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قواعد النشر          
تُقبــل األعمــال املقدمــة للنشــر يف جملــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآداهبــا حســب املواصفــات 

التالية:
 أ. يُقدم صاحب البحث املادة العلمية على هذا )الرابط(، ويـَُعبَّأ النموذج اخلاص ابلنشر.

 Traditional ابخلــط العــريب التقليــدي Microsoft Word ب. يُطبــع البحــث علــى برانمــج
Arabic بنــط 16 مبســـــــافتن علــى  وجـــــه واحـــــــــد؛ علــى أالَّ يزيــد حجــم البحــث عــن مخســن 

صفحــة، مبــا فيهــا املراجــع واملالحــق واجلــداول.
ج. تُرقــم صفحــات البحــث ترقيمــا متسلســاًل، مبــا يف ذلــك اجلــداول واألشــكال وقائمــة املراجــع،  
وُتطبــع اجلــداول والصــور واألشــكال واللوحــات علــى صفحــات مســتقلة، مــع حتديــد أماكــن 

ظهورهــا يف املــن.
د. يُرفق ملخَّصان ابلعربية واإلجنليزية جلميع البحوث، مبا ال يزيد عن مائيت )200( كلمة.

هـــ. يشــار إىل مجيــع اإلحــاالت والتعليقــات واهلوامــش آخــر البحــث، ابإلشــارة إىل عنــوان الكتــاب، 
واســم املؤلــف، والصفحــة، عنــد االقتبــاس املباشــر. وترقــم هــذه اإلحــاالت والتعليقــات واهلوامــش 

تسلســلًيا مــن بدايــة البحــث حــى هنايتــه، وتكــون مكتوبــة بطريقــة آليــة وليســت يدويــة.
و. تُعــرض املصــادر واملراجــع يف هنايــة البحــث، علــى أن تـَُرتَّــب هجائيــاً حســب اســم املؤلــف كامــاًل، 
متبوًعــا بعنــوان الكتــاب أو املقــال، مث رقــم الطبعــة، فاســم الناشــر )يف حالــة الكتــاب( أو اســم 
اجمللــة )يف حالــة املقــال(، مث مــكان النشــر )يف حالــة الكتــاب(، واتريــخ النشــر. أمــا يف حالــة املقــال 

فيضــاف رقــم اجمللــة، أو الســنة، والعــدد، وأرقــام الصفحــات.
ز. ُينح الباحث نسختن من العدد الذي صدر فيه حبثه.

حقــوق الطبــع: تـَُعــرِّ املــواد املقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحاهبــا مســؤولية صحــة 
املعلومــات واالســتنتاجات، ودقتهــا. ومجيــع حقــوق الطبــع حمفوظــة للناشــر)جامعة أم القــرى(، وعنــد 

قبــول البحــث للنشــر يتــم حتويــل ملكيــة النشــر مــن املؤلــف إىل اجمللــة.
التواصــل مــع المجلــة: ترســل مجيــع األعمــال واالستفســارات مباشــرة إىل رئيــس حتريــر جملــة 

)jll@uqu.edu.sa( :جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآداهبــا علــى الريــد اإللكــروين
.)usj@uqu.edu.sa( :أو إىل/ إدارة جمالت اجلامعة على الريد اإللكروين

االشتراكات: يتم التنسيق خبصوص االشراكات مع  إدارة اجملالت العلمية ابجلامعة.

رقم اإليداع 1٤٣0/2٣٥٩ وتاريخ 1٤٣0/٣/1٨ هـ رمد: 16٥٨/٤6٩٤
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جملــة دوريــة علميــة حمكمــة نصــف ســنوية، تصــدر عــن جامعــة أم القــرى، لنشــر 
األحبــاث العلميــة األصيلــة يف جمــال اللغــات وآداهبــا، وفروعهــا املختلفــة ذات الصبغــة 
اللغويــة، ويف أطرهــا النظريــة التطبيقيــة. وترحــب اجمللــة بنشــر مجيــع مــا لــه عالقــة مبــا ســبق، 
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�ة ا�لعدد ا�ل�ي �ة �ة ا�لف
الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وبعد:

  في كافة مناحيها، وخاصة 
ً
 نوعيا

ً
فيأتي صدور هذا العدد وقد شهدت المجلة تطورا

على المستوى الشكلي، والتقني، واإلداري. فمن جهة  تغير شكل الغالف الخارجي للمجلة، 

رت المجلة  مَّ تنسيقه بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تمرُّ بها . ومن جهة ثانية طوَّ
َ
وت

موقعهــا اإللكترونــي، وأصبحــت البحــوث المقدمــة للنشــر بهــا تتــم مــن خــالل هــذا الموقــع، 

ــت  واســتغنى نهائًيــا عــن اســتقبال البحــوث بالطريقــة الورقيــة القديمــة.   ومــن جهــة ثالثــة تمَّ

مؤخًرا موافقة المجلس العلمي بالجامعة على إضافة عضوين دوليين من خارج الجامعة 

 -إن شــاء اللــه- للتصنيــف 
ً
ــل الخطــوة األولــى لالنضمــام قربيــا ِ

ّ
لهيئــة التحريــر، وهــو مــا يمث

الدولــي للمجــالت العلميــة.  

وممــا تيســر بحمــد للــه وفضلــه مؤخــًرا حصــول المجلــة علــى معاييــر اعتمــاد معامــل 

التأثيــر واالستشــهاد العربــي )ارســيف Arcif( الصــادرة عــن قاعــدة البيانــات العربيــة 

)معرفــة( للمحتــوى العلمــي لهــذا العــام 2018م ، والمتوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، وكان 

ترتيــب المجلــة الثالــث فــي تخصــص اآلداب، وقــدره )0.0455(. وذلــك يحــدث ألول مــرة فــي 

تاريــخ مجــالت الجامعــة.

التابعــة  العربــي  التأثيــر  معامــل  شــهادة  علــى  للحصــول  تســتعد  حاليــا  والمجلــة 

التحــاد الجامعــات العربيــة، وبعدهــا -إن شــاء اللــه- وعنــد اســتكمال معاييــر النشــر الدولــي 

ومواصفاتــه، ســنتقدم  للحصــول علــى التصنيــف العالمــي، والدخــول ضمــن قاعــدة بيانــات 

ــا  ل هاجًســا ملحًّ ِ
ّ
ــك

َ
المجــالت واألبحــاث العالميــة المعروفــة اختصــاراً بــــــــ )isi(، وهــذا مــا ُيش

 للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، وأعضــاء هيئــة التحريــر ، 
ً
، ووكالــة

ً
لــدى الجامعــة، إدارة

وإدارة مجــالت الجامعــة.

مَّ إنجازه بفضل الله وتوفيقه،  
َ
إننا  في هذا المقام نســجل في ذاكرة تاريخ المجلة مات

ومــا ننــوي القيــام بــه فــي المســتقبل القريــب بحــول اللــه وقوتــه، ونســأل اللــه ســبحانه وتعالــى 

أن يحقــق مــا نصبــو إليــه مــن طموحــات، ويكتــب لجهودنــا اإلخــالص والتوفيــق، وألعمالنــا  

الرضــا  والقبــول، وهــو الموفــق والهــادي إلــى ســواء الســبيل.                                                                                                          

رئيس هيئة تحرير المجلة

�ن �لس�ن ا�لعار�ف دا�لر�لم�ن �لب .د. �ل�ب اأ
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ورد االبحث في ٢٥/ ٦/ ١٤٣٩ه                               وُقبل للنشر في ٢٤/ ٨/ ١٤٣٩ه

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ١٥

الحسبان في القرآن - دراسة بالغية
د. إبراهيم بن علي بركات الجعيد

امللخص
يتنــاول هــذا البحــث ابلدراســة البالغيــة آايت احلســبان يف القــرآن الكــرمي الــيت 
يصحــح هللا فيهــا خللقــه مجيعــا ـــــ وال أقــول: للمؤمنــن فقــط ـــــ حســباهنم اخلاطــئ يف 
للحيــاة  الســلوكية، ورؤيتهــم  الفكريــة، ومارســاهتم  الذهنيــة، ومعتقداهتــم  تصوراهتــم 

والكــون.

واملــراد آبايت احلســبان هــي اآلايت الــيت وردت مبــادة »حســب«، ودلــت علــى 
تصحيــح حســبان خاطــئ، بــل يعتقــد أصحاهبــا بصواهبــا، حنــو قولــه تعــاىل »وهــم 

حيســبون أهنــم حيســنون صنعــا«.

وقــد حــاول البحــث أن يقــف علــى أســرار تراكيــب تلــك اآلايت ودالالهتــا، 
وخصائــص نظمهــا وعالقاهتــا يف ســياقاهتا املختلفــة، وخصوصهــا وعمومهــا، وصورهــا 
البيانيــة، وحمســناهتا البديعيــة، مــع اســتجالء مواطــن اإلعجــاز البيــاين الــذي يزخــر بــه 

القــرآن الكــرمي، الــذي هــو معــن هــذه الدراســة وأساســها وحمورهــا.

بــل ذهــب البحــث يف دراســته الــيت انطلقــت بــه إىل استشــراف آفــاق أخــرى، 
حيــث رأى البالغــة يف جوانــب مــن علــم الصــرف، مــن خــالل بالغــة بنيــة الكلمــة 
وتصريفهــا، ويف جوانــب مــن علــم اللغــة مــن خــالل الداللــة اللغويــة للكلمــة املفــردة، 

خالفــا ملــا يقــرره التنظــر النظــري يف الــدرس البالغــي.



الحسبان في القرآن – دراسة بالغية

١٦                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

AL-HUSBAN “False Thinking” in the Holy 
Quran verses "Rhetorical Study" Researcher

Dr. IBRAHIM ALI ALJUAID
Abstract:
This research handles the rhetorical study of the verses 

of AL-HUSBAN “False Thinking” in the Holy Quran verses 
which Allah corrects within these verses for all his creatures 
and only the believers their false thinking within their mental 
concepts and images, intellectual beliefs, behavioral practices 
and their vision towards life and universe.

The verses of AL-HUSBAN “False Thinking” means the 
verses that uses the word HASEB “Think” which the users of 
this word think that they are right such as the verse that says: 
“And they think that they are acquiring good by their works”.

The researcher tried to reveal the secrets of theses verses, 
their indications, the characteristics of their structure and their 
relationship within different contexts, their inclusiveness and 
particularity, the figures of speech for theses verses and 
embellishments as well as revealing the points and places of 
rhetorical inimitability within the Holy Quran.

The research moved towards exploring another horizon 
such as studying and revealing rhetoric regarding some aspects 
of morphology through studying the rhetorical structure of the 
word and its declension form as well as handling some aspects 
of word syntax contrary to what is decided theoretically in the 
rhetorical lessons.
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املقدمة:
احلمــد هلل الــذي علــم البيــان، وأكــرم اإلنســان، وجعلــه انطقــا مبينــا، وفصيحــا 
بليغــا، والصــالة والســالم علــى النــي األمــي، الــذي أويت جوامــع الكلــم، وعلــى آلــه 

الطاهريــن، وصحبــه أمجعــن، وبعــد:

فــإين وجــدت املطالــب العلميــة املتعلقــة ابحلســبان يف القــران الكــرمي، واملباحــث 
املعرفيــة، املصححــة للنهــج واملســار، مــن األمــور الالفتــة لألنظــار، اجلديــرة ابلتفكــر 
واالعتبــار، الــيت تســتوجب منــا التوقــف أمامهــا، واالســتنارة مبنارهــا؛ الــواردة يف أمجــل 
حلــة بيانيــة، وأبلــغ عبــارة بالغيــة، اجلامعــة بــن إعجــاز الركيــب وبالغتــه، ودقيــق 
املعــى وأصالتــه، اهلادفــة مــن أجــل التصحيــح والتوضيــح وصــواب االعتقــاد، وبيــان 
مهيــع احلــق والصــدق والرشــاد، إلزالــة التصــورات الذهنيــة اخلاطئــة )1(، واالعتقــادات 
الفكريــة الفاســدة؛ ألنــه مــا مــن شــيٍء يضــر اإلنســان مثــل تصوراتــه البعيــدة عــن 
حقائقهــا، الغارقــة يف أوهــام دقائقهــا، الــيت تــورده مــوارد الــردى واهلــالك والــزوال، 
وتســلك بــه مســالك التيــه والتوهــم والضــالل، دون أن يشــعر بفداحــة مــا هــو فيــه، 
وخطــر مــا يعريــه، وذلــك كلــه إمنــا مــرده إىل ســوء احلســبان، الــذي قــد يهلــك بــه 
اإلنســان، لذلــك ســنقف يف رايض القــرآن وروضــات جناتــه؛ لنعــرف هــذا احلســبان 
اخلاطــئ، ألجــل اجتنابــه والبعــد عنــه، ولننقــذ أنفســنا مــن تصــورات قــد تــورد مــوارد 
اهلــالك، أو أقــل مــا تفعلــه أن تعكــر صفــو احليــاة والســعادة اإليانيــة، ولنــرى كيــف 
عــاجل القــرآن هــذا احلســبان؛ لنتمكــن مــن تتبــع الطرائــق، ولنقــف علــى احلقائــق، 

ونســأل هللا اإلعانــة والتوفيــق.
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اجلانب اللغوي - أمهيته: 
لعــل مــن املســلمات الــيت يســتلزمها البحــث هــو الوقــوف علــى أصــول املــادة 
اللغويــة الــيت هــي منــاط الدراســة يف هــذا البحــث، وهــي مــادة »احلســبان«، الســيما 
وهــو يعــاجل قضيــة إعجازيــة، وأنْ يســتطلع تغراهتــا الصرفيــة، مــن أجــل إدراك حقيقــة 
كنهها، وأســرار أســاليب اســتعماالهتا، وســبب اختيارها يف التعبر عن هذه املعاين.

 وال غــرو أنَّ ذلــك يســاعد ويســهم بصــورة أمشــل وأعمــق يف كشــف وبيــان 
اإلعجــاز البالغــي، الســيما أنَّ للغــة والصــرف دورا يف اإلعجــاز، وهنــاك حبــوث 
علميــة تناولــت دور اللغــة والصــرف يف اإلعجــاز البالغــي، حنــو: اإلعجــاز الصــريف يف 
القــرآن الكــرمي دراســة نظريــة تطبيقيــة التوظيــف البالغــي لصيغــة الكلمــة)2(، املظاهــر 
الصرفيــة وأثرهــا يف بيــان مقاصــد التنزيــل)٣(، مجاليــات حتــوُّل الوحــدة الصرفيَّــة لــدى 

النُّحــاة والبالغيــن)٤(، وغرهــا مــن عناويــن البحــوث العلميــة. 

مادة »حسب«:
الناظــر يف القــرآن الكــرمي يــرى أنــه وردت آايت كثــرة يف مواضــع مــن كتــاب هللا 
ابلــرد علــى اإلنســان ابلفعــل »حســب« ومــا يتصــرف مــن مادتــه مــن اشــتقاقات؛ 
مثل: »حيســب، َحِســُبوا، َحِســبـُْتْم، حَيَْســبـُُهُم، حَتَْســُبونُه، حَيَْســُبوَن، اَل حَتَْســَنَّ« هذه 
املــادة وهــذه املعــاين الــيت تتعلــق ابلتصــورات اخلاطئــة هــي الــيت ســيحاول هــذا البحــث 
تعــاىل  قولــه  ومنــه  مبعــى كفــاين)٥(،  الشــيُء«  »أْحَســَبين  خــال  وقراءهتــا،  رصدهــا، 
﴾)6( أي: َيْكِفيــَك اللَُّ)7(، وأيضــا خــال »حســبان«  ُ ــُبَك الّلَ ــّيُ َحْس ــا الّنَبِ َه ّيُ

َ
﴿يَاأ

الــواردة يف ســورة الكهــف فإهنــا مبعــى العــذاب مــن انر وصواعــق، قــال الكفــوي: 
ــَماء﴾ يف  " كل مــا يف القــرآن مــن حســبان فهــو مــن العــدد، ِإالَّ ﴿حســبانا مــن الّسَ
»الكهــف« فإنــه العــذاب")7(، وهــذا االســتثناء مرتبــط ومبــين علــى املعــاين األصليــة 
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هلــذه املــادة يف أصــل جذرهــا اللغــوي؛ إذ أنَّ هلــا أربعــة معــان ٍلغويــة، وقــد أشــار إليهــا 
ْســَباُن،  صاحــب مقاييــس اللغــة)٩(: األول: اْلَعــدُّ، والثَـّـاين: اْلِكَفايَــُة، والثالــث: احلُْ
وهــي مجــع حســبانة، وهــي الوســادة الصغــرة، والرابــع: اأْلَْحَســُب »األبــرص« الــذي 
ابيضــت جلدتــه مــن داء؛ وهــذه أربعــة معــان ملــادة »حســب« ومصادرهــا َحْســباً 
وحســباان وحســابة وحســااب)10(. و هــذه املعــاين األربعــة مــن وجهــة نظــري يكــن أن 
ترجــع إىل معــى واحــد تنتظــم فيــه، ألنــه مــن األفــكار الــيت تــرد علــى ذهــين وأؤمــن هبــا، 
أنَّ كل مــادة لغويــة هلــا يف أصوهلــا معــى لغــوي واحــد،مث يتفــرع عــن هــذا األصــل معــاٍن 
لغويــة متوالــدة ومتكاثــرة منــه، وهــذه الفكــرة فكــرة إرجــاع املــادة اللغويــة إىل معــى 
واحــد تنطلــق منــه، وال تقــف عنــده، ويكــون هــو أساســها، ليــس هــذا املقــام مقــام 
بســطها وإيضاحهــا، وإمنــا مقامهــا حبــث علمــي يتنــاول هــذه الظاهــرة يف اللغــة، وليــس 
يف البالغة،ولكــن يكفــي مــا يلــزم ذكــره يف هــذا املقــام، ومــا تســتوجب نظــرة البالغــي 
فيــه، مــن النظــر يف أصــل معــى مــادة »حســب« ولــو إبجيــاز، ألجــل إجــالء الصــورة 
وبياهنــا، وطــرح الفكــرة ال االقتصــار علــى عنواهنــا، وعليــه يــرى املتأمــل يف هــذه املعــاين 
األربعــة الــيت ذكرهــا ابــن فــارس هلــذه املــادة أنــه يكنــه إرجاعهــا ملعــى واحــد وهــو املعــى 
األول الــذي هــو العــدُّ واحلســاب، فالكفايــة هلــا مقــدار، وهــذا املقــدار ال يعــرف إال 
ابحلســاب؛ فالكفايــة ال تعــرف إال ابحلســاب، وهــذا مــا يؤكــده ابــن منظــور يف تبيينــه 
ــيباً﴾)11(  ــْيٍء َحِس ــي ُكّلِ َش َ كاَن َعل معــى »حســيبا« يف قولــه تعــاىل:  ﴿إِّنَ الّلَ
العلــم واحلفــظ واجلــزاء مقــدار مــا حيســبه  مــن  فيقــول: "أي: يعطــي كل شــيء 
ســياق عضــد  قراءهتــا يف  يكــن  عبــارة  لــه  هتذيبــه  واألزهــري يف  يكفيــه")12(،  أي 
هــذا التَـَّوجــه؛ إذ يقــول يف مــادة »حســب«: "وإمنــا مســي احلســاب يف املعامــالت 
حســااب: ألنــه يعلــم بــه مــا فيــه كفايــة ليــس فيــه زايدة علــى املقــدار وال نقصــان")1٣(، 
فاحلســاب هــو الــذي يُعلــم بــه مــا فيــه الكفايــة، فــال يكننــا معرفــة الكفايــة إال مــن 
خــالل احلســاب، الــذي يضبــط املعيــار، وحيــدد املقــدار، دون زايدة وال نقصــان، 
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وكــذا جيــري البحــث علــى بقيــة املعــاين هبــذه الوتــرة، وعلــى املنــوال نفســه؛ ابلتأمــل، 
والتدبــر، وإدراك العالقــات بــن املعــاين، ومعرفــة الوشــائج اللغويــة، وإدراك الروابــط يف 
جذورهــا وتفريعاهتــا، وال أود التعمــق واإلطالــة يف دراســة هــذا املنحــى، ولكــن نكتفــي 

هبــذا العــارض مــن اإلملــاح، الباعــث علــى الكشــف، املنبــئ عــن الوصــف.
اجلانب الصريف:

البنيــة  مــن جهــة  الفعــل »َحِســَب«  هــذا  قــراءة  النظــر يف  اســتكمال  ويكــن 
الصرفيــة الــيت يــرد منهــا، فــإذا مــا رجعنــا إىل كتــب الصــرف وإىل املعاجــم)1٤( وجدانهــا 
تذكــر أنَّ فعــل »حســب« ورد عــن أهــل العربيــة مثلــث عــن الكلمــة يف حالــة كونــه 
فعــال ماضيــا، فهــو يــرد مفتــوح العــن، ومضمومهــا، ومكســورها، وهــو بذلــك يعــدُّ 
مــن األفعــال القالئــل الــيت تــرد هبــذه الصــورة، ولعــل هنــاك دالالت كثــرة يقرأهــا 
البالغــي تشــي أبنَّ الفعــل متمكــن يف فعليتــه واببه،بقــوة معانيــه، وبتعــدد مدلوالتــه، 
وكثــرة اســتعماالته، ودقــة تعبراتــه، وقدرتــه علــى أتديــة املقاصــد، وجتلياتــه يف إزالــة 
غمــوض املــراد، ألنــه يــرد مــن مجيــع األبــواب الثالثــة، حــى إنــه ُعنِّــِون ابلتبويــب يف 
كتــب الصــرف، فتجــد عنــد الصرفيــن »ابب حســب«)1٥(، وقــد أشــار إليــه ابــن 

مالــك يف الميتــه فقــال: 
"َوْجَهان ِفيِه من اْحِسْب مْع َوِغْرَت َوِحْر... َت اْنِعْم بَِئْسَت يَِئْسَت اْولْه يَِبْس َوِهال")16(

ومعــى الوجهــن أي:  أنَّ »حِســب« املكســور يف املاضــي تــرد عــن مضارعــه 
العــروس: ")وَحِســَبُه َكــَذا  قــال صاحــب اتج  علــى وجهــن؛ الكســر والفتــح)17(، 
َكَنِعــَم( حَيِْســُبُه وحَيَْســُبه )يف لغتيــه( ابلفتــح والكســر )والكســر( أجــود اللغتــن")1٨(، 
وإْن كان الكســر شــاذا قياســا، إال أنــه فصيــح اســتعماال، قــال صاحــب التفســر 

الكبــر: "والكســر حســن جملــيء الســمع بــه وإن كان شــاذا عــن القيــاس")1٩(.
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ما ورد يف القران من لغات » حسب«:
الســن  لغتــان فصيحتــان مشــهوراتن يف »حيســب« بكســر  العــرب  ورد عــن 
وبفتحهــا، وقــد أشــار النحــاس يف إعرابــه)20( إىل تلــك اللغتــن، وقــال مكــي بــن أيب 

طالــب "كســر الســن يف حيســب وفتحهــا لغتــان مشــهوراتن")21(.

وقــد ورد هبمــا التنزيــل قــال العالمــة صاحــب العــذب النمــر: "فاعلمــوا أواًل 
أن )َحِســب( بكســر الســن يف مضارعهــا لغتــان فصيحتــان وقــراءاتن ســبعيتان يف 
مجيــع القــرآن: )َحِســب حَيَْســب، وَحِســبَت حَتَْســُب(. بفتــح الســن علــى القيــاس، 
لغتــان  القيــاس، ومهــا  علــى  الســماع ال  علــى  الســن  حَيِســُب( بكســر  و)َحِســَب 
فصيحتــان مســتفيضتان وقــراءاتن ســبعيتان")22(، ومل يــرد الفعــل »حِســب« يف القــران 
الكــرمي بغــر هاتــن اللغتــن، وقــد قــرأ أربعــة مــن القــراء الســبعة بكســر الســن والباقــون 
بفتحها، قال صاحب ســراج القاري على الشــاطبية "وهم انفع وابن كثر وأبو عمرو 
والكســائي قــرأوا مــا جــاء مــن حيســب مســتقبال بكســر الســن فتعــن للباقــن القــراءة 
بفتحهــا")2٣( وقــد أشــار إىل ذلــك صاحــب كتــاب دراســات ألســلوب القــرآن الكــرمي 
فقــال: "قــرأ أربعــة مــن الســبعة )حســب حيســب( بكســر الســن يف املاضــي واملضــارع 
وهــم: انفــع وأبــو عمــرو وابــن كثــر والكســائي يف مجيــع القــرآن. وقــرأ الباقــي بكســر 
الســن يف املاضــي وبفتحهــا يف املضــارع")2٤(، والكســر لغــة الرســول صلــى هللا عليــه 
وســلم وأهــل احلجــاز، والفتــح لغــة متيــم، قــال ابــن خالويــه: "»حيســب« فعــل مضــارع: 
وفيه لغتان حَيِْســُب وحَيَْســُب. فلغة رســول هللا صلى هللا عليه وآلة الكســر، واملاضي 
حســب ابلكســر")2٥(، وقــال أبــو حيــان األندلســي: "والفتــح يف الســن لغــة متيــم، 
والكســر لغــة احلجــاز")26( وقــد أطلــت فيهمــا النفــس؛ ألنَّ هذيــن البابــن مــن هــذا 

الفعــل مهــا اللــذان وردا يف القــران الكــرمي.
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 وبقــي »حُســب حيُســب« بضــم عــن الكلمــة يف املاضــي ويف املضــارع)27(، 
قــال الدكتــور أمحــد خمتــار يف معجمــه: "حُســَب حَيُســب، َحَســًبا، فهــو َحســيب")2٨( 
وأيضــا ورد »حَســب« مفتــوح العــن يف املاضــي، ويكــون مضمــوم العــن يف 
املضارع)2٩(، قال صاحب التاج: ])َحَســَبُه( كَنَصَرُه حَيُْســُبه )ِحَســاابً( على القياس، 

صــرح بــه ثعلــب واجلوهــري، وابــن ســيده[)٣0(
وقــد ذكــر الســيوطي يف املزهــر أنَّ »حَســب« مفتــوح العــن يف املاضــي كمــا أن 
مضارعــه يــرد مــن ابب »نصــر«، يــرد أيضــا مــن ابب »ضــرب« فيكــون مكســور 
العــن يف املضــارع، قــال الســيوطي مــا نصــه: "وقــال بعضهــم: يقــال َحَســب حَيِْســب 
علــى مثــال ضــرب يضــرب")٣1(، وهبــذا نــرى أن الفعــل »حســب« ورد مــن مجيــع 
أبــواب أوزان الفعــل الثالثــي إال اباب واحــدا، وبعبــارة أخــرى ورد مــن مخســة أبــواب 
إال اباب سادســا مل يــرد منــه، وقليــل مــن أفعــال العربيــة مــا يكــون حظــه هبــذه الصــورة، 

ويف ذلــك دالالت أشــرت إىل بعضهــا آنفــا.
وال شــك أن ذلــك يســاعد علــى شــيء مــن الفهــم للتعبــر القــرآين الدقيــق الــذي 
يدهشــنا يف إيصــال مــراده ابلفعــل »حســب« يف قضــااي مهمــة تتصــل مبــا يتصــوره 
اإلنســان ومبــا يعتقــده، وهــي قضــااي بــال أدىن شــك تعــد مــن أدق القضــااي، وأكثرهــا 
وتصوراتــه،  تفكــره،  علــى  ينبــين  اإلنســان  ســلوك  ألن  أثــرا،  وأعظمهــا  خطــورة، 
ومعتقداتــه، وعلــى هــذه املرتكــزات الفكريــة تتقــارب نظرتــه وتعامالتــه مــع مــن حولــه، 

ومــا حولــه مــن أشــياء ماديــة أو معنويــة أو تتباعــد.
وقــد جــاء الفعــل »حســب« ليصحــح لإلنســان اعتقــادات يراهــا صــوااب وهــي 
غــر صــواب؛ ألن غالــب اســتعماالته يف الظــن اخلاطــئ؛ قــال العالمــة الســبكي عــن 
»حســب«: "والغالــب اســتعماهلا يف الظــن املخطــئ.")٣2(، ولندلــف ونــرى كيــف 

جــاء االســتعمال القــرآين املعجــز يف تعبــرات احلســبان. 
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احلسبان املركَّب:
ــب؛ ومعــى ذلــك أنــه يكــون  ــب هــو مــا يشــابه اجلهــل املركَّ املــراد ابحلســبان املركَّ
هــو  األول  احلســبان  أن  يــرى  آخــر  بعــده حســبان  أول، مث أييت  هنــاك حســبان 
احلســبان احلــق، وغــره ضــالل، فهنــا مرحلتــان، األوىل: أن يتــم االعتقــاد ابألمــر 
الضــآل، واإليــان بــه، واملرحلــة األخــرى: أن يــرى أن هــذه الضاللــة هــي اهلدايــة، 
فهــااتن مرحلتــان مــن الضــالل،  وال شــك أن هــذه ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، 
مــن االعتقــادات الفاســدة، واحلســبان اخلاطــئ، والقــرآن الكــرمي يكشــف هــذه األمــور 
وجيليهــا، ويصححهــا، حــى يتبــن اهلــدى، ويتجلــى احلــق، وتنجلــي الضاللــة، وقــد 
ــا  ــَدى َوفَرِيًق ــا َه ورد هــذا احلســبان املركــب يف التنزيــل؛ ففــي قولــه تعــاىل: ﴿فَرِيًق
ِ َوَيْحَســُبوَن  ْولَِيــاَء ِمــْن ُدوِن الّلَ

َ
ــَياِطيَن أ لَالَــُة إِّنَُهــُم اتََّخــُذوا الّشَ َحــّقَ َعلَيِْهــُم الّضَ

ــُدوَن﴾)٣٣(؛ قــال العالمــة ابــن عاشــور عنــد تفســره هــذه اآليــة: "فواليــة  ــْم ُمْهَت ّنَُه
َ
أ

الشــياطن ضاللــة، وحســباهنم ضالهلــم هــدى ضاللــة أيضــا، ســواء كان ذلــك كلــه 
عن خطأ أو عن عناد، إذ ال عذر للضال يف ضالله ابخلطأ، ألن هللا نصب األدلة 
علــى احلــق وعلــى التمييــز بــن احلــق والباطــل")٣٤( فقــول ابــن عاشــور »وحســباهنم 
ضالهلــم هــدى ضاللــة أيضــا« يشــر إىل أن الضاللــة مركبــة عندهــم، وليســت بســيطة 
ـ علــى لغــة املناطقــة ـ، فهــم ضـــالون، وال يشــعرون أهنــم ضالــون؛ بــل املصيبــة يعتقــدون 
وحيســبون أهنــم مهتــدون، وعلــى ذلــك فلــن ينتبهــوا خلطأهــم وضالهلــم فضــال عــن أن 
يعاجلــوه، و عليــه فــال غــرو أْن تكــون املصيبــة مضاعفــة؛ وتكــون العاقبــة وخيمــة، 
مــن  أعظمهــا  فمــا  مركبــا،  اجلهــل  ويكــون  يتوقعــون،  مــا  وتكــون النتيجــة عكــس 
؛ نتيجــة حلســبانه اخلاطــئ،  مصيبــة، كــم مــن مفتــون ضــالٍّ ال يــدري أنــه مفتــون ضــالٌّ

وفســاد قلبــه وطويتــه، وســوء عملــه ونيتــه، و ال يظلــم ربــك أحــدا.
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وهــذا »احلســبان« املركــب هــو مــا إخالــه أرداهــم إىل مهــاوي الــردى، و أشــكل 
عليهــم إشــكاال كبــرا، ومنعهــم مــن االلتفــات، ودلَّــس عليهــم احلقائــق الواضحــات؛ 
وصوَّر هلم األشــياء بغر حقيقتها؛ ألنه حن يكون احلســبان الذي حيســبه اإلنســان 
حســباان خاطئــا ومركبــا يف الوقــت نفســه، والطريــق الــذي يســر فيــه طريقــا اتئهــا 
خادعــا، بعيــدا، فهــذا يزيــد مــن التعقيــد، ويوقــع يف مزيــد مــن اإلشــكاالت؛ و يســتلزم 
حينئــٍذ مــن يصحــح لــه مســاره، ويكشــف لــه ســوء حســبانه وتفكــره وتقديــره، يف 
بــل يف أصــول منهجــه، واعتقــادات دينــه،  القضــااي املهمــة، واحلــوادث املدهلمــة، 

ورؤيتــه للحيــاة، والكــون، واخللــق، والغيبيــات)٣٥(.

احلسبان البسيط:
هــو مــا يقابــل احلســبان املركَّــب، واحلســبان البســيط هــو الــذي فيــه حســبان 
ْعَمالُُهــْم 

َ
واحــد، وقــد ورد يف القــران الكــرمي؛ ففــي قولــه تعــاىل: ﴿َواّلَِذيــَن َكَفــُروا أ

ْمــآُن َمــاًء َحّتَــي إَِذا َجــاَءهُ لـَـْم يَِجــْدهُ َشــيًْئا َووََجــَد  َكَســَراٍب بِقِيَعــٍة يَْحَســُبُه الّظَ
ــاِب﴾)٣6(  ــرِيُع الِْحَس ُ َس ــابَُه َوالّلَ ــاهُ ِحَس ــَدهُ فََوّفَ َ ِعنْ الّلَ

قــال عبــد الــرزاق يف تفســره هــذه اآليــة: "فهــو مثــل ضربــه هللا لعمــل الكافــر 
ــدهُ  ــْم يَِج َ ــاَءهُ ل ــي إَِذا َج حيســبه أنــه شــيء كمــا حيســب هــذا الســراب مــاء، ﴿َحّتَ
َشــيًْئا﴾، وكذلــك الكافــر إذا مــات مل جيــد عملــه شــيئا، ووجــد هللا عنــده فوفــاه 

حســابه")٣7( 

واحلســبان البســيط يف اآليــة أن الظمــآن يــرى الســراب؛ فيحســبه مــاء حــى إذا 
جــاءه مل جيــده شــيئا، فهــذا حســبان واحــد، ولكنــه حســبان خاطــئ؛ ألن الكفــار 
حيســبون أن أعماهلــم تنفعهــم يف اآلخــرة، قــال ابــن عاشــور: "َفَكانَــْت َهــِذِه اآْلاَيت 

إبطــاال حلســباهنم")٣٨(.
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وافتتــاح اآليــة بقولــه تعــاىل: »الذيــن كفــروا« ألجــل التشــويق، والتقريــر، وليعلــم 
أن للذيــن كفــروا حظــا يف التشــبيه التمثيلــي ال ألعماهلــم فقــط، قــال ابــن عاشــور 
مشــرا إىل تلــك املعــاين البالغيــة: "ومل جيعــل املســند إليــه أعمــال الذيــن كفــروا مــن 
أول وهلــة ملــا يف االفتتــاح بذكــر الذيــن كفــروا مــن التشــويق إىل معرفــة مــا ســيذكر مــن 
شــؤوهنم ليتقــرر يف النفــس كمــال التقــرر وليظهــر أن للذيــن كفــروا حظــا يف التمثيــل 

حبيــث ال يكــون املشــبه أعماهلــم خاصــة.")٣٩(.
ويف اجملــيء ابســم املوصــول »الذيــن كفــروا« إيــاء لوجــه بنــاء اخلــر؛ وذلــك مــن 
خــالل مجلــة الصلــة »كفــروا«؛ قــال ابــن عاشــور: "ويف اإلتيــان ابملوصــول وصلتــه 

إيــاء إىل وجــه بنــاء اخلــر، وهــو أنــه مــن جــزاء كفرهــم ابهلل")٤0(.

فــرق  مثــة  فهــل  »آل«؛  دون كلمــة  »ســراب«  بكلمــة  عــر  القــرآين  والتعبــر 
بينهمــا؟؛ نعــم هنــاك فــرق بينهمــا؛ ذكــره علمــاء اللغــة؛ فقالــوا: "وإمنــا اآلل: الــذي 
يكــون ضحــى يرفــع الشــخوص، والســراب: الــذي يكــون نصــف النهــار كأنــه مــاء 
جــار")٤1( فمــا كان أول النهــار فهــو اآلل، ومــا كان نصــف النهــار فهــو الســراب، 
فكأنــه مــاء جــاٍر، فهــو أشــد خداعــا مــن اآلل؛ وهــو األنســب ابملقــام، ألنــه يظهــر 

شــدة خداعــه، وتغريــره ابلظمــآن.

واآليــة القرآنيــة الكريــة فيهــا تصويــر قــراين بديــع يف تركيبــه، دقيــق يف دالالتــه، 
بليغ يف تصويره، وهو تشــبيه متثيلي، يقول العالمة الرماين: "وتشــبيه أعمال الكفار 
ابلســراب مــن حســن التشــبيه , فكيــف إذا تضمــن مــع ذلــك حســن النظــم وعذوبــة 
اللفــظ وكثــرة الفائــدة , وصحــة الداللــة")٤2(. وقــد عــده أبــو هــالل العســكري مــن 
أجــود التشــبيه وأبلغــه)٤٣(، ألنــه خيــرج مــاال تقــع عليــه احلاســة إىل مــا هــو حمســوس 
ومــدرك ابحلاســة)٤٤(، وبالغــة هــذا التشــبيه وحســنه يفســر جانبــا منهــا ابــن ســنان 
اخلفاجــي فيقــول عنــه: "واألصــل يف حســن التشــبيه: أن يثــل الغائــب اخلفــي الــذي 
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ال يعتــاد ابلظاهــر احملســوس املعتــاد؛ فيكــون حســن هــذا ألجــل إيضــاح املعــى وبيــان 
املــراد، أو يثــل الشــيء مبــا هــو أعظــم وأحســن وأبلــغ منــه")٤٥(، وابلفعــل فقــد ظهــرت 

الصــورة البيانيــة واضحــة.

مث يــرى أن بالغــة الداللــة يف اســتعمال لفــظ »الظمــآن« بــدل لفــظ »الرائــي« 
فيقــول: "ولــو قيــل حيســبه الرائــي مــاء مث يظهــر أنــه علــى خــالف مــا قــدر لــكان بليغــا، 

وأبلــغ منــه لفــظ القــرآن، ألن الظمــآن أشــد حرصــا عليــه وتعلــق قلــب بــه")٤6( 

فيــأيت البيــان مــن احلــق ســبحانه لــردَّ علــى خطــأ اإلنســان يف حســبانه، آبايت 
بينــات، وتراكيــب معجــزات، تتطلــب اســتدعاء النظــر العميــق، والتحصيــل الدقيــق 
يف هــذا اإلعجــاز البالغــي الــذي أدهــش ويدهــش بتلــك املعــاين العميقــة الدقيقــة، 

وتلــك األلفــاظ املصطفــاة األنيقــة.

احلسبان العام:
مجيعهــا،  اجلزيئــات  ليشــمل  العمــل كلــه،  يف  عامــا  يكــون  الــذي  بــه  املــراد 
والتصــورات كلهــا، فيحســب هــذا املخــدوع يف حســبانه الضــالل والغوايــة هدايــة 
؛فتنســحب هــذا االعتقــادات اخلاطئــة علــى عملــه كلــه؛ فيصبــح ســعيه ضــالال، وهــو 
مــن األخســرين أعمــاال، قــال تعــاىل يف أواخــر ســورة الكهــف: ﴿ قـُـْل َهــْل نُنَّبُِئُكــم 
نَْيــا َوُهــْم يَْحَســُبوَن  ْعَمــالًا ۞ اّلَِذيــَن َضــّلَ َســْعُيُهْم فـِـي الَْحَيــاةِ الّدُ

َ
ْخَســرِيَن أ

َ
بِالْأ

ــا ۞﴾)٤7(  إهنــا مــن كــرى املصائــب، وعظمــى الــرزااي، هــذا  ــُنوَن ُصنًْع ــْم يُْحِس ّنَُه
َ
أ

مكمــن اخلطــر الرهيــب، حــن يظــن اإلنســان أن مــا يفعلــه مــن األعمــال الضالــة 
عــن احلــق، اخلاســرة يف امليــزان، أمــر مستحســن صنعــه، حممــودة عاقبتــه، يــرى تلــك 
األعمــال هــي عــن الصــواب، وينــال هبــا األجــر والثــواب، واآلايت الكريــة جلَّــت 
هــذا املعــى علــى جهــة العمــوم، ببالغــة عاليــة تراكيبهــا، كثيفــة دالالهتــا وأفانينهــا، 
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تصــب يف خدمــة املعــى اجلليــل الــذي جــاءت بــه، ومحلــْت مراداتــه؛ فــكان افتتاحهــا 
بلفظــة »قــل« مــن أجــل االهتمــام هبــذا النبــأ العظيــم، قــال العالمــة ابــن عاشــور: 
مثــل  الســامعن ألن  ابملقــول إبصغــاء  لالهتمــام  ابلقــول  اجلملــة ابألمــر  "وافتتــاح 
هــذا االفتتــاح يشــعر أبنــه يف غــرض مهــم")٤٨(، نعــم الغــرض مهــم جــدا ؛ألنــه يتعلــق 
الضــالل،  عــن  وهــو  الصــواب،  عــن  أنــه  عاملــوه  يعتقــد  عمــل  فســاد  بتصحيــح 
ولذلــك أعقــب االفتتــاح ابألمــر مــن القــول جمــيء االســتفهام بعــده ليؤكــد أيضــا أمهيــة 
اخلر،واالهتمــام بــه، واســتدراج املســتمعن، قــال العالمــة عبــد القاهــر اجلرجــاين يف 
الكتــاب املنســوب لــه »درج الــدرر يف تفســر اآلي والســور« عنــد تفســره هــذه 
املســتمعن  اســتدراج  املســتمعن")٤٩( ومعــى  اســتدراج  اآليــة: "وفائــدة االســتفهام 
أي: أن االســتفهام مبعــى العــرض؛ ومعــى العــرض)٥0( هــو الطلــب برفــق ولــن؛ حــى 
جيعــل املســتمعن يتشــوفون هلــذا الطلــب املعــروض عليهــم، قــال العالمــة ابــن عاشــور: 
"وكذلــك افتتاحــه ابســتفهامهم عــن إنبائهــم اســتفهاما مســتعمال يف العــرض ألنــه 
مبعــى: أحتبــون أن ننبئكــم ابألخســرين أعمــاال، وهــو عــرض هتكــم ألنــه منبئهــم بذلــك 
دون توقــف علــى رضاهــم")٥1( ففــي هــذا النــص يشــر الطاهــر ابــن عاشــور إىل ثالثــة 
معــان بالغيــة؛ املعــى األول: هــو أن املعــى البالغــي لالســتفهام هــو العــرض »أحتبــون 
أن ننبئكــم ابألخســرين أعمــاال«. واملعــى اآلخــر: هــو معــى التهكــم املوصــوف بــه 
هــذا العــرض؛ »وهــو عــرض هتكــم ألنــه منبئهــم بذلــك دون توقــف علــى رضاهــم«، 
واملعى الثالث: أن اجمليء أبســلوب االســتفهام من أجل االهتمام ابخلر، »وكذلك 
افتتاحــه ابســتفهامهم«، ألنــه معطــوف علــى قولــه الســابق »وافتتــاح اجلملــة ابألمــر 

ابلقــول لالهتمــام ابملقــول إبصغــاء الســامعن«.

 ويف هــذه اآلايت أيضــا التفــات بديــع مــن اخلطــاب »َهــْل نـُنـَبُِّئُكــم اِبأْلَْخَســرِيَن 
َأْعَمااًل« إىل الغيبة »الذين ضل سعيهم« ؛إذ يف االلتفات اهتمام ابخلر وفيه تنبيه، 
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ه هلم هذا اخلطاب، قال ابن عاشــور: "ويف قوله  وحتذير، وترويع للمشــركن الذين ُوجِّ
ابألخســرين أعمــاال إىل آخــره... متليــح إذ عــدل فيــه عــن طريقــة اخلطــاب أبن يقــال 
هلــم: هــل ننبئكــم أبنكــم األخســرون أعمــاال، إىل طريقــة الغيبــة حبيــث يستشــرفون إىل 
معرفــة هــؤالء األخســرين فمــا يروعهــم إال أن يعلمــوا أن املخــر عنهــم هــم أنفســهم")٥2( 
وأرى نكتــة بالغيــة أخــرى يف االلتفــات مــن اخلطــاب إىل الغيبــة يف هــذه اآليــة الكريــة 
ــه لــه  هــي االزدراء مــا صنعــوه؛ ألنــه مــن كانــت حالــه هكــذا فهــو ال يســتحق أن يوجَّ

اخلطــاب وإمنــا يُتجاهــل فيعــدل مــن التحــدث إليــه واخلطــاب معــه إىل الغيبــة.

وأيضــا فــإن الغــرض البالغــي مــن إلقــاء اخلــر يف هــذه اآلايت هــو التوبيــخ هلــم 
والتنبيــه علــى غفلتهــم قــال ابــن عطيــة: "قــال تعــاىل: َهــْل نـُنـَبُِّئُكــْم اِبأْلَْخَســرِيَن َأْعمــااًل 

اآليــة املعــى: قــل هلــؤالء الكفــرة علــى جهــة التوبيــخ")٥٣(

واآلايت زاخــرة بفنــون البالغــة وأفانينهــا كــي تعــزز أمهيــة هــذا املعــى؛ فالناظــر 
يــرى اجملــاز العقلــي يف قولــه تعــاىل »ضــل ســعيهم« حــن أســند الضاللــة إىل الســعي، 
فهــم ضلــوا يف ســعيهم، فقــد جعــل الركيــب القــرآين الســعي هــو الضــال، والســعي 
يف اللغــة)٥٤( هــو الَعــدو دون الشــد، أو املشــي الّســريع، واملقصــود بــه يف اآليــة هــو 
العمــل؛ ويعــد هــذا مــن ابب اجملــاز اللغــوي قــال صاحــب البحــر احمليــط: "الســعي 
هنــا العمــل، وهــو جمــاز ســائغ يف اســتعمال العــرب")٥٥(،، وهنــاك اإلطنــاب بــن 
»األخســرين أعمــاال« وبــن »الذيــن ضــل ســعيهم« ألنــه بــدل منــه)٥6(، والغــرض 
البالغــي مــن هــذا اإلطنــاب زايدة التشــويق، قــال صاحــب التحريــر والتنويــر: "َوقولــه 
»الذيــن ضــل ســعيهم« بــدل مــن »األخســرين أعمــاال« ويف هــذا اإلطنــاب زايدة 
التشــويق إىل معرفــة هــؤالء األخســرين حيــث أجــرى عليهــم مــن األوصــاف مــا يزيــد 
الســامع حرصــا علــى معرفــة املوصوفــن بتلــك األوصــاف واألحــوال")٥7(. مــا جيــري 

جمــرى املثــل:
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حــى إنــه مــا يزيــد يف تعميــق هــذا املعــى وبنائــه وأتصيلــه روعــة اجلنــاس)٥٨( 
بــن »حيســبون« و »حيســنون«، وقــد عدمهــا صاحــب كتــاب اإلعجــاز واإلجيــاز)٥٩( 

ضمــن فصــل فيمــا جيــري جمــرى املثــل مــن ألفــاظ القــرآن الكــرمي.

شأن التنزيل:
 كل تلــك النــكات البالغيــة املتكاثــرة غــر املتزامحــة ألجــل أمهيــة الغــرض املســوق 
لــه هــذا اخلــر، وتبقــى اآلايت زاخــرة أبنــواع األحبــاث البالغيــة ملــن أتملهــا، وأنعــم النظــر 
فيها، وقد أبدع السكاكي إذ يقول يف مفتاحه -بعد نظره البالغي يف آية من القران 
الكــرمي: "وهلل در شــأن التنزيــل ال يتأمــل العــامل آيــة مــن آايتــه إال أدرك لطائــف ال تســع 
احلصــر، وال تظنــن اآليــة مقصــورة علــى مــا ذكــرت، فلعــل مــا تركــت أكثــر مــا ذكــرت؛ 
ألن املقصود مل يكن إال جمرد اإلرشاد لكيفية اجتناء مثرات علمي املعاين والبيان")60(

هل احلسبان العام عام أم خاص؟
يــرى العالمــة ابــن كثــر يف تفســر هــذه اآلايت عموميتهــا قــال رمحــه هللا: "وإمنــا 
هــي عامــة يف كل مــن عبــد هللا علــى غــر طريقــة مرضيــة حيســب أنــه مصيــب فيهــا، 
وأن عملــه مقبــول، وهــو خمطــئ، وعملــه مــردود، كمــا قــال تعــاىل: ﴿وجــوه يومئــذ 
خاشــعة عاملــة ناصبــة تصلــي نــارا حاميــة﴾ وقولــه تعــاىل: ﴿وقدمنــا إلــي مــا 
عملــوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاء منثــورا﴾ وقــال تعــاىل: ﴿والذيــن كفــروا 
ــده  ــم يج ــاءه ل ــي إذا ج ــاء حت ــآن م ــبه الظم ــة يحس ــراب بقيع ــم كس أعماله
شــيئا﴾")61(، وهــذا التعميــم الــذي يــراه العالمــة ابــن كثــر يف اآليــة يســتوجب معرفــة 
املقصــود منــه، واملــراد بــه، ألنــه إن أراد بــه عمــوم الكفــرة مــن اليهــود والنصــارى، 
وكفــار مكــة، و املشــركن والرهبــان وغرهــم فمقبــول وحســن، وإن أراد بــه اإلطــالق 
فغــر مقبــول؛ ألنــه يلــزم مــن تعميمــه دخــول فئــة مــن املســلمن يف هــذا التعميــم مــن 
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يعتقــدون أهنــم حيســنون صنعــا وهــم ضالــون يف عملهــم، خائبــون يف ســعيهم، وهــذا 
التفســر األخر ال يتفق مع ســياق اآلايت نفســها اليت تتحدث عن الكفار ال عن 
ْن َيّتَِخــُذوا ِعَبــادِي ِمــْن ُدوِن 

َ
فََحِســَب اّلَِذيــَن َكَفــُروا أ

َ
املســلمن، قــال تعــاىل ﴿أ

ْخَســرِيَن 
َ
ــْل َهــْل نُنَّبُِئُكــْم بِالْأ ــَم لِلَْكافِرِيــَن نُــُزلًا ۞ قُ ْعَتْدنَــا َجَهّنَ

َ
ــاَء إِنَّــا أ ْولَِي

َ
أ

ــْم  ّنَُه
َ
ــُبوَن أ ــْم يَْحَس ــا َوُه نَْي ــاةِ الّدُ ــي الَْحَي ــْعُيُهْم فِ ــّلَ َس ــَن َض ــالًا ۞ اّلَِذي ْعَم

َ
أ

ــْت  ــهِ فََحبَِط ِ ــْم َولَِقائ ــاِت َرّبِِه ــُروا بِآيَ ــَن َكَف ــَك اّلَِذي ولَئِ
ُ
ــا ۞ أ ــُنوَن ُصنًْع يُْحِس

ــا  ــُم بَِم ــْم َجَهّنَ ــَك َجَزاؤُُه ِ ــا ۞ َذل ــةِ َوْزنً ــوَْم الْقَِياَم ــْم يَ ــُم لَُه ــلَا نُقِي ــْم فَ ْعَمالُُه
َ
أ

ــُزًوا ۞﴾)62( فســياق اآلايت واضــح، وأيضــا  ــلِي ُه ِــي َورُُس ــُذوا آيَات ــُروا َواتََّخ َكَف
هــذا التعميــم ال يتفــق مــع األقــوال الــيت ذهــب إليهــا غالــب املفســرين، يلخــص تلــك 
األقوال جالل الدين الســيوطي يف تفســره فيقول: "قوله تعاىل: ﴿قل هل ننبئكم 
بالأخســرين أعمــاال﴾ فيهــم قــوالن: أحدمهــا: أهنــم القسيســون والرهبــان، قالــه علــي، 

والضحــاك. والثــاين: اليهــود والنصــارى، قالــه ســعد بــن أيب وقــاص")6٣( 
واليتفــق التعميــم مــع النظــر إىل آايت أخــرى يف كتــاب هللا تتحــدث عــن أن 
ــْن  وا َع ــّدُ ــُروا َوَص ــَن َكَف الضــالل غالبــا مرتبــط ابلكافريــن، كقولــه تعــاىل: ﴿اّلَِذي
ْعَمالَُهــْم﴾)6٤(. وقولــه تعــاىل: ﴿َواّلَِذيــَن َكَفــُروا َفَتْعًســا لَُهــْم 

َ
َضــّلَ أ

َ
ِ أ َســبِيِل الّلَ

وا َعــْن َســبِيِل  ْعَمالَُهــْم﴾)6٥(، وقولــه تعــاىل: ﴿إِّنَ اّلَِذيــَن َكَفــُروا َوَصــّدُ
َ
َضــّلَ أ

َ
َوأ

ــوا َضــلَالًا بَعِيــًدا﴾)66(. ــْد َضّلُ ِ قَ الّلَ
وأيضــا مــا يعضــد مــا احلديــث بصــدده؛ وهــو خصوصيــة الكفــار، هبــذا املعــى 
الــذي هــو احلكــم علــى الســعي كلــه ابلضــالل. وعلــى األعمــال كلهــا ابلــوابل. مــع 
اعتقادهــم بصــواب ســعيهم، وأهنــم حيســنون صنعــا، وأهنــم مهتــدون، قولــه تعــاىل: 
ْولَِيــاَء 

َ
ــَياِطيَن أ ــُة إِّنَُهــُم اتََّخــُذوا الّشَ لَالَ ﴿فَرِيًقــا َهــَدى َوفَرِيًقــا َحــّقَ َعلَيِْهــُم الّضَ

ــُدوَن﴾)67(  ــْم ُمْهَت ّنَُه
َ
ــُبوَن أ ِ َوَيْحَس ــْن ُدوِن الّلَ ِم
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فهــذا احلســبان يف اآليــة الكريــة يشــر بوضــوح، ويقــرر جبــالء أن الضاللــة العامــة 
يف مجيــع األعمــال هــي مــن نصيــب الكفــار الذيــن حقــت عليهــم، وال تشــمل مــن 
هــدى هللا؛ إذ اآليــة الكريــة صرحيــة بتقســيم النــاس إىل فريقــن ال اثلــث هلمــا، وقــد 
ذكــران آنفــا كالم العالمــة ابــن عاشــور فيهــا، وإمنــا أعيــدت يف هــذا الســياق لتعضيــد 

هــذا الغــرض وتعزيــزه.

الثراء البالغي يف حسبان عجيب:
هذا حسبان عجيب، يعيش به املنافقون يف الدنيا، ويستمر معهم يف اآلخرة، 
ففــي الــدار اآلخــرة حيلــف املنافقــون هلل أهنــم مؤمنــون كمــا كانــوا حيلفــون للمؤمنــن يف 
الدنيــا، وحيســبون أهنــم علــى شــيء، يقــول جــل شــأنه، وتعالــت كلمتــه: ﴿يـَـوَْم َيبَْعُثُهُم 
ّنَُهــْم َعلـَـي َشــْيٍء 

َ
ُ َجِميًعــا َفَيْحلُِفــوَن لَــُه َكَمــا يَْحلُِفــوَن لَُكــْم َوَيْحَســُبوَن أ الّلَ

ــوَن﴾)6٨( فهــذه اجلملــة القرآنيــة، والتعبــر القــرآين، فيــه مــن  ــُم الَْكاذِبُ ــْم ُه لَا إِّنَُه
َ
أ

الــدالالت الــيت تصــور أن هــؤالء املنافقــن ال يلكــون شــيئا انفعــا يســتندون إليــه 
وال عليــه، فهــم جمــردون مــن أي شــيء، و ال يقفــون علــى أي شــيء، وليــس معهــم 
شــيء، وهــذه كلهــا تفهمهــا داللــة كلمــة »شــيء«، وصفــة »شــيء« حمــذوف تقديــره 
»انفــع« يفهمــه الســياق؛ قــال صاحــب البحــر احمليــط: "وحيســبون أهنــم علــى شــيء: 
أي شــيء انفــع هلــم")6٩( وهــو مــن إجيــاز احلــذف؛ ونظــره مــا ذكــره صاحــب املطــول 
ــُذ  ُخ

ْ
ــٌك يَأ ــْم َملِ َوَكنَ َوَراَءُه مــن أن احملــذوف قــد يكــون صفــة ملوصــوف حنــو: ﴿

ــا﴾)70( أي: صحيحــة، أو تقــدر حنوهــا مــا ياثلهــا مــن الصفــات  ــفِيَنٍة َغْصًب ُكّلَ َس
بدليــل مــا قبلــه)71( 
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وحــذف الصفــة وبقــاء املوصــوف قليــل يف االســتعمال، وعكســه كثــر، قــال ابــن 
مالــك يف ألفيتــه:

"وما من املنعوت والنعت عقل... جيوز حذفه ويف النعت يقل")72(

االســتعالء  اإلعجــازي  الركيــب  هــذا  يف  يفيــد  »علــى«  االســتعالء  وحــرف 
اجملــازي؛ ومعنــاه شــدة التلبــس ابلوصــف،)7٣( حــى إن العالمــة الزخمشــري تعجــب 
مــن شــدة تلبســهم ابلوصــف؛ فقــال: "ولكــن العجــب مــن حلفهــم هلل عــامل الغيــب 

والشــهادة مــع عــدم النفــع واالضطــرار إىل علــم مــا أنذرهتــم الرســل")7٤( 

ويفســر ذلــك العالمــة البيضــاوي فيقــول: "ألن متكــن النفــاق يف نفوســهم حبيــث 
خييــل إليهــم يف اآلخــرة أن األيــان الكاذبــة تــروج الكــذب علــى هللا كمــا تروجــه 
عليكــم يف الدنيــا")7٥( واملفارقــة العجيبــة الــيت تلفــت االنظــار يف هــذا احلســبان أنــه 
يف دار هــي دار احلســاب الــيت ال ختفــى فيهــا خافيــة، وليــس يف دار التكليــف الــدار 

الدنيــا الــيت يكــن للمنافقــن فيهــا املخادعــة. 

احلسبان املتعدد:
املــراد ابحلســبان املتعــدد يف القــرآن الكــرمي مــا يتنــاول أكثــر مــن قضيــة يف حســبان 
واحــد؛ ينبــه فيــه علــى اخلطــأ الــذي يعتقــده اإلنســان، فيلفــت النظــر، ويبــن عظيــم 
ــْم  نَُّك

َ
ــا َوأ ــْم َعَبًث ــا َخلَْقَناُك ّنََم

َ
ــبُْتْم أ فََحِس

َ
اخلطــر؛ وذلــك حنــو قولــه تعــاىل: ﴿أ

ــوَن﴾)76( فاحلســبان يعتــين أبمريــن ابلغــي األمهيــة؛ األمــر األول: أن  ــا لَا تُرَْجُع إِلَيَْن
خلــق العبــاد ليــس عبثــا وإمنــا ألجــل حكمــة ابلغــة وغايــة عظيمــة وهــدف ســام، 
بعــث  املــوت إىل هللا ســبحانه وتعــاىل، وســيكون  بعــد  املرجــع  الثــاين: أن  واألمــر 
ــا  ــبتم أنم ونشــور.يقول العالمــة ابــن كثــر يف تفســره هــذه اآليــة "وقولــه: ﴿أفحس
خلقناكــم عبثــا﴾ أي: أفظننتــم أنكــم خملوقــون عبثــا بــال قصــد وال إرادة منكــم وال 
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حكمــة لنــا، ﴿وأنكــم إلينــا لا ترجعــون﴾ أي: ال تعــودون يف الــدار اآلخــرة، كمــا 
قــال: ﴿أيحســب الإنســان أن يتــرك ســدى﴾، يعــين مهــال")77( 

فالعالمــة ابــن كثــر فســر احلســبان ابلظــن؛ وهنــاك فــرق بــن احلســبان والظــن؛ 
وســأرجئ حبثــه يف آخــر هــذا املطلــب. 

واآليــة الكريــة قــد صــدرت ابالســتفهام ؛وجمــيء االســتفهام وتصــدره ألجــل 
االهتمــام ابخلــر)7٨(، واالســتفهام خــرج عــن معنــاه األصلــي إىل معــى بالغــي يشــر 
إيل ذلــك العالمــة البيضــاوي فيقــول: "أفحســبتم أمنــا خلقناكــم عبثــا توبيــخ علــى 
تغافلهــم")7٩(، فالتوبيــخ هــو املعــى البالغــي؛ وهــو توبيــخ علــى حســباهنم الفاســد، 
واعتقادهــم املريــض؛ أبهنــم خلقــوا يف هــذه احليــاة الدنيــا ألجــل العبــث، وهــذا االعتقاد 
حمــال يف حــق هللا ســبحانه، فتعــاىل هللا عمــا يصفــون، وحمــال أيضــا يف حــق التفكــر 
الصحيــح، والعقــل الواعــي الرجيــح، وخــروج االســتفهام عــن معنــاه األصلــي إىل هــذا 
املعــى البالغــي إمنــا اســتدعاه توبيخهــم علــى هــذا االحنــدار يف التفكــر املتهــاوي إىل 
دركات الالمنطــق و ال معقــول، فهــذا تفكــر ال يســتند إىل قرينــة، و ال ينهــض بــه 

دليــل، بــل ال جتــري بــه خميلــة ســليمة بلــه عقــل.

البالغــي  املعــى  البيضــاوي علــى هــذا  املقدســي  العليمــي  العالمــة  وقــد وافــق 
لالســتفهام يف اآليــة؛ فقــال: "وهــو توبيــخ علــى تغافلهــم")٨0(، وأيضــا وافقهــم العالمــة 
األلوســي فقــال: "ويف اآليــة توبيــخ هلــم علــى تغافلهــم وإشــارة إىل أن احلكمــة تقتضــي 
املنــر)٨2(  التفســر  صاحــب  أيضــا  وافقهــم  وقــد  للجــزاء")٨1(،  وبعثهــم  تكليفهــم 
وصاحــب أيســر التفاســر)٨٣(، لكــن العالمــة ابــن عاشــور وافقهــم وأضــاف معــى 
آخــر لالســتفهام وهــو التقريــر؛ فقــال: "واالســتفهام تقريــر وتوبيــخ ألن الزم إنكارهــم 
البعــث أن يكــون خلــق النــاس مشــتمال علــى عبــث فنزلــوا منزلــة مــن حســب ذلــك 



الحسبان في القرآن – دراسة بالغية

٣٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

فقــرروا ووخبــوا أخــذا هلــم بــالزم اعتقادهــم")٨٤( فمعــى التوبيــخ واضــح جــدا، وأمــا 
التقريــر فهــو مــن الزم إنكارهــم البعــث؛ إذ يلــزم مــن إنــكار البعــث أن اخللــق خلقــوا 
عبثــا، لذلــك جــاء معــى التقريــر الــذي هــو محــل املخاطــب علــى اإلقــرار واالعــراف 
أبمــر قــد اســتقر عنده)٨٥(،فالعالمــة ابــن عاشــور أنفــرد يف اســتظهار نكتــة التقريــر 
يف هــذا الركيــب، وقــد وضحهــا وشــرحها،  بينمــا جنــد صاحــب الوســيط يذكــر 
معنيــن اثنــن ملعــى االســتفهام، فقــال: "واالســتفهام يف قولــه تعــاىل: أفحســبتم أمنــا 
خلقناكــم عبثــا... لإلنــكار والنفــي")٨6(، ومهــا معنيــان يضافــان إىل املعــاين البالغيــة 
الســابقة، ليــزداد ثــراء الــدالالت، ولتتكاثــر املعــاين، ولتذهــب النفــوس يف اســتظهار 
أغــوار خصائــص  وســر  عليــه،  والوقــوف  إليــه،  الوصــول  مقدورهــا  يكــون يف  مــا 
دالالتــه، ودقائــق بنــاء تراكيــب آايتــه، حــى تقــع هــذى املعــاين يف النفــس مواقعهــا، 
وليعلم خطر و فداحة حسبان يودي أبصحابه إىل اهلالك، ويرميهم يف أتون أردى 
شــراك، فكيــف يظــن عاقــل هــذه الظنــون العبثيــة، يف حكمــة رب الريــة، الــذي مل 
خيلــق خلقــه عبثــا، ولــن يركهــم ســدى، ويف هــذا االســتفهام يف اآليــة الكريــة تــرد 
معــاين التوبيــخ، والتقريــر، والنفــي، و اإلنــكار، وهــذان املعنيــان البالغيــان األخــران؛ 

اإلنــكار؛ والنفــي، يشــران إىل حقيقــة اســتفهام التقريــر.

حقيقة استفهام التقرير:
 إذ أن التقريــر يف حقيقتــه هــو اســتفهام إنــكار، واســتفهام اإلنــكار هــو نفــي، 
وقــد أشــار إىل ذلــك صاحــب الكليــات فقــال: )وحقيقــة اســتفهام التقريــر إنــكار، 
واإلنــكار نفــي()٨7(، واتبعــه صاحــب املوســوعة القرآنيــة فقــال: )وحقيقــة اســتفهام 
التقريــر أنــه اســتفهام إنــكار، واإلنــكار نفــى)٨٨(، وقــد حبثــت فوجــدت مــن ســبقهم 
إىل هــذا املعــى، وقــد أشــار إليــه مثــل العالمــة الزركشــي يف الرهــان)٨٩(، والعالمــة 
الســيوطي يف معــرك األقــران)٩0(، ويف اإلتقــان)٩1(، فاملعــى متقــرر الســتفهام التقريــر 
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وحقيقتــه، ومبــن يف كتــب هــؤالء األئمــة الكبــار، وهــي نــكات بالغيــة هلــا دالالهتــا، 
ومعانيهــا، الــيت وضحناهــا يف معــاين االســتفهام يف هــذه اآليــة.

الفرق بني احلسبان والظن:
عــودا علــى بــدء يف مــا مت الوعــد بــه مــن التفريــق بــن احلســبان والظــن، وذلــك 
ألن العالمــة ابــن كثــر يف تفســره هــذه اآليــة الكريــة؛ فســر احلســبان ابلظــن »أي: 
أفظننتــم« وال خيفــى أن هنــاك فرقــا دقيقــا بــن احلســبان والظــن، فالظــن هــو ترجيــح 
بــن أمريــن؛ فيكــون أحدمهــا راجحــا واآلخــر مرجوحــا، بينمــا احلســبان هــو حكــم 
ألمــر دون النظــر إىل غــره ؛ وقــد أشــار إىل ذلــك الراغــب األصفهــاين يف مفرداتــه 
فقــال: "واحلســبان: أن حيكــم ألحــد النقيضــن مــن غــر أن خيطــر اآلخــر ببالــه، 
فيحســبه ويعقــد عليــه اإلصبــع، ويكــون بعــرض أن يعريــه فيــه شــك، ويقــارب ذلــك 

الظــن، لكــن الظــن أن خيطــر النقيضــن ببالــه فيغلــب أحدمهــا علــى اآلخــر")٩2( 

احلسبان املفرد:
وحدهــا  وخيصهــا  ابملعاجلــة،  فيفردهــا  واحــدة؛  قضيــة  يعــاجل  الــذي  بــه  املــراد 
حبســبان خاطــئ واحــد، وينبــه عليهــا، ويلفــت النظــر إليهــا، وقــد ورد يف القــرآن 
﴾)٩٣(، قــال الطــري يف  ْخلَــَدهُ

َ
ّنَ َمالَــُه أ

َ
الكــرمي، وذلــك حنــو قولــه تعــاىل: ﴿يَْحَســُب أ

تفســره هــذه اآليــة: )حيســب أن مالــه الــذي مجعــه وأحصــاه، وخبــل إبنفاقــه، خملــده 
يف الدنيــا، فمزيــل عنــه املــوت()٩٤( فهــو حيســب و يتصــور هــذه التصــورات اخلاطئــة 
عــن املــال، حــى بلــغ بــه التصــور أن املــال ســيكون ســبب خلــوده، وســيكون ســبب 
بقائــه، وال شــك أن هــذه التصــورات راجعــة لعمــى البصــرة، و لقلــة اإلدراك، وقلــة 
العقــل، يقــول البقاعــي يف الــدرر: "﴿يحســب﴾ لقلــة عقلــه ﴿أن مالــه﴾ أي ذلــك 
الــذي عــدده ﴿أخلــده ﴾ أي أوصلــه إىل رتبــة اخللــد يف الدنيــا، فأحــب ذلــك املــال 
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كمــا حيــب اخللــود")٩٥(، ورمبــا تكــون هــذه اجلملــة القرآنيــة كنايــة)٩6( عــن عمــل مــن 
الدنيــا، ويعــرض إعراضــا عــن  أمــور  املعاصــي، وجيعــل عملــه كلــه يف  ينهمــك يف 
اآلخــرة، عمــل مــن يظــن أنــه ال يــوت، وهكــذا فســرها الزجــاج يف معــاين القــران، فلــم 
يــزد علــى ذلــك شــيئا، فقــال: "قولــه: ﴿يحســب أن مالــه أخلــده﴾ أي يعمــل عمــل 
مــن ال يظــن مــع يســاره أنــه يــوت")٩7(، وقــد نقلهــا عنــه اخلــازن يف تفســره)٩٨(، ورمبــا 
يف هــذه اجلملــة القرآنيــة تعريــض أبن العمــل الصــاحل هــو الــذي خيلــد صاحبــه، قــال 
الزخمشــري يف كشــافه: "هــو تعريــض ابلعمــل الصــاحل. وأنــه هــو الــذي أخلــد صاحبــه 
يف النعيــم، فأمــا املــال فمــا أخلــد أحــدا فيــه")٩٩(، وقــد وافقــه البيضــاوي علــى ذلــك 
فقــال: "وفيــه تعريــض أبن املخلــد هــو الســعي لآلخرة")100(،ووافقهمــا علــى معــى 

التعريــض النســفي)101(، والبقاعــي)102(، وأبــو الســعود)10٣(، والشــوكاين)10٤(.

ولعــل اإلعــراب)10٥( يكشــف لنــا جوانــب بيانيــة وبالغيــة أخــرى يف هــذه اجلملــة 
القرآنيــة، فهــي حتتمــل أن تكــون مجلــة حاليــة، وحتتمــل أن تكــون مجلــة اســتئنافية، و 
حتتمــل أن تكــون مجلــة اســتفهامية حذفــت منهــا مهــزة االســتفهام؛ وعلــى كل وجــه 
مــن هــذه الوجــوه اإلعرابيــة يكــن اســتظهار نــكات بالغيــة، ودقائــق بيانيــة، فــإذا 
كانــت حاليــة يشــر صاحــب التحريــر والتنويــر إىل الوجــوه البالغيــة املســتخلصة 
منهــا؛ فيقــول: "ومجلــة: حيســب أن مالــه أخلــده جيــوز أن تكــون حــاال مــن مهــزة 
فيكون مســتعمال يف التهكم عليه يف حرصه على مجع املال وتعديده ألنه ال يوجد 
مــن حيســب أن مالــه خيلــده، فيكــون الــكالم مــن قبيــل التمثيــل، أو تكــون احلــال مــرادا 
هبــا التشــبيه وهــو تشــبيه بليــغ")106( فهــذان وجهــان بالغيــان؛ إمــا أن تكــون احلــال 
للتهكــم هبــذا اهلمــزة اللمــزة علــى ســبيل التمثيــل، أو تكــون احلــال يقصــد هبــا التشــبيه 
حلالــة صاحــب احلــال وهــو اهلمــزة اللمــزة، ونــوع التشــبيه تشــبيه بليــغ؛ فقــد حذفــت 

منــه أداة التشــبيه ووجــه الشــبه.
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وإذا كانــت اجلملــة مســتأنفة اســتئنافا بيانيــا؛ فتكــون اجلملــة خريــة مســتعملة 
يف اإلنــكار، قــال ابــن عاشــور: "وجيــوز أن تكــون اجلملــة مســتأنفة واخلــر مســتعمال 

يف اإلنــكار")107(.

فيكــون  االســتفهام،  أداة  منهــا  حذفــت  اســتفهامية؛  اجلملــة  وإذا كانــت 
االســتفهام خــرج عــن معنــاه األصلــي إىل معــى بالغــي وهــو التهكــم مــن تلــك احلالــة، 

منهــا)10٨(  والتعجيــب 

التقريــع والتوبيــخ)10٩(،  واإلظهــار يف موقــع اإلضمــار للفظــة »املــال« ألجــل 
وأيضــا ولــزايدة التهكــم بــه جــيء بصيغــة املاضــي بــدل املضــارع يف الفعــل »أخلــده« 

فــكأن اخللــد حتقــق لــه يف هــذه احليــاة الدنيــا)110( 

حسبان اخلداع البصري:
قــد ينخــدع البصــر، ويزيــغ النظــر؛ فتكــون رؤيــة الشــيء علــى غــر حقيقتــه؛ 
وحيســبه البصــر علــى غــر مــا هــو لــه، فمــا كل مــا تصــوره العــن، يكشــفه الذهــن، 
فــإذا كان هــذا يف احملسوســات واملوجــودات اخلارجيــة، فكيــف ابألمــور املعنويــة، 
واملعــاين غــر احلســية؟، أآل تكــون أكثــر جمــاال الخنــداع الذهــن؟ ووقــوع الوهــم؟، 
وهــذا يتطلــب دون أدىن شــك وريــب أن يتحــرى املــرء دقــة الفهــم، وحســن التعبــر، 
يف فهــم مــا يــرد، وطــرح مــا يريــد؛ ألن اإلنســان إذا مل يفعــل ذلــك، ســيكون عرضــة 
للتصــورات الذهنيــة اخلاطئــة، فيحســب الشــيء علــى غــر حقيقتــه، ويــراه علــى غــر 
طريقتــه، حــى فيمــا هــو حســي، وموجــود خارجــي، وقــد ورد ذلــك يف القــرآن الكــرمي 
تْــُه َحِســبَتُْه 

َ
ــا َرأ ــْرَح فَلَّمَ ــا اْدُخلِــي الّصَ ــَل لََه يف قصــة بلقيــس، قــال تعــاىل: ﴿ قِي

ــْت َرّبِ  ــَر قَالَ ــْن قََوارِي ٌد ِم ــّرَ ــْرٌح ُمَم ــُه َص ــاَل إِنَّ ــاَقيَْها قَ ــْن َس ــَفْت َع ــًة َوَكَش لُّجَ
ــَن﴾)111(  ِ َرّبِ الَْعالَِمي ــلَيَْماَن لِلَّ ــَع ُس ــلَْمُت َم ْس

َ
ــُت َنْفِســي َوأ ِــي َظلَْم إِنّ
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وخالصــة تفســر هــذا املشــهد القــرآين مــن قصــة ملكــة ســبأ مــا خلصــه صاحــب 
خمتصر تفســر ابن كثر، إذ يقول: "وذلك أن ســليمان عليه الســالم أمر الشــياطن 
فبنــوا هلــا قصــرا عظيمــا مــن قواريــر أي مــن زجــاج، وأجــرى حتتــه املــاء، فالــذي ال 
يعــرف أمــره حيســب أنــه مــاء، ولكــن الزجــاج حيــول بــن املاشــي وبينــه، قــال حممــد بــن 
إســحاق عــن يزيــد بــن رومــان: مث قــال هلــا ادخلــي الصــرح لريهــا ملــكا هــو أعــز مــن 
ملكهــا، وســلطاان هــو أعظــم مــن ســلطاهنا، فلمــا رأتــه حســبته جلــة، وكشــفت عــن 
ــر﴾  ــن قواري ــرد م ــرح مم ــه ص ســاقيها ال تشــك أنــه مــاء ختوضــه، فقيــل هلــا ﴿إن
فلمــا وقفــت علــى ســليمان، دعاهــا إىل عبــادة هللا وحــده وعاتبهــا يف عبــادة الشــمس 
مــن دون هللا، قالــت: ﴿رب إنــي ظلمــت نفســي وأســلمت مــع ســليمان لل رب 

العالميــن﴾ فأســلمت وحســن إســالمها")112(
فقــد رأت ملكــة ســبأ الصــرح املمــرد مــن قواريــر، وهــذا حقيقــة مــا رأت، لكــن 
الذهــن حســبه جلــة مــن املــاء، وهــذا حســاب ذهــين، اســتدعى حســااب ســلوكيا يف 
التعامــل مــع هــذه اللجــة؛ فكشــفت عــن ســاقيها، فقــد خدعــت العــن الذهــن، 
فجعلــت قراءتــه وحســبانه حســباان خاطئــا، وهــذا هــو حســبان اخلــداع البصــري.

نــي هللا  مــع  ســبأ  قصــة  أن  علــى  التنبيــه  املبحــث  هــذا  هنايــة  يفوتــين يف  وال 
ســليمان، حفلــت إبيــراد قصــص أهــل الكتــاب، حــى إن العالمــة ابــن كثــر حــذر مــن 
ذلــك)11٣(، وأيضــا العالمــة ابــن ســعدي حــذر مــن ذلــك وقــال: "فاحلــزم كل احلــزم، 

اإلعــراض عنهــا وعــدم إدخاهلــا يف التفاســر، وهللا أعلــم")11٤(

احلسبان املؤكد للحقيقة البصرية:
خــالف احلســبان الســابق املوســوم ابخلــداع البصــري، هــذا حســبان يقيــين يف 
أصلــه، ألنــه يقــف علــى حقيقــة مــا هــو موجــود ويؤكــده؛ ويقــرأه قــراءة صحيحــة، 
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ال لبــس فيهــا، وال وهــم، وال خــداع، فمــن هــذا اجلانــب فهــو يقيــين يف رؤيتــه الشــيء 
تعــاىل:  قــال  الكــرمي،  القــران  مــا هــو عليــه، وقــد ورد يف  احملســوس املوجــود علــى 
ْيَتُهــْم َحِســبَْتُهْم لُْؤلـُـًؤا َمنُْثــوًرا﴾)11٥(، 

َ
﴿َوَيُطــوُف َعلَيِْهــْم وِلـْـَداٌن ُمَخّلـَـُدوَن إَِذا َرأ

قــال النســفي يف تفســره: )﴿ويطــوف عليهــم ولــدان﴾ غلمــان ينشــئهم هللا خلدمــة 
ــدون﴾ ال  املؤمنــن أو ولــدان الكفــرة جيعلهــم هللا تعــاىل خدمــة ألهــل اجلنــة ﴿مخل
يوتون ﴿إذا رأيتهم حسبتهم﴾ حلسنهم وصفاء ألواهنم وانبثاثهم يف جمالسهم ﴿لؤلؤا 
منثورا﴾ وختصيص املنثور ألنه أزين يف النظر من املنظوم()116( فالفعل »حسبتهم« 
يفيــد التشــبيه، أو ابألصــح ينبــئ عــن التشــبيه، إذ أن البالغيــن أشــاروا يف مؤلفاهتــم 
تصرحيــا أو تلميحــا)117( إىل الفعــل »حســب«، قــال صاحــب تلخيــص املفتــاح عنــد 
ذكــره أدوات التشــبيه: "وقــد يذكــر فعــل ينبــئ عنــه؛ كمــا يف: »علمــت زيــدا أســدا« 
إن قــرب، و: »حســبت« إن بعــد")11٨(، والفعــل يف اآليــة الكريــة »حســبتهم لؤلــؤا 
منثــورا«  ينبــئ عــن التشــبيه؛ والتشــبيه هــو تشــبيه الولــدان املخلديــن ابللؤلــؤ املنثــور؛ 
يف حســنهم،وصفائهم، وانتشــارهم يف اخلدمــة، و قــد ذكــر العالمــة الزخمشــري ذلــك 
فقــال: "شــبهوا يف حســنهم وصفــاء ألواهنــم وانبثاثهــم يف جمالســهم ومنازهلــم ابللؤلــؤ 
املنثــور")11٩(، وهــذ هــو وجــه الشــبه بــن الولــدان وبــن اللؤلــؤ املنثــور، وتقييــد اللؤلــؤ 
ابملنثور ألجل انتشارهم، و ألنه أزين يف النظر كما قال العالمة النسفي آنفا، وقد 
أشــار العالمــة ابــن عاشــور إىل وجــه التقييــد؛ فقــال: "وشــبهوا ابللؤلــؤ املنثــور تشــبيها 
مقيــدا فيــه املشــبه حبــال خــاص ألهنــم شــبهوا بــه يف حســن املنظــر مــع التفــرق")120(، 
ويــرى العالمــة البقاعــي نكتــة بالغيــة أخــرى أبن ذلــك كنايــة عــن الكثــرة واالنتشــار؛ 
فيقــول: )﴿لؤلــؤا منثــورا﴾ وذلــك كنايــة عــن كثرهتــم وانتشــارهم يف اخلدمــة وشــرفهم 
وحســنهم()121(، ويرى العالمة ابن عاشــور أن هذا التشــبيه مراد به التشــابه، فيقول: 
"وتركيب »إذا رأيتهم حسبتهم« مفيد للتشبيه املراد به التشابه")122(، والتشابه يكون 
بــن طــريف التشــبيه عندمــا يتســاواين يف املعــى املشــرك بينهمــا؛ وال يكــون ألحدمهــا 
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مزيــة علــى اآلخــر؛ فيصــح أن يكــون كل منهمــا مشــبها ومشــبها بــه، يقــول العالمــة 
القزويــين يف تلخيصــه يف ابب التشــبيه: "هــذا إذا أريــد إحلــاق الناقــص -حقيقــة أو 
ادعــاء- ابلزائــد، فــإن أريــد اجلمــع بــن شــيئن يف أمــر: فاألحســن تــرك التشــبيه إىل 
احلكــم ابلتشــابه؛ احــرازا مــن ترجيــح أحــد املتســاوين")12٣(، وعلــى هــذا فــإن هنــاك 
تشــاهبا بــن الولــدان املخلديــن وبــن اللؤلــؤ املنثــور يف املعــى املشــرك بينهمــا؛ مــن 

حســن املنظــر، ومجالــه، وبياضــه، وصفائه،وانتشــاره، وتفرقه،وانبثاثــه.

ويرد على الذهن ســؤال يف هذا املقام؛ ما هو الســر البالغي يف التعبر القرآين 
ابلفعــل »حســب« يف »حســبتهم لؤلــؤا منثــورا« دون الفعــل »علــم«؟، علمــا إن كال 

الفعلــن ينبــئ عــن التشــبيه.

وجييــب العالمــة البقاعــي عــن هــذا التســاؤل؛ فيقــول: "وكأنــه عــر ابحلســبان 
إشــارة إىل أن ذلــك مطلــق جتويــز ال مــع ترجيــح")12٤(، فعبارتــه دقيقــة جــدا ؛ألنــه 
يتكلــم يف ســر التعبــر البيــاين يف كالم هللا، فهــو ال جيــزم، بــل بــدأ بقولــه: »وكأنــه عــر 
ابحلســبان« مث ذكــر الســر البالغــي الــذي توصــل إليــه أبنــه يرجــع إىل أن احلســبان 
املنثــور، ال أن  الوالــدان املخلــدون واللؤلــؤ  التشــبيه ومهــا  بــن طــريف  مطلــق جتويــز 
أحدمهــا يرجــح علــى اآلخــر؛ وهــذا مــا أشــار إليــه العالمــة ابــن عاشــور أبن هــذا 
التشــبيه يــراد بــه التشــابه، وقــد ذكــرت كالمــه وبينتــه آنفــا، وذلــك احــرازا مــن ترجيــح 

أحــد املتســاوين.

ويف هنايــة هــذا البحــث املاتــع تطوافــه، يف روضــات جنــات القــرآن، ورايض 
جنبــات البيــان، عــن تعبــرات احلســبان الــيت تزخــر هبــا آايت القــرآن، قــد عرجنــا علــى 
جوانــب مــن اســتعمال التعبــر القــرآين لــه، ويكــن تلخيــص أهــم نتائجــه يف اآليت: 
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النتائج
1- البالغــة التطبيقيــة هــي الســبيل األجنــع يف اســتظهار أســرار البالغــة الســيما علــى 

اآلايت القرآنيــة.
2- البالغــة قــد تصــل إىل علــم الصــرف مــن جهتــن؛ جهــة تصريــف الكلمــة حالــة 

كوهنــا فعــال، وجهــة بنيتهــا الركيبيــة.
٣- الفعــل »َحِســَب« ورد مــن مجيــع أبــواب الفعــل الصرفيــة عــدا اباب واحــدا، وهــذا 

يشــي مــن الوجهــة البالغيــة بكثافــة املعــاين الــيت حيملهــا، ويعــر عنهــا.
فصيحــة  إحدامهــا  »حســب«  للفعــل  اثنتــن  بصيغتــن  عــر  القــرآين  التعبــر   -٤

الصرفيــة. املصطلحــات  يف  النظــر  ابب  ليفتــح  قياســا؛  وشــاذة  اســتعماال، 
٥- احلسبان والظن، إذا افرقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افرقا.

6- هنالك فرق بن احلسبان والظن، فاألول حكم، والثاين ترجيح. 
7- االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة من نكاته البالغية ازدراء املخاطب، وحتقره، 

وأنه ليس جديرا وال حقيقا ابلتحدث معه.
٨-احلسبان ال يقتصر على األمور املعنوية من االعتقادات اخلاطئة، وال التصورات 

الفكرية الفاسدة، بل يصل إىل األمور احلسية؛ ما تراه العن؛ فيزيغ معها البصر.
٩- مــا يثــر التعجــب أن بعــض االعتقــادات الفاســدة وتصوراهتــا، لشــدة رســوخها 
يف ذهــن معتقديهــا؛ تصحبهــم بعــد موهتــم، وتكــون معهــم يف الــدار اآلخــرة، رغــم 

ضعفهــا وهشاشــتها. 
املثــل حنــو قولــه تعــاىل:  القرآنيــة يف احلســبان مــا جيــري جمــرى  10- مــن اآلايت 

علــى شــيء[ أهنــم  تعــاىل: ]وحيســبون  وقولــه  أهنــم حيســنون صنعــا[  ]وحيســبون 
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11- احلســبان املركــب مــن أشــد أنــواع احلســبان؛ ألنــه يعتقــد اعتقــادا فاســدا؛ ويــرى 
أن هــذا االعتقــاد هــو عــن الصــواب.

12- أنــواع احلســبان متعــددة؛ حــاول الباحــث رصدهــا، أو رصــد بعــض منهــا يف 
ثنــااي هــذا البحــث.         
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اهلوامش والتعليقات:
)1( ينظــر: األســاس يف التفســر، ســعيد حــّوى ٨/ ٤7٤1، ومنهــج علمــاء احلديــث والســنة 
يف أصــول الديــن، د. مصطفــى حممــد حلمــي 1٤٥، واملباحــث الغيبيــة، د. عبــد الشــكور 
العروســي، جملــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآداهبا،اجمللــد 1٣،  العــدد 21، 

1٤21هـــ،  6٥.
)2( هــذا عنــوان كتــاب كان يف أصلــه رســالة دكتــوراه للدكتــور عبــد احلميــد أمحــد يوســف هنــداوي، 

املكتبــة العصريــة صيــدا، بــروت، 200٨ م - 1٤2٩ هـــ.
)٣( حبــث علمــي للدكتــور ســليمان علــي، جملــة البحــوث والدراســات القرآنيــة، جامعــة األغــواط يف 

اجلزائــر، الســنة الرابعــة، العــدد الثامــن.
)٤( حبــث علمــي للدكتــور ســامي عــوض وعــادل نعامــة، جملــة جامعــة تشــرين للدراســات والبحــوث 

العلميــة، سلســلة اآلداب والعلــوم اإلنســانية اجمللــد )2٨( العــدد األول ، 2006م.
)٥( ينظر: الصحاح للجوهري 110/1 واملخصص، البن سيده ٤/ 2٣6.

)6( سورة األَنفال: 6٤.
)7( ينظر: تفسر الطري ٥0/1٤.

)٨( الكليات القفوي ٣٥٩.
)٩( ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس 61/2.

)10( ينظر: الصحاح، للجوهري 1/ 10٩ ومابعدها.
)11( سورة النساء: ٨6.

)12( لسان العرب، البن منظور 1/ ٣12.
)1٣( هتذيب اللغة، لألزهري ٤/ 1٩2.

)1٤( ينظــر: الصحــاح، للجوهــري 10٩/1 ومــا بعدهــا، ولســان العــرب، البــن منظــور ٣01/2 ومــا 
بعدهــا، واتج العــروس، للزبيــدي 267/2 ومــا بعدهــا.

)1٥( ينظــر: إجيــاز التعريــف يف علــم التصريــف، البــن مالــك 1٩2، وشــرح شــافية ابــن احلاجــب، 
للرضــي 127/1، وفتــح املتعــال علــى القصيــدة املســماة بالميــة األفعــال، للرائقــي 1٨٨، وشــذا 

العــرف يف فــن الصــرف 2٣، 2٥.
)16( شرح ابن الناظم على المية األفعال البن مالك 2٨ .

)17( ينظــر: املنصــف البــن جــين، 20٨، والعمــد، للجرجــاين 10٤، وكتــاب األفعــال، البــن القطــاع 
.12/1
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)1٨( اتج العروس، للزبيدي 2/ 277.
)1٩( مفاتيح الغيب، للرازي 7/6٨.

)20( ينظر: إعراب القرآن، للنحاس ٤/٨1
)21( مشكل إعراب القرآن، ملكي بن أيب طالب ٨٤2/2.

)22( العذب النمر من جمالس الشنقيطي يف التفسر، حملمد األمن ٥/ 1٤٥.
)2٣( سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي، البن القاصح 16٨ .

)2٤( دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، حملمد عبد اخلالق عضيمة 12٤/٥.
)2٥( إعراب ثالثن سورة، البن خالويه ٨٨.

)26( البحر احمليط، أليب حيان األندلسي 6٩7/2.
)27( ينظــر: الصحــاح: للجوهــري 110/1، ولســان العــرب، البــن منظــور 1/ ٣10، واملعجــم 

الكبــر ،جملمــع اللغــة العربيــة ابلقاهــرة ٣1٥/٥.
)2٨( معجم اللغة العربية املعاصرة، للدكتور أمحد خمتار 1/٤٨٨.

)2٩( ينظــر هتذيــب اللغــة، لألزهــري ٤/ 1٩2، واحملكــم واحمليــط األعظــم، البــن ســيدة ٣/ 206، 
ولســان العــرب، البــن منظــور 1/ ٣1٣ .

)٣0( اتج العروس، للزبيدي 2/ 267.
)٣1( املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي 1/ 20٩.

)٣2( عروس األفراح، البن السبكي 2/ 6٩.
)٣٣( األعراف: ٣0.

)٣٤( التحرير والتنوير، البن عاشور ٨-ب/ ٩2.
)٣٥( خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، لسيد قطب 11.

)٣6(  النور: ٣٩.
)٣7( تفسر عبد الرزاق 2/ ٤٤2.

)٣٨( التحرير والتنوير، البن عاشور 1٨ / 2٥1.
)٣٩( املرجع السابق.
)٤0( املرجع السابق.

)٤1( املَنجَّد يف اللغة، لكراع النمل 10٩.
)٤2( النكت يف إعجاز القرآن، للرماين ٨2.

)٤٣( ينظر الصناعتن، أليب هالل العسكري 2٤0.
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)٤٤( ينظــر العمــدة، البــن رشــيق 1/ 2٨7، وحتريــر التحبــر، البــن أيب االصبــع 1٥٩، علــم البيــان، 
لعبــد العزيــز عتيــق 7٤.

)٤٥( سر الفصاحة، البن سنان اخلفاجي 2٤6.
)٤6( املرجع السابق.

)٤7( الكهف: 10٣، 10٤.
)٤٨( التحرير والتنوير، البن عاشور 16/ ٤٥.

)٤٩( درج الــدرر يف تفســر اآلي والســور، املنســوب لعبــد القاهــر اجلرجــاين، ط دار الفكــر، 2/ 
.260

)٥0( ينظــر حاشــية العــدوي علــى شــذور الذهــب 2/ 1٤2، وجتريــد البنــاين علــى خمتصــر الســعد 
.٣٩/2

)٥1( التحرير والتنوير، البن عاشور 16/ ٤6.
)٥2( املرجع السابق.

)٥٣( احملرر الوجيز، البن عطية ٣/ ٥٤٥.
)٥٤( ينظــر احملكــم واحمليــط األعظــم، البــن ســيده 2/ 221، ولســان العــرب، البــن منظــور 1٤/ 
٣٨٥، واملفردات، للراغب ٤11، وعمدة احلفاظ يف تفســر أشــرف األلفاظ، للســمن احللي 

2/ 200 والكليــات، للكفــوي ٥0٩.
)٥٥( البحر احمليط، أليب حيان األندلسي 2/ ٣2٨.

