)٤٤(

 .٦٩، صو تقعيدها

)٤٥(Ǟ ʪ¦ŗǇȋ¦ )٩٢، ص ١، شرح شافية ابن احلاجب، ج )رضي الدين ،

، ينظر ١١٤، تصريف األمساء واألفعال، ص نظر أيضا فخر الدين قباوةي

بن عمر سعد الدين التفتازاين، شرح خمتصر التصريف العزي يف مسعود 

، املكتبة األزهرية للرتاث، فن الصرف، شرح وحتقيق عبد العال سامل مكرم

  .٣٧، ص ١٩٩٧الطبعة الثامنة، مصر العربية 

حليل الزمين يف ، دمحم عبد الرمحن الرحيان، اجتاهات التينظر أيضا)٤٦(

 .٢٥، ص الدراسات اللغوية

، شركة العاتك لصناعة بالغة الكلمة يف التعبري القرآينسامرائي، فاضل ال)٤٧(

، القاهرة مصر  ، الطبعة الثانيةǂ̈ǿƢǬǳʪ�Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼالكتاب للطباعة وال

 .٥٩، ص ٢٠٠٦

 .٢١١، ص ١ينظر املربد، املقتضب، ج )٤٨(

العربية يف ضوء علم اللغة احلديث، ينظر رمضان عبد هللا، الصيغ الصرفية يف )٤٩(

  . ٥١، ص٢٠٠٦، الطبعة األوىل، اإلسكندرية مصر العربية بستان املعرفةمكتبة 
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 .٥١،  ص سهينظر نف)٥٠(

الطبعة األوىل،  ،��®¦°�ǂǐǷ�ƨǔĔ، من بالغة القرآنأمحد أمحد بدوي)٥١(

  .١٤، ص  ٢٠٠٥، القاهرة مصر العربية

)٥٢(�Ǟ ʪ¦ŗǇȋ¦)١٠٤ص  ،١، شرح شافية ابن احلاجب، ج )رضي الدين.  

السليم، اخلالف التصريفي وأثره الداليل يف القرآن  عزيزفريد بن عبد ال)٥٣(

، ينظر مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاين، شرح ١٤٣، ص الكرمي

 .٤٠، ص خمتصر التصريف العزي يف فن الصرف

، حتقيق فخر ١، ج ابن عصفور االشبيلي، املمتع الكبري يف التصريف)٥٤(

ȋ¦�ƨǠƦǘǳ¦��ÀÂǂǋʭ�ÀƢǼƦǳ�ƨƦƬǰǷ�̈ÂƢƦǫ�Ǻȇƾǳ¦١٩٩٦ريوت لبنان  وىل، ب  ،

حليل الزمين يف الدراسات ، اجتاهات الت، دمحم عبد الرمحن الرحيان١٣١ص 

 .٣٢، ص اللغوية

)٥٥(�Ǟ ʪ¦ŗǇȋ¦)١٠٨ص ١، شرح شافية ابن احلاجب، ج )رضي الدين.  

رمضان عبد هللا، الصيغ الصرفية يف العربية يف ضوء علم اللغة احلديث، )٥٦(

  .١١٨ ،٤٩ص 

)٥٧(�Ǟ ʪ¦ŗǇȋ¦)١١٠، ص١، شرح شافية ابن احلاجب ج )نرضي الدي ،

العربية يف ضوء علم اللغة ، الصيغ الصرفية يف رمضان عبد هللاينظر 

  . ٥٢ص  ،احلديث

  .١٣٢، ص ١، ج ابن عصفور االشبيلي، املمتع الكبري يف التصريف)٥٨(

.٢٦٩، ص ٣مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ج  ،ينظر السيوطي)٥٩(

. ٢٩٢ص  ١املربد، املقتضب، ج)٦٠(
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  إعداد

 

  قسم اللغة واألدب العريب جبامعة أدرار

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ahmedradja01@gmail.com

  :امللخص

ملا ميتلك اللون من خاصية رمزية , مثة عالقة بني اللون وداللته

يضع مفاهيمها علم التداول واالستعمال يف خمتلف جماالت ، وكنائية

يف  ƨȈǈū¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦Â�ƨȇǂǐƦǳ¦�©ȏȏËƾǳʪ�¥°ƢǬǳ¦�ËƾŻ�ÀȂǴǳ¦Â,احلياة

¦ǀǿ�Ŀ�ƢǼǸǫ�¦ǀŮÂ��ƨȈǴǰǌǳ¦�Ƣē¦ǂȀǜŤ  البحث القصري جبمع بعض

أمحد  املفردات البارزة اليت ترتدي ُحَلى ألوان يف شعر الشاعر األردين

، فكانت مفردات البياض ترمز فيه إىل الّصفاء والطهر يوسف

والنقاء،  واهلدوء واألمل و اخلري والبساطة يف احلياة، ومفردات 

ترمز يف القصائد إىل معاين التيه النعدام وضوح الرؤية يف  السواد

، وسوء احلال واملصري السّيء، وشّدة التعب وذهاب القّوة ،  الطريق

ومفردات اخلضرة ترمز يف األبيات إىل معاين ، وإىل احلب والعشق

الفرح والّسرور والسعادة واهلدوء والطّمأنينة، ومفردات احلمرة ترمز يف 
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اجلمال وحياة  عاين احلّب امللتهب والقّوة والّنشاط، والنص إىل م

ƨƥƢǏȍ¦Â�Ǧ االنشراح Ǡǔǳ¦Â��ƨđȋ¦Â  ، ومفردات الصفرة ترمز  إىل

معاين املوت والفناء، و الّتألق واإلشراق، واجلمال واحلسن والصحة، 

ÀȂǰƫ�¦ǀđÂ�ʭ¦Ȃǳ¢�ǆ ƦǴƬƫ�· ƢǨǳϥ�ƪ ǼƬǣ¦�ƾǫ�Ǧ ǇȂȇ�ƾŧ¢�ǂǟƢǌǳ¦�ƨǤǳ

Ŀ�ŚƯϦ�ƢŮ�¨®ƾǠƬǷمتّثل  - قبل ذلك -  نفس املتلّقي ، وهي

إسقاطات ذات الشاعر؛ من مشاعر وصراعات فكرية ونفسية 

 .لديه خمتلفة، ومن ذوق وحّس مجايل

:مقدمة

حقّقت الدكتورة مي أمحد يوسف ديوان والدها أمحد يوسف، 

¿�١٩٩٤��À®°ȋʪ�ŚǌƦǳ¦�°¦®�Ǻǟفصدرت الطبعة األوىل له سنة 

متنوعة، تطرق موضوعات خمتلفة، تعّرب عن فكانت قصائد الديوان 

ē ¦ǂǫ�ń¤�ʭƢǟ®�ƢŲ��̈ƢȈū¦Â�®ȂƳȂǳ¦�ǽƢš �ǽǂǟƢǌǷÂ�ǂǟƢǌǳ¦�°Ƣǰǧ¢ ا وتناول

ƨȈƫȉ¦�ǺȇÂƢǼǠǳ¦�ƪبعض مفردات اللون فيها Ţ�Ƣēȏȏ®�ƾȇƾŢÂ��:

 .سيميائية اللون يف الصورة -أوال

ƢȈǻʬ- تشكيل الصورة يف النص الشعري.  

�Ƣưǳʬ-  البياض وداللتها يف النصمفردات.  

  .مفردات السواد وداللتها - رابعا 

  .مفردات اخلضرة وداللتها -خامسا 
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  .مفردات احلمرة وداللتها - سادسا

.مفردات الّصفرة وداللتها -سابعا

:وهذه تفاصيلها

:سيميائية اللون يف الصورة -أوال

ارجي يف األلوان الزاهية املنتقاة من الوجود،  ومن مفردات العامل اخل

، أومن Ƣǌƥȋ¦�¾±ƢǼǷÂ�°ƢȈǗ¢Â�°ƢĔ¢Â�°Ƣ°األرض والسماء؛ من أشجار ومث

����Ǯ ǳ̄�ȂŴÂ�ƪ ȈƦǳ¦�ª ʬ¢�ǺǷ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�ŃƢǠǳ¦�©¦®ǂǨǷ كلها تشكل ظالل

وهي تعيش نوعًا خاصًا من احلس اجلمايل الذي  ؛الشخصيات الشاعرة

وألن اللون ميتلك سيمياء تشكيلية خاصة يف إنتاج يفيض به النص، 

املعىن يف النص الشعري ؛ذلك  النسق اإلبداعي املوجه للقارئ املتميز 

.القادر على فّك شفرات هذه الرسالة

�ǲǰǋ�ȄǴǟ�Ǻǿǀǳ¦�Ǻǰǈƫ�©ʭƢȈǯ�ń¤�ǾǴȇȂŢÂ�ȆƳ°ƢŬ¦�ŃƢǠǳ¦�¶ƢǬƬǳƢǧ

مضامني لسانية ليست عملية بسيطة، وتنظيم التجربة اإلدراكية عرب 

)١(.إىل الفهم والتجريد العالمات معناه بناء حقل إدراكي يقود

إن اللغة البصرية اليت يتم عربها توليد جممل الدالالت داخل الصورة هي 

śǻȂǰǷ�ń¤�ƢȀǏȂǐǻ� ƢǼƥ�ǲƳ¢�ǺǷ�ƾǼƬǈƫÂ��̧ȂǼƬǳ¦Â�Ƥ Ȉǯŗǳ¦�ƨǤǳʪ�ƨǤǳ:

األول ما يعود إىل العالمة األيقونية، والثاين ما يعود إىل العالمة 

  .التشكيلية
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تستند إىل املعطيات اليت يوفرها التمثيل  فالصورة لكي تنتج معانيها

�©ʭȂǰǷ�ń¤�ƾǼƬǈƫÂ��ƨǷʫ�ƨȈǠȈƦǗ�©¦®ȂƳȂŭ��Äǂǐƥ�«ƢƬǻƜǯ�ňȂǬȇȋ¦

من طبيعة أخرى يربزها التمثيل التشكيلي للحاالت اإلنسانية؛ أي 

العالمات التشكيلية املتمثلة يف اخلطوط واألشكال واأللوان والرتكيب، 

بني ما ينتمي إىل البعد األيقوين وبني وينتج املضمون من تركيب جيمع 

ما ينتمي إىل البعد التشكيلي جمسدا يف أشكال من صنع اإلنسان 

�ǾƥƢȈƯÂ�ǾƯʬ¢�ƢȀǟ®Â¢�§°Ƣš �ǺǷ�ǾǸǯ¦°�ƢǷÂ��ƨȈǠȈƦǘǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�Ŀ�ǾǧǂǐƫÂ

�ʮǂǐƥ�ƢǛȂǨǴǷ�̈°Ȃǐǳ¦�ÀȂǰƫ�¦ǀđÂ��ǾǗȂǘƻÂ�ǾǳƢǰǋ¢Â�Ǿǻ¦Ȃǳ¢Â�ǽ°ƢǸǠǷÂ

ʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨǳȏƾǴǳ�ƢƴƬǼǷ�ƢƦǯǂǷ إلنسان يف جسده وجلوسه ووقوفه

)٢(.واستدارته وإمياءاته ونظرته وجممل أوضاعه

�À¢�Ǯ وللذكر؛ ǳ̄��ƺȇ°ƢƬǳ¦�°ÂǀƳ�Ŀ�ʪ°ƢǓ�ƢǼǧ�ǶǇǂǳ¦�ǲǛ�ƾǬǧ

اإلنسان األول اعتاد التعبري عن حياته وحميطه عن طريق نقش صور يف 

�ƪ ǻƢǯ�ǶēƢǷȂǇ°�À¢�¾ƢǬȇ�̄¤��ƨǼǟ¦ǂǨǳ¦�ǲǠǧ�Ǯ ǳǀǯÂ��°ȂƼǐǳ¦Â�» ȂȀǰǳ¦

تعبريهم بدل الكلمات، كما أنه وسيلة من وسائل التنفيس عن  أداة

النفس، إضافة إىل األدب واملوسيقى، إنه تعبري رمزي غري واضح 

)٣(.املعامل

�Ãǂƻȋ¦�Ȇǿ�ƢĔȋ��ǶǇǂǳ¦�ǺǨǳ�ȆǸƬǼƫ�ƨưȇƾū¦�ƨȈǧ¦ǂǣȂƫȂǨǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦Â

حدث أيقوين، بل هي صورة أخرى من صوره املتطورة،  وهي خطاب 



٢٥٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

�Ʈمتكامل غري ق ȈƷ�ǺǷ�ǾǐǴǬƫ�ƢȀǼǰǳ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǲưŤ�ƢĔ¤�� ÄǄƴƬǴǳ�ǲƥƢ

احلجم والزاوية واللون، فهي لغة العصر احلديث ، تقف على األصوات 

والكالم، واللغة املكتوبة أو املنطوقة، والسمع والبصر حاستان مرتبطتان 

)٤(.بفكر اإلنسان تسهالن له التواصل والتفاهم

د مسارات الداللة اليت تنحبس يف فالّلون ينتج املعىن يف النص، وحيد

.األلفاظ

ƢȈǻʬ - تشكيل الصورة يف النص الشعري:

تتشكل الصورة من جمموعة من العناصر املكونة للمنظر امللون الذي 

ينحصر يف موضوع أو فكرة ما، فتكون مادة الصورة يف النص الشعري 

لداللة هي الكلمات ومفردات اللغة اليت منها تتشكل عتبة اإلحياء، أي ا

.الكلية جلسم الصورة، والداللة الذوقية املنبثقة من أهواء وانطباعات املبدع

Ƣưǳʬ - مفردات البياض وداللتها يف النص:

البياض ضد السواد، يكون ذلك يف احليوان والنبات وغري ذلك، 

خالف السودان، وبّيض :والبياض لون األبيض، والِبيضان من الناس

واألبيضان املاء واحلنطة، وقهب هو الذي خيالط الشيء جعله أبيض، 

.)٥(بياضه محرة

، وهو لون الّلون األبيض لون الفجر والعبورويف فلسفة األلوان يكون 

املرشح للمناصب العامة،  فأبيض الغرب هو األبيض البارد للموت، 



 أحمد راجع/د

٢٥٣

الذي  الذي ميتص اإلنسان ويدخله إىل العامل القمرّي البارد املؤنث

لضباب، إىل الفراغ الليلي، إىل فقدان الوعي واأللوان يفضي إىل ا

النهارية، وأبيض الشرق، هو لون العودة ، لون الفجر، حيث القبة 

�Ŗǳ¦�ƨǼǷƢǰǳ¦�©ƢȈǴƴƬǳʪ�ƨȈǼǣ�ƢȀǼǰǳ��À¦Ȃǳ¢�ÀÂ®�°ȂȀǜǳ¦�®ÂƢǠƫ� Ƣǫ°Ǆǳ¦

تشحن العامل الكبري والصغري، ينزل أحدمها من الالمع إىل الساطع، 

�ÀƢǓƢȈƦǳ¦�À¦ǀǿÂ���ÀƢƬǜƸǴǳ¦�ÀʫƢǿ��ǞǷȐǳ¦�ń¤�®°ƢƦويصعد اآلخر من ال

مها الفراغ املعلق بني الفراغ والغياب، بني القمر والشمس، بني وجهي 

وكل رمزية للون فهو بداية لون املوت واحلزن ،  ، ووجهيت املقّدس

املقدس، واستعماله الطقوسي ينحدر من هذه التأمالت للطبيعة اليت 

، واللون األبيض )٦(فات اإلنسانية الفلسفية والدينيةبنيت منها مجيع الثقا

رمز الّصفاء والطهر والنقاء ، فقد حّبب الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لبس البياض 

�ƨǧƢǜǼǳ¦Â�¾ƢǸŪ¦�ǂǜǼǷ�ǒ Ȉƥȋ¦�² ƢƦǴǳ¦�ȆǨǧ��®ƢȈǟȋ¦Â�ǞǸŪ¦�¿ʮ¢�Ŀ

ŘǠŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�µ ƢȈƦǳʪ�ƪ ËȈŭ¦�ÉǺǨǯÂ���ƨȇȂǼǠŭ¦Â�ƨȈǈū¦
)٧(.

ļϩÂ والّنقاء يف شعر أمحد يوسف يف معىن الّصفاء) األبيض(الّلون

  :والوضوح، كما يف قوله

�ƪ Ʒǂƥ�ƢǷ�ȆËǔǨǳ¦�ƞǗƢǌǳ¦�̈Ë°®�ʮ*٨(تداعب القلَب يف ذكراك شطآن(

ه ففي لون الفضة البيضاء من دالالت َصفاء املعدن ونَقائه ووضوح

  .للناظرين



٢٥٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :وقوله

�ƪ Ʒǂƥ�ƢǷ��¿ʮȋ¦�ȄǴǟ�ƪ ǻ¢�ÄƢǼǷ*Ä®ƢȈǟ¢�ǲǏȂǳ¦�¿Ȃȇ�ǒ ȈƦǳ¦�Ǯ Ƿʮ¢)٩(

�Ë¾ƾƫ�ǒ ȈƦǳ¦�¿ʮȋ¦Â ،الّنور والغبطة والفرح والّنصر والّسالم اليت مّرت

�ƢƷǂǧ�ǒ ȈƦǳ¦�¿ʮ¢�¿ƢȈǏ�§ ʪ�ǽƢũ�ʪʪ�ǾƸȈƸǏ�Ŀ�Ä°ƢƼƦǳ¦�ǲǠƳ�ƾǫÂ

�¾Ȃǫ�ƶǐǧ���ǒ Ȉƥ¢�Ƣǿ°ƢĔÂ�ǒ Ȉƥ¢�ƢȀǴȈǳ�Àȋ��ƨǟƢǘǳʪ:"ǒ ȈƦǳ¦�¿ʮȋ¦"

  .على الوصف

  :وقوله

)١٠(غرّة أنت يف جبني اخلُلود*أيّها العيد يف عالك الفريد  

، عالمة )١١(فالغرّة اليت هي البياض يف اجلبني أو أول كل شيء

�ǺËȇǄƬƫ�� ¦ƾƬǿȏ¦Â�ʮ£Ëǂǳ¦Â�¬ȂǓȂǳ¦�ȄǴǟ�Ë¾ƾƫ�±°ʪ�ËňȂǳ�ǂƯ¢�©¦̄�ƨȈƟƢȈǸȈǇ

بذلك املعىن الّتفاؤيل، أي اإلسراع يف إجياد املخرج من مأزق احلياة 

  .ظلمةامل

)١٢(وتغدين كالظبية النافرة  *تروحني نشوى على أرضها  

فالبياض الذي يف بطن الظبية عند ارتباطه مبظاهر احلسن يف هذا 

  .اخلري والبساطة يف احلياةان فيه الّصفاء واهلدوء واألمل و احليو 

ʭƢȈƷ¢-�ǒ- ويرتبط البياض يف النص Ȉƥȋ¦�ÀȂËǴǳ¦�ǲǸƸȈǧ�Ƥ ȈËǌǳʪ

الّروح الّتشاؤمية من الّزمن واحلياة لدى الشاعر،  معىن سلبيا، يعكس 

:ألنه إشعار بزوال نعمة الّشباب والقّوة واجلمال،  كقوله



 أحمد راجع/د

٢٥٥

)١٣(زارين الشيب وأفنيت شبايب  *رّددي قيثارة األحزان مايب  

:مفردات السواد وداللتها -رابعا

الّسواد نقيض البياض، والّسواد لطخ الشفتني من أكل شيء، وما 

الثوب من زرع مأروق، وسواد اإلنسان شخصه، وسودت  يصيب

:الشيء غريت بياضه سوادا، وسدته وسّودته، فقد قال الّشاعر

)١٤(قميص من القوهي بِيض بنائقه *سّودت فلم أملك سوادي وحتته  

�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ǾǷ¦ƾƼƬǇȏ�ƨƴȈƬǻ�¿£ƢǌƬǳʪ�ƢǼǧǂǟ�Ŀ�®ȂǇȋ¦�ÀȂǴǳ¦�ǖƦƫǂȇÂ

غري البهيجة، فقد اعتاد الناس لبس السواد  املناسبات واملواقف احلزينة أو

�ƢǷÂ�¿Ȑǜǳ¦�ǺǷ�» ȂŬ¦�ǶȀǼȈƥ�̧ ƢǋÂ��©Ȃŭʪ�®¦Ȃǈǳ¦�¦Ȃǘƥǂǧ��ÀǄū¦�ƾǼǟ

�ÀȂǴǳ¦�À¢�ƢǸǯ��®¦ȂËǈǳʪ�¾ȂȀĐ¦�ǺǷ�» ȂŬ¦�¦Ȃǘƥǂǧ��¾ȂȀů�ǺǷ�ǾǴǸŹ

�ȆǓƢǫ�Ǻƥ¦�¾ȂǬȇ�¦ǀŮÂ��ƨƴđ�Ǟ � Ȇǋ�Äϥ�ƨǠȈƦǘǳ¦�Ŀ�ǖƥǂÉȇ�Ń�®ȂǇȋ¦

إن هللا تعاىل مل خيلق شيئا من  ":فس ومفرجهاسرور الن"بعلبك يف كتابه 

�̈°ËƾǰǷ�ǆ ǨǼǴǳ�ǲǏȋ¦�Ŀ�ƨËȇ®°�ƢĔ¢�ǾǸǴǠǳ� ¦®ȂǇ�°¦Ȃǻȋ¦Â�ǂǸưǳ¦Â�°Ƣƴǋȋ¦

األصفر واألمحر  لألرواح، وانظر إىل حكمته كيف جعل األلوان؛

�¦ǂƻ¯�ƢǿËǄǟ¢Â�ƢȀƴđ¢Â�ƢȀǧǂǋ¢Â�®ƢǈƳȋ¦�Ƕǜǟ¢�Ŀ�ǂǔƻȋ¦Â�ǒ Ȉƥȋ¦Â

ذهب األصفر، واللؤلؤ األبيض، والزمّرد وأحسنها عزّا ومنظرا وهي ال

األخضر، والياقوت األمحر، بل جند اللون األسود مرتبطا يف الطبيعة 

ǲȈǫ�ŕƷ�§ ¦ǂǤǳʪ�ǖƦƫǂǷ�ȂȀǧ��ƨǔƦǬŭ¦�̈ǂËǨǼŭ¦� ƢȈǋȋ¦�ǺǷ�Śưǰƥ : أسود



٢٥٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

���©Ȃŭ¦Â�¼¦ǂǨǳʪ�ƨǷƢǠǳ¦�ÀƢǿ̄ ¢�Ŀ�ǖƦƫǂǷ�§ ¦ǂǤǳ¦Â��§ ¦ǂǤǳ¦�Ǯ ǴÈƷ�ǺǷ

، والّليل خميف ǲȈǴǳʪ�ǖƦƫǂǷ�ȂǿÂ���śƦوغراب ال نعيب الغراب: فقيل

�© ƢƳ�Ľ��ƨƴȀƦǳ¦�ǲȇǄƫÂ�µ ƢƦǬǻȏ¦�Śưƫ�°ȂǷϥ�ǖƦƫǂǷ�ȂǿÂ��Ǌ ƷȂǷ

املعتقدات الدينية لتعّمق من هذه االنطباعات حني استخدمت اللون 

)١٥(.األسود يف كل ما هو منّفر مكروه

  :يقول أمحد يوسف

ǂǰǻ�¿ʮȋ¦Â�ŚŬ¦�Ǧ¦   *يهفو لك القلب واآلمال مظلمة   ǯȂƬǈƫ)١٦(

«�ȂȀĐ¦�ǺǷ¾���" مظلمة"ويرمز الّلون األسود يف كلمة  ȂŬ¦�ŘǠǷ�ń¤

وامليل إىل اليأس، فتجّسد املعىن الّسلّيب للّسواد يف التداول الثّقايف 

 ƢǼǨǳ¦Â�ƨËȈǷƾǠǳ¦�ȄǴǟ�Ë¾ƾȇ�ǽ°ƢƦƬǟʪ���ĿǂǠŭ¦Â.

  :وقوله

)١٧(زع من جحيم الشر هوجاءزعا  *أتيُت والّناس يف هّم تقاذفهم  

�¾¦Ȃǫ¢�ǺǷ�ǾȈǧ�ÀȂǰȇ�ƢǷ�®¦ȂǇ�̈Ëƾǌǳ�ǶȈƸŪʪ�Ëǂǌǳ¦�ǂǟƢËǌǳ¦�ǾËƦǋ�ƾǬǧ

وأفعال بني الناس، واجلحيم اسم من أمساء جهّنم السوداء، وهي ما شتد 

)١٨(.هلبه من الّنار

  :وقوله

)١٩(يف ظالم من الضالل األكيد  *هَو نُور للمدجلني احلَيارى  



 أحمد راجع/د

٢٥٧

، فإن الّلون األسود فيها "املدجلني"الّداللة العميقة للفظ فأّما عن 

، والتيه يف يؤّكد مساحة واسعة من حجب الّرؤية يف طّريق الّسالكني ليالً 

.الظالم الّدامس النعدام وضوح الرؤية يف الطريق

  :قولهو 

)٢٠(يف ُدجى الّليل وَدجيور اإلَحن*تتـــــــوارى شــَــــــــــمُسه شاحبًة  

ويف غلبة الشر واحنسار اخلري،  إمياء إىل" دجى، ودجيور"ففي لفظيت 

ذلك داللة ظاهرة على سوء احلال وشّدة التعب، وذهاب قّوة الرجل 

  .وصالبته

  :قولهو 

)٢١(نشوى من احلب تسبيحا وتلقينا  *حبريَة اُحلّب كم حوراء غانيِة  

اجلميلة سواد شديد سواده الذي يف مقلة العني " حوراء"في لونف

،  فقد كانت )٢٢(على وجه املرأة، واسوداد العني كّلها يف الظّباء والبقر

�Ŀ�ËǲǠǳÂ���ǪǌǠǳ¦Â�Ƥ ū¦�ǂǟƢǌǷ�ƲËȈē� ¦®Ȃǈǳ¦� ¦°Ȃū¦�ƨȈǻƢǤǳ¦�ǽǀǿ�śǟ

.ذلك تعبريا عن الّسعادة والسرور الذي عّم نفس الشاعر املتّيم مبحبوبه

  :وقوله

��ƢÈǼŭ¦�ȂÉƥ¢�¾ȂǬȇ�Åʪ
Êǀǯ* َ٢٣(زاء له جهّنمذّر واجل(

§��ǾǻƢƸƦǇ�ɦ�Ƣđ وجهنم يف الثقافة العربية ËǀǠȇ� ¦®ȂǇ�°ʭ�ƨȈǷȐǇȍ¦

)٢٤(.يف اآلخرة، من الّلفظ الفارسي أو العرباين املعّرب



٢٥٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ويف ، فذكر الّشاعر ما استحقَّ من خياطبه من اجلزاء نتيجة كذبه

�ƾȇƾǌǳ¦�Ã̄ ȋ¦Â� ËȆǈǳ¦�Śǐŭ¦Â��ƨŤƢŬ¦�¿ƚǋ�ȄǴǟ�ƾȈǯϦ�Ǯ ǳ̄ الذي

.يلقاه املوصوف، فهي صورة سوداء

:مفردات اخلضرة وداللتها -خامسا

واَخلِضِري، واَخلضُر، الُغصُن، والّزرْع، والبَـْقَلُة اَخلْضراء، ، اُخلْضَرُة َلون

الكثُري اُخلضَرِة، واُخلْضرِيُّة، َخنَلٌة طَيّـَبُة التَّْمِر َخْضراُؤُه، واَخلِضريَُة،  املكانُ 

)٢٥(.َخنَْلٌة يـَْنتِثُر ُبْسرها، وهو أْخضرُ 

والّلون األخضر الغامق اجلميل من ألوان اجلنة، ذكره هللا تعاىل يف 

«�¦Ū)٢٦(﴾ُمْدهاّمتان﴿قوله  ƢǏÂϥ�ǪȈǴȇ�ǾǳƢÈŦ�ËÀȋ�� نور مرتبة نة، وهو

���Àϥ�ǾǼȈǬȈǳالكون ، فيها يرضى العبد بكل ما يقع يفالنفس الراضية

.)٢٧(القدر خريه وّشرّه من هللا تعاىل

  :يقول أمحد يوسف

)٢٨(ورجعت حلنها يف الروض ورقَاءُ *حيّتك فوق األراك الغض صادحة  

ث ل أمام القارئ هنا مشهد شجر األراك األخضر الرطب  ْ ُ                                              إن ه لي م   َ    ّ 

ƢǷǂǳƢǯ�ƢĔȂǳ�Ŗǳ¦�ƨǷƢǸū¦�ȆǿÂ� Ƣǫ°Ȃǳ¦�ǾǫȂǧ����Ƥ®�الذي  ǼǠǳƢǯ�ƾȈǫƢǼǟ�Ǿǳ

ُ ْ                                   ،  فاحلمائم الو ر ق تسجع وهي تعلو أغصان األراك األخضر )٢٩(فيه سواد              

ّ        ّ   فتبعث الس رور والر ضا يف الن فس         ّ         .

  :وقوله



 أحمد راجع/د

٢٥٩

��ËŘǤƫ¢�ǺǷ�¿ʭȋ¦�Ŀ�Ņ�ǆ Ȉǳ*Ƥ ǔű�ÀƢǼƥ�Â¢�ǽʮ¦ǄŠ)٣٠(

              ّ                        �Ȃǿ�Äǀǳ¦� ¦ǂǔŬ¦� ƢǼūʪ�Ǻ�ȇǄƬǳ¦�ń¤�Ƣđ�Śǌȇ"بنان خمضب"فعبارة

ّ          أحد العادات العربية األصيلة يوم الزفاف وت سم ى الليلة  ،  ليلة احلناء                                       ُ  

� ƢǼū¦�ǞǓÂ�ǶǇ¦ǂǷ�¿ƢǬƫ�Ʈ ȈƷ��» ƢǧǄǳ¦�ǲǨƷ�ǲƦǫ�² ÂǂǠǳʪ�¾ƢǨƬƷ¦�ȆǿÂ

�µ Âǂǟ�¿ƢǬƫÂ��̧ȂǸǌǳ¦Â�°Ƣǿ±ȋʪ�ƨǼȇǄǷ�ƨǴȈǴǳ¦�ÀȂǰƬǧ���ǲƳ�ǂǳ¦Â�ƾȈǳ¦�Ŀ                                                    ّ           

ّ                                األخضر ذك ر الشاعر بعرسه وأفراحه وسعادته فاللون ، راقصة أثناء احلفل        

.                َ        رغم ما يعيشه من ت عس وضيق

  :وقوله

)٣١(Ä®Ƣǋ�ǺǷÂ�½ʪ�ǺǷ�ǲƟƢǸŬ¦�ǂǔƻ*كم َهاَجه سحرا صوت الطيور على 

   ّ                                                  فالل ون األخضر هنا يكشف عن مجال الوسط الطبيعي وهو املكان 

ّ   لطيور وراحت تغر د املائي اخلصب يف فصل الربيع، وقد فرحت به ا               

ƨǨǴƬű�ÀƢūϥ¦ǂƷƢǇ�ƢēȂǏ� Ƣƴǧ��.

  :وقوله

)٣٢(ح فيهزجن يف محاه السعيد   *تتغىن عنادل الدوح يف الدو  

،  )٣٣(يف صورة الدوحة وهي الشجرة العظيمة ذات الفروع املمتدة

�ǲǜǳ¦Â�¿ƢǠǘǳ¦�ń¤�ƨȈËǼǤŭ¦�¾®ƢǼǠǳ¦�Ƥ Ǵš �Ǻǯ¦Ëƾǳ¦�ǂǔƻȋ¦�ƢĔȂǴƥ�ƢǼǿ

خالل الّلون األخضر عن اهلدوء والّسكون، وكأن الّشاعر يبحث من 

.والّطمأنينة



٢٦٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

:مفردات احلمرة وداللتها -سادسا

ومن األلوان القويّة الّتأثري والكثيفة الّداللة الّلون األمحر، واحلمرة يف 

��ǶĔ¦Ȃǳ¢�Ƥ ǳƢǤƥ�¦°ƢƦƬǟ¦�§ǂǠǳ¦Â�ǶƴǠǴǳ�®ȂǇȋ¦Â�ǂŧȋ¦�ǲȈǬǧ���À¦Ȃǳȋ¦

خلمر اعتبارا بلونيهما، واملوت ورمبا قيل محراء الِعَجان، واألمحران اللحم وا

جْدبة، للحمرة  :األمحر أصله فيما يراق فيه من الدم، وسنة محراء

لشدة حّرها، وقيل وطأة  :ة القيظار لعارضة يف اجلو منها، وكذلك محّ ا

)٣٤(.محراء إذا كانت جديدة

 ؛نفسية خمتلفة لدى الّشاعروقد عكس الّلون األمحر حاالت 

:، والقّوة والّنشاط، كما يف قولهواحلّب امللتهبالعواطف الثّائرة ك

)٣٥(زمر الَغرب أن فيك الكفاءة*أيها اجلريح صربا وعّرف  

نقطة محراء من اجلسد املادّي البشري الّنازف ، " اجلريح"ففي كلمة

ملا يسيل من دم أمحر من جسمه املصاب من العدو، وفيه عاطفة 

له يف الشدائد، وتشجيع له  إشفاق على هذا الضعيف اجلريح وتصبري

.للتحّدي واملقاومة

  :ويف قوله

śǰŭ¦�Ǧ*ونَزفت من دم قلبك ال   ǘǠǳʪ� ȂǴŲ)٣٦(

إىل مجيع أعضاء  الّدمفالقلب عضو عضلي يف اإلنسان، يضّخ 

اجلسم، ويف لون الدم الّنازف األمحر هنا تضحية وإيثار أّم الّشاعر 



 أحمد راجع/د

٢٦١

�Ŀ�̈ƢȈū¦�Ʈ ǠƦȇ�Ǿǻȋ�Ȃǔǟ�ËǶǿ¢�Ƥ ǴǬǳƢǧ��ƢȀǼƥȏ�Ǯ ǴŤ�ƢǷ�ȄǴǣϥ�ÀȂǼū¦

.اِجلسم، ومصدر العواطف

  :ويف قوله

)٣٧(دماها ومل يَرقأ دواما صبيبها*على َمذبح األطماع قّيدت وأهرقت  

املذبح هنا مبكان سيالن الدم وإهراقه املتواصل، ومحرة الدم يرتبط 

ǾǻʮǂƳ�ƾǠƥ�ǞǘǬǼȇ�ŃÂ�ËǦالذي مل يرقأ أي مل ي Ÿ�ŃÂ�ǺÈǰǈ فيها كناية ،

.عن استمرار التخاذل والوهن فُسلبت احلرية

  :ويف قوله

��°Ȃş�½¦ǂƯ�ȄǴǟ�ʮƢƸËǔǳ¦Â*٣٨(دونه يف الشذى مشيُم الورود(

تدّل على حالة القسوة واخلطر الذي "ثراك¦�ȄǴǟ�ʮƢƸËǔǳ"فعبارة

�ĿÂ�� ¦ǂŧ� ƢǷ®�ÀȂǧǄǼȇ�ǶǿÂ�ʮƢƸǔǳ¦�ǾǌȈǠȇ"احلمراء رائحة زكية " الورود

منعشة لعّلها قوية كرائحة الّدم، يشّم العليل رائحة الورد فيربأ، ويشّمها 

، فتتدّفق العاطفة والقّوة  ليعيش اجلمال وحياة االنشراح من حيب الورد

.لطاقة الباطنّية ، فيتحّكم احلاّس يف إرادته ويوّجهها حنو األملالّنفسية وا

  :وقوله

)٣٩(درّة تسُكب الّنهى كالعقيق*حّبة من تراب رملك أغلى  

، وهو حجر كرمي ومادة )٤٠(والعقيق خرز أمحر تتخذ منه الفصوص

��ƨđȋ¦Â�¾ƢǸŪ¦�ȄǴǟ�Ʈنفيسة، األمحر منه أجوده وأغاله ǠƦȇ�ȂǿÂ��



٢٦٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ƨǼȇǄǳُحليصنعر العقيق بشكل رئيس يف فيستخدم حج

تراب أرض الشاعر حّبات عقيق ، فحّبات لُبسه يف خامت مبحبس فضة

�ǖǌǼȇ�Äǀǳ¦�¿Ëƾǳ¦�̈ǂǸƸǯ�ǪȈǬǠǳ¦�©ƢƦƷ�Ŀ�Ŗǳ¦�̈ǂǸūƢǧ��ǾƬǸȈǫ�Ȇǫ�ƢĔȋ

.اجلسم ويقّويه،  ففيها حّب وعشق لرتاب الوطن وحبّات رمله

:مفردات الّصفرة وداللتها - سابعا

قَاُلوْا ادُْع لََنا ﴿مفردة يف سورة البقرة يف قوله تعاىل " لون"ترِد كلمة 

بََّك يـُبَـنيِّ لََّنا َما َلْونـَُها قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـَّها بـََقَرٌة َصْفرَاء فَاقِـٌع لَّْونـَُها َتُسرُّ رَ 

،  ولعّل القارئ يالحظ الدقة القرآنية يف استقصاء حقيقة )٤١(﴾النَّاِظرِينَ 

اللون املراد، فاملعروف أن اللون األصفر له درجات كثرية، وهنا حيدد 

، وقد يظن أن الصفرة على العموم قد )ƢĔȂǳ�ǞǫƢǧ( ذلك بقولهالقرآن 

�Ǻǜǳ¦�¦ǀǿ�ǲưǷ�À¡ǂǬǳ¦�ƾǏȂȇ�ƢǼǿÂ��ƨƷȐǰǳ¦Â�§ȂƸǌǳ¦Â�Ǧ Ǡǔǳʪ�ǖƦƫǂƫ

، ومعلوم أن الّناظر يسّر مبا تظهر عليه احليوية )تسر الناظرين( بقوله

السرور  والنضرة والصحة والّنعمة، وإذا كانت الّصفرة مدعاة إلدخال

ƢǷ¢�ǺǷ�̈°ƢǷ¢�Ƣǔȇ¢�̈ǂǨǐǳ¦�ÀƜǧ��ƢĔ¦ȂȈƷ�Àƾƥ�̈°ƢǔǻÂ�ƢĔȂǳ°¦©�بوضوح 

الذبول والفناء والدمار وخباصة يف النبات، وتكون يف املعىن الذي يؤكد 

به من ألوان  ǞƬǸƬǻ�ƾǫ�ƢŲ�Ƕǣǂǳʪ�ƢȀمفناء هذه احلياة الدنيا وعدم دوا

َا اْحلََياُة  ﴿، كقوله تعاىل جذابة ومظاهر خداعة نـَْيا َلِعٌب اْعَلُموا أَمنَّ الدُّ

َنُكْم َوَتَكاثـٌُر ِيف اْألَْمَوالِ  َواْألَْوَالِد َكَمَثِل َغْيٍث َوَهلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ



 أحمد راجع/د

٢٦٣

ƂƢÅǷƢÈǘÉƷ�ÉÀȂÉǰÈȇ�ċÉĽ�¦čǂÈǨÌǐÉǷ�Éǽ¦ÈǂÈºƬÈºǧ�ÉƲȈ
ÊȀÈȇ�ċÉĽ�ÉǾÉƫƢÈƦÈºǻ�È°ƢċǨÉǰÌǳ¦�ÈƤ ÈƴÌǟÈ¢

)٤٢(  ،

ة مميزة يف عاملي الغيب فاأللوان يف القرآن الكرمي تصف ظواهر حمدد

)٤٣(.والشهادة، وما فيها من كائنات بشرية أو غري بشرية

وقد أسهم الّلون األصفر يف إنتاج املعىن الّشعري يف شعر أمحد 

  :يوسف، ففي قوله

)٤٤(من الغــــــــرام ومل يُزهر بنادينا  *ما قيمة العمر يف صحراء قاحلة  

، يعة، من لون الّرمال يف الصحراءن الطبانبثاق الّلون األصفر من بني ألوا

وإّن هذه الّصفرة تبعث الفزع والبؤس والّسقم، كما تعّرب الصحراء 

 ƢǼǨǳ¦Â�©Ȃŭ¦�Ǻǟ�ȆǋƢǨǳ¦�ǂǨǏȋ¦�ƢĔȂǴƥ�ƨǴƷƢǬǳ¦.

  :وقوله

)٤٥(العرب حتَت مساء الشمس أحياءُ *:وارفع لواء املىن فوق الرّبوع وقل

��ǽƢƦƬǻȐǳ�ƪ ǨǴǷ�ȂǿÂ�ǂǜËǼǳ¦�Ŀ�ËÄȂǫ�ŚƯϦ�ǂǨǏȌǳ�ǾǻƜǧ يتمّيز ُحمّب هذا و

ǄËǨƸËƬǳ¦Â�¶ƢǌǼǳ¦Â�ŚȈǤƬǴǳ�ËƤ Ű�Ǯ ǳǀǯÂ��̈ƾȇƾŪ¦�°ƢǰǧȌǳ�ËƤ Ű�Ǿǻϥ�ÀȂǴǳ¦

الستكشاف حياة جديدة، ويعترب هذا اللون هو لون النعمة والّرتف من 

)٤٦(.ذهب أو زعفران

األصفر املنتشر يف الفضاء، الذي يوّضح الضوء  "مساءُ الّشمس" ويف عبارة

ƨǸǴËǜǳʪ�̈°ȂƬǈǷ�ƪ ǻƢǯ�À¢�ƾǠƥ�©¦®ȂƳȂŭ¦���ǶȀǓ°¢�Ŀ� ƢȈƷ¢�§ǂǠǳ¦�Àϥ�ŐźÂ��

ǂǨǏȋ¦�ƢĔȂǴƥ�ǆ ǸËǌǳ¦�À¢�ƢǸǯتبعث كّل يوم بشروقها احلياة اجلديدة.



٢٦٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :ويف قوله

)٤٧(هَفا له الَقلب واسرتَعى له البَصر*َسارت به َخاطفات الَربق يف وله  

ǂǨǏ¢�ǾǻȂǳ�ÀȂǰȇ��ƨƥǂƫȋʪ�ƨǴËǸƄ¦�Ǧ Ǐ¦ȂǠǳ¦�Ŀ�ļϩ�Äǀǳ¦�¼ÈŐǳƢǧ ،

.معىن الّتألق واإلشراق والفجأة"خاطفات الربق"وقوله

  :أما قوله

)٤٨(عيد الّسحاب الِبكر ينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر املفضض منه ِتربا

ُيصاغ، أو هو ما كان من الذهب اخلالص فالتِّْرب فُتات الذهب قبل أَن 

¼ȂČǼǳ¦�ǺǷ�ÊÀÌȂċǴǳ¦�ÉƨÈǼÈǈÈū¦�É ¦ÌŐċºƬǳ¦Â��śǟ�ȂȀǧ�Śǻʭ®�§ǂǓ�¦̄
ÊƜǧ�§ÂǂǔǷ�Śǣ)٤٩(.

  :وقوله

)٥٠(يَلوح يل الَبان والعــــــــــَــــــــبَهر*ُهناك على رُبوة املْنحـــــــــنـى  

�ǺǐǤǯ�ƢĔϥ�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�̈¢ǂŭ¦�Ǧ ǏȂƫÂ��ÀƢÈƦǳ¦�̈ǂƴǌƥ� ¦ǂǠËǌǳ¦�ËŘǤÈƫ

الَبان لو كانت طويلة ممشوقة، والَعْبهر هو الّنرجس وهو اليامسني، وقد 

ذكره الشعراء كثريًا ومدحوه وشبهوا العيون الفواتر به النكساره وميله، 

اق بيضاوية والنرجس األصفر ذو أوراق ريشية فردية، أزهاره عطرية، األور 

���ƢēŚƴǋلكأس الزهرة مخسة فصوصهلا حاّفة كاملة وقّمة حادة، 

À¦ƾȇËƾǴǳ�®°ƢǗ�̈ƾǠŭ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ�ƾȈǨǷوالنرجس خضراء متسلقة، 
)٥١( ،

ولذلك كان أول ما وقع يف نظر الشاعر والح له وهو يتأمل مجال 

  .الطبيعة يف بالده اليت يتغىن حببها



 أحمد راجع/د

٢٦٥

  :وقوله

�Čǂǳ¦�ǂǿ±�ǂǘǠǳʪ�ƶǨǼÈȇÂ��ʪ*٥٢(وطيب الثرى املسك والَعْنرب(

الزَّهر هو نـَْوُر النبات والشَّجر واِحَدتُُه زهرة، واألصفر منه يبعث

.احلسن يف حاّسة البصر واألمل وصفاء النفس

والعنرب األصفر الذي يتخلله الربتقايل والبّين شائع جلودته، وقد مجع 

الشجرة الصمغية املدفونة الشاعر بينه وبني الثرى، ألنه مستخرج من 

�ƨȇÂ®ȋ¦�ǒ Ǡƥ�©¦ǂǔƸƬǈǷÂ�©¦ǂǿȂĐ¦�ǞǼǐƫ�ŐǼǠǳʪÂ��µ °ȋ¦�ƪ Ţ

¾ƢǸŪʪ�² ƢǈƷȍ¦Â�ǆ ǨǼǳ¦�ƨƷ¦°�ȄǴǟ�Ƣưǟʪ�ÀȂËǴǳ¦�¦ǀǿ�ÀƢǰǧ��ƨȈƳȐǠǳ¦.

  :امتــــــــةاخل

بعد هذا املسح السريع ملفردات اللون يف هذا النص الشعري الذي 

  :معظم مفردات اللون جاءت بلغ مًدى يف اإلبداع ميكن القول إنّ 

 ،واهلدوء واألمل يف البياض وهي يف معىن الّصفاء والطهر والنقاء

  .اخلري والبساطة يف احلياةو 

التيه النعدام وضوح الرؤية يف الطريقوهي يف معىن  يف السواد ،

، وإىل سّيء، وشّدة التعب وذهاب القّوةوسوء احلال واملصري ال

  .احلب والعشق

ي يف معىن الفرح والّسرور والسعادة واهلدوء يف اُخلضرة وه

.والّطمأنينة



٢٦٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

 اجلمال يف احلمرة وهي يف معىن احلّب امللتهب والقّوة والّنشاط، و

ƨƥƢǏȍ¦Â�Ǧ وحياة االنشراح Ǡǔǳ¦Â��ƨđȋ¦Â.

 ،يف الصُّفرة وهي يف معىن املوت والفناء، والّتألق واإلشراق

  .واجلمال واحلسن والصحة

  :واملراجعاهلوامش 

، دار ٣، ط)٢٠١٢(ها وتطبيقاها، سعيد بنكراد، مفاهيمالسيميائيات)١(

´ ��ʮ°ȂǇ��ƨȈǭȐǳ¦��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǴǳ�°¦Ȃū¦:٤٠.  

  .١٣٤- ١٣٣:ص نفسه، )٢(

، منشورات دار االختالف، )٢٠١٠(معجم السيميائيات، فيصل األمحر )٣(

  .١١٨:، صاجلزائر

  .١٢٢-١١٩:نفسه، ص)٤(

، اهليئة املصرية )١٩٨٩(احلميد إبراهيمقاموس األلوان عند العرب، عبد )٥(

  .٢٤:العامة للكتاب، مصر،  ص

، املؤسسة اجلامعية )٢٠١٣(األلوان ، كلود عبيد، مراجعة دمحم محود:ينظر)٦(

  .٥٤:، بريت ، لبنان، ص١للنشر والتوزيع، ط

´:ينظر)٧( ��ǂǨǠƳ�¾ƢǸǯ�ɧ ��¿ȐǇȍ¦Â�ƨȇ®ȂȀȈǳ¦�Àʮ®ȋ¦�śƥ�À¦Ȃǳȋ¦�ƨȇǄǷ°:٦٦.  

، دار ١أمحد يوسف، ط، ج وتح مي )١٩٩٤(أمحد يوسفديوان الشاعر )٨(

  .١٩٩:، األردن، صالبشري، عمان

  ٧٥:ديوانه، ص)٩(



 أحمد راجع/د

٢٦٧

  .٨٧:ديوانه، ص)١٠(

، دار مكتبة احلياة، بريوت، )١٩٦٠( ، دمحم رشيد رضامنت اللغة معجم)١١(

  .٢٨١:، ص٤لبنان، مج

  .٨٩:ديوانه، ص)١٢(

  .٩١ :ديوانه، ص)١٣(

عبد احلميد  قحت ،)٢٠٠٣( معجم العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي)١٤(

  .٢٩٣-٢٩٢:هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان،  ص

، عامل الكتب، القاهرة، ٢، ط)١٩٩٧( ، أمحد خمتار عمراللغة واللون)١٥(

  .٢٠٢-٢٠١:مصر، ص

  ٣٣: ديوانه ، ص)١٦(

  .٣٣: ديوانه ، ص)١٧(

  .٤٧٩، ص١معجم منت اللغة ، دمحم رشيد رضا ، مج )١٨(

  .٨٣:ديوانه، ص)١٩(

  .٢٠٤:ديوانه، ص)٢٠(

  .٢٠٩ديوانه ، ص)٢١(

  .١٩١، ص٢معجم منت اللغة ، دمحم رشيد رضا ، مج )٢٢(

  .٢٥٦: ديوانه ، ص)٢٣(

  .٥٩٢، ص٢معجم منت اللغة ، دمحم رشيد رضا ، مج )٢٤(

)٢٥(Ä®ʪ¡�±ÂŚǨǳ¦��ǖȈƄ¦�² ȂǷƢǬǳ¦ )تح مكتب حتقيق الرتاث، إشراف دمحم )٢٠٠٥ ،

  .خضرمادة، .٣٨٥، مؤسسة الرسالة، بريوت،  لبنان، ص٨نعيم العرقسوسي، ط 

  .من سورة الرمحن ٦٤اآلية )٢٦(



٢٦٨
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، )٢٠١٢(داللة اللون يف القرآن والفكر الصويف، ضاري مظهر صاحل)٢٧(

´١ط ��ʮ°ȂǇ��ǪǌǷ®��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ÀƢǷǄǳ¦�°¦®��١٨٦.  

  ٣٣ :ديوانه ، ص)٢٨(

  .١٦٤.٧٤٢:، ص١- ٥معجم منت اللغة ، دمحم رشيد رضا ، مج )٢٩(

  .٣٨ :ديوانه ، ص)٣٠(

  .٧٥:ديوانه ، ص)٣١(

  .٨٢ :صديوانه ، )٣٢(

  .٤٦٩:، ص٢معجم منت اللغة ، دمحم رشيد رضا ، مج )٣٣(

�Àʭƾǟ�À¦ȂǨǏ، تح )٢٠٠٩(مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين)٣٤(

  .٢٥٧، ص®ʮ°ȂǇ����ǪǌǷدار القلم،  داوودي، 

  .٣١ :ديوانه ، ص)٣٥(

  .٢٠٦ :ديوانه ، ص)٣٦(

  .٣٦ :ديوانه ، ص)٣٧(

  .٨٧ :ديوانه ، ص)٣٨(

  .١٤٨ :ديوانه ، ص)٣٩(

 .١٦٦:، ص٤ رشيد رضا ، مج معجم منت اللغة ، دمحم)٤٠(

  .من سورة البقرة ٦٩اآلية )٤١(

  .من سورة احلديد ٢٠من اآلية )٤٢(

��ǂǨǠƳ�¾ƢǸǯ�ɧ:ينظر)٤٣( ���¿ȐǇȍ¦Â�ƨȇ®ȂȀȈǳ¦�Àʮ®ȋ¦�śƥ�À¦Ȃǳȋ¦�ƨȇǄǷ°

  .٤٨ - ٤٦- ٤٣ص



 أحمد راجع/د

٢٦٩

  ٢٠٩: ديوانه ، ص)٤٤(

  .٣٤: صديوانه ، )٤٥(

  .٧٤- ١٥٤، ص اللغة واللون ، أمحد خمتار عمر)٤٦(

  .٩٣ :ديوانه ، ص)٤٧(

  .١٢٨ :صديوانه ، )٤٨(

  .٣٨٤:، ص١معجم منت اللغة ، دمحم رشيد رضا ، مج )٤٩(

  .١٣٣ :ديوانه ، ص)٥٠(

)٥١(Ä®ȂǠǈǳ¦�œǠǌǳ¦�Ƥ ǘǳ¦�Ŀ�ƨǷƾƼƬǈŭ¦�©ʫƢƦǼǳ¦ )دمحم أمحد )ه١٤١٧ ،

��µعبد الرمحن الشنواين، مدينة امللك عبد لعزيز للعل ʮǂǳ¦��ƨȈǼǬƬǳ¦Â�¿Ȃ

 .٣٢٣ص السعودية،

.١٣٣ :ديوانه ، ص)٥٢(
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  إعداد

 

قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والدراسات اإلسالمية

ȂǼǯ�Âǂȇʪ�ƨǠǷƢƳ-ʮŚƴȈǻ
mhhadeja@gmail.com

:املقدمة

�ǾƦƸǏÂ�Ǿǳ¡Â�ɦ�¾ȂǇ°�ȄǴǟ�¿Ȑǈǳ¦Â�̈Ȑǐǳ¦Â��śŭƢǠǳ¦�§°�ƅƾǸū¦

  :أما بعد .أمجعني

�ƢēƢǸǤǼƥ�ƨȈǷȐǰǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Ǻǟ�±ƢƬŤ�̈ǂǿƢǛ�ǂǠǌǳ¦�ÀƜǧ

للتفاوت امللموس الصوتية، فصناعتها ال بد ختتلف من شاعر آلخر، 

بني الشعراء يف صناعة موسيقى الشعر من حيث نسج املواد اللغوية 

لتشكيل عبارات منغمة بنغمات املوسيقى اجليدة، ويف ذلك يقول 

:الدكتور طارق ما نصُّه

"�ȏ�ǂǟƢǌǳƢǧ��ƨȈƫȂǏ�ƢĔ¢�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨǠǼǐǳ¦�ǄȈŻ�ƢǷ�Ƕǿ¢�ǺǷ

ه وعباراته ينطلق شعره فحسب، بل حياول أن ينغمه وينغم ألفاظ

�Ŀ�Ƣđ�ÀȂƯƾƸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇ®ƢǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�ǾȈƟ°ƢǫÂ�ǾȈǠǷƢǇ�ǲǬǼȇ�ŕƷ



 دمحم ھارون ھطیجیا/د

٢٧١

�ǾŭƢǟ�ń¤�Ȇǈū¦�ǶȀŭƢǟ�ǺǷ�ǶȀǠǧǂƫ�ƨȈǬȈǇȂǷ�ƨǤǳ�ń¤�ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢǤǳ

١..."الشعري 

يتضح للقارئ من هذا النص أن الشعر صنعة صوتية حبيث خييل 

ة، فيشاركونه يف للشاعر أنه ينقل السامعني والقارئني إىل اللغة املوسيقي

  .أفكاره وأحاسيسه بال شعور منهم

فيحاول الباحث الوقوف على منهج الشيخ التجاين يف صناعة 

والدافع إىل ذلك " السياحة الكدوية"املوسيقى الشعرية من خالل أرجوزته 

إعجاب الباحث مبا حتمله األرجوزة من املالمح املوسيقية داخليا 

¦�ǾŰȐŠ�ĺȂǴǇȋ¦�ƲȀǼŭ¦�ǪÊËƦǘƫ�ƢĔ¢�Ŀ�ƨǇوتكمن أمهية هذه الدر . وخارجيا

املعاصرة على عمل من األعمال األدبية األهلية، الذي بدون شك يزيد 

ويستخدم الباحث خالل هذه الدراسة املنهج . من قيمة تراث هذه البالد

الوصفي األسلويب الصويت، إذ األسلوبية الصوتية تنطلق من تصورات 

يت يعمد الشعراء إىل إشاعتها يف قصائدهم، موضعية لألنساق الصوتية ال

ولذا حياول املقال دراسة الظاهرة يف األرجوزة اليت تتضمن مائتني وأربعة 

  :ويتم تناول الظاهرة خالل احملاور التالية) ٢٧٤(وسبعني بيتاً 

-ǂǟƢǌǳʪ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦

-ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�Ŀ�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�©ȏƢĐ¦

  )حبر القصيدة(وزة نظرة عامة حول موسيقى األرج -



٢٧٢
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  الظواهر البديعية الصوتية وأثرها يف موسيقى األرجوزة  -

دور الظواهر اإليقاعية الداخلية غري البديعية يف إثراء املوسيقى  -

  .الداخلية للقصيدة

  اخلامتة -

ǂ: أوال ǟ Ƣǌ ǳʪ �Ǧ ȇǂ ǠƬǳ¦:

َو، ينتهي نسبه إىل أسرة   هو الشيخ التجاين بن عثمان من دمحم ِغيـْ

ولد الشيخ عام . هاجرت من برنو إىل كنو ألسباب جتارية كانورية

م يف مدينة كنو، مث عاش يف عصر ازدهار العلم واملعرفة، واحتكَّ ١٩١٦

الشيخ دمحم سلغ، والشيخ الصويف أيب بكر : بفطاحل علماء عصره أمثال

يَـَو الذي قدم الشاعر يف الطريقة التجانية وغريمها،  بن دمحم املعروف ِمبِِجنـْ

وبعد أن متكن يف . ا ساعده يف تكوين شخصيته الفكرية والصوفيةمم

�ƾǨȇ�̄¤��ʮŚƴȈǻ�°ʮ®�Ŀ�ǾƬȈǏ�̧ ¦̄�ƢȈǸǴǟ�Å¦ƾȀǠǷ�ǆ Ǉ¢��ƨǧǂǠŭ¦Â�ǶǴǠǳ¦

إليه طلبة العلم من كل األمصار، مث إنه يعقد رحالت إسالمية صوفية 

�ƨȈǻƢƴƬǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�̧ ƢƦƫ¢�̈°ʮǄǳ�ƢǇȂǿ�®Ȑƥ�ƨǏƢƻÂ��ƨȈǳƢǸǌǳ¦�Àƾŭ¦�Ŀ

راهيمية لتجديد األخوة معهم، من بينها رحلته إىل ِبْرِنْن ُكُد التت اإلب

  .تناوهلا يف هذه األرجوزة

ومما ساعد يف إقبال الناس إىل الشيخ محاسته العلمية والصوفية اليت 

©¦°ʮǄǳ¦�̈ǂưǰƥ�̧ ƢƦƫȌǳ�ǾǫȂǋ�°ƢȀǛ¤Â��ǽƾȀǠǷ�Ŀ�ǽǀȈǷȐƫ�ƢǿƾŸ . لقد



 دمحم ھارون ھطیجیا/د

٢٧٣

ƨȈƥǂǠǳ¦Â�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǧƢǬưǳʪ�ɦ�Ǿǫ±°  العالية، وقوة التمكن يف قرض

  .الشعر، كما ميتلك موهبة يف التأليف

�ʮ°¦±�ń¤�ǾǬȇǂǗ�Ŀ�ȂǿÂ�Ǧ ǇƚǷ�̈°ƢȈǇ�ª ®ƢƷ�Ŀ�ǾǟǂǐǷ�ƺȈǌǳ¦�ȆǬǳ

م، خملَّفا وراءه علماء من الذين تبحَّروا على ٢٧/١٢/١٩٨٠يوم اجلمعة 

يده، كما ترك عددا كبريًا من النتاجات الفكرية اليت ال يزال معظمها 

ǾƟʪǂǫ¢�ǺǷ�ǶǿŚǣÂ�ǾƫǀǷȐƫ�Äƾȇ¢�Ŀ�ƢȈǨƬű.

ƢȈǻʬ:ƨȈƫȂ ǐ ǳ¦�ƨȈƥȂ ǴǇ ȋ ¦�Ŀ �ƨȈǇ ¦°ƾ ǳ¦�©ȏ ƢĐ ¦:

من األمور اليت تعني الباحث يف هذه الدراسة اكتشاف اجلوانب 

الدراسية األسلوبية الصوتية، إذ هي اللبنة األساسية اليت ينطلق منها هذا 

  .املقال

�ƨǇ¦°®�Ŀ�ǶēƢǷƢǸƬǿ¦�ǀƻϦ�Ŗǳ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�Ƕǿ¢�ÀȂȈƥȂǴǇȋ¦�®ċƾƷ

  :غركان يقولالصوت الشعري، فقسموها إىل ثالثة أقسام، 

ويف جمال صوتيات التعبري نلحظ األسلوبية الصوتية متيز بني "

ثالثة أشكال صوتية، األوىل الصوتية التمثيلية، هو الصوائت لوصفها 

ية، الصوتية الندائية أو االنطباعية اليت عناصر لغوية موضوعية، الثان

تعين بدراسة املتغريات الصوتية اهلادفة إىل دراسة التأثر يف السامع، 

الثالثة، هي الصوتية التعبريية اليت تعين بدراسة املتغريات الصوتية 

.٢"الصادرة عن مزاح أو سلوك عفوي ملتكلم معني
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ǳ�Ǧ ǌǰǼƫ�ǪƥƢǈǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�ƢǷ�¥°ƢǬǳ¦�ǲǷϦ�Ȃǳ ديه  اجلوانب الثالثة

اليت تنظر إليها األسلوبية الصوتية يف العمل األديب، األول الصوائت أي 

�®Â°Ȃǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ŚǣÂ�®Âƾŭ¦Â�¾Ƣǰǋȋ¦�ǺǷ�Ƣđ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷÂ�» Âǂū¦

�©¦ŚǤƬŭ¦�ňƢưǳ¦Â��Ǿƫ°ƢƦǟ�Ŀ�Ƣē¦ȂǏ¢�Ʋǈǻ�Ŀ�Ƥ ƫƢǰǳ¦�Â¢��ǂǟƢǌǳ¦�ƨǬȇǂǗÂ

¦�Ŀ�ŚƯÉƘƬǳ¦�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨȈƫȂǐǳ¦ لسامع والقارئ، والثالثة املتغريات

ǂǟƢǌǳ¦Â�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ǺǷ�ʮȂǨǟ�½ȂǴǈǳ¦�ǺǷ�̈°®Ƣǐǳ¦.

فهذه الدراسة متت بصلة إىل دراسة التغريات الصوتية اهلادفة إىل  

التأثري يف السامع والقارئ اليت رأي الباحث تكمن يف موسيقى القصيدة 

  .ها صوتيااخلارجية والداخلية إذ هي أهم ما يساعد يف التأثري علي

مث إنه أثناء حتليالته للموسيقى يشري إىل بعض املتغريات الصوتية 

أما عن الصوائت فال يتطرق إليها  .ن سلوك الشاعر الصويفعالصادرة 

©¦ȂǏȋ¦�ǶǴǟ�ń¤�§ǂǫ¢�ƢĔȂǰǳ.

Ƣưǳʬ :حبر القصيدة(موسيقى األرجوزة  نظرة عامة حول(

الرجز، الذي وجد عناية استخدم الشاعر يف نظم هذه القصيدة حبر 

هو حبر تتواىل فيه : "الباحثني قدميا وحديثا، ويقول عنه الدكتور أنيس

Ƣēƾǟ°Â�ƨǫƢǼǳ¦�ǲƳ°�Ŀ�ǄƳǂǳʪ�ǾƦǌȇ�ÀȂǰǇÂ�ƨǯǂƷ"٣ .

ّمسِي البحر من اًألصوات اليت تصدر من حركات وسكنات 

وشبه ذلك صوت سري الناقة الرجزاء مما يدل على قدم البحر عند 



 دمحم ھارون ھطیجیا/د

٢٧٥

حيث  هاوتعليل�ƨđƢǌŭ¦�ǽǀǿحاول الدكتور مأمون حتديد  قدو العرب، 

  :يقول

"ļϩ�Ƣŭ�Å¦ǄƳ°�ȆÊËũ :أ - �ǺǰǈƫÂ�½ǂƸƬƫ�Ŗǳ¦� ¦ǄƳǂǳ¦�ƨǫƢǼǳʪ�ǾȀȈƦǌƫ

اضطرابه  -لعيب يف رجلها، فهي مرتقشة مهتزة بني حركة وسكون، ب

٤..."وعدم استقراره إذ جيوز حذف حرفني من كل أجزائه 

 للقارئ أن البحر فيه شيء من االضطراب فمن هذين النصني يتبنيَّ 

وعدم االستقرار صوتيا، ولكن مما يزيد من قيمة هذا البحر أنه خليلي 

األصل استخدمته العرب منذ القدم، يكفيك من ذلك ما خلفه فحول 

  .أبو العتاهية وغريه: الشعراء القدامى؛ أمثال

  :يتنوع حبر الرجز إىل ثالثة أنواع

قوايف اإلطار كسائر البحور، وال يصرع إال يف  رجز قصائده تالزم - ١

�Å ÂǄů�Â¢�ƢčǷʫ�ļϩ�ƾǫÂ��¾Âȋ¦�ƪ ȈƦǳ¦.

الرجز الذي تكون أشطره مقفاًة بقافية واحدة، وقد مسَّاه أهل - ٢

½ȂȀǼŭʪ� ÂǄů�ÀȂǰȇ�śƷÂ��°Ȃǘǌŭʪ�ƢǷʫ�ÀȂǰȇ�śƷ�µ ÂǂǠǳ¦.

ف الرجز املزدوج، وهو الذي شيتمل كل بيت فيه على قافية ختال - ٣

 .قافية البيت الذي قبله والبيت الذي بعده

�ȂǿÂ��Ʈ ǳƢưǳ¦�̧ ȂǼǳ¦�ǺǷ�©¦ǀǳʪ�̈±ȂƳ°ȋ¦�Â¢�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯÂ

الرجز املزدوج الذي يشتمل كل بيت فيه على قافية ختالف قافية البيت 
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الذي قبله والذي بعده، فالرجز بصفة عامة يعتربه العرب محار الشعراء 

فة، وخاصة يف القصة وغريها، كما لكثرة استعماله يف فنون خمتل

ǳ¦�ǶēƢǷȂǜǼǷ�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�ǾǷƾƼƬǈȇعلمية.  

