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( الصاادرة خاالل الفارتة    12–1بياة، يف جملاداتها )  جملة جامعاة أم القارى لعلاوم الشاريعة واللغاة العر     

 م(.1222–م ...1ها( املوافق )1411 –ها.141)

 
 41.4/1171ردمد:  -ها 11/3/1432وتاريخ  1432/.137رق( اإليداع 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

 

مة نص  سنوية، تصدر عا  جامعاة أم القارى، لنشار األاحباا،      كََّحجملة دورية علمية ُم

يف أطرهاا  و ،ذات الصابغة اللغوياة   املختلفاة وفروعهاا   ،اللغاات وآدابهاا  لة يف جماال  يالعلمية األصا 

، ما  مراجعاات  تاب    ،ب اللاة بنشار مجياع مالاه عالقاة ااا سابق       ح ا َرُتوالنظرية والتطبيقياة.  

مياة أخارى، وملخصاات رساائل     ، وتوصيات مؤ رات ونادوات وأنشاطة عل  لةوََّموتقارير أاحبا، ُم

جهاات  شار لادى   نشارها، أو تقاداها لل  مل يسابق ن  واإلجنليدياة، والا   العربية  باللغتني، جامعية

 ني.صخصتالفاحصني املل هيئة التحرير، ودكيمها م  َببعد مراجعتها م  ِق وذلك أخرى،
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 أثر أسلوب االستثناء في تحقيق مقاصد سورة سبأ 

 (دراسة نحوية داللية)

 د. عامر فائل حممد بلحاف

 البحث ملخص

 ،بأ دراسًة حنويًة دالليةة حاول هذا البحث دراسة أسلوب االستثناء يف سورة س
ِلَم تكرر هذا األسلوب يف هذه السةورة يف   :من خالل اإلجابة عن تساؤل مركزي هو

وهل هلذا التكرار عالقة ما مبقاصةد   ؟مخسة عشر موضًعا بهذا النسق التعبريي الالفت
لةةذا قةةدلم الباحةث هلةةذه الدراسةة مبةةدخل مقت ةة  يف    ؟السةورة وااياتهةةا ومعاايهةا  

شّكلت بةدورها مباحةث    ،أعقبه احلديث عن مقاصد السورة وعددها ثالثة االستثناء،
وإحاطة علم اهلل مبا يف السموات  ،إبطال قواعد الكفر والشرك :الدراسة الثالثة وهي

وختلل ذلك تف يل القول  .وإثبات صدق النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وما يف األرض
  .يف حتقيق هذه املقاصد (واملنقطع املفرغ واملتصل)يف توظيف االستثناء بأاواعه 

 هة6/2/0417وُقبل للنشر يف                                                     هة01/00/0416ورد البحث يف 
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ABSTRACT 

The effect of exception style on the Surah of Sheba Purposes: A 

Syntactical and Semantic study  

This research attempted to study the exception method in 

Surah of Sheba semantically and grammatically, by answering the 

central question: why has this method been repeated in this sura in 

fifteen places in this striking expressive pattern? Is this repetition 

related to the purposes and objectives of the Sura and its meanings? 

So the researcher of this study made a brief introduction about the 

exception, and followed by an account about the three purposes of 

the Sura, and in turn, it formed the investigation of the three topics 

of the study as follows: Abolition of the rules of disbelief and 

polytheism, informing the omniscience of God, including the 

heavens and the earth, and to prove the sincerity of the Prophet 

peace be upon him. It is permeated by explaining in detail the use 

of exception types (disconnected, connected and uninterrupted) in 

achieving these objectives. 
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 مقدمـة:

فهو  ،يعدل القرآن الكريم مورًدا عذًبا اهل منه العلماء واملتعلمون قدمًيا وحديًثا
ومن َثمَّ ادا متًنا حيًّا ملقاربات الباحثني  ،املعني اخلص  الذي ال تن   أسراره ودرره

ومصدًرا ثريًّا الجتهادات النحاة واللغويني والبالايني  ،يف كافة فروع املعرفة اإلاسااية
 ،يفيدون منه يف أعماهلم العلمية ،واريهم من ذوي الصناعة وأهل االختصاص

 .ويستدلون به يف خطاهم البحثية

وتأسيًسا عليه تعاجل هذه الدراسة اللغوية موضوع االستثناء يف سورٍة من سور 
القرآن الكريم، واالستثناء أسلوب من األسالي  النحوية اليت خصلها الدارسون قدمًيا 

موظفني كتاب اهلل  ،وأحكامه ،وأاواعه ،ففصللوا القول يف أركااه ،مبزيد عناية وحديًثا
أثر أسلوب )وتأتي هذه الدراسة اليت حتمل عنوان  .العزيز، ومستشهدين بآياته الكرمية

حماَولًة لدراسة األثر  (.. دراسة حنوية داللية.االستثناء يف حتقيق مقاصد سورة سبأ
 سلوب يف حتقيق مقاصد السورة.النحوي والداللي هلذا األ

 ،ولذا ااتظمت الدراسُة يف ثالثة مباحث عبلر كل مبحث عن مقصد من املقاصد
وكيف استطاعت هذه األمناط توضيح  ،وراح يتتبع أمناط االستثناء يف كل مقصد

وااتهى البحث خبامتة ت منت أهم النتائج  .وتبيان الداللة املقصودة، املعنى املراد
  .وبثبٍت للمصادر اليت أفاد منها ،هااملتوصل إلي

 :يف االستثناء ومفهومه :مدخل

وللثين معاٍن عدة منها الصرف  ،من الثين (أستثين)مصدر للفعل  :االستثناء لغًة
ثنيةت  احلبةل إذا عطفةَت بع ةه علةى       :ومنها العطةف تقةول   ،إذا صرفته عةن األمر
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ألالنا اصرف املسةتثنى   (؛لصرفا)واملعنى األقرب إىل موضوع حبثنا هذا هو  .(0)بعض
عةن   (عليًّةا )صرفنا  (قام القوم  إاّل عليًّا) :فإذا قلنا ،عن الدخول يف حكم املستثنى منه

 .الدخول يف حكم القيام

، دخوله فيةه  لوال اإلخراج لوج  ،" إخراج الشيء من الشيء :ويف االصطالح
ومصةطلح   .(2)ا فقة  "  ويتنةاول املنفصةل حكًمة    ،وهذا يتناول املتصل حقيقًة وحكًما

 ،االستثناء من املصطلحات اليت ظهةرت يف مرحلةة مبكةرة مةن عمةر النحةو العربةي       
حيةث   ،(1) (التهيئة لظهور املصطلحات النحوية)تعارف عليها بعض الباحثني مبرحلة 

وهو مةن   (،هة 011ت )وعند سيبويه  (،هة 071ت )ورد هذا املصطلح عند اخلليل 
 . مستعملًة إىل يومنا هذا املصطلحات اليت ما زالت

" هذا باب  :واصل عليه باالسم حني قال ،خصل سيبويه االستثناء بفصل مستقل
اةري  )فةة   (إاّل)وما جةاء مةن األءةاء فيةه معنةى       (،إاّل)فحرف االستثناء  :االستثناء

ومةا فيةه    (،ال يكون ولةي  وعةدا  )فة  (إاّل)وما جاء من األفعال فيه معنى  (،وسوى
 ،يف بعةض اللغةات   (حاشةى وخةال  )من حروف اإلضافة ولي  باسٍم فة  ذلك املعنى

 .(4)وسأبيلن لك أحوال هذه احلروف إن شاء اهلل عز وجل األول فاألول " 

بل ااتقل  ،بيد أاله مل ي جلِّ املفهوم ،ويالحظ من حديث سيبويه أاله ذكر املصطلح
مةا يةيء يف معناهةا مةن      وذكةر  (،إاّل)فةذكر أم البةاب    ،مباشرة إىل أدوات االستثناء
 .األءاء واألفعال واحلروف

الذي مل ي عَن بتوضةيح املفهةوم أو    (هة 212ت )وعلى الدرب ذاته سار املربلد 
" هةذا   :وَشَرَع بعد ذلك يف بيان أقسامه عنةدما قةال   ،بل اكتفى بذكر املصطلح ،تعريفه

 (هةة  106ت )راج . وسةلك ابةن السة   (1).. " .واالستثناء على وجهني :باب االستثناء
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مسلك سابقيه حني قصةر كالمةه علةى أقسةام االسةتثناء وأحكامةه دون اخلةوض يف        
بل رمبا كان واضةًحا يف   ،على أنل هذا ال يعين أن املفهوم كان اائًبا عندهم .(6)مفهومه

 .أذهااهم لكن دون عناية بتجليته باعتباره مفهوًما

فهةذا عةامل العربيةة أبةو      ،جةري ين ج مفهوم االستثناء أكثر يف القرن الرابع اهل
أن ت خةرج شةيًئا ّاةا     :" االسةتثناء  :حيةدل االسةتثناء بقولةه    (هة 192ت )الفتح بن جين 

ويبلغ املفهوم متامه يف القةرن   .(7)أو تدخله فيما أخرجَت منه اريه "  ،أدخلَت فيه اريه
نةيني  ربة  بةني املع   (هةة  641ت )فةابن يعةي     ؛السابع اهلجري عند ثلة من النحةاة 

" اعلم أنل االستثناء استفعال مةن ثنةاه عةن     :اللغويل واالصطالحيل للمفهوم حني قال
صرف اللفظ عن عمومه بإخراج املسةتثنى مةن    :فاالستثناء .األمر يثنيه إذا صرفه عنه

فكةل اسةتثناء ختصةيص ولةي  كةل       ؛وحقيقته ختصيص صفة عامة ،أن يتناوله األول
" االسةتثناء يف   :االستثناء بقولةه  (هة 641ت )لوبني وعرلف الش .(1)ختصيص استثناء " 

. واةصل  (9)ورة يف هةذا البةاب"  إخراج بعٍض من كل بأداة مةن األدوات املةذك   :األصل
" امُلخةرج   :حني قال يف تعريف املسةتثنى  (هة 672ت )على اإلخراج أيً ا ابن مالك 

  .(01)رط الفائدة " حتقيًقا أو تقديًرا من مذكور أو مرتوك بإاّل أو ما مبعناها بش

والناظر يف مفهوم االستثناء عند علماء العربية ي لفةي أالةه ال جةرج عةن معنةى      
كما سيالحظ أنل  .وبقيد حصول الفائدة ،الصَّرف واإلخراج بأداة من أدوات االستثناء

اةري أنل   ،االستثناء مصطلًحا است خدم منذ وقت مبكر عند املتقدمني من علماء النحةو 
  .ين ج شيًئا فشيًئا حتى استوى على سوقه عند املتأخرين منهم مفهومه أخذ
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 الدراسات السابقة:

وقد عكف على  ،يظهر أسلوب االستثناء يف مواضع كثرية من كتاب اهلل العزيز
دراسته بعض الباحثني الذين تنوعت مناهجهم يف دراسة هذا األسلوب بني الوصةف  

دراسةة   –سةلوب االسةتثناء يف القةرآن    أ)ومن هةذه الدراسةات    .والتحليل والتطبيق
عنى األول  :وتألفت من مخسة فصول ،للباحث حممد علي حممد جربان (تطبيقية حنوية

وخ صلةص   ،وعرض الثااي ألاواع االستثناء وأحكامه ،منها بتعريف االستثناء وأدواته
 ،دواتاالسةتثنائية وبقيةة األ   (اةري )وكةان الرابةع لةة     ،االستثنائية (إاّل)الثالث لعمل 

أسةلوب  )ومةن هةذه الدراسةات     .(00)وو ضع اخلام  للدراسةة التطبيقيةة النحويةة    
للباحةث حممةد علةي إبةراهيم      (دراسة وصةفية حتليليةة   –االستثناء يف القرآن الكريم 

كما فصلل احلديث  ،معنى االستثناء وأاراضه وأدواته والعامل فيه :عجيزة تناول فيها
ومةن   .(02)والطلبية  ،والناقصة ،والتامة املنفية ،خلربيةا :يف االستثناء من خالل اجلمل

 (أسةلوب االسةتثناء يف القةرآن الكةريم بةني النحةو والبالاةة       )هذه الدراسات أيً ةا  
وهةدفت إىل دراسةة هةذه األسةلوب يف آي الةذكر       ،للباحث عزام حممد الشةجراوي 

 .(01)احلكيم حنويًّا وبالايًّا 

حيةث   ،سابقة يف ختصيصها لسورة سةبأ وختتلف هذه الدراسة عن الدراسات ال
بدًءا مةن اييةة    ،يظهر االستثناء بعدله أسلوًبا حنويًّا متميًزا بصورة الفتة يف هذه السورة

الثالثة وااتهاًء بايية السابعة واألربعني، فهذه السةورة املكيةة ذات األربةع واخلمسةني     
 ،21 ،20 ،21 ،07 ،04 ،1)يف مخسة عشر موضًعا يف اييات  (إاّل)آيةة وردت فيها 

ثالث مرات، ومل ترد يف  (41)، ووردت يف ايية (47 ،46 ،41 ،17 ،14 ،11 ،21
 أو اريهما. (سوى)أو  (اري)فلم ترد  (؛إاّل)السورة أي أداة استثناء أخرى عدا 



 د. عامر فائل حممد بلحاف

 07                                                            م1036 –هـ 3417 – عشر السادسالعدد 

ِلةَم تكةرر    :والةذي يقةوم عليةه البحةث     ،والسؤال الذي ينبغي أن ي طةرح هنةا  
وهةل هلةذا التكةرار     ؟رة سبةأ بهذا النسةق التعةبرييل الالفةت   يف سو (االستثناء بة )إاّل

 ؟ عالقة مبقاصد السورة ومعاايها

 :مقاصد السورة

" وسب  ازوهلا أنل أبا  :سب  ازول السورة فقال (هة 741ت )ذكر أبو حيلان 

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ  :سفيان قال لكّفار مكة مّلا ءعوا

أن منوت، وجوفنا بالةبعث، والالت  حممًدا يتوعداا بالعذاب بعد إنل (04)چېئ 
 . (01)والعزى ال تأتينا الساعة أبًدا وال ا بعث " 

ربلما كان أول مقصد من مقاصد هذه السورة الرد على الكفار  :وتأسيًسا عليه
  ؟فهل هناك مقاصد أخرى ،بشأن إاكارهم البعث وتكذيبهم بالساعة

" مةن   :ذه السةورة فقةال  استهل ابن عاشور تفسريه لسورة سبأ بذكر أاراض ه
.. وإثبةات  .وأعظمها إشراكهم آهلًة مع اهلل ،أاراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك

ومةن ذلةك    ،فما ي خرب به فهو واقةع  ،إحاطة علم اهلل مبا يف السموات وما يف األرض
 ،فيمةا أخةرب بةه    –صلى اهلل عليه وسلم  –إثبات البعث واجلزاء. وإثبات صدق النيب 

وختلةل ذلةك    ،وأنل القرآن شهدت به علماء  أهةل الكتةاب   ،اء به القرآنوصدق ما ج
  .(06) ب روب من تهديد املشركني وموعظتهم مبا حلل ببعض األمم املشركني من قبل "

يف  -يف رحاب تفسري التحريةر والتنةوير    –إذن ميكن تلخيص مقاصد السورة 
 :النقاط ايتية

 إبطال قواعد الكفر والشرك. 
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 مبا يف السموات وما يف األرض، ومةن ذلةك    -عزل وجل -ة علم اهلل إثبات إحاط
 البعث واجلزاء

 إثبات صدق النيب صلى اهلل عليه وسلم. 

 (إاّل)فإذا ما حبثنا عن هذه املقاصد يف املواضع اخلمسة عشر الةيت وردت فيهةا   
وهةل و ّظةف هةذا     ؟فهل سنجد أسةلوب االسةتثناء حاضةًرا يف خدمةة املعنةى املةراد      

 :اإلجابة يف الصفحات ايتية ؟لوب يف حتقيق مقاصد السورةاألس

  :أثر االستثناء يف إبطال قواعد الكفر والشرك :املبحث األول

أي  –فهةؤالء القةوم    ،ضرب اهلل قصة سبأ عظًة وعربًة للمشركني مةن قةري   
اري أالهم  ،وأمن الطرقات ،وسعة األرزاق ،كااوا م رب املثل يف رخاء البلدان –سبأ 

 .وحتولوا إىل م رِب مثةٍل يف التفةرق والشةتات    ،فااتقم اهلل منهم وشرلدهم ،عرضواأ
 :" وكاات العةرب ت ةرب بهةم املثةل فتقةول      (:هة 111ت )قال أبو جعفر النحاس 

 .(07)مذاه  سبأ وطرقها "  :أي ،تفرقوا أيدَي سبأ

سةل  وأرسل إليهم الر ،إذن هذه القصة مثل لكفار قري  بقوم أاعم اهلُل عليهم
ولةذلك يةدور هةذا     ،فأاتم أيلها القةوم مثلةهم   :فااتقم اهلل منهم، أي ،فكفروا وعصوا

 .ووعظهم تارة أخرى ،املقصد بني تهديد املشركني والكفار تارة

ثالثة منها بصيغة  :و ّظف أسلوب االستثناء خدمًة هلذا املقصد يف مخسة مواضع
 :وهذا بياٌن وتفصيل .قطاعوموضعني حيتمالن االتصال واالا ،االستثناء املفرغ

     .(01) چچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  :. قوله تعاىل0
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 –عزل وجةل   –وكيف أنل اهلل  ،جاءت هذه ايية يف سياق احلديث عن قوم سبأ
قابلوهةةا  ،وَبةةَدل أن يقةةابلوا اعمةةة اهلل بشةةكره وعبادتةةه  ،أاعةةم علةةيهم يف مسةةاكنهم
اةري أنل السةؤال الةذي     ،من جةن  العمةل   فكان اجلزاء ،باإلعراض والشرك والكفر

 ؟ِلَم خصل املوىل جلل جالله الكفور باجملازاة :ينبغي أن ي طرح هنا

 (هةة  217ت )منهم الفةرلاء   ،أثار هذا السؤال عدٌد من أرباب النحو والتفسري
واجملازاة للكافر وللمسلم وكةل   ،كيف خصل الكفور باجملازاة :حني قال: " يقول القائل

وأملةا املةؤمن في جةزى     ،والسيئة للكافر مبثلها ،إنل جازيناه مبنزلة كافأااه :قالفي ؟واحد
إاّل أنل املعنى  ،جازيت  يف معنى جزيت :وقد يقال .ألاله ي زاد ويتف ل عليه وال ي جازى
 :ذلةك جزينةاهم ومل يقةل    :أال ترى أاله قةد قةال   ،يف أبنِي الكالم على ما وصفت  لك

 .(09)"  ؟جازيناهم

لفرلاء يعل اجملازاة للكةافر واجلةزاء للمةؤمن، فةاألخري ت كّفةر عنةه سةيئاته        إنل ا
حةني   (هةة  100ت )وقد فصلل يف هذا املعنةى أيً ةا الزلجةاج     ،وت  اعف له حسناته

" واملعنى يف هذه اييةة أنل املةؤمن ت كّفةر عنةه السةيئات، والكةافر حيةب  عملةه          :قةال

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ                   ٱ  ٻچ  :جةلل في جازى بكةل سةوء يعملةه، قةال اهلل عةزل و     

 چپ  
ې  ې    ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ  وقال: ،(21)

وأعلمنةا أنل احلسةنات    ،أاله ي حب  عمل الكةافر  –جلل وعزل  – فأعلَم ،(20) چوئ  
وجعل أبو حيةان اجلةزاء يف اخلةري     .(22)وأنل املؤمن ت كّفر عنه سيئاته"  ،يذهنَب السيئات

  .(21)يف الشر، لكن يف تقييدهما قد يقع كل واحد منهما موقع ايخر واجملازاة 

" هةو   :قةال النحلةاس   ،وخالف بعض املفسرين فجعةل اجملةازاة مبعنةى املناقشةة    
حيةث   (هةة  146ت )وتابعه ابن عطية  .(24)ومن اوق  ع ذلب "  ،املناقشة يف احلساب
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. وخةالفهم  (21)قدًرا بقدر "  ي ناق  وي قارض مبثل فعله :أي ؛وهل ي جازى :" قوله: قال
وهل ي جازى إاّل ) :" قيل :قال ،إذ جعل اجملازاة مبعنى املعاقبة (؛هة 111ت )الزخمشري 

 :ِلَم قيةل  :ولي  لقائل أن يقول ؛وهو الوجه الصحيح ؟وهل يعاق  :مبعنى (الكفور
واجلةةزاء عةام للكةةافر   ،وهةل ي جةةازى إاّل الكفةور علةةى اختصةاص الكفةةور بةاجلزاء    

. وظةاهٌر مةن   (26)وإالما أراد اخلاص وهو العقاب "  ،ألاله مل يرد اجلزاء العام ؟ؤمنوامل
 .إاّل أنل ختصيصه أفاد معنى العقاب ،كالم الزخمشري أنل اجلزاء للمؤمن والكافر

وتبًعةا   ،اختلف القرلاء أيً ا يف القراءة ،وكما اختلف املفسرون يف معنى اجملازاة
 124ت )قةال ابةن جماهةد     (؛إاّل)ب االسم الذي يلي الختالف القراءة اختلف إعرا

فقةرأ زةزة    ،وهةل اةازي إاّل الكفةور(   ) :" واختلفوا يف الياء والنةون مةن قولةه    (:هة
.. وقةرأ  .بالنصة   (إاّل الكفوَر) ،بالنون (وهل اازي)والكسائي وحفص عن عاصم 

إاّل ) ،اليةاء ب (وهةل ي جةازى  )ابن كثري واافع وأبو عمرو وعاصم يف روايةة أبةي بكةر    
  .(27)رفًعا "  (الكفور 

جاء االستثناء يف هذه ايية مفرًاا فتوس  بني الفعل واملفعةول، أو بةني الفعةل    
، (21)وس بق باالستفهام اإلاكاري الذي حيمل معنى النفةي   ،واائ  الفاعل على قراءة

بعةدها طلًبةا ال    فإذا علمنا أن التفريغ يف االستثناء هو: " كون ما قبل إاّل طالًبا ملا وقةع 
أدركنةا   (29)يفتقر إىل )إاّل( من حيث الرتكي  فال يتم الكالم من حيث القصد إاّل بةه"  

 أنل )إاّل( هنا حصرت معنى اجملازاة، أيًّا كان معناها، يف الكفور.
وقد تعاضد يف هذا االسةتثناء عةدة عناصةر حنويةة لتجليةة املعنةى؛ فجةاء أواًل        

نفةي أن ينفةي الواجة     ل معنى النفي، وحق حةرف ال االستفهام اإلاكاري الذي حيم
وهل اةازي   :-واهلل أعلم –وتقديره  ،ثم جاء املستثنى منه احملذوف ،(11)حباله وهيئته

فكةةأنل اجملةةازاة ال تقةةع إاّل عليةةه، وأخةةرًيا جةةاءت صةةيغة املبالغةةة  ،أحةةًدا إاّل الكفةةور
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نى املعاقبة، كمةا تقةدلم تقريةره    ؛ ففي صيغة املبالغة ما يقولي داللة اجملازاة مبع(الكفور)
بةل   ،أاس  لقوم سةبأ الةذين متةادوا يف الشةرك     (فعول)ولعلل صيغة  ،عند الزخمشري

 . وصلوا إىل الكفر

    .(10) چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  چ  :. قوله تعاىل2

يستمر األسلوب القرآاي يف إبطال قواعد الكفر باحلةديث عةن عاقبةة تكةذي      
بعد أن أقلعوا عنهةا يف   ،اضهم عن دعوة التوحيد بالعودة إىل عبادة الشم وإعر ،سبأ

فكااةت   ،ومتاديهم يف جحد النعمة حني دعوا اهلل أن يباعد بني أسفارهم ،زمن بلقي 
ويف  .فصاروا عربًة لغريهم وموعظة ،وتفرقوا التفرق الشهري ،النتيجة أن س لبت النعمة

 .ومنها الوقوع يف الشرك أو الكفر ،لشيطانايية تنبيه املؤمنني إىل مكائد ا

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  :هذه اييةة بقولةه   –عزل وجل  –افتتح املوىل 

" ومعنى اييةة أنل مةا قةال     :أجاب عن هذا السؤال ابن عطية فقال ؟فما هو هذا الظن
 ،وما قال من أنل اهلل ال يةد أكثةرهم شةاكرين    ،إبلي  من إاله سيفنت بين آدم ويغويهم

يف  وهو اتلباع ،وأخرب اهلل تعاىل عنهم أالهم اتبعوه ،واري ذلك كان ظنًّا منه فصدق فيهم
إملا ألهل  :" واتلبعوه:فقال (فاتبعوه)وفصلل الزخمشري  .(12)كفر ألاله يف قصة قوم كفار"

. (11)الهم قليل باإلضافة إىل الكفةار" أل (إاّل فريًقا)وقّلل املؤمنني بقوله  ،سبأ أو لبين آدم
 (إاّل فريًقا)أي يف الكفر.  :وجعل أبو حيان هذا االتلباع يف الكفر حني قال: " )فاتبعوه(

 .(14)هم املؤمنون " 

فهو استثناء متصةل إن  كةان    ؛حيتمل االستثناء يف هذه ايية االتصال واالاقطاع
إن   عائًدا على املشركني، وحينها سيكون االستثناء  تاًمةا موجًبةا، وأملةا    (اتلبعوه)ضمري 

وإاّل فهةو   ،كان عائًدا على سبأ، فهو بةدوره حيتمةل االتصةال إن كةان فةيهم مةؤمنني      
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مل يعصه يف ذلك إاّل فريٌق من املؤمنني وهم الذين آمنوا من كفةار   :أي ؛استثناء منقطع
إذ ي حتمل أن تكون فيهم طائفة مؤمنة ّان اوا قبل  ؛أو الذين آمنوا من أهل سبأ ،مكة

  .إرسال السيل

( علةيهم )" والظاهر أنل ال ةمري يف   :فقال (هة 716ت )فصلل السمني احلليبل و
صةفة   (مةن املةؤمنني  )، و(اتبعةوه )استثناء من فاعةل   (إاّل فريًقا) ،عائٌد على أهل سبأ

إذ يلزم أن يكون بعض من آمن  ؛للبيان ال للتبعيض لئال يفسد املعنى (من)، و (فريًقا)
  .(11)اتلبع إبلي " 

أالةه رجلةح أن يكةون ال ةمري يف      :األوىل :السةمني هةذا وقفتةان    ولي مع قول
وأتلفق  معه يف هذا  ،عليه السالم –عائٌد على أهل سبأ ال على عموم بين آدم  (عليهم)

ويف كفةرهم   ،ذلك أن سياق اييات الةيت سةبقت هةذه اييةة يف قةوم سةبأ       ؛الرتجيح
 :والثااية .تكذي  واكران النعمةفكان ظن الشيطان صادًقا عليهم بال ،بالرسالة اإلهلية

ألنل يف التبعي ةية هنةا قلًبةا     ؛هنا ال حتتمةل أن تكةون دالةة علةى التبعةيض      (ِمن )أنل 
إذ سيجعل عدًدا من املؤمنني أتباًعا إلبلي ، يف حني أنل من اتلبع إبلةي  هةم    ؛للمعنى
 .الكفار

ملةؤمن مةن   ومهما يكن من أمر فقد قصد األسلوب القرآاي إىل إخراج الفريق ا
ويف ذلك داللةة واضةحة أنل املةؤمن احلةق ال يقةع يف       (،إاّل)أتباع الشيطان باستخدام 

وكأنل يف ايية أيً ا إشةارة للعةداء    ،مكائد الشيطان ويف مقدمتها الكفر أو الشرك باهلل
  القديم بني إبلي  وبين البشر وحماوالته الدائمة الستدراجهم واوايتهم.

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  چ  :. قوله تعاىل1

 .(16) چٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   
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سةاقها األسةلوب القرآاةي     ،تصف هذه ايية مشهًدا من مشةاهد يةوم القيامةة   
وال  ،إذ لن يشفع للمشركني يف هذا اليوم اةيب  مرسةل   ،إلبطال اعتقادات الشرك عامة

 .املوىل عزل وجل إاّل من َأِذن له ،ملٌك كريم وال اريهما

"  :فقةال الفةراء   ،عدٌد من اللغويني واملفسرين (إاّل ملن َأذن له) :فسلر قوله تعاىل
حتى ي ؤذن  :ويقال ،ال تنفع شفاعة ملك مقرب وال ايب حتى يؤذن له يف الشفاعة :أي

ت )وقةال األخفة  األوسة      .(17)فتكةون )َمةن ( للمشةفوع لةه "      ،له فةيمن يشةفع  
ملةن   :أي ،ملن أذن له :" املعنى :وقال الزجاج .(11)إاّل ملن أذن له "  " ال يشفع (:هة201

ويةوز   ،للشافعني (َمن )فيكون  ،إاّل ملن أذن أن ي شفع له :ويوز ،أذن اهلل له أن يشفع
حتلةى إذا ُفةزلع عةن    ) :واألجةود أن يكةون للشةافعني لقولةه     ،أن يكون للمشفوع هلم

وقةد اتفةق هةؤالء     .(41)لنحاس الزجاج يف قولةه  وتابع أبو جعفر ا .(19)"  ..(.قلوبهم
كمةا رأى بع ةهم أن    ،املفسرون على أنل الشفاعة ال تكون إاّل بإذٍن من اهلل عزل وجل

 .وقد يكون للمشفوع ،اإلذن بالشفاعة قد يكون للشافع

سار متأخرو املفسرين على درب متقدميهم حني فسلروا ايية الكرمية يف إبطةال  
" املعنى أنل كل من دعومت إهًلا مةن دون اهلل ال ميلكةون    :ابن عطية فقال ؛قواعد الشرك

وال هةم شةفعاء علةى     :فكأاله قال ،وال تنفع شفاعتهم إاّل بإذن فيمن آمن ،مثقال ذرة
. وقال الزخمشريل: " أي ال تنفع الشفاعة إاّل كائنًة ملن أذن له (40)احلد الذي ظننتم أاتم" 

. (42)لشةفيعه"   :أي ،تنفع الشفاعة إاّل كائنة ملن أذن لةه  من الشافعني ومطلقة له، أو ال
" وملا كان من العةرب مةن يعبةد املالئكةة لتشةفع لةه افةى أنل         :وفصلل أبو حيان فقال

ال شفاعة هلم فتنفع، ولي  املعنى  :والنفي منسح  على الشفاعة؛ أي ،شفاعتهم تنفع
تهم شةفاعة أصةاًل؛ ألنل   ال يقةع مةن معبةودا    :أي ،أالهم يشفعون فال تنفةع شةفاعتهم  

فإن كان املعبودون أصناًما أو كفاًرا كفرعةون فسةل  الشةفاعة عةنهم      ،عابديهم كفار
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فشةفاعتهم إذا   –عليه السةالم   –ظاهر، وإن  كااوا مالئكًة أو اريهم ّان عبد كعيسى 
 (41)و جدت تكون للمؤمن" 

اعة إالما تكون بةإذن  وّظفت ايية الكرمية االستثناء املفرلغ للداللة على أنل الشف
تلى ذلك املستثنى منةه احملةذوف    ،لتنفي أي افع للشفاعة (ال)فجاءت أداة النفي  ،اهلل

وال تنفع الشفاعة ألحٍد مةن الشةفعاء إاّل ملةن     :وتقديره( 44)املقدر من جن  املنطوق 
  .بإذٍن من اهلل( َمن )اليت حصرت الشفاعة يف االسم املوصول  (إاّل)أذن له، ثم جاءت 

 :" فيه أوجه :وفصلل السمني احلليب القول اللغوي فقال

 .شفعت  له :كما تقول :قال أبو البقاء ،أنل الالم متعلقة بنف  الشفاعة :أحدها

 :وهو أن يلزم أحد أمرين ؛وفيه اظر قاله أبو البقاء (،تنفع)أن يتعلق بة  :الثااي
وكالهمةا   (،تنفةع )مفعةول  إما زيادة الالم يف املفعول يف اري موضةعها، وإملةا حةذف    

 خالف األصل.

الثالث: أاله استثناء مفرلغ من مفعةول الشةفاعة املقةدر؛ أي: ال تنفةع الشةفاعة      
 .ألحد إاّل ملن أذن له

الرابع: أاله استثناء مفرلغ أيً ا لكن  من األحوال العامة تقديره: ال تنفع الشفاعة 
  .(41)إاّل كائنًة ملن أذن له " 

يف هذا النص التوجيهات النحوية هلذه الالم الداخلةة علةى    ذكر السمني احلليب
بيد أاين أرى أن التوجيه الثالث  ،وساق ايراء املختلفة يف هذا الشأن (،إاّل ملن أذن له)

ذلك أنل األصل يف املستثنى منةه أن ي قةدلر مةن جةن       ؛ربلما كان أقرب للمعنى املراد
كمةا أنل تقةدير تعلةق الةالم      ،اجلةن   ألنل األصل أن يكةون االسةتثناء مةن    ؛املنطوق

  .أدعى إىل ترسيخ القول بأنل الشفاعة ال تكون إاّل بإذن (أحٍد)باملستثنى احملذوف 
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"  :جتدر اإلشارة إىل أنل ابن عاشور ختم حديثه يف هذه اييةة عةن اظمهةا فقةال    
بطةال  ألنل املقصةود هنةا إ   ؛وإالما جيء بنظم هذه ايية على اري ما ا ظمت عليه اريها

ألنل أول ايية توبيخ وتعجيز  ،رجائهم بأن تشفع هلم آهلتهم عند اهلل فينتفعوا بشفاعتها
ويف ايية أيً ةا   .(46)فاقت ت إبطال الدعوة واملدعو "  ،هلم يف دعوتهم ايهلة املزعومة

! ؟! وما جةدوى الشةافع وهةي آهلةة الشةرك     ؟َفِلَم قيلد الشفاعة باإلذن :لطائف أخرى
 .ة لبطالن شافعهافبطلت الشفاع

 . (47)چڌ   ڍ  ڌ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍچ  :قوله تعاىل. 4

حيةث ينةدم املشةركون علةى      ،هذه ايية مشهٌد آخر من مشةاهد يةوم القيامةة   
إذ ي ؤمر فتوضةع األاةالل يف    ،صنيعهم يف احلياة الدايا بعدما كفروا باهلل وكذلبوا رسله

 أعناقهم جزاء عملهم اري الصاحل.

مسةتعمل يف   (هةل )" االستفهام بةة   :فسلر ابن عاشور هذا املقطع من ايية فقال
 ؟هل ج زوا بغري ما كااوا يعملون :فتقدير املعنى ،اإلاكار باعتبار ما يعقبه من االستثناء

 :أي ؛.. وج عل جزاؤهم ما كااوا يعملون على معنى التشةبيه البليةغ  .واالستثناء مفرلغ
واعلم أنل كواه ااثاًل يف املقدار أمر ال يعلمه إاّل مقدر احلقائق  ...مثل ما كااوا يعملون

يف النوع فألنل وضع األاالل يف األعناق منةع مةن حريةة     (وفاًقا)وأملا كواه  ،والنيات
لةةى مةةا عبلةةدوا بةةه أافسةةهم فناسةة  اوعةةه أن يكةةون جةةزاًء ع ،التصةرف يف أافسةةهم 

 .(41)ألصنامهم"

وقد تعاضةدت   ،ية متوسًطا بني الفعل ومفعولهجاء االستثناء املفرغ يف هذه اي
أملا أداة  ؛وعمل إاّل فيما بعدها ،واملستثنى منه احملذوف ،أداة النفي :فيه العناصر الثالثة

ومل يسةتعمل واحةدًة مةن أدوات النفةي      (هةل )النفي فقد استعمل األسلوب القرآاي 
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وأملةا املسةتثنى منةه     .رغ بعةده الشهرية للمبالغة يف اإلاكار ولتقرير معنى االستثناء املف
وأملةا إاّل   .هل يزون جزاًء إاّل جزاًء موافًقا ألعماهلم اري الصةاحلة  :احملذوف فتقديره

الةذي وقةع    (ما)وحاصرًة اجلزاء يف االسم املوصول  ،فكاات مفراًة الفعل للمفعولية
 .عليه فعل اجلزاء

حتقيةق املعنى املراد؛ فةاجلزاء مةن   إنل الستعمال االستثناء املفرلغ هنا أثًرا بيلًنا يف 
جن  العمل، وسيالقي الكافر حسابه وفق ما اقرتف من إثم، ومن أعظم ايثام الةيت  

أو اإلشةراك بةه تقدسةت أءةاؤه      –عزل وجةل   –الكفر باهلل  ي عاق  عليها بنو البشر
وهةي  وتنزهت صفاته. ويف ايية الكرمية مناسبة داللية لطيفة بني طبيعة جزاء الكّفةار  

يف  (األاةالل )األاالل، وطبيعة العمل املقرتف وهو الشرك باهلل، ففي توظيف كلمةة  
مثلما منعتهم معبةوداتهم   ،هذا السياق ما يوحي بسل  إرادتهم وحريتهم يف التصرف

  . فكأالها قيلدتهم وحالت بينهم وبني طريق احلق –عزل وجل  –من توحيد اهلل 

 .(49)چۆ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ڭ  ڭے  ے  ۓ  ۓ    ھچ :. قوله تعاىل1

ومفةاخرتهم بةاألموال    ،وردت هذه ايية يف سياق كفر األمم بةاهلل عةزل وجةل   
بل اإلميةان   ،فجاء الرد القرآاي بأنل األموال واألوالد ال تقرلب أحًدا إىل اهلل ،واألوالد

 .وهما املنجيان من سوء العذاب ،والعمل الصاحل هما اللذان يقربان

)َمن (  ،توجيه النحوي هلذه ايية فقال: " وقوله )زلفى إاّل من آمن(ذكر الفرلاء ال
ال تقرلب األموال  :وإن  شئت أوقعَت عليها التقري ؛ أي ،يف موضع اص  باالستثناء

فاالسةتثناء   .(11)ما هو إاّل مةن آمةن "    :أي ؛وإن  شئَت جعلته رفًعا ،إاّل من كان مطيًعا
 .قطاعيف هذه ايية حمتمل لالتصال واالا
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 ،اص  باالستثناء على البدل مةن الكةاف واملةيم    (َمن )" موضع  :وقال الزجلاج
ما تقرلب األمةوال إاّل مةن آمةن     :أي ،ما يقرَّب إاّل من آمن وعمل صاحًلا :على معنى

 .(10)وعمل بها يف طاعة اهلل " 

ع يف موضة  (َمن )و  ،استثناء منقطع (إاّل من آمن)" وقوله تعاىل  :وقال ابن عطية
اسةتثناء مةن    :" إاّل مةن آمةن   :. وتابع الزخمشريُّ الزجلاَج فقال(12)اص  يف االستثناء " 

أنل األموال ال تقرلب أحًدا إاّل املؤمن الصاحل الذي ينفقها  :واملعنى( تقرلبكم)يف  (كم)
 ،وفّقههةم يف الةدين   ،واألوالد ال تقةرلب أحةًدا إاّل مةن عّلمهةم اخلةري      ،يف سةبيل اهلل 

"  :ورجلح أبو حيلان أن يكون االستثناء منقطًعا فقةال  .(11)لصالة والطاعة " ورشلحهم ل
لكةن  مةن    :أي ؛الظاهر أاله استثناء منقطع وهو منصوب علةى االسةتثناء   :إاّل من آمن

 .(14)آمن وعمل صاحًلا فإميااه وعمله يقرلبااه " 

هلل تعةاىل  وا –والظةاهر   ،االتصال واالاقطةاع  :إذن يف هذا االستثناء رأيان هما
ألنل فيةه اوًعةا مةن االاقطةاع بةني       ؛أن القول بأاله استثناء منقطع هو األرجح -أعلم 

 ،فةاألموال واألوالد شةيء   :ذلك ألالهما ليسا من النوع افسةه  ،املستثنى واملستثنى منه
 .واإلميان والعمل الصاحل شيء آخر

هذا باٌب ي ختار فيةه   " :وعقد له باًبا بعنوان ،حتدث عن االستثناء املنقطع سيبويه
هذا باب مةا   :وخصله املربلد أيً ا بباب .(11)ألنل ايخر لي  من اوع األول "  ؛النص 

ومثلل له بعد ذلك بقوهلم: ما جاءاي أحةٌد   ،يقع يف االستثناء من اري اوع املذكور قبله
 .(16)إاّل زاًرا 

ه إذا كةان مةن   " ي سمى املنقطع الاقطاعةه منة   :وفصلل ابن يعي  القول فيه فقال
 ؛وهذا النوع من االستثناء لي  على سبيل استثناء الشيء ّاا هو من جنسه ،اري اوعه
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ولةذلك كةان    ،ألنل استثناء الشيء من جنسه إخةراج بعةض مةا لةواله لتناولةه األول     
وإذا مل يتناولةه   ،فأملا إذا كان من اري اجلن  فال يتناوله اللفةظ  ،ختصيًصا على ما سبق

إذ اللفظ إذا كان موضوًعا بإزاء شيء وُأطلةق فةال    ؛تاج إىل ما جرجه منهاللفظ فال حي
يف  (لكةن  )والعمةل علةى    ،وإذا كان كذلك فإالما يصح بطريق اجملاز ،يتناول ما خالفه

ال يكةون مةا    (لكةن  )وذلك من قبل أنل  (،لكن )االستدراك، ولذلك قدلرها سيبويه بة 
ال ي شةرتط   (لكةن  )إاّل أنل  ،يف االستثناء كذلك (إاّل)نل كما أ ،بعدها إاّل خمالًفا ملا قبلها

 .(17)كل" ال ي ستثنى بها إاّل بعض منفإاله  (إاّل)خبالف  ،أن يكون ما بعدها بعً ا ملا قبلها

إنل الرأي القائل جبعل االستثناء يف هذه ايية منقطًعا هو الرأي الةراجح برأيةي   
وأن تكةون   ،ن املستثنى من اري اوع األولايية ستستدعي أن يكو ذلك أنل ؛املتواضع

ما يعل الكالم متطابًقا مع مقصد ايية الكرمية اليت اصلت على أنل  (لكن )مبعنى  (إاّل)
  .لكنل املقرلب هو اإلميان باهلل والعمل الصاحل ،األموال واألوالد ال تقرلب هلل

  :لسموات وما يف األرضأثر االستثناء يف إثبات إحاطة اهلل مبا يف ا :املبحث الثاني

م ى القول يف أنل إحاطة علم اهلل مبا يف السموات وما يف األرض أحد مقاصد 
لةذا وّظةف    ؛وتشمل هذه اإلحاطة علمه سبحااه بالساعة والبعث واجلزاء ،سورة سبأ

وهةذه   ،األسلوب القرآاي أسةلوب االسةتثناء يف ثالثةة مواضةع خدمةًة هلةذا املقصةد       
  :املواضع هي

ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   چ :تعاىل . قوله0

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  

 .(11) چڳ  ڳ  
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وتكةذي  البعةث كمةا هةي      ،درج املشركون يف هذه ايية على إاكةار السةاعة  
جاًل، حيةث  فجاءهم الرد القرآاةي عةا   ،ومتادوا يف جحدها وإبطال القول بها ،عادتهم

اإلجابةة عةن قةول     –صلى اهلل عليه وسةلم   – رسوله الكريم –عزل وجل  –لّقن اهلل 
وإنل البعةث   ،ومهما بلغ اإلبطال فإنل الساعة حةق  ،فمهما متادوا يف اإلاكار ،الكافرين

 حق.

أو  ،افي للبعث وإاكار جمليء السةاعة  (ال تأتينا الساعة)" قوهلم  :قال الزخمشري
ومثة إشارة لطيفةة   .(19)وعدوه من قيامها على سبيل اهلزء والسخرية "  استبطاء ملا قد

" إنل وقتها وأحواهلا من األمور املغيبة  :وهي قوله ،يف وقت الساعة أوردها ابن عاشور
 .(61)ويف هذه الصفة إمتاٌم لتبيلن سعة علمه تعاىل "  ،يف علم الناس

 (إاّل يف كتاب مبني) :فرلغ فقالهذه ايية باالستثناء امل –عزل وجل  -ختم املوىل 
 –وقد م ت اإلشارة إىل ذلةك   –فإذا علمنا  ،يف إشارة منه سبحااه إىل اللوح احملفوظ

 (60)فال يتم الكالم إاّل به ،كون ما قبل إاّل طالًبا ملا وقع بعدها :أنل التفريغ يف االستثناء
وأسهمت يف اقةل الداللةة    ،هنا حصرت املعنى املراد يف الكتاب املبني (إاّل)أدركنا أنل 

كمةا أنل   ،املقصودة وهي إثبات إحاطة علم اهلل تعاىل مبا يف السموات ومةا يف األرض 
  .وجتسيًدا ملعنى اإلحاطة الشاملة الكاملة ،حتقيًقا للعلم اإلهلي األزلي (مبني)يف اإلبااة 

ألوىل ا (وال أصغر من ذلك وال أكرب)هذا وقد اقل أرباب التفاسري قراءتني يف 
فعلى  ،(62)والثااية بنصبهما  ،وهي قراءة املصحف الذي بني أيدينا ،برفع أصغر وأكرب

وعلةى الثاايةة    ،أو خةرًبا ملبتةدأ   (مثقةال  )عطًفا على  (إاّل يف كتاب مبني)األوىل يكون 
واحلق أنل كال القراءتني حيقق املعنى املراد من إحاطتةه   .(61) (ذرة)يكون معطوًفا على 

  .فكٌل يف كتاب مبني ،اىل حتى باألجزاء الدقيقة اليت ال ي عبأ هلاسبحااه وتع
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ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئجب  چ  :. قوله تعاىل2

 .(64) چحب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث  

وبقاء اجلن تعمل بعد موتةه   ،تتحدث هذه ايية عن موت سليمان عليه السالم
فةال يعلةم    ،يف إشارة واضحة إىل إحاطة علمه سبحااه بالغية   ،طويلة من الزمنمدة 

 .الغي  إاّل هو

فلملةا   ،" وكاات اجلن خترب اإلا  أاهم يعلمون الغية   :قال أبو جعفر النحاس
تبيلنةت اجلةنُّ لساة  أاهةم ال يعلمةون       ،ومل تعلم به اجلن ،سليمان عليه السالم مات

"  :فقال ،احلليب ادلعاء اجلن لعلم الغي  بني بع هم بعً ا . وجعل السمني(61)الغي  " 
 ،وذلك أنل امَلَرَدة والرؤساء من اجلن كااوا يوهمون ضةعفاءهم أالهةم يعلمةون الغية     

ومكثوا بعده عاًمةا يف العمةل تبيلنةت الَسةَفلة مةن       ،فلملا خرل سليمان عليه السالم ميًتا
مةةا مكثةةوا يف  –كمةةا ادلعةةوا  –يةة  اجلةةن أنل الرؤسةةاء مةةنهم لةةو كةةااوا يعلمةةون الغ

ورب  ابن عاشور بةني هةذا االدلعةاء والشةرك فقةال: " فةإاهم لةو كةااوا         . (66)العذاب"
يعلمون الغي  لكان علمهم باحلاصل أزليًّا، وهذا إبطال العتقاد العامةة يومئةٍذ، ومةا    

 .(67)يعتقده املشركون من أنل اجلن يعلمون الغي  "

وموقةع   (،إاّل دابةة األرض )ستثناء املفرغ مةرة ثاايةة يف   وّظف األسلوب القرآايل اال  
وكأاله قصد إىل إظهار عجز اجلن مقابةل هةذه الدويبةة     ،هنا هو الرفع بالفاعلية (دابة)

قةد   –عليةه السةالم    –الصغرية اليت بعثها اهلل سبحااه وتعاىل لتعلن للمأل أنل سليمان 
تأكيد بطالن معرفة اجلةن   -ء املفرغ من توظيف االستثنا -وظاهر ايية الكرمية  .مات

أف ت إىل كشف  –عليه السالم  –ويشهد على ذلك أنل وفاة سليمان  ،باألمور الغيبية
 .وأنل الدابة هي اليت أرشدت إىل موته ،زيف ادلعائهم الغي 
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  :. قوله تعاىل1

 .(61)چېى  ى   ائ  ائ        ەئ  ەئ  

هذه ايية يف قوم سبأ، " وكاات قصة سبأ قد ض ربت مثاًل وعربة للمشركني من 
 ،قري ، وكان يف أحواهلم مثيٌل ألحوال املشركني يف أمةن بالدهةم، وتيسةري أرزاقهةم    

 .(، اري أنل هؤالء أعرضوا كما أعرض أولئك69وتأمني سبلهم يف أسفارهم" )

ثةمل أتبعهةا   ( 71) چے  ۓ  ھ  ھ  ےچ  س بقت هذه ايية بقوله تعاىل:

فهل يعين ذلةك أنل العلةم    چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ چ  بقوله عزل وجل:
 ؟اري متحقق سلًفا

بالغي  وإحاطته مبا يف السموات وما يف األرض أزلةيل   –عزل وجل  –علم اهلل 
وهةو   ،إاّل لنعلم ذلةك علةم وقوعةه مةنهم     :" أي :قال الزجلاج ،وسابٌق على كل ذلك

قبةل أن يةؤمن    ،واهلل يعلم الغي  ويعلم مةن يةؤمن ّاةن يكفةر     ،جازون عليهالذي ي 
إالما يثابون وي عاقبون مبةا   ،ولكنل ذلك ال يوج  ثواًبا وال عقاًبا ،املؤمن ويكفر الكافر

مةا امتحةااهم بةه إاّل     :وفسلر أبو جعفر النحاس اييةة فقةال: " أي   .(70)كااوا عاملني " 
عامٌل به قبةل   –جلل وعز  –فأملا علم الغي  فاهلل  ،شهادة لنعلم من يؤمن بايخرة علم

ألنل العلم به متقدٌم  ،لنعلمه موجوًدا :أي :" إاّل لنعلم :وقال ابن عطية .(72)أن يكون " 
  .(71)أزاًل " 

ففي هذه ايية  ،يتجلى االستثناء املفرغ للمرة الثالثة على التوالي يف هذا املقصد
وصار حمتاًجا ملا بعةدها كةي    ،عن التمام وحتقيق الفائدة (إاّل)توقف الكالم الذي قبل 

وقد جعل السمني احلليب االستثناء يف هذه ايية مفرًاا مةن العلةل    .اتبيلن املعنى املراد
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وهو متييز  ،ما كان له عليهم استيالء لشيء من األشياء إاّل هلذا :والتقدير عنده ؛العامة
 .(74)احملق من الشاك 

يف هةذه   (إاّل)هنا إىل أنل األخف  األوس  جولز أن يكون ما بعد جتدر اإلشارة 
ومةا كةان ذلةك     :كأالةه قةال   ؛على البدل :" إاّل لنعلم :ايية على البدل أيً ا حني قال

 .بعيد –يف رأيي املتواضع  –وهو  .(71)االبتالء إاّل لنعلم " 

اهلل مبةا يف   إنل مجيع اييات الثالث السالفة اليت حتدثت عن مقصد إحاطة علةم 
 ،وّظفت االسةتثناء املفةرغ فقة     –ومنها الساعة والبعث  –السموات وما يف األرض 

وهةل قصةد األسةلوب     ؟فهل لذلك داللة مةا  ،ومل توظف أي اوع آخر من االستثناء
 ؟القرآاي إىل ذلك قصًدا

وعةن الداللةة الةيت حيملةها والفائةدة الةيت        ،حتدث سيبويه عن االستثناء املفرغ
فهةو أن   (إاّل)" فأملا الوجه الذي يكون فيه االسم مبنزلته قبةل أن تلحةق    :فقالحيققها 

ومةا لقيةت     ،ما أتااي إاّل زيٌد :وذلك قولك ،تدخل االسم يف شيء تنفي عنه ما سواه
ومةا لقيةت     ،وما مررت  إاّل بزيٍد، جتري االسم جمراه إذا قلت: ما أتااي زيةدٌ  ،إاّل زيًدا

لتوج  األفعال هلذه األءاء ولتنفي ما  (إاّل)ولكنلك أدخلَت  ،ٍدوما مررت  بزي ،زيًدا
 .(76)فصارت هذه األءاء مستثناة "  ،سواها

 ،وينفيةه عملةا قبلةها    (إاّل)فإذا علمنا أنل االستثناء املفرغ يوج  احلكم ملا بعةد  
لوب ، وأنل األسة (إاّل)أدركنا أنل الداللة املقصودة يف اييات الثالث تكمن يف ما بعةد  

 :القرآاي قصد إىل ذلك قصًدا، وعمد إليه عمًدا

 إالما  ؛حتقق املقصد يف إثبات أنل كل صغرية وكبرية يف هذا العامل :ففي ايية األوىل
 .هي يف كتاب مبني
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 ولو كااةت تعلمةه    ،حتقق املقصد بإثبات أنل اجلن ال تعلم الغي  :ويف ايية الثااية
اري أنل الذي دّلهم على موته إالمةا كةان    –عليه السالم  –لعلمت مبوت سليمان 

 .تلك الدويبة اليت ال حول هلا وال قوة
 علةم وقةوع ال علةم     (لةنعلم )وهو  (إاّل)حتقق املقصد فيما بعد  :ويف ايية الثالثة

 .اي ؛ ألاله ال يعلم الغي  إاّل عاّلم الغيوب

ا احتجةَت إىل  " وإالمة  :اري أالةه أضةاف   ،ذكره وتابع املربلد سيبويه فنصل على ما
 :فإذا قلَت ،جاءاي زيٌد فقد يوز أن يكون معه اريه :النفي واالستثناء ألالك إذا قلت

 .(77)ما جاءاي إاّل زيٌد افيَت اجمليء كله إاّل جميئه " 

واحلق أنل يف قول املربلد هذا إشارة لطيفة لتحقةق مقصةد اييةات الةيت م ةت      
وا ِفيت  أي معرفة  ،لم مل يرد يف اللوح احملفوظإذ ا ِفي أي ع ؛باستعمال االستثناء املفرغ

وإالما هو متحيص اهلل عزل  ،وا في أي سلطان إلبلي  على البشر ،للجن مبوت سليمان
 .وجل خللقه

فحاموا يف فلةك   ؛درج على تفسري االستثناء املفرغ بعد ذلك عدد من النحويني
دث ابةن يعةي  عةن فائةدة     فتحة  ؛سيبويه واملربلد مع زيادة شرٍح أو تفسرٍي أو تفصةيل 

ما قاَم إاّل زيٌد إثبات القيام له وافيه  :" وفائدة االستثناء يف قولك :االستثناء املفرغ قائاًل
داللةة علةى افيةه عةن اةريه      قةاَم زيةٌد ال اةري مل يكةن فيةه       :ولةو قلةت   ،عملن سواه

"  :سب  تسةميته بةاملفرغ فقةال    (هة 760ت )وعّلل ابن هشام األاصاريل  .(71)فاعرفه"
ومل يشةتغل   ،قد تفرغ لطل  مةا بعةدها   (إاّل)ويسمى ذلك استثناًء مفرًاا ألنل ما قبل 

  .(79)عنه بالعمل فيما يقت يه " 
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وهةو   ،و ّظف أسلوب االستثناء يف حتقيق مقصٍد من مقاصد سورة سةبأ  ،هكذا
وقةد لةوحظ أنل اةوع     ،مبا يف السموات وما يف األرض –عزل وجل  –إحاطة علم اهلل 

 (. إاّل)قصًدا إلثبات احلكم ملا بعد  ،تثناء الذي و ّظف كان املفرغ فق االس

   :أثر االستثناء يف إثبات صدق النيب صلى اهلل عليه وسلم :املبحث الثالث
وإاكةار   -صةلى اهلل عليةه وسةلم     -أمعن مشركو مكة يف تكذي  رسول اهلل 

ومةرة بأالةه    ،بأالةه سةاحر  ومةرة   ،فوصفوه مرة بأالةه كةاهن   ،وإبطال ما جاء به ،رسالته
وكاات القيامة والبعث من أعظم ما أاكةروه يف رسةالة الةنيب صةلى اهلل عليةه       ،جمنون
 .وسلم

وقد دفعهم هذا اإلمعان يف التكذي  إىل ابتكار أسالي  عدة يف اإلاكار منها: 
اكرة يف بعض املواضع، واءه عليه السالم أشهر من  -عليه السالم  –إتيااهم باءه 

ي نّكر! قال أبو حيلان: " ومّلا كان البعث عندهم من احملال جعلوا من ي خرب عن وقوعه أن 

ائ   ى  ىچ  :وأتوا باءه عليه السالم اكرة يف قوله ،يف حيلز من ي تعج  منه

وإخباره بالبعث أشهر  ،بل يف الدايا ،اءه أشهر علم يف قري  وكان ،(11)چائ
والتحلي ببعض األحاجي املعمولة للتلهي  ،اءألالهم أخرجوا ذلك خمرج االستهز ؛خرب

                                     .(10)فلذلك اّكروا اءه "  ،والتعمية

 –صلى اهلل عليه وسلم  –شرع األسلوب القرآاي يف إثبات صدق النيب    
واللطيف يف هذا التوظيف أاله مل يستعن  ،موظًفا االستثناء هذه املرة يف سبعة مواضع

 (إاّل)بغري االستثناء املفرغ يف هذه املواضع السبعة، وكأاله قرلر إثبات احلكم ملا بعد 
  :  وفيما يلي بيان باملواضع السبعة .وافيه عن ما قبلها
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ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  چ  :. قوله تعاىل0

 .(12)چۓ

طال ضالل يرى ابن عاشور أنل األسلوب القرآاي ااتقل يف هذه ايية من إب
كما رأى  ،املشركني يف أمر الربوبية إىل إبطال ضالهلم يف صدق الرسول عليه السالم

 –"األمر مبحاجة املشركني إىل اإلخبار برسالة النيب  بأنل أسلوب الكالم قد تغيلر من
وحيصل  ،تشريًفا له بتوجيه هذا اإلخبار بالنعمة العظيمة إليه –صلى اهلل عليه وسلم 

املشركني بطريق التعريض. ويف هذه ايية إثبات رسالة حممد صلى اهلل  إبطال مزاعم
 .(11) عليه وسلم على منكريها من العرب، وإثبات عمومها على منكريها من اليهود "

ب عث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للناس كافة، ويف هذا إثباٌت لصدقيته 
دمي املفسرين، حيث  ا قل عن ابن عليه السالم، وقد أشار إىل هذا املعنى عدد من متق

" أي إىل  :من ايية الكرمية (كافة)قوله يف لفظ  هة( 61عباس رضي اهلل عنه )ت 
وقال أبو جعفر  .(14)إىل الناس كافة "  :وتقديره ،العرب والعجم وسائر األمم

 :-صلى اهلل عليه وسلم  -وقال النيب  ،أي إىل الناس مجيًعا :" قال جماهد :النحاس
: اإلحاطة يف (. وفصلل الزجاج فقال: " معنى )كافة(11)سلت إىل كل أزر وأسود " ُأر

صلى  –فأرسل اهلل النيب  ،أرسلناك جامًعا للناس يف اإلاذار واإلبالغ :واملعنى ،اللغة
وصهي   ،أاا سابق العرب إىل اإلسالم :وقال ،إىل العرب والعجم –اهلل عليه وسلم 

. (16)الرسالة عامة "  :أي ؛وسلمان سابق الفرس ،بشةوبالل سابق احل ،سابق الروم
 .(17)اجلمع األكمل من الناس "  :" الكافة :وقال ابن عطية

والتفريغ يف االستثناء إالما يكون باعتبار ما  ،جاء االستثناء يف هذه ايية مفرًاا
( ًةوقد تفرغ الفعل هنا لة )كاف ،أو خرب أو اريها يتفرغ له الفعل من فاعل أو مفعول
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فهي رد   ،وعدم ختصيصها بقوم دون قوم ،يف إشارة جليلة إىل إثبات عموم الرسالة
  .على من أاكر عمومها ورد  ،على من أاكر الرسالة

فذه  ابن عطية إىل أالها  (؛كافة)وقد اختلف املفسرون والنحاة يف إعراب 
عارض و .(11)لالهتمام  (للناس)وتقدمت على صاحبها  ،منصوبة على احلالية

 .(19)إرسالًة كافة  :أي ؛الزخمشري وقوعها حااًل جاعاًل إيلاها اعًتا ملصدر حمذوف
وردل قول من جعلها صفًة ملصدر حمذوف وهو  ،ورجلح أبو حيلان أن تكون حااًل

  .(91)واهلاء فيها للمبالغة وهو الزجاج  (جامًعا)الزخمشري، وقول من جعلها مبعنى 

 :" فيه خالف :فقال (كافة) ومجع السمني احلليب اخلالف يف

  إاّل جامًعا للناس يف اإلبالغ :، واملعنى(أرسلناك)أحدها: أاله حال من كاف. 
 وعلى هذا فوقوعها  ،مصدر جاء على الفاعلة كالعافية والعاقبة (كافة)أنل  :الثااي

 .ذا كافة للناس :أي ؛وإملا على حذف م اف ،إملا على املبالغة :حااًل
 إاّل إرسالًة كافة :صفة ملصدر حمذوف تقديره (فةكا)أنل  :الثالث. 
 (90)للناس كافة "  :أي (؛للناس)حال من  (كافة)أنل قوله  :الرابع. 

 (،الناس)يف ايية الكرمية حاٌل من  (كافًة)واحلق أاين أميل إىل الرأي القائل بأنل 
حويني وقد يعرتض معرتٌض بأنل مجهور الن ،تقدمت على صاحبها للعناية واالهتمام

واإلجابة عن هذا االعرتاض  ؟منعوا تقديم احلال على صاحبها إذا كان جمروًرا حبرف
كما رجلح هذا الرأي  ،بأن اجلمهور وإن  كااوا قد منعوا ذلك إىل أنل السماع قد ورد به

وابن  ،وابن برهان ،وابن كيسان ،القائل بالتقديم عدٌد من النحاة منهم الفارسي
ومرجع هذا امليل أنل هذا  .ك شواهد مذكورة يف املظان النحويةوهلم يف ذل ،(92)مالك
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زل الداللة  سيكون له أثره يف االستثناء املفرغ من حيث (كافة)التوجيه النحوي لة 
 .-صلى اهلل عليه وسلم -املطلوبة واملعنى املقصود الذي ي ثبت فيه عموم رسالة حممد 

"  :الشأن وجديرة بأن ت ذكر وهي ومثة إضافة بالاية أوردها ابن عاشور يف هذا

قصر حالة عموم الرسالةة على كاف  چۀ  ہ  ہ   ہ  ہچ وأفاد تركي 
أي دون ختصيص إرسالك بأهل مكة  ،وهو قصر إضايف (أرسلناك)اخلطاب يف قةوله 

.. ويقت ي ذلك إثبات رسالته .أو بالعرب أو مبن ييئك يطل  اإلميان واإلرشاد
فاقت ى ذلك  ،يصدق ذلك القصر إاّل إذا ثبت أصل رسالتهإذ ال  ؛بداللة االقت اء

ومن أاكر عمومها  ،الرد على املنكرين كلهم سواء من أاكر رسالته من أصلها
وإضافة ابن عاشور النفيسة هذه تشري إىل عالقة حمكمة ووشيجة  .(91)بتخصيصها " 

 .ومنتظمة بني االستثناء والقصر

 .(94)چگ  گ  گ ک  ک  ک  ک ژ  ڑ  ڑ  ڎ ڈ  ڈ ژچ . قوله تعاىل:2

صلى اهلل عليه  –أنل هذه ايية تسلية للرسول  (91)يرى أال  أرباب التفسري 
إذ  ،وختفيف عنه جرلاء ما لقيه من قومه من تكذي  واستهزاء وعناد وكفر –وسلم 

وعادًة ما يتقدم التكذيَ  . وسنة درجوا عليها مع أابياء اهلل ،هي سرية األمم من قبله
أولو  :وهم الرؤساء والزعماء وأولو املال. قال الزجاج: " مرتفوها ،املرتفوَنواهلزء 

 (:مرتفوها). وقال النحاس يف (96)وهم رؤساؤها وقادة الشر ويتبعهم الَسَفلة " ،التُّرفة
ر ألنل عادتهم املبادرة . وقد خصلهم اهلل تعاىل بالذك(97)"رؤساؤها ومتكربوها وقادتها" 

 . (91)بالتكذي 

 (أرسلنا)حيث تفرلع الفعل  ،ل األسلوب القرآايل االستثناء املفرغاستعم
وإالما  ،هنا للداللة على أنل أول املكذبني هم املرتفون (قال مرتفوها)للجملة احلالية 
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فتأبى عقوهلم وقلوبهم  ،سابقوا إىل التكذي  اظًرا الاشغاهلم الدائم بالدايا وزخرفها
  .لذا يسارعون يف الكفر ،خالفها

وتابعه السمني احلليبل بزيادة  ،(99)حاليًة  (قال مرتفوها)عل الزخمشري مجلة ج
ألالها يف  ؛وإن كاات اكرة (قرية)مجلة حالية من  :" إاّل قال مرتفوها :وتفصيل فقال

، والتقدير: (أرسلتم)متعلق بة  (به)متعلق خبرب إنل، و  (مبا أرسلتم)سياق النفي. قوله 
 .(011)وحسلنه تواخي الفواصل "  ،تم به، وإالما قدم لالهتمامإالا كافرون بالذي ُأرسل

 .ويف قول السمني هذا إشارة جلية إىل أنل ايية جاءت يف سياق تكذي  الرسل

ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ         چ  . قوله تعاىل:1

(010)چڻ  ڻ    ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں 
. 

" ااتقاٌل من حكاية كفرهم وارورهم  :قال ابن عاشور يف مطلع تفسري هذه ايية
صلى  –وازدهائهم بأافسهم وتكذيبهم بأصول الديااة إىل حكاية تكذيبهم الرسول 

 .(012)وأتبع ذلك حبكاية تكذيبهم الكتاب والدين الذي جاء به "  –اهلل عليه وسلم 
وجاء تكذيبهم يف هذه  ،تكذي  النيب عليه السالم . يستمر كفار مكة يف.إذن

 ،ما هذا إاّل سحر مبني –ما هذا إاّل إفك  –ما هذا إاّل رجل  :ايية على مستويات
ثمل كذلبوا احلق وهو  ،وكذلبوا ثااًيا القرآن ،فكذلبوا أواًل النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .الدين كله
ألاله يقدح يف األوثان ودين ايباء  طعن كفار مكة أواًل يف النيب عليه السالم

ما هذا إاّل رجل بصيغة االستثناء املفرغ الذي يتفرغ فيه املبتدأ  :فقالوا (011) واألجداد
وقد  ،وال هو رسوٌل مصدلق ،ال هو ايب  مرسل ،فهو يف اظرهم جمرد رجل ،للخرب

 .اقلت صيغة االستثناء هذه املعنى املراد
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إذ  ،بصيغة االستثناء املفرغ أيً ا (ما هذا إاّل إفك) :ثم طعنوا يف القرآن فقالوا
 .(014)القرآن يف رأيهم جمرد كالم مفرتى ومصنوع من حممد ولي  كالم اهلل عزل وجل 

وقالوا ما هذا )عطف على مجلة  (وقالوا ما هذا إاّل إفك)وقد جعل ابن عاشور مجلة " 
  .(011)فالفعالن مشرتكان يف الظرف "  (إاّل رجل يريد أن يصدكم

بصيغة  (ما هذا إاّل سحر مبني) وطعنوا أخرًيا باحلق أو بعموم الرسالة فقالوا:
االستثناء املفرغ أيً ا، ويف مسعى منهم إىل حصر ما جاء به الرسول عليه السالم 

وإقباهلم  ،واستماعهم إليه ،حيث يرى املشركون أنل ااذاب الناس له ،بالسحر البيلن
 .عليه إالما هو عمل ساحر

لقد و ّظف االستثناء املفرغ يف املواضع الثالثة من ايية لنقل الداللة اليت 
والقرآن  ،عندهم جمرد رجل –صلى اهلل عليه وسلم  –ارت اها املشركون، فالرسول 

فلم  ،عن التمام (إاّل)وقد توقف الكالم الذي قبل  ،واحلق عندهم سحر ،عندهم إفك
والفرق  ؛(016)ناء هنا استثناء لغوي ال استثناء حنويكما أنل االستث .يتم إاّل مبا بعدها

لذا بقيت  ،فيما اعتمد ايخر األثر النحوي ،بينهما أنل األول اعتمد املعنى الداللي
 (.  هذه األءاء على حاهلا من اإلعراب قبل دخول )إاّل

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  چ  :. قوله تعاىل4

 .(017) چېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ

صلى  –تصف هذه ايية بعض األراجيف اليت أثارها املشركون حول الرسول 
إن هو إاّل )لذا ااتصر القرآن له عليه السالم بة  ،من كذب أو جنون –اهلل عليه وسلم 

لينذركم أالكم إن عصيتم لقيتم  :" أي (:إن هو إاّل اذير)قال الزجاج يف تفسري  (.اذير
" ومّلا افى تعاىل عنه اجِلنلة أثبت أاله اذير بني  :وقال فيه أبو حيان .(011)عذاًبا شديًدا " 
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بني )هو متقدم يف الزمان على العذاب الذي توعدون به، و  :أي ؛يدي عذاب شديد
 . (019)يشعر بقرب العذاب "  (يدي

ملبتدأ وقد ساعد يف حتقيق هذا املعنى أسلوب االستثناء املفرغ املتوس  بني ا
مع املستثنى منه  (ما)الذي حيمل معنى  (إن )حيث تعاضد حرف النفي  ،واخلرب

لنفى عنه عليه السالم اجلنون، وحصره يف  (001) (اإلخبار)احملذوف الذي قد ي قدلر بة 
 .إاذار البشر مجيعهم

" فالقصر  :وأضاف ابن عاشور هلذا املعنى اللغويل معنًى بالايًّا حني قال
هو  :أي ؛قصر موصوف على صفة قصًرا إضافيًّا (إن  هو إاّل اذير لكم)املستفاد من 

  .(000)ال حتوم حوله األوصاف اليت ملزمتوه بها "  ،مقصور على صفة النذارة

وما من شك يف أنل هذا املعنى البالاي اللصيق باملعنى اللغوي قد أسهم يف 
ما كان االختصاص  :ايف هوفإذا علمنا أن القصر اإلض ،تبيان الداللة وإي اح املقصود

أدركنا أن األسلوب القرآاي عمد إىل قصر صفة  ؛فيه حبس  اإلضافة إىل شيء معني
 .النذارة على الرسول عليه السالم

 .(002)چيت   مت  ىت ىب  يبجت  حت   خت  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مبچ  :. قوله تعاىل1

ما تعلقوا به من حنو  سواء منها ،" هذا استقصاء لبقايا ش َبه التكذي  لدح ها
قوهلم: كاهن وشاعر وجمنون، وما مل يدلعوه ولكنله قد جطر ببال واحد منهم أن يزعم 

وهم مّلا ادلعوا  ،أاله يريد بهذه الدعوة افًعا لنفسه يكون أجًرا له على التعليم واإلرشاد
اعر أاله ساحر أو أاله شاعر أو أاله كاهن َلِزم من دعواهم أن يتعرض جلائزة الش

مل يبق هلم يف الكنااة سهم طعٍن إاّل أن  ،فلملا ا فيت عنه تلك اخلالل ،وحلوان الكاهن
  .(001)يزعموا أاله يطل  أجًرا على اإلرشاد " 
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ليوضةح أنل   (إن  أجةري إاّل علةى اهلل  )جاء االستثناء املفرلغ يف هذه ايية أيً ةا  
وهنا يتجلةى معنةى    ،اباًل ماديًّاومل يطل  مق ،الرسول عليه السالم طل  ثواًبا أخرويًّا

وإياب احلكم ملةا بعةد    (،على اهلل)إذ تفرلغ االستثناء ملا بعد إاّل  ؛التفريغ يف االستثناء
الرسةالة   ذلك أنل طل  األجر املاديل مناٍف لشةرف  ؛وهو املراد من االستثناء املفرغ (،إاّل)

 .وخدم املعنى املراد املقصودةوبهذا أوصل االستثناء املفرغ الداللة  ،احملمدية وابلها
فقال الزجاج: " أي: إالما أطل   ،حتدث عن هذا املعنى عدد من أهل التفاسري

. وقال ابن عطية: " َأَمره اهلل تعاىل يف هذه ايية بالتربي (004)ثواب اهلل بتأدية الرسالة "
وكل والت ،وتسليم كل دايا إىل أربابها ،من طل  الدايا وطل  األجر على الرسالة

 .(001) على اهلل يف األجر"

قل ما سألتكم من )والبدل من اإلشارة هنا إىل أنل اجلزء األول من هذه ايية 
قد سأل املشركني  –صلى اهلل عليه وسلم  –يوحي بأنل رسول اهلل  (أجر فهو لكم

" واملعنى حيتمل أاله مل يسأهلم أجًرا  :وقد أوضح هذا املعنى السمني احلليب فقال ،شيًئا
إن ) :ويؤيده ،مع علمك أاله مل يعطك شيًئا ،إن أعطيتين شيًئا فخذه :كقولك ،البتة

 .(006)وحيتمل أاله سأهلم شيًئا افعه عائٌد عليهم "  (،أجري إاّل على اهلل
ومثة إشارة بالاية لطيفة ساقها ابن عاشور يف معرض حديثه عن ايية حيث 

جواًبا لسؤال مقدر أن  ،ة استئناًفا بياايًّامستأاف (إن أجري إاّل على اهلل)" ومجلة  :قال
فأجي  بأنل أجره م مون  ؟كيف ال يكون له على ما قام به من أجر :يسأل السامع
 (على)وحرف  .ألاله إالما يقوم بعمٍل ملرضاته وامتثال أمره فعليه أجره ؛وعده اهلل به

كما  –احملذوف وتقدير  .(007)يقت ي أاله حق اهلل وذلك بالنظر إىل وعده الصادق" 
صلى  –هو األسلم واألرجح يف افي ما قد ي توهم من أخذ النيب  –أشار ابن عاشور 

 . األبقى هي األجر –عزل وجل  –إاّل أنل مرضاة اهلل  ؛وهو حق ؛ألجر دايويل –اهلل عليه وسلم 
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 خامتـة

حيث  ،درس هذا البحث مواضع االستثناء يف سورة سبأ دراسًة حنويًة داللية
أن يرب  بني هذا األسلوب ومقاصد السورة يف مسعًى منه إىل اإلجابة عن  حاول

وهل هلذا  ؟ِلَم تكرر هذا األسلوب بهذا النسق التعبريي الالفت :تساؤل مركزي هو
وهل أسهم االستثناء يف إي اح  ؟التكرار عالقة ما مبقاصد السورة وأاراضها ومعاايها

 ،تعّق  البحث مواطن االستثناء يف السورة لذا ؟الداللة املقصودة واملعنى املراد
 :ليصل يف اهايته إىل النقاط ايتية ،واجتهد يف حتليلها وربطها باألاراض واملقاصد

. قصدت سورة سبأ إىل حتقيق مقاصد ثالثة ذكرها ابن عاشةور يف مسةتهل تفسةريه    0
 إبطةال قواعةد   :وهةذه املقاصةد هةي    .سبٌق أو ف لولي  للبحث فيها  ،للسورة

وإثبات إحاطة علم اهلل مبا يف السموات وما يف األرض وِمن ذلك  ،لكفر والشركا
 .أمجعني وإثبات صدق النيب صلى اهلل عليه وسلم وعموم رسالته للناس ،البعث واجلزاء

 :. وّظف األسلوب القرآاي االستثناء لتحقيق هذه املقاصد يف مخسة عشر موضًعا2
وموضعني احتمل كل  منهما االتصال  ،فرغثالثة عشر منها بصيغة االستثناء امل

إذ  (،إاّل)وقد أثبت البحث أنل االستثناء كان باستعمال أم الباب فق   ،واالاقطاع
 مل ترد أي أداة سواها يف السورة.

