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 العربية جملة العلوم  
 ( الثاين)اجلزء    هـ1443  شوال  لستوناو   امسال العدد  

 

 

 

 قواعد النشر 

 
مجلة العلوم العربية مجلة علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي، بجامعةةة اامةةام  

 وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط اآلتية :    ، محمد بن سعود ااسالمية 

 يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة ::  أولا 

 ة، وسالمة االتجاه .ة والمنهجيجدة العلميأن يتسم باألصالة واالبتكار، وال -1

 أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . -2

 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . -3

 أن يتسم بالسالمة اللغوية . -4

 أال يكون قد سبق نشره . -5

 محةةث نهسةةه، أأال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو كتاب، سواء أكان ذلك للبا -6

 لغيره . 

ا : يشترط عند تقديم البحث :  ثانيا

مشةةهوعاً بسةةيرته الةاتيةصمختصةةرةا وًقةةراراً  ،أن يقةةدم الباحةةث ًلبةةاً بنشةةره -1

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الهكريةةة للبحةةث كةةامالً، والتزامةةاً بعةةدم 

 نشر البحث  ًال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير .

 ا .A  4ا صهحة مقاس ص50ص في حدود  البحث أن يكون  -2

ا 14ص حجةةم، والهوامش Traditional Arabicا 17المتن ص  حجمأن يكون  -3

 ا .اً وأن يكون تباعد المسافات بين األسطر ص مهرد

  ًلةةةةةةى منصةةةةةةة المجةةةةةةالت االكترونيةةةةةةة يرسةةةةةةل الباحةةةةةةث بح ةةةةةةه   -4

العربيةةة واانجليزيةةة،  بةةاللغتين مع ملخةة   ا  https://imamjournals.orgص 

 . ال تزيد كلماته عن مائتي كلمة 

https://imamjournals.org/
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ا: التوثيق :  ثالثا

 توضع هوامش كل صهحة أسهلها على حدة .  -1

 ت بت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث .  -2

 توضع نماذج من صور الكتاب المخطوً المحقق في مكانها المناسب .  - 3

 بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة   - 4

ا  : عند ورود أسماء األعالم في مةةتن البحةةث أو الدراسةةة تةةةكر سةةنة الوفةةاة بالتةةاري    رابعا

 الهجري ًذا كان العَلَم متوفى .

ا  حةةرو  : عند ورود األعالم األجنبيةةة فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة فبنهةةا تكتةةب ب  خامسا

عربية وتوضع بين قوسين بحرو  التينية، مةةع االكتهةةاء بةةةكر االسةةم كةةامالً 

 عند وروده ألول مرة .

ا   تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل. :   سادسا

ا   ال تعاد البحوث ًلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر . :  سابعا

 عنوان المجلة :

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربية ع المراسالت باسم جمي

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ص فاكس ا   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa 
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 العربية العلوم  جملة  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443  شوالوالستون    اخلامسالعدد  

 احملتوايت 
)األُمنيَُّة يف َكيفيَِّة النِ سبِة إََل أُميَّة( رسالٌة يف الصَّرِف أليب احلَسِن َعلي ٍّ بِن  

 -دراسة وحتقيق-هـ( 611املُفضَِّل املَقدسي املُتوىف سنة )
 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 

13 

 وصف األصوات اللغوية يف املعجم الوسيط 
 دوسري د. عبدهللا بن فهد بن بتال ال

89 

 اإلقناع يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر "وصااي قدموس منوذجا" 
 د. فاطمة جابر املسهري 

143 

 البنية التصو ري ة يف اخلطاب السردي  من خالل "تضاريس الوجع" إلبراهيم الرتكي 
 د. حمّمد الناصر كّحول 

203 

 احلجاُج يف قصيدِة أيب فراس احلمداين  )اي َحسَرًة ما َأكاُد َأمِحُلها( دراسة بالغي ة 
 د. ضحى عادل بالل 

255 

صورة اجلزيرة يف رحلة الشيخ علي الطنطاوي إابن أتسيس اململكة العربية  
 هـ 1353السعودية عام 

 د. وائل بن يوسف العرين 
323 

ة مبحث التخييل يف املنزع البديع  تكثيف الشاهد الشعري يف املدوَّنة البالغي
 للسجلماسي أمنوذجاً 

 د. حممد بن سعد القحطان 
391 

 



 



 

 

 

 

 

 

 
 األُمنيَّةُ في َكيفيَِّة الن ِسبِة إلَى أُميَّة( )

ِل الَمقدسي   ٍّ بِن الُمفضَّ رسالةٌ في الصَّرِف ألبي الَحسِن َعلي 
 ( ـ ه 611)الُمتوفى سنة  

 دراسة وتحقيق 
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(  ٍّ األُمنيَّةُ في َكيفيَِّة الن ِسبِة إلَى أُميَّة( رسالةٌ في الصَّرِف ألبي الَحسِن َعلي 
ِل الَمقدسي الُمتوفى سنة    - دراسة وتحقيق- ( ـه 611)بِن الُمفضَّ

 نواف بن أحمد بن عثمان حكمي .د
 العلوم واآلداب بشرورة كلية – النحو والصرف قسم 

 نجرانجامعة 

 
   ç 1443/ 3/ 25تاريخ قبول البحث:    ç 1443/ 1/ 25تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة: 

  ، األُمنيَُّة يف َكيفيَِّة النِ سَبِة إىل أُميَّة( هي رسالة قصرية يف الصرف )هذه املخطوطة املوسومة بـ
بن   أبو احلسن علي  إىل  وضَّح فيها  النِ سبِة  املقدسيِ  كيفيََّة  العلماء  ) املـُفضَِّل  ذاكرًا آراء  أَُميَّة( 

كما تطرق إىل بعض    ،معتمًدا يف ذلك على القواعد الصرفية والنحوية واللغوية   ، واختالفاهتم فيها 
العربية  إليها   ، املفردات  وغريه)و  ، زِنٍَة( )و  ، ِعَدٍة( )وتصغريها كـ   ، واشتقاقها   ، والنسبة  من  ِهَبٍة(  ا 

 . وآراَء النحويني يف ذلك ، وكيفيََّة مجِعها  ،أََمة( )ويف هناية الرسالة ذكر أصَل  ،الكلمات 
واحدة نسخة  على  الرسالة  مبقدمة   ،حققُت  هلا  للدراسة    ،وقدمُت  قسًما  خص صُت  مثَّ 

املقدسي احلسن  أيب  ُمقتضبة عن سرية  فيه عن حملة  األول  املبحث  بي نُت يف    ،حتدثُت يف  مث 
وقد كانت الدراسة َوفق    . ويف املبحث الثالث ذكرُت أدلته النحوية  ، الثاين منهج املؤلف  املبحث 

 . املنهج الوصفي التحليلي 
 

أََمة(  )تكسري    ،أُميَّة()أُميَّة( ـــــــــــــــ أصل  )أبو احلسن املقدسي ـــــــــــــــ النسبة إىل    الكلمات املفتاحية:
 .وتصغريها

 
 



 

  

(The Wish on how to be attributed to Ummayah) a thesis on 

Morphology by Abu Alhasan Ali Bin Almufadhal Almaqdisi 

(d. 611) A Study and verification 
 

Dr. D.nawaf bin ahmad bin uthman hakami 
Department Arabic Gramma – Faculty Science And Art- Saaroura  

Najran university 
 

 

Abstract:  

This thesis entitled (The Wish on how to be attributed to Ummayah) is a short 

thesis in morphology, in which Abu Alhasan Ali Bin Amlmufadhal Almaqdisi 

showed how to be attributed to Ummayah. He showed scientists' views and their 

different opinions on that matter He depended on grammatical, lingual, and 

morphological rules showing the Arabian vocabulary and how to be attributed to 

it and diminution for concepts like (count), (weight), (gift), etc. At the end of the 

thesis, he mentioned the origin of (secure) and how to be plural with different 

views of grammar specialists.  The thesis is published in one version with an 

introduction.   

While the first section of the thesis explains an overview of the biography of 

Abi Alhassan Almeqdasi, and the second section discusses the methodology used 

by the author. The third section includes grammatical pieces of evidence, as the 

study uses on the analytic and descriptive methodology.   

 

key words: Abi Alhassan Almeqdasi, relative to Ummayah, Origin (Ummayah), 

division (Nation) and diminution 
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 العربية جملة العلوم  
 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املقدمة
العاملني  رب  هلل  حممد  ،احلمد  نبينا  على  والسالم  آله    ،والصالة  وعلى 

   أما بعد: ،وأصحابه والتابعني له إبحسان إىل يوم الدين
تفاوت يف رفعتها وعزها بتارخيها وأصوهلا وعلومها املتوارثة خلًفا  فإنَّ األمم ت

وإن من أفضل ما يربز هذا العناية مبخطوطاهتم    ،وصغريًا عن كبري   ،عن سلف
   .ولألمم مجعاء ،وإظهارها لألجيال الالحقة  ،وآتليفهم
وذلك بسبب ما خصها هللا هبا من    ؛تُعَن أمة بلغتها ما عنيت العربيةومل  

ولغة نبيه صلى هللا    ،إذ إهنا لغة القرآن الكري   ؛ىفضائل مل تنلها أي لغة أخر 
   .ولغة أهل اجلنة ،عليه سلم

ولقد كان أبو احلسن علي بن املـفضَّل املقدسي أحد العلماء األجالء الذين  
فأسهم بذلك يف مناء تراث أمتنا    ، علم من العلومكانت هلم مشاركة يف غري 

اآلاثر    .العظيمة من  املقدسي  خلَّفه  موسومة    قصرية   سالة ر ومما  الصرف  يف 
دفعين إىل ذلك    إذ   ؛وقد قمُت بتحقيقها  ،األُمنيَّة يف َكيفيَِّة النِ سَبِة إىل أُميَّة()بـ

  ما أييت:
بيد أنين مل أقف له على أثر    ؛متعددةوتصانيف    ،أن املؤلف له آتليف كثرية .1

 . من آاثر العربية إال هذه الرسالة
  حوهلادار    اليت  أن املسألة اليت يعاجلها املؤلف من املسائل املهمة يف الصرف .2

 .وقام مبناقشتها  ،وقد ذكر املؤلف اخلالفات واآلراء ،خالف بني العلماء
معامل   .3 عن  الرسالة كشًفا  هذه  حتقيق  يف  النحوية  أن  املقدسي  شخصية 

 . وجهوده يف خدمة العربية
قسٍم كان البحث فيه عن    ،ن يكون على قسمني أ اقتضت طبيعة البحث  وقد  

 .لتحقيق النصوقسم  ،وأدلته النحوية ،ومنهجه ،سرية املؤلف
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 هـ( 611)   )األُمنيَُّة يف َكيفيَِّة النِ سبِة إىَل أُميَّة( رسالٌة يف الصَّرِف أليب احَلسِن َعلي ٍّ بِن املُفضَِّل املَقدسي املُتوىف سنة 
 - دراسة وحتقيق - 

 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

   :ثالثة مباحثيف  تقد جاء و  ،(الدراسة): القسم األول
 املقدسي ِ  الـُمفضَّلِ  ابنِ  حملة عنِ : املبحث األول

   .امسه ونسبه ومولده .1
 . شيوخه وتالميذه .2
 . منزلته العلمية وثناء العلماء عليه .3
 .مؤلفاته .4
 . شعره .5
 .الفقهي مذهبه .6
 .وفاته .7

 منهج املؤلف املبحث الثاين:
 املبحث الثالث: أدلته النحوية

   : وقد جاء يف مبحثني ،التحقيق() القسم الثاين
 . مقد مات التحقيقاملبحث األول: 

 . املخطوطة  اسمتوثيق  .1
 . نسبتهاتوثيق  .2
 . وصف النسخة .3
 . منهج التحقيق .4
 . صور من املخطوطة .5

 . حققاملُ  النص  املبحث الثاين: 
وما    ،¸  فما كان فيه من صواب فمن هللا  ،فهذا ما استطعُت القيام به  ،وبعدُ 

  ،ويبارَك عملنا  ،وهللَا أسأل أن يوفقنا  ،الشيطانمن  كان فيه من خطأ فمين و 
   .إنه مسيع قريب ،ويرزقنا اإلخالص يف القول والعمل
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 العربية جملة العلوم  
 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 القسم األول 
 قدسي ِ ل املَ فضَّ املُ  ابنِ  َلمحة عنِ : املبحث األول

 امسه ونسبه ومولده:  .1
هو شرف الدين أبو احلسن علي ابن القاضي األجنب أيب املكارم الـُمفضَّل  

  ،املقدسي  ،الغيث مفرج بن حامت بن احلسن بن جعفر اللخميبن علي بن أيب  
ألن أصله    ؛ واملقدسي نسبة إىل بيت املقدس  .( 1) مث املالكي  ،مث اإلسكندراين

  .منها
ولد ليلة السبت الرابع والعشرين من ذي القعدة يف اإلسكندرية سنة أربع  

  .(2) وأربعني ومخسمائة 
 شيوخه وتالميذه:  .2

ال   هنل   ، صولواأل  ،يف احلديث  ،علماء عصرهمن    ُمفضَّلِ ـاإلمام علي بن 
  ، أو مساًعا  ،أو أخًذا  ،استقى منهم واستفاد روايةً و   ،وعلوم اللغة   ،دبواأل   ،والفقه
 :(3) من أشهرهم وكان 

سنة  املتوىف    ،األنصاري  القاسم   أيب   بن   أمحد  السعادات   أبو   الدين   عماد -
 . الفأفاء اببن يعرف كان  .ه550

 

  ، 3/290ووفيات األعيان  ،13/320واتريخ اإلسالم  ،22/66انظر ترمجته يف: سري أعالم النبالء   (1)
وشذرات    ،1/354وحسن احملاضرة   ،492وطبقات احلفاظ    ،4/170وطبقات علماء احلديث

   .7/87الذهب
 . انظر: املصادر السابقة (2)
  ، 4/170علماء احلديث  طبقات  ، 22/66سري أعالم النبالء  ، 12َو  2/11انظر: جممع اآلداب  (3)

   . 492طبقات احلفاظ
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 هـ( 611)   )األُمنيَُّة يف َكيفيَِّة النِ سبِة إىَل أُميَّة( رسالٌة يف الصَّرِف أليب احَلسِن َعلي ٍّ بِن املُفضَِّل املَقدسي املُتوىف سنة 
 - دراسة وحتقيق - 

 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

 . ه563املتوىف سنة   ُعبيد نِْعمة بن زايدة هللا الِغَفاري أبو القاضي  -
املعروف اببن بنت معاىف املتوىف  االسكندراين  صاحل بن إمساعيل بن سند   -

 . ه568سنة 
  . ه 576املتوىف سنة    ،د بن حممد بن سلفةأمح  ،احلافظ أبو طاهر السلفي -

  .وانقطع إليه ،وأكثر عنه ،لزمه سنواتوقد  
 . ه576املكي املتوىف سنة  احلسن أبو الطرابلسي عمار بن  محيد بن علي -
 .578أبو طالب أمحد بن املسلم بن رجاء اللخمي املتوىف سنة   -
  القرطب   األنصاري  مسعود   بن   امللك   عبد  بن   خلف  بشكوال  بن   القاسم   أبو -

 . ه578املتوىف سنة 
 . ه581املتوىف سنة   إمساعيل بن مكي بن عوف الزهري أبو طاهر  -
 . ه582املتوىف سنة  ،النَّْحويبن عبد اجلبار املقدسي عبد هللا بن بـَر ِي  -
  األديب  الرحال الصويف  املروزي مسعود بن الرمحن عبد بن حممد   سعيد أبو -

 . ه584املتوىف سنة 
  الدار   املصري  األصل  املقدسي  هللا  عبد  بن  إبراهيم  بن  القاسم  إبراهيم  أبو -

 .ه588املتوىف سنة   ،الشافعي
   .ه589الصقل ي  احلضرمي املتوىف سنة   العالئي   الرمحن  عبد بن  حممد  -
  الدارمي   السالم  عبد   بن   حممد  بن   علي   بن  احلسن   بن   علي  احلسن   أبو -

 .ه596املكي املتوىف سنة   الرحياين
 من هؤالء:  ،علمه عدد كبريفقد مسع من املقدسيِ  وهنل من  ، وأما تالميذه
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املتوىف    ،املالكي  اإلسكندراين   مث  املقدسي   احلسني   أبو   الصاحل   الفقيه  ابنه أمحد -
 . (1)   ه613سنة 

  بن   حممود  بن  حممد  هللا  عبد   أبو  الدين   حمب   الكبري  احلافظ  ،النجار  ابن -
 .(2) ه643املتوىف سنة ،البغدادي حماسن   بن هللا  هبة بن احلسن

  املنذري   حممد  أبو  الدين  زكي  الكبري  احلافظ  القوى  عبد  بن   العظيم  عبد -
 .(3) ه656املتوىف سنة ،املصري مث  الشافعي

ذكر منهم  الذهب  وقد  "َحدَّثَ قال  ،طائفًة    دُ والرشي  ،املنذري  :  عنه  : 
  عبد  والعلم   ،ي  الُقشري   ْهبٍ و   بن  ي  عل  الدين  وجمد  ،الربزال    نِ الدي  وزِكي  ،ي  األرمو 

  بنُ   َوِإْسَحاقُ   ،ي  اللغو   ي  الِفهر   نصر   بنُ   امللك   عبد  فُ َوالشَّر   ،الرَّصاصِ   ناب  ق ِ احل
  بن   حممد  واجلمال   ،ب احملتس  ي  القاِبس  انَ عثم  بن  احلسن و   ،يف  الص و   بلكويه
  ى مرتض  بن  وحممد  ،ي  الس بك  صٍ َحف   وأب  الدين   فُ شر   اِضي والق  ،ارِي  اهلو   انَ ُسليم

  ،اُقِسي  السَّف  حممد  بن  أمحد  النجيبو   ،الُقْوِصي    لإمساعي  ابُ الشِ هو   ،اجلود  أيب  بن
  ، ي ِ الدَِّمري   ابن   الرحيم   عبد   يواحملي  ،األُْرَمِوي    طرخان  بن   اخلالق  عبد  بنُ   وحممد 
 .(4) "وعدة

  

 

 2/361انظر: التكملة لوفيات النقلة (1)
 . 502طبقات النحاة ، 4/147انظر: تذكرة النحاة (2)
 .492طبقات احلفاظ ، 4/108تذكرة احلفاظ ،4/170انظر: طبقات علماء احلديث (3)
 . 492طبقات احلفاظ  ،4/170احلديثوانظر أيًضا: طبقات علماء    . 22/68  سري أعالم النبالء   (4)
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 عليه: العلماء وثناء  ،منزلته العلمية .3
ومن    ،واحلفظووصفوه ابإلمامة    ،فضَّل كل من ترجم لهُـ أثىن على ابن امل

وانتفعت به    ، وكتبت عنه مجلة صاحلة  ، املنذري: "قرأت عليه الكثري  قول   ذلك:
مجاًعا لفنون    ،كثري اإلغضاء  ،حسن األخالق  ،وكان متورًعا  ...،انتفاًعا كثريًا

 .(1) من العلم"
: رمحك هللا اي  بنعشه  واملا ُمر   الفضالء  بعضُ   قال  ،تويف  وقال الذهب: "وملا

   .(2) يريد لنهوضه بفنون العلم"  ، لقد كنَت أسقطت عن الناس فروًضا  ،احلسنأاب  
أيًضا واحلديث:وقال  املذهب  مقدًما يف  دينٍ   ..."كان  ذا    ،وورعٍ   ،وكان 

  .(3) ومشاركٍة يف الفضل قوية" ،وأخالٍق رضيةٍ  ،وعدالةٍ  ،وَتصو نٍ 
  األمناء   ، الثقات  األثبات  احلفاظ  من  وقال عنه أبو الربكات املوصلي: "وكان

  ومعرفة   ،وحفظه  احلديث  يف   إماماً   وكان  ؛ الفهماء  العلماء   املعتربين  الفضالء 
  أدب  مع  -¢-مالك اإلمام  مذهب  على  مدرساً   فاضالً   فقيهاً   وكان  .علومه

 .(4)ينظمه" كان  حسن وشعر   ،وافر
فة  ئطاوقال ابن اآلابر القضاعي يف ترمجة أيب طاهر السلفي: "ومن تالميذه  

وهو    ،فضَِّل املقدسي  مُ ـسِن بن ال وأرفعهْم قدرًا أبو احل  ،كان أبعدهم ِذكًرا  ،جليلة
 .(5)عنه يف حياته" وأخذ  ،الذي خَلفُه بعد وفاته

 

 . 2/307التكملة لوفيات النقلة (1)
 . 22/68سري أعالم النبالء (2)
   . 22/67املصدر السابق (3)
 . 3/345قالئد اجلمان (4)
 . 52معجم أصحاب القاضي أيب علي الصديف  (5)
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ومن    ،¢  وقال ابن خلكان: "كان فقيًها فاضاًل يف مذهب اإلمام مالك
 .(1) أكابر احلفاظ املشاهري يف احلديث وعلومه"

 :ؤلفاتهم
وأن    ،ُمفضَّل أبنه من املكثرين من التأليفـ ال ابنَ   من العلماءِ  وصف الكثريُ 

واإلتقان ابلتحرير  متتاز  مفيدة"   ،مؤلفاته  تصانيف  "صنَّف  املنذري:   ، (2) قال 
وقال ابن الفرات:    ،" (3) "له تصانيف حمررةوقال:    ،وقال الذهب: "ومجع وصنَّف" 

  . (4) وانتفع به الناس"   ، وأملى  ،وأفىت  ،ودرس  ،ومجع جماميع مفيدة  ،"وكتب كثريًا
:وهي على قسمني  ،وقد حاولت الوقوف على بعض مؤلفاته   

 : ة املطبوع الكتب األول/
وملا رآه    ،وهو من أشهر كتبه  ،كتاب األربعني املرتبة على طبقات األربعني  -

 .(5) ودفعه إىل أن يؤلف كتابه تذكرة احلفاظ ،الذهب أعجب به
وقد أشار إليه ابن امللقن ابسم    ،كتاب األربعني يف فضل الدعاء والداعني  -

 .(6) األدعية()

 

 . 3/291وفيات األعيان (1)
 .2/307انظر: التكملة لوفيات النقلة (2)
 . 22/67سري أعالم النبالءانظر:  (3)
 . 5/160انظر: اتريخ ابن الفرات (4)
وأصل هذا الكتاب رسالة تقدم هبا احملقق    ،هذا الكتاب قام بتحقيقه حممد سامل بن حممد العبادي  (5)

لنيل درجة املاجستري من جامعة أم القرى إبشراف الدكتور/ موفق بن عبد هللا بن عبد القادر عام  
 .. ه1414 -1413

 . بريوت -واملنشور عن دار ابن حزم   ،هذا الكتاب قام بتحقيقه بدر بن عبد هللا البدر (6)
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 .(1) األربعون املسلسالت  -
ليلى عن كعب بن عجرة يف   - الرمحن بن أيب  فيه طرق حديث عبد  جزء 

 .(2) ‘  الصالة على النب 
 .(3) اب والصفات واأللقابمتشابه األمساء واألنس -

 : ةغري املطبوع الكتب الثاين:/ 
 .(4) األربعون اإلهلية  -
 .(5) األمال -
 . (6) حتقيق اجلواب عمن أجيز له ما فاته من الكتاب -
 .(7) (ةميَّ أُ )يف كيفية النسبة إىل  ةُ منيَّ األُ  -
 .(8) املعجم  -
لوفيات األئمة - ابن  )أو    ،الوفيات()وهو املشهور بكتاب    ،التتمة  وفيات 

 .(9) املفضل(
 

 .وهو منشور يف جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية  . 2/537انظر: اجملمع املؤسس  (1)
يف    124العدد    يف  ،ومنشور ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة  ، قام بتحقيقه محد عبد هللا الكري  (2)

 . ه 1442عام 
 . دار جامعة امللك سعود للنشر  ،هذا الكتاب قام بتحقيقه األستاذ الدكتور حسن حممد عبه جي  (3)
 . 8/12انظر: الضوء الالمع (4)
 . 214/ 1انظر: الذيل على العرب (5)
 . 72انظر: السنن األبني  (6)
 . د يف املصادر القدمية اليت وقفت عليها ومل تر  ، هذه الرسالة هي املعنية ابلتحقيق يف هذا البحث (7)
 . 7/230الوايف ابلوفيات ،12/570انظر: اتريخ اإلسالم (8)
 . 5/37انظر: توضيح املشتبه (9)
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 .(1) ختريج أربعني حديثًا البن درابس -
 .(2) كتاب الصيام -
 . (3) الفوائد املنتخبة -
 : شعره .4

 منها:  ،مقاطيع مليحة - ¬  –قال عنه الذهب: "وله  
 يها فِ   نْ مِ  كِ ملسْ ابِ  احِ الرَّ  َكَأنَّ ِمزاجَ    ا ـــــهَ ريقِ ي بِ ي ِ حتُ   نْ يي مَ وملياء حتُ 

 ا ــــــــيهَ وافِ َو مُ ـواك َوهْ ــــِة املِسْ قَ الث ِ  نِ عَ  هُ ويتُ ين  رَ أَ  ريَ ا غَ اهَ قُت فَ ا ذُ ومَ 
  وله:

 ي ـــــــــــنَي متسَّكــــــــــ والتَّابع هِ ــــــــابِ حَ أصْ وَ      لٍ رسَ مُ  ريِ خَ   نْ وِر عَ ملأثُ فُس ابِ  نَ ايَ أَ   
 مبا طاَب من نشٍر َلُه أن مُتس كي     هِ ـــِـ يندِ   شرِ عساِك ِإَذا ابلْغِت يف نَ   
 ي ـــــــــ ــــ كسَّ متَ  نْ ا أَ ـــــرياهنُ نِ  حتْ فَ ِإَذا لَ     نًماهَ جَ  سابِ ايف غًدا يوَم احلِ وخَ   

 .(4) " ومتسَّكت إبمرار الصِ فات من غري أتويل ،قلُت: ليت نفسُه قبلت منه
فمما   ،وأنشدين له مقاطيع عديدةوقال عبد العظيم بن عبد القوي املنذري: "

 أنشدين احلافظ أبو احلسن املقدسي املذكور لنفسه: ،أنشدين قال
 ركْ ـــــ ـــــــ ــــــشتـمُ ال  يَ ـــــــِـ مايَّ أَ  دُ ـــــــأسعفَ      دي ولِ مَ  نْ مِ  تنيَ سِ   اوزتُ تَ 

 ( 5)"عرتكْ مُ ـ يف ال لَّ حَ  نْ مَ  الُ ا حَ ومَ       ي ـــــــالتِ ي حَ رِ ـــــــ ائين زَ ـــــسائلُ يُ   
 

 .21/475انظر: سري أعالم النبالء (1)
 . 22/67السابق  (2)
 . 2/70انظر: اجملمع املؤسس (3)
 . 13/320انظر: اتريخ اإلسالم (4)
 . 3/291األعيانانظر: وفيات  (5)
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 مذهبه الفقهي:  .5
وقد    ،كان أبو احلسن علي بن املفضَّل املقدسي  ُمقدًَّما يف املذهب املالكي

  .(1) َمرجًعا يف ذلكوصار  ،برَع فيه
  مذهب   على   مدرساً   فاضالً   فقيهاً   املوصلي: "وكان  أبو الربكات   قال عنه

  مذهب  يف  فاضالً   فقيهاً   "كانوقال ابن خلكان:    .(2) "..¢  ،مالك  اإلمام
 .(3)وعلومه" احلديث يف املشاهري  احلفاظ  أكابر ومن  ،¢ ،اإلمام مالك

نَ  أحد  ،املنذري  بَ سَ وقد  إليه  وهو  الشافعي  تالميذه  وهو    ،(4) املذهب 
 .خالف ما نُقل يف ترمجته

 وفاته:  .6
سنة إحدى عشرة    ،مستهل شعبان  ،ويف احلافظ ابن املـُفضَّل يف يوم اجلمعةت

ودفن بسفح املقطم برتبة الوزير الصاحب    ، وله ست وسبعون سنة  ،وستمائة
   .(5) مبصر
عليهو  التنبيه  ما جيدر  املصادر  بعض  ابن    ،وقع يف  أن  اليافعي  ذكر  فقد 

وقد    ،ه(544)ويف موضع آخر جعل وفاته سنة    ،ه(611)فضَّل تويف سنة  ُـ امل

 

 . 66/ 22سري أعالم النبالء ،2/488انظر: اتريخ إربل (1)
   .3/345قالئد اجلمان (2)
 . 291 ،3/290وفيات األعيان (3)
   . 118انظر: الفوائد اجلليلة (4)
األعيان  (5) وفيات  اإلسالم  ،3/292انظر:  ابلوفيات  ،13/320اتريخ  النجوم    ،22/136الوايف 

 .6/212الزاهرة
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مث عاد فذكر يف موضع آخر   ، اتبعه على ذلك صاحب قالدة النحر يف موضع
   .(1) ه( هي سنة والدته544)أنه حيتمل أن تكون سنة 

عظم املصادر اليت ترمجت  لوروده يف م  ؛ه611فاته هي سنة  والصواب أن و 
وهذا ما احتمله صاحب قالدة    ،ليافعي خلط بني اتريخ مولده ووفاتهوا  ،له

 .النحر
 ثاين: منهج املؤلف: املبحث ال

أتليفه املقدسي يف  احلسن  أبو  األُمنيَّة يف كيفيَِّة  )بـاملوسومة    للرسالة   سار 
 التال:  وفق املنهج  أُميَّة(إىل ِة بسالن ِ 
فيها  .1 موجزة ذكر  مبقدمة  للرسالة  بدأ  أتليفه  أو    ،مناسبة  بطلٍب  وأنه كان 

امسه  توجيهٍ  التعرف على  أستطع  مل  أهنا    ،من شخٍص آخر  والدليل على 
  . سعفتك بطلبتكأو   ،كَ يتِ بغإىل    بتوجيه هو كاف اخلطاب يف قوله: فأجبُتكَ 

والصالة    ، من وابلهِ   ودرأَ   ،من نوالهِ   هلل الذي ذرأَ   احلمدُ "  :يف مقدمته  قالوقد  
املقتدين أبقواله وأفعاله نبيه وآله وعلى أصحابه  أدام هللا    ذكرتَ   ،على حممد 

قد    ،وضبطهِ   أنك رأيت بعض من يثق إىل معرفتهِ   ،وحرس مهجتكَ   ،هبجتك
جُنباِء    من  املألوفإمنا    :وقلت  ،وكتب ذلك خبطه  ،أميِ ًيا بيائني   ،(ةيَّ مَ أُ )نسب إىل  

إليها    األدابء ينسب  والياء  (ي  وِ مَ أُ )أن  مبا    وانلتِ   ،ابلواو  ذلك  من  التعريف 
إىل    فأجبُتكَ   ،الصواب  ة اجلواب لتقف على شاكل   إيضاح و   ،ريفص يقتضيه الت

 

 . 5/43 ،4/151قالدة النحر ،4/18 ،3/216آة اجلنانانظر: مر  (1)
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ا منه نيل  يً اجر   ،بتهو ثا إىل هللا تعاىل يف الفوز مبالجئً   ، بطلبتك  كَ سعفتُ أو   ،كَ يتِ بغ
 .(1) " واهلداية إىل سلوك التحقيق ، فأقول وابهلل التوفيق ،تهنمعو 
 ؛أُمي ة()مبسألة النسب إىل  مجيع اآلراء املتعلقة    - جُمتِهًدا    – استقصى املؤلف   .2

ومن ذلك مجع    ،مث ما كان له عالقة مبسائل اجلمع   ،بتصغريهاحيث بدأ  
 ، دم()و  ،سنة()مث أورد    ،كِكسوة  علة(فِ )و  ،كُجمعة  فـُْعلة()ما كان على وزن  

وغري    ،ني وما يدور حوهلا من خالف عند النحوي  ،واالسم املنقوص  ،يد()و
 .ذلك من املسائل

ذلك قوله:  أمثلة  ومن    ، كبري والفتالنحوي بشكل    التعليل اعتماده على   .3
ل  يعِ ألنه فَ   ؛توِ يْ د ومَ وِ يْ سَ واألصل    ،ت  ي ِ ومَ   ،د  ي ِ سَ   :قوهلم  مسألتنا  ليومن قب"

وقوله   ،(2) "جانب الياء ملا ذكران غلبفإمنا  ،وتُ ميَ  اتَ ومَ  ،سودُ يَ  ادَ من سَ 
  ، األنه ال يتصور أن يكون ما قبلها مفتوحً   ؛حرف مدإال  وال تكون  "  أيًضا:

( )  هفصار لفظ   وسكنت   ،الضمة على الواو فحذفت الضمة  ستثقلت فا  آُمو 
فوجب أن ينكسر ما    ، هلا يف األمساء  نظري ألنه ال    ؛الياء  فقلبت إىل   ، الواو
الياء يف الوصل  ،قبلها   ،الياء الساكنة  ومها  ،الجتماع الساكنني   ؛وحتذف 

بيان حالة الوصل    من  (دٍ يْ أَ )ما قدمناه يف تصريف    حسب   ى والتنوين عل
أيًضا   ،(3) "والوقف ذلك  ش"  :ومن  هذا    واملعتل    املضاعفُ   ذَّ وإمنا  عن 
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 ،نيِ متحركَ   نيِ مثلَ   اجتماع إىل    ألدَّى  ؛كوا يف املضاعفألهنم لو حرَّ   ؛القياس
  .(1) "دغام دون التحريكويفرون منه إىل اإل ،ماوهم يكرهون اجتماعه

وهو    ،(الطويلِ )مصطلح  ك  املصطلحات اخلاصة بعلم العروضلبعض    هُ تطرقُ  .4
وكل    ،(ومفاعيلن)   ،(ف ِ والكَ )  ،(مِ زْ واخلَ )  ،(مِ رْ اخلَ و )  ،أحد حبور الشعر اخلليلية

  ، عروضية وردت يف ثنااي رسالة املقدسيمصطلحات    هيهذه املصطلحات  
  اخلَْرمُ   هودخل  ،الثاين من الطويل  البيت من الضربِ : "قال صاحب الرسالة

املتحر   ،ابلواو إسقاط  هي    ك وهو  اليت  العروض  من  أول جزء  من  األول 
األول البيت  اخلَ   ، نصف  ابلزاي مُ زْ أما  زايدة حرف    حرف  ، فهو  أو    ، ني أو 

   .(2) وال يزيد على ذلك   ،أو أربعة ،ثالثة
وقوله  ومن ذلك قوله: " ،ه معانيهاوإيضاحُ  ،األلفاظ الغامضة شرُحُه بعضَ  .5

  ،َترجيًبا  : رجبِت الشَّجرةُ إىل قوهلمالر جَّبيَّة منسوبة    ،وال ُرجَّبيَّة()   يف البيت:
احلُ   ،أغصاهنا  تنكسر  لئال   ؛ اتهمفدع  ، أكثر محلهاإذا   قول  بن    بابِ ومنه 

  ، كـ:رُْكَبٍة ورَُكب  ،ومجعها رَُجب    ،ةُ بَ جْ واالسم الر    ،: أان ُعَذيُقها الـُمَرجَّبُ املنذر
 جنعلُ   :أي  ،انريَ غَ نُعرِيها  ان  إ  :يقول  ،العرااي: مجع َعريَّة  ،وقوله: وَلِكْن َعَراايَ 

عامً مثرهتَ   لهُ  أيًضا:  ،(3) "اا  أبيضُ   (:الثغامُ )و"  وقوله  به   هُ بَّ شَ يُ   نبت 
 .(4) "الشيب
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أو التمثيل هلا مبا    ،أو وزهنا  ،إما ببيان ضبطهاوتوضيحه هلا    ،ذكُر اللفظة .6
ابلتحريك على   (هٍ تَ سَ )واألصل يف  "  ومن ذلك قوله:   ،يشاهبها من األلفاظ

فَـ  أس  ،لعَ وزن  وأعالم  ،وأمجال  كـَجمل  ،اه  تومجعها    ا هوتصغري   ،وعلم 
َهة " "  ،(1) ُستَـيـْ التصغري    ،ِدَماء()و  ،َدم ()  وكذلك وقوله:   ،ُدَمي ()وأما يف 

أَ   (يُ يدِ أ)أصلها    ،(يديأَ )و  (د  يَ )وكذلك   وزن  ب  كلُ ـ:أل كفعُ على 
 .(2) "سوأفلُ 

 . خترج عن مصطلحات البصريني يف رسالته مل مصطلحات املؤلف  .7
وإمنا بدأَ ببعِض    ، أَُميَّة( ُمباشرةً )مل يشرْع املؤلف يف احلديث عن النسب إىل   .8

  ، مث بعد ذلك تطرق إىل موضوع الرسالة  ،واالستطرادات  ،املسائل الفرعية
للموضوع   توطئة   هي  هبا  بدأ  اليت  واالستطرادات  التفريعات  هذه  وكل 

 . ومتهيد  له ،األصل
لشعرية على ما ذكره من أحكام صرفية  أورد مجلة من الشواهد القرآنية وا  .9

 . وسيأيت مزيد تفصيل هلا عند احلديث عن االستدالل عنده ،وقواعد
  ، بعض األحكام التصريفيةواعتماده عليها يف توجيه    ،ذكرُُه لغات العربِ  .10

 ،(3) "أفصح اللغتني   على  ،ٍه(سَ )ـينه كعحذف    وليست مماومن ذلك قوله: "
وتنوين املكسور    ، فأما الوصل فليس إال حذف الياء"    ومنه أيًضا قوله:

 .(4)"االذي قبلها على اللغتني مجيعً 
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مل    :ن قيلفإ"  ومن ذلك قوله:  ،عنها  واإلجابةالتساؤالت    بعضَ   إيراُدهُ   .11
  ؟ مفرده كان    وبقي التأنيث احلقيقي على ما  ،احلقيقي   التأنيث يف غري    كَ ر ِ حُ 

لهالتأنيث وما كان وصفً   أنَّ   فاجلواب: أن   ،ا    حبركاهتا تسلم حروفه    جيب 
كما أنه إذا مجع من املذكر ما يَعِقل    ،ة مجعه هباء التأنيثوسكناهتا يف حال
  أو ابلياء والنون يف حال   ،أو ابلواو والنون يف حال الرفع  ، أو ما كان وصًفا
والنصب حالة  حبركاهتا وسكناهتا حروفه    رتيبت  مَ لِ سَ   ،اخلفض    ،مجعه  يف 

  ررتُ ومَ   ،لنيَ اقِ العَ   ينَ يدِ الزَّ   أيتُ ورَ   ،لونَ قِ االعَ   ونَ يدُ الزَّ   ينءَ اجَ   :كقولك
 .(1) "لنيَ اقِ العَ يَن يدِ ابلزَّ 

املواضع  .12 من  يف كثري  اآلراء  بنسبة  التصريح  يف    ،عدم  السائد  وهذا 
  ، أو بعض العرب  ،أو بعض القراء  ،إذ يكتفي بقوله: قال بعضهم  ؛املخطوطة

 .(2) أو عند البعض 
وقد صرَّح هبذا االختالف    ،فيها عند النحاة  املسائل املـُختلفِ   عرض بعضَ   .13

ومسألة إحدى    ،(3) كمسألة حذف إحدى التائني من قولك: انر  أتجَّج 
اجتمعتا إذا  حنو:    ،النونني  املضارع  الفعل  يف  اإلعراب  ونوِن  الوقاية  نوِن 

   .(4) يكرمونين
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 .ةحويَّ النَّ  هُ دلتُ أَ املبحث الثالث: 
ويُعد  السماع    ،يف رسالته هو السماع  عوََّل عليها املقدسي  أبرز األدلة اليت  

  ؛وأولوها عناية فائقة  ،األصل األول من أصول االستدالل اليت اهتم هبا النحويون
وأظهر أضرب السماع يف هذه    ،ْت ُجل  القواعد النحويةُ س إذ به ُأصِ لْت وأس ِ 

 .والشعر  ،واحلديث الشريف ،الرسالة القرآن الكري وقراءاته
 قراءاته:  القرآن الكرمي و  .أ

وقد اتفق النحويون على جواز االستشهاد    ،القرآن الكري أهم  أنواع السماع
  أو   ،امتواترً  كان  سواء  فكل ما ورد أنه قُرئ به جاز االحتجاج به يف العربية ،به

   .(1) ا شاذَّ  أم  ،اآحادً 
القرآنيةيف رسالته    املقدسي  استدل  وقد   إذ بلغ عددها تسع    ؛ببعض اآلايت 
القراءات  ،آايت يف  أربع  شريفة  ،منها  أحاديث  بثالثة  وببعض    ،واستشهد 

مَّة َمَثل   فث  ،وأما النثر  ،واليت بلغ عددها ثالثة عشر شاهًدا  ،الشواهد الشعرية
العرب الكرمية قولهف   ، واحد  من كالم  أمثلة اآلايت  هذا  يف    عَ وقد مسُِ ":(2) من 

وكقوله    ،(3) َّ مخ جخ مح  ُّ  ه:امس  ز كقوله ع  ،ااجلمع التذكري والتأنيث معً 

  .(4) َّ جل مك لك  ُّ  تعاىل أيًضا:
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  ؛بتيث   فإنههِ ا من هذا الباب كل ِ شيئً   فإذا دخل النصبُ ومن ذلك أيًضا قوله: "
الرفع واخلفض  ،فتهخل   اعيَ الدَّ   عتُ ومسَ   ،ااضيً قَ و   اضيَ القَ   تُ أيرَ   :تقول  ، وثقل 
وقال    ،يف حال النصب  (1) َّ ُّ َّ ُّ   امسه:  قال هللا تعاىل   ،ااعيً دَ و 

 حس ُّ  :ويف حالة اخلفض ،(2) َّ ىيني  مي زي   ُّ  :يف حال الرفع
 .(4) " الفصيحاملشهور هذا هو  ،(3) َّ خس

القراءات انفع   ،وأما  بقراءة  استدلَّ  ىجس ىي ُّ فقد  ُرونِّ ِّ حذف    (5) تُبَش  على 

 مظ حط  ُّ  :اءِ رَّ القُ بعض  واستدل بقراءة    .(6) على إحدى اللغاتإحدى النونني  
  ؛عنهم التحريك يف املعتل ِ   عَ قد مسُِ   على أنهقال: ":  ابلتحريك   (7)َّ َعَوَرات

  .(8) "ا ابلصحيحتشبيهً 
  احلديث الشريف . ب

أحاديث شريفة  املقدسي  استدلَّ  اجلانب  شاهًدا  هبما    جاءاثنان    ،بثالثة  يف 
فقد استدل على    ،فأما ما يتعلق ابلصرف  ،وحديث يف اجلانب اللغوي  ،الصريف
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ال  )":  ‘   ريش( بقولهقُ )كـ  فـَُعيل() وزنه على  كان  فيما    حذف الياء يف النسب 
 .(1) "(ومِ اليَ  عدَ بَ  َصربًا ي  شِ رَ قُـ  لُ تَ قْ يُـ 

قوله  "فقد وردت الروايتان يف    ،استدل به على حذف عني الفعل والمه  واآلخر:
 ( َكاءُ الِو   قَ لَ ط  تَ اس    انِ نَ يـ  عَ ال    ََنَمتِ ا  ذَ إِ فَ   السَّهِ   ءُ ا كَ ِو   انِ نَ يـ  عَ ال  ):  صلوات هللا عليه

   .(2) "اءعلى اهل  ني ققوأكثر احمل ،اء والتاءابهل
  بَّ ى النَّ تَ أَ   ،¢  كرٍ  بَ أابَ   نَّ أَ )  :احلديثويف  فهو قوله:"غوايا  ما استدل به لُ أما  و 

   .(3)  ("ةامَ غَ ثَـ  َسهُ أرَ  نَّ أوكَ  َيْسِلمُ  َحاَفة يب قُ أَ  هِ ي بأبَِ  ،‘ 
 الشعر  .جـ
النحوية وأتصيلهاا القواعد  إرساء  رافد من روافد  النحويون    ؛لشعر  أواله  لذا 

 .وفهم معانيه وألفاظه ،فأقبلوا على ضبطه  ،عناية خاصة
وما يثبته من   ،عليه يف تقرير ما يذكره من أحكام  واملقدسي يف رسالته اعتمد

 :ثبات الواوإيف  واشد"أنذلك قوله:   ومن أمثلة ،قواعد
 (4) َذِر" تَ  لَ  و وَ جُ َت    لَ    نَ ّبَّ زَ  وِ ج  هَ  ن  مِ    ارً ذِ تَ ع  مُ  تَ ئ  جِ  ثَّ  نَ ّبَّ زَ  وتَ جَ هَ 

 : ويف إثبات الياء"ومن ذلك أيًضا قوله: 
 (5) " دٍّ يَ زِ  ِن بَ  ونُ بُ لَ  ت  قَ ا َل بَِ    يمِ ن  تَـ  اءُ بَ نـ  األَ وَ  يكَ تِ يَ   لَ  أَ 
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قال    ،دةحالوقاية واملؤنثة الوا  نوين وكذلك اجتماع  "ومن أمثلة ذلك أيًضا قوله:  
   :الشاعر

 (1) ي" ـــــُُتَوِ ِفين اكِ ــــبَ ل أَ  قٍّ اَل ـــــمُ     ينَّ أَ  كَّ شَ َل الذي  وتِ ملَ ّبِ أَ 
عند املقدسي كما  حضور    ما فلم يكن هل   واإلمجاعِ   لقياسِ الستدلل ّبوأما  

واستدلَّ ابلقياِس مرة    ، إنه مل يستدل ابإلمجاع النحوي ألبتةإذ    ؛هو يف السماع
ألن األلف الذي    ؛ومل تقلبا مهزة  ،انتوالياء منها متطرف  ،والوا" ف  قال:  ، واحدة

  فقس   ،كثري    من عقود التصريف  وهذا عقد    ،ابينسب ما  حأصل على    اقبله
   .(2) "ن شاء هللا تعاىلإما ورد عليك يف معناه كل عليه  

 
*** 

  

 

 . /أ70املخطوطة  (1)
   ./ب71املخطوطة  (2)
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 وقد جاء يف مبحثني:   ،التحقيق() القسم الثاين:
   .مقدمات التحقيق :املبحث األول

 :املخطوطةتوثيق عنوان  .1
عليها وقفت  اليت  املصادر  الرسالة يف  عنوان  على  أعثر  ترمجت    ،مل  واليت 

صرَّح انسخ الرسالة اإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  وقد    ،للمقدسي
يف كيفية    األمنيةفقد قال: "كتاب    ،يف اللوحة اليت سبقت املقدمة ابسم الرسالة

بن    ،النسبة ألمية علي  احلسن  أيب  اإلمام  املقدسي"تصنيف  هذا  و   ،املفضل 
 . دليل على عنوان الرسالةالتصريح 

  :تها نسبتوثيق  .2
الرسالة    ه ولكن تتحقق نسبة هذ  ،ُمفضَّلـعلى من نسبها البن ال مل أقف  

 للمؤلف لألمرين التاليني:  
وهو اإلمام عبد    - يف اللوحة األوىل اليت سبقت املقدمة قال انسخ الرسالة   .1

  ، يف كيفية النسبة ألمية  األمنية : "كتاب  -الرمحن بن أيب بكر السيوطي  
ويف هذا دليل صريح    ،تصنيف اإلمام أيب احلسن علي بن املفضل املقدسي"

 .على نسبة الرسالة للمقدسي 
عبد   يدعلى    هللا تعاىلد  حبم  الرسالةمتت  يف آخر الرسالة قال السيوطي: "   .2

  عشر   ثين احها يوم االبص  يسفر   ة بكر السيوطي الشافعي يف ليل  أيب  الرمحن 
القماح    الدين سخ مشس  اخبط الن  ة نسخ  من   (867)ع األول سنة  يرب  من

قال يف    ،¬  الشافعي  نسخ  ها:خر آ وكتبها هو كما  على    قُرئت  ةمن 
وهلل    ،ير ذاحلافظ عبد العظيم املن  هم من  نساخعليها خط  و   ، مرارًا  املصنف 
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وحسبنا هللا ونعم    ، على حممد وآلة وصحبه وسلم  اللهم صل ِ   .احلمد واملنة
 ."الوكيل

فهو دليل  آخر    ،عبد العظيم املنذري أحد الذين هلم نسـخ على الرسـالة ومبا أنَّ 
ــالة للمقدســـــــي وقد روى عن   ،ألن املنذري أحد طالبه املقربني   ؛على أنَّ الرســـــ

 .شيخه كثريًا
 :النسخةوصف  .3

فريدة جيدةاعتمدُت يف حتقيق هذه   ة عن  منسوخ   ،الرسالة على نسخة 
والنسخة حمفوظة ضمن    ،هجري867نسخة خبط مشس الدين القماح بتاريخ

  يف جامعة اإلمام وحمفوظة    ،(695)تبة روضة خريي مبصر برقم  كجمموع يف م
  ،( بنسخة طبق األصل1421)حممد بن سعود اإلسالمية ضمن جمموع برقم  

وهناك نسخة مصورة يف مركز    ،(71  –   63)من    ،عدد لوحاهتا مثان لوحات
برقم   فيصل  الرسالة  ،ف(- 3- 0449)امللك  اللوحة    ُكتب عنوان  املؤلف يف 

الرسالة ملقدمة  النسخوقد كُ   ،السابقة  خبط  على    ،تبت  ختم  يوجد  أنه  كما 
وهذا اخلتم   ،وقد ظهر منه النصف ،الصفحة اليت عليها عنوان الرسالة واملؤلف

املكتبة    ، مد بن سعود مكتوب عليه قسم املخطوطاتخاص جبامعة اإلمام حم
 .املركزية

ولكن يوجد فيها بعض الطمس يف مواضع    ،الرسالة سليمة خالية من النقص
ترقيمانو   ،قليلة جًدا بـ    ،هلا  يبدأ  بـ  ،53أحدمها  اعتمدت    ،63واآلخر  وقد 

  ، ولعله هو أصل ترقيم اجملموع الذي فيه الرسالة  ،لكونه األقدم  ؛األخري يف الرتقيم
(  15)إذ بلغ عدد األسطر يف اللوحة الواحدة    ؛وهي متفقة املساطر يف أغلبها
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واللوحة    ،(14)أ( عدد أسطرها  )ففي الورقة األوىل    ،(55)عدا اللوحة    ،سطًرا
متوسط عدد  أم ا    .(14)ب( عدد أسطرها  )( وهي األخرية ففي الورقة  61)

  .( كلمة 12 - 10)الكلمات يف السطر الواحد فرتاوح من 
وقد انتهت بقول املؤلف: "والتنوين على حسب ما قدمناه    ،والنسخة كاملة

 .وابهلل التوفيق" ،أيٍد( من بيان حالة الوصف والوقف)يف تصريف 
 منهج التحقيق: .4
املعروفة  ، املخطوطة  نسختُ   - الرسم  قواعد  مراعاة  الرتقيم    ،مع  وعالمات 

 .ابستثناء ما يقتضيه رسم املصحف ،احلديثة
 .وحصرها بني قوسني  ،بضبط األمثلة الصرفية اعتنيتُ  -
واملـُبهمَ   فسَّرتُ   - النص ِ   الغامَض  قمت    ، من  وشرٍح  توضيٍح  إىل  احتاج  وما 

وشرحهِ  يلزم  ، بتوضيحِه  ما  على  التعليق  مصادره    ، مع  من  ذلك  وتوثيق 
   .األصلية

مع احلرص يف هذه املقابلة على   ،اآلراء اليت ذكرها املؤلف آبراء غريه قابلتُ  -
 .نسبة اآلراء إىل قائليها يف كتبهم

 .اآلايت القرآنية برسم املصحف العثماين كتبتُ   -
  ، واللغة  ،والشواهد الشعرية مع ذكر حبر البيت  ،األحاديث الشريفة  خرجتُ  -

  .عند احلاجة إىل ذلك والشاهد
 .بني قوسني معقوفني  وحصرهتا ،ام أوراق املخطوطةأرق أثبتُ  -
 . الغريب منَها وفسرتُ  ،بطُت املفردات اللغوية الواردةضَ  -
 . عند أوَّل ورود هلَا الرسالةعرفُت اِبألعالم الواردة يف  -
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وعزوها    ،ورصِد األقواِل واآلراءِ   ،اجتهدُت يف توثيق املسائل وحتقيقها  -
 .إىل مصادرها

ما توصلُت إليه   مث أُثبتُ   ،املواضع اليت عليها مسح أحاول أن أَتبيَّنها  -
 . يف اهلامش بني قوسني

 :من املخطوطة صور .5

 
 اللوحة اليت عليه عنوان املخطوطة واملؤلف 
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 اللوحة األوىل من املخطوطة 
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 اللوحة األخرية من املخطوطة
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 ق:حقَّ املُ  النص  املبحث الثاين: 
 ة يَّ مَ  أُ إىَل  ةِ بَ س  الن   ةِ يَّ يفِ يف كَ  ةِ يَّ ن م  األُ  كتابُ 

 ¢ ي  دسِ ق  املَ  لِ فضَّ املُ  بنِ  لي ٍّ عَ  نِ سَ احلَ  أيب اإلمامِ  صنيفُ تَ 
 حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  للاِ  سمِ بِ [أ/64]

 ري ِبَ  م  تَ ِ  رب ِ 
  وآلهِ  نبيهِ  على حممد ٍ  والصالةُ   ،من وابلهِ  رأَ ودَ  ،والهِ من نَ  الذي ذرأَ   هللِ  احلمدُ 

أصحابهِ  أبقواله  وعلى    وحرسَ   ،كَ تَ هبج  هللاُ   أدامَ   ذكرتَ   ،وأفعاله  املقتدين 
 ، (ةيَّ مَ أُ )إىل    (1) قد نسب  ،وضبطهِ   تهِ إىل معرف  يثقُ   نْ بعض مَ   رأيتَ   كَ أنَّ   ،هجتكَ مُ 

 

  ، وقيل: النِ سبة ابلكسر: مصدر االنتساب  .والنِ سبُة لغة: القرابة يف اآلابء خاصة  ،والن سبةُ   ،النَّسبُ   (1)
انظر:    . ويكون إىل الصناعة  ،ويكون إىل البالد   ، النسب يكون ابآلابء  ... والن سبُة ابلضم: االسم 

 . نسب()ب لسان العر 
 قال املتلمس:  ،النَّْسب( ضرورةً )وقد ورد إبسكان السني 

ـــا   وَمن  َكاَن َذا َنس بٍّ َكرميٍّ وَل يكن    لــــُه َحَسٌب كاَن اللئَم املـُذَّمَّ
 وقول آخر: ، وقد روي: ومن كان ذا عرضٍ 
با   ي عمرو ي بَن األكرمنَي َنس 

 َن بــا َك ــُد عليـــَب اجملــــد نَ ـــــق
 . 4/2034املقاصد النحوية  ،حنب()و  ، حسب()انظر: لسان العرب 

  ، أو صناعة  ،أو بلد   ،أما النسب اباًب من أبواب الصرف العريب فهو: أنك إذا نسبت رجاًل إىل أب
  ، كتميميٍ  منسواًب إىل متيم   ،وكسرت ما قبل الياء املشددة  ، زدت على املنسوب إليه ايء مشددة

   .529علل النحو  ،50انظر: التكملة ص  . وهامشيٍ  منسواًب إل بين هاشم   ،إىل الكوفة  وكويفٍ  منسوابً 
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بيائنيِ  املألوف  :وقلت  ،هِ كتب ذلك خبط ِ و   ،(1) أميِ ًيا  أن    جُنباِء األدابءِ   من  إمنا 
والياء  (ي  وِ مَ أُ )إليها    نسبَ يُ  ذلكَ   وانلتِ   ،ابلواو  من  يقتضيهِ   التعريف   مبا 

 

فالنسب إضافة من جهة املعىن وإن كان خمالًفا هلا من    ، ويقال نسبته إىل بين فالن: أي عزوته إليهم 
  ،حنو: غالِم زيدٍ  ،وتضيف أحدمها إىل اآلخر ،وذلك أنك يف اإلضافة تذكر االمسني ؛جهة اللفظ

 . صاحِب عمروٍ و 
ألنك    ؛وإمنا مسي نسًبا  .مث تزيد عليه زايدة تدل على املعىن  ،ويف النسب إمنا تذكر املنسوب إليه وحده

   .2/143انظر: اللباب يف علل البناء واإلعراب .عرَّفته بذلك كما تعرف اإلنسان آبابئه وأجداده
اإلضافة مصطلح  واملربد  سيبويه  عليه  أطلق  النسب   ،وقد  الكتاب  . ومصطلح    ، 3/335انظر: 

 . 3/133املقتضب
ألن    ؛ ألن اإلضافة أعم من النسب  ؛ وهو الصحيح  ، قال ابن عصفور: "ومنهم من يسميه اإلضافة  

واإلضافة يف هذا الباب تكون إىل    ،النسب يف العرف إمنا هو إضافة اإلنسان إىل آابئه وأجداده
واألجداد اآلابء  م  ؛غري  أجود  إضافة  تسميته  نسبا"فلذلك كانت  تسميته  مجل    .ن  شرح 

   .2/453الزجاجي
النسب امسية هي أو حرفية  (1) التأنيث ال    ،اختُلف يف ايء  إىل أهنا حرف كتاء  فمنهم من ذهب 

  ، وهم الكوفيون  ،إليه  األو ل   إبضافة  جمرور   موضع  ومنهم قال: إهنا اسم يف  .موضع هلا من اإلعراب
تيم( اجملرور بدل من ايء  )على أن    ،واستدلوا على ذلك بقول بعضهم: رأيُت التـَّْيميَّ تيِم عدي ٍ 

   .وليست حرفًا ، لذلك جعلوا الياء امسًا ؛إذ إنه ال يُبدل االسم من احلرف ؛النسب
  التأنيث  اتء   أن   كما  ،النسب معىن  على دال   معىن حرفُ  الياء  أن   ِقَبل من  فاسد   قال ابن يعيش: "وهو

  أن    مع  ، اإلعراب  من  موضع    هلا  فيكونَ   ؛مسماى  عن   كنايةً   وليست  ،التأنيث  معىن  على   دال    حرف
  . حمل ه على  فُيحَكم  ،لفظه  يف   اإلعراب   ظهورُ   يَتعذ ر   الذي   هو  اإلعراب  من   موضع    له   الذي   االسم 

  حذف   على  حممول    فهو  ،الروايةُ   صح ت  فإن  ، َعِدي (  تـَْيمِ   التـَّْيميَّ   رأيتُ ):  قوهلم   من  حكوه   ما  وأم ا
()  ذكر  مل ا  كأن ه  ،املضاف ه  ذكرُه  دل    ،التيمي    فكأن ه  ،عليه  للداللة  فأضمره   ،صاحٍب()  على   إاي 

(  تـَْيمِ   صاحب ):  قال   على حاله   إليه  املضاف  وأبقى  ،املضاف  حذف  مث  ،عدي (  تـَْيمِ   َذا)أو  َعِديٍ 
 قوله:  ونظريُه ، به امللفوظ الثابت مبنزلة ،-يُذَكر   مل  وإن - وجعله  ،اإلعراب من

َرأً  حَت ِسِبنيَ  ام ِرئٍّ  َأُكلَّ   َنرًا   ّبلليل  تـََوقَّدُ  وَنرٍّ    ام 
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 - دراسة وحتقيق - 

 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

  ،كَ يتِ بغإىل    فأجبُتكَ   ،الصوابِ   ةِ على شاكل  لتقفَ   ؛اجلواب  إيضاحو   ،ريفُ صالتَّ 
إىل هللاِ الجئً   ،(1) كَ بطلبتِ   كَ سعفتُ أو  الفوزِ   ا  يف  نَ يً اجر   ،بتهِ و ثمب  تعاىل  منه   يلَ ا 

 : التحقيقِ  إىل سلوكِ  واهلدايةُ  ، التوفيقُ  وابهللِ  فأقولُ  ،تهِ نمعو 
  نْ مِ   فتْ ذِ كما حُ   الالمِ   ذوفةَ حمَ   ،(2)   (ة  مَ أَ )  :مْ وهلِ قَ   تصغريُ   (ةيَّ مَ أُ )  أنَّ   علما

  ؛هادخلتَ   اتءً   الكالمِ   يف درجِ املنقلبة    التَّأنيثِ   هاءَ   إال أنَّ   ،(3) (م  دَ )و  (د  يَ )  :مْ وهلِ قَ 
الالمِ   اتعويضً  فعلوا يف    ،احملذوف  عن    وأصلُ   ،(ةٍ فَ شَ )و  ،(ةٍ نَ سَ )و  ،(ةٍ بَ ظُ )كما 

  : ولذلك عوضوا يف قوهلم  ؛اء التأنيثهب  ضَ و ِ عُ   هُ المُ   فَ ذِ فلما حُ   ،(4) و  بَـ ظُ   (ةبَ ظُ )
  ،أوائلهاالوصل يف    الماهتا مهزةواببه من حذف    ،(اثنان)و  ،(اسم)و  ،(ابن)

 

شرح    .َشْحَمًة("  بَيضاءَ   وال  ،مَتْرَةً   َسْوداءَ   كل    ما):  قوهلم   ومثُله  ،انرٍ   وكلَّ :  تقديرِ   على  انرًا()  خفض  فإنه
 . 3/43املفصل

والدليل على ذلك    ،يظهر ل أنَّ املؤلف املقدسيَّ ألَّف رسالته بطلٍب أو توجيه من طرٍف آخر  (1)
وأسعفُتَك بطلبِتَك( لكين مل أستطع أن أِصَل إىل    ،فأجبُتَك إىل بُغيِتكَ )كاف اخلطاب يف قوله:  

   . ومل أجده يف املصادر اليت وقفت عليها ، صاحب الطلب
 . 3/73األصول يف النحو  ،3/140تضب املق ،3/344انظر: الكتاب (2)
الرضي:  (3) قياسية"  قال  لعلة  ليس  األمساء  الالم يف هذه  دار    ؛التخفيفجملرد    بل   ،حذف  فلهذا 

 . 3/186شرح الشافية ."اإلعراب على آخر ما بقي 
منها فاء    وال جيوز أن يكون احملذوف   ، (ثُبة)أيًضا كالقول يف    ( ظُبة)القول يف  ذكر ابن جين أن "  (4)

وهو مجعهم إايها ابلواو    ،ليست حمذوفة العني  ( ظُبة)ودليل آخر يدل على أن  مث قال:    ، ..ال عيًناو 
إمنا ذلك فيما    ، ومل نرهم مجعوا شيًئا مما حذفت عينه ابلواو والنون  ، (ظُِبني)و  ( ظُُبون)والنون حنو  

المه فاؤه حنو    ،(ِعُضون)و  ( ِسُنون)حنو    ،حذفت  الفاء    .(ِلُدون )أو  تكون  أن  أيًضا  وال جيوز 
أقوى دليل على حذف المها    ومن   . فثبت أن الالم هي احملذوفة دون غريها  ،ملا قدمناه  ؛حمذوفة

  :وأصلها  ،(بـُرَة وبـُرًا)و  ، (لَُغة ولًُغى)ونظريها    ، فالالم كما ترى هي املعتلة  ، (اظُبً )  :قوهلم يف مجعها
 . 2/251سر الصناعة  . "(ثُبة)ملا ذكرانه يف  ؛ابلواو (ظُْبوة)
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  :قلتَ   تكلمت  أنك إذا  ،الالم  هيوأخواهتا    (ةبَ ظُ )والدليل على أن احملذوف من  
فتح  انو   ،الواو  تحترك  فلما  [ب/64]  ،(1) موختَُ   خُتَْمةٍ ـ:ك   ،لٍ عَ وزن فُـ   على  (ابً ظُ )

  ء مجعه هبا  على ازائدً   مفرده يكون وهذا النوع من اجلمع  ، الفً أعادت  ، ما قبلها
  ، ىو ونَ   (واة  نَ )  املعتل  ويف   ،ححي صال  يف  رٍ مْ ـجَ و   رةٍ مْ ـوجَ   ،رٍ مْ ـوتَ   رةٍ مْ ـتَ ـ:التأنيث ك 

عن    عربََّ ف   ،جنًسا  التأنيث ملا سقطت عادَ   وهذا ألن هاءَ   ؛(2) ى و وشَ   (ة  واشَ )و
  .اجلميع

 مح  ُّ :  هامس زكقوله ع  ،(3) ا هذا اجلمع التذكري والتأنيث معً يف    عَ وقد مسُِ 

جاء عنهم  وقد    ،(5) َّ جل مك لك  ُّ  تعاىل أيًضا:وكقوله    ،(4) َّ مخ جخ

 

 . 1/479املخصص ."ُسوء َمَغبَّة الطعاِم وِقلَّة اْسِتْمرائِه"التخمة:    (1)
  ما  وكل   ،اآلدمي ني من والرأسُ  والرجالنِ   اليدانِ : والشوى  .الرأس جلدة  وهي  ،َشواةٍ  "مجع: الشوى (2)

 . شوى()الصحاح  .مقتالً" ليسَ 
كقوهلم:    ؛اعلم أن كل مجع بينه وبني واحده اهلاء فعامته يذكر ويؤنثقال أبو بكر األنباري: "  (3)

  ، وهذا متر    ،بقر  وهذه    ، وهذا بقر    ،وهذه خنل    ، يقال: هذا خنل    .والتمر  ،والشعري  ، والبقر  ،النخل
وقال    ،فأنث  َّمخ جخ مح جح ُّ   :¸  قال هللا   . وهذه شعري    ،وهذا شعري    ، وهذه متر  

آخر: موضع  واملؤنث  ."َّجل مك لك خكُّ  يف  أيًضا:    .124/ 2املذكر  وانظر 
 . 250املفصل ،3/346املقتضب

   .َّ جس مخ جخ مح جح مج حجُّ واآلية كاملة هي: . 20القمر آية  (4)

 حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع ُّ ٹ ٹ واآلية كاملة هي:   . 7احلاقة آية    (5)

 . َّ حل جل مك لك خك حك جك مق
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اجلمع  ، ار  مَحَّ و   ،ال  غَّ وبَـ   ،ال  مَجَّ   ل  جُ رَ   :قالوا  ،ذلك  كسعبا  أيضً    ، ة  الَ غَّ بَـ   :ويف 
 .(1) وإثباهتا يف اجلمع  ،ها يف املفردإبسقاط ،ة  الَ ومَجَّ  ،ة  ارَ مَحَّ و 

إبسقاطها    هُ ومجعُ  ،النسبةإبثبات ايء    هُ األول ما كان مفردُ   القبيلَ   هُ شبِ ومما يُ 
 .هودويَ  ي ٍ هودِ ويَ  ،وسوجمَ  ي ٍ وسِ وجمَ  ، جنْ وزِ  ي ٍ جنِ وزِ   ،ومورُ   ي ٍ ومِ رُ ـ:ك

وهو أن جيمع    ،واببه وجه اثنٍ   (ةٍ رَ دْ سِ )و  ُعد ٍة()و  (ةٍ رَ متَ )وقد جاء يف مجع  
  دةٍ جْ وسَ   ،اتٍ عَ كَ َر و   ،عةٍ كْ ـ:ر كبفتح اثنيه    ،(تاَل عَ فَـ )ابلفتح   (ةلَ عْ فَـ )إن كان على  

 .(2) األمساء دون الصفات يفذلك و  ،اتٍ دَ جَ سَ و 

 

فقالوا    ،مل يكن فيها ايء النسب  وإن  ،أن  هذه الصفات فيها ضرب  من النََّسبذكر ابن يعيش"  (1)
اجِلمال:   الِبغال:    ،( مَج ال  )لصاحب  احلُُمر:    ، (بـَغ ال  )ولصاحب  الذي  وهو    ، (مَح ار  )ولصاحب 

حنَو:    ، وذلك كثري  فيما كان صنعة تكثُر ُمعاجَلُتها  ،وإن مل يكن ماِلَكها  ، يعمل عليها ويُباِشرها
وصاحُب الصنعة    ،للتكثري  (االً فـَعَّ )ألن    ؛للذي يُْكِثر الصَّْرف وبـَْيَع العاج  ، (َعو اجٍ )و   ،(َصر افٍ )

فإذا أرادوا    ،(الَعط ار)و   ، (البَـز از)ى التكثري كـ  فُجعل له البناُء الدال  عل  ، ُمالزِم  لصنعتة ُمداِوم  عليه
ألن     ؛فأن ثوا لفظه على إرادة اجلماعة  ،(رةاَ محَّ ) و  ،ة(الغَّ بَـ )و  ، (الةمَجَّ )فقالوا:    ،أحلقوها التاء  ،اجلمع

م قالوا: مجاعة مج الة وبغ الة ومح ارة" ، اجلماعة مؤن ثة  .370/ 3شرح املفصل .فكأهن 
َثاَلثَة أوجه  ( فعلة)ا كان على  مو قال املربد: "  (2) وإن   ،فعالت تتبع الكسرة الكسرةَ   اَأحده  :فَِفيِه 

فعالن    :وإن ِشْئت قلت  ،فعالت فتبدل الفتحة من الكسرة َكَما أبدلتها من الضمة   :ِشْئت قلت
قلت ق   ؛ (فْخذ)  (: فِخذ)َويِف    ،( إْبل)  (: لإبِ )يِف  :وأسكنت َكَما  الكسرة وذلك    :لكو الستثقال 

ْدرات  سِ   :اإلسكان  ويف   ،َدرات وِقَرابتسِ   :قلت  فإن استثلقتَ   ،ابتوقربة وقرْ   ،راتوسدْ   ِسْدرَة
 . 2/190املقتضب ."وقْرابت
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  ، لفائه  اإتباعً   عينه  ضم    :(1) ففيه ثالثة أوجه   ابلضم ِ   (ةلَ عْ فُـ )وإن كان على  
  ، للتثقيل بتوال احلركات  ترًكا   ؛اوإسكاهنُ   ، احلركات  خفألن الفتح أ  ؛هاوفتحُ 

   .(2) عاتومجُْ  ،عاتومجَُ  ،عاتومجُُ   عةٍ مجُ ـ:وذلك ك
  [ أ/65]  ،اإتباعً   الكسرُ   :اأيضً   فثالثة أوجه  ابلكسر  ( ةلَ عْ فِ )وإن كان على  

  ، وات وِكسِ   وةٍ سْ كِ ـ:ك  وذلك  ،لتوال احلركات  ة هً كرا  ؛واإلسكانُ   ،تهفخل  ؛والفتحُ 
  (3)..اثنيه يف  كُ رَّ حيُ   قد  وهذا يف كل اسم مؤنث غري حقيقي  ،واتٍ سْ وكِ   اتٍ وَ سَ وكِ 

ما وصفناه يكون مضاع  ، على  أن  وِشدَّة    ، وبـُرَّاتٍ   وبـُرَّةٍ   ، رَّاتٍ ومَ   َمرَّةٍ ـ:ك   افً إال 
  ةٍ تَ يْـ ومَ   ،تٍ وابَ وطُ   ةٍ وبَ وطُ   ،اتٍ ورَ وعَ   رةٍ وْ عَ ـ:العني ك   يكون معتلَّ   أو أنْ   ،وِشدَّاتٍ 

  .اتٍ يتَ ومَ 
  ؛ كوا يف املضاعفألهنم لو حرَّ   ؛قياسعن هذا ال  واملعتل    فُ املضاع   ذَّ وإمنا ش

ون منه إىل  ويفر    ،مايكرهون اجتماعهوهم    ،نيِ متحركَ   نيِ مثلَ   اجتماعإىل    ىألدَّ 
أن يكون معتالً    ا إمَّ ال خيلو    ألنه  ؛ومل حيركوا يف املعتل  ،دغام دون التحريكاإل

فاأللف    ،راتِ أفَ و ـــ    أشهر اللغتنيِ   يف ــ    (4) كِ املسْ   ةِ رَ أفَ و   ،تٍ وآايَ   ،ةٍ آيَ ـ:ابأللف ك 
  ، أبي احلركات  كَ ر ِ فلو حُ   ،ابلواو والياء  وإما أن يكون معتالا   ،هكال يتصور حتر 

  ، وإن كان قبله مضموم    ،له وقلبه ألفاً عالإ  ذلك إىل  ىألدَّ   ؛وقبله مفتوح  كَ ر ِ حُ 
سحبوا الذيل على ترك  إال أهنم قد  ،لهعال إإىل  فتحريكه ال يؤدي ،مكسور  أو 

  ، دُ عِ يَ   دَ عَ وَ   :كما قالوا يف  هوا صاحبه مثلأعلَّ   ، ةوا بعلعلَّ أألهنم مىت    ؛هالتحريك في
 

   .321شرح املكودي ،2/48انظر: التذييل والتكميل (1)
   .6/470املقاصد الشافية ،81اللمع ، 2/189انظر: املقتضب (2)
   . كلمة مل أتبي نها (3)
 . فأر()انظر: لسان العرب  . أرة املسك: رائحته أو وعاؤهف (4)



 

 
48 

 هـ( 611)   )األُمنيَُّة يف َكيفيَِّة النِ سبِة إىَل أُميَّة( رسالٌة يف الصَّرِف أليب احَلسِن َعلي ٍّ بِن املُفضَِّل املَقدسي املُتوىف سنة 
 - دراسة وحتقيق - 

 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

  ، املضارعة  هوا بذلك ابقي حروفعلَّ أمث    ،وكسرة  لوقوعها بني ايءٍ   ؛أسقطت الواوف
عنهم التحريك يف    عَ قد مسُِ   وعلى أنه  ،(1) دُ تعِ   تَ وأنْ   ،دُ عِ ن  وحننُ   ، دُ أان أعِ   : فقالوا
ابلصحيح تشبيهً   ؛املعتل ِ  القُ   رأ ق ما  ك  ،(2) ا    (4) ََّعَوَرات مظ حط  ُّ   :(3) اءِ رَّ بعض 

 

 .3/276واألصول يف النحو   ،1/88واملقتضب ، 4/330انظر املسألة يف: الكتاب (1)
 ل: قال الشاعر اهلذ ،وبين متيم  ، هذه اللغة هي لغة هذيل (2)

ِ  َبس حِ  رِفيقٌ     متأوِ بٌ  رَاِئحٌ  بـََيَضاتٍّ  َأُخو  َسُبوحُ   املَن كَبني 
  يِف   واألكثر  األقيس  أما  اختالفا  فيه  فإن  العني  موضع  يِف   منه  َواْلَواو  اْلَياء  كانت  َما  وقال املربد: " فَأَما

  ُهَذْيل  َوأما   ، َلْوزَات    لوزة:  َويِف   َجْوزات    َجوزة:   َويِف   ، بـَْيضات    بـَْيَضة:  يِف   تَقول   فَأن  العرب   مجَِيع   لغات
  َواِحَدة   يقلبون  َواَل   ،املعتل  غري  منهاج  على  وَلَوزَات    وبـََيَضات    َجَوزات    فـَيَـُقولُوَن:  َخاصَّة  مدركة  بن

َا  َعنهم   حْيَتج  من  فيقول  ،ألفا  منهما   ا متحرك  امسا  وقع  الباب  ألن  ؛ الواو  وهذه  ،الياء  هذه  حركت ِإمنَّ
  خونة()  جْمرى   اْلقلب  ترك   يِف   اْلَباب   َهَذا  ُأجري   ابملنعوت   النـَّْعت  يلتبس  لَِئالَّ   ؛ ابلصَّحيحِ   املعتل   وأحْلق

  ؛ َهَذا  فصح   ، وقَارَات  َدارَات   قلت:   ِإذا   قارة( )و  دارة( )  حَنْو:  فعلة   َأصله   مبَا   يلتبس   لَِئالَّ   ؛حوكة()و
"  اْلِفْعل  أصل  أِلَن   ؛ وصيد  وعور   َوالصَّْيد   العور  َصحَّ   َكَما  الس ُكون  َأصله   أِلَن   . افْـَعل 

 . 2/58والتذييل والتكميل ، 3/259وانظر أيًضا: شرح املفصل البن يعيش  .2/193املقتضب
  من   َغَلطًا  َجَعَلهُ   كانَ   إن:  هللا  َعْبدِ   أَبُو   "قَالَ   ،وقد خطَّأَ ابن جماهد هذه القراءة  . قرأ هبا األعمش  (3)

ت السبع  اإعراب القراء  . َغَلطًا"  فليس   الَعَربيَّةِ   جهة  من  غلَّطه  كان  وإن  ، أصاب  فقد   الر ِوايةِ   جهةِ 
 . 2/115وعللها

آية    (4) هي:    ، 58النور  َملََكۡت واآلية كاملة  َّذِّيَن  ٱل نُكُم  لِّيَۡسَتـ ۡذِّ َءاَمُنواْ  َّذِّيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ حمسَيَٰٓ

َّذِّيَن لَۡم َيۡبلُُغواْ   يَۡمَُٰنُكۡم َوٱل
َ
يَن  أ ةِّ ٱلَۡفۡجرِّ وَحِّ وَٰ

ِّن َقۡبلِّ َصلَ ٖۚ م  َٰت  ََٰث َمرَّ ٱلۡحُلَُم مِّنُكۡم ثََل
َُٰث َعۡوَرَٰت  لَُّكۡمۚۡ لَيَۡس  ٖۚ ثََل ٱلۡعَِّشآءِّ ةِّ  َبۡعدِّ َصلَوَٰ َومِّۢن  هِّيَرةِّ  َِّن ٱلظَّ م  ثَِّيابَُكم  تََضُعوَن 

َٰفُوَن َعلَۡيُكم ۚۡ َطوَّ ۡيهِّۡم ُجَناُحۢ َبۡعَدُهنَّ
َِّك    َعلَۡيُكۡم َولَا َعلَ ٖۚ َكَذَٰل َبۡعُضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعض 

ُ َعلِّيٌم َحكِّيٞمىجس ِۗ َوٱَّللَّ ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَٰتِّ ُِّن ٱَّللَّ    .يُبَي 
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  ؛هذه احلركة ال تؤدي إىل اإلعالل  :أبن قال  (2)مذهبه  (1) ..ابلتحريك  [ ب/65]
وهذه    ،ابلعارضال    واالعتبار ابألصلِ   ،عارضةهي  وإمنا    ،ليست أبصلية  ألهنا

 ؟(3) ال أم  ،ي جمرى الالزمر جفي ،هل يعتد ابلعارض ،بني النحاة فخال   سألةم
  التأنيث احلقيقي على ما وبقي   ،احلقيقي التأنيثيف غري  كَ ر ِ مل حُ  :ن قيلفإ
 ؟ مفرده كان 

أن   ،له  اوما كان وصفً   التأنيث  أنَّ   :فاجلواب   حبركاهتا تسلم حروفه    جيب 
ل  عقِ مجع من املذكر ما يَ إذا  كما أنه    ،(4) ة مجعه هباء التأنيثوسكناهتا يف حال
  أو ابلياء والنون يف حال   ،أو ابلواو والنون يف حال الرفع  ،أو ما كان وصًفا
  : كقولك  ،يف حالة مجعه  حبركاهتا وسكناهتاحروفه    رتيب ت  مَ لِ سَ   ،اخلفض والنصب

  ،لنيَ اقِ العَ   ينَ يدِ ابلزَّ   تُ ر ر مَ و   ، لنيَ اقِ العَ   ينَ يدِ الزَّ   أيتُ ورَ   ، لونَ قِ ا عَ ال  ونَ يدُ الزَّ   ين ءَ اجَ 
 

()ويظهر ل أهنا:  ، كلمات مل أتبينها (1)    . واحتج من يقر 
َع عنه التحريك يف املعتل  (2) وهم هذيل وبنو    ،تشبيًها ابلصحيح  ؛عائد على من احتج جبواز َمن مسُِ

 . متيم 
 . 3/187اخلصائص ،3/600انظر: الكتاب (3)

يوعد(  )فيكون قول العرب:    ، وال تلتفت إىل األصل  ، وقال ابن عصفور أن العرب قد تعتد ابلعارض      
:  2/111وقال الرضي يف شرح الشافية  .282انظر: املمتع الكبري  .من قبيل االعتداد ابلعارض

  ولذلك  ؛اجلمع  يف  عارضة  احلركة  إن:  قلت  .قبلهما   ما  فتاحوان  لتحركهما  ؛ألفا  فلتقلبا:  قيل  "فإن
   .الضمة"  لعروض   ايء   قبلها   ما  املضموم  ُخطُوات( )  واو   تقلب  مل   كما  ،حتريكهما  مع  هذيل   تقلبهما   مل

  . وعليه األكثرون"  ،وقال الشيخ خالد األزهري: "إن عدم االعتداد ابلعارض هو األكثر يف كالمهم     
 . 1/90التصريحشرح 

  . فـََعالت( بفتح العني)وإن كان امسًا مجُِع على    ،فـَْعالت( بتسكني العني)إن كان صفًة مُجع على    (4)
  لَتكون   أوسطه  حركت  ،َوالتَّاء  اِبأْللف  مجعته  ِإذا   فَإنَّك   ،امْسًا  َذِلك   من  َكانَ   َما  أَنه  قال املربد: "اْعَلم 

  ،طََلَحات  طَْلَحة:  يِف   وذلك قولك   والنعت  ااِلْسم   بني  فرقًا   وتكون  ، احملذوفة  اهْلَاء   من  عوًضا   احْلَرََكة
وانظر املسألة أيًضا يف علل    . 2/188املقتضب  .َصَفَحات"  َصْفَحة:  ويف   ، َجَفَنات  َجْفَنة:   ويِف 

   .1/421وإيضاح شواهد اإليضاح  ،525النحو
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 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

  ، يعقل  من مجع    ىعلى مقتض  ،ني ضِ رَ على أَ   (اضً رْ أَ )  م مجعهُ   هنم ملا شذَّ أ  األوىل
وال    ،عقلليؤذنوا أنه ليس جبمع من يَ   ؛وهو يف املفرد ساكن  ،ه ابلفتحنياثكوا  حرَّ 

ملا مجعو   ؛وصفه قوهلمفلذلك  من  املؤنث  على    ،ة  مَ خْ ضَ   ة  رَ مْ عَ   :ا يف  حافظوا 
  ،(1) ات رَ على متََ   (ةرَ متَْ )ملا مجعوا    مث  ،اتُ مَ خْ الضَّ   اتُ رَ مْ العَ   :فقالوا  ،احلركات  رتيبت

 . حركوا اثنيها ابلفتح ملا ذكران 
  ، (4) ونبُ الكسر ظُ   ويف  ،(3) كَأْدلٍ   ،(2) ْظبأَ   (ةُ بَ ظُ ) من مجع    يف القليلِ   عَ وقد مسُِ 
 [ أ/66]:(5) قال كعب 

 

"قال  (1) مالك:  ابن  وَغْيالت :  الصفات  يف  الواوق  ،وَجَفنات  مَتَرات:  العرب  مجيع  قال    َجْواَنت 
 .1/104شرح التسهيل .وَصْعَبات" َضْخَمات:  اجلميع قال  كما  ،ابلسكون

:    . هُ : طَرفُ همِ السَّ   ةُ بَ وظُ   يفِ السَّ   ةُ بَ ظُ ظىب(: "و )ورد يف الصحاح مادة    (2)  قال َبشامة بن حري  النهشلي 
ا أن  يَناََلُمُ   الظُباِت َوَصلناها أبيدينا حد      إذا الُكماُة تـََنحَّو 

ابلواو    بون  وظُ   بات  وظِ   ،(لٍ دْ أَ )يف أقل العدد مثل    ( ب  ظْ أَ )واجلمع    ، واهلاء عوض من الواو  ،( بو  ظَ )وأصلها  
 . "والنون

ومن أنثه قال يف تصغريه:    ، فاعلم   قال يف تصغريه: ُدل   (لوالدَّ )ر فمن ذك  قال أبو بكر األنباري: "  (3)
  ث قال: عندي ثالثُ ومن أن    ،وأربعة أْدٍل إىل العشرة  ،ر قال: عندي ثالثة أْدلٍ ومن ذكَّ   ،ة  ُدليَّ 

الَعْشر  ،لٍ دْ أَ  الدلو دالةً   .ومخُس أْدٍل إىل  فمن قال ذلك قال: عندي    ،ومن العرب َمْن ُيسمى 
عل  ، دلواتٍ   ثالثُ  الَعْشِر  إىل  دلواٍت  قطواتومخُس  مخُس  عندي  قولك:  وزن  املذكر    . "ى 

   . 1/445واملؤنث
 . 63/ 1شرح األمشوين  ،2/578انظر: ارتشاف الضرب (4)
من أكابر الشعراء من أهل    ،مالك بن عمرو بن القني األنصاري السلمي اخلزرجيكعب بن  هو    (5)

انظر: معجم    .ه50تويف سنة    .‘  وكان يف اإلسالم من شعراء النب  ،اشتهر يف اجلاهلية  ،املدينة
 . 4/461أسد الغابة ،342الشعراء
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 العربية جملة العلوم  
 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 ( 1)ا ينَ بِ الظ   ِبَد ِ اي نَ املَ  ؤوسَ كُ      م  ــهُ نَـ يـ  بَـ  م  ـــــانُُ يَ أَ  رُ اوَ ـــــــتـَعَ 
رف احملذوف  وإمنا اختلف يف احل  ،فال خالف أهنا حمذوفة الالم  (ة  نَ سَ )وأما  

  ةُ خلَ النَّ   تِ هَ نَـ سَ   :ألهنا من  ؛ةهَ بْـ جَ ـ:ك   ة  هَ نْـ وأصلها سَ   ،(2) فقيل احملذوف هاء   ،منها
أتت    ،هتْ نَّ سَ وتَ  السنونإذا  سنة وال حتمل    اليت حتمل  ،اءُ هَ نْـ سَ   ة  لَ وخنَْ   ،عليها 

 : نصاراألقال بعض  ،(3) أخرى
هَ   ( 4)السِ ِننَي اجلََواِئحِ وَلِكن  َعَراَي يف     َوَل رُجَِّبيَّةٍّ اَء لَي َست  ِبَسنـ 

وهو إسقاط    ،(5) ابلواو   مُ رْ اخلَ   هودخل  ،البيت من الضرب الثاين من الطويل
أما    ،(6) هي نصف البيت األولاألول من أول جزء من العروض اليت    كاملتحر 

 

املتقارب  (1) من  مالك   ، البيت  بن  لكعب  ديوانه  .وهو  املتنب    ،276انظر:  ديوان  شرح 
الشافية   ،2/124للعكربي للسريايف  1/187املقاصد  سيبويه  شرح كتاب  يف  نسبة  بال  وهو 

   . 1/53واملساعد ،1/326والتذييل والتكميل ،4/154
   .2/399اللباب يف علل البناء واإلعراب ،3/55األصول يف النحو ، 3/170انظر: املقتضب (2)
 . سنه()انظر: هتذيب اللغة  (3)
  ، 252وبال نسبة يف كتاب األفعال  ،رجب()وهو لسويد بن صامت يف اللسان    ،البيت من الطويل  (4)

   . 421وشرح التصريف للثمانيين 
إحدامها    ،وورد بدون اخلرم بروايتني أيًضا  ،إحدامها ابخلرم واألخرى بدون اخلرم  ،بروايتنيالبيت ورد    (5)

 . 2/562لسان العرب ، 1/134الصحاح ،6/79انظر: هتذيب اللغة .ابلفاء واألخرى ابلواو
اخلرم( ابلراء من علل  )و  ، أو أول العُجز  ،وهو زايدة تلحق صدر البيت  ،اخلزم( من علل الزايدة)  (6)

انظر: البارع البن القطاع    .ألنه قطع بعضه  ؛ومسي خرًما  ،قص اليت تلحق اجلزء األول من البيتالن
93. 
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 - دراسة وحتقيق - 

 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

يزيد على  وال    ،أو أربعة  ،أو ثالثة  ،ني أو حرف  ،فهو زايدة حرف  ابلزاي  مُ زْ اخلَ 
   :(2) وي عن علي بن أىب طالب رضى هللا عنهوقد رُ  ،(1) ذلك 

دُ ا  اــــــــوَت لقيكَ ــفِإنَّ امل   د  َحَياِزي ََك ِللَمو تِ ش 
 ( 3) ا ــــــكـــاِديو لَّ بِ ـــــــإذا حَ   وتِ ــــــــَن املَ ــزَع  مِ ــل َت  و 

ا يف أول جزء  زم مجيعً واخل  ،(4) مر وقد جاء عنهم اخل  .زمخ   (دْ دُ شْ ا)فقوله:  
  .(5) يت الثاين وهو شاذ من الضرب الذي هو نصف الب

ن  يلفاعمنون    أعين  ،(6) ابع الساكنسوهو إسقاط ال  ،الكف    اوقد دخل أيضً 
وكذلك    ،مصروف  غري   (اءَ هَ بسنَـ ):  ثاين من عروض البيت يف قولهيف اجلزء ال

 . يةاو ر ردت به الو 
 

 . 62القسطاس يف علم العروض ، 88انظر القوايف للتنوخي (1)
رابع    ،أبو احلسن: أمري املؤمنني   ، ¢  علي بن أيب طالب بن عبد املطلب اهلامشي القرشي هو    (2)

ومن أكابر اخلطباء    ،وصهره   ‘   وابن عم النب  ، ابجلنة  ن وأحد العشرة املبشريناخللفاء الراشدي
ومل   ‘ وريب يف حجر النب ،ولد مبكة .~ ا بعد خدجيةوأول الناس إسالمً   ،والعلماء ابلقضاء

اإلصابة يف    :انظر  .ه40تويف سنة  . لكرممجعه ورتبه يف ديوان عبد العزيز ا ،له شعر متفرق  .يفارقه
 .1/323قالدة النحر ، 4/464متييز الصحابة

اهلزج  (3) ديوانه  .البيتان من  اللغة واألدب  ،140انظر:  للتنوخي  ،148/ 3الكامل يف    ، 88القوايف 
   .2/128املستقصى يف أمثال العرب

 . أبربعة أحرففقد جاء به شاهًدا على اخلزم   ،اشدد()الشاهد فيه: قوله: 
  ، وليس األمر كذلك  ،كل نقص يوجد يف أول كل بيت خرم"  هو  اخلرم()ذكر بعض العامة أن    (4)

اجملموعة األواتد  على  مبين  هو  فيما  األول  اجلزء  من  األول  احلرف  إسقاط  اخلرم  انظر:    ."إمنا 
 . 85القوايف

 . 89القوايف . قال التنوخي: "وما زاد عن احلرفني يف اخلزم فهو شاذ" (5)
 . 131انظر: العروض البن جين (6)
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 العربية جملة العلوم  
 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

  ةُ رَ جَ الشَّ   تِ بْ جَّ : رَ إىل قوهلمة منسوبة  بيَّ جَّ الر    ،(1)   (ةبيَّ جَّ وال رُ )  :وقوله يف البيت
ومنه قول    ،صاهناأغ   تنكسر  ئال ل  ؛ اتهمفدع  [ب/66]   ،(2) هالُ محَ   كثـُرَ   إذا  ،يًباجِ رْ تَـ 

  ، ب  جَ ومجعها رُ   ،ةُ بَ جْ واالسم الر    ،(4) بُ جَّ رَ مُ ـها ال يقُ ذَ أان عُ   :(3) رنذمُ ـ ال  بنِ   بابِ احلُ 
 ، انريَ غَ يها عرِ نُ ان إ :يقول ،ريَّةمجع عَ  :العرااي ،اايَ رَ عَ  نْ كِ ولَ  :وقوله ،بكَ وُر  ةٍ بَ كْ ُر ـ:ك

جعلت يف عديد األمساء    ، ةمفعول  مبعىن   ،َفعيلة  هيو   ،(5) اا عامً مثرهتَ   لهُ   جنعلُ   :أي
إذا وقع    ( اًل يفع)ألن    ؛َعرِي    :لتق  ، هبا مع النخلة  ت ئج  لوو   ،ةٍ يلَ كِ وأَ   ةٍ يحَ طِ نَ ـ:ك

  ،ريفة  وظَ   ،رمية  كَ   مرأة  ا   :يف التاء كقوهلم  تثبتفاعل    فإن كان مبعىن   ،نعًتا ملؤنث
مبعىن حذفت  وإن كان  حلِ كقوهلم  ،مفعول   ،(7) ضيب  خَ   ف  وكَ   ،(6) هني  دَ   ة  ي: 

من هذا    ةجمدود   :أي  ،ةمفعول   من هذا الباب مبعىن  ،(8) ديد  جَ   ة  لحفَ مِ   :وقوهلم
 . املنوال

 

 . هسن()هتذيب اللغة  .ُرجَّبيَّة()شد د أبو عبيد حرف اجليم من  (1)
 . رجب()انظر: لسان العرب  (2)
  ، من الشجعان الشعراء  ،بن املنذر بن اجلموح األنصاري اخلزرجي مث السلمي: صحايب  بابُ احلُ هو    (3)

ونزل جربيل فقال:    ،برأيه   ‘  أخذ النب  ،هو صاحب املشورة يوم بدرو   ،ذو الرأي()  :يقال له
بكر يوم  وهو ال ذي قال عند بيعة أيب    ،وكانت له يف اجلاهلية آراء مشهورة  ، الرأي ما قال حباب

وقد    ،¢  مات يف خالفة عمر  .فذهبت مثال  ،السقيفة: أان جذيلها احملكك وعذيقها املرجب
   .2/9اإلصابة يف متييز الصحابة ،11/216انظر: الوايف ابلوفيات .زاد على اخلمسني

 . 1/31انظر: جممع األمثال . وصارت مثاًل  ، قاهلا يوم السقيفة (4)
 . عرا()انظر: الصحاح  (5)
 . دهن()انظر: لسان العرب  (6)
 . حكل()انظر: مجهرة اللغة  (7)
 . جدد()انظر: الصحاح  (8)
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 - دراسة وحتقيق - 

 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

  ونسنُ يَ  مُ و القَ  َأْسىَن   :بدليل قوهلم ،(1) ايء  (ةنَ سَ ) ن احملذوف من إ :موقال قو 
:  يف قوهلم  اعن العرب اللغتان مجيعً   عَ وقد مسُِ   ،(2) ةً نَ إذا قاموا يف املوضع سَ   ،ءً اسنإِ 
 .(3) ةً اهنََ سَ ومُ  ةً اانَ سَ مُ  هُ أجرتُ واستَ  ،هُ ندَ عِ  تُ هْ نـَّ سَ وتَ  ،هُ ندَ عِ  يتُ نَّ سَ تَ 

  بكسر  ،نونسِ   :قلتَ عت ابلواو والنون  فإذا مج  ،ة  يهَ نَ وسُ   ة  يَّ نَـ التصغري: سُ ويف  
  ، يعقل  ا مذكرً   يسول  ،السالمة  مجع  مجعوه  ألهنم ملا  ؛(4) وبعضهم يضمها   ،ني الس

  : فقال  ،مجع  من  افأم    .على حنو ما تقدم  حروفهوا حركة أول  غريَّ   ،وال صفة له
النون  ني  ئومِ   ة  ائَ ومِ   ،ني  نوسِ   ة  نَ سَ  فِ   ،مهاأحد   :فله وجهان  ،برفع  مثل    ،لني عْ أنه 
ا إتباعً   ؛لهوكسروا أوَّ   (يلعِ فَ )والثاين أنه   ، ىكِعدً إال أنه مجع ال نظري له   ،لني سْ غِ 

بعدها  ةلكسر  اجلمع على    ،ما  أن    (يدبِ عَ )و  (َكليب)ـك  (يلعِ فَ )وقد جاء  إال 
  ، (ةنَ سَ )يف  الواو    من  بداًل   آخرها هذا القول جيعل النون يف    [ أ/67] صاحب  
 .(5) (ائةمِ )والياء يف 
أيضً فم  (ة  فَ شَ )وأما   الالم  منها هاء  ،احذوفة  تقول    ؛ واحملذوف    يف ألنك 
  إىل   األشياء ن  ا يردريوالتصغري والتكس  ،(اه  فَ شِ )  سريك ويف الت  ،(ة  يهَ ُشفَ )التصغري  

 

لعله قصد الياء اليت    ،وقول املؤلف: إن احملذوف هو الياء  ،سَنة( هو اهلاء أو الواو)احملذوف يف    (1)
   . هي يف األصل واو مث انقلبت ايء فأدغمت يف الياء اليت قبلها

  وكذلك   ،الياء  إىل   صارت   رابعة  وقعت  لـم ا  ولكنها   ،الواو  أصلها  َسانيُت()  يف  لياء قال ابن الشجري: "وا
  . اإلدغام"  فوجب  ،ايء  قلبت   ساكنة  والياء  ، الياء  مع  اجتمعت  فلما  ،ُسَنيوة( )  أصلها  ُسنيَّة()

 . 2/261األمال
 .270/ 3األصول يف النحو  .قال ابن السراج: "وهذا كله شاذ ال يقاس عليه" (2)
   .سنه()انظر: لسان العرب  (3)
 .1/71انظر: شرح التسهيل البن مالك  (4)
   .1/332التذييل والتكميل  ، 3/328انظر: األصول يف النحو  .الوجه الثاين هو رأي األخفش (5)
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أفصح    على   ، ( هٍ سَ ) ـ ه ك ين ع حذف    وليست مما   ، مه ال   فهذه أمثلة ما حذف   . أصوهلا 
   . ( 1) اللغتني 

  ، ال مجَْ وأَ  لٍ كـَجمَ   ، اه  تَ سْ ومجعها أَ   ، ل عَ وزن فـَ ابلتحريك على    ( 2) ( هٍ تَ سَ ) واألصل يف  
  ، فحذف العني   ، اء ابهل   َسه  :  فبعض العرب يقول   ، ُستـَيـَْهة    ا ه وتصغري   ، م اَل عْ وأَ   مٍ لَ وعَ 

يف قوله صلوات    الرواية وبذلك وردت    ، ( 3) م ال فحذف ال   ، ابلتاء   ست    : يقول وبعضهم  
  ، ( 5) اء والتاء ابهل   ( 4) ( َكاءُ الِو   قَ لَ ط  تَ اس    انِ نَ يـ  عَ ال    ََنَمتِ ا  ذَ إِ فَ   السَّهِ   ءُ ا كَ ِو   انِ نَ يـ  عَ ال  ) :  هللا عليه 

فال    ، عوضوا عن احملذوف منها مهزة الوصل يف أوهلا   إذا   ما أ ف   . اء على اهل   ني ق ق وأكثر احمل 
 . ( 6) ت اس   م: وذلك يف قوهل   ، الالم   ة حمذوف   ال إ تكون  
تقول يف  أل   ؛ ة  نَ وزِ   ة  بَ وهِ   ، ة  دَ عِ   : كقولك فذلك    اؤه ف   ما حذفت مثال    ا وأمَّ  نك 
  ؛ ( 8) ال التصغري وقع أو   ( 7) وف منه ملا أعاله ى احملذ رت ف   ، ة  ينَ زَ ووُ   ة  يبَ هَ ووُ   ة  يدَ عَ : وُ التصغري 

 . ا ذوف ملا أعيد يف اجلمع وقع آخرً احمل   فرأيتَ   ، ء  ا مَ إِ   : قلتَ   ( ة مَ أَ )   وألنك إذا مجعتَ 

 

   .3/451انظر: الكتاب (1)
انظر: شرح كتاب سيبويه    .واألصل فيها: ستة    ، وسه    ،وست    ، سته( فيها ثالث لغات: است)  (2)

  . 4/75شرح األمشوين ،3/466شرح املفصل البن يعيش ،4/193للسريايف
 . املصادر السابقة (3)
   . (16879)برقم  ،93/ 28احلديث يف مسند اإلمام أمحد (4)
انظر:   .واملشهور األول ، الفعل الم حبذف السَِّت( وكاء) ويروى  ،الفعل عني حبذف وكاءُ السَّه()  (5)

 . 2/429النهاية يف غريب احلديث
 .2/93املقتضب  ،3/450انظر: الكتاب (6)
 .عاله()ويظهر ل أهنا  ،هكذا وردت (7)
الكتاب  . وقد خصص هلا سيبويه ابابً   (8) أيًضا: اخلصائص  ،3/369انظر:  شرح    ،2/287وانظر 

   .3/401املفصل
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 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

  ، (يديأَ )و  (د  يَ )وكذلك    ،(ُدَمي  )وأما يف التصغري    ،(اءمَ دِ ) و  ،(م  دَ )  وكذلك
ء تضعف عن محل  اليا  أنإال    ،سلُ فْـ ب وأَ لُ كْ أَ ـ:ل كفعُ زن أَ على و   (ي  يدِ أ)أصلها  

أيضً   ك وكذل  ،(1) واعتالهلا  لثقلها   ؛الضمة والكسرة الضمة    ، االواو  فلما زالت 
أن    ،الياء  [ ب/67] سكنت   قبله  يكسرفوجب  ال    ةن كا الس  الياء  نأل  ؛اما 

ن يقف على ذلك  م  فمن العرب  ،كما ترىي(يدِ أَ )   يكون قبلها مضموم فعادت
  ، يدِ وابَ   ،يادِ وعَ   ،يغِ ابَ وكذلك    ،ياعِ دَ بِ   ومررتُ   ، ياضِ قَ هذا    : ابلياء فيقول

   .(2)ومجيع اببه
فيقول:    ،على ما قبلها ابلسكون  ويقفُ   ، ا للخفةطلبً   ؛الياء  حيذفُ ومنهم من  

قَ   ،اضْ بقَ   تُ رْ رَ مَ  الأ وقد    ،(3) وهو أكثُر وأحسن   ،اضْ وهذا  على أن    قراءمجع 
  (ياقِ وَ )  فإنه يقفُ   ،(5) ال ابن كثري إ  ،ءاي  بغري  (4) َّ مئ خئ  ُّ :  الوقف يف قوله

 

 . 55/ 3ظر: األصول يف النحوان (1)
 . 2/620شرح التصريح ،487/ 5انظر: شرح املفصل البن يعيش (2)
   . 3/428اهلمع ،2/161الكناش ،2/301انظر: شرح الشافية للرضي (3)
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  ُّ واآلية كاملة هي:    ،21غافر آية    (4)

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل

 . َّ مئ خئ حئ
 . 265املبسوط يف القراءات العشر  ،6/104احلجة للقراء السبعة    ، 567انظر: السبعة يف القراءات  (5)

  .كان قاضي اجلماعة مبكة  .معبد: أحد القراء السبعة  أبو  ،هو عبد هللا بن كثري الداري  املكي  وابن كثري  
تويف مبكة    .وهو فارسي األصل  ،داراي( فعرف ابلداري)ويسمون العطار    ،وكانت حرفته العطارة

 . 49معرفة القراء الكبار ،65طبقات القراء السبعة ،41/ 3انظر: وفيات األعيان .ه120سنة
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حكم    فلها  ،إال أن احلذف أكثر  ،حسن  وكال الوجهني    ،ابإلثبات  (يادِ هَ )و
   .(1) فالوق 

وتنوين املكسور الذي قبلها على اللغتني    ،فأما الوصل فليس إال حذف الياء
وهو    ،التنوين  ة فلقيهاملا ذهبت احلركة منها عادت ساكن  ن الياءأل  ،(2)امجيعً 

  .الساكنني اللتقاء   ؛فحذفكن  ا س
مل    ما ان فيومجيع ما ذكر   ،أو حذفه  ،الساكنني حتريك أحدمها  التقاء   حكم   منو 

بني إثباهتا وحذفها على كل    رياخلابدخلتا كنت    إن ما  أف  ،ألف والم  هييكن ف
الق رأ ق  ،حال َّ خف حف جف  مغ ُّ   :(3) ء ار ت 

الوصل    (4) يف  واحلذف  ابإلثبات 
 .(5) لكثرته يف االستعمال  ؛أحسنُ   إال أن اإلثبات ،والوقف

النصبُ  دخل  هذا  شيئً   فإذا  من  الرفع    ،فتهخل  ؛بتثي  فإنه  هِ الباب كل ِ ا  وثقل 
  قال هللا تعاىل   ،ااعيً دَ و   اعيَ الدَّ   عتُ ومسَ   ،ااضيً قَ و   اضيَ القَ   تُ أيرَ   :تقول  ،واخلفض

 

املنون   (1) يف  أوىل  امل  ،احلذف  غري  يف  العربية  . نونوالعكس  علم  يف  البديع  شرح    ،687انظر: 
   . 2/621التصريح

 . 4/183انظر: الكتاب (2)
  ، بقاضي  ومررت  ، وعمي  وغازي  ، قاضي  هذا   األصل:   ألن   ؛ الوصل  يف   أذهبوها   "وإمنا:  سعيد  أبو   قال

:  ساكنان  والتقى  فسكنت  ،كسرة  قبلها  اليت   الياء  على  والكسرة  الضمة  فاستثقلت  ،وعمي  ،وغازي
  مل   وإن  الياء  يردوا  مل  وقفوا   فإذا  ،والتنوين  الياء  الساكنني  الجتماع  ؛الياء  فحذفت  ،والتنوين  الياء
 . 5/55شرح كتاب سيبويه  .العرب"  كالم  أكثر  وهذا  ،وصلوه  إذا  النية  يف  التنوين  ألن  ،تنوين  يكن

 . 157القراءات العشر املبسوط يف  ،684انظر: السبعة يف القراءات . قرأ هبا أبو جعفر وانفع (3)
 خف  حف  جف  مغ جغ مع  جع  مظ  حط مض   ُّ واآلية كاملة هي:    ، 186آية  البقرة    (4)

 . َّجل مك  لك خك حك جك  مقحق مف
   . 1/229انظر: املقاصد الشافية (5)
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 - دراسة وحتقيق - 

 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

َّ ُّ َّ ُّ   امسه:
النصب  (1)  الرفع  ،يف حال   زي   ُّ  :وقال يف حال 

املشهور  هذا هو    (3)َّخس حس ُّ  :ويف حالة اخلفض  ،(2)  َّىيني مي
 [ أ/68].(4) الفصيح 

العرب   النصب وبني سائر احلركات  يُسو يوبعض  يدخله على    فلم  ،بني 
العل  ذَ القَ   أيتُ رَ   :فيقول  ،(5) وهو شاذ    ،حبال  ةحرف    اضٍ قَ   أيتُ ورَ   ،ااهبً اضي 

خَ اضِ ابلقَ   :قولت  كما  ،اذاهبً  القَ وهَ   ،ارج  خَ   اضٍ وقَ   ،اارجً ي    ، ااكمً حَ   ياضِ ذا 
  ،يقضِ ويَ   ،ودعُ يَ ـ:ك  الفعل املضارع املعتل الالم   ن هذا القبيلمو   ،م  اكِ حَ   اضٍ وقَ 

 

آية    (1) آية    ،124األعراف  هي:    ،49والشعراء  األعراف كاملة  يف   ُّ َّ ُّ واآلية 

 رن مم ام يل ىل مل  ُّ   ويف الشعراء هي:  ،  َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ننىن منزن
  .َّهئ

 . َّجئ  يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ُّ   واآلية كاملة هي: ، 35يس آية  (2)
 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  ُّ واآلية كاملة هي:   ،7األنعام آية  (3)

 .  َّمض خض حض  جض  مص
   .2/804ارتشاف الضرب ،42املرتل ،1/115انظر: شرح املقدمة احملسبة (4)
 دوو(:  )جاء يف كتاب العني  (5)

رُ  عليه  َيُكرٌ " رٍّ  ِجن   َشَنَجته َدوىً     يـَُردَّهُ  حىت الدَّه   وخابُِله   َده 
  اإِلعراب  مجيع  يف  هكذا لغتهم  وعليه َدِواي: يقلْ  ومل  النصب موضع يف وهو  ، ُمنَـوَّن مكسور   َدوِ : ويُرَوى

 : رؤبة قال ، قاضٍ  وهذا قاضٍ  رأيت: قوِلكَ  مثل
 " ساِعيا  يوماً  وأنَّ  كهؤل     واليا  راءٍّ  لست  والٍّ  ذلك
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كما    ،يدعوْ   نْ لَ   :وعلى اللغة األخرى  ،رعلى املشهو   دعوَ يَ   نْ لَ   :تقول يف النصب
  .(1) ودعُ يَ  وَ هُ  :تقول يف حالة الرفع
ومل    ،عُ دْ مل يَ :قولت  ، رفط تذا النوع فهو حبذف حرف العلة املوأما اجلزم يف ه

قد    (يدعو)واحلركة يف    ،اجلازم على احلركةسلطان  ألن    ؛وذلك  ؛شَ وملْ خيَْ   ،مِ رْ يَـ 
قلها على الواو والياء يف  ثل  ؛فحذفت الضمة  ،(دعوُ يَ )  هذهبت حني كان أصل

  ،(ىرضيَ )احلركة على األلف يف    دخول  يتصورألنه ال  و   ؛(قضييَ )و  ،(دعويَ )
  ،دعُ  يَ مل  :ليفق  ،فعوض عنها ابحلرف  ،جاء اجلازم وجد احلركة قد ذهبتفلما  
ا ذهبت  مل  :ويقول  ،ال يرى ابلتعويض أصالً   بوبعض العر   ،رضَ ومل يَ   ،ضِ قْ ومل يَـ 

يَ   :ولقفي  ،هفي  اجلازم ما يعمل  مل يصادفِ  يَ   ،ودعُ مل  يف    واشدأن  ،(2) يقضِ ومل 
 : ثبات الواوإ

 

  موضع   يف  قال: "ويكون  ،الياء والواو يف حالة النصب أييت ضرورةذكر ابن عصفور أبن تسكني    (1)
  يف  والواو   الياء   ُتْسِكن  وقد   ،خفيفة  الفتحة   ألنَّ   ؛ يَرِميَ   ولن  يَغُزوَ   لن :  حنو  ، اآلِخر  مفتوح  النَّصب 
  . يَرِميْ   ولن  يَغُزوْ   لن:  فتقول  ،ابأللف  والواوِ   للياءِ   أو  ابلضَّمَّة  هلا  تشبيًها   ،ضرورةً   النصب  موضع

 : قولُه ذلك ومن
 . ِعجاِف" َكَرمٍّ   عن الَعنيُ  فَتنبـُو       اجلَواِري ُكِسيَ   ِإن يَعَري نَ  وَأن

 .342املمتع الكبري  . العنُي" فَتنبـُوَ : يريد
  بسكون   ، َّالنِ َكاحِ   ُعق َدةُ   بَِيِدهِ   الَِّذي   يـَع ُفوَ   َأو    ُّ  قرأ:  من  قراءة   السعة   يف  ذلك   وقال أبو حيان: "ومثال 

  أبن  اجلمهور   عليه   ما  جادة   وترك   ، حامت  أيب   مذهب   إىل   جنوح  هو   املصنف  إليه   ذهب   وما   .الواو
 . 1/215التذييل والتكميل . احلسنة" الشعر ضرائر  من كله  هذا

  ، 3/316الكتاب    انظر:  .وقال اجلمهور: إهنا ضرورة  ، أهنا لغة  الزجاجي واألعلم الشنتمري   ذكر  (2)
 . 1/15حتصيل عني الذهب  ، 406اجلمل للزجاجي 
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 - دراسة وحتقيق - 

 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

 (1) رِ ذَ تَ  لَ  و وَ جُ َت   لَ    نَ ّبَّ زَ  وِ ج  هَ  ن  مِ    ارً ذِ تَ ع  مُ  تَ ئ  جِ  ثَّ  نَ ّبَّ زَ  وتَ جَ هَ 
 : ويف إثبات الياء

 (2) دٍّ يَ زِ  ِن بَ  ونُ بُ لَ  ت  قَ ا َل بَِ    ي مِ ن  تَـ  اءُ بَ نـ  األَ وَ  يكَ تِ يَ   لَ  أَ 
 : ويف إثبات األلف

 ( 3) قِ لَّ  تََ َل ا وَ هَ ا ضَّ رَ تَـ  َل وَ     قِ ل ِ طَ فَ  ت  بَ ضِ غَ  وزُ جُ ا العَ ذَ إِ 
 

أليب عمرو بن العالء خياطب الفرزدق عندما جاء معتذرًا من أجل هجو    وهو   ،البيت من البسيط  (1)
   .بلغه عنه

   .وهو خالف املدح ، هجوت: أي شتمه ابلشعراللغة: 
تذر إلَّ فكأنك مل هتجين  يقول: لقد هجوتين مث أتيت تع .زابن: اسم أيب عمرو بن العالء قائل البيتو 

 . ومل ترتك هجائي
وهذه الواو ليست واو الفعل وإمنا هي إشباع    ، ابلواو مع أنه يف حمل جزم  ( هتجو)والشاهد جميء الفعل  

 . لضمة اجليم 
الشاهد يف معجم األدابء الصناعة   ،2/1317انظر    ،537واملفصل  ،2/275وورد بال نسبة يف سر 

 .1/87وشرح التصريح  ،2/109البناء واإلعرابواللباب يف علل  ،1/22واإلنصاف
إبل للربيع بن زايد استقاها  وهو من قصيدة يف  ،وقائله قيس بن زهري بن جذمية  ،الوافر منالبيت   (2)

  أبيات سيبويه   شرح انظر:    . وذلك أن الربيع كان قد أخذ منه درعا ومل يردها عليه  ، وابعها مبكة
ا الكتاب  ،523النوادر  ،223/  1لسريايف  البن  يف  نسبة  بال    ، 1/55والتعليقة  ،3/316وهو 

وشرح التسهيل البن    ، 1/26واإلنصاف    ،2/81واملنصف  ، 538واملفصل  ،334/  1  واخلصائص
 . 146واملغين   ،1/56مالك

   .ت اللنبامجاعة اإلبل ذ  ،واللبون ، تنمي: تبلغاللغة: 
  .ضرورة  وقد استعملها  ،ال هلا على الصحيحيف حال اجلزم مح  ( أيتيك) إسكان الياء يف    الشاهد فيه:

 . جيرون املعتل جمري السامل يف مجيع أحواله حيث  ؛وهي لغة بعض العرب
الرجز  (3) من  رؤبة  ،البيتان  ديوانه  .وقائلهما  الصناعة  ،انظر:  سر  يف  نسبة  بال    ، 1/93ووردا 

 . 1/294ومتهيد القواعد  ، 343واملمتع الكبري  ، 539واملفصل
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  دَ ولَّ تالكسرة ف  عَ أشبمث    ،  هذه الثالثة األبيات حذفَ نه يف إ  :(1) مْ هُ وقد قال بعضُ 
وذلك    ،منها واو    دَ ولَّ ت والضمة ف  ،ألف    منها  دَ ولَّ توالفتحة ف  ،ايء    [ب/68]  منها

 .إلقامة وزنه ؛ جائز يف الشعر
   الضمة:يف إشباع  أنشدوا

ُُثَا  ُثما ِمن     اَلََوى َبَصِري َيش ريَوِإنَِّن َحو   (2) فَأَن ظُو رُ  أَث ِن َسَلُكوا  َحيـ 
 . (3) (حيث)اللغات يف  إحدى (حوث)و  ،نظرأف  :فإنه أراد

 : الكسرة عنشدوا يف إشبا أو 
ِبَيةٍّ  لَّ ا ظِ نَ بـ  صَ ا نَ نَ ل  زَ ملَّا نَـ   ( 4)املََراِجيلُ  مِ لح  لَّ ّبِ   ومِ للقَ  ارَ وفَ      أخ 

 

 . التملق: التودد والتلطفاللغة: 
 .وذلك للضرورة  ،حيث أثبت الشاعر فيه األلف ،ترضاها()الشاهد فيه قوله:  

 .1/83شرح األمشوين ،1/55التعليقة ،1/199انظر: شرح كتاب سيبويه للسريايف  (1)
شرح املعلقات    ،239  – 238شعر إبراهيم بن هرمة  انظر:    .ابن هرمة  وقائله  ،البيت من البسيط  (2)

للزوزينالس الصناعة  .254بع  نسبة يف سر  بال  اإليضاح  ،1/41وورد    ، 1/383إيضاح شواهد 
   .5/2391ارتشاف الضرب ،5/492شرح املفصل البن يعيش ، 1/22اإلنصاف

  ، يسرى من سريت  ،أبو على  رواههكذا  ":  259  / 1احملتسب  قال ابن جىن يف  ،البيت رواايت كثرية  ويف
وما أحسن هذه الرواية    ،يعلق وحيرك اهلوى بصرى  ي:أ  ،عجمةيشرى ابلشني امل  ورواه ابن األعرايب 

املخصص    هذا واإلشباع لغة طي ئ كما ذكر ابن سيده يف   .حومثا()يثىن( ويروى  )ويروى    . "وأطرفها
1 /109.   