)٥6( ينظــر: الــدر املصــون، للســمن احللــي 7/ ٥٥2 واجلــدول يف إعــراب القــرآن الكــرمي، حملمــود 
صــايف 16/ 2٥٩ .

)٥7(  التحرير والتنوير، البن عاشور 16/ ٤6.
)٥٨( ينظــر: املثــل الســائر، البــن األثــر 1/ 26٩، وخصائــص التعبــر القــرآين ومساتــه البالغيــة، 
للدكتــور املطعــين 2 / ٤٣7، وفلســفة البالغــة بــن التقنيــة والتطــور، للدكتــور رجــاء عيــد ٤60.

)٥٩( ينظر: اإلعجاز واإلجياز، للثعالي 1٩
)60( مفتاح العلوم، للسكاكي ٤21.

)61( تفسر ابن كثر ٥/202 .
)62( الكهف: من آية 102 إىل آية 106.

)6٣( زاد املسر يف علم التفسر، للسيوطي ٣/ 112.
)6٤( حممد: 1.
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)6٥( حممد: ٨.
)66( النساء: 167.
)67( األعراف: ٣0.

)6٨( اجملادلة:1٨.
)6٩( البحر احمليط، أليب حيان األندلسي 1/ 120. 

)70( الكهف: 7٩.
)71( ينظر: املطول، للتفتازاين: ٤٨6.

)72( ألفية ابن مالك ضمن شرح املكودي 216.
)7٣( ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور 2٨/ ٥2.

)7٤( الكشاف، للزخمشري ٤/ ٤٩6.
)7٥( تفسر البيضاوي ٥/ 1٩6.

)76( املؤمنون: 11٥.
)77( تفسر ابن كثر ٥/٥00.

)7٨( ينظــر، التحريــر والتنويــر، البــن عاشــور 20/ 20٥، وحــق الصــدارة يف النحــو العــريب بــن 
النظريــة والتطبيــق، لعزمــي حممــد ٥2.

)7٩( تفسر البيضاوي ٤/ ٩7.
)٨0( فتح الرمحن يف تفسر القرآن، للمقدسي ٤/ ٤٩٩.

)٨1( روح املعاين، لأللوسي ٩/ 26٩.
)٨2( ينظر: التفسر املنر، للزحيلي 1٨/ 111.
)٨٣( ينظر: أيسر التفاسر، للجزائري ٣/ ٥٤٤.
)٨٤( التحرير والتنوير، البن عاشور 1٨/ 1٣٣.

)٨٥( ينظر: الرهان يف علوم القرآن، للزركشــي 2/ ٣٣1، واالتقان، للســيوطي ٣/ 26٩، ومعجم 
املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا، ألمحــد املطلــوب 11٤، املنهــاج الواضــح للبالغــة، حلامــد 

عــوين 2/ 10٤.
)٨6( التفسر الوسيطظن للطنطاوي 1/ 6٨.

)٨7( الكليات، للكفوي ٩٨  .
)٨٨( املوسوعة القرآنية 2٥1/2.

)٨٩( ينظر: الرهان، للزركشي 2/ ٣٣٣.
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)٩0( ينظر: معرك األقران، للسيوطي 1/ ٣٣0.
)٩1( ينظر: اإلتقان، للسيوطي ٣/ 270.

)٩2( املفردات يف غريب القرآن، للراغب 2٣٤.
)٩٣( اهلمزة: ٣.

)٩٤(  تفسر الطري 2٤/ ٥٩٨.
)٩٥( نظم الدرر للبقاعي 22/ 2٤٥.

)٩6( ينظر املصدر السابق.
)٩7( معاين القرآن وإعرابه للزجاج ٥/ ٣62

)٩٨( تفسر اخلازن ٤/ ٤6٩.
)٩٩( الكشاف للزخمشري ٤/ 7٩٥.
)100( تفسر البيضاوي ٥/ ٣٣7.

)101( تفسر النسفي ٣/ 67٨.
)102( نظم الدرر للبقاعي 22/ 2٤٥.

)10٣( تفسر أيب السعود ٩/ 1٩٨.
)10٤( فتح القدير للشوكاين ٥/ 60٣.

)10٥( ينظــر: التبيــان يف إعــراب القــرآن للعكــري 2/ 1٣0٣، والــدر املصــون للســمن احللــي 11/ 
107، إعــراب القــرآن وبيانــه، حمليــي الديــن الدرويــش 1 / ٥7٩، اجملتــى مــن مشــكل إعــراب 

القــرآن ألمحــد اخلــراط ٤/ 1٤٨2.
)106( التحرير والتنوير، البن عاشور ٣0/ ٥٣٩.

)107( املرجع السابق.
)10٨( ينظر: املرجع السابق .

)10٩( ينظر: فتح البيان يف مقاصد القرآن، للقنوجي 1٥/ ٣٨٣.
)110( ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور ٣0/ ٥٣٩.

)111( النمل: ٤٤.
)112( خمتصر تفسر ابن كثر للصابوين 2/ 67٤.

)11٣( تفسر ابن كثر 6/ 1٩7.
)11٤( تيسر الكرمي الرمحن يف تفسر كالم املنان، البن سعدي 60٥.

)11٥( اإلنسان: 1٩.
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)116( تفسر النسفي ٣/ ٥٨0.
)117( ينظر: شروح التلخيص ٣/ ٣٩0، وحاشية الفنري ٤٩٤، وحاشية السيالكويت ٤٥٥.

)11٨( تلخيص املفتاح، للقزويين: ٩0.
)11٩( الكشاف، للزخمشري 67٣/٤.

)120( التحرير والتنوير، البن عاشور 2٩/ ٣٩7.
)121( نظم الدرر، للبقاعي 21/ 1٤٨.

)122( التحرير والتنوير، البن عاشور 2٩/ ٣٩7.
)12٣( تلخيص املفتاح، للقزويين ٩1، ٩2.

)12٤( نظم الدرر، للبقاعي 21/ 1٤٨.
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.- 
إبراهيم بن إمساعيل األبياري، املوسوعة القرآنية، مؤسسة سجل العرب، 1٤0٥هـ.- 
إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج، معــاين القــرآن وإعرابــه، حتقــق: عبــد اجلليــل عبــده - 

شــلي، الطبعــة األوىل، عــامل الكتــب، بــروت، 1٤0٨ هـــ - 1٩٨٨ م.
إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر يف تناســب اآلايت والســور، دار الكتاب اإلســالمي، - 

القاهرة.
أبــو البقــاء عبــد هللا بــن احلســن بــن عبــد هللا العكــري، التبيــان يف إعــراب القــرآن، حتقيــق: - 

علــي حممــد البجــاوي، عيســى البــايب احللــي وشــركاه، مصــر- القاهــرة.
أبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده، احملكــم واحمليــط األعظــم، حتقيــق: عبــد احلميــد - 

هنــداوي، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤21 هـــ - 2000 م.
أبــو حيــان حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن األندلســي، البحــر - 

احمليــط يف التفســر، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر، بــروت، 1٤20هـــ.
أبــو الســعود العمــادي حممــد بــن حممــد بــن مصطفــى، تفســر أيب الســعود )إرشــاد العقــل - 

الســليم إىل مــزااي الكتــاب الكــرمي( دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت.
أبــو الفتــح عثمــان بــن جــين املوصلــي، املنصــف البــن جــين- شــرح كتــاب التصريــف أليب عثمــان - 

املــازين، الطبعــة األوىل، دار إحيــاء الــراث القــدمي، 1٣7٣هـــ - 1٩٥٤م.
أبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب، الصحــاح- اتج اللغــة وصحــاح العربيــة، - 

حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، الطبعــة الرابعــة، دار العلــم للمالين،بــروت، 1٤07 هـــ  - 
1٩٨7 م.

أبــو هــالل احلســن بــن عبــد هللا العســكري، الصناعتــن، حتقيــق: علــي حممــد البجــاوي وحممــد - 
أبــو الفضــل إبراهيــم، املكتبــة العنصريــة، بــروت، 1٤1٩ هـــ.
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أمحــد بــن علــي هبــاء الديــن الســبكي، عــروس األفــراح يف شــرح تلخيــص املفتــاح، حتقيــق: - 
الدكتــور عبــد احلميــد هنــداوي، الطبعــة األوىل، املكتبــة العصريــة للطباعــة والنشــر، بــروت – 

لبنــان، 1٤2٣هـــ - 200٣ م.
أمحــد بــن فــارس بــن زكــراي القزويــين الــرازي، معجــم مقاييــس اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد - 

هارون، دار الفكر، 1٣٩٩هـ - 1٩7٩م.
أمحــد بــن حممــد احلمــالوي، شــذا العــرف يف فــن الصــرف، حتقيــق: نصــر هللا عبــد الرمحــن - 

نصــر هللا، مكتبــة الرشــد، الــرايض.
أمحــد بــن حممــد اخلــراط، اجملتــى مــن مشــكل إعــراب القــرآن، جممــع امللــك فهــد لطباعــة - 

هـــ. املنــورة، 1٤26  املدينــة  الشــريف،  املصحــف 
ــاس، إعــراب القــرآن، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد -  أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل النَّحَّ

املنعــم خليــل إبراهيــم، الطبعــة األوىل،منشــورات حممــد علــي بيضــون - دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، 1٤21هـــ.

أمحــد بــن يوســف املعــروف ابلســمن احللــي، الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، - 
القلــم، دمشــق. الدكتــور أمحــد حممــد اخلــراط،دار  حتقيــق: 

أمحــد بــن يوســف املعــروف ابلســمن احللــي، عمــدة احلفــاظ يف تفســر أشــرف األلفــاظ، - 
حتقيــق: حممــد ابســل عيــون الســود، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤17 

هـــ - 1٩٩6م.
أمحــد خمتــار عمــر، معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرة، الطبعــة األوىل، عــامل الكتــب، القاهــرة، - 

1٤2٩ هـــ - 200٨ م.
أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مكتبة لبنان، بروت، 2007م.- 
إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي، تفســر القــرآن العظيــم، حتقيــق: ســامي بــن حممــد - 

والتوزيــع، 1٤20هـــ - 1٩٩٩م. للنشــر  طيبــة  دار  الثانيــة،  الطبعــة  ســالمة، 
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أيــوب بــن موســى احلســيين الكفــوي، الكليــات، حتقيــق: عــدانن درويــش - حممــد املصــري، - 
مؤسســة الرســالة، بروت-لبنــان.

بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر الزركشــي، الرهــان يف علــوم القــرآن، حتقيــق: حممــد - 
أبــو الفضــل إبراهيم،الطبعــة األوىل، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــايب احللــي القاهــرة، 

1٣76هـــ - 1٩٥7م.
بدر الدين حممد بن مالك املعروف اببن الناظم، شرح بدر الدين على المية األفعال البن - 

بــن  الوادعــي، صنعــاء - دار عمــر  اإلمــام  الطبعــة االوىل،مكتبــة  مالك الطائــي األندلســي، 
اخلطــاب مبصــر، 1٤٣1هـــ - 2010م.

البنــاين، جتريــد العالمــة البنــاين علــى خمتصــر الســعد التفتــازاين علــى مــن التلخيــص يف علــم املعــاين - 
مطبعــة البــايب احللــي، مصــر، 12٨٥ه.

جابــر بــن موســى بــن عبــد القــادر بــن جابــر أبــو بكــر اجلزائــري، أيســر التفاســر لــكالم - 
العلــي الكبر،الطبعــة اخلامســة،مكتبة العلــوم واحلكــم، املدينــة املنــورة، اململكــة العربيــة الســعودية، 

1٤2٤هـــ-200٣م.
مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن اجلوزي، زاد املســر يف علم التفســر، حتقيق: عبد الرزاق - 

املهدي، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بروت، 1٤22هـ.
حامد عوين، املنهاج الواضح للبالغة، املكتبة األزهرية للراث، القاهرة.- 
احلســن بــن رشــيق القــرواين، العمــدة يف حماســن الشــعر وآدابه،حتقيــق: حممــد حميــي الديــن - 

عبــد احلميــد، الطبعــة: اخلامســة، دار اجليــل، 1٤01 هـــ - 1٩٨1 م.
حسن جلي الفنري، حاشية املطول، مطبعة شركة الصحافية العثمانية، 1٣0٩هـ.- 
احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه، كتــاب إعــراب ثالثــن ســورة مــن القــرآن الكــرمي، مطبعــة دار - 

الكتــب املصريــة،  1٣60هـــ -1٩٤1م.
احلســن بــن حممــد املعــروف ابلراغــب األصفهــاين، املفــردات يف غريــب القــرآن، حتقيــق: صفــوان - 

عــدانن الــداودي، الطبعــة األوىل، دار القلــم، الــدار الشــامية، دمشــق -بــروت، 1٤12 هـــ.
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رجاء عيد، فلسفة البالغة، منشأة املعارف، اإلسكندرية – مصر.- 
ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاين، املطــول، حتقيــق: الدكتــور عبــد احلميــد هنــداوي، - 

الطبعــة الثالثــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 201٣م - 1٤٣٤هـــ.
سعيد حّوى، األساس يف التفسر، الطبعة السادسة، دار السالم، القاهرة، 1٤2٤ هـ.- 
ســيد قطــب، خصائــص التصــور اإلســالمي ومقوماتــه، الطبعــة الثانيــة عشــر، دار الشــروق، - 

القاهــرة، 1٤1٣هـــ-1٩٩2م.
شروح التلخيص )مخسة كتب( دار الكتب العلمية، بروت- لبنان.- 
شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي، روح املعاين يف تفسر القرآن العظيم والسبع - 

املثاين، حتقيق: علي عبد الباري عطية، الطبعة ا ألوىل، دار الكتب العلمية، بروت، 1٤1٥ هـ.
ضيــاء الديــن بــن األثــر، نصــر هللا بــن حممــد، املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، - 

حتقيــق: أمحــد احلــويف و بــدوي طبانــة، دار هنضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 
الطبعــة األوىل، 1٤07هـــ  - 1٩٨7م.

عبــد احلــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلســي، احملــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز، حتقيــق: - 
عبد الســالم عبد الشــايف حممد، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بروت، 1٤22هـ.

عبد احلكيم السيالكويت، حاشية السيالكويت على كتاب املطول، الطبعة الثانية، منشورات - 
الرضــي، قــم – إيران.

عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي، اإلتقــان يف علــوم القــرآن، حتقيــق: حممــد - 
أبــو الفضــل إبراهيــم، اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب، 1٣٩٤هـــ/ 1٩7٤م.

عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي،املزهر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا، حتقيــق: - 
فــؤاد علــي منصــور، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤1٨هـــ 1٩٩٨م.

عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي، معــرك األقــران يف إعجــاز القــرآن، - 
وُيســمَّى )إعجــاز القــرآن ومعــرك األقــران(، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت – 

لبنــان، 1٤0٨ هـــ - 1٩٨٨م.
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عبــد الرمحــن بــن علــي املكــودي، شــرح املكــودي علــى األلفيــة البــن مالــك، حتقيــق: الدكتــور عبــد - 
احلميــد هنــداوي، املكتبــة العصريــة، بــروت – لبنــان، 1٤2٥ هـــ - 200٥.

عبــد الرمحــن بــن انصــر بــن عبــد هللا الســعدي، تيســر الكــرمي الرمحــن يف تفســر كالم - 
بــروت–  الرســالة،  الطبعــة األوىل، مؤسســة  اللوحيــق،  بــن معــال  الرمحــن  عبــد  املنان،حتقيــق: 

لبنــان، 1٤20هـــ -2000 م.
عبــد الــرزاق بــن مهــام احلمــري الصنعــاين، تفســر عبــد الــرزاق، دراســة وحتقيــق: د. حممــود - 

حممــد عبــده، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ســنة 1٤1٩هـــ.
عبــد العزيــز عتيــق، علــم البيــان، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت – - 

لبنــان، 1٤0٥هـــ - 1٩٨2 م.
عبــد العظيــم إبراهيــم املطعــين، خصائــص التعبــر القــرآين ومساتــه البالغيــة، الطبعــة األوىل، - 

مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 1٤1٣هـــ - 1٩٩2 م.
عبــد العظيــم ابــن أيب اإلصبــع املصــري، حتريــر التحبــر يف صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز - 

املتحــدة، اجمللــس  العربيــة  الدكتــور حفــين حممــد شــرف، اجلمهوريــة  تقــدمي وحتقيــق:  القــرآن، 
األعلــى للشــئون اإلســالمية - جلنــة إحيــاء الــراث اإلســالمي، 1٩6٣م.

عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد اجلرجــاين، العمــد كتــاب يف التصريــف، حققــه وقــدم - 
لــه وعلــق عليــه: د. البــدراوي زهــران، الطبعــة الثالثــة، دار املعــارف، 1٩٩٥ م.

ــَور، حمقــق القســم -  عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن اجلرجــاين، َدرُْج الــدُّرر يف َتفســر اآلي والسُّ
األول: طلعــت صــالح الفرحــان - حمقــق القســم الثــاين: حممــد أديــب شــكور أمريــر، الطبعــة 

األوىل، دار الفکــر، عمــان، األردن، 1٤٣0هـــ - 200٩ م.
عبــد هللا بــن أمحــد النســفي، تفســر النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، حققــه وخــرج - 

أحاديثــه: يوســف علــي بديــوي - راجعــه وقــدم لــه: حميــي الديــن ديــب، الطبعــة األوىل، دار 
الكلــم الطيــب، بــروت، ٩1٤1 هـــ - 1٩٩٨ م.

عبــد هللا بــن حممــد بــن ســنان اخلفاجــي احللــي، ســر الفصاحــة، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة - 
األوىل،  1٤02هـ-1٩٨2م.
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عبــد امللــك بــن حممــد بــن إمساعيــل أبــو منصــور الثعالــي، اإلعجــاز واإلجيــاز، مكتبــة القــرآن، - 
القاهرة.

عزمــي حممــد عيــال ســلمان، حــق الصــدارة يف النحــو العــريب بــن النظريــة والتطبيــق، الطبعــة - 
األوىل، دار احلامــد للنشــر والتوزيــع، عمــان - األردن، 2011م.

عــالء الديــن علــي بــن حممــد املعــروف ابخلــازن، لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل، تصحيــح: حممــد - 
علــي شــاهن، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤1٥هـــ.

علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده املرســي، املخصــص، حتقيــق: خليــل إبراهيــم جفــال، الطبعــة - 
األوىل، دار إحيــاء الــراث العــريب، بروت،1٤17هـــ 1٩٩6م.

اللغــة، حتقيــق: -  ــد يف  َنجَّ
ُ
امل النمــل«،  بـــ »كــراع  امللقــب  اهلُنائــي األزدي  بــن احلســن  علــي 

الدكتــور أمحــد خمتــار عمــر والدكتــور ضاحــي عبــد الباقــي، الطبعــة الثانيــة، عــامل الكتــب، القاهــرة،  
1٩٨٨ م.

علــي بــن جعفــر الســعدي املعــروف اببــن الَقطَّــاع الصقلــي، كتــاب األفعــال، الطبعــة األوىل، - 
عــامل الكتــب، 1٤0٣هـــ -1٩٨٣م.

علــي بــن عثمــان بــن حممــد بــن أمحــد بــن احلســن املعــروف اببــن القاصــح، ســراج القــارئ - 
املبتــدي وتــذكار املقــرئ املنتهــي )وهــو شــرح منظومــة حــرز األمــاين ووجــه التهــاين للشــاطي(، 
راجعــه: الشــيخ علــى الضبــاع، الطبعــة الثالثــة، مطبعــة مصطفــى البــايب احللــي، مصــر، 1٣7٣ 

هـــ - 1٩٥٤ م.
علــي بــن عيســى الرمــاين، النكــت يف إعجــاز القــرآن، مطبــوع ضمــن: ثــالث رســائل يف - 

الثالثــة، دار  القــرآن، حتقيــق: حممــد خلــف هللا - د. حممــد زغلــول ســالم، الطبعــة  إعجــاز 
1٩76م. مبصــر،  املعــارف 

جممع اللغة العربية ابلقاهرة - املعجم الكبر - اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الراث.- 
جمــر الديــن بــن حممــد العليمــي املقدســي احلنبلــي، فتــح الرمحــن يف تفســر القــرآن، اعتــى - 

بــه حتقيقــا وضبطــا وخترجيــا: نــور الديــن طالــب، الطبعــة األوىل، دار النــوادر )إصــَدارات وزَارة 
األوقــاف والُشــُؤون اإِلســالِمّية - إَداَرُة الُشــُؤوِن اإِلســاَلِمّيِة(، 1٤٣0 هـــ - 200٩ م.
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ــْنِقيِطيِّ -  حممــد األمــن بــن حممــد املختــار اجلكــين الشــنقيطي، الَعــْذُب النَِّمــُر ِمــْن جَمَالِــِس الشَّ
يف التَـّْفِســِر، حتقيــق: خالــد بــن عثمــان الســبت - إشــراف: بكــر بــن عبــد هللا أبــو زيد،الطبعــة 

الثانيــة، دار عــامل الفوائــد للنشــر والتوزيــع، مكــة املكرمــة، 1٤26 هـــ.
حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، هتذيــب اللغــة، حتقيــق: حممــد عــوض مرعــب، الطبعــة - 

األوىل دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت، 2001م.
حممــد بــن احلســن الرضــي اإلســراابذي، جنــم الديــن، شــرح شــافية ابــن احلاجــب مــع شــرح - 

شــواهده لعبــد القــادر البغــدادي، حققهمــا األســاتذة: حممــد نــور احلســن - حممــد الزفــزاف - 
حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية بروت – لبنان، 1٣٩٥ هـ - 1٩7٥ م.

حممــد بــن جريــر الطــري، تفســر الطــري » جامــع البيــان عــن أتويــل آي القــرآن«، حتقيــق: - 
الدكتــور عبــد هللا بــن عبــد احملســن الركــي والدكتــور عبــد الســند حســن يامــة، الطبعــة األوىل، 

دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع واإلعــالن، 1٤22 هـــ - 2001 م.
حممــد بــن عبــد الرمحــن القزويــين، تلخيــص املفتــاح مــع احلواشــي املنتخبــة، الطبعــة األوىل، - 

مكتبــة البشــرى، كراتشــي، 2010م.
حممــد بــن عبــد هللا ابــن مالــك الطائــي اجليــاين، إجيــاز التعريــف يف علــم التصريــف، حتقيــق: - 

حممد املهدي عبد احلي عمار سامل،الطبعة األوىل، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، 
املدينــة املنــورة، اململكــة العربيــة الســعودية، 1٤22هـــ/ 2002م.

حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عبــد هللا الشــوكاين، فتــح القديــر، الطبعــة األوىل، دار ابــن - 
كثــر- دار الكلــم الطيــب، دمشــق- بــروت، 1٤1٤ هـــ

حممــد بــن عمــر بــن احلســن الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي، مفاتيــح الغيــب - التفســر - 
الكبــر، الطبعــة الثالثــة، دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت، 1٤20 هـــ.

حمّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرزّاق احلســيين امللّقــب مبرتضــى، الزَّبيــدي- اتج العــروس مــن - 
جواهــر القامــوس  احملقــق: جمموعــة مــن احملققــن، الناشــر: دار اهلدايــة.

حممد بن مكرم بن منظور،لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، بروت، 1٤1٤ هـ.- 
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حممــد ســيد طنطــاوي، التفســر الوســيط للقــرآن الكــرمي، الطبعــة األوىل، دار هنضــة مصــر - 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة – القاهــرة، اتريــخ النشــر: األجــزاء 1 - ٣: ينايــر 1٩٩7- 
اجلــزء ٤: يوليــو 1٩٩7م- اجلــزء ٥: يونيــو 1٩٩7- األجــزاء 6 - 7: ينايــر 1٩٩٨- األجــزاء 

٨ - 1٤: فرايــر 1٩٩٨- اجلــزء 1٥: مــارس.
حممــد عبــادة العــدوي، حاشــية العــدوي علــى شــذور الذهــب البــن هشــام، املطبعــة الوهبيــة - 

البهيــة،  12٩2هـــ.
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اســتثمار تحليــل الخطــاب اإلعالمــي المترجــم فــي بنــاء 
العربيــة  تعليــم  لمناهــج  مقترحــة  تواصليــة  تدريبــات 

بغيرهــا للناطقيــن 

د. هيثم حّماد الّثوابّية

امللخص
تروم هذه الدراسة إثبات الوجه الناصع للخطاب اإلعالمي املرجم –املدبلج- 
ابلفصحــى املبثــوث علــى الفضائيــات العربيــة، فضــال علــى أهّنــا تســعى الســتثمار لغــة 
اإلعــالم املرجــم يف تعزيــز الكفــاايت التواصليــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة بوصفهــا 
لغــة اثنيــة، إذ إهّنــا حتــاول –مــا اســتطاعت إليــه ســبيال– تزويــد مناهــج تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــن بغرهــا –الورقيــة والرقميــة– مبنظومــة مــن التدريبــات املقرحــة الــيت 

تعــاجل أغلــب قــدرات الكفايــة التواصليــة.

وأملت طبيعة املوضوع أْن تقسم الدراسة إىل مقدمة وجانبن: نظري وعملي، 
ســتختص املقدمــة ابحلديــث عــن أمهيــة الدراســة وأهدافهــا وحمدداهتــا ومصطلحاهتــا 
والدراســات الســابقة هلــا، وســركز اإلطــار النظــري علــى اخلطــاب اإلعالمــي املرجــم 
النظريــة  التطبيقيــة، واألطــر  لــه مشــفوعة ابلنمــاذج  املكونــة  ابلفصحــى والقــدرات 
لكيفيــة تصميــم تدريبــات تعليميــة تواصليــة مقرحــة قائمــة علــى حتليــل اخلطــاب 
اإلعالمــي املرجــم ابلفصحــى ألغــراض تعليــم العربيــة للناطقــن بغرهــا، وســيتخذ 
اإلطــار العملــي حتليــل اخلطــاب اإلعالمــي املرجــم ابلفصحــى أمنوذجــا لرفــع اقتــدار 
أســاليب  علــى  القائمــة  التدريبــات  علــى  اعتمــادا  تواصليــا  العربيــة  بغــر  الناطقــن 

التدريــس احلديثــة.
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املضــيء  متثلــت ابالعــراف ابلوجــه  نتائــج مهمــة  إىل  الدراســة  وقــد وصلــت 
لإلعــالم العــريب املرجــم مبــا تقدمــه مــن جتليــات لغويــة علّيــة، وأّن حتليــل هــذا النــوع 
مــن اخلطــاب ابالعتمــاد علــى آليــات معينــة تقــوم علــى معايــر لســانية تربويــة جيــب 
أْن يكــون طمــوح مصممــي املناهــج املختصــة بتعليــم العربيــة للناطقــن بغرهــا ومطلبــا 
حقــا ملعلمــي هــذه املناهــج، ومســعى رحبــا للناطقــن بغــر العربيــة كوهنــا متثــل العربيــة 

احليــة احليويــة املأمولــة.

التواصليــة، أســاليب  العربيــة، الكفايــة  الناطقــون بغــر  الكلمــات املفتاحيــة: 
)املدبلــج( املرجــم  اإلعــالم  التدريــس، 
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Investing in the Analysis of the Dubbed Media 
Discourse in the Construction of Interactive 
Training for Arabic Curricula for Non-Arabic 

Speakers
Dr. Haytham Hammad Al-Thawabeah

Abstract:

The aim of this research is to prove the clear face of the 
media discourse on the Arabic Satellite channels Dubbed 
into Standard Arabic, as well as to invest the language of the 
Dubbed media in enhancing communication skills among the 
Arabic language learners as a second language. It also tries 
-to the best of its ability -to provide the Arabic curricula for 
non- Arabic speakers -paper and digital-with a system of 
exercises that address most of the capabilities of communica-
tion efficiency.

The nature of the subject requires the division of the study 
into an introduction, a theoretical framework and a practical 
framework. The introduction will focus on talking about the 
importance of the study and its objectives, determinants, 
terminology and previous studies. The theoretical frame-
work will focus on the concept of the discourse Dubbed into 
standard Arabic and its constituent abilities, along with the 
applied models, and the theoretical frameworks for how to 
design a proposed teaching exercise based on the study’s 
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objectives, for the purpose of teaching Arabic to non - Arabic 
speakers. The practical framework will take the analysis of 
the media discourse Dubbed into Arabic as a model for raising 
the ability of non-Arab speakers to communicate based on 
training based on modern teaching strategies. 

The study has reached a number of important results 
evident in the recognition of the bright face of Dubbed Arabic 
discourse by the presentation of linguistic manifestations of 
high standards. It also shows that the analysis of this type of 
discourse based on specific mechanisms based on educational 
standards should be the ambition of the designers of the 
curricula specialized in teaching Arabic to non-native speakers. 
It should also be a real demand for teachers, and a broad 
endeavour for non-Arabic speakers, as it represents the 
living, vital and hoped Arabic.

Keyword: non-Arabic speakers - teaching strategies - 
communication efficiency - Dubbed Media.
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املقدمة:
يعــاجل  حيــث  الســتعماالت كثــرة،  جامــع  مصطلــح  اخلطــاب  حتليــل  إّن 
التداوليــة واألســلوبية والســيميائية، ويســهم يف شــقيه:  موضوعــات واســعة، حنــو: 
التحليــل واخلطــاب يف فــّك شــيفرات اخلطــاب مــن أجــل فهمــه واســتكناه مدلوالتــه 

النظــر عــن نوعــه أكان سياســيا أم أدبيــا أم اجتماعيــا أم تعليميــا. بغــض 

ويُقصــد ابلتحليــل “جمموعــة مــن اإلجــراءات املســتعملة قصــد وصــف املوضــوع 
داللــة  علــى  حمتــوي  املوضــوع ككل  اعتبــار  وتتمثــل خصوصيتهــا يف  الســيميائي، 
بــن األجــزاء واملوضــوع مــن  إقامــة عالقــات  شــاملة، ترمــي هــذه اإلجــراءات إىل 
جهــة، وبــن األجــزاء والــكل مــن جهــة أخــرى إىل أْن يســتنفد املوضــوع؛ أي حــى يتــم 

تســجيل الوحــدات الصغــرى غــر القابلــة للتحليــل”)1(.

وأمــا اخلطــاب فهــو جتربــة ديناميــة تســهم هبــا أطــراف ثالثــة: املبــدع واخلطــاب 
واملتلقــي، وهــو عنــد شــورت )mesheal short(: ”اتصــال لغــوي يعتــر صفقــة 
غرضــه  علــى  وتتوقــف صيغتــه  بينهمــا،  متبــادال  ونشــاطا  واملســتمع،  املتكلــم  بــن 

االجتماعــي”)2(.
وينطوي حتليل اخلطاب على ثالثة فروع، وهي)٣(:

أوال: شــكل اخلطــاب: ويُقصــد بــه بنيــة اخلطــاب اللغويــة الشــكلية مــن حيــث 
التكــرار  املعروفــه:  وعالقتــه  الربــط  أبدوات  شــكلّي  متاســك  ذو  لغــوي  نــص  هــو 

واحلــذف... 

اثنيــا: مضمــون اخلطــاب: ويقصــد بــه الرســالة واملعــى الــذي حيملــه اخلطــاب مبــا 
هــو تفاعــل دالالت املفــردات واجلمــل يف بنيتهــا العميقــة إلنتــاج املعــى الكلــي للنــص.
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اثلثا: سياق اخلطاب ومرجعه: ويقصد به اإلطار املعريف والثقايف واإليديولوجي 
الذي أجنز اخلطاب يف ضوئه.

اللغــة كوهنــا ال تطبــق علــى حنــو  تعليــم  وتكمــن جــدوى حتليــل اخلطــاب يف 
آيل ومباشــر، وإمّنــا حتتــاج إىل تطويــع يتوافــق واالنتقــال مــن )النظــري العلمــي( إىل 
الكثــر مــن  التعليمــي()٤(. وتتضــح هــذه اجلــدوى مــن خــالل اعتمــاد  )التطبيقــي 

الباحثــن يف تعليمهــم اللغــة علــى حتليــل اخلطــاب)٥(.

وتتعــدد أنــواع اخلطــاب متخــذة أغــراض املتكلــم شــفيعة هلــا، فهنــاك اخلطــاب 
األديب والسياســي والتعليمــي واإلعالمــي، ويُعــّرف آخرهــا ابلتعبــر املوضوعــي لعقليــة 
اجلماهــر وروحهــا وميوهلــا واجتاهاهتــا يف الوقــت نفســه، وبعبــارة أخــرى: هــو »تزويــد 
النــاس ابألخبــار الصحيحــة، واملعلومــات الســليمة واحلقائــق الثابتــة الــيت تســاعدهم 

علــى تكويــن رأي صائــب يف واقعــة مــن الوقائــع«)6(.

ويتخذ اخلطاب اإلعالمي وسائل متعددة يف نشر رسالته، ومن أمهها)7(:
الوســائل املقــروءة: وهــي الوســائل املطبوعــة املقــروءة الــيت تعتمــد علــى حاســة النظــر 

كالصحــف، واجملــالت، والنشــرات، والالفتــات. 
النطــق والســمع  الــيت تعتمــد علــى حاســة  الوســائل  والوســائل املســموعة: وهــي 
كاملــذايع، والتســجيل الصــويّت. والوســائل املســموعة املرئيــة: وهــي الــيت تعتمــد علــى 

حاســيت الســمع والبصــر، فهــي جتمــع بــن الصــوت والصــورة كالتلفــاز.

وتــروم هــذه الدراســة إثبــات الصــورة الناصعــة للخطــاب اإلعالمــي الــيت تكــون 
اللغــة العربيّــة فيهــا مطيــة االقتصــاد )اخلطــاب املرَجــم()٨(، فهــي ترجــم بفصحــى 
علّيــة منطوقــة، وكفايــة مهنيــة تســويقّية، عّمــا أنتجــه الغــرب مــن املطعــم، واملشــرب، 
ــة  واملركــب، وأجهــزة التصفيــف علــى غــرار الصــورة املكفهــرة الــيت تكــون اللغــة العربّي
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فيهــا ضحيــة اللهجــات املتباينــة والدخيــل... فضــال علــى أهّنــا تكشــف مــدى جــدوى 
حتليــل هــذا النــوع مــن اخلطــاب يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغرهــا.

وال بــّد مــن اإلشــارة -هنــا- إىل أّن موضــوع اســتثمار حتليــل اخلطــاب يف تعليــم 
اللغــة ليــس بكــرا يف الدراســات اللســانية التطبيقيــة، حيــث إّن هنــاك مــن الدراســن)٩( 
َمــْن متثلــوا هــذا االجتــاه خــر متثــل، ومنهــم الدكتــور وليــد العنــايت الــذي قطــع أشــواطا 
قياســية يف ذلك من خالل دراســاته الثرّة)10(، وتتمثل هذه الدراســة -وإْن تقاطعت 
مــن اإلجنــازات املهيبــة للعنــايت يف اســتثمار أوجــه حتليــل اخلطــاب- رؤيــة جديــدة 
تتمثــل مباهيــة اخلطــاب الــذي ستســتثمره )اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم(، وابلنمــاذج 
التطبيقيــة الــيت ســتقدمها، وابهلــدف الــذي تســعى لــه »اقتــدار الناطقــن بغــر العربيــة 

تواصليــا«.

وتكمــن أمهيــة هــذه الدراســة وجداوهــا يف أهّنــا حتــاول حتليــل اخلطــاب اإلعالمــي 
أوجــه  وتبيــان  ابلفصحــى(،  املرجــم  اإلعالمــي  )اخلطــاب  الناصعــة  الصــورة  ذي 
اقتــدار  رفــع  األوجــه يف  تلكــم  واســتثمار  العليّــة يف صورتــه وصرورتــه،  الفصحــى 
الناطقــن بغــر العربيــة تواصليــا، مث إرداف ذلــك بتدريبــات مصممــة تكــون أمنوذجــا 

مقرحــا حُيتــذى بــه يف متليــك املتعلمــن القــدرات التواصليــة.

إذ تظهــر  التعليميــة،  للعمليــة  التدريبــات وســيلة إضافيــة مكملــة  هــذه  وتعــد 
أمهيتهــا مــن عــدة جوانــب:

- تنســجم هــذه التدريبــات مــع الرؤيــة املعاصــرة يف تعليــم اللغــات الــيت تعتمــد علــى 
اســتثمار التكنولوجيــا يف التعليــم بوصفــه نوعــا مــن كســر الراتبــة الــيت تقــوم علــى تعليــم 

املســتوايت اللغويــة ورقيــا.
- استثمار الكفاايت التواصلية للخطاب، حنو: اللسانية والتداولية واالجتماعية...
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- تعــزز تعليــم املتعلــم عــر اللجــوء إىل العصــف الذهــين يف العديــد مــن األســئلة الــيت 
قوامهــا االســتنتاج اللغــوي. 

وفضاًل عن تلكم األمهية، فإّن هذه الدراسة تفضي إىل ضرورة تضمن مناهج 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا هــذا النــوع مــن التدريبــات التواصليــة الــيت –مبزيــد مــن 
الدربــة– تعــزز القــدرات التواصليــة للمتعلمــن األجانــب، ال ســيما وأّن مناهــج اللغــة 
العربيــة للناطقــن بغرهــا، حنــو: العربيــة بــن يديــك، والعربيــة للناطقــن بغرهــا، ونــون 
والقلــم قــد تطرقــت علــى اســتحياء شــديد إىل قــدرات الكفايــة التواصليــة، وعلــى هــذا 
فتمثــل هــذه الدراســة دعــوة حقيقيــة إىل تضمــن مناهــج اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا 
التدريبــات الــيت تُعــى بتعزيــز القــدرات التواصليــة للمتعلمــن الناطقــن بغــر العربيــة 
ال ســيما الذيــن وصلــوا إىل املســتوى املتقــدم يف اللغــة العربيــة، مــن يتقنــون العربيّــة 
قــراءة وكتابــة واســتماعا وحمادثــة، أي الذيــن أهنــوا املســتوى املتقــدم مــن دارســتهم 
ملناهــج الناطقــن بغــر العربيــة. فقــد أثبتــت بعــض الدراســات الــيت أجريــت علــى 
الطلبــة الناطقــن بغــر العربيــة مــن أهنــوا املســتوى املتقــدم أهّنــم قــد امتلكــوا بعــض 
االمكانيــات املكونــة للكفايــة التواصليــة حنــو الكفايــة اللســانية )النحــو والصــرف 
االجتماعيــة  الكفايــة  مــن قصــور حــاد يف  يعانــون  أهنــم  غــر  والصــوت(  واملعجــم 

والثقافيــة واخلطابيــة واالســراتيجية)11(.

ومن اللزام –هنا– اإلشارة إىل أّن ما عثر عليه يف مناهج تعليم العربية للناطقن 
بغرها من تدريبات تعزز القدرات التواصلية ال يقع ضمن إســرتيجية فهم املســموع، 
وهــذا األمــر يعــد أحــد املثالــب الــيت توجــه لتلكــم املناهــج، إذ إنـّـه ال يســتطيع أحــٌد تعلــم 
اللغــة بــدون حاســة الســمع، فالطفــل الــذي يولــد أصــّم يصبــح أبكــّم ال حمالــة، فحاســة 

الســمع هــي الــيت جتعــل اإلنســان قــادرا علــى تعلــم اللغــة)12(.
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اجلانب النظري
أوال: اخلطاُب اإلعالميُّ بنَي القبول والرفض

خيتلف اخلطاب اإلعالمي املستخدم يف اإلعالم عن اخلطاب األديب واخلطاب 
العلمــي؛ كــون اخلطــاب األديب يقــوم علــى تــذوق فــين، واخلطــاب العلمــي يقــوم علــى 
جتريــد نظــري، ومــن هنــا يوضــح عبــد العزيــز شــرف مفهــوم اخلطــاب اإلعالمــي أبنّــه 
»ظاهــرة مركبــة خاضعــة لــكل مظاهــر النشــاط الثقــايف مــن علــم وفــن وموســيقى وفــن 
تشــكيلي، هذا ابإلضافة إىل جانب السياســة واالقتصاد واملوضوعات العامة«)1٣(. 

ويتجلــى االختــالف بــن اخلطــاب اإلعالمــي واخلطــاابت األخــرى تركيبــا وغايــة، 
فنجد اخلطاب اإلعالمي يركز على عدد من األمارات الشكلية، وأمّهها: االستغناء 
عــن الكلمــات الزائــدة، واألفعــال الــيت ال قيمــة هلــا، والصفــات والظــروف، وأحــرف 
علــى  والقــدرة  واملرونــة  الواضحــة.  األلفــاظ  املعروفــة. واســتخدام  الربــط، واألمســاء 
احلركــة)1٤(. وتتجســد غايتــه ابجتمــاع ثــالث وظائــف، هــي: الوظيفــة اإلعالميــة، 

والوظيفــة التعبريــة، والوظيفــة اإلقناعيــة)1٥(.
ويرنح اخلطاب اإلعالمي العريب بن واقعن:

أوهلمــا: واقــع مرفــوض، حيــث إّن الصــورة الســلبية لواقــع العربيــة يف اخلطــاب 
اإلعــراب،  واملذيعــات يف  املذيعــن  ينضــح أبخطــاء  أبداء  تتمثــل  العــريب  اإلعــالم 
والركيــب، ونطــق بعــض األصــوات، والتعامــل مــع املشــتقات، وقــراءة األعــداد...

ال يقتصــر األمــر علــى ذلــك النضــح املهــول فهنــاك مظهــر آخــر هلــذه الصــورة 
ســتعرة بــن اإلذاعــات والفضائيــات العربيــة، 

ُ
الســلبية، وهــو: “أّن حــرب اللهجــات امل

تلــك  أو  اإلذاعــة  هــذه  ــْبق، ابنتشــار عاميّــة  السَّ احملمــوم حليــازة قصــب  والتنافــس 
تنوعــت وتعــددت  املســتمعن واملشــاهدين، حــى  مــن  أكــر عــدد  بــن  الفضائيّــة 
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هلجــات اإلذاعــات والفضائيّــات بعــدد الــدول العربيّــة، وأنَّ منافــذ العاميــة يف اإلذاعــة 
والتلفــاز تعــددت وابت مــن الصعــب حصرهــا، فهنــاك إذاعــات وفضائيــات تبــدأ 
إرســاهلا وتنهيــه ابلعاميــة... بــل وصــل األمــر ببعضهــم إىل ازدراء الفصحــى، وجعلهــا 
مثــاراً للســخرية، واالســتهزاء يف مقابــل االعتــزاز ابللهجــة احملليّــة، والشــعور بتفوقهــا 

علــى مــا عداهــا مــن اللهجــات“)16(.

وكانــت النتيجــة احلتميــة هلــذا التجــرِؤ علــى اللغــة العربيــة –الــيت متثــل النــص 
املقــدس واهلُويـّـة العربيّــة– تصــدي كثــر مــن الدارســن لدراســة األعطــاب اللغويـّـة الــيت 

يقــع فيهــا اإلعالميــون يف القنــوات الفضائيّــة العربيّــة )17(.

اثنيهمــا: واقــع مقبــول، حيــث تكــون العربيّــة يف اخلطــاب اإلعالمــي العــريب 
»مطيــة القتصــاد االســتهالك ابمتيــاز، فهــي ترجــم بفصاحــة عاليــة منطوقــة، وكفايــة 
مهنية تســويقّية عالية غر مســبوقة، عن كل ما أنتجه اآلخر من املطعم، واملشــرب، 

واملركــب، وأجهــزة التصفيــف، والتنظيــف، والتنحيــف«)1٨(.

فنــرى أّن اخلطــاب اإلعالمــي االقتصــادي الفصيــح مــن األســباب الــيت جعلــت 
ــا الفصحــى منهــا،  اإلقبــال يــزداد علــى تعلــم العربّيــة وتعليمهــا، وليــس أيَّــة عربّيــة، إمنَّ
فأصحــاب الفضائيــات العربيّــة، وأصحــاب كــرى الشــركات التجاريــة عندمــا يريــدون 
ــم ينتخبــون أفضــل  تســويق منتــج أجنــّي ســبق أْن ُســِوق يف أورواب أو أمريــكا، فإهنَّ
املرمجــن واملدربــن واملمثلــن مّــْن يتقنــون اللغــة العربيّــة الفصحــى؛ ليظهــر حوارهــم 

املرَجــم ابلفصحــى غايــة يف اإلتقــان واإلبــداع واالنســيابية)1٩(.

ومــن هنــا عــرف القائــم علــى االتصــال أنـّـه جيــب أْن يكــون مؤهــال هلــذا الــدور، فـــ 
)تــون جــون( يــرى أنَّ خصائــص القائــم علــى االتصــال يكــن أنَّ تكــون مــن العوامــل 

يف جمــال اإلقنــاع، وُملهمــة إلدراك أمهيــة اســتعمال اللغــة الفصحــى)20(.
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وعنــدي أنَّ اختيارهــم للعربّيــة الفصحــى كان اختيــاراً قومّيــاً صائبــاً، فهــي اللغــة 
اللهجــة املصريــة  بــن مــن يتكلمــون هبــا، وإْن كان غــر ذلــك كاختيــار  املشــركة 
الســتعصى علــى الســوري اســتيعاهبا، وإْن اختــار اللهجــة اجلزائريــة الســتعصى علــى 
مــن يقطنــون الشــرق األوســط واخلليــج العــريب اســتيعاهبا... ويف ذلــك يقــول الدكتــور 
هنــاد املوســى: »فــإّن اختــاذ أيّــة هلجــة ســيقصر هبــم بلــوغ أوســع مــدى يطمحــون يف 

الوصــول إليــه«)21(.
ومــن هنــا ميــز األســتاذ الدكتــور هنــاد املوســى التجليــات اللغويــة للغــة اخلطــاب 
اإلعالمي ابملستوايت اآلتية)22(: الفصحى العليا: وهي يف تالوة التنزيل. والفصحى 
اإلبداعية ابلفعل: وهي يف إنشــاد الشــعر، والدراما املدبلجة. والفصحى الصحيحة 
العلميــة االقتصاديّــة والنشــرات اإلخباريــة. والفصحــى  التقاريــر  ابلفعــل: وهــي يف 
الصحيحــة ابلقــوة: وهــي العربيــة املرمجــة املكتوبــة. والعربيــة شــبه الفصحــى: وهــي لغــة 
مراســلي الفضائيــات، والعربيــة الوســطى املنطوقــة: وهــي عربيــة املتعلمــن واملثقفــن، 

واللهجــات العربيّــة احملكيّــة العاميّــة، واللهجــات احملكيــة املهجنــة ابإلجنليزيــة.

-املرتَجــم  املقبــول  اإلعالمــي  اخلطــاب  يف  التواصليــة  الكفــاايت  اثنيــا: 
ابلفصحــى-:

إنَّ أول مــن اســتعمل مصطلــح الكفايــة التواصليــة )دل هايــز( عندمــا رأى أنَّ 
فكــرة تشومســكي عــن القــدرة حمــدودة غــر شــاملة)2٣(، فالكفايــة التواصليــة “هــي 
جمموعــة القــدرات الــيت متكــن مــن اكتســاب اللغــة واســتعماهلا وتوظيفهــا نطقــا وكتابــة 
يف خمتلــف جمــاالت التواصــل”)2٤( الــيت هتتــم بتنميــة التواصــل والتمكــن مــن اللغــات 
واســتعماهلا، وهــي التوظيــف الســليم للغــة يف وضعيــات تواصليّــة. فالتواصــل يقتضــي 
– داخــل املؤسســة التعليميــة– معرفــة القواعــد الركيبيّــة والدالليّــة والتداوليّــة والنحويـّـة 

والصرفيّــة والصوتيّــة للغــة املتخاطــب هبــا)2٥(.
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ويشــمل تعريف الكفاية االتصالّية جمموعة قدرات ختتلف عن عناصر الكفاية 
اللغويّــة)26(، وهــي: املعرفــة ابلوحــدات املعجميــة وقواعــد الصــرف والراكيــب وداللــة 
اجلملــة واألصــوات، والقــدرة علــى نقــل املقاصــد التواصليّــة وفهمهــا مــن خــالل إجنــاز 
األعمــال اللغويّــة وأتويِلهــا، ومعرفــة املتكلــم بكيفيــات التعبــر املالئمــة ملقتضيــات 
قــام االجتماعيّــة والثقافيّــة واملؤسســّية، والقــدرة علــى اختيــار الكلمــات واألقــوال 

ُ
امل

وترتيبهــا إلنتــاج مجــل نصيــة شــفوية أو مكتوبــة منســجمة ومتســقة، والقــدرة علــى 
اســتخدام املــوارد اللفظّيــة وغــِر اللفظّيــة مــن أجــل تعزيــز التواصــل الفعــال)27(.

ويتمثــل اخلطــاب اإلعالمــي املرجــم ابلفصحــى قــدرات الكفايــة التواصليــة خــر 
متثــل، وهــذا التمثــل جــاء علــى هــذا النحــو)2٨(: 

1- الكفاية اللسانية، وتندرج حتت هذه الكفاية ما يلي:
- الكفاية املعجمّية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)2٩(

املكوانت املعجميُة يف 
رَجم 

ُ
اخلطاب اإلعالمي امل

حتليل املكوانت املعجمّية 
رمَجة

ُ
يف اخلطاابت امل

رَجم 
ُ
املقابل يف اإلعالم غر امل

عامي/ فصيح مبتذل)٣0(

اْكِتْر ُحُلوبنية فصيحةرائٌع
الّصبح=كّل صباِح

ْطُلوع=إنبااًت
أقرْع / أْصَلع=أجلح الرأِس
َحظ سيء =أصبُت ابخليبِة
َمْبُسوط/ ُمَفْرِفش=أان سعيٌد جدًا
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املكوانت املعجميُة يف 
اخلطاب اإلعالمي املرَجم 

حتليل املكوانت املعجمّية 
رمَجة

ُ
يف اخلطاابت امل

املقابل يف اإلعالم غر املرَجم 
عامي/ فصيح مبتذل)٣0(

َخيـَْله / َواو=مدهشٌة
أَدّنق=االحنناُء 
تُوب=مثاليٌة

اِبلزّبط=آٍن واحٍد
الِوِسخ=الّسخاُم
أَدّنق=الركوُع

- الكفاية الصوتية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٣1(:
اخلطاب اإلعالمي 

املرَجم 
املكوانت 
حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم الصوتّيُة

نعم   لكين بعد 
فصيح )بعد أحرف اجلواب(الوقفذلَك ُعرَض عليَّ جهاٌز 

فصيح )تنغيم هابٌط بسبب االستفهام(تنغيم وكيَف نستعمُلها   

نطق صوت الضاد فصيح وتنطق ابلظاء عاميُانطق األصواتبْل أيضاً 

قلب الياء إىل اهلمزة فصيح، وتنطق ايء القلبلفرِة مخِس دقائَق
ابلعامية

فصيح )نطق مهزة الوصل(وصل وقطعتسحُب الفرشاَة 



استثمار تحِليل الخطاب اإلعالمي المترجم في بناء تدريبات تواصلية مقترحة

7٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

- الكفاية الصرفية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٣2(:
اخلطاب اإلعالمي 

املرَجم 
املكوانت 
حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم الصرفية

لقْد استشرُت جراحاً 
فصيح )ِفَعاَلة(املصدر يف زراعِة الشعِر

يستخدُم جهاَز 
فصيح )اشتقاق اسم الفاعل من فوق الثالثي(اسم الفاعلتدليٍك ُمتذبِذٍب

فصيح )اشتقاق اسم املفعول من فوق الثالثي(اسم املفعولكاَن املِشُط ُمزيـََفًا

فصيح )فـَعَّال(صيغُة املبالغة كاَن األمُر فعااًل
إنُّه استثماٌر ملرٍة 

فصيح )فـَْعلة( واألفصح عدم ذكر كلمة اسم املرة واحدٍة
)واحدٍة(

فصيح )َمفِعل(اسم املكانإنُّه على املَْوِقِد
أنُه أكثُف شعٍر 
فصيح )أْفعَل(اسم التفضيلحصلُت عليِه 

تستخدُم السطَح 
األملَس على فروِة 

الرأْس
فصيح )الوقف على آخر اجلملة(الوقف

فصيح )كسر صوت الذال(التقاء الساكننخِذ اجلهاَز واستعمله
إبمكانَك استخدامُه 
فصيح )عدم نطق ايء )يف( و )الـ( يف السوق(اإلدغامأماَم املرأِة ويف السوِق
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- الكفاية النحوية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٣٣(:

املكوانت اخلطاب اإلعالمي املرَجم 
حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم النحوية

فصيح )الفاعل مرفوع(الفاعلجاءِت الدراسُة من الياابن
==يتوقُف الشعُر عن التساقِط
فصيح )الفاعل مرفوع ابلواِو(=يستخدُم املشاركون اجلهاَز

فصيح )اشتقاق الفعل املبين انئب الفاعلطُلَب مين   
للمجهول(

فصيح )انئب الفاعل مرفوع بتنوين الضم( =توجْد بقعٌة عنَد قمِة الرأْس
فصيح )احلال منصوبة( احلاليتمدُد خرطوُم أكس هوز تلقائيًا

==لترَك األرَض المعًة
الزجاُج املنفوُخ قْد يكوُن صرعَة 

فصيح )املبتدأُ مرفوع واخلر مجلة فعلية(املبتدأُ واخلرالقرِن

==والنتائُج حصلْت بشكٍل سريٍع
==هذا اجلهاُز أثبَت فعاليَتُه

فصيٌح )املبتدأ مبين واخلر مرفوع =أان سعيٌد جداً ابلنتائِج
بتنوين الضم(

فصيح )النعت “شديدا” طابق النعتخرطوٌم يعطي ضغَط ماٍء شديدًا
املنعوت ”ضغط”(

فصيح )النعت طابق املنعوت(=أربعمائُة ديناٍر للجلسِة الواحدِة 
صاَر هذا اجلهاُز الذي يبدُل 

فصيح )البدل طابق املبدل منه(البدلحياَتكم متوفرًا
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املكوانت اخلطاب اإلعالمي املرَجم 
حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم النحوية

فصيح )أتخر لفظة نفسه واقراهنا التوكيدهلا التأثُر الفسيولوجيُّ نفُسُه 
بضمر يعود على املؤكد(

==أريُد نتائَجُه نفَسَها
يعمُل يف الوقِت نفِسِه على 

==معاجلِة الشعِر

فصيح )املعطوف طابق املعطوف عليه(العطفحتظى بثقٍة ورفاٍق أكثَر

٢- الكفاية التداولّيُة يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٣٤(: 
قواعد التخاطب حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم اخلطاب اإلعالمي املرَجم 

التداولّية

-

مل تتقيــد اخلطــاابت هبــذه القاعــدة؛ 
ألنَـَّهــا طبقــت اســراتيجية املماطلــة 
واإلقنــاع، وهــااتن االســراتيجيتان 
تفضيــان إىل اســتعمال كــمٍّ هائــل 

مــن املســامهِة املعلوماتيّــة.

قاعدة الكّم)٣٥(

املعرفة املسبقة أبّن التدريبات دودو سليمر يذيبُ الشحوَم
اجلسمانّية تعمل على حرق الدهون

قاعدة الكيف)٣6(

قاعدة عالقة اخلر)٣7(رجل مسنيصعُب لشخٍص مبثِل عمري
حتتاُج ٨00 مترين ست أب 
للحصوِل على معدٍة مسطحٍة 
أو استعمْل جهاَز دودو سليمر 

٥ دقائَق.
قاعدة التشكيك)٣٨(حرية االختيار للمتلقي

قاعدة التودد)٣٩(إطالة الصوت إلظهار التوددإهنا مجيلٌة
تعجب غر قياسي ابلنر إلظهار التوددهذا رائٌع

مبدأُ القصديِّة)٤0(كلمة “الغرض” الغرض منها ختفيف الوزِن
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٣- الكفاية االجتماعية الثقافّية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٤1(:

حتليل اخلطاب اإلعالمي اخلطاب اإلعالمي املرَجم العامل
املرَجم 

عوامل السياق 
االجتماعي 

“شخصيُة املتكلم 
واملتلقي”)٤2(

صورة شخص متلئهل معدُتك هكذا؟
إنّه سرُّ الرشاقِة لألشخاِص دائمي 

االنشغال 
صورة شخص يعمل على 

احلاسوب
صورة رجل طاعن يف السّنيصعبُ  على شخٍص بعمري التمرْن
صورة رجل حنيفاستخدْم دودي سلمر لتصبح َكاآليت

مشس ساطعٌةاستعملها يف الصيِف 

عوامل السياق 
االجتماعي 

“أثر احلدث“)٤٣(

أتمل بسبب عدم القدرةاي للهوِل ال أقدُر على ذلك
فرح بسبب النتيجة اإلجيابّيةروعة، املعدُة مسطحٌة

تعجب بسبب عدم توقع هذا رائٌع مل أكْن أتوقُع ذلك
األمر

عوامل التواصل 
غِر اللفظي

“لغة اجلسد”)٤٤(

تعجب من حاجة الرايضّي فتُح الفِم مع رفِع اليدين
إىل ٨00 مترين

طلب السكوتبسُط وجِه الكِف أماَم الشخِص
استحالة القيام ابألمرحتريُك اليديَن أفقياً مث حتريٌك لألصبِع

عوامل التواصل غر 
اللفظي”الصمت”)٤٥(

رفض جلهاز آخر غر دودو الصمُت مَع االستعانِة بلغِة اجلسِد
سلمر

تعجب بسبب خسارة الوزنالصمُت مَع االستعانِة بلغِة اجلسِد
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٤- الكفاية اخلطابية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٤٨(: 
اخلطاب اإلعالمي 

املرَجم 
حتليل اخلطاب اإلعالمي 

املاهيةاملرَجم 

يقوُم البخاُر على تكسِر 
األوساِخ.... تعمُل 
على تكسِرَها“ 

 متاسك اخلطاب 
“اإلحالة” إحالة ضمرية

العالقة بن العبارات من جهة 
وبن األشياء واملواقف يف 

العامل اخلارجي الذي تشر إليه 
العبارات“)٤٩(

لننظَف قماَش 
املفروشاِت والثياِب

متاسك اخلطاب “أدوات 
الربط“ “عطف املفردات”

ربُط العنصِر اللغوي بغره 
وربُط اجلملة بغرِها)٥0(. 

ا تنظُف و تلمُع  متاسك اخلطاب “ إهنَّ
احلذف”

استبعاد العبارات السطحية 
اليت يكن حملتواها املفهومي 
أن يعدل بواسطة العبارات 

الناقصة«)٥1(

متاسك اخلطاب “التكرار”خفيفُة الوزِن )10 مرات(
»تكرار لفظ أو عدد من 

األلفاظ يف بداية كل مجلة من 
مجل النص قصد التأكيد«)٥2(

املياُه: )تسخُن، خباٌر، 
حرارٌة، ابردٌة، ساخنٌة، 

درجٌة(
متاسك اخلطاب 

“املتالزمات املعجمية” 
“االرتباُط االعتيادي لكلمة 
ما يف لغة ما بكلمات أخرى 

معينة“)٥٣(.

إدارة اخلطابأنَت مقتنٌع هبا 
أّن الواحد منا يستعمل 

كلمات أو عبارات للتأكد من 
أنَّ املخاطب ما يزال مسهما 

ومنتبها للخطاب)٥٤( 

افتتاحيات اخلطابمتاز هيا ننظُف 
هي تلك التدابر ما وراء 

اللغويّة اليت يتخذها املتحدث 
إيذاان ابستعداده لبدء 

احلوار)٥٥(
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٥- الكفاية االسرتاتيجية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٥6(: 
املكوانت)٥7(حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم اخلطاب اإلعالمي املرَجم 

تكررت عشر مرات خالل 10 دقائقمخُس دقائَق يومياً 
املماطلة واالحتيال تكررت أربع مرات خالل 10 دقائقاستعْد معدتَك املسطحَة 

تكررت مخس مرات خالل 10 دقائقدائمي االنشغاِل
التصحيح الذايتال أقصُد أنُّه حيرُق الدهوَن

الرقابة الذاتّية  أعين أنَك تستطيُع حرَق 
الدهوِن

إعادة صياغة القول

التفاعلطلب املساعدةهيا مى فلنجربـَْها اآلَن

اثلثا: األطـر النظرية لصياغة منهـاج تعليمي مقرتح قـائم على حتليل اخلطابـات 
اإلعالمية املرتمَجة.

اســتنادا إىل النمــاذج الســابقة، نســتطيع أْن نضــع بعــض األطــر النظريــة الــيت 
يكــن االعتمــاد عليهــا لصياغــة منهــاج تعليمــي مقــرح قائــم علــى حتليــل اخلطــاب 
اإلعالمــي املرَجــم لرفــع اقتــدار الناطقــن بغــر العربيــة تواصليــا، وهــذه األطــر يكــن أن 
تكــون ضمــن تصــور لســاين تربــوي عــام قائــم علــى أركان العمليــة التعليميــة التاليــة: 

املــادة التعليميــة، واملعلــم، واملتعلــم.

اإلطـار األول: حمتوى املنهـاج التعليمي املقرتح القـائم على حتليل اخلطابـات 
اإلعالمية املرتمَجة.

تعــد اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة ابلفصحــى مواقــف لغويــة)٥٨( مهيئــة ومعــدة 
للتواصــل مــع املتعلــم مــن خــالل اســتعمال اللغــة أو االحتــكاك مبحتواهــا أو حماكاهتــا، 
وهــي حبــق تعــد مــن املواقــف التعليميــة املباشــرة إذ إهّنــا مواقــف اتصاليــة حمضــة تفيــض 
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ابحليــاة، كمــا أهّنــا مــن املواقــف التعليميــة غــر املباشــرة إذا مــا اســتعملت بوصفهــا 
أداة تعليميــة. وبعبــارة أخــرى: إّن اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة هــي الشــكل النهائــي 
املكتمــل للغــة العربيــة، إذ إّن املســتوايت الصوتيــة والصرفيــة والركيبيــة واملعجميــة يف 

هــذا اخلطــاب مرابطــة ترابطــا وثيقــا.

وتتســم اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة بوصفهــا مواقــف لغويــة تعليميــة مبميــزات 
كثــرة: 

- اســتمرارية كــون اخلطــاب يفيــض ابألمثلــة التعليميــة الــيت جتعلــه يــدرس الظاهــر 
النحويــة أو الصرفيــة مــن بدايتهــا إىل هنايتهــا.

- تكامليــة كــون اخلطــاب يــدرس مــن منظــور لســاين وتــداويل وخطــايب واجتماعــي 
واســراتيجي.

- متزنــة كــون اخلطــاب يعــاجل قــدرات الكفايــة التواصليــة، فاملعلــم يســتطيع املوازنــة 
بــن هــذه القــدرات.

- تتابعيــة كــون اخلطــاب معــدا مســبقا مــن متخصصــن ابلرمجــة واللغــة والتمثيــل، 
فهــي تعــاجل العوامــل اللغويــة وغــر اللغويــة املكونــة للحــدث الكالمــي، وهــذا األمــر 
جيعــل مــن الســهل أْن خيتــار املعلــم– التعليــم– أو املتعلــم– التعلــم– اجلوانــب اللغويــة 

االبتدائيــة مث املتوســطة مث املتقدمــة. 

ومن املمكن أْن نصف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة ابلفصحى أبهّنا:

- ذات كفايــة وظيفيــة)٥٩(: يُنظــر إىل هــذا اخلطــاب منوذجــا عليّــا يف خصائصــه 
البنيويــة للراكيــب اللغويــة )الصوتيــة والصرفيــة واملعجميــة والركيبيــة( علــى اعتبــاره 
منوذجــا وظيفيــا يســعى للتواصــل االجتماعــي، وبعبــارة أخــرى: إّن معرفــة قواعــد اللغــة 
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تكمــن يف عمليــة اســتثمارها يف االقتــدار تواصليــا، وعلــى هــذا فتحليــل اخلطــاب 
اإلعالمي املرَجم يفضي إىل تصميم تدريبات تســهم يف اســتثمار الراكيب املتســقة 
مــن حيــث بنيــة املركبــات وترتيــب الكلمــات وأمنــاط اجلمــل واســتخدام املؤكــدات، 
والتصريــف املتســق مــع األمســاء والضمائــر. واالشــتقاق املراعــي للمعــى، والتمييــز يف 
نطــق األصــوات نطقــا ســليما، واســتعمال الفونيمــات فــوق الركيبيــة، واالســتعمال 
األمثــل للمفــردات واملتالزمــات اللفظيّــة والتعابــر االصطالحيــة يف رفــع قــدرة املتعلــم 

علــى اســتثمار تلــك الركيــب للتواصــل ال للركيــب.

علــى  القــدرة  عليّــا يف  اخلطــاب منوذجــا  هــذا  إىل  يُنظــر  تداوليــة:  - ذات كفايــة 
حتديــد أقطــاب العمليــة التواصليــة، فهــو يهتــم ابملتكلــم ومقاصــده كونــه حمــركا لعمليــة 
التواصــل، واملبــادئ الــيت حتــدد اخلطــاب: مبــدأ الكــم )املســامهة اإلخباريــة ابلقــدر 
املشــفوعة  الصادقــة  اإلخباريــة  )املســامهة  النــوع  ومبــدأ  الســياق(،  يقتضيــه  الــذي 
ابحلجــج( ومبــدأ العالقــة )التكلــم يف صلــب القضيــة( ومبــدأ الكيــف )اإلفصــاح 
والوضــوح()60(، وعلــى هــذا فتحليــل اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم يفضــي إىل تصميــم 
تدريبــات تســهم يف اســتثمار االلتــزام بقواعــد احملادثــة واألدوار التخاطبيــة، وااللتــزام 
مبعايــر التعبــر عــن املشــاعر واإلقنــاع والطلــب وعــرض الــرأي، واحملاججــة، واإلقنــاع 

لتكويــن املتعلــم اخلطــاابت املســتقبلية التداوليــة.

- ذات كفايــة اجتماعيــة ثقافيــة: يُنظــر إىل هــذا اخلطــاب منوذجــا علّيــا يف القــدرة 
االجتماعيــة  املقــام  مقتضيــات  حنــو:  املتكلــم  حتكــم  الــيت  القيــود  اســتكناه  علــى 
والثقافيــة واملؤسســية كعالقــات الســلطة وقواعــد التــأدب يف اخلطــاب)61(، وعلــى 
هــذا فتحليــل اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم يفضــي إىل تصميــم تدريبــات تنبــه املتعلــم 
واملكانيــة،  الزمانيــة  التواصــل  مقــام  )متغــرات  االجتماعــي  الســياق  عوامــل  إىل 
وماهيــة املشــركن مــن حيــث الســن واجلنــس، واملهنــة( وعوامــل املناســبة األســلوبية 
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اللهجيــة(  للمســتوايت  الوظيفــي  والتوزيــع  اخلطــاب،  ومراتــب  التــأدب،  )قواعــد 
األخالقيــة(  واملعايــر  الدينيــة،  واملعتقــدات  والعــادات،  )القيــم  الثقافيــة  والعوامــل 
وعوامــل التواصــل غــر اللفظــي )لغــة اجلســد، والصمــت، واألصــوات غــر اللغويــة(، 

وأثرهــا يف انســجام اخلطــاب املســتقبلي للمتعلــم.

- ذات كفايــة خطابيــة: يُنظــر إىل هــذا اخلطــاب منوذجــا عليّــا للقــدرة علــى انتخــاب 
منطوقــا  موحــدا  نصــا  حتقــق  متعاقبــة  متتــاايت  يف  وترتيبهــا  والراكيــب  الكلمــات 
اإلعالمــي  اخلطــاب  فتحليــل  هــذا  وعلــى  بنيــواي)62(،  متماســكا  دالليــا  منســجما 
املرَجــم يفضــي إىل تصميــم تدريبــات تســهم يف تنبيــه املتعلــم إىل أّن اســتثمار قواعــد 
اتســاق اخلطــاب )احلــذف، واإلحالــة، واإلضمــار، واالســتبدال( واملشــرات املقاميــة 
)الزمانيــة، واملكانيــة والنصيــة( وقواعــد انســجام اخلطــاب )إخــراج املعــى، والســببية، 
واإلمجــال والتفصيــل، والتكــرار(، وبنيــة اخلطــاب )أمنــاط اخلطــاب( يفضــي إىل إنتــاج 

املتعلــم خطــاابت مســتقبلية متماســكة تركيبيــا منســجمة دالليــا.

للقــدرة علــى  هــذا اخلطــاب منوذجــا عليّــا  يُنظــر إىل  إســراتيجية:  - ذات كفايــة 
اســتخدام املــوارد اللفظيــة وغــر اللفظيــة مــن أجــل تعزيــز التواصــل الفعــال)6٣(، وعلــى 
ختتــص  تدريبــات  تصميــم  إىل  يفضــي  املرَجــم  اإلعالمــي  اخلطــاب  فتحليــل  هــذا 
ابلتصــرف يف القــول والتعويــض واملماطلــة واالحتيــال والتصــرف يف القــول، والتفاعــل 
كطلــب املســاعدة، والتثبــت مــن الفهــم يســهم اســتثمارها يف رفــع قــدرة املتعلمــن 

علــى اســتثمار هــذه االســراتيجيات.

اإلطار الثاين: الطريقة التواصلية لتعليم املنهاج التعليمي املقرتح.
Communicative Ap-( ة تقــرح الدراســة االعتمــاد علــى الطريقــة التواصليــ

proach( يف تعليم اللغة، كوهنا تركز على اجلانب التواصلي االجتماعي لالستعمال 
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اللغــوي، فهــي ال تقــوم علــى كيفيــة تعليــم اســتخدام اجلمــل بوصفهــا وحــدات لغويــة 
تنطــق عشــوائيا، بــل تقــوم علــى كيفيــة تعليمهــا ضمــن مواقــف اجتماعيــة معينــة)6٤(، 
وتســهم هــذه الطريقــة يف تقــدمي التطبيــق الكلــي للمهمــة الوظيفيــة، وتدعيــم دافعيــة 
املتعلــم، والســماح ابلتعلــم الطبيعــي، واختيــار احملتــوى الــذي يــراد تعليمــه، واالهتمــام 
ابملواقــف اللغويــة وغــر اللغويــة، والركيــز علــى األنشــطة الــيت ختلقهــا املواقــف اللغويــة 

الواقعيــة، وإشــراك املتعلــم يف العمليــة التعليميــة)6٥(.

ويرجــع النظــر إىل اعتمــاد هــذه الطريقــة إىل أّن اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة 
مواقــف اجتماعيــة صيغــت بعنايــة فائقــة مــن متخصصــن مــن شــى اجملــاالت، وقــد 
اســتعمل فيهــا املتخصصــون الوســائل التواصليــة كلهــا إليصــال الرســالة اإلعالنيــة 
النمــاذج املثلــى للنــص التواصلــي، وبعبــارة أخــرى: إّن  للمتلقــي، فهــي حبــق تعــد 

اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة متثــل أمناطــا خطابيــة ألنــواع التفاعــل الثالثــة)66(: 

أوال: التفاعــل احلقيقــي بــن املتعلمــن واملعلــم مــن انحيــة وبــن املتعلمــن أنفســهم 
مــن انحيــة أخــرى.

اثنيا: مطالب املمارسة اليت هي جزء من مناهج التعلم.
اثلثــا: مطالــب التفكــر املتعلقــة مبــا تعلمــوه، وبنــاء متثيــل ذهــين للخــرة التعليميــة ال 

يقابلهــم يف املســتقبل.

وفضــال عــن ذلــك، فــإن تعليــم اللغــة تواصليــا ابالعتمــاد علــى حتليــل اخلطــاب 
املرَجــم، جيــدي أكلــه مــن خــالل صورتــن مــن صــور التعليــم التواصلــي)67(: 

املتعلــم  تزويــد  هبــا  ويُقصــد   :)Week Version( الضعيفــة  الصــورة  أوال: 
اللغــة ألغــراض االتصــال، وحيــاول  الــيت يســتطيع مــن خالهلــا اســتخدام  ابلفــرص 
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إحداث التكامل بن هذه الفرص يف الرانمج، أي تعلم اللغة من أجل استخدامها.

اثنيــا: الصــورة القويــة )Strong Version(: ويُقصــد هبــا أّن تعلــم 
اللغــة نفســه ُيكتســب ابالتصــال احلقيقــي، وبعبــارة أخــرى: هــي اســتثارة إمــكاانت 

النظــام اللغــوي عنــد الفــرد، أي اســتخدام اللغــة مــن أجــل تعلمهــا.

مــن  جمموعــة  اعتمــاد  يتوجــب  فإنّــه  التواصليــة،  الطريقــة  هــذه  مــع  ومتاشــيا 
التدريبــات اللغويــة املالئمــة هلــذه الطريقــة، فكمــا هــو معلــوم فــإّن التدريبــات اللغويــة 
تقســم إىل أنــواع كثــرة، ومــن أشــهرها: التدريبــات اآلليــة وتدريبــات املعــى والتدريبــات 

االتصاليــة)6٨(.

ومــع أّن التدريبــات اآلليــة املتمثلــة ابلتكــرار واالســتبدال والتحويــل والتــدرب 
يكــن  واإلنتــاج  ابلتعــرف  املتمثلــة  املعــى  وتدريبــات  واملزاوجــة،  والتكملــة  اهلرمــي 
اإلعالمــي  اخلطــاب  حتليــل  علــى  معتمــدة  تدريبــات  صياغــة  منهــا يف  االســتفادة 
املرَجــم إال أّن الباحــث يوصــي ابالعتمــاد علــى التدريبــات االتصاليــة يف املنهــاج 
التعليمــي املقــرح الــيت تقــوم علــى املشــاركة والتفاعــل، فاهلــدف مــن هــذه التدريبــات 
متكــن املتعلــم األجنــي التحــدث ابللغــة الثانيــة بشــكل انســيايب، وذلــك جبعلــه قــادرا 
علــى فهــم مــا يســمع دون خطــأ، فضــال علــى أّن هــذا النــوع مــن التدريبــات يســمح 
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للمتعلــم ابلتعبــر عــن مفــردات وأفــكار وأســاليب غــر حمــددة، ولذلــك فــإّن هــذا النــوع 
مــن التدريبــات حيتــاج إىل وقــت أكثــر مــن التدريبــات األخــرى املباشــرة.

وللتدريبــات االتصاليــة قوالــب خمصصــة، ومــن أمثلتهــا: حــّول املفــردات كمــا يف 
املثــال، وأكمــل الركيــب كمــا يف املثــال، وامــأل الفــراغ ابألداة املناســبة، وَضــْع أســئلة 

لإلجــاابت، وصنــف املفــردات ضمــن املعايــر اآلتيــة، وصــل بــن كــذا وكــذا.

اإلطار الثالث: اسرتتيجيات تعليم املنهاج التعليمي املقرتح.
وهنــا جيــب االعتمــاد علــى اســراتيجيات تعليــم مناســبة، أي أْن خيتــار املعلــم 
جمموعــة مــن اخلطــوط العريضــة الــيت توجــه العمليــة التعليميــة واألمــور اإلرشــادية الــيت 
حتــدد وتوجــه مســار عمــل املعلــم أثنــاء عمليــة التعليــم والــيت حتــدث بشــكل منظــم 

ومتسلســل بغــرض حتقيــق األهــداف التعليميــة احملــددة مســبقا)6٩(.

وقــد صنــف الباحثــون اســراجتيات التعلــم اخلاصــة بتعليــم اللغــة بفئــات متباينــة، 
هــي:  فئــات  ثــالث  إىل  اللغــة  تعلــم  اســراتيجيات  قســما  غامــوت  و  فأومــايل 
اسراتيجيات ما وراء املعرفة، واالسراتيجيات املعرفية، واالسراتيجيات االجتماعية 
والوجدانيــة)70(. وروبــن وتومســون قســماها إىل ثالثــة أنــواع، وهــي: االســراتيجيات 
املعرفيــة- التعلميــة، واالســراتيجيات التواصليــة، واالســراتيجيات االجتماعيــة)71(. 
وأمــا ربيــكا أكســفورد فقــد جعلــت اســراتيجيات تعلــم اللغــة يف صنفــن رئيســن، 
مهــا: اســراتيجيات مباشــرة، وأخــرى غــر مباشــرة، وصنــف املباشــرة إىل ســتة أنــواع: 
هــي: اســراتيجيات الذاكــرة، واالســراتيجيات املعرفيــة، واالســراتيجيات التعويضيــة. 
وصنف غر املباشرة إىل ثالثة أنواع: اسراتيجيات ما وراء املعرفة، واالسراتيجيات 

الوجدانيــة، واالســراتيجيات االجتماعيــة)72(.



استثمار تحِليل الخطاب اإلعالمي المترجم في بناء تدريبات تواصلية مقترحة

٨٦                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

الــيت تســهم يف توضيــح القــدرات التواصليــة يف اخلطــاب  ولعــل االســراتيجات 
هــي: املرَجــم،  اإلعالمــي 

أوال: التعلــم اإلفــرادي: وهــي تلــك االســراتيجية الــيت هتتــم ابلفــرد، وتركــز عليــه 
هــذه  وتعتمــد  حمــددة،  واجتاهــات  خاصــة  متطلبــات  هلــا  مســتقلة  وحــدة  بوصفــه 
االســراتيجية علــى تقــدمي املــادة يف صــورة وحــدات متسلســة منطقيــا، ومرتبــة حســب 

األهــداف احملــددة مســبقا، ويكــون التعليــم فيهــا حتــت إشــراف املعلــم وتوجيهــه.
اثنيــا: التعلــم الــذايت: وهــي تلــك االســراتيجية الــيت تعتمــد علــى التعلــم عــن طريــق 
االكتشــاف الــذي يتيــح للمتعلــم الفرصــة لكــي ينمــي قدراتــه ومهاراتــه ابالعتمــاد 
علــى النفــس يف عمليــة التعلــم، فالتوجيــه الــذايت للمتعلــم يــؤدي إىل حتســن ذاكــرة 
املتعلــم واهتمامــه ابلتعلــم، وبعبــارة أخــرى: هــي اإلجــراءات الــيت حيــاول فيهــا املتعلــم 

مــن خالهلــا إكســاب نفســه املهــارات اللغويــة عــن طريــق املمارســة.
اثلثــا: التعلــم عــن بعــد: وهــو جمموعــة عمليــات منظمــة تشــبع رغبــات واحتياجــات 
املتعلــم مــن خــالل تفاعلــه مــع اخلــرات التعليميــة املقدمــة هلــم بطــرق غــر تقليديــة، 
وذلــك ابالعتمــاد علــى النفــس مــن خــالل اســتخدام تكنولوجيــا الوســائط املتعــددة، 
اخلطــاب  التعليميــة يف حتليــل  أجنــع االســرتيجيات  مــن  هــذه االســراتيجية  وتعــد 

اإلعالمــي املرَجــم؛ ألهنــا تعتمــد علــى األشــكال املنتجــة مســبقا كاألفــالم.
رابعــا: التعلــم التعــاوين: وهــي تلــك االســراتيجية الــيت تعتمــد علــى العمــل املشــرك 
مــع املتعلمــن اآلخريــن لتحقيــق أهدافهــم، وذلــك ضمــن جمموعــات تــراوح أعــداد 
اجملموعــة مــن متعلــم إىل ســتة متعلمــن، ويكــون دور املعلــم مراقبــة اجملموعــة وتوجيههــا 

وإرشــادها وتقــومي عملهــا.
خامســا: التعلــم التبــاديل: وهــي االســراتيجية الــيت تعتمــد علــى النقــاش اجلمعــي 
وهــذه  اخلطــاب،  إثــراء  أجــل  مــن  واحــدا  فريقــا  بوصفهــم  املتعلمــن  يب  واحلــوار 
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االســراتيجية تقــوم علــى آليــات متتاليــة، وهــي: التلخيــص مث توليــد األســئلة، مث 
التنبــؤ. مث  االســتيضاح، 

اإلطار الرابع: النتاجات التعليمية للمنهاج التعليمي املقرتح.
تتمثــل أهــداف املنهــاج املقــرح لتعليــم اللغــة مــن خــالل حتليــل قــدرات الكفايــة 

التواصليــة للخطــاب اإلعالمــي املرَجــم ابلفصحــى ابألهــداف اآلتيــة: 
- أهــداف عامــة: تتمثــل بفهــم املتعلمــن الناطقــن بغــر العربيــة للعربيــة الفصيحــة، 

وحتدثهــم هبــا، وقراءهتــا بيســر وســهولة.
- أهداف خاصة: تتمثل ابكتساب مكوانت وقدرات الكفاية التواصلية املنضوية 

يف احملتوى التعليمي املقرح.

اإلطــار اخلامــس: تقــومي أداء املتعلــم بعــد تعليمــه املنهــاج التعليمــي املقــرتح 
أو تعلمــه.

يتنــاول هــذا اإلطــار العمليــات املنهجيــة الــيت تتطلــب مجــع البيــاانت املوضوعيــة 
الصادقــة مــن الوســائل املتاحــة ابســتخدام أدوات متنوعــة يف ضــوء أهــداف حمــددة، 
وذلــك للوصــول إىل تقديــرات كميــة وأدلــة وصفيــة يســتند إليهــا يف إصــدار األحــكام 
علــى مــدى اســتجابة الطلبــة الناطقــن بغــر العربيــة للمنهــاج التعليمــي املقــرح، ومدى 

حتســن مســتواهم يف النتاجــات الــيت بــين عليهــا هــذا املنهــاج.
مــن  املرجــوة  النتاجــات  تقيــس  الــيت  التقــومي  اســراتيجيات  تنوعــت  وقــد 
املقــرح:  التعليمــي  املنهــاج  يناســب  مــا  لبعــض  عــرض  يلــي  وفيهــا  املتعلمــن)7٣(، 
أوال: اســراتيجية التقــومي املعتمــد علــى األداء: وتســمح هــذه االســراتيجية للمتعلــم 
توظيــف املهــارات الــيت تعلموهــا يف مواقــف حياتيــة جديــدة حتاكــي الواقــع، ومــن 

فعالياهتــا املناظــرة واحملــاكاة والتقــدمي. 
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اثنيــا: اســراتيجية املالحظــة: وتســمح هــذه االســراتيجية للمعلــم اســتكناه ســلوك 
املتعلــم هبــدف تقــومي مهاراتــه وقيمــه وأخالقــه وطريقــة تفكــره، وتقســم قســمن: 

املالحظــة التلقائيــة واملالحظــة املنظمــة. 
اثلثــا: اســراتيجية التقــومي ابلتواصــل: وتقــوم هــذه االســراتيجية علــى مجــع املعلومــات 
وإرســال األفــكار واســتقباهلا مــا يكــن املعلــم مــن معرفــة التقــدم الــذي حققــه املتعلــم. 

اجلانب العملي
وحدات تعليمية مقرتحة مصحوبة بتدريبات تواصلية مبنية على حتليل 

اخلطاابت اإلعالمية املرتمَجة ابلفصحى 
ســيحاول الباحــث يف هــذا اجلانــب حتويــل األطــر النظريــة الســابقة الــيت أطــرت 
آنفــا إىل تدريبــات تواصليــة)7٤( مقرحــة قــد تضــاف إىل مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــن بغرهــا أو قــد يبــى علــى منواهلــا أو يســتفاد منهــا يف تشــكيل تدريبــات 

آخــرى. 

الوحدة األوىل
 جهاز تنحيف اجلسم وشد املعدة

النتاجات املرجوة:
- يفكك الكلمات ألصوات مفردة مث ينطقها نطقا صحيحا.

- حيلل أصوات الكلمة.
- حيدد الكلمات الصعبة، وحياول نطقها نطقا صحيحا.

- يستنتج الطريقة املستخدمة للتفضيل بن أمرين أو أكثر.
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- يستنتج أّن املبتدأ هو العنصر الذي حيدد اخلطاب. 
- يتبن أّن اخلر هو الذي تتم يف معى اجلملة.

- يدرك أّن الفاعل قد يكون منفذ احلدث )الذي يقوم به( أو ال يكون.
- حيدد شكل اخلطاب.

- يصنف اخلطاب من موضوعه )سياسي – اقتصادي – اجتماعي(.
- حيدد مضمون اخلطاب.

- يتعرف على كيفية املناسبة األسلوبية.
- يتبن القيمة التواصلية للغة اجلسد “تعابر الوجه”.

)اإلمجــال  و  والنتيجــة(  )الســبب  للخطــاب  املكونــة  العالقــات  علــى  يتعــرف   -
والتفصيــل(.

- حيدد الراكيب اليت تدل على إظهار الود.
- يتعرف املخاطب على كيفية املماطلة.

- يدرك أمهية التصحيح الذايت للخطاب. 
- يدرك كيفية التفاعل بن املخاطب واملتلقي. 

- حيدد األساليب اليت دلت على التفاعل. 

اسرتتيجيات التعلم:
التعلم اإلفرادي/ التعلم الذايت/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوين/ التعلم التباديل

الزمن: أربع ساعات.
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رابط الوحدة األوىل: 
شــاهد اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم املبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــالل 

اآليت: الرابــط 
https://youtu.be/n2GNQaDEJUU

أسئلة املناقشة: 
أوال: أجب عن األسئلة اآلتية:

أ. صف اخلطاب من حيث الطول والقصر.
...................................................................

ب. صنف اخلطاب وفقا للمجاالت اآلتية: ديين، سياسي، اجتماعي، اقتصادي.
...................................................................

جـ. ما موضوع اخلطاب؟
...................................................................

اثنيا: اخرت مخس مفردات وفككها مث انطق أصواهتا صوات صوات.
............... و............... و................. و...............

اثلثا: اخرت ثالث مفردات من اخلطاب وحلل أصواهتا.
................... و........................ و....................

النطــق، مث حللهــا صوتيــا، مث كــرر  ثــالث مفــردات صعبــة  رابعــا: حــدد 
مــرة مث انطقهــا نطقــا صحيحــا. مــن  مــن اخلطــاب أكثــر  اســتماعها 
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املفردة:............................ التحليل..............................

املفردة:............................ التحليل..............................

املفردة:............................ التحليل.............................

خامسا: أجب عن السؤالني اآلتيني:
أ. هات تركيبن يتضمنان املفاضلة بن أمرين أو أكثر:

الركيب األول ..........................................................

الركيب الثاين ..........................................................

خاطب للمفاضلة؟
ُ
ب. ما البنية اليت استعملها امل

البنية ................، ومن أمثلتها ............ و............ و...........

سادسا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. حدد أربعة تراكيب تبدأ ابسم من اخلطاب املسموع.

الركيب األول ........................... الركيب الثاين ....................

الركيب الثالث.......................... الركيب الرابع .....................

ب. حدد العنصر املهم يف كل تركيب من الراكيب السابقة.

..............................2......................................1

..............................٣......................................٤
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جـ. حدد العنصر الذي متت به الفائدة يف الركيب السابقة.

..............................2......................................1

..............................٣..................................... ٤

د. بن أمهية العنصرين السابقن ومكاهنما اإلعرايب يف اخلطاب.

...................................................................

سابعا: أجب عن األسئلة اآلتية: 
أ. حدد أربعة تراكيب تبدأ بفعل من اخلطاب املسموع.

الركيب األول ......................... الركيب الثاين ......................

الركيب الثالث ........................ الركيب الرابع ....................

ب. حــدد العنصــر الــذي قــام ابلفعــل وصنفــه إىل فاعــل حقيقــي وفاعــل غــر 
حقيقــي.

فاعل غر حقيقيفاعل حقيقيالعنصرالرقم
1
2

جـ. بن أمهية العنصر وموقعه اإلعرايب يف اخلطاب.

........................................................................
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اثمنا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. حدد الشخصيات يف اخلطاب املسموع، وبن دور كل منهم يف اخلطاب.

الشخصية األوىل..............................ودورها ....................

ب. صف الشخصية الصامتة األوىل اليت تظهر يف اخلطاب، مث حللها 
معتمدا على الراكيب اليت اعتمدها املخاطب لوصفه.

.......................................................................

جـ. هل جاء وصف الشخصية األوىل شكليا موافقا للخطاب؟

.......................................................................

اتسعا: ما هي البىن الرتكيبية اليت استعملها املخاَطب الدالة على 
“االعتذار والطلب“ يف العبارات التالية؟

آسف لإلطالة عليكم اتصلوا اآلن .........................................

عذرا هال تقومن عن اجلهاز .............................................

عاشرا: صف تعابري وجه املخاَطب واملخاِطب يف الرتكيب اآلتية:
- اي للهول ال أقدر على ذلك ...........................................

- روعة املعدة مسطحة ..................................................

- هذا رائع مل أكن أتوقع ذلك............................................
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حادي عشر: أكمل اجلدول اآليت:
النتيجةالسببالركيب

التفصيلاإلمجالالركيب

اثين عشر: ما هي الوسائل اللغوية وغري اللغوية اليت استعملها املخاطب 
إلظهار الود يف الرتاكيب اآلتية؟

- إنه مجيلة  ...........................................................

- ال أصدق خسرت ٣ سم خبمس دقائق .................................

اثلث عشر: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. كم مرة تكررت الراكيب اآلتية يف اخلطاب املسموع؟

استعد معدتك املسطحة .................................................

مخس دقائق يوميا .......................................................

ب. هل كان التكرار وسيلة من وسائل املخاطب لالحتيال على املتلقي 
واقناعه؟

.......................................................................

رابع عشر: أجب عن السؤالني اآلتيني:
- صل خبط بن العامودين اآلتين.
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العامود األول
الركيب

العامود الثاين
املكون

إعادة صياغة القول ال، أقصد أنه حيرق الدهون
التصحيح الذايت أعين أنك تستطيع حرق الدهون

- حدد األلفاظ اليت تستعمل للتصحيح الذايت وإعادة صياغة القول يف 
الركيبن السابقن واذكر أمثلة أخرى. 

ألفاظ التصحيح الذايت ............. ومنها............... و ..............

ألفاظ إعادة صياغة القول :........... ومنها............... و ............

خامس عشر: صل خبط بن العامود األول وما يقابله يف العامود الثاين مث 
بن البى اليت استعملها املخاَطب للداللة على التفاعل.

العامود األول
الركيب

العامود الثاين
املكون

التثبت من مستوى الفهمهيا بنا فلنجرهبا اآلن
طلب املساعدةهل فهمت ما أقول؟

البى الدالة على التفاعل هي .................. و............... 
و.............. و...................
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التقومي

سلم تقدير  أداة التقومي التقومي املعتمد على اآلداء اسراتيجية 
التقومي

جيد 
جدا جيد مقبول معاير اآلداء الرقم

يفكك املفردات ألصوات مفردة مث ينطقها نطقا 
صحيحا.

1

يتعرف املخاطب على كيفية املماطلة. 2
يدرك أمهية التصحيح الذايت للخطاب.  ٣

يدرك كيفية التفاعل بن املخاطب واملتلقي.  ٤
حيدد األساليب اليت دلت على التفاعل.  ٥
حيدد الراكيب اليت تدل على إظهار الود. 6
يتعرف على العالقات املكونة للخطاب. 7

يتبن القيمة التواصلية للغة اجلسد “تعابر الوجه”. ٨
يتعرف على كيفية املناسبة األسلوبية. ٩

حيدد مضمون اخلطاب. 10
يصنف اخلطاب من موضوعه. 11

حيدد شكل اخلطاب. 12
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سلم تقدير  أداة التقومي التقومي املعتمد على اآلداء اسراتيجية 
التقومي

جيد 
جدا جيد مقبول معاير اآلداء الرقم

يدرك أن الفاعل قد يكون منفذ احلدث أو ال يكون. 1٣
تبن أن اخلر هو الذي تتم يف معى اجلملة. 1٤

يستنتج أن املبتدأ هو العنصر الذي حيدد اخلطاب.  1٥
يستنتج الطريقة املستخدمة للتفضيل بن أمرين أو 

أكثر.
16

حيدد املفردات الصعبة، وحياول نطقها نطقال 
صحيحا.

17

حيلل أصوات املفردة. 1٨

النشاط اخلارجي 
اخــر خطــااب إعالميــا مرمجــا ابلفصحــى ومبثــواث علــى شــبكة املعلومــات العامليــة 

مث طبــق عليــه مــا تعلمتــه ســابقا.

الوحدة الثانية
جهاز عالج تساقط الشعر

النتاجات املرجوة:
- يدرك أّن اختالف الصوامت يف املفردة يؤثر يف املعى.