) ميزان الذهب(ومهما يكن من أمر، فإن السيد أمحد اهلامشي يف كتابه 

إن الشعراء أجازوا تغيري : "حتدَّث عن هذا النوع من الرجز حيث يقول

ǞȇǂǐƬǳʪ�Ǯ ǳ̄�µ ËȂǠȇ�ǾǼǰǳÂ��ǄƳǂǳ¦�©ƢȈƥ¢�ǺǷ�ƪ Ȉƥ�ǲǯ�ƨȈǧƢǫ"..٥

الشاعر مل يتقيد مل يتقيد بقافية اإلطار بل جلأ إىل التصريع عوضا ف

عنها بناًء على هذه القاعدة العروضية، وسيأيت املزيد عند احلديث عن 

  .التصريع يف هذه القصيدة

هذا مما جعل الباحث ينكر اجتاه من يقلل من شأن هذا البحر مع 

¢�À¦±Âȋʪ�ƢĔ¦±Âȋ�ǲǏعدم تربيرهم لذلك، إذ يقدِّرون القصائد اليت ال 

  .اخلليلية القدمية، كالشعر احلر وغريه

وخالصة القول إن القصيدة أرجوزة من البحر اخلليلي، وهو من 

النوع الثالث أي املزدوج يتناول موضوع القصة املتحررة من قيود القافية 

ǞȇǂǐƬǳʪ�ƢǔȇȂǠƫ� ¦ǂǠǌǳ¦�̈±ƢƳϵ�ȐǸǟ.

وأُثرها يف موسيقى األرجوزةوتية الظواهر البديعية الص: رابعا

مثة ظواهر بديعية تزيد إثراء ملوسيقى القصيدة حسب نظرة 

اجلناس، والطباق، واملقابلة، والتكرار، وال : األسلوبيني الصوتيني، وهي
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يشك قارئ يف كون اجلناس مؤثرا يف الصوت الشعري ألنه من احملسنات 

�Ƣđ�ǞǼǐȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǏȋ¦�©ƢǼƦǴǳ¦Âاللفظية، إذ األلفاظ هي املواد األساسية 

  .األديب عمله الفين، فتحسنها ال يؤثر يف صوت القصيدة

�¿ƾǟ�°ċȂǐƬȇ�ƾǫ�śƬȇȂǼǠǷ�śƫǂǿƢǛ�ƢǸĔȂǰƦǧ�ƨǴƥƢǬŭ¦Â�¼ƢƦǘǳ¦�ƢǷ¢Â

�śƫƢǿ�Àϥ�¾ƢǸƬƷȏ¦�¦ǀǿ�ÀȂȈƥȂǴǇȋ¦�ċ®°�ƾǬǧ��©Ȃǐǳʪ�ƢǸȀƬǫȐǟ

ضاد فنسجهما الظاهرتني تعتمدان على حمور التخالف، أي التناقض والت

يعتمد على االختيار بني املتضادين؛ األمر الذي ال شك يؤثر يف صنعة 

�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƢǸēȐȈǴŢ�Ŀ�ƨǴƥƢǬŭ¦Â�¼ƢƦǘǳ¦�Ŀ�¥°ƢǬǳ¦�ǽƢƦƬǻ¦�ǀƻϩ�ƢŲÂ. املوسيقى

�Äǀǳ¦�ƢǸđ�ǪǘǼǳ¦�ƾǼǟ�² ǂŪ¦�Ǫǧ¦Ȃƫ�ǺǷ�Ǻȇ®ƢǔƬŭ¦�śǜǨǴǳ¦�Ŀ�ǽƾŸ�ƢǷ

.حسب ما يراه الباحث يؤدي دوراً يف التأثري على موسيقى القصيدة

:اجلناس يف األرجوزة -١

هو أن يتفق اللفظان : "اجلناس كما عرفه الدكتور فضل حسن عباس

فورود اجلناس يف العمل األديب يعين ورود  . ٦"يف النطق وخيتلفان يف املعىن

كلمتني متفقتني لفظا وخمتلفتني سواء كانتا امسني أو فعلني أو امسا وفعال 

  .رفا مع فعل أو اسمأو العكس، أو ح

وقد قسم البالغيون اجلناس إىل التام والناقص، أما التام فهو ما اتفق 

يف أوصاف أربعة، نوع احلروف وِأشكاهلا، وعددها مع ترتيبها، والناقص 

.ما مل يتفقا يف أحد هذه األمور األربعة



٢٧٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

استخدم الشيخ هذا النوع من اجلناس يف األرجوزة : اجلناس التام -أ

أقل من استخدامه للنوع اآلخر، حيث ال تتجاوز نسبة ورودها  بصورة

  :منه قوله. من النسبة املئوية% ٥

  جزاه ريب عرفه يل جاري    دمحم األول ِحيبِّ جاري

التجانس يف هذا البيت بني جاري وجاري، فاللفظان متفقان من 

�Ƣđ�řǠȇ�ńÂȋ¦��ǂǯǀǳ¦�ƨǨǳƢǈǳ¦�ƨǠƥ°ȋ¦�°ȂǷȋ¦�°ȂǷȋ¦�Ǯ Ǵƫ�Ʈ ȈƷ جاره يف

���ǺǷ�ȆȀǧ�ǾȈǳ¤�ǾƫƢǟŐƫ�ÀʮǂƳ�Ǻǟ�Ƣđ�ƾȈǨȇ�ƨȈǻƢưǳ¦Â)اجلوار(السكن من 

)ÀʮǂŪ¦ (مث إن األوىل اسم والثانية فعل، وقعتا يف آخر املصراعني.  

  :كقوله) العلي(وصيغة املبالغة ) علي(ما هو بني العلم : ومن التجانس الوارد

  اخللق العليالعامل النحرير ذو     وكل ذا مبحضر القاضي علي

علٌم مشتق والعليُّ صيغة مشتقة كذلك من اًألصل نفسه، ) علي(فـ 

لذا يطلق على مثل هذا النوع من اجلناس جناس االشتقاق، وقد وردت 

��ƨǳƢǗȍ¦�ǺǷ�ƢǧȂƻ�ƢȀǴȈǴƸƬǳ�¾ƢĐ¦�Ǟǈȇ�ȏ�¿ƢƬǳ¦�² ƢǼū¦�ǺǷ�Ãǂƻ¢�̧ ¦Ȃǻ¢

دد أصابع بل يكتفي الباحث بذكر جمموع اجلناس التام اليت ال تتجاوز ع

فالسامع أو القارئ عندما يقرأ عندما مترُّ عليه . اليد حسب اإلحصائية

.هذه األبيات ال شكَّ جيد أثر هذا التجانس يف املوسيقى

أما عن ورود هذا النوع من التجانس اللفظي يف األرجوزة  - ب

للنسبة املئوية، إذ ورد يف ستة وأربعني % ١٦،٧فنسبة شيوعه فيها تبلغ 
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��ļϩ�ƢǸǯ�ƨǨǴƬƼŭ¦�Ǿǟ¦Ȃǻϥ�Ǯ) ٤٦(بيتًا  ǳ̄Â��̈ƾȈǐǬǳ¦�©ƢȈƥ¢�ǞȈŦ�ǺǷ

  :ومنه قوله

  من حبر صاحب الفيوض الغارف    ومعي كذا ليمن فنعم العارف

، فكالمها امسان للفاعل، )الغارف(و ) العارف(وقع التجانس بني 

األول يعرب به عن منزلة اإلمام سليمان يف علم احلقيقة، إنه توصل إىل 

�Ǿǻ¢�¬ǂǏ�Ʈمعرفة  ȈƷ��ĿȂǐǳ¦�ǾƥǂǌǷ�ƾȇƾŢ�Ƣđ�řǠȇ�ƨȈǻƢưǳ¦Â��ƨǬȈǬū¦

فقد أحدث . غارف من حبر صاحب الفيضة الشيخ إبراهيم إنياس

اللفظان املتجانسان صخبا صوتيا أثر يف إثراء موسيقى البيت الشعري، 

  :فمعظم اجلناس الناقص من هذا القبيل، ومن التجانس الناقص قوله

  اـــــــــــا وما عتـــــــــممثال ألمرن    أتىمعيد درسنا سليمان 

فكالمها فعالن ) عتا(و) أتى(جاء التجانس من خالل كلميت 

ماضيان، األول يعرب به عن حضور تلميذ الشيخ سليمان كال، بينما 

الثاين يصف حالة تلميذه يف تنفيذ أوامره؛ من عدم التأخر يف تلبية 

ƪاألوامر، والتجانس يف فعلني ثالثي ȈƦǳ¦�Ŀ�Å¦ƾȈƳ�ʮǂǠǋ�ʫȂǏ�ʬƾƷ¢�ś.

مما جتدر اإلشارة إليه أن معظم التجانس املوجود يف األرجوزة من و 

  .الثالثيات من األمساء واألفعال

��śǈŨÂ�ƾƷ¦Â�ǾǐǫʭÂ�ǾǷʫ�̈±ȂƳ°ȋ¦�Ŀ�®°¦Ȃǳ¦�² ƢǼŪ¦�̧ȂǸů�À¤��¦Śƻ¢Â

  :جلدوليف النسبة املئوية كما سيأيت يف ا% ١٨،٧وذلك يبلغ حوايل نسبة 
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م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

  جدول ورود  اجلناس يف األرجوزة

النسبة املئوية  عدد الورود  اجلناس

%١٥١٨،٧اجلناس عامة

%٠٥٠٢اجلناس التام

%٤٦١٦،٧اجلناس الناقص

اجلدول يدرك القارئ إحصائية اجلناس يف هذه هذا فمن خالل 

األرجوزة، وأن نسبة شيوعها يف القصيدة قليلة، ولكنها مع ذلك 

يف إثراء املوسيقى بصفة ال جيوز اإلغفال عنها يف دراسة سامهت 

وجناسه يف هذه القصيدة من أجود أنواع اجلناس وأقواها أثراً . املوسيقى

ǖǬǧ�ƾƷ¦Â�ƪ Ȉƥ�Ŀ�ƢȀǴǯ�̈®°¦Â�ƢĔȋ�ȄǬȈǇȂŭ¦�Ŀ . يقول الدكتور طارق

والتأثري الصويت للجناس ليس واحدًا يف كل ألفاظه ومناذجه، : "ما نصه

هذه األمناط ثراء ما كانت الكلمتان املتجانستان فيه واقعتني يف فأشدُّ 

درك قوة الشاعر الفنية يف تُ من خالل هذا النص و  .٧..."بيت واحٍد 

  .صنع اجلناس

:الطباق - ٢

من الظواهر البديعية الصوتية اليت استعملها الشيخ يف أرجوزته 

هي اجلمع : "بقولهالكدوية ظاهرة الطباق اليت عرَّفها اخلطيب القزويين 

.٨"بني املتضادين أي املتقابلني يف اجلملة
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ية فتقابل الضدية يعود إىل املعىن، فاألسلوبية تدرسه حتت البنية الصوت

تنسق من اليت خدم املصطلحات تستوخاصة يف أعمال الصوفية اليت 

�ƨȈǧȂǐǳ¦�Ƣē¦ƾǬƬǠǷ اعتبارها من األمر الذي دفع بعض الباحثني إىل 

ƢǏ�ÀƢǔǷ°�¾ȂǬȇ�Ǯ®¼اجلناس، وا ǳ̄�ĿÂ��¼ƢƦǘǳ¦�ǺǷ�ƢĔ¢�ƶȈƸǐǳ:

تقابل تقتضيه طبيعة التجربة الصوفية، وتعرضه تلك الضدية الراسخة "

.٩"بني مصطلحات الصوفية

كثرة ورود الطباق يف املصطلحات الصوفية، دفع األسلوبيني إىل ف

�ÀȂǰǳÂ��ƨȈǧȂǐǳ¦�¾ƢǸǟȌǳ�ǶēƢǇ¦°®�Ŀ�Ʈ ƸƦŭ¦�¦ǀǿ�ƪ Ţ�ƢȀƬǇ¦°®

األرجوزة من شيخ من مشايخ الطريقة التجانية، محل الباحث إىل دراستها 

  .ثل هذه املصطلحاتملوخاصة ملا وجد فيها من استخدام الشاعر 

¦��À¤Â��¦ƾƳ�ƨǴȈǴǫ�ƢĔƜǧ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�¼ƢƦǘǳ ورودنسبة وأما عن 

كانت القلة ال متنع من التأثري يف املوسيقى، فقد ورد الطباق فيها يف ستة 

  :أبيات فقط، وكلها مصطلحات خمتلفة عند اجلماعة الصوفية، منها قوله

ةـــــــــــــــي راجعـــــــــة لربــــــــفمطمئن

إن رضيت حازت بذا مرضية

ƪ ǳʭ الـــــــــــال والكمــــــــبذا الكم

رضية يقظتها وهاجعة

ƨȇȂŰ�Ƣđ�» ƢǏÂȋ¦�ǲǯÂ

الــــــــــــــــالل واجلمــــــــلربنا اجل

فالتطابق الصويت بني اجلالل واجلمال، إذ مها لفظان متضادان عند 

الصوفية، األوىل يعنون بنها الشر واملصائب مع العسر، بينما الثانية 



٢٨٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

�ŚǈǨƬǳ�ƢȀǴǸǠƬǇ¦�ƢǼǿ�ƺȈǌǳƢǧ��ǂǈȈǳ¦Â�©ƢǯŐǳ¦Â�©¦ŚŬ¦�ȄǴǟ�ƢĔȂǬǴǘȇ

�ƾǼǈȇ�Ŗǳ¦�ƢĔϥ�ƢȀǨǏÂ�Ʈ ȈƷ��ĿȂǐǳ¦�°ȂǜǼŭ¦�Ŀ�ȆǈǨǼǳ¦�¾ƢǸǰǳʪ�®¦ǂŭ¦

�ČǮ ǌȇ�ȏ�� Ȇǋ�Ŀ�©ƢǫȂǴƼǸǴǳ�ǂƯ¢�ȏ�̄ ¤��Śǣ�ȏ�Ƣđǂǳ�ǽƾǓÂ�ŚŬ¦

 الباحث يف مدى فهم القارئ ألثر اللفظني يف موسيقى البيت ملا جيده

من رائحة التجانس بني اللفظني، وقد ورد مثل هذا الطباق بني الظاهر 

والباطن، وبني األصاغر واألكابر، وبني الشاهد والغائب، وبني اخلتام 

�¾ƢĐ¦�ǞǈƬȇ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨǴưǷȋ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ŚǣÂ��Ǧ ǴŬ¦Â�Ǧ Ǵǈǳ¦Â��ƶƬǨǳ¦Â

  .لتحليلها

:املقابلة - ٣

تكاد تتفق من حيث  حظيت املقابلة بتعريفات عدة من البالغيني،

املعىن، وتتباين من حيث األسلوب، يكتفي الباحث بواحد منها لضيق 

ÄǂǬŭ¦�§ȂǬǠȇ�Ǻƥ¦�¾ȂǬȇ��¾ƢĐ¦" : هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو أكثر

.١٠"مبا يقابل ذلك على الرتتيب

�śƥ�ǞǬƫ�̈ǂǿƢǛ�ƨǴƥƢǬŭ¦�À¢�¥°ƢǬǳ¦�½°ƾȇ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�ƢǼǴǷϦ�¦̄¤

فالشعر . أكثر تقابلها جمموعة أخرى على الرتتيبلفظني أو ثالثة أو 

الصويف مبصطلحاته الصوفية يستخدم هذا النوع من املقابلة، وأما عن 

هذه األرجوزة فقد وردت فيها ثالثة مناذج من املقابلة، وكلها ذات 

  :لفظني تقابل مثلها منها قوله
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  وبسط البسط وزال القبض    وطاب جملسي وفاض الفيض

والقبض مصطلحان صوفيان، األول يعين الرجاء والثاين فالبسط 

ووقعت املقابلة بني بسط البسط وزال القبض، أي حضر  ١١اخلوف

الرجاء يف نفوس سامعيه، وزال عنهم اخلوف واليأس نتيجة ما أورده 

الشاعر من بشارات الصوفية، جاء بصورة أخرى يف صدر البيت، 

ƨƬǰǈǳ¦�ǲǯ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾƷ�ļϩ��ǒ ȈǨǳ¦�µ ƢǧÂ:  فاملقابلة وردت ثالث

فقط يف املائة من جمموع الصور البديعية % ١مرات، بنسبة شيوع هي 

  .الصوتية يف القصيدة

:التكرار - ٤

�ƾǏ°�Ŀ�ŚƦǯ�ŚƯϦ�ǺǷ�ǾȈǧ�¦Ȃǯ°®¢�Ƣŭ�śȈƥȂǴǇȋ¦�ƨȇƢǼǟ�°¦ǂǰƬǳ¦�ȆǬǳ

��ʮ¦Â±�̈ƾǟ�ǺǷ�ǾƬǇ¦ǂƷ�ń¤�ǶȀǠǧ®�ƢŲ��ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦

ار الصويت، تكرار الكلمة، والتكرار االستعمايل وغري ذلك، منها التكر 

  .حسب ما يالحظ الباحث يف دراستها الصوتية

فالباحث يف هذه الدراسة يقتصر على التكرار الصويت وتكرار 

الكلمة نظرًا لطبيعة الرجز املزدوج الذي استخدم فيه الظواهر الصوتية 

�Ȑǧ�ƢȀǴŰ�Ŀ�ƪ Ǉ°®�°¦ǂǰƬǳʪ�ƨȀȈƦǋ�Ãǂƻȋ¦داعي إىل اإلعادة هنا.  

¦�Ŀ�ǾǨǳƢź�ƢǸǯ�ǾƫƢǨǏ�Ŀ�ǂƻ¡�ʫȂǏ�ǾƦǌȇ�©Ȃǐǳ:التكرار الصويت

صفاٍت أخرى، ومثل ذلك يزيد ثراء يف الصوت الشعري للقصيدة، وفيما 



٢٨٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

يلي حياول الباحث أن يتابع الراجز يف أصواته املكررة ليقف على دورها 

البنية الداللية لذلك،  اإليقاعي يف بناء موسيقى القصيدة كما قد يشري إىل

ويف ذلك يقول . إذ مل تتوقف وظيفة التكرار الصويت على املوسيقى فقط

إن هذه السمات الداخلية مل تك جمرد حلية "...  :الدكتور طارق سعد

ƨȈǳȏƾǳ¦�ǽȂƳȂǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦� ¦®ϥ�©ǂǨǛ�ƨȈǼǧ�̈¦®¢�ƪ ǻƢǯ�ǲƥ��ƨȈƫȂǏ"...١٢

:ļϩ�ƢǷومن مناذج اًألصوات املكررة يف األرجوزة

يوحي "تكرار بعض احلروف يف بيت، ومنه تكرار العني الذي  -

¾ƢƷ�ń¤�¾ƢƷ�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏ¦Â�Ƥ Ȉƫŗǳ¦Â�°¦ǂǸƬǇȏ¦�ƾȈǨƫ�Ŗǳ¦�ƨǼǠǼǠǳʪ"١٣.

فقد تكرر العني يف إحدى أبيات هذه األرجوزة من إحياء هذه العنعنة يف 

  :سياق البنية الداللية للبيت، استمع إليه يف قوله

  مرتحال بعد صالة اجلمعة    لي يوم اجلمعةموّدِعا أه

�ÉƾÉǯ�ÌǺ
ÊǻǂÊƥ�ń¤�ǾƬǷƢǫ¤�ǲŰ�ȂǼǯ�ǺǷ�ǾǳƢǬƬǻʪ� ƢŹ¤�©¦ǂǷ�Ǟƥ°¢�śǠǳ¦�°¦ǂǰƫ

�°¦ǂǰƫ�Ŀ�Ņȏƾǳ¦�ǽǂǈƥ�ƺȈǌǳ¦�¿Ƣŭ¤�ƪ Ʀưȇ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȈǼȇ®�§ ƢƦǇϥ�ƨƥǂǤǴǳ

  .أصوات احلروف يف اللغة الشعرية

الذي أشار ومن ذلك أيضا تكرار صوت اهلمزة يف البيت الشعري 

�ŘǠǷ�ƾȈǨƫ�ƢĔϥ�̄ƢƬǇȋ¦)ÃȂǰǌǳ¦Â�Ʈ Ʀǳ¦Â� ʬǂǳ¦Â�ŃƘƬǳ¦(١٤.

الحظ الباحث الداللة نفسها يف حديث الشاعر عن أحد مشايخ 

  :التجانية الذي مل يسم امسه، حيث يقول



 دمحم ھارون ھطیجیا/د

٢٨٥

ƢȀƳȍ¦Â�ǂǈǳ¦�Ŀ�ƢǼƴĔ�Ŀ°    أراه ريب أكرب األسرار

  :إىل قوله

  األسنةحجته أمضى من     سيدي أمحد جبل السنة

�̈ƢǧȂƥ�ǾŭϦ�Ǻǟ�ǄƳ¦ǂǳ¦�ŚƦǠƬƥ�ȆƷȂȇ�śƬȈƦǳ¦�Ǻȇǀǿ�Ŀ�̈ǄǸŮ¦�°¦ǂǰƬǧ

�¦ǀǿ�°¦ǂǰƫ�Ŀ�ǺǷƢǯ�Ǯ ǳ̄�ǲǯ��ǾƫƢŲ�ƾǠƥ�ǾƟʬ°�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢǸǯ�Ǻǿ¦ǂǳ¦

�©¦ȂǏ¢�°¦ǂǰƫ�°¦ǂǇϥ�ǂǟƢǌǳ¦�ƨǧǂǠǷ�ÃƾǷ�Ǻǟ�ŐǠȇ�Ǯ ǳ̄�ǲǯÂ��» ǂū¦

.احلروف يف البنية الداللية

من أبعاد خمتلفة جعلوا هلا درس القدامى هذه الظاهرة  :تكرار الكلمة

التصدير والرتديد وغري ذلك، والباحث يف : مصطلحات متعددة، مثل

البعد الصويت : هذه الدراسة ينظر إىل تكرار الكلمات من زاويتني

  .والداليل إذ ال انفصال بينهما يف األسلوبية الصوتية

 استوظف الراجز هذه الظاهرة بصورة ضئيلة يف هذه األرجوزة، إذ ال

  :تتجاوز أصابع اليد، منها قوله

ÀƢǈǴǳʪ�®ƢȀŪ¦�ǲǠƳÂÀƢǼǈǳʪ�®ƢȀŪ¦�ÄÂƢǈǷ

كرر كلمة اجلهاد يف مصرعني مما أثر يف نسج انسجام الصوت 

ويهدف بذلك التشبيه بني احلالتني ومكمن السر . الشعري يف البيت

الداليل يف هذا التكرار يعود إىل إظهار التشبيه فكأنه استوظف التكرار 

�ƨǸǴǯ�¦ǀƼƬǷ�ƨǳƢū¦�śƥ�ƨđƢǌŭ¦�ƾǬǟ�ƨȇƢǤǳ)كأداة التشبيه) مساوي.  



٢٨٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ومنه كذلك ترديد اللفظة يف البيت الواحد يهدف إىل إحياء ما 

  :وذلك يف قوله. بداخل الناس

  والليل ليل عندهم كبري    وانتفع الكبري والصغري

ƢƦǯ�ǺǷ�ǆ°�) الكبري وكبري(فرتديد  ǴĐ¦�̈ǂǔƷ�Ǻǟ�Ƣđ�ȆƷȂȇ�ńÂȋ¦

�ǺǷ�Ǿƥ�¦Â®ƢǨƬǇ¦�Ƣŭ�ǶǿƾǼǟ�ƨǴȈǴǳ¦�ƨǳǄǼǷ�Ǻǟ�Ƣđ�ŐǠȇ�ƨȈǻƢưǳ¦Â��ƨȇǂǬǳ¦�ǲǿ¢

  .فوائد الصوفية الرمسية من تلك الليلة

:مث إن الرتديد أخذ طابعا جديداً عند قوله

  طريقة التجاين ذي احلقيقة    ودخل األفواج يف الطريقة

املصراع مرتني يف آخر املصراع األول وفاحتة ) طريقة(تكرار كلمة 

الثاين، هذا النوع من التكرار يعود إىل تعظيم أمر املكرر، فكأنه يعظم 

لذلك يكمن سر التكرار يف هذا . شأن الطريقة التجانية يف البيت

  .كما أثر يف املوسيقى الداخلية هلذا البيت) التعظيم(

  :وردت الكلمة متكررة يف آخر املصراع الثاين مرتني وذلك عند قوله

  من كل جانب فواها واها    ذكر واإلهلاملا خرجت 

�Å¦ƾȈǯϦ�śƫǂǷ�¸¦ǂǐŭ¦�ǂƻ¡�Ŀ�©®°Â�Ƥ ƴǠƬǳ¦�ƾȈǨƫ�ƨǸǴǯ�Ƣǿ¦Â

للتعجب، فكأن الراجز يظهر إعجابه مبا شاهده من انشغال الناس 

�Ƥ ƴǠƫ�ǚǨǳ�°¦ǂǰƬƥ�ƨƦƴǠǷ�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�ŐǠǧ�Ǿǳ�ƨƦŰÂ�ƢǫȂǋ�ǂǯǀǳʪ

  .مرتني، أثر يف موسيقى البيت



 دمحم ھارون ھطیجیا/د

٢٨٧

الشيخ استوظف تكرار الكلمة ليعربِّ عن بعض  وخالصة القول إن

املشاهد العجيبة، كما استخدمها يف غري ذلك، ومما جتدر اإلشارة إليه، 

 .إنه مل يستخدم التكرار بصورة واسعة كما رأينا ذلك يف غريه

 اجلدول العام للظواهر البديعية الصوتية يف األرجوزة

  نسبة الشيوع املئويةعددهاالصورة

%٥١١٨،٧اجلناس

%٦٢،١الطباق

%\٣٠املقابلة

%٧٣التكرار

¸ȂǸĐ¦٧٢١،٨%

هذا يعين أن الظواهر البديعية مستخدمة يف سبع وستني بيتا  

اليت قاهلا يف ) ٢٧٤(من بني مائتني وأربع وسبعني بيتا ) ٦٧(

�ƨǣȐƦǳ¦�ǶǴǠƥ�ƺȈǌǳ¦�¿Ƣŭ¤� Ȃ̈Ǭƥ�ȆƷȂȇ�ƾȈǯϦ�ǲǰƥ�¦ǀǿ��̈ƾȈǐǬǳ¦

العربية، ومدى متكنه يف استخدامه يف تصنيع الصور الصوتية الشعرية 

.يف هذه األرجوزة



٢٨٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

دور الظواهر اإليقاعية الداخلية غري البديعية يف إثراء : خامسا

.موسيقى القصيدة

استخدم الشيخ بعض الظواهر اإليقاعية الداخلية غري البديعية يف 

ƢȀǼǷ��ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�Ƣđ�ǶƬē�Ŗǳ¦Â��̈±ȂƳ°ȋ¦�ǽǀǿ : ،القوايف الداخلية

.والسكتة الشعرية، مث التصريع

  :القوايف الداخلية -أ

�ƨǻʪȍ¦�Ŀ�ńÂȋ¦�ǲċưǸƬƫ��ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ÀƢƬǨȈǛÂ�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�Ŀ¦ȂǬǴǳ

عن اجلوانب الداللية للقصيدة، والثانية يف إحداث مزيد من التنغيم 

: للموسيقى الشعرية، وإىل ذلك يشري طارق سعد شليب حيث يقول

"�ǒ Ǡƥ�Ǻǟ�ƨǻʪȍ¦�Ŀ�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƨȈǧƢǬǳ¦�Ǿƥ�ǒ ȀǼƫ�Äǀǳ¦�°Âƾǳ¦�ǞƦǼȇ

�ǺǷ�ȆǬȈǇȂŭ¦�ǶȈǤǼƬǳ¦�ǺǷ�ƾȇǄǷ�ªاجلوانب ا ¦ƾƷ¤�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ǺǷ�ƨȈǳȏƾǳ

ƨȈƷʭ"١٥.

فالباحث يف هذا املقال يركز على أثرها يف إحداث مزيد من التنغيم 

اعتماداً على أن األرجوزة مزدوجة مل ، املوسيقي أكثر من اجلانب الداليل

أنواع شىت تنب على قافية اإلطار، وكذلك القوايف الداخلية اليت تتنوع إىل 

  :بعضها توافق بقوايف التصريع كقوله

معاذ صاحيب علي القاضي

_____١______١

هدامها ريب إىل املراضي

____١______١



 دمحم ھارون ھطیجیا/د

٢٨٩

�ƨȈǬǧ�ƢǷ�Ǫǧ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�ǶǴǰƬŭ¦� ʮ�ƪ ȈƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƨȈǧƢǬǳƢǧ

�À¤�Ľ�� ƢȈǳ¦�ÀʮǂƳ�Äǂš �ƪ ȈƦǳ¦�ƨǸǤǻÂ�� ƢȈǳ¦�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�ȄǘǇȂǳ¦

�Ń�ƨƬǰǈǳ¦�Ǻǟ�Ʈالقافية  ȇƾū¦�Ŀ�ļϩ�ƢǸǯ�ƨȈǳȏƾǳ¦�ƨƬǰǈǳ¦�Ǫǧ¦Ȃƫ�ƢǼǿ

  .تتجاوز القوايف الداخلية من هذا القبيل مخسة فقط يف القصيدة

والنوع الثاين منها القوايف اليت مل تتفق مع القافية الوسطى للبيت، 

وهي على أنواع منها ما وردت القافية يف مصراعني ومنها ما ورد يف 

  .رمصراع دون آخ

 :أما اليت ورد يف مصراعني فقولهو 

ÀƢǈǴǳʪ�®ƢȀŪ¦�ǲǠƴǧ

____١______

Ǽǈǳʪ�®ƢȀŪ¦�ÄÂƢǈǷان

_____١_____

تتمثَّل القافية الداخلية يف حرف الدال من هذا البيت، وتوافق كل منها مع و 

ƪ. السكتة الداللية ȈƦǳ¦�Ŀ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ȄǬȈǇȂŭ¦�ǶȈǤǼƫ�Ŀ�ÅƢƸǓ¦Â�Å¦ŚƯϦ�©ǂƯ¢�ƾǬǧ.

�ƨǠƥ°¢�Ǻǟ�ǲǬȇ�ȏ�ƢǷ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�̈±ȂƳ°ȋ¦�À¢�Ʈوالحظ  ƷƢƦǳ¦

¾ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢȀǴȈǴƸƬǳ�¾ƢĐ¦�Ǟǈȇ�ȏ�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�Ŀ¦ȂǬǳ¦�ǺǷ�̧¦Ȃǻ¢.

  :السكتة الشعرية - ب

من أهم جماالت االهتمام يف األسلوبية الصوتية يف التحليل الصويت 

هي وقفة صوت ضرورية : "وهي كما عرفتها بسرية حيي املوسيقي،

١٦..."متكلم لكي يلتقط أنفاسهلل



٢٩٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

يتضح من النص املاضي أن السكتة الشعرية تتخذ إلجياد حمطة 

اللتقاطه األنفاس عند الشعراء، فهذه احملطة البد أن توجد بصورة فنية 

�̈±ȂƳ°ȋ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ňƢƴƬǳ¦�ƺȈǌǳƢǧ��̈ƾȈǐǬǳ¦�ȄǬȈǇȂǷ� ¦ǂƯ¤�Ŀ�ǂƯϦ�ƾȈƳ

من . وسيقى القصيدةصنع سكتات متنوعة إلجياد حمطة التنفس يف م

أبرز حمطاته للسكتة أنه استعمل أجود أنواع السكتة الشعرية، وهي 

السكتة يف آخر املصراع، فإن بعد كل مصراع من كل بيت من أبيات 

  .هذه األرجوزة تصادف السكتة الشعرية الرائعة

مث إن األسلوبيني قسموا السكتة الشعرية إىل داللية وعروضية، 

على املقطع الداليل، والعروضية ما كانت على  فالداللية ما صنعت

  .املقطع العروضي

فالشاعر يف األرجوزة استخدم كال النوعني بصورة غري واسعة، إذ 

وخري مثال . ورود كل منهما فيما ال يتجاوز مخس مرات يف القصيدة

  :للسكتة الداللية يف القصيدة ما ورد يف قول الشاعر

  عبد الكرمي حبنا املنيف    كذا احلرير العامل الشريف

فالسكتة الشعرية يف هذا البيت مصنوعة من املقاطع الداللية دون 

العروضية إذ املقطع األول من السكتة من التفعيلة األوىل وجزء من 

�ǞǗƢǬŭʪ�Ǫǧ¦ȂƬƫ�ǶǴǧ) مستفعلن م(ويف عجز البيت ) متفعلن م(الثانية 

  .العروضية



 دمحم ھارون ھطیجیا/د

٢٩١

  :يف القصيدة قوله ومن السكتات الشعرية العروضية الواردة

  فاشغل به يف سائر األوقات    ذكر اإلله أفضل الطاعات

، وكذلك يف املصراع الثاين )مستفعلن= ذكر اإلله (فاملقطع األول 

�ǂƻ¦Â¢�ƪ) مستفعلن= فاشغل به ( Ǭǧ¦Â�ƢĔȋ�ƨȈǓÂǂǟ�ƨƬǰǈǳ¦�ǽǀȀǧ

  .التفعيلة

راء فهكذا أثرت السكتات الواردة يف األرجوزة بعددها القليل يف إث

.املوسيقى الشعرية يف القصيدة

:ةـــــــاخلامت

عاجل الباحث يف هذا املقال بعض اجلوانب الدراسية يف األسلوبية 

الصوتية بعد احلديث عن مفهوم األسلوبية الصوتية، مث ترمجة شخصية 

الشاعر اليت استطاعت أن تكوِّن عدداً من كبرياً من العلماء كما خلَّفت 

ينها هذه األرجوزة، مث تناول الباحث موسيقى مؤلفات عديدة من ب

القصيدة اخلارجية، حيث حتدَّث عن حبر القصيدة، مث املوسيقى 

الداخلية يف الظواهر البديعية الصوتية وغريها من القوايف الداخلية، 

:والسكتة الشعرية، فتوصَّل إىل النتائج اآلتية

صة اجلناس أن استخدام الشاعر للجوانب الصوتية البديعية، وخا- ١

 .الناقص أكثر من غريه من كل الظواهر اإليقاعية

.أنه استخدم القوايف الداخلية والسكتة الشعرية بصورة قليلة جداً - ٢



٢٩٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

٣ -�̈±ƢƳȍ�ǞȇǂǐƬǳʪ�ƢȀǓȂǟ�ǲƥ��°ƢǗȍ¦�ƨȈǧƢǬƥ�ǾƫƾȈǐǫ�Êőȇ�Ń�Ǿǻ¢

 .الشعراء لذلك

أن األرجوزة مصرعة كطبيعة الرجز املزدوج األمر الذي يوحي برباعة - ٤

 .الرجز الفنية

٥ -ƨȈǧȂǐǳ¦�ǎ ƻȋʪÂ�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢǗƢǌǼǳʪ�ǲǠǨǼǷ�ǂǟƢǌǳ¦�À¢.

متكن الشاعر وتشكيل البنية الصوتية اجليدة متماشية بتوجيهاته - ٦

 .الفنية يف صنع املوسيقى

�ǶȀǬƦǇ�ǺǷ�ƲȀǼŠ�¦ȂǰǈǸƬȇ�Àϥ�Ǻȇƾǳ¦�¾ƢƳ°�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ȆǏȂȇ��¦Śƻ¢Â

د، مث بقرض من العلماء يف عقد الرحالت التوجيهية إىل آفاق البال

ǯ�ƨȇŚŬ¦�©ʮǂǯǀǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǲȈǴŢ�ńȂƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�°ʬȉ¦ ي تستفيد منها

.األجيال الالحقة

 :اهلوامش واملراجع

الدكتور طارق سعد شليب، الصوت والصورة يف الشعر اجلاهلي، شعر عبيد -١

  ٢٨م ص٢٠٠٦بن األبرص منوذجاً، م دار الرباق مصر، 

عمود الشعر، األسلوبية والنظرية ، مققومات )الدكتور(رمحن، غركان -٢

  ١٨٧م ص٢٠٠٤والتطبيق، دراسة، احتاد الكتاب العرب، دمشق

الدكتور إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، الطبعة السابعة، مكتبة األجواء -٣

  ١٣٠- ١٢٩م ص١٩٩٧املعربة، القاهرة، 



 دمحم ھارون ھطیجیا/د

٢٩٣

الدكتور مأمون عبد احلكيم وجيه، العروض والقوايف بني الرتاث والتجديد، -٤

  ١٦٥م ص٢٠٠٧ة األوىل، مؤسسة املختار، القاهرة، الطبع

السيد أمحد اهلامشي، ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، الطبعة الثانية، -٥

 ٥٨م ص١٩٩٥مؤسسة الكتب الثقافية، 

٦-�ƨǠƦǘǳ¦��ǞȇƾƦǳ¦Â�ÀƢȈƦǳ¦�ǶǴǟ�ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢĔȂǼǧ�ƨǣȐƦǳ¦��² ƢƦǟ�ǆ Ʒ�ǲǔǧ�°ȂƬǯƾǳ¦

 ٢٩٩م ص٢٠٠٤التاسعة، دار الفرقان، األردن

الدكتور طارق سعد شليب، الصوت والصورة يف الشعر اجلاهلي، شعر عبيد -٧

 ١٦١بن األبرص منوذجاً، مرجع سابق ص

اخلطيب القزويين دمحم بن عبد الرمحن جالل الدين، اإليضاح يف علوم -٨

عبد احلميد هنداوي، الطبعة الثانية، مؤسسة املختار، . البالغة، حتقيق د

 ٢٨٨م ص٢٠٠٦

دق، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية، اهليئة املصرية الدكتور رمضان صا-٩

 ٦٨ص ،م١٩٩٨العامة، القاهرة، 

أبو العباس ابن يعقوب املغريب، مواهب الفتاح شرح تلخيص املفتاح، حتقيق - ١٠

م ٢٠٠٦عبد احلميد هنداوي، الطبعة األوىل، املكتبة العصرية، بريوت، 

 ٤٧٨، ص٢ج

القشريية، حتقيق خليل منصور، الطبعة اإلمام عبد الكرمي القشريي، الرسالة - ١١

 ٩٣م ص٢٠٠٥الثالثة، دار الكتب العلمية، بريوت، 

الدكتور طارق سعد شليب، الصوت والصورة يف الشعر اجلاهلي، شعر عبيد - ١٢

 ٥٦بن األبرص منوذجاً، ص
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األستاذ الدكتور ماهر مهدي، رؤية بالغية ونقدية وأسلوبية، األزابطة - ١٣

 ١٤٨ص ،م٢٠٠٦اإلسكندرية، 

 .املرجع نفسه والصفحة- ١٤

 ١٥٤ص ،طارق سعد شليب، املرجع السابق- ١٥

الدكتوره بسرية حيي املصري، بنية القصيدة يف شعر أيب متام، اهليئة املصرية - ١٦

٥٠م ص١٩٩٧العامة للكتاب 
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ȂǼǯ��Âǂȇʪ�ƨǠǷƢƳ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ-ʮŚƴȈǻ
mtijjani.ara@buk.edu.ng

  :مقدمة

�¾ƢưǷ¢�ǲƟ¦Âȋ¦�¨ƢƸǼǳ¦� ËÀ¢�ǂǯǀǳʪ�ǂȇƾƳه١٦١ت( سيبويه( ،

، وغريهم مل يوجد )ه١٧٧ت( ، واألخفش الكبري)ه١٧٠ت(واخلليل

قف آراءهم على تآراء حنوية لغريهم اختاروها، أو اعرتضوا عليها، بل 

�©¦ ¦ǂǬǳʪ�®ƢȀǌƬǇȏƢǯ��Ƣđ�¦ÂǂȀƬǋ¦Â�ǶȀǈǨǻϥ�ƢǿȂǼƥ�Ŗǳ¦�ƨȇȂƸǼǳ¦�ǆ Ǉȋ¦

 ميتزجوا املتواترة دون الشاذة، وأخذهم عن العرب األقحاء الذين مل

ǶǿŚǣ�ÀÂ®��Àƾŭ¦�¦Â°ÂƢŸ�ŃÂ��Ƥ ǻƢƳȋʪ . مث تلت هذه الطبقة طبقة

فكان يرمي بتلك  )ه٢١٥ت(بصرية أخرى من أمثال األخفش األوسط

القراءات : األسس والقواعد عرض احلائط فيختار أشياء غريها حنو

Ãǂƻ¢�©ƢǬƦǗ�©ǂȀǜǧ��ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�°®ƢǼǳ¦Â��̄Ƣǌǳʪ�ǀƻȋ¦Â��̈¯Ƣǌǳ¦إّما  ؛

أو ختتار من رأي األخفش  ،تار من آراء القدامى بقواعدهم الصارمةأن خت

فكيف كان  .الذي يدعوا إىل التسهيل والتنويع يف املسائل النحوية
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استعمال النحاة هلذين املصطلحني؟ وهل هناك اختالف بني استعمال 

يهدف هذا املقال املتواضع إىل وقفة  ،ذاالقدامى، واحملدثني، هلما؟ ل

ى املصطلحني املذكورين، فيكشف النقاب عن مفهوم كل علمية عل

، مع ذكر مناذج للكتب والرسائل اليت مامنهما، واستعمال بعض النحاة هل

قّدمت جتاههما، ويستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملعاجلة 

  :النقاط اآلتيةويشمل هذا املقال  .املوضوع

  .معىن االختيار، واالعرتاض - ١

  .بني مصطلحي االختيار، واالعرتاضالفرق  - ٢

.عند بعض النحاة القدامى واحملدثني" االختيار"مصطلح - ٣

  .عند بعض النحاة القدامى واحملدثني" االعرتاض"مصطلح  - ٤

   .وهي عبارة عن ملخص املقال والنتائج اليت توصل إليها الباحث: اخلامتة - ٥

  :واالعرتاض معىن االختيار -١

:واصطالحا االختيار لغة

اخلاء، والياء، والراء، أصله العطف، وامليل، مث : قال ابن فارس -أ

فاخلري خالف الشر، ألن كل أحد . على معىن األخذ: محل عليه، أي

١.مييل إليه ويعطف على صاحبه

اإلرادة مع مالحظة ما للطرف : االختيار:"... وقال بعضهم - ب

٢.مييل إىل أحدمهااآلخر، كان املختار ينظر إىل الطرفني، و 



 مصطفى تجاني/د

٢٩٧

أخذ ما : مصدر اختار، خيتار، اختيار، وخمتار، معناه :االختيار - ج

فريادف معاين االصطفاء واالنتقاء، واالنتخاب، والرتجيح،  ٣هو خري،

٤.وحنوها

االصطفاء، وكذلك : واالختيار"... ٥:جاء يف لسان العرب -د

ر  لك وهللا 
ر  هللا خي   ت خ  ْ        الت خ يـ ر  ويقال اس  َِ     ِ  ِ  َ ْ          ُ ُّ   َ ت خار ه   َّ َ  خي  ري للعبد إ ذا اس     َ ْ      ِ        َِ ".

�ǺǷ�Åʮ¢°�ÄȂƸǼǳ¦�ȆǬƬǼȇ�À¢�Ä¢�� ƢǬƬǻȏ¦�Ȃǿ:االختيار اصطالحاً و 

ما ويرّجحه على غريه مبرجحات اآلراء أو وجهًا من الوجوه يف مسألة

٦.ومربرات يراها ويستند إليها

:معىن االعرتاض لغة واصطالحاً 

وقد ورد لفظ االعرتاض يف . اعرتض يعرتض اعرتاًضا :االعرتاض لغة

:مبعاٍن خمتلفة، منهااملعاجم اللغوية

واألصل فيه أّن : واالعرتاض املنع، قال الصاغاين : "...املنع -أ

الطريق املسلوك إذا اعرتض فيه بناء أو غريه كاجلذع أو اجلبل من السابلة 

٧..."ملعىنمن سلوكهن، فوضع االعرتاض موضع املنع هلذا ا

واعرتض الفرس يف َرَسِنه، مل يستقم  : "...عدم االستقامة - ب

٨..." لقائده

ʭȐǧ�ÀȐǧ�µ : "...الوقوع يف الشيء- ج ŗǟ¦Â : أي وقع فيه

٩..." أي جانبه وعدل عنه: وعارضه
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إذا : واعرتضت الشهر : "...¦ǾǳËÂ¢�Śǣ�ǺǷ� Ȇǌǳʪ� ¦ƾƬƥȏ -د

١٠...". ابتدأته من غري أوله

هو تقابل الدليلني على سبيل املمانعة حبيث : االعرتاض اصطالحاً و 

دفع : أيضا هوو  ١١.يقتضي أحدمها ثبوت أمر، واقتضى اآلخر انتفاءه

١٢.القول ورده، واحليلولة بني أمٍر وآخر مبا يشبه اخلشبة املعرتضة يف النهر

  .الفرق بني االختيار واالعرتاض -٢

السابقة لكال املصطلحني، وإضافتهما إىل من خالل تتبع التعريفات 

ƢǸËĔ¢�¬ȂǓȂƥ�śƦƬȇ��ĺǂǠǳ¦�ȂƸǼǳ¦  خيتلفان من جانب، ويتفقان من

فاالختيار كما سبق . خيتلفان من حيث العمل واملعىن املراد. آخر

أو وجهًا من الوجوه يف  ،ȉ¦�ǺǷ�Åʮ¢°�ÄȂƸǼǳ¦�ȆǬƬǼȇ�À¢�Ȃǿ°¦ : تعريفه

. ومربرات يراها ويستند إليها ،حاتويرّجحه على غريه مبرج ،ما مسألة

هو تقابل الدليلني على سبيل املمانعة حبيث يقتضي : بينما االعرتاض

  .أحدمها ثبوت أمر، واقتضى اآلخر انتفاءه

فالفرق امللموس بني املصطلحني؛ هو أّن االختيار، يدل على املوافقة 

والرد، على  التامة من الرأي املختار، وأّما االعرتاض؛ فيدل على الرفض،

�² ويتفقان .الرأي املعرتض عليه °ƾǳʪ�ƨǫȐǟ�ƢǸŮ�ÀƢƸǴǘǐǷ�ƢǸËĔ¢�Ŀ

كما . النحوي، يستعمل كال منهما القدامى، واحملدثون، من النحاة

  .يدالن على نضج الفكر النحوي
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  :عند بعض النحاة القدامى واحملدثني" االختيار"مصطلح  -٣

النحوية، اليت ذكرت يف هّم الباحث هنا أن يراجع بعض االختيارات 

إىل إبراز استعمال النحاة القدامى  سعًيا والرسائلبعض الكتب،

:، وهي على النحو التايل"االختيار"واحملدثني ملصطلح 

ارتشاف الضرب من : "االختيارات النحوية أليب حّيان يف كتابه -أ

دار اإلميان، سنة : دون عدد الطبعة؛ اإلسكندرية( .لسان العرب

تناول تعريًفا .)الدكتور(أليوب جرجيس عطية القيسي . )م٢٠٠٤

واألسس اليت قامت عليها " ارتشاف الضرب" موجزًا أليب حّيان وكتابه 

).اختيارات أيب حّيان يف املقومات النحوية(اختياراته، ّمث عنون فصًال 

احلديث : ومن موضوعات املقومات النحوية اليت حتدث عنها الكاتب

والكالم واجلملة، واملعرب واملبين، وأمساء األفعال، والضمائر، عن القول 

اختياراته يف اجلملة االمسية (والنكرة واملعرفة، وبعد ذلك تطّرق إىل 

وحتدث عن املبتدأ واخلرب، وما يدخل على اجلملة االمسية ) ونواسخها

.Ƣē¦Ȃƻ¢Â) ظن(Â��Ƣē¦Ȃƻ¢Â)إنّ (Â��Ƣē¦Ȃƻ¢Â) كان: (من النواسخ مثل

وذكر ) اختيارات أيب حّيان يف اجلملة الفعلية وتوابعها(حتدث عن  مثّ 

مسائل عدة عن الفعل املاضي، واملضارع، وما يدخل عليه من أدوات 

ǾƦƟʭÂ�ǲǟƢǨǳ¦�Ľ��¿ǄŪ¦Â�Ƥ ǐǼǳ¦. وأّما توابع اجلملة الفعلية؛ فهي

ǄȈȈǸƬǳ¦Â�¾Ƣū¦Â��ƢȀǟ¦Ȃǻϥ�ǲȈǟƢǨŭ¦. اختياراته يف (وحتّدث الكاتب عن
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Đ¦فاختار جمموعة من املسائل يف ) اختياراته يف التوابع(، و )رورات

�ÀƢËȈƷ�ĺ¢�©¦°ƢȈƬƻʪ� ƢƳ�Ǯ. أبواب النعت، والعطف والتوكيد ǳ̄�ƾǠƥÂ

أسلوب النداء، : فذكر جمموعة من األساليب حنو) يف األساليب النحوية

وأسلوب اإلغراء والتحذير، وأسلوب املدح والذم، وأسلوب التعجب، 

.الشرط، وأسلوب القسم، وأسلوب االستثناء وأسلوب

منوذج من اختيارات أيب حّيان من آراء النحاة كما أورده صاحب الكتاب

١٣:يف مسألة تعدد اخلرب

اختلف النحاة يف جواز تعدد اخلرب بغري : " قال صاحب الكتاب

:على رأيني حرف العطف

أُقُرتن حبرف جواز تعدد اخلرب، وهو مذهب اجلمهور، :الرأي األول

َ  و ه و  ﴿:زيد فقيه شاعر كاتب، ومنه قوله تعاىل :عطف أم ال، كقولنا  ُ َ

َ ُ  ُ  ال غ ف ور  ال و د ود    ْ   ُ  ُ  َ يد ْ  ِ   ذ و ال ع ر ش  ال م ج   َ  ْ   ِ  ْ  َ جيوز أن يعطف : فقالوا ١٤-١٥: الربوج ﴾ُ    ْ 

أحد اخلربين على اآلخر مع اتصاف جمموع املبتدأ بكل واحد من 

جاع كما يعطف بعض زيد كرمي شجاع، وزيد كرمي وش: اخلربين تقول

ّ  واملرب د١٤وجعل منه سيبويه،...األوصاف على بعض هذا زيد : يف حنو ١٥   

).هذا(                        ً    ً   الوجه اآلخر أن جتعلها مجيعا  خربا  لـ: "منطلق، قال سيبويه

إال إذا   ١٧وأكثر املغاربة ١٦املنع، واختاره ابن عصفور :الرأي الثاين

              ً ال يقتضي إال خربا  : " كان اخلربان يف معىن واحد، قال ابن عصفور
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 زيد قائم:     ً                                          واحدا ، فإن قضيته أكثر، فال بد من حرف التشريك حنو

أو زيد قائم أخوه، وأبوه مسافر، إال أن تريد اتصافه بذلك يف . طلقنوم

ني ��ƬǫÂ�Ŀ�ʭƢǯ�ÀƜǧ)أي أضبط(حنو هذا أعسر أيسر  خرب واحد فيجوز

  .زيد ضاحك راكب: فال جيوز حنو

��ňƢưǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�°ƢƬƻ¦�ÀƢ�ȈƷ�ʪ¢��À¢�ǂǯ̄ �Ƥ ƫƢǰǳ¦�ǺǷ�¬ǂǌǳ¦�¦ǀǿ�ƾǠƥÂ                      ّ       ّ                               

"...              ّ        واختاره أبو حي ان بقوله: "فقال :�ǺǷ�ǽʭǂǏƢǟ�ǺǷ�°ƢȈƬƻ¦�Ȃǿ�¦ǀǿ

       ّ                                 فأبو حي ان اختار مذهب املغاربة، وعليه فإن . ابن مالك: يعين" الشيوخ

ّ      غري عطف فهو مؤول، وقد ر له ورد شيء من ذلك يف لسان العرب ب                    

  ).هو الغفور هو الودود هو ذو العرش: (مبتدأ آخر وهو ضمري حنو

�ǺǷ�śǠǻƢŭ¦�ȄǴǟ��ƢǓŗǠǷ��ǺȇǄȈĐ¦�ǞǷ�Ǿ�ǻ¢�ȂǿÂ�Ǿȇ¢°�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ǂǯ̄ �Ľ                ً                  ّ                       

�ȂǿÂ��̧ ƢǸǈǳ¦�Ǿƥ�®°Â��ǂǷ¢�Ǿǻȋ��» ǀū¦Â�ǂȇƾǬƬǳʪ�¾ȂǬǳ¦�ń¤�ŐŬ¦�®ƾǠƫ                     ٌ                                        

ّ                        ��ǚǨǴǳ¦Â�ŘǠŭ¦�¿ʫ�¿Ȑǰǳ¦��À¢�Ãǂ                               ّ    غري قليل يف القرآن، والشعر، كما أن ه ي     

فال حيتاج إىل تقدير، بل التقدير قد يسيء إىل الرتكيب، فلو قال قائل 

³: يف غري القرآن ǂǠǳ¦�Â̄�Ȃǿ�ƾȈĐ¦�Ȃǿ�®Â®Ȃǳ¦�Ȃǿ�°ȂǨǤǳ¦�Ȃǿ ... إخل

١٨.فكيف به إذا قيل يف القرآن] غري فصيح: أي[       ً   لكان مسجا ، 

من خالل جمموعه . احلفيدة البن االختيارات النحوية والصرفي - ب

(الدّر النضيد" ."�Ƕǈǫ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨȈǴǯ�ń¤�ƨǷËƾǬǷ�ŚƬǈƳƢǷ�ƨǳƢǇ°

العليا جامعة أم القرى اململكة العربية السعودية سنة  الدراسات
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حتّدث الباحث  .ألمين بن مرعى غرمان العمري. )هـ١٤٢٩- هـ١٤٢٨

.ʮƢǔǫÂ�¿ȂǴǟ�ǺǷ�ǾȈǴǟعن ترمجة املؤلف، مثّ وصف الكتاب، وما اشتمل 

املقدمات  -أ: ّمث تناول بعض املسائل النحوية، يف مخسة مباحث

. التوابع - ه. ¦ÂǂĐ°¦© - د. ¦ʪȂǐǼŭ© - ج. املرفوعات -ب. النحوية

اهلمزة  - أ: وبعد ذلك تطّرق إىل املسائل الصوتية والصرفية، يف ست نقاط

 -ه. املصادر -د. التضمني - ج. معاين صيغ الزوائد -ب. والتخفيف

  . واختتم الرسالة بذكر أهم النتائج اليت توصل إليها .التصغري- و .التأنيس

Ǟ ʪ ¦ŗ Ǉ ȏ ¦� Ȇ Ǔ ǂ ǳ¦� Ä¢°� Ǻ Ƿ� ƾ ȈǨū ¦� Ǻ ƥ¦� °ƢȈƬƻ ȏ � « Ȃ̄ Ŷكما أورده   ١٩

 ":املفرد مبعىن املثىن واجلمع"يف مسألة  صاحب الرسالة

يف   أداء لفظ املفرد معىن املثىن واجلمع غري عزيز: "قال ابن احلفيد

�¬ËǂǏ��̧ȂǸĐ¦Â�Řưŭ¦�ȄǴǟ�ƢȀǫȐǗ¤�ƶǐȇ�ǾǻƜǧ��² ƢǼƳȋ¦� ƢũƘǯ�ǶȀǷȐǯ

٢٠".اإلضافة به الرضّي يف آخر حبث

مث شرح الباحث املسألة، وعرض آراء بعض النحاة من قدامى 

األصل يف كالم العرب وحقيقته؛ داللة كل لفٍظ على : " وحمدثني بقوله

واملثىن على املثىن، واجلمع على املفرد، ما ُوضع له، فيدل املفرد على

وليس "... :مث ذكر قول سيبويه.اجلمع، وقد خيرج عن هذا األصل

مبستنكر يف كالمهم أن يكون اللفظ واحدًا واملعىن مجع، حىت قال 

  .بعضهم يف الشعر من ذلك ما ال يستعمل يف الكالم



 مصطفى تجاني/د

٣٠٣

  :قال علقمة بن عبدة

وأّما ِجلُدها َفصِليبفَِبيٌض هلا ِجيُف احلسرى فأّما عظامها

أي " جلودها"بصيغة املفرد واملراد من " جلدها"فاكتفى الشاعر بـ 

  :وقال املسيب الغنوي .اجلمع

  يف حلقكم عظم وقد شجينا    ال تنكروا القتل وقـد سبيـنا

 .بصيغة اجلمع" يف حلوقكم"ǂŭ¦Â�®¦ǂǧȍʪ¦®�" يف حلقكم: "فقال الشاعر

تنكر يف كالم العرب؛ أن يكون اللفظ واحداً يعين مبس" ٢١:وقال السريايف

وقد استعملت العرب لفظ الواحد مبعىن  ... ويكون عبارة عن مجع

ا مل يستعمل يف الكالم، ألّن من كالمهم يف مواضع  
ّ
اجلميع يف الشعر، مل

وقد :" بقوله عّرب عن ذلك٢٣وابن جين ٢٢كثرية العبارة عن اجلميع بواحد

مث ذكر الباحث رأي الرضّي ٢٤"موضع اجلماعةشاع عنهم وقوع املفرد يف 

وقد يقع املفرد موقع : وهذا الرضّي يقول: "الذي اختاره ابن احلفيد، فقال

املثىن فيما يصطحبان وال يفرتقان، كالرجلني، والعينني، تقول عيين ال 

  :أيب الطيب املتنيب كقول أو يكون املثىن قريب منه،. عيناي: تنام، أي

وعيناي يف روٍض من احلسن ترتع   ذكي من الغضىحشاي على مجٍر 

.ألّن املثىن قريب منه" ترتعان: "ترتع"فإمنا يريد بـ 

:مث ذكر الرضّي أنّه قد يقع املفرد موقع اجلمع، كقوله تعاىل

م  ض د ا﴿
��č�Ê��Ìو ي ك ون ون  ع ل ي ه 
Ê�Ì�È�È��È��É��É�È�È�﴾ وه م  ﴿:وقوله تعاىل". أضداد"أي ٨٢ :مرمي  ْ  ُ 
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ُ  ل ك م  ع د و  َ   ْ  ُ وذلك جلعلهم كذات واحدة يف "أعداء"أي ٥٠: الكهف ﴾َ 

٢٥"املؤمنون كنفس واحدة: " االجتماع، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص

٢٦هكذا استمر الباحث يسرد آراء النحاة كأيب حيّان والسيوطي،

فخالصة ما : " مث أخريًا ّخلص الباحث اآلراء اليت سردها فقال. وغريمها

سبق، أّن هناك من جييز وقوع ذلك مطلقاً، سواء يف الشعر، أو يف 

الذي يرى أنّه جائز يف الكالم غري خمتص ٢٧وهوما عليه الفرّاء،. غريه

�̈ƾȈƦǟ�ĺ¢�Ƥ ǿǀǷ�ÅƢǔȇ¢�ȂǿÂ��ǂǠǌǳʪ
أّن أمّا سيبويه؛ فريى. وغريمها ٢٨

إذ  ٢٩هذا جييء يف الشعر كثريًا عند الضرورة، وقد تبعه يف ذلك املربّد

وهذا خطأ يف الكالم غري جائز، وإمنا جيوز مثله يف الشعر : يقول

řǠŭ¦�ȄǴǟ�ǾǴǸŴ�ʭ¢�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ǽ±¦ȂƳÂ��̈°ÂǂǔǴǳ...وأّما قوله تعاىل:

﴿��Ƕ
�Ȁ�Ǡ��ũ�Ȅ�Ǵ�ǟ�Â��Ƕ

�đȂ�Ǵ�ºǫ�Ȅ�Ǵ�ǟ���ɍ¦��Ƕ�Ƭ�ƻ ْ  ِ  ِْ َ    ََ  َ   ْ  ِ   ُُ     ََ  َُّ    َ فليس من هذا ألن  ٧: قرةالب ﴾َ َ 

٣٠.السمع مصدر يقع للواحد واجلمع

املذهب األول، وهو : والراجح يف نظري: "مث رّجح الباحث فقال

§���ËǲƳÂ�ËǄǟ�ɦ.مذهب الفرّاء، ومن سار عليه ƢƬǯ�Ŀ�Å¦Śưǯ�ǾƠȈĐ�Ǯ ǳ̄Â

٣١."ومحُل كل ذلك على الضرورة تكّلف...ويف كالم العرب شعراً ونثراً 

دراسة " النحو الوايف"النحو عند عباس حسن يف كتابه  تيسري - ج

ة اللغة رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية مقدمة إىل كلي(وتقومي، 

العربية قسم الدراسات العليا جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 
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 .لعبد هللا بن محد بن عبد هللا احلسني). هـ١٤٣٢-هـ١٤٣١سنة 

الباحث عن تعريف املؤلف وكتابه النحو الوايف، أوًال، ّمث ذكر ث حتدّ 

ونشأته، وأبرز رجاله، وكتبهم املؤلفة يف تيسري النحو،  مفهوم التيسري،

وبعد ذلك تطرق إىل أثر تيسري النحو يف  .وأبرز آراءهم يف هذه الكتب

السماع  -أ: يف بعض النقاط) النحو الوايف(األصول النحوية يف كتاب 

وحتدث  .التعليل -التأويل هـ - نظرية العامل د -القياس ج - ب

متتبًعا . الباحث عن األسس اليت بىن عليها عباس حسن اختياراته

  :األسس اآلتية

امليل حنو  - ٣االستناد إىل السماع  - ٢البعد عن التكلف  - ١

 -٤. واإلجياز يف األعاريب، والبعد عن التعريفات اختصار املسائل،

ميله  -٦. وأصوهلا اللغة موافقة قواعد -٥ .حوي يف اللغةأثراخلالف الن

الفروق الداللية  -٨. حدوث اللبس - ٧. إىل السهولة والتسامح

اللغوي، ومراعات حاجة  يف االستخدام التوسع - ٩. البالغية

  .املتكلمني

مث ذكر تقومي آراء عباس حسن، وقد جاء هذا التقومي يف ثالث 

مدى استفادة عباس حسن من آراء الكوفيني يف : األوىل: نقاط وهي

�Ǻƥ¦� ¦°ϕ�ȂƸǼǳ¦�ŚǈȈƫ�Ŀ�ǺǈƷ�²: الثانية. تيسري النحو ƢƦǟ�ǂƯϦ�ÃƾǷ

مدى جناح عباس حسن يف تيسري النحو، وقد تناول : الثالثة. مضاء
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: الثاينو . الثبات على املنهج: األول :من جانبني الباحث هذه النقطة

ويف اخلامتة، ّخلص . مدى صحة آراء عباس حسن يف املسائل النحوية

  . الباحث أهم النتائج اليت توصل إليها

منوذج من اختيارات عباس حسن يف املسائل اليت استند فيها إىل السماع

:)فوق وحتت(يف مسألة حكم تصرف 

هو أن يصح استعماله ظرًف  :الظرف عند النحاةاملراد بتصرف 

أنّه يصح فيه أن خيرج عن النصب على الظرفية إىل : وغري ظرف، أي

�ȏȂǠǨǷ�Â¢��ÅȐǟƢǧ�Â¢��ÅƢǟȂǧǂǷ�Å¦Őƻ�ÀȂǰȇ�Àϥ��§ ¦ǂǟȍ¦�ǺǷ�ƨǨǴƬű�ǾƳÂ¢

ما يتصرف من ظروف  ٣٣وقد قسم ابن مالك ٣٢.به، أو امسًا جمروراً 

٣٤:املكان إىل أربعة أقسام هي

  )مشال- ميني- مكان: (ما يكثر تصرفه، حنو -

  )خلف-قدام-أمام: (ما هو متوسط للتصرف، حنو -

  )دون-وسط-حيث: (ما يندر تصرفه، حنو -

  )مع- عند-حتت-فوق: (ما هو عادم التصرف، حنو -

، )حتت -  فوق(وقد ذهب عباس حسن إىل صحة تصرف 

فوق وحتت، ال يتصرفان : (واستعماهلما غري منصوبني على الظرفية، فقال

�ƢǸȀǼǷ�ǲǯ�°ƢǏ�¦̄¤��ÅʭƢȈƷ¢�ÀƢǧǂǐƬǇ�ƢǸĔ¢�Ã°¢Â. يف رأي كثري من النحاة

ال تقوم : (قوله عليه السالم" حتت"ومن هذا يف . امساً متجرداً عن الظرفية
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ابن األثري  قال...  ٣٥)الساعة حىت يهلك الوعول، وتظهر التحوت

) فوق(الذي هو ظرف نقيض ) حتت(جعل ): صاحب كتاب النهاية(

.٣٦ويعرب هنا فاعالً ...اهـ. امساً، فأدخل عليه الم التعريف، ومجعه

:على قولني) فوق وحتت(أّما النحاة فقد اختلفوا يف حكم تصرف 

) فوق وحتت(ذهب بعض النحويني إىل صحة تصرف :القول األول

) حتت(سيبويه إىل أن  ويذهب. وحتتك رجالك أسك،فوُقك ر : فتقول

(يستعمل امساً، ولكن بقلة، فقال واعلم أن الظروف بعضها أشد متكناً :

أما اخللف واألمام . القبل والقصد والناحية من بعض يف األمساء، حنو

وقد جاءت على . والتحت فهن أقل استعماًال يف الكالم أن جتعل أمساء

٣٧).ارذلك يف الكالم واألشع

كما أّن ابن يعيش مل يفرق بني ما يكثر فيه التصرف من الظروف وما 

واعلم أن : (مبا يكثر تصرفه فقال) وحتت فوق(يقل فيه ذلك، بل إنه قرن 

متصرف وغري متصرف، فاملتصرف  - أيضاً  - ظرف املكان على ضربني

خلف، قدام، : منه ما جاز رفعه، وخفضه، ودخلته األلف والالم، حنو

.٣٨...)وفوق، وحتت، ومكان، وموضع، فهذه كلها متصرفة

مث ذكر صاحب الرسالة احلجج اليت استند إليها أصحاب هذا 

) فوق(جميء : ومما استدل به من قال بتصرفهما "... ٣٩:الرأي، فقال

  :جمرورة يف قول الشاعر
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Ȑǘƥ�ǾǸǴǟ¢�ȏ�ǞƦǇ�Ê¼Ȃǧ�ȄǴǟ����Ǿǋǂǟ�ǄƬǿ¦�Äǀǳ¦�ƅʪ�ǶǈǫƘǧ٤٠

  ..."جمرورة بعلى) فوق(حيث جاءت 

اجلارة ) من(كما استدل بعض النحاة على تصرفهما بدخول   

م  الس ق ف  م ن فـ و ق ه م﴿:تعاىلعليهما، بقول هللا 
ِ  ف خ ر  ع ل ي ه   ِ ْ  َ    ِ  ُ  ْ َّ     ُ  ِ  َْ َ  َّ  َ  ٢٦: النحل ﴾َ 

ه ا األ نـ ه ار﴿:وقوله تعاىل. جمرورة مبن) فوق(فجاءت 
َ   جت  ر ي م ن حت  ت   ْ َ     َ  ِْ َ    ِ   ِ ْ َ﴾ 

  .جمرورة مبن اجلارة) حتت(فجاءت  ٢٥: البقرة

¦�ÀƢƳǂź�Ȑǧ��śǧǂǐƬǷ�Śǣ�ƢǸĔ¢�ń¤�̈ƢƸǼǳذهب أكثر : القول الثاين

�Ŀ�Ȃǿ�ƢŶ¤�ƢǸđ�®°¦Ȃǳ¦�̧ ƢǸǈǳ¦�À¢�ȄǴǟ�Ǌ Ǩƻȋ¦�Ëǎ ǻ�ƾǫÂ��ƨȈǧǂǜǳ¦�Ǻǟ

اعلم أّن العرب تقول فوقك : (جميئهما ظرفني فحسب، حيث قال

¤�ǽȂǴǸǠƬǈȇ�Ń�ǶĔȋ��¼ȂǨǳ¦�ÀȂƦǐǼȈǧ��Ǯ ÉǇ¢° ًوتقول: مث قال. ال ظرفا :

. ٤١)حتَتك رجالك، ال خيتلفون يف نصب التحت

فوق (وقد أجاب بعض النحاة عن أبيات الشعر اليت ورد فيها خروج 

٤٢.Ƣǿ̄Âǀǋ�Â¢�Ƣē°ƾǼƥ�ƨȈǧǂǜǳ¦�Ǻǟ) وحتت

اجلارة ) من(وأّما استدالل بعض النحاة على تصرفها بدخول 

ال يثبت به تصرف ) من(دخول إىل أن  عليهما، فقد أشار أكثر النحاة

Ƣē®ʮ±Â��ƢȀǧǂǐƫ�̈ǂưǯÂ��ƢȀǠǓ¦ȂǷ�ƨǠǈǳ��» ǂǜǳ¦.٤٣

مث ذكر صاحب الرسالة اختيار عباس حسن من بني اآلراء املذكورة، 

فوق (والذي أراه هو عدم صحة تصرف " :قال عباس حسن: فقال
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تصرفًا مطلقاً؛ لقلة ما مسع من تصرفهما كما ذكر سيبويه، وأن ) وحتت

Ƥ األخفش ǈƸǧ�śǧǂǛ�ƢǸĔȂǯ�Ȃǿ�§ǂǠǳ¦�Ǻǟ�ƢǸȀȈǧ�̧ȂǸǈŭ¦�À¢�ǂǯ̄.