 . 176انظر: املغين . هذه لغة طيء (3)
البسيط  البيت  (4) الطبيبوقائله    ، من  بن  املفضليات  ، عبدة  اللغة    ،141انظر:  يف  الكامل 

   .1/25وورد بال نسبة يف اإلنصاف  ،2/109واألدب
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   .وأنشدوا يف إشباع الفتحة .(املراجل) :أراد
تَـَزاح     ىلقَ تُ  نيَ حِ  ائلِ وَ الغَ  نَ وأنِت مِ   ( 1) وِمن  َذمِ  الرجال ِبُنـ 

 .انَّ شبع على ما بيـَّ أف ،(منتزح)ـب :أراد
املنَّ   وقفتَ فإذا   املنصوب  الفصحى  مقتضى  على  ونِ على  عليه   وقفتَ   ،اللغة 

وبعض    ،ايدً زَ   تُ ربضَ   :يف الصحيح  قولُ تكما    ،ااضيً قَ   أيتُ رَ   :قولتف  ،ابأللف
 ،يدْ زَ بِ   ررتُ مَ   :قوليكما    ،يدْ زَ   تُ بضرَ   (2) :...قولي  ،يقف عليه بغري ألف  عربال

والرفع  ،دْ يْ زَ   اذَ وهَ  اخلفض  حال  املخفوض    يقف  وبعضهم   ،(3)  ...يف  على 
والياءواملرفوع   زَ ذَ وهَ   ،يديزَ بِ   ررتُ مَ   :فيقول   ،ابلواو  على    ،وْ يدُ ا  يقف  كما 

 .وكل ذلك شاذ ،(4) يدازَ  ربتُ قول: ضَ ياملنصوب ابأللف ف
 

وهو القدر اليت    ، واملراجيل: مجع مرجل  ، ورداء وأردية  ، بوزن كساء وأكسية  األخبية: مجع خباء   اللغة:
فارت  يقول: إهنم حني حطوا رحاهلم أسرعوا فنحروا الذابئح وأوقدوا عليها ف  ، يطبخ فيها الطعام

   .يصف أنفسهم ابلكرم ،قدورهم ابللحم 
ولكنه ملا اضطر أشبع    ،ألنه مجع مرجل على وزن منرب  ؛فإن أصله املراجل  (املراجيل)  الشاهد: قوله:

   .كسرة اجليم فتولدت عنها ايء 
سر    ، 112انظر: املسائل احللبيات  . وقائله ابن هرمة يف قصيدة يرثي فيها ابنه  ،البيت من الوافر  (1)

الشافية  ،3/123اخلصائص  ، 2/351الصناعة ابن    ، 1/239املقاصد  أمال  يف  نسبة  وبال 
   . 1/383إيضاح شواهد اإليضاح ،1/184الشجري
   . عد منهأي ببُ  ،يقال: أنت مبنتزح من كذا ، عدأي بُ اللغة: منتزاح: 
 . فتولدت األلف فيه أشبعت فتحة الزاي منتزاح( )الشاهد: قوله: 

   . تُرمى نيَ حِ  ائلِ وَ الغَ  نَ وأنِت مِ ووردت رواية للبيت:  
 . يف حال النصب()ويتضح من خالل السياق أن املمسوح هو قوله:  ،يوجد مسح (2)
 . السكون()ويتضح من خالل السياق أنه  ،يوجد مسح مبقدار كلمة (3)
 . 4/167انظر: الكتاب  .هذه لغة أزد السراة كما زعم أبو اخلطاب (4)
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هو  ليل على أن احملذوف  فالد  ،(ةٍ نَ زِ )و  ،(ةٍ بَ هِ )و   ،(ةٍ دَ عِ )ذكرانه من    ما  مافأ
التصغري  فاؤه  أوله  ،ة  يبَ هَ ووُ   ، ة  ينَ زَ ووُ   ،ة  يدَ عَ وُ   :قولك يف  الواو  إذا  إو   ،فتعود  نك 

ف  نظرتَ  وَ   ،هِ علإىل  ثبتك   ،(1) نَ زَ ووَ   ،بَ هَ ووَ   ،دَ عَ وجدته من  أن    [ أ/69]   ما 
  حَ تِ وفُ   ،افاؤه  مَّ ضُ   ،رتْ غ ِ صُ   فإذا  ،(3) ة لَ عَ على وزن فَـ   ،(2) ة  أََموَ   (ةمَ أَ )األصل يف  

التأنيث بعد ذلك فتعود   ءوهبا ،رابعة بالمهامث  ،ثةً التصغري اثل بياء ُأيتو  ،هاعينُ 
َوة) متحرك  ،(أَُميـْ واو  بعدها  ساكن  ايء  متقارابن  ،فتجمع  والواو   ؛والياء 

   .ماوسكون أوهل  ،الجتماعهما يف املد واللني 
  ، ول منهما ابلسكونسبق األ  أو متقاربنيِ   ،نيِ دغام اجتماع مثلَ ومن شرط اإل 
اإل  شرط  مت  املتقاربفلما  اجتماع  وهو  قلب  دغام  الثاينني  لفظ  إىل    ، أحدمها 

 . كما ترى  (ةيَّ مَ أُ )دغمت الواو يف الياء عاد اللفظ أ فلما  ،دغم فيهأو 
 

فإذا    ، وذلك عدة  وزنة    ،من بنات احلرفني  ( فاؤه) هذا ابب اإلضافة إىل ما ذهبت    قال سيبويه: "   (1)
ا لو ظهرت    ؛ ي اإلضافةئلبعدها من اي  ؛ وال ترده اإلضافة إىل أصله  ،أضفت قلت: عدي  وزين   ألهنَّ

وال تقول: عدوي  بعد الالم شيئاً ليس من    .لوقوع الياء عليها  ؛ مل يلزمها الالم لو ظهرت من التغري
  . 3/369الكتاب ."فرتد الفاء ،(عيدة  وُ ) أال ترى أنَّك تقول:  ؛يدل ك على ذلك التصغري  ،احلرف

 .1/217لرضيشرح الشافية ل ،68التصريف واخلطوانظر أيًضا: الشافية يف علم 
إىل    (2) النسب  احلديث عن  املوضع)شرع  املسائل    ،أَُميَّة( يف هذا  ببعِض  املؤلف رسالته  بدأَ  وقد 

للموضوع    ،واالستطرادات  ،الفرعية توطئة   هي  بدأ هبا  اليت  واالستطرادات  التفريعات  وكل هذه 
 . ومتهيد  له  ،األصل

  مجع:  اآلم:  اهلَيثم   أبو  "قال  .15/461هتذيب اللغةجاء يف    .فـَْعَلة( كـ:خنلة)وقيل: إهنا على وزن    (3)
  ُحُروف   من  َكاَنت  مل ا  المها   حذفوا  ،أَْموة(  اأْلمة )  وأصل  .والبَـْقل  والبَـْقلة   ، والنَّْخل  كالنَّخلة  ،األََمة
  على   جيعلوها  أَن  فكرهوا  ،وآم  أَمة:  يُقولوا  أَن  َلزِمهم   ،وخنل  خَنلة:  ِمثَال  على  مَجعوها  فـََلمَّا  ،اللني

  ،(اْلَواو)  على  الس ُكوت  الستثقاهلم  ،ااِلْسم  آخر   يِف   َكاَنت  مل ا  احملذوفة   اْلَواو   يرد وا   أَن   وكرهوا  ،َحرفني
   . َواْلِميم" اأْللف َبني  ِفيَما ، ألفا  فجعلوها( اْلَواو) فقدموا
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  واملعروف   ،وهو الساكن  (الياء)  وهو املتحرك إىل   ( الواو)فإن قيل مل قلب  
املتحرك إىل ال    ،املتحرك  كن إىل ا السرد   الس  ؛نك ا الس  رد  ن يف حكم  كا ألن 

   ؟ أوىل (1)   ...إىل حكم احلي  ت ورد املي ،احليواملتحرك يف حكم  ،امليت
املتقدمة    أكانت   ( 2)...أوىل  الياء يف هذا الباب   الواو إىل   ردَّ   أنَّ فاجلواب  

ألن    ؛كمسألتنا  أو املتأخرة  ،(3) ايً ولوْ   ،ايً طوْ   :أصله  ،(لياا  هُ يتُ وَ لَ )و  ،(طياا  هُ يتُ وَ طَ )ـك
م  فال  حروف  دغام يفواإل  ،والواو من حروف الشفتني   ،من حروف الفمالياء  
يف املد    ماجتماعه ال  ــ   مهاخمرجا  ىتراخ  وإنْ   ــ  خردغم أحدمها يف اآلأُ وإمنا    ،أكثر

ألنه    ؛توِ يْ د ومَ وِ يْ سَ واألصل    ،ت  ي ِ ومَ   ،د  ي ِ سَ   :قوهلم  مسألتنا  ليومن قب  .واللني 
   .(4) ملا ذكران ؛الياء  جانب  غلبفإمنا   ،وتُ ميَ   اتَ ومَ   ،سودُ يَ  ادَ ل من سَ يعِ فَ 

اإل  امتنع  يف  وإمنا  زَ   :قوهلم دغام  شرط    ، مرو  عَ   ويعَ وبُ   ،د  يْ ُسْوير  وإن كان 
الواو    ؛قد مت  [ ب/69]دغام  اإل قوهلمعمنقلبة    ههناألن  ألف يف    رَ ي اسَ   :ن 
  ههنام  دغاوألن اإل   ؛عنه  ا ذلك ما كان منقلبً كو   ، هواأللف ال تدغم في  ،عَ يوابَ 

 .(5) (لع ِ فُـ )بباب  (ل وعِ فُ )يؤدي إىل اشتباه ابب 

 

 . يكون()يتضح من خالل السياق أهنا  ،يوجد مسح مبقدار كلمة (1)
 . سواء()ويظهر ل أنه  ، الكلمة حروفها غري مكتملة (2)
 . 262/ 3انظر: األصول يف النحو (3)
التكملة    ، 1/90املقتضب  ، 4/365الكتاب  : انظر  . هذا مذهب اخلليل وسيبويه ومجهور البصريني  (4)

فأخرت الواو    ،وأصله: سويد  ، (فعيل)وذهب الكوفيون إىل أن وزنه    . 1/335املمتع الكبري  ،260
 .5/439بن يعيشال شرح املفصل ، 2/656اإلنصاف انظر:  .لياء فصار سيودوتقدمت ا

 . 5/473شرح املفصل ، 306/ 3انظر: األصول يف النحو (5)
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الياء   ا أهنوهو    ،لوجه اثنٍ   أحسن  ،(ةميَّ أُ )ا يف ابب  ههنمث احملافظة على 
وما    ،هلا  وال معىن  ،والواو من أصل الكلمة  ،عىنمويف زايدة    ،دخلت للتصغري

ولذلك اختلف النحاة يف حذف    ؛له  كان أوىل ابحملافظة مما ال معىن   دخل ملعىن 
التَّ  املضار   ، جَ جَّ أتَ   ر  انَ   :قولك  من  نيِ ائَ إحدى  اتء  احملذوف  التاء    ،ةعهل  أو 

األخفش   ؟(1) األصلية املضارعة  احملذوفُ   :(2) فقال  زائدةألهن  ،اتء  قال    ،(3) ا 

 

  ؛ فالبصريون يرون أن احملذوف هو التاء األصلية  ، هذه املسألة اختلف فيها البصريون والكوفيون  (1)
ملعىن الزائدة جاءت  التاء  املضارعة  ، ألن  هشام  ، وهو  التاء    ويرى  هو  احملذوف  أبن  والكوفيون 

فلما وجب حذف أحدمها    ؛واألصلي أقوى من الزائد  ،ألن الزائد أضعف من األصلي  ؛الزائدة
  أما قوهلم:":  قال ابن األنباري راداا على الكوفيني  . كان حذف األضعف أوىل من حذف األقوى
فإن الزائد على ضربني:    ؛هذا مطلًقاقلنا: ال نسلم    ،إن الزائد أضعف من األصلي فكان حذفه أوىل

فأما الزائد الذي جاء ملعىن فال نسلم فيه أن األصلي أقوى    ، وزائد مل جيئ ملعىن  ،زائد جاء ملعىن
وهذا ألن    ،ولكن ال نسلم أنه قد وجد ههنا  ؛وأما الزائد الذي ما جاء ملعىن فمسلَّم أنه أقوى  ،منه

وإذا كانت قد جاءت ملعىن فيجب أن تكون    ،ت ملعىنفقد جاء  ؛التاء ههنا جاءت ملعىن املضارعة
وذلك خالف   ،حذفها إسقاطا لذلك املعىن الذي جاءت من أجلهتبقيتها    ألن يف   ؛ تـَْبِقيَـتـَُها أوىل

اإلنصاف  ."احلكمة يف  التعليقة  .2/534املسألة  يف:  أيًضا  املسألة  املمتع    ،1/277وانظر 
 . 4/160شرح األمشوين ،298الكبري

أخذ النحو    ، عامل ابللغة واألدب  ،حنوي  ،احلسن سعيد بن مسعدة البلخي اجملاشعي ابلوالءهو أبو    (2)
  . ه 215تويف سنة  ،واملقاييس يف النحو  ، من تصانيفه: معاين القرآن  ،ا وكان يكربه سنا   ،عن سيبويه

 .1/950بغية الوعاة ، 2/36إنباه الرواة ،39،40انظر: أخبار النحويني البصريني
  ، ومل أجد فيما توصلت إليه من حبث من عزى هذا القول لألخفش  ،ام والكوفينيهذا رأي هش  (3)

ألن رأي األخفش هو حذف    ؛ولعل صاحب الرسالة سها فنسب رأي هشام والكوفيني لألخفش
ٌس ِإلَّ ِبِِذ نِهِ  حط ُّ  وقد قال يف قوله تعاىل: "   .التاء األصلية/ الثانية    (تتَفعَّلُ )ومعناه    ،  َّ  لَ َتَكلَُّم نـَف 

هنا  أل  ؛خرة منهمافحذفوا اآل  ،نيئولكنهم استثقلوا اجتماع التا  ،(تـََتَكلَّمُ )ن تكون  أصل  فكان األ
 . 1/388معاين القرآن  . "َتذَكَُّرون( يسكنها االدغام)وحنو    ،حقهما ابحلذفأفهي    ، هي اليت تعتل
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األصلية   :(1)س() التاء  احملذوف  الفعل  ا   اتء ن  أل  ؛(2) بل  نقلت    من ملضارعة 
الوقاية    نونا يف  وكذلك القول أيضً   .املعىن  الختلفلو ذهبت    ،احلال  املاضي إىل
  .الفعل من الكسر فإهنا إمنا دخلت لتقيَ  ؛(يِن مَ رَ كْ أَ ) :من قولك

إذا  لِ اختُ  للوقايةت جاف  الداخلة  النون  هذه  الفعل    ،معت  يف  اإلعراب  ونون 
وهي   ،حدامها على إحدى اللغاتإ فحذفت    ،(ينونَ مُ كرِ يُ )  :ملضارع من قولكا
ُرونِّ  ىي ُّ   :(3) انفع   راءة ق ِّ   هورومج   (5) س()قال    ،احملذوفةأيهما    ،(4)َّ  تُبَش 

 

  ، اشتهر بلقبه سيبوي  ،ç  148ولد سنة    ، ابلوالءأبو بشر احلارثي    ،هو عمرو بن عثمان بن قنرب   (1)
الكتاب( الذي قيل: إنه قرآن  )كتب    ،فربع يف النحو  ،تعلم على اخلليل  ،إمام البصريني يف النحو

 . 1/54نزهة األلباء ، 72-66 واللغويني انظر: طبقات النحويني  .ç 180تويف سنة  ،النحو
التائني  (2) إحدى  جييز حذف  أن حذف    ،سيبويه  األوىلويرى  هو  الثانية  األصلية/  انظر:    .التاء 

 . 4/476الكتاب
وعللها  (3) السبع  القراءات  إعراب  يف:  القراءة  السبعة  ،1/344انظر  للقراء  حجة    ،5/45احلجة 

 . 383القراءات 
موىل جعونة بن شعوب    الرمحن  عبد  أبو   وقيل: ،نعيم   أيب  بن عبد الرمحن بن  وانفع هو: أبو روي انفع    

  حسن   ،صبيح الوجه  ، السواد  حالك  صاحل  ثقة   ، السبعة  القراء  أحد  ،أخرى  كىن   عدة  وله   ،الشجعي
انظر:    . ذلكوقيل غري    ،ç  159  سنة   تويف  ، اتبعيا  سبعني  عن  عرضا  القراءة   أخذ   ، دعابة  فيه   ،اخللق

 . 2/330غاية النهاية يف طبقات القراء ،5/368وفيات األعيان
ُرونِّ  ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ  واآلية كاملة هي:  ، 54احلجر آية  (4) ِّ  . َّ  تُبَش 
وقد رجحه ابن مالك يف    ،وليس نون الوقاية  ،أي: اإلعراب  ، سيبويه جعل احملذوف نون الرفع  (5)

   .1/208شرح الكافية الشافية
وتقول: هل  سيبويه: "فقد قال  ، وما ورد يف الرسالة أبن سيبويه يرى أن احملذوف هي نون الوقاية خطأ

إذ    ؛ فحذفوها  ،وهم يستثقلون التضعيف  ، ألنَّك ضاعفت النون  ؛حتذف نون الرفع  ، نَّ ذاكتفعلُ 
للنوانت  ، كانت حتذف   . وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا  ، وهم يف ذا املوضع أشد استثقاالً 

وذلك    ؛أهل املدينة   وهي قراءة   ، (فبم تبشِ رونِ )وكان يقرأ    ، (أحتاجوين)بلغنا أن بعض القراء قرأ  
 . 520 ،519/ 3" الكتاب.ألهنم استثقلوا التضعيف
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  ،آخر الفعل من الكسر  ا إمنا دخلت لتقيَ ألهن  ؛احملذوف نون الوقاية   :(1) اةحالن
  ومعرفة الفعل  وقاية    ،اا حيصل هبا املعنيان مجيعً فإهن  ،ينا عنهاغنونون اإلعراب ت

واجلواب    ،اجتمع بنون الوقايةوكذلك القول يف نون مجاعة املؤنث إذا    ،اإلعراب
 [ أ/70]  :يف ذلك وأنشدوا  ،واحد

 ( 2) فلين اإذَ  الفاجلات وءُ سُ يَ      ا كً س  مِ  ل  عَ يُـ  امِ غَ الثَـّ كَ   اهُ رَ تَـ 
الشيب  هُ بَّ شَ يُ   أبيضُ   نبت    (:الثغامُ )و   .فحذف  (يننَ يلِ فَ )ألصل  ا ويف   ،(3) به 

ِلمُ يُ   (5) ةافَ حَ قُ يب  أَ   هِ يبأبَِ   ،‘   بَّ النَّ ى  تَ أَ   ،( 4)¢  كرٍّ  بَ أّبَ   نَّ أَ )  :احلديث   نَّ أ وكَ   س 
  .(6)(ةامَ غَ ثَـ  هُ سَ أرَ 

 

وهو مذهب األخفش واملربد    ، وأن الباقية نون الرفع   ، املتأخرين ذهب إىل أن احملذوفة نون الوقاية أكثر    ( 1) 
ل  فتجيء لتقي الفع   ، وال تدل على إعراب   ، ألهنا املتكررًة املستثقلة   ؛ واألخفش الصغري وأيب علي وابن جين 

  . نون الوقاية   ابحلذف   األوىل فكان    ، ونون الرفع دخلت لعامل   ، والوقاية دخلت لغري عامل   ، من الكسر 
 . 202/ 1مهع اهلوامع   ، 194/ 1ارتشاف الضرب   ، 254/ 1انظر: معاين القرآن لألخفش 

  وهو من قصيدة قاهلا يف امرأة ألبيه تزوجها بعده يف   ، وقائله عمرو بن معدي يكرب   ، البيت من الوافر   ( 2) 
معدي كرب   . اجلاهلية  بن  عمرو  شعر  البن    ، 520/ 3الكتاب   ، 180انظر:  سيبويه  أبيات  شرح 
والتذييل    ، 140/ 1وبال نسبة يف شرح التسهيل البن مالك   ، 340/ 1املقاصد الشافية   ، 265/ 2السريايف 

 . 191/ 2والتكميل 
   . ثغم( ) انظر: الصحاح    ( 3) 
يلتقي    - تيم قريش    - من ولد تيم بن مرة    ، بن عامر   - وامسه عثمان    - أبو بكر عبد هللا بن أيب قحافة  هو    ( 4) 

كان امسه يف اجلاهلية عبد    ، بني كل واحد منهما وبينه ستة آابء  ، عند مرة بن كعب   ‘   هو ورسول هللا 
  إن رسول هللا   وقيل   ، ¢   جلمال وجهه   ؛ لقب به   ، ولقبه عتيق   ، عبد هللا   ‘   الكعبة فسماه رسول هللا 

انظر: وفيات   . ه 13تويف سنة  . ومسي صد يقاً لتصديقه خرب املسرى  ، قال له: أنت عتيق من النار   ‘ 
 . 39  ، 38/ 7سري أعالم النبالء اإلصابة يف متييز الصحابة   ، 64/ 3األعيان 

كان من    . كر الصديق ب   أبو قحافة: والد أيب   ، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي القرشي   هو   ( 5) 
  ، 24/ 20انظر: الوايف ابلوفيات   . ه   14تويف سنة    . وأسلم يوم فتح مكة   . سادات قريش يف اجلاهلي 
 . 375/ 4اإلصابة يف متييز الصحابة 

 . ابب يف صبغ الشعر وتغيري الشيب   ، ( 2103  ) رقم    ، 1663/  3احلديث يف صحيح مسلم ص    ( 6) 
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 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

العلل  (ل  عَ يُـ )  :وقوله من  من  ،الثاين  الشربوهو    ،مأخوذ   يـَُعل هُ   هُ لَّ عَ   ه:يقال 
  هُ وردَ إذا أَ   ،اًل هناإ  لُ هَ نْـ ي   لَ هنَ منه أَ   :يقال  ،(2) ل هْ رب األول هو النـَّ شوال  ،(1) هُ ل  عِ ويَ 
  :(3) قال كعب بن زهري   ،لَ هْ النـَّ 

 ( 4) ولُ ــــــلع  مَ  احِ رَّ ــــلّبِ  لٌ ــــهَ ــنمَ  هُ ــــنَّ أَ كَ     تمَ سَ ابتَ إذا  مٍّ ل  ي ظُ ذِ  ضَ ارِ وَ و عَ لُ َت  
  :الشاعر قال   ،دةحالوقاية واملؤنثة الوا  نوينوكذلك اجتماع 

 (5) يـــــينفِ و ِ ُتَُ  اكِ ـــبَ ل أَ  قٍّ اَل ـــمُ    ينَّ أَ  كَّ شَ  َل الذي  وتِ ملَ ّبِ أَ 
  .زايدة فيه مما ال ة أوىلدزاي تغليبه ما يف ا قلنا أنَّ مب  تفثب

 

 . عل( ) انظر: هتذيب اللغة    ( 1) 
 . هنل( ) انظر: الصحاح    ( 2) 
 . 61انظر: ديوانه   ( 3) 

كان ممن اشتهر يف    ، من أهل جند   ، أبو املضر ب: شاعر عال الطبقة   ، كعب بن زهري بن أيب سلمى املازين وهو  
  ، فجاءه مستأمنا   ، لنب  دمه فهدر ا   ، يشب ب بنساء املسلمني   وقام   ‘   وملا ظهر اإلسالم هجا النب   . اجلاهلية 

" فعفا عنه النب صل ى    بولُ ت  مُ   ومَ ب اليَ ل  قَ عاد فَـ سُ   ت  نَ ّبَ املشهورة اليت مطلعها: "    وأنشده الميته   ، وقد أسلم 
وآله  بردته   ، هللا عليه  والشعراء   . ه 26تويف سنة    . وخلع عليه  الشعر  اإلصابة يف متييز    ، 153/ 1انظر: 

 . 443/ 5الصحابة 
هناية األرب يف فنون    ،عرض()لسان العرب    ،عرض()انظر: هتذيب اللغة    .بسيطالبيت من ال  (4)

   .16/431األدب
هلشام الرمة  ويروى  ذي  أخي  عقبة  املغين  .بن  شواهد  شرح  مغين    ،704/ 2انظر:  أبيات  شرح 
 . 5/210اللبيب

: الذي  لواملنه  ،ناوالظلم: املاء اجلاري على األسن  ، والعوارض: الضواحك  ،تلو: تكشف وتظهراللغة:  
   . مروالراح: اخل  ،والعلول: الذي يسقى سقية اثنية  ،يسقى سقية أوىل

الوافر  (5) من  النمريي  ،البيت  حية  أبو  األدب  .وقائله  خزانة  يف    ،4/105انظر:  نسبة  بال  وورد 
النحو  ، 4/375املقتضب يف  شواهد    ،1/346واخلصائص  ،1/390واألصول  وإيضاح 
 . 2/128ى يف أمال ابن الشجريونسب إىل األعش  . 1/280اإليضاح
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ونسبت    ،(ةيَّ مَ أُ )  التصريف يف حال املصغر إىل  ى قتضعلى مُ   ( ةمَ أَ )فإذا عاد  
ثبات  اإل  :مذهبان  ةبنس ة يف حال اليلَ عِ وفَ   ، ةلَ يْـ عَ فُـ   ءإليها كان للعرب يف إثبات اي 

أكثر   ،واحلذف  ( 3) ( ةظَ يْ رَ قُـ )و  ،ين  هَ جُ   (2) (ةنَ يْـ هَ جُ )  إىلكالنسب    (1) واحلذف 
  (ةيَّ مَ أُ )  فإذا نسبت على هذا إىل   ،عي  بَ رَ   (5)(ةبيعَ رَ )و   ،ل  دَ جَ   (4) (ةلَ يْـ دِ جَ )و  ، ظي  رَ قُـ 

دغام  اإل  فيزولظي  رَ قُـ ـ:ذف الياء األوىل ك حف  ،اييا مَ عاد أُ ف  ،لتصغريايء ا   حذفتَ 
املوجب اإل  زالوإذا    ،منه وهو  من    [ب/70]  دغام  الواو    ، ايءً   (ةيَّ مَ أُ )لقلب 

 .كما ترى  (وايا مَ أُ )فصار  ، وهو الواو ،إىل أصلها ءليا اعادت 
إىل   النسبة  كانت  إن  ك  (يلعِ فَ )و  ،(يلعَ فُـ )وأما  هاء    ،(6) (يشرَ قُـ ) ـبغري 

أولهبض  (يالً عَ فُـ )فإن كان    ،(9) (ريضِ نَ )و  ،(8) (يملِ سَ )و  ،(7)(يلذَ هُ )و   فتحو   ،م 
 

   . 541توجيه اللمع ،207اللمع ،3/339انظر: الكتاب (1)
 من  كبرية  قرية  به  ومسي:  قضاعة  من  قبيلة  أيب  اسم   يف  مرتل  علم  وهو  ،التصغري  "بلفظ  ُجهينة:  (2)

  مرج   له  يقال  مرج   وعندها  ، املوصل  من   بغداد  يريد   ملن   منزل أول   وهي   ، دجلة  على   املوصل   نواحي
   .2/194معجم البلدان . ذكر"  له ،جهينة

 . 2/856مراصد االطالع .املدينة" ببقيع  قُريظة: "موضع (3)
  وقبيلة   طيء   من  قبيلة  اسم :  وجديلة  ،الناحية  واجلديلة  ،الشاكلة  اجلديلة  الكسر  مث   َجديلة: "ابلفتح  (4)

 . 115/ 2البلدانمعجم  .البصرة" حاج   طريق يف  مكان اسم: وجديلة .قيس ومن  األنصار  من
"قرية  (5) معجم    .جامعة"  كبرية  قرية  وهي  ،وبالق  أسوان  بني  الصعيد  أقصى   يف  ربيعة  بين  رَبيعة: 

 .3/27البلدان
  وقريش   ، مكة  بطحاء  ينزلون  الذين  هم  البطاح   فقريش  ،الظواهر  وقريش   البطاح  قريش:  فريقان  قُريش  (6)

 . 7الروض املعطار انظر:  . مكة حول ينزلون الذين الظواهر
  من  خندف   ابنا  ومها   ،إلياس  مدركة بن  بن   هذيل  بنو  وهم  ،مضر  من   خندف  من  "بطن  :هذيل  (7)

 .435هناية األرب يف معرفة أنساب العرب .مضر"
  ، مصر يلي ومما ،الغرب يلي  مما بربقة ومساكنهم : قال ،(عيالن)  قيس قبائل بنو سليم: "هم أكثر  (8)

   . 4/389مسالك األبصار . اجلياد" واخليل  األجناد  األبطال وفيهم
  كانوا   الذين  اليهود  من  قبيلة  اسم :  مهملة  وراء  ، ساكنة  ايء  مث  الضاد   وكسر  ،النون  نضري: "بفتح  (9)

   .5/290معجم البلدان .هلم" وآطام   حدائق يف املدينة  بظاهر  نزوال وقريظة  هم وكانوا  ابملدينة
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 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

 ’  احلذف ما روي أنهفدليل    ،(1) إلثبات وااحلذف    ،فالوجهان جائزان  ،اثنيه
 ثبات قول الشاعر:  ودليل اإل ،(2) (ومِ اليَ  عدَ بَ   ربًاصَ   ي  شِ رَ قُـ  لُ تَ ق  يُـ ل ) :قال

 ( 4)مِ ر  كَ ى والتَّ دَ النَّ  ياعِ  دَ ىَل إِ  يعٌ رِ سَ    ةٌ ــــــابَ هَ مَ  هِ ــي  لَ عَ  ي ٍّ ــشِ يرَ قُـ  (3) ُكل  وَ 
  .(5) ثبات عند البعض هو األجود واإل

  فيقال يف النسبة إىل   ، ثباتفالوجه اإل  ،نيهوكسر اث  ،لهبفتح أوَّ   (ياًل عِ فَ )وإن كان  
حذفوا    ؛ي  يملِ وسَ   ،ي  يممتَِ   (:يملِ سَ )و  ،(يممتَِ ) لو  توال   ىألدَّ   ؛ايءهألهنم    إىل 

  ؛ما قبل ايء النسبة  ةِ وكسر   ،اثنيه  وذلك اجتماع كسرةِ   ،الكسر وهم يكرهونه
 

  ألن   ؛ وفَِعيل  فـَُعيل  ومن  وفَِعيلة  فـَُعيلة   ابب  من  حذفت  إمنا   الياء()  فإن  األنباري: "قال أبو الربكات    (1)
َهُ   فيه   أثر   النسب   ؛ وفَِعيل  فـَُعيل   ابب   خبالف  ، ابلتغيري  يؤنس   والتغيري  ، منه  التأنيث  اتء   حبذف   وَغريَّ

()  قريش:  إىل  النسب   يف  قوهلم   فأما  ،الياء  منه  حيذف  فلم   ،تغيريًا  فيه  يؤثر  مل  النسب  فإن   ، قـَُرِشي 
()  ثقيف:  وإىل   ، ُهَذِل    هذيل  وإىل   الذي   الشاذ   من   فهو  - اللغتني  إحدى  يف  الياء   حبذف-  ثـََقِفي 

  وهو   ، وثَِقيفي    ،وُهَذيِْلي    ، قـَُرْيِشي  :  تقول  أن   وهي   ، الياء  إثبات  الفصحى  واللغة   ، عليه  يقاس   ال
   . 1/286اإلنصاف .القياس"

   . 1782يف ابب: ال يقتل قرشي صربا بعد الفتح برقم  3/1409مسلم احلديث ورد يف صحيح  (2)
 . بكل()والشاهد ورد يف املصادر  ، هكذا يف املخطوطة (3)
الكتاب  .وهو من شواهد سيبويه  ،مل أهتد إىل قائله  ،البيت من الطويل  (4) اللمع    ،3/337انظر: 

 . 9/4707متهيد القواعد ،3/476شرح املفصل البن يعيش ،208
  ،لكنهم يغايرون ذلك ويعدلون عنه يف قريش  ، قريشي( إبثبات الياء على القياس)قوله:    ه في  الشاهد

   .فيقولون: قريشي
 : البيت  ويروى

 مِ إىل داعي الن دى والت كر   سريعٌ     ا لقيته إذا مَ  ي ٍّ شِ ير قُ  بكل ِ 
 الشاعر:فـَُعيل( قول )حذف الياء وإثباهتا يف  ،ومن شواهد النسب يف اللغتني (5)

ــ  ا ُهذليـــًـــ أب    ُهذيِليٌَّة تدعو إذا هَي فَاخرت    دِ ـــــةٍّ نُ ـــارِفَ ــــــا من َغطــــ
 . 3/474شرح املفصل ،47توجيه اللمع  ، 530انظر: علل النحو
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  :قالوا  ،(3) (ةر منَِ )وإىل    ،(2) (ةرَ قِ شَ )وإىل    ،(1) ( ةمَ لِ سَ )أهنم ملا نسبوا إىل    ى ال تر أ
سبوا  وملا ن  ،(4) الكسر   لتوال   ؛منهم  كراهةً   ،بفتح اثنية  ي  رِ ومنََ   ،ي  رِ قَ وشَ   ،ي  مِ لَ سَ 

ابب   حَ   (يلعِ فَ )إىل  ابلفتح    ،يلةدِ وجَ   ،ة يفَ نِ إىل  اثنيه  ذهبت حركوا    فتواىل   ملا 
 .الكسر

   ؟(يلةعِ فَ )فتح اثنيه كما فعلوا يف ابب تو  ،(يلعِ فَ )ذف ايء حتُ : مل ال قيلفإن 
زايدة هاء    هفي  تألنه ملا كان  ؛(يلعِ فَ )من ابب    ىأقو   (ةيلَ عِ فَ )أن ابب    فاجلواب:

قو  حال    ،يالتأنيث  يف  يضر  النسبة وحذفها  لفظً أل  ؛ال  حذفت  وإن    ،اهنا 
وايء النسب    ،ألهنا زائدة  ؛وإمنا حذفت  ،وكأهنا مقدرة الوجود  ،حكمها ابقٍ ف

اجلمع بني عالميت أتنيث يف   رهك  كما  زايدتني   [أ/71]  فكره اجلمع بني   ،زائدة
حذف    :ومها  ،انري تغي  هأن يدخلاحتمل    ىو  فلما تق  ،(اتمَ اطِ فَ )و  (اتشَ ائِ عَ )
يف ابب    ا وليس ذلك موجودً   ،الفتح  الكسر إىل   من وقلب حركة اثنيه    ،ئهاي
إىل تغري    ألدى   ؛نسبة ايءهفلو حذفنا يف ال  ،ه ما يقويهألنه ليس في  ؛(يلعِ فَ )

 

  هو  هذا ،الالم بفتح ،سلمي: إليهم  والنسبة  ،األنصار من معروفة  قبيلة ،الالم بنو سِلمة: "بكسر (1)
  األكثرون  أو  كثريون  كسرها   وقد  ، احملدثني  من  واحملققون   ،اللغة  أهل   قاله   الذى   املعروف  الصحيح

 .2/290هتذيب األمساء واللغات  .احملدثني" من
 . شقر() العرب  لسان  .شقرة" هلا  يقال  العرب من  قبيلة أبو  هو  رجل "اسم : شقرة (2)
  . الوداع  حجة   يف  ’  النب  منزل   كانت   ،بعرفة  انحية:  النمر  أنثى  ،الكسر  مث   ،مَنرة: "ابلفتح  (3)

  .املوقف  تريد  املأزمني  من   خرجت  إذا  ميينك  عن  احلرم  أنصاب  عليه  الذي  اجلبل  هو  منرة  وقيل:
 . 3/1390مراصد االطالع .بقديد" موضع : أيضا ومنرة

  ويف   ، َحَبطي    احلبطات  ويف  ،منري  :  النَّمر  يف   قوهلم   فعلٍ   مبنزلة  فعٍل( )  من   جاء  قال سيبويه: "وما  (4)
واألصول   ،3/173وانظر أيًضا: املقتضب .3/343الكتاب .َسَلمي ": َسِلَمة ويف ،َشَقرِي  : شقرة

 . 2/145واللباب يف علل البناء واإلعراب ، 3/64يف النحو
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اثني ضعيف  ،يريانتغ  هفيدخل  ،هحركة  اإل  ،وهو  ذلك  يف  به  فيكون  جحاف 
أنه قد مسع منهم احلذف يف هذا الباب    ىوعل  ،على لفظه هلذا املعىن   بقيناهف

ال  ،اأيضً  يف  ثَ   نسبةقالوا  ايأف  ،يفَ قَ ثَـ   :يفقِ إىل  اثنيه  ،ءهذهبوا  وهو    ،وفتحوا 
 .(1) قليل

لى هذا  فع  ،ييفِ نِ حَ   (ة يفَ نِ حَ )وإىل    ،ييظِ رَ قُـ   (ةيظَ رَ قُـ )ن ينسب إىل  ومن العرب م 
 ، (2) حذف ايء التصغري ألنه ملا    ؛امييا أُ   (ةيَّ مَ أُ )  الوجه حيسن قول من نسب إىل

  النسبة مل يسمع منهم يف  ه  نأ  يوضحه  ،ما كان له على لفظه  ى اإلدغام عل  بقيَ 
 . فاعلم ذلك ،ابإلثبات يريِ مَ إال عَ  (3) ة(ريَ مَ عَ )إىل 
يتعلقُ   وإذ  ما  ما  فلنذكر    ،إليها  والنسبةِ   ،هاوتصريفِ   ،(ةمَ أَ )  بتصغريِ   قد ذكران 

  ،رةمثََ ـ:ك  ،(العَ فِ )و  ،( ةلعَ فَـ )وزن    ىعل  ،(4) ء امَ إِ   (ةمَ أَ ) مجع    :ولقفن  ، اهجبمعِ   يتعلقُ 
 

األصول يف    ،3/335انظر: الكتاب  . والقياس ثَِقيِفي    ، هذا النسب على غري القياس عند سيبويه  (1)
   . 56التكملة  ، 73و 3/72النحو

   .4/212انظر: شرح كتاب سيبويه للسريايف  (2)
 . 207اللمع . ايؤه" حتذف  فَلم  اْلَقِليل الشَّْيء َذِلك  من  َشذَّ  َوُرمبَا  ...قال ابن جين: " (3)
ومذهب    ،أََمَوة على فـََعَلةأَمة(  ) وأصل    ،فـََعة()أََمة( على وزن  ) من األمساء اليت تعددت مجوعها    (4)

أقل أصول األمساء ثالثة أحرف  ؛ القدماء أن كل اسم على حرفني قد سقط منه حرف   ،ألن 
على بناء   ، وتمع أمة مجع قلة فيقال: آم   ، وخيالفهم بعض احملدثني يف الذهاب إىل ثنائية األصول

ِإماء    ،أَفْـُعل() فيقال:  ِفعال  ،وجيمع مجع كثرة  بناء  ِفْعالنوِإمْ   ، على  بناء  ِإْخوان على    ، وان مثل 
  ، وجيمع مجع مؤنث سامل فيقال: أََموات على بناء فـََعالت  ،وأُْموان مثل ُأْخوان على بناء فـُْعالن

وليس لتعدد مجوع اسم سبب واضح مقنع سوى سعة اللغة وتصرفها    . على بناء فَعات  ، َوأَمات
لتلبية  ملستعملها  تتيحها  اليت  التصريفية  التعبريية  واإلمكاانت  الكتاب  .أغراضه    ، 3/401انظر: 

شرح شافية ابن    ،271/ 3شرح املفصل البن يعيش  ،4/14شرح كتاب سيبويه للسريايف   ،601وَ 
  . 1/440احلاجب لركن الدين احلديثي
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  ما وتقدمته  ،افتتطر   أن الواو والياء مىت   الإ   ؛ابلواو  (و  امَ إِ )  :هاألصل في  ،ومثار
أصله    ،ءً اضَ قَ   يضِ قْ يَـ   ى ضَ وقَ   ،ءً اعَ دُ و  عُ دْ يَ   دعا  :ككقول   ،مهزة  اانقلبت  ،ألف زائدة

 .ذكرانوإمنا اللغة ما  ،يضِ قْ ى يَـ ضَ وقَ  ،ودعُ ا يَ عَ ألنه من دَ  ؛اايً ضَ ا وقَ وً اعَ دُ 
  ،وراء  ،واو  :كقولك  ، د مل تنقلبا مهزةئزا  غري  فلو كان األلف املتقدم عليها أصاًل 

ألن    ؛ومل تقلبا مهزة  ،انتوالياء منها متطرف  ،والواف   [ب/71]   ،زاي  :وكقولك
  من عقود التصريف  ذا عقد  وه  ،ابينسب ما  حأصل على    ااأللف الذي قبله

 .ن شاء هللا تعاىلإيف معناه  ما ورد عليككل عليه   فقس ،كثري  
فسهلوا اهلمزة    ،(أَْمؤ  )وأصلها    ،لعُ فْـ وزن أَ   ىعل  (م  آ)  (ةمَ أَ )وقد ورد عنهم يف مجع  

ألفً   ،املثلني الجتماع    ؛الثانية أحد حروف    ؛املد  بفوج  افعادت  ألن األلف 
قبلها مفتوحً ألنه ال  ؛حرف مدإال  وال تكون    ،اللني    ،ا يتصور أن يكون ما 

لفظ ال  ستثقلتفا  (آُمو  )  هفصار  على  الضمةالضمة    وسكنت   ،واو فحذفت 
  ، فوجب أن ينكسر ما قبلها  ،هلا يف األمساء  نظريألنه ال    ؛الياء  فقلبت إىل  ،الواو

  ى والتنوين عل  ،الياء الساكنة  ومها  ،الجتماع الساكنني   ؛وحتذف الياء يف الوصل
تصريف    حسب يف  قدمناه  حا  من  (دٍ يْ أَ )ما  والوقفبيان  الوصل  وابهلل    ،لة 
   .التوفيق

تعاىل  دِ حبم  الرسالةُ   تِ متَّ  السيوطي    أيب   بن  الرمحن   عبدِ   يدِ على    هللا  بكر 
سنة  )  لِ األو   عِ يرب  من  عشر   ثينيوم اال  عن   هااحُ بص  يسفرُ   ة يف ليل  ( 1) الشافعي

 

جالل الدين: إمام    ،سابق الدين اخلضريي السيوطي  بنعبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد    هو  (1)
أديب مؤرخ  م  ،حافظ  مصنفبلغت  مائة  ست  سنة    .صنفاته  انظر:    .ه911تويف 

 . 3/301األعالم
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  ، (2) تعاىل  ¬  الشافعي  القماحِ   الدينِ   مشسِ   (1) سخاالن  خبط ِ   ةٍ نسخ  من   (867
عليها  و   ،مرارًا  فِ املصن ِ على    قُرئتْ   ةٍ سخمن نُ   :هاخر آها هو كما قال يف  وكتبَ 
   .ةواملنَّ  احلمدُ  وهللِ  ،(3) ير ذنمُ ـعبد العظيم ال  احلافظُ  هم من اخٍ نسَّ  خط  
 . الوكيل  ونعمَ  ،نا هللاوحسبُ   ،وسلم ،وصحبهِ  ،هِ وآل ،على حممدٍ  صل ِ  اللهمَّ 

  

 

 . النسخ( والصواب ما أثبت)وردت يف املخطوطة  (1)
بن حيدرة بن علي القاضي اإلمام الفاضل مشس الدين أبو عبد هللا    حممد بن أمحد بن إبراهيم هو    (2)

وهو آية يف    ،ةكانت فتاويه مسددو   ،وفقيًها  ،كان حُمدِ اثً   املعروف اببن القماح املصري الشافعي
 .343معجم الشيوخ ،4/267انظر: أعيان العصر .ه741 سنة تويف .احلفظ

اإلمام احلافظ عبد العظيم بن عبد القوي املنذري بن عبد هللا بن سالمة بن سعد احلافظ    هو  (3)
مولده يف    ،الشامي مث املصري  ،املنذري  الكبري اإلمام الثبت شيخ اإلسالم زكي الدين أبو حممد

مث    ،وتفقه ، وأتدب ،قرأ القرآن .حمدث مصر يف زمانه ،غرة شعبان سنة إحدى ومثانني ومخسمائة
تذكرة احلفاظ    ،106/ 1وفيات األعيانانظر:    .ç  656سنة    تويف   . طلب هذا الشأن وبرع فيه

4/153. 
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 فهرس املصادر 
 .القرآن الكرمي •
العرب • لسان  من  الضرب  األندلسي ت  ،ارتشاف  حيان  حتقيق    ،ه(745)أليب 

عثمان حممد رجب  التواب  ،الدكتور  عبد  رمضان  الدكتور  اخلاجني    ،راجعه  مكتبة 
 . م1998ه ـ 1418 ،1ط ،ابلقاهرة

أتليف أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد    ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة •
  ، هـ(   630ت  )الدين ابن األثري    عز  ،بن عبد الكري بن عبد الواحد الشيباين اجلزري 

 عادل أمحد عبد املوجود  - حتقيق علي حممد معوض 
 . م ç -  1994 1415 ، الطبعة: األوىل ،الناشر: دار الكتب العلمية

أتليف أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن    ،اإلصابة يف تييز الصحابة •
العسقالين   حممد   ،هـ(  852ت  )حجر  وعلى  املوجود  عبد  أمحد  عادل  حتقيق: 

 . ç 1415 - الطبعة: األوىل  ،بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،معوض
حتقيق الدكتور/ عبد احلسني    ،أليب بكر حممد بن سهل السراج  ،األصول يف النحو •

 . م1985ـ  ç 1405الطبعة األوىل  ،مؤسسة الرسالة  ،الفتلي

أتليف أيب عبد هللا احلسني بن أمحد بن خالويه    ،إعراب القراءات السبع وعللها  •
  ، هـ( حققه وقدم له: د عبد الرمحن العثيمني  370ت  )اهلمذاين النحوي الشافعي  

  ، الطبعة: األوىل ،القاهرة – الناشر: مكتبة اخلاجني   ، جامعة أم القرى  - مكة املكرمة  
1413 ç  - 1992م . 

 . م 2002 ،بريوت ،دار العلم للماليني ،(15)ط  ،خري الدين الزركلي   ،األعالم •
  السيوطي   الدين  جالل  ،بكر  أيب   بن  الرمحن  عبد  أتليف  ، النحو  أصول   يف  القرتاح •

 الدين  عالء: له وقدم راجعه ،عطية احلكيم عبد: عليه وعلق ضبطه ،(هـ  911 ت)
 .مç -  2006 1427 ، الثانية: الطبعة ،دمشق ،البريويت دار ،عطية

  حتقيق   ، (ه542)  ت   العلوي   محزة  بن   حممد  بن  علي  بن  هللا   هبة  ، الشجري   ابن   أمايل •
  ـ   ه1413  1  ط  ، ابلقاهرة  اخلاجني  مكتبة   ،الطناحي  حممد  حممود  الدكتور  ودراسة
 . م1992
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  حتقيق  ،القفطي  يوسف  بن  علي  يب  الدين  مجال  للوزير  ، النحاة  أنباء   على  الرواة  إنباه •
 هـ  1424  ، 1ط،بريوت ـ صيدا ،العصرية املكتبة ،إبراهيم الفضل أيب حممد

البصريني والكوفيني • للشيخ كمال   ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: 
ومعه كتاب االنتصاف    ،ه(577)الدين أيب الربكات حممد بن أيب سعيد األنباري ت

 .دار الفكر ،من اإلنصاف أتليف حممد حميي الدين عبد احلميد
  هارون   بن  عيذون  بن  القاسم  بن  إمساعيل  ، القال  علي  أيب   أتليف  ،اللغة   يف  البارع •

  مكتبة :  الناشر  ،الطعان  هشام  حتقيق  ،( هـ  356  ت)  سلمان  بن  حممد  بن  عيسى  بن
 . م1975 ،األوىل: الطبعة ،بريوت العربية احلضارة دار - بغداد النهضة

حتقيق    ،حملمد بن يوسف الشهري أبيب حيان األندلسي  ،البحر احمليط يف التفسري •
 . ه1420  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،صدقي حممد مجيل

أتليف جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد بن حممد    ،البديع يف علم العربية •
األثري   ابن  اجلزري  الشيباين  الكري  عبد  ابن  حممد  حتقيق    ،هـ(   606املتوىف:  )بن 

اململكة العربية   -مكة املكرمة    ،جامعة أم القرى ،فتحي أمحد علي الدين  .ودراسة: د
 . ç 1420 ، الطبعة: األوىل ،السعودية

  حتقيق  ،السيوطي  الدين   جالل  للحافظ   ،والنحاة  اللغويني   طبقات  يف  الوعاة  بغية •
 . ه1430ـ  م2009 ،بريوت ـ  صيدا ،العصرية املكتبة ، إبراهيم الفضل أيب حممد

أتليف حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق الزَّبيدي   ،اتج العروس من جواهر القاموس •
   .دار اهلداية ،حتقيق جمموعة من احملققني ، هـ( 1205)ت

أتليف مشس الدين أيب عبد هللا حممد    ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم •
دار الغرب   ،حتقيق د بشار عواد معروف  ،ه(748) بن أمحد بن عثمان الذهب ت

 . م2003 ، 1ط ،اإلسالمي
  قَامْياز   بن  عثمان  بن  أمحد  بن  حممد  هللا  عبد  أيب  الدين  مشس  أتليف  ،احلفاظ  تذكرة •

  - هـ  1419  ،1ط  ،لبنان-بريوت  العلمية  الكتب  دار   ،( هـ  748)ت  الذهب
 . م1998
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  : حتقيق  ،أتليف أيب حيان األندلسي  ،التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل •
وابقي األجزاء: دار كنوز   ، (5إىل    1من  )دمشق    - دار القلم    ،حسن هنداوي   .د

 . م  ç  / 1997  - 2013  1434 -  1418 ،الطبعة: األوىل ،الرايض -إشبيليا 
أتليف    ، التصريح على مضمون التوضيح أو التصريح بضمون التوضيح يف النحو •

ه ـ  1421  ، 1ط  ، لبنان  ،بريوت  ، العلميةدار الكتب    ، خالد بن عبد هللا األزهري 
 . م200

 وتعليق  حتقيق  ،الفارسي  أمحد  بن  احلسن  علي  أليب  ،سيبويه  كتاب  على  التعليقة •
 . م1990  ـ   ç  1410  األوىل   الطبعة  ، القاهرة  ـ   األمانة   مطبعة  ،القوزي   عوض   الدكتور

الفارسي   ،لتكملةا • علي  املرجان  ، أليب  حبر  د/ كاظم  ودراسة  أ   ،حتقيق  د  .إشراف 
 . م1981 -ه1401 ،اجلمهورية العراقية ،حسني نصار

النقلة • القوي   ،التكملة لوفيات  العظيم بن عبد  الدين أيب حممد عبد  أتليف زكي 
معروف  ،املنذري  عواد  بشار  الدكتور  عليه  وعلق  الرسالة  ،حققه    ، 2ط  ، مؤسسة 
 . م984 –ه  1405

حملب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف   ،تهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد •
دار السالم للطباعة    ،دراسة وحتقيق جمموعة من األساتذة  ،ه(778)بناظر اجليش ت
 . م2007-ه1428 ، 1ط ،والرتمجةوالنشر والتوزيع 

املتوىف: )أتليف أيب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي    ،تذيب األمساء واللغات •
العلماء    ، هـ(  676 شركة  أصوله:  ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنشره  عنيت 

 . لبنان –بريوت  ،يطلب من: دار الكتب العلمية ،مبساعدة إدارة الطباعة املنريية
  ، هـ(  370)منصور ت  أيب  ،أتليف حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي   ،تذيب اللغة •

 . م2001 ،1ط ،بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  ،حتقيق حممد عوض مرعب

للعالمة أمحد بن احلسني بن اخلباز شرح كتاب اللمع أليب الفتح ابن   ،توجيه اللمع •
فايز زكي حممد دايب  ،جين الدكتور  للطباعة    ، دراسة وحتقيق األستاذ  السالم  دار 

 . م2002-ه 1423 ، 1ط ،والنشر
حممد بن عبد هللا    ، توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم •

  ، مشس الدين  ،أيب بكر( بن حممد ابن أمحد بن جماهد القيسي الدمشقي الشافعي)
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مؤسسة    ، حتقيق حممد نعيم العرقسوسي  ،هـ(   842املتوىف:  )الشهري اببن انصر الدين  
 . م1993 ،الطبعة: األوىل  ،بريوت – الرسالة 

أتليف أيب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي املتوىف سنة    ، اجلمل يف النحو •
ه  1404  ، 1ط    ،دار األمل  ،مؤسسة الرسالة  ،حتقيق علي توفيق احلمد  ،ه  340

 . م1984 -
 ومعلق  الكتاب  حمقق،  زرعة   أيب  حممد  بن  الرمحن  عبد  أتليف  ،القراءات  حجة •

 . الرسالة دار ، األفغاين سعيد: حواشيه
  أيب   ،األصل  الفارسي    الغفار  عبد  بن  أمحد  بن  احلسن  أتليف  ،السبعة  للقراء  احلجة •

:  ودققه  راجعه   ،جوجيايب  بشري  -  قهوجي   الدين  بدر:  احملقق  ،( هـ  377  ت)  علي
/   دمشق  -  للرتاث  املأمون  دار:  الناشر  ،الدقاق  يوسف   أمحد  -  رابح  العزيز  عبد

 . م ç -  1993  1413 ،الثانية: الطبعة ،بريوت
جالل    ، أتليف عبد الرمحن بن أيب بكر  ،حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة •

عيسى    -دار إحياء الكتب العربية    ،حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم  ،الدين السيوطي
 . مç  - 1967 1387 ،1ط ، مصر – البايب احللب وشركاه 

  البغدادي  عمر  بن  القادر   عبد   أتليف  ،العرب  لسان  لباب   ولب  األدب   خزانة •
  ، القاهرة  ،اخلاجني  مكتبة  ،هارون  حممد  السالم  عبد  وشرح  حتقيق  ،( هـ  1093)ت
 . م ç  - 1997 1418 ،4ط

: نبذة  ،فيصل  امللك  مركز  إبصداره  قام :  املؤلف  ،خمطوطات  الرتاث/ فهرس  خزانة •
  ، العامل  يف  املخطوطات  ومراكز  واخلزاانت  املكتبات  يف  اإلسالمية  املخطوطات  فهارس
 املكتبات  يف  حفظها  وأرقام  ،املخطوطات  وجود  أماكن  عن  معلومات  على  تشتمل
 . العاملية واخلزائن

  املكتبة  ،حممد  بن  احلكيم   عبد  حتقيق  ،جين  بن  عثمان   الفتح  أليب  ،اخلصائص •
   .التوفيقية

مجع وترتيب عبد   ، وكرم للا وجهه  ¢   ديوان أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  •
 . م1988  -ه1409 ،1ط ،العزيز الكرم

منشورات حممد    ،حققه وشرحه وقدم له األستاذ علي فاعور  ،ديوان كعب بن زهري •
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 .م 1997ه ــ 1417 ،بريوت ،لبنان  ،دار الكتب العلمية ،بيضون
منشورات مكتبة النهضة    ، دراسة وحتقيق سامي مكي العاين  ،ديوان كعب بن مالك •

 . م1966 ،1ط ،ببغداد
  ، هللا بن حممد  أتليف أيب العباس أمحد بن عبد  ، الريض النضرة يف مناقب العشرة •

   . الطبعة: الثانية ،دار الكتب العلمية ، هـ( 694املتوىف: )حمب الدين الطربي 
  جماهد   بن  بكر  أيب  ،التميمي  العباس  بن  موسى  بن  أمحد  أتليف  ،القراءات  يف  السبعة •

:  الطبعة   ، مصر  –   املعارف  دار:  الناشر  ، ضيف  شوقي  حتقيق  ، (هـ   324  ت)  البغدادي 
 . ç 1400 ،الثانية

الفتح عثمان بن جين  ، صناعة اإلعرابسر   • الدكتور حسن    ،أليب  دراسة وحتقيق 
 . م1985ه ـ 1405 ،1ط  ،دار القلم ـ دمشق ،هنداوي 

مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن أتليف    ،سري أعالم النبالء •
الذهب ت شعيب  حتقيق    ، هـ(  748)قَامْياز  الشيخ  إبشراف  احملققني  من  جمموعة 

 . مç  / 1985 1405 ،3ط ، مؤسسة الرسالة ،األرانؤوط
  ،يونس  بن  بكر  أيب  بن  عمر  بن  عثمان  أتليف  ،واخلط  التصريف  علمي  يف  الشافية •

  الدكتور :  احملقق  ،(هـ  646  ت)  املالكي  الكردي   احلاجب  ابن  الدين  مجال  عمرو  أبو
  ، األوىل:  الطبعة  ،القاهرة   –   اآلداب  مكتبة:  الناشر  ، الشاعر  العظيم  عبد  صاحل

 . م2010
للمؤرخ الفقيه األديب أيب الفالح عبد احلي    ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب •

 . بريوت ـ لبنان  ،املكتب النجاري للطباعة والنشر  ،ه(1089)بن العماد احلنبلي ت  
  أتليف يوسف بن أيب سعيد احلسن بن عبد هللا بن املرزابن أيب   ، شرح أبيات سيبويه •

الريح هاشم  ، هـ(  385)حممد السريايف ت الدكتور حممد علي  راجعه: طه    ، حتقيق 
  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،مكتبة الكليات األزهرية  ،عبد الرؤوف سعد

 . م  ç  - 1974 1394  ،مصر –القاهرة 
 العزيز  عبد  حققه  ، البغدادي   عمر  بن  القادر  عبد  صنعة  ،اللبيب   مغن  أبيات  شرح •

 . ه1398 ،1ط ، دمشق ،للرتاث املأمون دار ،دقاق  يوسف وأمحد  ،رابح
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  ، احلسن   أيب  ،عيسى  بن  حممد  بن  علي  أتليف  ،مالك  ابن  ألفية  على  األمشوين  شرح •
  ط  ،لبنان  -بريوت  العلمية  الكتب  دار  ،( هـ  900) ت  الشافعي  اأُلمْشُوين  الدين  نور
 . م 1998  -هـ 1419 ،1

  ت  األندلسي   الطائي  هللا   عبد  بن   حممد  مالك   ابن  الدين  جلمال  ، التسهيل  شرح •
 للطباعة  هجر  ،املختون  حممد  /والدكتور  السيد  الرمحن  عبد  /الدكتور  حتقيق(  ه672)

 . م1990 ـ  ه1410 ،1 ط ،والنشر
الزجاجي • اإلشبيلي  ،شرح مجل  له    ،أليب احلسن علي بن مؤمن بن عصفور  قدم 

 ،دار الكتب العلمية  ،إشراف الدكتور إميل بديع يعقوب  ، ووضع فهارسه فواز الشعار
   .م 1998ـ   ç 1419الطبعة األوىل  ،بريوت ـ لبنان

  العكربي   هللا  عبد  بن  احلسني   بن  هللا  عبد  البقاء  أيب   أتليف  ،املتنب   ديوان  شرح •
 عبد  /األبياري   إبراهيم  /السقا  مصطفى:  احملقق  ،(هـ  616  ت)  الدين  حمب  البغدادي 

 .بريوت – املعرفة دار ،شلب احلفيظ 
ركن    ،اإلسرتاابذي   حسن بن حممد بن شرف شاهأتليف    ،شرح شافية ابن احلاجب  •

 ،مكتبة الثقافة الدينية  ،حتقيق د عبد املقصود حممد عبد املقصود  ،ه(715)الدين ت
 . م2004ه ـ 1425 ،1ط

 البغدادي   القادر  عبد  اجلليل  للعامل  شواهده  شرح  مع  ، احلاجب  ابن   شافية  شرح •
 الرضي   احلسن   بن  حممد  أتليف   ، اهلجرة  من  1093  عام   املتويف  األدب  خزانة  صاحب

  ، مبهمهما  وشرح   ،غريبهما   وضبط   ، حققهما  ،( هـ  686  ت)  الدين  جنم  ،اإلسرتاابذي 
  الزفزاف  حممد ،العربية اللغة كلية  ختصص يف املدرس -  احلسن  نور  حممد ،:األساتذة

  ختصص  يف املدرس - احلميد عبد الدين حمىي حممد  ،العربية اللغة كلية  يف املدرس -
  1395:  النشر عام ، لبنان – بريوت العلمية الكتب دار : الناشر ،العربية اللغة كلية
ç -  1975 م . 
  مكتبة   دار  منشورات  ،السيوطي  الرمحن  عبد  الدين  جالل  أتليف  ، املغن  شواهد  شرح •

 . لبنان ،بريوت ،احلياة
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املتوىف:  )أتليف أيب سعيد السريايف احلسن بن عبد هللا بن املرزابن    ، شرح كتاب سيبويه •
بريوت   ،دار الكتب العلمية  ،علي سيد علي  ،حتقيق أمحد حسن مهدل ،هـ(  368

 . م 2008 ، الطبعة: األوىل ، لبنان –

أتليف يعيش بن علي بن يعيش ابن أيب السرااي حممد بن   ، شرح املفصل للزخمشري •
املعروف اببن يعيش واببن الصانع   ،وفق الدين األسدي املوصليم  ،أيب البقاء  ،علي

  ، الناشر: دار الكتب العلمية  ،قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب  ، هـ(  643ت  )
 . م ç -  2001 1422 ، الطبعة: األوىل ، لبنان –بريوت 

:  حتقيق  ، هـ(  469  ت )  اببشاذ  بن  أمحد  بن  طاهر:  املؤلف  ، احملسبة  املقدمة  شرح •
 . م 1977 ،األوىل: الطبعة ، الكويت –  العصرية املطبعة: الناشر ،الكري عبد خالد

ه( على  807)أيب زيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي ت  ،شرح املكودي  •
  ، األلفية يف علمي الصرف والنحو لإلمام مجال الدين حممد بن عبد هللا بن مالك

بريوت    ،دار الكتب العلمية  ،دينضبطه وخرج آايته وشواهده الشعرية إبراهيم مشس ال
 . م 2010  ،3ط ، ـ لبنان

مطبوعات    ،مجعه ونسقه مطاع الطرابيشي  ،شعر عمرو بن معدي كرب الز بيدي •
 . م1985ه/ 1405 ، 2ط ،جممع اللغة العربية بدمشق

 ،دار احلديث  ،أتليف أيب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري   ،الشعر والشعراء •
 . ç 1423 ،القاهرة

أتليف أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري    ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية •
  1407  ،4ط  ،بريوت  –دار العلم للماليني    ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار  ،الفارايب

ç -  1987 م.   
  206) النيسابوري   القشريي  احلجاج بن مسلم ،احلسني أتليف أيب ،مسلم صحيح •

:  العربية  الكتب  إحياء  دار:  الناشر  ،الباقي  عبد  فؤاد  حممد:  احملقق  ، (هـ  261  -
 .(بريوت  -  العريب  الرتاث  إحياء  دار:  وَصو رهْتا)  القاهرة  -  احللب  البايب  عيسى  فيصل

مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن    ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع •
منشورات دار  ،هـ(  902املتوىف:  )حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي  

 .بريوت ،مكتبة احلياة
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املتوىف:  )جالل الدين السيوطي    ، عبد الرمحن بن أيب بكرأتليف    ، طبقات احلفاظ •
 . الطبعة األوىل ، يروت –دار الكتب العلمية   ،هـ( 911

عبد هللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي الدمشقي    أيبأتليف    ،طبقات علماء احلديث •
البوشي  744املتوىف:  )الصاحلي   أكرم  الزيبق   ،هـ(حتقيق:  الرسالة    ،إبراهيم  مؤسسة 

 . م ç  - 1996 1417 ، الطبعة: الثانية ، لبنان –بريوت   ،للطباعة والنشر والتوزيع
  بن   يوسف  بن  الوهاب  عبد  أتليف  ،وقراءاتم  مناقبهم  وذكر  السبعة  القراء  طبقات •

  املكتبة  ،عزوز  حممد  بن  أمحد  حتقيق  ، (ه782)  ت   الشافعي  السالر  بن  إبراهيم
 . م2003 –  ه1423  ،1ط ،بريوت ،صيدا ،العصرية

 الزبيدي  مذحج  بن  هللا   عبيد  بن  احلسن  بن  حممد  ،واللغويني  النحويني   طبقات •
 ،إبراهيم  الفضل   أبو  حتقيق: حممد  ، (هـ  379:  املتوىف)  بكر   أبو   ،اإلشبيلي  األندلسي

   . ت.د ،2ط   ،املعارف دار
  أمحد  د : احملقق ،(هـ  392 ت) املوصلي جين بن عثمان الفتح أتليف أيب ،العروض •

 . مç 1987 1407  ،األوىل: الطبعة ، الكويت –  القلم دار: الناشر ،اهليب فوزي 
حتقيق    ،أتليف حممد بن عبد هللا بن العباس أيب احلسن ابن الوراق    ،علل النحو •

  ç  1420  ،1ط  ،الرايض / السعودية  -مكتبة الرشد    ،حممود جاسم حممد الدرويش
 . م1999 -

أتليف أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري   ،العني •
 . دار ومكتبة اهلالل ،اهيم السامرائيد إبر  ،حتقيق د مهدي املخزومي  ،هـ( 170)ت

  احلنفي سعيد  بن أمحد بن  حممد: أتليف  ،عقيلة  ابن مسلسالت  يف  اجلليلة  الفوائد •
  الدكتور :  وتعليق  حتقيق  ، (هـ  1150  ت)  بعقيلة  كوالده  املعروف  ،الدين  مشس  ،املكي  
 . مç  - 2000 1421 ، 1ط ،بريوت ،اإلسالمية البشائر: الناشر ، رضا حممد

الزخمشري    ،أتليف أيب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد  ،القسطاس يف علم العروض •
الناشر: مكتبة املعارف    ، احملقق: الدكتور فخر الدين قباوة  ، هـ(  538ت  )جار هللا  
 . م  ç 1989 1410 ،الطبعة: الثانية اجملددة ، لبنان –بريوت 

  شعراء   يف   اجلمان  قود ع»  بـ  املشهور   ،الزمان  هذا  شعراء   فرائد   يف   اجلمان  قالئد •
  654  ت)  املوصلي  الشعار  بن  املبارك   الربكات  أيب  الدين  كمال  أتليف  ،«الزمان  هذا
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  ، لبنان  –  بريوت  العلمية  الكتب   دار:  الناشر  ،اجلبوري   سلمان  كامل  حتقيق  ،(هـ
 . م 2005  - األوىل: الطبعة

أتليف أيب حممد الطيب بن عبد هللا بن أمحد   ،قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر •
ُعين به: بو مجعة    ، هـ(  947  -   870) اهِلجراين احلضرمي الشافعي    ، بن علي ابخمرمة

  ç   -  2008  1428  ،الطبعة: األوىل   ،جدة  – دار املنهاج    ،مكري / خالد زواري 
 .م
الباقي بن أيب احلصني عبد هللا بن احملسن    ،القوايف • القاضي أيب يعلي عبد  أتليف 

 هـ(  5ت ق )التنوخي 
  1978  ، الطبعة: الثانية  ،الناشر: مكتبة اخلاجني مبصر ،احملقق: الدكتور عوين عبد الرءوف

 .م
  ، (هـ   285  ت)  العباس  أيب  ،املربد  يزيد  بن  حممد  أتليف  ،واألدب  اللغة  يف  الكامل •

  الطبعة :  الطبعة  ،القاهرة  –   العريب  الفكر  دار:  الناشر  ،إبراهيم  الفضل   أبو  حممد:  احملقق
 . م ç -  1997 1417 الثالثة

حتقيق وشرح عبد السالم حممد   ،أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ،كتاب سيبويه  •
   .م2004ه ـ 1425 ، 4ط ،الناشر: مكتبة اخلاجني ابلقاهرة ،هارون

  وأبسفل   ،السريايف  سعيد  أيب   شرح   من   وزبد  تقريرات  وهبامشه  ، سيبويه  كتاب •
 معدن  من  الذهب  عني   حتصيل:  املسمى  الشواهد  شرح   الصغرية  ابلقاعدة  الصحيفة

  طبعة   ،الشنتمري   سليمان  بن  يوسف  ملؤلفه  العرب  جمازات  علم  يف  األدب  جوهر
 .ه1431 ابلقاهرة تيمية ابن مكتبة ،2ط ، ه1316 ،1ط ،بوالق

  / د  وحتقيق  دراسة  ، (ه732)  ت  الفداء  أيب  أتليف  ،والتصريف  النحو   يف  الكناش •
   . م2005-ه1426 ، 2ط ،القاهرة ،اآلداب مكتبة ،حممد مربوك جودة

واإلعراب • البناء  علل  يف  العكربي    ،اللباب  احلسني  بن  هللا  عبد  البقاء  أليب 
دار    ،بريوت ـ لبنان   ،دار الفكر املعاصر  ،حتقيق غازي خمتار طليمات  ،ه(616)ت

 . م1995ه ـ 1416 ،1ط ،دمشق ـ سورية ،الفكر
مجال الدين ابن منظور   ،الفضل  أيب   ،أتليف حممد بن مكرم بن على ،لسان العرب •

  1414 -  ،3ط ،بريوت –دار صادر   ،هـ( 711) نصاري الرويفعى اإلفريقى تاأل
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ç. 
 ،حتقيق حامد مؤمن  ،ه(392)أتليف أيب الفتح عثمان بن جين ت  ،اللمع يف العربية •

 . م1985ه ـ  1405 ، 2ط ،مكتبة النهضة العربية ، عامل الكتب
  أيب   ،النيسابورى    ِمْهران  بن  احلسني  بن  أمحد  أتليف  ،العشر   القراءات  يف   املبسوط •

  ، دمشق  –  العربية  اللغة  جممع  ،حاكيمي  محزة  سبيع  حتقيق  ، (هـ  381)ت  بكر
 . م1981

أتليف كمال الدين أيب الفضل عبد الرزاق بن    ،جممع اآلداب يف معجم األلقاب •
مؤسسة    ،حتقيق حممد الكاظم  ، هـ(  723ت  )أمحد املعروف اببن الفوطي الشيباين  

  1416  ،الطبعة: األوىل  ،إيران  ،وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي   -الطباعة والنشر
ç. 
حممد    مشيخة: شهاب الدين أمحد بن علي بن  ،اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس •

بـ ب الشهري  أمحد  بن  بن علي  العسقالين  ن حممد    ، هـ(  852  -   773) ابن حجر 
  ، الطبعة: األوىل  ،بريوت  –دار املعرفة    ،حتقيق: الدكتور يوسف عبد الرمحن املرعشلي

 . مç  -  1994 1415( / 4 -  2جـ ) ،م ç -  1992 1413( / 1جـ )
 عثمان  الفتح  أيب  أتليف  ،عنها  واإليضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيني   يف  احملتسب •

  - هـ  1420  ، اإلسالمية  للشئون  األعلى  اجمللس-األوقاف  وزارة  ،املوصلي  جين  بن
 . م1999

أتليف أيب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ت   ،احملكم واحمليط األعظم •
  1421  ،1ط  ،بريوت  –دار الكتب العلمية    ،حتقيق عبد احلميد هنداوي   ، هـ(  458)
ç -  2000 م . 
حتقيق خليل إبراهم   ، أتليف احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي    ،املخصص •

 . مç 1996 1417 ، 1ط ،بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  ،جفال
حتقيق د/ طارق    ،ه(  328)أليب بكر حممد بن القاسم األنباري ت  املذكر واملؤنث   •

 . م1986-ه1406  ،2ط ، لبنان -بريوت  ،دار الرائد العريب ،اجلنايب
ابن    ،أتليف عبد املؤمن بن عبد احلق  ، مراصد الطالع على أمساء األمكنة والبقاع •

 ، بريوت  ،دار اجليل  ،هـ(   739)صفي  الدين ت  ،احلنبلي  ،مشائل القطيعي البغدادي 
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 . ç 1412 ،1ط

 علي  ودراسة  حتقيق  ،اخلشاب  اببن  الشهري  أمحد  بن   هللا  عبد  حممد  أليب  ،املرتل •
   .م1972 ـ  ه1392 دمشق ،حيدر

  القرشي  هللا   فضل  بن   حيىي  بن   أتليف أمحد  ،األمصار  َّمالك   يف   األبصار  مسالك •
:  الطبعة  ، ظب  أبو  ، الثقايف  اجملمع  ، (هـ  749  ت)  الدين  شهاب   ،العمري   العدوي 
 . ç 1423 ،األوىل

  حسن  . د:  احملقق،( هـ   377  املتوىف)  الفارسي    علي  أيب   أتليف   ، احللبيات  املسائل •
  ، القصيم  فرع   اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  يف  املشارك  األستاذ  ،هنداوي 
 والنشر  للطباعة  املنارة  دار  -  دمشق  ،والتوزيع  والنشر  للطباعة  القلم  دار:  الناشر

 . م ç -  1987 1407 ، األوىل: الطبعة ،بريوت ،والتوزيع
حتقيق وتعليق    ،لإلمام اجلليل هباء الدين بن عقيل  ، املساعد على تسهيل الفوائد •

مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث   ،جامعة أم القرى   ،الدكتور حممد كامل بركات
 . م1982ه ـ1402 ، 1ط ،اإلسالمي

أتليف أمحد بن حيىي بن فضل هللا القرشي    ،مسالك األبصار يف َّمالك األمصار •
الطبعة:    ،أبو ظب  ، اجملمع الثقايف  ،هـ(  749املتوىف:  )شهاب الدين    ،العدوي العمري 

 . ç 1423 ،األوىل
الزخمشري    ،أتليف أيب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد  ،املستقصى يف أمثال العرب •

العلمية    ، هـ(  538ت  )جار هللا   الكتب  دار  الثانية  ،بريوت   – الناشر:    ، الطبعة: 
 . م1987

  ، (هـ  241  -   164)  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  أتليف  ، حنبل  بن   أمحد  اإلمام  مسند •
 عبد  بن  هللا  عبد  د:  إشراف  ،وآخرون  ،مرشد  عادل  -  األرنؤوط  شعيب:  احملقق
 . الرسالة مؤسسة: الناشر ،الرتكي احملسن

 حتقيق  ،األوسط   ابألخفش  املعروف  ،  اجملاشعي  احلسن  أيب  أتليف  ،القرآن  معاىن •
 . م  ç   -  1990  1411  ،1ط  ،القاهرة  ، خلاجني  مكتبة  ،قراعة  حممود  هدى   الدكتورة
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 عبد   أيب  الدين  شهاب  أتليف  ،األديب  معرفة  إىل  األريب   إرشاد=    األدّبء  معجم •
:  الناشر  ، عباس  إحسان :  احملقق  ، (هـ   626  ت)  احلموي   الرومي   هللا   عبد  بن   ايقوت  هللا
 . م ç  - 1993 1414 ،األوىل: الطبعة ،بريوت ،اإلسالمي الغرب دار

حممد بن عبد هللا بن    ، ابن األابرأتليف    ،معجم أصحاب القاضي أيب علي الصديف •
الطبعة:    ، مصر  – مكتبة الثقافة الدينية    ، هـ(  658املتوىف:  )أيب بكر القضاعي البلنسي  

 . م ç  - 2000 1420 ،األوىل
  ، احلموي   الرومي   هللا  عبد  بن  ايقوت  هللا  عبد  أيب  الدين  شهاب   أتليف  ،البلدان  معجم •

 . م 1995  ،2ط ،بريوت ، صادر دار

  ، هـ(  384املتوىف:  ) لإلمام أيب عبيد هللا حممد بن عمران املرزابين    ،معجم الشعراء •
  ،دار الكتب العلمية  ،مكتبة القدسي  ،كرنكو  .بتصحيح وتعليق: األستاذ الدكتور ف

 . مç  - 1982 1402  ،الطبعة: الثانية ، لبنان –بريوت 
الشيوخ • السبكي    ،معجم  الدين  تقي  الوهاب بن  الدين عبد  :  املتوىف)أتليف اتج 

  759  -   703ختريج: مشس الدين أيب عبد هللا ابن سعد الصاحلي احلنبلي  ،هـ(   771
ç،    مصطفى إمساعيل األعظمي  -رائد يوسف العنبكي    -حتقيق الدكتور بشار عواد، 

   . 2004الطبعة: األوىل  ،دار الغرب اإلسالمي
  حممد   هللا   عبد  أيب  الدين  مشس   أتليف  ،واألعصار  الطبقات  على   الكبار  القراء  معرفة •

  1،1417ط  ،العلمية  الكتب  دار  ، (هـ  748)ت  الذهب  قَامْياز   بن  عثمان  بن  أمحد  بن
 . م1997 -هـ

  / د  حتقيق  ،األنصاري   هشام   ابن  اإلمام   أتليف   ،األعاريب  كتب  عن  اللبيب   مغن •
 . 1985 ، 6ط ،دمشق /الفكر دار ،هللا  محد علي وحممد ، مبارك مازن

حتقيق الدكتور علي    ، لفخر الدين أيب القاسم الزخمشري   ،املفصل يف صنعة اإلعراب  •
 . م 1993 ،1ط ،بريوت ، مكتبة اهلالل ،بو ملحم

  حتقيق  ،(هـ  168)  ت  الضب  سامل  بن  يعلى  بن  حممد  بن  املفضل  أتليف  ،املفضليات •
 . 6ط ، القاهرة –  املعارف  دار  ،هارون  حممد السالم  عبد  و  شاكر حممد  أمحد وشرح

لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن موسى    ، الشافية يف شرح اخلالصة الكافيةاملقاصد   •
والدكتور حممد إبراهيم   ،حققه الدكتور عبد الرمحن العثيمني  ، ه(790) الشاطب ت
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ه  1428  ،1ط  ،مكة املكرمة  ،جامعة أم القرى   ،والدكتور عياد بن عيد الثبييت  ،البنا
 . م2077ـ 
  ، عامل الكتب  ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة  ،أليب العباس حممد املربد  ،ملقتضبا •

 .بريوت
أيب   ،احَلْضَرمي اإلشبيلي  أتليف علي بن مؤمن بن حممد  ،املمتع الكبري يف التصريف •

  ، 1ط  ،مكتبة لبنان  ، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة  ، احلسن املعروف اببن عصفور
 . م1996

شرح اإلمام أيب الفتح عثمان ابن جين لكتاب التصريف لإلمام أيب عثمان    ،املنصف •
إدارة إحياء   ،وزارة املعارف العمومية  ،وعبد هللا أمني  ،براهيم مصطفىإبتحقيق    ،املازين

   .م1954-ه1373 ،1الرتاث/ ط
 ،أتليف يوسف بن تغري بردي الظاهري   ،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة •

 . مصر ، دار الكتب ، افة واإلرشاد القوميوزارة الثق
  ، أتليف عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري   ،نزهة األلباء يف طبقات األدّبء •

مكتبة    ،حتقيق إبراهيم السامرائي  ،هـ(  577)كمال الدين األنباري ت  ،الربكات  أيب
 . مç  - 1985 1405  ،3ط ، األردن –الزرقاء   ،املنار

 عبد  حممد  /الدكتور:  ودراسة  حتقيق  ،األنصاري   زيد  أيب  أتليف  ،اللغة  يف  النوادر •
 . م ç  - 1981 1401  عام ، 1ط ،الشروق دار: الناشر ،أمحد القادر

 الدائم  عبد  بن  حممد  بن  الوهاب  عبد  بن  أمحد  أتليف  ،األدب  فنون  يف  األرب  ناية •
  والواثئق   الكتب  دار  ،( هـ  733)ت  النويري   الدين  شهاب  ،البكري   التيمي  القرشي
 .ه 1423 ،1ط ،القاهرة ،القومية

  حممد  بن املبارك السعادات أيب الدين جمد أتليف ،واألثر احلديث غريب يف النهاية •
:  حتقيق  ، (هـ  606  ت)  األثري   ابن  اجلزري   الشيباين   الكري  عبد  ابن  حممد  بن  حممد  بن

  -   ç  1399  ،بريوت  -   العلمية  املكتبة  ،الطناحي  حممد  حممود  -  الزاوى   أمحد  طاهر
 . م1979

جالل الدين السيوطي   ،لعبد الرمحن بن أيب بكر  ،مهع اَلوامع يف شرح مجع اجلوامع •
   .مصر –املكتبة التوفيقية  ،حتقيق عبد احلميد هنداوي   ،هـ( 911)ت
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 هـ( 611)   )األُمنيَُّة يف َكيفيَِّة النِ سبِة إىَل أُميَّة( رسالٌة يف الصَّرِف أليب احَلسِن َعلي ٍّ بِن املُفضَِّل املَقدسي املُتوىف سنة 
 - دراسة وحتقيق - 

 د. نواف بن أمحد بن عثمان حكمي 
 

  764املتوىف:  )صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي    ، الوايف ّبلوفيات •
مصطفى  ،هـ( وتركي  األرانؤوط  الرتاث    ،أمحد  إحياء    - هـ  1420،بريوت  –دار 

 . م2000
حتقيق إحسان    ،أليب العباس مشس الدين خلكان  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان •

 .بريوت ، دار صادر ،عباس
 

 *** 
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 عبدهللا بن فهد بن بتال الدوسري . د

   الدراسات العامةكلية  –  والعربية الدراسات اإلسالمية قسم 

   الملك فهد للبترول والمعادنجامعة 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وصف األصوات اللغوية في المعجم الوسيط 

 

 عبدهللا بن فهد بن بتال الدوسري. د

 الدراسات العامة  كلية  – الدراسات اإلسالمية والعربيةقسم 
  الملك فهد للبترول والمعادنجامعة 

   هـ  1443/ 3/ 13تاريخ قبول البحث:   هـ   1443/ 2/ 7تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

العربية الواردة يف املعجم  أتيت هذه الدراسة يف إطار وصفي وحتليلي؛ لوصف أصوات اللغة 
الوسيط الذي أصدره جممع اللغة العربية ابلقاهرة، يتبني من خالله منهج هذا الوصف يف بيان  
خمارج األصوات وصفاهتا، وكيفية تعامل واضع املعجم مع املصطلح الصويت قدميًا وحديثًا، ومدى  

ديث، منتهية إىل بيان اخللل  وفائه مبعايري تعريف الصوت اللغوي وفق أصول الدرس الصويت احل
يف بعض جوانب الوصف، واالضطراب احلاصل يف منهجية ذلك، مع عرض االقرتاحات املناسبة  

 اليت ميكن من خالهلا تاليف قصور الوصف واختالل املنهج. 
 

 وصف، الوسيط، املصطلح، الصوت، املتقدمون، احملَدثون. الكلمات املفتاحية:
 
 



 

  

Description of linguistic Sounds in Almuejam Alwasit 

 

Dr. Abdullah F B ALdossary 
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Abstract:  

This study comes in a descriptive and analytical framework to describe the 

sounds of the Arabic language in The Alwseet Dictionary issued by the Arabic 

Language Complex in Cairo. It shows the approach of this description in the places 

of articulation and their features by showing how the lexicographer deals with the 

phonetic term in ancient and modern   .  

The study also aims to show the defect in some aspects of the description, and 

the disorder in the methodology, with presenting the appropriate suggestions 

through which it is possible to avoid the lack of description and the imbalance of 

the method.   