. استخدم األسلوب القرآاي صيغة االستثناء احملتمل لالتصال أو االاقطاع يف 1
 ،من أتباع الشيطان يف موضوع بقصد إخراج الفريق املؤمن ،موضعني فق 

ال األموال واألوالد يف  ،وليثبت أنل اإلميان والعمل الصاحل هما املقربان هلل
وأن  ،موضع آخر. وقد رجلح البحث أن يكون االستثناء متصاًل يف املوضع األول

 .يكون منقطًعا يف املوضع الثااي
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وافيه عن ما  (،إاّل)م ملا بعد وّظف األسلوب القرآاي االستثناء املفرغ لتقرير احلك .1
 ،اجلزاء من جن  العمل ،الشفاعة بإذن اهلل ،جمازاة الكفار :قبلها يف موضوعات

 ،اجلن ال تعلم الغي  وال يعلم الغي  إاّل اهلل ،كل صغرية وكبرية يف كتاب مبني
وقد  .تكذي  الرسول والقرآن واحلق ،املرتفون أول املكذبني ،الرسالة للناس كافة

كما أنل صيغة  ،ضد يف صيغة التفريغ هذه النفي واالستثناء لتقرير املعنى املرادتعا
التفريغ هذه اليت طغت على مواضع االستثناء يف السورة أسهمت بصورة جلية يف 

 .إي اح مقاصد السورة وأاراضها
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

أمةني حممةد عبةد الوهةاب وحممةد       :تصةحيح  ،لسان العرب ،حممد بن مكرم :ابن منظور :ينظر - 0
   (ثين)مادة ، م0999 ،بريوت ،بيدار إحياء الرتاث العر (،1)ط  ،الصادق العبيدي

، دار الف ةيلة،  (0حتقيةق: حممةد صةدليق املنشةاوي، ط )     ،اجلرجااي: علي بن حممد، التعريفات - 2
 (22)م، ص 2114القاهرة، 

املصةطلح النحةوي اشةأته وتطةوره حتةى أواخةر القةرن الثالةث          ،عةوض زةد   ،القوزي :ينظر - 1
 (.011 ،017 ،67)الصفحات  ،م 0910 ،السعودية ،جامعة الرياض (،0)ط  ،اهلجري

مكتبة اخلااي، القاهرة،  (،1)عبد السالم هارون، ط :حتقيق ،سيبويه: عمرو بن عثمان، الكتاب - 4
 119/  2 ،م 0911

جلنة إحياء الرتاث  (،2)ط  ،حممد عبد اخلالق ع يمة :حتقيق ،املقت   ،حممد بن يزيد :املربد - 1
 .119/  4 ،م 0994 ،القاهرة ،اإلسالمي

 (،1)ط  ،عبد احلسني الفتلي :حتقيق ،األصول يف النحو ،حممد بن سهل :ابن السراج :ينظر - 6
 .وما بعدها 210/  0 ،م 0996 ،بريوت ،مؤسسة الرسالة

 ،م 2110 ،إربد ،دار األمل (،2)ط  ،فائز فارس :حتقيق ،اللمع يف العربية :عثمان :ابن جين - 7
  (.11)ص 

 .76 – 71/  2 ،د.ت ،بريوت ،عامل الكت  ،شرح املفصلل :ق الدينموف :ابن يعي  - 1

 ،دار الرتاث العربي للطبع والنشر ،يوسف أزد املطوع :حتقيق ،التوطئة :أبو علي :الشلوبني - 9
 (.279)ص  ،م 0971 ،القاهرة

 ،ونعبد الرزن السيد وحممد بدوي املخت :حتقيق ،شرح التسهيل :حممد األادلسي :ابن مالك - 01
  .64/  2 ،م0991 ،القاهرة ،دار هجر للطباعة والنشر (،0)ط 

أطروحة )دراسة تطبيقية حنوية  –أسلوب االستثناء يف القرآن  ،حممد علي حممد :جربان - 00
 م.  2111 ،السودان ،جامعة أم درمان اإلسالمية (،دكتوراه
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دراسة وصفية حتليلية  –م أسلوب االستثناء يف القرآن الكري ،حممد علي إبراهيم :عجيزة - 02
 .م. 0994 ،مصر ،جامعة الزقاقيق (،رسالة ماجستري)

رسالة )أسلوب االستثناء يف القرآن الكريم بني النحو والبالاة  ،عزام حممد :الشجراوي - 01
 م. 0990 ،األردن ،اجلامعة األرداية (،ماجستري

 .من سورة األحزاب (71)ايية  - 04

عادل أزد عبد املوجود وعلي حممد  :حتقيق ،البحر احملي  :فحممد بن يوس :أبو حيان - 01
 .247/  7 ،م 0991 ،بريوت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،معولض

/  22 ،م 0914 ،توا  ،الدار التواسية للنشر ،التحرير والتنوير: حممد الطاهر :ابن عاشور - 06
014. 

، جامعة أم (0مد علي الصابواي، ط )معااي القرآن الكريم، حتقيق: حم: النحاس: أبو جعفر - 07
 .411/  1 ،م 0919القرى، مكة املكرمة، 

 .من سورة سبأ (07)ايية  - 01

دار الكت  والوثائق  ،(1)ط  ،حممد علي النجلار :حتقيق ،معااي القرآن :حييى بن زياد :الفرلاء - 09
  119/  2 ،م2112 ،القاهرة ،القومية

 .من سورة حممد (0)ايية  - 21

 .من سورة حممد (21)ايية  - 20

، (0ط ) ،معااي القرآن وإعرابه، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب :إبراهيم بن السري :الزجلاج - 22
 211-249/  4 ،م0911  بريوت، ،عامل الكت 

 .260/  7البحر احملي   :أبو حيان - 21

 .419/  1معااي القرآن الكريم  :النحاس - 24

عبد السالم  :حتقيق ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :اال  عبد احلق بن :ابن عطية - 21
 .401/  4 ،م2110 ،بريوت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،عبد الشايف حممد
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عادل أزد  :حتقيق ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل: حممود بن عمر :الزخمشري - 26
 .016/  1 ،م0991 ،السعودية ،العبيكانمكتبة  (،0)ط  ،عبد املوجود وعلي حممد معولض

 ،القاهرة ،دار املعارف (،1)ط  ،شوقي ضيف :حتقيق ،السبعة يف القراءات: أبو بكر:ابن جماهد - 27
 :وابن عاشور .260/  7البحر احملي   :أبو حيان :وي نظر (.129 – 121)ص  ،م0911

 .074/  22التحرير والتنوير 

"  :ما اصله (دارسات ألسلوب القرآن الكريم)يف كتابه ذكر حممد عبد اخلالق ع يمة  - 21
 .كما جاء بعد النهي" ،وقد جاء االستثناء بعد االستفهام يف آيات كثرية ،االستفهام كالنفي

 211/  0 ،القاهرة ،دار احلديث ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم :ع يمة

عيلاد بن عيد  :حتقيق ،الصة الكافيةاملقاصد الشافية يف شرح اخل :إبراهيم بن موسى :الشاطيب - 29
 .171/  1 .م 2117 ،مكة املكرمة ،جامعة أم القرى (،0)ط  ،الثبييت

، (0)االستغناء يف االستثناء، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط  ،شهاب الدين:ينظر: القرايف - 11
 .(010)ص  ،م 0916 ،دار الكت  العلمية، بريوت

 .من سورة سبأ (21)ايية  - 10

 .407/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية - 12

 .001/  1الزخمشري: الكشاف  - 11

 .261/  7أبو حيان: البحر احملي   - 14

السمني احلليب: أزد بن يوسف: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، حتقيق: أزد حممد  - 11
 .077/  9اخلرلاط، دار القلم، دمشق، د.ت، 

وجاء يف كتاب السبعة يف القراءات: " واختلفوا يف فتح األلف  ( من سورة سبأ.21ايية ) - 16
بفتح األلف،  ﴾َأذن له  ﴿، فقرأ ابن كثري واافع وابن عامر: ﴾إاّل ملن ُأذن له  ﴿وضمها من قوله 

ب م األلف ". ابن جماهد: السبعة يف القراءات،  ﴾ُأذن له  ﴿وقرأ أبو عمرو وززة والكسائي: 
 (.129ص )

 .160/  2معااي القرآن الفراء:  - 17
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 (،0)ط  ،هدى حممود قراعة :حتقيق ،معااي القرآن: سعيد بن مسعدة :األخف  األوس  - 11
  411/  2 ،م0991 ،القاهرة ،مكتبة اخلااي

 .211 – 212/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 19

 .401/  1 ،النحاس :ينظر - 41

 .401/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية - 40

 .009/  1الكشاف  :الزخمشري - 42

 .264/  9البحر احملي   :أبو حيان - 41

  (011)االستغناء يف االستثناء ص  ،القرايف :ينظر - 44

 .بتصرف 071/  9الدر املصون  :السمني احلليب - 41
 .011/  22املصدر السابق  - 46

 .من سورة سبأ (11)ايية  - 47

 .200/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 41

 .من سورة سبأ (17)ايية  - 49
 .161/  2معااي القرآن  :الفرلاء - 11

 .211/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 10

 .422/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية - 12

 .026/  1الكشاف  :الزخمشري - 11

 .272/  9البحر احملي   :أبو حيلان - 14

 .109/  2الكتاب  :سيبويه - 11

ها احلد الذي ذكره  (االستغناء)وقد أبطل القرايف يف كتابه  .402/  4املقت    ،املربلد :ينظر - 16
 ،" أن حتكم على اري جنٍ  ما حكمت عليه أواًل :وحدل االستثناء املنقطع بقوله ،سيبويه واملربدل
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ما كان  :إذ هو ال يوافق النحاة املتقدمني يف أنل املنقطع .أو بغري اقيض ما حكمت عليه أواًل "
 ،وما بعدها (296)الصفحة  -وله حديث مفصل يف كتابه املذكور آاًفا  ،ن اري جن  األولم

 .واملقام هنا لي  مقام تفصيل يف هذه املسألة
 .11 – 79/  2شرح املفصلل  :ابن يعي  - 17

 .من سورة سبأ (1)ايية  - 11

 .016/  1الكشاف  :الزخمشري - 19

 .041/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 61

 .171/  1املقاصد الشافية  :الشاطيب :ينظر - 60

السبعة يف  :ابن جماهد :ينظر .وقرأ اافع واألعم  وقتادة بالنص  ،قرأ اجلمهور بالرفع - 62
 (.127)ص  ،القراءات

 :والسمني ،241/  7البحر احملي   :وأبو حيان ،411/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر - 61
 .049/  9الدر املصون 

 .من سورة سبأ (04)ايية  - 64

 .411/  1معااي القرآن الكريم  :النحاس - 61

 ،402/  4وينظر: ابن عطية: احملرر الوجيز  .061/  9الدر املصون :السمني احلليب - 66
 .001/  1الكشاف  :والزخمشري

 .061/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 67

 .من سورة سبأ (20)ايية  - 61

 .011/  22التحرير والتنوير  :اشورابن ع - 69

 .من سورة سبأ (21)ايية  - 71

 .212/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 70

 .404/  1معااي القرآن  :النحاس - 72

 .407/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية - 71
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 .077/  9الدر املصون  :السمني احلليب :ينظر - 74

 .411/  2معااي القرآن  :األخف  األوس  - 71

  .101/  2الكتاب  :سيبويه - 76

 .119/  4املقت    :املربد - 77

 .17/  2شرح املفصل  :ابن يعي  - 71

يوسف  :ضب  ،شرح قطر الندى وبل الصدى :عبد اهلل بن يوسف:ابن هشام األاصاري - 79
 (.116 – 111)ص  ،م0997 ،بريوت ،دار الفكر (،0)ط  ،البقاعي

 .من سورة سبأ (7)ايية  - 11

 .211/  7البحر احملي   :أبو حيان - 10
 .من سورة سبأ (21)ايية  - 12

  .091 – 097/  22ابن عاشور  - 11

 .269/  9البحر احملي   :أبو حيان - 14

أخرجه ال ياء  واحلديث صحيح اإلسناد: .401/  1معااي القرآن الكريم  :النحاس - 11
ث املختارة اا مل جرجه البخاري األحاديث املختارة أو املستخرج من األحادياملقدسي يف 

 ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد املقدسي:ال ياء املقدسي :ينظر .ومسلم يف صحيحيهما
دار خ ر للطباعة والنشر  (،1)ط  ،عبد امللك بن عبد اهلل بن دهي  :دراسة وحتقيق

 (.0611برقم )، 1/41 ،م 2111 ،بريوت ،والتوزيع
واحلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك على  .214/  4وإعرابه  معااي القرآن :الزجاج - 16

حتقيق: مصطفى عبد القادر  ،احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن زدويه ::ينظر .الصحيحني
والطربااي يف . (1241برقم )، 120/ 1 ،م0991، بريوت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،عطا

ق: طارق بن عوض اهلل بن يقحت ،بن أزد بن أيوبسليمان : الطربااي :ينظر ،املعجم األوس 
رقم  ،240/ 1 ،م0991 ،القاهرة ،دار احلرمني ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيينوحممد 

(1116). 
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 .421/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية - 17

 .املصدر افسه :ينظر - 11

ي بقوله: "ووهمه يف .وردل قوله هذا ابن  هشام األاصار021/  1ينظر: الزخمشري: الكشاف  - 19

 :أي ؛اعًتا ملصدر حمذوف (كافة)إذ قدلر  چۀہ  ہہ  ہچ قوله تعاىل:
 .ألاله أضاف إىل استعماله فيما ال يعقل إخراجه عملا الت زم فيه من احلالية " ؛إرسالًة كافة أشد

حممد حميي الدين  :حتقيق ،مغين اللبي  عن كت  األعاري  :عبد اهلل بن يوسف :ابن هشام
  .647 – 646/  2 ،م0999 ،بريوت ،املكتبة العصرية ،احلميد عبد

 .269/  9 البحر احملي  :أبو حيان :ينظر - 91

 .016/  9الدر املصون  :السمني احلليب - 90

ط  ،حممد حميي الدين عبد احلميد :حتقيق ،شرحه على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل :ينظر - 92
 .264/  2 ،م 0911 ،القاهرة ،دار الرتاث (،21)

 .099/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 91

 .من سورة سبأ (14)ايية  - 94
 ،021/  1الكشاف  :والزخمشري ،422/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر على سبيل املثال - 91

  .200/  22التحرير والتنوير  :وابن عاشور

 .211/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 96

 .409/  1معااي القرآن  :النحاس - 97

 .422/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية: ينظر - 91

 .021/ 1الكشاف  :الزخمشري :ينظر - 99

 .092/  9الدر املصون  :السمني احلليب - 011

 .من سورة سبأ (41)ايية  - 010

 .221/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 012

 .424/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر - 011
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 .424/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر - 014

 .226/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 011

ص  ،م2111 ،القاهرة ،دار اري  للطباعة والنشر ،بناء اجلملة العربية :زاسة :ي راجع - 016
(070) . 

 .من سورة سبأ (46)ايية  - 017

 .217/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 011

 .277/  9البحر احملي   :نأبو حيا - 019

 (.211)االستغناء يف االستثناء ص  ،القرايف :ينظر - 001

 .211/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 000

 .من سورة سبأ (47)ايية  - 002

 .216 – 211/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 001

 .217/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 004

 .421/  4الوجيز  احملرر :ابن عطية - 001

 .211/  9الدر املصون  :السمني احلليب - 006

 .217/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 007
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مصادر البحث ومراجعه:
 

 (.مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسوبيل). القرآن الكريم 0
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 لنظرية العصا  التجليات النسقية أنساق الخطاب الحكائي:

 في نموذج حكائي للجاحظ

 وسف حممود عليماتد. ي

 البحث ملخص

تروم هذه الدراسة قراءة منوذج حكائي للجاحظ بالكشف عن األنساق الثقافية 
 املضمرة يف بنية احلكاية. 

 وقد اختذت الدراسة يف هذا الصدد مسارين فاعلني هما: 

مسار نظري حيّدد املفاهيم التالية: النسق،  واحلكايقة  واخلطقاب   مقا بقدت يف       -أ
 Niklasقديققة املعاةققرة  واديققداا يف  تابققات: نققيك   لومققا   النظريققة الن

Luhmann    وجقاار جينق  G. Genette   وف دميقا بقروب  V. propp  
 وغاهم.  Roland Barthesوروال  بارت 

مسار إجرائي جيّلي الع قة التوترية بني الذات العربية واآلخقر الشقعوبي القذي     -ب
ةقيتها بوةقفها مرجعيقة للمالمقوالت     سعى إىل انتهاك قدسقية االعصقاا وخصو  

 الثقافية والتارخيية يف الفكر العربي. 

ويف هذا اإلطار  متكن  القراءة الفاحصقة يف هقذه احلكايقة مقن الكشقف عقن       
الفاعليات النسقية التالية: إشراقات التاريخ أو تاريخ الفتّوة  ومجاليات اإل راه ونسقية 

وعتبات اخلوف: التوتر والعصقا السقاحرة    العبور  واجلسد امُلتعب وسلطوية العصا  
وإرهاةات اجلوع ونار احليقاة  واملكقا  املقدنح وحضقارة العصقا  وااويقة الثقافيقة        

 وفلسفة الثبات  والتغليب املخاتل ومناقب العصا. 

 هق4/1/2415وُقبل للنشر يف                                                       هق2/22/2415ورد البالث يف 
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The patterns of Narrative Discourse: The Patterned 

Revelations of stick theory  

 in a narrative Sample by Al-Jahidh 

By: Dr. Yousef M. Olaymat 

ABSTRACT 

The main aim of this study is to discuss a narrative sample by 

Al-Jahidh in order to reveal the implied cultural patterns in the 

structure of the narrative.  

In order to achieve this aim, the study will be divided into two 

parts:  

A- The theoretical part that will make use of the modern literary 

theory in order to highlight the concepts of pattern, narrative, 

and discourse. The study will define these concepts by referring 

to some critics like: Niklas Luhmann, Arthur Asa Burget, 

Michel Foucault, Gerard Genette, Vladimir Propp, Roland 

l3arthes, and others.  

B-  The practical part that will clarify the tension between the Arab 

ego and the Other that belongs to the People and seeks to violate 

the holiness of the “stick” and its uniqueness as a reference 

point to the historical and cultural implications in the Arab 

thought.  

As a result, the close reading of this narrative reveals the 

following patterns, history revelations or the history of youth, 

the aesthetics of using force and the patterned crossing over, the 

exhausted body and the authority of the stick, the thresholds of 

fear: tension and the magical stick, anticipation of hunger and 

the “fire” of life, the violated place and the civilization of the 

stick, the cultural identity and the philosophy of stability, The 

Cunning Attaghlibi and the traits of the stick.  
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 : النسق، واخلطاب، واحلكاية: مدخل نظري1:1 

ليكقّو  طريققة    Cultural Criticism: يتجلى النس، يف النققد الثققايف   2:2
منهجية للكشف عن مضمرات اخلطاب األدبي  وما يتوارى يف ما وراء لغة اخلطقاب  

 من مجالياٍت ناجزة تتسم باملخاتلة وتعدد احملتمل.
تبقدو ع ققة    –ب األدبي مبا هو واقعة ثقافية وتبدو ع قة هذه األنساق باخلطا

جذرية تتأسح  بدورها  على تفكيك األبعاد الوظيفيقة للخطقاب بوةقفها معطيقات     
نسقية قادرة على إنتاج مفاهيم وإشارات عائمة وغا متوقعة. واذا اتوسم الوظقائف  

بشكل مطاب، يف النص التخييلي بأنها متلك تنوعاا يف األبعاد املوضوعية  واليت تشارك 
 .(2)للعمل األدبي يف إطار التفكا الكّليا  املبادئ املوضوعية

عما مّساه االربنامج الّشْرطيا  Niklas Luhmannوقد اّدث نيك   لوما  
للنس،  مبعنى أ  النس، يتوجه دائماا إىل حدود املدخ ت  وينتج قرارات معينقة عنقد   

. وأل  النس، املفتقو،  يف رييقة   (2)ت وجود مدخ ت معينة دو  اال رتاث ألية تبعا
ّّ حقدوده عقرب عملياتقه النوعيقة       لوما   جيسد االخت ف بني النس، والبيئة  فهو خيق
اخلاةة  ومييز نفسه عن البيئة  وال ميكن مراقبته  نس، إاّل بعد أ  يقوم بذلك  وبهذه 

ه ايتالقّدد عقرب   نظام فاعل يف بنية اخلطاب  فإن Category. ومبا أ  النس، (1)الطريقة 
وظيفته وليح عرب وجوده اجملّرد  والوظيفة النسقية ال ادث إاّل يف وضع حمّدد ومقّيد  
وهذا يكو  حينما يتعارض نسققا  أو نظامقا  مقن أنظمقة اخلطقاب أحقدهما ظقاهر        

 .(4)واآلخر مضمر  ويكو  املضمر ناقضاا وناسخاا للظاهرا 

تفرض ققانو  االذرريرقة النسققيةا  وهقو      إ  مجاليات اخلطاب بوةفها جتّلياا رمزّياا
 املنتجة. قانو  يفّعل حضور األنساق الثقافية وتشظياتها لتشكل شبكة من الع ئ، والوظائف
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واذا  فإ  النس، بسبب طبيعته السردية  يتالرك يف حبكقة متقنقة  فهقو خفقي     
ماليقة  ومضمر وقادر على االختفقاء دائمقاا  ويسقتخدم أقنعقة  قثاة أهمهقا قنقاع اجل       

 .(6)اللغوية

ويف ضوء هذا املعطى التضافري بني اجلمالي والنسقي  فإ  النصوص اتتضقمن  
يف بناها أنساقاا مضمرة ومراوغة قادرة على املراوغقة والتمنقع  وال ميكقن  شقفها أو     
 شف دالالتها النامية يف املنجز األدبقي إاّل بإاقات تصقور  ّلقي حقوع طبيعقة البنقى        

. ولذلك فإ  االنس، خيضع بدوره إىل شروط موضوعية تتمثل يف (5) الثقافية للمجتمعا
 .(5)اجلوانب االجتماعية والثقافية والذهنية وحتى االقتصاديةا 

فاخلطاب النسقي  إذ   ينفتح على مجاليات الثقافة قصد استجواب املاورائيات 
 Arthur Asaاجلمالية ذاتها؛ ذلقك أ  االسقتجواب   مقا يشقا آرثقر أيقزا برجقر        

Barget  هو العملية اليت توجد بها التمثي ت يف الثقافة  وهي إ  جات التعبا  امل
 .(5)األفراد على قبوع األيديولوجية احملمولة بواسطة ةنع تلك التمّث تا 

يف نقد ما بعد احلداثة بوةفه نظاماا نسققياا ذا   Discourseيربت اخلطاب  2-2
ذا التصور يشكل اخلطاب   ما يقوع تزفيتا  تودروف طابع داللي غا متناٍه  ووفقاا ا

Tzvetan Todorov مظهراا فعلياا للغة  وما تنتجه بالضرورة يف سياق حمّدد  إذ ال  
 .(5)يتضمن اخلطاب العناةر اللسانية فالسب  ولكنه يدر  ظروف إنتاجها 

مقن إبقرات فاعليقات اخلطقاب      Michel Foucaultوقد متّكن ميشيل فو قو  
ته النسقية بفعل التنظا لواشجة مثثرة بني اخلطاب والسلطة. فالسلطة يف ريية ومتثي 

فو و تشكل قوة جوهرية تسّير التجارب اإلنسانية  ّلها  مثلما تتوق إىل فكرة اايمنقة  
 .(26)واحلكم 
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وبناء على هذا  فإ  امفهوم اخلطابا يرتبّ إىل حّد بعيقد بقق االسقلطةا  وبقاملعنى     
 .(22)فيه اخلطاب إىل شكل أو ةيغة ما للغة املنظمة اجتماعيااا  نفسه الذي يشا

ومن هنا  نلالظ أ  فو و يدعو إىل ما يسمى بق اعلمية اخلطقابا  ييقث يسقّلع    
العلم يف الدراسات اإلنسانية بوةفه دراسة  وليكو  خطاباا موضوعياا ال يعّوع علقى  

. وهكقذا يوظقف   (22)احلقيققة  التخمني اجلمالي فالسب  وإّنما يعتمد الوثوق بتبّصر 
اخلطاب يف احلساسية النقدية اجلديدة بكونه مثاالا للكيفية القيت توةقف بهقا وظقائف     
اخلطاب اليت تشكل نسقاا يف إطار املمارسقة النقديقة املعاةقرة  إذ يسقهم اخلطقاب يف      

 .(21)تأسيح أو تنظيم جماع للمعرفة حوع اللغة

أو إعادة إنتاج املعرفة بوةفها قوة الفكر  ونظراا القرتا  اخلطاب مبفهوم املعرفة
النقدي املعاةر  فقد بّين فو و أ  السلطة ال توةف  فكرياا  بالسلب  أو القمقع  أو  
اايمنة  أو الكب   بل على النقيض مقن ذلقك؛ فيجقب أ  تلالقظ بوةقفها اةقناعة       

 .(24)املمكنا

بقأ  دراسقة ااخلطقابا    وتكريساا اذا املفهوم  يقرت، فو و ونقاد ما بعد البنيويقة  
. وهذا يشي بأ  اأنساق (26)تثدي ضمناا  إىل دراسة املثسسات  واألنظمة  والذهنيات

اخلطاب  ال ميكن أ  تلالظ من املشقاهدة األوىل  أل  معظمهقا يقثا مفقاهيم سقردية      
 .(25)خمزونة يف الصندوقا

أ  دراسقات اخلطقاب    Teun A. Van Dijkواذا يستنتج توين فا  دايقك  
نقدية تفّضل الرت يز على خصائص اخلطقاب املرتبطقة  قثااا بقالتعبا عقن السقلطة       ال

االجتماعية  وتأ يدها  وإعادة إنتاجها أو اديها للمتالدث أو املتالدثني  وللكاتب أو 
 . (25)الكّتاب بوةفهم أعضاء يف اجلماعات املهيمنة 
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ية تدع على املنطوق إىل أ  ا لمة حكا G. Genetteيشا الناقد جاار جيني   1-2
السردي  أي اخلطاب الشفوي  أو املكتوب الذي يضطلع برواية حدث أو سلسلة من 

ومبعنى آخر  حسقب جينيق   فقإ   لمقة احلكايقة تقدع علقى سلسقلة          (25)األحداثا
 .(25)األحداث احلقيقية أو التخييلية اليت تشكل موضوع هذه اخلطبة 

يستوجب دراسة الع قتني؛ أي الع قة واذا يرى جيني  أّ  االتالليل السردي 
احلكاية مبعناها الثاني(؛ ومن جهقة أخقرى    )بني هذا اخلطاب واألحداث اليت يرويها 

 .(26)الع قة بني هذا اخلطاب نفسه والفعل الذي ينتجها

فاحلكاية يف ريية جيني  هي خطاب سردي؛ وهذا اخلطاب السارد اميثل نشاطاا 
. واذا (22)إطار نس، خاص ميثل التجربة اإلنسانية ويوّضالهااذهنياا ينظم الع قات يف 

وظيفية إنسانية حموريقة؛ فهقو    Barbar Hardyيعكح السرد يف تصور باربر هاردي 
جزء من احلياة ييث ميكن متثيله يف شكل ما ضمن األنواع األدبية  أي أ  السرد ذاته  

وةفه جزءاا مقن احليقاة بكونهقا    حسب باربر  ميكن أ  يلالظ بوةفه متثي ا أةي ا  وب
 .(22)فنراا

أ ر الدراسقة البنيويقة لوجقوه احلكايقة هقي       V. Proppيث د ف دميا بقروب  
؛ذلقك أ  احلكايقة تتقأثر بقالواقع التقارخيي      (21)الشرط الضروري لدراسقتها التارخييقة  

إنهقا  املعاةر   ما اتفظ بآثار الوثنية الغابرة أو عادات العصقور القدميقة وطقوسقها     
  ولذلك فقد (24)لقوانني  -هي األخرى -تتالوع شيئاا فشيئاا  وهذه التالّوالت ختضع 

على توسيع حدود السردية  لتشمل مجيع  Progeny of Proppعمل  ذرية بروب 
مظاهر اخلطاب السردي  وقد اجته  يقوثهم اجتقاهني  مقا يشقا عبقداا إبقراهيم        

إخضاع اخلطاب لقواعد حمددة بغية إقامقة أنظمقة   أواما االسردية احلصريةا وتهدف إىل 
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دقيقة تضبّ اجتاهات األفعاع السردّية  وثانيهما االسردية التوسيعيةا  وتهدف إىل إنتاج 
هيا ل عامة توجه مكونات البنية السقردية  وتنطقوي علقى ققدرة توليقد منقاذج شقبه        

 .(26)متماثلة على غرار مناذج التوليد اللغوي اللساني

تقاريخ(  وحمتقوى   )نظرية البنيوية إىل أ  أّي سرد ميلك نسقني: قصة وتذهب ال
سلسلة األحداث(  وينضاف إليهما ما ميكقن أ  يسقّمى بقق االوجقود: الشخصقيات       )

ومفردات األحداث  واخلطاب مبا هو تعقبا انضقاليا  ومبصقطلالات مبسقطة  تقرتبّ      
 :(25)يفرتضه املخطّ التالي القصة داخل السرد بقاماذاا؟  واخلطاب بق ا يف؟ا  وهذا ما

 قصة                                     أحداث  =  عجائب + مواقف         

 خطاب النص السردي                وجود  = مكاني و تماني :فضاء +شخصيات

يتأسققح السققرد يف رييققة بعققض النقاشققات املعاةققرة للبنيققة السققردية نتيجققة  
هر البنية جلّيقاا مقن خق ع الع ققة بقني احلقدث املعطقى        األحداث  إذ ُيفرتض أ  تظ

 .(25)واحلدث ذاته

عن هذا املعنى عندما أشقار إىل أ ر   Roland Barthesوقد عّبر روال  بارت 
؛ وبالتالي ال يستطيع أحد أ  يدر  قصة دو  رجوع إىل ( 25)القصة متثل واقعة  ونية

 .(25)وعمل  على بنائها  النس، الداخلي للوحدات والقواعد اليت أنتجتها

ومبا أّ  ااحلكيا يعين يف االستعماع اجلاري عند املنظرين واحملللني تتابع جمموعقة  
  فإ  االبنية العميقة امل ئمة (16)من األحداث: واقعية ومتخيلة تكّو  موضوع اخلطاب ا

 للنص احلكائي تبدو يف شكل تراتبّيقة ملسقتويات متضقامنة للداللقة تصقب مجيعهقا يف      
البنيات السردية؛ بوةفها خمّلصة للبنية األولية مقن عموميتهقا  وموظفقة إياهقا وفق،      
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قصدية مشروطة مبجموعقة مقن األوليقات املتالكمقة يف األهقواء التارخييقة والثقافيقة        
واأليديولوجية  ومثسسقة مباشقرة للخطقاب احلقادث القذي ال يققوم إاّل بإظهارهقا        

 .(12)لغوية  وشرحا ااا –ء ومتيزها باعتباره جتلياا ملادة ما ورا

يرى سعيد بنكراد أ  عملية السرد تكشف يف  ّل اّق، عن تلوين ثقايف بعينقه   
  وبالتالي فإ  االذات ال تتالقّدد إاّل مقن   (12)أو عن بعد أيديولوجي له طعمه اخلاص 

 .(11)خ ع دخواا يف ع قة مع موضوع ماا

ّيته يعّد برناجماا سردياا حسب توةيف ويشا بنكراد إىل أ ر االنّص السردي يف  ل
؛ إذ يتالدد الربنامج السردي إما من خق ع تعاققد بقدائي    A.J. Greimas رمياص 

حيّدد منّ تداوع املوضوعات داخل املساحة النصية الفاةلة بني حلظيت البدء والنهاية  
ا  وإما من خ ع إرساء قواعد بنية سجالية تضع على مسر، األحداث ذاتني تتصارع

 .(14)من أجل احلصوع على املوضوع نفسه ا

واستنادا إىل مفهوم الربنقامج السقردي؛ توظقف العصقا يف بنيقة اخلطقاب        2:4
احلكائي عند اجلاحظ لتكّو  نسقاا ثقافياا ينفتح بدوره على اجلدلي واملعريف واإلنساني  

ار ومققن هنققا فققإ  ام حظققات اجلققاحظ املتنوعققة اتققاج إىل إعققادة تفهمهمققا يف إطقق   
 .(16)اجتماعيا

واذا تكتسي العصا يف حكايات اجلاحظ أبعاداا نسقية لتشكل ما ميكن تسقميته  
بق انظرية العصاا  إذ تبدو االعصاا يف نصوةه اقرينة املهابة واحلرية والتصدي والتبقاهي؛  
فااجوم عليها هو هجوم على البيا  الشفهي ورموته؛ ولذلك فإ    م الشعوبية عن 

عصا ليح جمّرد هجاء للجفاء والعنجهية  إنه أشبه بأ  يكو  هجاء للبيقا   استخدام ال
 .(15)العربي قبل اإلس ما 
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إ  نظرية العصا   ما تبدو يف فكر اجلاحظ  مسار يف نهج الّسجاع أو احلجقاج  
الذي أّسسه اجلاحظ دفاعاا عن آلة البيا  العربي أمام احلر ة الشعوبية وقتذاك  إذ  ا  

للشعوبية اليت  ان  قوة ثقافية وسياسية يف عصره  مما جعلقه يكقّر     اجلاحظ خصماا
 .(15)حجاجه من أجل االعصاا بوةفها قضيرة 

وبناء على هقذا التصقّور يقرى عبقد اا الغقذامي أ  العصقا تقربت يف خطقاب         
اجلاحظ بوةفها ع مة ثقافية رمزية؛ فهي تأتي يف مساق الدفاع عقن الثقافقة العربيقة    

 .(15)الثقافة ورموت هذه

 أنساق اخلطاب احلكائي: التجليات النسقية يف منوذج حكائي للجاحظ 1-2

أ  تفهقم األفعقاع واألفكقار      يف الواققع   يرى بوع ريكور أ  اتتابع قصقة هقو  
وتظهر الققراءة  .(15)واملشاعر املت حقة يف القصة على أسا  ماتقدمه من توجه خاصا

قّي يتجاوت يف حضوره األبعاد اجلمالية مبقا فيهقا   الفاحصة يف نص اجلاحظ أّنه نصٌّ نس
من مواقف للسخرية والنكتة والنقد  ليشّكل فضاءات نامية للريية وتشريح املتقواري  

 . (46)واملسكوت عنه يف اخلطاب

ووفقاا اذا اجملتلى  تتمظهر االعصاا يف خطاب اجلاحظ لتكّو  بنيةا نسقيرةا ال سيرما 
زاا موضوعياا يسعى اجلاحظ  بفعله  إىل تأسيح مقا يسقّمى   يف خطاب احلكاية  ومرتك

اثقافة العصاا اليت جتسد نسقاا مضاداا للمالموالت الفكريرة والسياقية الناقضقة حلضقارة   
 (42)العرب من قبل الشعوبية يف العصر العباسي. 

واذا  فإّ  اثقافة العصاا يف فكر اجلاحظ تكتسي جتلّياٍت حضقارية  أي أّ  نقّص   
صا هو نّص تفاعلي وحضاري ينمات باخلاةيرات الوجودية  والفلسفية  والتارخيية؛ الع

 و أ  اجلاحظ يف هذا  لِّه يثّسح مشروعية االعصاا بوةفها ثقافة وحضارة ومتثي ا.
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وتأسيساا على هقذا  فقإ ر األنسقاق الثقافيقة يف هقذا النمقوذج احلكقائي تتسقم         
ّكل  لتخرج احلكاية من دائرة السقرد اخلّطقي إىل   بقدرتها الفائقة على االستي د والتش

 دائرة السرد الع ئقي أو الربنامج الّسردي. 

وبالتالي ميكن اذه القراءة أ  ترةد التجليات النسقية والوظائفية اآلتية يف بنية 
 احلكاية:

 أوالا: إشراقات التاريخ أو تاريخ الفتورة.

 ثانياا: مجاليات اإل راه ونسقية العبور. 

 ثالثاا: اجلسد املتعب وسلطوية العصا.

 رابعاا: عتبات اخلوف: التوتر والعصا السراحرة.

 خامساا: إرهاةات اجلوع ونار احلياة.

 سادساا: املكا  املدّنح وحضارة العصا.

 سابعاا: ااوية الثقافية وفلسفة الثبات. 

 ثامناا: التغليّب املخاتل ومناقب العصا.

ائية  إذ   لتتمالور حقوع نسق، ثققايف موّجقه اقا       تنجدع هذه الوحدات احلك
وموّلد من ناحية أخرى لدالالتها التالّولية على ةعيد الرمز  وهقذا النسق، احملقوري    
الذي جيّليه اجلاحظ يتمثل بق احضارة العصاا؛ إنها احلضقارة القيت تقربت فاعليقة القذات      

اتها املعرفية يف تأ يد قيمة احلياة اإلنسانية مبا هي إحالة إىل االِعْرق العربيا  ومن ثمر خرب
 عرب مواجهة العائ، واملستاليل.
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وهكذا تتمر ز االعصاا يف هاته البنى احلكائية بوةقفها سقلطةا ثقافيقة حجاجيقة     
تنزع إىل مواجهة النقيض / اآلخر: الشعوبي  وإحبقاط خمططاتقه  ودحقض مفاهيمقه     

 وتصوراته الساخرة.

الضروري أ  تنبين الغايقة علقى مرتكقزات    ووفقاا اذا التصور  فإنه اليح من 
العرق واجلنح والدين  واللسا   فاألهم أ  تنهض على شبكة من القيم التخيلية اليت 

الكاتقب   )تستثمر الع ققات غقا املتواتنقة بقني األطقراف املشقكلة للقنص األدبقي          
فيقة  واملتلقي  والفاعلني املتخقيلني(  وتشقعر الققارئ اخلاضقع لشقروط انتمقاءات ثقا      

 . (42)أو غربتها( ا)معقدة  مبستويات الصراع األدبي بني الذات وحميّ ألفتها 

 إشراقات التاريخ أو تاريخ الفتّوة:   2-2

ينطل، نّص احلكاية عند اجلاحظ بالفااة السرديرة اليت اّدد هوية القراوي اقذه   
أي  –رة إىل اللقب احلكاية  وتتبّدى م مح هذه ااوية الناقصة  بدءاا  من خ ع اإلشا

 .(41)راوي احلكاية وهو االشرقيا: اثمر قاع الشرقّي: ولكن دعنا من هذا...ا.

وال ف  أيضقاا  أ ر االشقرقيا السقارد اقذه احلكايقة يشقكل حمقوراا أساسقياا يف         
تفاةيلها؛ إذ تصبح أحداث احلكاية مقرتنة بشخصيته بوةفه فقاع ا  أي أ  االشقرقيا   

ليكو  سقارداا وفقاع ا يف آ . وتتضقاد سقاورة الروايقة يف هقذا        يتموضع يف احلكاية
النّص  واحلاع هذه  مع طبيعة السرند الّسارد يف املرويات احلكائيقة العربيقة  إذ تكقو     

 هوية السرارد  حمّددة على مستوى النسب؛  أ  يقاع: احدثنا ف   بن ف  ... إخلا.

حلكاية  وف، هاته الصقيغة يف الروايقة   ولكن اجلاحظ   ما يبدو  يف إثباته هذه ا
 حيرص على أ  يكو  السارد / البطل منفلتاا من التالديد  ومتاللِّ ا من التقييد.
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فالشرقي يف هذا النّص فاعٌل له حضوره اإلشقاري والنسققي؛ فهقو ينتمقي إىل     
/  اجلهة املكانية /  ما أنره يتعال، يف الوق  نفسه ومفهوم ااإلشقراقا  وتمقن االنبثقاق   

انبثاق الضياء: التوّهج. وال غرو يف أ  هاته السقمات جتعقل السقارد حقام ا لفلسقفة      
 التنوير اليت تتالرك دائماا يف إطار تمن الظَّ م.

وإذا  ان  سلسلة الّسند يف النصوص املرويرة تشي بثنائيقة احليقاة واملقوت مقن     
ف   بن ف  ؛ فقإ ر   خ ع حضور الراوي / اإلنسا  احلّي املنتسب إىل والٍد غائب /

االمسي  واإلةرار على اللقب املكاني / الشّرقي يف نص اجلاحظ يثّ د غياب التالديد 
إشراقاته متجّددة   مقا أنهقا عصقيرة علقى     أ ر خصيصة البقاء والدميومة للسارد  مّما يعين 

 االمنالاء والزواع.

هاتقه احلكايقة؛ ققدرة    ومما ينسجم مع افلسفة اإلشراقا اليت جيّسدها االّشقرقيا يف  
السارد / البطل على التجاوت اولكن دعنا من هذاا  وتبنِّي احلر ة الغائية اخرج  مقن  
املوِةققل وأنققا أريققُد الررقَّققة ُمسققتِخفيااا  يف إطققار مفهققوم االفتققورةا: اوأ ن ققا شققابٌّ خفيققف  

 (44)احلاِذ...ا.

باا لوالدة مساٍر ِرْحلقّي  وهكذا متثِّل الفتوة مبا اا من خاةيات متفردة فضاًء ر ْح
. <الررقًّقة   املوةقل   >هادف إىل نشر فكره أو فلسقفته يف أفضقية مكانيقة متغقايرة     

فاحلر ة من املكا  األّولي ااملوةلا تقوحي بإاقات البطقل مهّمتقه يف حقدود املكقا  /       
ة. وققد متيقزت   اإلنسا   وها هو يبالث عن مكاٍ  جديقد إلشقاعة حمموالتقه الفكريق    

احلر قة يف الفضقاء املكقاني اجلديقد / الرقَّققة بتكثيقف السقرد عقرب اسقتدعاء الفاعققل         
املصاحب   ما يبدو يف قوِع السرارد: اف ص اِلب ين ِمْن أْهِل اجلزير ِة ف تقًى مقا ر أ ْيقُ  ب ْعقد ه     

ِمْزو ٌد وِرْ و ٌة وع ص قا  ف ر أ ْيُتقه ال   ِمْثل ه  ف ذ   ر  أنرُه ت ْغِليّب  ِمْن و ل ِد ع مرو بن ُ لثوم  و م ع ُه 
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ُيف اِرُقها  و ط ال ْ  ُم ت م ُته اا  ف ِكْدُت ِمن  الغ قْيِظ أ ْرمقي بهقا يف ب ْعقِض األود يقِة  ف ُكنرقا       
ن ْمشي ف ِإذا أ ة ْبن ا د و ابر ر ِ ْبناها  وإْ  ل ْم ُنِصِب القدوابر م ش قْينا  ف ُقْلقُ  ل قُه يف ش قْأِ       

ه  فقاع  لي: إ ر ُموس ى بن ِعمرا  ةلى اا عليه و س لَّم ِحقْين آن قح  ِمقْن جاِنقِب     ع ص ا
الطُّوِر ناراا  و أ راد  االقتبا   ألهله منها  ل ْم ي ْأِت النرار  يف مقداِر ِتلك املس افة القليلة إالَّ 

أ ْلقِ، ع ص قاك    ومعه عصاه  فلمرا ة ار بالوادي املق در  مقن البقعقة املبار قة قيقل لقه:      
واْخل ْع ن ْعل يك. فرمى ِبن عليه راغباا عنهما  حني  ن زره اا ذلك املوِضقع ع قِن اجِلْلقِد غ ْيقِر     
الذر ّي  وج ع ل اُا ِجماع  أ ْمِرِه ِمن أعاجيِبه وبرهاناته يف عصاه  ثمر  لَّمقُه مقن ج قْوِف    

 (46). ش جرٍة و ل ْم ُيكلَّْمه من ج ْوِف إنساٍ  وال جاّ ا

يكتسي الفاعل املصاحب   ما نلالظ  مسة التفّرد أو ال نظا افتقًى مقا رأيقُ     
بعده مثلها  وهي قيمة تتماهى بدورها مقع املقدلوالت القيت يضقمرها لققب االشقرقيا        
حيث تتبلور االفتّوةا عند الف اِعل ْين املر زيني يف احلكاية بوةفها شرطاا لتالقي، الفعقل   

 وتفاع ت احلكي.

كن أ  نلالظ  ذلك أ ر الفاعل املصقاحب يوجقد يف القنص احلكقائي دو      ومي
اديٍد امسي؛ فهو تغليبُّ من ولِد عمرو بن  لثوم  مما جيعقل حضقوره الكيقاني عقابراا     
للتاريخ بفعل االنفتا، على احلدث التارخيي والزمنية اجلاهلية اليت اظى بقيمة مقدسة 

سقميته بقق االثقافقة العاملقةا. فالفاعقل املر قزي /       يف الفكر العربي القديم أو ما ميكقن ت 
الشرقي يّتسم بالتوّهج واإلشراق والتمّكن من إحداث التغيا  بينما يثسقح الفاعقل   

 الثانوي حضوره السلطوي على مفهوم الغلبة واالنتصار.

إ ر تناّص احلكاية عرب الع مة اتغلب / عمرو بن  لثوما يشي بتعقال، مفقاهيم:   
إلرادة  واالنتصار يف احلكاية املنظورة مع املفاهيم ذاتها اليت جتّل  يف حكاية الفتّوة  وا
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ويكشف هذا التنقاّص عقن وظيفقة نسققية      (45)االنتصار ذات تمن جاهلي ماضوي. 
يثديها احلضور الع مي / عمرو بن  ثلوم  إذ خيتقزع هقذا احلضقور حقدث انتصقار      

الشاعر على اآلخر / عمقرو بقن هنقد     الذات املقهورة: املستعبدة: عمرو بن  لثوم /
 ممّثل السلطة الفارسيرة وقتذاك.

لقد حاوع امللك عمرو بن هند   ما تشا اإلخباريات  إخضاع الشاعر عمقرو  
بن  لثوم وإذالله بفعل التعالي األنثوي / أمُّ امللك اليت سع  إىل احتقار أم الشقاعر؛  

صرخة األنثى امُلهانة بقتل امللك عمرو بن األمر الذي دفع الشاعر الثائر إىل االنتصار ل
 هند.

وال شك يف أ  هذا القتل ميّثل  سيميائياا  ق ْت ا واعيا للسلطة املضقاّدة  وإع نقاا   
النتصار ااويرة العربية اليت ينتمي إليها الشاعر  ومن ثمر شق، عصقا الطاعقة للخصقم     

 املناوئ.

متناقضق  يف املاضققي  فهقذا التنقاص  إذ   يكشققف عقن ةققراع بقني هققويتني     
واحلاضر: عمرو بن  لثوم / عمرو بن هند  والشرقي: القتغليب / اآلخقر الشقعوبي؛    

 وأ ر نتيجة هذا التصادم حمكومة بانتصار هوية اإلشراق والتنوير. 

يبدو أ  جتلّيقات الفعقل لقدى الفاعقل املصقاحب / القتغليب يف هاتقه احلكايقة         
ين أ ر هذا األف، التناسلي / التوالقدي امقن ولقد    مرهونة بفاعليات العصا ذاتها؛ مما يع

 عمرو بن  لثوما بالنسبة للتغليب هو أف، إسقاطي على موضوعة العصا.

ولذلك تضالي االتغلبيةا يف احلكاية مساراا خيرتق املاضوي واآلني ليجسد فكقرة  
 التفوق على  لِّ ما هو قهري  مما يشي بأ  ااسقرتاتيجية االخقرتاق ليسق  بريئقة  وال    

 .(45)ميكن لقرائها املرور على ما هي عليه من ظاهرا 
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وجتّلي أسلوبية احلوار بقني الشقرقي والقتغليب حقيققة التمقاّ  اجلقوهري بقني        
اإلشراق واالنتصار بوةفهما ضرورة يف تمن حيتد فيه الصراع بني فكقرين متضقادين   

 أو هويتني متضادتني.

موقف االمتعاض مقن االعصقاا    ويف هاته احلوارية  نلالظ الشرقي يفتعل قصداا 
إذ يظهر ترّبمه من هذا التعّل، املتزّم  بها من قبل التغليب افرأيته ال يفارقهقا  وطالق    
م تمته اا  فكدت من الغيّ أرمي بها يف بعض األودية...ا؛ بيد أ ر هذا الترّبم الظاهر 

تو يقده؛ إذ  يضمر يف داخله ةورة الذات العارفة اليت تتجاهقل حقيققة الشقيء بغيقة     
مسح هذا التجاهل بانفتاٍ، عميق، علقى أدّلقة وبقراهني جتيقب عقن سقثاع اجلقدوى         

 والفاعلية.

ومبا أ ر احِلجاج يف شأ  العصا افقل  له يف شأ  عصقاها يكشقف  ألوع وهلقة     
عن يٍث معريف  ف  شك يف أ ر إنقاذ القذات املترّبمقة مقن قلق، السقثاع / اخلطقاب       

؛ وهذا ما ةنعه التغليب عندما تناّص مع الديين املققّد  عقرب   يستوجب إقناعاا مفالماا
 استالداث النموذج الربهاني يف قصة اعصا موسىا عليه الس م.

ويكشف التناص مع قصة العصا يف النّص القرآني عن أثٍر رامٍز للنص السقاب،  
يف النص ال ح، / حكاية اجلاحظ؛ إذ إ  احلقدث البقثري يف النّصقني يقربت ةقورة      

 .(45)عصا املقّدسة  بوةفها برهاناا إعجاتّياا يف إاات ال متوقع اال
فصورة العصا يف النص القرآني باعثة على اقي، ااألنقحا أو األمقن اإلنسقاني     
 ما أنها متثل شرارة االنقدا، املعريف والنوراني بفعل ارتباطها بالنقار احقني آنقح مقن     

التجليقات املقدسقة للمكقا  افلمقا ةقار        وتتمقاهى أيضقاا مقع    (45)جانب الطور نارااا 
  ويتسقامى علقى ذلقك  ّلقه أنهقا لفظقة إايقة        (66)بالوادي املقد  من البقعة املبار ةا 

 .(62)مبار ة اقيل له: ألِ، عصاك  واخلع نعليكا 
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تنبجح حمورية االعصا املقدسةا  ومقن ثقّم تعقالي هاتقه املوضقوعة مقن خق ع        
ا املتعل، مبفهوم الطهر والقداسة  إذ يتجلى التكليم النسقية اليت يعكسها حدث االتكليم

عرب الصام / جوف الشجرة  وليح الناط، أو املتالرك /اإلنح  واجلقا  اثقم  لَّمقه    
 من جوف شجرة ومل يكلمه من جوف إنسا  وال جاّ ا.

إ  القراءة النسقية يف تناةرات العصقا تظهقر قصقدية اجلقاحظ يف االختيقار أو      
كن قراءة هذه التجليات اخلاةة بالعصا إاّل يف سياق األحداث القيت  النمذجة؛ إذ ال مي

 أسهم   بدورها  يف إنتاج الرباهني.

فالرباهني املثبتة للعصا يف قّصة سيدنا موسى عليه السق م جقاءت بعقد مسقاٍر     
 ِرْحليٍّ حافل بالعناء واخلوف والصراع  وال سيِّما مع النس، املضاد / فرعو .

  العصا بوةفها معجزة جماالا لعبور احملنة / احملن  بقل إنهقا   وبالفعل  فقد مثّل
جسًّدت انتصاراا لفكٍر إجيابي مرتبّ باخلايرة علقى فكقٍر مضقاد ققرين مبفهقوم الشقّر:       

 انتصار عصا اخلا / عصا موسى على عصيِّ الشر / السالرة.

  وهكذا يعمد اجلاحظ عرب هذا التناّص إىل برهنة احلضقور اإلعجقاتي للعصقا   
 وإىل إمكانية جتّليه واستالداثه يف ضوء الصراع الفكري: العربي / الشعوبي.

ومبا أ  العصا حظي  على املستوى الديين بهذا االحتفاء القذي يقربت عظمتهقا    
وقداستها؛ فإ    م اآلخر حوع مثالب العصا والطعن علقى العقرق العربقي بسقببها     

ليقات العصقا جتّسقد فكقرة اإلشقراق      يصبح هرطققة و  مقاا مبتقذالا دونيقاا  إذ إ  جت    
واإلحراق  ما يبدو يف عصا موسى /رحلة موسى/ وعصا الشرقي اجلاحظ / رحلة 

 الشرقي.
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 مجاليات اإل راه ونسقية العبور: 1-2

جيسد ااإل راها يف الفكر اإلنساني موقفاا انفعالياا جتاه السرلب  ألنه يشقكل اقديراا   
 الطبيعية لإلنسا  يف إطار احلدث والزمنية. وعائقاا أمام النفح جتاه الساورة

ولكن احلكاية املراوغة يف نّص اجلقاحظ توسقم بققدرتها الفائققة علقى التغقاير       
والتالويل؛ ييث ينطوي احلدث اإل راهي على أبعاٍد مجالية تسّوغ بالنتيجة  مشروعية 

 هذا اإل راه.

 وهذا ما يلمح يف الوحدة احلكائية التالية يف النص:

الشررقي: إنره لُيكثر  من ذلك وإني ألضالك متهاوناا مبا يققوع  فّلمقا برتنقا    اقاع 
على محاِرنا ختلَّف امُلكاري فكا  محاُرُه ميشي  فإذا تلكَّأ  أ ره ُه بالعصا  و ا  محاري ال 
ينساق  وعلم أّنه ليح يف يدي شيء ُيكرهه  فسبقين الفتى إىل املنزع فاسرتا، وأرا،  

 (62)ى الب ر ا،  حترى وافاني امُلكاري  فقل : هذه واحدةا. ومل أ ْقِدر عل

تنطوي مجالية اإل راه يف هاته الوحدة التكوينيقة للالكايقة علقى نسققية خماتلقة      
 حمورها: الشرقي  والتغليب  والعصا  واحلمار.

وتتمثل هاته اجلمالية يف أ  هاته املكونات أو العناةر تتفاعل من أجقل تأ يقد   
 تكررة يف احلكاية / العصا.املوضوعة امل

فاحلمار يف هاته الوحدة جيسد مفهوم اال َّعقلا الذي ُيطّوع وفق، ثقافقة االعصقاا    
اإل راهية؛ ليتالّوع إىل الفاعلية أو االعقلا الذي ميّكن حامل العصا/ التغليب من جتقاوت  
 اإلرهاق واديات الطبيعة والعبقور إىل الراحقة والدعقة. ومبعنقى آخقر  فقإ  ةقورة       

احلمار  تشخص جدلية متناقضة بني احلر ة افكا  محاره ميشيا وال حر ة او ا  محاري  
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ال ي نساقا. ويف ظل هاته اجلدلية املرتاوحة بني احلر ة والسكونية تربت العصا بوةقفها  
أداة للققتمكني؛ أي متكققني الققذات اإلنسققانية بغيققة توظيققف أدواتهققا الثقافيققة للعبققور  

 صا الثقافيةا  خاّةيات القدرة واالستطاعة والتالويل.والتخطي  مما مينح االع

وينضاف إىل ذلك  أ  حدث اإل راه بالعصا يثدي  بالنتيجة  إىل اقيق، رغبقة   
الذات وانتصارها  بينمقا يعكقح ال إ قراه / غيقاب العصقا  ةقورة متقّرد ال عققل         

ا. واذا فإ  وانعدام خاةية التالّوع ومن ثمر فشل الذات يف اقي، مشروعها أو مآربه
ال تتصل مبوضقوعها   -االذات مهما اختلف  طبيعتها  معرفية  ان  أم منتجة أم نصيرة

على حنو مباشر  بل من خ ع توسّ اآلخر الرمقزي  ومقن  قة لقن يكقو  القنّص       
السردي إاّل تعبااا عن تنامي التوّسّ الرمزي  مبا يقوم عليه من توتر أو تسقويات  إذ  

ع نوع املسافة اليت تقام بني الذات واملوضوع قياسقاا إىل الع ققة   يعرب عن ذاته من خ 
املاثلة بني التصور والتالق،  وبني اإلمكا  واحملّصقل عليقه  وقياسقاا إىل متوضقع هقذه      

املنطق،  يغقدو الفعقل اإل راهقي      ووفقاا اذا (61)الع قة أثناء ساورة التنامي النصيا 
ة االبتكار / العصا القيت تنجقز حقيققة السرقب، أو     مقرتناا بالفضاء اجلمالي من خ ع آل

التقدم افسبقين الفتى فاسرتا، وأرا، ومل أقدر على الب ر ا،ا؛ بينما يثدي غيقاب العصقا   
إىل نتيجة سالبة قباليرة أساسها جتاهل ال عاقل ومتّرده علقى اإلنسقاني العاققل او قا      

 محاري ال ينساق  وعلم أنه ليح يف يدي شيء يكرهها.

هذه الوحدة النسقية  إذ   تث قد معنقى خضقوع ال عاققل / اجلامقد ملنطق،       ف
الثقافة / العصا؛ وبفعل هذا اخلضوع تسهم الثقافة يف إبرات فتقوة القذات وانتصقارها    

 افسبقين الفتى إىل املنزعا  وإلغاء مجود الزمن افكا  محاره ميشيا.
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 اجلسد املتعب وسلطوية العصا: 4-2

هاته الوحدات البنيوية السبع للالكاية  أ  اجلاحظ يقثّطر   من ال ف  للنظر يف
حكايته بالعامقل القزمين االيقوم األوع إىل اليقوم السقابعا؛ وهقذا التقزمني / التالقيقب         

 .(64)القداسة املخياع الثقايف والفكري العربي من حيثا يف 5يتماهى مع خصيصة الرقم ا

فها جتلياا بثريراا يهدف إىل تطها ويف الوحدة التكوينية الثانية  تنربي العصا بوة
 الذات اإلنسانية من األمل والتعب  وهو ما ينّص عليه السارد بقوله:

افلَّما أردنا اخلروج  من الغِد مل ن ْقِدْر على شيٍء نر  به  فكنرا منشي  فإذا أعيا تو َّأ  
عليها ومقرر  على العصا. وربرما أْحض ر  ووض ع  طرف العصا على وجه األرض فاعتمد  

 أنره س ْهٌم تاجل  حّتى انتيهنا إىل املنزع وق ْد ت ف سرْخُ  من الك  ع  وإذا فيه ف ْضٌل  ثا  
يسقتدعي حقدث اخلقروج  هنقا  دالالت: التقورط  والتقأتيم         .(66)فقلُ : هذه ثانيةا

 واحملنة؛ مما جيعل مسألة اخل ص من هذه اللالظة الزمنية اآلسرة قضية ذات باع.

في هذه الوحدة تغيب أداة الثقافة اليت  ان  حاضقرة يف الوحقدة السقابقة /    ف
احلمار؛ مما يعين انعدام األمل بالعثور على وسقيلة منققذة للقذات  أو خملصقة جلسقد      

 الذات من قيود الطبيعة اليت اوع بني اإلنسا  واقي، حلظة العبور.

اإلعيقاء / الإلعيقاء  إذ    واذا  يرتبّ حدث اخلروج أو الترسفار الشاق جبدليقة 
 تثدي العصا املعرفية دوراا فاع ا يف حسم هاته اجلدلية.

فاجلسدية يف هذا التموضع مبا هي نسقية للكينونة تتعرض ل بت ء / اإلرهاق  
بل إنها تظهر يف ةورتني متناقضتني: األوىل متثل جسد التغليب / مالك العصقا القذي   

شقاء افكنرا منشي  فإذا أعيا تو َّأ  على العصقا...ا  بينمقا   تسمح له العصا بعبور احملنة وال
متثل الثانية جسد الشرقي / فاقد العصا املرتهن للزمنية القاسية. ومبا أ  اجلسد خطاب 
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معريف  فض ا عن أنه داّع ثقايف ومرتسم مجالي  أي خطاب أدبي أو فكري  ف  بّد أ  
 .(65)واملعرفية الناظمة للبناء النصي  خيضع إىل ساورة تفكيكية للوحاته النسقية

لقد وّظف التغليب العصا بوةفها معتمداا ثقافياا وسلطوياا افاعتمقد عليهقا ومقّر    
 أنه سهم تاجلا؛ إذا يكر  التشبيه ةفات السرعة والقوة وإاات املبتغى  بينما أخف، 

عقل عبقوره   الشرقي يف إاات هذه املعاني جمتمعة نتيجة غياب العصقا  األمقر القذي ج   
 الك عا. حتى انتهينا إىل املنزع وقد تفسرخ  منالرِّحلي متّوجاا يضور الشقاء اجلسدي ا

واذا  يغدو حضور العصا بوةفها خمّلصاا للجسد من التعب والوعثاء واملصا 
املأساوي / غياب اخلروج مقرتناا مبفهوم ااحلياةا أي حفظ الكينونة من التشرذم والفناء  

فاقد العصا حيّح وظيفتها النفعيرة حلظة التمّزق  وأثناء قهر الساورة الزمنيقة  مما جيعل 
 اوإذا فيه فضل  ثاا.

 عتبات اخلوف: التوّتر والعصا الّساحرة:  6-2
جتسد بثرية العصا يف البنية احلكائية اآلنية ةورة نسقية لعتبات اخلوف والرهبة 

ملكاني  ذلك أ  هذا الفضاء اّفه األخطار اليت ُيواجهها السارد / الشرقي يف الفضاء ا
 اليت تعي، حر ة اإلنسا  وجتعل مساره يتجه حنو ال أف، والضبابّية واجملهوع:

افلما  ا  يف اليقوم الثالقث  وحنقن منشقي يف أرٍض ذات أخقافي،  وُةقدوع  إذ       
سق م ُه إليهقا    هجمنا على حيرة ُمنك رة ف س او ر ْتنا  فلم تكن عندي حيلٌة إاّل ِخذالن قُه وإ 

واا رب  منها  فضربها بالعصا فث ُقل ْ   فلمرقا ب ه ش قْ  ورف ع قْ  ة قْدر ها ض قر بها حترقى       
 (65)و ق ذ ها  ثم ضربها حترى قتلها  فقلُ : هذه ثالثة  وهي أْعظم ُهّنا. 

ويتجلى اخلطر الذين يعي، مسار هذه الرحلة املعرفية يضقور ااحليرقةا  بوةقفها    
 (65)وامليثولوجي. حسبما تبدو يف الفكرين الديينفردات: الشر واخلطيئة واملعصية نسقاا مل
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لتكو  نسقاا إشارياا مضمراا حييقل إىل اآلخقر / الشقعوبي    فالسارد يوظف ااحليةا 
الزاحف الذي يهدد ثقافة اجملتمع / العصا  واذا تضالي قولُة السارد: اوحنن منشي يف 
أرض ذات أخافي، وةقدوعا مجلقة نسققية تقربت ةقورة القنفح اإلنسقانية املتصقّدعة         

ا الشقّر منكقراا وغريبقاا يف    واملدّمرة نتيجة اخلوف من اآلخر / الشر: احلية؛ إذ يبدو هذ
 ريية السارد ألنه يدفع هذه الذات إىل التوتر وااروب من واقع مثمل.

فاحلية يف ظل هذا التموقع ترمز إىل حدٍث تدماي يسلم إىل إحداث الشرخ يف 
الع قة اإلنسانية / الكيا  الواحد افلم تكن لدّي حيلقة إالَّ خذالنقه وإسق م ه إليهقا      

بيد أ  العصا تلغي هذه الفكرة السالبة عرب قتل اآلخر: الشعوبي / احليرقة   واارب منهاا؛
مقن التصقّدع  وترسقيخ معنقى البققاء       الوجود اإلنسقاني وإعادة التوات  للذات  ومحاية 

املعريف  وهذا ما يربهنه إقرار الذات اااربة / الشرقي جبدوى فعل التغليب  السفرودميومة 
 ظمهّنا.افقل : هذه ثالثة  وهي أع

إ  عملية قتل احليرقة مبقا هقي مرجعيقة نسققية للميثقي واأليقديولوجي تنمقذج         
واعية لتعطيل فاعلية اآلخر القائمة على ثقافة الشّر واالستئصاع الفكري. بدورها إرادة 

إلغاء متزق القذات /   يفوقد أفلال  عملية القتل بوةفها حدثاا تطهاياا دمويراا وتضالوّياا 
 افي، وةدوعا.ااوية اذات أخ

قتل اآلخر / احلية مل يكن ققت ا سقه ا أو    –ويشا السارد إىل أ  حدث القتل 
عاديراا  وإمنا نلالظه مير بتقاطعات ث ثة أساسية افضربها بالعصا فثقل   فلمرا ب ه ش  له 
ورفع  ةدرها ضربها حتى و قذ ها  ثقمر ضقربها حّتقى قتلقهاا. وال شقك يف أ  هقذا       

القتل يوحي بأ  الصراع مع اآلخر هو ةراع شر  ومتكقّرر  وأ    التوةيف حلدث
 التغّلب عليه ال يتّم إال باملثابرة والتصميم وتكرار الفعل.
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 إرهاةات اجلوع ونار احلياة:  5-2

تتعاضد الوحدتا  البنائيتا  الرابعة واخلامسة يف هاته احلكايقة بغيقة التموضقع    
 املوت. قيمتها بعد أ  ختضع الذات اإلنسانية حملتملحوع فكرة ااحلياةا؛ إذا تكتسي احلياة 

يقوع السارد: افلمرا خرجنا يف اليوم الرابقع  وققد واِا ق ِرْمقُ  إىل اللَّالقم وأ ن قا      
هاِرٌب ُمْعِدم  إذا أ ْرن ٌب قد اْعت ر ض ْ   ف ال ذ ف ها بالعصا  فما ش قع ْرُت إالَّ وهقي ُمعلَّققٌة    

 هذه رابعةا.وأْدر ْ نا ذ ات ها  فقلُ : 

وأقب ْلُ  عليه فقْلُ : لو أ ر عندنا ن اراا ملقا أّخقرُت أ ْ ل هقا إىل املنقزِع. ققاع: فقإ ر       
عندك  ناراا! فأخرج  ُعو ْيداا من ِمْزوِدِه  ُثمر ح كَُّه بالع ص قا ف قأ ْور ْت ِإيقر اًء امل قْرُخ والع ف قاُر      

ث اِء واحل شيش ف أ ْوقاد  ن ار ُه وأ لق ى األ ْرن ب  يف عند ُه ال شيء  ثمر ج م ع  ما ق د ر  عليه من الُغ
ج ْوِفها  ف أ خرجناها و ق ْد ل ِزق  بها من الررماِد والتُّقراِب مقا ب غرضقها إلقير  ف ع لَّق هقا بيقِده       
الُيسرى ثمر ض ر ب بالع صا على ُجنوبها و أ ْعراِضها ض ْرباا رقيقاا  حترى اْنت ث قر  ُ قلُّ شقيٍء    

 .(65)ا  فأ  ْلناها وس ك ن  الق ر م  وط اب  النرفح  فقلُ : هذه خامسٌةاعليه

يقدم منوذج ذبح اجلميل / األرنب ةورة لفاعليقة احليقاة وإعقادة التقوات  إىل     
الذات يف رحلة الشقاء واملسغبة؛ ويكتسي هذا القتل هالة من التسامي بفعل انسجامه 

ة السقابقة / قتقل احليرقة  إذ ال تقنعم القذات      ومتاّسه مع حدث القتل يف البنية احلكائيق 
اإلنسانية وال تتخّلص من جوعها إالَّ بتدما اآلخر / الشّر  فكا  قتل احليرقة مبقا هقي    
نس، للضّد إرهاةاا يماية الثقافة من مثامرات اآلخر  وإع نقاا لقوالدة احليقاة بتبقّدد     

احلر قي للمقوت / اجلقوع      اجلوع؛ إذ تتالوع العصا إىل أداة معرفيقة تعيق، االمتقداد   
وتلغي أو اذف إمكانيات دميومته اليت تثثر سلباا على الوجود اإلنساني بسرعة حلظية 

 فائقة افالذفها  فما شعرت إالَّ وهي معّلقة وأدر نا ذ اتهاا.
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فالعصا املعرفية  إذ   تقتل القبيح / احليرة من أجل إنقاذ اإلنسقا  مقن املقوت    
فة ذاتها عرب ذبح اجلميل املبا، / األرنب بغية تكريح معنى والشّر  وهي تثدي الوظي

 احلياة.

ويصّر السارد   ما نلالظ  على إظهار الدور املعريف واحليوي للعصا يف هقاتني  
الوحدتني عرب إثارة جدلية الينء / املطبوخ: الناضج مبا اا من أبعاد ثقافية. فقالني  يف  

م اإلنسا  مما دفعه إىل البالقث عقن أدوات ثقافيقة    الثقافة البدائية  ا  يشّكل عائقاا أما
 للتالويل والصاورة فكا  ابتكار النار.

ويف هذا الّنص احلكائي تتدخل العصقا لتكقو  وسقيطاا ثقافيقاا يكقّر  حر قة       
التالويل من النقيض / األرنب الني  إىل النقيض األرنب / الناضج  فيتمكن التغليب 

فإ ر عندك  ناراا! فأخرج  عويداا من مزودِه  ثمر حكَّقُه   من ابتكار النار بفعل العصا اقاع:
 بالعصا فأورْت إيراًءا.

أي ثقافقة العصقا م ْعلقٌم حضقاري يكشقف إبقداعات اإلنسقا          –فالثقافة هنقا  
وابتكاراته؛ بل إ  العصا اليت تستالدث النار تصبح هي األخرى موّلدة للمعارف اليت 

 تعكح حاجة اإلنسا  إليها.
عصا والّنار بوةفهما نسقني للمعرفة قصد اريقر اجلميقل الثققايف /    تتضافر ال

األرنب من القباليرات افأخرجناها وقد لزق بها من الّرماد والرتاب ما بغضرها إلقّي...   
 ثّم ضرب بالعصا على ُجنوبها وأعراضها ضرباا رقيقاا  حّتى انتشر  ّل شيء عليهاا.

سارد ما تاع متمسكاا بفلسفة اإلحراق اليت ويبدو يف هذا الفضاء احلكائي أ ر ال
متّثل عام ا تطهاياا للجميل مما وةفه بالغثاء اثمر مجع ما قدر عليه من الغثاء واحلشيش 
فأوقد نار ه...ا  ويف ذلك إشارة نسقّية إىل أ ر ما دار حوع العصقا مقن ةقراٍع   مقي     

ا أمقام سقلطة العصقا؛    وحجاجي قبيح من قبل اآلخر الشعوبي مصاه احلرق والتدم
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 ما أ ر هذا احِلجاج التآمري على الرغم من أنه يكّو  ضقاغطاا نسققّياا إاّل أ ر جربوتقه    
سرعا  ما يت شى أمام فعل العصا احلارقة  وإرادة احلياة أو إرادة االنبعقاث افأ لناهقا   

 وس ك ن القرم  وطاب  النفحا.

 املكا  املدنرح وحضارة العصا: 5-2

يسقتأنف الققّص عقن     –لسارد عرب هذا الّسفر املعريف يف عامل العصقا  يستأنف ا
أعاجيبها وإضماراتها النسقية. وميكن أ  ُيلمح التجّلي احلضاري للعصقا بوضقو، يف   
هذا املكو  احلكائي الذي يقوع فيه: اثمر إنرا نزلنا بْعض  اخلانات  وإذ البيوُت ِم  ٌء ر وث اا 

ِقِب ُجْنٍد وخ ر اٍب ُمت قدِّم  ف ل ْم اْد م ْوِضعاا ن ظلُّ فيه  ف ن ظ ر  إىل ح ِديقدِة  وُتراباا  ون ز ْلن ا ِبع 
ِمسال اٍة م ْطُروح ٍة يف الدرار  فأخ ذ ها فجعل  الع ص ا ِنص اباا اا  ُثمر قام  ف ج ر ف  مجيع ذلقك  

ُضها  وط اب ْ  رحُيها  فقلقُ :  التُّراِب والرروْث  و ج ر د  األ ْرض  ِبها ج ْرد اا  حترى ظ ه ر بيا
 (.56)هذه سادسة ا

تطر، هذه الوحدة السرديرة ثنائية نسقية حمورها: اخلراب / احلضارة؛ إذ يققّدم  
الّسارد توةيفاا سالباا ومأساوّياا للفضاء املكاني اوإذ البيوُت م ٌء ر ْوثاا وُتراباا...  ِبع ِقِب 

 ُجْنٍد وخ ر اٍب متقّدما.

ه اجلدلية يصبح املكا  املدّنح نسققاا للعقال م اآلنقي القذي يصقيبه      ويف إطار هات
التشّوه والدمار مما جيعل احلياة اإلنسانية منعدمة أو مستاليلة؛ إنه العال ُم القذي أسقهم   

 اإلنساُ  يف تقويضه الشمولي بالفعل والفكر السرالبني.

الفكقر القيت أنتجق     وال ريب  يف أ ر االنهيار املكاني يرمُز بالضرورة إىل ةورة 
السرلبّيتني الثقافية واملكانية وأفض  إىل متث تها وعياا وحضوراا؛ وهذا املآع يلقي علقى  
الذات العاملة والعاملة مسثولية محاية العال م وختليصه من تشّك ت الدرنح  إذ تتجلى 
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سقاراا  ةورة املنقذ/ الفادي: التغليب الذي ينهض بفكٍر مغاير / فكقر العصقا ليققود  م   
ثوريراا يستند إىل ثقافة العمل من أجل تأسيح حضارة املكا  وطهارته افنظر إىل حديدة 
ِمْسالاٍة م طروحٍة يف الّدار  فأخ ذها فجع ل الع ص ا ِنص اباا اا  ثمر قام  فجر ف  مجيع ذلقك  

 هاا.الّتراب والرروث  و ج ر د  األرض  بها ج ْرداا حّتى ظ ه ر  ب ي اُضها  وطاب  رحي
لقد أظهرت جدلية احلضارة واخلراب / التهدم احلضاري متايزات بني ةورتني 
للمكا  / العامل: القدرنح / الطهقارة  السقواد / البيقاض  والقريح اخلبيثقة / القريح        
الطيبة  األمر الذي أعاد املكا  / العامل إىل سوّيته احلضارية مبا فيه من نقاء وتطها يف 

احلارسقة للمكقا  / العقامل بفعقل العصقا القيت أحقدث  هقذا         ظّل ريية ثاقبة للقذات  
االنق ب املكاني افنظ ر  إىل حديدٍة...  فأخذها...  ثّم قام فجرف  مجيع ذلك...  وجرد  

 األرض بها جرداا...ا.

 ااوية الثقافية وفلسفة الثبات: 5-2
فعل بعد أ  متكن التغليب من إحداث اّوع جذري يف الفضاء املكاني السالب ب

توظيف الثقافة أو إبداع العصا املعرفية اوجرد األرض بها ج ْرداا  حتى ظهقر بياضقها    
وطاب  رحيهاا  نلالظه يعمد إىل جتذير ااوية الثقافية على ةقفالة املكقا  احلضقاري.    