- يكتب املفردات املنطوقة.
- يستنتج أّن املفردات اليت تتبع مفردة ما أو تسبقها.
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- يدرك أّن تسكن آخر االسم دليل على الوقف.
- يدرك أّن املفعول به هو املتقبل للحدث » ما وقع عليه فعل الفاعل«.

- يدرك أّن املفعول فيه هو اجلزئية املكملة للحدث زماان ومكاان. 
- حيدد مضمون اخلطاب.

- حيدد األحداث الرئيسة يف اخلطاب.
- حيدد املفردات املفتاحية يف اخلطاب.

- يقسم املفردات ضمن متالزمات معجمية واحدة.
- حيدد األدلة اليت يذكرها املخاطب ملعلوماته.

اسرتتيجيات التعلم:
التعلم اإلفرادي/ التعلم الذايت/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوين/ التعلم التباديل

الزمن: أربع ساعات
رابط الوحدة الثانية:

شــاهد اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم املبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــالل 
اآليت: الرابــط 

https://youtu.be/sjmGtWz2vTk
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أسئلة املناقشة:
أوال: توقع دالالت اخلطاب اعتمادا على العنوان قبل االستماع إليه.

........................................................................

اثنيا: حدد األحداث الرئيسية يف اخلطاب املسموع.
........................................................................

تكــون  املفــردات، وأعــد ضبطهــا صرفيــا حبيــث  مــن  بعضــا  اخــرت  اثلثــا: 
معناهــا. وبــني  مســتخدمة، 

املعىاملفردة ابلضبط اجلديداملعى املفردة 

رابعــا: اســتمع إىل هــذا اجلــزء مــن اخلطــاب واكتبــه مراعيــا احلــركات كمــا 
ينطقهــا املخاطَــب.

........................................................................

خامسا: صل خبط بني املفردات وما ميكن أن يتبعها أو يسبقها:
املفردة اليت تتبعها أو تسبقها  املفردة    

الضوء        يدوي
زراعة        اجللسة
العملية        الشعر
الواحدة        املذهل

جهاز        كلفة
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سادسا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. هات ثالثة تراكيب توقف املخاطب يف هنايتها.

الركيب األول ..........................................................

الركيب الثاين ..........................................................

الركيب الثالث .........................................................

ب. ماذا كانت حركة احلرف األخر من املفردة األخرة من الركيب؟

........................................................................

سابعا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. هات أربعة أمثلة على أفعال متعدية من اخلطاب املسموع.

.............................2........... ...........................1

.............................٣........................... ...........٤

ب. حدد العنصر املتقبل للحدث يف اجلمل السابقة.

.............................2.......................................1

.............................٣.......................................٤

جـ. بن أمهية العنصر وموقعه اإلعرايب يف اخلطاب.

...................................................................
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اثمنا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. حدد أربع مجل فعلية يف اخلطاب املسموع تتضمن عنصرا زمانيا ومكانيا.

................................2....................................1

................................٣....................................٤

ب. ماذا أفاد العنصر املكاين والزماين اخلطاب؟

........................................................................

اتســعا: قســم اخلطــاب املســموع إىل فقــرات وحــدد املفــردات املفتاحيــة يف 
كل فقــرة.

املفردة املفتاحيةالفقرة 

عاشرا: قسم املفردات الواردة يف اخلطاب إىل حقول داللية معينة.
املفرداتاحلقل الداليل

حادي عشر: حدد املعلومات اليت قدمها املخاطب واألدلة اليت ساقها لتأكيد رأيه.

.....................................................................................1

.....................................................................................2



استثمار تحِليل الخطاب اإلعالمي المترجم في بناء تدريبات تواصلية مقترحة

١0٢                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

التقومي 
قائمة شطب  أداة التقومي املالحظة اسراتيجية التقومي
التقدير

املهارة والسلوك الالرقم نعم
يدرك أن اختالف الصوامت يف املفردة يؤثر يف املعى. 1

يكتب املفردات املنطوقة. 2
يستنتج املفردات اليت تتبع مفردة ما أو تسبقها. ٣
يعرف أن تسكن آخر االسم دليل على الوقف. ٤

يدرك أن املفعول به هو املتقبل للحدث “ما وقع عليه فعل الفاعل”. ٥
يدرك أن املفعول فيه هو اجلزئية املكملة للحدث زماان ومكاان.  6

حيدد مضمون اخلطاب. 7
حيدد األحداث الرئيسة يف اخلطاب. ٨
حيدد املفردات املفتاحية يف اخلطاب. ٩

يقسم املفردات ضمن متالزمات معجمية واحدة  10
حيدد األدلة اليت يذكرها املخاطب ملعلوماته.  11

النشاط اخلارجي 
أعــد االســتماع إىل اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم ابلفصحــى يف الوحــدة األوىل 

وطبــق التدريبــات الــيت تعلمتهــا يف هــذه الوحــدة.
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الوحدة الثالثة
كيفية صناعة الزجاج

النتاجات املرجوة:
- حيدد مضمون اخلطاب.
- يستطيع تفقر النص. 

- يتعرف على املفردات املفتاحية يف اخلطاب. 
- ييز الفرق بن الصوائت الطويلة والصوائت القصرة.

- حيدد الكلمات األكثر شيوعا.
- يدرك أّن االسم املشتق الذي يدل على من قام ابلفعل هو اسم الفاعل.

- يدرك أّن االسم املشتق الذي يدل على من وقع عليه الفعل هو اسم املفعول.
- يستنتج أّن املفعول ألجله يسهم يف ربط اخلطاب من خالل العالقة السببية.

- يستنتج أّن وظيفة احلال يف اخلطاب تبن هيئة املنفذ أو املتقبل للحدث.
- يتعــرف علــى أّن وظيفــة التمييــز يف اخلطــاب التحديــد أو االتســاع والشــمول 

واملبالغــة.
- يدرك دور التكرار يف ربط اخلطاب. 

اسرتتيجيات التعلم:
التعلم اإلفرادي/ التعلم الذايت/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوين/ التعلم التباديل

الزمن: أربع ساعات
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رابط الوحدة الثالثة:
شــاهد اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم املبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــالل 

اآليت: الرابــط 
https://youtu.be/6f92WNNZjII

أسئلة املناقشة 
أوال: حدد مضمون اخلطاب اعتمادا على العنوان. 

........................................................................

اثنيا: أعد تفقري النص، وحدد املفردات املفتاحية يف الفقرات كلها.
املفردة املفتاحيةالفقرة

اثلثــا: ابــدل الصوائــت الطويلــة الــيت وردت يف اخلطــاب بصوائــت قصــرية 
مث فــرق بينهمــا ابملعــىن.

املعىاملفردة بصائت قصراملعىاملفردة بصائت طويل

رابعا: قسم مفردات اخلطاب ضمن املعايري اآلتية:
الكلمات غر املستعملةالكلمات املستعملة الكلمات الشائعة
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خامســا: صنــف املشــتقات اآلتيــة مــن حيــث صيــغ مشــتقة تــدل علــى منفــذ 
احلــدث )اســم فاعــل( وصيــغ مشــتقة تــدل علــى املتقبــل للحــدث )اســم مفعــول(.

الصيغة املشتقة املتقبلة للحدثالصيغة املشتقة املنفذة للحدثالصيغة

بنيتــني حنويتــني عللتــا ســبب وقــوع احلــدث يف اخلطــاب  سادســا: حــدد 
اخلطــاب. يف  أمهيتهمــا  وبــني  املســموع، 

البنية االمسية األوىل................ وتكمن أمهيته يف اخلطاب ................

البنية االمسية الثانية ............... وتكمن أمهيته يف اخلطاب ...............

ســابعا: هــات تركيبــني يتضمنــان بنيــة تصــف هيئــة منفــذ احلــدث أو املتقبــل 
للحــدث مــن اخلطــاب املســموع، وبــني أمهيتهمــا يف اخلطــاب.

الركيب األول .................... وتكمن أمهيته يف اخلطاب .................

الركيب الثاين .................... وتكمن أمهيته يف اخلطاب ................

اثمنــا: اســتمع إىل الرتكيبــني اآلتيــني يف اخلطــاب املســموع، وتعــرف علــى 
ماهيــة املخطــوط حتتــه حنــواي، مث بــني إســهامه يف اخلطــاب.

بْل يستخدُم 1000ومضٍة .................... وأسهم يف .....................

جودتُه جعلتُه األكثر تطوراً .................... وأسهم يف .....................

اتسعا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. صف اخلرطوم كما يظهر يف الصورة.

........................................................................
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ب. ما الراكيب اليت استعملها املخاطب لوصفه؟
........................................................................

جـ. هل جاءت الراكيب موافقة لصورة اخلطاب مع التوضيح؟
........................................................................

عاشرا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. تتبع املفردات والراكيب املكررة يف اخلطاب املسموع، حسب اجلدول اآليت:

عدد التكراراتاملفردات – الركيب

ب. بن أثر التكرار يف اخلطاب.
........................................................................

التقومي 
سجل سر التعلم  أداة التقومي مراجعة الذات  اسراتيجية التقومي

يقوم املتعلم بتعبئة سجل سر التعلم 
االسم:............... املوضوع :................ التاريخ: .......................
اهلدف من الدرس: .............................................................
الشيء الذي قمت بفعله: ......................................................
تعلمت من الدرس: ............................................................
أفادين الدرس يف حتسن مهاريت يف:.............................................

مالحظات املدرس .......................
........................................

مالحظايت: ........................

...................................
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النشاط اخلارجي 
اســتعن برابــط اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم ابلفصحــى يف الوحــدة الثانيــة، وطبــق 

مــا تعلمتــه يف هــذه الوحــدة.

الوحدة الرابعة 
جهاز رش الدهان

النتاجات املرجوة:
- يوضح معاين املفردات.

- يتعرف املفردات اليت تستعمل للتعبر عنها ضمن خطاب ما.
- حيدد املفردات اليت تدل على القيام ابألمر مرة واحدة.

- يســتنتج أّن العطــف هــو توســيع لبنيــة أو لعنصــر مــن عناصرهــا مــن نفــس النمــط 
بواســطة أداة مــن أدوات العطــف.

- يــدرك أّن وظيفــة الصفــة تكــون بــن أمريــن: املبالغــة يف اتصــاف املوصــوف بتلــك 
الصفــة أو مراعــاة حلــال املخاطــب.

- حيدد احملال واحملال عليه. 
- حيدد اسراتيجيات اخلطاب اخلاصة حبرية االختيار.

- يصف اخلطاب من حيث القصر والطول. 
- يبن أمهية طول النص يف اإلقناع. 

- حيدد األلفاظ اليت تدل على قصد املخاطب من خطابه.
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اسرتتيجيات التعلم:
التعلم اإلفرادي/ التعلم الذايت/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوين/ التعلم التباديل

الزمن: أربع ساعات
رابط الوحدة الرابعة:

شــاهد اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم املبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــالل 
اآليت: الرابــط 

https://youtu.be/MkaiWu2FO4c

أسئلة املناقشة:
أوال: استعن بسياق اخلطاب وحدد معاين املفردات اآلتية: 

ذرعا................................... االحرافية ......................

ميز.................................... الزاند ..........................
اثنيا: ما املفردات اليت من املمكن استعماهلا يف اخلطاب السابق؟

ال تستعملتستعمل املفردة
احلائط
السماء
املاء
النار
احلرارة
احلديد
األزرق
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اثلثا: حدد ثالث مفردات دلت على قيام احلدث مرة واحدة.
املفردة األوىل.....................................ووزهنا ..................
املفردة الثانية.....................................ووزهنا ..................
املفردة الثالثة.....................................ووزهنا ..................

رابعــا: اســتخرج تراكيــب تتضمــن البنيــة )أو( مــن اخلطــاب املســموع، مث 
حــدد أمهيتهــا يف انســجام اخلطــاب.

الركيب.............................. وأسهم يف...........................

خامســا: اســتمع إىل اخلطــاب اآليت مــن اخلطــاب املســموع مث أجــب عــن 
األســئلة الــيت تليــه:

»نقــدم إليكــم بينــت زوم أداة الطــالء االحرافيــة املدهشــة القــادرة علــى جعــل 
أي مشــروع مشــروعا ســهال جــدا«

علل استخدام املخاطب للبى )الصفات( اليت حتتها خط.
........................................................................

سادسا: أجب عن األسئلة اآلتية: 
أ. اكمل اجلدول اآليت:

احملال إليهتركيب يتضمن جهاز رش الدهانالضمر

ب. يبن أمهية الضمر يف ربط النص.
........................................................................
........................................................................
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جـ. ما أثر تكرار الضمر “اهلاء“ احملال إىل جهاز رش الدهان؟

........................................................................

ســابعا: حــدد الرتاكيــب الــيت اســتعملها املخاِطــب إلعطــاء حريــة االختيــار 
للمتلقــي واألســلوب الــذي اســتعمله.

األسلوبالراكيب

اثمنا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. صف اخلطاب من حيث اسراتيجييت الطول والقصر.

........................................................................

ب. ملاذا اعتمد املخاطب على اسراتيجية الطول يف خطابه؟
........................................................................

اتســعا: حــدد بنيتــني يف اخلطــاب املســموع مث بــني كيــف أظهــر املخاطــب 
قصــده مــن اخلطــاب.

البنية األوىل ............................................................

البنية الثانية ............................................................
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التقومي 

سلم تقدير  أداة التقومي التقومي املعتمد على 
اآلداء

اسراتيجية 
التقومي

جيد 
جدا جيد مقبول معاير اآلداء الرقم

يوضح معاين املفردات. 1
يتعرف املفردات اليت تستعمل للتعبر عنها ضمن خطاب ما. 2

حيدد املفردات اليت تدل على القيام ابألمر مرة واحدة. ٣
يستنتج أّن العطف هو توسيع لبنية أو لعنصر من عناصرها 

من نفس النمط بواسطة أداة من أدوات العطف. ٤

يدرك أّن وظيفة الصفة تكون بن أمرين: املبالغة يف 
اتصاف املوصوف بتلك الصفة أو مراعاة حلال املخاطب. ٥

حيدد احملال واحملال عليه.  6
حيدد اسراتيجيات اخلطاب اخلاصة حبرية االختيار. 7

يصف اخلطاب من حيث القصر والطول.  ٨
يبن أمهية طول النص يف اإلقناع.  ٩

حيدد األلفاظ اليت تدل على قصد املخاطب من خطابه. 10

النشاط اخلارجي 
اســتعن برابــط اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم ابلفصحــى يف الوحــدة الثالثــة، وطبــق 

مــا تعلمتــه يف هــذه الوحــدة. 



استثمار تحِليل الخطاب اإلعالمي المترجم في بناء تدريبات تواصلية مقترحة

١١٢                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

اخلامتة
املرَجــم  للخطــاب اإلعالمــي  الناصعــة  الصــورة  الدراســة كشــف  تغيــت هــذه 
مث  التواصليــة،  الكفايــة  إىل  املفضيــة  اللغويــة  جتلياتــه  بتحليــل  وذلــك  ابلفصحــى، 
تطويــر منــاذج جمرحــة مــن بعــض اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة ابلفصحــى ال ســيما 
املالئمــة  االســرتيجيات  اقــراح  مث  ومــن  شــديدين،  ووعــي  حبــرص  املنتقــاة  تلــك 
لكيفيــة اســتثمار تلكــم التجليــات –القــدرات– يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغرهــا 
وذلــك ابالعتمــاد علــى اســراتيجيات تربويــة لســانية وظيفيــة، وأخــرا بلــورة تلكــم 
االســراتيجيات علــى شــكل قوالــب تعليميــة، قــد تشــكل مســتقبال البــؤرة األساســية 

لبعــض مناهــج العربيــة للناطقــن بغرهــا. 
ووصلت الدراسة يف صورهتا النهائية إىل النتائج اآلتية: 

أوال: أّن اإلعــالم املرَجــم ابلفصحــى يعــّج ابلتجليــات اللغويــة الفصيحــة الــيت 
قدمــت بــكل اقتــدار تعريبــا ومتثيــال، وهــي جتليــات فاقــت املتوقــع واملتأمــل بتمثلهــا 
ألهّنــا  وآلياهتــا؛  ومبادئهــا  مكوانهتــا  بكافــة  التواصليــة  للكفايــة  املكونــة  القــدرات 

خطــاابت منطوقــة متتلــئ ابحليــاة واحليويــة متثــل الوســائل اللغويــة وغــر اللغويــة.

اثنيــا: أّن االســتفادة مــن هــذه اخلطــاابت تكمــن ابلتحــول مــن املنحــى النظــري 
– األطــر النظريــة لآلليــات اســتثمار حتليــل اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم – إىل املنحــى 
التطبيقــي – القوالــب التعليميــة – ابالعتمــاد علــى أطــر عامــة كتحديــد اخلطــاب 
اخلطــاب  والزمــن وحتليــل  التدريــس  املقرحــة واســرتيجيات  والنتاجــات  اإلعالمــي 

واســرتيجيات التقــومي.
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اثلثــا: أّن املعطيــات الــيت يقدمهــا لنــا علــم حنــو النــص وحتليــل اخلطــاب مهمــة 
وضرورية، وهي وإْن شــكلت مراحل متطورة من اللغة قد تعســر على متعلميها من 
أبنائهــا إال أنــه مــن اللــزام أن نبــدأ شــيئا فشــيئا يف تعليمهــا للطلبــة الناطقــن بغرهــا.

وأخــرا فــإّن الدراســة توصــي يف منتهاهــا إىل ضــرورة اســتثمار حتليــل اخلطــاب 
بغرهــا، كوهنــا  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  يف  ابلفصحــى  املرَجــم  اإلعالمــي 
–اللغــة– تشــكل الصــورة احليــة احليويــة للعربيــة املأمولــة، وكونــه –التحليــل– يشــكل 

الطريقــة املثلــى يف تعليــم اللغــة تواصليــا.
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يف معاجلــة الكفايــة التواصليــة عنــد أبنــاء العربيــة، مؤمتــر اللغــة العربيــة يف احليــاة العامــة، املوســم 

الثقــايف الثــاين والثالثــون، جممــع اللغــة العربيــة، 201٥. 
)2٩( استمع إىل النماذج)1( و)2( و )٣(.
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)٣0( هذه األفاظ مستقاة من العامية األردنية املستقاة من بعض الرامج اإلعالمية. 
)٣1( استمع إىل النماذج)1( و)2( و)٣(.

)٣2( استمع إىل النماذج )1( و)2( و)٣( و)٤( و)٥( و)6( و)7( و)1٤(. 
)٣٣( استمع إىل النماذج)1( و)2( و)٣( و)1٤(. 
)٣٤( استمع إىل النماذج ) 1٥( و)16( و)17(. 

)٣٥( يقصــد هبــا: املســامهة اإلخباريّــة دون زايدة أو نقصــان. انظــر: إمساعيــل، صــالح، النظريــة 
احلوليــة  االجتماعيــة،  والعلــوم  اآلداب  حوليــات  جرايــس،  بــول  عنــد  املعــى  يف  القصديــة 
اخلامســة والعشــرون، الرســالة الثالثــون بعــد املئتــن، ص ٨٩. واحلســن، شــاهر، علــم الداللــة 

الســمانتكية والرامجاتيــة يف اللغــة العربيّــة، دار الفكــر، 2001، ص 16٩.
)٣6( يقصــد هبــا: ال تقــل مــا تعلــم كذبــه، وال تقــل مــا ليــس لــك عليــه بّينــة أو دليــل. انظــر: طــه 
عبد الرمحن، اللســان وامليزان، ط1، املركز الثقايف العرب، 1٩٩٨، ص 2٣٨.  واحلســن، 

شــاهر، علــم الداللــة الســمانتيكية والرامجاتيــة يف اللغــة العربّيــة، املرجــع الســابق، ص16٩.
)٣7( يقصــد هبــا: لِيُناِســب مقالُــك مقاَمــك. انظــر: طــه عبــد الرمحــن، اللســان وامليــزان، املرجــع 
الفكــر،  عــامل  الّلســاين،  التــداول  يف  االقتضــاء  عــادل،  .فاخــوري،   2٣٨ ص  الســابق، 

1٩٨٩،ص1٤7. 
)٣٨( يقصــد هبــا: لتجعــل املخاطــب خيتــار بنفســه. انظــر: فاخــوري، عــادل، االقتضــاء يف التــداول 

اللســاين، املرجــع الســابق، ص 2٤1 
)٣٩( يقصــد هبــا: إظهــار الــود للمخاطــب. انظــر: فاخــوري، عــادل، االقتضــاء يف التــداول اللســاين، 

املرجع الســابق، ص 2٤1.
)٤0( يقصــد هبــا: الغايــة التواصليّــة الــيت يريــد املتكلــم حتقيِقَهــا مــن اخلطــاب وقصــده منــه. انظــر: 

فاخــوري، عــادل، االقتضــاء يف التــداول اللســاين، املرجــع الســابق، ص 10٣ .
)٤1( انظر النماذج )1٥( و)16( و)17(. 

)٤2( يقصــد هبــا: شــخصية املتكلــم واملتلقــي وتكوينهــا الثقــايف وشــخصيات مــن يشــهد الــكالم. 
انظــر: املوســى، هنــاد، الصــورة والصــرورة بصائــر يف أحــوال الظاهــرة النحويــة، ونظريــة النحــو 
العــريب، منزلــة الســياق يف نظريــة النحــو العــريب، دار الشــروق، عمــان، 200٣، ص 12٤. 
وانظــر: بيــر ابولــو، اللغــة والســياق االجتماعــي، ترمجــة: حميــي الديــن حمســب، جملــة اخلطــاب 

الثقــايف - رؤى، العــدد الثــاين، ص2٤7. 
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)٤٣( يقصــد بــه: اإلقنــاع أو األمل أو اإلغــراء أو الضحك.انظــر: املوســى، هنــاد، منزلــة الســياق يف 
نظريــة النحــو العــريب، املرجــع الســابق، ص 12٤.

)٤٤( يقصــد هبــا: األداء العضلــي اجلســدي النتــاج عــن شــعور مــا. انظــر: دارويــن، التعبــر عــن 
االنفعــاالت يف اإلنســان واحليــواانت، ترمجــة: جمــدي حممــود املليجــي، القاهــرة، 200٥ ص 
٩7.  ابكــو نتــايل، لغــة احلــركات، ترمجــة: مســر شــيخاين، دار اجلليــل، بــروت، ص1٩. 
)٤٥( يقصــد هبــا: البالغــة هــي الســكوت. انظــر: بــوزاين، أمحــد، بالغــة الصمــت يف اخلطــاب 
الصــويف، جملــة األثــر، العــدد 1٨، 201٣. مارفــن ولوشــكي، التمثيــل الصامــت -فهــم وأداء 

الصمــت املعــر، ترمجــة: ســامي صــالح، القاهــرة، 2002، ص ٣1. 
)٤6( يقصــد بذلــك: التنغيــم، واملفصــل، والطــول، والنــر. انظــر: الربضــي، رمي، الثوابيــة، هيثــم، 
التنغيــم واملفصــل والطــول: دراســة لســانية تقابليــة بــن العربيــة واإلجنليزيــة، جملــة أمــارابك، 

.201٥ عــدد1٨، 
)٤7( يقصــد بذلــك: أداء االعتــذار والطلــب وفقــا ألعــراف اجملتمــِع. انظــر: وليــد العنــايت، حتليــل 
اخلطــاب وتعليــم اللغــة األجنبيــة مــن الكفايــة اللغويــة إىل الكفايــة اخلاطبيــة، املرجــع الســابق، 

ص٣7-61.
)٤٨( انظر النماذج )٨( و)٩( و)10( و )11( و )12( و )1٣( و )1٤(.

)٤٩( روبــرت دي بوجرانــد، النــص واخلطــاب واإلجــراء، متــام حســان، عــامل الكتــب، 2007، 
ص 172. 

)٥0( أبو خرمة، عمر، حنو النص نقد النظرية، ط1، عامل الكتب، األردن، 200٤، ص 1٨٤.  
)٥1( روبــرت دي بوجرانــد، النــص واخلطــاب واإلجــراء، املرجــع الســابق، ص ٣01. وانظــر: 
هيثــم الثوابيــة، مــن االحتبــاك إىل االعتــداد ابملبــى العدمــي، جملــة جممــع اللغــة العربيــة األردين، 

201٤، العــدد، ٨7. 
)٥2( الــزاند، األزهــر، نســيج النــص حبــث فيمــا يكــون بــه امللفــوظ نصــا، ط1، املركــز الثقــايف 

 .1٣٤ 1٩٩٣، ص  العــريب، 
)٥٣( أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ط٥، عامل الكتب، القاهرة، 1٩٩٨، ص 7٤.

)٥٤( العنايت، وليد، حتليل اخلطاب وتعليم اللغة األجنبية، املرجع السابق، ص ٨.
)٥٥( العنايت، وليد، حتليل اخلطاب وتعليم اللغة األجنبية، املرجع السابق، ص1٨.

)٥6( انظر النماذج )1٥( و)16( و)17(.
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)57( http://blog.iain-tulungagung.ac.id/wp-content/uploads/
sites/96/2014/05

)٥٨( جيــب انتقــاء اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم ابلفصحــى بدقــة، كــون الكثــر منهــا يتضمــن بعــض 
احملتــوايت املرفوضــة دينيــا أو اجتماعيــا أو أخالقيــا، فثمــة الكثــر مــن البحــوث والدراســات 
الــيت أجريــت عــن املسلســالت املدبلجــة، وقــد أفضــت إىل نتائــج ســلبية تؤثــر علــى األخــالق 
والتماســك األســري والنســيج االجتماعــي، غــر أننــا مل نتطــرق هلــا ألننــا بصــدد دراســة اجلانــب 
العربيــة  الدرامــا  انظــر مثــل هــذه الدراســات: مصطفــى، رانيــا أمحــد، أتثــر  اللغــوي فيهــا. 
واألجنبيــة املقدمــة يف القنــوات الفضائيــة العربيــة علــى قيــم واجتاهــات الشــباب العــريب، رســالة 
الركيــة  املسلســالت  أثــر  منــال،  مزاهــرة،  القاهــرة، 2006.  القاهــرة، جامعــة  ماجســتر، 
الــيت تعــرض علــى القنــوات الفضائيــة العربيــة علــى اجملتمــع األردين، جامعــة البــراء، األردن، 
2011. ومحيــدة، راضيــة، املسلســالت املدبلجــة وأتثرهــا علــى القيــم والســلوكيات لــدى 

اجلمهــور اجلزائــري، رســالة ماجســتر، جامعــة اجلزائــر، 2006.
)٥٩( جيــب الركيــز هنــا علــى النواحــي الوظيفيــة والتداوليــة يف املســتوايت اللغويــة، انظــر: بعيطيــش، 
حيــى، حنــو نظريــة وظيفيــة للنحــو العــريب، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة منتــوري، قسنطســنة، 
2006. الســامرائي، فاضــل، معــاين النحــو، ط1، دار الفكــر األردن، 2000، املتــوكل، 
أمحــد، آفــاق جديــدة يف نظريــة النحــو الوظيفــي، ط1، دار اهلــالل، املغــرب، العربيــة، 1٩٩٨، 
واملتــوكل، أمحــد، الركيبــات الوظيفيــة )قضــااي ومقــارابت(، ط1، دار األمــان، املغــرب، 
200٥. واملتــوكل، أمحــد، الوظائــف التداوليــة يف اللغــة العربيــة، ط1، املغــرب، دار الثقافــة، 

.1٩٨٥
)60( H.P.Grice. )1995( «logique et conversation» in l›information 

grammatical, traduit par, Frederick Berthet et Michel Bozen 
)Paris( n°66,1995

نقــال عــن: صحــرواي، مســعود، التداوليــة عنــد العلمــاء والعــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة األفعــال 
الكالميــة يف الــراث اللســاين العربيــة، دار الطليعــة، بــروت، 200٥، ص٣٣، وآن ربــول 

جــاك، التداوليــة اليــوم علــم جديــد يف التواصــل، دار الطليعــة، بــروت، ص٥٥.
)61( ســيلفان أورو، جــاك ديشــان، مجــال كولوغلــي، فلســفة اللغــة، ترمجــة: بســام بركــة، مراجعــة: 

ميشــال زكــراي، املنظمــة العربيــة للرمجــة، بــروت، 2012، ص ٥07.
)62( دوجالس، براون، أسس تعلم اللغة وتعليمها، املرجع السابق، ص2٤٥.
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)6٣( دوجالس، براون، أسس تعلم اللغة وتعليمها، املرجع السابق، ص2٤6.
)6٤( العنــايت، وليــد، اللســانيات التطبيقيــة وتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا، ط1، اجلوهــرة 

للنشــر والتوزيــع، عمــان، 200٣، ص٩1.
)65( William .L, )1981( Communicative Language Teaching 

Cambridge: Language Teaching Library.
)66( العنايت، وليد، حتليل اخلطاب وتعليم اللغة، املرجع السابق، ٣71. 

)67( Howatt, A. P. )1974(. A History of English Language Teaching, 
Oxford: Oxford University Press. p,279.

)68( Rivers, W.M. )1989(. Communicative Naturally In Second 
Language Theory And Practice In Language Teaching. 
Cambridge: Cambridge University Press. P 45-46.

)6٩( انظــر تعريفــات اســراتيجية التدريــس: حممــد الســيد علــي، مصطلحــات يف املناهــج وطــرق 
التدريس، كلية الربية، جامعة املنصورة، ط2، 2000، وحممود رشدي خاطر، وآخرون، 
االجتاهــات احلديثــة يف تعليــم اللغــة العربيــة والربيــة الدينيــة، مطابــع ســجل العــرب، القاهــرة، 

.1٩٨٤
Schunk, D.H. & Zimmerman, B.J. )2003(. Self-Regulation 

And Learning. In W.M.
Reynolds, G.E. Miller, I.B. Weiner )Eds(, Handbook of 

Psychology, )Vol.7(. Hoboken, N.J.: John Wiley& Sons. 59-78. 
Oxford, R.I. )1990(. Language Learning Strategies: What Every 
Teacher Should Know. New York: Newbury House Publisher. 
Weinstein, C.E. & Mayer, R.E. )1986(. The Teaching Of Learning 
Strategies. In Handbook of Research on Teaching, Ed. M. 
Wittrock, New York: Macmillan.pp. 315-327. 
)70( O’Malley, J.M. & Chamot, A.U. )1990(. Learning Strategies in 

Second Language Acquisition. London: Cambridge University 
Press. 
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)71( Rubin,J. & Thompson, I. )1994(. How to be a More 
Successful Language Learner: Toward Learner Autonomy. 
Boston: Heinle & Heinle. 

)72( Oxford, R.I. )1990(. Language Learning Strategies: What 
Every Teacher Should Know. New York: Newbury House 
Publisher.

)73( Lanting, A. Y, )2000(. An Empirical Study of District- 
Wide k-2 performance Assessment program: Teacher 
practices, Information Gained, and use of Assessment 
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املصادر واملراجع 
أوال: املصادر العربية

- ابــن مالــك، رشــيد، مصطلحــات التحليــل الســيميائي للنصــوص، دار احلكمــة، فيفــري، 
.2000

- أبو خرمة، عمر، حنو النص نقد النظرية، ط1، عامل الكتب، األردن، 200٤.

- أبــو عرجــة، تيســر، اللغــة يف اخلطــاب اإلعالمــي، املوســم الثقــايف جملمــع اللغــة العربيــة، 
.201٣

- أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ط٥، عامل الكتب، القاهرة، 1٩٩٨.

اآلداب  بــول جرايــس، حوليــات  عنــد  املعــى  القصديــة يف  النظريــة  إمساعيــل، صــالح،   -
املئتــن. بعــد  الثالثــون  الرســالة  والعشــرون،  اخلامســة  احلوليــة  االجتماعيــة،  والعلــوم 

- آن ربول جاك، التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، دار الطليعة، بروت.

- ابكو نتايل، لغة احلركات، ترمجة: مسر شيخاين، دار اجلليل، بروت.

- البطاشــي، خليــل، اســتيعاب الطلبــة غــر الناطقــن ابلعربيــة للنصــوص يف ضــوء اللســانيات 
النصيــة: برانمــج مقــرح، رســالة دكتــوراه، اجلامعــة اإلســالمية العامليــة، ماليــزاي، 201٤.

- بعيطيــش، حيــى، حنــو نظريــة وظيفيــة للنحــو العــريب، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة منتــوري، 
قسنطســنة، 2006. 

- بوزاين، أمحد، بالغة الصمت يف اخلطاب الصويف، جملة األثر، العدد 1٨، 201٣. 

الديــن حمســب، جملــة اخلطــاب  ترمجــة: حميــي  اللغــة والســياق االجتماعــي،  بيــر ابولــو،   -
الثــاين. العــدد  رؤى،  الثقــايف، 
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- الثوابيــة، حممــد عطــا هللا، عثــرات اخلطــاب املكتــوب لــدى غــر الناطقــن ابلعربيــة، رســالة 
ماجســتر، جامعــة البــراء، 201٥.

- الثوابيــة، هيثــم، املســتوايت اللغويــة لإلعــالانت املدبلجــة يف الفضائيــات العربيــة وأثرهــا يف 
معاجلــة الكفايــة التواصليــة عنــد أبنــاء العربيــة، مؤمتــر اللغــة العربيــة يف احليــاة العامــة، املوســم 

الثقــايف الثــاين والثالثــون، جممــع اللغــة العربيــة، 201٥.

العربيــة  اللغــة  العدمــي، جملــة جممــع  االعتــداد ابملبــى  إىل  االحتبــاك  مــن  هيثــم،  الثوابيــة،   -
.٨7 العــدد،   ،201٤ األردين، 

- جان جران كرم، مدخل إىل لغة اإلعالم، دار اجليل، بروت، 1٩٩2.

- جريــن، جــودث، التفكــر واللغــة، ترمجــة، عبــد الرمحــن عبــد العزيــز العبــدان، دار عــامل 
1٩٩0م. الــرايض،  الكتــب، 

- احلسن، شاهر، علم الداللة السمانتكية والرامجاتية يف اللغة العربّية، دار الفكر، 2001.

- محــزة دليلــه، الفهــم القرائــي يف ضــوء حتليــل اخلطــاب وتداوليــة اللغــة، جملــة ألــف، عــدد6، 
.2016

- محيــدة، راضيــة، املسلســالت املدبلجــة وأتثرهــا علــى القيــم والســلوكيات لــدى اجلمهــور 
اجلزائــري، رســالة ماجســتر، جامعــة اجلزائــر، 2006.

- اخلطيــب، مجــال حممــد، واحلديــدي، مــى صــاحل، املدخــل إىل الربيــة اخلاصــة، ط1، دار 
الفكــر، عمــان، 200٩.

- دارويــن، التعبــر عــن االنفعــاالت يف اإلنســان واحليــواانت، ترمجــة: جمــدي حممــود املليجــي، 
القاهــرة، 200٥.

- دوغــالس، بــراون، أســس تعلــم اللغــة وتعليمهــا، ترمجــة: عبــده الراجحــي، دار النهضــة، 
بــروت، 1٩٩6.
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- الربضي، رمي، الثوابية، هيثم، التنغيم واملفصل والطول: دراســة لســانية تقابلية بن العربية 
واإلجنليزية، جملة أمارابك، عدد1٨، 201٥.

- رزقــي، حممــد، منهــاج اللغــة العربيــة يف التعليــم الثانــوي، مؤمتــر علــم اللغــة الثــاين، دار اهلــاين 
للطباعــة، القاهــرة، 200٤م.

- روبــرت دي بوجرانــد، النــص واخلطــاب واإلجــراء، ترمجــة: متــام حســان، عــامل الكتــب، 
القاهــرة، 2007.

- الــزاند، األزهــر، نســيج النــص حبــث فيمــا يكــون بــه امللفــوظ نصــا، ط1، املركــز الثقــايف 
العــريب، 1٩٩٣.

- السامرائي، فاضل، معاين النحو، ط1، دار الفكر، األردن، 2000.

- الســحيباين، صــاحل، املنهــج التواصلــي وتعليــم اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة ابململكــة 
العربيــة الســعودية، مؤمتــر علــم اللغــة الثــاين، 200٤م، دار اهلــاين للطباعــة والنشــر، القاهــرة، 

200٤م.

بركــة،  بســام  ترمجــة:  اللغــة،  فلســفة  ديشــان، مجــال كولوغلــي،  جــاك  أورو،  ســيلفان   -
.2012 بــروت،  للرمجــة،  العربيــة  املنظمــة  زكــراي،  ميشــال  مراجعــة: 

القاهــرة،  املصــري،  الكتــاب  دار  اإلعــالم،  وســائل  إىل  املدخــل  العزيــز،  عبــد  شــرف،   -
.1٩٩٩

- شوشــة، اللغــة العربيــة يف اإلذاعــة والتلفــاز والفضائيــات يف مجهوريــة مصــر، املوســم الثقــايف 
جملمــع اللغــة العربيــة، 201٣.

- صحــرواي، مســعود، التداوليــة عنــد العلمــاء والعــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة األفعــال 
الكالميــة يف الــراث اللســاين العربيــة، دار الطليعــة، بــروت، 200٥.

- طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان، ط1، املركز الثقايف العرب، 1٩٩٨.
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- عبابنــة، جعفــر، األخطــاء النحويــة والركيبيــة، نــدوة اللغــة العربيــة ووســائل اإلعــالم، جامعــة 
البراء، دار املنهاج، عمان، 2001.

- عبده، داود، األخطاء اللغوية يف اإلعالم العريب، املوسم الثقايف جملمع اللغة العربية،201٣.

- العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم اللغــة، جملــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآداهبــا، 
ع 1٨، ينايــر، 2017.

اجمللــة  األجنبيــة،  ابللغــة  واإلنشــاء  الكتابــة  وتعليــم  التطبيقيــة  اللســانيات  وليــد،  العنــايت،   -
متــوز،2012. عــدد،٣،  جملــد٨،  وآداهبــا،  العربيــة  اللغــة  يف  األردنيــة 

- العنــايت، وليــد، اللســانيات التطبيقيــة وتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا، ط1، اجلوهــرة 
للنشــر والتوزيع، عمان، 200٣.

- العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم اإلنشــاء للناطقــن بغرهــا، جملــة أم القــرى لعلــوم 
اللغــات وآداهبــا،ع ٩، 2012. 

- العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم اللغــات األجنبيــة مــن الكفايــة اللغويــة إىل الكفايــة 
اخلطابيــة، حبــوث املؤمتــر الــدويل الثــاين لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا، معهــد اللغــوايت 

العربيــة، جامعــة امللــك ســعود، 201٤.

- العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم مفــردات العربيــة للناطقــن بغرهــا، جملــة البصائــر، 
جملــد 1٣، عــدد2، 2010.

٤2- فاخوري، عادل، االقتضاء يف التداول الّلساين، عامل الفكر، 1٩٨٩.

- فايــزة عمــران، دور اســراتيجيات اخلطــاب يف تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة، جملــة ألــف، 
عــدد6، 2016.

- مارفــن ولوشــكي، التمثيــل الصامــت -فهــم وأداء الصمــت املعــر، ترمجــة: ســامي صــالح، 
القاهــرة، 2002.
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- املتــوكل، أمحــد، آفــاق جديــدة يف نظريــة النحــو الوظيفــي، ط1، دار اهلــالل، املغــرب، 
.1٩٩٨ العربيــة، 

- املتــوكل، أمحــد، الركيبــات الوظيفيــة )قضــااي ومقــارابت(، ط1، دار األمــان، املغــرب، 
 .200٥

- املتوكل، أمحد، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، ط1، املغرب، دار الثقافة، 1٩٨٥.

الربيــة، جامعــة  التدريــس، كليــة  املناهــج وطــرق  علــي، مصطلحــات يف  الســيد  - حممــد 
.2000 ط2،  املنصــورة، 

- حممد عبد احلميد، نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثر، عامل الكتب،1٩٩7.

- حممــود رشــدي خاطــر، وآخــرون، االجتاهــات احلديثــة يف تعليــم اللغــة العربيــة والربيــة 
القاهــرة، 1٩٨٤. العــرب،  الدينيــة، مطابــع ســجل 

- مزاهــرة، منــال، أثــر املسلســالت الركيــة الــيت تعــرض علــى القنــوات الفضائيــة العربيــة علــى 
اجملتمــع األردين، جامعــة البــراء، األردن، 2011. 

ديب،  القلــم،  دار  العربيــة،  ابللغــة  االتصــال  مهــارات  حممــود،  وحممــد  شــلي،  - مصطفــى 
1٤2٨هـــ.

- مصطفــى، رانيــا أمحــد، أتثــر الدرامــا العربيــة واألجنبيــة املقدمــة يف القنــوات الفضائيــة العربيــة 
على قيم واجتاهات الشــباب العريب، رســالة ماجســتر، القاهرة، جامعة القاهرة، 2006. 

- املعتوق، أمحد، نظرية اللغة الثالثة، دراسة يف اللغة العربية الوسطى، بروت، 200٥.

- املعــوش، ســامل، اللغــة العربيــة يف اإلذاعــة والتلفــاز والفضائيــات يف لبنــان، املوســم الثقــايف 
جملمــع اللغــة العربيــة، 201٣.

- املوســى، هنــاد، األخطــاء املعجميــة والصرفيــة والنحويــة، نــدوة اللغــة العربيــة، جامعــة البــراء، 
عمان، 2001.
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- املوسى، هناد، األساليب يف تعليم اللغة العربية، ط1، دار الشروق، عمان، 200٣.

- املوســى، هنــاد، الصــورة والصــرورة بصائــر يف أحــوال الظاهــرة النحويــة ونظريــة النحــو 
العــريب- منزلــة الســياق يف نظريــة النحــو العــريب، دار الشــروق، عمــان، 200٣.

الشــروق، عمــان،  دار  الثبــوت،  قيــم  احلديــث  العصــر  العربيــة يف  اللغــة  هنــاد،  املوســى،   -
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امللخص
يُعــد مبحــث احلجــاج أحــد أبــرز املباحــث اللغويــة واخِلطابيــة الــيت تســتأثر بعنايــة 
املنشــغلن ابألبعــاد  الراهــن، وخصوصــا  العصــر  العــرب يف  والطــالب  الباحثــن 
انفتحــت  قــد  العربيــة  العلميــة  الســاحة  أن  ويتأكــد  للغــة.  والتخاطبيــة  التداوليــة 
بشــكل الفــت علــى احلجــاج الغــريب؛ وخباصــة يف ختصصــن متجاوريــن: احلجــاج 
اللغــوي/ اجلَُملــي مــع ديكــرو، والبالغــة اجلديــدة مــع برملــان وتيتيــكا. واحلــق أن 
هــذا االنفتــاح كــرس إغفــاَل مــا يزخــر بــه الــراث العــريب مــن الكتــب والرســائل 

واجلهــود العلميــة الــيت أصلــت للنظريــة احلجاجيــة يف ســياقها العــريب األصيــل.

وحيــاول هــذا البحــث أن يقــدم الدالئــل العلميــة والتارخييــة علــى وجــود هــذه 
النظريــة يف الثقافــة العربيــة اإلســالمية، ميســرا للقــارئ الوصــول إىل أدق اآلراء 

وأعمــق الــرؤى الــيت تقــوم عليهــا نظريــة احلجــاج يف هويتهــا العربيــة اخلالصــة.

والبحــث مقاربــة اترخييــة معرفيــة لنظريــة احلجــاج العربيــة، تســتقرئ عــددا مــن 
ــًة تقــدمي التصــور املعــريف  املصنفــات اللغويــة والبالغيــة والشــرعية، وحتاورهــا حماِوَل
املصطلحــات  عــن  الكشــف  إىل  تســعى  كمــا  القدامــى،  والشــرع  اللغــة  لعلمــاء 
أسســها  اســتخالص  مث  وتنظــراً،  مارســًة  أصوهلــا  وبيــان  الرئيســة،  احلجاجيــة 
النظريــة، فتحديــد اجتاهاهتــا. لذلــك فاملقاربــة تفــرض قيــودا زمانيــة ومكانيــة علــى 
إطــار اشــتغاهلا، ألهنــا تســتهدف تســليط الضــوء علــى نظريــة احلجــاج عنــد العــرب 

دون غرهــم. 
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The origins of Arabic Theory of Argumentation 
Between Practice and Theory

Mohamed Yattaoui

Abstract:

Argumentation is one of the most important linguistic and 
rhetorical topics that Arabic researchers and students have 
been interested at the present age, especially those engaged 
in the pragmatics and discursive dimensions of language; 
and specifically in two adjacent disciplines: the linguistic 
argumentation with Duckro, and the new rhetoric with Perelman 
and Tyteca. Indeed, this openness devoted to the neglect of 
the rich Arabic heritage of books and letters and scientific ef-
forts which established the theory of Argumentation in their 
original Arabic context. This research attempts to provide 
scientific and historical evidences on the existence of this 
theory in the Arabic and Islamic culture, facilitating the reader 
to reach the most accurate views and the deepest visions of 
the theory of Argumentation in its pure Arabic identity.

The study is a historical and cognitive approach to the 
theory of Arabic Argumentation, read an important num-
ber of linguistic and rhetorical and Islamic works. It tries to 
present the cognitive conception of the ancient linguists and 
Muslim scholars. It also seeks to reveal the main Argumen-
tation terms, And to demonstrate its origins in practice and 
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theory, Then draw its theoretical foundations, and determine 
their currents. Therefore, the approach imposes temporal and 
spatial restrictions on its framework, because it aims to shed 
light on the theory of Argumentation only among Arabs.
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املقدمة:
تطمــح هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن التصــور املعــريف للنظريــة احلجاجيــة 
يف الــراث اللغــوي العــريب، ابلركيــز علــى ثالثــة حقــول علميــة اســتأثرت ابحلــظ 
األوفــر مــن االنشــغال ابلبحــث يف اخلطــاب مبختلــف قضــاايه ومباحثــه؛ وهــي فقــه 
اللغة، والبالغة، والعلوم الشرعية فقها وأصوال وعقيدة. كما تسعى إىل تبنُّ معامل 
هــذه النظريــة يف ثوهبــا العــريب احلقيــق. لــذا، فاملوضــوع يســيج إطــار اشــتغاله زمــاان 
ومــكاان وختصصــا؛ إذ إن الكشــف عــن التصــور املعــريف لنظريــة احلجــاج يقتصــر فقــط 
علــى اجلهــود العربيــة القديــة يف احلقــول املذكــورة، لكــن هــذا ال يعــين أننــا ال نعتــد 
ابلباحثــن املعاصريــن أو مل نطلــع عليهــم، بــل ألن اهلــدف هــو بيــان معــامل النظريــة يف 

حلتهــا العربيــة اإلســالمية دون إقحــام أي رافــد خارجــي. 

معطــى واحــد وحاســم أملــى اختيــار هــذا املوضــوع، وهــو أن معظــم املؤلفــات 
األكادييــة والبحــوث املســتقلة، ومتــون احملاضــرات اجلامعيــة، مث األعمــال املندرجــة 
تقتصــر  احلديــث،  التوجــه  والنــدوات والورشــات ذات  املؤمتــرات  مــن  يف كثــر 
علــى احلجــاج الغــريب كمــا وصــل يف ثنــااي اإلرث األرســطي حتــت مســمى البالغــة 
اجلديــدة؛ فُأغفلــت اجلهــود والتصــورات العربيــة القديــة للحجــاج نســبيا، وهــي 
أصيلــة غزيــرة تصعــب اإلحاطــة هبــا. لذلــك، فاهلــدف هــو تقــدمي مــا يكــن أن يكــون 
إشــارة متواضعــة إىل مــا تزخــر بــه املصنفــات اللغويــة والبالغيــة والشــرعية خبصــوص 
لــذا،  الــراث العــريب القــدمي.  نظريــة احلجــاج، وإىل ضــرورة االلتفــات إليهــا يف 
وبنــاء علــى منهــج حتليلــي اســتقرائي للنصــوص القديــة، ســتجيب هــذه الدراســة 
عــن إشــكال مركــزي هــو: هــل يكــن احلديــث عــن نظريــة حجاجيــة عربيــة قائمــة 

الــذات؟ ومــا هــي معاملهــا ومفاهيمهــا؟
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وقد اقتضت اإلجابة عن هذا اإلشكال االنطالق من الفرضية اآلتية: ال أثر 
خارجــي يف نظريــة احلجــاج عنــد العــرب. وللتحقــق مــن صدقهــا، آثــران االكتفــاء 
املراجــع احلديثــة خدمــة جلوهــر املوضــوع،  الراثيــة دون  ابلرجــوع إىل املصــادر 
وهدفــه املركــزي؛ إذ األســاس الــذي بــين عليــه هــو إخــراج التصــور املعــريف النظــري 
للحجــاج يف ثوبــه العــريب، بغيــة إعــداد أرضيــة أوليــة قابلــة للبنــاء عليهــا هبــدف 
االســتمرار يف هــذا املشــروع وتطويــره يف أعمــال قادمــة. وترتــب هــذه الدراســة 
وفــق ثالثــة حمــاور أساســية: أصالــة النظريــة احلجاجيــة العربيــة، ومدخــل مفهومــي، 

مث مدخــل اترخيــي- معــريف، فاســتنباط لألســس واملرتكــزات النظريــة. 

أوال: أصالة النظرية احلجاجية عند العرب
كــون العلــوم العربيــة بشــى ختصصاهتــا وحقوهلــا قــد مــرت مبرحلتــن كبرتــن 
ومؤطِّرتــن: املشــافهة والتدويــن، فــإن تعقــب مســار نظريــة احلجــاج لــدى العــرب 
يقتضــي النظــر فيهــا بوصفهــا واحــدا مــن املباحــث الــيت تضمنتهــا كثــر مــن تلــك 
النحــو،  وأصــول  اللغــة،  وفقــه  البالغــة،  وخصوصــا:  واحلقــول؛  التخصصــات 
والــكالم، والعلــوم الشــرعية مــن فقــه وأصولــه وعقيــدة وتفســر. فاحلجــاج كان 
حاضــرا منــذ أن وجــد العــرب ابعتبــاره مارســة تواصليــة وحاجــة وجوديــة. لكــن 
التنظــر لــه مل يبــدأ إال مــع بدايــة التأليــف اللغــوي والشــرعي. فلذلــك، ينبغــي التمييــز 
يف حضــور احلجــاج يف الــراث العلمــي والثقــايف العــريب بــن حموريــن أساســين: 
احملــور األول هــو )احلجــاج بوصفــه نشــاطا ومارســة اقتضتهــا الســياقات السياســية، 
والعقديــة، والشــرعية، واملعرفيــة، واألدبيــة النقديــة(، واحملــور الثــاين هــو )التأليــف 

يف احلجــاج والتنظــر لــه(.



أصول نظرية الحجاج عند العرب بين الممارسة والتنظير

١٣٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ونقطة بداية احملور الثاين هي اللحظة اليت استشعر فيها علماء العربية والشرع 
ذيوع احلاجة املاسة إىل التناظر يف املسائل اخلالفية، وخصوصا الفقهية والكالمية. 
فعكــف بعضهــم مــن عصــور وختصصــات خمتلفــة علــى التأليــف كمــا يقــول ابــن 
خلــدون )ت٨0٨هـــ(: »وأمــا اجلــدال وهــو معرفــة آداب املناظــرة الــيت جتــري بــن 
أهــل املذاهــب الفقهيــة وغرهــم.. احتــاج األئمــة إىل أن يضعــوا آدااب وأحكامــا يقــف 
املتناظــران عنــد حدودهــا يف الــرد والقبــول، وكيــف يكــون حــال املســتدل واجمليــب، 
وحيــث يســوغ لــه أن يكــون فاســتدال، وكيــف يكــون خمصوصــا فانقطعــا، وحمــل 
اعراضــه أو معارضتــه، وأيــن جيــب عليــه الســكوت، وخلصمــه الــكالم واالســتدالل؟ 
ولذلك قيل فيه إنه معرفة ابلقواعد من احلدود واآلداب يف االستدالل اليت يتوصل 

هبــا إىل حفــظ رأي وهدمــه، ســواء كان ذلــك الــرأي مــن الفقــه أو غــره«)1(
إن أوىل الفوائــد يف هــذا النــص هــي أن ابــن خلــدون يشــهد أبن احلجــاج 
مــن  الشــرعية وغرهــا  العلــوم  بــن  مشــركا  مبحثــا  واملناظــرة كان  اجلــدل  عــر 
العلــوم اجملــاورة، ذلــك مــا عــر عنــه بتعبريــن: )املناظــرات الــيت جتــري بــن أهــل 
املذاهــب الفقهيــة وغرهــم()2( ســواء كان ذلــك مــن الفقــه أو غــره؛ فلــم يغلــق 
البــاب حبكــم مطلــق يف وجــه احلقــول املعرفيــة األخــرى غــر الفقــه، وإمنــا يقصــد 
ابقــي العلــوم العربيــة اإلســالمية مــن لغــة وبالغــة وشــرع. ويف النــص نفســه شــهادة 
اترخييــة أخــرى، وهــي املتعلقــة بتجنــد العلمــاء للتأليــف يف اجلــدل واملناظــرة لتكويــن 
اخلائضــن فيهمــا؛ فذكــر ابــن خلــدون عناويــن أهــم املســائل والتطبيقــات واملفاهيــم 
املتعلقــة ابحلجــاج اجلــديل مثــل: حــال الســائل واملســؤول، واالســتدالل واالنقطــاع 
عــن التناظــر، واملعارضــة، والتنــاوب يف الــكالم بــن املتجادلــن، إضافــة إىل تعريــف 
اجلــدل بقولــه: »قيــل فيــه إنــه معرفــة ابلقواعــد مــن احلــدود واآلداب يف االســتدالل 

الــيت يتوصــل هبــا إىل حفــظ رأي وهدمــه«)٣(. 
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وهبــذا يـَْثبــت أن التأليــف يف احلجــاج ومارســته مل يكــوان نشــاطن مســتوردين 
أو جمتلبــن مــن خــارج أســوار احلضــارة العربيــة اإلســالمية؛ وإمنــا كان احلجــاج 
حاجــة علميــة ووجوديــة. فمنطقــي أن احلاجــة تولِّــد االبتــكار، والوســائل التارخييــة 
واملعرفيــة الــيت متنــع كل ادعــاء الســتراد العــرب ألصــول احلجــاج والبالغــة –حلظــة 
نشــأهتما- عديــدة ال حصــر هلــا، ســواء الفرضيــة اليواننيــة أو اهلنديــة أو الفارســية. 
إن النظريــة املعرفيــة العربيــة كاملــة وحمصنــة قديــا، مل حتتــج إىل غرهــا مــن الروافــد 
األجنبية، وحنن إذ يعنينا يف هذه الدراســة مبحث مشــرك بن علوم متجاورة، فإن 
هذا البحث سروم الرهنة على أصالة النظرية احلجاجية العربية من جماالت شى.

اثنيا: املدخل املفهومي
1- معطيا التعالق املعريف وغزارة املصطلح:

ارتبــط احلجــاج ببيئــات علميــة لغويــة وبالغيــة وشــرعية، لذلــك اتســم جهــاز 
النظريــة ابلغــزارة واملوســوعية واالنتشــار يف حقــول خمتلفــة. واحلــق أننــا ال جنــد حلــد 
اآلن مصنفا اصطالحيا خاصا مبفاهيم احلجاج كما ُتدوولت قديا، وهي مفاهيم 
جتدهــا يف مؤلفــات اللغــة كأصــول النحــو وفقــه اللغــة والبالغــة والنقــد، ومصنفــات 
الفقــه وأصولــه والعقيــدة، ومنهــا مــا هــو منثــور يف كتــب الفكــر اإلســالمي. فأمــا 
يف كتــب علــوم اللغــة، فميــزة املصطلحــات الــيت تؤســس اإلطــار النظــري لنظريــة 

احلجــاج العربيــة، هــي أهنــا جــاءت علــى ثالثــة أوجــه:

أ- مصطلحــات هــي يف األصــل مســميات ألســاليب بيانيــة أو بديعيــة أو معنويــة، 
مثــل: االســتدالل، والتقســيم، والتوكيــد، والنفــي، والتعليــل، والشــرط..؛ بــل إن 

االحتجــاج نفســه اعُتــر أســلواب بديعيــا.
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ب- مصطلحــات مُسيــت هبــا قواعــد وضوابــط يف أخــذ اللغــة والتقعيــد النحــوي، 
كالدليــل، والقيــاس، والعلــة، والطــرد، والعكــس، والتعليــل، واملعارضــة، والنقــض، 
واملقابلــة، واالســتدالل بعــدم الدليــل، واالســتدالل ابلنظــر وعــدم النظــر..؛ وهــي 

يف أغلبهــا مســتعارة مــن جمــال العلــوم الشــرعية.

ج- مصطلحــات األجنــاس النثريــة )اجلــدل، املناظــرة، اخلطابــة( الــيت اختــص فيهــا 
البلغــاء والُكتــاب، ورواهــا علمــاء البالغــة والنقــد كاجلاحــظ وأيب هــالل العســكري 

وابــن وهــب الكاتــب.  

أما يف العلوم الشرعية، ال يستطيع الناظر يف مصنفاهتا إال أن يقر أبن اجلهاز 
املفهومــي لنظريــة احلجــاج العربيــة يــكاد يكــون حمصــورا مســتقرا، ومســتوِعبا لــكل 
مــا حيتاجــه الباحــث يف عصــران، إذا مــا أراد أن يتخصــص يف هــذه النظريــة. غــر 
أن ميــزة املصطلحــات احلجاجيــة يف أصــول الفقــه أو الفقــه -مثــال- هــي انصهارهــا 
)٤( األصــِل أو الفــرِع، وإثباتــه  يف النســق اجملــرد املتحكــم يف اســتنباط احلكــم الشــرعيِّ
أو نفيــه؛ ســواء مــن النــص أو ابجتهــاد أويل األلبــاب. تيســر ذلــك أن املصطلــح 
احلجاجــي يف العلــوم الشــرعية يتخــذ صفــة ضابــط مــن الضوابــط، أو إجــراء مــن 
اإلجــراءات التأصيليــة، أو قاعــدة أصوليــة أو فقهيــة؛ لكــن مســميات هــذا اإلجــراء 
أو الضابــط أو القاعــدة حبمولتهــا االصطالحيــة، تبقــى يف جوهرهــا متــدة يف شــى 
العلــوم كمــا يف أصــول النحــو وروايــة اللغــة. مــع العلــم أن أي مصطلــح مــن هــذه 
املصطلحــات الشــرعية ذات احلمولــة احلجاجيــة، يفقــد بعــض الســمات الدالليــة 
ابالنتقــال مــن حقــل علمــي إىل آخــر؛ بيــد أن الســمة الدالليــة املشــركة الــيت تظــل 
قائمــة ابلرغــم مــن هجــرة املصطلــح، تتأرجــح بــن ثنائيــة اإلقــرار واإلبطــال، وهــي 

مــا جيعــل كل مصطلــح –علــى هــذه الشــاكلة- حجاجيــا يف مجيــع العلــوم. 
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وما تنفرد به العلوم الشرعية يف ابب احلجاج ومفاهيمه، هو فطنة علمائها إىل 
حتميــة حصــر املصطلحــات علــى اختــالف وظائفهــا ومحوالهتــا، ومنهــا احلجاجيــة؛ 
فإذا ما استدعينا مصنفا واحدا من مصنفات إمام احلرمن، كالكافية يف اجلدل)٥(، 
أو مصنفا آخر للباجي كاملنهاج يف ترتيب احلجاج)6( مثال، فلعل أول ما سيستوقفنا 
هــو اســتهالهلما البحــَث أببــواب تعــرض قوائــم مــن املصطلحــات الشــرعية احلجاجيــة 
املطروقة شرحا، ابلتنظر والتطبيق والتمثيل. مث إن هؤالء العلماء عقدوا للحجاج 

ومصطلحاته مؤلفات كثرة نورد بعضها يف هذه الدراسة. 

وهنــاك معطــى آخــر يثبــت العنايــة البالغــة بنظريــة احلجــاج ومفاهيمهــا مــن لــدن 
علمــاء الشــرع، وهــو املرتبــط ابملمارســة احلجاجيــة اجلدليــة وضلوعهــا يف التشــريع 
مــن جهــة اجتهــاد الشــيوخ. فكمــا صنــف هــؤالء يف احلجــاج اجلــديل، فقــد اخنــرط 
أغلبهــم يف جــداالت عميقــة وعنيفــة حلســم نزاعــات معرفيــة وأتصيليــة ألحــكام 
شــرعية بنــاء علــى الفكــر والنظــر العقليــن يف ســاحات اجلــدل. ولدينــا أبلــغ احلجــج 
علــى ذلــك، يف مــا ُروي مــن مناظــرات عــن ابــن حــزم والباجــي يف املســائل اخلالفيــة 
يف الفقــه. وفيهــا يلفــي الباحــث أن املصطلــح الشــرعي ال يكــن أن يكــون –يف 

أغلــب تقديــر- إال مصطلحــا حجاجيــا ابمتيــاز.

بــدءا مــن معطيــي التعالــق املعــريف والغــزارة اللذيــن ميــزا مصطلحــات احلجــاج 
عنــد العــرب، نــرى أن البحــث عــن أصــول النظريــة احلجاجيــة العربيــة يشــرط 
إطاللــة علــى جهازهــا املفهومــي املتســم ابلغــزارة والتقــاء العلــوم املختلفــة يف اجلــزء 
الكبــر منــه، وفقــا لتقاطعــات الســياقات املعرفيــة والتارخييــة وتداخلهــا. واحلــال 
هــذه، نكتفــي مبصطلــح احلجــاج ومــا يتصــل بــه مــن املصطلحــات الــيت تســمى هبــا 
الفنــون احملتضنــة لــه، وحيــث يُطبــق ويفعَّــل؛ وهــي بتعبــر آخــر، صيــغ احلجــاج. 

وأمههــا اجلــدل، واخلطابــة، واملناظــرة. 
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٢- مفاهيم مركزية: 
خصــص الشــريف اجلرجــاين )ت٨16ه( للحجــاج يف معجمــه االصطالحــي 
)التعريفــات(، مدخــال خاصــا وفــق فيــه بــن الداللتــن املعجميــة واالصطالحيــة 
الشــرعية للمفهوم، وفيه جُيلي أمهية احلجاج، بل ويُعظِّم شــأنه؛ إذ يقول: »احلج: 
القصــد إىل الشــيء املعظَّــم. ويف الشــرع: قصــد لبيــت هللا تعــاىل بصفــة خمصوصــة يف 
وقــت خمصــوص وشــرائط خمصوصــة. ]و[ احلجــة مــا َدل بــه علــى صحــة الدعــوى، 
وقيــل احلجــة والدليــل واحــد«)7(. ينطلــق الشــريف اجلرجــاين مــن الداللــة املعجميــة 
الــيت وردت للمدخــل )ح ج ج( عنــد بــن فــارس)ت٣٩٥ه(: القصــد)٨(؛ غــر أنــه 
يضيف إليها تعظيم األمر املقصود. مث يورد تعريفا اصطالحيا شــرعيا، يتجلى يف 
ركــن احلــج إىل بيــت هللا احلــرام يف اإلســالم. فيبــدو أنــه أخــذ مــن الداللــة املعجميــة 
ما يفيد يف املعى االصطالحي الذي هو القصد حنو الشــيء املَعظَّم. وإن مل يذكر 
فــن احلجــاج، فقــد أردف املعــى الشــرعي لـ)حــج( بتعريــف احلجــة بكوهنــا الدليــل 
الــدال علــى صحــة الدعــوى. فنســتخلص أنــه يقصــد أن احلجــة تقــام لتــدل علــى 

صحــة الــرأي والدعــوى ســاعة التوجــه إىل أمــر عظيــم ومهــم.

أمــا التهانــوي )ت11٥٨ه( فيقــول يف احلجــة: »ابلضــم مــرادف للدليــل.. 
إلــزام  منهــا  املقصــود  املســلمة  املقدمــات  مــن  املركبــة  هــي  اإللزاميــة  واحلجــة 
اخلصــم وإســكاته وهــي شــائعة يف الكتــب..«)٩(. جنــد التهانــوي يعــرف احلجــة 
فقولــه  اجلــديل.  احلجــاج  أي  فيــه؛  تكــون  الــذي  احلقيقــي  ســياقها  ابســتحضار 
ترتيــب  إىل  مباشــرة  حييــل  املســلمة(  املقدمــات  مــن  املركبــة  اإللزاميــة/  )احلجــة 
احلجــج واملســار احلجاجــي ســاعة التخاطــب. ذلــك مــا يؤكــده قولــه )املقصــود 
ــل داللــة للحجــاج:  منهــا إلــزام اخلصــم وإســكاته(. ووفــق هــذا التعريــف، حنصِّ
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احلجــاج قصــد إســكات اخلصــم احملاجــج وإلزامــه ابلدعــوى املســتهدفة بواســطة 
احلجــج والدالئــل املركبــة مــن املقدمــات والنتائــج. 

نســتنتج مــن هذيــن التعريفــن االصطالحيــن، أن مفهــوم احلجــاج عنــد العــرب 
والظفــر،  والغلبــة،  واجلــدل،  القصــد،،  اآلتيــة:  املعــاين  بــن  العالقــة  علــى  ينبــين 
والدفــع، وصحــة الدعــوى، وإســكات اخلصــم وإلزامــه. ويكــن بنــاؤه كمــا يلــي: 
تقــدمي احلجــج والدالئــل والراهــن واملقدمــات الــيت تدفــع دعــوى اخلصــم وتســكته 
إلزامــا، قصــد إثبــات الدعــوى اخلاصــة، ونفــي الدعــوى املعارضــة، يف قضيــة خيتلــف 

فيهــا احملاجــج وخصمــه. 

أمــا اجلــدل، فــرى التهانــوي أنــه: »..اللجــاج واخلصومــة.. وعنــد املنطقيــن 
هــو القيــاس املؤلــف مــن مقدمــات مشــهورة أو مســلمة. وصاحــب هــذا القيــاس 
يســمى جدليــا وجمــادال؛ أعــين: اجلــدل قيــاٌس مفيــد لتصديــٍق ال يعتــر فيــه احلقيقــة 
وعدمهــا بــل عمــوم االعــراف أو التســليم.. وهــي أي املســلمات قضــااي توجــد 
مــن اخلصــم مســلمة، أو تكــون مســلمة فيمــا بــن اخلصــوم، فيبــين عليهــا كل واحــد 
منهمــا الــكالم يف دفــع اآلخــر حقــه، ]صحيحــة[)10( كانــت أو ابطلــة، مشــهورة 
كانــت أو غــر مشــهورة«)11(. أول مــا يقدمــه التهانــوي عــن اجلــدل هــو حتديــد 
التنــازع ابعتبــاره جلاجــا وخصومــة، فاللجــاج هــو اختــالط  طابعــه القائــم علــى 
أصــوات القــوم املرتفعــة معانــدة ومتــاداي، واخلصومــة هــي املنازعــة علــى أمــر هــام 
للطرفــن املتخاصمــن. لينتقــل إىل تقــدمي تعريــف يف اصطــالح املناطقــة؛ إذ هــو 
القيــاس الــذي يبــين التصديــق، والصــادر عــن اجملــادل أو اجلــديل الــذي يســتهدف 
إرغــام جمادلــه علــى االعــراف بصحــة رأيــه والتســليم مبقدماتــه ونتائجهــا، ســواء 
كانــت املقدمــات صحيحــة أو ابطلــة. فيقصــد كال املتجادلــن دفــع حــق اآلخــر. 
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هبــذا املعــى، يكــون اجلــدل يف نظــر التهانــوي، حمــاورة مطبوعــة ابخلصومــة 
والتنــازع، ينهــض فيهــا كل طــرف إىل بنــاء األقيســة املتضمنــة للمقدمــات واهلادفــة 

إىل نتائــج، خالصتهــا هــي إســقاط الدعــوى ابحلــق أو الباطــل. 

وابالنتقــال إىل املناظــرة، نُــدرك أهنــا صيغــة مــن صيــغ احلجــاج كذلــك، وأن 
كل حجــاج أو جــدال يكــون مناظــرة؛ وهــذا الشــريف اجلرجــاين يقــول فيهــا: 
»واصطالحــا هــي النظــر ابلبصــرة مــن اجلانبــن يف النســبة بــن الشــيئن إظهــارا 
للصــواب«)12(. فهــو ال يتكلــم هنــا عــن النظــر احملســوس ابعتبــاره إعمــاال حلاســة 
البصــر كمــا عنــد اجلوهــري)1٣(، بــل يعتــره تدبــرا فكــراي جمــردا ابلعقــل )البصــرة(؛ 
يكون بن طرفن يسعيان إىل الكشف عن الصواب. فيرتب على ذلك أن مفهوم 
املناظــرة مرتبــط مبعــاين التقابــل، والتواجــه، وتبــادل النظــر بــن الطرفــن، والتأمــل، 
واملعاينة، والتدبر، والكشــف عن الصواب. فأمكن اســتخالص املفهوم نســبيا كما 
يلــي: تواجــه طرفــن متقابلــن ينظــران إىل بعضهمــا البعــض، ويتدبــران الشــأن الــذي 

يقفــان ألجلــه؛ فيهــدف كل منهمــا إىل الكشــف عــن الصــواب فيــه ابلتعــاون.

أحســن  خاطَبــه  »خطــب:  )ت٥٣٨ه(:  الزخمشــري  يقــول  اخلطابــة  ويف 
اخلطــاب، وهــو املواجهــة ابلــكالم. وخطــب اخلطيــب خطبــة حســنة«)1٤(. مبعــى أن 
مــادة )خ ط ب( تفيــد اخلطــاب الــذي يصــدر عــن كل متكلــم، مث املخاطبــة بــن 
طرفــن ابملواجهــة، كمــا تفيــد اخلطبــَة الصــادرة عــن خطيــب واحــد، يلقيهــا علــى 
أمســاع اجلمهــور. فيحصــل مــن هــذا التعريــف أن اخلطابــة تتأســس علــى ثالثــة معــاٍن 
أساســية هــي: اخلطــاب، واخلطبــة، والتخاطــب. فاخلطــاب مــا يلقيــه كل متكلــم، 
واخلطبــة هــي خطــاب يصــدر عــن خطيــب واحــد يلقيــه علــى أمســاع مجاعــة مــن 
النــاس، والتخاطــب هــو مراجعــة الــكالم بــن طرفــن، يلقــي كل منهمــا خطابــه 

علــى اآلخــر. وهبــذا املعــى، يكــون كل حجــاج وجــدال ومناظــرة ختاطبــاً.
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فائــدة: خيلــص هــذا التشــريُح ألول مــا جتــب معرفتــه مــن بــن مفاهيــم احلجــاج 
)احلجــاج واملناظــرة واجلــدل واخلطابــة(، إىل وجــود تقاطعــات وتباينــات: 

أ- أول تقاطــع هــو الواقــع بــن اجلــدل واملناظــرة واخلطابــة؛ ويتمثــل يف كوهنــا 
كلهــا حتتــاج إىل احلجــاج الــذي ليــس بفــن، وإمنــا هــو إجــراء وتطبيــق ســاٍر يف تلــك 
الصيــغ الثالثــة مجيعهــا. إنــه عمليــة قائمــة علــى مارســة الدفــع ابلوســائل واملقدمــات 
املقنعــة، بغــض النظــر عــن الصيغــة الــيت يــرد فيهــا: اخلصومــة، أو التدبــر، أو اإللقــاء، 

أو التخاطــب. 

ب- تتقاطــع اخلطابــة واملناظــرة واجلــدل مــن جهــة أخــرى، يف كوهنــا تتــم كلهــا 
عــن طريــق التخاطــب؛ أي املواجهــة ومراجعــة الــكالم ومناقلتــه بــن طرفــن اثنــن 
جيتمعــان أو خيتلفــان يف أمــر مــا. إال أن اخلطابــة تفيــد –كمــا أشــار الزخمشــري 
أعــاله- إىل جانــب التخاطــب، إلقــاَء خطبــة مــن خطيــب يتكلــم علــى مجهــور 
يســمع؛ وحــى اخلطيــب حيتــاج النســق احلجاجــي يف خطابــه لكــي يقنــع الســامعن، 

ويقــر مــا يســتهدف يف ظنوهنــم وخواطرهــم.

ج- تقاطــع اثلــث بــن اجلــدل واملناظــرة واخلطابــة، وهــو كوهنــا كلهــا تتجــه إىل 
هــدف واحــد: اخنــراط املتجادلــن واملتناظريــن واملتخاطبــن مــن أجــل حتقيــق الظفــر 

والغلبــة، أو الكشــف عــن الصــواب، أو اإلقنــاع. 

د- التبايــن األول بــن احلجــاج واملناظــرة واخلطابــة واجلــدل هــو أن احلجــاج فاعليــة 
ونشــاط، يف حــن أن الثالثــة األخــرى كلهــا أجنــاس كالميــة وصيــغ حجاجيــة، 

حتتــاج احلجــاج يف مجيــع مراحــل بنائهــا.

ه- اثين التباينــات هــو أن اجلــدل ليــس كاملناظــرة، ومهــا معــا ليســا كاخلطابــة يف 
أمــور غــر املواجهــة ابلــكالم وحتقيــق اهلــدف؛ فاجلــدل قائــم علــى النــزاع وعالقــة 
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اخلصومــة الــيت تضطــر املتجادلــن إىل تصريــف مــا صــح مــن احلجــج ومــا مل يصــح يف 
ســبيل حتقيــق اهلــدف: حقــا أو ابطــال، فاملهــم هــو الغلبــة. أمــا املناظــرة، فقائمــة علــى 
تدبــر متبــادل ومتكامــل للكشــف عــن الصــواب؛ والصــواب ال يِبــن إال مبــا صــح. 
غــر أن اخلطابــة تســتهدف إقــرار فحــوى اخلطــاب لــدى الســامعن، أي اســتدراج 

اجلمهــور الســامع إىل االقتنــاع مبــا تتضمنــه اخلطبــة إىل درجــة اعتقــاده مســلمة. 

و- اثلث التباينات هو أن كل جدل وكل مناظرة ختاطب، وليست كل خطابة 
جدال أو مناظرة.

اثلثا: املدخل التارخيي- املعريف
1- احلجاج ممارسًة عند العرب:

ارتقــى العــرب منــذ اجلاهليــة إىل أعلــى درجــات البلــوغ والــرايدة يف القــول 
والــكالم، والبالغــة والبيــان؛ فكانــت مارســتهم اللغويــة ابلطبــع، يســمها الــذوق 
الرفيــع والفطــرة اخلالبــة. كمــا جتســد علــى ألســنهم النقيــة ارتبــاط الــذات ابلطبيعــة 
الصحراويــة، وتواشــجت صناعــة الــكالم بوجودهــم يف خمتلــف أبعــاده اإلنســانية، 
والثقافيــة، واالجتماعيــة، واجلغرافيــة، والزمانيــة. فقــد كان للــكالم عندهــم أتثــر يف 
قدر املتكلم، إما ابإلجياب واحلظوة، وإما ابلســلب والتواضع؛ فكم من شــاعر أو 
خطيــب انل املكانــة االجتماعيــة الراقيــة لبيانــه وبالغــة حســه، فــذاع صيتــه وتغنــت 
مــن آخريــن اخنفضــت مسعتهــم وجمتهــم األنفــس واســرذلتهم  القبائــل؛ وكــم  بــه 

األمســاع، فخــرت قيمتهــم ومُسجــت ســريرهتم يف اجملتمــع العــريب أبكملــه.

وأدت األســواق األدبيــة وظيفــة املؤسســة اإلعالميــة لصناعــة الشــعر واخلطــب، 
إذ احتــل ســوق عــكاظ –مثال-مركــزا لصنــاع البيــان يف اجلاهليــة، وخمتــرا لتفقــد 
احلوليــات، وتدقيــق األحــكام النقديــة، وإجــازة اجمليديــن والرائديــن منهــم بلقــب 
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الشــاعر أو اخلطيــب. وحيثمــا كانــت األحــكام كانــت االختالفــات، وأىن كانــت 
االختالفــات توســل املختلفــون مبــا يعينهــم يف اجلــدل النقــدي، فامتزجــت املمارســة 

النقديــة ابألنشــطة احلجاجيــة. 
واصطدمت رايدة العرب يف البالغة والبيان واجلدل -مارسة شفهية وسليقة 
نقية- ببالغة أعلى منها وأقدر على مضاهاهتا؛ إذ أراد هللا ســبحانه أن يظهر هلم 
معجزتــه يف أعــز مــا يتلكــون وأول مــا جييــدون. فــكان القــرآن الكــرمي وثيقــة دالــة 
علــى تواضــع بالغتهــم أمــام بالغــة خالقهــم، فاســُتدُعوا إىل احملاججــة ابإلتيــان مبثلــه، 
أو علــى األقــل اإلتيــان مبثــل آيــة واحــدة منــه. هكــذا، اخنرطــوا يف حجــاج أوعــر مــن 
احملاججــة النقديــة، والنزاعــات بــن القبائــل؛ ألهنــم ابتــوا يواجهــون رابً يقارعهــم 
احلجــة ابحلجــة يف جــودة البيــان علــى لســان نبيــه عليــه الصــالة والســالم، وكالمــا 

يعلــو وال يعلــى عليــه كمــا قــال الوليــد بــن املغــرة. 
وابلرغــم مــن عجزهــم عــن مضاهــاة بالغــة القــرآن وحســن بيانــه، فــإن هللا 
ســبحانه أقــر قوهتــم البيانيــة وســلطة لســاهنم احلجاجيــة؛ فطاملــا نبــه رســوله حممــدا 
عليــه الســالم إىل تلــك القــوة، وحــذره مــن قدرهتــم علــى اإلقنــاع والدفــع، قــال 
تعــاىل: »فــإذا ذهــب اخلــوف ســلقوكم أبلســنة حــداد«)1٥(. وقــال أيضــا: »َوقالــوا 
أآهلتُنــا خــٌر أم هــو مــا ضربــوه لــك إال جــداًل بــل هــم قــوٌم خِصمــون«)16(. مبعــى أن 
هلــم شــدة يف املقارعــة، وبراعــة يف املعارضــة؛ لتكــون بالغتهــم بالغــة إقنــاع وليســت 

فقــط بالغــة إمتــاع.
جنح املشــركون بعد عجزهم أمام بالغة القرآن وحســن بيانه وقوة حجاجه 
إىل الطعــن فيــه مــن جهــة مبلِّغــه عليــه الصــالة والســالم؛ فرمــوه ابلســحر والكــذب، 
وافــروا عليــه اجلنــون: »كذلــك مــا أتــى الذيــَن مــن قبِلهــم مــن رســوٍل ِإالَّ قالُــوا 
لِــَن  اأْلَوَّ َأســاِطُر  هلــم: »َوقالُــوا  يــروي  مــا  جَمْنُــون«)17(، مث طعنــوا يف  أَْو  ســاِحٌر 
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ادعــاء  بلــغ حــد  إن طعنهــم  بــل  وَأِصيــال«)1٨(.  ُبْكــَرًة  مُتْلــى عليــه  فهــي  اكتـَتـََبهــا 
عــدم عربيــة الكثــر مــن ألفــاظ القــرآن: »ولــو َجَعْلنــاُه قـُــْرآان َأْعَجِميــاً َلقالــوا لــوال 
لَــت آايتُــه أََأْعَجِمــيٌّ وعــريبٌّ قُــْل هــو لِلَّذيــَن آَمنــوا ُهــدى وِشــفاء«)1٩(. فأْلفــوا  ُفصِّ
إقبــاال كبــرا مــن قبلــوا هــذا االدعــاء تقليــدا كمــا قــال اإلمــام الشــافعي)ت20٤هــ(: 
»ووجــد قائــل هــذا القــول َمــْن قَِبــَل ذلــك منــه، تقليــدا لــه وتــركا للمســألة لــه عــن 
املمارســة احلجاجيــة عــن  لُيحتــاج إىل  حجتــه، ومســألة غــره مــن خالفــه«)20(. 
طريــق اخلطابــة واجلــدل واملناظــرة. وهنــا يظهــر أن احلجــاج كان مارســة ونشــاطا 
منــذ بدايــة الدعــوة اإلســالمية، وأن البالغــة والبيــان وســيلة لدفــع احلجــج ســواء مــن 

قبــل املشــركن أو مــن قبــل الرســول صلــى هللا عليــه وســلم مبــا يوحــى إليــه. 
الــيت عرفتهــا احليــاة  السياســية  الفتوحــات اإلســالمية، والتحــوالت  وقــادت 
العربيــة بتعاقــب األســر احلاكمــة مــع األمويــن والعباســين، إىل اختــالط العــرب 
املســلمن أبهــل الــدايانت والنحــل واألعــراق املختلفــة مــن يهــود ونصــارى وهنــد 
وفــرس ونبــط وغرهــم. فطفــق العــرب يواجهــون هــذه األجنــاس يف طعنهــم يف 
إعجــاز القــرآن الكــرمي وعربيتــه، ليتجنــد علمــاء كثــر للدفــاع عــن اإلعجــاز القــرآين 
وعربيــة القــرآن ابملمارســة احلجاجيــة. فبعــد وصــول العباســين إىل احلكــم، منحــوا 
الفــرس زمــام تنظيــم الدولــة وســخروهم للتصــدي لألمويــن؛ فانفتحــت الدولــة 
للتفكــر يف  لُتعطــى مســاحة كبــرة  اليواننيــة،  الفارســية مث  الثقافــة  العربيــة علــى 
القــرآن الكــرمي. فقــد بــدأ الــكالم يف صفــات هللا والتشــكيك يف القــرآن وصدقــه، 
كمــا ظهــر التشــكيك يف أســاليبه اجملازيــة، والــذات اإلهليــة، ويف نبــوة حممــد عليــه 
الســالم؛ ليحتــدم الصــراع بــن املدافعــن عــن نبوتــه وعــن اإلعجــاز القــرآين، وبــن 
املشــككن الطاعنــن مــن احلركــة الشــعوبية. وبذلــك بــرز احلجــاج يف ســاحات 
اجلــدل واملناظــرة بوصفــه نشــاطا اســتدالليا لدحــض الدعــاوى املناقضــة الســاقطة.
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لتلــك األســباب، بــدأ العمــل علــى إعــداد الوســائل والــردود، وظهــرت طوائــف 
مــن املتكلمــن، وخصوصــا مــن علمــاء الســنة الذيــن علمــوا أبناءهــم اخلطابــة واجلــدل 
واملناظــرة والبحــث عــن األدلــة النصيــة القاطعــة. فأصبــح احلجــاج حاجــة وضــرورة 

لــدرء الطعــون يف القــرآن والنــي واللغــة والثقافــة العربيــة اإلســالمية أبكملهــا. 

كمــا اخنــرط يف هــذه املواجهــة بالغيــون ونقــاد ومفســرون ولغويــون عبــؤوا 
القــرآن  إعجــاز  عــن  للدفــاع  الرهانيــة  واحلجاجيــة  واللغويــة  املعرفيــة  طاقاهتــم 
وعربيتــه؛ ومــن بينهــم ابــن قتيبــة )ت276ه( الــذي أثبــت يف كتابــه )أتويــل مشــكل 
القــرآن( اإلعجــاز ودافــع عــن عربيتــه جميبــا عــن ادعــاءات الطاعنــن يف أســلوبه)21(، 
وذلــك جبلــب النظائــر مــن الشــعر العــريب اجلاهلــي ملــا مت فيــه الطعــن مــن األســاليب 
القرآنيــة. ذلــك مــا فعلــه أبــو عبيــدة قبلــه )ت211( يف كتابــه )جمــاز القــرآن(، مــن 
خــالل االســتدالل علــى عربيتــه وإعجــازه)22( ابنتقــاء النمــاذج املناســبة مــن كالم 

العــرب اخلُلَّــص، ومعارضتــه هبــا.

وبعيــدا عــن تلــك املواجهــة، كانــت مواجهــة أخــرى مــن نــوع آخــر؛ وهــي 
تلــك الــيت دارت أطوارهــا بــن الفــرق الكالميــة نفســها، إذ احتــدم الصــراع بــن 
املعتزلــة واألشــاعرة خبصــوص قضــااي مجــة، وخاصــة صفــات الــذات اإلهليــة. ويف 
خضــم هــذا الصــراع العقــدي، اختلفــت الوســائل واملرجعيــات بــن مــن يســتند إىل 
الوســائل اللغوية العقلية، ومن يعول على املرجعية النصية، فنما احلجاج مارســة، 
النظــر،  لتبيــان وجهــات  املناظــرات واجملــادالت واخلطــب  بعقــد  تطبيقــه  ونضــج 
انهيــك عــن الفــرق الكالميــة األخــرى، واجلماعــات امللحــدة الــيت تنكــر وجــود 
هللا، مثــل مــا أشــار إليــه اخلطــايب: »فلمــا أتخــر الزمــان أبهلــه، وفــرت عزائمهــم يف 
طلــب حقائــق علــوم الكتــاب والســنة، وقلــت عنايتهــم هبــا، واعرضهــم امللحــدون 
بشــبههم، واملتحذلقــون جبدهلــم، وحســبوا أهنــم إن مل يردوهــم عــن أنفســهم هبــذا 
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النمــط مــن الــكالم، ومل يدافعوهــم هبــذا النــوع مــن اجلــدل، مل يقووهــم ومل يظهــروا 
يف احلجــاج عليهــم«)2٣(

وال ننســى البيئــات العلميــة الشــرعية الــيت شــهدت القــدر األوفــر مــن مارســة 
احلجــاج يف الثقافــة العربيــة اإلســالمية؛ وعلــى رأســها علــم أصــول الفقــه الــذي كان 
مــن أحــوج العلــوم إىل الفاعليــة احلجاجيــة، خصوصــا يف النــوازل االجتهاديــة. إذ 
إن مــن علمــاء األصــول مــن يعتــر احلجــاج اجلــديل مصــدرا مــن مصــادر التشــريع 
اإلمــام  بــه  جــاء  مــا  ذلــك  علــى  مثــال  وخــر  الشــرعي،  النــص  بعــد  اإلســالمي 
اجلويــين)ت٤7٨ه( يف كتابــه )الكافيــة يف اجلــدل(؛ فقــد قــال: »ومــا يــدل علــى 
حســن اجلــدال، وعلــى وجوبــه، مــن طريــق املعــى: مــا ثبــت مــن وجــوب معرفــة 
الكفايــة.  الكافــة، وتفاصيلهــا فرضــا علــى  الشــريعة، علــى اجلملــة، فرضــا علــى 
وال ســبيل إىل ذلــك دون معرفــة أصوهلــا، مــن أدلــة العقــول وأحكامهــا،..«)2٤(. 
فاجلويــين هنــا يبــن أن معرفــة اجلــدل فــرض علــى عمــوم النــاس، ولكــن مارســته 
وتطبيقــه فــرض علــى العلمــاء فقــط، مث يعتــر مارســة اجلــدل مــن قبلهــم أصــال مــن 
األصــول العقليــة للشــريعة؛ أي مصــدرا مــن مصادرهــا، والغايــة نفســها هــي الــيت 

أطــرت حقلــي الفقــه والعقيــدة.

كمــا حضــر احلجــاج يف مباحــث فقــه اللغــة كذلــك، فقــد طُرحــت قضــااي لغويــة 
كثــرة كانــت حمــط نــزاع بــن العلمــاء، مثــل املعــرب والدخيــل واملولــد، والصحيــح، 
واحلقيقــة واجملــاز، وفضــل العربيــة. إذ عكــف علمــاء كثــر علــى نفــي مــا ادعــاه َمــْن 
فــارس يف كتابــه )الصاحــي()2٥(، وعكــف  ابــن  العربيــة مثــل  طعنــوا -مثــال- يف 
آخــرون علــى إثبــات وجــود املعــرب يف القــرآن الكــرمي مثــل اجلواليقــي يف كتابــه 
)املعــرب()26( وغرمهــا مــن العلمــاء. كمــا يــروي الســيوطي )ت٩11ه(: »وقــال 
أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم: أمــا لغــات العجــم يف القــرآن، فــإن النــاس اختلفــوا 



أ. محمد يطاوي

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ١٥١

فيهــا؛ فــُروي.. أهنــم قالــوا يف أحــرف كثــرة إهنــا بلغــات العجــم.. قــال: وزعــم أهــل 
العربيــة أن القــرآن ليــس فيــه مــن كالم العجــم شــيء لقولــه تعــاىل: )ِإانَّ أَنـَْزْلنــاُه قــُـْرآانً 
َعَربِيًّــا َلَعلَُّكــْم تـَْعِقلُــوَن()27(، وقولــه: )بِِلســاٍن َعــَريبٍّ ُمبِــٍن()2٨(«)2٩(. وكان لــكل يف 
ذلــك اخلــالف وســائله ودالئلــه، يدافــع هبــا عــن رأيــه، ويفنــد رأي خمالفيــه يف إطــار 

املمارســة احلجاجيــة.

إضافــة إىل تلــك القضــااي، بــرزت قضيــة ابلغــة األمهيــة ودارت حوهلــا صراعــات 
عنيفــة كثــرة، وهــي قضيــة كــون اللغــة ابلتوقيــف أو االصطــالح، فقــد دار جــدال 
طويــل بــن علمــاء اللغــة حــول االعتقاديــن، مثــل مــا رواه الســيوطي يف )املزهــر( 
مــن اآلراء؛ وأبرزهــا مــا نقلــه عــن ابــن فــارس وهــو يــرد علــى مــن ينفــي كوهنــا 
توقيفيــة: »فــإْن قــال: أفتقولــون يف قولنــا: ســيف، وحســام، وعضــب، إىل غــر 
ذلــك مــن أوصافــه، إنــه توقيفــي حــى ال يكــون شــيء منــه مصطلحــا عليــه؟ قيــل لــه: 
كذلــك نقــول. والدليــل علــى صحتــه إمجــاع العلمــاء علــى االحتجــاج بلغــة القــوم 
فيمــا خيتلفــون فيــه، أو يتفقــون عليــه، مث احتجاجهــم أبشــعارهم. ولــو كانــت اللغــة 
مواضعــة واصطالحــا مل يكــن أولئــك يف االحتجــاج هبــم أبوىل منَّــا يف االحتجــاج 

]بنــا[ لــو اصطلحنــا لغــة اليــوم؛ وال فــرق«)٣0(. 

يظهــر مــن خــالل نــص ابــن فــارس أنــه يــارس احلجــاج، ويســمي مصطلحاتــه 
بقولــه: )الدليــل، الصحــة، االحتجــاج، خيتلفــون، يتفقــون، احتجاجهــم، أوىل(. 
كمــا أنــه يتعمــد تطبيقــه بعــرض مقدمــة مــن خــالل رأي معارضــه مث يدحضهــا 
ابالستشــهاد والدليــل، ليصــل يف األخــر إىل النتيجــة الثابتــة )توقيفيــة اللغــة(. مبعــى 
أن احلجــاج اقتضتــه قضــااي معرفيــة لغويــة حبثــة، اضطــرت اللغويــن إىل مارســته يف 
ختصصاهتــم. فقــد أفــرز هــذا التقابــل بــن اآلراء اللغويــة حركــة علميــة قائمــة علــى 

التحاجــج والتدافــع العلميــن. 
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والواقــع نفســه عرفــه ميــداان روايــة اللغــة وأصــول النحــو، فقــد اختلــف العلمــاء 
يف مصــادر التأليــف، فمنهــم مــن اقتصــر علــى القــرآن واحلديــث وكالم العــرب، 
ومنهــم مــن اعتمــد –إضافــة إىل ذلــك- القيــاس وبعــض اآلليــات الشــرعية علــى 
غــرار مــا جنــد يف )االقــراح يف أصــول النحــو()٣1( للســيوطي، إضافــة إىل االختــالف 
يف مــن تؤخــذ عنهــم اللغــة وســبل التقعيــد؛ فقــد عــرض الســيوطي يف كتــاب املزهــر 
األنبــاري  البــن  رأاي  تــرد(  ومــن  روايتــه  تقبــل  مــن  )معرفــة  الســادس  النــوع  يف 
)ت٥77ه( يعكــس احلــرص الشــديد علــى التدقيــق يف األخــذ: »وقــال الكمــال 
بــن األنبــاري يف ملــع األدلــة يف أصــول النحــو: )يشــرط أن يكــون انقــل اللغــة عــدال، 
رجال كان أو امرأة، حرا أو عبدا؛ كما يشــرط يف نقل احلديث؛ ألن هبا معرفة 
تفســره وأتويلــه، فاشــرط يف نقلهــا مــا اشــرط يف نقلــه، وإن مل تكــن يف الفضيلــة 
مــن شــكله؛ فــإن كان انقــل اللغــة فاســقا مل يقبــل نقلــه()٣2(«)٣٣(. فهــذا مظهــر آخــر 
مــن مظاهــر املمارســة احلجاجيــة يف حقلــي الروايــة اللغويــة وأصــول النحــو؛ إذ 
يســتدل ابــن األنبــاري علــى عــدم األخــذ مــن الفاســق لكــون اللغــة وســيلة لتأويــل 
احلديــث، واحلديــث ال يقبــل مــن غــر العــدل، فاألنبــاري بذلــك يــرد -يف ســياق 

املمارســة احلجاجيــة- علــى مــن قبلــوا أبخــذ اللغــة مــن الفاســق.  