  

key words: description, almuejam alwasit , term, sound- places of articulation . 
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 العربية جملة العلوم  
 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املقدمة  
املعجمات يف العصر  أييت هذا البحث يف سياق النقد العلمي ملا صدر من  

شرين، وهي نقود  من القرن التاسع عشر حىت القرن الواحد والع  ااحلديث بدءً 
االجتاهات؛ نقد  خمتلفة  إىل  ملنهجه وطريقته،  نقد  مواده ومدى  ل  فمن  رتتيب 

احلمواء للعصر  وآخر  متها  نقودلديث،  وهي  الفين،  وإخراجه  يف    - شكله 
وما    - جمملها الغريب  النموذج  املعجمية  حتتذي  الصناعة  معايري  إليه  انتهت 
 .احلديثة

  للغة العربية جممع ا صدر عن وهذا البحث يتوجه إىل املعجم الوسيط الذي 
معجمات  ابلقاهرة، إصدارها  ،ثالثة  ضمن  يف  اجملمع  املعجم    :وهي  ؛سعى 

ينجز من الكبري إال    ، ولـمجنز منها الوسيط والوجيز  ، والوجيز؛والوسيط  ،الكبري
، ومجيعها تتغيا الوصول إىل  يف إمتامه وإخراجه   يزال السعي مأمواًل ، والبعضه

 .معجم عصري يتوافق مع أسس الصناعة املعجمية احلديثة 
إخراجه  وتولَّت  على  والعمل  يف    ،صناعته  املتخصصني  العلماء  من  جلنة 

والثقافة املعرفة  فروع  عليه  ، خمتلف  أشرف  علمي  فريق  بداايته  -ضمن   -يف 
قادر، وحممد  ال عبدمد  وحا  راهيم مصطفى، وأمحد حسن الزايت،إب   :األساتذة

وهذا يف طبعته األوىل   ،شراف األستاذ احملقق عبد السالم هارونإب  ؛علي النجار
  ، ، مث أعيد النظر فيه بلجنة جديدة إبشراف الدكتور إبراهيم أنيسم1961سنة  
من أخطاء يف    ، حاولت جاهدة استدراك ما وقع م1973رت يف سنة  صد

 ، واإلفادة من نقود بعض الباحثني يف ذلك. األوىل نشرته
غايته تفسري املفردة العربية أبسلوب    اواملعجم الوسيط اختط لنفسه منهجً 
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 األصوات اللغوية يف املعجم الوسيطوصف  
 د. عبدهللا بن فهد بن بتال الدوسري

 

الطريقة   اعتماد  خالل  من  اللغوية  املادة  استخراج  يف  ميسرة  وطريقة  سهل، 
و  الوحشية،  األلفاظ  عن  ابالبتعاد  سهولته  وجتلت  ترتيب  األلفبائية،  مراعاة 

املادة اللغوية من حنو تقدمي األمساء على األفعال، واجملرد   يف اشتقاقات مداخله 
ي على  على املزيد، والالزم على املتعدي، واملعاين احلقيقية على اجملازية، واحلس  

بة للمعىن،  ر   فقد استعانت ابلصور املق ي، ومواكبة لإلخراج الفين احلديثاملعنو 
واملقوالت العربية    ،من الشواهد القرآنية واألحاديث الشريفة  خيل  ل   وبغية إثرائه

  ابملصطلحات  يضاف إىل ذلك اعتناؤه  ذهن،به للصيحة اليت تعزز املعىن وتقر   الف
 خمتلف الفنون القدمية واحلديثة؛ ليحقق أكرب قدر من إثراء املخزون  يف  العلمية

العليا، استعان    ؛ارا لالختصوطلبً   اللغوي لدى طالب اجلامعات والدراسات 
وقد طبع    ،لتناول مادته اللغوية  احلمله وتيسريً   اختفيفً   برموز شرحها يف مقدمته

ا ينتهي إىل الضاد، والثاين يبدأ ابلطاء إىل هناية مادة  ماألول منه  ، يف جزأين
 .الياء

وقد صرح املعجم يف مقدمته أنه سيضع ألفاظ القرن العشرين إىل جانب  
، وعليه فقد ال يالم يف كثرة االستعماالت  (1)اجلاهلية وصدر اإلسالمألفاظ  

األساليب  من    خيل    ك من ضمن منهجه، وإن لـماللغوية القدمية؛ إذ صرح بذل 
لـم لـمتعد الئقة هب  اليت  أن هناك مصطلحات  العصر، كما  قيمة    ذا  هلا  تعد 

اليت   النقود  بعض  يف  سيظهر  ما  وهو  احلديث،  اللغوي  البحث  يف  علمية 

 

بتحرره الواعي من   ، ويرى أ.د أمحد السواحلي أن املعجم الوسيط امناز 10مقدمة املعجم الوسيط:   ( 1) 
قيود املاضي، واالستعانة بوسائل التجديد وإثراء اللغة، وجتنب احلوشي واملهجور على حنو يعده من 

 . 157أكمل املعجمات العربية يف العصر احلديث. تطور الفكر اللغوي يف املعجمات العربية:  
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 العربية جملة العلوم  
 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 . سنجليها يف هذا البحث
   :مشكلة البحث

وقع للباحث من خالل مطالعته للوصف الصويت اللغوي يف املعجم الوسيط بعض   
يف توظيف املصطلح   اضطراابً   ملتبعة يف هذا الوصف، كما حلظ اخللل يف املنهجية ا

قدميً ا تتوافق  ،  اوحديثً   ا لصويت  لبس وغموض ال  فيها  واستعانة مبصطلحات قدمية 
 . وحقيقة املعجم اللغوي

  :أمهية البحث
اللغوي عند صناعة أي    - 1 الصوت  معايري موضوعية لوصف  معجم    وضع 

 .عريب
   .املسامهة يف إثراء النقد اللغوي وخاصة الصويت منه - 2
  اسعيً   ،حبوث نقدية للمعجمات العربية احلديثةأييت هذا البحث يف سلسلة    -3

 لبلورة منهجية متكاملة ودقيقة تالئم احتياجات هذا العصر وجيله.  
  :أهداف البحث

  .بيان بعض جوانب القصور يف آلية وصف الصوت اللغوي - 1
إىل إعادة النظر    به  إكمال مسرية النقد اللغوي للمعجم الوسيط للوصول  -2

   .أصول الصنعة املعجمية احلديثةخراجه على حنو يتوافق و اثنية، وإ فيه مرة 
وضع بعض املقرتحات اليت تساهم يف تفادي اخللل احلاصل يف تعريف    -3

 . األصوات اللغوية
  :الدراسات السابقة

ال شك أن هناك مجلة وافرة من املؤلفات واملقاالت اليت تناولت املعجم  
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 األصوات اللغوية يف املعجم الوسيطوصف  
 د. عبدهللا بن فهد بن بتال الدوسري

 

 أعرضه فيما أييت:  ،صلة ببحثي وما كان منها ذا  الوسيط،
 :( لعدانن اخلطيباملعجم العريب بني املاضي واحلاضر) -1

وهو مهم يف هذا الباب، بل إن جممع اللغة العربية أشاد به، ومبا انتهى إليه  
من أن    من شكواه  املؤلفول مينع ذلك  من ملحوظات كانت حمل عناية منه،  

، وهذه  الالحقة  و املعجم يف نشراتهد  ع  من تلك امللحوظات غفل عنها م    ابعضً 
دائرة  وملحوظات   املالحظات  املتبع،  العام  املنهج  مواد    يف  املعجم،    لبعض 
كما زعمت جلانه    ه وتفسريهايواكب اجلديد يف شرح مواد  ل  واألخذ عليه أنه  

، وعليه فدعوى التحديث هبا  نه معجمه، بل سلخ ما يف القدمي وضم  املتعاقبة
 . َدَخل
هو التعرض للمباحث    ذلك  من  سرتسل يف ذكر تعقباته، فما يهمينولن أ 

طيب واليت كانت يف جمموعها  الصوتية اليت كانت حمل نظر ومتابعة عدانن اخل
على املعجم أنه ال يلتزم بتلقيب    موج هة إىل ألقاب احلروف، وجاء ذلك يف عيبه

أنه قد يصف    احلروف عند وصفه للصوت اللغوي، كاحللقية، والشَّْجري ة، كما 
الصوت بلقب يهمل تعريفه يف جذره اللغوي، كامليم يصفها ابلشفهية، وعند  

 .، وهلذا نظري يف هذه الدراسة(1)اىل جذر )ش ف ه( ال جند هلا ذكرً الرجوع إ
 عزيز مطر: ال عبدللدكتور  (2))املعجم الوسيط بني احملافظة والتجديد( -2

مظاهر التجديد واملعاصرة يف املعجم  عن  الكشف    توجه الباحث فيه إىل
ضمن    وذلك  ؛الوسيط، ومدى التزامه ابملنهج الذي اختطه يف مقدمة املعجم

 

 . 64عدانن اخلطيب، املعجم العريب بني املاضي واحلاضر: (1)
   . 69، جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة، اجلزء 93املعجم الوسيط بني احملافظة والتجديد:  (2)
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 العربية جملة العلوم  
 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 حماور أربعة:  
التجديد يف  ، و التجديد يف حترير املعجملتجديد يف املادة اللغوية، و بدأها اب

   . ، وخال يف جممله من النقد واالعرتاضالتجديد يف اإلخراج، و الرتتيب
 : للباحث أمحد بريسول غرات التعريف يف املعاجم العربية()ث -3

شرحه للمواد اللغوية متفاوت  أن على املعجم الوسيط  عاب الباحثوقد  
  .(1)  ابملوسوعيةيف الصياغة متباين يف األسلوب، كما أن تعريفاته تتسم أحياانً 

  :موجزة فيما أييت ،وانتهى صاحب الثغرات إىل مجلة من العيوب
   .يتجاوز اإلرث القدمي كما زعم املعجم الوسيط لـم  - 1
 . (2)ه اللغويةغياب املنهجية العلمية يف تعريف مواد   - 2

خلاًل    هناك  أن  إىل  اإلشارة  يغفل  ل  الباحث  أن  استخدام    كما  يف 
مما ينقض    ؛صطلح القدمي على احلديثاملصطلحات العلمية من خالل طغيان امل

  ،من التزام التحديث يف شرح املصطلح العلمي  عجم الوسيطذكر يف مقدمة املما  
يصف قدرة املتكلم املعاصر بقدرة املتكلم  »: بل انتهى إىل أن يقول إن املعجم

 . ل يتعرض لوصف الصوت اللغوي يف ذلكهو مع ذلك و ، (3) «املاضي
  

 

 .  14ثغرات التعريف يف املعاجم احلديثة:  (1)
 .  35ثغرات التعريف يف املعاجم العربية:  (2)
 .  8لعربية: ثغرات التعريف يف املعاجم ا  (3)
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 األصوات اللغوية يف املعجم الوسيطوصف  
 د. عبدهللا بن فهد بن بتال الدوسري

 

واستدراكات  )  -4 تصحيحات  الوسيط،  مد حمل  (1)  واقرتاحات(املعجم 
 على خليل أمحد: و جواد النوري 

والبحث له عناية بتتبع هفوات التحريف والتصحيف، وَهَنوات الطَّْمس   
العربية  بعرض    الضبط، كما أنه سعى يف تتميم ما رآه ضرورايً وسوء   األلفاظ 

   .املستعملة يف اللغة العربية املعاصرة
اليب  األس  ،تصنيفه وتعريفه لبعض املصطلحاتوقد عاب عليه اتباعه يف   

، ومن األمثلة اليت ذكراها مما حنن بصدده حروف  القدمية غري املستعملة اآلن
  .(2)، واملهموسةيَّ و  اللَّثَ احللق، واحلروف الشفوية، واحلروف 

 خطة البحث 
  قد انتظم البحث فيما أييت :

   مقدمة
 متهيد 

   .الصوت اللغويوصف منهج  :املبحث األول
 .مصادر وصف الصوت اللغوي :املبحث الثاين

 . خامتة
  

 

 م.  1992  حممد جواد النوري، على خليل أمحد. جملة النجاح لألحباث، اجمللد الثاين، العدد السادس   ( 1) 
 .  194املعجم الوسيط، تصحيحات واستدراكات واقرتاحات:  (2)
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 العربية جملة العلوم  
 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 التمهيد 
يف التعامل مع    اوحديثً   احيسن بداية عرض منهجية املعجمات العربية قدميً  

األصوات اللغوية من جهة طريقة عرضها وتفسريها، فهي على هذا ليست على  
بل  واحد،  ذلك    كان  منهج  ولتوضيح  ابلكلية،  إليها  اإلشارة  أمهل  من  منها 

يف   املنهجي  واالختالف  الزمين  التسلسل  ذلك  يف  مراعني  لبعضها  سنعرض 
 .ترتيب موادها

التمهيد مناذج من وصف الصوت اللغوي  فعلى حنو موجز نعرض يف هذا    
يف القدمي واحلديث من خالل انتقاء معجمات خمتلفة املدارس وابرزة كان  
هلا أتثري يف الصناعة املعجمية لنخلص منها إىل ما انعقدت الدراسة ألجله،  

  املسار العلمي   باحث يتغيا من التمهيد الكشف عن وهو املعجم الوسيط، وال 
املعجمية عرب  ما  للصناعة  إىل مقدار  يهدف  أنه   فرتات زمنية خمتلفة، كما 

، كما أن هناك  ا أفاده املعجم الوسيط من احلركة املعجمية اليت سبقته مطلقً 
وهو أن املعجم الوسيط يف زعم واضعه ميثل مرحلة    ، آخر جيب التنويه به   ا أمرً 

متطورة من املعجم العريب حاول واضعه جتنب األخطاء اليت وقع فيها من  
سيقيمها  سب  اليت  الدعاوى  تلك  تصدق  فلن  وعليه  الشأن،  أهل  من  قه 

الباحث على املعجم إال من خالل التمهيد ملعجمات سابقة على حنو مقارن  
   . وصف الصوت اللغوي   ل يف املعجم الوسيط من جهة تكشف التطور احلاص 
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 األصوات اللغوية يف املعجم الوسيطوصف  
 د. عبدهللا بن فهد بن بتال الدوسري

 

   :املعجمات القدميةأوال: 
  :(1) العني
أمحد   اخلليل    ل خيصَّ   العني كلَّ   ه(175)ت  بن  ببيان    يف كتابه  حرف 

خمرجه وإيضاح صفته، وإمنا وصف الصوت اللغوي من خالل املقدمة اليت بدأها  
يف وصف األصوات اللغوية جمموعة، وبيان ألقاهبا، وما أيتلف من األصوات  

، ووجه ذلك عندي أنه استغىن ابلطريقة  وما ميتنع منهابناء املفردات العربية   يف
عن بيان خمرج كل    -وهي ترتيب احلروف وفق خمارجها الصوتية   -تارهااليت اخ

ن انتهت  إىل أ  ،مث ترق ى إىل وسط احللق  ، لقحرف، فبدأ ابلعني من أقصى احل
 به املدارج إىل الشفتني.

العني   سنن  على  جرى  دريد  اجلمهرة    كتاب  :وقد  ،  هـ(321)ت  البن 
األزهري منصور  البن    ،ه(370)ت  والتهذيب أليب  األعظم  واحمليط  واحملكم 

مادة  ي عر فوافلم    ؛ه(458)ت  سيده بداية كل  اللغوي  اليت    ؛ابلصوت  للعلة 
 .  كتاب العني   ذكرانها يف

 :(2) لسان العرب
وإمنا جتاوزت  وطريقة الكتاب يف ترتيب مواده منضوية حتت مدرسة القافية،  

بو نصر إمساعيل  أ وهو ؛مؤسس هذه املدرسة اليت ينتمي إليها صاحب اللسان
؛ ألنه ل أيت على وصف األصوات اللغوية يف مقدمة  ()ت  اجلوهري  بن محاد

 أبوابه. 

 

 اخلليل بن أمحد، العني. حتقيق د مهدي املخزومي، ود إبراهيم السامرائي.   (1)
 ابن منظور، لسان العرب. دار صادر،بريوت.   (2)
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له عناية بوصف األصوات، فقد افتتح  فإن    هـ(711)ت   منظور  أما ابن 
، فعرض فيها خمارج  « ألقاب احلروف وطبائعها وخواصها»  :همعجمه بباب عنوان

كل حرف على حنو مفصل يف أول    صفات  األصوات وصفاهتا ابجلملة، وأرجأ  
فالباء يعرفها مثاًل  أبهنا شفوية، وأهنا من احلروف    كل ابب، وقد استوعب، 

]املقلقلة[، فهو يف هذا الباب    إىل آخره، واجليم من اجملهورة، واحملقورة  ،،، قلْ الذ  
 . على الغاية موف  

   :(1)من جواهر القاموساتج العروس 
إىل    انتقلنا  فأحر فإذا  العروس  أبنه سلخ  ىاتج  نصفه  أن  عبارة    كل  بنا 

  برهان ذلك   اللسان يف وصف الصوت اللغوي يف بداية فاحتة كل ابب، وانظر
  ا.على النحو الذي نقلناه عن اللسان سابقً  ،واجليم يف ابب الباء

 :املعجمات احلديثة
قبل  فت  ل   موجز للمعجمات احلديثة اليت أ  تقتضي الدراسة املنهجية عرض   

، ولن نكتفي ابملرحلة القبلية، بل  هاملعجم الوسيط؛ ليتجلى لنا مدى أثرها في
بعده ملا  العريب    ؛أيًضا  سنعرض  املعجم  صناعة  يف  احلاصل  التطور  ملالحظة 

  .احلديث
 : ما قبل املعجم الوسيط  -أ

اإلمجال وجه  عشر    : على  التاسع  القرن  يف  احلديثة  املعجمات  صدرت 
لبـ  ابدءً   ،والعشرين   ،م(1883)ت  ملعلم بطرس البستاينلبناين ا)حميط احمليط( 

 

الستار فراج وآخرون. وزارة   الزبيدي، حممد مرتضى. اتج العروس من جواهر القاموس. حتقيق عبد  (1)
   م.1965 -هـ 1385اإلرشاد واألنباء يف الكويت 
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عام  الذي   اللغة(  1869صدر  بـ)منت  وانتهاء    م 1958عام  صدر  الذي  م، 
ني،  قبل صدور املعجم الوسيط بعام  ،م(1953)ت  العامليأمحد رضا  للبناين  

   :على النحو التايل املعجمات بتاريخ إصدارهاودونكم 
 م الوسيطاملعجمات احلديثة قبل املعج

 اتريخ اإلصدار  املعجم  م
 1869 حميط احمليط  1
 1869 قطر احمليط 2
 م 1883  يف حدود  تكملة املعاجم العربية 3
 م 1889 أقرب املوارد 4
 م 1908 دج  نْ الـم   5
 م 1930 البستان  6
 م 1958 منت اللغة  7

 

األلفبائية    ترتيبَ ج يف ترتيبه  هَ نَـ   ،للمعلم بطرس البستاين  (1)فـ)حميط احمليط(
ابلصوت اللغوي    التعريف  ها إىل أصوهلا، مهماًل م ورد   ل  مع حذف الزوائد من الكَ 

  ،له يف مطلع مادته  اتعريفً   أورد مع اإلشارة إىل أنه    من جهة خصائصه الصوتية، 
يراعي معاين  مراعاة اجلانب النحوي والصريف، فتجده    غلب عليه  إال أنه تعريف

من استعانة، والتصاق، وحنو ذلك، وقد    ؛ف الباء حر كمعاين  ؛املعاينحروف  
كتلقيبه   ؛إال أنه من جهة لقب الصوت ،إىل بعض الوصف الصويت ايشري اندرً 

بتعد  ابهلاوي،  اللينةَ   األلفَ  يهتم  أنه  اد احلرف، وبيان رقمه من حساب  كما 

 

 .1998حميط احمليط: املعلم بطرس البستاين، مكتبة لبنان انشرون، بريوت.  (1)
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عربية وسراينية،    :لغات الساميةل، وله عناية ابرزة ابملقارنة الصوتية يف المَّ ااـج  
 كحديثه عن صوت اجليم،  ؛يشري إىل أصوات منحرفة أو متطورةأنه    إضافة إىل
   .جار  جمراه (1)(قطر احمليط)وخمتصره 

 للبناين سعيد اخلوري الشرتوين   (أقرب املوارد يف ف َصح العربية والشوارد)إذا جئنا إىل  و   
فإننا جنده ل يصف الصوت اللغوي، وإمنا أشار إىل بعض التطور   ، م(1912)ت

له عناية بَعد     ، كما أن (2) أو اتء  اتطور نطق الثاء سينً ك  ؛اجلاري على ألسنة العوام  
 .لمَّ حساب اجل   احلروف على نـمط

  للبناين لويس معلوف   (3)د يف اللغة واألدب والعلوم(ج  نْ أما صاحب )الـم   
يـ    ،م(1946) ل  له  كتابَ   ل  خْ فإنه  ليس  أنه  إال  العربية،  احلروف  ه من وصف 

يصف الصوت اللغوي أبشهر األوصاف من اجلهر   فقد  ؛مط رد يف ذلك منهج
يكتفي يف  ذلك أنه    ومثال والشدة على حنو موجز، وال يشري إىل بيان خمرجه،  

كذلك  ، و يكتفي بوصفها ابجلهر  اجليم لها  أبهنا نطعية، ومث  -مثاًل   - وصف التاء 
ه  د   ببيان عَ   - كأغلب املعجمات احلديثة  - من احللقية، وهكذا، ويهتمهي  احلاء  

   .لمَّ من حساب اجل  
فإن صنيعه يف  ،م( 1930)ت   البستاينهللا عبد ملؤلفه   (4) أما معجم )البستان(  

وبيان خصائص   ذلك صنيع اخلليل يف كتابه العني، من جهة البدء ابملقدمة الصوتية

 

، ب  413يط: املعلم بطرس البستاين، من املكتبة املركزية جامعة امللك عبد العزيز، برقم م  قطر احمل  (1)
 س ق. 

 ، العالمة سعيد اخلوري الشرتوين.  84أقرب املوارد يف فصح العربية والشوارد: (2)
 .  18املنجد يف اللغة واألدب والعلوم، املطبعة الكاثوليكية، بريوت. الطبعة  (3)
 .  1992هللا البستاين. مكتبة لبنان، بريوت. الطبعة األوىل   الشيخ عبدالبستان:  (4)
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إال أهنا مقدمة أوسع من أن تكون صوتية خالصة، بل تعرض فيها لقضااي   احلروف،
)يف   : مثل  ؛ ا، وخص مباحث صوتيةوحديثً   ا وقع اخلالف فيها قدميً   ، لغوية خمتلفة

، )يف ما حتدثه الشدة والرخاوة يف احلروف من (1)  ا(ألقاب احلروف حبسب خمارجه 
ن هذه املقدمة ل تكن من صنيع أب   ا، علمً (2) التفاوت يف األلفاظ املتقاربة املعاين( 

  .الشيخ عبد هللا البستاين، وإمنا هي صنعة نسيبه اخلوري بطرس البستاين
وهو معجم   ،إىل املعجم الذي صدر قبل املعجم الوسيط بسنتني  نصل   ا وأخريً   

اللغة( ملؤلف ترتيبً   فنجده  ،م(1953)ت  العاملي   أمحد رضا  ه)منت    ايرتب معجمه 
خمرجه،   لصوت اللغوي وفق املتقدمني، وتبينيوصف اب  منه  عناية ابرزة  مع ،  األفبائيً 

كالذال   ؛مع بيان صفاته، وقد حلظت عليه عدم الدقة يف وصف بعض األصوات
فيشري إىل صفات مهمة يف بعضها، ويهملها   ،، ومنهجه يف الوصف مضطرب(3) مثاًل 

، وصف الراء ابلتكرار والشدة  حنو إمهاله  ؛فرعية  صفةً ا  هب  مستبداًل   ،يف موطن آخر
 . (4) بصفة الذالقة منها  واالكتفاء

  ا ليكون امتدادً   ؛وبعد ذلك صدر املعجم الوسيط من جممع اللغة العربية ابلقاهرة  
الوقوع يف أخطاء   امن اجلهود السابقة، ومتجنبً   املا سبقه من املعاجم احلديثة، مستفيدً 

وقع فيها من قبله، مع التأكيد على مراعاة الصناعة املعجمية احلديثة، وقد أكد على 
 قول أمينه العام:   عليه، فقد جاء يف مقدمته   رايدة املعجم ومتيزه من غريه القائمون

دون   - ال سبيل إىل مقارنته أبي معجم من معاجم القرن العشرين العربية، فهو»
منهجً   وأضبط  أدق  و   أوضح  -نزاع فوق كل هذا اوأحكم  ، وأحدث طريقة، وهو 

 

 .  1992هللا البستاين. مكتبة لبنان، بريوت. الطبعة األوىل  ، الشيخ عبد 50البستان: (1)
 .  1992هللا البستاين. مكتبة لبنان، بريوت. الطبعة األوىل  ، الشيخ عبد 52البستان: (2)
 م. 1958 -هـ1377بريوت،  الشيخ أمحد رضا، دار مكتبة احلياة،  ،2/482 معجم منت اللغة: (3)
 م. 1958 -هـ1377بريوت،  ، الشيخ أمحد رضا، دار مكتبة احلياة، 2/518 معجم منت اللغة: (4)
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 .(1) « جمدد ومعاصر
املقتبَ  خالل  السابقفمن  و    س  قد  املعجم  أن  والدقة، ص  جند  ابلوضوح،  ف 

هذه األوصاف من خالل التعريف ابلصوت   والضبط، واملنهج املطرد، وسنبني صدقَ 
  .اللغوي
يضع ألفاظ القرن العشرين إىل جانب »  :يتميز املعجم أبنه  رَ ويف موطن آخَ   

 . «ألفاظ اجلاهلية واإلسالم
 :ويؤكد د عبد العزيز مطر أن من مظاهر التجديد يف املعجم

والفنية  التوسعَ   - 1 العلمية  املصطلحات  األعيان   االشتقاقَ و   - 2  .يف   - 3  .من 
 . بد واملعرَّ يف املولَّ   التوسعَ و 

 . (2)أشار الباحث إىل دقة التعريف العلمي عند املعجم الوسيط 
  ، رَ آخَ   فإن لغريه من الباحثني رأايً   ،عزيز مطر أشاد ابملعجمال عبدوإذا كان د  

ة  ملعجم لسان العرب، مع اإلقرار بنسبة جيد  تلخيص    جمردَ   جتلى من خالل َعد  ه
زال  ي كما أنه ما    ،للمعجم القدمي  بةمشذَّ   بةً مهذَّ   صورةً   ه من التجديد، أو عد   

 .(3)وتـَْعَلق به بعض رواسب املاضي ،األخطاء تشوبه بعض  
 : ما بعد املعجم الوسيط -ب

صدرت بعد املعجم الوسيط معجمات متنوعة املشارب، غالبها اجته إىل  
الطالب   ومساعدة  املدرسي،  أبيسر  لالقطاع  الكلمات  معاين  إىل  لوصول 

 

 إبراهيم مدكور، يف مقدمة املعجم الوسيط.   (1)
، حبث ضمن وقائع مؤمتر يف املعجمية العربية املعاصرة،  518املعجم الوسيط بني احملافظة والتجديد:    (2)

 . م1987 -هـ1407دار الغرب اإلسالمي، بريوت. الطبعة األوىل، 
 .م 1999  -هـ1420أبو ظيب،    ، د أمحد حممد املعتوق، اجملمع الثقايف،83  املعاجم اللغوية العربية:  (3)
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، واإلفادة من املعجمات الغربية يف اإلخراج الفين، إال  لب  وأوضح الس    ،الطرق
  صنعة  ن غالبها  أب  اواإلخراج، علمً   ،تحريروال  ، من مشكالت يف املادة  أهنا ل ختل  

هلذا العصر، فلحقها ألجل ذلك  أفراد، وهو ما ال يتناسب مع الروح املؤسسية  
والتنويه به    ،اإلشارة إليهدر  جتمما    انتباهي  ، إال أن هناك ما لفت نقص وخلل

لالحقة،  جمات افيما حنن بصدده من وصف الصوت اللغوي لدى تلك املع
   .ه هذا التمهيدع  ما يسَ  فقَ وحتليله وتفسريه وَ 

 :  (1) الروس املعجم العريب احلديث
اللغوي، وإمنا اكتفى    مؤلفه الصوتَ   فْ ، ول يص  (2) ب النطقوهو مرتب حبسَ  

 .الشمسية أو القمرية األحرف عداد احلرف، وبيان حاله منبتَ 
  :(3)  املرجع 

وهو مرتب حبسب النطق، وليس له عناية ابملرة ابلوصف الصويت، وإمنا   
 .لمَّ ه من حروف اجل  د   من احلروف، وعَ  هعدادبتَ 

 :(4) املعجم األساسي
أ    ما  أجود  من  بعد  ل   وهو  عمل  ف  أنه  الوسيط، كما  من    ة  لَّ ثـ    املعجم 

 

، مكتبة الروس، ابريس، املنشورات الفرنسية املتحدة،  الروس امل  (1) عجم العريب احلديث، د خليل اجل ر 
 م.  1973

املعجميني احملدثني طلًبا لتسهيل عثور املادة اللغوية على الطالب يف    ع هبا بعض  ول  وهي طريقة أ    (2)
للغة العربية، كما أن دعوى  املراحل املدرسية املختلفة، إال أهنا طريقة ال تصلح للغة اشتقاقية مثل ا

 التيسري غري صادقة، وليس هذا حمل نقاشها.  
   م.1963بريوت، الطبعة األوىل،  هللا العاليلي، دار املعجم العريب، املرجع، عبد  (3)
، أتليف وإعداد  1989املعجم األساسي: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، توزيع الروس،    (4)

= 
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احلَ  فنال  ألفبائيً   وةَ ظْ املتخصصني،  وترتيبه  املؤسسي،  ابلعمل  مع    ا،ابصطباغه 
والثالث الثاين  احلرف  عنامراعاة  هلا  مبقدمة  بدأ  وقد  ابلقضااي  ،  خاصة  ية 

 . يف الرسم اإلمالئي أتبعها بقواعدَ و النحوية، و  التصريفية
يتعلق    الوسيط،  وفيما  املعجم  فيه  فاق  فقد  اللغوي  الصوت  بوصف 

   .ومعىًن   اما انتهى إليه الدرس الصويت احلديث مصطلحً  واستطاع مواكبةَ 
اللغة    جممع    يْ مَ فال ينبغي يل نسيان معجَ   ،أنسى يف ختام هذا التمهيد  إنْ  
ن أصله  م   ، أما الوجيز فهو خمتصر  (2) الكبري  واملعجم    ،(1)الوجيز  املعجم    ؛ العربية

التعليق عليه، أما الكبري فإنه أوىف على املراد من  يف  لنا    الوسيط، فال حاجةَ 
وعرض اخلالف بني    ،د الغاية يف الوصفمَ وبلغ أَ   ،جهة وصف الصوت اللغوي

 . فق علم اللغات السامية املقارناملتقدمني، ودراسة األصوات وَ 
 * * * 

 
  

 

 . للغويني العربمجاعة من كبار ا
 م.  1991املعجم الوجيز: جممع اللغة العربية ابلقاهرة، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية،  (1)
 .1970املعجم الكبري: جممع اللغة العربية ابلقاهرة، مطبعة دار الكتب،  (2)
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   اللغوي  وصف الصوتمنهج : املبحث األول
الوقوف    اللغوي يف    ميكننا  الصوت  لوصف  العام  املنهج  على خصائص 

   :املعجم الوسيط من خالل معاجلته للقضااي اآلتية
 مراعاة الرتتيب بني املخرج والصفة.  -أ

 االكتفاء ببعض الصفات. -ب
 الصفات الفردية. -ج
 األلقاب الصوتية.  -د

 . والصفة مراعاة الرتتيب بني املخرج  -أ 
  ، فتجده اترةً يف ذلك  ا واضحً   امسلكً يسلك    لـم   أن املعجمَ   حلظ الباحث 

، واملقرر يف كتب العلماء املتقدمني  يفعل العكس  صفة، واترةً يقدم املخرج قبل ال
النحويني  والتجويد  وعلماء  (1) من  إذ  املخرَ   تقدمي    (2) القراءات  الصفة؛  قبل  ج 

م تشك    ل  حَ َـ املخرج  يف  الصوت  األويل   إنتاج  مث    له  النطق،  عضوي  ابلتقاء 
الصفات اليت ينفرد هبا كل صوت دون اآلخر، فمعرفة    حب ذلك بعض  ايص

 

،  1/192  ، واملقتضب: 4/433انظر يف صنيع ذلك ما أييت من اللغويني والنحويني: الكتاب:    (1)
،  4/239، واملساعد على تسهيل الفوائد:  393واملفصل:    1/43، وهتذيب اللغة:  409واجلمل:  

التزما هبذا النهج يف اجلملة،    1/45واجلمهرة البن دريد:    1/47اإلشارة إىل أن كتايب العني:مع  
 إال أن ما جرى عليه العلماء متقدمني أو متأخرين هو تقدمي املخرج قبل الصفة.  

، وخالفًا للنهج السائد  1/199والنشر يف القراءات العشر:    ،102التحديد يف اإلتقان والتجويد:    (2)
قدمي احلديث عن صفات احلروف وألقاهبا قبل اإلابنة عن  أيب طالب إىل ت   بن    ي  ك   فقد ذهب مَ 

 .  115خمارجها تفصياًل، وهو منهج غري متبع. الرعاية: 
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، فاألصوات  (1) ا اشرتك من األصوات يف خمرج واحديزة لـمالصفات فاصلة ومم
  طرف اللسان متصاًل وهو    ؛تشرتك يف خمرج واحد  ( مثاًل ت  د،  )ط،  عيةطَ الن   

العليا الثنااي  أو اخلواص   (2)أبصول  إال ابلصفات  تنماز هذه األصوات  ،  ، وال 
  .يف مقابل مهس التاء، وهكذا   ،كاختصاص الدال ابجلهر

ظ األول يف وصف  وهو أنه امللح  ؛(3) وهناك وجه آخر يف تقدمي املخرج 
إىل كثري    الباحثَ   ز  عو  إدراكه مبجرد املالحظة املباشرة، وال ي    الصوت من جهة

يف    فها، كما جنده مثاًل صْ بعكس الصفة اليت قد ختفى حقيقة وَ   ،يف وصفه  ناء  عَ 
منذ وصف    اجلهر    صفيتَ   بيان حقيقتهما  املتقدمون يف  أغمض  اليت  واهلمس 

مبا ال    يه  وَ تفسري كالم سيبَـ يف    ا وحديثً   ا، وأعنت الالحقون قدميً (4) هلما  ه  يْ وَ يبَـ س  
حىت انتهى الدرس الصويت احلديث إىل أثر الوترين الصوتيني   ،(5)من ورائه  طائلَ 

 .(6)مشكاًل و   افاجنلى من حقيقتهما ما كان غامضً   ،يف حقيقتهما

 

هـ(: »وال جتد أحرفًا اتفقت يف الصفات واملخرج واحد؛ ألن  437)ت  قال مكي بن أيب طالب  (1)
 .  115الرعاية: م اخلطاب منها«. فهَ ذلك يوجب اشرتاكها يف السمع، فتصري بلفظ واحد، فال ي  

ي عربَّ عنها يف الدراسات الصوتية احلديثة ابألصوات األسنانية اللثوية، وهي ال تنحصر يف املذكورة   (2)
 أعاله.  

على حنو    (3) وعددها  خمتلفون يف ومسها  وهم  النطق،  أعضاء  أو  النطق،  جبهاز  املخرج  عن  وي عربَّ 
 متقارب. 

 . 4/433الكتاب:   (4)
سيبويه    (5) سيبويه:  386/ 5للسريايف:  شرح كتاب  تفسري كتاب  يف  النكت  ارتشاف  3/401،   ،

 .  1/17الضََّرب: 
 .  32، واللسانيات اجملال والوظيفة واملنهج: 88علم اللغة مقدمة للقارئ العريب:  (6)
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الوصف   فيه  ما تـََقد م في  صنيعه   ميكن بيان   يف املعجم الوسيط  وعلى حنو إحصائي  
 : على النحو اآليت ،والعكس  ، ابملخرج على الوصف ابلصفة

 وصف الصوت اللغوي حبسب خمرجه وصفته 
 تقدمي الصفة  م تقدمي املخرج  م
 ء 1 ب  1
 ت  2 خ 2
 ث  3 د 3
 ج 4 ذ 4
 ح 5 ز 5
 ر 6 س 6
 ش 7 ص 7
 ض 8 ط 8
 ع  9 ظ 9

 ف 10 غ  10
 ق  11  
 ك 12  
 ل 13  
 م 14  
 ن 15  
 ه 16  
 و 17  
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 تقدمي الصفة  م تقدمي املخرج  م
 ي 18  

 

نلحظ اعتماده على تقدمي الصفة قبل املخرج يف غالب األصوات    :وعليه
هذا    ميكن رد  و تقدم فيه املخرج على الصفة،    %35يف مقابل    % 64مبا نسبته  

 إىل أمرين:  
املتقدمني    وعدم وضوحه، فهو ل يسلك مسلكَ   ،األول: اضطراب املنهج

ثني عند وصفهم  ثني يف مراعاة ذلك، وليته اهتدى بصنيع الدارسني احملدَ وال احملدَ 
ابملخرج  البدء  من  الصفة  ،لألصوات  معجم    ،(1)مث  أبنه  زعمه  مع  سيما  ال 

   .يراعي ما انتهت إليه الدارسات اللغوية ،عصري
على صناعة هذا    من خمتلف التخصصات اللغوية  ل الباحثني الثاين: تداو  

وظهور    ، أمهيته يف هذا العصرمع    ،املعجم، وهذه من مشكالت العمل املؤسسي
من حقل علمي، ولذلك كان ميكن تاليف مثل هذا اخللل    املميزة يف أكثرَ   نتائجه

له  الذي قد يصاحب أيَّ  القواعد واألسس الضابطة    ،عمل مؤسسي بوضع 
 والتقيد هبا، وإغالق ابب االجتهادات الفردية.   ، مبراعاهتاوإلزام الباحثني 

ف الصوت اجملهور  أنه عرَّ جند  على ما سبق من اضطراب املنهج    اوعطفً  
بقوله مادته  أصل  ال»  :يف  الوتران  معه  يتذبذب  احلنجرة  صوت  يف  صوتيان 

ثني،  د عند احملدَ فهو املعتمَ   ،، ولن ننازعه يف هذا التعريف(2) «ذبذابت منتظمة
يف   ا وهو املعيار الضابط حلقيقة الصوت اجملهور، إال أننا ن عظم ما أييت به الحقً 

 

 .  113، ودراسة الصوت اللغوي:  32، واألصوات اللغوية للخويل:  119مناهج البحث يف اللغة:    (1)
 .  1/143املعجم الوسيط:  (2)
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ضده  املهموس  - تعريف  الصوت  على  »  : بقوله  - وهو  االعتماد  يضعف  ما 
 ، (1)«عند النطق به  جارايً   س  فَ موضع خمرجه عند النطق به، وعالمته أن يبقى النـَّ 

ثون  ملغايرة ملا انتهى إليه الدارسون احملدَ وهذا تعريف املتقدمني، وهو مغاير متام ا 
ظاهر خلل  وهذا  املعيارين،  احلديثة    ،الختالف  اإلبرازات  يف  معاجلته  يلزم 

   .للمعجم
 :  االكتفاء ببعض الصفات -ب

مجيع صفات    ذكرَ   استيعابه  على املعجم عدمَ   الباحث  ر حلظ من جانب آخَ  
ا  فقد  املخرجاحلرف،  ببيان  امناز  أعقبهمث    ،كتفى  ما  الصفات    به  ببيان  من 

وضده اهلمس، مث    ،املقام األول اجلهراملشهورة الفارقة بني األصوات، وهي يف  
الرخاوة  ،دةالش املقدَّ و ،  التوسط  بينهماو   ،وضدها  هي  الصفات  يف  هذه  مة 

،  به متيز الصوت  سوامها إال مبا يظهرما  وال يستطرد إىل    ،وصف الصوت اللغوي
   :اجلدول اآليت مجعها يف   هذا األمر من خالل ي حقيقةَ ولعلي أجل   

 جدول صفات األصوات 
الصوت  م

 اللغوي 
 الصفات 

 غري جمهور وال مهموس  - شديد  ء 1
 شديد  -جمهور  ب 2
 شديد  - مهموس  ت 3
 رخو  - مهموس  ث 4

 

 .  2/994املعجم الوسيط:  (1)
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الصوت  م
 اللغوي 

 الصفات 

 مزدوج  -جمهور  ج 5
 رخو  - مهموس  ح 6
 رخو  - مهموس  خ 7
 شديد  -جمهور  د 8
 رخو   -جمهور  ذ 9
 متوسط   - مكرر  -جمهور  ر 10
 صفريي   -رخو   -جمهور  ز 11
 صفريي   - رخو  - مهموس  س 12
 شجري   - رخو  - مهموس  ش 13
 مطبق -صفريي   - رخو  - مهموس  ص 14
 مزدوج  -جمهور  ض  15
 جمهور/مهموس -مطبق   - شديد  ط 16
 مطبق  -رخو   -جمهور  ظ 17
 رخو/متوسط   -جمهور  ع 18
 رخو   -جمهور  غ 19
 رخو  - مهموس  ف 20
 مفخم  -شديد  - مهموس  ق 21
 مهموس   - شديد  ك 22
 متوسط  -جمهور  ل 23
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الصوت  م
 اللغوي 

 الصفات 

 أنفي   - متوسط -جمهور  م 24
 أنفي   - متوسط -جمهور  ن 25
 رخو  - مهموس  ه 26
 شبيه ابملتوسط   -جمهور  و 27
 شبيه ابملتوسط   -جمهور  ي 28

املتقدمني    علماء التجويد  إىل أن   اإلشارةَ   د  وَ لتحليل هذه الطريقة أَ   وتوطئةً 
، فالصفات الضدية أو اليت  (1) وأخرى فردية  ،يةد   قسموا الصفات إىل صفات ض  

 هلا ضد هي:  
 . االستعالء/االستفال  - 3  . الشدة/الرخاوة  -2  .اجلهر/اهلمس  - 1
 . اإلذالق/اإلصمات  - 5 .اإلطباق/االنفتاح   - 4
 هلا فهي سبعة:   أو اليت ال ضدَّ   ، أما الصفات الفردية  
  .اللني  -   4 .االحنراف  -3  . القلقلة  - 2 .الصفري  -1  
  .التكرير  -7  . االستطالة  - 6  . التفشي  -5  

 والتعريفَ   ،هاكرَ ذ    املعجم    ب  يستوع    لـم  ،صفةً   رةَ عشْ   الصفات سبعَ   وجمموع هذه 
 : جذورها اللغوية، وهي  بعضها ضمنَ   كر  ل ذ  مه  أ    إذ قد  ؛هبا

  . هيف حمل     كل    ،حروفها  د والرخوة، مع أنه عدَّ ديدة  املتوسطة بني الش  - 1
  .وضده االستفال  ، االستعالء  - 2
  .االنفتاح  - 3

 

 .  44، وهناية القول املفيد: 86التمهيد:  (1)
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  .الذالقة واإلصمات  - 4
  .االحنراف  - 5
  .اللني  - 6
  . االستطالة  - 7
 كرار، مع أنه أشار إىل أن الراء صوت مكرر. التَّ   - 8
 والشدة وضدمها، أما بقية  ها بصفيت اجلهر  واملعجم التزم وصف األصوات مجيع    

 أم فردية.   ،سواء أكانت ضدية  ،الصفات فلم يكن له مسلك واضح
التزم     وقد  والظاء،  والطاء،  والضاد،  الصاد،  أربعة:  حروفه  املعجم فاإلطباق 

ه ضمن التعريف مبصطلح دَّ الضاد، مع أنه عَ   ما عدا صوتَ   ؛الوصف به هلذه احلروف
 ه. ما كان عليه إغفال    ، لصوت الضاد  ة أصيلة ذره، واإلطباق صفاإلطباق يف جَ 

اللسان    يف النطق طريفَ    أن ترفعَ »  :يف أصل مادته بقوله  ف اإلطباقَ وقد عرَّ  
، والتعبري بـ)طريف اللسان(  (1) «فيفخم نطق احلرف  ،له  اإىل احلنك األعلى م طبقً 

فطرف اللسان هو اجلزء املستدق من أمامه، وإمنا املقصود    ،وغري معتمد  ،سملب  
 اللسان على حنو ما ذكره املتقدمون، وال أدري من أين أخذ هذا التعريف؟    احافت
تعريفً   املفيد  القول  هناية  يف  اإلطباق  اجاء  حياذي  »  : لصفة  ما  تالصق 

اللسان  اللسان من احلنك األعلى على اللسان، وعند القسطالين تالقي طائفيت  
 ، فأين حافة اللسان من طرفه؟ (2) «واحلنك األعلى

إىل مصطلح الطََّبق ية، وهو    اإلشارةَ   سبق فقد أغفل املعجم    إىل ما  وضميمةً  
حىت يتصل ابلطبق، فيسد    ،ارتفاع مؤخر اللسان»  : بهعىَن ي    ؛مصطلح حديث

 

 . 2/55املعجم الوسيط:  (1)
(2) 51  . 
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سقف احلنك، وهو  هو اجلزء اللني من  ق  بَ ، والطَّ (1)«اأو يضيقه تضييقً   ،اجملرى
متحرك ت  عضو  منه  اخلارجة  واألصوات  يف  سمَّ ،  فاعل  عضو  وهو  طبقية،  ى 

  .(2)إلنتاج األصوات األنفية إغالق ما بني احللق والتجويف األنفي
التزم الوصف ابلصفري هلذه    املعجمَ   أما ما خيص األصوات الصفريية فإن  

  ،برية من الرخاوةصوت على درجة ك»  :حيث قال  ؛األصوات عند تعريفه هبا
، ولعله عذره يف عدم بيان ماهية الصفري واالكتفاء  (3)«والصاد   ،والزاي  ،كالسني 

الرخاوة من  عالية  درجة  ميثل  الرخوية  مقارنةً   ،أبنه  األصوات  من  أهنا    ،بغريه 
الغالب  - صفة الصوتيات احلديثة إال على وجه    شائعة  غري    -(4) يف  يف كتب 

 .تراثنا الصويت القدمي يف  املقارنة مبا
 جمموعةً   -قد اكتفى إبيراد حروفها   فإننا جند املعجمَ   ،فإذا انتقلنا إىل صفة القلقلة  

النطق ابحلرف »  :أبهنا  عند تعريفه مصطلح القلقلة  -( جد   مني )قطبيف قول املتقد   

 

 .  115مناهج البحث يف اللغة:  (1)
 . 105، ودراسة الصوت اللغوي: 26، واملدخل إىل علم اللغة: 84أسس علم اللغة:  (2)
 .  1/516املعجم الوسيط:  (3)
إىل    (4) تقسيمها  عند  االحتكاكية  األصوات  فذكرها ضمن  احملدثني،  الباحثني  بعض  هبا  اعتد  قد 

الصفريية كـ)س، ز(،   أفقية؛ ويعين هبا: )ف، ث، ذ(، واحتكاكية رأسية؛ ويعين هبا  احتكاكية 
ف  مفسرًا هذا الصفري أبنه صوت انجم عن قوة احتكاك تيار اهلواء اخلارج من الفم، وقد أضا

مصطلح   مقابل  يف  اهلشيشي(  بـــ)االحتكاكي  تسميته  على  مصطلًحا  الشني  صوت  إليها 
 . 37)االحتكاكي اهلسيسي( اخلاص ابألصوات الصفريية الثالثة. األصوات اللغوية، اخلويل: 

، فقد ذكره املتقدمون. انظر يف ذلك: املوضح يف    وإدراجه الشني ضمن الصفريية ليس هو فيه بب دْع 
 .  4/317، وإبراز املعاين: 1/177وجوه القراءات وعللها: 
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 .(1) « وال يكون إال يف حرف شديد غري مهموس ، الساكن حبركة خفيفة
  : ويل على هذا التعريف ما أييت
 ىل الوصف  وْ ىل من الشديد غري املهموس، فاألَ وْ كان التعبري ابلشديد اجملهور أَ 

  .ما وجدان لذلك سبياًل  ،ابلنفي  ال الوصف   ،ابإلثباب
مبا ذكره املتقدمون   يف بيان ماهية القلقلة، مقارنةً   ؤخذ على التعريف القصور  ي  و 

يف بيان حقيقتها حني وصفها ابحلروف الـم شربة،   كان أدقَّ   ه  يْ وَ أو املتأخرون، فسيبَـ 
من مواضعها، فإذا   تط غ  ض    ،بةم شرَ   ا واعلم أن من احلروف حروفً »  : وقال يف ذلك

فال تستطيع أن   ،ونبا اللسان عن موضعه...  ، يت  وَ وقفت خرج معها من الفم ص  
، كأهنم الذين يت؛ لشدة ضغط احلرف، وبعض العرب أشد صواتً وَ إال مع الص    تقفَ 

ذاهتا الواردة يف كتاب ، وهذه احلركة اخلفيفة اليت ذكرها املعجم هي  (2) «يرومون احلركة
 . (3) أئمة القراءة  اء بعده كالم سيبويه وما ج

الصوتية احلديثة جند أن ج    الدراسات  ها ل تعرض لصفة  لَّ فإذا نظران يف 
القلقلة إال على وجه املقارنة بني القدمي واحلديث، وليس هلا مصطلح علمي  
هذا   املعجم  استقى  ومنه  الظاهرة،  هذه  وصف  بعضهم  حاول  وقد  عاملي، 

بشبه احلركة الذي تقتضيه طبيعة هذه    عرب عنهيد السعران    التعريف، فنجد مثاًل 
وهو وصف يتماهى مع ما نقلته عن املتقدمني، ،  (4)الوقف عليها  األصوات حالَ 

ه من التقعيد العاملي، واعتماد مصطلح علمي  إال أن هذا املصطلح ل أيخذ حقَّ 

 

 .  2/756املعجم الوسيط:  (1)
 .  4/174الكتاب:  (2)
 .  324/ 4، وإبراز املعاين: 124الرعاية:  (3)
 .  161علم اللغة:  (4)
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   .(1)له يف الدرس الصويت احلديث 
ي    املعجم  عذَ وقد  عدم    ر  حمل   يف  يف  منها  واالكتفاء  وصف كل صوت  ه، 

خاصة يف حالة    يف التعريف ابلقلقلة؛ إذ تبقى صفة القلقة صفةً   بذكرها جمموعةً 
السكون  ،الوقف عارضة  ،أو  أهنا  واأل(2)مبعىن  الذاتية  ،  الصفات  ذكر  صل 

 .وصله ووقفه كنة من احلرف حالَ ماملت
انتشار »فها بــــوعرَّ   ،(3) اللغويذرها  أما صفة التفشي فقد أشار إليها ضمن جَ   

 ا مبينً   هو صوت الشني،   ؛اواحدً   وأن هلا صواتً   ، «اهلواء يف الفم عند النطق ابحلرف
 وهو التوسيع احلاصل فيما بني اللسان وأعلى احلنك،   ؛ حدوث هذه اخلاصية  سببَ 

 ولعل عدم ذكره إايها ،  (4) ءاتما يف كتب القرا  ذلك  مع إشارته إىل أن مستنده يف 
، كما أن هناك (5) ثنيغري مسكوكة عند الصوتيني احملدَ   أهنا صفة    الشنيَ   ه وصف  عند 

بعض يف هذه الصفات، كما ذهب إىل مثل ذلك    رك الشنيَ اميكن أن تش  أصوااتً 
  .(6) املتقدمني 

 

الباحثني األوهام يف بيان حقيقة هذه املصطلح عند بعض الدارسني احملدثني.  وقد استغرب أحد    (1)
 . 121لالستزادة انظر: املدخل إىل علم أصوات العربية: 

ومع عروضها إال أهنا مهمة يف صيانة الصوت عن فقدان صفة اجلهر فيه، حنو قلقلة الباء يف كلمة    (2)
 .  154هموسة. علم األصوات الكالمية: )أبرت(، فلوال قلقلته هلمس مبجاورة التاء امل

 . 2/690املعجم الوسيط:  (3)
كان اأَلْوىل به أن يقول: يف علم التجويد، ال القراءات؛ إذ ذاك حملها الالئق هبا، وهو ما استقر    (4)

 عليه التأليف يف هذا الشأن.  
 .  319الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:  (5)
صف الضاد والفاء وامليم والراء ابلتفشي، وقد أوصلها بعضهم إىل مثانية.  ذهب بعض العلماء إىل و   (6)

، التمهيد يف علم التجويد:  753وإبراز املعاين:    ،108، والتحديد:  457  ،4/448الكتاب:  
97. 
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، فهل يعين (1)ةاحلروف املتوسطمن    والياءَ   الواوَ   م  املعج  بذلك فقد عدَّ   وصلةً   
صنعه   ما  ضمنَ   ه  يْ وَ سيبَـ بذلك  الصوتيني  هذين  أدرج  الشدة   حني  بني   املتوسطة 

ي  (2) والرخاوة ما  بذلك  يعين  أو  بنصف عربَّ ،  احلديث  الصويت  الدرس  يف  عنه   
األول،  ؟(3) الصائت ملحَ   افهم  الظاهر  ي  صواتن  وعليه  ابلصوامت،   ن  ستحسَ قان 
ل   من تكلف ملا فيه من اإللباس   ؛وصفهما ابلتوسط  حذف   ، واملعجم كان يف ح 

وصفهما ابلتوسط؛ إذ ل يلتزم ابلوصف به عند ذكر أصوات التوسط املعروفة سوى 
 فأحياانً   ،، كما أنه ل يوحد املصطلح يف هذا الشأن هذين الصوتني وصوت العني

احلديثة  ،(4) يصف ابملائع  الدراسات  املشهور يف  ذكرها وص   ،وهو  لصوت   افً وقد 
اتليً  مجعً العني  له،  التفسري  حنو  على  ابلتوسط  لوصفه  املتقدمني   ا ا  استخدام  بني 

  .لو اقتصر على أحدمها  ، ندوحة  واحملدثني، وهو اضطراب كان له فيه مَ 
  ، دَّات من األصوات املتوسطةع    والياءَ   إىل أن الواوَ   وال يفوتنا يف هذا اإلشارة   

)ل يروعنا(،   :، ومجعت يف قوهلمجين     وحنا حنوه ابن    ،يه  وَ كما هو ظاهر كالم سيبيَـ 
ما انتهى إليه علماء التجويد من أن األصوات املتوسطة جمموعة    وهذا خالف  

  والياء صواتن رخوان    ابعتبار أن الواوَ   ،، أو )ل ْن ع مر((5) )َعْمرو َنل(  :يف قوهلم
   .، فهما ابلرخوة أشبه منهما ابلتوسطواحتكاكهما لتأكد امتداد صوهتما

  عىَن ي    ،ف ابأللقاب، وهو مصطلح متقدمعرَ هناك ما ي    در اإلشارة إىل أنجت 
 

 .  1062، 2/1005املعجم الوسيط:  (1)
 .  4/433الكتاب:   (2)
   .50، واألصوات اللغوية: 330دراسة الصوت اللغوي:  (3)
 .  1/319املعجم الوسيط:  (4)
حرز األماين ووجه التهاين:    «وما بني رْخو  والشديدة َعْمرو َنل...»قال الشاطيب يف منظومته:    (5)

92  . 
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يت  د[ مس      ت،  ة ]ط،يَّ ع  طَ نقاط إنتاج األصوات اللغوية، فاألصوات الن     به أمساء  
و[    ب،  ]م،  ، والشفهية/الشفويةاحلنك  ع، وهو سقف  طَ بذلك خلروجها من الن   

  .خلروجها من الشفتني، وهكذا
اللغوي  الصوت  فضول وصف  من  تدل  (1) واأللقاب  وإن كانت  وهي  ؛ 

ابلوصف    واالكتفاء    ،عنها  ميكن االستغناء    على مكان خروج الصوت، إال أنه
ابعتماده على عضو واحد  اللقب فيه قصور  التفصيلي إلنتاج الصويت، كما أن  

اللسان    مع فاعلية   ،بت إىل سقف احلنكس  ن    ثاًل عية مطَ النطق، فالن     ي  عضوَ من  
 .يف إنتاج هذه األصوات

الصفات واأللقاب، فقد    ي  بني مفهومَ   والذي جرى عليه العمل الفصل   
   أللقاب احلروف معدودة إىل عشرة  ابابً   (التمهيد)عقد ابن اجلزري يف كتابه  

رية،  جْ ة، والشَّ يَّ و  هَ احللقية، واللَّ   مة العني، وهي:إىل ما يف مقد  امستندً   ،ألقاب  
 .  (2) قية، والشفهية، واجلوفية، واهلوائيةلَ ة، والذَّ يَّ و  ثَ ة، والل   يَّ ع  طَ ية، والن   ل  سَ واألَ 

  ،تشارك يف خمرج واحدت  اليت   األصوات   والغاية من األلقاب الصوتية مجع 
صوت على حدة، كما أنه وسيلة    العناية بكل لصفة املتوجه إىل  خبالف مفهوم ا

حروف جامعة  وحصرها على حنو ما صنعوه يف أتليف    ،لتيسري ضبط األصوات
 لصفة من الصفات، حنو قوهلم: )قطب جد( حلروف القلقلة.  

رية،  جْ اعتمد فقط على لقبني مها الشَّ قد املعجم  يف هذا السياق جند أن و  
 

ح  ل  ها ما اصط  ًجا ضمنَ أيب طالب إىل أربعة وأربعني لقًبا، مدر    بن    ي  ك   ََ ألقاب احلروف أوصلها م  (1)
[، إال أن ما استقر عليه  115]الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة:    عليه بصفات احلروف 

 في كتب التجويد هو فصل هذين املفهومني على حنو ما بينته يف منت هذا املبحث.  عمل مصن   
(2) 83.   
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وهذا ما تبع فيه املعجم    ،(1)للشني واجليم والضاد والياءرية هي  جْ واألنفية، والشَّ 
حالَ  املتقدمون  ذكره  الشَّ   ما  مبصطلح  أنه  ، (2) ةيَّ ر  جْ التعريف  تعريف    إال  يف 

  إال صوت الشني دون غريه،  اهب فْ ل يص   الصوت اللغوي يف مفتتح كل حرف 
 منهج اعتمد؟  وال ندري ملاذا خص الشني دون سواها، وعلى أي   

والنون  للميم  ذكرمها  فقد  األنفية  مفتتحهما  أما  مهماًل (3) يف  التعريف    ، 
   . ، وهذا من وجوه االضطراب اليت وقع يف املعجمابملصطلح يف أصل مادته

 * * * 
 

  

 

 .  84، والتمهيد يف علم التجويد: 139الرعاية:  (1)
 . 1/473املعجم الوسيط:  (2)
 ابلقاف، هكذا للصوتني مجيًعا.  «أنقى» . املوجود يف نسخيت: 895، 2/851املعجم الوسيط:  (3)
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   مصادر وصف الصوت اللغوي: املبحث الثاين
يف إغفال   اوحديثً   اه كعادة املعجمات قدميً مصادرَ  الوسيط  املعجم    يبني    لـم 

ابن منظور  و   ،(1) صنيع ابن فارس يف مقاييسه  حنو   ،، إال ما قلمثل هذا األمر
مصادره من خالل تتبع   معرفة، إال أنه ميكننا (2)يف اللسان يف مصادره اخلمسة
  .، ومدى اقتباسه ممن سبقهأصول وصفه لألصوات اللغوية

وحديثة، فالقدمية هو كتاب سيبويه يف   ،قدمية  :وميكن تقسيم مصادره إىل 
جليً  ذلك  وظهر  األول،  عيال    ااملقام  وهو  وصفه،  أكثر  عليه،   يف  ذلك  يف 

يف اعتماد وصف    ن قبله من املتقدمني واملتأخرينمسلكه يف ذلك مسلك مَ 
بقي وصف سيبَـ الكتاب فقد  دون    يه  وَ ،  اللغوية  األصوات  تعريفات  يرتدد يف 

  ي مفهوم  الغموض احلاصل يف تفسري  ، أو حىت مفسرة، ولنا يفإضافات مؤثرة
   .ال خيفىمثال  والشدة وضديهما اجلهر
  : وجهني منجاء واعتماده على كتاب سيبويه   

 . غالب إفاداته منهو ن سيبويه،  عدم التصريح ابلنقل ع   :األول
  . وهو اندر  ، التصريح  :الثاين

  :الوجه األول
اليت وصفها    ما عدا اهلمزةَ   ؛يه  وَ ا عما قاله سيبَـ األصوات احللقية ل خترج وصفً  

 

ذكر ابن فارس يف مقدمته اعتماده على: العني، وكتايب أيب عبيد القاسم بن سالم غريب احلديث    (1)
 .  1/1. معجم مقاييس اللغة: واملصنف، وإصالح املنطق البن السكيت، واجلمهرة البن دريد

هتذيب اللغة لألزهري، والصحاح للجوهري، واحملكم واحمليط األعظم البن سيده، وحواشي ابن    (2)
 . 1/7ري على الصحاح، والنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري. لسان العرب: ب
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، أما (2) مهموسة وال  ،جهورة، وليست مب(1)أبهنا خترج من احلنجرة احديثً  اوصفً 
للمتقدمني، والذي اتفق    ع  وهو يف ذلك تبَ   فوصفها أبهنا من أقصى احللق،اهلاء  

أهنا حنجرية احملدثون  اهلمزة  ،عليه  الوترين    ،من خمرج  بني  ملا  تضييق  أهنا  إال 
الصوتيني مبا يسمح معه مبرور اهلواء دون اهتزاز الوترين يف مقابل اهلمزة اليت  

 .  (3)قبه انفتاح مفاجئيع ،ج ابالنغالق التام للوترين الصوتني تنت
واحلاء والعني من وسطه، واخلاء والغني من أدانه، ولعل اكتفاءه مبا ذكر   
سوى أنه    ، أن احملدثني ل يقفوا على وصف دقيق إلنتاج الصوت احللقي  يه  وَ سيبَـ 

انقب البـ  اانتج من  احللقع  لْ ضات عضلية يف جدار  أو  ، وهو وصف غري  (4) وم 
التقدم احلاصل يف أجهزة الرصد    مع   حىت   ،إنتاجها  استدعاه خفاء نقاط   ، دقيق

 . والقياس
أتوسَّ   اآليتولعلي  ابجلدول  مقارن    يَ ألجل     ل  حنو  على  من  فيه  بقي  ما 

 :  اللغوية األصوات 

 

 .  4/434ذكر سيبويه أهنا خترج من أقصى احللق. الكتاب:  (1)
اللغة مقدمة    (2) السعران، علم  اختار عدم وصفها ابجلهر وال ابهلمس من احملدثني: د حممود  ممن 

 . 157للقارئ العريب: 
 .  104، ومدخل يف الصوتيات: 142الكالمية: علم األصوات  (3)
 . 269علم الصوتيات:  (4)
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 الوصف الصويت بني املعجم الوسيط وكتاب سيبويه 
 (1) كتاب سيبويه املعجم الوسيط  
طرف اللسان وخمرجه من   » ت

 « الثنااي العلياوأصول  
ومما بني طرف اللسان، وأصول   »

 «الثنااي خمرج الطاء والدال والتاء 
وخمرجه من طرف اللسان مع   » ث

 « أطراف الثنااي العليا  
ومما بني طرف اللسان وأطراف   »

 «الثنااي خمرج الظاء والذال والثاء 
وخمرجه من أول اللسان مع احلنك   ج

 األعلى 
من وسط اللسان وبينه وبني احلنك  

 األعلى خمرج 
من َطْرق طرف اللسان حلافة    ر

 احلنك األعلى عدة مرات 
من خمرج النون غري أنه أدخل يف 

الحنرافه إىل الالم  ظهر اللسان قلياًل 
 خمرج الراء

أبصول   امن طرف اللسان ملتقيً  ل
 الثنااي والرَّابعيات

إىل من حافة اللسان من أدانها  
منتهى طرف اللسان ما بينها وبني  
ما يليها من احلنك األعلى وما 
فويق الضاحك والناب والرابعية 

 (2) والثنيَّة
وخمرجه من بني طرف اللسان   » ز

 « وفويق الثنااي العليا  
ومما بني طرف اللسان وف ويق   »

 « الثنااي خمرج الزاي والسني والصاد  

 

 . 4/431الكتاب:   (1)
 .  2/405طبعة بوالق:  (2)
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 (1) كتاب سيبويه املعجم الوسيط  
وما يليه   اللسان   من بني أول حافة ض 

 من األضراس 
من بني أول حافة اللسان وما يليها  

 من األضراس 
ومن أوسط احللق خمرج العني  خمرج من وسط احللق ع

 واحلاء
خمرجه من بني أدىن احللق إىل الفم  غ

 اللهاة قرب  
 من الفم اأدىن احللقية خمرجً 

خمرجه من طرف اللسان وأطراف  ظ
 الثنااي العليا 

مما بني طرف اللسان وأطراف 
 الثنااي خمرج الظاء 

وأطراف   (1) من بني الشفة العليا ف
 الثنااي العليا 

من ابطن الشفة السفلى وأطراف 
 الثنااي العليا 

ع أقصى احلنك  وخمرجه من اللهاة م ق
 األعلى 

من أقصى اللسان وما فوقه من 
 احلنك األعلى 

دة اللسان وبني كَ خمرجه بني عَ  ك
 اللهاة يف أقصى الفم 

ومن أسفل من موضع القاف من 
ومما يليه من احلنك   اللسان قلياًل 

 األعلى 
 

أثر سيبويه يف تعريفات املعجم الوسيط للصوت اللغوي،    وما سبق يظهر 
على    ، رَ إىل صوت آخَ   ت من صوتوال مينع ذلك من وجود خالفات تتفاو 

 أييت:  حنو ما 

 

 . 2/670هكذا يف النسخة لدي:  (1)
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ر إىل البينية بني طرف اللسان وأصول  ش  ي   عية لـم طَ يف تعريف األصوات الن    
وأوفق مما ذكره    ق  ذلك أدَ ه يف  ، وعندي أن صنيعَ يه  وَ كما صنع سيبَـ   ،الثنااي العليا

  +   سيبويه، فالبينية تومئ إىل نوع من الفراغ بني عضوي النطق )طرف اللسان
هذه األصوات ال    جَ ا؛ إذ إن إنتا وهو ما ال يتحقق واقعً   ،أصول الثنااي العليا(

 ق كامل لطرف اللسان أبصول الثنااي العليا. حيصل إال ابلتصا 
ما اتفق   دقيق يف األصوات الصفريية، وهو  صف  و   على ما سبق فالبينية    ا وعطفً   

ن السفلى، وإن شئت قلت: إ   الثنااي  ت  سام  يكاد ي  عليه املرجعان؛ إذ طرف اللسان  
 .ان بني الثنااي العليا والسفلىــــاللس  لةَ سَ أَ 

 : اجليم
ما يف الكتاب   ا ذكر املعجم أهنا خترج من أول اللسان مع احلنك األعلى، خمالفً   

أهنا خترج  من ؛هو الذي قرره علماء التجويد هذا ، و ن أهنا خترج من وسط اللسانم
 . (1) بينه وبني احلنك األعلى  ، من وسط اللسان 

  ه حتريف  لعلَّ كما ذكره املعجم، ف   ، ألول اللسان يف إنتاج صوت اجليم   فال وجهَ   
أهنا خترج من وسط    ؛ يف وصف الشني   هالتحريف ذكر    ، ومما يؤكد احتماليةَ حلق املعجم 

  -فيما أرى  -، ولعل األوفق بهاللسان بينه وبني احلنك األعلى، ومها من ذات املخرج 
أو   ،ه ف  ف، وإمنا املعروف طرَ عرَ إذ مصطلح أول اللسان ال ي    ؛بـ)مقدمة اللسان(   التعبري  
ن املعجم تتكرر  أب  ا ، علمً ألداء ن يف كثري من كتب التجويد واكما هو مدوَّ   ، هق  مستدَ 

 .  ةَ منه استخدام )أول اللسان( يف وصفي الواو والياء، فانظره مَثَّ 
حيث حيدث اجليم بعينه، ولكن ال حبس   ؛وأما الشني فحادثة»قال ابن سينا:    

 

 . 1/201النشر:  (1)
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 .(1) «مث أطلقت  ،ئت حببسس، وكأن اجليم شني ابت د  بَ ، فكأن الشني جيم ل حت  البتةَ 
للجيم مغاير ملا    وصف    مينعين ذلك من اإلشارة إىل ما عثرت عليه يفوال   

وأما اجليم فتحدث من حبس  »  حيث قال:  ؛ذكره علماء التجويد عند ابن سينا
، (2)  « قريب للجزء املقدم من اللسان من سطح احلنكتوب  ،بطرف اللسان اتم  

أو مقدمه اللسان  إىل طرف  السابق يشري  يك  ؛فالنص  أن  قريبً مما ميكن    اون 
   .، مع استبعادي لذلك التأثريالختيار املعجم

 :  الراء
ابجلملة يف إدراك    وسهاًل   ا عندي أن اختيار املعجم يف وصف الراء كان دقيقً   

مع اتفاقهما على اإلشارة إىل طرف اللسان، إال أن املعجم    ، عملية إنتاج الصوت 
وليس للحنك األعلى،   ، للسان ق يف كلمة )حافة احلنك(، فمصطلح احلافة  ل يوفَّ 

التَّ ي   إىل عملية  أشار  املعجم  أن  ذلك  إىل  معربً ضاف  الراء  نطق  عنه    ا كرار يف 
ضاف إىل ذلك أنه أفادها من علماء التجويد عندما ، وي  ه وليس هذا حملَّ   ، ق رْ ابلطَّ 

   . ( 3)كرار بقوهلم: ارتعاد رأس اللسان عند النطق ابحلرف فوا صفة التَّ رَّ عَ 
 : الضاد
املعجم  يليه(  :يف  الغائب  ،)وما  يف    اراجعً   ،بضمري  والذي  اللسان،  إىل 

بل الصحيح، وذلك أن    ؛ألدقة، وهو ا إىل احلافَّ   ا راجعً   ،)وما يليها(  :الكتاب
 ال اللسان. ،ة اللسانيلتصق ابألضراس هي حافَّ  ما

 

   .76أسباب حدوث احلروف:  (1)
 .  75أسباب حدوث احلروف:  (2)
 .  83هناية القول املفيد:  (3)
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من    يت اللسان إىل قريب  من أقصى إحدى حافَّ »جاء يف شرح الرضي:   
قال للضاد:  وموضعها من األسنان نفس األضراس العليا، وي    ،...رأس اللسان

ل خمرج الالم، فاستغرق  إىل أوَّ   :أي  ؛طويل؛ ألنه من أقصى احلافة إىل أدىن احلافة
 .(1)«أكثر احلافة

مبدأ احلافة، وقد أوضح علماء التجويد ذلك    يه  وَ وال سيبَـ    املعجم  ول يبني    
 . (2)هف  رَ إىل طَ  ا ممتدً  ي احللقَ ل  ة اللسان ما يَ ل حافَّ وَّ أن أَ  عندما أشاروا إىل 

اخلاصة بصوت  صفة االستطالة    أغفل ذكرَ   املعجمَ أود  اإلشارة إىل أنَّ  و  
 الضاد، ولعل ذلك يعود ألمرين: 

الغموض يف مفهوم ه  وقع من  أمر األول: ما  الصفة، وإن كان قد حتقق  ذه 
 حقيقتها عند بعض احملققني. 

ثني، وعدم العناية هبذه دَ أ به يف وصف الصوتيني احملبَ عْ الثاين: أنه وصف ل يـ  
ي أرى   -رجعالصفة  مستعار    -فيما  احلديث  الصويت  البحث  غالب  أن  من   إىل 

ثون العرب تبعوهم فلم يصفوها، واحملدَ   ، يف لغاهتم  دراسات الغربيني، والضاد معدومة  
 يف الشأن. 

وخباصة   - احملدثني  الصوتيني العرب   من   اأن كثريً   :ضاف إىل ما مضى ي    روأمر آخَ   
واطلع على   ،ن عاىن علم التجويد فوا ابلقراءة أو اإلقراء، وكل مَ ما عرَّ   -منهم  الرواد

 . أدرك أمهية هذه الصفة  والزم مشايخ اإلقراء ،مباحثه
  : قال ابن اجلزري  

 

 .  3/252بتصرف:  (1)
 . 56هناية القول املفيد:  (2)
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 ( 1) يها جتَ  وكل    َمي  ز من الظاء    ج  رَ وخمَْ   ابستطالة    والضادَ 
   العني -

وسط احللق، إال أنه خالفه    خمرج العني إىل  يف عزو    يه  وَ سيبَـ   املعجم    قد تبعو  
املتقدمني من املتوسطة بني الشدة  وة، وهي عند  خْ ها من األصوات الر   د   يف عَ 

صوت، ووجه  توسط عندهم الشديد الذي جرى معه  مفهوم الو   ،(2) والرخاوة
ت  و مما يقرهبا من ص  ،النطق به  حالَ به    د   صوت العني منها جتايف اللسان  عَ 

الصوتية ومن خالل صور األشعة أمكن الوقوف  (3)احلاء الدراسات  أما يف   ،  
للحلق    اابرزً   اظ أن هناك تضييقً ذا الصوت، فقد حل   على جزء حقيقة إنتاج ه

مبا يسمح معه مبرور    ،ذر اللسان من اجلدار اخللفي للحلقيف اقرتاب جَ   متمثاًل 
  .(4) اهلواء

 الغني  -
ا بني أدىن احللق إىل  ممه  خروج    نطقةَ وحصر م    ، ةيابلبين  التعبريَ   اختار املعجم   

  - نظريه   املعجم ملا أشار إىلن  أب  اعلمً هاة،  اللَّ   ب  رْ مع اإلشارة إىل قـ    ،أول الفم
، (5) ، وإمنا اكتفى خبروجه من أدىن احللقل يذكر هذه البينيةَ   - خمرج اخلاء  وهو

   . اواحدً  النفسه منهجً  فليته اختطَّ ، مع أن الصوتيني خيرجان من منطقة واحدة

 

 .  14املقدمة فيما جيب على القارئ أن يعلمه:  (1)
عدم اكتمال حبس الصوت، وعدم كمال جريه. هناية القول    :جاء يف تعريف صفة التوسط أبهنا   (2)

 . 72املفيد: 
 . 106التحديد:  (3)
 .  272، ودراسة الصوت اللغوي: 130ي: مناهج البحث اللغو  (4)
 . 1/213املعجم الوسيط:  (5)
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خيط   واحملدَ   املتقد   ثون  يف  ئون  الغنيَ مني  فهي    عد  هم  احللق،  أصوات  من 
، أو  (1)أو احلنك اللني   ،ر اللسان ابلطبقخترج ابحتكاك مؤخَّ   ،قية  بَ عندهم طَ 

جَ  بني  احللقي  التجويف  تضييق  من  انجتة  اخللفي  هي  واجلدار  اللسان  ذر 
إال بعد االستعانة ابلوسائل احلديثة    أن هذا الوصف ل يتأتَّ   ، وال ريبَ (2) للحلق

 ،نيف هذا الشأ  يف التصوير الطيفي، إال أنه ل يلزم املعجم متابعة ما استجدَّ 
 ابل بقي جامدً   ؛والقيام على التعديالت الالزمة، وهذا ما ل حيدث يف غالبه

   .دون أي تطوير معترب
 الطاء   -

ما ذكره املتقدمون    الفً وصفه املعجم أبنه مهموس يف النطق املعاصر، خما 
معيار حتديد    اخلالف يف ذلك اختالف    عَ ، ولعل منز  (3)جمهور  صوت  من أنه

مذكور    ، وللمسألة خالف  ثني دَ بني املتقدمني واحمل  الصوت اجملهور من املهموس 
 . (4)هظان ـ  يف مَ 

 الظاء  -
  عَ ابلبينية، واملعجم تب    إال أن سيبويه اختار التعبريَ   ،يف ذلك  يه  وَ لسيبَـ   ع  هو تبَ  

 . (5) د يف املقتضبمني، كاملرب   املتقد    بعضَ  يف وصفه
 

 .  54، واملدخل إىل علم اللغة: 129مناهج البحث اللغوي:  (1)
 .  106مدخل يف الصوتيات:  (2)
 .  547، واملفصل: 1/194، واملقتضب: 4/434الكتاب:  (3)
بشر:    (4) لكمال  األصوات  اللغة:  102علم  لدراسة  ومقدمة  الصوتيات:  214،  وعلم   ،264  ،

 .  107واألصوات اللغوية: 
 .  1/193املقضب:  (5)
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   الفاء -
  ،لىفْ ة الس  فَ وخباصة عند تعبريه بباطن الشَّ   ،أوفق وأدق    له  تعريف سيبويه 

يف املعجم من    اإلشارة إىل التحريف الذي وقعطق الفاء، مع  فهو املوافق هليئة ن  
 . (1) التعبري عن الشفة السفلى ابلشفة العليا فيما وقع يل من طبعات هذا املعجم

يؤيد ما ذكرته    ،من مباحث اإلدغام   رَ وقد وصفها سيبويه يف موطن آخَ  
ة السفلى وأطراف  فَ ألهنا من ابطن الشَّ » قال:  حيث    ؛من الدقة يف الوصف

 .(2)«وقد قاربت من الثنااي خمرج الثاء  ،واحندرت إىل الفم ،لىنااي الع  الثَّ 
 القاف -

هاة يف إنتاج هذا  يكاد التعريفان يتفقان، إال أن املعجم أشار إىل أمهية اللَّ  
ملا أشار   ،(3) ، واملعجم أخذه من مقدمة العني ه  يْ الصوت، وهذا ل يذكره سيبوَ 

اللَّ  احلرفني  القاف والكافإىل  واللَّ هويني، ومها  الـم  ال  هي  هاة ،  فة يف  شر  لحمة 
 . (4)أقصى سقف الفم

دقيقً   سيبويه  ابلكاف  اوكان  مقارنة  ملخرجها  عرض  قال:    ؛حني  حيث 
عَّدت  صَ الكاف إىل الفم، وتَ   ر احندارَ حد  نْ سان، فلم تَـ وذلك أهنا من أقصى الل   »

، فالكاف أقرب إىل الفم من القاف، وهو  (5)«إىل ما فوقها من احلنك األعلى
 املعجم عن اإلشارة إليه مع أمهيته.  لَ وصف غفَ 

 

 .  2/670املعجم الوسيط:  (1)
   .4/448الكتاب:   (2)
 . 1/58العني:  (3)
 . 2/670املعجم الوسيط:  (4)
 .  4/479الكتاب:   (5)
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بل    ؛عليه  ا ، والتفخيم ليس مقصورً (1) أنه وصفها أبهنا مفخمة  :روأمر آخَ  
  ؛إال أن املأخوذ عليه يف ذلك اختصاصه بذلك  ،األصوات املعروفة  تشاركه بعض  

 . توحيد املنهج يةَ غْ بـ  
ا ابلصوت  وليست عضوية، فالتعبري عنه  ،أن صفة التفخيم مسعية  :روأمر آخَ 
   .ىلوْ املستعلي أَ 

  الكاف -
أدقَّ   الوسيط كان  َعَكدة    واملعجم  بني  الصوت،  إنتاج  نقطيت  يف حتديد 

واللَّهاة مساحةً   ،الل  سان  لوصفه  اختار  الذي  سيبويه  وقارهنا    خبالف  أكرب، 
وليس هو يف    بصوف القاف السابق هلا يف نقطة من اإلنتاج من جهة احللق،

وأما خمرج اجليم  »  :حيث قال  ؛، فقد استلَّه من كالم اخلليل يف العني ذلك ب ب دْع  
وهو   ،(2) «هاة يف أقصى الفمسان وبني اللَّ والقاف والكاف فمن بني َعَكدة الل   

  إىل صوت اجليم؛ إذ ال وجهَ   حيث حذف اإلشارةَ   ؛حمسن يف حتوير اقتباسه
، ( 3) يف كالم النحويني والقراء  اله نظريً   دْ إلدراجها يف هذا املوطن، وهو ما ل أج  

ة  دَ كَ عَ )  :أعين  ؛ه ملصطلح غري ذائع  ج هو اختيار  يف وصف املخر   إال أن اإلغرابَ 
والَعَكدة(اللسان الَعْكدة  - ،  املعجم   ،أو  يف  الل   :  -الوسيط  كما  سان  أصل 

 . (4) بنَ والذَّ 
 

 . 2/709املعجم الوسيط:  (1)
 .  1/52العني:  (2)
القاهرية على حنو ما عربَّ به املعجم يف وصف إحدى التنوعات    ََ إال إن كان يعين هبا ما يشبه اجليم   (3)

رَّف عن موضعه إىل أقصى الفم، فيقر ب  من   أو التحوالت الصوتية لصوت اجليم من أنه قد حي 
 .  1/103الكاف أو القاف. املعجم الوسيط: 

(4) 2/618  . 
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الثاين في  :الوجه  في  ،عن سيبويه، وهو اندرابألخذ    هوهو ما صرح   ما وذلك 
وهو جمهور مزدوج، وقد تكتمل شدته يف »  : حيث قال  ؛ ذكره يف وصف الضاد

بعض البالد العربية، فيصبح كالدال املفخمة، كما قد تكتمل رخاوته يف نطق البعض 
 ة  ل حافَّ وَّ كالزاي املفخمة، وخمرج الضاد القدمية عند سيبويه من بني أَ اآلخر، فيصبح  

 . (1)« وما يليه من األضراس اللسان 
يف    وعدم التصريح هو الالئق مبثل املعجمات، فما ع ه د مثله إال أن يذكرَ 

   . عليه يف مثل ذلك ، وعليه فال تثريبَ ااملقدمة على حنو ما ذكرانه سابقً 
 : احلديثة الصوتية املصادر 

   :املسائل من حنو ما أييت  ته منها علىافادإ  توظهر 
   .(مائع)، و(2)(مزدوج)، حنو  املصطلح الصويت - 1

  .(4) ، والضاد(3)اجليم وصف به صويتَ    فاملزدوج
املصطلح الصويت للتعبري عن اجتماع    ل عليه يف هذا الباب تعدد  شك  وما ي   

، (5) النطق بصوت اجليم، فهي عند بعضهم مركب  االنفجارية واالحتكاكية حالَ 
أنه أوفق مما اختاره املعجم(6) وعند اآلخر مزجي فاملزدوج ال يعرب    ،، وعندي 

 

(1) 1/532.   
ََ عر  (2) صوت يتضمَّن صفيت الشدة والرخاوة، كاجليم  »ف املعجم الوسيط الصوت املزدوج أبنه:  َ 

 . 1/406«الفصيحة
 .  1/103املعجم الوسيط:  (3)
 .  1/532املعجم الوسيط:  (4)
،  141، علم الصوت اللغوي:  141، ودراسة الصوت اللغوي:  131مناهج البحث يف اللغة:    (5)

 .  110لم اللغة التطبيقي: ومعجم لوجنمان لتعليم اللغات وع
.  10جاء عند بعضهم التعبري عن الصوت االحتكاكي مطلًقا أبنه صوت مزجي، معجم اللسانية:    (6)

 وهذا فيه بعد لعدم املوافقة الداللية لطبيعة إنتاج األصوات االحتكاكية.  



 

 
134 

 األصوات اللغوية يف املعجم الوسيطوصف  
 د. عبدهللا بن فهد بن بتال الدوسري

 

غريه،   يف  استعمل  قد  أنه  املذكور، كما  املعىن  عن  الداللة  جهة  من  حقيقة 
 . (1)بعضهم هو الصامت املضعَّف أو املشدَّدفاملزدوج عند 

عن    عبارة    affricateالصوت املزجي    : جاء يف معجم املصطلحات اللغوية 
مكوَّ  واحتكاكيصوت  انفجاري  من  حلالة    ا مشريً   ،ن  الزمانية  املدة  أن  إىل 
 .(2)منها يف االحتكاكي اخلالص أقل  فيه االحتكاكية 

، وهو املعتمد  ق  أوفَ أن التعبري ابملزجي أو املركب    إىل خنلص مما سبق    :وعليه  
احملدَ   عند الباحثني  من  الشأن،كثري  هذا  يف  املعجم    ثني  على  القائمني  فلعل 

   .ما تقدم يف اعتماد املناسب وفقَ  يعاودون النظرَ 
دون غريه من األصوات املتوسطة أو    (3)به الراء فقط  الوصف ابملائع خصَّ و 

احملدثني حبسَ   liquid  ائعة امل عند  عليه  املصطلح  النون(4)ب  وهي  وامليم،    ،، 
 .له إال اخللل واالضطراب  غَ نيع من املعجم ال مسو   ، وهذا الصَّ فقط  والراء   ، والالم
، وتتبع ذلك يف  بعض قضااي التطور الصويت احلادث لبعض األصوات   - 2

املعاصرة للهجات  ،العاميات  جغرافية  خريطة  لرسم  مناطقها  إىل  ما    وعزوها 
   .أمكن

  :وذكر هلا من التنوعات الصوتية نوعني ]ألفونني[  :اجليم
 . اجليم القاهرية الشديدة -أ

  .(5)اجليم الشامية -ب
 

 .  89معجم اللسانية:  (1)
 . 8, ومعجم علم اللغة النظري: 38يف ذلك: األصوات اللغوية للخويل:  . ووافقه35 (2)
 .  1/319املعجم الوسيط:  (3)
 .  36، واملدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: 86وأسس علم اللغة:  ، 53اللغة:  (4)
 .  1/103املعجم الوسيط:  (5)
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  :وذكر له تنوعني  :الضاد
   .الدال املفخمة الشديدة -أ

املفخمة  -ب ي  اجملهورة  الزاي  الـم َشمَّةعند ا ف  عرَ ، وهي ما    لقراء ابلصاد 
وبعض نواحي    ، ه أشار إىل منطقته، وهي مصر  ، وهذا التنوع ليتَ (1)الزاي  صوتَ 
  .الشام
   :الطاء

   .(2) اوذكر أنه أصبح يف معظم البالد العربية ينطق مهموسً 
  :وذكر هلا من التنوعات :القاف

  . القاف اجملهورة الفصيحة -أ
  .املهموسة، وهي يف معظم األلسن العربية اآلنالقاف  -ب
   .ما يف النطق املصري، وإن أغفل اإلشارة إىل موطنهاك  ،نطقها مهزة -ج
اليمن  ،الفارسية  (3) اجلاف  - د وبني كثري    ، وصعيد مصر  ،وقد نسبها إىل 

  .(4) من قبائل البدو
  :ويل على عرض هذه التنوعات النطقية لصوت القاف ما أييت

أربعة  أهنا  ذكر  القاف    ،املعجم  إذ  ثالثة؛  حقيقتها  يف  اجملهورة    وهي 
هي الكاف الفارسية اليت تكون عليها شرطة تفرقة بينها    -كما يزعم   -الفصيحة

كما هو املتبع يف الرسم اإلمالئي الفارسي، إال إن كان يقصد    ،وبني الكاف
ه به د إبراهيم أنيس  جَّ السودانية على حنو ما و   ابلقاف اجملهورة الفصيحة القافَ 

 

 .  1/532املعجم الوسيط:  (1)
 .  1/549املعجم الوسيط:  (2)
ََ هكذا موجودة يف النسخة اليت لدي (3)  ، واألوىل كتابتها )الكاف(.  َ 
 .  2/709املعجم الوسيط:  (4)
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  ، القاف من األصوات اجملهورة مع املنطوق به يف الفصيح  صوتَ   يه  وَ سيبَـ   عدَّ 
مثال   أقرب  أن  زعم  ولذلك  مهموس،  صوت  هو  القراء  أداء  يف  واملستعمل 
عصري للقاف اليت وصفها سيبويه هو القاف املمزوج بصوت الغني يف كالم  

  .(1)السودانيني 
أو    ، أو البدوية  ،عن القاف اجملهورة ابلقاف املعقوفة   لتعبريَ ىل به ا وْ كان األَ   

بداًل   ،(2) التميمية والتجويد  املعجمات  مذكور يف كتاب  ما  هو  ما  من    على 
العناية ابملصطلح الصويت وضبط   التعبري ابلكاف الفارسية، وهذا جانب من 

   .مدلوله
ف الفصيحة، فهذا  على زعمه أبن القاف اجملهورة هي القا املعجم  ق  وافَ ال ي   

بل إن علماء القراءات وأهل األداء يرفضون    ؛حمل خالف بني الدارسني احملدثني 
عن كابر، والقراءة سنة    ا ى من أهل األداء كابرً مثل هذا القول ملخالفته الـم تلقَّ 

  اليه، وقد تظاهرت النصوص قدميً يت إ عن األول كما أ د     ر  أيخذ اآلخ    ،متبعة
عليه إىل ما زعم دون دليل    قَ ف  ما ات    ع  فال ندَ   ،على مراعاة هذا اجلانب  اوحديثً 
   .وبرهان قاطع ،اثبت

 * * * 
  

 

   . 84األصوات اللغوية:  (1)
أغرب بعض الباحثني احملدثني حني زعم القاف املسموعة عن القراء هي القاف التميمية، وحاول   (2)

 .  96أصوات اللغوية العربية:  تكلًفا إثباَت ذلك مبا ال طائَل من ورائه. املختصر يف
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 اخلامتة
يات الدرس الصويت احلديث، ومعاودة  عطَ من م    دَّ ج  أمهية مواكبة املعجم ملا است    -

املأمول من أي معجم عصري  النظر يف الطبعات الالحقة للوصول به إىل  
 نعة املعجمية احلديثة.  الصَّ  سَ س  يتوافق وأ  

الرؤية يف   - األسس يف  عدم وضوح  الصويت ومدلوله    بيان  املصطلح  اعتماد 
   .املناسب

 ،إىل بعض املصطلحات الصوتية القدمية لعدم اعتمادها  اإلشارةَ   أغفل املعجم    -
 .  ه املنهجيةَ أو شيوعها يف الدراسات الصوتية احلديثة مبا يتناسب ومنطلقات  

  مما ظهر  ؛اعلميً   متعددي املشاربمن ة  لَّ ال شك أن املصطلح اعتور عليه ثـ   -
   .واالضطراب يف توحيد املصطلح  ،ا يف اختالل املنهججليً   أثره

  فتجده يضم القدميَ   ، احلديثة  الصوتيةَ   لألسف املعجم ل يتواءم واملصطلحات    -
   .لحاتإىل احلديث دومنا منهج واضح نتج عنه غموض يف داللة املصط

رت  شعليه، قد أ  وفيما وقفت    ، ولةا وقوع بعض التحريفات يف النسخ املتد  -
وإصالح    ،يستحسن ابلقائمني على املعجم متابعتهفه،  ظان   إىل ذلك يف مَ 

   .ما يلزم
إىل    وإغفاله اإلشارةَ   ، اعتماده على املصادر القدمية يف بيان خمارج األصوات -

وخباصة    ،فييْ ما ذكر يف املصادر احلديثة اليت توسلت بوسائل التصوير الطَّ 
 اهتمام.   أيَّ   املعجم   ه  رْ ع  وصف األصوات احللقية، وهذا ما لـم ي  

النظر    - تقدميَ   أظهر  الوصف ابملخرج يف    اإلحصائي  على  الوصف ابلصفة 
   ا.وحديثً   اقدميً  عَ املعجم الوسيط، وهو ما خيالف املتبَ 
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 املصادر واملراجع 
مكتبة الغرابء   ،د. سلمان بن سال السحيمي  .إبدال احلروف يف اللهجات العربية  -

  .م 1995  . املدينة املنورة  ،األثرية
أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل   ،إبراز املعاين من حرز األماين   -

حممود  : ، حتقيقهـ(665ت بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف أبيب شامة )
  ه.1413  ،اجلامعة اإلسالمية، املدنية املنورة  ،جادو

 ، عال الكتب، القاهرة  ،ترمجة: د أمحد خمتار عمر   ،ماريو ابي  ، أسس علم اللغة  -
 . م1998الطبعة الثامنة.

اللغوية  - اخلويل  ،األصوات  علي  والتوزيع،  ،د حممد  للنشر  الفالح   ، األردن   دار 
1990 . 

دار وائل    ،د مسري شريف إستيتية  ،األصوات اللغوية، رؤية عضوية ونطقية وفيزايئية  -
  . 2003الطبعة األوىل،   ، ان للنشر، عمَّ 

حتقيق: د   ، ه(316أبو بكر حممد بن سهل بن السراج )ت  ، األصول يف النحو  -
  .مؤسسة الرسالة ،احلسني الفتلي  عبد 

 ، د/أشرف حممد طلعت  ، لضاد والظاءإعالم السادة النجباء أنه ال تشابه بني ا  -
 . 1988  ، الطبعة األوىل، مكتبة السنة، القاهرة

 دراسة وحتقيق:   ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين  ،التحديد يف اإلتقان والتجويد   -
  .م2000 ،الطبعة األوىل  ،عمان   دار عمار،  ، غامن قدوري احلمد   د/

 ، د رزق مصطفى السواحليأمح  د/  ،تطور الفكر اللغوي يف املعجمات العربية  -
 م. 1995  -  ه1416. 1ط

 ، هـ(833ت )  بن اجلزري  حممد بن حممد بن يوسف   ،التمهيد يف علم التجويد  -
 - هـ    1405.  1. ط مكتبة املعارف، الرايض  ،على حسني البواب  د.حتقيق  
 . م  1985

اللغة  - األزهري   أبو  ، هتذيب  بن أمحد   عبد   : حتقيق  ،ه(370)ت  منصور حممد 
 الدار املصرية للتأليف والرتمجة.   ، نيالسالم هارون وآخر 
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 ، د/على البواب  حتقيق:  ،حممد بن حممد بن اجلزري  ،التمهيد يف علم التجويد   -
 م. 1985  ، الرايض  مكتبة املعارف، 

 ، ه(340)ت  الرمحن بن إسحاق الزجاجي   القاسم عبد   أبو  ،اجلمل يف النحو  -
احلمد   : حتقيق توفيق  الرسالة،  ، د. علي   -   ه 1408  ،4ط   ، بريوت  مؤسسة 

  .م1988
حتقيق د. رمزي   ، ه(321)ت  بكر حممد بن احلسن بن دريد  أبو   ، مجهرة اللغة  - 

 م. 1987.  1منري البعلبكي. دار العلم للماليني. ط
حتقيق: حممد متيم   (،ه590حرز األماين ووجه التهاين. أبو القاسم الشاطيب)ت  -

 . 1990  ، دار املطبوعات احلديثة، جدة  ،الزعيب
وزارة األوقاف   ، د غامن قدروي احلمد   ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد   - 

  م. 1986، 1ط   ،والشؤون اإلسالمية، بغداد
 م. 1990عال الكتب، القاهرة.   ، د أمحد خمتار عمر  ، دراسة الصوت اللغوي  -
حتقيق: د رجب عثمان   ،حيان األندلسي  أبو  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب  -

  م.1998،  1ط  ، القاهرة  مكتبة اخلاجني،  ،حممد 
احلروف  - حدوث  أسباب  عبد  ، رسالة  بن  احلسني  علي  سينا   أبو  بن   هللا 

بوعات جممع طم  ، حممد حسان الطيان، وحيىي مري علي  حتقيق:  (، ه428)ت
  .م 1983  ، اللغة العربية بدمشق

 (، ه437)ت   مكي بن أيب طالب  ،قيق لفظ التالوةالرعاية لتجويد القراءة وحت   -
 م. 1996  -   ه 1417  ،2ط   ،دار عمار، عمان   ، حتقيق د. أمحد حسن فرحات

د/حسن   حتقيق:  (،ه392)ت   أبو الفتح عثمان بن جين  ،سر صناعة اإلعراب  -
  .هنداوي

 (، ه686)ت  سرتاابذيرضي الدين حممد بن احلسن اإل   ، ة ابن احلاجبيشرح شاف  -
 م. 1982  ،دار الكتب العلمية، بريوت   ،ني حممد نور احلسن وآخر  حتقيق:

حتقيق: أمحد حسن  ، السريايف هللا عبد أبو سعيد احلسن بن   ،كتاب سيبويه  شرح  -
 م. 2008،  1ط  ، دار الكتب العلمية، بريوت  ، مهديل، و علي سيد علي

إدارة الطباعة   (،ه643)ت  موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش   ، شرح املفصل  -
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  .القاهرة   ،املنريية
 م. 1980  ، الطبعة السابعة  ، دار املعارف، القاهرة  ،د كمال بشر  ،علم األصوات  -
الكالمية  - األصوات  السالمي  ، علم  إبراهيم  حممود  الدمام  ، د  املتنيب،   ، مكتبة 

 ه. 1439
دار    ،د قاسم الربيسم  ،راسات الصوتية احلديثةعلم الصوت العريب يف ضوء الد   -

 . م2005  ، الطبعة األوىل  ،لبنان   الكنوز األدبية،
الصوتيات  - عبدال عبد د    ،علم  د  ربيع   عزيز عالم،  الرشد انشرون   ،هللا   ، مكتبة 

 م. 2004
دار النهضة العربية للطباعة   ، د حممود السعران   ، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب  -

  . د.ت  ،بريوت  والنشر،
حتقيق د. مهدي املخزومي، و   (،ه175)ت   اخلليل بن أمحد الفراهيدي  ،العني  -

 د. إبراهيم السامرائي. 
  .ه1316  . 1ط  ،طبعة بوالق  ،سيبويه  ، الكتاب  -
  .مكتبة اخلاجني، القاهرة   ، حتقيق وشرح: عبد السالم هارون   ،سيبويه  ، الكتاب  -
 دار صادر،   ، الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور  أبو   ، لسان العرب  - 

 بريوت. 
عال الكتب احلديث،   ،د مسري شريف إستيتة  ،اجملال والوظيفة واملنهج  اللسانيات،   -

 . 2005،  1ط  ، األردن 
 ، القاهرة  مكتبة اآلداب، ،د حممد حسن جبل  ،املختصر يف أصوات اللغة العربية  -

  .م2006 ،الطبعة الرابعة
 فتاح إبراهم. دار اجلنوب للنشر، تونس. ال عبد  ،مدخل يف الصوتيات -
الطبعة   ،دار عمار، األردن   ، د غامن قدوري احلمد   ،املدخل إىل علم أصوات العربية  -

  . م2004 ،األوىل
 حتقيق وتعليق د. حممد كامل   ،هباء الدين بن عقيل  ،املساعد على تسهيل الفوائد   -

القرى  ،بركات أم  جامعة  العلمي،  البحث  املكرمة  ،مركز  ط   ،مكة 
 . 1984ه= 1405
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القدمي واحلديث  - العريب بني  لبنان انشرون   ، د عدانن اخلطيب  ، املعجم   ، مكتبة 
  . م1994  - ه1414الطبعة الثانية،  ،بريوت

النظري  - اللغة  علم  اخلويل  ،معجم  بريوت  ،د حممد علي  لبنان،  الطبعة   ، مكتبة 
  .1991 ،األوىل

  .برس، لبنان   - منشورات جروس   ،د بسام بركة  ،معجم اللسانية -
ترمجة:   ،نيوآخر   جاك سي،  ، معجم لوجنمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي  -

 ، مكتبة النشر الرتبوي العريب  ،د حممود فهمي حجازي، ود رشدي أمحد طعيمة
  . م2007 ،الطبعة األوىل 

الطبعة   ، بريوت  دار العلم للماليني،  ، د رمزي بعلبكي  ،معجم املصطلحات اللغوية  -
  . م1990 ،األوىل
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( يوسف  والتوزيع   (، هـ833تبن  للنشر  املغين   - هـ  1422  ،1ط   ،دار 
 . م2001
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 (، ه833)ت   أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري  ، النشر يف القراءات العشر  -
ع الضباعأشرف  حممد  علي  ومراجعته  تصحيحه  العلمية،   ،لى  الكتب  دار 
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 اإلقناع في الخطاب اإلعالمي المعاصر "وصايا قدموس نموذجا" 

 

 د. فاطمة جابر المسهري

 العلوم واآلداب بمحايل  كلية –  غة العربيةلالقسم 
  الملك خالد جامعة 

   هـ 1443/  3/  8تاريخ قبول البحث:  هـ   1443/  1/  28تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

تسعى هذه الورقة للكشف عن تشكل اإلقناع يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر يف وصااي  
)تويرت احلديث  الرقمي  التواصل  أدوات  عرب  اللعبون(،  فواز  )الشاعر  من  -قدموس  تليجرام(، 

خالل دراسة العناصر السياقية والنظام اللغوي الذي اسرتفدها اإلقناع يف وصاايه، وشكلت بنية  
لتأثري واإلقناع، انطالقا من أن خطاب الوصااي هو خطاب موجه من خماِطب  حجاجية غرضها ا

إىل خماَطب عرب تشكالت إقناعية متنوعة تتتبَّع العناصر التواصلية اليت جتعل من اخلطاب عموما  
الفلسفية   العلوم  لتشمل  مفهومها  بريملان  وسع  اليت  اجلديدة  البالغة  جتسده  إعالميا  خطااب 

 احلياة اليومية، وحتاورات الناس يف شىت اجملاالت. واإلنسانية، ولغة 
وتناقش الورقة اإلقناع يف مبحثني، املبحث األول: دور عناصر السياق يف اإلقناع، وتتضمن  
اللغوي   اإلقناع  الثاين:  املبحث  املشرتكة،  واملعارف  واملخاَطب،  املخاِطب،  السياق:  عناصر 

م احلجاجي آبلياته اللغوية وأمهها الروابط والعوامل،  وتتمثل يف الدعاوى، واحلجج أبنواعها، والسل
ومنهجه،   البحث،  ومشكلة  وأهدافه،  املوضوع،  أمهية  حتوي  مقدمة  ذلك  يسبق  أن  على 
ومفاهيمه، ويعقبه خامتة تضم أبرز النتائج اليت توصلت إليها الورقة؛ متوسلة ابملقاربة التداولية  

 ها ومبؤوليها. اليت هتتم بدراسة عالقة العالمات مبستعملي
 

 إقناع، خطاب إعالمي، سياق. الكلمات املفتاحية:
 
 



 

  

Persuasion in the Contemporary Media Discourse Qadmus 

Commandments as a Model 
 

Dr. Fatima Jabir Al-Mashari 
Department …………….. – Faculty…….  

King Khalid university 
 

 

Abstract:  

This paper seeks to discover the formation of the contemporary media 

discourse in the Qadmus commandments (The Poet Fawwaz Al-Laaboon) via 

modern digital communication tools (Twitter-Telegram). Through the study of 

context elements and linguistic systems that persuasion has sought their support 

in his commandments and formed an argumentative structure whose purpose is to 

influence and persuade. It is based on the fact that commandments discourse is a 

discourse directed from an addresser to an addressee through various persuasive 

formations that follow communication elements.  They generally make a media 

discourse represented by the new rhetorics, which Perelman expanded its concept 

to include philosophical and humanities sciences, the language of daily life, and 

the conversations of people in various fields. This paper discusses persuasion on 

two topics. Topic One: The role of context elements in persuasion, context 

elements include the addresser, the addressee, and common knowledge. Topic 

Two: linguistic persuasion that is represented in claims, arguments of all kinds, 

and the argumentative ladder with its linguistic mechanisms, the key of which are 

links and factors. That should be preceded by an introduction that includes the 

significance of the topic, its goals, research problem, method, and concepts that 

are followed by a Conclusion. This conclusion includes prominent results reached 

by this paper supported by a pragmatic approach.  It is interested in the study of 

the relationship of signs to their users and their interpreters.   