على أننا إذا عرفنا أّن سيبويه ممن : "...واستمر عباس حسن يقول  

تصرفاً، لكّنه تصرف غري مطلق، فذلك يفيد أن ما ) من(يعدون اجلر بـ 

حيتمل أن يكون املراد به دخول ) حتت(ذهب إليه سيبويه من تصرف 

.٤٤..."عليها فقط) من(

مث أشار الباحث إىل أّن عباس حسن خالف رأيه هذا يف موضع آخر 

إىل عدم ) النحو الوايف(فذهب يف موضع آخر من كتابه : "... فقال

روف احل األخذ برأي من قال بتصرفهما، إذ قال عند حديثه عن

.�Å¦°®ʭ�Àيتصرفا) فوق وحتت: (هناك رأي يقول: (املتصرفة وغري املتصرفة

فالتصرف النادر هو غري املطلق الذي  .٤٥..." األخذ به وال داعي إىل

ذهب إليه سيبويه؛ واختاره عباس حسن، مث رفضه هنا، كما جاء به 

  . وهللا أعلم. الباحث يف الرسالة املعروضة

  .عند بعض النحاة القدامى واحملدثني" االعرتاض"مصطلح  -٤

للبحث عن كذلك هنا حياول الباحث إيراد بعض الكتب والرسائل 

:قدميًا وحديثًا على النحو التايل" االعرتاض"تناول النحاة ملصطلح 

اعرتاضات البغدادي على ابن هشام يف شرح أبيات مغين اللبيب  -أ

(مجعًا ودراسة رسالة ماجستري يف اللغة العريب ة مقّدمة إىل كلية اللغة .
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ŭ¦��ÃǂǬǳ¦�¿¢�ƨǠǷƢƳ��ƢȈǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ƕǈǫ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦ ملكة العربية

ملنرية بنت أمحد بن عبد الرمحن ).هـ١٤٣١-هـ١٤٣٠السعودية سنة 

بدأت الباحثة هذه الرسالة مبقدمة تناولت فيها دوافع .اخلريصي

ّمث جاءت برتمجة موجزة للبغدادي، والتعريف  .البحث، وخطته ومنهجه

، وترمجة موجزة البن "شرح أبيات املغين"و" خزانة األدب" بكتابيه 

�µ. وأمهيته، وشروحه" مغين اللبيب: "هشام، وكتابه ¦ŗǟȏʪ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�Ľ

.لغة واصطالحاً 

وتشمل الرسالة دراسة املسائل اليت اعرتض فيها البغدادي على ابن 

االعرتاضات يف معاين  -١: هشام، وقد تناولتها يف أربعة مباحث

يف  االعرتاضات -٣. االعرتاضات يف األبنية والكلمات -٢ .احلروف

ويف . االعرتاضات يف حتقيق نسبة قوٍل أو شاهد -٤ .الرتاكيب واجلمل

  .اخلامتة، ذكرت أهم النتائج اليت توصلت إليها

يف  على ابن هشام كما أوردته الباحثةمنوذج العرتاضات البغدادي 

ǂ̈ ǰ Ǽǳʪ �ƨǧǂ Ǡŭ¦�Ǧ Ǐ Â�ƨǳƘǈ Ƿ:

٤٦:قال ابن هشام عند قول الراجز

ƢǷ¦È±Ê°�Â¢�ǲƬǯ¢�Ƣđ�ËÀ¤٤٧ُخَويرَِبني يُنفقان اهلاما

. لصان: وال تقول" زيد أو عمرو لص: "كما تقول" ʪǂȇȂƻ"إذ مل يقل (

ال نعت " أشتم: "بتقدير" خويربني"٤٨�ËÀϥ�¦ǀǿ�Ǻǟوأجاب اخلليل



 مصطفى تجاني/د

٣١١

Ǟƥʫ(أي ليس هو نعت ألكتل، ورزام، ألّن ٤٩)لّصان  )رزام(و) أكتل

�ȏ�ƢǸËĔ¢�Ä®¦ƾǤƦǳ¦�Ã¢ǂǧمن لصوص البادية، فهما علمان، والعلم معرفة، 

ǂ̈ǰǼǳʪ�ÀƢǨǏȂȇ )أصالً ) خويربني.

) خويربني(وال يتصور أن يكون : (لذلك اعرتض عليه البغدادي بقوله

Ǧ ȇǂǠƬǳʪ�ƢǸȀǨǳƢƼƬǳ�ƢǸŮ�ÅƢƬǠǻ والتنكري، فقول املصنف :�ÉȂȀǇ�Ǟƥʫ�ƪ Ǡǻ�ȏ

ĿÂ�Ǟƥʫ�ƪ: (واالعرتاض يف قول ابن هشام ٥٠)قلم Ǡǻ�ȏ  تقدير فعل

�ǺǷ�ËÀ¢�ʭǂǯ̄: "... مث جاءت الباحثة بتحرير املسألة فقالت. ")أشتم"

٥٢، واجلرمي،)ه٢١٥ت (واألخفش  ٥١اليت أثبتها الكوفيون،) أو(معاين 

°Ȃǯǀŭ¦�ƪ ȈƦǳʪ�¿Ƣǌǿ�Ǻƥ¦�ƢŮ�ǲËưǷÂ��Â¦ȂǳƢǯ�ǞǸŪ¦�ǪǴǘŭ�ļϦ�ƢĔ¢ .مل : قال

ّن أل ٥٣"لّصان: "وال تقول" زيد أو عمرو لص: "كما تقول" ʪǂȇȂƻ" يقل

:ƢǬǳ�Ƣđʪ�ȄǴǟ�ǪƥƢǈǳ¦�ǄƳ¦ǂǳ¦�¾Ȃǫ�Ŀ¾) أو(ألحد الشيئني، فلو كانت) أو(

"ʪǂȇȂƻ"�¾Ƣǫ�ǾǼǰǳÂ��ƢŷƾƷ¢�ǺǷ�¾Ƣū¦�ȄǴǟ�Ƥ ǐǼǳʪÂ��®¦ǂǧȍʪ"خويربني "

ƢǸȀǼǷ�¾Ƣū¦�ȄǴǟ�ǾƦǐǻÂ��ƨȈǼưƬǳʪ.مث استمرت الباحثة بعرض آراء بعض  ٥٤

: على البيت السابق معلقاً ) أماليه(قال ابن الشجري يف : "النحاة فقالت

�Ƣđʪ�ȄǴǟ) أو(ولو كانت " خويربني: "أراد أكتل، ورزاما، فلذلك قال: قالوا

: وال تقول. زيد يف الدار أو عمرو جالس: كما تقول" ʪǂȇȂƻ"لقال 

: وللخليل رأي آخر يف الناصب خلويربني، قال ابن هشام ٥٥.جالسان

�ËÀϥ�¦ǀǿ�Ǻǟ�ǲȈǴŬ¦�§ ƢƳ¢Â )٥٦.مبتقدير أشت) خويربني



٣١٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

فزعم أّن : قال سيبويه بعد ما سأل اخلليل عن البيت السابق

، "ʪǂȇȂƻ" لقال) إنّ (انتصبا على الشتم، ولو كان على " خويربني"

َ  مح  ال ة  احل  ط ب﴿ :انتصب قوله تعاىل ولكنه انتصب على الشتم، كما َْ    َ َ َّ َ﴾

" خويربني"و) ألحد الشيئني(�Ä¢�Ƣđʪ�ȄǴǟ�ǲȈǴŬ¦�ƾǼǟ) أو(فـ ٤٥٧:املسد

"خويًربني"فتكون  ٥٨)أكتل ورزام(منصوب على الذم ال على احلال من 

).ʪǂȇȂƻ: (وال يصح أن تقول) أشتم(مجلة مستقلة بتقدير 

Ǟƥʫ�ƪ(...قال ابن هشام بعد إيراده لرأي اخلليل  Ǡǻ�ȏ .( قال

وال يُتصّور أن يكون : (ابن هشام السابقالبغدادي معلقًا على قول 

ŚǰǼƬǳ¦Â�Ǧ" خويربني" ȇǂǠƬǳʪ�ƢǸȀǨǳƢƼƬǳ�ƢǸŮ�ÅƢƬǠǻ.(٥٩

معقبًا على قول ابن ) املغين(يف حاشيته على  ٦٠:وقال الدسوقي

نكرة، ونعت املعرفة ال " خويربني"وأما النعت فال يتأتى ألّن : (هشام

٦١)يكون إال معرفة، والنعت ال يتأتى حىت ينفيه

هكذا استمرت الباحثة تعرض آراء بعض النحاة، حىت اختتمت 

Ǟƥʫ�ƪ: (ولذا فقول ابن هشام: عرضها بقوهلا Ǡǻ�ȏ (تصح أصالً  ال

ال نعت : فقول املصنف: (حىت ينفيه، وقد اعتذر عنه البغدادي فقال

Ǟƥʫ: ٍ٦٢)سهُو قلم.

ووّجه الدسوقي كالم ابن هشام يف حاشيته على املغين : وقالت الباحثة

تسامح إذ ال يتوهم أنّه نعت املعرفة  فيه: Ǟƥʫال نعت: قوله: (فقال



 مصطفى تجاني/د

٣١٣

��ƨȈǳƢū¦�ǶǿȂƬŭ¦�ƢŶ¤Â��̈ǂǰǼǳʪمث  ٦٣)املعىن وصف يففكأنه الحظ أّن احلال

٦٤).وهذا ما أرّجحه: (أخريا ذكرت الباحثة موقفها جتاه املسألة فقالت

رسالة (. اعرتاضات الرضّي على ابن احلاجب يف شرح الشافية - ب

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨȈǴǯ�ń¤�ƨǷËƾǬǷ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǽ¦°ȂƬǯ®�ƨƳ°®�ǲȈǼǳ

مكة املكرمة اململكة العربية -، جامعة أم القرىقسم الدراسات العليا

ملهدي علي بن مهدي آل ). هـ١٤٢١-هـ١٤٢٠السعودية، سنة 

.ملحان القرين

بدأ الباحث برتمجة موجزة البن احلاجب، وترمجة أخرى للرضي، مث 

حديث موجز عن الشافية وشرح الرضي عليها، مث بيان مفهوم 

وبعد  .وأبرز االعرتاضات يف الصرفاالعرتاضات، ومنشؤها، وأنواعها، 

ذلك انتقل إىل االعرتاضات يف التعريفات، واملصطلحات والعبارة، 

وبعد ذلك حتدث عن االعرتاضات يف . ولكل منها مبحث خاص به

االستدالل، والسماع، والقياس، : األدلة، يف عدد من املباحث هي

بعض أقوال ابن واالشتقاق، والنظري وعدمه، والرأي النحو، واالعرتاض ب

ƢǰƷȋ¦Â��ƨȈǧǂǐǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�Ŀ�©ƢǓ¦ŗǟȏʪ� ƢƳ�ËĽ¿��. احلاجب نفسه

كما تطرق إىل االعرتاضات يف األمور . ولكل مبحث خاص به

اإلجرائية، والتعليل والتمثيل، ولكل من هذه األمور الثالثة مبحث 

مث ذكر االعرتاضات يف استقصاء املسائل الصرفية وترتيبها، . خاص به



٣١٤
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. وبعد هذه األشياء تناول منهج الرضي يف االعرتاضات. يه مبحثانوف

.وأّما يف اخلامتة، فلخص الباحث أهم نتائجه

ن احلاجب كما أورده صاحب منوذج من اعرتاضات الرضّي على اب

  :يف تعريف ابن احلاجب للوقف، يف التعريفات الرسالة

.٦٥"قطع الكلمة عّما بعدها: الوقف: "قال ابن احلاجب

يوهم أنه ال يكون الوقف على  ) عما بعدها: (قوله: "قال الرضيّ 

السكوت على آخر الكلمة اختياراً : كلمة إال وبعدها شيء، ولو قال

: مث استمر الباحث بشرح املسألة فقال ٦٦"جلعلها آخر الكالم لكان أعمّ 

��ǾǷƢǰƷ¢�¦ȂǴËǐǧ�ǶĔ¢�ǞǷ��śǷƾǬƬŭ¦�̈ƢƸǼǳ¦�ƾǼǟ�Ǧ ȇǂǠƬƥ�Ǧ ǫȂǳ¦�ǚŹ�Ń

  :ووجهوه، ورمبا أن إغفاهلم لتعريفه يعود ألمرين

�ǶȀǴǤǋ�°ƾǫ�®Âƾūʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǶȀƬǫÂ�Ŀ�Å¦ƾƟƢǇ�Ǻǰȇ�Ń :األول

§ ʪ�ǲǯ�Ŀ�§ǂǠǳ¦�Ǻǟ�®°Â�ƢǷÂ��¿ƢǰƷȋʪ.

.اهيته، ممّا ال يدعوا إىل إيضاح الواضحوضوح م: الثاين

وما ظهر تعريف الوقف إال عند املتأخرين : واستمر الباحث يقول

ولعل تعريف ابن احلاجب . والتقسيمات حني بدأ االهتمام احلدود

وحاول  السابق هو أول تعريف ظهر، مث توالت التعريفات بعد ذلك،

مع هذا فقد ُأخذ جامع مانع، و  النحاة أن يضبطوا الوقف بتعريف

مث ذكر الباحث بعض التعريفات  ٦٧.عليهم يف ذلك بعض املؤاخذات



 مصطفى تجاني/د

٣١٥

النطق عند  قطع:" تعريف أيب حّيان وهو قوله:اليت أوردها الرضّي فقال

.٦٨"إخراج آخر اللفظة

ويؤخذ عليه أّن القطع هو : " مث ذكر الباحث ما يؤخذ عليه فقال

.٦٩"عرض عن القراءةترك القراءة رأساً، فالقارئ يكون كامل

قطع املوقوف عليه عن : "مث ذكر تعريف ابن عقيل وهو قوله

ويؤخذ عليه ما أخذ على : "مث ذكر ما يؤخذ عليه، فقال ٧٠"االتصال

وهو قطع النطق عند  "٧١ومن ذلك تعريف األزهري. تعريف أيب حّيان

ويؤخذ عليه ما سبق يف تعريف أيب حّيان وابن عقيل؛ ٧٢"آخر الكلمة

٧٣.إن كان هذا التعريف حظي بقبول كثري، فتمثله املتأخرونو 

ولعل تعريف الرضّي هو : " مث ذكر الباحث موقفه جتاه املسألة، فقال

أقلها مؤاخذة؛ ألّن السكوت هو قطع الصوت زمنًا أقل بدون تنفس، 

لكنه أقرب من القطع إىل الوقف؛ ألّن الفرق بني السكت والوقف هو 

د أخذ شرّاح الشافية على ابن احلاجب يف تعريفه التنفس وعدمه، وق

٧٤.مثل ما ذكره الرضيّ 

"فالرضّي نفسه قال يوهم أنّه ال يكون الوقف على كلمة إال وبعدها :

السكوت على آخر الكلمة اختياراً جلعلها آخر الكالم : شيء، ولو قال

عليه  فكأنّه استدرك عليه لرفع الوهم عّما ذهب إليه، وزاد٧٥"لكان أعمّ 

  .وهللا تعاىل أعلم. ما يكون التعريف أعمّ 



٣١٦
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: تقدمي قراءة يف بعض اعرتاضات احملدثني على النحويني، - ج

٧٦.لعماد أمحد الزبن.م٢٠٠٨الشيخ سعيد فوده، سنة 

قّسم الباحث مقالته إىل مخس نقاط، حتّدث يف كل نقطة عن 

القدامى، شخصية واحدة من احملدثني الذين اعرتضوا على بعض النحاة 

:على النحو التايل

 "الرفض التام ملا يف النحو من أوهام: جناية سيبويه"كتاب  - ١

.±ÀÂ±Â¢�ʮǂǯ ،للكاتب

�ÅȏÂƢŰ��ÀÂ±Â¢�Ƣǿ®°Â¢�Ŗǳ¦�¶ƢǬǼǳ¦�Ƥ ǈƷ�§ ƢƬǰǳ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ǌ ǫʭ

  :اإلجابة عنها كالتايل

  .مناقشة الكليات يف كتاب جناية سيبويه -

  :يف كتاب أوزون، وهيمناقشة بعض املسائل واجلزئيات  -

. األدوات واحلروف -ج. اجلملة الفعلية -ب. مسيةاجلملة اال -أ

  .إعراب اجلمل -د

أمحد : للدكتور":إنقاذ اللغة العربية من أيدي النحاة"كتاب  - ٢

  .درويش

Ä°ǀƳ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƾȇƾƴƬǳ¦�ƨȇÂ¦±�ǺǷ�§ ƢƬǰǳ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ǌ ǫʭ . وهو

  .الذي يدعوا إليه درويشاألساس 

ňʪȂǌǳ¦�Ǧ،"لتحيا اللغة العربية يسقط سيبويه"كتاب  - ٣ ȇǂǌǳ.



 مصطفى تجاني/د

٣١٧

ǰǳ¦�¦ǀǿ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ǌ ǫʭأوردها صاحب  تاب من ثالث جوانب

:الكتاب جميباً عنها وهي

الطالب وغري املتخصصني يتعذبون وهم : ňʪȂǌǳ¦�¾ȂǬȇ  -أ

  .يدرسون العربية بسبب تعقيدها

  .لغة العربية مل تكن تواكب العصرقواعد ال - ب

كل لغات العامل اجتهت إىل التطور، ولكن أهل العربية  - ج

  .  يرفضون تطوير قواعدها اجلامدة

األستاذ إبراهيم : للكاتب: "النحو العريب نقد وبناء"كتاب  - ٤

§�� .السامرائي ƢƬǰǳ¦�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�¶ƢǬǼǳ¦�Ƥ ǈƷ�§ ƢƬǰǳ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ǌ ǫʭ

  :وهو جييب عنها كاآليت

علم النحو صار يطلب  يقول إنّ  - ب .التبّصر يف املصطلح -أ

يعرتض األستاذ  -د. ¦ǂǬǳʪÂ�À¡ǂǬǳʪ�«ƢƴƬƷȏ¦ ¦© - ج. لذاته

. السامرائي على البصريني

بقلم الدكتور شوقي : "أسطورة القلة والكثرة عند النحاة" - ٥

ƢǬŭ¦�Ʈ¾� .٧٥: العدد) م١٩٨٣( الفيصل"يف جملة . النجار ƷƢƦǳ¦�Ǌ ǫʭ

  . بعرض أدلة شوقي النجار يف نفي القلة والكثرة

«�¦Ƣǋȍ¦�ǶǇʪ�ƨǬƸǴŭ̈°: من أخطاء النحاة" - ٦ Ƣǰǳ¦" : مقال

. ٣٤العدد ) م١٩٦٩(يف جملة البيان، الكويت . بقلم مجيل علوش



٣١٨
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�ȄǴǟ�ǾǓ¦ŗǟ¦�ǺǷ�³ ȂǴǟ�ǾȈǳ¤�Ƥ ǿ̄ �ƢǷ�µ ǂǠƥ�¾ƢǬŭ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ǌ ǫʭ

  .د أمحد الزبنالنحاة، مث أجاب عنها عما

من أخطاء النحاة؛ "منوذج العرتاض مجيل علوش على النحاة يف مقالته 

°̈Ƣǋ ȍ ¦� Ƕ Ǉ ʪ � ƨǬƸ Ǵŭ¦�» Ƣǰ ǳ¦ . العدد ) م١٩٦٩(جملة البيان، الكويت

  .٤٩- ٤٧ص ٣٤

هذه الكاف حرف  ٧٧لقد أمجع النحاة عامة أنّ : "قال السيد علوش

«��ƢǷ�ËÀƜǧ��ƢȀǧǂǐƫ" خطاب ǂǐƬƫ�ȏÂ�§ Ƣǘƻ�» ǂƷ�ƪ ǈȈǳ�ƢËĔ¢�ƢǼȇ¢°Â

�©ʮȉ¦�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ƨǴưǷ¢�ǺǷÂ��§ Ƣǘƻ�» ǂƷ�ƢĔȂǯ�ȆǨǼȇ�§ǂǠǳ¦�Ǻǟ�®°Â

ن بـ ع د  و ه اج ر وا  و ج اه د وا  م ع ك م  ﴿: قوله تعاىل: القرآنية
ُ  ْ و ال ذ ين  آم ن وا  م   َ  َ  ْ  ُ  َ   َ  َ   ْ  ُ  َ   َ َ   ُ  ْ  َ    ِ  ْ  ُ َ   َ  ِ َّ  َ ﴾ 

َ ُ   ال ذ ين  ص د ق واُ   َِ  َ أ ول ئ ك  ﴿ :وقال أيضاً  ٧٥: األنفال  َ   َ   ِ ُ   َ و أ ول ئ ك  ه م  ال م تـ ق ون    َّ َّ   ُ  ْ   ُ  ُ   َ  َِ   َُ ﴾ 

: يونس "ذلك هللا ربكم فاعبدوه أفال تذكرون: "وقال أيضاً  ١٧٧: البقرة

ي اء و ال ق م ر  ن ور ا و ق د ر ه  م ن از ل  ﴿ :وقال أيضاً  ٣
َ  ه و  ال ذ ي ج ع ل  الش م س  ض   ِ  َ  َ  ُ َ َّ  َ َ   ً   ُ  َ  َ  َ  ْ َ    َ  ِ   َ  ْ َّ     َ  َ  َ    ِ َّ    َ  ُ

س اب  
ني  و احل  

ن  تـ ع ل م وا  ع د د  الس  
َ   َ ل  ِْ  َ   َ  ِ ِ ّ     َ  َ  َ   ْ  ُ  َ ْ  َ ِ ��ǲ

�
�ǐ�Ǩ�ºȇ���Ǫ��ū�ʪ��ȏ

�¤��Ǯ
�ǳ�̄���ɍ¦��Ǫ�Ǵ�ƻ�Ƣ�Ƿ  ُ ِ ّ  َ  ُ  ِّ َْ  ِ  َّ  ِ  َ  َِ  َُّ    َ  َ َ    َ

��ÀȂ�Ǹ�Ǵ�Ǡ�ºȇ�
�¿�Ȃ�Ǭ
�ǳ��©�ʮȉ¦ َ   ُ  َ ْ  َ   ٍ ْ  َ  ِ  ِ  َ �ʮȉ��Ǯ©��﴿ :وقال أيضاً  ٥: يونس ﴾  

�ǳ�̄� �Ŀ��À�¤  ٍ  َ    َ  َِ  ِ  َّ  ِ

ر ون  
 يـ تـ ف ك 

ُ   َ ل  ق و م  َّ  َ  َ َ    ٍ ْ وال أريد أن أطيل يف : واستمر علوش يقول ٣: الرعد ﴾ َِّ 

�ƢǼƥ�¼Ƣǔǳ�¾ƢǇŗǇȏ¦�ʭ®°¢�ȂǳÂ��Śưǰǳ¦�Ǻǟ�řǤȇ�ǲȈǴǬǳƢǧ��®ƢȀǌƬǇȏ¦



 مصطفى تجاني/د

٣١٩

¾ƢĐ¦.�» Ƣǰǳ¦�ƪ ȈǬƥ�¦̄ƢǸǴǧ��ƨǟƢŦ�̈°Ȃǯǀŭ¦�©ʮȉ¦�Ŀ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�ËÀ¤

٧٨؟تتصرف تصرف كاف اخلطاب مفردة، ومل

٧٩:أجاب عنه األستاذ عماد أمحد الزبن مبا يلي

السيد علوش عمود رأيه على هذا الدليل، فما دامت هذه أقام  - ١

الكاف مل تتصرف يف أفصح الكالم فهي حرف أصلي، ولست حرف 

�ƪ ƦƯ�ȂǴǧ�ǾȈǴǟÂ��ƢȀǧǂǐƫ�¿Ǆǳ�§ Ƣǘƻ�» ǂƷ�ƪ ǻƢǯ�Ȃǳ�ƢĔȋ��§ Ƣǘƻ

تصرفها ولو يف القليل من الكالم الفصيح احملتج به، لزم عدها حرف 

  .هخطاب؛ ألّن احلرف األصلي ال جيوز تصرف

والسؤال اآلن هل ثبت تصرف هذه الكاف يف كالم فصيح  - ٢

وإليك بعض -على حد تعبري الزبن- حمتج به؟ اجلواب نعم وكثرياً 

:الشواهد

  :من القرآن الكرمي :أوالً 

ر ع و ن  ي س وم ون ك م  س و ء  ال ع ذ اب  ﴿:قال تعاىل -أ
ن  آل  ف 

 
ِ  و إ ذ  جن  يـ ن اك م م    َ  َ  ْ   َ َ  ُ   ْ  ُ  َ  ُ  ُ  َ  َ  ْ  َ ْ  ِ  ِ    ْ ِ ّ   ُ  َ  ْ َّ َ   ْ  ِ َ

س اء ك م  و يف  
ي ون  ن  ت ح   ون  أ بـ ن اء ك م  و ي س 

َ  ِ ي ذ حب     ْ  ُ  َ  َ  ِ  َ   ُ ْ  َ ْ  َ َ   ْ  ُ  َ  َ  ْ َ   َ  ُ
ِّ  َ ُ  ذ ل ك مُ  يم   َِ 

ن ر ب  ك م  ع ظ 
 
ِ   ٌ ب الء م   َ   ْ  ُ ِّ َّ   ِ ّ    َ﴾ 

     ٤٩: البقرة

ف اف ا و ث ق اال  ﴿ :وقال أيضاً  - ب
ر وا  خ 

َ   ً ان ف   ِ َ   ً   َ  ِ   ْ  ُ  ِ  ْ ��Ƕ�ǰ
�ǈ�Ǩǻ�¢�Â��Ƕ�ǰ

�ǳ¦�Ȃ�Ƿ�
�ϥ��¦Â�ƾ�ǿƢ�Ƴ�Â  ْ  ُ  ِ  ُ  َ َ   ْ  ُ  ِ َ  َِْ   ْ  ُ  ِ   َ  َ

���ɍ¦��ǲȈ�Ʀ�Ǉ��Ŀ َِّ    ِ  ِ  َ ُ  ْ ذ ل ك م   ِ  ن ك نت م  تـ ع ل م ون   َِ 
ُ   َ خ يـ ر  ل ك م  إ   َ ْ  َ   ْ  ُ  ُ    ِ  ْ  ُ َّ   ٌ   ٤١: التوبة ﴾َ  ْ 



٣٢٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

��Ǿ�Ǵȇ�Â�Ƙ�Ƭ�ƥ�Ƣ�Ǹ�ǰ�ƫ�Ƙ�Ʀ�ºǻ��ȏ﴿ :وقال أيضاً  - ج
�¤��Ǿ�ǻƢ�ǫ�±�ǂ�ºƫ��¿Ƣ�Ǡ�Ǘ�Ƣ�Ǹ�ǰȈ

�ƫ��ϩ��ȏ��¾Ƣ�ǫ  ِ ِ ِ  َْ ِ    َ  ُ  ُْ َّ َ   َّ  ِ  ِ ِ َ َ  ْ  ُ   ٌ  َ  َ    َ  ُ  ِ ْ َ   َ   َ  َ 

�Ƣ�Ǹ�ǰȈ
�ƫ��ϩ�À�¢��ǲ�Ʀ�ºǫ   َ  ُ  ِ ْ َ    َ  َ َ  ذ ل ك م ا  َْ   ُ  َِ ���ɍ�ʪ��ÀȂ�Ǽ�Ƿ�ƚ�ºȇ��ȏ�

�¿�Ȃ�ºǫ��ƨ�Ǵ
�Ƿ��ƪ �ǯ�ǂ�ºƫ�

��ň�¤���ĺ�°��ř�Ǹ�Ǵ�ǟ�Ƣ�
�Ų َِّ  ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ  َّ   ٍ ْ  َ   ََّ  ِ  ُ  ْ َ  َ  ِ ّ  ِ ِّ  َ  ِ  َ َّ َ   َّ ِ

ÀÂ�ǂ
�ǧƢ�ǯ��Ƕ�ǿ��̈�ǂ

�ƻȉ�ʪ�Ƕ�ǿ�Â   ُ  ِ  َ   ْ  ُ   ِ َ  ِ   ِ   ٣٧: يوسف ﴾َ ُ   

��À�̄�ƚ�ºȇ�À�¢��ȏ ﴿ :وقال -د
�¤���
�œ�Ǽǳ¦��©Ȃ�Ȉ�ºƥ�¦Ȃ�Ǵ�ƻ�ƾ�ƫ�ȏ�¦Ȃ�Ǽ�Ƿ¡��Ǻȇ

�ǀ�ǳ¦�Ƣ�Ȁ�ºȇ�¢��ʮ  َ  َ ْ  ُ    َ َّ  ِ ِّ ِ َّ     َ   ُُ      ُ ُ  ْ  َ      ُ َ   َ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ

��ǂ�Ǜ�ʭ��ǂ�ºȈ�ǣ�
�¿Ƣ�Ǡ�Ǘ��ń�¤��Ƕ�ǰ�ǳ ِ  ِ  َ   َ  ْ َ   ٍ  َ  َ  َ  ِ  ْ  ُ  َ��Ƕ�ƬȈ

�ǟ�®�¦�̄�¤��Ǻ
�ǰ�ǳ�Â��ǽ�ʭ

�¤��Ǻȇ ْ  ُ ِ  ُ   َ  ِ  ْ  ِ  ََ   ُ َ  ِ  َ ت م    م 
ْ  ف اد خ ل وا ف إ ذ ا ط ع   ُ ْ  ِ  َ   َ  َِ     ُ ُ  ْ  َ 

 د يث  إ ن  
ني  حل 

ت أ ن س  ر وا و ال م س 
ٍ  ِ  َّ ف انت ش    ِ َ ِ   َ  ِ  ِْ َ  ْ  ُ   َ     ُ  ِ ُ  ْ ذ ل ك م   َ  َ  ي ي  َِ  ت ح  ْ ِ   ك ان  يـ ؤ ذ ي الن يب   فـ ي س   َ ْ  ََ   َّ ِ َّ      ِ ْ  ُ   َ   َ

��ǳ�Ƙ�ǇƢ�ǧ�Ƣ�ǟƢ�Ƭ�Ƿ��Ǻ�ǿȂ�Ǹ�Ƭ�ǳ�Ƙ�Ǉ�¦�̄
�¤�Â�

��Ǫ��ū¦��Ǻ
�Ƿ�Ȇ�Ȉ�Ƹ�Ƭ�ǈ�ȇ�ȏ���ɍ¦�Â��Ƕ�ǰǼ

�Ƿ ُ َ  ْ  َ    ً  َ  َ َّ  ُ  ُ  ُْ َ  َ   َ  ِ َ  ِّ َْ    َ  ِ   ِ ْ  َ ْ  َ   َُّ  َ   ْ  ُ  ُ  َّ ِ   وه ن  م ن ِ  

ج اب  
ٍ  و ر اء ح    َ  ِ ُ  ْ ذ ل ك م  َ  َ     َِ ��¾Ȃ�Ǉ�°�¦Â�̄�ƚ�ºƫ�À�¢��Ƕ�ǰ�ǳ��ÀƢ�ǯ�Ƣ�Ƿ�Â��Ǻ

��đȂ�Ǵ�ºǫ�Â��Ƕ�ǰ�ƥȂ�Ǵ�Ǭ
�ǳ��ǂ�Ȁ�Ǘ�¢  َ   ُ  َ     ُ ْ  ُ    َ  ْ  ُ  َ  َ   َ    َ َ  َّ ِ ِ   ُُ   َ   ْ  ُ  ِ  ُ ُ  ِ  ُ  َ  ْ  َ

��À�¤�¦�ƾ�ƥ�¢�
�ǽ�ƾ�Ǡ�ºƥ�Ǻ

�Ƿ��Ǿ�Ƴ¦�Â�±�¢�¦Ȃ�Ƹ
�ǰǼ�ƫ�À�¢�ȏ�Â�

��ɍ¦ َّ  ِ   ً  ََ   ِ ِ  ْ  َ    ِ  ُ َ  َ  ْ  َ    ُ  ِ  َ    َ   َ ُ  ْ ذ ل ك م    َِّ   َِ ���ɍ¦��ƾǼ�ǟ��ÀƢ�ǯ َِّ    َ  ِ   َ   َ

ً  ع ظ يم ا   ِ   ٥٣: األحزاب ﴾َ 

ْ  ك ذ ل ك م    ﴿:وقال - هـ   ُ  ِ َ ���ǲ�ƥ�Ƣ�Ǽ�ºǻÂ�ƾ�ǈ��Ţ��ǲ�ƥ��ÀȂ�ǳȂ�Ǭ�ºȈ�ǈ�ǧ��ǲ�Ʀ�ºǫ�Ǻ َ ق  َ 
�Ƿ���ɍ¦��¾Ƣ   ْ  َ  َ َ    ُ  ُ ْ َ   ْ  َ  َ   ُ  ُ  َ  َ  َ  ُ  ْ َ    ِ َُّ    َ  

َ  ِ  َّ  َ ِ   ك ان وا ال يـ ف ق ه ون  إ ال  ق ل يال    ُ  َ  ْ   ١٥:الفتح ﴾َ  ُ       َ 

ْ  ق ال ت  ﴿:وقال -و ُ  َّ ف ذ ل ك ن   َ َ   ِ َ ه  َ   و ل ق د  ر او دت ه  ع ن نـ ف س 
تـ ن ين  ف يه  ي ل م 

ِ ِ  ال ذ   َّْ     َ   ُُّ   َ  َ   ْ  َ  ََ   ِ ِ  ِ َّ ُ   ْ  ُ   ِ َّ  

َ  َ ف اس تـ ع ص م    ْ  َ  َ   ٣٢: يوسف ﴾ َ 

ما يزيد على مثانية وأربعني موضعاً  ولقد عددت: مث قال السيد الزبن

  .تصرفت فيه الكاف يف القرآن الكرمي

�ÅƢȈǻʬ- يف الشعر العريب احملتج به:  

  :قال امرؤ القيس



 مصطفى تجاني/د

٣٢١

٨٠جمُِرْ ذلكم أجّر لساين يوم     وغري الشقاء املستبني فليتين

  :وقال األعشى

٨١حىت يوازي حزر ما كنديرُ ذلكمكذبوا وبيت هللا يفعل 

فكيف أجاب علوش عن مثل هذه األمثلة؟ قال : السيد الزبنقال 

وجوابنا عن ذلك أنّه من اجلائز أن يكون تصرف الكاف : علوش

�Ä°Âǂǔǳ¦�ǺǷ�ǆ ȈǳÂ��ǲƟƢƦǬǳ¦�ÃƾƷȍ�ƨǤǳ�ÅʭƢȈƷ¢��§ ƢǘŬ¦�» Ƣǯ�» ǂǐƫ

�Åʮ°ƢƳÂ�ÅƢȈǬǘǼǷ�ǲƟƢƦǬǳ¦�©ƢǤǳ�ǺǷ�ƢǼȈǳ¤�ǲǏÂ�ƢǷ�ǲǯ�ÀȂǰȇ�À¢�ǶƬƄ¦Â

زم تسويغ كل ما ورد على ألسنة حسب القياس، بل ليس من الال

األعراب، فنحن نعلم أن هلجات القبائل مل تكن بعيدة عن الشوائب، 

وال مطهرة من اللحن واللكنة، فالكاف حرف أصلي، وما خالف ذلك 

٨٢.فهو من قبيل الندرة والشذوذ، ولكل قاعدة شواذ

 )صاحب املقالة املعروضة(وقد أجاب عنه األستاذ عماد أمحد الزبن 

¶ƢǬǻ�ƪ Ǉ�Ŀ�ƨƥȂƳϥ:٨٣  

مل يشاّم رائحة ) علوش(هذا كالم ُيضحك الثكاىل، يدل على أن  -١

علم النحو الذي يسلك فيه مسلك العلماء معرتضًا مستنكراً، فاحتمال 

�±ȂŸÂ��ǲȈǳ®�Ȑƥ�ǶǰŢ�Ǿǻȋ��Åʪ¦ȂƳ�¿ƾǬȇ�ȏ�ƨǴȈƦǫ�ƨǤǳ�» ǂǐƬǳ¦�ÀȂǰȇ�À¢

  .اخلصم أوجهللخصم أن يطرح االحتمال ذاته، ويكون احتمال 



٣٢٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

كيف تفرتض أن التصرف لغة قبيلة واملذكور من الشواهد، حىت  - ٢

امرؤ القيس، واألعشى، : يف كالمك أنت، لشعراء من قبائل متعددة؟ فهل

وغريهم الكثري الكثري، ممن وقفت يف أشعارهم على تصرف   ...وبشار، 

  كاف اخلطاب، هل كل هؤالء من قبيلة واحدة؟ ما لك كيف حتكم؟

�ƢȀȈǴǟ�ǶǰŢ�Ǧو  - ٣ Ȉǰǧ��ƨǴȈƦǫ�ƨǤǳ�ƢĔϥ�Ǯ ǳ�ƢǼǸËǴǇÂ�ƢǼǳǄǼƫ�¦̄¤

�ǺƸǴǳ¦Â�ƨȈǬǘǼŭ¦�¿ƾǟÂ�̄Âǀǌǳʪ�ƪ Ȉǈǻ�Ǯ ǻƘǯ��À¡ǂǬǳ¦�Ƣđ� ƢƳ�ƾǫÂ

نفسك يف سورة غضبك على النحاة، وهذا حال كل من يسعى إىل 

  .هدم جهود العلماء من غري روية

ومن العرب : أّما األمثلة اليت ذكرها السيد علوش، فقد قال النحاة - ٤

«�ƨȈǼưƬǳ¦�Ŀ�̈®ǂǨǷمن  Ƣǰǳʪ�ļϩ  واجلمع على خطاب الواحد، ولكن

  .والشواهد تدل على هذا الكالم ٨٤بشرط وضوح املعىن، وعدم اللبس

ذلك هللا ربكم فاعبدوه أفال : "استدل السيد علوش بقوله تعاىل - ٥

وقد أخطأ علوش يف هذه اآلية الكرمية بسبب ثورته . ٣: يونس" تذكرون

ُ  ُ ذ ل ك م   ﴿ :على النحاة، والصواب  َِ ��ÀÂ�ǂ�ǯ�ǀ�ƫ��Ȑ�ǧ�¢��ǽÂ�ƾ�Ʀ�ǟƢ�ǧ��Ƕ�ǰ�ƥ�°���ɍ¦ َ   ُ َّ  َ  َ  َ  ََ   ُ  ُ  ُ ْ  َ   ْ  ُ ُّ َ  َُّ  ﴾ 

ǶȈǜǠǳ¦�ƅʪ�ȏ¤�̈Ȃǫ�ȏÂ�ȏȂƷ�ȏÂ��Ǿǳ�ǆ ،٣: يونس ȈǳÂ�ǾȈǴǟ�ƾǿƢǋ�ȂȀǧ.

والغفلة، الكذب، (بعد هذا هل يستحق النحاة أن تصفهم بـ  - ٦

�³) وقلة األمانة ȂǴǟ�ƾȈǇ�ʮ



 مصطفى تجاني/د

٣٢٣

�ǺƥǄǳ¦�ƾŧ¢�®ƢǸǟ�̄ƢƬǇȋ¦�Ǌ ǫʭ�Ŗǳ¦�ƨǌǫƢǼŭ¦�Ȇǿ�ǽǀǿ) صاحب املقالة

.اليت خطّأ النحاة مجيعاً ما ذهب إليه السيد عّلوش يف مقالته) املعروضة

  :ةـــاخلامت

��µهذا بدأ  ¦ŗǟȏ¦Â��°ƢȈƬƻȏ¦�ȆƸǴǘǐǷ�ŘǠǷ�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳʪ�¾ƢǬŭ¦

مث نظر إىل استعمال مصطلح فوقف على الفرق بينهما، لغة واصطالحا،

من قبل النحاة القدامى واحملدثني، متتبعا بعض الكتب " االختيار"

�ƶǴǘǐǷ�ń¤�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ǾƳȂƫ�Ľ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƪ ƦƬǯ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦Â

عند بعض النحاة القدامى واحملدثني، وهو اآلخر ذكر بعض " االعرتاض"

  .ليت استعمل فيها هذا املصطلحوا الكتب والرسائل اليت كتبت

  : منها ،وقد أسفر املقال عن بعض النتائج

أّن النحو العريب مل يزل وال يزال حمل نقاش بني دارسيه، فكون أسسه -

وقواعده بنيت على يد النحاة األوائل مل مينع احملدثني من إثرائه، 

  .والبحث فيه

النقد على النحاة، ا يف غرس ملكة ا هامً لعبت العلوم الفلسفية دورً -

، العرتاضاتʪ النحاة القدامى تتبع آراءيكثرون  ا جعلهمممّ 

  .واالختيارات



٣٢٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

دراسة االختيارات واالعرتاضات النحوية موضوع واسع ومهم يف -

الباحثون يسعون يف إبراز مثل تلك املوضوعات  اجلامعات، فقد كان

  .إلظهار نضج الفكر النحوي

:اهلوامش واملراجع

�ʮǂǯ±�Ǻƥ�²أبو :ينظر-١ °Ƣǧ�Ǻƥ�ƾŧ¢�śǈū¦ ،حتقيقمعجم مقاييس اللغة:

- هـ ١٣٩٩دار الفكر، :مصردون عدد الطبعة؛(عبد السالم دمحم هارون 

 .٢٣٢ص)خري(، مادة ٢ج ،)م١٩٧٩

:كتاب الكليات  أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي،: ينظر-٢

��Äǂǐŭ¦�ɧ: حتقيق Â�Ǌ ȇÂ°®�Àʭƾǟ)مؤسسة : ة؛ بريوتبدون عدد الطبع

  .٦٢، ص١، ج)م١٩٩٨الرسالة، 

 .٤٢املرجع نفسه، ص-٣

ƨȈƥǂإمساعيل بن محاد اجلوهري،: ينظر-٤ Ǡǳ¦�¬ƢƸ Ǐ Â�ƨǤǴǳ¦�« ʫ � �¬ƢƸ ǐ ǳ¦:

 دار العلم للماليني،: ؛ القاهرة١ط(أمحد عبد الغفار عطار، : حتقيق

  .٢٥١، ص٤، ج)م١٩٥٦

؛ بريوت ١ط(مادة خري  .لسان العربدمحم بن مكرم ابن منظور، : ينظر-٥

  .٢٦٤، ص٤، ج)م١٩٩٥-هـ١٤١٦دار صادر،: لبنان

؛ ١ط( معجم املصطلحات النحوية والصرفية،دمحم مسري الّلبدي، : ينظر-٦

´)م١٩٨٥مؤسسة الرسالة، : بريوت �� ƢŬ¦�§ ʪ��٨٠. 



 مصطفى تجاني/د

٣٢٥

ƨȈƥǂ: ينظر- ٧ Ǡǳ¦�¬ƢƸ Ǐ Â�ƨǤǴǳ¦�« ʫ ��¬ƢƸ ǐ ǳ¦ ١٠٨٤، ص٣املرجع السابق، م ،

²بيدي، ودمحم الز ) عرض: (مادة ÂǂǠǳ¦�« ʫ :عبد الستار أمحد فراج، : حتقيق

  .٤٠٨، ص١٨، ج)م١٩٦٥الرتاث العريب،: دون عدد الطبعة؛ الكويت(

�ƨǤǴǳ¦�Ƥأبو منصور دمحم بن أمحد األزهري، : ينظر-٨ ȇǀ ē )دار : ؛ بريوت١ط

ƺȇ°ʫ�ÀÂƾƥ��ĺǂǠǳ¦�ª ¦ŗǳ¦� ƢȈƷ¤(٤٦٣، ص١، ج. 

  .١٠٨٥- ١٠٨٤املرجع السابق، ص الصحاح،: ينظر-٩

  .١٠٨٥- ١٠٨٤املرجع نفسه، ص- ١٠

عبد : حتقيق كتاب التعريفات،دمحم بن علي الشريف اجلرجاين، : ينظر- ١١

 .١٢٤، ص)م٢٠٠٣دار النفائس، : ؛ بريوت لبنان١ط(الرمحن املرعشلي، 

§�معجم املصطلحات النحوية والصرفية، : ينظر- ١٢ ʪ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦

  ١٥العني، ص

 .١٣٢-١٢٩ص، املذكورة، الكتاب املعروض: ينظر- ١٣

  .٨٣، ص١، نقًال عن الكتاب، لسيبويه، جالكتاب املعروض- ١٤

 .٣٠٨، ص٤املرجع نفسه، نقال عن املقتضب، ج- ١٥

  .٣٦٧، ص١نقال عن شرح اجلمل للزجاجي، ج: ينظر- ١٦

  .٢٥٧، ١املرجع نفسه، نقال عن شرح ابن عقيل، ج- ١٧

 .١٣٢، صالكتاب املعروض- ١٨

١٩ -�ȆƟƢǼǸǈǳ¦�Ǟ ʪ�ŗǇȋ¦�Ǻǈū¦�Ǻƥ�ɧ �Ȃǿ)هـ٦٨٦ت(  

، ٢، ص)الرسالة املعروضة( .االختيارات النحوية والصرفية البن احلفيد: ينظر- ٢٠

 . ٢٥٦، ص٢، وشرح الكافية للرضّي ج٢٥٧نقال عن الّدّر النضيد ص
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٢١ -�ÄȂƸǼǳ¦�Ŀ¦Śǈǳ¦�ňʪ±ǂŭ¦�Ǻƥ�ɦ�ƾƦǟ�Ǻƥ�Ǻǈū¦�ƾȈǠǇ�Ȃƥ¢�Ȃǿ)هـ٣٦٨ت.( 

للسريايف،  شرح كتاب سيبويه، نقًال عن ٢٥الرسالة املعروضة، ص: ينظر- ٢٢

 .١٨٠-١٧٦، ص٤ج

: ينظر) ٣٩٢ت(هو أبو الفتح عثمان بن جين، من أكابر كابر التصريف، - ٢٣

 .١٣٢، ص٢املرجع السابق، ج .يف طبقات اللغويني والنحاة بغية الوعاة

البن  كتاب احملتسبوالصفحة كذلك، نقال عن . الرسالة نفسها: ينظر- ٢٤

 .٨٢، ص٢جين، ج

شرح املرجع السابق، نقال عن .بن احلفيداالختيارات النحوية والصرفية ال- ٢٥

 .٣٩٢، ص٢ج الكافية للرضي،

، ٣املرجع السابق، ج األعالم،: ينظر) هـ٩١١ت(عبد الرمحن بن أيب بكر- ٢٦

  .٣٠١ص

٢٧ -� ¦ËǂǨǳ¦�®ʮ±�Ǻƥ�ȆŹ�ʮǂǯ±�Ȃƥ¢�Ȃǿ) يف  بغية الوعاة: ينظر) هـ٢٠٧ت

  .٢٣٣، ص٢املرجع السابق، ج .طبقات اللغويني والنحاة

  .٢٩٤، ص٢املرجع نفسه، ج) هـ٢٠٩(املثىن  هو معمر بن- ٢٨

٢٩ -�®Őŭʪ�» ÂǂǠŭ¦�ƾȇ±�Ǻƥ�ɧ �² ƢƦǠǳ¦�Ȃƥ¢�Ȃǿ)املرجع نفسه، )هـ٢٨٦ت ،

  .٢٦٩، ص١ج

  .٣٠ص الرسالة املعروضة،: ينظر- ٣٠

  .٣٠املرجع السابق، ص الرسالة املعروضة،- ٣١

 .٤١٦-٤٠٧، ص ١املرجع السابق، ج الكتاب لسيبويه،: ينظر- ٣٢

  )هـ٦٧٢- هـ٦٠٠(النحوي األندلسي - ٣٣
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شرح : املساعد على تسهيل الفوائد ¦�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ��ǲȈǬǟ�Ǻƥ: ينظر- ٣٤

؛ مكة ٢ط(حتقيق دمحم كامل بركات،  :تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد

  .٢٤٣-٢٣٠، ص٢ج) م٢٠٠١هـ ٢،١٤٢٢ جامعة أم القرى،: املكرمة

  .٢٥٨، ص١٥ج ) ٦٨٤٤(أخرجه ابن حّبان يف صحيحه، رقم - ٣٥

عند عباس حسن يف كتابه النحو الوايف دراسة  تيسري النحو :ينظر- ٣٦

  .٦٣ص ) الرسالة املعروضة(، وتقومي

  .٤١١، ص١املرجع السابق، ج الكتاب،: ينظر- ٣٧

 .٤٤، ص٢، املرجع السابق، جشرح املفصل: ينظر- ٣٨

 .٦٤ص الرسالة املعروضة،- ٣٩

، ٢املرجع السابق، ج. شرح التسهيل: البيت أليب صخر اهلذيل، ينظر- ٤٠

  .٢٣٤ص

  .٢٣٤، ص٢املرجع السابق، ج. لشرح التسهي- ٤١

 .٢٣٤، ص٢املرجع السابق، ج. شرح التسهيل- ٤٢

  .٦٦ص الرسالة املعروضة،: ينظر- ٤٣

 .٤١١، ص١املرجع السابق، ج الكتاب،: ينظر- ٤٤

: بدون عدد الطبعة؛ ومكان الطبع(، النحو الوايفعباس حسن، : ينظر- ٤٥

  .٢٦٦، ص٢، ج)املطبعة، والتاريخ

قيل لرجل من بين أسد يف ": خّرجت الباحثة البيت بقوهلا- ٤٦

ويف شرح ) ٣/٧٦(وبال نسبة يف آمايل ابن الشجري) ٢/١٤٩(الكتاب

  .١٤٣ص لرسالة املعروضة،ا: ينظر) ١/١٩٩(شواهد املغين
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.°ÀƢǐǳ�Ä¢��Àʪ°Ƣƻ�ÀȐƳ:أكتل ورِزام، بكسر الراء: قال أبو منصور- ٤٧

library.islamweb.net: ينظر

  )هـ١٧٠ت(لفراهيدي هو أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ا- ٤٨

 .٨٩املصدر السابق، ص . مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ينظر- ٤٩

 .٣٨، ص٢شرح أبيات املغين، ج: نقًال عن.الرسالة املعروضة: ينظر- ٥٠

 .حناة الكوفة= يعين- ٥١

  )هـ٢٢٥ت(هو أبو عمر اجلرمي- ٥٢

 .٨٩، املرجع السابق، ص مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ينظر- ٥٣

  .١٤٤ص. ضةالرسالة املعرو : ينظر- ٥٤

  .٧٦، ص٣أمايل ابن الشجري، ج: نقال عن.١٤٤املرجع نفسه، ص- ٥٥

  .٨٩، املرجع السابق، ص مغين اللبيب عن كتب األعاريب- ٥٦

  .١٥٠- ١٤٩، ص٢املرجع السابق، ج الكتاب لسيبويه،: ينظر- ٥٧

  .٣٨، ص٢نقالً شرح أبيات املغين، ج. ١٤٥ص الرسالة املعروضة،: ينظر- ٥٨

  .٣٨، ص٢أبيات املغين، جشرح : املرجع نفسه، نقًال عن- ٥٩

 .)هـ١٢٣٠ت(دمحم بن أمحد بن عرفة الدسوقي : هو- ٦٠

 .١٧٤، ص١حاشية الدسوقي، ج: نقًال عنالرسالة املعروضة،- ٦١

  .٣٨، ص٢شرح أبيات املغين، ج: املرجع نفسه، نقًال عن- ٦٢

  .١٧٤، ص١حاشية الدسوقي، ج: املرجع السابق، نقالً عن. الرسالة املعروضة- ٦٣

 .١٤٥املرجع نفسه، ص - ٦٤

 .٥٦ص) الرسالة املعروضة. (اعرتاضات الرضّي على ابن احلاجب: ينظر- ٦٥
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  .٢٧١، ص٢والصفحة، نقًال عن شرح الشافية للرضّي ج،املرجع نفسه- ٦٦

 . ٥٦املرجع السابق، ص. اعرتاضات الرضّي على ابن احلاجب- ٦٧

  .٣٩٢، ص١املرجع نفسه، نقال عن ارتشاف الضرب أليب حّيان، ج- ٦٨

  .٥٦املرجع نفسه، ص- ٦٩

  .٣٠١، ص٤املرجع السابق، ج  :املساعد على تسهيل الفوائد: ينظر- ٧٠

 )هـ٣٧٠ت(وهو أبو منصور دمحم بن أمحد اهلروي - ٧١

  . ٥٧ص) الرسالة املعروضة. (اعرتاضات الرضّي على ابن احلاجب:ينظر- ٧٢

 .١٧٥وحاشية احلضري، ص. ١٤٧ص : الكواكب الدرية:نقالً عناملرجع نفسه،- ٧٣

 . ٥٧املرجع نفسه، ص- ٧٤

. ٥٦ص) الرسالة املعروضة. (اعرتاضات الرضّي على ابن احلاجب :ينظر- ٧٥

  .٢٧١، ص٢نقالً عن شرح الشافية للرضّي ج

٧٦ -www.aslein.net/attachment.php   م٢٤/٣/٢٠١٦يوم اخلميس.  

هذه اجلملة ركيكة، : "قام السيد الزبن بتصحيح هذه العبارة بقوله- ٧٧

ومتعن أيها القارئ ": مث أضاف قائالً "...أمجع النحاة على أنّ : والصواب

الكرمي حبال هؤالء الذين ال يضبطون عبارة صحيحة، مث يستدركون على 

 اهلامش رقم: ينظر. ، فسبحان هللا"علماء امللة شامتني حمقرين مستهزئني

  .٤٤من املقالة املعروضة ص ) ٣(

  .٤٨مقالته، ص: ينظر- ٧٨

املقالة . (النحوينيقراءة يف بعض اعرتاضات احملدثني على : ينظر- ٧٩

  .٤٠ص) املعروضة
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دار صادر، بدون : بدون عدد الطبعة؛ بريوت(، ديوان امرئ القيس :ينظر- ٨٠

ƺȇ°ʫ(١٩٥، ص .  

املؤسسة العربية للطباعة، : بدون عدد الطبعة؛ بريوت(، ديوان األعشى- ٨١

ƺȇ°ʫ�ÀÂ®( ٧٤، ص.  

 .٤٩ املرجع السابق، ص .قراءة يف بعض اعرتاضات احملدثني على النحويني- ٨٢

 .٤٥املرجع نفسه، ص - ٨٣

.٣٤٠أسرار العربية، ص : نقًال عناملقالة املعروضة،  :ينظر-٨٤
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 :إعداد

 

َتَما ُسِلي ،اللغة العربية، قسم اللغات شعبة   كنو   -  جامعة َميـْ
drmusaabdullahi@yahoo.com

  :مقدمة

�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�ƨǰǴǷ�Ǧ ǌǯ�ń¤�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ�» ƾē)اخلليفة (

ǾƫƾȈǐǫ�Ŀ�ƨǴƷǂǳ¦�ǂǠǋ�Ŀ��ʮ°¦±" :©ȐƷǂǳ¦�Ŀ�ƨȈǻʪǂǳ¦�©ƢƸǨǼǳ¦

¦ƢǸǴǟ�ǺǷ�ǂǨǻ�ǞǷ�Ȃǿ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�̈°ʮǄǳ¦�Ǻǟ�ƢȀǴƴǇ�Ŗǳ �"السودانّية

ستمر وعلى هذا  ،الطريقة التجانية النيجرييني إىل مجهورية السودان

ƨȈǳƢƬǳ¦�°ÂƢƄʪ�ƨǳƢǬŭ¦:

  احملور األول :ǂǟƢǌǳʪ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦.

  املفهوم االصطالحي ألدب الرحلة:احملور الثاين 

  أدبّية للقصيدة احملور الثالث دراسة

 احملو الرابع التقومي الفين للقصيدة. 

اخلامتة 

ǂ -  احملور األول ǟ Ƣǌ ǳʪ �Ǧ ȇǂ ǠƬǳ¦:

من " نويف"هو أمحد التجاين بن عبد القادر بن علي وهو من قبيلة 

الشيخ علي بن دمحم بن إدريس بن " خليفة"وقد أتى جد ". أََغْنيـى"مدينة 
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الواقعة ببالد نفي وهو من " أََغيَـى"واستوطن يف " برنو"دمحم من مدينة 

�Äǀǳ¦�°®ƢǬǳ¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳʪ�ɦ�Ǿǫ±°Â��ĿȂǻ�ƨǴȈƦǫ�ǺǷ�«ÂǄƬǧ" كانورية"قبيلة 

تعلم على يده منذ الطفولة إىل أن بلغ سن الرشد، فبدأ ينتقل من بلد إىل 

ʮ°¦±"��Ƣđ�¿Ƣǫ¢Â"آخر يطلب العلم بعد وفاة أبيه إىل أن جاء إىل مدينة 

. م١٩٥٠وذلك يف عام " خليفة"بنا الشيخ أمحد التجاين وفيه ولد صاح

واسم أمه هاجرة بينت املعلم أيب " �ÈʭȂÉǯ�ǺưǼǸȈǳ"حبارة . هـ١٣٧٠املوافق 

[إْنَداِغي"وتلقب بـ] Shadakogo" [شادكوغو"بكر  "Ndagi[.

�ƾǫÂ�ʮ°¦±�ƨǼȇƾŠ�ǾƫǂǇ¢�śƥ )خليفة(نشأ وترعرع الشيخ أمحد التجاين 

تعلم عند أبيه مبادئ القراءة والكتابة يف الكتاتيب إىل أن أتقن القرآن 

�ǾƬȇƢǼǟ�̈ƾǌǳ�ƨǜū�ǽʪ¢�Ǿǫ°ƢǨȇ�ȏ�ÀƢǯÂ��°Ȃǈǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǚǨƷÂ�ǾǸƬƻÂ�ŉǂǰǳ¦

أو  ١به، وإذا دعت احلاجة إىل أن السفر يرتكه يف محاية مامل دمحم أَْلَفا أََزري

وبعد ختم القرآن بدأ مبعهد أبيه يتناول فيه املواد  ٢يجيمامل عثمان بَـَهط

الدينية والعربية فدرس عنده عددا من الكتب من فنون شىت، أمثال كتاب 

األخضري للشيخ عبد الرمحن األخضري، والعشماوي أليب املواهب السنية 

اإلمام العشماوي ، وخمتصر اخلليل للعالمة الشيخ اخلليل يف الفقه املالكي، 

«�ÊǺÌƥÊʪ�Éتاب اآلجرومية ألوك ÂÉǂÌǠÈǸÌǳÈ¦�ÊËȆ
ÊƳƢÈȀÌºǼËǐǳ¦�®Â¦®�Ǻƥ�ɧ �Ǻƥ�ɦ�ƾƦǟ�ĺ

ِل الدين حممِد بِن يوسَف بِن هشاٍم ، وقطر الندى وبّل الصدى جلماآُجرُّوم

،  وكتاب المية األفعال وشرحها، وجامع األمثال وألفية ابن األنصاريِّ 
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دمحم بن عبد هللا بن مالك مالك، يف النحو والصرف، للعالمة النحوي 

  .ندي، وسنوسي الربهان يف التوحيداألندلسي وكتاب سنوسي الف

أخذ اخلليفة مجيع الفنون العلمية واللغوية عند والده حيث قرأ عدداً  

كبرياً من الكتب أمثال قصيدة بردة املديح والبدماصي والعشرينية والوترية 

وقرأ عقود اجلمان . ٣اللغة واألدبومقامات احلريري والشعراء اجلاهلية يف 

وكتاب جوهر املكنون عند والده يف البالغة مث أخذ بعض الكتب يف 

وعلى ذلك قرأ اخلليفة  أيضاً كتبا كثرية وخاصة فيما يتعلق . علوم احلديث

�ĺǂǠǳ¦�Ǻƥ�ȆǴǟ�ƨǷȐǠǳ¦�ŃƢǠǴǳ�ňƢǷȋ¦�¹ȂǴƥÂ�ňƢǠŭ¦�ǂǿ¦ȂƳ�ǲưǷ�» ȂǐƬǳʪ

وكتاب الشفاء بتعريف حقوق املصطفى للقاضي الربَّاُد املغريب الفاسي، 

عيّاض اليحصبـي، ونزهة األمساع واألفكار يف مديح النيب األمني وكتاب 

معاين املختار من دواوين صاحب الفيضة للشيخ احلاج إبراهيم ابن عبد 

هللا الكوخلي، ومنت السنوسية جوهرة التوحيد لإلمام دمحم بن يوسف 

جرومية لإلمام الصنهاجي، وكتاب منية املريد السنوسي احلسين، ومنت اآل

�§ ƢƬǯ�¢ǂǫ�Ǯ ǳǀǯÂ��ňƢƴƬǳ¦�ȆǰǳƢŭ¦�ÄȂǴǠǳ¦�È§ Èʪ�Ǻƥ¦�ƅʪ�» °ƢǠǳ¦�ƾȈǈǴǳ

�ƾƦǟ�Ǻƥ�ɧ �Ǻƥ�ƾŧ¢�Ǻȇƾǳ¦�«ʫ�ǪǬƄ¦�¿ƢǷȍ¦�ƺȈǌǴǳ�ƨȈƟƢǘǠǳ¦�Ƕǰū¦

الكرمي بن عطاء هللا سكندري، والياقوتة الفريدة للشيخ دمحم بن السيد عبد 

 النظيفي التجاين، والقصيدة املخمسة يف مدح النيب صلى الواحد بن دمحم

هللا عليه وسلم أليب عبد هللا مشس الدين دمحم البدماسي املالكي، وبردة 
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املديح املباركة يف مدح خري الربية ملسو هيلع هللا ىلص لإلمام الكامل أيب عبد هللا دمحم 

ملسو هيلع هللا ىلص لإلمام أيب  البوصريي، وختميس الوسائل املتقبلة يف مدح املصطفى

  .بكر دمحم بن املهيب، وغري ذلك

�ÀƢǯÂ�̈Śưǯ�ƢǷȂǴǟÂ�ʭȂǼǧ�ǽƾǳ¦Â�ƾǼǟ�² °®�ƨǨȈǴŬ¦�À¢�ǂǯǀǳʪ�ǂȇƾŪ¦Â

اخلليفة جمتهدا جدا يف مجيع نشاطاته العلمية وذوقه الفين إذ أنه كان 

ومن بني تلك الكتب املنقولة كتاب . ينقل بعض الكتب خبط يده

وإرشاد السالك يف الفقه املالكي والنحو واخلط العريب، الرسالة، 

.واألجرومية َمتَـًنا َوَشْرًحا، وكتاب ألفية ابن مالك

ومما ذكره اخلليفة بنفسه أنه أخذ مجيع علومه عند والده ووسع ذلك 

ǶȀǼǷ�̧ ƢǸƬǇȏ¦Â�ǶȀǈǳƢůÂ� ƢǸǴǠǳ¦�̈°ʮ±Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǾƫȐƷǂƥ . لقد لعب والده

ŗȇ�ŃÂ��ƾȀŪ¦�¦ǀǿ�ǲưǷ�ȄǴǟ�ʪ¢�ƾš½� دورا فعاال يف حتصيله �ƢǸċǴǫ��ȆǸǴǠǳ¦

.٤له فرصة فارغة إال اْغتَـَنَمَها يف تعليم ابنه، وتوىل تدريسه بنفسه ليال ونـهارا

وسهر أبوه الليايل وعيون الناس نيام إلعداد شخصية ولده الشيخ أمحد 

.لعلم والتعليمالتجاين َولَـْم يـَُعرِّْفُه َشيـْئًا من األسباب املادية سوى ا

:اجنازاته األدبية

�ƨǼǇ�ǀǼǷ�©ƢǨǳƚŭ¦�Ǧ ȈǳƘƬƥ�ʮ°¦±�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƨǨȈǴŬ¦�¢ƾƥم ١٩٧٥

وذلك بعد عودته من السنغال حيث أتيحت له فرصة لكتابة القصيدة 

الرائعة حول هذه الرحلة، واستمر بعد ذلك يقص ما خطر بباله 
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٣٣٥

ريًا من املؤلفات ما وأحاسيسه ومجع له مؤلفات كثرية، وكان له عددًا كب

ويقال إن عدد مؤلفاته تبلغ ثالثني مؤلفا، . بني القصائد والرسائل

�ƢēƢȈƥ¢�ÀȂǰȇ�ƢǷ�ǽƾƟƢǐǫ�śƥ�ǺǷÂ��ƨǨǴƬű�ÀȂǼǧ�Ŀ�°ƢǠǋȋ¦�µ ǂǫÂ

ثالثني إىل مخسني ومن مائة إىل أربعمائة، وكان يقول املقطعات من 

  :ما يليومما وصلت إىل يد الباحث . ٥الشعر وبعض القصص النثرية

  .األشواق يف مدح القطب إسحاق)١(

 .الزهراء يف الوفد اإلسحاقي إىل فاس الغراء)٢(

 .الرحلة األمحدية إىل املدينة الكوخلي)٣(

)٤(�ƨȈǻ¦®Ȃǈǳ¦�©ȐƷǂǳ¦�Ŀ�ƨȈǻʪǂǳ¦�©ƢƸǨǼǳ¦)املختارة هلذه الدراسة.( 

 .التهنئة اخلالفة للشيخ عثمان بن دمحم املختار)٥(

 .البيضة يف مولد صاحب الفيضة)٦(

املرحوم ) Gwandu(لة التعزية لفقيد اإلسالم أمري غوندو الرسا)٧(

 .احلاج هارون الرشيد

وهي أجوبة عن أسئلة وجهها إليه : القنبلة على خيمة األسئلة)٨(

¿ȐǇȍ¦�ÀƢȈƬǧ�ǆ ȈƟ°�ʮ°¦±�ǂǰƥȂƥ¢�ȆǇȂǼǈǳ¦�ɧ �«Ƣū¦.