أفــرزت  الصبيــان واجملانــن،  اللغــة عــن  مثــل روايــة  القضــااي وغرهــا  وهــذه 
خالفــا كبــرا بــن العلمــاء، فنشــط فيهــا احلجــاج بوصفــه الســاحة الــيت يتقــارع فيهــا 

املختلفــون ابحلجــج والراهــن.

وابالنتقــال إىل قضــااي اخلــالف واملفاضلــة بــن التخصصــات العلميــة املختلفــة 
كالصــراع بــن أهــل املنطــق والنحــو، جنــد أن احلجــاج كان امليــدان الــذي يُفصــل 
كتابــه  التوحيــدي )ت٤1٤ه( يف  حيــان  أبــو  روى  فقــد  املتناقضــن.  بــن  فيــه 
الســرايف  ســعيد  أيب  بــن  اجلــدال  شــديدة  مناظــرة)٣٤(  عــن  واملؤانســة(  )اإلمتــاع 
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النحــوي )ت٣6٨ه(، ومــى بــن يونــس املنطقــي )٣2٨ه( حــول أكثــر الِعلَمــن 
أمهيــة وضــرورة؛ وفيهــا آكــد جتليــات املمارســة احلقــة للفاعليــة احلجاجيــة يف الــراث 

العلمــي العــريب. 

مــورس احلجــاج كذلــك يف البيئتــن األدبيــة والنقديــة؛ ففــي إطــار الكتــاابت 
العســكري  هــالل  أبــو  أشــار  واخلطابــة،  الرســالة  فــين  يف  وخصوصــا  األدبيــة، 
)ت٤76ه( يف )الصناعتــن( إىل أن األنــواع األدبيــة عنــد العــرب ثالثــة )الشــعر 
واخلطبــة والرســالة(: »أجنــاس الــكالم ثالثــة: الرســائل واخلطــب والشــعر، ومجيعهــا 
حتتــاج إىل حســن التأليــف وجــودة الركيــب«)٣٥(. غــر أنــه أشــار إىل جنــس آخــر، 
وهــو حجاجــي جــديل ابمتيــاز، ونقصــد املناظــرة: »والنــاس يف صناعــة الــكالم 
علــى طبقــات، منهــم مــن إذا حــاور وانظــر أبلــغ وأجــاد،..«)٣6(. فيبــدو أن املناظــرة 
كانــت صيغــة حواريــة جدليــة ينشــط فيهــا احلجــاج مارســة وتطبيقــا ختاطبيــا. ولعلــه 

أشــار ابخلطابــة والرســالة واملناظــرة إىل احلجــاج بصيغــه املعروفــة. 

أمــا يف البيئــة النقديــة، فقــد نشــط احلجــاج بغــزارة يف إطــار الصــراع الدائــر 
بــن أنصــار القــدمي وأنصــار احملــَدث؛ ويف هــذا املقــام احتــاج كل فريــق إىل توكيــد 
اآلمــدي)٣7(  يرويــه  مــا  ذلــك  علــى  دليــل  احملاججــة. وخــر  إىل  فانقــادا  طرحــه، 
)ت٣70ه( يف )املوازنــة( عــن أيب متــام )ت2٣1ه( والبحــري )ت2٨٤ه(، 
مث مــا عقــده القاضــي عبــد العزيــز اجلرجــاين)٣٨( )ت٣٩2ه( عــن اخلصومــة حــول 

املتنــي بــن أنصــاره وخصومــه يف )الوســاطة(. 

العربيــة يف خمتلــف  الثقافــة  خنلــص إىل أن احلجــاج كان حاضــرا يف اتريــخ 
البيئات العلمية ابعتباره مارسة وفعالية اشرطتها سياقات اترخيية، أو اختالفات 
معرفيــة، ونقديــة، ودينيــة، وعقديــة، وعرقيــة. فقــد تبــن أن النشــاط احلجاجــي 
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كان مطلبــا ضــروراي، ووســيلة لإلثبــات والتشــريع والتقعيــد اللغــوي واألصــويل 
والفقهــي. مبعــى أنــه خطــاب أُعمــل لإلقنــاع أكثــر مــن اإلمتــاع؛ إذ جنــده مســتهِدفا 
مســتوى الوعــي لــدى العلمــاء املتخصصــن يف احلقــول املعرفيــة املذكــورة، ســواء 
لإلقنــاع املوضوعــي أو االنتصــار لالنتمــاء كمــا كان األمــر يف مواجهــة الشــعوبية، 

أو مــع الفــرق الكالميــة املتطاحنــة.

٢- التنظري للحجاج عند العرب:
ارتبــط التأليــف يف احلجــاج -ســواء يف مصنفــات معقــودة لــه، أو مــن خــالل 
إشــارات متناثرة يف الكتب- حبقلن معرفين أساســين مها: علم البالغة، والعلوم 
الشــرعية، وخاصــة الفقــه وأصــول الفقــه ومؤلفــات العقيــدة. لذلــك، نقســم احلديــث 
التأليــف يف احلجــاج إىل فقرتــن: احلجــاج والبالغــة، مث احلجــاج والعلــوم  عــن 

الشــرعية.

أ- تعلق احلجاج ابلبالغة:
ال يكــن الفصــل بــن البالغــة واحلجــاج يف الــراث اللغــوي العــريب، إذ إهنــا 
اختــذت منحيــن اثنــن: أوهلمــا أهنــا اســتقرت يف األفهــام خطــاب إمتــاع ومجــال، 
واثنيهمــا أهنــا امتــدت خطــاب برهــان وحجــاج. فاملنحــى األول خياطــب الوعــي 
املنحيــن  ذانــك  عــن  فنتــج  إلقناعــه.  وعيــه  إىل  يتجــه  والثــاين  إلمتاعــه،  املتلقــي 
بالغتــان: بالغــة األســلوب، مث بالغــة احلجــاج. ومــا يهمنــا يف ســياق هــذه الدراســة 
هــو منحــى بالغــة احلجــاج. بيــد أننــا ننطلــق يف مقاربتــه مــن فرضيــة مهمــة: وهــي أن 
البالغــة واحلجــاج متعالقــان ال ينفــكان؛ فــإذا كانــت البالغــة تقتضــي توفــر اخلطــاب 
وعناصــره مــن زمــان ومــكان ومتخاطبــن وحاليهمــا، فــإن احلجــاج نســق تواصلــي 
يشــرط مــا تشــرطه البالغــة، ويزيــد عليهــا ابلطاقــة الرهانيــة والنســق االســتداليل، 
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واألبعــاد التداوليــة واالجتماعيــة والنفســية والثقافيــة، مــع احلضــور األدائــي نطقــا 
وجســدا. 

البعــض يف  البالغــة واحلجــاج، وخدمــة بعضهمــا  بــن  الوثيــق  االتصــال  إن 
اخلطــاب والتخاطــب، جعــل أبــرز املؤلفــات البالغيــة واإلشــارات الدقيقــة تكــرس 
التواشــج املتــن بينهمــا. وأول مؤلــف نســوقه يف هــذا الصــدد هــو كتــاب )البيــان 
والتبيــن( للجاحــظ )ت2٥٥ه(؛ فهــو كتــاب بالغــي ابمتيــاز، لكنــه تتعانــق فيــه 
البالغــة ابحلجــاج أتصيــال وتنظــرا. فالقــارئ هلــذا الكتــاب جيــد نفســه أمــام نظريــة 
تســتجمع أقطــااب ثالثــة هــي: اخلطــاب والبالغــة واحلجــاج، واخليــط الناظــم هلــا هــو 
التواصــل القائــم علــى الفهــم واإلفهــام، واإلبــالغ والتلقــي، مــع اإلقنــاع. ذلــك مــا 
نســتقيه مــن بعــض آراء اجلاحــظ يف الكتــاب: »وقــال بعــض أهــل اهلنــد: مِجــاع 
البالغــة البصــر ابحلجــة، واملعرفــة مبواضــع الفرصــة. مث قــال: ومــن البصــر ابحلجــة، 
إذا كان  الكنايــة عنهــا،  هبــا إىل  اإلفصــاح  تــدع  أن  الفرصــة،  واملعرفــة مبواضــع 
اإلفصــاح أوعــر طريقــة. ورمبــا كان اإلضــراب عنهــا صفحــا أبلــغ يف الــدرك، وأحــق 

ابلظفــر«)٣٩(.

هــذا املقطــع هــو جــواب عــن ســؤال طرحــه اجلاحــظ نفســه:)ما البالغــة؟)٤0(، 
إيــراده هلــذه اإلجابــة إال اتفــاق مــع صاحبهــا؛ ومنهــا يتضــح أن األهــم يف  ومــا 
البالغــة هــو العلــم ابحلجــة ســاعة التخاطــب، مــع ختــر اللحظــة املناســبة إليرادهــا. 
أن  ليتأكــد  للبالغــة،  احلجاجيــن مجاعــا  اإلجراءيــن  فانظــر كيــف جعــل هذيــن 

احلجــاج والبالغــة شــأن واحــد ال ُيْشــَطر. 

ويؤشــر اجلاحظ يف موضع آخر على العالقة الوطيدة بن البالغة واحلجاج، 
فقــد أورد رأاي البــن املقفــع )ت1٤2ه( رواه عــن إســحاق بــن حســان بــن قوهــّي 
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)ت1٥1ه(: »وقــال إســحاق بــن حســان بــن قوهــّي: مل يفســر البالغــة تفســر 
ابــن املقفــع أحــد قــط. ســئل مــا البالغــة؟ قــال: البالغــة اســم جامــع ملعــان جتــري يف 
وجــوه كثــرة. فمنهــا مــا يكــون يف الســكوت، ومنهــا مــا يكــون يف االســتماع، 
ومنهــا مــا يكــون يف اإلشــارة، ومنهــا مــا يكــون يف االحتجــاج، ومنهــا مــا يكــون 
جــوااب، ومنهــا مــا يكــون ابتــداء، ومنهــا مــا يكــون شــعرا، ومنهــا مــا يكــون ســجعا 
وخطبــا، ومنهــا مــا يكــون رســائل«)٤1(. فمــن مجلــة مجــاع البالغــة املذكــورة يف 
قــول ابــن املقفــع، جنــد مــا يكــون يف االحتجــاج؛ مبعــى أن البالغــة كمــا تكــون 
إشــارة وإرســاال مــع اســتقبال، فإهنــا تكــون حجاجــا كذلــك. فُيفهــم أن احلجــاج 
مــن البالغــة، وحيثمــا كانــت بالغــة فهنــاك حجــاج. ال يكتفــي اجلاحــظ بتبيــان 
عالقــة التواشــج هــذه، وإمنــا عقــد صفحــات طــوال لبالغــة اإلقنــاع؛ يتحــدث فيهــا 
عــن األبعــاد النفســية واالجتماعيــة للحجــاج، وعــن آداب احملاجــج، واملخاطــر الــيت 

هتــدد ســالمة البنــاء احلجاجــي. 

ابــن  إنــه  وهنــاك بالغــي آخــر شــغله احلجــاج يف عالقتــه ابلبالغــة والبيــان، 
ألــف كتــااب بالغيــا واعيــا بضــرورة معرفــة  الــذي  الكاتــب )ت٣٣٥ه(  وهــب 
احلجــاج اجلــديل؛ بــل إنــه يعتــر اجلــدل جنســا مــن أجنــاس البيــان؛ إذ يقــول: »البيــان 
علــى أربعــة أوجــه: فمنــه بيــان األشــياء بذواهتــا، وإن مل تــن بلغاهتــا؛ ومنــه البيــان 
الــذي حيصــل يف القلــب عنــد إعمــال الفكــر واللــب، ومنــه البيــان ابللســان، ومنــه 

]البيــان ابلكتــاب[ الــذي يبلــغ مــن بُعــد وغــاب«)٤2(. 

وبعــد أن قســم ابــن وهــب البيــان إىل هــذه الوجــوه األربعــة: البيــان ابالعتبــار، 
البيــان ابالعتقــاد، البيــان ابلعبــارة، والبيــان ابلكتــاب؛ شــرع يف تدقيــق النظــر فيهــا 
الثالــث )البيــان ابلعبــارة(؛ ففيــه  الوجــه  بــن هــذه األوجــه،  مــن  كلهــا. ويهمنــا 
عنــد  وقــف  مث  مجــة،  العربيــة خبصائــص  وانفــراد  اللغــات  اختــالف  عــن  حتــدث 
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أســاليب بالغيــة شــى، قبــل أن ينتقــل إىل أتليــف العبــارة ابعتبارهــا وجهــا مــن 
أوجــه البيــان؛ وفيهــا ميــز بــن املنظــوم واملنثــور. ويف قســم املنثــور ســيأيت علــى ذكــر 
اجلــدل واجملادلــة: »وأمــا اجلــدل واجملادلــة، فهمــا قــول يقصــد بــه إقامــة احلجــة يف مــا 
اختلــف فيــه اعتقــاد املتجادلــن، ويســتعمل يف املذاهــب والــدايانت، ويف احلقــوق 
واخلصومات، ويف التســول واالعتذارات، ويدخل يف الشــعر ويف النثر«)٤٣(. هذا 
ابــن وهــب يعــرف اجلــدل أبنــه قــول يؤلــف لالحتجــاج يف القضــااي الــيت خيتلــف 
فيهــا أهلــه. كمــا بــن بنظــرة املنظــر املؤصــل، الســياقات الــيت يســتعمل فيهــا احلجــاج 
اجلــديل؛ وكلهــا مياديــن البــد فيهــا مــن معارضــة احلجــة ابحلجــة للبيــان والتبيــن عــن 

صــدق الدعــاوى، وإثباهتــا ونفــي مناقضاهتــا. 

حصــل مــن هــذا التعريــف أن ابــن وهــب الكاتــب يعتــر احلجــاج أحــد وســائل 
البيــان ابلقــول )العبــارة(؛ مبعــى أنــه موظــف يف اخلطــاب للتبيــن والتبليــغ، واإلفهــام 
واإلقنــاع. بذلــك يســتطيع الناظــر يف هــذا الكتــاب أن ينطــق حبضــور املمارســة 
التنظريــة للحجــاج. إن يف النــص علــة أخــرى تــرر أن ابــن وهــب يعتــر اجلــدل 
جنســا نثــراي، ذلــك مــا ُيســتدل عليــه ابعتبــاره قــوال. فمــن ضمــن األنــواع النثريــة 

الــيت ذكــر، جنــد اخلطابــة، والرســالة، والوصــف، واحلديــث، مث اجلــدل.

ال يقــف تنظــر ابــن وهــب للحجــاج عنــد بســط تعريفــه يف إطــار اجلــدل، 
أو اعتبــار اجلــدل جنســا نثــراي، وإمنــا يتقــدم يف الــكالم إىل تقســيمه كمــا يقــول: 
»وهــو منقســم قســمن:.. أحدمهــا حممــود، واآلخــر مذمــوم. فأمــا احملمــود، فهــو 
الــذي يقصــد بــه احلــق ويقصــد بــه الصــدق، وأمــا املذمــوم، فمــا أريــد بــه املمــاراة 
والغلبــة، وطُلــب بــه الــرايء والســمعة«)٤٤(. املفهــوم مــن النــص أن ابــن وهــب يؤصــل 
للحجــاج اجلــديل بذكــر نوعيــه: احملمــود واملذمــوم. ويف ذلــك نظــرة املتفقــه يف هــذا 
التخصــص، والقائــم لتأصيلــه يف إطــار تعلقــه ابلبيــان والبالغــة. كمــا أنــه ذكــر أهــم 
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مصطلحاتــه وجــاء بتعريفهــا والتمثيــل هلــا، مثــل البنــاء احلجاجــي، والعلــة، واحلجــة، 
والســؤال واجلــواب اجلدليــن، وآداب اجلــدل، وغرهــا. مبعــى أن لــه رؤيــة بالغيــة 

حجاجيــة متقدمــة، ومســتحِضرة للحجــاج يف إطــار البيــان كمــا فعــل اجلاحــظ.

بالغي اثلث اعتى ابلتعالق بن البالغة واحلجاج، وهو أبو هالل العسكري؛ 
فقــد أكــد يف مقدمــة )الصناعتــن( ضــرورة املعرفــة بعلــم البالغــة: »اعلــم علمــك 
هللا اخلــر، ودلــك عليــه، وقيضــه لــك، وجعلــك مــن أهلــه، أن أحــق العلــوم ابلتعلــم، 
وأوالهــا ابلتحفــظ بعــد املعرفــة ابهلل جــل ثنــاؤه، علــم البالغــة ومعرفــة الفصاحــة، 
الــذي بــه يعــرف إعجــاز كتــاب هللا«)٤٥(. فتأكيــده ضــرورَة املعرفــة ابلبالغــة ملعرفــة 
إعجــاز القــرآن، إحالــة إىل أن الباحــث عــن إعجــاز القــرآن حيتــاج إليهــا لكونــه 
منخرطــا يف الدفــاع عنــه ابلراهــن، والدفــاع يطلــب احلجــاج؛ مــا يظهــر العالقــة 
التفاعليــة بينهمــا؛ وخصوصــا أنــه ينفــي أن يســتطيع اإلنســان إدراك اإلعجــاز دون 

البالغــة واحلجــاج.

بــل إن العســكري يســتنكر أن يَغَفــل املدافــع -ابملمارســة- عــن علــم البالغــة: 
»وقــد علمنــا أن اإلنســان إذا أغفــل علــم البالغــة، وأخــل مبعرفــة الفصاحــة مل يقــع 
ــْؤمتَِّ بــه، والقــارئ املهتــدي بــه، 

ُ
علمــه إبعجــاز القــرآن.. وقبيــح لعمــري للفقيــه امل

واملتكلــم املشــار إليــه يف حســن مناظرتــه، ومتــام آلتــه يف جمادلتــه، وشــدة شــكيمته 
يف حجاجــه.«)٤6(. فقــد اســتقبح جهــَل املتكلــم -اجليــد يف املناظــرة واملتمكــن مــن 
أصــول اجلــدل، واحلــذق يف احلجــاج- ابإلعجــاز القــرآين؛ والعلــم ابإلعجــاز ال 
يكــون إال ابلدرايــة يف علــم البالغــة؛ لتكــون العالقــة بينهــا وبــن احلجــاج عالقــة 

طالــب ومطلــوب، وليكــوان كطاقــيت احلبــل املفتــول.
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ويذكر العسكري أن احلجاج ال يقتصر على املتكلم يف الفنون النثرية، وإمنا 
يــرى أن الشــاعر نفســه حيتــاج إليــه، لكونــه مبدعــا؛ إذ يقــول: »وهــو ]الشــاعر[ 
الــذي يلــك مــا تعطــف بــه القلــوب النافــرة ويؤنــس القلــوب املستوحشــة وتلــن بــه 
العريكــة األبيــة املســتعصية ويبلــغ بــه احلاجــة وتقــام بــه احلجــة«)٤7(. إن الشــاعر يف 
نظــر العســكري بليــغ حماجــج، فقــد اشــرط أن جتتمــع فيــه بالغــة تســتطيع اســتمالَة 
القلــوب املستوحشــة ومؤانســتها، وتليــَن النفــس اجلافــة وتبليــَغ الغــرض املقصــود، 
مــع ضــرورة إقــداره علــى إقامــة احلجــة. فيقــر العســكري، وفــق ذلــك، أبن البالغــة 
وإن كانــت لإلمتــاع، فــال بــد هلــا مــن أن تقنــع عــن طريــق احلجــاج؛ وهــذا وجــه 

آخــر مــن وجــوه التقــاء أحدمهــا ابآلخــر. 

كمــا أن أاب هــالل العســكري عقــد اباب للحجــاج أبكملــه، فخصصــه للعالقــة 
بــن التطبيــق احلجاجــي واألســاليب البالغيــة؛ وهــو البــاب احلــادي والثالثــون الــذي 

ومســه بعنــوان )يف االستشــهاد واالحتجــاج(.

طاقــة  البالغيــة  واألســاليب  النظــم  ســيغدو  )ت٤71ه(  اجلرجــاين  ومــع 
حجاجيــة. وإن كان تصــوره البالغــي مجاليــا يركــز علــى بالغــة األســلوب، فــإن 
للجماليــة البالغيــة عنــده أثــر بليــغ يف القرائــح، وقــدرة علــى اســتمالة العواطــف، 
واســتقطاب اجلــوارح؛ ومــا االقتــدار علــى التأثــر إال إمتــاع لإلقنــاع. ذلــك مــا 
يظهــره عنــد حديثــه عــن الكنايــة واالســتعارة والتمثيــل: »فقــد زال الشــك وارتفــع 
الــيت  الثالثــة،  األجنــاس  هــذه  بــه يف  واخلــر  إثباتــه  يــراد  مبــا  العلــم  أن طريــق  يف 
هــي )الكنايــة( و)االســتعارة( و)التمثيــل( املعقــول دون اللفــظ، مــن حيــث يكــون 
القصــد ابإلثبــات فيهــا إىل معــى ليــس هــو معــى اللفــظ، ولكنــه معــى ُيســتَدل مبعــى 
اللفــظ عليــه، ويســتنبط منــه.«)٤٨(. يُفهــم أن االســتعارة والتمثيــل والكنايــة أســاليب 
بيانيــة يُقصــد ابســتعمال معــاين األلفــاظ يف صيغهــا إثبــاَت معــاٍن أخــرى مرتبــة 
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عليهــا واتليــة هلــا؛ فيكــون املعــى األول دليــال علــى املعــى املقصــود املخفــي. وهنــا 
تنضــاف إىل بالغــة اجلمــال واألســلوب، بالغــة اإلثبــات واإلقنــاع؛ فــأن تثبــت معــى 
مبعــى آخــر، معنــاه أن أحدمهــا حجــة علــى اآلخــر، وأنــك تؤكــد حصــول الصفــة يف 
الطــرف الــذي تدعيهــا لــه. لكــن هــذا مســلك دقيــق تنخــرط فيــه النكتــة احلجاجيــة 

مــع اللمحــة النظميــة.

احلجــاج  وتعلــق  البالغيــة،  األســاليب  حبجاجيــة  اجلرجــاين  عنايــة  وتتضــح 
ابلبالغــة مــن خــالل مــا أشــار إليــه مــن طاقــة إقناعيــة ألســلوب التمثيــل يف )أســرار 
أعقــاب  إذا جــاء يف  التمثيــل  أن  عليــه  العقــالء  اتفــق  مــا  أن  البالغــة(: »واعلــم 
املعــاين أو بــرزت هــي ابختصــار يف معرضــه، ونقلــت عــن صورهــا األصليــة الــيت 
صورتــه، كســاها أهبــة، وكســاها منقبــة، ورفــع مــن أقدارهــا، وشــب مــن انرهــا، 
وضاعــف مــن قواهــا يف حتريــك النفــوس هلــا، ودعــا القلــوب هلــا واســتثار هلــا مــن 
أقاصــي األفئــدة صبابــة وكلفــا، وقســر الطبــاع علــى أن تعطيهــا حمبــة وشــغفا. فــإن 
كان مدحــا كان أهبــى وأفخــم، وأنبــل يف النفــوس وأعظــم، وأهــز للعطــف وأســرع 
لإللــف، وأجلــب للفــرح.. وإن كان للحجــاج كان برهانــه أنــور، وســلطانه أقهــر 
وبيانــه أهبــر..«)٤٩(. حمصــول النــص أن اجلرجــاين يربــط يف وصفــه للتمثيــل بــن 
التأثــري املتوجــه إىل  بــن بعــده اجلمــايل  بالغــيت اإلمتــاع واإلقنــاع؛ إذ يؤاخــي 
الــذوق، وبــن طاقتــه احلجاجيــة املســتهدفة للوعــي والفكــر، قصــد اإلقنــاع والفهــم 

واإلفهــام. وهــذا أنطــق دليــل علــى تواشــج البالغــة واحلجــاج.

وخــر املؤشــرات علــى عنايــة اجلرجــاين ابحلجــاج يف مســاق اشــتغاله علــى 
البالغــة وإعجــاز القــرآن، هــو حديثــه مــع خماطَبــه يف )الرســالة الشــافية يف إعجــاز 
القرآن( عن كيفية الرد على الطاعنن يف حتدي القرآن الكرمي بدعوى أن جودة 
نظمــه معهــودة لــدى العــرب ومقــدور عليهــا مــن قبــل البشــر؛ إذ يقــول: »واعلــم 
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أان لــو ســلمنا هلــم الــذي ظنــوه علــى بطالنــه، مــن أن التحــدي كان إىل أن يُعــرَّ 
عــن أنفــس معــاين القــرآن مبــا يشــبه لفظــه ونظمــه، مل نعــدم احلجــاج معهــم،.. ومــن 
ضعــف الــرأي أن تســلك طريقــا يغُمــض، وقــد وجــدت الســنن الالحــب.. وأن 
ترخــي مــن خنــاق اخلصــم، ويف قدرتــك أال يلــك نفســا، وال يســتطيع نطقــا.«)٥0(.

وهنــا تَــرى أن اجلرجــاين خيــر خماطَبــه أبن قَبــول ادعــاء الطاعنــن يف إعجــاز 
معانيــه  استنســاخ  علــى  فقــط  يقتصــر  التحــدي  أن  جهــة  مــن  البالغــي  القــرآن 
واإلتيــان بشــبيه لفظــه ونظمــه، يفــرض إعمــال احلجــاج ضدهــم إلســقاط رأيهــم. 
وليــس هــذا ابملؤشــر الــذي نرمــي إليــه، وإمنــا هــو نصيحتــه أبال يســلك احملاجــج 
مــع خصمــه مســلكا غامضــا مــع توفــره علــى احلجــج الدامغــة؛ أو أن يتســامح معــه 
ابلتوســعة عليــه يف اجلــدال وهــو يتلــك مــا يضيــق عليــه ويســكته حــى اإلفحــام. 
فعــد ذلــك مــن أســباب ضعــف الدعــوى. فهــو يقــدم واحــدة مــن طرائــق الدفــع يف 
اجلــدال واملناظــرة: وهــي دفــع اخلصــم ابحلجــة املضيقــة. وهــذي إحــدى القواعــد 
التطبيقيــة التخاطبيــة احلجاجيــة الــيت ذكرهــا كل مــن اجلاحــظ واجلويــين والباجــي يف 

مصنفاهتــم البالغيــة والشــرعية.

الســكاكي  خصــص  العلــوم(،  )مفتــاح  كتــاب  مــن  الثالــث  القســم  ويف 
)ت626ه( الفصــل الثــاين مــن تكملــة علــم املعــاين لالســتدالل بوصفــه أســلواب 
بالغيــا؛ فقــدم رؤيــة منطقيــة للحجــاج، إذ يقــول: »هــو اكتســاب إثبــات اخلــر 
للمبتــدإ أو نفيــه عنــه بوســاطة تركيــب مجــٍل، وقــويل بوســاطة تركيــب مجــٍل تنبيــه مــا 
عليــه أصحــاب هــذا النــوع مــن إابء أن ُيســموا اجلملــة الواحــدة حجــة واســتدالال 
مع اكتساب إثبات ونفي بوساطتها، ما يلزم من اندراج حكم البعض يف حكم 

الــكل كاســتلزام كل إنســان حيــوان بعــض األانســي حيــوان ال حمالــة..،«)٥1(.
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وتبــدو النزعــة املنطقيــة غالبــة علــى تعريــف الســكاكي لالســتدالل ابعتبــاره 
أحــد املفاهيــم املختصــة ابحلجــاج؛ إذ جعــل لــه حديــن: اإلثبــات والنفــي، كمــا قــدم 
لــه مثــاال رائجــا يف كتــب املناطقــة بغــزارة: )كل إنســان حيــوان(. إال أن تعريفــه 
املنطقــي وثيــق الصلــة ابللغــة، أو لنقــل إنــه حيتكــم إىل منطــق لغــوي؛ فقــد أقــر أبن 
االســتدالل ُيكســب املبتــدأَ اإلثبــاَت أو النفــي مــن خــالل اإلســناد يف الركيــب 

اللغــوي. وبذلــك يعتــر اخلــر حجــة علــى صفــة معينــة يف املبتــدإ. 

وأدوارهــا  الركيبيــة  العالقــات  تســتحضر  للحجــاج  الســكاكي  نظــرة  إن 
االســتداللية الــيت تشــتغل وفــق عالقــات منطقيــة طبيعيــة. بــل إنــه يزيــد هــذه النظــرة 
تزكيــة وأتكيــدا مــن خــالل إظهــاره للقــوة احلجاجيــة املنطقيــة للراكيــب اللغويــة 
يف أنــواع اجلمــل االمسيــة والشــرطية والفعليــة، وكــذا املعــاين املنطقيــة الــيت تقدمهــا 

الروابــط اللغويــة، مثــل أدوات الشــرط.

البالغــة مــع حــازم القرطاجــين  الــذي وســم  التخييلــي  وابلرغــم مــن الطابــع 
)ت6٨٤ه( يف كتابــه )منهــاج البلغــاء وســراج األدابء(، فــال يكــن احلكــم عليــه 
أبنــه اعتــى فقــط ابألســلوب واجلمــال والــذوق إطالقــا؛ ذلــك أن التقفــي الدقيــق 
ملســار مقاربتــه للمباحــث البالغيــة النقديــة يف كتابــه، يكشــف عــن عنايــة ابلغــة 
يقــول: »ملــا كان كل كالم  للغايــة.  ببالغــة اإلقنــاع، وآراؤه احلجاجيــة انفــذة 
حيتمــل الصــدق والكــذب، إمــا أن يــرد علــى جهــة اإلخبــار واالقتصــاص، وإمــا 
أن يــرد علــى جهــة احلجــاج واالســتدالل..«)٥2(. يهمنــا مــن هــذا القــول تقســيم 
القرطاجــين للــكالم إىل قســمن: فقســم أول هــو اإلخبــار والســرد، وقســم اثٍن هــو 
الــكالم املقصــود للحجــاج واالســتدالل. وهنــا يظهــر أنــه يــويل احلجــاج أمهيــة ابلغــة 

يف نظريتــه البالغيــة، وال يكتفــي ببالغــة التخييــل كمــا هــو شــائع. 
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وأمهيــة احلجــاج يف نظريــة القرطاجــين تتأكــد أكثــر مــن خــالل التعــرف علــى 
تطبيقــن حجاجيــن يطرحهمــا إلقنــاع اخلصــم، ومهــا كمــا يقــول: »التمويهــات 
واالســتدراجات قــد توجــد يف كثــر مــن النــاس ابلطبــع واحلنكــة احلاصلــة ابعتيــاد 
املخاطبــات الــيت حيتــاج فيهــا إىل تقويــة الظنــون مــا أنــه علــى غــره مــا هــو عليــه بكثــرة 
مســاع املخاطبــات يف ذلــك والتــدرب يف احتذائهــا.«)٥٣(. إذن، فالتطبيقــان مهــا: 
التمويــه واالســتدراج؛ بــل إنــه يــورد إحــدى وظائفهمــا بقولــه )تقويــة الظنــون(، أي 
أتكيــد احملاجــج دعــواه لــدى اخلصــم. كمــا أنــه يشــر إىل أهنمــا قــد يتوفــران لإلنســان 
إمــا ابلفطــرة وإمــا مبمارســة فــن اخلطابــة، وحضورهــا والتــدرب عليهــا وتقليدهــا.

التمويهــات  هــذه  مــن  تطبيــق  كل  خصوصيــة  بــن  القرطاجــين  ييــز  كمــا 
األقــوال،  إىل  يرجــع  فيمــا  تكــون  »التمويهــات  بقولــه:  واالســتدراجات 
واالســتدراجات تكــون بتهيــؤ املتكلــم هبيئــة مــن يقبــل قولــه، أو ابســتمالته املخاطَــب 
لــه بتزكيتــه وتقريظــه، وإحراجــه علــى خصمــه، حــى يصــر بذلــك  واســتلطافه 
كالمــه مقبــوال عنــد احلكــم، وكالم خصمــه غــر مقبــول.«)٥٤(. فيتجلــى أن التمويــه 
مرتبــط ابلتالعــب واملراوغــة الكالميــن ابســتعمال اللفــظ وتقنيــات الســؤال، وأن 
االســتدراج مرتبــط ابجلانــب الوجــداين للخصــم أو اجلمهــور؛ أي اســتمالة طباعــه 
واســتقطاب شــغفه واســتثارة قلبــه إلثبــات الــرأي وإقــراره. تلــك ثالثــة مؤشــرات 
تؤكــد علــى حضــور الــدرس احلجاجــي لــدى القرطاجــين يف املنهــاج؛ فمــع عنايتــه 
للحجــاج  ــر  يُنظِّ أن  نظريتــه  أســس  مــن  يســقط  مل  فإنــه  التخييــل،  ببالغــة  التامــة 

وتطبيقاتــه.
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فائدة:
لعل أبرز ما نســتخلصه من هذه اآلراء يف النظرية احلجاجية هو أن احلجاج 
عنــد العــرب كان متصــال بــكل املباحــث والقضــااي البالغيــة، كالنظــم، والبيــان، 
واألســلوب، والركيــب، واللفــظ، واملعــى، واألداء..؛ إال أن االنشــغال ابحلجــاج 
والتأليــف فيــه مــع التنظــر لــه يف حقــل البالغــة مل حيــَظ إبفــراد مؤلفــات خاصــة بــه، 
وإمنــا ظــل الــكالم فيــه منثــورا يف الكتــب ومتفرقــا بــن جــل األبــواب واملباحــث. 
ونــرى أن ســبب ذلــك هــو وعــي العلمــاء ابالتصــال الوثيــق بينــه وبــن علــم البالغــة، 
فهــم مل يفصلــوا بينهمــا مطلقــا، وإمنــا اعتــروا البليــغ مــن كان أقــدر علــى احلجــاج، 

وحكمــوا علــى احملاجــج املتمكــن ابلبالغــة والفصاحــة وجــودة البيــان.

ب- تعلق احلجاج ابلعلوم الشرعية:
التأليــف، واتســمت مبوســوعية  غــزارة يف  الشــرعية  العلــوم  شــهدت ســاحة 
العلمــاء مــن فقهــاء ومفســرين وأصوليــن وحمدثــن؛ إذ جنــد مباحثهــم وقضاايهــم 
متصلــة شــديد االتصــال بعلــوم اللغــة والبالغــة والفلســفة واملنطــق، انهيــك عــن 
ابلتحديــد،  الوحــي  وخطــاب  اخلطــاب،  علــى  ابالشــتغال  تعــى  علومــا  كوهنــا 
قــرآان وحديثــا. لذلــك، فرضــت طبيعــة القضــااي الــيت أفرزهــا اخلــالف بــن العلمــاء 
واملذاهــب يف اخلطــاب الشــرعي طلبــا حثيثــا لالحتجــاج يف إطــار اخلطابــة واملناظــرة 
واجلــدل. غــر أن واقــع احلجــاج يف هــذه املياديــن مل يكتــف ابملمارســة، وإمنــا وازاهــا 
التنظــر لــه مــن خــالل جهــود كثــر مــن العلمــاء الشــرعين الذيــن ســِرد الــكالم عــن 

بعضهــم.

اإلمام اخلطايب )ت٣٨٨ه( واحد من العلماء الذين برزوا يف اجملال الشرعي 
الــكالم والبالغــة؛ ونقــدم مثــاال عــن عنايتــه ابحلجــاج مــن خــالل بعــض  وعلــم 
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املؤشــرات التنظريــة فيــه. ففــي رســالة رد علــى ســائل لــه يطلــب املــدد مبــا يعينــه علــى 
أهــل الــكالم الذيــن ينتحلــون الســنة وخيوضــون يف اللجــاج ابدعــاء الدفــاع عنهــا، 
يقــول: »وقفــُت علــى مقالــك -أخــي- وليــك هللا ابحلســى، ومــا وصفتــه مــن أمــر 
انحيتــك، ومــا ظهــر هبــا مــن مقــاالت أهــل الــكالم وخــوض اخلائضــن فيهــا، وميــل 
بعــض منتحلــي الســنة إليهــا، واغرارهــم هبــا، واعتذارهــم يف ذلــك أبن الــكالم وقايــة 
للســنة،.. وســألتين أن أمــدك مبــا حيضــرين يف نصــرة احلــق مــن علــم وبيــان، ويف رد 
مقالــة هــؤالء القــوم مــن حجــة وبرهــان..«)٥٥(. جنــده يف ســياق هــذا املقطــع مقدمــا 
ــه احلجــج والراهــن الالئقــة ابالســتدالل يف هــذا الشــأن، ويذكــر لــه نكتــا  ملخاطَب

ابرعــة ومفاهيــم اندرة يف احلجــاج، وبعــض تطبيقاتــه. 

وعنــوان الرســالة هــو )الغنيــة عــن الــكالم وأهلــه(، ومنــه يظهــر أهنــا ألفــت 
للقضاء على ذوي اآلراء الكالمية املتظاهرين ابلدفاع عن السنة النبوية الشريفة. 
إال أنــه يقــدم لــه أهــم مــا يكــن التوســل بــه يف املناظــرة واحلجــاج اجلــديل؛ يف مثــل 
ذلــك يقــول: »ومــا مــن كالم نســمعه لفرقــة منهــم إال وخلصومهــم عليــه كالم 
يوازيــه ويقاربــه، فــكل بــكل معــارض، وبعــض ببعــض مقابــل، وإمنــا يكــون تقــدم 
الواحــد منهــم وتقدمــه وفـََلُجــه علــى خصمــه بقــدر حظــه مــن البيــان، وحذقــه يف 
صنعــة اجلــدل والــكالم. وأكثــر مــا يظهــر بعضهــم علــى بعــض، إمنــا هــو إلــزام مــن 
طريــق اجلــدل علــى أصــول مؤصلــة،..«)٥6(. مــن هــذا النُّصيــص خيــرج مؤشــر علــى 
وعــي اخلطــايب ابحلجــاج اجلــديل، واختالطــه ابلبيــان والبالغــة؛ هــو اختــالط تفرضــه 
طبيعــة املــادة احلجاجيــة يف أمــور العقيــدة، واملتوســلة آبليــات البالغــة، واملتجهــة إىل 

بيــان القصــد وســقوط ادعــاءات اخلصــم.

نســتقي من قول اخلطايب -كذلك- مفهومن حجاجين ابرزين وحاضرين 
عنــد جــل مــن ألــف يف احلجــاج مثــل الباجــي واجلاحــظ واجلويــين وابــن تيميــة؛ 
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ومهــا املقابلــة واملعارضــة. فهــذان تطبيقــان يوظفــان للوصــول إىل خامتــة الرانمــج 
علــى  اجلــدل  مــن طريــق  إلــزام  هــو  )إمنــا  بقولــه  أيضــا  الــذي ذكرهــا  احلجاجــي 
أصــول مؤصلــة(؛ واإللــزام مفهــوم حجاجــي أســهب اجلويــين يف توضيحــه يف كتابــه 

)الكافيــة يف اجلــدل(، علــى غــرار مــا اعتــره اخلطــايب ابألصــول املؤصلــة.

علــم  اجلــدل  أبن  العبــارة  بصريــح  اخلطــايب  يصــرح  أخــرى،  جهــة  مــن 
وصناعــة، ذلــك بقولــه )يف صنعــة اجلــدل والــكالم(؛ مــا يــرز أن علــم الــكالم بيئــة 
علميــة أحــوج مــا تكــون إىل احلجــاج وتطبيقاتــه ومبادئــه وأصولــه. ويقــدم يف هــذا 
املقــام توضيحــا للشــرط الفــارق الــذي حيــدد َمــْن ِمــَن اخلصمــن املتحاججــن يظفــر 
ابجلــدل؛ إذ عــزا الظفــر والتقــدم يف احلجــاج إىل امتــالك أســباب البيــان والبلــوغ 
يف اجلــدل )وإمنــا يكــون تقــدم الواحــد منهــم وتقدمــه وفـََلُجــه علــى خصمــه بقــدر 
حظــه مــن البيــان، وحذقــه يف صنعــة اجلــدل والــكالم()٥7(؛ حُنــرز مــن هــذا املقطــع 
أن احملاجــج الرائــد الــذي يلــزم خصمــه هــو مــن توفــرت لــه ملكــة البيــان، ومــا 
يقــع حتــت البيــان أوفــر وأعظــم: فــال بيــان إال ابلفصاحــة والبالغــة وعلــوم اآللــة 
والشــرع، إضافــة إىل الــذوق الســليم واخلاطــر الصــارم. ومــع البيــان حَيتــاج إىل أن 
يكون متمرســا َدِراًب يف احلجاج واجلدل واملناظرة. هبذا يســتطيع الناظر يف رســالة 
)الغنيــة( أن يســتخرج منــه مفهــوم احلجــاج وأجناســه، وآدابــه وأصولــه وفروعــه.

بـــــ  ابــن حــزم األندلســي )ت٤٥6ه( يف كتابــه )التقريــب( اباب مســاه  عقــد 
)ابب الــكالم يف رتبــة اجلــدال وكيفيــة املناظــرة املوجبــن إىل معرفــة احلقائــق(، وفيــه 
خــر كثــر ونــزر يســر مــن اآلداب والشــروط الــيت يتطلبهــا احلجــاج اجلــديل حــى 
تكــون املناظــرة منتجــة وفاضلــة كمــا يقــول: »تصبــح فاضلــًة محيــدَة العاقبــة يوشــك 
أن تنحــلَّ عــن خــر مضمــون أو آخــر موفــور، وهــي الــيت أمــر هللا هبــا إذ يقــول: 
)َوجاِدهْلُــْم ابلــيت هــي أْحَســن()٥٨(«، وإذ يقــول: )اُْدُع إىل َســبيِل ربِّــَك ابحِلكمــِة 
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واْلَمْوِعظَــِة احلََْســَنِة()٥٩(«)60(. إن تصــوَر ابــن حــزم للحجــاج واجلــدل واملناظــرة 
ينــم عــن بعــد مقاصــدي شــريف، فهــو يعقــد مــن الضوابــط والشــروط واآلداب مــا 
جيعلهــا ســببا خلــر األمــة، ويف ذلــك ربــط للعلــم ابلعمــل. غــر أنــه واحــد مــن العلمــاء 
الفقهــاء الذيــن مجعــوا بــن التنظــر واملمارســة للحجــاج وفنونــه؛ فقــد كان جمــادال 
ملحاحــا تضــرب بــه األمثــال، ويُهــاب يف جمادالتــه الفقهيــة. ومــن أشــهر مناظراتــه، 
تلــك الــيت مجعتــه أبيب الوليــد الباجــي الفقيــه املعتــين ابجلــدل وفنونــه كذلــك. لكــن 
تصــوره لنظريــة احلجــاج اجلــديل ال يكتمــل يف )التقريــب( فقــط، وإمنــا متتــد معاملــه 
يف كتــب أخــرى مثــل: )اإلحــكام يف أصــول األحــكام( و )الرســائل احلزميــة( 

وخمطوطــة بعنــوان )يف اجلــدل(.

وألــف أبــو الوليــد الباجــي )ت٤7٤ه( كتــااب صرحيــا يف احلجــاج، ومســاه: 
)املنهــاج يف ترتيــب احلجــاج(؛ فمنــذ العنــوان يعلــن أنــه بصــدد التأصيــل للنظريــة، 
فقولــه املنهــاج يعــين أنــه يقــدم ألهــل احلجــاج واجلــدل واملناظــرة الطريــق الصحيــح 
الــذي يســلكونه للممارســة احلجاجيــة، مث قولــه )يف ترتيــب( يعــين أنــه يعــرض نظــره 
يف تطبيقــه ومارســته وتعليمــه. وأصــدق عبــارة يف العنــوان تنــم عــن ضلــوع الباجــي 
يف نظريــة احلجــاج، هــو اختيــاره ملصطلــح احلجــاج بــدال مــن اجلــدل واملناظــرة 
واالســتدالل كمــا هــو اثبــت يف عناويــن ابقــي الكتــب املذكــورة أو الــيت ســُتذكر.

وابلغــوص يف أعمــاق الكتــاب، تــراءى نظريــة الباجــي يف احلجــاج جامعــة بــن 
علــوم اخلطــاب والبالغــة والشــرع. ويظهــر ذلــك منــذ ذكــر ســبب أتليفــه للكتــاب 
ملــا رأيــت بعــض أهــل عصــران عــن ســبيل املناظــرة انكبــن  كمــا يقــول: »فــإين 
وعــن ســنن اجملادلــة عادلــن، خائضــن فيمــا مل يبلغهــم علمــه ومل حيصــل هلــم فهمــه 
مرتبكــن ارتبــاك الطالــب ألمــر ال يــدري حتقيقــه، والقاصــد إىل هنــج ال يهتــدي 
طريقــه، أزمعــت علــى أن أمجــع كتــااب يف اجلــدل يشــتمل علــى مجــل أبوابــه، وفــروع 
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أقســامه، وضــروب أســئلته وأنــواع أجوبتــه.«)61(. يظهــر أن غايــة أتليــف الكتــاب 
تنظريــة تعليميــة صرفــة، نظــرا جمليئــه يف ســياق حمتقــن بــن أنصــار املذاهــب الفقهيــة 
ابألندلــس؛ فقــد ترتــب علــى االحتقــان املعــريف غــى كبــر يف املمارســة احلجاجيــة 
عــن طريــق اجلــدل واملناظــرة، غــر أن اخلائضــن فيهــا كمــا صــرح الباجــي ينخرطــون 

دون درايــة أبصــول هــذا العلــم وتفاصيلــه.

ويُفهم أن نظرية احلجاج عند الباجي تركز على اجلانبن النظري والتخاطي 
ابألســاس؛ ألن املــواد الــيت تضمنهــا الكتــاب وذكرهــا يف هــذا النــص كلَّهــا متعلقــة 
ابلبعد اإلجنازي: فما الســؤال واجلواب إال أداات التحاور، وما األقســام واألصول 
والفــروع واألبــواب واملصطلحــات إال مباحــث تؤســس الفقــه ابلفــن قبــل مارســته. 
كمــا أنــه خصــص اباب آلداب اجلــدل مســاه )ابب ذكــر مــا يتــأدب بــه املناظــر()62(، 
وفيــه عــرض كل مــا قــد حيتاجــه أهــل احلجــاج علــى طريــق التخاطــب واحملــاورة 

اجلدليــة مــن البالغــة واألصــول احلجاجيــة واألداء والبعــد النفســي واالجتماعــي.

وقــد أبــدع اجلويــين )ت٤7٨ه( يف كتابــه )الكافيــة يف اجلــدل(، وأقنــع يف 
التأصيــل للجــدل احلجاجــي يف عالقتــه ابلبحــث الشــرعي مــن طريــق العقليــات؛ 
فحيثمــا وضــع القــارئ يــده يف هــذا الكتــاب، وجــد فيــه مــا يشــفي غليلــه ويــروي 
ظمــأه املعــريف. فلــم يــرك كبــرة وال صغــرة يف هــذا اجملــال إال أدىل فيهــا ابلــرأي 
القــومي واملعرفــة الصحيحــة املوثقــة. ومــن أبــرز مــا أصــل لــه يف احلجــاج اجلــديل، 
يف ميــدان العلــوم الشــرعية، مصطلحــات احلجــاج الــيت مساهــا )العبــارات املختصــة 
ابجلــدل()6٣(، كاحلــد، والنظــر والفكــر والتدبــر واالســتدالل واملناظــرة واجملادلــة؛ 
انهيــك عــن آداب اجلــدل، ومقومــات الســؤال واجلــواب اجلدليــن، ويف مــا جيــوز 
اجلــدل ويف مــا ال جيــوز، وشــروط اجملــادل األســتاذ، فالكتــاب موقــوف للتنظــر يف 

احلجــاج أبمثلــة شــرعية، وبصمــة أصوليــة.
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وأول مــا يســتحق الوقــوف عنــده مــن بــن مباحــث احلجــاج يف كتــاب الكافيــة 
يف اجلــدل، هــو مفهــوم اجلــدل نفســه؛ وفيــه يقــول اجلويــين: »ذهــب بعــض املتأخريــن 
إىل أن حــده: هــو دفــع اخلصــم حبجــة أو شــبهة.. ومنهــم مــن قــال: حــده أنــه حتقيــق 
احلــق، وتزهيــق الباطــل.. ومنهــم مــن قــال هــو نظــر مشــرك بــن اثنــن.. ومنهــم مــن 

قــال: هــو طلــب احلكــم ابلفكــر مــع اخلصــم.«)6٤(.

وقــد اختلفــت معــاين اجلــدل الــيت ذكرهــا اجلويــين يف ميــدان الشــرع، ابختــالف 
اآلراء الــيت أوردهــا لعلمــاء أصــول الفقــه والفقــه. لكنــه اقتصــر علــى مناقشــة أربعــة 

منهــا فقــط، كمــا يف النــص. وقــد رد علــى هــذه اآلراء مجيعهــا ابلنفــي:
فبالنســبة إىل الــرأي األول: عــدَّه خاطئــا بقولــه: »وهــذا خطــأ«)6٥(، حبجــة 
أن االنقطــاع يف الــكالم اســتمرار يف املناظــرة، ابلرغــم مــن عــدم توفــر أيــة حجــة 
مــدىل هبــا أو شــبهة مشــار إليهــا: »فــإن مــن ينقطــع يف مكاملــة خصمــه كان مناظــرا، 
توفــر احلجــة  يفــرض أن  إنــه  بــل  يدفــع خصمــه حبجــة وال شــبهة«)66(.  وإن مل 
واإلشــارة إىل الشــبهة ليســا شــرطن لقيــام املناظــرة ابجلــدل، فــال يكــون اخلصمــان 
متناظريــن متنازعــن: »وقــد يبتــدئ اخلصــم حبجــة أو شــبهة فيســكت وينقطــع مــن 
تريــد مناظرتــه؛ فلــم يكــن الدفــع لــه مناظــرة، وال املدفــوع مناظــرا للدافــع«)67(. 
فيتضــح مــن ذلــك أن اجلــدل عنــده ال يتوقــف علــى جمــرد توفــر احلجــج والشــبهات، 
أو املواصلــة يف الــكالم، وإمنــا حــى انقطــاع الــكالم مناظــرة بــن املتجادلــن؛ أي 

هــو جــدل ابلنــزاع واالمتنــاع. 

وابلنســبة إىل للــرأي الثــاين: نفــى أيــة صلــة لــه ابجلــدل واملناظــرة واحلجــاج 
كليــا: »وهــذا اعتــزاز بعبــارة ليــس فيهــا معــى املناظــرة«)6٨(. ويــرر ذلــك النفــي 
بقــدرة الشــخص الواحــد علــى حتقيــق احلــق، وتزهيــق الباطــل دومنــا أيــة حاجــة إىل 
النظــر واملناظــرة واجلــدل: » النفــراد الواحــد بتحقيــق احلــق، وتزهيــق الباطــل«)6٩(. 
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كمــا أن هــذا الشــخص قــد يكــون مارســا للجــدل واملناظــرة، لكنــه ال حيقــق احلــق 
وال يزهــق الباطــل؛ مبعــى أن حتقيــق احلــق وتزهيــق الباطــل ليســا شــرطن لوجــود 
حتاجــج كمــا يقــول: »النفــراد الواحــد بتحقيــق احلــق، وتزهيــق الباطــل وقــد ال 
حيقــق احلــق بنظــره«)70(. لنفهــم مــن كالمــه أن إظهــار احلــق، وإســكات الباطــل 
وفضحــه ليــس دائمــا هدفــا للمجــادل، بــل إن اجملــادل يســعى إىل إقــرار غايــة خاصــة 

حبق أو بباطل. 

وابلنســبة إىل الــرأي الثالــث: أبطلــه اجلويــين مجلــة وتفصيــال بقولــه: »وهــذا 
يبــدو متناقضــا مــع اعتقــاده أبن النظــر فكــر  ابطــل«)71(. غــر أن هــذا اإلبطــال 
واســتدالل وحجــاج)72( مــن فــرد واحــد أو مــن شــخصن. فيكيــف ذلــك؟ يــرى 
اجلويــين أن اجلــدل نظــٌر مشــرك بــن اثنــن ابطــال، مســتِدال ابســتقالل كل واحــد 
بنظــره اخلــاص؛ أي إن نظرمهــا متبايــن مــا دامــا يبحثــان عــن غلبــة بعضهمــا البعــض. 
التعــاون  علــى  يشــركان  ويتوافقــا: »ألهنمــا  يتعــاوان  أن  للمتجادلــن  يكــن  وال 
والتوافــق فيــه وكل واحــد علــى انفــراد ينظــران فيــه«)7٣(. فقولــه )ألهنمــا يشــركان 
علــى التعــاون والتوافــق فيــه( يعــود علــى املتجادلــن املعتَريــن مشــرَكْن يف نظــر 
أصحــاب الــرأي الثالــث؛ لذلــك فهــو يشــر إىل أن هذيــن ليســا متجادلــن مــا دامــا 

متعاونــن، ألن اجلــدل يقتضــي التدافــع.

وابلنســبة إىل الــرأي الرابــع: فــرأٌي: »ال يصــح«)7٤( يف نظــره، ألن طلــب احلــق 
أو احلكــم ليــس مــن الضــروري أن يكــون ابملناظــرة واجملادلــة أو التعــاون والتــآزر، 
بــل قــد ال يكــون هبــا أبــدا؛ وإمنــا قــد يتحــاور اثنــان حــول احلــق وطريقــه، وعلتــه 
أيــة مناظــرة أو جــدل: »ألن  وأصلــه وفرعــه، ومــع ذلــك ال يكــوانن يارســان 
كل واحــد منهمــا مــع صاحبــه يطلــب احلــق ال ابملناظــرة أو علــى طريــق املعاونــة 

واملوافقــة، وال يكــوانن مناظريــن«)7٥(.
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وختم اجلويين ردوده على أصحاب اآلراء األربعة بتعريف دقيق منه للجدل؛ 
دقيــق ألنــه حــدد فيــه طــريف اخلطــاب )املتكلــم واملخاطــب(، وغايتيهمــا، وطبيعــة 
التواصــل:  املوظفــة يف  القنــوات  أمنــاط  اجلــدل، مث  أثنــاء  بينهمــا  اجلامعــة  العالقــة 
»والصحيــح أن يقــال إظهــار املتناظريــن املتنازعــن مقتضــى نظرهتمــا علــى التدافــع 

والتنايف ابلعبارة، أو ما يقوم مقامها من اإلشارة والداللة«)76(. 

ومــا مقاربــة اجلويــين ملفهــوم اجلــدل -علــى هــذه الشــاكلة- إال انفــذة تقربنــا 
مــن منهــج مقاربتــه جلميــع املباحــث، أي إنــه يف معظــم املباحــث واملصطلحــات 
والقضــااي واملقومــات احلجاجيــة، يســتعرض آراء العلمــاء، مث يناقشــها، فيعززهــا 
ابألمثلــة الشــرعية. وتلــك صفــة العلمــاء املنظريــن يف كل العلــوم، مــا يؤكــد أنــه 

واحــد مــن املرزيــن يف التأليــف للحجــاج، إن مل يكــن األبــرز.

الرجــل  )تنبيــه  اجلــدل مســاه  تيمــة رمحــه هللا )ت72٨ه( كتــاب يف  والبــن 
العاقــل علــى متويــه اجلــدل الباطــل( وفيــه رد علــى كتــاب )فصــول يف اجلــدل()77( 
مــواد  احلنفــي )ت710ه(، خبصــوص  النســفي  بــن حممــد  الديــن حممــد  لرهــان 

اجلدليــة وعالقتهــا ابلفقــه واألصــول.  احلجاجيــة  الفصــول 

ويف مقدمــة كتــاب التنبيــه، أشــار ابــن تيميــة إىل الغايــة املرجــوة مــن احلجــاج 
اجلــديل يف تصــور علمــاء العربيــة وفقهــاء الشــرع بقولــه: »واصطلحــوا علــى شــريعة 
مــن اجلــدل، للتعــاون علــى إظهــار صــواب القــول والعمــل، ضبطــوا هبــا قوانــن 
االســتدالل، لتســلم عــن االنتشــار واالحنــالل«)7٨(. فالغايــة هــي إظهــار الصــواب يف 
اخلطــاب واإلجنــاز، ذلــك مــا مســاه اجلاحــظ واجلويــين أعــاله إبظهــار احلــق وإبطــال 
الباطل. مث انتقل إىل أجرأة العلماء هلذه الشــريعة)اجلدل( من خالل وضع قوانن 

االســتدالل بغيــة منــع تفشــي اخللــل فيهــا. 
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ويُظهــر ابــن تيميــة يف كتــاب )التنبيــه( التعالــق الواقــع بــن احلجــاج والبالغــة 
والعلــوم الشــرعية، وطلــب أحــد هــذه العلــوم لآلخــر بقولــه: »ورمبــا كســوها مــن 
جودة العبارة، وتقريب اإلشارة، وحسن الصياغة، وصنوف البالغة، وما حيليها 
عنــد الناظريــن، وينفقهــا عنــد املتناظريــن، مــع مــا اشــتملت عليــه مــن األدلــة الســمعية 
واملعــاين الشــرعية، وبنائهــا علــى األصــول الفقهيــة والقواعــد املرضيــة، والتحاكــم 
العقــل املزكــى املعــدل«)7٩(.  الــذي ال يعــزل، وشــاهد  فيهــا إىل حاكــم الشــرع 
النــص يتضــح أن اجلــدل صناعــة ختاطبيــة حتاوريــة حجاجيــة تتفاعــل  فمــن هــذا 
فيهــا البالغــة بوســائلها اللفظيــة واملعنويــة )جــودة العبارة/حســن الصياغة/صنــوف 
)األدلــة  الشــرعية  واألدلــة  اإلشــارة(  )تقريــب  اللفظيــة  غــر  والداللــة  البالغــة(، 
الشــرع(،  املرضية/حاكــم  الفقهية/القواعــد  الشــرعية/األصول  الســمعية/املعاين 

والنظــرة العقليــة املســتندة إىل النــص )شــاهد العقــل املزكــى املعــدل(.

بنــاء علــى ذلــك، مبقــدور القــارئ لكتــاب )التنبيــه( أن يعتــره مؤلفــا أتصيليــا 
تنظــراي للحجــاج اجلــديل املوفــق بــن البالغــة والبيــان والشــرع والعقــل، هدفــه 
األول هــو حجــب اجلــدل الفاســد وإظهــار اجلــدل الصــادق النافــع: »فلذلــك آخــُذ 
يف متييــز حقــه مــن ابطلــه، وحالِْيــه مــن عاطلــه، بــكالم خمتصــر مرجتــل، كتبــه كاتــب 

علــى عجــل. وهللا املوفــق ملــا حيبــه ويرضــاه، وال حــول وال قــوة إال ابهلل«)٨0(.

واملالَحــظ البــارز هــو أن النظريــة احلجاجيــة لقيــت اجلهــد األكــر يف التنظــر هلــا 
داخــل إطــار العلــوم الشــرعية، خصوصــا يف علــوم الفقــه وأصــول الفقــه والعقيــدة. 
وعلــة ذلــك هــي أن املســائل الشــرعية -فقهــا وأصــوال وعقيــدة- اقتضــت التناظــر 
واملواجهة املعرفية بن الفقهاء والعلماء املنتمن إىل مذاهب وفرق خمتلفة، وأبطر 
معرفيــة وعقديــة متباينــة. فاملصنفــات الشــرعية يف احلجــاج كثــرة ومســتعصية علــى 

احلصــر؛ ويف مــا يلــي نــورد املســتطاع:
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- عيون األدلة البن القصار )ت٣٩٨ه(
- آداب اجلدل لألسفرائين )ت٤1٨ه(

- أتسيس النظر، والتعليقة للدبوسي )ت٤٣0ه(
- مسائل اخلالف للصيمري احلنفي )ت٤٣6ه( 

- اإلحكام يف أصول األحكام، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، التقريب حلد 
املنطــق واملدخــل إليــه ابأللفــاظ العاميــة واألمثلــة الفقهيــة، إبطــال القيــاس، الرســائل 

احلزميــة، يف اجلــدل؛ البــن حــزم األندلســي )ت٤٥6ه(
- املنهــاج يف ترتيــب احلجــاج، وإحــكام الفصــول يف أحــكام األصــول؛ للباجــي 

)ت٤7٤ه(
- الوصــول إىل علــم األصــول، واملعونــة يف اجلــدل، والتبصــرة يف أصــول الفقــه، 
واملســتصفى، وإشــفاء الغليــل يف بيــان مســالك التعليــل؛ أليب إســحاق الشــرازي 

)ت٤76ه(
- الكافية يف اجلدل للجويين )ت٤7٨(

- كنز الوصول إىل معرفة األصول البن خلدون البزدوي )ت٤٩٣ه(
- كتاب املآخذ للغزايل )ت٥0٥ه(

- اجلدل على طريقة الفقهاء البن عقيل )ت٥1٣ه(
- اإلرشاد للعميدي )ت61٥ه(

- املختصر يف أصول الفقه البن الساعايت )ت6٩٤ه(
- فصول يف اجلدل لرهان الدين حممد بن حممد النسفي احلنفي )ت710ه( 

- تنبيه الرجل العاقل على متويه اجلدل الباطل البن تيمية )ت72٨ه(...
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فائدة:
حمصــول هــذه املقاربــة التارخييــة املعرفيــة أن نظريــة احلجــاج يف الــراث العــريب 
مراميــة األطــراف ومتشــعبة املســالك يف بيئــات معرفيــة كثــرة: العلــوم اللغويــة، 
والعلــوم الشــرعية، وعلــم الــكالم، واألدب والنقــد، وأصــول النحــو..؛ واملشــرك 
التقعيــد  مــن وســائل  احلجــاج وســيلة  أن  هــو  العلميــة  احلقــول  هــذه  بــن  املفيــد 
اللغــوي والفقهــي، ومصــدر عقلــي مــن مصــادر التشــريع اإلســالمي عنــد البعــض، 
وخمتــر ذوقــي لتقــومي اإلنتاجــات األدبيــة مــن شــعر ونثــر. وملــا ألفــى علمــاء هــذه 
التخصصــات تزايــَد الطلــب علــى احلجــاج يف إطــار اجلــدل واملناظــرة، وهتافــَت 
الشــيوخ والطــالب عليــه، طفقــوا يف التنظــر لــه والتأليــف يف قوانينــه. فبــدأ خــط 

التنظــر للحجــاج يســر ابملــوازاة مــع خــط املمارســة.
وبتتبــع هــذا املســار التارخيــي لنظريــة احلجــاج –أتليفــا وتنظــرا- يف احلقــول 
املعرفيــة اللغويــة والشــرعية يف الــراث العــريب، مــن خــالل النمــاذج املذكــورة، تبــن 

حضــور ثالثــة اجتاهــات حجاجيــة:
- تيــار احلجــاج التخاطــي مــع علمــاء الشــرع، ابإلضافــة إىل اجلاحــظ، وابــن وهــب 

الكاتب.
- تيار احلجاج اللغوي املنطقي مع السكاكي والقرطاجين.

- تيار احلجاج األسلويب مع علماء البالغة، وخاصة اجلرجاين، والعسكري.

رابعا: املدخل النظري - مرتكزات نظرية احلجاج عند العرب. 
1- األسس النظرية:

الــيت  والشــرع  والبالغــة  اللغــة  علمــاء  نصــوص  حمــاورة  بــه  نطقــت  مــا  أهــم 
وظفــت يف املناقشــة، هــو أن لنظريــة احلجــاج عنــد العــرب أبعــادا لســانية تداوليــة 
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تواصليــة، وأخالقيــة، ووجوديــة. وهــو تفاعــل أملتــه خصوصيــة الســياقات التارخييــة 
كالصراعــات  العربيــة؛  اإلنســانية  احليــاة  اكتنفــت  الــيت  والفكريــة  واالجتماعيــة 
املذهبيــة والفكريــة، واخلالفــات املعرفيــة، مث التطاحنــات السياســية، فاملســتجدات 
علــى مســتوى النــوازل الشــرعية احلادثــة الــيت احتاجــت إىل اجتهــاد علمــاء األمــة؛ 

انهيــك عــن االصطــدام ابحلضــارات اجلديــدة، وبــروز الصراعــات العرقيــة. 

فجــوات عميقــة، ومســاحات  مــن وجــود  تغــذت  نظريــة  أهنــا  هــذا  ومعــى 
شاســعة للخــالف واالختــالف، وتصدعــات عنيفــة اقتضــت النــزول إىل ســاحات 
اجلــدل واملناظــرة واخلطابــة للبــث والتحقيــق والغلبــة واملناصــرة. كمــا أن نســق الدقــة 
الــذي حكمهــا، كان مرتبطــا برفعــة  ومطالــب التحــري واالحــراز واالنتخــاب 
الــذوق اللغــوي احمللــي الصــارم؛ وهــو ذوق يتــد حــى يف احليــاة اليوميــة مبختلــف 
أبعادهــا اإلنســانية واالجتماعيــة والثقافيــة والُعرفيــة، فالعــريب مل يــرَض لنفســه وال 
هلويتــه أو أهلــه أو قبيلتــه، إال مــا يضمــن الشــرف وســالمة الســرة. ولعــل أهــم رافــد 
أغــى هــذه النظريــة هــو احلاجــة املاســة إىل أحــكام شــرعية مل تنــزل فيهــا نصــوص 
قطعيــة، اختلفــت فيهــا اآلراء وعجــزت فيهــا األلبــاب، وتقابلــت فيهــا األنظــار؛ 
حــى احتيــج إىل املناظــرة. فــكان احلجــاج مصــدرا تشــريعيا اجتهــاداي قبــل أن يكــون 

فيصــال يف اخلالفــات واالختالفــات العقديــة والفقهيــة.

يقــوم التصــور النظــري املعــريف لنظريــة احلجــاج العربيــة علــى ســت ركائــز 
واألخــالق،  اخلطــاب،  ووســائل  واخلطــاب،  واملخاطَــب،  املتكلــم،  أساســية: 
والنتيجــة. فالبنســبة للمتكلــم واملخاطــب، حيتــالن املوقــع نفســه لــدى رواد هــذه 
النظريــة، ذلــك مــا توضحــه خماطبــة اجلويــين)٨1( والباجــي)٨2( للخائــض يف احلجــاج 
اترة ابعتبــاره خماِطبــا )وضعيــة اهلجــوم(، واترة أخــرى ابعتبــاره خماطَبــا )وضعيــة 
الدفــاع(. ومــن شــروطهما أهنمــا بليغــان فصيحــان ملمــان أبصــول اجلــدل واملناظــرة 
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وهلمــا  واملنطــق)٨٣(..؛  واألخبــار  والشــرعية  اللغويــة  ابلعلــوم  وعاملــان  واخلطابــة، 
شــخصية قويــة، وذوق رفيــع، وخاطــر اثبــت، وذكاء وفطنــة)٨٤(. واألهــم مــن ذلــك 
كلــه، هــو أهنمــا منوذجــان بشــراين يتصفــان ابلســماحة ودماثــة اخللــق، وال يقصــدان 

إال احلــق، وال جيــادالن مــن أجــل الباطــل.  

أما اخلطاب، فشــرطه التماســك والضبط، واخللو ما يعيبه ويكســره، ووقايته 
األداء  والنباهــة)٨٥(، وصورتــه  والسياســة  احملكــم  والنظــم  الســليمة  ابللغــة  تكــون 
الراقــي والصــوت الســلس. ذلــك مــا تتيحــه وســائله املتأرجحــة بــن أدوات اللغــة 
وأســاليب البالغــة وتطبيقــات املنطــق، مث موســوعية املعرفــة وغزارهتــا، فاألصالــة 
احملليــة. إضافــة إىل األخــالق الــيت ال تغيــب يف أي مبحــث مــن املباحــث، وخاصــة 
عنــد اجلويــين وابــن تيميــة والباجــي)٨6(. فاألخــالق هــي األســاس والقاعــدة الــيت 
جتعــل النتيجــة مقبولــة أو منبــوذة، ألن النتيجــة إن وافقــت احلــق واألخــالق، فقــد 
صدقــت وصُلحــت. أمــا إن خالفتهمــا، فــال خــر يف حجــاج ال يوصــل إىل احلــق.

لقــد كان احلجــاج عنــد العــرب نظريــة لبنــاء اخلطــاب التواصلــي اإلقناعــي، 
لكنهم فطنوا مبكرا إىل أن التمكن من آلياهتا وإمكاانهتا يـَُيسر حتليل اخلطاب على 
اختــالف أمناطــه؛ فــأْن متــارس احلجــاج وتقــدر علــى كشــف حيــل اخلصــم وفضــح 
برانجمــه احلجاجــي، معنــاه أنــك مــررت بدهاليــزه، وســرت أغــواره، وغصــت يف 
أعماقــه، وخــرت أســراره، وحصَّلــت دالالتــه املقصــودة وغــر املقصــودة، الظاهــرة 
والباطنــة؛ أي إنــك اســتقصيت رســالته، وكشــفت عيوبــه، ووقفــت علــى مــزاايه. 
فيكــون كشــف الرانمــج احلجاجــي اتليــا لتحليــل اخلطــاب ال ســابقا عليــه. ألن 
كل حجــاج انجــح مؤســٌس علــى حتليــل انجــٍح، وكل خطــاب حمكــم وصعــب 

التفكيــك، ال يكــن إبطالــه ابحلجــاج أو بغــره.
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إن احلجــاج عنــد العــرب عمليــة قائمــة علــى أفعــال مــن ثالثــة أنــواع: أفعــال 
إقناعيــة، أفعــال إقراريــة، وأفعــال إبطاليــة؛ لكنهــا ذات طابــع معقــد يتوخــى اســتثارة 
ســلوكات اخلصــم وحركاتــه وانفعاالتــه ومواقفــه، مث اســتمالة ذوقــه والتحكــم يف 
نســق تفكــره. فيغــدو اخلطــاب احلجاجــي ذا أربــع صفــات: فهــو موجــه ومقــوم 
وابٍن وهــادم. وحمصــول هــذه الصفــات األربعــة هــو أنــه حيــدث تقلبــات يف عقــل 
املتلقــي، تتخــذ صيــغ تنــازالت أو توافقــات أو انكســارات. لكــن املطلــب األســاس 
هــو الوصــول إىل منطقــة االختيــار واختــاذ القــرار، والتحكــم فيهــا لغــواي ومنطقيــا 

وتواصليــا وفكــراي.

٢- البعد األخالقي جوهر املمارسة احلجاجية:
مهما بلغت قيُم غاايِت احلجاج ووظائفه يف ســلم الرفعة والضرورة، ومهما 
جتنــد أهلــه واســتوعبوا مجيــع الكفــاءات الــيت يســتلزمها، فــإن البعــد األخالقــي يبقــى 
اخلــرزة الــيت ال يكــن أن ينتظــم عقــد احلجــاج احلقيقــي يف ثوبــه العــريب إال هبــا؛ 
مــن وجهــة  أبــدا،  يقــام  شــريفة ال حجــاجَ  ومبــادئ  أخــالق كريــة  دون  فمــن 
نظــر أخالقيــة نفعيــة. تعليــل هــذا اجلوهــر معطــى يف مــا جــاء عنــد اجلاحــظ)٨7( 
واجلويــين )خاصــة يف مبحثــي اآلداب والضوابــط()٨٨( والباجــي)٨٩( وابــن تيميــة)٩0( 
والشــاطي)٩1( يف ســياق حثهــم اجملادلــن علــى بــذل اجلهــد الوفــر يف مــا رأوه انفعــا 
مــن احلجــاج اجلــديل، ومنعهــم املســتدام مــن االخنــراط يف احلجــاج القائــم لغــاايت 
ال ختــدم النــاس والعلــم والديــن. فلطاملــا هنــى هــؤالء العلمــاء عــن اللجــاج واملمــاراة 
واملواربــة مــن أجــل املقصــد الفــارغ، ولطاملــا أمــروا مبقاطعــة اهلادفــن إىل الشــغب 
مــا فضلــوا  أيــة قضيــة كانــت. وغالبــا  النحــل ابطــال)٩2(، يف  واملغالبــة ومناصــرة 
التعــاون مــع اخلصــم)٩٣( املتصــف ابألخــالق الكريــة، والســاعي إىل إظهــار احلــق، 

بــل إهنــم قــد أصــروا علــى االنقيــاد إليــه مــى ظهــر)٩٤(.
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يتضــح وفــق هــذا املنظــور، أن حــال احلجــاج يف الــراث العــريب كحــال ابقــي 
املباحــث والقضــااي يف مجيــع العلــوم العربيــة اإلســالمية، إذ عكــف العــرب علــى 
التأليــف والتصنيــف والدراســة مــع احرازهــم مــن خمالفــة األذواق النبيلــة واملقاصــد 
اجلليلة. ألن اإلرث املعريف يكشف عن قيامه على ثالثة أسس يف مجيع اجملاالت؛ 
وهــي: اللغــة والواقــع والديــن )ابعتبــاره املصــدر األول لألخــالق(. فباالنتقــال مــن 
حقل معريف إىل آخر، أو من عامل إىل آخر، جند اتصاال وثيقا بن مباحث اللغة، 
وســياقات اجملتمــع، وأصــول الديــن ومقاصــده؛ فيغــدو العلــم هويــة وتربيــة وشــريعة. 
بــل إن هــذه األســس قائمــة حــى يف أكثــر العلــوم دقــة كالفلــك واحلســاب واملنطــق. 
كل ذلــك يؤكــد أن للفاعليــة احلجاجيــة -كباقــي القضــااي والعلــوم- نســقيًة يتبــوأ 

فيهــا البعــد األخالقــي موقــع الصــدارة. 

٣- غاايت احلجاج:
للحجــاج عنــد العــرب غــاايت بينــة: إذ ينبــين علــى مقصــد معــن يرمــي إىل 
حتقيقــه إمــا ابحلــق، وإمــا ابحلــق والباطــل. ويســتهدف حتقيــق منفعــة أو منافــع، إمــا 
خاصــة أو عامــة؛ وإن كان علمــاء الشــرع يركــزون علــى املنفعــة الــيت يســتفيد منهــا 
عمــوم املكلفــن، ذلــك مــا جعلهــم يدققــون النظــر يف مبحــث )يف مــا جيــوز احلجــاج 
اجلــديل، ومــع مــن يُقــام()٩٥(. إضافــة إىل إحــداث تغيــر يف الســلوك أو القناعــات؛ 
ألن احلجاج عند علماء العربية والشــرع وعي مقصود وتوجه إىل وعي املخاَطب 
أو املخاطبــن لبلــورة تغيــر فيــه، ســواء ابإلقنــاع أو اإلبطــال أو اإلقــرار؛ أي الســعي 
إىل املوافقــة اجلديــدة أو ترســيخ القــدمي، أو التنــازل عنــه. األكثــر مــن ذلــك أنــه يتيــح 
التحكــم يف آليــات تفكــر املخاطَــب؛ فالــذي يقــوى علــى توجيــه التفكــر ويبلــور فيــه 
تغــرا مــن منــط معــن، فلكونــه قــد تســلل إىل شــبكة أدوات التفكــر والنســق الفكــري 

برمتــه، فَتحكــم يف معظمهــا مث وجههــا إىل القصــد الــذي خطــط لــه.
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احلجــاج ال يكــن أن يكــون دائمــا لكشــف احلقيقــة، وقــد يعجــز عــن كشــفها 
أو حى مالمستها. ولكن اهتمامه ينحصر بن حتقيق احلق وتزهيق الباطل؛ ليس 
يف التخاطب فحسب، بل حى يف اخلطابة؛ ألن منطوقات اخلطيب إجاابت عن 
أســئلة مفرضــة قــد تتبــادر إىل أذهــان اجلمهــور. فاحلجــاج إمــا أن يكــون يف إطــار 
عالقــة ختاطبيــة تســعى إىل َســْوق ذهــن اخلصــم يف اجتــاه مبتغــى املتكلــم، وإمــا يف 
إطــار عالقــة َخطابيــة تســعى إىل توجيــه الســلوكات اجلماعيــة لفئــة مدروســة ســلفا.

وعموما، يبقى اهلدف الرئيس للحجاج هو توليد داللة يرتضيها املخاِطب، 
ألن الداللــة هــي املســعى احلقيقــي للمتخاطبــن وللخطبــاء؛ والفــرق هــو طبيعــة تلــك 

الداللــة، هــل هــي كونيــة النفــع وصحيحــة؟ أم هــي انفعــة للمتكلــم دون غــره؟ 

٤- وظائف احلجاج ومستوايت تصرفها:
تشــريعية،  وظائــف:  جمموعــة  العربيــة-  النظريــة  -حســب  احلجــاج  يــؤدي 
تربويــة، اجتماعيــة، معرفيــة، نقديــة، إيديولوجيــة سياســية، وقضائيــة؛ وقــد تكــون 
خاصــة. وتتصــرف هــذه الوظائــف علــى مســتوين: مســتوى وجــودي تتداخــل فيــه 
األبعــاد اإلنســانية والكونيــة كاحلاجــة إىل التواصــل، واحلاجــة إىل تلبيــة متطلبــات 
الذهن املعرفية كالوصول إىل اليقن وطرح الشك، مث إشباع الرغبات الشعورية 
كاحلــرة والفضــول وحمبــة جتــاوز الغــر؛ إضافــة إىل االلتحــام حبــدود املــكان والزمــان 
وشــروطهما التارخييــة والثقافيــة، مث التعامــل مــع الكائــن واالســتثمار فيــه، والبحــث 

عــن املمكــن وحتقيقــه. 

أمــا املســتوى الثــاين فهــو التأويــل؛ وهــو مســتوى جمــرد ال يقــوم علــى يقينيــات، 
وإمنــا ينطلــق احملاجــج مــن معطيــات ال يعلــم صحتهــا، بــل اســتقصاها مــن خطــاابت 
خصومــه حمــاوال افــراض مــا ال يــدرك ابحلــواس، ليفرضــه علــى حــواس مــن خياطبــه، 
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مــا جيعلــه مرشــحا للصــدق والكــذب. ليكــون احلجــاج متأرجحــا بــن مــا هــو كائــن 
وواقــع، ومــا هــو مفــرض، خصوصــا وأن املمارســن للحجــاج، كمــا جــاء عنــد 
اجلويــين)٩6(، قــد يعتمــدون اإلحيــاء وقــد ييلــون إىل التضمــن؛ فاحملاجــج الــذي اقتنع، 
فلكــون املتكلــم قــد أوصــل إليــه احلجــج واالســتدالالت والراهــن وفــق مــا هــو 
كائــن، فــال مفــر مــن االقتنــاع؛ أمــا احملاجــج الــذي يســتمر يف احملاججــة واملناضلــة، 

فلكونــه مل يتلــق إال مــا هــو جمــرد ومكــن التحقــق، أو مســتحيل التحقــق. 

يبقــى احلجــاج مرتبطــا بتحصيــل الداللــة الظاهــرة املقصــودة وغــر  هكــذا، 
املقصــودة مــع النظــر فيهــا، لكنــه ال يرتبــط يف حتصيــل الداللــة الباطنــة إال مبــا هــو 
مقصــود؛ ألن أغلــب مــا يقصــد يف احلجــاج ال يصــل إال ابطنــا، وقــد ال ُيكشــف 

حــى ســاعَة اإللــزام، أي حلظــة الوصــول إىل نتيجــة املســار احلجاجــي.

٥- التفاعل اإلجرائي األدايت لوسائل احلجاج وتقنياته:
يتعانــق يف نظريــة احلجــاج العربيــِة -يف إطارهــا اإلجرائــي- اللغــوُي واألســلويب 
والبالغــي واملنطقــي، ليتشــكل تفاعــل أدايت يقــوم علــى ثالثــة منحنيــات خمتلفــة 
التوجــه، ولكنهــا متفقــة الكســب. نقــول: إجرائــي أدايت، ألن كل واحــد مــن هــذه 
املنحنيــات ال أتثــر لــه إال مبــا تقدمــه أدواتــه الفعليــة. املنحــى األول هــو اللغــوي، 
أي مــا تقدمــه األدوات اللغويــة مــن وحــدات دالــة كاملركبــات الفعليــة أو االمسيــة، 

ووحــدات غــر دالــة إال يف اتصاالهتــا كاحلــروف، وروابــط معنويــة أو لفظيــة. 

أمــا املنحــى الثــاين، فهــو مــا تزخــر بــه البالغــة العربيــة مــن إمــكاانت ووســائل 
الفــين والفصــل  وأســاليب جتعــل املقنــع متعــا، وحتــول املمتــع مقنعــا؛ كالتصويــر 
والوصــل واإلجيــاز والبديــع. فعــن طريــق التصويــر الفــين والنظــم احملكــم والســبك 
املتن واملعاين الشــريفة واأللفاظ املتخرة، يســتطيع احملاجج أن يفلت من قبضات 
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خصومــه علــى النحــو الــذي مل هتيئــه لــه احلجــج والراهــن واالســتدالالت يف حالــة 
ْحَتَكــم فيــه إىل ضوابــط 

ُ
تكســرها مــن قبــل اخلصــم؛ زد علــى ذلــك مــا لــألداء امل

الفصاحــة، مــن أتثــر وتعظيــم للمحاجــج. يف حــن أن املنحــى الثالــث هــو الفاعليــة 
املنطقيــة، واصطفــاء احلجــج، وترتيــب املقدمــات وحتصيــل النتائــج، وكل مــا أييت 

بينهمــا مــن براهــن وأقِيســة وأمثلــة واســتدالالت.

وفــق  البالغيــة،  واألســاليب  املنطقيــة  والوســائل  اللغويــة  لــألدوات  تصبــح 
هــذا التفاعــل اإلجرائــي األدايت، أدوار بالغيــة اســتداللية؛ لكنهــا تبقــى حمتفظــة 
بطبيعتهــا اخلاصــة، وهــي كوهنــا وســائل للحجــاج. لتنضــاف إىل وســائل أخــرى 
كاإلجــراءات اخِلطابيــة، الــيت هــي ضوابــط للخطــاب: أي االنســجام واالتســاق 
واملناســبة والوحــدة والبيــان والفهــم. مث وســائل أصوليــة، وهــي مراعــاة املقاصــد 
العامــة واخلاصــة، وحفــظ الكليــات، وصــون األحــكام الشــرعية، وموافقــة األصــول 
النصيــة الــيت يقــوم عليهــا الديــن، وضمــان مصلحــة املكلــف، وربــط العلــم وابلعمــل.



أصول نظرية الحجاج عند العرب بين الممارسة والتنظير

١٨٢                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

اخلامتة
الــراث  الــذات يف  قائمــة  الدراســة عــن حضــور نظريــة حجاجيــة  كشــفت 
اللغــوي والشــرعي والبالغــي. هــي نظريــة اختــذت ثالثــة اجتاهــات كمــا اتضــح: 
احلجــاج  واجتــاه  والقرطاجــين،  الســكاكي  مــع  املنطقــي  اللغــوي  احلجــاج  اجتــاه 
األســلويب البالغــي مــع معظــم علمــاء البالغــة كاجلرجــاين والعســكري، مث اجتــاه 
احلجــاج التخاطــي مــع علمــاء الشــرع كابــن تيميــة، واجلويــين والباجــي، وبعــض 
علمــاء البالغــة كاجلاحــظ وابــن وهــب الكاتــب. وإْن كنــا قــد أشــران إىل أن اجتــاه 
احلجــاج التخاطــي ال ينفــك عــن اجتــاه احلجــاج األســلويب البالغــي؛ ألن احلجــاج 
األســلويب البالغــي يثــل وســيلة ال يكــن انتفاؤهــا أو االســتغناء عنهــا يف احلجــاج 
التخاطــي القائــم علــى األداء والعــرض. لكــن التمييــز بينهمــا اقتضتــه طبيعــة التنظــر 
للحجــاج األســلويب الــذي ركــز علــى مجاليــة اللفــظ وإثبــات املعــى يف إنتاجــات 
إبداعيــة شــعرية أو نثريــة فرديــة، وأغلبهــا مكتوبــة؛ وخــر األمثلــة مــا ســيق عــن 

اجلرجــاين عبــد القاهــر وأيب هــالل العســكري.

لقــد ثبــت أن التنظــر للحجــاج يف الــراث العــريب قــد ركــز، إىل حــد كبــر، 
يف  للحجــاج  ينظــروا  مل  العــرب  أن  يعــين  ال  وهــذا  الشــفوية؛  اخلطــاابت  علــى 
النصــوص املكتوبــة، ولكــن ســياقات اجلــداالت احلــادة معرفيــا وعقــداي وتشــريعيا 
حجــاج  يف  ابلنظــر  لالهتمــام  األول  الدافــع  كانــت  وسياســيا،  ونقــداي  وفقهيــا 
التخاطــب أكثــر مــن حجــاج الكتابــة واملكاتبــة. ولعــل يف ذلــك أدمــغ علــة للتمييــز 
بــن احلجاجــن، مــع اإلقــرار بوجــود تقاطعــات شــى تصــل حــد التطابــق أحيــاان. 

ال متثــل هــذه الدراســة خبالصاهتــا إال حماولــة أوىل يف مســعى الكشــف عــن 
غريــب.  أثــر  أي  مــن  وخلوهــا  وأصالتهــا  العربيــة  احلجاجيــة  النظريــة  حقيقــة 
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ألن مداخلهــا أظهــرت غــزارة املصــادر املتخصصــة فيهــا؛ وتــراوح بــن املؤلفــات 
الــيت ُخصصــت أبكملهــا للحجــاج، واملصنفــات الشــرعية والبالغيــة الــيت جعلــت 
احلجــاج أحــد أبواهبــا ومباحثهــا، خاصــة يف الفقــه واألصــول، ودليــل هــذه الوفــرة 
هــو بــروز إشــكاالت مل تســتوعبها هــذه احملاولــة، وحتتــاج إىل مزيــد مــن الدراســة 

والتنقيــب. 
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اهلوامش والتعليقات:
)1( ابن خلدون، املقدمة، ٥00-٥01. 

)2( املصدر السابق.
)٣( املقدمة، ص ٥00.

)٤( اجلويين، الكافية يف اجلدل، 21.
ذكــر اجلويــين أن اجلــدل مــن األحــكام؛ فقــد أخــذ مســة دالليــة )حكــم( ملفهــوم اجلــدل عــن 
علمــاء الشــرع، وأدخلهــا علــى املعــى اللغــوي. ويقــول مفســرا ذلــك يف هــذا املوضــع: »فــإن 
قيــل: فمــا وجــه تنزيــل حــد العلمــاء للجــدل علــى معنــاه يف اللغــة؟ قيــل: إن قلنــا: إنــه يف اللغــة 
لألحــكام؛ فــكأن كل واحــد مــن اخلصمــن إذا كان يكشــف لصاحبــه صحــة كالمــه أبحكامــه 
وإســقاط كالم صاحبــه، مُسيــا متجادلــن«. يف هــذا املقطــع، يفــرض اجلويــين ســؤاال يُطــرح 
عليــه مستفســرا عــن ســبب تنزيــل معــى )احلكــم( يف الشــرع علــى معــى اجلــدل يف اللغــة؛ 
فيجيــب أبن مــن يكشــف جملادلــه كالمــه ويعــزز صحتــه ويدعمــه ابحلجــة جمــادٌل، وأن ذلــك 
الكشــف والتعزيز والتدعيم حكٌم. والشــأن نفســه إذا أراد أن يســقط حجته ويضعف وســيلته 
ويدحــض طرحــه؛ فالــكل أحــكام. إذن، قــول اجلويــين يف اجلــدل )وهــو مــن األحــكام يف اللغــة( 
ليس إقحاما لســمة داللية شــرعية فقط، وإمنا هو اســتخدام اصطالحي يفيد أن اجملادل حيكُم 
بصحــة دعــواه، كمــا حيكــم بفســاد دعــوى جمادلــه. الكافيــة يف اجلــدل، ص21 مــن املقدمــة.

)٥( انظــر: اجلويــين، الكافيــة يف اجلــدل، حتقيــق فوقيــة حســن حممــود، مكتبــة الكليــات األزهريــة، 
القاهــرة، 1٩7٩. جتــد يف املقدمــة مثــال؛ أهــم املصطلحــات احلجاجيــة الــيت حُيتــاج إليهــا يف 
املمارســة اجلدليــة حســب اجلويــين، مثــل: اجلــدل، واجملادلــة، والفكــر، والنظــر، واالســتدالل. 
وابلتقــدم حنــو أبــواب الســؤال اجلــديل واجلــواب اجلــديل وآداب اجلــدل، جتــد مصطلحــات 
أخــرى مثــل املعارضــة، واملمانعــة، واملقابلــة، والقيــاس، والدليــل، والنقــض، والعكــس، وغرهــا.

)6( الباجــي أبــو الوليــد، املنهــاج يف ترتيــب احلجــاج، حتقيــق عبــد اجمليــد تركــي، ط٣، دار الغــرب 
اإلســالمي، بــروت، 2000.

انظــر مثــال ابب )الــكالم علــى اســتصحاب احلــال(، ففيــه عقــد مبحثــن خاصــن ابملعارضــة مث 
النقــل ابلدليــل. وانظــر أيضــا )ابب املعارضــة علــى االســتدالل بــكالم النــي عليــه الســالم( وفيــه 
مصطلحــات املمانعــة واملنــع واملنازعــة. وانظــر كذلــك )ابب مــا يقــع بــه الرجيــح يف املعــاين( 

حيــث يذكــر مصطلحــات النســخ والتأويــل واملعارضــة.
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)7( اجلرجاين الشريف، معجم التعريفات: 7٣ )حج(.
)٨( ابن فارس، مقاييس اللغة: ٣0/2 )مادة: ح.ج/ ابب الثنائي املضعف(.

قــال ابــن فــارس)ت٣٩٥ه(: »احلــاء واجليــم أصــول أربعــة: فــاألول القصــد، وكل قصــد َحــجٌّ.. 
ومكــن أن يكــون احلجــة مشــتقًة مــن هــذا؛ ألهنــا تقصــد، أو هبــا يُقصــد احلــق املطلــوب. يقــال: 
حاججــت فــالان فحججتــه، أي غلبتــه ابحلجــة. وذلــك الظفــر يكــون عنــد اخلصومــة، واجلمــع 

حجــج واملصــدر حجــاج.«
)٩( التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، 622/1 )حجة(.

)10( إضافة من احملقق.
)11( التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، ٥٥٣/1 )جدل(.

)12( اجلرجاين الشريف، معجم التعريفات، ص1٩٥)نظر(.
)1٣( اجلوهري، اتج اللغة وصحاح العربية، 16٥٣/٤)مادة: ج.د.ل(.

رمــاه  أي  فجدلــه،  طعنــه  »يقــال:  قائــال:  معجميــا  اجلــدل  )ت٣٩٣ه(  اجلوهــري  عــرف 
ابألرض، فاجنــدل، أي ســقط. وجادلــه، أي خاصمــه جمادلــة وجــداال؛ واالســم اجلــدل؛ أي 

اخلصومــة.« شــدة 
)1٤( الزخمشري، أساس البالغة، 2٥٥/1)مادة: خ.ط.ب(.

)1٥( سورة األحزاب، اآلية 1٩.
)16( سورة الزخرف، اآلية ٥٨.
)17( سورة الذارايت، اآلية ٥2.
)1٨( سورة الفرقان، اآلية 0٥.
)1٩( سورة فصلت، اآلية ٤٤.

)20( الشافعي، الرسالة، ٤2/1.
)21( ابن قتيبة، أتويل مشكل القرآن، 1٥.