  

key words: Persuasion – Media discourse - Context. 
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 املقدمة
يوصف عصران التواصلي املعاصر أبنه عصر إعالمي ابمتياز، فقد انتقلت  

حميطها احلقيقي احلي إىل حميط  العالقة التواصلية اليت تربط بني املتفاعلني من  
افرتاضي حيمل كل خصائص التواصل اإلنساين، وقد انبثقت هذه الدراسة يف  

اإلعالمي   اخلطاب  تتتبَّع  تساؤالت  إق  بوصفهحميط  له  خطااب  ناعيا حجاجيا 
الدراسة إىل استشفافها، ومن هنا أتيت   اليت تسعى  قواعده وضوابطه وتقنياته 
أمهية الدراسة؛ فاإلعالم اجلديد يعكس واقع املستخدمني، وألفاظهم اليومية عرب  
رسالة معرفية تصرحيية أو تلميحية ذات قوة فاعلة يف استقطاب اجلماهري، وهذا  

ي ال  تواصليا  خطااب  والدينية  يظهره  واالجتماعية  الثقافية  األبعاد  عن  نفصل 
 .للمجتمع

 مشكلة البحث: 
وتتمثل مشكلة البحث يف أن منصات التواصل االجتماعي تعطي فرصة  

املؤتلف واملختلف، و  غري احملدود  االطالع  تسهِ ل  رحبة لالنفتاح على اآلخر 
ألقى هذا االنفتاح ظالله  قد  والثقافية...إخل، و االجتماعية  على خمتلف القضااي  

يف  على املتفاعلة  ميداان    الذوات  فأضحت  االجتماعي؛  التواصل  حساابت 
ة احلجج قصد التأثري واإلقناع ألكرب  لعرض الدعاوى والدعاوى املضادة، وإقام 

 عدد من املتابعني.
 ويتم حتديد املشكلة ابلتساؤل الرئيس اآليت: 

و   ما  - السياق  تشكلتدور  وكيف  اإلقناع،  يف  اللغوي  اخلطاب    النظام  يف 
اإلعالمي يف وسائل التواصل االجتماعي، وكيف يتقاطع اإلقناع والتواصل؛  
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لصنع التفاعل املطلوب بني أطرف اخلطاب املفضي إىل اإلقناع أو زايدة  
 ؟  اإلقناع 

 أهداف البحث:
تتبع   إىل  الدراسة  اإل  العناصروهتدف  للخطاب  املكونة  يف  السياقية  عالمي 

تبني  (قدموس)نصوص   إىل  هتدف  يف   التشكالت ، كما  املتمثلة    اللغوية 
عن كفاء والكشف  واحلجج  اجلماهري    هتاالدعاوى،  على  التأثري  يف 

 .وتوجيههم
 :خطة البحث

 :مبحثني إىل  تقسيمه البحث اقتضت طبيعة  
   اإلقناع دور عناصر السياق يف األول:  املبحث 

 . املخاِطب -
 . املخاَطب -
 املعارف املشرتكة.  -

 اللغوي اإلقناع الثاين:  املبحث
 .الدعاوى -
 . احلجج -
 السلم احلجاجي   -

وإشكاالته   وأهدافه،  املوضوع  أمهية  حتوي  مقدمة  ذلك  يسبق  أن  على 
إليها هذه  ومفاهيمه،  ومنهجه،   النتائج اليت توصلت  أبرز  ويعقبه خامتة تضم 

 الورقة. 
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اختارت املقاربة  وقد  تعد  التداولية  الدراسة  علم    اليت  من  الثالث  الفرع 
وهي: السيميائية،  أو  وهتتم    العالمات  اللغة،  ابستعمال  تعين  اليت  »الدراسة 

املرجعية والسياقات  الرمزية  التعابري  بني  التالؤم    ، واحلدثية  ،واملقامية  ، بقضية 
أيضا  ،  (1) «والبشرية وتواصلية  وهي  خطابية  ظاهرة  بوصفها  للغة  »دراسة 

والتداولية يف أبسط صورها هي كل ما يرتبط  ،  (2)واجتماعية، يف الوقت نفسه«
ابلوقائع االجتماعية، ويدجمها ضمن علوم أخرى مثل علم النفس االجتماعي  »

لغوية يف  »للتواصل، يدرس الظواهر ال وتُعدُّ علما جديدا  ،  (3) «وعلم النفس العام 
، مشاريع معرفية متعددة، يف دراسة "ظاهرة    من مث،  جمال االستعمال؛ ويدمج
 .(4) التواصل اللغوي وتفسريه«

التداولية    وتقرُّ  ليست تداولية واحدة بل تداوليات؛ ألهنا  أبهنا  الدراسات 
متعددة بتقاطع  تسمح   وجماالت  والبالغة،  معها  حقول  كاللسانيات،   ،

»اإلجابة    وهي يف كل تقاطعاهتا حتاول،  (5)والفلسفة، واملنطق، والسيميائية...إخل
ماذا نقول ابلضبط حني    من يتكلم؟ وإىل من يتكلم؟   عن أسئلة مهمة مثل:

 

للنشر    (1) احلوار  دار  احلباشة،  صابر  ترمجة:  غومفمان،  إىل  أوسنت  من  التداولية  بالنشيه،  فيليب 
 18م( : 2007، )1الالذقية، ط-والتوزيع

 19املرجع السابق:   (2)
التدا   (3) السيميائيات  يوسف،  وحتليل  أمحد  التداوليات  ضمن كتاب  السياق،  إىل  البنية  من  ولية 

املعرفة الرحيم، كنوز  عبد  أمني  منتصر  علوي،  إمساعيلي  حافظ  إشراف:  عمان،  -اخلطاب، 
 . 23م(: 2014-هـ1435)1ط

تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث    التداولية عند العلماء العرب"دراسة مسعود صحراوي،    (4)
 . 16:  م(2005)1بريوت، ط-اللساين العريب"، دار الطليعة

 . 11ينظر: أرمنكو، فرانسواز، املقاربة التداولية، ترمجة سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي)د.ت(:    (5)
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كيف نتكلم بشيء ونريد قول شيء    ما هو مصدر التشويش واإليضاح؟  نتكلم؟ 
ه  آخر؟  عن  اإلجابة  اللغة،  وتستدعي  وأفعال  املتكلم،  مقاصد  األسئلة  ذه 

 .(1) وبعدها التداويل، والسياق، إخل«
 أهم مفاهيم التداولية: 

: »كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي داليل إجنازي  األفعال الكالمية وهي  -
 .(2)«أتثريي

اللغات الطبيعية،    أن مجل»و احملادثي(: الحظ غرايس  أاالستلزام احلواري )-
على  القضوي...فتدل  حمتواها  غري  معىن  على  تدل  املقامات،  بعض  يف 

الوقت، أحدمها حريف، واآلخر مستلزم...على   اثنني يف نفس  ن أمعنيني 
 .(3)   التواصل الكالمي حمكوم مببدأ عام )مبدأ التعاون(...«

»تدمج  - وهي  املالءمة:  نزعتني كانتا  ...نظرية  تفسر  بني  فهي  متناقضتني؛ 
امللفوظات وظواهرها البنيوية يف الطبقات املقامية املختلفة، وتعد يف نفس  
  الوقت نظرية إدراكية. والسبب أهنا تدمج مشروعني معرفيني ومتتح منهما: 
،  األول: مستمد من جمال علم النفس املعريف، خاصة النظرية القالبية لفودور

 .(4) اللغة، وخباصة النظرية احلوارية لغرايس«الثاين: يستفيد من جمال فلسفة  
ابلسياق،  التداولية  ترتبط  و  وثيقا  بعضهم:    تعين  إذ ارتباطا  عند  التداولية 

مسمى   تغيري  يقرتحون  جعلهم  ما  سياق،  ضمن  اللساين  »االستعمال 
 

 . 628أعراب، احلجاج واالستدالل احلجاجي:  (1)
 وما بعدها.   40لية عند العلماء العرب: مسعود صحراوي، التداو  (2)
 وما بعدها.   33املرجع السابق:  (3)
 وما بعدها.    36املرجع السابق:  (4)
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السياقية« إىل  أنه  (1) التداولية  ميكن ، كما  أطراف    ال  بني  العالقة  دراسة 
التواصل   مسة  يعطيها  الذي  التداول  خالل  من  إال  احلجاجية  العملية 

 .واالستعمال واملشاركة
وتنظر الدراسة إىل اخلطاب اإلعالمي من منظور حجاجي إقناعي حتدد  

حبسب أوستني    - مستوايته البالغية وبناه العميقة، ذلك أن احلجاج واإلقناع  
لية واحدة، وال اختالف بينهما إال يف التوكيد، فقد عرف  من عم  جزأين  -فريلي 

السلوك،   للتأثري يف    على حني أن )توماس شايدل( اإلقناع أبنه حماولة واعية 
املنطقية  وغري  املنطقية  الدعاوى  احلجاج  والعاطفية   -موضوع    - األخالقية 

 .(2) واإلقناع ينعكس على التوكيد الذي يبطل ضده
وللحجاج شكله الداخلي املرتبط أبشكاله البنائية، وشكله اخلارجي املرتبط  
ابألثر الذي يرتبط به وهو اإلقناع، »وقد وضع هذا األثر يف املرتبة األوىل يف  
تيتاكا،   الذي وضعه ش. برملان ول. أولرباخت  التعريف الكالسيكي اجلديد 

ية اليت متكن من احلصول  دراسة الفنيات اخلطاب  وه فموضوع النظرية احلجاجية  
،  (3) على موافقة العقول على األطروحات اليت تعرض عليها أو دعم موافقتها«

كما يعرف اإلقناع من منظور إعالمي أبنه :»حث األفراد على تقبل رأي أو  

 

 .11انظر: أرمنكو، املقاربة التداولية:  (1)
مفهومه    (2) احلجاج  اإلقناع"، ضمن  وسائل  العريب"دراسة يف  احلجاجي  النص  العبد،  انظر: حممد 

وتط نظرية  احلديثوجماالته"دراسات  الكتب  عامل  اجلديدة"،  البالغة  يف  األردن،    -بيقية 
 .  2/8م(: 2010-هـ1431)1ط

محادي صمود،  -دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ترمجة عبد القادر املهريي-ابتريك شارودو  (3)
 .68(: 2013تونس، دط)-دار سيناترا
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 .(1) فكرة معينة أو القيام بعمل معني«
و غايته دعم أ  حواري عقلي »نشاط لغوي واجتماعي  واحلجاج من منظور

إضعاف مقبولية وجهة نظر متنازع فيها لدى مسمتع أو قارئ، وذلك بعرض  
 .(2) قاض عقالين«   مكوكبة من القضااي قصد تربير )أو دحض( هذه الوجهة أما 

وعليه ميكن النظر إىل احلجاج يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر على أنه نشاط  
مفهومه   ويتنازع  واإلقناع  التأثري  غايته  )اخلطاب، ياأساس  شقاناجتماعي  ن: 

منهما حقله   لكل  واصطالحية جتعل  لغوية  مبعان  واإلعالم(، وكالمها خيتص 
 اخلاص.
 اإلقناع: تعريف 

عملية إيصال األفكار واالجتاهات  »يعرف اإلقناع من زاوية تواصلية أبنه:  
والقيم واملعلومات إما إحياء أو تصرحيا، عرب مراحل معينة، يف ظل حضور شروط  

 .( 3) «ية وذاتية مساعدة، وعن طريق عملية االتصالموضوع
 اخلطاب: تعريف 

ورد يف القاموس احمليط يف معىن مادة )َخَطَب( »اخَلْطُب: الشأن واألمر  
صغر أو عظم، )وُخْطَبة( الكالم املنثور واملسجوع وحنوه، وخطب املرأة َخْطًبا  
وِخْطَبًة، وهي ِخْطُبه وهو ِخْطُبها، وفصل اخلطاب: احلكم ابلبينة أو اليمني أو  

 

اإلعالم   (1) مصطلحات  معجم  احلضارة"،  ألفظ  اجملمع"جلنة  العربية  أعضاء  اللغة  القاهرة،    -جممع 
 . 67م(: 2008-هـ1429)د.ط(، )

 . 70دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب: -ابتريك شارودو (2)
  -عامر مصباح: اإلقناع االجتماعي، خلفيته النظرية وآلياته العملية، ديوان املطبوعات اجلامعية(  3)

 وما بعدها. 17م(: 2006، )2اجلزائر، ط
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 .(1) الفقه يف القضاء، أو النطق أبما بعد..«
ويف لسان العرب: »)اخَلْطُب(: قيل هو سبب األمر، و)اخَلْطُب( األمر   

ًخاطََبة: مراجعة الكالم،  
ُ
الذي تقع فيه املخاطبة، والشأن، واحلال، واخِلطاُب وامل

من   مفاعلة  واملخاطبة  يتخاطبان،  ومها  وِخطااب،  ابلكالم خماطبة  وقد خاطبه 
 .(2) اخلطاب واملشاورة...«

 ت لالستعمال املعجمي للفظ )َخَطَب(، منها: وهناك عدة مدلوال 
 الداللة على املشاركة من طرفني مفردين، أو من طرف ومجهور. - 1
تدل على احمليط الداخلي، أو اخلارجي الذي يقع فيه اخلطاب، وتتم فيه    - 2

 املخاطبة، أي سياق املقال، وسياق املقام. 
خمتلفة، تقتضي كل    املفاعلة تعين »أن اخلطاب منوذج حركي ذو مراحل   - 3

، واحلركية  (3)مرحلة منها من املعلومات ماال تقتضيه املراحل األخرى...«
صفة ال تقتصر على بنية اخلطاب املنجز فحسب، بل تالزم مجيع مراحل  

، كما تقتضي لفظة )املفاعلة( اإلحالة  (4) تشكل اخلطاب القبلية والبعدية
حد أربعة مبادئ تؤسس أعمال  على مبدأ الغريية أو التفاعل؛ ليدل على أ

العمل   املبدأ  هذا  وحيدد  واإلفادة(،  والتعديل،  التأثري،  مبادئ  )مع  اللغة 

 

 م(، مادة )َخَطَب(. 2008-هـ1429القاهرة، )-الفريوزأابدي، القاموس احمليط، دار احلديث (1)
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )َخَطَب(. (2)
الوظيفية"بنية  (3) اللسانيات  يف  العربية  اللغة  املتوكل، قضااي  النص"،    أمحد  إىل  اجلملة  من  اخلطاب 

 . 51الرابط، د.ط، د.ت(: -)املغرب: دار األمان للنشر والتوزيع
انظر: عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اخلطاب احلجاجي عند ابن تيمية"مقاربة تداولية"، )لبنان:    (4)

 . 4م(: 2013، 1بريوت، ط-االنتشار العريب
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اللغوي على أنه فعل تبادل بني شريكني، مها يف هذه احلالة الذات املتواصلة  
)أان(، والذات املؤولة )أنت(، ومها يوجدان يف عالقة تفاعلية غري متوازية،  

فيقوم بني الطرفني نظر  ،  نهما يقوم بدور خمتلفمن جهة أن كل واحد م
تقييمي متبادل، يفرتض وجود اآلخر شرط بناء فعل التخاطب الذي يبىن  

 . (1) داخله املعىن ابالشرتاك
وقد تعددت مفاهيم اخلطاب يف الدراسات احلديثة غري أن تعريف )إمييل  

بينهما من تواصل وتفاع ل، كما  بنفنست( يرتبط بطريف اخلطاب وما حيدث 
أن   يرى  فهو  اآلخر،  اخلطاب يف  أحد طريف  تركه  حياول  الذي  يرتبط ابألثر 
اخلطاب: »كل تلفظ يفرتض متكلما ومستمعا، وعند األول هدف التأثري على  

 .(2) الثاين بطريقة ما« 
تدل على أن اخلطاب صنف من الكالم يراعى فيه عدة شروط، منها:    - 4

 )اإلفصاح، اإلفادة، التأثري(.  
 : اإلعالم تعريف 

ورد يف مادة )َعِلم( يف لسان العرب: »علمت الشيء عرفته وخربته، وتعاَلَمه  
اجلميع أي علموه، وعلم ابلشيء: شعر، واستعلمين اخلرب فأعلمته إايه، وقد  

 .(3) »أعَلَمه جعل فيه عالمة
 ويشري املعىن اللغوي إىل عدة مدلوالت منها:

 

 وما بعدها.  35معجم حتليل اخلطاب:انظر: ابتريك شارودو، دومينيك منغنو،  (1)
 . 19م(: 1989)1سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب، ط( 2)  
 ابن منظور، لسان العرب: مادة )علم(  (3)
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 ف مستوايهتم.أن اإلعالم خطاب كوين موجه للجماهري على اختال - 1
أن اإلعالم يشمل اإلخبار الصريح، أو املضمر الذي يشف عن الشيء    -2

 تحقق منه.شعر به وال يُ فيُ 
التأثري »ما حتدثه الرسالة يف عقل املتلقي  ، و عن التأثري  امسبب  اأن لإلعالم أثر   -3

أهنا   على  ذلك  دل  الرسالة  ملضمون  املتلقي  استجاب  وكلما  ووجدانه، 
 .(1) التأثري الذي استهدفه القائم ابالتصال« أحدثت  

املوضوعي   التعبري   « أبنه:  اإلعالم  األملاين  )أتوجرت(  يعرف  االصطالح  ويف 
 .(2) لعقلية اجلماهري وروحها وميوهلا واجتاهاهتا يف نفس الوقت«

واضحا  تعريف    يبدو  اإلعالم    ( أتوجرت)أن  تصهر  اليت  ابلعمومية  يتصف 
ديد يف بوتقة واحدة، غري أن خاصية احلوار والتفاعل  التقليدي واإلعالم اجل

والتواصل اجلماهريي عرب وسائط رقمية هي أهم ما مييز اإلعالم اجلديد عن  
التقليدي، ما يدفعنا إىل البحث عن تعريف خاص لإلعالم اجلديد تظهر  
القنوات   عرب  )املرسل/املتلقي(  اخلطاب  طريف  بني  التفاعلية  العالقة  فيه 

الرقمية املتعددة، ويف هذا اإلطار ظهرت جمموعة من التعريفات    التواصلية 
 منها أنه: (3) لإلعالم اجلديد

 اندماج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر والوسائط املتعددة .   - 1
 

 26معجم مصطلحات اإلعالم:  (1)
م(:  1965القاهرة، )د.ط(، )-عبد اللطيف محزة، اإلعالم له اترخيه ومذاهبه، دار الفكر العريب  (2)

23. 
القاهرة،  -انظر: شروق سامي فوزي، تكنولوجيا اإلعالم احلديث، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع  (3)

 وما بعدها  230م( :2014)1ط
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الكمبيوتر    - 2 بني  التزاوج  من  تولدت  اليت  االتصال  تكنولوجيات  جمموعة 
والطباعة   لإلعالم،  التقليدية  الفوتوغرايفوالوسائل  والصوت  والتصوير   

 والفيديو.
 ]...[مصطلح يستخدم لوصف أشكال من أنواع االتصال اإللكرتوين    -3

 يتميز خباصية احلوار بني الطرفني صاحب الرسالة ومستقبلها.
 تعريف اخلطاب اإلعالمي: 
للغة بصفة نصوص اتصالية مرتبطة    النتاج املادي»اخلطاب اإلعالمي هو  

وقف املتلقي، وجتعله يتجاوب معها ابلقبول أو الرفض بعد  بشكل منطقي تست
 . (1) .« أن يصله املعىن بدالالت الفهم والفاعلية واالنسجام

اليت تربط املتكلم ابجلماهري يف اخلطاب   التفاعلية  إن االهتمام ابلوسائط 
البحث،   عليها  يستند  اليت  احملاور  أهم  هي  األول    إذاإلعالمي  الناقل  تعد 

للخطاب، واحمليط االفرتاضي الذي تقع فيه عملية التواصل، وقد انطلق أمحد  
جمموع  »عرفه أبنه:    القاعد يف تعريفه للخطاب اإلعالمي من هذا التصور حني 

 . (2) «األنشطة اإلعالمية التواصلية اجلماهريية
إن التفاعل والتواصل اجلماهريي ال يتم دون وجود منتوج لغوي يتحرك يف  
إطار ثقايف واجتماعي يشرتك فيه أطرف التواصل املفضي إىل التأثري واإلقناع،  

مي، فقد عرف  ذلك ما حاول بشري إبرير مراعاته يف تعريفه للخطاب اإلعال

 

ت1) االتصال،  اخلطاب يف خدمة  لوديس، خصوصيات  روبرت   سلسلة  (    يعقوب،  ماري  رمجة: 
 .  313م(، 1990بريوت، ) -دراسات، املركز الثقايف الفرنسي يف لبنان

 . 110م(: 2002، )1(  أمحد العاقد، حتليل اخلطاب الصحفي من اللغة إىل السلطة، ط2)
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منتوج لغوي إخباري منوع يف إطار بنية  »بشري إبرير اخلطاب اإلعالمي أبنه:  
اجتماعية وثقافية حمددة، وهو شكل من أشكال التواصل الفعالة يف اجملتمع،  
له قدرة كبرية يف التأثري على املتلقي وإعادة تشكيل وعيه ورسم رؤاه املستقبلية  

الوسائط التقنية اليت يستعملها واملرتكزات املعرفية اليت يصدر  وبلورة رأيه، حبسب  
، وهذا التعريف هو اإلجراء املنهجي الذي استثمره البحث وانطلق  (1) «عنها

 منه يف حتليل الوصااي.
 : ابلبعد التواصلي يف بالغتهعالقة اخلطاب اإلعالمي 

العناصر اخلطاب    السياقية  تكتسب  يف  الدينامية؛   اإلعالمي املتفاعلة  صفة 
الرتباطها ابلسياق املتغري ابستمرار، كما أهنا تدخل مجيعها بوساطة املقاربة التداولية 
يف عملية تفاعلية، خترج األفعال من الدائرة الصوتية والصرفية واملعجمية للرتاكيب، 

السياقي يكتسب بعدا تداوليا   إىل دائرة اإلجناز واالستعمال، وهذا يعين أن النظام 
حني يتقاسم احمليط اخلارجي املتغري ابستمرار األمهية مع احمليط الداخلي املتمثل يف 
التعبريات اللسانية بتمثيالهتا اللغوية، وهو ما يعطي السياق صفيت الدينامية واحلركية 

م مباشرة اليت هي أساس عملية التواصل والتفاعل بني عناصره املختلفة، واليت تسه
يعترب ضرورة للتواصل: وبدوهنا ال   هذه العناصر فوجود  ،  اإلعالمي يف بناء اخلطاب  

، أضف إىل ذلك أن املقصد يف وصااي قدموس مبا  ميكن أن يكون التواصل ممكنا
إقناعية هو مقصد   إليه يف األساس  تواصليحتويه من متثالت  ، وهو ما يقصد 

)دان سرببر( كما يرى    قصده اإلخبارياملخاِطب من محل املخاَطب على معرفة م 

 

نية"،  (  بشري إبرير، الصورة يف اخلطاب اإلعالمي "دراسة سيميائية يف تفاعل األنساق اللسانية واأليقو 1)
 4جامعة عنابة:  -امللتقى الدويل اخلامس: السيمياء والنص
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 .(1) و)ديردر ولسن(
 تعريف الوصااي: 

اإلعالمي   اخلطاب  يف  املتصدرة  النثرية  األجناس  أهم  من  الوصااي  تعد 
املعاصر، فهي جنس نثري أديب حتوي طاقات إقناعية جلية، ذلك أهنا هتتم بكل  

زلل،   من  وحتذير  منكر،  عن  وهني  مبعروف،  وأمر  بصاحل  »أدب  وتبصرة 
، كما أهنا أتيت »مبعىن النصح واإلرشاد والتوجيه، وهي قول بليغ  (2) األعمال« 

مؤثر، ويتضمن حثًّا على سلوك طيب انفع، حًبا فيمن توجه إليه الوصية، ورغبة  
يف رفعة شأنه وجلب اخلري له. وعادة تكون من أولياء األمور وخباصة األب  

ئد، أو حدوث األزمات أو اإلحساس بدنو  واألم ألبنائهما عند حلول الشدا
الفراق، وهي نتيجة اخلربة الطويلة واملالحظة الدقيقة، والعقل الواعي والتفكري  

 .(3) السليم ويدفع إليها املودة الصادقة واحلب العميق« 
على ألسنة احلكماء ممن    - خاصة تويرت- وجتري الوصااي يف الفضاء  الرقمي  

رة عفوية أو موجهة حسب ما يقتضيه سياق  صروف القول بصو   أغلبهم   حذق 
القول، وتظهر يف صورة حقائق اثبتة تتوسل بتقنيات إقناعية حجاجية للتدليل  

 على صحتها بغرض إقناع املخاَطب والتأثري فيه.

 

انظر: انظر: آن روبول، جاك موشالر، التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ترمجة: سيف الدين    (1)
 وما بعدها.   70م(:2003)  1بريوت، ط،  - لطيف زيتوين، دار الطليعة-حممد الشيباين-دغفوس

الرمحانية  (2) مطبعة  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  اآلداب،  لباب  منقذ،  بن  )د.ت(،  -أسامة  مصر، 
 . 8م(: 1935)

 . 268هـ(: 1412)1القاهرة، ط-علي اجلندي، يف اتريخ األدب اجلاهلي، مكتبة دار الرتاث (3)
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ملثل هذا اللون من القول احلجاجي عرب  (  1) وقد تصدى الشاعر فواز اللعبون
الرمسية الشعرية    صفحته اخلاصة يف تويرت وقناته  التليجرام، فنسج بوصاايه  يف 

والنثرية بردة احلكماء وألبسها )قدموس( الذي تناول كافة املوضوعات اليومية  
 والقضااي االجتماعية اليت انبثقت يف اجملتمع السعودي املعاصر.

ِلُك  
َ
والقدموس »الصخرة العظيمة، وجيش قدموس: عظيم، والقدموس: امل

والق السيد،  هو  وقيل  العسكر:  الضخم  وقدموس  واملتقدم،  القدمي  دموس 
  .(2) ُمَقدَُّمه«

اليت   املعجمية  املعاين  والسيادة    تشف عنوإىل جانب  العظمة  مدلوالت 
األسطورة اليواننية )قدموس( امللك الفينيقي    علىلفظ )قدموس(    حييل وامللك،  

املقدام احلكيم اآليت من األزمان الغابرة، تلقَّاه املبدع العريب يف أعماله ووظفه  
الشاعر فواز اللعبون قدموس ليكون رمزا أسطوراي    واختار،  (3) توظيفا أسطوراي

أببعاد   العريب  املعجم  يغذيه  فريدا  حيتاجها    جتماعية  او   ثقافية  و   داللية    واترخييا 
قدمً  ميضي  الذي  املعاصر  شاخمة،  اجملتمع  واقتصادية  حضارية  هنضة  لبناء  ا 

 

أستاذ جامعي  (، 1975شاعر سعودي ولد ابلرايض عام ) بن عبد العزيز بن حممد اللعبون،  فواز (1)
الشعرية   الفعاليات  من  عدد  يف  رمسيا  اململكة  مثَّل  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جبامعة 

: مقاربة أدبية ساخرة"، "شعر املرأة فائت األمثالوالثقافية، من أهم أعماله النقدية واإلبداعية "
ديواانن شعراين: "مزاجها زجنبيل" عن اندي  " , "اخلالدايت" و دراسة يف الرؤية والبنيةالسعودية: 

األديب،   التعريف  حائل  صفحة  انظر:  ابلرايض.  األديب  النادي  عن  الواحدة"  الساعة  و"هتاومي 
 ابلشاعر يف الويكيبيداي. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%A7

%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86 

 ابن منظور، لسان العرب: مادة )قدمس(. (2)
 انظر الشاعر سعيد عقل وقصيدة قدموس اليت تعد ملحمة حضارية وظف فيها أسطورة قدموس.   (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86
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وأتسيس جمتمع إنساين متحضر يتخذ من الرتاث العريب األصيل قاعدة راسخة  
 ومنهجا قوميا لالنطالق واملضي.     

قدَّ   لقب  اخلاص  وقدموس  اجلزء  يقول يف  ملخاطبيه،  نفسه  الشاعر  به  م 
ئل  ابلتعريف يف صفحته على تويرت: )هنا قدموس بكل تلقائيته(، وكان قد سُ 

قدموس ترمجة   " فقال:  هذا  قدموس   بين   :عن  من  سابر  بن  قدموس  هو 
ا  اجلحاجحة القداميس، ُوِلَد يف بيداء جند، وعاش أزماان، ويزعمون أن له اتبعً 

نثر بكرة وأصيال،  من اجلن يسمى َعندل بن َمندل مُيلي عليه أفانني الشعر وال
وَيذكرون أنه جاء من زمن سحيق، وانقطعْت به األسباب يف غري زمنه، فهو  

 . (1) "!فيه غريب الطبع والشكل واللسان
ينطلق يف   قدموس  وصااي  البحث يف  أبن  السابق  التفصيل  إجياز  وميكن 
التحليل والقراءة من اعتقاد يرى أن اخلطاب اإلعالمي يعتمد اعتمادا كبريا على  
التواصل والتفاعل بني أطراف اخلطاب، عرب العقل التقين الناقل )تويرت/ تليجرام(  

استيعاب   النثريةالقادر على  األجناس  أمهها، من    كافة  الوصااي من  تعد  اليت 
 خالل جمموعة من آليات اإلقناع الذي تتعاضد لتحقيقه اللغة والسياق.  

  

 

 فواز اللعبون،  (1)
 https://twitter.com/fawaz_dr/status/1089580563709771776  ،27  

 . 2019يناير 

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1089580563709771776
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 اإلقناع دور عناصر السياق يف األول:   املبحث
للسياق دوره الرئيس يف عملية التخاطب؛ إذ ال يتم التواصل إال بتفاعل  

سواء  عناصره   املختلفة،  الكالم  أغراض  إىل  للوصول  وتداوليا؛  دالليا  تفاعال 
أو   هتديدا،  أو  حثا،  أو  التماسا،  أو  إقناعا،  أو  إخبارا،  أو  تبليغا،  كانت 

 ...إخل. وعيدا
يرتبط ابلقول، ومنها ما يرتبط ابحلال، وهي وللسياق عدة عناصر، منها ما  

عناصر متداخلة فيما بينها ال ميكن الفصل بينها أو استبعاد أحدها، وميكن  
 :تقسيمها إىل

 املخاِطب:  - 1 
املخاِطب هو»الشخص الذي حياور ويناقش شخصا آخر...فكل متكلم  
ولسانيات   اللغة  لسانيات  خماِطب...يف  إذن  هو  الكلمة  يتناول 

واحد، يف وضع  اخلطاب يكون، يف آن  الذي  دائما هو  يعترب  ...فاملخاِطب 
 . (1) املتقبل لعمل تواصل، ووضع من يستطيع تناول الكالم بدوره«

وقد بىن طه عبد الرمحن مفهوم التعدد الصويت على اعتباره إحدى نظرايت  
حتليل اخلطاب، »ومدارها على أن القول املنطوق ال تقوم به ذات واحدة، وإمنا  
تشارك يف القيام به ذوات كثرية كما لو كانت أصوااًت خمتلفة أتتلف فيما بينها  

ذات املتكلم الذي توىل    للنطق به مرة واحدة، وال تقتصر هذه الذوات على
إىل   تتعدامها  وإمنا  القول،  إليه هذا  توجه  الذي  املستمع  النطق ابلقول وذات 
ذوات أخرى تكون هي املسؤولة عن األغراض الكالمية اليت حيملها هذا القول،  

 

 . 316ابتريك شارودو، دومنيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب:  (1)
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وذوات غريها تكون هي اليت تتوجه إليها هذه األغراض الكالمية؛ وهذا يعين  
ذوا  عن  عبارة  املتكلم  خطابية  أن  بوظيفة  تقوم  منها  واحدة  ، كل  ت كثرية 

وهي   الفاعلة،  والذوات  الناطقة،  والذات  اخلارجية،  الذات  فمنها  خمصوصة، 
 .(1) تتعدد بتعدد أغراض الكالم اليت انطوى عليها القول« 

ويتمثل املخاِطب يف وصااي قدموس يف عدة تشكالت أصواتية حيمل كل  
 األصواتية يف وصااي قدموس قوله:   ومن أمثلة،  صوت وجهة نظره اخلاصة

 قال قدموس: أال أنبئكم بصفات الذين هلم عقول أكرب من أعمارهم؟ 
 قالوا أنبئنا !

 قال:  
 متواضعون.

 واثقون.
 عالقاهتم حمدودة. 

 حدسهم دقيق. 
 يصعب خداعهم. 
 يكرهون الظهور.

 جييدون التجاهل والتغايب. 
 يتأقلمون بصعوبة مع الواقع. 

  منظور أقراهنم.غريبو األطوار يف

 

:  م(2016)4املغرب، ط-املركز الثقايف العريب  طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،(  1)
28. 
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 .(1) بقي أن تعرفوا أهنم يتعبون أكثر من غريهم 
وتعد أدوات    ،يستعمل املتكلم أسلوب االستفهام يف بناء امللفوظ احلجاجي

االستفهام أكثر اآلاثر الدالة على تعدد األصواتية يف امللفوظ، فإذا أُريد رصد  
لالستفهام، فال بد من احلديث عن »دور االستفهام يف الربط    الطاقة احلجاجية

أن يكون   الصدفة  ليس من  لذلك  الكالم وما يضمَّن،  به يف  بني ما يصرح 
وإذا سلمنا مبا سبق  ]...[االستفهام من االختبارات املعتمدة يف حتديد االقتضاء

السؤال   تقدير  حبسب  ختتلف  أدوارا  والسؤال  االستفهام  الفرتاض  فإن 
نظر خمتلفتني ملتكلم    الفوظ قضية جدلية تعرب عنها وجهت، وحيوي امل(2) سياقه«و 

 ومتلفَظني:
 ميلكها بعض صغار السن.  خارقة )قدموس(: وجود صفات  1املتلفظ
ألهنا تتناىف مع طبيعة صغار    اخلارقة : رفض وجود هذه الصفات  2املتلفظ

 السن يف األساس، وهو مضمون قضوي استلزمه االستفهام.
فرتض فيه احلياد،  املتكلم )فواز(: صوت خارجي يراقب الذوات املتلفظة ويُ 

 .2، ال مع املتلفظ1لكنه يتماهى هنا  مع املتلفظ
مؤداه  وعليه، فإنه ومبقتضى احملتوى الداليل حيمل االستفهام مضموان قضواي  

أقراهنا ومتلك صفاات السن تشذ عن  فئة من صغار  ال توجد لدى    أن هناك 
أقراهنا ميكن مبوجبها وصف عقوهلم ابلكبرية، إىل جانب أن االستفهام عمل  

 

/  1/  8، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (1)
 م.2020

 . 57م(: 2006-شكري املبخوت، إنشاء النفي وشروطه النحوية، )تونس: مركز النشر اجلامعي (2)

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar


 

 
164 

 اإلقناع يف اخلطاب اإلعالمي املعاصر "وصااي قدموس منوذجا"
 د. فاطمة جابر املسهري

 

من   املصنوع  فالسؤال  معني،  اجتاه  يف  التحاور  مبواصلة  املخاَطب  إلزام  على 
إىل معان  أخرى    (1) فهماملتكلم خيرج عن معىن االستفهام احلقيقي وهو طلب ال

 مستلزمة حيددها السياق وهو تنبيه املخاَطب وتشويقه وشد انتباهه للقول. 
احتذاء   أييت  والتحضيض  العرض  تفيد  اليت  بـ)أال(  املتكلم  واستفهام 

بـ)أال(  (2) ابألسلوب النبوي يف استعمال االستفهام ، فقد استعمل االستفهام 
ستعماهلا يف مقامات التشويق وجذب انتباه  جراي على عادة احلديث النبوي يف ا

وهذه   السامع،  من  ووعيا كبريا  عميقا  انتباها  املستلزم  العظيم  للقول  السامع 
الصفحة   مساحة  يف  يتحكم  الذي  البصري  التشكيل  يؤكده  للقول  األمهية 
التغريدة نفسها، فاملتكلم يضع كل صفة يف سطر منفرد، ويغلقه   البيضاء يف 

السامع أن كل صفة متثل قضية مستقلة بنفسها منفصلة عن  بنقطة ليوحي إىل 
 غريها. 
 
 
  

 

-انظر: ابن قتيبة الدينوري، أدب الكاتب، حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد، مطبعة السعادة  (1)
ط علوم  360م(:  1963-هـ1382)4مصر،  يف  اإلتقان  السيوطي،  الدين  جالل  وانظر:   ،.

 . 1/294م(:1979) 1مصر، ط-األزهرية القرآن، املطبعة 
( الشواهد على االستفهام بـ)أال( يف احلديث النبوي كثرية، منها على سبيل املثال ال احلصر قوله  2)

صلى هللا عليه وسلم : "أال أنبئكم أبكرب الكبائر؟(:  رواه البخاري، كتاب الشهادات، ابب ما  
(، كتاب األدب، ابب عقوق الوالدين من  5976)(، وبرقم  2654قيل يف شهادة الزور، برقم )

 ( 87الكبائر، ومسلم، كتاب اإلميان، ابب بيان الكبائر وأكربها، برقم )
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 املخاَطب  -2
املخاَطب هو: »الكائن اإلنساين الواقعي الذي يتوجه إليه املتكلم ابخلطاب  
إىل   انتقل  وقد  نفسه  الكائن  هذا  هو  واملخاَطب  حمددين،  ومكان  زمان  يف 

املؤسسة   العناصر  من  ليكون  املتكلم  أنواع (1) خلطابه«متخيل  وللمخاطب   ،  

 ميكن حصرها فيما يلي:
يف    - مباشرة  املنخرط  املخاطب  وهو  احلقيقي:  املخاَطب 

هذا   وتظهر يف  والبالغي،  اللغوي  البناء  أنتج  أجله  ومن  التفاعل/التخاطب، 
مباشرة   إليهم  يتوجه  أنه  على  تدل  أمارات  املخاِطب  ينتجه  الذي  البناء 

أمارا  تظهر  وقد  إىل  ابخلطاب،  اخلطاب  يوجه  أنه  على  تدل  املتكلم  من  ت 
 .(2) خماطب مشارك، لكنه غري مؤهل، يظهر ذلك من خالل موقفه

: وهو خماطب اثنوي غري مباشر »قبلي..يستحضره  (3) املخاَطب املفرتض  -
املتكلم قبل إنتاج خطابه، فاخلطاب يقتضي أن يكون املتكلم قد كون فكرة  

 . (4)به قبل أن يواجهه خبطابه«مفرتضة وصورة متخيله عن خماط
 

مفهومه    (1) "احلجاج  ضمن كتاب  احلجاجي،  اخلطاب  إنتاج  يف  املخاطب  دور  املودن،  حسن 
 . 1/228وجماالته": 

طاب، ترمجة: حممد حيياتني، الدار العربية  انظر: دومنيك مانغونو، املصطلحات املفاتيح لتحليل اخل  (2)
 وما بعدها.   13م(: 2008-م 1428)1اجلزائر، ط-للعلوم انشرون

ال يعين وصف املخاطب ابملفرتض أنه من صنع اخليال، بل يعين أن املتكلم قبل أن يواجه املخاطب    (3)
وصورة متخيلة،    الواقعي خبطابه، يكون قد استطاع أن يكون عن املخاطب الواقعي متثال ذهنيا

إنتاج   املخاطب يف  دور  املودن،  الواقعي، حسن  املخاطب  سياقية ختص  معطيات  من  انطالقا 
 ، بتصرف. 1/228اخلطاب احلجاجي، ضمن كتاب "احلجاج مفهومه وجماالته" 

 املرجع السابق، الصفحة نفسها.  (4)
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 قدموس:  يظهر فيها املخاَطب بنوعيه قولومن الوصااي اليت 
 فيَم التشاؤم واحلياة مجيلة  

 وعطاء ربك عنك ليس بزائل 
 اشكر عطاايه وعش متفائال 

 ما اراتح يف الدنيا سوى املتفائل 
 انظر إىل املتشائمني تراهمُ 

 يشكون من جور الزمان املائلِ 
 وإذا استقام زماهُنم أزرى هبم  
 إرجاُف وهم ما له من طائل 
 حييون يف وقت النعيم تعاسةً 
 .(1) ويرون يف األفراح ظل غوائلِ 

 من املخاطبني املفرتضني:  نوعانيظهر يف امللفوظ السابق 
خماطب خايل الذهن ال يفرتض املتكلم اتصافه ابلتشاؤم، يوجه له اخلطاب    -

الكوين  اإلرشادوالنصح و   اإلخبار  بغرض  املخاطب  املخاطب هو  ، وهذا 
 ن يف ذهن املتكلم قبل عملية التلفظ.الذي تكوَّ 

اإلقناع وتغيري دعواه  ، يوجه له اخلطاب بغرض  على احلقيقة خماطب متشائم -
 .القائمة على التشاؤم

ويف كال النوعني حياول املتكلم طرح وجهة نظره وإقناع املخاَطب مفرتضا  

 

/  1/  7، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (1)
 م.2020

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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للمخاَطب احلق إما يف إقرارها واالقتناع هبا، أو ردها ونقضها حبسب قوة  أن  
يستعمل    ، وإلقناع املخاطب والتأثري فيهاليت ساقها يف امللفوظ أو اهنزامها  احلجج

فعال الكالمية وما فيها من قوة  املتكلم عدة منبهات تداولية منها توظيف األ
يتأثر بناء الفعل الكالمي  إجنازية إلقناع املخاَطب أو زايدة إقناعه والتأثري فيه، و 

األساس   يف  يهتم  الكالمي  الفعل  ألن  املخاطبني؛  أبنواع  السابق  امللفوظ  يف 
اللغة   يعطي  الذي  اإلجنازي،  احمليط  إىل  الصوري  حميطها  من  اللغة  إبخراج 

وحركيتها يف حميط تواصلي جيمع خمتلف أصناف املخاطبني، واألفعال  ديناميتها  
،  (1) الكالمية هي: »كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي داليل إجنازي أتثريي«

، وكل فعل من  (2)  وهي ذاهتا األنواع الثالثة لألفعال اليت ميز بينها )أوستني(

 

 وما بعدها.  40مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب: (1)
( األفعال الكالمية، فجعلها يف مخسة أصناف »حيقق املرسل بكل منها هدفا معينا،  صنف )سريل  (2)

يلي: اللغوية كما  األفعال  أهداف  التقريرية،    -1فتصبح  أو  التأكيدية  األفعال  التأكيدايت،أو 
يف حقيقة احلاالت املعرب عنها، أي أبن شيئا ما    -بدرجات خمتلفة-واهلدف منها اخنراط املتكلم 

األوامر، أو األفعال التوجيهية، تقوم وجهة اإلجناز يف األوامر على    - 2حقيقية وصادقة.هو واقعة  
حصول املتكلم بواسطتها على قيام املستمع بشيء أي جعل املخاَطب يفعل شيئا ما، ويكون  
األمر على درجات خمتلفة ترتاوح بني االقرتاح اخلجول اللني كالنصح واإلرشاد وااللتماس، وبني  

االلتزامات، أو األفعال االلتزامية، وهدفها   - 3اإلجبار، وذلك ابإلصرار على فعل الشيء.القوة و 
اإلخالص. شرط  على  مبنية  وهي  مستقبلي،  فعل  إجناز  يف  ينخرط  املتكلم  األفعال    -4جعل 

التعبريية، وهدفها التعبري عن حالة نفسية حمددة بشرط عقد النية والصدق يف حمتوى اخلطاب عن  
األفعال التصرحيية، وهدفها مطابقة املضمون القضوي للواقع، أي، جعل    - 5احملددة.  تلك األمور 

العامل«  التداولية، ترمجة    العامل يطابق اخلطاب واخلطاب يطابق  املقاربة  أرمنكو،  راجع: فرانسواز 
 .  68سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي)د.ت(: 
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 : ( 1) هذه األفعال يؤثر يف اآلخر
ببعض  الفعل  - التلفظ  فعل  جمرد  وهو  القول(:  )فعل  الصويت  الفونطيقي 

والرتكيب   الصوت  على  القائم  السليم  النحوي  البناء  ذات  األصوات 
 والداللة. 

الفعل الكالمي اإلجنازي )الفعل املتضمن يف القول(: هو النطق ابأللفاظ    -
الصوتية اخلاضعة ألحناء خمصوصة، متصلة على حنو معني مبعجم معني،  

رتبطة به، وخاضعة لنظامه، وهو العمل املنجز بقول ما، وهو أهم فعل  م
 عند أوستني وحمور نظريته.

الفعل اخلطايب أو التأثريي )الفعل الناتج عن القول(: الطريقة اليت يؤدى هبا   -
فعل اإلجناز، ابستعمال تلك األلفاظ مقرونة ابملعىن أو املرجع، فاملتكلم قد  

عليه   يرتتب  شيئا  املخاطب  يقول  إحساس  على  اآلاثر  بعض  حدوث 
 وأفكاره أو تصرفاته، كاإلقناع، أو التثبيط، أو التضليل...إخل.

وارتبط الفعل الكالمي ابملخاِطب من جهة القصد املؤثر يف نظرية أفعال  
الكالم، »فقد يكون من املمكن مثال يف حال التلفظ هبذه اجلملة )إنه سيهجم  

يقصده   "مبا  نصرح:  أن  اجلملة...ولكن  عليك(  تلك  أصدران  حينما  قولنا"، 
"أغلق   أقول  عندما  أعنيه  ما  جدا  الواضح  من  إذا كان  ما  نوضح  أن  بدون 
الباب"، ولكن ما ليس واضحا هو ما إذا كنت أقصد إثبات حكم )خرب( أو  

 

العامة "كيف ننجز األشياء ابلكالم"، تر:    انظر: جون النكشو أوستني، نظرية أفعال الكالم   (1)
 وما بعدها.  123م(: 2008، )2الدار البيضاء، ط-عبدالقادر قينيين، أفريقيا الشرق
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 .(1) توجيه حتذير )إنشاء( وغري ذلك«
ق استعماله  ومن صور توظيف املتكلم لألفعال الكالمية يف الشاهد الساب

)انظر(   الكالمي  إىل  للفعل  اخلطاب  توجيه  فيه  املتكلم  قصد  يكن  مل  الذي 
خماَطب حقيقي مقصود، بل إنه موجه إىل أي خماَطب مفرتض تتلبسه خصلة  
من خصال التشاؤم، وكذا مل يقصد املتكلم معىن األمر احلقيقي، بل خرج عن  

اإلجنازية يف )انظر( تتمثل    معىن األمر إىل معان  أخرى حيددها السياق؛ فالقوة 
الوعي واستحضار  التنبيه  النظر    يف  يف  العني  جارحة  مقام  يقوم  الذي 

 واالستبصار. 
إلقناع   التداولية  املنبهات  أهم  السابق كأحد  القول  يف  االستعارة  وحتضر 
املخاَطب، فالقول االستعاري هو قول حواري حجاجي عملي يف مقام يتكون  

أنساقهما املعرفية واإلرادية والتقديرية ومن عالقتهما    من املتكلم واملستمع ومن 
التفاعلية املختلفة، كما أن االستعارة تدخل يف سياق التواصل اخلطايب ابعتباره 
نسقا من القيم واملعايري العملية اهلادفة إىل تغيري االعتقاد والقصد واليت تنزل  

االستعارة فتكون  األفضل،  والدليل  األمثل  الشاهد  احلقيقة    منزلة  من  أدعى 
لتحريك مهة املستمع إىل االقتناع هبا وااللتزام بقيمها، وأن يتعرف املستمع على  

 . (2) هذا القصد منه، وعلى معىن كالمه وما يلزم عنه
 وجاءت االستعارة يف قوله:

 يشكون من جور الزمان املائلِ 

 

 . 128املصدر السابق:  (1)
 وما بعدها.  301انظر: طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي:  (2)
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 وإذا استقام زماهُنم أزرى هبم  
 إرجاُف وهم ما له من طائل 

حيث استعار صفات اجلور واإلزراء من املستعار منه )اإلنسان( للمستعار  
االستعاري   التشكيل  خالل  فمن  املكنية،  االستعارة  سبيل  على  )الزمان(  له 
استطاع قدموس اختزال عالقة املتشائم مبا حوله وهي عالقة قائمة على البغض  

استطاعت    ملقابلوابوترقب األذى حىت من اجلمادات اليت ال تنفع وال تضر،  
وهو موقف يقوم على    نفسه  االستعارة جتسيم موقف غري األحياء من املتشائم

ازدراء املتشائم والسخرية منه؛ فهي تراه ينسج حول نفسه شبكة من األوهام  
االستعارة  فصنعت  اليت تقيد فكره وعقله وجوارحه فال فرق بينه وبني األموات،  

يف العميق  أتثريها  هلا  حجاجية  القول    قوة  يستطيعه  ال  أتثريا  املتلقي  نفس 
 اإلخباري.  

 كما تظهر االستعارة يف قوله:
 ويرون يف األفراح ظل غوائلِ 

والغوائل مجع غائلة وهي املصيبة أو الداهية اليت حتل ابإلنسان، وهي يف  
من حميطه املعنوي إىل العامل  (1) عمومها أمر معنوي أخرجته االستعارة اإلقناعية

عالمة أو  اح واستعارت هلا الظل الذي حيضر  فجسمت األفر سوس  احملاملادي  
إشارة لصاحبه احلقيقي، فصورت األفراح مبا فيها من هبجة وحبور ابإلنسان 
مجيل اهليئة، لكن هذه اهليئة اجلميلة تثري قلق املتشائم الذي يرى فيها عالمة  

 

هي اليت تعتمد على أساليب البالغة القائمة على استخدام االستعارة يف إقناع املتلقي بفكرة أو    (1)
 56سلعة معينة من خالل مادة إعالمية أو إعالنية، معجم مصطلحات اإلعالم: 
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رح املدلوالت  املخاَطب على طوإشارة ملصيبة مرتقبة آتية، فساعدت االستعارة 
 الفائضة، وحصرها فيما يقصده املخاِطب. 

إذا كانت ذات املتكلم واحدة، لكنها ظهرت يف امللفوظ أبشكال متنوعة،  و 
،  (1) »فكذلك الشأن ابلنسبة للمستمع، فهو أيضا متعدد الذوات االعتبارية«

وتظهر هذه التعددية يف وصااي قدموس على مستوى الضمائر، وللسياق الفضل  
هذه   ظهرت  وقد  مفرتضا،  أو  حقيقيا  إذا كان  ما  املخاَطب  نوع  حتديد  يف 

 التمثيالت للمخاَطب على النحو اآليت:  
ضمري املخاَطب اجلمع )أنتم(، وأظهر السياق أن أغلب حضوره كان    -

جها إىل خماطَبني مفرتضني ضمهم الفضاء الرقمي  جمازاي، أي أنه جاء مو حضورا  
حىت على مستوى األمساء احلقيقية، فأغلب املخاطبني    هلم  دون جتسيد حقيقي

غري    يدخلون مع املخاِطب يف عالقة تفاعلية أبمساء ومهية مستعارة غري حقيقية، 
أن املخاَطب قد أييت حمددا من خالل تصنيفه ابعتبار صفة من الصفات، أو  

من ذلك يف وصااي قدموس، ما أورده املتكلم يف    من األجناس...إخل،جنس  
 قوله:

 !)2(.بتقلبات احلاسد؟ قالوا أنبئنا أنبئكمأيها األماجد، أال  :قال قدموس
يشري ضمري اجلمع يف النص السابق إىل صنف من الناس املقصود توجيه  

يقال: رجل شريف    »الوصية إليهم وهم صنف األماجد، واألماجد مجع ماجد،  

 

 . 265طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،  (1)
يناير   10، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (2)

2020. 

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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له آابء متق الشرف،  دمماجد،  الرجل إىل اجملد،ون يف  أن ينسب    والتمجيد 
شريف اخلري،  مفضال،كثري  ماجد:  من  (1) «ورجل  الطبقة  هذه  وختصيص   ،

الناس ابخلطاب يكشف جبالء جنسا آخر من الناس يقعون يف منطقة الضد  
لألماجد ويتصفون بنقيض صفاهتم، وهم احلساد، وقد جاء ضمري اجلمع يف  
الذي   للصنف اآلخر  اإلفراد  )أنبئكم( عائدا على صنف األماجد يف مقابل 

نف األول وغلبتهم، وقلة الصنف  جعله املتكلم مفردا؛ يف إشاره إىل كثرة الص
 الثاين وحمدوديتهم يف اجملتمع.

 ضمري املخاطب املفرد )أنت(، من ذلك:   -
بغريه، وال    تُقارنهجبمال شيء فال    اقتنعتَ مىت   :قال قدموس رضي هللا عنه

  وستظلأمجل من األمجل،    وستجد أمجل منه،    ستجد  ا حتمً  .يف تفاصيله  تَنِبش
أيًضا أنه ال    وستكتشفال يف األشياء،    فيكأنه    تكتشف اجَلمال حىت    تطارد

 . (2) كمال للجمال إال هناك قرب شجرة طُوَب 
إذا كان الضمري يف املثال السابق جاء حمددا لصنف من املخاطبني، فإن  

يبنيَّ أن ضمري املخاطب )أنت(، عائد على خماَطب  السياق يف هذا امللفوظ  
فأنت يف  ،  ، استحضره املتكلم قبل إنتاج خطابهري حمدد وغ  اثنوي غري مباشر

املخاطبني، سواء كان من صنف   اخلطاب تصدق على أي أحد من جنس 
األماجد أو احلساد، أو األغنياء أو الفقراء، أو العامة أو اخلاصة...إخل، ويكثر  

 

 مادة )جَمََد(، لسان العرب. (  1)
يناير   10، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (2)

2020. 

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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هذا النوع من الضمائر يف مقام أتصيل قضية من القضااي أو صفة من الصفات  
 يقصد املتكلم إىل تعميقها وأتكيدها يف نفس املخاَطب.اليت 

 املعارف املشرتكة  -3
املشرتكة   املعارف  حصول  توضع  أثناء  ابالشرتاك  وتكون  »مسبقا 

املتكلم  (1) التفاعل« بني  املشرتكة  اخللفية  نعرف  أن  »ميكن  فإنه  وعليه   ،
بواسطة   متييزها  املتكلم  ينوي  اليت  املمكنة  املقامات  جمموع  أبهنا  واملخاطب 

 ، وهناك نوعان من املعرفة املشرتكة:  (2) إخباراته«
معرفة عامة ابلعامل، ومنها معرفة كيف يتصل الناس بعضهم ببعض، وكيف    -»

اللغوية داخل اجملتمع، مع  يفكرون، وكيف   أفعاهلم  يستطيعون أن ينجزوا 
 إقامة االعتبار ألطره العامة الدينية، الثقافية، االقتصادية، االجتماعية.  

وعالقتها    - دالالهتا،  ذلك  يف  مبا  مستوايهتا،  مجيع  يف  اللغة،  بنظام  املعرفة 
 . (3) بثقافتهما«

جملتم املشرتكة  املعارف  يف  اإليديولوجيا  خيالية  وتؤثر  »عالقة  وهي  ما،  ع 
، وترتبط ابجملتمع من  (4) لألفراد بوجودهم املتجسم ماداي يف أجهزة وممارسات« 

حيث إهنا الفكر املسيطر على اجلماعة من األفراد، واجملتمع يف األساس يطلق  
على »اجلماعة من األفراد جيمعهم غرض واحد، أو على االجتماع اإلنساين 

 

 . 91ابتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب:  (1)
انظر: موشلر، ريبول، القاموس املوسوعي للتداولية، ترمجة جمموعة من األساتذة والباحثني، إشراف:    (2)

 وما بعدها.  245م(: 2010للرتمجة، )تونس: دار سيناترا ،عزالدين اجملدوب، املركز الوطين 
 . 1/87انظر: عبداهلادي الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب،  (3)
 . 292ابتريك شارودو، دومنيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب،  (4)
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تميزة عن صفات األفراد...ويطلق لفظ اجملتمع  من جهة ما هو ذو صفات م
مبعىن أخص على اجملموع من األفراد تؤلف بينهم روابط واحدة، تثبتها األوضاع  
واملؤسسات االجتماعية، ويكفلها القانون، أو الرأي العام حبيث ال يستطيع  
الفرد أن خيالفها، أو ينحرف عنها، إال إذا عرض نفسه للعقاب، أو السخط،  

 .(1) لوم« أو ال 
والتمثيالت االجتماعية يف الفكر التداويل حتيل على الطريقة اليت يؤول هبا  
الفرد ملفوظاته، وحتيل أيضا مبعىن أوسع على املعارف املشرتكة اليت يتقامسها  

التفاهم ، فلكل »جمتمع من اجملتمعات  (2) املتخاطبون حىت يتحقق هلم عملية 
مجيع   بني  مشرتكه  عامة  النفسية  ظواهر  الظواهر  إىل  تنحل  ال  وهي  أفراده، 

الشعور   من  جديدة  األفراد كيفيات  نفوس  يف  يولد  االجتماع  ألن  الفردية؛ 
 .(3) والتفكري واإلرادة ميكن أن يطلق عليها اسم الوعي اجلماعي«

 يقول قدموس: 
 خذوا طاقة األايم من يوِم مجعة  

 فيا ُربَّ يوم  كان أفضل من ألفِ 
 ن عطاايه واسكبواأفيضوا عليكم م 

   (4) على ظلمة األرواِح من سورِة الكهفِ 
يف هذه الوصية يقيم قدموس عالقة تواصلية مع خماطَبيه معتمدا على املعارف  

 

 . 345م(: 1982بريوت(، د.ط، )-مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، )لبنان: دار الكتاب اللبناين (1)
 . 489ابتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب:  ((2))
 .345مجيل صليبا، املعجم الفلسفي:   ((3))
(4) https://telegram.im/dr_fawaz :4  2014يناير . 

https://telegram.im/dr_fawaz
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تضطلع مبهمة كبرية يف عملية التخاطب، إذ تقوم برتتيب  املشرتكة، ذلك أهنا  
ال    فأطراف التخاطب أعقد املعلومات الداللية يف الذاكرة عند كل تداول،  

طيعون وال حيتاجون أن حيتفظوا بسائر املعلومات املصاغة يف اخلطاب،  تيس
أو تفصيل القول اللغوي يف اخلطاب؛ وهلذا السبب فإن هذه املعلومات أو  

ليُ   اجزء  اخلطاب؛  طريف  ذاكرة  يف  موجودا  يكون  أن  ينبغي  نتج ستَ منها 
 .(1) بواسطة أمت داللة ملعلومات اخلطاب

وال ميكن بناء خطاب تواصلي بني طريف اخلطاب ما مل تكن هناك معرفة  
  فيه   وما مشرتكة بيوم اجلمعة وما يرمز إليه هذا اليوم يف الضمري اجلمعي املسلم  

الكهف  من    دينيةطقوس    من لسورة  وتالوة  وتطيب وصالة  وحتر ِي  اغتسال 
 ويظهر مثل ذلك يف قول قدموس: ، ساعة االستجابة

 حذرتكم من عدو كامن لكمُ 
 فما اكرتثتم بتحذيري ومل تثقوا

 كم صحت فيكم: سحاب الكره ظللكم 
 واألرض توشك أن جيتاحها الغرق 

 انديُت انديُت: اي قومي اركبوا سفين 
 خيدعنكُم يف لطفه الَوَدقُ ال  

 هيهات ما قمُم األجبال تعصمكم 
 ال عاصم اليوم إال احلب فاعتنقوا

 

والسياق"استقصاء  ((1)) النص  والسياق  النص  دايك،  فان  الداليل    انظر:  اخلطاب  يف  البحث 
 .  255م(: 2000والتداويل"، ترمجة: عبدالقادر قنيين، )املغرب: أفريقيا الشرق،  
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 وكلكُم كان يلقاين بسخرية  
 .(1) واآلن دمعي على اجلودي منهرقُ 

ال ميكن للمتكلم بناء عملية تواصلية مع خماطبيه ما مل يكن هناك افرتاض  
أن يك بداهة ومبا ميكن  معلوم  مبا هو  وقد ظهرت  ابلعلم  ون حمموال كذلك، 

املعارف املشرتكة يف القول السابق على مستوى املعارف املشرتكة بني املتكلم  
وعموم املخاطبني، متثل يف افرتاض العلم بقصة نيب هللا نوح عليه السالم مع  
املكانية   الرموز  متثل  وماذا  الذين كذبوا،  القوم  أمر  إليه  آل  وما  قومه، 

ال  يف  املسلمات  )اجلبل/اجلودي(  من  شك  ال  وهذه  املسلم،  اجلمعي  وجدان 
األساسية املشرتكة بني املتكلم وخماطبيه تكفي املتكلم عناء القص واحلكي يف  
تفاصيل معلومة بداهة يستحضرها املخاطب حال التلقي فتقصر مسافة الظفر  

 مبقصود القول يف الوصية.
 

  

 

(1) https://telegram.im/dr_fawaz :4  2014يناير . 

https://telegram.im/dr_fawaz
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 اللغوي اإلقناع الثاين:  املبحث
والسلم    يتألف الدعاوى، واحلجج،  من  اإلقناعي  بعده  اللغوي يف  النظام 

 احلجاجي، والروابط والعوامل:
 الدعاوى - 1 

تعين الدعوى يف القواميس الغربية: »وجهة نظر احملاجج حول مسألة فيها  
اخلطاب   مقدمة  يف  ترد  وغالبا  عليها،  بناء  ويقيمه  خطابه  ينظم  خالف، 

الرمحن أن »املنطوق به ال يكون خطااب حقا  (1) احلجاجي« ، ويرى طه عبد 
االستعداد   ومتام  نفسه  من  يقول  ملا  االعتقاد  الناطق صريح  من  حىت حيصل 

 . (2) «إلقامة الدليل عليه عند الضرورة
 ومن الدعاوى املساقة يف وصااي قدموس قوله:

 ُلذ ابلفراق إذا شكوت جحودهم 
 ما يف فراق اجلاحدين جناح 

 عيب لو فارقت أهل خساسةما ال
 بعض الفراق تطيب فيه جروح
 أولست تبرت منك جزًءا فاسًدا
 ليعم سائر جسمك اإلصالح 

 ابرت خسيس الطبع ال ترأف به

 

 بعدها.وما  114ابتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب:  (1)
،  1الدار البيضاء، ط  -طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، املركظ الثقايف العريب (  2)

 . 225م(:1998)
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 د. فاطمة جابر املسهري

 

 .(1) وستستبدُّ بقلبك األفراح 
تتكون الدعوى يف امللفوظ السابق من وجهيت نظر متصادمتني، تنبين وفق  

 ، والدعوى تتكون من:السياق للقولسياقات معينة، تتحدد مبالءمة 
 دعوى موجبة )اعتزل أهل اخلسة( -
 دعوى سالبة )ال تعتزل أهل اخلسة(  -

فيظهر مما سبق أن املدِ عي يفرتض معارضا ضمنيا حيمِ له وجهة نظر خمالفة،  
فيعرض الدعوى املفرتض فيها اخلالف، مث يسوق احلجج على صحتها هبدف  

 عوى املعروضة.   إقناع املخاَطب الكوين ابلد
وتظهر الدعوى على سبيل اجملاز يف قوله )ابرت خسيس الطبع ال ترأف به( 

الصفة »احلجاجية  تداخل    فيكفي  فيها وجوه  أن نستبني  االستعاري،  للقول 
اللتني متيزان احلجاج«  الشاهد  (2) آلييت )االدعاء( و)االعرتاض(  فاملتكلم يف   ،

السابق أقام ذاات ادعت وجود املعىن اجملازي للقول االستعاري الذي استعار البرت  
اخلسة يف    صاحب   اخلسة، فصور  لصاحب صفة الذي هو من لوازم اإلنسان  

ورة عضو فاسد من أعضاء اإلنسان يستلزم البرت مع ما يصاحب ذلك من  ص
،  ، فالرأفة املالزمة عادة لعالقة الصداقة ال مكان هلا مع خسة الطبعأمل ووجع

عن حامل صفة اخلسة مهما بلغت شدة االرتباط به، وقد   االنقطاعفاملراد هنا  
نقلت قرينة )خسيس الطبع( البرت من حالته املادية )قطع العضو( إىل حالته املعنوية 

 )االنقطاع عن صاحب صفة اخلسة(.

 

 م. 2019ديسمرب https://telegram.im/dr_fawaz ، :14فواز اللعبون،  (1)
 . 311، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي: طه عبدالرمحن (2)

https://telegram.im/dr_fawaz


 

 
179 

 العلوم العربية جملة  
 هـ )اجلزء الثاين( 1443العدد اخلامس والستون شوال  

 

أما دور االعرتاض فتتكفل به الذات املؤولة اليت تعرتض على وجود املعىن    
 املبلَّغ هو أوىل ابلظهور من املعىن احلقيقي غري  اجملازي للقول وترى أن »املعىن

قاعدة  (1) املبلغ«  على  الدعوى  لصياغة  األساس  الدافع  االعرتاض  وذلك   ،
 وهو فعالية استداللية خطابية حجاجية تنطلق من ثالث مسلمات:  القياس، 

إال بني اثنني أحدمها    اء على كون الكالم ال يكون مفيدا بن  حوارية اخلطاب  •
 آلخر معرتض.عارض وا

خمصوص   • موجود  عن  عبارة  املوضوع  أن  على  تقوم  اخلطاب:  وصفية 
لغة ال   إىل  املخصوص  املوجود  لنقل  لغة، والطريق  عبارة عن  والتخاطب 
يكون إال يف صورة صفات خمصوصة حيوله إىل جمموعة من احملموالت أو  

 الصفات. 
ينشئ موضوعاته إنشاء تدرجييا    من كون اخلطاب   انطالقا بنائية اخلطاب:   •

والعكس   اإلبطال  إىل  اإلثبات  االعرتاض، ومن  إىل  االدعاء  فتتحول من 
   . (2) ابلعكس؛ ألن التخاطب عملية بناء وصنع وليست موجود خام وممنوح

 مراحل: وى على طريقة القياس تتم يف ثالثوعليه، فإن صياغة الدع
 فظ سائر اجلسد()برت اجلزء الفاسد حيعرض القضية املثبتة:  −
 نفي القضية املثبتة: )برت اجلزء الفاسد ال حيفظ سائر اجلسد( −
القضية الثالثة )الدعوى(: )إبعاد اخلسيس سرور     تنتجالقضيتان السابقتان   −

 للقلب(. 

 

 املرجع السابق، الصفحة نفسها.  (1)
 . 279انظر: طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان او التكوثر العقلي،  (2)
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يف   تقوم  أهنا  ذلك  العميقة،  بنيتها  يف  التصادم  بذور  دعوى  وحتمل كل 
والسلب واإلجياب وفق مراحل متتابعة  األساس على قيميت اإلثبات والنفي،  

حتمل قضية مثبتة أو منفية، وافرتاض معرتض عليها    اليت  تبدأ بعرض الدعوى
ينفي املثبت أو يثبت املنفي، مث سوق احلجج بغرض إقناع املخاَطب والتأثري  

 فيه.
 احلجج   -2

احلجة بعامة »عنصر داليل يقدمه املتكلم لصاحل عنصر داليل آخر، واحلجة  
ترد يف هذا اإلطار على شكل قول أو فقرة أو نص، أو قد تكون مشهدا    قد

واحلجة تعين يف البالغة امللفوظ  (، 1) طبيعيا أو سلوكا غري لفظي إىل غري ذلك« 
 .(2) الذي يعطي النتيجة شرعيتها 

 واحلجج متنوعة منها على سبيل املثال:
 حجة الدليل:  -

تساق يف   اليت  اجلاهزة،  متعارف  وهي احلجج  القول على شكل شواهد 
فيها   يعرض  بطريقتني: »طريقة ظاهرة:  اخلطاب احلجاجي  عليها، حتضر يف 
و)احلكاية(   )التضمني(  و  )النقل(  مثل:  الغري،  أقوال  من  شواهد  "احملاور" 
و)العنعنة( و)الشرح( و)االقتباس( و)التعليق( وهلم جرا ، طريقة ابطنة: ينشئ 

آفاق نصوص  "احملاور" نصه عرب نصوص سا مباينة، ويفتح هبا  أو  بقة مماثلة 

 

  21م(:  2009،  2بريوت، ط-أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، )لبنان: مؤسسة الرحاب احلديثة  (1)
 وما بعدها. 

 . 66انظر: ابتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب:  (2)
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لة، فيصطبغ عندها النص بصبغة املغايرة الصميمية«   .(1) أخرى مكملة أو مبدِ 
وللشعر مملكة أنت    :ومثال ذلك من وصااي قدموس قوله:)قال قدموس 

، فاحلجة املساقة يف هذا امللفوظ مقتبسة من قصة بلقيس ملكة  (2)بلقيسها(
كانت املرأة قد متكنت من اعتالء عرش اململكة على سبيل الواقع  سبأ، فإذا  

واحلقيقة فإهنا استطاعت ابقتدار اعتالء عرش مملكة الشعر بكل صوره وعاطفته 
 وموسيقاه. 

ومن أمثلة حجة الدليل اليت تعتمد الشرح يف صياغتها قوله: "يف الناس فئة  
الطريق ميني، قال: بل  تستمد معىن وجودها من املخالفة، فلو قلت ألحدهم:  

يسار، ولو قلت: يسار، قال: بل ميني، ولو قلت: نلتقي السبت، قال: بل  
إن كنت تعرف منهم أحًدا فابتعد   .األحد، ولو قلت: األحد، قال: بل السبت

،  (3) "!عنه، فمعظم أمراض العصر ال تكون إال بسببه، والعجيب أنه ال مَيَرض
املتكلم هي يقيمها  اليت  املخالفني ألجل اخلالف ال    فالدعوى  وجود صنف 

غري، ويتبع الدعوى بشرح عن ماهية هذا الصنف من الناس وصفاته اليت يعرف  
 هبا بني الناس.  

 احلجج شبه املنطقية، وهي على قسمني:  -
 

العريب  (  1) الثقايف  املركز  الكالم،  علم  احلوار وجتديد  أصول  الرمحن، يف  عبد  البيضاء،    - طه  الدرا 
 . 47م(: 2000)2ط

يناير   8، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (2)
2020. 

يناير   8، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arاللعبون،  فواز    (3)
2020. 

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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ومسيت شبه منطقية  أ: احلجج شبه املنطقية اليت تعتمد البىن املنطقية،  
وهي حجج تثبت صحة املوضوع من منظور    ألهنا غري ملزمة كمثيلتها املنطقية،

عقلي عن طريق بعض الصيغ املنطقية والرايضية، ومن أهم هذه احلجج حجة  
التعدية اليت تقوم على إثبات أن العالقة املوجودة بني أ و ب من انحية وب و  
ج من انحية أخرى هي عالقة واحدة، تؤدي إىل استنتاج أن العالقة نفسها  

ومن هذه العالقات اليت تقوم على ضروب التعدية عالقة  موجودة بني أ و ج،  
التضمن، وهي من أهم عالقات التعدية اليت تبني أن قضية ما تتضمن قضية  

 ، ومن أمثلة ذلك يف وصااي قدموس قوله:(1) أخرى
يعجبين اثنان: َرُجل يغتابه الرجال، وامرأة تغار   :قال قدموس رضي هللا عنه

ما اغتابه الرجال إال ألنه بعيد املرام، رفيع املقام، وأما  أما الرجل ف !منها النساء
 .(2)   املرأة فما غارت منها النساء إال ألهنا ابهرة اجلَمال، عاطرة اخِلصال

 النتيجة املسكوت عنها: )بعض النساء قبيحات(
 النتيجة املسكوت عنها: )ليس كل الرجال فضالء( 

 بة، والغرية خصال ذميمة. وميكن أن تكون النتيجة املسكوت عنها: الغي
املنطقية ومن   والتناقض هو    احلجج شبه  التناقض وعدم االتفاق:  حجة 

واحد  نظام  يف  وتنقضها  األخرى  تنفي  إحدامها  قضيتني  وحجاج  (3) تقابل   ،
 

م(:  2011،  1للنشر والتوزيع، ط  انظر: عبد هللا صولة، يف نظرية احلجاج، )تونس: دار مسكيلياين  (1)
 وما بعدها.  43

يناير   8، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (2)
2020. 

 وما بعدها.   43انظر: عبد هللا صولة، يف نظرية احلجاج:  (3)

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar


 

 
183 

 العلوم العربية جملة  
 هـ )اجلزء الثاين( 1443العدد اخلامس والستون شوال  

 

املخالف   املفهوم  العكسي  الرد  يلغي عن طريق  الذي  التناقض »هو احلجاج 
ومن الوصااي اليت جاءت على حجة  ،  (1) للمفهوم املقصود من لدن املتكلم«

 التناقض قوله:
قال قدموس: اي بين اإلنسان، أتدروَن ما احِلرمان؟ قالوا: أن َيطلب أحُدان  

قال: ال، بل احِلرمان أن تكون لديه ُمَتع احلياة وال   !متع احلياة فال يقدر عليها
 .(2)  !يشعر هبا

م  املتع  امتالك  )احلرمان  الثانية  القضية  نقضت  هبا( فقد  الشعور  عدم  ع 
 القضية األوىل )احلرمان طلب متع احلياة وعدم القدرة عليها(

حجة  احلجج شبه املنطقية اليت تعتمد العالقات الرايضية، ومنها:  -ب
تقسيم الكل إىل أجزائه املكونة له، كقولنا الكالم  على  التقسيم أو التوزيع: تقوم  

إشعار    - حسب برملان- التقسيم  اسم وفعل وحرف، والغاية األساسية من حجة  
 . (3) الغري بوجود الشيء موضوع التقسيم

  :: "من أنواع احُلب  وقد استعملها قدموس يف وصاايه بكثرة، من ذلك قوله
 احُلب  اإلهلي، وهو أن حتب هللا وأحبابه. .1
 .احُلب  املقدس، وهو أن حتب أحدهم أكثر من حبك لنفسك .2
 .حتب امتالك قلب أحدهماحُلب  العاطفي، وهو أن  .3 

 

عبد العزيز حلويدق، األسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص احلجاجية، ضمن كتاب احلجاج    (1)
 . 868/ 1مفهومه وجماالته: 

يناير   8، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (2)
2020. 

 وما بعدها. 48انظر: عبد هللا صولة، يف نظرية احلجاج،  (3)

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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 .احُلب  االجتماعي، وهو أن حتب للناس ما حتب لنفسك .4 
 .(1) احُلب  الشيطاين، وهو أن حتب نفسك، مث نفسك، مث نفسك .5 

 ومثال ذلك أيضا قول قدموس: 
  :"االعتذار نوعان 

 !اعتذار ملن أسأان إليه؛ ألننا حنب اإلنصاف .1
 . (2)! إلينا؛ ألننا حنبه تب اً له وملن يلومنا فيهاعتذار ملن أساء  .2 

 احلجج املؤسسة على بنية الواقع -
وهي ال تصف الواقع وصفا موضوعيا، بل تصف اآلراء املتعلقة هبذا الواقع،  
وهي تستعمل احلجج شبه املنطقية لرتبط بني أحكام مسلم هبا قبال، وأحكام  
يسعى اخلطاب إىل تثبيتها وجعلها مقبولة ومسلما هبا، فتكون األحكام املسلم  

ث ال ميكن التسليم أبحدها  وهبا وغري املسلم هبا عناصر تنتمي إىل  كل واحد حبي
ومن   افرتاضات  أو  أوحقائق،  وقائع،  اآلراء،  تكون  أن  وميكن  اآلخر،  دون 

 أشكال االتصال والرتابط بني هذه اآلراء ما أييت: 
االتصال التتابعي: ويكون بني ظاهرة ما ونتائجها أو مسبباهتا، ومن وجوه    -أ

الذي يكون هدفه أن    االتصال التتابعي الرابط السبيب، ومن ضروبه احلجاج
ص من حدث ما وقع سبب أدى إليه، وقد يكون الرابط السبيب  خلَ ستَ يُ 

 مضمرا يفهم من سياق القول ومن أمثلة ذلك يف وصااي قدموس قوله:
 

يناير  https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738  10 فواز اللعبون  (1) 
 م 2020

يناير    https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738  5 فواز اللعبون  (2) 
 م 2020

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738
https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738
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 "قيل إهنم وجدوا يف صحائف قدموس قصاصة مكتواًب فيها حبروف من ذهب:
   .(1) وُمعطيهم َمِلك"احملتاج إىل الناس منبوذ، واملستغين عنهم عزيز،  

 للشخص ثالث صور مسببة عن ثالث خصال: 
 منبوذ ألنه حمتاج -
 عزيز ألنه مستغن   -
 ملك ألنه معط   -

أو قد يكون ظاهرا من خالل الرابط السبيب )الفاء، ألن...إخل( ومن ذلك  
استقامتك    ألنقول قدموس: "حيدث أن يؤذيك أوغاد ال ألنك آذيتهم، بل  

اعوجاجهم،   َدَنس،    وألن َفَضَحت  من  فيه  هم  ما  َفَضَحت    وألن نظافتك 
َ كم هم وضيعون  (2)"!ارتفاعك َبنيَّ

، ومن وجوه االتصال التواجدي حجة السلطة: وتعد  ب: االتصال التواجدي
املتكلم   هيبة  على  تعتمد  حجج  وهي  التواجدي،  االتصال  حجج  أهم 
ونفوذه وسطوته، فهي تستعمل أعمال شخص وأحكامه حجة على صحة  

 أطروحته، ومن أشكال حجة السلطة:
الفالسفة،    - العلماء،  العام،  الرأي  )اإلمجاع،  مثل:  الشخصية:  السلط 

 هنوت، األنبياء(.الك
 سلط األشخاص املعينني أبمسائهم، بشرط االعرتاف هبم من قبل اجلمهور. -

 

يناير  status/1215783860606324738/https://twitter.com/fawaz_dr  10 فواز اللعبون  (1) 
 م 2020

يوليو   https://twitter.com/fawaz_dr/status/1146865491698262016  4فواز اللعبون    (2) 
 م 2019

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738
https://twitter.com/fawaz_dr/status/1146865491698262016
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 .(1)   السلط غري الشخصية: مثل، )الفيزايء، الدين، الكتاب املقدس( -
اإلمجاع  ومن أمثلة حجة السلطة يف وصااي قدموس احتجاج املدعي بسلطة  

العلماء على  العلماء إلقناع املخاَطب بصحة دعواه يف قولهو  : "أمَجَع مجهور 
 . .(2) ضحكة طفل، ومهس أنثى، وإيقاع مطر" :جواز ثالثة أنواع من املوسيقا 

 احلجج املؤسسة لبنية الواقع:   -
أتسيس الواقع بواسطة احلاالت اخلاصة، ومن احلاالت اخلاصة املثل والغاية    - 1

هبا مقدمات،  منه أتسيس قاعدة، وتكون عادة يف احلاالت اليت ال يوجد  
واملثل يكون حالة خاصة قيلت يف مناسبة خاصة، لكنها توسعت وتعممت  

قانوان قاعدة عامة تشكل  قدموس: "ال  (3) حىت صارت  قول  ، من ذلك 
 .(4) جتاِدْل.. اعِرْض رأيك، مث أِشْر إىل البحر 

مل   )إن  قولنا:  هو  أخرى  خاصة  حالة  عليها  بنيت  خاصة،  حالة  فهذه 
احملاج ال يقيم وزان العرتاض    أن البحر(، داللة على  ماء  يعجبك قويل فاشرب من  

ما يسميه  فهنا مرران من حالة خاصة إىل حالة خاصة أيضا وهو  احملجوج، 
 برملان: )احلجاج من اخلاص إىل اخلاص(.

 

 وما بعدها.    54انظر: عبد هللا صولة، يف نظرية احلجاج،  (1)
(2)   https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738  

 م 2020يناير 10
حممد  - بن سهل العسكري، مجهرة األمثال، تح: أمحد عبدالسالم  أبو هالل احلسن بن عبدهللا  (3)

 . 1/175م(، 1988-هـ1408، )1سعيد بن بسيوين زغلول، )لبنان: دار الكتب العلمية، ط
يناير   2، تغريدة بتاريخ  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز اللعبون،    (4)

2020. 

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738
https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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تدخل يف ذلك قيم املنطقي واملعقول، والشائع، و حجج القيم السائدة:    -
، مثال ذلك  (1) واحلالل واحلرام، واملخالف للطبيعة، واألصالة واملعاصر...إخل

عنه هللا  رضي  قدموس  "قال  قدموس:  وصااي  يغتابون   :يف  أوغاد  لوال 
 .(2)   "!ويشتمون ويسيئون بنا الظنون ألقبلنا على هللا مفاليس

ن عقاب املغتاب  قيمة حمرمة وهي الغيبة، فاملتكلم يضم ِ تستعمل هذه احلجة  
الرسول صلى هللا عليه   القيامة يف حجته، كما تستحضر احلجة حديث  يوم 
القيامِة بصالة    فلَس من أُمَّيت َمن أييت يوَم 

ُ
فِلُس؟ إنَّ امل

ُ
وسلم: "أَتدروَن ما امل

، وزكاة ، وأييت وقد شَتم هذا، وقَذَف هذا، وأكَل م  اَل هذا، وسفَك دَم  وصيام 
فَِنَيْت   فإن  فيـُْعَطى هذا من َحسناتِه، وهذا من حسناتِه،  هذا، وضرَب هذا، 
َحسناتُه قبَل أن يُقَضى ما عليِه، أُِخَذ من خطاايهم، فطُرَِحْت عليِه، مثَّ طُرَِح  

 (3) يف النَّاِر"
  

 

انظر: عبد العزيز حلويدق، األسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص احلجاجية، ضمن كتاب    (1)
 . 868/ 1احلجاج مفهومه وجماالته: 

اللعبون،    (2) تغريدة  https://twitter.com/fawaz_dr?lang=arفواز   31بتاريخ  ، 
 2019ديسمرب 

 ( رواه مسلم )ابب الرب والصلة واآلداب/ ابب حترمي الظلم( 3)

https://twitter.com/fawaz_dr?lang=ar
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 السلم احلجاجي  -3
 ميكن أن نرمز هلا كالتايل: »هو عالقة ترتيبية للحجج،  السلم احلجاجي  

 
 
 
 
 

 ن = النتيجة 
 .(1) "ب" و"ج" و"د": حجج وأدلة ختدم النتيجة "ن"«

 وللسلم احلجاجي ثالثة قوانني: 
ما    - متكلم  قبل  من  ما مستخدما  قول  إذا كان  أنه  وتفسريه  النفي:  قانون 

 لصاحل النتيجة املضادة. ليخدم نتيجة معينة، فإن نفيه سيكون حجة 
قانون القلب: وله عالقة ابلنفي؛ ألن السلم احلجاجي لألقوال املنفية هو    -

عكس سلم األقوال اإلثباتية، فإذا كانت إحدى احلجتني أقوى من األخرى  
الثانية أقوى من نقيض   التدليل على نتيجة معينة، فإن نقيض احلجة  يف 

 ة املضادة. احلجة األوىل يف التدليل على النتيج
قانون اخلفض: إذا قلنا مثال: )اجلو ليس ابردا( فنحن نستبعد التأويالت اليت    -

ترى أن الربد قارس وشديد، فال تندرج األقوال اإلثباتية مثل: )اجلو ابرد(،  
واألقوال املنفية يف نفس الفئة احلجاجية وال نفس السلم احلجاجي؛ فإنه  

 

 .26أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج:   (1)

 ن

 ج

 د

 ب 
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لسلم احلجاجي، فإن نقيضه يصدق  إذا صدق القول يف مراتب معينة من ا 
 .(1) يف املراتب اليت تقع حتتها 

ومن الشواهد اليت يظهر فيها ترتيب احلجج ما جاء يف االنتصار للنفس يف  
قد يظلمك أحدهم، فتسأل هللا اإلنصاف، أو تدعو عليه،  :قوله: "قال قدموس

 :صور  اطمئن، اإلنصاف قد أييت يف عدة !وال ترى ضررًا حمسوًسا وقع عليه
 .رضاك مبا أنت فيه .بركة وقتك .سعة رزقك .حب الناس لك .طمأنينة قلبك

الواقع على خصمك رمبا ال تعلمه؛ فقد   .صرف أذى عنك الضرر  كما أن 
 . .(2)يكون يف َكرب وشتات وعذاب"

ه، نخيضع ترتيب احلجج يف وصااي قدموس ملعطيات السلم احلجاجي وقواني
تنتمي احلجج إىل فئة حجاجية واحدة تؤدي كلها إىل    ففي الشاهد السابق

دعوى مضمرة هي )حتقق اإلنصاف(، وقد صيغت أبسلوب اإلثبات، وبدأت  
العالقة الرتتيبية   السلم احلجاجي، وتظهر  ابحلجة األقوى مث األقل فاألقل يف 

 التفاضلية للحجج يف السلم احلجاجي على النحو اآليت:
الروحية واالجتماعية: )طمأنينة القلب، حب    احلجج اليت تعتمد احلاجات  -

 الناس(
 احلجج اليت تعتمد احلاجات املادية: )سعة الرزق، الربكة يف الوقت(  -
 احلجج اليت تعتمد احلاجات األمنية: )صرف األذى(   -

 

 . 27انظر: أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج،  (1)
(2)   https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738  

 م 2020يناير 10

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1215783860606324738
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للنفس    - االنتصار  رغبة  إشباع  تعتمد  اليت  وشتاتهاحلجج  اخلصم    ككرب 
 الذي حيل عليهوالعذاب 

 النتيجة: )حتقق اإلنصاف(.
 الروابط والعوامل  -4

يف   التنظري  الغربية  بدأ  دورمها  الدراسات  ظهر  حني  والعوامل  للروابط 
 الوظيفي املتمثل يف ثالث وظائف عامة: 

 فهم األبعاد الداللية للتسلسالت اللغوية.  - 
 كوهنا قرائن مهمة تساعد يف ترجيح املعاين وفهمها.  -
طراف الكالم بني مقول، ومنطوق، ومقتضى مسكوت  دورها يف تقسيم أ  -

 عنه. 
 الروابط  -

ومن هذه الوظائف العامة للروابط انبثقت فكرة البحث يف هذا املوضوع،  
)سريل(،  و  )أوستني(،  عند  فبدأت  حجاجية،  تداولية  زاوية  من  خاصة 

الحقة...«(1)وغريمها أعمال  يف  النظرية  معطياهتا  طورت  »مث  أمهها  (2) ،   ،
اليت قام هبا )ديكرو(، حيث اقرتح »وصفا حجاجيا جديدا هلذه   الدراسات 

 .(3) الروابط واألدوات ابعتباره بديال للوصف التقليدي«
 

انظر: أمحد كروم، الروابط احلجاجية والطاقات االستداللية"قراءة يف كتاب اللغة واحلجاج للدكتور:    (1)
ن كتاب )احلجاج اللغوي"قراءات يف أعمال الدكتور أبو بكر العزاوي"(،  أبو بكر العزاوي، ضم

 . 46م(: 2017، 1إربد، ط- تنسيق: الدكتور حسن مسكني، )األردن: عامل الكتب احلديث
 املرجع السابق، الصفحة نفسها.  (2)
 .33أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج:   (3)
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إطار   يف  أكثر(،  )أو  دالليتني  وحدتني  بني  »يربط  الذي  هو  الرابط 
 وهناك عدة أنواع للروابط، منها: ،(1) اسرتاتيجية حجاجية واحدة« 

اليت تنبين عليها االستدالالت، مثل:)حىت، ما دام،    - 1 الروابط احلجاجية، 
 .  ابلفعل، ألن(

صرحية وظاهرة، أو مضمرة،    الروابط االستنتاجية، واملعاين اليت تنتج عنها إما  -2
   ..من مثل: )إذن، كذلك، أيضا...(

عكس   - 3 تقوية  -روابط  أو  السابقة  احلجة  إلضعاف  وتستعمل  حجاجية، 
 .حجة أخرى، من مثل: )ابلرغم، على أن، لكن...(.

األمر، على كل حال،    - 4 التقييم، من مثل: )أخريا، يف آخر  إعادة  روابط 
 . (2) ابختصار...(

الروابط املدرجة للحجج الرابط )حىت( اليت تربط بني حجتني/قولني  ومن  
أو أكثر، وتعمل على ترتيب احلجج داخل اخلطاب »حبيث يكمن دورها يف  

 ( 3) ترتيب عناصر القول ويفهم معناها الوظيفي من السياق الذي ترد فيه«
وقد وظف قدموس هذا الرابط يف وصاايه ضمن سلم حجاجي خيدم نتيجة  

 قصد إليها، من ذلك قوله:  ضمنية
 اصرْب على نقِص الصديِق فلن ترى 

 أبًدا صديقا ال يسوؤَك خَمْرَبا
 

 . 35املرجع السابق:  (1)
 . 425انظر: املرجع السابق:  (2)
خدجية بوخشرة، الروابط احلجاجية يف شعر أيب الطيب املتنيب "مقاربة تداولية"، رسالة ماجستري،    (3)

 .156م(: 2010اجلزائر )-جامعة وهران
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 ما مَثَّ حمموُد اخلصاِل مجيِعها  
 مات الذين مبثِلِهم يسمو الَوَرى

 حىت لو استنسخَت نفَسَك نُسخةً 
 .(1) وختَِذَت نفَسَك صاحًبا لن َتْشُكرا
 ربط الرابط )حىت( بني حجتني: 

 اخلصال إال األنبياء  حتمد له كلال يوجد إنسان  - 1
 نفسك ال حيقق كمال اخلصال  من صديق الاستنساخ  - 2

الرابط   الواقعة بعد  الثانية  التوجه احلجاجي نفسه، لكن احلجة  للحجتني 
احلجاجي )حىت( هلا درجة أعلى من تلك الواقعة قبله، وهي ختدم دعوى ضمنية  

 شري. واحدة وهي انعدام الكمال الب
الرابط )لكن( احملصور يف الغاية احلجاجية وهي    ومن الروابط احلجاجية 

عند كل من )روبول وجاك موشلر( حجاجية مضادة تعمل على التحكم يف  
   (2) آليات التخاطب 
  :"قال قدموس

 قال: !أال أنبئكم آبداب احلرب، والفتك والضرب؟ قالوا:أنبئنا
  !لكن ال حتارب أهلهإن آذاك فالن فحاربه وحنن معك،  

  !إن آذاك متدين فحاربه وحنن معك، لكن ال حتارب الدين 

 

(1) https://telegram.im/dr_fawaz :30  2019يوليو . 
م(:   2011)1تونس، ط- عز الدين الناجح، العوامل احلجاجية يف اللغة العربية، مكتبة عالء الدين  (2)

22 

https://telegram.im/dr_fawaz
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  !إن آذتك امرأة فحارهبا وحنن معك، لكن ال حتارب كل النساء
 . (1)"!إن آذاِك رجل فحاربيه وحنن معك، لكن ال حتاريب كل الرجال

الذي ربط بني حجتني تضاد إحدامها   الرابط احلجاجي  املتكلم  استعمل 
خرى؛ للحفاظ على النتيجة املناقضة للنتيجة السابقة، وبذلك حتال القوة  األ

 احلجاجية للحجة الثانية فتظهر أقوى حجية من األوىل. 
 العوامل:  -

يعرَّف العامل احلجاجي على أنه األداة »اليت تقوم حبصر وتقييد اإلمكاانت  
، ومن أمثلة العوامل احلجاجية: أدوات النفي: )ال، لن، مل، ما،  (2) احلجاجية« 

،بعض األفعال واألقوال من  (3) (ديكرو)ليس(، وهي أكثر العوامل اليت اهتم هبا  
 .(4) جل أدوات القصر قبيل: رمبا، تقريبا، كاد، قليال، كثريا، و 

النفي هو »العامل  ومن العوامل احلجاجية يف وصااي قدموس )ال( النافية، و 
،  (5) الذي حيول القضية الصحيحة إىل قضية خاطئة، واخلاطئة إىل صحيحة«

ْلم؟   :"قال قدموس  أال أنبئكم عن فضيلة احلِْلم، وَمْغَنم السِ 
  .القالوا: 

 

(1)  83583913177089https://twitter.com/fawaz_dr/status/12126  2  
 2020يناير 

 .33أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج:   (2)
انظر: ألطاف إمساعيل أمحد الشايف، العوامل احلجاجية يف شعر الربدوين)النفي منوذجا(، جملة كلية    (3)

 . 425م:  2015أيلول   30-هـ1436ذي احلجة    16،  43العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، ع
 . 33انظر: أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج:  (4)
 . 48عز الدين الناجح، العوامل احلجاجية يف اللغة العربية، ( 5)

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1212683583913177089
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فقال: أال تبًّا لكم مث تب ا، وما لبث أن َكرَّ عليهم بعصا كانت معه، وأالَن  
 .(1) "ظهورهم واحًدا واحًدا

السخرية على شكل رأي معاكس   النفي يف سياق  امللفوظ جاء  يف هذا 
حيمل معه بذور السخرية، للتأثري يف السامع ومحله على القبول واإلذعان بدعوى  
مضمرة هي )خمالفة الفعل القول(، وقد أدخل قدموس )ال( ضمن هذا النوع  

إلجابة عن  استعملها احملاج يف ا  وحني من العوامل؛ ألن )ال( متمحضة للنفي  
أدخل بطريقة غري مباشرة مقولة أخرى متضمنة يف   للمخاطبني  سؤال موجه 

أن بعض الناس يقولون ما ال يفعلون،    اليت مؤداهاالنفي، وهي مقولة اإلثبات  
 فربط عامل النفي. 

عاملية  احلجاجية  العوامل  ابلنفي    ومن  القصر  وأمهها  القصر  أدوات 
واالستثناء، »وهذا النوع من القصر يعمل على قصر الشيء وحصره بصاحبه  
ألنه   واحدة؛  حجاجية  جهة  يف  احلجاج  فعالية  حيصر  فهو  سواه،  دون  من 

، (2) يضيف إىل الكالم قوة حجاجية تزيد من طاقته يف توجيهه حنو النتيجة« 
 وما ستثناء  )ما...إال( يف وصااي قدموس قوله:"ومن أمثلة القصر ابلنفي واال 

، (3) أب  راض  عنك، وأُمٌّ تدعو لك، وأحباب  يرجون لك السعادة" إالالتوفيق 
 

(1)  https://twitter.com/fawaz_dr/status/1212683583913177089  
 2019يناير  28

العدد الرابع  -اجمللد التاسع-عايد جدوع حنون، العوامل احلجاجية يف آايت األحكام، جملة أوروك  (2)
 . 15م(: 2016)

(3)  ://twitter.com/fawaz_dr/status/1212683583913177089https  
 2019يناير  22

https://twitter.com/fawaz_dr/status/1212683583913177089
https://twitter.com/fawaz_dr/status/1212683583913177089
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 وهنا قصر التوفيق على ثالثة أمور ال غريها:
− .  أب راض 
 أم تدعو لك. −
 أحباب يرجون سعادتك. −

 والعامل احلجاجي يصنع وجهيت نظر متصادمتني:
 التوفيق تلك األمور الثالثة : أن األوىل

 : أن التوفيق غري ذلكاألخرى
النتيجة جهة   املخاطَبني، وحيصر  اعرتاض  ليبدد  .....إال(  بـ)ما  القصر  وجاء 

 الدعوى املثبتة ال غريها.
له فعاليته يف بناء الدعاوى وتنميط    اإلقناعي  اللغوي  النظامخنلص من ذلك أن   

لى الربط بني قولني أو حجتني أو  احلجج، كما تعمل العوامل والروابط ع
 أكثر، أو حتصر القوة احلجاجية يف جهة واحدة.
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 اخلامتة 
قدموس من خالل البحث وصااي  السياق،    قارب  اإلقناع  عناصر  ونظام 

 أمهها، وأتكدت له عدة نتائج،  اللغوي ودورمها يف اإلقناع يف اخلطاب اإلعالمي
 ما أييت:

حيمل    أن طريف اخلطاب يف وصااي قدموس متثل يف عدة تشكالت أصواتية  
كل صوت وجهة نظره اخلاصة، فاستعمل املتكلم أسلوب االستفهام يف بناء  

احلجاجي،   تعدد    وكانتامللفوظ  على  الدالة  اآلاثر  أكثر  االستفهام  أدوات 
 األصواتية يف امللفوظ. 

اسُتعملت عدة منبهات تداولية منها توظيف األفعال الكالمية وما فيها  
يتأثر بناء الفعل  من قوة إجنازية إلقناع املخاَطب أو زايدة إقناعه والتأثري فيه، و 

:  وقد متثل املخاَطب يف صور خمتلفة أمهها،  الكالمي يف امللفوظ أبنواع املخاطبني 
  حضورا سياق أن أغلب حضوره كان  ضمري املخاَطب اجلمع )أنتم(، وأظهر ال

جمازاي، أي أنه جاء موجها إىل خماطَبني مفرتضني ضمهم الفضاء الرقمي دون  
حقيقي  املخاطَ   هلم   جتسيد  فأغلب  احلقيقية،  األمساء  مستوى  على  بني  حىت 

تفاعلية أبمساء ومهية مستعارة غري حقيقية،   املخاِطب يف عالقة  يدخلون مع 
املفر  املخاطب  ضمري  مباشر،  ومثله  غري  اثنوي  خماَطب  على  عاد  )أنت(  د 

 استحضره املتكلم قبل إنتاج خطابه.
إلقناع   التداولية  املنبهات  أهم  الوصااي كأحد  يف  االستعارة  وحضرت 
قوة   صنع  عملي،  حجاجي  حواري  قول  هو  االستعاري  فالقول  املخاَطب، 

 ول اإلخباري. حجاجية أثرت أتثريا عميقا يف نفس املتلقي أتثريا ال يستطيعه الق
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وأقام قدموس عالقة تواصلية مع خماطَبيه معتمدا على املعارف املشرتكة،  
أهنا   أعقد  ذلك  برتتيب  تقوم  إذ  التخاطب،  عملية  يف  مبهمة كبرية  تضطلع 

املعلومات الداللية يف الذاكرة عند كل تداول، فاملتخاطبني ال يتسطيعون وال  
صاغة يف اخلطاب، أو تفصيل القول  حيتاجون أن حيتفظوا بسائر املعلومات امل

 اللغوي يف اخلطاب 
يف  و  تقوم  أهنا  ذلك  العميقة،  بنيتها  يف  التصادم  بذور  دعوى  محلت كل 

األساس على قيميت اإلثبات والنفي، والسلب واإلجياب وفق مراحل متتابعة  
حتمل قضية مثبتة أو منفية، وافرتاض معرتض عليها    اليت  تبدأ بعرض الدعوى

ت أو يثبت املنفي، مث سوق احلجج بغرض إقناع املخاَطب والتأثري  ينفي املثب
 .فيه

اليت تساق يف القول  تنوعت احلجج يف وصااي قدموس بني حجة الدليل  و 
املنطقية، وكانت على    على شكل شواهد متعارف عليها، وبني  احلجج شبه 

ال وأهم احلجج  املنطقية،  البىن  تعتمد  اليت  املنطقية  ذي  قسمني: احلجج شبه 
جاءت على هذا املثال يف الوصااي حجج التعدية اليت تعتمد عالقة التضمن،  
وحجة التناقض وعدم االتفاق، ومن احلجج كذلك احلجج شبه املنطقية اليت  

ومنها الرايضية،  العالقات  استعملها    تعتمد  وقد  التوزيع  أو  التقسيم  حجة 
بنية الواقع، ومن    قدموس يف وصاايه بكثرة، وكذا استعمل احلجج املؤسسة على

  كان ومن وجوه االتصال التتابعي الرابط السبيب، وقد  ،  أمهها االتصال التتابعي
ظاهرا من خالل الرابط السبيب  و الرابط السبيب مضمرا يفهم من سياق القول،  

)الفاء، ألن...إخل(، ومنها كذلك ما يسمى ابالتصال التواجدي، ومن وجوه  
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وتعد أهم حجج االتصال التواجدي، وهي  االتصال التواجدي حجة السلطة:  
حجج تعتمد على هيبة املتكلم ونفوذه وسطوته، وقد احتج قدموس بسلطة  

و  احلجج  اإلمجاع،  الوصااي  يف  املستعملة  احلجج  ومن  واحلكماء،  العلماء، 
بواسطة احلاالت اخلاصة، ومن احلاالت اخلاصة حجج   الواقع  لبنية  املؤسسة 

ك قيم املنطقي واملعقول، والشائع، واحلالل واحلرام،  القيم السائدة وتدخل يف ذل 
واملخالف للطبيعة، واألصالة واملعاصر، وخيضع ترتيب احلجج يف وصااي قدموس  

كما تعمل العوامل والروابط على الربط بني  ه،  نملعطيات السلم احلجاجي وقواني
 . قولني أو حجتني أو أكثر، أو حتصر القوة احلجاجية يف جهة واحدة
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التصّوريّة في الخطاب السردّي من خالل "تضاريس الوجع"  البنية 

 إلبراهيم التركي 

 د. محّمد الناصر كّحولي 

 اللغة العربيّة والدراسات االجتماعيّة كلية  –اللغة العربيّة وآدابها قسم 
  القصيمجامعة 

   هـ  1443/ 3/ 29تاريخ قبول البحث:  هـ   1443/  1/  28تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

يهدف هذه املقال إىل دراسة البنية التصّوريّة يف اخلطاب السردّي عموما واخلطاب الروائّي  
على   والوقوف  تصّورّّي  السرد  مقّومات  خمتلف  تشّكل  وبيان كيفّية  اخلصوص،  وجه  على 

 االستعارات التصّوريّة الكامنة خلفها. 
فاالستعارات التصّوريّة تساهم مبقدار واسع يف تشكيل األعمال وإخضاعها ملنطق معّّي.  
وتتحّكم يف البىن الذهنّية والنفسّية لدى الشخصّيات حتّدد طريقة فهما وإدراكها للعامل وأشيائه  
من حوهلا. فترتّتب على ذلك اإلدراك ألوان خمتلفة من القناعات والسلوك، تكون حامسة يف  

ة العالقات.  وينشّد الزمان واملكان بدورمها إىل عمق إدراكّي يُفرغهما ممّا فيهما من وظائف  شبك
 التأطري وميلؤمها بوظائف الفهم والتفكري.  

السردّي،    اخلطاب  من  جديدة  جوانب  تنري  نتائج  إىل  الوصول  إىل  املقال  هذا  ويطمح 
نقدّي، تعّزز اجلهود املبذولة يف إطار  وتفتح مسالك حبثّية خمتلفة، وتساهم يف تثوير اخلطاب ال 

 تطوير علم السرد العرفايّن. 
 

يونننة ن التصوووووووّورات االسوووووووتعاريّة ن مقّومات السووووووورد ن   الكلمات املفتاحية: البنية التصوووووووّوريّة ن البوننو 
 اخلطاب الروائّي.

 
 



 

  

The conceptual structure in the narrative discourse Through 

"Terrain of Pain" by Ibrahim Al-Turki 
 

Dr. Mohamed Naceur Kahouli 
Department …………….. – Faculty Arabic Language and Social Studies  

Qassim university 
 

 

Abstract:  

This article aims to study the conceptual structure in narrative discourse in 

general and in the novel in particular, to show how the various components of the 

narrative are conceptually formed and to identify the conceptual metaphors behind 

them . 

Conceptual metaphors contribute to a large extent to shaping writings and 

subjecting them to a certain logic. It controls the mental and psychological 

structures of the characters.  It determines the way they understand and perceive 

the world and the objects, events, and emotions taking place around them.  As a 

result of this awareness, different types of convictions and behaviors are crucial in 

the network of relationships. Time and space, in turn, seek a depth of awareness 

that empties them of the functions of framing and, instead, fills them with 

functions of understanding and thinking . 

 This article aspires to reach results that illuminate new aspects of narrative 

discourse, open various research avenues, contribute to revolutionizing the critical 

discourse, and strengthen efforts made in the framework of developing the science 

of cognitive narration.   

  

key words: conceptual structure/ structuration/ conceptual metaphrical/ elements 

of narration/ narrative discourse. 
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 املقّدمة
يُستخدم لتنظيم املوجودات املاّديّة وفهمها، تنظيما    نظرّيّ   االبنية إطار   تُعدّ 

املعىن، وأسبقّية  قائما على   النظام على  وتقدمي  الكينونة،  على  العالقة  أولويّة 
ال قيمة للجزء يف ذاته، بل يستمّدها من عالقته بغريه   الكّل على اجلزء، حيث 

  وكّل املوجودات   من األجزاء، أي من النسق الذي ينتظمه مع بقّية العناصر.
والنشاطات وألوان السلوك حتّقق سطحّي لبنية ّما، ُُتّكن من تشكيلها وتنظيمها  

 . 1الذاتّ   وفهمها. وتقوم البنية على خصائص ثالث: الكمال والتحّول والتنظيم
إىل    يف جمال األدب، من منظور إنشائّي،وجتري الدراسات النقديّة البنيويّة  

الكشف عن البنية القصصّية أو السرديّة انطالقا من املبادئ األساسّية والقوانّي  
بوصفه    املتحّكمة يف أنظمة العمل األديّب عموما والسردّي على وجه اخلصوص،

البنية  تشكيل  على  والقوانّي  املبادئ  تلك  تعمل  حيث  بذاهتا،  مستقّلة  بنية 
ة املعىن، وتنهض بدورها يف اجلمالّية  القصصّية والتحّكم يف عمل السرد وصناع

واإلمتاع. يف حّي تنزع دراسات بالغة احلجاج إىل البحث عن مظاهر تشكيل  
الروابط بّي األفكار    البنية احلجاجّية يف خمتلف مقّومات السرد، حيث ُتظهر

، وتنهض بدورها يف  3، وترتابط األقوال لتشّكل عمل احملاّجة 2البنية االستداللّية 
 تأثري واإلقناع.  ( ُتهيدا للOrientationجيه )التو 

 

لويس اتيسون، النظرّيت النقدية املعاصرة، ترمجة أنس عبد الرزاق مكتيب، النشر العلمي واملطابع،    1
 . 207، ص 2013جامعة امللك سعود، الرّيض، 

2 Bernard Meyer, Maîtriser l'argumentation, Armand Colin, Paris, 1996, p. 169. 
3  Jean-Claude Anscombre et Oswald Ducrot, L’argumentation dans la langue, 

Mardaga, 3ème édition, Paris, 1997, p. 8.  
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، فقد اجّته  ختتلف ُتامامن منظور عرفايّن  اخلطاب السردّي  غري أّن مقاربة  
. ونزع 1علم األدب العرفايّن إىل دراسة األدب من زاوية دوره يف اإلدراك واملعرفة 

منذ ظهوره إىل النهج التجرييّب على حساب النهج التأويلّي،    علم السرد العرفاينّ 
ورّكز على العملّيات العرفانّية لفهم القصة على أساس أّن القارئ يبين منوذج  
احلالة الذهنّية املتعّلق ابلكون املغلق وما حيدث فيه )القّصة(. وذلك البناء يدعم  

شكالت وإمكان جتربة املواقف أو  العملّيات العرفانّية األكثر تعقيًدا مثل حّل امل
. وهذا فضال عن ظهور  2ألوان السلوك، ابستخدام القصص مصادر للمعرفة 

. فينهض  3روابط حمتملة بّي قّصة مثرية وإنشاء ملّف كبري ومعّقد يف ذهن القارئ 
 السرد بدوره يف الفهم واإلدراك وتعميق املعرفة.

  كيفّية توظيف   تدور حولوظّلت مسالك البحث يف علم السرد العرفايّن  
الكون القصصّي املغلق يف زّيدة الفهم وتعميقه، و"معاجلة املعلومات بعبارات  

 Embodied simulation، وحول "فرضّية احملاكاة اجملّسدة" )4سرديّة" 

 

1  Emily T. Troscianko and Michael Burke, A Window on to the Landscape of 
Cognitive Literary in Cognitive Literary Science Dialogues between Literature 
and Cognition, Oxford University Press, 2017, p. 4.  

2  Baptiste Campion, Évaluer le récit comme acte cognitif  Quel cadre pour les 
approches expérimentales?, in Cahiers de Narratologie Analyse et théorie 
narratives, No 28, 2015, p. 7.  

3  Marie Vanoost, De la narratologie cognitive à l’expérimentation en information 
et communication: comment cerner les effets cognitifs du journalisme 
narratif?, in http://journals.openedition.org/narratologie/7239.  

4 Brian Boyd, Patterns of Thought: Narrative and Verse,  in Cognitive Literary 
Science, Oxford University Press, 2017, p. 95.   

http://journals.openedition.org/narratologie/7239
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hypothesis  لذلك الكون املغلق، حيث يتمّكن القارئ من إبراز نفسه )
 .1ذلك األشياء واألحداث املسرودة يف عقول اآلخرين وأفعاهلم، مبا يف  

البنية التصّوريّة يف اخلطاب السردّي عموما    لدراسةوهذا يفتح الباب وسيعا  
البنية   ومدار  العرفايّن.  السرد  علم  مباحث  ترقية  إطار  يف  خصوصا،  والروائّي 

التصّوريّة"  "البناءات  عن  الكشف  على  العرفايّن    2التصّوريّة  العمق  ُتّثل  اليت 
مقّومات السرد من أعمال وشخصّيات وزمان ومكان، ودراسة كيفّية    ملختلف
يونننة ) ( تلك املقّومات، بوصفها جماال هدفا، انطالقا من  Structurationبوننو 

احمليط الفيزّيئّي والتجارب االجتماعّية والثقافّية، بوصفها جماال مصدرا. فكيف  
تصّورات االستعاريّة القاعديّة  تتشّكل البنية التصّوريّة يف العمل السردّي؟ وما ال

بن  السرد، واملتحّكمة يف  البنية    وظائف نيتها؟ وما  الثاوية خلف مقّومات  تلك 
 ؟   يف إنتاج الداللة؟ ؟ وكيف تساهم التصّوريّة 

وقد آثران لإلجابة عن هذه األسئلة وغريها دراسة رواية "تضاريس الوجع"  
إلبراهيم الرتكي. ويُرّد اختياران هذا إىل عاملّي أساسّيّي: يّتصل أّوهلما هبيمنة  
العمق التصّورّي على خمتلف مقّومات السرد يف الرواية، ممّا ييّسر عملّية الربهنة  

نيهما بتجّذر الرواية يف حميطها الفيزّيئّي، رغم  على البنية التصّوريّة. ويتعّلق اث
خمصوصة.   وثقافّية  اجتماعّية  بتجارب  وارتباطها  ختييلّيا،  يف  كونه  وسنعتمد 

الوصفّي   املنهج  العرفانّية.  التحليلّي  البحث  املقوالت  إىل  فكيف  مستندين 
 

1   Raymond W. Gibbs, Jr, Embodied Dynamics in Literary  Experience, in Cognitive 

Literary Science, Oxford University Press, 2017, p. 223.   