)٩(�°ƢǜǼŭ¦�ƨǨȈƸǏ�ǾȈǳ¤�ǾƳÂ�ǺǸǟ�°Ƙưǳʪ�ǀƻȋ¦)ردا.( 

ة العادلة خري من اليمني الفاجرة أربع تكبريات ردا لكتاب البين)١٠(

 .لصاحبها على دمحم
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 ).خمطوط(التعزية على العائلة اجلائرة )١١(

 :املفهوم االصطالحي ألدب الرحلة -يناحملور الثا

وشعر الرحلة من أدب الرحلة، وهو فّن من فنون األدب العريب، 

ƨǳƢǬŭ¦�Ŀ� ʪ®ȋ¦�ǒ Ǡƥ�°Ƣǋ¢�Ǯ ǳ̄�ń¤Â��ǽǂưǻÂ�ǽǂǠǋوالشعر : "بقوله ٦

فن من فنون األدب العريب وله مكانة عظيمة إذ ميثل ميول الشاعر 

يت نشأ وترعرع فيها الفطرية والشعورية وقيم أعماله الفنية لعامل البيئة ال

  ".أفضل متثيل

٧فأما معىن أدب الرحلة يف االصطالح فقد عرّفه عبد الرمحن الفهمي

طّور اإلنسان الفكري والديين عبارة عن تسجيل فّين لت"إنه : بقوله

والعلمي والثقاِيف والسياحي غايته التعبري اخلاص عن حياة اإلنسان 

البحث يف جوهر احلياة : االجتماعية، ووظيفة أدب الرحلة هو

واكتشاف ما فيها مـما يدور حول العامل وفهمه ودفع حركة التقدم 

.٨اإلنساين إىل األمام،  واستشراق مستقبل أفضل

وأدب الرحلة سواء قدميا وحديثا : "أنيس منصور فقد عّرفه بقولهوأما 

�ÀƢǈǻȍ¦Â�µ °ȋ¦Â�ƨǠȈƦǘǳ¦�̈Ȃǈǫ�̈ʭƢǠǷÂ�ǂǗƢƼŭʪ�ƨǛȂǨƄ¦�̈ǂǷƢǤŭ¦�řǠȇ

§�¦ʬȉ¦�Ǻǟ�ǂȇȂǐƬǳ¦�Ȃǿ�ƨǴƷǂǳ°�.٩"أيضا ®¢�À¢�ÃŚǧ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ƢǷƘǧ

األدبية اليت وضعها الرّحالون من نثر، وشعر، لذكر ما كانت عليه 

ǶēȐƷ°.
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:دراسة أدبّية للقصيدة - ثالثاحملور ال

±¦°�ʮ) اخلليفة(هذه القصيدة اليت مساها الشيخ أمحد التجاين 

من القصائد الرحلية ذات  "¦ƨȈǻ¦®Ȃǈǳ¦�©ȐƷǂǳ¦�Ŀ�ƨȈǻʪǂǳ¦�©ƢƸǨǼǳ"بـ

الطابع الديين والثقايف، نظمها الشيخ اخلليفة حينما قام نفر من علماء 

�ÄȂƬŢ�̈ƾȈǐǬǳ¦Â��À¦®Ȃǈǳ¦�ƨËȇ°ȂȀŦ�ń¤�ƨǴƷǂǳʪ�ʮŚƴȈǼƥ�ƨȈǻƢƴƬǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦

بيتا، نظمها الشاعر على حبر الرجز ) ٣٧٦(على ثالمثائة وست وسبعني 

 :يدة املدروسة يف إحدى عشرة أفكاروجعل الباحث هذه القص. ١٠املصرّع

  : مطلع القصيدة - ١

  :يقول الشاعر يف مطلع القصيدة

�ÊŅ�È¬ÈʫÈ¢�Ä
Êǀċǳ¦�ÊċÊɍ�ÉƾÌǸÈÌūÈ¦

َصـــَالُة َربِّـــِه بِـــالَ اْنِفَصـــامِ 

اْلُغرِّ اْلِكرَاِم النَُّجبِ َوآلِهِ 

ȆÊǴÈǠÌǳ¦�
ÊƾÌǧÈȂÌǳ¦�

ÊĿ�ÊÀ¦È®ȂČǈǳ¦�È̈È°ÈʮÊ±

ــــــــــَالِم  �Ê¿ċʮÈȋÌ¦�ÊǂÊƟƢººººººººººÈǇَمــــــــــَع السَّ

َمَع الصََّواِحِب َلُه َوالصَّْحبِ 

�̈Ȑǐǳ¦�Ľ��ɦ�ȄǴǟ� ƢǼưǳ¦Â�ƨǳƾǸūʪ�ǾƫƾȈǐǫ�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�ƶƬƬǧ¦

  .والسالم على نبيه مـحمد ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن يذكر الغرض األساسي للقصيدة

اخلرطوم أشار الشاعر إىل انتقاهلم من مطار أمني كنو إىل مطار  - ٢

�ÈʮÊ°¦È±�ƨǨȈǴƻ�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�¾ȂǬȇ�À¦®Ȃǈǳ¦�ƨȇ°ȂȀǸŝ:

ِيف السَّاَعِة اْلَواِحـــــــــــــــــــــــــــــــــَدِة ْاِإلْقـالَ 

ِيف النِّْصِف َوالثََّالِث ِمن َساَعاتٍ 

َْحالَ  َرة َبَدى الرتِّ َعَلى َمَنتِ طَيـْ

ــرَاَوَحنْــُن ِيف اجلَْ  تِ ــــــــوِّ َوِيف اْخلَيـْ
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َحْيُث أََتى بَِلْحـِم طَـــــــْريِ ِفيــــــــــــــــــــــــَها

َأْو َرئِيِســـــــُهمْ "َأَجـــــــاِيي"ُحَهـــــــا َمالَّ 

ــــــــوا اْلَمطَـــــــاِعمَ  ُمــــــــ ـــــــُم الَّـــــــِذيَن َقدَّ ُه

ــــــــــــــــومِ  َأْوَصـــــــــــــــْلَنا هللاُ ِإَىل اْخلُْرطُـــــــــــــــــ

ربِ ـــــــــــــــــــولَُنا َكاَن قـُبَـْيُل اْلَمغُوُصــــــ

َتْشــَتِهيَهاَوَمْأَكـــــــَالِت الـنـَّْفس

ِمَن اْلبَـَياِضـَني الـَّـــِذي يـَْرَأُسـُهمْ 

�É¿
Ê®ƢººÈƼÈǸÌǳ¦�ÈʭÈƾººÌǼ

Êǟ�ƢÈǿȂººººººººººººººººººººÉǟċ±ÈÂÈÂ

ــــــــــــــوَداِن َواْلُعلُـــومِ  َعاِصـــَمِة السُّ

 َترِييبِ َمطَاِر ُخْرطُــــــــــــــــــوِم ِبالَ 

�ǺǷ�¦čȂƳ�Ƕē°ƢȈǗ�̧ Ȑǫ¤�Ǻǟ��ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢȈƥȋ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ª ƾŢ

مطار أمني كنو، بعد الدعاء والتضرع إىل هللا تعاىل، وذلك يف الساعة 

هًا حنو مطار اخلرطوم جبمهورية السودان، وهم يف  الواحدة صباحاً، متوّجِ

�Ƥ ū¦Â�¼Ȃǌǳʪ�̈  ȂǴŲ�̈ǂċȀǘǷ�§ȂǴǫÂ��ǒ Ȉƥ�§ ƢȈƯ الستطالع املعامل

��Ƣđ�ǶǴǠǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�̧ ƢǬǏȋ¦Â�ǲǿƢĐ¦�» ƢǌƬǯ¦�Ŀ�ƨƦǣǂǳ¦Â��̈ƾȇƾŪ¦

كما صوَّر الشاعر . واالنطالق منها إىل جماهل أخرى واجتماع جديد

�ǶǿŚƦǯ�ƨǇʩǂƥ� ǂ̈ƟƢǘǳ¦�¬ȐǷ�ǲƦǫ�ǺǷ�ƢǿȂǳʭ�Ŗǳ¦�ƨǤǳƢƦǳ¦� Â̈ƢǨū¦

الغذاء من وذلك بتوزيع كميات كبرية من ألوان الفطور و  ١١"َأَجاِيي"

�ǾȈǳ¤�¬ʫǂƫ�ƢŲ��Ãǂƻ¢�©ƢǷƾƻ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ƨƻȂƦǘǷÂ�ƨȇȂǌǷ�¿Ȃū

عاصمة بالد (النفوس، وتلتذ به األعني إىل أن وصلوا إىل مدينة اخلرطوم 

  .ني، وذلك قبل صالة املغرب بقليلسامل) السودان

٣ - �¿ȂǗǂŬ¦�°ƢǘǷ�Ŀ�ǶŮÂǄǻ�ƾǼǟ�ǂȇƾǬƬǳ¦Â�Ƥ ȈƷŗǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǂǋʪ

  :التالية متثل قول الشاعروهذه األبيات 
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٣٣٩

ــــــي ـــــــَة التَّالَِق ِاْسَتْحَضــــــْرُت ِطيلَـــــــــ

َمَشـــــاِيُخ الطَّرِيَقـــــــــــــــــــــــــِة التَِّجانَِيـــــةْ 

¦ÈǂÈǨºººċǈǳ¦�
ÊǾºººÌȈÈǴÈǟ�čƢǨºººÈǏ�¦ÂÉǀººººººººººººººººººººººººººÈ

ċţÊ¦

ــِه اْلُعَلَمــا ِمــْن َجانِــِب َصــفِّ َعَلْي

ºººººººººººººÈǧƢÈǐÈƫ�ÌǶººº
ÊÊđ ِــــــْحَنا َعلَـــى النِّظَــــام

َوقَــــــــــــــــــــــدَُّمواْ التـَّْرِحيـــَب لِْلَخِليَفــــةِ 

ـــوََكالَ  ـــِه اْل ــــدَُّمواْ أَْيضـــاً إِلَْي َوقَــــــــــــــــــــــــ

١٢"ِيب َأْي ِيف "َحلِيظَِة الرَّاَحِة ِيف 

قَابـََلَنا بـَْعـَد َصَحاِفيُّـــــــــــــــــــــــــــــــونَ 
١٣

ـــَواِقي ْولَــِة اْلبَـــــــــــ ِفيَهــا رَِجــاُل الدَّ

َمـــــــــــــــــــَع ُمرِيــِديِهْم بَــُدواْ َعالَنَِيــةْ 

َوالْـــــــــُوَزرَاَء َوْاألَُمنَــا بِـــــــــــــالَ ِمــــــــرَا

ـــوُل َحنْــُن اْلُكَرَمــا ِســيَماُهُم يـَُقــــــ

ُهْم ِمــــــــــــــــ ــــنـْ ـــــا ِم ـــــَن اْلِتئَــــامِ َورَاقـََن ــ

َعِن الرَّئِيِس َمـْن َغــــَدا ُمِضـيِفهِ 

ُمثَّ َمَطـــارِِهْم وَُكـــــــــــــــــلُّ نُـــــــــــــــــــــُبالَ 

�ÈÂ�
Ç®Ê°Èʪ�

Ê§ ÌǂººººººººººººººÉǋ�ÈƾÌȈÈǠÉºƥ" ُكوِيف"

ُقُلوا َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــَذا ُمَصـّوُِرونَ  لِيَـنـْ

كلِّ ما القوه بعد نزوهلم يف السودان، من مشاهدات سّجل الناظم قصة

��¦®ƾǟ�À¢�ǂǯ̄ �Ʈ ȈƷ�©ʮǂǯǀǳ¦�Ǧ ƟƢƸǏ�Ǻǟ�¦ȂǴţ�ȏ�Ŗǳ¦�°ʬȉ¦Â�ǞƟ¦Âǂǳ¦Â

�ǾƟ¦°±ÂÂ�ƨǳÂƾǳ¦�ǆ ȈƟ°�¾ƢưǷ¢�ƨǳÂ®�¾ƢƳ°Â� ʪ®ȋ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦�ŚǿƢǌǷ�ǺǷ�¦ŚƦǯ

وسفراء األوطان، اجتمعوا  كلهم يف املطار منتظرين قدومهم تكرميًا هلم 

، وعلى رأسهم الشيخ ١٤ة عن رئيس الدولة عمر حسن أمحد البشريونياب

حسن عبد هللا الرتايب، وهو املضيف الذي عيَّنته احلكومة السودانية 

ƨǯ°ƢƦŭ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�» ¦ǂǋϵ.�ÀȂËȈǨƸǐǳ¦�Ǿƥ�¿Ƣǫ�ƢǷ�ǂǯ̄ �ń¤�ƨǧƢǓȍʪ

ƢƦƻȋ¦�ǲǬǼƥ�čƢȈǷȐǟ¤�ÅȐǟƢǨƫ�ǶȀǴǟƢǨƫÂ��ĺƢŸ¤�°Â®�ǺǷ�ÀÂ°ÊËȂǐŭ¦Â ر، وتصوير

  .األمر يف صالة االسرتاحة للمطارالوقائع إىل العامل اخلارجي، وهكذا كان 
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٤ - �Ŀ�Ǯ ǳ̄�ǲǯ�ƶǔƬȇ��¼ƾǼǨǳ¦�ń¤�°Ƣǘŭ¦�ǺǷ�ǶđƢǿ̄ �ń¤�°Ƣǋ¢

  :األبيات التالية

بَِباِب َهــــــَذا اْلبَـْيِت َسيَّارَاتٌ 

¦ÈǀºººÈǯ�ÊǂÌǐÈǬÌǳ¦�
Ê¼ÉƾÌǼÈǨÊǳ�ÈʭÌǀÉƻÌÈϦ

اُمُه َوْقَت  اْلُوُصوِل ِاْستَـْقبَـُلواُخدَّ

َجتِْهيَزَها ِإْذ َنَظُمـــــــــوا ْاَألْمسَاءَ 

َقِد اْهَتَدى ُكـلٌّ ِإَىل ُغْرفَتِــــــــهِ 

َعَلى َصــَالِة اْلَمْغِرِب ِجْئـنَـاَها

َحاَنْت لََنا ِمن بـَْعـــِدَها اْلِعَشاءُ 

َوَرّحَب اْلُوفُــــــــــــوُد َعـْن ِلَسانِ 

رُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَنا ُعَمَر اْلَبِشيُمِضيفُ 

�Æ©ċʮÊ°ƢÈÈş�ÉƾÌǠÈºƥ�ƢÈȀÉǷÉƾººººººººººººººººººººººººÌǬÈºȇ

¦È̄Èʮ�ȄÈǟÌƾººÉºȇ�Èś
ÊǴȈÊËǼǳ¦�ȆÊǗƢÈǌÊƥ

ُمْستَـْبِشرِيَن َواْلبـُيُــــــوُت َكمَُّلوا

أَْرقَاَمــــــــــــــــــــــــــــــــَها َوَالءَ َوَدوَّنُوْا 

ِبُدوِن ُمْرِشـــــــــــــــــــــٍد َوَال ُمنَـبَّهٍ 

تـََفاُؤٌل طَاَب لََنا َمثْــــــــــــــــــَواَها

�É ƢÈǌº
ÊǠÌǳ¦�ÈʭÈǂºººººººººººººÉǔÌÈŢ�ÌÀÈ¢�ÈǲÌȈºººÈƦÉºǫ

انِ َرئِيِسِهْم َرئِيـــــــــــــَس لِلسُّــودَ 

ــَرُه اْلَكِبريُ  ُه َيسَّ أََمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

من املطار مث خرج " ِيب َأْي يف"يقول الشاعر بعد االسرتاحة يف غرفة 

الوفد النيجريي يف مرافقة رحيب من أعضاء احلكومة السودانية، وتوجهوا 

Ǧ Ȉǜǻ�Ǿǻϥ�ǂǟƢǌǳ¦�ǾǨǏÂ�Ʈ ȈƷ��½ƢǼǿ�ǂǐǬǳ¦�¼ƾǼǧ�ǽƢš  وفخم ومنظم

�̈ǂǔű��ǲȈǼǳ¦�ǂŞ�ƞǗƢǌƥ�°Ƣƴǋȋ¦�ƨǨȈưǯ�̈°ƢƷ�Ŀ�ǞǬȇ�Ǿǻ¢Â��č¦ƾƳ�ƶȇǂǷÂ

عالوة على ذلك فإن . الثمار، ال تقع عني الناظر عليه إال رأى ما يـُْبِهُجها

الناظم قد سجَّل لنا أيضًا ما عاينه يف هذا الفندق من املعامل، واملباين 

¦�ƾƴǈŭ¦�¦ǀđ�ǖȈŢÂ�ÅȐȈŦ�Åالعجيبة، حيث ذكر أن هناك مسجدًا كبري 
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حديقة واسعة مجيلة ذات أزهار خمتلفة، وتتوسط املسجَد قبٌة كبريٌة تبهر 

.¦ƢÈǌÈǠǳ¦�ń¤�¦Ȃƫϩ�À¢�ǲƦǫ� ƢǌǠǳ¦Â�§ǂǤŭ :املرء من رؤيتها فأدَّْوا فيه صاليت

�¿Ƣǫ�ƢŠ�ʭŐź�À¢�Å¦Śƻ¢�¾ÂƢƷ�ǶǛƢǼǳ¦�ƺȈǌǳ¦�ÀƜǧ��ǂǷ¢�ǺǷ�Ǻǰȇ�ƢǸȀǷÂ

�Ǯبه الشيخ حسن  Ǵƫ�Ŀ�ƨǳÂƾǳ¦�ǆ ȈƟ°�Ǻǟ�§ ʭ�Äǀǳ¦�½¦̄��ĺ¦ŗǳ¦

املناسبة، مع كبار رجال الدولة دليال وإرشادا للوفد إىل فندق القصر،  

ƢÈȀحبيث يعرف كلٌّ منه
ÊǸÈǫÈ°Â�ƢÈȀ

ÊÌũÊʪ�ǾƬǧǂǣ�Ƕ.

�ǽǀǿ�ǺǸǔƬƫÂ��ƨȈǷȐǇ¤�ƨȈƥǂǟ�©ƢƦƬǰǷ�̈°ʮ±�ń¤�ǂǟƢǌالأشار  - ٥

ǿÂ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǺǷ�ƢƬȈƥ�śǈŨÂ�ÃƾƷ¤�̈°ʮǄǳ¦اك طرفا منها:  

ِة ْاُألْسُبوعِ  قَـــــْد بـَْرَجمُوْا ِلُمــــــــدَّ

�ÈʭÌ°É±�ƢÈȀȈ
Êǧ�ÊƨÈǠÈǸÉÌŪ¦�ÈƨÈƸººººººººººȈ

ÊƦÈǏ

َمْكتَـبَــــــــــــــــــــــــٌة َكَمْعـِرٍض َكبِـريٍ 

�Ê©ƢºÈȇȉÌÊʪ�ÈƨººººººººººººººººÈǈÌǴÈÌŪ¦�ÈƶºÈƬÈºƬÌºǧ
Ê¦

َنا ُخــ ــــــــــــــــطًَباقَاَم اْلُمَدثُِّر إِلَيـْ

بـَْعـــــــــــــَدُمهَا أَْلَقْيُت َما أَْلَقْيـتُ 

َوَحفََّنا ُمثَّ بِبَـْعــــــــــــــــــــِض الثََّمرِ 

َصِبيَحُة السَّْبِت أََتى السَِّفريُ 

ِلَكْي يَـُدلََّنا َعَلى الْــــــــــــــــــَوزِيرِ 

احلََْســــــنِ َعايِنَـَته َجنْـــــَل التـُّرَاِيب 

َلتـَُنا بِـــــــــــــــــــــــــَدايَِة الشُُّروعِ  لَيـْ

ƢÈǼÌºȈÈǟ�ÈʭÌ°ÈǂÈºǫ�ƢÈ
Êđ�ÈƨººººººººººººººººººººººÈƦÈºƬÌǰÈǷ

�ÊŚºÊǈÈȈÌǳÊʪ�Èǆَحــــَوى َكِثرياً  ÌȈÈǳ

ُحمَمَُّد اْهلَاِدي َأُخو ْاَألْصَواتِ 

بـَُعْيَد َأْن أََرى اْجلَِميـــُع ُكتـُبًا

�Éƪ ÌȇÈƾÈƬÌºǧ
Ê¦�ƢÈǸ

ÊÊđ�Ê¿ÈȐºººººººÈǰÌǳ¦�ÈǺ
ÊǷ

َوَسائِِر اْحلُْلِو َكـــَذا َواْخلُـَضرِ 

�ÉŚ
ÊǨÈƻ�ƢÈǼÈǳ�Èśººººººººº

ÊǇÈʮ�ÉǲȈ
ÊǴÈǇ

١٥

التـَّْقـــــــِديرِ َمْكَتٌب لَُّه َعَلى 

َقـــــــــــــــُه َريبِّ َوزَاَدُه اْلِمنَـنِ  فـَْليَـبـْ



٣٤٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

َمْكتَـَبٌة ِبَشاِطــــــــــــــــــــــــــِئ النِّيـلِ 

ِمْن َشاِطِئ تَـــــــــرَاُه َحبْـراً أَْزَرقَا

َحبُْر تَـــــــــــــــــرَاُه أَْلَبَس لِلَّْونِ 

ًئا أَْرَوقً  ١٦اــِمْن آِخِر تَــــــرَاُه َشيـْ

شرع الناظم يذكر يف هذه األبيات املتقدمة ما قاموا به يف يوم اجلمعة 

Ƣǋ¢�Ʈ°�عن األسبوع  ȈƷ��̈°ʮǄǳ¦�ƲǷʭǂƥ�ǖȈǘţ�Ƥ ǈƷ��̈°ʮǄǴǳ�¾Âȋ¦

�ƨȈǷȐǇȍ¦�ÀƢǷ°®�¿¢�ƨƦƬǰǷ�¦Â°¦Ǆǧ��ƨǸȀŭ¦�ǺǯƢǷȋ¦�ń¤�©¦°ʮǄƥ�¦ȂǷƢǫ�ǶĔϥ

اليت فيها أمهات الكتب القدمية واحلديثة، من املطبوعات واملخطوطات، 

ǺǷ�ÅƢǔȇ¢�Ǿƥ�¦ȂǷƢǫ�ƢǷ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��ƨȈǷȐǇȍ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�ÀȂǼǨǳ¦Â

��ÅƢǤǳʪ�ÅƢƦȈƷǂƫ�Ƕđ�¦ȂƦċƷ°�Ǻȇǀǳ¦��¿¦ǂǰǳ¦�̈ǀƫƢǇȋ¦Â�ȂȈǌǳ¦�ǺǷ�ǺȇŚưǯ�̈°ʮ±

�ƨȈǻƢƴƬǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�¾ƢƳ°�ǺǷ�©ƢǷ¦ǂǰǳ¦Â�©ƢǷƢǬŭ¦�§ ƢƸǏϥ�¦ȂǴǐƫ¦�ƢǸǯ

�Å¦Śƻ¢�ƪ.األمر الذي ال ينسونه أبداً  Ť�ƾǫ�̈°ʮǄǳ¦�ǽǀǿ�ÀƜǧ��¿ȂǸǠǳ¦�ȄǴǟÂ

ǴĐ¦�ȄȀƬǻ¦Â��śǬȇǂǨǳ¦�śƥ�řȇ®�ĿƢǬƯ�ǆ Ǵů�ƾǬǠƥ س بعقد حفالت أكل

رائعة تكرميًا للوفد الزائر، وذلك بعد أداء صالة اجلمعة يف مسجد جامعة 

�ǲų�ƨǬǧ¦ǂŠ�ƨȈǷȐǇ¤�ǺǯƢǷ¢�ń¤�Ƕē°ʮ±�Ǻǟ�ÅƢǔȇ¢�ª. اخلرطوم ƾŢ�ƢǸǯ

�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦� Ƣǔǟ¢�ǺǷ�ŚƦǯ�®ƾǟ�ǞǷ�ƪ Ʀǈǳ¦�¿Ȃȇ�Ŀ�Ǻǈū¦�ĺ¦ŗǳ¦

  .اليت كانت جبانب حبر النيل السوداين، فزاروا مكتبة الوزير الكبري للدولة

  :إجابة الوفد لنداء اخلليفة املدثر - ٦

حتدث الشاعر عن إجابة وفدهم لدعوة اخلليفة املدثر يف إحدى ليايل 

السمر واألنس، حيث ذكر ما قام به اخلليفة جتاه الوفد الزائز من الوليمة 
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أعضاء الوفد واحداً واحداً، ١٧وبعد أن صافح اخلليفة املدَّثر. واحلفاوة التكرميية

جلس على مقعده، وقام يوسف سليل دمحم إسحاق رابع بتالوة ما تيسَّر من 

ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�©ʮ¡.�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢƷ°Ƣǘŭ¦Â�©ʬ®ƢƄ¦Â�©ƢǌǫƢǼŭ¦�©°¦®�Ľ

النافعة بني الفريقني، ولكن أغلبية ما يف تلك املناقشات متس جانب 

ǳ¢�ŉƾǬƬƥ�ǆ. التصوف ǴĐ¦�ȄȀƬǻ¦Âمن أُْرٍز، َوُخْبٍز، : وان من الطعام العريب

:َوفَاكهة كثرية، مما تشتهي األنفس وتلذ األعني، وإىل ذلك يشري الناظم بقوله

َلتِـــــــــــــــَنا اْلغَـــــــــــــــــــرَّاءِ  ُمثَّ َوِيف لَيـْ

ِلَسْمَحِة اْلَعَالَمـِة اْلَمْجُذوبِ 

َحْفَلَة َجِسيَمةَدبـَّـــــــــــــــــــَر مثَّ 

لَـْم أََر ِفيِهْم ِســــــــــــــَوى اْلُمرِيدِ 

�Êň¦ÈƾººººÌǸÈǐÌǳ¦�ÉƨºººººººÈǷÈȐÈǠÌǳ¦�ÈʭÉƾÊËȈÈǇ

صَّ اْخلَامتَِ َوُهَو الَِّذي َأْصَبَح فَ 

لِلشَّْيِخ ِإبـْرَاِهيَم َشْيِخ اْجلَْذبِ 

َداَرْت ُكُؤوُس اْلِعْلِم َواْلِعْرَفانِ 

ى ُكلُّ ِمَن اْجلُــــالَّسِ قَـِد اْرتـَوَ 

ـمِ ـــــَوقـَْبـــَل َأْن يـَْبـــــــــــَدأَ َدْوُر اْلِعلْ 

َأَجاَب َهَذا اْلَوْفُد ِمْن نََداءِ 

َخِليَفِة اْلُمَدثِّـــِر اْلَمْحبُـــوبِ 

َهائِلَـــــــــــــــــــــــــــــًة ِألَنـََّها َعِظيَمة

التَّْجِديدِ ِلَشْيِخَنا التَِّجاِين ِذي 

َمْن ِيف اْلَمَعاِين َكْعَبُة الَتَداِين 

ِخلَْتِمَنا التَِّجاِين َجنْــــــُل التَّامِ 

َمَع السُُّلوِك َكاِشًفا لِْلُحْجبِ 

قُـُدورَُها ِيف َغايَـــــــــــِة اْلَغْلَيانِ 

َواْمتَــــــَألَْت آنِيَــــــــــُة النَُّحاسِ 

مِ ـــــــــــــــُمثَّ الطَّعْ ُقدَِّم َدْوُر الشُّْربِ 

٧ - ƾƷȋ¦�¿Ȃȇ�Ŀ�̈ǂȇǄŪ¦�ƨȇȏÂ�̈°ʮ±:  أعلن الشاعر عما قاموا به يوم

�ǆ ȈƟǂǳ¦�ƾȈǈǳ¦�ǺǷ�ƶȇǂǐƬƥ�Ǯ ǳ̄Â��čƢȈũ°�̈ǂȇǄŪ¦�ƨȇȏÂ�̈°ʮ±�ǺǷ��ƾƷȋ¦
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عمر البشري، حتت قيادة السفري النيجريي مبرافقة رجال الشرطة والعيون 

هناك يف أماكن عدة لتقدمي بعض اإلجراءات األمنية، السرية الذين بـُثُّوا 

�ÅƢǤǳʪ�ÅƢǷƢǸƬǿ¦Â�̈ŚƦǯ�ƨȇƢǼǟ�̈°ʮǄǳ¦�ǽǀŮ�Ƥ ǈǰȇ�ƢŲ . وعلى العموم، فإن

رئيس الدولة عمر البشري استقبلهم يف مرافقة كثري من مسؤويل الدولة 

الكبار، كالشيخ إبراهيم وايل اجلزيرة، وأعضاء جملسه من العمال يف عدد  

�ƺȈǌǳ¦�ƾǧȂǳ¦�ǆكبري من  ȈƟǂƥ�ƨǳÂƾǳ¦�ǆ ȈƟ°�ƶǧƢǐƫÂ�� ʪ®ȋ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦

  :ومن ذلك  قول الشاعر. إسحاق رابع نيابة عن أعضاء الوفد

�ÉǂÈǸÉǟ� ÈʭÈʫÈ¢�
ÊƾººÌƷÈȋÌ¦�ÉƨÈƸȈÊƦÈǏ

وََكاَن ِممَّا بـَْرَجمُـــــــــــــــــــــــوْا َعلَـْيهِ 

أَتى السَِّفُري َمَع رَِجاِل الشُّْرطَة

ــــــــــــــــِة اْجلَـِزيَرةَىل ِوالَيَـــــــنـََعْم إِ 

َصاَفَح َمْوَىل اْلَوْفِد َذا ْاألَْفـَخـمِ 

َبِة يـَُقوُل َحاَن السََّفرُ  ِيف َهيـْ

�ÊǾººººȇÊȂºººººººººººÌÈŤ�ÈȐÊƥ�Ê̈È°ÈʮÊËǄǳ¦�Ä
ÊǀÈǿ

ِمَن اْلُمَدلَِّني ِهلَـِذي اْخلُطـَّــة

ـــــــــيـَرةَمَقرِّ ِإبـْرَاِهيَم َوِإَىل اخلِْ 

َاْحلَاِج ِإْسَحاِق اْلَكرِِمي ْاَألْكَرمِ 

٨ - ƾƷȋ¦�¿Ȃȇ�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ÀƢǷ°®�¿¢�ƨǠǷƢƳ�̈°ʮ±:

�̈°ʮ±�ǺǷ�ƾǧȂǳ¦�Ǿƥ�¿Ƣǫ�ƢǷ�Ǧ ǐȇ�À¢�ʮ°¦±�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�¾ÂƢƷ

��ǀƠǼȈƷ�ƨȈǬȇǂǧ¤�ƨǠǷƢƳ�Őǯ¢�ƢĔ¢�ǂǯ̄Â��ƨȈǷȐǇȍ¦�ÌÀƢÈǷÌ°É®�Č¿É¢�ƨǠǷƢƳ

�Ƕē°ʮ±� ƢȀƬǻ¦�ǂƯ¤�ÅȐȈǳ�ƨǠǇƢƬǳ¦�ƨǟƢǈǳ¦�Ŀ�ƾƷȋ¦�¿Ȃȇ�Ŀ�̈°ʮǄǳ¦�ƪ ǻƢǯÂ

". ري شاسعةتوجه الوفد لغ: "لوالية اجلزيرة مباشرة، بدليل قول الشاعر

توّجه وفُدهم حنو جامعة أم درمان اإلسالمية يف الساعة اليت : واملعىن
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ليس فيها ضوء الشمس، وهي يف الساعة التاسعة بعد صالة املغرب 

والعشاء، حيث وجدوا أنفسهم منتظرين هناك بكل ترحيب مناسب 

�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��ƢǿǂƫƢǯ®Â�ƢēǀƫƢǇ¢Â�ƨǠǷƢŪ¦�ȂȈǋ�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨǤǳʪ�̈ÂƢǨƷÂ

ى إىل عقد جلسة ثقافية علمية وأدبية، ألقى خالهلا الشيخ احلاج أدّ 

� ƢǬǴƥ�Ƕē®ƢǠǇ�Ǻǟ�ƢȀȈǧ�ċŐǟ�� ƢǸǴǠǳ¦�ŚǿƢŦ�¿ƢǷ¢�ǾƬǸǴǯ�Ǟƥ¦°�¼ƢƸǇ¤

شيوخ اجلامعة املذكورة كما حثَّ الطلبة بكلماته التشجيعية، وذلك 

مبواظبة الصرب واملثابرة على املشقات ومواصلة الدروس، وكان ذلك بعد 

.ƾǧȂǳ¦�ȄǴǟ�ƨǤǳʪ�̈ǂǓƢŰ"ُسَواُر الذهب"ألقى شيخ اجلامعة املسمى  أن

�ƨȈŻǂǰƬǳ¦�©ȐǨū¦Â�©ʪ®Ƙŭ¦�ǺǷ�ǶȈǫ¢�ƢǷ�ċǲǯ�ǂǟƢǌǳ¦�Ǧ ǏÂ�ƾǫÂ

�ǆ ǴĐ¦�ȄȀƬǻ¦Â��ƢǿȂǈƦǳ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǻ¦®Ȃǈǳ¦�ǆ ƥȐŭ¦�ƢǼǳ�°ċȂǏ�ƢǸǯ��ǶȀǿƢš

ǶȀǼǟ�ƨȈǟƢǧƾǳ¦Â�ǶŮ�ƨȈƦǴŪ¦�©¦Ȃǟƾǳʪ . وإىل مجيع تلك املعاين يشري

ǾǳȂǬƥ�ʮ°¦±�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦:

َلِتَنا ِيف التَّاِســـــــــــَعةْ  ُمثَّ َوِيف لَيـْ

�ÈʩÊ°� ÈńÊ¤� ÊřÌǟÈ¢َســــــــــــِة اْلُمَنظََّمة

قَابـََلَنا رَِجاُهلَا ْاَألَساتِــــــــــــــــــَذةْ 

"ُسَواُر الذَّْهبِ "َكِبريُُهْم يُْدَعى 

ºººÈǧƢÈȈ
ÊǔÊƥ� ÈʭȂÉǷÈǂÌǯÈ¢ÈÂ ْـــــــــــِة اْلَكـَرم

رَاــــــــــــــــــــَجــــــــــــــــــزَاُهُم هللاُ تـََعاَىل َخـيْ 

تـََوجََّه اْلَوْفُد لَِغْريِ َشاِســـــَعةْ 

ْعـــــــــــــوَ  ِة الدِّيِنيَِّة اْلُمَعّمَِمةلِلدَّ

َقْد َفرُِحوْا وَُكلُُّهْم َجَهابِــَذةْ 

ْفِد ُسَواُر اخلََْطبِ أَْلَقى َعَلى اْلوَ 

�Ì¿ÈǂÈºƫ� ÌƾººººººººººººººººººººÈǫÈÂ�ÅƢǨÌÉŢ� ÈʭȂÉǨÈÌŢÈ¢ÈÂ

�čºÈǋÈÂ�Å¦ƾºººººººººººººººººººººººــــــــــَويَِقهِ 
ÊȇƢÈǰÈǷ�ÌǶراــــــــــــــ
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  :االنتقال من مطار اخلرطوم إىل مطار األبيض - ٩

¦ƾǟ�ǺǷ� ʬȐưǳ®��حتدث الشاعر عن ارحتال الوفد النيجريي يف يوم 

كبري من األعيان برحلة قصرية من مطار اخلرطوم الدويل إىل مطار 

ʮǄǳ¦�ǽǀǿ�ǂǟƢǌǳ¦�Ǧ°̈�. األبيض يف عاصمة والية مشال كردفان ǏÂ�ƾǫÂ

�ƾȈǈǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ǆ ȈƟ°�ƨƦƸǏ�Ŀ�ƢĔȂǰǳ��ƨȈŷ¢Â�ƨȇƢǼǟ�©¦°ʮǄǳ¦�Őǯ¢�ƢĔϥ

 ومعه كبار رجال عمر البشري، وكان فيها أيضًا وايل الوالية دمحم األمني

الدولة منتظرين وصوهلم، ويف طرف آخر مجاعة من العلماء وشيوخ 

وبعد نزول الطائرة يف حمطة . الطريقة التجانية واجلنود من جانب آخر

�ƨȈŢ�Ä®ƚƫ�®ȂǼŪ¦�©¢ƾƥÂ��¦ǂȀƳ�ǂǯǀǳʪ�Ƕē¦ȂǏ¢�ƪ ǠǨƫ°¦�ǒ Ȉƥȋ¦�ƨȇȏÂ

. ؤويل الدولةاإلكرام للرئيس واملرافقني من أعضاء الوفد النيجريي ومس

وجلس الوفد وجهًا لوجه مع مساحة رئيس الدولة عمر البشري، وبعد أن 

صافح رئيس الدولة احلاضرين، توجه الوفد إىل املنزل املعد هلم هناك 

  .للمكث واالسرتاحة يف سيارة مرحية

�ƨȇǂǫ�ń¤�Ƕē°ʮ±�¦ȂǴǏ¦Â�°ȂǘǨǳ¦�¦ȂǳÂƢǼƫ�À¢�ƾǠƥÂ��¦ǀǿ"١٨"خرس

��ʮ±�ǺǷ�Ǿƥ�¦ȂǷƢǫ�ƢǷ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ°١٩�̈وا القباءللتربك والدعاء، كما زار 

. ، حيث يسكن فيه اجلنسيات املتعددة"حي الرمحة"حارة َهْوَسا أو 

�ń¤�¨®ȂǠǴǳ�°Ƣǘŭ¦�ń¤�Ì¦ȂÉȀċƳÈȂÈºƫÈÂ�©ʪÂǂǌŭ¦Â�©ȏȂǯƘŭ¦�¾ÂƢǼƫ�ƾǠƥÂ

اخلرطوم حامدين هللا تعاىل، وشاكرين للحكومة السودانية اليت قامت 
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. ذكورة جتاه الوفد اإلسحاقي النيجريي، وهكذابتلك اخلدمات امل

:ويتضمن هذا املشهد سبعة وعشرين بيتاً ابتداًء من قول اخلليفة

ُمثَّ ِإَىل ِمشَاِل ُكـــــــــــــــــــــــــــْرِدَفانِ 

َمالِ  َمــــــــــــــِديَنُة ْاألَبـَْيِض لِلشِّ

َوِهَي بَِعيَدٌة ِمَن اْخلُْرطُــــــــــومِ 

َجاَء ِإَىل التََّالِق ُذو اْألَْقَدارِ 

َها نِْعَم اْلَواِيل  َواِيل الَِّذي َعَليـْ

ُمثَّ أََنِس ِاْمسُُه َسِليـُل احلََْسنِ 

َوَمَعـُه ْاَألْعَضاُء َواْجلُنُــــــــــــــــودُ 

ِمْن َجانِـِب َمجَاَعٌة الشُُّيوخِ 

�Êʪ�¦ȂÉƫċȂºººººººººººººººººÈǏ�ÈʭÌÂÈ¢È°�ƢċǸÈǳ ِلذِّْكـر

ُمثَّ تـََوجَّْهَنا ِإَىل ُقُصـــــــــــــــــــــورِهِ 

َورَاَفَق اْلَوْفــــــــــــــــــُد بِنَـْفِسِه ِإَىل 

"َوْلُد ُدولِيبُ "ُحمَمَُّد يُْدَعى 

فـَْهَو ِإَماُم قُـــــــــــــــــــْدَوُة الطَّرِيَقةِ 

فـَُهَو الَِّذي َنَشَرَها ِيف السُّودِ 

َأَكْلُت َما َأَكْلُت ِمْن ثَرِيـــدٍ 

ȆÊǈÌǨÈºǻ�Ìƪ"َكُبو"ِإَداُمـُــه  ÈǫÈʫ

ِوالَيَـِة فَاْصـــــــــــــــــِغ ِإَىل اْلبَـَيانِ 

َعاِصَمـُة َكِثيـــــــــــــــــــــــَرِة الرََّمالِ 

ْعُلومِ فـَزَاَرَها ِيف طَْيــــــــــــــــــــرِِه اْلمَ 

قـَْبَل ُهُبوِط الطَّْريِ ِيف اْلَمطَارِ 

ُه ُهللا َمــــــــــــــــــــَدى اللََّياِيل  أََمدَّ

ُحمَمَُّد ْاَألِمِني َأْهــــِل اْلِمـــــَننِ 

َتَالَصَقـْت َكأَنـََّها بـُنُـــــــــــــــــــــــودُ 

َمَع اْلُمرِيِديَن َذِوي الرُُّســوخِ 

�ÊĿ�ÊǺÉǈÌǳÈ
Êϥ ِّر  اْجلَْهِر ُدوَن الّسِ

ُمْستَـْبِشرِيَن َوُهَو ِيف ُســُرورِهِ 

ȆÈǴÉǠÌǳ¦�ÈǺ"ِخْرسٍ "قـَْريَِة 
ÊǷ�ƢÈÈŮ�Èʮ

ُهَو الَِّذي بـََناَها ُمْنُذ اْحلَِقبُ 

ِلَشْيِخَنا التَِّجاِين ِذي اْحلَِقيَقـةِ 

�Ê®ȂººººººÉǐ ÌǬÈǸÌǳ
Êʪ�È±ƢÈǧ�ċÉĽ�Êǒ ȈÊƦÌǳ¦ÈÂ

ُتُه  َكــــــــــــَذا اْلَمـِديدِ "تـَُوو"َعنَـيـْ

ِهلََذِه ْاَألْكَلِة َحنْــــــــــــــــَو أُْنِسي
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َعَلى اْلَعَربِــَيةِ "َهْوَسا"ِاْسَتْأثـَُروا 

�Ê ƢºÈƦººÉǬÌǳ¦� ÈńÊ¤�ÅʮÊ®ƢººººººººººººººººººººººººººººººÈÈŤ�ċÉĽ

َقْد َهيَُّأْوا ُمَوائِـــــــــــــــَد اْحلُْلـــَواءِ 

�Ê©¦ÈǂÌºȈÈÌŬَجــــــــ
Êʪ� ÉǺÈÌŧċǂǳ¦�ÉǶÉǿ¦ÈǄººººº

ـــــــــــْهَنا ِإَىل اْلَمطَ  َها تـََوجَّ ارِ ــــــــــِمنـْ

َلَدى اخلِْطَاِب ُكلَِّها ِجْنِسيَّةٍ 

�Ê ƢÈǈÈǸÌǳ¦�
ÊƨºººººººÈǟƢÈǇ� ÊĿ�ƢÈ

Êđ�ĎȆÈƷ

َكاْلَقْنـــــِد َواْلَعِصِري لِْلُعْصـَباءِ 

َالتِ  َويـَْقَبُل اْلَكِلَماِت َوالّصِ

ارِ ـــــــــــ�ÈǜÊƬÌǻÊȏÌ¦�ÊĿ�ÈʭÊÌŚÈǗ�É¬ÈȐºººَمــــــــــ

  :اللقاء بسماحة رئيس الدولة ووزيره -١٠

�¿ȂǗǂŬʪ�ǞǷƢŪ¦�ƾƴǈǸǴǳ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ƾǧȂǳ¦�̈°ʮ±�Ǻǟ�ǶǛƢǼǳ¦�ǶǴǰƫ

صباحاً يف حلظات الوداع حيث صلُّوا صالة الضحى فيه، وذلك يف يوم 

الدولة عمر حسن البشري ويف ليلة اليوم املذكور اجتمع رئيس . األربعاء

�ƨȇ°ȂȀŦ�ń¤�ƾǧȂǳ¦�¦ǀǿ� °̈ʮǄǳ�Ǿƫ®ƢǠǇÂ�ǽ°ÂǂǇ�ǺǴǟ¢�Ʈ ȈƷ�ƾǧȂǳʪ

السودان، وشكر الوفد أيضًا سيادة الرئيس مبا قام به جتاههم، ومبا 

أسدى إليهم من معروف، داعني هللا له دواَم ملكه للدولة، وأن يطيل 

لوفد بعده إىل وزيره وانتقل ا. هللا عمره ليكون ذخرًا لإلسالم واملسلمني

�ƾŪʪ�ƾǧȂǳ¦�Ŀ�ǾǷƢȈǬǳ�Ǟȇ®ȂƬǳ¦Â�ǂǰǌǴǳ��Ǻǈū¦�ĺ¦ŗǳʪ�» ǂǠȇ�Äǀǳ¦

°̈ʮǄǳ¦�ƪ ȀƬǻ¦�ƨȈǠȇ®ȂƬǳ¦Â�ƨȇǂǰǌǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǽǀđÂ�� ƢǼƬǟȏ¦Â . وإىل مجيع

  :ذلك يشري الناظم بقوله

٢٠ـَعااِت الَِّيت ِيف ْاَألْربِـــأََما اْلَمزَارَ 

َوَحانَـُهُم الضَُّحىقَْد زَاَر َهَذا اْلَوْفُد 

لَْيَسْت َكِثريَْة َال ُجتَــــــــــــــاِوْز أَْربَــــَعا

اِمِع اْخلُْرطُوِم َوَصلُّوَها الضَُّحىِمْن جَ 
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٣٤٩

�ÊƳ¦ÈȂÈǸÌǳ
Êʪ�ÊƾÌǧÈȂÌǳ¦�È±ƢÈǧ�ÊǲÌȈ

ċǴǳ¦� ÊĿـَهة

ـِذيَعَلى اْلَوْفِد ِخطَابَُه الـَّأَْلَقى 

َوِمْنُه َماَل اْلَوْفـــــــــــــــــُد لِْلـــــــــَوزِيـــرِ 

لِلشُّْكِر َوالتـَّْوِديـــــــــــــِع ِمن ِقَياِمـهِ 

�ÈʭÈȏÌȂºººººººººººººººÈǷ�ÉǾÈǳ�Å¦ǂºººَال زَاَل َشاِكــــــــ

Ƭƫ� ÊǽÊǀÈ
Êđ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة الزِّيَــــــــــاَرة مَّ

اِب َكاْلِمــــــْرآةِ ــــــــــــــِألَْهلِـــــــــــَنا ْاَألْحبَـ

�ÌƨºººÈºȀº
ÊƥƢÈǌÉǸÌǳ¦�Èȏ� Êǆ ȈÊƟċǂǳ¦�ÊƾÊËȈċǈǳÊʪ

َتزِيُد ِعْنِدي َصاِح َلذََّة النَِّبيــــذ

�ÊŚººÊȀººººººººººººċǌǳ¦� ÊĿ� Êĺ¦ÈǂČºƬǳ
Êʪ� É» ÈǂººÌǠÉºȇ

�ÊǾºººººººººººººººÊƟƢÈǼÊƬÌǟÊʪÈÂ�
ÊËƾÊÌŪÊʪ�ÊƾººººÌǧÈȂÌǳ¦�

ÊĿ

�ÈʭƢººººººººººººÈǬÌºƥÈ¢�ƢÈǼċºƥÈ°�ƢÈǷ��ÉǽÉƾººººººººººººººººººººººÌǧÈÂÈÂ

َكآبَـــــــــــــــــــِيت لَـَها َفَكْاِإلَشــــــــــــاَرةِ 

اْهلُـــــــــَداةِ ْت ُصــــــــــــــوَرةــــــــــَجتَلَّ  اـــــــــِفيهَ 

  : العودة والنزول مبطار أمني كنو: خامتة القصيدة - ١١

�ń¤�Ƕē®Ȃǟ�ƾǠƥ�ƨȈǴƷǂǳ¦�ƨǐǬǳ¦�ǽǀǿ�®ǂǈƥ�ǾƫƾȈǐǫ�ƨǨȈǴŬ¦�ƺȈǌǳ¦�ǶƬƬƻا

��śƦËȈǗ�śŭƢǇ�ǆ) طنالو( ȈǸŬ¦�¿Ȃȇ�Ŀ�ƨȈǳ¦°ƾȈǨǳ¦�ʮŚƴȈǻ�ƨȇ°ȂȀŦ

مستبشرين غامنني، حيث نزلوا يف مطار أمني كنو، وكان يف استقباهلم 

ْمجُع َغِفٌري من اإلخوان واألحباب واملريدين، وعلى رأسهم ابن إسحاق 

�ń¤�ǂǨǈǳ¦�ǲŢǂŭ¦�ǶǛƢǼǳ¦�ǲǏ¦Â�Ľ�ǺǷÂ��Ǟƥ¦°�¼ƢƸǇ¤�Ǟǧʭ�ŚƦǰǳ¦�Ǟƥ¦°

�ƾǸŞ�ÅƢǔȇ¢�ƢȀǸƬƬƻ¦�ƢǸǯ��̈ǂƟƢǘǳ¦�Ŀ�«¦ǂǇ�ŚƥǄǳ¦�ƺȈǌǳ¦�Ȃǿ�ʭÂÉƾÈǯ�ƨȇȏو 

�®ȂƳȂǳ¦�ƾȈǇ�®ȂǸƄ¦�ɧ �ʭƾȈǇ�ȄǴǟ�ǶȈǴǈƬǳ¦Â�̈ȐǐǳʪÂ�ńƢǠƫ�ɦ  ،

�œǼǳ¦�¾¡�ȄǴǟÂ��ǾȈǴȇ�ƢǷÂ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ŀ�ʮŚƴȈǻ�¾Ƣſ� ¦ǂǠǋ�̈®ƢǠǯ

: ويقول.  واألصحاب، صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني

َسَالَمِة ْاألَبْـــــــَدانِ ِلْآلِل ِيف َجْعَنا ُهللا ِإَىل ْاَألْوطَـــــــــــــانِ أَرْ 
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يَـْوَم اْخلَِميِس طَيِِّبَني َساِلِمنيَ 

أَتـَْوا َكِثريِيَن لَــــــــــــــَدى اْلَوَداعِ 

َحىتَّ أَتـَْيــــــــــَنا َساِلِمَني َكانُـــــــو

َخْلُق َكِثٌري لِلتَّالَِقي َحَضُروا

بِــــــــــــــريُ َوَجاَء ِمْن َأْوَالِدِه اْلكَ 

�ÉǞ
Êƥ¦È°� É» ƢÈǔÉȇ� È¼ƢÈƸÌǇ

Ê¤�ÉǞ
ÊǧÈʭ

�ÉǂÌºȈ
ċǘǳ¦�È½¦È̄�ÈʭÂÉƾÈǯ�ÈńÊ¤�ƢÈǼÌǴÈǏ ÌÂÈ¢

�Ê ƢÈȀºººººººººººººººººº
ÊƬÌǻÊ¦�ȄÈǴÈǟ�

ÊċÊɍ�ÉƾººººººÌǸÈÌū¦ÈÂ

ُمثَّ السََّالَماِن َعَلى اْلَمْحُمــودِ 

َوْاآلِل َوْاَألْصَحاِب َأْهِل الذِّْكرِ 

ُمْستَـْبِشـــــــرِيَن ُكلَُّنا َوَغاِمنِنيَ 

ِيف َساَحــــــِة اْلَمطَاِر َواٍد رَاعٍ 

¦ȂÉǼÈǰÈǇ�ÊÌŚÈ
ÊŬ�ÊċÊɍ�ÉƾºººººººººÌǸÈÌū¦ÈÂ

¦ÂÉǂººººººººººċǌÈƥ�Èś
ÊǸÊǳƢÈǇ�ÈʭÌÂÈ¢È°�ƢÈǸÈǳ

�ÉŚ
ÊǼÉǷ�ÉǾºººººººººººÉȀÌƳÈÂ�ÈŘÌǠÈǷÈÂ�Ƣčǈ

ÊƷ

�ÉǞºººººِيف 
ÊƥƢÈƬÉǷ�Èʮ�Êǲ

ÊǷƢÈǰÌǳ¦�ÊǾÊÌũÊ¦�

َوَحنْـــــــــــــــُن اِثـَْناِن َمِعي الزُّبـَيـْرُ 

َوْاَألْمُر ُكلُُّه لِـــــــــــــِذي اْلبَـَقاءِ 

�É®ȂººººººººººººÉƳÉȂÌǳ¦�
ÊƾÊËȈÈǇÈÂ�ÈʭÉƾºººººººººº

ÊËȈÈǇ

َعَلْيِه َدْوَم الــدَّْهرِ ٢١أََدَمُهَما

  : التقومي الفين للقصيدة -احملور الرابع 

  :يتمثل هذا التقومي يف العناصر اآلتية

االفتتاح واالختتام:  

¦ƢǼưǳ¦Â�ƨǳƾǸūʪ�ƨǇÂ°ƾŭ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�ƶƬƬǧ �/ أ

على هللا، والصالة والسالم على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن يذكر الغرض األساسي 

  : للقصيدة استمع إليه يقول

�ÊŅ�È¬ÈʫÈ¢�Ä
Êǀºººººººººċǳ¦�ÊċÊɍ�ÉƾºººººººººÌǸÈÌūÈ¦

َعَلى الَِّذي ِقْيَل َلُه ُقْل ِسريُوا

ȆÊǴÈǠÌǳ¦�
ÊƾÌǧÈȂÌǳ¦�

ÊĿ�ÊÀ¦È®ȂČǈǳ¦�È̈È°ÈʮÊ±

ِيف َحمَْكــِم اْلِكتَــاِب ُمثَّ فَــاْنظُُروا



 موسى عبد هللا/د

٣٥١

َصــــــــَالَة َربِّــــــــِه بِــــــــالَ اْنِفَصــــــــامِ 

بِ ـــــجَ رَاِم النّ ــــــــــآلِِه اْلُغرِّ اْلكِ وَ 

��Ê¿ċʮÈȋÌ¦�ÊǂÊƟƢººººººººººÈǇَمــــــــــَع 
Ê¿ÈȐººººººººººċǈǳ¦

بِ ـــَمَع الصََّواِحِب َلُه َوالصَّحْ 

  :وقال يف ختامها ما نصه/ ب

أَْرَجْعَنا ُهللا ِإَىل ْاَألْوطَـــــــــــــانِ 

يَـْوَم اْخلَِميِس طَيِِّبَني َساِلِمنيَ 

َحىتَّ أَتـَْيــــــــــَنا َساِلِمَني َكانُـــــــو

ُرواـــــــلِلتَّالَِقي َحضَ َخْلُق َكِثٌري 

ِلْآلِل ِيف َسَالَمِة ْاألَبْـــــــَدانِ 

ُمْستَـْبِشـــــــرِيَن ُكلَُّنا َوَغاِمنِنيَ 

¦ȂÉǼÈǰÈǇ�ÊÌŚÈ
ÊŬ�ÊċÊɍ�ÉƾºººººººººÌǸÈÌū¦ÈÂ

¦ÂÉǂººººººººººċǌÈƥ�Èś
ÊǸÊǳƢÈǇ�ÈʭÌÂÈ¢È°�ƢÈǸÈǳ

"االنتهاء أو املقطعوبراعة " براعة التخلص"و" براعة االستهالل  

ويراد برباعة االستهالل أن يبتدئ الناظم مبا يدل على غرضه / أ

  .املنشود لفظا ومعىن، فمن أمثلة ذلك قول الشاعر يف التهنئة

َباُل َما َوَعَد   وََكوَْكُب السَّْعِد أُْفِق اْلُعالَ َصَعَدا ُبْشَرى فـََقْد َأْجنََز ْاِإلقـْ

 ʬǂǳ¦�Ŀ�ǂƻȉ¦�¾ƢǫÂ:

نـَْيا تـَُقوُل بِـِمْلِء ِفيَهاِهيَ  الدُّ

يـــــــــــــــــَفالَ يـَْغُررُْكُم ِمِن اْبِتَسامِ 

َحَذاٍر ِمْن َبِطيٍئ َوَهْتِكي

فـََقْوِيل ُمْضِحٌك َواْلِفْعُل ُمْبِكي

.±¦°ȐȀƬǇȏ¦�ƨǟ¦Őǳ�ȏƢưǷ��ʮ¾) اخلليفة(قال الشيخ أمحد التجاين 

ِسريُواْ    ِيف ُحمَْكِم اْلِكَتاِب ُمثَّ فَاْنظُُرواَعَلى الَِّذي ِقيَل َلُه ُقْل 

�ƾȈȀǸƬǳ¦Â�ƨǷƾǬŭ¦�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏ¦�ȆȀǧ��ǎ/ ب ËǴƼƬǳ¦�ƨǟ¦Őǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢Â

إىل الغرض املنشود من القصيدة مع رعاية املناسبة بينهما، حيث ال 
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�ǾȈǴǟ�ǞǫÂ�ƾǫÂ�ȏ¤��¾Âȋ¦�ŘǠŭ¦�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏʪ�¥°ƢǬǳ¦�Â¢�ǞǷƢǈǳ¦�ǂǠǌȇ

ثاين، بسبب االلتئام الشَّديد بني املعنيني ويسمى االنتقال بال املعىن ال

ʪƢǔƬǫ¦�ƨƦǇƢǼǷ٢٢.

:وهو يضرب مثاال لرباعة التخّلص) اخلليفة(ومن مث قال الناظم 

ِيف السَّاَعِة اْلَواِحَدِة ْاِإلْقـــــــــــــــــــــــــــــالَ 

ِيف النِّْصِف َوالثََّالِث ِمن َساَعاتٍ 

َأْوَصْلَنا هللاُ ِإَىل اْخلُْرطُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومِ 

َْحالَ  َرِة َبَدا الرتِّ َعَلى َمَنتِ طَيـْ

َوَحنُْن ِيف اْجلَــــــوِّ َوِيف اْخلَيـْرَاتِ 

ـــــــــــوَداِن َواْلُعُلومِ  َعاِصَمِة السُّ

�Â¢�ǂǟƢǌǳ¦�ȆȀƬǼȇ�Àϥويراد برباعة االنتهاء أو براعة املقطع / ج

�̧ƢǘǬǻʪ�¥°ƢǬǳ¦Â�ǞǷƢǈǳ¦�ǂǠǌȇ�ȏÂ�Ȃǟƾȇ�ȏ�§ȂǴǇϥ�ǾƫƾȈǐǫ�Ƥ ȇ®ȋ¦

Ȑǰǳ¦� ƢȀƬǻʪ�À̄¢�ƢǷ� ƢȀƬǻȏ¦�ǺǈƷ¢�ËÀƜǧ�Ç¾ƢƷ�ËÄ¢�ȄǴǟÂ¿��  .وانتهاء

:٢٣كما يقول السيوطي. حيث ال ينتظر القارئ أو املستمع استمرارا

يْء ِيف ْاِالْنِتَهاِء ُمْؤِذنٌ  ْتِمِه فـَُهَو اْلَبِليُغ احلََْسنُ ِخبَ َوِإْن جيَِ

�¿ƾƼƬǇ¦�¦̄¤� ƢȀƬǻȏ¦�Ǯ ǋÂ�ȄǴǟ�¿Ȑǰǳ¦�Àϥ�¥°ƢǬǴǳ�ȆƷȂȇ�ƢŲÂ

�¦ǀǿ�ȄǴǟ�Č¾ÉƾÈƫ�Ŗǳ¦�· ƢǨǳȋ¦�ǒ Ǡƥ�ʮ°¦±�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦

املعىن، كلفظ اخلتم، ولفظ الكمال والتَماِم، أو اَألْدِعَيُة اْخلَِتاِميَِّة، وقد 

.�ÊśÊȇƢÈƷÈȋÌ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ƨǼǈū¦�ƨȈǟ®ȋʪ�ǶƬƬźجرى عرفا أن الكالم 

�ĺ¢�¾ƢưǷ¢�ƨȈǇƢƦǠǳ¦� ¦ǂǠǋ�ǒ Ǡƥ�ƨȈǨǴƻ�ňƢš �ʭǂǟƢǋ�µ °Ƣǟ�Ǯ ǳǀǳÂ

:يُـَمثُِّل هذه النهاية احلسنة املمتازة: نواس، وذلك عند قوله
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٣٥٣

�É¿ċʮÈȋÌ¦�ÈǮْلِعْلِم الَِّذي تـَْهِدي ِبِه  فـََبِقيَت لِ 
ÊǷÌȂÈºȇ�ÌǺÈǟ�Ìƪ ÈǈÈǟƢÈǬÈºƫÈÂ

٢٤

�ƨǼǈƷ�ƨȇƢȀǼƥ�ÀȂǷƘŭ¦�Ƣđ�¬ƾǷ�Ŗǳ¦�ǽǀǿ�ǾƫƾȈǐǫ�²ف ¦ËȂǻ�Ȃƥ¢�ȄĔ¢�ƾǬ

ǾǷȂȇ�Ǻǟ�¿ʮȋ¦�ǆ ǟƢǬƬƫ�À¢Â��ʮ®Ƣǿ�ǶǴǠǴǳ�ȄǬƦȇ�À¢�Ǿǳ�Ƣǟ®�Ʈ ȈƷ.

:يقول اخلليفة معارضاً هلذه النهاية احلسنة

أَْرَجْعَنا ُهللا ِإَىل ْاَألْوطَـــــــــــــانِ 

يَـْوَم اْخلَِميِس طَيِِّبَني َساِلِمنيَ 

ىتَّ أَتـَْيــــــــــَنا َساِلِمَني َكانُـــــــوحَ 

َخْلُق َكِثٌري لِلتَّالَِقي َحَضُروا

َوَجاَء ِمْن َأْوَالِدِه اْلَكبِــــــــــــــريُ 

�ÉǞ
Êƥ¦È°� É» ƢÈǔÉȇ� È¼ƢÈƸÌǇ

Ê¤�ÉǞ
ÊǧÈʭ

�ÉǂÌºȈ
ċǘǳ¦�È½¦È̄�ÈʭÂÉƾÈǯ�ÈńÊ¤�ƢÈǼÌǴÈǏ ÌÂÈ¢

ººººÊƬÌǻÊ¦�ȄÈǴÈǟ�
ÊċÊɍ�ÉƾººººººÌǸÈÌū¦ÈÂ ِــــــــــــــَهاء

ُمثَّ السََّالَماِن َعَلى اْلَمْحُمـــــــودِ 

َوْاآلِل َوْاَألْصَحاِب َأْهِل الذِّْكرِ 

ِلْآلِل ِيف َسَالَمِة ْاألَبْـــــــَدانِ 

ُمْستَـْبِشـــــــرِيَن ُكلَُّنا َوَغاِمنِنيَ 

¦ȂÉǼÈǰÈǇ�ÊÌŚÈ
ÊŬ�ÊċÊɍ�ÉƾºººººººººÌǸÈÌū¦ÈÂ

ÂÉǂººººººººººċǌÈƥ�Èś¦َلَما 
ÊǸÊǳƢÈǇ�ÈʭÌÂÈ¢È°

�ÉŚ
ÊǼÉǷ�ÉǾºººººººººººÉȀÌƳÈÂ� ÈŘÌǠÈǷÈÂ�Ƣčǈ

ÊƷ

�ÉǞººººº
ÊƥƢÈƬÉǷ�Èʮ�Êǲ

ÊǷƢÈǰÌǳ¦�ÊǾÊÌũÊ¦� ÊĿ

رُ  َوَحنْـــــــــــــــُن اِثـَْناِن َمِعي الزُّبـَيـْ

َوْاَألْمُر ُكلُُّه لِـــــــــــــِذي اْلبَـَقاءِ 

�ÈǇÈÂ� ÈʭÉƾººººººººººÊËȈÈǇ ُيِِّد اْلُوُجــــــــــــود

ْهرِ ٢٥أََدَمُهَما َعَلْيِه َدْوَم الـــــــــدَّ

�ǂǜƬǼȇ�ȏ�Ʈ ȈƷ�Ç§ȂǴǇ¢�ǺǈƷϥ�ǽǀǿ�ǾƫƾȈǐǫ�ǶǛƢǼǳ¦�ȄȀƬǻ¦�ƾǬǧ

السامع أو القارئ استمرار وذلك ألن الشاعر استخدم بعض األلفاظ 

أرجعنا هللا إىل األوطان، "تدل على انقطاع وانتهاء للقصيدة، كقوله 

وهي يوم اخلميس،  –لآلل يف سالمة األبدان، وذكر يوم الرجوع 
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سن اخلتام، كل هذه األلفاظ تشري إىل رجوع وكذلك ذكره احلمدلة وح

ǂ̈ǿƢǛ�· ƢǨǳϥ�ǾǼǗÂ�ń¤�ǶǛƢǼǳ¦.