مــن منــاذج دفاعــه عــن عربيــة القــرآن وردوده علــى املالحــدة، قولــه: »وللعــرب اجملــازات 
يف الــكالم، ومعناهــا طــرق القــول ومآخــذه، ففيهــا االســتعارة والتمثيــل والقلــب والتقــدمي 
والتأخــر.. مــع أشــياء كثــرة ســراها يف أبــواب اجملــاز«؛ قاصــدا إســقاط ادعــاءات الطاعنــن 

بنظائــر مــن صميــم معهودهــم يف القــول والــكالم. ص1٥.
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)22( أبو عبيدة، جماز القرآن: 11.
رد أبــو عبيــدة علــى طعــون املالحــدة يف األســاليب البالغيــة القرآنيــة مثــل خماطبــة الشــاهد 
خماطبــة الغائــب، فعلــل ذلــك بكــون مواضــع الطعــن مــن جنــس كالم العــرب، وأمثلــة ذلــك 
كثــرة، مــن بينهــا: »ومــن جمــاز مــا جــاءت خماطبتــه خماطبــة الشــاهد مث تُركــت وُحوِّلــت خماطبتــه 
هــذه خماطبــة الغائــب، قــال هللا تعــاىل: )حــى إذا كنتــم يف الفلــك وجريــن هبــم( أي بكــم«. 

ص11.
)2٣( اخلطايب، الغنية عن الكالم وأهله، دون اسم احملقق، دار املنهاج، القاهرة، 200٤، ص٩.

)2٤( اجلويين، الكافية يف اجلدل، ص2٤ من املقدمة.
)2٥( ابــن فــارس، الصاحــي يف فقــه اللغــة ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا، حتقيــق أمحــد حســن 

بســج، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1٩٩7.
قــال ابــن فــارس يف ابب القــول أن لغــة العــرب أفضــل اللغــات: »وإن أردت أن ســائر اللغــات 
تبــنِّ إابنــة اللغــة العربيــة فهــذا غلــط، ألان لــو احتجنــا أن نعــر عــن الســيف وأوصافــه ابللغــة 
الفارســية ملــا أمكننــا ذلــك إال ابســم واحــد، وحنــن نذكــر للســيف ابلعربيــة صفــات كثــرة..«. 

ص1٩.
)26( اجلواليقي، املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم، ص٩1.

قــال اجلواليقــي يف مقدمــة كتابــه: »هــذا كتــاب نذكــر فيــه مــا تكلمــت بــه العــرب مــن الــكالم 
األعجمــي، ونطــق بــه القــرآن اجمليــد..«.ص٩1.

)27( سورة يوسف، اآلية 2.
)2٨( سورة الشعراء، اآلية 1٩٥.
)2٩( السيوطي، املزهر، 1/26٨.

)٣0( املصدر السابق: 1/٩.
)٣1( السيوطي جالل الدين، االقراح يف أصول النحو، 22-21.

يف  األنبــاري  بــن  »وقــال  الســيوطي:  قــول  )االقــراح(  كتــاب  مــن  ابلصفحتــن  جــاء  إذ 
أصولــه: )أدلــة النحــو ثالثــة: نقــل وقيــاس واســتصحاب حــال(«. مــا يوضــح أن علــم أصــول 
النحــو مل يقتصــر فقــط علــى الكتــاب والســنة وكالم العــرب، وإمنــا توســل علمــاؤه مبقاييــس 

التقعيــد. ومصطلحــات شــرعية يف 
)٣2( ابن األنباري، اإلغراب يف جدل اإلعراب وملع األدلة )رسالتان(، ٨٥.

)٣٣( السيوطي، املزهر، 1/1٣٨.
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)٣٤( التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، ٩0/1 وما بعدها.
)٣٥( العسكري، الصناعتن، 107.

)٣6( املصدر السابق، 1٥.
)٣7( اآلمدي، املوازنة بن شعر أيب متام والبحري، 1/0٣-٤.

يف مثــل ذلــك قــال اآلمــدي: »ووجــدت -أطــال هللا بقــاك- أكثــر مــن شــاهدته ورأيتــه مــن 
رواة أشــعار املتأخريــن، يزعمــون أن شــعر أيب متــام حبيــب بــن أوس الطائــي ال يتعلــق جبيــده 
جيــد أمثالــه، ورديــه ُمطَّــرح مــرذول؛ فلهــذا كان خمتلفــا ال يتشــابه، وأن شــعر الوليــد بــن عبيــد 
البحــري صحيــح الســبك، حســن الديباجــة، ليــس فيــه سفســاف وال ردي وال مطــروح، 
وهلــذا صــار مســتواي يشــبه بعضــه بعضــا. ووجدهتــم فاضلــوا بينهمــا لغــزارة شــعريهما، وكثــرة 
جيدمهــا وبدائعهمــا، ومل يتفقــوا علــى أيهمــا أشــعر، كمــا مل يتفقــوا علــى أحــد مــن وقــع التفضيــل 

بينهــم مــن شــعراء اجلاهليــة واإلســالم واملتأخريــن..«.
)٣٨( اجلرجاين، علي بن عبد العزيز، ٣.

قــال اجلرجــاين عــن هــذا الصــراع يف الصفحــة ٣: »ومــا زلــت أرى أهــل األدب -منــذ أحلَقْتــين 
الرغبــة جبملتهــم، ووصلــت العنايــة بيــين وبينهــم- يف أيب الطيــب أمحــد بــن احلســن املتنــي فئتــن: 
مــن مطنــب يف تقريظــه، منقطــع إليــه جبملتــه، منحــط يف هــواه بلســانه وقلبــه، يلتقــي مناقبــه إذا 
ذكــرت ابلتعظيــم، ويشــيع حماســنه إذا ذكــرت ابلتفخيــم.. وعائــب يــروم إزالتــه عــن رتبتــه، فلــم 

يسلم له فضله، وحياول حطه عن منزلة بوأه إايها أدبه«. 
)٣٩( اجلاحظ، البيان والتبين، 1/٨٨.

)٤0( املصدر السابق.
)٤1( املصدر السابق، 1/ 116-11٥.

)٤2( ابن وهب الكاتب، الرهان يف وجوه البيان، ٥6.
)٤٣( املصدر السابق، 177.

)٤٤( املصدر السابق.
)٤٥( املصدر السابق، 2.

)٤6( املصدر السابق.
)٤7( املصدر السابق، ٤٩.

)٤٨( عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ٤٤1-٤٤2.
)٤٩( عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، 11٨-11٩.
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)٥0( عبد القاهر اجلرجاين، الرسالة الشافية)ملحقة بدالئل اإلعجاز(، 606-60٥.
)٥1( السكاكي، مفتاح العلوم، ٤٣٨-٤٣٩.

)٥2( حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدابء، 6٣.
)٥٣( املصدر السابق، 6٤.

)٥٤( املصدر السابق.
)٥٥( اخلطايب، الغنية عن الكالم وأهله، 06-0٥.

)٥6( املصدر السابق، 17-1٨.
)٥7( املصدر السابق.

)٥٨( سورة النحل، جزء من اآلية 12٥.

)٥٩( سورة النحل، جزء من اآلية 12٥.
)60( ابن حزم، التقريب حلد املنطق واملدخل إليه ابأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية، 1٨6.

)61( الباجي، املنهاج يف ترتيب احلجاج، 7.
)62( املصدر السابق، ٩.

)6٣( اجلويين، الكافية يف اجلدل، 16 من املقدمة.
)6٤( املصدر السابق، 20-21 من املقدمة.

)6٥( املصدر السابق، 20 من املقدمة.
)66( املصدر السابق.
)67( املصدر السابق.
)6٨( املصدر السابق.
)6٩( املصدر السابق.
)70( املصدر السابق.

)71( املصدر السابق، 21 من املقدمة.
)72( يقــول اجلويــين يف املناظــرة: »فأمــا املناظــرة: فهــو مأخــوذ مــن النظــر؛ وكل مناظــرة نظــر، 
وإن كان ليــس كل نظــر مناظــرة. مــن حيــث إن املناظــرة مفاعلــة، مــن النظــر: وهــو نظــر بــن 
اثنــن علــى مــا نذكــر بعــد« )الكافيــة يف اجلــدل، ص1٩ مــن املقدمــة(. يقصــد اجلويــين بكــون 
معــى املناظــرة مأخــوذا مــن النظــر، العالقــة اللغويــة املعجميــة الداليــة بــن املفردتــن: إذ اعترهــا 
مشــتقة منه على وزن مفاعلة، واملفاعلة صيغة مشــاركة؛ أي إهنا نظر وفكر وتدبر، ولكنها 
تقتضــي تفاعــال ومشــاركة يف النظــر بــن أكثــر مــن طــرف واحــد، وذلــك مــا عــر عنــه بقولــه= 
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=)وهــو نظــر بــن اثنــن(. هكــذا نســتطيع أن نقــول إن اجلويــين يقصــد ابملناظــرة النظــر نفســه، 
علــى اعتبــار أن النظــر فكــر وتدبــر واعتبــار يبتغــي االســتدالل واحملاججــة؛ لتكــون املناظــرة 
نشــاطا حجاجيــا فكــراي تدبــراي اعتبــاراي اســتدالليا، ولكــن ابلتفاعــل واملشــاركة. فنســتنتج مــن 
رصــد عالقــة املناظــرة ابلنظــر، مؤشــرا ضمنيــا علــى أن النظــر، وإن كان فــرداي، حجــاج وليــس 
جــدال؛ ألن اجلويــين يعتــر كل طــرف مــن املتناظريــن انظــرا يف قضيــة واحــدة معلنــة للنظــر 
والتناظــر. وملــا كان املناظــر حماججــا ابلنظــر )أي الفكــر والتدبــر( فالنظــر حجــاج؛ وحبســب 
وجهــة نظــره فــإن املناظــرة والنظــر فكــر لالســتدالل ســواء مــن قبــل انظــر واحــد، أو اثنــن 

متناظريــن انظريــن.
)7٣( اجلويين، الكافية يف اجلدل،21 من املقدمة. 

)7٤( املصدر السابق.

)7٥( املصدر السابق.

)76( املصدر السابق.
)77( حققــه احملققــان وأحلقــاه بكتــاب )التنبيــه( البــن تيميــة مبــا مســماه )ملحــق الكتــاب املــردود 

عليــه: فصــول يف اجلــدل لرهــان الديــن النســفي(.
)7٨( ابن تيمية، تنبيه الرجل العاقل على متويه اجلدل الباطل، 7.

)7٩( املصدر السابق، ٥.

)٨0( املصدر السابق، 6.
)٨1( الباجي، املنهاج يف ترتيب احلجاج، ص ٩.

)٨2( اجلويين، الكافية يف اجلدل، ٥2٩.
)٨٣( اجلاحظ، البيان والتبين، 2/٨.

)٨٤( ابن وهب الكاتب، الرهان يف وجوه البيان، 1٩2.
)٨٥( اجلاحظ، البيان والتبين، 2/٨.

)٨6( الباجي، املنهاج يف ترتيب احلجاج، 10.

)٨7( انظر: اجلاحظ، البيان والتبين، 1/21٣.
)٨٨( انظر: اجلويين، الكافية يف  اجلدل، ٥2٩.

)٨٩( انظر: الباجي، املنهاج يف ترتيب احلجاج، ص ٩.
)٩0( انظر: ابن تيمية، تنبيه الرجل العاقل على متويه اجلدل الباطل، ٥.

)٩1( انظر: الشاطي، املوافقات يف أصول الشريعة، 2٣7.
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)٩2( املصدر السابق، 07/1.
)٩٣( انظر: اجلويين، الكافية يف اجلدل، ٥٣2. واُنظر أيضا: الشاطي، املوافقات، 2٤٣/٤.

)٩٤( انظر: ابن وهب الكاتب، الرهان يف وجوه البيان، 1٩٤.
)٩٥( انظر: الشاطي، املوافقات، ٤/2٣1-2٣0.

)٩6( انظر: اجلويين، الكافية يف اجلدل، ٥٣٥-٥٤0.
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العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ١٩١

املصادر واملراجع
- القرآن الكرمي.

- اآلمــدي، أبــو القاســم احلســن بــن بشــر  بــن حيــى )ت٣70ه(: املوازنــة بــن شــعر أيب متــام 
والبحــري، حتقيــق أمحــد صقــر، ط٤، دار املعــارف، القاهــرة،  بــدون اتريــخ.

- ابــن األنبــاري، عبــد الرمحــن أبــو الــركات كمــال الديــن بــن حممــد )ت٥77ه(: اإلغــراب 
يف جــدل اإلعــراب وملــع األدلــة، حتقيــق ســعيد األفغــاين، ط2، دار الفكــر، بــروت، 1٩71.

- األندلســي، ابــن حــزم أبــو حممــد علــي )ت٤٥6ه(: التقريــب حلــد املنطــق واملدخــل إليــه 
ابأللفــاظ العاميــة واألمثلــة الفقهيــة، حتقيــق عبــد احلــق الركمــاين، دار بــن حــزم، بــروت، 

  .2007
التجيــي )ت٤7٤ه(:  أيــوب  بــن  ســعد  بــن  خلــف  بــن  ســليمان  الوليــد  أبــو  الباجــي،   -
املنهــاج يف ترتيــب احلجــاج، حتقيــق عبــد اجمليــد تركــي، ط٣، دار الغــرب اإلســالمي، بــروت، 

 .2000
- التهانــوي، علــي ابــن القاضــي حممــد بــن حامــد صابــر الفاروقــي احلنفــي )ت11٥٨ه(: 
كشــاف اصطالحــات الفنــون، حتقيــق رفيــق العجــم وعلــي دحــروج، مكتبــة لبنــان، بــروت، 

.1٩٩6
اإلمتــاع  )ت٤1٤ه(:  البغــدادي  عبــاس  بــن  حممــد  بــن  علــي  حيــان  أبــو  التوحيــدي،   -

.2011 بــروت،  العصريــة،  املكتبــة  الطعيمــي،  خليفــة  هيثــم  حتقيــق  واملؤانســة، 
- ابــن تيميــة، أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم )ت72٨ه(: تنبيــه الرجــل العاقــل علــى 
متويــه اجلــدل الباطــل، حتقيــق علــي بــن حممــد العمــران وحممــد عزبــر مشــس، دار عــامل الفوائــد، 

جــدة، بــدون اتريــخ.
- اجلاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن حبــر )ت2٥٥ه(: البيــان والتبيــن، حتقيــق عبــد الســالم 

حممــد هــارون، ط7، مكتبــة اخلاجنــي، القاهــرة، 1٩٩٨.
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- اجلرجــاين، أبــو احلســن علــي بــن عبــد العزيــز )ت٣٩2ه(: الوســاطة بــن املتنــي وخصومــه، 
حتقيــق حممــد أيب الفضــل إبراهيــم وعلــي حممــد البجــاوي، ط1، املطبعــة العصريــة، بــروت، 

 .2006
- اجلرجــاين، علــي بــن حممــد الســيد الشــريف )ت٨16ه(: معجــم التعريفــات، حتقيــق حممــد 

صدِّيــق املنشــاوي، دار الفضيلــة، القاهــرة، 200٤.
- اجلرجــاين، عبــد القاهــر أبــو بكــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد )ت٤71ه(، أســرار البالغــة، 

حتقيــق حممــد عبــد املنعــم اخلفاجــي وحممــد عزيــز شــرف، دار اجليــل بــروت، 1٩٩1.
- اجلرجــاين، عبــد القاهــر أبــو بكــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد )ت٤71ه(، دالئــل اإلعجــاز، 

حتقيــق حممــود حممــد شــاكر، مكتبــة اخلاجنــي، القاهــرة، 2000.
- اجلرجــاين، عبــد القاهــر أبــو بكــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد )ت٤71ه(، الرســالة الشــافية 
)ملحقــة بدالئــل اإلعجــاز(، حتقيــق حممــود حممــد شــاكر، مكتبــة اخلاجنــي، القاهــرة، 2000.

- اجلوالقــي، أبــو منصــور موهــوب بــن أمحــد بــن حممــد بــن اخَلِضــر )ت٥٤0ه(: املعــرب مــن 
الــكالم األعجمــي علــى حــروف املعجــم، حتقيــق ف. عبــد الرحيــم، ط1، دار القلــم، دمشــق، 

.1٩٩0
- اجلوهــري، إمساعيــل بــن محــاد أبــو نصــر )ت٣٩٣ه(: اتج اللغــة وصحــاح العربيــة، حتقيــق 

أمحــد عبــد الغفــور عطــار، ط٤، دار العلــم للماليــن، لبنــان، 1٩٩0. 
- اجلويــين، عبــد امللــك أبــو املعــايل إمــام احلرمــن )ت٤7٨ه(: الكافيــة يف اجلــدل، حتقيــق 

فوقيــة حســن حممــود، مكتبــة الكليــات األزهريــة، القاهــرة، 1٩7٩.
- اخلطــايب، أبــو ســليمان محــد بــن حممــد الســبيت )ت٣٨٨ه(: الغنيــة عــن الــكالم وأهلــه، دون 

اســم احملقق، دار املنهاج، القاهرة، 200٤.
- ابن خلدون، أبو زيد عبد الرمحن بن حممد ويل الدين احلضرمي اإلشــبيلي )ت٨0٨ه(: 

املقدمة، فضاء الفن والثقافة، حتقيق ســامح دايب أمحد، املغرب، بدون اتريخ.
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- الزخمشــري أبــو القاســم جــار هللا حممــود بــن عمــر اخلوارزمــي )ت٥٣٨ه(: أســاس البالغــة، 
حتقيــق حممــد ابســل عيــون الســود، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٩٩٨.

- الزخمشري أبو القاسم جار هللا حممود بن عمر اخلوارزمي )ت٥٣٨ه(: تفسر الكشاف، 
حتقيق خليل مأمون شيحا، ط٣، دار املعرفة، بروت، 200٩.

- الســكاكي أبــو يعقــوب يوســف بــن أيب بكــر حممــد بــن علــي )ت626ه(: مفتــاح العلــوم، 
حتقيــق نعيــم زرزور، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٩٨٣.

الديــن  ســابق  حممــد  بــن  بكــر  أيب  الكمــال  بــن  الرمحــن  عبــد  الديــن  جــالل  الســيوطي،   -
اخلضــري األســيوطي )ت٩11ه(: االقــراح يف أصــول النحــو، حتقيــق عبــد احلكيــم عطيــة، 

بــروت، 2006. البــرويت،  دار  ط2، 
الديــن  ســابق  حممــد  بــن  بكــر  أيب  الكمــال  بــن  الرمحــن  عبــد  الديــن  جــالل  الســيوطي،   -
اخلضــري األســيوطي )ت٩11ه(: املزهــر، حتقيــق حممــد أمحــد جــاد املــوىل بــك وحممــد 
أيب الفضــل إبراهيــم وعلــي حممــد البجــاوي، ط1، مكتبــة دار الــراث، بــروت، 200٨.

بــن موســى اللخمــي الغرانطــي املالكــي )ت7٩0ه(: املوافقــات يف  - الشــاطي، إبراهيــم 
أصول الشــريعة، حتقيق عبد هللا وراز وحممد عبد هللا وراز وعبد الســالم عبد الشــايف حممد، 

مــن إصــدارات وزارة الشــؤون اإلســالمية للملكــة الســعودية، بــدون اتريــخ.
- الشــافعي، أبــو عبــد هللا حممــد بــن إدريــس العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع املطلــي القرشــي 
بــدون  بــروت،  العلميــة،  الرســالة، حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر، دار الكتــب  )ت20٤ه(: 

اتريــخ.
- أبــو عبيــدة، معمــر بــن املثــى التيمــي البصــري النحــوي )ت20٩ه(: جمــاز القــرآن، حتقيــق 

حممــد فــؤاد ســزكن، مكتبــة اخلاجنــي، القاهــرة، بــدون اتريــخ.
- العســكري، أبــو هــالل احلســن بــن عبــد هللا بــن ســهل )ت٤76ه(: الصناعتــن، حتقيــق 
علــي حممــد البجــاوي وحممــد أيب الفضــل إبراهيــم، ط1، املكتبــة العصريــة، بــروت، بــروت، 

.2006
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- ابــن فــارس، أمحــد أبــو احلســن بــن فــارس بــن زكــراي )ت٣٩٥ه(: مقاييــس اللغــة، حتقيــق 
عبــد الســالم حممــد هــارون، ط د، دار الفكــر، دمشــق، 1٩7٩.

- ابــن فــارس، أمحــد أبــو احلســن بــن فــارس بــن زكــراي )ت٣٩٥ه(: الصاحــي يف فقــه اللغــة 
ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا، حتقيــق أمحــد حســن بســج، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، 1٩٩7.
- ابــن قتيبــة، أبــو حممــد عبــد هللا بــن مســلم بــن عبــد اجمليــد الدينــوري )ت276ه(: أتويــل 

مشــكل القــرآن، حتقيــق أمحــد صقــر، ط2، مكتبــة دار الــراث، 1٩7٣.   
- القرطاجــين، أبــو احلســن حــازم )ت6٨٤ه(: منهــاج البلغــاء وســراج األدابء، حتقيــق حممــد 

احلبيــب بــن اخلوجــة، دار الكتــب الشــرقية، تونــس، 1٩66.
- النســفي، برهــان الديــن حممــد بــن حممــد )ت710ه(: فصــول يف اجلــدل، )ملحــق بكتــاب 
تنبيــه الرجــل العاقــل علــى متويــه اجلــدل الباطــل لشــيخ اإلســالم اإلمــام )ابــن تيميــة(، حتقيــق علــي 

بــن حممــد العمــران وحممــد عزبــر مشــس، دار عــامل الفوائــد، جــدة، بــدون اتريــخ. 
- ابــن وهــب، أبــو احلســن إســحاق بــن إبراهيــم بــن ســليمان الكاتــب )ت٣٣٥ه(: الرهــان 

يف وجــوه البيــان، حتقيــق حنفــي حممــد شــرف، مطبعــة الرســالة، مصــر، 1٩7٩.   



اختالف جذر الفعل الختالف قراءته
) )توجيٌه صرفيٌّ َدالليٌّ

د. السيد إبراهيم المنسي سليم

أستاذ النحو والصرف المشارك
معهد اللغة العربية - جامعة أم القرى





ورد االبحث في ٢٥/ ٥/ ١٤٣٩ه                               وُقبل للنشر في ٢٤/ ٨/ ١٤٣٩ه

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ١٩7

) اختالف جذر الفعل الختالف قراءته )توجيٌه صرفيٌّ َدالليٌّ
د. السيد إبراهيم المنسي سليم

امللخص
موضــوع هــذا البحــث: »اختــالُف ِجــْذر الِفعــل الختــالف قراءتــه – توجيــٌه 
صــريفٌّ َداليلٌّ«، يعتمــد علــى املنهــج التحليلــي التعليلــي القائــم علــى َرْصــد مجيــع 

األفعــال املالئمــة لعنــوان البحــث.

ومــن أهدافــه: إيضــاح املســائل الصرفيــة املتعّلقــة ابألفعــال موضــع البحــث، 
، واإلســهام يف إيضــاح  كحــْذف حــرف أو نْقــل حركــة حــرف، وبيــان ِعلّــة كلٍّ

هــذه األفعــال؛ ألهّنــا ليســت مــن شــواهد الّنحــاة والصرفيّــن.

ومــن نتائجــه: أن غالــب األفعــال املذكــورة يف هــذا البحــث فيــه قــراءاتن، 
وكلُّ قــراءة تكشــف عــن ِجــذر لغــوّي، لكــن قــد يكــون للفعــل ِجــذران لغــواين 
مــن خــالل ثــالث قــراءات، كمــا قــد يكــون للفعــل ثالثــة جــذور لغويــة مــن خــالل 

أربــع قــراءات.

كما أن األفعال املذكورة يف هذا البحث بقراءاهتا املختلفة متواترًة أو شاّذًة 
ال ختلو أن تكون:

مّتفقــة زمنًــا ووزاًن، متمثّلــًة يف ثالثــة عشــَر موضًعــا، بنســبة بلغــت ٥0%، وإمــا 
مّتفقة زمًنا خمتلفة وزاًن، متمثّلًة يف اثيْن عشــَر موضًعا، بنســبة بلغت ٤٥% تقريًبا، 
وإمــا خمتلفــًة زمنًــا مّتفقــًة وزاًن، متمثّلــًة يف موضــع واحــد، بنســبة بلغــت ٥% تقريبًــا.
وقد تكون القراءة الشاذة أوضح يف الداللة على املعى من القراءة املتواترة.
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The difference between the root of the verb and 
the difference in its reading - a morphological 

directive
Dr. Alsayed Ibrahim AL.mancy Sleem

Abstract:

The subject of this research is: “The difference between 
the root of the verb and the difference in its reading- a 
morphological directive”

It is based on the analytic analytical approach based on 
monitoring all actions appropriate to the title of the research.

Its objectives include:

1- Clarification of the morphological questions relating to the 
acts in question, such as the deletion of a character or the 
carriage of a character, and the statement of the cause of each.

2- Contribution to the clarification of these acts, because they 
are not the evidence of the sculptors and the bankers.

Among the results:

1- Most of the acts mentioned in this research are two 
readings, each reading reveals a linguistic root, but the verb 
may have two linguistic roots through three readings, and 
may have three linguistic roots through four readings. 
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2- The acts mentioned in this research by reading the dif-
ferent frequent or abnormal is not without being :

- Agreed time and weight, represented in thirteen locations, 
a rate of 50%.

- Twelve times the weight of a different time which is 
equivalent to about 45%.

- A different time-matched weight, represented in one 
place, at about 5%.

3- The abnormal reading may be clearer in the meaning of the 
meaning of the frequent reading.
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املقدمة:
موضــوع هــذا البحــث هــو: »اختــالف ِجــْذر الفعــل الختــالف قراءتــه – 

َداليلٌّ«. صــريفٌّ  توجيــٌه 

أَْتبعوهــا  الــيت ســّجلها املعجميّــون، مث  وَأعــين جِبــذر الفعــل حروفَــه األصليــة 
إثبــات  مــن  ذلــك  ُيصاحــب  ومــا  ســياقات خمتلفــة،  عليهــا يف  الــيت أييت  ابملعــاين 
وَحــْذف أو لــزوم وتعــدٍّ... إخل. قــال اجلوهــري: »اجلِــْذر: األصــل، وأصــُل كّل 

َجــْذره ابلفتــح عــن األصمعــّي، وِجــْذره ابلكســر عــن أيب عمــرو«)1(. شــيء: 

هــذا  –يف  تقــف  ال  الفعــل  ِجــذر  يف  اختــالٌف  يصاحبهــا  الــيت  والقــراءات 
البحــث– عنــد القــراءات العشــر املتواتــرة، بــل تتجاوزهــا إىل القــراءات األربــع 

منهــا: أذكــر  ألســباب  الشــاّذة؛ 

- َقول ابن جيّن: »إال أنّه –يعين الشاّذ– مع خروجه عنها –يعين القراءات 
املتواتــرة– انزٌع ابلثقــة إىل قـُّرائــه، حمفــوف ابلــرواايت مــن أمامــه وورائــه، ولعلّــه أو 

كثًرا منه مســاٍو يف الفصاحة للمجتمع عليه«)2(.

- وصوهُلا إلينا كاملة؛ إذ قيل: »ومل ينقل لنا من القراءات الشاّذة كاملة يف 
املصّنفــات إاّل قــراءة األئمــة األربعــة بعــد العشــرة، وهــي قــراءات متصلــة صحيحــة 

اإلســناد، ولكــن مل تتوفّــر فيهــا مجيــع أركان القــراءة الصحيحــة«)٣(.

ولذا خيرج من هذا البحث ما يلي:

ــا۠  نَ
َ
ــَنَّ أ ۡغلِ

َ
ُ َل ــَب ٱللَّ - الفعــل متـَّفــق علــى قراءتــه، ولــه ِجــذر واحــد، مثــل: ﴿َكَت

ــٞز ﴾]اجملادلــة: 21[. ــوِيٌّ َعزِي َ قَ ۚ إِنَّ ٱللَّ ــِيٓ َورُُس



د. السيد إبراهيم المنسي سليم

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ٢0١

ــا بُِغُرورٖ﴾]األعــراف:  - الفعــل متَـَّفــق علــى قراءتــه، ولــه ِجــذران، مثل:﴿فََدلَّىُٰهَم
22[ ]ذلــك أهّنــا حمتملــة أن تكــون يف أصلهــا االشــتقاقي مــن )د ل و(، أو أن 

تكــون مــن )د ل ل([)٤(.

 ُ ُنَســرِّ اجلبــاُل–  »ُتَســيَـُّر  مثــل:  ِجــذر واحــد،  ولــه  قراءتــه،  الفعــل خمتـَلَــٌف يف   -
اجلبــاُل«)٥(. َتِســُر  اجلبــاَل– 

ــا ٱۡسَتۡي َُٔســواْ ِمۡنــُه﴾  - الفعــل خمتـَلَــٌف يف قراءتــه، ويُظــّن أّن لــه ِجذريــن، مثــل: ﴿فَلَمَّ
]يوســف: ٨0[ »إذ يقــال: يَئِــَس، فالفــاء ايء والعــن مهــزة، وفيــه لغــة أخــرى، وهــي 

القلــب بتقــدمي العــن علــى الفــاء، فيقــال: أَيِــَس«)6(.

ۡن  ِۡد بِِهــم مَّ - الفعــل خمتـَلَــف يف قراءتــه، لكنّــه يوّجــه صوتيًّــا ال صرفيًّــا، مثــل: ﴿فَــَرّ
َخۡلَفُهــۡم﴾ ]األنفــال: ٥7[ قــال ابــن جــيّن: »مل يــرر بنــا يف اللغــة تركيــب )ش ر ذ(، 
وأَْوجــه مــا ُيصــَرف إليــه ذلــك أن تكــون الــذال بــداًل مــن الــدال، كمــا قالــوا: حلــٌم 

َخــرادل و َخــراذل، واملعــى اجلامــع هلمــا أهنمــا جمهــوران ومتقــارابن«)7(.

ــه صوتيًّــا –كذلــك– الفعــُل يـُْهَمــُز يف قــراءة علــى األصــل، وتســقط  ومــا يوجَّ
ِيــَن َكَفــُرواْ﴾  مهزتــه يف قــراءة أخــرى ختفيًفــا)٨(، مثــل: ﴿يَُضِٰه ُٔــوَن قَــۡوَل ٱلَّ
ــآُء  ــن تََش ــرِۡج َم ــا﴾ ]التوبــة: 120[، ﴿تُ ــوَن َمۡوِطٗئ ]التوبــة: ٣0[، ﴿َوَل يََط ُٔ

﴾ ]األحــزاب: ٥1[. ــنَّ ِمۡنُه
َهــا َعــۡنَ ٱۡلَقِــِن﴾ ]التكاثــر:  ُونَّ ُونَّ ٱۡلَِحيــَم * ُثــمَّ لََتَ ومــا يُهَمــز ختفيًفــا ﴿لـَـَتَ

6، 7[ يف قــراءة احلســن البصــرّي)٩(.

ــُهۥ  ۡونَ ــٌف يف قراءتــه، لكنــه مــن غــر األربعــَة عَشــَر، مثــل: ﴿إِۡذ تَلَقَّ - الفعــل خمتـََل
ــنَتُِكۡم﴾ ]النــور: 1٥[)10(. لِۡس

َ
بِأ
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وتبدو أمهية هذا املوضوع يف:
- أنّه يف دائرة خدمة كتاب هللا تعاىل.

- اّتســاع مادتــه؛ إذ ال تقتصــر علــى القــراءات العشــر املتواتــرة، بــل تتعداهــا إىل 
القــراءات األربــع الشــواّذ.

ومع هذه األمهية مل أجد ابحثًا معاصًرا –فيما أعلم– تناول هذه الفكرة)11(؛ 
لــذا كان اختيــاري هلــذا املوضــوع الــذي توافــرت لــدّي أســباب لدراســته، وأهــداٌف 

أحاول حتقيقها مبعايشته؛ لتؤيت مثارها كّل حن إبذن هللا.

أّما أسباب دراسته فأذكر منها:
1- هذه الفكرة تثر تساؤالت تدعو إىل البحث، منها:

- هل تتوافق صيغة الفعلن يف القراءتن زمًنا ووزاًن؟

- هل يتوافق الفعالن يف القراءتن تعّداًي أو لزوًما؟

- هل تتوافق داللة الفعلن يف القراءتن دائًما؟

2- وْصــف القــراءة ابلشــذوذ قــد يدعــو إىل تركهــا ُرغــم أّن الشــاّذ »ضــارٌب يف 
صّحــة الروايــة جِبرانــه، آخــٌذ مــن مســت العربيــة مهلــة ميدانــه«)12(.

وأّما أهداف البحث فيتقّدمها:
- اإلجابة عن التساؤالت املذكورة سابًقا.

- إيضــاح املســائل الصرفيــة املتعّلقــة ابألفعــال موضــع البحــث، كحــْذف حــرف أو 
. نْقــل حركــة حــرف، وبيــان ِعلّــة كلٍّ
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- اإلسهام يف إيضاح هذه األفعال؛ ألهّنا ليست من شواهد الّنحاة والصرفّين.

منهج البحث وطريقيت يف عرض مادته:
أّمــا املنهــج املّتبــع يف هــذا البحــث فهــو املنهــج التحليلــي التعليلــي الــذي يعتمــد 

علــى َرْصــد مجيــع األفعــال املالئمــة لعنــوان البحــث وتقديهــا مــن خــالل:

- تقسيم األفعال إىل مبحثن.

1- مبحــث يضــّم اجِلذريــن، قــراءُة كلٍّ منهــا متواتــرٌة، واملذكــور أواًل قـُــّراؤه 
أقــّل عــدًدا.

شــاّذٌة،  اآلخــر  وقــراءُة  متواتــرٌة،  أحدمهــا  قــراءُة  اجِلذريــن،  يضــّم  مبحــث   -2
املتواتــر. هــو  أواًل  واملذكــور 

- ترتيب األفعال داخل املبحث ألفبائًيا َوفق اجِلذر األول.

- التنبيه على الفعل املكّرر مع نظره املشروح.

- التعقيب صرفيًّا ودالليًّا على كّل ِجذر.

- إيضاح العالقة بن القراءتن.
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املبحث األول
اجِلذران قراءُة كلٍّ منهما متواترٌة:

يتضّمــن هــذا املبحــث أحــَد عشــَر موضًعــا، منهــا موضــٌع ُذكــر مّرتــن، وآخــُر 
ُذكــر ثــالث مــّرات؛ لــذا فــإّن جممــوع أفعالــه أربعــَة عشــَر فعــاًل، وردت يف ســّت 

ــة َوفــق اجِلــذر املذكــور أّواًل. ُســوٍر، وســأذكرها مفّصلــة مرتّب

َ َورَُســوَلُۥ َل يَلِۡتُكــم ّمِــۡن  املوضــع األّول يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإَون تُِطيُعــواْ ٱللَّ
ا﴾ ]احلجــرات: 1٤[ إذ اختـََلــف الُقــّراء يف الفعــل الواقــع جــوااًب  ــۡي ًٔ ــۡم َش ۡعَمٰلُِك

َ
أ

للشــرط ﴿يَلِۡتُكــم﴾، فصــار لــه ِجــذران لغــواين )أَلَــَت – اَلَت(.

ــَت( يّتضــح يف قــراءة أيب عمــرو ويعقــوب واليزيــدي واحلســن  - اجِلــذر األول )أََل
)أَيْلِْتكم()1٣( هبمزة ســاكنة بن الياء والالم، لغَة غطفان وأســد)1٤(، فعاًل مضارًعا 
بزنــه )يـَْفعِــْل( مثــل: َضــَرَب َيْضــِرب، وَصــَدف َيْصــِدف، متعــدٍّ بنفســه)1٥(. قــال 

الزبيــدي: »ألََتــه مالَــه وحقَّــه أيلِتُــه أَْلًتــا مــن حــّد َضــَرب: نـََقصــه«)16(.

ــم﴾ بكســر الــالم مــن غــر  - اجلِــذر الثــاين )اَلَت( يّتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿يَلِۡتُك
مهــز، مــن التَــه يِليتُــه كباَعــه يِبيُعــه، لغــَة احلجــاز)17(، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يَِفْلكــم(، 
وأصله: يـَْلِيْتكم، اســتُثِقلت الكســرة على الياء )عن الكلمة( فُنقلت إىل الصحيح 

قبلهــا، فَســكنت، فُحذفــت؛ اللتقائهــا مــع التــاء الســاكنة عالمــًة للجــزم.

والفعــل يف هــذه القــراءة متعــدٍّ بنفســه –أيًضــا– قــال اجلوهــري: »أَلَتَــه حقَّــه 
أيْلِتُــه أَْلتًــا، أْي: نـََقصــه.. مثــل التَــه يِليتُــه، ومهــا لغتــان«)1٨(.

القراءاتن –إًذا– مبعى واحد، قال القيســي بعد أن ذكر لغة اثلثة)1٩( يف هذا 
املوضع: »فكله مبعى النقصان«)20(.
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تنبيه: ذكر الســمن وغره)21( يف قراءة ﴿يَلِۡتُكم﴾ ِجذًرا آخر: َوَلت، مثل: 
َوَجــد – َوَعــد، لكنــه موجــود يف بعــض املعاجــم؛ مثــل: لســان العــرب 2/10٨، 
اتج العروس ٥٩٤/1، وغر موجود يف بعضها، مثل: الصحاح، مقاييس اللغة.

ــلََفۡت﴾  ۡس
َ
ــآ أ ــٖس مَّ ــواْ ُكُّ َنۡف ــَك َتۡبلُ ِ املوضــع الثــاين يف قولــه تعــاىل: ﴿ُهَنال

]يونــس: ٣0[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل املضــارع، فصــار لــه جــذران لغــواين 
)تـََلــو – بـََلــو(.

- اجِلذر األول )تـََلو( يّتضح يف قراءة محزة والكســائي وخلف واألعمش )تـَتـُْلو(
)22(بتاءين، فعاًل مضارًعا بزنة )تـَْفُعل(، متعّداًي بنفســه، وال خيلو أن يكون)2٣(: 

1- مــن التــالوة، أّي: تقــرأ كل نفــس مــا عملتــه مســطًّرا يف مصحــف احلَفَظــة، 
 كَِتَٰبــَك﴾ ]اإلســراء: 1٤[ وقولــه ســبحانه: 

ۡ
دليــل ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿ٱۡقــَرأ

ــۡم  يِۡه ــلَُنا َلَ ــَرُءوَن كَِتَٰبُهــم﴾ ]اإلســراء: 71[، وقولــه : ﴿َورُُس ْوَلٰٓئِــَك َيۡق
ُ
﴿فَأ

ــوَن﴾ ]الزخــرف: ٨0[. يَۡكُتُب
فمــن أحســن  مــن عمــل،  أســلفت  مــا  نفــس  تـَتـْبَــُع كل  أي:  االتّبــاع،  مــن   -2
جــوزي ابحلســنات، ومــن أســاء جــوزي بــه. أْو ألّن عملهــا هــو الــذي يهديهــا إىل 
طريــق اجلنــة أو إىل طريــق النــار. دليــل ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿َمــۡن َعِمــَل َســّيَِئٗة فَــَا 
ْوَلٰٓئـِـَك 

ُ
نــَىٰ َوُهــَو ُمۡؤِمــٞن فَأ

ُ
ۡو أ

َ
ُيۡــَزىٰٓ إِلَّ ِمۡثلََهــاۖ َوَمــۡن َعِمــَل َصٰلِٗحــا ّمِــن َذَكــٍر أ

ــَة﴾ ]غافــر: ٤0[. ــوَن ٱۡلَنَّ يَۡدُخلُ
ــاع. يقــال:  قــال ابــن فــارس: »التــاء والــالم والــواو، أصــٌل واحــد، وهــو االتِّب

ــُع آيــًة بعــد آيــة«)2٤(. تـََلْوتُــه إذا تِبْعَتــه، ومنــه تــالوة القــرآن؛ ألنّــه يـُْتِب

- اجلــذر الثــاين )بـَلَــو( يّتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿َتۡبلُــواْ﴾ ابلبــاء، فعــاًل مضارًعــا بزنــة 
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)تـَْفُعــل(، متعــّداًي بنفســه. مــن االبتــالء، أْي: تطلّــع عليــه وتعلمــه. دليــل ذلــك قولــه 
ۡحــَرَۡت﴾ ]التكويــر: 1٤[.

َ
ــآ أ تعــاىل: ﴿َعلَِمــۡت َنۡفــٞس مَّ

قــال أبــو حيــان: »تبلــو: ختتــر مــا أســلفت مــن العمــل، فتعــرف كيــف هــو: 
أقبيــح أم حســن؟ أانفــع أم ضــاّر؟ أمقبــول أم مــردود؟ كمــا يتعــّرف الرجــُل الشــيَء 

ابختبــاره«)2٥(.
ويف مقاييــس اللغــة: »أبـَْليــُت فــالاًن ُعــْذًرا، أْي أْعلمتُــه وبـَيـّنـْتُــه فيمــا بيــين وبينــه، 

فــال لَــْوم علــّي بعــُد«)26(.
وأرى أّن حمّصلة الفعلن يف القراءتن واحدة؛ ألّن قراءة املرء ما أْســلف من 
عمل سبيُل تعّرفه عليه، حسًنا كان أم سيًئا، بل تعّرفه على مصره، جّنٍة أم انر.

ۡبُتۡم ِف َســبِيِل  ِيــَن َءاَمُنــٓواْ إَِذا َضَ َهــا ٱلَّ يُّ
َ
أ املوضــع الثالــث يف قولــه تعــاىل: ﴿َيٰٓ

ــواْ ﴾]النســاء: ٩٤[ إذ اختـََلــف الُقــّراء يف الفعــل الواقــع جــوااًب للشــرط  ِ َفَتبَيَُّن ٱللَّ
)تبينــوا( )27(، فصــار لــه ِجــذران لغــواين )ثـَبَــَت – بــَـَنَ(.

وَخلَــف واحلســن  الكســائي  و  قــراءة محــزة  يّتضــح يف  )ثـَبَــَت(  األول  اجلِــذر   -
واألعمــش )فـَتـَثـَبَـّتُــوا( )2٨( بثــاء مثلَّثــة بعدهــا ابء موّحــدة بعدهــا اتء مثنّــاة فوقيــة، 
ِفعــَل أمــر بزنــة )تـََفعَّلُــوا( متعــدٍّ حبــرف اجلــر. قــال اجلوهــري: »تثبَّــَت الرجــُل يف األمر 

واســتـَثـَْبَت مبعــًى«)2٩(.
- اجلِــذر الثــاين )بــَـَنَ( يّتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿َفَتبَيَُّنــواْ ﴾ ببــاء موّحــدة وايء مثنّــاة 

حتتيــة ونــون، ِفعــَل أمــر بزنــة )تـََفّعلُــوا( متعــدٍّ بنفســه.
قال اجلوهري: »وابن الشيُء بـََيااًن: اّتضح... وأَبـَنـُْتُه أان: أْوضْحُته، واستبان 
َ الشــيُء: وضــح وظهــر، وتـَبـَيَـّنـْتُــُه أان،  الشــيُء: وضــح، واســتـَبـَنـُْته أان: عرفتُــه، وتبــنَّ

تتعــدَّى هــذه الثالثــة وال تتعــدَّى«)٣0(.
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َ يف املواضــع الثالثــة مــن املتعــّدي، مبعــى: أتّملــوا األمــر وتدبّــروه غــر  »وتـَبـَــنَّ
ــا واضًحــا«)٣1(. متعّجلــن ليظهــر لكــم بيـًّن

قــال أبــو حيّــان: »وكالمهــا تـََفعَّــَل مبعــى اســتـَْفَعَل الــيت للطلــب، أْي: اطلبــوا 
إثبات األمر وبيانه، وال تُقِدموا من غر رويّة وإيضاح«)٣2(؛ ولذا قيل: القراءاتن 
متقاربتــان معــًى)٣٣(، بــل قيــل: مهــا ســواء؛ »ألّن تبــنُّ الرُجــل ال يقتضــي أّن الشــيء 

ابن لــه، بــل يقتضــي حماولــة اليقــن، كمــا أّن تثبُّتــه يقتضــي حماولــة اليقــن«)٣٤(.

بينمــا ذهــب آخــرون إىل التفريــق بــن القراءتــن، فمنهــم مــن قــال: »التثبّــت 
أشــّد اختصاًصــا هبــذا املوضــع«)٣٥(، والتثبّــت أفســح للمأمــور مــن التبــّن؛ ألّن كل 
مــن أراد أن يتثبّــت قَــَدر علــى ذلــك، وليــس كل مــن أراد أن يتبــّن قَــَدر علــى 
ذلــك)٣6(، ومنهــم مــن قــال: »وتبّينــوا يف هــذا أْوكــد، ألّن اإلنســان قــد يتثبّــت وال 

يتبــّن«)٣7(.

وأرى أّن حمّصلــة الفعلــن يف القراءتــن واحــدة، وهــي األمــان مــن ِفعــل خطــأ 
ينــدم عليــه فاعلــه.

نــَت َوَزوُۡجَك ٱۡلَنََّة 
َ
ـَٔــاَدُم ٱۡســُكۡن أ املوضــع الرابــع يف قولــه تعــاىل: ﴿َوقُۡلَنا َيٰٓ

ٰلِِمــَن  ــَجَرةَ َفَتُكونـَـا ِمــَن ٱلظَّ َوُكَ ِمۡنَهــا رََغــًدا َحۡيــُث ِشــۡئُتَما َوَل َتۡقَرَبــا َهـٰـِذهِ ٱلشَّ
ــا َكنـَـا فِيــهِ﴾ ]البقــرة: ٣٥-٣6[ إذ  ۡخرََجُهَمــا ِممَّ

َ
ــۡيَطُٰن َعۡنَهــا فَأ َُّهَمــا ٱلشَّ َزل

َ
٣٥ فَأ

اخَتلــف القــّراء يف الفعــل الواقــع يف َصــْدر اآليــة الثانيــة، فصــار لــه ِجــذران لغــواين 
)َزَوَل – َزلَــَل(.

- اجلِــذر األّول )َزَوَل( يّتضــح يف قــراءة محــزة واألعمــش )فََأزاهَلمــا()٣٨( أبلــف بعــد 
الــزاي وختفيــف الــالم، فعــاًل ماضًيــا بزنــة )أَفـَْعــَل( متعــّداًي ابهلمــزة إىل مفعــول، هــو 
الضمــر املّتصــل بــه )هــا(. قــال ابــن فــارس: »الــزاء والــواو والــالم أصــٌل واحــٌد يــدّل 
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على تنّحي الشــيء عن مكانه، يقولون: زال الشــيء زوااًل، وزالت الشــمس عن 
كبــد الســماء تــزول، ويقــال: أََزْلتُــه عــن املــكان وزّولتــه عنــه«)٣٩(.

وهــذا املعــى )التنّحــي( مطابــٌق معــى مــا قبلــه علــى الضــّد، ومطابــٌق مــا بعــده 
نــَت َوَزوُۡجــَك ٱۡلَنَّــَة﴾، وهــذا أمــٌر ابلثبــات، وِضــّد 

َ
يف املعــى؛ إْذ قبلــه ﴿ٱۡســُكۡن أ

ــهِ﴾ واخلــروج مــن املــكان هــو  ــا فِي ــا َكنَ ــا ِممَّ ۡخرََجُهَم
َ
الثبــات الــزوال، وبعــده ﴿فَأ

ــى، كقولــه تعــاىل:  الــزوال عنــه)٤0(. ويف التنّحــي داللــة علــى انعــدام إرادة املتنحَّ
ــرِي﴾ ]الكهــف: ٨2[. ۡم

َ
ــۡن أ ــُهۥ َع ــا َفَعۡلُت ﴿َوَم

َُّهَمــا﴾ بــالم مشــّددة بعــد  َزل
َ
- اجلِــذر الثــاين )َزلَــَل( يّتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿فَأ

الــزاي، فعــاًل ماضيًــا بزنــة )أَفـَْعــَل( متعــّداًي كســابقه، فيــه معــى التنّحــي، أو مــا يدفــع 
اإلنســان إىل التنّحــي، ولــذا قيــل: »َزلَّــت القــدم: زِلقــت واحنرفــت عــن موضعهــا... 

ــه: أزَلقــه أو أوَقعــه يف اخلطــأ«)٤1(. وأزّل

َُّهَمــا﴾  َزل
َ
فالقــراءاتن –إًذا– مّتفقتــان يف معــى التنّحــي، لكــن هــذه القــراءة ﴿فَأ

تنفــرد ببيــان ســبب التنّحــي، وهــو وسوســة الشــيطان هلمــا، أّي: تزيينــه هلمــا ِفعــَل 
املعصيــة؛ إذ »ليــس للشــيطان قــدرة علــى زوال أحــد مــن مــكان إىل مــكان، إمّنــا 
قدرتــه علــى إدخــال اإلنســان يف الزلــل، فيكــون ذلــك ســبًبا إىل زوالــه مــن مــكان 

إىل مــكان بذنبــه«)٤2(.

ــَك  ــۡرِ فَُصُۡهــنَّ إَِلۡ ــَن ٱلطَّ ۡرَبَعــٗة ّمِ
َ
املوضــع اخلامــس يف قولــه تعــاىل: ﴿فَُخــۡذ أ

 َ نَّ ٱللَّ
َ
تِيَنــَك َســۡعٗياۚ َوٱۡعلَــۡم أ

ۡ
ِ َجَبــٖل ّمِۡنُهــنَّ ُجــزٗۡءا ُثــمَّ ٱۡدُعُهــنَّ يَأ

ٰ ُكّ ُثــمَّ ٱۡجَعــۡل َعَ
َعزِيــٌز َحِكيٞم﴾]البقــرة: 260[ إذ اختـَلَــف القــّراء يف الفعــل املعطــوف ابلفــاء، 

فصــار لــه ِجــذران لغــواين )َصــَرى – َصــِوَر(.
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- اجلِــذر األول )َصــَرى( يّتضــح يف قــراءة محــزة وأيب جعفــر ورَويْــس وَخلــف 
﴾)٤٣( ِفعــَل أمــر بزنــه )ِفْعُهــّن( وال خيــرج معنــاه عــن اجلمــع  واألعمــش ﴿فَِصُْهــنَّ

واحلبــس. يؤيّــد ذلــك قــوالن:

أحدمهــا: للفــّراء: »ومهــا لغتــان. فأّمــا الضــّم فكثــر، وأّمــا الكســر ففــي ُهذيــل 
ْعُهــّن معروفــة  ْههــّن. ومل جنــد قطِّ وُســليم... ويفّســر معنــاه: قطِّْعهــّن، ويقــال: وجِّ
مــن هذيــن الوجهــن، ولكــين أرى –وهللا أعلــم– أهنــا إن كانــت مــن ذلــك أهنــا مــن 

َصَريْــُت تصــري، ُقّدمــت ايؤهــا، كمــا قالــوا: ِعثْــُت وَعثـَْيــُت«)٤٤(.
اآلخــر: البــن فــارس: »الصــاد والــراء واحلــرف املعتــل أصــٌل واحــد صحيــح 
اُة مــن الشــاِء  يــت املَصــرَّ يــدّل علــى اجلمــع، َصــَرى املــاَء يصريِــه، إذا مجعــه، ومسُِّ

اللــن يف أخالفهــا«)٤٥(. وغرهــا الجتمــاع 

- اجلِــذر الثــاين )َصــِوَر( يّتضــح يف قــراءة الباقــن )َفُصْرُهــنَّ( ِفعــَل أمــر بزنــة )فـُْلُهــنَّ(، 
وال خيــرج معنــاه عــن اإلمالــة والتوجيــه، بدليــل هــذا القــول: »والقــراءاتن يف الصــاد 
مــع ســكون الــراء مبعــًى واحــد مــن لغتــن يف الفْعــل، صــاره يصــوره ويصــره، مبعــى 

ْههــنَّ إليــك«)٤6(. أمالــه، أْي: وجِّ

ما سبق يتبّن أمران:

أحدمهــا: أّن القراءتــن مبعــًى واحــد هــو اإلمالــة واجلْمــع واحلْبــس؛ لــذا قيــل: 
ــه أَِمْلُهــنَّ تفســر للفعــل علــى كلٍّ مــن القراءتــن«)٤7(. »قول

اآلخــر: أّن التفريــق بــن القراءتــن)٤٨( فيــه نظــر؛ ألّن احلــّق –ســبحانه– أمــر 
إبراهيم  بعّدة أوامر، منها: ُصْرُهّن – اْجَعْل، وتبدو دّقة القرآن يف استخدام 
حــرف العطــف، فكانــت الفــاء قبــل )ُصْرُهــنَّ(؛ ألّن إمالــة الطــر ومجعــه وحبســه ال 
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حتتــاج إىل زمــن طويــل، فــكان الفعــل عقــب مــا قبلــه مباشــرة، أّمــا )اْجَعــْل( فُســبق 
بـــ )مثّ(؛ ألنــه يلزمــه زمــن أطــول يســتوعب ذْبــح الطيــور وتقطيعهــا وَخْلــط حلمهــا 

وريشــها وتقســيمها إىل أجــزاء ووْضــع كلِّ جــزء علــى جبــل.

املوضــع الســادس يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإَون تَۡصبـِـُرواْ َوَتّتَُقــواْ لَا يَُضرُُّكۡم َكۡيُدُهۡم 
ا﴾ ]آل عمــران: 120[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل الواقــع جــوااًب للشــرط،  َشــۡي ًٔ

فصــار لــه ِجــذران لغــواين )َضيــَـَر – َضــَرَر(.
- اجلِــذر األول )َضيـَــَر( يّتضــح يف قــراءة انفــع وابــن كثــر وأيب عمــرو ويعقــوب 
وابــن حمْيصــن واليزيــدي )َيِضْركــم()٤٩( بكســر الضــاد وســكون الــراء خمّففــًة، مــن 
ضــاَره َيِضــُره كباَعــه يبيُعــه، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يَِفْلكــم(، وأصلــه: َيْضِرْكــم، 
استُثقلت الكسرة على الياء )عن الكلمة( فُنقلت إىل الصحيح قبلها، فَسكنت، 

فُحذفــت؛ اللتقائهــا مــع الــراء الســاكنة عالمــًة للجــزم.
والفعــل يف هــذه القــراءة متعــدٍّ بنفســه. قــال ابــن فــارس: ]الضــاد واليــاء والــراء 
يُضــرُّين،  َيِضــرين كــذا، أي ال  ة، وال  الضَّــر واملَضــرَّ كلمــة واحــدة، وهــو مــن 
ا﴾)٥0(. وقــال  ــۡي ًٔ ــۡم َش ــۡم َكۡيُدُه ــواْ لَا يَُضرُُّك ــُرواْ َوَتّتَُق قــال هللا تعــاىل: ﴿ِإَون تَۡصبِ
الفــّراء: »وقــد قــرأ بعــض القــّراء ال َيِضْركــم جتعلــه مــن الَضــْر، وزعــم الكســائي أنــه 
مســع بعــض أهــل العاليــة يقــول: ال ينفعــين ذلــك ومــا يضــورين، فلــو قُرئــت َيُضْركــم 

علــى هــذه اللغــة كان صــوااًب«)٥1(.
- اجلِــذر الثــاين )َضــَرَر( يتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿يَُضرُُّكــۡم﴾ بضــّم الضــاد والــراء 
ه، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يـَْفُعْلكــم(، وأصلــه: )َيْضُرْركم()٥2(  ه َيُضــرُّ مشــددًة، مــن َضــرَّ
»نُقلــت حركــة الــراء األوىل إىل الضــاد، مث أُدغمــت يف الثانيــة، وُحّركــت الثانيــة 

ابلضــّم إتباًعــا حلركــة الضــاد«)٥٣(.
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ه  ه يُضــرُّ والفعــل يف هــذه القــراءة متعــٍد بنفســه –أيًضــا– قــال الزبيــدي: »َضــرَّ
َضــًرا، وضــاّره مضــاّرة وِضــراًرا ابلكســر مبعــًى، واالســم الّضــرر«)٥٤(.

وأقــول: لــكل قــراءة مــا يؤيّدهــا، فالقــراءة األوىل يؤيّدهــا قولــه تعــاىل: ﴿قَالـُـواْ 
﴾ ]الشــعراء: ٥0[ والقــراءة الثانيــة يؤيّدهــا جمــيء هــذا الفعــل بصيغــة  َل َضــۡرَ
املضــارع يف اثنــن وعشــرين موضًعــا)٥٥( يف القــرآن الكــرمي؛ ولــذا قــال أبــو علــّي 

الفارســي: »فكلتــا القراءتــن حســنة جمليئهمــا مجيًعــا يف التنزيــل«)٥6(.

ــَو  ۖ َوُه ــقَّ ــصُّ ٱۡلَ ِۖ َيُق ــُم إِلَّ لِلَّ املوضــع الســابع يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإِن ٱۡلُۡك
َخــۡرُ ٱۡلَفِٰصلـِـَن﴾ ]األنعــام: ٥7[ إذ اختـَلَــف الُقــّراء يف الفعــل املذكــور هنــا، فصــار 

لــه ِجــذران لغــواّين )َقَصــَص – َقَضــى(.

- اجلِــذر األول )َقَصــَص( يّتضــح يف قــراءة انفــع وابــن كثــر وعاصــم وأيب جعفــر 
﴾ بضّم القاف وبعدها صاد مهملة مضمومة مشــّددة، فْعاًل  وابن حميصن)٥7( ﴿َيُقصُّ
ۡحَســَن 

َ
مضارًعــا بزنــة )يـَْفُعــُل( متعــّداًي بنفســه، كقولــه تعــاىل: ﴿َنۡــُن َنُقــصُّ َعلَۡيــَك أ

ٱۡلَقَصــِص﴾ ]يوســف: ٣[. فــال خيــرج معنــاه هنــا عــن القــول.
الباقــن )يـَْقــِض( بقــاف ســاكنة  قــراءة  الثــاين )َقَضــى( فيتضــح يف  أّمــا اجلِــذر   -
وبعدهــا ضــاد معجمــة مكســورة خمّففــة، فْعــاًل مضارًعــا بزنــة )يـَْفــِع( ُحذفــت المــه 
)اليــاء( خطًّــا كمــا ُحذفــت لفظًــا اللتقــاء الســاكنن)٥٨(. قــال الفــّراء: »ُكتبــت بطــرح 
َبانَِيــَة﴾ ]العلــق: 1٨[ بغــر  اليــاء الســتقباهلا األلــف والــالم، كمــا ُكتــب ﴿َســَنۡدُع ٱلزَّ
واو، وكمــا ُكتبــت ﴿َفَمــا ُتۡغــِن ٱنلُّــُذُر﴾ ]القمــر: ٥[ بغــر ايء، علــى اللفــظ«)٥٩(.

والفعل يف هذه القراءة )يْقِض( مَتعدٍّ بنفسه أو ابلتضمن أو حبرف اجلر)60(، 
فيكون معناه على الرتيب: يْصنع، ينّفذ، حيُكم.
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ويف خامتــة اآليــة ﴿َوُهــَو َخــۡرُ ٱۡلَفِٰصلِــَن﴾ أتييــد لكلتــا القراءتــن؛ إذ الفْصــُل 
ــٞل﴾  ــۡوٞل فَۡص ــُهۥ لََق كمــا يكــون يف القضــاء يكــون يف القــول، لقولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ

ــِت﴾)61(. ــُل ٱٓأۡلَيٰ ]الطــارق: 1٣[ وقولــه : ﴿ُنَفّصِ

قــال أبــو حيّــان: ]وُحكــي أّن أاب عمــرو بــن العــالء ُســئل: أهــو يقــّص احلــق أو 
يقــض احلــق؟ فقــال: لــو كان يقــّص لقــال: وهــو خــر القاّصــن. أقــرأ أحــٌد هبــذا؟ 
وحيــث قــال: وهــو خــر الفاصلــن فإمنــا يكــون الفصــل يف القضــاء. انتهــى. ومل 
يبلــغ أاب عمــرو أنــه قُــرئ هبــا، ويــدل علــى ذلــك قولــه: أقـَــَرأ هبــا أحــٌد؟ وال يلــزم 
مــا قــال؛ فقــد جــاء الفصــل يف القــول، قــال تعــاىل: ﴿إِنَّــُهۥ لََقــۡوٞل فَۡصــٞل﴾، وقــال: 
ــِت﴾. فــال يلــزم مــن  ــُل ٱٓأۡلَيٰ ــۡت﴾، وقــال: ﴿ُنَفّصِ لَ ــمَّ فُّصِ ــُهۥ ُث ــۡت َءاَيُٰت ۡحِكَم

ُ
﴿أ

ــا لـــ )يقضــي([)62(. ِذْكــر الفاصلــن أن يكــون معيًن

ِت ِبَــۡرٖ 
ۡ
ۡو نُنِســَها نـَـأ

َ
املوضــع الثامــن يف قولــه تعــاىل: ﴿َمــا نَنَســۡخ ِمــۡن َءايـَـٍة أ

ۡو ِمۡثلَِهــآ﴾ ]البقــرة: 106[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل املعطــوف، فصــار لــه 
َ
ّمِۡنَهــآ أ

ِجــذران لغــواين )َنَســَأ – َنِســَي(.

وابــن حمْيصــن  عمــرو  وأيب  كثــر  ابــن  قــراءة  يّتضــح يف  )َنَســَأ(  األول  اجلِــذر   -
واليزيــدي )نـَْنَســْأها()6٣( بفتــح النــون األوىل والســن ومهــزة ســاكنة بعدهــا، فعــاًل 
مضارًعــا بزنــة )نـَْفَعــْل( متعــّداًي بنفســه إىل مفعــول واحــد هــو الضمــر املتصــل بــه 
)هــا(، ومعنــاه: نؤّخرهــا. قــال ابــن عطيــة بعــد أن ذكــر هــذه القــراءة: »فهــذه مبعــى 
يــن وغــره أُنســئه إنســاًء إذا أّخرتــه«)6٤(، وقــال  التأخــر. تقــول العــرب: أنســأُت الدَّ
ابــن فــارس: »النــون والســن واليــاء أصــالن صحيحــان...، وإذا مهُِــز تغــّر املعــى إىل 
أتخــر الشــيء، وُنِســئت املــرأُة: أتّخــر حيُضهــا عــن وقتــه فـَُرِجــَي أهّنــا ُحْبلــى«)6٥(.
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والتأخــر املــراد يف هــذه اآليــة لــه ُصــور مفّصلــة يف بعــض ُكتــب القــراءات 
وُكتــب التفســر)66(، أكثرهــا جممــوع يف قــول الزخمشــري: »كل آيــة نذهــب هبــا 
علــى مــا توجبــه املصلحــة مــن إزالــة لفظهــا وُحكمهــا مًعــا، أو مــن إزالــة أحدمهــا إىل 

بــدل أو غــر بــدل«)67(.

- اجِلذر الثاين )َنِسَي( يتضح يف قراءتن:

األوىل: لباقــي القــّراء مــا عــدا احلســن البصــري  ﴿نُنِســَها﴾ بضــّم النــون 
األوىل وكســر الســن مــن غــر مهــز، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )نـُْفِعهــا( حذفــت المــه 
)اليــاء( عالمــًة للجــزم عطًفــا علــى فعــل الشــرط ﴿نَنَســۡخ﴾ نُِقــل ابهلمــزة متعــّداًي إىل 
مفعولــن، ومهــا النــّي واهلــاء، لكــن اســم النــّي  مقــّدر، أي: نـُْنِســكها اي حممــد 

فــال تذكرهــا)6٨(.

الثانية: للحسن البصري  )تـَْنَسها()6٩( بفتح التاء والسن، فعاًل مضارًعا 
بزنة )تـَْفَعها( حذفت المه )الياء( عالًمة للجزم عطًفا على فعل الشــرط )نـَْنَســْخ( 
متعــّداًي بنفســه إىل مفعــول واحــد، هــو الضمــر املتصــل بــه )هــا(. قــال اجلوهــرّي: 

»والِنْســياُن بكســر النــون ِخــالُف الذِّْكــر واحلفــظ.. والِنْســيان: التــَـْرك«)70(.

  وأقول: النسيان هبذين املعنين يف قراءة اجلمهور﴿نُنِسَها﴾، أّما قراءة احلسن
. فالنســيان فيهــا ضــّد الذِّكــر فحســب؛ ألهنــا خطــاب للنــي

واملعــاين كلهــا مــرادة، ولــكّل معــى مــا ســبق مــا يؤيّــده، فالتأخــُر يؤيّــده قــول 
ابــن عبــاس : »خطبنــا عمــر  فقــال: إّن هللا يقــول: »مــا نـَْنســْخ مــن آيــٍة أو 
نـَْنَســْأها« أْي نؤّخرهــا، وهــذا يرّجــح روايــة َمــن قــرأ بفتــح أولــه ابهلمــز«)71(. أّمــا 

ــَيُهۡم﴾ ]التوبــة: 67[. َ فَنَِس ــواْ ٱللَّ التــّـْرك فيؤيّــده قولــه تعــاىل: ﴿نَُس
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بينمــا يؤيّــد املعــى الثالــث )ِخــالف الذِّكــر واحلِفــظ( مــا ُروي عــن عائشــة 
رضــي اللــه عنهــا قالــت: »مســع رســول هللا  رجــاًل يقــرأ يف ســورة ابلليــل، فقــال: 
يرمحــه هللا، لقــد أْذكــرين آيــة كــذا وكــذا ُكنــت أُنِســيُتها مــن ســورة كــذا وكــذا«)72(.
﴾ ــرِ ِ َوٱۡلَۡح ــَرّ ۡ ُُكۡم ِف ٱل ــّرِ ِي يَُس ــَو ٱلَّ املوضــع التاســع يف قولــه تعــاىل: ﴿ُه

]يونــس: 22[ إذ اخَتلــف القــراء يف الفعــل املذكــور هنــا، فصــار لــه ِجــذران لغــواين 
)َنَشــر – َســَر(.

- اجِلذر األول )َنَشــر( يّتضح يف قراءة ابن عامر وأيب جعفر واحلســن )يـَْنُشــُركم(
)7٣( فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يـَْفُعــُل( متعــّداًي بنفســه، مــن الّنْشــر ضــّد الطّــّي، أي: يبـُّثكــم 

 ِ
ــن ُكّ ــا ِم ــثَّ فِيَه ويفّرُقكــم يف الــر والبحــر أحيــاًء. دليــل ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿َوَب

﴾ ]البقــرة: 16٤[، ومــن هــذا يقــال: »نشــر النائــم إذا اســتيقظ وتقّلــب يف  ــةٖ َدآبَّ
عملــه، كأنــه كان مّيتــا، مث انبعــث ابليقظــة«)7٤(.

ُُكۡم﴾، فعــاًل مضارًعــا  - أّمــا اجلــذر الثــاين )َســر( فيّتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿يَُســّرِ
ۡرِض﴾ 

َ
بزنة )يـَُفعِّل( جيمع بن الســر واملشــي)7٥(، لقوله تعاىل: ﴿قُۡل ِســُرواْ ِف ٱۡل

]األنعــام: 11[ وقولــه ســبحانه: ﴿فَٱۡمُشــواْ ِف َمَناكِبَِهــا﴾ ]امللــك: 1٥[. والفعــل 
يف هــذه القــراءة متعــدٍّ ابلتضعيــف؛ »ألّن ســار الرجــُل الزًمــا أكثــر مــن ســرُت 
الّرجــَل متعــّداي، فجْعلُــه انشــئا عــن األكثــر أحســُن مــن جْعلــه انشــئا عــن األقــل«)76(.
واْ  والقــراءاتن تتالقيــان حــول معــى االنتشــار، تنفيــًذا ألمــر هللا تعــاىل: ﴿فَٱنتـَـِرُ
ۡرِض﴾ ]اجلمعــة:10[. وإيضاًحــا لبعــض دالئــل قدرتــه؛ إذ هــو وحــده القــادر 

َ
ِف ٱۡل

علــى متكيننــا مــن االنطــالق يف كونــه.
املوضــع العاشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿َوٱنُظــۡر إَِل ٱۡلعَِظــاِم َكۡيــَف نُنِشَُهــا﴾ 
]البقــرة: 2٥٩[ إذ اختَلــف الُقــّراء يف الفعــل املضــارع، فصــار لــه ِجــذران لغــواين 

)َنَشــَز – َنَشــَر(.
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- اجلِــذر األّول )َنَشــَز( يّتضــح يف قــراءة ابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي 
ــا﴾)77( ِفعــاًل مضارًعــا بزنــة )نـُْفِعــُل( متعــّداًي ابهلمــزة.  وَخلــف واألعمــش ﴿نُنِشَُه
قال الزبيدي: »وأْنَشَز عظاَم املّيت إنشاًزا: رفعها إىل مواضعها، ورّكب بعضها 
علــى بعــض«)7٨(. أّمــا )َنَشــَز( فــالزم، يقــال: »َنَشــَز أحــُد الزوجــن مــن اآلخــر: 

جفــاه ونَبــا عنــه، وَنَشــَز مــن مكانــه يْنُشــز ويْنِشــز نشــوًزا: هنــض منــه وقــام«)7٩(.

والفعل يف هذه القراءة يعين: الرفع والّنقل واالنضمام)٨0(. قال أبو السعود: 
ــا﴾ ابلــزاي املعجمــة، أْي نرفــع بعضهــا إىل بعــض، ونرّدهــا إىل  ــَف نُنِشَُه »﴿َكۡي

أماكنهــا مــن اجلســد، فنرّكبهــا تركيًبــا الئًقــا هبــا«)٨1(.

- اجِلذر الثاين )َنَشَر( يّتضح يف قراءتن:

األوىل: لباقي القّراء ما عدا احلسن البصرّي  )نـُْنِشُرها()٨2(.
الثانية: للحسن البصرّي  )نـَْنُشُرها(.

والفعــل يف القــراءة األوىل بزنــة )نـُْفعِــُل( مــن )أَْنَشــَر(، ويف القــراءة الثانيــة بزنــة 
)نـَْفُعُل( من )َنَشــَر( »يُقال: َنَشــْرُت املّيَت وأنشــْرتُه، فيجيء َنَشــر املّيُت ونشــرتُه. 
كمــا يقــال: َحَســَرِت الدابـّـُة وحســرهُتا، وغــاَض املــاُء وِغْضتُــه«)٨٣(. قــال أبــو البقــاء: 

»ويكــون )َنَشــَر( علــى هــذا مبعــى )أَْنَشــَر( فالــالزم واملتعــّدي بلفــظ واحــد«)٨٤(.

والفعــل يف القراءتــن حيتمــل أن يكــون لغــة يف اإلحيــاء، وحيتمــل أن يكــون 
ضــّد الطــّي، كأّن املــوت طــيٌّ للعظــام واألعضــاء، وكأّن اإلحيــاَء ومجْــَع بعضهــا إىل 

بعــض َنْشــٌر)٨٥(.

يتبــّن مــا ســبق أّن القــراءات الثــالث تتالقــى حــول مظهــر مــن دالئــل قــدرة 
هللا ، يتمثــل يف أمــور مراتبــة، أذكــر منهــا:
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وح وطيُّ األعضاء والعظام ابملوت. - صعود الرُّ
- آتكل اجلسم وبقاء عظامه أو بعضها.

ةٖ﴾  َل َمــرَّ وَّ
َ
َهآ أ

َ
نَشــأ

َ
ِٓي أ - مجْــع العظــام وإحياؤهــا. قــال تعــاىل: ﴿قـُـۡل ُيۡيِيَهــا ٱلَّ

]يــس: 7٩[.

َ َكَن  ۡو ُتۡعرُِضــواْ فَــإِنَّ ٱللَّ
َ
ۥٓاْ أ املوضــع احلــادي عشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإَون تَۡلــُو

بَِمــا َتۡعَملُــوَن َخبـِـٗرا﴾ ]النســاء: 1٣٥[ إذ اختلــف القــراء يف فعــل الشــرط، فصــار 
لــه ِجــذران لغــواّين )َويَل – لَــَوى(.

- اجلِــذر األول )َويَل( يّتضــح يف قــراءة ابــن عامــر ومحــزة واألعمــش)٨6( )تـَلُــوا( 
بضــّم الــالم وواٍو ســاكنة بعدهــا، علــى أنّــه فعــل مضــارع مــن »َويل يلــي واليــة«، 
قــال ابــن فــارس: »الــواو والــالم واليــاء، أصــٌل صحيــٌح يــدّل علــى قُــرب«)٨7(، 
وواليــُة الشــيء هــي اإلقبــال عليــه)٨٨(، وأصلــه: تـَْولِيُــون، مّت فيــه ثالثــة ُحــذوف:

1- َحــْذُف الــواو )فــاء الِفعــل( لوقوعهــا بــن ايء وكســرة، كمــا ُحذفــت مــن: 
ــُب)٨٩(. يَعِــُد – يَــِزُن – جيَِ

2- َحْذُف الياء )الم الِفعل( اللتقاء الساكنْن:

أّوهلما: الياء؛ استُثقلت ضْمتها فُنقلت إىل الصحيح قبلها، فَسكنت.
اآلخر: واو الضمر.

٣- َحْذُف النون عالمًة للجزم.
مل يبق من الفعل بعد احلذوف السابقة إاّل َعيـُْنه، فصار وزنه: تـَُعوا.

- اجِلذر الثاين )َلَوى( يّتضح من طريقن: 
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األول: يف القــراءة الســابقة علــى أنـّـه فعــل مضــارع مــن لــوى يلــِوِي ليًّــا وليَّــااًن، 
أْي: يُعــِرض ويتشــّدد)٩0(، وأصلــه: تـَْلِويـُـون، مّت فيــه ثالثــة ُحــذوف:

- َحْذُف النون عالمًة للجزم.

- َحْذُف الياء )الم الِفعل( اللتقاء الساكنْن:
أحدمها: الياء؛ ُحذفت ضّمتها استثقااًل، فَسكنت.

اآلخر: واو الضمر.

- َحْذُف الواو )عْن الِفعل( اللتقاء الساكنْن:

أّوهلمــا: الــواو )موضــع احلــذف( كانــت قــد ُضّمــت ألجــل واو الضمــر، 
فاســتثقلت ضّمتهــا، فُنقلــت إىل الصحيــح قبلهــا، فَســكنت.

اآلخر: واو الضمر.
ــوا. قــال  مل يبــق مــن الفعــل بعــد احلــذوف الســابقة إال فــاؤه، فصــار وزنــه: تـَُف

الســمن: »وذلــك إجحــاف ابلكلمــة«)٩1(.

ويــرى الفــّراء أّن الــواو )عــن الفعــل( مُهــزت النضمامهــا، مثّ نُقلــت حركتهــا 
إىل الصحيــح الســاكن قبلهــا، فســقطت اهلمــزة. يقــول: »ونــرى الذيــن قالــوا )تـَلُــوا( 
ــُؤوا( فيهمــزون الــواو النضمامهــا، مثّ يركــون اهلمــز، فيتحــّول إعــراب  أرادوا )تـَْل

اهلمــز إىل الــالم. فتســقط اهلمــزة«)٩2(.
ۥٓاْ﴾ إبســكان الــالم بعدهــا واوان، علــى أنـّـه  الثــاين: يف قــراءة ابقــي القــّراء ﴿تَۡلــُو
فعــل مضــارع مــن لــوى يلــوي، وأصلــه: تـَْلِويُــون، ُحذفــت النــون عالمــًة للجــزم، 

وُحذفــت اليــاء )الم الفعــل( كمــا ســبق، فصــار وزنــه: تـَْفُعــوا)٩٣(.
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يتبّن ما سبق أمران:

أحدمهــا: القــراءاتن تتفقــان يف الداللــة علــى معــى اإلعــراض، وتنفــرد قــراءة 
ابــن عامــر ومــن وافقــه يف الداللــة علــى اإلقبــال علــى الشــيء والقيــام بــه. قــال 
القيســي: »فالقــراءة بضــّم الــالم تفيــد معنيــن: الواليــِة واإلعــراض، والقــراءة بواويــن 

تفيــد معــًى واحــًدا وهــو اإلعــراض«)٩٤(.

اآلخــر: اختــالف مــآرب النــاس عنــد احُلكــم أو الشــهادة؛ لــذا كانــت خامتــة 
اآليــة وعيــًدا، كأّن هللا –تعــاىل– يقــول للشــهود وغرهــم: »وإن وليتــم األمــر أو 

أعرضتــم عنــه فــاهلل خبــر بفعلكــم ومقصدكــم منــه«)٩٥(.
َحــٖد﴾ ]آل عمــران: 

َ
ٰٓ أ تنبيــه: يلحــق هبــذا املوضــع قولــه تعــاىل: ﴿تَۡلــوُۥَن َعَ

1٥٣[ إذ قــرأه احلســن البصــري  )تـَلُــوَن(، بينمــا قــرأه الباقــون )تـَْلــُووَن()٩6(.

املبحث الثاين
اجِلذران قراءُة أّوهلما متواترٌة، وقراءُة اآلَخر شاّذٌة:

يتضّمــن هــذا املبحــث مخســَة عشــَر موضًعــا، منهــا موضــٌع ُذكــر مّرتــن، لــذا 
فــإّن جممــوع أفعالــه ســّتَة عشــَر فعــاًل، وردت يف أربــَع عشــرَة ســورًة، وســأذكرها 

مفّصلــة مرتّبــة َوفــق اجلِــذر املذكــور أّواًل.

 ِ ــَن ٱللَّ ــۡرٖب ّمِ َذنُــواْ ِبَ
ۡ
َّــۡم َتۡفَعلُــواْ فَأ ــإِن ل املوضــع األّول يف قولــه تعــاىل: ﴿فَ

ــوِلِ﴾ ]البقــرة: 27٩[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل الواقــع جــوااًب للشــرط،  َورَُس
ــَن(. فصــار لــه ِجــذران لغــواين )أَِذَن – يَِق

- اجِلذر األول )أَِذَن( يّتضح يف قراءتن متواترتْن)٩7(:
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األوىل: لشــعبة ومحــزة واألعمــش )فآِذنــوا( بفتــح اهلمــزة وألِــف بعدهــا وكســر 
الــذال، فعــَل أمــر بزنــة )فاِعلــوا( متعــّداًي ابهلمــزة إىل مفعــول بــه حمــذوف. قــال 
ابــن منظــور: »وآَذنَــه األمــَر وآَذنــه بــه: أْعَلمــه، وقــد قــرئ »فآِذنُــوا حبــرب مــن هللا 
ورسوله«، معناه: َأْعِلموا كلَّ َمن مل يرك الّراب أبنه حرب من هللا ورسوله«)٩٨(.

إبســكان  َذنُــواْ﴾ 
ۡ
﴿فَأ   البصــري  احلســن  عــدا  مــا  القــّراء  لباقــي  الثانيــة: 

اهلمــز وفتــح الــذال، فعــَل أمــر بزنــه )فـَْفَعلُــوا( مضّمًنــا معــى )أَْيِقنــوا( ليصــّح تعديتــه 
ابلبــاء)٩٩(. قــال ابــن عبــاس وغــره مــن املفّســرين: معنــاه: فاســتيقنوا احلــرب مــن هللا 

تعــاىل)100(.

ويف القراءتــن إعــالم لــكل مــن مل يــرك الــراب؛ إذ املخاطبــون مأمــورون أن 
يـَْعَلمــوا ويـُْعِلمــوا غرهــم مـّـن هــو علــى مثــل حاهلــم يف املقــام علــى الــراب مبحاربــة هللا 

ورســوله)101(.

- اجلِــذر الثــاين )يَِقــَن( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــري  )فَأَْيِقنــوا( )102( فعــل 
َذنـُـواْ﴾ ألنــه مضّمــن معنــاه كمــا ســبق. 

ۡ
أمــر بزنــة )أَْفِعلــوا( يقــّوي قــراءة اجلمهــور ﴿فَأ

وُرغــم هــذا قيــل إّن قــراءة املــّد )فآِذنــوا( أبلــغ وآكــد؛ لســببن)10٣(:

أهنــم إذا أُمــروا إبعــالم غرهــم َعلمــوا هــم –أيًضــا– ال حمالــة، ففــي إعالمهــم 
ِعْلمهــم، وليــس يف ِعْلمهــم إعــالم غرهــم.

أن قراءة املّد تقتضي َفْســًحا هلم يف االرتياء والتثّبت، أي: فَأعلموا نفوســكم 
هــذا، مث انظــروا يف األرجــح لكــم: تــْرِك الــّراب أو احلــرب.

والقــراءات الثــالث دالّــة علــى التخويــف والوعيــد لئــال يكــون للنــاس علــى هللا 
ُحّجــة، فــإذا حتّقــق هــذا فــال يلومــّن أحــٌد إال نفســه.
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ُ بَِمــا قَالـُـواْ﴾ ]املائــدة: ٨٥[،  َثَٰبُهــُم ٱللَّ
َ
املوضــع الثــاين يف قولــه تعــاىل: ﴿فَأ

ــا﴾ ]الفتــح: 1٨[ إذ اخَتلــف القــّراء يف  ــا قَرِيٗب ــۡم َفۡتٗح َثَٰبُه
َ
وقولــه ســبحانه: ﴿َوأ

الفعــل املذكــور يف َصــْدر املوضعــن، فصــار لــه ِجــذران لغــواّين )ثــَـَوَب – أَتَــى(.

  اجلِــذر األول )ثــَـَوَب( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)10٤( مــا عــدا احلســن البصــرّي -
َثَٰبُهــۡم﴾ فعــاًل ماضيًــا بزنــة )أَفـَْعــل(، متعّديــا إلــى مفعوليــن، ال يخــرج 

َ
َثَٰبُهــُم- َوأ

َ
﴿فَأ

معنــاه عــن الجــزاء.

ُُم_ َوَءاتَُٰهْم(  - أّما اجِلذر الثاين )أََتى( فيّتضح يف قراءة احلســن البصرّي  )فـََئاهتَٰ
مبــّد اهلمــزة واتء مثنّــاة فوقيــة بــال ابء مــن اإليتــاء، فعــاًل ماضيًــا بزنــة )أَفـَْعــل( متعــّداي 
إىل مفعولــن، ال خيــرج معنــاه يف آيــة املائــدة عــن اجلــزاء، أمــا يف موضــع الفتــح 
أبــو  قــال  القراءتــن.  بــن  املفاضلــة  فظاِهــُر معنــاه: أعطــى)10٥(، ولعــّل هــذا ســّر 
حيّــان: وقــرأ احلســن: فآاتهــم، مــن اإليتــاء، مبعــى اإلعطــاء، ال مــن اإلاثبــة، واإلاثبــة 
أبلــغ مــن اإلعطــاء؛ ألنــه يلــزم أن يكــون عــن عمــل، خبــالف اإلعطــاء؛ فإنــه ال يلــزم 
أن يكــون عــن عمــل، ولذلــك جــاء أخــًرا ﴿َوَذٰلـِـَك َجــَزآُء ٱلُۡمۡحِســنِيَن﴾ نبَّــه علــى 

أّن تلــك اإلاثبــة هــي جــزاء، واجلــزاء ال يكــون إال عــن عمــل«)106(.

وأرى أّن القراءتــْن تتالقيــان حــول معــى اجلــزاء، فهمــا متكافئتــان معــًى. فــإن 
قيــل: اإلاثبــة تكــون عــن عمــل، فكيــف بـــ )آتَــى(؟ قلــت: وهنــا –أيًضــا– عمــٌل 
)املبايَعــُة( َرِضــي هللا بــه عنهــم، ومــّن عليهــم مبــا شــاء، فــكان فيــه معــى اإلاثبــة، 
العقوبــة، وكان مفعوهلــا  أو  اإلاثبــة  دالّــًة علــى  )آتــى( وردت  أّن  ابإلضافــة إىل 
اتَۡيَنــا ٱّلَِذيــَن َءاَمُنــواْ ِمۡنُهــۡم  الثــاين نتيجــة عمــل صــاحل أو ســيء، كقولــه تعــاىل: ﴿َف َٔ
اتِِهــۡم َعَذاٗبــا ِضۡعٗفــا ّمِــَن ٱلّنَــارِ﴾  ۡجَرُهــۡم﴾ ]احلديــد: 27[، وقولــه ســبحانه: ﴿َف َٔ

َ
أ

]األعــراف: ٣٨[.
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ُســواْ﴾ ]احلجــرات: 12[ إذ  املوضــع الثالــث يف قولــه تعــاىل: ﴿َو اَل تََجّسَ
اختـََلــف القــراء يف هــذا الفعــل، فصــار لــه ِجــذران لغــواين، )َجَســَس – َحَســَس(.

- اجلــذر األول )َجَســَس( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)107( مــا عــدا احلســن البصــرّي 
ُســواْ﴾ فعــال مضارًعــا بزنــة )تفعَّلــوا( وأصلــه )تتجسَُّســوا( ُحذفــت   ﴿تََجّسَ
ــا زائــدة،  إحــدى التاْءيــن ختفيًفــا، والكوفيّــون يــرون أّن احملذوفــة اتء املضارعــة؛ ألهنَّ
وألّن الثّقــل حــَدث هبــا، أّمــا البصريـّـون فــرون أّن احملذوفــة اتء الفعــل؛ ألّن الزائــدة 
دخلــت ملعــًى، وهــو املضارعــة)10٨(. ورْأي البصريــن أَوىل ملوافقتــه نصــوص القــرآن 

الكــرمي.

والبــّزي يف روايتــه عــن ابــن كثــر يشــّدد التــاء وصــاًل؛ مراعــاًة لألصــل، بينمــا 
يقــرأ الباقــون بتخفيــف التــاء وصــاًل؛ مراعــاًة للرســم. والقــّراء مجيًعــا خيّففــون التــاء 

عنــد االبتــداء ابلفعــل)10٩(.

- اجلِــذر الثــاين )َحَســَس( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )حتسَّســوا(، يقــال 
فيه ما ُذكر ســابًقا، غر أّن احلســن: خيّفف اتءه وصاًل وابتداًء.

والفعل يف القراءتن متعدٍّ بنفســه؛ إذ يقال: »حتّسســُت األخبار وجتّسســُتها، 
أي: تفّحْصــُت عنهــا«)110(. ومعنامهــا طلــب األخبــار والبحــث عنهــا، يــدّل علــى 
ذلــك صيغــة )تفّعــل( الــيت فيهــا معــى الطلــب، ولــذا قيــل: املعنيــان متقــارابن)111(. 
قــال أبــو حيّــان: »ومهــا متقاربتــان، هنــي عــن تتبّــع عــورات املســلمن ومعايبهــم 
اخلــر  يســتعمل يف  الُعجيلــي: »وهــو  وقــال  ســروه«)112(،  عّمــا  واالستكشــاف 

والشــر كالتجســس ابجليــم علــى التحقيــق«)11٣(.

الســرية  الفاعــل  يلتــزم  إذ  حدوثهمــا؛  طريقــة  يف  ســواٌء  الفعلــن  أّن  وأرى 
واالحتيــاط، والتفريــُق بــن كــْون أحدمهــا للخــر أو للشــر راجــٌع إىل مــراد الفاعــل.
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ُ َمــا تَلَۡوتـُـُهۥ َعلَۡيُكــۡم َولَآ  املوضــع الرابــع يف قولــه تعــاىل: ﴿قُــل ّلَــۡو َشــآَء ٱلّلَ
املعطــوف علــى  الفعــل  الُقــّراء يف  إذ اخَتلــف  ۡدَرىُٰكــم بِــهِۦ﴾ ]يونــس: 16[ 

َ
أ

جــواب )لــو(، فصــار لــه ثالثــة جــذور لغويــة )َدَرى – َدَرأَ – نَــَذَر(.

- اجِلذر األّول )َدَرى( يّتضح يف قراءتن متواترتن)11٤(:

األوىل: البن كثر خُبْلف عن البّزي حبذف أِلف )َواَل( هكذا )َوأَلَْدَراُكم(.
عــن  واملطوعــي  واليزيــدي  حمْيصــن  ابــن  ووافقهــم  العشــرة،  لباقــي  الثانيــة: 
األعمــش، وهــو الوجــه الثــاين للبــّزي عــن ابــن كثــر، إبثبــات ألــف )وال( هكــذا 

ۡدَرىُٰكــم﴾.
َ
﴿َولَآ أ

والفعــل يف القراءتــن مــاٍض بزنــة )أَفـَْعــَل( متعــدٍّ إىل مفعولــن)11٥(، إىل األّول 
بنفســه، وهــو ضمــر اخلطــاب )ك(، وإىل الثــاين حبــرف اجلــر، وهــو )بــه(، غــر أنـّـه: 
1- مثبَــٌت يف القــراءة األوىل والــالم قبلــه هــي الم التأكيــد الــيت تقــع يف 

بــه علــى لســان غــري)116(. لَــْو، واملعــى: وأَلْعَلمكــم  جــواب 
2- منفــيٌّ يف القــراءة الثانيــة، و)ال( قبلــه مؤكِّــدة أّن الفعــل منفــيٌّ لكونــه 
معطوفًا على منفي)117( ﴿َما تَلَۡوتُُهۥ﴾، واملعى: وال َأْعَلمكم به على لساين 

أو لســان غــري.

- اجلِــذر الثــاين )َدَرأَ( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )َواَل أَْدَرأُْتُكــم( هبمــزة 
)أَفـَْعــل(، ومعنــاه –فيمــا  بزنــة  أصليّــة ســاكنة واتء مضمومــة)11٨(، فعــاًل ماضيًــا 

أرى– ال خيلــو أن يكــون:

1- من الّدْرء، وهو الّدْفع، أي: »وال جعلتكم بتالوته خصماء تدرؤونين 
ابجلدال وتكّذبونين«)11٩(.
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2- مــن الــدُّروء، وهــو املفاجــأة، قــال اجلوهــرّي: »وَدَرأ علينــا فــالن يــدرأ 
ــع مفاجــأة«)120(. ُدروًءا وانــدرأ، أي: طََل

وهنا تنبيهان:

أّن األصــل:  قــراءة احلســن كقــراءة اجلماعــة، أي  هــت  ُوجِّ التنبيــه األول: 
ــْأُت ابحلــّج، ورَثُْت زوجــي  أَْدَريـُْتكــم ابليــاء، فقلبــت مهــزة علــى لغــة مــن قــال: لّب

أببيــات، أي: لبـّْيــُت وَرثـَْيــُت)121(.

ويظهــر مــن كالم الفــّراء إنــكاره هــذا التوجيــه؛ إذ يقــول: »وقــد ُذكــر عــن 
احلســن أنّــه قــال: وال أَْدَرأُْتُكــم بــه، فــإن يكــن فيهــا لغــة ســوى َدَريْــت وأَْدَريْــت 
فلعــّل احلســن ذهــب إليهــا. وأّمــا أن تصُلــح مــن َدَريْــُت أو أَْدَريْــت فــال؛ ألّن اليــاء 
والــواو إذا انفتــح مــا قبلهــا وَســَكنتا صّحتــا ومل تنقلبــا إىل ألِــف، مثــل: َمَضْيــت 

ودَعــْوت«)122(.

التنبيــه الثــاين: مَثّــة قــراءاتن ذكــر الُعكــري إحدامهــا )وال أَْدَرْأُكــم بــه()12٣( 
ــه كمــا يف التنبيــه األول. واألخــرى قــال اجلوهــري عنهــا:  هبمــزة ســاكنة، وتوجَّ
»وقُــرئ: وال أَْدَرَأُكــم بــه، والوجــه فيــه تــرُك اهلمــز«)12٤(، ومــن مثَّ تكــون كقــراءة 

اجلماعــة.

- اجِلذر الثالث )َنَذَر( يّتضح يف قراءتن للشنبوذي عن األعمش )وال أَْنَذْرُتُكم(12٥(، 
)وألَْنَذْرُتُكم()126(.

أّن  وتؤّكــدان  املتواترتــن،  القراءتــن  كتوجيــه  َصرفيًّــا  توجَّهــان  والقــراءاتن 
إنذار النّي  املخاطبن أو عدَم إنذارهم مسألٌة مردُّها إىل هللا ، ويف إنذارهم 

إعالُمهــم.
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القــراءات الثــالث تتالقــى حــول إعــالم النــّي  املخاطبــن ابلقــرآن عنــد تالوتــه 
. عليهم، غر أّن قراءة احلسن تكشف رّد ِفعل املخاطبن وتكذيبهم الني

لِــَك ٱلَّــِذي يَــُدعُّ ٱۡلَيِتيــَم﴾ ]املاعــون: 2[ إذ  املوضــع اخلامــس يف قولــه تعــاىل: ﴿َفذَٰ
اختـَلَــف الُقــّراء يف الفعــل املذكــور هنــا، فصــار لــه ِجــذران لغــواين )َدَعــع – َوَدع(.