 (52)يقوع السارد:
 اوعلى أ ّي حاٍع مل ت ِطْب نفسي أ ْ  أ ض ع  طعامي وثيابي على األرض  ف ن ز ع واا

ِّ  و ع لَّ،  ثيابي عليها  فقلُ : هذه سابعةا.  الع ص ا من حديدِة امِلْسالاة ف و ت د ها يف احلاِئ

النسققي  إىل   يرمز حضور الشرقي والتغليب يف العال م احلضاري اجلديد  على املسقتوى 
هيمنة مطلقة على هذا العامل عقرب وضقعيرة خمتلفقة تكقّر  دميومقة احليقاة / الطعقام         

 اوية الثقافية / الثياب  وهو ما مل يكن متالّص ا يف الفضاء املكاني املدّنح.وإشهار ا
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وتكوون  مليةووع تقياوث اب ةوو ا ميوط ابموو سق م لووع يةوتةع  عووم َنع تكعو  موو  ل ي قووع 
ابلكوو   ابيداوودن ولوو   ووال  يووو ث ابموةووع اب ت  ةووع ابتوول ك يوووث للاليووعن يوو بل يثن  وول ابلكووو   

ِنا.  ابةوداوي/ابلك   ابخ 
بالتالي  فإ  حالة تعلي، الثياب بفعل العصا تشا  نسقياا  إىل رفعة هاته ااوية و

وج ع شأنها  و أ ر مسألة تثبي  ااوية وإعادة إنتاجهقا / إحيائهقا تشقكل يف وعقي     
السارد هدفاا منشوداا يف نهاية املطاف بعد تسقفاٍر جسقدي وفكقري يقربهن يف حمّطاتقه      

 ضارتها افوتدها يف احلائّ  وعّل، ثيابي عليهاا.الّشاقة  ّلها سلطة العصا وح

 التغليب املخاتل ومناقب العصا: 5-2

بقني   تكشف خامتة هذه احلكاية عقن خمقات ت سقرديرة جيليهقا أسقلوب احلقوار املكّثقف       
 وال معلوم: احلكائيني: الشرقي والّتغليب  إذ يضمر هذا احلوار بوحاا مييّ اللثام عن املسترت الفاعلني

ا ةرُت إىل م ْفِرِق الطُّرق  وأ رْدُت مفارق ت ه  قاع  لي: لو ع د ْل   ف ِب ر عندي افلّم
ُ ْن   قد ق ض ْي   ح ،ر الصُّاْلب ة  واملْنِزُع ق ريب. ف ع د ْلُ  م ع ُه فقأْدخ ل ين يف م نقِزع يّتِصقُل    

ه  فلمرقا  قا   السرقال ُر أ خ قذ      ِبِبيع ِته. قاع: فما تاع  ُيالّدثين وُيْطِرفين وُيْلِطفين اللَّيقل  ُ لَّق  
ُخش يب ةا ثمر أْخر ج  تلك الع ص ا ِبع ْيِنها ف ق ر ع ها بها  فإذا ن اُقوٌ  ليح  يف الدينا مثُلقه  وإذا  
ُهو أ ْحذ ُق الّناِ  ِبض ْرِبه  فقلُ  ل ُه: ويلك  أم ا أن   ُمْسلم  وأن   رُجقٌل مقن  الع قرِب    

اع: بلى. ُقلقُ : ف ِلقم  ت ْضقِرُب بالّنقاقو ؟ ققاع: ُجِعْلقُ        من و ل ِد ع ْمرو بن  لثوم؟ ق
ِفداك! إ ر أبي ن ْصر انّي  وهو ة اِحُب البيع ة  وهو شيٌخ ضقعيف  فقإذا ش قِهْدتُه ب ر ْرتقُه     
بالِكفاية. فإذا هو شيطاٌ  مارٌد  وإذا أْظر ُف الّناِ  ُ لِّهم وأ ْ ث ُرهم أ د باا و ط ل باا  ف خ برْرتقه  

أْحص يُ  من ِخص اع العصا  بعد أ   نُ  ه م ْمُ  أ ْ  أ ْرِمي  بها  فقاع: واِا لقو   بالذي
 (.52)ح درْثُتك  ع ْن م ن اِقِب نفع الع ص ا إىل الصُّبح ملا اْست نف ْدت هاا 
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لقد أسهم فضوع الشرقّي يف ق ْطع تمنية الفراق  واإلقدام حنقو االّتصقاع بعقامل    
 ية الرفي، الّرحلي اليت جعلتها عجائب األسفار ُمثجلة.التغليب إىل استكشاف ماه

ولعّل ضْرب الناقو  من قبل القتغليب هقو مقا أّدى إىل  شقف املسقتور ااتقه       
الشخصية العجائبية؛ وإثارة األسئلة الباعثة على الذهوع والدهشة افقل  له: و ْيل قك    

 ؟ا.أما أن  ُمْسلم  وأن  رُجٌل من العرب من ولد عمرو بن  لثوم

ومتاسراا مع إقرار التغليب بإس مه  فإ  االناقو ا يف ضوء التماهي مع العصا ميّثل 
عّ مةا نسقّية خلايرة الفكر / العصا الذي يتعقدى املر قز / دولقة اإلسق م: فسقطاط      

 اإلس م إىل األطراف / الديانة املغايرة  واستيعابه لآلخر املختلف. 

اليقظة والتعّبد / التبّتل مل يكقن ليظهقر لقوال    فهذا الناقو  الذي جيّسد ةوت 
فضل العصا  بل إ  مجاليات هذا الفكر املتصقا  مقع اآلخقر / القدين املغقاير تقربت       
مر زية اإلنسا  يف مسارها الفلسفي اإ ر أبي نصقراني...  وهقو شقيخ ضقعيف  فقإذا      

ى إىل شهادة اآلخر شهدته بررُته بالكفايةا.  ما أّ  نسقية االناقو ا تلمح من ناحية أخر
املختلف يف قدسّية العصا  وبهذا يت الد املسلم وغا املسلم بغية دحض حجج النسق،  

 املضاد / الشعوبي.

وتظهر خمات ت السرد شخصية الفاعل / التغليب النسقي القذي تنتمقي أفعالقه    
تق العجائبية إىل اخلارق والغييب افإذا هو شيطا  ماردا  ممقا يث قد أ  اخلقروج مقن املقآ     

الرحليرة مل يكن ليتّم لوال تصاريف العصا  مثلمقا جيقذر يف اآل  ذاتقه ةقورة للعصقا      
القهرية اليت تتفّوق على أنساقها الضدية بالعجائيب والعقل والربها   وهذا ما يسقمح  
بامتداد األف، العجائيب للعصا ييث يظل هقذا األفق، متجقاوتاا للنهايقات  ومفتوحقاا      

 ملا استنفدتهاا. حدثتك عن مناقب نفع العصا إىل الصبحقاع: واا لو لإلمكانيات النسقية اف
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 تر يب: -3

لقد شكل  العصا يف حكاية اجلاحظ هقذه متر قزاا لسنسقاق الثقافيقة الكاشقفة      
لع قات التوتر بني الذات العربية وآخرها الشعوبي الذي سعى إىل توظيقف خرباتقه   

رب  وتكريح واقع شعوبي جديد يتسم بالتعقالي  املعرفية بغية إلغاء ااوية الثقافية للع
 واايمنة. 

واذا فققد جسرقدت حر ّيقات الفقاعلني: الشرقرقي والقتغليب يف هاتقه احلكايقة         
حضوراا نسقياا لصورة املثقف اجلّواب  الذي حييل ضمناا إىل اجلاحظ نفسه يف حماوالته 

 ة العصاا. الدائبة قصد برهنة سلطوية العصا أو ما ميكن ومسه بق امثسس

واجلاحظ يف هاته احلكاية ينتخقب االعصقا  بوةقفها نسققاا سقيميائياا للتكثيقف       
واالختزاع  مبعنى أ  فاعليات العصا يف البنى احلكائية متثقل ع ققةا رامقزة لإلنسقا       

 والوجود  والتاريخ  والواقع  والعقل  يف سياق الثقافة العربية املنتجة. 

سقية للعصا   ما تبدو يف امل  احلكقائي  تكشقف   وال شك يف أ ر التجليات الن
أّ  اأتمة العصاا علقى الصقعيد الفكقري تقثدي بالنتيجقة إىل انفراجقة تث قد سقلطتها          

 وقوتها  وتوهجها  ومائيتها  على الرغم من مثامرات الطمح واإللغاء. 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

Rimmon Kenan, shlomith, narrative fiction: contemporary poetics, 

Methuen: London and New York, 1988, p.113 

لوما   نيك    مدخل إىل نظرية األنساق  ترمجة: يوسف فهمي حجاتي  مراجعة وتدقي،: رامز مّ    (2)
 . 55  ص2626  2أملانيا  وبغداد(  ط - ولونيا)منشورات اجلمل 

 . 226لوما   نيك    مدخل إىل نظرية األنساق  ص :ينظر (2)

باوت  القدار  )الغّذامي  عبد اا  النقد الثقايف: قراءة يف األنساق الثقافية العربية  املر ز الثقايف العربي   (1)
 . 55  ص2662  2البيضاء(  ط

 . 55املرجع نفسه  ص (4)

عليمات  يوسف  النس، الثقايف: قراءة ثقافية يف أنساق الشقعر العربقي الققديم  عقامل الكتقب احلقديث         (6)
 . 22  ص2665  إربد  األرد 

بقاوت(   )يوسف  أمحد  القراءة النسقية: سلطة البنية ووهقم احملايثقة  القدار العربيقة للعلقوم ناشقرو         (5)
 . 222-222  ص ص 2665  2اجلزائر(  ط)ومنشورات االخت ف  

أيزا برجر  آرثر  النقد الثقايف: متهيد مبقدئي للمفقاهيم الرئيسقية  ترمجقة: وفقاء إبقراهيم ورمضقا         :ينظر (5)
 . 262  ص2661  2بسطاويسي  القاهرة  املشروع القومي للرتمجة  ط

(8) Todrov, Tzvetan, symbolism and interpretation, translated by: Cathrine 

porter, Routledge and Kegan paul, London, Melbourne and Henleg, 1983, 

p.9. 

قصة اأثلج ا لق اريتشقارد جيفقريا  ترمجقة: يوسقف      برانيغا   جو : السلطة ومتثيلها: قراءة تارخيانية يف (5)
 .56  ص2665  نوفمرب  15عليمات  نوافذ  النادي األدبي الثقايف جبدة  العدد 

 . 56املرجع نفسه  ص (26)

 . 56املرجع نفسه  ص (22)

(12) Critical Terms for Literary study, Edited by: Frank Lentricchia and 

Thomas Mclaughlin, second edition, the university of Chicago press, 

Chicago and London, 1995, p.51. 

(13) Ibid, p. 58 

(14) Ibid, p. 59 
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(15) Currie, Mark, post-modern Narrative theory, London and U.S.A: 

Macmillan press Ltd, p. 26. 

 اد ينظققر: فققا  دايققك  تققوين  اخلطققاب والسققلطة  ترمجققة: غيققداء العلققي  مراجعققة وتقققديم: عمقق      (25)
 . 15  ص2624  2  ط2425عبد اللطيف  القاهرة: املر ز القومي للرتمجة  عدد 

جيني   جاار  خطاب احلكاية  يث يف املنهج  ترمجة: حممد معتصم  وعبقد اجلليقل األتدي  وعمقر     (25)
 . 15  ص2555  2حّلي  القاهرة  املشروع القومي للرتمجة  ط

 . 15املرجع نفسه  ص (25)

 . 15املرجع نفسه  ص (25)

(20) Fludernik, Monik, Towards a "Natural", narratology, Routledge: London 

and new York, p. 26. 

(21) Hutcheon, Linda, Narcissistic Narrative: the meta- fictional Paradox, 

Methuen, New York and London, 1980, p.89 

ومساة بقن عّمقو  شقراع للدراسقات     بروب  ف دميا  مورفولوجيا القصة  ترمجة: عبد الكريم حسن  (22)
 . 11  ص2555  2والنشر والتوتيع  دمش،  ط

 . 265املرجع نفسه  ص (21)

إبراهيم  عبد اا  السردية العربية: يث يف البنية السردية للموروث احلكقائي العربقي  املثسسقة    :ينظر (24)
 . 25  ص2666  2العربية للدراسات والنشر  باوت  ط

(25) Chatman, Seymour, Story and discourse: Narrative structure in fiction 

and film, cornell university press, Ithaca and London, 1978, p.19. 

(26)  Holloway, John, Narrative and structure: exploratory essays, Cambridge 

University Press, London, New York, Melboarne, 1979, p.75. 

مدخل إىل التالليل البنيوي للقصص  ترمجة: منذر عيراش  دار نينوى للدراسات والنشر  بارت  روال   (25)
 .26  ص2624والتوتيع  دمش،  

 . 24املرجع نفسه  ص (25)

القدار  )التبقئا(  املر قز الثققايف العربقي       –السقرد   –القزمن  )يقطني  سعيد: اليل اخلطقاب الروائقي    (25)
 . 15  ص2666  4البيضاء  باوت( ط

د اللطيقف  البنقاء والداللقة يف الروايقة: مقاربقة مقن منظقور سقيميائية السقرد  منشقورات           حمفوظ عبق  (16)
 . 65  ص2626  2اجلزائر  باوت( ط)االخت ف  والدار العربية للعلوم ناشرو  
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 . 52  ص2622  2بنكراد  سعيد  السيميائيات السردية  دار احلوار للنشر والتوتيع  ال ذقية  ط:ينظر (12)

 . 55صاملرجع نفسه   (12)

 . 226-224املرجع نفسه  ص ص  (11)

ناةف  مصطفى  حماورات مع النثر العربي  عامل املعرفة  اجمللقح القوطين للثقافقة والفنقو  واآلداب       (14)
 . 15  ص2555  فرباير/ شباط 225الكوي   عدد 

 . 66املرجع نفسه  ص (16)

  تشرين 2ية  باوت  طأومليل  علي  السلطة الثقافية والسلطة السياسية  مر ز دراسات الوحدة العرب (15)
 . 56-55  ص ص 2555األوع/ أ توبر  

 . 225الغذامي  عبد اا  النقد الثقايف: قراءة ثقافية يف األنساق الثقافية العربية  ص:ينظر (15)

ريكور  بوع  الزما  والسرد: احلبكة والسرد التارخيي  اجلزء األوع  ترمجة: سعيد الغامني وفق ،  :ينظر (15)
  2665نسية  جقورج تينقاتي  دار الكتقاب اجلديقد املتالقدة  بقاوت  لبنقا          رحيم  راجعه عن الفر

 .215ص

اجلاحظ: هو أبو عثما  عمرو بن ير بن حمبوب  مقوىل ألبقي القلمقح عمقرو بقن قطقع الكيقاني ثقمر          (15)
 الفقيمي  و ا  جّده أحد الّنسأة. 

: يقا يزيقد ورد اخلقرب مبقوت     وقاع الّصولي: حّدثين أمحد بن يزيد املهّليب عن أبيه قاع: قاع املعتقزّ 
اجلاحظ  فقل  ألما املثمنني طوع البقاء  ودوام العّز  قاع: وذلك يف سنة مخح ومخسقني ومقائتني؛ إذ   
تويف اجلاحظ يف خ فة املعتز. ينظر: ابن النديم  الفهرس   اجمللد األوع اقي، ونشقر: شقعبا  خليفقة     

 . 115-116  ص ص 2552لقاهرة  ووليد حممد العوتة  العربي للنشر والتوتيع  ا

و ا  اجلاحظ معتزلياا  وميتات بأنه مل يرتك موضوعاا عاماا إاّل و تقب فيقه رسقالة أو  تابقاا  ومقن      
يرجع إىل رسائله و تبه جيده قد ألف يف النبات  والشجر  واحليوا   واإلنسقا   ويف املعقاد واملعقاش     

عّلمققني والقيققا   واجلققواري والغلمققا   ويف العشقق، ويف اجلقّد وااققزع  ويف الققرتك والسققودا   ويف امل 
والّنساء  ويف الّزيدية والّرافضة  ويف حجج النبوة ونظم القرآ   ويف البيا  والتبيني  ويف حيل لصوص 
النهار  وحيل ُسرراق الليل  ويف البخ ء واحتجاج األشاّلاء. ينظر: ضيف  شقوقي  الفقن ومذاهبقه يف    

 . 252-256  ص ص 2552رف مبصر  الطبعة السادسة  النثر العربي  دار املعا
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بدأت احلر ة الشعوبية يف الفرتة األموية األخاة  واندفع  بقوة يف العصر العباسي  وهي متثقل جانبقاا    (46)
من حماوالت شعوب غا عربية لضرب السلطا  العربي من خ ع الفكر والعقيدة  فهقي يف انقدفاعها   

وتنصّب مح ت الشعوبية  أساساا  على اجلذور واألةقوع  فهقي   تكشف عن ةراع ثقايف ديين واسع. 
تهاجم العرب قبل اإلسق م وتقتهمهم يف  قل شقيء  يف أسقلوب حيقاتهم  ومطقاعمهم وم بسقهم          
وفصاحتهم  وخطبهم  وأساليب قتاام  وأنسابهم  وع قاتهم االجتماعية  ومقاييسهم اخللقيقة. وققد   

ام املهدي  ولكن املعلومات عن اجليقل األوع مقن هقثالء تشقا إىل     با  نشاط الشعوبية والزنادقة يف أي
وجودهم منذ تمن املنصور  ولكن الشعوبية مبفهومها الدقي، مل تنكشف متامقاا إاّل يف العصقر العباسقي    
األوع. ينظر: الدوري  عبد العزيز  اجلذور التارخيية للشعوبية  دار الطليعة للطباعة والنشقر  بقاوت    

 . 52-5  ص ص 2552

ماجدولني  شرف الدين  الفتنة واآلخر: أنساق الغاية يف السرد العربي  الدار العربية للعلوم ناشقرو    (42)
 . 25  ص2622  2اجلزائر  باوت  الرباط(  ط)الرباط(  ومنشورات االخت ف  )ودار األما   

عبقد السق م حممقد هقارو       ينظر نّص احلكاية: اجلاحظ  البيا  والّتبيني  اجلزء الثالث  اقي، وشر،:  (42)
 . 45-46  ص ص2556  2مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر  ط

 . احلاذ: قليل املاع والعياع   ما يقاع خفيف الظهر. 46البيا  والتبيني  ص (41)

 . 45-46املصدر نفسه  ص ص  (44)

لغ  فققد  يذ ر املثرخو  أ  عمرو بن هند قتل على يدي عمرو بن  لثوم  و ا  سبب قتله غروره البقا  (46)
قاع جللسائه يوماا: اهل تعلمو  أحداا من العرب من أهل مملكيت يأنف أ  ختقدم أّمقه أمقي؟ ققالوا: مقا      
نعرفه إاّل أ  يكو  عمرو بن  لثوم التغليب  فإ  أمه ليلى بن  مهلهل بن ربيعة  وعّمهقا  ليقب وائقل     

 نفسه  وأرسل إىل عمرو بن وتوجها  لثوم  وابنها عمرو  فسك  مّضرط احلجارة أو حمّرق على ما يف
 لثوم يستزيره  ويأمره أ  تزور أمه ليلى أّمه هند  وأخرج للنا  الطعام  وحاول  أّم امللك اسقتخدام  
أّم الشاعر  ولكنها رفض  وةاح : واذاله يا آع تغلب  فسمعها ولدها عمرو بقن  لثقوم  وثقار إىل    

 مضّرط احلجارة فقتله. ينظر: عبد العزيزسيف عمرو بن هند وهو معل، يف السرادق  فضرب به رأ  
  ص ص 2665  2سامل  السيد  تاريخ العرب قبل اإلس م  مثسسة شباب اجلامعة  اإلسقكندرية  ط 

255-256 . 

القدار  )املوسوي  حمسن جاسم  سردّيات. العصر العربقي اإلسق مي الوسقيّ  املر قز الثققايف العربقي       (45)
 . 24  ص2555  2البيضاء  باوت(  ط
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  ليشقا إىل  Intertexualityمصطلح التنقاّص   Julia Kristevaسّك  الناقدة جوليا  ريستيفا لقد  (45)
أ  النّص األدبي خطاب خيرتق وجه العلم واإليديولوجيا والسياسة  ويتنّطع ملواجهتها وفتالها وإعادة 

خق ع  مقن  )ةهرها  ومن حيث هو خطاب متعدد  ومتعدد اللسا  أحياناا  ومتعدد األةوات غالبقاا   
تعدد امللفوظات اليت يقوم مبفصلتها(  يقوم النّص باستالضقار و تابقة ذلقك البّلقور القذي هقو حممقل        
الداللية  املأخوذة يف نقطة معّينة من ال تناهيها؛ أي  نقطة من التاريخ احلاضر حيقث يلقّح هقذا البعقد     

وتقداخل نّصقي. ينظقر:    ال متناهي. واذا  فالنص  يف ريية  ريستيفا  إنتاجيقة  وترحقاع للنصقوص     
 ريستيفا  جوليا  علم النّص  ترمجة: فريد الزاهي  مراجعة: عبقد اجلليقل  قاظم  دار توبققاع للنشقر       

 . 22-21  ص.ص 2555 2الدار البيضاء  املغرب  ط

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ    وفيها تناّص مع قوله تعاىل:45البيا  والتبيني  ص (45)

سورة طه اآليتقا    چۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ 
5-26 . 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ٹ ٹ چ (45)

 . 16سورة القصص آية: چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ

ې  ې  ى  ى   ائ   ائ     ەئ  ەئ  چ    وفيها تناّص مقع قولقه تعقاىل:   45املصدر نفسه  ص (66)

 .22-22يتا  سورة طه/ اآل چوئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 . املكاري: م ْن يكري الدواّب  ويغلب على الب ّغاع واحلمرار.45البيا  والتبيني  ص (62)

جاا   عبد الرحيم  علبقة الّسقرد: النظريقة السقردية مقن التقليقد إىل التأسقيح  دار الكتقاب اجلديقد           (62)
 . 16-25  ص ص 2621  2املتالدة  باوت  ط

ربي اإلس مي  فالطواف سبعة أشواط  و ذلك الّسعي واجلمقرات  هذا العدد  ثا الرتّدد يف الفكر الع (61)
سبع حصى  والسموات سبع  وفااة الكتاب سبع آيات  والطيف سبعة ألوا   وأيام األسبوع سقبعة   
ينظر تفصي ا اذا: هزامية  أمحد  األرقام: اإلشارات وحقيققة األةقل احلقريف  املر قز الققومي للنشقر        

   وما بعد. 51  ص2665  2إربد  األرد   ط

  اإلحضار: ضرب من الع ْدو. الزراجل: الذي إذا رماه الرامي فقصر عن ااقدف   45البيا  والتبيني  ص (64)
 وأةاب ةخرة استقل من إةابة الصخرة فقوي وارتفع. 
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احلافظ  منا  الوعي اجلسدي: اإلشارات اجلمالية يف طقو  اخل ص اجلسقدي: دراسقة  النايقا    :ينظر (66)
 . 55  ص2622  2النشر والتوتيع  وحما اة للدراسات والنشر والتوتيع  دمش،  طللدراسات و

. األخافي،  الشقوق: واحدها ُأخفوق. بهش  لقه: أقبلق  إليقه تريقده. الوققذ:      45البيا  والتبيني  ص (65)
 شدة الّضرب. 

فعقى بإخفقاء   ولعل أهّم جتليات األفعى الشريرة  على األقل يف احلضارات السامّية  يتمثقل يف قيقام األ   (65)
إبليح يف جوفها على حنو جعلهما يتمكنا  من إغواء آدم وتوجه باأل ل من الشجرة احملّرمة القيت ُنهيقا   
عنها  ومن ثّم  ا  طردهما من اجلنرة. ينظر: أنح الوجود  ثناء  رمز األفعى يف الرتاث العربي  مكتبقة  

اينيققة  حفيظققة  التجليققات ومققا بعققدها. وينظققر  ققذلك: رو  5  ص2554  2الشققباب  القققاهرة  ط
املوضوعاتية للالية يف مناذج من الشعر القديم  جملة التواةل  جامعقة عّنابقة  اجلزائقر  العقدد الرابقع       

  وما بعد. 56  ص2555جوا   

  قرم إىل اللالم  اشتّدت شهوته له. الذ اة: الّذبح  أي  ا  بها بقيقة مقن حيقاة    45البيا  والتبيني  ص (65)
 فذيناها. 

. اخلانات: مجع خا ؛ وهو احلانوت أو الفندق الذي ينقزع بقه التجقار.    45-45نفسه  ص ص املصدر  (65)
 املسالاة: جمرفة من حديد. 

 . 45البيا  والتبيني  ص (56)

   البيعة بالكسر   نيسة النصارى وقيل  نيسة اليهود. 45املصدر نفسه  ص (52)
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 املصادر واملراجع

 أوال: املصادر

 القرآ  الكريم. -

رس   اجمللد األوع اقي، ونشر: شعبا  خليفقة  ووليقد حممقد العقوتة  العربقي      ابن النديم  الفه -
 .2552للنشر والتوتيع  القاهرة  

اجلاحظ  البيا  والّتبيني  اجلزء الثالث  اقي، وشر،: عبد السق م حممقد هقارو   مطبعقة جلنقة       -
 .2556  2التأليف والرتمجة والنشر  ط

 ثانيا: املراجع

لسردية العربية: يث يف البنية السردية للموروث احلكائي العربقي  املثسسقة   إبراهيم  عبد اا  ا -
 .2666  2العربية للدراسات والنشر  باوت  ط

 .2554  2أنح الوجود  ثناء  رمز األفعى يف الرتاث العربي  مكتبة الشباب  القاهرة  ط -

  2ة العربية  بقاوت  ط أومليل  علي  السلطة الثقافية والسلطة السياسية  مر ز دراسات الوحد -
 .2555تشرين األوع/ أ توبر  

 .2622  2بنكراد  سعيد  السيميائيات السردية  دار احلوار للنشر والتوتيع  ال ذقية  ط -

جاا   عبد الرحيم  علبة الّسرد: النظرية السردية من التقليد إىل التأسيح  دار الكتقاب اجلديقد    -
 .2621  2املتالدة  باوت  ط

نا  الوعي اجلسدي: اإلشارات اجلمالية يف طقو  اخل ص اجلسقدي: دراسقة  النايقا    احلافظ  م -
 .2622  2دمش،  ط  للدراسات والنشر والتوتيع  وحما اة للدراسات والنشر والتوتيع

 .2552الدوري  عبد العزيز  اجلذور التارخيية للشعوبية  دار الطليعة للطباعة والنشر  باوت   -

 . 2552ذاهبه يف النثر العربي  دار املعارف مبصر  الطبعة السادسة  ضيف  شوقي  الفن وم -

  2عبد العزيز سامل  السيد  تاريخ العرب قبل اإلس م  مثسسة شباب اجلامعة  اإلسقكندرية  ط  -
2665. 
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عليمات  يوسف  النس، الثقايف: ققراءة ثقافيقة يف أنسقاق الشقعر العربقي الققديم  عقامل الكتقب          -
 .2665د   احلديث  إربد  األر

الغّذامي  عبد اا  النققد الثققايف: ققراءة يف األنسقاق الثقافيقة العربيقة  املر قز الثققايف العربقي            -
 .2662  2باوت  الدار البيضاء(  ط)

ماجدولني  شرف الدين  الفتنة واآلخر: أنساق الغاية يف السرد العربي  القدار العربيقة للعلقوم     -
 .2622  2اجلزائر  باوت  الرباط(  ط)االخت ف   منشوراتوالرباط(  )ناشرو  ودار األما   

حمفوظ  عبد اللطيف  البناء والداللة يف الرواية: مقاربة من منظور سقيميائية السقرد  منشقورات     -
 .2626  2اجلزائر  باوت( ط)االخت ف  والدار العربية للعلوم ناشرو  

الدار )ي الوسيّ  املر ز الثقايف العربياملوسوي  حمسن جاسم  سردّيات. العصر العربي اإلس م -
 .2555  2البيضاء  باوت(  ط

ناةف  مصطفى  حماورات مقع النثقر العربقي  عقامل املعرفقة  اجمللقح القوطين للثقافقة والفنقو            -
 .2555  فرباير/ شباط 225واآلداب  الكوي   عدد 

مي للنشقر  إربقد  األرد     هزامية  أمحد  األرقام: اإلشارات وحقيقة األةل احلريف  املر ز الققو  -
 .2665  2ط

القدار  )التبئا(  املر ز الثقايف العربقي    –السرد  –الزمن )يقطني  سعيد: اليل اخلطاب الروائي  -
 .2666  4البيضاء  باوت( ط

يوسف  أمحقد  الققراءة النسققية: سقلطة البنيقة ووهقم احملايثقة  القدار العربيقة للعلقوم ناشقرو              -
 .  2665  2اجلزائر(  ط)خت ف  باوت(  ومنشورات اال)

 ثالثا: املرتمجة

أيزا برجر  آرثر  النقد الثقايف: متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية  ترمجقة: وفقاء إبقراهيم ورمضقا       -
 .2661  2بسطاويسي  القاهرة  املشروع القومي للرتمجة  ط

ر نينوى للدراسات بارت  روال   مدخل إىل التالليل البنيوي للقصص  ترمجة: منذر عيراشي  دا -
 .2624والنشر والتوتيع  دمش،  
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بروب  ف دميا  مورفولوجيا القصقة  ترمجقة: عبقد الكقريم حسقن ومسقاة بقن عّمقو  شقراع           -
 .2555  2للدراسات والنشر والتوتيع  دمش،  ط

جيني   جاار  خطاب احلكاية  يث يف املنهج  ترمجة: حممقد معتصقم  وعبقد اجلليقل األتدي       -
 .2555  2  القاهرة  املشروع القومي للرتمجة  طوعمر حّلي

ريكور  بوع  الزما  والسرد: احلبكة والسرد التارخيي  اجلزء األوع  ترمجة: سعيد الغامني وف ،  -
 .2665رحيم  راجعه عن الفرنسية  جورج تيناتي  دار الكتاب اجلديد املتالدة  باوت  لبنا   

 ة: غيققداء العلققي  مراجعققة وتقققديم: عمققاد    فققا  دايققك  تققوين  اخلطققاب والسققلطة  ترمجقق    -
 . 2624  2  ط2425عبد اللطيف  القاهرة: املر ز القومي للرتمجة  عدد 

 ريستيفا  جوليا  علم النّص  ترمجة: فريد الزاهقي  مراجعقة: عبقد اجلليقل  قاظم  دار توبققاع        -
 .2555 2للنشر  الدار البيضاء  املغرب  ط 

األنساق  ترمجة: يوسف فهمقي حجقاتي  مراجعقة وتقدقي،:     لوما   نيك    مدخل إىل نظرية  -
 .2626  2أملانيا  وبغداد(  ط - ولونيا)رامز مّ   منشورات اجلمل 

 رابعا: املراجع األجنبية

- Chatman, Seymour, Story and discourse: Narrative structure in fiction and 

film, cornell university press, Ithaca and London, 1978. 
- Critical Terms for Literary study, Edited by: Frank Lentricchia and Thomas 

Mclaughlin, second edition, the university of Chicago press, Chicago and 

London, 1995. 

- Currie, Mark, post-modern Narrative theory, London and U.S.A: Macmillan 

press Ltd, 1997. 

- Fludernik, Monik, Towards a "Natural", narratology, Routledge: London 

and new York, 1998. 

- Holloway, John, Narrative and structure: exploratory essays, Cambridge 

University Press, London, New York, Melboarne, 1979. 

- Hutcheon, Linda, Narcissistic Narrative: the meta- fictional Paradox, 

Methuen, NewYork and London, 1980. 

- Rimmon Kenan, shlomith, narrative fiction: contemporary poetics, 

Methuen: London and New York, 1988. 
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- Todrov, Tzvetan, symbolism and interpretation, translated by: Cathrine 

porter, Routledge and Kegan paul, London, Melbourne and Henleg, 1983. 

 خامسا: املقاالت

برانيغا   جو : السلطة ومتثيلها: قراءة تارخيانية يف قصة اأثلجق ا لقق اريتشقارد جيفقريا  ترمجقة:       -
 .2665  نوفمرب  15يوسف عليمات  نوافذ  النادي األدبي الثقايف جبدة  العدد 

ملوضوعاتية للالية يف مناذج من الشعر القديم  جملة التواةقل  جامعقة   رواينية حفيظة التجليات ا -
  .2555عّنابة  اجلزائر  العدد الرابع  جوا   



 

 

 

 

 

 

 

 مشكلة نطق صوت الضاد 
  عند الناطقين باللغة العربية وبغيرها

 " تشخيًصا وعالًجا "

 
 
 

 د. هيثم محاد امحود الثوابية 

 اجلامعة األملانية األردنية 
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  مشكلة نطق صوت الضاد عند الناطقين باللغة العربية وبغيرها

 " تشخيًصا وعالًجا "

 د. هيثم محاد امحود الثوابية 

 البحث لخصم

هذه الدراسة إىل الوقوف على االضطرابات النطقيةة   صةوت الضةاد     تهدف
عند الناطقني باللغة العربية والناطقني بغريها، وتطوير برنةام  عالجةي يعد ةد علةى     
املنجزات الغربية ألخصائي اللغة والنطق ملعاجلة تلك االضطرابات، ومن ثةم اخداةار   

 عند املدعل ني. أثره   حتسني املهارات النطقية

عالجةي   االضطرابات النطقية، وتوصةي  برنةام   قامت الدراسة على تشخيص و
يهدف للحّد منها، ومن ثم أجريت دراسة على جم وعة مةن املةدعل ني ضة ن ثةال      

مدعل و مدرسة األمري هاشم، ومدعل و مركةز الررقةا ، ومدعل ةو مركةز     ) فئات، هي
على جم وعدني: اجمل وعة الضةابطة وتكونةت    اللغات/ اجلامعة األردنية(. وقد وزعوا

( مدعل ةا، إ  خضةأ أفةراد    81( مدعل ا. واجمل وعة الدجرياية وتكونت مةن ) 81من )
 لذلك. ومل خيضأ أفراد اجمل وعة الضابطةاجمل وعة الدجرياية للربنام  العالجي املقرتح، 

يايةة مةن   أظهرت ندائ  هذه الدراسة حتسنا مل وسا على أفراد اجمل وعة الدجرو
خالل الدخري  من االضطرابات النطقية لصوت الضةاد عةالوع علةى أنهةا أظهةرت      

 فعالية هذا الربنام  العالجي للرئات الثال . 

 العالجي.   باللغة العربية، الربنام واالضطرابات النطقية، الناطقكل ات دالة: 

 هة4/2/8419وُقال للنشر                                                         هة5/88/8419ورد الاحث   
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Problem with Pronunciation of The Sound of The Letter 

 for Native Arabic Speakers and Others "Diagnostic (الضاد)

and Therapeutic" 

Summary 

This study aimed to develop a treatment program based on the 

Western achievements for specialists of language and speech to 

reduce speech disorders in the sound of (الضةةةةاد) for 

native Arabic Speakers and others, then testing its effect in 

improving the accent skills for learners. 

This study was conducted on a group of learners into three 

categories: (Learners of Prince Hashim School, learners of Al-

Forqan Center and learners of Languages Center / University of 

Jordan). They were distributed to two groups: control group 

consisted of (18) learners. The experimental group consisted of (18) 

learners, as only the members of the experimental group have 

undergone the proposed therapeutic program (Not the controlling 

group). 

The results of this study showed a significant improvement on 

the experimental group through the reduction of speech disorders in 

the sound of ( الضاد).Furthermore, they showed the validity of this 

therapeutic program for the three categories. 

 

Keywords: speech disorders, native Arabic speakers, therapeutic 

program  
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 خلفية الدراسة ومشكلتها 

 املقدمة 

(   تعليم اللغة عناية Pronunciation) لقد اعدنى الدارسو  مبوضوع النطق
حييط به، ومدى ما كا  نطق  مبنحثيثة؛ ألنه املنطلق الذي يعول عليه املدعلم   تواصله 

( أمكنه  لةك مةن إيصةال الرسةالة     Intelligibility) الكل ات واألصوات واضحا
الكالمية اليت يندوي إرساهلا، بغض النظر عةن مةدى إتقانةه لقواعةد تركيةل اجل لةة       

 .(8)ما    املنطوقة إىل حد
ت أو ومن اللزام على املدعلم حدى يصل إىل الوضوح النطقي أ  يدعلم األصوا

(؛ ألنها تشكل العنصر الرئيس   بناء النظام الصةوتي،  Segmentsالقطأ الصوتية )
بأصةوات   فاخللل   إنداجها من خةالل فقةد أحةد خصائصةها الصةوتية أو اسةداداهلا      

 أخرى يؤدي إىل غ وض الرسالة.
ويعد صوت الضاد أحد أصةوات العربيةة الةيت تغنةى بهةا أبناريهةا خةري غنةاء         

م لقاا هو " لغة الضاد "، وعلى الرغم من احدرةاء أهةل تلكةم اللغةة     مطلقني على لغده
، وليس أدل (2)بهذا الصوت إال أنه يعد من أثقل األصوات على أبناء العربية أنرسهم

على هذا من عدم مقدرع أهل تلك اللغة على احملافظة على نطقه بالوص  الذي أثلةه  
بالضاد امل اتة أو املهجورع. وليس هذا عل اء العربية املدقدمو ، فنس أ اآل  ما يس ى 

وكذلك فإ  .. فحسل بل إ  أداءه اخدلط بأداء أصوات أخرى كالظاء والالم والدال.
الناطقني بغري العربية يعسر عليهم نطق هةذا الصةوت نطقةا صةحيحا، وهةذا العسةر       

 اإلنداجي واإلدراكي أدى إىل غ وض رسالة املدكلم   أغلل األحيا . 
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الشةةروي لصةةوت الضةةاد   الواقةةأ املعةةيع   خضةةم الع ليةةة  وإ  الدةةداول
عاما   الدعليم املدرسي واجلةامعي   األرد    84الدعلي ية اليت عاشها الااحث خالل

حةّض الااحةث علةى القةول: إ  هةذا       تكش  حتوله عند املدعل ني إىل )ظاء(، وهةذا 
غةة العربيةة مةن    الدحول أصاح ظاهرع مسدشرية   الواقأ اللغةوي عنةد مدكل ةي الل   

كقةوهلم" بيظةة"، وزايةا     ( 1)أبنائها فال نكاد نس أ ناطقا هلةذا الصةوت إال وينطقةه ظةاء    
 " زابط".  كقوهلم

 ، وقد جرى حتول على(4)وال غرو أ  صوت الضاد قد وجد   اللغات السامية
: " و  معظم اللهجات (brockelmann) صوت، فيقول بروكل ا هذا النطق 

 .(5).( " d)مأ نطق الضاد (zع، اليت تدكلم   املد ، اترق نطةق الظاء )العربية املعاصر
وما أشاه اليوم بالاارحة، فكأ  هذا الصوت كدل عليةه عةدم الثاةات والاقةاء     

على ألسنة الناطقني باللغة العربية أيضا، وهذا  جيريعلى صورته األصلية، فإنه مل يعد 
احظ  لك، فقةال: " وزعةم يزيةد مةوىل ابةن      أمر مشهود قدميا وحديثا، فقد نقل لنا اجل

عو ، قال: كا  رجل بالاصرع له جارية تس ى ظ ياء، فكا  إ ا دعاها قال: يا ظ ياء، 
 .(9)بالضاد. فقال ابن املقرأ: قل: يا ظ ياء. فناداها: يا ض ياء "

وما يدل على اندشار هذا الدحول واالضطراب قيام كثري من اللغويني   حصر 
 ارحرف فيها أبناء العربية عن صوت الضاد، فقرروا أ  من الناطقني من األصوات اليت

ينطق الضاد من خمرجها اخلالص، ومنهم من ينطقها مشوبة بالظاء، ومنهم مةن ينطةق   
 بها ظاء خالصة، ومنهم من يش ها الذال، ومنهم من يش ها الزاي، ومنهم من يش ها

 .(9)خ ةرالما م
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لغويني املعاصرين يركزو  على هذه القضية، وكذلك جند   العصر احلاضر ال
صوتي فريقيا خيلطو  بني افرمضا  عاد الدواب قرر أ  أهل بالد العراق ومشالي 

 .(1)الضاد والظاء خلطا كاريا، وأهل بالد مصر خيلطو  بني الضاد والزاي
وقد قام اللغويةو  بوصة  اخلصةائص النطقيةة لصةوت الضةاد واألصةوات        

. ومةن األمثلةة علةى  لةك     (6)ن العالج هلذا االضطراب النطقةي املدحولة عنه نوعا م
تعليل اللغويني اخدالط الضاد والظاء عند مدكل ي اللغة، فقال مكي: " والضةاد يشةاه   
لرظها لرظ الظاء؛ ألنها من حروف اإلطااق ومن احلروف املسةدعلية، ومةن احلةروف    

 . (81)اجملهورع "
دعةوع   –لقةر  الثالةث اهلجةري      مطلةأ ا  -ونديجة هلذه الدحوالت ظهةرت  

ترضي إىل جواز املعاقاة بني الضاد والظاء؛ فقد روى ابن خلكا  أ  ابن األعرابي كا  
اد والظاء، فال خيطئ من جيعةل هةذه    كالم العرب أ  يعاقاوا بني الضيقول: " جائز  
 .(88)  موضأ هذه" 

 والظاء مةن ناحيةة  ويدضح من قول ابن األعرابي أنه مل يسو َّ بني صوتي الضاد  
اللرظ، ولكن جوز أ  ينطق اللرظ الواحد بأي منه ا، وهذا األمر يلغي أثر اخةدالف  
الصوتني   معنى األلراظ، وهذا تأكيد بالعالقة بني الصوتني بةأ  الضةاد   حقيقدهةا    
ظاء. ولعل جواز املعاقاة بني الضاد والظاء أفضى عند بعض اللغةويني إىل أ  يطةالاوا   

 اء حمل الضاد أو العكس عالجا لل شكلة.حبلول الظ
وعالوع على ما ساق، فإنه قد ظهر اجتاه جديد   معاجلة مشكلة نطةق صةوت    

الضاد، يد ثل   العنايةة باأللرةاظ الةيت تنطةق بالضةاد والظةاء، واالشةدغال حبصةرها         
وتألي  الرسائل فيها، وهذه الرسائل عاارع عن معج ةات صةغريع تعنةى بقسةم مةن      

 .(82)لغةألراظ ال
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وخيلص الااحث مما تقدم أ  الضاد متيزت به العربية عن مثيالتها من اللغات 
لصعوبة املخرج. ولعل عدم دربة اللسا  على اسدخدام هذا الصوت مل تكساه مرونة 
وليونة تسهم   سهولة نطقه؛ ونديجة هلذه الصعوبة غري الوظيرية؛ وطلاا للسهولة 

 ا املخرج إىل خمرج آخر.واليسر حتول الناطقو  به من هذ
وأما مبا خيدص بالدحوالت النطقية   الضاد عند الناطقني بغري العربية، فإنه من 
خالل وجود بعض مدعل ي اللغة العربية باعداارها لغة ثانية   بعض اجلامعات 
األردنية من اجلنسيات املخدلرة تاني أنه من األصوات اليت يشوبها حتوالت إىل 

وها إياها صوتيا؛ إ  إننا جند أبناء اجلنسية املاليزية واألمريكية أصوات أخرى مش
 أو الما. ينطقو  الضاد داال أو زايا

ومما يدعم ما شاهده الااحث ومسعه وتل سه ما وجد من جذور هلذه الظاهرع 
منذ القدم، ف ن الطري  أ  جند عند اجلاحظ مالحظات قي ة عن أثر األساس 

عربية من الشعوب املردوحة عندما قال: "وكذلك إ ا تكلم اللغوي   نطق مدعل ي ال
 .(81)اخلراساني على هذه الصرة فإنك تعرف من إعرابه وختري ألراظه   خمرج كالمه"

وإ ا ما اندقلنا إىل صوت الضاد خاصة، وصعوبة نطقه عند األجةن،، فسةيدعم   
املدقدمني  – العرب الااحث الرأي القائل بدحوله عند نطق األجن، له بأقوال اللغويني

ثم نداعها بآراء بعةض املسدشةرقني، وهةذا كلةه علةى سةايل اإلبانةة ال         –واملدأخرين 
اإلحاطة، ف ن املدقدمني السريا  الذي قال: "وأما الضاد الضعيرة فإنها مةن لغةة قةوم    

. (84)ليس   لغدهم ضاد، فإ ا احداجوا إىل الدكلم بها مةن العربيةة اعداصةت علةيهم"     
غويني العرب املدأخرين إبراهيم أنيس، فقد قةال: " ويظهةر أ  الضةاد القدميةة     ومن الل

. وأمةا املسدشةرقو ،   (85)كانت عصية النطق على أهالي األقطار اليت فدحها العةرب "  
( يةةرى أ  كل ةةة " القاضةةي" صةةارت   اإلسةةاانية    Bergstrasser) فربجشرتاسةةر
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alcalde (89)( حني أ  املسدشرق   ،Kamus Lengkap)   يرى أ  اإلندونيسةيني
 .(89)= ضحى  loha= ضاللة،  lalalat= حيض،  hailيقولو : 

ولعل وقوع األجن، بهذا االضطراب النطقي يعود إىل عدع أسااب، منها 
اللغوية اليت تد ثل   صعوبة أداء هذا الصوت، " واخدالف اللغدني   خمارج 

الفه ا   مواضأ النرب والدنغيم، األصوات، واخدالفه ا   الدج عات الصوتية، واخد
 . (81)واخدالفه ا   العادات النطقية" 

، رحو: مشكلة الدأقلم مأ (86)وهناك أسااب غري لغوية كاملشاكل االجد اعية
، (21)اجملد أ العربي، واملشاكل النرسية، رحو: آثار الدعليم الصري، واملشاكل الثقافية

، رحو: اخلطط واملناه  واملقررات (28)بويةرحو: فهم ثقافة أهل اللغة، واملشاكل الرت
 وإعداد املعلم.

وخنلص   نهاية هذا العرض املوجز إىل حقائق: أوهلا: صوت الضاد صعل 
األداء، وهذا السال الرئيس الرحرافه عند الناطقني به. ثانيها: مل يدحول صوت الضاد 

اهني   معاجلة إىل صوت واحد بل إىل أصوات مدعددع. ثالثها: اختذ اللغويو  اجت
مشكلة الضاد، األول: متثل   دراسة اخلصائص النطقية للضاد، واالرحرافات اليت 
 تلحقه على ألسنة الناطقني. والثاني: متثل   حصر األلراظ اليت تنطق بالضاد والظاء. 

 مشكلة الدراسة

إ  مشكلة الدراسة تك ن   أ  الناطقني للضاد مةن النةاطقني بهةا والنةاطقني     
وهةذا األمةر    –ك ا ظهر   املقدمة  –ريها يعانو  من حتوالت وتشوهات   نطقه بغ

أدى إىل تقديم أداء قرائي وشروي ال يدناسل مأ معةايري الرصةاحة اللغويةة، عةالوع     
على الدداخل الصوتي وتضاربه بةني أصةوات الوحةدات الصةوتية للغةات األصةلية       

 للناطقني من املدعل ني بغري العربية.
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الااحث أ  الاحث   عالج صوت الضاد املضةطرب نطقيةا مل يلةق     وقد وجد
عناية كافية من الااحثني العرب واألجانل على الرغم مةن حمةاوالت عل ةاء العةرب     
األوائل املد ثلة   مجأ األلراظ اليت تنطق بالضاد والظاء، ودراسة اخلصةائص النطقيةة   

علةى دراسةة خمدصةة     –يةه    حدود مةا اطلةأ عل   –لصوت الضاد؛ فالااحث مل يعثر 
منرردع اسدرادت من املنجزات الغربية ألهل اللغةة والنطةق؛ لوضةأ حلةول وآليةات      

مدرسةي اللغةة العربيةة للنةاطقني بغريهةا، وقةارئي القةرآ ،        )وتقنيات عالجية تريةد  
ومدرسي املدارس(   عالجهم لل ضطربني نطقيا للضاد، بالرغم من وجةود العديةد   

 اليت تسهم   وضأ إطار نظري يساعد   عالج هذا الصوت. من الطرائق العالجية
 حتاول اإلجابة عن السؤالني اآلتيني: وبذلك فإ  هذه الدراسة

أوهل ا: ما أثر برنةام  عالجةي مقةرتح   حتسةني نطةق صةوت الضةاد لةدى         
 املدعل ني من أبناء العربية ومن الناطقني بغريها؟

ي   حتسةني أداء املةدعل ني   نطةق    ثانيه ا: هل خيدل  أثةر الربنةام  العالجة   
مدرسة األمري هاشم، ومركز الررقا ، ومركز اللغةات  )صوت الضاد باخدالف فئاتهم

 / اجلامعة األردنية(؟

 أهمية الدراسة

وتك ن أه ية هذه الدراسة في ا يلي: أوال: تعّد من أوائل الدراسات الصةوتية  
اد، واليت اسدرادت من املنجزات اليت ختدص بالض -  حدود علم الااحث –العالجية 

الغربية الخدصاصيي اللغة والنطق   تأسيس برنام  عالجةي لدقةويم االضةطرابات    
الدةي تصيل صوت الضاد. ثانيا: قد تديح هذه الدراسة اجملال أمام املهد ني بهذا اجملال 
إلجراء املزيد من الدراسةات علةى أصةوات أخةرى مضةطربة نطقيةا عنةد املةدعل ني         

 احللقية.  واتكاألص
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 حمددات الدراسة

 مل يأخذ الااحث جنس املدعلم بعني االعداار عند اخديار عينة الاحث. -8
طاقت الدراسة على عينة من مدعل ي مدرسةة األمةري هاشةم، ومركةز الررقةا ،       -2

 ومركز اللغات.

 التعريفات اإلجرائية

  الةذين  املدعل و  الناطقو  باللغة العربيةة والنةاطقو  بغريهةا: هةم املدعل ةو     
يدكل و  باللغة العربية باعداارها لغة أّم هلم، وهم   الاحث مدعل ةو مدرسةة األمةري    
هاشم ومدعل و مركز الررقا ، واملدعل و  القادمو  من دول خمدلرةة ال تنطةق باللغةة    

 العربية لدعل ها، وهم   الاحث مدعل و مركز اللغات / اجلامعة األردنية. 
ة حمددع تش ل جم وعة من الددرياات النطقية لدن ية الربنام  العالجي: هو خط

 األصوات املضطربة نطقيا.
االضطرابات النطقية: هي عدم القدرع على نطق بعض األصوات اللغوية؛ تاعا 

 ألسااب معينة.
النظام الصوتي: هو النظام املسؤول عةن إندةاج األصةوات الكالميةة واملد ثةل      

 صوات الكالمية على اخدالف خمارجها.جبهاز النطق الذي يع ل على إنداج األ

 اإلطار النظري و الدراسات السابقة

 اإلطار النظري 
 أوال: صوت الضاد بني األصالة واملعاصرع 

لقد وص  القدماء خمرج صوت الضاد، ويعد سياويه أول من وصره حني 
، ثم وضح (22)قال: "ومن بني أول حافة اللسا  وما يليها من األضراس خمرج الضاد "
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املربد قول سياويه بقوله: "وخمرجها من الشدق، فاعض الناس جتري له   األمين، 
 .(21)وبعضهم جتري له   األيسر"

غري أ  الصورع السابقة لصوت الضاد مل تكن الوحيدع املس وعة عند العرب،  
إ  تطرق اللغويو  إىل صورع مس وعة له   هلجات العرب ال توص  بالرصاحة، 

" إال أ  الضاد الضعيرة تدكل  من اجلانل األمين، وإ  سياويه بقوله: وقد حتد  عنها 
 .(24)شئت تكلردها من اجلانل األيسر وهو أخ ؛ ألنها من حافة اللسا "

كةالم سةياويه السةابق ملةا فيةه مةن        -قةدميا وحةديثا    -وقد تعةاور اللغويةو    
 اعداصةت م فقدميا جند ابن يعيع يذكر أ  " الضاد الضةعيرة مةن لغةة قةو    ( 25)غ وض

. وأمةا حةديثا، فقةد  هةل غةاد احل ةد إىل أ  هةذا        (29)"عليهم، فرمبا أخرجوها طةاء 
املصطلح صار يطلق بعد سياويه على أكثر من صوت حسل مةا تةؤول إليةه الضةاد،     

 .(29)سواء أكا  ظاء أو بني الضاد والظاء أو بني الضاد والثاء
 دع جعلت برجشرتاسةر ويظهر مما ساق أ  النطق بالضاد قد مّر بدحوالت مدعد

(Bergstrasser     يقول: " ويغلل على ظين أ  النطق العديةق للضةاد ال يوجةد اآل )
عند أحد من العرب، غري أ  للضاد نطقا قرياا منه جدا عند أهةل حضةرموت، وهةو    
كالالم املطاقة. ويظهر أ  األندلسيني كانوا ينطقو  الضاد مثل  لك؛ ولذلك اسدادهلا 

 .(21) الكل ات املسدعارع   لغدهم..."   LDاإلساا  بصوت 
وأما الضاد اليت ننطقها اآل ، فهةي صةوت أسةناني لثةوي انرجةاري )شةديد(       
جمهور مرخم، وآلية نطقه تكو  بإلصاق مقدمة اللسا  باألسنا  العليةا، إلصةاقا مينةأ    
مرور اهلواء اخلارج من الرئدني، ك ا ترترأ اللهاع واجلزء اخللرةي مةن سةق  احللةق؛     

يسد الدجوي  األنري، مأ تذبذب   األوتةار الصةوتية وارترةاع   مةؤخرع اللسةا       ل
 .(26)قرياا رحو الطاق، ثم ينقشأ هذا االنسداد فجأع، فيندفأ اهلواء احملاوس إىل اخلارج 
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وعلى هذا فالضاد احلديثة ختدل  عن الضاد القدمية كونها تعد املقابل املطاةق املرخةم   
دمية ليس خمرجها األسنا  واللثة، بل حافة اللسا  أو جاناه، لصوت الدال، فالضاد الق

 وهي صوت احدكاكي رخو.

 –ويرى الااحث أ  الضاد القدمية هي صوت عربي ميةت مهجةور ال نسة عه    
عند أحد من أبناء اللغة العربية، وأ  الضاد احلديثة هي  –ك ا قرر كثري من الدارسني 

اللغة العربية وقراء القرآ ، فاألوىل تعليم الضةاد  الدارجة على ألسنة اجمليدين من أبناء 
 : (11)احلديثة املسدع لة اآل  من تلك امليدة؛ لعدد من األسااب

أ  الضاد القدمية ال يقابلها شيء مةن األصةوات العربيةة واألجنايةة،   حةني أ        -
الضاد احلديثة هي املقابل املطاق أو املرخةم للةدال، والةدال صةوت يكةاد يكةو        

  أغلاها إ  مل يكن   كلها، فالدال صةوت ينطلةق بالطريقةة نرسةها مةأ      مشرتكا 
  .(18)فارق بسيط

{أفضدم}أ  حكم الضاد احلديثة   مثل قوله تعاىل  -
جيل أ  يعاد النظةر فيةه،    (12)
، و  هةةذا االقةةرتاح حةةل  (11)وأ  حي ةةل علةةى حكةةم الطةةاء " اإلدغةةام النةةاقص" 

 لقدمية. لالضطراب بني منظومة اإلدغام والضاد ا
 ينطقو  صوت الضاد بالضاد احلديثة ال الضاد –اليوم  –أ  جلَّ قراء القرآ   -

القدمية امل اتة، أل  النطق احلديث للضاد   القرآ  الكريم ما زال جيعلنا منيز من 
{الضالني}ناحية املعنى بني " الظالني " و

عالوع على أ  أهل الدالوع والدجويد  ." (14)
 مل يغلطوا من يقرأ مثال " الضالني " بالضاد الضعيرة، ولكنهم كالداني والقرط، 

 .(15)غلطوا من يقرأ " الظالني " بقوهلم:" أل  إخراجها ظاء تاديل" 
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 ثانيا: مصدر صعوبات نطق صوت الضاد   ضوء الدراسات املعاصرع

إ  صعوبة نطق صوت الضاد تك ن   كونه من األصوات اليت ترتاط   
ا مبنطقة احللق، وهذه املنطقة   الغالل غري نشطة   كثري من لغات ميكانيكية نطقه

وهذا ساََّل غياَب الن و ج الذهين الذي يقيس عليه مدعلم اللغة إدراكه  ،(19)العامل
لألصوات اجلديدع. وعالوع على ما ساق، فإ  منطقة احللق تعد من املناطق املعقدع 

كة تزامنيا   إنداج هذه الصوامت مركاة عضويا، وإ  ميكانيكية ترك العضالت املشرت
  جعال من نطقها أمرا صعاا على الناطقني باللغة العربية اللغاية، وهذا  األمر

 .(19)والناطقني بغريها 
وبناء على ما ساق، فإ  موضأ النطق لصوت الضاد القدمية ال يوجد لةه نظةري   

 معضةلة كةربى عنةد    -منةذ القةدم    –بالعربية وال بغريها، ولعةل هةذا األمةر شةكل     
الناطقني بالعربية وبغريها لعدم وجود الدصور الذهين عند الناطق أو املدعلم،   حةني  

ال يشكل معضلة عند  –اللثوي األسناني  –أ  املوضأ النطقي لصوت الضاد احلديثة 
غالاية مدعل ي اللغة العربيةة مةن العةرب واألجانةل؛ ألنهةم يندجةو  نظةريه املرقةق         

 الدال( بوضوح.)
 امليدةة  –وأما في ا خيدص مبيكانيكية إنداج صوت الضاد، فصوت الضاد القدمية 

غري مسدع ل عند أحد من العرب، وكل ما منلكه هو توصةي  سةياويه مليكانيكيةة     –
ك ا ظهةر سةابقا، إال أ  اإلنداجيةة امليكانيكيةة لصةوت الضةاد        -الكداب –إنداجه   

يو النطق عند اجمليدين   نطق األصوات احلديثة ساق أ  تصورها اللغويو  واخدصاص
علةي ودانلةوف(   )وقراء القرآ  الكةريم   الوقةت احلاضةر، فقةد توصةل الااحثةا        

باسدخدام جهاز الدصوير باألشعة السينية إىل أ  اللسا  ينسةحل عنةد إندةاج صةوت     
الضاد احلديث إىل الوراء باجتاه أعلى احللق القريةل مةن أقصةى الرةم ممةا يةؤدي إىل       

 .(11)الر وية  –باملنطقة احللقية عيل تضييق واضح   املنطقة املس اتشك
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وعالوع على ما ساق، فإ  الدحرك املركل املاثل   إنداج صوت الضاد ساٌل 
  صعوبة نطقه، إ  يند  بدقدم طرف اللسا  باجتاه النطق اللثوي األسناني، ويدزامن 

اخللري وتشكيل تضييقات   لك مأ رجوع جسم اللسا  وجذره باجتاه جدار احللق
من درجة الغلق على امدداد املنطقة، ك ا حيد  ارتراع بسيط ( 16)شديدع تكاد تقرتب

  احلنجرع وتقلص   جدار الالعوم وتقعر   اللسا ، وهذا الدقعر يكو  بسال 
 .(41)حدو  ارتراع   مؤخر اللسا  باجتاه الطاق 
 االضطرابات الصوتيةثالثا: طرائق أخصائي اللغة والنطق   عالج 

إ  اسدعراض تاريخ تعليم اللغات وحتليل اخللريات النظرية الةيت تسةدند إليهةا    
: أوال: املدرسةةة (48)املةةداخل املخدلرةةة لدعلةةيم اللغةةة يقودنةةا إىل مدرسةةدني رئيسةةيدني

الدجرياية: وتعد د هذه املدرسة على طرائق مثل: الدقليد واحملاكاع وطريقة الدةدرياات  
انيا: املدرسة النظرية: وتسعى هذه املدرسة إىل تعليم اللغةة، كدعلةيم النحةو    الن طية. ث

 والرتمجةةة. ولعةةل مةةن أهةةم هةةذه الطرائةةق   كلدةةا املدرسةةدني الطريقةةة الدقليديةةة    
Traditional Approach        وهةذه الطريقةة " تشةكل األسةاس لعةدد مةن طرائةق ،

لها اخدصاصيو اللغة والنطق ، عالوع على أنها الطريقة اليت يرض(42)الددريل احلركي" 
 .(41)  مراكز الددريل واألطااء   املسدشريات

 وتعد ةةد هةةذه الطريقةةة علةةى مةةا يسةة ى بالدةةدريل الع يةةق   العةةالج       
Deep Training          ويقصةد بةه الدةدريل علةى صةوت واحةد أو عةدد قليةل مةن ،

 ى األصوات، إ  يادأ بالع ل على تأسيس إنداج الصوت منعزال، وهذه املرحلةة تسة  
، ثةةم يندقةةل إىل املرحلةةة الثانيةةة الةةيت تسةة ى الدع ةةيم   Establishmentالدأسةةيس 

Generalization ويقصد بهذه املرحلة تع يم إنداج الصوت املطلوب   السياقات ،
اللغوية واملواق  املدااينة. ويندهي بالع ل على اسد رار إنداج الصوت بشكل سليم   
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. وسةدطاق هةذه   Carryover (44)حلةة اإلدامةة   السياقات املدنوعة، وهذه تسة ى مر 
املراحل جناا إىل جنةل مةأ طرائةق تعلةيم اللغةات وصةوال للغايةة املنشةودع، وهةي          

 .(45))الطريقة املااشرع، والطريقة الس عية الشروية، والطريقة الدواصلية(

 املرحلة األوىل: مرحلة الدأسيس
نطةق الصةوت   تسعى هذه املرحلة إىل جعةل املضةطرب نطقيةا يةدرك موضةأ      

وخصائصه امل يزع والادء بإنداجه على املسدوى النطقي، وجيل   هذه املرحلة الرتكيز 
، ولعةل هةذا االنرةراد يدةيح لل ضةطرب      (49)على الصوت منرردا عن سياقه الصوتي

نطقيا إقصاء تأثري األصوات األخرى علةى مسةدوى الكل ةة واجل لةة، عةالوع علةى       
 صائص الصوت املراد عالجه.املساه ة   زيادع الرتكيز   خ

وقد اخدل    هذه املرحلة حول كيرية دراسة الصوت أ  ندرسه منرردا أم   
( حةّث علةى دراسةة املقطةأ   الدةدريل علةى       McDonaldف اكدونالةد )  ؟مقطأ

  حني رأى غريه أ  الددريل جيل أ  يشرع باألصةوات املرةردع؛ ألنهةا    ( 49)الصوت
. ويرى الااحث أ  الةدم  بةني الةرأيني هةو الطريةق      (41)أقل وحدات اإلنداج تعقيدا

 هلذه املرحلة العديد من الدقنيات:و األمثل
 الدقنيةةة األوىل: احملاكةةاع والد ثيةةل: لقةةد حتةةد  كةةل مةةن برينثةةال و بانكسةةو 

(W. Bankson and John E. Bernthal   عن هذه الدقنية، فقررا أنها تسهم )
ت النطقية اخلاصة بالصوت علةى مسةدوى الد ييةز    متكني املدعلم من الربط بني الس ا

السةة عي ومسةةدوى اإلندةةاج احلركةةي، عةةالوع علةةى أنه ةةا أوصةةيا مبحاولةةة اسةةدثارع 
االسدجابات احلركية عن طريق احملاكاع من خالل تقديم الن ا ج السة عية ثةم يطلةل    

يةد  من املدعلم أ  يراقل فم املعلم ويسد أ للصوت الذي ينطقه ثم يطلل إليةه أ  يع 
السلوك املسدهدف. وميكن عالج الصوت بدقنيةة احملاكةاع بطةريقدني: الطريقةة األوىل:     

 .(46)عالج الصوت منعزال. والطريقة الثانية: عالج الصوت   مقاطأ صوتية
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الدقنية الثانية: الد وضأ النطقي: يصار إىل هذه الدقنية إ ا مل تث ر تقنية احملاكاع 
ط أ  إىل طايعة الندائ  اليت توصل إليها سابقا. و  عن تطور   نطق الصوت، أو مل ُي

هذه الدقنية يشرع املعلم مبساعدع املدعلم على وضأ أجزاء النطق اخلاصة بالصوت   
املكا  املالئم له، عالوع على أنها تدض ن " شرح كيرية إنداج األصوات وتوصيره. 

طق الصوت والنقاط فالشروحات الشروية املقدمة لل دعلم تدض ن وصرا حركيا لن
 .(51)الصحيحة ألماكن الدقاء أعضاء النطق اليت تشرتك   إنداج الصوت املسدهدف" 

وهذه الدقنية ترتاط بدقنية أخرى، وهي اسدخدام متارين عضالت الرم؛ ألنها 
عاارع عن حركات عضلية متهد للعالج، ويك ن هذا االرتااط   أ  الدقنية األوىل 

صوت املسدهدف، والدقنية الثانية توجه حركة اللسا  تهدف إىل تسهيل نطق ال
 واألسنا  لدقرتب من الصوت املسدهدف.

ومن اللزام على املعلم   هاتني الدقنيدني أ  يركةز علةى االضةطراب النطقةي     
الذي حيد  عند نطق الصوت من خالل بيا  الرروق بني خمارج األصةوات املدعاقاةة   

ا يدوجل عليه إلنداج الصوت املسدهدف بصورع فصةيحة،  املدعلم وم وصراتها اليت يسدع لها
(: " قةد  W. Bankson and John E. Bernthal) و  هذا يقول برينثال وبانكسةو  

يكو  من املريد، تاعا لع ر املدعلم أ  حيلل االخدصاصي ويص  الرةرق بةني اإلندةاج    
أو رسةومات  اسدخدام صةور  اخلطأ واإلنداج املسدهدف، ويرضل معاجلو النطق أحيانا 

 .(58)تاني مكا  أعضاء النطق
قةرتب  ت :Successive Approximationالدقنية الثالثةة: املقاربةة الددرجييةة    

هذه الدقنية   كثري من جواناها مأ طريقة الد وضأ النطقي اليت تطرقنةا هلةا آنرةا، و "    
تدض ن تشكيل صوت جديد من صوت موجود   خمزو  املريض ويسدطيأ أ  يندجه 

و " تس ى طريقة الدعليم اليت تسدخدم املقاربةة الددرجييةة " الدشةكيل"     (52)سليم "  بشكل
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Shaping     وتد ثل اخلطوع األوىل   الدشكيل   اكدشةاف اسةدجابة أوليةة يسةدطيأ .
املدعلم إنداجها، وتكو  مرتاطة باهلدف النهائي. ويد ثل أحد اإلجراءات الشائعة للادء 

ديل األصوات اللغويةة األخةرى املوجةودع أصةال عنةد      باسدخدام هذه الطريقة   تع
املريض. وتدابأ خطوات الدةدريل بنجةاح عةرب سلسةلة مةن اخلطةوات املددرجةة أو        

 .(51)املقاربات، حبيث تؤدي كل منها إىل االقرتاب الددرجيي من السلوك املسدهدف " 
وتكش  هذه الطريقة اإلنداج احلركةي اخلةاب بصةوت مةا بشةكل ملحةوظ،       

خالل الرتكيز على النقاط األساسية اليت تسهم   إنداج الصوت كد وضةُأ   و لك من
 اللسا  واألسنا    الرم.

وبناء على هذه الدقنية يقوم املعلم بوضأ األصوات قرياةة الد وضةأ   بدايةة    
هنا  –املقطأ الصوتي ثم يداعه ا بصائت قصري ثم يداعها بالصوت املسدهدف، وجيل 

ف ثال عند عالج صوت الضاد جيةل اخديةار الصةائت "     ،بدقة اخديار الصائت القصري
الكسرع "؛ ألنه صائت أمامي مرترأ يدحرك فيه طرف اللسا  باجتاه مقدمة الرةم قرياةا   
من اللثة، وآلية إنداج هذا الصائت شايه بآلية صوت الضاد، وهذا األمر يشكل تقاربةا  

ملنطقةة األماميةة، وهةذا غةري     موضعيا   املقطأ، فيسهل على املةدعلم الرتكيةز علةى ا   
 .(54)موجود   الض ة اليت يسدع ل فيها الشردني 

 Generalizationاملرحلة الثانية: مرحلة الدع يم 
يندقل املعلم إىل هذه املرحلة بعد أ  تأكد أ  املدعلم قد أتقن اإلنداج احلركي 

ك ن اهلدف للصوت املسدهدف منعزال و  السياقات الصوتية  ات املقطأ الواحد، وي
االنعزال، )   هذه املرحلة إىل نقل السلوك احلركي للصوت من مسدوى حمدود

واملقطأ الواحد( إىل مسدوى أكثر اتساعا   االسدخدام اللغوي. وبعاارع أخرى: إ  
املعلم   مرحلة الدأسيس يشرع   تدريل املدعلم على إنداج الصوت   أشكال 
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ملقطأ ووسطه وآخره. وإنداج الصوت جبوار صوائت مدعددع: إنداج الصوت   بداية ا
 . وهلذه املرحلة تقنيدا :(55).. قصريع وطويلة.

الدقنيةةة األوىل: الدع ةةيم اللغةةوي: ويلجةةأ املعلةةم   هةةذه الدقنيةةة إىل العديةةد مةةن     
 اإلجراءات، وهي:

 (59)اإلجراء األول: تع يم املقطأ 
ت مةا   مواضةأ نطقيةة    يهدف هذا اإلجراء إىل متكني املدعلم مةن إندةاج صةو   

 مدنوعة   مقاطأ صوتية ال معنى هلا، وتك ن الرائدع    لك بدقةديم بيئةات صةوتية   
تساعد على تقديم تصور  هين تطايقي إلنداج الكالم املدواصةل واألكثةر صةعوبة ممةا     
وجد   مرحلة الدأسيس. وعادع ما يسدخدم   هةذا اإلجةراء مقةاطأ  ات أصةوات     

الصوت عن طريق اخديار فكرع العناقيد الصامدية الةيت تةدرب   تسهل من تع يم نطق 
عليها املدعلم   مرحلة الدأسيس وجيعلةها قاعةدع لالندقةال إىل عناقيةد صةامدية أكثةر       

 .(59)تعقيدا 
 .(51)اإلجراء الثاني: تع يم الكل ة 

ويعول هذا اإلجراء على الندائ  اإلجيابية اليت حققها املدعلم   اإلجراء السابق 
ملرحلة السابقة، فاملدعلم بدأ بنطق الصوت املسدهدف نطقا فصيحا، وكخطوع الحقة وا

يندقل املعلم إىل فرض مرردات  ات معا  ودالالت لغوية، وهذا األمر حيرز املةدعلم؛  
ألنه حيس بإجيابية املرحلة السابقة وبقدرته على الدراعل مةأ اآلخةرين، ولةذلك فإنةه     

. ومةن اللةزام علةى    (56)اليت يسدخدما بشكل مكرور ينصح باخديار الكل ات الشائعة
املدعلم أ  خيدار املرردات وفق معايري حمددع، ومةن أه هةا: شةيوع الكل ةة   الواقةأ      

، والددرج   الكل ات مةن  Keywords (91)اللغوي، واخديار كل ات سهلة اإلنداج 
 .(98)كل ة مبقطأ واحد إىل كل ة مبقطعني، ثم إىل كل ة يكرر فيها الصوت...
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 اإلجراء الثالث: تع يم اجل لة
يادأ املعلم بهذا اإلجراء بعدما خلص إىل أ  املدعلم مد كن من إنداج الصوت 
املطلوب   كل ات  ات سياقات مدنوعة، وميكن أ  يندقل بعدها السدخدام هذه 

، ومن اللزام على املعلم أ  خيدار بدقة (92)الكل ات   تراكيل مددرجة   الصعوبة 
ل اليت تدض ن هذا الصوت املسدهدف. وتدأتى هذه الدقة من خالل االحدكام إىل اجل 

عدع معايري: أوال: الرتكيز على مجل قصريع ثم مجل مدوسطة ثم مجل طويلة. ثانيا: 
الصوت املسدهدف ثم على الرتكيز على اجل لة اليت تدض ن كل ة واحدع حتدوي 

تدض ن كل ة تندهي بالصوت املسدهدف كل دني ثم ثالثة. ثالثا: الرتكيز على مجلة 
والكل ة اليت بعدها تادأ بصوت بعيد املخرج ثم مجلة تدض ن كل ة تندهي بالصوت 

 املسدهدف والكل ة اليت بعدها تادأ بصوت قريل املخرج.
 اإلجراء الرابأ: تع يم احملادثة والكالم الدلقائي 

ه يركةز علةى اسةدع ال    لقد جاء هذا اإلجراء نداجا لإلجراءات السابقة، إ  إنة 
 اليةةومياللغةةة   الدواصةةل القةةائم علةةى احلةةوار واحملادثةةة والكةةالم الدلقةةائي        

Spontaneous Speech وتكو  وظيرة املعلم   هذا اإلجراء مدابعة كالم املدعلم ،
يكةو  قةد حقةق     %61 -% 11وتصحيحه مااشرع، فإ ا حقق ندةائ  سةلي ة بنسةاة    

جراء العديد من الدقنيات واألنشطة رحو: الدحد  عةن  . ولل علم   هذا اإل(91)املراد
، واحلةديث عةن الدجةارب    (94)اخلطط املسدقالية، وحماولةة احلصةول علةى معلومةات    

 .(99)، وع ل حوار غري رمسي...أخل (95)الشخصية



 د. هيثم محاد امحود الثوابية

 885                                                        م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

 الدقنية الثانية: الدع يم املوقري 

، ويصةري  يقصد بهذا خروج املدعلم من الدائرع الضيقة اليت كا  يدور   فلكها
  دائرع أكثر اتساعا. وبعاارع أخرى: يناغي على املدعلم أ  ينرك من الدعلم والدعليم 
داخل الغرفة الدعلي ية، وخيرج خارجها، وللوصول إىل  لك ال بد من تطايق أمةرين:  
أوهل ا: تع يم اسدخدام إنداج الصوت السليم   بيئات تكو  أكثر حياتية من الغرفةة  

. ثانيه ا: تع يم شرحية األشةخاب الةذين   (99)ت واألسواق واملالعل الدعلي ية كالاي
. ويقأ   هةذه  (91)يدحد  معهم املدعلم، ويرضل هنا أ  ختدار هذه الرئة بعناية دقيقة 

املرحلة جهد عظيم على كاهل املعلم واملةدعلم، فةاملعلم جيةل أ  يدةابأ املةدعلم أثنةاء       
ملةةدعلم جيةةل أ  يراقةةل نطقةةه   مجيةةأ ، وا(96)تعلي ةةه   املعهةةد أو خةةارج املعهةةد 

 .(91)املواق 
  املرحلة الثالثة: اإلدامة

إ  هذه املرحلة هي آخر مراحل العالج الصوتي للصوت املسدهدف، فري أول 
مرحلدني خاض املدعلم برناجما عالجيا إلنداج الصوت، وعلى هذا فاملدعلم أصاح 

ملدعلم من االسد رار بإنداج الصوت يندجه إنداجا سلي ا، وتأتي هذه املرحلة لد كني ا
بالكراية نرسها اليت وصل إليها مبرحلة الدع يم   احملادثة والكالم الدلقائي. أي ال بد 
من فرتع زمانية حمددع حيددها املعلم يدابأ فيها املدعلم كي يثات أداريه وال يرتاجأ، 

. ومن اللزام على (71)ويصاح إنداجه سلوكا نطقيا عرويا وأوتوماتيكيا يؤديه دو  عناية
املعلم   هذه املرحلة أ  يسعى إىل تقليل عدد اللقاءات بينه وبني املدعلم بشكل 
تدرجيي، حيث يقوم على إعداد خطة تكو    نسخدني: نسخة لل علم، ونسخة 

 لل دعلم، وتطاق هذه اخلطة بدقة مدناهية. 
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 الدراسات السابقة
قس ني: دراسات اخدصت قضية  تقسم الدراسات السابقة   هذه الدراسة

 :(92)الضاد   اللغة العربية، وأه ها
الدراسة األوىل: " مشكلة الضاد العربية وترا  الضاد والظاء" للدكدور رمضا  

وقد تناول الااحث   دراسده االرحرافات النطقية الناجتة عن أبنةاء اللغةة    عاد الدواب:
الوقت احلاضر، ثم عرج علةى املصةادر    العربية أنرسهم   الرتا  العربي القديم و 

 . اليت قامت بإحصاء ترا  الضاد والظاء
لقةد تنةاول   الدراسة الثانية: " قضية الضاد   العربية " للةدكدور غةاد احل ةد:    

الااحث   هذه الدراسة قضية الضةاد   ماحةثني: املاحةث األول: قضةية الضةاد        
ية الضاد   الوقت احلاضر، وقةد تطةرق   الرتا  العربي القديم. واملاحث الثاني: قض

فيه ا إىل خمرج صوت الضاد وصراته، وعالقده بغةريه مةن األصةوات، واالرحرافةات     
 النطقية املصاحاة لنطقه، آراء عل اء الدجويد   خمرجه وصراته.