توبقال  جحفةترمجة عبد اجمليد  ،  جورج اليكوف ومارك جونسن، االستعارات اليت حنيا هبا  2 ، دار 
 . 92، ص 2018، الدار البيضاء، 1للنشر، ط 
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 تشّكلت البنية التصّوريّة يف مستوى األعمال؟  
 : مستوى األعمال أّوال:

    البنية احلرفّية:ن 1
رأى العرفانّيون أّن هناك بوننو يننة مشرتكة وعاّمة لألعمال يف أغلب اللغات،  

 ووصل انرّين إىل بنية واحدة عامة وحرفّية تتكّون من سبعة عناصر:  
 * الوضع األّول: كّل ما يتطّلبه العمل لكي يُستوىف. 

 * البداية: سريورة االنطالق ابلنسبة إىل العمل. 
 * بداية النهاية: هناية سريورة االنطالق وبداية السريورة الرئيسّية. 

 * السريورة الرئيسّية: اجلهات الرئيسّية للعمل. 
 * توّقفات ممكنة: انقطاعات السريورة الرئيسّية.

أو   الرئيسّية  السريورة  تواصل  الرئيسّية:  السريورة  استمرار  أو  التكرار  إمكان   *
 إعادهتا.

 . 1النهائّي أو الناتج: احلالة اليت تنتج عن السريورة الرئيسّية * الوضع 
أكثر   جتعلها  ثالثة عناصر فحسب،  يف  السبعة  العناصر  اختزال هذه  وميكن 
وجه   على  والروائّي  عموما  السردّي  اخلطاب  يف  األعمال  مع  تناسبا 

 اخلصوص، وهي،
 * البداية، وتشمل العناصر الثالثة األوىل.

 

جورج اليكوف ومارك جونسون، الفلسفة يف اجلسد الذهن املتجّسد وحتّديه للفكر الغريّب، ترمجة    1
- 249ص  - ، ص2016، بريوت،  1وتقدمي عبد اجمليد جحفة، دار الكتاب اجلديد املّتحدة، ط  

250  . 
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 ئيسّية، وتشمل العناصر الثالثة املوالية.* السريورة الر 
 * الوضع النهائّي أو الناتج.  

رواية   يف  األعمال  دراسة  أساس  الثالثّية  احلرفّية  البنية  هذه  وستكون 
تعّلقت   أساسّية،  أعمال  الرواية على ثالثة  الوجع". وقد أتّسست  "تضاريس 

 ابلراوي بوصفه الشخصّية الرئيسة:
 اإلعدام.  * إنقاذ أخيه سليمان من

 * اسرتداد سيف أبيه من اللّص منصور. 
 * احملافظة على عالقته الزوجّية مع جاكلّي. 

 :  عمل إنقاذ األخأن 
البداية يف عمل إنقاذ األخ سليمان من اإلعدام متعّددة املراحل،   وردت 
ولئن كان   مدينته،  إىل  ابريس  من  الراوي  عودة  استيفائه  عملّية  تطّلبت  فقد 

لى استيفاء ما يتطّلبه هذا العمل فإّن استعداده الذهيّن والنفسّي  الراوي حريصا ع
مل يكن على قدر ما يقتضيه هذا العمل، فهو يقول: "ال أدري ملن أان مسقوف  
ابلرهبة من مستقبل مظلم، غامض، مستقبل رسم اخلرب الفاجع أّول مالحمه؟  

ف، تظاهرت  لقد وقع اخلرب علّي كالصاعقة، أحسست حّي مساعه ابحلياة تتوقّ 
 .     1(10كّل خالّي جسمي رافعة الفتات الرفض والتكذيب" )ص 

مجع   يف  الراوي  شروع  االنطالق  سريورة  مستوى  يف  البداية  واقتضت 
ابن عّمه وزوج   قتل طالل  أّدت سليمان إىل  اليت  املعلومات حول األسباب 

املعل مجع  على  مصرّا  وكان  نورة،   أبخته  الراوي  فاّتصل  نورة.  ومات،  أخته 
 

 جتّنبا لتضخيم اهلامش. سنحيل على املصدر طّي املنت  1
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 (. 22فجاءت أسئلته مباشرة: "نورة، هل قتل سليمان طالال؟" )ص 
وُتثّلت السريورة الرئيسّية يف سعي الراوي إىل محل أهل القتيل على التنازل 
والد   بوصفه  بعّمه  فاّتصل  منهم.  عفو  واستصدار  القصاص،  يف  حّقهم  عن 

اجه السريورة الرئيسّية  القتيل. وكان الراوي واعيا وعيا مسبقا ابملعرقالت اليت ستو 
بسبب صرامة مواقف العّم فيما سلف من القضاّي. فهو يقول: "أعلم أيّن جئت  
أنفخ يف رماد، وأزعم إيّن إذ أقنعك ابلعفو كمن يقنع اجلبل أن يذوب. ولكن  

(. وصدق حدس الراوي، فقد استعصم  52ليس أمامي غري هذا الطريق" )ص  
ائال: "ليس عندي يف هذا املوضوع كالم  العّم ابلرفض وأصّر على القصاص، ق

جديد، وال أحّب أن أمسع عنه شيئا، ولن أقبل من أحد شفاعة أو وساطة.  
 (.  45القاتل جيب أن يُقتل كائنا من كان" )ص 

ولكّن الراوي امتأل أمال، بعد أن اطّلع على مذّكرات أخيه سليمان، وعرف  
على  طالل  أقدم  فقد  القتل،  عملّية  مالبسات  إبطالق    مجيع  انتحار  عملّية 

الرصاص على نفسه، ولكّن الرصاصة مل تقتله، وظّل يعاين أملا شديدا، عندئذ  
الدنيا وعذاب   أن جيتمع عليه عذاب  أجهز عليه سليمان، إشفاقا عليه من 
اآلخرة من جهة، وليوّفر له نوعا من املوت املريح من جهة أخرى، يقول سليمان  

حياته مبا فيه الكفاية، أأتركه ميوت فيتعّذب يف  يف مذّكراته: "لقد تعّذب يف  
آخرته؟ مل ال أساعده وأساعد نفسي على إهناء هذا العذاب؟ تركته فلم أمحله،  
)ص   شيء"  وانتهى كّل  املسّدس.  منه  أخذت  يكون.  ما  وليكن  قّررت  لقد 

104 .) 
  ومحلت هذه احلقيقة اجلديدة الراوي على أن يكّرر السريورة الرئيسّية، فقصد
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  عّمه من جديد أمال يف تليّي موقفه. ومل يكتف بذلك بل وّظف حّجة الباتوس 
(Pathos )1  :قائال الرمحة،  النقمة وإشعال انزعة  إمخاد انزعة  فعمل على   ،

"أرجوك ّي عّماه أن تعفو. إذا كان موت طالل قد أفرز كّل هذا األمل فكيف  
العّم ازداد إصرارا على  (. ولكّن  124سيكون احلال بعد موت سليمان؟" )ص  

القصاص، وفّند كّل حجج الراوي، بل رفض مواصلة سريورة التفاوض، قائال:  
"امسعين هذه القّصة اليت أّلفتها علّي غري مقبولة، وعن إذنك، أريد أن أانم"  

 (.125)ص 
وقد ترّتب على السريورة الرئيسّية وضع هنائّي ُتّثل يف فشل الراوي يف إنقاذ  

عدام، خصوصا أنّه قّرر أاّل يكّرر السريورة الرئيسّية مرّة أخرى، بعد  أخيه من اإل
أن يئس من عّمه، قائال: "لن أطرق الباب اثنية، فأان أعرف عّمي جّيدا... لو  
أيّن أملك مصل الرمحة حلقنته فيك، فأنت صخر صلد ال هتزّه التوّسالت" )ص  

125    .) 
 : عمل اسرتداد السيفبن 

عمل اسرتداد السيف أن يُهّيئ الراوي ما تتطّلبه عملّية    اقتضت البداية يف
استيفاء هذا العمل. وكان الراوي قد أاته حديث سرقة السيف من أبيه، ولكّنه  
أحجم عن االستزادة من احلديث وطلب املزيد من التفاصيل بسبب توّتر األب،  

 

تفيد  هي  هي اثلثة األاثيف يف حجج أرسطو الثالث: اإليتوس واللوغوس والباتوس. و   حجة الباتوس   1
"هيأة السامعّي ملّا يثري اخلطاب انفعاالهتم، فنحن نصدر أحكاما خمتلفة حسب ما نشعر به من  

 حزن أو فرح، وصداقة أو كراهية". 
Aristote, Rhétorique, trad. C-E Ruelle, le livre de poche, Librairie Générale 

Française, Paris, 1991,  p. 83 (1356 a). 
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فوح يف  قائال: "كنت سأسأل عن التفاصيل لكيّن حلظت نربة اللوم والتقريع ت
حديثك يف أّول لقاء لنا منذ أكثر من سنة، لذا دسست رأسي يف الصمت"  

 (.  19)ص 
يف   لينطلق  والكافية  الضروريّة  للمعلومات  طلبا  أبّمه  الراوي  استجار  مث 
السريورة الرئيسّية، قائال: "حّدثيين ّي أّمي عن سرقة السيف، وملاذا حيزن أيب  

وأفادته األّم أبّن أخاه سليمان هو من  (. 34على سرقته إىل هذا احلّد؟" )ص 
سّلم السيف إىل الفىت منصور، وهو يف عّي والده لّص تسّبب يف أتّزم األب.  
ما كان   بسبب  السرقة،  عملّية  بعد  تواترت  اليت  العائلة  أزمات  وصارت كّل 

(.  18يعتقده األب من أّن "السيف الذهيّب سيف اخلري، سيف الربكة" )ص  
)األب( قد عّلق هذا السيف منذ زواجنا، ومل حيصل لنا خالهلا    تقول األّم: "إنّه

السيف تساقطت علينا املصائب كاملطر" )ص  أّما عندما غاب  أّي مكروه، 
35   .) 

املعلومات ضروريّة فإهّنا غري كافية لالنطالق يف سريورة   ولئن كانت هذه 
اسرتداد السيف، القتناع الراوي أّن الفىت منصورا لن يرجع السيف مبجّرد أن  
يطلبه منه، فاضطّر إىل مزيد االرتواء من تفاصيل غياب السيف من مكانه،  

ضافّية، ُتثّلت يف منحه  فزار أخاه سليمان يف السجن. فوّفر له عوامل مساعدة إ
توكيال لبيع بيته، لتوفري مبلغ من املال، يستعّي به يف سريورة اسرتداد السيف،  
سليمان   أخي  إّن  السيف:  لسارق  "قل  نّصها:  هذا  شفويّة،  برسالة  وزّوده 
يعطيك هذا املبلغ وهو أيمل أن تبدأ به حياتك من جديد، قل له أن يرتك  

 (. 50)ص الطريق الذي يسري فيه اآلن" 
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كان سليمان يعلم مقدار قيمة تلك الرسالة الشفويّة يف التأثري يف اللّص،  
الستئثاره حبقيقة اختفاء السيف. وقد علم الراوي بتفاصيل تلك احلقيقة بعد  
اّطالعه على مذّكرات أخيه سليمان. فاللّص هو شقيق زوجة سليمان، وقد  

ب عليها من حّد، فأقّر أبنّه هو  آثر سليمان إنقاذه من جرمية السرقة وما يرتتّ 
من أعطاه السيف ملّا اّدعى اللّص أمام الشرطّي أنّه تسّلم السيف من سليمان،  
يقول سليمان: "أّي ورطة نزلت بساحيت؟ ماذا أفعل؟ أأكّذبه فأجين عليه؟ أم  

ص  -أقول إنّه صادق وأغضب أيب؟ أين أرمي عود الكربيت املشتعل؟" )ص
102 -103.) 

حبقيقة عملّية سرقة السيف، وظّن أنّه قد مجع كّل ما يتطّلبه    ظفر الراوي
استيفاء عمل اسرتداد السيف، ملّا وتوّهم أّن اللّص سريّد اجلميل مهما تقّلصت  
درجات املروءة لديه. فشرع يف سريورة اسرتداد السيف. ولكّن اللّص كان عدمي  

ملال مقابل التنازل عن  املروءة، فواجه الراوي بشرط مفاده ضرورة دفع مبلغ من ا 
السيف، قائال: "إذا كنتم تريدون السيف فعال فيجب أن تدفعوا يل حىت أعيده  

(. وعند هذا احلّد توّقفت السريورة الرئيسّية، وأُسقط يف يد  59إليكم" )ص  
 الراوي.  

مل ييأس الراوي، وإمّنا عزم على االستجابة لشروط اللّص، فباع بيت أخيه  
لغ املايّل، وأصّر على االستمرار يف حتقيق السريورة الرئيسّية. سليمان، ومجع املب

اللّص اثنية أمال يف اسرتداد السيف. فسّلم   مثّ محل املبلغ املطلوب واجّته إىل 
املال واستلم السيف، قائال: "أخذ السيف ومّده يل، أخذته منه وألقيت أمامه  

ل املبلغ، أخريا حصلت  املبلغ املطلوب على الطاولة، أخذه ليتأّكد من اكتما 
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على السيف، لوال بقّية من خجل ألهويت على السيف لثما وتقبيال، حانت  
 (.131ساعة اخلالص ّي أبتاه، سأعود إليك ابلسيف يف احلال" )ص 

ولكّن اللّص أىب للسريورة الرئيسّية أن تنتهي، فقد أشهر مسّدسا يف وجه  
فة املبلغ املايّل، قائال: "لقد قّررت  الراوي، وأمره برتك السيف، طالبا إّّيه مبضاع

هو   يل  الذي سّلمته  املبلغ  وسأعترب  رّيل،  ألف  ستّي  إىل  السيف  رفع سعر 
الدفعة األوىل. وسأعطبك السيف عندما تسّلمين الدفعة الثانية، فاترك السيف  

 (. 132واخرج، هيا" )ص 
بتزاز  وجد الراوي نفسه بّي حجري  رحى طاحنة، فهو ال يريد االستسالم ال

اللّص من جهة، فقال له: "أيّها احلقري تريد أن تتنّصل من اتّفاقنا السابق" )ص  
(، وال يريد يف الوقت ذاته أن ُُيلف وعده ألبيه من جهة أخرى، ملّا قال  132

له: "سأفعل ّي أيب، إبذن هللا سأفعل، سأعود ابلسيف أبسرع ما ميكن" )ص  
 يد يف السريورة الرئيسّية.    (. ويرتبط إخالف وعد األب بتوّقف جد129

مل يكن بوسع الراوي حتّمل أّي توّقف جديد يف سريورة اسرتداد السيف،  
فهجم على اللّص وأجهز عليه بضربة سيف، فأرداه قتيال، قائال: "لقد انفصل  
السيف قد غاص يف عظام مججمته، وبقي  ، كان نصل  السيف إىل نصفّي 

 (. 134املقبض يف دمي" )ص 
النحو تنتهي سريورة اسرتداد السيف بثالث نتائج غري متوّقعة    وعلى هذا 

ابلنسبة إىل املتلّقي ُتّثل الوضع النهائّي: إتالف السيف، وموت اللّص، وهناية  
الراوي. ويكمن البعد الرتاجيدّي، يف عمل اسرتداد السيف، يف حتّول الراوي  

ىل جمرم قاتل، ال جيد  من شاّب يف مرحلة التحصيل العلمّي ابجلامعة الفرنسّية إ 
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 أرضا تقّله وال مساء تظّله، وسُيقاد إىل ساحة القصاص يف مدينته لُيقتل. 
 : عمل احملافظة على العالقة الزوجّيةجن 

تطّلبت البداية اليت اقتضاها عمل احملافظة على العالقة الزوجّية لكي يُستوىف 
أبمري ن: أّوهلما العودة  جهودا مضنية من الراوي إلقناع زوجته السويسريّة جاكلّي  

إىل مقّر الزوجّية يف فرنسا بعد أن يسافر إىل وطنه ليساعد أسرته على جتاوز ما  
حّل هبا من صعوابت. واثنيهما التواصل معها ابستمرار أثناء وجوده يف أرض  
الوطن، فهو يقول: "أعدك ّي جاكلّي أيّن سأعود، وسنبقى على اّتصال مستمّر  

 (. 10 طوال مكثي هناك" )ص
بدا للراوي أنّه قد استوىف كّل ما يتطّلبه عمل احملافظة على العالقة الزوجّية،  
فانتهى الوضع األّول وبدأت السريورة الرئيسّية. وكان الراوي حريصا على الوفاء  
بوعوده، فاّتصل جباكلّي مرّتّي  يف األسبوع األّول، وأّكد وعوده هلا أبنّه سيعود  

فقها على أن تبحث له عن قبول يف إحدى اجلامعات،  يف أقرب وقت ممكن، ووا 
قائال: "افعلي ما تريدين ّي جاكلّي، فلن أجد من يهّمه أمري أكثر منك" )ص  

32   .) 
ولكن سرعان ما تواترت التوقّفات لتبطئ حركة السريورة الرئيسّية أحياان أو  

ل أخته نورة،  تعرقلها كّلّيا أحياان أخرى. فقد وصلته رسالة قصرية عن طريق جّوا
من شركة االّتصاالت تطالبه بدفع املعلوم املستحّق كي ال تضطر لفصل اخلدمة.  
ووجد   االّتصاالت حتذيرها،  شركة  فنّفذت  اإلاّبن،  يف  األمر  الراوي  يعاجل  ومل 
الراوي نفسه مفصوال عن التواصل مع زوجته، مسكوان هبواجس ال يقّي فيها،  

االّتصال بك، ولكّنك ال جتيبّي. أتراين أتّخرت  قائال: "أربعة أّّيم وأان أحاول  
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كثريا يف االّتصال بك حىت قّررت استئصايل من حياتك؟... ليتين كنت تركت  
مهاتفتك ابختباري، بل هو اختيار شركة االّتصاالت اليت قطعت إرسال هاتف  

 (.  68نورة اجلوال يف وقت انشغايل" )ص 
ه يف تنامي التوقّفات، فقد نسي  وساهم انشغال الراوي مبعاجلة قضاّي أسرت

تصّفح بريده اإللكرتويّن مّدة طويلة، وكانت جاكلّي يف تلك املّدة قد راسلته  
مخس مرّات دون أن تظفر برّد. ويف كّل مرّة تنقدح الشكوك يف صدرها حول  
عودته، وتتضّخم اهلواجس إىل أن استبّدت هبا، وُقذف يف صدرها ما يشبه  

قد   زوجها  أّن  القطيعة،  اليقّي  على  عزمت  عندئذ  اثنية.  يعود  ولن  نسيها، 
واخّتذت قرارها يف الرسالة اخلامسة، قائلة: "وأخريا أقول لك إيّن قد قّررت وبعد  
ترّدد كبري أن أقطع كّل ما ميكنه أن يذّكرين بك، كّل أشيائي وحاجيات وأغراضي  

اجلّوال،    سأختّلص منها. لذلك هجرت شّقتنا يف ابريس، وغرّيت رقم هاتفي
وسألغي هذا الربيد اإللكرتوين بعد أن أبعث إليك هذه الرسالة. سأغلق كّل  

 (.       113منفذ قد يفتح على قليب ذكراك" )ص 
أّن   الرئيسّية، ال سّيما  السريورة  الرسالة اجملال للراوي ملواصلة  مل تتح هذه 

اتج عن السريورة  وسائل االّتصال جباكلّي منعدمة ُتاما. فآل الوضع النهائّي الن
النهائّية إىل اخليبة، حيث أخفق الراوي يف احملافظة على عالقته الزوجّية، وأذعن  
مكرها لقرار جاكلّي، قائال: "جئت أفّتش يف رسائلك عن طوق جناة فوجدت  
إسفّي الغرق. ها هي رسالتك تصبح مثل رسالة محلها طرفة بن العبد إىل ملك  

فالحه فكانت حتفه. مل أكن أتوّقع هذا منك،  البحرين، رسالة كان أيمل هبا  
أن تقتلي يف داخلي األحالم، وترشقي ذاكرت ابلقنابل، لقد اخرتت القطيعة،  
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دون أن تستنفذي وسائل البحث، كنت كطبيب رأى أسهل حّل الستئصال  
 (. 115املرض هو إطالق الرصاص على املريض" )ص  

وتبدو النهاّيت يف األعمال الثالثة جتري مبا ال يشتهي الراوي، فقد آلت  
مجيعها إىل اخليبة، فضال عن طابعها القسرّي واإللزامّي،  حيث ال قدرة للراوي  
على تغيري مسارها. ففي العمل األّول، عمل إنقاذ أخيه من القصاص، كان  

لى هذا العمل ابخليبة،  األمر موكوال إىل العّم، فهو من رفض العفو، فحكم ع
ويف العمل الثاين، عمل اسرتداد السيف، فإّن الراوي قد رّد الفعل حتت أتثري  
سياق املوقف، ومل حُيسن تقدير العواقب، فحكم على العمل ابخليبة. وأّما يف  
اعتبارات   سامهت  فقد  الزوجّية،  العالقة  على  احملافظة  عمل  الثالث،  العمل 

صاحبة القول الفصل، فهي من اختارت القطيعة،  عديدة يف جعل الزوجة هي  
فحكمت على هذا العمل ابخليبة. وشّكلت تلك اخليبات الثالث تضاريس  

 الوجع يف رواية "تضاريس الوجع". 
أّن   بعد تصّورّي، غري  بنية حرفّية عارية من كّل  الثالثّية  البنية  وُتّثل هذه 

البنية احلرفّية وإدراكها تقتضي   االستعانة ببعض االستعارات  عملّية فهم هذه 
التصّوريّة اليت تكسو هذا اهليكل العاري حلما، ليس يف اللغة فحسب، بل يف  
البنيات االستنتاجّية، حيث تُتصّور األعمال حركات واحلاالت أوعية ومناطق  

. 1حمصورة يف الفضاء. فيساهم ذلك يف بناء تصّورات لألعمال والتفكري فيها 
 عمال التصّوريّة.   فكيف تتشّكل بنية األ

 

الغريّب، ص    1 للفكر  املتجّسد وحتّديه  الذهن  الفلسفة يف اجلسد  جورج اليكوف ومارك جونسون، 
250. 
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  / البنية التصّوريّة2
جونسون  مارك  و   (George Lakoff)  اليكوفجورج  يصطلح  

(Mark Johnson  ) "1على تصّورات األحداث بو"تصّورات بنية احلدث .
وهي توّفر فهما متماسكا ملظاهر عّدة تتمّثل يف األسباب والتغرّيات واحلاالت  

عمال التصّوريّة على عملّية إسقاط بّي  . وتقوم بنية األ2واألعمال واألهداف 
: اجملال املصدر، وهو جمال احلركة يف الفضاء، واجملال اهلدف، وهو جمال   جمالّي 

( بّي العناصر  Mappingsاألحداث، حيث تتوّفر جمموعة من الرتسيمات )
املكّونة للمجال املصدر والعناصر اليت تناسبها يف اجملال اهلدف، فيؤّدي ذلك  

أّن عناصر اجملال املصدر ترّسم عناصر اجملال اهلدف. ممّا يتيح بناء تصّور  إىل  
لألحداث ولكّل مظاهرها، األعمال واألسباب والتغرّيات واحلاالت واألهداف  
من خالل التجربة الواسعة مع احلركة يف الفضاء واملعرفة هبا. وهي معرفة غنّية  

اليت   الرتسيم  أتت من حركات اإلنسان وحركات اآلخرين  فيوّفر هذا  يدركها. 
 . 3فهما مشرتكا وواسعا للبنية الداخلّية لألعمال 

: بنية احلدث مكان   وتستند بنية األعمال التصّوريّة إىل استعارتّي  أساسّيتّي 
: األسباب قوى، والتغرّيات   وبنية احلدث شيء. وكلتامها تعتمد استعارتّي  أّولّيتّي 
حركات. وتشمل استعارة بنية احلدث مكان ترسيمات عّدة، نورد أبرزها يف  

 اجلدول اآلت: 
 

 .  243، ص  المرجع نفسه 1
2 Raymond W. Gibbs, Jr, Metaphor Wars Conceptual Metaphors in Human Life, 

Cambridge University Press, 2017, p. 28.    

 . 254اليكوف وجونسون، الفلسفة يف اجلسد الذهن املتجّسد وحتّديه للفكر الغريّب، ص  3
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ث اجملال اهلدف: بنية احلد   اجملال املصدر: املكان  
  حركات تندفع ذاتّيا األعمال 
 قوى  األسباب 
 حركات إىل مناطق حمصورة أو خارجها  التغرّيات
 مناطق حمصورة يف الفضاء  احلاالت 

 وجهات  األهداف 
 معيقات احلركة  الصعوابت 

فاعل    ينجزها  حركات  تُتصّور  فهي  األعمال،  املستوى  هذا  يف  وتعنينا 
اعتمادا على قّوته الذاتّية. وحُتّد احلركة بوصفها تغرّيا للمكان عرب الزمن، وهي  

التصّوريّة بوصفها جماال مصدرا  األنسقة  قبل  . ويرتبط  1ُمعنّدة لالستخدام من 
ذاتيّ  تندفع  حركات  األعمال  ترسيم  على  االقتضاءات  الربهان  من  مبجموعة  ا 

املتعّلقة ابلعمل مظاهر متعّلقة ابحلركة. ومن   املظاهر  املرتبطة ابحلركة، فتكون 
احلركة،   العمل كيفّية  وكيفّية  احلركة،  نوع  العمل  نوع  االقتضاءات،  تلك  أبرز 
واملساعدة على العمل مساعدة على احلركة، وعرقلة العمل عرقلة احلركة. فيأخذ  

. وقد تباينت تلك االقتضاءات  2ه وبنيته االستنتاجّية من احلركة كّل عمل لغت
 يف األعمال األساسّية الثالثة يف رواية "تضاريس الوجع".

   حركة مندفعة ذاتّيا:  عمل إنقاذ األخ نأ
يندرج عمل إنقاذ األخ، من حيث اقتضاء النوع، يف إطار األعمال القانونّية  

 

 . 204، ص املرجع نفسه 1
 .  264، ص الغريبّ  للفكر  وحتّديه  املتجّسد الذهن اجلسد يف  الفلسفة وجونسون، اليكوف 2
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قتل القاتل، وملّا كان األخ سليمان قد قتل  الشرعّية، فالقانون الشرعي يقضي ب
طالال، فإنّه معّرض للقتل من ابب القصاص، يقول والد طالل خماطبا الراوي:  

(. وما  57"جيب أن يشرب أخوك من نفس الكأس اليت أذاقها لطالل" )ص  
دام العمل قانونّيا فإن احلركة اخّتذت طابعا قانونّيا. وسيؤثّر هذا الطابع القانويّن  

 كيفّية العمل، بناء على اقتضاء كيفّية العمل كيفّية للحركة. فقد جاء عمال  يف
بطيئا، تطّلب من الراوي أن حييط علما مبختلف تفاصيل عملّية القتل، لتسهل  
عليه عملّية التفاوض مع العّم من أجل العفو. يقول الراوي يف حواره الباطيّن:  

هنا مل أملّ خالهلا بكامل تفاصيل املشكلة،    "رمّبا ال تعلمّي أّن سّتة أّّيم أمضيتها
قائما على احلرص،  31فكيف حبّلها؟" )ص   فإنّه كان  العمل  (. ورغم بطء 

ذلك أّن الراوي كان حريصا كّل احلرص على استنفاذ مجيع الوسائل من أجل  
إنقاذ أخيه، يقول يف حواره الباطيّن: "لقد قطعت على نفسي العهد أبن أبذل  

 (. 122خليصك من حّد السيف حىت آخر حلظة" )ص ما يف وسعي لت
وُتّثل اقتضاء املساعدة على العمل مساعدة على احلركة يف التفاصيل اليت  
حصل عليها الراوي، فقد أفادته أخته نورة بتفاصيل عديدة حول عملّية القتل،  
ومّكنته أّمه من تفاصيل أخرى حول طبيعة العالقة بّي أخيه سليمان واألب.  

ّن سليمان هو املعين بعمل اإلنقاذ فإنّه امتنع عن تقدمي املساعدة. يقول  ورغم أ
أنت حترص على   معّلقا على موقف سليمان: "ما أعجب أمرك، ها  الراوي 
إغالق ملّفات القضّية. ملن تعيق جهودي يف الوصول إىل حّل؟ وحدك من ميكنه  

كّنك انتخبت  أن يعّقم ما علق بصورتك من تلويث، إن عليك إاّل الكالم، ل
 (. 49الصمت" )ص  
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لقد أّول الراوي صمت سليمان أبنّه عرقلة، ولكّن سليمان ال يرى صمته 
عرقلة، لعلمه أنّه دّون احلقائق مفّصلة يف مذّكراته، اليت سيطّلع عليها الراوي  
بعد ذلك. وقد وجد فيها من التفاصيل ما ضاعف لديه األمل يف إقناع عّمه  

ل الراوي خماطبا عّمه: "لكيّن هذه املرّة مع جميئي لطلب  ابلعفو عن سليمان. يقو 
 (.   123العفو، فقد أتيت لكي أضع أمام عينيك حقيقة غابت عّنا مجيعا" )ص  

تُتصّور  وهي  ابلصعوابت،  فيتعّلق  احلركة  عرقلة  العمل  عرقلة  اقتضاء  وأّما 
شيئا قد يعيق احلركة. وقد جعل اليكوف وجونسون الصعوابت مخسة أنواع  
توافق مخسة أنواع من عوائق احلركة: العوارض وتضاريس اجملال واألعباء والقوى  

 . 1املضاّدة وانعدام مصدر للطاقة 
وكان الراوي قد واجه العديد من الصعوابت اليت أعاقت حركته حنو إنقاذ  
سليمان من املوت، ومن أبرزها القوى املضاّدة، وُتثّلت يف موقف عّمه الرافض  

صّر على القصاص يف قوله: "ليس عندي يف هذا املوضوع كالم  ألّي عفو وامل
جديد، وال أحّب أن أمسع عنه شيئا، ولن أقبل من أحد شفاعة أو وساطة.  

(. وقد عّطل موقف العم حركة  54القاتل جيب أن يُقتل كائنا من كان" )ص  
 الراوي، فخاب مسعاه وتعّطل عمل إنقاذ األخ.   

 : مندفعة ذاتّيا حركة   عمل اسرتداد السيف  نب
يكتسي عمل اسرتداد السيف من حيث النوع طابع العمل االجتماعّي،  
فالراوي ساع إىل إرضاء أبيه وإعادة التوازن النفسّي إليه. وُتّثل اقتضاء كيفّية  
العمل كيفّية للحركة، يف احلرص، بناء على اقتضاء احلرص يف العمل حرص يف  

 

 . 265وجونسون، الفلسفة يف اجلسد الذهن املتجّسد وحتّديه للفكر الغريّب، ص  اليكوف 1
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حلصول على السيف إلعادته إىل أبيه. احلركة. فقد كان الراوي حريصا على ا
يقول   ابلسيف،  األب  تعّلق  شّدة  أّوهلما  مصدري ن:  من  الراوي  حرص  وجاء 
الراوي: "ما أشّد تعّلقك هبذا السيف ّي أيب، أتراك حتّبه أكثر مّنا مجيعا؟ أتراه  

(. ويتعّلق املصدر الثاين  18ُتّدد داخلك فلم يرتك مقعدا شاغرا ألحد؟" )ص  
ّم، فقد كانت حتّث الراوي على بذل قصارى جهده للحصول على  بتحفيز األ

السيف، فهي تقول: "هذا السيف املسروق جيب أن يعود أبسرع ما ميكن، كّل  
يوم ميّر ومل يعد فيه السيف يقرتب فيه أبوك خطوة من القرب، احبث عنه، احبث  

 (. 40عنه يف كّل مكان" )ص  
عدة على احلركة، مظهري ن: ُتّثل  واخّتذ اقتضاء املساعدة على العمل مسا

أّوهلما يف املساعدة اليت قّدمها سليمان، فقد أوكل إىل الراوي مهّمة بيع بيته 
رمّبا يطلب منك   يقول سليمان: "هذا هو امسه ورقمه،  اللّص،  لتلبية شروط 
مبلغا كبريا مستغاّل حاجة أيب إىل السيف، سأكتب لك توكيال تبيع بييت وتدفع  

(. وُتّثل املظهر الثاين يف املساعدة اليت قّدمها األب للراوي،  50املبلغ" )ص  
قائال: "خذ هذا شيك خبمسّي ألف رّيل، إذا رفض السارق أن يعطيك فادفع  

 (.    128له هذا املبلغ" )ص 
ومّثل   مضاّدة.  قوى  شكل  يف  للحركة،  عوائق  الصعوابت  اقتضاء  وجتّلى 
اللّص منصور تلك القّوة املضاّدة، فقد طلب ثالثّي ألف رّيل مقابل تسليم  
االحتفاظ   على  وأصر  املبلغ،  ضاعف  موافقة  الراوي  من  آنس  وملّا  السيف. 

ه حنو الراوي قائال:  ابملبلغ األّول يف انتظار تسّلم الدفعة الثانية، مث صّوب مسّدس
"لقد قّررت رفع سعر السيف إىل سّتّي ألف رّيل، وسأعترب املبلغ الذي سّلمته  
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يل هو الدفعة األوىل. وسأعطيك السيف عندما تسّلمين الدفعة الثانية" )ص  
 (. وقد عرقل موقف اللّص حركة الراوي وعرقل عمل اسرتداد السيف. 132

 : ّية حركة مندفعة ذاتّيا عمل احملافظة على العالقة الزوج نج
يندرج عمل احملافظة على العالقة الزوجّية من حيث النوع يف إطار األعمال  
البطء   من  ابلتدرّج  للحركة،  العمل كيفّية  اقتضاء كيفّية  وُتّيز  الشخصّية. 
والالمباالة إىل احلرص والسرعة. ظهر البطء والالمباالة يف املرحلة األوىل من  

ة قضاّي أسرته، يقول: "شهر  عودة الراوي إىل مدينته، حيث انصرف إىل معاجل 
ونصف أفنيتهما يف بيع البيت، مل أفرغ خالهلما لنفسي وال حلاجات الشخصّية.  
قسرّّي   اهتمامات  دائرة  عن  تنّحيا  بطنها  يف  يرقد  الذي  وابين  زوجيت جاكلّي 

(. وظهر احلرص والسرعة يف املرحلة الثانية  65ألكثر من ثالثة أسابيع" )ص  
د أصبح قلقا كأّن الريح حتته، يستعجل حلظة التواصل مع  من عودة الراوي، فق

زوجته إبقاء على عالقته هبا، فهو يصّور هيأته يف طريقه إىل مقهى االنرتنت  
ملراسلة جاكلّي قائال: "أركض حنو املقهى حبماس سجّي املؤبّد الحت له فرصة  
جهاز   أقرب  عند  وانغرزت  الدخول.  رسم  ودفعت  البّوابة،  اجتزت  هروب. 

 (.  107كمبيوتر" )ص  
على   الزوجّية  العالقة  على  احملافظة  عمل  يف  املساعدة  اقتضاء  واقتصر 
املساعدة الذاتّية. فقد كان الراوي شغوفا بزوجته، متعّلقا هبا كّل التعّلق، لكوهنا  
مثّلت له خالصا من عناء املاضي. يقول يف حواره الباطيّن: "أنت ّي جاكلّي  

الذي اخرتته، أنت و  القدر ألتشاىف هبا من  عطري  صفة العالج اليت صرفها 
 (.32أحزاين، فهل أرضى ابلعودة إىل املرض اثنية" )ص  
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وأّما اقتضاء الصعوابت عوائق للحركة، فقد ظهر يف شكل أعباء. فالراوي  
بدأ يرزح حتت أعباء عائلته، ويقول عن ذلك: "ها هي صدف األّّيم تنفتح  

رمبّ  عراقيل  عن  جديد،  عن  يوم  )ص  كّل  السريعة"  عودت  من  تعّثر  (.  31ا 
عن   فصرفته  طاقاته.  خمتلف  واستنفذت  وقته  األعباء كامل  تلك  واستغرقت 
 التواصل مع جاكلّي، وأّدت إىل خيبته يف عمل احملافظة على العالقة الزوجّية.  
وكانت جاكلّي قد شاركت الراوي يف عمل احملافظة على العالقة الزوجّية،  

يف   أسرفت  يف  ولكّنها  الكيفّية  وظهرت  للحركة.  العمل كيفّية  اقتضاء كيفّية 
احلرص، ُتاشيا مع اقتضاء احلرص يف العمل حرص يف احلركة. حيث كانت  
رسالتها   يف  تقول  الراوي،  مع  الزوجّية  عالقتها  إجناح  على  احلرص  شديدة 
  اإللكرتونّية الثالثة: "مّر اآلن أكثر من أسبوعّي  وأنت مل تّتصل أو ترسل إيلّ 

رسالة. هل تذكر ما قلته لك عند سفرك يف املطار؟ لقد كنت متخّوفة من أن  
تسافر وال تعود، وأخشى أن تكون األّّيم قد بدأت تثبت يل صدق خماويف"  

(. وقد قادها حرصها الشديد إىل تفكيك عالقتها الزوجّية، يقول  109)ص  
رب واالنتظار؟  الراوي: "أمل أكن أستحق أن تنفقي علّي مزيدا من ساعات الص

مل أعهدك خبيلة إىل هذه الدرجة، ومباذا تبخلّي؟ حبفنة أّّيم من االنتظار. إهّنا  
أكثر من ثالثة أسابيع وأقّل من أربعة، ومع هذا تستكثرينها علّي؟ أحياان تضطر  
إىل أن تلعن اليوم الذي عرّفك بفالن إذا كان سيجّرعك اجلمر بقّية حياتك.  

ذي   إىل  ستقودينين  )ص  فهل  يد  114احلال؟"  على  املساعدة  فتحّولت   .)
جاكلّي عرقلة من حيث ال تشعر. وحّل اقضاء املساعدة يف العمل مساعدة  
على   احملافظة  عمل  وآل  للحركة.  عوائق  الصعوابت  اقتضاء  حمّل  احلركة،  يف 
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 العالقة الزوجّية إىل عمل ختريبها. 
الثالث األساسّية  األعمال  هذه  بّي  املشرتك  "تضاريس  واجلامع  رواية  يف  ة 

بنية   استعارة  يف  والغاّيت  األهداف  وتُتصّور  وغاّيت.  أهداف  أهّنا  الوجع" 
الرتسيمات   من  جمموعة  ذلك  على  وترتّتب  بلوغها.  يتّم  وجهات  احلدث، 
الفرعّية، حنو األهداف والغاّيت وجهات، وبلوغ هدف هو الوصول إىل وجهة،  

والدليل  لالجّتاه.  انعدام  اهلدف  جمموع    وانعدام  هو  الرتسيمات  هذه  على 
لغة   يتّم استدعاء  ففي كّل حالة  تعرّب عنها.  اليت  اللغويّة  والوسائل  اقتضاءاهتا 
احلركة ومنطقها حنو وجهة معّينة أو بلوغها أو عدم بلوغها، من جمال املصدر،  
أو   األهداف  بلوغ  عن  للتحّدث  فُيستخدم  الفضاء،  عرب  احلركة  يفيد  الذي 

بلوغ يف  فإّن  اإلخفاق  وجهات  واألهداف  حركات،  األعمال  وملّا كانت  ها. 
 .      1  العمل اهلادف حركة مندفعة ذاتّيا حنو وجهة

وعلى هذا النحو فإّن األعمال يف رواية "تضاريس الوجع" تستمد بنيتها 
التصّوريّة من استعارة بنية احلدث مكان، وحتديدا ترسيمة العمل حركة مندفعة  

تقتضي   فكما  يقتضي  ذاتّيا.  عمل  فإّن كّل  ومعرقال،  ومساعدا  فاعال  احلركة 
يونننة كّل األعمال امللموسة واجملّردة   بدوره فاعال ومساعدا ومعرقال. وهكذا فإّن بوننو 

ُ هبا حركات اجلسد  . وال شّك يف أّن لتلك األعمال  2تنشأ من الكيفّية اليت تُوبونن ّين
 منطقا يشّدها إىل عمق تصّورّي. فكيف ذلك؟  

 

- 267ص  -اليكوف وجونسون، الفلسفة يف اجلسد الذهن املتجّسد وحتّديه للفكر الغريّب، ص  1
268  . 

 . 250، ص الغريبّ  للفكر  وحتّديه  املتجّسد الذهن اجلسد يف  الفلسفة وجونسون، اليكوف 2
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 : طق األعمالمن/ 3
طاملي   السبيّب  (  Leonard Talmy)رأى  التصفري  إطار  يف 

(Zeroing in on causative  حلظة يف  فقط  موجودة  السببّية  أّن   )
حدثّي  بّي  اليكوف1التفاعل  وذهب   .    : شكلّي  للسببّية  أّن  إىل  وجونسون 

قّوة   بواسطة  تنفيذ نشاط بشرّي واع وإرادّي  يتمّثل يف  أّوهلما شكل مركزّي، 
فيزّيئّية مباشرة، واثنيهما شكل غري مركزّي، وهو استعارّي، يقوم على استعارة  

 .  2األسباب قوى، واستعارة بنية احلدث 
اخللفّية:  - تصّوران حول الشخصّية  والسببّية يف ضوء استعارة بنية احلدث هلا 

يتعّلق التصّور األّول ابستعارة بنية احلدث مكان، ومفاده السببّية هي احلركة  
القسريّة لكيان ّما )الكيان املتأثّر( إىل مكان جديد )األثر(. والكيان املتأثّر هو  

دث شيء،  الشخصّية، واألثر هو اخللفّية. ويتعّلق التصّور الثاين ابستعارة بنية احل
ومفاده السببّية حتويل شيء ممتلك )األثر( إىل أو من كيان ّما )الكيان املتأثّر(. 
واألثر هو الشخصّية، وأّما الكيان املتأثّر فهو اخللفية. ويف كلتا احلالتّي  تُتصّور  
على   تنسحب  مسّببة  قّوة  توجد  حيث  قارّة،  واخللفّية  متحرّكة  الشخصّية 

. ويشرتك التصّوران يف استعارتّي  فرعّيتّي، 3ر إىل اخللفّية الشخصّية وحترّكها ابلنظ
 مها األسباب قوى، والسببّية حركة قسريّة.  

 

1 Leonard Talmy, Toward a cognitive semantics, Massachusetts Institute of 

Technology, 2000, p. 475. 

- 251ص  -اليكوف وجونسون، الفلسفة يف اجلسد الذهن املتجّسد وحتّديه للفكر الغريّب، ص  2
252. 
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وقد خضعت األعمال األساسّية الثالثة يف رواية "تضاريس الوجع": عمل  
العالقة   على  احملافظة  وعمل  السيف  اسرتداد  وعمل  سليمان،  األخ  إنقاذ 

وميكن سبيّب.  ملنطق  الثالثة    الزوجّية،  األعمال  يف تلك  السببّية  منطق  تفسري 
 ابلوقوف على ثالثة عناصر:  

القّوة املسّببة: إّن القّوة املسّببة يف األعمال الثالثة: قّوة ذاتّية. ففي خصوص    -
عمل إنقاذ األخ فإّن لسليمان مكانة خمصوصة يف وجدان الراوي، فضال  

فقد كان سليمان على مقدار من  عن القرابة الدمويّة املتمثّلة يف األخّوة.  
الوعي مّكنه من االنسجام ثقافّيا مع الراوي. وجعل هذا التقارب يف الرؤى  
والتصّورات الراوي يتعّلق أبخيه سليمان، وينزّله منزلة األب، قائال: "برغم  
األب   وظيفة  شغرت  أّنك  إاّل  سنوات،  عشر  من  أبكثر  تكربين  ال  أّنك 

(، خصوصا  46بوظيفة املنجب فقط" )ص  ابقتدار، يف حّي اكتفى أيب  
أّن األب كان على مقدار من الغلظة والشّدة، محلت الراوي على التساؤل:  

 (.16"هل صنعتك الصحراء بكّل هذا اجلفاف؟" )ص 
واّتصلت القّوة الذاتّية يف عمل اسرتداد السيف برغبة الراوي يف إخراج أبيه  

الوعد له، حنو قوله: "سآت به إن    من أزمته، وإعادة التوازن إليه. فكان دائم 
(. وتدّعمت هذه القّوة الذاتّية بقّوة أخرى  128شاء هللا بعد ساعة تقريبا" )ص  

موضوعّية مصدرها األم. فقد عملت على حتفيز الراوي لبذل قصارى جهده  
من أجل استعادة السيف من اللّص، فهي تقول: "احبث عن السيف، أعده  

 (. 35ومن أجلنا مجيعا" )ص    إىل مكانه، من أجل أبيك،
وأّما القّوة الذاتّية يف عمل احملافظة على العالقة الزوجّية، فهي قّوة مالزمة  
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للراوي، فقد دأب على كشف جوانبها يف حواراته الباطنّية على مدار الرواية،  
حنو قوله: "جئتك وقد تسامقت داخلي نصب األمل، فأزهقتها حبسن تعامل  

ال هبزائم املاضي وخيباته، ولكّنك استطعت أن تضغطي  ووجه بسيط. جئت مثق 
 (.69على الزّر الذي أشعل يّف تّيار احلياة" )ص 

الكيان املتأثّر: إّن الراوي هو الكيان املتأثّر يف األعمال األساسّية الثالثة يف    -
رواية "تضاريس الوجع"، لوقوع القّوة املسّببة عليه. فهو الشخصّية الرئيسة،  

ة املعنّية مبواجهة املعرقالت، ودفع كّل عمل من األعمال الثالثة  والشخصيّ 
 من مرحلة التأّزم إىل مرحلة االنفراج.  

بتلّون    - الواقع يف الشخصّية،  تلّونت اخللفّية، من حيث هي األثر  اخللفّية: 
مدار   على  الثالثة  األعمال  من  عمل  يف كّل  الراوي  عند  النفسّية  احلالة 

بداية ففي  دفع    الرواية.  على  قدراته  يف  ومراتاب  متهّيبا  الراوي  الرواية كان 
األعمال حنو االنفراج، فهو يقول يف حواره الباطين: "أأنت قادر على رتق  
داخلك   انفرطت  اليت  الوجع  ضفائر  أم  أخوك،  فّجره  الذي  الشرخ 
ستشغلك؟ وجع الدراسة هناك، شّك جاكلّي الذي قد يدّمرك ويدّمرها"  

متقّدمة من سريورة األعمال بلغ الراوي من الشعور    (. ويف مرحلة6)ص  
ابألمل منتهاه، فهو يقول: "عندما دخلت إليك ّي سليمان قبل قليل مل أكن  
أدري أّي أشواك األمل أعاجل؟ أملك أم أملي أم أمل أيب أم أمل جاكلّي؟ لقد  
)ص   اإلبر"  من  غدا كالقنفد كوما  حىت  قليب  على  األمل  أشواك  تكالبت 

121.) 
وكانت اخللفّية تتغرّي أثناء تقّدم السرديّة يف الرواية، وختتلف من عمل إىل  
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آخر، ففي عمل إنقاذ أخيه سليمان كانت مشاعر الراوي قُوّلبا، فهو يقول أثناء  
البهجة   أّي اإلحساسّي  أغلب؟  إذ أزورك  زّيرة أخيه يف السجن: "ال أدري 

يتغّلب اإلحساس  لوداعك؟ ورمّبا  األمل  أم  األخري حبكم سريورة األمور    بلقاك 
 (.   44إليه" )ص 

ويف عمل اسرتداد السيف كان الراوي يف حالة من التوّتر شديدة، كشفها  
قوله: "مىت سأقبض مثن البيت وأعيد السيف وأنتهي؟ مىت أنعتق من هذا العناء؟  
أمثّة بصيص نور يبزغ آخر نفق األحداث املظلم؟ وإن كان فهل ستحملين إليه  

(. مث انتابه إحساس ابملهانة  65أم سأهنار قبل هناية الطريق؟" )ص  خطاّي،  
واملذلّة وقد وجد نفسه مكرها على التفاوض مع لّص انتهازّي عدمي املروءة،  
يقول الراوي: "ّي له من ذّل، ذّل أن أذبح كراميت بّي يدي سارق، أن أبتهل  

استبّد الغضب ابلراوي،    (. ويف هناية الرواية58إليه كي يعيد ما استلبه مّنا" )ص  
فقاده إىل حيث اخلسران املبّي، يقول الراوي: "وحينما كادت يده تصل إىل  
املسّدس، كنت قد أهويت ابلسيف على رأسه أبقصى ما لدّي من قّوة، نّدت  

 (.133عنه صرخات فظيعة اخرتقت حواجز مسعي بعنف" )ص  
نت اخللفّية املهيمنة هي  وأّما يف عمل احملافظة على العالقة الزوجّية، فقد كا

أقرب   من  بزوجيت  ألّتصل  "سأذهب  الراوي:  قول  حنو  جاكلّي،  إىل  الشوق 
كابينة هاتف، مل يعد يف الكأس فضل صرب. كم أان مشوق إليك ّي جاكلّي،  

(. ولكّن هذه اخللفّية كانت متحّولة  65إىل رؤيتك أو حىت مساع صوتك" )ص  
شكّ  حباالت  الراوي  مّر  فقد  بك    ابستمرار،  "سأحسن  يقول:  فهو  وحرية، 

الظّن، لعّلك انشغلت، أو سافرت لظرف طارئ، أو رمّبا كان هاتفك مقطوعا  
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(. وملّا تيّقن من خروج جاكلّي من حياته استبّد به  70كحال هاتفي" )ص  
اليأس، وآوى إىل هللا يلتمس اخلالص: "رّب أهلمين احلّل السديد، ويّسر أمامي  

 (. 115طريق اخلالص" )ص 
ويف بعض األحيان كانت اخللفّية تتغرّي كّلّيا يف مجيع األعمال، فيبدو الراوي  
متفائال، وممتلئا ابألمل يف جتاوز مجيع املعرقالت، والوصول ابألعمال إىل مرحلة  
التوازن اجلديد، فهو يقول: "سأحجز تذاكر السفر إىل سويسرا بعد عشرة أّّيم. 

سلي قضّية  عن  اجنلى  قد  النقع  وغدا  سيكون  ابلعفو.  أو  ابلقتل  إّما  مان، 
سأستعيد السيف من سارقه، سأدّس يف جيبه املبلغ املطلوب، وأسرتجع منه 
السيف. لن يصبح لوجودي داع إذا انتهت األمور، السيف وسليمان" )ص  

(. ولكّن ذلك مل يكن غري سراب خّلب وجرعة من أمل حيقن هبا الراوي  126
 الصمود يف مواجهة املعرقالت.نفسه طلبا للثبات وحتفيزا على 

الثالثة يف رواية   األعمال  له  الذي خضعت  السبيّب  املنطق  استند  وهكذا 
"تضاريس الوجع" لتصّورات استعاريّة للسببّية أساسها استعارة األسباب قوى  
بّي   العالقة  يف  االستعاريّة  التصّورات  ستؤثّر  فكيف  قسريّة.  حركة  والسببّية 

 الفواعل؟    
 مستوى الفواعل والعالقات بينها  اثنيا:

عالقات   بينها  والعالقات  االستعاريّة،  التصّورات  صنيعة  الشخصّيات  إّن 
بّي التصّورات. ويعّد الراوي يف رواية "تضاريس الوجع" هو الشخصّية الرئيسة،  
تلك   طبيعة  وحتّددت  الشخصّيات.  بقّية  مع  متنّوعة  عالقات  يف  دخل  وقد 

و البعد بّي التصّورات االستعاريّة املؤّسسة للبىن الذهنّية  العالقات مبقدار القرب أ
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 : أو النفسّية أو األخالقّية لكّل شخصّية. وميكن إمجال تلك العالقات يف نوعّي 
 عالقة مساعدة وعالقة عرقلة.

 :  واالنسجام االستعاريّ  / عالقة املساعدة 1
 : الراوي واألخ واستعارة املعرفة رؤية أ/

بّي  العالقة  ليس    إّن  املساعدة  ومرّد  املساعدة،  على  قائمة  وأخيه  الراوي 
الرابطة األخويّة فحسب بل هو الرابطة التصّوريّة. فالراوي وأخوه ينطلقان من  
فهم مشرتك للذهن، قائم على االستعارة التصّورية الذهن جسد. وترتّتب على  

أنواع خمتلفة    هذه االستعارة أربع حاالت، "يُتصّور فيها التفكري من خالل أربعة 
، وحيث  1من االشتغال الفيزّيئّي: التحّرك واإلدراك ومعاجلة األشياء واألكل"

 . 2اإلدراك ميّثل اآللية اليت تسمح ابلفهم واكتساب املعرفة ، وكذلك معاجلتها 
واالستعارة اجلامعة بّي الراوي وأخيه يف مستوى البنية الذهنية هي استعارة  

العمق اإلدراكّي يف أغلب التعابري االستعاريّة الواردة يف    املعرفة رؤية. وقد مثّلت
امرأة   من  زواجه  بسّر  الراوي  أعلمه  أن  بعد  األخ  يقول  خطاب كليهما. 
إهّنا   اآلخرين.  وليس  سعادتنا،  تكون  أين  يعرف  من  فقط  "حنن  سويسريّة: 

(. ويقول عندما سأله الراوي عن حاله: "كما ترى" )ص 44حياتك" )ص  
القتل" )ص  (. مث يع47 (. 74ّقب: "ال أرى داعيا للحديث يف مالبسات 

 (. 102ويقول يف مذّكراته: "سأنزل وأرى ما القّصة" )ص 

 

 . 322ّديه للفكر الغريّب، ص اليكوف وجونسون، الفلسفة يف اجلسد الذهن املتجّسد وحت 1
2  Christian Balliu, Cognition et déverbalisation, in .خطأ! مرجع االرتباط التشعبي غير صحيح, 

p. 4.  
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ابل مليئا  الراوي  خطاب  املعرفة    عباراتوورد  ابستعارة  املرتبطة  االستعاريّة 
 رؤية، وسنقتصر على إيراد مناذج منها يف اجلدول اآلت:   

 التعبري االستعاريّ   التعبري االستعاريّ  
لكيّن   1 التفاصيل  عن  سأسأل  "كنت 

يف   تفوح  والتقريع  اللوم  نربة  حلظت 
حديثك يف أّول لقاء لنا منذ أكثر من  

 (. 19سنة" )ص 

تنبئ عن شيء...   5 "إجابة غامضة ال 
رأسي"   يف  جيول  ما  حتّسست  أتراك 

 (. 47)ص 

الذي دار   2 املقتضب  "مل يكن احلديث 
أّول   إلمدادي  بيننا  قدومي كافيا  أّّيم 

 (. 29ابلصورة الكاملة ملا حدث" )ص  

حبال   6 قليال  ولو  تفّكر  أن  ميكن  "أال 
 (. 54أخيك" )ص 

)ص   3 الكلمات"  هبذه  النقاش  "انطفأ 
45 .) 

أن   7 ميكن  أين  إىل  ألرى  "سأجاريك 
 (. 58تصل يب" )ص 

شقوق   4 يف  املبادئ  أحتّسس  "تركتين 
 (. 46احلياة" )ص 

  

وقد عّزز هذا االنسجام االستعارّي الروابط بّي الراوي وأخيه، وخلق ما  
(. يقول  Consonance cognitiveُيصطلح عليه بو"التوافق العرفايّن" )

الراوي مصّورا أثر ذلك التوافق: "كم كنت رائعا، هبذه الكليمات غسلتين من  
 (. 45قلقي وارتباكي. فيلسوف أنت حييا يف ثياب شّحاذ" )ص 

 :    واستعارة األخالق سلطة  الراوي واألب نب
لتعامل األب مع الراوي مظهران: يتمّثل أّوهلما يف الشّدة والصرامة، ويتطابق  
مع منوذج األب الصارم، حيث تعّد األخالق مفتاح السلوك األخالقّي. ويستند 
هذا املظهر من التعامل إىل استعارات عّدة من قبيل األخالق سلطة واألخالق  
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نة املوجودة يف العامل الفيزّيئّي،  قّوة واألخالق نظام، وهي تُبىن من خالل اهليم
فالسلطة األخالقّية لألب على االبن، ُتصاغ استعارّّي على غرار اهليمنة الفيزّيئّية  

 . 1لألب على االبن 
وقد كان األب حريصا على فرض سلطته على أفراد األسرة مبن فيهم الراوي،  

راوي مستحضرا  وال يرتّدد يف استعمال العنف إلحكام سيطرته ونفوذه. يقول ال
مالحمك   وتغرّيت  مّتقدة،  وجهك كجمرة  "امحّر  أبيه:  مع  ماضية  حادثة 
كشيطان، تفّحصتين، هجمت علّي كأسد جائع، وأوسعتين ضراب وجترحيا، مل  
يشفع لك صوت الذي جّففه الصراخ والبكاء، ولوال أّم أّمي جاءت فوقفت  

 (.  18حائال بيين وبينك لكنت تضربين إىل األبد" )ص  
يتمّثل املظهر الثاين يف اللّي واملساعدة، ويتطابق ذلك مع منوذج األب  و 

من   االستعارة  هذه  وتُفهم  اعتناء.  األخالق  استعارة  إىل  يستند  وهو  املعتين. 
خالل إسقاط األسرة على اجملتمع عرب عّدة ترسيمات، فاجملتمع يقابل األسرة،  

األ  املعتنوالفاعلون  اآلابء  يقابلون  يقابلون  ،  ّي خالقّيون  احملتاجون  والناس 
. وقد كان األب شديد  2األطفال، واألعمال األخالقّية تقابل أعمال االعتناء

حريصا على محايتهم وتنشئتهم وفق منوذج الوالد املعتين،  و االعتناء أبفراد أسرته،  
ويعمل جاهدا ليسّهل عليهم حتقيق أهدافهم. يقول األب: "أنتم أغلى ما أملكه  

الدني ا، أنت وسليمان ونورة، وال أريد أن أخسر واحدا منكم مهما  يف هذه 

 

- 418ص  -وجونسون، الفلسفة يف اجلسد الذهن املتجّسد وحتّديه للفكر الغريّب، ص  اليكوف   1
419. 

 . 405، ص الغريبّ  للفكر  وحتّديه  املتجّسد الذهن اجلسد يف  الفلسفة وجونسون، اليكوف 2
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(. ومىت حّل مكروه أبفراد أسرته ال يّدخر األب جهدا  129كّلفين األمر" )ص  
يف العمل على جتاوز األزمة، فقد منح الراوي شيكا خبمسّي ألف رّيل، وأمره  

 إبعطائه السارق من أجل إرجاع السيف.  
ياان يف االعتناء، فكانت ألخالقه بعض "الصيغ  غري أّن األب كان يبالغ أح

رضّية"
ن
الراوي  1امل يقول  والتربّم.  الضجر  على  أحياان  الراوي  محل  ما  وذلك   .

ضّيقت   لقد  واحملاذير؟  املخاوف  من  حبر  على  تعوم  "ملاذا  أبيه:  عن  متحّداث 
أمامنا طريق املتاحات فكدت تدفعنا إىل أبواب املناحات. أمل تكن تعلم أّن  

عك قد يدفعنا إىل التجريب واملمارسة؟ وهل كان أبناء يعقوب سيخرتعون  من
 (. 41حكاية الذئب مع يوسف لوال حتذير، بل تذكري أبيهم؟" )ص 

إّن سلوك األب بناء على استعارة األخالق اعتناء، هو مظهر من مظاهر  
ليس  املساعدة اليت كان يقّدمها ابستمرار ألفراد أسرته مبن فيهم الراوي. ولكن 

ساعدته  ما  بقدر  واحملن،  املصاعب  مواجهة  يف  الراوي  ساعد  من  هو  األب 
 االستعارات اليت كانت متحّكمة يف إدراك األب وتفكريه ومواقفه. 

 : والتقابل االستعاري   / عالقة العرقلة2
 الراوي والعم واستعارة األخالق حماسبة      أن 

تقتضي استعارة احملاسبة األخالقّية جمموعة من اخلطاطات األساسّية، من  
أبرزها اجلزاء واالنتقام واملبادلة واالسرتداد. فالقيام بشيء خرّي لشخص ّما، هو  
استعارّّي إعطاء هذا الشخص شيئا ذا قيمة، ومينح املعطي رصيدا أخالقّيا. وأّما  

ؤه شيئا سلبّيا وإفقاده شيئا إجيابّيا،  إحلاق الضرر واألذى بشخص ّما يعين إعطا
 

 . 423، ص املرجع نفسه 1
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فيخلق دينا أخالقّيا. ومثلما جيب أن تكون السجاّلت املالّية متوازنة، جيب أن  
 تكون السجاّلت األخالقّية متوازنة. 

وتتأّسس استعارة احملاسبة األخالقّية على مبدأي ن: يقوم املبدأ األّول على  
 املتضّرر الفعل على من أحلق به الضرر  أخالق الصالح والطيبة املطلقة، فال يردّ 

واألذى. ويقوم املبدأ الثاين على أخالق اجلزاء، حيث يُعّد إحلاق األذى والضرر  
بشخص ّما تصّرفا غري أخالقّي. ويكون رّد فعل ذلك الشخص تصرّفا أخالقّيا  
انتقاما وأثرا مىت كان من   لكونه قد سّدد دينا أخالقّيا. وكّل رّد فعل يكون 

 . 1طلق ذاّت، ويكون جزاء مىت هنضت به سلطة شرعّية من
وكان سليمان قد قتل ابن عّمه طالل، فآمل عّمه وأحلق به الضرر واألذى،  
فيكون قد أعطى عّمه شيئا ذا قيمة سلبّية، حسب استعارة الرفاه ثروة، وأخذ  
منه شيئا ذا قيمة إجيابّية حسب استعارة احملاسبة األخالقّية. وقد عامل العمُّ  

استعارة  على  بناء  القاتل،  شقيق  بوصفه  يف    الراوين،  األخالقّية،  احملاسبة 
الثاين املتمّثل يف أخالق اجلزاء. يقول   خطاطتها اجلزاء واالنتقام، تبعا للمبدأ 
يُقتل كائنا من   القاتل جيب أن  أقبل من أحد شفاعة أو وساطة.  العّم: "لن 

 (. 54كان" )ص 
وكان الراوي حريصا على إفراغ ذهن عّمه من املبدأ الثاين من مبادئ استعارة  

يف  احمل املتمّثل  األّول،  ابملبدأ  وملئه  اجلزاء،  أخالق  يف  املتمّثل  األخالقّية  اسبة 
الثاين، ومصرّا   أبدا مستعصما ابملبدأ  العّم ظّل  املطلقة. ولكّن  الطيبة  أخالق 

 

- 394ص  -، صالغريبّ   للفكر   وحتّديه   املتجّسد  الذهن   اجلسد  يف   الفلسفة   وجونسون،   اليكوف   1
397. 
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على تسديد ما على الراوي وأسرته أخالقّيا، فاحلياة مقابل احلياة. فهو يقول:  
اليت أذاقها لطالل، أخوك الذي حرم  "جيب أن يشرب أخوك من نفس الكأس  

 (. 57طالل احلياة جيب أن ينحرم من احلياة هو أيضا" )ص  
وقد رفض العّم إدارة اخلّد اآلخر للراوي، وتعامل معه وفق أخالق اجلزاء،  
يقتضي   اجتماعّي،  مال  رأس  فالشرف  الشرف"،  "أخالق  أساس  ُتّثل  وهي 

فو"سّب أحدهم هو مبثابة قذف  الدفاع عنه أمام كّل من يشّكل خطرا عليه.  
واجب   عليه  "املقذوف"  والطرف  الشخص.  هلذا  استعاريّة  ضربة  وتوجيه 
أخالقّي، وهو موازنة السجاّلت األخالقّية من خالل إحلاق ضرر مماثل هبذا  

. ومل يكن سليمان قد سّب طالل، بل  1الشخص الذي صدر منه هذا الفعل" 
العّم نفسه جمربا عل ملوازنة  قتله، ولذلك وجد  بقتل سليمان حتقيقا  املطالبة  ى 

السلبّية"   لو"مفعول  موقفه  يف  خاضعا  العّم  وقد كان  األخالقّية.  السجاّلت 
(Effet de négativité  القاضي أبّن الذاكرة ختّزن احلجج السلبّية أكثر ،)

 من احلجج اإلجيابّية، لكون احلجج السلبّية أثقل يف امليزان.    
 أيس الراوي، يقول: "لو أيّن أملك مصل الرمحة حلقنته  وأّدى موقف العّم إىل 

(. فخابت مجيع حماوالته  125فيك، فأنت صخر صلد ال هتزّه توّسالت" )ص  
يف إنقاذ أخيه، وأصبح على يقّي أّن موازنة السجاّلت األخالقّية يف طريقها  
  إىل التحقيق، يقول: "ها هو صباح اجلمعة املشهود حيّل برأسه، هذا اجلمعة 

الذي سيخبو فيه ضوء روحك ّي سليمان، وكيف تفّتتت صخرة اليقّي اليت  
ظهر   وهتجر  قالئل  ساعات  هي  ها  يُقتل؟  لن  أبّنك  إحساسي  إليها  استند 

 

 . 397، صالغريبّ  للفكر  وحتّديه  املتجّسد الذهن اجلسد يف  الفلسفة وجونسون، اليكوف 1
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 (.127األرض إىل ابطنها" )ص 
ولكّن العّم مل يكن سادّّي أو صخرا صلدا على حنو ما صّوره الراوي، ومل  

نع به، ولن يُقتل سليمان بناء على قسوة  ُيب الراوي يف سعيه على حنو ما اقت
وليد   ذلك كان  وإمّنا كّل  القارئن،  السرد  حركُة  به  توهم  ما  حنو  على  العّم 
العّم، وقادت   قلب  الرمحة من  نزعت  األخالقّية  احملاسبة  فاستعارة  االستعارة، 
هي   فاالستعارة  ابملوت،  سليمان  على  وحكمت  اخليبة،  إىل  الراوي  جهود 

 القاتلة.    
 :  الراوي وجاكلني واستعارة األخالق حماسبة نب

خضع تواصل جاكلّي مع زوجها الراوي لالستعارة ذاهتا اليت حتّكمت يف  
سلوك العّم. فقد انتاهبا إحساس بعدم عودة زوجها، تقول يف رسالتها الثالثة:  
"لقد كنت متخّوفة من أن تسافر وال تعود، وأخشى أن تكون األّّيم قد بدأت  

يل   )ص  تثبت  خماويف"  سارعت 109صدق  يقينا،  اإلحساس  حتّول  وملّا   .)
يف   تقول  حيث  واألذى هبا،  الضرر  إحلاق  مسؤولّية  الراوي  بتحميل  جاكلّي 
رسالتها اخلامسة: "آالم الوضع هذه على شّدهتا هتون، أمام اآلالم اليت سّببها  

 (. 112يل هجرانك" )ص  
أتّكدت جاكلّي، أو هكذا بدا هلا، أّن الراوي قد أعطاها شيئا ذا قيمة  
سلبّية ُتّثل يف األمل النفسّي، وأخذا منها شيئا ذا قيمة إجيابّية ُتّثل يف السعادة.  
ومل يكن بوسع جاكلّي أن تطّبق املبدأ األّول يف استعارة احملاسبة األخالقّية،  

وإاّن وجدت نفسها جمربة على تطبيق املبدأ    املتمّثل يف أخالق الطيبة املطلقة،
الثاين املتمّثل يف أخالق اجلزاء، حتقيقا ملوازنة السجاّلت األخالقّية، فهي تقول  
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يف هناية رسالتها اخلامسة واألخرية: "وأخريا أقول لك إيّن قد قّررت وبعد ترّدد  
وأغراضي  كبري أن أقطع كّل ما ميكنه أن يذّكرين بك، كّل أشيائي وحاجيات  

سأختّلص منها. لذلك هجرت شّقتنا يف ابريس، وغرّيت رقم هاتفي اجلّوال،  
وسألغي هذا الربيد اإللكرتوين بعد أن أبعث إليك هذه الرسالة. سأغلق كّل  

 (.  113منفذ قد يفتح على قليب ذكراك" )ص 
فتكون جاكلّي هبذه الطريقة يف التواصل قد عدلت عن أخالق اجلزاء إىل  

كوهنا وازنت السجاّلت األخالقّية بنفسها ومل تلتجئ إىل سلطة شرعّية  الثأر، ل
تقتّص هلا من زوجها. ومهما كان نوع الثأر فإّن جاكلّي ليست هي من أثرت  
الزوجّية، وإمّنا استعارة   من زوجها أو عرقلت مسعاه يف احملافظة على عالقته 

مع زوجها على هذا    احملاسبة األخالقّية هي اليت محلت جاكلّي على التواصل 
تنفيذ   أدوات  من  أداة  إاّل  جاكلّي  وليست  املعرقل،  هي  فاالستعارة  النحو، 

 االستعارة.   
 الراوي واللّص واستعارة األخالق قّوة  نج

تقتضي استعارة األخالق قّوة وجود قّوة تقهر قوى الشّر وحتافظ على وضع  
ا من  جمموعة  على  االستعارة  هذه  وتقوم  مستقيم.  لرتسيمات،  أخالقّي 

الشّر،   عمل  يقابل  والوقوع  الشّر،  يقابل  واالحنراف  اخلري،  تقابل  فاالستقامة 
الفضيلة   تقابل  املقاومة  وقّوة  بنوعي ه،  الشّر  تقابل  لالستقرار  املفقدة  والقّوة 
االستقامة   خالل  استعارّّي من  األخالقّية  االستقامة  تُفهم  ولذلك  األخالقّية، 

أخالق هو أن تكون مستقيما، وأن تكون بدون أخالق  الفيزّيئّية، فأن تكون ذا  
من   جمموعة  قّوة  األخالق  استعارة  على  وترتّتب  منحرفا.  تكون  أن  هو 
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االقتضاءات، من بينها أّن ضعف األخالق شكل من انعدام األخالق، وأّن  
 الشخص الضعيف أخالقّيا ال يستطيع أن يتصّدى، ولذلك سريتكب الشّر.  

األ السبع  وترتبط ابستعارة  اخلطاّي  وتندرج  قّوة.  الشّر  استعارة  قّوة  خالق 
القاتلة يف الئحة الشرور: الطمع والشهوة والشراهة والكسل والغرور واحلسد  
والغضب. والفضائل اليت تقابل هذه اخلطاّي هي، اإلحسان والعّفة واالعتدال  
أو  خارجّيا  الشّر  ذلك  يكون  وقد  واللطف.  والقناعة  والتواضع    واالجتهاد 

داخلّيا. ويُفهم الشّر اخلارجّي استعارّّي بوصفه شخصا آخر يرغب يف السيطرة  
عليك، أو قّوة طبيعّية تؤثّر فيك. وأّما الشّر الداخلّي فهو الرغبة املرتبطة ابجلسد، 
ويُفهم استعارّّي بوصفه شخصا أو حيواان أو قّوة طبيعّية، مثل فيض األحاسيس. 

عزمية ليتمّكن من مواجهة الشّر، وعلى هذا النحو    وعلى املرء أن يكون قوّّي وذا
 تكون األخالق قّوة.  

: يتمّثل أّوهلما يف الشجاعة، فعلى املرء أن   وتظهر قّوة األخالق يف شكلّي 
يكون شجاعا أثناء مواجهة شرور خارجّية. ويتمّثل اثنيهما يف اإلرادة. فعلى  

اخلّية. ويقتضي منطق استعارة  املرء أن يكون ذا إرادة قويّة ملواجهة الشرور الد
األخالق قّوة أن يعّد الضعف األخالقّي يف حّد ذاته شكال من الالأخالقّية،  
فالشخص الضعيف أخالقّيا كأنّه يقع، إذ يستسلم للشّر، وأيت أعماال غري  

 . 1أخالقّية، وبذلك يصري جزءا من قوى الشرّ 
ميّثل شرّا خارجّيا ابلنسبة  وقد ظهر الشّر بشكلي ه يف شخصّية اللّص. فاللّص  

 

- 403ص  -وجونسون، الفلسفة يف اجلسد الذهن املتجّسد وحتّديه للفكر الغريّب، ص  اليكوف   1
404. 
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إىل الراوي. فقد طلب ثالثّي ألف رّيل إلرجاع السيف الذي سرقه. وملّا وافق  
املبلغ األّول دفعة   املبلغ، وعّد  الراوي عدل اللّص عن ِطلبته، وطلب مضافة 
أوىل، قائال: "لقد قّررت رفع سعر السيف إىل سّتّي ألف رّيل، وسأعترب املبلغ  

هو الدفعة األوىل. وسأعطيك السيف عندما تسّلمين الدفعة    الذي سّلمته يل 
(. فُأسقط يف يد الراوي، وخابت مجيع مساعيه يف اسرتداد  132الثاين" )ص  

السيف، وإرضاء والده املتعّلق تعّلقا كامال ابلسيف.  وأّما الشّر الداخلّي فتمّثل  
القّيا، وأقدم  يف تضّخم انزعة الطمع لدى اللّص، واستسالمه للشّر، فضعف أخ 

على أعمال غري أخالقّية. فهو يقول: "ولكنة عندما علمت بقيمة السيف عند  
أبيك وأمهّيته ابلنسبة إليه، قلت ال ميكنين أن أعيده إاّل مببلغ حمرتم يضمن يل  

 (.  61احلياة الكرمية" )ص 
األخالقّية"   "احلدود  وجتاوز  سلوكّيا،  احنرف  قد  أبنّه  واعيا  اللّص  وكان 

وح هبا، ودخل فضاءات حمّرمة أخالقّيا. وقد بلغ من الضعف األخالقي  املسم
مراتب قصّية أصبح مبقتضاها جريئا على تلك احلدود األخالقّية، ويعمل على  
تربير سلوكه. فهو يقول للراوي: "أان أعلم أّن هذا حرام، وأّن هذه سرقة، ولكن  

ذهب للزينة؟ أيّهما األهّم  هل تريدين أن أتضّور جوعا، وأنتم تعّلقون سيفا من ال
 (.     61حياة إنسان أم مجال مكان؟" )ص 

وتكشف جرأة اللّص على ما يتمّيز به من األاننّية األخالقّية من حيث هي  
إىل   رفاهي  من  يزيد  حّي  صائبا  يكون  التصّرف  أّن  يرى  الذي  الرأي  "ذلك 

خلالص  . فهو يقول: "كنت أقول لنفسي إّن سيفا من الذهب ا1أقصى درجة" 
 

 . 432، ص املرجع نفسه 1
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هبذا احلجم سيوّفر يل مبلغا حمرتما، ميّكنين من عمل مشروع صغري أعيل به  
 (. 61نفسي، وأبدأ به حيات" )ص 

إّن اللّص كان شرّا خارجّيا ابلنسبة إىل الراوي، وازدادت خماطره ملّا استسلم  
عرقلة   يف  أفلح  وقد  الراوي.  تواجه  الشرور  من  فأصبح كتلة  الداخلّي،  للشّر 

وحرمه السيف، من حيث هو مطلب أساسّي يعيد التوازن النفسّي إىل  الراوي 
األب، ويرجع االستقرار إىل األسرة. وال تكمن خماطر اللّص يف املساومة يف  
إرجاع السيف وإصراره على االبتزاز فحسب، بقدر ما تكمن يف استفزاز الراوي  

ترّتب   وقد  اللّص.  قتل  وهو  فظيع،  جرم  ارتكاب  إىل  ذلك  واستدراجه  على 
احلكم على كّل الربامج السرديّة ابالنفصال، واملشاريع احلجاجّية ابخليبة. وليس  
اللّص من عرقل الراوي أو حّرك السرديّة حنو التأّزم، وإمّنا هي استعارة الشّر قّوة.  
وآلت   يعانيه،  الذي  النقص  وجتاوز  طلبته،  حتقيق  الراوي  منعت  اليت  فهي 

 ابلسرديّة إىل التأّزم.    
ويّتضح أّن العالقة بّي الشخصّيات قائمة على التنوّع بّي مساعدة الراوي  
يف حتقيق طلبته وعرقلتها. وقد تبّّي أّن الشخصّيات غري مسؤولة عّما بدر منها  
من أفكار ومواقف وألوان سلوك، لكوهنا كانت حمكومة ابالستعارات التصّوريّة.  

اإلدراكّي عند الشخصّية. وعلى    فكّل موقف هو جتّل الستعارة اثوية يف العمق
هذا النحو حتصل املساعدة بّي الشخصّيات عند تقارب التصّورات االستعاريّة،  
بّي  احلروب  تكون  حيث  التصّورات،  بّي  التقاطع  عند  العرقلة  وحتصل 

 .Raymond W)  الشخصّيات "حروب استعارة" على حّد عبارة جيبس
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Gibbs, Jr)1  وبذلك فإّن الشخصّيات هي جمّرد دمى يف الكون الروائّي .
العمق   يتعّزز هذا  التصّوريّة. وقد  حترّكها خيوط خفّية ليست إاّل االستعارات 

  بنية   يف   املتحّكمة  االستعارات  على العرفايّن يف رواية "تضاريس الوجع" ابلوقوف  
 . الزمن
   الزمن واستعارة التوجيه الزميّن.  اثلثا:

الزمن يف املنظور اإلنشائّي هو اإلطار الذي استغرق حركة األعمال يف  إّن  
رواية "تضاريس الوجع". وهو يف حدود شهر منذ أن حّل الراوي أبرض الوطن  
إاّل   التصّور للزمن ليس  اللّص يف هنايتها. وهذا  قتل  يف بداية الرواية، إىل أن 

اء على حركة األرض حول  تصّورا حرفّيا قائم على الزمن املقيس والتسجيلّي بن
 الشمس.

ولكّن الزمن يكتسب مظهرا آخر يف املنظور العرفايّن، فهو حسب جيل  
(  Mark Turner) ومارك تورنر    (Gilles Fauconnier)  فوكونيي

مكان"  "الزمان  استعارة  على  بناء  املكان  خالل  من  حسب  2يُفهم  وهو   ،
استعاريّ  تصّورات  على  اعتمادا  يُبىن  وجونسون  فلنسقه اليكوف  عّدة.  ة 

التوجيه الزميّن"، وتتكّون من   االستعارّي بنية ثالثّية ُيصطلح عليها بو"استعارة 
 ثالثة مكّوانت:

 "موقع املالحظ                          احلاضر 

 

1  Raymond W. Gibbs, Jr, Metaphor Wars Conceptual Metaphors in Human Life, 

op. cit, p. 1.  

2 Gilles Fauconnier and Mark Turner, Rethinking Metaphor, in The Cambridge 

Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge University Press 2008,  p. 54.  
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 الفضاء الذي أمام املالحظ              املستقبل
 .1الفضاء الذي وراء املالحظ         املاضي"

الزميّن استعاراتن إضافّيتان قائمتان على احلركة،  وترتبط ابست التوجيه  عارة 
املعرفة   يف  تُرّسم  الفضاء  عرب  ابحلركة  املتعّلقة  واالستنتاجات  املعرفة  حيث 

 واالستنتاجات املتعّلقة مبرور الزمن. 
* استعارة املالحظ املتحّرك، حيث تُتصّور األزمنة مواقع يف مشهد ومسار على  

 ليها املالحظ.خلفّية يتحّرك ع
* استعارة الزمن املتحّرك، حيث يكون املالحظ قارا واثبتا يف احلاضر، والزمن  
  ، املالحظ  أمام  املستقبل  ويكون  ويتجاوزه.  املالحظ  اجّتاه  يف  يتحّرك 

 واملاضي وراءه. 
يف   والشخصّية.  اخللفّية  بّي  العالقة  يف  لألخرى  "قلبا  استعارة  وتعّد كّل 

ك، املالحظ هو اخللفّية واألزمنة شخصّيات تتحّرك ابلنظر  استعارة الزمن املتحرّ 
إليه. ويف استعارة املالحظ املتحّرك، املالحظ هو الشخصّية والزمن هو اخللفّية،  

 . 2األزمنة مواقع واملالحظ يتحّرك ابلنظر إليها" 
وقد هيمنت استعارة املالحظ املتحّرك يف بداية رواية "تضاريس الوجع"،  

 الق من بعض التعابري االستعاريّة:  وميكن االنط
 (.53ن "أقف أمام الباب منذ دقائق منتظرا رّد أحد" ص )ص 1

 

 . 204اليكوف وجونسون، الفلسفة يف اجلسد الذهن املتجّسد وحتّديه للفكر الغريّب، ص  1
 . 216، ص املرجع نفسه 2
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ن "مىت سأقبض مثن البيت وأعيد السيف وأنتهي؟ أمثّة بصيص نور يبزغ آخر  2
نفق األحداث املظلم؟ وإن كان فهل ستحملين إليه خطاّي أم سأهنار قبل  

 (. 65هناية الطريق؟" )ص  
 (.70إبذن هللا سأابدر إىل أحدها يف الصباح الباكر" )ص ن "غدا 3
ن "سأحجز تذاكر إىل سويسرا بعد عشرة أّّيم... وغدا سأستعيد السيف من  4

 (.  126سارقه" )ص 
)ص  5 الشارع"  آخر  يربض  الذي  البيت  إىل  وأصل  أقّل  أو  دقيقة  "كّلها  ن 

12.) 
وردت مجيع هذه التعبريات االستعاريّة يف خطاب الراوي، وهي منشّدة يف  
وهي   قارّة،  مواقع  فاألزمنة  املتحّرك.  املالحظ  استعارة  إىل  التصّوري  عمقها 
اخللفّية، فدقائق االنتظار املشار إليها يف املثال األّول توجد يف املاضي املّتصل  

الراوي. واألزم نة األخرى املذكورة يف بقّية  ابحلاضر، وهو ماض يوجد خلف 
األمثلة هي املستقبل، وتوجد أمام الراوي. وأّما الراوي فهو يف حركة عبور يف  
الزمن احلاضر لتلك املواقع من املاضي يف اجّتاه املستقبل، وهو الشخصّية. وقد  

 أّكد الراوي تلك احلركة يف اجلزء الثاين من املثال الثاين.  
يف الثاين  املدلول  فهو    ويفيد  الزمان.  على  الراوي  سلطة  االستعارة  هذه 

املتصّرف يف الزمان والقادر على تكييفه على النحو الذي يريده. وهو املسيطر  
على األحداث واملتحّكم يف الواقع الذي يعيشه، بفضل ما ُتّيز به من إرادة  
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( "لقد  faire-Vouloir)1الفعل  أخيه:  إنقاذ  خصوص  يف  يقول  فهو   ،
ي العهد أبن أبذل ما يف وسعي لتخليصك من حّد السيف  قطعت على نفس

 (.  122حىت آخر حلظة" )
غري أّن األمر تغرّي كّلّيا يف عديد املواضع يف الرواية، حيث تواترت تعبريات  

 استعاريّة من قبيل:  
 (. 106ن "الوقت يزحف كسلحفاة عجوز" )ص 1
 (.106ن "مضى أكثر من نصف ساعة" )ص 2
 (.127اجلمعة املشهود يطّل برأسه" )ص ن "هاهو صباح يوم 3
ن "وحّي تقرتب ساعة التنفيذ حيجزون مقاعدهم يف الصفوف األوىل" )ص  4

130.) 
االستعاريّة جتّلّيا لغوّّي الستعارة الزمن املتحّرك، فاألفعال    عبارات ال  ه ُتّثل هذ

يزحفن مضىن يطّلن تقرتب، تسند احلركة إىل الزمان، فهو قادم يف حركته يف  
جّتاه الراوي، ليخرتقه من األمام حنو اخللف، فأصبح بذلك هو الشخصّية. وأّما  ا

 الراوي فقد أصبح اثبتا يف مكانه، فتحّول خلفّية.  
الراوي يف   بتحّول موقع  الزمان  االستعارّي يف تصّور  التحّول  ويرتبط هذا 

ومطّوعا  أعمال الرواية. فيعد أن كان متحّكما يف سريورة األعمال، وموّجها هلا،  
الزمان إلرادته، أصبح منهزما أمام أتزّم األعمال يف الرواية، ومل يعد قادرا على  
شخصّية   من  فتحّول  املتتابعة.  والعراقيل  املتتالية  األزمات  ومواجهة  الصمود 

 

1 Philippe Hamon, Le personnel du roman, Librairie Droz S.A. Genève, 1983, p. 

236.   
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وفاعل يف سريورة األعمال مؤثّر فيها، إىل خلفّية ومفعول به لألعمال متأثّر هبا.  
من  التحّول  هذا  قّلص  وأصبح    وقد  لديه،  الفعل  على  والقدرة  الراوي  سلطة 

 عاجزا ينتظر مرور الزمان وما قد حيمله يف طّياته من أحداث.
وعلى هذا النحو اكتسب الزمن يف رواية "تضاريس الوجع" بنية تصّوريّة  
نُسخت مبقتضاها البنية االستنتاجّية خلطاطة احلركة يف الفضاء، بوصفها اجملال  

. ولعّل بنية  1االستنتاجّية لعبور الزمن، بوصفه اجملال اهلدف   املصدر، يف البنية
 املكان تعّزز هذا املنظور التصّورّي. 

 املكان واستعارة بنية احلدث مكان  :رابعا 
ميّثل املكان يف املنظور اإلنشائّي اإلطار الذي تدور فيه األحداث، وهو يف  
رواية "تضاريس الوجع" أمكنة عّدة: الشارع الرئيسّي يف مدينة الراوين البيتن  
السجنن بيت العّمن بيت اللّصن بيت األخن مقهى االنرتنت. وهناك أماكن  

وبعض   املطار،  مثل  ركحا،  وغائبة  نّصا  حاضرة  فرنسا  أخرى  يف  املناطق 
 وبلجيكا. 

مستوى   إىل  التأطري  مستوى  يتجاوز  العرفايّن  املنظور  يف  املكان  ولكّن 
مبختلف   األحداث  خالله  من  تُفهم  مصدرا،  جماال  يتحّول  حيث  التفكري. 

واملقصود    ،مظاهرها واألهداف.  والسببّية  والتغرّيات  واحلاالت  األعمال  مثل 
الفضا  يف  حمصورة  "مناطق  وخارج  ابألمكنة  داخل  هلا  حمصورة  منطقة  ء. كّل 

 . وميكن االنطالق من بعض العبارات االستعاريّة لبيان ذلك:2وحدود" 

 

 . 208اليكوف وجونسون، الفلسفة يف اجلسد الذهن املتجّسد وحتّديه للفكر الغريّب، ص  1
 . 255، ص املرجع نفسه 2
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 (.  19ن "لذا دسست رأسي يف الصمت" )ص 1
 (.133ن "أحسست أبيّن أسري يف أزّقة عتيقة ال أعرف مسالكها" )ص 2
يت عربهتا على  ن "ال طاقة يل هبذا اجلحيم وقد دخلت جّنتك، جلّة األحزان ال3

 (.32راحتيك ال أريد هلا أن تعود" )ص 
منطقة   استعارّّي  الراوي  تصّوره  وقد  حالة،  األّول  املثال  يف  الصمت  يبدو 
ترابّية حمصورة يف الفضاء، وهو يوجد داخلها، وقد الذ هبا واختفى فيها. وأّما  

اليت شعر هبا   احلالة  الراوي  الثاين فقد تصّور  املثال  أزقّة  يف  استعارّّي بوصفها 
العتيقة الضيق وااللتواء وغموض الرؤية، ويزداد   عتيقة. ومن خصائص األزقّة 
سالكها قلقا مىت كان غري عليم مبسالكها. وتُرّسم هذه اخلصائص يف احلالة اليت  
يعانيها الراوي، فإذا هو يف حرية من أمره. وتزداد احلرية تعقيدا، بسبب عجز  

 يفّية اخلروج من تلك احلالة من التوتّر واحلرية.الراوي عن معرفة ك
املكان   حييل  واللّجة.  واجلنة  اجلحيم  أمكنة:  ثالثة  الثالث  املثال  وتضّمن 
األّول إىل العرقلة. حيث تصّور الراوي عوائق احلركة واملسارات اليت يواجهها  

كان  استعارّّي جحيما، وهو مكان غري مرغوب فيه، ويعرقل احلركة يف اجّتاه امل
أهدافه يف  1املنشود  الراوي  الثاين إىل األهداف. حيث تصّور  املكان  . وحييل 

وجهة يريد  و السعادة والتوازن واالستقرار جّنة، من حيث هي مكان مرغوب فيه  
ن جلّة، وللّجة البحر داخل  الوصول إليها، والبقاء فيها. مثّ تصّور الراوي احلز 

   إرهاقا شديدا.، يواجه من ميّر هبا وخارج
واستند الراوي يف تصّوره للحاالت والعراقيل والوجهات يف هذه األمثلة إىل  

 

 . 272، ص الغريبّ  للفكر  وحتّديه  املتجّسد الذهن اجلسد يف  الفلسفة وجونسون، اليكوف 1
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استعارة بنية احلدث مكان، ومن الرباهّي على ذلك برهان التعّدد الداليّل يف  
حرف اجلّر "يف" املتواتر يف املثالّي  األّول والثاين، فهو حيمل معينم الفضاء إىل  

و  احلالة.  معينم  "دخل"  جانب  فعلي   يف  الداليّل كذلك  التعدد  برهان  يظهر 
و"عرب" يف املثال الثالث. ففعل "دخل يفيد الدخول يف منطقة حمصورة فضائّيا 
أّن   السعادة. ويفيد فعل "عرب"  ّما، وهي حالة  مثلما يفيد الدخول يف حالة 

ول  الراوي قد دخل يف منطقة حمصورة مكانّيا وخرج منها، على حنو ما يفيد الدخ 
االستنتاجيّ  الربهان  كذلك  الرباهّي  ومن  منها.  واخلروج  حالة  . 1يف 

فاالستنتاجات املتعّلقة ابملناطق احملصورة يف الفضاء ترّسم االستنتاجات املتعّلقة  
خلفّية. وقد ورد الراوي  - ابحلاالت. وتقتضي عملّية اإلدراك، اختيار شخصّية

خلف األمكنة  ووردت  شخصّية،  األمثلة  مجيع  الشخصّية كيان  يف  حيث  ّية، 
 يتحّرك يف خلفّية قارّة واثبتة.   

وعلى هذا النحو كّف املكان عن أن يكون إطارا تقع فيه األحداث، ليصبح  
يكون   حيث  مظاهرها،  مبختلف  األحداث  فهم  من  بواسطتها  ُُتّكن  وسيلة 
املكان جماال مصدرا، واألحداث جماال هدفا. فاملكان هو مصدر الوعي ومركزه،  

 قد حتّول من آلية أتطري إىل آلية تفكري. و 
  

 

 . 258، ص املرجع نفسه 1
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 اخلامتة 
تزيد عن كوهنا   الوجع" يف ظاهرها ال  أّن رواية "تضاريس  تقّدم  ممّا  يتبّّي 
عمال سردّّي ذا بنّية قصصّية حمكمة البناء، ويف ابطنها عمل تصّورّي ذو بنية  

األعما مستوى  ففي  السرد.  مقّومات  ابختالف  املظاهر  خمتلفة  ل  تصّوريّة 
بنية   بنية احلدث مبا اشتملت عليه من استعارات فرعّية يف  حتّكمت استعارة 

 األعمال األساسّية الثالثة، وأخضعتها ملنطق سبيّب.
ويف مستوى الفواعل والعالقات بينها فقد اّتضح أّن الشخصّيات ليست  

( لتصّورات استعاريّة عّدة  Surface manifestationإاّل جتّليا سطحّيا )
شّكلت فهمها وإدراكها ووّجهت سلوكها، وحّددت مواقفها، وفرضت عليها  

 توعا معّينا من العالقات مع الراوي بوصفه الشخصّية الرئيسة يف الرواية.  
العمق   إىل  انشدادا  السرديّة  املقّومات  أكثر  فكاان  واملكان  الزمان  وأّما 

يف بنيته التصّوريّة إىل استعارة التوجيه الزميّن حيث    اإلدراكّي. فقد استند الزمان
اختلفت املواقع بّي املالحظ والزمن ابختالف أحداث الرواية. وحتّول املكان  
توظّفه   مصدرا  جماال  وأصبح  التفكري،  آليات  من  آلية  إىل  أتطري  وسيلة  من 
ومنقولتها   اجملّردة  التصّورات  بعض  على  القبض  يف  الشخصّيات 

(Categorisation  .) 
اآلالم   فجاءت  املعىن،  بناء  يف  االستعاريّة  التصّورات  تلك  سامهت  وقد 
وتضاريس الوجع اليت عاشها الراوي انتشارا لعنوان الرواية "تضاريس الوجع"،  

العمق. الثاوية يف  االستعاريّة  التصّورات  ومل تساهم احلبكة يف    ومنسجمة مع 
هي املسؤولة  التصّوريّة  االستعارة    وسم الرواية مبيسم تراجيدّي بقدر ما كانت
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هي الفاعل واملساعد واملعرقل  التصّوريّة  عن ذلك الطابع الرتاجيدّي. فاالستعارة  
 والقاتل.  

وعلى هذا النحو فإّن اخلطاب السردّي عموما واخلطاب الروائّي خصوصا  
جمسدن ) على  Embodiedخطاب  الوقوف  تتيح  التصّوريّة  البنية  وأّن   ،)

لتصّوريّة املتحّكمة يف خمتلف مقّومات السرد، وبيان كيفّية تشّكلها  البناءات ا
الرواية.   يف  والثقافّية  االجتماعّية  التجارب  ومجيع  الفيزّيئّي  احمليط  إىل  استنادا 
وبذلك فإّن اخلطاب الروائّي ليس تشكيال فنّوّيا فحسب بقدر ما هو تشكيل 

 تصّورّي ابألساس.   
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 ةً ما أَكاُد أَحِملُها()يا َحسرَ  الحجاُج في قصيدِة أبي فراس الحمداني  

 دراسة بالغي ة 
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 اآلداب  كلية – اللّغة العربيّةقسم 
  اإلمام عبد الّرحمن بن فيصل جامعة 

   هـ 1443  /3  /7: تاريخ قبول البحث    هـ 1443 / 2 /2: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

احِلَجاج ف  بالغِة  إبراِز  إىل  الّدراسُة  اي  هتدُف هذه   " الّشهرية  احلمدايّن  فراس  أيب   المّيِة 
َأمِحُلها", وكيفّيِة بناِء الاّلمّيِة َوفَق اسرتاتيجّيٍة تعبرييٍّة توّظُف األساليَب الّلغويَّة   َحسَرًة ما َأكاُد 

ريرِِه  أببعاِدها احِلَجاجّيِة, ف سبيِل إقناِع سيِف الّدولِة، والّتأثرِي فيِه للمسارعِة بفداِء الّشاعِر، وت 
 من األسِر.  

وقد اتّبَعِت الّدراسُة املنهَج الوصفيَّ الّتحليليَّ ابنتقاِء املقاطِع الّشعريِّة الّداّلِة، وتليِل البىن  
الرّتكيبّيِة اّليت كّثَف الّشاعُر من استخداِمها الستشراِف اجلمالّياِت البالغّيِة، واستنباِط ما تويِه  

 ِف على اخليِط الّنفسيِّ الّناظِم هلا ضمَن الّسياِق الكّليِّ لاّلمّية. من طرائَق ِحَجاجّيٍة, والوقو 
وخُلَص البحُث إىل أنُّه على الّرغِم من متكُِّن الّشاعِر من عرِض حجِجِه, وتوظيِفها فنّياً ف  

 نسيِج قصيدتِِه فإنّه مل يتمّكْن من تقيِق هدِفِه . 
 

 ّية ، أبو فراس احلمدايّن .بالغة, احِلَجاج، الاّلم :الكلمات املفتاحية
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Abstract:  
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   مةملقد  ا
  أصدقَ   لنا  سّطرَ   األسرِ   ف  املريرةِ   هِ جتربتِ   خيوطَ   ينسجُ   وهو  فراسٍ   أاب  إنّ 
  هذه زُ وتتمي ّ  ، طبيقِ للتّ  جماالً   إحداها اناخرتْ  يتالّ  ، هِ اتِ روميّ  ف هاوأخصَّ  املشاعرِ 
  فراس،   أيب  اةِ حي  ف  األثرِ   أكبُ   هلا  كانَ   حبادثةٍ   تْ ارتبطَ   اأبنّ   املختارةُ   القصيدةُ 

  أمرِ   ف  الّدولةِ   سيفَ   لتكّلمَ   حلب  إىل  منبج  من  ذهَبتْ   أمَّهُ   أنّ   مَ علِ   فقد
  من   اليأسِ   وطأةُ   ازداَدتْ   احلادثةِ   تلك  وبعدَ   خائبًة،  رّدها  ولكّنه  افتدائِِه،
 .  ومتّرداً  وتشظّياً  تصدُّعاً  ذاتِهِ  على انعكسَ  ما  األسر، من  اخلالصِ 

فالشّ  هنا  صا   اعرُ ومن  فكان  هدف    ،هاانتمع  دقاً  إىل    ، د  حمدَّ   له  يسعى 
اهلدفُ   ،احلمداينّ   ولةِ الدّ   لسيفِ   هِ تبليغِ  ف    ةُ غويّ اللّ   هُ اختياراتُ   هُ تْ عكسَ   هذا 

 .ةٍ حجاجيّ  أبعادٍ  ذاتِ  ةٍ سياقيّ  ها ف عالقاتٍ ونظمَ  ،القصيدة
الشّ الّ   روفِ الظّ   طبيعةَ   أنّ   املعلومِ ومن   هبا  مّر  احلدثِ اعرُ يت  ومستوى   ،، 

احلنكةِ   بُ تتطلّ   هُ وبتَ صعو  إيصالِ   والقدرةِ   والبالغةِ   من  يفرضُ   هصوتِ   على    ما 
نفسِ   يدافعُ   إذ ابحلجاجِ   ؛هِ ف خطابِ   احلجاجِ   بالغةِ   حضورَ   ،ويعرتضُ   ،هِ عن 
امل  ويلفتُ  التّ   بيعيِّ الطّ   هِ وحقِّ   ،هِ تِ قضيّ   عدالةِ إىل  ي  تلقّ نظَر   فاً موظّ   ،رِ حرّ ف 
   .هِ ها ف أسرِ له غريُ   قَّ يت مل يتب(الّ ر ع )سلطة الشّ  ةَ اخلاصّ  هُ سلطتَ 

استعاَن هبا يت  الّ   اإلقناعِ   قِ ائوطر   احلجاجِ   عِ تتبُّ   ف   البحثِ   ةُ إشكاليّ   دُ وتتحدّ 
سبيلِ   الّشاعرُ  فدا  للمسارعةِ   هِ واستمالتِ   ،ولةِ الدّ   سيفِ   موقفِ   تغيريِ   ف    ئِهِ ف 
  ةِ فسيّ النّ   املعاين  عِ تتبّ   عبَ   اعرالشّ   تِ ذا   جتاذابتِ   رصدَ كما    ،من األسرِ   هِ وتريرِ 

 للقصيدة.  الكاملةِ   ةِ املشهديّ  ف إطارِ 
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 ،هِ قِ ائوطر   احلجاجِ   تُعىن ببالغةِ   من زاويةٍ   ف القصيدةِ   أن أنظرَ   وقد اخرتتُ 
فاعليّ   للكشفِ  بنيةِ   ِتهِ عن  يُعدُّ احلجاجُ عريِّ الشّ   صِّ النّ   ف  إذ  إقناعيّ   ،  اً خطاابً 

تغيريِ   هُ عُ يدفوقد    ،ياملتلقّ   ف سلوكِ   رُ يؤث ّ  ومواقِفهِ   إىل  والقصيدةُ آرائه  مهما    ، 
  يَ حياديّ   أن نكونَ   كنُ ؛ لذلك ال ميما  لغايةٍ   ه  موجَّ   خطاب    فهي ها  كان غرضُ 

 .  عرِ الشّ  ف رحابِ متاماً 
أمهيّ  انحيتي   راسةِ الدّ هذه    ةُ وأتيت  تلِّ نّ أ:  امهُ أوال  ؛من  من    نةً مدوَّ   لُ ا 

الشّ موروثِ  القديِ   تْ أخذَ   قدف  ،حديثةٍ   ةٍ نظريّ   ف ضوءِ   عريِّ نا  هلا  و   ،نصيباً   من 
ففي    ،احلياة  ف واقعِ   هِ نفسِ   احلجاجِ   ةِ من أمهيّ واثنيهما:    ،نصيب    من احلديثِ 

  وتبادلِ   ،اتِ الذّ   ومحايةِ   ،احلقائقِ   إلثباتِ   ، هُ حضورَ   بُ تتطلّ   كثرية    سياقات    احلياةِ 
يعدُّ   ،ظرِ النّ   وجهاتِ  ،  لحِ للصّ   ثلَ األم  بيلَ السّ   اإلقناعيُّ   واحلوارُ   احلجاجُ   كما 

  على املستوى االجتماعيّ   زاعاتِ النّ   وحلِّ   ،اخلصوماتِ   لدفعِ   األفضلَ   ّطريقَ وال
لذلك من    ،اوأدواهتِ   غةِ ف اللّ   تكمنُ دورَُه    احلجاجِ   تأديةِ ل  وسيلةٍ   وأفضلُ   .امّ الع

 ا. استعماهلِ  ائقِ طر  واكتشافُ  ،ةِ قنيّ هذه التّ  معرفةُ  املهمِّ 
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 ابقة:س  ال راساتُ الد  
فراسٍ أ  انلَ  الدّ   وافراً   اً حظّ   هُ وشعرُ   احلمداينُّ   بو  مل    ،والبحث  راسةِ من  و 
ا وردت  يت بي أيدينا، إنّ الّ   هِ تِ ف الميّ   احلجاجِ   بالغةَ   -فيما أعلم –  أحد    يتناولْ 
رسالة  من فصول    فصلٍ   ضمنَ   وماً عم  هِ ف شعرِ   احلجاجَ   تناولتِ   ة  تطبيقيّ   دراسة  

"ا  ،الدكتوراه   فراس  روميّ   ،عريِّ الشّ   للخطابِ   اولُّ دالتّ   حليلُ لتّ وهي:  أيب  ات 
عمّ (  1)"أنوذجاً  لعوجييللباحث  ال  كشفَ   ،ار  ف    ةً تداوليّ   أبعاداً   باحثُ فيها 
  . وف اجلانبِ واالستعارةَ   ،احلواريَّ   واالستلزامَ   ،احلجاجَ   مشلتِ   عريِّ الشّ   اخلطابِ 
أيب فراس    اتِ ف سجنيّ   الواردةِ   ةِ اجيّ احلج  املالمحِ   أهمَّ   راسةُ الدّ   نتِ بيّ   احلجاجيّ 
 مستق.وعلى رأسهم الدّ  ،ومِ الرّ  هِ مع خصومِ 

حبث   قصيدةٍ   احلجاجَ   تناولَ آخر    وهناك  فراس  ف  بعنوان"    ،أخرى أليب 
احلمداينّ  فراس  أيب  شعر  ف  أينّ   ،احلجاج  ال  أانديك  أخافُ قصيدة  من     

  ةَ غويّ اللّ   الوسائلَ فيه    لَ تناو   ،اخلوالدة  ارحيمة  حمّمد  زايد  ثحللبا  (2")دىالرّ 
  وحماولةِ   ،احلجاجِ   ف تكثيفِ   يت كان هلا أثر  الّ   ف القصيدةِ   ةَ والبالغيّ   ةَ كيبيّ والرتّ 
 ولة. الدّ  ف سيفِ  أثريِ التّ 

األحباثِ  تناولتِ الّ   ةِ املهمّ   ومن  "بالغةُ   لقصيدةَ ا  يت  منظورٍ   صّ النّ   :    من 
التّ   ،لغويٍّ  فرا   يدةِ قصل  غويّ اللّ   حليلِ دراسة ف مستوايت    )اي  س احلمداينّ أيب 

 

  عمار ,  دكتوراه  رسالة",  انوذجا"احلمداين  فراس  أيب   روميات  الشعري  للخطاب   التداول  ( التحليل1)
 . م2016, , املسيلة, بوضياف  حممد جامعة, لعوجيي

  حممد  زايد, الردى من أخاف أين  ال أانديك   قصيدة, احلمداين  فراس أيب  شعر  ف احلجاج :  ( حبث2)
 (. 33-4) صفحات (,  22) العدد, اجلزائر , األثر جملة  ,اخلوالدة ارحيمة
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  إبراهيم   حنانو   ،داوود  سليمان  أماين:    للباحثتي   (1)   (  هاأمحلُ   ما أكادُ   حسرةً 
 عاً متتبّ   أسلويبٍّ   لغويٍّ   من منظورٍ   صّ النّ   بالغةِ   إبرازِ إىل    البحثُ   قَ . وتطرّ عمايرة

ك  تل  ف ربطِ   قِ عمّ دون التّ من    ،ف القصيدة  اللَّ والدّ   كيبَّ والرتّ   ويتَّ ملستوى الصّ ا
 . له ف هذا البحثِ  ط  كما هو خمطَّ   ،للقصيدة ةِ احلجاجيّ  املستوايت ابألبعادِ 
الكتبِ  االّ   ةِ املهمّ   ومن  البحثُ   مدت عيت  الدّ   كتابُ   عليها  :" ريديّ سامية 
الشّ  ف  العريبّ احلجاج  اجلاهليّ   القديِ   عر  الثّ   ةِ من  القرن  للهجرةِ إىل  بنيته   ؛اين 

 . عريّ الشّ  صّ ف النّ  احلجاجِ  اسةِ بدر  ه اهتمَّ نّ أل، (2)  "  وأساليبه
  ةٍ وتطبيقيّ   ةٍ نظريّ   من انحيةٍ   ابحلجاجِ   قُ تتعلّ   عديدة    وكتب    دراسات    وهناك
ف   احلجاجِ   تِ نظرايّ   "أهمّ   من هذه الكتب  ،عريِّ الشّ   غريِ   اخلطابِ   ف جماالتِ 

" اليوم  إىل  أرسطو  من  محادي صمود  الغرب  مفهومهللباحث  و"احلجاج   ،  
  .(3) مؤّلفي  وجمموعة علويّ  إمساعيليّ  حافظ   باحثلل ".وجماالته

 إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية :   الدراسةوقد سعت 
 ف  غايِتهِ   لتحقيقِ   الّشاعرُ   وظّفها   اّليت  احلجاجّيةُ   والطرائقُ   األساليبُ   ما  -

   ؟ة يّ هي احلر  ؛كبى  ةٍ إنسانيّ  غايةٍ  بتحقيقِ  هاوكيف ربطَ  ؟أثريِ والتّ  اإلقناعِ 

 

  فراس   أيب   لقصيدة   اللغوي  التحليل  مستوايت  ف   دراسة ,  لغوي  منظور   من  النص  بالغة :  ( حبث1)
  اللغة   جممع   جملة   ,عمايرة  مابراهي  حنان ,  داوود   سليمان   أماين(,  أمحلها  أكاد   ما   ايحسرة)احلمداين
 . 96عدد, م2018,  األردين العربية

  سامية   وأساليبه،   بنيته   للهجرة  الثاين   القرن   إىل   اجلاهلية   من   القدي   العريب   الشعر   ف   احلجاج   (2)
 . م2008, إربد, احلديث  الكتب  عامل عمان،, الدريدي

  محادي  إشراف,  ابحثي  جمموعة ,  اليوم   إىل  أرسطو  من  الغربية  التقاليد   ف  احلجاج   نظرايت  أهم  (3)
 . تونس, منوبة, اآلداب كلية,  اإلنسانية والفنون اآلداب  جامعة, صمود



 

 
263 

 العربية جملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   هـ1443  شوال  والستون  اخلامسالعدد  

من    احلجاجّيةِ   والوظيفةِ   ،ةِ الّشعريّ   حضوِر الوظيفةِ بي    كن املواءم  ةُ كيف مي  -
 ة أيب فراس؟ خالل الميّ 

  ها؟ فُ وتؤلِّ  ،األبياتَ  جتمعُ   ة  حجاجيّ   وحدة    هل للقصيدةِ  -
 : وإجراءاته البحث منهج

  قاتِ املنطل  بوصفِ   تبدأ إذ    ،الّتحليليَّ   الوصفيَّ   املنهجَ   راسةُ الدّ   تِ اعتمدَ 
القصيدةِ ومقّدماهِتا    ةِ احلجاجيّ    تْ لحلَّ و   ،هِ اتِ وآليّ   احلجاجِ   ائقَ طر   تْ نبيّ مثّ    ،ف 
  ةُ العاطفيّ   هي : االستمالةُ   و  ،ةِ احلجاجيّ   القصيدةِ   ضمن مفاصلِ   قَ ائر تلك الطّ 

الذّ وتشظّ   ،اتالذّ   عُ وتصدّ  املدحِ   اتِ ي    ، ف  يوتعن  غضب    ،والعتاب  بي 
   . اتالذّ   دُ و مترُّ  ستعطافُ اال

 يف القصيدة:بنية احلجاج 
جاء    لغةً   احلجاجُ  ِحجاجاً كما  أُحاجُّه  حاَجْجُته   : العرب  لسان    ف 

َحَجْجُته الّ   ،وحماجًَّة حىت  ابحُلَجج  حُماّجة  أيغلبته  وحاّجه   ... هبا،  أدليُت  يت 
ة ما دوفع  والبهان، وقيل: احُلجّ   ليلُ وِحجاجاً : انزعُه احُلّجة ... واحُلّجة الدّ 

 (. 1م ) به اخلص
  ةِ ابحلجّ  ةِ احلجّ  عليها، ومقابلةِ  والقدرةِ  ابخلصومةِ  معىن احلجاجِ  رتباطُ ا يدلُّ 

املشاركةِ  تقديِ   على  ف  طرفي  ،  ةِ ابحلجّ   ةِ احلجّ   مقارعةِ وعلى    ،احلججِ   بي 
يؤدّ  مهمّ وهبذا  مفهوماً  تقومُ ي  النّ   اً    احلديثةُ   ةُ ظريّ عليه 

(L،aargumention)،   ُوأوسعُ   أمشلُ ، وهو  واحلوارِ   املناقشةِ   وهو مفهوم  
املفهومِ  جيعلُ الّ   من  للجدلِ   احلجاجَ   ذي    هِ حبدِّ   البهاينّ   واالستداللِ   مرادفاً 

 

 . ( جَ  جَ  حَ ) ابن منظور، مادة  اللسان,نظر:ي(1)
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  لزومٍ   من أخرى استنتاجَ   ةٍ قضيّ   على استنتاجِ   ذي يقومُ ، أو الّ القطعيّ   املنطقيّ 
البهانُ   ،وضرورةٍ   فٍ وتوقّ  معه  للحجاجِ   يبدو  ينطلقُ الّ   نقيضاً  مبدأ    ذي  من 
)عل  ويقومُ   ،ةِ احلريّ  احلوار  الذّ   احلجاج  ويقتضي  ،(1ى    املنتجةِ   واتِ "تفاعل 
احملاجِ الّ   ةِ ابلكيفيّ   صوصِ للنّ  يرتضيها  "  مقصودةٍ   ةٍ حجاجيّ   خطاطةٍ   وفقَ   ،جُ يت 
(2) . 