استعمال بعض الظواهر البالغية:  

  :الصور البيانية -

�±ƢĐ¦Â�ǾȈƦǌƬǳ¦�ȄǴǟ�ǲǸƬǌȇÂ�řǨǳ¦�¾ƢǸŪ¦�̧ ¦Ȃǻ¢�ǺǷ�̧ Ȃǻ�ÀƢȈƦǳ¦�ǶǴǟ

والكناية، وقد استعمله الشعراء القدامى كثريا يف قصائدهم، منها قول 

ƢȈǔǳ¦�Ŀ�ǆ  املعري يف Ǹǌǳʪ�ǾƷÂƾŲ�ǾƦǋ�Ʈ ȈƷ�¬ƾŭ¦.

٢٦أنت كالشمس يف الضياء وإن جا   وزت إيوان كسرى يف علّو املكان

��ʮŚƴȈǻ�¾Ƣſ� ƢǸǴǟ�Ãƾǳ�Ƣǔȇ¢�̈ǂǌƬǼǷ�ƨȈǻƢȈƦǳ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�ÀƜǧ��¦ǀǿ

�ǽǀǿ�ËǺǰǳÂ��Ƥ ȈǈǼǳ¦�Â¢�¾ǄǤǳ¦Â�� ʬǂǳ¦Â�ǂƼǨǳ¦Â��¬ƾŭ¦�Ŀ�ǶǿƾƟƢǐǫ�Ŀ

الظاهرة قلت يف شعر الرحالت، ومن النادر القليل قول الشيخ أمحد التجاين 

اد أن يصف حيث أر  "¦ƨȈǻ¦®Ȃǈǳ¦�©ȐƷǂǳ¦�Ŀ�ƨȈǻʪǂǳ¦�©ƢƸǨǼǳ"يف قصيدته 

�ƨǠȇǂǌǳ¦Â�ƨǬȈǬū¦�¾Ƣů�Ŀ�Ƣđ�ȄǴŢ�Ŗǳ¦�ƨǓƢËȈǨǳ¦�» °ƢǠŭ¦Â�¿ȂǴǠǳʪ�ǾƷÂƾŲ

فشّبهه بكؤوس، ولكّنها ليست تلك الكؤوس العادية املعروفة املألوفة بل إمنا 

�̈°ƢǠƬǇ¦�² Âƚǰǳʪ�®ƾǐǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¬ÂƾǸŭ¦�ǾȈƦǌƬǧ��ÀƢǧǂǟÂ�ǶǴǟ�² Âƚǯ�Ȇǿ

ئرة بنفسها بني اآلكلني بدال تصرحيية، مث انظر كيف جعل هذا الكؤوس دا

�ń¤�ƾǼǇ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Àȋ�ȆǴǬǠǳ¦�Ä±ƢĐ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ǶȀǈǨǻϥ�ƢǿÂǂȇƾȇ�À¢�ǺǷ

الكؤوس عمال من أعمال اإلنسان، مث انظر مرة أخرى كيف تداخلت 
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��Ǿƥ�ǾƦǌŭ¦�ǂǯ̄ �ĹƘǧ��ŅƢǤǳ¦� Ƣŭʪ�² Âƚǰǳ¦�ǽǀǿ�ǾȈƦǌƫ�Ŀ�ƨËȈǼǰŭ¦�̈°ƢǠƬǇȏ¦

ر اليت جيمع فيها املاء، ويدل هذا التصوير فذكر الزما من لوازمه وهو القدو 

الرائع املرتاكم على رسوخ الشاعر يف جمال الوصف كما يدل على قيمة 

  :وإىل ذلك كله يشري بقوله. املمدوح الراسخة يف نفس الشاعر

َوبـَْعُضُهْم يـَتَِّبُع ِيف الطَّرِيَقـــــــةِ 

�Êň¦ÈƾººººÌǸÈǐÌǳ¦�ÉƨºººººººÈǷÈȐÈǠÌǳ¦�ÈʭÉƾÊËȈÈǇ

َوُهَو الَِّذي َأْصَبُح فَــصَّ اْخلَامتَِ 

لِلشَّْيِخ ِإبـْرَاِهيَم َشْيِخ اْجلَْذبِ 

َداَرْت ُكُؤوُس اْلِعْلِم َواْلِعْرَفانِ 

قَـِد اْرتـََوى ُكلُّ ِمَن اْجلُــــالَّسِ 

مِ ــــــــَوقـَْبـــَل َأْن يـَْبـــــــــــَدأَ َدْوُر اْلِعْلـ

�ƢÈȀȈ
Êǧ�ÈʭČƾÊÉŲ ِاْلَوَرى اْلَوثِيَقـــــــــة

َمْن ِيف اْلَمَعاِين َكْعَبُة الَتَداِين 

ِخلَْتِمَنا التَِّجاِين َجنْــــــُل التَّامِ 

َمَع السُُّلوِك َكاِشًفا لِْلُحْجبِ 

قُـُدورَُها ِيف َغايَـــــــــــِة اْلَغْلَيانِ 

َواْمتَــــــَألَْت آنِيَــــــــــُة النَُّحاسِ 

مِ ـــــــــَم َدْوُر الشُّْرِب ُمثَّ الطَّعْ ُقدِّ 

  :ظاهرة علم املعاين-

��¾Ƣū¦�ȄǔƬǬŭ�ƢǬƥƢǘǷ�¿Ȑǰǳ¦�ƨȇ®Ϧ�ȄǴǟ�Ǿƥ�ǲǏȂƬȇ�ǶǴǟ�ňƢǠŭ¦�ǶǴǟ

.٢٧مع وفائه لغرض بالغي يفهم ضمنا من سياقه وما حييطه من قوانني

ومن مبحث علم املعاين يف الشعر العريب األساليب اإلنشائية الطلبية 

�ǲǷϦ�ƾǠƥ�śƥȂǴǇȋ¦�Ǻȇǀǿ�Ǻǟ�Ʈ. واجلمل اخلربية ƷƢƦǳ¦�Ʈ Ş�ƢǸǴǧ

الحظ أن اجلمل اخلربية أكثر استعماال يف شعر الرحلة لدى علماء مشال 

�ƢȀǴƟƢǬǳ�¾ƢǬȇ�À¢�ń¤�«ƢƬŢ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨȇŐŬ¦�ǲǸŪ¦�Àȋ�Ǯ ǳ̄Â��ʮŚƴȈǻ
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وإذا طابق كالم القائل ما قال يف الواقع بعد . دق فيها أو كاذبصا

البحث يقال له صادق يف كالمه، وإن خالف ما هو يف الواقع يقال إنه  

.٢٨كاذب، وهذا أقرب إىل روح النثر منه إىل الشعر

فاجلمل اإلنشائية الطلبية ال حتتاج إىل كل ما تقدم يف اخلربية، وذلك 

�ȏ�¦ǀǿ�ÀƢǯ�À¤Â��ÀƢǿŐǳ¦Â�ƨƴūʪ� ȏ®ȍ¦�ń¤�«ƢƬŹألن الشاعر فيها ال 

يعين إن شعر الرحلة تقتصر أساليبه على األساليب اخلربية، وإنه ال 

يتعداها إىل األساليب الطلبية اإلنشائية، بل إن الباحث ذكر هذا يف 

ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀŮ�Ǻȇ°ƢƬƼŭ¦�ʮŚƴȈǻ�¾Ƣſ� ƢǸǴǟ�Ãƾǳ�ǖǬǧ�ƨǴƷǂǳ¦�ǂǠǋ.

  .ة واخلربية يف القصيدة املدروسةاألساليب اإلنشائي-

  :ومن أمثلة استعماالت األساليب اخلربية يف قصيدة اخلليفة قوله

�ÉǂÈǸÉǟ� ÈʭÈʫÈ¢�
ÊƾººÌƷÈȋÌ¦�ÉƨÈƸȈÊƦÈǏ

َعلَـْيهِ ْرَجمُـــــــــــــــــــــــواوََكاَن ِممَّا بَـ 

أَتى السَِّفُري َمَع رَِجاِل الشُّْرطَةِ 

ـــــــــــــــــِة اْجلَـِزيَرةِ نـََعْم ِإَىل ِوالَيَــــــ

َصاَفَح َمْوَىل اْلَوْفِد َذا ْاألَْفـَخـمِ 

َبِة يـَُقوُل َحاَن السََّفرُ  ِيف َهيـْ

�ÊǾººººȇÊȂºººººººººººÌÈŤ�ÈȐÊƥ�Ê̈È°ÈʮÊËǄǳ¦�Ä
ÊǀÈǿ

ِمَن اْلُمَدلَِّني ِهلَـِذي اْخلُطـَّــةِ 

اْخلِـــــــــيـَرةِ َمَقرِّ ِإبـْرَاِهيَم َوِإَىل 

َاْحلَاِج ِإْسَحاِق اْلَكرِِمي ْاَألْكَرمِ 

�Ǿǻϥ�¥°ƢǬǳ¦Â�ǞǷƢǈǳ¦�Ƥ ǗƢź�ǶǛƢǼǳ¦�ÀƜǧ�̈°Ȃǯǀŭ¦�©ƢȈƥȋ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�Ŀ

�Ǯ ǳ̄Â��čƢȈũ°�ǂ̈ȇǄŪ¦�ƨȇȏÂ�°̈ʮ±�ǺǷ�ƾƷȋ¦�¿Ȃȇ�Ǿƥ�¦ȂǷƢǫ�ƢËǸǟ�ǺǴǟ¢

جال بتصريح من السيد الرئيس عمر البشري، حتت قيادة السفري مبرافقة ر 
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الشرطة والعيون الداخلية والباطنية الذين بـُثُّوا هناك يف أماكن عدة 

�̈ŚƦǯ�ƨȇƢǼǟ�̈°ʮǄǳ¦�ǽǀŮ�Ƥ ǈǰȇ�ƢŲ��ƨȈǼǷȋ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǒ Ǡƥ�ŉƾǬƬǳ

�ÅƢǤǳʪ�ÅƢǷƢǸƬǿ¦Â . وعلى العموم، فإن رئيس الدولة عمر البشري استقبلهم يف

وايل اجلزيرة، مرافقة كثري من مسؤويل الدولة الكبار، كالشيخ إبراهيم 

�ƶǧƢǐƫÂ�� ʪ®ȋ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�®ƾǟ�Ŀ�¾ƢǸǠǳ¦�ǺǷ�ǾǈǴů� Ƣǔǟ¢Â

  .رئيس الدولة برئيس الوفد الشيخ إسحاق رابع نيابة عن أعضاء الوفد

واخلليفة يف كل هذه األبيات املشروحة املتقدمة حيتاج إىل تصديق أو 

  .تكذيب، ألن األبيات اليت صدرت منه حتتمل الصدق والكذب

�À¢�ń¤�«ƢƬŢ�ȏ�Ŗǳ¦�ȆȀǧ�ƨȈƦǴǘǳ¦�ƨȈƟƢǌǻȍ¦�Ƥ ȈǳƢǇȌǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢Â

يقال لقائلها صادق فيها أو كاذب كما أشار إليها الباحث فيما سبق، 

ļϩ�ƢǷ�ƨǇÂ°ƾŭ¦�ǾƫƾȈǐǫ�Ŀ�®°Â�ƢǷ�ƨǴưǷ¢�ǺǷÂ:

�ÊÀ¦ÈȂºººººººººÌǓ
ÊËǂǳ
Êʪ�ÉǺººÈÌŧċǂǳ¦�ÉǶÉǿ¦È±ƢÈƳ ْاَألْزَمانِ َحيُفَُّنا َمَعُهْم َمــَدى

  :وقال يف الفكرة الثامنة. وهذا البيت أتى يف الفكرة السادسة

ǂčºÈǋÈÂ�Å¦ƾººººººººººººººººººººººº¦َجــــــــــــــــــزَاُهُم هللاُ تـََعاَىل َخـيـْرَا
ÊȇƢÈǰÈǷ�ÌǶ

ÊȀÊǬÈȇÈÂ

  :ويف الفكرة التاسعة قال هذا البيت اآليت

�Ê©¦ÈǂÌºȈÈÌŬَجـــــــــــــزَاُهُم الرَّْمحَُن 
Êʪ َِالت َويـَْقَبُل اْلَكِلَماِت َوالّصِ

كل هذه األبيات الثالثة املتقدمة ال حيتاج الشيخ اخلليفة فيها على 

ÀƢǿŐǳ¦Â�ƨƴūʪ�¾ȏƾƬǇ¦.
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  :استعمال بعض الصور البديعية-

�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ʮ°¦±�ƨǨȈǴƻ�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�Ǿƥ�Ȅƫ¢�ƢǸºǷ

هو أن : معناه: واجلناس) من احملسنات اللفظية(اجلناس التاّم وغري التام 

جناس  ٢٩يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفان يف املعىن، وهو على نوعني،

�ǺǷ�ƢȀƬƠȈǿÂ�ƢȀƦȈƫǂƫÂ�Ƣǿ®ƾǟÂ�» Âǂū¦�̧ Ȃǻ�Ŀ�ÀƢǜǨǴǳ¦�ǪǨƬȇ�À¢�Ȃǿ�¿ʫ

ل الشيخ أمحد التجاين احلروف والسكنات، فمن أمثلة هذا اجلناس قو 

  ):اخلليفة(

اْلَعَشاءُ �ÈʭÈǂقـُبَـْيَل َأْن ْحتضاْلِعَشاءُ َنا ِمْن بـَْعِدَها َحاَنْت لَ 

�śđƢǌƬŭ¦�śǜǨǴǳ¦�ƺȈǌǳ¦�ǲǸǠƬǇ¦�Ʈ ȈƷ�¿ʫ�² ƢǼƳ�ƪ ȈƦǳ¦�¦ǀǿ�ĿÂ

يف الصدر األخري من البيت " العشاء"يف النطق واختلفا يف املعىن، لفظ 

يف العجز األخري منه الذي " العشاء"الذي يعين صالة العشاء، ولفظ 

  .يعين به الطعام الذي يؤكل ليال بعد صالة املغرب والعشاء

  :ومن اجلناس التام أيضا قوله

٣٠ْاَألْربِـــَعاأََما اْلَمزَارَاِت الَِّيت ِيف 

قَْد زَاَر َهَذا اْلَوْفُد َوَحانَـُهُم الضَُّحى

٣أَْربَــــَعا٢لَْيَسْت َكِثريَْة َال ُجتَاِوزْ 

اْخلُْرطُوِم َوَصلُّوَها الضَُّحىِمْن َجاِمِع 

�ƪ ȈƦǳ¦�ǺǷ�°ƾǐǳ¦�Ŀ�Äǀǳ¦� ƢǠƥ°ȋ¦�Ŀ�Ë¿ʫ�² ƢǼƳ�śƬȈƦǳ¦�Ǻȇǀǿ�Ŀ

�̧ȂƦǇȋ¦�¿ʮȋ¦�ÃƾƷ¤�ǺǷ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦� ƢǠƥ°ȋ¦�¿Ȃȇ�Ǿƥ�®¦ǂŭ¦��¾Âȋ¦

  .وأما األربعاء الذي يف العجز من البيت األول فرياد به أربعة. السبعة



 موسى عبد هللا/د

٣٥٩

�ƨǸǴǰǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢Â"اليت يف الصدر من البيت الثاين، " الضحى

" الضحى"وأما الكلمة . فوْقٌت حمدود معني بعد طلوع الشمس صباحا

�Ŗǳ¦��ȄƸǔǳ¦�̈ȐǏ�Ƣđ�®¦Śǧ��ňƢưǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�ǺǷ�ǄƴǠǳ¦�Ŀ��Ŗǳ¦�ƨȈǻƢưǳ¦

�ƢǸȈǧ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ǯ ǳǀƥ�°Ƣǋ¢�ƢǸǯ�̈®ÂƾƄ¦�ƢēƢǫÂ¢�Ŀ�ÀȂǸǴǈŭ¦�ƢǿȂËǴǐȇ

جلناس التام وهو أقل بكثري من تقدم، وكل هذه األمثلة املتقدمة من ا

.اجلناس غري التام يف شعر الرحالت وهكذا

ʫ�Śǣ�²¿أما  ƢǼƳهو الذي مل تتوّفر فيه الشروط املذكورة يف ، ف

اجلناس التام، وهذا النوع من اجلناس استعمله الشيخ أمحد التجاين يف 

  :قوله

َلِتَنا ِيف التَّاِسَعِة   َوْفُد لَِغْريِ الشَّاِسَعةِ تـََوجََّه الْ ُمثَّ َوِيف لَيـْ

�ƢǷ¢Â��¿ʮ¢�ƨȈǻƢť�ƾǠƥ�ļϦ�Ŗǳ¦��ƨǠǇƢƬǳ¦�¿Ȃȇ�řǠƫ" التاسعة"فلفظ 

Ƣē°¦ǂƷ�ǲƦǫ�ƢƷƢƦǏ�ǆ"الشاسعة" Ǹǌǳ¦�µ ƢȈƥ�ƪ ǫÂ�Ƣđ�®¦ǂƫÂ.

الظواهر العروضية:  

�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�À¦±Â¢�ƶȈƸǏ�Ƣđ�» ǂǠȇ�ƨǟƢǼǏ�µ ÂǂǠǳ¦�ǶǴǠǧ

ويطلق عليها املوسيقي، . ٣١وفاسدها وما يعرتيها من الزحافات والعلل

�ƾǼǟ�ȆǿÂ��ǺƸǴǳ¦Â�� ƢǼǤǳ¦�řǠȇ�ƨȈǻʭȂȈǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�ÆƨÈƥċǂǠǷ�ƨǸǴǯ�ȆǿÂ

العروضيني عبارة تنبع عن البيت الشعري تتمثل يف مستويني مستوى 

اإلطاري الذي يشتمل على الوزن والقافية، مث مستوي احلشو الذي 
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يقاعيات اليت عين يتمثل يف اإليقاعات الداخلية وسائر التفاعالت اإل

ÀȂȈǣȐƦǳ¦�ƢȀƬǇ¦°ƾƥ�Ƣđ٣٢.�Ŀ��ƨƦƫǂŭ¦�©ƢǸǤǼǳʪ�Ƣǔȇ¢�ƢȀǧǂǠȇÂ

مقاطعات معينة موزون مقرون ِببـَْيِت من الشعر وما يوافقه من 

�¬ʫǂƫÂ��¬Âǂǳ¦�ǾȈǳ¤�ǺƠǸǘƫÂ�ǆ ǨǼǳ¦�ǾǬǌǠƫÂ�ÉÀ¦̄ȉ¦�ÉǾÈǟƢÈ
Êũ�ČǀÉǴÈºƫ��̧ ƢǬȇȍ¦

.٣٣هلا اجلوارح

ʮŚƴȈǻ�¾Ƣſ�Ŀ�ƨǴƷǂǳ¦� ¦ǂǠǋ�ǺǷÂ من استخدم حبر الزجز بكل ،

  .ألن أقسامه من الوزن أربعة. أقسامه الثالثة من حيث الفنّ 

من حيث  ٣٤وقد استخدم الشيخ أمحد التجاين حبر الرجز املصرع

  : من حيث الوزن وذكر قوله ٣٥الفّن، ومن الوايف

�ÄÊǀċǳ¦�ÊċÊɍ�ÉƾÌǸÈÌūÈ¦�ÊŅ�È¬ÈʫÈ¢

ريُواِقْيَل َلُه ُقْل سِ َعَلى الَِّذي

امِ ـــــِبالَ اْنِفصَ ِه ــــــَالَة َربِّ ــــــــــــــــــصَ 

�ÌǧÈȂÌǳ¦�
ÊĿ�ÊÀ¦È®ȂČǈǳ¦�È̈È°ÈʮÊ±ِد اْلَعِلي

ِيف َحمَْكِم اْلِكَتاِب ُمثَّ فَاْنظُُروا

امِ ــــــــــــِر ْاألَيَّ ــــــــــــــــَسائَمَع السََّالِم 

�ǺǷ�ƢēȐȈǠǨƫ�ĿÂ�²ويبدو يف مقاطع هذه األوزان من تالؤم  ǂŪ¦�Ŀ

  :واألوزان هي. ترتيب ونسق تـُْعِطي نَغًما واحًدا مرسال

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن   

ʭȂƦű�ǾǴǸǠƬǇ¦�ǲƥ�ƨǴǷƢǯ��À¦±Âȋ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǲǸǠƬǈȇ�ŃÂيف األجزاء  ٣٦

: األخري للصدر والعجز واحلشو، جلميع أبيات القصيدة حيث قال

.كما ترى" مستفعلن"بدال من " لنمفاع"
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نقد القصيدة:  

متييز الدراهم وغريها ملعرفة اْجلَيَِّد : وللنقد معاين كثرية يف اللغة منها

أن اإلعطاء والتناول  : ويرى الدكتور بدوي طََبانَه يف كتابه.٣٧من الردئ

العملية أما متييز اْجلَيِّد من الردئ فهو .كان أول معان ُعرَِفْت هلذا اللفظ

َتِقُد، أي يتناول ولعله بعد ذلك  الثالثة لألولني، فاملعطي ينُقُد واآلخُذ يـَنـْ

.يفحص ما أخذ لِيَـتَـبَـنيَّ له ماذا أُْعِطَي اْجلَيَِّد َأِو الرَِّدَئ، وهكذا

هذا، ومن تصّفح هذه القصيدة يعرتف كل االعرتاف مبعرفة صاحبها 

ومع ذلك كله قد مير املتصفح، . ةيف اللغة العربية ويف الثقافة اإلسالمي

لكل جواد كبوة، ولكل : "على هفوات صادرة عنهم، كما يقال يف املثل

�ƨǸǐǠǳ¦Â��ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�ƅ�¾ƢǸǰǳ¦Â��̈ȂƦǻ�¿°ƢǏ�ǲǰǳÂ��̈ȂǨǿ�ŃƢǟ

�Ŀ�ŉŐǣ�ƺȈǌǳ¦�ʭȏȂǷ�°Ƣǋ¢�Ǯ ǳ̄�ń¤Â��ǶȀȈǴǟ�ɦ�©¦ȂǴǏ� ƢȈƦǻȌǳ

  :بقوله" ƨȈǻƢƴƬǳ¦�®¦°Âȋ¦�Ŀ�ƨȈǻʪمفاتيح األسرار الر : "قصيدته اليت مساها

فكل كتاب خط مل خيل من خطا

هــــــــــا رسول هللا مث حديثــــــــــــــــــفحاش

فحاشا كتاب هللا حاشاه من شرّ 

فحاشاه من حلن ومن منطق هجر

خمالفته للقواعد النحوية:  

�ǾƦǻƢŸÂ��ƨȇȂƸǼǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�Ŀ�°̈ʫ�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�ƞǘź�ƾǫ

  :الصواب وذلك يف قوله

َرٍة َبَدا ْاِإلْقالَ ِيف السَّاَعِة اْلَواِحَدِة  الِرتَْحالَ َعْن َمَنتِ طَيـْ
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  :والثاين

ُمِضيَفةِ َعِن الرَّئِيِس َمْن َغَدا لِْلَخِليفةِ َوَقدَُّمواْ التـَّْرِحيَب 

: فيما يبدو أن يقول الشاعر يف العجز األخري من البيت األول

ȂǿÂ�ǾǴƦǫ�ǲǠǨǳ�̧"الرتَْحالُ " ȂǧǂǷ�ǲǟƢǧ�ǚǨǴǳ¦�ËÀ¢�ȄǴǟ�Ǟǧǂǳʪ" "َبَدا:

ففتحَها الشيخ خوفا من الوقوع يف اإلقواء، ومن املالحظ أن الشاعر 

وهي العني اليت تكون روي ) اِإلْقالَ (حذف احلرف األخري من الكلمة 

ْقَال، بدال من أن يقول: قافية الصدر حيث قال "اَْإلِ ْقالَ : خوفا من " عُ َاْإلِ

ÀȂȈǓÂǂǠǳ¦�ǾǠǼǷ�À¢�ƾǠƥ�¿Ȑǳ¦Â�śǠǳʪ�ƨȈǧƢǬǳ¦�ÄÂ°�Ǧ ǴƬź�À¢٣٨.

�À¢�ǞǷ�ňƢưǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�ǺǷ�ǄƴǠǳ¦�Ŀ�ÃǂĐ¦�ÈƨÈǯǂƷ�ǶǛƢǼǳ¦�ƶƬǧ�Ǯ ǳǀǯÂ

�Ŀ�̈ƾƟ¦Ǆǳ¦�̈Śƻȋ¦�Ʈ"ُمِضيفُ :الّصواب هو الرفع ويقال ȈǻƘƬǳ¦� ʫ�» ǀŞ

"الكلمة، ألّن اللفظ املذكور فاعل لفعل قبله وهو لكّن الشاعر " اَغدَ :

��ƨƷȂƬǨǷ�ňƢưǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�ǺǷ�Śƻȋ¦�°ƾǐǳ¦�Ŀ�ÃǂĐ¦�ƨǯǂƷ�ËÀȋ��ƢÈȀÈƸÈƬǧ

  . ولذلك وقع الشيخ يف هذا اخلطإ النحوي وهكذا

:ةــــاخلامت

�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�̈ ƢȈƷ�Ǻǟ�ƨȈź°ʫ�̈ ǀƦǻ�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ǴƴǇ

لذي اخلليفة، اليت تشتمل على نسبه، ومولده، ونشأته وتعلمه والدور ا

قام به يف نشر الثقافة العربية واإلسالمية، وثـَنَّْت بتعريف الرحلة لغة 
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واصطالحا، وتعرضت املقالة بذكر بعض مؤلفاته يف أغراض خمتلفة، 

وكما درست قصيدته الرحلية دراسة أدبية حتليلية وأتت بتقومي فين 

للقصيدة حيث وضعها الباحث  على كفيت امليزان، إظهارا لقيمتها من 

يث األداء والبناء، حبيث تعكس مدى براعة الناظم يف صوغ لوحات ح

  . فنية رائعة

  :الـهامش

)١(ʮ°¦±�°®ƢǬǳ¦�ƾƦǟ�ƺȈǋ�̈ǀǷȐƫ�ƾƷ¢.

)٢(ʮ°¦±�¦̄ȂȀȇ�ƺȈǌǳ¦�ǀȈǷȐƫ�ǺǷ�ŚƦǯ�ƺȈǋ.

  ٢١:املرجع السابق، ص... اخلليفة الشيخ أمحد التجاين عبد القادر ودوره)٣(

املاحي بّلو يف منـزله يوم اجلمعة من  املقالة مع الشيخ اخلليفة والطالب دمحم)٤(

  م٢٠٠٠شهر ذي احلجة 

)٥(´ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ʮ°¦±�°®ƢǬǳ¦�ƾƦǟ�ňƢƴƬǳ¦�ƾŧ¢�ƺȈǌǳ¦�ƨǨȈǴŬ¦ :٣٠  

قسم اللغة العربية كلية اآلداب جامعة : األستاذ املساعد، آدم سعيد خالد)٦(

��ʮŚƴȈǻ�ʮ°¦±�ȂËǴƥ�ƾŧ¢ جودة التشفري من انسجام الشكل البالغي يف

  ١: ، صزية اإلمام الشافعيمه

.°ǞƦǈǳ¦�®ʪƾǼǈǳ¦�©ȐƷ: أحد نقاد األدب املشهورين وصاحب كتاب)٧(

، )م١٩٧٦(، دار الشرق، °ǞƦǈǳ¦�®ʪƾǼǈǳ¦�©ȐƷعبد الرمحن فهمي، )٨(

  .١١٠:ص

، اهليئة املصرية للكتاب، أعجب الرحالت يف التاريخأنيس منصور، )٩(

  .٨٣: م، ص١٩٧٨، ١/ط
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يت فيه صدر البيت بقافيته املستقلة يف ϩ�Äǀǳ¦�Ȃǿ:الرجز املصرَّع)١٠(

  .العروض، وعجزه أيضا بقافيته املستقلة يف الضرب

أحد مالح تلك الطائرة اليت محلت ذلك الوفد من مطار أمني  : أجايي)١١(

  .كنو الدويل إىل مطار اخلرطوم الدويل، بل هو رئيسهم كما قيل

احلكومة اسم موضع خمصوص يف مطار السودان، خصصته ": ِيب َأْي ِيف ")١٢(

  .لضيوفها القادمني من شىت نواحي العامل لالسرتاحة

األصّح أن يقول الشاعر صْحِفيُّون، ولكن الضرورة الشعرية، :صَحاِفيُّون)١٣(

  .هي اليت امكنته أن يزيد األلف بعد احلاء، خمافة أن ينكسر البيت

هو عمر بن حسن بن أمحد البشري أحد رؤساء مجهورية السودان ترئََّس )١٤(

§�اجلمهو  ƢƼƬǻȏ¦�ƪ Ţ�ƢǠƳ¦°�ċǂǯÂ�ǾǼǷ�¾±ƢǼƫ�Ľ��ƢǬƥƢǇ�ʮǂǰǈǟ�ƨȇ°

  .الدمقراطي، وحىت اليوم ما زال رئيسا هلا

.�ÊƾÌȀÈǠÌǳÊʪ�Ǿǳ�ĎÊĿÈÂ: خفري)١٥(

  .لون كلون جو السماء: زرقة)١٦(

�ǆ: اخلليفة املدثر)١٧( ȇ°ƾƫ�Ŀ�ǽʪ¢�ª °Â��ňƢš �ň¦®ȂǇ��ǶǴǟ�Â̄�ǲƳ°�ȂǿÂ

خلفه يف زعامة الطريقة  العلوم العربية واإلسالمية يف دهليزه، كما

  .التجانية

قرية مشهورة هناك، بناها أحد أولياء هللا وقطب من أقطاب : خرس)١٨(

، وهو الذي نشر الطريقة "ولد دوليب"الطريقة التجانية الذي يدعى بـ

  .التجانية يف السودان

  .اسم مقربة هنا يدفن فيها بعض أولياء هللا الصاحلني: القباء)١٩(



 موسى عبد هللا/د

٣٦٥

.¢ʮ¢�ƨǠƥ°¢�Ä¿ - ٣. أي ال تعتدد - ٢ يعين يوم األربعاء، -  ١)٢٠(

¢ȂƳȂǳ¦�ƾȈǇÂ�ʭƾȈǇ�ȄǴǟ�ÀƢǷǄǴȇÂ��ÀƢǷÂƾȇ�ÀƢǷȐǈǳ¦�Ä®�–أدَمـُهَما )٢١(

  .عليه ملسو هيلع هللا ىلص

  .١٧٤:جالل الدين السيوطي، شرح عقود اجلمان ص)٢٢(

. د(م املعاين والبيان دار الفكر اإلمام السيوطي شرح عقود اجلمان يف عل)٢٣(

  .١٧٠:ص)  ت

¦�ƨǣȐƦǳ¦�¾ȂǏȋ�ƨȈǼǧÂ�ƨȈź°ʫ�ƨǇ¦°®�ǞȇƾƦǳ¦�ǶǴǟ��®ȂȈǧ�¬ƢƬǨǳبسيوين عبد )٢٤(

  .٢١٧:م ص١٤٢٩٩، الطبعة الثانية ومسائل البديع مؤسسة املختار

¢ȂƳȂǳ¦�ƾȈǇÂ�ʭƾȈǇ�ȄǴǟ�ÀƢǷǄǴȇÂ��ÀƢǷÂƾȇ�ÀƢǷȐǈǳ¦�Ä®�–أدَمـُهَما )٢٥(

  .عليه ملسو هيلع هللا ىلص

  ١٨: البالغة الواضحة، املرجع السابق، ص)٢٦(

  ١٢٧: ة، املرجع السابق، صالبالغة الواضح)٢٧(

  ٤٩: ، صالنقد األديب): الدكتور(داود سلوم )٢٨(

البيان، واملعاين، والبديع  –علي اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة )٢٩(

  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥لبنان، سنة  –الطبعة الثالثة، املكتبة العلمية، بريوت 

ومدها  ¢ʮ¢�ƨǠƥ°¢�Ä¿� - ٣. أي ال جتاوز - ٢ .يعين يوم األربعاء -  ١)٣٠(

ألفا بدًال من التاء املربوطة

  .٧:، صميزان الذهيب يف صناعة الشعر العريب: أمحد اهلامشي)٣١(

إبراهيم أمحد مقّري، الصور الشعرية عند الشيخ إبراهيم إنياس، حبث )٣٢(

�©ƢƦǴǘƬŭ�ƨǴǸǰƫ��ȂǼǯ�Âǂȇʪ�ƨǠǷƢƳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ�ń¤�¿ƾǬǷ�ȆǸǴǟ

  ١٤٨: م، ص٢٠٠٩ربية احلصول على درجة الدكتورة، يف اللغة الع



٣٦٦
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ʪ°Ȃǰǈǈȇ¤�ƨǸǰū¦Â�ƨǇƢȈǈǳ¦Â�¼Ȑƻȋ¦�ǞǷ¦ȂƳ¶دمحم العريب اخلطايب )٣٣(

 .٤٧٧:، ص٣م، ج١٩٩٣

�ËÄÂ°Â�̈ƾƷ¦Â�ƨȈǧƢǫ�ȄǴǟ�ƢȀǴǯ�©ƢȈƥȋ¦�ǾȈǧ�ļϦ�Äǀǳ¦�ȂǿÂ:الرجز املصرّع)٣٤(

  .واحد يف العروض والضرب

 .وهو الذي استوفت تفعيالته ووزنه من غري نقص: رجز واف)٣٥(

فتصري متفعلن فينقل إىل " مستفعلن"الثاين الساكن يف وهو حز : اخلنب)٣٦(

مفاعلنْ 

النقد األديب لطالب السنة الثالثة الثانوية وفق : الدكتور بدوي طبانة)٣٧(

 ٩: هـ، ص١٤٠١/١٤٠٢املنهج اجلديد املطبق من بداية العام الدراسي 

وقد قال بعض العروضيني إذا كانت قافية بيت القصيدة الما يلزم هذا )٣٨(

ميزان الذهب يف صناعة السيد قطب، . لك القصيدة إىل آخرهاالالم ت

٩٦: ، صشعر العرب



 أحمد حامد أحمد/د

٣٦٧

 
 

 

  :أعداد

 

ʮŚƴȈǻ - جامعة والية نصراوا، كيفي
ahattoto@naij.com

  :املقدمة

�¦Śưǯ�ŇƢǟ��ɨ �¾ȂǇǂǴǳ�ǂǟƢǋÂ�ǲȈǴƳ�ĺƢƸǏ�ɯ �Ʈ ƥʬ�Ǻƥ�ÀƢǈƷ

��Ƥبعد إلتحاق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ǴǬǳ¦�ǂǈǰǼǷ�ǾǈǨǻ�ƾƳÂÂ��ȄǴǟȋ¦�ǪȈǧǂǳʪ�

يف حرية من أمره، حىت متىن عدم كونه يف الوجود، وصعب عليه املقام 

°̈ȂǼŭ¦�ƨǼȇƾŭʪ . ونظم قصائد كثرية يصف فيها حتسره واملصائب اليت

  .نزلت به نتيجة تلك الرزية

ة يف فهذه املقالة تسعىى إىل كشف بعض النواحي اجلمالية الوارد

منوذج من مراثي الشاعر اليت نظمها إثر تلك الفاجعة، من خالل دراسة 

أبيات ملرثيته الدالية وحتليل بعض الظواهر البالغية الواردة فيها، وكشف 

ما فيها من أسرار وأغراض بالغية خمتلفة للوصول يف النهاية إىل أن 

ها هي اليت الشاعر مل يقصد تلك الظواهر قصدًا بل املعاين اليت يستدعي

  .أدت إىل ورود تلك األساليب البالغية يف القصيدة



٣٦٨
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�ƨǇ¦°®Â�µ ǂǟ�Ľ��ǂǟƢǌǳʪÂ� ʬǂǳʪ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�Ŀ�ƨǳƢǬŭ¦�ǂǏƢǼǟ�ǲưǸƬƫÂ

.حتليلية بالغية جلزء من القصيدة مث اخلامتة

  ʬ Ëǂ ǳ¦�¿Ȃ Ȁ ǨǷ:

  ʬ Ëǂ ǳ¦:ويف .  )١(مصدر رثى يرثي رْثيًا ومرثيًة، إذا بكاه بعد موته

هو البكاء على امليت والتفجع عليه واإلشادة : ¦ʪ®ȋ اصطالح 

ǾǳƢǔǧ¢Â�ǾǨǫ¦ȂǷÂ�ǾǫȐƻϥ.)٢(.

 ¦ǂǠǌǳ¦�ǾȈǳ¤�¼ǂǘƫ�ŉƾǬǳ¦�ǂǠǌǳ¦�À¦Ȃǳ¢�ǺǷ�ÀȂǳ� ʬËǂǳ¦Â
، ومن )٣(

�Ŀ�¼ČȂǨƬǳʪ�®ƢǬǼǳ¦�ƢŮ�ƾȀǋ�Ŗǳ¦�ƾȇǂǌǳ¦�Ǻƥ�ÂǂǸǟ�ƪ Ǽƥ� ƢǈǼƻ�ǶǿǂȀǋ¢

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ.

ǂ ǟ Ƣǌ ǳʪ �Ǧ ȇǂ ǠƬǳ¦:

Ǻƥ�ƪ ƥʬ�Ǻƥ�ÉÀƢċǈƷ�Ȃǿ�ʪ¢Â�ƾȈǳȂǳ¦�ʪ¢�ŘǰȇÂ��Ä°Ƣǐǻȋ¦�°ǀǼŭ¦

وهو جاهليُّ إسالميُّ متقدِّم أي .وأمه الُفريعُة من اخلَْزرَج. احلسام

لكنه كان حيارب  ،)٤(خمضرم، إال أنه مل يشهد مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص، َمْشَهًدا

ǾǳȂǬƥ��ɨ �ɦ�¾ȂǇ°�Ǿǳ�Ƣǟ®Â�ÀƢǼǈǳʪȏ�ÀƢǈǴǳʪ: " أهجوهم، وروح

)٥(".القدس معك

كان جيد الشعر يف اجلاهلية، ولكنه الن قلبه ولسانه يف اإلسالم، 

��¾ȂǬǳ¦�¾ǄƳ��ǲȇȂǗ�̧ ʪ�ǂǠǌǳ¦�ÀȂǼǧ�Ŀ�ǾǳÂ��ǾȈǧ�ǢǳƢƦȇ�ŃÂ�ǾȈǧ�¼ƾǐǧ

)٦(.عاش ستني يف اجلاهلية ومثلها يف اإلسالم. مع سهولة يف اللفظ
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٣٦٩

  :عرض وحتليل بالغي للقصيدة

  :نص القصيدة

١-

٢-  

٣-  

٤-  

٥-  

٦-  

٧-  

٨-  

٩-  

١٠ -

١١ -

١٢ -

١٣ -

١٤ -

١٥ -

١٦ -

١٧ -

ƢŶƘǯ�¿ƢǼƫ�ȏ� ÈǮ ÊǼȈǟ�¾ʪ�ƢǷ

ʮÂʬ�ƶƦǏ¢��ËÄ
ÊƾÌȀÈ
ŭ¦�ȄǴǟ�ƢǟǄƳ

َجْنِيب يَِقيَك التـُّْرَب هلفي ليتين

ǾƫƢǧÂ�É©ƾÊȀÈǋ�ǺǷ�ȆËǷ¢Â�ĺϥ

فظللت بعد وفاته ُمتَـبَـلًِّدا

ǶȀǼȈƥ� ƨǼȇƾŭʪ� ½ƾǠƥ� ǶȈǫÉ¢È¢

هللا فينا عاجالً أو حّل أمر

فتقوم ساعتنا، فـَنَـْلَقى طيّـًبا

ǽǂǯ̄ � ½°ƢƦŭ¦� ÈƨǼǷ¡� ÈǂÌǰ
Êƥ� ʮ

نورًا أضاء على الربيّة كّلها

�Ë§°� ʮ!فامجعنا معًا ونبينا

يف جّنة الفردوس واكتبها لنا

�ÊǮÊǳƢÈ
Êđ� Éƪ ȈÊǬÈƥ� ƢǷ� ÉǞÈÌũÈ¢�

ÊɦÂ

Ǿǘǿ°Â�œǼǳ¦� Ê°Ƣǐǻ¢� ÈƶÌȇÈÂ� Èʮ

ƸƦǏƘǧ�®ȐƦǳ¦�°Ƣǐǻȋʪ�ƪ ǫƢǓت

ǽŐǫ� ƢǼȈǧÂ� �ǽʭƾǳÂ� ƾǬǳÂ

وُهللا أكرمنا به وهدى به

كحلت مآِقيها بكحل األْرَمدِ 

�ÊƾÈǠÌºƦÈºƫȏ�ȄÈǐū¦�Èƞ
ÊǗÈÂ�ǺǷ�Śƻ�ʮ

غّيبُت قلبك يف بقيع الَغْرَقدِ 

يف يوم االثنني النيب املهّتدي

�Èʮهلف نفسي ليتين مل أُوَلد

�Ê®ÈȂÌǇȋ¦�ċǶÈǇ�Éƪ ÌƸÊËƦÉǏ�řƬȈǳ�ʮ

يف روَحٍة من يومنا أو يف غدٍ 

ْحِتدِ 
َ
حمضًا َضرَائُِبُه كرمي امل

ولدتك ُحمَْصنًة ِبِسْعِد اَألْسُعدِ 

من يـُْهَد للّنور املباَرِك يـَْهَتدِ 

يف جنة تـَْثين عيون احلُّسدِ 

®®ƚǈǳ¦Â�ȐǠǳ¦�¦̄Â�¾ȐŪ¦�¦̄�ʮ

ّال َبَكيُت على النيب دمحمإِ 

ْلَحدِ 
َ
بعد املَغيَِّب يف سواء امل

سودًا ُوُجوُهُهْم َكَلْوِن اِإلمثِْدِ 

َوُفُضوُل نِْعَمِتِه بَِنا ملَْ ُجيَْحدِ 

أنصارَُه يف كّل ساعة مشهدِ 
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١٨-

١٩ -

صلى اإلله ومن َحيُفُّ بَِعْرِشهِ 

اــــــــارى يَثرٍب ويهوُدهــــــفرَِحْت نص

َوالطّيّـُبوَن على املبارِك َأْمحَدِ 

)٧(لـّما توارى يف الضريِح الـُمْلَحدِ 

ألنه أشار  )٨(القصيدة مبا مساه البالغيون براعة االستهاللاستهل الشاعر 

�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ƨǳ¦®Â�̈ŐǠǷ�· ƢǨǳϥ� ʬËǂǳ¦�ƾȇǂȇ�Ǿǻ¢�ń¤�ȆƷȂȇ�ƢǷ�ń¤"�ÈǮÊǼȈǟ�¾ʪ�ƢǷ

فهذه العبارات إن دّلت على شيء إمنا تدل " التنام كأمنا كحلت مآقيها

ɨ �¾ȂǇǂǳ¦�̈ƢǧȂǳ�ǞƳȂƬȇÂ� ʬËǂǳ¦�ƾȇǂȇ�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�ƨËȈǴƳ�ƨǳȏ®وقوله ،":�¾ʪ�ƢǷ

فقد انتزع من نفسه شخصية خيالية " عيِنكَ "يف  )٩(أسلوب التجريد" عيِنكَ 

خياطبها لغرض إظهار ِعظَِم ما حّل به حبيث ال يقدر على حتمله فجرد من 

نفسه شخصية أخرى تشاركه على حتمل تلك الكارثة العظيمة، وُحيتمل 

واجلملة " ƢǼƫȏ�ÈǮÊǼȈǟ�É¾ʪ�ƢǷ¿"ىن التعجب أيضاً أن يكون التعبري استفهام ملع

ȂȀĐ¦�¿ƢǬǷ�¿ȂǴǠŭ¦�¼ƢǇ�Ǿǻ¢�Ǯ¾��.)١٠(نفسها تسمى أيضا جتاهل العارف ǳ̄

�ɦ�©¦ȂǴǏ�ƨŧǂǳ¦�œǻ�ƾǬǧ�Ȃǿ�¿ȂǼǳ¦�Ǻǟ�ǞǻƢŭ¦�Àϥ�ǾǸǴǟ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ

�ʮ�Ǯ﴿ :ومثل هذا األسلوب قوله تعاىل. وسالمه عليه ǼȈǸȈƥ�Ǯ Ǵƫ�ƢǷÂ

فها هو عامل الغيب والشهادة وخالق موسى والعصا  ،١٧: طه ﴾موسى

يسأل موسى عن ما بيده لنكتة بالغية وهي أن يريه عّز وجّل عظم ما خيرتع 

يف اخلشبة اليابسة من قلبها حيّة نضناضة، وليقرر يف نفسه املباينة البعيدة 

على أن . )١١(بني املقلوب عنه واملقلوب إليه، وينبه على قدرته الباهرة

كاكي عّدل عن تسمية ما ورد من هذا اللون يف أساليب القرآن بتجاهل الس
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٣٧١

�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ƥ:العارف فسّماه ȈǳƢǇ¢�ǞǷ�ʪ®Ϧ��ǽŚǣ�¼ƢǈǷ�¿ȂǴǠŭ¦�¼ȂǇ

ƨǜǨǴǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�ËǲƳÂ�ËǄǟ�ƅ�ƢȀȇǄǼƫÂ" :١٢("جتاهل(.

أسلوب .." كأمنا كحلت مآقيها بكحل األرمد: "وقول الشاعر

األمل يف جمارى الدموع من العني، ويف التشبيه لغرض إظهار شدة 

جناس االشتقاق، فاللفظ األول مسبوق " ِبُكْحلِ "و" ُكِحَلتْ :"لفظيت

والثاين مسبوق " ُكِحلَ "بتاء التأنيث وهو فعل ماٍض مبين للمجهول 

  .اسم ملا يوضع يف العني" بكحل"بباء اجلرة 

 :قولهاألول : ويف البيت الثاين إىل الثالث أسلوب النداء مرتني

"�ÊƾÈǠÌºƦÈºƫȏ�Ȅǐū¦�Èƞ
ÊǗÈÂ�ǺǷ�Śƻʮ " ،وهو نداء ملعىن املدح وإظهار احلزن

كناية عن مدى شّدة حب الشاعر للنيب " جنيب يقيك الرتب" :وقوله

ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه يرى امكانية فداء الرسول عن الرتب، وألنه اليفد أحٌد بنفسه 

جماز مرسل حيث أطلق " يبجن"ويف كلمة . أحدًا إال من حيب ويولع به

اجلنب وهو جزء من كامل اجلسد لفداء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ويريد بذلك هيئته 

  .االنسانية بكاملها ومبا فيها من مجيع أعضاء البشر

"هلفي ليتين غيبت قلبك يف يقيع الَغْرَقدِ " :وأما النداء الثاين ففي قوله

جّرد أداة النداء عن املنادى فلم وهو نداء إلظهار شدة احلزن، والشاعر 

�ȄǴǟ�ÀǄū¦�̈ƾǋ�ÀȋÂ��ǾǼǷ�Ã®ƢǼŭ¦�§ǂǬǳ�Ǯ: يقل ǳ̄Â��řƬȈǳ�ʮÂ�ȆǨŮʮ

  .تالزمه مالزمة احلي للتنفس -عندئذ - مفارقة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، 



٣٧٢
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أسلوب اخلرب من النوع  –يف البيت الرابع  –ويسوق الشاعر 

ϥ�ń¡�Ʈ ȈƷ�ŐŬ¦�̈ƾƟƢǧ�ǾǓǂǣÂ�Ä°Ƣǰǻȍ¦ بّه وأّمه على أنه شهد وفاة

ويف لفظتني . النيب ملسو هيلع هللا ىلص، يف يوم االثنني فظل بعد ذلك يف احلرية والدهشة

  .طباق اإلجياب" أمي"و" أيب"

ƾǳÂ¢�Ń�řƬȈǳ�ȆǈǨǻ�Ǧ"ويف  Ůʮ " من البيت اخلامس أسلوب النداء

  .يفيد إظهار احلزن واحلسرة على وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

استفهام " ¢ǶȀǼȈƥ�ƨǼȇƾŭʪ�½ƾǠƥ�ǶȈǫÉ¢È" –البيت السادس  يف –وقوله 

إنكاري مع التعجب لغرض إظهار مدى احلزن على هذه الكارثة اليت 

تراكمت على الشاعر يف مفارقة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه لن يشاهد النيب صلى 

حلياة الدنيوية، هللا عليه وسلم، بعني رأسه أيضا وال جمالسته يف هذه ا

�¿ʮ¢�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�¼Ȑş�ƨǼȇƾŭ¦�Ŀ�Ëǲ
ÊǬÉƬǇ�ǾƫƢǯǂƥÂ�ɦ�©¦Śƻ�À¢�ŅƢƬǳʪÂ

  .الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

مراعاة النظري بني يوم "  روحة من يومنا أو يف غدٍ يف: "وقول الشاعر

  .وغد لتناسب اللفظني يف املعىن

، من البيت ويواصل الشاعر يف إظهار حتسره على فقد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

كأنه إنسان يريد إقباله إليه " ليت"نفسه إىل البيت الثامن، فينادي 

هو " ُصبِّْحُت سمَّ اَألسود" :وقوله" řƬȈǳ�ʮ"للمشاركة فيما حّل به 

مضمون املنادى عليه، فبذلك كان النداء لغرض إظهار حتسر وتوجع 
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يف صبيحة  –الشاعر متىن أن لو سقاه أحد  على مفارقة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ألن

األْسَوِد، وهو كناية عما يقتله، أو لو عّجل هللا بسمّ  - لنيب ملسو هيلع هللا ىلص، وفاة ا

يف قبض روحه يف عشية وفاة الرسول أو يف غده حىت اليشهد الوفاة 

  .لكان أمثل له

ادة ويف البيت التاسع إىل العاشر أسلوب النداء لغرض املدح واإلش

�ƢǿƾǼǟ�®ȂǳȂǷ�¾Â¢��ɨ �Ǿǻϥ��ƨǼǷ¡�̈ƾȈǈǳ¦�Ǿƫƾǳ¦Â�ƾǼǟ��ɨ �œǼǳ¦�ƨǳǄǼŠ

"ƨǼǷ¡�ÈǂÌǰ
Êƥ�Èʮ " وأنه صلى هللا مبارك ينال الربكة بذكره، وهو ابن شريفة

"ِبْكرَ "ويف لفظة " ولدتك ُحمَصنةً "عفيفة طاهرة عن كل عيب ودنس 

ر الزم من لوازم املعىن القريب، وال الزم من لوازم تورية جمردة لعدم الذك

  .املعىن البعيد

جناس االشتقاق لكون الكلمتني من مصدر " ِبِسْعِد اَألْسُعدِ :"وقوله

من يُهد للنور املبارك "ويف . سعد يسعد سعدا ومسعودا وسعدان. واحد

 ﴾من يهد هللا فهو املهتدي﴿: اقتباس قرآين من قوله تعاىل" يـَْهَتد

على أنه غري يف أثر املقتبس شيئا قليال مما جيوز ذلك  ،۱۷: كهفال

ويف " يُهد"فعل مبين للمجهول " َيهدِ "بالغيا حيث جعل يف موضع 

"يـُْهدَ "، وكذلك بني "يهتدي"فعل الزم " املهتدي"موضع اسم مفعول 

: جناس االشتقاق لكون الكلمتني من مصدر واحد وهو" يـَْهَتدِ "و 

.ƨȇ¦ƾÊǿÂ�ÇƨȇÌƾÊǿÂ�Åʮƾهدى يهدي هدًى وه
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وجاء يف البيت احلادي عشر إىل الثاين عشر أسلوب النداء لغرض 

الدعاء يف دخول جنة الفردوس مع النيب صاحب الشفاعة صلى هللا 

�ƨǼƳ�Ŀ�ƢǼȈƦǻÂ�ƢǠǷ�ƢǼǠŦƢǧ�§°�ʮ"عليه وسلم، ودفع عيون احلساد عنه، 

الحتادها مع أسلوب الوصل " واكتبها لنا"ويف .." تثين عيون احلسد

إظهار شدة : اجلملة السابقة انشاءا لفظا ومعنا، والغرض من الوصل هو

�ȄǴǟ¢�ƢĔȂǰǳ�ÀƢǼŪ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�ÀÂ®�² Â®ǂǨǳ¦�ƨǼƳ�¾Ȃƻ®�Ŀ�ƨƦǣǂǳ¦

والفردوس أعلى اجلنة وأوسطها وفوق ذلك عرش : "..اجلنان، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص

Ǉ�¦̄Ɯǧ��ƨǼŪ¦�°ƢĔ¢�ÉǂċƴÈǨÉºƫ�ƢȀǼǷÂ��Ǻŧǂǳ¦١٣(".ألتم هللا فاسألوه الفردوس(

ويالحظ كذلك إطناب الشاعر يف ذكر أمساء هللا لغرض إظهار 

."ƚǈǳ¦Â�ȐǠǳ¦�̄Â�¾ȐŪ¦�¦̄ʮ®®"الرغبة يف استجابة 

ساق الشاعر يف البيت الثالث عشر أسلوب اخلرب من النوع الطليب 

�ƅʪ�Ƕǈǫ¢�Ʈلغرض إظهار شدة الشوق واحلسرة على وفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ȈƷ��

ȂŠ�ǞũƢǷ�ŕǷ���ɨ©�.."وِهللا أمسع" �œǼǳ¦�ƾǬǨǳ�ƢȈǯʪ�¾¦Ǆȇȏ�Ǿǻ¢�ȄǴǟ

  .ويف ذلك إشارة إىل مالزمة احلزن للشاعر مالزمة الدم للعروق. أحد

ما حّل  -يف البيت الرابع عشر إىل اخلامس عشر –ويبدي الشاعر 

�ƾȇƾǌǳ¦�ËǶǤǳ¦Â�
Ê
ËǶŮ¦�ǺǷ�ƨƥƢƸǐǳʪ�ƪ ǫƢǓ�Àϥ��ɨ �¾ȂǇǂǳ¦�ƨǫ°ƢǨǷ�ȄǴǟ

�ǞÉƳȂƬǳ¦Â�ǶČƷŗǳ¦�µ ǂǤǳ� ¦ƾǼǳ¦�Ƥ ǳƢǫ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�®°Â¢Â��ƪ ƦƷ°�ƢŠ�µ °ȋ¦�Ƕđ
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Ƣǐǻ¢�ÈƶÌȇÈÂ�Èʮ°�"هلم على تلك احلسرة اليت التضاهيها حسرة يف الكون 

كناية " املغيب"، ويف لفظة "النيب ورهطه، بعد املَغيَّب يف سواء الـَمْلَحدِ 

صفة وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وهو غياب شخصيته عن الناس، ويف  عن

وشّبه الشاعر سواد لون وجوه الصحابة . كناية عن صفة القرب" امللحد"

وهو تشبيه " فأصبحوا سودا وجوههم كلون األمثد"بسواد ُكحل األمثد 

مرسل مفصل، ويف استعمال سواد للوجوه كناية عن شدة احلزن 

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ǾǴưǷÂ��Ƕđ�ƪللمصائب ا ǳǄǻ�Ŗǳ: ﴿�Ȅưǻȋʪ�ǶǿƾƷ¢�ǂǌƥ�¦̄¤Â

فقد كىن جّل شأنه عن غّم ، ٥٨: النحل ﴾ظّل وجهه مسوداً وهو كظيم

µ ƢȈƦǳ¦�ËƾǓ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�®¦Ȃǈǳ¦�ƾȇǂȇ�ǆ ȈǳÂ��®¦ȂËǈǳʪ�ƪ ǼƦǳʪ�ǂǧƢǰǳ¦.)١٤(

والسرُّ املعنوي وراء إطالق السواد على الوجه يف حالة احلزن هو أن 

ǂǨǳ¦�Ŀ�ÀƢǯ�¦̄Ɯǧ��ÀƢǈǻʪ�ƪ¬�الوجه   ŭ¢�ƨȈǈǨǻ�ƨǳƢƷ�Ǻǟ�ËŐǠȇ�ƢǷ�¦Śưǯ

والسرور جتد البشاشة تعلو على الوجه، وإذا كان يف املأزق والتَـْعس ترى 

العبس يطوف بوجهه حبيث ال تتمتع نفسك مقابلته لشدة تغري لون 

  .وجهه

"ƾƸŸ�Ń�ƢǼƥ�ǾƬǸǠǻ�¾ȂǔǧÂ��ǽŐǫ�ƢǼȈǧÂ�ǽʭƾǳÂ�ƾǬǳÂ" :وقول الشاعر

ن البيت السادس عشر، أسلوب اخلرب من النوع اإلنكاري ألنه أكد م

 )ولقد(التحقيقية لفعل ماٍض " قد"و" ل"الم القسم : اخلرب مبؤكدين

شادة واالعتزاز بوجود قرب ليزيل الشك عن منكر مضمون اخلرب وهو اإل



٣٧٦
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�ĿÂ��ƨǼȇƾŭʪ�ǶȀǼȈƥ�ɨ �œǼǳ¦لك أن ملتني أسلوب الوصل أيضا ذاجل

ولقد "الشاعر عطف اجلملة الثانية على األوىل مع احتادمها خربا ومعنا 

ǽŐǫ�ƢǼȈǧÂ�ǽʭƾǳÂ."..

من النوع  - كذلك  –ويف البيت التايل للسابق أسلوب اخلرب 

  .وغرضه  فائدة اخلرب.." Ǿƥ�ÃƾǿÂ�Ǿƥ�ƢǼǷǂǯ¢�ÉËɍ¦Â"االبتدائي 

" املبارك أمحد بون علىصلى اإللُه ومن ُحيفُّ بعرشه، والطي" :وقوله

¤�ƢȀȇϩ�œǼǳ¦�ȄǴǟ�ÀȂËǴǐȇ�ǾƬǰƟȐǷÂ�ɦ�À﴿ :ين من قوله تعاىلآر قإقتباس 

  .٥٦: األحزاب ﴾الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

�ȂǼǳ¦�ǺǷ�ŐŬ¦�§ȂǴǇϥ̧�يف اخلتام، و    ƾ̈ȈǐǬǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǶƬƬƻ¦

Ʒǂǧ�Ã°ƢǐǼǳ¦Â�®ȂȀȈǳ¦�Àϥ�ŐŬ¦�̈ƾƟƢǧ�ǾǓǂǣÂ�ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦بوفاة املصطفى  وا

�ƢčǼǛ��ǾȈǴǟ�ǾǷȐǇÂ�ɦ�©¦ȂǴǏ برتاء شأنه اأن ذلك يؤدي إىل منهم

�̧ ƢǘǬǻȏ¦�Ǻǟ�Ǻȇƾǳ¦�ÀȂǜǨŹ�¶ƢËƦǓÂ� ƢǨǴƻ�¾ȂǇǂǴǳÂ�ƅ�À¢�śǇʭ��ǾǼȇ®Â

.٩ :سورة احلجر ﴾¤ƃ�°ʬƾÀȂǜǧƢū�Ǿǳ�ʭ¤Â�ǂǯǀǳ¦�ƢǼǳǄǻ�ǺŴ�ʭواالن

:اخلامتة

�œǼǴǳ�ƪ ƥʬ�Ǻƥ�ÀƢǈƷ�ƨȈƯǂǷ�ƨǳƢǬŭ¦�ƪ ǳÂƢǼƫ ملسو هيلع هللا ىلص، بدراسة بالغية

األسرار البيانية املنطوية يف القصيدة،  بعض من خالهلا  تحتليلية ظهر 

كالتشبيه واالستفهام والتجريد وجتاهل العارف وغري ذلك، وأوقفت 

�œǼǳ¦�ƾǬǧ�Ŀ�ǂǟƢǌǳʪ�ƪ ǳǄǻ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǈŪ¦�ƨǷƢËƼǨǳ¦�Ƥ ƟƢǐŭ¦�ȄǴǟ�¥°ƢǬǳ¦
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لت املقالة إىل أن احلزن لفقد النيب ملسو هيلع هللا ىلص، الزم الشاعر وأخريا توص. ملسو هيلع هللا ىلص

مالزمة الدم للعروق، وأن الشاعر مل يقصد تلك الظواهر املساقة يف 

القصيدة قصدا، بل املعاين املرادة يف نفسه هي اليت أدت به إىل ما رأينا 

  .من تلك الظواهر

  :اهلوامش واملراجع

الرابع،  ¿��¦۲٠٠۳ƾǴĐالقاهرة،  –دار احلديث  لسان العرب،ابن منظور )١(

§�¦ǂǳ¦ ( ٦٦: ص ʪ(

، ۲ ط األدب والنصوص والبالغة،سعد حسني عمر مقبول وزميله، )٢(

  ١٤۰ص مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، مكتبة اإلعالم والبحوث والنشر،

Ȇ ،)الدكتور(شوقي ضيف )٣( Ǵǿ ƢŪ ¦�ǂ ǐ Ǡǳ¦��ĺ ǂ Ǡǳ¦�§ ®ȋ ¦�ƺ ȇ°ʫ ،۲٤ ط ،

  ۱۹٦: ت، ص.رف، ددار املعا

 –احلديث  دارحتقيق وشرح أمحد دمحم شاكر،  الشعر والشعراء،ابن قتيبة، )٤(

   ۲۹٦ ص ،١القاهرة، ج

�ƪعبدهللا شنره، )٥( ƥʬ � Ǻ ƥ� ÀƢǈ Ʒ � À¦Ȃ ȇ® هـ۱٤٢۹دار املعرفة  ،٢ط / 

  ٧ صم، ٢۰۰۸

  ۸ – ٧ املرجع نفسه، ص)٦(

  ٦٦ – ٦٥ص : املرجع نفسه)٧(

  ٢١٥بسيوين عبدالفتاح فيود، ص راجع تعريفه يف علم البديع للدكتور )٨(

 راجع معىن التجريد يف اإلتقان يف علوم القرآن للحافظ جالل الدين)٩(

  .٢١٩: ، ص٣/عبدالرمحان السيوطي، ج
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  ٣١٩راجع معىن جتاهل العارق يف اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين، ص)١٠(

ائق التنزيلقن حعالكشاف الزخمشري أيب القاسم حممود بن عمر، )١١(

 دار إحياء الرتاث العريب، ،۱ط قاويل يف وجوه التأويل،األ وعيون

  ٧٠۲ص  ،۲ج ،م۲۰۰۳ / هـ۱٤٢٤

�ƨȈǼǧÂ :علم البديع، )الدكتور(بسيوين، عبدالفتاح فيود )١٢( ƨȈź °ʫ � ƨǇ ¦°®

 /هـ۱٤۲٥ مؤسسة املختار ،۲ط ألصول البالغة ومسائل البديع،

  ١۹۰ص  ،م۲۰۰٤

، حتقيق صديقي دمحم الرتمذيسنن الرتمذي، أبو عيسى دمحم بن َسْورة، )١٣(

م، اجلزء ٢٠٠١ /ه۱٤٢١مجيل العطار، دار الفكر، بريوت لبنان، 

  ٢٣۸ الرابع، ص

، دار اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، أيب عبدهللا دمحم بن أمحد األنصاري، )١٤(

́� ، القاهرة –احلديث  ��ǆ ǷƢŬ¦�ƾǴĐ¦٤٦۸
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  :إعداد

 

 

ʮ°¦±��ȂǴƥ�ƾŧ¢�ƨǠǷƢƳ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ-ʮŚƴȈǻ
kaabubakar@abu.edu.ng

  :مقدمة

للتكرار حظه من القرآن الكرمي بروزا وعمال على تكوين بالغة كتاب 

هللا وأسراره البيانية اليت ال تنتهي عجائبها، وقد تعرض لبيان كثري من ذلك 

ودالالته على  التكرار يف القرآن من أبعاد املفسرون والبالغيون، وبينوا جزءً 

اختالف مواقعه، كما حاولوا يف التعريف مبحاوره وأمناطه املتمثلة يف تكرار 

 ƢƦǻ¢Â�ǎ ǐǫ�°¦ǂǰƫ�ń¤�ƨǧƢǓ¤��©ʮ¡Â�ǲŦÂ��©ƢǸǴǯÂ�» ÂǂƷ.

تنطوي على فوائد مجة وعرب كثرية عليه السالم، سورة يوسف و 

ƨǤǳʪ�©ƢǜǟÂ . كما تكررت بعض األلفاظ واملعاين فيها لتدل على

عال من البالغة القرآنية وحتلي القصة حبلية عجيبة من دقة نظام  مستوى

وكان أغلب التكرار الوارد يف  .يف التعبري وحضور غري عادي من األداء

» ®¦ŗŭʪ�¦°¦ǂǰƫÂ�ƢȈǫƢǬƬǋ¤�ƢȈƟǄƳ�¦°¦ǂǰƫ�̈°Ȃǈǳ¦.
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التكرار يف سورة يوسف عليه ظاهرة  ةسادر يهدف إىل املقال  اهذف

�Ǯالسالم  ǳ̄Â��ƢēƢȈǳƢŦÂ�Ƣǿ°¦ǂǇ¢�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ƨȈǤƥ عن طريق استقراء

.¡ƢȀǴȈǴŢÂ�̈°Ȃǈǳ¦�©ʮبعض 

:التكرار لغة واصطالحامفهوم 

 كثري يف تستخدم اليت واألسلوبية البالغية الظواهر التكرار من يعترب

 اجلاهلية منذ العرب كالم يف شاعت ظاهرة وهو النصوص األدبية، من

 اهتم فلذلك الكرمي، القرآن يف وكذلك منها، وأكثروا الشعراء ستعملهاا

.١والبالغيني ʪ®ȋ¦Â  العلماء من كثري به

َ  ُّ              الك ر  الرجوع يقال  ، و "كرَّ "التكرار بفتح التاء مصدر للفعل الثالثي   

رارا    َ  َّ     وك ر  عنه .��Å����Ì�È���Å����É����č���Č�É�È�������ċ�È�������Č�È������������ċ�È����ċ�Èك ر ه وك ر  بنفسه، والك ر  مصدر ك ر  عليه ي ك ر  كر ا وك رورا  وت ك 

، ورجل ك ر ار وم ك ر  وكذلك الفرس، وت ك ر ك ر         َ رجع، وك   َ  ر  على العدو  ي ك ر   َ ْ  َ  َ                ّ  َ  ِ    َّ  َ        ُّ  ُ  َ  ّ           ّ

يل ه ِ  ِ  املاء  ت راج ع يف م س   َ     َ ر ة  .   ُ  َ   
 
 َُّ  وك ر ر  الشيء أ عاده مرة بعد أ خرى والك ر ة  امل
َ
    ُ ّ  َ         ُ              َ        َ َّ  َ 

َ  ُّ واجلمع الك ر ات ويقال ك ر ر ت  عليه احلديث  إ ذا رد دته عليه، والك ر                 ّ     ِ              ُ  ْ َّ  َ          َّ  َ         

ر  ْ   الرجوع على الشيء ومنه الت ك    ُ ار                           َّ
٢.