 الدراسة الثالثة: " الضاد بني الشراهية والكدابية " للدكدور إبةراهيم الش سةا :  

لى عدع دعاٍو، هي: تررد الضاد بالعربيةة، وخمةرج صةوت الضةاد،     وقد قام الاحث ع
 واملعاقاة بني الضاد والظاء، وحتول صوت الضاد إىل أصوات أخرى، ورسم الضاد.

  :أه ها ومن ،وهناك الدراسات اليت اخدصت بعالج االضطرابات الصوتية والنطقية
فيهةا   وقةد اخدةرب   ،Bakson & Byrne (91)أوهل ا: دراسةة باكسةو  وبةري    

برنام  لغوي قةائم علةى معاجلةة االضةطرابات الصةوتية والنطقيةة، ومقةارندهم مةأ         
األطرال العاديني، واسدخدم الااحثا  فيها أسلوب الن ذجة وحماكة اللغة املنطوقة مةن  

 قال الكاار، وقد اسدراد الااحث من هذه الدراسة   تص يم الربنام  العالجي.
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 ، وقد هدفت إىل الدعرفEvans & Gray (94)ثانيه ا: دراسة ايرانس وجريي
(، وتوصةلت إىل أ  األطرةال ال ميدلكةو     S,I) صةوتي قدرع األطرال على نطق على 
السيطرع على هذين الصوتني، وقد أفادت هذه الدراسة الااحث   حتديد بعض  مهارع

 .معامل الربام  العالجية املناساة لصوت الضاد
قها األول مةن خةالل احلةديث عةن     وبالرغم من أه يةة هةذه الدراسةات بشة    

وبشقها الثاني مةن خةالل    ،االضطرابات النطقية   صوت الضاد وخصائصه النطقية
احلديث عن عالج االضطرابات النطقية عند األطرال إال أنها مل تقدم بةرام  عالجيةة   
تعاجل االضطرابات النطقية اليت حتد  عن نطق صوت الضاد، وهةذا مةا يضةري إىل    

 اجلدع واألصالة. هذه الدراسة
 

 الطريقة واإلجراءات

 ندناول   هذا القسم ما يلي: 
أوال: جمد أ الدراسة: أجريت الدراسة على جمد أ يش ل املدعل ني الناطقني 

مدرسة األمري هاشم و مركز الررقا ( واملدعل ني الناطقني بغري العربية   )بالعربية   
 مركز اللغات / اجلامعة األردنية(. )

( مدعل ا، اخدريوا بشكل عشوائي، وقد 19يا: عينة الدراسة: تدكو  من )ثان
 انقس وا إىل قس ني: جم وعة جترياية وجم وعة ضابطة بالدساوي. 

ثالثا: أدوات الدراسة: ولإلجابة عن أسئلة الدراسة حول فاعلية الربنام  
 العالجي املقرتح   حتسني نطق صوت الضاد، عدت األداع اآلتية:

اار الدحصيلي: يهدف هذا االخداار إىل قياس حتصةيل املةدعل ني   نطةق    االخد
 صوت الضاد، والكش  عن اضطراب نطقه.
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تدضة ن صةوت الضةاد       (95)كل ة 11وص  االخداار: يدكو  هذا االخداار من  -
. وقةد طلةل مةن كةل مةدعلم أ       (الاداية والوسط والنهاية)مواقأ الكل ة الثال  

وزعت العالمات حسل عةدد االسةدجابات املطلوبةة مةن     ينطق الكل ات كلها، و
املدعلم. وقد بين االخداار لقياس مدى حتقيق املدعل ني نطق صوت الضاد منعةزال،  
ونطقه   مقطأ صوتي قصري و طويل، ونطقه   كل ة سواء   بدايدها أو وسةطها  

 أو نهايدها، ونطقه   مجلة. 

اخدااره علةى اخداةارات سةاق صةياغدها     صدق االخداار: اسدند الااحث   صياغة  -
. ثةم  (99)عند الااحثني األجانل والعرب، وهذا دليل على صدق حمدةوى االخداةار  

عرض االخداار على عدد من املخدصني   هذا اجملال   اجلامعة األردنية، وجامعة 
الالقاء، واجلامعة األملانية األردنية لدقيي ه، وقد أخذ مبالحظاتهم وأجةرى الدعةديل   

 الالزم. 
معامل ثاات االخداار: لقد حسل معامل الثاات عن طريق إعادع تطايةق االخداةار    -

براصل زمين قدره عشرع أيام، وطاق االخداةار علةى عشةرع مةدعل ني مةن الةذين       
، وقةد أعيةد االخداةار، ثةم     (99)يضطربو    نطق الضاد من غةري أفةراد الدراسةة    

لالخداةار، وقةد بلةع معامةةل    اسةدخرجت معةامالت االرتاةاط ومسةدوى داللدهةا      
 (.1418(، وهذا املعامل  و داللة إحصائية عند مسدوى )14145) االرتااط

تصحيح االخداار: بعد أ  قسم االخداار إىل ثالثني فقرع، وزعت العالمات بواقةأ   -
عالمة واحدع لكل فقرع، ثم مجعةت عالمةات الرقةرات الةثالثني للحصةول علةى       

 ( على االخداار.11) االعالعالمة الكلية من اجمل وع ال
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 رابعا: الربنام  العالجي 

يقوم هذا الربام  العالجي املقرتح على نقاط الضع  لدى املدعل ني ومواطنها 
 ثم يع ل على عالجها. 

 أسس بناء الربنام  ومصدره
االعد اد علةى األسةاس النظةري اخلةاب ملنجةزات اخدصاصةيي اللغةة والنطةق          -

 النطقية.  األجانل   عالج االضطرابات
طرائق تعليم اللغات  االسدرادع من الدراسات و األحبا  العل ية اليت حتدثت عن  -

 .(وهي: )املااشرع، والس عية" الشروية"، والدواصلية
االطةةالع علةةى بعةةض الدراسةةات الةةيت أنشةةأت اخداةةارات النطةةق الةةيت تكشةة   -

 االضطرابات النطقية.
 أهداف الربنام 

احلالي   حتسني املهارات النطقيةة لةدى املةدعل ني    حتدد اهلدف العام للربنام  
 الناطقني باللغة العربية والناطقني بغريها لكي ينطق صوت الضاد نطقا فصيحا. 

 االفرتاضات اليت يقوم عليها الربنام 
  إ  األشخاب ميدلكو  قدرات نطقية بنسل مدراوتة. :أوال
م، وأ  على املعلم أ  يقدم املنه  أو إ  املدعل ني خيدلرو    قدراتهم و ميوالته :ثانيا

 احملدوى الدراسي بقوالل تدناسل مأ هذه القدرات وامليوالت. 
 املدع الزمنية لدطايق الربنام 

( لقاء، مدع كل لقاء ساعة واحدع، وُخصص أول لقاء 89يدكو  الربنام  من )
وآلية الددريس متهيدا لدطايق الربنام  من خالل تهيئة املدعل ني وشرح الربنام  هلم 

 (.8) فيه ك ا هو   اجلدول
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 8اجلدول 
 الاناء الزمين للربنام  العالجي

 اجللسة الدقنية / اإلجراء املرحلة
 8 الدعري  بالربنام  الد هيد

 الدأسيس
 2 احملاكاع والد ثيل 
 2 الد وضأ النطقي
 8 املقاربة الددرجيية 

 الدع يم
 4 الدع يم اللغوي

 2 ريالدع يم املوق
 4 خطة اإلدامة  اإلدامة
 لقاء 89  اجمل وع

 تقويم الربنام 

بعد بناء الربنام  العالجي عةرض علةى جم وعةه مةن احملك ةني املدخصصةني       
مبوضوع الدراسة من ختصص الصوتيات واللغة والنطق؛ لدقويم الربنام  من حيةث:  

، ومةدى مناسةاة   مدى اسدناد الربنام  الدعلي ي إىل منجزات أخصائي اللغةة والنطةق  
الدسلسل الوارد   الربنام  ووضوحه وتنظي ةه. ومةدى حتقيةق الربنةام  لألهةداف      

ومةدى مناسةاة املةدع الزمنيةة لدطايةق الربنةام  و توزيعهةا علةى          الدعلي ية املنشودع.
ومةدى سةهولة املقةاطأ والكل ةات واجل ةل علةى املةدعل ني. وقةد أورد          اجللسات.

درياات العالجية ونوعية بعض الكل ات واجل ةل،  احملك و  مالحظات اخدصت بالد
 وقد أخذ الااحث بدلكم املالحظات وعدل الربنام  بناًء عليها. 
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 خامسا: إجراءات الدراسة
ُحِصل على املوافقات الرمسية من مدرسة األمري هاشم ومركةز الررقةا  ومركةز     -8

 اللغات   اجلامعة األردنية.
 اجمل وعدني. دعل ا، ثم وزعوا بطريقة عشوائية إىلم 11املكونة من ُحددت عينة الدراسة  -2
 الضاد. اجمل وعدني وتطايق االخداار الدحصيلي القالي   نطق صوتااللدقاء مأ أفراد  -1
 احلصول على ندائ  املدعل ني   كلدا اجمل وعدني. -4
االلدقاء مأ أفراد اجمل وعة الدجرياية وتوضيح الربنام  العالجي وأه يده وأهدافه  -5

 الزمنية.ومدته 
الادء بدطايق الربنام  العالجي علةى اجمل وعةة الدجريايةة، و لةك خةالل الرةرتع        -9

 (.8) ( ك ا هو   اجلدول2181-8-5إىل  2182-81-5)الواقعة بني 
احلرب على تدريل اجمل وعة الضابطة من قال املعل ني أنرسهم باألسلوب املعداد  -9

 وفق جدول زمين.
الدحصةةيلي علةةى أفةةراد اجمل ةةوعدني الدجريايةةة    نهايةةة الدطايةةق طاةةق االخداةةار -1

 والضابطة.
 إجراء الدحليالت اإلحصائية املناساة، وترسري ندائجها   ضوء أسئلة الدراسة.  -6

 سادسا: الدص يم و املعاجلة اإلحصائية
لإلجابة عن أسئلة الدراسة   الدعرف على أثةر الربنةام  العالجةي   حتسةن     

 ضاد كانت مدغريات الدراسة هي:مسدوى املدعلم   نطق صوت ال

 مدغريات الدراسة

املدغري املسدقل: هو برنام  عالجي لل ضطربني نطقيا   صوت الضاد لدحسني 
 نطقهم. واملدغري الدابأ: نطق صوت الضاد.
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 الدص يم اإلحصائي

تعد هذه الدراسة من الدراسات شاة الدجرياية جمل وعدني باخداار قالي و آخر  
( O × Oالن و ج الدالي: الدجرياية اليت تعرضت للربنام  ) بعدي، و لك وفق

 (. O ×O) والضابطة اليت مل تدعرض للربنام 

وقةةد اسةةدخرجت املدوسةةطات احلسةةابية واالرحرافةةات املعياريةةة ألداء أفةةراد   
اجمل وعدني الدجرياية و الضابطة على االخداارات الدحصيلية، و للدأكد من مدى داللة 

 (. t-testسدخدم الااحث اخداار )الرروق إحصائيا ا

 نتائج الدراسة ومناقشها

لقد هدفت هذه الدراسة إىل تطوير برنام  عالجي ملشكلة نطق صوت الضاد، 
واخداار أثره   حتسةني املهةارات النطقيةة عنةد فئةات الدراسةة الةثال ، وبالدحديةد         

 السؤالني اآلتيني: عنحاولت الدراسة اإلجابة 

 م  عالجي   حتسني نطق الضاد لةدى املةدعل ني مةن أبنةاء    أوهل ا: ما أثر برنا
 العربية ومن الناطقني بغريها؟ 

ثانيه ةةا: هةةل ختدلةة  مدوسةةطات درجةةات املةةدعل ني املشةةاركني   الربنةةام  
 العالجي باخدالف الرئة اليت يند و  إليها؟ 

 ندائ  السؤال األول :أوال
ابية واالرحرافات املعيارية لإلجابة عن هذا السؤال اسدخرجت املدوسطات احلس

لعالمات املدعل ني على االخداار الدحصيلي القالي والاعدي لل ج ةوعدني الضةابطة   
( يظهةةر 2واجلةةدول ) ،(t- test)والدجريايةةة، وأجةةري حتليةةل إحصةةائي اخداةةار   

 .(t- test) املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية لالخداار القالي وندائ  اخداار
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  2اجلدول 
املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية لالخداار القالي لكلدا اجمل وعدني ونديجة 

 (t- test) اخداار

 اجمل وعة
حجم 
 العينة

املدوسط 
 احلسابي

االرحراف 
 املعياري

 (tقي ة )
درجة 
 احلرية

مسدوى 
 الداللة

 2 8411 81 الضابطة
14118- 81 14999 

 8469 8492 81 جترياية
( عةدم وجةود فةروق    2  اجلةدول)  (t-test) من خالل ندائ  اخداار ويدضح

(، 0.301-) (t(، فقةد بلغةت قي ةة )   α ≤ 0.05 ات داللة إحصائية عنةد مسةدوى )  
وهذا ما يؤكده الدقارب الواضح بني مدوسطات أداء املدعل ني   اجمل وعةة الدجريايةة   

الدجريايةة   االخداةار   واجمل وعة الضابطة، حيث بلع املدوسةط احلسةابي لل ج وعةة    
 (.841)   االخداار القالي، بين ا بلع املدوسط لل ج وعة الضابطة (849القالي )

( فيظهر املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية لالخداار 1وأما اجلدول )
 .(t- test)الدحصيلي الاعدي لكلدا اجمل وعدني وندائ  اخداار 

 1اجلدول 

االرحرافات املعيارية لالخداار الاعدي لكلدا اجمل وعدني ونديجة املدوسطات احلسابية و
 (t- testاخداار)

حجم  اجمل وعة
 العينة

املدوسط 
 احلسابي

االرحراف 
 املعياري

درجة  (tقي ة )
 احلرية

مسدوى 
 الداللة

 2421 141 81 الضابطة
214218 89 1411 

 4459 81411 81 جترياية
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( وجةود فةروق  ات داللةة    1  اجلةدول)  (t-testويدضح من خالل اخداار)
 ( تعةزى للربنةام  الدعلي ةي، فقةد بلغةت قي ةة      α ≤ 0.05إحصائية عنةد مسةدوى )  

(t) (20.201( وهي  ات داللة إحصائية عند مسدوى ،)α ≤ 0.05)  وهذا يعين أ ،
الربنام  الدعلي ي املقرتح كا  له أثر   عالج االضطرابات النطقية   صوت الضةاد  

راد اجمل وعة الدجرياية بشكل ملحوظ، وهذا ما تؤكده الرةروق الواضةحة بةني    لدى أف
مدوسطات أداء املدعل ني   اجمل وعة الدجرياية واجمل وعة الضةابطة لصةاا اجمل وعةة    

 (849الدجرياية حيث بلع املدوسط احلسابي لل ج وعة الدجرياية   االخداار القالي )
  ( بين ةا بلةع املدوسةط لل ج وعةة الضةابطة      81)ثم ارترأ   االخداار الاعدي إىل 

ك ا تظهره املدوسةطات   (1) ( ثم ارترأ   االخداار الاعدي إىل841) االخداار القالي
 (.2،1) احلسابية   اجلدول

 ثانيا: ندائ  السؤال الثاني
ولإلجابةة عةن هةةذا السةؤال اسةدخرجت املدوسةةطات احلسةابية واالرحرافةةات       

مدعل ةي املدرسةة ومدعل ةي املركةز     ) ملدعل ني وفق الرئات الثال املعيارية لعالمات ا
( يظهةر تلةك   4) القرآني ومدعل ي مركز اللغات(   اجمل وعةة الدجريايةة، واجلةدول   

 املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية.
 4اجلدول 

املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية   االخداار الدحصيلي الاعدي لل ج وعة 
 اللغات( مدعل ي املدرسة ومدعل ي املركز القرآني ومدعل ي مركز)الدجرياية   الرئات الثال  

 العدد االرحراف املعياري املدوسط احلسابي الرئة
 9 2489 89499 مدعل و املدرسة

 9 2422 21411 لقرآنيمدعل و املركز ا
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 العدد االرحراف املعياري املدوسط احلسابي الرئة
 9 8419 8445 مدعل و مركز اللغات

 81 4459 81411 الكلي
( وجود فروق   املدوسطات احلسابية واالرحرافات 4ويداني من اجلدول )

املعيارية بسال اخدالف الرئات الثال ، فظهر أ  مدعل ي املركز القرآني يدحسنو  
يدوجل عليهم قراءته بالشكل بشكل ملحوظ نديجة قراءتهم للنص املقدس الذي 

( عالمة، وبعد  لك جاء مدعل و املدرسة 86499السوي، فقد ازدادت ندائجهم بة )
( عالمة، ثم مدعل و مركز اللغات حيث ازدادت 85499)حيث ازدادت ندائجهم بة 

 ( عالمة. 8445)ندائجهم بة
 مناقشة ندائ  السؤال األول

( عةدم وجةود فةروق    t-testخداةار)   ضوء الندائ  اليت ُعرضت، فقد أظهر ا
  املدوسةةطات احلسةةابية  (α ≤ 0.05)عنةةد مسةةدوى داللةةة  ات داللةةة إحصةةائية 

وقد أظهةر وجةود فةروق  ات     لل ج وعدني الدجرياية والضابطة   االخداار القالي،
  املدوسطات احلسابية لل ج ةوعدني   (α ≤ 0.05)عند مسدوى داللة داللة إحصائية 
ابطة   االخداار الاعدي لصاا أفراد اجمل وعة الدجرياية الذين تعل وا الدجرياية والض

نطق صوت الضاد وفق الربنام  العالجةي مقارنةة بةأفراد اجمل وعةة الضةابطة الةذين       
تعل وا نطقةه وفةق الطريقةة الدقليديةة؛ متثلةت   حتسةن أداء املةدعل ني   االخداةار         

  العالجي كا  فّعااًل   حتسني نطق صوت الدحصيلي الاعدي، مما يشري إىل أ  الربنام
الضاد لدى مدعل ي اجمل وعة الدجريايةة، وهةذا يةدل علةى أ  أهةداف الربنةام  قةد        
 حتققت و أ  االضطرابات النطقية اليت ُص م الربنام  العالجي ملعاجلدها قد حّد منها.
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 مناقشة ندائ  السؤال الثاني
ملدوسةطات احلسةابية واالرحرافةات    فقد أظهرت ا  ضوء الندائ  اليت عرضت،  

املعيارية املدعلقة بأفراد الرئات الثال    اجمل وعة الدجريايةة الةيت خضةعت للربنةام      
العالجي فروقا  ات داللة إحصائية، فقد ظهر ترةوق مدعل ةي املركةز القرآنةي علةى      
مدعل ي املدرسة ومدعل ي مركز اللغات، وظهر تروق مدعل ي املدرسة على مدعل ةي  

ركز اللغات، مأ أ  هذا ال ينري الدحسن املل وس   أداء طلاة مركز اللغات، وبناء م
 على  لك فإ  هذا الربنام  العالجي يصلح لل سدويات الثالثة. 

 الدوصيات 
   ضوء الندائ  اليت توصلت إليها الدراسة، فإ  الااحث يوصي:

 ريظ القرآ  ومراكز اللغات. أوال: ترعيل هذا الربنام    املدارس احلكومية ومراكز حت
 الندائ .  كي نصل إىل أفضلثانيا: عقد الدروات الددرياية لل عل ني على هذا الربنام  

 املضطربة نطقيا   العربية. لألصواتثالثا: إعداد برام  تدرياية أخرى 
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 املالحق

 الربنامج العالجي املقرتح 

 املرحلة األوىل: مرحلة التأسيس
 احملاكاع والد ثيل  الدقنية األوىل:

 الطريقة األوىل: عالج الصوت منعزال

يطلل املعلم من املدعلم االسد اع إىل صوت الضاد منرردا مأ نرب صوتي مرترأ  -
 (.5) ك ا هو   جدول

 حركي. املدعلم أ  يدصور صوت الضاد  هنيا ك ا مثل أمامه من إنداجيطلل املعلم من  -
 اج صوت الضاد ثم يقيم اإلنداج.يطلل املعلم من املدعلم أ  يعيد إند -
يقوم املعلم بددريل املدعلم على االسد اع الذاتي، وفيه يددرب على نطق الضاد  -

 نطقا صحيحا واالسد اع لنرسه وحماولة الد ييز بني الصوت اخلطأ والصحيح.
يقوم املعلم بدقييم األداء الصوتي للضاد، فإ ا كانت النديجة إجيابية يكو  املعلم  -

قق خطوع مه ة   الدأسيس، وإ  كانت غري  لك، فيكو  املعلم حقق وقدئذ ح
 زيادع   وعي املدعلم هلذا الصوت.

 5اجلدول 
 صوت الضاد منعزال 

 ُض َض ِض
 الطريقة الثانية: عالج الصوت   مقاطأ صوتية

ووسطه  صوت الضاد   بداية املقطأيقوم املعلم بنطق مقاطأ صوتية قصريع تدض ن  -
 يطلل من املدعلم إعادع نطقها، وبعدها يقوم املعلم بدقييم نطق املدعلم.وآخره، ثم 
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يقوم املعلم بنطق مقةاطأ صةوتية طويلةة تدضة ن صةوت الضةاد   أول املقطةأ         -
ووسطه وآخره، ثم يطلل من املدعلم إعادع نطقها، وبعدها يقوم املعلم بدقييم نطق 

 املدعلم.
 تدض ن صوت الضاد، ويطلل مةن  يطرح املعلم جم وعة من أزواج الكل ات اليت -

املدعلم أ  يرفأ يده عند مساع الكل ة اليت يوجد فيها صوت الضةاد تةدرياا علةى    
 (.9 ،9) الد ييز الس عي. مأ االسدرادع من اجلدول

 الدقنية الثانية: الد وضأ النطقي
أوال: يعرض املعلم الصور الدوضيحية اليت تاني خمرج صوت الضاد ثم يوضح 

 ه:كيرية حدوث

 صور توضيحية لصوت الضاد احلديثة

               
 1الشكل                 2الشكل                 8الشكل      

يطلل املعلم من املدعلم أ  حيدد طرف اللسا  و أصول الثنايا العليا مسدعينا بة 
(، ثم يطلل منه إلصاق طةرف اللسةا  علةى أصةول الثنايةا      1( و )الشكل 2الشكل)
من الرئدني، ويكرر  لك حدى يكدسةل طةرف اللسةا      اخلارجيث مينأ مرور اهلواء حب

ومن امل كن أ  يعزز املعلم احسةاس   ،(8الشكل ) شيئا من الليونة واملرونة   احلركة
أو باإلحساس احلركةي   touch cueاملدعلم باملخرج السابق باسدع ال حاسة الل س 

motor – Kinesthetic عةني وتركيةز اإلحسةاس   تل ةس     من خالل إغ اض ال
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طرف اللسا  وأصول الثنايا العليا، أو قد يسدخدم اليدين أو خافض اللسا  ليشري إىل 
 موضأ املخرج.

يطلل املعلم من املدعلم أ  حيدد اللهاع واجلزء اخللري من سق  احللق و مةؤخرع    -
لةق؛  ( ثم يطلل منه رفأ اللهاع واجلةزء اخللرةي مةن سةق  احل    8اللسا  )الشكل 

ليسد الدجوي  األنري ثم يرفأ مؤخرع اللسا  رحو الطاق مأ اندشار حافيت اللسا  
الرفةأ  )إىل صرحة األضراس من الداخل ثم يطلةل منةه أ  حيةرر تلةك املنةاطق      

 وااللدصاق( لينقشأ هذا االنسداد ويندفأ اهلواء احملاوس إىل اخلارج.
ك ا وضح له سابقا، فةإ ا   ثانيا: يطلل املعلم من املدعلم أ  ينطق صوت الضاد

النديجة إجيابية، فيطلل منه تكرار  لةك، ليعدةاد لسةانه علةى  اك النطةق، وإ ا       كانت
كانت النديجة سلاية، فيناغي على املدعلم أ  حيدد الصوت الذي ارحةرف عنةه املةدعلم    
أثناء نطقه لصوت الضاد. ثم ياني الررق بني صةوت الضةاد و اك الصةوت امُلحةرَّف     

 ت والشرح على النحو اآلتي: بالرسوما
 

 (ارحراف صوت الضاد إىل صوت الظاء )بيضة: بيظة

    
 9الشكل                   5الشكل                     4الشكل

(، ويدةاني  9( و )الشةكل 2يطلل املعلم من املدعلم أ  يداني الدشةابه بةني )الشةكل    -
 لك بلسانه. ثم يقوم املعلم (، ويقوم باسدشعار 5( و )الشكل1الررق بني )الشكل
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باسدخدام خافض اللسا  لياني له الررق بينه ا، وبعدها يطلل من النطق   كلدةا  
 (.9) احلالدني لياني  اك الررق، مسدعينا باجلدول

( 4( و  )الشةكل 8يطلل املعلم من املةدعلم أ  يةرى طةرف اللسةا    )الشةكل      -
ال يدجةاوز منطقةة الدقةاء اللحةم     ويوضح له أ  اللسا    الشكل الثاني )الضاد( 

و  الشكل الثةاني يدجةاوز    ،بأصول الثنايا العليا بسال اسددارع الشردني للدرخيم
اللسا  مبقدار قليل أطراف الثنايا العليا و لك النرراج الشردني. وبعد  لك يطلل 
منه النطق فإ ا رأى املعلم أ  طرف اللسا  يالمس أطراف الثنايا، فيطلل منةه أ   

رض طرف اللسا  إىل أصول الثنايةا، ومةن امل كةن هنةا اسةدخدام األصةابأ أو       خي
 خافض اللسا ؛ ليداني الررق بني طرف الثنايا وأصوهلا.

 ارحراف صوت الضاد إىل صوت الدال )الضحك: الدحك(

          
 6الشكل                         1الشكل                       9الشكل

(، وبةني  6( و )الشةكل 2ن املدعلم أ  يدةاني الدشةابه بةني )الشةكل    يطلل املعلم م -
(، ويقةةوم باسدشةةعار  لةةك بلسةةانه. وقةةد يقةةوم املعلةةم 1( و )الشةةكل1)الشةةكل

 باسدخدام خافض اللسا  لياني له الدشابه بينه ا.

 يطلل املعلم من املدعلم أ  يشاهد أقصى )نهاية( اللسا  املرترعة عند نطق الضةاد  -
( الذي ياني اخنرةاض أقصةى اللسةا  عنةد     9   لك   )الشكل ( ويقار8الشكل)

 (.9) نطق الدال، مسدعينا باجلدول
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يطلل املعلم من املدعلم أ  ينطق صوت الةدال ثةم يقةوم املعلةم بالطلةل منةه أ         -
ورفأ مؤخرع اللسةا  واندشةار حافديةه إىل صةرحة      ،يرخم الدال باسددارع الشردني

د؛ لينةد  صةوت الضةاد، ويكةرر هةذه      األضراس من الداخل، وينطق مةن جدية  
 الع لية أكثر من مرع ليدصور الررق   خمرج كال الصوتني.

 (الضالني: الاللني) ارحراف صوت الضاد إىل صوت الالم

        
 82الشكل     88الشكل    81الشكل 

(، وبةني  82( و )الشةكل 2يطلل املعلم من املدعلم أ  يدةاني الرةرق بةني )الشةكل     -
(، باحلديث عن طرف اللسا  املسدهدف   صوت الضاد 81)الشكل ( و8)الشكل

و أدنى حافة اللسا  إىل مندهاه   صوت الالم، واحلديث عن األسةنا  املسةدهدفة   
و)الضةاحك والنةاب والرباعيةة والثنيةة: الةالم( ويقةوم        (الضةاد  :أصول الثنايةا )

 بينه ا. لياني له الررقباسدشعار  لك بلسانه. ثم يقوم املعلم باسدخدام خافض اللسا  
يطلل املعلم من املدعلم أ  يشاهد أقصةى )مةؤخرع( اللسةا  املرترعةة عنةد نطةق        -

( الةذي يةاني اخنرةاض مةؤخرع     88( ويقةار   لةك   )الشةكل    8الشكل) الضاد
 اللسا  عند نطق الالم.

يطلل املعلم من املدعلم أ  حيدد أدنى حافيت اللسا  إىل مندهى طرفه ويضغط على  -
)الالم(، ثم يطلل منه أ  يلصةق   ك والناب والرباعية والثنية مندجا صوتالضاح

طرف اللسا  ويضغط به على أصول الثنايا العليةا مةأ رفةأ ملةؤخرع اللسةا  مةأ       
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اندشار حافديه إىل صرحة األضراس من الداخل مندجا صوت )الضةاد( ثةم يكةرر    
 هذه الع لية أكثر من مرع ليدصور هذا الررق.

 (صوت الزاي )الضابط: الزابطاالرحراف إىل 

        
 85الشكل        84الشكل        81الشكل      

( حيةث إ   84( و )الشةكل 1يطلل املعلم من املدعلم أ  يداني الررق بني )الشكل -
الررق بينه ا   اسدع ال أصول الثنايا العليا وأصول الثنايا السرلى، ويداني الدشابه 

( إ  إ  طرف اللسا  هةو العضةو املنةد  للصةوتني،     85( و )الشكل4بني )الشكل
 وأ  يقوم باسدشعار  لك بلسانه.

( 8الشكل) اللسا  املنخرض عند نطق الضاديطلل املعلم من املدعلم أ  يشاهد وسط  -
 ( الذي ياني ارتراع وسط اللسا  عند نطق الزاي.81ويقار   لك   )الشكل 

  ويضغط على أصول الثنايا السرلية يطلل املعلم من املدعلم أ  حيدد طرف اللسا -
، ثم يطلل منه أ  يلصق طرف اللسا  بأصول الثنايا العليةا  (مندجا صوت )الزاي

مأ الضغط به عليها مأ اسددارع   الشردني، ورفأ لنهاية اللسا  مأ اندشار حافديه 
إىل صرحة األضراس من الداخل مندجا صوت )الضاد( ثم يكرر هذه الع لية أكثر 

 ع ليدصور هذا الررق.من مر
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ثالثا: يقدم املعلم لل دعلم بعض الددرياات اليت تسهم   ترسيخ ما مت تداوله، 
 (: 9) اجلدول وفق

 9اجلدول 
 ثنائيات تدض ن صوت الضاد والصوت اآلخر القريل منه

 الد يز بني الضاد والظاء الد ييز بني الضاد والدال
 ضن ظن يد  يضري
 ضراب ظراب وديأ وضيأ

 حض حظ ردود رضوض
 ضل ظل دروس ضروس

 الدقنية الثالثة: املقاربة الددرجيية
)الةدال، الدةاء، الظةاء، الةالم، الةزاي(   بدايةة        يقوم املعلم بوضأ األصوات

 (:9املقطأ الصوتي ثم يداعها بصائت قصري ثم يداعها بالضاد ك ا هو   اجلدول )
 9اجلدول 

 ت املقارب لهمقاطأ صوتية تدض ن صوت الضاد والصو
 ِزض ِلض ِظض ِتض ِدض

على سايل  –ثم يقوم املدعلم بإنداج صوت الضاد عن طريق املقاربة الددرجيية 
الدال(. ثم يطلل منه النطق مأ )من صوت الدال: فيطلل من املدعلم نطق  -املثال

اسددارع للشردني ورفأ ملؤخرع اللسا  ودفأ جذره إىل اجلدار اخللري للحلق واندشار 
افديه إىل صرحة األضراس من الداخل. ثم يطلل منه أ  يكرر هذه الع لية عدع ح

 مرات.
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 املرحلة الثانية: مرحلة الدع يم
 الدقنية األوىل: الدع يم اللغوي

اإلجراء األول: تع يم املقطأ: يطلل املعلم من املدعلم الددرب على املقاطأ اليت   
 .(1) اجلدول

 1اجلدول 
 ة ملرحلة الدع يممقاطأ صوتية مقرتح

 األمثلة نوع املقطأ
 وض -اض -يض قصري أو طويل  بصوت الضاد مداوع بصائتمقطأ مندٍه 

مقطأ مندٍه بصوت الضاد مساوق بصامت قريل منه 
   املوضأ النطقي

 -تيض -ُتض -َتض -ِتض
 توض –تاض 

مقطأ مندٍه بصوت الضاد مساوق بصوامت بعيدع عنه 
   املوضأ النطقي

هيض  –ُهض  –ض َه -ِهض
 هاض –

 ضو –ضا  –ضي –ُض –َض –ِض قصري وطويل ماددئ بصوت الضاد مداوع بصائتمقطأ 
مقطأ ماددئ بصوت الضاد مداوع بصامت قريل منه 

   املوضأ النطقي
 ضال -ضيل –ُضل –َضل –ِضل

مقطأ ماددئ بصوت الضاد مداوع بصامت بعيد عنه 
   املوضأ النطقي

ي  ض –ُض   –َض   –ِض  
 ضاف –

  :(6) الكل ة: يطلل املعلم من املدعلم نطق الكل ات اليت   اجلدول اإلجراء الثاني: تع يم



 د. هيثم محاد امحود الثوابية

 815                                                        م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

 6اجلدول
 كل ات مقرتحة ملرحلة الدع يم

الضاد   أول 
الكل ة  ات 
 املقطأ الواحد

الضاد   أول 
الكل ة  ات 

 املقطعني

الضاد   أول 
الكل ة  ات 
 الثالثة مقاطأ

الضاد   آخر 
لكل ة  ات ا

 املقطأ

الضاد   آخر 
الكل ة  ات 

 املقطعني

الضاد   آخر 
املقطأ  ي 

 الثالثة مقاطأ
 َباِغض أْرٌض رْض ضئيٌل ضيزى َضْل
 ُمْنَدِحض َبْعٌض عْض َضَرَب َضائْأ ُضْر

الضاد   
 وسط الكل ة

الضاد 
املشددع   
 وسط الكل ة

الضاد 
املشددع   
 آخر الكل ة

تكرار ورود 
أكثر الضاد 

من مرع   
 الكل ة

الضاد بوجود 
أصوات  ات 
موضأ إنداجي 

 واحد)ل(

الضاد بوجود 
أصوات  ات 
موضأ إنداجي 

 قريل)ز،د(
 ِضّد أْضِداد َضأَضأ َبّض حّصر َحَضاَرع
 ِضيَزى ِضّد َتِخْضَخَض َحّض َخّضل احَدَضَر

 (:81) ت اليت   اجلدولاإلجراء الثالث: تع يم اجل لة: يطلل املعلم من املدعلم نطق الكل ا
 81جدول 

 مجل مقرتحة ملرحلة الدع يم
 املثال نوع اجل لة
 الطايل إىل الايت. َحَضَر الضادعلى مجلة قصريع حتدوي 

 والده على الدراسة. َفَحّضُهمل يدرس خالد كثريا؛  الضادعلى مجلة مدوسطة حتدوي 

 الضادعلى مجلة طويلة حتدوي 
وبعد املعاينة  دخل والد صاا املسدشرى،

 بسال السرطا . َيْحَدِضُراحلثيثة، تاني أنه 
 .َمريٌضالطايل إىل الايت؛ أل  الطرل  َحَضَر تدض نا  الضاد كل دا مجلة مدوسطة فيها 
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 املثال نوع اجل لة
مجلة طويلة فيها ثال  كل ات 

 تدض ن الضاد
، َمريٌضالطايل إىل الايت؛ أل  الطرل  َحَضَر

 .َيْحَدِضُرفوجد أنه 
كل ة آخرها الضاد مجلة تدض ن 

وما بعدها صوت آخر بعيد املخرج 
 عن الضاد

 املعلم الطالل على النطق. حضَّ

مجلة تدض ن كل ة آخرها صوت 
الضاد وما بعدها صوت آخر قريل 

 املخرج عن الضاد
 امل أمر يسّر الطياني.َظ ُضانِدَحا

مجلة تدض ن كل ة آخرها الضاد 
 وما بعدها الضاد

 سريعا.يق األفق ض َضانِدَح

اإلجراء الرابأ: تع يم احملادثة والكالم الدلقائي: يقوم املعلم   هذا اإلجراء 
بالعديد من الدقنيات واألنشطة رحو: لعل األدوار، والدحد  عن اخلطط املسدقالية، 

 واملقابالت... ،وحماولة احلصول على معلومات
 الدقنية الثانية: الدع يم املوقري

م تع يم اسدخدام إنداج الصوت السليم   بيئات تكو  يطلل املعلم من املدعل
أكثر حياتية من الغرفة الدعلي ية كالايت واألسواق واملالعل، ثم يطلل منه تع يم 

 شرحية األشخاب الذين يدحد  معهم املدعلم.
 املرحلة الثالثة: اإلدامة

 (:88) دوليدرق املعلم مأ املدعلم على خطة تدض ن اللقاءات املسدقالية ك ا   اجل
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 88اجلدول 
 خطة إلدامة إنداج صوت الضاد 

 النشاط املسدهدف وسيلة الدواصل املوعد

لقاء   األساوع األول من 
 الشهر األول

 اللقاء املااشر
طرح جم وعة من األسئلة اليت 
تدض ن إجابدها كل ات مكونة 

 من صوت الضاد
لقاء   األساوع الثالث من 

 الشهر األول
 سرد بعض الشؤو  احلياتية اترياالتصال اهل

لقاء   األساوع األول من 
 الشهر الثاني

االتصال عرب 
Skype 

إعطاء املدعلم العديد من اجل ل 
 مكدوبة والطلل منه أ  يقرأها.

لقاء   األساوع الثالث من 
 الشهر الثاني

 اللقاء املااشر
االجد اع مأ أكثر من مدعلم   

مكا  واحد وع ل جلسة 
  ملا مت مداولدهعص   هين
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. عاابنةة،  841(، نقع اجلةص اآلرامةي مةن ديةر عةال، جامعةة الريمةوك، ب        8669) إدوارد
. 811ع ةا ، دار جمةدالوي، ب    (، اللغة الكنعانية: دراسة صوتية صرفية داللية،2111حييى)
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(، الدغري الدارخيي لألصوات   العربية واللغات السامية، اربد، دار الكداب 2111الزع،، آمنة)
  .841العربي، ب

مكداة اهلالل، ، حتقيق: عاد السالم هارو ، هة(الايا  والدايني255اجلاحظ، ع رو بن حبر، )( 9)
هة(، أخاار 569ي، أبو الررج عاد الرمحن ). انظر أيضا: ابن اجلوز849،ب2، جهة8421

 .882، ب8612، بريوت، دار اآلفاق، 4احل قى واملغرلني، ط

، 8هة(، النشر   القراءات العشر، مصر، املكداة الدجاريةة، ج 111( ابن اجلزري، حم د بن حم د )9)
دمة، هة(، الدقائق احملك ة   شرح املق629. وانظر: األنصاري، زكريا )211ب ،8.ج286ب

هةة(، احلواشةي   115) . وابن النةاظم، أمحةد بةن حم ةد    21، ب8661صنعاء، مكداة اإلرشاد، 
 .  59، ب2119املره ة   شرح املقدمة، حتقيق: ع ر معصراتي، دمشق، 

 .214،القاهرع، دار النهضة، ب 9(، علم اللغة، ط8699عاد الواحد وا  ) (1)

-11عل اء الدجويد، بغداد، وزارع األوقاف، ب  انظر: احل د، غاد، الدراسات الصوتية عند (6)
هة(، املنح الركرية 8184) . انظر العل اء الذين قاموا بوص  اخلصائص: القاري، مال علي16

. املرعشي، 82، ب2119  شرح املقدمة اجلزرية، حتقيق: أسامة عطايا، دمشق، دار الغوثاني، 
، 2118مل احل د، األرد ، دار ع ار، هة(، جهد املقل، حتقيق: سا8851) حم د بن أبي بكر

 .811ب

هة(، الرعاية لدجويد القراءع وحتقيق لرظ الدالوع، حتقيق: أمحد فرحات، 444( القيسي، مكي )81)
أبو احلسن  ،الصراقسي. وانظر مثل هذه الدوصيرات للخصائص النطقية: 851، ب 8691

: حم د الشا لي، حتقيقاخلطأ،  تنايه الغافلني وإرشاد اجلاهلني ع ا يقأ هلم من، هة(8881)
هة(، الدحديد   اإلتقا  444. والداني، عث ا  بن سعيد )19ب مؤسسات عاد الكريم، 

 . 894، ب 2111والدجويد، حتقيق: غاد احل د، األرد ، دار ع ار، 
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 هة(، وفيات األعيا  وأنااء أبناء الزما ، حتقيق: حم د حمي918) ( ابن خلكا ، أمحد بن إبراهيم88)
جمد الدين أبو ي، آباد الرريوزوانظر أمثلة على  لك:  .411، ب1، ج8641الدين، القاهرع، 

: حم د ، حتقيقبصائر  وي الد ييز   لطائ  الكداب العزيز، هة(189طاهر حم د بن يعقوب )
، 1، ججلنة إحياء الرتا  اإلسالمي -علي النجار، القاهرع، اجمللس األعلى للشئو  اإلسالمية 

(، كداب   معرفة الضاد والظاء، حتقيق: 5)ت آخر ق والصقلي، علي بن أبي الررج .456ب
املرزوقي، أبو على أمحد بن حم د . و49، ب 8615صاا الضامن، بريوت، مؤسسة الرسالة، 

وضأ فهارسه ، غريد الشيخ ، حتقيق:شرح ديوا  احل اسة، هة( 428بن احلسن األصرهاني )
. وعنرب، 411، ب8، جم 2111دار الكدل العل ية، ، لانا ، العامة: إبراهيم مشس الدين

  .56، ب8(، دراسات صوتية، القاهرع، املنظ ة العربية للرتبية والثقافة، ج8611تغريد السيد )

هة(، االعد اد   نظائر الظاء والضاد، مقدمة احملقق، ب 992( ابن مالك، مجال الدين حم د)ت82)
 ،2، العدداخلطاب الثقا جملة  ،الضاد بني الشراهية والكدابية ،الدكدور إبراهيم الش سا  .2-1

 هة.8421 ،خري 

. وانظر عن القضية نرسها: الرازي، أبو احلامت أمحد 96، ب8( اجلاحظ، الايا  والدايني، ج81)
، 8659هة(، الزينة   الكل ات اإلسالمية العربية، حتقيق: حسني اهل ذاني، القاهرع، 122)

 .95، ب8ج

، 9، ج8661هة(، شرح كداب سياويه، القاهرع،191لسريا ، احلسن بن عاد اهلل )ت( ا84)
 .466ب

. وانظر 41،القاهرع، األجنلو املصرية، ب4(، األصوات اللغوية، ط8618( إبراهيم أنيس )85)
 .829(، دراسات نقدية   اللغة والنحو، ع ا ، دار أسامة، ب2111أيضا: الزبيدي، كاصد )

 .81الدطور النحوي للغة العربية، ب( برجشرتاسر، 89)
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(، املدخل إىل علم اللغة، القاهرع، اخلاجني، 8611( القول منقول من: رمضا  عاد الدواب )89)
 .189ب

(، النحو العربي والدرس احلديث، بريوت، لانا ، دار النهضة 8619( الراجحي، عاده)81)
 .889العربية، ب

اللغة العربية   إطارها االجد اعي، بريوت، ( 8699( انظر هذه القضية: لطري، مصطرى)86)
 معهد األمنار العربي.

(، احملدوى الثقا    كدل تعليم اللغة العربية 2111( انظر هذه القضية: اخلصاونة، توفيق)21)
 للناطقني بغريها، رسالة ماجسدري. 

ة العربية للناطقني ( اللسانيات الدطايقية وتعليم اللغ2111( انظر هذه القضية: العناتي، وليد )28)
 بغريها، ع ا ، دار اجلوهرع. 

السالم هارو ، القاهرع، (، الكداب، حتقيق: عاد هة180 - هة148) ( سياويه، أبو بشر ع رو22)
 .411، ب 4، ج8695اهليئة املصرية، 

هة(، املقدضل، حتقيق: حم د عاد اخلالق، القاهرع، 219-هة 281) املربد، أبو العااس حم د (21)
هة(، سر 162وانظر: ابن جين، أبو الردح عث ا  ) 861، ب8، ج8691اجمللس األعلى، 

 .52، ب8، ج8615دار القلم، صناعة اإلعراب، حتقيق: حسن هنداوي، دمشق، 

 .411، ب 4( سياويه، الكداب، ج24)

هة(، زينة الرضالء   599-هة 581( انظر كالم رمضا  عاد الدواب، األنااري، أبو الربكات)25)
، 8، مقدمة احملقق، ج8698الررق بني الضاد والظاء، حتقيق: رمضا  عاد الدواب، الرسالة، 

 .89ب

http://ar.wikipedia.org/wiki/148_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/180_%D9%87%D9%80
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هة(، شرح املرصل، القاهرع، دار الطااعة املنريية، 941 -هة551( ابن يعيع، موفق الدين)29)
 .829، ب81ج

 .211(احل د، غاد، الدراسات الصوتية عند عل اء الدجويد، ب29)

 .81( برجشرتاسر، الدطور النحوي للغة العربية، ب21)

 ( رمضا  عاد الدواب، مشكلة الضاد العربية وترا  الضاد والظاء، جم أ اللغة العربية، ب26)
(، دروس   علم أصوات العربية، ترمجة، صاا القرمادي، 8699. وكاندينو، جا )284
. 19(، العربية الرصحى، ترمجة عاد الصاور شاهني، بريوت، ب8696. وهنري فليع)91ب

. 15، الدراسات القرآنية، ب 8(، الشرح الوجيز على املقدمة اجلزرية، ط2116واحل د، غاد)
، اخلرطوم، 8(، أصوات القرآ  كي  ندعل ها ونعل ها، ط8692)وأبو بكر، يوس  اخلليرة

(، أصوات العربية بني الدحول والثاات، بغداد، بيت احلك ة، 8616. والزبيدي، حسام)96ب
 .254-251(، علم األصوات، القاهرع، دار غريل، ب 2111. وك ال بشر)51ب 

اللغة والنطق، وقد أقر ( لقد اسدشري عدد من أهل االخدصاب بالصوتيات والدجويد و11)
 معظ هم بأهلية الضاد احلديثة. 

 . 289( رمضا  عاد الدواب، مشكلة نطق الضاد، ب 18)

 .861( سورع الاقرع،12)

(، أحبا    علم الدجويد، 2112. واحل د، غاد )811، ب81ابن يعيع، شرح املرصل، ج (11)
 .895ع ا ، دار ع ار، ب ،8ط

 .9( سورع الراحتة،14)

، عاد الوهاب بن حم د، املوضح   الدجويد، حتقيق: غاد احل د، ع ا ، دار ع ار، ( القرط،15)
 .884، ب2111
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(36) Elgendy, A.M & Pols, L.C.W, Mechanical versus perceptual 

constraints as determinants of articulatory strategy, university of 

Amsterdam,Vol1.24. p. 57  

(37) Elgendy, Mechanical Versus Perceptual Constraints as Determinants 

of Articulatory. p. 57  

(38) Ali & Daniloff, R(1972). A contrastive Cinefluorographic 

Investigation of the Articulation of Emphatic –Non Emphatic 

Cognate Consonant. Studia Linguistica, Vol.26, 93. Laufer,Asher & 

Baer Thomas(1988), The Emphatic and Pharyngeal Sounds in 

Hebrew and in Arabic Language and Speech,Vol31.No2,p, 185.  

(39) Laufer, Asher, The Emphatic and Pharyngeal Sounds Speech,p 185. 

سات الصوتية احلديثة، دار (، علم األصوات العربي   ضوء الدرا2115الربيسم، قاسم ) (41)
 . 11الكنوز العربية، ب 

(41) Kara, Rawhia Ahmed(1975), The Problems Encountered by English 

Speakers In Learning Arabic University of California, Berkeley.ph.d,p 

30-35 ت أخرى أسسه (، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغا8615وانظر: الناقة، حم ود كامل) 
.99-91طرق تدريسيه، ب  –مداخله  –   

، ترمجة جهاد 8النطقية والرونولوجية، ط تنيكوالس، االضطرابا جو  وبانكسو ، ( برينثال،42)
 Kara, Rawhia Ahmed, The Problems Encountered by. 415محدا ، ب 

English Speakers In Learning Arabic.p. 30-35 ،يم اللغة وانظر: الناقة، تعل
 .99-91العربية للناطقني بلغات أخرى، ب 

( لقد اسدشري بعض اخدصاصيي اللغة والنطق واألطااء، ونصحوا باسدع ال هذه الطريقة وما 41)
 تدض نه من آليات.

 

(44) Smit Ann,(2004) Articulation and phonology Resource Guide For 

School – Age children and Adults, Delmar Learning a division of 

Thomson Learning, New York, p 31. 
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(45) Gravel j & Ogra,j,(2003) Communication Option for Children with 

haring loss, Mental Retardation & Developmental Disabilities 

Research Reviews. ائأ صيين، حم ود، دراسةة   طرائةق تعلةيم اللغةات األجنايةة، وقة       
. 848، املدينة املنورع، ب2ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، ج

(46) Ristuccia Christine, (2002) A Phonemic – Based Remediation 

Approach for /r/ p.22 

،دمشةةق، دار الركةةر، 2الصةةيع، عاةةد العزيةةز، املصةةطلح الصةةوتي   الدراسةةات العربيةةة، ط (49)
 .299-299ب

 .424رينثال، االضطرابات النطقية والرونولوجية، ب ( ب41)

(49) Hyman,L.M, Phonology,(1975) The Oryand Analysis, Holt, 

Renihart and Winston, p. 189 

(50) Van Riper, Charles: Speech Correction Principles and Methods, 

P.219. Taps,Jennifer, (2007) Innovations for Addressing Single 

Sound Articulation Errors In School Setting, ASHA Convention 

handout, www.asha.org .  

 .429برينثال، االضطرابات النطقية والرونولوجية، ب  (58)

(52) Curtis,Weiss,Gordon,Mary, and Lilywhite, Herold, Clinical 

Management of Articulatory and Phonological Disorders.p.190 

(53) Van Riper, Charles: Speech Correction Principles and Methods, 

P.216-217  

(، األصوات اللغوية رريية عضوية ونطقية وفيزيائية، دار وائل للنشر، 2114اسديدية، مسري) (54)
 .215-218ب

(55) Costello,Janice, and Bosler,Sharon,(1976) “ Generalization and 

Articulation Instruction “ Journal of Speech and Hearing 

Disorders,Volume, No.3, p.360. 

http://www.asha/
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،مصر، 8(، دراسة الصوت اللغوي، ط8699( أنواع املقاطأ الصوتية، انظر: أمحد خمدار ع ر)59)
،ع ا ، 8ربية، ط(، علم األصوات الع8669. وحم د جواد نوري)291عامل الكدل، ب

(، األصوات اللغوية، 8661. وعاد القادر عاد اجلليل)241منشورات جامعة القدس، ب
 .228-221،األرد ، دار الصراء، ب 8ط

(57) Greaghead,Nancy,Newman, Parley,and Secord,Wayne: Assessment 

and Remediation of Articulatory and Phonological Disorders,p.143  

 .19،ب8، جاملقدضلانظر املقصود بالكل ة: املربد،  (51)

(59) Greaghead,Nancy,Newman, Parley,and Secord,Wayne, Assessment 

and Remediation of Articulatory and Phonological Disorders,p.145-

146  

(60) Bleil,Ken,(1994) Manual of Articulation and Phonological Disorders 

–Infancy through Adulthood,Singular Publishing Group, Inc, San 

Diego, p.199 معجم  (،2111)أمحد خمدار ع رلقد اخدار الااحث هذه الكل ات من:  
عامل الكدل.، 8، طاللغة العربية املعاصرع  

  ة.( هذه بعض املعايري، ولل عاجل احلرية   تطايق أي معايري أخرى ختدم تقنية تع يم الكل98)

(62) Greaghead,Nancy,Newman, Parley,and Secord,Wayne, Assessment 

and Remediation of Articulatory and Phonological Disorders,pp.147-

148. 

(63) Bleil,Ken, Manual of Articulation and Phonological Disorders –

Infancy through Adulthood, p.208 

 .411رابات النطقية والرونولوجية، ب ( برينثال، االضط94)

 (65) Greaghead,Nancy,Newman, Parley,and Secord,Wayne, Assessment 

and Remediation of Articulatory and Phonological Disorders,p.149 
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الااالوي، إيهاب، اضطرابات النطق: دليل أخصائي الدخاطل واملعل ني والوالدين، مكداة  (99)
 .119ب النهضة،

(67) Gierut, Judith, “ Treatment Efficacy(1998), Functional Phonological 

Disorders in Children “, Journal of Speech,Language,and Hearing 

Research, Volume 41,p.360 

(68) Bettagere, Ramesh(2009), Carryover of Articulation Skills in the 

Classroom, Handout from American Speech – Language and 

Hearing Annual Convention,2009,p.1. 

(69) Taps,Jennifer, Innovations for Addressing Single Sound Articulation 

Errors In School, p.8  

(70) Bettagere, Ramesh: Carryover of Articulation Skills in the 

Classroom, p.1. 

(71) Secord, Wayne(2009), Articulation and Phonological Intervention – 

Moving Beyond “ Get-R-don” The Ohio State University.p.6. 

Greaghead,Nancy,Newman, Parley,and Secord,Wayne, Assessment 

and Remediation of Articulatory and Phonological Disorders,p.152 

 ختري  هذه الدراسات.( لقد ساق 92)

(73) Bakson.N. and Byrne. M. (1993), The relationship between missing 

teeth and selected consonant sounds. j. Speech and Hearing 

Disorders,24: 341-348 B 

(74) Evans,D. and Gray,F.(2000) Associations among pragmatic 

functions. J. Linguistic Stress and Natural Phonological Processes in 

Speech –Delayed Children 25:594-609. 

( إ  آلية اخديار الكل ات جاءت على النحو اآلتي: اخدريت عشر كل ات من القرآ  الكريم، 95)
وعشر من كداب الص  الثامن " مهارات االتصال " وعشر من الكداب الثاني لدعليم اللغة 

 ناطقني بغريها، وقد حرب على أ  تكو  من الكل ات الشائعة.العربية لل
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(76) Goldman R & Fristoe M(1988) Goldman Fristoe test of articulation. 

Circle Pines, MN_ American Guidance Service,.Mcdonald, E.(1964) 

A deep test of articulation testing and Pittsburg. Stanwix House. 
اخل ايسة، زيدا ، واإلمام، حم د، اخلصائص اللرظية عند األطرال املعوقني عقليا للدعلم من 

( سنوات   مركز نازك احلريري للرتبية اخلاصة، جملة القراءع واملعرفة، جامعة 81-1الرئة )
(، مصر، كلية الرتبية.15عني مشس، العدد )

أفراد من مدرسة األمري  1امعة األردنية، وأفراد من مركز اللغات/اجل 4( هؤالء األفراد هم 99)
 أفراد من مركز الررقا .  1هاشم، و
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 املصادر واملراجع

 القرآ  الكريم.  .8
 (، األصوات اللغوية، القاهرع، األجنلو املصرية.8618) إبراهيم أنيس .2
 (، أصوات القرآ  كي  ندعل ها ونعل ها، اخلرطوم.8692) أبو بكر، يوس  اخلليرة .1
 (، دراسة الصوت اللغوي، مصر، عامل الكدل.8699) أمحد خمدار ع ر .4
 (، معجم اللغة العربية املعاصرع، عامل الكدل.2111) ..................... .5
 (، األصوات اللغوية رريية عضوية ونطقية وفيزيائية، دار وائل للنشر.2114) اسديدية، مسري .9
 مية، مطاعة االعد اد.(، تاريخ اللغات السا8626) إسرائيل ولرنسو  .9
هة(، زينة الرضالء   الررق بني الضاد والظاء، حتقيق: رمضا  عاد 599) األنااري، أبو الربكات .1
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 حنو بالغة إقناع رقمية تنظريا وتطبيقا: تويرت منوذجا

 دراسة يف ضوء رؤية أرسطو

 د. مشاري املوسى

 البحث ملخص

املكلقي عن توظيف بالغة اقإقناع اليت أرسى   رخر  املكلل  يف احاوالت  قإقناعال
قواعدها أرسطو ومساها الريطورية، وجعل هلا ثالثة أنواع من احلجج، وهيي: الققية   

(ethos( (واالنفعييا ،)pathos( (واملنطيي ،)logos   يوظييف املييكلل  يف هطابيي .)
مبيا   اقإقناعي هذه احلجج كلها أو بعضها للي ينجح يف الكأثري عليى املكلقيي وإقناعي    

يريد. يكناو) هذا البحث أفقا جديدا يف بالغة اقإقناع مل يلكفت إلي  الباحقون حلداثك ، 
فيكناو) البحث اخلطاب الرقمي يف وسائل الكواصل االجكماعي، مكخذًا تويرت منوذجا، 
ليقدم تنظريا مقرتحا لبالغة إقناع رقمية، كاشفا عن الكجليات الرقمية احلديقة حلجيج  

 ع األرسطية يف اخلطاب الرقمي، ث  تطبيقا عمليا على أديبني رقميني.بالغة اقإقنا

 الللمات األساسية: بالغة اقإقناع الرقمية، تويرت، أرسطو.

 هي61/6/6411 هي                                                  وُقبل للنشر يف66/66/6411ورد البحث يف 
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ABSTRACT 

In his attempts to convince, a person who talks cannot succeed 

unless he employs the rhetoric whose bases are established by 

Aristotle who divides the means of rhetoric into three: ethos, 

pathos, and logos. Any person uses some or all of those three 

means to influence someone to do what he wants. This study 

expands the horizons of rhetoric and examines it in a new way that 

has not been studied. The study examines the digital rhetoric in the 

new social media, taking Twitter as an example, and discovers 

three new digital means of rhetoric. 

Keywords: digital rhetoric, twitter, Aristotle. 
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 لــمدخ

إن دراسكنا لبالغة اقإقناع، رقميًة كانت أو غري رقمية، هي جتاوب مع معطيات 
هذا العصر. ومعطيات العصر هي اليت دفعت غرينا مين البياحقني مياهرًا مقيل عبيد      
اللطيف عاد) إىل دراسة بالغة اقإقناع يف املناظرات ونشر ككاب حيمل هذا العنوان يف 

ام الِلكاب ببالغة اقإقناع حلمي  انشيداد قيوي إىل ميا     ، فنراه يقو): "اهكم6161سنة 
تفير  قوتهيا    جيري يف العصر اليراهن، ميا دام اقإقنياع هاصيية ماسطية خلطابيات      

. ختطو دراسكنا هذه هطيو   6وهطورتها يف عامل اليوم، بل وتصنع قي  اقإنطان املعاصر"
لرقميي يف وسيائل   إىل األمام بأن تكناو) حتديدًا اخلطاب الرقميي، وحتدييدا اخلطياب ا   

الكواصل االجكماعي، الذي اجت  إلي  كقري من اللكاب اليرقميني، مين أدبياء وميققفني     
وعلماء وسياسيني وإعالميني وغريه ، ووظفوه بهدف إقناع اجلمهور والكأثري به . ال 
سيما أننا ال جند من بني الدراسات الطابقة، عربية كانت أو أجنبيية، دراسية تناوليت    

اع الرقمية يف وسائل الكواصل االجكمياعي كاشيفة عين جتلياتهيا احلديقية.      بالغة اقإقن
ويرجع ذلك إىل حداثة املوضوع نفط . ولعل أقيرب دراسية مليا حنين بصيدده كانيت       

واملوسيومة بيي:    6166( املنشيور  عيام   Janet Johnsonدارسة جانيت جونطون )
Twitter Bites and Romney: Examining the Rhetorical Situation 

of the 2012 Presidential Election in 140 Characters،6   واليت لنيا أن
نرتمجها بي: تأثري توتري ورومي:: دراسية للحالية البالغية لالنكخابيات الرئاسيية لعيام        

 1حرفًا. يدور احور تلك الدراسية حيو) أفضيلية توظييف تغرييدات      641يف  6166
ت االنكخابيية عليى اسيكخدام وسيائل     الكواصل االجكماعي، مقيل تيويرت، يف احلميال   

اقإعالم الكقليدية. وتكمقل هذه األفضلية يف كونها جتعل الرسيائل تصيل مباشير  مين     
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املرشح إىل الناهب مين دون امليرور بيذلك الوسييق القيدي  وهيو وسيائل اقإعيالم         
الكقليدية. تطرقت الباحقية إىل حجيج بالغية اقإقنياع األرسيطية وأوردت أمقلية مين        

روم: مما كان منها موجها لكحقي) الققة أو االنفعا) أو املنط). تعكرب دراسة تغريدات 
جونطون من أو) الدراسات اليت تطرقت حلجج بالغة اقإقنياع األرسيطية، غيري أني      
تطرق يفكقر إىل تقدي  نظري وإىل رصد لكجليات تلك احلجيج الرقميية، وهيو األمير     

 الذي تقوم ب  دراسكنا هذه.

كهل دهولنا يف العامل الرقمي وبالغك ، أن ننجو من هطأ اخلليق  علينا، وحنن نط
بني بالغة العبار  وبالغة اخلطاب. أما بالغة العبار  فهي تلك اليت نشأت يف "أحضيان  

فهي تعنى جبما) أسلوب النص الشعري ومفرداتي  والييت قطيمت إىل ثالثية      4الشعر"،
 5ب فقد نشأت "نشأ  فلطفية منطقيية"، علوم: البيان واملعاني والبديع. وأما بالغة اخلطا

فهي تعنى حبجج اقإقناع اليت وضعها أرسطو يف ككاب  اخلطابة، واليت يكبعها امليكلل  يف  
النص اقإقناعي الذي ظل لفرت  طويلة مقكصرا عليى كوني  هطابييا، أميا الييوم ف ني        

صني، فالنص يكجلى لنا رقميا. ويلمن هذا اخللق اخلاطئ يف عدم الكمييز بني غاييت الن
الشعري يرمي إىل الكخييل، والنص اقإقناعي يرمي إىل الكصدي)، وذليك بشيلل عيام    
مع جواز الكداهل بينهما كما لو سعى النص الشعري/الشاعر إىل إضيفاء شييء مين    
الكصدي) أو النص اقإقناعي/اخلطيب إىل إضفاء شيء من الكخييل. وقد وقع يف هيذا  

و) احميد العميري، "وتيبعه  يف ذليك املدرسيون يف      اخللق "الدارسون العرب"، كما يق
ولكجنب هذا اخللق جند أن من ترج  ككاب اخلطابية ألرسيطو،    1القانويات واجلامعة".

ال  1وهو مرتج  جمهو) من القرن القاني أو القالث اهلجري كما يقو) احقي) اللكياب،  
ى املصيطلح  " إىل "بالغية"، وإمنيا يياثر اقإبقياء علي     rhetoricيرتج  مصيطلح أرسيطو "  

األرسطي، فيلكب  بعد تعريب : "ريطورية"، ث  يشير  مفهيوم مصيطلح الريطوريية بأني       
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وهو املفهوم الذي اسكقر الباحقون، مقل احميد العميري وعبيد     1القدر  على اقإقناع.
على تطميك  بي بالغة اقإقناع. أما النص الرقمي فقد حلي  البياحقون    1اللطيف عاد)،

ات القرن املاضي، لذا مسى بعي  البياحقني تليك الفيرت  بيي      ظهور بوادره يف تطعيني
"late age of print،"61 .66وهو ما ميلن أن نرتمج  بي: نهايات العصر الورقي 

النص يف وسائل الكواصيل االجكمياعي عاميًة ويف تيوتري هاصيًة نيص رقميي         
 تفيياعلي، والنصييور الرقمييية الكفاعلييية أضييحت، كمييا تقييو) ميياري هييوك       

(Mary Hocks)  ،تنشييئ مزجيييا ميين الللمييات واملرئيييات، واملطييموع واملقييروء" ،
ومن ث  ف ن النص الرقمي ميقل  66والُلّكاب والُقّراء، متز  بينها بطريقة حديقة مكميز ".

نقلة نوعية يف طبيعة النصور، فنحن اآلن لطنا أمام النص الورقي الذي كنا نكعاميل  
ية انصيهر فيهيا امللكيوب واملطيموع     مع  لقرون مضت، وإمنا حنن أمام شاشة إللرتون

واملرئي انصهارا ال ميلن فصل أجزائ . والليان اقإللرتوني اجلديد يكطلب بالضيرور   
دراسة بالغية جديد  مكوائمة مع  ومع نصوصي  الرقميية. وميلننيا أن نرسي  للينص      

 الرقمي مالمح يكميز بها، وبيانها كما يلي: 

ورقي يكطلب إرسال  إىل مطبعية ثي  دار   سهولة النشر وسرعك : إذا كان نشر نص  -
نشر وتوزيع، ف ن النص الرقمي ال حيكا  إال إىل ثالث هطوات يطري  لنشره، أوىل 
تلك اخلطوات اسكخدام جهاز رقمي )حاسوب أو هياتف ذكيي أو ليو  رقميي(     
ليلكب علي  اللاتب الرقمي نص ، ومقل هذه األجهز  أضحت يف مكناو) كقري من 

أن يليون هيذا اجلهياز الرقميي هاصيا باللاتيب الرقميي ومين         الناس، وال جيب 
ممكللات ، وإمنا ل  أن يطكخدم جهاز صدي) ل  أو جهاز العائلة املشرتك. وثاني تلك 
اخلطييوات أن يلييون لللاتييب الرقمييي كيييان رقمييي يف أحييد مواقييع الكواصييل   

يف  االجكماعي لينشر من هالل  نص  الرقمي، ويكمقل هذا الليان يف إنشاء حطاب
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ذلك املوقع. واحلصو) على ذلك احلطاب جماني ال يكطلب أكقر مين ميلء بعي     
البيانات وال يللف اقإنطان درهما. أما اخلطو  القالقة واألهري  فككمقل يف ضيغطة  
زر يطمح بها اللاتب الرقمي ملوقع الكواصل االجكماعي بأن ينشر نص  للجمهور. 

رق بعد جاهزيك  إال ليدقائ)، أو ثيوان    أما سرعة النشر ف ن النص الرقمي ال يطكغ
أحيانا، لريى النور ويك  نشره للجمهيور. وسيرعة النشير هيذه، كميا تيرى ليورا        

(، قييد تييادي أحيانييا إىل أن يلييون اليينص أقييرب إىل  Laura Gurakجييوراك )
باقإضافة إىل ذلك، ف ن سهولة النشر وسرعك  جتعالن عملية  61األسلوب العفوي.

والكعقيب سهلًة وسريعة كذلك. فليو أراد كاتيب رقميي أن    االسكدراك والكعديل 
يطكدرك على نص  الرقمي األصلي أو أن يعدل  أو يعقب علي ، في ن لي  أن يقيوم    

 بذلك بلل يطر وسرعة. 

سهولة االنكشار وسرعك : ال يكطلب انكشار النص الرقمي بني اجلمهيور أكقير مين     -
ي نشيره كاتبي ، ومين هيال)     ضغطة زر تكمقل يف إعاد  تدوير للنص الرقمي اليذ 

إعاد  الكدوير ينكشر النص الرقمي بني مجهور جديد. وهلذا ينكشر النص الرقميي  
( يطياه  يف  hashtagمع كل إعاد  تدوير بني مجهور جديد. اسيكخدام الوسي  )  

انكشار النص الرقمي، إذ إن الوسي  ييدر  هيذا الينص حتيت قائمية تشيمل كيل         
نفط ، ليليون بيذلك تصينيفا موضيوعيا هليا.       النصور الرقمية اليت حتمل الوس 

واتطاع نطاق انكشار النص الرقمي ليلون عابرا للحدود اجلغرافية فيصل للل من 
يرغب يف قراءت  يادي إىل تعدد الققافات القارئة هلذا النص، ثي  إىل تعيدد وجيوه    

 globalالكفاعل مع  قبوال أو رفضا. ومن ث  يلون النص الرقمي "عاملي النطاق" )

fields( كما تطمي  ماري كوين )Mary Queen،)64  وذلك ملا يكميز ب  الفضاء
 اقإللرتوني بالطما  للل عناصره، كالصور  والنص، ب عاد  الكدوير.
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مرونة النشر احلجمية: يف العامل الورقي يشعر اللاتيب يف الغاليب بقييود حجميية      -
بيع وينشير نصيا ورقييا     حو) ما ميلن  نشره، فعلى سبيل املقا) ال ميلين لي  أن يط  

يكلون من فقر  واحد . أما يف العامل الرقمي، ف ن اللاتب الرقميي ال يشيعر بيأي    
 قيود حجمية على ما يريد نشره.

قابلية الكليف الذاتي: يكليف النص الرقميي ويعييد تنطييق  تلقائييا مبيا يكناسيب        -
ها. وخمكلف األجهز  اقإللرتونية الرقمية مع تنوع حجي  شاشياتها وطيرق عرضي    

وهو أمر مه  على املطكويني: اللكابة والقراء . أما على املطكوى األو)، ف ن قابلية 
النص للكليف ذاتيا مع خمكلف األجهز  الرقمية تكيح لللاتب الرقمي اسكخدام أي 
جهاز رقمي يشاء ليصل نص  إىل اجلمهور على أي جهاز رقمي يطكخدمون ، مين  

فلري يف حجي  اخليق والصيفحة وتنطييقها،     دون أن يضطر اللاتب الرقمي إىل الك
وهي أمور أساسية يف اللكابة الورقية. وأما على املطكوى القاني، ف ن قابلية الينص  
الرقمي للكلييف ذاتييا ميع خمكليف األجهيز  الرقميية تيأتي ملبييًة لضيرور  مين           
ضروريات القارئ الرقمي الذي نراه اليوم يطكخدم أجهز  إللرتونية رقمية خمكلفة. 

ه األجهييز  الرقمييية أحييدثت بييالقراء ، كمييا أشييار بييذلك أليجانييدرو تابيييا   هييذ
(Alejandro Tapia  نقلة تلنولوجية، فكشملها القور  الرقمية اليت نعيشيها يف ،)

 65عصرنا احلديث هذا.

حكمية النشر: قد يواج  اللاتب يف العامل الورقي أكقر من معرقل يعي) نشير نصي     -
ومنهيا سياسية املطبعية، ومنهيا توجهيات دار النشير        الورقي، منها قوانني الدولة،

والعر  الفلرية. فلو أراد كاتب أن رخالف قوانني الدولة أو توجهاتها وينشر ميا  
يكعار  معها، ف ن  قد ال جيد مطبعة تطكجيب ل  وتطبع نصي  اليورقي املخيالف،    
ولو وجد مطبعة مغيامر ، ف ني  قيد ال جييد دار نشير تقبيل عير  نصي  اليورقي          
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خالف على اجلمهور، فيال ضيمان حلكميية نشير الينص اليورقي. أميا يف العيامل         امل
الرقمي، ف ن حكمية النشر مكوفر ، وذلك ألن املعرقالت الفعليية أقيل، وجتاوزهيا    
أيطر، األمر الذي يكيح للنص الرقمي "االنكقا) عرب احليدود بيال رقابية إال بشيلل     

نشر ميا يشياء مين نيص رقميي،      ومن ث  ف ن لللاتب الرقمي أن ي 61نطيب احدود".
وبعد أن يرى نصُّ  الرقمي النور ويقرأه اجلمهور وينكشر بيينه ، يليون لطيلطات    
الدولة وقإدار  موقع الكواصل االجكماعي احاسبة اللاتب الرقمي ملخالفك  األنظمة 

 والقوانني والكوجهات.

فاهية بأنهيا  من الكقبيت إىل الكقبيت واالسكحضار: متيزت اللكابة الورقيية عين الشي    -
وبهذا تلون اللكابة الورقية محت  61تقبت النص، أي جعلك  "يف وضع يطمح بكأمل ".

النص من الكالشي الذي كانت تطبب  الشفاهية. عندما ننكقيل إىل اللكابية الرقميية    
ف ننا جندها قد جنحت، مقل نظريتها الورقية، يف محاية النص مين الكالشيي فقاميت    

ويقلب النظر فيي  كميا يشياء، وهيي كيذلك أضيافت مزيية        بكقبيك  للقارئ ليكأمل  
االسكحضار، فأتاحت للقارئ اسكحضار أي مجلة قرأهيا سيابقا مبجيرد ككابكهيا أو     
ككابة بع  كلماتهيا يف أمياكن مربعيات البحيث الييت توفرهيا وسيائل الكواصيل         

 االجكماعي. 

لللكابية   ثالثية األقطاب: رمست لنا ماري هيوك  مقلقيا ييبني لنيا أقطابيا ثالثية       -
الرقمية: املرسل، وهو اللاتب الرقمي، واملكلقي، وهو اجلمهور الرقمي، واملاسطة 

وهنيا   61املطكضيفة، مقل تويرت، اليت يلكقي يف رحابها اللكاب واجلمهور اليرقميني. 
فارق مه  بني اللكابية الرقميية واللكابية الورقيية، فاللكابية الورقيية ذات قطيبني        

ل واملكلقييي، أمييا يف اللكابيية الرقمييية فيي ن املاسطيية أساسيييني فقييق، وهمييا املرسيي
املطكضيفة تلعب دورا واضيحا يف حتدييد طبيعية العمليية الكواصيلية بيني املرسيل        
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واملكلقي. على سبيل املقا) جند أن تويرت يكيح للمكلقي/اجلمهور حريية اليرد عليى    
هيور،  تغريد  املرسل/اللاتب، ولي  مبقدور اللاتب مبقدور أن ميطيح ردود اجلم 

وإمنا تبقى هذه الردود ببقاء الكغريد ، ولللاتب ح) الرد على اجلمهور. فكويرت هنا 
جيعل طبيعة الكواصل بني املرسل واملكلقي النهائية، وبهذا يكبادالن األدوار، فيصبح 
املكلقي مرساًل، واملرسل مكلقيا. أما يف إنطكغرام ف ننا جند طبيعية تواصيلية خمكلفية،    

كيح للمرسل/اللاتب بأن يرسل رسالك  للجمهور ث  ميطيح أي رد  ف ن إنطكغرام ي
 من ردود اجلمهور مع بقاء الرسالة كما هي.

 اجلانب النظري للدراسة:

رغ  أن النص الرقمي يكميز عن نظريه الورقي بهيذه املمييزات، في ن امليكلل ،     
ر  عين  مطموعًا كان نصي  أو مقيروءًا، يف احاوالتي  قإقنياع مجهيوره مبيا يرييد ال رخي        

اسييكخدام بالغيية اقإقنيياع اليييت تهيييأت هلييا "شييرول النضييج داهييل النطيي) املعييريف   
مثية ثالثية أنيواع     61األرسطي... وحوَّهلا ]أرسطو[ إىل قواعد جامعة ومبادئ منظمة".