  اجلِــذر األول )َدَعــَع( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)127( مــا عــدا احلســن البصــرّي -
﴾ بضــّم الــدال والعــن مشــّددًة، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يـَْفُعــُل( متعــّداي بنفســه،  ﴿يـَـُدّعُ
معنــاه: الّدفْــع بعنــف. قــال اجلوهــرّي: »َدَعْعتُــُه أَُدعُّــُه َدعًّــا، أْي: َدفـَْعتُــه«)12٨(، وقــال 
ابــن عطيــة: »وَدعُّ اليتيــم: َدفـُْعــه بُعنــف، وذلــك إّمــا أن يكــون املعــى: عــن إطعامــه 

واإلحســان إليــه، وإّمــا أن يكــون: عــن حّقــه ومالــه، فهــذا أشــّد«)12٩(.

- اجلِــذر الثــاين )َوَدَع( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )يَــَدُع( بفتــح الــدال 
وختفيــف العــن، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يَعِــُل( واألصــل: )يـَــْوِدُع(، حذفــت الــواو 
)فــاء الكلمــة( لوقوعهــا بــن فتــح وكســر، وإمنــا فتحــت الــدال )عــن الكلمــة( ملــكان 

حــرف احللــق، فالفتحــة إًذا عارضــة، والعــارض ال اعتــداد بــه)1٣0(.

والفعــل يف هــذه القــراءة متعــدٍّ بنفســه، معنــاه: يــرك ويتخلّــى. قــال ابــن فــارس: 
»الــواو والــدال والعــن: أصــٌل واحــد يــدّل علــى الــرك والتخليــة«)1٣1(.

وقــد ذهــب ابــن جــيّن إىل أن املعــى يف هــذه القــراءة صائــٌر إىل معــى القــراءة 
األوىل. يقــول: »معنــاه –وهللا أعلــم– يُعــِرض عنــه وجيفــوه، فهــو صائــٌر إىل معــى 

ــَم﴾ أْي: يدفعــه وجيفــو عليــه«)1٣2(. ــُدّعُ ٱۡلَيتِي القــراءة العامــة ﴿يَ

ُت ٱۡلَعزِيزِ 
َ
املوضــع الســادس يف قولــه تعــاىل: ﴿َوقَــاَل نِۡســَوةٞ فـِـي ٱلَۡمِديَنــةِ ٱۡمــَرأ

تـُـَرٰوُِد َفَتىَٰهــا َعــن ّنَۡفِســهۦِۖ قَــۡد َشــَغَفَها ُحّبًــا﴾ ]يوســف: ٣0[ إذ اختـَلَــف القــّراء 



د. السيد إبراهيم المنسي سليم

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ٢٢٥

يف الفعــل املؤّكــد بـــ )قــد(، فصــار لــه جــذران لغــواين )َشــَغَف – َشــَعَف(.

- اجلِــذر األول )َشــَغَف( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٣٣( مــا عــدا ابــن حمْيصــن واحلســن 
البصــرّي ﴿َشــَغَفَها﴾ فعــاًل ماضيًــا بزنــة )فـََعَلهــا( متعــّداًي بنفســه، معنــاه: َخــَرق 
ــَغاف: غــالف القلــب، وهــو جلــدة دونــه  َشــَغاَف قلبهــا ووصــل إليــه)1٣٤(، والشَّ

كاحلجــاب)1٣٥(.
- أّمــا اجلِــذر الثــاين )َشــَعَف( فيّتضــح يف قــراءة ابــن حمْيصــن واحلســن )َشــَعَفها( فعــاًل 
ماضيًــا بزنــة )فـََعَلهــا( متعــّداًي بنفســه، معنــاه: أحــرق حبُّهــا لــه شــعافها)1٣6(. قــال ابــن 

عطيــة: ولذلــك وجهان:

أحدمهــا: أنــه عــال هبــا كّل مرتبــة مــن احلــّب وذهــب هبــا كّل مذهــب، فهــو 
مأخــوذ مــن َشــَعف اجلبــال، وهــي رءوســها وأعاليهــا... والوجــه اآلخــر: أن يكــون 

للشــعف لــّذٌة حبرقــة«)1٣7(.
ابــن  قــراءة  والقــراءاتن تتالقيــان عنــد وصــول حبــه إىل قلبهــا)1٣٨(، غــر أّن 
حمْيصــن واحلســن تشــر إىل أتثــر ســلّي حلــّب مبالــغ فيــه دفعهــا إىل ســلوكيات ال 

تتفــق وتصــّرَف العقــالء.

َشــآُء﴾]األعراف: 
َ
ِصيــُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
املوضــع الســابع يف قولــه تعاىل:﴿َعَذابـِـٓي أ

1٥6[ إذ اخَتلــف القــراء يف الفعــل الواقــع صلــًة للموصــول، فصــار لــه ِجــذران 
لغــواين )َشــَيأ – َســَوء(.

  اجلــذر األول )َشــَيأ( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٣٩( مــا عــدا احلســن البصــري -
َشــآُء﴾ فعــاًل مضارًعــا، بزنــة )أَفـَْعــُل( متعــّداي بنفســه، ُحــذف مفعولــه، وتقديــره: 

َ
﴿أ

ــَمَٰوِٰت  ــُك ٱلّسَ ــُهۥ ُمۡل َ لَ ّنَ ٱلّلَ
َ
ــۡم أ ــۡم َتۡعلَ َ ل

َ
تعذيبــه)1٤0(. وهــذا كقولــه تعــاىل: ﴿أ

ــآُء﴾]املائدة: ٤0[. ــن يََش ــُر لَِم ــآُء َوَيۡغفِ ــن يََش ُب َم ــّذِ ۡرِض ُيَع
َ
َوٱۡلأ
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- اجِلذر الثاين )َســَوَء( يّتضح يف قراءة احلســن البصري  )َأَســاَء( بســن مهملة 
وفتــح اهلمــزة الثانيــة، فعــاًل ماضًيــا بزنــة )أَفـَْعــَل(، متعــّداي ابهلمــزة ؛ إذ يقــال: ســاَء 
الشــيُء يســوُء َســْوًءا فهــو ســّيٌء إذا قـَُبــح)1٤1(، كمــا يقــال: أَســاَء الشــيَء: أْفَســَده 

ومل حُيِســْن عمَلــه... ويف املثــل: أَســاَء كارٌه مــا َعِمــَل)1٤2(.

احلســن  عــن  القــراءة  هــذه  تصــّح  »ال  قــال:  الــداين  عمــرو  أاب  أّن  وُرغــم 
وطــاووس«)1٤٣( إال أّن ابــن جــيّنّ قــال: »هــذه القــراءة أشــّد إفصاًحــا ابلعــدل مــن 
ــآُء﴾؛ ألّن العــذاب يف القــراءة الشــاذة مذكــوٌر  َش

َ
ــۡن أ القــراءة الفاشــية الــيت هي﴿َم

ِعلــُة االســتحقاِق لــه، وهــو اإلســاءة. والقــراءة الفاشــية ال يُتنــاول مــن ظاهرهــا ِعلــُة 
إصابــة العــذاب لــه«)1٤٤(.

وأقــول: لــكّل قــراءة مــا حُتمــل عليــه؛ فقــد ذَكــر القــرآن أّن مســألة التعذيــب 
ــُم َمــن  ــآُء َوَيرَۡح ُب َمــن يََش ــّذِ أو املغفــرة مرّدهــا إىل مشــيئة هللا، لقولــه تعاىل:﴿ُيَع
يََشــآُء﴾]العنكبوت: 21[ وعليــه حُتمــل قــراءة اجلماعــة. كمــا ذكــر أّن األصــل يف 
ــَن  ــزَِي ٱّلَِذي احلســاب اإلحســاُن إىل احملســن ومعاقبــُة املســيء، لقولــه تعاىل:﴿لَِيۡج
ۡحَســُنواْ بِٱۡلُحۡســَني﴾]النجم: ٣1[ وعليــه 

َ
ــَن أ ــواْ َوَيۡجــزَِي ٱّلَِذي ــا َعِملُ ــواْ بَِم ـُٔ َسٰٓ

َ
أ

. حُتمــل قــراءة احلســن

ــي  ــا لَفِ ءِنَّ
َ
ۡرِض أ

َ
ــي ٱۡلأ ــا فِ ءَِذا َضلَۡلَن

َ
ــوٓاْ أ ُ املوضــع الثامــن يف قولــه تعاىل:﴿َوقَال

لــه  فصــار  الشــرط،  فعــل  يف  الُقــّراء  اختلَــف  إذ  ﴾]الســجدة:10[  َجِديِدۢ َخۡلــٖق 
َصلَــَل(. )َضلَــَل–  لغــواين  ِجــذران 

  اجلِــذر األول )َضلَــل( يتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٤٥( مــا عــدا احلســن البصــرّي -
﴿َضلَۡلَنــا﴾ فعــاًل ماضيًــا بزنــة )فـََعْلنــا(، الزًمــا، معنــاه: ُغّيبنــا وِصــْران تــرااب. قــال 
القرطــي: »هــذا قــول منكــري البعــث، أي هلكنــا وِصــران تــرااب، وأصلــه مــن قــول 
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العــرب: َضــّل املــاء يف اللــن إذا ذهــب، والعــرب تقــول للشــيء َغَلــَب عليــه غــره 
حــى َخفــي فيــه أثــره: قــد َضــّل«)1٤6(.

)َصَلْلنــا(    البصــرّي  احلســن  قــراءة  يف  فيتضــح  )َصلَــَل(  الثــاين  اجلِــذر  أّمــا   -
فعــاًل ماضيًــا بزنــة )فـََعَلنــا(، الزًمــا، مأخــوذ مــن: َصــّل اللحــُم إذا أَنـْــَنَ وتغــّرت 
َيِصــلُّ وَيَصــلُّ بفتــح الصــاد وكســرها جملــيء  اللحــُم  رائحتــه)1٤7(، يقــال: »َصــلَّ 

ومكســورها«)1٤٨(. العــن  مفتــوح  املاضــي 
القــراءاتن تتالقيــان عنــد التغييــب يف األرض والــذوابن فيهــا، غــر أّن قــراءة 
احلســن تعــّر عــن إحــدى حــاالت اجلســد بعــد مــوت اإلنســان؛ لــذا كانــت قــراءة 

اجلماعــة أعــّم.

ۡغَشــۡيَنُٰهۡم َفُهــۡم لَا ُيۡبِصُروَن﴾ ]يــس: ٩[، 
َ
املوضــع التاســع يف قولــه تعاىل:﴿فَأ

إذ اختـَلَــف القــّراء يف الفعــل املاضــي، فصــار لــه جــذران لغــواين )َغِشــَي – َعِشــَي(.

- اجلــذر األول )َغِشــَي( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٤٩( مــا عــدا احلســن البصــرّي 
ۡغَشــۡيَنُٰهۡم﴾ فعــاًل ماضيًــا بزنــة )أَفـَْعــل(. يقــال: َغِشــَيه األمــُر، وتَغّشــاُه، 

َ
 ﴿فَأ

ۡغَشۡيَنُٰهۡم﴾ 
َ
وَأْغَشيـُْته إايه، وَغشَّيـُْته..« )1٥0( قال ابن جيّنّ: »وأّما قراءة العامة ﴿فَأ

فهــو علــى حــْذف املضــاف، أْي: فَأغشــينا أبصارهــم: جعلنــا عليهــا غشــاوة«)1٥1(.
- أّمــا اجلــذر الثــاين فيّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )فََأْعَشــْيناهم( فعــاًل 
ماضًيــا بزنــة )أَفـَْعــل( متعــدِّاي ابهلمــزة، مــن الَعَشــاء يف العــن، وهــو َضْعــف بصرهــا 
حــى ال تُبصــر ابلليــل. قــال ابــن جــيّنّ: »هــذا منقــول مــن َعِشــي يـَْعَشــى: إذا ضُعــف 

ــه«)1٥2(. بصــره، فَعِشــَي وَأْعَشــيُته كَعِمــَي وَأْعميـُْت

لــة الفعلــن يف القراءتــن واحــدة، و هــي عــدم اإلبصــار، ولــذا قيــل:  وحمصِّ
أعميناهــم«)1٥٣(. واملعــى  متقــارب،  »واملعــى 
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ٞن ُيۡغنِيــهِ﴾
ۡ
املوضــع العاشــر يف قولــه تعاىل:﴿لـِـُكّلِ ٱۡمــرِٕيٖ ّمِۡنُهــۡم يَۡوَمئـِـٖذ َشــأ

اء يف الفعــل املذكــور هنــا، فصــار لــه ِجــذران لغــواين  ]عبــس: ٣7[ إذ اختـَلَــف الُقــرَّ
)َغــيِن – َعــَى(.

- اجلِــذر األول )َغــيِن( يتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٥٤( مــا عــدا ابــن حمْيصــن ﴿ُيۡغنِيــهِ﴾ 
فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يـُْفِعلُــه( متعــّداًي ابهلمــزة؛ إذا ماضيــه )َأْغــَى(، وال خَيــرج معنــاه 
عــن االنشــغال ابلشــيء عّمــا ِســواه. قــال الفــراء: »َيشــَغله عــن قرابتــه«)1٥٥(، وقــال 
الزخمشــري: »يكفيــه يف االهتمــام بــه«)1٥6(، وقــال ابــن عطيــة: »يُغنيــه عــن اللقــاء 

مــع غــره والفكــرة يف أمــره«)1٥7(.

- أّما اجِلذر الثاين )َعَى( فيّتضح يف قراءة ابن حمْيصن )يـَْعِنيه( فعاًل مضارًعا بزنة 
)يـَْفِعُله( متعداًي بنفسه، وقد اخُتِلف يف معناه على أقوال:

- أنّه من قولك: عناين األمر، أْي: قصدين وأرادين والزمين)1٥٨(.
- أنّه من َعناه األمر إذا أمهّه، أْي: أْوَقعه يف اهلّم)1٥٩(.

- أنّــه مبعــى االهتمــام ابلشــيء، قــال اجلوهــري: »وُعِنيــُت حباجتــك أُْعــَى 
لِتـُْعــَن  قلــت:  منــه  أَمــرَت  وإذا  مفعــول،  علــى  َمْعــيِنٌّ  هبــا  وأان  ِعنايــًة،  هبــا 

حباجــيت«)160(.

وأرى أّن القراءتــن تتالقيــان حــول معــى االنشــغال واالهتمــام؛ ولــذا صــّرح 
ابــن ِجــيّن أبّن قــراءة ابــن حمْيصــن حســنة. قــال: »وهــذه قــراءة حســنة أيًضــا، إاّل أّن 
الــيت عليهــا اجلماعــة أقــوى معــًى، وذلــك أّن اإلنســان قــد يـَْعنيــه الشــيُء وال يـُْغنيــه 
عــن غــره، وذلــك كأن يكــون لــه ألــف درهــم، فُيؤخــذ منهــا مائــة درهــم، فيـَْعنيــه 
أمرهــا وال يـُْغنيــه عــن بقيّــة مالــه أن يهتــّم بــه ويراعيــه. فأّمــا إذا أغنــاه األمــر عــن غــره 
فــإّن ذلــك أقــوى املطلبــَـْن، وأغلــى الفرَضــْن، فاعــرف ذلــك مــع وضوحــه«)161(.
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ــيَعتِهِۦ  ــن ِش ــِذي ِم ــَتَغَٰثُه ٱّلَ املوضــع احلــادي عشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿فَٱۡس
َعلَــي ٱّلَــِذي ِمــۡن َعُدّوِهِۦ﴾]القصــص: 1٥[ إذ اختـَلَــف الُقــّراء يف الفعــل املذكــور 

هنــا، فصــار لــه ِجــذران لغــواّين )َغــَوث – َعــَون(.

- اجلِــذر األول )َغــَوَث( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)162( مــا عــدا احلســن البصــرّي 
 ﴿فَٱۡســَتَغَٰثُه﴾ فعــاًل ماضيًــا، مزيــًدا بثالثــة أحــرف )األلــف والســن والتــاء( 
متعــّداي بنفســه، معنــاه: طلَــب غوثــه ونْصــره. قــال أبــو الســعود: »ســأله أن يُغيثــه 
ابإلعانــة كمــا يُنبــئ عنــه تعديتــه بـــ )علــى(، أو أنــه ُضّمــن معــى النصــر، ويؤيــده 

ۡمــِس﴾)16٣(.
َ
ــتَنَصَرهُۥ بِٱۡلأ قوله:﴿ٱۡس

- اجلِــذر الثــاين )َعــَون( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )فاســتعانه( فعــاًل 
ماضًيا، مزيًدا بثالثة أحرف )األلف والســن والتاء( متعّداًي بنفســه، معناه: طََلب 
منــه أن يُعينــه علــى َخصمــه)16٤(. قــال ابــن عطيــه: »هــي تصحيــف ال قــراءة«)16٥( 
وأنكــر أبــو حيّــان تصحيفهــا فقــال: »وليســت تصحيًفــا فقــد نقلهــا ابــن خالويــه عــن 
ســيبويه«)166(، وقــال الســمن: »نســبة التصحيــف إىل هــؤالء غــر حممــودة«)167(.

وأقــول: القــراءاتن تتالقيــان حــول معــى اإلعانــة والّنصــرة، ويف النّــّص القــرآين 
مــا يقــّوي كالًّ منهــا، أّمــا اإلعانــة فيؤيّدهــا تعديــُة )اســتغاثة( بـــ )علــى(، وقولــُه 
ــُروَن﴾ ]الفرقــان: ٤[. وأّمــا الّنصــرة فيؤيّدهــا  ــۡوٌم َءاَخ ــهِ قَ ــُهۥ َعلَۡي َعانَ

َ
تعــاىل: ﴿َوأ

ــَتۡصرُِخُهۥ﴾]القصص: 1٨[. ــِس يَۡس ۡم
َ
ــتَنَصَرهُۥ بِٱۡلأ ــِذي ٱۡس ــإَِذا ٱّلَ قولــه : ﴿فَ

ــواْ  ُ ــۡم قَال ــن قُلُوبِِه ــّزَِع َع ــٰيٓ إَِذا فُ املوضــع الثــاين عشــر يف قولــه تعاىل:﴿َحّتَ
َمــاَذا قَــاَل َرّبُُكۡمۖ﴾]ســبأ: 2٣[ إذ اختـَلَــف القــّراء يف فعــل الشــرط، فصــار لــه 

ِجــذران لغــواين )فَــِزَع – فـَــَرَغ(.
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- اجِلذر األول )َفِزَع( يّتضح يف قراءتن)16٨(:

َع( فعــاًل ماضًيــا بزنــة )فـَعَّــَل(  إحدامهــا: البــن عامــر ويعقــوب واألعمــش )فــَـزَّ
مبنيًّــا للفاعــل، وهــو ضمــر عائــد علــى اســم هللا تعــاىل.

ــّزَِع﴾ فعــاًل ماضًيــا  األخــرى: لباقــي القــراء مــا عــدا احلســن البصــري  ﴿فُ
بزنــة )فـُّعِــَل( مبنيًّــا للمفعــول، انئبــه الظــرف ﴿َعــن قُلُوبِِهــۡم﴾.

قلــوب  عــن  الفــزع  –تعــاىل–  هللا  أزال  أو  َكَشــف  القراءتــن:  يف  واملعــى 
هبــا)16٩(. يتكلــم  بكلمــة  هلــم  واملشــفوع  الشــافعن 

يؤيّد هذا املعى أمران:

عــت زيــًدا،  أحدمهــا: صيغــة )فـَعَّــَل(؛ ألهنــا أتيت ملعــاٍن، منهــا اإلزالــة، حنــو: فزَّ
دت البعــر، أْي: أزلــُت الُقــراد عنــه)170(. معنــاه: أزْلــُت الفــزع عنــه، وقــرَّ

ــّزَِع َعــن قُلُوبِِهــۡم﴾  ــٰيٓ إَِذا فُ اآلخــر: قــول ابــن منظــور: »وقولــه تعــاىل: ﴿َحّتَ
اه بِـــ )َعــْن(؛ ألنــه يف معــى ُكِشــَف الفــزع«)171(. عــدَّ

- اجلــذر الثــاين )فـَــَرَغ( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )فـُــرَِّغ()172( فعــاًل 
ماضيًــا بزنــة )فـُّعِــَل( مبنيًّــا للمفعــول، انئبــه الظــرف ﴿َعــن قُلُوبِِهۡم﴾، واملعــى –كما 
يقــول القرطــي– »فــّرغ هللا –تعــاىل– قلوهبــم، أي كَشــف عنهــا، أي فّرغهــا مــن 

الفــزع واخلــوف«)17٣(.

مــا ســبق يتبــّن أّن القــراءات الثــالث تتفــق يف املعــى. قــال الفــّراء: »وأّمــا قــول 
احلســن فمعنــاه: حــى إذا ُكشــف الفــزع عــن قلوهبــم وفـُرِّغــت منــه، فهــذا وجــه. 

ع فمعنــاه أيضــا: ُكشــف عنــه الفــزع«)17٤(. ومــن قــال فــُـزِّع أو فــَـزَّ
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ۡلَنـٰـُه  املوضــع الثالــث عشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿َولََقــۡد ِجۡئَنُٰهــم بِِكَتـٰـٖب فَّصَ
َعلَــٰي ِعۡلــٍم﴾ ]األعــراف: ٥2[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل الواقــع يف َصــْدر مجلــة 

النعــت، فصــار لــه ِجــذران لغــواّين )َفَصــَل – َفَضــَل(.

- اجِلذر األول )َفَصَل( يّتضح يف قراءة اجلميع)17٥( ما عدا ابن حمْيصن )فّصلناه( 
ــا بزنــة )فـَعَّــَل( متعــدِّاًي ابلتضعيــف)176(، معنــاه: بيَّنــاه ابألخبــار والوعــد  فْعــاًل ماضًي
والوعيــد)177(، أو: نّزلنــاه يف فصــول خمتلفــة)17٨(، كقولــه: ﴿َوقُۡرَءاٗنــا فََرۡقَنٰــُه﴾ 
]اإلســراء: 106[. قــال الزخمشــري: »فّصلنــاه عاملــن بكيفيــة تفصيلــه مــن أحــكام 

ومواعــظ وقصــص وســائر معانيــه«)17٩(.

- أّمــا اجلِــذر الثــاين )َفَضــَل( فيّتضــح يف قــراءة ابــن حمْيصــن )َفّضْلنــاه( فعــاًل ماضًيــا 
بزنــة )فـَعَّــَل(، متعــّداًي ابلتضعيــف)1٨0(، واملعــى: فّضلنــاه علــى مجيــع الكتــب عاملــن 
نَزنۡلَــآ إَِلۡــَك ٱۡلِكَتٰــَب 

َ
أبنــه أهــل للتفضيــل عليهــا)1٨1(؛ إذ يقــول ســبحانه: ﴿َوأ

ٗقــا لَِّمــا َبــۡنَ يََديـۡـهِ ِمــَن ٱۡلِكَتـٰـِب َوُمَهۡيِمًنــا َعلَۡيــهِ﴾ ]املائــدة: ٤٨[. ــّقِ ُمَصّدِ بِٱۡلَ
وأرى أّن بــن القراءتــن عالقــة تبــدو ســببّية؛ إذ إّن تبيــن الكتــاب وتفصيلــه 

وحفظــه جيعلــه مفضــاًل علــى غــره مــن الكتــب.

ــا  ۡخرَۡجَن
َ
ــۡم أ ــۡوُل َعلَۡيِه ــَع ٱۡلَق املوضــع الرابــع عشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإَوَذا َوَق

ّنَ ٱلّنَــاَس َكانُــواْ بَِٔاَۡيٰتَِنــا لَا يُوقُِنــوَن﴾ ]النمــل: 
َ
ۡرِض تَُكّلُِمُهــۡم أ

َ
ــَن ٱۡلأ لَُهــۡم َدآبّـَـٗة ّمِ

٨2[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل الواقــع يف َصــْدر مجلــة احلــال، فصــار لــه ِجــذران 
لغــواين )َكَلــَم – َوَســَم(.

- اجلِــذر األول )َكلَــَم( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٨2( مــا عــدا احلســن البصــرّي 
 ﴿تَُكّلُِمُهــمَّۡ﴾ فعــاًل مضارًعــا بزنــة )تـَُفّعِــُل( متعــدٍّ بنفســه، وال خيلــو معنــاه 
أن يكــون مــن احلديــث أو مــن اجلَــْرح. قــال ابــن جــيّن: »ويشــهد ملــن قــال يف 
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ــمَّۡ﴾ أنّــه مــن الــكالم قــراءُة ُأيَبّ )تـُنـَبُِّئهــْم(... وإن شــئت كان هــذا  قولــه ﴿تَُكّلُِمُه
ــمَّۡ﴾: جترحهــم، أْي تفعــل هبــم ذلــك بكفرهــم  شــاهًدا ملــن ذهــب إىل أّن ﴿تَُكّلُِمُه
وزوال يقينهــم«)1٨٣(، كمــا ُســِئل ابــن عبّــاس عــن هــذا احلــرف كيــف هــو: ُتَكلُِّمهــم 
أو َتْكِلُمهــم؟ ُكالًّ وهللا تفعــُل، ُتَكلِّــم املؤمنــن وَتْكلِــم الكافــر، أي جترحــه، أي 

َتِســمه)1٨٤(.

الثــاين )َوَســَم( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )َتِســُمهم( فعــاًل  - اجلِــذر 
مضارًعــا بزنــة )َتِعُلهــم( ُحذفــت فــاؤه لوقوعهــا بــن ايء وكســرة، كمــا ُحذفــت 
ــُب)1٨٥(، ومعنــاه: جتعــل علــى وجوههــم عالمــة. قــال أبــو  مــن: يَعِــُد– يَــِزُن– جيَِ
البقــاء: ]قولــه تعــاىل )َتْكِلُمهــم( يُقــرأ بفْتــح التــاء وإســكان الــكاف وكســر الــالم 
خمّفًفــا مبعــى َتِســُمهم وتـَُعلِّــم فيهــم، مــن َكَلمــه إذا َجَرحــه[ )1٨6(، وقــال ابــن عطيــة: 
ــده وتشــتمه ورمّبــا  »ُروي يف هــذا أهنــا متــّر علــى النــاس فَتِســُم الكافــر يف جبهتــه وتُرمِّ

َخَطَمْتــه، ورمّبــا متســح علــى وجــه املؤمــن فتبّيُضــه«)1٨7(.

القــراءاتن –إًذا– متفقتــان معــى؛ فالّدابـّـة تفعــل مــا تفعلــه مــّررة ذلــك بقوهلــا: 
ّنَ ٱلّنَــاَس َكانـُـواْ بَِٔاَۡيٰتَِنــا لَا يُوقُِنــوَن﴾ بــل إّن قــراءة احلســن  أشــّد وضوًحــا يف 

َ
﴿أ

تــْرك أثــر الفعــل مــن قــراءة اجلمهــور.

رِۡســلُوِن﴾
َ
وِيلـِـهِۦ فَأ

ۡ
نَّبُِئُكــم بَِتأ

ُ
نـَـا۠ أ

َ
املوضــع اخلامــس عشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿أ

]يوســف: ٤٥[ إذ اختَلــف القــّراء يف الفعــل املضــارع، فصــار لــه ِجــذران لغــواين 
)نـَبَــَأ – أَتَــى(.

  ــَأ( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٨٨( مــا عــدا احلســن البصــري - اجِلــذر األول )نـََب
ــم﴾ فعــاًل مضارًعــا بزنــة )أُفـَعِّــُل(، متعــداًي إىل مفعولــن)1٨٩(، إىل األول  نَّبُِئُك

ُ
﴿أ

ــهِ﴾،  وِيلِ
ۡ
بنفســه، وهــو ضمــر اخلطــاب )ك(، وإىل الثــاين حبــرف اجلــر، وهــو ﴿بَِتأ
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واملعــى ]أخركــم ابلتلقِّــي عّمــن عنــده علمــه، ال مــن تلقــاء نفســي، ولذلــك مل يقــل 
ــلُوِن﴾[)1٩0(. رِۡس

َ
أان أُفتيكــم فيهــا، وعّقبــه بقولــه ﴿َفَأ

فعــاًل  )آتيكــم(    البصــرّي  احلســن  قــراءة  يّتضــح يف  )أَتَــى(  الثــاين:  اجلِــذر   -
مضارًعــا بزنــة )أَْفعِــُل(، واألصــل: أَأْتِيكــم، فأبدلــت اهلــزة الثانيــة ألًفــا، ومعنــاه: 
أَنُقــل أو ُأحِضــر. قــال اجلوهــري: ]وآاته، أْي: أتــى بــه، ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿َءاتَِنــا 

َغَدآَءنَــا﴾ ]الكهــف: 62[ أي: ائتنــا بــه[)1٩1(.
أرى  أيّن  غــر  امللــك،  إىل  الــرؤاي  تفســر  إيصــال  عنــد  تتالقيــان  والقــراءاتن 
ليــس مــن أطــراف  الــرؤاي  قــراءة احلســن أوضــح يف الداللــة علــى أّن مفّســر  أن 
تعقيبــه  لــوال  املتكلــم  هــو  الــرؤاي  فُتوهــم أبن مفّســر  قــراءة اجلماعــة  أّمــا  احلــوار، 
وِيلِــهِ﴾ يف هــذه القــراءة، بينمــا 

ۡ
ــلُوِن﴾، ومــن مثّ ال يوقَــف علــى ﴿بَِتأ رِۡس

َ
بقوله:﴿َفَأ

. البصــرّي  احلســن  قــراءة  ِويلِــِه﴾ يف 
ۡ
على﴿بَِتأ الوقــف  جيــوز 
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اخلامتة
توصََل البحث إىل عدة نتائج، لعلًً من أمهها:

1- غالــب األفعــال املذكــورة يف هــذا البحــث فيــه قــراءاتن، وكلُّ قــراءة تكشــف 
ثــالث  مــن خــالل  لغــواين  ِجــذران  للفعــل  قــد يكــون  لغــوّي، لكــن  ِجــذر  عــن 
قــراءات، كمــا قــد يكــون للفعــل ثالثــة جــذور لغويــة مــن خــالل أربــع قــراءات.

2- قــد تذكــر بعــض الكتــب ِجــذًرا لغــوايًّ لــه وجــود يف بعــض املعاجــم العربيــة، 
فأكتفــي ابلتنبيــه إليــه.

٣- األفعــال املذكــورة يف هــذا البحــث بقراءاهتــا املختلفــة متواتــرًة أو شــاّذًة ال ختلــو 
أن تكــون:

- مّتفقة زمًنا ووزاًن، متمثّلًة يف ثالثة عشَر موضًعا، بنسبة بلغت ٥0%.
- مّتفقة زمًنا خمتلفة وزاًن، متمثّلًة يف اثيْن عشَر موضًعا، بنسبة بلغت ٤٥% تقريًبا.

- خمتلفًة زمًنا مّتفقًة وزاًن، متمثّلًة يف موضع واحد، بنسبة بلغت ٥% تقريًبا.
٤- األفعــال املذكــورة يف هــذا البحــث بقراءاهتــا املختلفــة متواتــرًة أو شــاّذًة مجيُعهــا 
متعــدٍّ، إّمــا بنفســه أو ابلتضعيــف أو ابهلمــزة... إخل، مــا عــدا موضًعــا واحــًدا فعُلــه 

الزٌم.
٥- القــراءاتن أو القــراءات املذكــورة يف املوضــع الواحــد ال ختلــو أن تكــون مبعــًى 
واحــد، أو دائــرة حــول معــًى مــا، أو حمّصلــة الفعلــن يف القراءتــن واحــدة، ولــكّل 

قــراءة مــا يؤيّدهــا.
6- قد تكون القراءة الشاذة أوضح يف الداللة على املعى من القراءة املتواترة.
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اهلوامش والتعليقات:
)1( الصحاح 160/2. وينظر: مقاييس اللغة ٤٣6/1.

)2( احملتَسب 1٤. وينظر: اللهجات العربية 106.
)٣( َجاَلء َبَصري 6.

)٤( اختــالف األصــل االشــتقاقي يف العربيــة، جملــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة، العــدد العاشــر، 
ص٤٣.

)٥( إحتاف فضالء البشر ٥٥٥/2، امليّسر 2٩٩.
)6( الدر املصون 20٤/٤.

)7( احملتَسب 2٨1، وينظر: احملرر الوجيز ٣٤٨/6، البحر احمليط ٥0٩/٤.
)٨( الصحاح 60/1 – 2٣٥2/6، 2٤10، امليّسر 1٩1، 206، ٤2٥.

)٩( إحتاف فضالء البشر ٨66، َجالء َبَصري 1٨6، امليّسر 600.
)10( خمتصر يف شواّذ القرآن 102 – احملتَسب ٤61 – إعراب القراءات الشواّذ 177/2.

)11( مثـّـة دراســة عنواهنــا: اختــالف األصــل االشــتقاقي يف العربيــة – املواضــع والبواعــث – أمثلــة 
جزئيــة وموّجهــاٌت كليّــة، أ.د. مهــدي عــرار، جملــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة، العــدد 

العاشــر، لكنــه مل يتنــاول يف حبثــه شــيًئا مــن القــراءات القرآنيــة متواتــرة أو شــاّذة.
)12( احملتَسب 1٤، وينظر: اللهجات العربية 107.

)1٣( النشــر ٣76/2، إحتــاف فضــالء البشــر 7٨0/2، البــدور الزاهــرة ٨٥2/2، شــرح طيبــة 
النشــر ٣12،  امليّســر ٥17 . قــال الفــّراء عــن هــذه القــراءة: "ولســُت أشــتهيها؛ ألهنــا بغــر 
ألــف ُكتبــت يف املصاحــف، وليــس هــذا مبوضــع جيــوز فيــه ســقوط اهلمــز" )معــاين القــرآن 
7٤/٣( وأقــول: القــراءة ســّنة مّتبعــة، ومــا دامــت هــذه القــراءة متواتــرة فــال جمــال هلــوى النفــس 

معهــا.
)1٤( البحر احمليط 117/٨، الدر املصون 172/6، تفسر أيب السعود 12٤/٨.

العــروس  )اتج  نـََقــص  إذا  الشــيُء  ألَــَت  قالــوا:  الزًمــا،  اســتعملوه  "وقــد   الزبيــدي:  قــال   )1٥(
.)٥20/1

)16( اتج العروس ٥20/1.
)17( الكشاف ٥70/٣، إحتاف فضالء البشر 7٨0/2.

)1٨( الصحاح 2٤1/1. وينظر: احملرر الوجيز 1٣/٥1٩.
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)1٩( آَلَت ايَلُت، وهذه القراءة ليست من األربعة عشر.
)20( الكشــف عــن وجــوه القــراءات 2٨٤/2، وينظــر: إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن ٣٣7/٤، الــدر 

املصــون 172/6، انفــرادات القــّراء الســبعة ٣٨٣.

)21( الدر املصون 172/6، الفتوحات اإلهلية ٤/1٨6.
)22( النشــر 2٨٣/2، إحتــاف فضــالء البشــر ٤6٣/2، البــدور الزاهــرة ٣77/1، شــرح طيبــة 

النشــر 2٤٨، امليّســر 212.
)2٣( ينظــر: احلجــة يف علــل القــراءات 10٥٨/2، الكشــف عــن وجــوه القــراءات ٥17/1، احملــرر 
البشــر  الــدر املصــون 2٨/٤، إحتــاف فضــالء  البحــر احمليــط 1٥٣/٥،  الوجيــز 1٤2/7، 

٤6٣/2، الفتوحــات اإلهليــة ٣٤٥/2، ٣٤6، القــراءات وأثرهــا 1/٤٨٤.
)2٤( مقاييس اللغة ٣٥1/1.

)2٥( البحــر احمليــط 1٥٣/٥. وينظــر: الكشــاف 2٣٥/2، غيــث النفــع 2٤0، إحتــاف فضــالء 
البشــر 2/٤6٣.

)26( مقاييس اللغة 1/2٩٤.
)27( ورد يف ثالثــة مواضــع، موضعــان يف ]النســاء: ٩٤[، وموضــع يف ]احلجــرات: 6[، وثالثتهــا 

اختـَلَــف فيهــا القــراء علــى النحــو املذكــور يف املــن.
النشــر 2٥1/2،  إحتــاف فضــالء البشــر ٣2٤/1، البــدور الزاهــرة 207/1، شــرح طيبــة   )2٨(

النشــر 216، َجــالء َبَصــري ٥0، 160، امليّســر ٩٣، ٥16.
)2٩( الصحاح 1/2٤٥.

)٣0( الصحاح ٥/ 20٨٣. وينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي 1/1٤٥ ، 1٤6.
)٣1( معجم ألفاظ القرآن الكرمي 1٤6/1.

)٣2( البحــر احمليــط ٣2٨/٣. وينظــر: الكشــاف ٥٥٤/1، الــدر املصــون ٤1٥/2، الفتوحــات 
اإلهليــة 1/٤1٤.

)٣٣( ينظــر: معــاين القــرآن 2٨٣/1، إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن ٣07/2، إحتــاف فضــالء البشــر 
.٣2٤/1

)٣٤( احملرر الوجيز 1٨٣/٤. وينظر: البحر احمليط ٣2٨/٣.
)٣٥( احلجة يف علل القراءات السبع 2/6٩٤.

)٣6( الكشف عن وجوه القراءات ٣٩٤/1. وينظر: القراءات وأثرها 1/٤٨٥.
)٣7( اجلامع ألحكام القرآن ٣٣٨/٥.
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)٣٨( النشــر 211/2، إحتــاف فضــالء البشــر 226/1، البــدور الزاهــرة 6٣/1، شــرح طيبــة النشــر 
172، امليّســر 6.

)٣٩( مقاييس اللغة ٣٨/٣. وينظر: الصحاح 1720/٤، البحر احمليط 1/1٥٩.
)٤0( ينظــر: احلجــة يف ِعلــل القــراءات 277/1، 27٨، الكشــف عــن وجــوه القــراءات 1/2٣٥، 

.2٣6
)٤1( معجم ألفاظ القرآن الكرمي ٥٤1/1.

)٤2( الكشــف عــن وجــوه القــراءات 2٣6/1. وينظــر: اجلامــع ألحــكام القــرآن ٣12/1، الــدر 
املصــون 1٩٣/1، النفحــات اإلهليــة 2٨1، انفــرادات القــّراء الســبعة 220.

)٤٣( النشــر 2٣2/2، إحتــاف فضــالء البشــر 270/1، البــدور الزاهــرة 12٨/1، شــرح طيبــة 
النشــر 1٩٩، امليّســر ٤٤.

)٤٤( معاين القرآن 17٤/1. وينظر: لسان العرب ٤60/1٤.
)٤٥( مقاييس اللغة ٣/٣٤6.

)٤6( معجــم ألفــاظ القــرآن الكــرمي ٩7/2. وينظــر: مقاييــس اللغــة ٣20/٣، إعــراب القــراءات 
الشــواذ 27٣/1، تفســر أيب الســعود 2٥6/1.

)٤7( الفتوحات اإلهلية 217/1.
ينظــر: احلجــة يف علــل  أَِمْلهــن وُضَمهــن.  الكســر مبعــى قطِّْعهــن، والضــّم مبعــى  إّن  قيــل:   )٤٨(
القــراءات ٥21/1، الكشــف عــن وجــوه القــراءات ٣1٣/1، إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن 

.٥06/1
)٤٩( النشــر 2٤2/2، إحتــاف فضــالء البشــر 2٩٥/1، البــدور الزاهــرة 16٩/1، شــرح طيبــة 

النشــر 20٩، امليّســر 6٥.
)٥0( مقاييس اللغة ٣7٩/٣.

)٥1( معــاين القــرآن 2٣2/1. وينظــر: احملــرر الوجيــز 2٩٣/٣. وأتكيــًدا لــكالم الفــّراء أقــول: ليــس 
عنــد اجلوهــري )َضيــَـَر( وإمّنــا أورد الــكالم الســابق يف )َضــَوَر( ينظــر: الصحــاح 2/72٣.

)٥2( قــال ابــن عطيــة: "وقــرأ ُأيّب بــن كعــب ال َيْضُرْركــم براءيــن، وذلــك علــى فــّك اإلدغــام، وهــي 
لغــة أهــل احلجــاز، وعليهــا قولــه تعــاىل: ﴿إِن َيۡمَسۡســُكۡم﴾، ولغــُة ســائر العــرب اإلدغــاُم يف 

مثــل هــذا كلــه". احملــرر الوجيــز 2٩٥/٣، وينظــر: البحــر احمليــط ٤٣/٣.
)٥٣( الفتوحــات اإلهليــة ٣0٨/1. وينظــر: الكشــف عــن وجــوه القــراءات ٣٥٥/1، الكشــاف 

٤60/1، اجلامــع ألحــكام القــرآن 1٨٤/٤، تفســر أيب الســعود 77/2.
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تنبيــه: قيــل إّن ضّمــة الــراء يف هــذه القــراءة ضّمــة إعــراب إّمــا علــى حــْذف الفــاء أو علــى نيّــة تقــدمي 
الفعــل. ينظــر: إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن 11٥/2، الــدر املصــون 1٩٩/2، النفحــات اإلهليــة 

.٣٣1
)٥٤( اتج العروس ٣٤٨/٣.

)٥٥( ينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ٤1٩.
)٥6( احلجة يف علل القراءات 612/1.

)٥7( النشــر 2٥٨/2، إحتــاف فضــالء البشــر ٣67/1، البــدور الزاهــرة 26٣/1، شــرح طيبــة 
النشــر 22٤، امليسَّــر 1٣٤.

)٥٨( حُتــذف اليــاء وصــاًل ووقًفــا عنــد مجيــع القــّراء إاّل يعقــوَب؛ فإنّــه يُثبتهــا وقًفــا. ينظــر: النشــر 
2٥٨/2، إحتــاف فضــالء البشــر ٣6٨/1، البــدور الزاهــرة 1/26٣.

)٥٩( معــاين القــرآن ٣٣7/1. وينظــر: الــدر املصــون 77/٣، إحتــاف فضــالء البشــر ٣67/1، 
القــراءات وأثرهــا ٤٩1/1. الفتوحــات اإلهليــة ٣7/2، 

)60( ينظر: الدر املصون 77/٣، إحتاف فضالء البشر ٣67/1، الفتوحات اإلهلية ٣7/2.
)61( ورد يف ســتة مواضــع مــن الكتــاب العزيــز. ينظــر: املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي 

.٥20
)62( البحر احمليط 1٤٣/٤. وينظر: احملرر الوجيز 21٩/٥، 220، الدر املصون 7٨/٣.

)6٣( النشــر 220/2، إحتاف فضالء البشــر 2٤0/1، البدور الزاهرة ٨6/1 ، شــرح طيبة النشــر 
1٨2، امليّسر 17.

)6٤( احملرر الوجيز 1/٤٣٥.
)6٥( مقاييس اللغة ٤22/٥. وينظر: الصحاح 76/1.

)66( ينظــر: احلجــة يف علــل القــراءات ٣٩2/1، الكشــف عــن وجــوه القــراءات 2٥٨/1، احملــرر 
الوجيــز ٤٣٨/1، الفتوحــات اإلهليــة ٩2/1.

)67( الكشاف ٣0٣/1. وينظر: تفسر أيب السعود 1/1٤٣.
)6٨( ينظــر: احلجــة يف علــل القــراءات ٣٩7/1. الكشــف عــن وجــوه القــراءات 2٥٩/1، إمــالء 

مــا مــّن بــه الرمحــن 22٣/1، اجلامــع ألحــكام القــرآن 2/6٨.
)6٩( إعــراب القــراءات الشــواذ 1٩٨/1، إحتــاف فضــالء البشــر 2٤0/1، َجــالء َبَصــري ٣٥،  

امليّســر 17.
)70( الصحاح 2٥0٨/6. وينظر: احلجة يف علل القراءات ٣٩2/1، مقاييس اللغة ٥/٤21.
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)71( فتح الباري 17/1٨.
)72( فتــح البــاري 102/1٩، 10٣ – حديــث رقــم ٥0٣7، ٥0٣٨ ، كتــاب فضائــل القــرآن، 

ابب نســيان القــرآن – مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل 62/6.
)7٣( النشــر 2٨2/2، إحتــاف فضــالء البشــر ٤62/2، البــدور الزاهــرة ٣76/1، شــرح طيبــة 

النشــر 2٤٨، امليّســر 211.
)7٤( معجم ألفاظ القرآن الكرمي 2/71٤.

)7٥( النفحات اإلهلية 1٥/٤.
)76( البحر احمليط 1٣٨/٥. وينظر: الدر املصون ٤/16.

)77( النشــر 2٣1/2، إحتــاف فضــالء البشــر 26٩/1، البــدور الزاهــرة 127/1، شــرح طيبــة 
النشــر 1٩٩، امليّســر ٤٣. )تنبيــه: مل يُذكــر َخلَــٌف ِضمــن قُــراء هــذه الروايــة يف النشــر وال 

يف البــدور الزاهــرة(.
)7٨( اتج العروس ٨6/٤. وينظر: القراءات وأثرها 1/٤٩٩.

)7٩( لسان العرب ٤1٨/٥، معجم ألفاظ القرآن الكرمي 716/2.
)٨0( اجلامع ألحكام القرآن 2٩٥/٣.

)٨1( تفسر أيب السعود 2٥٤/1. وينظر: الفتوحات اإلهلية 1/21٤.
)٨2( إحتاف فضالء البشر 26٩/1، َجالء َبَصري ٤0، امليّسر ٤٣.

)٨٣( ينظر: احلجة يف علل القراءات ٥16/1، احملرر الوجيز ٤11/2، البحر احمليط 2/2٩٣.
)٨٤( إمالء ما مّن به الرمحن ٥0٣/1. وينظر: الدر املصون 627/1.

)٨٥( ينظر: معاين القرآن 17٣/1، احملرر الوجيز ٤12/2.
البشــر ٣٣1/1،  النشــر 2٥2/2،  إحتــاف فضــالء  الشــواّذ 1/٤1٣،  القــراءات  إعــراب   )٨6(

البــدور الزاهــرة 21٤/1، شــرح طيبــة النشــر 217،  امليّســر 100.
)٨7( مقاييس اللغة 1٤1/6.

)٨٨( الكشف عن وجوه القراءات ٣٩٩/1 ، البحر احمليط ٣71/٣، القراءات وأثرها 1/٤٩٣.
)٨٩( ينظــر: اإلنصــاف، مســألة 112 – 7٨2/2، شــرح امللوكــي ٣٣٤ ومــا بعدهــا، احملــذوف 

املختـََلــف فيــه، جملــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة – العــدد 1٤، ٣٨٨.
)٩0( قــال ابــن عبــاس : هــو القاضــي يكــون لّيــه وإعراضــه عــن أحــد اخَلصمــن لآلخــر. ينظــر: 

احلجــة يف علــل القــراءات 70٣/2، لســان العــرب 1٥/ 26٥، الــدر املصــون ٤٤2/2.
)٩1( الدر املصون ٤٤2/2. وينظر: الفتوحات اإلهلية 1/٤٣٤.
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)٩2( معاين القرآن 2٩1/1. وينظر: احلجة يف علل القراءات 70٤/2، احملرر الوجيز 2٥٨/٤، 
إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن ٣٤٣/2، الــدر املصــون ٤٤2/2.

)٩٣( ينظر: إحتاف فضالء البشر ٣٣1/1، القراءات وأثرها ٤٩٣/1، النفحات اإلهلية ٣٥1.
)٩٤( الكشف عن وجوه القراءات ٣٩٩/1. وينظر: اجلامع ألحكام القرآن ٤1٤/٥.

)٩٥( احملرر الوجيز 2٥٩/٤.
)٩6( ينظــر: خمتصــر يف شــواذ القــرآن 2٩، إعــراب القــراءات الشــواذ ٣٥2/1، إحتــاف فضــالء 

البشــر 2٩٩/1، َجــالء َبَصــري ٤6، امليّســر 6٩.
)٩7( النشر 2٣6/2، إحتاف فضالء البشر 27٤/1، البدور الزاهرة 1٣٤/1، امليّسر ٤7.

)٩٨( لسان العرب 1٣/٩.
)٩٩( الفتوحات اإلهلية 1/22٨.

)100( ينظر: احملرر الوجيز ٤٩2/2، البحر احمليط 2/٣٣٩.
)101( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات ٣1٨/1، الدر املصون 666/1.

)102( َجالء َبَصري ٤1، امليّسر ٤7.
)10٣( احلجة يف علل القراءات ٥٣٥/1، احملرر الوجيز ٤٩2/2، ٤٩٣، البحر احمليط 2/٣٣٩، 

الدر املصون 666/1، 667.
َبَصــري  َجــاَلء  البشــر 776/2،  القــرآن ٤0، 1٤2، إحتــاف فضــالء  )10٤( خمتصــر يف شــواّذ 

.٥1٣  ،122 امليّســر   ،1٥٩
)10٥( ورد )آتَــى – آِت( ومــا يتصــل هبمــا مــن ضمائــر يف )1٥٩( موضًعــا يف القــرآن الكــرمي. 
ينظــر: املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي ٨، ٩، 10، ولــه معــاٍن، منهــا: أعطــى – 

َدفَــع – أََمــَر – َجــَزى – أْحَضــر. ينظــر: الصحــاح 2262/6.
)106( البحر احمليط ٨/٤. وينظر: الدر املصون 2/٥٩٨.

)107( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 1٤٤، إعــراب القــراءات الشــواّذ ٥0٣/2، إحتــاف فضــالء البشــر 
77٩/2، َجــالء َبَصــري 160، امليّســر ٥17.

)10٨( ينظــر: اإلنصــاف- مســألة ٩٣ – 6٤٨/2، شــرح التصريــح 761/2، حاشــية الصبــان 
٣٥1/٤، حاشــية الدســوقي ٣/٣٨6.

)10٩( انفرادات اإلمام ابن كثر وراوييه، د. الســيد إبراهيم املنســي ســليم، جملة جامعة أم القرى 
لعلوم اللغات وآداهبا– العدد 1٨، ٥1.

)110( الفتوحات اإلهلية 1٨٣/٤.
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)111( تفسر أيب السعود ٨/122.
)112( البحر احمليط 11٤/٨.  وينظر: امليّسر ٥17.

)11٣( الفتوحات اإلهلية ٤77/2.
)11٤( الّنشر 2٨2/2، إحتاف فضالء البشر ٤61/2، البدور الزاهرة ٣7٥/1، امليّسر 210.

ــُت بكــذا"  )11٥( قــال ابــن هشــام: ]واألكثــر يف َدَرى أن تتعــّدى إىل واحــٍد ابلبــاء، تقــول: "َدَرْي
قــال هللا تعــاىل: ﴿ول أدراكــم بــه﴾ وإمّنــا تعــّدت إىل الــكاف وامليــم بواســطة مهــزة النقــل[. 
شــرح شــذور الذهــب ٣60 – ٣61. وينظــر: شــرح التســهيل للمــرادي ٣76، شــرح 

التصريــح ٣60/1، ضيــاء الســالك ٣62/1.
)116( ينظر: احملرر الوجيز 11٩/7، تفسر اجلاللن ٣٣٨/2، النفحات اإلهلية ٤1٤.
)117( ينظر: البحر احمليط 1٣2/٥، الدر املصون 1٤/٤، الفتوحات اإلهلية 2/٣٣٨.

)11٨( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 61، إحتــاف فضــالء البشــر ٤61/2، َجــالء َبَصــري 77، امليّســر 
.210

)11٩( البحر احمليط 1٣٣/٥.
)120( الصحاح 1/٤٨.

)121( ينظر: احملتَســب ٣0٨، الكشــاف 22٩/2، البحر احمليط 1٣٣/٥، الدر املصون 1٤/٤، 
تفســر أيب الســعود ٤/1٣0.

)122( معاين القرآن 1/٤٥٩.
)12٣( إعراب القراءات الشواّذ 6٤0/1.

)12٤( الصحاح 6/2٣٣٥.
)12٥( خمتصر يف شواّذ القرآن 61، امليّسر 210.

)126( إحتاف فضالء البشر ٤61/2.
)127( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 1٨1، إعــراب القــراءات الشــواّذ 7٥0/2، َجــالء َبَصــري 1٨7، 

امليّســر 602.
)12٨( الصحاح ٣/1207.

)12٩( احملرر الوجيز ٥7٩/1٥ – تفسر اجلاللن ٤/٥٩2.
)1٣0( ينظــر: اإلنصــاف- مســألة 112- 7٨2/2، شــرح امللوكــي ٣٣٤ ومــا بعدهــا، احملــذوُف 
املختلَــف فيــه، د. الســيد إبراهيــم املنســي ســليم، جملّــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة، 

العــدد 1٤، ٣٨٩.
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)1٣1( مقاييس اللغة ٩6/6. وينظر: الكشاف 2٨٩/٤، تفسر أبو السعود 20٣/٩.
)1٣2( احملتَسب 720.

)1٣٣( إعــراب القــراءات الشــواّذ 6٩6/1، إحتــاف فضــالء البشــر ٤٩2/2، َجــالء َبصــري ٨٥، 
امليّســر 2٣٨.

)1٣٤( معاين القرآن ٤2/2، لسان العرب 17٩/٩.
)1٣٥( الصحاح ٤/1٣٨2.

)1٣6( امليّسر 2٣٨. وينظر: الصحاح 1٣٨2/٤، لسان العرب 17٨/٩.
)1٣7( احملرر الوجيز ٤٩0/7. وينظر: إعراب القراءات الشواّذ 6٩6/1- 6٩7.

)1٣٨( احملتَسب ٣٣6.
)1٣٩( خمتصر يف شواّذ القرآن ٥1، إحتاف فضالء البشر ٤06/1، َجالء َبَصري 70، امليّسر 170.

)1٤0( تفسر اجلاللن 1٩6/2.
)1٤1( لسان العرب ٩6/1.
)1٤2( لسان العرب ٩7/1.

)1٤٣( ينظــر: احملــرر الوجيــز ٩7/6، البحــر احمليــط ٤02/٤، الــدر املصــون ٣٥٣/٣، إحتــاف 
البشــر ٤06/1. فضــالء 

)1٤٤( احملتَسب 261.
)1٤٥( خمتصــر يف شــواذ القــرآن 11٩، إحتــاف فضــالء البشــر 67٨/2، َجــاَلء َبَصــري 1٣٤، 

امليّســر ٤1٥.
الوجيــز  احملــرر   ،٣٣1/2 القــرآن  معــاين  وينظــر:   .٩1/1٤ القــرآن  ألحــكام  اجلامــع   )1٤6(

.٥٣٣/11
)1٤7( احملتَسب ٥2٥، إعراب القراءات الشواّذ 2٩٥/2، إمالء ما مّن به الرمحن 1٨٤/٤.

)1٤٨( الدر املصون ٥/٣٩6.
)1٤٩( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 12٥، إعــراب القــراءات الشــواّذ ٣٥6/2، إحتــاف فضــالء البشــر 

702/2، َجــالء بصــري 1٤0، امليّســر ٤٤0.
)1٥0( لسان العرب 126/1٥.

)1٥1( احملتَسب ٥٥٣. وينظر: إمالء ما مّن به الرمحن 22٤/٤.
)1٥2( احملَتَسب ٥٥٣. وينظر: الفتوحات اإلهلية ٥0٤/٣، امليّسر ٤٤0.

)1٥٣( اجلامع ألحكام القرآن 10/1٥.
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)1٥٤( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 16٩، إعــراب القــراءات الشــواّذ 6٨0/2، إحتــاف فضــالء البشــر 
٨٥0/2، امليّســر ٥٨٥.

)1٥٥( معاين القرآن 2٣٨/٣. وينظر: اجلامع ألحكام القرآن 1٩/22٥.
)1٥6( الكشاف ٤/220.

البشــر  فضــالء  إحتــاف   ،٤٩1/٤ اجلاللــن  تفســر  وينظــر:   .٣27/1٥ الوجيــز  احملــرر   )1٥7(
.٨٥0/2

)1٥٨( احملــرر الوجيــز ٣27/1٥، إعــراب القــراءات الشــواّذ 6٨1/2، البحــر احمليــط ٨/٤٣0، 
الــدر املصــون ٤٨2/6، إحتــاف فضــالء البشــر ٨٥0/2.

)1٥٩( الكشاف 220/٤، تفسر أيب السعود 11٣/٩، امليّسر ٥٨٥.
)160( الصحاح 2٤٤0/6.

)161( احملتَسب 701.
)162( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 11٤، إعــراب القــراءات الشــواّذ 2٥٥/2، إحتــاف فضــالء البشــر 

6٤٩/2، َجــالء َبَصــري 127، امليّســر ٣٨7.
)16٣( تفسر أيب السعود 6/7. وينظر: الفتوحات اإلهلية ٣/٣٤0.

)16٤( البحر احمليط 7/10٩.
)16٥( احملرر الوجيز 11/27٥.

)166( البحر احمليط 7/10٩.
)167( الدر املصون ٣٣٥/٥.

)16٨( إحتاف فضالء البشر 6٩٣/2، امليّسر ٤٣1.
املصــون  الــدر   ،2٨٨/٣ الكشــاف   ،206/2 القــراءات  وجــوه  عــن  الكشــف  ينظــر:   )16٩(

.6٩٣/2 البشــر  فضــالء  إحتــاف   ،٤٤٤/٥
 ،٤٤٤/٥ املصــون  الــدر   ،27٨/7 احمليــط  البحــر   ،1٨2/12 الوجيــز  احملــرر  ينظــر:   )170(

.٤72/٣ اإلهليــة  الفتوحــات 
)171( لسان العرب ٨/2٥1.

)172( إعــراب القــراءات الشــواّذ ٣٣2/2، إحتــاف فضــالء البشــر 6٩٣/2، َجــاَلء َبَصــرى 1٣٨، 
َغ – فُــِرَغ، مث قــال:  امليّســر ٤٣1 )أْورَد ابــن جــيّن قــراءاٍت أخــرى للحســن: فُــِزَع – فـَــرَّ

املعــى يف مجيــع ذلــك: حــى إذا ُكِشــف عــن قلوهبــم( احملتَســب ٥٤1، ٥٤2.
)17٣( اجلامع ألحكام القرآن 2٩٨/1٤. وينظر: فتح الباري 1٨/1٥٨.
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)17٤( معاين القرآن ٣61/2.
)17٥( خمتصر يف شواّذ القرآن ٤٩، إحتاف فضالء البشر ٣٩2/1، امليّسر 1٥7.

)176( )َفَصــَل( أصلــه التعــدي إىل مفعــول، مث كثُــر حــذف هــذا املفعــول حــى صــار الفعــل كالقاصــر 
الدر املصون 1/60٤.

)177( تفسر اجلاللن 2/1٤٨.
)17٨( الدر املصون 27٨/٣.

)17٩( الكشاف ٨2/2. وينظر: البحر احمليط ٤/٣06.
)1٨0( )َفَضَل( أصله التعّدي بـ )على(، وقد يتعدَّى بـ )عن(، كما يف قوله ذي اإلصبع الَعْدواين:

ين فَتخُزوين الِه ابُن عمَِّك ال أْفَضْلَت يف َحَسبٍ   عيّن وال أْنَت َدايَّ  
ينظر: األزهية ٩7، األمايل الشجرية 1٣/2، اإلنصاف ٣٩٤/1، الدر املصون 1/21٣.  

)1٨1( الكشاف ٨2/2. وينظر: البحر احمليط ٤/٣06.

)1٨2( َجاَلء َبَصري 126- امليّسر ٣٨٤.

)1٨٣(احملتَسب ٥00.

)1٨٤( الكشف عن وجوه القراءات 167/2، البحر احمليط ٩7/7.

)1٨٥( ينظر: اإلنصاف- مســألة 112- 7٨2/2، شــرح امللوكي ٣٣٤ وما بعدها، احملذوُف املختَلف 
فيــه. جملّــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة – العــدد 1٤، ٣٨٨.

)1٨6( إمالء ما مّن به الرمحن ٤/1٤1.

)1٨7( احملرر الوجيز 2٤٥/11. وينظر: البحر احمليط ٩7/7.

)1٨٨( خمتصر يف شواّذ القرآن 6٨، إحتاف فضالء البشر ٤٩٤/2، َجالء َبَصري ٨٥، امليّسر 2٤1.

: األصــل يف كلٍّ منهــا أن يتعــدَّى إىل اثنــن، إىل األول بنفســه، وإىل  )1٨٩( أَنـْبَــَأ – نـَبَّــَأ – َأْخــَر – َخــرَّ
الثــاين حبــرف اجلــر، مــا مل يضّمــن معــى )َأْعلَــَم( اليقينيــة، فــإذا ُضّمنهــا تعــدَّى إىل ثالثــة مفاعيــل. 
ينظــر: شــرح التســهيل للمــرادي ٣٩7، الــدر املصــون 1٨2/1، شــرح شــذور الذهــب ٣76.

)1٩0( تفسر أيب السعود ٤/2٨2.

)1٩1( الصحاح 2262/6.
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املصادر واملراجع
- إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغين 
الدمياطــي الشــهر ابلبّنــاء )ت 1117هـــ(، حتقيــق/ مجــال الديــن حممــد شــرف، دار الصحابــة 

للــراث بطنطــا، د.ط.ت.

- اختــالف األصــل االشــتقاقي يف العربيــة. املواضــع والبواعــث، أ.د. مهــدي عــرار، جملــة 
جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة، العــدد العاشــر، 2016م.

- األزهيــة ي علــم احلــروف، علــي بــن حممــد اهلــَروي )ت٤1٥هـــ(، حتقيــق/ عبــد املعــن 
بدمشــق، 1٩٨1م. العربيــة  اللغــة  جممــع  مطبوعــات  امللوحــي، 

- إعــراب القــراءات الشــواّذ، أليب البقــاء الُعكــري )ت 616هـــ(، حتقيــق حممــد الســيد أمحــد 
عــّزوز، عــامل الكتــب، بــروت، لبنــان، ط1، 1٤17هـــ – 1٩٩6م.

- األمــايل الشــجرية، أليب الســعادات هبــة هللا بــن علــي بــن محــزة املعــروف اببــن الشــجري 
)ت ٥٤2هـــ(، دار املعرفــة، بــروت – لبنــان، د.ط.ت.

- إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن مــن وجــوه اإلعــراب والقــراءات يف مجيــع القــرآن، أليب البقــاء 
عبــد هللا بــن احلســن العكــري )ت 616هـــ(، هبامــش كتــاب الفتوحــات اإلهليــة، مطبعــة 

عيســى البــايب احللــي.

- اإلنصاف يف مسائل اخلالف بن النحوين البصـرين والكوفين، أليب الركات عبد الرمحن 
بــن حممــد بــن أيب ســعيد األنبــاري النحــوي )ت ٥77هـــ(، املكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، 

1٩٨7م.

- انفرادات اإلمام ابن كثر ورواييه، د. السيد إبراهيم املنسي سليم – جملة جامعة أم القرى 
لعلــوم اللغــات وآداهبــا، العــدد الثامــن عشــر، 2017م.

- انفــرادات القــراءات الســبعة )دراســة لغويــة(، خليــل رشــيد أمحــد، مكتبــة أمــر، العــراق، 
201٣م. ط1، 
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- البحــر احمليــط، حممــد بــن يوســف الشــهر أبيب حيَّــان األندلســـي الغرانطــي )ت 7٥٤هـــ(، 
لبنــان  بــروت،  والتوزيــع،  والنشـــر  للطباعــة  الفكــر  دار  مجيــل،  حممــد  صدقــي  مراجعــة/ 

1٩٩2م. 1٤12هـــ/ 
- البــدور الزاهــرة يف القــراءات العشـــر املتواتــرة، الشــيخ/ عبــد الفتــاح القاضــي، دار الســالم 

للطباعــة والنشــر، ط6 ، 201٣م.

- اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس، حممــد مرتضــى الزبيــدي )ت 120٥هـــ(، دار مكتبــة 
احليــاة، بــروت – لبنــان، د.ط.ت.

- تفسر أيب السعود املسّمى إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي، أليب السعود حممد 
بن حممد الَعمادي )ت ٩٥1هـ(، دار إحياء الراث العريب، بروت – لبنان، د.ط.ت.

- تفســر اجلاللــن، جــالل الديــن الســيوطي وجــالل الديــن احمللِّــي هبامــش كتــاب الفتوحــات 
اإلهليــة، مطبعــة عيســى البــايب احللــي – د.ط.ت.

- اجلامــع ألحــكام القــرآن، أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطــي )ت 671هـــ( 
مكتبــة الــرايض احلديثــة، د.ط.ت. 

- َجــاَلء َبَصــري يف قــراءة احلســن البصــري بروايــيت شــجاع البلخــّي والــّدوري مــن طريــق 
األهــوازي، توفيــق إبراهيــم ضمــرة، دار الصحابــة للــراث بطنطــا، ط1، 2011م.

- حاشــية الدســوقي، علــى مغــين اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، للشــيخ مصطفــى حممــد عرفــة 
الدســوقي )ت 12٣0هـــ( ضبطــه عبــد الســالم حممــد أمــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

لبنــان، ط 1، ، 2000م.
ــان )ت 1206هـــ( علــى شــرح األمشــوين علــى ألفيــة ابــن مالــك، دار إحيــاء  - حاشــية الّصّب

الكتــب العربيــة عيســى البــايب احللــي، د.ط.ت.

- احلجــة يف علــل القــراءات الســبع، أبــو علــي احلســن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار بــن حممــد 
بــن ســليمان بــن أابن الفارســي )ت ٣77هـــ(، حتقيــق/ حممــد إبراهيــم ســنبل وآخريْــن، دار 

الصحابــة للــراث بطنطــا، ط1 – 200٩م.
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- الــدُّرُّ املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، لإلمــام شــهاب الديــن أيب العبــاس بــن يوســف بــن 
حممــد بــن إبراهيــم املعــروف ابلســمن احللــي )ت 7٥6هـــ( حتقيــق وتعليــق الشــيخ علــي حممــد 

معــّوض وآخريــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1٩٩٤م.

- شــرح التســهيل للمــرادي، حتقيــق/ حممــد عبــد النــي حممــد أمحــد عبيــد، مكتبــة اإليــان 
2006م.  – ط1  ابملنصــورة، 

- شــرح التصريــح علــى التوضيــح، للشــيخ خالــد بــن عبــد هللا األزهــري )ت ٩0٥هـــ( حتقيــق/ 
حممــد ابســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان.

- شــرح امللوكــي يف التصريــف، ابــن يعيــش، حتقيــق/ د. فخــر الديــن قبــاوة، املكتبــة العربيــة، 
َحلَــب، ط1، 1٣٩٣هـــ / 1٩7٣م.

- شــرح شــذور الذهــب يف معرفــة كالم العــرب، البــن هشــام األنصــاري، حتقيق/حممــد 
حميــي الديــن عبداحلميــد.

- شــرح طّيبــة النشــر يف القــراءات العشــر، لإلمــام شــهاب الديــن أيب بكــر أمحــد بــن حممــد 
بــن حممــد ابــن اجلــزري )ت ٨٣٥هـــ(، عّلــق عليــه الشــيخ/ أنــس مهــرة، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان – ط1، 1٩٩7م.
- الّصحاح– اتج اللغة وصحاح العربية، أتليف إمساعيل بن محّاد اجلوهري )ت ٣٩٣هـ(، 

حتقيق/ أمحد عبد الغفور عطّار، دار العلم للمالين، بروت، ط2، 1٣٩٩هـ / 1٩7٩م.

- ضيــاء الســالك إىل أوضــح املســالك، أ. حممــد عبــد العزيــز النجــار، مؤسســة الرســالة، 
1٩٩٩م. ط1،1٤1٩هـــ/ 

- غيث النفع يف القراءات السبع، لويل هللا سيدي علي النوري الصفاقسـي، هبامش كتاب 
سراج القارئ، مطبعة مصطفى البايب احللي، ط٣، 1٩٥٤م.

- فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، لشــيخ اإلســالم أيب الفضــل شــهاب الديــن أمحــد بــن 
علــي بــن حممــد بــن حجــر العســقالين الشــافعي )ت ٨٥2هـــ(، مراجعــة/ أ. طــه عبــد الــرءوف 

ســعد، أ. مصطفــى حممــد اهلــواري، مكتبــة القاهــرة، 1٣٩٨هـــ - 1٩7٨م.
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- الفتوحــات اإلهليــة بتوضيــح تفســر اجلاللــن للدقائــق اخلفيــة، ســليمان بــن عمــر العجيلــي 
الشــافعي الشــهر ابجَلَمــل )ت 120٤هـــ( مطبعــة عيســى البــايب احللــي.

- القــراءات وأثرهــا يف علــوم العربيــة، د. حممــد ســامل حميســن، مكتبــة الكليــات األزهريــة، 
1٩٨٤م.

- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، أليب القاســم جــار هللا 
حممــود بــن عمــر الزخمشــري اخلوارزمــي )ت ٥٣٨هـــ(، دار الفكــر، بــروت، د.ط.ت.

- الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وِعللهــا وِحججهــا، أبــو حممــد مّكــي بــن أيب 
القيســّي )ت ٤٣7هـــ( حتقيــق/ د. حميــي الديــن رمضــان، الرســالة العامليــة، ط 1،  طالــب 

201٣م.

والنشــر،  للطباعــة  بــروت  دار  دار صــادر،  منظــور )ت 711هـــ(  ابــن  العــرب،  لســان   -
1٩٥٥م.

- اللهجــات العربيــة يف القــراءات القرآنيــة، د. عبــده الراجحــي، مكتبــة املعــارف ابلــرايض، 
ط1، 1٩٩1م.

- احملتَســب يف تبيــن وجــوه شــواّذ القــراءات واإليضــاح عنهــا، أبــو الفتــح عثمــان بــن 
جــيّن املوصلــي )ت ٣٩2هـــ( حتقيــق/ حممــد بــن عيــد الشــعباين، دار الصحابــة للــراث بطنطــا، 

ط1، 200٨م.

- احملــذوف املختلــف فيــه، د. الســيد إبراهيــم املنســي ســليم، جملــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة 
املكرمــة، العــدد الرابــع عشــر، 2017م.

- احملــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق بــن عطيــة األندلســـي، 
الدوحــة، ط1، 1٩٨٣م. إبراهيــم األنصــاري وآخريْــن،  بــن  حتقيــق/ عبــد هللا 

- خمتصر يف شواّذ القرآن من كتاب البديع – البن خالويه – عامل الكتب – د.ط.ت.

- مسند اإلمام أمحد بن حنبل، دار الفكر، د.ط.ت.
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ــرية للتأليــف  - معــاين القــرآن، الفــّراء )ت207هـــ(، حتقيــق: حممــد علــي النجــار، الــدار املصـ
والرمجــة. د.ط.ت.

- معجــم ألفــاظ القــرآن الكــرمي، جممــع اللغــة العربيــة، اهليئــة املصريــة العامــة للتأليــف والنشـــر، 
ط2، 1٣٩0هـــ- 1٩70م.

- املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي، أ. حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، مؤسســة مجــال للنشــر، 
بروت – لبنان، د.ط.ت.

- مقاييــس اللغــة أليب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكــراي )ت ٣٩٥هـــ( حتقيــق عبــد الســالم 
حممــد هــارون، دار اجليــل، بــروت، وحتقيــق شــهاب الديــن أبــو عمــرو، دار الفكــر – ط 1، 

1٤1٥هـــ – 1٩٩٤م.

- امليّســر يف القــراءات العشــر املتواتــرة مــن طريــق طيبّــة النشــر والقــراءات األربــع الشــاّذة 
وتوجيههــا، حممــد فهــد خــاروف، دار ابــن كثــر، بــروت – لبنــان، ط٥، 2016م.

- النشـــر يف القــراءات العشـــر، احلافــظ أبــو اخلــر حممــد بــن حممــد الدمشــقي، الشــهر اببــن 
اجلــزري )ت ٨٣٣هـــ( تصحيــح الشــيخ/ علــي حممــد الضبّــاع، دار الفكــر،  د.ط.ت.

- النفحــات اإلهليــة يف شــرح مــن الشــاطبية، للشــيخ حممــد عبــد الدائــم مخيــس، دار املنــار، 
القاهــرة، ط1 ، 1٤16هـــ – 1٩٩6م.
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امللخص
يهدف البحث إىل رصد حركة البديع الكوين وارتباطه ابلرؤية الكلية للوجود، 
تلــك الــيت تنعكــس علــى العــامل وفهمــه، ومــن مَثَّ تذّوقــه وتلّقيــه تلّقيًــا مجاليًــا جيعــل مــن 
علــم البديــع مفتاًحــا لقــراءة الكــون ورصــد فضائــه، يف إطــار الوجــود، زمــااًن ومــكااًن، 
وحضــارة إنســانّية تنــزع إىل اجلمــال، مــع ربــط ذلــك أبصــل نشــأة الكــون ومعاملــه 
وأتّملــه أتّمــال بديعــا، اســتناًدا إىل فكــرة حموريــة تلفــت إىل أّن هــذا الكــون مشــيٌَّد 
علــى أســاٍس بديعــي، وهلــذا فــإنَّ الباحــث ســيقتصر علــى التجّليــات البــارزة ملــا يكــن 
تســميته ابلبديــع الكــوين الرتباطــه بتشــييد الكــون علــى غــر مثــاٍل ســابق، مــع بــروز 
املالمــح البديعيــة الكــرى يف إطــار الكــون املــكاين وحركتــه الزمنيــة املســتمرة، ابإلضافــة 
إىل تفاعــل اإلنســان مــع معطيــات هــذه الســمات البديعيــة، وانعــكاس ذلــك علــى 
طبيعتــه اخللقيــة واخللقيــة، وارتبــاط ذلــك ابألفــكار والقيــم واحلضــارة اإلنســانية، األمــر 
الــذي اقتضــى الدخــول إىل عــامل البديــع مدخــال فلســفيا ومجاليًّــا، وكل ذلــك يف ضــوء 
فكــرة البنــاء البالغــي حبســب مدرســة الســكاكي، وهــو مــا اقتضــى العــودة إىل بدايــة 
اتريــخ البديــع يف مفهومــه ومــن مث اســتقراره يف علــم مســتقّل، بغيــة الوقــوف علــى 

أصــول البديــع الكــرى الــيت حتــّدد معــامل البديــع الكــوين. 

ثالثــة  تنــاول  األّول  املبحــث  مباحــث،  أربعــة  علــى  البحــث  ارتكــز  هنــا  مــن 
مداخــل منهجيــة، مدخــل كــوين، و مدخــل اترخيــي، و مدخــل فلســفي مجــايل، 

وذلــك أتسيًســا لفكــرة البديــع الكــوين ضمــن مفهــوم البالغــة الكونيــة.
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تنــاول  الثالــث  املبحــث  الكونيــة، ويف  البديــع  تنــاول أصــول  الثــاين  واملبحــث 
فضــاءات البديــع الكونيــة، و يف املبحــث الرابــع و األخــر تنــاول منوذجــا تطبيقيّــا 

علــى آيــة كونيّــة.

ومتــت الدراســة ضمــن ثالثــة حمــاور، هــي الكــون، واإلنســان، والبيــان، وأخــرًا 
خامتــة حتــوي أبــرز النتائــج. 
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The Origins of Universal Stylistics
)a study in the philosophy of stylistics and its  

universal manifestations(
Dr. Saud bin Hamed Marzoug Elsidi

Abstract:

The aim of the research is to monitor the movement of the 
universe and its relation to the total vision of existence, which 
is reflected on the world and its understanding, and then taste 
it and receive it aesthetically, which makes the science of the 
creator a key to reading the universe and monitoring its space, 
within existence, time and place, and human civilization tend 
to beauty, This is based on a central idea that this universe is 
built on an ideological basis. Therefore, the researcher will 
limit himself to the remarkable manifestations of what can 
be called the cosmic universe because it is related to the 
construction of the universe, unlike the previous example, 
The interaction of human beings with the ideas and values   
and civilization of humanity, which required entry into the 
world of Badea philosophical and aesthetic entrance, all in 
the light of the idea of   construction rhetorical According to the 
school of Sakaki, which required the return to the beginning 
of the history of Badea in the concept and then stability 
in independent science, in order to identify the assets of the 
great Badea that defines the features of the universe.
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From here, the research was based on a historical back-
ground, a philosophical and  aesthetic approach, and three 
axes, namely, the universe, the human being and the language. 
Within these axes, several studies were dealt with, and finally 
a conclusion containing the most prominent results.
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أوال: مداخل منهجّية
أ – مدخل كوين:

يرتبــط مفهــوم الكونيــة يف أساســه جبــذره اللغــوي املســتمّد مــن مادتــه املعجميــة، 
وحتيــل هــذه املــادة إىل »احلــدث كالكينونــة، والكائنــة: احلادثــة، وكّونه:أحدثــه، وكــّون 
هللا األشــياء:أوجدها«)1(، ومــن هنــا انتقــل هــذا االســم ليطلــق بوصفــه االمســي علــى 

الكــون الواســع يف فضائــه املمتــد، الــذي أوجــده هللا علــى غــر مثــاٍل ســابق.

ــي  ــة، والكّل ويطلــق مفهــوم الكونيــة علــى معنيــن: معــى فلســفي يُــراُد بــه الكلّي
عند املناطقة هو »الشــامل جلميع األفراد والداخلن يف صنف معّن أو هو املفهوم 
الــذي ال ينــع تصــّوره مــن أن يشــرك فيــه كثــرون«)2(، كمــا يطلــق ويــراد به:العامليــة 
وضــّده اخلصوصيــة، ويف النقــد احلديــث فــإنَّ »مفهــوم الكونيــة –مبدلوليــه– يشــر إىل 
مــا يبدعــه الغربيّــون مــن نظــراّيت ومناهــج ومفاهيــم يصــدق علــى األمــم مجيعهــا«)٣(.

وبصــرف النظــر عــن املوقــف مــن تعميــم الفكــر الغــريب ووصفــه ابلكونيــة اســتناًدا 
ــة واإلجرائيــة)٤(، فإننــا يف هــذا  إىل دعــوى مســّلمات ترتكــز علــى العلميــة واإلطالقّي
املدخــل يهمنــا مــن مفهــوم الكونيــة: الكلّيــة والشــمول الــيت نســتلهمها مــن الفضــاء 
الكــوين ابعتبــاره املســتند األّول هلــذا املفهــوم، فالكــون مبحدداتــه وظواهــره الكــرى 
فضــاٌء كّلــي شــامٌل ومؤثّــر علــى التلّقــي اجلمــايل لإلنســان، وكّل مــا ينتجــه اإلنســان 

مــا لــه طبيعــة كونيــة يف إطــار هــذا الفضــاء يصــدق عليــه هــذا املفهــوم.

ومبــا أّن الكــون مبــا فيــه مــن معــامل كــرى ينعكــس علــى ذوق اإلنســان يف تفاعلــه 
معــه وإنتــاج حضارتــه وثقافتــه وفًقــا هلــذه احملــددات الكليــة الــيت تنتظــم الكــون رأينــا أن 
نرصــد أصــول البديــع الــيت تســتمّد، يف نظــران، قيمتهــا وصرورهتــا مــن هــذا املفهــوم، 

وغايــة ذلــك ربــط علــوم البالغــة الثالثــة يف إطــار فكــرة البالغــة الكونيــة.
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وامتــداًدا هلــذه الغايــة رأينــا مجــع أصــول البديــع يف إطــار مفهومــي واحــد جيعــل 
هــذه األصــول متنًــا للمحاســن، يف خطــوة أوىل تتعلّــق أبصــول البديــع وأبوابــه الكــرى 
فحســب دون اجلــزم أنّــه يف اإلمــكان ربــط كّل احملاســن ورّدهــا إىل هــذه املنظومــة، 

وإمنــا هــي حماولــة ملراجعــة أصــول ابــن املعتــز يف ضــوء هــذه الفكــرة الــيت نقرحهــا.

وقــد متـّـت دراســات مشــكورة جلمــع شــعث مصطلحــات البديــع وفنونــه املتنوعــة 
الوافــرة، مــن ضمنهــا، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، يف القــدمي دراســة السجلماســي 
يف كتابــه املنــزع البديــع)٥(، »فقــد هنــج هنًجــا تركيبيّــا يف دراســة أســاليب البديــع، 
يشــمل كثــرًا  عاليــة، كل جنــس  أجنــاس  األســاليب يف  تلــك  أن جينّــس  وحــاول 
مــن األســاليب، ومجــع كثــرا مــن أوجــه التناســب اللفظــي واملعنــوي حتــت جنــس 
ومعنــوي  املشــاكلة،  مسّــاه  لفظــي  إىل  التكريــر  وقّســم  )التكريــر(«)6(،  مسّــاه  واحــد 
مسّــاه املناســبة، وصنّــف ضمــن املشــاكلة )االحتــاد( وفــرّع عنــه التجنيــس أبنواعــه، 

و)املقاربــة( وفــرّع عنهــا التصريــف واملعادلــة وتشــمل:الرصيع واملوازنــة.

وصّنف ضمن املناسبة أربعة أنواع هي: إيراد املالئم، وإيراد النقيض، واالجنرار 
والتناسب)7(.

ونــرى أّن عمــل السجلماســي يعــّزز مفهــوم كونيــة البديــع، ذلــك أنّــه مرتبــط 
ابلتناســب، كمــا هــو واضــٌح، ويكــن رّد تصنيفــه إىل أصــول البديــع املتعّلقــة ابإليقــاع 
أو التضــاد أو التقابــل والتناظــر، وكلهــا مــن جــوه التناســب، و«التناســب قانــوٌن 

كــويّن«)٨(.

دراســة  املثــال،  ســبيل  علــى  فنذكــر،  املعاصــرة،  القريبــة  الدراســات  مــن  أّمــا 
حيــث  البديــع(،  علــم  يف  منهجيّــة  )دراســات  يف كتابــه  ســتيت،  أبــو  الشــحات 
الحــظ علــى حــّد وصفــه »أنَّ هــذه الفنــون قــد كثــرت وتشــّعبت وتعــددت أمساؤهــا 
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وتداخلــت صورهــا واختلــط بعضهــا ببعــض حــى غــدا حصرهــا واســتيعاهبا أمــرًا صعبًــا 
حيتــاج إىل جهــٍد شــاّق«)٩(، فاقــرح تصنيًفــا يســتند علــى ثــالث جمموعــات: جمموعــة 
تلتقــي يف تناســب األســلوب كالطبــاق واملقابلــة ومراعــاة النظــر واألرصــاد واملزاوجــة 
والتخييــل  اإليهــام  تلتقــي يف  األســاليب، وجمموعــة  التأنّــق يف  ومواضــع  والســجع 
كالتوريــة واملشــاكلة وحســن التعليــل والتجريــد وأتكيــد املــدح مبــا يشــبه الــذم وأتكيــد 
الــذم مبــا يشــبه املــدح واجلنــاس، وجمموعــة اثلثــة يتجلّــى فيهــا املعــى بــن اإلمجــال 

والتفصيــل، كاجلمــع والتفريــق، واللــف والنشــر وحنــو ذلــك)10(.

أنّــه فــّرق بــن  وإبنعــام النظــر فيمــا اقرحــه أبــو ســتيت مــن تصنيــف نلحــظ 
ــا يف اإليقــاع الصــويت، كمــا أنّــه يكــن تصنيــف  الســجع واجلنــاس ومهــا ينتظمــان مًع
اجلنــاس مثــال يف جمموعــة اإليهــام ابعتبــار مــا حلظــه عبــد القاهــر علــى أنـّـه قائــم علــى 
فكــرة إيهــام عــدم اإلفــادة فهــو »خيدعــك عــن الفائــدة وقــد أعطاهــا، ويومهــك كأنـّـه مل 
يــزدك وقــد أحســن الــزايدة ووفّاهــا، فبهــذه الســريرة قــد صــار التجنيــس –خصوصــا 

املســتوىف منــه املّتفــق يف الصــورة– مــن ُحلــى الشــعر ومذكــورًا يف البديــع«)11(.

ويف دراســتنا هــذه نتوّخــى يف مفهــوم الكونيــة ربــط الكــون ابإلنســان والبيــان يف 
نســق كلّــي يتضــح بــه هــذا املفهــوم يف ســياق واســع ابعتبــار »أنَّ اإلنســان هــو الكــون 
الصغــر الــذي ينطــوي فيــه الكــون الكبــر«)12( مــع التأكيــد علــى »وجــود االتصاليّــة 
بــن الكــون األصغــر والكــون األكــر ضمــن وحــدة كونيــة متماســكة، عــر مســتوايت 
يشــتمل أعالهــا علــى أدانهــا، ليصبــح املســتوى األدىن متضّمنًــا علــى مســتوى أعلــى 

يشــتمل عليــه، حــى تتحقــق وحــدة املســتوايت يف كيــان كــويّن واحــد وكلّــي«)1٣(.

وال شــك أّن هــذا النظــر يســتلزم رابطًــا بــن الكــون واإلنســان ووســيطا يتــّم 
مــن خاللــه التفاعــل بينهمــا، وهــذا الرابــط يف نظــران هــو البيــان، فمــن خــالل اللغــة 
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يتــم هــذا التماســك وحيــدث التفاعــل وتتأســس القيــم واحلضــارة اإلنســانية ومبــا »أنَّ 
الرتيــب الســيميائي يعمــل علــى فــك رمــوز هــذه العالقــة بــن مــا هــو أرضــي وبــن 
مــا هــو مســاوي، فــإّن اإلنســان مبــا لديــه مــن فكــر ورؤى هــو يف األصــل أرٌض ترتبــط 
مبــا هــو مســاوي مــن حيــث أنّــه نتــاج لــألرض الــيت يعيــش عليهــا وحيمــل صفاهتــا 
ابلكامل«)1٤(، وكذلك األمر فيما خيّص القيم »فليس انزايح قيم اإلنســان الفكرية 
والنصيّــة إال مصــدرًا مــن مصــادر الكــون األوىل، ألّن الكــون واألرض واإلنســان إمنــا 

هــي نصــوص كونيــة متفــٌق عليهــا«)1٥(.

وهلــذا رأينــا دراســة هــذه األصــول الكونيــة للبديــع ضمــن منظومــة ثالثيــة تتحقــق 
هبــا هــذه الوحــدة النســقية الكليــة هــي )الكــون- اإلنســان- البيــان( والغايــة مــن ذلــك 

النظــر يف بنيــة البديــع الكونيــة ومعرفــة مــدى متاســكها ضمــن هــذا املفهــوم.

ب– مدخل اترخيي: 
قبــل أن يتشــكَّل مفهــوم البديــع يف صيغتــه النهائيــة، بــدًءا مــن ختصيــص ابــن 
املعتــز لــه كتــااًب يعــاجل فيــه أصولــه وفروعــه، وانتهــاًء ابملفهــوم البالغــي املعــروف يف 
مدرســة الســكاكي وشــرّاح التلخيــص، كان البديــع عبــارة عــن الطريــف واجلديــد 
والنــادر، وعلــى هــذا األســاس بُنيــت الرؤيــة البيانيــة للبديــع، فــكان اجلاحــظ يشــر 
إىل بعــض ضروبــه وفنونــه، كاالســتعارة واجلنــاس والطبــاق، وإمنــا عــدَّ هــذه بديًعــا ملــا 
فيهــا مــن طرافــٍة وِجــّدة ونــدرة، وبــى أســاس تلّقــي البديــع يف النــّص البيــاين علــى هــذه 
الفكرة، فكرة الطرافة والندرة والغرابة، حيث أشــار إىل أنَّ »الشــيء من غر معدنه 
أغــرب، وكلمــا كان أغــرب كان أبعــد يف الوهــم، وكلمــا كان أبعــد يف الوهــم كان 
أطــرف، وكلمــا كان أطــرف كان أعجــب وكلمــا كان أعجــب كان أبــدع«)16(، وهلــذا 
فالبديــع قديًــا كان يُطلــُق علــى هــذه الفنــون الــيت أتيت يف النــص الشــعري لتحّقــق 
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فيــه هــذه الطرافــة فتجعلــه بديًعــا، دون تكلّــف وتعّمــل ظاهــر، وكان يظهــر يف البيــان 
العــريب ســليقًة، وهــو، حبســب مــا يــرى اجلاحــظ، مــن خصائــص البيــان العــريب، إذ 
يقــول، تعليًقــا علــى البديــع علــى حــّد تصــّوره: »والبديــع مقصــوٌر علــى العــرب، ومــن 

أجلــه فاقــت لغتهــم كلَّ لغــة وأربــت علــى كل لســان«)17(. 

وبصــرف النظــر عــن موقــف اجلاحــظ واحنيــازه للبيــان العــريب إال أّن ذلــك يشــر 
إىل املوقــف مــن البديــع يف ســياق البيــان، فهــو طريــف جديــد أوال، وهــو مســة خاصــة 
يف البيــان العــريب اثنيًــا، وهــذا يعــين أن املوقــف مــن البديــع، حبســب هــذا التصــّور، 

يعــّزز الرؤيــة البيانيــة الــيت ختتلــف عــن الرؤيــة البديعيــة. 

بعــد اجلاحــظ اتســع مفهــوم البديــع علــى يــد ابــن املعتــز، الــذي عاجلــه اســتجابة 
لظــرف اترخيــي وفــيّن، بعــد أن كثــر يف شــعر احملدثــن، فذهــب إىل »تعريــف النــاس أن 
احملدثــن مل يســبقوا املتقّدمــن إىل شــيٍء مــن أبــواب البديــع«)1٨(، وأن الفــرق يكمــن 
يف اإلســراف واإلفــراط فحســب، حيــث أســرف احملدثــون يف البديــع وأفرطــوا إىل 

درجــٍة جــاوزت احلــّد. 

انصــرف إىل حتديــد معــى  املعتــز  ابــن  العــوادي، »أن جهــد  ويــرى د. ســعيد 
البديــع«)1٩(، حيــث ذكــر ابــن املعتــز ذلــك صراحــة، حــن أوضــح أنّــه »اســم موضــوع 
لفنــون مــن الشــعر، يذكرهــا الشــعراء ونقــاد املتأدبــن منهــم، أمــا العلمــاء ابللغــة والشــعر 

القــدمي فــال يعرفــون هــذا االســم وال يــدرون مــا هــو«)20(. 

فمــن الواضــح هنــا أّن البديــع انتقــل مــن كونــه يتعلّــق بظواهــر يف البيــان، حبســب 
اجلاحــظ، إىل أن صــار امسًــا موضوًعــا لفنــون الشــعر، وقــد جعلــه ابــن املعتــز يف مخســة 
أصــول مسّاهــا البديــع ومــا ســواها حماســن، و»ســلك يف مجــع فنــون البديــع مســلًكا 
أاثر نقاًشــا قــوايًّ بــن الدارســن، عندمــا فصــل يف كتابــه بــن البديــع واحملاســن مــن غــر 
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إشــارٍة إىل عّلــة هــذا الفصــل، فضــّم األّول مخســة مصطلحــات، والتــّف الثــاين علــى 
ثالثــة عشــر مصطلًحــا آخــر«)21(. 

ويبــدو أّن ابــن املعتــز حــن فصــل بــن أصــول البديــع اخلمســة وحماســنه نظــر إىل 
قبــول احملاســن للتجــدد والتعــدد الوافــر بدليــل أنـّـه تــرك البــاب مفتوًحــا ملــن جــاء بعــده، 
حن صرّح بذلك يف قوله: »ومن أضاف من هذه احملاســن أو غرها شــيًئا للبديع، 
ومل أيت غــر رأينــا فلــه اختيــاره«)22(، ويف هــذا مــا يشــر إىل أّن للبديــع عنــده أصــوال 
اثبتــة هــي أبــواب البديــع، وفروًعــا متــّدة متجــددة هــي حماســن الــكالم والشــعر، 
»وهبــذا ُعــّد ابــن املعتــّز رائــد البديــع ومؤسســه، حيــث كان أّول مــن ألّــف فيــه وجــاء 

العلمــاء علــى أثــره فــزادوا يف فنونــه وأضافــوا يف ألوانــه«)2٣(. 

أّمــا النقلــة اجلوهريــة للبديــع فكانــت علــى يــد الســكاكي الــذي أســس بنــاًء 
ــا مّهــد فيــه جلعــل البديــع علًمــا مســتقال بذاتــه يف بنــاء علــوم البالغــة  بالغيــا منهجًي
الثالثــة، فقــد نــّص علــى مباحــث علــم املعــاين ومباحــث علــم البيــان، وأشــار إىل 
البديــع بوصفــه علًمــا ينقســم إىل قســمن، حمســنات معنويــة وأخــرى لفظيــة، مــا يعــين 
أنـّـه نظّــم العقــل البالغــي، وأضــاف إىل مــا عنــد ابــن املعتــز مــن جهــة البنــاء املنهجــي 
حملســنات الــكالم، بعــد أن انتظمــت االســتعارة يف مباحــث اجملــاز مــن علــم البيــان، 
وهــي الــيت كانــت ضمــن أصــول البديــع وأبوابــه عنــد ابــن املعتــز. يقــول الســكاكي: 
»وإذا تقــرر أن البالغــة مبرجعيهــا، وأن الفصاحــة بنوعيهــا، مــا يكســو الــكالم حلــة 
ــه أعلــى درجــات التحســن فهــا هنــا وجــوه خمصوصــة كثــرًا مــا يصــار  التزيــن، ويرقّي
إليهــا لقصــد حتســن الــكالم، فــال علينــا أن نشــر إىل األعــرف منهــا، وهــي قســمان: 

قســم يرجــع إىل املعــى وقســم يرجــع إىل اللفــظ«)2٤(. 