معها    يصعبُ   درجةٍ إىل    احلجاجِ   تُ نظرايّ   عتْ وتنوّ   ،اآلراءُ   اختلفتِ   وقد 
  املكتوبِ   اخلطابِ   التِ جما  مجيعَ   شملُ حبيث ي  هُ واعتمادُ   هل  معّيٍ   مفهومٍ   تديدُ 
 . املكتوبِ  وغريِ 

لتعدُّ  البحثَ   فإنّ   احلجاجِ   اتِ مو مفه  دِ ونظراً  تعريفِ   يقومُ س  هذا    على 
إباثرِة  " (Perlman)بريملان تسمُح  اّليت  اخلطابّيِة  الّتقنّياِت  دراسُة  إنّه 

 .(3) " قبُِّلها أو زايدِة تعلُِّقها ابألطروحاِت اّليت تُعرُض من أجِل ت ،األذهانِ 
  درجةِ   ف  يزيد   أو  عليها  طرحُ يُ   ملا   تذعنُ   العقولَ   جيعلَ   أن"    احلجاجِ   وغايةُ 

  ها درجتُ   تقوى  اإلذعانِ   ةِ حدّ   جعلِ   ف   ُوّفقَ   ما  احلجاجِ   فأجنحُ   ،اإلذعانِ   ذلك
  أو   ،عنه  اإلمساكُ   أو  هُ إجنازُ   املطلوبِ   العملِ   على  هم حيثُّ   بشكلٍ   امعي السّ   لدى
  لحظةِ الّ   ف  العملِ   لذلك  ئيَ مهيَّ   امعي السّ   جعلِ   ف  األقلّ   على  قَ ُوفِّ   ما  هو

  يتالّ   ةِ البالغيّ   األساليبِ   على   القائمَ   احلجاجَ   البحثُ   درسُ سيو   ؛(4)"  املناسبةِ 
 

   .9عبدهللا صولة ة، خصائصه األسلوبيّ  احلجاج ف القرآن من خالل أهمّ  ينظر: (1)
 . 202ميمة صبحي حجاجّية اخلطاب ف إبداعات الّتوحيدّي, أ(2)
فيليب بروتون, وجيل جوتيه, ترجمة: محمد صالح    تاريخ نظريّات الحجاج,  (3)

   .41ناجي الغامدّي 
 . 299 صمود محادي  اليوم،  إىل  أرسطو  من الغريّبة الّتقاليد  ف  احلجاج نظراّيت  أهمّ  (4)
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  سيفِ   وجدانِ   تريكِ   طرائقِ   وف   ،  هِ مشاعرِ   عن  عبريِ للتّ   اعرُ الشّ   هبا  استعانَ 
  هِ مناطقِ "  إىل  الوصولَ   هِ اولتِ وحم  ،هِ صفِّ   ىل إ  هِ استمالتِ   سبيلِ   ف   احلمداينِ   ولةِ الدّ 
  اخلطاابتِ   سائرِ   من  عرُ الشّ   يقرتبُ   هِ وبفضلِ   ،املقنعةِ   ةِ واحلجّ   قيقِ الدّ   ليلِ ابلدّ 

  مفاصلِ   ربطِ   ف  احلججِ   أنواعِ   خمتلفِ   توظيفِ   على  هِ صاحبِ   قدرةِ   ف   ةِ احلجاجيّ 
 . (1)"ةٍ يقدق  ةٍ حجاجيّ   روابطَ  بواسطةِ  ببعضٍ  هِ بعضِ  وتعليقِ   ،الكالمِ 

الرتّ البُ   توظيفِ   على  اعرِ الشّ   قدرةِ   رصدَ   راسةُ الدّ   تِ لَ وحاو    ،  ةِ كيبيّ ىن 
  من   فيها  ما  إلبرازِ   ،  ةٍ بالغيّ   ها من أساليبَ وغريِ   ،   واملفارقةِ   ضادِّ والتّ   ،ورِ والصّ 

  ألنّ   وأدائه؛  اعرِ الشّ   حججِ   تقويةِ   ف  مسامهتها  مدى  وبيانِ   ،ةٍ حجاجيّ   طاقاتٍ 
األساليبِ   العتمادِ اب  هُ طرحَ   يَ وّ يقأن    هِ مصلحتِ من   تُ الّ   ةِ البالغيّ   على    ظهرُ يت 

بطريقةٍ  النّ   وقعَ أو   آكدَ   املعىن    ابحلجاجِ   البالغةُ   تقرتنُ وهنا    ،(2)   .فسِ ف 
فالبالغةُ   كل    ويضطلعُ  "فنّ   منهما ابآلخر،  ")  اإلقناعِ   هي  كما  (  3ابخلطاب 

إىل    مِ اخلص  اجِ استدر   ها على كلِّ   " مدار البالغةِ   ه(  630)تيقول ابن األثري
انتفاعَ ألنّ ،  سليمِ والتّ   اإلذعانِ  ال  و ائقةِ الرّ   املليحةِ   األلفاظِ   إبيرادِ   ه  املعاين  ال  ، 

   (.4هبا") املخاطبِ  غرضِ  لبلوغِ  مستجلبةً  أن تكونَ  دونَ  قيقةِ الدّ  طيفةِ اللّ 
يتقاطعُ  مفهومِ   البالغةِ   مفهومُ   وعليه  جانب،    احلجاجِ   مع  من  أكثر  ف 

  ابنِ   قولُ   هُ دُ واالستمالة، وهذا ما يؤكّ   أو اإلذعانِ   عِ اإلقنا   ا جانبُ وعلى رأسه
 

  سامية   وأساليبه،   بنيته   رة،للهج  الثّاين   القرن   إىل   اجلاهلّية   من  القدي   العريبّ   الّشعر   ف   احلجاج   (1)
   .83 الّدريديّ 

 . 50 ينظر: الّتداولّية واحلجاج مداخل ونصوص , صابر احلباشة ( 2)
 .  445 هريّ الشّ عبد اهلادي  ,ةة تداوليّ ات اخلطاب مقاربة لغويّ (اسرتاتيجيّ 3)
 . 64, ابن األثريائراملثل السّ  (4)
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القرطاجنّ   ،ابقُ السّ   األثريِ  يربطُ   684)توجند    البالغيّ   اخلطابِ   غايةَ   ه( 
  ، وذلك ف معرضِ هِ أو اعتقادِ   شيءٍ   على فعلِ   فوسِ النّ   ومحلِ   واإلقناعِ   أثريِ ابلتّ 

مفهومِ   هِ حديثِ  بو   فصلِ وال  ،ثرِ والنّ   عرِ الشّ   عن  يشكّ بينهما  طرفي  الن  صفهما 
فيه    مما ليسَ   اإلقناعِ   على غريِ   اً وذلك ف قوله : "وما كان مبنيّ   ،البالغة  مفهومَ 
أو    كان ذلك صادقاً   سواء    وجهالة    عبث    ةِ باواخلط  عرِ ف الشّ   هُ ورودَ   فإنّ   حماكاة  
واضحَ   مشتهراً  ")   أو  فقولُ 1الكذب  يه) بشقّ   البالغيِّ   القولِ   غايةَ   جيعلُ   هُ (، 

 .جتليته البحث  هذا سيحاول  ما وهذا. ثر( هي اإلقناع.عر والنّ الشّ 
 :(2)  القصيدة

 اي َحس             َرًة م             ا َأك             اُد َأمِح                  ُلها -1
                        َِم ُمف                          َرَدة  اِبل   شّ  َعل    ي   ل                      َة   -2
َرقٍ  -3 ُك َأحش          اَءها َعل          ى ح          ُ  مُتس          ِ
تْ اِإذا  -4 َدأَ  طَمأَن             َّ                   تَوأَي             َن َأو ه             َ
َدةً  -5 ا الرُكب             اَن جاه             ِ  َتس             َأُل َعن             ّ
َنةٍ  -6 ن َرأى ل حِبِص              ِن ِخرش              َ  ايم              َ
ن َرأى ل ال              ُدروَب ش              اخِمَةً -7  ايم              َ
ن -8  موثَق           ة  الُقي           ودَ   َرأى ل  ايم           َ
ل َلُكم             ا -9  اي أَيُّه             ا الراِكب             اِن ه             َ

ت َمقاَلُكم          ا -10 ا ِإن َوع          َ  ق          وال هل          َ
ِذِه مَ  -11  نازِلُن                         ااي أُمَّت                         ا ه                         َ
وارُِداناي -12 ِذِه م                        َ   أُمَّت                        ا ه                        َ

  زِع                                           ج  َوَأوَّهُل                                                   ا       رُها مُ آِخ                                            
دى ُمَعلُِّله                                    ا  ابَت أِبَي                                    دي الع                                    ِ
 ُتطِفُئه                                          ا َواهلُم                                          وُم ُتش                                          ِعُلها
ا ذُك                                َرة  تُ َقلِقُله                                ا ت هل                                َ    َعن                                َّ

ٍع م                                ا َتك                                اُد مُتِهُله                                ا   أِبَدم                                ُ
رًى ف الُقي                         وِد أَرُجُله                         ا   أُس                         َد ش                         َ

ا  دوَن ِلق                                        اِء احلَبي                                        ِب َأطَوهل                                        ُ
ؤادِ   َحبي                            بِ  َعل                            ى  ُله                            اأَثقَ  الف                            ُ

فُّ حَمَمُله                            وى                             َِ ِل جن                           َ  اف مح                           َ
ذِهُلها ا لَي                                           ُ  َوِإنَّ ِذك                                           ري هل                                           َ
 نرتكه                                                                            ا  رة وننزهل                                                                            ا
 نَ ُعلُّه                                                                          ا  رًَة َونُنَهُله                                                                          ا

 

 .  20القرطاجنّ األدابء,  وسراج  البلغاء  منهاج  (1)
 . 266-265-264-  263 الّديوان, أبو فراس احلمداينّ  (2)
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َوبٍ  -13  َأس                   َلَمنا َقوُمن                   ا ِإىل ن                    ُ
 َوغ         ىً  رِج         الَ  بَع         َدان َوِاس        َتبَدلوا -14
يِّداً  -15 دُّ  اي س              َ ة   م              ا تُ ع              َ  َمكُرم              َ
َدمي -16 ن ق     َ ت تَن     اُل الُقي     وُد م     ِ  لَيس     َ
َيمَّم ال -17 ُه   َوامل                  اءُ   تَ ت                   َ  تُدرِك                  ُ
مِّ َلس           -18 ن الع           َ مِإنَّ ب          َ  َت ََتُلُفه           ُ
اء   -19 نُ  أَن            َت مس             َ  َأجُنُمه             ا  َوَن             َ
حاب   -20 نُ  أَن            َت س            َ هُ  َوَن            َ  وابِل            ُ
ذرٍ   أبَِيِّ  -21 ةً   َرَددتَ   ع                      ُ  واهل                      َِ
 هاواح               دِ  ردَّ  متت               اح جاءت               ك -22
 تْ م          َ رُ كَ    مبهج          ةٍ م          ّن  تَ مسح          ْ  -23
ا  -24 داَء هل         َ  ِإن ُكن         َت مَل تَب         ِذِل الف         ِ
 ُله          اَكي          َف هُتمِ   ّداتُ امل          و تِل          َك َ  -25
دَت لَن       ا تِل       كَ  -26 يت َعق       َ  الُعق       وُد ال       َّ
ُعه               ا  ِمن               َك ملِ  أَرحاُمن               ا -27  تُ َقطِّ
ع         ال أَي         نَ  -28

َ
يت ُعرِف         تَ  امل ا ال         َّ  هب         ِ

ُعها -29 َع ال        داِر َكي        َف توس        ِ  اي واس        ِ
ُه -30 وِب َكي           َف تُبِدل           ُ َم الث           َ  اي انع           ِ
رَت بِن      ا-31 و َبص      ُ َب اخلَي      ِل ل      َ  اي راك      ِ
 ته       اً َكُرم       َ َأوجُ رِّ َرأَي       َت ف الض       ُّ  -32
َر ال           َدهرُ  -33 د أَث            َّ ِنها ف ق           َ  حَماس           ِ
ال -34 دٍ  فيه            ا  ن            اَتِكلْ  ف            َ  ِإىل َأح            َ
  ةٍ م            َ كرُ مَ  اببَ  اسُ الن            ّ  ال يف            تحُ  -35
               هل            ا  الك            رامُ  كَ ي دون            َ بَ ن            ْ أي َ  -36
 ل         ل  جَ  ع         نَّ ح         ادث   إنْ  وأن         تَ  -37

رُها ف الُقل                                       وِب أَقتَ ُله                                       ا  أَيس                                       َ
الَي أَمثَ ُله                                          ا َودُّ أَد  ع                                          ُ  ي                                           َ

 َأكَمُله                                                              ا راَحَتي                                                             هِ  َوف  ِإاّل 
 ه                                       اَوف اِتِّب                                       اعي ِرض                                       اَك َأمِحلُ 

ريَُك يَر  غرى َويَقبَ ُله                        اغ                        َ  ض                        ى الص                        ُ
 ِإن ع                        اَدِت اأُلس                        ُد ع                        اَد َأش                        بُ ُلها

الد   أَن   تَ  نُ  ب   ِ ي  أَن   َت  اَأجبُ ُله    َوَن   َ نُ  مي   َ   أَنُُله   ا َوَن   َ
ا ال                                       َورى َعَلي                                       َك دونَ   ُمَعوَّهل                                       ُ

 ه                             الُ فِ قكي                             ف تُ   سُ االن                             ّ  ينتظ                             رُ 
 ه                              الُ مؤمِّ  هاعل                              ى  س                              ِ  أن                              تَ 

م أََزل ف  أَب                                        ِذهُلا ِرض                                        اكَ  فَ ل                                        َ
واعي                            ُد  َك تِل                            

َ
 تُغِفُله                            ا َكي                            فَ امل

ت د أُحِكم                           َ  ُتَلُِّله                           ا َكي                          َف َوق                           َ
َزل َوملَ  ُلها دائِب                                             اً  ت                                              َ  تُ َوص                                             ِّ
ا   َوَتفَعُله                                             ا داِئم                                             اً  َتقوهل                                             ُ
ا  خَرٍة نُ َزلزهل                                          ُ ُن ف ص                                          َ  َوَن                                          َ
هُلا م                              ا الص                              وفُ  ثِيابُن                              ا  دِّ  نُ ب                              َ

لُ   َونَنُقُله                                              ا انأَقي                                              ادَ  ََنم                                              ِ
 ف                             اَرَق في                             َك اجلَم                             اَل َأمجَُله                             ا

 َهُله                                                                       اَوجتَ   رَةً  ه                                                                       اَتعرِفُ 
ناً  ُمِعلُّه                                               ا  يُ َعلُِّله                                               ا حُمس                                               ِ
 ه                                     الُ فِ قْ ي ُ  ها املس                                     تغاثُ ص                                     احبُ 
 ه                                          الُ وأمحَ  ه                                          امقامُ قَ  وأن                                          تَ 

 اهل                                               ُ وَّ وحُ  املرجت                                               ى ه                                               ابُ لّ ق ُ 
 اهل                                 ُ أنوَ  والَ الن                                ّ  أف                                 ادَ  من                                كَ 
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 هالُ أفض        َ  رّدى ابلفض        لِ ت        َ  من        كَ  -38
ِإن -39 أَلْ  ف             َ واكَ  ناس             َ ةً عارِ   س             ِ  ف             َ
رامِ  أوىل َرأَين                  ا ذا إ-40 ا الك                  ِ  هب                  ِ
ة   -41 ت مَل يَب         َق ف الن         اِس أُم         َّ  ُعرِف          َ
هِ  -42 قُّ ال               َورى ِبَرأفَت               ِ ُن َأح               َ  َن               َ
قَ  -43 هِ  ال يُري             دُ  امل             الِ  اي ُمنف             ِ  ب             ِ
اًل  -44  َأص     َبحَت َتش     ري َمكارِم     اً ُفض     ُ
ُل الَُ  ال -45 َك ذا قَب            لَ  يَقب            َ  َفرض            ِ
 
 

 َنس                              َأهُلا الَرج                              اءِ  َقط                              عِ  فَ َبع                              دَ 
داً   َويُهِمُله                                        ا ُيض                                        يُعها جاه                                        ِ
 ُلهاَيش                                       مَ  ِإاّل َوَفض                                       ُل اأَلم                                       ريِ 

أَيَن عَ  ا َوأَي                                 َن َمع                                  ِدهُلاف                                 َ  ن                                 ّ
ع                                             ال ِإاّل 

َ
يت امل  يُ َؤثُِّله                                             ا ال                                             َّ

داُ ان ت ف                             ِ د َعِلم                             َ ُلها ق                             َ  أَفض                             َ
ةً   تُ نَ فُِّله                                                  ا ِعن                                                  َدهُ  انِفل                                                  َ
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 يف القصيدة هُ ماتُ ومقد   ،احلجاجِ  منطلقاتُ  -أولً 
يبن    ماتٍ قدّ وم  لقاتٍ طمن من  (Perlman)   بريملان  عند  احلجاجُ   نُ يتكوّ 
احمل   ، واضعَ وامل  ،اتِ والفرضيّ   ،الوقائعَ   :وتشملُ   ،هُ وحججَ   هُ تَ أدلّ   اججُ عليها 

مييزُ   وأهمُّ   ،والقيمَ  املقدّ   ما  اختالفِ   ماتِ هذه  أنّ أنواعِ   على  متثّ ها  منطلقاً    لُ ا 
النّ   املشرتكَ   يعتمدُ   للمحاججةِ  جمموعةٍ اسِ لدى  أو  النّ   ،  مجاعُ اسِ من  فهي   ،  

  ف هذه احلالةِ   ةُ ى احملاجّ وتسمّ   ،عاقلٍ   كلِّ   ةِ ها وموافق موافقتِ   ومناطُ   ،ممعتقداهتِ 
 (. 1)  ةً عامّ  لإلنسانِ   هةَ املوجّ  ةَ احملاجّ 

 حو اآليت: وجاءت ف القصيدة على النّ 
واقعةُ  -1 معلّ   األسرِ   الوقائع:  العدا  أبيدي  )    خمذولةً   األمّ   وردّ   ،ها(لُ )ابت 

 (.واهلةً  تَ دْ ردَ 
  وحججٍ   ألسبابٍ   هِ لفدائِ   ولةِ الدّ   سيفِ   إقدامَ   اعرُ الشّ   االفرتاضات: افرتضَ  -2

أفضلها(  عديدةٍ  علمت  قد  هذا    خالفَ   ولةِ الدّ   سيفَ   لكنّ   ،)فدا ان 
 ا(.ا وأين معدهلُ أين عنّ ف) هُ وأمَّ  اعرَ الشّ  وخذلَ  ،االفرتاضَ 

 :ة القيماملواضع و القيم وهرميّ  -3
املشرتكِ   وتقومُ   ،احلججِ   خمازنَ   املواضعُ   تعدُّ  حسب    فُ صنّ وتُ   ،العامّ   على 

  ونستطيعُ   الكيف،  ومواضعِ   ،  الكمّ   مواضعِ إىل    (Perlman)"  انبريمل"
أمراً   إثباتَ   الكمّ   مواضعِ   طةِ ابوس أفضلُ   أّن  آخرَ   ما  معايريَ   من  من    انطالقاً 

 

  و   ،  506حممد سامل األميمفهوم احلجاج عند بريملان، ف: احلجاج مفهومه وجماالته،  ينظر:    (1)
   . 313 عبدهللا صولةالغرب، ف ت احلجاج  نظرايّ  احلجاج، أطره ومنطلقاته، ف : أهمّ 
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الكلُّ ةٍ كميّ  )   أفضلُ   ، كقولنا:  اجلزء  برزتْ و   (،1من  ف    الكمّ   مواضعُ   قد 
 وهي:  ،فضيلِ التّ  أمساءِ   من خاللِ  القصيدةِ 

 ها(. أقتلُ  ،هاأثقلُ  ،اهلُ :)أطو واألملِ  ةِ املعاان  كمّ  -
 (.هالُ أمث َ  ،اأنوهلُ  ،هاأفضلُ  ،هاعليها:)أمحلُ  والقدرةِ  القيمِ   كمّ  -

  وسياقِ   ،املوقفِ   ةِ خلصوصيّ   ف القصيدةِ   القيمِ   هرمَ   ابلفداءِ   الكرمُ   لَ وقد مثّ 
نُ   ،العامّ   القصيدةِ  القيمةِ   فرِ للظّ   تْ ظمَ إذ  أفضلُ بتلك  فدا ان    لَ وعوّ   ،ها() 

قيمٍ   اعرُ شّ ال تعاضدُ   على  لتقويةِ أخرى  املكارم  ،احلجاجيّ   املنطلقِ   ها    ،مثل:) 
  ، الفضل  ،ابب مكرمة  ،املعال  ،أرحامنا.. توصلها  ،العقود  ،املواعيد  ،اتاملودّ 

 اإلنفاق/ اي منفق املال(.   ،أفة برأفته/الرّ  ،عارفة/ املعروف

 

  و   ،   506حممد سامل األمياحلجاج مفهومه وجماالته،  مفهوم احلجاج عند بريملان، ف:  ينظر:  (1) 
   . 313 عبدهللا صولةالغرب، ف ت احلجاج  نظرايّ  احلجاج، أطره ومنطلقاته، ف : أهمّ 
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 اته يف القصيدةوآلي   ق احلجاجائطر  -اثنياً 
  قَ ائطر  تشملُ  وآلياتٍ  قَ ائعلى طر  (Perlman)بريملانعند  جُ احلجا  يقومُ 
  واحلججِ   ،ةِ املنطقيّ   شبهِ   حلججِ اب  الوصلِ   قُ ائطر   لُ وتتمثّ   ،والفصلِ   الوصلِ 
  الفصلُ   قُ حقّ وقد يت  ، الواقعِ   لبينةِ   سةِ ؤسِّ امل  احلججِ و   ،الواقعِ   على بنيةِ   سةِ املؤسَّ 

قد  و   ،املختلفةِ   البالغةِ   وأساليبِ   رقةِ واملفا  كاالعرتاضِ   ،ةٍ لغويّ   قَ ائبطر   يُّ حلجاجا
اخلطابِ يؤدّ    ،ياملتلقّ   نظرَ   تلفتُ   ةً إقناعيّ   ورسالةً   ، ةً حجاجيّ   وظيفةً   ي فحوى 

   ه.مسعَ  وجتذبُ 
 :فحوى اخلطاب -1

القصيدة    احلجاجيّ   اخليطِ   اهِ اجتّ   رصدُ   ميكنُ  خالل  ف  وى  فح)من 
 اآليت: حو على النّ  ةُ احلجاجيّ  القصيدةِ   مفاصلُ  لَ لتتشكّ  ،(اخلطاب

  ف املقطعِ   العامّ   احلجاجيّ   فحوى اخلطابِ   ت: إذ قامَ ةُ العاطفيّ   الستمالةُ ا -1
  ةِ العاطفيّ   على االستمالةِ   هِ ( ف ظاهرِ 9-1األبيات )  ،من القصيدةِ   لِ األوّ 

صورةِ  خالل  مضمرِ و   ،األمّ   من    أصابعِ   وتوجيهِ   ، ةِ القضيّ   رفعِ على    هِ ف 
 ولة. الدّ  إىل سيفِ  امِ االهتّ 

 (.20-10دراج: األبيات)واست وعتاب  فطّ تل-2
 (.33-21غضب وتعنيف/اعرتاض واستنكار: األبيات)-3
-34ابلتمرد:)  ن إيذاانً استعطاف وعتاب ومبالغة ف املديح/ هتديد مبطّ -4

45.) 
 :سة على بنية الواقعاحلجج املؤس   -2

 :اآلتيةُ   على بنية الواقع احلججُ  سةِ املؤسَّ  وي تت احلججِ ضين
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  ،مفردة  ،حسرة  :)ايواألسبابِ   ابلعللِ   النتائجِ   ربطِ بك  وذل   ؛بّ ل السبالوص-1
معلّ   ،عليلة العدا  أبيدي  قطع    ،لها(ابت  فبعد  سواك...  سألنا  )فإن 
 يهملها(. ،عهاأوىل الكرام...يضيّ  ،جاءالرّ 

 ف رضاك أبذهلا(. ،باعي رضاكبير:) ف اتّ ة/التّ الغائيّ -2
 بذير:)مل أزل أبذهلا(.التّ -3
 نال القيود من قدمي...(. جاوز:)ليست تتّ ال-4
 الورى...(.  االستحقاق:)َنن أحقّ -5
 أنت ... وَنن(.  ،مهُ فُ َتلُ   لستَ  بن العمِّ  )إنّ  :واجديّ الوصل التّ -6
الشّ   ،(األمريِ   ،هاقمقامُ   ،داً لطة:)ايسيّ السّ -7 والدّ سلطة    املاءُ و م  تتيمّ   ين)الرع 

 واألخالق.  سلطة القيمِ  ،...(انفلةً ذا  كَ فرضِ  قبلَ  هللاُ  ال يقبلُ  ،...تدرُكهُ 
الشّ حجّ -8 القدرةُ هُ وأعمالُ   خصِ ة  األعمالِ   :  راحتَ على    ،هاأكملُ   يهِ )ف 

 (. وىل الكرامِ أُ  ،اهلُ وَّ ها املرجتى وحُ قلبُ  ،ها املستغاثُ صاحبُ 
  املعال...(.  إاّل  بهِ  ال يريدُ  املالِ  اه: األبيات )اي منفقَ االجتّ -9
 :ةاحلجج شبه املنطقي   -3
 القصيدة من خالل: لت فومتثّ 
 املفارقة/ناقضِ احلجاج ابلتّ -1

 ،ه  اات..هتملُ املودّ ،)أين املعال  أبعماله:  خصِ مفارقة املوقف/مقارعة الشّ  -
 ها...(.عُ نا.. تقطِّ أرحامُ  ،هااملواعيد..تغفلُ 

 ها ... وَن   ن ف ص   خرةٍ توس   عُ  كي   فَ   ارِ ال   دّ  واس   عَ ) اياملقارن   ة و املقابل   ة: -
 ...(.،اهلُ لزِ ز نُ 
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 ،...كيفداً )ايس  يّ   ،غرى...(ك يرض  ى الص  ّ ف  اق:)غريُ وع  دم االتّ   عارضالتّ  -
 هلا وأنت..(. ي دونك الكرامُ ب )أين،ومل( ،وأين

 مل تب  ذلِ  ،... مبهج  ةٍ م  ّن  ة:)مسحتَ بادلي  ّ احلج  ج القائم  ة عل  ى العالق  ة التّ  -
 ان(.لوا بعدَ واستبدَ ،نا... نا قومُ أسلمَ  ،...هلا الفداءَ 

ف-2 اجلزء  الكلّ إدماج  أمّ )االشتم  مواردُ ال(:)اي  هذه  أمّ   ،ان..تا  هذه اي  تا 
 نا..(. منازلُ 

 ها(.لُ يشمَ  األمريِ   وفضلُ .إاّل . ت. فَ رِ عُ  ة  ف الورى أمّ  عدية:)مل يبقَ التّ -3
 واملثل واحلكمة(. ،واالستعارات ،شبيهاتمثيل:)التّ التّ  -4
ابلقوّ  -5 والتّ احلجاج  االستفهاماتيتمثّ   ضمي: ة  بوابل    ،يعوالتقر   ،ل 

 .. اكيبُ والرتّ  شبيهاتُ والتّ  ورُ  تنطوي عليها الصّ يت طاب الّ ومضمرات اخل
 : يف القصيدة  ةِ غوي  ات احلجاج الل  آلي  أبرز  -اثلثاَ 
اإل-1 جتسّ أساليب  أساليب    ةَ فسيّ النّ   اعرِ الشّ   التِ وتوّ   ، االنفعالَ   دُ نشاء: 

 داء(.النّ  ،كان أبرزها )االستفهام  ،ةَ والعاطفيّ 
)االعرتاض)اجلم-2 املعرتضة(:  قولكما  ،وأينل  وعت  علم   ،إن    ،تقد 

 ( دائماً  ،دائباً   ،قد أحكمت ،جاهداً 
  ، )تطفئها،ا(هلُ أوّ   ،هااملواقف:)آخرُ   وتضادّ ،  األلفاظ  تضادّ   ، ضادّ التّ -3

تو ،ها)تقطعُ ،ها(لُ تلّ ،تَ )عقدْ ،ها(أقتلُ ،ها)أيسرُ ، ها(تقلقُ ،ت)اطمأنّ ،(تشعلها
 ها(. يقفلُ  ،هاحُ يفت) ،ها(جتهلُ ،هاعرفُ )ت،ا(هلُ مانبدّ ،هُ لُ بدِ )تُ ،ها(صلُ 



 

 
274 

 دراسة بالغي ة  احلجاُج يف قصيدِة أيب فراس احلمداين  )اي َحسَرًة ما َأكاُد َأمِحُلها(
 د. ضحى عادل بالل 

 ة:مفاصل القصيدة احلجاجي   -رابعاً 
 ات(ع الذ  )تصد   ةالستمالة العاطفي  ل: املقطع األو  

 . (14-1األبيات)
احلجاجُ يتّ  جمموعةٍ   كئ  املقدّ   على  تفضي  الّ   واملنطلقاتِ   ماتِ من  إىل  يت 
  هيمنةَ   حظُ نل  ف القصيدةِ   احلجاجِ   حركةِ   عِ وبتتبُّ   ،املخاطبِ يبتغيها    نةٍ معيّ   نتائجَ 

القصيدةِ   هُ وسيطرتَ   ،العاطفيِّ   احلجاجِ  املشهدِ   على    فكانَ   ،تديداً   لِ األوّ   ف 
 ،هُ مشاعرَ   ويستفزَّ   ،هُ عاطفتَ   ليوقظَ   تلّقي؛امل  ضمريَ   يصدمُ   كالماً   هُ املوجَّ   اخلطابُ 
  ةَ بشاع  ويدرك ضمناً  ، ةمع قضية أيب فراس اخلاصّ  فيتفاعل مرغماً   ،هُ قلبَ   ويطرقَ 
الدّ اخلاصّ   اعرِ الشّ   خماطبِ   موقفِ  احلمداينّ )سيف  يغرّيُ علّ   ،( ولة    ،هُ موقفَ   ه 
 .هِ وصرخاتِ  اعرِ الشّ  إىل نداءِ  ويلتفتُ 

  أيّ   ها مشاعرُ لذكرِ   كُ تتحرّ   ةٍ شخصيّ   مبناجاةِ   العاطفيُّ   هُ ى حجاجُ وقد جتلّ 
  العامّ   كِ وف املشرت   فسِ ف النّ   اسٍ حسّ   وموقعٍ   ،ةٍ خاصّ   ملا هلا من مكانةٍ   ؛إنسانٍ 
  ال شائبةَ  ها صدق  ها وحبُّ وعاطفتُ  األمّ   فقلبُ   ،"أال وهي "األمّ   ،ةِ اإلنسانيّ لدى  
 . األمّ  قلبِ   ف حضرةِ  قِ والتملّ  لكذبِ إىل ا وال سبيلَ  ،وال نفاقَ  افيه

اللّ  أبنائها بدافعِ   األمّ   من قلبِ   يت تقطرُ الّ   وعةُ وتلك    والعاطفةِ   احلبّ   جتاه 
  ها احلاين لالنكسارِ فؤادُ   ضَ إذا ما تعرّ   وتدمي القلبَ   ،احلسرةَ   تورثُ   ادقةِ الصّ 

 واخلذالن . 
املنطلقِ  إىل    ة  تلميحيّ   ورسالة    ضمن    تعريض    العاطفيِّ   احلجاجيِّ   وف هذا 

  قلبِ   ف كسرِ   تْ لَ متث ّ   وفادحةٍ   ،عظيمٍ   جرمٍ   ابرتكابِ   افيه  هُ همُ يتّ   ،ولةِ الدّ   سيفِ 
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ولدِ   مكلومةٍ   أمٍّ  خائبةً وردِّ   ،هاعلى  مطلبِ   عراضِ ابإل  خمذولةً   ها  ردِّ عن  ف    ها 
   . ها الوحيدِ ولدِ 

  سيفِ   مقابلةِ إىل  يت ذهبت  الّ   هِ عن أمِّ   ابحلديثِ   هُ قصيدتَ   اعرُ الشّ   افتتحَ   وقد
  (  1)  وله:ف ق  ، وصوّر حاهلاها من األسرِ ابنِ  اءِ بفد هُ طالبُ ت، ولةِ الدّ 

 اي َحس            َرًة م            ا َأك            اُد َأمِح                 ُلها
                      َِم ُمف                        َرَدة  اِبل   شّ   َة  َعل    ي   ل                    

  

  آِخ                      رُها ُم       زِع                      ج  َوأَوَّهُل                              ا 
دى ُمَعلُِّله                ا  ابَت أِبَي                دي الع                ِ

  
  مشهداً من مشاهدِ   هِ بوصفِ   املقطعِ   ف هذا  لُ األوّ   احلجاجيُّ   ى البعدُ يتجلّ  
  غيابِ   ف ظلّ   اتِ الذّ   زمِ من لوا  الزمةً   فسيُّ النّ   مُ أزّ التّ   أصبحَ   إذ  ،  اتِ الذّ   عِ تصدُّ 
األسرِ   ابخلالصِ   األملِ  املقطعِ   والواضحُ   ، هِ وقيودِ   من  هذا    برتاكمِ   ثقلِ امل  ف 
  ف ذاتِ   واندمجَ   ،اعر(  )الشّ   املفردةَ   اتَ الذّ   جتاوزَ   عَ صدُّ التّ   أنّ   ةِ املأساويّ   والّ الدّ 

  يعلمُ فراس    أاب  وألنّ   ،   صِ ابخلال  احللمِ   انكسارِ   مرارةَ إذ تقامسا    ،(  اآلخر)األمّ 
  هِ ىل قلبِ إ  أن يصلَ ولة اختار  ه بيد سيف الدّ أمِّ خالَص  و  هُ خالصَ   قي أنّ يال  علمَ 

ه  أنّ   والالفتُ   ،ته  ذي جعله مطلعاً لالميّ الّ   داءِ النّ   عب أسلوبِ   ،سريعاً    وصوالً 
  ،ولة  الدّ   بهما سيفُ ن سبّ ذياللّ   هُ فَ ا اندى أمله وتلهُّ وإنّ   ،ة  ول الدّ   مل يناِد سيفَ 

  آخرُ   كان هناك مطلع  لو    ه؛ ألنّ   عاملوضو   ف صلبِ   مباشر    هذا دخول    وف
  مصدراً من مصادرِ   تعدُّ   ةَ االنفعاليّ   ةَ اخلاصيّ   ألنّ   نظراً و   ،  )2(هموضوعَ   ألضعفَ 
استعملَ   ،  )3(احملاججةِ  فعلَ   سَ ليؤسّ   احلسرةِ   بلفظةِ   املقرتنَ   داءَ النّ   فقد    هُ عليه 

 

 .  263 احلمداينّ الّديوان, أبو فراس  (1)
   .222عبده بدوي ، اسيّ العصر العبّ  –  عريّ الشّ  صّ دراسات ف النّ  ينظر: (2)
 . 20طه عبد الّرمحن وجتديد علم الكالم ,  ف أصول احلوارينظر:  (3)



 

 
276 

 دراسة بالغي ة  احلجاُج يف قصيدِة أيب فراس احلمداين  )اي َحسَرًة ما َأكاُد َأمِحُلها(
 د. ضحى عادل بالل 

انفعاليّ   للحسرةِ   هُ نداءَ   اعرُ الشّ   إذ أخرجَ   ؛  احلجاجيَّ    ةِ بناه على حجّ   ،اً خمرجاً 
إاثرةِ يت  الّ   االستدراجِ  على    دِ التودُّ   بغرضِ   ؛معِ السّ   وجذبِ   ،االنتباهِ   تنطوي 

مقصدُ   ،اإلقناعِ   حلصولِ   واالستعطافِ  صدّ   ؛الرئيسُ   احلجاجِ   وهو   هُ بيتَ   رَ إذ 
جمراها    ساعِ التّ   اخِ ر نوعاً من الصّ   ليشيعَ   ،وتِ الصّ   وجاء مدُّ   ،)اي(  داءِ النّ   أبداةِ 

ميتدَّ   هِ حلزنِ   وليتيحَ   ،هِ ووضوحِ  الصّ ابمتدادِ   أن  لتكونَ ويتِّ ها  ال    أسريٍ   صرخةَ   ؛ 
الصّ إاّل   ميلكُ  النّ فالشّ   ،دى  والصّ   وتَ   هذا  ف  مبدى    أرادَ   داءِ اعر  ينبئ  أن 
  هِ ائِ ند  توجيهَ   قصدَ   اعرَ الشّ   ونظراً ألنّ   ،واحلني    عِ ابلتوجُّ   هِ نفسِ   وامتالءِ   ،هِ لِ انفعا

حجاجيّ  عمدَ توجيهاً  املتاع  ةٍ حسيّ   )احلسرة( ف صورةٍ   املعنويّ   إىل جتسيمِ   اً   (
عن    واإلدراكِ   الفهمِ   ةَ عمليّ   لَ ليسهّ   ؛من احملسوسِ   سوسِ غرَي احمل  بَ فقرّ   ،قيل(الثّ 

 هُ توظيفُ   ويكشفُ   ،(1)ابمتيازٍ   ةً حجاجيّ   آليةً   يت تعدُّ الّ   ةِ املكنيّ   االستعارةِ   طريقِ 
  يت وصلَ الّ   املطلقِ   اليأسِ   حالةِ سويِغ  ف ت  هِ ها ( عن رغبتِ ا وآخرُ هلُ أوّ )    ضادَّ التّ 

من    نوعاً   لُ ثّ اّليت مت  فضيلِ التّ   صيغةَ  اختارَ  هِ أملِ ى  لع من االحتجاجِ   وملزيدٍ   ،إليها  
  وكأنّ  ، ف األملِ  روةِ الذّ  إىل تصويرِ  للوصولِ  ،احلجاجيّ  ف املنطلقِ  الكمِّ  مواضعِ 

اً عميقاً ملا آلت   بوصفهما بوحاً نفسيّ سقتا معنوايًّ اً اتّ تي زمانيّ فظتي املتنافر اللّ 
أخرجها    اعرَ الشّ   أنّ   جندُ   للبيتِ   ةِ كيبيّ الرتّ   البنيةِ إىل    ظرِ وابلنّ   ، اعرالشّ   إليه حالُ 

نفسيّ  حجاجيّ لتؤدّ   ؛اً خمرجاً  دوراً  مهمّ ي  بيانِ اً  ف  فقد و سِ   هِ أملِ   عميقِ   اً  ؛    ه 
لفظةَ  لإلحي)حسرةً   نّكر  نكرةً أإذ    ،عاانته  م  مبزيدِ   اءِ (  على    ةً عصيّ   طلقها 

بتخيّ املتلقّ   نفسُ   لتذهبَ   حديدِ التّ  أتبعَ   ،مذهب    ها كلَّ تِ ماهيّ   لِ ي  هذه    مث 
أكادُ   فأردفَ   ،هِ وهتالكِ   هِ لضعفِ   ةٍ مأساويّ   بصورةٍ   فظةَ اللّ  )ما  جبملة    املنادى 

 

 . 120عبد الّسالم عشري, عندما نتواصل نغرّي , ينظر:  (1)
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املنفيّ أمحلُ  ذهنِ   املثبتِ   إلبعادِ   ةِ ها(  جاهدَ الّ   العجزِ   اتِ وإثب  ، ياملتلقّ   عن    ذي 
  هُ حسرتَ   ولكن ألنّ   ،  هِ ليس لضعفِ   ،  ه أخفقَ ولكنّ   ،  هِ مظاهرِ   على رفضِ   هُ نفسَ 

وآخرِ أوّ   بيَ   األطرافِ   املرتاميةَ  سدّ هلا  منافذَ   تْ ها    هُ وأثقلتْ   ،  كينةِ السّ   عليه 
اكتسبَ   ،   فسيّ النّ   القلقِ   مبوجباتِ  هنا  بعداً    اهبتنكريِ (  )مزعج  لفظةُ   تْ ومن 
وزمانيّ مكانيّ  مأساوايًّ مؤشّ   فغدتْ ؛    اً اً  ح  راً  الشّ على  فيه الّ   اعرِ ال  تبدو    ذي 
على آخرِ   لتقديِ   واحتجّ   ،هابدايتِ   ماتِ مقدّ   من جديدٍ   تملُ   رةِ احلس  آخرُ  ها 
  ةِ واألمهيّ   وللعنايةِ   ،  ه خائبةً أمّ   سببها حزنه لردّ   من الواقعِ   ةٍ مستمدّ   ةٍ ا حبجّ هلِ أوّ 
لفظةَ قدّ  أوّ خرِ آ   م  على  نايةِ   املسندِ   ذفِ حب  هُ بيتَ   وختمَ   ،ا  هلِ ها  ف    )مزعج( 
أبلغُ ألنّ   ؛طرِ الشّ  االحتجاجِ   ه  يعانيهاالّ   عفِ الضّ   حلالةِ   ف    يقَ الضّ   فكأنّ   ،يت 
حالًة من    منقوصاً ليعكسَ   كيبُ فجاء الرتّ   ، لبيتِ ا  بناءِ   أعجزه عن إمتامِ   فسيَّ النّ 
 ها. وأرهق لها األسرُ كبّ   لذاتٍ   عِ صدّ التّ 

البيتِ   اعرُ الشّ   انتقلَ  بيتَ   هِ حسرتِ   سببَ   ليبزَ اين  الثّ   ف  بىن  إذ  على ه  ؛ 
  ها ربطُ جوهرَ   ؛ ألنّ   منطقيٍّ   " بطبيعتها على عملٍ   : يت تيلالّ   ةِ السببيّ   ةِ احلجّ 

حماولةٍ تائجِ بن  األسبابِ  ف  ")  ةٍ جادّ   ها  فراس  (  1لإلقناع    مَ لّ السّ   قلبَ فأبو 
 : اثنيهاو   ،َم  ف الشّ   والوحيدةُ   العليلةُ   هُ أمُّ   :ا  هلُ أوّ   اثً ثال  نتائجَ   مَ وقدّ   ،احلجاجيَّ 

أالّ   خرشنةَ   ف سجنِ   هُ أسرُ  منعه  يكونَ ذي  معيلُ و   هاجبانبِ   ن  الوحيدُ هو    ،   ها 
ذهبت من    هُ أمّ   أنّ   هُ علمُ   و وه  ، القصيدةِ   نظمِ   مناسبةَ   ما كان حييطُ :  هااثلثُ و 

لتكلّ  حلب  إىل  أمرِ الدّ   سيفَ   مَ منبج  ف  خائبةً هردّ   قدو   ،ائه  افتد  ولة    ،   ا 

 

ة  ونسية , كليّ ات اجلامعة التّ , حوليّ سامية,  سامية الّدريدريّ ات الكميت ,  احلجاج ف هامشيّ حبث:(1)
 . 255,  40 , العدد1996 ة ,اآلداب والعلوم اإلنسانيّ 
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والتّ تقنيّ   اعرُ الشّ   فَ وظّ   ةِ السببيّ   ةِ احلجاجيّ   البنيةِ   لتعميقِ و  احلذف  ف  يت  نكري 
  لُ يت تتشكّ الّ   ةِ اإلحيائيّ   الالتِ اً للدّ ال رافداً مهمّ ليشكّ   (  مفردة  –  قوله : )عليلة  
عاطفةُ  تكمنُ الّ   ،  اعرِ الشّ   منها  التّ   يت  يت  الّ   اتِ الذّ   عِ تصدّ   ومعاانةِ   رِ حسّ ف 

  دليلُ تّ ال  ف احلذفِ   االحتجاجِ  ةُ وعلّ   ،ولة ابفتدائهالدّ   سيفِ   رِ ضت عن أتخّ متخّ 
 ،هِ على نفسِ   اخلاصّ   هِ وقعِ   مِ وعظَ   ،احلدثِ   ةِ بقوّ   اإلشعارُ و   ،املذكور  ةِ على أمهيّ 

  صفةِ   إضفاءِ ف    االمسيّ   كيبِ الرتّ   ف سياقِ   نوينُ والتّ   نكريُ والتّ   احلذفُ   أسهمَ وقد  
العبارةِ ى  عل  والدميومةِ   باتِ الثّ    كيبِ الرتّ   ها منحَ رِ قصَ   علىيت استطاعت  الّ   هذه 

ما    بفضلِ   ةً إضافيّ   ةً تعبرييّ   ومنحه طاقةً   ،  ةَ اإلحيائيّ   َتهدالل  قَ عمّ   ،اً مدى صوتيّ 
  إليه  املسندُ   فيه  ذفَ ذي حُ الّ   كيبَ الرتّ   اعرُ الشّ وأردف    ،وصدى  من ترجيعٍ   فيه
ملزيدٍ )مفردة  اثنٍ   خببٍ  خائبةً والدتِ   ردّ   راتِ بتطوّ   اعِ واإلقن  تجاجِ حاالمن    (    ،ه 

  ، فسيّ النّ   مِ أزّ والتّ   اجلسديّ   عفِ الضّ بي  عت  تصدّ   لذاتٍ   مِ املتأزّ   واملوقفِ 
احلذفِ   املسكوتُ و  ف  طيّ   حيملُ   عنه  مبطّ اتِ ف  لوماً  لسيفِ ه  ذي  الّ   ولةِ الدّ   ناً 

العدا(  اجلملةِ   شبهِ   تقديُ   أسهمَ و   ،ف افتدائه  رَ أتخّ    نظارِ األ  ف توجيهِ   )أبيدي 
ه  واعرتاضِ   اعرِ الشّ   ةِ وهنا مكمن حجّ   –األسر    -املأساويّ   احلدثِ   ةِ إىل مركزيّ 

   يتجاهلَ وأاّل   ،ف افتدائه  األمريُ   أن يسارعَ   عُ كان يتوقّ   قدف  ، ولة  الدّ   على سيفِ 
املفاجأةُ   ،أسره    أمرَ    عدُّ يو   ،  خائبةً   هُ أمَّ   ولةِ الدّ   سيفُ   ردَّ   له أنْ   ال بل كانت 
من    ،  البالغيِّ   احلجاجِ   رافداً من روافدِ لها(  معلّ -بي) عليلة  اعيُّ اإليق  شكيلُ لتّ ا

النّ   أثريِ التّ   جهةِ    كان أفعلَ   معِ للسّ   أملكَ   كانَ   ماف  ،األمساعِ   متالكِ او   ،فوسِ ف 
 (.  1)  فسِ والنّ  بّ ابللّ 
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حججِ   ظرِ وابلنّ    مَ لَّ السّ   قلبَ   اعرَ الشّ   جندُ   اإلقناعِ   خيطِ   عِ وتتبُّ   ،هِ إىل 
 ،هو "األسر"  ،واحدٍ   أو سببٍ   مةٍ إىل مقدّ   مفضيةً   تائجُ النّ   تابعتِ فت  ،احلجاجيَّ 

يعزِّ  آلَ   ىلإ  ظرَ النّ   ويلفتُ   ،العاطفيَّ   هُ احتجاجَ   زُ ما    ، ةُ فسيّ النّ   هُ إليه حالتُ   تْ ما 
استمالةِ   هُ هدفُ   قُ فيتحقّ    العاطفيِّ   مِ لَّ السّ   اهِ اجتّ   إيضاحُ   وميكنُ   يه.متلقّ   ف 
 اآليت:  كلِ ابلشّ 
+  مرض)عليل                                  ة( ( 3)ن +  إزع                                  اج  ( 2ن ) +  ( حس                                  رة 1)ن 
 لها(. سبب )ابت أبيدي العدا معلّ     (وحدة)مفردة( 4)ن 

 وف قوله:
كُ  َرقٍ  َعل        ى َأحش        اَءها مُتس        ِ   ح        ُ

ت ِإذا َدَأت أَو َوأَي          نَ  ِاطَمأَن          َّ   ه          َ
  

  ُتش             ِعُلها َواهلُم             ومُ  ُتطِفُئه             ا 
ت ا َعن           َّ   تُ َقلِقُله           ا ذُك           َرة   هل           َ

  

  ، أساليب  ةِ بعدّ   الواحدةِ   ةِ عن احلجّ   ثَ يتحدَّ   هِ تِ قضيّ   لعدالةِ   احملتجَّ   نَّ أ  جندُ 
 ،افتدائه  بضرورةِ   هِ وإقناعِ   ،ولةالدّ   سيفِ   ف استمالةِ   ه يفلحُ ف ذلك لعلّ   نُ ويتفنّ 

أفصحَ و  ما  الشّ   هذا  حجّ   اعرُ عنه  خالل  تقتضي  الّ   ببّ السّ   الوصلِ   ةِ من  يت 
من    ف حالةٍ   هاتدعى عيشَ دي العدا اسأي  ف   لِ املعلِّ   فغيابُ   ، واالستلزامَ   تابعَ التّ 

اسرتسلَ   ، ة  املأساويّ   ةِ فسيّ النّ   واالنفعاالتِ   رِ وتّ والتّ   القلقِ  فراس    وقد  ف  أبو 
 ، (1)الفعل يفيد جتدد احلدث  أنّ ومعلوم   ،ابألفعال الة هذه احل دقائقِ  وصفِ 

تضافرَ    -تنّ ع-ت اطمأنّ -هاتشعلُ   -ها تطفئُ -متسكُ )  ةُ الفعليّ   املتوالياتُ   تِ إذ 
  فَ ولتكثّ   ،  هِ أمّ   حالِ   سوءَ   تبزُ   ةٍ حجاجيّ   صورةٍ   لرسمِ   ،   (سألُ ت-هاتقلقُ 
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  طرفٍ ومن    ،  هُ تواجهُ   ما  إزاءَ   دِ املتجدّ يها  وتشظّ   اتِ الذّ   عِ بتصدُّ   اإلحساسَ 
 ،افتدائه    ولة ألمرِ الدّ   سيفِ   ه من جتاهلِ أمِّ استياِء  استيائه و   مقدارَ   تبّيُ   خفيّ 

تقويةِ ها  دورَ   قِ باللطّ   ةُ الليّ الدّ   القيمةُ   تِ أدَّ وكذلك     ليكونَ ؛    هِ احتجاجِ   ف 
األمري  أثريِ للتّ   وسيلةً  روافدِ   ،على  من  الشّ و   ،هِ إقناعِ   ورافداً    هُ ألفاظَ   اعرُ انتقى 
  من خاللِ   هِ وكثرتِ   األملِ   بي تعظيمِ   بطِ رّ ( للذُكرَة    -أدمع   -ُحَرقٍ )  بعنايةٍ   هُ وتراكيبَ 
  ،ابقة  السّ   األبياتِ   تراكيبِ   ف   نَّ الف  اجلانبَ   رُ اعالشّ   ومل يغفلِ   ،  كرات النّ   تتابعِ 

  ه خشيةَ ءَ أحشا  ذي ميسكُ الّ   املطعونِ   الفارسِ   حبالِ   هِ أمّ   حالَ   هُ يشبّ   ذا  فها هو
أحشاءها على    كُ ها متسمل جيعلْ   أثريِ وإمعاانً ف التّ   ، هوض  النّ   وحياولُ   ،ها  قِ متزُّ 

العلّ :  كثريةٍ   على حرقٍ   بل  ،جروحٍ  أس   ،ةحرقة  ابنها فوحرقة  أيدر  العدا    ،ي 
افتدائه من  مشهد    ،وحرقة  سها  دلَّ   ،  مؤمل    وهذا    الفعليُّ   كيبُ الرتّ   وقد 

  ؛ها(تشعلُ   )اهلمومُ   االمسيّ   كيبِ الرتّ   داللةِ   ها مقابلَ متاسكِ   دِ جتدُّ   ها( على)تطفئُ 
–بي)تطفئها    باقِ الطّ   توظيفُ   وأسهمَ   ،(1)   هِ وثباتِ   األملِ   على دميومةِ إذ يدلُّ  

  أبسلوبِ   اعرُ دها الشّ يت قيّ الّ   ورةِ للصّ   ةِ اخليّ عن احلركة الدّ لها( ف الكشف  تشع
أو    االطمئنانِ   حدوثِ   ةِ ف إمكانيّ   شكيكِ أو هدأت( للتّ   تْ )إذا اطمأنّ   رطِ الشّ 

  ، ا لن هتدأأبنّ   ،على اجلزمِ   االستداللِ   ف بناءِ   رطِ الشّ   أسلوبُ   وأسهمَ   ،اهلدوءِ 
هذاحلدثِ   هلولِ   تذهلُ سو  وف  يتجلّ ؛  البعدُ ا    ،  اتِ الذّ   عِ لتصدُّ   احلجاجيُّ   ى 

  اتِ وآبليّ   ،الً أوّ   ةِ االنفعاليّ   راتِ ابملؤثّ   احلجاجِ   ةَ عمليّ   يرفدُ   صويرِ هبذا التّ   اعرُ والشّ 
بعدِ   فاالستعارةُ   ،اثنياً    العقليِّ   اإلقناعِ  احلجاجيِّ ف  بيانيّ   ها  لوانً  اً ليست 

ا   إيرادِ   من وسائلِ   أو وسيلةً   ،فحسب     مقابلِ   ف  "جندُ ا  وإنّ   ،   لبالغيِّ املعىن 
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 ( 1)"ةاحلجاجيّ   لالستعارةِ   اً إقناعيّ   مطمحاً   ةِ عريّ الشّ   لالستعارةِ   ةِ اجلماليّ   الغايةِ 
  اعرِ الشّ   قدرةَ   وينّمي  احلجاجِ   ةَ عمليّ   يرفدُ   اً مهمّ   عامالً   لُ متثّ "    ةُ البالغيّ  فالوسائلُ 

ى دوراً  أدّ   ابقةِ سّ ال  اكيبِ رتّ ال  ف   صويرَ التّ   فيه أنّ   الشكّ   اوممّ   ،(2) "  اإلقناعِ   على
بتصويرِ   ،اً حجاجيّ  سيفِ   اً نمبطّ   اً لوم  هَ وجّ   رِ املؤثّ   هِ فهو  مل    –ولة  الدّ   إىل  وإن 

ما    وهل يرضيكِ   ،ها  ها و سِ حالتِ   تدهورِ   أنت سببُ   : هُ مفادُ   -صراحةً   هُ يذكرْ 
 ه.نفسُ  أثريُ التّ   هِ ملا كان لكالمِ  مباشرةٍ  مبعانٍ  هُ ولو عاتبَ   ا ؟إليه حاهلُ  تآل

 ف قوله:  كبانِ للرُّ  األمِّ   أسئلةُ  وتتالت
ٍع م               ا َتك               اُد مُتِهُله               ا  أِبَدم               ُ
رًى ف الُقي        وِد أَرُجُله        ا  أُس        َد ش        َ
ا  دوَن ِلق                اِء احلَبي                 ِب َأطَوهل                 ُ

ؤادِ  َحبي            بِ  َعل           ى  أَثَقُله            ا الف           ُ
 

ا الرُّ   َدةً كَتس             َأُل َعن             ّ  ب             اَن جاه             ِ
َنةٍ  ن رَأى ل حِبِص             ِن ِخرش              َ  ايم             َ

ن رَأى ل  ةً  ال            ُدروَب ش            اخِمَ ايم            َ
ن  موثَق                ة الُقي                ودَ  رَأى ل ايم                َ

 

تتبّ   األمِّ   لواقعِ   ةً مشهديّ   صورةً   اعرُ الشّ   مُ يقدّ  سائلةً ولدِ   أخبارَ   عُ وهي    ها 
حقيقتِ حاهلَ   فوصفَ   ،عنه  الرُّكبانَ  على  اإلغراقِ   جوءِ اللّ   دونَ   هِ ا  ف    إىل 

  هُ صفُ و   وقد يكونُ   ،هِ عن نفسِ   يعّبُ   املشهدِ   ؛ فصدقُ واالستعاراتِ   شبيهاتِ التّ 
  هفةُ وتلك اللّ   ،لميحاتِ والتّ   ابإلمياءاتِ   هِ من تغليفِ   فسِ ف النّ   أثراً   كما هو أبعدَ 

 ها.صدقَ  ويدركَ  ،ياملتلقّ   شعورِ إىل   لتصلَ  زويقِ والتّ  نميقِ إىل التّ  ال تتاجُ 

 

 . 120سامية الّدريدرّي القدي ,  عر العريبّ (احلجاج ف الشّ 1)
 . 121سامية الّدريدرّي القدي ,  عر العريبّ (احلجاج ف الشّ 2)
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يدلُّ  شدّ   األسئلةِ   تتابعُ   و  موهلفتِ   األمِّ   رِ توتُّ   ةِ على    ضادّ لتّ اب  ستعيناً ها، 
  أوجدَ   اعرَ الشّ   نّ لك،  دةَ املقيّ   األرجلَ   اً معجميّ   رى ال تقابلُ الشّ   دُ فأس  ؛ياقيّ السّ 

تضادّ  فأسدُ اً سياقيّ   اً بينها  داللة  الشّ   ،  الفرسانِ   رى  ، جعانِ الشّ   اءِ األشدّ   على 
 .  واالنطالقِ  ها من احلركةِ ، ومتنعُ ها القيودُ لُ تكب ّ   ها ابتت اآلن ف األسرِ ولكنّ 

الصّ  تكبّ األوىل)صورة    ورةُ وإذا كانت  تثريُ الفرسان  القيود(  النّ   لها    فسِ ف 
آل   واحلسرةَ   األملَ  حالُ   تملا  تقيّ   صورةَ   فإنّ   ،الفرسانِ   إليه  الفؤاد  ده  )حبيب 

تزيدُ  النّ   القيود(  لألمِّ واحلزنَ   واملرارةَ   األملَ   فسِ ف  فكيف  ترى    ،  وهي  هتدأ  أن 
ف  وحيدَ  عزّ   ؟!سراألها    ، احلقيقةَ تلك    ةُ عجميّ ملا   اعرِ الشّ   ألفاظُ   زتْ وقد 

  دلُّ معجمّياً ي  فالقلبُ   ،ومل يقل حبيب القلب  ،" الفؤاد" مثالً   لفظةَ   عملَ استف
التّ  ت  هُ وأمُّ   ،لِ حوّ والتّ   بِ قلُّ على  ال  تقلُّ   لَ وُّ اآلن    بغريِ ها  يشغلُ   هاداخلَ   بَ وال 

التّ   ها ف حالةٍ قلبِ   بل إنّ   ،هاها حبيبِ ابنِ    ، وحزانً   شوقاً   ينفتقُ   ويكادُ   ،عِ صدُّ من 
تدلُّ   وهذا لفظةُ   ما  السّ   عليه  هذا  ف  ال  ؛ياقِ الفؤاد  اهلدوءُ   ميكنُ   إذ    هلا 
 ها ف قوله: عن ابنِ  كبانِ الّر  ها ف سؤالِ قصارى جهدِ   رها تبذلُ ؛ لذا صوّ احةُ والرّ 
ا س           َألُ ت َدةً الرُّكب           اَن  َعن           ّ  جاه            ِ
 

عٍ    مُتِهُله            ا َتك            ادُ  م            ا أِبَدم            ُ
 

تعيشُ الّ   واملرارةِ   قدِ الف  حالةَ   اعرُ الشّ   استحضرَ  أمّ يت  ابلوصفِ   ،  هُ ها    وبدأ 
حقيقةُ   لذاتٍ   فصيليِّ التّ  تتلمّ   ،الواقع    خنقتها  إىل    الوصولَ   سُ فانطلقت 

  واالستفهام )ايمن رأى(  داءِ النّ   صيغُ فخرجت    ،غة  اللّ   ف جمازِ   األمانِ   اتِ حاف
معناها   اجملازيّ   احلقيقيِّ عن  املعىن  التّ   ،إىل  هذا    وبدا   ،   عُ وجّ والتّ   رُ حسّ وهو 

املقطعِ   ةِ راميّ الدّ   للبنيةِ تكثيفاً    كيبُّ الرتّ   سجُ النّ  عكسَ   ؛ف  اً  اخليّ دعاً  تصدُّ   إذ 
االلتزامِ   انعكسَ  خالل  االستفهامِ   واحدةٍ   أبداةٍ   من    مقامَ   يناسبُ وهذا    ، ف 
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  إبفادةِ   )ل(  واجملرورِ   ابجلارِّ   االعرتاضُ   أسهمَ قد  و   ،  ( 1)   دبِ والنّ   عِ فجُّ التّ 
  إشارة    وف هذا القصرِ   ،ها  وحدَ   هِ ه على أمِّ أبمرِ   هتمامِ اال  وقصرِ   ،اصِ االختص

جتاهلِ  أمرَ   إىل  التعريفُ أمّ   ،  هُ اآلخرين  أشباهَ الّ   ا  تال  األشطرِ   اجلملِ   ذي    ف 
إحياء  فكأنّ   واالستفهامِ   داءِ ابلنّ   رةِ املتصدّ   ةِ الثالثّ  أنّ   خفيٍّ   من طرفٍ   ه  ال    هإىل 

  ةٍ يّ ئومر   حمسوسةٍ   ةٍ ماديّ   ةٍ أدلّ   بتقديِ   عرُ االشّ   واحتجَّ   ،اعرالشّ   أمرِ   لتجاهلِ   عذرَ 
و    ،  مكان أسره)حصن خرشنة(    ومعروف    ه متعّي  فمكانُ   ،إلغفاهلا  ال جمالَ 

املوصلةُ برو )الدّ  األسر)القيودوكذلك وضعُ   ،  للعيان   ابرزة    إليه  (   يبيُ (  ه ف 
اً  راً لفظيّ مؤشّ   ةمكانيّ الزّ   ةِ الل)دون ( ذات الدّ   لفظةُ   تل مثّ و   ،  اإلابنةِ   متامَ   هالَ ح
النّ   اتِ الذّ   معاانةَ   قُ يعمّ  املستويي  ابللّ   واملعيشيِّ   فسيِّ على  الرتباطها    قاءِ ؛ 
وأفادَ   ،زماانً   . مكاانً  احلبيب  اجلملة   شبهِ   تقديُ   وابلبعد  لقاء  على    -)دون 

حوهلا    عُ يت جتتمالّ   األملِ   بؤرةِ ل  اً وَتصيص  ،وقِ الشّ   دالالتِ ل اً حبيب الفؤاد( تعميق
  كيبَّ الرتّ   ياقَ السّ   أنّ   ويالحظُ   ،  اتِ الذّ   عِ لتصدُّ   ةُ الليّ والدّ   ةُ فسيّ النّ   افُ األطي

عن   وشفّ  ،العائمة   اللةِ الدّ   على َتصيصِ  ساعدَ   قديِ والتّ  ابالعرتاضِ  شفوعَ امل
  اعتمادَ   ولعلّ   ،  املقطع املأساويّ   اف هذ  فسيّ النّ   عبريِ للتّ   األهمِّ   ةِ حويّ النّ   كيزةِ ّر ال 

خالل  ةِ احلجاجيّ   الكمّ   مواضعِ   على  اعرِ الشّ  -)أطوهلا  يلِ ضفالتّ   صيغِ   من 
النّ   قُ يعمّ   اتِ الذّ   معاانةِ   ( لوصفِ أثقلها ف    روةِ الذّ   ببلوغِ   اللَّ والدّ   فسيَّ املعىن 
 . ةِ دَّ الشِّ 

 

  , ين  فخر الدّ جودت  ,  امن اهلجريّ  القرن الثّ حىّت   قد العريبّ ة ف النّ ظر: شكل القصيدة العربيّ ين  -(1)
138. 
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املقطعِ نظَران    ويلفتُ  سيفَ   وعدمُ   كبانِ للّر   األمّ   سؤالُ   ابقِ السّ   ف    سؤاهلا 
حالِ   ولةِ الدّ  رعيّ   املسؤولُ   األمريُ وهو    ،هاابنِ   عن  تعريض  تِ عن  هذا  وف    ه، 

و ولةِ الدّ   بسيفِ  يكونُ   األمّ   جتاهلِ إبراُز  ،  وبذا  رمسها  الّ   ورِ الصّ   خلفَ   له؛  يت 
ا حّل  عمّ   املباشرِ   املسؤولِ   ، وهي صورةُ ياقِ من هذا السّ   حمذوفة    صورة    اعرُ الشّ 
له    ، وتركَ هِ نصّ   تاجِ ني ف إ املتلقّ   قد أشركَ   ه هذا يكونُ لِ وبفعها،  ووحيدِ   ابألمّ 
 ه. اتِ ومرجعيّ   االختيارِ  له مفاتيحَ  معه، بعد أن تركَ  فاعلِ التّ  ةَ حريّ 

يتّ  الشّ   احلجاجُ   سقُ وبذا    ، ةُ العاطفيّ   االستمالةُ   يمنُ وهت  ،اإلنساينِّ   عورِ مع 
املشهد  نطقيُّ املأو    عقليُّ ال  حلجاجُ ا  يغيبُ   ويكادُ    اعرُ الشّ   حاولَ   وعبثاً   ، ف 

  ،كبانِ لها للّر محّ   املطاف ف رسالةٍ   نايةَ   هِ أمّ   ملواساةِ   ةٍ منطقيّ   شبهِ   حججٍ   ديَ تق
أقرَّ  أنّ نفسُ   اعرُ الشّ   وقد  احلججَ   ه  منطقيّ   ، تلك  ه  فإنّ   لإلقناعِ   ةً وإن كانت 
ه  لكنّ   ، ف توجيهها لألمّ   أو جتدي نفعاً   ،هاولن تؤيت أكلَ   ،ف جناعتها  مشكوك  
  خفيفِ ف التّ   ةُ يّ ه احلقيقورغبتُ   ،اعرِ شّ ال  قلبَ   شعلُ ت   يتالّ   واحلرقةُ   األملِ   بصيصُ 

  ا كان عليه ف مطلعِ متاسكاً عمّ   أكثرَ  فبدا، تلك احلججِ إىل لجأ يعنها جعلته 
ووجّ  أمّ   رسائلَ   ةَ عدّ   هَ القصيدة،  موظّ إىل  الكلّ "  ةَ حجّ   فاً ه؛  ف  اجلزء    إدماج 

  كبانِ الّر ه مع  رسائلَ   لَ عنها ما حّل هبا ، وأرس   فُ ه  فّ لعلّ   ،ة االشتمال(")حجّ 
 ذين سألتهم، ف قوله:الّ 

 

فُّ حَمَمُله     ا وى       َِ ِل جن     َ  ف مح     َ
ذِهُلها ا لَي              ُ  َوِإنَّ ِذك              ري هل              َ
 نرتكه                                 ا  رة وننزهل                                 ا
 نَ ُعلُّه                               ا  رًَة َونُنَهُله                               ا
 

ل َلُكم       ا   اي أَيُّه       ا الراِكب       اِن ه       َ
ت َمقاَلُكم      ا ا ِإن َوع      َ  ق      وال هل      َ
ِذِه َمنازِلُن                    ا  اي أُمَّت                    ا ه                    َ

ذِ  وارُِداناي أُمَّت                   ا ه                   َ ِه م                   َ  
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املشهدِ   تارُ السّ   لُ يُسدَ   هناو  آخرَ   القصيدةُ   خذَ لتتّ   على  البيتِ   مساراً    من 
الشّ   ،اسع  التّ  يبدو  ومنطقيّ اتّ   أكثرَ   اعرُ حيث  التّ   ةً زاانً  حسرته   عبريِ ف  عن 

  والً حما  ةٍ افرتاضيّ   خطاابً مع ذواتٍ   إذ نراه يفتعلُ   ،جريد  التّ   ةِ معتمداً على تقنيّ 
إىل     خرجَ استفهاماً جمازايًّ   مستفهماً   لَ فيبدأ نداءه املتخيّ   ،األسر  دارِ ج  اخرتاقَ 

الطّ  أيّ   لبِ معىن  الرّ )اي  لكما(  اكبانِ ها  الرّ   ،هل  أنّ   غمِ وعلى  حماورة  من  من    ا 
بلغت  الّ   ديدةِ الشّ   رِ وتّ التّ   حالةِ   من خالهلا َتفيفَ   ه حاولَ نّ فإ  واحدٍ   طرفٍ  يت 
سوالّ   ،اذروهتَ  تسلسلِ   اعدتيت  جتلّ   وتناميه.  احلدثِ   على  املنطلقُ وقد    ى 

الثّ   اجِ للحج  العاطفيُّ  البيت  )إن وعت  "االعرتاض    ة"اين من خالل حجّ ف 
يتحقّ   ،قولكما( احلجاجِ   الفصلُ   قُ إذ  ف  املعاين  صعيد  طريقِ   على    عن 
أنّ 1)   االعرتاضِ  ف كلّ   "(، كما  املعرتضة  أجنبيّ   اجلملة  جمرى    ة  أحواهلا  عن 

صلةَ حويِّ النّ   ياقِ سّ ال فال  حملّ   ،  وال  بغريها،  وإنّ   هلا  اإلعراب،  من  هي  هلا  ا 
أو    أو وعدٍ   أو نفيٍ   بشرطٍ   أو قيدٍ   أو قسمٍ   من دعاءٍ   ،طارئ  عن خاطرٍ   تعبري  
نيٍ   أمرٍ  تنبيهٍ   أو  يريدُ   أو  ما  يلفتَ   مُ املتكلّ   إىل   ، (2إليه")  امعِ السّ   انتباهَ   أن 

هلا    ما سيقالُ   على استقبالِ   األمّ   بقدرةِ   شكيكِ لتّ ل  ةُ االعرتاضيّ   فجاءت اجلملةُ 
عجزُ   ،استيعابِهو  جاء  احلقيقة  لتأكيدِ   البيتِ   كما    حلجاجُ ا  فَ فوظّ   ،تلك 
  )إنّ   ببِ )إن وعت/ لن تعي "ضمنا"( ابلسّ   مةَ املقدّ   حي ربطَ   ببَّ السّ   لوصلَ ا

  دَ جمرّ   ألنّ   ،مف هذا املقا  العقليّ   للحجاجِ   ه ال مكانَ أنّ   دَ ليؤكّ   ،ذكري ليذهلها(

 

العربيّ ينظر:    (1) البالغة  مفهومه  احلجاج،  احلجاج  ف:  احلجاج(،  )أو  اجلديدة  البالغة  ضوء  ف  ة 
 .  52 / 1 عبدهللا صولة, وجماالته،

 . 183متام حّسان, ، القرآينّ  صّ ة للنّ وأسلوبيّ ة البيان ف روائع القرآن، دراسة لغويّ  (2)
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  انرِ   جِ بل وأتجُّ   ،ها  عقلِ   ا وذهابِ لذهوهلِ   ه سيكون سبباً أمّ   ذكر أيب فراس أمامَ 
  ف قلبها. واحلزنِ  واحلنيِ  وقِ الشّ 

اً دتا( مستنف)أمّ   صيغةَ   داءِ للنّ   فاً موظّ   ضامنَّ التّ   اخلطابَ   اعرُ الشّ   واستخدمَ 
  واملالحظ أنّ   ،ه  أمّ   للقاءِ ه  داخلِ   ف  ها احلنيُ يت يضرمُ الّ   ةَ عوريّ الشّ   اقةَ بذلك الطّ 
 .ابملنادى وطمأنته قِ فُّ مبعاين الرتّ  تشعُّ  يغةَ هذه الصّ 

حيناً    ومتدافعٍ   ،حيناً   مسرتسلٍ   بشكلٍ   ةُ والفعليّ   ةُ االمسيّ   اجلملُ   وترتاصفُ 
  ، هدَ جتلُّ   أن يظهرَ   اعرُ الشّ   إذ حياولُ   (األسر)  ذي تّ الّ   احلدثِ   أبعادِ   لرسمِ   ،آخر
احلروبُ ملن كان   ع  وقَّ مت  أمر    فهو  الرتّ   لِ وبتأمّ   ،ه  عادتَ   ت    لتعالقِ   كيبِّ املستوى 

الضّ   املضارعةَ   األفعالَ   أنّ   جندُ   ةِ والفعليّ   ةِ االمسيّ   اجلملِ    –)ننزهلا    ةِ ديّ بدالالهتا 
 ،املنطقيِّ  شبهُ  ) هذي منازلنا( ليطغى احلجاجُ  إليه سندِ املت حول نرتكها( التفّ 
ذي  الّ   احلياةِ   لناموسِ   وابالستسالمِ   ،حيناً   ابحلكمةِ   فعمُ امل   رديُّ السّ   واإلخبارُ 

آخر  مجيعاً   البشرَ   يعمُّ  الكلّ   اجلزءِ   إدماجِ   ةَ حجّ   لكلذ  فاً موظّ   ،حيناً    ف 
وال    ،نمن هذا الكو   وهو جزء    ،عام    كوين    ن  نو قا  والِ حاأل  لُ فتبدُّ   ،)االشتمال(

  على اجلماعةِ   لِّ االدّ   مريِ الضّ   ف استخدامِ   ولعلّ   ،ه غريَ   ما أصابَ   هُ ن يصيبَ أ  بدّ 
 اللة .هلذه الدّ  اً )ان( تعميق

  اعرِ الشّ   أمّ   َنوَ   هةً ن بدت ف ظاهرها موجَّ إو   األبياتَ   إنّ   :وميكننا القولُ 
سيفِ   هة  موجَّ   ا ضمناً فإنّ  يغرتَّ حىّت   ولةِ الدّ   إىل  ال    ، ب  متقلِّ   هرُ فالدّ   ،نياابلدّ    
له أن    مباحٍ   ، وإن كان غريَ ةِ الل الدّ   اجِ إنتف  أسهُم  ابق"  السّ  صّ ف النّ   احملذوفُ و 

 (1من األحوال") حالٍ   أبيّ  مباشرٍ   بشكلٍ  يظهرَ 
 

 . 119 حمّمد عبد املطّلب، قضااي احلداثة عند عبد القاهر اجلرجاينّ  (1)
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  اتِ نائيّ ابلثّ   املرهتنةَ  ف احلياةِ   هُ فلسفتَ   اعرُ الشّ   وبعد أن بثَّ   ،ف هذين البيتي 
للحياةيت عدّ الّ   تناقضةِ امل الرّ   -جنده    ،  ها انموساً    حماوالتِ   غم من كلّ وعلى 

واقعِ   يرتدُّ   -طةِ احملبَ   هِ ذاتِ   إنقاذِ    وحيّملُ   ،واإلحباط  ابحلسرةِ   املفعمِ   املؤملِ   هِ إىل 
 ما حّل به ف قوله: ضمناً  ولةِ الدّ  سيفَ 

َوبٍ  ِإىل َقوُمن                   ا َأس                   َلَمنا  ن                    ُ
 

رُها   أَقتَ ُله          ا الُقل          وبِ  ف أَيس          َ
 

ومل    ،ولةِ الدّ   سيفِ   ابسمِ   إذ مل يصرّحْ   ؛"ي ضم"ابلتّ   احلجاجَ   اعرُ الشّ   اعتمدَ 
  ورةِ الصّ   خلفَ   ف العتاب، ويكمنُ   فِ لطّ التّ   من اببِ   إليه مباشرةً   الكالمَ   هِ يوجّ 
النّ   اهرةِ الظّ  املفهومةُ هل  ةُ املضادّ   ورةُ الصّ   صّ ف  السّ   ضمناً   ا،  وميكن    ،ياقِ من 

تقديرُ للمتلقّ  أو َتي ُّ ي  الكالمِ   املذكورَ   ها؛ ألنّ لُ ها    إىل احملذوفِ   ةٍ بقوّ   يشريُ   ف 
فهو اآلن    ،(1من احلضور" )  اللةِ للدّ   إفرازاً  ثرَ قد يكون أك  ئبَ هذا الغا  "بل إنّ 

يعانيه ما  املشرقِ   ،يعاين  ماضيه  فالصّ   بينما كان ف  األسر،  يعاين من    ورةُ ال 
هذا ال    ، ولكنّ صّ ها ف النّ ذكرَ   اعرُ الشّ   اآلن؛ لذا غّيبَ   غائبة    ةُ ملاضيا   املشرقةُ 
أنّ  األايّ يعن  أنّ ،  ا عودهتَ هلا، ويتمىّن   قُ ويشتا  ،مِ ه ال حيّن إىل تلك  يريدُ كما    ه 
  ما فعل.  مثلَ  ملا فعلَ  هُ مكانَ  لو كانَ   :ولةالدّ   لسيفِ  القولَ 

 بعدم فدائه: ولةِ الدّ  ومل يكتِف سيفُ  
 َوغ         ىً  رِج         الَ  بَع         َدان َوِاس         َتبَدلوا

 

َودُّ   اليَ  أَد  ي               َ  أَمثَ ُله              ا ع              ُ
 

يكونُ   هوبفعلِ  اَتّ   هذا  يكافئ  فرساانً   ذَ قد  أو ال  شجااب  ن  ف    هِ عتِ فراس 
الشّ هِ تِ وفروسيّ  آمل  ما  وهذا    تكمنُ   املؤملِ   احلاضرِ   صورةِ   وخلفَ   .هُ وأحزنَ   اعرَ ، 

 

 .160حممد عبد املطلب  القدي،  قد العريبّ كيب ف النّ ة اإلفراد والرتّ جدليّ  (1)
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ولة، وهو بقوله  عند سيف الدّ   عندما كان حيظى مبكانةٍ   عيدِ املاضي السّ   صورةُ 
يعاتبُ  يستبدلُ   ؛ضمناً   هُ هذا  خمالفة    األد  ابألعلى،  كيف  ذلك    ةِ للحجّ   وف 
ا  القائمةِ  يرتتّ الّ   ةِ دليّ باالتّ   لعالقةِ على  أإاّل   ،ابملثلِ   دلةُ املبا عليها    بُ يت    سيفَ   نّ  

  ، شأانً و   م أد  منه مكانةً من ه  تقريبَ   الفارسِ   األمريِ   عروفِ مب  دلَ ستباولة  الدّ 
 ه. نفسِ  من شأنِ  ةِ بتلك احلجّ  عرُ االشّ  ى علأ نفِسه وف الوقتِ 

اجلملُ و    هِ عِ توجُّ   حقيقةَ   لتكشفَ   املباشرةِ   ةِ قريريّ ابلتّ   سمةُ املتّ   ةُ الفعليّ   تتواىل 
قومُ )أسلَ  بعدان(  -نامنا  تنكُّ إنّ   ،استبدلوا  يُفرتضُ   رُ ه  املالذَ   من  يكونوا    أن 

الغادرَ  ال  هذ  ،اجلاين  احلامي  الفعالاوأبرز  املزيدن  القصديّ ان  معىن  ف    ةِ ن 
بيتُ   ،  فِ صرُّ التّ  قال    القصيدِ   وهنا  العبدكما  بن    ذوي   " وظلمُ الشاعر طرفة 
إىل    مِ املتكلّ   املفردِ   عن ضمريِ   االلتفاتُ   قَ حقّ و   ،"     ....مضاضةً   أشدُّ   رب القُ 

اً متناقضاً أتثرياً نفسيّ  (قومنا)  )ان( إىل  مريِ الضّ   وإضافةُ    املتكّلمي،مجاعةِ  ضمريِ 
قومِ ممّ   عِ فجّ التّ   ةِ شدّ   بي  من  حلقه  االلتصاقِ   هِ ورغبتِ   ،ها  ألنّ   ف  مركزُ هبم    م 

  عِ صدُّ التّ   ن حالةِ م  اعرِ الشّ   لذاتِ   إنقاذ    اللتفاتِ كون ف هذا اي  قدو   ،االنتماء  
ذاتيّ جتلّ   وقد  ،هاتِ ملكان  وتضخيم    ،واالنيارِ  معاداًل  بوصفها  للقوم  ت  وف    ،اً 

مثّ نفسِ   ياقِ السّ  اختيارُ ه  الّ )أقتلها(    فضيلِ التّ   صيغةِ   ل  لذاته  أعلنَ انتصاراً  ها  يت 
  وأفادَ   ،فسه للنّ ها أقتلُ أيسرُ   طٍ و له من ضغ  تْ ضَ رغم ما تعرّ   دٍ وجتلُّ   عنفوانٍ   ذاتَ 
لفظةِ   نكريُ التّ  قومِ   اللةَ الدّ (نُ َوبٍ )  ف  من  آمله  ما  شفّ على كثرة  ما  عن    ه؛ 

  املقطعِ ف هذا    ويظهرُ   ،فسِ ها على النّ وقعِ   وتعاظمِ  ،بتنامي الفجيعةِ   اإلحساسِ 
توكأنّ   ،  األغلبَ   ت كان  اجلملِ   بي   الفصلِ   ظاهرةَ   أنّ  املستوى    ف  عكسُ ا 
يعيشُ الّ   الواقعَ   ياغةِ للصّ   مقِ األع عنه   عّبَ   املكاينُّ   فالبعدُ   ،  اعرُ الشّ   هُ ذي 
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  مِ أزُّ التّ   من حاالتِ   هُ قَ وما حلِ   ،  هذا البعدِ   مرارةُ   تْ قد أُفرغَ و   ،  منفصلةٍ   برتاكيبَ 
  مثريةً ي  هبا املتلقّ   نفعلَ وا  ،اعرِ الشّ أظهرت انفعاَل    ةٍ إنشائيّ   ف تراكيبَ   فسيِّ النّ 

 .عليه رضَ ذي فُ الّ  الواقعِ  وقسوةِ  ،املوقفِ  ةِ بشدّ  هُ إحساسَ 
تقنيّ   هُ حجاجَ   اعرُ الشّ   بىن "  ةِ على  حججِ   ،"املفارقة  من    الفصلِ   وهي 

التّ   ا نوع  أنّ   املفارقةَ   وما مييزُ   ،جاجيّ احل املباشرِ   ضادّ من  املعىن    للمنطوقِ   بي 
املعىن   ي يرفضُ تلقّ امل جيعلُ  اهريّ الظّ  ناقضِ ها على التّ وقيامُ  ،املباشر  واملعىن غريِ 

اآلخر    لصالِ   للكالمِ   احلرفَّ  دالليّ إنتاجِ   إبعادةِ   مطالباً   فيصبحُ   ،املعىن    اً ها 
املراد)   ليصلَ  املعىن  مفارقةِ وجتلّ   ،(1إىل  ف  العتابُ   والغايةُ   ،املوقفِ   ت    منها 

  لألسرِ   اعرَ شّ موا السلّ   القومَ   وكأنّ   ،ولةالدّ   سيفِ   وفعلِ   ،القومِ   فعلِ   واستنكارُ 
أيب    ملن يسعى سعيَ   عاً متوقَّ   األسرُ   وإن كانَ   ،عنه  ا و م حي َتلَّ إرادهتِ   بكاملِ 
للقومِ   ،احلروبِ   خوضِ   إىل   فراسٍ  ينبغي  يتخلَّ   والعشريةِ   فال  فارسٍ   او أن    عن 
افرتاض    ،همثلِ  ذلك  القومِ   أنّ   ضمن    وف  ال    محايةَ   على  فراس    تسليَمهُ أيب 

   .هأمرِ  وجتاهلَ 
  بدتْ   كيبِّ ف مستواها الرتّ   اعرِ الشّ   لغةَ   أنّ   هذا املقطعِ   ةِ مع ناي  دُ ا جنوهكذ

وحجاجحضورٍ   ذاتَ  شعرّي  اإلحساسَ   ابمتياز  يّ   وبصدٍق    غربةٍ ب  عكسْت 
  للمشاعرِ  حقيقي    ها ترمجان  بطبيعتِ   غةُ فاللّ   ،   ه القومُ فرضَ  وتغريبٍ   ، ها األسرُ فرضَ 

  حبجمِ   ترتبطُ   كما ...   ةِ فسيّ النّ   االتِ ابحل  األلفاظُ   ترتبطُ   فيها   ، واألحاسيسِ 
 . (2)   هاوأبعادِ  األشياءِ 

 

 . 64ناصر شيانة,  ( ينظر: المفارقة في الّشعر العربّي,1)
 

 . 70, إبراهيم أنيس األلفاظ ينظر: داللة (1)
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 عتابات بني املدح والي الذ  تشظ   اين:املقطع الث  
 .(20-15) األبيات

 اعر:يقول الشّ 
يِّداً  دُّ  اي س              َ ة   م              ا تُ ع              َ  َمكُرم              َ

 

 َأكَمُله                     ا راَحَتي                     هِ  َوف ِإاّل  
 

م  ن  ى سلس  لةٍ ك  أ عل   اتّ و  ،يحِ ص  ر إىل التّ  لم  يحِ ه م  ن التّ ف خطاب  ِ الش  اعر ت التف   
 منها: احلججِ 

بنيةِ   سةُ املؤسّ   _احلججُ 1 حجّ   الواقعِ   على    خصِ الشّ   ةُ وحجّ   ،لطةِ السّ   ةُ : 
الوصلِ و   ،هِ وأعمالِ  احملاججُ   ؛واجديّ التّ   حجج  يسعى  الضّ   إذ  هذا    ربِ ف 

بي    ابطةِ الرّ   العالقاتِ   ، وتوضيحِ والوقائعِ   األحداثِ   إىل تفسريِ   من احلججِ 
األطروحةُ وأشيائ  الواقعِ   عناصرِ  تبدو  وبذا  يعرضُ الّ   ه،  أكثرَ يت  إقناعاً،    ها 

  ما ارتبطَ كلّ ي  ف املتلقّ   أثريِ على التّ   وأقدرَ   أجنعَ   احلجاجيُّ   ويكون اخلطابُ 
 ( 1فيما حدث وما حيدث )   هُ وارتبطت عناصرُ  ف الواقعِ 

 :  عارضِ والتّ  فاقِ االتّ  عدمِ  ةُ : حجّ ةٍ منطقيّ  شبهُ  _حجج  2
ه ف  وأعمالِ   خصِ ة "الشّ وحجّ   ،(داً لطة" )سيّ "السّ   ةَ حجّ   اعرُ الشّ   يستحضرُ 

املوجَّ خطابِ  يُ   "،هِ ه  من اآلخرين، ف    تقويٍ   موضوعَ   ف احلجاجِ   اإلنسانُ   عدُّ إذ 
 فينادي سيفَ   ،  (2خص )الشّ   ةِ عن ماهيّ   يت تعّبُ الّ   واألعمالِ   فاتِ الصّ   ضوءِ 
  ، اهلرمِ   رأسَ   لُ فهو ميثّ   ،تماعيِّ م االجلَّ السّ   ه فه وموقعِ ه مبكانتِ إايّ   راً ولة مذكِّ الدّ 

 

 . 214ريديّ الدّ  سامية القدي، عر العريبّ احلجاج ف الشّ ينظر:  (1)
 . 334عبدهللا صولةاته، احلجاج، أطره ومنطلقاته وتقنيّ ينظر:  (2)
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  أن يكونَ   يهعل  جيبُ   ات  ومسؤوليّ   أفعال    على تلك املكانةِ   بُ ويرتتّ   ،دُ يِّ وهو السّ 
 هلا . أهالً 

خطابِ   لَ وعوّ  املوجَّ ف  مقدّ دِ سيّ إىل    هِ ه  على    القيمَ   تمّثالً م،  ةٍ حجاجيّ   مةٍ ه 
االلع  تفرضُ   اّليت ه  مكانتَ و   ،تهاوهرميَّ  ابتغ  ،تزامَ ليه  تقيقِ   الكمالِ   اءَ بل    ف 
القدرةِ و   ،ه  غريِ   من  أكثرَ   العدالةِ  من  لغريِ   له  ما  )إاّل عليها  راحتيه  ه  ف   

 أكملها(.
تفارقْ   املثلِ   صورةَ   أنّ   فتُ والاّل  مل  فراسٍ   األعلى  خضمِّ   أاب    هِ عذاابتِ   ف 

اً  أابً برّ ه  فيحبّ   ،  لية  جلي  مكانة    ولةِ الدّ   سيفِ   لألمريِ   أن يكونَ   " والغرابةَ   ،هِ رِ وتوتُّ 
شقيقاً   ، جنيّ   ،وأخاً  أنّ وندمياً  يفعَ ه  اً. كما  حي  أخالقياً  مثاًل  له    وشبّ   كان 

  ىالفضل  مبا يالزمُ   ،داً( )اي سيّ   انداه  بل  ،هِ بلقبِ   هُ  اطبْ   مل  ولذلك  (1)"  فمدحه
الصّ  املكانةِ   ىعلواأل  ،  فاتِ من  اسرتضائِ   وإمعاانً   ،  ف    هِ تِ مهّ   واستثارةِ   هِ ف 
بسيفِ وحصرِ   ،املكرماتِ   أكملِ   لتخصيصِ   ؛القصرِ   أسلوبَ   استخدمَ    ها 

عنده    ولةِ الدّ   سيفِ   هذه هي مكانةَ   تنكا  ملّاو   ،   املدحِ   على سبيلِ   ،  ولةِ الدّ 
  دَ ، فمن كان سيّ هُ طلبَ تلبيِتِه مو   ّيِتِه،قض  من عدالةِ   الواثقِ   خطابَ   هُ فقد خاطبَ 

ذلك،    على  قادر    هأنّ   ال سّيما منه، و   املعروفِ   طالبِ   رجاءَ   لن  ذلَ ف   ملكارمِ ا
أنّ  املكارمِ   األسريِ   تريرَ   كما  أعلى  على    فاحلاضرُ ها،  وأفضلِ   من  دّل  هنا 
  ي ممارسةَ للمتلقّ   ةِ هنيّ الذّ   للحركةِ   ، ما يتيحُ دّل على احلاضرِ   ، والغائبُ الغائبِ 

 

 .132الّتجربة اإلنسانّية ف رومّيات أيب فراس احلمدايّن, عبد املالك املومىن,  (1)
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بفاعليّ دورِ  الذّ   ،ةٍ ها  ميكنُ للمتلقّ   حضوراً   جيعلُ   كرُ بينما    ضورِ ابحل  هُ وصفُ   ي 
 (1) وليس الفاعلِ  ،البِ السّ 

َدمي ن ق     َ ت تَن     اُل الُقي     وُد م     ِ  لَيس     َ
 

 َوف اِتِّب          اعي ِرض          اَك َأمِحُله          ا 
 

ح  ي  عِ وق  َّ غ  ري املت اعرِ الشّ  فعلِ  بردّ  ذي يليهالّ   ف البيتِ   املفارقةِ   وقعُ   صاعدُ يتمثّ  
ت )ليسعلى مستوى البيت جاوز"  ة "التّ كحجّ   ،تابعيّ التّ   الوصلِ   حججَ   فَ وظّ 
)ف رض   اك  ة"و"الغائي   ّ  "بّ بالس   ّ  ة "الوص   لِ وحج   ّ  ،(...م   ن ق   دمي القي   ودُ  الُ تن    

 كِ مس   ّ والتّ  ،ول   ةِ الدّ  س   يفِ  ف إرض   اءِ  ةَ ل    املتمثّ ه وغايت   َ  هاختي   ارَ  س   وّغَ أمحله   ا( لي
عن  ه وإي  ذاءهم  ي الق  ومِ َتل  ّ  فقاب  لَ  ،بوه ل  ه م  ن أملم  ا س  بّ  رغ  مَ  والق  ومِ  ابجلماع  ةِ 

 ةِ وق   وّ  دِ جل   ُّ إظه   ار التّ ح   ىّت و  ،فلط   ّ تّ وال دِ الت   ودّ  وذل   ك إبظه   ارِ  ،مض   ادّ  وق   فٍ مب
يتش  ّظى بذلك و  ولة .الدّ  كان ذلك يرضي سيفَ   نإ أملٍ   أيّ   وجتاوزِ   ،االحتمالِ 

 ل  ةً متمثّ  ةِ ة الق  وّ حج  ّ  :متن  افرين ت  ي ب  ي حجّ  ذا املقط  عف ه    االس  تهاللُّ  البي  تُ 
ض  ى الرّ و  االس  تكانةِ  ةِ حج  ّ و  ،ليست تن  ال القي  ود (   )  :ف قوله  بوالصّ   دِ جلّ لتّ اب

 ومه   ا م   ن مس   اتِ  ،لألمري)أمحله   ا( اسرتض   اءً  امنه     املزي   دِ  لِ وتم   ُّ  ،القي   ودِ  ب   ذلِّ 
 ة()الق  وّ  العق  لِ  ي ب  ي مقتض  ياتِ ش  ظّ وه  ذا التّ  ،األس  رِ  لِّ ب  ذُ  لَ ب  ِ ه قَ ألن  ّ  ؛عفِ الض  ّ 

 فس      يِّ النّ  ل      و نظ      ران إلي      ه م      ن خ      الل املنب      عِ  عف()الض      ّ  فسِ ال      نّ  وت      داعياتِ 
 ةَ حوي  ّ النّ  المةَ ذي اس  توا الس  ّ ال  ّ  ، املعن  ويَّ  ن  اقضَ الستس  غنا ه  ذا التّ  واحلج  اجيِّ 

 ألس   بابٍ  اعرِ للش   ّ  فس   يُّ النّ  العم   قُ  هُ فرض   َ  املتن   اقضُ  فه   ذا اخلط   ابُ  ، عب  ريِ ف التّ 
 ،األعل   ى  ملث   لَ ا هُ إذ يع   دُّ  ، اعرِ عن   د الش   ّ  ول   ةِ الدّ  س   يفِ  مكان   ةُ : ه   ا أمهّ  ،ةٍ ع   دّ 

 

   . 218حمّمد عبد املطّلب   ة قراءة أخرى،البالغة العربيّ ينظر:  (1)
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 اجلمل  ة ش  بهِ  يِ تق  د ه فوكأن  ّ  ،ه خالص  َ  لُ ذي ميث  ّ الّ  واألمريَ  ،هذي رابّ الّ   والقريبَ 
ف  )رض   اك( لفظ   ةِ  تك   رارُ  اأم   ّ  ،ه ويعني   هم   ا يهم   ّ  مُ ب   اعي رض   اك ( يق   دّ ) ف اتّ 
)إن كن   ت مل تب   ذل الف   داء هل   ا... فل   م أزل ف رض   اك  والعش   رين اب   علرّ البي   ت ا
 الغ  رضَ  ولع  لّ  ،ول  ةالدّ  س  يفِ  اسرتض  اءَ  اعرِ الش  ّ  ول  ةِ حملا فج  اء أتكي  داً  ، أب  ذهلا(

 ،ت عن  هيت تش  ظّ ال  ّ  ول  ةِ الدّ  س  يفِ  م  ع ذاتِ   االلتئ  امِ   حماول  ةُ ه  و    أكيدِ من هذا التّ 
 ىلإه وانتمائ    ِ  هِ والئ    ِ  كي   دِ أت لتعمي    قِ  ب    ذير""التّ  ةَ حج   ّ  )مل أزل( دت عب    ارةُ وجس   ّ 
م  ا  اس  تكمالِ  عل  ى ض  رورةِ  "تق  ومُ  ة  وه  ي حج  ّ  ،ب  ه ه رغ  م م  ا ح  لّ ده وقوم  ِ س  يّ 

م  ن الق  ول حس  ب  انطالق  اً  ،( 1ش  رع بع  د ف القي  ام ب  ه") م  ا وإمت  امِ  ،ب  دئ في  ه
ينا ف وض    حّ  ،ه    ذا العم    لِ  ن    ا ش    رعنا ف إجن    ازِ :" مب    ا أنّ (Perlman) بريمل    ان
علين  ا أن  ف  إنّ  ،وللجه  دِ  للم  الِ  مض  يعةً  ه لك  انَ نا ع  ن متام  ِ ه مب  ا ل  و أعرض  ْ س  بيلِ 

"اجلم  ع ب  ي  :ب  ه ، وامل  رادُ لبِ الس  ّ  عل  ى طب  اقِ  ت  هوب  ىن حجّ  ،(2ه" )إجن  ازَ  نواص  لَ 
 م  ن الطب  اقِ  وهب  ذا الن  وعِ  ،(3، أو أمر وني")فعلي مصدر واحد: مثبت ومنفيّ 