من احلجج للمكلل  أن يكبعها للي رخل) اقكناعا لدى املخاطب، وقيد ذكرهيا أرسيطو    
 61ج الريطورية، اليت يقصد بها بالغة اقإقنياع. وشرحها يف ككاب  اخلطابة ومساها حج

وحجج بالغة اقإقناع هذه يوظفها املكلل  يف نصي  الشيفاهي، وقيد يوظفهيا يف نصي       
املدّون/الورقي. وكان األمر إىل عهد قريب مقكصرا على هذين الكوظيفني: الشيفاهي  

حجج بالغية   والورقي. أما اليوم ف ننا جند توظيفا جديدا، وهو الكوظيف الرقمي. أما
( ethosاقإقناع األرسطية، بغ  النظر عن نوع توظيفها، فهيي ثالثية أنيواع: الققية )    

 (.logos( واملنط) )pathosواالنفعا) )
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 (:ethosأوال: الققة )

يكمقل هذا النوع من احلجج يف املصداقية اليت يكحلى بها املكلل  يف نظر 
وكأن املكلقي، أثناء احاولة  66ق وُيقَبل قول "،املكلقني، حبيث يلون املكلل  "أهاًل أن ُيَصدَّ

املكلل  إقناع  بشيء ما، يطر  على نفط  بع  الكطاؤالت مقل: هل ينبغي علّي أن 
أث) بهذا املكلل  وأصدق ؟ وملاذا؟ وهذه الكطاؤالت ال تكعل) مبضمون كالم املكلل ، 

املكلل  ومطكواه  وإمنا ترتبق بالدرجة األوىل بأمور هارجية عن اللالم، كشخصية
الكعليمي وصفك  الوظيفية. وحنن نرى هذا النوع مكبعا كقريا يف واقعنا اقإقناعي 
املعيشي، فعلى سبيل املقا) نرى أن مكجرا لبيع أجهز  اقإنذار املبلر باحلرائ) يوظف 
يف إعالن  الكجاري صور  رجل إطفاء يرتدي مالبط  الرمسية قإقناع العميل بضرور  

هاز من تلك األجهز . يطكغل املكجر هنا الققة اليت حيملها الناس يف أذهانه  اقكنائ  جل
جتاه رجل اقإطفاء، فرجل اقإطفاء يف نظر الناس هو الشجاع األمني، وهو كذلك 
اخلبري. أما كون  شجاعا فألن  ينقذ الناس من هليب النريان ويهزم احلرائ)، وأما كون  

النريان بدهو) منازهلا وأن يفعل فيها ما يشاء من أمينا فألن الناس تطمح ل  قإطفاء 
دون مراقبة، فهو ال يطرق وال رخون، وأما كون  هبريا، ف ن ذلك يلمن يف مقدرت  
على إطفاء النريان مهما عظمت، وهو أمر ال يعرف أسراره إال رجل اقإطفاء، وال 

طفاء يف نظر جيرؤ أي إنطان آهر على االقرتاب من احلرائ). ومن ث  يلون رجل اقإ
العميل، إذا أردنا أن نصف  بألفاظ أرسطية، صاحلا، "والصاحلون ه  املصدَّقون سريعا 

وهنا نكفه  سر توظيف صاحب املكجر لشخصية  66باألكقر يف مجيع األمور الظاهر ".
رجل اقإطفاء للكطوي) ألجهز  اقإنذار، إن  يريد شخصية حتظى بالققة، ليطهل علي  

 إقناع عمالئ . 
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 (:pathosنيا: االنفعا) )ثا

يكمقل هذا النوع من احلجج يف اسكقار  املكلل  لشعور املكلقي، كشيعور الفير     
واحلزن والرضا والغضب واخلوف، قإقناع  بشيٍء ما. وذلك ألن اقإنطان بطبع  مييل 
إىل ما يفرح ، ويكجنب وقوع ما يغضب ، ويكحاشى مواجهة ما رخاف مني . لنرجيع إىل   

طفاء الطاب)، حينميا يبيدأ رجيل اقإطفياء كالمي  بعبيار  مقيل "أعزائيي         مقا) رجل اقإ
املواطنني"، ف ن مقل هذه العبار  تطكدعي شعور احليب املفيرت  بيني امليواطنني فيميا      
بينه ، فكخل) شعور احلب نفط  بني رجل اقإطفاء، وهو املكلل ، وبني اجلمهور، وه  

الم  عبار  مقل "ميلن الطييطر  عليى   املكلقون. كذلك لو أن رجل اقإطفاء أضاف يف ك
النار يف بدايكها، للنها إذا كربت أصبحت كالغو) ال تبقي وال تذر"، ف ني  هنيا يطيكقري    
شعور اخلوف لدى املكلقي بعد أن اسكقار شعور احلب، وذلك ليقنع املكلقيي بضيرور    

"تهيئية  اقكنائ  جلهاز إنذار. ومن ث  يلون امليكلل  جنيح بلالمي  فيميا يطيمي  أرسيطو       
الطامع"، وذلك "حني يطكميل  اللالم إىل شيء من اآلالم ]وهي املشاعر[ املعرتية، ف ن  

وبيذلك   61لي  إعطاؤنا األحلام يف حا) الفر  واحلزن ومع احملبية والبغضية سيواء".   
 تلون االنفعاالت العاطفية اليت يطكقريها املكلل  ورخلقها يف املكلقي وسيلة قإقناع .

 (:logos)ثالقا: املنط) 

يكمقل هذا النوع من احلجيج يف توظييف امليكلل  املنطي) الطيلي  واسيكخدام        
وسيلًة قإقناع املكلقي، ويندر  يف مظلك  كل ما يكلف  ب  املكلل  قإقنياع املكلقيي مميا ال    
يندر  حتت الققة واالنفعا). من أمقلة املنط) إيراد االقكباسيات واملقارنيات والطيبب    

املكلل  أن شيئا ميا قيد أدى إىل شييء آهير. لنرجيع إىل مقالنيا        واملطبب، كما لو ذكر
الطاب)، لو أن رجل اقإطفاء قد قا) يف احاوالت  قإقناع املكلقي بضيرور  اقكنياء جهيار    
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إنذار عبارات مقل: "إن إلزام الواليات املكحد  مواطنيها باسيكخدام أجهيز  اقإنيذار يف    
بشرية جراء احلرائ)، وقيد ذكيرت وزار    منازهل  قد أدى إىل اخنفا  عدد الضحايا ال

من الوفيات كانت بطبب احلرائ)"، في ن   %61الصحة يف إحصائيكها للطنة املاضية أن 
هذه العبارات تدهل ضمن املنط)، فالقط  األو) منها تضيمن سيببًا، وهيو القيانون     
 الذي ألزم املواطنني باسكخدام أجهيز  اقإنيذار، وقيد أدى هيذا الطيبب إىل مطيبب/      

يجة، وهي اخنفا  عدد الضحايا البشرية. أميا القطي  القياني منهيا فاشيكمل عليى       نك
 اقكباس من إحصائية وزار  الصحة يدع  بها املكلل  كالم  للنجا  يف إقناع املكلقي. 

عندما ننكقل إىل وسيائل الكواصيل االجكمياعي، تيويرت حتدييدا، في ن اللاتيب        
املكلقي. وجتري بينهما عملية إقناع مييارس  الرقمي ميقل املكلل ، والقارئ الرقمي ميقل 

فيها اللاتب الرقمي أنواع احلجج األرسطية املكاحة ل  يف بالغة اقإقناع بهدف الكيأثري  
على القارئ الرقمي وإقناع . تقرت  الدراسة ثالثة عناصير لبالغية اقإقنياع الرقميية،     

ة. أما العنصر األو) هذه العناصر هي مبقابة جتليات تكجلى بها حجج اقإقناع األرسطي
فهو الواجهة، وأما العنصر القاني فهو الرسالة، وأميا العنصير القاليث فهيو احلضيور      
البشري. وهذه العناصر القالثة تليونن بالغية اقإقنياع الرقميية يف خمكليف اخلطابيات       
الرقمية اليت جندها يف وسائل الكواصل االجكماعي مقل فيطيبوك وتيويرت وإنطيكغرام،    

 نقكصر على تويرت منوذجا. غري أننا س

  أواًل: الواجهة:

هي امللف الشخصيي الكعريفيي وهيي أو) ميا يطليع عليي  اجلمهيور الرقميي          
للكعرف على اللاتب الرقمي، ويكجليى فيهيا ميا كيان قيد أمسياه أرسيطو بيي "الققية"          

(ethos تكلون الواجهة يف تويرت من ملف شخصي حيكوي على موضعني لصورتني .)
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قوم اللاتب الرقمي بكعبئكها كيفما يشياء لكليون واجهية لي . املوضيع      وعد  هانات ي
األو) لوضع صور  للملف الشخصي، واملوضع القاني الهكييار صيور  هلفيية. أميا     
اخلانات فواحد  لالس ، وأهرى للكابة نبذ  تعريفية، وأهرى لكحديد املوقع اجلغرايف، 

لون تصيمي  املليف الشخصيي.     وهانة لذكر موقع إللرتوني، ث  هانة أهري  الهكيار
متقل الصورتان والبنود الواجهَة الييت يراهيا كيل مين ييزور كييان اللاتيب الرقميي.         
باقإضافة إىل ذلك، حتكوي الواجهة على معلومات أهرى يراها الزائير الرقميي وهيي    
عدد املكاِبعني )بلطر الباء( وعدد املكاَبعني )بفكح الباء( وعدد الكغريدات )الكغريد  هي 
االس  املميز للرسالة يف تويرت( املفضلة منها وغري املفضيلة، ثي  زّر املكابعية اليذي إذا     

 ضغق علي  الزائر ف ن  ينض  إىل مكاِبعي اللاتب الرقمي. 

 ثانيا: الرسالة:

املقصود بها اخلطاب الرقمي الذي ينشئ  اللاتب الرقمي وينشره. والرسالة هي  
لى تطميك  العربية بي "الكغريد "، غري أن: أمسييت  ما اصطلح تويرت ومطكخدمو تويرت ع

هذا العنصر "الرسالة" للي يشمل ما يلكب  اللكاب الرقميون يف تويرت وغريه. يكجلى يف 
(. والرسيالة  logos(، و"املنطي)" ) pathosالرسالة ميا أمسياه أرسيطو بيي "االنفعيا)" )     

ا األو) فهو الكعبري النصي، الرقمية تطكخدم واحدا من تعبريين خمكلفني أو كليهما، أم
وأما القاني فهو الالنصي. يكلون الكعبري النصي من لف  ومعنى، ويأتي مقيروءا كميا   
لو كان ملكوبا يف الكغريد  نفطها. وأما الكعبري الالنصي فيأتي على هيئة صيور  ثابكية   
أو مكحركة هالية من الكعيبري النصيي، أو مشيكملة عليي ، فينصيهر الكعيبريان النصيي        
والالنصي يف رسالة رقمية واحد . فالرسالة الرقمية إذن ال تقكصر على الكعبري النصي 
قإيصا) املعنى إىل قلب املكلقي، وإمنا تكجاوز ذليك إىل الالنصيي أحيانيا وإىل النصيي     

 والالنصي معا أحيانا أهرى. 
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 ثالقا: احلضور البشري:

(. ويعنيى  pathos)ويكجلى يف هذا العنصر ميا أمسياه أرسيطو بيي "االنفعيا)"      
مبظاهر اقإنطانية اليت يضفيها اللاتب الرقمي على كيان  الرقميي املكمقيل يف الواجهية    
والرسالة. تلمن أهمية هذا العنصر يف إدراكنيا حلقيقيكني اثنيكني، أميا األوىل فهيي أن      
اقإنرتنت، الذي ميقل شريان احليا  اليذي تعكميد عليي  األجهيز  الرقميية، قيد قصَّير        

الفعلية اليت تفصل بني اللاتب والقارئ الرقميني وأزا) احلدود الييت كانيت    املطافات
حتو) بني اللاتب واجلمهور يف النص الورقي. أميا احلقيقية القانيية فهيي أن اقإنطيان      

وعلينا أن ال ننطيى أن اجلمهيور الرقميي     64بشلل عام مييل إىل االسكماع للمشاب  ل .
ة إللرتونية )كاحلاسيوب، واهلياتف اليذكي(،    يكعامل مع اللاتب الرقمي من هال) آل

ف ن مل ُيْضِف اللاتب الرقمي على كياني  الرقميي ميا يشيعر بوجيوده البشيري، في ن        
اجلمهور سيشعر خبلو كيان اللاتب الرقمي من اقإنطانية، فينظر إلي  على أن  كيان آلي 

آهير،  ال رخكلف عن ماكينة الصرف اآلليي الييت يكعاميل معهيا اجلمهيور بيني حيني و       
فلالهما شاشة إللرتونية يقرأ اجلمهور ما فيها ث  يضغق على أزرارها. ومن ث  في ن  

( Edward Moranدرجة اقإقناع تنخف  كقريا، وهذا ميا ياكيده إدوارد ميوران )   
( يف دراسية هلميا اعكميدت عليى     Francois Gossieauxوفرانلوس قوسياك  )

جكماعي وغريها من الوسائل مطح مشل مخطمئة شركة تطكخدم وسائل الكواصل اال
املكاحة يف اقإنرتنت للكطيوي) ملنكجاتهيا، فقيد رأى الباحقيان أن جنيا  الكطيوي) عيرب        

 65اقإنرتنت يعكمد يف الدرجة األوىل على إشعار الزبون بأن  رخاطب إنطانا ال جمرد آلة.
 ال ميقل احلضور البشري أهمية يف النص اليورقي ألن الكفاعيل املباشير بيني اجلمهيور     

واللاتب الورقيني منعدٌم عرب الورق أصال، أما يف النص الرقميي في ن هيذا الكفاعيل     
(، "يكجاوبون B. J. Foggمفرتٌ  أصال. وذلك ألن "الناس"، كما يذكر بي جي فو  )
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وهيو األمير    61مع النظام اآللي كما لو أن هذه احلواسيب اآللية وحيدات اجكماعيية".  
 Clifford( وكليفيورد نياس )  Byron Reevesنفط  الذي ياكده بريون ريفي  ) 

Nass يف نظريكهما )the Media Equation Theory   اليت ميلن أن نرتمجهيا بيي ،
نظرية الكعاد) اقإعالمي. تيرى النظريية يف جممليها أن النياس يكفياعلون ميع وسيائل        

  61اقإعالم احلديقة كالكلفاز واحلاسوب وغريها كما لو أن هذه الوسائل كائنات حية.

مظهر للحضور البشيري الكفاعيل، فهيذه األجهيز  الكلنولوجيية الرقميية        أه 
ومنحيت   61"جعلت عملية اقإقناع تفاعلية بدال مين كونهيا عمليية ذات اجتياه واحيد"،     

اجلمهور الرقمي مطاحة واسعة جيدا للكفاعيل، وهيي مطياحة "تعياد) أو تزييد عين"        
أن نطلي) عليهميا:    ييأتي الكفاعيل عليى وجهيني ميلين      61املطاحة املمنوحة لللاتب.

اسكجابة وابكداء. أما االسكجابة فككمقل يف مدى تفاعل اللاتب الرقميي ميع الرسيائل    
الرقمية، أو الكغريدات يف توتري حتديدا، اليت تصل  من اجلمهور كاًل على حد ، وهيذه  
الرسائل الرقمية مكنوعة وكل نوع منها يكطلب تفاعال فرديا خمكلفا، فمنهيا ميا حيكيوي    

ا) يوجه  فرد من اجلمهور إىل اللاتب الرقمي، إجابُة اللاتب الرقمي عليى  على سا
هذا الطاا) تضفي بشرية على كيان  الرقمي. ومنها ما حيكوي عليى تعليقيات نقيد أو    
إطراء أو سخرية، ردُّ اللاتب الرقمي عليها أو على بعضها أو إعاد  تيدويرها يضيفي   

لنوع من الكفاعيل يليون اللاتيب الرقميي     بشرية على كيان  الرقمي أيضا. ففي هذا ا
مطكجيبا ب حداث رد  فعل ملا ابكدأ ب  اجلمهور. أما النوع القاني، وهيو االبكيداء، في ن    
اللاتب الرقمي يبكدئ ب نشاء ونشر رسالة رقمية تضفي البشرية على كياني  الرقميي،   

ت، فيليون  وذلك بأن تلون تلك الرسالة مكزامنة مع ما يعيش ب  اجلمهور من مناسبا
من حولي  بلافية    11اللاتب الرقمي "مطكجيبا للمكغريات واملكحوالت املكزامنة املكدفقة"

أنواعها، فكخاطب رسالك  اجلماعة البشيرية املكمقلية يف اجلمهيور الرقميي، ومين هنيا       
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تلطب بشريكها فكضفيها على كيان اللاتب الرقميي. واملناسيبات كيقري  ومكفاوتية يف     
ات دينية ككقدي  تهنئة العيد للجمهور الرقمي يف أو) أيام عييدي  أهميكها، منها مناسب

الفطر أو األضحى، ومنها مناسبات اجكماعية كاقإعراب عن مشاعر احلزن لوفا  أحد 
 املقربني، وغري ذلك من مناسبات سياسية ورياضية واقكصادية... إخل. 

مييارس مين    هذه هي عناصر بالغة اقإقناع الرقمية، وجند أن اللاتيب الرقميي  
هالهلا أنواع احلجج القالثة اليت ذكرهيا أرسيطو. أميا الواجهية ف نهيا سيبيل اللاتيب        

( يف نظير اجلمهيور يف العيامل الرقميي. ففيي الواجهية       ethosالرقمي للظفر بي "الققة" )
تلمن إجابة ساا) يطرح  كل فرد من اجلمهور على نفط : "ملاذا ينبغي أن أسيكمع مليا   

" أو بعبار  أكقر تالؤما مع تويرت: "ملياذا ينبغيي أن أضيغق عليى زّر     يقول  هذا اقإنطان؟
املكابعة فأتابع هذا اللاتب الرقمي؟" مثة عد  ملونيات يف الواجهية تهيدف إىل هلي)     
الققة يف قلب اجلمهور الرقمي وكطبها. صور  امللف الشخصي بأدق تفاصيلها ملونن 

ءات الييت ترتكهيا يف نفي  اجلمهيور     يلعب دورا يف غاية األهميية ال سييما يف اقإحييا   
الرقمي. فصور  للاتب رقمي وهو يرتدي معطف األطبياء األبيي  تيد) عليى أني       
طبيٌب يعمل يف إحدى العيادات. أما صورت  وهو ممطٌك بقل  ومنهمك بلكابية شييء   
ما فكوحي بأن  إنطان مققف ومفلر. وأما صورت  أمام ميلرفون ف نها تيد) عليى أني     

ي. البيانات الشخصية ملون مه ، ابكداًء من طريقة عير  االسي ،   مكحدث وإعالم
فاحكواء االس  على لقب قبل  يوحي بطبيعة رتبة اللاتب الرقمي الوظيفية أو العلمية، 
ف ن حرف الدا) قبل االس  يوحي للجمهور بأن صاحب  حيمل شهاد  علمية رفيعة يف 

دس، ف ن  يوحي للجمهور بيأن  جمال  العلمي. وكذلك حرف املي  اهكصارا للقب مهن
اللاتب الرقمي ذو منزلة وظيفة رفيعة ويكمكع بشيء من اليذكاء يف النظير إىل األميور    

 ربطا وحتليال واسكنكاجا. 
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النبذ  الكعريفية اليت يلكبها اللاتب الرقمي تطاه  يف هل) الققة، فذكر اللاتب 
جمهور الرقمي بأن  كاتب الرقمي على سبيل املقا) أن ل  ثالثة ككب مطبوعة يوحي لل

مققف وناجح يف عامل اللكابة. ذكره مللان عملي  يزييد مين الققية يف قليوب اجلمهيور       
الرقمي إن كان ملانا مرموقا، كما لو ذكر أن  أسكاذ جيامعي ثي  ذكير اسي  الصير       
اجلامعي الذي ينكمي إلي . املوقع اجلغرايف يرس  صور  أوضح للجمهور الرقمي حو) 

ي مما يطاه  يف بناء الققة ال سيما إذا كان للملان عالقة خبطاب  الرقمي، اللاتب الرقم
كما لو كان اللاتب الرقمي يكحدث عن احلركة األدبية يف املغرب وهو مقي  يف مدينة 
مغربية. والنبذ  الكعريفية، على عل  ميا ييوحي بي  امسهيا، قيد ال تليون تعريفيية        

الرقمي حلق  على املكابعة، كأن تلون عبار   بالضرور ، وإمنا قد تلون جاذبة للجمهور
مقل: "أنا هنا أككب ما جيو) يف هاطري أحيانا، وما جيو) يف هاطرك أحيانا كقري "، فهي 
عبار  ال تعّرف اجلمهور باللاتب الرقمي إال تعريفا بطيطا يكمقل يف أني  كاتيب يعيرب    

ذ  الكعريفيية جييب أن   عن املشاعر، وهي كذلك عبار  تكط  باقإجياز، وذليك ألن النبي  
 تلون احدود  احلروف.

هانة املوقع اقإللرتوني ما وجدت إال لكملني اللاتب الرقمي من الظفير بققية   
اجلمهور، فيضع اللاتب الرقمي يف هذه اخلانة رابطا إللرتونيا ألي كيان رقميي آهير   

ملوقعي    يعّرف ب ، كرابق إللرتوني ملقابلة تلفزيونية أجريت مع ، أو رابيق إللرتونيي  
اقإللرتونييي الشخصييي، أو رابييق إللرتونييي لطييريت  الذاتييية. فكييأتي هانيية املوقييع   
اقإللرتوني يف تويرت مبقابة تأكيد للجمهور على أن هلذا اللاتب الرقميي كيانيا رقمييا    
مطكقال عن تويرت. ثي  يكيا  لللكياب الرقميي بيأن رخكيار ميا يرييده مين ليون مللفي             

ون االعكيادي من دون أي تغيري، ولأللوان دالالتهيا،  الشخصي، ول  أن يبقي  على الل
فاللون الوردي على سبيل املقا) يضفي ملطات أنقوية ويوحي بأن طبيعة رسيائل هيذا   
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اللاتب الرقمي تهك  بشاون املرأ . أما اللون األمحر فيوحي بأن طبيعة الرسائل طبيعة 
 ثورية سياسية مناضلة. 

يراها الزائر الرقمي إال أن  ال يكيا  لللاتيب   حتكوي الواجهة أيضا على بيانات 
الرقمي الكدهل فيها أو تغيريها. من أه  تلك املعلومات بييان عيدد املكياِبعني وعيدد     
املكاَبعني وعدد الكغريدات. يعر  تويرت هذه البيانات للجمهور الرقمي للي تطاعده 

ابعة يد) عليى حصيو)   يف اختاذ قراره يف مكابعة اللاتب الرقمي من عدمها، وقرار املك
اللاتب الرقمي على ثقة املكاِبع األولية على أقل تقدير، وهي ثقة قد تكزعزع الحقا أو 
ترسخ. وعر  تويرت، وهو املاسطة املطكضيفة، هلذه البيانات ومنع  اللاتب الرقميي  
من تغيريها تاكد ما ذكرت  سالفا وهو أن املاسطة املطكضيفة هيي قطيب ثاليث بيال      

 العملية الكواصلية الرقمية إذ إن  حيدد طبيعة الكواصل بني اللاتب ومجهوره األهمية يف
الرقميني. ومن ث  جند بني املاسطات املطكضيفة تنوعا قوامي  االهيكالف يف الطياسية    
احملدد  لطبيعة الكواصل بني املرسل واملكلقيي اليرقميني، ليجيذب هيذا الكنيوع بيدوره       

ري كما رأينا يعر  للجمهور الرقميي بيانيات مقيل    شرحية ما من الناس. ف ذا كان توت
عدد مكاِبعي اللاتب الرقمي وعدد مكاَبعي  وتغريداتي ، في ن ماسطية مطكضييفة مقيل      

 ( حتجب مقل هذه البيانات وال تعرضها للجمهور الرقمي.Snapchatسناب شات )

 تهدف الواجهة إذن لنيل ثقة اجلمهور الرقمي الذي يزور كيان اللاتب الرقمي
ألو) مر ، ومن ث  تطعى الواجهة بلل احكوياتها أن تلون جاذبة ملا ميلين: أن أطلي)   
علي  "اجلمهور الرقمي املطكهدف". وعنصير اجلاذبيية هنيا قصيدّي، مبعنيى أن اللاتيب       
الرقمي عمد إىل حتقي) اجلذب يف واجهك  ملا ل  من أهمية. وما ذكره بي جي فو  عند 

بشلل عيام أراه مكحققيا فيميا حنين يف صيدده، يقيو)        حديق  عن جاذبية الكلنولوجيا
فو : "كلما ازدادت جاذبية الكلنولوجيا )الكطبيقات والربامج أو واجهة االسيكخدام(،  
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 16ازدادت درجة قو  اقإقناع من هالهلا، على عل  الكلنولوجيا اخلالية من اجلاذبية".
بهيا األشيخار أو   وحياو) فو  أن يبحث عن سر اجلاذبية، سواء تليك الييت يكمكيع    

الكلنولوجيا، يف اقإقناع، ويصل إىل أن "اجلاذبية تنكج "هالة تأثري"، ومن ثي  في ن النياس    
تفرت  يف الشخص الذي ميلك جاذبية ماديية جطيدية أني  ميليك أيضيا الليقري مين        

واللاتب الرقمي إذن حياو) أن رخلي) هالية    16اخلصا) احلميد  مقل الصدق والذكاء".
ينجح يف الكأثري على اجلمهيور الرقميي وإقناعي  مبيا يرييد. وعنصير       الكأثري هذه للي 

اجلاذبية هو نطيب، رخكلف من "ثقافية إىل أهيرى، ومين جييل إىل آهير، ومين فيرد إىل        
ومن ث  ف ن  على اللاتب الرقمي أن حيدد مجهيوره املطيكهدف اليذي تطيعى      11آهر".

 الواجهة إىل جذب .

 اجلانب التطبيقي للدراسة:

ال عمليا كاتبني اثنني هلما جتربة جيد  يف اللكابكني الورقيية والرقميية.   لنأهذ مقا
فلالهما مالف ل  ككب ورقية مطبوعة، وللليهما كيان رقميي عليى تيويرت عميره ال     
يقل عن أربع سنوات، وكالهما كاتب رقمي نشيق. أما األو) فهو سعدية مفر  اليت 

وقد بل  عدد مكابعيها حكيى تياريخ    6161أنشأت كيانها الرقمي يف تويرت يف ديطمرب 
أليف تغرييد ، وهليا عيدد اللكيب       65ألف مكابع، ونشيرت   611ككابة هذه الدراسة 

املطبوعة. وأما القاني فهو د. فواز اللعبون الذي أنشأ كيان  الرقمي يف تويرت يف ديطمرب 
ليف  أ 14ألف مكابع، ول   11وقد بل  عدد مكابعي  حكى تاريخ ككابة الدراسة  6166

 تغريد ، ول  عدد من اللكب املطبوعة.

لنطكعر  بدايًة واجهة كيان سعدية مفر  الرقمي على تويرت. وضعت اللاتبة 
صور  شخصية هلا توحي بأنها يف احفل عام، وهي ال تكوج  إىل عدسة الكصوير بعينها 
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معي ،  أثناء الكقال هذه الصور ، وإمنا تنظر إىل طرف آهر ال نراه يف الصيور  وتيكلل    
ويدها مرفوعة مبا يوحي بأنها كانت يف حلظات اندما  مع ذلك الطرف اآلهر، وهيو  
اجلمهور يف ذلك احملفل. والناظر هلذه الصور  يدرك من الوهلة األوىل أن صاحبة هذا 
الليان الرقمي إنطانة مكحدثة يف احملاضرات واحملافل العامة. أما النبذ  الكعريفيية فقيد   

 ككبت كما يلي: 

ككابيا شيعريا ونقيديا. تواضيعت      61اتبة وصحفية، صدر ليي  "ك
أحالمي كيقريا إال واحيدا منهيا: أن أصيلي الفجير يف األقصيى.. بعيد        

 جناحي" - اجلنا  - هذا#احلل  - هي - اللكابة #حتريره. 

النبذ  الكعريفية هنا تأتي ململة لصيور  اللاتبية الشخصيية، في ذا كيان الزائير       
رقمي قد أدرك مين النظير  األوىل إىل الصيور  الشخصيية أن     الرقمي لليان اللاتبة ال

صاحبكها إنطانة مكحدثة، ف ن  ال يعرف أي جما) من جمياالت املعرفية تطيلك صياحبة     
الصور . أما بعد أن يقرأ الزائر الرقمي النبذ  الكعريفية، ف ن  يعيرف أن صياحبة هيذا    

رت بيأن هليا مثانيية عشير     الليان الرقمي ممن يشكغلون باألدب والققافة، فهي قد ذكي 
ككابا، ووصفت تلك اللكب بأنها ككب شعرية ونقدية. ث  بينت اللاتبة للزائر الرقمي 
أنها تشاطر األمة اقإسالمية همومها، فهي ليطت جمرد كاتبة تقكصير اهكماماتهيا عليى    
نفطها ومن يف احيطها القريب، وإمنا يأتي على رأس أولوياتها الييت تطيعى لكحقيقهيا    

املطجد األقصى والصال  في ، وهلذا الطبب اهكيارت املطيجد األقصيى صيور       حترير
 هلفية، ومن ث  ف نها ختل) انطجاما بني الصور  اخللفية والنبذ  الكعريفية. 

(، أميا الوسي    two hashtagsاحكوت النبذ  الكعريفية أيضا عليى ومسيني )  
ة اللاتبية احلياتيية بيقالث    احلل" فيقدم للزائر الرقميي فلطيف   - هي – اللكابة #األو) "
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كلمات موجز ، فهي كاتبة تامن بأن القل  سيال  نياجح ملواجهية العقبيات وحتقيي)      
األهداف، صغري  كانت أو كبري ، مبا فيها هدفها بيأن تصيلي باملطيجد األقصيى بعيد      
حتريره. وهذا الوس  أيضا يأتي مبقابة جواب لطاا) قد يطرح  الزائير الرقميي: ملياذا    

للاتبة؟ فيأتي اجلواب بأنها تلكب قإميانها بأن لللكابة دورا كبريا يف حييا   تلكب هذه ا
جناحي" ف ن  يلفت نظر الزائير الرقميي   _اجلنا _هذا#الفرد واألمة. أما الوس  القاني "

ويطكقري فضول  مما يدفع  للضغق على الوس  ليقرأ عن  املزيد، ينقل  الضغق على هذا 
قيل عن "هذا اجلنا  جناحي"، ويلكشف الزائر الرقميي   الوس  إىل االطالع على كل ما

بعد ضغط  على الوس  أن هذا عنوان للكاب من ككب سعدية مفر ، وأن هذا الوس  
قد مجع كل ما قيل عن ذلك اللكاب. أما اقإجياز ف ن  ال رخفى يف هذه النبذ ، والطبب 

تكجاوزه النبذ  الكعريفية الداعي هلذا اقإجياز هو عدد احلروف احملدود الذي جيب أن ال 
يف تويرت، وتكمقل مظاهر اقإجياز يف هذه النبذ  يف عدم ذكر اللاتبة الرقمية هنيا لليقري   
من املعلومات مقل اس  املاسطة الصحفية اليت تنكمي إليها، وعنياوين مالفاتهيا، ويف   

ني فقيد  حذف املوصوف "املطجد" واالككفاء بالصفة "األقصى". أما هانة املوقع اقإللرتو
وضعت اللاتبة فيها رابطا إللرتونيا لليانها الرقمي على الفيطبوك، ليلون بيانا للزائر 

 الرقمي بوجود كيان رقمي هلا مطكقل عن تويرت. 

لننكقل إىل واجهة فواز اللعبون لليان  الرقمي على تويرت. أما صورت  الشخصية 
بك  جهية عدسية الكصيوير الييت     ف نها صور  ل  وهو مرتٍد زيَّ  اخلليجيي، ويشيري بطيبا   

الكقطت الصور ، فهو إذن يشري إىل الزائر الرقمي الذي ينظر إىل الصور . ويظهر على 
الصور  اسكخدام ماثرات تقنية جعليت الصيور  تبيدو قدميية قريبية لصيور األسيود        
واألبي . ومن ث  ف ن هذه الصور  الشخصية حتمل داللكني، أما الداللة األوىل فهيي  

الصور  مطكغرق يف النظر يف أفلار ختطر يف بال ، وإشار  الطيبابة تيوحي    أن صاحب
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بأنها أفلار تكعل) باجلمهور اليذي ينظير إىل الصيور . وأميا الداللية القانيية فهيي أن        
األفلار اليت حيملها صاحب الصور  مرتبطة بشلل أو بآهر بالرتاث القدي ، وهذا ميا  

 توحي ب  املاثرات الكقنية املطكخدمة.

 أما النبذ  الكعريفية فقد ككبت كالكالي:

"هنا أنا )ُقْدموس( بلل تلقائيك  ودون أي صفة رمسية. مهك  بل  
وبفنون اللغة وجبلد ذوات اخلائبني. معظ  تغريداتي يف مفضليت امللكنز  

 مبا يطر ويطوء".

ليعطيي الزائير الرقميي     14وصف اللعبون نفط  بأن  "ُقدموس"، مبعنى أن  "قيدي "، 
طباعا بأن  قد جاء من زمن سحي). ويطعى اللعبون لكحقي) هذا االنطباع من هال) ان

الصور  الشخصية كما رأينا ومن هيال) املعنيى املعجميي لللمية "قيدموس". وصيف       
اللعبون نفط  بأن  يظهر هنا يف هذا الليان الرقمي "دون أي صفة رمسية"، األمر اليذي  

كيان  الرقمي، غري أن  جترد منهيا هنيا. وهيذا    يع: أن ل  صفة رمسية يكمكع بها هار  
سيقري فضو) الزائر الرقمي للطعي ملعرفة طبيعة تلك الصفة الرمسية، وأيطير طريي)   
ملعرفكها هو اسكعرا  بع  الكغريدات اليت احكواها هذا الليان الرقمي، وسرعان ما 

عيد ذليك   سيعرف أن  أسكاذ جامعي حيمل شهاد  الدككوراه. ييبني اللاتيب الرقميي ب   
اهكمامات ، هو "مهك  بل  وبفنون اللغة وجبلد ذوات اخلائبني"،  تنصب اهكمامات  عليى  
ثالثة أمور، األمر األو) هو اجلمهور الرقمي نفط ، فهو مهك  مبن يزور كيان  الرقمي. 
األمر القاني هو اللغة بعلومها املخكلفة: النحو واقإمالء والبالغة والصيرف وغريهيا.   

لقالث فمجكمعّي يكمقل يف تطليق سيهام النقيد جتياه املفطيدين يف ا.كميع.      أما األمر ا
حتكوي النبذ  الكعريفية كذلك على احاولة اسكقار  فضو) الزائر الرقمي ودفع  لقيراء   
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الكغريدات اليت حيكف  بها اللاتب الرقمي يف مفضلك ، وذلك بوصف  إياها بأن منها "ما 
هانة املوقع اقإللرتوني ف ن اللاتب الرقمي يضع فيها  يطر" وكذلك منها "ما يطوء". أما

كيانا رقميا لي  يف موقيع تواصيلي آهير وهيو إنطيكغرام، ليليون يف ذليك إشيار  إىل          
اسكقالليك  الرقمية عن تويرت. وأما الصور  اخللفية ف ن اللعبون رخكار صيور  لي  وهيو    

وأضياف عليى هيذه الصيور      حيمل بني يدي  ككابا ل  بعنوان "تهاوي  الطاعة الواحد "، 
صور  هك  قدي  ُتقرأ طبعك : "د. فواز بن عبد العزييز اللعبيون"، والنياظر هليذا اخليك       
يطكدعي مباشر  صور أهكيام اخللفياء قيدميا. وال شيك أن هيذا ييأتي منطيجما ميع         
االنطباع الذي يهدف اللعبون لكقريره يف قلب الزائر الرقمي، وهو أن ما يطرح  هيذا  

 مي خمكلف عن كل شيء آهر، إنها أطروحات جاءت من الزمن الطحي).الليان الرق

أما الرسالة فمن هالهلا يطكطيع اللاتب الرقمي أن يطكخدم فيهيا نيوعني مين    
(. logos(، و"املنطي)" ) pathosاحلجج، وهميا ميا أمساهميا أرسيطو بيي "االنفعيا)" )      

ء ما. لنأهذ منوذجيا  فيطكطيع اللاتب الرقمي أن يطكقري عاطفة مجهوره قإقناعه  بشي
لرسالة لطعدية مفر  تقو) فيها: "زيار  والدك أو واليدتك املريضية يف املطكشيفى لين     

 15تعطلك عن أعمالك، وللن عدم زيارتك هلما بالكأكيد تعطلك عن دهيو) اجلنية".  
تطكقري اللاتبة الرقمية هنا عاطفة القراء الدينية لكقنعه  بضرور  زيار  آبائه  ب حداث 

اطفي دي:. ويف رسالة هلا أهرى تقو): "ال يغرنك أيها املبدع مديح جماني إن انفعا) ع
كان صادرًا عن قلب يكآكل بالغري  واحلطد، فهيو ليي  سيوى ُطعي  يطيكدرجك إىل      

اللاتبة الرقمية يف القراء مشياعر اخليوف ليديه  لكقينعه  بضيرور       تطكقري  11اهلاوية".
لقناء ويضيمرون علي  ذليك. أميا حجيج      احلذر من األعداء املاكرين ممن يظهرون ا

املنط) فنجد على سبيل املقا) لدى اللاتبة الرقمية رسالة تقو) فيها: "عقرت اليوم على 
هذه املقالة العظيمة جدا لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عني : "يعجيب: الرجيل إذا سيي      
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نيدر  يف  هي هنا توظف االقكباس، واالقكباسات ت 11هطة ضي   أن يقو) "ال" مبلء في ".
حجج املنط)، قإقناع القارئ بضرور  رف  الظل . ويف رسالة أهيرى نراهيا توظيف    

( الييت ألقيي   6114رواية جور  أورييل ) املعلومات الكاررخية لكحقي) هدفها، فكقو): "
القب  على طالب بكهمة حيازتها أصبحت يف يوم واحد على قائمة أعلى املبيعات يف 

سعدية مفر  هنا حتارب تعطيف الرقابية    11ملان!"مصر. درس جماني للرقيب يف كل 
يف حجب بع  الروايات، وحتاو) إقناع القارئ بأن مقص الرقابة لن جيدي بكيذكريه  

 حبقيقة تاررخية كان الرقيب فيها اخلاسر األكرب. 

فواز اللعبون، ف ننا جنيده يوظيف   عندما ننكقل إىل منوذجنا الرقمي اآلهر، وهو 
وصفة سعاد : أحضر آنية يف رسائل . من تلك الرسائل قول : "حجج االنفعا) واملنط) 

فهيو يطيكقر    11ُوضوء، وَسّجاد  فيها رائحة ُأّم، ث  اسُجْد سجدً  ُتْقِل) بها َمن حوَلك".
شعور الطعاد  ليقنع القارئ بضرور  اقإحطان إىل األم وضيرور  إقامية الصيال .    هنا 

ذلك. يقيو) يف رسيالة لي  موظفيا     أما حجج املنط) فنلفيها حاضر  ليدي اللعبيون كي   
الطبب واملطبب حجة منطقية: "مبا أنك حتب القرآن فأحبب لغك ، واككب اس  حطابك 

فيجعل حب املخاطب للقرآن سببًا يادي إىل حيب اللغية العربيية     41حبروفها املضيئة".
 اليت نز) القرآن بها. 

(، pathos" )أما احلضور البشري أهريا ف ن  حيقي) لللاتيب الرقميي "االنفعيا)    
وذلك من هال) مظهر الكفاعل االبكدائي حينما تكزامن الكغريد  مع أحيداث يعيشيها   
اجلمهور كالوفا  واحلروب واألعياد الدينية والعامليية والوطنيية. لنرجيع إىل منوذجينيا     
الرقميني، نرى أن سعدية مفر  تهنئ أبناء وطنها من مجهورها الرقمي بالعيد اليوط:  

 قائلة: "كل عام واللويت حر  ومطكقلة واحفوظية بعيني اهلل. كيل عيام    لدولة اللويت 
فاللاتبة الرقمية هنا تضفي على كيانهيا الرقميي حضيورا بشيريا      46".واللويت حبيبيت
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يكمقل يف تفاعلها مع العيد الوط: لدولكها. أما فيواز اللعبيون، ف ني  يضيفي حضيورا      
قا)، أبناء وطن  احلزن لوفيا  املليك   بشريا على كيان  الرقمي بأن يشاطر، على سبيل امل

عبد اهلل بن عبد العزيز، عاهل اململلة العربية الطعودية، وانكقال  إىل جوار رب  يف شهر 
 . فيقو) يف إحدى رسائل : "وفا  امللك عبداهلل:6165يناير 

 إىل اهلِل عبييييُد اهلل شييييّد رحاَلييييُ 
 

 فطييوبى ملييا   َجمَّييَل اهلُل حاَليي ُ   
 ْهو ميلُء صيدورنا  وما غاب عنا و 

 
 46يييروع ويغييدو ال مَنييلُّ هياَلييُ "    

يبكدئ اللاتب الرقمي هنا الكفاعل مع حدث كبري يعيش  مجهوره الرقمي وهيو   
وفا  امللك عبد اهلل، ومن ث  ف ن اجلمهور يشعر بأن الليان الرقمي ليي  بعييدا عين    

 عامله  الواقعي مبا مير ب  من أحداث ومناسبات.

اسكعراضنا هليذه األمقلية للييانني رقمييني للياتبني هاضيا       جند إذن من هال) 
الكجربكني الورقية والرقمية أن بالغة اقإقناع األرسطية حاضر  بكجليات رقمية حديقة، 

(، والرسالة هي الكجلي الرقميي  ethosفالواجهة هي الكجلي الرقمي احلديث للققة )
لبشييري هيو الكجلييي  (، واحلضيور ا logos( واملنطيي) )pathosاحليديث لالنفعيا) )  

 (.pathosالرقمي احلديث لالنفعا) )
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 اخلامتة

وضحت الدراسة أن حتو) اخلطياب اقإقنياعي مين هطياب ورقيي يطيكهدف       
اجلمهيور العيادي إىل هطيياب رقميي يطيكهدف مجهييورا رقمييا يف وسيائل الكواصييل       

ية االجكماعي هو لي  جمرد حتو) يف القاَلب الذي يكمقل باسكخدام األجهز  اقإللرتون
الرقمية، وإمنا ميكد ليليون حتيوال جوهرييا ألقيى بظاللي  عليى ركيائز بالغية اقإقنياع          
األرسطية القالث فظهرت يف جتليات رقمية حديقة. وقد اسكطاعت الدراسة أن ترصد 
نظريا وتطبيقيا الكجليات الرقمية هلذه الركائز يف ثالثة جتليات، هي: الواجهة والرسالة 

هذا الكنظري والكطبي) نفكح أميام البياحقني آفاقيا جدييد  يف     واحلضور البشري. وحنن ب
دراسة بالغة اقإقناع ومنهد الطريي) هلي  إىل وليو  عيامل النصيور الرقميية ورصيد        

 ظواهرها ودراسكها.
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 العتبات وخطاب املتخيل في الرواية العربية املعاصرة

 د. حبيب بوهرور

 البحث ملخص

يقارب البحث  متثتويات كلثخل خطثاب املتخيثل بثة  لثبخة الع  ثات         
ة يف املنت الروائي، وذلك بالو وف عنثد جمةثوا اللواحثمل املدع ةثة     الداخلية واخلارجي

لنتيج النص الروائي العربثي املعاصثرع علثع اعتبثار أت هاكثو اللواحثمل والن ثو         
املوازية هي خطابات مضَةرة كارة ومعلَنة كارة أخثرىع كتثاهيف يف كيسثيو  ثوا مث       

طاب الروائي املعاصر يف وسائط املثا فة الضةنية والرؤى العرفا ية علع أساس أت اخل
كقديري هو خطاب خنبوي يتوجو حنو البح  يف كيفيات التلقي والتيويل، حني ك ل 
الن و  املوازية إىل حتقيمل جمةوعة م  املخرجات اجلةالية والب غية واأليديولوجيثة  

  .املدَركة بفعل القراءة والتلقي عند األ تليجنتيا

ب الروائثي العربثي املعاصثر مث  زاويثة      كتجلع أهةية البح  يف مقاربة اخلطا
خمتلفة متاما ع  كلك املقاربات اليت ألفتها الذو يثة التقليديثة مث  جهثة، وركثَ  إليهثا       
القارئ العربي م  جهة أخرى. فلقد أبحع خطثاب املتخيثل اخلطثاب األيفثع يف     
مخالفة الذات جتاه اآلخر بة  سلتلة اإلحاالت الن ية الداخلية واخلارجيثة الثيت   

نحتها املبد ا، وسعع إىل ادراكها املتلقي بفعل جمةوعة موَجَهثات بنيويثة وسثيةيائية،    ي
 :فربت حضورها كآلية  راءة و كلقي. وعليو يهدف البح  إىل

 َكةُثل بينة العتبات الن ية بة  اخلطاب الروائي 

 هث9/1/2417وُ بل للنلر يف                                                     هث11/21/2416ورد البح  يف 
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 مخالفة متتويات خطاب املتخيل يف رواية ما بعد احلداثة 
 اماذ  روائية عربية منتقاةع متثل يف كقديري الخلف ع  هاكو التةظهرات يف 

 .أاموذ  امليتارواية العربية

كةا يطرح البح  كتاؤالت منهجيثة ومعرفيثة معثا، يثدركها املتلقثي يف املثنت       
 :مفّ َلة ومتتدل عليها، منها

 كيف كتةثل رواية ما بعد احلداثة العربية أدوات كتابتها؟

 تعدد أدوات الختابة؟ وهل هذه األدوات هل كتعدد اخلطابات يف املنت الواحد ب
 حخر علع النخبة م  األ تليجنتيا؟

 فوبع  هل أبحع خطاب العتبات خطاب جتليات أم خطاب َعَتةات يف ظل
 التلقي والتيويل؟

  هل ساهةت كلك اخلطابات يف رفد الرواية العربية عامليا، أم أ ها ساهةت يف
 خلمل فجوة إدراك معريف؟
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 مقدمة

الروائي العربي املعاصر أت آلية التلخيل الروائثي املتداولثة منثذ     أدرك اخلطاب
الن ف الثا ي م  القرت العلري   د كغريت بناء علع معطيات اجرائيثة كثثريةع لعثل    
أبرزها كلك الروافد النقدية الغربية اليت أبحت كلخل امللةح التنظريي والتطبيقي يف 

 صياغة املتخيل الروائي العربي املعاصر.

لرجوا إىل عةلية كوصيف هذا امللةح،  قثف عنثد كلثك املثتغريات بثة       وبا
روايثة مثا بعثد     مث  كتثاب   *فضاء التلخيل االبداعي ذاكو، فقد سثعت األ تيليجنتثا  

احلداثة إىل النحت بة  ثنائية املختلف ال املؤكلف بغيثة التيسثيو خلطثاب رؤيثوي     
ة، وهثو األمثر الثذي عّجثل     متجا و مع الذات ال الوا ع كةا ألفتو الروايثة التقليديث  

ببع  ريادة خطاب الترد بة  األ واا األدبية دوت اخلطابات األخرى اليت مل كتتطع 
يف كقديري احتواء التةظهرات الوظيفية لبنية اخلطاب األدبثي املعاصثر كةثتغري  ابثل     

 ل  فتاح وليو ثابتا بة  امطية متداولة ال حتيل إال علع ملهد واصف ملرتك.

طاب الروائي املعاصر إىل خلمل ع  ة رؤيا بثني الثذات والثذاتع    لقد سعع اخل
عخو اخلطاب القدييف الذي اعتةد علع جتتيد خطاب الذات جتاه الراه  م  خث ل  

عرب لخو  كقوم بدور ك سيخي ال حييل حنو أفمل التو ع  الغاء الذات ومتخني األخر
 يا بة  لبخة التواصثل والتخييل، بل اجتهد يف الو وف عند املدركات امللرتكة حت

مرسل ومرسل إليثو ومتلثمل . وهنثا كخةث  املفار ثة اجلوهريثة يف متثتوى اإلدراك        )
والتجّلي بني اخلطاب الوصفي الخ سيخي، واخلطثاب املتخيلثل الرؤيثوي يف الروايثة     

وعليثو يثيكي    للبعض االصثط ح عليهثا.   أو رواية ما بعد احلداثة كةا يروق املعاصرة
ة متتويات متظهر خطاب التخييل يف الرواية العربيثة املعاصثرة مث     هذا البح  ملقارب
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Immanenteالداخليثة ااايثثة   خ ل كوجيو القارئ حنثو كلقثع خمتلثف العناصثر    
1 

امللخّلة لبنية اخلطاب الروائي املعاصر، وربطها مبتتويات الثوعي خثار  بنيثة اللغثةع     
ة املدَركة بني العناصثر الداخليثة   وهو ما حييلنا مبالرة إىل البح  ع  الع ئمل الوظيفي

واايط اخلارجي املتةثل يف لبخة املتعاليات الن ية والعتبات والن و  املوازية، اليت 
كتعالمل مع النص األم كبنيثة دالثة ويليثة إىل خطابثات مضثةرة، مث  دوت أت كثؤدي        

 الوظيفة الوصفية التقليدية بة  هيخل الرواية الخ سيخية.

يات كلثخل خطثاب املتخيثل بثة  لثبخة الع  ثات       يقارب البحث  متثتو  
الداخلية واخلارجية يف املنت الروائي، وذلك بالو وف عنثد جمةثوا اللواحثمل املدع ةثة     
لنتيج النص الروائي العربثي املعاصثرع علثع اعتبثار أت هاكثو اللواحثمل والن ثو         
 املوازية هي خطابات مضةرة كارة ومعلنة كارة أخثرى، كتثاهيف يف كيسثيو  ثوا مث      

وسائط املثا فة الضةنية والرؤى العرفا ية علع أساس أت اخلطاب الروائي املعاصر يف 
، حني ك ل هو خطاب خنبوي يتوجو حنو البح  يف كيفيات التلقي والتيويلكقديري 

الن و  املوازية إىل حتقيمل جمةوعة م  املخرجات اجلةالية والب غية واأليديولوجيثة  
 قي عند األ تليجنتيا.املدَركة بفعل القراءة والتل

كتجلع أهةية البح  يف مقاربة اخلطاب الروائثي العربثي املعاصثر مث  زاويثة      
خمتلفة متاما ع  كلك املقاربات اليت ألفتها الذو يثة التقليديثة مث  جهثة، وركثَ  إليهثا       
القارئ العربي م  جهة أخرى. فلقد أبحع خطثاب املتخيثل اخلطثاب األيفثع يف     

خر بة  سلتلة اإلحاالت الن ية الداخلية واخلارجيثة الثيت   مخالفة الذات جتاه اآل
ينحتها املبد ا، وسعع إىل ادراكها املتلقي بفعل جمةوعة موَجَهثات بنيويثة وسثيةيائية،    

 فربت حضورها كآلية  راءة و كلقي. وعليو يهدف البح  إىل:
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 َكةُثل بينة العتبات الن ية بة  اخلطاب الروائي 

 2تخيل يف رواية ما بعد احلداثةاملمتتويات خطاب  مخالفة
Roman Postmoderne 

  مقاربة الع  ات الوظيفية للخطاب ااايDiscours Immanent
3 

        الخلف ع  هاكو التةظهرات يف امثاذ  روائيثة عربيثة منتقثاةع متثثل يف كقثديري
 أاموذ  ما وراء الرواية العربية.

لواصف بة  وينقتيف البح  إىل لقنيع لمل  ظري يعرض لقضية اخلطاب ا
لبخة العتبات الن ية، ومرجعيتها، وبنية املتخيل يف املنظومة النقدية وصوال إىل ما 

بعض املدَركات يف املنت  وراء الرواية العربية، ولمل ثات كطبيقي حياول أت يتةثل
 الروائي العربي املعاصر.

م  هنا سيعتةد البح  علع آليات منهجية متعّددة حبتب متتويات احلضور 
غياب يف املنتع فتيحضر املنهج البنيوي والبنيوي التخويين حني التف يل يف  ضية وال

العتبات أو اللواحمل الن ية وربطها باإلحاالت الثقافية واأليديولوجية املتلخِّلة بة  
خمتلف اخلطابات يف الرواية. وسنتتفيد م  بعض مبادئ التيةائية اليت م  لي ها 

 فمل أسو كيويل واعية خ ل مرحلة القراءة التطبيقية.اإلسهام يف استنباط دالالت و

 حياول البح  أت يطرح ويف ل اإلجابات ع  مجلة م  التتاؤالت منهجيا، منها:

  كيف كتةثل الراوية العربية أو رواية ما بعد احلداثة العربية أدوات كتابتها؟، وهل
 هناك ع  ة لتك األدوات مبحتوى املتلخل؟

 املنت الواحد بتعدد أدوات الختابثة؟ وهثل هثذه األدوات     هل كتعدد اخلطابات يف
 حخر علع النخبة م  األ تليجنتيا؟
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      هل أبحع خطاب العتبات خطاب جتليات أم خطثاب َعَتةثات يف ظثل فوبثي
 التلقي والتيويل؟

       هل ساهةت كلك اخلطابات يف رفد الروايثة العربيثة عامليثا، أم أ هثا سثاهةت يف
 خلمل فجوة إدراك معريف؟ 

 فضاء الرصد والتساؤل اجلانب النظري: :أوال

 discours-Méta  العتبات وبنية اخلطاب الواصف -2

بتنوات، حتدث الفيلتوف الفر تثي   Gerarld Genette  بل جريار جينيت
4ميلثثال فوكثثو 

Michel Foucault  ظريثثا يف كتابثثو اللثثهري لأركيولوجيثثا املعرفثثة 
L’Archéologie du savoirجية لاملة،  ارب م  خ هلثا  ع   ظرية ابتتيةولو ل

  Les Unités du discoursموابيع لتع كات م  بينها موبوال وحدات اخلطاب 
ل حي  راجع كيفية كلخل متتويات اخلطاب يف النص وفمل يددات متثبقة، مفادهثا   
أت للنص مدركات مادية جاهزة كلي مرحلة وجوده أي إ تاجو أدبيا،ل فتةة متييز مثادي  

يلغل حيزا مخا يا يددا، وميلك  يةة ا ت ثادية، ويرسثيف بنفتثو     للنص م  حي  أ و
، وإىل جا ب هاكو املدركات املادية 1م  خ ل عدد م  الع  ات حدود بدايتو و هايتول

البعدية كتةثل يف النص ذاكو مدركات متبقة وآ ية كتقاطع كل واحدة منها مع متتوى 
دود النص عند فوكو مبهةة وخفيثةع  خطاب معني لتحيل املتلقي حنو أفمل التيويلع فح

كو ها كتلابك مع جمةوعة مث  اإلحثاالت الن ثية اخلارجيثة الثيت حتثددها األوبثاا        
والتيا ات الفخرية واالجتةاعية، يقول فوكو يف حفرياكثو: لإت حثدود كتثاب مثا مث       

 ص ما م  الن و   ليتت أبدا وابحة مبا فيو الخفاية وغري متةيزة بد ثةع  )الختب 
عنوات واألسطر األوىل والخلةات األخرية، وخلف بنيتثو الداخليثة ولثخلو    فخلف ال



 د. حبيب بوهرور

 299                                                         م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

الذي يضفي عليو  وعا م  االستق ل والتةيز مثة منظومة مث  اإلحثاالت إىل كتثب    
 ص  جمرد عقدة داخثل لثبخة، أو جمثرد    )  و  و  ومجل أخرىع مما جيعلو كختاب

 .6. ل.وبثاا واملقامثات  وهذه املنظومة م  اإلحاالت ختتلف حبتثب األ  ،جزء م  كل
و فهيف م  حتليل فوكو أت كل اخلطابات متلّخَلة كوحدة ظثاهرة أو ماديثة علثع حثد     
كعبري الف سفة، وهو ما ال حيقثمل الرغبثة يف ف ثل اخلطثاب عث  التثياق يف خمتلثف        
متظهراكو داخل النص كةحيط جامع، ولعل هذا الت ور األريخيولثوجي للثنص هثو    

ريار جينيت بتثلة عتباكثو الن ثية الداخليثة واخلارجيثةع      الذي مّهد للةجاهرة عند ج
وأعتقد أ و  د استلهيف سلتو م  مقاربثات فوكثو وجدلياكهالعرفا يثة، حثني راح ميهثد      
الطريمل ارتيف النقد األدبي البنيوي وما بعد البنيوي يف زمنثو ويثوجههيف بثةنيا حنثو     

عي الروائي علثع وجثو    راءات جديدة وخمتلفة وكركيبية للنص عةوما، والنص االبدا
 التخ يص.

إت كل بدايات التلخيل الن ي عند فوكو ل جمرد استئناف هلا أو اختفاء وراءهثا  
أو إت لئنا احلقيقة،  لنا كغدو مجيع البدايات هذا وذاك معا وكركبط هذه الفخرة بفخرة 
أخرى كرى أت كل خطاب ظاهر ينطلمل سرا و خفية م  ليء ما مَت  ولو، لثيو جمثرد   

مَت التلفظ بها، أو جمرد  ص سبقت كتابتو، بل هو ليء مل ُيقل أبثدا، إ ثو خطثاب     مجلة
ب   ص، أو صوت هامو هةو النتةة، وكتابة ليتت سوى بثاط   فتثها، وعلثع    
هذا النحو ُيفرتض أت كل ما ُيعب ر عنو اخلطثاب مت الثتلفظ بثو يف هثذا ال ثةت لثبو       

 .7املطبمل.. ل

إال خطاب امُلضَةر املعَلث  يف الو ثت ذاكثو،     إت اخلطاب يف هذا املتتوى ما هو
سواء متثل يف النص ماديا أو مل يتةثل وبقي حبيو املدركاتع ألت اخلطاب املتةظهر يف 
املنت اإلبداعي وخاصة الروائي منو ما هو يف احلقيقة إال خطثاب حضثور مثا ع  ملثا ال     
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حييثل علثع املثا ال     يتتطيع التارد ومنظومتو التردية  ولو، وبهذا ي بح املقول   ثا 
يقال، ُكغديو خمتلف التيا ات التارخيية واالجتةاعية واأليديولوجيثةع ليغثدو يف  هايثة    
املطاف خطاب كيويل ينحت ما  يل م   بل، وليو ملا سيقال بعد إ تا  النص ماديثا.  

املتثبمل، اجلامثد الثذي ال حييثل علثع       ،هلذا طلب فوكو بضرورة كعدي النص اجلاهز
داخلة أو متلابخة معو، يقول:ل علينا أت  قف مو فا قديا مث  كلثك     و  أخرى مت

األلخال املتبقة اجلاهزة اليت يتقة ها االك ال، وم  كل الرتكيبات الثيت ال  تتثاءل   
حوهلا، وهذا ما يتةح أت  رفضها ب ورة  هائية وبخيفية مطلقثة، بثل ينبغثي خلخلثة     

أ ها ليتت بديهية وال أولية، بثل هثي   اليقني الذي جيعلنا  قبلها علع ع كها؟ وإظهار 
  .1دوما  تيجة بناء يتعني معرفة  واعده.. ل

واجلدير بالذكر يف هذا اجملال أت فوكو  ثد مثّد النقثد األدبثي احلثدي  بالرافثد       
 الذي ا طلمل منو الخثري مث  النقثاد أمثثال بثارت وجينيثت وجاكوبتثوت       9امل طلحي

ني بنع عليهةا فوكو فلتفة اخلطابع وحتع كودوروف، وهنا أ ف عند م طلحني اثن
22وهةا م طلح األركيولوجيا

Archéologie  22واجلينالوجيثا
Génialogie ففثي ، 

األول ي رح فوكو أت امل طلح ال ع  ة لو بالبنية اللغويثة اجلافثة، وإامثا مبتثتويات     
املرتاكيف اللغوي أو األرليف اللغوي الثذي ُينثتج اخلطابثات املرتاكةثة، وهثذا مثا ال       

إامثا هثي حتليثل    طع مع مفهوم اجلينيالوجيا املهتيف بوصف البدايات والتثواري،، و يتقا
عند فوكو  مبا فيو النص االبداعي ) أرليفية، فةنهج حتليل اخلطابيف صيغة  للخطاب

يهثتيف ب ثدق اخلطابثات أو     ل  ظثام اللغثة أو املضثامني أو الثدالالت، كةثا ال     الحيّلل
ع املنطو ات كيحثداث وعلثع  ثوا ني وجودهثا،      ب التحليل علْنمعقوليتها، وإاما َي

 يف ظل الع  ات البنيوية اليت حتيل علع الداخل 21وعلع ما جيعلها ممخنة أو غري ممخنةل
وخ صة ما سبمل أت  ظرية اخلطاب وأسو  راءة النص عند فوكو وفمل  واخلار  معا.
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ا ثب  منهجو األركيولوجي كقوم علع مقاربثة وحتليثل و قثد ملضثةوت الثنص مث  اجل      
مثع   يتجلثع النّ ي، الذي  املنجزالتعامل مع ، واألدبي والتارخيي والنفتي والفلتفي

يف إطثار  ، يتقاطع مثع وسثائط حياكيثة خمتلفثة    ، علع أ و فعل خّلاق، أثرا ماديا الختابة
 وهي كلك الع  ات اليت صرح بوجودها يف دائثرة الثنص   ،الع  ات البينية يف اجملتةع

 طّورها جينيت فيةا يعرف بلبخة املتعاليات الن ية اليت كضيف ويف متنو معا، وهي اليت
وفمل النظرية -يعد النص األدبي  العتبات الن ية واإلحاالت والن و  املوازية، فليف

ذلك الثنص العثام واجملثرد يف     -احلديثة يف اخلطاب النقدي احلدي  واملعاصر جلينيتيةا
، Texteلعامة واالكتفثاء بخلةثة  ثص    الو ت ذاكو حني كات يتناولو النقاد بالدراسة ا

دة للثدالالت،  وإاما جتاوز ذلك إىل حدود مقاربة النص بة  جمةوعة م  األطر املولِّ
بة  لبخة م  ااةوالت الثقافية واأليديولوجية اليت كدخل بة  سلتلة الخاكثب  

 Juliaكريتثتيفا جوليثا  والقارئ واملتلقثي والتثياق االجتةثاعي. فةنثذ أت أعلنثت      

Kristeva   استبدال م طلح حواريثةDialogisme      الثذي كيسثو عنثد ميخائيثل
باختني بة   ظريتو الفنية واجلةاليثة يف مقاربثة اجلثنو الروائثيع والثيت كقثول بثيت        
احلوارية كتخلل كل احلدي  البلري ومجيع الع  ات اإل تا ية وخمتلف مظاهر احليثاة  

ة م  خث ل جتلثي مظاهرهثا يف    االجتةاعية، أي كل ما ميخ  أت يخوت لو معنع وفخر
أدركثت كريتثتيفا أت    ،وكعالمل اللغات القائيف علع احلوار L'hybridationالتهجني 

البديل املوبوعي لتدعييف ملروعها النقدي احلداثي هو اعتةاد  ظرية اهلدم والتيسيو 
حي  عةدت إىل ربط البنيثة   عIntertextualité اصط حيا، فخات م طلح التناصية

للنظرية التناصية باملتغريات احلاصلة يف النظرية النقدية املعاصرة م  جهة،  امل طلحية
ووفمل ملروعها التيةيائي و ظركها للنص وأدبيتو م  جهة أخرىع مركزة فيةثا سثبمل   

 علع خلفيات ااةولني الثقافيني املاركتي والتيخولوجي... 
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علع أ و جمثال   يقارب النص كريتتيفا جوليا وعليو أصبح امللروا النقدي عند
 ،إلعادة كلخل اإلبتتيةولوجي واالجتةاعي والتياسي، فهو املتعدد لتثا يا وصثوكيا  

هذا ما أكده أ ور املرجتثع حثني أورد أت كريتثتيفا  ثد اسثتبدلت م ثطلح احلواريثة        
بالتنا  متتفيدة م  املنطمل النظري الذي وظفو باختني فاسحة اجملال مل  جاء بعثدها  

نقدي، بل وجتاوزه عةليا وكيسيو  ظرية  قديثة موازيثة كنطلثمل    الستثةار ملروعها ال
بإ رار ملروا كريتتيفا. هذا ما  ام بو جريار جينيت الذي أ ّر بيت م ثطلح التنثا    
 د استعةل ألول مرة بة  ملروا جوليا النقدي يف التتينيات م  خ ل ك ثورها  

 الثا يثثثة األدب يف الدرجثثثة ،ويثثثذكر يف كتابثثثو لطثثثروس   .للنظريثثثة التناصثثثية 
Les Palimpsestes. La litérature au secondedegrée    ل أت التنثا  هثو

اآللية اخلاصة للقراءة األدبية وهي وحدها يف الوا ع كنثتج الداللثة، يف حثني القثراءة     
اخلطية امللرتكة مع الن و  األدبية ال كنتج املعنع، وبنثاء علثع مثا سثبمل ذهثب إىل      

املتعاليات الن ية اليت عرفها بد ثة  ثائ : لالتعثالي    االعرتاف أت موبوا اللعرية هو 
  هو يفو النص ع   فتثو ليلثةل   Transtextualité) الن ي أو التتامي الن ي

 :Genette كل ما جيعلو يف ع  ة ظاهرة أو خفية مع   و  أخرىل، يقول جينيثت 
يثات  أ ين أدركت مختثة ألثخال مث  املتعال    2912أكتوبر م  عام  21ليبدو لي اليوم 

لثثثيف  ثثام حب ثثرها وحتليلثثها  الن ثثية والثثيت سيح ثثيها يف لثثخل متنثثامي وجتريثثدي 
، املنثا  أو الثنص املثوازي    Intertextualité واالستدالل عليها كةا يلي: التنا 

Paratexte، امليتثثا ص Métatextualité التعثثالي الن ثثي ،Hypertextualité، 
 Architextualité.21ومعةارية النص 

العتبثات بقثوة بثة  امللثروا النقثدي الخثبري أي املتعاليثات         لقد اما ملروا
الن ية، ووجد كقب  اجرائيا واسعا يف التاحة النقدية الغربية وم  ثيف العربية، خاصة 
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موبوا اللعرية بتلك الوسثائط الن ثية املبتخثرة الثيت حتيثل مث         حينةا ربط جينيت
وجود دعوات  قدية معاربة  ورغيففضاء النص املغلمل بنيويا اىل فضاء النص اللامل ل

ت املنجز النقدي العربي احلثدي   ثد راكثيف    إلة االهتةام خبطاب العتبات الن ية،فيملت
رصيدا معرفيا، و ارب موبوا العتبات م  زوايا  ظر خمتلفة وا ط  ثا مث  أجنثاس    

 .24لأدبية متنوعة

 إىل مثثابني اخلطثثاب Métalangageفلتثثفة العتبثثاتع مثث  اللغثثة الواصثثفة  
Interdiscours 

متثالة  إ هثا   راجع النقد العربي املعاصر متالة بالغة األهةية يف فلتفة اخلطاب
اللغة  فُتنتج  قدا بثاملفهوم االجرائثي   )اللغة الواصفة اليت كتحد مع البنية املادية للنص

املتعارف عليو يف  ظرية األدب وعليف النقد، و د حتدث جينيت ع  هذه اللغثة بثة    
أو مثا وراء    Métatexteالن ثية وبالضثبط فيةثا يتعلثمل بامليتثا ص      ظرية املتعاليات 

أمثا روالت بثارث فقثد ربثط مبالثرة اللغثة        ،-وسييكي كف يل هثذا الحقثا   -النص 
الواصفة بالنقدع حني راح يف ل ع  تها مبضةوت اخلطثاب األدبثي علثع أسثاس أت     

لواصثفة مث    لخل خطاب م  اخلطابات خطابا موازيا يتيسو م  جراء كفاعل اللغة ا
البنية اللغوية األم املخو ة ملادة اخلطاب املرجع، هلثذا حثّدد بثارت موبثوا اخلطثاب      
النقدي  ائ :ل... أما موبوا النقد فبالغ االخت ف، فهو ليو العثامل، وإامثا اخلطثاب    

وهو  ول ثات أو لغة واصثفة   ،هو خطاب اآلخر، النقد هو خطاب حول خطاب آخر
Métalangage 21املناطقةل مثلةا يقول. 