د. سعود بن حامد مرزوق الصاعدي

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ٢٦٣

مث جــاء ابــن الزملــكاين وأطلــق اســم البديــع علــى هــذا العلــم املســتّقل مــن علــوم 
البالغــة فســّماه علــم البديــع)2٥(، »وتبعــه يف ذلــك بــدر الديــن بــن مالــك، فــكان أّول 

مــن حــدَّه وجعلــه اتبًعــا للمعــاين والبيــان«)26(.

وأخــرًا »جــاءت الصياغــة العلميــة األخــرة مــع اخلطيــب القزويــين الــذي عّرفــه، 
اعتماًدا على قراءته للسكاكي«)27( وهو التعريف املشهور بن البالغين املتأّخرين، 
فقــد جــاء يف اإليضــاح يف تعريــف علــم البديــع أبنـّـه: »علــٌم يعــرف بــه وجــوه حتســن 
الــكالم، بعــد رعايــة تطبيقــه علــى مقتضــى احلــال ووضــوح الداللــة، وهــذه الوجــوه 

ضــرابن: ضــرٌب يرجــع إىل املعــى وضــرٌب يرجــع إىل اللفــظ«)2٨(.

ما سبق يكن مالحظة أّن البديع مّر أبربعة أطوار: 

1- املالحظــة والوصــف، كمــا عنــد اجلاحــظ، حيــث رصــده وقــام بوصفــه اســتناًدا 
إىل معنــاه اللغــوي الــذي يعــين الطريــف والنــادر والغريــب والعجيــب. 

2- التدويــن، وهــو الــذي صــار فيــه البديــع موضوًعــا لــه فنونــه، كمــا عنــد ابــن املعتــز، 
يف كتابــه البديــع. 

٣- التأصيــل وهــو الــذي صــار فيــه البديــع بنيــًة يف الــكالم يتبــع بنيــيت املعــاين والبيــان، 
كما عند الســكاكي. 

٤- االســتقالل العلمــي، وهــو صياغــة حــّد علمــي واســتقالله ضمــن علــوم البالغــة، 
كمــا اســتقّر أخــرًا عنــد اخلطيــب القزويــين ومــن جــاء بعــده مــن شــرّاح التلخيــص. 

فــإذا نظــران إىل منــّو مفهــوم البديــع وتطــّوره نلحــظ أنّــه اّتســع مــن جهــة وضــاق 
مــن جهــة أخــرى، فاتســاعه كان مــن جهــة حتّولــه مــن ظواهــر بديعيــة إىل علــم لــه 
فنونــه ومصطلحاتــه ورؤيتــه، وضيقــه مــن جهــة أنّــه اقتصــر علــى اجلانــب التحســيين 
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ضمــن علــوم البالغــة ابإلضافــة إىل فقدانــه ابب االســتعارة اللطيفــة الــيت التفــت إليهــا 
اجلاحــظ، وجعلهــا ابــن املعتــّز أّول أصــول البديــع. 

والــذي يظهــر يل أّن عــّد االســتعارة يف البديــع، مــع أهّنــا ابب كبــر مــن أبــواب 
اجملــاز، إمنــا كان مقصــورًا علــى االســتعارة اللطيفــة البديعــة، تلــك الــيت يصــدق عليهــا 
قــول اجلاحــظ الســابق يف أّن ظهــور »الشــيء مــن غــر معدنــه أغــرب«)2٩( إىل آخــر 
هــذه العبــارة، وهــي أيًضــا الــيت عناهــا، فيمــا أظــن، ابلقصــر علــى كالم العــرب دون 
غرهــم مــن األمــم، لــورود كالمــه هــذا يف ســياق تعليقــه علــى اســتعارة )ســاعد الدهــر( 
و)كاهــل الدهــر()٣0(، وهــذا وجــه مــن وجــوه غرابتهــا ولطفهــا، يعــّزز هــذا األمــر أّن 
نقــد اآلمــدي الســتعارات أيب متــام كان يف ســياق هــذا االجتــاه الــذي جيعــل للدهــر 
أعضــاء وخصائــص تتعلّــق مبــا تناولــه النقــد احلديــث الحقــا حتــت مســمى التشــخيص 
وهــو الــذي حيصــل« ابقــران كلمتــن إحدامهــا تشــر إىل خاصيــة بشــريّة واألخــرى إىل 
مجاد أو حّي أو جمّرد«)٣1(، فقد عاب اآلمدي أاب متام أبنّه« جعل للدهر أخدعا، 
ويــدا تقطــع مــن الزنــد، وكأنـّـه يصــرع، وجعلــه يشــرق ابلكــرام، ويفّكــر ويبتســم«)٣2(. 

وبذلــك يكــن فهــم وصــف الشــعراء املوّلديــن، كبّشــار وأيب نــواس ومســلم بــن 
الوليــد وأيب متــام، أبهّنــم شــعراء البديــع، أو علــى املذهــب البديعــي، يف نظــر نّقــاد 
الشــعر، ألهّنــم اســتكثروا منــه وكان أبــرز أبوابــه األصــول اخلمســة الــيت صــّدر هبــا ابــن 

املعتــّز كتــاب البديــع. 
ــا جــاء ابــن املعتــز وأدخــل االســتعارة يف أصــول البديــع كان يهــدف إىل أهّنــا 

ّ
مث مل

موجــودة يف البيــان العــريب األصيــل دون إســراف، وهــذا معــى مــن معــاين طرافتهــا 
وجّدهتــا، إذ إّن قّلتهــا يف البيــان مداعــاة إىل اســتطرافها، وهلــذا كان موقــف ابــن املعتــّز 
»انطالقًــا مــن موقــف عــريب خالــص يســعى إىل أتصيــل البديــع يف الــراث العــريب 

القــدمي ودحــض كّل قــول يّدعــي أنّــه بضاعــٌة أجنبّيــة مــن ابتــكار احملدثــن«)٣٣(.
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وعلــى هــذا األســاس صــارت االســتعارة أصــال مــن أصــول البديــع ومرتبطــًة بــه 
»واســتمر هذا االرتباط بن االســتعارة والبديع مبعناه العام مع أيب هالل العســكري 
والقاضــي اجلرجــاين والباقــالين وعبــد القاهــر اجلرجــاين وأيب طاهــر البغــدادي وأســامة 
بــن منقــذ وابــن أيب اإلصبــع املصــري والسجلماســي يف كتابــه املنــزع البديــع وابــن البنّــاء 

يف كتابــه الــروض املريــع«)٣٤(.

ســار  أنّــه  جنــد  البالغيــة  الدراســات  يف  التارخيــي  البديــع  مســار  إىل  وابلنظــر 
يف اجتاهــن »اجتــاه اســتخدم مصطلــح البديــع مبعنــاه الواســع الشــامل، ويثّلــه ابــن 
أيب اإلصبــع املصــري والسجلماســي وأصحــاب )البديعيــات(، واجتــاه يعــرف ابجتــاه 
التحديــد والتخصيــص ويثّلــه أتبــاع الســكاكي«)٣٥(، وقــد غلــب علــى االجتــاه األول 
مجــع أكــر عــدد مــن الشــواهد إبزاء وفــرة املصطلحــات الــيت تتــم صناعتهــا بنــاًء علــى 
الشــاهد، وهــذا أّدى إىل متــدد البديــع أفقيــا علــى ســطح النــص دون أن يكــون وراء 

ذلــك رؤيــة تربــط بنيــة البديــع ببنيــة متكاملــة. 

وأمــا االجتــاه الثــاين، وهــو اجتــاه مدرســة الســكاكي، فقــد اســتقّل فيهــا البديــع، 
كمــا أســلفنا، فصــار علًمــا اثلثًــا، قســيما لعلمــي املعــاين والبيــان ومكمــال هلمــا، وقــد 
ضبــط تعريفــه اخلطيــب القزويــين مبــا جيعلــه يشــّكل بنيــة اثلثــة يف النــّص هــي نتــاج بنيــيت 
املعــاين والبيــان، إذ جعلــه علًمــا »يعــرف بــه وجــوه حتســن الــكالم بعــد رعايــة املطابقــة 
ووضــوح الداللــة«)٣6(، فهــذا التعريــف يؤكــد ارتبــاط علــم البديــع بســابقيه، وينفــي 
االعتقــاد الســائد الــذي يشــيعه بعــض الدارســن والنقــاد، مــن أبرزهــم حممــد منــدور 
الــذي يــرى أّن »فنــون البديــع مــا هــي إال حمســنات لفظيــة وطريقــة مــن طــرق التفكــر 
الذي يغلب عليه العقم«)٣7(، على أّن كالم مندور إن صدق على االســتكثار من 
املصطلحــات البديعيــة كمــا عنــد االجتــاه األّول فإنـّـه ال يصــدق علــى البديــع حبســب 
تصّور مدرسة السكاكي، اليت يثّلها تعريف اخلطيب القزويين، إذ »يدلُّ التأّمل يف 
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تعريــف القزويــين لعلــم البديــع علــى رأيــه يف وحــدة علــوم البالغــة الثالثــة، وأّن البديــع 
ليــس منفصــال عنهــا، بــل هــو جــزء مهــم مــن نســيج مرابــط ينبغــي أال يتجــزّأ«)٣٨(.

ويؤّكــد هــذا الرابــط البنائــي أبــو بكــر الغرانطــي بقولــه: »العلــم بوجــوه حتســن 
الكالم ال يسمى بديًعا إال بشرطن: أن يكون ذلك الكالم مطابًقا ملقتضى احلال، 
وأن تكــون كيفيــة طــرق داللتــه معلومــة الوضــوح واخلفــاء، فالشــرط األّول هــو علــم 
املعــاين والشــرط الثــاين هــو علــم البيــان، فلــو ُعــِدَم الشــرطان، أو أحدمهــا مــن الــكالم، 

مل يكــن العلــم بوجــوه حتســن الــكالم بديًعــا«)٣٩(. 

يقــودان هــذا التاريــخ املوجــز لتطــور مفهــوم البديــع إىل معاجلــة حبثنــا يف ســياق 
النظــر إىل معــامل البديــع الكــوين، وهــي حبســب مــا نــرى يكــن النظــر إليهــا يف مــا ورد 
عنــد ابــن املعتــّز مــن أصــول، مــع اســتبعاد املذهــب الكالمــي، وإحــالل املقابلــة بديــال 
عنــه ألهّنــا وليــدة الطبــاق وامتــداد لــه، فهــذه هــي أصــول البديــع الكــوين، إذا مــا نظــران 
إىل املالمــح الكونيــة الكــرى الــيت تنضــوي كّلهــا حتــت مفهــوم »التناســب«، ســواء 

فيمــا يتعلّــق ابلكــون، أو اإلنســان، أو البيــان، وهــي حمــاور هــذا البحــث. 

وعلــى هــذا األســاس يظهــر يل، فيمــا خيــّص بنيــة البديــع، عمــق رؤيــة ابــن املعتــز، 
فقــد قصــر، كمــا أســلفنا، أصــول البديــع علــى مخســة أنــواع فقــط، معــّوال عليهــا دون 
غرهــا، وعــّد مــا بقــي، مــا ُعــرف عنــد املتأخريــن بديًعــا، مــن حماســن الــكالم، وقــد 
أملــح إىل ذلــك وتنبّــأ بــه يف قولــه: »وحنــن اآلن نذكــر بعــض حماســن الــكالم والشــعر، 
وحماســنها كثــرة ال ينبغــي للعــامل أن يّدعــي اإلحاطــة هبــا، حــى يتــرّأ مــن شــذوذ 
بعضهــا عــن علمــه وذكــره، وأحببنــا لذلــك أن تكثــر فوائــد كتابنــا للمتأّدبــن، ويعلــم 
الناظــر أان اقتصــران ابلبديــع علــى الفنــون اخلمســة، اختيــارًا مــن غــر جهــل مبحاســن 
الــكالم، وال ضيــق يف املعرفــة، فمــن أحــبَّ أن يقتــدي بنــا ويقتصــر ابلبديــع علــى 
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تلــك اخلمســة فليفعــل، ومــن أضــاف مــن هــذه احملاســن أو غرهــا إىل البديــع، ومل 
أيت رأينــا فلــه اختيــاره«)٤0(.

وقــد حــدث مــا ذكــره ابــن املعتــز حــى بلــغ احلــّد إىل التكاثــر والتداخــل يف فنــون 
البديــع مــن جــاء بعــده، حــى وصــل البديــع إىل مــا يســمى )ورم البديــع(، حبســب 
تعبــر الدكتــور عبــد الواحــد عــالم)٤1(، وكمــا يــرى د. مجيــل عبــد اجمليــد »فكثــرًا مــا 
جنــد مصطلحــات اُســُتخِدَمت للداللــة علــى فنــون بعينهــا، يعــاد اســتخدامها للداللــة 
علــى فنــون أخــرى، مــا يعــين وجــود ظاهرتــن متضادتــن مهــا )تعــدد املصطلــح ووحــدة 
املفهــوم، وتعــدد املفهــوم ووحــدة املصطلــح( ؛مــا قــد يربــك ويضلــل الباحــث يف جمــال 

البديــع«)٤2(.

وهلذا يكن النظر إىل البديع من جهتن: 

األوىل: جهــة البنيــة، وهنــا ينبغــي االقتصــار علــى أصــول البديــع وهــي الــيت يكــن 
رّد كّل احملاســن، أو جلُّهــا، إليهــا وربطهــا ربطًــا دالليــا أو شــكليا ؛فــإنَّ مــن شــأن 
هــذا أن جيعــل علــم البديــع ذا أســاس متــن متعلّــق ببنيــيت املعــاين والبيــان فيمــا خيــص 

علــوم البالغــة الثالثــة. 

الــيت ال  الــكالم  البديــع إىل حماســن  فيــه  الثانيــة: جهــة الشــكل، وهــذا يتــّد 
حيــاط هبــا، حبســب وصــف ابــن املعتــّز، ومــن شــأنه أن يتيــح لشــجرة البديــع النمــو يف 
أشــكال جديدة شــريطة أن تربط أبســاس البديع وجذوره)٤٣(، حى ال يتحّول األمر 
إىل تزيـّـد يف املصطلحــات والفنــون دون مراعــاة لبنيــة البديــع األساســية الــيت تنضــوي 

حتــت مفهــوم هــذا العلــم. 
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ج- مدخل فلسفي مجايل: 
ختتلــف النظــرة إىل البديــع ابختــالف الرؤيــة الــيت يصــدر عنهــا الناظــر، فعلــى 
ســبيل املثــال تســتند الرؤيــة البيانيــة إىل البديــع علــى أنّــه يصــدر عفــًوا يف البيــان غــر 
متكلَّــف، وذلــك ابعتبــار أنـّـه طريــف وعجيــب، والطريــف ال يكــون طريًفــا، وكذلــك 
العجيــب، إذا َكثُــر وبلــغ حــّد اإلفــراط واإلســراف، ألّن ذلــك ال يتوافــق مــع النــدرة 

الــيت هــي أســاس الطرافــة. 

أّمــا الرؤيــة البديعيــة فتســتند علــى مجاليــة الكــون وتناســبه وتنظــر إليــه ابعتبــاره 
لوحــة فنيّــة بديعــة ذات ظــالل وأســرار عميقــة وراء تشــكيلها البديــع.

وقــد أشــار د. ســعيد العــوادي إىل الرؤيتــن، حيــث »تنهــض رؤيــة البيــان 
وهــي  الوجــود«)٤٤(،  خالــق  عــن  جلــيٌّ  وإفصــاٌح  واضــٌح  بيــاٌن  العــامل  أّن  علــى 
الرؤيــة الــيت أسســها اجلاحــظ يف كتابــه )البيــان والتبيــن(، وعليهــا يكــن فهــم موقــع 
البديــع مــن البيــان، وذلــك ابعتبــار أّن مفهــوم البيــان عنــد اجلاحــظ يّتســع ليشــمل 
»جممــوع إشــارات وعالمــات ذات أدوات خمتلفــة، تعــّر هبــا عــن نفســها، لكــن العــامل 
اخلارجــي الــذي يتأّملــه اإلنســان وينظــر إليــه نظــرة فلســفية خمتــصٌّ أبداة متمّيــزة عــن 
األدوات األخــرى الــيت يعــّر هبــا اإلنســان... هــذه األدلــة هــي النصبــة أو احلــال الــيت 

يصــّح اعتبارهــا وســيلة بيانيــة للجمــاد الــذي مل ينــح اللفــظ أو اإلشــارة«)٤٥(.

البيانيّــة مبــينٌّ علــى  الرؤيــة  التلّقــي اجلمــايل يف  أّن  نــرى  وعلــى هــذا األســاس 
»التناســب« وجمــيء البديــع انعــكاٌس للبنــاء الكــوين الــذي هــو، يف غايتــه، مبــٌن عــن 
اخلالــق، وهــذا االنعــكاس يظهــر علــى البيــان القــويل يف ذوقــه اجلمــايل، حبيــث إذ أفــرط 
فيــه أّدى إىل تعكــر إيصــال التصــّور البيــاين وفًقــا هلــذا التناســب البديــع املعتــدل يف 

غــر إســراف وال إفــراط. 
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هــذه الرؤيــة البيانيــة، كمــا يــرى د. ســعيد العــوادي، صــادرة عــن »عالقــة قياســية 
بــن مفهومــي الوســطية والبيــان«)٤6(، وقــد نتــج عنهــا تعالــٌق بــن املســتوايت الثالثــة 
فلســفيا  البديــع  هنــا إىل معاجلــة  مــا دعــاان  واللغــوي)٤7(، وهــو  الروحــي والفكــري 

ومجاليــا مــن ثالثــة أبعــاد: الكــون- اإلنســان- اللغــة.

أّمــا الرؤيــة الثانيــة فهــي الرؤيــة البديعّيــة، وهــي طريقــة احملدثــن يف مقابــل طريقــة 
بيــااًن واضًحــا، وإمنــا  الكــون كذلــك، ال بوصفــه  العــرب، وهــي رؤيــة تنطلــق مــن 
بوصفــه لوحــة مجاليّــة ذات ظــالل وأبعــاد وأســرار كونيــة عميقــة حتتــاج إىل اســتبطاهنا 
»فــإذا كانــت رؤيــة البيــان تفهــم الشــعر علــى أنّــه إفصــاٌح واضــح عــن منــازع الــذات 
وشــرطها احلضــاري والتارخيــي، ....، فــإنَّ رؤيــة البديــع تتوّغــل حنــو اعتبــار الشــعر 
لوحــة بديعــة تعكــس صــور العــامل اللطيفــة وتوازانتــه العجيبــة وتضاّداتــه املفارقــة الــيت 

حتيــل يف احملّصلــة علــى »بديــع« الســماوات واألرض«)٤٨(.

علــى هــذا النحــو يكــن الربــط بــن الرؤيتــن، وكذلــك الربــط بــن البيــان والبديــع 
وجعــل هــذا األخــر عاضــًدا لــه ومنبثًقــا منــه انجتًــا عــن بنيتــه. 

تعــزز كــون  مــا ســلف ذكــره  إىل  تســتند  وفــق رؤيــة كاملــة  البديــع  وبقــراءة 
هــذا العلــم يف موقعــه مــن علــوم البالغــة يعكــس البنــاء البالغــي الكــوين ضمــن 
منظومــة ثالثّيــة، تبــدأ مــن ثالثيــة )الكــون- اإلنســان- البيــان( عــر ثالثيــة البالغــة 

)معــاين- بيــان- بديــع(، ويكــن النظــر إىل ذلــك مــن خــالل الوحــدات اآلتيــة: 

- وحــدة كونيــة: ترتكــز علــى رصــد البديــع يف النظــام والبنــاء الكــوين، يف تناســبه 
وانســجامه، بوصفــه الفضــاء األول واألوســع للبديــع. 

- وحــدة إنســانية: ترتكــز علــى التكويــن اخللقــي لإلنســان وعلــى انعــكاس البديــع 
الكــوين يف ذوقــه اجلمــايل ونشــاطه اإلنســاين، وهــو الفضــاء الثــاين، وعنــه ينتــج البيــان. 
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- وحــدة بيانيــة: وترتكــز علــى مــا ينعكــس يف البيــان مــن بديــع كــوين قــد امتــزج 
الثقــايف واحلضــاري.  املتمثّــل يف نشــاطه  بذائقــة اإلنســان 

فنلحــظ هنــا أّن البديــع البيــاين نتــاٌج مجــايلٌّ بســبٍب مــن التفاعــل مــع الكــون 
والثقافــة واحلضــارة اإلنســانية، وهــو مــا جيعــل مــن البديــع بنيــة راســخة يف التصــّور، ال 

زينــة طافحــة علــى ســطح البيــان القــويل. 

ويكــن ربــط ذلــك ابحلســن يف مســتواه اجلمــايل والفلســفي األعمــق، حبيــث 
نفهــم تعريــف الرمــاين للبالغــة مــن هــذا املنظــور، ففــي قولــه »البالغــة إيصــال املعــى 
إىل قلــب الســامع يف أحســن صــورة مــن اللفــظ«)٤٩(، نستشــّف مــن ربــط »املعــى« 
الــذي يصــل إىل »قلــب الســامع« بـــ »أحســن صــورة مــن اللفــظ« هــذا التعالــق بــن 
البنيــة والشــكل، وعليــه فاحلســن هنــا غــر الزينــة، والتحســن غــر التزيــن، وهــذا 
مــن شــأنه أن جيعــل البيــان مكــّواًن مــن ثــالث بنيــات مرابطــة: الركيــب والتصويــر 

والتحســن، وفيمــا خيــّص »التحســن« يكــن تســجيل امللحوظــات اآلتيــة: 

1- يف ربــط اخلطيــب وجــوه حتســن الــكالم، بنوعيهــا، مبــا ينتــج عــن مقتضــى احلــال 
ووضــوح الداللــة ال نــرى هتميًشــا للبديــع، وإمنــا ذلــك راجــٌع إىل أّن البديــع مــن بنيــة 
الــكالم يف نظــر البالغيــن، حبســب مدرســة الســكاكي، واخلطيــب مــن أبــرز مثليهــا، 
نقــول ذلــك ردًّا علــى فهــم نــراه جمانًبــا للصــواب، كمــا عنــد هبــاء الديــن الســبكي يف 
قولــه: »واحلــق الــذي ال ينــازع فيــه منصــف أّن البديــع ال يشــرط فيــه التطبيــق وال 
وضــوح الداللــة، وأّن كل واحــٍد مــن تطبيــق الــكالم علــى مقتضــى احلــال ومــن اإليــراد 
بطــرق خمتلفــة، ومــن وجــوه التحســن قــد يوجــد دون اآلخريــن«)٥0(، ومفــاد ذلــك، 
كمــا يــرى د. ســعيد العــوادي »أنَّ حتســن البديــع غــر آٍت مــن عالقتــه الضروريــة 
بعلمــي املعــاين والبيــان، بــل حتســينه منبثــٌق عــن جمــاالت البديــع نفســها مــا يشــر إىل 
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أّن حســنه ذايت ال عرضــي«)٥1(، وهــذا الــرأي وإن كان يســعى إىل اســتقالل البديــع 
إال أنّــه يغفــل البنــاء البالغــي املتماســك بــن علــوم البالغــة الثالثــة، »عــوَض أن 

يتناوهلــا مــن رؤيــة كلّيــة متماســكة تبحــث عــن العالئــق والتواشــجات«)٥2(.

- أّن نظرة اخلطيب إىل التحسن جزٌء من التكوين، وهي الرؤية اليت أحلّ عليها د. 
ســعيد العــوادي نفســه يف ســياق مناقشــة موقــع البديــع مــن البيــان يف نظــر البالغيــن، 
بيــد أنّــه يــرى فكــرة التحســن مناقضــة لفكــرة التكويــن »ألّن التحســن تنضــح منــه 
معــاين املســاحيق الفنيــة والطــالء اخلارجــي، يف حــن أّن التكويــن يــدلُّ علــى أّن 

ظواهــر البديــع هــي مكــّوانت ال يقــوم اخلطــاب داخليًّــا بدوهنــا«)٥٣(.

وبرغــم عمــق رؤيــة الدكتــور ســعيد العــوادي مــن جهــة التكويــن، إال أاّن ال نوافقــه 
يف النظــر إىل التحســن ابعتبــاره تزيينــا، ذلــك أّن احلســن مســتوى عميــق ال يعــين 
الطــالء اخلارجــي، بقــدر مــا يعــين الربــط بــن الداخــل واخلــارج ربطًــا بنائيًّــا، يكــون 
فيــه التحســن نتيجــًة للتكويــن ال زينــة وطــالء، ويعــّزز نظــران هــذا الفــرق املعجمــي 
بــن احلســن والزينــة واحلليــة، ذلــك أّن احلســن أصــٌل يف اهليئــة ال منفصــل عنهــا، 
خبــالف الزينــة واحلليــة الــيت هــي زايدة علــى الشــيء، وهــذا يشــر إىل أّن احلســن 
انتــج عــن الركيــب، كمــا يف وصــف القــرآن خللــق اإلنســان أبحســن تقــومي، وقــد 
جــاء يف القامــوس: »احلســن ابلضــّم اجلمــال، ....، واحملاســن: املواضــع احلســنة مــن 
البــدن«)٥٤(، وأّمــا الزينــة فهــي »مــا يُتزيَّــن بــه«)٥٥(، وابلنظــر يف الفــرق بينهمــا جنــد أّن 
احلســن أصــٌل يف اهليئــة وليــس منفصــال عنهــا، خبــالف الزينــة الــيت هــي زايدٌة علــى 
الشــيء، وهذا يشــر إىل أّن احلســن انتٌج عن الركيب، كما يف وصف القرآن خللق 

اإلنســان أبحســن تقــومي.
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ويلحــق ابلزينــة احلليــة، فاحلليــة كمــا يــرى أبــو هــالل العســكري يف الفــروق »هيئــٌة 
زائــدٌة علــى اهليئــة الــيت البــّد منهــا كحليــة الســكن والســيف، وتقول:حّليتُــه إذا هيأتــه 
هيئــة مل تشــمله بــل تكــون عالمــة فيــه، ومــن مَثَّ مُسّــي احللــي امللبــوس حليًــا«)٥6(، وهلــذا 
نــرى أّن تعبــر وصــف ابــن املعتــّز لفــروع البديــع ابحملاســن أوىل مــن وصــف البالغيــن 
املتأخريــن هلــا ابحملّســنات، ألّن التضعيــف علــى وزان التحســن والتزيــن هــو مــا جعــل 

احلســن طــارًئ ال أصيــال.

- يقــودان ذلــك إىل التوقّــف عنــد تعريــف ابــن علــي اجلرجــاين، وهــو التعريــف الــذي 
استحســنه العــّوادي، يقــول اجلرجــاين: »علــم البديــع علــم يُعــرف منــه وجــوه حتســن 
الــكالم ابعتبــار نســبة بعــض أجزائــه إىل بعــض بغــر اإلســناد والتعلّــق، مــع رعايــة 

أســباب البالغــة«)٥7(. 

فنلحــظ أّن اجلرجــاين هنــا نظــر إىل أمريــن: بنــاء الــكالم، وأســباب البالغــة، 
وهــذه قريبــة مــن اشــراط اخلطيــب الــذي نظــر إىل مقتضــى احلــال ابعتبــاره نظــرًا 
لبنــاء الــكالم، وأســباب البالغــة ابعتبارهــا نظــرًا لوضــوح الداللــة، غــر أّن اجلرجــاين 
يفّســر إخراجــه »اإلســناد والتعلُّــق« مــن ارتباطهــا ابلتحســن، بغيــة إخــراج احملســنات 
ابعتبارهــا راجعــة إىل علــم املعــاين، كمــا نظــر إىل ارتبــاط أجــزاء الــكالم بعضهــا ببعــض 

بغيــة إخــراج احملســنات املرتبطــة بعلــم البيــان)٥٨(. 

وعنــد إنعــام النظــر يف تعريــف ابــن علــي اجلرجــاين جنــده ال يبعــد عــن تصــّور 
اخلطيــب الــذي اشــرط أن يكــون البديــع اتبًعــا للمعــاين والبيــان، ليكــون مكــّواًن اثلثًــا 
مــن مكــّوانت النــّص البيــاين، وهــذا يشــمل، بــال ريــب، وجــوه حتســن الــكالم ابعتبــار 
نســبة بعــض أجزائــه إىل بعــض مــع رعايــة أســباب البالغــة، دون احلاجــة إىل اســتثناء 

اإلســناد والتعلُّــق. 
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ويف هذا البحث ســيتّم النظر إىل البديع من منظور كوين يربط ثالث وحدات 
بنائيــة مــن شــأهنا أن حتّقــق التماســك والتعالــق علــى مســتوى أوســع مــن النــّص، 
مســتوى جيعــل علــم البديــع فضــاء ينطــوي علــى )الكــون- اإلنســان- البيــان(، وهــي 
رؤيــة جتمــع بــن الرؤيتــن الســابقتن: الرؤيــة البيانيــة والرؤيــة البديعّيــة، مــع االقتصــار 
علــى معــامل البديــع الكــوين الــيت اســتلهمناها مــن أصــول البديــع اخلمســة بعــد املعاجلــة 

الســالفة يف هــذه الدراســة.

بنــاء علــى ذلــك اقرحنــا أصــوال مخســة للبديــع، هــي أصولــه الكونيــة، وهــي ذاهتــا 
أصــول ابــن املعتــز، مــع تعديــل وتبديــل طفيــف، ذلــك أّن أصــول ابــن املعتــز هــي:

)الطباق، اجلناس، االستعارة، رد األعجاز على الصدور، واملذهب الكالمي(
وحنن نرى إبقاء العدد، مع حذف وتعديل، فتكون كالتايل: 

)الطباق، املقابلة، اجلناس، رّد األعجاز على الصدور، واالستعارة املكنية(
ومردُّ ذلك إىل االعتبارات اآلتية: 

1- أن هــذه األصــول اخلمســة هــي أصــول التناســب الكــوين اجلمــايل، وهــي ظاهــرة 
متجّليــة يف البديــع الكــوين، كمــا أهّنــا فيمــا نــرى حتّقــق شــرط الرابــط وفــق رؤيــة، 
خالفًــا ملــا هــي عليــه حــن إدراج املذهــب الكالمــي ضمنهــا، إذ يفضــي هــذا اإلدراج 
إىل ذهــاب منطــق الرابــط، ولعــّل ذلــك مــا جعــل بعــض الدراســن، حبســب مــا 
أورده العــوادي، ينتقــدون »القــدرة التصنيفيّــة لــدى ابــن املعتــّز يف كتابــه »البديــع« إذ 
مل يقبلــوا مجعــه بــن االســتعارة والتجنيــس واملطابقــة ورّد األعجــاز علــى مــا تقّدمهــا 
واملذهــب الكالمــي نظــرًا لغيــاب منطــق واضــح يصــل بينهــا«)٥٩(، ونــرى أّن املنطــق 
يكــن إجيــاده فيمــا لــو اســتثنينا املذهــب الكالمــي، وهــو منطــق املعــامل الكونيــة، وعلــى 

هــذا املنطــق مّت اســتبعاد املذهــب الكالمــي للســبب الــذي ســنوّضحه فيمــا يلــي. 
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2- أّن املذهب الكالمي ال يصلح أصال يف البديع ألنّه متعّلٌق ابحلجاج البالغي، 
وهو ألصق ابلبالغة احلجاجّية، يف حن أّن البديع الكوين ألصق ابلبالغة اجلمالية، 
وإن كانــت البالغــة اجلماليــة تفضــي فيمــا بعــد إىل احلجــاج وخدمتــه مــن جهــة التأثــر 
اجلمــايل)60(، لكــن القصــد هنــا النظــر إليــه مــن جهــة أنّــه ال يصلــح أن يكــون أصــال 

مــن أصــول البديــع. 

٣- أّن املقابلة امتداٌد للطباق وهي بديع كوين أوسع من الطباق، بسبب حضورها 
كثــرًا يف األبعــاد اجلماليــة والفلســفية مًعــا، وهــي ظاهــرة أســلوبية يف البيــان العــايل ال 
تنفــكُّ عنــه، وهلــذا تســتحق أن تفــرَد عــن الطبــاق لتعــدَّ أصــال مــن أصــول البديــع، وال 
يضــّر، يف نظــران، هــذا االمتــداد يف أصالتهــا وانفصاهلــا، ذلــك أّن األســلوب التقابلــي 
وإن كان ينطــوي علــى التضــاّد فهــو يشــمل التناظــر أيًضــا، كمــا أنّــه يتعلّــق بتقابــل 
البنيــات الــذي تتعــدد فيــه أشــكال التضــاد وأشــكال التناظــر، وهــو قبــل ذلــك منــط 

أســلويّب خــاّص.

٤- أن االســتعارة وإن أحلقــت فيمــا بعــد بعلــم البيــان، حبســب مدرســة الســكاكي، 
والتخييليّــة  املكنيــة  االســتعارة  إىل  هنــا  فــإن قصــدان  أبوابــه،  مــن  مهــم  وهــي ابب 
فحســب، دون غرهــا، ألهّنــا ذات بعــد كــويّن، حيــث تتجلّــى يف الركيــب البديــع 
ــًدا، وهكــذا، فهــي أداة مــن أدوات  الطريــف، الــذي جيعــل للدهــر ســاعًدا وللريــح ي
التفاعــل الكــوين و«جعــل للشــيِء الشــيَء ليــس لــه«)61(، وقــد حتــّدث عبــد القاهــر 
عــن أثرهــا يف البيــان مــن جهــة كونيــة جتعلهــا أجــدر أبن تكــون أصــال مــن أصــول 

البديــع، ومعلًمــا مــن معاملــه الكونيــة. 
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اثنيا: أصول البديع الكونية
ورد لفــظ )بديــع( هبــذه الصيغــة يف القــرآن مرّتــن، ففــي ســورة البقــرة ورد قولــه 
ــن  ــُهۥ ُك ــوُل لَ ــا َيُق ــٗرا فَإِّنََم ۡم

َ
ــٰيٓ أ ۡرِضۖ ِإَوَذا قََض

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡلأ ســبحانه:﴿بَِديُع ٱلّسَ

ۡرِضۖ 
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡلأ ــُع ٱلّسَ َفَيُكوُن﴾]البقــرة: 711[. وفــي ســورة األنعــام ورد قولــه تعالى:﴿بَِدي

نـَّـٰي يَُكــوُن لَــُهۥ َولَــٞد َولـَـۡم تَُكــن ّلـَـُهۥ َصِٰحَبــةۖٞ وََخلـَـَق ُكّلَ َشــۡيءٖۖ َوُهــَو بـِـُكّلِ 
َ
أ

ــٞم﴾ ]األنعــام: 101[ ــۡيٍء َعلِي َش
وقــد جــاء يف لســان العــرب يف بيــان معنــاه: »أي خالقهمــا ومبدعهمــا فهــو 
-سبحانه- اخلالق املخرع ال على مثال سابق«)62(، وجاء يف تفسر أيب السعود: 

»أي بديــع مسواتــه، مــن بــدع إذا كان علــى شــكل فائــق وحســن رائــق«)6٣(.

فــإذا أضفنــا إىل هذيــن املعنيــن أن هــذا اللفــظ، وهبــذه الصيغــة، مل يــرد إال يف 
ســياق اخلَْلــق والتفــرُّد، املتعلّــق خبلــق الســماوات واألرض، ابن أّن لــه خصوصيّــة يف 
الســياق الكــوينّ الفريــد، وأمكننــا النظــر إليــه بشــكل أوســع ليشــمل االخــراع واإلبــداع 

والطرافــة لتكــون هــذه املعــاين مدخــال يف أتســيس أصــول البديــع الكونيــة.

وابلعــودة إىل خلــق الســماوات واألرض وتشــييدمها علــى هــذا التقابــل والتناظــر 
يف عاملــن: مســاوّي وأرضــّي، ابعتبارمهــا الفضــاء الكــوين الواســع، يكــن الوقــوف علــى 
معــامل البديــع مثّــال يف )التناســب( الــذي يفضــي إىل أشــكال بديعيّــة خمتلفــة جيمعهــا 
االنســجام، وأبــرز هــذه املعــامل الــيت يتحقــق هبمــا االنســجام يف شــكل بديــع: التضــاّد 

والتقابــل، ومهــا يف البيــان: الطبــاق واملقابلــة. 

كمــا يكــن النظــر إىل مــا بينهمــا مــن احلركــة الزمنيــة الــيت تتضّمــن: اإليقــاع والعــود 
على البدء، ومها يف البيان: التجانس ورّد األعجاز على الصدور. 
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وأخــرًا النظــر إىل التفاعــل الكــوين يف هــذا الفضــاء الرَّحــب ابســتعارته والتعبــر 
بــه مــن خــالل تراكيــب جديــدة طريفــة، كجنــاح الليــل، وعــن الشــمس، وَبَصــر 
النهــار، وهــو مــا تتيحــه االســتعارة التخييليّــة يف البيــان، وبنــاء علــى ذلــك يكــن النظــر 
إىل البديــع الكــوين وفقــا هلــذا التصــّور ومــن خــالل هــذا املنظــور، وهــو مــا ســنتناوله 

ابلتفصيــل يف املطالــب اآلتيــة: 

أ– الطباق وفلسفة األضداد: 
مــن أبــرز مظاهــر التناســب الكــوين الثنائيــات الضّديّــة، وذلــك علــى اعتبــار 
»أنَّ التناســب قانــوٌن كــويّن«)6٤( قائــٌم علــى التماثــل والتناظــر واألضــداد، وقــد أشــار 
مــن  الطبيعــي  العــامل  تكويــن  أصــول  إىل  فالســفة وحكمــاء،  مــن  الطبيعــة  علمــاء 
عناصــره األربعــة: املــاء والــراب، والنــار واهلــواء، فهــذه العناصــر »متضــاّدة الطبائــع، 
متعاديــة القــوى، خمتلفــة األشــكال«)6٥(، وهــي بنيــة تكويــن العــامل وتشــييده علــى 
مبــدأ التناســب، حيــث تبــدو األضــداد ظاهــرة يف التضــاّد بــن الرطوبــة واليبوســة: املــاء 
واليابســة، والتقابــل بــن املــاء واهلــواء مــن جهــة، والنــار والــراب مــن جهــة، فــإّن املــاء 
ضــّد النــار، واهلــواء ضــّد الــراب، وعــن األوَّلــن تنتــج الرطوبــة، وعــن اآلخَريــِن تنتــج 
اليبوســة، وابمتزاجهــا مًعــا حيــدُث اعتــدال املــزاج يف اجلســد، ويف العــامل، وطبًقــا لذلــك 

فــإّن تعــادل األضــداد يف البيــان ينتــج عنــه تناســب مجــايلٌّ بديــع. 

مــن هــذا املنطلــق يكــن مالحظــة أّن تكويــن العــامل علــى الثنائيــة يفضــي إىل 
التوحيــد، فاملبــدع، ســبحانه، هــو الــذي خلــق هــذا الكــون البديــع علــى أســاس ثنائــي 
إلثبــات وحدانّيتــه وتفــرُّده »ويــدلُّ كــون املخلوقــات أزواًجــا علــى أهّنــا حمَدثَــٌة مســبوقة 
ابلعــدم، فأّمــا احلــّق ســبحانه فهــو فــرٌد مطلــٌق منــزٌَّه عــن الضــّد والنــّد واملقابــل واملعاضــد 
واملعــارض، هــو الفــرد الــذي يقــدر علــى الشــيء وخالفــه، وابتــداع زوجــن مــن كّل 



د. سعود بن حامد مرزوق الصاعدي

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ٢77

شــيء«)66(، وقــد أشــار القــرآن إىل هــذا الثنائيــة يف ســياق الثنــاء والتســبيح للواحــد 
ۡرُض 

َ
ــا تُۢنبـِـُت ٱۡلأ ۡزَوَٰج ُكّلََهــا ِمّمَ

َ
الفــرد، يف قولــه تعــاىل: ﴿ُســۡبَحَٰن ٱّلـَـِذي َخلَــَق ٱۡلأ

ــا لَا َيۡعلَُمــوَن﴾ ]يــس: ٣6[، ومــن الالفــت يف هــذا الســياق أّن  نُفِســِهۡم َوِمّمَ
َ
َوِمــۡن أ

هــذه اآليــة وردت أيًضــا يف ســياق كــوين بديــع، ليــل وهنــار يتعاقبــان، ومشــس وقمــر 
يطّــردان يف نظــاٍم واحــد حمكــم، مبــا يعضــد مــا ذهبنــا إليــه يف اســتلهام معــامل البديــع 

الكــوين. 

ومــا هــو جديــٌر ابلتنويــه هنــا ضــرورة التفريــق بــن الثنائيــة الكونيــة الــيت هــي مــن 
ــة الــيت هــي ابلضــّد مــن ذلــك، إذ تــؤّدي الثنائيــة إىل  صميــم البديــع الكــوين واالثنينّي
اإلنتــاج والتكاثــر والبنــاء املطّــرد، يف حــن أن االثنينيــة مــن قبيــل التعــدد املخالــف 
لنظــام القانــون الكــوين، وهــو مــا يفضــي إىل فســاد يف النظــام ويف التناســب الكــوين 
 ُ ابعتبــاره مــن لوازمــه، وذلــك مــا تعــّززه اآليــة الكريــة: ﴿لـَـۡو َكاَن فِيِهَمــآ َءالَِهــٌة إِّلَا ٱلّلَ
ا يَِصُفــوَن﴾ ]األنبيــاء: 22[، وهلــذا كانت  ِ َرّبِ ٱۡلَعــۡرِش َعّمَ لََفَســَدتَاۚ فَُســۡبَحَٰن ٱلّلَ
الثنائيــة طريًقــا إىل إثبــات الوحدانيــة، يف حــن أّن االثنينيــة مــن لــوازم الشــرك ومظهــٌر 
مــن مظاهــره، وقــد أشــار املفكــر عبــد الوهــاب املســري إىل هــذا الفــرق اجلوهــري 
بينهمــا، كمــا أشــار يف ســياق ذلــك إىل بنيتهــا الكونيــة، إذ يقــول: »وهــذه الثنائيــة 
هلــا صــدى يف الكــون: اإلنســان/ الطبيعــة، مســاء/ أرض، ذكــر/ أنثــى، الــروح/ املــاّدة، 
وتعــّر ثنائيــة اخلالــق واملخلــوق عــن نفســها يف أّن املخلــوق يهتــدي ابلرســالة الــيت 
أرســلها اإللــه لــه فيــزداد قــراًب منــه )وال يلتحــم بــه(، أّمــا يف عاملنــا فــإّن الثنائيــة تتكــون 
مــن عنصريــن يتفاعــالن وال يتزجــان ومــن خــالل تفاعــل الواحــد مــع اآلخــر يثــراين 
بعضهمــا بعضــا. هــذا علــى عكــس اإلثنينيّــة فالعنصــران خمتلفــان متاًمــا، وحيــدث 
الصراع بينهما، وال حيسم هذا الصراع إال أبن يتزجا أو يقتل أحدمها اآلخر ونعود 

إىل الواحديــة والســقف املــاّدي مــرة أخــرى«)67(. 
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فعلــى هــذا األســاس أييت الطبــاق بوصفــه مظهــرًا مــن مظاهــر التناســب الكــوين، 
كملمــح مجــايّل يعــزز وحــدة الكــون وترابطــه ويشــر يف الوقــت نفســه إىل اخلالــق 
الواحــد يف ملكوتــه وخلقــه، وهــو قبــل ذلــك مرتبــط ابلرؤيــة الكونيــة الــيت تصــدر عــن 
املنظومــة اإلســالمية، الــيت تفــّرق بــن االثنينيــة والثنائيــة مــن جهــة، وبــن الرؤيــة املاديــة 
الواحديــة والرؤيــة الــيت جتمــع بــن املاديــة والروحيــة الــيت تنطلــق مــن ثنائيــة الوجــود 

اإلنســاين)6٨(. 

ب– املقابلة وفلسفة التأويل: 
أتيت التقابليــة امتــداًدا للضديــة يف الطبــاق، لكنهــا تنفصــل عــن التضــاد ابعتبارهــا 
جمموعــة ثنائيــة متناظــرة تعكــس البنــاء الكــوين بشــكل أوســع، ومتثّلهــا املقابلــة كجــذر 
أّويل علــى مســتوى املفــردات، كمــا هــو مطــروح يف علــم البديــع يف الــدرس البالغــي 
يتســع  أن  يكــن  التقابــل  هــذا  أّن  غــر  املتأخريــن،  البالغيــن  تصنيــف  حســب 
التقابلــي حتّكــم  البنيــة والرؤيــة ومســتوى التفكــر، ابعتبــار أّن »التفكــر  ليشــمل 
يف خطــاب النقــد األديب القــدمي علــى شــكل ثنائيــات مثــل: القــدمي/ احلديــث، 
املصنــوع/ املطبــوع، اإلجــادة/ اإلســاءة، اللفــظ/ املعــى، الشــكل/ املضمــون، الظاهــر/ 
الباطــن«)6٩(، وقــد أشــار طــه عبدالرمحــن إىل حتــّول هــذا التفكــر التقابلــي يف الكــون 
ويف البيــان إىل أســلوب يف العيــش، مبــا يعــزز فكــرة االرتبــاط الوثيــق بــن العالقــات 
مــن  التقابــالت  هــذه  تنتقــل  أن  يقــول: »وال عجــب  البيانيــة واإلنســانية، حيــث 
خطاهبــم )العــرب( إىل واقعهــم املعيــش ومارســاهتم احليّــة، فتتعــّدد أشــكال العالقــات 

الــيت دخلــوا فيهــا حــى جعلتهــم طوائــف متقابلــة مثــى مثــى«)70(. 

وهلــذا تتجلّــى التقابليــة يف الكــون والوجــود اإلنســاين والرؤيــة بشــكل الفــت، 
حبيــث يصــّح أن حنكــم ّأهنــا مظهــٌر ومنــوذج تفســري للعــامل)71(، وقــد أفــاد منهــا 
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د. ابزي يف نظريتــه التقابليــة للتأويــل، ومــن خــالل ذلــك يكــن رصــد البيــان وفًقــا هلــذا 
النمــوذج التقابلــي، الــذي مــن خاللــه تظهــر قيمــة األشــياء واألفــكار.

وقــد خلــص د. حممــد ابزي يف دراســته للتقابــل إىل أّن هــذه النظريــة التقابليــة 
ترتكــز علــى املقابلــة بــن النــص الكــوين والنــص البيــاين، فالتقابــل، حبســب مــا قــرر يف 
دراســته، »كلُّ عالقــة تواجــه، أو تفاعــل بــن عنصريــن أو مكونــن أو مســتوين أو 
أكثــر، كيفمــا كانــت هــذه العالقــة، وقــد يكــون ثنائيًــا أو متعــدًدا، وهــو إّمــا بنائــي يف 

النــّص )ملفــوظ( أو مــؤّول )ملحــوظ(«)72(.

وهــذا بطبيعتــه ينعكــس علــى النــص البيــاين، ابعتبــار النــص الكــوين هــو البنيــة 
الكــرى الــذي تتحــّرك يف فضائــه النصــوص اإلنســانية وتتأثّــر بــه علــى مســتوايت 
عــّدة، وهــو مــا جيعــل »التقابــل يف النصــوص اإلنســانية يعكــس تقابــل الكــون البديــع، 
والتقابــل املبــن يف الوجــود يزيــل الغمــة عــن الفكــر املســتبن، والباحــث عــن البيــان 
واملعــى، فتنكشــف لــه أســرار الكــون البليــغ ذي النظــام مبــى ومعــى، ومــن مَثَّ تســري 
رعشــة املعرفــة بعظمــة اخلالــق وفــرادة صانــع الكــون املتقابــل ذي األســرار الالمتناهيــة، 
وتلــك غايــة الكمــال يف إدراك نــّص الكــون وأكــوان النصــوص، وكينونــة التأويــل 

وعــوامل األفهــام«)7٣(. 

ويتجّلــى التقابــل كونيًّــا يف الليــل والظــالم والســكون مــن جهــة، والنهــار والنــور 
واحلركــة مــن جهــة مقابلــة، وهــي مــن معــامل الكــون الكــرى وامتــداٌد للفضــاء املــكاين 
بــن الســماء واألرض، وهلــذا يكــن مالحظــة أنـّـه كمــا نتــج عــن الطبــاق مقابلــة، فقــد 

نتــج عــن ثنائيــة الســماء واألرض مــا نتــج مــن مظاهــر كونيــة تقابليّــة. 

وقــد أشــار القــرآن يف أكثــر مــن موضــع إىل هــذه الســمات الكونيــة الــيت يتجلّــى 
فيهــا التقابــل واعتبــاره نعمــة مــن نعــم هللا يف هــذا الكــون البديــع. 
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أو  اآليــة،  مســتوى  علــى  ســواء  القــرآين،  البيــان  يف  النمــوذج  هــذا  ويتجلّــى 
ۡعَطــٰي َوٱّتََقــٰي ٥ 

َ
ــا َمــۡن أ ّمَ

َ
املقطــع، أو الســورة، كمــا ورد يف ســورة الليــل: ﴿فَأ

َب  ــا َمــۢن بَِخــَل َوٱۡســَتۡغَنٰي ٨ َوَكــّذَ ّمَ
َ
ــُرهُۥ لِۡلُيۡســَرٰى ٧ َوأ َق بِٱۡلُحۡســَنٰي ٦ فََسُنَيّسِ َوَصــّدَ

ــُرهُۥ لِۡلُعۡســَرٰى﴾ ] الليــل: ٥-10 [.  بِٱۡلُحۡســَنٰي ٩ فََسُنَيّسِ
الديــن  التقابــل يف شــرح كثــر مــن قضــااي  النــي  يســتثمر هــذا  كمــا كان 
وقيمــه اإلســالمّية، نكتفــي هنــا ابإلشــارة إىل منــوذج واحــد، هــو قولــه عليــه الصــالة 
والســالم: »إنَّ الصــدق يهــدي إىل الــّر وإّن الــّر يهــدي إىل اجلنــة وال يــزال الرجــل 
يصــدق ويتحــّرى الصــدق حــى يكتــب عنــد هللا صّديقــا، وإّن الكــذب يهــدي إىل 
الفجــور وإّن الفجــور يهــدي إىل النــار، وال يــزال الرجــل يكــذب ويتحــّرى الكــذب 

حــى يكتــب عنــد هللا كــذااب«)7٤(. 
فاحلديــث النبــوّي هنــا مبــينٌّ يف أساســه علــى التناظــر التقابلــي وهــو منهــج نبــوّي 
يف إيصــال رســالة احلــّق ســبحانه، ذلــك أّن هــذا املنهــج مبــا يعرضــه مــن التقابــل جيلّــي 
احلقيقــة مــن طريــق التضــاّد الــذي تتميّــز بــه األشــياء، فتظهــر بذلــك قيمــة اخللــق 

احلســن يف مقابــل قيمــة اخللــق القبيــح، ونــور احلــق يف مقابــل ظلمــة الباطــل. 
وعلــى هــذا التصــّور تتحــول التقابليــة مــن ملمــح مجــايل ظاهــر إىل بنيــة أتويليــة 
عميقــة، مبــا يعــزز النظــر إىل أســلوب املقابلــة يف البديــع البالغــي علــى أنّــه أداٌة مــن 

أدوات التأويــل، ابإلضافــة إىل أنّــه بنيــة تكوينيــة وحتســينّية يف آن واحــد.
النصــوص  إىل  ذلــك  تتجــاوز  بــل  الواحــد،  النــّص  علــى  املقابلــة  تقتصــر  وال 
املتعــددة الــيت تنتضمهــا رؤيــة كونيــة واحــدة، وهــذا، كمــا يــرى د. حممــد أبــو موســى، 
الــيت  الــدرس البالغــي«)7٥(، إذ يؤّكــد أّن املقابلــة  »ابٌب مــن املقابلــة الغائبــة عــن 
ليســت يف نص واحد »ابٌب جليل يف القرآن ويف احلديث ويف الشــعر ويف الرســائل 
القصــة والروايــة«)76(، فهــي »ابٌب مــن  الــكالم كلهــا، حــى يف  واخلطــب وفنــون 
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التفتيــش عــن املعــاين واســتخراج عناصرهــا املتشــاهبة وعناصرهــا املتقابلــة، ووضــع مــا 
تشــابه يف مواجهــة مــا ختالــف، مث دراســة ذلــك وحتليلــه«)77(، وهــذا يعــين أّن املقابلــة 
النــص  النــص، وإمنــا هــي أداة أتويــل تتجــاوز  ليســت أداة تكويــن أو حتســن يف 

الواحــد إىل النصــوص املتعــددة، وتتجــاوز البنيــة إىل الرؤيــة)7٨(. 

ج– اجلناس وفلسفة اإليقاع: 
يثّــل اجلنــاس التــام ذروة اإليقــاع ابعتبــار اكتمــال دائــرة التوافــق املوســيقي بــن 
قليــال فصــار  دائــرة االختــالف  اتســعت  التوافــق  دائــرة  نقصــت  اللفظتــن، وكلمــا 
اإليقــاع أخــّف وأقــرب إىل الطبيعــة يف عفويتهــا وفطرهتــا املبثوثــة يف أرجــاء الكــون ؛ 
وهلــذا يكــن اعتبــار اجلنــاس بنوعيــه أصــل البديــع اإليقاعــي وعنــه يتولّــد االشــتقاق 
واالزدواج وحســن التقســيم والســجع، وكل مــا هــو مــن قبيــل التشــكيل اإليقاعــي مــن 

فنــون البديــع الســمعّية. 
وقــد الحــظ د.حممــد مفتــاح أنَّ »النغميــة« مســة كونيــة، وأّن النغــم ينقســم إىل 
املناســبة واملنافــرة،  فــاألّول حمكــوٌم مببــدأي  الصناعــة،  الفطــرة ونغــم  نغــم  قســمن: 

ــد ابلصناعــة الرايضيــة والفلكيــة والطبيــة)7٩(. والثــاين بــدأ فطــرايًّ لكنّــه ُعقِّ
نتــاج هذيــن  مــن  الطبــع والصنعــة  ثنائيــة  إّن  اجلانــب  هــذا  القــول يف  ويكــن 
املبثــوث  إيقاعهــا  تلقائيتهــا وحركــة  الطبيعــة يف  نغــم  هــو  الفطــرة  فنغــم  القســمن، 
يف األرجــاء، ونغــم الصناعــة هــو نغــم املوســيقى بعــد تصنيعــه وتكثيفــه يف نــواتت 
البيــان،  املعــروف، ويقابــل ذلــك يف  املوســيقي  الســّلم  نظــام  موســيقية عــن طريــق 
الشــعري حتديــًدا، الطبــع الــذي ال يتكّلــف اجلنــاس والتقابــالت الصوتيــة، وإمنــا أييت 
عفــوا علــى طبيعــة قائلــه وفطرتــه وهــي طبيعــة مســتمّدة مــن الفضــاء اخلارجــي، وهــي 

هنــا الصحــراء ابلنســبة للشــاعر العــريب. 
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أّمــا الصنعــة يف اإليقــاع كتعّمــد اجلنــاس والتقابــالت الصوتيــة كمــا عنــد أيب متــام، 
فهــي انجتــٌة عــن ثقافــة املبــدع وفضائــه املتنــوّع ابلثقافــات ومعــامل املدينــة يف عمارهتــا 

ومبانيهــا ونشــاطها احلضــاري. 
اإليقــاع،  خيــّص  فيمــا  الشــعر،  عمــود  معايــر  أّن  نلحــظ  اجلانــب  هــذا  ويف 
تتناســب مــع التلّقــي الفطــري إليقــاع الطبيعــة، يف حــن يتناســب املذهــب البديعــي 
مــع الصناعــة املوســيقية الــيت حتــّول فيهــا اإليقــاع مــن فطــرّي عفــوّي إىل صناعــي 

حضــارّي كمــا أشــار د. حممــد مفتــاح.
وعلــى هــذا األســاس مّت تفضيــل اجلنــاس والســجع غــر املتكلّــف عنــد أكثــر 
املوّلديــن  البيانيّــة يف مقابــل طريقــة  العــرب  الذيــن احتفــوا بطريقــة  القدمــاء  النقــاد 
البديعيّــة، ويف هــذا الســياق جــاءت معاجلــة عبــد القاهــر اجلرجــاين، مطلــع أســرار 
البالغــة، للجنــاس والســجع ابعتبارمهــا مــن أكثــر الفنــون البديعيــة إيقاعــا واحتفــاال 

الصــويت.  ابلنغــم 
وقــد فّضــل عبــد القاهــر منهمــا، علــى حــّد تعبــره مــا يناجــي فيــه العقــُل النفــَس، 
أي ذلــك النــوع املربــط ابلتكــرار مــع اإلفــادة واملخاتلــة مــع االســتزادة، ومبــى هــذا 

النــوع علــى املفاجــأة الــيت حتــدث يف النفــس أنًســا وانشــراحا)٨0(. 

مث قــرر بعــد ذلــك أهّنمــا ال حيققــان الغايــة إال إذا كاان علــى هــذا الســنن الطبيعــي 
الفطــري، ويف ذلــك مــا يشــر إىل أّن عبــد القاهــر ييــل إىل مــا مسّــاه د. حممــد مفتــاح 
نغــم الطبيعــة، وعلــى هــذا النغــم الطبيعــي أتسســت الرؤيــة البيانيــة العربيــة، والســيما 
يف منوذجهــا الشــعري، كمــا هــي إشــارة عبــد هللا بــن املعتــز يف مقّدمــة كتــاب البديــع. 

أمــا نغــم الصناعــة فيحضــر فيــه اجلنــاس مقصــوًدا مكثّفــا، حيــث يعمــد الشــاعر أو 
الناثر، إليه عمًدا كما هو احلال عند شــعراء املذهب البديعي وعلى رأســهم أبو متام. 



د. سعود بن حامد مرزوق الصاعدي

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ٢٨٣

ومبــا أّن اجلنــاس التــام هــو ذروة اإليقــاع لتطابــق اللفظتــن فاعتبــاره ذروة الصناعــة 
يتوافــق مــع هــذه الرؤيــة، مث يتــوزّع النغــم بعــد ذلــك يف بقيــة فنــون البديــع الصوتيــة، 
ولنذكــر هلــا مثــال: التصريــع والرصيــع واالزدواج والســجع واملشــاكلة وحســن التقســيم 
الــذي  الصــدور  علــى  األعجــاز  رّد  وأخــرا  والتبديــل  والعكــس  واملزاوجــة  واملوازنــة 
يســتحق، يف نظــران، أن يفــرد كأصــل يف هــذه الدراســة، بســبب أنّــه ملمــح كــوين 
فلســفي يتعلّــق بكونــه إطــارا حيــّف البيــان مــن طرفيــه، فلــه قيمــة بيانيــة مســتقّلة جتعلــه 

أحــد أهــّم أصــول البديــع الكونيــة. 

د– رّد األعجاز على الصدور وفلسفة الزمن الدائري: 
إذا كان اجلنــاس يثّــل كثافــة اإليقــاع وامتــداده الرأســي فــإّن رّد العجــز علــى الصــدر 
يثّــل اإليقــاع يف امتــداده األفقــي عــر حركــة الزمــن الدائــري، وهــو قيمــة صوتيــة ذات 
ملمــح كــوين وبيــاين، فكمــا أّن حركــة الزمــن متتــّد عــر خــط مســتقيم قــد مّت تقنينــه ضمــن 
حركــة األفــالك الدائريــة حيــث يتــوزّع الزمــن يف وحــدات دائريــة: اليــوم، الشــهر، العــام، 
الدهــر، ابلنظــر إىل حركــة األفــالك يف الســماء، فكذلــك األمــر فيمــا خيــّص البيــان يف 
منوذجه الشعري الذي تبدو فيه دائرية الزمن يف اإليقاع الدائري للتفاعيل، ويف احملّسن 
ــل أصــال لكثــر مــن احملســنات  البديعــي: رّد األعجــاز علــى الصــدور، وهــو حمســٌن يّث

البديعيــة الــيت تنطــوي علــى هــذه الســمة اإليقاعيــة يف حركــة الزمــن الدائــري. 

ويكــن رصــد متثــالت الزمــن الدائــري وجتّلياتــه يف أكثــر مــن مظهــر كــوين، بــدًءا 
حبركــة الزمــن نفســه يف إطــاره الدائــري ومــرورًا بتأثــر ذلــك علــى اإلنســان يف مراحــل 
العمــر الدائريــة، وكذلــك مــا يتعلّــق ابلدولــة والعمــران حبســب نظريــة ابــن خلــدون)٨1(، 

وانتهــاًء ابلقيــم واألفــكار الــيت حيــدث هلــا مــا يســّمى ابلــدورات التارخييّــة. 
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و تتضح هذه الفكرة يف إطارها احلضاري ضمن املستوين اآلتين: 

أ – مستوى الرؤية: 
الدائــري«  »الزمــن  فكــرة  رؤاهــم حــول  احلديــث يف  العصــر  مفّكــرو  اختلــف 
وســط  وموقــف  ضــّدي،  موقــف  مواقــف:  ثالثــة  اختالفهــم  عــن  فنتــج  حضــاراًي، 
وصفــي، وموقــف توافقــي، يثّــل املوقــف الضــّدي أدونيــس، الــذي يــرى أّن الزمــن 
الدائــري زمــن نكــوص حضــاري وعــودة إىل اخللــف ورفــٌض للتقــّدم وطبيعتــه احلضاريـّـة 
ًمــا مــاّداي، إذ يــرى أّن هــذه الفكــرة  ويــراه يقــف ابلضــّد مــن احلداثــة بوصفهــا تقدُّ
»حّولــت املاضــي إىل مرجعيّــٍة معياريـّـة، مرّســخة فكــرة الزمــن الديــين الدائــري، وفكــرة 
ًمــا، مقيمــًة عــازال دينيًّــا بــن العــرب والفكــر اخلــالق  العــودة إىل الســلف بوصفهــا تقدُّ

الــذي يتطلَّــع دائًمــا إىل عــامل جديــد«)٨2(. 

ويرجــع موقــف أدونيــس مــن هــذه الفكــرة إىل موقفــه مــن اهلويـّـة وإىل مفهومــه هلــا 
فهــي كمــا يقــّرر »ليســت فيمــا يثبــت بــل فيمــا يتغــّر، أو يكــن القــول، بتعبــر آخــر، 
اهلويــة معــى ال صــورة لــه، أو هــي بشــكل أدّق، معــى يف صــورة متحرّكــة دائمــا«)٨٣(، 
وعلــى هــذا، حبســب تعبــره، »تتجلّــى يف )االجتــاه حنــو( ال يف )العــودة إىل(، إهنــا يف 

التفتّــح ال يف التقوقــع، يف التفاعــل ال يف العزلــة، يف اإلبــداع ال يف االجــرار«)٨٤(.

أّمــا املوقــف الوســط فيمثّلــه حممــد مفتــاح وهــو، فيمــا نــرى، موقــف وصفــي 
موضوعــي، وإن كان مَثَّ مــا يوحــي مبيلــه إىل الضــد، لكنــه يف هــذا الســياق خصوصــا 
يــرى أّن تســميته ابلدائــري حتتــاج إىل تفصيــل مــن حيــث الشــكل واملضمــون »فمــن 
حيــث الشــكل )يقــرح( ثالثــة مفاهيــم ؛أّوهلــا الزمــان املســتقيم أو مــا يســمى ابلدهــر، 
وهــو زمــان متجــه ال يــدري أي أحــد منتهــاه، واثنيهمــا الزمــان الدائــري الــذي يتجلّــى 
الزمــان  واثلثهــا  والدنيويــة،  الدينيــة  واالحتفــاالت  والفصــول  الســنوات  تكــرار  يف 
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التــداويل الــذي يتــم بــن األفــراد والــدول واألمــم، وأّمــا مــن حيــث املضمــون فــإّن الزمــان 
مرتبــط ابألطــر االجتماعيّــة«)٨٥(.

اهلندســية  التخطيطــات  الدائــري »حتّكــم يف  الزمــن  مفهــوم  أّن  مفتــاح  ويــرى 
الدائرية، ويف القصائد الشــعرية الدائرية، ويف دوائر العروض واملوســيقى، ويف مصائر 
الــدول«)٨6(، وهنــا نلمــح موقفــه الســلي مــن هــذا املفهــوم، إذ يشــر إىل أّن الزمــن 
الدائــري »جعــل أانس العصــور الوســطى، يف هــذا اجملــال، يعيشــون يف خــوٍف دائــم 
منتظريــن هنايــة العــامل خمففــن مــن اخلــوف بتلــك التجمعــات الدينيــة والدنيويــة«)٨7(.

أّمــا املوقــف التوافقــي فيمثّلــه مالــك بــن نــي، حيــث جعــل هــذه الفكــرة أســاس 
هنضــة اجملتمــع وركيزتــه، إذ يــرى أّن »هنضــة جمتمــع مــا تتــم يف الظــروف العامــة نفســها 
الــيت مت فيهــا ميــالده، كذلــك خيضــع بنــاؤه وإعــادة هــذا البنــاء للقانــون نفســه«)٨٨(، 
وغايــة ذلــك التماســك احلضــارّي وعــدم االنفــراط والتفــّكك، حيــث يــؤدي هــذا 
القانــون إىل مــا يشــبه الوحــدة العضويــة يف النــّص البيــاين، وذلــك موقــف إجيــايب 

ابلنســبة للحضــارة الــيت تســعى إىل تعميــق هويّتهــا وعــدم ذوابهنــا يف اآلخــر. 

ولنــا أن نقــول تعليًقــا علــى املواقــف الثالثــة: إنَّ فكــرة الزمــن الدائــري فكــرة كونيــة 
مشوليــة ال ينفــّك عنهــا التصــّور اإلنســاين للكــون حــى مــع تبــيّن رؤيــة ماّديــة تــرى 
الزمــن يف شــكل مســتقيم، ذلــك أّن منطــق األشــياء يف هــذا الكــون وحركــة الزمــان 
حركــة دائريــة تتجّلــى يف الفضــاء الكــوين بــكل أبعــاده، وحــى أولئــك الذيــن يؤمنــون 
بفكــرة التقــّدم املــادي الالهنائــي ال يلبثــون أن يعــودوا مــن حيــث ال يشــعرون إىل 
االخنــراط ضمــن هــذا القانــون الكــوين الشــامل)٨٩(، ذلــك أّن فكــرة الزمــن الدائــري 
ال تعــين العــودة خــارج الشــرط احلضــاري للتقــّدم، وإمنــا تعــين إعــادة البنــاء وصياغــة 
الــرؤى ذات البنيــات املتماســكة وهــذا هــو أســاس احلضــارة وجوهرهــا، بــل وأســاس 
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تركيــب العــامل الــذي ســنلحظ يف الفقــرة التاليــة جتّليــات هــذه الفكــرة يف بنائــه وحركتــه 
وصرورتــه ونشــاط اإلنســان احلضــاري فيــه. 

ب– مستوى التجّليات: 
يتجلّــى مفهــوم الزمــن الدائــري يف صــور خمتلفــة ومســتوايت شــى تعــزز كونــه 
مظهــرًا كونيًّــا شــامال، ونلحــظ هنــا أنـّـه أيخــذ بعــًدا متحــرًّكا ال ســاكنا، ذلــك أنـّـه ذو 
طبيعــة زمانيــة غــر مســتقرّة، وهلــذا نــورده مرتبطًــا ابحلركــة يف جتّلياتــه حســب التصنيــف 

التــايل: 

1- حركــة الَفلَــك: حركــة الفلــك هــي اإلطــار الزمــين الــذي منــح الزمــن شــكله 
الدائــري وأثّــر يف كل األشــكال والظواهــر احلياتيــة، وقــد جعــل هللا ذلــك آيــة ظاهــرًة 
ۡظلُِمــوَن ٧٣  ــإَِذا ُهــم ّمُ ــُل نَۡســلَُخ ِمۡنــُه ٱلّنََهــاَر فَ ــُم ٱّلَۡي مــن آايتــه الكونيــة، ﴿وََءايَــةٞ لَُّه
ۡرَنٰــُه  ــۡمُس تَۡجــرِي لُِمۡســَتَقّرٖ لََّهــاۚ َذٰلـِـَك َتۡقِديــُر ٱۡلَعزِيــزِ ٱۡلَعلِيــِم ٨٣ َوٱۡلَقَمــَر قَّدَ َوٱلّشَ
ن تـُـۡدرَِك ٱۡلَقَمَر 

َ
ــۡمُس يَۢنَبغِــي لََهــآ أ َمَنــازَِل َحّتَــٰي َعــاَد َكٱۡلُعرُۡجــوِن ٱۡلَقِديــِم ٩٣ لَا ٱلّشَ

ٞ فـِـي فَلَــٖك يَۡســَبُحوَن﴾] يــس: ٣7– ٤0[، ففــي هــذه  َولَا ٱّلَۡيــُل َســابُِق ٱلّنََهــارِۚ َوُكّ
اآلايت تتجّلــى حركــة الزمــن الدائــري يف انســالخ الليــل والنهــار، وتعاقــب الشــمس 
والقمــر، ومنــازل القمــر، وحركــة الزمــن بشــكل دائــري دائــم حبيــث ال تــدرك الشــمُس 

القمــَر وال الليــل يســبُق النهــار، وانتهــاء حبركــة األفــالك الســاحبة يف مداراهتــا. 

٢- حركــة النمــو: ينجــم عــن حركــة الفلــك أتثــٌر يف النمــو الــذي أيخــذ شــكال 
ــم  ــِذي َخلََقُك ُ ٱّلَ دائــراي، حيــث يتجّلــى ذلــك يف طبيعــة اخللــق والتكويــن، ﴿ٱلّلَ
ةٖ َضۡعٗفــا  ّمِــن َضۡعــٖف ُثــّمَ َجَعــَل ِمــۢن َبۡعــِد َضۡعــٖف قُــّوَٗة ُثــّمَ َجَعــَل ِمــۢن َبۡعــِد قُــّوَ
وََشــۡيَبٗةۚ يَۡخلُــُق َمــا يََشــآُءۚ َوُهــَو ٱۡلَعلِيــُم ٱۡلَقِديــُر﴾ ]الــروم:٥٤[، حيــث أيخــذ اخللــق 

يف منــّوه شــكال دائــراي: ضعــف فقــّوة فضعــف. 
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وقــد نقــل ابــن خلــدون هــذه الفكــرة الطبيعيــة إىل تصــّور حضــاري وســنة اترخييــة 
يف منــو وتطــّور الــدول، إذ يــؤول أمرهــا إىل حيــث البــدء، حيــث يــرى »أّن العمــران 
كله من بداوة وحضارة وملك وســوقة له عمر حمســوس، كما أّن للشــخص الواحد 

مــن أشــخاص املكــوانت عمــرا حمسوســا«)٩0(.

٣- حركــة األفــكار والقيــم: وكذلــك األمــر ابلنســبة إىل مــا يعتنقــه اإلنســان مــن 
األفــكار والقيــم حيــث تســر يف دورات اترخييــة وحتــوالت إىل أن يعــود آخرهــا إىل 
أّوهلــا، ويف ذلــك نســتلهم حديــث النــي عليــه الصــالة والســالم: »بــدأ اإلســالم 
غريًبــا وســيعود غريًبــا كمــا بــدأ فطــوىب للغــرابء«)٩1(، ولئــن كان احلديــث خيــّص ديــن 
اإلســالم يف بدئــه ومعــاده إال أنّــه يشــر مــن جانــب آخــر إىل طبيعــة الفكــر والقيــم 

اإلنســانية بشــكل عــام إذ جتــري عليــه ســنن النمــو والتطــّور والعــود إىل البــدء. 

ومــا يعــّد مــن لطائــف هــذا البــاب يف جتلياتــه الكونيــة يف ضــوء حركــة التاريــخ 
اإلســالمي يكــن اإلشــارة إىل حادثتــن: حادثــة احلجــر، فقــد كان احلجــر يف مبــدأ 
البعثــة يلقــي الســالم علــى رســول هللا عليــه الصــالة والســالم، ويف هنايــة الزمــان يكــون 
دليــال للمســلم علــى اليهــودي، ويف هــذا إشــارة إىل رّد العجــز علــى الصــدر، متمثــال 
ذلــك يف خــرق العــادة ابلنســبة للحجــر الــذي يتكلّــم يف البــدء واخلتــام، ففيمــا خيــص 
البــدء مــا ورد عــن جابــر بــن مســرة قــال: قــال رســول هللا : »إيّن ألعــرف حجــرا 
مبكــة كان يســّلم علــّي قبــل أن أُبعــَث، إيّن ألعرفــه اآلن«)٩2(، وفيمــا خيــص اخلتــام 
ورد يف الصحيحــن، عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه، قــال: قــال رســول هللا : »ال 
تقوم الســاعة حى تقاتلوا اليهود، حى يقول احلجر وراءه يهودي: تعال اي مســلم، 

هــذا يهــودي ورائــي فاقتلــه«)٩٣(. 
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واحلادثــة الثانيــة: حادثــة اإلســراء، حيــث أُســري بــه عليــه الصــالة والســالم مــن 
املســجد احلــرام إىل املســجد األقصــى، يف إشــارة إىل عــود الرســالة احملمديــة إىل مبــدأ 
الرســاالت ووحــدة دعــوة األنبيــاء وصدورهــا عــن مشــكاة واحــدة يف انســجام وترابــط 
دائــري، تعــود فيــه خامتــة الرســاالت إىل مبدئهــا األّول يف حادثــة كونيــة هــي يف حــد 
ذاهتــا معجــزة ورحلــة يف فضــاء الكــون الرحــب وعــروج إىل الســماوات العــال؛ وقــد علّــق 
الشــيخ العالمــة الطاهــر بــن عاشــور علــى ذلــك فذكــر أّن مــن فوائــد حادثــة اإلســراء 
»اإليــاء إىل أّن هللا تعــاىل جيعــل هــذا اإلســراء رمــزا إىل أّن اإلســالم مجــع مــا جــاءت بــه 
شــرائع التوحيد واحلنيفية من عهد إبراهيم عليه الصالة والســالم الصادر من املســجد 
احلــرام إىل مــا تفــرع عنــه مــن الشــرائع الــيت كان مقرهــا بيــت املقــدس مث إىل خامتتهــا 
الــيت ظهــرت مــن مكــة أيضــا، فقــد قــدرت احلنيفيــة مــن املســجد احلــرام وتفرعــت مــن 
املســجد األقصــى، مث عــادت إىل املســجد احلــرام كمــا عــاد اإلســراء إىل مكــة ألنَّ كل 

ســرى يعقبــه أتويــب، وبذلــك حصــل رّد العجــز علــى الصــدر«)٩٤(.

وهــذا فيمــا نــرى يعــّزز موقــف مالــك بــن نــي علــى مســتوى الرؤيــة والتماســك 
ويؤّكــد مــا ذهــب إليــه مــن أّن للزمــن الدائــري قيمــة حضاريــة يف بنــاء اجملتمــع اإلنســاين 

وفــق رؤيــة متماســكة.

وهلــذا كان مــن الطبيعــي أن يكــون ملمحــا مجاليــا وبديعيــا أصيــال جديــرا أبن 
يُعــدَّ ضمــن أصــول البديــع الكونيــة. 

ج– االستعارة والتفاعل الكوين: 
ورد ُمقَتبــٌس رائــع نقلــه د. حممــد الــويل يف افتتاحيــة بعنــوان )االســتعارة وجمــال 
تداوهلــا( صــّدر هبــا جمموعــة حبــوث علميــة مــن إعــداد د. حممــد مشــبال)٩٥(، ينــصُّ 
املقتـَبَــُس علــى أنَّ »كلَّ اســتعارة هــي اكتشــاٌف ألحــد قوانــن الكــون«)٩6(، وهــذا 
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يعــين أّن االســتعارة ليســت جمــّرد آليّــة شــعريّة أو ظاهــرة أســلوبية، فهــي أداٌة مــن 
أدوات اســتبطان األســرار الكونيــة والكشــف العلمــي، علــى اعتبــار أنَّ اللغــة عالمــة 
جمازيــة للتعبــر عــن هــذه األســرار، وهلــذا رصــد د. حممــد الــويل يف هــذه املقالــة مســرة 
االســتعارة يف الفكــر الغــريب وتوّصــل إىل أهّنــا اجتــازت مســتوى التعبــر إىل مســتوى 
االكتشــاف الكــوين والبحــث العلمــي)٩7(، وهــذا يف نظــران مـّـا يعــّزز كونيــة االســتعارة 
مــن جهــة وطرافتهــا وعالقتهــا ابلبديــع مــن جهــة أخــرى، فلهــا حضــور يتعلّــق ابلســر 

والكشــف، وحضــور يتعّلــق ابلتفاعــل.

ويكــن يف ســياق التفاعــل مــع الكــون اعتبــار االســتعارة املكنيّــة شــكال مــن 
أشــكال البديــع اســتناًدا إىل أصلهــا التارخيــي يف كتــب النقــد األوىل واســتناًدا، مــن 
جهــة أخــرى، إىل النــوع الطريــف والبعيــد منهــا، وهــذا األخــر هــو الــذي يعطــي 
االســتعارة قيمتهــا البديعّيــة ووظيفتهــا التفاعلّيــة، ذلــك أهّنــا تقتصــر علــى مــا وصفــه 
عبــد القاهــر بــــ »جعــل الشــيء للشــيء ليــس لــه«)٩٨( أو مــا كانــت بعيــدة املنــزع ذات 

تركيــب بديــع طريــف. 

وهــذا النــوع مــن االســتعارة هــو الــذي أفــرط يف اســتعماله شــعراء البديــع فوصفــوا 
بســببه هبــذا الوصــف وُنســبوا إىل مذهــب البديــع، وأبــرز مــا يّيــزه أنّــه ذو طرافــة مــن 
جهــة، ولــه عالقــة ابلتفاعــل الكــوين وتركيــب مفــردات الكــون تركيبًــا جديــًدا تتــّم فيــه 
املزاوجــة واملراوحــة بــن كونيــة اإلنســان وإنســانّية الكــون، وذلــك عــن طريــق اســتعارة 
هــذا لــذاك أو ذاك هلــذا، فيحــدث علــى إثــره امتــزاج وتفاعــل بــن اإلنســان والكــون. 

وقــد ذهــب عبــد القاهــر إىل أّن مــن أهــّم مــا ييّــز االســتعارة أهنــا جتعــل »اجلمــاد 
ابديــة  اخلفيّــة  واملعــاين  مبينــة  اخلــرس  واألجســام  فصيحــا  واألعجــم  انطقــا  حيًّــا 
جليّــة«)٩٩( وكذلــك »إن شــئت أرتــك املعــاين اللطيفــة الــيت هــي مــن خبــااي العقــل 
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كأهّنــا قــد جّســمت حــى رأهتــا العيــون، وإن شــئت لطّفــت األوصــاف اجلســمانّية 
حــى تعــود روحانيّــة ال تناهلــا إال الظنــون«)100(، وهــذا الوصــف وإن كان يصــدق 
علــى االســتعارة بقســميها وفرعيهــا الكبريــن، إال أنّــه فيمــا نــرى أكثــر إاثرة وتعجيًبــا 
يف القســم التخييلــي، الــذي أطلــق عليــه البالغيــون مصطلــح املكنيّــة، ألّن يف هــذا 
القســم ال جتــري االســتعارة علــى مقابــل موضوعــي، وإمنــا يتــّم فيــه تركيــب األشــياء 
مــن أجنــاس خمتلفــة، إلخــراج صــورة جديــدة وطريفــة جتمــع بــن احلــّس والذهــن يف 
تركيــب، كســاعد الدهــر، وريــح الشــمال، وزمــام الغــداة، ومــن هنــا فهــو بديــع طريــف. 

ونــرى أّن هــذا القســم هــو الــذي جيــري مــن خاللــه التفاعــل الكــوين مــن جهــة 
الركيب، وهو الذي حيتاج إىل أتّمل وعليه مدار ابتداع الصور اجلديدة يف الشــعر، 
وهلــذا تناولــه عبــد القاهــر يف أســرار البالغــة وبــّن أنّــه مــن النــوع الــذي حيتــاج، عنــد 
رّده إىل أصــل التشــبيه، لتــأّول بعيــد وغــوص فكــر)101(، وهــذا يف نظــران ســبب موقــف 
اللغويــن ونّقــاد الشــعر الذيــن ييلــون لطريقــة العــرب، مــن االســتعارات البعيــدة الــيت ال 
يســهل فيهــا إرجاعهــا إىل أصلهــا التشــبيهي وإعــادة العالقــة بــن الطرفــن: املســتعار 

واملســتعار لــه، أو املشــّبه واملشــّبه بــه إذا مــا نظــران إىل األصــل. 

بنــاء علــى مــا ســبق خنلــص إىل أنَّ االســتعارة ذات مســتوين: مســتوى بيــاين 
ومســتوى بديعــي، والتصنيــف هنــا ابلنظــر إىل مباحــث علــوم البالغــة، ففــي املســتوى 
هــو معلــوٌم  التشــبيه والتشــبيه كمــا  املبنيَّــة علــى  التصرحييّــة  تــرز االســتعارة  البيــاين 
مبحــث مــن مباحــث علــم البيــان الكــرى وعنــه تفــرّع التمثيــل وتولّــدت االســتعارة 

وهــي املباحــث الــيت تــدور عليهــا أقطــاب املعــاين كمــا وصفهــا عبــد القاهــر. 

أّمــا املســتوى البديعــي مــن االســتعارة، وهــو مــا نقرحــه نتيجــًة هلــذا البحــث، 
فتــرز االســتعارة املكنيــة أو التخييليــة الــيت تنتــج عــن تركيــب فيــه جــّدة وطرافــة بســبب 
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أّن الشــيء فيــه يضــاف إىل الشــيء وجيعــل لــه ليــس لــه، وهــو غالبًــا موضــع اجلــدل 
واملناقشــة الناقدة نظرًا جلّدته وطرافته وألنّه غالًبا ما أييت على غر مثال ســابق، األمر 
الــذي جيعلــه أقــرب ملفهــوم البديــع يف معنــاه اللغــوي وإىل تصنيــف العلمــاء الســابقن 
الذيــن صّنفــوا االســتعارة ضمــن البديــع وذلــك قبــل أن أيخــذ البديــع إطــارًا نظــراي ضمــن 
علــوم البالغــة، وهــذا يف رأينــا مجــٌع حســٌن ومقبــوٌل بــن الرؤيــة البيانيــة والرؤيــة البديعيــة 

مــن جهــة، وبــن تصنيــف الســابقن وتصنيــف املتأّخريــن مــن جهــة أخــرى. 

اثلثا: فضاءات البديع الكونية
بنيــة كونيــة ضمــن ثالثــة فضــاءات  البديــع  أّن  بنــاء علــى مــا ســبق يتضــح 
يكــن النظــر إليهــا يف مقابــل البنــاء البالغــي، وهــذه الثالثــة هــي، كمــا أســلفنا 
)الكون- اإلنســان- البيان( وهي فضاءات مرابطة ال ينفّك بعضها عن بعض يف 
أتســيس املفهــوم الكــوين، فعلــى مســتوى الكــون حيضــر البنــاء الكلّــي الشــامل، وعلــى 
مســتوى اإلنســان حتضــر الثقافــة اترخيًــا وحضــارة، وعلــى مســتوى اللغــة والبيــان حيضــر 
التفاعــل تــداوال وربطــا بــن اإلنســان والكــون، وفيمــا يلــي نوّضــح ابلتفصيــل مــا يربــط 

هــذه الفضــاءات ابلبديــع الكــوين:

أ– الفضاء الكوين: 
أشــران فيمــا ســبق إىل ارتبــاط كلمــة بديــع يف اصطالحهــا األّول أبصلهــا اللغــوي 
)ب- د- ع( وهــو يف املعجــم: »بــدع الشــيء يبدعــه بدًعــا وابتدعــه أنشــأه وبــدأه 
مثــال،  علــى  ال  اخرعتــه  الشــيء:  وأبدعــت  وأحدثهــا،  اســتنبطها  الركيــة:  وبــدع 
والبديــع: مــن أمســاء هللا تعــاىل إلبداعــه األشــياء وإحداثــه إايهــا، وهــو البديــع األّول 
أي  اخللــق  بــدع  مــن  يكــون  أو  مبــدع،  مبعــى  يكــون  أن  وجيــوز  شــيء،  قبــل كّل 
بــدأه«)102(، فاملعــى اللغــوي هنــا »يــدور حــول اجلــّدة واالبتــكار واإلنشــاء واالبتــداء 
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واالخــراع«)10٣(، وهــو متعلَّــق يف معنــاه بدايــًة ابإلنشــاء علــى غــر مثــال ســابق، 
وذلــك مــا يربطــه بلفظــة بديــع يف القــرآن الكــرمي الــيت وردت مرّتــن يف ســياق خلــق 
الســماوات واألرض، يف فضــاء تقابلــي بــن عاملــن: علــوّي وســفلّي، وعلــى هــذا 

التقابــل مّت أتســيس الكــون وتشــييده. 

وابلنظــر إىل مــا ورد يف القــرآن مــن آايت كونيــة يكــن رصــد هــذا الفضــاء يف 
معاملــه الكــرى، مــع مالحظــة االنســجام والتناســب القائــم علــى التضــاد والتقابــل 
والتناظــر والتشــاكل واإليقــاع احلركــي طــرًدا وعكًســا، وقــد »وصــل العلــم يف إدراك 
قيمــة التناســب بــن عــدد كبــر مــن الضوابــط الــيت تضبــط احليــاة وتنســق بــن األحيــاء 
والظــروف احمليطــة هبــا، وبــن بعضهــا وبعــض إىل احلــّد الــذي يكفــي إلعطــاء فكــرة 
واضحــة عــن قيمــة هــذا املبــدأ يف الوجــود«)10٤(، كمــا »وصــل يف إدراك التناســب 
بــن أبعــاد النجــوم والكواكــب وأحجامهــا وكتلهــا وجاذبيتهــا بعضهــا لبعــض إىل حــّد 
أن حيــدد العلمــاء مواقــع كواكــب مل يروهــا بعــد؛ ألّن التناســب يقتضــي وجودهــا يف 

املواقــع الــيت حّددوهــا«)10٥(. 

ويف القــرآن آايٌت كثــرٌة »تشــر إىل ذلــك النظــام البديــع، واحلســاب الدقيــق يف 
كّل مــا خلــق هللا«)106(، ولذلــك نــراه »يصــف نفســه أبنّــه آايت، ويصــف الكــون 
ــَن  ــٖت ّلِۡلُمۡؤِمنِي ٰ ۡرِض ٓأَلَي

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡلأ ــي ٱلّسَ الطبيعــي أبنّــه آايت، قــال تعــاىل: ﴿إِّنَ فِ

ــِل  ٰــِف ٱّلَۡي ــوَن ٤ َوٱۡختَِل ــۡوٖم يُوقُِن ٰــٞت ّلَِق ــٍة َءاَي ــّثُ ِمــن َدآبَّ ــا َيُب ٣ َوِف َخۡلقُِكــۡم َوَم
ــا  ــَد َمۡوتَِه ۡرَض َبۡع

َ
ِــهِ ٱۡلأ ــا ب ۡحَي

َ
ــن ّرِۡزٖق فَأ ــَمآءِ ِم ــَن ٱلّسَ ُ ِم ــَزَل ٱلّلَ ن

َ
ــآ أ ــارِ َوَم َوٱلّنََه

ــَك  ــا َعلَۡي ِ َنۡتلُوَه ــُت ٱلّلَ ــَك َءاَيٰ ــوَن ٥ تِۡل ــۡوٖم َيۡعقِلُ ــٞت ّلَِق ٰ ــِح َءاَي ٰ ــِف ٱلّرَِي َوتَۡصرِي
ــهِۦ يُۡؤِمُنوَن﴾]اجلاثيــة:٣- 6[«)107(،  ِ َوَءاَيٰتِ ــَد ٱلّلَ ــِثۢ َبۡع ّيِ َحِدي

َ
ــأ ۖ فَبِ ــّقِ بِٱۡلَح

ويف هــذا مــا يــدلُّ علــى أّن بنــاء القــرآن البيــاين يف انســجامه وعــدم اختالفــه نظــٌر 
لبنــاء الكــون وانســجامه وعــدم اختالفــه، وقــد نفــى هللا عــن القــرآن االختــالف كمــا 
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نفــى عــن الكــون التفــاوت، وهكــذا و »نفــي االختــالف مثــل نفــي التفــاوت يف 
اخللق كالمها يعين متام التناســق واالنســجام وكون القرآن والكون على متام التناســق 

واالنســجام دليــٌل علــى وحــدة مصدرمهــا«)10٨(. 

وعلى هذا األســاس الكوين يف التناغم واالنســجام والتناســق تتوّلد معامل البديع 
اليت هي أســاس تشــييد الكون يف وحدة مرابطة جتعل منه بديعا يف تركيبه وتصويره 

وحســنه التام كما هو احلال يف خلق اإلنســان واكتمال البيان)10٩(. 

ب- الفضاء اإلنساين: 
التكويــين  اإلنســان  مســتوايت،  ثالثــة  يف  البديــع  يظهــر  الفضــاء  هــذا  يف 
)البيولوجــي(، واإلنســان الطبيعــي، واإلنســان التارخيــي، األّول علــى مســتوى اخللــق 
النمــو  الطبيعــي، والثالــث علــى مســتوى  النمــو  والتكويــن، والثــاين علــى مســتوى 

التاريــخ.  وصناعــة  واحلضــاري  الثقــايف 

1- اإلنســان التكويــي: أشــارت اآلايت الكريــة إىل خلــق اإلنســان يف أكثــر 
مــن موضــع، ومــا يلفــت يف ذلــك وصــف هــذا اخللــق ابحلســن يف موضعــن، قولــه 
ــَة  ــا ٱلُۡمۡضَغ ــٗة فََخلَۡقَن ــَة ُمۡضَغ ــا ٱۡلَعلََق ــٗة فََخلَۡقَن ــَة َعلََق ــا ٱلّنُۡطَف ــّمَ َخلَۡقَن تعــاىل: ﴿ُث
ۡحَســُن 

َ
ُ أ ــاَرَك ٱلّلَ ــَرۚ َفَتَب ــا َءاَخ َنُٰه َخۡلًق

ۡ
ــأ نَش

َ
ــّمَ أ ــا ُث ــَم لَۡحٗم ــۡونَا ٱۡلعَِظٰ ــا فََكَس ِعَظٰٗم

ۡحَســِن 
َ
ٱۡلَخٰلِقِيــَن﴾ ]املؤمنــون: 1٤[ وقولــه ســبحانه: ﴿لََقــۡد َخلَۡقَنــا ٱۡلإِنَسٰــَن فـِـٓي أ

َهــا ٱۡلإِنَسٰــُن  ّيُ
َ
أ َتۡقوِيــٖم﴾ ]التــن: ٤[، وقــد ورد يف ســورة االنفطــار قولــه تعــاىل: ﴿َيٰٓ

ّيِ ُصــوَرةٖ 
َ
ىَٰك َفَعَدلـَـَك ٧ فـِـٓي أ َمــا َغــّرََك بَِرّبـِـَك ٱۡلَكرِيــِم ٦ ٱّلَــِذي َخلََقــَك فََســّوَ

َبــَك﴾ ] االنفطــار: 6-٨[، فنلحــظ هنــا: التســوية، االعتــدال، الركيــب،  ــا َشــآَء َرّكَ ّمَ
التقــومي، التصويــر، وهــي أوصــاف جيمعهــا وينبثــق عنهــا ُحســن اخلَْلــق، الــذي أييت يف 
مقابــل ُحســن البيــان الناتــج عــن الركيــب والتصويــر، وقــد جــاء يف تفســر احلســن عنــد 
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القرطــي مــا يعــزز الربــط بــن بديــع البيــان وبديــع اإلنســان، يف قولــه تعليقــا علــى اآليــة: 
»وهــذا يدلّــك علــى أّن اإلنســان أحســن خلــق هللا ابطــن وظاهــرا، مجــال هيئــة وبديــع 
تركيــب: الــرأس مبــا فيــه، والصــدر مبــا مجعــه، والبطــن مبــا حــواه، والفــرج ومــا طــواه، واليــدان 
وما بطشــتاه، والرجالن وما احتملتاه، ولذلك قالت الفالســفة: إنّه العامل األصغر ؛إذ 

ــَع فيــه«)110(. كّل مــا يف املخلوقــات مجُِ
هنــا يكــن الربــط علــى مســتوى احلســن بــن اكتمــال اإلنســان واكتمــال البيــان؛ 
ففــي درجــة االكتمــال يبلــغ احلســن غايتــه، حبيــث يكــن تلّقيــه ابلبصــر يف هيئتــه 
اخلارجيّــة، أّمــا علــى مســتوى التكويــن املرتبــط هبــذا احلســن فيمكــن النظــر إىل ذلــك 

علــى مســتوين، اســتناًدا إىل األوصــاف آنفــة الذكــر: 

- املســتوى الرتكيــي: وهــذا املســتوى يكــن مالحظتــه يف بــدء خلــق اإلنســان يف 
الرحــم عــن طريــق التالقــح مــن خــالل عنصريــن خمتلفــن متضاّديــن، وانتهــاًء ابهليــكل 
اخللقــي الــذي تظهــر فيــه تركيبــة ذات مســتوى تقابلــي تناظــري: ثنائيــة األطــراف 

)اليــدان والقدمــان( وثنائيــة املالمــح )العينــان واألذانن واألنــف(. 