املع  ىن  ف تثبي  تِ  ه، م  ا يس  همُ بنفي  ِ  املع  ىن، وم  رةً  إبثب  اتِ  ةً م  رّ  ؛تي املع  ىن م  رّ  ي ُ ذكرُ 
ذل  ك، ح  ىت ال  إزاءَ  هِ فعل  ِ  ردّ  به وبيانِ  ولةِ الدّ  سيفُ  هُ بي ما فعلَ  ه؛ ليقارنَ وتقريرِ 
غم عل  ى ال  رّ ف، هِ إىل فدائ  ِ  هِ مس  ارعتِ  ول  ة؛ لع  دمِ الدّ  ه تغ  رّي عل  ى س  يفِ أنّ  ظان    يظنَّ 

ي س   يفِ  ه ملل   ه،  ه ظ   ّل وفي   اً ن   ّ فإعن   ه  ول   ةِ الدّ  م   ن َتل   ّ هي   نَس معاتب لكن   ّ عل   ى  ت   َ
ال  ،هه ه  و ه  و ف ماض  يه وف حاض  رِ إن  ّ  :ق  ولَ وق  د أراد أن ي ،هف فدائ  ِ  هِ تقص  ريِ 

 

 . 224 ريديّ الدّ سامية القدي،  عر العريبّ احلجاج ف الشّ  (1)
ت احلجاج ف  نظرايّ   ف ف احلجاج، ف : أهمّ اته من خالل مصنّ احلجاج أطره ومنطلقاته وتقنيّ   (2)

 . 333 عبدهللا صولة ة، قاليد الغربيّ التّ 
 . 6/11د عبد املنعم خفاجيشرح وتعليق وتنقيح: حممّ ويّن, القز اإليضاح ف علوم البالغة،  (3)
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 ،ول   ةِ الدّ  لس   يفِ  اً ه ه   و ه   و كم   ا ك   ان ف املاض   ي وفي   ّ إن   ّ  ،األح   والِ  بتغ   ريُِّ  يتغ   رّيُ 
 ه ف األسر. بعد وقوعِ على رضاه، حىّت  وحريصاً 
 احمل  اججُ  يرف  عُ  إذ ؛ع  ارضف  اق والتّ ع  دم االتّ  ةِ ها حبجّ دعمَ  السلطة  ةِ حجّ   ولتعزيزِ 

 م  ن خالهل  ا س  لطةً  ( مستحض  راً 1م  ع أخ  رى") ف  قُ ا ال تتّ أن  ّ  ن  اً "أطروح  ة م  ا مبيّ 
 ،شرعيٍّ  حكمٍ  من خاللِ  ينِ والدّ  رعِ الشّ   وهي سلطةُ   ،ولةِ الدّ   فِ سي  تعلو سلطةَ 

ف  ريِ ف الس    ّ  ل    ه ك    ي ال يس    تمرَّ  اً ومس    تفزّ  ،ول    ةِ الدّ  لس    يفِ  الفت    اً  م    ثالً  ليك    ونَ 
 وذلك ف قوله: أ،اه اخلطاالجتّ 

  هُ تدرك                    ُ  وامل                    اءُ  مْ ال تت                    يمَّ  
 

 ه    ارى ويقبلُ غك يرض   ى الص   ُّ غ   ريُ  
 

وه  و  ،م  ن ه  م دون  ه وم  ن مع  ه م  ن الفرس  انِ  ف  راسٍ  يبأب لَ فم  ا ك  ان ل  ه أن يب  دِّ 
عل  ى  ةُ ام  ّ التّ  وعنده الق  درةُ  ، ابِ وهم كالرتّ   ،هُ رَ كما صوّ   ولةِ الدّ   لسيفِ   املاءِ   نزلةِ مب

 ةُ حج  ّ  تْ ل  َ ومتث ّ  ،وم  ن مع  ه م  ن األس  رى ف ح  ال افت  داهم أبيب ف  راسٍ  االحتف  اظِ 
 مكان  ةُ  ف  قُ إذ ال تتّ  ؛"غ  ريك" تدي  داً  وف لفظ  ةِ  ،ف عج  ز البي  ت ف  اقِ االتّ  ع  دمِ 
اذِ  م   ع هُ وس   يادتُ  ول   ةِ الدّ  س   يفِ  عل   ى  ق   ادرُ الوه   و  ،س   بيالً  والعج   زِ  عفِ الض   ّ  اَت   ّ
 .شأانً  وأقلُّ  ،من هم أد  منه مكانةً  ك سبيلُ ذاو  ،هما عندَ  أفضلِ  تقديِ 
يكون خالصاً له  ،عقليٍّ  سالمٍ  عن للبحثِ  أبو فراس احلمداينّ  اعرُ الشّ  وينتقلُ 

 فيقول: ةِ فسيّ النّ  راتِ وتّ لتّ ا امةِ وسط دوّ 
م  مِّ َلس         َت ََتُلُفه          ُ ن الع         َ  ِإنَّ ب         َ

اء   نُ  أَن              َت مس              َ  َأجُنُمه              ا َوَن              َ
 ِإن ع   اَدِت اأُلس   ُد ع   اَد َأش   بُ ُلها 

الد   تَ                  أَن نُ  ب       ِ  اَأجبُ ُله         َوَن       َ
 

اخلطابة،    (1) إىل  نقالً 74أوليفي  روبول  مدخل  الشّ   ،  ف  احلجاج  العريبّ عن    سامية القدي،  عر 
 .192ريديّ الدّ 
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حاب   نُ  أَن            َت س            َ هُ  َوَن            َ  وابِل            ُ
  

ي  أن            ت  نُ  مي            َ  أَنُُله            ا َوَن            َ
  

حاولَ  الرّ   اتِ الذّ   ياتِ تشظّ   جتاوزَ   إذ  مع    هُ التئامَ   وأعلنَ   ، اي  والرّ    يةِ بي 
  ،  (  1) شعورف الاّل   احملتبسةَ   غباتِ فيها الرّ   رَ حرّ   ،مكاشفةٍ   األعلى ف حلظةِ   هِ مثلِ 

"الوصل    ةُ حجّ   ت فتجلّ  ، اخليِّ الدّ   هِ شيئاً من توازنِ   قَ ا ليحقّ هها من مكامنِ وأطلقَ 
  ،قرابةِ ال  هي عالقةُ و   ،ولةِ الدّ   بسيفِ   اعرُ الشّ برزها  أيت  الّ   " ف العالقةِ واجديّ التّ 

عالقةِ   ،حمرّ ال  وصلةِ  الدِ   الفردِ   وف  ابجلماعةِ )سيف  أبناءِ   ولة(   ،هِ تِ معمو   من 
  اً على اعتماد  عظيم    فالانً   نّ إ  كأن يقالَ   ،هِ ياتِ وجتلّ   على اجلوهرِ   تقومُ   ة  وهي حجّ 

ال    َتهُ وكينون َ   هووجودَ   ولةِ الدّ   سيفِ   عزَّ   . وعليه فإنّ (2) عظيم    -فالانً –أابه    أنّ 
بعزِّ إاّل   تكتملُ  لههِ ودعمِ   ،هِ عمومتِ   أبناءِ     عالقةٍ   مرارِ واست  ،م  من  بينهم    ما 
  ال يكتمالن إاّل   ،  ابلكلِّ   اجلزءِ   عالقةَ   ولةِ الدّ   بسيفِ   هُ عالقتَ   إذ جعلَ   ؛ةٍ تكامليّ 
قيمةَ   ،معاً  اآلخر  ألحدِ   وال  عن  منفرداً  حلظةُ إنّ   ، مها    عِ تصدُّ على    انتصارٍ   ا 
  مائرِ بي الضّ   ةِ ناملواز   عنها خبطابِ   وعّبَ   ،س  ها أعلنها أبو فراوانكسارِ   اتِ الذّ 

  ةُ قوّ   وهبذا تبزُ   ،  ةِ واملكانيّ   ةِ املقاميّ   بداللتيهِ   البعدِ   اً ملسافاتِ طيّ   ،َنن(–)أنت  
  كما أفادَ   ، اجلمعِ  مِ إىل املتكلّ  املفردِ م ِ من املتكلّ  التفاهتِ ها ابلنفسِ  ةِ ماملعظِّ   اتِ الذّ 

مساء    تنكريُ  التّ ميي  -سحاب  -بالد  -)  على    الَّ الدّ   أبنّ   اإلحياءِ   وتعميقَ   عظيمَ ( 
  ،هاأتطريُ   ال ميكنُ   دةً متفرّ   حالةً   لُ وميثّ   ،  هِ تِ ماهيّ   على تديدِ   هذه املعاين عصي  

، وكأنّه يريد (أجبلها    –  )أجنمها  وعندما انتقل إىل املتكّلِم جعَله مجعاً معّرفاً 
ي فلككأن  ف  يدوُر  الكوِن  ف  ما  وكلُّ  الّشمُس  أنت    أضفى   وقد   ،   قوَل: 

 

 . 205أمحد محد عبد اخلالق ة , خصيّ ة للشّ ينظر: األبعاد األساسيّ (2)
 . 332  صولة عبدهللااحلجاج أطره ومنطلقاته، ينظر:  (2)
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من    اعرُ الشّ  استطاعَ   لقد  ،ماسكِ والتّ  ابطِ الرتّ  قيقِ اً ف تابلواو أثراً مهمّ   العطفُ 
بي    كافؤَ التّ   ظهرُ تُ   ةٍ حجاجيّ   صورةٍ   رسمَ   اكيبِ بي الرتّ   الوصلِ   أسلوبِ   خالل

 ها.خالصِ   برمزِ   ةً ّتحد م اعرةُ الشّ  اتُ لذّ ا فبدتِ  ،بينهما وااللتئامَ  ،جلي الرّ 
  ولةِ الدّ   ، فسيفُ ابجلماعةِ   الفردِ   ن عالقةِ )أنت وَنن( ع  ف  ضادُّ وكشف التّ 

بعيداً   العيشَ   ال يستطيعُ  أقاربِ   مبفرده  يتغافلَ عن  أن  أو    ،َنوهم  هِ عن واجبِ   ه، 
ف هذه    يريِّ صو التّ   شكيلِ التّ   ةَ مجاليّ   فيه أنّ   ا الشكَّ منهم، وممّ   واحد    اعرُ والشّ 
حيتجُّ الّ   هُ تَ قضي ّ   تْ خدمَ   شبيهاتِ التّ  إ  ؛هلا  يت  عن كثريٍ   ورةَ الصّ   نّ إذ  من    تغن 
  ماءُ مها عن اآلخر، فالسّ ىن ألحدِ أن ال غِ   إظهارَ   ، فهو يريدُ فصيلِ والتّ   رحِ الشّ 

  إاّل   طلبُ ال يُ   حابُ  جبباهلا، والسّ إاّل   ال تستقرُّ    بنجومها، والبالدُ إاّل   ال تزدانُ 
  ولةِ الدّ   سيفِ   ملكُ   ن أبانملها، إذ إاّل   األشياءَ   وأتخذُ   ال تضربُ   ، واليدُ هِ لِ لواب

  ها، وعالقةِ بنجومِ   ماءِ السّ   كعالقةِ   هِ قاربِ أب  ُته(، وعالق1)   هِ  جبنودِ إاّل   لن يستقرَّ 
وعالقةِ جبباهلِ   األرضِ  وعالقةِ ابملطرِ   حابِ السّ   ا،  فهذه  أبصابعِ   اليدِ   ،  ها، 

الّ   املتتاليةُ   املتالزماتُ  تقوّ هي  األملَ يت  نفسِ   ي  ليسارعَ اعرِ الشّ   ف    سيفُ   ؛ 
ال    هِ إىل أقاربِ   ه حباجةٍ مبفرده، وأنّ   ه ال يعيشُ إىل فدائه، وإذا ما أدرك أنّ   ولةِ الدّ 
يبّيُ   سيسارعُ   بدّ  وهو  افتدائه،  حياتِ   اجلماعةِ   ةَ أمهيّ   هل  إىل  وتبزُ هِ ف    هُ قيمتُ   ، 

 ه.وتساندُ   ي الفردَ قوّ ت ه، فاجلماعةُ مع مجاعتِ  حدُ عندما يتّ 

 

حممد بن حيىي  ة (،  ة وفنيّ )دراسة موضوعيّ   ولة ف شعر أيب فراس احلمداينّ صورة سيف الدّ ينظر:    (1)
 . 185 ,1429جامعة أم القرى,  لنيل املاجستري، حبث تكميليّ  آل عجيم 
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انطالقاً من    املخاطبِ   ه على" إفحامِ بىن كالمَ   أاب فراسٍ   إنّ   :ميكننا القولُ 
 (. 1إليه")  مةَ املقدّ   ةَ مبا ينفي احلجّ  على أن يدلَ  هِ تعجيزِ 

بي يدي    هِ حاجتِ   بعرضِ   هِ انشغالِ   ف غمرةِ   ةَ الفنيّ   النواحيَ   اعرُ الشّ   ومل يغفلِ 
التّ   البليغُ   شبيهُ التّ   ولة؛ لذا تضافرَ الدّ   سيفِ  النّ   ضادّ مع   ، (  2ظري") مع" مراعاة 

  لإلنسانِ   أن ال عيشَ   ؛ولةالدّ   سيفِ قسيم ف إيصال رسالته إىل  مع حسن التّ 
ينبغي أن    اتُ ه، فالذّ نفسِ   األمرِ   فعلُ   أيضاً   لألقاربِ   ه، وال ميكنُ عن أقاربِ   بعيداً 

معت واجلماعةُ اجلماعةِ   ّتحَد  أن ت  ،  ت  أدّ   ةُ البالغيّ   فالوجوهُ   ،دالفر   تويينبغي 
  ،قد نفهمه ما كما جتلو للعيانِ   هِ أو تلطيفِ  ،ما حضورٍ   إبرازِ  اً " فدوراً حجاجيّ 

  (3) مفيد" ه غريَ أو نعتبُ 
  داً تودُّ   ابملديحِ   واملبالغةِ   ،لميحِ تّ الو   ،بليغِ ال  شبيهِ تّ لمثيل" اب"التّ   ةِ حجّ  وابعتمادِ 
  مِ لَّ السُّ   لى عتباتِ ع  ةٍ وأقوى حجّ   ، درجةٍ أعلى  إىل    اعرُ الشّ   يصلُ   ،واستدراجاً 
ينعطفَ   فاً متلطّ   املقطعَ   به   ختمَ حي    جنحَ قد  و   ،احلجاجيِّ  أن    صعوداً   قبل 

األبياتِ   ولةِ الدّ   سيفَ   فاً معنّ  تليها.  الّ   ف    مِ سلَّ   ف  امقةُ السّ   احلججُ فتلك  يت 
مب  دِ ودُّ والتّ   فِ لطُّ التّ  للشّ هيّ   متيٍ   أساسٍ   نزلةِ كانت  التّ   رةَ القد  اعرِ أ    صعيدِ على 
   .ثقةٍ  بكلّ  احلجاجيّ  مِ لّ السّ   واعتالءَ  ،وجرأةٍ  ةٍ قوّ ب

 

الشّ (1) ف  العريبّ احلجاج  اجلاهليّ   عر  من  الثّ القدي  القرن  إىل  وأساليبه،ة  بنيته  للهجرة    سامية   اين 
 . 197-196, ريديّ الدّ 

مس  " كما ف اجلمع بي الشّ ضادّ يُقصد به :"أن جيمع ف الكالم بي أمر وما يناسبه ال ابلتّ   (  2)
تعاىل: قوله  ف  حِبُْسَبانٍ }والقمر  َوٱْلَقَمُر  الرّ ٱلشَّْمُس   [}: البالغة،  .[5محن  علوم  ف    اإليضاح 

 . 19/ 6 د عبد املنعم خفاجيشرح وتعليق وتنقيح: حممّ قزويّن, ال
 . 397البالغة واحلجاج من خالل نظرية املساءلة مليشيل مايري, حممد علي القارصي ( 3)
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احلججِ   ثيلَ مالتّ   (Perlman)  بريملان  وضعَ قد  و    ؛ ةِ املنطقيّ   شبهِ   ضمن 
يmesuseة قياس )ف نظره "عمليّ   هُ جوهرَ   ألنّ    من أحدِ   فيها االنتقالُ   تمُّ ( 
عالقةِ الطّ  على  اعتماداً  اآلخر  إىل  عالقا  رفي  وهي    املشاهبةِ   تِ أو  بينهما، 

إليها    للوصولِ   ال أساسَ   لةً بل تكون متخيَّ   ،ةً واقعيّ   رورةِ ال تكون ابلضّ   عالقات  
السّ   جوعِ  ابلرّ إاّل    ميادينِ   ف كلّ   فاعل    دور    مثيلِ ( وللتّ 1فيه" )  الواردةِ   ياقِ إىل 

ويتأصّ ائوطر   احلجاجِ  الفصل،  أو  الوصل  ف  قيام  مثيلِ ابلتّ   احلجاجُ   لُ قه  ه  ف 
"ولكنّ  املشاهبة،  مفهوم  يقومُ على  ال  عالقةِ   ه  وإنّ مشاهبةٍ   على  تشابه  ،  ا 

 ( 2عالقات" ) 
ل ابلنسبة إىل العنصر )ب(  العنصر )أ( ميثّ   "إنّ   :ة هيمثيل العامّ وصيغة التّ 

ميثّ  )ما  )د("  العنصر  إىل  ابلنسبة  )ج(  العنصر  توضيحها  3له  وميكن   ،)
 كل اآليت :ابلشّ 

 ج د         أ ب
العم/َنن)أاب  :العنصر)أ(  لُ وميثّ  ابلعنصر)ب(  ،فراس(  بن    أنت :وعالقته 

الدّ ) ميثّ   ،(ولةسيف  العنصرما    ،وابله  ،أجبلها  ،أجنمها  ، أشبلها  ):)ج(له 
 ميي(. ،سحاب ، بالد ،مساء ،:)أسدسبة إىل العنصر)د(ابلنّ  ،أنلها(

 كل اآليت:ابلشّ  ابطة بي تلك العناصرالرّ   العالقةِ  وميكن متثيلُ 
Ø  أ ب        Ø  ج د 

 

 .126 ماينّ الزّ كمال   ،ة لدى اإلمام عليّ ياسيّ ورة ف اخلطابة السّ ة الصّ (حجاجيّ 1)
 .339 عبدهللات احلجاج، نظرايّ  أهمّ  ، ف :وتقنّياته (احلجاج، أطره ومنطلقاته 2)
 فحة نفسها. ابق، الصّ ( السّ 3)
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ملؤه    لوبُ املط   وهو(،  Øاغر )الشّ   حلجاج على احمللّ حيث يكون مدار ا
 صوير؛ "فطّي  التّ  ف

عنه انطالقاً من    ثامِ اللّ   ي إىل إماطةِ اً يدعو املتلقّ وبقا ه خمفيّ   اغرِ الشّ   احمللّ 
الطّ 1ورة")الصّ   عناصرِ  ف  املعادلةِ   اآلخرِ   رفِ (  ميكنُ   ،من    احمللّ   ملءُ   وعليه 

املتلقّ   اغرِ الشّ  يراه  لمبا  الصّ ف   ابطةِ الرّ   العالقاتِ   كشفِ ي  من    املتتابعةِ   ورِ  
 ...اخل(.رفعة وعلوّ  ،ثبات ،تكامل ،دعم  ،سند ،ة)قوّ األبيات: 

من خالل    ولةِ الدّ   من سيفِ   بُ ف هذا املقطع يتقرّ   اعرَ الشّ   أنّ   وهكذا جندُ 
  العتابِ   ها بسياقِ ه يربطُ  أنّ إاّل   فاتِ هذه الصّ   تقيقِ و   ،عليه  نبيلةٍ   لصفاتٍ  هِ قصرِ 
بينةِ التّ   قَ ليحقّ  بي  يظهرُ اللّ   ،العتابِ   وبينةِ   املدحِ   كافؤ  متناقضتانأنّ   تي    ،ما 
  ولةِ الدّ   على سيفِ   هِ عتبِ   ه رغمَ وهي أنّ   ،اعرِ الشّ   قا غايةَ هما تتكامالن لتحقّ لكنّ 
   (  2)   ر.غَ الصِّ  منذُ  هِ هنِ ف ذ تْ يت ارتسمَ الّ  ةِ املثاليّ  ورةِ الصّ  ف إطارِ  ه يبقيهِ نّ فإ

 

 .556احلجاج ف القرآن، عبدهللا صولة   (1) 
ينظر:  1) املاجستري,  (  لنيل  مذكرة  عويسات,  عائشة   , فراس  أيب  رومّيات  ف  األسلوب  تواصلّية 

 . 103م, 2010ورقلة, اجلزائر,  -جامعة قاصدي مرابح
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 .(33-21)غضب وتعنيفالث: املقطع الث  
 :اعر قائالً مث ينعطف الشّ 

ذرٍ  يِّ أبَ  ةً  َرَددتَ  ع                             ُ   واهل                             َِ
 ها واح               دِ  ردَّ  متت               اح جاءت               ك

 تْ م         َ رُ كَ    مبهج         ةٍ م         ّن  تَ مسح         ْ  
ا داَء هل         َ  ِإن ُكن         َت مَل تَب         ِذِل الف         ِ

 َكي          َف هُتِمُله          ا  ّداتُ امل          و تِل          َك 
دَت لَن      اتِل      َك الُعق      ودُ   يت َعق      َ   ال      َّ
  

ا ال           َورى َعَلي           َك دونَ    ُمَعوَّهل           ُ
 ه        الُ فِ قكي       ف تُ   سُ االن        ّ  ينتظ       رُ 
 ه         الُ مؤمِّ  هاعل         ى  س         ِ  أن         تَ 

م أََزل ف  أَب           ِذهُلا ِرض           اكَ  فَ ل           َ
واعي      ُد َكي      فَ  

َ
 تُغِفُله      ا تِل      َك امل

ت   د أُحِكم     َ  ُتَلُِّله     ا َكي     َف َوق     َ
  

م  ن  ول  ةالدّ  فِ س  ي ف ذاتِ  ل  ى االلتئ  امِ ع  هِ إص  رارِ م  ن    غمِ وعل  ى ال  رّ   ،اعرَ الشّ   إنّ  
اكت  وى بن  اره ذي ال  ّ  هجرح  َ ف ه  ذا املقط  ع أن  نستش  فُّ  ،والفخ  رِ  خ  الل امل  دحِ 

 قن  اعيِّ اإل اخلط  ابِ و  فِ لط  ُّ التّ م  ن  وبع  د تل  ك اجلول  ةِ  ،داخل  ه ف م  ازال مس  تعراً 
 ،هِ أم    ِّ  ذك   رَ  ح   ي يع    اودُ  هِ رِ ت   وتُّ  ةُ ح    دّ  وت   زدادُ  ،غض   باً  يستش    يطُ  هُ جن   دُ  العق   الينِّ 

س      تكون  وحتم     اً  ،...؟(واهل     ةً  تَ رددْ  ع      ذرٍ  )أبيّ  مس     تفهماً  هُ ب     َ خماطَ  رجُ ح      فيُ 
 ش  افيةٍ  إجاب  ةٍ  ع  ن تق  ديِ  عج  زاً  متُ ول  ة ه  ي: الص  ّ الدّ  لس  يفِ  ةُ منيّ الض  ّ  اإلجاب  ةُ 
 أليب فراس.  مقنعةٍ 

 ،هِ ف نظ  رِ  مقنع  ةً  اعرُ يت أورده  ا الش  ّ الّ   تبدو احلججُ   من هذا االستفهامِ   وانطالقاً 
 من األسر. هِ وتريرِ  ،اعرِ الشّ  لفداءِ  هِ ودفعِ  ،ولةِ الدّ  سيفِ  موقفِ  لتغيريِ  ةً افيوك
ا وص   ورهتِ  ،األمِّ  حبض   ورِ  قُ أخ   رى تتعل   ّ  ةً حجاجي   ّ  دالالتٍ  االس   تفهامُ  نُ تض   مّ يو 

 ،ويه  يمنُ  ،أخ  رى ةً م  رّ  احلض  ورَ  يع  اودُ  الع  اطفيَّ   االنفع  الَ   لنجدَ   ،اثنيةً   ةً مرّ   املؤملةِ 
تنط  وي عل  ى  هِ ف ذات  ِ   ةً حج  ّ   االس  تفهامُ   لُ فيمثّ   ،املنطقيُّ   بُ ويتالشي معه اخلطا
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ه ق  د فإن  ّ  ،ومقنع  ةً  ةً وإن كانت منطقي  ّ  ،وأساليبَ   من حججٍ   مَ ما تقدّ   أنّ   حقيقةِ 
عل  ى  جِ تغ  ن ع  ن تل  ك احلج    ة  قوي  ّ  واح  دة   ة  ها حج  ّ ح  ي ت  دحرُ  س  تغىن عنه  ايُ 

 ها كافي  ة  وه  ذه وح  دَ  ،ول  ةِ الدّ  سيفِ إىل   ةً لمتوسِّ   راجيةً   هِ أمِّ   وهي قدومُ   ،تها  أمهيّ 
رَ  وق  د ، هِ قلب  ِ  لرتقي  قِ   ،واهل  ةٍ  أمٍّ  ك  لّ ب قُ يتعل  ّ  ه  ذا املش  هدَ  ألنّ  ؛"واهل  ة" لفظ  ةَ  نك  ّ

ه  ا إغاثتَ  يس  توجبُ  فاملوقفُ  ،هِ غريِ أمَّ  مأ أيب فراسٍ   كانت أمَّ أ  سواء    ملهوفةٍ   كلِّ و 
عن  د  اجلمع  يُّ  فك  ريُ ا التّ هب    يت يفخ  رُ ال  ّ  من الق  يمِ  امللهوفِ   فإغاثةُ   ،ها خائبةً ال ردَّ 
 فكي  ف إن ك  ان ذل  ك املله  وفُ  ،بتل  ك القيم  ةِ  اإلخ  اللُ  وم  ن املعي  بِ  ،الع  رب

هل  ا  وال ول  دَ  ،ههل  ا غ  ريُ  ه ال أنيسَ أنّ  ذلك اخلذالنِ  بشاعةَ  ؟! وما يزيدُ  اً وأمّ   مرأةً ا
ذي  ف   ارسُ ال بط   لُ الوه   و  ،س   واه  االس   تفهامَ  رَ ل   ذا ك   رّ  ، هُ أوبت   َ  اسُ الن   ّ  ينتظ   رُ ال   ّ
 ف عجز البيت )كيف تقفلها؟!( تنكراً مس
 لتجس    يمِ  ةَ ( االس    تفهاميّ )أيّ  ف    اً الدول    ة موظّ  خبطاب    ه س    يفَ  اعرُ الش    ّ  انفج    رَ و 

س  بق ك  ان م  دحاً  م  ا وك  أنّ  ، احل  ائرةِ  دب  ةِ والنّ  ع  ن االس  تنكارِ  عب  ريِ والتّ  ، هِ حريت  ِ 
 ةٍ بق  وّ  ومِ ابلل  ّ  خص  يصُ التّ  دَ أتك  ّ و ، واملكاش  فةِ  الب  وحِ  ى عل  ى عتب  اتِ ح  ائراً تش  ظّ 

ع  ن  ؤالِ ابلس  ّ  هُ ع  َ هل  ا( ليقرِّ دون ال  ورى ( عل  ى )معوّ  –من خالل تقدي ) عليك 
ف  مي  قُ الع املعن  ويُّ  هُ فل  ه أث  رُ  واهل  ة(–ف لفظ  يت )ع  ذر  نكريُ ا التّ أمّ   ،  تلك الواهلةِ 

 ب   ي ) متت   اح وتقف   ل( ف    إنّ  ض   ادِّ تّ ال م   ع انع    دامو  ،ه   ا وتعظيمِ  احلال   ةِ  صِ َتص   ي
ذي م   أل ال   ّ  األم  لِ  مق   دارَ  بينهم  ا؛ ليب   ّيَ  ةٍ س   ياقيّ  عالق   ةٍ  جي  ادَ إ اس   تطاعَ  اعرَ الش  ّ 
 هص  دودِ  ها، مقاب  لَ ابنِ  ترجوه فداءَ  ولةِ الدّ  سيفِ  عندما جاءت ملقابلةِ   هِ أمِّ   قلبَ 

أن  يت وج    ب علي    ه ش    رعاً ال    ّ  حمِ ال    رّ  ص    لةَ  أو متناس    ياً  انس    ياً  ،عنه    ا هِ وإعراض    ِ 
 ضح من قوله: ها، كما يتّ يصلَ 
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  مل تُ َقِطُّعه                 اأَرحاُمن                 ا ِمن                 كَ 
  

َزل دائِب                اً   ُلها َومَل ت                 َ  تُ َوص                ِّ
 

الطّ   تقطّ   باقُ وجاء   ( وتوصّ بي  لريسمَ ع  متقابلتي   ل(  :األوىل    صورتي 
يصلُ   ولةِ الدّ   سيفَ   لُ متثّ   مشرقة    صورة   الشّ   هُ أرحامَ   وهو  وقوع  قبل  ف    اعرِ ) 
األوىل  ة  متضادّ   انيةُ والثّ   ،(األسرِ  سيفِ   لُ تتمثّ   ،مع  يقطّ   ولةِ الدّ   ف    عُ وهو 
فالشّ هُ أرحامَ  األسرِ   اعرُ ،  و ف  حيقّ قبيحاً   اً ردّ   هُ أمَّ   ردَّ قد  ،  ومل  ها، رجاءَ   قْ ، 

الّزايدةُ و  البونَ   أظهرت  توّصلها(  تقطّعها   ( الصّ   اسعَ الشّ   ف  بي بي  ورتي، 
  هُ أرحامَ   يصلُ   ولةِ الدّ   ما كان سيفُ   ، فبمقدارِ الكئيبِ   واحلاضرِ   عيدِ املاضي السّ 

 . ها عُ يقطّ ذا اآلن اضي ها هو  ف امل
فيها   عّرضُ يُ   ،حائرةٍ   استفهاماتٍ   ف ثورةِ   هِ عن غضبِ   نفيسَ التّ   اعرُ الشّ   ويتابعُ 

من    حلظةً   ه يعيشُ " إنّ   ،املقطع  لِ عليه ف أوّ   هُ ما أغدقَ   هُ ويسلبُ   ،ولةِ الدّ   بسيفِ 
  ،  إىل اهلوسِ   أقربَ   هُ حالتُ   فتكونُ   ،هِ ف داخلِ   املتفاقمِ   فسيِّ النّ   راعِ الصّ   حلظاتِ 
  املناقضةِ   خرى من املشاعرِ أ  ةً كفّ   حَ لريجّ   مث يعودُ   ،  من املشاعرِ   ةً كفّ   حُ فنراه يرجِّ 
 (    1)   لألوىل "

يتشظّ  ذاتِ وهنا  ذاتِ   ليلتئمَ   ولةِ الدّ   سيفِ   ى عن    خذُ ويتّ   ،  عةِ املتصدِّ   هِ مع 
  إىل فداحةِ   هةِ نبِّ امل  واملساءلةِ   صريحِ إىل التّ   لميحِ من التّ   أبن ينتقلَ   فسيَّ النّ   هُ قرارَ 
  ، احلججُ   وتنهالُ   ،الغضبِ   موجةُ   ومن هنا تزدادُ   ، ولةِ الدّ   فُ ي عليه س  أقدمَ   ما

  ،وأين(  ،وملاذا  ،ب  )كيف  الستفهامِ اب  لبعيدِ ا  ونداءُ   ، عنيفِ لتّ اب  العتابُ   فيمتزجُ 
أمهيّ   إذ  ،هِ أبعمالِ   ولةِ الدّ   سيفِ   ومقارعةِ   ،جاجِ احل  وتريةِ   لتصعيدِ    ةُ أتيت 

إطارِ   االستفهامِ  يستلزمُ استفهام    ألنّه  ؛احلجاجيِّ   اخلطابِ   ف    القولِ   أتويلَ   " 
 

 . 187 راويّ الطّ  هاية , عارفقع والنّ اإلنسان بي الوا -(1)
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قيمتِ   هُ تليلُ   املرادِ  من  ويُ 1")ةِ احلجاجيّ   هِ انطالقاً  أجنعِ   االستفهامُ   عدُّ (،    من 
إنّ   ؛ةِ غويّ اللّ   لِ وسائال السّ   إذ  يضخِّ   ميكنُ   ؤالِ "طرح  حول    االختالفَ   مَ أن 

  فتوجيهُ   (2ما ")  جبوابٍ  قرارَ اإل   مَ املتكلّ   ال يشاطرُ   ما إذا كان املخاطبُ   موضوعٍ 
  نّ أل  ؛مااخِلالف بينه ضخامةِ  لى ع ينمُّ  ولةِ الدّ  سيفِ إىل  من األسئلةِ  هذا الكمِّ 
بتأزُّ ال    املخاطبَ    داللةً   االستفهامُ   فَحَملَ   ،هِ مِّ أ  وخذالنِ   اعرِ الشّ   مِ يبال 
االستنكارِ   ةً حجاجيّ  على  من    احلجاجيُّ   الفصلُ   قَ وتقّ   ،وبيخِ والتّ   تنطوي 

التّ  له    ضادُّ فالتّ ،  املوقفِ   ومفارقاتِ   لالستفهامِ   ةِ املصاحب   اتِ ضادّ خالل  كان 
كما    ،  أتكيداً لتلك احلقائقِ   كرارُ وكان التّ   ،  الفروقاتِ   ف استجالءِ   األثرِ   أكبُ 
اً  بيانيّ   صِّ النّ   ف جعلِ   ها أسهمَ بعينِ   وكذا مفرداتٍ   ،احلجاجيّ   ابطِ للرّ   كرارَ التّ   أنّ 
املقطعِ   نّ إ  :القولُ   ميكنُ إذ    ، اً حجاجيّ و    تملُ ت  فَ قا ف مو   اً حجاجيّ   فصالً   ف 

  من سيفِ   اعرُ أراده الشّ   ما   وهو   ،باتالثّ :  (lل)األوّ   احلدّ   ،(حولبات والتّ )الثّ 
 (: l lاين)الثّ   واحلدّ   ،حم الرّ   وصلةِ   واملواثيقِ   والعهودِ   على القيمِ   للمحافظةِ   ولةِ الدّ 
 والقيم.  ماتِ تلك املقدِّ  بكلِّ  ولةِ الدّ  سيفِ  وتفريطِ  ،ذالنل ابخل، ويتمثّ لحوّ التّ 

الغضبةِ   وجنمَ  تلك  املفارقاتِ   متتابعة    ة  لسلس  عن    عارضِ التّ   وحججِ   من 
  ةً حجّ   هِ ومكانتِ  ولةِ الدّ   سيفِ   موقعِ   حبكمِ  تلك األعمالُ   لتصبحَ   ؛اقِ فاالتّ   وعدمِ 
تليقُ   هيو   ،عليه رحمٍ   دٍ بسيّ   ال  بذي    ،حمِ الرّ   وقطعِ   ،دِ العهو   كنقضِ   :وال 

 

مقاربة حجاجيّ   1) املناظرة  ف  احلجاج  السريافّ (  سعيد  أيب  ملناظرة  احلجاج  ملىّت   ة  ف:  يونس،  بن   
 .2/299اتزكنرمت أمحد  مفهومه وجماالته،

التّ نظرايّ   ة املساءلة مليشيل مايب، ف :أهمّ البالغة واحلجاج من خالل نظريّ   (2) ليد  قات احلجاج ف 
 . 399 حممد القارصيّ  ة،الغربيّ 
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ا عي  والسّ   ،ملعالا  طلبِ   عاءِ وادّ  أغفلَ   ،ملكارمِ إىل  ألوىل    مكرمةٍ   حسنَ أ   وقد 
 هلا.   هم استحقاقاً وأكثرِ   هبا،اسِ النّ 

وظّ  أحكمت(    دةِ املؤكَّ   ابجلملةِ   االعرتاضَ   فَ وقد    دامغةً   ةً حجّ )وقد 
  املصّدرَةُ   املتعاطفةُ   اجلملُ   تِ وقد أدَّ   ،األمرِ   ةِ أبمهيّ   وتنامي اإلحساسِ   ،هويلِ للتّ 
اإلحيائيِّ   االستفهامِ   وأمساءِ   شارةِ اإل  مساءِ أب   لدفقاتٍ   ةً جمازيّ   معاينَ   مبحتواها 

الشّ   هدفَ   ،ةٍ انفعاليّ  خالهلا  التّ   اعرُ من  مها:  أمرين  املشاعرِ   نفيسُ إىل    عن 
  ،  جديدٍ   من  هِ تِ مهّ   الستنهاضِ   هِ ولومِ   املخاطبِ   حماصرةِ   حماولةُ و   ،املخنوقةِ 
  ألنّ ؛    للمقامِ   أنسبُ   على البعدِ   الِّ الدّ (  عهودُ ال )تلك    اإلشارةِ   اسمِ   دامُ واستخ
  ،  اعرِ الشّ   بذهنِ   لةِ الصّ   بينما هو شديدُ   ،املخاطبِ   عن ذهنِ   إليه بعيد    املشارَ 

أفادَ  هنا  العهديّ   عريفُ التّ   ومن  املعرّ   األنظارِ   توجيهَ   إليه  للمشارِ   ةِ أبل    فِ إىل 
  رفي بي الطّ   ه معهود  أنّ على    اعرُ ها الشّ يت اختارَ الّ   ةُ عريفيّ التّ   يغةُ الصّ   ذي تدلُّ الّ 
-)العهود  ةِ فسيّ النّ   واليقظةِ   إىل االستذكارِ   دعوة  فيه  و   ،الكالمِ   وهو موضوعُ   ،

  فيه لغتا العاتبِ   تْ حضرَ   ببيتٍ   هذا املقطعَ   اعرُ الشّ   و تمُ   ،املواثيق (  –العقود  
السّ ب  فجمعَ   ،ائبِ والتّ  النّ   ؤالِ ي    ي ذ  اخلبيِّ   واألسلوبِ   ،ةِ احلجاجيّ   ةِ ب ذي 
،  املنشودةَ   ميومةَ ها الدّ أكسبَ و   ،اللةِ الدّ   ةَ فاعليّ   طَ ما نشّ ؛  املباشرةِ   ةِ قريريّ التّ   بغةِ الصّ 
  ةً قوليّ   الزمةً  لَ ذي مثّ الّ  ،()دائماً رفِ ابلظّ  االعرتاضِ  ةِ حجّ مع  أكثرَ  تْ قَ يت تعمّ الّ 

ومنحتْ   فتِ كثّ ،  للمخاطبِ   ةً وفعليّ  يتناسبُ زمانيّ   عمقاً   هُ املعىن  السّ   اً    ياقِ مع 
اللّ ه تشظّ وكأنّ   ،  املدحيِّ  القصيدةِ   رئيس    مقصد    وهو  ،قريعِ التّ و   ومِ ى عن    ، ف 

شكّ الّ   ابملدحِ   مَ والتأ هامشيّ   لَ ذي    املخاطبِ   ةِ مهّ   استثارةُ   هُ دفُ ه  ،اً مقصداً 
 ه.   واسرتضا
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التّ يو  األبياتِ   ضادُّ تتاىل  ليكشفَ ف  نفسِ عمّ   ؛  الّشاعا ف    مشاعرَ   من  رِ  
  هما ماضي  تذّكرَ   ةٍ مبا كان بينهما من مودّ   ولةِ الدّ   سيفَ   ، فإذا ما ذّكرَ مضطربةٍ 

نظرَ معاً  ما  وإذا  احلاضرِ   ،  املوّدةَ يهملُ   هُ جدَ و   إىل  تلك  وك أنّ   تكنْ ،  مل    ا 
واألمرُ موجودةً  املواعيدِ   هُ نفسُ   ،  َعِهدَ   ؛ف  على    اً افظحم  ولةِ الدّ   سيفَ   إذ 
ِه  ف أفعالِ   ناقضُ ، وهذا التّ هابل ينقضُ   ؟عليها  ال حيافظُ   اآلنَ   ، فما بهِ هِ مواعيدِ 

 ف قوله:  هِ ف نفسِ  مبا جيولُ   هُ صارحَ  وقد ، هِ من أمرِ  ف حريةٍ  اعرَ الشّ  علَ ج
ع          

َ
اأَي        َن امل يت ُعرِف        َت هب        ِ  ال ال        َّ

  
ا داِئم                  اً َوَتفَعُله                  ا   َتقوهل                  ُ

  
 ص  رخَ ل لوال ذل  كو  ،ف اخلطابِ  فِ لطُّ التّ  و من اببِ هل ولئن جلأ إىل االستفهامِ  

 ق  والً  ال يق  ولُ  ؛ابقِ ، كما كان ف الس  ّ ابلفعلِ   هُ قولَ   أن يتبعَ   هُ إايّ   مطالباً   هف وجهِ 
 . هُ ذُ  وينفّ إاّل 
 :هِ ف قولِ  هِ ف تريرِ  يسرعُ  هُ لعلّ  هِ إىل استعطافِ  وجلأ
ُعها  َع ال       داِر َكي       َف توس       ِ   اي واس       ِ

هُ  وِب َكي          َف تُبِدل          ُ َم الث          َ   اي انع          ِ
  

ا   خَرٍة نُ َزلزهل             ُ ُن ف ص             َ  َوَن             َ
ه ل          ُ  ثِيابُن          ا الص          وُف م          ا نُ َبدِّ

 

هب   ا  يس   تنكرُ  وم   ا ينط   وي علي   ه م   ن مفارق   اتٍ  ،ياقيِّ الس   ّ  ض   ادِّ عل   ى التّ  كئ   اً تّ م 
 حال  ةِ  مقاب  لَ  عليه  ا ه  ويت ال  ّ  ع  يمِ والنّ  فِ ال  رتّ  ب  ي مظ  اهرِ  ،ول  ةِ الدّ  س  يفِ  موق  فَ 
 الب    ونَ  ض   ادُّ ه   ذا التّ  ، وكش   فَ هِ رِ ف أس   ْ  هايت يعيش    ُ ال   ّ  الع   يشِ  وش   ظفِ  قاءِ الش   ّ 
ال و ، هِ ف أس  رِ  ذَّبِ املع    حال  ةِ  مقاب  لَ  امل  رتفِ  عمِ نامل    ب  ي احل  التي: حال  ةِ  اس  عَ الشّ 
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 لتنبي  هِ  ابملفارق  ةِ  االحتج  اجِ  إىل اعرُ وق  د جل  أ الش  ّ  ،إىل فدائه  ولةِ الدّ   سيفُ يسعى  
  .  (  1)فيه  أثريِ التّ  أعمقَ  حدثَ هذا ليُ  إىل بشاعةِ  ولةِ الدّ  سيفِ 
 ف قوله:  ف األسرِ  هِ حلالِ  واملعاانةِ  ى ابحلزنِ مأل صورةً  رسمُ و ي

 

رَت بِن      ا و َبص     ُ َب اخلَي     ِل ل     َ   اي راك     ِ
ترَأَي       َت ف الض       ُّ   رِّ أَوُجه       اً َكُرم       َ

َر ال          َدهرُ   د أَث           َّ ِنها ف ق          َ  حَماس          ِ
  

لُ    َونَنُقُله                 ا انأَقي                 ادَ  ََنم                 ِ
 َأمجَُله        ا اجَلم       الَ  في       كَ  ف       اَرقَ 

 َوجَتَهُله                          ا  رَةً  فُه                          اَتعرِ  
 

الصّ  النّ   اهرةُ الظّ   ورةُ وهذه  خلفها    صّ ف  من    ةً متضادّ   صورةً َتفي  معها 
 اآليت:  ف اجلدولِ  ضحُ كما يتّ   ،ماضيه

 املاضي  احلاضر 
 طليق  حرّ  لهالقيود تكبّ 
 أمري فارس  أسري 

 ة وحيويّ  نضارةً  يشعّ  رّ مّسه الضّ 
 احة ى ابجلمال والرّ يتحلّ  فارقه اجلمال 
 مع دهره  كان متصاحلاً  هر أزرى به االدّ 

ف  هِ حلال    ِ  ةِ لبيّ الس    ّ  ورةِ ف الص    ّ  تِ التفص    يال أدقِّ  عل    ى ذك    رِ  اعرُ الش    ّ  وح    رصَ  
 ؛معه  ا ) ملاض  يه املش  رق( ةَ املتض  ادّ  ةَ اإلجيابي  ّ   ورةَ الص  ّ   صِّ ف ال  نّ   ومل يذكرْ   ،األسر
ف  ابملس  ارعةِ  هِ ، وإقناع  ِ ةِ ول   الدّ  ف س  يفِ  أثريِ من  ه ف الت  ّ  أم  الً  الواق  عِ  ص  ورةُ  األن  ّ 

 

ينظر: 1) الردى( , زايد    (  حبث :احلجاج ف شعر أيب فراس احلمداين قصيدة ) أانديك ال أخاف 
 . 12, 33/ العدد 17حممد ارحيمة اخلوالدة جملة األثر, اجلزائر, اجمللد 
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، الع  يشِ  يعاين شظفَ  هِ أسرتِ  أفرادِ  أحدَ  له أن يرتكَ  ال يسمحُ  هُ قَ لُ خُ   فدائه؛ ألنّ 
 اعرُ الش  ّ  لُ وهنا حي  او  ،ءِ األعدا يدِ   على  واملهانةِ    من العذابِ شىّت   فاً ويالقي صنو 

منهم  ا ك  ان  قريب  اً  م  ا ك  ان الك  المُ فكلّ   ،هِ عقل  ِ   و  ول  ةِ الدّ   س  يفِ   من قل  بِ   بَ قرُّ التّ 
  .(  1)مبحتواه والعملِ  ،رِ دبُّ والتّ  لِ أمُّ والتّ  للفهمِ  مدعاةً 

 ذاتَ  ةً تركيبي  ّ  متوالي  ةً  ف املقط  عِ  داءُ والن  ّ  االس  تفهامُ  ش  ّكلَ  ،فس  يِّ النّ  وف اجلان  بِ 
 وه  و ن  داء   ،داءِ لن  ّ إذ ب  دأ اب ،اعرللشّ  ةِ فسيّ النّ  احلالةِ  نِ بتلوُّ  تْ نَ تلوّ  ةٍ نفسيّ   أطيافٍ 

 واح   دةٍ  اس  تفهامٍ  أبداةِ  إلي  ه األس   ئلةَ  هذي وج   ّ ال  ّ  (س   لطة)/ -جم  ازاً – للمس  ؤولِ 
 كي  بِّ الرتّ  ظمِ ف ال  نّ   ةُ اللي  ّ الدّ   والق  رائنُ   ةُ فظي  ّ اللّ   االختياراتُ   تِ وقد أوحَ   ،)كيف(  
  ها اس  تفهاماتٍ فأفرغَ   ،اعرِ الشّ   ةِ على نفسيّ   تْ عاٍل استحوذَ   رٍ توتُّ   حبالةِ   لألبياتِ 

 ابقَ الس     ّ  املقط     عَ  فبع     د أن خ     تمَ  ، ومِ منه     ا إىل الل     ّ  وبيخِ إىل الت     ّ  كان     ت أق     ربَ 
 داءَ الن  ّ  وأخ  رجَ  ، ةِ املادي  ّ  إىل احملاس  بةِ  ف ه  ذا املقط  عِ  انتق  لَ  ةِ الوجداني  ّ  ابحملاس  بةِ 

 م    ع الكب    تِ  يِ م    َ ومتالزِ  ،واالحتج    اجِ  ةِ احملاس    ب ب    دالالتِ  يِ ل    َ حممَّ  واالس    تفهامَ 
 حقيق   ي   وه   و متثي   ل   ،القص   يدة  نظ   مِ  ةَ حلظ     واحلس   رةِ  عِ وج   ّ ابلتّ  املكتن   زِ  فس   يِّ النّ 

 داءَ الن   ّ  وف ك   ال األم   رين جع   لَ  ،  (  2)فس   يِّ النّ  املكب   وتِ  األان ف إخ   راجِ  لص   دقِ 
ب    ي املاض    ي  املعق    ودةِ  م    ن خ    الل املفارق    ةِ  هِ ألس    فِ  عاكس    ةً  م    رآةً  واالس    تفهامَ 

 دى ع  ّبَ ب  ي املن  ادي واملن  ا فج  وةً  ؛ م  ا خل  قَ  واملع  اانةِ  ع  يمِ أو ب  ي النّ  ،واحلاض  ر
وِت ف املن  ادى )واس  ع  داءِ داة الن  ّ أبعنه  ا   ،راك  ب(  –انع  م  –)اي( وم  ّد الص  ّ

 

 عنه, كمال الزمايّن  ينظر: حجاجّية األسلوب ف اخلطابة الّسياسّية لدى اإلمام علّي رضي هللا  -(1)
187. 

 .486  مجيل صليبا   فس ,( ينظر: علم النّ 1)
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 ين  ادي س  يفَ  اعرَ ان الش  ّ إذ وج  دْ  ؛دِ م  رُّ إي  ذاانً ابلتّ   كان  تهذه املقارنةَ   أنّ   وأعتقدُ 
 هُ ويتع  اىل ص  وتُ  ، هِ من ص  نيعِ   بِ عجُّ التّ   بدالالتِ   متتابعةٍ   أبسئلةٍ   هُ ليحاصرَ   ولةِ الدّ 
بقَ ال  ّ  املتتابع  ةَ  إال األس  ئلةَ  ، فال جيدُ هُ نكارَ إ  راً مكرّ   تْ ارتك  زَ  منه  ا بن  داءٍ  ك  ل    يت س  ُ

 .واملواجهةِ  الكشفِ  وخماضُ  ، مِ أزُّ التّ  عليه نقطةُ 
عل  ى  ف احملافظ  ةِ  ز  متمي   ّ  دور   ك  ان ل  ه  ذيال  ّ  راميِّ ال  دّ  ابحل  وارِ  ه  ذا املقط  عُ  زَ ومتي   ّ 

 ب  ي أبيات  ه وب  ي ش  طري البي  تِ  االتِ االنفع    وتوزي  عِ  ، للمقط  عِ  ةِ فس  يّ النّ  الوح  دةِ 
عليه  ا  املس  يطرةِ  العاطف  ةِ  عن طريقِ  فسيُّ النّ  موُّ والنّ  االنسجامُ  قَ ليتحقَّ   ؛  الواحدِ 
 لوح  ةً  مَ أن يق  دّ  ةِ حوي  ّ املع  اين النّ  من خالل توظيفِ   اعرُ وقد استطاع الشّ   ،مجيعاً 

تسلس   اًل  معانيه   ا وتتسلس   لُ  ، حمكم   اً  اً نفس   يّ  ها ترابط   اً أح   داثُ  ت   رتابطُ  متكامل   ةً 
 احلدث. إىل ذروةِ  اً إىل أن تصلَ قيّ منط
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 دمر  ي بني الستعطاف والت  شظ  الت   :ابعاملقطع الر  
 :(45-34األبيات )

ال دٍ  ِإىل فيه             ا َتِكْلن             ا ف             َ   َأح             َ
اسُ  يف            تحُ  ال ةٍ  اببَ  الن            ّ  َمكُرم            َ

َبي كَ  أيَ ن             ْ  هل             ا الك             رامُ  دون             َ
 َجل        ل   ح        ادث   ع        نَّ  إنْ  وأن        تَ  
 هالُ أفض       َ  ابلفض       لِ  رّدىت       َ  من       كَ  
ِإن  أَْلنا ف             َ واكَ  س             َ ةً  س             ِ  عارِف             َ
رامِ  أوىل رَأَين                 ا ِإذا  ا الك                 ِ  هب                 ِ
ة   الن          اسِ  ف يَب          قَ  ملَ  ت أُم          َّ  ُعرِف          َ
  

ناً  ُمِعلُّه                   ا    يُ َعلُِّله                   ا حُمس                   ِ
 يُ ْقِفُله        ا املس        تغاثُ  ص        احُبها

 وأمحَُله            ا َقمقاُمه            ا وأن            تَ  
ا املرجت                 ى قُ ّلُبه                ا   وُحوَّهل                 ُ

 اهل           ُ أنوَ  لَ واالن           ّ  أف           ادَ  من           كَ 
 َنس         َأهُلا الَرج         اءِ  َقط         عِ  فَ َبع         دَ 

داً  ُيض          يُعها   َويُهِمُله          ا جاه          ِ
  َيش          َمُلها اأَلم          ريِ  َوَفض          لُ  ِإاّل 
  

 ف املقط  عِ  هِ يت عق  دها ب  ي ماض  يه وحاض  رِ ال  ّ   بع  د املقارن  ةِ   ةِ القوّ   ى حجاجُ يتجلّ  
م  ن وذل  ك  ،علي  ه ق  عِ الوا ل  مِ عل  ى الظّ  اً طبيعي  ّ  اً وردّ  دِ م  رُّ للتّ  سّوغاً بوصفه م  ابقِ السّ 
م   ن  هدي   دِ ابلتّ  االلتم   اسُ  ميت   زجُ إذ  ؛ف ه   ذا املقط   عِ  وجيهيِّ الت   ّ  اخلط   ابِ  لخ   ال

 اللةُ هذه الدّ  تْ فَ ردِ وأُ  ، ( ..فإن سألنا سواك –نا رط )التكلْ هي والشّ خالل النّ 
ف  االس    تمرارَ  أبنّ و ، املك    ارمِ  بتض    ييعِ  األم    ريِ  مب    االةِ  ا ع    دمُ إن    ّ  س    ّوغها؛مب    ا ي
 ةُ ى حج    ّ وهن    ا تتجل    ّ ؛ صللخ    ال األم    ريِ  بغ    ريِ  يل    وذُ  اعرَ الش    ّ  س    يجعلُ  لِ اإلمه    ا

 ش   بهُ  وه   ي حج   ج   ،ة"بادلي   ّ التّ  عل   ى العالق   ةِ  القائم   ةُ  ةُ "االس   تبدال" أو "احلج   ّ 
بُ  حي    اولُ  ةٍ منطقي    ّ  لوض    عي ف  هُ نفس    َ  احل    لَّ  م    ن خالهل    ا "أن يص    فَ  املخاط    ِ

 (، وأه  مُّ 1ياقات...")ي الس  ّ ب متشاهبةٍ   عالقاتٍ   سياقي متقابلي، وذلك ببلورةِ 
 

 . 87الّشهرّي  عبد اهلادي  ات احلجاج وأدواته، (آليّ 1)
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 واألصلُ  ،(1) العدلِ  قاعدةِ  إىل تطبيقِ  املخاطبِ  هو توجيهُ  ةَ هذه احلجّ   ما مييزُ 
 املع  روفَ  ردَّ وأن ي    ،ث  لابمل اعرَ الش  ّ  ول  ةِ الدّ  س  يفُ  أن يعام  لَ  ةِ ه  ذه احلج  ّ  ف ظ  لِّ 

 ف   دى ح   ي  املطل   قَ  هُ م   َ وتكرُّ  هُ تض   حيتَ  ظه   رُ تُ  ماتٍ مبق   دّ  وق   د اح   تجَّ  ،ابملع   روفِ 
 رّ رأي    ت ف الض    ّ /تْ مَ كرُ    مبهج    ةٍ )مسح    ت م    ّن  هِ ومهجت    ِ  هِ بنفس    ِ  ول    ةِ الدّ  س    يفَ 
 ومل يقابلْ  ،بادلالتّ  ةِ مبدأ حجّ  ولةِ الدّ  سيفُ   ورغم ذلك خالفَ   ،(متكرُ   أوجهاً 
م  ن امل  ال  مبل  غٍ  دف  عَ  هُ نفس  َ  فْ إذ مل يكل  ّ   ،ه  من  قلَّ أبوال    ،ابملثلِ   اعرِ الشّ   تضحيةَ 
 ،ا(هلُ ا وأي  ن مع  دِ أي  ن عن  ّ  /،هل  ا مل تب  ذل الف  داء)    وحِ وال  رّ   جةِ له ابمله  ئهفدا  مقابلَ 

 بَ ن تطلّ إ" اً "أحد ولةِ الدّ  سيفِ ب  ويستبدلَ   ويعرتضَ   دَ أن يتمرّ   اعرِ للشّ   لذا حقَّ 
 األس  رِ  قي  ودُ  هُ ماتُ مقوّ ف ، تملُ ال حيُ   أصبحَ أليب فراس    يَّ املعيش  الواقعَ   ألنّ   ؛األمرُ 
ه وكأن  ّ  ،ان (  -اجلماع  ة )َن  ن بض  مريِ  الواق  عِ ع  ن ه  ذا  وق  د ع  ّبَ   ،الع  يشِ   وضيقُ 

 قُ ال يتعل    ّ  فاملوض    وعُ  ،هِ ملوقف    ِ  ةَ الق    وّ  اآلخ    رين مع    ه ليس    تمدَّ  مع    اانةَ  يستحض    رُ 
 –عن  ه  لمس  ؤولِ ل ال جي  وزُ  مج  اعي   ا ه  و ش  أن  وإن  ّ  ،فق  ط  خص  يِّ الشّ  جلان  بِ اب

  اذِ على اَتّ   هُ يستحثُّ لذلك  و  ،  هِ مادي ف جتاهلِ التّ   -)سلطة(  نادىامل  وهو األمريُ 
عل  ى  اكي  بُ الرتّ  تِ انط  وَ وق  د  ،األس  رى ف ق  ومهم  ةِ ألمهي  ّ  االفت  داءَ     صُّ  ق  رارٍ 
 الغ  رضُ ا أم  ّ  ، لدى األم  ريِ  العاطفيِّ  القصورِ  بسببِ  طاحنٍ  وقلقٍ  ، عميقٍ   حزنٍ 
رم    زاً  ف    ظِ اللّ  وجع   لُ  ،املع    ىن  إط    القُ ه   و ف) أح    د(  لفظ    ةِ  م    ن تنك   ريِ  فس   يُّ النّ 

 فس   يُّ النّ  رُ وت ّ وه   ذا الت   ّ  ،ع   اً إلي   هتطلُّ  دُ تم   رّ ي رَ اعالش   ّ  ع   لُ جيذي ق   د ال   ّ  للخ   الصِ 

 

حلويدق عبد  ة، ة لبناء شبكات قرائيّ ظريّ األسس النّ  و ، 87 الشهريات احلجاج وأدواته، ليّ ينظر: آ (1)
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متواش  جاً م  ع  ب  ل ج  اء ،عبث  اً  مل  تِ ذي ف البيت  ي ال  ّ  رطيُّ ش  ّ ال واترُ الت  ّ  هُ دَ جس  ّ 
 .اعرللشّ  ةِ فسيّ لنّ ا احلالةِ 

  :وف قوله
ةٍ  اببَ  الن            اسُ  يَف            َتحُ  ال  َمكُرم            َ
  

س         َتغاثُ  ص         اِحُبها 
ُ
 يُقِفُله         ا امل

  
 هِ ول  ة وش  أنِ الدّ  س  يفِ  ) يف  تح ويغل  ق( ليعل  ي م  ن ق  درِ   املباشرِ   ضادِّ على التّ كأ  اتّ 

، حاج  ةٍ  ها أم  ام ص  احبِ ، وال يغلقُ اأبواهبَ   ذي يفتحُ الّ   املكارمِ   صاحبَ   هِ بتصويرِ 
 عندما ت  دهلمُّ  اسُ ذي يرنو إليه النّ الّ   الفضلِ   ، وصاحبُ مةٍ مكرُ   بكلِّ   فهو اجلديرُ 
 ى ف قوله: كما جتلّ   هُ يقصدُ  من رجاءَ  بُ ، وال  يّ اخلطوبُ 

 

كَ  أَيَن             َبي رامُ  دون             َ ا الك             ِ  هل             َ
نَّ  ِإن َوأَن         تَ  ل   ح         اِدث   ع         َ   َجل         َ
َرّدى ِمن        كَ  ُلها اِبلَفض        لِ  ت         َ   أَفض        َ

  

 َوَأمحَُله              ا َقمقاُمه              ا َوأَن              تَ  
ى قُ لَُّبه                ا  رجت                َ

ُ
ا امل  َوُحوَّهل                 ُ

والَ  أَف          ادَ  ِمن          كَ   ا الن          َ  أَنَوهل          ُ
 

 لكلِّ  هُ اببَ  ، يفتحُ الكبريِ  الفضلِ  صاحبَ  -هُ رَ ا صوّ كم- ولةِ الدّ  فإذا كان سيفُ 
 الكث   ريَ  يعط   ي العط   اءَ  ك   ان، وإذا  ف وجه   ه هل   ه أن يغلق   َ  ، فكي   فَ ذي حاج   ةٍ 

 .  ه من األسروتريرُ   ههو فداو  يه،عل ابلقليلِ  فكيف له أن يضنَّ 
 هذا املعىن ف قوله:  دَ وأكّ 
ة   الن          اسِ  ف يَب          قَ  ملَ  ت أُم          َّ   ُعرِف          َ
  

 َيش          َمُلها اأَلم          ريِ  َوَفض          لُ  ِإاّل  
  

هِ عل    واملك  ارمِ  الفض  لِ  قص  رِ ب ف املدحِ   مبالغة    صّ النّ   ظاهرُ    ا ابط  نُ ، أم  ّ ى ممدوح  ِ
 عم  قَ  ض  مناً  رَ ليص  وِّ  ةِ املنطقي  ّ  ش  بهِ  عدي  ةِ التّ  ةِ حج  ّ إىل جل  أ و ، ففي  ه عت  اب   صّ ال  نّ 
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اين فكي   ف القاص   ي وال   دّ  هُ ى فض   لُ يتع   دّ  ف   إذا ك   ان األم   ريُ  ،علي   ه الواق   عِ  ل   مِ الظّ 
 ! ؟إليه واإلحسانِ  هِ يتباطأ ف فدائِ 

، ول   ةِ الدّ  س   يفِ  مماطل   ةِ  بس   ببِ  اعرِ الش   ّ  إىل نف   سِ  بُ يتس   رّ  كُّ وعن   دما ب   دأ الش   ّ 
  ه ف قوله:مبطلبِ  صرّحَ 

قُّ  َن               نُ  هِ  ال               َورى َأح               َ  ِبَرأفَت               ِ
  

أَينَ   ا ف            َ  َمع            ِدهُلا َوأَي            نَ  َعن            ّ
 

 ف الفض   لِ  ةَ ل   ه األحقي   ّ  أبنّ  ي   ةً ه   ا مدوِّ "االس   تحقاق" ليعلنَ  ةَ حج   ّ  مستحض   راً  
 تش  بهُ  البيت  ان طريق  ةً  لَ ذا ش  كّ ب   . و مها مس  بقاً يت ق  دّ ال  ّ  الورى لألس  بابِ  على كلّ 
 اآليت: كلِ ابلشّ  ضحُ يتّ اّلذي  املنطقيِّ  على االستنباطِ  القائمَ  لَ الاالستد

 الورى   كلَّ   )سلطة( يشملُ  األمريِ  _ فضلُ 1م
 (_ أبو فراس جزء من الورى )مضمرة2م
                                                                                                                                                                                                      
 Øا وأين معدهلا؟( أاب فراس )أين عنّ  يشملُ  األمريِ  _ فضلُ ن
ا رغ   م أن   ّ  ،ه   اقِ تقُّ  لع   دمِ  م   ن املض   مونِ  خالي   ةً  مفرغ   ةً  حلق   ةً  اءت النتيج   ةُ ج    و 

 ديدَ الش  ّ  العت  ابَ  دُ جتس  ّ  دامغ  ةً  ةً حج  ّ  فج  اء االس  تفهامُ  ،ة  ومنطقي  ّ  ة  طبيعي  ّ  نتيج  ة  
ن ه  و أوىل مل    العدال  ةِ  ه ع  ن تقي  قِ ه وعدول  َ تقص  ريَ  وتثب  تُ  ،ول  ةِ الدّ   لس  يفِ   ومَ واللّ 

 ه.هم بفضلِ وأحقُّ  ،الناسِ 
 (ه  اها ويهملُ عُ يض  ي ّ ب  ي الفعل  ي ) )جاه  داً (  بلفظ  ةِ  االع  رتاضِ  ةُ حج  ّ حي ت  و و 

 أم   رِ  حس   مِ إىل  املب   ادرةِ  ض   رورةِ و  ، هأم   رِ  ف جتاه   لِ  ول   ةِ الدّ  س   يفِ  إمع   انِ  ةِ بش   دّ 
 م  دحِ  فرغ  ا ف س  ياقِ أُ  اً وإق  رار  انتف  اءٍ  ةَ ال قوّ التّ  ف البيتِ   القصرُ   وشّكلَ   ،افتدائه

 ص  حِ نّ الإىل  ه  و أق  ربُ  ، آخ  رَ  داللٍّ  إىل نس  قٍ  ن  ه فيم  ا بع  دُ ع لَ ت  وّ  مثّ  ،ألم  ريِ ا
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 )احلس  رة( الوج  عِ  َن  و ب  ؤرةِ  كَ ت  رّ  ت  ركيبٍّ  بتش  كيلٍ  الل  ةُ الدّ  تِ ارهتن   و  ، واإلرش  ادِ 
 إاّل  ذي ل  ن يك   ونَ ال   ّ  اخل  الصِ  إىل اتِ ال  ذّ  عُ ه تطل   ُّ إن  ّ  ،ه قص  يدتَ  اهب     افت  تحَ  يتال  ّ 

 ابملال.
قَ  اي  هِ ب             ِ  يُري             دُ  ال امل             الِ  ُمنف             ِ
الً    َأص    َبحَت َتش    ري َمكارِم    اً ُفض    ُ
لُ  ال  كَ  قَب           لَ  الَُ  يَقب           َ  ذا َفرض           ِ
  

ع                ال ِإاّل  
َ
يت امل  يُ َؤثُِّله                ا ال                َّ

داُ ان  د ف      ِ ت ق      َ ُلها َعِلم      َ  أَفض      َ
ةً    تُ نَ فُِّله                    ا ِعن                    َدهُ  انِفل                    َ
 

اّليت    ،اه""االجتّ   ةحجّ   من القصيدةِ   خريةُ األ  الثةُ الثّ   األبياتُ   تِ لَ شكّ   لقد 
؛  د  أو جيّ   مقبول    أمر    هِ ه ف ذاتِ نا أنّ  وإن اعرتفْ ما، حىّت   " رفض أمرٍ على"  تنصُّ 
  ف حدِّ   فاإلنفاقُ   ،(1ها" )ال نريدُ   ان إىل غايةٍ يت تقودُ الّ   الوسيلةَ   ه سيكونُ ألنّ 
يفقدُ لكنّ   ،عليا  وقيمة    د  جيّ   أمر    هِ ذاتِ  القيم   ه  غريِ   كان  إذا  ةَ تلك    ، هِ حملِّ   ف 
  أتديةَ  كما أنّ   ،اإلنفاقَ  من يستحقُّ  ف تديدِ  هِ تِ أولوايّ  بَ ن يرتّ أ دِ يّ ىل ابلسّ وْ واألَ 
 ابلفرائض. سبقْ تُ  مل  نإ ا هقيمتَ  فقدُ ت ، لكنهِ ف ذاتِ  مستحب   أمر   وافلِ النّ 

  ،وهي اإلنفاقُ   ،ه  خلالصِ   دُ يت متهّ الّ   املنادى ابحلالةِ   اعرُ الشّ   استحضرَ   وقد
أفادَ الّ   ابلقصرِ   هُ وأتبعَ  فأبو    ،   واإلثباتَ   النفيَ   األسلويبِّ   ضادِّ التّ   عن طريقِ   ذي 

يُ  مل  يُ   ردْ فراس  يرخصُ أنّ   ةِ ول الدّ   سيفَ   علمَ أن  وليس  ،  املعال  ه ف طلبِ مالَ   ه 
  إنفاقُ   هُ ما يوجبُ   عليه استدعاءَ   ليبنَ   مبا يعلمُ   هُ رَ أن يذكِّ   ه أرادَ ، ولكنّ   ذاك خفّياً 

بل    ،فرضاً   االفتداِء ليس  ا دونَ وم  ،املعال  األسرى من أكملِ   افتداءُ   ، إذاملالِ 
فيهاستدع  حجاجي    ه أسلوب  إنّ   ،ابلفريضة  طَ رِّ ف ُ إن    قبلُ تُ   انفلة ال   اً حكم  ى 
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هبا  الّ   الفريضةِ   أتديةِ على    املخاطبِ   محلُ   هُ هدفُ   ،نقضاً   يقبلُ   ال   اً شرعيّ  يت 
  ةً حجاجيّ   القصيدةِ   نايةُ   لتكونَ   ، ةُ سر احلو   ةُ عاانامل وتنتهي    ،الصُ اخل  دُ يتجسّ 
 عرتاض . افيها وال  ال جدلَ   ةً ومنطقيّ  حامسةً و   مفحمةً 

ال  البدَّ   وختاماً  القصيدةِ   ويِّ الرّ   صوتِ ب   تنويهِ من    من طاقةٍ   هُ وما منحَ   ، ف 
  اعرِ الشّ  صوتِ   ف إيصالِ   املطلقةِ   ئِهِ اهب  أسهم فقد   ،ياملتلقّ   مساعَ   جتذبُ  ةٍ إقناعيّ 
مب  وأاّنتِِه، لزفرةِ   تنفيسةٍ   نزلةِ وكان  واحلسرةِ اآل   )ها(  جوفَ الّ   ه  متأل    أثناءِ   ف   هُ يت 
الصّ   مث أخذَ   ،هِ عن أمِّ   هِ حديثِ  املقاطعِ   هُ وتعلو موجتُ   ،ميتدُّ   وتُ ذلك    ةِ التالي  ف 
فراسٍ   صوتَ   هِ من خاللِ   لنسمعَ    أحياانً   والغاضبِ   ،اً نحي   والعاتبِ   دِ املتودِّ   أيب 
فها  غلّ   ،عارمةٍ   ضبٍ غ   موجةِ   ضمنَ   هُ فُ ويعن ّ   )ها(  ولةِ الدّ   سيفَ   فرتاه ينهرُ   ،أخر
النّ   بوابلٍ    قِ ائوطر   ،ةِ املنطقيّ   شبهِ   واحلججِ   واالستفهاماتِ   ،ارخةِ الصّ   داءاتِ من 
املقطعِ   ليبدوَ   ،عةِ املتنوّ   اإلقناعِ  على    وقدرةً   ةً وعقالنيّ   هدوءاً   أكثرَ   خريِ األ  ف 
رغم  خصمَ   ويفحمُ   ،هُ تَ قضي ّ   مبا  دمُ   اخلطابِ   ةِ دفّ   وتوجيهِ   ،يطرةِ السّ    هِ حزنِ ه 
 .هِ وغضبِ  هِ حنقِ و 

  ةُ حويّ فيها املعاين النّ   تْ تالمحَ   ف تراكيبَ   تْ انتظمَ   األلفاظَ   أنّ   وهكذا جندُ 
  القصيدةُ   تِ فبدَ   ،تباعاً   احلجاجِ   وسرى خيطُ   ،تالمحاً عضوايًّ   ةِ فسيّ النّ   ابألبعادِ 
متهيداً    لِ األوّ   ى ف املقطعِ جتلّ   ،هو احلزن  ،واحدٍ   شعوريٍّ   ملوقفٍ   ةً وحجّ   ترمجةً 
الشّ   هِ وانعكاساتِ   -األسر   –   احلدثِ إىل   يلُ حي املقطعِ   ،  هِ ووالدتِ   اعرِ على    وف 
لسيفِ كان  اين  الثّ  وعتاابً  الغضبِ   انعطفَ مثّ    ،ولةِ الدّ   مدحاً    عنيفِ والتّ   َنو 

املقطعِ   ،هِ أبعمالِ   ولةِ الدّ   سيفِ   ومقارعةِ  القصيدةُ ت  الثِ الثّ   وف    بظهورِ   نتهي 
   .ال فكرايًّ  ورايًّ شع هوإعالنِ  ،دِ مرُّ التّ  بوادرِ 
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  للقصيدة   والعاطفي  اإلقناعي  والتسلسل  احلجاجي  مِ لَّ السّ   توضيحُ   وميكن
 : اآليت  الشكل  ضمن

 

 

ل
عا

نف
ال
ا

ي   
طف

عا
ال

 

ت
بيا

أل
ا

 

(
1-

1
0

 )
 

ب
ض

غ
  

ف
ني
تع

و
  

 

ت
بيا

أل
ا

 (
2
1

-

3
3

)
 

  وتلطف  مديح

  شبه  وحجج 

 ( 20-11)ةي منطق

 

 

 

   

-11) األبيات

18) 

  استعطاف 

   وتمّرد

 األبيات

(34-45 ) 

 يا

حس 

 رة

  هذي أمتا يا

 مواردنا

  فيها تكلنا فال

 أحد  إلى

  رددت  عذر بأي

 والهة 

  قبل  للا  يقبل ال

 نافلة  فرضك 

يد
صع

ت
 

 

عي 
ص

ت د
 



 

 
316 

 دراسة بالغي ة  احلجاُج يف قصيدِة أيب فراس احلمداين  )اي َحسَرًة ما َأكاُد َأمِحُلها(
 د. ضحى عادل بالل 

 تائج  الن  
 تائج اآلتية :إىل النّ  وختاماً خلص البحثُ 

  ف عدمِ   هِ قناعاتِ   ولةِ الدّ  عليها سيفُ   يت بىنالّ   األسسِ   تقويضَ   اعرُ الشّ   حاولَ   -
  ةِ ه اإلقناعيّ رسالتِ   من توجيهِ   نَ ومتكّ   ،ه من األسرِ إىل فدائه أو تريرِ   املسارعةِ 

حيناً ةِ العاطفيّ   االستمالةِ   بي   الً متنقّ   ِتهِ جحملاج خاللِ       ،األمِّ   صورةِ   من 
  معتمداً   ،خرآ  اً نحي  والعتابِ   فِ لطُّ ابلتّ   واالستدراجِ   العقالينِّ   احلجاجِ و 
القيمِ   ومنطلقاً   ،ةِ يّ املنطق  وشبهَ   ةَ يّ صرحيوالتّ   ةَ ميحيّ ل التّ   اإلقناعِ   قَ ائطر    من 

  ملقارعةِ   اجلمعيِّ  ها ف املشرتكِ حضورِ  وسلطةِ  ،هاتِ على أمهيّ  الً ومعوِّ  ،املعروفةِ 
  انطالقاً   ،تلك القيمِ   على رأسِ   األسريِ   و فداءَ   الكرمَ   جاعالً   ،ولةالدّ   سيفِ 

 "األسر".  ةِ قضيّ   ،ألجلها  اججُ يت حيالّ   ةِ القضيّ   ولبِّ   املوقفِ   ةِ من خصوصيّ 
ألنّ   هِ واقعِ   على صورةِ   وءَ الضّ   اعرُ الشّ   سّلطَ و  األسر؛  املتحقّ ف  هي  ،  قةُ ا 

َتيُّ للمتلقّ    ركاً  واحملذوفةِ   ةِ املتضادّ   ورةِ الصّ   لَ ي  السّ   معها،  ياق،  من 
  .هِ نصّ  ي ف إنتاجِ املتلقّ  ، وبذا يكون قد أشركَ ضمناً   واملفهومةِ 

طبيعةِ   ةُ يّ خييلالتّ   عرِ الشّ   يعةُ طب  تتعارضْ   مل  - و ةِ قناعيّ اإل  احلجاجِ   مع    عرُ الشّ ، 
  حجاجُ   عليه   غلبُ يو  ،ثريِّ النّ   اخلطابِ   شأنُ   هُ شأنُ   أثريِ تّ وال  على اإلقناعِ   قادر  

  أو اليقينّ   البهاينّ   احلجاجِ   ال   على االحتمالِ   ذي يقومُ الّ   بيعيّ الطّ   املنطقِ 
 ارم. الصّ 

تتعارضْ   - ف    والفنّ   والبالغيّ   اجلمالّ األسلوب  مع    عرِ الشّ   ةُ حجاجيّ   مل 
أو    من صورةٍ   أبكثرِ   هِ عن املعىن نفسِ   عبريِ إىل التّ   فقد كان يعمدُ   ،القصيدةِ 
توظيفِ   اعرُ الشّ   جنحَ و   ،هِ حججِ   لتعزيزِ   أسلوبٍ    ةِ اإلحيائيّ   اقاتِ الطّ   ف 
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منوغريِ   واالعرتاض  داءِ والنّ   كاالستفهامِ   ةِ غيّ البال  لألدواتِ    ساليبِ األ  ها 
ما  ،  ومقنعٍ   رٍ ومؤثّ   منتجٍ   إىل فعلٍ   ا هتويلِ   من   نَ ، و متكّ هِ ف قصيدتِ   ةِ البالغيّ 

أنّ  األساليبَ   يعن  جمرّ   تلك  وميكنُ ةٍ شكليّ   حليةٍ   دَ ليست  أن    للمبدعِ   ، 
املضم لَ حيمّ  ترسيخِ الّ   ةَ وحيّ الرّ   والقيمَ   ةَ الفكريّ   تِ انو ها  إىل  يسعى  ف  يت  ها 
ف   قد تسهمُ  ةٍ حجاجيّ  وطاقةٍ   ةٍ إقناعيّ  برسائلَ  لةً مّ حم  ،هِ ي ووجدانِ املتلقّ  ذهنِ 
األقلّ   هِ وإذعانِ   املخاطبِ   موقفِ   تغيريِ  على  إفحامه  أو  توظيفَ   ،ف    عدا 
 ،احلجاجَ   َتدمُ   أساليبُ   ألّنا؛  استعاراتو   تشبيهاتٍ من    ةِ الفنيّ   ورِ الصّ 
  قدرةَ   ، وتثبتُ هِ تِ ي واستمالف املتلقّ   أثريِ التّ   من انحيةِ   هُ جناعتَ   وتزيدُ   ،يهِ وتقوّ 
 .هُ تَ وشعري ّ  ةَ الفنيّ  اعرِ الشّ 

  عريُّ الشّ   فقد ينطوي البيتُ   ،ف القصيدة  وتتشابكُ   احلجاجِ   قُ ائطر   تتداخلُ   -
  ضمن احلججِ   يندرجُ   هِ وف اآلن نفسِ   ،ةٍ منطقيّ   شبهِ   ةٍ على حجّ   أو العبارةُ 

يرجعُ   ،الواقع    بنيةِ على    ةِ ساملؤسَّ  ،  عرِ الشّ ف    احلجاجِ   مرونةِ إىل    وذلك 
أتويل  أكثرَ   هِ واحتمالِ  الدّ   هِ وقيامِ   ،فيه  اللةِ الدّ   وانفتاحِ   ، من    اللةِ على 

 املباشر.واملعىن  والوضوحِ  فسريِ ، ال على التّ ةِ املباشر  وغريِ  ةِ منيّ الضّ 
ا  ؛ ألنّ   املأَساويةِ   من خالل األبعادِ   اتِ وميّ الرّ   دراسةِ  أبمهيةِ   ويُوصي البحثُ 

مهمّ   لُ متثّ  جدخطاابً  ابلدّ اً  حياةِ   ةً وجوديّ   مسألةً   ميسُّ   راسةِ يراً    اإلنسانِ   ف 
 .ة وهي احلريّ  رةٍ ومؤثّ   دائمةٍ   بصورةٍ 
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 املصادر واملراجع :
الشهري - اهلادي  عبد   ، وأدواته  احلجاج  ضمن كتاب   ،آلّيات  مقدم  حبث 

إعداد   ،احلجاج مفهومه وجماالته دراسات نظرية وتطبيقية ف البالغة اجلديدة
: علوي  وتقدي  إمساعيلي  حافظ  احلديثة  ،د.  الكتب   ،األردن   ،إربد   ،دار 
 م 2010

للّشخصّية   - األساسّية  اخلالق  ، األبعاد  عبد  اجلامعّية   ،أمحد محد  املعارف  دار 
 . 1987  ، 4ط  ، اإلسكندريّة  ،

الشهري ، بن ظافر  اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اهلادي   -
 م. 2004  ، 1بريوت، ط  دار الكتاب اجلديد املتحدة، 

حبث مقدم ضمن  عبد العزيز حلويدق،    ،األسس النظرية لبناء شبكات قرائية -
 ، كتاب احلجاج مفهومه وجماالته دراسات نظرية وتطبيقية ف البالغة اجلديدة

علوي إمساعيلي  حافظ  د.   : وتقدي  احلديثة  ،إعداد  الكتب   ، إربد   ،دار 
 م. 2010  ، 1ط  ، األردن 

الواقع   - الطراوي  ، والّنهاية  اإلنسان بي   ،1ط ،األردن    –دار احلامد    ،عارف 
 م. 2009

شرح وتعليق وتنقيح: حمّمد   ، اإليضاح ف علوم البالغة، جالل الدين القزوين -
 م. 1993 ،  3عبد املنعم خفاجي، دار اجليل، بريوت، ط

مكتبة لبنان، لبنان، والّشركة   ، البالغة العربّية قراءة أخرى، حممد عبد املطلب -
 م. 1997ريّة العاملّية للّنشر لوجنمان،  املص

مايب، حبث مقدم ضمن   - مليشيل  املساءلة  نظريّة  البالغة واحلجاج من خالل 
جمموعة   ،كتاب أهم نظرايت احلجاج ف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم

صمود  ،ابحثي محادي  اإلنسانية  ،إشراف  والفنون  اآلداب  كلية   ،جامعة 
 نس. تو   ،منوبة  ،اآلداب
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عامل   ،متام حسان   البيان ف روائع القرآن، دراسة لغويّة وأسلوبّية للّنّص القرآيّن،  -
 م. 1993الكتاب احلديث، القاهرة، 

احلجاج - نظراّيت  بروتون   ، ريخ  جوتيه  ، فيليب  صال   ،وجيل  حممد  ترمجة: 
الغامديّ  العلميّ   ، انجي  الّنشر  العزيز  ،مركز  عبد  امللك   ، 1ط  ،جامعة 

  م.2011
اإلنساالتج - احلمداينربة  فراس  أيب  روميات  ف  املومن  ،نية  املالك  دار   ، عبد 

 ه . 1431  ، الكتب العلمية
الّتداولُّ  - الّشعريِّ   الّتحليُل  أنوذجاً"  ، للخطاِب  فراس  أيب  عمار   ،روميات 

الدكتوراه    ، لعوجيي لنيل  مقدمة  ابملسيلة    جامعة   ، أطروحة  بوضياف   ، حممد 
   ،اجلزائر

 م.   2016 -
ونصوص  التداولي - مداخل  واحلجاج  احلباشة    ، ة  للدراسة   ،صابر  صفحات 

 م. 2008 ،  1ط  ،دمشق  ،والنشر
احلمداين - فراس  أيب  األسلوب ف روميات  عويسات  ،تواصلية  مذكرة   ،عائشة 

 م. 2010،اجلزائر  ، ورقلة  -جامعة قاصدي مرابح  ،نيل املاجستري
القدي،   - العريّب  الّنقد  ف  والرّتكيب  اإلفراد  املطلب  حممد  جدلّية  مكتبة عبد 

 م. 1995  ، 1لبنان، لبنان، والّشركة املصريّة العاملّية للّنشر لوجنمان، ط
عنه - هللا  رضي  علي  اإلمام  لدى  السياسية  اخلطابة  ف  األسلوب   ،حجاجية 

 م. 2016 ،إربد   ، عامل الكتب احلديث  ، الزماين كمال
احلجاج  - ف  مصنف  خالل  من  وتقنياته  ومنطلقاته  أطره  غة البال-احلجاج، 

صولة  ، اجلديدة ف   ، عبدهللا  احلجاج  نظرايت  أهم  ضمن كتاب  مقدم  حبث 
 ، إشراف محادي صمود  ،جمموعة ابحثي  ،التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم
 تونس.  ،منوبة ،كلية اآلداب  ،جامعة اآلداب والفنون اإلنسانية
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اجلديدة )أو احلجاج(، حب  - البالغة  العربّية ف ضوء  البالغة  ث مقدم احلجاج، 
البالغة  ف  وتطبيقية  نظرية  دراسات  وجماالته  مفهومه  احلجاج  ضمن كتاب 

علوي  ،اجلديدة إمساعيلي  حافظ  د.   : وتقدي  احلديثة  ،إعداد  الكتب   ،دار 
 م. 2010 ،1ط   ،األردن   ، إربد 

زايد   ،احلجاج ف شعر أيب فراس احلمداين )قصيدة أانديك ال أخاف الردى( -
اخلوالدة ارحيمة  األثرجمل  ، حممد  )    ،اجلزائر  ،ة  ) 17جملد  عدد   )33  ) ، 

 م. 2010
بنيته  - للهجرة  الثاين  القرن  إىل  اجلاهلية  من  القدي  العريب  الشعر  ف  احلجاج 

 م. 2008  ، إربد   ، عمان، عامل الكتب احلديث  ، وأساليبه، سامية الدريدي
صوله - عبدهللا  األسلوبّية،  خصائصه  أهّم  خالل  من  القرآن  ف  دار   ،احلجاج 

 م. 2،2007ط  ، بريوت  ، الفارايب
احلجاج ف املناظرة مقاربة حجاجية ملناظرة أيب سعيد السرياف ملىت بن يونس،  -

اتزكنرمت احلجاج مفهومه وجماالته دراسات   ،أمحد  مقدم ضمن كتاب  حبث 
اجلديدة البالغة  ف  وتطبيقية  إمساعيلي   ، نظرية  حافظ  د.   : وتقدي  إعداد 

 م. 2010 ، 1ط  ، ألردن ا  ،إربد  ،دار الكتب احلديثة  ،علوي
الكميت   - هامشّيات  الدريدريّ   ،احلجاج ف  اجلامعة   ،سامية  ،سامية  حولّيات 

 م 1996 ،كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية    ،الّتونسية  
التوحيدي - إبداعات  ف  اخلطاب  صبحي   ،حجاجية  املعرفة   ،أميمة  دار كنوز 

 م. 2015 ، 1ط،عمان  ،للنشر والتوزيع 
عامل ،   ،طابة الّسياسّية لدى اإلمام علّي، كمال الزماينحجاجّية الّصورة ف اخل -

 . م2012  ،   1عامل الكتب احلديث، إربد،ط 
منشورات مكتبة   ، العصر العّباسّي، عبده بدوي  –دراسات ف الّنّص الّشعرّي   -

 م. 1977 ،الّشباب  
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 م. 1976 ،2ط ،مكتبة األجنلو املصريّة ،2إبراهيم أنيس ط  ، داللة األلفاظ   -
 ، 2ط ،دار الكتاب العريبّ   ، شرح: خليل الدويهيّ   ، بو فراس احلمداينأ  ،الديوان  -

 م. 1994
جودت فخر   ،شكل القصيدة العربّية ف الّنقد العريّب حىّت القرن الثّامن اهلجريّ  -

 . 1984 ، 1ط  ، دار الكتب  ،الدين
-  ،) وفنّية  موضوعّية  )دراسة  احلمدايّن  فراس  أيب  شعر  ف  الّدولة  سيف  صورة 

بن حيىي   املاجستري،حمّمد  لنيل  تكميلّي  عجيم، حبث  القرى آل  أم   ، جامعة 
 م. 1429

 م. 1984  ،2ط   ، بريوت  ، دار الكتاب الّلبناينّ   ، مجيل صليبا  ، علم الّنفس   -
نغرّي   - نتواصل  عشري  ، عندما  السالم  الّشرق    ، عبد  البيضاء  ،إفريقيا   ، الّدار 

 م. 2006
 ،ركز الثّقاّف العريّب  امل  ،طه عبد الرمحن  ، ف أصول احلوار وجتديد علم الكالم   -

 م. 2000  ، 2ط  ، املغرب  
لبنان   ، حممد عبد املطلب    قضااي احلداثة عند عبد القاهر اجلرجايّن ،  - مكتبة 

 م. 1995انشرون ، والّشركة املصريّة العاملّية للّنشر لوجنمان،  
بريوت،   ، ابن منظور، مجال الّدين حمّمد بن مكرم ، دار صادر  ، لسان العرب -

 م. 2004  ،   3ط
تقيق: حممد   ،بن األثري  املثل السائر ف أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين  -

 . 1990 ، املكتبة العصرية، بريوت  ، حميي الدين عبد احلميد 
العريبّ  - الّشعر  ف  والّنشر  ،املفارقة  للّدراسات  العربّية  شيانة  ،املؤّسسة   ،انصر 

والّنشر للّدراسات  العربّية  فارس   ،بريوت  ،املؤّسسة   ،1ط   ،ان عم  ،دار 
 م. 2002
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الجزيرة في رحلة الشيخ علي الطنطاوي إبان تأسيس المملكة  صورة  

 هـ 1353العربية السعودية عام 

 د. وائل بن يوسف العريني

 اللغة العربية  كلية – البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالميقسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1443 / 6 / 24: تاريخ قبول البحث    هـ 1443 / 2 /8: تاريخ تقديم البحث 

 : ملخص الدراسة
بعد   السعودية  العربية  اململكة  إىل  الطنطاوي  علي  الشيخ  األديب  رحلة  البحث  يرصد 
توحيدها بعام واحد، إثر دعوة تلقاها أعيان الشام من جاللة امللك عبدالعزيز رمحه هللا، وهذه  

اً يف ذكرايته بعد نصف  الرحلة نشرت يف الصحف وقت الرحلة، مث أعاد الكاتب كتابتها تذكر 
 قرن.  

األنساق   لتلمس  الثقايف،  النقد  ومنهج  األنثروبولوجية  النظر  زاوية  من  البحث  وينطلق 
املنهج   أن هذا  الكاتب وكيف رصدها، كما  اطلع عليها  السعودية وكيف  البالد  املختلفة يف 

ف وكيف تعامل  يتيح للباحث قياس مستوى التمايز بني الذات واآلخر وأوجه اللقاء واالختال
 الكاتب مع كل ذلك.  

كما أن الكاتب، وهو األديب املعروف، قد استعمل عددا من التقنيات األسلوبية اليت  
أسهمت يف تشكيل رؤيته لألنساق وإحساسه هبا، وقد راوح بني هذه املستوايت مبدعا حينا،  

 وخارجا عن سياق الرحلة حينا آخر. 
ا استجالء شكل  إىل  الدراسة  العالقات  وقد خلصت  للملكة، ومستوايت  األويل  لتطور 

االجتماعية، والتغري الذي حدث للمجتمع بعد توحيد اململكة حىت بدت اململكة يف خضم  
 تشكيل هوية متجانسة ملتفة حول جاللة امللك عبدالعزيز وأجهزته اإلدارية اليت أنشأها.  

العرب  الدراسة مسهمة يف قراءة مشهد اململكة  ية السعودية يف حقبة  آمل أن تكون هذه 
مهمة من حقب أتسيسها وإرساء دعائمها حىت وصلت إىل ما وصلت إليه يف يومها الوطين  

 احلادي والتسعني. 
 

 النقد الثقايف، اآلخر، علم اإلنسان )األنثروبولوجيا(، النسق. :الكلمات املفتاحية
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Abstract:  

The research traces the journey of the writer Sheikh Ali Al-Tantawi to the 

Kingdom of Saudi Arabia a year after uniting the whole kingdom, following an 

invitation received by the notables of the Levant from His Majesty King 

Abdulaziz, may God have mercy on him. This journey was published at the time 

of the journey.  also, the writer documented this journey again in his novels a 

half-decade from returning   . 

The perspective of the research is to demonstrate two methodologies one 

anthropological point of view and a cultural criticism approach, in which the 

writer observed how abroad the cultural differences in the kingdom. Moreover, 

this methodology allows the writer to notice the differences in cultural 

behaviours, and how he dealt with all these cultural differences  . 

The writer in his journey used different methods, which, contributed to 

having a clear perspective and vision, which reached out to the feelings that 

enable him to live the moment between the journey and the study . 

          The conclusion of the study is to clarify the development of the 

Kingdom, and the levels of social relations. In addition, the transformation that 

occurred to the society after the union of the Kingdom and due to great 

leadership by his majesty King Abdulaziz and his appointed directors. As a 

result, the mission of a great kingdom has started from the foundation of all 

government departments to the development of the railroad of the country, which 

connected the main cities in the Hijaz region to the Two Holy Mosques      

I hope that this study will contribute to illustrating the situation in the 

Kingdom of Saudi Arabia in an important era from the foundation of the 

kingdom until today the - 91st Saudi National Day.   

  

key words: Cultural criticism, Alterity, anthropology, syntagme- ordre. 



 

 
 العربية جملة العلوم   327

 )اجلزء الثاين(   هـ1443  لشوا  والستون  اخلامسالعدد  

 ملقدمةا
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد:  

فتعد الرحلة انفذة مهمة لالطالع على اآلخر وقراءته يف بالده يف عدد  
من تشكالته االجتماعية والثقافية والسياسية وغريها، لتقرأ شكل الذات كما  

تمع قادة  يراها اآلخر ويعايشها ويقرأ تنوعها االجتماعي يف خمتلف شرائح اجمل
 ومثقفني وعامة.  

انطلق   فقد  املزدهر  حاضرها  تشكيل  يف  اململكة  أتسيس  مرحلة  وألمهية 
على   االختيار  وقع  حىت  املرحلة،  لتلك  مناسبة  مدونة  عن  ليبحث  الباحث 
من   ثلة  مع  الطنطاوي  الشيخ علي  األديب  قام هبا  اليت  الفريدة  الرحلة  تلك 

بدعوة من جاللة امللك عبدالعزيز    ه،1353أعيان الشام يف تلك الفرتة عام  
الفكرة   الرحلة وحمفزات دراستها طرافتها يف  طيب هللا ثراه، وكان من مميزات 
ابإلضافة   واالستضافة،  للدعوة  استجابة  جاءت  وكوهنا  والسبب،  واألمهية 
لشكل املدونة اليت راوحت بني التدوين احملايث/ اآلين، والتدوين التذكري بعد  

تطورت اململكة ونشأت املدن احلديثة، وأصبح الكاتب    نصف قرن، بعد أن
 شاهدا على عصرين ورامسا التطور بدقة حسب ما رآه وعايشه.  

دونه   قسم  قسمني،  إىل  تنقسم  الباحث  اعتمدها  اليت  البحث  ومدونة 
الرسالة مث طبعها يف   بقليل وأودعها يف جملة  الرحلة وبعدها  الرحالة يف وقت 

والقسم الثاين املدونة اليت كتبها تذّكرا بعد نصف    كتاب )من نفحات احلرم(،
لعام   التالية  األعوام  يف  وحتديدا  جريدة 1401قرن،  يف  تباعا  ونشرها  ه، 
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املسلمون مث جريدة الشرق األوسط، ونشرها ضمن كتابه الكبري )ذكرايت(،  
 وجاءت الرحلة كاملة يف اجلزء الثالث من الكتاب املذكور. 

م  عددا  وجدت  حبث  الرحلة  وبعد  يدرس  بعضها  العلمية  الدراسات  ن 
 وغالبها ال يتجه إىل هذه املدونة، وهذه الدراسات هي:  

أدب الرحلة عند الشيخ علي الطنطاوي: دراسة موضوعية فنية، وهي من   -1
الوصيفر، وقد طبعت الحقا يف كتاب عن اندي   الدكتورة أحالم  إعداد 

 .ه1436األحساء األديب عام 
تتجه   الدراسة  الرحالت  وهذه  وخاصة  الشيخ  رحالت  مجيع  دراسة  إىل 

ومصر،  العملية   ولبنان  العراق  الفلسطينية  إىل  ابلقضية  التعريف  إىل  ورحلة 
 ابإلضافة إىل رحلته إىل اجلزيرة العربية موضوع الدراسة.  شرق آسيا، 

تربواي   املضامني  بتحليل  األديب  النقد  يف  الدراسة  فإن  العنوان  هو  وكما 
واألدو  والسرد(  وعلميا،  )الفضاء والشخوص  اإلنشائية  الناحية  الفنية من  ات 

 والفنون البالغية.  
الدراسة يف املنطلقات والنظرة اخلاصة   البحث تلك  ومن هنا يفارق هذا 

 والرتكيز على الدراسة النسقية وحتليل املضامني أنثروبولوجيا.
جتلياته  -2 الطنطاوي:  لعلي  احلرم  نفحات  من  يف كتاب  الرحلي  النص 

للباحث:  مجالياتهو  إبراهيم  ،الدبيسي،  عام  حممد  نشر  وقد  م،  2010، 
وهو حبث قصري يتجه إىل اجلانب األديب اجلمايل ويدرس جانبا من الرحلة  
غري مكتمل السيما وأن كتاب من نفحات احلرم ال يعرض كل ما كتبه 
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وعقد   الرحلة  تذكر  وأعاد  الذكرايت  إىل  عاد  إذ  الرحلة،  عن  الطنطاوي 
 بني واقع اململكة وقت الرحلة ووقت التذكر.  مقارنة 

أمحد علي أمحد  ، للباحث الدكتور:  ذكرايت علي الطنطاوي )دراسة فنية( -3
العسريي مريع  أم  آل  جامعة  يف  الباحث  أجنزها  ماجستري  رسالة  وهي   ،

الباحث فيما بعد يف كتاب بعنوان )علي 1419القرى عام   ه، وطبعها 
والدرا يوم كنت(.  الكتاب  الطنطاوي كان  دراسة  إىل  تتجه  إنشائية  سة 

 بوصفه سرية ذاتية للكاتب ومل تتطرق للجوانب الثقافية بشكل واضح.  
رائد   -4 للباحث  ماجستري  رسالة  والنقد:  األدب  يف  وآراؤه  الطنطاوي  علي 

العنوان، والدراسة تتجه   السمهوري، وهي مطبوعة يف كتاب حيمل نفس 
لفصل كامل عن حياة الكاتب،    جلمع آراء الطنطاوي ودراستها ابإلضافة

 وهي دراسة يف نقد النقد. 
الدكتور   -5 للباحث  نقدية،  دراسة  الطنطاوي:  الشيخ علي  أدب  القصة يف 

وائل العريين، وهي رسالة ماجستري أجنزها الباحث يف جامعة اإلمام حممد  
ه، وتتجه إىل فن القصة عند الطنطاوي  1432بن سعود اإلسالمية عام  

 ائي. وفق املنهج اإلنش
للباحث:   -6 نقدية،  بالغية  دراسة  الطنطاوي:  علي  ذكرايت  يف  التشبيه 

إبراهيم بن عبدهللا اجمللي، وهي رسالة ماجستري أجنزها الباحث يف جامعة  
 ه، وهي دراسة بالغية.  1435اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام  

بـ) املوسومة  الدراسة  هذه  علي  وتنطلق  الشيخ  رحلة  يف  اجلزيرة  صورة 
السعودية العربية  اململكة  أتسيس  إابن  نسقيةالطنطاوي  مقاربة  من  :   )
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إذ   )أنثروبولوجية(،  ثقافية  نظر  بوجهة  اللساين  اخلطاب  حتليل  مناهج 
حتليل  على  يدل  مصطلح  )األنثروبولوجية(  يف    وي اللغ  طاباخل  اللسانيات 

اإلنسان )سياق   ثقافاألنثروبولوجياعلم  بوصفه ممارسة  للخطاب  والنظر  ية  (، 
 .  (1) ميكن دراسته واستنباط األنساق منه

عد   يف  يتلخص  علمي  افرتاض  على  )األنثروبولوجية(  اللسانيات  وتقوم 
ثقافية   الكالم/ اخلطاب لتكون ممارسة  ثقافية وتتشكل من خالل  ثروة  اللغة 
الظاهرة، واللغة واخلطاب وجوه   أو  بنائها وأنساقها املضمرة  بدالالهتا وطريقة 

 . ( 2) ن االجتماعيثقافية لإلنسا
املختلفة،   وأنساقها  الثقافة  إىل حتليل  نتوصل  اخلطاب  ومن خالل حتليل 
انطالقا من أن اللسانيات مبناهجها املختلفة مفاتيح يعرب من خالهلا الباحث  
من حبث اللسان إىل ما قيل عرب اللسان وتفاعالته تلك يف أي وجه معريف أو  

 . (3) ثقايف كان
عل الدراسة  قامت  إىل  وقد  التمهيد  اجته  ثالثة، حيث  ومباحث  متهيد  ى 

مشكلة   من  به  يتعلق  وما  الرحلي  الفن  طبيعة  تقرأ  للمدونة  توطئة  صنع 
الرحالة، مث أمهية   إليها  التجنيس واالنفتاح على األجناس واشتماهلا إن جنح 

 الرحلة وابعثها. 

 
 .21ينظر: األنثروبولوجيا األلسنية، ألسندرو دورانيت، ص   (1)
 .22ينظر: نفسه، ص  (2)
 .44اللسانيات األنثروبولوجية، جواد التميمي، ص    (3)
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قدمته  وقد  اململكة،  يف  السياسي  النسق  لدراسة  األول  املبحث  وجاء 
بداية كل  ل يف  يرصده  الرحالة  وألن  الرحلة،  وسبب  األساس  الباعث  كونه 

النسق   لدراسة  الثاين  املبحث  جاء  فيما  مدينة،  أي  دخول  أو  مرحلة 
يف   السعودي  املواطن  وطبيعة  احلياة  لشكل  أظهر  صورة  بوصفه  االجتماعي 
تلك احلقبة وما توافر عليه من عمل ومهام وما اشتملت عليه العالقات من  

لدراسة  طو  الثالث  املبحث  جاء  فيما  اآلخر.  مع  وعالقات  اجتماعية  ابع 
النسق الثقايف وطبيعته وأمهيته، خاصة وأن الرحالة ممتلئ هبذا الشغف ابحث  

 عنه، ال يرتك فرصة ثقافية إال انتهزها وحبث عنها وأتمل فيها. 
ويف اخلتام جاءت اخلامتة لتجمل أهم نتائج البحث وتوصياته حسب رؤية  

 لباحث اجملتزأة مما يتيحه املقام وميكن إجنازه يف هذا الوعاء البحثي.  ا
األنساق   رسم صورة  وفقت يف  أكون  أن  يف    ورصدها آمل  كما ظهرت 

حينها أمام الكاتب وأصحابه، وأن يكون هذا البحث لبنة من لبنات الرصد  
 االجتماعي والثقايف لتاريخ اململكة العربية السعودية.  

 العاملني.   واحلمد هلل رب
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 متهيد
 الرحلة الفن والتجنيس: 

من   السعودية  العربية  اململكة  إىل  الطنطاوي  علي  الشيخ  رحلة  تتشكل 
التدوين بني   عدد من النصوص املتناثرة يف أكثر من سياق على امتداد زمن 

عام  1353عامي   حىت  الرحلة،  وقت  فيها  1402هـ  روى  آخر كتابة  هـ 
 الشيخ بعض مذكراته عنها.  

ومن حق هذا االمتداد الطويل أال يكون ضمن بناء نصي واحد، وال فن  
؛ إذ رحلة  (1)  من فنون الكتابة الرحلية حسب ما يعرف من الرحالت وأدهبا

الرحلة   فيها  لتتشكل  حتديداً،  املقالة  فن  من  تنطلق  الطنطاوي  علي  الشيخ 
وتبّث   آخر،  حيناً  تذّكرية  وحلقات  حينا،  متتابعة  حلقات  هذه  على شكل 

علي   الشيخ  فيها  يشارك  اليت كان  الثقافية  األوعية  من  عدد  يف  احللقات 
الطنطاوي، فمن جملة الرسالة املصرية، اليت كان يرسل إليها املقاالت وهو يف  
اململكة، وتكتسب فيها الكتابة ميزة املعاصرة واحملايثة والرصد املباشر الدقيق،  

وا املقتطف  يف  الرحلة  بعد  النشر  وعاء  مصر  إىل  جمالت  من  وغريها  لرسالة 
والشام وصحفهما. مث بعد أن دار الزمان وانتقل الشيخ إىل اململكة معلماً مث  

 مقيما أصبح ينشر يف جرائدها )البالد، املسلمون، الشرق األوسط(. 