وإذا أرد ا ربط لبخة املتعاليات الن ية عند جينيت مبا كفَرا عنهثا مث  عتبثات    
فإ نا  درك كلك الع  ثة   Paratexte  ية اصطلح عليها بالنص املوازري أو املنا  

بني اخلطاب الواصف وسلة العتبات حبخيف أت األخرية متثل التةظهر الطبيعي ملوبوا 
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صفة، وهذا ما فّ لو جينيثت ذاكثو ثثيف بثارث أيضثا، ومل يغفلثو       اخلطاب أو اللغة الوا
 حني راح يضبط ويرصد م طلحاكو يف حتليثل اخلطثاب األدبثيع    26دومينيك ما غو و

األديب  مث  مراجعثة امللفثوظ    )فاخلطاب الواصف عنده لو القدرة علع متخني املبد ا 
ل باالعتةثاد علثع   اللغوي لديو حتع بعد ا تاجو، وإعادة النظر فيةثا  يثل ومثا سثيقا    

موجهات اخلطاب اليت ميخ  ح رها يف متتويات اللغة الواصفة املتةظهرة يف لثبخة  
املتعاليات الن ية. وجيثب أت  لثري هنثا إىل أت فلتثفة العتبثات ال ُكثدَرك باإلح ثاء        
كيدوات اجرائية وكطبيقية يتلقاها النا ثد كثارة واملتلقثي القثارئ كثارة أخثرىع فيعيثد        

حبتب آليات التيويل لديو علع متتوى القراءة، ألت اخلطابات الثيت   صياغة مدركاكها
ميخ  أت كتداخل مع لبخة املتعاليات وم  ثيف مع ما ينثتج عنهثا مث  عتبثات داخليثة      
وخارجية هي اخلطابات املفتوحة وليتت املغلقة، فاخلطابات كةا يرى ما غو ول كتثوزا  

كةثا  -يتعع إىل أت يتةثاهع معهثا   علع  طبنيع م  جهة  طب اخلطابات املغلقة اليت 
وهذا حال اخلطابات العلةيثة ،  )جمةوا املتلفظني وجمةوا املتلفظني امللاركني -و وعا

وم  جهة أخرى هناك  طب اخلطابات املفتوحة اليت كنطوي علع فرق كةثي و ثوعي   
 وهثثذا حثثال الن ثثو  ،27بثثني جمةثثوا املثثتلفظني وجمةثثوا املثثتلفظني امللثثاركني... ل

األدبية وخاصثة الن ثو  الروائيثة منهثاع فثبحخيف أ هثا جمةثوا خطابثات         االبداعية 
مفتوحة يدرك املتلقي ب فتو املتلفظ امللارك أت باستطاعتو ملاركة الخاكثب )املثتلفظ   
الرئيو  يف كلخيل اخلطاب املوازي عرب كفعيل لبخة املتعاليثات الن ثية ومتثاءلتها،    

ك مثثا غو و مبثثا بثثني اخلطثثاب وهثثذا بثثدوره يقود ثثا حنثثو مثثا اصثثطلح عليثثو دومينيثث 
Interdiscours       فهي عنده جمةوا اخلطابثات الثيت كنتةثي لثنفو احلقثل اخلطثابي ،

رواية مث  ، يقول:ل... إت حن  أخذ ا يف احلتبات خطابا معينا فيةخننا أيضا أت  طلثمل  )
ما بني خطاب علع جمةوا الوحدات اخلطابية اليت يثدخل معهثا يف ع  ثات، ووفثمل     
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بني خطابيثة الثيت  نت ثر هلثا، فقثد يتعلثمل األمثر خبطابثات متتلثهد بهثا           الع  ة ما 
 . 21)عتبات ، وخطابات سابقة م   فو النوا، وخطابات معاصرة أل واا أخرى..ل

أعتقد أت النقد األدبثي املعاصثر  ثد أهةثل جثوهر وفلتثفة العتبثات الن ثية         
كخلثف النا ثد    كوحدات خطاب، وليو كيدوات لتحقيمل متعة  قدية ذاكية اإلدراك ال

جهدا فخريا وفلتفيا للوصول إىل لعبة التيويل التطحي لدى الخثثري مثنهيف، فعثوض    
كفلتفة عةل علع  Interdiscursivitéالرتكيز علع كفعيل املبهيف يف ما بني اخلطابية 

كآليثة اجرائيثة مثا ال     النص األدبي، اركضع النا د الت مة وراح حيةل التنا  مثث  
وأخثر  التنثا  مث  دائثرة اخلطثاب الضثةين إىل دائثرة         يثت يتحةل. حتع جاء جين

 .Trans-textueleاخلطاب املفتوح الذي يعتةد لبخة ع  ات عرب   ية 

لقد أكد جينيت علع برورة ربط النص يف رحلة البح  ع  اللعرية بلثبخة  
وباإلطثار التبليغثي    Paratexte املتعاليات وخاصة بالن و  امل ثاحبة )العتبثات   

حضورهعل فليو هناك كيويل ممخ  إال م  خ ل اركباطثو   Domicilierطَّ  حي  ُيَو
 ، هلذا أكّرر هنثا أت لعبثة اخلطابثات لعبثة    29الذي يتغري يف الزمات واملخاتل بهذا االطار

، يبعد لبح التقويض ع  عةلية التيويلع خاصة إذا فلتفية ال كتتقييف إال حبّو فلتفي
 )العتبات ، فهو عنده م احب مؤلفي مل احبراجعنا كقتييف جينيت الد يمل للنص ا

Auctorial   ، ويضثثيف مثثث  اسثثيف املؤلثثف، الت ثثدير، التةهيثثد، اإلهثثداء، اهلثثوام
مثثل الغث ف،  ائةثة     Editorialو ص م احب متعلثمل بالنالثر    ..اخل.اإلحاالت

الختب املنلورة، حقوق التيليف وغريها..، ثيف جيعل م  النص امل احب ذاكو   نيع 
وهو كل ما ال ينف ل ع  النص األصلع كثالعنوات وفهثرس    Péritexteا   ا ييط

وهو النص الثذي يتحثرك خثار  الثنص      Epitexteاملوبوعات مث ، و  ا لاردا 
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األصل حني يتدخل النالر لتحقيمل أهداف جتارية ودعائية علع غث ف الروايثة مثثل    
 .12 ائةة املنلورات أو اإللهار... اخلل

 اجلينثييت إىل كثوطني امل ثطلح    Jean Duboi بثوا دووبد ة أمشل ذهب جات 
يف   تبة إىل جينيت   هائيا ليحتيف بو اجلدل بني النقاد يف فرساع فخّ ثص لثو مخا ثا   )

، وجاء يف التعريف ما يلي:  2994 -معجةو املوسومل معجيف اللتا يات وعلوم اللغة 
و  اليت كخوت علع جمةوا الن  Paratexte..يطلمل اسيف املنا  أو النص املوازي .ل

علع العةوم مقتضبة وم احبة للنص األصلي، ففي حالة كات النص كتابثا ميخث  أت   
يظهر النص املوازي يف صفحة العنوات، التةهيد، التوطئثة، االسثته ل، املقدمثة، ويف    
صفحة الغ ف الداخلية ويف مؤثرات أخرى، ويف حثال كثات الثنص مقثاال يظهثر يف      

األصثلية أو باللغثة األجنبيثة، ويف حثال كثات الثنص       امللخص، ويف الفهثرس باللغثة   
وكيثي  مترحية جتده يف  ائةة اللخو ، والتوجيهات امللهدية، ووصف الديخور، 

 .12الركح والفضاء التينوغرايف... اخلل

م  هنا كرسل، امل طلح بة  منظومة م طلحات النقد املعاصثر وبثدأ حيقثمل    
امللثتغلني يف جمثال حتليثل اخلطثاب األدبثي،      حضورا كيداة  قدية اجرائية عند النقاد و

وُعرف أكثر يف النقد األدبي العربي املعاصر حتت اسيف العتبات الن ية، خاصثة حثني   
يركبط جبنو الرواية املعاصرة، حي  أبحع م  لالتقا ات اليت حيثر  الروائثي علثع    

روركها، إبرازها، وكفعيل أدواكها اليت كتعدد وكتنوا حبتب وعي الخاكب ألهةيتها وب
و وة حضورها وكيثريها يف سثياق املثنت الن ثي مث  جهثة، وحبتثب حاجثة املثدَوت         

 م  جهة ثا ية. 11الروائي
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وعليو كفتح العتبات الن ية متارا للقارئ حنو أفمل التو ع والتيويل مث  جهثة،   
وهو ما يلجع املتلقي علع إ تا  اللغة الواصفة بة  سلتثة مث  اخلطابثات اافثزة     

ثر م  داللةع وم  جهة ثا ية كعةل العتبثات علثع كتثر  دسثية الثنص      علع كوليد أك
كبنية لغوية مختفية بذاكها ال حتيل إال علع ما هو ياي  بثة  لثبخة مث  الوسثائط     
اللغوية اجلافة. إ ها حبتب جينيت ل البوابة الرئيتة للولثو  إىل بهثو الثنص الروائثي،     

مواط  مجاليتو، لثذلك فهثي الثيت     والتعرف علع متاهاكو وكلةو أسرار لعبتو وإدراك
كتيج النص وكتةيو وحتةيو، وكدافع عنو ومتيزه ع  غريه، وكعثني مو عثو يف جنتثو،    

 *. 11وحتت القارئ علع ا تنائو...ل

ورغيف هذا الوهج يف كلقع األداة التحرية اليت كقود القارئ حنو ممارسة سلطتو 
ط حيا باملنثا  أو  علع النص عرب استنطاق اهلوام  بة  مثا أبثحع يعثرف اصث    

، إال أت األمر سيحوللمنهج البح  م  االعتناء بثالنص  Paratexete النص املوازي
إىل مراعاة اهلام  واايط، فن ري إزاء مركزية اهلام  بدل مركزية الثنص، وبا تقالنثا   
م  النص إىل املنا  سنجعل م  امللفوظات اليت أدرجها جينيت بثة  اسثرتاكيجية   

مركخزا هاما يف فعل القراءة، رغيف أت اهلام  ال يغثين عث  الثنص وال    املنا  يورا و
 .14ميخ  أت حيل يلو يف مجيع األحوالل

م  هنا  دعو إىل كوخي احلذر يف  راءة دالالت العتبات الن ية، وعدم االجنرار 
حنو استتهال مدركاكها اخلادعةع اليت كثريا ما كوهيف املتلقي وهو يف حالة كيويل أيفع 

علع ع  ة مبالرة بل متجا تة مع النص أو املنت خاصة الروائثي منثو، فتتحثول     أ ها
كزيثد مث  كعةيثة الثنص وكقثوده مثرات حنثو االبهثام والتلثتت           *م  عتبة إىل عتةثة 

واالسقاطعل فلةو عها خثار  الثنص حيتثبها الثدارس مبعثزل عنثو، فيقثوم بتحليلثها         
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تهثا وكثداوهلا، ألت لثرط    وكيويلها دوت عربها علع يثك الثنص الثذي حيقثمل دالل    
الع  ة الداللية بني العتبة والنص لثرط مخثني لفهةثو، فالتحليثل األدبثي والتيويثل       

 11املغرض للعتبة سيفك ر بة النص لذا وجب احلذر والتحذير م  العتبة... ل 

 Métaroman امليتاروايةإىل  Roman  م  الرواية -وهج التيويل  -1

آلية القراءة الفاعلة اليت حتيل علثع خلثمل   اعتةدت الرواية املعاصرة علع بع  
مدَركات كيويل النص عند املتلقي والخاكب معا، فيعتةد كل منهةا علع التيمل الذاكي 
إلعادة إ تا  آليات  راءة النص الروائي م  حي  حضور كتلتثو التثردية املتةثلثة يف    

عليثو  اللخو  واألحداث وحتع التيةات املوبوعات الداخلية، وهذا مثا كعثارف   
ع وهي آليثة سثردية مثا    Métafiction النقد املعاصر بالتخييل الواصف أو امليتاختييل

بعد حداثية كنفِّر املتلقي والقارئ م  الوا ع احلخثائي الثذي يلثيل الروايثة ويعطيهثا      
زاوية  ظر واحدة، و كقوده حنو  ص سردي حييل علع اآلخر ويتثداخل معثو وجوبثاع    

  دية إلع ء دور املتخيل دوت الوا ع. فبعثدما كا ثت    حني يلتت زوايا املقاربة ع 
الرواية احلداثية رواية وسيط يعخو الوا ع التردي عنثد التثارد جتثاه املتثرود لثو،      
أبحت رواية ما بعد احلداثة رواية كداخ ت عرفا ية يلارك خ هلا التثارد حيثوات   

ة، والبنيثة  اللخو  ويقييف معها حوارات جتريبيثة كتثداخل مثع التثيا ات مث  جهث      
الرتكيبية واللغوية م  جهة ثا ية. وهنا كدخل لعبة التيويل واملتثاءلة العثوامل احلخائيثة    
لتةارس سلطتها يف متاءلة الوا ع والخلف ع  جماهيل الثذات اإل تثا ية املتةظهثرة    
داخل لبخة املنظومة التردية املا بعد حداثية كامليتاختييثل، والتثرد بضثةري الروائثي،     

 .اخلاصة م  يوميات ومفخرات... اخل واإلحاالت
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إت وهج التيويل الذي حتققو اسرتاكيجية الترد ما بعد احلداثي ع  طريمل لبخة 
وامليتاختييثل وامليتالغثة، سثيقود     ،ويف مقدمتها امليتا  ية، وامليتاروايةاملتعاليات الن ية 

 فتوع علثع   الرواية علع ذاكها كنص مغلمل وييل يف الو ت Flexionحتةاإىل ا ثناء 
أ ها بهذه املوبوعة اجلديدة ك بح النوا األدبي األ در علع البوح مبا ال يقال،  اعتبار

وهنثا  تقثاطع مثع التتثاؤل املعثريف عنثد األسثتاذ كةثال         عوبا عةا  يل أو سيقال. 
لهل أدركت الختابة الروائّية الزغبا ي يف معرض مقاربتو الروائي وامليتاروائيع متتائ  

: ال إمخات ألّي  ول فلتثفّي إال  *ا ما أدركتو الفلتفة إبات اللحظة الخا طيةم  كارخيه
مبا هو اركداد  قدّي م  العقل علع ذاكو ليعيثد اكتلثافها وليؤّثث  بيتثو اخلثاّ  عثرب       
كنظييف الع  ات بني ملخاكو ووبع احلدود اليت عليو أاّل يتجاوزها حتع ال ينخثدا يف  

: ماكثت الروايثة يثوَم مث  أحلثائها، ا ثبجو       *غليثة حقيقة  دراكثو؟أم إّ هثا حلظثة هي   
امليتثاروائّي. يثوم مل يعثد للثنّص الروائثّي إمخثات إال مبثا هثو سثؤال عث  ذاكثو وبهثا             

مات التعبري اجلةيل ع   يتاوي” مات الف  يوم ولدت اإلستيتيقا“وفيها... ياسا علع 
ميخنثو فيهثا أت يقثال    الفخر حلظة بلغ الفخر م  مغامرة وعيو بذاكو اللحظة اليت مل يعد 

 ل16علع احلقيقة إال بعن ر م  صةيةو احلةييف: املفهوم؟

لقد اركبط م طلح امليتارواية بالرواية وبخل حدي  ع  آليات ا ختابها، حيث   
الثذي سثيطر علثع كيةثة      أصبحت كتابة اهلام  كةنطلمل سردي بدي  لختابثة املركثز  

اهي، وهثو مثا جعلثها كعتةثد     الرواية منذ عقود، وسارت علع  هج التخلي بدل التة
 وا ينها الذاكية كفربيات كؤسو لتريوركها وبنيتها التخييلية، فقلدل اهتةت الرواية ما 
بعد احلداثية بدراسة مفرتباكها ومقرتحاكها متتندة يف ذلك علع آليات خاصة يف  قد 
ذاكها، وهي الثيت يتثةيها النقثاد بالظثاهرة امليتاروائيثة الثيت وجثدت جثذورها عنثد          
أبولويوس يف احلةار الذهيبع حني  قل لنا معا اكو مع اللغثة الثيت يختثب بهثا، فهثو مل      
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عث    *يختف باحلدي  ع  الرواية اليت يختبها وإاما كات يقدم التعليقات واللثروحات 
 . 17ال عوبات اليت يواجهها مع اللغة اليت يختب بها ومع القارئ أيضا.. ل

ئثي حنثو اعتةثاد آليثات اخلطثاب      ويلرح مجيل محثداوي كوجثو اخلطثاب الروا   
أت اخلطاب امليتاسردي مل يتلخل يف احلقيقة إال مع الرواية اجلديثدة   امليتاسردي  ائ :ل

ل، الفر تية، والرواية التيخولوجية أو مثا يتثةع بتيثار الثوعي، وروايثات كيثل كيث       
، وخاصة روايات ما بعد احلداثة. و د اهتيف كتاب الرواية اجلديدة بالختابة امليتاسرديةو

 ، Alain RobbeGrillet)  ، وأالت روب كرييوClaude Simon) كلود سيةوت
 ، وروبثثري بثثاجني  Sarraute)  ، و تثثالي سثثاروت Ricardou) وجثثات ريخثثاردو 

(Robert Pinget( وكلثثثود أولييثثثو ، Claude Ollier ،  ومارغريثثثت دورا
(Marguerite Duras( وميليل بوكور ، Michel Butor...بتقنيات   ، وغريهيف

التثيةيائية   و الختابة امليتاسثردية، متثيثري  يف ذلثك بالدراسثات البنيويثة اللثخ  ية      
والب غية. وم  ثيف، فقد عةمل بعض كتثاب الروايثة اجلديثدة و قادهثا هثذا املفهثوم،       

روا لو، فخلود سيةوت يرى أت اللغة ال كفثرق بثني مثاهو وا عثي ومتخيثل، وأت      و ظَّ
 – ريخاردولاف حتقمل معجزة الختابة ذاكها.و د كعرض جات الغاية م  الختابة هي اكت

مؤكدا أت الرواية مل كعد مرآة يتجول بها طول الطريمل، بل  -إىل مفهوم الرواية -بدوره
هي أثر مرايا كفعل يف ذاكها م  كل  احية.وهي بالتثالي، مل كعثد كلخي ثا، بثل هثي      

 11.لكلخيص ذاكي

 Theامليتاروايثثة يف كتابهثثا ل  Linda Hutcheon فثثت للينثثدا هتلثثوت عّر

metafiction        ج دم  ائلة: امليتارواية هثي الروايثة عث  الروايثة، أي الروايثة الثيت ُكث
وكعين هاكو التقنية التردية عند  .ويتها اللغويةلويتها التردية أو ُهداخلها كعليقا حول ُه

أو يثي    عبد اهلل اخلطيب كدخل الراوي خ ل جمريات الترد خماطبا القارئ مبالرة،
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علع صفحات سابقة م    و الروائي، أو يثاورا إحثدى لخ ثيات روايتثو، و ثد      
  .غدت هذه التقنية م  م مح ما بعد احلداثة يف املةارسة الروائية...

ُوظف م طلح امليتارواية يف النقثد الروائثي األوروبثي واألمريخثي املعاصثر      و
لنقاد م  جهة والروائيني مث  جهثة   بقوةع حي  استيثرت الظواهر امليتا  ية باهتةام ا

 ثا ية، بة  أطر ومبادئ كتابة  قد ورواية ما بعد احلداثة، خاصثة عنثد هثاري بليثك    
Harry Bleack     كيثل يف دراستو اللثهرية يف جملثة كيثل Telle Quelle  يف العثام 

، وكذلك يف كنظريات الروائي األمريخي لما بعد احلداثة األمريخيةث لواملوسوم ب 2977
يف دراستو املوسومة بثث: االخثت ف   John Simmons Barthسيةوت بارت  جوت

، ثثيف كتثاب لجثات    2912عثام   Poétiqueما بعد احلداثي، املنلورة يف جملة لثعرية  
واملوسثوم بثثث: مثا بعثد احلداثثة عثام       Jean-FrançoisLyotard  فرا توا ليوكثار 

ب النظثري واالصثط حي   . كةا  امت مدرسة لأمترتدامل النقدية بتيسيو اجلا 2977
ألدب ما بعد احلداثة، وأماطثت اللثثام علثع مجلثة مث  امل ثطلحات الوظيفيثة الثيت         
أدخلت علع النص الروائي وخاصة امليتارواية والتفخري الفلتفي، ويربز ذلك جليا يف 

روايثة مثا بعثد احلداثثة      ) Cepeda Vargaأحباث وكتب كثل مث  كيبثدي فارغثا     
اال تظار ما بعد احلثداثي  حثول األدب   )يف  Sophie Berto بريكو، وصويف 2992

و د حاول هؤالء  قل املتلقي إىل متاحة كلقثي جديثدة مث      ل2992املعاصر يف فر تا 
خ ل الدعوة إىل هدم أسو البنية التردية احلديثة والتتامي إىل عوامل   ية كقود حنو 

 19اهلدم والتيسيو والتتاؤل والتجاوز.

تابمل  رى أت آلييت امليتارواية وامليتاختييل كظاهركني مث   وا ط  ا م  العرض ال
ظواهر امليتا  ية  د مخنا علع املتتوى النقثدي مث  ا تثا   ثوا جديثد مث  القثراءة        

لت بح الرواية أ رب إىل النخبوية منهثا إىل   والتلقي، ووجها اخلطاب حنو األ تليجنتيا
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االصثط ح عليثو وكوصثيفو    وهثذا مثا حيثاول النقثد مثا بعثد احلثداثي ب        اجلةاهرييةع
فرواية ما بعد احلداثة مل كعد كترد احلخاية بقدر ما أصبحت كهتيف أكثثر   عواال ت ار لو

فيكثر باألداة األساسية التاردة للرواية وهي اخلطاب الواصثف ب ثفة عامثة واللغثة     
 Isotopieالواصفة ب فة خاصة، وهو ما ينتج يف كقديري  ضثايا كناظريثة مهيةنثة    

dominante كةوبوا لألدب والرواية معا*. 

بناء علع ما سبمل إجيازه مل كعد روايثة مثا بعثد احلداثثة روايثة كيخثذ كعاليةهثا        
وكوجيهاكها الرتكيبية م  النقد األدبي مثلةا كات احلال لعقود يف القرت العلري ، فقثد  

و، وجمثراه بنفتث   أصبحت ختلمل وُكحدِّد متارها وجمراها بنفتها كةا ُيحدد النهر متاره
كعخو ما بداخلها م  داخلها ولداخلثها،   فيبحت يف كقديري عبارة ع  مرايا ُمقعلرة

علثع حثد كعثبري كلثود      Glace sans Tainأو هي عبثارة عث  زجثا  غثري معثتيف      
، وهو ما يعطي امليتارواية القدرة علع خلمل كيم ت Claude Abastado أباسطارو

فت ثبح  د لبح إف س النص والختابة معثاع   ا دة َو َت الختابة ذاكهاع األمر الذي ُيبع
 .*الختابة  راءة للختابة، واملةارسة كنظريا للةةارسة

 الكتابة املغامرة إىل مغامرِة من كتابِة خطاب املتخيل؛: التطبيقياجلانب  :ثانيا

لتقدييف صورة وابحة عةا أفرزه اخلطاب الواصثف يف خمتلثف جتلياكثو بثة      
رواية ما بعد احلداثة،  قف مًعا عند جمةوعٍة م  األعةال لبخة املتعاليات والعتبات يف 

الروائية العربية املعاصرةع اليت وإت خضعت الستنطاق يايث  وييثل حنثو مثدَركات     
روايثات عربيثة مثا     -خيتلف الخثري معنا حول هذا –التخييل  تتطيع أت  نعتها جبرأة 

أت أكناول كل روايثة علثع    وحي  أ ين ال استطيع يف هذا الفضاء البحثي بعد حداثية.
 فإ ين سيكناول اماذ  م  اخلطابات يف بعض املتثوت الروائيثة كخطثاب العتبثات     ،حدة
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)عنثاوي ، مقثدمات ، وخطثاب التخييثل بيبعثاده التارخييثة واالجتةاعيثة، وخطثاب         
امليتاختييل وامليتاسرد. علع أت أكوسع يف اللواحمل الن ية املتبقيثة يف أحبثاث  ادمثة إت    

 . لاء اهلل

 العنواُت عتبة وفاحتة حنو التخييل -2

يعخو العنوات محوالت داللية مخثفة داخل بنية النص الروائي، كو و الع مثة  
 وكتداخل أمامو اللتا ية األوىل اليت يقاربها القارئ علع سطح الغ ف، حي  كتلابك

يف علثع عثوامل مث  التيويثل ال كتثثتقي     اايلثثةخمتلثف الثدالالت التثيةيائية والرمزيثة     
بالضرورة أماما القارئ التقليدي، بل حتتا  إىل  ارئ خنبوي ال ميارس كقا ات التيويل 

دراسة العنثوات ومقاربتثو لعبثة     تهلذا أصبح .س خببايا النص وسيا اكوتةرِّإال وهو ُم
 تاجي ة بة  كتلة الن و  املوازية أو العتبات م  جهة، وبة  التياق اإلَجَهْنَةُم

ت داللة العنوات يف الرواية املعاصثرة ل كتجثاوز   ة م  جهة ثا يةع ألللرواية كتلعة جتاري
دالالكو الفنية واجلةالية لتندر  يف إطار الع  ة التبادلية اال ت ادية والتجارية حتديداع 
وذلك ألت الختاب ال يعدو كو و م  الناحية اال ت ادية منتوجا جتاريا يفرتض فيو أت 

ل العنوات املنتو  األدبي أو الفين إىل لع مة بالضبط حيِووبهذه ا ،كخوت لو ع  ة مميزة
سلعة  ابلة للتداول، هذا باإلبافة إىل كو و وثيقة  ا و ية وسندا لرعيا يثبثت ملخيثة   

 ومثع 12الختاب أو النص وا تةاءه ل احبو وجلنو معني م  أجناس األدب أو الفث ل. 
ة كلثخيل وصثياغة العنثاوي     هذا هناك م  جتاوز الغاية التابقة وراح يبح  يف علةي

مثث  خثث ل إبثثفاء ال ثثبغة العلةيثثة عليهثثا واالعتةثثاد علثثع علةثثي التثثيةيائيات   
اليت  ثادى بهثا جينيثت،     لLa Titrologieواللتا ياتع فخات ما يتةع بعليف العنو ة ل

 Laيف كتابو اللثهري ليفثة العنثوات     Leo Hoekوجولدمات، وَف لل فيها ليو هوك 

marque du titre"
كلةات، مفردة، ) عرفا العنوات بي و لجمةوا الع مات اللتا يةم *
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وكغثري  ُجةل  اليت ميخ  أت كندر  علع رأس كل  ص لتحديده وكدل علع يتثواه،  
علثوم   أبثحت املقاربثات العنوا يثة مقاربثات كنطلثمل مث        ، هلذا12اجلةهور املق ودل

يثة واملنظثورات   االجتةاا والنفو كارة، و قدية حبتثب اخثت ف الثرؤى اإليديولوج   
املفتاح اإلجرائي الذي ميد ا مبجةوعة  فيصبح العنواتل الذاكية واملوبوعية كارة أخرى.

يف أغثواره  م  املعا ي اليت كتاعد ا يف فك رموز النص، وكتثهيل ميموريثة الثدخول    
 .11لكلعباكو الوعرةو

ول ستدالل علع ما سثبمل سثي وم مبقاربثة عنثاوي  بعثض الروايثات العربيثة        
صرة اليت أعتقد أ ها ختطت حدود التقليدية )باملفهوم التردي  يف  تثيج العنو ثة   املعا

كعتبة جراء كدخل امليتا  ية يف رسيف أفمل ا تظار املتلقثي مث   بثل الروائثي. وسثيبدأ      
 ، وهي رواية كقع يف ث مثائةلو ب  عرفةعبد اإلللدكتور  11ياسني  لب اخل فة لل برواية

لياسني  لب اخل فة ل كقثوم الروايثة    العنوات عتبة  ا م ا ط ف صفحة. ومثات ومختني
باستدعاء املتلقي القارئ إىل عوامل ها دوت أت كتتتهل الذهاَب إليو بعناوي  هلا اإلثثارُة  
اجملا يُة واالجتذاُب التجاري. إ ها كتخذ م  احلروف  امُلقطعة القرآ ية  ُمنطلقا رئيتثا يف  

مث    -أي العنثوات -تلهام العتبثة األوىل يف الروايثة   اسرتاكيجية العنو ة، م  خ ل اسث 
فواكح التور النورا ية األربع علثر، وهثو أمثر ألفثو بث  عرفثو يف سلتثلة ملثروعو         

، ولخث  القثارئ مل يثيلف    *أو كةا يتةيو يف بيا و بامللروا العرفثا ي  عالروائي البحثي
للروائي علع هثذا الثنهج   فقد صدر  مثل هاكو العتبة املركبة اايلة يف الروايات العربية

ىل حد اآلت سبع روايات كقاطعت عتبات العنثوات فيهثا مثع كنثو امللثروا التثردي       إ
بث د  “، ”حبثر  ثوت  “، ”جبثل  ثاف  “ومحلت عناوينها فواكح التور النورا يثة:   ،ال ويف

ياسثني  لثب   “، ”اب  اخلطيب يف روبثة طثو  “، ”طواسني الغزالي“، ”احلوامييف“، ”صاد
وامثته    ،ةراَدرة والَفث املغثايَ  مث   احيثة التلثخيل البنيثوي     ملقد حقَّوعليو ف ”.اخل فة



 د. حبيب بوهرور

 121                                                         م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

، واستطاا مفاجية املتلقي التقليدي، لخنو استطاا أت التجريب يف كلخيل عتبة العنوات
 .جيد لو مخا ا عند األ تليجنتيا م   راء الرواية العرفا ية

 ة كقثع يف أربعةائثة  لألستاذ َفّواز حداد وهي رواي14لالتوريوت األعداءأما رواية ل
وأربعة وسبعني صفحة م  احلجيف الخبري، فيول ُمدرك ختييلي يقع عليو متلقي الرواية 

آخر، لثو داللتثو     ٍصفعتبة العنوات كقود بالضرورة حنو  هو النص املَتَضَة  يف العنوات
قد متوبع العنوات لم  وظيفتوع  يتحدد اجرائيا ، فةعناهالواصفالضةنية يف اخلطاب 

علع صفحة الغ ف باللوت األزرق الداك  الثدال علثع   “واية لالتوريوت األعداء يف ر
احلزت و مرارة العي  ويف ال فحة األوىل الثيت كلثي الغث ف بلثوت أسثود ويف ظهثر       

يف عةليثة التلثخيل   ملرصثودة بثوعي   ا التن يص املوازيالغ ف أيضا، وهذا  وا م  
ثل: التوريوت األعداء، هثي ياولثة   إت ياولة فك لفرات عنوات م. فواز حداد ىلد

عوي ة ومتتع ية، ألّ و ال يف ح ع  مخنو ات النص املعطع وال يلةح إىل القضايا 
املثارة فيو كةا يتخيل املتلقي للوهلة األوىل، بل يظل عقدة بثخةة منتثوجة بإحخثام    

 بة  عوامل كارخيية وسياسية وثقافية يرجع مقاربتها بتيت وروية.

 الثيت كقثع يف مثائتني وسثبع    - 11لصثنعائي لعنثوات روايثة   كتثيف يف  يف املقابل، كر
نو ثة ولغثة   صثورة الع  ثة بثني لغثة العَ     لليةينثة  اديثة الخوكبثا ي    -ومثا ني صفحة

املتار الذي ميخث  بواسثطتو إدراك القيةثة التعبرييثة والتلثخيلية لفلتثفة       ،وهو النّص
ة وعةيقثة منفتحثة علثع    جاء العنوات عبارة عث  و فثة متي يث   فقد النّص التردي ذاكو.
جمةل آلّياكها يف التيويل، حنثو وصثوٍل أبلثغ وأكثثر حيويثة       القراءةالنص، كلحذ فيها 

إىل داخل املنت التردي.وعليو أبحت عتبة العنثوات يف روايثة صثنعائي عتبثة     ا وكلف
مركزّية كنطوي بنائيًا علع  دٍر كبرٍي م  احلرّية يف اال تةثاء والتجلثي األ ثثوي، حتيلنثا     

 الرة اىل املنت الن ّي يف أعلع درجات كطّوره وكفّلتو م  القواعد والضوابط.مب
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لرلثا يفثري وهثي روايثة كقثع يف مختثةئة وثث ث         جواري العلثمل أما رواية 
 مثع ف ثول الروايثة    عمبالرة ومتاه 16لجواري العلملعنوا ها لقاطع وث ثني صفحة فت

ولخوصها، فيبحع عتبة ُمحيلة علع املنت كوجو املتلقي مبالثرة حنثو إدراك ذاكثو يف    
الرواية م  خ ل ربط ع  ة خيتارها القارئ  فتو مع الثبط ت.ورغيف هثذا التقثاطع    

وهثذا يف كقثديري   و املبالر، أعتقد أت الروائية  د أفقدت العنوات دهلتو، وأفمل كيويلث 
وإامثا كلثري وكثومل     ،رةع ال حتيل وال كلرح وال كعليفميخذ سليب كوت الرواية املعاص

العنثوات يف الروايثة املعاصثرة،     عمعثا  واآلخثر وكفتح عوامل دهلة وكنا  مع الثذات  
 ثثع داخثل منظومثة القثييف العربيثة      خاصة الروايثة الثيت كطثرح الثخالية حضثور األ     

اليثك إىل يومنثا   وهو ما عختو املنت هنا عرب متاراكو التارخيية م  ع ر املة -املتوارثة
ال كقدم للقارئ وسائط  راءة وكلمل جما ية ابتداء م  العنوات، وإاما كطرح الرؤيثا   -هذا

وكن رف إىل كلخيل ثات داخل املنت، ويبقع القارئ وحدة ي ثارا اخلطثاب ويؤولثو    
 هذا متعة التلقي وكنهو.  يف ولعل

ة و عثت يف مثائتني   للياسر ثابت، ففثي روايث  ْبَ َذواختلف األمر متاما يف رواية ل 
 مرآة م غرة لخل النتيج الن ثي يف الروايثة، فقثد    17َمثَل عنوات رواية لذ بلوصفحة،

ُوفمل الروائي يف كقديري يف رصده كع مثة بثة  ع مثات دالثة وُمحيلثة إىل  ثراءة       
أوسع لعتبة العنواتع باعتباره  ظاما و تقا يقتضي أت يطرح أمام املتلقي علثع أسثاس   

مة يف الرواية هي مركبطة اركباطا بنائيا ال كراكةيا بدالالت أخثرى يف  أت داللة أية ع 
م  هنا أبحع عنوات الروايةع ع مة لتا ية حتيل بعد مقاربة املثنت إىل جمةوعثة   . املنت

ع مات لتا ية أخرى كلري إىل ااتوى الوجودي العام للنص الروائي. وبناء علع مثا  
وعةيقثة، منفتحثة بثدالالكها    و فة وجودية متي يثة  عبارة ع   لذ ب لسبمل كات العنوات 

جاء عبارة ع  صيغة مطلقة للرواية وكليتها الفنية واجملازيثة.  وعلع النص.  وإحاالكها
 .الروائي فهو ال ورة املتخاملة اليت يتتحضرها القارئ أثناء التلقي والتفاعل مع مجالية النص
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وكقع  رواية م  احلجيف ال غريوهي  – 11ل التبو األمر علع اللقلمللأما يف رواية
ينثدر  بثة  العنثاوي  الثيت حتقثمل وظيفثة        عنواتفثال  -يف مائة ومثا ية علر صفحة

اليت يوظفها التارد بهدف كلوي  األفخثار،  La Fonction Parasitiveالتلوي  
وكتر أفمل ا تظاره با تقاء عناوي  ك دمو عند  ثراءة   ،كات لدى القارئومفاجئة املدَر
نوات إذا عبارة ع  مجلة فعليثة فاعلثها بطثل الراويثة، ورغثيف الرتكيثب       النص.جاء الع

مثر الثذي يقثوده إىل    اللغوي امليلوف إال أت القارئ جيد  فتو يف اركباك و لمل وهو األ
؟ ومثا هثي   وفييفطرح عدة استفتارات مثل: م  هو اللقلمل؟ وملاذا التبو األمر عليو 

علثع عثدة    كعتبثة ييلثة بنائيثا    لعنثوات م  هنا ينفثتح ا  الع  ة بني االسيف واملتةع؟.
فعلثو املتلّقثي حبتثب  دراكثو التيويليثة      احتةاالت كندر  يف متتوى الّتيويثل الثذي يُ  

وع  تها بالعنوات والتياق، فثيول عةليثة حيثاول املتلّقثي ممارسثتها عنثد كلقثي هثذا         
الع  ثة  العنوات كع مة وأيقو ة، هي البح  يف عناصره ع  الع  ة الّتثببية بينهثا، ك  

أعتقد أت الروائي  د وفمل يف كلخيل  الّتببية بني الفعل املابي التبو والفاعل اللقلمل.
العنوات إىل حد كبري، ويبقع مدى جتا و العنوات مثع املثنت، حثني ينتقثل القثارئ إىل      

 البح  ع  الع مات يف املنت ا ط  ا م  عتبة العنوات.

 يع عتبة أم كوجيوطاب املقدماكاخل -1

خلطاب املقدماكي م  أهيف العتبات الن ية اليت يعتةدها الروائي املعاصثر  يعترب ا
يف رسيف اسرتاكيجيات النص والت دير لو عند املتلقي بوصفو القارئ املفّعل للدالالت 
الوسيطة بينو وبني املعنع املضةر، الذي حياول القبض عليو م  خ ل كلثك اللواحثمل   

خرىع فاخلطاب املقدماكي يف كقديري ال خير  ع  الن ية املوج و كارة واملتتلطة كارة أ
دائرة التوجيو الفخري واأليديولوجي، إ ول خطاب موجو حنو الثنص والقثارئ،   ثد    



 العتبات وخطاب املتخيل يف الرواية العربية املعاصرة

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها جملة                                                         121

اسرتاكيجية املقد م بناء أو حتديد امط القراءة املتوخاة، وهذه الوظيفة التوجيهية جزء م  
 . 19يف حتديد ع  ة النص بالقارئل

كي ميثثثل املرحلثثة املتثثيخرة بثثة  حركيثثة كتلتثثل وإذا كثثات اخلطثثاب املقثثدما
 Laاخلطابثات العتبيثة كثالعنوات والغث ف واإلهثداء والفثواكح اخل، فثإت املقدمثة         

Préface  متثل ذلك اخلطاب القبلي علع متتوى الفضاء الن ي عند الخاكب، ولخنو
ط متثار  يظل يف الو ت ذاكو خطابا بعديا إذا مت النظر إليو م  حي  الرتاكبية داخل خ

الترد ذاكوع لخنو يبقع مت   اك اال بنيويا بالنص األصلي )الرواية  حبخيف ع  تهةثا  
البينية اليت كيخذ جمةوعة م  الوظثائف التفتثريية و التوجيهيثة معثا، بثة  سلتثلة       
اسرتاكيجيات الختابة وأيديولوجيتها عند الروائي، واهلدف م  هذا أت الروائي خاصة 

وما إىل رسيف خارطة  راءة للةتلقي حبثا ع  النخبوية فيوع وهثي  األكادميي منو يتعع د
اليت كرسيف معامل احتاد رؤيوي حتع ولو كات هناك اخت ف أيديولوجي علع متتويات 

 احلضور والغياب يف النص.

يف هذا العن ر م  البح  علع  ثوعني   وم  أ واا اخلطابات املقدماكية سيركز
وخطثاب املقدمثة الغثريي وك هةثا يف كقثديري      هةا خطاب املقدمة الذاكي  أساسني

يؤسو جملةوعة م  الع  ات الوظائفية اايلة علع اآلخر وجوبا، بغيثة وبثعو أمثام    
ث ثة أ واا أخرى م  املقدمات أوهلا املقدمة املترتسثلة وكخثوت يف لثخل مثدخل أو     

ة  ظثر  بيات  قدي يتقدم عادة الروايات اليت كعيد  ثراءة ومتثاءلة التثاري، مث  وجهث     
خاصة، فيقوم خ هلا الروائي بإعادة طرح اإللثخالية التارخييثة يف سثيا اكها املختلفثة     
أمام املتلقي، وحييلو حنو امللثاركة يف إعثادة  ثراءة التثاري، بثيدوات األدب يف بثوء       
الراه  املعي ، مثلةا فعل واسيين األعر  يف رواية األمري، وعبد اإللثو بث  عرفثة يف    

اخل فة وإبراهييف   ر اهلل يف  ناديل ملك اجلليل، وسييكي التف يل رواية ياسني  لب 
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يف هذا. أما املقدمة العادية فتخوت يف روايات اخليال العلةي والعجائبية وروايثات مثا   
بعد الروما تية أو الروما تية اجلديدة كةا هثو احلثال عنثد في ثل األمحثر، وأحث م       

أو يف هلثا سثر النحلثة، ولثارا إبلثيو       متتغاامي يف األسود يليمل بك، و تيات كثوم، 
..اخل. أما املقدمات الغامضة فهي اليت كرتك املتلقي يف حالة م  العةاء .ألمني الزاوي

ال كقثوده ب ثثرية لولثثو  الثثنص، إال إذا اركقثع إىل متثثتوى الروائثثي ولثثاركو لعبثثة   
ة التخييل، و درك هذا يف روايات رليد بوجدرة ذات البعد الفلتفي الوجودي خاص

. حي  يؤسو إىل امثوذ  خمتلثف مث  التقثدييف     1222يف رواية ال ّبار ال ادرة عام 
ما وراء القص م  خ ل استدعاء الن ثو  دوت إدراكهثا يف املثنت     ويعتةد امليتا ص

 بة  لعبة فلتفية جييدها رليد بتةيز.

ورغيف أت جريار جينيت مل يخ  م  امللجعني علع اخلطاب املقدماكي حني  ال 
 إال أت الخثثري مث  منظثري    42دمة غري برورية وال إلزامية أو إجباريثة دائةثا،  أت املق

 Jacquesدريثدا الرواية املعاصرة خالفوه الرأي ولجعوا علثع كتابتهثا أمثثال جثاك     

Derrida  الذي عّدها خطابا متاعدا ال ميخ  االستغناء عنو سواء علع متتوى كلقع
  .42حوار  قدي.. األعةال و كقريبها للقارئ أو علع متتوى خلمل

أما علع املتتوى العربي فقد أكد الروائي اجلزائري الطاهر وطار علع برورة 
حضور اخلطاب املقثدماكي خاصثة يف الروايثات الثيت كتثاءل الثراه  بوصثفو  تثا          
لتريورات كارخيية، فقال أ ها كلةة ال بثد منهثا، وكي ثو خيثاف مث  و ثوا متلقيثو يف        

ح هذا النص امل احب، ولعل ما حيبو خوفو هذا  ولو مطّبات عديدة، فلجي إىل ا رتا
يف املقدمة أت القارئ الذي ليو لو ثقافة كراثية عةوما سيجد  فتو مضطرا إىل مراجعة 
بعض املفردات واالصط حات كةا  ثد جيثد صثعوبة يف العثثور علثع رأس اخلثيط.       

 41وبذلك يوبح وطار للقارئ ما جيب عليو فعلو لفهيف النص.
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اب املقدماكي بقوة بارزة يف رواية لياسني  لب اخل فةل لعبد اإللو ب  َيحضُر اخلط
عرفة، م  خ ل بيا و األدبي الذي  ثدم بثو للروايثة، وكثوزا علثع أكثثر مث  علثر         
صفحات، كتبو علع لاكلة بيا ات أدباء احلداثثة ولثعرائها، لثرح خ لثو ملثروعو      

هثو املتثار الفخثري والروحثي      الروائي العرفا ي  ائ :ل إت ما يفيد ا بثو هثذا الثنص   
ل احبو، والذي يلخص معامل اجلةالية األدبية العرفا يثة الثيت سثعينا منثذ بدايثة هثذا       

 . وأعتقد أت التبب الرئيو الثذي جعثل الخاكثب   41امللروا الروائي إىل كيسيتها... ل
ملروا سردي جترييب يتتثيف إىل حثد كثبري    يقدم لروايتو بهذا البيات هو أ ها عبارة ع  

يطةثح إىل كقثدييف  ثراءة سثردية      فهثو لفرادة علع متتوى التاحة الروائية العربيثة،  با
إبداعية عرفا ية يتقاطع فيها ما هو حبثي كثارخيي مبثا هثو صثويف وختييلثي يف التثاري،       
اإلس مي م  خ ل االلتغال املعريف األدبي الرصني علع فرتة د يقة جدا م  كثاري،  

إ و ُيْعليف املتلقي النخبوي م  خث ل خطابثو    العثةا ية.، أعنع اخل فة اإلس مية األمة
ذي مرجعية  رآ ية، يتخل علع ” أدب جديد“يتعع إىل التيسيو ملا يفاه املقدماكي أ و 

اليت يرى أت م  أهةها إ تا  أدب معريف حيقمل ع مفهوم خمتلف لألدب وغاياكو املعرفية
متعة املقدمة البيات حتاول كقدييف  هلذا كا ت حتواًل يف وجدات القارئ ومعرفتو وسلوكو.

ع متعة التعرف علع عامل إبداعي عرفا ي صويف يتةيز  بل ولو  عوامل الرواية مزدوجة
بقدر غري يتري م  التةيز واجلةالية، ومتعة اختبار رؤى  قدية متنوعة يف اال رتاب م  

واألدبيثة   جتربة ما كفتي ك رح بضثرورة اال ثرتاب املختلثف منهثا لطبيعتهثا العرفا يثة      
 املخ وصة وعيا وممارسة وبناء.

بي ها رواية البح   احلاملة ملثل هذا البيات املقدماكيرواية الميخ  كعريف وعليو 
ملروا حضاري عرفا ي، كقارب فيثو كثاري،    وامللروا يف الو ت ذاكو، كدخل بة 

الت وف اإلس مي الذي خيتزت أروا التجثارب الروحيثة وأغناهثا ممارسثة ومعرفثة،      
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يعةثثل مجثثال الثثروح ومجثثال اللغثثة علثثع بنثثاء  ثثص جثثذاب زاخثثر باملعثثارف  حيثث 
م  هنا أبثحع العةثل ينثدر  بثة       والتلوحيات العرفا ية يف  الب أسلوبي متفرد.

ة اليت كتيسو علع ثنائية كخامل املتعة التردية واملعرفة التارخيية واحللول َةالرواية العال 
قروء. إ ها راوية كقوم بالتغال عةيمل علع الثذاكرة  ال ويف، بني ألمِل القراءة وُعةمل امل

 والذات لنحت التؤال واخراجو يف فرادة وكآلف معا.

إلبراهييف   ر اهلل فإ نا  تجل كنثامي  *أما يف جمةوا روايات امللهاة الفلتطينية 
مدروس يف كوظيف عتبة التقدييف مع كل  ص حتثع ولثو اختلفثت التقا ثة يف رصثد      

صفحات  اعتةد الروائي علع مقدمة م  أربع 44اديل ملك اجلليلالعتبة، ففي راوية  ن
جثثاءت حتةثثل عنثثوات إبثثاءات، رصثثد خ هلثثا مراحثثل كلثثخل الروايثثة وظروفهثثا، 
واملعيقات اليت واجهتو وبعض األحثداث اللخ ثية الثيت اركثيى أت يعربثها أمامثا       

ذا علةنثا أت  املتلقي كتجربة كتبمل العةلية االبداعية والختابة التارخييثة معثا. خاصثة إ   
حقيقيثة   بلثخو  وكضيئو علثع حنثو بثاهر     فلتطني واملنطقة كاري،ع  كعرب الرواية 

وأخرى متخّيلة، متنقلة بثني فلتثطني وسثورية واألردت وم ثر ولبنثات وإسثطنبول،       
عاجنة التاري، بالقييف الخربى وأسئلة احلب واملوت والقدر والع  ثة مثع الطبيعثة يف    

اري، الروحي وامليثولوجي لفلتطني، ومعيدة يف آت االعتبار أعةمل جتلياكها، ومتيملة الت
لتاري،  ضالي وطين فلتثطيين متثيلمل، لقائثد كثارخيي فريثد، يف فهةثو لقثييف الخرامثة         

 .والعدالة والتحرر واحلمل يف احلياة، والتتامح الديين
وباإلبافة اىل التقدييف الذاكي يف لخل إباءات، راح النالر أيضا يرسيف عتبتثو  

) ناديثل ملثك   الرواية وكقدميها للةتلقي م  خ ل التيكيد علع أ ها روايثة   يف عرض
اجلليل  كيسيتية، ال علع صعيد الختابة الروائية اليت كرحتل بعيدا يف الزم  الفلتطيين، 
فقط، وهو هنثا  هايثات القثرت التثابع علثر والقثرت الثثام  علثر بيكةلثو كقريبثا،           
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أسو كلّخل اهلوية والثذات اإل تثا ية يف     ، بل يف حبثها األعةمل ع 2619-2771)
ذروة ملحةيثة  إ هثا   هذه املنطقة املةتدة ما بني حبري : حبر اجلليل )طربية ، وحبر عخا.

يرفع بها إبراهييف   ثر اهلل ملثروعو الروائثي، وملثروا امللثهاة الفلتثطينية بلثخل        
يدا ي  الذي خا ، إىل مو ع لاهمل، وهو يختب ملحةة ذلك القائد )ظاهر الُعَةر الّز

ثار علع احلخيف الرتكثي وسثعيو إل امثة أول كيثات سياسثي وطثين  ثومي حثدي  يف         
امتدت حثدود  فلتطني، وأول كيات  ومي يف اللرق العربي. هذا القائد الفريد الذي 

 )دولتو  م  فلتطني إىل كثري م  املناطمل خارجها.

–عد األلثف فاجعة الليلة التابعة ب–أما رواية واسيين األعر  رمل املاية
 فقثد  41

 رر الروائي االعتةاد علع التقدييف الغريي كعتبة وواسطة خطاب جتاه املتلقي، فختب 
الروائي عبد الرمح  منيف مقدمثة يف صثفحة واحثدة اختلثف مخثات متوبثعها عثرب        

حيث  أخثذت وظيفثتني مث       ،الطبعات بني الغ ف وال فحات األوىل مث  الروايثة  
كوثيقية أخثذ طثابع اللثهادة مث  روائثي معثروف        وظائف اخلطاب املقدماكي، األوىل

ومتفرد علع التاحة العربية املعاصرة، والثا ية أيديولوجية مجاليثة كلثري اىل املقومثات    
الفنية للعةل األدبي مع ملتة جتنيتية حتيل املتلقي حنو مدركات اخلطثاب، و ثد كتثب    

تلقثي النخبثوي   عبد الرمح  منيف ما يدعيف الوظائف التابقة وغريها حني خاطثب امل 
وزاد القثول علثع القثول وهثو      مبالرة عرب استدعاء التثاري، واملتثخوت عنثو معثا،    

الروائي املتةرس حني خّلص الرواية يف كلةات د يقة وإحثاالت للقثارئ واألكثادميي    
معا، ففي رمل املاية جيّدد واسيين األعر  لالع  ة بيلف ليلة وليلة، لخ  بثة  منثا    

، فلهرزاد اليت  الت للهريار مثا حيثب أت يتثةعو منهثا كثات      الع ر الذي  عي  فيو
كات التاري، ذاكرة  بثل أت يخثوت و ثائع مفثردة أو متفر ثة حيث          اسيا أو صعبا...

وهذا ما جيعلو حيا، وبالتالي متجاوزا للحنني، ليضثعنا   ،ي بح روحا إبافية لإل تات
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الرة ولخنو يتتخر  مث   يف مواجهة الوا ع الذي  عيلو اآلتع ألت الدرس ال يرى مب
التياق. رمل املاية إبافة  وعية وهامة للرواية العربية األمر الي حيةلنا علثع  راءكهثا   

وعلع أكثر م  متتوى أل ها كقول لنا ما  تينا أو ما جيب أت  عرفو أو بيكثر م  طريقة 
 .46 تعرف عليول

 ، م  العتبة إىل التخييل*امليتا ص التارخيي -1

ا ص يف روايات ما بعد احلداثثة يف سثياق ثثورة األ تليجنتثيا     كندر  كقا ة امليت
علع الوا ع املتتن د إىل خلفيات كارخيية مؤستية، مل كتثاهيف النخبثة أكادمييثا يف  ثراءة     
أحداثها التارخيية مبنهجية وليو بييدولوجية موج هة للحدث. م  هنا  ام يف كقثديري  

كفخيك االهتةامات التخييلية هلثذه  ادة لامللروا التخييلي عند الروائي املعاصر علع إع
م  خ ل اركباطاكها بالنظريات اليت كتتند إليها كتابة التثاري،.   الروايات ) الن و 

 فبالرغيف م  كيسيو امليتا ص التارخيي لذاكو م  خ ل  دركو علع مقاومثة فربثيات  
األيديولوجيثة  الرواية الوا عية ومتاءلة إمخا يثة املعرفثة املطلقثة باملابثي واملضثامني      

و كذلك البح  ع  حقائمل مشولية لوصف احلالة  ،للتةثيل التارخيي مابيًا وحابرًا
اإل تا ية، إال أت البعض يرفض طبيعة هذا النوا و سياساكوع ففثي دراسثتو املوسثومة    

* ال يتفمل ديفيد لثود   لالرواية اآلتل
David Lodge      مثع كوجثو كوظيثف النظريثات

لقص. ويف مخات آخر م   فثو الدراسثة يثرفض لثود  عثدم      احلديثة أساسًا لختابة ا
  ثًا،   حي  يعتقد أ و ميخ  للتاري، أت يخوت مبعنع فلتفي عاإلميات يف وجود التاري،

 .47للخنو ال يبدو كذلك عندما يفوكنا  طار ما أو عندما يبدأ أحدهيف حربًا

 لثع أت مثا بعثد احلداثثة ع    روايثات يف  يدل حضور التقا ة املتا  ثية التارخييثة  
لروايةع حي  يتعع الروائي إىل لالخاكب  د أدرك أخريا أ ها احدى املعايري األساسية 
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عرض صورة التلابك مع كتاباكو ويعربها أمام املتلقي م  دوت رغبة يف كوجيهثو أو  
حتديد متاره، وهذا ما يربز يف روايات واسيين األعر  والطاهر وطار ورليد بوجدرة 

عندهيف وبالتحديد عند واسيين وبوجدرة إىل  امليتا صيتحول  وكلهيف م  اجلزائر، حني
وح  يلتهيف كل فضاءات الرواية، و تها ي بح الترد التقليدي وسيلة ثا وية لتفعيثل  

عرض خاصة بعدما َك عاأل ا وحضورها أيديولوجيا أمام املتلقي الذي يفقد ثقتو بالوا ع
 بثل حثني   ة وخمتلفثة مل ييلفهثا مث     أمامو امليتارواية وا عا جديدا أو متخي ت متلاكل

 بوجثدرة  لرلثيد  1222ال ثادرة سثنة    41راجع الترد التقليدي. ففي راوية ل ال بارل
كتعالمل البنية التردية الغري كقليدية يف املنت مع روايتني سابقتني لثو مث  دوت اإللثارة    

تلثف  رواية ال بار لنةوذ  خم يؤسو رليد يف إليهةا وفمل املعتةد التردي التقليدي.
ثالث   م  خ ل استدعاء الن ثو  دوت ادراكهثا يف املثنت، فهثي      امليتا صمتاما م  

 لالتفخثك ل  و2912) لبربة جزاءلرواياكو اليت كتعّةمل يف طرح متيلة الثورة بعد رواييت 
التحريثر     اليت يعود فيها إىل مخا ثة اللثيوعيني ودورهثيف يف صثفوف جبهثة     2911)

 ثورة.الوطين اجلزائرية أثناء وبعد ال

احلاُل مع با ي أعةال بوجدرة، م  ال عب كلخيُص لال بارل، فق تها  ووكةا ه
ليتت خطا متتقيةا كنتظيف فيو االحداُث الواحد كلو اآلخر يف كتلتل زمين لمنطقثيل.  
هي بثاألحرى كتثجيلحل حلثوار، جُلثو ذهثين صثامت، بثني صثديقني التقيثا يف طثائرة           

ولبابهةا وظروَف التحاق كل منهةا جببهثة  فاسرتجعا يف ساعة سفر ذكريات صباهةا 
  لثبو املعلث ،   Cathartiqueالتحرير الوطين. يف هذا احلوار ذي اهلدف الَتَطُهثري )

الضغَط علع موابثع جثراح  دميثة غثائرة يف  فتثو       -الراوي رليد -يتعةد أحُدهةا
ر إىل و فو رفيقو )واب  عةو  عةر. فعلع طريقة االلني النفتا يني، يدعو رليد عةث 

التخلص م  ألباحو مبواجهتها، فالفخاُك م  املابي مرهوتحل بإط ق العنثات لذاكركثو   
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وإت  مهةا كات إي مها: هل حقا كعاَوت والُده، يافُظ اللثرطة املتفثر و مثع الثثوار؟    
إىل  أخثاه فعل ذلك فهل ع  ا تناا أم ع  خوف م  ا تقامهيف الرهيب؟ ما الذي دفع 

غث ُة األ ثدام    2962  الثيت أ لثاها يف   OASالتثري )  االخنراط يف منظةثة اجلثي   
اجلزائر  الرافضوت ل ستق ل، وما سُر محيتو البالغثة يف كقتيثل   أوروبيي التوداء )أي 

 إخوا و املتتعَةري ؟

 د يخوت و وُا هذا احلوار يف اجلثو، علثع علثو علثرة آالف  ثدم إلثارًة إىل       
ال فيهثا كثاريُ، الثثورة الريفثي منبثَع      صعوبة حدوثو يف لظروف عاديةل، يف ب د ال يز

اللرعية التياسية. أما اجتثاُه الطثائرة الثيت يلتقثي علثع متنهثا رلثيد وعةثر، مدينثة          
وصدماكو العنيفة اليت العاطفية تنطينة، فرمُز العودة إىل املابي، حلوه ومره، مغامراكو 

ا تةائهةثا   فتحت أعيَنهةا علع وبع استعةاري مل يخ  بوسعهةا جتاهلو، بالرغيف مث  
 49إىل عائلة ميتورة.

 فهثي  يةثة مضثافة بامتيثاز يف جمثال كوظيثف       12أما رواية لفندق سثات جثور ل  
يف رواية ما بعد احلداثة العربية، لقد كعالقت املتتويات التردية يف املنت مثع   امليتا ص

إليهةثا هةثا: روايثة التفخثك      متين روايتني سابقتني هلا لنفو الخاكثب دوت أت يلثري  
ة احللزوت العنيد، كةا حتيل رواية فندق سات جور  إىل  ثص غائب/حابثر يف   ورواي

 فو الو ت هو مذكرات التيدة ل زافيينلاليت  ثدمت مثذكرات والثدها حثول حثرب      
التحرير اجلزائرية واحلزب الليوعي اجلزائري خث ل كلثك الفثرتة للخاكثب، فاعتةثد      

ات جثور  يف أطثر مث     علع ما ورد فيها مبالثرة يف رسثيف أحثداث روايثة فنثدق سث      
املهيخل بضوابط سردية متفثردة. يقثول الروائثي رلثيد بوجثدرة:ل... ميخث        امليتا ص 

كرواية النقد الذاكي بالنتثبة للحثزب اللثيوعي أثنثاء حثرب       ''التفخك''اعتبار رواية 
التحريثثر، مثث  منطلثثمل جتثثربيت اللخ ثثية، فقثثد لثثاركت يف الثثثورة وأعثثرف جيثثدا  
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فثاألمر خيتلثف، و ثد كناولثت موبثوا       '' زل سات جور ''أما يف رواية  ·صريوركها
وبعد أت كنت أعتقد أ ين ا تهيت مث  هثذا    ·الثورة لخ  م  زاوية خمتلفة ومغايرة متاما

املوبوا عدت إليو ثا ية بعد لقائي بهذه املواطنة الفر تية اليت  ثدمت لثي مثذكرات    
ه املثرة مث  زاويثة    والدها الذي لارك كجندي يف حرب اجلزائر، وكا ت النظثرة هثذ  

أ ثا روائثي اللثرط     ·اآلخر الذي عاش بدوره هذه احلثرب كةيسثاة إ تثا ية حقيقيثة    
إت روايثة   ·اإل تا ي كةا كعلةوت، وكل أعةالي كتناول موبوا اإل تات والرتاجيثديا 

 ·ليتت رواية حرب، بل روايثة عث  اإل تثات يف خضثيف احلثرب      '' زل سات جور ''
ثة وامُلحدَثة بالنتبة لثي كخةث  يف إحثداث القطيعثة مثع      وأعتقد أت  وة الرواية احلدي

 . 12الرواية الخ سيخية اليت استغلها الروائيوت العرب....ل
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 خامتة

جرائية اليت ميخ  أت  نطلمل م  امل حظات اإل بعض  ل يف اخلتام إىل كتجيل 
منها لتفعيل  راءات أخرى متداخلة مع أهثداف وخمرجثات هثذا البحث ، فاخلطثاب      

أمثام القثارئ املتلقثي يف     يتجلعف بتلعباكو ومدركاكو داخل النص يتتطيع أت الواص
وفمل خمتلثف   عأبهع حلةع ولخ  م  دوت االحتفاظ بها العتبارات املتغري يف النص ذاكو

 -يف كقثديري  -أسو املتلاكل واملختلف يف  ظرية حتليل اخلطاب األدبي الذي يبقثع 
الو ت ذاكو، سواء متثل يف النص ماديا أو مل مع كل القراءات خطابا مضةرا ومعلنا يف 

ت اخلطاب املتةظهر يف املنت ا إلبداعي وخاصة الروائي .إيتةثل وبقي حبيو املدركات
منو ما هو يف احلقيقة إال خطاب حضور ما ع ملا ال يتتطيع التارد ومنظومتو التردية 

و خمتلثف التثيا ات   املثا ال يقثال، كغديث    علع  ا حييل  املقولالبوح بو، وبهذا ي بح 
ل كخطاب كيويل ينحت ما  يثل مث    داخل املنظومة االجتةاعية اليت كقوده إىل التلّخ

ملروا العتبات بقوة بثة  ملثروا    اما  بل، وليو ملا سيقال بعد والدة النص. لقد
جرائيا واسثعا يف التثاحة النقديثة الغربيثة ومث  ثثيف       إاملتعاليات الن ية، ووجد كقب  

، خاصة حينةا ُربط موبوا اللعرية بتلك الوسائط الن ثية املبتخثرة   رةاملعاص العربية
ني راجثع النقثد   فحث ىل فضاء النص اللثامل.  إاليت حتيل م  فضاء النص املغلمل بنيويا 

العربي احلدي  متيلة بالغة األهةية يف فلتفة اخلطاب أال وهي متالة اللغة الواصفة 
 قد باملفهوم االجرائي  ة تج ع  هاكو املراجع ، اللغة) د مع البنية املادية للنصاليت كتح 

 ثد   العربي املعاصثر  رغيف أت النقد األدبي عاملتعارف عليو يف  ظرية األدب وعليف النقد
أهةل يف كثري م  األحايني جوهر وفلتفة العتبات الن ية كوحدات خطاب، ولثيو  

ريثا وفلتثفيا   كيدوات لتحقيمل متعة  قديثة ذاكيثة اإلدراك ال كخلثف النا ثد جهثدا فخ     
للوصول إىل لعبة التيويل التطحي لدى الخثري م  امللتغلني يف هثذا احلقثل املعثريف،    
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علع النص األدبي، فعوض الرتكيز علع كفعيل املبهيف يف ما بني اخلطابية كفلتفة عةل 
كآليثة اجرائيثة مثا ال     )باملفهوم التطحي  اركضع النا د الت مة وراح حيةل التنا 

وأخر  التنا  م  دائرة اخلطاب الضثةين   النقد الفر تي املعاصر يتحةل. حتع جاء
   ثية. وهنثا أبثحت    -إىل دائرة اخلطاب املفتوح الذي يعتةد لثبخة ع  ثات عثرب   

العتبات الن ية الوسيط االجرائي والنقدي الرئيو يف كوجيو القارئ حنو أفمل التو ثع  
ة الواصفة بة  سلتة مث   والتيويل م  جهة، وهو ما يلجع املتلقي علع إ تا  اللغ

وم  جهة ثا ية عةلت علع كتثر  دسثية    ،اخلطابات اافزة علع كوليد أكثر م  داللة
النص كبنية لغوية مختفية بذاكها ال حتيل إال علثع مثا هثو يايث  بثة  لثبخة مث         
الوسائط اللغوية اجلافة. وعليو عةلثت الروايثة املعاصثرة ومنهثا العربيثة علثع خلثمل        

لنص عند املتلقي والخاكب معا، م  خ ل إعادة إ تا  آليثات  ثراءة   مدركات كيويل ا
النص الروائي م  حي  حضثور كتلتثو التثردية املتةثلثة يف اللثخو  واألحثداث       
 وحتع التيةات الداخليةع فوهج التيويل الذي حتققو اسرتاكيجية الترد ما بعد احلداثي

 ،مقدمتها امليتا  ية، وامليتاروايةع  طريمل لبخة املتعاليات الن ية ويف  ومنو العربي )
وامليتالغة، سيقود حتةا إىل ا ثناء الرواية علع ذاكها كنص مغلثمل وييثل يف    وامليتاختييل

أ ها بهذه التيةة اجلديدة ك بح النوا األدبثي األ ثدر علثع     الو ت  فتوع علع اعتبار
مثا بعثد احلداثثة    البوح مبا ال يقال، عوبا عةا  يل أو سيقال. م  هنثا مل كعثد روايثة    

البحث  التثابمل روايثة كيخثذ       تثائج العربية األ تليجنتاوية يف كقديري وا ط  ا مث   
مثلةثا كثات احلثال لعقثود يف      لالتقليديلكعاليةها وكوجيهاكها الرتكيبية م  النقد األدبي 

د متارها وجمراها بنفتها كةثا حيثدد النهثر    القرت العلري ، وإاما أصبحت ختلمل وحتّد
كعخو ما بداخلها مث  داخلثها    رةقّعراه بنفتو، فيبحت عبارة ع  مرايا ُموجم متاره

 ولداخلها.
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

سيستعةل م طلح األ تليجنتيا يف البح  للداللة علثع ُكتثاب الروايثة العربيثة املعاصثرة مث           *
 النخبة األكادميية.

: يعد مفهوم ل ااايثة ل م  املفاهييف اليت ألاعتها البنيوية يف بداية التتينات، immanence  اايثةا 1-
لي بح بعد ذلك مفهوما مركزيا استنادا إليو ُيفهيف النص وُكنجز  راءاكو. فثل التحليل ااايث ل هثو   

ايث  أت الثنص ال   وحده الذي جييب ع  كل األسئلة ويدرك كل املعا ي. واملق ود بالتحليل اا
ُينظر إليو إال يف ذاكو مف وال ع  أي ليء يوجد خارجو. وااايثة بهذا املعنع هثي عثزل الثنص    
والتخلص م  كل التيا ات اايطة بو. فثاملعنع ينتجثو  ثص متثتقل بذاكثو وميتلثك دالالكثو يف        

 للتوسع راجع: .ا ف الو ع  أي ليء آخر
-André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie, article Immanence 

ع  مرحلة جديدة يف كاري، احلضارة الغربية كتةيز  Post-modernism   احلداثةكعرب كلةة ما بعد  -2
باللعور باإلحباط م  احلداثة وياولة  قد هذه املرحلة والبح  عث  خيثارات جديثدة. وُكفَهثيُف     

ملاريع ثقافية ك ارا الراه . وهي ُكتتخدُم يف النظرية النقدية  حركات ما بعد احلداثة علع أ ها
لتلري إىل  قطة ا ط ق أعةال األدب، ويف كفتري التاري، والثقافة والثدي  يف و ثٍت متثيخٍر مث      

 أواخر القرت العلري  وبداية القرت الواحد والعلري .

 Jean-حقيقة ومبثادئ ااايثثة،  ينظر: كتاب  Immanent Discours اااي للتوسع حول اخلطاب  -3

Claude Coquet, Réalité et Principes d'immanence 

  فيلتوف فر تي، يعترب م  أهيف ف سفة الن ف األخثري مث    2914 - 2916ميلال فوكو: ) -4
القرت العلري ، كوصف أعةال فوكو م   بل املعلقني والنقاد بي ها كنتةي إىل لما بعثد احلداثثةل أو   

بنيويةل، علع أ و يف التتينيات م  القثرت املابثي كثات ايفثو غالبثًا مثا يثركبط باحلركثة         لما بعد ال
البنيوية. وبالرغيف م  سعادكو بهذا الوصف إال أ و أكد فيةثا بعثد ُبعثده عث  البنيويثة أو االجتثاه       

 البنيوي يف التفخري.
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كرمجثة سثامل    Michel Foucaul, L’Archéologie du Savoirميلثال فوكثو: حفريثات املعرفثة،     -5
 11،  2917، 1يفوت، املركز الثقايف العربي، بريوت لبنات ط

 11ميلال فوكو، املرجع  فتو   -6

 16ميلال فوكو: حفريات املعرفة    -7

 16   ،املرجع  فتو -8

 للتوسع يف هذه القضية امل طلحية راجع حب : -9
 Dominique MAINGUENEAU, Archéologie et analyse du discours, Université Paris 

12,(Communication à une table-ronde sur Foucault) le 23 juillet 1998 à la 6° 

Conférence internationale de Pragmatique (Reim,Texte paru dans SdT, 2001, Vol. 7, 

n°5) 

ريثة، مث    وبع فوكو أسو املنهج األركيولوجي، احلفثري املعثريف، ومارسثو يف أعةالثو الفخ     -10
خ ل احلفر يف الن و ، ألصناف معرفية مّتت اخلطاب، الذي يولد م  خ لثو اإل تثات يف   
ع  تو مع الخلةات عرب خمتلف األلخال التلطوية يف ممارسة الر ابة أو فرض القةع الفخثري،  

 حي  يتلك املنهج يف هذه القراءة احلفر املعريف ثيف التفخيك والتيويل.

الزواوي: مفهثوم اخلطثاب يف فلتثفو ميلثيل فوكثو، اجمللثو األعلثع         للتوسع راجع: بغورة، -
 .1222للثقافة، القاهرة، 

متارس احلفريات املعرفية، حتليً  و قدًا ملضةوت النص، كارخييًا ولغويًا وفلتفيًا و فتيًا وأدبيثًا،   -
يف يف التعامل مع األثر النّ ي، الذي يتخامل مثع الختابثة، علثع أ هثا فعثل خّلثاق، يثنعخو        

 العديد م  جماالت احلياة، والع  ات البينية يف اجملتةع.

معريف أطلقثو ميلثيل فوكثو لإللثارة إىل دراسثة ألثخال        م طلح Géneology  اجلينالوجيا: -11
ثثيف حتليثل أسثباب سثيطرة      ،التاري، مث  أجثل رصثد التخوينثات املعرفيثة والثقافيثة للظثواهر       

 موبوعات معينة يف كاري، يدد.

 229م   1222بغورة: منهج يف حتليل اخلطاب، جملة إبداا، القاهرة، ابريل ث مايو الزواوي  -12
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للتوسع ينظر حبيب بوهرور، امليتا  ية يف أدب ما بعد احلداثثة العربثي، جملثة آداب الب ثرة،      -13
 7-6،   1221العراق  -61العدد 

ع دادس، ورابطثو  عبد اجمليد علوي ايفاعيلي، عتبات الثنص مقاربثة  ظريثة،  قث  عث  مو ث       -14
http://www.dades-infos.com/?p=17989 

اللثركة   2روالت بارث: النقد واحلقيقثة، كرمجثة ابثراهييف اخلطيثب، مراجعثة يةثد بثرادة، ط        -15
 1، 2911املغاربية للنالري  الدار البيضاء،

، للتوسع راجع دومنيك ما غو و، امل طلحات املفاكيح لتحليل اخلطثاب، كرمجثة يةثد حييثاك      -16
 .74منلورات االخت ف اجلزائر  

  62-62   ،املرجع  فتو -17

 71   ، فتو -18

 92دومنيك ما غو و، امل طلحات املفاكيح لتحليل اخلطاب     -19

ودومينيك ما غو و، املرجع التثابمل   Seuils   1-21للتوسع راجع: جريار جينيت، عتبات  -20
 Dominique, Maingueneau, Les: أو بالتف يل بة  النص األصلي بالفر تية عند 91  

Termes clés de l’analyse du discours, Ed Seuil, Feb 1996, P60-62 

21- Dubois, Jean: Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Edité 

par Paris: Larousse, 1994 394  

-2الروائثي، دار احلثوار، سثوريا، ط   يةد صابر عبيد، وسوس  البياكي، مجاليثات التلثخيل    -22
1221   ،11 

جريار جينيت، خطاب احلخاية، حبث  يف املثنهج، كثر عبثد اجليثل األزدي وأخثروت، اجمللثو         -23
 21،  2997 القاهرة، 1ط األعلع للثقافة،

 Henriويراجثثع أيضثثا للتوسثثع واالسثثتزادة هنثثري ميثثتريات يف كتابثثو: خطثثاب الروايثثة    *

Miterand, Le discours du roman, Paris, PUF, 1980 

 99،   1221 -2لعةوري الزاوي، لعرية العتبات الن ية، دار التنوير، اجلزائر، ط -24
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أحيل القارئ إىل التوسثع يف هثذا مث  خث ل االطث ا علثع مقثال موسثوم ب: عتبثات أم           *
 العراق. 1222مارس، 16عَتةات، مل طفع سلوي، جريدة العليف، امللحمل الثقايف، التبت 

عبثثد احلثثمل بلعابثثد، عنفثثوات الختابثثة وكرمجثثات القثثراءة، مؤستثثة اال تلثثار العربثثي، بثثريوت،  -25
 12،  2،1221ط

  فيلتثوف أملثا ي مث  القثرت     Immanuel Kant (2714 - 2124 تثبة إىل إميا ويثل كا ثت     *
 الثام  علر.

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel، (2772 - 2112 هيغثل جثور  فيلثثهليف فريثثدري    *
يلتوف أملا ي م  أهيف مؤستي حركة الفلتفة املثالية األملا ية يف أوائل القثرت التاسثع علثر    ف

 املي دي.

يف الروائثثّي وامليتثثاروائّي، اجمللثثة الثقافيثثة اجلزائريثثة، والثثرابط علثثع الثثواب: ،كةثثال الزغبثثا ي -26
http://thakafamag.com/ 

احلةار الذهيب، أول روايثة يف   ،Lucius Apuleius لوكيوسيبوليوسل ط ا علع هذا راجع:  *
وما بعثدها   61،   1224كاري، اال تا ية، كر أبو العيد دودو منلورات االخت ف اجلزائر 

 .12حتع 

حتينة ف ح، اخلطاب الواصف يف ث ثية أح م متتغاامي، منلثورات خمثرب حتليثل اخلطثاب،      -27
 14،    1221جامعة كيزي وزو، اجلزائر 

 ق  ع  مو ع جريثدة   ،ألخال اخلطاب امليتاسردي يف الق ة الق رية باملغرب مجيل محداوي، -28
 http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/63766.htmlاملثقف، ورابطها 

ينظر ل ستدالل والتوسع يف ال فحة التثابقة: حبيثب بثوهرور، امليتا  ثية يف أدب مثا بعثد        -29
 بمل )مرجع سا 21- 22احلداثة العربي،   

 وملراجعة املادة يف لغتها األم راجع: 
- Linda Hutcheon - Modes et Formes du narcissisme littéraire - traduit par Jean 

Pierre Richard - Poetique / 1977 - p.91. 
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- Patricia - Waugh - Metafiction: The theory and practice of self - conscious 

fiction - Methuen - London and Newyork 1984 - p.5 
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 14،  :2991 ،2ط

* LEO HOEK, La marque du titre, La Haye, Mouton, 1981 

31- Ibid, p 5 
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منظومة العامل املادي والروحي، ا تقل إىل الثقافة العربية اإلس مية مث  الثقافثات الثيت كا ثت     
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 إجنليزي( - عربي -)فرنسي  تبت مصطلحات البحث

 يف احلقل النقدي األدبي املعاصر اعتمدت الرتمجات الشائعة واملتداولة

 إجنليزي عربي فر تي ر
2 Archéologie

 
 Archeology جياأركيولو

1 Architextualité
 

 Architextuality معةارية النص

1 Cathartique
 

 Cathartic َكَطُهثري

4 Dialogisme
 

 Dialogism حوارية

1 Editorial
 

 Editorial  ص م احب

6 Epitexte
 

 Epitext النص اللارد

7 Flexion
 

 Flexion ا ثناء

1 Génialogie
 

 Génialogie جينالوجيا

9 Hypertextualité
 

 Hypertextuality كعالي   ي

22 Immanente
 

 Immanent يايثة

22 Interdiscours
 

 Interdiscourse ما بني اخلطاب

21 Interdiscursivité
 

 Interdiscursivity ما بني اخلطابية

21 Intertextualité
 

 Intertextuality كناصية

24 Isotopie dominante
 

 Dominant isotopy كناظرية مهيةنة

21 Transtextualité
 

 Transtextuality كتامي   ي

26
 L'hybridation كهجني Hybridization 

27
 Métadiscour خطاب واصف Metadiscourse 

21
 Métafiction ميتاختييل Metafiction 

29
 Métalangage لغة واصفة Metalanguage 
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12
 

Métatexte ميتا ص Metatext 

12
 

Métatextualité ميتا  ية Metatextuality 

11
 

Paratexte ص موازي  Paratext 

11
 

Péritexte ص ييط  - 

14
 

Poétique لعرية Poetic 

11
 

Préface مقدمة Preface 

16
 

Roman Postmoderne رواية ما بعد احلداثة
 

Postmodern novel 

17
 

Texte ص  Text 

11
 

Titrologie عليف العنو ة Titrology 

19
 

Transtextualité كتامي   ي Transtextuality 

12
 

Unités du discours وحدات اخلطاب Units of discourse 
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 لطائف اإلعجاز في آيات األحكام

  د. منال مبطي املسعودي

 البحث ملخص

ارتبطت آيات األحكام مبجاال الفسساا السقهاي و لاي علمهاا مقارناة بعناياة        
د كانت ممدانا السفنباط األحكاام وتقريراااو وخت  اف تساساا     دارسي البال ة هلا؛ فق

السقهااام مااب تنبمهااات علااغ بال ااة لغفهااا و داااائا تراكمبهااا وبراعااة ترتمبهااا وداااة  
 بنائهاوفدلوا علغ ضالة بمانمة خت تبحث.

و اية اذا البحث الكشف عب ما يف اآلية احلكممة ماب بال اة مكماة و بماا      
إلعجاز فمها مب خالل بديع ألساظها وجودة رصسها ماع  واسفشراف مآخذ ا مفجانسو

مؤامفها لأل راض وتنوع أسالمبها بفنوع األحكام. واد انفخي البحث نوعا مب تلا   
اف تعلا  اآليات واي ما كانت لغفه مباشرة للغرض أل  اإلشكال يف مناط اعجازاا:

  وجاه اإلعجااز   بلطمف حكمة معنااا أم ببارع لسظها وإحكام ترتمبه؟ ودللنا علاغ أ 
فمها ماثف يف احلكمة يف الرتتمي وعالئاا البناام الرتكامي أي موااع اللسظاة وا ملاة       
وبراعة تعلمقها بعناصر جماورة وتدويراا علغ موااع خمفلسة مما يوجي فمها خصوصمة 
ويبعث منها معا  تسفوعي مقاصد الشارع احلكام  وتابج جهاات احلكا  وأحوالاه      

 بأوجز لسظ.

 

 

 اا22/2/8427وُابف للنشر يف                                                  اا81/88/8426ورد البحث يف 
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ABSTRACT 

Verses provisions associated with the field of doctrinal 

interpretation, It has increased than the idiosyncratic interpretation 

in the care of the students, It was an arena for the development and 

its provisions, Interpretations of the jurists did not devoid of alarm 

on the eloquence of the verses of the provisions, and accurately 

fitted, arranged and craftsmanship, they signaled to the subject has 

not been discussed. 

This research aims to reveal what the verses of the provisions 

of the Court of eloquence, and the statement of homogeneous, and 

to identify the aspects of the miracle in which, through the exquisite 

words, the quality of installation, with appropriate purposes, and 

the diversity of methods according to the judgment.  