- املســتوى التصويــري: وهــو مــا يقــع عليــه البصــر مــن املالمــح الظاهــرة الــيت يتــّم هبــا 
حســن اخللــق وتظهــر بــه صيغتــه اخللقيــة كاملــة تتحّقــق هبــا صــورة اإلنســان. 

وابلنظــر إىل املســتوين جنــد مســة التناســب يف اخللــق الــيت تســتند كمــا هــو واضــح 
علــى مســتوى مجــايّل بديعــّي يكــن التعبــر عنــه بوصــف جيمــع الركيــب واحلســن مًعــا 

هــو وصفــه يف اآليــة القرآنيــة ابحلســن.

٢- اإلنســان الطبيعــي: ونعــين بــه اإلنســان املمتــد يف منــّوه عــر الزمــن، بــدًءا 
واســتمراًرا وعــوًدا علــى البــدء، وهنــا تــرز فكــرة الفــّن البديعــي: رّد األعجــاز علــى 
ُ ٱّلـَـِذي َخلََقُكــم ّمِــن َضۡعــٖف ُثــّمَ َجَعــَل  الصــدور، إذ تشــر إليــه آيــة الــروم: ﴿ٱلّلَ
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ةٖ َضۡعٗفــا وََشــۡيَبٗةۚ يَۡخلُــُق َمــا يََشــآُءۚ  ِمــۢن َبۡعــِد َضۡعــٖف قُــّوَٗة ُثــّمَ َجَعــَل ِمــۢن َبۡعــِد قُــّوَ
َوُهــَو ٱۡلَعلِيــُم ٱۡلَقِديــُر﴾ ]الــروم:٥٤[.

ينتــج عــن ذلــك مــا يســّمى فلســفيًّا ابلزمــن الدائــري، وهــو زمــن يعيــش فيــه اإلنســان 
علــى امتــداد عمــره متناغًمــا مــع حركــة الكــون يف حركتــه الزمنيّــة، وذلــك وفًقــا حلركــة 
األفــالك الدائريــة وهــي الــيت نتــج عنهــا ضبــط الزمــن اليومــي واألســبوعي والســنوي وربــط 

ذلــك ابملواســم والفصــول. 

ــّنة الزمنيــة أيًضــا علــى األفــكار الــيت يتبّناهــا اإلنســان وعلــى  وجتــري هــذه السُّ
حركــة اجملتمــع يف قيمــه ؛إذ يعــود منتهــى كّل شــيء إىل مبتــدأه ؛فالزمــن الدائــري، 
حبســب حممــد مفتــاح »يتجلّــى يف تكــرار الســنوات والفصــول واالحتفــاالت الدينيّــة 

والدنيويّــة«)111(.

وقــد انعكــس هــذا األمــر علــى النشــاط اإلنســاين يف صناعــة حضارتــه وثقافتــه، 
كمــا يــرى مفتــاح، »وحتّكــم هــذا املفهــوم يف التخطيطــات اهلندســّية الدائريــة، ويف 
القصائــد الشــعرية الدائريــة ويف دوائــر العــروض واملوســيقى ويف مصائــر الــدول«)112(. 

٣- اإلنســان التارخيــي: تكتمــل مســتوايت اإلنســان بعــد أن ينضــاف إىل 
بـُْعــده التكويــين البيولوجــي والطبيعــي بعــٌد حضــارّي ثقــايّف يف اآلن نفســه وهــو مــا 
يصنــع اتريــخ اإلنســان بوصفــه إنســااًن متجــاوزا للطبيعــة، ويف هــذا الصــدد نــرى أّن 
البعــد الثقــايف ذو عالقــة بذاكــرة اإلنســان واترخيــه، يف حــن أّن البعــد احلضــاري ذو 
عالقــة مبســتقبله وانتمائــه للمــكان وعالقتــه هبــذا املــكان بنــاًء وتشــييًدا وعمــارًة، ويف 
هــذا اجلانــب يقــوم اإلنســان بتشــييد املــكان وأتثيثــه يف مقابــل امتــداده الزمــين، وهــو 
أتثيــٌث ذو بعــد ثقــايّف كمــا ســلف، ومــن هنــا حيــاول اإلنســان ضبــط إيقــاع الزمــن 
املطلــق وحتويلــه إىل وحــدات حضاريّــة ذات عالقــة ابملــكان، فينتقــل بذلــك مــن 
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اإليقــاع الزمــين إىل اإليقــاع املــكاين، وبعبــارة معادلــة ينتقــل مــن اإليقــاع الســمعي إىل 
اإليقــاع البصــري، وأبــرز مــا يكــون ذلــك يف فــّن العمــارة وفــّن الصناعــة)11٣(.

ويف هذين الفّنين ترز جتّليات البديع البصريّة، ويكن إيضاحه فيما يلي: 

أ- فــّن العمــارة: تعتــر العمــارة مــن أهــّم الفنــون الوظيفيــة الــيت ال يكــن الفصــل 
فيهــا بــن اجلمــايل والوظيفــي، »فهــي فــّن وظيفــي، كمــا أّن اإلحســاس هبــا يتخطّــى 
مرحلــة اإلحســاس العاطفــي ابلفــن إىل مرحلــة اإلحســاس الفكــري ابلفــن، فــال يكفــي 
علــى ســبيل املثــال أن حيقــق املبــى هيئــة خارجيــة أو حــى مبتكــرة مــن دون أن يكــون 
لذلــك وظيفــة تعبريّــة«)11٤(، وهــذا يف نظــران مــا يربــط بــن الفــن املعمــاري والفــن 
البيــاين مــن جهــة أهنمــا مًعــا يربطــان بــن الشــكل واملضمــون يف الوظيفــة التعبريــة، 
وهــو مــا يعــّزز بنيــة البديــع يف شــكله اخلارجــي وارتباطــه مبقتضــى احلــال والداللــة كمــا 

هــو معــروف عنــد البالغيــن. 

وقــد عــدَّ بعــض الدارســن العمــارة أّم الفنــون بســبب أهّنــا »متثّــل البــداايت األوىل 
لفنــوٍن كالرســم واملوســيقى«)11٥(، وهــذا يعــين أّن هلــا مســتوين: مســتوى هندســّي 
يتعّلــق ابلفضــاء املــكاين، ومســتوى تشــكيلّي يتعّلــق ابإليقــاع البصــري الــذي تتناغــم 
فيــه األشــكال يف تناســبها البديعــي؛ »فالعمــارة مــع أهّنــا فــنٌّ مــكايّن -ال زمــاين- إال 
أنّــه يوجــد التكــرار والتماثــل وتوزيــع املســاحات والكتــل بتوافــق وانســجام، حبيــث 
نعثــر علــى املوســيقى الــيت عــّر عنهــا البعــض حــن قالــوا عــن العمــارة إهّنــا موســيقى 

متجّمــدة«)116(.

نلحــظ هنــا أّن فــّن العمــارة حيتــوي علــى أشــكال بديعيّــة مثــل التكــرار والتماثــل 
وتوزيــع املســاحات والكتــل، وهــي يف البديــع البيــاين تقابــل اجلنــاس وحســن التقســيم، 
مــع التنويــه إىل أّن هــذه األشــكال البديعيــة اجلماليّــة غــر خاليــة مــن القيمــة الوظيفيّــة، 
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إذ أتيت هنــا معادلــة للنــص البيــاين الــداليل، وعلــى هــذا تصبــح العمــارة »وســيلة 
هلــدف عميــق ويف الوقــت نفســه غرًضــا مــن أغــراض الفــّن، ذلــك أهّنــا ال تســتطيع 
اإلشــعاع مبدلوالهتــا إال يف احمليــط اخلارجــي، ابعتبارهــا فنًّــا يــارس حضــورايًّ علــى 
اخلــارج«)117(، وهــذه ابلضبــط وظيفــة البديــع البيــاين: اإلشــعاع ابملدلــوالت يف احمليــط 

اخلارجــي. 

وال شــك أّن هــذا مــا جيعــل العمــارة حتمــل يف شــكلها اخلارجــي صبغــة بديعّيــة 
منبثقــة مــن أســاس البنــاء، وهــي يف هــذا نظــر للبيــان البديعــي الــذي ينتــج عــن 
العالقــات بــن اجلمــل يف البنــاء النّصــي، وهــو مــا يثــر يف الذهــن قــول عبــد القاهــر 
يف ســياق حديثــه عمــا جيــب يف تلّقــي البيــان مــن أنّــه البــد أّن: »تكــون معرفتــك 
معرفــة الّصَنــَع احلــاذق الــذي يعلــم علــم كّل خيــط مــن اإلبريســم الــذي يف الديبــاج، 
وكّل قطعــة مــن القطــع املنجــورة يف البــاب املقطّــع، وكّل آجــرة مــن اآلجــّر الــذي يف 

البنــاء البديــع«)11٨(.

علــى هــذا التصــّور يصــّح الربــط بــن البديــع املعمــاري والبديــع البيــاين، كمــا 
عــّر عــن ذلــك د. متــام حّســان، »فــإذا ُعــيَن علــم املعــاين إبقامــة الصــرح، وعــين البيــان 
بتقــدمي اللبنــات، فــإّن علــم البديــع يُعــى بطــالء املبــى وزخرفتــه«)11٩(، مــع االحــراز مــا 
وصفــه بــه، أبنـّـه »علــم التحســن الشــكلي«)120(، وأتكيــد أّن احلســن هنــا انتــج عــن 
عالقــات البنــاء، فالتماثــل والتكــرار وتوزيــع املســاحات والتناظــر كّلهــا ذات عالقــات 
هندســية منبثقــة مــن أصــل البنــاء، وليســت طافحــة علــى الســطح هكــذا بــال عالقــة 
وبنيــة، وأّمــا مــا وصفــه د. متــام حّســان ابلطــالء والزخــرف فتــأيت يف مقابــل الفــروع 
التحســينية، ال يف مقابل أصول البديع أو ما وصفناه يف هذه الدراســة مبعامل البديع 
الكونيــة، ومــع ذلــك نــرى أنّــه ابإلمــكان أن يــرّد مــا يتعّلــق ابلتحســن الشــكلي مــن 

طــالء وزخــرف إىل األصــول ابعتبارهــا حمــّددات بصريــة لشــكل البنــاء البديعــي. 
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الثقــايف  البديعيــة مبختلــف مســتوايهتا إىل اجلانــب  وهبــذا يكــن رّد األشــكال 
واحلضــاري يف اجملتمــع اإلنســاين، فالفــّن القــويل والفــّن املعمــاري كالمهــا يف مســتوامها 
اجلمــايل مــن »أشــكال التعبــر الثقــايف عــن اجملتمعــات«)121(، وذلــك ابعتبــار أشــكال 
االجتماعــي،  ابلســياق  عالقــة  وذات  وحضاريــة  ثقافيــة  معطيــات  البيــاين  البديــع 
العناصــر واألشــكال  تناســب  يعمــل  املعمــاري؛ »حيــث  الفــّن  األمــر يف  وكذلــك 
والظــل  البصريــة  واجلماليّــات  الفراغــات  وتسلســل  والكتــل  األحجــام  وعالقــات 

والظــالل يف ســياقاهتما االجتماعيــة والثقافيــة الشــيء نفســه يف العمــارة«)122(.

وينــدرج ضمــن البديــع املعمــاري ابعتبــاره نشــاطًا حضــاراي لإلنســان مــا وصفــه 
ابــن خلــدون ابلعمــران البشــري، وهــو نظــر لفــّن العمــارة، إذ يتعلّــق ابلفضــاء املــكاين، 
حيــث النشــاط اإلنســاين مــن هنضــة عمرانيــة وحركــة جتاريــة وصناعيــة، فقــد الحــظ 
الوســط  التناقــص يف األطــراف والكثافــة يف  البشــري  التجّمــع  ابــن خلــدون علــى 
لتعلّــق ذلــك مبوقــع الســلطان ومركــز الدولــة)12٣(، وهــو ملمــح بديعــي حضــاري يشــر 
إىل طبيعــة التمــّدن، حبيــث لــو مّت رصــده يف رســم ختطيطــي أو يف خارطــة ذهنيــة 
لبــدا شــكال بديعيَــا تنتجــه احلضــارة العمرانيــة يف شــكلها اهلندســي، علــى مســتوى 
االجتمــاع البشــري، وذلــك يثــر يف الذهــن مــا أورده اجلاحــظ عــن ابنــة احلطيئــة حــن 
قالــت ألبيهــا: »تركــت قوًمــا كراًمــا ونزلــت يف بــين كليــب بعــر الكبــش«، فعاتبهــم 
بتفــّرق بيوهتــم«)12٤(، وقــد ربــط اجلاحــظ بينــه وبــن تالحــم األجــزاء يف الشــعر وذكــر 
ذلــك يف ســياق واحــد مبــا يشــر مــن قريــب أو بعيــد إىل أّن القيمــة املعتــرة يف البيــان 
مــن تناســب مجــايل وترابــط عضــوي أتيت يف مقابــل التناســب احلضــاري يف العمــران 

البشــري والبنــاء املعمــاري وأّن هــذه القيمــة قيمــة مجالّيــة كونّيــة. 

الشــعر صناعــٌة كســائر  أّن  إىل  ابــن ســالم  أشــار  الصناعــة: حــن  فــّن  ب- 
الصناعــات)12٥(، وكان يربــط بــن صناعــة البيــان وســائر الصناعــات اليدويــة املعروفــة، 
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كالنســج والصياغــة والتصويــر والنحــت، وقــد مّت وصــف جــودة الشــعر واحلكــم عليــه 
جمــازًا مــن طريــق هــذه املصطلحــات الصناعيــة نظــرًا ملــا بينهمــا مــن ترابــط، والــذي 
يهّمنــا يف هــذا اجلانــب مــا يتعلّــق مبصطلحــات فنــون البديــع الــيت كانــت حاضــرة يف 
وصــف البيــان الشــعري منــذ العصــر اجلاهلــي حــى عصــر تقعيــد البديــع ورصــد فنونــه 

الــيت ربــت علــى أكثــر مــن مئــة فــّن عنــد ابــن أيب اإلصبــع)126(.

ج- الفضاء البياين: 
يعــى هــذا الفضــاء مبــا يــدرس ضمــن علــم البديــع القســم الثالــث مــن علــوم 

ولفظيّــة. معنويــة  مــن حمســنات  الفــروع  ومســتوى  األصــول  مســتوى  البالغــة يف 

ويكــن هنــا العــوُد علــى البــدء لإلشــارة إىل ضــرورة اجلمــع بــن أتصيــل ابــن املعتــّز 
وأتطــر اخلطيــب القزويــين مــن خــالل تعريــف علــم البديــع أبنـّـه »علــٌم يعــَرُف بــه وجــوه 
حتســن الــكالم بعــد رعايــة تطبيقــه علــى مقتضــى احلــال ووضــوح الداللــة«)127(، 
وهــذا التعريــف كمــا أســلفنا جيعــل البديــع بنيــة مــن ضمــن ثــالث بنيــات نصيّــة، 
وقــد مت توســيعها مــن خــالل هــذه الدراســة إىل فضــاءات كونيــة كــرى هــي الكــون 

واإلنســان والبيــان. 

رابًعا: منوذج تطبّيقي يف ظالل آية كونّية
الكــوين وتصلــح أساًســا  البيــان  تعــّزز فكــرة  آيــة كريــة  وردت يف ســورة هــود 
لتأصيــل هــذه الفكــرة يف جانبهــا التطبيقــي فيمــا خيــّص أصــول البديــع الكونيــة، 
ــَض  ــي وَِغي ۡقلِعِ

َ
ــَمآُء أ ــآَءِك َوَيَٰس ــي َم ۡرُض ٱبۡلَعِ

َ
ــأ ــَل َيٰٓ هــي قولــه تعــاىل: ﴿َوقِي

ٰلِِميــَن﴾ ۖ َوقِيــَل ُبۡعــٗدا ّلِۡلَقــۡوِم ٱلّظَ ۡمــُر َوٱۡســَتَوۡت َعلَــي ٱۡلُجــودِّيِ
َ
ٱلَۡمــآُء َوقُِضــَي ٱۡلأ

] هــود: ٤٤[.
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الدراســون  عليهــا  تعاقــب  اآليــة خصوًصــا،  هــذه  أّن  الفكــرة  هــذه  يعــزز  ومــا 
ابلتحليــل البالغــي، وهــذا يشــر إىل أهّنــا موضــع اهتمــام وحمــّل اشــتغال ينفتــح للنظــر 
الواســع واألفــق الرحــب، ومــرّد ذلــك يف نظــران إىل أّن اآليــة ذات ســياق بيــاين كــوين 
يف آن مًعــا، إضافــة إىل وجازهتــا مــع حيازهتــا بالغــة الركيــب والتصويــر والتحســن يف 
بنــاء منســجم ومتناســق، حــى ليصــّح اعتبارهــا فضــاء كونيــا مــوازاًي للفضــاء الكــوين 
اخلارجــّي حلظــة هنايــة الطوفــان وبــدء حيــاة جديــدة بعــد الغــرق، وهــذا، فيمــا نــرى، 
نظــٌر جديــد مل يتطــّرق لــه مــن درســوا اآليــة علــى حــد علمنــا، وكان قــد درســها عبــد 
القاهــر اجلرجــاين)12٨(، وابــن أيب اإلصبــع)12٩(، والســكاكي)1٣0(، والزخمشــري)1٣1(، 
والســيوطي)1٣2(، ومــن احملدثــن درســها د. حممــد ابّزي ضمــن نظريـّـة التأويــل التقابلــي، 
ومــع ذلــك مل يتعــّرض ملزيّــة هــذه اآليــة مــن جهــة أهّنــا بصــدد أتســيس كــون جديــد 
منســجم مــع البــدء يف عــامل مــا بعــد الطوفــان، رغــم مــا قــام بــه مــن جهــد مشــكور يف 
حتليــل اآليــة ابلنظــر إىل الســياق القــرآين الكامــل، حيــث أشــار إىل »التفاعــل العجيــب 
بــن مكــّوانت النــص القــرآين وكيــف أّن جــزًءا هامًّــا مــن حتقيــق كليّــة املعــى تُركــت 
للمفّســر، أو القــارئ العــادي، ليحــّرك طاقتــه التأويلّيــة والركيبّيــة عــر جتميــع األخبــار 

املتفرّقــة يف بقيــة الســور عــن قصــة نــوح وقصــص األنبيــاء اآلخريــن«)1٣٣(.

وســنقوم بتحليــل اآليــة مبــا يتوافــق مــع رؤيــة البحــث ومنهجــه، اســتناًدا إىل مــا 
وّضحنــاه آنًفــا مــن أّن هــذه اآليــة، علــى وجــه اخلصــوص، تظهــر فيهــا مالمــح البديــع 
الكــوين بشــكل ظاهــر، وهــو بديــع انتــٌج عــن عالقــات اجلمــل وبنائهــا يف اآليــة ومــا 
بينهــا مــن تقابــالت وتشــابه أطــراف، ويكــن القــول إهّنــا تعــّزز نظريــة عبــد القاهــر 
يف الربــط بــن البيــان مــن جهــة والنســيج والبنــاء البديــع مــن جهــة أخــرى، وهلــذا ال 
نســتغرب أن تكــون هــذه اآليــة فضــاء واســًعا ألكثــر مــن حمســن بديعــي، كمــا أشــار 
إىل ذلــك ابــن أيب اإلصبــع حيــث يقــول: »ومــا رأيــت يف مجيــع مــا اســتقريت مــن 
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الــكالم املنثــور والشــعر املــوزون كآيــة كريــة مــن كتــاب هللا )هــذه اآليــة الــيت بــن 
أيدينــا(، اســتخرجت منهــا أحــًدا وعشــرين ضــراًب مــن احملاســن«)1٣٤(، وقــد درســها 
ضمــن ابب اإلبــداع الــذي يــرى فيــه »أّن كّل لفظــة ال ختلــو مــن أن ُيســتخرّج منهــا 
ضــرٌب أو ضــرابن مــن البديــع«)1٣٥(، فقــال: »فهــذه آيــٌة عــّدة ألفاظهــا ســبع عشــرة 
لفظــة تتضّمــن أحــًدا وعشــرين ضــراًب مــن البديــع غــر مــا يتعــّدد مــن ضروهبــا«)1٣6(.

ومن جهة أخرى أَيًضا فهذه اآلية متّهد حلياة جديدة بعد الطوفان، كما أسلفنا، 
فكأهّنــا هنــا كــون جديــد أو إبزاء تشــييد ملعــامل الكــون، فصــّح اعتبارهــا منوذًجــا كاشــًفا 
لبيان معامل البديع الكونية يف هذه الدراسة، وهو ما سنتناوله يف حتليل موجز يكشف 

عنهــا مــن خــالل النقــاط اآلتيــة: 

1- يقــّرر يف البــدء عبــد القاهــر اجلرجــاين أّن مــا يف هــذه اآليــة مــن مزيّــة ظاهــرة 
ــا »يرجــع إىل ارتبــاط هــذه الكلــم بعضهــا ببعــض، وأنــه مل يعــرض  وفضيلــة قاهــرة إمّن
هلــا احلســن والشَّــرف إال مــن حيــث القــت األوىل ابلثانيــة، والثالثــة ابلرابعــة، وهكــذا، 
....= وأّن الفضــل تناتــج مــا بينهــا وحصــل مــن جمموعهــا«)1٣7(، وال ريــب أّن هــذا 
االرتبــاط واحلاصــل مــن اجملمــوع يشــّد اخلصائــص بعضهــا إىل بعــض، وجيعــل بعضهــا 
انجتًــا عــن بعــض، فالتقابــل بــن الســماء واألرض، وندائهمــا، و»ابلعــي« و»اقلعــي«، 
ومقابلــة »قيــل« يف اخلامتــة »بقيــل« يف الفاحتــة، كلّــه يرجــع إىل مــا وصفــه عبــد القاهــر 
بـــ »االّتســاق العجيــب«)1٣٨(، وهــذا االّتســاق انتــج عــن التناســب الــذي هــو يف 
أساســه قانــوٌن كــويّن قبــل أن يكــون قانــواًن بيانيًّــا. فمــا أهــّم مالمــح هــذا االّتســاق 

البيــاين الكــوين؟

ال شــّك أن هــذه املالمــح هــي مــا يكــن أن نطلــق عليهــا معــامل البديــع الكونيــة، فهــي 
أبــرز مــا يظهــر بــه االتســاق مرتبطًــا ابلبنيــة الــيت وّضحهــا عبــد القاهــر يف حتليلــه آنفــا. 
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2- أوىل هــذه املعــامل »الطبــاق« بــن الســماء واألرض، ومهــا الفضــاء الكــوين الــذي 
يظهــر فيــه مشــهد الطوفــان مث جــالؤه الحًقــا بــن عــامل علــوّي وآخــر ســفلّي، حيــث 

تلتقــي الســماء ابألرض، فنتــج عــن ذلــك املعلــم الثــاين. 

٣- يظهــر املـَــْعَلم الثــاين انجتًــا عــن األّول وهــو »التقابــل« بــن الســماء ومــا خيّصهــا 
واألرض وما خيّصها، فصار املشــهد حيمل مسة التقابل بن عامل مساوي وعامل أرضي، 

نتــج عنــه التقابــل أيًضــا يف األمــر »اي أرض ابلعــي« و»اي مســاء أقلعــي«.

٤- وضمــن هــذا التقابــل نلحــظ التوافــق الصــويت بــن »ابلعــي« و»أقلعــي« وهــو 
توافــق انتــٌج عــن املعلــم الثالــث »التجنيــس«، وإبنعــام النظــر يف هــذا النــوع مــن 
التجنيــس جنــده مــن النــوع غــر التــاّم، أي الناقــص، مــع اقرابــه منــه، وهــذا مــا يشــر 
إىل طبيعــة اإليقــاع الطبيعــي الفطــري غــر املتكلّــف، فهــو انتــٌج عــن نغــم الطبيعــة 
الفطــري املبثــوث يف الكــون، كمــا يف صريــر الريــح وحفيــف الشــجر وهديــر املــوج 
وهــزمي الرعــد، حبســب مــا يقتضيــه احلــدث الكــوين، ونلحــظ هنــا أّن طبيعــة احلــدث 
»الطوفــان« تقتضــي كثافــة يف الصــوت، فــكان التجنيــس هنــا متطابًقــا مــع مقتضــى 
احلــدث مــن جهــة ومــا يقتضيــه صــوت الطبيعــة مــن جهــة، فجــاء التجنيــس بــن 

التمــام والنقصــان. 

٥- ويف نــداء الســماء واألرض بيــا، مــا يشــر إىل دخوهلمــا يف مجلــة مــا يعقــل، 
وهــذا الســياق اإلهلــي وإن كان حُيَمــُل علــى احلقيقــة يف نــداء خملوقــن مــن خملوقــات 
هللا، أتمتــر أبمــره وتنتهــي بنهيــه، إال أنّــه يف ســياقنا البحثــي يصلــح أن نومــئ بــه إىل 
»االســتعارة املكنيــة« الــيت مــن خالهلــا تتــم إضافــة الشــيء للشــيء ليــس لــه، أو عــن 
طريقهــا يكــن إضافــة مــا هــو مــن خصائــص اإلنســان مــن قبــول للنــداء والعقــل إىل 

ســائر خملوقــات هللا الــيت تعقــل عنــه وتســمع منــه كمــا يعقــل اإلنســان ويســمع. 
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االســتعارة  اعتبــار  يكــن  اجملــاز  اخلــوض يف  جينبنــا  الــذي  التصــّور  هلــذا  وفًقــا 
املكنيــة املعلَــم الرابــع الــذي تومــئ بــه استئناًســا هــذه اآليــة الكونيــة، ابإلضافــة إىل 
االســتعارة يف »ابلعــي« وهــي اســتعارة ظاهــرة، إذ أضيــف إىل األرض البلــع وهــو مــن 
لــوازم الكائــن احلــّي، فصــارت االســتعارة حاضــرة يف هــذه اآليــة مــن اجلانبــن، اإليــاء 

والتصريــح. 

6- خنلــص أخــرًا إىل املعلــم اخلامــس مــن معــامل البديــع الكــرى وهــو »رّد األعجــاز 
علــى الصــدور«، إذ يــرز جبــالء علــى حــّد قــول عبــد القاهــر يف »مقابلــة قيــل يف 

اخلامتــة بقيــل يف الفاحتــة«)1٣٩(. 

بذلــك يظهــر لنــا التقابــل بــن الكــون املنظــور والكــون املقــروء، وليــس غريبًــا 
فــوق  الكــوين، إذ تكتســب  البديــع  لتأصيــل  النمــوذج  أن تكــون هــذه اآليــة هــي 
خصوصيتهــا البيانيــة خصوصيــة كونيــة تتعلّــق حبــدث كــوين كان حتــوُّال لبدايــة عــامل 

جديــد. 
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اخلامتة
نوجز اخلامتة يف النقاط الثالث اآلتية: 

1- ظهــر لنــا مــن خــالل هــذا البحــث مشــروعية إعــادة النظــر يف أصــول البديــع 
البالغــة  فكــرة  يعــّزز  مبــا  عليهــا  التعديــل  وإجــراء  املعتــز  ابــن  الــيت ذكرهــا  اخلمســة 
أثبتناهــا يف  البديــع الكونيــة، وهــي كمــا  أبــرز أصــول  الكونيــة، مــن خــالل رصــد 
الدراســة: الطبــاق واملقابلــة واجلنــاس واالســتعارة املكنيــة ورّد األعجــاز علــى الصــدور، 
وقــد ذكــران يف معــرض البحــث أســباب إدخــال املقابلــة كامتــداد للطبــاق واالقتصــار 
على االســتعارة املكنية ابعتبارها االســتعارة اليت يقع فيها الركيب الغريب والتأليف 

اجلديــد البديــع. 

2- كمــا اســتطعنا مــن خــالل هــذا البحــث إجيــاد مــرّر ورابــط يربــط أصــول البديــع 
يف رؤيــة متكاملــة، هــي الرؤيــة الكونيــة، اســتدراًكا وتعديــال علــى أصــول ابــن املعتــّز 
الــيت واجهــت انتقــاًدا مفــاده عــدم وجــود رابــط أو رؤيــة تنتظــم أصــول البديــع عنــده، 
وكان ســبب ذلــك إدراجــه املذهــب الكالمــي الــذي رأينــا اســتبعاده مــن األصــول 
لعــدم مناســبته للبقيــة، وألنّــه يدخــل ضمــن البالغــة احلجاجيــة ال البالغــة الكونيــة 
اجلماليّــة، وذاك مســاٌر آخــر آمــل أن تتــاح للباحــث دراســته يف حبــوث تتناســب مــع 

طبيعتــه وســياقه. 

٣- ومــا خلــص إليــه البحــث أيًضــا وحــدة البنــاء البديعــي يف ثالثّيــة تنتظــم الكــون 
واإلنســان والبيــان، حيــث يظهــر الكــون بنيــة كــرى واإلنســان بنيــة وســطى، يف حــن 
أييت البيــان بنيــة صغــرى انطقــة عــن البنــاء الكــوين وفلســفة الوجــود مــن جهــة، وعــن 
الــذوق والنشــاط اإلنســاين مــن جهــة اثنيــة، وهبــذا تلتقــي هــذه الرؤيــة مــع وحــدة علــوم 
البالغــة الثالثــة الــيت تنتظــم هــذه الرؤيــة يف رؤيــة أوســع وأمشــل حيــث املعــاين والبيــان 
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والبديــع يف مقابــل بنيــة الكــون وبنيــة اإلنســان وبنيــة البيــان يف تشــّكلها واســتوائها، 
مــا يشــر إىل أّن فكــرة البالغــة الكونيــة الــيت أييت هــذا البحــث ليمثّــل جــزًءا منهــا 
تســتحق املســاءلة واملفاتشــة نقــدا ومتحيصــا يف حماولــة للوصــول إىل نظريــة تســتلهم 
الكــون يف الــذوق والتلّقــي اجلمــايل، وذلــك يف ضــوء البنــاء البالغــي وفًقــا ملــا عليــه 

مدرســة الســكاكي واخلطيــب وســائر شــروح التلخيــص.
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ابلــرابط، مطبعــة النجــاح اجلديــدة، الــدار البيضــاء ـ ص 22.

)7( ينظر، السابق.
)٨( السابق، ص11.

)٩( أبو ستيت، الشحات حممد، دراسات منهجية يف علم البديع، ط1، 1٤1٤هـ - 1٩٩٤م، ص ٤.
)10( ينظر، السابق.

)11( اجلرجاين، أسرار البالغة، حتقيق حممود شاكر، دار املدين جبدة، ط 1، 1٤12هـ- 1٩٩1م، ص ٨.
)12( عبدهللا، د. علي حممد علي، كونية اإلنسان وإنسانية الكون، طوى، لندن، ط 2012م، ص 27.

)1٣( السابق.
)1٤( األســدي، انصــر، ســيمياء النــص الكــوين، داللــة االرتقــاء ونســق التكويــن، االنتشــار العــريب، 

بــروت، لبنــان، ط1، 2017م، ص1٩.
)1٥( السابق.

)16( اجلاحــظ، البيــان والتبيــن، حتقيــق وشــرح عبــد الســالم هــارون، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، 
٩0-٨٩/1

)17( السابق، 1/ ٥٥ – ٥6.
)1٨( ابن املعتز، كتاب البديع، حتقيق أغناطيوس كراتشوفسكي، الطبعة الثانية، 11٩7٩م، ص ٣.
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العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ٣07

)1٩( العــوادي، د.ســعيد، حركيــة البديــع يف اخلطــاب الشــعري، األردن، عمــان، كنــوز املعرفــة، الطبعــة 
األوىل، 1٤٣٥هـ - 201٤م، ص 27.

)20( ابن املعتز، كتاب البديع، ص٥٨.
)21( العوادي، حركية البديع يف اخلطاب الشعري، ص 27.

)22( ابن املعتز، كتاب البديع، ص ٥٨.
)2٣( أبــو ســتيت، الشــحات حممــد، دراســات منهجيــة يف علــم البديــع، الطبعــة األوىل، 1٩٩٤م، 

ص 1٥.
)2٤( الســكاكي، مفتــاح العلــوم، ضبــط وتعليــق: نعيــم زرزور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 

األوىل، 1٩٩1م، ص ٤2٣.
)2٥( ينظــر، ابــن الزملــكاين، التبيــان يف علــم البيــان املطلــع علــى إعجــاز القــرآن، حتقيــق أمحــد مطلــوب 

وخدجية احلديثي، مكتبة العاين، بغداد، الطبعة األوىل، 1٩6٤م، ص 16٥.
)26( العوادي، حركية البديع يف اخلطاب الشعري، ص 2٩.

)27( السابق.
)2٨( القزويــين، اإليضــاح يف علــوم البالغــة، شــرح وتعليــق وتنقيــح: حممــد عبــد املنعــم خفاجــي، 
الشــركة العامليــة للكتــاب، 1٩٨٩م، ٤٤7، وينظــر يف رصــد مســار مصطلــح البديــع العلمــي، 
العــوادي، حركيــة البديــع يف اخلطــاب الشــعري، دار كنــوز املعرفــة، األردن، عمــان، الطبعــة األوىل 

1٤٣٥هـــ - 201٤م.
)2٩( اجلاحظ، البيان والتبين، 1/٨٩

)٣0( املصدر السابق، ٤ / ٥٥.
)٣1( ســعد مصلــوح، يف النــص األديب: دراســة أســلوبية إحصائيــة، النــادي األديب الثقــايف جبــدة، 

الطبعــة األوىل، ص 21٨
)٣2( اآلمــدي، املوازنــة بــن الطائيــن، حتقيــق الســيد أمحــد صقــر، ذخائــر العــرب، الطبعــة الرابعــة، 

ج1/ ص 26٥
)٣٣( حلويدق، عبد العزيز، نظرية االستعارة يف الراث البالغي العريب، أفريقيا الشرق، ص120.

)٣٤( الســابق، ص 120، ينظــر: الصناعتــن أليب هــالل العســكري، والوســاطة للجرجــاين، وإعجــاز 
القــرآن للباقــالين، وأســرار البالغــة لعبــد القاهــر اجلرجــاين، وقانــون البالغــة أليب طاهــر البغــدادي، 
والبديــع يف نقــد الشــعر ألســامة بــن منقــذ، وحتريــر التحبــر وبديــع القــرآن البــن أيب اإلصبــع، 

واملنــزع البديــع للسجلماســي، والــروض املريــع البــن البنّــاء املراكشــي.



أصول البديع الكونية )بحث في فلسفة البديع وتجّلياته الكونية(

٣0٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)٣٥( عبــد اجمليــد، د.مجيــل، البديــع بــن البالغــة العربيــة واللســانيات النصيــة، اهليئــة املصريــة العامــة 
للكتــاب، 1٩٩٨م، ص67.

)٣6( اخلطيــب القزويــين، جــالل الديــن حممــد بــن عبــد الرمحــن، التلخيــص يف علــوم البالغــة، ضبطــه 
وشــرحه عبــد الرمحــن الرقوقــي، دار الكتــاب العــريب، بــروت – لبنــان، ص ٣٤7.

)٣7( مندور، د. حممد، النقد املنهجي عند العرب، القاهرة، دار هنضة مصر، ص ٤٥.
)٣٨( البحــري، د. أســامة حممــد، فنــون البديــع، القيمــة الشــكلية والوظيفــة النصيــة، ، حبــث ضمــن 
كتــاب )نــدوة البالغــة العربيــة: ســؤال اهلويــة وآفــاق املنهــج، جامعــة أم القــرى - كليــة اللغــة 
العربيــة، إشــراف ومتابعــة د. عبــد هللا إبراهيــم الزهــراين، الطبعــة األوىل 1٤٣٣هـــ - 2012م، 

ص 6٨٩(.
الغلّــة، حتقيــق الدكتــورة رجــاء الســيد اجلوهــري،  أبــو جعفــر طــراز احللّــة وشــفاء  )٣٩( الغرانطــي، 

مصــر، ص 7٩. االســكندرية،  اجلامعيــة،  الثقافــة  مؤسســة 
)٤0( ابن املعتز، كتاب البديع، ص ٥٨.

)٤1( ينظــر: عــالم، د. عبــد الواحــد، البديــع، املصطلــح والقيمــة، مكتبــة الشــباب، 1٩٩2م، ص 
.٥٤، ٥٥

)٤2( عبد اجمليد، البديع بن البالغة والعربية واللسانيات النصية، ٤٣، ٤٤.
)٤٣( للسجلماســي حماولــة جيــدة يف هــذا الســياق حيــث ربــط أنــواع البديــع يف دائــرة التناســب، و 
هــي حماولــة تعــزز موقفنــا هنــا، فأصــول البديــع اخلمســة هــي أصــول التناســب الكــوين ابلنظــر إىل 
املالمــح الكونيــة الكــرى املتعلقــة إبطــار املــكان مــن جهــة األضــداد والتقابــل والتناظــر، وإبطــار 

الزمــان مــن جهــة اإليقــاع، مــع ربــط ذلــك ابحملســنات املعنويــة واحملســنات اللفظيــة.
)٤٤( العوادي، حركية اإلبداع يف اخلطاب الشعري، ص ٤٩.

)٤٥(بلمليح، إدريس، الرؤية البيانية عند اجلاحظ، ، دار الثقافة، الطبعة األوىل، 1٩٨٤م، ص 7٥.
)٤6( العوادي، حركية اإلبداع يف اخلطاب الشعري، ص ٥٣.

)٤7( ينظر: السابق، ٥٣.
)٤٨( السابق، ٥6.

)٤٩( الرمــاين، أبــو احلســن، النكــت يف إعجــاز القــرآن، ضمــن )ثــالث رســائل يف اإلعجــاز( حتقيــق 
حممــد خلــف هللا أمحــد، د.حممــد زغلــول ســالم، دار املعــارف، ط٤، ص 7٥ – 76.

)٥0( الســبكي، عــروس األفــراح يف شــرح تلخيــص املفتــاح، حتقيــق: عبــد احلميــد هنــداوي، املكتبــة 
العصريــة، صيــداـ بــروت، ط1، 200٣م، ص 22٤.
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)٥1( العوادي حركية البديع يف اخلطاب الشعري، ص٣٣.
)٥2( السابق، ص ٣٤.

)٥٣( السابق.
)٥٤( الفــروز آابدّي، القامــوس احمليــط، حتقيــق مكتبــة حتقيــق الــراث يف مؤسســة الرســالة، إشــراف 

حممــد نعيــم العرقسوســي، مــادة )حســن( ابب )النــون( فصــل )احلــاء(، ص 11٨٩.
)٥٥( السابق، مادة )زين( ابب )النون( فصل )الزاي(، ص 120٤.

والثقافــة،  العلــم  دار  إبراهيــم ســليم،  اللغويــة، حتقيــق حممــد  الفــروق  العســكري،  هــالل  أبــو   )٥6(
 160 ص  القاهــرة، 

)٥7( ابــن علــي اجلرجــاين، اإلشــارات والتنبيهــات يف علــم البالغــة، حتقيــق: عبــد القــادر حســن، دار 
هنضــة مصــر، القاهــرة، ط1، 1٩٨1م، ص 2٥٨.

)٥٨( ينظر: السابق، ص 2٥٨.
)٥٩( حلويدق، نظرية االستعارة يف الراث البالغي العريب، ص 127 – 12٨.

)60( ينظر على سبيل املثال: د.مثى كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي، منشورات 
ضفاف، لبنان، ط1، 1٤٣6هـ - 201٥م، ص ٤7.

)61( اجلرجــاين، عبــد القاهــر، دالئــل اإلعجــاز، حتقيــق حممــود شــاكر، دار املــدين، القاهــرة، جــدة، 
ص 67.

)62( ابن منظور، لسان العرب، مادة )بدع(.
)6٣( أبــو الســعود، تفســر أيب الســعود، للقاضــي حممــد بــن حممــد بــن مصطفــى العمــادي احلنفــي، 
دار  والدراســات،  البحــوث  مكتــب  إشــراف  الشــيخ حممــد صبحــي حســن حــالق،  حتقيــق 

لبنــان، ط1، 1٤٣2ـ 1٤٣٣هـــ، 2011م، 1/ 27٣. بــروت،  الفكــر، 
)6٤( الديوب، د. مسر، مصطلح الثنائيات الضدية، حبث منشــور يف جملة الفكر، العدد 1، اجمللد 

٤1، يوليو – سبتمر، 2012م، ص ٩٩.
)6٥( إخــوان الصفــا، رســائل إخــوان الصفــا وخــالن الوفــا، ط دار صــادر، بــروت، 1٩٥7م، ج1، 

ص 2٥2.
الــرابط،  األمــان،  التقابلــي، منشــورات ضفــاف، دار  التأويــل  نظريــة  )66( ابّزي، د. حممــد، 

ط 1٤٣٤هـــ - 201٣م، ص 6٥، 66.
)67( املســري، عبــد الوهــاب، الثقافــة واملنهــج، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، حتريــر 
ســوزان حــريف، دار الفكــر املعاصــر، بــروت، الطبعــة الرابعــة 1٤٣٤هـــ ـ 201٣م، 1 / ٨٩.
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٣١0                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)6٨( ينظر، السابق 1 / ٨7.
)6٩( ابزي، حممد، البى التقابلية، كنوز املعرفة، عّمان، 201٥م ص20٩.

)70( طــه عبــد الرمحــن، جتديــد املنهــج يف تقــومي الــراث، املركــز الثقــايف العــريب، بــروت، الــدار البيضــاء، 
1٩٩٣م، ص1٥6.

)71( يــراد ابلنمــوذج التفســري: النظــام التجريــدي الــذي يّطــرد ويكــن مــن خاللــه تفســر الظواهــر 
واألفــكار، وابلنســبة للنظــام التقابلــي فمــن املمكــن اطــراده، كمــا رأينــا، واســتثماره يف التأويــل 
كمــا فعــل د. حممــد ابّزي، حيــث تتميــز األشــياء وتظهــر معانيهــا وقيمتهــا مــن خــالل التقابــل، 
أو التضــاد، أو التناظــر. ينظــر فيمــا خيــص مفهــوم النمــوذج املعــريف: املســري، الثقافــة واملنهــج، 
حــوارات عبــد الوهــاب املســري، حتريــر ســوزان فــرح، دار الفكــر املعاصــر، وينظــر فيمــا خيــص 
التقابلــي، منشــورات ضفــاف، دار األمــان،  التأويــل  التقابلــي: ابّزي، نظريــة  التأويــل  نظريــة 

الــرابط، 1٤٣٤هـــ 201٣م.
)72( ابّزي، نظرية التأويل التقابلي، ص٤26.

)7٣( السابق، ص17، 1٨.
)7٤( البخاري، اجلامع الصحيح، ج ٤، ص 10٩.

)7٥( أبــو موســى، د. حممــد حممــد، شــرح أحاديــث مــن صحيــح البخــاري، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 
2001م، ص٤00.

)76( السابق.

)77( السابق.
)7٨( جتــدر اإلشــارة هنــا إىل دراســات د.حممــد ابّزي ضمــن مشــروع أتصيلــي يف حتليــل اخلطــاب 
يســتند علــى التأويــل التقابلــي، يف جمموعــة كتــب هــي )التأويليــة العربيــة: حنــو منــوذج تســاندي 
يف فهــم النصــوص واخلطــاابت 2010م، تقابــالت النــص وبالغــة اخلطــاب، حنــو أتويــل تقابلــي 
2010م، نظريــة التأويــل التقابلــي، مقدمــات ملعرفــة بديلــة ابلنــص واخلطــاب، 201٣م، البــى 

التقابليــة، خرائــط جديــدة لتحليــل اخلطــاب، 201٥م(.
)7٩( ينظــر: مفتــاح، حممــد، رؤاي التماثــل، املركــز الثقــايف العــريب، الــدار البيضــاء، املغــرب، الطبعــة 

200٥م، ص1٥٤. األوىل 
)٨0( ينظــر: اجلرجــاين، عبــد القاهــر، أســرار البالغــة، حتقيــق حممــود شــاكر، دار املــدين، القاهــرة، 

ط1، 1٤12هـــ 1٩٩1م، ص 6 – ٩
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)٨1( ينظــر، ابــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الرمحــن بــن خلــدون، حتقيــق عبــد هللا حممــد 
الدرويــش، الطبعــة األوىل، 1٤2٥هـــ 200٤م، ج 2 ص ٣1 وص ٥0، حيــث يــرى ابــن 

خلــدون )احلضــارة هــي ســن الوقــوف لعمــر العــامل يف العمــران والدولــة(.
)٨2( أدونيس، رأس اللغة جسم الصحراء، دار الساقي، ط1، 200٨م، ص ٩6 - ٩7.

)٨٣( أدونيس، احمليط األسود، دار الساقي، ط 1، 200٥م، بروت، لبنان، ص17.
)٨٤( السابق.

)٨٥( مفتاح، رؤاي التماثل، ص ٤1.
)٨6( السابق.

)٨7( السابق، ص ٤2.
)٨٨( ابــن نــي، مالــك، ميــالد جمتمــع، ترمجــة عبــد الصبــور شــاهن، دار الفكــر، دمشــق ـ ســورية، ط 

٩، 1٤٣٣هـ - 2012، ص 76.
)٨٩( مــن طريــف ذلــك أّن لــوك فــري، صاحــب كتــاب أمجــل قصــة يف الفلســفة، حــن ذكــر رؤى 
الفلســفة الغربيــة الكــرى، وكان مــن ضمنهــا اإلنســانوية األوىل، وهــي رؤيــة تقّدميــة ابملفهــوم 
الالمتناهــي، بــدأ كتابــه أبوىل الــرؤى وهــي الرؤيــة اليواننيــة ذات البعــد الكــوين ومــن ضمنهــا 
اإليــان مبــا يدعــى نـََفــُس العــامل والتأثــر الســحري الغيــي، وبعــد أن طــّوف بــن الــرؤى واحتفــى 
ابلعلــم احلديــث والتقــّدم العقــالين املــاّدي، عــاد أخــرًا إىل اقــراح الرؤيــة األخــرة الــيت يراهــا 
مناســبة إلنســان هــذا العصــر وهــي ثــورة احلــّب و)إضفــاء الســحر مــن جديــد علــى العــامل(، وهــي 
إملاحــة إىل العــود علــى البــدء يف صياغــة جديــدة ومفهــوم جديــد. ينظــر: لــوك فــري، أمجــل 
قصــة يف اتريــخ الفلســفة، لــوك فــري ابلتعــاون مــع كلــود كبليــاي، ترمجــة حممــود بــن مجاعــة، دار 

التنويــر، ط 1، 201٥م، ص ٣٣2 ومــا بعدهــا.
)٩0( ابن خلدون، املقدمة، 2/ ٤7

)٩1( رواه مســلم، كتــاب اإليــان رقــم )1٤٥( ابب بيــان أن اإلســالم بــدأ غريًبــا وســيعود غريًبــا وأنــه 
أيرز بــن املســجدين.

)٩2( مسلم، صحيح اجلامع، ختريج الشيخ انصر الدين األلباين، حديث رقم )2٤٨7(.
)٩٣( البخــاري رقــم )٣٥٩٣( وزاد مســلم لفــظ )إال الغرقــد فإنــه مــن شــجر اليهــود( صحيــح اجلامــع 

الصغــر رقــم )7٤2(.
)٩٤( ابــن عاشــور، اإلمــام الشــيخ حممــد الطاهــر، التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، 

تونــس، 1٥/ 1٥.
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)٩٥( مشــبال، حممــد، بالغــة اخلطــاب الديــين، أعمــال مهــداة للدكتــور حممــد الــويل، دار األمــان، 
الــرابط، منشــورات ضفــاف، ط1، 1٤٣6هـــ - 201٥م، ص 17.

)٩6( السابق.
)٩7( ينظر املقالة، يف املرجع السابق، 17 – ٤2.

)٩٨( اجلرجــاين، عبــد القاهــر، دالئــل اإلعجــاز، حتقيــق حممــود شــاكر، مكتبــة اخلاجنــي، القاهــرة، 
ط ٥، 1٤2٤هـــ - 200٤م، ص 67.

)٩٩( اجلرجاين، عبد القاهر، أسرار البالغة، ص ٤٣.
)100( السابق.

)101( ينظر، اجلرجاين، عبد القاهر، ص ٤7.
)102( ابن منظور، لسان العرب، )ب ـ د ـ ع(.

)10٣( حلويدق، نظرية االستعارة يف الراث البالغي العريب، ص 11٩.
املعنــوي والصــويت، كليــة  النظــم  القــرآن، دراســة يف  البيــاين يف  التناســب  أبــو زيــد، أمحــد،   )10٤(

البيضــاء، ص 12. الــدار  اجلديــدة،  النجــاح  مطبعــة  الــرابط،  اآلداب، 
)10٥( السابق.
)106( السابق.

الــرايض  والغــرب،  اإلســالم  بــن  والعدوانيــة  التســامح  الرمحــن،  عبــد  بــن  صــاحل  احلصــن،   )107(
.٤1 ص  1٤2٩هـــ، 

)10٨( السابق، ٤2.
)10٩( جتــدر اإلشــارة هنــا إىل أّن مطلــع ســورة الرمحــن مجعــت )اإلنســان والبيــان والكــون( يف تناســب 
وتناســق بديــع، حيــث أشــارت إىل خلــق اإلنســان، وتعليــم البيــان، وتبــع ذلــك قولــه تعــاىل يف 
تناســب واضــح )الشــمس والقمــر حبســبان، والنجــم والشــجر يســجدان(، وبتأّمــل هــذه اآليــة 
واســتلهامها نلحــظ الطبــاق ومراعــاة النظــر، كمــا نلحــظ التقابــل بــن عــامل مســاوي وعــامل أرضــي، 
ابإلضافــة إىل أّن لفظــة )النجــم( تتوســط العاملــن، فهــي تنتمــي إىل األجــرام إذا دلّــت علــى 
الكوكب، وتنتمي إىل النبات إذا دّلت على النبات الذي ال ساق له، وهكذا يظهر التناسب 

والتناســق القــرآين يف انســجام بديــع، يف ســياق الفضــاءات الــيت نقرحهــا يف هــذه الفقــرة.
)110( القرطــي، أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري، اجلامــع ألحــكام القــرآن، حتقيــق د.عبــد 
احلميــد هنــداوي، املكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، 1٤٣7هـــ - 2016م، 10 / 26٥.

)111( مفتاح، حممد، رؤاي التماثل، ص٤1.
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)112( السابق.
)11٣( نقصد ابإليقاع املكاين حتّول اإليقاع من مســتواه احلركي الزمين إىل مســتوى اثبت يتمّثل يف 
التشــكيل، وقد ُوِصفت العمارة أبهّنا موســيقى متجّمدة ألهّنا قائمة على التشــكيل اهلندســي 
املــكاين، وتبعــا لذلــك يكــون اإليقــاع املــكاين بصــراي يــدرك ابلعــن ال ابألذن كمــا يف اإليقــاع 
الزمــين ذو اإليقــاع الســمعي، وهــذا يتناغــم مــع قســمي البديــع: احملســنات املعنويــة واحملســنات 
اللفظيــة، فاملعنويــة اقــرب إىل البصريــة كالطبــاق مثــال يف تضــاّد األلــوان، واللفظيــة ذات مســة 

إيقاعيــة كاجلنــاس والســجع مثــال.
)11٤( أ.د.نــويب حممــد حســن، اإلبــداع يف العمــارة، النشــر العلمــي واملطابــع، جامعــة امللــك ســعود، 

1٤2٩هـ - 200٨م، ص 7.
)11٥( بــدوي، عبــده، التقــاء العمــارة العربيــة ابلشــعر، ، دار اهلــالل، العــدد ٥٥6، ذو القعــدة، 

إبريــل 1٩٩7م، ص1٥.
)116( السابق، ص ٥1، وينظر أيًضا: فؤاد زكراي، مع املوسيقى، املكتبة الثقافية، ص 76.

)117( السابق، ص 1٥.
)11٨( اجلرجاين، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص ٣7.

)11٩( حّســان، د. متــام، األصــول، دراســة ابســتمولوجية ألصــول الفكــر اللغــوي العــريب، الطبعــة 
األوىل، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، 1٩٨1م، ص ٣٩0.

)120( السابق.
)121( القحطــاين، د. هــاين حممــد، الروايــة والعمــارة العربيــة، قــراءة يف الشــكل واملعــى، ، جملــة عــامل 
الفكر، اجمللد ٤1، 1، يوليو – ســبتمر 2012م، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 

الكويــت، ص 1٥٣.
)122( السابق.

)12٣( ينظر، ابن خلدون، املقدمة، 2/ ٤٣.
)12٤( اجلاحظ، البيان والتبين، 1/ 67.

)12٥( ابن سالم، طبقات فحول الشعراء، 1/٥.
)126( ينظــر: ابــن أيب اإلصبــع املصــري، حتريــر التحبــر، حيــث أورد عــدًدا مــن املصطلحــات البديعيــة 

ذات العالقة بصناعة النســيج كالتطريز، والتوشــيع، والتحبر، اخل......
)127( القزويــين، اإليضــاح يف علــوم البالغــة، شــرح وتعليــق وتنقيــح د. حممــد عبــد املنعــم خفاجــي، 

دار اجليــل، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 6 / ٤.
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)12٨( اجلرجاين، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص ٤٥.
)12٩( ابــن أيب اإلصبــع، املصــري، حتريــر التحبــر، تقــدمي وحتقيــق حفــين شــرف، القاهــرة، 1٨٨٣م، 

ص 611.
)1٣0( السكاكي، مفتاح العلوم، ص ٤21.

)1٣1( الزخمشري، الكشاف، 2 / ٣٨2 ـ ٣٨٣.
)1٣2( السيوطي، اإلتقان، 2 / 1٩٩.

)1٣٣( ابّزي، البى التقابلّية، ص 16٥ـ 166.
)1٣٤( ابن أيب اإلصبع، حترير التحبر، ص 611.

)1٣٥( السابق، ص 61٣.
)1٣6( السابق.

)1٣7( دالئل اإلعجاز، ص ٤٥.
)1٣٨( ينظر: السابق ص ٤6.

)1٣٩( اجلرجاين، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص ٤6.
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املصادر واملراجع
- ابــن أيب اإلصبــع املصــري، حتريــر التحبــر، تقــدمي وحتقيــق: د. حفــين حممــد شــرف، اجمللــس 

األعلــى للشــئون اإلســالمية، القاهــرة، 1٩6٣م.

- ابــن الزملــكاين، التبيــان يف علــم البيــان املطلــع علــى إعجــاز القــرآن، حتقيــق أمحــد مطلــوب 
وخدجيــة احلديثــي، مكتبــة العــاين، بغــداد، الطبعــة األوىل.

- ابن املعتز، كتاب البديع، حتقيق أغناطيوس كراتشوفسكي، الطبعة الثانية، 1٩7٩م.

عبــد هللا حممــد  حتقيــق  خلــدون،  بــن  الرمحــن  عبــد  خلــدون،  ابــن  مقدمــة  خلــدون،  ابــن   -
200٤م. 1٤2٥هـــ  األوىل،  الطبعــة  الدرويــش، 

- ابــن عاشــور، اإلمــام الشــيخ حممــد الطاهــر، التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، 
تونــس.

- ابــن علــي اجلرجــاين، اإلشــارات والتنبيهــات يف علــم البالغــة، حتقيــق: عبــد القــادر حســن، 
دار هنضــة مصــر، القاهــرة، ط1، 1٩٨1م.
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Abstract

This paper intends to establish that there can be sanguine 
or hope out of grief. There is a sort of growth or progress 
from hostility to affability and gregariousness in the lives of 
the performers represented. The play under study is presented 
as a struggle, melee, derision, mockery and hate among 
several characters. However, the study seeks to display that 
estrangement is definitely a part of people’s life, nonetheless; 
humanity has the ability to transcend it from its negative 
aspect into a positive one. It is believed that sanguinity, 
hopefulness, friendship, love and affection are the forces, 
which can put an end to disintegration and distress.

The paper tries to acknowledge the phenomenon of 
integration of people out of disintegration. The study 
manipulates the analytical-critical technique as a proper 
device of the task, starting initially with an introduction on 
the dramatist Christopher Fry and the nature of his writing 
drama. Then the study progresses into the main part that deals 
with discovering optimistic elements arisen from darkness in 
his play The Dark is Light Enough.

Key Words: Christopher Fry, drama, light through 
darkness, sanguinity, optimism
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التفــاؤل فــي مســرحية »فــي الظــام بصيــٌص مــن ضــوء« 
لـــ »كريســتوفر فراي«

د. يحيى بن صالح حسن دحامي
أستاذ مشارك بقسم اللغة االنجليزية - جامعة الباحة- كلية اآلداب بالمندق 

امللخص:
يهــدف هــذا البحــث إىل برهنــة أنــه ميكــن أن يكــون هنــاك أمــل وتفــاؤل انتــج 
عــن نــوازل ومصائــب، ميكــن مــن خاللــه إجيــاد نــوع مــن التقــدم اإلجيــايب ســلوكيا 
مــن عمــل عدائــي مثــاًل إىل أنــس وتعايــش جمتمعــي يف حيــاة املمثلــن املختاريــن.

وتعرض املســرحية املختارة للدراســة الصراع والنزال واالشــتباك والتهكم والبغض بن 
شــخصيات عديــدة، والدراســة تســعى إلظهــار وبيــان أن التباعــد والتنافــر بــال ريــب 
يعتــر جــزًءا مــن حيــاة اإلنســان، ورغــم ذلــك فاإلنســان ميتلــك القــدرة للســمو حبياتــه 
مــن الوجهــة الســلبية إىل اإلجيابيــة، إن الصداقــة واحلــب واالنســجام قــوى تســتطيع 

أن تضــع حــداً لالحنــالل والتفســخ واخلصــام.

وحتــاول هــذه الورقــة البحثيــة أن تـَُعــرِّ عــن ظاهــرة التكامــل والتآلــف بــن النــاس 
التحليــل  منهــج  الدراســة  وتتبــع  وإحنــالل.  وتفســخ  عــن خصــام  ينتــج  قــد  الــذي 
بوصفه وســيلًة مناســبًة لطبيعة هذا العمل، وتســتهلها مبقدمة عن الكاتب املســرحي 
»كريســتوفر فــراي« وطبيعــة كتاابتــه املســرحية، ومــن مث التقــدم حنــو اجلــزء الرئيــس 
الــذي يتطــرق إىل اكتشــاف بصيــص ضــوء وأمــل قــد ينتــج عــن الظلمــة مــن خــالل 

مســرحيته )يف الظــالم بصيــٌص مــن ضــوء(.

الكلمات املفتاحية: كريستوفر فراي، نور من الظلمة، املسرح، تفاؤل.
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Introduction

Christopher Fry (1907–2005), who died at 97, was with 
T. S. Eliot and W. B. Yeats, and was a prominent figure in 
the resurgence of modern poetic drama in the forties of the 
twentieth century that took place in Britain.

The Dark is Light Enough, with its theme, is the leading 
for the recovery of such desired drama. Fry still believed 
ardently in the possibility of verse drama in his period tackling 
social problems, however, this study does not directly deal 
with poetry but the poetic language and style might show an 
effect and strengthen the wisdom of the theme to be achieved. 
He believes that there is a difference between prose and poetic 
language. “In prose, we a convey the eccentricity of things, in 
poetry their concentricity, the sense of relationship between 
them: a belief that all things express the same identity 
and are all contained in one discipline of revelation” 
(Adam International Review, 1989: 11) in which poetry has 
privilege over prose. Fry in the above point shows the 
importance of using poetic terminology. Furthermore, Fry 
makes his dramas float on a constantly moving foam of words, 
and the appeal his works made to audiences in the early fifties 
most certainly was due to the fact that ears long wearied by 
the metallic and reiterative prose utterance of the current 
realistic plays of the time were suddenly made aware of a 
new music” (Allardyce, 1963: 328).
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For the period from the late 1940s until the early 50s, our 
poet dramatist assisted to revive poetic drama dealing with 
social undertaking, to which he commanded movement and a 
stoic vivacity. However, Fry might probe what sort of poetry 
suitable to drama? It should be “limited to the rhymed 
couplets and meter that distinguished the verse drama of 
twentieth-century verse dramatists, such as Christopher 
Isherwood and Christopher Fry” (Bay-Cheng, 2010: 17). For 
that, the reader realizes that the poetic plays of Christopher 
Fry unquestionably deserve to be suitably considered. Fry is 
certain of the notion that “poetry is the language of reality” 
(Innes, 1995: 403), poetry is nearer to the minds and hearts 
of readers and listeners more than prose. Nonetheless, the 
“poetry, as so often, seems too pat. But for Mr. Fry’s reality, it 
is probably true that only poetry would do” (Obituary, 2005).

In the plays of Fry, particularly in The Dark is Light 
Enough, there is a considerable body of work categorized by 
equal energy of language and a fine honed theatricality. The 
plays he produced parade a substantial range. “Mr. Fry’s 
language has a soft centre … Its typical effect is not to 
concentrate feeling and thinking into the word, but to diffuse 
these activities over a broad verbal area” (Donoghue, 1953: 
189). In most of them, women epitomize love and operate 
as devices of sanguinity and de-alienation. He can be funny 
and affecting and can be verbose as well as sentimental. His 
plays are entertaining and intelligent; they certainly continue 
to obtain admirers.
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Fry reached real achievement with poetic and social drama 
and appealed to a considerable audience in London. He 
succeeded largely in unifying entertainment with learning and 
erudition, as well as making the amusing spirit a colleague of 
tragedy. He went through several challenges in his career of 
writing dramas, the first great challenge is composing verse 
plays, the second is his efforts of selecting terminology to suit 
his audiences, and the third greatest challenge, so to speak, is 
his efforts to create optimism out of pessimism.

The plays of Christopher Fry “reveal a consistent and 
pleasant personality, and have a distinctive and interesting tone” 
(Williams, 1965: 262). The literary profession of Christopher 
Fry, especially in composing plays for the theatre, traverses 
an age of more than thirty years. His contribution to playwriting 
carries on until the seventh decade of the twentieth century. 
Christopher Fry wrote several successful plays, such as The 
Boy with a Cart (1939), The Lady’s Not for Burning (1949), 
Thor, with Angels, Venus Observed (1950). A Sleep of 
Prisoners (1951), our selected one, The Dark is Light Enough 
(1954), Curtmantle (1961), and A Yard of Sun (1970). With 
all such plays, he assimilated a good prestige and status as a 
poet-dramatist. His dramas are considered as historical, tragic, 
religious, and comic plays. Robert Gittings defines Christopher 
Fry as “an original major poetic talent” (Reddy, 2007: 350). 
He had a distinct and elegant writing style that is well borne 
out by the appropriateness of the usage of language. That can 
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be realized in the following lines:

The moon is nothing

But a circumambulating aphrodisiac

Divinely subsidized to provoke the world

Into a rising birth-rate (Fry, 1432: 67).

The above lines present the greatness of a poet who has 
the ability to dive deeper into the ocean of terminology. Fry 
gorgeously portrays the significance of the moon using 
contrary expressions such as nothing and but. What is the 
purpose of the moon? Is it circumambulating? In fact no, the 
line ‘Divinely subsidized to provoke the world’ elucidates the 
significance of the moon. Furthermore, the most important 
idea here is the eloquence of the dramatist. The moon is a 
guide at night in which its light leads people reaching their 
destinations. The moon is an example of sanguinity.

An investigation of Fry’s The Dark is Light Enough 
proves that it has a chief purpose, which is communicated 
directly or indirectly. Fry is very aware of the jarring disparities 
among people as well as their determination to co-exist 
together in a world dominated by viciousness and evil united. 
Consequently, death appears as a common fate. The Dark is 
Light Enough “involves the physical decline and death (but 
spiritual victory) of its heroine, who triumphs in death as in 
life” (Gerstenberger, 1959: 168). The dramatist identifies the 
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mystical universe of light that puts an end to the commonplace 
illogicalities as he confirms the final triumph of good over 
evil, triumph of light through darkness and this is the core 
of the study. The light here has various denotations; it means 
sanguinity, The hope, success, prospect, promise and aspiration 
and it can be achieved through love, affection and true 
friendship. “Through the plays Fry shows that love is the vital 
power which works individual and social reintegration. It is 
the helper in ‘the struggle out of the dark into light, out of 
chaos into creation” (Abraham, 2015: 19).

Fry did not stick to any special church or religion but he 
inscribed religious dramas for instance A Sleep of Prisoners, 
The Boy with a Cart, Thor, with Angels and many others. 
Such plays were intended for special audiences and for 
spiritual occasions same as the poetic plays of T. S. Eliot’s 
tentative The Rock and the mature Murder in the Cathedral. 
Fry’s plays indicate his great talent in using an intense 
cheerful design in consort with other dramatic talents. The 
plays are conceived to create a stimulating comic practice. 
Fry also used many linguistic tools or devices in his plays. 
These devices are remarkable in comparisons, opulent in 
phraseology, and new amalgamations of puns, vocabularies, 
epigrams, recapitulation, and other devices. The elegant style 
of the dramas of Fry is dramatic in the viewpoint that it is 
adequate for the intellectual situation and the temperament 
of the player. Such style fittingly contributes to the growth 
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of appropriate ideas, attitudes, and ambience that the dramas 
aim to convey.

The title of the play presents an idea to the readers that 
they are able to sense the significance of their belief in which 
a person is able to find the light to direct him or her even 
via darkness. The title of the play is taken from a passage 
by J. H. Faber. There, butterflies flying in darkness evade 
all obstacles during their tortuous flight, arriving at the 
end of their pilgrimage intact and in perfect freshness. For 
them “the darkness is light enough”. It is implied that the 
butterflies resemble souls guided toward a goal by a faith 
in something, but the precise identity of their guide and their 
faith is shrouded in mystery (Roy, 1968: 110).

Christopher Fry remarks the worthy role of comedy in an 
article of him saying:

There is an angle of experience where the dark is distilled 
into light: either here or hereafter, in or out of time; where our 
tragic fate finds itself with perfect pitch, and goes straight to 
the key which creation was composed in. And comedy serves, 
and reaches out this experience (Schneider, 2013: 261).

Light through Darkness

The Dark is Light Enough deals solely with a main 
character; she is Rosmarin Ostenburg, the Countess whose 
Austrian country-house is located neighboring the
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Hungarian edge, a centre of tranquility among the hurricane 
of the Hungarian Revolution that is being brutally crushed 
by the Austrian imperial powers. When the play starts, 
the residence of the heroine Countess has not been touched 
by the surrounding skirmish. One foremost interest of the 
Countess’s weekly and frequent event is the Thursdays’ 
activity. She conducts her successful communal gatherings 
that she has been establishing for the elevation of scholarly 
good culture and noble cheer.

The protagonist of the play Countess Rosmarin is 
fundamentally sanguine and aware of the dichotomy of the 
nature of man along with his paradoxical condition. She is 
not a glib optimist seeking to blink man against reality. The 
Countess “is the most attractive and substantial pacifist in the 
modern theatre,” (Donoghue, 1953: 190) and she believes that 
human beings have the ability to find satisfaction, gratification 
and joy even through peculiar situations of life as well as 
conditions of times. In one of her various peaceful endeavors 
of spreading hope sanguinity, and light to the disappointed, 
doing great efforts to save them, “she hides a deserter from 
the occupying revolutionary army and later, after the rebels 
have been beaten, she hides a Hungarian officer from the 
Austrians” (Melchinger, 1964: 206). This philosophy of life 
is the main discussion of this task to be reflected in the comic 
verse play Dark is Light Enough. The Countess Rosmarin 
is categorized by her spiritual benevolence, her attractive 
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incarnation of thoughtful objectivity. 

The play “centers on Countess Rosmarin Ostenburg, 
who through her pacifism and compassion converts the 
alienated Richard Gettner in spite of the various dangers 
he puts outsider or an existentially alienated individual” 
(Abraham, 2015: 30). It dramatizes an invented incident of 
the Hungarian Revolution of the years 1848-49. The mood 
of winter permeates the entire play. Winter forms a scene of 
intense action. The temper and implications of The Dark is 
Light Enough are revealed in the representation of the dark 
cravings of the human heart like abhorrence and cruelty 
that are not without a flash of the light of sanguinity and 
hopefulness symbolized in the great heartedness and mortality 
of the principal character. The darkness in the play, The Dark 
is Light Enough is crossed by the spark beam of the goodness 
of the protagonist. “Once I knew the depth where no hope 
was, and darkness lay on the face of all things. Then love 
came and set my soul free” (Keller, 1903: 13).

The Dark is Light Enough begins with several parallels, 
interstice quests: Stefan has been searching for his mother, 
Countess Rosmarin who has been searching for Gettner. Our 
hero “treats Gettner’s perversity as the nature of a recalcitrant 
child or a man who helplessly does not know who to accuse for 
his own faults” (Nambiar, 1989: 26). The first act begins with 
sequences of incompatible, contradictory social ceremonies, 
such as the overwhelming 1848-49 Hungarian rebellion 
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against Austria, several astounding family gatherings, and 
Stefan’s twentieth birthday.

The play initiates before first sun light in the morning of one 
day of Thursdays when the three assisting characters, Jakob, 
Belmann and Dr. Kassel, all in charge for the conservation of 
the affairs and health of the Duchess are nervously arguing the 
sudden and secretly driving away of the Duchess. They are 
all left alone, worrying about the awful, freezing weather. The 
clandestine of the Countess disappearance develops when Dr. 
Kassel is astonished how she can be missing from her bastion 
on a Thursday when publics attend, as they have always done 
and organized, for socializing and intellectual enlightenment. 
The fact is that she missed only one Thursday meeting before 
twenty years “when her son Stefan was born”(1).

The news of the disappearance of the Countess in early 
morning, in such severe weather in addition to ‘the direction 
of war’, has broadened hurriedly all over the region and even 
outside of it. Stefan has been riding the area the whole day 
inquiring every individual he could meet asking about the 
absent message lying face downwards forwarded to Dr. Kassel. 
The message is from the Countess, lady Rosmarin, who has 
ordered the doctor that if the time of the meeting came and 
she has not come, Dr. Kassel should ‘make her excuses’.

(1) Fry, Christopher. 1955. The Dark is Light Enough: A Winter Comedy, New York 
and London: Oxford University Press. p. 2. [All passages on The Dark is Light 
Enough in this paper are quoted from this source unless are included in a quotation 
of another source; number of pages will be added.]
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There is hope by Belmann that the Countess will appear 
in time. He also comments and refers to the merits and virtues 
of the Countess as a reaction to Jakob’s doubt of her safety 
saying:

we must be anxious. I should have

No peace for a moment if I thought I lacked anxiety.

You might pray for her safety, Belmann,

Instead of inventing crackpot blasphemies.

Belmann. Blasphemies? Why do you think I blaspheme?

You know the Countess has the qualities of true divinity.

For instance: how apparently undemandingly

She moves among us; and yet

Lives make and unmake themselves in her neighbourhood

As nowhere else. There are many names I could name

Who would have been remarkably otherwise

Except for her divine non-interference. (pp. 4-5)
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He adds

She has a touching way

Of backing a man up against eternity

Until he hardly has the nerve to remain mortal (p.5).

Dr Kassel has only referred to Count Peter Zichy in 
passing earlier.

As a symbol of darkness, Gettner’s “excessive love for 
life is completely self-centred and he clings to life even if 
it means risking the lives of others” (Nambiar, 1989: 23). 
Sanguinity is shown with this character. He will be changed 
positively through the assistance of the Countess creating 
inside him the love of life for others as for himself. News is 
told about the Countess that she went out early morning to 
save Richard. He has been staying in the storehouse for about 
three hours to run off being arrested via the Hungarian army 
since he has become a rebel. In his risky situation, Gettner 
realizes that no one of his relatives dares to release him from 
the hazardous situation that he is in except the Countess. 
Richard sent for her requiring her intermediation because he 
believes that she is the only one can help, examining the light 
that might come from such gloomy and disastrous state he is 
in. He believes that the Countess will not hesitate to save him 
even if danger surrounds her life. “Through her, Fry depicts 
that man can aspire to perfection through ‘nearness of 
approach’” (Nambiar, 1989: 86).
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The three trustees, Dr. Kassel, Jakob, and Belmann, think 
that the Countess has unknowingly made a slip by sheltering 
a man like Richard who might bring adversities for all, not 
knowing that the challenge of the Countess will bring safety 
to Gettner. The Countess clarifies her viewpoint of life 
where she is effortlessly undisturbed and yet sensibly fond 
of helping people in need even if she faces danger or goes 
through darkness. “Fry seems to suggest through the Countess 
that one should live life with abundant faith in it, in spite of 
the gloomy surrounding darkness which the very title The 
Dark is Light Enough appropriately suggests” (Sarma, 198: 
88). The Countess is always steady and makes use of any 
advantage that can lead to Richards’ safety.

It is appropriate to propose a few observations on the 
dramaturgical approaches implemented by the dramatist up 
to the point of pinnacle of Act I. The main characters come 
into view when the stage for participating in the dramatic 
action has been fully equipped. Fry himself depicts the role 
of his characters saying; “the characters have to unmortify [?] 
themselves: to affirm life and assimilate death and persevere 
in joy. Their hearts must be as determined as the phoenix; 
what burns must also light and renew” (Corrigan, 1963: 113).

Colonel Janik enlightens his situation with full simplicity 
and honesty that is full with threats and pressures confirming 
that Captain Gettner has disobeyed his pledge to the ‘Hungarian 
Diet’ by leaving and fleeing away from the field. Janik states 
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to the Countess:

He possesses, has become too threatening

To my cause and country. For your one man

I have many, Countess, I’m here

To arrest him (p. 29).

The Countess with steady sanguinity and calmness of 
mind promises Janik that she will not leave him in his trouble 
without help. She chants: 

Preference of my nature, an obstacle

To the needs of a more true and living world

Than so far I have understood (p. 29).

Promising to stand against confrontation and hostility, the 
Countess shows that war should be avoided by consolidating 
the concept of peace. She believes that all people need to 
attempt to illustrate the danger resulting from war and the 
welfare of peacemaking. Peacemaking has a method to be 
followed; it is sanguinity. Commenting of the devastation of 
war, she asks:

Tell me what is in this war you fight

Worth all your dead and suffering men (pp. 29-30).

The Countess, in her elongated talking in the play, 
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claims with Colonel Janik about the pointlessness of war, 
abhorrence, vengeance, and fake justification for malice and 
brutality and killing on behalf of ideology. She proclaims 
people’s right for liberty and the need for goodwill, sympathy, 
real friendship and love. She lastly ends her long talking with 
her rebuttal to permit Janik along with his soldiers “to invade 
the liberties of this house”, which deepens the uncertainty of 
the position further.

Colonel Janik informs the Countess that if she handed 
over Gettner to reply for himself he would release Peter and 
no further achievement would be taken in contradiction of the 
palace. To his negotiating proposition, the Countess’ gallant 
response is she has ‘no man’ ‘to give. 

Both the Countess and Janik maintain their attitudes. Later, 
Peter needs to go as a jailbird with Janik. The design of the 
events measure, for a while, promises an anticipated result 
but it slopes to an altered path when Gelda articulates her 
Hegelian predicament. She cares for Peter and is truthful to 
him. However, once she loved and was truthful to Gettner 
and she would hate being involved in urging him to sacrifice 
himself for the sake of her present husband.

Gettner has been hiding in the stables when the second act 
starts. The Hungarians and the rambling troop of the Austrian 
have taken accommodation in the residence of the Countess 
Rosmarin with the injured, and the dead. The Countess and 
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her followers have been forced to leave the house and live 
in the horse barns to afford accommodation to the running 
scared Hungarian soldiers. The house has been changed into 
a medical center.

The house

Is hospital, headquarters, barracks,

Armoury, pandemonium.

In the middle of the swarm, immovable

As a queen bee, our mother is standing

Fascinated and appalled (p. 41).

To leave her house, the Countess portrays the concept of 
sacrifice to redeem and deliver others. She disbelieves in 
vehemence and confrontation as a means of reaching human 
delivery. She foreseeably says:

I think of them, as they should think of those

Who oppress them. We gain so little by the change

When the downtrodden in their turn tread down (p. 51).

Janik is so enthused by the kindness s of the Countess, for 
that he expresses regret for the trouble he has brought to her 
with his soldiers and then he kisses her hands. The Countess 
wishes to keep her achievement of the previous day when she 
carried out positively to secure Gettner from the shelter. 
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Rosmarin believes that it is a suitable occasion to request 
Janik saying:

You will want to give

Richard Gettner his liberty to do

More good with (p. 53).

The gathering between The Countess and Peter has 
its particular progress. There is a rapid sequence of brief 
engagements. The Countess believes, as it said earlier, in the 
indispensable goodness of the nature of man who knew that

Richard was no brute and nor

Pursuer of evil, but more like one enraged

Because he thought that good rejected him (p. 56).

The Countess, amidst the darkness of gloomy circum-
stances, mediates and assures each person available there 
that if Gettner desires to be with them, no fault would 
be committed. The pinnacle of the situation is reached when 
Gelda announces that she thinks, she told him so. Peter 
perplexingly responds with his response saying, “It could be 
I can see it could be” (p.67), as if to strengthen the bruised 
condition with the facade of peace. The Countess suggests 
a contrived resolution to rise and move forward over the 
boredom of the “time at a stand-still” (p. 67).



Sanguinity in Fry’s The Dark is Light Enough

 Volume No  21 (Shaban 1439 Ah May. 2018)                            29

Captain Gettner is “no use to any of us” (p. 73), and is 
worthy to be detained and brought in front of the Colonel 
Janik, or else he may land them in any trouble. This is a dark 
situation in which people have only pessimistic views. In 
contrast to the general, unanimous view, the Countess demon-
strates her passion to safeguard Gettner again. This time the 
argument she provides is that she wants Stefan, her son, not 
to be the reason of Gettner’s chastisement. She remains 
to discuss that they all should not despise the malefactor 
because, like all individuals, he is worthy of their prayer 
for a better life. This darkness by kindness and true positive 
treatment might transfer into sanguinity light. This situation 
illustrates the Countess’s strong tenacity not to relinquish 
Gettner as beyond change. However, Richard Gettner persists 
in his heartlessness. Even while the Countess nearly falls, 
he does not make any move. The Countess’ breath recovers 
again and she iterates her tenacity not to desert Gettner, in the 
time showing the close of the second act.

The risk to Gettner’s well-being is not yet ended and the 
Countess’ firm tenacity in magnanimity does not appear to 
fructify into any meaningful results. Henceforth, the scheme 
of the play preserves all the possibility to move. Even Gelda’s 
acknowledgement of love for Gettner and Peter is being 
removed once more in the enemy’s charge is an aspect of 
the scheme-structure which requires to be mingled with the 
overall movement of the anecdote in the final Act. As it is 
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shown earlier, the second Act is fabricated rhythmically with 
opposing panels of hostility and darkness on one hand and 
sanguinity and reconciliation on the other presenting a 
paradoxical succession of actions that idealistically vindicate 
the Countess with a hopeful outcome. Gloom and pessimism 
have at this instant transformed into hopefulness and optimism.

The final act starts after a week from the first act. The 
starting day shows the same day of the Countess weekly 
meeting, Thursday. The aspects of the scheme that had been 
interlacing and interweaving all the way through the first two 
acts are ultimately designed to allow the edifice of the dramatic 
action to come to the end in an amalgamated interconnected 
manner.

Even in her illness, the Countess Rosmarin has not forgotten 
her natural worries for her followers. As a state of caring, she 
has requested Gelda to make sure that Bella has gone to bed 
because she has been awake for several days. Bella’s reaction 
and feeling are distressed by the way “how they’ve broken 
this poor house to pieces” (p. 77), and reproaches Gettner for 
that. Gettner, the supposed source of trouble is away now. 
It appears as if the wintry dankness and darkness are driven 
away and the attitude is positively moving to be enlivened.

The scheme movement rise and fall increasing when, 
to Dr. Kassel’s satisfying wonder and Belmann’s vision of 
attraction, the Countess is looked at ‘descending the stairs’ 
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and discards the doctor’s suggestion of physical backing. 
However, before Gettner comes back with gossips of her 
demise, the Countess seems to be present “when the last 
Thursday comes” (p. 87) with hope, sanguinity and light. 
Her influence is strengthened at the time she remembers the 
weekly social Thursday. Now it is the final Thursday and she 
wishes that, after numerous years of meetings and social 
activities, it is time come to an end. The Countess Rosmarin 
perceives that her role is close from its end. That is the reason 
why she is not only being appreciated but also respectful.

The Countess renders her last talking about the genuineness 
of life:

In the pleasure and conversation of these evenings.

The argument, philosophy, wit and eloquence

Were all in the light of this end we come to.

Without it there would have been very little

To mention except the weather. Protect me

From a body without death. Such indignity

Would be outcast, like a rock in the sea (p. 89).

At this occasion of a few last minutes left, The Countess 
is thoughtfully attuned to carry out her ultimate effort to the 
other world; she remembers her duties and obligations of the 
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world she lives in. In contradiction of the advice of her 
followers, she proclaims her verdict to shelter Colonel Janik 
in her lodge to shield him from being detained by the Austrian 
forces to hang him. It is obviously evident in her power to 
the worrying Janik to accept put himself in concealing in The 
Countess’ house presenting a sign of confidence.

The final movement of the scheme in the play begins with 
the coming back of Gettner. He, on his ride to ‘nowhere 
in particular’, was over and over again pestered with the 
interrogation from people throughout the diverse places of 
the province of Countess Rosmarin whether she was fading 
or was passed on. Her followers have been lachrymose while 
making their investigation from Gettner that obliged him to 
go back.

The Countess is besieged with cheerfulness at perceiving 
how her people esteem her. She needs half an hour’s secretive 
chat with Gettner where nobody would share. In the chat, 
that confirms a change in Gettner. He is regretful on being 
the source of so much distress to the Countess. Gettner 
ultimately gets fascinated by the nobility of the Countess and 
believes that there might be no happiness in life without her. 
He even suggests espousing her and announces that he now 
feel affection for her. He feels that the Countess has the same 
affection for him too. The Countess, with a sound balance of 
mind, indicates her firmness for impartiality.
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As it is seen, the attitude and mood all over the play are 
dispositions of winter, this drama is not disappointing or 
disconsolate, but it has optimistic records everywhere. Fry 
has excellently succeeded in making a hero of extraordinary 
proportions. The whole drama centers round the making of the 
exceptional character of Countess Rosmarin. Her personality 
has appeared as multidimensional, a distinctive combination 
of the worldly, the non-physical the metaphysical and the 
philosophical. In addition to the making of the outstanding 
character of Rosmarin, Fry has revealed that he knows how 
to handle a serious and drab verse, trimmed of the superfluities 
and trimmings of his comedies to match the mood and 
attitude of the play. 

The achievement of The Dark is Light Enough starts in a 
usual environment of mutual harmony, changes to a festivity of 
tolerance, and lastly exceeds both. In the first act, elucidation 
of the Countess’ unexplained disappearance followed by her 
arrival to announce her role in saving Richard Gettner. The 
Countess conceals her former son-in-law, the army absconder, 
Richard Gettner. She declines to submit him to the gathering 
of Hungarian rebels even when the state of being alive of 
her current son-in-law, Count Peter Zichy, is threatened for 
that reason. In the second act, Richard endeavors to rescue 
Gelda back, his former wife, Count Peter asserts his loyalty, 
and Stefan compels Gettner into a combat, with near-fatal 
outcomes to himself. As in all of Fry’s previous plays, the 
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sudden and unexpected change of fortune or reverse of 
circumstances happens between the two final acts. In brief, the 
coherent and paradoxical linking together of a consecutive 
series of symbols of plots, the symbolic modifications in  the 
scene, and the cautious use of contrast and disparity encourage 
a kaleidoscopic assortment of incident without loss of harmony. 
The dominant theme of change via love is maintained. 

The Countess is craving to remove all hindrances and 
obstructions “to the needs of a more true and living world” 
(p. 29). Hence, the discrepancy between a free-minded 
mother and the turmoil of overall war is palpable. The 
Countess struggles against fanatical loyalties that arise in 
the paradoxical equivocations against sanguinity where no 
one has the ability to escape except by hopefulness, optimism 
and trust. For instance, a highly substantial symptom of the 
breakdown of conventional orientations is a distinguishing 
sense of personal dispute.

The Countess is cultivated by the distinctions of her 
imaginativeness and eccentric prescience, and her claim to 
embody all humankind

Thankfully and well. In our plain defects

We already know the brotherhood of man (p. 21).

She assumes the part of community protector and proclaims 
that there is a possibility of love without indication.
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In this play Fry has created in the hero all the qualities 
needed to achieve his objectives out of this comedy which is 
mixed with seriousness; the hero bears optimistic qualities 
such as love, virtue and values against humanity. As we 
have glanced particularly in the second act, the Countess 
experiences trial by ordeal.

Fry calls the play The Dark is Light Enough a winter 
comedy, by which he means, that despite a lightness of 
treatment, the content of the play is serious. His theme is that 
humanity has a value quite independent of its particular 
human example, that the champion of humanity must defend 
it on every occasion and not qualifies his allegiance, according 
to the merit of the individual” (Reddy, 2001: 334-5).

Her mysterious leaving for the stables accentuates all 
of her virtuousness as well as her queenliness. Even with 
her expulsion, she keeps in mind her credence that her own 
house, the same as herself

was perpetual; it was the stars

Which turned and fled (p. 52).

Her influences of reunion are brought dramatically to 
tolerate in the safety of a rude Gettner from the Hungarian 
combatants.

For various reasons, Richard Gettner, is
confused, incomprehensible,
Dangerous, contemptible, corrupt (p. 21).
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The idea is the same with Count Peter Zichy, and Colonel 
Janik, all of the three have become divided, self-suspicious, 
and bewildered. They are symbols of darkness in which the 
Countess tried to get light in them from their dark sides. 

The son of the Countess, Stefan is considered by his fault 
for having called his obsessive death-urge, Peter, and an 
irresistible sense of self-insufficiency. He is largely an 
insignificant person whose emotionalism lends confidence 
mutually to the end of the play.

The images in The Dark is Light Enough approve the 
presence of a double plane that tells about the Countess’ 
renovating and divine noninterference. Everything on the 
earth happens in hearts first. The tone-giver of the images 
is the pursuit motif and integrating the rhythms of analo-
gous exploration. That is ostensible from the standing of 
water-images; together, the light-dark images that construct 
a vital, fundamental and vital set of sun metonym in the title 
and its basis. The images of hotness and chilliness suggest the 
day-to-day, seasonal, periodic, and lifetime rhythms.

The ill-omened events, uncomfortable political and social 
rapprochement, and the mood of hesitation, all communicate 
flexibility, an immensity and thickness to normally fluid time.
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Gettner says:

Now which of us has the fear?

You may have withdrawn the words, but they implied

A kindness which you can’t help leaving with me,

Which has to be confirmed. My curiosity

Is great (p. 48).

He adds:

Which you would find

Inappropriate and ridiculous.

But they’d be ten times less inappropriate

Than your detestable illness. And it is

Detestable, that you should be one more

Point of bleakness in a time

Already stark with punishment.

You can stoop your eyelids down, and make them 
Close on a calm of mind (p. 97).

Therefore, images of hotness and coldness, the time of 
year, and the water rotations coalesce to approve the theme 
of ethical change from evil into goodness, having light from 
darkness and sanguinity from pessimism. Consequently, 
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Gettner has words of the world in the meaning of snow that 
denotes to white and light. Matching to the season image 
of hotness and coldness, fruitfulness and infertility, are the 
day image of light and dark that ironically reorganize the 
associations of life light-illumination. Light gathers carefully 
around the spiritual qualities of Gettner. He says:

I know the snow tonight

Comes down as white and soft as a bishop’s hand

But the blessing falls on a night on earth

When any man’s death is right for someone or other (p. 13).

Meaningful descriptions of darkness are associated with 
the Countess’ saving of Gettner at the start and with Janik’s 
narrow run away at the end. Unbiased as Kassel forestalls 
the looming coming of following Hungarians in Act I since 
Gettner’s “name has the ring of reputation” (p. 19), the 
stoical Janik, to the final argument of the play, distinguishes 
it “won’t be long before they’re round me in a ring” (p. 90).

Recognizing light through darkness can be seen through 
more than one level. There is the melodramatic scuffle 
between the nonviolent Countess and the aggressive Janik 
over the valueless Gettner, wherein both opponents repudiate 
the certainty of the fugitive. There is also the rhythmic 
rigidity between the different strategies such as the main floor 
and the loft, the snowy landscape and the parlor, the stable 
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and the house, and several others that suggest and support the 
many levels of skirmish, which ensue.

The central concern of the play is between Rosmarin the 
Countess, the symbol of light, and Richard Gettner, the tool 
of darkness, the virtual merits of forbearance and of idealistic 
refusal of social fault. The Countess’ enormous spiritual 
standing and the general effects of a liberated parlor upon a mixt 
cluster of performers abruptly focus the dramatic suitability of 
the situation. The concluding misfortune, Gettner’s imitation 
of the former, equivalent acts of the Countess’ self-denial, 
Gelda, Peter, Stefan, and Janik persists undigested, dramatic, 
and precise. Moreover, this final scene appeals so undoubtedly 
Fry’s competence of transcending the restrictions of realism 
to make the play appears real. It is certainly true that “the end 
of darkness is breaking into light. Dante wrote about this in 
Inferno: at the very bottom of hell the pilgrim breaks through 
to Purgatory, which is the way to Paradise” (Schneider, 2013: 
98). Furthermore, “The righteous character eventually wins 
and justice is served. Optimism is actually about recognizing 
the true facts, the real situation and in accord with such 
real facts a realistic solution is found” (Wolf, 2012: 124). 
Furthermore, The Dark is Light Enough “is an appeal for 
pacifism, and we have the prospect of the end of the 
civilization” (Lumley, 1961: 218). 
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Conclusion

Sanguinity is a significant means in life; it can be obtained 
even through pessimism. This is what has illustrated in 
The Dark is Light Enough. Christopher Fry asks for love, 
understanding, compassion and truth that are able to lead people 
from darkness to light. These perspectives are presented in this 
play. The symbolic modifications in the scenes of the play 
and the precise employment of divergence and disparity 
induce a multicolored variety of occurrence without damage 
of unison. The examination of the play proved the possibility 
of assimilating and incorporating light from darkness and 
sanguinity out of gloom. In addition, the play integrates
hotness and coldness that intensifies the mood of fragmentation 
that so strongly advocates an unseen intensely wide-ranging 
spiritual fairness.

The dominant theme of change through affection, wisdom, 
love and friendship is preserved. The Dark is Light Enough 
displays that love is the vivacious influence, which works 
separate and social rehabilitation. Affection, love and 
friendship are the assistants in the skirmish out of the dark into 
light and out of disorder into harmonic design as well as 
optimism out of despair. The protagonist Countess Rosmarin’s 
cultural optimism and her quest for solutions were reflected in 
her personal speech as well as through the difficulties expressed 
in her overall treatment throughout the play which confirmed 
the possibility of obtaining enough light out of darkness.
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