ْ                  ƾǐǸǧ�ƶƬǨǳʪÂ��¾ƢǠ�Ǩ�ƫ°على وزن     ٌ اسم  وأما بكسر التاء ف وزن على  ِ 

َ   تـ ف ع ال  ْ يقال كّرر عليه احلديث .، وكّرر الشيء مبعىن أعاده مرة بعد أخرى َ 

.٣الرجوع على الشيء: إذا ردده عليه، والكرّ 
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٣٨١

تكرير كلمة : "وأما يف االصطالح فهو كما يقول احلموي أو هو

ǚǨǴǳ¦Â�ŘǠŭʪ�ǂưǯƘǧ اإلتيان بعناصر متماثلة يف "وقد يعين . ٤"لنكتة

"٥"مواضع خمتلفة من العمل الفين .��ǾǼȈǠƥ�ǽƾȈǠȇ�Ľ�ǚǨǴƥ�ǶǴǰƬŭ¦�ļϩ�À¢

ويعد التكرار وسيلة أساسية . ٦"سواء كان اللفظ متفق املعىن أو خمتلفا

من وسائل الصنعة الفنية يف األعمال األدبية، ال سيما الشعر ألنه يقوم 

.٧التكرار املتمثل يف حبوره وإيقاع فقره ونظم قافيته على أساس

أن "وللتكرار مبعث نفسي يتمثل يف كونه مؤشرا أسلوبيا يدل على 

فيضطر  ٨"هناك معاين ُحتْوُِج إىل شيء من اإلشباع وال شيء سوى ذلك

ومن هنا يتضح أن الغاية من . الشاعر إىل أن يكررها ويدندن عليها

 ليست مقصورة على تقوية جانب اخلطاب التكرار يف النص األديب

بل يتعدى ذلك إىل أداء مهمة أدبية .خالفا ملا هو املتبادر إىل األذهان

  .تصور أمهية املكرر يف تشكيل الصورة الفنية

�Ȇǿ�ǲƥ��̧فا ƢǼǫȍ¦�Ŀ�ƨǸȀǷ�ƨǴȈǇÂ�ǽ°ƢƦƬǟʪ�ƨȈƥȂǴǇ¢�̈ǂǿƢǛ�ƾǠȇ�°¦ǂǰƬǳ

للوصول إىل نتيجة إجيابية من الوسائل السحرية اليت يعتمد عليها الفنان 

ليس فقط يف إيصال رسالة عمله الفين إىل املتلقي بل يف إجباره على 

ظاهرة يف هذه الوقد شاعت  .٩االرتضاء مبا يقوله الفنان وهو ال يشعر

الشعر العريب قدميه وحديثه، وال أدل على ذلك من تراكم األقوال حول 

Äƾȇ¢�ȄǴǟ�©ʮǂǜǼǳ¦�ǂȇȂǘƫ�©ȏÂƢŰÂ�°¦ǂǰƬǳ¦  كثري من النقاد العرب.  



٣٨٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

فاجلاحظ على سبيل املثال، يصح أن يعد أول من أشار إىل الظاهرة 

ومجلة القول يف الرتداد أنه ليس فيه حّد ينتهي إليه، وال يؤتى : "بقوله

على وصفه، وإمنا ذلك على قدر املستمعني، ومن حيضر من العوام 

دور على ابن قتيبة ǳ¦�ļϩ�ǚƷƢŪ¦�ǞȈǼǏ�ǺǷ�ƨƦȇǂǫ�̈°ȂǐƥÂ.١٠"واخلواص

�ƢǠƟƢǋ�ʪȂǴǇ¢�ǽŐƬǠȇÂ�§ǂǠǳ¦�¿Ȑǯ�Ƥ ǿ¦ǀǷ�ǺǷ�°¦ǂǰƬǳ¦�À¢�ǂǯǀȇ�Äǀǳ¦

.١١بينهم يستخدمونه بغية اإلفهام والتوكيد

  :أغراض التكرار

:للتكرار يف القرآن الكرمي أغراض متعددة تفهم من السياق القرآين، منها ما يلي

  :التذكري - ١

أجل تذكري الناس حول قضية من يرد التكرار يف القرآن الكرمي من 

�Ƥ ǿ̄ �¦ǀǿ�ȄǴǟÂ��ÀƢȈǈǼǳ¦Â�ǖǴǤǳ¦�¸ȂǫÂ�ƢȀǯŗƥ�» Ƣź�Ŗǳ¦�ʮƢǔǬǳ¦

اإلمام اخلطايب مشريا إىل أن من أغراض التكرار القرآين تذكري العباد عن 

الَ ﴿: وميثل هذا النوع من التكرار قوله تعاىل. ١٢شيء خياف نسيانه

ِمبَا ملَْ يـَْفَعُلوْا َفالَ ا وَّحيُِبُّوَن َأن ُحيَْمُدواا أََتو َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْفَرُحوَن مبَِ 

١٨٨: آل عمران ﴾َحتَْسبَـنـَُّهْم ِمبََفاَزٍة ّمَِن اْلَعَذاِب َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

  :الوعظ واالعتبار - ٢

كثريا ما يكرر هللا تعاىل يف القرآن الكرمي بعضا من القصص من 

أجل الوعظ واعتبار ما فيها من العرب، لذلك جند العالمة دمحم بن عبد 
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أن التكرار مبنزلة الواعظ واخلطيب الذي إذا ذكر : "الوهاب اجلبائي يقول

�¬Ȑǐǳ¦�ǶǴǠȇ�À¢�̈ƾǷ�ƾǠƥ�ǞǼƬŻ�Ń��Ƣđ�ǚǟÂ�śūƢǐǳ¦�ǎ ǐǫ�ǺǷ�ƨǐǫ

.١٣"¤ƨȈǻʬ�Ƣǿ®¦ǂȇيف 

  :التوكيد - ٣

�ǾǼǟ�ƨȀƦǌǳ¦�Ǯ Ǩǳ�Ǯ ǳ̄Â��ǾƬȇȂǬƫÂ�ǆ ǨǼǳ¦�Ŀ� Ȇǌǳ¦�śǰŤ�ƾȈǯȂƬǳʪ�®¦ǂŭ¦

١٤�ƾȈǯȂƬǳ¦�Àϥ�̈ƾȈƦǟ�Ȃƥ¢�ǂǫ¢�ƾǫÂ.وحيث ترتسخ الفكرة يف النفس بتكرارها

أَْوَىل َلَك فََأْوَىل ﴿: ، مستشهدا بقوله تعاىل١٥يعترب غرضا من أغراض التكرار

: ومثل ذلك يف قوله تعاىل ،٣٥ - ٣٤القيامة  ﴾ُمثَّ أَْوَىل َلَك فََأْوَىل  )٣٤(

فاجلملة . ٦- ٥: الشرح ﴾ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسرًا) ٥(فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسرًا ﴿

.١٦الثانية تكريرا لألوىل، لتقرير معناها يف النفوس ومتكينها يف القلوب

  :التهديد والوعيد - ٤

ومن األغراض اليت جاء التكرار ليؤديها التهديد والوعيد، فاملتكلم إذا 

ǽƾȈǟÂÂ�ǽƾȇƾē�ƾǯƚȈǳ�°¦ǂǰƬǳ¦�ń¤�ƘƴǴȇ�ǾǻƜǧ�ǾǷȐǯ�Ŀ�ƾǟȂƫÂ�®ƾǿ . ومن

ُمثَّ َكالَّ َسْوَف ) ٣(َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن ﴿: أمثلة هذا النوع قوله تعاىل

اآلية جاء على وجه  فالتكرار يف هذه. ٤ – ٣: التكاثر ﴾تـَْعَلُمونَ 

.١٧التغليظ والتخويف

��ƾȈǯȂƬǳ¦�µ ǂǤƥ�ǖƦƫǂǷ�ƾȇƾȀƬǳ¦�µ ǂǣ�Àϥ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�¦ǀǿ�ȄǴǠǧ

ǽƾȈǟÂÂ�ǽƾȇƾē�ƾȈǯϦ�ƾȇǂȇ�ƾȇǂȇ�¿Ȑǰǳ¦�ǽ°¦ǂǰƫ�Ŀ�ǶǴǰƬŭ¦�À¢�Ǯ ǳ̄.
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  :االزدراء والتهكم - ٥

ومفاد هذا الغرض يدور حول السخرية واالستهزاء والتحقري، ومثال 

�ƢċǼÊƟÈ¢�Åʪ¦ÈǂÉºƫ�ƢċǼÉǯ�¦Èǀ﴿ :ذلك قوله جل وعلى
ÊƟÈ¢�ÌǶÉÉŮÌȂÈºǫ�ÆƤ ÈƴÈǠÈºǧ�ÌƤ ÈƴÌǠÈºƫ�À

Ê¤ÈÂ

�ÌǶ
ÊȀÊǫƢÈǼÌǟÈ¢�ÊĿ�É¾ÈȐÌǣÈȋ¦�ÈǮÊƠÈǳÌÂÉ¢ÈÂ�ÌǶ

ÊÊËđÈǂ
Êƥ�Ì¦ÂÉǂÈǨÈǯ�ÈǺȇ

Êǀċǳ¦�ÈǮÊƠÈǳÌÂÉ¢�
ÇƾȇÊƾÈƳ�ÇǪÌǴÈƻ�Ȇ

ÊǨÈǳ

أن  هنا فيالحظ. ٥ :الرعد ﴾َوأُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلدونَ 

أصحاب  من والتهكم واالزدراء للسخرية أولئك تكرير لكلمة يف اآلية

.النار يف خلودهم يؤكد حيث النار،

  :التعظيم - ٦

�ÀƘǋ�ǺǷ�ǶȈǜǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǴǳ�ǲȇǄǼƬǳ¦�ǶǰƸŲ�Ŀ�̈°ʫ�°¦ǂǰƬǳ¦�ļϩ

) ٢(َما اْحلَاقَُّة ) ١(اْحلَاقَُّة ﴿: املهول، مثال ذلك قول هللا سبحانه وتعاىل

٣ -١:احلاقة ﴾أَْدرَاَك َما اْحلَاقَّةُ َوَما 

  :تعدد املتعلق - ٧

��ƨǨǴƬű�ÀƢǠǷ�ǺǷ�Ǿƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�®ƾǠƬǳ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�°¦ǂǰƬǳ¦�ļϩ

وهو غرض جائز عند النقاد العرب، كاخلطيب القزويين الذي أشار إىل 

وقد يكرر الكالم لتعدد املتعلق، كما كرره هللا تعاىل يف : "ذلك بقوله

ÀÈʪفَ ﴿: قوله
ÊËǀÈǰÉƫ�ƢÈǸÉǰ

ÊËƥÈ°� ȏ¡�ÊËÄÈƘ
ÊƦ﴾  يف سورة الرمحن ألنه تعاىل ذكر

�ǺǷ�µ ǂǤǳ¦�À¢�¿ȂǴǠǷÂ��¾ȂǬǳ¦�¦ǀđ�ƨǸǠǻ�ǲǯ�Ƥ ǬǟÂ��ƨǸǠǻ�ƾǠƥ�ƨǸǠǻ

"١٨ذكره عقيب نعمة غري الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى
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:أنواع التكرار

إن ظاهرة التكرار ظاهرة أسلوبية ومجالية، فهو عنصر مهم يف الشعر 

والنثر والقرآن الكرمي، وله أمهية كبرية، حيث إنه حيقق األمهية يف نفس 

:، وله أقسام كثرية ميكن سردها على النحو اآليت١٩السامع

  :لفظيلالتكرار ا - ١

َوِإن ﴿: وهو ما تكرر لفظه ومعناه متحد، ومثال ذلك قوله تعاىل

�ÊƟÈ¢�Åʪ¦ÈǂÉºƫ�ƢċǼÉǯ�¦Èǀ
ÊƟÈ¢�ÌǶÉÉŮÌȂÈºǫ�ÆƤ ÈƴÈǠÈºǧ�ÌƤ ÈƴÌǠÈºƫ  نَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد أُْولَِئَك الَِّذيَن

�ƢÈȀȈ
Êǧ�ÌǶÉǿ�Ê°ƢċǼǳ¦�É§ ƢÈƸÌǏÈ¢�ÈǮ

ÊƠÈǳÌÂÉ¢ÈÂ�ÌǶ
ÊȀÊǫƢÈǼÌǟÈ¢�ÊĿ�É¾ÈȐÌǣÈȋ¦�ÈǮÊƠÈǳÌÂÉ¢ÈÂ�ÌǶ

ÊÊËđÈǂ
Êƥ�Ì¦ÂÉǂÈǨÈǯ

ُقْل ﴿: وكذلك قوله تعاىل". أولئك"فقد كرر لفظة  ٥: الرعد ﴾َخاِلدونَ 

�ÈǺȇِإّينِ أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد 
ÊËƾǳ¦�ÉǾċǳ�ƢÅǐ

ÊǴÌÉű�Èċɍ¦)َوأُِمْرُت َألْن َأُكوَن َأوََّل ) ١١

واحتد معىن " أمرت"فقد تكرر لفظ  ،١٢- ١١: الزمر ﴾اْلُمْسِلِمنيَ 

.٢٠املكرر

٢ - » ®¦ǂŭʪ�°¦ǂǰƬǳ¦:

 لكن ،)واحد املضمون أي( ŘǠŭʪ الكلمات تكرار به ويقصد

ǲǴŭʪ الشعور تفادي هو منه، والغرض الكلمات شكل يف ختتلف

 هلا أخرى بكلمة ما كلمة تكرار عن عبارة هو"و القارئ، انتباه ولفت

 لتفادي األسلوب هذا يستعمل ما وغالبا معني، سياق يف الداللة نفس

 املعىن تكرار يقبل املتلقي جيعل إنه بل املتلقي، به يشعر قد الذي امللل
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 االنتباه يتطلبه الذي اجلهد عن يغنيه ألنه منشرح بقلب هذا

.٢١"املستمر

: وقد ورد هذا النوع من التكرار يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

﴿ǶȈÊǳÈ¢�ÇǄÌƳÊË°�Ǻ
Ê
ËǷ�Æ§ ¦ÈǀÈǟ�ÌǶÉÈŮ�ÈǮ

ÊƠÈǳÌÂÉ¢�ÈǺȇÊǄ
ÊƳƢÈǠÉǷ�ƢÈǼ

ÊƫÈʮ¡� ÊĿ�¦ÌȂÈǠÈǇ�ÈǺȇ
Êǀċǳ¦ÈÂ﴾ 

 من عذاب﴿ تعاىل بقوله فاملراد اآلية أما العذاب، هو والرجز ٥ :سبأ

.٢٢عذاب من مضاعف عذاب أي ،﴾رجز

  :التكرار اجلزئي االشتقاقي - ٣

 استخدامها سبق وكلمات ألفاظ تكرار اجلزئي ǂǰƬǳʪ¦° ويقصد

 من ما جذر إعادة على يعتمد تكرار وهو خمتلف، بشكل ولكن

 ال األلفاظ هذه وأن مشتقة أو نفس اجلذر هلا ألفاظا فيكرر األلفاظ،

 على القدرة لديه التكرار من النمط وهذا الصرفية، بنيتها يف إال ختتلف

.٢٣القارئ ذهن يف الداللة تركيز على يعمل وكذلك املتلقي، انتباه لفت

ومثل هذا النوع من التكرار االشتقاقي قوله تعاىل يف اآلية الثانية من 

حيث وجد تكرار يف لفظة  ٣: الفاحتة) الرمحن الرحيم: (سورة الفاحتة

  ).رحم(مت اشتقاقهما من مادة ، فقد "الرمحن والرحيم"

¿Ȑ ǈ ǳ¦�ǾȈǴǟ �Ǧ Ǉ Ȃ ȇ� °̈Ȃ Ǉ �Ǻ Ƿ�©ʮ ȉ ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ �°¦ǂ ǰ Ƭǳ¦�°¦ǂ Ǉ ¢:

وسورة يوسف هو  ،٢٤املكية السور من السالم عليه يوسف سورة

�Ǧ ǇȂȇ�ƨǐǫ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔ¢�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ƢȀƬȈǸǈƫ�ǾƳÂÂ��ƢŮ�ƾȈƷȂǳ¦�ǶǇȏ¦
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يذكر امسه يف  عليه السالم كلها، ومل تذكر قصته يف غريها من السور، ومل

وهي السورة الثالثة واخلمسون يف .غريها إال يف سورة األنعام وغافر

ǂǌǟ�ÃƾƷ¤Â�ƨƟƢǷ�Ƣēʮ¡�®ƾǟÂ̈�.ترتيب نزول السور على قول اجلمهور

°ƢǐǷȋ¦�Ŀ�®ƾǠǳ¦�§ ƢƸǏ¢�¼ƢǨƫʪ�ƨȇ¡٢٥.

مع إخوته، وما  -عليه السالم  -بيان قصة يوسف : وأهم أغراضها

وفيها إثبات أن . ذلك من العرب من نواح خمتلفة لقيه يف حياته، وما يف

©¦ ȂƦǼǳ¦�¾ȂǏ¢�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â��Ƥ ȈǤǷ�ǂǷϥ� ƢƦǻ¤�ÀȂǰȇ�ƾǫ�ȆƟ¦ǂŭ¦�ǒ Ǡƥ.

�ǺŠ�ɦ�Ǧ ǘǳÂ��ǽ®ƢƦǟ�ǺǷ� Ƣǌȇ�Ǻŭ�ɦ�ǾƦȀȇ�ǶǴǟ�ʮ¢ǂǳ¦�ŚƦǠƫ�À¢Â

والعربة حبسن العواقب، والوفاء، واألمانة، والصدق، . يصطفيه من عباده

ملسو هيلع هللا ىلص مبا لقيه يعقوب ويوسف عليهما السالم من  وتسلية النيب.والتوبة

.٢٦آهلم من األذى

�¦�ÊśÊƦÉǸÌǳ﴿: قال هللا تعاىل
Ê§ ƢÈƬÊǰÌǳ¦�É©Èʮ¡�ÈǮ ÌǴ

Êƫ�ǂǳ¦)١ (�Åʭ¡ÌǂÉºǫ�ÉǽƢÈǼÌǳÈǄǻÈ¢�ċʭ
Ê¤

�ÈÀȂÉǴÊǬÌǠÈºƫ�ÌǶÉǰċǴÈǠċǳ�ƢčȈÊƥÈǂÈǟ)َنا َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِمبَا أَ ) ٢ ْوَحيـْ

  .٣ – ١: يوسف ﴾إِلَْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإن ُكنَت ِمن قـَْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلنيَ 

�̈ǄƴǠǷ�ƢĔ¢Â�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�©ʮ¡�ń¤�°̈Ƣǋ¤�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ʮȉ¦�Ŀ

فنجد أنه قد تكرر يف . للعرب، وأن قصص القرآن من أحسن القصص

�ǚǨǳ�©ʮȉ¦�ǽǀǿ"القرآن "�ȆǿÂ��̈°Ƣǋȍ¦�ǶǇ¦�Ľ�°ƢǸǓȍ¦Â�ƶȇǂǐƬǳʪ

. يف اآلية الثالثة" هذا القرآن"يف اآلية الثانية و" قرآننا"و" تلك والكتاب"
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وقد تكرر  . ٢٧"الكتاب والقرآن" جزئي وتكرار ترادف يف كلمة  تكرار

. أي نقص عليك أحسن ما يقص من األحاديث" القص"كذلك لفظ 

«�¦ʬ¤Â�ȆǬǴƬŭ¦�Ŀ�ŚƯƘƬǳ°̈�" نقص عليك: "ويف ƾđ�Ǯ ǳ̄Â��ȆƟǄƳ�°¦ǂǰƫ

�Ǯ ǳǀǯÂ��ǎ ǐǬǳ¦�ǺǈƷ¢�ǺǷ�ƢĔȂǯ��¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�Ǧ ǇȂȇ�ƨǐǬǳ�ǾǿƢƦƬǻ¦

.٢٨تفيد تقوية احلكم

��Ǯ�ƫ�Ȃ�ƻ﴿: قوله تعاىلويف 
�¤�Ȅ�Ǵ�ǟ��½�ʮ�£�°��ǎ �ǐ �Ǭ�ºƫ��ȏ���ř�ºƥ��ʮ��¾Ƣ�ǫ  َ  َِ  ْ  ِ   ََ   َ  َ  ْ ُ   ْ  ُ  ْ  َ   َ  ََّ  ُ   َ   َ  َ 

ا إ ن  الش ي ط ان  ل إل نس ان  ع د و  م ب ني ُ  ٌّ  ُِّ  فـ ي ك يد وا  ل ك  ك ي د   َ   ِ   َ   ِ  ِ  َ  َ  َّْ    َّ  ِ   ً  ْ َ   َ  َ ْ   ُ   . ٥: يوسف  ﴾  ََ  ِ 

�ǽǀǿ�Őź�ȏ�À¢�ȄǴǟ�Ǧ ǇȂȇ�ǾǼƥ¦�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�§ȂǬǠȇ�ɦ�œǻ�ǂǷϩ

ȈǴǟ�» ȂŬ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�Ƣŭ��Ǿǻ¦Ȃƻȍ�ʮ¢ǂǳ¦فمن املالحظ . ه من كيدهم

وهو تكرار جزئي " كيدا"�Ȃǿ�Äǀǳ¦�°ƾǐŭʪ�©°ǂǰƫ" الكيد"أن كلمة 

�ȄǴǟ�ʮ¢ǂǳ¦�ǎ ǫ�ǺǷ�ǂȇǀƸƬǳ¦Â�ǲȇȂȀƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǳȏ®�ǾȈǧ�Äǀǳ¦Â��ȆǫƢǬƬǋ¦

  .ذلك لفت االنتباه إىل حدث الكيدإخوانه، وك

���Ϧ�Ǻ�Ƿ��Ǯ﴿: وقوله تعاىل �Ǹ
��Ǵ�Ǡ�ºȇ�Â��Ǯ�ƥ�°��Ǯ Ȉ

�Ʀ�Ƭ��Ÿ��Ǯ
�ǳ�ǀ�ǯ�Â َْ    ِ  َ  ُ ِّ َ  ُ  َ   َ ُّ َ   َ  ِ َ ْ َ   َ  ِ َ ِ  و يل  األ ح اد يث  َ َ    ِ   َ  َ    ِ  ِ 

 يـ ع ق وب  ك م ا أ مت  ه ا ع ل ى أ بـ و ي ك  م ن قـ ب ل  
ع م ت ه  ع ل ي ك  و ع ل ى آل 

ُ  و ي ت م  ن   َْ     ِ  َ  َْ  َ َ    ََ    ََّ َ  َ   َ  َ   َ   ُ  ْ  َ   ِ     ََ  َ   َ  َْ َ   ُ َ َ  ْ  ِ ُّ  ُِ  َ

يم  ح ك يم
ن  ر ب ك  ع ل 

يم  و إ س ح ق  إ 
بـ ر اه 

َ  ِ  إ    ٌ  ِ  َ   َ َّ َ  َّ  ِ  َ  َ  ْ  ِ َ   َ   ِ   .٦: ﴾ يوسف ِ ْ  َ 

�ʮ£ǂǳ¦�ǎ ǫ�ǺǷ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�Ǧ ǇȂȇ�ǂȇǀŢ�ȄǴǟ�Ǧ ǘǟ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ

، فنجد يف هذه اآلية ٢٩و قدره ومستقبل كمالهعلى إخوته إعالما له بعل

، وفيه داللة على التذكري بنعم هللا "يتم وأمتها: "تكرار جزئي يف كلمتني
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�ȄǴǟ�ƨǸǠǼǳ¦�¿ƢŤ¤�ª ÂƾƷ�ƾȈǯϦ�ȄǴǟ�Ǯ ǳǀǯÂ��§ȂǬǠȇ�¾¡�ȄǴǟ�ƨǬƥƢǈǳ¦

  .يوسف عليه السالم، وكذلك نقل احلدث من املاضي إىل احلاضر

ومن املالحظ أن اسم نيب هللا يوسف عليه السالم تكرر يف هذه السورة 

�¾ȂǬǳ¦��ǲǠǧ�Ǯ ǳǀǯÂ��©ʮȉ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ"وهذا ظاهر يف "  قال�©ʮȉ¦

��ʭ�ʪ�¢��À﴿: يةتاآل
�¤��ƨ�Ʀ�ǐ�ǟ��Ǻ��Ŵ�Â�Ƣ�Ǽ

�Ƿ�Ƣ�ǼȈ�ƥ�¢��ń�¤��Ƥ �Ʒ�¢��ǽȂ�ƻ�¢�Â��Ǧ �ǇȂ�Ȉ�ǳ��¦Ȃ�ǳƢ�ǫ��̄
�¤  َ  َ  َ َّ  ِ  ٌ َ ْ  ُ   ُ ْ َ  َ   َّ  ِ  َ  ِ َ  َ  ِ ُّ  َ  َ  ُ  ُ  ََ   ُ  ُ   َُ   ْ  ُ َ   ْ  ِ

ٍ  ل ف ي ض ال ل  م ب ني    ُِّ   ٍ  َ  َ ه  أ ب يك م  ) ٨(َ ِ    ْ  اقـ تـ ل وا  ي وس ف  أ و  اط ر ح وه  أ ر ض ا خي  ل  ل ك م  و ج   ُ  ِ َ   ُ ْ  َ   ْ  ُ  َ  ُ ْ َ    ً  ْ  َ  ُ  ُ  َ  ْ    ِ  َ  َ  ُ   ُ  ْ  ُ ُ  ْ  

ني  
َ  و ت ك ون وا  م ن بـ ع د ه  قـ و م ا ص احل   ِ ِ   َ    ً ْ  َ   ِ ِ  ْ َ    ِ  ْ  ُ  ُ ل  م نـ ه م  ال  تـ ق تـ ل وا  ي وس ف  ) ٩( ََ 

َ  ق ال  ق آئ   ُ   ُ  ْ  ُ ُ  ْ َ   َ   ْ  ُ  ْ َّ   ٌ  ِ  َ  َ  َ 

ن ك نت م  
ط ه  بـ ع ض  الس ي ار ة  إ 

ْ  و أ ل ق وه  يف  غ ي اب ة  اجل  ب   يـ ل ت ق   ُ  ُ   ِ  َِ  َّ َّ     ُ  ْ  َ   ُ ْ  ِ  َْ َ   ِّ ُ ْ ني   َ َْ ُ  ُ   ِ  َ َ َ ِ   
َ  ف اع ل   ِِ  َ )١٠ (��ʮ��¦Ȃ�ǳƢ�ǫ  َ   ْ  ُ َ 

��ÀȂ�Ƹ
�ǏƢ�Ǽ�ǳ��Ǿ�ǳ��ʭ�¤�Â��Ǧ �ǇȂ�ȇ�Ȅ�Ǵ�ǟ�Ƣ�Ǽ�Ƿ��Ϧ��ȏ��Ǯ�ǳ�Ƣ�Ƿ��ʭ�ʪ�¢ َ   ُ  ِ  َ َ   ُ َ َّ  َِ   َ  ُ   ُ   ََ   َّ َ ْ َ  َ   َ  َ   َ  َ  َ   .١١ – ٨: يوسف ﴾َ 

�Ƥ ǻƢƳ�ǺǷ�ȆƟǄƳ�°¦ǂǰƫÂ��Ƥ ǻƢƳ�ǺǷ�ǂǋƢƦǷ�¿ʫ�°¦ǂǰƫ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ʮȉ¦�ȆǨǧ

�Ŀ�¿Ƣƴǈǻȏ¦�ǪȈǬŢÂ�©ʮȉ¦�śƥ�ǖƥǂǳ¦�̈®Ƣǧȍ�Ǯ" قالوا"و" قائل"آخر يف  ǳ̄Â

�ƨȇ°¦ǂǸƬǇ¦�ǺǷ�ƾȇǄȇ�ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�̈°Ȃǈǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǺǷ�¾ȂǬǳ¦�ǲǠǧ�®¦ƾƬǷ¦�À¢�ƢǸǯ��̈°Ȃǈǳ¦

كما . أحداث القصة، ويثري انتباه املتلقي ملتابعة أحداث القصة والتشويق هلا

تكرر اسم يوسف عليه السالم تكرارا مباشرا وصرحيا، وذلك ألمهيته يف سرد 

ة اليت ترتكز عليها أحداث أحداث القصة، حبيث ميثل الشخصية الرئيسي

.¤ǾǼǿ̄�Ŀ�ƢȀƼȈǇǂƫÂ�̈ǂǰǨǳʪ�¥°ƢǬǳ¦�Śǯǀƫ�ń¤�ƨǧƢǓ. القصة

َناُه ُحْكًما َوِعْلًما وََكَذِلَك َجنْزِي ﴿: ويف قوله تعاىل ُه آتـَيـْ َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ

يوجد يف هذا اآلية تكرار ترادف بني  ،٢٢: يوسف ﴾اْلُمْحِسِننيَ 
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.٣٠العقل والفهم والنبوة، كما قال جماهد :ومعنامها" علما"و" حكما"

�ǲǸǠǳʪ�ǶǴǠǳ¦�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ȆǿÂ�ƨǸǰū¦�ǽƢǼǠǷ" حكما"فقول هللا تعاىل 

.٣١واجتناب ما جيهل فيه

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ�» ®¦ǂŭʪ�ǂƻ¡�¦°¦ǂǰƫ�½°ƾǼǧ�̈°Ȃǈǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǪǴǘǼǻÂ:

﴿�ÈÀƢÈǿÌǂÉºƥ�ÃÈ¢ċ°�ÀÈ¢�ȏÌȂÈǳ�ƢÈ
Êđ�ċǶÈǿÈÂ�

ÊǾÊƥ�Ìƪ ċÈŷ�ÌƾÈǬÈǳÈÂ رَبِِّه َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه

�Èś
ÊǐÈǴÌƼÉǸÌǳ¦�Èʭ

Ê®ƢÈƦ
Êǟ�ÌǺ

ÊǷ�ÉǾċǻÊ¤� ƢÈǌÌƸÈǨÌǳ¦ÈÂ�È ȂČǈǳ¦﴾ فكلمة  .٢٤: يوسف

املباشرة، أو ركوب " الفحشاء"تعين الشهوة أو الثناء القبيح، و" السوء"

  .، فاختالف هذه املعاين راجعة إىل اختالف تنوع٣٢الفاحشة

�ÊǺÌƴ﴿: ني يف قوله تعاىلوجتد تكرار آخر يف آيت
Ê
Ëǈǳ¦�ÊÈœ

ÊƷƢÈǏ�Èʮ

°ƢċȀÈǬÌǳ¦�ÉƾÊƷ¦ÈȂÌǳ¦�Éċɍ¦�
Ê¿È¢�ÆǂÌºȈÈƻ�ÈÀȂÉǫÊËǂÈǨÈºƬČǷ�Æ§ ÈʪÌ°È¢È¢﴾ وقوله ،٣٩: يوسف :﴿��ʮ  َ

ج ن  أ م ا أ ح د ك م ا فـ ي س ق ي ر ب ه  مخ  ر ا و أ م ا اآلخ ر  فـ ي ص ل ب  
 
يب   الس 

ُ  ص اح   َ ْ  َُ    ُ  َ     َّ  ََ   ً ْ َ   َُّ َ    ِ  ْ  ََ     َ  ُ  ُ  َ  َ  َّ  َ  ِ  ْ ِ ّ    َِ  ِ   َ

ُ  ِ   فـ ت أ ك ل  الط يـ ر  م ن   ْ َّ     ُ  ُ ي ان  َ َْ 
ت  تـ ف  ي  األ م ر  ال ذ ي ف يه  ت س 

ه  ق ض  ْ  ِ َ  ر أ س   َ  ْ  َ  ِ ِ    ِ َّ    ُ  ْ  َ    َ  ِ  ُ  ِ ِ   .٤١: فــــيوس ﴾ َّْ 

�œƷƢǏʮ"فالتكرار يف اآليتني السابقتني تكرار مباشر يف مجلة 

فقد تكررت مرتني داللة على النداء ألن النداء يفيد الطلب " السجن

  .واإلقبال، وكذلك لفت انتباه املتلقي إىل ما سيقال

دِّيُق أَْفِتَنا ِيف َسْبِع بـََقرَاٍت ﴿: ويف قوله جل وعلى يُوُسُف أَيـَُّها الّصِ

�ȆÊËǴÈǠċǳ�
Ç©ƢÈǈ

ÊƥÈʮ�ÈǂÈƻÉ¢ÈÂ�
ÇǂÌǔÉƻ�

Ç©ÈȐÉƦǼÉǇ�ÊǞÌƦÈǇÈÂ�Æ» ƢÈƴ
Êǟ�ÆǞÌƦÈǇ�ċǺÉȀÉǴÉǯÌÈϩ�

ÇÀƢÈ
Êũ

  .٤٦: يوسف ﴾أَْرِجُع ِإَىل النَّاِس َلَعلَُّهْم يـَْعَلُمونَ 
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) يوسف والصديق(ية تكرار ترادف، يف من املالحظ أن يف هذه اآل

�ÀƘǋ�ǺǷ�ǶȈǜǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǳȏ®�¦ǀǿ�ĿÂ��Ǧ ǏȂǳʪ�°¦ǂǰƬǳ¦�ÀƢǯ�Ʈ ȈƷ

يقول هللا . ووصفه بصفة الصدق مع املبالغة فيه -عليه السالم-يوسف 

��ƢÈǷ﴿: تعاىل
Ê
Ë
Êɍ�È³ ƢÈƷ�ÈǺÌǴÉºǫ�

ÊǾÊǈÌǨċºǻ�ǺÈǟ�ÈǦ ÉǇȂÉȇ�ċǺČƫ®ÈÂ¦È°�Ì̄
Ê¤�ċǺÉǰÉƦÌǘÈƻ�ƢÈǷ�È¾ƢÈǫ

�ÉǾČƫ®ÈÂ¦È°�ÌÈʭÈ¢�ČǪÈÌū¦�Èǎَعِلْمنَ  ÈƸÌǐÈƷ�ÈÀȉ¦�ÊǄȇÊǄÈǠÌǳ¦�É̈È¢ÈǂÌǷ¦�
ÊƪÈǳƢÈǫ�Ç ȂÉǇ�Ǻ

ÊǷ�ÊǾÌȈÈǴÈǟ�Ƣ

  . ٥١: يوسف ﴾َعن نـَّْفِسِه َوِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقني

، وهو تكرار )راودته(و) راودتن(يف هذه اآلية تكرر فعل املراودة، 

 املرة الثانية من امرأة ويف) راودتن(تكرر املرة األوىل من النسوة . جزئي

Ǿƫ®Â¦°�ʭ¢(�Ǧ(العزيز  ǇȂȇ�̈ ¦ǂƥ�©ƢƦƯȍ�¦ƾȈǯϦ�Ǯ ǳ̄Â��–عليه السالم- 

  .واعرتاف النسوة وامرأة العزيز بنزاهته

قَالُوْا ِإن َيْسرِْق فَـَقْد َسَرَق َأٌخ لَُّه ﴿: ومثة تكرار آخر يف قوله جل وعلى

�ÌǶÈǴÌǟÈ¢�Éċɍ¦ÈÂ�ÅʭƢÈǰċǷ�ĎǂÈǋ�ÌǶÉƬǻÈ¢�È¾ƢÈǫ�ÌǶÉÈŮ�ƢÈǿِمن قـَْبُل فََأَسرََّها يُوُسُف ِيف نـَْفِسِه 
ÊƾÌƦÉºȇ�ÌÈŃÈÂ

) فأسرها(ففي اآلية تكرار ترادف للجملتني  . ٧٧: يوسف ﴾ِمبَا َتِصُفون

، حيث مجلة فأسرها هي أخفى أنه قالوا عليه قد سرق، فهو مل )ومل يبدها(و

ǶȀǨǏÂ�Ŀ�Ƕđǀǰȇ . لة توكيد جلملة قيل هي مج) ومل يبدها هلم(ومجلة

   .، ويف ذلك داللة على املبالغة يف كظم غيظه)فأسرها يوسف(

��ƢÈǷ﴿: تعاىل وقوله
Êċɍ¦�ÈǺ

ÊǷ�ÉǶÈǴÌǟÈ¢ÈÂ�
Êċɍ¦�ÈńÊ¤�ÊňÌǄÉƷÈÂ�Ȇ

ÊËưÈºƥ�ȂÉǰÌǋÈ¢�ƢÈċŶ
Ê¤�È¾ƢÈǫ

 تكرار ،)احلزن( لفظ تكرر اآلية هذه يف، ٨٦ :يوسف ﴾َال تـَْعَلُمون
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 وكذلك احلزن، مبعىن هو البث أن وحيث، )حزين بثي،(  يف ترادف،

 على ذلك الرابعة والثمانني، وداللة اآلية يف احلزن كلمة تكررت

 عليه يوسف ابنه على السالم عليه يعقوب حزن وشدة التحسر

 عليه يعقوب كان احلزن، حيث كظم يف املبالغة تفيد وكذلك السالم،

 عليه يعقوب تذكر أي التذكر تفيد كما خلوته، يف يبكي السالم

  .يوسف ابنه السالم

 - عليه السالم –على هذا، وحسب تتبع الباحثان لسورة يوسف ف

��°¦ǂǰƬǳ¦�ǂ̈ǿƢǛ�ǺǷ�ŚǨǣ�ǞŦ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�°̈Ȃǈǳ¦�À¢�Ǧ ǌƬǯ¦

واألمثلة السابقة ماهي إال طرف من هذه الظاهرة، فقد يوجد أمثلة 

وجله ينحصر يف تكرارية أخرى يف هذه السورة إضافة إىل ما سبق ذكره، 

.التكرار اجلزئي االشتقاقي والرتاديف

  :اخلامتة

يف اخلتام توصل الباحثان يف حبثهما عن أسرار التكرار يف سورة و

  :يوسف إىل مجلة من النتائج التالية

أن التكرار مبختلف أمناطه ساهم يف الربط بني أجزاء السورة، -

 .وكذلك تسلسل أحداث القصة

املباشر يف السورة إىل لفت انتباه القارئ من لقد ساهم التكرار -

 .ترسيخ املعىن يف الذهن
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أفاد التكرار اجلزئي االشتقاقي استمرارية املعاين وتغيري املستوى -

 .التعبريي يف السورة

ساهم تكرار اجلمل الفعلية واإلمسية يف السورة يف استمرارية -

 .وغريها) ¦Â¦ǂŭ¦��ƞȈĐ¦��¾ȂǬǳ®¨(أحداث القصة، مثل 

-�ń¤�Ã®¢�Ʈ ȈƷ��̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ�¦ŚƦǯ�Ƣǘǈǫ�ȆƟǄŪ¦�°¦ǂǰƬǳ¦�ǀƻϩ

  .استمرارية املعاين يف السورة

  :اهلوامش

سورة يوسف أمنوذجا، حبث : دكمة فاطمة الزهراء، التكرار أسراره ودالئله-١

مقدم للحصول على درجة املاجستري يف اللغة العربية، جامعة قاصدي 

��ƨǴǫ°Â�¬ʪǂǷ٨: م، ص٢٠١٧  

دمحم بن مكرم اإلفريقي، لسان العرب، اجلزء اخلامس، الطبعة  ابن منظور،-٢

  ١٣٥:ت، ص. األوىل، دار صادر، بريوت، د

٣-�ǺǷ�² ÂǂǠǳ¦�«ʫ��řȈǈū¦�¼¦�±ǂǳ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�ƾ�ǸŰ�Ǻƥ�ƾ�ǸŰ��ÄƾȈƥ�Ǆǳ¦�ȄǔƫǂǷ                       ّ              ّ        ّ        َّ         

، حتقيق مصطفى حجازي وآخرين، دار )كرر( جواهر القاموس، مادة

املرجع السابق، مادة  وابن منظور،؛ م١٩٩٠إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

  .أيضا) كرر(

احلموي، تقي الدين أبوبكر بن علي، األدب وغاية األرب، دار القاموس -٤

   ١٦٤: م، ص١٩٩٥احلديث، بريوت، 

وهبة، جمدي واملهندس، كامل، معجم املصطلحات العربية يف اللغة -٥

  ١١٨- ١١٧: م ص١٩٨٤واألدب، الطبعة الثانية، مكتبة لبنان، بريوت، 
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خضر، السيد، التكرار األسلويب يف اللغة العربية، دار الوفاء للطباعة والنشر -٦

  ٨: م، ص٢٠٠٣والتوزيع، املنصورة، 

عناين، دمحم، املصطلحات األدبية املعاصرة، الشركة املصرية العاملية للنشر، -٧

  ٩١: م، ص١٩٩٦القاهرة، 

دراسة "للشايب) نشيد احلياة(دمحم، أمحد علي، التكرار وعالمات األسلوب يف قصيدة - ٨

   ٧٢- ٣٥): ١( ٢٦م، ٢٠١٠، جملة جامعة دمشق، "أسلوبية إحصائية

، جملة ’التكرار النمطي يف قصيدة املدح عند حافظ‘عبد املطلب، دمحم، -٩

  ٤٧: ٢م، ١٩٨٣فصول، اهليئة املصرية العامة للكتب، القاهرة، 

احملامي فوزي قيقحت، أبو عثمان عمرو بن حبر، البيان والتبيني، اجلاحظ- ١٠

   ٧٠: م، ص١٩٦٨عطوي، دار صعب، بريوت، اجلزء األول، 

١١ -�ǪȈǬŢ��À¡ǂǬǳ¦�ǲǰǌǷ�ǲȇÂϦ��ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ�ǶǴǈǷ�Ǻƥ�ɦ�ƾƦǟ�ɧ �Ȃƥ¢��Ä°ȂǼȇƾǳ¦

  ١٤٩: م، ص٢٠٠٢إبراهيم بن مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 

١٢ -��ÀƢǷ±°ʮ��ǲǯ�ƪ ǼƳ)وأسراره البالغية، ، التكرار يف القرآن الكرمي )م٢٠١١

¤�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ��®ʪ¡�¿ȐǇ - حبث مقدم إىل اجلامعة اإلسالمية العاملية

  ٤٦:م، ص٢٠١١درجة الدكتوراه، 

١٣ -´ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ÀƢǷ±°ʮ��ǲǯ�ƪ ǼƳ:٤٨  

  ١٧: دكمة، فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص- ١٤

، فيصل حسان احلويل، التكرار يف الدراسات النقدية بني األصالة واملعاصرة- ١٥

حبثخ مقدم إىل جامعة مؤتة للحصول على درجة املاجستري يف الدراسات 

  ٢١:م، ص٢٠١١األدبية، 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون حممود بن عمر الزخمشري، - ١٦

 األقاويل ىف وجوه التأويل، اجلزء الرابع، دار الكتاب العريب، بريوت،

  ٧٧١: م، ص١٩٨٦

١٧ -�ňƢǠǷ�� ¦ǂǨǳ¦�®ʮ±�Ǻƥ�ŜŹ أمحد يوسف : القرآن، اجلزء الثالث، حتقيق

  ٣٨٦:ت، ص.جناتى وغريه، دار املصرية للتأليف والرتمجة، د

  ٤٠: احلويل، فيصل حسان، املرجع السابق، ص- ١٨

 ١٠: دكمة فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص- ١٩

 إىل املشوق اجلوزية، أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر الزرعي، الفوائد قيم ابن- ٢٠

نقال عن طواهرية، حليمة، املرجع ١٦٣: ص البيان، وعلم القرآن علوم

  السابق

  ١٤:دكمة فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص- ٢١

  دكمة، فاطمة الزهراء، املرجع نفسه- ٢٢

عبد القادر علي زروقي، أساليب التكرار يف ديوان سرحان يشرب القهوة - ٢٣

´ ��ƨȈƥȂǴǇ¢�ƨƥ°ƢǬǷ�Ǌ ȇÂ°®�®ȂǸƄ��ʮŚƬǧƢǰǳ¦�Ŀ:عن دكمة نقال  ٩٩

     ١٢: م، ص٢٠١٢فاطمة، املرجع السابق، 

ابن كثري، إمساعيل بن عمر الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، اجلزء الرابع، - ٢٤

   ٣٦٥:م، ص١٩٩٩حتقيق سامي بن دمحم، الطبعة الثانية، دار طيبة، 

ابن عاشور، دمحم الطاهر بن دمحم، التحرير والنتوير، الطبعة األوىل، اجلزء - ٢٥

  ٩:م، ص٢٠٠٠مؤسسة التاريخ العريب، بريوت،  الثاين عشر،

  ١٣٥:ابن عاشور، املرجع السابق، ص- ٢٦

  ابن عاشور، املرجع نفسه- ٢٧
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  ٣٦:دكمة، فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص- ٢٨

  ٩: ابن عاشور، دمحم الطاهر بن دمحم، املرجع السابق، ص- ٢٩

سع، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، اجلزء التا- ٣٠

حتقيق أمحد الربودي، الطبعة الثانية، دار الكتب املصرية، القاهرة، 

    ١٦١:م، ص١٩٦٤

 ٤٠: دكمة، فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص- ٣١

القرطيب، املرجع السابق- ٣٢
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  إعداد

 

ȂǼǯ��Âǂȇʪقسم اللغة العربية، جامعة 
nafiusadam44@gmail.com

  :املقدمة

يعترب نظام فواصل  القرآن، من إعجاز القرآن الكرمي؛ ألن اإلعجاز 

�ǪǈǻÂ�Ǿƫʮ¡�Ƥ: يتبني من نواحي متعددة، منهاالقرآين  ȈƫǂƫÂ�ǾǛƢǨǳ¢�Ƕǜǻ

ƢǿŚǣÂ�ʭƢȈƷ¢�ƢȀǧȐƬƻ¦Â�ǾǴǏ¦Ȃǧ.

بني : بني فواصل خمتلفة، مثال  -يف بعض السور –مجع القرآن 

يف  سورة اإلسراء، ومها خمتلفان يف حرف الفاصلة "  وكيال"و" البصري"

ِ   س ب ح ان  ال ذ ي ﴿ :والزنة كما يف قوله تعاىل َّ    َ   َ ن  ُ ْ 
 ل ي ال  م 

َ  أ س ر ى ب ع ب د ه   ِ ً  َْ   ِ ِ  َْ  ِ   َ  ْ  َ

�Ƣ�Ǽ�ƫ�ʮ¡��Ǻ
�Ƿ��Ǿ�ȇ�ǂ�Ǽ

�ǳ��Ǿ�ǳ�Ȃ�Ʒ�Ƣ�Ǽ�ǯ�°�ʪ�Ä
�ǀ�ǳ¦�Ȅ�ǐ�ǫ��ȋ¦�

�ƾ�ƴ�ǈ�Ǹ�ǳ¦��ń
�¤��¿¦�ǂ��ū¦�

�ƾ�ƴ�ǈ�Ǹ�ǳ¦  َ ِ  َ    ْ  ِ  ُ َِ  ُِ   ُ َْ  َ   َ  ْ َ  َ    ِ َّ     َ  َْ ْ    ِ  ِ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  ِ  َ َْ    ِ  ِ  ْ  َ  ْ 

ري  
ُ  إ ن ه  ه و  الس م يع  ال ب ص   ِ  َْ    ُ   ِ َّ     َ  ُ ب ين  ) ١( ِ َُّ  

ً    َِ  ِ و آتـ يـ ن ا م وس ى ال ك ت اب  و ج ع ل ن اه  ه د ى ل   ُ   ُ َ ْ َ  َ  َ   َ  َ ِ  ْ    َ   ُ  َ  ْ َ    َ

ر ائ يل  أ ال  تـ   َ  َ  َّ   َ إ س   ِ  َ  ْ  و ك يال  ِ 
ن  د وين 

ذ وا م  َ  ِ  ً ت خ   ِ   ُ   ْ  ِ    ُ  ِ وال شك أن ، ٢ – ١: اإلسراء ﴾ َّ

هذا النظام مما حيدث تناسقا وانسجاما يف آي القرآن الكرمي وُيصدر 

  .وقعا إيقاعيا مؤثرا يف أعماق قلب املتلقي
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يلتزم فاصلة واحدة متناسقة متناغمة بتكرار  - ¢�ʭƢȈƷ - والقرآن 

كسورة القمر، والشمس، حرف واحد من أول السورة إىل آخرها  

¾��ƨȈǬȈǇȂǷ�¿ƢǤǻϥ�±ƢƬŤ�°Ȃǈǳ¦�ǽǀǿامثأوالضحى، والليل، واملرسالت، ف

  .خمتلفة عن غريها؛ ولعل ذلك هو السر يف حماذاة بعض الفواصل القرآنية

�ǲǏ¦ȂǨǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�¾ÂƾǠǳ¦�̈ǂǿƢǛ�ƨǇ¦°®�ń¤�» ƾē�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀȀǧ

ق حتليل بعض القرآنية على ضوء الدراسة الصوتية احلديثة، عن طري

  :النماذج حتليال صوتيا مقطعيا، وذلك حسب النقاط التالية

التعريف مبفاهيم مصطلحات عنوان املقال 

بعض الفواصل القرآنية املمثلة لظاهرة العدول يف فواصل القرآن. 

 التحليل الصويت واملقطعي للفواصل املذكورة. 

 اخلامتة.  

  :املقال عنوانالتعريف مبفاهيم مصطلحات 

عدل عن الطريق : ويقال. مال: عدل عدال وعدوال"كلمة عدول من 

استقام، ويف حكمه حكم : حاد وإليه رجع، ويف أمره عدال وعدالة ومعدلة

¾ƾǠǳʪ. ّويقال عدǾǬȇǂǗ�Ǻǟ�ʭȐǧ�¾ :وعدله إىل طريقه عطفه ،رجعه، 

� Ȇǌǳʪ� Ȇǌǳ¦Â�ǶȀǈǳ¦�¾ƾǟÂ�À¦ǄȈŭ¦�¾ƾǟ�¾ƢǬȇ�ǽ¦ȂǇÂ�ǾǷƢǫ¢�ȏƾǟ� Ȇǌǳ¦Â

به وجعله مثله قائما مقامه ويقال عدل بربه عدال وعدوال أشرك سواه 

�Ȃ�Ǹ�ǈǳ¦��Ǫ�Ǵ�ƻ�Ä¦©��﴿ :وسوى به غريه ويف التنزيل العزيز
�ǀ�ǳ¦����ɍ��ƾ�Ǹ��ū¦  ِ  َ  َ َّ     َ  َ َ    ِ َّ   َِِّ   ُ  ْ َْ  
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��ÀȂ�ǳ�ƾ�Ǡ�ºȇ��Ƕ
���đ�ǂ
�ƥ�¦Â�ǂ�Ǩ�ǯ��Ǻȇ

�ǀ�ǳ¦���Ľ��°Ȃ�Ǽǳ¦�Â�
�©Ƣ�Ǹ�Ǵ�ǜǳ¦��ǲ�Ǡ�Ƴ�Â��µ �°��ȋ¦�Â َ   ُِ  ْ َ   ِِّْ  َ  ِ    ُ  َ  َ  َ  ِ َّ   َّ ُ   َ ُّ   َ   ِ   َ  ُُّ     َ  َ  َ  َ   َ  َْ  ،١: األنعام ﴾ َ  ْ

�ʭȐǧ�¾ƾǟÂ ،بفالن سوى بينهما، واألمتعة جعلها أعداال متساوية لتحمل

¾®Ƣǟ�ȂȀǧ��ǽ¦ÂƢǇ� Ȇǌǳʪ� Ȇǌǳ¦Â�ǾǠǷ�Ƥ ǯ°�ǲǸƄ¦�Ŀ�ʭȐǧÂ"١.

سلك املنظوم، المال وحاد عن الطريق املتبع وعن " عدل"ومن معاين 

ملا بدا له من تنقل " العدول"ومن هذا التعريف استصاغ الباحث كلمة 

إىل حرف، واإللتزام على حرف يف بعض بعض الفواصل من حرف 

ميل بعض الفواصل : السور واجلمع بني اإللتزام وعدمه يف بعٍض، أي

  .، بعضها حنوية أو صرفية أو صوتيةمن عقد منظوم ألغراض

حذا : النعل حذوا، قدرها وقطعها على مثال يقال" حذا"احملاذاة من 

�ǲưǷ�ǲǠǧ��ÀȐǧ�ÂǀƷ�ÀȐǧ�¦ǀƷ�¾ƢǬȇÂ��ǲǠǼǳʪ�ǲǠǼǳ¦ ما يفعل، ولفالن

ǽʮ¤�ǽƢǘǟ¢�ƢƠȈǋ�ʭȐǧÂ��Ǿǳ�ƢȀǴǸǟ�ȐǠǻ٢.

أن جيعل كالم حبذاء  : بقوله" احملاذاة"وأشار ابن فارس إىل معىن 

ÀȂǳȂǬȈǧ�śǨǴƬű�ʭƢǯ�À¤Â�ƢǜǨǳ�Ǿǻ±Â�ȄǴǟ�Ǿƥ�ȄƫƚȈǧ��¿Ȑǯ) :�ʮ¦ƾǤǳ¦

ʮƢǌǠǳ¦Â (فقالوا) :ʮ¦ƾǤǳ¦ ( من الغداة ومجعه الغدوات النضمامها إىل

)ʮƢǌǠǳ¦(�ƢēȂǏ�Ǻǟ�¾ƾǟ"إىل"  الغدوات )ʮƢǌǠǳ¦( ً٣.حماذة

: أعوذ بك من السامة والالمة، فالسامة من قولك: ومثله قوهلم

ت"أصلها " والالمة"إذا خضت " مست"
َّ
�ƨǷƢǈǳʪ�ƪ"أمل ǻǂǫ�Ƣŭ�Ǻǰǳ

ƢĔ±Â�Ŀ�ƪ ǴǠƳ.٤
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وميكن إحلاق هذا الباب يف املصحف الشريف حيث يتجلى ذلك 

Â̄�ǺǷ�ȂǿÂ� ƢȈǳʪ¦©�" والليل إذا سجى"ا كتبوا يف سور قرآنية كثرية كم

ƨǴǏƢǨǳ¦�Ä±¦ȂƬǳ�ǽÂǀƷ�¦ǀƷ� ƢȈǳʪ�Ƥ Ƭǰȇ�ƢŲ�ǽŚǤƥ�Àǂǫ�Ƣŭ�Â¦Ȃǳ¦.

هي لفظ آخر اآلية ينتهي بصوت قد يتكرر "مجع فاصلة  : الفواصل

�ƨǴǏƢǨǳ¦�ǺǰǳÂ���°ǂǰƬȇ�ȏ�ƾǫÂ�Ǟƴǈǳ¦�̈°ȂǏ�Ŀ�Å¦ǂƯƚǷ�ÅƢǟƢǬȇ¤�ÅʬƾŰ

�°ȂǏ�ÃƾƷϵ�ÅƢǸƟ¦®�ǚǨƬŢ التوافق الصويت مع الفواصل السابقة

.٥"والالحقة

نسبة إىل القرآن الكرمي، وهي لفظ آخر اآلية كما : الفاصلة القرآنية

سبق تساوي السجع والقافية يف الشعر العريب، وإمنا يذكر الباحث أن 

الشائع استعمال مصطلح الفاصلة يف القرآن والسجع يف غريه ، مع 

الفواصل مسجوعة ، بل منها املسجوع ومنها التنبيه على أنه ليست كل 

ƾǠƥ�ļϩ�ƢǷ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ȄǴƴƬȇ�ƢǸǯ�ǲǇǂŭ¦:

:بعض الفواصل القرآنية املمثلة لظاهرة العدول يف فواصل القرآن

يف ) سجى(لفظ  تبمثال كُ  ة الصوتية ما يف كتابة املصحف؛امن احملاذف

َ   و الض ح ى ﴿ :قوله تعاىل َ  و الل ي ل  إ ذ ا س ج ى) ١( َ   ُّ  َ   َ  ِ  ِ ƢȈǳʪ � ٢-١ :الضحى ﴾ َ   َّْ 

ƢȈǳʪ�Ƥ ف .وهو من ذوات الواو Ƭǰȇ�ƢŲ�ǽŚǤƥ�Àǂǫ�ƢǸǴ ) وهو لفظ

وقد نظم يف ذلك أبو  .صوته ليتم اإليقاع الصويتبحاذاه  )الضحى

  :البقاء الكفوي قوله
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٤٠١

٦كالليل إذا سجى ليأتيين*    قد يقرن يب امرؤ فيعطى شاين

�ƢǸǯ�Ƥالصوتية واحملاذاة  ǴǬǳʪ�ļϦ�ƾǫ�ǽǀǿ�» ǀūʪ�ļϦ�ƾǫÂ�ċǂǷ

ƢȀǠǓȂǷ�Ŀ�śƦƬȈǇ�ƢǸǯ�̈®ʮǄǳʪ�ʭƢȈƷ¢Â.

يف  - في بعض الفواصل تتجلى فيها ظاهرة احلذف، كما ورد ف

كثري من احلروف احملذوفة لتحقيق احملاذاة الصوتية   -القرآن الكرمي 

ذ ا ي س ر  ﴿ :فواصل القرآنية؛ كما يف قوله تعاىللل
ْ  ِ و الل ي ل  إ   َ  َ  ِ  ِ ، ٤: الفجر ﴾ َ   َّْ 

مع ما ذفت الياء ملراعاة التوازن �ÉƷ�� ƢȈǳʪ" يسري"أصلها " يسرِ " فكلمة

©ʮȉ¦�ǺǷ�ƢǿƾǠƥ�ƢǷÂ�ƢȀǴƦǫ.  قوله تعاىليف سورة الرعد عند وكذلك :

ري  ال م تـ ع ال  ﴿
 و الش ه اد ة  ال ك ب 

  ال غ ي ب 
َ   ِ ع امل   َ  ُ  ْ   ُ  ِ َ  ْ   ِ َ   َ َّ   َ   ِ  َْ  ْ  ُ ِ " املتعال"جند كلمة  ،٩: الرعد ﴾َ  

.حرف الياء ليتناسب مع فواصل السورة منها ، فحذف"املتعايل"أصلها 

ق  ﴿: قوله تعاىليف ويف سورة غافر،  ر  يـ و م  الت ال 
يـ ن ذ 

ْ َ     َّ َ ِ ل   َ   َ  ِ ، ١٥: غافر ﴾ ِ  ُْ 

��ƾȇ�ǂ�ȇ���ɍ¦�Ƣ�Ƿ�Â��Ƕ﴿: وقوله
�ǿ�ƾ�Ǡ�ºƥ��Ǻ

�Ƿ��Ǻȇ
�ǀ�ǳ¦�Â��®Ȃ��ť�Â�

�®Ƣ�ǟ�Â��¬Ȃ�ǻ�
�¿�Ȃ�ºǫ�

�§ �¢�®��ǲ�ư
�Ƿ  ُ  ِ  ُ َُّ     َ َ   ْ  ِ  ِ  ْ  َ   ْ  ِ  َ   ِ َّ  َ   َ ُ َ َ   ٍ   َ  َ   ٍ   ُ  ِ ْ  َ   ِ  َْ   َ  ْ ِ

ب اد  
ِ  ظ ل م ا ل ل ع   َ ِ  ِْ    ً  ُْ )٣١ (���ň�¤�

�¿�Ȃ�ºǫ��ʮ�Â ِ ّ  ِ  ِ ْ  َ   َ ْ َ      َّ َ  ِ أ خ اف  ع ل ي ك م  يـ و م  التـ ن اد  َ   َ   ْ  ُ  َْ َ   ُ   َ – ٣١: غافر ﴾َ 

أصله التنادي " التناد"وكذلك  ،أصله التالقي" التالق"لفظ ، جند ٣٢

�» ǀŹ�ȏ�§ǂǠǳ¦�¿ȐǯÂ��¾ϥ�» ǂǠǷ�ǶǇȍ¦�À¢�ǞǷ�́ ȂǬǼŭ¦� ʮ�» ǀŞ

ǧǀƷ�ƢŶ¤Â���¾ϥ�» ǂǠŭ¦�́ ȂǬǼŭ¦� ʮهنا لتحقيق احملاذاة الصوتية،  ت

بعد الذي قبله " للعباد"بينه وبني لفظ التوازي  حتقق" التناد"في لفظ ف

  .ياءالحذف 



٤٠٢
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 ،حبرف الراء من أوهلا إىل آخرهافواصلها سورة القمر تنتهي كذلك و 

لكن حدث أن حذف فيها بعض احلروف لتحقيق احملاذاة الصوتية، و 

ُ  ِ ف ك ي ف  ك ان  ع ذ ايب  و ن ذ ر  ﴿: قوله تعاىلويتجلى ذلك يف   ُ َ  ِ   َ  َ   َ   َ   َ  ْ َ  ،١٦: القمر ﴾َ 

فحذف حرف الياء من أجل حتقيق  ،أصلها نذري" نذر"الفاصلة ف

  .اجلانب اجلمايل يف الكالم املتمثل يف احملاذاة أو املناسبة بني الكلمات

َ   م ا ﴿ :ويف سورة الضحى حدثت كذلك هذه الظاهرة يف قوله تعاىل

َ َ    َ َ  و د ع ك  ر ب ك  و م ا قـ ل ى   َ ُّ َ   َ  َ فحذف أصله قالك، " قلى"لفظ ف .٣: الضحى ﴾َ  َّ

  .مراعاة لتحقيق ظاهرة احملاذاة الصوتيةاخلطابة كاف منه  

يف  تبني كذلك حذف حرف ملراعاة الفاصلةيويف سورة املرسالت 

ُ   ِ ف إ ن  ك ان  ل ك م  ك ي د  ف ك يد ون  ﴿ :قوله تعاىل  ِ  َ  ٌ  ْ َ   ْ  ُ  َ  َ   َ   ْ فلفظ  ،٣٩: املرسالت ﴾ َِ 

بقية مع فحذف حرف الياء لتتناسب  ،أصله فكيدوين" فكيدون"

  .الفواصل يف السورة

 و أ ص ح اب  األ  ي ك ة  أ ول ئ ك  ﴿:يف قوله تعاىل"     ِ عقاب  "وكلمة 
َ  و مث  ود  و قـ و م  ل وط   َِ   ُ  ِ َ  َْ ْ    ُ   َ  ْ  ََ   ٍ   ُ  ُ ْ  َ  َ   ُ ُ َ َ

ُ  األ  ح ز اب    َ  ْ َ َ   ِ إ ن  ك ل  إ ال  ك ذ ب  الر س ل  ف ح ق  ع ق اب  ) ١٣(  ْ  ِ  َّ  َ  َ  َ  ُ ُّ     َ َّ  َ َّ  ِ ٌّ  ُ  ْ ،١٤–١٣: ص﴾ِ 

  .الياء لتحاذي الفاصلة اليت قبلهافحذف  ،عقايب اأصله

القرآنية عدول بعضها من ومن حتقيق احملاذاة الصوتية للفواصل 

ϵ�̈®ʮǄǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦حرف العلة مع وجود أداة  قاءب

واصل يف سورة األعلى مثال، ترتاءى فففي ازمة تقتضي احلذف؛ ج
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٤٠٣

ʮ�Ǧ©اآل ǳϥ�ȆȀƬǼƫس ب  ح  اس م  ر ب  ك  األ  ع ل ى ﴿ :من قوله تعاىل ،مقصور   َ ْ َ ْ    َ ِّ َ   َ  ْ    ِ ِّ  َ

َ  َّ  ال ذ ي خ ل ق  ف س و ى ) ١(  َ  َ  َ َ    ِ َ  و ال ذ ي ق د ر  فـ ه د ى) ٢(  َّ  َ  َ   َ َّ  َ   ِ إىل  ٣- ١: األعلى ﴾ َ  َّ

يم  و م وس ى﴿: قوله سبحانه
بـ ر اه 

َ  ص ح ف  إ    ُ َ   َ   ِ  َ  ْ ِ   ِ  ُ فعند قوله  . ١٩: األعلى ﴾ُ 

َ  س نـ ق ر ئ ك  ف ال  تـ ن س ى ﴿: تعاىل  َْ   َ  َ  َ  ُِ  ْ حدث عدول صويت، وذلك  ٦: األعلى ﴾َ  ُ 

ȆȀǼǳ¦�ƾȈǨƫ�ƨȇȉ¦�Àϥ�¾ȂǬǳ¦�ȄǴǟ، لو مل يكن يف  - فيقتضي أن تكون

لتحقيق ظاهرة احملاذاة الصوتية ُعدل  ها هنالكن ،"فال تنسَ " - القرآن

عند يف سورة طه جاء ما  ذلك ومثل .هذا النص املتلومن ذلك إىل 

ب اد ي ف اض ر ب  هل  م  ط ر يق ا ﴿:قوله تعاىل
ر  ب ع  ً   و ل ق د  أ و ح يـ ن ا إ ىل  م وس ى أ ن  أ س   ِ  َ   ُْ  َ   ْ  ِ  ْ  َ    ِ  َ ِ  ِ  ِ  ْ  َ  ْ  َ   َ   ُ َ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ََ 

ر  يـ ب س ا ال  خت  اف  د ر ك ا و ال   َ  َ يف  ال ب ح     ً َ  َ   ُ  َ َ  َ    ً  ََ    ِ  ْ َ  خت  ش ى ِ   َْ    .٧٧: طه ﴾َ ْ

بعض احلروف لتتحقق احملاذاة بني الفواصل  يدتويف القرآن الكرمي ز 

بقية الفواصل قبلها أو بعدها كما يف قوله الفاصلة القرآنية أي لتحاذي 

ف ل  م ن ك م  و إ ذ  ز اغ ت  األ  ب ص ار  ﴿ :تعاىل ن  أ س 
ن  فـ و ق ك م  و م 

ُ  إ ذ  ج اء وك م  م    َ  َْ ْ    ِ  َ  َ   ْ  ِ َ   ْ  ُ  ْ ِ  َ  َ  ْ  َ  ْ  ِ َ   ْ  ُ  ِ ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  ُ  َ   ْ  ِ

ِ  و بـ ل غ ت    َ  ََ   َ��ʭȂ�Ǽ�ǜǳ¦���ɍ�ʪ��ÀȂ�Ǽ�ǜ�ƫ�Â��ǂ
�ƳƢ�Ǽ��ū¦��§Ȃ�Ǵ�Ǭ�ǳ¦ َ   ُُّ    َِّ  ِ   َ  ُّ ُ  َ َ   َ  ِ  َ َ ْ    ُ   ُ ُ حيث  ١٠: األحزاب ﴾ ْ 

�ÈʭȂǼǜǳ¦"�¾ƾƥ�Ǧ"جاءت كلمة  ǳȋ¦�̈®ʮǄƥ" َلتحاذي ما قبلها " الظنون

  ."شديدا"وما بعدها " بصريا"

��ʭ� ¦�ǂ�ºƦ�ǯ�Â�Ƣ�Ǽ�ºƫ�®Ƣ�Ǉ�Ƣ�Ǽ�Ǡ�Ǘ�¢��ʭ﴿ :تعاىل قولهكذلك يف و 
�¤�Ƣ�Ǽ�ºƥ�°�¦Ȃ�ǳƢ�ǫ�Â  َ  َ  َ  َ  ُ َ   َ َ   َ   َ   َ  ْ  َ  َ َّ  ِ  َ َّ  َ     ُ َ  َ

َ     َّ ِ  َ ��ȐȈ�Ʀ�ǈǳ¦��ʭȂ�Ǵ ََ  َ ف أ ض   زيد حرف األلف، وأصلها  حيث ٦٧: األحزاب ﴾ ُّ 

 :لتحاذي الفاصلة اليت قبلها واليت بعدها، وقوله تعاىل" السبيل"



٤٠٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

﴿��ȏȂ�Ǉ�ǂǳ¦�Ƣ�Ǽ�Ǡ�Ǘ�¢�Â���ɍ¦�Ƣ�Ǽ�Ǡ�Ǘ�¢�Ƣ�Ǽ�ºƬ�ºȈ�ǳ��ʮ��ÀȂ�ǳȂ�Ǭ�ºȇ َ   ُ َّ     َ  ْ  َ  ََ  ََّ    َ  ْ  َ  َ  َ  َ  ْ َ   َ   َ   ُ  ُ ʮǄƥ®̈� ٦٦: األحزاب ﴾ َ 

  .لتحاذي بقية فواصل السورة" الرَّسوال"يف األلف 

�©ƢƦƯ¤�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�̈®ʮǄǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨȈƫȂǐǳ¦�̈¦̄ƢƄ¦�ǂǿƢǜǷ�ǺǷÂ

 فـ يـ ق ول  ه اؤ م  ﴿ :هاء السكت يف قوله تعاىل
ي م ين ه 

ت اب ه  ب 
  ك 

ُ ُ  ف أ م ا م ن  أ ويت    َ   ُ   ُ  َ َ    ِ ِ  ِ  َِ   ُ َ َ ِ  َ
ِ   ُ  ْ  َ  َّ  ََ 

ي ه  
َ ُ     ِ َ  َِ ْ  اقـ ر ء وا ك ت اب  ي ه  ) ١٩(  ْ 

س اب 
ق  ح  َ   َِ  ْ إ ين   ظ نـ ن ت  أ ين   م ال   ِ   ٍ َ  ُ ِ ّ  َ  ُ  ْ َ َ  ِ ّ  ،٢٠ – ١٩: احلاقة ﴾ِ 

دت هاء يمث ز  ،حسايب" حسابيه"وأصل  ،كتايب" كتابيه"فأصل 

 تـ ع ر ض ون   ﴿ السكت لتحدث احملاذاة الصوتية مع الفاصلة قبلها
َ  يـ و م ئ ذ    ُ  َ  ْ  ُ   ٍ  ِ َ ْ  َ 

ي ة  
َ   َِ  ٌ ال  خت  ف ى م ن ك م  خ اف    ْ  ُ  ْ ِ   َْ َ َ  فـ ه و  ﴿ :واليت بعدها يف قوله تعاىل ١٨: احلاقة ﴾ َ   ُ  َ 

ي ة  
 ر اض 

ِ َ ٍ  يف  ع يش ة   َ   ٍ َ ي ة  ) ٢١( ِ  ِ 
َ   َِ  ٍ يف  ج ن ة  ع ال    ٍَّ  َ   .٢٢ – ٢١: احلاقة ﴾ ِ 

َوَما أَْدرَاَك َما ﴿: ما جاء يف قوله تعاىل يف سورة القارعةذلك ومثل 

 دت اهلاء لتحاذي ما قبلهايز ف "هي ما"ها أصلُ ، ١٠: القارعة ﴾ِهَيهْ 

َ   َِ  ٌ ف أ م ه  ه او ي ة  ﴿   ُ ��ƨ�Ȉ﴿وما بعدها  ٩: القارعة ﴾ َُ  ُّ
�ǷƢ�Ʒ��°�ʭ ٌ  َ ِ  َ   ٌ   .١١: القارعة ﴾َ 

  :التحليل الصويت واملقطعي لبعض الفواصل القرآنية

�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ʭƢȈƷ¢�ƪ قد Ʀưȇ�ƨȈƫȂǐǳ¦�̈ ¦̄ƢƄ¦�ǪȈǬŢ�̈Ƣǟ¦ǂǷ�À¢�ǪƦǇ

وطورا " عقابِ "وطورا عن طريق احلذف كـ " سجى"القلب كما يف كلمة 

  .وهكذا" السبيال"�Ŀ�ƢǸǯ�̈®ʮǄǳعن طريق ا

ومن خالل تقطيع هذه الفواصل حسب مقاطعها الصوتية يتبني 

  .حقيقة هذه الظاهرة، على غرار صوامتها وصوائتها
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٤٠٥

�ǽǂǯ̄ �ǪƦǇ�Ƣŭ�ƨǴưǸƬŭ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©ʮȉ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�¾ÂƢǼƬȇ�Ǯ ǳ̄�ǪȈƦǘƬǳÂ

�Ŀ�ª ƾƷ�Ŗǳ¦�©ʮȉ¦�ƢǏȂǐƻ�ƢȈǠǘǬǷ�ƢȈƫȂǏ�ƢȀǴȈǴƸƬǳ��ƨȈǻʬ�ǂ̈Ƿ

ƨȈƫȂǐǳ¦�̈¦̄ƢƄ¦�̈Ƣǟ¦ǂŭ�̈®ʮǄǳ¦�Â¢�» ǀū¦�ƢȀƬǴǏƢǧ.