The researcher chose a sort of these verses, which are of direct 

language to express purpose, because the shapes in Miracles is 

whether related to the decision in the meaning of the verse or in 

pronunciation and tighten arrangement? It pointed out that aspects 

of miracles in these verses is in the order, and installation of 

structural, in word and wholesale site, and craftsmanship attached 

including before and its environs, which requires privacy, and 

makes its meaning to accommodate the purposes of the wise 

legislator, as well as clarify the rule content and brevity in the term 

of expression. 
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 مقدمة 

احلمد هلل العلي احلممدو منزل الكفاب بلسا  عرباي مابجو تبمانااك لكاف شايم      
وادى للناس لعله  يرشادو و بهار وأعجاز بساحر ألساظاه ودااة معانماه وإحكاام         
أحكامهو فكا  رافداك للطالبج واادياك للساالكجو ال يلاف ماب ،ماهو وال ماذل ماب       

وعلغ  ا به ممد صلغ اهلل علمه وسل اسرتشد بهو ونصلي ونسل  علغ مبلغه واملفخل
 .آل بمفه األطهار.... وبعد

فإ  مباحث اإلعجاز وجتلمة مظااره وبما  ظوااره وتسصملهاو ألف فمه باحثو  
كثر اد،اك وحديثاك كف يأخذ منه بطرفو ويكشف عب سارتو وتظاف القلامة ماع ااذا      

ب اللطائف والنكاتو واد واسعة املدى ال حياط بهاو وال ينسد معمنهاو تزخر بالكثا م
نبه سلسنا علغ أمور تفعلا باإلعجازو عا وا بعلاك منها ودلوا علغ كثا واذا الكاثا  

تصاارمت عنااه األعمااارو فسااكنت  ووحالاات دونااه الشااوا ف أ خت تساافوعبه األاااالم
الفنبمهات يف بطو  مؤلساته  واندست بج الايا مفسراةو تفطلي منا اسفالهلا وسرباا 

 وبما  مدى صحفها والفدلمف علمها مب خالل القرآ  الكري . ملعا فها

ومب اذه القلاايا الان نبهاوا علمهاا وخت تفجااوز مرحلاة الفنبماه إس الدراساة         
والفأصمف المة " اإلعجاز البال ي يف األحكامماات أو آياات األحكاام" ويكااد ينسارد      

حتفوياه آياات األحكاام أو     بج علمام البال ة بإشارته إس ماا  –فمما أعل   –البااالني 
مب أسرار وداائاو واارر للا  يف مواضاع خمفلساة ماب       -كما يسممها-األحكاممات 

وتل  املواضع علغ الفها إال أ  فمها إشارات تسفح أباواب القلامة وتسافحث     وكفابه
األفهام علغ اافحامها وحتلملها والكشف عب مناطا الغموض فمها وإزالاة اإلشاكال   

تصنمسه لبال فهاا يف ضاربج سانذكراما يف طماات      –غ اهلل عنه رض –وحسبه  وعنها
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واذا  اللربا  خت يصف إلمهماا إال بعاد اسافقرام لشاوااداما ماب القارآ        (8)البحث
املفشابهات ويؤطراا بإطار واحاد ينباه     وتداما السروق بمنهما لمممز كف صنف ويقر

ف يف نسس اإلمام فئاة  والذي بعث اذا العل  الشري وعلغ الفشابه ويدل علغ السروق
وخت تر البال اة فمهاا إال يف الكلماة     وتاات عب مدخف اإلعجاز البال ي لفل  اآليات

والكلمفج وكأ  اصطبا ها باحلك  وتلبسها به جرداا مب مقفلمات البال اة وعزهلاا   
ألنه بنغ علاغ رأي فاساد    وعب دائرة اإلعجازو وال مسغ ما يف اذا اإلاصام مب تهاٍو

. (2)األحكام "لمست بصسات لألعما و وإمنا اي عبارة عب اول اهلل سابحانه " جتااف أ  
فمجري علمها ما جيري علغ األاوال الن وضعت لإلبانة وينظر إس ما فمها مب أسباب 

 .إحكام العبارة

وآيات األحكام اي اآليات الان تقارر حكمااك شارعماك ساوام يف العباادات أو       
 لعبادو ويقوَّم بها السلوكو وتنفظ  بها اجملفمعات.املعامالتو فمصلح بها أحوال ا

واد اجفهد العلمام يف عاداا وااف ااي مصاورة معادودة أم أ  البااب فمهاا        
 :مسفوح الجفهاد لوي القرائح والعقولو فاخفلسوا يف لل  إس اولج

فئة جعلفها مصورة معدودة ثا  اخفلساوا يف عاددااو فقماف إنهاا مائاة        :األول
مب اؤالم ابب القم  واملقداد السموري فذكر أنه اد )اشفهر باج القاوم   ومخسو  آيةو و

أ  املبحوث عنها مخسمائة آيةو ولل  إمنا او باملفكرر واملفاداخفو وإال فهاي ال تبلا     
 .(2)لل 

واباب   (4)وآخرو  لابوا إس أنها مخسمائة آيةو واو األشهر ومب اؤالم الغزالي
حكام مخسمائة آيةو واد تنفهي إس أكثر مب لل  أ  آيات األ)جزي الكلي فذاي إس 

 .(2) إلا اسفقصغ تفبعها يف موضعها(
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ومب اؤالم ابب داما العماد فقاد ناازع يف     ووأخرى خت تقمداا بعدد مدد:الثاني

فل  حيجار تلا  اآلياات باف جعلاها بابااك مسفوحااك        وحصراا وتقديراا يف آي معدودة

فمعظا  آي   (6)العاخت مب وجاوه االسافنباطو  للقرائح واأللاا  حبسي ما يهفدي إلمه 

منها حك  بقدر ما يواي للنااظر ماب صاسام روح وجاودة لاابو      القرآ  اد يسفنبط 

العربي حمث نقاف عاب أشاماخه"أ  ساورة البقارة       ورجح لل  أئمة مب احملققج كابب

 .(7) وحداا مشفملة علغ ألف أمر وألف نهي وألف حك "

كانات باالنظر إس األحكاام املصارح بهاا       إل  اي باب مفسع وماولة حصراا

 ھ ہ ہ ہ چ:واذا ،كب ضبطه مثف ما جام يف العبادات اولاه تعااس  

 .[844البقرة: ]چڭڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھھ

 ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿچ  :وأيلااااك اولاااه تعااااس

 .[812البقرة: ] چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ں    ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گچ :واولااه تعاااس 

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

  ې ې  ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۓ

  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائى ى

 .[88النسام: ] چ يئ ىئ  مئ حئ جئ یی ی ی ىئىئ
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أما األحكام الن جرت يف أودية أخرى مب املعااني واندسات داخاف أ اراض     
بطريااا  خمفلسااة سااوام يف القصاال أو الااوعظ أو األمثااال أو العقائاادو أي مااا أخااذ 

االسفنباط فهو كثا يفساوت عده مب اصة إس أخرىو واملعول علمه صحة السه  ودافه 
 :واجفهاد اجملفهد وثااي فطنفه مثف

 ۓ ے ے ھ ھچ :اسفنباط صحة أنكحة الكسار مب اوله تعاس

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

  .[88الفحري : ] چ ې  ۉ

 .[4املسد: ] چ ڱ ڱ ڱچ ويف موضع آخر 

واد يدق النظر ويلطف االسفخراج بل  آية أخرى إلمها مثف اسفنباط أ  تارك 

 :[ مع اولاه تعااس  ٣2طه: ] چ گ گچ :األمر يسفحا العقاب مب اوله تعاس

 .[22ا ب: ] چ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ

 ٺ ڀ ڀچ :واسفنباط أ  أاف احلمف سافة أشاهر ماب اولاه تعااس     

 .[84لقما : ]چ ڇ ڇ ڇ چ :[ مع اوله82األحقاف: ]چٺٺ

جاني مب معاني القرآ  وأصف ماب أصاوله الان أنازل لفقريرااا       اذه اآليات
وتأسمسهاوواد عين بها أئمة مب العلمام فأفردوااا بكفاي مسافقلةو وكانات سابباك يف      
نشاوم مااا يسامغ بالفسسااا السقهااي اسافهدفت تلاا  املصاانسات ااذه اآليااات علااغ     

ما فمها مب معا  واسفنباط ماا حتفهاا ماب     اخلصوص وانفخبفها لسرباا وحتلملها وبما 
أحكامو فكانت ممداناك خصباك الجفهاد السقهام كف يقرر مذابه مب خالهلاو فاأللفف أول  
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مصنف خاص بفسسااا اإلمام مقاتف بب سلمما و ث  تفابعت املؤلسات فجام مصانف  
 اإلمام حيمغ بب زكريااو وكفاي فمهاا أيلاا الطحااويو وا صااص واهلراساي واباب        

العربيو والقرطيو واسفخلل تلممذ الشافعي أبو بكر أمحد بب احلسج البمهقي آياات  
 .األحكام مب مصنسات الشافعي وأفرداا بكفاب مسفقف مساه "أحكام القرآ "

ارتباطها حبقف الفسسا السقهي أوا  الطاعنج أ  إعجازاا مبا حوته مب حكمة 
أو براعة يف الانظ  بااارةو أو تاألمف    وجلمف فوائدو دو  أ  يكو  للسظ مزية ظاارة 

تنقطع عنده األطماعو ورأوا البال ة فمها شذرات يف مسردات معدودة وصور مدودةو 
ال تقاس بسلملة  ااا مب اآليات وال جتاريها يف اإلعجازو فكأنه  تقاصروا بهاا وخت  

شااع يف  جيعلواا تباري أخواتها يف ممدا  اإلعجاز البال يو وااذا الظاب امفاداد ملاا     
صناعة الشعر مب أ  املعااني الوعظماة وماا جارى جمراااا يف الزااد واإلرشااد حااز         
السلملة مب جهة شرف املعنغ دو  اللسظو فبنوا علمه مقماساك أ  الشعر إلا دخف باب 

 .الكالم األصمعي ا ذت مقماساك عند العارفج بنقداخلا ال و واي عبارة مشهورة عب 

رباك يف كالم املخلواج  ا أناه ال جياري علاغ كاالم     واذا األصف وإ  كا  معف
اهللو فكف ما جام يف القرآ  مب آياات حكمماة ومعاا  إرشاادية حظهاا ماب البال اة        
واإلعجاز كسائر اآلياتو ويعمدنا للا  إس الامة الفسااوت باج أساالمي القارآ  يف       

شاع لكف ماا  أ راضه املفنوعة الن اسفواست احملققج خلطورتها أل  اإلعجاز وصف م
بج دفن املصحف ال  فل به آية دو  آية كف كلمة يف نظماه هلاا فلاملة االخفماارو     

 .وااعة يف أحسب النظوم مفمكنة يف بابها
ونسي الفساوت عب بال ة القرآ  اتسا مع احلديث عب إثبات اإلعجاز له فكا  

الانظ    وجهاك مب الوجوه الن تدعمه وتزياد مكانفاهو فصاسة اإلعجااز أطلقات علاغ      
القرآني لمس باعفبار بعض الكالم دو  بعاض وخت يفقماد حباال أو  ارض دو  آخارو      
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واضطراد الصسة موجي لوجوداا ولامس لكماهلااو وااذا فقاه القلامة عناد علماام        
اإلعجاز فال يكسي الفسلم  بوجوده دو  اإلارار باضطراده يف ساورة وآياة آياةو فقاد     

الزمار:  ] چڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ وصف اهلل كفابه بالفماثاف والفشاابه   

 .[8النور: ] چپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : [. واال تعاس22
واآليات انا علغ إطالاها مب توحمد وحجج ووعد ووعماد وأحكاام احلاالل    

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇچ  واحلرام مجمعها بمنات وأثبت لغاه االخافالف 

يعقباه   ه ثا  أي تلوناك وتغااك فمبهرك بباديع نظا  تسفحسان    .[12النسام: ] چ ڈ
 .بقبمح تنكره

  :واد أطني البااالني القول يف نسي صسة الفساوت عب القرآ  يف سمااج اما
" وااد  :سماق إثبات اإلعجاز القرآ  وعين به كف صسة تسلبه لل  الوصاف فقاال   -8

فوجدنا مجمع ما يفصرف فمه مب الوجاوه علاغ حاد واحاد يف      تأملنا نظ  القرآ 
والرصف فال تساوت فماهو وال اططااط عاب املنزلاة      حسب النظ  وبديع الفألمف

 (1) "العلماو وال إسساف إس املرتبة الدنما
واذه الصسة الن اسفقامت يف القرآ  خال كالم البشر منها ففطرق إس كالمها   

للا  ُكمَّاال    فل  يسل  ماب واالخفالف باخفالف ما يفصرفو  فمه مب معا  وأ راض
فغ تأملت شعر الشاعر البلم و رأيت الفسااوت يف شاعره   البال ة شعرام أو خطبام " وم

علغ حسي األحوال الن يفصرف فمهاو فمأتي بالغاية يف الرباعة يف معنغو فإلا جام إس 
 .(٣)  اه اصر عنه وواف دونهو وبا  االخفالف علغ شعره

 سماق الرد علغ الطاعنج يف نظ  القرآ  ونقض اوهل  باخفالف نظ  القرآ  وأ  -2
 .(82) عله أبل  مب بعضب
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واناك مب فاضف بج آيات القرآ  وساوره وخت يار يف للا  إاحامااك للقارآ  يف      
 منطقة الفساوت الن مباو بهاا وااج اإلعجاازو فكاا  إثبااته  للمساضالة يرجاع إس        

اعفبارات وضوابط حتسظ للكالم درجفه السَِّنمَّة ورتبفه العلما يف اإلعجازو والذيب االوا 
مب أحادياث دل فمهاا علاغ     مبا ورد عب رسول اهلل صلغ اهلل علمه وسل  بها احفجوا

آياة  )و  (فاحتة الكفاب أفلف سور القارآ  )فلف بعض اآليات والسور فقد جام عنه 
 .وأيلاك )يس ثلث القرآ ( (الكرسي سمدة القرآ 

ومب الذيب أجازوا القول باملساضلة الشمخ عز الديب بب عبد السالم ورد حسب 
وفلله إس املعنغ املفلبس بهو فا " كالم اهلل يف اهلل أفلاف ماب كالماه يف  ااهو     الكالم 

 (88)چ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ أفلف مبچ ٻ ٻ ٻ ٱچ فا

وكاذل  ابااب العربااي رد املساضالة بااج سااورة اإلخاالص وآيااة الكرسااي إس    
 .(82") " إ  الشيم إمنا يشرف بشرف لاته ومقفلاه ومفعلقاته:اعفبارات فقال

باباك مساه "كمف يسلف بعض آيات القرآ  علغ بعض وكله كالم وعقد الغزالي 
و واسفنكر فماه فلاَرَق الابعض وحاذرا  ماب ااذا       (جواار القرآ )اهلل تعاس" يف كفابه 

القولو ورأى أ  اؤالم أحرى به  الفقلمد أل  إدراك السرق يف لل  السلاف يفطلاي   
لة علمااه الصااالة نااور البصاااةو ومااب حرمهااا فاااألوس بااه أ  يقلااد صاااحي الرسااا 

 .(82)والسالم

اذا وإ  اال به علمام مققو   ا أنه مالف مقفلغ البال ة فاالكالم يشارف   
 باعفبار متكنه يف موضعه وحيسب يف بابه ويلطف يف مقام إيراده.

واد كشف عب ما يف القول مب دخف مشس الديب اخلموي فذكر أ  مب الثابت 
خلواج وال تساور النسوس يف اذا ريباةو ولكاب   املعلوم أ  كالم اهلل أبل  مب كالم امل
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يدخف الغموض علمه  يف المة اإلعجاز مب لات القرآ  فاعرتضاه  الشا  يف أناه"    
 (84) جيوز أ  يقال كالمه بعله أبل  مب بعض

وعاب اذا القول وعده اصوراك يف اإلدراكو وأوضح مسهوم األبلغمة الاذي إلا  
ه اآلية أبل  مب تل و فمعنغ اوهل  اذا الكالم تعرت منه اآلية صح معه القول با  اذ

أ  اذا موضعه له حسب ولطافو ولاك يف موضاعه لاه حساب      :أبل  مب اذا الكالم
 إ  اولاه  :ولطفو واذا احلسب يف موضعه أكمف مب لل  يف موضعه... فإ  مب اال

املساد:  ] چڑ ژ ژ ڈ ڈچ  [ أبلا  ماب  8اإلخالص: ] چ ٻ ٻ ٻ ٱچ 
لكر اهلل ولكر أبي هليو وبج الفوحمد والدعام علاغ الكاافريبو   بج  [ جيعف املقابلة8

دعام علمه باخلسرانا  چڑ ژ ژ ڈ ڈچ  ولل   ا صحمحو بف ينبغي أ  يقال

 چٻ ٻ ٻ ٱچ فهف توجد عبارة للدعام باخلسرا  أحسب مب اذهو وكاذل  يف 

 ژ ژ ڈ ڈچال توجد عبارة تدل علغ الوحدانمة أبل  منهاو فالعاخت إلا نظر إس 

يف بااب الفوحماد ال   چ ٻ ٻ ٻ ٱچ يف باب الدعام باخلسرا  ونظر إس چ ڑ
أحداما أبل  مب األخرىو واذا القمد يغسف عنه بعاض ماب ال يكاو      ،كنه أ  يقول

 .(82) عنده عل  البما 

فمدار اإلعجاز كو  اآلية فريدة يف بابها أنساي للغارض الاذي جاامت فماهو      

ال تنافقل مبجمئهاا    چڑ ژ ژ ڈ ڈچ ا ف وحبمث ال جتد مسلكاك سواه لبمانها
يف وصف كافرو بف باعفبار مكانها مب الغرضو فلمست اناك عبارة واصسة للخسرا  

 .كوصسهاو و ال مربزة ملعناه كإبرازاا لهو فكانت الغاية يف بابها
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واذا اللابط مؤسس علاغ الحاي علا  البماا  ال يفقناه إال مفمارس بعلاوم        
دراك اإلعجاز الباار يف القرآ  كله علغ تنوع أ راضاهو  البال ةو واو مقماس داما إل

 .وأسالمبه فال يسلف فمه معنغ معنغ وال أسلوب دو  آخر

وللرافعي كلمة نافذة تقطع لل  اخلالف وتدل علغ فساد رأي اآلخذ به يقول 
وإمنا او  و" القرآ  الكري  لمس كفاباك يفخا منه فمسفجاد بعله ويصسح عب بعله:فمها

 .(86) ومب حمث تأديت به تهديت " وفبصر مب أيب أخذت منه نسذتطريا مس

فالبما  القرآني كله مسفجاد وبال فه مفشاابهة كاف وضاع يف موضاعهو وتناوع      
طرق أدام املعنغ لمس موجباك للمساضلة وإمنا لكف طريا مزيفه وفلملفه اخلاصاة الان   

 .يفأدى بها إس ملمرات اللطائف

 ة احملكمة والبما  املفسا واملفجاانس يف آي القارآ    و اية اذا البحث بما  البال
الكري  حبمث ال  فف عبارة عب أخرىو وااد خصصانا آياات األحكاام ألنهاا مظناة       
إشكال وواع يف بال فها الفوا و وطعب يف إعجازاا طاعنو  فقمدوا فلالها مباا فمهاا    

معاه   مب معا  وحك  شريسة وسكفوا عب نظمها وما فمه مب لطاائفو مماا اسافوجي   
الواوف علغ عفبات تل  اآليات واسفشراف مآخذ اإلعجاز فمهاا ماب خاالل لغفهاا     

 وبديع ألساظها وجودة رصسها مع مؤامفها لأل راض وتنوع أسالمبها بفنوع األحكام.

وينفخي البحث نوعاك مدداك مب آيات األحكاام وااي الان صارحت بااحلك       
ن داخلت أ راضا أخرى واجفهاد  وسمقت لفقريره وتشريعه دو   ااا مب اآليات ال

السقمه يف اسفنباط احلك  منهاو فالثانمة بال فها ظاارة وإعجازاا مقررو أماا ماا صارح    
 فمها باحلك  فهي مظنة اإلشكال 
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واذه الدراسة تففبع تلا  اآلياات يف كفاي البال امج أيلااك ومادى حلاور        
أم اخفصت مبزية عب واف حظها مب البال ة كسائر اآليات  ؟شوااداا يف اخفماراته 

واف مجمع آيات األحكام منط واحد مب البال ة؟ ث  مراجعاة كفاي الفسساا     ؟ ااا
السقهي وتساسا البال مج لنسفخرج املعاني والسوائد الان لكرااا األئماة والان ماب      
شأنها أ  تلع أيدينا علغ مف اإلعجاز يف تل  اآلياات وترصاد الساروق األسالوبمة     

حلك و وتكشف أيلااك عاب مساال  السقهاام يف حتلماف البماا  ومادى        بمنها يف تقرير ا
مقاربفه  للدرس البال ي يف حتلمله للبما  املعجزو واف ارتكز مانهجه  علاغ أساس    

 .(87)فقهمة مبعزل عب الذائقة البال مة كما شاع عند بعض احملدثج؟

 :مناط اإلعجاز يف آيات األحكام :املبحث األول

علغ ما بج دفن القرآ  اجملمد واسافوعي كلماتاه    اإلعجاز وصف جامع أطلا
وأحاط بها فَوَصف ما ال يبل  منفهاه وصفو واذا الشأ  يف كلمات اهلل مما تدرك وال 

 حياط بها:
 ولكاااب تأخاااذ اإلفهاااام منهاااا  

 
 علاااغ اااادر القااارائح والعلاااوم  

فكلمات اهلل علغ تنوع املعاني الن جرت فمها وففقت عنهاا ماب حاديث عاب      
  باهلل ورسله وتسرق الناس فمه إس كافر ومنافا ومؤمب ولكر أحاواهل  وماآهل و   اإل،ا

ولكر أحوال املعاد وا نة والناارو ومعااني الرتاماي والرت مايو والوعاد والوعمادو       
والقصلو والوعظ والفذكاو وأحكام العبادات واملعامالتوو ا لل  ماب شاريف   

اطعت األطماع وال يقول خبالف اذا إال املعاني وجلمف املقاصد الن بهرت العقول و
ضال أو مففبع شبهة فقد أخرست أربااب البماا  يف عصار النقاام اللغاوي والبال اة       

 .العالمة فأيقنوا بأ  ال طااة هل  به وأنه مب لد  حكم  علم 
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واذه املعاني علغ تنوعها اسفواست دارسي اإلعجاز فأحملوا يف مواضع مفسرااة  
"القارآ  إمناا صاار    :فهاذا اخلطاابي ياذكر أ    ووأناطوا بها مزيةإس علو وشرف معانمهو 

معجزاك ألنه جام بأفصح األلساظ يف أحسب نظوم الفألمف مفلامناك أصاح املعااني ماب     
توحمد له عزت ادرته وتنزيه له يف صساتهو ودعام إس طاعفهو وبما  مبنهاج مبادئهو مب 

عاروف ونهاي عاب منكارو     حتلمف وحتري  وحظر وإباحةو ومب وعظ وتقاوي  وأمار مب  
وإرشاد إس ماسب األخالقو وزجر عب مساوئهاو واضعا كف شيم منها موضعه الذي 

 .(81) ال يرى شيم أوس منهو وال يرى يف صورة العقف أمر ألما منه

 ااي الان تشاهد هلاا     –أي املعاني  –"فال خسام علغ لي عقف أنها  :واال أيلاك
 .(8٣) إس أعلغ درجات السلف يف نعوتها وصساتها العقول بالفقدم يف أبوابها والرتاي

واد ُألف يف معاني القرآ  وموضوعاته مصنسات فصلت القول يف كاف جاناي   
مب جوانبهو ومب تل  املعاني الن عين بها املعاني الفشريعمة فحظمت آياات األحكاام   
بنظر العلمام يف ماولة للكشاف عماا تكفنازه ماب معااٍ  وإحكاام تلا  الفشاريعات         
وحكمفهاو فاسفواست املعنمج بالفشريع مب أصولمج وفقهام وعلمام اانو  فراعه  ما 
فمها مب داة وضبطو و زارة ما حتويه مب فوائد مع مشولمفهاو فقد اسفوعبت معانمهاا  

 .حماة اإلنسا  يف مراحله وأحواله املخفلسة وضبطت كف ما يفعلا بأمور حماته ومعاده
ب ابف فقد "عرفت البشرية يف عصور الفاريخ ألوانااك خمفلساة   واذا منط خت يعهده البشر م

مب املذااي والنظريات والنظ  والفشريعات الان تسافهدف ساعادة السارد يف جمفماع      
 .(22)الفشريعي" فاضف ولكب واحداك منها خت يبل  مب الروعة واإلجالل مبل  القرآ  يف إعجازه

يعمة يف القرآ  ومسو منزلفها ووصف الشمخ ممد أبو شهبه مكانة املعاني الفشر
فهي شريعة السمام ألاف األرض الن تكسلت جبممع ما حيفااج إلماه البشار يف ديانه      
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ودنماااا  ومعفقااداته  واألخااالق والعبااادات واالافصاااد والسماسااة ونظااام احلاارب 
والعالاات الدولمةو وكف اذه األمور جرت فماه حبكماة ال يعفارب معهاا خلاف وااذا       

 يدع مب أمور احلماة صغاة وال كباة إال رس  هلا منهجاك ال تنااض تشريع مفكامف ال
 .(28)وال اضطراب

واآليات الفشريعمة ُبرََّز فمها العناية با اني املعنوي وعلا به اإلعجاازو وشاأ    
معاني القرآ  وشرفها ال ،اري فمه عااف لكب  سلت األنظار عب بال ة العباارة عنهاا   

 ڍچ  :فقد حكغ البااالني عب البعض أ  اولاه تعااس   ولقوة املعنغ وعلو جانبه

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ

 .[22النسام: ] چ ۆ ۆ  ۇ ۇ  ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ

لمس مب القبمف الذي تظهر البال ة فمهو وسلف  هل  بذل  وعادَّ طلبهاا يف ااذا    
الكالم ضرباك مب ا هالةو وأناط اإلعجاز يف مثف ااذا بااملعنغ واحلكماة يف     النوع مب

"فل  تنس  اذه اآلية مب احلك  الن  لف حكمة اإلعجااز يف الانظ     :الرتتمي. فقال
 .(22) والفألمف والسائدة الن تنوب مناب العدول عب الرباعة يف وجه الفوصمف

 بعاض آياات األحكاام بااملعنغ     ونالحظ أنه  علقوا الشرف يف اذه اآلياة ويف 
واملعاني الما تنال السلاف والشارف لاذاتها؛ أل  تلبساها باأللسااظ يصارف        وخاصة

احلسب إس طريقة اإلبانة عنها دومنا تكنزه مب أ راضو واعفبار تلابس املعناغ بااللسظ    
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أصال بال ما ال يغسف عنه إال دخمف علغ فب البال ةو ولكب ما أعنمه بالنظر يف املعناغ  
لذات املعنغ او ما لكره البااالني مب أناه الوصاف الاذي يناوب منااب الرباعاة يف       
الفألمف والنظ و أي كمال املعنغ يف نسسه واسفمسام أجزائه بالرتتميو واد خلل حازم 
القرطاجي ما جيي اعفباره يف املعاني وما يرجع إلمهاا يف أنسساها فقاال: " واعفباار ماا      

مال ومطابقة للغرض املقصود بهو وحسب موااع ماب   تكو  علمه املعاني مب صحة وك
النسس يكو  بالنظر إس ما املعنغ علمه يف نسسه وبالنظر إس ما يقرت  به مب الكالم وما 
تكو  له به علقةو وبالنظر إس الغرض الذي يكو  الكالم مقوالك فمهو وبالنظر إس حال 

 .(22)"الشيم الذي تعلا به

 يعلا اإلعجاز يف مثف اذه اآليات الان تباشار فمهاا    وهلل در اإلمام البااالني خت
اللغُة الغرَض باملعنغ وحدهو وإمنا ارنه بالرتتمي وبراعفاهو ألناه ال يفصاور أ  يوجاد     

فإلا اارت  شرف املعناغ برباعاة الرتتماي وحساب     . (24)معنغ عارياك مب لسظ يدل علمه
 الفأتي كا  عدل الرباعة يف النظ  والفألمف.

الباد   لناظر كمال املعنغ وإحكامه يف تل  اآلية الن ُطعب فمهاا وحفغ يفجلغ ل
مب مراجعة ألساظها ومواعها مب الغرض ث  ترتمي بعلها إس بعاض وماا ورام ااذا    

فاحلك  الذي تريد اآلية تقريره بما  ما حيرم مب النكاحو وأ لي ماا  والنسا مب إعجاز
اعه مب نكاح احملاارم وماا   حرم جرت أعراف ا االمج علغ اسفنكار صورته واسفبش

جرى جمراه مب النسي بالرضاعو فقررت اآلية لل  احلك  وفصلت القول فمه وبنات  
علغ ما اسفقر إنكارا  له ما اسفبمح يف أعارافه  وجعلفاه يف احلرماة ساوامو وابفادر      

صرحية نصمة يف داللفها علغ الفحري  وجرت يف سماق ما ابلها  چڍچ احلك  با

فجام الفحري  يف السعاف الاذي ابلاها     چڄ ڄ ڄ ڦ ڦچمب النهي 
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ثا  عادل   و (22)بصمغة )ال تسعف( الن تسمد حتري  فعف مفلبس به أو ،كب أ  يفلبس به

وأ  حرمة اذا السعف مقررة يف و (26)فأفاد العدول معنغ الفأكمد چڍچ عنها إس
 نسوسه  واعفقادا  لذل  ناسي اسفنكارا  للسعف حتر،ه حبكاية حرمفاه دو  النهاي  

الذي يسمد الفلبس بهو واذه دامقة تصور معفقدات نسوس املخاطبج باحلك و ث  أسند 

إس الاذوات دو  األفعاال وااو     چڎ ڌ ڌ ڍچ  الفحري 
النكاااح واألصااف أنااه مفعلااا بأفعااال املكلسااجو فأضاامف إس املسعااول جمااازاك عقلماااك   

أ  الشاأ  يف  وار  احلك  بعلفه لفشمئز النسوس مب تل  الساحشاة فكا  و (27)للفسبمي

أنهب بلع منك  وبسبي مانك  فكماف يسافقم      چڎ  ڎ ڌچ
 الفمفع بهب؟ فالسبي بما  احلك  ومؤكد له.

ثا  توالات الاذوات احملاارم نكااحهب علاغ نساا بااديع فماه ماب الفحااذيرات         
والفقريرات الن اخفصرت احلك  وخت تدع شمئاك إال دلت علماه أو نبهات إلماهو فرتاي     

بدأ باألصاول واادم لكار األم وجعلاها يف أناف السابي        :تل  األسباب علغ أاسام
امللاف إلمه الفحري و "لعظ  حرمفها وإدالئها بنسسها ومكا  بعلمفهاو فهي أصف لكف 

ث  أردف النسي و (21)"مب يدلي بنسسه منه و وألنه لمس يف لوات األنساب أارب منها
رضااع وماا كاا     احلرمة باعفبار األساباب وتسرعات إس صانسجو ماا كاا  باعفباار ال      

باملصاارةو وادم الرضاع لفعلقه بالنساي وحاصاف فماه معناغ البعلامةو "أل  اللحا        
ينشره اللنب مبا يغذوه فمحصف بذل  أيلاك حك  البعلمةو فنشر احلرمة بهاذا املعناغو   

 .(2٣)وأحلقها بالوالدة"

يف وتأمف "نشر احلرمة بهذا املعنغ" وما فمه مب بما  للفسريع ومآخاذ بناام احلكا     
اآلية وكمف يسلي بعلها إس بعض باعفبارات وأحوال ولمس وصساك جمرداك أو أمساام  
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مففابعةك دو  مالحظة معنغو وأعقي األم مب الرضاعة باألخت مب الرضاعة وطاوى  
فقادر باذكر   .(22)" ااا أل  لكر األخت مب الرضاع نبه به علغ " كف مب يدلي بغااا

نسي فمفغ مسمت املرضعة أمااك وابنفهاا أخفااك    لكرته حرمة الما  األخت مب الرضاعة
 ژ ژچ و والسامما أ  اولاه  (28)حصلت بذل  اللحمة وصارت مبنزلاة النساي  

 اللما الذي جام يف اوله [ فمه عدول عب اإلضافة إس22النسام: ] چ  ڑ ڑ
إس الفعريف با "ال"لمنفظ  فائدة امفداد احلرماة إس   چ ڎ ڎ ڌچ

 أوأخا يف النسي والرضاعة واذا بال  اإلحكام.كف ما مب شأنه أ  يسمغ أخفا 

 :ث  ملا انقلغ ما ااو كلحماة النساي أتبعاه ماا كاا  بسابي املصااارة فقاال         
. فاااألم كأنهااا أصااف األسااباب فاجفمعاات تلاا  األاسااام    چگگچ

والفصنمسات يف ربقفها وانعقدت حبجزتهااو ثا  تلات األصاوَل الساروُع وااي بناات        
 .چ ہ ہچ . و چ ڳچ الزوجة 

فأمف يف بما  اذه اآلية يفطامب فكره أمام شرف اإلبانة بالفحديدات والقمود وامل
 ڳ چو  چگ  گچچک  ک ک چ الن تأتي عقمي

 .چھ ھ  ہچو چ ں ڱ ڱچ ث   چڳ ڳ

وورام كف امد اسفقصام لألحكام وتسصمف داما ينبذ بالكلماة ففحاوز املعااني    
 ک کچ و فاا وحتصي مجمع األحوال وحتمط بها بإجياز شاديد وحملاة دالاة   

دفعت توا  أ  تكاو  أمهاات النسايو واماأ بالوصاف حلاال أخارى         چ  ک
بما  لألمهات باعفبار آخر  چ  گ گچ  مشابهة للنسي واي الرضاع. ث 

 .واو املصاارة
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أي يف  چڳ ڳ ڳ چوملا لكر بنات الزوجات امد الفحري  بشروط 
شها يف كنساه فصاارت   ففحرم باعفبار خمالطفها لزوج األم وعم  (22)ضمانك  وتربمفك  

ففااأول مبعناامج معنااغ حقمقااي واااي   چڳچ منااه مبنزلااة االبنااةو واولااه
احلجراتو أو يكو  مبعنغ ما حيويه جمفمع الرْجلج للجالس املرتبع أو يؤول إس معنغ 

وورام لل  الوصاف إشاعار باا  مثاف ااذه احلاال       (22)جمازي واي الكسالة واحللانة
دك  فكأنك  يف العقد علغ بنااتهب نااكحو  لبنااتك     حرية أ  جتعف الربمبة مبنزلة أوال

 واذا  اية يف الفنسا منه.

ث  ملا كا  شرط الرتبمة والكسالة مظنة أ  تباح الربمبة له إلا كانات بعمادة عاب    

فأفاد حتري  الربمباة   چ ں ڱ ڱ  ڱ چ حلانفه أضاف شرطاك آخر واو
وزاد فائدة  وب يف حلانة زوج األمبالبنام بأمها فدفع اذا القمد توا  إباحفها إلا خت تك

 .البما  علمها دو  الوطم فف  بذل مقدرة واي إباحة الربمبة إلا خت يدخف باألم أو عقد 

فقد أفاد تأكمد معنغ  چ ہچ بعد  چ ھ ھ  ہ چ :واوله
واذا الفسريع الذي أحدثفه القمود خت مف مب حسب  .(24)األبنام وأخرج به االبب املفبنغ

  چک کچ  وتشعبها باالس  املوصولتشابه النسا وامفداد املعاني وبراعة ففأمف 

 چں ڱ ڱ  چ چھ ھ  ہچ  و چ ڳ ڳ ڳچ 
وورام لل  لطائف فالصلة انا معروفة للمخاطاي تادل علاغ أ  ااذه املعااني لات      

 أاممة يف سماق الكالمو وأ  اذه االعفبارات جديرة أ  حترم نكاحهب.

باالفحري    النسي والرضااع واملصااارة  :ثالثةث  اابف الفحري  املؤبد بأصنافه ال

. وخمالساة نساا أصاناف احملرماات     چ   ے ے ھ ھچ  :املؤات فقال
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السابقة آل  بالفبايب ونبه علغ أنها مسصف آخر مب الكالم ولذل  عطسه العلمام علغ 

"عطف علاغ احملرماات أي    لكر لل  الزخمشري يف اوله: چڍچرأس اآلية أي 
ففسرع عب لل  االرتداد اسام  مقاباف للفحاري      (22)ألخفج حرم علمك  ا مع بج ا

 .املؤبد واو الفحري  املؤات

 فوجه اإلعجاز يف تل  اآليات يلطف ويدق ألنه لمس مناطاك بكلمات معادودة 
فاملعااني املسافحدثة   ووال صور مدودةو وإمنا يرجع إس اعفبارات وأحاوال اماأت لاه   

اااا أل  املعااني املفداولاة يساهف إجيااد اللساظ       تفطلي ادراك زائداك علغ ما يعفاد يف  
البارع هلا أما املبفكر واملسفحدث فقلما يربع فمه لسظو وكلما شرف املعنغ عز مطلاي  

واد رد البااالني بال ة آيات األحكام إس تلا    .األلساظ وتعسر منها الشريف املالئ 
حكاام واالحفجاجاات يف   " املعاني الن تلامنها يف أصاف الشاريعة واأل   :املوافقة يقول

أصول الديبو والرد علغ امللحديب يف تل  األلساظ البديعةو وموافقة بعلها بعلااك يف  
اللطف والرباعةو مما يفعذر علغ البشار و،فنعووللا  أناه ااد علا  أ   اا األلسااظ        
للمعاني املفداولة املألوفة واألسباب الدائرة بج الناس أسهف وأارب مب  ا األلسااظ  

عا  مبفكرةو وأسباب مؤسسة مسفحدثةو فإلا برع اللسظ يف املعنغ البارع كا  ألطاف  مل
وأعجي مب أ  يوجد اللسظ البارع يف املعنغ املفداول املفكررو واألمر املفقرر املفصورو 
ث  انلاف إس لل  الفصرف البديع يف الوجوه الن تفلمب تأيماد ماا يبفادأ تأسمساهو     

ف يف الرباعةو ث  إلا وجدت األلسااظ وفاا املعااني واملعااني     ويراد حتقمقهو با  الفساض
 .(26)وفقها ال يسلف احداما علغ اآلخر فالرباعة أظهر والسصاحة أمت "

وتأمف "إلا برع اللسظ يف املعنغ البارع" ث  اوله " وموافقة بعلها بعلا" ثا  اولاه   
علغ اآلخر فالرباعة "إلا وجدت األلساظ وفا املعاني واملعاني وفقها ال يسلف أحداما 
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ولو  ؛أظهر والسصاحة أمت" أجد اذه السطور الثالثة اي معااد اإلعجاز يف تل  اآليات
أامت البحث علغ نل البااالني وحده كا  كافماك يف الكشف عب مناط اإلعجااز يف  

 .إس ما جهلنا سبمف حتقمقه آيات األحكام فقد خلل ما أطنبنا وادى

ا باملكونااات البال مااة الاان اشاافهرت يف كفااي فبال ااة تلاا  اآليااات ال تفعلاا
البال مج مب جماز واسفعارة وتشبمه وحذف ولكر وتعريف وتنكا و ا لل  مما عقد 
علمه حسب الكالم بف األمر اناا فمماا هاده يف آياات األحكاام ماب سالساة اللساظ         

املبفادأ   واحفوائه للمعاني املبفكرة وجعلها مفصورة مفقررة يف األفهام ث  جعف املعناغ 
 تأسمسه كاملؤكد املفحقا مع براعة األلساظ وموافقفه للمعنغ البارع.

السابقة إلا وجدت كانت مدخالك لإلعجازو وإلا خلت منها  واملكونات البال مة
اآلية خلسها إبداع آخر ينوب منابها واكذا "نظ  القرآ  يقفلي ما فمه اافلاام طبمعمااك   

 .(27")تركمبهو وال تبنغ اي علمهحبمث يبنغ او علمها ألنها يف أصف 

أي أ  األسالمي تبنغ وفا املعاني فففنوع البال ة بفنوع املعاني واخفالفها فكف 
"فمنسا اللسظ علغ نسا املعاني واذا او  معنغ يقفلي أسلوباك او األلما به واألوس له

ني البال ة معنغ " اافلام طبمعماك تنساق فمه األسالمي يف نسا املعينو واد صنف البااال
 :املعجزة يف تل  اآليات علغ ضربج اما

آيات يفاأتغ فمهاا البال اة والرباعاة يف الفاألمف كساائر اآلياات         :اللرب األول -8
يعفارب فمهاا   وويصف اذا النوع با "اآليات األحكاممات الن ال بد فمها مب البال اة 
  فقد وجاد  مب األلساظ ما يعفرب يف  اااو واد ،كب فمها وكف موضع أمكب لل

 .(21)يف القرآ  يف بابه ما لمس علمه مزيد يف البال ة وعجمي النظ "
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 :ما كا  إعجازه يف الرتتمي وما ورامه مب حكماة وفوائاد يقاول    :اللرب الثاني -2
ويف مجلة اآليات ما إ  خت تراع البديع البلم  يف الكلمات األفراد واأللساظ اآلحادو "

والثالثو ويطرد للا  يف االبفادام واخلاروجو    فقد جتد لل  مع تركي الكلمفج 
والسواصفو وما يقع بج الساحتة واخلامتة ماب الواساطةو أو باجفمااع للا  أو يف     

 .(2٣)بعض لل  ما ملف اإلبداع يف إفراد الكلمات"

وبج البااالني أ  اللرب األول واو اللرب الذي يعفرب فمه مب البال اة ماا   
" وإ  كانات  :عجاز آيات األحكامو وارر للا  بقولاه  يعفرب يف  اه او الغالي علغ إ

وفصف يف موضاع آخار فقاال " ناذكر      .(42)ا ملة وامُلْعظل  علغ ما سبا الوصف فمها"

[و ٤ املائادة: ]  چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓچ األحكاممات و ااا آيات أخار منهاا   
 –والفصرف العجميو والنظ  البارع الغريي ما يدل   أنت جتد اذه اآلية مب احلكمة

علغ اإلعجازو مع اذا االخفمار واإلجيازو فكمف إلا بلا  للا  آياات أو     –إ  شئت 
 ....وكاآليات .كانت سورة؟ وطو اذه

الثالث يف املواريثو أي بارع يقدر علغ مجع أحكاام السارائض يف اادراا ماب     
 .(48) الكالمو ث  كمف يقدر علغ ما فمها مب بديع النظ "

السقمه املالكي ابب العربي حمث نباه إس أ  تلا    ويؤكد ما لاي إلمه البااالني 
اآليات فمها مب اللطائف والداائا الن جعلت منها مقماسااك للفساضاف باج العلماامو     

"اهلل سبحانه خت جيعف طرق األحكام نصااك يدركاه ا سلاغو وإمناا جعلاه مظنونااك        :فقال
لعل  درجاتو ويفصارف  مفل به العلمام لافع اهلل الذيب آمنوا منك  والذيب أوتوا ا

 .(42)اجملفهد يف مسال  النظر"
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ومب اذه النصوص يفبج أ  حظ آيات األحكام ماب البال اة املعجازة كساائر     
اآليات ففوصف برباعة نظمها وجودة رصاسها وجلماف فوائادااو ويفسااما اإلعجااز      
 بفآخمها مع  ااا مب املعاني وبديع تناسا بمانها ماع خمفلاف املعااني الان جارت يف     

ممطهاو فففوسط أ راضا مفنوعة ث  جتد داة سلكها يف نظاام  اااا ماع متماز معناااا      
وخصوصمة بمانها فال جتد النسس تساوتاك وال ينبو حس  عب شيمو وال تسفقد روعة ما 
سباو وإمنا يسفمر احلسب وتأخذك بال ة الفناسا شكالك وملموناك واذا سر مب أسرار 

 .فهامو وحيار فمه املسرتشدإعجازااو ووجه تفقاصر دونه األ

 آيات األحكام بني ذائقة البالغيني ومطالب الفقهاء. :املبحث الثاني

آيات األحكام  رض مب األ راض الشريسة الن أبا  عنها القرآ  الكاري  هلاا   
خصوصمة جعلفها مط عناية فئة مب الدارسج وا  السقهامو وااذا يقاارب احلقمقاة؛    

ساساا  أمر مشهورو فهي مطلي لكف فقمه وأصاف يف  أل  حلوراا يف شروحه  وت
منهجهو أما البال ي فوظمسفه املعنمة بالبحث عب ينابمع احلساب يف العباارة وسابي أ     

 .راات ولطستو كف لل  يوا  بانقطاع الصلة أو تباعداا

ااف هلاا    ويف كفابه   وال يكشف عب اافمام البال مج بفل  اآليات إال تفبعهاا 
وكمف رازاا البال ي لمسفنبط أسراراا ولطائسها؟ أكا  مدخف  ؟حلور يف شواادا 

دراسفه هلا مشابه لفل  املداخف الن يسلكها يف شروحاته الشوااد األخرى أم اسفلزم 
 .خصوصمة  رضها تعديال يف أدواته لمصف إس املطالي الكامنة فمها

اجملااز   وحلوراا عند األصاولمج ال حيفااج إس تفباع وإ  تفبعناااا فهاو علاغ      
واالتساع أل  مدار كفبه  علمهاو وإمنا  ايفنا أ  ننظر يف تعامف األصاولي ماع حساب    

ومادى   العبارة عب احلك و واف نبه علغ تل  احملاسب أم أنه اكفساغ بطلاي احلكا ؟   
 .تقارب مسالكه  مع البال مج يف الفعامف مع لغة تل  اآليات
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ر اإلعجاز فمها ظااار ال يسارتاب   وبالنظر يف كالم أئمة علمام البما  هد أ  أم
 فمهو بف إ  المة اإلعجاز البال ي انبجست مب آية ماب آياات األحكاام وااي اولاه     

[ وارتبطات  ٩٧١البقرة: ] چۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ
بسماق االسفدالل علغ تسوق البال ة القرآنمة وتسرداا بسمو لغفها ماع كثارة السائادةو    

جودة :احلك  وتشريعه وإمنا مجعت احلسنمج فل  يأتها احلسب مب جاني املعنغ وتقرير
 اللسظ ولطسه وداة املعنغ وشرفه.

ولائقة العرب االاحاح خت  طئ موضع الفسوق يف تل  اآلياتو فهذا الولمد بب 

 چ چچ  :املغاة واف مفحااك عند آية حكممة بهره بمانهاو واذه اآلية اي اوله تعااس 

 ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

أعد وكأنه  :فمسفواسه اذا املقطع لمقف .[٣2: النحف]چژ ژ ڈ
"واهلل إ  له حلاالوةو وإ  أصاله    :يفسكر يف وصف حيمط بقوة البما  الذي مسع فمقول

ولو راجعت ما كفبه السقهام يف لطائف تلا  اآلياةو وماا     .(42)لغَدقو وإ  فرعه  لَنغ"
 .ة طبعهيف سحر بمانها لفمقنت بسطنة لل  العربي وصح (44)سطره البال مو 

ففل  اآليات خت تقل عب البحث البال ي فقد جارت منهاا شاوااد يف كفاي     
البال مج تبعث أسراراا وتروزاا بذائقة البماني وتقاف عناد مساات تسواهاا وتادل      
علمهو وخت أعثر علغ متممز بج بال ة وأخرى باعفبار  ارض دو   ارضو وإمناا تارتدد     

ما يف النظ  مب خصوصماتو واد لكر ابب اآلية أو تسرد مبواضع العفبارات ترجع إس 
سنا  اخلساجي أ  اناك مواضع مب القرآ  أفردت عجبوا مب بال فها وحسب تألمسهاو 

 ٻ ٻ ٻ ٱچ  واوله تعاس: چ ەئ ەئ ائ ائچ  ومب اذه اآليات
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 کچ  [ واولااه تعاااس٩٨٧البقاارة: ] چٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ

 ڦ  ڦ ڤچ :واوله تعااس  چ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک

 ۇ ڭ ڭ ڭچ  :واولاااه عاااز وجاااف چڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .(42)چ ۈ ۆ ۆ ۇ

والحظ أ  نصف ما لكره اي آيات حكممة وأ  السبي والفعجمي منهاا كاا    
 .حلسب تألمسها وروعة بال فها

تل  اآليات يف كفي البال ة يف أبوابها املخفلسةو ففارة ينبهو  علغ  واد تسرات
مب لطمف معاٍ  وجلمف فوائد طو اوهل  يف اولاه   اجملازات أو علغ ما فمها ما فمها مب

الشااريف الرضااي إس  [ فقااد لساات٩١املمفحنااة: ] چ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئچ تعاااس

للكناية عب العلا الن بج النسام وأزواجهابو فالعصا  يف اللغاة     چۈئ  چ اسفعارة
احلبف التصال بعلها ببعض وشدة إحكام ربط بعلها ببعضو واملراد: انا ما يعفص  

( 47)أي: " ال تقمموا علغ نكاح املشركات وخالط الكاافرات   .(46) قد وسبيبه مب ع

فمكو  بقام أحداما يف دار الكسر موجبا لفقطع العالاة والصلة فحملواا علغ العقود 
والنكاحو ولكر أ  أبا حنمسة اسفدل بفل  االسافعارة علاغ أناه ال عادة للمارأة الان       

أل  إجياااب العاادة مااب الفمساا   خرجاات إس دار اإلسااالم مااع زوجهااا الكااافرو   
 .(41)بعصمه 

. لكر ابب أبي األصابع بال اة   چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ  :ويف اوله تعاس
االخفمار والعدول يف نظ  اذه اآلية وكمف صرف الكالم لمحفوي املعنغ ويسافوعي  

 ک کچ  تل  الغزارة يف أاف لسظو فالعادول عاب صاحمح االسافعمال إس  ااه     
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ورباع لإلجياز ملا حتمله داللة األول مب تكرار يسد مسد  وخت يقف اثنفج وثالث چگگ
اثنفج اثنفجو وثالث ثالثو ورباع رباعو وناسي لل   رض اآلياة ومقصاداا وااو    
الفعريف مبا أبمح للناكح مب ا مع بج حرائر النسامو ث  اخفمار العطف با"و" بدالك ماب  

معو فناسي خطاب ا ممع الواو "أو" أل  اخلطاب للمسلمج كافة والافلائها معنغ ا 
املقفلمة له لمصمي كف مكلف ما أبمح له مب ا معو ولو عطاف باا"أو" لكاا  تكلمسااك     
للمسرد واجته اخلطاب طو اخلصوصو أيلاك الفدرج مب األعلغ إس األدنغو أي النزول 

صاار  مب األربع إس الواحدةو وخت ينزل علغ الرتتمي إس الثالث ث  إس االثنافج لالخف 
 ولمأتي النظ  علغ السنب احملمودة مب البال ة 

فإ  مب خاف أال يعدل يف اثنفج كا  مب أال يعدل يف الاثالث أحارىو فلاالك    

النساام:  ] چڻڻڻچ :وكذل  حسب الرتتمي يف اولاه  (4٣)عب األربع
" بدأ سبحانه بذي القربغ وعطف علمه المفامغو ملا جيي مب تقاد،ه  علاغ    :[ اال٦٣

وعطف ا ار لي القربغ مقدماك لكاره علاغ املسااكج وأفارده بالاذكر بعاد       املساكجو 
املساكج لمنبه علغ العناية بهو وعطاف ا اار ا ناي أي الصااحيو      دخوله يف عموم

وادمه علغ الصاحي اجملاور يف السسر واحللرو وعطف علغ لل  ابب السبمف وخف  
 .(22)الوصمة حبسب امللكة"

ألصبع يف النصج جتد أنه خت جيعف البال اة والفصارف   ففأمف ما نقلناه عب أبي ا
مبنأى عب احلك و وإمنا نسذ مب حساب الكاالم وبال اة االخفماار إس لطاائف وفوائاد       

 .واذه اإلشارات تكثر عنده اماساك بغاه مب البال مج وفقهمة

أما عند السقهام فقد ارتبطت آيات األحكام يف الذاب بكونها مسااحة إلظهاار   
اب املذااي السقهمة عمومااك وإيلااح اواعاداا وأصاوهلاو وكاا  تصانمف       آرام أصح
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السقهام لفل  اآليات وتبويبها حبسي املسائف السقهمة الن حتفويها مقوياك لذل  الظابو  
واد عد املسفشرق "مكسم  ردنسو " حتلمف السقهام هلا مبثاباة وثاائا ملعلوماات اانونماة     

وضاعها يف منزلاه ومصااف بقماة اآلياات يف       وصما ه لقوانج الائمةو وهلذا اسافنكر 
 .(28)املوضوعات األخرى

وأكد ممد أركو  كالم مكسم  وبال  يف نقد صانمع السقهاام يف تلا  اآلياات     
واخفصر سعة منااجه  وامفداد حتلمالته  واسافنباطاته  الان كشاست عاب طاااات      

إس ناوع ماب    الكلمة القرآنمة بقوله أنه  "لابوا إس حتويف نال ماوحغ ولغاة موحااة    
القانو  املؤسساتي الصارم مع كف النفائج واالنعكاسات احلاصلة عاب للا  بالنسابة    

 .(22)لقرامة القرآ  بصسفه كالم وحي ولغة دينمة يف آ  معاك"

واذا جتٍب بال  صدر ممب ال حيسب أ  يسه  لغة العرب ولو وعغ ألدرك تشاابه  
د األمار مافلط فالسقماه يف حبثاه     منهج حتلمف السقهام مبنااج أااف البال اة حفاغ يكاا    

الدؤوب عب احلك  وتقريره واالسفدالل علغ صحة مذابه خت يعرض عب جزالة اللغة 
واوة بمانها بف كا  يفحسس مواضع احلسب وجيري تأويالتاه علاغ وجاوه السصااحة     
واعفبارااو ويفنقل أي تأوياف اطارف عاب للا  االعفباار ويارد اللغاة إس حمااض         

مجع للسوائدو واد أشاروا إس كاثا ماب اللسفاات البمانماة والظاواار      السصاحة ألنه األ
البال مة مسفدلج بها علغ مراد الشارعو ويسلكو  بها طريقاك ملعرفة األحكام الشرعمة 
الواردة يف النل القرآني الكري و وكانت تل  الظواار أصاالك يف اسافنباط كاثا ماب     

شاهد علاغ أ  الفانظا السقهاي خت يكاب      املعاني والنكاتو ومقدمات تل  املصنسات ت
مبعزل عب البال ة بف اي أصف يف منهجه  الفسسايو فهذا ا صاص يذكر أ  كفاباه  
يشفمف علغ "توطئة ملا حيفاج إلمه مب معرفة طرق اسفنباط معااني القارآ  واسافخراج    
دالئله وأحكام ألساظهو وماا تنصارف علماه أطاام كاالم العارب واألمساام اللغوياة         

 .(22)بارات الشرعمةوالع
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ويذكر ابب العربي يف مقدمة كفابه "أحكام القرآ " منهجه يف تسسا اآلية احلكممة 
" ث  نعكف علغ كلماتها بف حروفهاو فنأخذ مبعرففها مسردةو ث  تركمبها علاغ   :ويقول

وطساظ يف للا  اسا  البال اةو وطارتز عاب املناالاة يف األحكاام          وأخواتها ملافة
 .(24)فاط علغ جاني مراتي اللغةواملعارضةو وط

ففأمف النصج وخل اول ا صاص بفصريف أحكام ألساظ آيات األحكام مباا  
ينصرف علمه أطام كالم العربو واول ابب العربي وطفاط علغ جاني اللغاة بعاد أ    
يفو ف السقمه يف الواوف علغ حروفها وكلماتها مسردة ث  مركبةو أبعاد للا  جيلاي    

 !.؟ر وجه كفابفه  وتوس  بالصرامة والقانو  املؤسساتيعلغ منااجه  ويغبَّ

والشااوااد أظهاار مااب أ  تلاافمس وتسفحلاار ألجااف إاناااع مفعناات ولكااب   
نسفحلراا لنعجي مب روعة لل  املانهج الاذي حساظ للبال اة العالماة روحهاا يف       
النل الفشريعي وجعف منها مسلكاك تنمو به املعاني وتثَّمر بعطام يسافوعي األحاوال   

فجددةو ولو اارنت بج صما ة القوانج الوضعمة وشرح عااخت ماب علماام األصاول     امل
آلية تشريعمة لوجدت يف الثانمة أدباك مجاك وفصاحة عالمةو وكأن  تقرأ ملسسر ينظر للنل 

أو حرفاك إال نباه علاغ اممفاه وتدساس لمسافف       بأدواته املفنوعة وال يدع مجلة أو كلمة

 ڃ  ڃ ڃچ  ف مواع فائادةو فالفعدياد يف اولاه تعااس:    فائدتهو فالسقمه يبصر ورام ك

[ 212البقاارة: ] چڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

بأنه األمحا أو الغايو وااو ماا محاف علماه اولاه        چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ  فسر البعض

ورفض ابب العربي اذا احلمف وعد لل  جهالك واوالك ركمكاك؛ أل  كاالم   چڇچ
مسفقف بنسساه ،افو وثالثاة أصاناف ال      :عة أصنافالباري "جعف الذي علمه احلا أرب

،لو  و ال يصح أ  تكو  اذه األصناف الثالثة صنسُا واحداك أو صانسجو أل  تعدياد   
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مب القول الركم   (22)كأنه ملو عب السائدةو ويكو  مب فب املثبج –سبحانه  –الباري 
  .اكمجمب الكالمو وال ينبغي اذا يف كالم حكم و فكمف يف كالم أحك  احل

ففعج واحلالة اذه أ  يكو  لكف صنف مب اذه األصناف الثالثة معناغ لامس   
 .(26)لصاحبه حفغ تف  البال ةو وتكمف السائدة"

وكذل  هده يبحث عب األبلغمة وكثرة السائدة يف محف اللسظ علغ اجملاز كما يف 

جمازاك يعين أاف ملافك    چچچ عد املسسرو  چچ چ ڃچ اوله تعاس: 

بسعاف ماا نهماف      چچ چ ڃچ غ يقفف بعلك  بعلاكو واال الطاربي  أو معن
 .(27)عنه

 علااغ اجملاااز دو  چ چ ڃچ وياارجح ابااب العربااي اااول الطااربي حبمااف 

" والذي يصاح عنادي أ    :يقول وعلا علغ تل  الفأويالت بكالم نسمس چچچ
مقة فكف لل  داخف حتفهو ولكب ااانا داومعناه: وال تقفلوا أنسسك  بسعف ما نهمف  عنه

مب النظرو واي أ  اذا الذي اخرتناه يسفويف املعنغ ولكنه جماز يف لسظ القففو وعلاغ  

جمازاك أيلاكو فإلا خت يكب باد ماب    چچچ محف اآلية علغ صريح القفف بكو  اوله
 العلة الن ألجلها اخفار تأويله اوله .(21)ويقوم بالكف أوس" يسفويف املعنغ اجملاز فمجاز

 و  النسس واي "جماز تسفويف املعنغ ويقوم بالكف"تدل علغعلغ اجملاز د چچ ڃچ
بصاة بال ي وفقه بمانيو فإلا كا  اإلجياز مسة بمانمة حيمف بها املفكل  اللسظ مقاصده 
املفكاثرةو فاملسسار ينبغاي أ  يبحاث يف طاااات األلسااظ الان تبعاث معااني املافكل           

الكف وإ  كا   اه أشهر وأارب  وتسفوفمها ويقدم يف االخفمار الفأويف الذي يسفويف
 .إس األلاا 
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وسعة املعاني مطلي يرعاه األصولي يف حتلمله فمنبه علغ السوائد حتت مواضاع  
األلساظ وورام انفظامها بهذه الكمسمةو واذا مما يصعي اخفماار شاااد علماه ألناه كثار      

 :اسوحسب حفغ احفار املخفار بأي يسفدل ومنثاف علماه بفسساا ا صااص لقولاه تعا      
إ  اوله تعاس "منافظ  ملعاا :    :. يقولچحبجب يئ ىئ مئ حئ جئ  ی ی ی ی ىئچ

منها حتر،ها علغ املطلا ثالثاك حفغ تنكح زوجاك  اه مسمد يف شارط ارتسااع الفحاري     
الوااع بالطالق الثالث العقد والوطم مجمعاكو أل  النكاح ااو الاوطمو حقمقاةو ولكار     

الافصاار علاغ الكناياة املسهماة املغنماة عاب       الزوج يسمد العقدو واذا ماب اإلجيااز وا  
 .(2٣)الفصريح

فاملنهج السقهي وصنمع السقهام يف تسسا تل  اآليات خت يكب معزوالك عب اعفبار 
السصاحة والبال ةو وخت يلح بالقممة البال مة مب أجف اافناص احلك  واسافاللهو باف   

له وتصاديقه باالقرائب   وظف معطمات البال ة يف اإلفراد والرتكمي لسرب احلك  وحتلم
 .اللغوية

 :يف اولاه تعااس   چۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ ونبهوا أيلاك عاب مواااع الكناياة"    
 ەئ ەئ  ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ

[ وأثرااا يف انفظاام الكاالم واسافمسام     227البقرة: ] چۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
وكمف مت  بمانها احلك  فاآلية بمنت السرض الواجي للمطلقة  والشرع احلكم  مقاصد

لن خت يدخف بها مب الصداقو واو أ  يدفع هلا الزوج نصف املهر إال إلا عست املارأة  ا
وأسقطت حقها واذا يكو  للراشدةو واناك حال أخرى تكو  فمها املرأة  ا ااادرة  
 علغ تسما أموراا كالصغاة أو احملجورة فسي اذه احلال ال عسو هلااو فاأردف بقولاه   

السمد لألمة "وممز الولي عب الازوج أو   أي الولي واو األب أو چەئ ەئ  ائچ
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بكناية مسفحسانةو   چۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ  الزوجة مبعنغ مصهو فكنغ عنه بقوله
 .(62)فكا  لل  أبل  يف السصاحةو وأمت يف املعنغو وأمجع للسوائد.

واذا الفأويف يقف ب  علغ موضع احلسب والسائادةو ولطاف الفقسام  الاذي     
مت بها البما  وخت تسقط منه شامئاكو فاابب العرباي    مكنت له الكناية فاسفوفت األاسامو و

يلع المد علغ ما اسفحسنه البال مو  ويذوق مزايا الكناية ويعقاداا بفممماز املعناغو    
وكونه األبل  واألمت يف املعنغو فاحلك  خت يكب صارفاك لسقه السقهام عاب حساب الكاالم    

 وجالله الذي يكسو به املعنغ.

ويفجاوز نظر بعض السقهام إس مناطا خت يبحثها لوق البال مج كما يف املماثلاة  

 و[8٣4البقارة:  ] چڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ  :يف اوله تعااس 
فاملشهور محاف االعفادام الثااني وااو اجملاازاة علاغ االعفادام األول ومساي بامساه          

لثاني كااألول يف  للمشاكلةو وابب العربي يزيد علغ لل  مسألة كما وصسها واي أ  ا
االعفدامو والسرق بمنهما يف املفعلا فاألول منهي عنه والثاني مأمور بهو وتعلاا األمار   
والنهي ال يغا احلقائا وال يقلي املعانيو بف يكسي ما تعلا به األمار صاسة الطاعاة    

 .(68)واحلسبو ويكسي ما تعلا به النهي صسة املعصمة والقبح 

اه األمر أو يقلي معناه وإمنا اكفسي مب تعلقاه باه   خت يغ أي أ  االعفدام الثاني
 .صسة احلا خبالف االعفدام األول تعلا بالنهي فأكسبه صسة الباطف

وعالاات الرتتمي والرتكمي داخف اآلية حظمت بعناية األصولمج واالسفدالل 
بها علغ داائا ولطائفو هلا أثراا يف احلك و ونبهوا علغ أسرار لل  النساا وانفظاام   

ناصره وما ورام لل  مب تناسا وانفظامو وما بمنها مب تالحظ والفئاامو باف إ  اباب    ع
العربي نبه علغ كثا مب السوائد واللطائف يف ترتمي آيات األحكام حفغ كااد ينعقاد   
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 ۓ ےچ  :األول يف اوله تعااس  .و وأضع بج يدي  نصج له(62)علمها احلسب كله

"فهذا  بنااما    :ل فمهااا .[848األنعام: ] چۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ
. ولمس ،فنع يف الشريعة ااارتا   .جاما بصمغة أفعفو وأحداا مباح.... والثاني واجي

املباح والواجيو ملا يف لل  مب السوائدو ويرتكاي علماه ماب األحكاامو فأماا األكاف       
.. وبدأ بذكر نعمة األكف ابف األمر .فلقلام اللذةو وأما إيفام احلا فلقلام حا النعمة

 .(62)يفام احلاو لمبج أ  االبفدام بالنعمة كا  مب فلله ابف الفكلمف"بإ

فنبه أوالك علغ جميم فعلي أمر يف نظ  الكاالم ماع اخافالف داللفهماا فااألول      
مباح والثاني واجيو واارتانهما لسائدة ويرتتي علماه أحكاامو ثا  اادم املبااح علاغ       

ف كمف جعف االبفادام باذكر   وتأم.الواجي لمكو  أدعغ للسعف وأاوى يف احلث علمه
النعمة للفبمج فالسعف األول تبمج ومدخف لفقرير فعف الفكلمف الذي او جاذر اآلياة   
فمكو  لل  مهمئا لالسفجابة وحامالك علغ اإللعا  للفكلمفو ث  املناسبة باج األكاف   
لقلام اللذةو واإليفام واو لقلام النعمةو فابب العربي اناا يراجاع مكوناات ا ملاة     

 .قلبها ويدل علغ منازل ا مف بعلها مب بعضوي

والنل الثاني نبه فمه علغ تالحظ املسردات داخف نظ  اآلية وتشاربها وتعاانا  
أوهلا مع آخراا يف نظام مفسا لفؤول اللسظة الوااعة يف آخر الكالم مبا يناسي ويالمح 

البقاارة: ] چحئ جئ ی ی ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئچ  أولااهو كمااا يف تسسااا  

 ۇچ  :مب يكو  يف خوف العادو  البااكو ولكاب ملاا جاام يف معماة اولاه       فاأل و[٩١٣

واو عام يف العدو واملرضو وجه داللفه طو العمومو فمكو  معناغ األمابو    چۇ
 .(64)فإلا أمنف  مب عدو ومرضو لمكو  آخر الكالم علغ نظام أوله
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ال أننا فالسقهام والبال مو  وإ  كا  لكف منهما  ايفه مب حتلمف اآلية احلكممة إ
هد تقارباك مرجعه إس لغة تل  اآليات وبال فها العالمةو فال يشا السقمه عب احلك  إال 
بكشف حجي اللغة وبعث أسرارااو واذا أمر مشهود هل  فالزجاج حمنما حلف اوله 

السقهااام فمااه إلا أكااف مااب الصاامدو فقااال  فاااخفلف" چ ھ ھ ہ ہچ  :تعاااس
 .(62)و وكف لل  يف اللغة  ا ممفنع"-لكلي أي ا -بعله  يؤكف منه وإ  أكف منه

ففأويالت السقهام واسفنباطاته  كانات يف دائارة اللغاة وممطهااو وحباوثه  إ       
توشحت بصمغة فقهمة فهي يف أصلها حبوث لغوية تسفخرج مب اللغة فوائداا وتقلبها 
علغ وجواها املخفلسة. وواوفه  عند حتلملاها لامس السفقصاام الاداائا واللطاائف      

وإمناا   ولبال مة فال يكاد يدع منها شمئاك إال دل علمه ونبه إلمهو ألنه لمس طالي حساب ا
مقاصده وأ راضه توجه منهجه الفسساي طو اسفنباط األحكام ماب البماا و وااو يف    
اذا االسفنباط يعمف مكونات البال ة الن شكلت مراد الشارع فحوت تلا  املعااني   

 .والسوائد

 .الرباعة يف اإلبانة عن األحكام مسالك :املبحث الثالث

 وينفخاي املبحاث بعاض اآلياات احلكمماة الصارحية يف الداللاة علاغ احلكاا         
فبماا  األحكاام لاه     ووالفنقمي عب موضع اإلعجاز وجس أسباب احلساب يف العباارة  

فاإلا خت   وسبمف ومنهاج يف تقرير السوائد واسفمعاب داائا أصاوهلا واسافغراق فروعهاا   
 مة الن يعقد علمها حسب الكالم سبباك يف بال فها فمب أياب تاأدت   تكب الظواار البال

 تل  الرباعة وتأتت إس لل  اإلعجاز؟

اذا النوع الذي سبمله الظهور واملباشرة يف اإلبانة عب الغارض كاثا نعاد مناه     
أل  الغاية جتلمة موضع اإلشكال واإلشارة إس خباياه والفنبمه إس أ  بال ة  ووال نعدده
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أي  و(66)وأنواره علغ حساي ملاه"    وم تسمو إلا كا  "اراره علغ موجي صورتهالكال
أن  ال جتد سبمالك لإلبانة عنه إال بهذه الصورة وال يكو  متام الداللة إال بهذا املنهااج  

و ال  ووورام "انواره علغ حسي مله" الكثا والذي تفربج به السوائد وتنبع منه اللطائف
  اآليات والبحث يف أوجه براعفها واسفخراج مف أنوارااا  يكشف عنه إال حتلمف تل

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گچ  مب صورتها ومب تل  اآليات اوله تعاس

 ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

و سمقت اآلية لبما  ما أحف بعد تسصمف القول 4املائدة:  چۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 ڍچ آليااة ابلااهاوعاادل عااب نسااا ا وفممااا حاارم أكلااه وعاادده ولكاار صااساته

فل  يقف "أحف لك " فأورد حك  احمللالت حبكاية السؤال عنه فنباه للا     چڌ
 .(67)علغ لطائف منها الفمكج لفعلما اآلية مبا ابلها فجام الفعلما مب وجهج 

 .الوجه األول: اسفئناف بماني

 .اسفئناف ابفدائي مب بما  ما حرم أكله إس بما  ما أحف :الوجه الثاني

 ووجهج تكو  فمهما الثانمة منسلة مب معنغ األوس و رضها مفصلة بهاوكال ال
تكشف عب املعاني املسكوت عنها يف بما  سابقفها ففبعث لل  السؤال النسسي الاذي  

 أو تكاو  بمانااك مكماالك واسامماك     چ  ٻ ٻ ٱچ أثاره تسصامف احملرماات يف   
اق اللسظ إلمه وأم لل  املطلي مفمماك ملا ابلها فذكر احملرمات اسفلزم لكر ما أحف فانس

 .وأبا  عنه

وجميم" َيْسألُلوَن ل " بالسعف امللارع دل علغ أ  مب شأ  اذا الساؤال أ  يفكارر   
ولكر الزخمشري أ   وولمسفحلر لل  احلدث ويصوره وكأنه ماثف أمام العج وواوعه
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ية السؤال فائادة  ويف حكا و(61)" َيْسألُلوَن ل " مبعنغ القول أي يقولو  ل  مالا أحف هل ؟
وحكغ  ؟ال جتداا يف القول مب الفشويا وإثارة انفباه السامع لمفشوف ملعرفة مالا االوا

السؤال ث  صرح به فقال "مالا أحف هل " وا ملة الثانمة اي " َيْسألُلوَن ل " وجاام بلاما   
باارته   الغائي يف احلكاية عنه  فقال "هل " وخت يقف "مالا أحف لنا" فل  حيا  كالمها  بع  

واذا الفصرف يف السؤال أطلا القول مب  و(6٣)أل   رض احلكاية بما  كمسمة الوااعة 
واذا  وحمز السماق الذي امف فمه لمسفوعي كف زمب ،كب أ  يثار فمه لل  االسفسهام

 .مفنا   مع الفعبا بالسعف امللارع وإمكانمة تكرر واوع احلدث

 فقاال  چٻ ٱچ الساابقة  ث  رتي اللما يف ا واب علغ رأس اآلية 
لفسفحلر بفل  املشابهة املعنغ السابا  وعلغ حذواا "أحف لك " باخلطاب دو  الغائي

 . وتسفح له اناة يف بما  احلك  الالحا

وااال   و(72)ث  جام وصف "الطمبات" ومعناه كاف ماا يالئا  الانسس وتسافلذ باه      
ورد الارازي  ولاالت احمل:أي و(78)"كف شغم خت يأت حتر،ه يف كفاب وال سنة":الزجاج اي

املعنغ الذي لاي إلمه الزجاج أل  السؤال يدل علغ ا هف فااألوس محلاها علاغ ماا     
 .واو األاوى (72)يشفهغ ويسفلذ 

وجميم وصف الطمبات بعد لكر املمفة و املواولة واملرتدية والنطمحاة وماا أكاف    
تل  املسممات  السبع وما لبح علغ النصي وما أاف لغا اهلل به ال ،كب أ  نعزله عب

ايلاك كف ما خال ماب   وال السماق الذي تسرع عنه لكر احلف فكأ  الطمبات يدخف فمها
وااد صارح    وتل  األوصاف السابقة وكانت لكاته بسعف االنسا  ولكر علمه اس  اهلل

 .بذل  يف اوله"وما علمف  مب ا وارح" أي ما صدمت
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 يف عموم ماا أحاف املسائول    والصمد خت يكب مسئوالك عنه صرحياك وإمنا او داخف
عنه وعطسه مب عطف اخلاص علغ العام ملزيد العناياة بهاذا اخلااص وتسصامله ألناه      

فاآلية خت تأت لبماا  حتلماف أكاف الصامد وإمناا لفحلماف صامده         و رض اآلية وموراا
 (72)ويكو  يف الكالم حذف تقديره "أحف لك  الطمبات وصمد ما علمف  مب ا اوارح 

ا وارح أل  "ما علمف " اافلت الصمد وتلمنت شرط حله أ  تكو  وخت يقف ما صدمت 
 .به الكاسبة له معلمة ونبهت علغ أ  دخوله يف الطمبات يسفلزم لل  الشرط ويفعلا

ث  انفصي "مكلبج" حاالك مب "ما علمف " بعد أ  تلمنفه "علمف " لمسمد الفأكمد علغ 
 .(74)أ  يكو  مب يعل  الكالب الصمد طريراك مدرباك

واسفأنف بماناك آخر للسابا واو "تعلماونهب مماا علمكا  اهلل" وااذا االسافئناف      
 .(72)للمبالغة يف اشرتاط الفعلم  والفأديي للجوارح 

وفمه زيادة بما  صسة الفكلمي وأ  تأديبهب لطلي الصمد باآلداب الان اررااا   
 .وإمنا للمرسفو أي ال ،سكه لنسسه (76)وأ  ال يأكلب منه والشارع واي إمساك الصمد

اهلل" تسصمف لإلمجال يف اوله "مما علمف  مب  واوله "مكلبج" و"تعلمونهب مما علمك 
ومكلابج   وا وارح " وما بعداا يؤكد معناااا ويقوياه ويصاي يف بماناه بزياادة فوائاد      

فبج أنه ما تعارفف  علماه   وتؤسس ملعنغ واو بما  صسة لل  الفعلم  الذي أبه  سابقاك
الب الصمد وترويلها وتأديبها ث  أضاف لاذل  الفعلام  العاريف علمااك     مب تدريي ك

خاصاك واو الفشريعي "مما علمك  اهلل" أي اآلداب الن شرعها اهلل حج إرساال الصامد   
ألنه ال يفصور أنه يف لات معنغ "مكلبج" بف فمه خصوصمة إلضاففه هلل فا ذ منه صبغة 

هب لطلي الصمد وأ  ال ياأكلب الصامد كماا    تشريعمة ومحله الواحدي علغ معنغ "تؤدب
 .(77)أدبك  اهلل 
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فاآلية بالغت يف اشرتاط الفعلم  والدربة وإ  كا  يف سماق تعلام  ا اوارح إال   
 .(71)أنه ،فد إس كف عل  فال يؤخذ العل  إال مب عاخت طرير يشهد له بذل 

وطوت بمنهما  "فكلوا مما أمسكب علمك " السام عانقت بج األكف والفعلم  واوله
 .فإلا علمفواب واطلقفمواب علغ الصمد فامسكب علمك  فكلوا :أحداثاك كثاة واي

أل  األصاف يف   ؛وأخر اوله "والكروا اس  اهلل علمه" فوااع مواعااك حساناك لطمسااك    
فلما تأخر يف احملف أمكب تعلمقه جبملفج فمصاح ترتمباه علاغ "مماا      والفسممة ابف األكف

أو يرتتاي علاغ اولاه"ماعلمف      (7٣)إلا ادركف  لكاته" غ "مسوا علمهأمسكب" ويكو  املعن
 .(12)مب ا وارح" فمكو  املعنغ الفسممة علمه عند إرساله 

أي اتقاوه يف مجماع ماا أمار باه       چۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓچ  وخفمها بقوله
وعلمك  إياه مب مجلة األحكام أو فمما تلمنفه اآلية مب أمر حتلماف الطمباات وإباحاة    

فاال حيفااج إس    وووصف "سريع احلساب" معناه أحاط بكف شيم علمااك  ورحصمد ا وا
يناسي ما جارى يف اآلياة ماب املبالغاة يف الفعلام  "ماا علماف " و        واذا  (18)ماولة عد َّ

وأ  ما علمف  مب شيم فهو بعض ما أتااك    و"تعلمونهب" فأشار إس سعة علمه سبحانه
ويرتاد   وبعض ما أتاك  إياه العلم  احلكام   اهلل واذا مصدق لقوله "مما علمك  اهلل" أي

لمسماد أ  املعرفاة بااحلالل     چڳ ڳ گ گچ األمر باالفقوى إس فاحتاة اآلياة "    
واحلرام البد أ  يطواها الفزام ما شرع وجمانبة ما نهغ عنهو و مفغ علا  العباد أ  اهلل   

يف نسسه تعاس يعد علمه أعماله وحياسبه علغ ما عل  وعمف اوي جاني الفقوى ووار 
  .وا ذ لنسسه وااية مب العذاب

 ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿچ ومما جام يف األحكام أيلا اوله تعاس

 ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ
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  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .814-812البقرة  چ ڳ   گ گ گگ ک ک ک کڑ ڑ

نات املادة   اررت األيفا  فريلة الصوم وأمجلت ما يفعلاا بهاا ماب أحاوال فبم    
وسبي فرضه وما يعرض للمكلف مب موانع تعمقه عاب إمتاام الفكلماف وباج تلا       
املوانع وما يلزمه مب كسارةو فحوت باب الصوم وأحكامه يف ألسااظ ومجاف معادودةو    

وتسريعها مب لغاة   فصلها السقهام يف مباحث طويلةو وإلا تأملت ارتداد تل  األحكام
 .از كلمات اهلل تعاس وداة بمانهااذه اآليات وار يف نسس  بديع إجي

وطي تل  املعاني الكثاة والفسصمالت املفناممة يفطلي بال اة عالماة ومسالكاك    
لطمساك يف ترتمي األلساظ وجتاوراا فمنسث فمها روحاك تفخلا لفشكف سعة املعاني وتسفح 

ع واذا النمو انفجه اخفماار األلسااظ وتركمبهاا واعفباار بعلاها ما       وباب االحفماالت
 .بعض

فكاف  وواآلية اشفد إحكام حلقاتها ومتاسكت مجلها علغ طو الما يفسا يف بما  
مجلة ،كب أ  تنعطف علغ عدة مجف وهلا يف كف عطف معنغ وفائدة وسمفلاح للا    

فصدر احلك  ابفدام بالندام "يا أيها " وجممئه يف كاالم   ومب خالل حتلمف عناصراا البنائمة
ولل  األمر او  وفمب شأنها أ  تهيم النسوس لألمروأاممفهاهلل إيذا  بعظ  ما بعده و

"كفي علمك  الصمام " فكونه فريلة واجبة علمك  أمر مقرر منذ بادم اخللمقاة أي ماب    
و ولسظ "كفي" أاوى يف إفادة الوجوب ألنها تفلمب السرض و (12)عهد آدم إس عهدك 

لمه عاب االلفازام مباا    دوام الفذكر حفغ ينقش يف نسس املكلف فال يفقاصر مب كفي ع
 .(12) فرض
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ومجلاة   ووأفاد عموم اخلطاب لألمة وواوله "علمك " أكد االسفعالم معنغ اإللزام
"كفي علمك  الصمام " إمجال امأ لفسصمالت تلمسها ا مف بعده مب بما  ماامة الصامام  

 .وكمسمفه وخصوصمفه يف اإلسالم وأحكامه

  أ  فرض الصمام خت يكاب شاريعة   واوله "كما كفي علغ الذيب مب " تسصمف أبا
فالفشبمه  وو وإمنا فرض علغ مب ابلك (14)خاصة بأمة ممد وخت يسرض علمك  وحدك 

وورام لل  فائدة واي  سماف ماا جياده املاؤمب ماب عظا         وانا لبما  عموم السرض
الفكلمف ومشقفه فإلا تقرر لديه فرضمفه علغ  ااه ماب االما  ساهف علماه فالشايم       

 .(12) سهف حتمله " الشاق" إلا ع ََّ

وليف الكالم بقوله "لعلك  تفقو " ومواعها خامتة مكاب هلاا علقاة جبملاة البادم      
اتقاوا  :فردَّاا إس فاحتة الكالم خصل داللفها ومحلها معنغ السرض أي وومجلة الفشبمه

 .(16) األكف والشرب والوطم وات وجوب الصوم

وفهاو  (17)م صالة إس الفقاغ  أو تفعلا بها باعفبار السببمة أي:صاوموا أل  الصاو  
وااذا معناغ يف معناغ اولاه علماه الساالم        ويكسر شهوة النسس ويكسها عب املعاصي

 ."الصوم جنة"

أو تكو  مسصالك تلفقي عنداا مقاطع اآلية "يا أيها الذي آمنوا وكفاي علامك "و   
 "فالاذيب آمناوا اابلاه يف    وففعقد كف ما سبا يف بمانهاا  "كما كفي علغ الذيب مب ابلك "

"فمنفظمو  واخلامتة باملفقج لمسمد بما  تراي درجة املنقاديب هلذا الفكلمف إس رتبة الفقوى
بالرت ماي فمسافدعي    و ويف اذا تهامج لالمفثاال  (11)بسبي اذه العبادة يف زمرة املفقج

 ابول النسس له.
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أي أ  فاارض الصااوم  ووتقااع مااب اولااه "كفااي علاامك  الصاامام" بماناااك وتعلاامالك
تشفهي النسس مب شهوات ومطامع حسمة او تربمة وتهذيي للانسس   وإمساكك  عما

فمحصف هلا اتقام لعموم املعاصي فمكو  املعنغ "إلا سهف علمك  اتقام اهلل برتك املطعوم 
ومعرفة احلكمة املرتتباة   و(1٣)واملنكوح كا  اتقام اهلل برتك سائر األشمام أسهف وأخف"

وااذا املقصاد    والنسس تقبف الطالاي لاه  علغ لل  الفكلمف  سف مب مشقفه فففقبله 
ينمي فائدة الفشبمه "كما كفي علاغ الاذيب ماب اابلك " وااي تساهمف مشاقة السارض         

وخت  ما فمه مب مصلحة اشفدت ر بفها فالنسس إلا علمت وويقويها باإلبانة عب احلكمة
 تسوت املقصد.

ا ماف علماه   وتأمف اذه اآلية وجهة بمانها جتد أ  اللسظ أم  رضاك مدداك وأدار 
 وواود املخاطي إس السعف بنسس را بة فماه طالباة لاه   وواو تهمئة النسس لفلقي احلك 

فلما تقرر السرض جام ما بعداا لبما  "كفاي علامك  الصامام"وأحكامه ومدتاه وكمسماة      
فابفدأ الكالم بقوله "أياماك معدوداك" ظرفاك موصوالك بالساحتاة "كفاي علامك "     وإدائه والائه

لطمف حسب معه تأخاه وتصديره لآلية بعاداا وكاأني باه آياة داخاف آياة       وله مواع 
تسفلزم ممب يفلواا الواف عند اذا املقطع تسخمماك لشأنه وأ  هلذه األيام القالئاف ماب   
السلف ما هلا حثاك وتر مباك علغ ا فنامها ففكو  جتساااك ونقلاة إس "فماب كاا  مريلااك"      

املعااني مفزامحاة تولادت ماب اآلياة الساابقة        وتسفح ماداخف  ووسنسصف املعنغ الحقاك
وتهيم ملعا  الحقة انسلت مب بما  الظرف ففعلقها بقوله"كفي علمك  الصمام" احفماف  
يوماك أو يومج أو أياماك فجام بما  املدة با"أياماك معدودات" أي االئف ث  أبا  العدة كاملة 

  املادة يعفارب حاال املخااطبج     يف اآلية بعداا بقوله "شهر رملا " واذا الفدرج يف بماا 
إناي   :واملقصود ماب ااذا الكاالم   ولمسفف ما جيده املخاطي مب ثقف اإللزام والفكلمف
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عنك  حج خت أفرض علمك  صمام الدار كله وال صامام أكثاره ولاو     رمحفك  وخسست
 .(٣2)شئت لسعلت لل  ولكب رمحفك  وما أوجبت علمك  إال يف أيام الملة"

عب العامف "كفي علمك " ،كب نظمه يف منظومة مجلة الفشبمه  ث  إ  جممئه مفأخراك
فمصبح إجراؤاا صلة لقوله " كما كفاي علاغ الاذيب ماب اابلك " ففسماد بماا          وكاملة

املماثلة وأ  فرض الصوم علمنا وعلغ مب كا  ابلنا كا  مدة اصاة  ا مفطاولة وإ  
م  وتسهمله ألمر الفكلماف  ففزيد معنغ مشول رمحة اهلل وعمومها جبممع األ واخفلست

 (٣8)علمه 

السااام رتباات   چڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄچ   واولااه"
ا ملة علغ متام اإلبانة عب فرض الصوم يف مدة معلومة ث  جامت السام ناالة للمعنغ 
إس بما  كمسمة أدائه والائه أي حال االسفثنامات الن اد تداخف لل  السرض فمكو  

 .فلف الصمام وحال دونه مرض أو سسر فله الرخصة مب اهلل أ  مب خت يدرك:املعنغ

واوله" أو علغ سسر" جام خمالساك لنسا ما ابله "مريلال" فل  يقف أو مساافراك ملعناغ   
 ويرتتي علغ لل  االخفمار فاا"علغ" تسافعمف يف االسافعالم فمسافلزم معناغ الافمكب      

 .(٣2)ر" "ااصد سس واال  اه و(٣2)الزخمشري با " راكي سسر" وفسراا

وتأويف الزخمشري أدق ألنه ينبه علغ معنغ الفلبس بالسعف فمرتتي علاغ للا    
 .(٣4)" جمرد النمة حك  ارره السقهام واو "أ  ال يسطر حفغ يأخذ يف السا يف السسر دو 

واوله"فعدة مب أيام آخر" مب جزيف اللسظ فسمه مب اللطائف ما فمه وترتمبه علغ 
 وفمب كا  مريلاك أو علغ سسر فأفطر فعلمه عدة :جياز فاملعنغما ابله بالسام  اية يف اإل

واد نبه ابب العربي علغ دامقة يف ااذا الرتكماي تأماف اوله"ااذا القاول ماب لطماف        
 (٣2)السصاحة أل  تقريره فأفطر فعدة فإ  جزالة اللسظ واوة السصاحة تقفلاي فاأفطر  
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ه علمه فإلا كا  كذل  كاا   فطوى السعف "أفطر" أل  اللسظ حيمف إحيام به واويت داللف
والذي مكب له مواعه مب النظ  ااوة السصااحة    والعل  به مغب عب الفلسظ به لظهوره

املقفلمة حلور اللسظ املطروح يف معنغ ا ملة ر    مابه وحذفه واذا فقه كالم ابب 
واماف "مكفاوب علمهماا أ  يسطارا      و(٣6)واوله"فعدة" أي فعلمه عدة مب أيام آخروالعربي
 .(٣7)ما عدة مب أيام آخر"ويصو

وجمد اضمار معنغ مكفوب السفحلاره عند كف فرض ماب فاروض الصاوم    
فأهر إس اوله"فعدة" وكأ  الرخصة يف اإلفطار ملب اسفثنفه اآلية اي كفاب ماب اهلل كماا   
أ  فرض الصوم كفاب منه أيلا واذا يف معناغ اولاه علماه الساالم "إ  اهلل حياي أ       

واوله"مب أيام آخر" أفاد الوصف عدم الفقماد   وتؤتغ عزائمه" تؤتغ رخصة كما حيي أ 
وترتي علمه جاواز   وبوات معلوم فاافلغ لل  وجوب القلام مب  ا تعمج لزما 

و"ويكاو  الفقمماد باالفوالي    (٣1)الصوم مفسرااك أل  ظاار اآلية ال دلمف فمه علغ الففاابع  
ح أنه اال: "أ  اهلل خت يرخل لكا   وعب أبي عبمده ا را ووالرتتمي خمالسا هلذا الفعمم 

 .(٣٣)يف فطره واو يريد أ  يشا علمك  يف الائه" 

ث  عطف علمها اوله "وعلغ الذيب يطمقونه فدياة" وتأماف جاالل اخفماار كلماة      
"يطمقونه" ولو راجعت كالم املسسريب واخفالف تأويله  هلا لو جادت امفاداداك واساعاك    

غ فمب كا  مريلاك أو علغ سسر" واال عنها ابب وامأ له عطسها عل وففحه اذا االخفمار
 .(822)العربي"اي بملة العْقر"

فااا"يطمقونه" مبعناامج  وأي ال يساافطاع مسااها واإلنفهااام إس داللااة ااطعااة فمهااا  
و ومحلها (828)مفلاديب اما: األول: معنغ القدرة أي اادريب علغ الصمام وخت يصوموا

ر العلمام "أ  فرض الصمام كا  علاغ  علغ معنغ القدرة جيعف اآلية منسوخة حمث لك
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 (822)الفخما بج الصمام والسدية ث  نسخت بقولاه"فمب شاهد مانك  الشاهر فلمصامه"      
الثاااني: مبعنااغ الفكلااف واملشااقة وامااف الطااااة أااارب درجااات القاادرة إس مرتبااة   

ومحلة ابب عباس علغ اذا املعنغ وفسراا  ومبشقه وعنت هفففأول يفكلسون و(822)العجز
الكبا الذي عجز عب الصوم بعد أ  كا  اادراك علمه فلاعف فمسطار ويطعا     بالشمخ 

 .(824)عب كف يوم مسكمناك

وتسسا ابب عباس او فقه نظ  اآلية أل  اآلية األوس ماب ال يسافطمع الصامام    
لعارض فمصوم الام عند زوال العارض وجام "يطمقونه" حلال أخرى واي مب يعجاز  

ويؤياد املعناغ اارامة     وقلاام فأوجاي علماه السدياة    عب الصمام ولمس يف اسفطاعفه ال
فحملواا علغ الشمخ املأيوس  و"يطوَّاونه" تشبمه لللعف بالطوق احملمط بالشيم فممنعه

منه القلام وارر ا صاص ثبوت حك  اذه اآلية بهذه القرامة فقال:" إلا كا  معناااا  
ها الشمخ املأيوس مناه  إل كا  املراد ب وما وصسنا فهي  ا منسوخة بف اي ثابفة احلك 

 .(822)القلام العاجز عب الصوم"

فأما أ  تكو  مقاابالك   وواو العطف "وعلغ الذيب يطمقونه" آلنت بوجود املغايرةو
فمكاو  "املاراد ماب املساافر واملاريض       وملا ابلها أو اسمماك مكمالك لنسا ا ملة السابقة

واملراد مب اوله" وعلاغ الاذيب    واملذكوريب يف اآلية اما اللذا  ال ،كنهما الصوم البفة
 .(826)يطمقونه" املسافر واملريض اللذا  ،كنهما الصوم فكانت املغايرة حاصلة"

وفه  مب  ووأبا  عب مقدار السدية بقوله"طعام مسكج" فجام اإلفراد لبما  املقدار
ث   ووصف مسكج معنغ واو ما يقوم به أود احملفاج للطعام فقدرواا باملدََّ لكف واحد

اسفأنف بالسام معنغ واو "فمب تطوع خااك فهو خا له" واذا املعنغ إماا يكاو  ابفادام    
دو  أ  و (827)والغرض منه احلث علاغ الفطاوع بالطاعاات    وكالم ال تعلا له مبا ابله

ورتباه   ويفقمد بالصمام والسدية الن جرى لكراما وإما أ  يكو  مرتتباك علاغ ماا ابلاه   
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فإلا علا بقوله"فسدية طعام" أفااد   وويف كف تعلما فائدة املسسرو  علغ موضعج سابقج
ففسسر خااك األوس باملال والنسع وخااك (821)معنغ مب زاد اإلطعام علغ املد لكره جمااد

ورداا اوم إس اوله"فعدة مب أيام آخار" فمكاو     وو واو األظهر(82٣)الثانمة لبما  السلف
ا له منه  الزخمشري حماث لكار أناه    املعنغ مب زاد السدية علغ صمام القلام فهو خ

وتشاابه حاذوا الكالماج بعماد     و(882)"جيوز أ  ينفظ  يف اخلطاب املريض واملسافر أيلاك"
فمب تطوع فهو خاا   "فمب كا  مريلاك أو علغ سسر فعدة" وينظمها يف " اسفحلار اوله

ب له" ففشابه البنام و شمجة توأخي بج الكالماج وتقاارب بمنهماا وتادل علاغ ماواط      
  .األلسة لمربزاا العقف ويسفنبط داائا لل  الوصف وعجائبه

وتأخا اوله" وإ  تصوموا خا لك " إس نهاياة اآلياات حيكا  وصاف ماا سابا       
وله يف كف تعلاا فائادة ويف كاف ارتاداد امفاداد       ووجتفمع عنده مجمع العناصر السابقة

ة ،كاب تلخمصاها يف   واد مّحف املسسرو  اذه ا ملة معا  كثاة وأوجه مفعدد ووسعة
 :الوجوه الفالمة

الوجه األول: أ  تكو  خطاباك "للذيب يطمقونه" فدية واملعنغ "أ  صومك  خا مب 
 .(888)إطعام السدية والفطوع الزائد علغ السرض 

الوجه الثاني: تكو  خطاباك للمسافريب ففسمد أ  صاومك  وحتملكا  املشاقة يف    
علغ أ  أكثر املسافريب ،كنه  الصوم ماب   فقد جرت العادة والسسر خا مب إفطارك 

و وبهذا تكو  رخصة ملاب شاام الصاوم يف    (882) ا ضرر وإ  كا  األ لي فمه مشقه 
 .السسر واد نقف عب الني علمه الصالة والسالم أنه صام يف السسر وأفطر

الوجه الثالث: إجرام اللسظ علغ العموم وعدم تقممده بنطاق ا ملة السابقة له 
 .(882)املريض واملسافر الذيب يطمقونه فال منافاة يف رجوعه إس الكففمنفظ  
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الوجه الرابع: ارتداداا إس خامتة الكالم ففعطف علغ اوله" كفي علمك  الصوم" 
 .(884)فمكو  املعنغ "كفي علمك  الصمام وأ  تصوموا خا لك 

" ففلا   فمنمي معنغ "لعلك  تفقاو   وويف اذا تأكمد لسلملة الصمام لبما  اخلاية
أبانت أ  الصوم سبي يف حدوث الفقوى واذه أكدت معنغ النسع وخاياة االمفثاال   

ونبهت إس ما يناله العبد مب منافع دنموية مب صحة ورزق مع عظام    ولسرض الصوم
 .(882)األجر يف اآلخرة 

فانفقف الكالم مب فلاف   والوجه اخلامس: اسفئناف لبما  فلف الصمام ومنزلفه
صمام الفطوع فدل علغ أ  "صوم يوم تطوعاك أفلف مب صداة نصف صمام السرض إس 

ماا سابا    مبعثها تنزيف اآلية يف اذا املواع فاسرتجع أصادا  كف اذه املعاني (886)صاع
 .وحرك دالله املقاطع السابقة كلها لفزيد إشعاراك مبعا   لقت مب لل  الوصف

علاغ فلاملة الصامام    ث  خف  مجلة أحكام الصمام بقوله"إ  كنف  تعلمو " تأكمد 
وأ  تسكرك  يف اذه السريلة ونسعها حري أ  يورث يف نسوساك  الامقج بأنهاا خاا     

  .لك 

وترتمبها وانفساب بعلها إس بعض وإحكام الفعاالا   مجف اآلية احلكممةفانفظام 
لمس مب مكونات بال فها فحسي باف أصاف يف بناام احلكا  وتسريعاه وامفاداد        هابمن

ساع لفسافوعي   فاابلة لفاأويالت مفنوعاة ت   ففصبح ووجوه خمفلسة داللفه وتقلمبها علغ
 .لهمجمع أحوا

 هفاخفماارا ملسارد   ووبال ة الرتتمي تفناامغ بهاا أيلااك املساردات داخاف الكاالم      
 ومسردة مكانها هلاوتنسمقها واعفبار بعلها مب بعض يكو  وفا خصوصمات أوجبت 

توالمها يف الكالم فقلما يفسا فمه ومب أخسغ أنواع الرتتمي ترتمي األمسام واأللقاب و
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إلا  ألناه  و كالمهة واد عمي علغ كثا مب السصحام واوع توالي األمسام يف اإلصاب
منها لكروا  دةوسب إال يف مواضع معدحيجام يف تلاعمف كالم بلم  لاي برونقه وخت 

 :اول الشاعر
 إ  يقفلاوك فقااد ثللاات عروشااه  

 
 بعفمبااة بااب احلااارث بااب شااهاب  

بال فاه   ناوار كانات   جامت فمه يف كف موضعواثرت يف القرآ  الكري  واد تك 
وااد نباه    وللطائف وداائا خت تكب لوال لل  الفاوالي  ومدخال براعة تركمبهوأصالك يف 

لل  الرتتمي وحسنه يف سماق رده علغ الطاعنج يف فصاحة  داةاالمام البااالني علغ 
وال يفمماز   ولاذي ال تظهار فماه براعاة    اذا اللرب مب البما  واوهل  إنه مب القبماف ا 

وعقاد بال فاه    ووإمنا جيرى جمرى ما حيفاج إس لكاره ماب األمساام واأللقااب     وببال ة
 .(887)وإعجازه يف "تنزيف اخلطاب وظهور احلكمة يف الرتتمي واملعنغ"

سفالل فوائده الوالفلطف  وواذا يفطلي االافدام إس أ راض الكالم ومقاصده
يف آية سابقا  بال ة اذا اللرب واد بمنا وطرائا انفظامها هاجهاتمب تصريف ألساظه و

علغ أسارار انفظاام مسرداتهاا     دللناحكممة واي اوله"حرمت علمك  امهاتك  وبناتك " 
ومفاغ   وبفوالي تل  األمساممنوطة احلسب والسائدة  وأ  وواملعاني اخلبمئة ورام ترتمبها

 وأمار مقارر   براعفه يف كف موضع جام فمهأفاد يف موضع مب القرآ  فاضطراد فائدته و
ومب حا اذا النمط مب الكالم الذي دخف ا هف ببال فه زمناك أ  جيمع ويكشف عب 

مه واافصااص آثاار بال فاه يف    صا يسع اذا البحاث تق  لب ووحسب مفصرفاته هإعجاز
ولكب ندل علغ أثره يف بنام اآلية احلكممة  وومسارهالقرآ  ألنه مرج عب  اية البحث 

فقاد كثار يف تلا  املعااني وحساب فكاا  ماب         ووما ورام الفوالي مب أسرار ودااائا 
ولألااالم أ    والواجي إيراده وبعث لطائسه بالقدر الذي يفناسي مع مساار الدراساة  

  .تبعثه يف حبث مسفقف يبج عب نوار فصاحفه وعجائي حكمفه يف الرتتمي
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 ام ودق اولاه تعااس:  ومب اآليات احلكممة الن لطف فمها موضع تلا  االمسا  
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳچ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ

 ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 .22األحزاب آية  چېئ ېئ

صه خمور اذه اآلية ومدرااا علغ مقصد عظم  او بما  ما شرف اهلل نبمه وما 
 .نكاح والفوسعة علمه فمهله بأمر اسيومنها تشر وبه مب أحكام

 وومجمع ما يف اآلية مب اعفبارات  ادم ااذا الغارض وتنماي داللفاه وتقويهاا      
وابفدام الكالم بقوله" يا أيها الني إنا أحللنا لا " تأسامس وتهمئاة للمقصاد وتنبماه إس      

  كون  و أي إ(881)فجام "الني" وصسا مشعرا "مببدأ القرب ومنبع الكمال ومداره" وجهفه
 ونبماك اسفوجي ل  مب السلائف ما يفناسي مع اصطسائ  مبنزلة النبوة ورتبفها السانمة 

"إنا أحللنا ل " وتل  أبارزت معناغ االخفصااص ونصافه      فرتي علغ الوصف احلك 
واملعنغ أ  ما فرض يف اآلياة ماب حافَّ ااو لا  خاصاة دو         وووجهت الكالم طوه

ه"أحللنا" دو  "أحااف" بإساناد فعااف الفحلمااف إس اهلل  املاؤمنج تشااريساك ملقاام النبااوة واولا   
واالسناد "لو أاممة يف جتريد ممد صالغ اهلل علماه وسال  ماب السعاف يف ااذا األمار        

والذي كثرت فمه االة املغرضج فاألمر كله هلل ولامس حملماد صالغ     واخلاص بشخصه
 .(88٣)اهلل علمه وسل  إال أ  ْ،ثف هلذا األمر

 :مددة وايواحلف حصر يف أصناف 

 :وفمه اوال  وأوالك: أزواجه الالتي أتاابَّ مهورابَّ
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 .أنه أحف له أ  يفزوج أي امرأة يؤتمها أجراا :األول

أنه إشاارة إس ماب يف عصامفه ماب نساام أتاااب َّمهاورابَّ وااو ااول           :الثاني
 .(822)ا مهور ورجحه ابب العربي أل  "أتمت" حكاية ألمر ملغ

عم  وبنات عماتا  وبنات خالا  وبنات خالتا "       ويؤكد أيلاك اوله"وبنات
فالفحديد انا يدل أ  املقصود يف صدر اآلية مب حتت عصمفه ال كاف النساام وإال ملاا    

 .كا  لفخصمصهب فائدة

 .ثانماك: مل  الممج مما  نمه علغ جهة الغلبة والقهر

ثالثا: بنات الع  وبنات العمات وبنات اخلال وبناات اخلااالت واماد االباحاة     
 .شرط اهلجرةب

 رابعا: املرأة املؤمنة الواابة نسسها للني علمه الصالة والسالم وامد احلف بقبولاه 
 .تل  اهلبة

اذه الزجيات الن أحلها اهلل لرسوله جاامت علاغ نساا باديع وترتماي باارع       
يفناسي مع الغرض الذي يؤمه الكالم واو تشاريسه علماه الساالم باخفماار األفلاف      

ولكار   وفقدم إيفام األجور يف النكااح لسلاله ولكوناه األصاف     واحواألوس له يف النك
ث  طا بالكالم بعد العموم طو اخلصوص وللا    واململوكة عقمبه ملا بمنهما مب مقابله

بذكر ما أحف اهلل له مب أااربه خاصة وبنات الع  وبنات العمه وبنات اخلاال وبناات   
ر"وامرأة مؤمنة إ  وابت نسسها للاني"  وخفمة مبا أحف له مب النسام مب  ا مه واخلالة

واابف بج اذه الصورة والصورة األوس وااي" زوجاتا     ووأخراا لندرة اذه الصورة
الالتي أتمت أجوراب" فأبا  أ  الني يف األوس يكو  طالباك للمرأة فمجي علماه اعطاام   
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اساقت األاساام   الثانمة فاملرأة مزوجة نسسها للني فال يكو  هلاا صاداق ففن   وأما واملهر
فإ  امف خت ادمت اململوكة  ووتكاملت وففح بعلها  مي بعض ونبه إس بعض أحكامه

اادمت   :الناا  ؟علغ اريباته علمه الصالة والسالم والغرض مب الرتتمي بما  تشاريسه 
كاا    –علمه السالم  -اململوكة ملناسبفها مع "الالتي أتمت أجوراب" فكونهما مب كسبه 

واململوكة بسمسه ومساه فلْيم اهلل"  وفاحلرة بصدااها الذي مساه أجراك وموجباك الارتانهما
ويطأ مب مل  ،منه  وواذا املعنغ يفالمم مع كمال أدب النبوة فقد "كا  يأكف مب عمله

 .(828) "رزاي حتت ظف رمي:واد اال علمه السالم وبأشرف وجوه الكسي

باهلجرة فالمم تاأخاه   أل  زواجه بهب مشروط -علمه السالم  -وأخر اريباته 
فهجارة القريباة    وما بعده "امرأة مؤمنه " لكو  علة اإلباحة يف كفٍّ اي العماف الصاا   

شرفت بها واسفحقت ألجلها أ  تكو  يف معمفه "مع " وتل  "مؤمنة" إ،انها كاا  سابباك   
 يف حتلملها له علمه الصالة والسالم واارتا  ااتج الصاورتج كاا  باعثااك ملعناغ وااو     

وإلا  وحتري  احلرة الكافرة علمه الصالة والسالم فقد "اصر او  اللفه علاغ املؤمناات  
كا  ال حيف له مب خت يهاجر لنقصا  فلف اهلجرة فأحرى أال حتاف لاه الكفابماة احلارة     

 .(122)لنقصا  الكسر

والقماود   واد أشار الزخمشري إس ملمح داما يف بنام اآلية وااو الفخصمصاات  
  األاسام "الالتي أتمات أجاوراب" و "مماا أفاام اهلل علما " و "الالتاي       الن جامت يف تل

 -ااجر  مع " وبج ما ورام تل  الفخصمصات مب فوائد تنمي  رض اآلية وتزياده  
"ااد اخفاار لرساوله     :تشريساك وتعظمماك اال اإلماام الزخمشاري   -علمه الصالة والسالم 

خفصه بغااا مب اخلصائل وآثاره  كما ا واألفلف واألوس واسفحبه باألطمي األزكغ
وسوق املهر إلمهاا عااجالك    وولل  أل  تسممة املهر يف العقد أوس ومبا سوااا مب األثر

وكا  الفعجمف دياد  السالف وسانفه  وماا ال يعارف       وويؤجله أفلف مب أ  يسممه
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وخطبها سسمه ورمه ومما أ نمه  و.وكذل  ا ارية إلا كانت سبمئة مالكهاو.بمنه   اه
ويدل علمه "أفام اهلل علم "  واهلل مب دار احلرب أحف وأطمي مما يشرتى مب شا ا لي

وكذل  الالتي ااجر  مع رسول  وأل  فلْيم اهلل ال يطلا اال علغ الطمي دو  اخلبمث
 .(123)معه مب ارابفه  ا احملارم أفلف مب  ا املهاجرات -صلغ اهلل علمه و سل  -اهلل 

ات اي الن تعطي للمعنغ شماته وترسا  أحوالاه   اذه الفسلمالت والفخصمص
وكاف للا  يغاذى املقصاد      ووحتدداا لفممز األفلف يف جنسه ففخفصه به و فاره لاه 

فقمَّاد كاف ناوع ماب      واحملوري لآلية واو الفشريف له وبماا  خصوصامة مقاام النباوة    
ن خت فاملرأة الن أوتمت مهراا خا مب الا  والزوجات بقمد لمدل علغ فللها يف جنسها

واململوكة الن أخذاا بالغلبة والقهر خا ماب الان تعارض يف األساواق لكاف       وتؤت
والقريبة الن ااجرت و زاد شرفها باهلجرة والعماف الصاا  خاا ماب الان خت       وأحد

 –علمه الصاالة والساالم    –إس لل  ما تلمنفه مب إشارات إس كماله  أضف .تهاجر
أفاد تعجمله علماه الساالم للمهاور واسافمسامه      ف "أتمت"يف "أتمت أجوراب" الفعبا بالسع

وعلغ سنفه تربغ السلف فكا  ديدنه  الفعجمف حفغ اماف إنها  ال يعرفاو      و(824)هلا
 . ااا كما لكر الزخمشري

ولعف  وويف اوله"مما أفام اهلل علم " إسناد السيم إس اهلل امفنا  بنع  اهلل علغ نبمه
واد نبه البقاعي إس فائدة أخرى  وذا املعنغ ومكب لداللفهإسناد املل  إس الممج امأ هل

 .(822)واي اإلشعار بأنه يفم طمي علغ الوجه الذي أحله اهلل ال خمانة فمه وال خبث 

حماث نكار    و"وامرأة مؤمنة" نسا خمفلف عب الصور الثالث السابقة هلا أما اوله
لذل  اال الزخمشري  ولمف الشموع"امرأة" بعد تعريسات مففالمة لمسمد أ  اذا األمر نادر ا

 (826)ولذل  نكراا"  و"إ  اتسا لل 
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واد تكاثرت اخلصوصمات البال مة يف بنام اذه ا ملة ويغلاي علاغ ظاين أ     
كونها مسصالك مب مساصف الكالم الن ُتربز بها داللة اآلية ومقصداا كا  سبباك يف لل  

لة املسسرو  فذكر اباب العرباي أ    ونبه للمعنغ السارق يف اذه ا م واالحفشاد البماني
واذا معناغ يشااركه فماه     واهلل "أحف له يف اآلية الن ابلها أزواجه اآلتي آتي أجوراب

 .(827)فزاده فلالك علغ أمفه أ  أحف املواوبة وال حتف ألحد  اه" و اه

 او األشارف ماب النكااح لكوناه األصاف أتبعاه       "ملا بج ما :واال فمها البقاعي
ما خل به شرعه صلغ اهلل علمه وسل  مب الانع  الاذي تاوس سابحانه      - سبحانه -

اتبعه ما جامت إباحفه مب جهة املبمح إعالماك بأنه لمس مب ناوع الصاداة الان     وإباحفه
 .(821)نزه عنها ادره

ويؤكد خصوصمة املرأة الواابة له علماه الصاالة والساالم حتاول اخلطااب إس      
أل  لساظ اخلطااب يغرساها يف     ووابت نسسها ل  :الغمبة "وابت نسسها للني" وخت يقف

واالنفقاال إس   وهلاا سماق ما ابلها ويذيي السروق اللطمسة بمنها وبج األناواع الساابقة   
فظهاور مسامغ "الاني" ترتاي علماه       وإس تل  السروق ويدل علمها الغمبة ملمح يهدي

للفشاريف  وانا  صامل  (82٣)حك  واو أ  عقد النكاح بلسظ اهلبة لمس ألحد  اك
كما لكار   –وأيلاك أ  اذا اإلنعام إباحفه مب جهة املبمح  ويف معنغ ال يشاركه فمه  اه

لمسمد بما  فلف اهلل تعاس علغ نبمه أ  ألقغ مبفه يف القلوب ور بات فماه    -البقاعي 
فا"لكر وصف النباوة ألناه مادار اإلكارام ماب اخلاالا        والنسام طمعاك فمشريف مكارمه

واااوى معنااغ  (822)الئااا تشااريساك لااه بااه وتعلمقاااك للحكاا  بالوصااف" واحملبااة مااب اخل
و ثا   (828)تكرار "الني" لفقرير اسافحقااه لكراماة النباوة    :اخلصوصمة عناصر عدة واي
ث  صرح باملسهوم منطوااك يف اوله"مب دو  املؤمنج" واذا  و"خالصة" و"ل " أي لمس لغاك

ا ملة يف إفادة معنغ الفخما برتتمي   اية الفخصمل ولست أاف البما  إس طريقة بنام



 املسعودي د. منال مبطي

 2٣2                                                      م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

فاإلباحة ترتبت علغ ابفها نسسها مقمدة بإرادة الني صلغ اهلل علمه  وشرط علغ شرط
وسل  نكاحها والغرض مب لل  رفاع احلارج عناه فماب كاري  مشائلاه ابولاه اباة         

ه الوااي وكا  رداا مسفهجناك يف العادة ملا يورث مب إنكسار نسس الوااي وإلابة الب
فجام الشرط لمقرر حقه علمه السالم رفعاك للحرج عنه ولمبطف ظب الناس يف عاادته   

اد علمنا ماا فرضانا علامه ( مجلاة اعرتاضامة امفادت باج        :)واوله تعاس(822)واوهل 
"خالصة ل  مب دو  املؤمنج" و "لكمال يكو  علم  حرج" واافحامها اذا املواع بعد أ  

ي اسفوجي حلولمفها يف النظ  لمعل  الذيب آمنوا تفابعت عناصر  صمل الغرض بالن
أ  فريلة الفعدد للني علغ اذه الكمسمة اخلاصة به علمه الصالة والسالم اي مما "عل  

 (822)وعل  باملصلحة واألحوال فاخفصه به"  واهلل إجيابه فسرضه

فقد رأينا كمف توالت اخلصوصمات ودات ولطست حفغ ال يكاد ُيَفنبَّه ملوضعها 
فإلا رتبت علغ ما ابلها تكشست تل  العالئا عب فوائد وبانت ل  عاب   والبال ة مب

لطائف مفكاثرة واذه اي الن مسااا الباااالني "احلكماة يف الرتتماي" وجعلاها منااط      
اإلعجاز يف األحكاممات أي مواع اللسظة أو ا ملة وبراعاة تعلمقهاا بعناصار ساابقة     

فمها خصوصمة وحيرك أحواهلا املخفلسة فمبعث  وتدويراا علغ موااع خمفلسة مما يوجي
فمبلا  بااللسظ القلماف     ومعا  تسفوعي مقاصد املفكل  وتبج جهات احلكا  وأحوالاه  

 .معا  ممفدة

واذا الباب حري بالدراسات أ  حتفشد له وتفبع مواضع بال فاه وتادل علاغ    
ال يسفحه إال واد نبه البحث علغ بعض منها واناك الكثا  واخلصوصمات الن متمز بها

اسفقصام األحكاممات بالفحلمف السفخراج السمت البماني الذي ممزاا عب  ااا مب 
 .اآليات
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فهرس املصادر واملراجع:
 

ممد عبد القاار عطاو دار الكفي ابب العربيو أبو بكر ممد بب عبد اهلل "أحكام القرآ " راجعه:  -8
 اا 8421الطبعة األوس  –باوت  –العلممة 

 ابب عاشورو ممد الطاارو الفحرير والفنويرو دار سحنو و تونس د. ط  -2

ابب عطمه االندلسيو أبو ممد. عبد احلا بب  الي "احملرر الوجمز" حتقما عبد السالم عبد ممدو  -2
 اا.8422ة األوس باوتو الطبع –دار الكفي العلممة 

 اا 8486الطبعة الثانمة  -القاارة-أبوموسغوممد ممدو" مب أسرار الفعبا القرآني"ومكفبة وابة -4

أركو و ممد " السكر اإلسالمي " ترمجة: ااش  صاا و دار السااايو بااوتو الطبعاة الثالثاة        -2
 م  8٣٣1

د صاقرو دار املعاارفو مصار    البااالنيو أبو بكر ممد بب الطميو إعجاز القرآ و حتقما: السام  -6
 الطبعة الثالثة. د.ت  

ا رجانيو أبو بكر عبد القاار بب عبد الرمحبو دالئف اإلعجاز " حتقما مماود شاكرواا مطبعاة     -7
 اا 8482الطبعة الثالثة  املدنيو مصرو جدةو

ا صاصو ابو بكر أمحد الرازيو"آيات األحكام"و ضبطه:عبد السالم شااجودار الكفي العلممة  -1
 ت  -د-باوت–

اخلطابيو محد بب سلمما  "بما  إعجاز القرآ "و حتقما: ممد خلف اهلل و مماد ز لاول ساالمو     -٣
 م.8٣٣8دار املعارفو الطبعة الثالثةو 

ممد علاي صابمح    –اخلساجيو ابب سنا وممد بب عبداهلل حتقما: عبد املفعال الصعمدي مكفبة  -82
 ط. -اا د8218وأوالده 

بااوت. الطبعاة    -د بب عمر "الفسسا الكبا" دار إحمام الرتاث العرباي الرازيو فخر الديب مم -88
 اا.8422الرابعة 
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بااوت الطبعاة األوس    –احملصول يف علغ األصول علا علمه "ممد عطام دار الكفي العلمماة    -82
 اا. 8422

 ت. -الرافعي مصطسغ صادق "إعجاز القرآ  والبال ة القرآنمة" دار السكر العربي د -82

عبد ا لمف شليوعاخت الكفاي  -د إبراام  بب السري" معاني القرآ " حتقما: إسحاق أبو الزجاجو -84
 اا.8421الطبعة األوس  -باوت-

بدر الديب ممد بب عبد اهلل "الرباا  يف علوم القرآ " ادم له: مصاطسغ عباد القاادر     الزركشيو -82
 اا  8421باوتو الطبعة األوس  –عطاو دار الكفي العلممة 

و ممود جار اهلل "الكشاف عب حقائا  وامض الفنزياف وعماو  األااوياف يف وجاوه     الزخمشري -86
 اا.8426 مصطسغ حسج أمحد. دار الكفاب العربيو الفأويفو صححه:

إبراام  باب موساغ اللحساي "املوافقاات" ضابطه أباو عبمادة مشاهور آل          الشاطيو ابو إسحاق  -87
 اا.8487اخلرب.الطبعة األوس  –سلمما . دار ابب عسا  

 اا 8426 باوت الطبعة األوسالشريف الرضي "تلخمل البما ". يف جمازات القرآ  " عاخت الكفيو  -81

-بااوت  –الغزاليو أبو حامد ممد بب ممد "املسفصسغ يف عل  األصول"و دار الكفي العلممة  -8٣
 8222الطبعة األوس 

مي ابب اخلوجاه. دار الغارب   القرطاجينو حازم "منهاج البلغام وسراج األدبام" حتقما: ممد احلب -22
 م. 8٣16الطبعة الثالثة  باوت. –اإلسالمي 

 8428الطبعة اخلامسة  -القاارة–القطا و مناع "مباحث يف علوم القرآ "ومكفبة وابة  -28

ابب كثاو" البداية والنهاية "و حتقما: ممد عبدالعزيز النجارو مطبعة السجالاة ا ديادةو القااارة.     -22
 ت-د

 ت   –اإلصبعو بديع القرآ  " حتقما: حسين شرفو نهلة مصرو د املصريو ابب أبي  -22
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9- When preceded by / ( ) or 

/mæ/ ( ).

10- ) is used to refer to non-persons, 
and /mæ/ ( ) to persons. See, for instance, verse 45 in chapter 24   

, and verse 3 in chapter 4              
of the Holy Quran.

11- They are usually called 'free' or 'headless' relative clauses (Hamdallah 
and Tushyeh, 1998:141).

12- Some grammarians prefer to call it the 'resumptive' or 'returning' 
pronoun and point out that it existed in Old English and in some 
'non-standard dialects' of English (See, for instance, (Zobl, 1980a), 
(Zobl, 1980b), (Suaieh, 1980), (Zagood, 2012), and (Algady, 2013)).

13- 'One' here (and in the following example above) should refer to a 
male person only. 

14- Chomsky (1977:80) points out that this is true of Hebrew as well. 
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Works Cited:

1- The division in a society between two languages or two varieties of a 
language, in which one is considered formal and the other as 
informal. For instance, the "Modern Standard Arabic, based on the 
language of the Koran" as compared to "the colloquial Arabics of 
each Arabic-speaking region, such as Moroccan and Egyptian" 
(McWhorter, 2004: 61).    

2- It is usually referred to as ‘sentential relative clause’ (Quirk et al., 
1985).  

3- ‘Case’ refers to the function of a word in s sentence (see under Case 
and Gender in Relativization below).   

4- In this paper, the International Phonetic Alphabet (IPA) is used for the 
phonetic transcription of Arabic. For Arabic sounds which do not 
exist in English, their English closest sounds in terms of points of 
articulation are highlighted (underlined) and used in their stead (see 
Appendix I).  

5- The Arab Tribes of "Banu Huthail" ( )

( ) ( ) when this conjunctive noun 
signifies the doers of an action or refers to the subject of a sentences 
(Wright, 1996:271).

6- ( ) can also be used as a 
personal plural feminine conjunctive noun.  

7- It is also acceptable and even more common in Arabic to use the 
) with non-personal feminine plurals 

(e.g., ( ) (the three cows which are in the farm)).   

8- The Arab Tribes of ( ) /t

noun of ( ) /ðu:/, which often replaces the conjunctive noun of 

) (Wright, 1996:272). 
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SPECIAL ENGLISH SYMBOL 
IPA MEANING 

 
and /ka:/ in British 

English. However, in BrE, (r) will be heard if  is followed by a 
vowel. For example, far out is pronounced / fa:  

SPECIAL ARABIC SYMBOLS   
Symbol Example Symbol Example 

 = j   (jæd)  = d  (daraba) 

 = h  (hæl)  = d'  (d'afara) 

= g  (gæl) = a  (aelm) 

 = s  (sad)  = gh  (ghemd) 

 = t  (tarab)  = q  (qadam) 
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VOWELS 
IPA Examples 

 say, eight 
 near, here 
 boy, join 
 pure, tourist 

 
 

CONSONANTS 
IPA Examples 

b bad, lab 
d did, lady 
f find, if 
g give, flag 
h how, hello 
j yes, yellow 
k cat, back 
l leg, little 
m man, lemon 
n no, ten 
 sing, finger 

p pet, map 
r red, try 
s sun, miss 
 she, crash 

t tea, getting 
 check, church 
 think, both 

ð this, mother 
v voice, five 
w wet, window 
z zoo, lazy 
 pleasure, vision 
 just, large 
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(Al-Ghalayini)

  Al-Fadhli  

 
AbdulHameed, M. 

 
AbdulHameed, M. . 

Appendix I   
THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (IPA) 

 

VOWELS 
IPA Examples 

 cup, luck 
 arm, father 

æ cat, black 
 away, cinema 

e met, bed 
 turn, learn 

 hit, sitting 
i: see, heat 

 hot, rock 
 call, four 
 put, could 

u: blue, food 
 five, eye 
 now, out 

 go, home 
 where, air 
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(
( ). Still, we do not have them in English. 

 English distinguishes between ‘identifying’ and ‘non-
identifying’ clauses structurally and phonologically, but 
Arabic distinguishes between them phonologically only. In 
English ‘non- identifying’ clauses, 'that' is not used, no 
relative can be deleted, and commas have to be used in 
writing. In Arabic, nothing is done to mark ‘non- 
identifying’ clauses except in speaking (e.g., with a 
different tone of speech or a pause before and after).  
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used for both masculine and feminine, singular and plural: 
(The man who was talking), (The woman who was 
standing), and (The children who were playing). 

 Unlike Arabic, English has the possessive relative pronoun 
(whose): (I talked  to the boy whose father was sick ).  

 In English we have “zero” relative pronoun, while in 
Arabic we cannot find sentences with “zero” conjunctive 
noun: (The man you met yesterday was convicted of theft).  

 In English we have the so called 'sentential relative clauses' 
which do not exist in Arabic. (He supports Mr. Ahmed 
which I appreciate).  

 Relative pronouns in English can in some cases be 
replaced by special adverbs of time, manner, and cause. 
This is not applicable to Arabic.  

 In Arabic the conjunctive sentence should in most cases 
have a 'returning' resumptive pronoun that refers to the 
conjunctive noun, while in modern standard English we 
never find that. For example, the conjunctive (relative) 
noun (pronoun) and the object pronoun may exist together 
in Arabic whereas in English they cannot (   
= I saw the man whom you have beaten).   

 In Arabic the antecedent to the conjunctive clause should 
always be definite. The antecedent to the English relative 
clause could either be definite or indefinite.  
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the Arabic users of English or vice versa. In fact, as Khan 
(2011:107) puts it, “Language teaching practice often assumes 
that most of the difficulties that learners face in the study of 
English are a consequence of the degree to which their native 
language differs from English (a contrastive analysis 
approach).”  

Since both languages share approximately the same 
aspects of the relativization notion, it suffices to indicate the 
differences in order to compare the use of the relative clauses 
in both languages: 

 In English we basically have five relative pronouns (plus 
the “zero” (ø) relative pronoun). These are: (who), (whom), 
(that), (which), and (whose). Arabic, on the other hand, has 
sixteen relative nouns. They include: ), 

), 
), 
), 

, /mæ/ , 
and /ðæ/  .  

 Only two of the English five relative pronouns are marked 
for case; (whom) for accusative and (whose) for the 
genitive. In Arabic, there should be agreement in gender, 
number and case between the relative “noun” and its 
antecedent, while in English gender and number is not 
important. For example, the relative pronoun (who) can be 
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  (/mæ/ =  = (I think about 
what he is going to write.),  

  = 
(I speak to whom he is going to marry.).   

If the suffix is attached to the same preposition that 
precedes the conjunctive noun, it can be omitted along with the 
preposition. However, it should not be omitted if the 
preposition preceding the conjunctive noun is different from 
that to which the pronominal suffix is attached:  

 (/m n/ =  = (I read 
about the one whom you have read about).   

  (/m n/ =   = I talked to the one whom 
you have read about.).  

4. Conclusion 

By and large, 'Relativization' in English and in Arabic is 
to a great extent similar at the deep structure level, and to some 
extent at the surface structure level (Suaieh, 1980; Hamdallah 
and Tushyeh, 1998). For instance, the relative pronouns 
(conjunctive nouns in Arabic) must appear at the very 
beginning of the adjective clause. Moreover, in both 
languages, the relative clause must have a verb. However, 
there are some basic differences between Arabic and English 
in the use of relativization at the surface structure level. These, 
in turn, should in particular have pedagogical implications, and 
generally speaking are expected to constitute difficult areas for 



Dr. Hamdan Mohammed E. Al-Ghamdi 

Volume No 16 (1437 Ah 2016)                                              35 

 = I talked to the one who is 
more generous.).   

  cf.  

 cf.     

Secondly, it can be expressed by an attached manifest 
pronoun. It is attached to the end of the verb when the pronoun 
occurs in the accusative case as an object of the verbal 
sentence after the conjunctive noun. Again, this suffix is 
optional, and it is often omitted14: 

 
= (I saw the man whom you have beaten.),  

 (/ðæ/ =  = (What did you do?),   
 (/mæ/ =  = (Say what you want).                                          

Thirdly, it is represented by an attached manifest 
pronoun. This time, it occurs in the genitive case, and thus, the 

suffix should be attached to a noun or a 
preposition. However, if the noun to which the pronoun is 
attached is an active participle ( ) (cf. passive participle 
( ) (Ryding, 2005))
optional: 

  = I saw the man whose 
book is this),      

  = The woman (whom) I 
talked to is a teacher).  
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However, if the subject of the subordinate conjunctive 
clause is other than the head constituent, the clause must 
represent its own subject in the form of a suffix personal 
pronoun ( ) (Cowan, 1958:72):   

  = The 
pupil whom they taught),  

  
= The pupils whom you trusted.).   

The conjunctive clause should have a personal pronoun 
(it could be embedded ( ) or manifest ( )) that refers to 
the conjunctive noun and shows concord with it in number and 
gender. This ‘referring pronoun’12 has three probable 
occurrences (Wright, 1996:322-324). 

Firstly, it can be an embedded third person pronoun (
) when it occurs in the nominative case as a subject of 

the verbal sentence after the conjunctive noun. However, it can 
be represented by an independent personal pronoun (

) (Ryding, 2005) if the sentence after the conjunctive 
noun is nominal. Still, this pronoun is optional in nominal 
sentences if they have adverbial ( ) or prepositional ( ) 
predicates: 

  = I passed by the one13 
who studies hard.),  
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4.2 The Conjunctive Clauses  

Like English, Arabic conjunctive nouns cannot stand 
independently from their conjunctive clauses. The conjunctive 
nouns need to be immediately followed by clauses in order to 
have meaning in sentences. These clauses could be substantive 
( ), verbal ( ), or genitive ( ). Their only function 
is to modify the conjunctive nouns. The conjunctive nouns 
plus their clauses constitute the conjunctive clauses. Some of 
these conjunctive clauses, as mentioned earlier, could be used 
either substantively or adjectively. Their main function, in 
Arabic as well as in English, is to modify a preceding noun 
constituent. Therefore, they are most frequently used 
adjectively. Other functions may include 'identifying, 
classifying, or giving emphasis' (Zagood, 2012). The 
‘adjectival’ conjunctive noun should agree with its antecedent 
in case, number, and gender. However, some other conjunctive 
nouns (i.e., ), /mæ/ ( ), and )) could only be 
used substantively in the nominative case11. They occur at the 
commencement of compound or complex sentences and 
function as subject for them. The subject of a subordinate 
conjunctive clause is usually the same head constituent 
modified by that clause (Wright, 1996:321):    

  
= The man who beat his daughter.).                                                                          
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 (/mæ-ðæ/ =   = What did you see last night?),  

 (/m n-ðæ/ =    = Who was that you saw 
last night?).  

Unlike  ( ), ) and /mæ/ ( ) can never 
-specified 

substantively. ) is used only with human beings, 
while /mæ/ ( ) is used for non-persons10. For /ðæ/ ( ) to be a 
conjunctive noun, it has to be preceded by the interrogative 

( ) is 
) or /mæ/ ( ), it is not a conjunctive 

noun, rather it is  a demonstrative noun ( ) which means 
"this". 

The (common) ) is declinable 
according to the case and gender. However, it does not 
normally have dual or plural forms. It could be personal or non 
personal. It must be followed by a definite noun or attached to 
a pronoun: 

 - z.be n/ =  = I know which 
party is right.), 

 -h m/ =  = I like the one(s) (of them) 
who is (are) standing.).   

In th ) is immediately followed by 
h ) which is a definite noun, but in the second it is 

) which is definite by its nature.   
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 = the girls or mothers 

 
  

  

The common conjunctive nouns (See Table 2 below) can 
be used regardless of the gender or number. 

Table (2): Arabic common ( ) conjunctive nouns with 
their phonetic spellings.8 

Masculine Feminine 
 

/mæ /        
    
    

/ðæ/9      

                      
                     /mæ /        
                          
                      
                     /ðæ/         

), /mæ/ ( ), and /ðæ/ ( ) can 
be used regardless of the gender, the number, or the case. They 
can be used with both masculine and feminine, whether 
singular, dual or plural nouns: 

  = I liked the one 
(ones) who visited you.),  

  = I liked what you did.),  

 (/ / =  = the standing one came to me.),  

 -   = I will talk to anyone of them.),  



A Contrastive Linguistic Analysis of Arabic Conjunctive ... 

30 Umm Al Qurma University  Journal of Languages and Literatures 

We notice here that the singular (peculiar) conjunctive 
( ) ( ) can be used for both 

persons (as in the first example above) and non-persons 
(things) (as in the second one). The dual conjunctive nouns can 
also be used for both persons and non-persons:   
  = These are the two men 

who won.),     
  = These are the two 

houses which I bought.), 
  = These are the 

two women who travelled abroad.),   
  = These are the two 

cars which I bought.).  

The masculine plural (peculiar) conjunctive noun 
) 

can be personal or non-personal:  
 = 

These are the men whom (who) I love.), 
  = The mosques (or the 

houses) which (that) I saw.). 

 = The mosques 
(or the houses) who (whom) I saw.).  

The plural feminine (peculiar) conjunctive nouns 

persons and non-persons7: 
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( ). In the former case, they could be personal or non 
personal. When they are used adjectively, they should show 
concord with the definite head constituents in number, gender, 
and case. This way, they noticeably differ from their English 
counterpart relative pronoun of (who): 

  = I saw the man who 
taught you calculus.),  

 = My car is faster than 
the one (which) you bought.), 

  = The man who taught 
 

  = This is the woman who 
visited us.),    

  = The two men who 
visited us are generous),       

  = The two women 
 

 n/ =  = with the two male students 
 

 n/ =   = with the two female students 
 

    = the (male) 
 

 
= the (female) students who
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4.1 The Conjunctive Nouns  

The English relative pronouns have their counterparts in 
Arabic as conjunctive nouns. These are of two major types; the 
peculiar ( ) and the common ( ) conjunctive nouns 
(Al-Ghalayini, 1980:130).  

The peculiar conjunctive nouns (See Table 1 below) must 
agree with their antecedents in gender, number and case. Case 
in Arabic Grammar refers to the different forms that nouns, 
pronouns, or even a sentence could have according to their 
function in a (longer) sentence and their relationship to the 
surrounding words. There are three major types of cases in 
Arabic (i.e., accusative case ( ), genitive 
case ( ), nominative case ( ).  

Table (1): Arabic peculiar ( ) conjunctive nouns with their 
phonetic spellings. 
 Masculine Feminine 

Singular      ( )              ( ) 

Dual 
     ( ) 

     ( ) 

           ( ) 

           ( ) 

Plural 
     5  ( ) 

     6       ( ) 

         ( ) 
          ( )  
    ( )  

Generally speaking, Arabic peculiar conjunctive nouns 
may be used either substantively ( ) or adjectively 
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 This is the city        

                                 ø) he grew up in. 
                                   

  
                             ø) he grew maize.  
                            

 This is the way      
                           ø) he managed things. 

4. Relativization in Arabic  

A relative clause in Arabic starts with a word that is 
called a ‘conjunctive noun’ ( ). A sentence of this 
kind is called a ‘conjunctive clause’ ( ) ( ) 
( ) :  

sn .a l l.læ.bes/4 = 
 = I saw the man who makes clothes).   

The conjunctive noun in Arabic is only employed when 
the antecedent to the conjunctive clause is definite (Ziadeh and 
Winder, 1957:56). In fact, this is true of all Semitic languages 
(Wright, 1996:318). So, it is ungrammatical in Arabic to say:  

  = 
(I liked a boy who won.). 
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It is to be noted, however, that the antecedents of the Wh-
adverbial clauses in the previous examples may preferably be 
omitted as they (the antecedents) thought of as redundant and 
unnecessary:    

 That was when he grew a beard.  
 That is where he grew up.   
 That was why he grew maize.  

When the antecedent is mentioned, the two adjunct words 
of (when) and (where) can be replaced by the relative pronoun 
of (which) with the appropriate preposition preceding it or at 
the end of the relative clause (Chuang, 2002):  

                             
  

                                  

                                       
  

                                 ew up. 

(Where), (when), (why), and (how) can also be replaced 
by the neutral relative pronoun of (that zero ø) 
relative pronoun. The appropriate preposition should be 
mentioned with (that) of place, but can be omitted with (that) 
of time, cause, and manner: 

                            
  

                             ø) he grew a beard.  
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As for personality (a.k.a. humanness (Ryding, 2005:125), 
it is normally ascribed to human beings, but not bodies: 

 The human bodies, which have systems and organs, ….. 

However, it is to be noted that some other creatures (such 
as angels, jinn, demons, fairies, etc.) which are believed to 
have certain high standard characteristics similar to those of 
humans or higher (such as thinking, listening, speaking, 
choosing, deciding, etc.) are also dealt with linguistically as 
personal: 

 Angel Gabriel, who brought down the revelation to 
Prophet Mohammed PBUH,…….  

Moreover, some pet animals’ owners prefer to call their 
animals as ‘persons’: 

 Bitsy (a cat’s name), who has a long tail, caught a mouse. 

Our babies are, linguistically speaking, considered as not 
having developed personality yet: 

 Here is your baby, which you’ve just delivered. 

3.3 Relativization and Adverbial Clauses 

Some adjunct words can be used in the place of relative 
pronouns. Examples include adverbs of time (when), place 
(where), manner (how), and cause (why):             

 That was the time when he grew a beard.  
 That is the city where he grew up.   
 That was the reason why he grew maize.  
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are two possible cases of ‘case’ in the relative pronouns; 
‘genitive’ case and ‘accusative’ case:  

I) (whose) is used when the relative pronoun is in a 
‘genitive’ relation ( ) to the antecedent, 
irrespective of the latter’s gender type; personal or non-
personal (a.k.a. human or non-human):  

 The boy whose father you talked to is my brother-in-law.  
 The car whose tyre had a slow puncture has now been 

mended. 

II) (whom) is used instead of (who) when the relative 
pronoun is in an ‘accusative’ relation ( ) to the 
antecedent, provided that the head is personal. Again, there are 
two situations of the ‘accusative’ case:  

1. (whom) is optional and (who) can be used instead if the 
relative pronoun is an object, and 2. (whom) is obligatory if 
it is preceded by a preposition: 

                                       
  

                                   

The choice between (whom) and (who) under the first 
situation of the ‘accusative’ case is one of the level of 

whom) is used more 
frequently in writing, whereas (who) is often used in speaking 
(Hamdallah and Tushyeh, 1998; Parrott, 2010). 
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 The girl that (whom) you met is my daughter.  
 The car that (which) we saw is very fast.  
 The boy that you talked to (to whom you talked) is very 

intelligent.  
 The bridge that Osamah drove under (under which Osamah 

drove) is very high. 

Still, another possible alternative for the relative pronouns 
in the previous examples is to be dropped altogether from the 
sentences. This way, the whole clause is reproduced with the 
so called ‘zero’ (ø) relative pronoun:  

 (The girl you talked to), (The car we saw), and (The bridge 
Osamah drove under).  

By contrast, the other explicit relative pronouns are most 
frequently used in the ‘non-identifying’ clauses. Explicitness 
refers to the relative pronoun’s need to show agreement with 
its head constituent in case, and/or in its being personal or non-
personal (Quirk et. al., 1985): 

 (Saud, who came the first,……), (My children, whom you 
taught,…..).        

 (Jeddah, which is highly populated,……), (Wings, with 
which birds fly,……).  

3.2  Case and Gender in Relativization  

As said before, ‘case’ means the role that the relative 
pronoun plays in a relative clause in relation to the head. There 
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their antecedents is very weak. This is why in language use the 
employment of these clauses represents only a possible 
semantic option (and even a rare one in spoken language). 
Other preferable choices may include coordination (with or 
without conjunctive words) and subordination (See, for 
instance, (Smalley and Hank, 1982) and (Simpson, 2004):                                           
                                  who congratulated me on graduation.  
 Then I visited Saud  

                                  and he congratulated me on graduation. 
 This is Ahmed, who (m) I talked about last week.  
 This is Ahmed; I talked about him last week.  

                                                    which was a small city.  
 I saw you in Riyadh in 1970,                                  

                                                     
                                                    which he was living in. 
 I met him first in Jeddah,     

                                                 

It is also highly noticeable that the neutral relative 
prono that identifying’ 
clauses than the other relative pronouns. It is neutral in the 
sense that it does not have to show concord with the head noun 

case3, number, or gender type (human or non-human). Hence 
it is called neutral or general:  

 The man that (who) is standing near the door is my 
brother.   

 The tree that (which) is in the corner is very big.  
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signified by the omission of the adjectival (relative) clause 
from the sentence. However, the sentence (Yesterday morning 
I telephoned my mother, who lives in Mecca) has a non-
defining clause (who lives in Mecca) which provides extra 
information about the noun that it describes (my mother), but it 
does not necessarily serve the purpose of identification. The 
mention of her place of living could only be for additional 
interest.   

Language users might have noticed that most of the 
relatives of spoken English are of the defining category. ‘Non-
identifying’ relatives are not very common in speech, but 
occur quite frequently in the more formal style of written 
language. The reason may well be that spoken language has 
the tendency towards using simple sentences, whereas the 
‘non-identifying’ relative clauses include the intentional 
addition of extra information resulting in long and compound 
sentences. One example of the ‘non-identifying’ relative 
clause is to have as its antecedent a whole sentence or even 
more than one sentence rather than a mere noun or a noun 
phrase2 (Feigenbaum, 1985: 224): 
 They appreciated our making the effort to attend their 

meeting, which was such a relief for us. 

Often the ‘non-identifying’ clause comes from a stylistic 
conjunction of two distinct statements through ‘coordination’, 
‘apposition’ or ‘ellipsis’. Linguistically speaking, the 
relationship between the ‘non-identifying’ relative clauses and 
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clause. This substituting word is called a relative pronoun. Its 
choice depends on two factors. First, the gender type of the 
head noun, human or non-human. Second, the role that the 
relative pronoun plays in the relative clause as subject 
(nominative case), object (accusative case), or possessive 
(genitive case) (Chuang, 2002:29).  

3.1  Identifying and Non-Identifying Relativization    

Relative clauses in English can be viewed in a dichotomy 
of identifying and non-identifying clauses (a.k.a. defining and 
non-defining; or restrictive and non-restrictive respectively). 
‘Identifying’ means that the head constituent is unknown, and 
can be linguistically identified only by dint of using the 
modification provided by the ‘identifying’ clause. ‘Non-
identifying’ means that the head is sufficiently known and can 
be independently identified. In this case, any extra definition 
given to the head is optional and unnecessary for its 
identification. Unlike the ‘non-identifying’ relative clause, 
‘identifying’ relative clause is never preceded by a comma in 
writing. A ‘non- identifying’ clause is uttered with a pause 
before and after it or with a different tone of speech (See 
(Penson, 2005) and (Suaieh, 1980)).   

For example, the sentence (Yesterday morning I 
telephoned a friend who lives in Mecca) has a defining clause 
(who lives in Mecca) which carries the necessary purpose of 
identification; it identifies (a friend). This purpose can be 
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people across the Middle East and North Africa. Also, it is 
now recognized as an official language in the United Nations 
(McWhorter, 2004) (CIA, 2008) (Farghaly, 2008).  

3.  Relativization in English  
In English, a relative clause (a.k.a. adjectival clause) 

comes after a noun or a noun phrase (the antecedent) to modify 
it (post modification). It consists of the relative pronoun (who, 
whom, whose, which, or that) and its complementation phrase 
(predicate) (Hudson, 1998; Chuang, 2002). According to the 
transformational grammar, it is "a surface structure realization 
of an embedded sentence following a definite or an indefinite 
head noun phrase called the antecedent and containing an NP 
coreferential with this antecedent" (Hamdallah and Tushyeh, 
1998:141). Thus, two or more clauses can be joined together to 
form one compound sentence using relative pronouns.  

 (They visited Majed) + (He had a car accident) = (They 
visited Majed, who had a car accident).  

 (They congratulated Saleh) + (Saleh’s horse came first in 
the race) =  (They congratulated Saleh, whose horse had 
come first in the race). 

The two independent clauses can be combined because 
they are related. The relationship is shown by the words 
(Majed) and (He) in the first example above, and (Saleh) and 
(Saleh’s) in the second. A process of substitution is involved 
here; a new word replaces a word or phrase in an independent 
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In the immediate pre-Islamic period, the language became 
a rich poetic classical language, especially in the Arabian 
Peninsula. The poetry of pre-Islamic epoch (the Jahiliyah) 
( ) signified this period. In addition to the classical 
Arabic, different dialects and varieties of the language were 
spoken by the different tribes of both Bedouins and peasants. 
In fact, this denoted the origin of even nowadays Arabic 
diglossia1 (Ryding, 2005).  

From the seventh century A. D. on, the Islamic period 
started. The Arabic language has ever since assumed 'a unique 
and overwhelming importance' and preserved its stability for 
over fifteen centuries now due to the fact that is the sacred 
language of the Holy Quran. Arab grammarians have 
conducted comprehensive studies in order to codify and 
standardize the classical Arabic since the eighth century A. D. 
One of these studies was "the first complete known treatise on 
Arabic grammar", the great work of 'Sibawaih' ( ) known 
as 'Al-Kitab' ( ) (The Book) (Suaieh,1980).   

Bearing in mind that there are now more than six 
thousand languages in the world, it does make sense to know 
that contemporary standard Arabic, which is a modernized 
form of the classical Arabic, has become one of the world's 
major languages. It is the sixth most widely spoken language 
in the world. It is the official language of all countries of the 
Arab world. That is, it is the language of governments, 
education, literature, press, and media of about 330 million 
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during the next four centuries. The first Scandinavian invasion 
of Britain was in 787 A. D.  

The English language was later influenced also by the 
Norman French conquest of England in 1066. A big number of 
French words was assimilated into English. Moreover, many 
changes in the language and its grammar, such as the Great 
Vowel Shifts (started in 1400 A. D.), as well as great diversity 
in dialects took place during this period. These big changes 
signified the advent of the Middle English period (from 1100 
to 1500).   

A new period followed with the introduction of the 
printing press to Britain and the consequent increase in the 
literacy level (from 1500 to 1700). The so-called Early 
Modern English was 'illustrated' by the writings of 
Shakespeare (was born in 1564), and the London Speech of 
Dialect characterized most written works of the period. By the 
eighteenth century, much of the English language has become 
more like today's Modern English and American English 
(Crane et. al., 1981) (McWhorter, 2004).  

2.2  A Brief History of the Arabic Language  

Arabic is the most widely spoken Semitic language in the 
world (Farghaly, 2008). It is thought of as having evolved 
from the early not well-known and simple languages of Arabia 
including the Sabaean and Himyarite languages. This period 
went on from the pre-Christian era to the sixth century A.D.  
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2. Historical Backgrounds 

2.1  A Brief History of the English Language  

The complex history of a given language is usually 
thought of as incomparable as its development is uniquely 
associated with special lifestyles, cultures, ways of thinking, 
behavioural psychology, and nature of a particular people. The 
continuous interaction between these elements, as well as other 
social, political, and religious factors, keep changing as time 
passes. According to McWhorter (2004:1), "At all times, any 
language is gradually on its way to changing into a new one; 
the language that is not gradually turning upside-down is one 
on the verge of extinction." The development process of the 
Arabic and the English languages should not be an exception.  

England was inhabited by the tribes of Celts, Picts, and 
Scots before the Romans arrived in the first century A. D. The 
Romans dominated Britain for several hundred years before 
they were forced to withdraw in A. D. 410. In The fifth 
century, the Germanic Saxons, the Angles, and the Jutes 
invaded England and conquered the Celts, and The Old 
English (a. k. a. Anglo-Saxon language) was then established. 
This language was influenced by Latin after the 
'Christianization' of England at the end of the sixth century as 
'Latin was the language of the Church'. It was also influenced 
by the Scandinavian occupation and colonization of Britain 
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one another but they do share at least generally some linguistic 
features at all levels: phonological, morphological, syntactic, 
semantic, and pragmatics' level". One similar aspect in these 
two languages is Relativization. On the face of it, English and 
Arabic similarly use the relative pronouns and conjunctive 
nouns to generate relative sentences which are complex. 
However, English/Arabic language users should notice the 
existence of some differences between the English relative 
pronouns and their Arabic counterparts per se, and also 
between the ways how relative sentences can be created in 
each language. Recognition and sensible utilization of these 
dissimilarities are expected to pave the way for informed 
language instruction and course design as well as accurate 
translation.   

This paper begins by giving very brief historical accounts 
of both English and Arabic. Then a comprehensive description 
of Relativization in both languages follows. The relative 
pronouns (conjunctive nouns in Arabic) and clauses in both 
languages are described as they are used. In other words, a 
structuralistic model of description is followed. The paper 
sums up by contrasting; stating the differences between the 
two uses of Relativization in English and in Arabic. 



A Contrastive Linguistic Analysis of Arabic Conjunctive ... 

14 Umm Al Qurma University  Journal of Languages and Literatures 

more effective manner in the target classroom in general and 
in Saudi EFL situation in particular” (Ibid., 111).  

1.2  Contrasting Methodology            

Traditional contrastive analysis is characterized by the 
methodological principle that the structure of the languages to 
be contrasted will have to be described first by means of one 
and the same theoretical model, and these descriptions are then 
contrasted for the specification of similarities and/or 
dissimilarities. Traditionally speaking, the procedure, in most 
cases, is one of the following five: the same categories of the 
two languages are contrasted; the equivalents for a certain 
category of the target language are sought in the source 
language; rules or hierarchies of rules in the two languages are 
compared; the analysis starts from a semantic category whose 
surface realizations are sought in the languages to be 
contrasted; or the analysis starts from various uses of language 
(Lado, 1957 and Fisiak, 1981).  

In this research paper, the first procedure is adopted. A 
given language category that exists in both English and Arabic 
languages (i.e., Relativization) is selected and compared at the 
linguistic use level. If we compare Arabic and English, we will 
notice that though Arabic belongs to the Semitic family and 
English belongs to the Indo-European (German) family, there 
are lots of similarities between them. According to Alduais 
(2012:502), English and Arabic "are originally different from 
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Contrastive Analysis hypothesis has noticeably witnessed 
a dramatic decline in influence and popularity recently. 
However, L1 interference has persisted to be a pedagogical 
and translating problem (Ellis, 1985; Khan, 2011). Although 
theoretically speaking may be feasible, it is perhaps very 
difficult, if not impossible, to suggest that L2 learners can be 
taught to think in L2 after they have already acquired L1 
structural system. The major reason for this may be the simple 
fact that applications of linguistics are not really possible 
unless the study starts from the problems and tries to find out 
if there is anything in linguistics that might be useful in 
solving them. That is, purity of theory is thus secondary. 
Sajaavara in Byram (2000:208) clarifies, "Despite continued 
criticism, contrastive analysis remains a useful tool in the 
search for potential sources of trouble in foreign language 
learning. It cannot be overlooked in syllabus design, 
preparation of textbooks and production of teaching materials. 
It is also a valuable source of information for the purposes of 
translation and interpretation." Khan (2011:110) agrees, 
“Teaching of English as a second/foreign language (ESL/EFL) 
requires a good perception of at least two languages: L1 and 
L2 if one wants to contrast the characteristics of the two 
languages.” He adds that if the teacher of English is well-
acquainted with good knowledge of inter-lingual studies, he 
will be in a good position to “diagnose the errors, their types, 
and accordingly evolve a compatible strategy to deliver in a 
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feasible that the tools of structural linguistics would enable a 
linguist to describe accurately the two languages in question, 
and to match those two descriptions against each other to 
determine valid contrasts between them.  

By the mid-seventies, a clear picture of the influence of 
Transformational Grammar on contrastive analysis has 
developed (Brown, 1980). Several Transformational Grammar 
views have proved fruitful from the theoretical point of view. 
Still, the number of practical applications has remained small. 
Till our time, it is not easy to tell if a Transformational 
Grammar Approach to contrastive analysis has been any more 
fruitful for applied purposes (e. g., teaching and translating) 
than Structuralism (Ouhala, 1999).  

1.1  Rationale for Language Contrasts  

Contrastive Linguistics is firmly rooted in the idea of 
human language universals. That is, there are some features 
that are found in every language. Linguists have premised their 
establishment of a logical basis for comparisons between 
languages on this belief that supposedly all languages have 
common and even unchanging aspects or principles. They 
have always tried to figure out these universal human language 
elements (Alduais:2012). Although there are apparent 
differences between languages, the idea of universality 
emphasized that all languages are similar leastwise in their 
deep structures.  
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1. Introduction 
Contrastive linguistics (a.k.a. contrastive analysis) may 

roughly be defined as "a sub discipline of linguistics 
concerned with the comparison of two or more languages or 
subsystems of language" in order to provide descriptions of 
both the differences and the similarities between them aiming 
explicitly at the principles and implicitly at the uses of these 
descriptions (Ali, 2013:21; Cook, 1998:85; Khansir, 2012:1027).  

The aforementioned definition of contrastive analysis 
designates the affinities shared by this field on the one hand 
and Structural Linguistics and Behaviorist Psychology on the 
other. During the 40’s and 50’s of the 20th century when 
Behaviouristic Psychology and Structural Linguistics were in 
their heyday, the language teaching profession began to pay a 
great deal of attention to the very widely accepted Contrastive 
Analysis approach. It was deeply rooted in Behaviorism and 
Structuralism. In its strong version, the CA hypothesis claimed 
that the principal barrier to second language acquisition is the 
interference of the first language system with the second 
language system, and that a systematic analysis of the two 
languages in question should yield a taxonomy of linguistic 
contrasts between them. This in turn would enable the linguist 
to analyze errors resulting from L1 influence and predict the 
difficulties a learner would encounter (Al-Shaikhli and 
Shalaby, 2011; Khansir, 2012). At that time, it was considered 
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A Contrastive Linguistic Analysis of Arabic 
Conjunctive Nouns in their Syntactic Structures 

and their English Counterparts 

Dr. Hamdan Mohammed E. Al-Ghamdi 

Abstract  
This paper presents an endeavor to revive the role of 

contrastive linguistics in target language practice. It analyzes the 
use of the relative pronouns in English and contrasts it with that of 
their Arabic counterparts. The aim is to figure out the dissimilarities 
in their usage, which are normally taken to contribute to the 
associated difficulties in the two relevant applied linguistic fields of 
language learning/teaching and translation. Recognition of the 
spotted similarities and dissimilarities is particularly expected to 
benefit both English speaking learners of Arabic and Arabic 
speaking learners of English. This paper provides historical 
backgrounds of contrastive linguistics and the two languages under 
investigation. Then, it adopts the common methodological approach 
to contrastive analysis which starts with a thorough description of 
the same language category in both languages (relativization in this 
case), and ends with a contrast leading up to specifications of the 
differences. This study concludes with a handy listing of these ten 
contrasting specifications, and thus paving the way for relevant 
language users to make use of them to facilitate their target 
language practices.       

Key Words: Contrastive Analysis, Peculiar and Common 
Conjunctive Nouns, Relative Pronouns, Restrictive or Identifying 
Relative Clauses.  
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