:احلذف حملاذاة الفاصلة القرآنية

ر  ﴿ ذ ا ي س 
ْ  ِ و الل ي ل  إ   َ  َ  ِ  ِ كما سبق أصله يسري " يسر"لفظ ف ،٤: الفجر ﴾ َ   َّْ 

مث / ص ح ح /ص ح ص/   = ي/رِ /ْسـ/حيث يتم تقطيعه هكذا يَـ 

وأصل الكلمة تنتهي مبقطع / ص ح / أصبح هكذا ؛ ص ح ص 

طويل، وهو ما تكون من صوت وحركة طويلة، وملراعاة احملاذاة أصبحت 

  .تنتهي مبقطع قصري وهو ما تكون من صوت صامت وحركة قصرية

َ  ال م تـ ع ا...  ﴿و  َ  ُ أصله املتعايل فحذف حرف املد  ،٩: الرعد ﴾ ِ ل   ْ 

=ُمتَـَعاِيل  –ملراعاة تناسب الفاصلة، ومقاطع الكلمة يف األصل هكذا 

منتهية مبقطع طويل / ص ح ح/ص ح ح/ص ح/ص ح= ِيل /َعا/تَ /ُمـ

وللعدول من هذا املقطع الثقيل إىل مقطع قصري أصبحت الفاصلة 

°̈Ȃǈǳ¦�©ʮ¡�ǺǷ�ƢȀǴƦǫ�Ƣŭ�ƨȇ±¦ȂƬǷ ﴿���ɍ¦ َُّ   ل  ك ل  أ نـ ث ى و م ا
َ َ    يـ ع ل م  م ا حت  م     َ ْ ُ  ُّ  ُ   ُ  ِ ْ َ    َ  ُ  َ ْ  َ  

ء  ع ن د ه  مب  ق د ار   َ   ٍ ت غ يض  األ  ر ح ام  و م ا تـ ز د اد  و ك ل  ش ي   ِْ ِ   ُ َ  ِْ   ٍ  ْ  َ  ُّ  ُ َ   ُ  َ  ْ  َ    َ َ   ُ  َ  َْ ْ    ُ    وما بعدها ٨: الرعد ﴾َ  ِ 

﴿��ǲ�Ȉ�Ǵǳ�ʪ��Ǧ �Ƽ�Ƭ�ǈ�Ƿ��Ȃ�ǿ��Ǻ�Ƿ�Â�
�Ǿ�ƥ��ǂ�Ȁ�Ƴ��Ǻ�Ƿ�Â��¾�Ȃ�Ǭ�ǳ¦�ǂ�Ǉ�¢��Ǻ�Ƿ��Ƕ�ǰ�Ǽ

�Ƿ�� ¦�Ȃ�Ǉ  ِ  َّْ   ِ   ٍ  ْ  َ ْ  ُ  َ  ُ   ْ  َ َ   ِ ِ  َ  َ  َ   ْ  َ َ   َ  ْ  َ  ْ َّ  َ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ ِ  ٌ  َ  َ

��Ȁ�ºǼǳ�ʪ��§�°Ƣ�Ǉ�Â َ َّ    ِ   ٌ  ِ   َ   .١٠: الرعد ﴾  ِ ار  َ 
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ع ش ار  م ا آتـ يـ ن اه م  ف ك ذ ب وا ﴿ وكذلك
م  و م ا بـ ل غ وا م 

ن  قـ ب ل ه 
َ  َُّ    و ك ذ ب  ال ذ ين  م   َ  ْ  ُ  َ  ْ َ      َ  َ   َ  ْ  ِ    ُ  ََ     َ َ   ْ  ِ  ِْ َ    ْ  ِ  َ   ِ َّ    َ َّ  َ َ

ِ  ِ ر س ل ي ف ك ي ف  ك ان  ن ك ري    َ  َ   َ   َ  ْ َ  َ   ِ ُ حدث احلذف يف فاصلة السورة  ،٤٥: سبأ ﴾ُ 

ر س ونـ ه ا و م ا ﴿ اتحاذى مع ما قبلهتل ن  ك ت ب  ي د 
َ َ   و م ا آتـ يـ ن اه م  م     َ  َ   ُ  ُ  ْ  َ  ٍ  ُ ُ   ْ  ِ  ْ  ُ م  َ َ      َ ْ  َ 

ْ  أ ر س ل ن ا إ ل ي ه   ِ  َْ ِ   َ ْ  َ  ْ  َ

ن  ن ذ ير  
ْ  َ  ِ  ٍ قـ بـ ل ك  م   ِ  َ إذا قرئ ف ،)نكريي(أصله ) نكري(ألن لفظ  ٤٤: سبأ ﴾  َ ْ َ 

فعدل عن هذا  ؛هكذا يضطرب نسق املوسيقى اإليقاع القرآين للفاصلة

=إىل حذف احلرف لتنسجم الفاصلة، ويتم تقطيع الكلمة هكذا َنِكريي

ع طويل، فللعدول منتهية مبقط/ ص ح ح/ص ح ح/ص ح/= ري/كِـ /نَـ 

= من هذا املقطع إىل مقطع أسهل حذف صائت فأصبح هكذا 

.وهذا يناسب ما قبله/ ص/ص ح ح/ص ح - / ر/كِـ /نَـ (

ƨȈǻ¡ǂ Ǭǳ¦�ƨǴǏ ƢǨǳ¦�¨¦̄ƢƄ �¨®ʮǄ ǳ¦:

�Â¢�ƪ Ƿ¦Ȃǐǳ¦�ǒ Ǡƥ�̈®ʮǄƥ�© ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©ʮȉ¦�ǺǷ�ǪƦǇ�ƾǫÂ

¦�ƨǳÂ¦ƾƬǷ�̈ǂǿƢǛ�̈®ʮǄǳالصوائت لتحاذي بقية الفواصل يف السورة، وهذه 

��§ǂǠǳ¦�¿Ȑǯ�Ŀ�̈®ȂƳȂŭ¦�°ʬȉ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ÂƾƦȇ�ƢǸǯ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ

لكل ": كان ينبغي أن يقال،  ٧"لكل ساقطة القطة"فمثال، هذه العبارة 

ولكنهم أدخلوا اهلاء يف كلمة الالقطة ليزدوج الكالم  "ساقطة القط

.وتتحقق احملاذاة الصوتية

ن  ﴿: قال تعاىل ابمثال، يف سورة األحز و 
ن  فـ و ق ك م  و م 

ْ  إ ذ  ج اء وك م  م   ِ َ   ْ  ُ  ِ ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  ُ  َ   ْ  ِ

ر  و ت ظ ن  
َ َ  ُ ُّ أ س ف ل  م ن ك م  و إ ذ  ز اغ ت  األ  ب ص ار  و بـ ل غ ت  ال ق ل وب  احل  ن اج    َ  ِ  َ َ ْ    ُ   ُ ُ  ْ   ِ  َ  ََ   َ   ُ   َ  َْ ْ    ِ  َ  َ   ْ  ِ َ   ْ  ُ  ْ ِ  َ  َ  ْ  َ���ɍ�ʪ��ÀȂ َِّ  ِ   َ  
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Ƃ�ʭȂ�Ǽ�ǜǳ¦  َ لو مل و  ،وفواصل السورة تنتهي بصائت طويل ،١٠: األحزاب    ُُّ  

¦̄̈ƢƄ¦�ƪ ǴƬƻȏ�̈®ʮǄǳ¦�ǽǀǿ�Ȅǟ¦ǂƫ ّلفظ لنظام الفاصلة يف السورة، ألن 

)��ʭȂ�Ǽ�ǜǳ¦ َ   ُُّ   ( ُتوقع أن يكتب ي)يتم ، و لو مل يكن يف القرآن الكرمي) الظنون

، /ح ص/حص ح /ص ح/ص/ص ح= ـ نَ و اْظ ُظ نـُ = تقطيعه 

ļȉƢǯ�ÀȂǰȇ�̈®ʮǄǳ¦�̈Ƣǟ¦ǂŭÂ  :ص ح ح/ص ح ح/ص ح /ص/ص ح /

لك لفظ وكذ. زيد الصائت الطويل فساوت بقية الفواصلحيث 

ِ  يـ و م  تـ ق ل ب  و ج وه ه م  يف  الن ار  ﴿: يف قوله تعاىل) السبيال(و) رسوالال(  َّ    ِ   ْ  ُ  ُ  ُ  ُ   ُ َّ  َ  ُ   َ ْ  َ 

��ȏȂ�Ǉ�ǂǳ¦�Ƣ�Ǽ�Ǡ�Ǘ�¢�Â���ɍ¦�Ƣ�Ǽ�Ǡ�Ǘ�¢�Ƣ�Ǽ�ºƬ�ºȈ�ǳ��ʮ��ÀȂ�ǳȂ�Ǭ�ºȇ َ   ُ َّ     َ  ْ  َ  ََ  ََّ    َ  ْ  َ  َ  َ  َ  ْ َ   َ   َ   ُ  ُ  َ )٦٦ (�Ƣ�Ǽ�Ǡ�Ǘ�¢��ʭ�¤�Ƣ�Ǽ�ºƥ�°�¦Ȃ�ǳƢ�ǫ�Â  َ  ْ  َ  َ َّ  ِ  َ َّ  َ     ُ َ  َ

��ȐȈ�Ʀ�ǈǳ¦��ʭȂ�Ǵ�Ǔ�Ƙ�ǧ��ʭ� ¦�ǂ�ºƦ�ǯ�Â�Ƣ�Ǽ�ºƫ�®Ƣ�Ǉ َ  ِ َّ     َ  ُّ  َ  ََ   َ  َ  َ  َ  ُ َ   َ َ   َ   . ٦٧ – ٦٦: األحزاب ﴾َ  

ƢƦƯ¤�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�̈®ʮǄǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨȈƫȂǐǳ¦�̈¦̄Ƣ©�ومن مظاهر احمل

مع الفاصلة اليت قبلها واليت بعدها  هاء السكت لتحدث احملاذاة الصوتية

ي ه  ﴿: يف سورة احلاقة يف قوله تعاىل
َ  ِّ َ   َِ ْ  م ا أ غ ىن  ع ين   م ال   َ  ْ َ  ِّ ه ل ك  ع ين   ) ٢٨(َ   َ    َ  َ َ

ي ه  
: مايل، وأصل سلطانيه: صل ماليهفأ ،٢٩ – ٢٨: احلاقة ﴾ُ ْ  َ  َِ  ْ س ل ط ان 

وكذلك قوله  .السكت ملراعاة احملاذاة الصوتية دت هاءيسلطاين، مث ز 

 فـ يـ ق ول  ه اؤ م  اقـ ر ء وا  ﴿ :تعاىل يف السورة نفسها
ي م ين ه 

ت اب ه  ب 
  ك 

َ ُ     ف أ م ا م ن  أ ويت   ْ    ُ ُ   َ   ُ   ُ  َ َ    ِ ِ  ِ  َِ   ُ َ َ ِ  َ
ِ   ُ  ْ  َ  َّ  ََ 

ي ه  
ي ه  ) ١٩( ِ َ  َِ ْ  ك ت اب 

س اب 
ق  ح  َ   َِ  ْ إ ين   ظ نـ ن ت  أ ين   م ال   ِ   ٍ َ  ُ ِ ّ  َ  ُ  ْ َ َ  ِ ّ  ،٢٠ – ١٩: احلاقة ﴾ِ 

هاء السكت لتحاذي  تكتايب، وحسابيْه، حسايب فزيد:وأصل كتابيهْ 

  .ما قبلها وما بعدها
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ي ه  ﴿: يف سورة القارعة وكذلك يف قوله تعاىل
ِ َ  ْ و م ا أ د ر اك  م ا ه     َ  َ  َ  ْ  َ   َ َ﴾ 

 َُ  ُُّ  ف أ م ه  ﴿ :دت اهلاء لتحاذي ما قبلهايز فهي،  وأصلها ما ،١٠: القارعة

��ƨ�Ȉ﴿ :وما بعدها ٩: القارعة ﴾َ   َِ  ٌ ه او ي ة  
�ǷƢ�Ʒ��°�ʭ ٌ  َ ِ  َ   ٌ ٨. ١١ :القارعة ﴾َ 

)  = ماليه: (ويتمثل التحليل الصويت واملقطعي هلذه الفواصل كالتايل

لو مل يكن يف  -ʮǄǳ¦�ǲƦ®̈�قواملتوقع / ص/ص ح/ ص ح/ص ح ح

/ ص ح ح/ص ح ح= أن يكون التقطيع هكذا  - القرآن الكرمي

=¦ʮǄǳ®̈� قبلو  ،/ص/ص ح /ص ح/ص ح ح/ص ح ص=  وسلطانيه

  ...وهكذا .منتهتان بصائتني طويلني/ ص ح ح/ص ح ح/ص ح ص

:ةــــــاخلامت

على مناذج العدول الصويت يف  -يف األسطر السابقة  -وقوف بعد ال

:¤ļϩ�ƢǷ�ƢȀŷ¢��ƲƟƢƬǻ�ń توصل املقال، الفواصل القرآنية

 :تعاىلمراعاة القرآن الكرمي ملوسيقى اللغة العربية، مصداق لقوله إن - ١

﴿  ��ÀȂ�Ǹ�Ǵ�Ǡ�ºȇ�
�¿�Ȃ�Ǭ
�ǳ�Ƣ�Ȉ�ƥ�ǂ�ǟ��ʭ¡�ǂ�ºǫ��Ǿ�ƫ�ʮ¡��ƪ �Ǵ

�
�ǐ�ǧ��§ Ƣ�Ƭ

�ǯ�È��É�È�Ì�È���
Ç�Ì�È�
Ê���č�Ê�È�È��Å��Ì�É���É�É�È���Ì� È�

Ê
Ë�É��Æ� �È�

Ê�﴾ ٣: فصلت . 

وقع إيقاعي موسيقي مؤثر يف القلوب بالكرمي يتسم القرآن إن - ٢

من أوهلا املدروسة يف هذا املقال خصوصا السور اليت متثل الظاهرة و 

 .إىل آخرها، كسورة القمر، والفجر، والنجم وغريها

، عدول بعض الفواصل القرآنية عن النمط املثايل للغة العربية- ٣

ǳ� ƢƳ��̈®ʮǄǳʪ�Â¢�» ǀūʪتحقيق احملاذاة الصوتية بني الفواصل. 
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 :وامشاهل

دار الدعوة،  - دار النشر مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط،إبراهيم )١(

  .٥٨٨م، ص٢٠٠٩، ٢جممع اللغة العربية، ج/حتقيق

  .١٦٣املرجع السابق نفسه،  ص)٢(

الصاحيب كتاب يف فقه اللغة، مؤسسة املختار للنشر : انظر، ابن فارس)٣(

 .٣٩٧م، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٥والتوزيع، 

 .املرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها)٤(

كلية   –الفواصل القرآنية، قسم اللغة العربية ) الدكتور(السيد خضر )٥(

´ �µ �ʮǂǳʪ�śǸǴǠŭ¦٢. 

-، دار اآلفاق العربية،اللغةموسيقى )  الدكتور(اجلواد  إبراهيم، رجب عبد)٦(

  .٢٧م، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٨، ٢ط ،القاهرة

ابن قتيبة، عبدهللا بن مسلم الكويف املروري الدينوري، أدب الكاتب،  :انظر)٧(

 ،٤ط مصر،  - دمحم حمىي الدين عبداحلميد، املكتبة التجارية : حتقيق

 . ٤٧م، ص ١٩٦٣

، اللغة، دار اآلفاقموسيقى ) الدكتور(رجب عبد اجلواد، : انظر، إبراهيم)٨(

.٣٣ص ،هـ١٤٢٨/م٢٠٠٨ ،٢ط
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  قسم اللغة العربيةشعبة الدراسات العامة، 

ƨȈǼǬƬǴǳ�ȆǴǟ�Ê°ÈʫÈʫ�ƨȈǴǯ  - بوتشي  
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Abstract

Bauchi city is an Islamic city since its inception that
makes it to have a great impact in the Islamic society
because it was filled with great Islamic scholars that
excel in various fields of knowledge in addition to their
publications in different disciplines, Although it was kept
in their home libraries, that leads to the diminishing of its
lights and nearly disappearance of its footprints in the
area of academia and culture. The purpose of this study is
to explore the contributions made by Islamic scholars
towards promoting Arabic culture in Bauchi and to
portray the organizational structure of Arabic and Islamic
schools in Bauchi city and also to serve as a
commemoration of the efforts made by these scholars in
the process of disseminating Arabic and Islamic culture
in all the nook and crannies of not only Bauchi state and
Nigeria but in the entire west African countries . It is
hoped that this research will serve as a guide for whoever
does not know about these Islamic scholars' works and
contributions to the Arabic literature and Islamic studies.
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  :املقدمة

ǐǨǳ¦�Ƥ ȇ®ȋ¦Â�ǶȈǰū¦�¾ȂǇǂǳ¦�ȄǴǟ�¿Ȑǈǳ¦Â�̈Ȑǐǳ¦Â�ƅ�ƾǸū¦ يح

واملعلم األول النيب األمي الذي نشر نور العلم وأخرجنا من ظلمات 

  .اجلهالة والضاللة إىل نور املعرفة واليقني

��ʮŚƴȈǻ�¾Ƣſ�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�Àƾŭ¦�ǂȀǋ¢�ǺǷ�ȆÊǌتعترب مدينة بـَْوت

�² وهي °¦ƾŭ¦Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƢȀǠǷ�ƪ ǻȂǰƫ�ƢȀƬǻȂǼȈǯÂ�ƢēƘǌǻ�ǀǼǷ�ƨǼȇƾǷ

القرآنية واملعاهد الدينية والعلماء األجالء الذين ضحوا بكل نفس 

�ʭǂǐǟ�Ŀ�Ƣē°ȂǗ�Ľ��ŕونفيس يف الفنون العلمية املختلفة ويف ميادين ش

.كلياٌت عربية ومؤسسات علمية خمتلفة تستحق العناية والتقديراحلاضر  

تطور األدب العريب "عن  مقاالهلذه األسباب اختار الباحث أن يكتب 

  :وذلك" النيجريي من خالل املعاهد الدينية املشهورة يف مدينة بوتشي

�²: أوال ǂǣ�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƾǿƢǠŭ¦�Ǯ Ǵƫ�§ ƢƸǏ¢�ƢŮǀƥ�̈°ƢƦƳ�®ȂȀĐ�Å¦ǂȇƾǬƫ

اللغة العربية ونشر الثقافة اإلسالمية يف كل بقعة من بقاع مدينة 

.ƨǷƢǟ�ƢȈǬȇǂǧ¤�§ǂǣÂ�ʮŚƴȈǻ�Ŀ�ƨǏƢƻ�Ȇǌبوت

ƢȈǻʬ :اعرتافا حبظها الوافر يف أدبنا العريب والنيجريي.  

Ƣưǳʬ:�ŚƦǯ�®ƾǟ�®ƢŸ¤�Ŀ�ʮŚƴȈǻ�ÀƾǷ�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Ǻǟ�ƢĔƘǋ�ǲǬȇ�ȏ�Ǿǻ¢

  .من دهاليز العلماء األجالء

.ǶȀǼȇÂ¦Â®Â�ǶēƢƳƢƬǻ¦�ǲƳ�À¢ƨǗȂǘű�ǶēȂȈƥ�ʮ¦Â±�Ŀ�¾¦Ǆƫ�ȏ: رابعا
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رغبـة الباحث الشديدة يف إبراز أعمال الشخصيات العلمية : خامسا

الكبرية البارزة ومسامهتهم الغالية صوب منو وازدهار وتطور حركة 

�ÅȏƢǸǟ¢�ǶŮ�À¢�Ʈ ƷƢƦǳ¦�½°®¢�Ʈ ȈƷ��°ʮƾǳ¦��ǽǀǿ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦

وثقافة واسعة يف خمتلف العلوم والفنون تثري اإلعجاب جديرة 

ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�ƨȇƢǼǠǳʪ والتقدير واالستفادة.  

وهذا الذي دفع الباحث إىل االعرتاف عن يقني مبدى مسامهة 

  .أولئك العلماء يف نشر الثقافة العربية واإلسالمية يف هذه املدينة

  :كالتايل  اوروينقسم البحث إىل ثالث حم ،هذا

املعاهد الدينية القدمية.  

املعاهد الدينية احلديثة. 

الشخصيات الدينية.  

املعاهد الدينية القدمية: األول حورمـال

أساسا إلعداد املعلمني األكفاء للرتبية الدينية  هذه املعاهد أنشئت

واللغة العربية، وختصص معظم الساعات اليومية لتدريس يف هذه 

املعاهد دينية ، ويتابع الطالب إىل جانب الدروس الدينية دروسًا يف 

 ،فلغوية مثل النحو والصر علمية مثل علم احلساب األجبدي، ومواد 

وتربوية مثل تعليم املتعلم طريق  ،ومواد أدبية مثل الشعر والقصص

  .التعلم وغريها
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٤١٣

�ȆǷ¦Ǆǳ¤�ǲǰǌƥ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǂƟƢǠǌǳ¦�² °ƢŤ�ƢËĔϥ�ÅƢǔȇ¢�ƾǿƢǠŭ¦�ǽǀǿ�ǄȈǸƬƫÂ

ǶēʭȂǳƢǏÂ� ƢǸǴǠǳ¦�ǄȈǳƢǿ®Â�ƾƳƢǈŭ¦�Ŀ�ÅƢƦǳƢǣ�ǞǬƫÂ.

مبثابة هذا الذي يتخيله غري أن هذه املعاهد مل تكن من الفخامة 

الناس اآلن عن املدرسة من فصول ومالعب ومكتبة وحجرة للناظر 

وأخرى للمدرسني، مث دورة مياه وهكذا مما هو املستوى للمدرسة يف 

¿ʮȋ¦�ǽǀǿ)١(.

هذا ومل تكن هذه املعاهد الدينية موجودة بصفة مستقلة يف مدينة 

  .رس املعروفة يف مدن أخرىبوتشي فقط ألّنك ال تفرق بينها وبني املدا

�Å¦°Â®�ƢƦǠǳ�śŻǂǯ�śǐƼǋ�ń¤�ǞƳǂȇ�ƢēƘǌǻ�ǲǔǧ�ÀƜǧ�¾ƢƷ�Ëǲǯ�ȄǴǟÂ

وتتمثل  ،فعاًال يف إجياد هذا النوع الكبري من املدارس يف املدينة

  :الشخصيتان يف

  الشيخ األستاذ إدريسو  -٢    الشيخ القاضي دمحم قاسم - ١

  :القاضي دمحم القاسممعهد  - ١

ينتسب هذا املعهد إىل الشيخ دمحم القاسم الذي رحل إىل الشيخ 

بصفة املتعلم فجربه الشيخ فوجده عاملا فطناً، فلما قفل )¦ƾĐ®(عثمان 

��®ȐƦǳ¦�Ǯ Ǵƫ� ¦ǂǷ¢�Ǿƥ�ŔƬǧ¦�ƢȀȈǧÂ�ʮ°¦±�ƨǼȇƾŠ�Ʈ ǰǷ�ƢǠƳ¦°�ǶǇƢǬǳ¦�ɧ

مره فأ) عثمان(ولعدم التفاهم بينه وبني األمراء هناك شكوه إىل الشيخ 

��ǶǴǠǳ¦�ǺǷ�ǽƾǼǟ�ƢŲ�ƢȀǴǿ¢�ƾȈǨƬǈȈǳ�ȆǌƫȂƥ�ƨǼȇƾǷ�ń¤�¾ƢǬƬǻȏʪ�ƺȈǌǳ¦
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مؤسس (وحلسن حظه أرسله الشيخ برسالة منه إىل أمري بوتشي يعقوب 

.¦ƢĔȂǸǔǷ:Ǿƫ®ƢǧÂ�¿¦ǂǯϵ�ǂǷȋ) املدينة

وقد وصل املدينة بعدد كبري من الطلبة يبلغ عددهم أربعة آالف بني 

«�ÂƢĐ¦�®ȐƦǳ¦�Ŀ�ǶȀǔǠƥ�ǂǌƬǻƢǧ°̈�احلفاظ واملتعلمني وأصحاب ا ǂū

�ǾǼȈǟ�ŕƷ�ƢǷ¦ǂǯ¤Â�ƢǼǈƷ�ʪƢƷǂƫ�ŚǷȋ¦�ǺǷ�ȆǬǳ�ƾǬǧ. ومكث معه الباقون

يف آخر األمر قاضيا فكان رابع قضاة مدينة بوتشي بعد القاضي 

  .مث القاضي القاسم) َكَدبُو(والقاضي ) ُجوِين ُجوِين (والقاضي ) ُموطُو(

لعلم والثقافة العربية اإلسالمية ولقد قام بدور مشكور يف نشر ا

وخاصة يف تدريس الكتب الفقهية والعربية زمنًا طويًال، خلفه على 

املعهد بعد وفاته ابناه األستاذ نور الدين واألستاذ صاحل وكالمها شبل 

�śÉǟ�ƾǫÂ��́ ƢŬ¦�ǽƾȀǠǷ� Ƣǌǻϵ�ƢǸȀǼǷ�ǲǯ�ǒ ȀǼǧ�ƾǇȋ¦�Ǯ ǳ̄�ǺǷ

كما ُعني األستاذ صاحلاألستاذ نور الدين فيما بعد إماما للجامع  

علمه  اوقد رزق هللا مامل صاحل أوالدا جنباء ورثو  ،ب قاضي القضاةصمبن

فأنشأ كل واحد منهم معهده بعد وفاة . دمحم، وأمحد، وإبراهيم: وهم

والدهم، وإن كان الفضل يف العلم الوفري يرجع إىل ابن إبراهيم الذي عني 

مدرسا للغة العربية والعلوم الدينية يف املدرسة احلكومية الوسطى مث خلفه 

ǀǿ�ƺȇ°ʫ�ń¦�وفيما يلي جدول سلسلتهم إ. )٢(بعد وفاته ابنه األمني

  :البحث



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤١٥

  القاضي دمحم القاسم       

ƨƴđ  صاحل  

  اإلمام نور الدين  

  القاضي ابراهيم       األستاذ دككو

    أستاذ منصور             احلاج ماحي  

)٣(القاضي منصور  املعروف مبعلم غاين

  معهد الشيخ إدريس - ٢

صحبوا الشيخ مؤسس هذا املعهد هو الشيخ إدريس، وكان من الذين 

أخذ منه راية الفتوحات إّال أنه يف األخري صحب يعقوب )¦ƾĐ®(عثمان 

�ƢȈǳ¦Â�§ȂǬǠȇ�ŚǷȋ¦�ǾǼȈǠǧ�ǆ) مؤسس مدينة بوتشي( ȇ°ƾƬǳʪ�ȄǨƬǯ¦Â�Ǿǳ�¾±ƢǼƬǧ

وكان عاملا ورعا قام بدور هام يف نشر اإلسالم ( )٤()ذُنـْغُر(على منطقة 

إلمام أمحد الذي تتلمذ عليه وخلف والثقافة العربية، وبعد وفاته خلفه ابنه ا

أمحد بعد وفاته ابنه اإلمام دمحم بللو وكان عاملًا متفننا وخلف اإلمام دمحم بللو 

�Èʪ�ƾŧ¢�¿ƢǷȍ¦�ǽƾǠƥÂ�®ȂǸŰ�¿ƢǷȍ¦�ǾǼƥ¦�Èʪ ْإِ ن�ċʭ، وكانت األسرة . مث اإلمام بال

  :وفيما يلي جدول سلسلة نسبهم. معقل اإلمامة العظمى يف املدينة حىت اآلن



٤١٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

  الشيخ إدريس                         

١٢٣

  عبد هللا                          أمحد                    جرجيس    

  هءأبنا - ١

١٢٣

  دمحم بللو                    ŐǴǟ�¦Âʪ�ɧ              زبري         

  هءأبنا - ١

١٢٣٤٥

  دمحم املصطفى         سعد     حامد    احلاج أمني    إمام حممود

  أبناه - ١

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

)٥(آدم  أبوبكر  سنوسي  عبد القادر   دمحم إنو  أبوبكر   ¤�ċʭنْ بَ �Èʪإمام أمحد 

  معهد القاضي دمحم - ٣

ويف النصف األول من القرن التاسع عشر ُأسس معهٌد جديد وهو 

وذلك يف عهد أمري بوتشي إبراهيم بن يعقوب ) القاضي دمحم(معهد 

مدرسا فيه فقام عدة سنوات ) َأِجَيا(وُعني القاضي دمحم إمام مسجد 

خلفه ابنه علي مث خلفه عليه ابنه دمحم واشتهر يدرس الناس وبعد وفاته 

)٦(.علمه وعني قاضيا أيضا وبعد وفاته خلفه ابنه دمحم األمني



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤١٧

  الدينية احلديثة يف مدينة بوتشي املعاهد: الثاين حورمـال

أكثر املعاهد املوجودة حاليا يف املدينة إما أن تكون هذه كانت 

كلت بشكل جديد أو مل موجودة منذ عهد بعيد إىل اليوم ولكنها تش

ǲƦǫ�ǺǷ�®ȂƳÂ�ƢŮ�Ǻǰȇ�Ń�Â¢�ƺȇ°ʫ�ƢŮ�Ǻǰȇ , ولكنها حدثت من علماء

�ƢȀȈǴǟ�ʭ°ǂǷ�Ŗǳ¦�ƨŻƾǬǳ¦�ƾǿƢǠŭ¦�ǂưǯ¢Â�ƨǼȇƾŭ¦�ń¤�̈®ƢǧȂǳʪ�ƾȀǠǳ¦�ȆưȇƾƷ

واليت ذكرها الدكتور علي أبوبكر يف كتابه قد صارت اليوم أثرا بعد عني 

  .نهاأو ضعف أمرها بعض الشيء إال القليل م

¦�ʭƾȀǟ�Ŀ�ƨǧƢǬưǳفمن املعاهد اليت هلا دور هام يف نشر العلم والدين و 

  :احلاضر ما يلي

١ - �Èʪ�ƾŧ¢�¿ƢǷȍ¦�ƾȀǠǷ َنْ ب�ċʭÊ¤.

من أحفاد ) �ċʭإِ نْ بَ �Èʪ(هو اإلمام أمحد ابن حممود امللقب صاحب هذا املعهد 

�ǽƾȀǠǷ�ǆ Ǉ¢Â�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�Ŀ�ǽʪ¢�ª °Â�ǽǂǯ̄�ǪƥƢǈǳ¦�ǆ ȇ°®¤�ƺȈǌǳ¦ اخلاص مما أحيا به

�ǺǷ�ǞǸƴǧ�®ȂǸŰ�¿ƢǷȍ¦�ǾȈƥ¢�ƾǼǟ�² °ƾƫ�ŃƢǟ�Ǻǘǧ�ƺȈǋ�ȂȀǧ�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦�Ŀ�ǶȀź°ʫ

�ǾȈǳ¤�°Ƣǌȇ�ǺŲ�ȂǿÂ�ƨǤǴǳ¦Â��Ʈ ȇƾū¦Â��ŚǈǨƬǳ¦Â��ȆǰǳƢŭ¦�ǾǬǨǳ¦�ǺǷ�Å̈Śưǯ�ÅʭȂǼǧ�¿ȂǴǠǳ¦

¿ȂǴǠǳ¦�ǺǷ�ǽ®¦ƾƳ¢Â�ǾƟʪȉ�ƢǷÂ�ƨǿƢƳȂǳ¦Â�ƨǻƢǰŭ¦�ǺǷ�Ǿǳ�ƢŭÂ�ǾǸǴǠǳ�ÀƢǼƦǳʪ . سنة توىف

بَالَ  مْ ـالَ احلج مَ :وله ابن جنيب خلفه يف التدريس يسمى بِـ. م غفر هللا له١٩٨٦

�ƾǫÂ�ƾǇȋ¦�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǲƦǋ�ȂǿÂ�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�¾ƢƷ�Őǯȋ¦�ǞǷƢŪʪ�¿ƢǷȍ¦�Ƥ Ɵʭ�ȂǿÂ

�ȆǌƫȂƥ�ƨȈǴŰ�ƨǷȂǰƷ�ǆ ȈƟ°�ƨƥƢȈǻ�Ȅǫǂƫ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǾǼǰǷ�ŕƷ�ƨȇǄȈǴųȍ¦�ƨǧƢǬưǳʪ�Ǧ Ǭưƫ

  .م١٩٩٢سنة 



٤١٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

)٧(الغسوي معهد الشيخ علي - ٢

يف ) زَنـَْفرَا(هو معهد جديد التاريخ يف املدينة ألن الشيخ غريب من أهل 

والية صكوتو، أوعز إليه شيخه الشيخ عبد القادر النفوي الزكزكي أن يهاجر 

هناك، عند ما كتبوا ) أي الشيخ عبد القادر(إىل مدينة يوتشي ليدرس طالبه 

به الشيخ من بني طالبه النجباء  إليه حاجتهم إىل مدرس فطن وكان ممن يعتز

ويكفى يف فضله أنه تفوق على زمالئه يف حني دراسته عنده، أسس ذلك 

م فاحتف به الطلبة من كل وجهة وقد غادر كثري من ١٩٦١املعهد سنة 

املدرسني دهاليزهم وانضموا إليه طلبا للفائدة وملا بلغهم من فضله يف العلم 

كان يدرس أكثر كتب اللغة والفقه املعهود   والذكاء فقد بلغ به حذقه إىل أن

رأسا ال ينتظر من طالبه إال أن يذكر له حمل درسه اليومي فيستمر بذكر كل ما 

يف الدرس من نص ومعىن، وقد وقف مجيع  حياته للتدريس حىت أنّه ال يسافر 

وهناك من  ،ȐȈǳÂ��Å ƢǈǷÂ�ƢƷƢƦǏ�ƨƦǴǘǳʪ� ȂǴإال لضرورة عظيمة، وكان دهليزه مم

ǶǴǠǴǳ�ƢƦǴǗ�̈ƾȈǠƦǳ¦�ǶĔƢǗÂ¢�¦ÂǂƳƢǿ�ǺŲ�ǾǳǄǼǷ�Ŀ�śưǯƢǷ�¦ȂǻƢǯ�ǺǷ�ƨƦǴǘǳ¦.

  معهد اإلمام دمحم إنو موسى جاهن - ٣

م ١٩٣١سنة ) جاهن(يف حملة  )اإلمام دمحم إنـُوَا(صاحب هذا املعهد ولد 

ونشأ فيها وجاب مراكز كثرية طالبا للعلم، ومن علمائه املشهورين األستاذ دمحم 

ومنهم املرحوم اإلمام حممود الذي درسه . الذي درسه القرآن حىت أمته) بََكِين (

فقه املالكية والتوحيد والتفسري، ومنهم األستاذ دمحم اجلسوي تدرس عنده يف 



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤١٩

ُجوْس  وكرر الكتب اليت تدرسها عند اإلمام حممود، ومنهم املعلم بـََرو ، ومنهم 

ده، الذي درسه كتب اللغة واحلديث، السابق ذكر معه) ʭ¤�Ǻƥʪ(اإلمام أمحد 

ƨȈǼȇǂǌǠǳ¦Â�ƨȈǴǿƢŪ¦�°ƢǠǋȋ¦�ǽƾǼǟ�² °ƾƫ�Äǀǳ¦�¦ÈȂÉǇƢÈǯ�Ǻǯʪ�ƾŧ¢�ǶǴǠǷ�ǶȀǼǷÂ.

  .وعلماء كثريون الذين استفاد منهم

وقد أسس بعد رجوعه إىل داره معهدًا خاصا به يدرس فيه العلوم 

�² °¦ƾŭʪ�¦ȂǬƸƬǳ¦� ƢƦų�§ ȐǗ�ǾǳÂ�  ̈¦ǂǬǳ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦Â�ƨȈȀǬǨǳ¦ العصرية

وخترجوا منها مثل ابنه األكرب أمحد، والذي تدل كل األمارات على أنه 

.)٨(شبل من ذلك األسد

معهد األستاذ َالَدْن بن الشيخ زبري  - ٥

، يف حملة َوْمَيبْ يف مدينة بوتشيصاحب هذا املعهد األستاذ الَدنْ  ولد

َوْمَيبْ وتدرس وتعلم القرآن عند والده األستاذ زبري إمام مسجد احلاكم 

فلما متكنت عده النباهة . عنده الكتب الفقهية واحلديث واللغة والزهد

والثقافة يف الفنون اليت أخذها شرع يف التدريس وأسس معهدًا لنفسه يف 

داره مثل أبيه وله طلبة كثرية وقد بلغ به الذكاء إىل أن ألف مؤلفات كثرية 

.)٩(طوطة ونثرية وليس هلا هجميف لغة اهلوسا ويف اللغة العربية وكلها خم

�¦ǀŮ�ǺǰŻ�ȏ�¦ƾƳ�̈Śưǯ�ƾǿƢǠǷ�ƨǼȇƾŭ¦�Ŀ�À¢�ǂǯǀǳʪ�ǂȇƾŪ¦Â�¦ǀǿ

§امل ƢȀǇϵ�ƢȀǼǟ�Ʈ ȇƾū¦�¾ƢǬ أمسائها خوفا من ذكر إال أن نكتفي ب

  :ما يليغري املذكورة املهمة اإلطالة فمن أمساء املعاهد 



٤٢٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

معهد الشيخ عبد القادر َجاُهنْ - ١

نـْرَِكيمعهد األستاذ إمام يَـ - ٢

٣ -¿ȂƷǂŭ¦��ȆÊǷÈǂÈºǫ�È§ Èʪ�̄ƢƬǇȋ¦�ƾȀǠǷ.

.معهد األستاذ أمحد َكْن ٌكُسْرَوا  املرحوم- ٤

.معهد األستاذ نـَتَـَعاَىل املرحوم - ٥

معهد األستاذ دمحم َجبُوَغا املرحوم - ٦

٧ -¦ÈÂƢÈǨÉºǻ�ÈʪȂÉƥ�̄ƢƬǇȋ¦�ƾȀǠǷ.

.معهد األستاذ عثمان ُغورُْنُدو- ٨

.معهد األستاذ موسى َواَسى- ٩

È°È®Èʪ�ÈȂÉºǻ¦معهد -١٠
Ê¤�ɧ �̄ƢƬǇȋ¦.

.معهد األستاذ عبد هللا ِجْرِغي-١١

.معهد األستاذ أمني َماملَ  ُغوِجي-١٢

.معهد األستاذ َالَدْن َمِقريَا-١٣

.إِلِيالَ ) شيخ(معهد األستاذ عثمان -١٤

.معهد األستاذ حامد أَِمري زُنـُْغر-١٥

١٦-�ÈʫȂÉǯÉȂƥ
Ê¤�ÀƢǸǴǇ�̄ƢƬǇȋ¦�ƾȀǠǷ.

.®�ÈʮÂÉمعهد األستاذ شيخ عثمان َفرِي -١٧

.معهد األستاذ دمحم َجاَكرَا-١٨



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤٢١

".َدابُِلي"معهد األستاذ معلم ُتُكرء احملروم بـ -١٩

.معهد األستاذ َبَالَرِيب تـََفاَوبَِليوَ -٢٠

وحتت كل من هذه املعاهد طلبة من عدد غري قليل وما زالت تشكل 

  .دورها إىل يومنا هذا

  الشخصيات العلمية: الثالث حورمـال

بعض الشخصيات اليت لعبت دوراً هاما يف نشر ذكر  وريتضمن هذا احمل

  :ويشتمل على النقطتني التاليتني ،يشِ تْ وْ الثقافة العربية واإلسالمية يف مدينة بَـ 

  :الشخصيات - النقطة األوىل

مع أن الباحث أدرك وجودا لعلماء يف كثري من املدن واملناطق 

يف العلماء  هاهتمام ركزي هدة يف والية بوتشي عامة، إال أنواألمصار املوجو 

�̧ ȂǓȂŭ�¦ǂǜǻ�ȆǌƫȂƥ�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�ƨǇȂǸǴǷ�°ʬ¡�ǶŮ�ƪ ǻƢǯ�Ǻȇǀǳ¦البحث، 

.واليت لعبت أدواراً متعددة يف نشر الثقافة العربية واألدبية واإلسالمية

¢ʪ®ȋ¦Â� ȐƳȋ¦� ƢǸǴǠǳʪ�ǲǨƬŢ�ȆǌƫȂƥ�ƨǼȇƾǷ�À �فيه ومما ال شك 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ƨǔĔواملثقفني والشعراء والكتاب الذين سامهوا يف 

  :ومن بني هؤالء العلماء عامة،�ʮŚƴȈǻ�ĿÂها واألدبية واإلسالمية في

  م١٩٦٦فضيلة اإلمام حممود ابن بللو املتوىف سنة  - ١

ابن ) ȆǌƫȂƥ� ¦ǂǷ¢�ƺȇ°ʫ(هو الشيخ اإلمام الشهري صاحب كتاب 

ولد يف مدينة بوتشي ونشأ  .العامل الشهري دمحم بللو ابن أمحد بن إدريس



٤٢٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

إن جده الثاين ممن أخذ راية الفتوحات من  )١٠(وقد قيل. وترعرع فيها

الشيخ عثمان مث التحق بيعقوب ومجع جنوده مع جنوده، لتقارب 

فمنذ ) ذنغر(فكان هو األمري األول لبلدة  .أماكنهم والصداقة بينهما

Ƿȍʪ�ǂȀƬǋƢǧ�ƨȈǸǴǟ�ƨǤȈǐƥ�̈ǂǇȋ¦�ƪ ǤƦǘǏ¦�śū¦�Ǯ ǳ̄ امة يف اجلامع

ƨǇʩǂǳ¦�Ǻǟ�ǆ ȇ°®¤�¾±ƢǼƫ�ƾǠƥ�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦Â�ŚƦǰǳ¦.

  :ثقافته العربية

بدأ فضيلته تعلم القرآن الكرم يف سن مبكر كالعادة يف مدينة بوتشي على 

�ƨȈǼȇƾǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�¥®ƢƦǷ�ǾƬǴȈǔǧ�¢ǂǫ�Ľ��Ǿƥ�². يد والده ϥ�ȏ�Ƣǘǈǫ�ǾǼǷ�ǚǨƷÂ

حيث قرأ الفقه، والتوحيد،  عند والده يف معهده املعروف مبعهد اإلمام حممود

  .واحلديث النبوي، والتفسري القرآين، والتاريخ اإلسالمي وعلوما أخرى

  :سامهته يف نشر الثقافة اإلسالميةم

لقد ساهم الشيخ حممود يف ميادين الثقافة العربية والسيما الوعظ 

واإلرشاد والتعليم، ويف ميدان الوعظ لعب دورًا فعاًال حيث عني مفسراً 

ديث النبوي يف جامع املدينة وهو إذ ذاك يف شروح الشباب للح

  .وأعجب أهل املدينة به لقرحيته وحكمته وبالغته الواسعة

�ƢȀǼǷ�©ƢǨȈǳϦ�̈ƾǟ�Ǧ ǳ¢�Ʈ ȈƷ�ŅȂǘǳ¦�ƾȇ�Ǧ ȈǳƘƬǳ¦�À¦ƾȈǷ�Ŀ�Ƣǔȇ¢�ǾǳÂ

�ǞǷ�ʮŚƴȈǻ� ƢƳ°¢�ń¤�Ǿƥ�¿Ƣǫ�Äǀǳ¦�ǂǨǈǳ¦�ǺǷ�ǾǷÂƾǫ�ƨƦǇƢǼŠ�ƨǠƟ¦ǂǳ¦�ǾƫƾȈǐǫ

وصف فيها ما رآه يف السفر من أعاجيب الزمان، ). يميغر (األمري يعقوب 



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤٢٣

�Â��À°Ȃǳ¤�ƨǼȇƾǷ�ǺǷ�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�ǂǯ̄Â�ƨǷƾǬǷ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�ǺǸǔƬƫÂ

�ƪ ǰƥ��ƨǼȇƾǷÂ��À®ʪ¤)وما رآه من تالطم األمواج يف مدينة ) أىب كت

ȂŪʪ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƪ®̈�. الغوس، يضاف إىل ذلك مدحه األمري يعقوب ǸǈƫƢǧ

ه وجهة احملدثني يف استهالل القصيدة والذين ال يلتفتون والطرافة حبيث اجت

ƢȀǠǳƢǘǷ�Ŀ�Ãǂƫ�ƢǸǯ�Ƥ ȈǈǼǳ¦�Â¢�¾ȐǗȋ¦Â�°ʬȉ¦�ǂǯǀƥ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ŉƾǬƫ�ń¤:

ǯ̄  *  الءــــــــــــة املبغى لدى العقـــــغاي �ȂǨǏÂ�ȆȀǼǳ¦�®ʮ®±¦اءــــــ  

  ربنا والسماءخالق األرض   *  ىـــه تعالــــــــرف اإللـــــــــــإذ به يع

ē¦ ǂǷ�ǲȈǫ�Ƥ ȈƳƢǟȋ¦Âاءــــــــــري وتى من مقالة العلم  *  ا الســ  

"ȆǌƫȂƥ� ¦ǂǷ¢�ƺȇ°ʫ"وله قصائد أخرى ومؤلفات عدة مثل كتابه املعنون بـ 

ومعلم عوجي ) كاو صاحل(و) ميغري(أمري بوتشي : وذكر أن من مصادر كتابه

ابن حممود بـ  ) مسبو(دمحم وأخذ كذلك من األستاذ . واألستاذ أمحد وغريهم

إجابة إىل طلب ....وذكر يف مقدمة الكتاب أنه يكتبه. كودى ومن أبيه أيضا

من ال مندوحة من إجابته وألن يف ذلك فائدة علمية ذكر أن التاريخ يبدأ من 

الذي ) آدم ُمجْبَ (إىل زمن األمري ) يعقوب ابن داطي(عصر أمري بوتشي األول 

  .م١٩٥٧عروف أنّه قام بتأليف الكتاب سنة يرأسها يف ذلك الوقت وم

  :معهده وطلبته

ورث اإلمام حممود معهد أبيه دمحم بللو ودّرس فيه طول حياته وأنتج 

)ʭ¤�Ǻƥʪ�ɧ(منه طلبة مثقفني منهم ابنه املشهور ووارثه يف اإلمامة 

وإمام مسجد جاهن، واألستاذ أمحد كن كسروا، واألستاذ يعقوب َمي 



٤٢٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ستاذ إدريس وإمام مسجد وميب واألستاذ معاذ إِلِيالَ  والشيخ َداِجْن  واأل

�Ŀ�ǶǿƢǇ�Ǿǻϥ�ǄƳȂŭ¦�µ ǂǠǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻÂ��ÀƢǸưǟ�Ǻƥ�ǂǿƢǗ

تطوير الثقافة العربية، ويف دفع عجلة التعليم اإلسالمي مبدينة بوتشي إىل 

.)١١(م جزاه هللا خري١٩٦١تويف رمحه هللا سنة . األمام

  :علي الغسوي البوتشيالشيخ احلاج  - ٢

�ȆǴǟ�«Ƣū¦�̈Śưǰǳ¦�Ǧ ȈǻƢǐƬǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�ƅʪ�» °ƢǠǳ¦�ǪǬƄ¦�ƺȈǌǳ¦�Ȃǿ

كانت أسرته أسرة شهرية ) ُغْنُدو(بن سعيد بن دمحم الكبوي ابن عبد هللا 

�ƢƦǳƢǗ�Œǯ�µ °¢�ǺǷ�ɧ �ƺȈǌǳ¦�ǽƾƳ�«ǂƻ�ÄȂƦǯ�ǲǏ¢�ǺǷ�Ǻȇƾǳ¦Â�ǶǴǠǳʪ

وجال فيها معلما للعلم وجاب األقطار فأوصله ذلك إىل أرض زنفرا 

من أعمال كتشنا يف الوقت السالف ) بِيِين (ومتعلما واستقر يف بلد 

وأكّب على التدريس حىت توىف رمحه هللا وترك من األبناء بنتا توفيت يف 

سن البلوغ وتركت أخاها املسمى سعيدا آخر من كان على قيد احلياة 

ومكث ) َسوْ غُ (من أبناء الشيخ دمحم، فانتقل الشيخ سعيد إىل حصن 

�Ƣŷ�ÀƢƬǼƥ�Ƣđ�Ƥ ų¢Â�ȐȇȂǗ�ƢǼǷ±�ƢȀȈǧ)مث انتقل منها إىل ) آمنة(مث ) هاجر

مث ) عمر(ويليه ) أبوبكر(وأجنب فيها ثالثة بنني أوهلم ) ِعْنُكُزو(قرية 

�Ƣđ�Ƥ) ظاحى(الذي هو موضع حبثنا ، مث انتقل منها إىل ) علي( ų¢Â

)ِعْني ُدوُتْن َداِجى(قريب من مث انتقل منها إىل بستان ) مرمي(بنتا أمساها 

ȄǨǘǐŭʪ�ǽƢũ�ƢǼƥ¦�Ƥ ų¢Â.



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤٢٥

  :مولده ونشأته

يوم األربعاء املوافق لعشرين من شعبان عام ) عنكزو(ولد يف بلدة 

وهو ابن ثالث ) ظَاِحي(م ونشأ فيها وانتقل به منها إىل ١٩٢٥- هـ١١٤٣

بستانه سنة مع والده ومكث فيها أربع سنني مث انتقل مع والده أيضا إىل 

ƢƦǳƢǗ�ʮ°¦±�ń¤�ƺȈǌǳ¦�ǲǬƬǻƢǧ�ǽƾǳ¦Â�ĿȂƫ�ŕƷ�ǾǠǷ�ƢđǂǬƬǇ¦Â�ƢǨǻ¡�°Ȃǯǀŭ¦.

  :تعلمه وعلماؤه

�ǾǼǷ�ǶǴǠƫÂ�ǾȈƥ¢�ǺǷ�ƢēƢǸǴǯÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�» Âǂū¦�ǀƻϩ�ȆǴǟ�ƺȈǌǳ¦�¢ƾƥ

�¿ȂǴǠǳ¦�Ŀ�ǆ ǸǤǻ¦�Ľ��ǽƾǼǟ�ǾǸƬƻ�ŕƷ�Ǟǧʭ�Ǻǟ�³ °Â�̈  ¦ǂǬƥ�À¡ǂǬǳ¦

ه إىل األستاذ الشهري مث سلمه والد) املرشدة(فتعلم من أبيه كتاب 

الذي ميكث يف حصن ) َماُدُغو(املسمى مبوسى بن أيب بكر امللقب بـ

�ǶǴǠƫÂ��ʮŚƴȈǻ� ƢǸǴǟ�ƾǼǟ�̈®Ƣǟ�ƨƯÂ°Ȃŭ¦�ƨȈȀǬǨǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�ǾǼǷ�ǶǴǠƬǧ�Ȃǈǣ

أيضا قصائد عربية فلما كرب أبوه رجع إليه خادما له حىت تويف الوالد عام 

�ƢƦǳƢǗ�ʮ°¦±�̈ƾǴƥ�ń¤�ȆǴǟفانتقل الشيخ . م رمحه هللا ١٩٤٣-هـ١٣٦٢

ºƥ�Ƥ ǬǴŭ¦�ǲȇŐƳ�ƺȈǌǳ¦�ȂǿÂ�°ȂȀǌŭ¦�ǽ̄ƢƬǇϥ�ǪƸƬǳ¦Â)وأخذ منه , )نَِعَيا

أكثر العلوم من فقه املالكية وكثريًا من كتب األدب أمثال الشعراء 

�ƢǿŚǣÂ�Äǂȇǂū¦�ƨǷƢǬŭ¦Â��Ȅǟ°ƾǳ¦�ǂǏʭ�ƺȈǌǳ¦�¬ƾǷ�Ŀ�ƨȈǳ¦ƾǳ¦Â��ƨȈǴǿƢŪ¦

تاذه املشهور الشيخ عبد القادر من الكتب اجليدة، مث التقى مع أس

�ʮ°¦±�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�ǶȀǴǯ� ʮǂǯ±�ǶǴǠŭ¦�Ľ��Ǌ).النـَُفِوي( ȈǋȂǳ¦�ȄǇȂǷ�ǶǴǠǷ�Ľ



٤٢٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

واستفاد منهم، وكانت أكثر علومه اللغوية من حنو وبالغة مكتسبة من 

�ʮ°¦±�Ŀ�ǾưǰǷ�À¢�ǾǴǯ�Ƥ. الشيخ عبد القادر واألستاذ معلم موسى ƴǠǳ¦Â

فيها من العلوم الطائلة والثقافة الفائقة  مل جياوز ست سنوات مع ما مجع

�ƨǯŐƥ�Ǯ ǳ̄�ǲǯÂ� ƢǸǴǠǳ¦�°®¦Ȃǻ�ǺǷÂ�ÀƢǼƦǳʪ�ǾȈǳ¤�°Ƣǌȇ�ƢŭƢǟ�ƢȀǼǷ�«ǂţÂ

  .خدمته للعلم والعلماء

  :ثقافته

�ƢǿŚǣÂ�ʮǂƴȈǻ�ǺǷ�̈Śưǯ�ʭ¦ƾǴƥ�°¦±Â�ƨȈƥǂǟ�ƨȈǼȇ®�ƨǧƢǬưƥ�ƺȈǌǳ¦�Ǧ Ǭưƫ

�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƺȈǌǳʪ�Ȅوحج بيت هللا احلرام وزار املغرب والسنغال مرارًا والتق

الكوخلي التجاين، والشيخ اهلادي من الصوفيني املشهورين، واستفاد من 

  .علومهم ومعارفهم

�Ʈ يفوتدرس بعد خترجه  ȇƾū¦�ƢȀȈǧ�ǶǴǠƫÂ�Ȃǈǣ�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�śƬǼǇ�ʮ°¦±

ُغوْ (والتفسري عند األستاذ معلم  هـ ١٣٧٣سنة ) ِبدَّ (مث انتقل إىل ) َعنـْ

ليدرس الطلبة يف مدرسة بنوها يف حملة بطلب شيخه عبد القادر وذلك 

ومكث فيها ) ظاحى(فمكث هناك أربع سنني مث انتقل إىل ) ُفوُغن(

أربع سنني أيضا مدرسا يف معهده اخلاص به، مث انتقل إىل مدينة بوتشي 

١٩٥٩�ʮ°¦±�°®ƢǬǳ¦�ƾƦǟ�ǾƼȈǋ�ǺǷ�ǂǷϥ�Ǯهـ املوافق ١٣٩٠سنة  ǳ̄Â��¿

منه تالميذه املاكثني فيها أن يوجه والذي كان يزورها وعظا مراراً، فطلب 

  .إليهم من طلبته أستاذا يدرسهم



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤٢٧

  :معهده وطلبته

مكث أوال يف حملة َمبـَُغا يدرس فيها الطلبة، مث أسسوا معهد املركز 

مث بىن معهده اخلاص به , الثقايف مبحلة ُكوِيب وصار مديرًا ومدرسا فيه

«ǂţ�ƾǫÂ��ǽƾƴǈǷ�Ŀ�ǆ ȇ°ƾƬǳʪ�ǲǤƬǋƢǧ�ʮÂ®�ƨǴŰ�Ŀ  من عنده عدد ال

خترج منه علماء كثريون لكل منهم دوره ) بد(ففي . ميكن إحصائه 

  :دارس العربية واإلسالمية أمثالالفعال يف إنشاء امل

).ʭ¤�Ǻƥʪ(الشيخ األستاذ احلاج  - ١

  ).كربن غغلو(الشيخ األستاذ احلاج عمر  - ٢

  . الشيخ األستاذ احلاج ماكن - ٣

  .ليمو قاضيالشيخ األستاذ شيخ أمحد  - ٤

  .مث القاضي داود - ٥

  :عهده يف بوتشي وأسس معهده اخلاصوممن خترج من م

  .الشيخ األستاذ معلم دمحم نتعاىل بن سليمان - ١

  .الشيخ األستاذ احلاج علي قوفررن - ٢

٣ - ¦°®ʪ�¦Ȃǻ¤�ɧ �̄ƢƬǇȋ¦�ƺȈǌǳ¦.

٤ - ¦°Ȃǯ�Ǻǯʪ�Âǂƥ�ɧ �«Ƣū¦�̄ƢƬǇȋ¦�ƺȈǌǳ¦..

  .األمني مامل غوجى الشيخ األستاذ دمحم - ٥

  .الشيخ األستاذ احلاج عبد جرغي تيل - ٦



٤٢٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

٧ - ¦ÂƢǨǻ�ʪȂƥ�̄ƢƬǇȋ¦�ƺȈǌǳ¦.

٨ - ¿ȂƷǂŭ¦�ʭ¦ǂǰǼǗ�ɧ �«Ƣū¦�ŕǻÂ�¿ƢǷ¤.

٩ - ʫȂǯȂƥ¤�ÀƢǸǴǇ�«Ƣū¦�̄ƢƬǇȋ¦�ƺȈǌǳ¦.

  الشيخ األستاذ مامل الدن مقريا -  ١٠

Ƣēǂưǰǳ�ƢȀƟƢũ¢�®ǂǇ�ǺǰŻ�ȏ�®ȐƦǳ¦�Ŀ�̈ǂǌƬǼǷ�ƨƦǴǗÂ.

  :هـــــأدب

ʮǂǬƦǟ�ƢȈƥǂǟ�ʪ®¢�Ǿƥ®¢�ÀƢǯ،   كتب كتبا كثرية شعرًا ونثرًا وله كتبا

وألدبه أساليب طريفة مما يدل على متكن اللغة ) اهلوسا(عجمية بلغة 

العربية فيه حبيث جنب أشعاره كثريا من العيوب الشعرية واللغوية 

فاتسمت بسمت بديعية جتذب القلوب وتثريًا املشاعر مع ما تضمنته

من معاين براقة كما أمهلت أكثر األساليب القدمية واجتهت وجهة حديثة 

  .حبيث يتطرق إىل الغرض من غري تقدمي بكاء األطالل أو النسيب

  :فمن إنتاجاته الشعرية ما يلي

 .بوارق اإلرشاد يف الوعظ واإلرشاد على سبعة فصول- ١

 .يف التصوف. بغية األطفال السالكني سبل للرجال- ٢

 ).إذا كنت يف هم وغم وكربة.. (.....ختميس - ٣

٤ -ƨȈǟ®ȋ¦�Ŀ��¾ƢǠƬŭ¦�Ǯ Ǵŭ¦�§ ʪ�̧ǂǫ�Ŀ�¾¦ȂƷȋ¦�śǐŢ.

 سعادة الدارين يف مدائح سيد الكونني - ٥



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤٢٩

٦ -ǞȈǨǌǳ¦�ƾȈǈǳ¦�¬ƾŠ�ǞȈƥǂǳʪ�Ƥ ȈƷŗǳ¦.

 .نقياد للشيوخ األجلةاالداللة األحبة يف - ٧

.منية احملبني يف مدح سّيد املرسلني- ٨

 .سالمحتفة العوام يف نظم قواعد اإل- ٩

 .إظهار السرور بقدوم الوزير يف مدح السيد علي سيسا-١٠

ها خمطوطة يف مكتبه ومكتب كاتبه أكثر وقصائد أخرى ال عنوان هلا و 

)ʭ¤�Ǻƥʪ�«Ƣū¦ (ببد يف والية نيجا)١٢(.

  :ومن إنتاجاته النثرية

 .تربية الغالم بدين اإلسالم سؤال وجواب يف الفقه- ١

 ).شرح(الكوكب دري على منظومة القرطيب - ٢

 ).شرح(تقريب القاضي من قصيدة البدماصي - ٣

�̈Śǐǫ�©ƢȈƥ¢�Ŀ�±ƢŸϵ�Ǿź°ʫ�Ƕǜǻ�ƾǫÂوهي:  

ǶǴǟ�ƶǏ�ʭŐƷ�ǂƴƷ�Ŀ�̈Ƙǌǻ

أعين سعيد بن شيخ صاحل ندب

نقلت عنه حروف النقل مجلته

ما زال يرشدين لكل مكرمة

هــــــور هيكلـــــــد ذا ضمين للنــــــــــوبع

العدل والكرمأعىن به والدي ذي 

دمحم جنل عبد هللا ذي احلكم

ǶǴǬǳʪ�ǖŬ¦Â�ǾǳƢǰǋ¢�ǲǯ�ǞǷ

ǶȈǌǳʪ�Ƥ ȇ®ƘƬǳ¦Â�¾ƢǬǳ¦Â�¾Ƣūʪ

مــــــر اخلري واهلمــــى كثيــــأستاذ موس

  :إىل قوله



٤٣٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

موسى كذا و أبوبكر ومشسهم

ʭƾȈǇ�¿ȂǬǳ¦�ƺȈǌƥ�ƪ ȈǬƬǳ¦�Ľ

الشيخ هادي الورى إذ ما رأيت له

يف األممجربيل نئى عدمي الشكل 

شيخ املشايخ ذا األفضال والكرم

ů�ʭǂǫمـــــــــــار من التمكني واحلكـــــــــ

  :ومن مناذج ما قاله يف قصيدة إظهار السرور بقدوم الوزير قوله

ليتين كنت شاعرا ذا بيان

فأحلى جيد الطروس حبلي

من صفات اإلمام أعىن عليا

أو خطيبا قحا فصيحا للسان

يف حنور الغواينيزدرى الدر 

سر سيسي ذا العلى والتداىن

Ƥو  ǈǼǳʪ�ǂƼǨǳ¦�ƢȀȈǧ�¿̄ �̈ƾȈǐǫ�ǾǼǷ:

يقول من ربه يكفيه عن تعب

ƢŠ�©ƢǨǐǳ¦�®ȂǸŰ� ƅ� ƾǸū¦

فال يضر شبايب إذ عرفت به

Ƥ ǈǻ�ǺǷ�µ °ȋ¦�¦ǀđ�Ņ�ƢǷ�ǲȈǫ�À¤

ǲƳ°�Ŀ�ǲǔǨǳ¦�Ƕưȇ�ǺȇǂǤǏȋʪ

» ǂǋ�Ŀ�ƾŪʪ�ȏ�ǾǬǨǳ¦�ń¤�Ƥ ǈǻ¦

واــــــــــــه أتــــاس منــــــــــــــالنابرتاك آدم كل 

على جنل سعيد مرشد الصحب

أسدى على العبد دون الفخر والعجب

ما أعجز الشيخ يف ستني من حقب

Ƥ ǈū¦�Ŀ�ǲǔǨǳ¦�°ƾƦǳ�Ľ�ǲǬǼǳʪ

Ƥ ǈū¦Â� ¾ʪǂǈǳ¦Â� ƨǷƢǸǠǳʪ� ȏ

أ احلديث وقول الغمر كان أىب

بــــــــــان آدم بني الطني والسحـــــــــــــــوك

  :ومنه قوله يف مدح الشيخ حافظ الشنجيطي املصري

حلافظ العبد شوقي كان يزداد

واحلب يقلقين والعجب يريطين

ما من صفايت إنشاء وإنشاد

للقلب بني كال احلالني ترداد



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤٣١

)١٣(إذ ذكره لغليل القلب إبرادهــــــــال بد من ذكر شيء من مناقب

�ȐȈǳ� ʬȐưǳ¦�¿Ȃȇ�ĿȂƫاملوافق / هـ١٤١٧من ذي القعدة  ١٧

  .م وجزاه هللا خري اجلزاء٢٥/٤/١٩٩٧

  :الشيخ طاهر بن عثمان البوتشي - ٣

هو الشيخ احلافظ واألستاذ املفسر املشهور ولسان الطريقة 

حافظ القرآن ومتقنه والواعظ ) Ƣǘǧʭ(التجانية املتثقف من أصل بلدة 

  .املشهور

  :مولده ونشأته

م يف قرية تسمى بـ ١٩٢٧عثمان يف عام  ولد الشيخ طاهر بن

"Ƣǘǧʭ " ونشأ يف حجر أبيه األستاذ عثمان ) غميب(يف مقطعات أعمال

حىت بلغ عمره مخس سنني فأرسله أبوه إىل املدرسة القرآنية ومنذ ذلك 

  .احلني بدأت مالمح جنابته تظهر فانفصل عنه أبوه وسافر للحج

  :تعلمه وعلماؤه

يف معهد اإلمام " Ƣǘǧʭ"مدرسة قرآنية بـ بدأ تعلمه كما قدمنا يف

�ǺǷ�ƢŦ�ÅƢǘǈǫ�ǞŦ�À¢�ƾǠƥÂ�śǼǇ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ�ƾƴǧ�Ƣǘǧʭ�ƨȇǂǬǳ�Őǯȋ¦

وواصل " تشاد "السور اتصل بوالده الذي يسكن يف ذلك الوقت يف 

�ƨǼǇ�Ŀ�ʮŚƴȈǻ�ń¤�ǽƾǳ¦Â�ǞǷ�ǺǷ±�ƾǠƥ�®Ƣǟ�Ľ�ǽƾǼǟ�² °ƾǳ¦م فما ١٩٤٠

¦�ǶǜƬǻ¦�ŕƷ�ʮŚƴȈǻ�ń¤�ƢǠƳ°�À¢لشيخ يف سلك طلبة حفظ القرآن، 



٤٣٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

وأكب على دراسة القرآن ) طال(وترك والده عند عّمه يف قرية تسمى 

عند حفاظ متقنني حىت حفظه رأسا وأتقنه خطا وكان الدور العظيم يف 

فلما متكن له ذلك تزوج يف نفس القرية، مث , حتفيظه القرآن يتصل بعّمه

�ń¤�Ƥ ǿǀȇ�Àϥ�ÀƢǸưǟ�«Ƣū¦�ǽȂƥ¢�ǽǂǷ¢مدينة بوتشي ليواصل الدرس.  

م تتلمذ عند األستاذ املعلم ١٩٥٧فلما وصل إىل مدينة بوتشي عام 

مث انتقل منه إىل معهد املرحوم "  مامل غوجي"َشاَري  املقيم يف حملة 

حممود إمام اجلامع والعامل املشهور تدرس عنده كتب الفقه واألدب مث 

ƢǗ�ȂǻƢǯ�ń¤�ƢȀǼǷÂ�ÅƢƦǳƢǗ�ʮ°¦±�ń¤�ǲŢ°¦ لبا للعلم مث عاد إىل بوتشي

  .واستقر فيها مع عياله وشرع يف التدريس

  :ثقافته وأدبه

�ʪƢƬǯ�Ƥ, تثقف ثقافة عريقة وخصوصا يف احلفظ وتفسري القرآن ƬǯÂ

وصنف قصائد ) ظهر احلق(أي ) ƢǼȈȈƥ�ʫ�ƢȈǰǈǣ(بلغة اهلوسا ومساه 

  :عربية اليت منها

 .يةتقريب اإلعراب لصغار الطالب يف اللغة العرب- ١

 .األمراء حول الشريعة اإلسالمية يف السياسة- ٢

 .نونية مبناسبة مجاعة نصر اإلسالم- ٣

٤ -�ƢƳǄǷ�ƪ ǻƢǯÂ�Ǻȇƾǳʪ�Ǯ ǈǸƬǳʪ�ǶǿǂǷ¢Â�śȈǻȐǨǳ¦�ǚǟÂ�Ŀ�̈ƾȈǐǫ

 .بني العربية واللغة الفوالنية



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤٣٣

 .قصيدة يف مدح الشيخ سعيد حفيد الشيخ يهوذا- ٥

ȈǇϦ�ƨƦǇƢǼǷ�Ŀ�ǾƫƾȈǐǬǯ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǾƬǧƢǬƯ�ȄǴǟ�¾®¢�ƢǷÂ س مجاعة نصر

  :اإلسالم اليت مطلعها

ينʭمحدا لناصر ملة العد

سبحانه ذي امللك وامللكوت وال

خلق اجلماعة خص منهم أنبيا

سفراء رب العاملني إىل الورى

œǼǳʪ� ƨǳƢǇǂǳ¦Â� Ȃ̈ƦǼǳ¦� ǶƬƻ

ǴǇ�ǾȈǴǟ�ǲǏ�§°�ʮاــــــــــــــم دائمــــــــــــ

Àʮƾǳ¦� ǂǏʭÂ� ǺȇǂƳƢȀŠ

العلي الشأنجربوت والعز 

واختص رسال منهم مبكان

ليبلغوهم شرعة الرمحان

ǻʭƾǠǳ¦�ɧــــــــــخري األن �¿Ƣ١٤(يــــ(

واآلل واألصحاب طول زمان

  :ومما يدل على ثقافته أيضا قوله. وهي قصيده يف مثان ومثانني بيتا

ǺǼŭ¦�Ǟ �ƾǸū¦�ǪƷ�ƅ�ƾǸū¦

لوال الشريعة تنهى الساجدين عن الـ

�ʭƾǳما  śǟ¢� ² ȂǨǻ� ǾȈȀƬǌƫ

عادم وحدت) قرب(نلت فصاحة 

هــــاء بــــــــــــضل اجلمال عن العرب فج

مث الصالة على عبد الغين السين

السجود للناس خروا سجدا لغىن

مجيعه يف الغىن أحرى لذا الزمن

Ǻǰǳ�¾̄ʪ�ǂưǷ�Ƕƴǟ¢� ËǦ ǰƥ

دنـــــذو املال معط دميم أسود الب

دور هذا الشيخ يف نشر الثقافة العربية، وهو إىل وهذا يكفى يف فهم 

  .اليوم يف قيد احلياة جزاء هللا خريا

ومن هنا أنتقل إىل ذكر شخصيات كانت تساهم يف حتفيظ  ،هذا

القرآن وقد اكتفيت بتفصيل تلك الشخصيات الثالثة املذكورة ألين 



٤٣٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

أفضل ذكر من هلا إنتاجات عربية قيمة، فمن الشخصيات ذوات الدور 

  : نشر علوم القرآن وحفظه ما يلياهلام يف

)Ȃǯ�Ǻǯʪ°¦(الشيخ احلافظ احلاج أمني  - ٥

ابن دمحم الثاين بن  )١٥(األمني ابن إمام َدَوا  دمحمولد الشيخ احلافظ 

م وكان جده عبد هللا ١٩١٣يف مدينة كانوا سنة ) القاضي(عبد هللا  

ومكث عنده مث ) ¦ƾĐ®(عريب مصري أدرك الشيخ عثمان بن فودي 

انتقل إىل مدينة كانو ومكث فيها مستوطنا أجنب هناك ابنه دمحم الثاين 

مساه مبحمد  وهو كذلك أجنب ابنا. الذي اشتهر علمه وعني قاضيا فيها

الصادق والذي هاجر إىل دورا  بعد أن بلغ سن الرشاد واستقر يف 

إحدى مقاطعات دورا املسماة بَدَوا  وكان حاذقا ذو مهة نفاذة جتاه 

التعلم فحفظ القرآن وأتقنه وسلك مسلك الصوفية فاعتنق الطريقة 

مد التجانية وانتدب للتدريس والتحفيظ والزهد طول عمره فهو الوالد حمل

  .األمني الذي نكتب عنه

شب احلافظ دمحم األمني عند والده وأنفذه الوالد إىل احلافظ املشهور 

�² °ƾǳ¦�Ŀ�¼ǀƷ�ƢǸǴǧ�śǼǇ�ǽƾǼǟ�Ʈ ǰǷÂ�ƢǠǧʮ�ȂǿÂ��¦Èǂ
ÊǷƢÈǇ�̄ ƢƬǇȋ¦

وأخذ يف التدريس عنده زمنا، مث ) َغْن َغَرنْ (انتقل منه إىل احلافظ سعيد 

أيضا ومنه انتقل إىل احلافظ ) َرنْ َغْن غَ ) (معاذ(انتقل منه إىل احلافظ 

ومنه إىل ) ُغوِين أمحد رَافَاِين (ومنه انتقل أيضا إىل احلافظ ) ُغوِين َزْهرَاِين (



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤٣٥

فاكتمل له كل ما ينبغي ) ُغوِين عمر(وأخريا مكث عند ) وتِيدُ (احلافظ 

وبعد زمن خترج احلافظ دمحم األمني من مدرسة ُغوِين . من احلفظ واإلتقان

  .م١٩٥٣إىل مدينة بوتشي سنة  عمر ورحل

ليها انتظم يف سلك طلبة علم الفقه واللغة العربية يف إفلما وصل 

وبعد حني ) َكَدرُْكو(مث انتقل منه إىل األستاذ ) َغمُبو(مدرسة األستاذ 

مث انتظم يف سلك الصوفيني عند ) أَبُوِكي(انتقل إىل الشيخ األستاذ 

حصل على التقدمي يف الطريقة الشيخ العامل أمحد التجاين الكنوي و 

�ǂǷϥ�łȂǯ�ń¤�ǂǧƢǈǧ�ȆǇȂǼǈǳ¦�ɧ �¿ȂƷǂŭ¦�ȂǼǯ�ŚǷ¢�ƨȈǴŬ¦�ƾǼǟ�ƨȈǻƢƴƬǳ¦

ɯ �ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƺȈǌǳʪ�ǲǐƬȈǳ�ǾǼǷ.

�Ȑǧ�ǶǴǠǴǳ�ƢƦǴǗ�ƢđƢƳ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�ǂǯ̄ �ǪƦǇ�ƾǬǧ�ǾƬǧƢǬưǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢

دين غرابة إذا اجتمع له من العلم ماال يظنه شخص فهو سيف ذو ح

مجع يبني احلفظ والعلم وقد ذكر يل أنه كتب أربع عشرة نسخة من 

يتلقى الطلبة فيها العلم من ) Ȃǯ�Ǻǯʪ°¦(القرآن، وله زاوية كبرية يف حملة 

  .طاليب حتفيظ القرآن وطاليب علوم الدين واللغة

وكان  . وقد تثقف عنده عدد كثري وعمره ال يقّل عن سبعني عاما

Ǯكثري الرحالت إما للو  ǳ̄�ŚǤǳ�Â¢�̈°ʮǄǳ¦�Â¢�ǚǟ . ولقد اكسبه ذلك

.)١٦(العلم مبعظم البلدان اإلفريقية جزاه هللا عن دين اإلسالم خري جزاء



٤٣٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

  :ةــــــــاخلامت

إن هذه املدارس القرآنية واإلسالمية والكليات العربية هي اللبنة 

 ،بةية والعربية يف مدينتنا احملبو األوىل اليت بنيت عليها الثقافات الدين

وجهود مؤسسي هذه املدارس تدل داللة واضحة على شدة حبهم 

  .لتعليم القرآن وحب اللغة العربية املتمكن يف نفوسهم صغريهم وكبريهم 

  :ولقد حصل الباحث بعد معاجلته هلذا البحث على النتائج التالية 

١ -�² °¦ƾŭ¦�ǆ ȈǇϦ�ǺǷ�ƾȇǄŭ¦�Ã®¢�ƾǿƢǠŭ¦�Ǿƥ�ƪ ǷƢǫ�Äǀǳ¦�®ƢŪ¦�ǲǸǠǳ¦�À¢

  .اإلسالمية العصرية يف والية بوتشي عامة ويف مدينة بوتشي خاصة

وأدى ذلك فعال إىل كثرة رغبة الشبان يف تسجيل أمسائهم يف تلك - ٢

  .املدارس القرآنية واإلسالمية والكليات العربية 

هذه جمهودات أنتجت عدد ال يستهان به من العلماء واألئمة - ٣

االت العربية واخلطباء والشيوخ الفطاحل املصنفني للكتب واملق

ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳʪ�śǬǗƢǼǳ¦.

أنتجت وجود عدد كبري من طلبة اللغة العربية يف اجلامعات العاملية - ٤

  . والوطنية

  .أنتجت وجود عدد كبري من املكاتب العربية اخلاصة والعامة يف املدينة- ٥

وإن من تتبع ما سقناه يفهم العمل اخلطري الذي قام به أولئك 

لعلماء والشخصيات العلمية البارزة ومسامهتهم الغالية الفطاحل من ا



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤٣٧

�Ʈ ȈƷ��°ʮƾǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƨǯǂƷ�°ȂǘƫÂ�°Ƣǿ®±¦Â�ȂŶ�§ȂǏ

يدرك أن هلم أعماال وثقافة واسعة يف خمتلف العلوم والفنون تثري 

¨®ƢǨƬǇȏ¦Â�ǂȇƾǬƬǳ¦Â�ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�ƨȇƢǼǠǳʪ�̈ǂȇƾƳÂ��§ Ƣƴǟȍ¦.

  :املراجع

مكتبة وهبة القاهرة " Ǿź°ʫÂ�ĺǂǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǶȈǜǼƫ" ،اإللوريآدم عبد هللا 

  .م١٩٨٨

حبث قدمه لنيل شهادة " الثقافة العربية يف والية بوشي" ،رضوان بال موسى

�¿Ƣǟ�ȂǻƢǯ�Âǂȇʪ�ƨǠǷƢƳ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ŚƬǈȈƳƢŭ¦٩٨- ٩٧.  

 راجع ديوانه املخطوط يف مكتبه اخلاص خبط ،)الشيخ( طاهر عثمان

  .احلسن آدم دركو يف مدينة بوتشي

، "املد اإلسالمي يف أفريقيا"عباس دمحم جالل، املختار اإلسالمي 

  .هـ ١٣٩٨، القاهرة، للطباعة والنشر والتوزيع

تزيني الورقات جبمع بعض ماىل من  ،)الشيخ(عبد هللا بن دمحم ابن فودي 

  .ت. مكتبة أيب بكر أيوب د ،األبيات

 ،"فن املديح يف شعر الشيخ طاهر عثمان بوثي" عثمان دمحم املنصور

  .م٢٠٠١لة الليسانس جامعة ميدغري رسا

  .م١٩٧٣دار النهضة  ،¦ʮŚƴȈǻ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ ،)الدكتور(علي أبوبكر 

  .ديوانه املخطوط يف مكتبه اخلاص يف مدينة بوتشي ،علي غسو



٤٣٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǯǂƷ) الدكتور(شيخو أمحد سعيد  ،غالدنثي

ʮŚƴȈǻ، م١٩٩٣الثانية كانو . ط.  

حبث قدم جبامعة " شيالثقافة العربية يف مدينة بوت" ،دمحم الكبري علي

�Âǂȇʪم١٩٩٤.  

  .طبعة دار الكتب القاهرة" إنفاق امليسور" ،دمحم بللو بن عثمان بن فودي

§ȂǬǠȇ�Ʈ ǳʬ�ɧ ،" عرض " ة جديدة يف األدب العريب النيجرييظاهر

حبث قدمه لقسم اللغة العربية جامعة . ودراسة شعر السيد آدم عثمان

Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ŚƬǈƳƢŭ¦�̈®ƢȀǋ�ǲȈǼǳ�ȂǻƢǯ�Âǂȇʪ، م ١٩٩٨.  

أنظر كتاب إضاءة الغبش واملصباح للعمش يف  ،حممود بن بللو اإلمام

Ǧ ǳƚǸǴǳ�¶Ȃǘű�ȆǋȂƥ� ¦ǂǷ¢�ƺȇ°ʫ.

  .م٢٠٠٠الثامنة والثالثون دار املشرق . املنجد يف اللغة ط ،معلوف لويس

�ǂǰƥȂƥ¢�ʮʮ)١يزية من كتابه إمارة بوتشي جلد ترمجته من اللغة اإلجنل ،)الدكتور.  
- Periscoping our major Towns January 1988 published by

Bauchi ministary of Impformation and culture

  :املقابالت

ية جرت بيين وبني يوم السبت مقابلة شفو  ،علي غسو الشيخ

  م١٤/١/١٩٩٢

 بتاريخمقابلة شفوية معه يف داره  ،احلافظالشيخدمحم األمني 

  .م١١/٩/١٩٩٢



 دویا.دمحم الكبیر ع/د

٤٣٩

م١٩٩٢ /٩ /١٤مقابلة معه بتاريخ  ،دمحم إنو موسى جاهن اإلمام.  

 م١٩٩٣ /١٢/٦  بتاريخمقابلة مع األستاذ دمحم غاين كوب. 

م١٩٩٣-١-١٣ بتاريخمقابلة معه  ،عمر دمحم  

 يوسف دابو احلاج مؤسس مدرسة مفتاح اخلريات اإلسالمية مقابلة

 م١٩٩٣-١-٣ بتاريخمعه 

  :اهلوامش

   ٤ص  ،جات األدبية العربية يف والية  كوراهاإلنتا ،عبد السالم عبد احلميد)١(

  .١٨٤ص  ،¦ʮŚƴȈǻ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ ،)الدكتور(علي أبوبكر )٢(

�ȆǌƫȂƥ�°̈ƢǷ¤�ǂǰƥȂƥ¢�ʮʮ�°ȂƬترمجته من اللغة اإلجنليزية من كتاب الدك)٣(

  ١٧ص، ١جلد

  ..م١٩٩٣مقابلة مع األستاذ دمحم غاين كوب سنة )٤(

§�¦ƾǴƳ�ȆǌƫȂƥ�̈°ƢǷ¤�ǂǰƥȂƥ¢�ʮʮ�°ȂƬǯƾǳ مرتجَ مُ )٥( ƢƬǯ�ǺǷ١٧ص ،١  

  .١٨٦ص، الثقافة العربية  ،)الدكتور( علي أبوبكر)٦(

  .ترمجته يف فصل الشخصيات فانظره هناك)٧(

  .م١٩٩٢ \٩ \١٤املقابلة مع اإلمام دمحم إنو موسى جاهن بتاريخ )٨(

  .م١٩٩٢ \٩ \١٥مقابلة معه بتاريخ )٩(

  .م١٩٩٣مقابلة مع األستاذ دمحم غاين كوب سنة )١٠(

  .١٨٦ص ،الثقافة العربية ،)الدكتور(علي أبوبكر)١١(

  م١٩٩٢\١٠\١٤شفوية جرت بيين وبينه يوم السبت مقابلة )١٢(

  .راجع ديوانه املخطوط يف مكتبه اخلاص يف مدينة بوتشي)١٣(



٤٤٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

  .راجع ديوانه املخطوط يف مكتبه اخلاص خبط احلسن آدم دركو يف مدينة بوتشي)١٤(

 .امسه دمحم الصادق . بلدة يف مقطعات إمارة دورا )١٥(

داره سنة  حصلت على هذه املعلومات يف مقابلة شفوية معه يف)١٦(

م١١/٩/١٩٩٢



 ا وآدم مؤذن/د َ            واكاو      

٤٤١

 



  إعداد

 

كيفي  - والية نصراواجامعة  ة،قسم الدراسات العربي

 

  قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

والية برنو - جامعة ميدغري

  :املقدمة

�ʮŚƴȈǻ�ĿÂ�Ȃǻǂƥ�Ŀ�©ƢȈǐƼǌǳ¦�±ǂƥ¢�ǺǷ�ŁƢǏ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƺȈǌǳ¦�ŐƬǠȇ

عامة، وكان من كبار العلماء الذين ألفوا الكثري من الكتب يف شىت الفنون 

�Ƥاإلسالمية  ǈƸǧ�Ƥ Ƭǰǳ¦�Ǧ ȈǳϦ�ȄǴǟ�̈°ȂǐǬǷ�Ǿƫ¦®ȂȀů�Ǻǰƫ�ŃÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦Â

� ʬǂǳ¦Â�¬ƾŭƢǯ�ƨǨǴƬű�µ ¦ǂǣ¢�Ŀ�ǶǜǻÂ��ǂǠǌǳ¦�§ ¦Ȃƥ¢�ǒ Ǡƥ�¼ǂǗ�ǲƥ

والفخر والزهد والوعظ واالرشاد وشعر السياسة ونقد احلياة االجتماعية 

  .وغري ذلك، وله ديوان غري مطبوع تضمن الكثري من قصائده وأشعاره

�ǽǀǿ�» ƾē الورقة إىل عرض ودراسة قصيدتني زهديتني من الديوان

والتعليق على عاطفة الشاعر وأسلوبه فيهما، وذلك بغية الوقوف على 

.ما يف القصيدتني من قيم فنية ومجالية



٤٤٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

:نبذة عن الشاعر

هو إبراهيم بن صاحل بن يونس بن دمحم األول بن يونس بن إبراهيم بن 

لد ليلة السبت اخلامس عشر من مجادى وُ .١دمحم املكي بن عمر احلسيين

م، يف قرية تسمى ١٩٣٨هـ املوافق الثاين عشر من يوليو ١٣٥٩األوىل سنة 

.٢كوكاوا"عاصمة برنو القدمية بعد سقوط " ِديُكَوا"إحدى قرى ) إريديبه(

ف كثريا من الكتب يف خمتلف الفنون اإلسالمية والعربية، ونظم ألَّ 

ع معظمها يف ديوان غري مطبوع، ومن بينها أشعارا يف أغراض خمتلفة، مج

ƨǫ°Ȃǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ÀƢƬǇÂ°ƾŭ¦�ÀʫƾȈǐǬǳ¦.

:قصيدتنيالعرض ودراسة 

  ":دع اخلالئق"قصيدة  -أوال

وموضوعها  ،تقع يف تسعة أبياتحبر البسيط، القصيدة من هذه 

  :نصهاو  ،الزهد عن الدنيا

دع اخلالئق وارحل شطر خالقهم

عصت  كم طاوعتك على العصيان حني

śǏǂǳ¦�ǲǬǠǳʪ�¾±ƢǼŭ¦�Ŀ�ǂǇجتـــد ٣

لكل فقر وضعف ظاهر فعلــــىا

مل تـُْرِض ذا اخللق إن أغضبت خالقهم

Ƥ ºººººƦǇ� Ȑƥ�  ¦ƾǟϥ� ƪ ȈǴƥ� ÀƜǧ

مغبونمن أخطأ القصد يف الدارين

ÀȂºººƬǨǷÂ��°ÂǂǤǷ��ƅʪ�ƪ ǻ¢Â

ÀȂºǰǈǷÂ��°ȂƴȀǷ��ǂǈǳʪ�Ǯ ȈƦǼȇ

م القلب مضطرب سخطا  وحمزون

فاسلم فديتك إن الرزق مضمـون

ÀȂºººǷƘǷÂ� · ȂǨŰ� ƅʪ� ƪ ǻƘǧ



 ا وآدم مؤذن/د َ            واكاو      

٤٤٣

ال ختش أو ترج إال هللا معتمــــدا

٥دّبِر بربك ال تركن خلارقــــــة

ـــــهـــــــــــــــرمحتـــــا  بـــــــــــــــــــــارك هللا أحيانــــــــــــــــــتب

٤فكل عبد مبا  جينيه  مرهـــون

��ƢȀȈǨǧ�Ǯ Ȉǳ¤�Äƾē٦الشر  مدفـون

٧ونــــــــــــوما عطاه علـى األكوان ممنـ

:مضمون القصيدة

ȍ¦Â�ǂǷȋʪ�ǾƫƾȈǐǫ�ǂǟƢǌǳ¦�¢ƾƥ�ǲƥ�ƨǷƾǬǷ�Äϥ�ƢȀǴȀƬǈȇ�ŃÂ�®Ƣǋ°

دخل يف املوضوع مباشرة وهو الزهد عن الدنيا، حيث أراد أن ينقل 

اخلالق، �ń¤�ǾƳȂƬǳ¦Â�¾ƢǤǌǻȏ¦�ŃƢǟ�ń¤�ǪǴŬʪ�¾ƢǤǌǻȏ¦�ŃƢǟ�ǺǷاملتلقي 

«�ǶŮƢǠǧ¢Â�ǶĔÂƚǋ�Ǻǟ تلقيفأراد من امل ǂǐǼȇÂ�ǪǴŬ¦�½ŗȇ�À¢  ويتجه حنو

  .خالقهم ليكون هللا عز وجل هو شغله ومهه ووجهته

  :مث أشار قائال

�ƅʪ�ƪ   عصتكم طاوعتك على العصيان حني  ǻ¢Âــونــــــــــــــــومفتـ رورمغــــــ  

�ƢĔإواحنرفت عن الصراط فوهذا يدل على أن النفس دائما إذا عصت 

إىل املعاصي والذنوب وعدم الطاعة وغري ذلك من  صاحبها تدفع

املعاصي واملآمث اليت حتوك يف النفس، فاإلنسان عندما جيد نفسه يف هذه 

يف قلبه، فوقتها يستطيع أن  احلالة ينبغي له أن يستحضر عظمة هللا

  .من هذه الفنت واملعاصي اليت وقع فيها ينجو

�ƪمث شر  ƥʬ�ǲǬǠƥ�śūƢǐǳ¦�¾±ƢǼǷ�Ŀ�°ƢǏ�¦̄¤�ÀƢǈǻȍ¦�Àϥ�ȐƟƢǫ�̧

ǾǳȂǫ�Ŀ�Ǯ ǳ̄Â��ƨǼǗƢƦǳ¦Â�̈ǂǿƢǜǳ¦�©ƢƸǨǼǳ¦Â�°¦ǂǇȋʪ�¦ȂǜŹ�ƾǫ�ǾǻƜǧ�śǏ°Â:



٤٤٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

ƾºººšسر  �śǏǂǳ¦�ǲǬǠǳʪ�¾±ƢǼŭ¦�Ŀ°ȂƴȀǷ�ǂǈǳʪ�Ǯ ȈƦǼȇ ومسكـون  

�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ǄƴǠǳ¦Â�Ǧ Ǡǔǳ¦Â�ǂǬǨǳ¦�ƨǨǏ�©ƢƦƯϵ�ǂǟƢǌǳ¦�ǂǸƬǇ¦�Ľ

�ɦÂ�ɦ�ń¤� ¦ǂǬǨǳ¦�ǶƬǻ¢�²﴿: اخللق، وذلك طبقا لقوله تعاىل ƢǼǳ¦�ƢȀȇϩ

  .١٥: سورة فاطر، األية ﴾هو الغين احلميد

واصل الشاعر مشريا إىل أن اإلنسان إذا أراد  يف البيت اخلامسو 

¢�ƾȇǂȇÂ�ǶđȂǴǫ�ÊƤ ǈǯÂ�ÊǪǴŬ¦�ȄǓ° ن حيتفوا حوله فعليه أال يغضب

فوقتها يضمن هللا إليه رزقه  ،خالقهم ويسلم مجيع أموره إىل هللا عز وجل

�ȏ�ƢȈǻƾǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƾǿǄǳ¦�Àϥ ةقصيدالالشاعر يف  أملح مث. يف هذه الدنيا

�̈Â¦ƾǠǳ¦�Àϥ�°ƢǋƘǧ�� ¦ƾǟȋ¦�ÊǲƦǫ�ǺǷ�©ƢǬǌŭ¦�ǲǸŢÂ�Őǐǳʪ�ȏ¤�ÀȂǰȇ

فاإلنسان عندما يصرب على مثل هذا من دون سبب تعد من البالء، 

  .البالء فإنه جيد احلفظ واألمان من هللا عز وجل

�ȆǿÂ�ǺǷƚŭ¦�Ƣđ�Ǧ ǐƬȇ�À¢�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�©ƢǨǐǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǂȀǛ¢�ƾǫÂ

�ƢƸǏʭ�ǲǏ¦Â�Ľ. اخلوف والرجاء واإلعتماد على هللا يف كل شيء

�ȏ�Àϥ�ǺǷƚŭ¦�ÀƢǈǻȍ¦�ǺǷ�Ƥ ǴǗ�Ʈ ȈƷ��ƨǷ¦ǂǰǳʪ�§ Ƣƴǟȏ¦�ǺǷ�¦°ǀŰÂ

�ǺǰŻ�Ƣđ�¾ƢǤǌǻȍ¦�ÀƜǧ��Ǿǳ�ǞǬƫ�Ŗǳ¦�©ƢǷ¦ǂǰǳʪ اأو يكون معجب يركن

.أن يكون هناك شّر مدفون حتتها

ويف األخري محد هللا وشكره على نعمة احلياة وعلى ما مّن به على 

خيتتمون  تصوفنيعادة العلماء أو الشعراء امل هالكون برمحته وبلطفه، وهذ



 ا وآدم مؤذن/د َ            واكاو      

٤٤٥

ǟ�̈Ȑǐǳʪ�Â¢�ɦ�ȄǴǟ� ƢǼưǳʪ�ǶǿƾƟƢǐǫ لى الرسول صلوات هللا وسالمه

.عليه

:يف النصالواردة ة األفكار الرئيس

يغلب على هذه األبيات طابع الزهد يف الدنيا، وهي تدور حول 

  :األفكار التالية منها

  .التوجه إىل هللا والسري إليه وعدم االنشغال مبن سواه- ١

 .واملذالتالتحذير من اإلصغاء للنفس عندما تدفع االنسان إىل املعاصي - ٢

إثبات صفة : من األفكار اليت أظهرها الشاعر يف هذه األبيات- ٣

 .الفقر والضعف والسخط واحلزن على مجيع اخللق

أن اإلنسان ال جيد  من األبيات كذلك من األفكار املستنبطة- ٤

 .رضى الناس وحمبتهم إال إذا وجد رضى هللا وحمبته

يت جيب أن اخلوف والرجاء واالعتماد على هللا هي الصفات ال- ٥

ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�ǺǷƚŭ¦�Ƣđ�Ǧ ǐƬȇ.

عدم االنشغال  ، الرتغيب يف أيضااملستنبطة من األفكار و - ٦

 .وااللتفات إىل الكرامات أو اخلوارق اليت تظهر يف بعض الناس

  :التعليق على أسلوب الشاعر

إن عاطفة الشاعر يف هذه األبيات تظهر صادقة صحيحة : العاطفة

·�¦�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇʪ�¿Ƣǫ�Ŗǳجتذب ذهن القارئ من خالل ا ƢǨǳȋ¦Â�©¦°ƢƦǠǳ



٤٤٦

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

يف القصيدة، وقد ُوجد من خالل هذه العبارات أو األسلوب أفكارا 

وصورا تعرب عن حقيقة الزهد يف الدنيا، ونلمس هذه الظاهر يف مطلع 

  :القصيدة حيث يقول

  مغبونمن أخطأ القصد يف الدارين    ر خالقهـــمـــــل شطــــــــــــدع اخلالئق وارح

ـونــــــــــــــرور ومفتــمعــــــــــــــ�ƅƢــــت بــــــــوأن   كم طاوعتك على العصيان حني عصت

أما ألفاظ هذه القصيدة فقد امتازت بطالوة وسهولة ولني، : األلفاظ

وكانت بعيدة عن التكلف وخالية من الضعف والركاكة فاملعاين واضحة 

  .واألسلوب سلس

¤̄¦��ƢǟȂǼƬǷÂ�¦®ƾǠƬǷ�ȏƢȈƻ�ǂǟƢǌǴǳ�À¢�½°ƾǻ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�ƢǼǴǷϦ: اخليال

يف أبيات القصيدة، وهذا اخليال كله ينصب حول دائرة الزهد يف الدنيا، ومما 

ساعد الشاعر على تقوية خياله يف هذا الفن البيئة اإلسالمية واألسرة 

يف لها اسعمالصوفية اليت نشأ وترعرع فيهما حيث نرى أن مجيع الصور اليت 

رشاد الناس، ϵ�ǾƫƾȈǐǫ�ǲȀƬǈيولذلك جنده . القصيدة منتزعة من تلك البيئة

ومن الصور اليت جاءت يف هذه القصيدة هي اخلوف والرجاء واالعتماد 

وإذا أمعنا النظر يف هذه الصور . على هللا عز وجل وغري ذلك من الصور

تعقيد ندرك أن خيال الشاعر خيال إسالمي وصويف وكان بعيدا عن ال

والغموض ألن العبارات بقدر املعاين، وكان أسلوبه يؤثر يف نفس القارئ 

ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�̈°ƾǬǷ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�¦ǀǿÂ��ƢȈƷÂ°Â�ʮǂǰǧÂ�ƢȈǳƢȈƻ.



 ا وآدم مؤذن/د َ            واكاو      

٤٤٧

ƢȈǻʬ -  اسلك بربك(قصيدة:(

ثالثة عشر تقع يف حبر البسيط، من مثل األوىل، فهي القصيدة هذه 

  :يقول فيها الشاعر. وموضوعها الزهد عن الدنيا بيتا،

اتماسلك بربك يف كل  املقا

Ǿƥ�ǽ¦ȂǇ�ȄǤƦƫ�À¢�½ʮ¤�½ʮ¤

ǾƳǂǠǷÂ�ǽ¦ǂǈǷ�Ǫūʪ�ÀƢǯ�ǺǷ

عامله ٩مىت نظرت إىل آفاق

ȏƾƥ�Ƣđ�ȄǤƦƫ�ȏ�Ǯ ǈǨǼƥ�ǂǜǻƢǧ

وهي الطريق إىل عرفان خالقها

ǾºƬǸǰƷ�Ǧ ȇǂǐƫ�Ŀ�Ǫūʪ�ÀƢǯ�ǺǷ

ال ختش ضيق طريق وهي واسعة

بينكموال حيول ظالم النفس  

إن الطريق عزيز عز سالكها

ƢđÂ�Ǿƥ�Â¢�Ǯ ǴǇƢǧ�ƅʪ�ƪ Ǽǯ�À¤

وال تكذب مبا أبداه وارده

اـــــــــــــــــر  حيكمهــارة ال تعبيــــــــإن اإلش

فهو القوي ال ختش الضالالت

٨وانف الوسائط وامجع كل أشتات

ما ضل عنه طريقا للسمــوات

ļʮ�ƢǸǯ�¾ȂǬǠǷ�ƾȈǬǳʪ�ƪ ǻƘǧ

الطريق إىل عايل املقاماتفهي 

©ʮ¡�ǪȈǬŢ�ń¤�ǲȈǳƾǳ¦�ȆǿÂ

©ʮƢȀǼǳ¦� ǲưǷ� ǾƬȇ¦ƾƥ� ƪ ǻƢǯ

قبل التجارب يف حتقيق حـاالت

قبل اتصالك مع شوط املسافـات

©ʮ¦Âǂǳ¦� Ä°ƾȇ� ƨǬƯ� Ȃƻ¢� ȏ¤

©ȏȐºǔǳ¦�ȆǫȂƫ�Ȇǰǳ�ǞȈǸŪʪ�Â¢

من املعارف يف ظرف اإلشـارات

االتـــــــــمن يظهر السر إال ذو جهـ

  :مضمون القصيدة

�ǪǴǘǼȇÂ�Ǯ Ǵǈȇ�Àϥ�ǽǂǷϩÂ�¥°ƢǬǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Ƥ ǗƢź�̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ

 .يف السري إىل هللا يف مجيع املقامات اليت توصله إىل هللا عز وجل



٤٤٨

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

�Ŗǳ¦�¾±ƢǼŭ¦�Ƣđ�ÀȂǼǠȇÂ��ƨȈǧȂǐǳ¦�̈®Ƣǈǳ¦�©ƢƸǴǘǐǷ�ǺǷ ،املقاماتو 

�ǂǸǟ�ʭƾȈǇ�Ʈ ȇƾƷ�Ŀ� ƢƳ�Äǀǳ¦�ÀƢǈƷȍ¦�¿ƢǬǷ�ń¤�ǺǷƚŭ¦�Ƣđ�ǲǐȇ

�¾ȂǇǂǳ¦�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ǲȇŐƳ�ʭƾȈǇ�¾ƘǇ�ƢǷƾǼǟ  عن اإلسالم

أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن ": واإلميان واإلحسان حيث قال

فهو القوي ال ختش (ز البيت مث قال يف عج". تراه فإنه يراك

�ȏÂ�Ȅǌź�ȏ�Àϥ�¥°ƢǬǳ¦�ǺƠǸǘȇ�À¢�ǂǟƢǌǳ¦�®¦°¢�ƢǼǿو  ،)الضالالت

خياف من الضالل ألن الذي يقصده يف سريه هو القوي املتني وهو هللا 

ألن كل من يرتك الدنيا وما فيها من متاع ويتجه إىل هللا . عز وجل

  .فهذا هو الزهد يف الدنيا

�À¢Â��ɦ�ÃȂǇ�ȆǤƦȇ�ȏ�Àϥ�ȆǬǴƬŭ¦�¦°ǀŰ�ňƢمث واصل يف البيت الث

مجيع الوسائط اليت حتول بينه  ليز يُ يلجأ إليه ويقصده يف كل شيء وأن 

ن املؤمن ألوجيمع كل شيء يقربه إىل هللا سبحانه وتعاىل  ،وبني هللا

  .الذي سار يف درب هللا فإنه ال يضل عن الطريق

عرف عظمة هللا يف هذه الدنيا ن املؤمن إذا أراد أن يإ: قائال استمرمث 

فلينظر يف خلقه من إنس وجن ومساء وأرض ونبات ومجاد وغري ذلك 

وذلك طبقا . دانيتهمن املخلوقات اليت تشري إىل عظمة هللا وإىل وح

 أنفسهم حىت يتبني هلم أنه ĿÂ�¼Ƣǧȉ¦�Ŀ�ƢǼƫʮ¡�ǶȀȇǂǼǇ﴿: لقوله تعاىل

  .٥٣: سورة فصلت االية احلق﴾



 ا وآدم مؤذن/د َ            واكاو      

٤٤٩

��ƢǬȈǫ®�ȐǷϦ�¼Ƣǧȉ¦�ǽǀǿ�ǲǷƘƬȇ�Àϥ�ǺǷƚŭ¦�ÀƢǈǻȍ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Ʈ مث Ʒ

عايل أألن النظر يف خلق هللا من إحدى الطرق اليت ترفع املؤمن إىل 

التفكر يف خلق هللا ينقل اإلنسان املؤمن إىل كما أن   .املقامات اإلهلية

، وإن التفكر يف هللا ومعرفته واإلميان به والتصديق والتحقيق يف هذا اخللق

ƨȇƢĔ�ǺǷ�Ǿǳ�ƾƥȏ�ƨȇ¦ƾƥ� Ȇǋ�ǲǰǳ�À¦�ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�Ǫū¦�ƨǸǰƷ�ǺǷ.

�Ŀ�§ǂǰǳ¦Â�ǪȈǔǳ¦�ǺǷ�» Ƣź�ȏ�Àϥ�ǺǷƚŭ¦�Ʈ Ʒ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ǂǸƬǇ¦�Ľ

توجهه إىل هللا ألن الطريق إىل هللا واسع لكن املؤمن ال يصل إىل هللا إال بتحمل 

�Ȃǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ�¦ǀȀƦǧ�Ƥ ƟƢǐŭ¦Â�ʮȐƦǳ¦�ȄǴǟ�Őǐǳ¦Â��Őǐǳ¦صول إىل الغاية.  

أراد الشاعر أن يوضح لنا أن النفس دائما حيول التاسع البيت ويف 

الظالم فيها، وهذا الظالم ال ينجلي وال يكشف إال بعد قطع املسافات 

  .اليت توصلك إىل هللا سبحانه وتعاىل

�ǄȇǄǟ�Ǿǻϥ�ǾȈǳ¤�°Ƣǋ¢�Ʈ ȈƷ��ǾƬǻƢǰǷ�ÃƾǷÂ�Ǫȇǂǘǳ¦�Ǧ ǏÂ�Ŀ�ǲǏ¦Â�Ľ

كذلك استمر . ƨǷ¦ǂǰǳ¦Â�ǄǠǳʪ�ǾȈǳ¤�°ƢǌÉȇ�Ƣورفيع وهكذا سالكه أيض

�ǾƳȂƬȇÂ�Ǯ: قائال Ǵǈȇ�À¢�ǾȈǴǟ�Ƥ Ÿ�ǾǻƜǧ�ƢǬƷ�ɦ�ǞǷ�ÀƢǯ�¦̄¤�ǺǷƚŭ¦�Àϥ

.إىل اخلالق عز وجل حىت ال يقع يف الضالالت واملهالك

:غرض األبيات وأفكارها الرئيسية

إذا تصفحنا هذه القصيدة تصفحا عميقا فنجد مجيع معانيها منصبة 

  :الزهد، وتتضمن القصيدة أفكارا رئيسية منها يف دائرة



٤٥٠

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

احلث على السلوك يف البحث عن املقامات اليت ترفع قيمة املؤمن - ١

  .عند هللا

التحذير من االجتاه إىل سوى هللا عز وجل واحلث على كل ما - ٢

 .يقرب العبد إىل ربه

٣ -�ń¤�ƢǸƟ¦®�ǺǷƚŭ¦�ǲǬǼƫ�ɦ�©ʮ¡�Ŀ�ǂƥƾƬǳ¦Â�¼Ƣǧȉ¦�Ŀ�ǂǰǨƬǳ¦

 .ذات هللا سبحانه وتعاىل التفكر يف

عدم اخلوف يف التوجه إىل هللا والصرب على التجارب احلث على - ٤

ɦ�ń¤�ǽŚǇ�Ŀ�ǺǷƚŭ¦�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�ʮȐƦǳ¦Â.

التوجه إىل هللا والشعور مبعيته توقي املؤمن من الضالل واالحنراف - ٥

 .إىل ما سوى هللا

  :التعليق على أسلوب الشاعر

القصيدة تظهر له عاطفة الشاعر صافية  إن القارئ هلذه: العاطفة

�Ŗǳ¦�Ǿƫ¦°ƢƦǟÂ�ǾƫƢǸǴǯ�Ŀ�ƨȈǴƳÂ� ±̈°ʪÂ��¼ƾǐǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǫ¦ǂǫ°

.استعملت يف القصيدة

ألفاظ القصيدة سهلة وعذبة، وبعيدة عن الغرابة والتعقيد : األلفاظ

�¦ǀŮÂ��¥°ƢǬǴǳ�ƢǸȀǧ�Ƣđǂǫ¢Â�©ƢǸǴǰǳ¦�ǲȀǇ¢�ǂǟƢǌǳ¦�°ƢƬƻ¦�ƾǬǳÂ��ÄȂǼǠŭ¦

واضحة املعاين، جلية املقاصد، ويالحظ أن كثريا من جاءت تعابريه 

  :األلفاظ والتعابري ذات طابع زهدي وذلك يف قوله



 ا وآدم مؤذن/د َ            واكاو      

٤٥١

  وانف الوسائط وامجع كل أشتات   اك أن تبغى سواه  بــــــهــــاك إيــــــــــإي

ǾºººƬǸǰƷ�Ǧ ȇǂǐƫ�Ŀ�Ǫūʪ�ÀƢǯ�ǺǷ   ه مثل النهايـــاتـــــــــت بدايتـــــــــــــكان  

�ǂǟƢǌǳ¦�ǽƾȇǂȇ�Äǀǳ¦�ŘǠŭʪ�ƨǼȈƬǷ�ƨǫȐǟ�©¦̄�̈ ƾȈǐǬǳ¦�· ƢǨǳ¢�ÀƜǧ

��ǂǜǻƢǧ��¼Ƣǧ¡��ǖƟƢǇȂǳ¦��½ʮ¤��Ǌ: (فاأللفاظ مثل ţ�ȏ��Ǯ ǴǇ¦

��©ȏȐǔǳ¦��©ƢǧƢǈŭ¦��ǆ ǨǼǳ¦��©ʮƢȀǼǳ¦��ǾƬȇ¦ƾƥ��ƢȀǬǳƢƻ��©ƢǷƢǬŭ¦

يف األشعار الزهدية والصوفية، بكثرة تستعمل ) اخل...وارده، اإلشارات

���ǂƯϦ�ƾǫÂاوأديب اعاملكونه فضال عن   اوزاهد ااعر صوفيوقد كان الش

�©¦̄�©¦°ƢƦǠǳ¦Â�· ƢǨǳȋ¦�ǲǸǠƬǈȇ�ǽƾų�Ǯ ǳǀǴǧ�ƢȀȈǧ�̧ ǂǟǂƫ�Ŗǳ¦�ƨƠȈƦǳʪ

.الطابع الصويف يف شعره

:لقصيدتنييف االقيم الفنية 

إن الشعر ال ميكن أن يسمى : "يقول الدكتور دمحم مصطفى هّدارة

الدقيقة لتربز معانيه وتضعها يف صور شعرا مامل تدخله الصناعة الفنية 

�¶ƢǼƫÂ�² ȂǨǼǳʪ�ǪǴǠƬǧ�ƨƥ¦ǀƳ�ƢǼǳ¦Ȃǳ¢�¾ƢȈŬ¦�ƢȀȈǴǟ�ȆǨǔȇ�ƨƦƴǠǷ�ƨǠƟ¦°

�ŚǰǨƬǳ¦Â�  ̈¦ǂǬǳ¦�¨ǀǳÂ�ǆ ū¦�ƨǠƬŠ�ƢȀǠǷ�ÀƢǈǻȍ¦�ǆ ŹÂ�¾ȂǬǠǳʪ

.١٠"معا

فإن القارئ لقصائد الشاعر ابراهيم صاحل احلسيين يلمس هذه 

بيئة الشاعر وحياته  القارئ بسهولة أنالظاهرة الفنية يف شعره، ويدرك 

  .نفسيا وروحيا فيهأثرت الفردية قد 



٤٥٢

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

قد كان النتشار الثقافة العربية واإلسالمية يف املنطقة أثر كبري يف ف

ثر الظاهر على شخصيته ؤ تكوين شخصية الشاعر احلسيين، كما أن امل

  .هو التصوف اإلسالمي الذي كان ينتمي إليه

أن ما قاله يف الزهد مبا فيه من مجيع  ويتضح لنا من هذا كله

ƨǷʫ�ƨǬƥƢǘǷ�ǾƫƾȈǬǠǳ�ƢǬƥƢǘǷ�ÀƢǯ��ǽǂǏƢǼǟ.

�ƨǫ®Â��ǾǴȈţ�̈ȂǫÂ��ǂǟƢǌǳ¦�ƨǟ¦ǂƥ�ȄǴǟ�¾ƾƫ�Ŗǳ¦�ƨǠǼǐǳʪ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ƢǷ¢Â

�Ŀ�Ǿƫ°ƢȀǷ�Ǿǳ�ǂȀǜƫ�ƨǏƢƻ�Ǿƫʮƾǿ±Â�ƨǷƢǟ هفنه، فإن القارئ لشعر 

ر الفنية اليت استعمال الفنون البالغية، فقصائده ال ختلو من هذه الظواه

�Ŀ�¾ƢȈŬ¦�ǂǏƢǼǟ�ǺǷ�¦ǂǐǼǟÂ��ĺ®ȋ¦�¼ÂǀƬǳ¦�À¦Ȃǳ¢�ǺǷ�ʭȂǳ�ŐƬǠƫ

  .العبارات الشعرية

ا بدون �ÅȂǨǟ�Ǿǳ�ļϦ-كما يرى الباحثان- وهذه الظواهر البالغية

تكلف وال تعسف، وهذا دليل على أنه متبحر ومتعمق يف علوم 

ƢǷ�ǶǟǄǳ¦�¦ǀǿ�ǶǟƾƥÂ�ƢȀǟƢǓÂ¢Â�Ƣǿ°¦ǂǇϥ�» °ƢǟÂ��ƨǣȐƦǳ¦  ورد يف ديوانه

.وقصائده الزهدية من الفنون البالغية

  ):دع اخلالئق(األساليب البالغية يف القصيدة األوىل 

�ƪ: "وهو اإلنشاء الطليب ǫÂ�ǲǏƢƷ�Śǣ�ʪȂǴǘǷ�ȆǟƾƬǈȇ�ƢǷ

:وله أساليب كثرية منها ١١"الطلب



 ا وآدم مؤذن/د َ            واكاو      

٤٥٣

وقد . ١٢وهو حصول الفعل على جهة اإلستعالء: أسلوب األمر

عناها األصلي إىل معان أخرى تستفاد من سياق خترج صيغ األمر عن م

  :الكالم، ونرى ذلك يف قول الشاعر حيث يقول

  من أخطأ القصد يف الدارين مغبون    دع اخلالئق وارحل شطر خالقهم

وهو فعل أمر، واملعىن ) دع: (فإن صيغة األمر يف هذا البيت قوله

وهو أيضا ) وارحل(: وقوله أيضا .وليس أمرا حقيقيا" اإلرشاد"املراد منه 

  :كذلك قولهو  .وليس أمرا حقيقيا" االرشاد"فعل أمر، واملعىن املراد منه 

ƾš �śǏǂǳ¦�ǲǬǠǳʪ�¾±ƢǼŭ¦�Ŀ�ǂǇÀȂºǰǈǷÂ�°ȂƴȀǷ�ǂǈǳʪ�Ǯ ȈƦǼȇ

وهو أيضا فعل أمر واملراد منه ) سر(قوله البيت فصيغة األمر 

  .وليس أمرا حقيقيا" االرشاد"

  :آخر يف قوله وقد تظهر صيغة األمر مبعىن

ÀȂǧƾǷ�ǂǌǳ¦�ƢȀȈǨǧ�Ǯ    ـةدبِّر بربك ال تركن خلارق Ȉǳ¤�Äƾē

".التهديد" بهواملقصود  ،هو فعل أمر) ردبِّ (فلفظ 

وهو طلب الكف عن الفعل على وجه اإلستعالء : أسلوب النهي

  .وصيغته الفعل املضارع مع ال الناهية

خرى تستفاد وقد خترج صيغة النهي عن معناها احلقيقي إىل معان أ

من سياق الكالم وقرائن األحوال، وجند ذلك يف شعر الشاعر احلسيين 

  :حيث يقول



٤٥٤

م٢٠١٧من السلسلة الجدیدة                     أكتوبر ١٢مجلة دراسات عربیة، العدد 

  فكل عبد مبا جينيه مرهون    ال ختش أو ترج إال هللا معتمدا

النصح "واملعىن املراد منه ) ال ختش(فصيغة النهي هنا قوله 

  ".واإلرشاد

  :وقوله أيضا

�ǂǌǳ¦�ƢȀȈǨǧ�Ǯدبِّر بربك ال تركن خلارقة Ȉǳ¤�Äƾēونمدف  

" الرجاء" Ƣđواملقصود  ،)ال تركن: (فصيغة النهي يف البيت قوله

ƢȈǬȈǬƷ�ƢȈĔ�ǆ ȈǳÂ.

وهو أيضا من أنواع اإلنشاء الطليب، واألصل فيه : أسلوب اإلستفهام

.١٣طلب االفهام واالستفسار ملعرفة شيء جمهول لدى املستفهم أو السائل

صل داللته إىل معان أخرى، ويستدل عليها من وقد خيرج االستفهام عن أ

  :قرائن احلال أو قرائن املقال، وذلك مثل قول الشاعر احلسيين

  من أخطأ القصد يف الدارين مغبون    دع اخلالئق وارحل شطر خالقهم

والغرض ) من أخطأ القصد: (قولهيف البيت هي صيغة االستفهام ف

األصلي إىل غرض آخر وهو من إلقاء هذا االستفهام خارج عن معناه 

ألن الشاعر أظهر حزنه على اإلنسان الذي خسر " التحسر واحلزن"

  .القصد يف الدنيا واآلخرة

  :هقولكذلك و 

  ونــــــــــرور ومفتـمغــــــ�ƅƢـــــــــوأنت ب   كم طاوعتك على العصيان حني عصت



 ا وآدم مؤذن/د َ            واكاو      

٤٥٥

 اعن غرضه تخرج) كم طاوعتك: (فصيغة االستفهام يف قوله

.األصلي إىل غرض آخر

وهو . ١٤وهو أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا يف املعىن: اجلناس

�Â�¿ʫ�ƢǷ¤إǎ ǫʭ�ƢǷ،  الشاعر احلسيين قولما يف كفوأما التام:  

ƾš �śǏǂǳ¦�ǲǬǠǳʪ�¾±ƢǼŭ¦�Ŀ�ǂǇÀȂǰǈǷÂ�°ȂƴȀǷ�ǂǈǳʪ�Ǯ ȈƦǼȇ

" السر"واإلنصراف واألوىل اليت تعين اإلنطالق " سر"واجلناس يف كلمة 

 Ȇǌǳʪ�ǂȀŪ¦�¿ƾǟ�řǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢưǳ¦.

  :أما اجلناس الناقص فيظهر يف قوله

ونــــــــــرور ومفتـمغــــــ�ƅƢـــــــــوأنت ب   كم طاوعتك على العصيان حني عصت

�Àȋ�¿ʫ�Śǣ�²) وعصت –العصيان (واجلناس يف كلمة  ƢǼƳ�ȂǿÂ

.احلروف ليست متساوية

، أو اجلمع يف العبارة ١٥اجلمع بني الشيء وضده يف الكالموهو : الطباق

�ȏÂ��±ƢĐ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�Â¢�ƨǬȈǬū¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ��śǴƥƢǬƬǷ�śȈǼǠǷ�śƥ�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦

يشرتط كون اللفظني الدالني عليهما من نوع واحد كامسني أو فعلني، فالشرط 

   .وهو إما طباق االجياب وإما طباق السلب. ١٦التقابل يف املعنيني فقط

  :طباق االجياب فيقول فيه الشاعر أماف

ƾš �śǏǂǳ¦�ǲǬǠǳʪ�¾±ƢǼŭ¦�Ŀ�ǂǇÀȂǰǈǷÂ�°ȂƴȀǷ�ǂǈǳʪ�Ǯ ȈƦǼȇ

  .وهو من طباق االجياب) مهجور ومسكون: (وصيغة الطباق يف قوله
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  :وقوله أيضا

  فاسلم فديتك إن الرزق مضمون    مل تـُْرِض ذا اخللق إن أغضبت خالقهم

  .)غضبأَ -ضِ رْ تُـ (الطباق يف قوله 

  )أسلك بربك(األساليب البالغية يف القصيدة الثانية 

كما سبق . وهو طلب الفعل على وجه االستعالء: أسلوب األمر

احلديث عنه، وكثري ما خيرج عن معناه األصلي إىل معان أخرى تستفاد 

من سياق الطالم، ونلمس هذه الظاهرة يف مطلع القصيدة اليت حنن يف 

  :الشاعر وهو حيث اخللق للوصول إىل هللاصددها، حيث يقول 

  فهو القوي ال ختش الضــالالت    اتبربك يف كل  املقاماسلك 

واملقصود منه  ،وهو فعل أمر) اسلك: (فالشاهد يف هذا البيت قوله

  .وليس أمرا حقيقيا" النصح واالرشاد"

  :ويقول يف البيت الثاين من القصيدة

Ǿƥ��ǽ¦ȂǇ�ȄǤƦƫ�À¢�½ʮ¤�½ʮ¤    نف الوسائط وامجع كل أشتاتوا  

وكل منهما فعل أمر  ،)وامجع) (وانف(صيغة األمر يف هذا البيت قوله ف

  ".االرشاد"لكن املراد منهما 

  :ويقول يف بيت آخر

ȏƾƥ�Ƣđ�ȄǤƦƫ�ȏ�Ǯ ǈǨǼƥ�ǂǜǻƢǧ    فهي الطريق إىل عايل املقامــات  



 ا وآدم مؤذن/د َ            واكاو      

٤٥٧

" التخيري"وهو فعل أمر واملعىن املراد منه ) فانظر(وصيغة األمر قوله 

.وليس أمرا حقيقيا

. وهو طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء: أسلوب النهي

لك يف قول وله صيغة واحدة وهي الفعل املضارع وال الناهية، وجند ذ

  :الشاعر احلسيين

  قبل التجارب يف  حتقيق حـاالت     ال ختش ضيق طريق وهي واسعـة

  ـاراتـــمن املعارف يف ظرف اإلش    داه واردهـــــذب  مبا  أبـــــــــــــــوال تك

واملعىن املراد منهما ) وال تكذب- ال ختش: (صيغ النهي يف البيتني قولهف

ȐǠƬǇȏ¦�ǾƳÂ�ȄǴǟ�ǆ " رشاداإل" Ȉǳ�Ǿǻȋ�ƢȈǬȈǬƷ�ƢȈĔ�ǆ ȈǳÂ.

. وهو طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل: أسلوب االستفهام

ية ملعان أخرى تستفاد من سياق وقد خترج ألفاظه عن معانيها األصل

  :الكالم، كقول الشاعر يف هذا البيت

Ȇººƫʮ�ƢǸǯ�¾ȂǬǠǷ�ƾȈǬǳʪ�ƪ    مىت نظرت إىل آفاق عاملـــه ǻƘǧ

واملقصود من هذا االستفهام هو  ،)مىت(فصيغة االستفهام هنا قوله 

ألن الشاعر أراد أن يكشف عظمة الكون وما فيه من " التعظيم"

  .حىت يعرف عظمة خالق الكون وهو هللا عز وجلاملخلوقات للسامع 

  :ويقول يف بيت آخر

ǾººƳǂǠǷÂ�ǽ¦ǂǈǷ�Ǫūʪ�ÀƢǯ�ǺǷ    ما ضل عنه  طريقا  للسمــوات  
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اليت تستعمل للعاقل، ) من(فصيغة االستفهام يف هذا البيت قوله 

.اليت تستعمل لغري العاقل) ما(وقوله 

  :روقد سبق تعريفه، وجنده يف قول الشاع: الطباق

Ǿºƥ�ǽ¦ȂǇ�ȄǤƦƫ�À¢�½ʮ¤�½ʮ¤    وانف الوسائط وامجع كل أشتات  

ضد  " الشتات"ألن كلمة ) اشتات –امجع : (والطباق هنا يف قوله

  .جيابإوهو طباق " اجلمع"مة كل

  :وقوله

ǾºƬǸǰƷ�Ǧ ȇǂǐƫ�Ŀ�Ǫūʪ�ÀƢǯ�ǺǷ    كانت بدايته مثل  النهايـات  

طباق الوهذا أيضا يسمى  ،)¦ʮƢȀǼǳ© –بدايته : (قوله هالشاهد في

  .االجياب

  :وقوله

  حـاالتحتقيق قبل التجارب يف     ال ختش ضيق طريق وهي واسعـة

).واسعة –ضيق : (قولهيف فإن صيغة الطباق 

�²: وهو كما سبق ذكره ينقسم إىل قسمني: اجلناس ƢƳÂ�¿ʫ�² ƢǼƳ

¾ȂǬȇ�Ʈ ȈƷ�ǂǟƢǌǳ¦�¾Ȃǫ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ÃǂǻÂ��ǎ ǫʭ�Ä¢�¿ʫ�Śǣ:

  إال أخو ثقة يدري الروايـات    ز عز سالكهاإن الطريق عزي

�Ŀ�ƢǨǴƬƻ¦�ƢǸĔȋ�ǎ ،)عزّ - عزيز: (اجلناس يف قولهف ǫʭ�² ƢǼƳ�ǾǟȂǻÂ

  .عدد احلروف والشكل



 ا وآدم مؤذن/د َ            واكاو      

٤٥٩

  :اخلامتة

لنا شاعرية الشيخ إبراهيم صاحل من بني  تتضحاما تقدم خلالل 

شعراء برنو ميدغري، حيث تبني لنا انه تناول غرضا واحدا يف هاتني 

علماء و غرض حمبوب لدى الالقصيدتني وهو الزهد يف الدنيا، وه

من علماء برنو إال وتطرق إىل  ا، فقّلما جتد عاملبرنو يف منطقةالصوفيني 

  .ةمباشر  مباشرة أو غريبطريقة هذا الغرض 

هذه املقالة األفكار الرئيسة اليت تكمن يف هاتني  ناولتوقد ت

ما يف القصيدتني براز إاولة حملفية أسلوب الشاعر، وذلك القصيدتني، وكي

  .القيم الفنية واجلماليةمن 

:اهلوامش

، اإلسالم وحياة العرب يف امراطورية كامن برنوهيم صاحل احلسيين، إبرا- ١

م، ١٩٧٦- هـ١٣٩٦احلليب وأوالده مبصر، مطبعة مصطفى البايب 

٣٤:ص

�ƺȈǌǳ¦�ʭȏȂǷ�¿ȐǇȏ¦�ƨƴƷ�̈ŚǇ�Ŀ�ǶȈǈǼǳ¦�Ƥيعقوب يونس، -٢ ȈǗ�ǂǌǻ

  ١٠: ، غري مطبوع  صالشريف ابراهيم صاحل احلسيين

  رصن رصانة، ثبت واستحكم، يقال رصن البناء أي ثبت: الرصني-٣

Â�ƪ®¦¿: مرهون-٤ ƦƯ�ʭȂǿ°Â�ƢǼǿ°� Ȇǌǳ¦�Ǻǿ°

  ما خالف العادة) املتكلمني(يقال سيف خارق قاطع وعند اخلارق : خارقة-٥

  دفن الشيء سرته وواراه فهو مدفون: مدفون-٦
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ديوان لسان االميان املعرب عن شعوري يف ) الشيخ(إبراهيم صاحل احلسيين -٧

  خمطوط ١٤: ، صالسودان

  من الشتات وهو التفرق: أشتات-٨

 يه أفقي األفق نواحي السماء واألرض ويقال يف النسبة إل: آفاق-٩

اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين ، )الدكتور(هدارة، دمحم مصطفى - ١٠

  ٥٦٦: ص اهلجري

، دار التوفيقية للرتاث، مصر ـ الكايف يف البالغةأمين أمني عبدالغين، - ١١

١٩٥:م، ص٢٠١١القاهرة، 

لبنان، - ، دار الكتب العلمية، بريوتعلوم البالغةاملراغي، أمحد مصطفى، - ١٢

 ٧٥: هـ، ص١٤٢٨م ٢٠٠٧، ٣ط

، دار التوفيقية للرتاث، القاهرة، الكايف يف البالغةأمين أمني عبدالغين، - ١٣

٢٤٠: م، ص٢٠١١

  ٢٢٣: أمين أمني عبدالغين، املرجع السابق، ص- ١٤

ƢĔاملكتبة الشاملة االصدار الثاين، - ١٥ Ȃ ǼǧÂ�ƢȀ ǷȂ ǴǟÂ�ƢȀ ǈ Ǉ ¢�ƨȈƥǂ Ǡǳ¦�ƨǣ Ȑ Ʀǳ¦ ،

 ٧٥٢: اجلزء األول، ص

املرجع السابق نفس الصفحةأمين أمني عبدالغين، - ١٦