 
ــة :نـــه: يعـــرف أدب الر  (1) ــا حلـ ــفره ومـ ــة أحـــداث سـ ــا الرحالـ ــي فيهـ ــة حيكـ ــن "كتابـ ــه مـ شـــاهده، وعاشـ

السوســية بـــني  الــرحالت املغربيــة ."أحــداث، مازجــاً ذلــك ابنطباعاتــه الذاتيــة حــول املرحتــل إلــيهم 
 .18حممد احلامتي، ص  املعريف واألديب،
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وأتسيساً على هذا التناثر يف البناء النصي للرحلة فإن هذه الطبيعة األدبية  
 اململكة يكتسب خصوصية ظاهرة هلذا التدوين،  ملوضوع رحلة الطنطاوي إىل

أننا   الذكرايت، كما  أو  املرئيات  أو  املقاطع  أو  الفصول  ومالمح متنوعة هلذه 
يف   وتقدمه  األديب  لتطور  تبعاً  اخلطابية  املستوايت  يف  حتمياً  تبايناً  نلمح 
انتقال املشاهدات من احلضور   السن، وانتقال أسلوبه للخربة، وما يتبعه من 

الطيف والذكرى. ومن املعايشة  إىل القريبة إىل  الرؤية  التذكر، والتفاصيل من   
وماضي   وحاضرة،  املكان  ماضي  بني  املتأخرة  املقارنة  إىل  اآلنية،  املباشرة 
التنظيم وتطوره، وعادات اآلخر/ السعودي وثباهتا أو حتوهلا تبعاً لتطور البالد  

 واحلياة وتقدم الزمان. 
وفكرة ووعاء ومسوغاً؛  إن بناء رحلة ثرية يف  شكل مقاالت ممتدة زماانً 

استنباطاً  املواقف  تكرار  ويكثر  النظر،  زوااي  يعدد  أن  الكاتب  على  ليحتم 
حلكم وحكمة وعادات وأحوال غابت يف مقالة لتظهر يف أخرى، وغفل عنها  
يف شبابه ليتذكرها يف كهولته أو شيخوخته، وهذا ما سيفسر الكثري من التنوع  

البحث حبول  والتما ثنااي هذا  ترد يف  الواحد حني  املوقف  يز بني تشكيالت 
 هللا. 

ومن مربكات التجنيس، أو مزاايه، أن الطنطاوي ال يلتزم بكتابة الرحلة/  
ويستوقف   ويوجه،  فيعلق،  وتوجيهها،  املقالة  مبباشرة  يطعمها  بل  السرد، 

أو  التنظيم،  مستوى  على  والتميز  االختالف  على  لينبهه  أو    القارئ  الثقافة، 
التذكرية   الكتابة  القارئ، يف  ينبه  أحيان كثرية  أنه يف  والعادة، كما  األخالق 
املتأخرة زمنياً، إىل التحول احلضاري والتنظيمي الذي شهدته اململكة يف وقتها  
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املواطن   ليدعو  األوىل،  الرحلة  ذكرى  عن  ابلطبع،  الكتابة  راهن  الراهن، 
عمة واحملافظة عليها يف وجه من أوجه التوجيه  السعودي إىل محد هللا وتذكر الن

اليت   اإلعالم  منابر  خمتلف  الشيخ يف  به  عرف  الذي  الديين  والنصح  األبوي 
 شارك فيها وأثراها.  

الرحلة/   أدب  عن  املوضوع،  الطنطاوي/  رحلة  فيه  ختتلف  آخر  وأمر 
املناسبات   دواعي  أو  النشر  لظروف  تُقتطع كثرياً  املقاالت  هذه  أن  اجلنس، 
املختلفة اليت يلتفت إليها الكاتب أو تطلبها منه الصحيفة أو اجمللة، ومن مث  
واالستئناف   القطع  يف  يتمثل  الطنطاوي  لكتابة  مميزا  خطابيا  شكالً  جند 
ويكمل   منها  ليستأنف  املقالة،  عندها  وقفت  اليت  السابقة  ابملرحلة  والتذكري 

أن حيفظ املقالة وحيتفظ    الرحلة أو يتمم فكرة وكأن الكاتب يفرتض يف املتلقي
 هبا ليصل ما انقطع ويراجع درساً تعليميا.  

الكتابة   من  أظهر  بصورة  للمتلقي  تلتفت  أن  أيضاً  املقالة  شأن  ومن 
االرحتالية املكتملة يف جسد واحد، فالطنطاوي جييب عن األسئلة الواردة بعد  

ها بعد أن ذكره  ، ويتنبه إىل تفاصيل مل يقل(1) احللقة املاضية من حلقات الرحلة 

 
لتني يف الشـــهر، ه. كـــان يكتـــب مقـــا16/8/1352بـــدأ الطنطـــاوي الكتابـــة يف جملـــة الرســـالة يف  (1)

ــم  ــات القـــراء وردودهـ ــا تصـــله مكاتبـ ــالة حيـــث كـــان  وبينهمـ ــق، أو عـــرب الرسـ إمـــا يف مكانـــه يف دمشـ
الزايت يفرد صفحة للقراء يف خماطبتهم للكتــاب ســأاال أو اســتدراكا أو اعرتاضــا أو غــري ذلــك. ويف 

رح كثــرياً وقــت الحــق كــان الطنطــاوي يكتــب يف جريــدة املســلمون والشــرق األوســط أســبوعياً، ويصــ 
رجاء أو غري ذلــك، ابإلضــافة للرســائل الــيت تــرد إليــه مــن  بتواصل اجلريدة معه هاتفياً لنقل رسالة أو

القراء مباشرة وقــد كــان معــروف مكــان اإلقامــة، ولــه عنــوان مباشــر عــرب تلفزيــون مكــة وكــان يســجل 
 .3/32كرايت،  احللقات اإلذاعية فيه بشكل أسبوعي طوال السنة، ويومي يف رمضان. ينظر: الذ 
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أحدهم أو سأله فتذكر هو بنفسه، وهذه العناية ابملتلقي حتيل الرحلة من بناء  
املزيّن   يد  فيه  وتتدخل  ويتفاعل،  ينمو  إىل جسد  أديب مكتمل،  مغلق ونص 

 ورمبا عاجلته يد الطبيب وشفت جراحه.  
املنّجمة   الطنطاوي  ورحلة  التامة  الرحلة  بني  االختالفات  من  فإن  أخرياً 

الطنطاوي،  ا هبا  عرف  اليت  االستطرادية  اللفتات  تلك  ووعاء  زماانً  ملتقطعة 
وهذه من السمات اخلطابية احلاضرة يف أدب الشيخ، فتبدأ املقالة بتذكر وما  
فيحدث   بدايتها،  يف  املثبت  عنواهنا  عن  واحنرفت  للواقع  عادت  أن  تلبث 

حديث إىل  أحياانً  املقالة  وتستحيل  الضمين  ابلوعد  الراهن    اإلخالل  عن 
ذي   الذكرايت  يف كتاب  خاصة  يرد  وهذا  الرحلة  هدف  عن  متاما  املختلف 

مقاالت الذكرايت؛  اخلصوصية البنائية العجيبة، فالشيخ يصرح :ن كثرياً من  
لكرب سنه وعجزه عن الكتابة، كان ميليها إمالء من ذهنه على الكاتب عرب  

جيعل وهذا  ويه  اهلاتف،  ويستطرد،  العنوان  عن  احلر  يغفل  للتداعي  ستجيب 
وقيدها   العنوان  إمامها  بيضاء  مبساحة  تتقيد  اليت  املكتوبة  املقالة  سياج  دون 

 .(1)   املساحة وعدد األوراق
الفين،   البناء  وجانب  املوضوع،  جانب  على  الرحلة  هذه  خصوصية  إن 
من   ميكن  ثرية،  متشعبة  أبعاد  ذات  لتجعلها  للتدوين؛  التارخيي  واالمتداد 

الوقوف مستوى    خالهلا  على  املهمة  التفاصيل  من  والكثري  الكثري  على 
اليوم،   ومملكة  األمس  مملكة  بني  السياسية  والتنظيمات  االجتماعية  العادات 

 
 .240-3/239ينظر: الذكرايت،    (1)
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ومن كاتبها   ونوعا،  وسبباً  وتفاصيل  نشأة  طبيعتها  من  أواًل  أييت  وامتيازها 
ح اثلثاً،  اململكة  يف  رمسي  مستوى  أعلى  على  رعايتها  ومن  اثنياً،  ىت  املتميز 

املتنوعة   اخلطابية  مستوايته  يف  وحيلل  يدرس  أن  ميكن  متكامالً  استوت كالً 
 وأبعاده املختلفة أتثرياً وأتثراً.  

 :  التزمني وأمهية املرحلة  : أمهية الرحلة
عام   الرحلة  هذه  الرحالة يف  من  1353ينطلق  فقط  بعد عامني  أي  ه، 

،  ة العربية السعودية اململك تغيري اسم مملكة احلجاز وجند وملحقاهتا ليصبح:  
اململكة   توحيد  من  أعوام  بضعة  يف  (1) وبعد  الرحلة  أمهية  أتيت  هنا  ومن   ،

توحدت   وقد  اململكة  على  وصحبه  الرحالة  يفد  إذ  منها،  الزمين  اجلانب 
، ليكونوا من أوائل الوفود املدعوة إىل زايرة اململكة  (2) أطرافها واستقرت قيادهتا

خالل هذا الوفد أبرز التغريات اليت حدثت    واحلرمني الشريفني، ولنلمس من

 
ه، واســتكمل ضــم 1344-1343جاللة امللك عبدالعزيز طيب هللا ثراه احلجــاز بــني عــامي   ضم (  1)

ه. ينظــر: يريـــخ اململكــة العربيـــة الســعودية، د. عبـــدهللا 1349األجــزاء اجلنوبيــة مـــن اململكــة عـــام 
 .207-206، و  201-190/ 1العثيمني،  

وقــد ذكــرت أن اســم اململكــة قــد تغــري اهر اســتقرار الدولــة العنايــة ابحلــدود وتســمية الدولــة، مــن مظــ ( 2)
إىل اململكــة العربيــة الســعودية بعــد االســم القــدز )مملكــة احلجــاز وجنــد وملحقاهتــا( قبــل عــامني مــن 
الرحلــة، وقــد يظــن الظــان أن هــذا التغيــري ســيحتاج ألعــوام حــىت يســجل علــى الالفتــات مــثال، لكــن 

لقــد رأينــا ممطــا فــدودا  يــ  : "طنطــاوي ذكــر صــراحة شــكل احلــدود ولوحــة تــذكر اســم اململكــةال
الســلا الشــائكة  ويف وســط  لوحــة مكتــومل عليهــا )اململكــة العربيــة الســعودية(   علمــ  أين 

 .3/72ذكرايت علي الطنطاوي،  قد وصل  إىل داير األمان...".  
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للطريق والبلدات واملدن السعودية اليت عرفها الوفد أو بعضهم قبل تلك احلقبة  
 التارخيية أو مسعوا عنها.

من   زاروها  اليت  للمدن  وافية  صورة  قدموا  قد  وصحبه  الرحالة  أن  كما 
أمري  على  ووفدوا  فيها،  العمران  ونوع  السكانية،  الرتكيبة  فوصفوا  حيث  ها 

شكل الضيافة وقصر/ بيت اإلمارة، ومقدار احلفاوة السعودية ابلعريب املرحتل،  
السعوديني كلهم   أفعال  يف  الرحالة-وبدت  إفادة  البشر    -حسب  مالمح 

وسعادة اللقاء ابآلخر العريب الذي جاء تلبية لدعوة جاللة امللك عبدالعزيز،  
الرسول   ومسجد  احلرام  هللا  بيت  وجم  وقصد  يأرخها  ،  املشاهد  هذه  مل 

اليوم أيضا، وهذا رصد مهم ملا كانت   الرحالة ابلعام والشهر، وأحياان يرصد 
استقبال   أنظمة  من  فيها  وما كان  املبكرة،  املرحلة  تلك  يف  اململكة  عليه 

 الضيوف مكتوبة كانت أو عرفية وقد توافرت الرحلة على مجلة وافرة منها.  

اجل من  الرحلة  أمهية  جانب  لنا  وإىل  تقدم  الرحلة  هذه  فإن  التارخيية،  هة 
إذ   التوقفات،  وكثرة  املسري  طول  بسبب  القافلة  ليوميات  تفصيالت كثرية 
أمضت القافلة من دمشق إىل مكة مثانية ومخسني يوماً وقطعوا من املسافة ما  

، بكل ما فيها من وفود على األمراء والقائمني  ( 1) يزيد على مخسة آالف كيل
ة واألمن يف املدن والقرى املمتدة من تبوك القرايت مشاال )وهي :عمال اإلدار 

القافلة يف   الرحالة وصحبه( إىل مكة أقصى مرحلة وصلتها  قرية دخلها  أول 
القرى والبادية واجلبال والسهول قد آتى   الطويل بني  االنتقال  رحلتها، وهذه 

 
. ويف نفحــات احلــرم ذكــر الكاتــب أهنــم 3/53و: ذكــرايت،  76ينظــر: مــن نفحــات احلــرم، ص ( 1)

 لة شهرين اثنني، والتحديد ابألايم أدق.  أمضوا يف الرح
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أشكال الرحالة  وفصل  أمجل  لقد  بل  وحتلياًل،  ورصداً  وصفاً  العادات    أكله 
واحملكوم   احلاكم  العالقة بني  اجملتمع، وشكل  والثقافية ومكوانت  االجتماعية 
واملالمح   الطرائف  بعض  على  الرحالة  عرج  ورمبا  والقرى،  املدن  ومكوانت 
من   عربة  ابستعمال  العال  أمري  فعل  واملدن كما  القرى  بعض  يف  احلضارية 

الضيوف من املدينة إىل لنقل  القطار احلجازي  الضيافة خارج  عرابت   مكان 
 .  (1) املدينة

تنجيم   يتبع منطا حمددا يف  مل  الرحالة  أن  الرحلة  تدوين  املالحظ يف  ومن 
الواحدة   احللقة  فتكون  املكاين،  االنتقال  يعتمد  مرة  فهو  وعنونتها،  املقاالت 

من مكان إىل مكان، ومرة يرصد املشاهدات يف عنوان    (2) لرصد سردية العبور 
، ومن خالل ذلك ميكن  (3)ذب القارئ ولفت انتباههصحفي اهلدف منه ج

الرحالة   انطباع  حبسب  التنوع  هذا  ضوء  يف  املمتدة  الرحلة  مدونة  إىل  النظر 
ووعيه مبدونته ذات الرؤوس املتعددة، كما أن الباحث ميكنه أن يرصد انطباع  

 
 .136من نفحات احلرم، ص (  1)
: هــــي ســـردية العبـــوريف الـــرحالت هنـــاك منطــــان ســـرداين مهـــا، ســــردية العبـــور وســـردية الوصــــول، ف (2)

. تاز ابلسرعة يف الســرد و ــي الزمــانومي  البالد وانتقال  يف رحلة  علية يفتصوير عبور الرحالة 
ومــن شــأن ســردية العبــور  .231-230ألدب العــريب، د. شــعيب حليفــي، ص الرحلــة يف اينظــر: 

أن تكـــون حركـــة الـــزمن فيهـــا أكـــرب مـــن حركـــة األحـــداث واملشـــاهدات ألن الرحالـــة يســـتعمل تقنيـــة 
 الطي الزمين.  

للبشــر، يف ســاحة اإلعــدام، فــر مــن املــوت ويف  مــن العنــواانت مــثال: وقفــة يف العقيــق، املنــزل األول (3)
، خـــروف برأســـه، نومـــة يف اململحـــة، يف جـــوف محـــار. ينظـــر: مـــن نفحـــات احلـــرم، ص املـــوت وقـــع

 .108، و96، و92، و80، و63، و 46، و 27
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دخول    (1) الرحالة من العادات وبعض املفارقات منذ العنوان الذي ميثل عتبة
رآه    إىل ما  حسب  الذات  عند  األبرز  االجتماعي  والنسق  الثقايف  الرصد 

 الرحالة واختزنه يف ذاكرته، خاصة يف التدوين املتأخر يف الذكرايت.  
وأعيان   وجوه  من  عددا  تضم  رحلة  :هنا  تتميز  الرحلة  هذه  فإن  أخريا 

الشيخ )ايس امللك عبدالعزيز يف سوراي  ممثل  انتقاهم  الذين  السورية  ني الدولة 
الرواف( وهو البصري ابلقطر الشامي ورجاالته وقد نشأ فيه، كما أنه سعودي  
يعرف البالد السعودية وما ميكن أن مير ابلرحالة وصحبة من مصاعب؛ لذا  
فإن هذه القافلة هبذا التشكيل املتنوع وفق متيز ثقايف وفكري وتعليمي جعل  

الر  استأثر  وإن  واملواقف  املشاهدات  يف  ثرية  تلك  الرحلة  مبعظم  حالة 
أو   حينا  منهم  فيسخر  أصحابه  مواقف  إىل  أحياان  يشري  لكنه  املشاهدات، 
املرحتلني ومرجعياهتم   املفارقات حينا آخر، وكل ذلك يرجع إىل طبيعة  يرصد 
الثقافية واالجتماعية وما تعودوا عليه؛ لنقف يف النهاية عند منجز أديب وثقايف  

 جدير ابلتحليل والتمعن. 
 

 
مصــطلح العتبــة مصــطلح بنيــوي وضــعه الناقــد اإلجنليــزي جــريار جينيــت يف كتــاب لــه هبــذا العنــوان  (1)

(1987 seuils ــا الم ــن املـــداخل للـــنص منهـ ــو مصـــطلح ينصـــرف إىل عـــدد مـ ــاوين (، وهـ عنـ
واإلهداء وغري ذلــك. ومــن وظــائف العنــوان عنــد جــريار جينيــت التعيــني، وحتديــد املضــمون، وإغــراء 

 . 74اجلمهور. ينظر: عتبات جريار جينيت من النص إىل املناص، عبداحلق بلعابد، ص  
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 رحلة:  بواعث ال
 الباعث العام 

الرحلة استجابة لدعوة قدمها هلم جاللة   الرحالة وصحبه يف هذه  ينطلق 
عبدالعزيز   توحيد    ¬امللك  بعد  الشريفني،  احلرمني  وحتديدا  اململكة  لزايرة 

الدعوة   هذه  قدم  وقد  عليها،  السعودية  العربية  اململكة  اسم  وإطالق  اجلزيرة 
، ودعي هلا عدد  (1)   ¬ايسني الرواف    معتمد امللك يف الشام سابقاً الشيخ

من أهل الشام ورجاهلا املشهورين، وقد وضع هلا هدف حمدد وهو فتح طريق  
" كان  اهلدف  وهذا  مبكة،  دمشق  يربط  من  للسيارات  حلما  يومئٍذ 

 .  (2)"األحالم
من وجاهة   فيها  مبا  أي رجل ابملسري،  تغري  أن  الدعوة  هذه  ومن شأن 

وف املأسس(،  )جاللة  قنصل  الداعي  أو  سفري  مبثابة  )املعتمد  الوسيلة  خامة 
على األقل(، فهي إذن دعوة كرمية ال ميلك معها املدعو إال التشوف والشوق  

 للبدء يف هذه الرحلة.  
هلا   دعي  دعوة مجاعية،  الدعوة كوهنا  قبول  على  احملفز  هذا  إىل  يضاف 

دعي   من  وكل  وغريهم،  والتجار  والعلماء  املعلمني  من  الشام  إليها  وجهاء 
 يغتبط هبذا االختيار اخلاص وهذه التجربة الفريدة اليت على وشك احلدوث. 

لتكون  ابلسيارات،  لالرحتال  دعوة  تكون  أن  الدعوة  خصوصية  ومن 
العربية وتتجه للحرمني ابلسيارات، ويف هذا ما   القافلة أول قافلة تطأ اجلزيرة 

 
 .3/55ينظر: ذكرايت علي الطنطاوي  (  1)
 .3/56السابق،   (2)
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وسيلة جديد واستعمال  اخلاص،  السبق  على  التحفيز  من  من  فيه  تعهد  مل  ة 
 قبل.

توحيدها   بعد  العربية  اجلزيرة  أعلى سلطة يف  الدعوة من  لقد كانت هذه 
الناقلة،   الوسيلة  فيها  واقرُتِحت  الشام،  يف  امللك  ممثل  وأوصلها  واستقرارها، 
حمفزات عامة جلميع أفراد الرحلة الذين مل يرتددوا يف قبول الدعوة والتجهز هلا،  

الذ  ليوم االنطالق  أو  والتشوف  املادية  املعوقات  ي أتجل كثريا بسبب بعض 
 حىت األسباب الشخصية الطريفة كما سيأيت.
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 الباعث اخلاص 
أما على مستوى كاتب الرحلة الشيخ علي الطنطاوي رمحه هللا فقد انطلق  
يف هذه الرحلة من ابعث خاص يضاف إىل الباعث العام الذي يستوي فيه  

اآلخر  الوجهاء  من  الرحلة  أفراد  الدينية  كل  الباعث  هو  الباعث  وهذا  ين، 
" يقول:  الشيخ،  عليها  نشأ  اليت  الدينية  العاطفة  إن عرض علي وحتديدا  ما 

تفكري  تصورت أين    ¬الشيخ ايسني   بال  وا ق   وا ق   األمر حىت 
أتوج  كل يوم مخس مرات إىل الكعبة  وبيين وبينها اآلماد البعاد  واجلبال 

الطوال    إليها   والرمال  واملسا ات  البعد  إليها  ويهفو قليب على   أحن 
والتعلق   هبا   والطواف  إليها  الوصول  علي  ُعرض  وقد  أستطيع   هل 

 . (1) أبستارها  أن أقول ال؟..."
واستمر الرحالة يأكد هذه املعاين على الرغم من صعوبة هذه الرحلة عليه 

مر أسرته  وعلى وضعه االجتماعي ومسأولياته الكربى وهو اليتيم الذي يتوىل أ
 نفقة ورعاية ومحاية.  

، (2) كما أنه وافق على املسري يف هذه الرحلة ألنه يظنها أمنية لن تتحقق 
ومل يشأ أن يرد هذه الدعوة اليت خصه هبا صديقه الشيخ ايسني الرواف، وهو  
بلده   أهل  منه  أغضب  املعتمدية مما  ليخطب يف  قبل ودعاه  الذي عرفه من 

 .(3) حينا من الدهر 

 
 .58-3/57ذكرايت علي الطنطاوي    (1)
 ينظر: نفسه.  (2)
 .3/55ينظر: نفسه،    (3)
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قة الطنطاوي على املضي يف هذه الرحلة إذن يكتنفها الشك مع  إن مواف 
الرغبة امللحة، ويضاف إىل ذلك تلك املزية اليت اختص هبا الكاتب دون غريه  

الرحلة   أفراد  أصغر  من  يومئذ  إليها  (1) وكان  ميضي  الطنطاوي  جيعل  مما   ،
الر  نوع  يف  املتمثل  فيها  التميز  وداعي  االختيار  وسبب  ابهلدف  حلة  مغتبطا 

والرايدة   السبق  من  للمجموعة  حترزه  أن  ميكن  وما  ووسيلتها  هلا  والداعي 
 التارخيية اليت لن تنسى.

الرحلة وإحدى  لقد جاءت بواعث الرحلة   العامة واخلاصة حمفزا لنجاح 
أسباب قيامها الناجح، وأمثرت من مث حداث أترخييا واجتماعيا وأدبيا، وكانت  

املست على  ثرية  احلدث  هذا  والتنظيمي  مادة  واالجتماعي  السياسي  وى 
واألديب، وكانت فاحتة خري للرحالة وصحبه، كما أهنا سهلت شق طريق الشام  
من مكة املكرمة وآتت أكلها بعد حني، وأثبتت أن السيارات ميكن أن تصل  

 إىل مكة املكرمة وختتصر الزمن لنقل احلجاج وضيوف بلد هللا احلرام 

 
 عاما فقط.  26ه وعمر الكاتب  1353الرحلة انطلقت عام    (1)
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(1)املبحث األول: النسق السياسي
 : 

كانت اململكة العربية السعودية وليدة أعوام قليلة حني زارها الكاتب إذ مل  
قبل الزايرة بثمانية أعوام تقريبا، وقد اكتست ابمسها املميز   تتوحد جغرافيا إال

الزايرة  من  فقط  عامني  الكاتب  (2) قبل  يغري  أن  التأسيس  هذا  شأن  ومن   ،

 
( يف بعض الســياقات ليــدل علــى النظــام الكــامن غــري  syntagme, ordre( يطلق النسق )ابلفرنسية  1) 

ــاً أو سياســـياً أو لغـــوايً أو مجاليـــاً أو غـــري املعلـــن، وقـــد يكـــون النســـق اجتماعيـــ  ذلـــك. ولكـــل نســـق    اً وثقافيـ
. ينظــر: قــاموس اللســانيات،  وظيفة يأديها غالبا يف بيئة النص أو املألف وجمتمعه أو عنــد اآلخــر وجمتمعــه 

 . 161عبد السالم املسدي، ص  
رة يف اجملتمعــــات  ويف الدراســـات الثقافيـــة حتديـــدا يقــــدم النســـق وظيفـــة كـــربى يف كشــــف األنظمـــة القـــا 

ــانية  ــر ،  اإلنسـ ــا األفـ ــيل  الـــيت يتواضـــع عليهـ ــوء ذلـــك الكثـــري مـــن التفاصـ اد دون اتفـــاق معلـــن، وتنـــتظم يف ضـ
احلياتيــة لــديهم، يف بنــاء األســرة وتقاليــد الضــيافة وشـــكل األحكــام العرفيــة العامــة، كمــا أن النســق حيكـــم  

 نقل املعرفة غري املدونة وغري ذلك. املمارسات الثقافية التعليمية والتثقيفية، وجيري من خالله 
 املعلــن، وهــو الــذي يعــين الدراســات الثقافيــة حتديــداً، إىل عمــق يف املعايشــة وحيتــاج النســق غــري

أو حتليل اخلطاابت الشفاهية واملكتوبة؛ إذ يكمن السياق أحياان بني السطور ومن خــالل خطــوط 
بغــري وعــي مــن خــالل رصــد املشــاهد  التمــاس، ويقــدم الراصــد االجتمــاعي هــذه األنســاق بــوعي أو

ــداث وتصـــوير  ــا ونقـــل األحـ ــة يف حالتنـ ــدم املشـــاهد/ الرحالـ ــبات، ومـــن مث يقـ بعـــض املظـــاهر واملناسـ
هذه، مجلة من األنساق االجتماعية عند اجملتمعات املرحتل إليها، ورمبا كانت هــذه األنســاق خمفيــة 

 ا.واملناسبات وغريه  قصدا عن املختلف الوافد ال تكشفها إال األحداث واملواقف
الغـــــذامي إضـــــافة وظيفـــــة ســـــابعة للوظـــــائف الســـــت عنـــــد  وألمهيـــــة النســـــق اقـــــرتح د. عبـــــدهللا

ــا النقـــد الثقـــايف حتديـــدا؛ ــتم ألنـــه  جاكبســـون، وهـــذه الوظيفـــة هـــي الوظيفـــة النســـقية، يضـــطلع هبـ يهـ
ابملضــــمر يف النصــــوص واخلطــــاابت، ويستقصــــي الالوعــــي النصــــي، وينتقــــل دالليــــا مــــن الــــدالالت 

 .65قد الثقايف، د. عبدهللا الغذامي، ص  . ينظر: الناحلرفية والتضمينية إىل الدالالت النسقية
دخــل  1345دانت اجلزيرة العربية للملــك عبــدالعزيز فيمــا عــدا احلجــاز، ويف عــام   1340يف عام    (2)

احلجـــاز يف حكـــم امللـــك عبـــدالعزيز وأصـــبح امللـــك عبـــدالعزيز يســـمى ملـــك احلجـــاز وســـلطان جنـــد 
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والسي للمملكة،  السياسي  النسق  مالمح  بدعوة  بتأمل  الرحلة كانت  أن  ما 
رمسية، والداعي هو امللك وقد نقلها املعتمد الذي يعد مبثابة سفري امللك يف  
سوراي، والكاتب ينطلق يف رصد النسق السياسي وقد امتأل قناعة هبذه الدولة  

امللك    -حينها -الفتية   مأسسها  نباهة  مث  هللا  بفضل  وتوحدت  نشأت  اليت 
هللا بفضل  واستمرت  "عبدالعزيز  أبنائه:  وإدارة  سياسة  حسن  مث  وضع    لقد 

عبد العزيز األساس وأرسى الدعائم  وجاء أوالده يعلون اجلدران  ويقوون  
. وإذا كان  (1) "األركان وجيملون البنيان  مهتدين إن شاء هللا هبدي القرآن

التصويري الذي   البليغ  هذا اخلطاب خطاب القناعة فقد اكتسى بفن القول 
الذه الفكرة  القويل  نقل  ابلتحسني  االستعانة  مع  حمسوسة  لصورة  نية 

يف   خيتصر  أن  السطرين  هذين  يف  الكاتب  عن  يغب  مل  )السجع(، كما 
مع   التحسني،  مث  القوة  إىل  البناء  من  الدولة  وانتقال  الدولة،  منهج  اخلطاب 

 وجود كشاف طريق يتمثل ابهلدي اإلسالمي القرآين.
ع خالل  من  يتضح  اخلطاب  يف  النسق  والبناء  وحضور  اإلرساء  بارات 

وعالقته ابجلانب البشري/ احلاكم، فعبدالعزيز معادل ملهمة اإلرساء والغراس،  

 
وحيـــــد اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية بت 1351لحقاهتــــا، مث صـــــدر األمـــــر امللكـــــي الكـــــرز يف عــــام وم

 https://cutt.us/3lekI:  2030وإطالق هذا االسم عليها. ينظر: موقع رؤية  

 
 .3/125الذكرايت،    (1)

https://cutt.us/3lekI
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منذ   الثقافية  مجلته  ميرر  الرحالة  وكأن  )العايل(،  البناء  ملهمة  معادل  وأبناؤه 
البداية إببراز نسق احلكم امللكي وفوائده اليت تبدت يف اجلزيرة العربية بني زمن  

 التذكر.  الرحلة وزمن
فكرة   أو  الرحلة  مشروع  منذ  يبدأ  السياسي  النسق  عن  احلديث  ولعل 
عبدالعزيز   امللك  دعوة  من  بدأت  الفكرة  إذ  التسمية،  صحت  إن  الرحلة 

أشرت يف   بواسطة أحد موظفيه املوفدين إىل الشام وهو )ايسني الرواف( كما 
دل على وعي  متهيد هذا البحث، وهذا النهج من امللك عبدالعزيز رمحه هللا ي

سياسي بقيمة الدولة، وقدرهتا، وممارساهتا يف استضافة الشخصيات ودعوهتم  
للزايرة، وهذا بدأ منذ توحيد اململكة كما هو احلال هنا، فهذا دليل على أن  

 النسق السياسي انضج منذ البداية.  
يف   يعمل  اآلخرين  عند  للدولة  سفري  تعيني  من  يتضح  النسق  أن  كما 

تمدية(، وأىن كانت األمساء فإن احلصيلة واحدة وهي النيابة  سفارة تسمى )مع
برعايتهم   الضيوف  وطمأنة  الدعوة  وتوجيه  الرسائل  إبالغ  يف  امللك  عن 

 واستضافتهم والرتحيب هبم ضيوفا على الدولة.  
بل إن الكاتب قد أشار إىل أمر سابق رمبا قبل توحيد اململكة، وهو قيام  

والدفاع عن الدولة، وهي ممارسة سياسية انضجة  املعتمدية ابجلانب اإلعالمي  
اليوم، فقد أقامت املعتمدية حفاًل، وشارك   ومشروعة كما هو العرف الدويل 
علي الطنطاوي فيها خبطبة أوضح فيها أن دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب  
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أعيان  عليه  وغضب  راسخ،  أصل  هلا  سلفية  دعوة  هي  بل  بدعة  ليست 
 .  (1) ومشايخ دمشق وقتها

الدولة كانت   أن  املعلومتني يوضح  الطنطاوي يف سرد هاتني  إن خطاب 
متقدمة من اجلانب السياسي )الدبلوماسي(، فالصالحيات واضحة، واجلهد  
دقيقة   خطوات  على  يدل  مما  الرسوخ،  يف  آخذة  للمملكة  والسمعة  مثمر، 

 تتخذها اململكة يف حداثة وقتها ونشأهتا. 
نسق كامن يف اخلطاب يظهر يف االعتداد  كما أن اعرتاف اآلخر ابلدولة  

ابلدعوة، واالستجابة هلا، ويظهر أيضا ابستذكار املاضي ودخول الكاتب يف  
يقول   للمملكة،  يبعة  دولية  مناسبة  يف  شارك  ألنه  جمتمعه؛  االهتام يف  دائرة 

 فيها ما يعتقده ويشهد شهادة احلق يف سبيلها.  
أرض اجلزيرة العربية علموا :هنم    وعندما بدأت الرحلة فعليا ودخل أفرادها

مل   إهنم  إذ  حراساته  ومن  منه  هربوا  الذي  االستعمار  من  أمان  يف  قد صاروا 
يقوموا ابستكمال أوراق السفر فيما يبدو، وهنا أيضا جند داللة على التقدم  
املتاح   ووفق  إمكاانهتا،  وقلة  سنها  حداثة  رغم  للمملكة  اجلغرايف  السياسي 

يقو  أيضا،  "واملمكن  الكاتب:  حنيا     ل  أيب  سيارات  من  أعجب  كن  
منها  ملاذا مل تتعقب سياراتنا   كن  أعجب  ]ضابط إجنليزي امس  غلومل[

   من رجال اجليش؟.  وأثرها ظاهر يراه كل ذي عينني   كيف ابخلرباء

 
 .56-55/ 3ينظر: ذكرايت،    (1)
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ممط رأينا  لقد  اجلوامل:  يف  جاء  ما  السلا    ا  وسرعان  فدودة  ي  
عليه  الشائكة  مكتومل  لوحة  وسط   السعودية«  ويف  العربية  »اململكة  ا 

قد أين  األمان   علم   دار  إىل  قال  (1) " وصل   آخر  وصف  :  ويف 
ابال مئنان"... وشعران  وجوهنا    استبشران  من  الكدر  عالئم     وذهب  

    دمملنا يف أراضي احلجاز  ال أدري أكان ذلا ألان  وممالطنا سرور عجيب
ال يسيطر عليها    أرضا  أم ألننا و ئنا     عاهديا املتىل ها إ هاجنا الشوق  
 . (2) "لمة سعربية م ي  ه   األوروبيةاحلضارة ليها رذائل إأجنيب ومل متتد 

اململكة مل ختطئه   إن وجود احلدود بوضوح دليل على ضبط أمين ألرض 
االعتزاز، ووجد   إىل  أمر دعاه  الدولة  تعلن هوية  اليت  والالفتة  الكاتب،  عني 

وا والعربية  اإلسالمية  األخوة  روح  البالد  منه  من  الغايل  اجلزء  هذا  :ن  لفخر 
اإلسالمية العربية جزء مل يدنس، وأنساه هذا االعتزاز تلك اللحظات العصيبة  
ابلركب   ثكنته  وأفراد  اإلجنليزي  الضابط  حلاق  من  واخلوف  ابحلذر  املشوبة 
املرحتل. وهنا جند اخلطاب بعد ذلك يهدأ ألنه خطاب الضيف اآلمن، بعد  

وال احلذر  من  وقلة  أايم  األدالء  من  األمل  وخيبة  بل  الضياع،  وخوف  رتقب 
 املعرفة.  

بد الذي  واالعتزاز  األمان  فيض  من  واضحا  يبدو  آخر  عليه    اوأمر 
الكاتب، والركب بطبيعة احلال، إنه الشعور ابالنتماء للدولة السعودية انتماء  

 
 .3/72السابق،   (1)
 .87من نفحات احلرم، ص   (2)
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واالعرتاف   واللغة،  الدين  بروابط  احلقيقية  ابللحمة  وشعور  عميق،  أخوة 
لزعامة احلقيقية ملأسس اململكة العربية السعودية طيب هللا ثراه، هذا األمان  اب

الذي تبدى يف اخلطاب بشكل مباشر )شعران ابالطمئنان(، ويف النص على  
الروابط العميقة )عربية، مسلمة(، واستحضار املكان العزيز على النفس لدى  

ث الشوق يف النفوس  الكاتب والقارئ على السواء )أراضي احلجاز( الذي يبع
مشاعر   أكدت  قد  الرحلة  راهن  يف  املتعددة  الظروف  هذه  أن  املهم  كلها، 
الكاتب وأصحابه بدءا من االطمئنان وانتهاء ابلسرور العجيب الذي مل يظهر  
على الوجوه بل خالط النفوس بكل ما حتمله مفردة املخالطة من معىن، وبعد  

ب السرتجاع تلك اللحظات ليأكد  هذه الرحلة بنصف قرن تقريبا يعود الكات
فيقول: " احلني  ذلك  منذ  املمتد  األمان  الذي مملق حرا   وعاش  هذا  البلد 

حرا   وبقي  لداللة  (1) "حرا    ما  بكل  تتكرر  احلرية  لفظة  أن  هنا  ونلحظ   .
واألجزاء   الزوااي  يستعرض  توكيد  وهو  والرتسيخ،  التوكيد  معاين  من  التكرار 

املاض  يف  املكان  حرية  التكوين:  ليقرر  :لفاظ  واملستقبل،  واحلاضر  .  مملقي 
 .بقي. والثبات: عاشوالوجود:  

قد ربط املكان ابلزمان ربطا طريفا؛ حني   اللحظات  تلك  والكاتب قبل 
تغري   املكان  :ن  اإلبالغ  مهمة  توليا  اللذين  األعرابيني  مع  خربهم  سرد 

الكاتب    اوالظروف اليت يعيشها الركب قد حتولت إىل األفضل، فحني سأهلم
يبحثان عن مجل ضال، مما جعل الكاتب يعود إىل    عن شأهنما أخرباه :هنما

 
 .3/72الذكرايت،    (1)
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املاضي وكأن اجلزيرة عادت لسالف عصرها وعاش يف اآلن ما كان يقرأه يف  
 أحسس  أين دممل  البادية حقا  بل لقد شعرت أنين دممل   الكتب: "

يعيش   واألديب  االجتماعي  العرمل  إن اتريخ  أعيش  ي    اليوم يف  التاريخ 
 . (1) ماضيا يُروى!" ابديتهم حاضرا  يُرى ال 

ورمبا كان خطاب الكاتب مومها :ن اجلزيرة تعيش ختلفا يرخييا يف تلك  
احلقبة، لكن اخلطاب السابق حول نقاء اململكة وسالمتها من االستعمار وما  
هذا   أما  الفكرة،  نفي  على  دليل  أبلغ  واالستقالل  األمان  من  به  تفيض 

فينسجم بشكل كبري مع يريخ  اخلطاب يف السلوك وعمقه   توصيف أترخيية 
الكاتب واعتزازه العريب ومتاهيه مع الرتاث وحب األدب العريب وتوقه لألصالة  
شاعرية   حلظات  يعيش  الكاتب  أن  ويعلم  الوهم  هذا  عنده  يتبدد  واملاضي 
صراحة   هذا  ذكر  وقد  عياان  املكتوب  مبعايشة  واالستمتاع  ابلعاطفة  مفعمة 

 .  (2) هنا، بل وسطره يف مقالة طويلة يف مكان آخر
تلك   الكاتب،  أنساق كامنة يف خطاب  املواضع وغريها تظهر  ويف هذه 
األنساق اليت تقارن حال الذات/ الكاتب مع حال اململكة، وما تتسم به من  
وأعوانه،  املستعمر  تسلط  فيها  يظهر  ال  اليت  األصيلة  واملواقف  االستقالل 

 
 .87ن نفحات احلرم، ص م  (1)
أقصــد مقالـــة )حلــم يف جنـــد(، وهــو كتيـــب مطبــوع بشـــكل مســتقل، وأيضـــا يعــد جـــزءا مــن كتـــاب  (2)

صور وخواطر، وللوقوف على شاعرية الفكرة يكفي أن نتأمل التعبري ابحللــم يف العنــوان ومــا يفــيض 
لـــم يف جنـــد، علـــي ية واالنعتـــاق عـــن الواقـــع والتمـــاهي مـــع الرغبـــة. ينظـــر: حبـــه مـــن دالالت الشـــاعر 

 الطنطاوي.  
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ير  الذي  جانب  املكان  مزاايه  تتعدى  بل  ابألمان،  ويشعرهم  ابلزائرين،  حب 
اخلوف   عالئم  وتطرد  الكدر  جتلو  والبهجة  األنس  من  جوا  فتغدو  املكان 

 والرتقب.  
خمفر   عند  الزائرة  القافلة  وقفت  حيث  السعودية  احلدود  على  نزال  وما 
السعودية   للحدود  السياسي  التنظيم  أشكال  من  شكال  نرى  وهنا  احلدود 

عن    وكيفية خيتلف  ال  احلدود  حرس  لباس  وكان  آنذاك،  النظامي  الدخول 
اللباس االجتماعي إال يف وجود السالح املعلق على الكتف وحزام الرصاص،  

ويتنكبون بنادق جديدة رأينا عليها كتابة  قرأانها  إذا  والسالح جديد : " 
آل   الفيصل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  وقف   تعاىل  هلل  )وقف  هي: 

 .(1) سعود("
ويف موقف آخر يرصد الكاتب شكل التنظيم السياسي للمدن والبلدات  
وإدارهتا يف بداية الدولة، إذ جنده يف البداية يتوقف يف القرايت ليقدم لنا هذه  

اليوم إمارة. وهي مقر األمري  وفا رأينا يف احلكومة  " امللحوظة:   والقرايت 

 
. ومـــن دالئـــل النســـق السياســـي احلـــديث يف اململكـــة امتـــزاج املـــوروث 87مـــن نفحـــات احلـــرم ص  (1)

الثقايف يف الضيافة مع التنظيم الدويل لدخول األجانب ورصد هذا الــدخول ووضــع مــا يثبــت ذلــك 
خلــاع عليهــا  وملـــا ممــربان  وأعطـــاهم جــوازات ســفران   وضـــعوا ا ممــربهم: "...يمــن اخلــتم الرمســـ 

ــة ا مـــــأنوا إىل أ ـــــم ــيا ة العربيـــ  "أدوا واجـــــب الوظيفـــــة الرمسيـــــة  تفرغـــــوا ألداء واجـــــب الضـــ
 .74الذكرايت، ص  
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أمريا. ال  رق يف    كل من يلي مدينة مهما صغرت  السعودية أ م يسمون 
 . (1) " وبني أمري املدينة املنورة ذلا بني أمري القرايت هذه 

ويبدو أن الكاتب مل يعجبه اتفاق التسميات مهما اختلف شكل املدينة  
، وهذا النسق تغري فيما  (2) وحجمها وأمهيتها وقد ذكر ذلك صراحة فيما بعد

أو احملافظ، واقتصر    بعد، ومل يعد ممكنا إطالق لقب )أمري( على رئيس املركز 
وقت   يف  الداخلية  الدولة  شأون  تنظيم  يف  املختلفة  اإلمارات  على  اللقب 

 .(3) الحق 
ويف سياق آخر وإن كان متصال ابجلانب السياسي فقد أشار الكاتب إىل  
يف   ويتمثل  وثيقة،  معرفة  عبدالعزيز  امللك  عن  يعرفه  فريد كان  سياسي  نسق 

وكت ابملثقفني  اخلاصة  العناية  الكاتب،  تلك  فقد كان  العرب،  الصحف  اب 
الشأون   بعض  يف  عبدالعزيز  امللك  يكاتب  الشام،  وجهاء  أحد  من  وحبث 

كن  أعرف عن امللا  العامة فيأتيه الرد املباشر من امللك بنفسه، يقول: "
إلي   الكتابة  على  جرأين  ويتفضل  يجاوبين   إلي   أكتب  وكن   الكثري  

 
 .90من نفحات احلرم، ص   (1)
ت لكــان يف رأيــي أحســن". قــال يف الــذكرايت: "ولــو أهنــم عــددوا األلقــاب بتعــدد املنــازل والــوالاي (2)

 .3/76ص
 ه. ينظر موقع هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء:  27/8/1412يف صدر نظام املناطق    (3)
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ن الرسالة )إىل جاللة امللا عبدالعزيز شيخنا الشيخ هبجة  وكنا جنعل عنوا
لنفسي  كان    أ لب شيئا   ما كن   الفيصل آل سعود(   بن عبدالرمحن 
وسا ة   أو  هللا   ورضا  للناس   مصلحة  أمور  يها  يف  كلها  رسائلي 

 . ( 1) ألصحامل حق  وكان أيتيين جواب  الكرمي يف كل مرة"
اطال  على  يدل  العريب  اآلخر  مع  التواصلي  النسق  هذا  امللك  إن  ع 

ومتابعته الدقيقة ملا يرد، وتواضعه يف الرد على الكل، مبا يعد مسة مميزة حتفز  
حاضن   بوصفها  للمملكة  القوية  والدعاية  معه،  والتواصل  به  االتصال  على 
الشأون العربية واإلسالمية، ومرجعا حقيقيا وسندا جلميع األشقاء يف الوطن  

وهي مسة   شاهد  ما العريب،  اليوم  إىل  العناية  تزال  يف  األساس  األصل  على  ة 
ورعاية األخوة مهما بدت من اآلخرين اجلفوة أو األخطاء اليت تقابل ابلعفو  

 كما هي عادة كرام النفوس. 
ويف لقاء امللك عبدالعزيز رمحه هللا نسق ذايت أيضا يدل على اتصال وثيق  

هذا   يتضح  للملك،  األصيل  العريب  والتكوين  اخلاصة  امللك  طبيعة  يف  بني 
القادمني وقوفا، وعدم متييز نفسه مبقعد خمتلف   اللقاء، واستقبال  احلفاوة يف 
اجمللس   يف  فيجري  ليلة  السياسة كل  وجملس  العلم  بني  واملزج  اآلخرين،  عن 

، ومن طبيعة هذا  (2) حوار علمي ودرس ليلي يشارك فيه امللك مشاركة فاعلة 
احلواري السياسي  النسق  لنا  يتبدى  احلوارية  للحكم    اجمللس  ميزة  يعد  الذي 

 
 .138-3/137الذكرايت،    (1)
 نفسه.  (2)
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مثل    السعودي وعالمة فارقة كانت أساسا لبناء املراكز احلوارية اخلاصة والعامة 
 . مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين وما نشأ عنه من ندوات وملتقيات ثرية

أخريا فيحسن أن نقرأ وجهة نظر الكاتب حول شخصية امللك عبدالعزيز  
حب الدعوة وأقوى ملوك العرب ورؤسائهم يف  رمحه هللا، وهو رأس اهلرم وصا

مرات   جالسه  أن  بعد  الكاتب  عنه  يقول  الفرتة،  عدة    ىورأعدة  تلك  منه 
لقد كان امللا عبد العزيز رجال من  مواقف يف السياسة والضيافة والعلم: "

الرجال  ذكاء  طري   أمام  كبار األذكياء  و كر نري يطوي    صغر يأ ذاذ 
ان وقدرة  العلماء   سرعةأ كار  على  اإل هام     درة  على  والقدرة  الفهم  

مجل معدودات ما حيتاج إىل    يدرك مرادك قبل أن تتم كالما  ويلخص يف 
واحد عن قضية  لسطني    حماضرات  شهد روز ل  أن   هم من  يف جملس

ولني  تواضع  سنني   يف  الساسة  من كبار  يفهم   مل  اللني     ما  خيشى  حني 
معاد م  رمح     ممبري بنقد الرجال ومعر ة  وشدة حني ال ينفع إال الشدة 
 . (1) "هللا  لقد كان أحد عباقرة التاريخ

إن إعجاب الكاتب ابمللك عبدالعزيز يعد صورة عن إعجاب الكثريين يف  
اليت مجعت مزااي عدة وصفات يندر   تلك املرحلة بشخصية امللك عبدالعزيز 

ر وتوحيد اجلزيرة  توافرها يف شخصية إنسانية، مث هي شخصية استطاعت الظف
العربية حتت راية واحدة، ونرى يف وصف الكاتب للملك عبدالعزيز رمحه هللا  
فامللك   متناظرة،  أو  متقابلة  إما  تكون  اليت  الوصفية  الثنائيات  على  إحلاحا 

 
 .139السابق، ص  (  1)
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التمام وتلخيص   الفهم وقدة على اإلفهام، اإلدراك قبل  عبدالعزيز قدرة على 
 كل صفة سياقها املناسب.  الكثري من الكالم، تواضع وشدة ول

لقد خلص الكاتب يف هذه الفقرة الكثري عن شخصية امللك عبدالعزيز مبا  
بذكائها   الشخصية،  هذه  من  يتوقع  الذي  احلكم  نسق  عن  صورة  لنا  يقدم 
على   والقدرة  الوقت  واختصار  الناس  مع  اللباقة  على  وحرصها  نظرها  وبعد 

ا  إال  يبق  فلم  وغريها،  األفكار  عن  والعسكرية  اإلابنة  اإلدارية  الطواقم  ختيار 
مكانة   من  اليوم  به  وننعم  ما كان  وهو  ابململكة  والنهوض  احلكم  إلجادة 

 سياسية وعمق عريب وإسالمي وأتثري عاملي ال خيفى.  
السجع القصري واختصار اجلمل   الفقرة يعمد إىل  وبناء اخلطاب يف هذه 

واملك الزمان  ختتصر  اليت  املوصوف  شخصية  مع  مع  يتناسب  والفكرة،  ان 
العناية جبانب الوضوح يف اخلطاب إذ هي شهادة للتاريخ وليست استعراضا  

 أدبيا حيتاج إليه الكاتب أو ينشده.
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 املبحث الثاين: األنساق االجتماعية:
الطريق   على  الواقعة  وقراها  اململكة  مدن  مبختلف  رحلته  الكاتب يف  مر 

ايما ضيفا على األمري واألعيان، بني الشام ومكة املكرمة، وبقي يف بعضها أ
يف   التجول  له  وأتيح  واملناسبات،  املوائد  من  العديد  إىل  وصحبه  هو  ودعي 

 املدن والقرى ورؤية األسواق والبيوت وغري ذلك.  
والكتابة عن بعض هذه احلوادث واألحوال تضعنا أمام مجلة من األنساق  

خمت اجتماعية  أنساقاً  جمملها  يف  تعد  اليت  والغرب،  املختلفة  الشمال  بني  لفة 
أو   بلدة  أو  مدينة  يف كل  والوجهاء  األمراء  وعادات  والقرى،  املدن  وأحوال 

 قرية.  
وأول ما صادفه الرحالة يف هذا املوضوع االجتماعي اجلوانب الدينية اليت  
مل ختطئها عينه أىن اجته يف اجلزيرة العربية، فمشهد األذان وما يرتتب عليه من  

ل النشاط اإلنساين أمر مالحظ يف خمتلف أحناء اململكة،  تغري سريع يف شك 
" منه:  تعجب  ما  الرحالة  رأى  املكرمة  مكة  املألو ة  ففي  املشاهد  من  كان 

البياعني يرتكون دكاكينهم مفتوحة   1353سنة   ه أن أمسع األذان  أرى 
يضعون يف مدممل الدكان كرسيا  أو جيعلون  وق البضاعة عصا   حىت أن  

يغطو ا  الصرا ني وأم أو  العمالت يرتكو ا   وأنواع  الرايالت   أكوام  امهم 
وال   أحد   تركوا  ما  ميس  املسجد   ال  إىل  ويذهبون  القماش  من  بقطعة 

 . (1) خيطر على ابل أحد أن ميس "

 
 .3/145ذكرايت،    (1)
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هذا  إن  بل  هنا،  وحده  أييت  ال  للصالة  الفورية  االستجابة  مشهد  إن 
حبيث ال ميلك معه صاحب  النسق من امتثال الدعوة إىل الصالة أييت سريعاً  

الدكان أن يفرط يف الزمن فيحرز بضاعته ويغلق الدكان، امتثاال لداعي الرمحن  
حقوق   على  وحمافظتهم  اجملتمع  وأمانة  املكان  :مان  ويقينا  الصالة،  إىل 

 اآلخرين وممتلكاهتم.  
والكاتب هنا ينقل هذه احلادثة مأكدا على النسق وعمقه حبيث أن الزائر  

بشكل واضح، فعبارة )املشاهد املألوفة، فأرى، حىت إن، فال ميس  يدرك ذلك  
، وال خيطر على ابل أحد أن ميس(، وكلها توكيدات خطابية على هذا النسق  
هذا  :ن  ويقينه  الرحالة  وبشهادة  احلرام  البيت  وجوار  اململكة  يف  املتجذر 

ية التاجر  النسق حيرتمه اجلميع فال أحد يفعل، وال يفكر بفعل تنتهك فيه ملك
التأكيد اخلطايب يوصلنا إىل أبعد من ذلك فنتيقن   أو خترب به بضاعته، بل 
أن اجملتمع :فراده كافة ال يقرتبون من الدكان يف غياب صاحبه ولو لتقليب  

 البضائع ورؤية ما ميكنهم شراؤه الحقا.  
لقد جاء اخلطاب هنا مأكدا للنسق من خالل فكرة إلف املشهد، ورؤية  

مت  الغاية  النسق  اللغوية:  ابألدوات  ومأكداً  مسموعاً،  مروايً  ال  مشاهداً  مثالً 
النص   ويف  ميس،  أن  يفكر  ال  ميس،  ال  املتكرر:  والنفي  إن(،  )حىت  املأكدة 

 على التفكري بعد الفعل مبالغة أخرى لرسم جتذر النسق ومتكنه يف اجملتمع.  
ه إىل احلرم  ويف وقت الصالة ال ترى أحدا ميشي يف الطريق، اجلميع متج

حسب   )العجيب(  األمان  وهذا  إليها.  الدعوة  يف  املأذن  شرع  منذ  للصالة 
"  : هو  واحد،  طريق  من  جاء  الكاتب  وتنفيذ  وصف  هللا   حدود  إقامة 
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حد  (1)"شرع  إلقامة  الكاتب  رواها  اليت  احلادثة  تلك  شواهده  ومن   .
 .(2) القصاص يف مكة والسرقة 

الكاتب عليه  يشهد  الذي  النسق  هذا  نسقا    إن  للقارئ  ليقدم  ويأكده 
الذي ال   الكاتب  إنه نسق وطن  املعكوس،  خمتلفا مسكوي عنه مبثابة النسق 
يعهده   املشاهد يف مكة شيء ال  فإلف هذه  املشاهد،  تلك  مثل  فيه  يألف 
فإن هذا   إليه، ومن مث  املتشوق  به  الراغب  إليه نظر  بلده وينظر  الكاتب يف 

الذات/ ذات الكاتب، وهو نسق غري    اخلطاب حيمل نسقا مضمرا منفيا عن
النسق   جناح  ودالئل  إليهم،  املرحتل  نسق  ومشاهبة  زواله  يف  وأيمل  مرغوب 

 ظاهرة يف األمان وإلف املشهد ونعمة التدين.  
صورة   يف  املسجد  جيد  بلدة  يف كل  أنه  الكاتب  ذكر  آخر  سياق  ويف 

اجلريد   من  السقف  منخفض  العمد،  فيه  تكثر  مبىن  تقريبا،  وجذوع  واحدة 
 .(3) الشجر أو النخيل، ومفروش ابلبطحاء

 
 .3/145ذكرايت،    (1)
مــن نفحــات احلــرم، ينظــر ص  . واحلادثــة بتمامهــا منشــورة يف كتــاب146-3/145ينظر: نفسه،    (2)

63067  . 
. وقــد اعــرتض الكاتــب علــى 3/82. و: ذكــرايت، 137، و 94احلــرم، ص  ينظــر: مــن نفحــات (3)

عــدم فــرش املســاجد؛ واحــتج علــى مــن قــال :ن ذلــك خمــالف للســنة، ألنــه وجــد البيــوت مفروشــة 
ابألحذيــة النجســة. ابلفرش والبسط واملسجد أوىل ابلنظافة ودفع األذى عن املصــلني ومنــع دخولــه 

 .83-3/82ينظر: نفسه، 



 

 
 العربية جملة العلوم   359

 )اجلزء الثاين(   هـ1443  لشوا  والستون  اخلامسالعدد  

أفراد   بني  التدين  شيوع  الرحالة  وجده  الذي  الديين  النسق  من  أن  كما 
اجملتمع، ووقوفهم عند حدود هللا، وأمانتهم اليت وردت يف حادثة فقدان املتاع  

 .  (1) اليت سردها الكاتب
ري، منها  ويف جانب آخر فقد لقي الكاتب من األنساق االجتماعية الكث 

اللباس، وعادات الضيافة، وبعض األنشطة التجارية املتعلقة ابلغرابء وغريهم،  
ففي مكة مثال وصف الرحالة لباس الناس واختالفه تبعا الختالف مكوانت  
االختالف   بدى  حيث  واحد،  مكان  يف  اجلميع  وانصهار  املكي  اجملتمع 

صد هذا التنوع يف  مهضوما ومتفهما عند الذات أكثر مما بدا لآلخر الذي ر 
" يقول:  ما،  حد  إىل  متعجب  هم  خطاب  وإذا  الناس   على  وأ لل  

أممالط من كل جنس ولغة وزي   من رجل على رأس  عقال أسود على  
صماد أمحر  قد التحف بعباية رقيقة  على ثومل أبيض ]الزي السعودي  

 
، ومما يأكد النســق واســتقراره علــى الــرغم مــن حداثــة الدولــة الســعودية مــا 3/145رايت،  ينظر: ذك  (1)

طمــأن بــه أمــري املدينــة الكاتــب  واملعتمــد  ايســني الــرواف :هنــم ســيجدون حقيبــتهم املفقــودة حيــث 
ابملكــان الــذي قــدران أ ــا ســقط   يــ  مل  لمــا رجعنــا ومــرران ســقطت مــنهم، يقــول الكاتــب: "

رجــل الــذي أرســل  األمــري معنــا: إذا كنــتم قــد  قــدمتوها هنــا  ــإنكم ســتجدو ا. جنــدها   قــال ال
وجعل يدون معنا ويتلف    رأى يف الرمل الناعم املتموج بقعة عاليــة   أدممــل يــده  يهــا   ــإذا 

ــا". ــى حا ـ ــل  وهـــي علـ ــا الرمـ ــد غطاهـ ــة قـ ــه. ويف كتـــ  احلقيبـ ــرم وصـــف نفسـ ــات احلـ اب مـــن نفحـ
ــق األربعــة أو ال: "الكاتــب األمــان أثنــاء الســفر فقــ  ــا نــرى يف الطري ــا بعــد الســيارات    كن وركبن

ماشــني علــى اإلبــل مــن مكــة إىل املدينــة   أو مــن املدينــة إىل مكــة   وتــرى   اخلمسة من الرجــال
أيلفهـــا   واملـــرأة ميشـــي منفـــردأ يف ظـــالم الليـــل . يف  ـــرق ال يعر هـــا وأرض ال د الرجـــل الواحـــ 

 .44". ص  ا أحد . وال ختشى إال هللامتشي منفردة ال يعتدي عليه  الواحدة
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قا  املعروف[  وقد حلق حليت  كلها إال نقطة واحدة من العثنون وهالال  دقي
 من حتتها... وهذا هو النجدي.  

قماش   من  )جاكي (  قصري  رداء  رقيقا   وق   ثواب  يلبس  رجل  ومن 
 هفهاف  وعلى رأس  قلنسية ) اقية( بيضاء... وهذا هو احلجازي. 

ثياب  ما لو ا وما هي    الثيامل فزقها  ال تدري عن  ومن رجل وسخ 
 ايب.  وعلى رأس  حبل قد وضع  مكان العقال  وهذا هو األعر 

ومن رجل يلبس ثواب متقن الصنع علي  عباءة مجيلة شفا ة وعلى رأس   
عقال مذهب  أو يلبس بدل الثومل حلة )بدلة( بيضاء وهو حليق اللحية  

 إال قليال  منها  وهذا هو السوري. 
آل   من  السال ني  ضخمة  كعمائم  عمامة  رأس   على  رجل  ومن 

و  عذبة  ويلة   بني كتفي   أرممى  وقد  مستديرة  عثمان...  حلية كثة  ل  
الكعبني...   تبلغ  بيض  سراويل  حتت   ثياب   قميص  أما  وشارابن  ويالن  

 وهذا هو ا ندي.  
ومن شامل حليق الوج  كل  نظيف الثيامل مهفهف قد ائتزر مبئزر لفها 
هو   وهذا  رقيقا...  قصريا  رداء  عليها  وارتدى   ... النحيل  ممصره  على 

 المل يف مكة.  الطالب اجلاوي  وما أكثر هؤالء الط
 . (1) ومن ...ومن أمم ربنا اليت ال تعد وال حتصى" 

 
 .65-64من نفحات احلرم، ص   (1)
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إن الرصد السابق لألزايء املتمازجة يف مكة املكرمة ليدل على استيعاب  
الكاتب   ولقد كان  مضايقة،  دون  الدولة  نشأة  بدء  منذ  مكة  يف  املختلف 
يشهد هذا التمازج من مكان رفيع هو شرفة انئب امللك على احلجاز األمري  

تيمة  ف على  خطابه  ينسج  الكاتب  أن  هللا(، كما  رمحه  فيصل  )امللك  يصل 
االختالف والتمايز واملرجعية اليت استطاع من خالهلا معرفة االنتماءات العرقية  
لكل حاضر من حضور هذا املشهد املهم يف يوميات أهل مكة بدليل كثرة  

ية املشهد  احلضور وازدحامهم، وصعوبة حضور الكاتب هلذا االحتشاد أو رؤ 
إال بوساطة الشيخ )ايسني( الذي تعلق به الكاتب ووجل من خالله إىل جملس  

 .  (1)انئب امللك ورأى املشهد من شرفته
وتطل األلوان على املشهد لرتسم التمايز اللوين الذي ينتظم التمايز العرقي  
واجلنسي واللغوي املسيطر على الكاتب، فاللون األبيض ال خيلو منه زي من  

زايء فيما يبدو، وهذا داللة النقاء الذي يستمده اجلميع من املكان )مكة  األ
املكرمة(، ابإلضافة إىل األمحر واألسود ولون الذهب الذي ميثل اللون األصفر  

 
وأشــري هنــا إىل أن اململكــة العربيــة الســعودية بليــت ابلدعايــة الســيئة يف بــدء قيامهــا، حيــث يتهمهــا  (1)

د صــدى هــذا اخلــرب املزيــف أو املبــالغ فيــه الكتاب ابالعتداء على الناس ومعاقبة حليــق اللحيــة، وجنــ 
وحــدد موعــد الرحلة عند الكاتب، يقــول عــن ســبب أتخــري الرحلــة مــدة عشــرة أايم: "يف خرب هذه 

املسري  وكان بعد عشرة أايم. هل تــدرون ملــاذا أجلــوه عشــرة أايم؟ كــان ذلــا لســبب ال خيطــر 
اة ال بــذقون حملوقــةم أل ــم لكــم علــى ابل. وهــو أن تطــول حلــاهم ليــذهبوا إىل مكــة بلحــى معفــ 

عروف والنهي عن املنكر متسا من كان حليق الوجــ    ــذا أعفوهــا". مسعوا أن هيئة األمر ابمل
. ووصف املشاهدات هنا يكذب ما مسعه الكاتــب وأهــل بلــده وقتهــا ورمبــا 59-58/  3ذكرايت،  

 اد اجلنس. قصد الكاتب إىل ذلك قصدا عند وصفه للحى احلاضرين ونسقها العام لكل أفر 
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احلديث   إنتاج  يعيد  الكاتب  وكأن  معروف،  هو  الناس كما  أجناس  وهي 
كة املكرمة(؛ ليكون  النبوي الشريف :لوانه الواردة ويف ذات املكان تقريباً )م 
َأاَل اَل َ ْضَل    : "الواقع الراهن مصّدقا ملعيار الدين اإلسالمي، يقول النيب  

ِلَعَريبٍّ َعَلى َأْعَجِميٍّ َواَل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَريبٍّ َواَل أِلَمْحََر َعَلى َأْسَوَد َواَل َأْسَوَد  
آخر، فإن االحتشاد املألف من كل    . ويف أتكيد (1) "َعَلى َأمْحََر ِإالا اِبلتـاْقَوى

هللا   حدود  من  حد  إقامة  لتشهد  جاءت  املكي  احلرم  يف  احلاضرة  األجناس 
)القصاص وحد احلرابة( على جانيني أحدمها من أبناء البلد من العرب الذين  

 نفى عنهم حديث النيب الفضل إال ابلتقوى.
وصفه ورصده    ويف لفتة أخرى خيتم الكاتب املشهد مأكدا على املغزى من

البلد   ميز  ما  وهو  االختالف  من  الرغم  على  املتميزة  اللحمة  إهنا  للحدث، 
" السعودية:  العربية  اململكة  عهد  اجليد  العهد  هذا  يف  القوم  احلرام  وكان 

خمتلفني يف أزايئهم ولغاهتم وأجناسهم  ولكنهم جتمع بينهم هذه القبلة اليت  
ليواجهوها  البحار  السباسب  ومماضوا  وأكرم  قطعوا  ويتعلقوا أبستارها     

جامعة من  متعددة  (2) "هبا  :لفاظ  اخلطاب  يأكده  نسق  هنا  فاالختالف   .

 
 .474/ 38، ينظــر: مســند اإلمــام أمحــد، 23489رقم احلــديث بتمامــه يف مســند اإلمــام أمحــد بــ  (1)

 وهو حديث صحيح.  
 .65من نفحات احلرم، ص   (2)
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أمم ربنا اليت ال...    أممالط من كل جنس ولغة وزي) ...ومن  تعد   ومن 
 .(1)(وكان القوم خمتلفني يف أزايئهم ولغاهتم وأجناسهم ...وال حتصى

إ مضمرا،  آخر  نسقا  خيفي  هنا  الظاهر  الناس  والنسق  متسك  نسق  نه 
مبعهودهم دون مواربة أو اختفاء، إذ وجدوا القبول واالنصهار العام فلم خيشوا  
يستغلهم   أو  أحد  يضايقهم  أن  بالدهم  إن ظهروا مبظهرهم يف  أنفسهم  على 
مستغل، فاملضمر هنا شكل العدالة االجتماعية والتجارية والتعامل الواحد مع  

ملكرمة وإن مل يبد يف أول وهلة إال أن النسق  مجيع األطياف وهو ما مييز مكة ا
يبدو عند التأمل وسأال ما الذي يكسبه املتمسك بعاداته وما الذي خيسره،  

 إنه يف مكة ال خيسر شيئا كما يظهر من هذا اخلطاب.  
وال يفوت الكاتب أن يرصد شكال مميزا من أشكال عادات الذات اليت  

الث ورمبا  والوصف  ابلرصد  جديرة  الكرم  وجدها  عادات  إهنا  واإلعجاب،  ناء 
إىل   خاصة  تفاصيل  فيها  وما  القهوة  ضيافة  فمن  أشكال،  عدة  تتخذ  اليت 
يبذل يف   وما  الطعام  واخلاصة على  العامة  الضيافة  إىل  الشاي،  تقدز  شكل 

 ذلك من أشكال الكرم العريب األصيل، وغري ذلك.  
ري( قدم هلم  حينما حل الكاتب وصحبه على أمري تبوك من أسرة )السدي

مقر   دخلوا  ابلتجوال  حافل  يوم  وبعد  املعروف،  السعودي  الكرم  أصناف 
" فيقول:  املميز  املشهد  الكاتب  يصف  داممل(  األمري،  )وأان  وكن  حلظ  

 
ــول الكاتـــب: " (1) ــرى يقـ ــة أخـ ــى يف مقالـ ــا ملتقـ ــدم أل ـ ــة إىل زي أحـ ــرون يف مكـ ــا ينظـ ــاس قلمـ والنـ

 .45ن نفحات احلرم، ص  ". ماألمم  ومعرض األزايء  وجممع الشعومل
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السلم    وعلى  الدار   رحبة  يف  واقفني  مموي(  )مجع  اخلواين  أي  الرجال 
 وأمام الغر ة وعلى ابهبا. 

لذي على البامل )قهوة(   قال  ما قال األمري: )قهوة( حىت صاح ا
إىل   الصوت  وصل  قهوة حىت  يلي   الذي  وكرر  )قهوة(   الدرج  يف  الذي 

 صانع القهوة ولس  أدري أين كان.  
مسعنا مخسا ومخسني قهوة  قهوة  هوه  هوه  وه  وه... خترج متعاقبة  
متالحقة  كأ ا  لقات مد ع رشاش  ممرج  كلها يف ثالث وأربعني اثنية  

كاملتسائل    ارتعبنا.. إيل  ونظر  الدعابة   راقت   قد  يضحا  واألمري   .
  قل : ما هذا؟ لقد حسبت  غزو. 

قال: ال  قد أمن هللا هذه البالد بعبدالعزيز   لم يبق  يها غزو وال ما  
يشب  الغزو  ولكنها  ريقتنا يف  لب القهوة  نريد أن يسمع جرياننا ومن  

 . (1) هم حولنا  ليحضروا إلينا..." 
ا فيها  يتشكل  يقف  للكاتب،  جرت  قصصية  حالة  من  السابق  خلطاب 

مبفرده يف احلوار،   يربز  الذي  األمري،  بوصفه جمموعة حتل يف ضيافة  الكاتب 
وأرعبت   حدثت  اليت  املفارقة  يف  القصة  تيمة  وتتمثل  الفعل.  وردة  واألمر، 
العادة،   اللغز/  بكشف  األمري  يتطوع  حىت  احلرب،  أهنا  منهم  ظنا  الضيوف 

طااب إشهاراي حمدودا عن العادات، واحلالة السياسية العامة يف البالد،  وينتج خ 
ليتم يف هذا اخلطاب كشف عادة اجتماعية، وتقليد عام، واإلبالغ عن خرب  

 
 .97-3/96ذكرايت،    (1)
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اململكة   توحيد  خرب  وهو  ليطمئن  لآلخر  إذاعته  ينبغي  الذهن  يف  مستقر 
 .  ¬واألمان الذي حل بعد ملك امللك عبدالعزيز  

اللغو  اخلطاب  اخلواين  ويف  وقفة  يف  تتمثل  النسق  من كاشفات  عدد  ي 
)صحبة األمري وأعوانه( يف سلسلة مرتابطة يعرف أوهلا وال تعرف هنايتها واليت  
يُظن أهنا تصل إىل حيث موقد الضيافة وجتهيز القهوة، والرتتيب هنا له أمهيته 
الضيافة   خرب  وإذاعة  جهة،  من  القهوة  معد  إىل  الرسالة  إليصال  ابلتأكيد 

 للمحيط االجتماعي الذي يتغياه األمري/ النسق.  
وأمر آخر ينبغي االنتباه له يف نسق السلسلة املرتابطة هذا، وهو ارتفاعها 

يقال عاٍل كما  سند  املتصل  وسندها  القهوة،  خرب  وكأن  السلم،  ،  (1) على 
مرتفع، يتخذ شكال إذاعيا يف مقام مرتفع ليبلغ الصوت ما ال يبلغه البصر وال  

 املباين ويرحتل إىل مجيع االجتاهات يف هذه املدينة الفتية.  حتجزه 
واملشهد الذي يصفه الكاتب يتوافر على ملمح دقيق ال أستبعد نسقيته  
يف   ابالنطالق  ومسارعتهم  اخلواين  هلفة  تربزه  ابلضيافة،  احلفاوة  مشهد  وهو 
من   وجزء  بكلمة  الواحدة  الثانية  فيها  تتكفل  عجيبة،  بسرعة  الكلمة  نقل 
الكلمة نفسها على لسان انقل آخر كما أراد الكاتب أن يصف حني جلأ إىل  

 ترقيم الكلمات ومقدارها زماان ابلثواين!
هلذا   محاية  هلا  الذات  واحتشاد  الضيافة  بنسقية  األمري  صرح  فقد  أخريا 

 
د العايل يف احلــديث الشــريف هــو وصــف إلحــدى طــرق احلــديث النبــوي الشــريف الــذي يقــل السن  (1)

رواته عن بقية الطرق، وهنا املقصود ابلسند العايل تسلسل نقل املعلومة إىل العلــو املكــاين ليحصــل 
 باشر.املقصود وهو إذاعة اخلرب والدعوة بشكل غري م
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التقليد العريب، وحرصا على األلفة والرتابط واالجتماع العام الذي تلتحم فيه  
ريها لتكون رابطة متالمحة، وتكون أداة من أدوات األمان الذي  املدينة مع أم

عبدالعزيز  امللك  مبلك  مث  بفضل هللا  اجلزيرة  البالد حتت    ¬  مشل  وتوحيده 
 . (1) راية واحدة 

األنساق   من  يعد  مضمرا  نسقا  طياهتا  الظاهرة حتمل يف  األنساق  وهذه 
امل النسق  ذلك  اليوم،  إىل  حاضرة  تزال  ال  اليت  حضور  االجتماعية  يف  تمثل 

فهذا   األمري،  عند  )اخلوي(  مهمة  وهي  البالد  توحيد  بعد  استحدثت  مهمة 
النسق االجتماعي متغلغل يف النسيج السعودي ويعرف حىت اليوم هبذا االسم  

وانفذة من  )خوي األمري(، وعادة ما تعد هذه الصلة ابألمري وجاهة اجتماعية 
أ املهم  االمتيازات.  بعض  على  احلصول  رحلة  نوافذ  النسق حضر يف  هذا  ن 

ولكنه   الرحلة،  إىل حد كبري يف  يكن ظاهرا  مل  الذي  دوره  له  وكان  الكاتب 
تعرف   وظائف  وله  مكتوب  غري  نظاما  حيمل  مضمر  نسق  حال  على كل 

 اجتماعيا يف كثري من اجملتمعات السعودية.  
عند النسق  تتبع  حتتها    ومن  يندرج  وما  العادة  تلك  أغوار  الكاتب سربه 

 
قاليدها عند أهل اجلزيرة العربية ومــا ينبغــي فيهــا انطلق الكاتب يف خطاب يصف نسقية القهوة وت  (1)

ومــا ال ينبغــي، مــربزا قيمــة القهــوة وعمــق تشــكيلها للنســيج الســعودي حــىت كأهنــا معــادل موضــوعي 
ع اآلخــر وفــتح للتنظــيم العــام، والعالقــات االجتماعيــة، والعمــق التــارخيي، وأخــريا انفــذة التواصــل مــ 

. وقبــل القهــوة أشــار 98-97للقهــوة. ينظــر الســابق ص أفق احلوار ابملباسطة واحلديث املصاحب  
الكاتــب إىل اســتقبال األمــري للوفــد عنــد عتبــة البــاب، وأفــاض علــيهم مــن البشــر واإلينــاس الشــيء 

ــابق،  ــر: السـ ــد كـــامالً. ينظـ ــن الكاتـــب والوفـ ــدير وشـــكر مـ ــان حمـــل تقـ ــا كـ ــر . و 3/79الكثـــري ممـ ينظـ
 وفيه اختالف يسري.  ،106-105وصف هذا املشهد يف كتاب: من نفحات احلرم، ص  
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الذات  تفاص يف  الفكرة  وتغلغل  له،  الذات  واحتشاد  الفعل،  نسقية  تأكد  يل 
تشكيل   يف  الدقيقة  ووظيفتها  اخلاص  امسها  منها  قطعة  تكتسب كل  حىت 

القهوة(:   )صورة  الكربى  ما  الصورة  الشأن  من  اليوم  العرمل  عند  "للقهوة 
ينا  ل من أجلها  و ا عندهم قواعد وقوانني ال معدل  يقل مع  كل تعب 

وال ترممص  يها... وأ م يتخذون  ا أواين كثرية يصبون القهوة من  عنها  
الدالل   هذه  من  )دلة(  ويسمون كل  ويرققوها   ليصفوها  آممر  إىل  إانء 
من   أكثر  تبوك  أمري  عند  رأي   ولقد  األم   وهذه  العروسة   ابسم   هذه 

)دالل( كله أوان  يف  عشرة  ويراها  شديدا    حبا  حيبها  والساقي  فلوءة   ا 
 . (1) ة أوالده"معدل

إن هذه العالقة مع أواين القهوة من النسقية مبكان حىت أصبحت معادال  
لألسرة بتشكيالهتا املختلفة، ولنتأمل تعبريات الكاتب منذ البدء:   (2) موضوعيا

. وصفة  ديداقواعد وقوانني  ال معدل عنها وال ترممص  يها  حيبها حبا ش
. إن عالقة هنا تقوم بني العريب/  دالعروسة  األم  األوالتلك األواين :هنا:  

القواعد  الذات وهذه العادة االجتماعية جتعلها يف مقام األسرة اليت تقوم على 

 
 .106-105من نفحات احلرم، ص   (1)
( مصـــطلح عـــرف عنـــد الشـــاعر والناقـــد Objective correlative)املعـــادل املوضـــوعي  (2)

ألفكــار، فهــو توماس إليوت، ويعين بشكل عام إقامة أشياء يف العمل الفين تقوم مقام املشاعر أو ا
ة اليت مل يعرب عنها صراحة، والفكــرة أو الصــورة أو القصــة مبثابة رمز كبري مألف من الفكرة املقصود

اليت متثل يف النص بوصفها ذريعة ومكافئا للموضوع املقصود. ينظــر: املعــادل املوضــوعي يف مــدائح 
 .   479أيب متام الطائي، د. فوزية علي زوابري، ص 
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عاطفة    والقوانني وتسودها  للعالقة  الشديداملنظمة  فيها  احلب  وتكتسب   ،
وكلهم    األوالدوحوهلا    أم ا ، مث تصبح  ةالعروساألسرة صبغتها الواضحة فتأيت  

األسرة رب  واصفا    /الساقي:  حول  خطااب  الكاتب  أجنز  وهكذا  احملب، 
يكشف النسق ويصوره أدق تصوير مستثمرا أقوى أشكال العالقة االجتماعية  
)األسرة( منذ نشأهتا حىت إمثارها، ليتشكل من ذلك حياة أو ما يشبه احلياة  

الرحلة ويف  أسطر هذه  السعودي يف    على  اإلنسان  الغافل عن  لآلخر  نقلها 
 . ذلك احلني 

وقد وصف الكاتب ضيافة األمري يف تبوك، وهي الضيافة املعهودة املتمثلة  
وأيكلون   اجلميع  حوهلا  يتحلق  األرز  من  قصعة  على  الضأن  ذبيحة  يف 

 .  (1) :يديهم، والكاتب قد أجنز يف هذا خطااب ساخرا ليس هذا مقامه
ء من الطعام وصف الرحالة فعل اخلدم مع الضيوف بصب  وعند االنتها

اء من األابريق على األيدي ويتساقط ماء الغسل على طست وهي طريقة  امل
يعرفها الكاتب يف الشام وليست غريبة عنه. ولكنها طريقة أشار الكاتب إىل  

أهل  أهنا خمالفة للنسق وتتميز :هنا طريقة األمري اليت ال مياثلها فعل العامة أو  
تالف يف ختام الضيافة تبعا  البادية وكأنه يشري إىل أن األمر يلحقه بعض االخ

 .(2) الختالف املستوى الثقايف واملركز االجتماعي للمضيف والضيفان

 
 .93-92ص  ينظر: نفسه،    (1)
مــا وجــده الكاتــب مــن لطــف األمــري يف إعــداد محــام  . ومــن الضــيافة املميــزة94ينظــر: نفســه، ص  (2)

متكامــل كمــل تلــك احلمامــات الشــامية لالغتســال، وهــو مــا وجــده الكاتــب وصــحبه أمــرا ال تعدلــه 
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عن   حديثه  بداية  يف  الكاتب  قدمه  قصري  مقطع  إىل  هنا  أشري  ختاما 
منذ زمن الكاتب  أدركه  اجتماعي شهري،  إىل نسق  فيه  طويل    الرحلة، يشري 

 لما جاءين الشيخ ايسني  "  وهو يف بلده وقبل أن يسافر إىل اململكة، يقول:
يقول  وهو مستبشر  رح: )هيا استعد  قد تقرر السفر(  سقط يف يدي   
ضياع   أو  الوعد  إممالف  مشكلتني   بني  وقع   أ عل؟  ماذا  أدر  ومل 
الوظيفة  مث وجدت أن ضياع الوظيفة أسهل من اإلممالف  ومع من؟ مع  

الجن مربم  وعد  أ ا  إال  )نعم(  من كلمة  يعرف  ال  سلفي  إال  دي  حيل    
 . ( 1) املوت   قل  ل  حاضر"

النجدي   الرجل  عن  يعرفها  اليت  الصفات  :هم  يصرح  هنا  فالكاتب 
حال،  :ي  ينقض  ال  حمتوما  أمرا  وعده  ابلوعد  الوفاء  صفة  وهي  السلفي، 

لو اعتذر عن مرافقة  وخوف الكاتب من انطباع املعتمد الشيخ ايسني الرواف 
يُبىن على الوصف اخلاص بل النسق العام    الوفد بعد الوعد. واخلطاب هنا ال

الذي يفهم من حتويل اسم الشخص اخلاص واملعروف إىل وصف عام يشمل  
أوصاف   وهي  سلفي(،  )جندي،  السعودية  العربية  اململكة  يف  جنسه  أبناء 

وهذا املأزق الذي وقع فيه    يدخل فيها كل من كان يف جند تقريبا من الرجال،
العالقة  الكاتب جعله خيتار الصعب   الوظيفة حفاظا على  ويستسهل فقدان 

 
عــنهم  قيمــة يف تلــك الظــروف الصــعبة واالرحتــال الطويــل الــذي قــاموا بــه واحتــاجوا مــن بعــد ملــا يزيــل

 .104نفحات احلرم، ص وعثاء السفر وجيدد نظافتهم ونشاطهم. ينظر: من 
 .3/58ذكرايت،    (1)
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ابملعتمد وصيانة لشخصيته ورجولته اليت ال يريد أن هتتز يف نظر هذا النجدي  
 السلفي، الصديق. 

االجتماعية  للعادات  الرحالة  من  االنتقائي  الرصد  هذا  أبرز  أن    (1) لقد 
السعود املتمثاجملتمع  األصيلة  العربية  األنساق  تعميق  يف  استمر  قد  يف  ي  لة 

يف  األبرز  األثر  اململكة  لتوحيد  وكان  االجتماعية،  والروابط  والدين  الضيافة 
ترسيخ هذه األنساق ببسط األمن واألمان والرتحيب ابلوافد الغريب وحماولة  

ال دائرة  ضمن  العام  اختالفه  وتقبل  االجتماعي  النسيج  يف  دين  إدخاله 
يف تعميق القيم الدينية    اإلسالمي، كما أن هذا االستقرار السياسي قد أسهم 

مكتسبات   على  قلق  أو  خوف  دون  الدينية  الشعائر  ممارسة  للناس  وأيح 
العام   العميق والوضع  النسق  االلتحام بني  فتم بذلك  النفس واملال والعرض، 

الذات واآلخر على    اجلديد مبا يرسخ األول ويعظم شعور االمتنان للثاين من 
 حد سواء.  

 

 
االنتقــاء هنــا ال يعــين االختــزال حتمــا، بــل ألن الكاتــب ميضــي هلــدف اكتشــاف الطريــق، وإمكــان  (1)

ى يف االرحتـــال ابلســـيارات لـــزايرة املشــــاعر املقدســـة، ومل تكـــن زايرتــــه اجتماعيـــة يف أساســـها فــــاكتف
 كما يقال يف املثل.  أحاط ابلعنق السياق االجتماعي ووصف األنساق مبا
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 اق الثقا ية:  املبحث الثالث: األنس
النسق   من  جزءا  من كونه  الرغم  على  الثقايف  للنسق  احلديث  أفردت 
االجتماعي ألسباب متعددة، منها أمهية النسق الثقايف من حيث هو واجهة  

د الذي  من واجهات اجملتمع، ابإلضافة إىل األمهية املرحلية للرحلة وأمهية الرص
وإن تفاصيله  خمتلف  يف  النسق  هلذا  الكاتب  مبعثرة،    قدمه  أو  يسرية  كانت 

إليه   أشار  والذي  الالحق  اجملتمع  تطور  عليه  يبىن  أساس  الثقافة  ألن  واثلثا 
 الكاتب يف أكثر من سياق.  

والفصل بني النسقني أمر يصعب إجرائيا لتداخلهما كما ذكرت، إال أنين  
د ال يتفق معي فيه الكثريون، وهو أن النسق  اجتهدت يف وضع حد فاصل ق

يف حد ذاته حني يوصف حيمل يف عمقه جوانب اإللف وتعليم    االجتماعي 
النسق   تعاهده  إن  ثقافيا  االجتماعي  الفعل  فيغدو  إليهم،  ومتريره  األجيال 

 وحفظه وعمل على نقله عرب األجيال.  
ا  الرحلة متعددة وإن كانت قصرية  الثقافية يف  ملقدار، منحصرة  واألنساق 

م، لكنها تعد صورة مميزة عن ذلك  غالبا يف وجهة الكاتب والوفد بشكل عا
يف   الثقايف  املشهد  عرفها  اليت  الشخصيات  بني  بعضها  يف  وتصل  العصر، 
اململكة مع الوفد السوري الذي أجنز الرحلة/ الفعل، والكاتب الغريب الذي  

عن كثب  وعرفها  الشخصيات  هذه  وصادق  وجالس  بعض    حاور  ورأى 
 ممارستها الثقافية.  

قافية اليت استوقفت الكاتب ومل ينسها ورواها إبكبار  من أوائل املالمح الث
أن   على  يدل  مما  القرايت  أمري  وكيل  من  الذي كان  املوقف  ذلك  بعد  فيما 
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احلضارة وبعض أسباهبا كان خيارا للسعوديني مل يشأ بعضهم أن يتماهى معه  
ولس  صيانة للعادة والقوة اليت عرفوا هبا، يقول: "ووقف أمامه موقفا صارما  

يف  أن يتعلم  مل  الذي  القرايت   أمري  وكيل  الشامل   هذا  قا ا  سى كلمة 
مدرسة  ومل حيمل شهادة. قدمنا إلي  من احللوى الشامية اليت محلنا منها  
معنا  واليت مألت شهرهتا البالد  وعجزت عن صنع مثلها أيدي الطهاة   

مة(  ل لنا: إن  ما ذاق من قبل مثلها ولكن  )وهذه هي الكل استطاهبا وقا 
ويسلب    الرتف   مذاقها  يعوده  لئال  يذوقها   أال  يفضل  ولكن  كان  قال: 

 . (1) روح الصحراء" 
فلم   أثره  األمري وعرف  املتاحة، عرفه وكيل  الرتف خيار من اخليارات  إن 

نسقه الذي  يشأ أن ينساق وراءه :كل مثل هذه احللوى، وفضل أن يظل يف  
هي التمر، ال تلك احللوى اليت  اعتاد عليه وهو نسق الصحراء، احللوى فيها  

حيتشد هلا الناس وتعجز عن صنع مثلها أيدي الطهاة، وهذا احلوار من وكيل  
األمري يصف النسق الذي كان يعتد به الوكيل وحيميه يف ذاته، بل إنه مل يكن  

اجل  هذا  أمام  عنه  أفصح  بل  النسق  من  خيجل من  لديه  مبا  املعتد  الزائر،  مع 
نعر  يقول  وكأنه  لكن  حلوى،  املباركة  الدولة  هذه  يف  عليه  ونقدر  الرتف  ف 

األوىل بنا هو احملافظة على روح الصحراء اليت تعلمنا الصرب والظفر يف اخلتام،  
ونعتاد بروحها على القسوة اليت تتطلبها املرحلة املبكرة من بناء الدولة مبا يف  

 لة من صعوابت وقلة مادية وتباعد مكاين. هذه املرح

 
 .3/84ذكرايت،    (1)
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الو  للمتلقني  لقد قدم  الكاتب وأحب أن ينقله  للوفد درسا، مل ينسه  كيل 
حينها الشاب  األمري  وكيل  جيل  أبناء  اآلابء  وأحفاده   من  أخالق  إهنا   ،

واختياراهتم اليت جعلت واقع احلياة أمجل، وبناء اململكة أقوى واألصلب، ومن  
ه بشغف  دز أمر حيتم علينا الرجوع إليه ابعتداد والكتابة عنمث فإن النسق الق
 وشرف وحب.  

ويغدو النسق ثقافيا حني نعلم أن هذا األمري انتقل عرب اإلمارات حيمل  
هذه الفلسفة وميررها جللسائه ضيوفا أو صحبا، وهي ثقافة محل األمري على  

واإلج القصري  اخلطاب  من خالل  والرتغيب هبا  توضيحها  املوحية،  عاتقه  ابة 
ظ حياته إال دليل على أن النسق  وما استعمال الروح وهي حمرك اجلسد وحاف

أمر يتعاهده األمري/ الذات، كما أن األمري يعرف أثر العادة وحتوهلا إىل ثقافة  
الشاب   األمري  عند  مرفوضة  التحول  موجبات  فإن  لذا  وتغريه،  اجلوهر  حتيل 

 رة والشباب(.الذي تتوافر فيه مرغبات الرتف )اإلما
تطوع ملرافقة الوفد إىل تبوك    ويف مكان آخر يقدم الدليل السعودي الذي

نصيحة قيمة ينبغي احملافظة عليها، وهي نصيحة لآلخر تعتمدها الذات وترى  
وإجناز   اخلالف  حلسم  للمجموعة  أمري  تنصيب  وهي  أال  وبدهيتها،  أمهيتها 

" يقول:  اليت محاألمور،  هي  وحدها  احلماقة  ضيا ة  كان   ترك  على  لتنا 
إال ساع نسر  مل  أننا  الليل  وتوعرت األرض   األمري  ذلا  أظلم  ة  حىت 

إىل   العودة  علينا  قفوا   وقفنا   عرض  الدليل   لنا  املسري   قال  وتعذر 
ارجعوا   قال:  أصعب   أبينا...  هنا  واملبي   املسري صعب  ألن  القرايت 

  ال حمط لكم هنا.  
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هبنا ميينا ومشاال  نفتش عن أرض ممري منها   أبينا الرجوع   تفرقنا وذ
قال أين تذهبون؟ كل املنطقة مثل هذه البقعة... من أمريكم؟    نبي   يها 

 قنا: كلنا أمري.  
 أنشد أبياات من الشعر النبطي ضحا منها الشيخ الرواف  ألن  يها  

 .  (1) السخرية منا وا زء بنا" -كما بدا-
عهده يف كل جمموعة خترج لشأن أو  فالدليل هنا يسأل عن النسق الذي ي

في يكون  ال  يف  سفر، كيف  وتبت  اخلالف  وتقطع  األمر  حتسم  قيادة  ها 
املشكالت وحتكم فيها، وحني وجد النسق متعذرا عند اآلخر هزئ هبم ومتثل  

 بيتا شعراي مل يفهموه ورمبا قصد الدليل أن ال يفهمهم البيت.  
األ أمرين،  ثقافيا أتيت من  احلادثة  األمري على  ونسقية  األول يف أتمري  مر 

ن توجيه  أمروا  اجملموعة وهو  إال  فأكثر يف سفر  ثالثة  يرتافق  أال  بوي معروف 
أحدهم، ألن التفرق شر وشقاق، واجتماع الكلمة أمر مهم ومطلوب، وهذا  
السعودية   العربية  اململكة  يف  الكلمة  اجتماع  مع  ينسجم  الذات  عند  النسق 

قبيل سنوات من هذه الرحلة وهلل احلمد، وهو  على ملك واحد ودولة واحدة  
يغتبط   اجتماع  ما  مثار  قطف  يف  بدأ  الذي  الدليل  وأوهلم  سعودي  به كل 

الكلمة وتوحد الوجهة حنو البناء والتطور، أما الوفد فقد كان صورة عن بالده  
ووجود   الوزارة  يف  االنقالابت  وكثرة  التفرق  مساهتا  من  اليت  الفرتة  تلك  يف 

يف  االستعمار   السوريني  شأون  تبقى  أن  ويريد  اخلالفات  يذكي  تفرق  الذي 

 
 .3/85السابق،   (1)
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وتشتت. املهم أن النسق هنا نسق ثقايف ابرز يتمثل يف ضرورة القيادة وأمهيتها  
 ألهنا تربز احلكمة وتعمل هبا وتستمع للنصيحة وتتأمل فيها. 

العربية   النشأة  هذه  يف  يتمثل  احلادثة  هذه  يف  اآلخر  الثقايف  والنسق 
واختيار    األصيلة احلالة  على  الوقوف  يف  الدليل،  ميثلها  الشعري  اليت  البيت 

املناسب الذي يصف املقام ورمبا يهزأ به، وهذا النسق العريب قدز جدا روي  
، فقد كان يتمثل ببيت شعر كلما عن له أمر أو  ¢عن عمر بن اخلطاب  

 .    (1) رأى حادثة أو موقفا
الثقافية اليت تتسم ابلشمول    ويف مكة يقف الكاتب لريصد بعض املالمح

الثقايف  من جهة أخرى، مبا يدل على وجود حركة ثقافية    من جهة، والعمق 
نسقية تعم أرجاء مكة، ويأسس أنساقها أبناء مكة استثمارا للطارئ الغريب  

 .(2) وتقباًل له والختالفه، وقد حيصل يف أثناء ذلك بعض املثاقفة املنشودة 
املكتب الكاتب  رأى  مكة  وصفه  ففي  حسب  وهي  احلرم،  حول  ات 

ال  قرب ابب  أن جيتمع  مكتبات كثرية  املكتبات  هذه  له  أيحت  وقد  سالم، 
بنخبة من العلماء واألدابء من أهل مكة، وبىن معهم صداقة ممتدة وأهداهم  

 
مــا أبــرم عمــر بــن اخلطــامل أمــرا  قــط إال متثــل : "روى ابن سالم اجلمحي عن ابن جعدبة أنه قال  (1)

 .1/37  ن عبدالربهبجة اجملالس وأنس اجملالس وشحذ الذهن واهلاجس، اب".   ي  ببي  شعر
ادل اآلراء، وتالقــي األفكــار بعضــها مــع بعــض، إن علــى مســتوى )املثاقفــة( تعــين بشــكل عــام: "تبــ  (2)

االتفــاق والتســليم بــني طــريف املثاقفــة، أو علــى مســتوى االخــتالف والتنــازع بينهمــا". بالغــة العقــل 
 .37العريب: جتليات املثاقفة يف الرتاث النقدي، د. حممد الدكان، ص 
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رحالت   يف  مكة  إىل  الكاتب  عودة  بعد  حىت  الود  هبم  وطال  وأهدوه، 
 .(1) متفرقة 

مك من  وقرهبا  املكتبات  على  وكثرة  قريب،  وقت  إىل  قائما  أمر كان  ة 
التوسعة السعودية، مث فيما يعرف بسوق الليل من اجلهة    أطراف املسعى قبل

مطلعة   ثقافية  أجيال  بناء  يف  أثرها  هلا  ثقافية  ممارسة  وهذه  للحرم،  الشمالية 
تربط بني طهر البقة املباركة ووفرة املعروض الثقايف من الكتب، وإغراء التثاقف  

 طالع.  ر الوارد إىل مكة ومقتين الكتاب أو زائر املكتبات لالمع اآلخ
التاريخ   يف  ابرزة  مع شخصيات  الكاتب كان  إليه  أشار  الذي  والتثاقف 

ن عبدهللا  االسعودي القريب مها )الشاعر واألديب حممد حسن عواد، واألديب
نهما  املزروع وهشام الزواوي(. أما العواد فقد التقاه الكاتب وحاوره ونشأت بي

العواد رمحه هللا، وأهدى   للكاتب  صداقة ممتدة حىت وفاة  العواد ابكورة كتبه 
ابحلوار   نشأ  الذي  للتثاقف  إمتاما  للعواد  بواكري كتبه  الكاتب  أهدى  كما 
واللقاء واجملالسة. وهذه الكتب املهداة هي: خواطر مصرحة للعواد، بشار بن  

 . (2) ي برد، أبو بكر الصديق، التحليل األديب للطنطاو 
مد على  وقف  قد  الكاتب  فإن  آخر  ثقايف  ملمح  تقوم  ويف  مهمة  ونة 

الذي كان   الدفرت  وهو  وآين،  حمايث  بشكل  وزوارها  مكة  حوادث  بتسجيل 
إليها   يفد  املزروع كل ما جيري يف مكة ومن  املأرخ عبدهللا  فيه األديب  يقيد 

تهم الشاقة(، من الناهبني واملشهورين والوفود الطريفة )مثل وفد الكاتب ورحل
 

 .3/134ينظر: ذكرايت،    (1)
 ينظر: نفسه.  (2)
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ته ملا فيه من طرائف يريخ مكة  ودعا الكاتب إىل البحث عن الكتاب وطباع
 وأخبارها اليت خيشى عليها من الضياع.  

ثقايف متأصل يف   الكاتب لتدل على نسق  الثقافية من  اإلملاحة  إن هذه 
به   حيف  مثقف  جمتمع  ووجود  الكتاب،  على  احلرص  قوامه  املكي  اجملتمع 

موا حول  التواصوجيتمع  هبدف  املسلمني  من  املثقفني  ابلتقاء  ويسعد  ل  طنه 
الثقايف واملعريف وتبادل اخلربات واملعرفة مع إخوهتم من املسلمني، كما أن هذه  
البلدان   الشرعي من خمتلف  العلم  للمجاورين وطالب  تقدم خدمة  املكتبات 
  فرصة احلصول على الكتاب وبيعه أيضا مىت ما دعت إىل ذلك احلاجة، كما 

للمجتمع مشرفة  ثقافية  واجهة  الثقايف  اجملتمع  هذا  منط    أن  يغري  السعودي، 
التدوين   الثقافة أو احلرص على  قليل  اليت قد تظن عن جمتمع بدوي  الصورة 
والكتابة، وكتاب العواد مثال حني يهديه مألفه لرجل شامي ال يهديه لرجل  

أحاديث  خالل  من  العواد  سيعرف  شامي كامل  جملتمع  بل  الطنطاوي    فرد، 
ا أن الطنطاوي/ الكاتب وهو  ومروايته عن مكة وأهلها ورمبا أدب مكة. كم

طريفا   املزروعي كتااب  مدونة  رأى يف  دمشق  أخبار  بكتاب  مغرما  الذي كان 
مدونة أتريخ   ومثلها  التأريخ لدمشق  املهمة يف  املدونة  تلك  للذهن  يعيد  رمبا 

دا على عصور خلت بكل ما  بغداد، تلك املدوانت التأرخيية اليت بقيت شاه
مالمح ثقافية واجتماعية وغري ذلك، كما أهنا    فيها من انتصار أو انتكاس أو

وعالقاهتم   الرجال  أمساء  تورد  ألهنا  والسري  الرتاجم  لكتاب  ثرية  مادة  قدمت 
 وأعماهلم وحرفهم وغري ذلك. 
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  ومن النسق الثقايف الذي وجده الكاتب ذلك النسق املتعلق بطبيعة البناء 
احلضارية   الظواهر  من  العمارة  تعد  إذ  املنازل،  أمة، ويف  وشكل  أو  بلد  ألي 
مث بدت لنا مكة من    مكة وجد الكاتب البيوت على هذه الصفة فقال: "

ضيقة مرتفعة  بيوهتا  الوادي    السحامل     م  بيوت   ...کنا حات     يها 
و    . برواشنها  متتاز  بسبع  أو  بس   بقات  هو  ما  منها  ر يعة  عالية 

 .(1) " عريض من اخلشب املزممرف املزوق وشن( شباك)الر 
فت انتباه الكاتب طبيعة البناء يف مكة مبا مل يعهده يف الشام اليت  لقد ل

املطلة على صحن واسع وبركة يف وسطها الطابقني  ،  (2) عرفت بدورها ذات 
الكاتب من قبل، طوابق متعددة يف   العمارة مما مل يره  أما يف مكة فإن هذه 

ضيق،  من    بناء  ويعد  خاص  واسم  خاصة  صفة  له  الشبابيك  من  ومنط 
واحلماية  خصو  اجليدة  التهوية  املنزل ويتيح ألهله  الذي حيمي  صيات احلجاز 

من الطيور من جهة، ويوفر ألهله السرت فال يُرى أهل البيت من اخلارج حىت  
هوية   بوصفها  اليوم  إىل  موجودة  والرواشن  للتهوية،  الشبابيك  فتحت  وإن 

احلدي  عمرانية املباين  مع  حىت  مكة  يف  وخاصة  احلجاز  يف  حول  حُتفظ  ثة 
 .  (3) احلرم

 
 .45حات احلرم، ص من نف  (1)
 .98-97ينظر: دمشق: البناء العمراين يف العصر العثماين، حممود زين العابدين، ص    (2)
أشـــــري هنـــــا إىل مـــــا يعـــــرف مبشـــــروع شـــــركة مكـــــة لإلنشـــــاء والتعمـــــري الـــــيت أقامـــــت مشـــــروعها عـــــام  (3)

ه، وحــافظ املشــروعان علــى منظــر الروشــن 1429مــن عــام  ه، مث مشروع جبــل عمــر بــدءا1409
 كي كما هو :انقته وبروزه االنسيايب املرئي يف األبراج الشاهقة. ينظر:امل
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الثقايف   ابلنقل  الكاتب  التزام  السابق  اخلطاب  يف  يلحظ  ما  أبرز  ومن 
للهوية العمرانية املكية وما ختتص به إابن املرحلة التارخيية املتقدمة تلك، فنقل  

سبع(، أو  ست  طوابق  مرتفعة،  )ضيقة،  اهليئة  واخلصوصية    ابختصار 
امل اجلمايل  واجلانب  املختلفة(،  ومنظره  )الشبابيك  الروشن  مادة  يف  تمثل 

فالتزم   احلرام  البيت  إىل  للوصول  مستعجل  الكاتب  وكأن  املزوق،  املزخرف 
اللقاء   للمنظر األهم وهو منظر  ليتهيأ  الوصف واختصر اخلطاب  ابألمانة يف 

 )نسبيا(.  :ول تباشري البيت احلرم وهي املآذن املرتفعة 
سها من أعيان املدينة عامة  ويف بناء الشخصية املسأولة خاصة، ومن جيال

ملح الكاتب نسقا مميزا مل يعهده من قبل أو يقف عليه مبثل هذا التكرار واألثر  
الثقايف الواضح، ذلك أنه ملا اجتمع هو ورفاقه بنائب أمري القرايت، وحادثوه  

، وحني تتبع  العلم وأحاديث النيب  يف بعض اليوم، وجدوا لديه رصيدا من  
العزيز حفظ  هللا.   مام عبدحسنة استنها اإل  سنة"قال:الكاتب ذلك وسببه  

للعلم. أييت جملس   ليل  كل      إذا أمتوه  العلماء  يقرؤون  ي  كتااب   جعل 
مناقشات علمية  قلٍّ   شرعوا يف غريه. وتكون  بنفس . وقد  ده  يشرتك  يها 

 

 و 
 (.googleوميكن مشاهدة صور الروشن من خالل حمرك البحث الشهري )
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مجيعا   ذلا     األمراء  الشامليف  هذا  حيفظ  ما  هنا  أمري    من  انئب 
 . (1) القرايت"

عبدالعزيز  ل امللك  جاللة  أسس  جمالس    ¬قد  يف  الثقايف  النسق  هذا 
ابلدميومة   ميتاز  علمي  حراك  هناك  مث كان  ومن  الدولة،  ومسأويل  األمراء 
والوقت املفتوح يف أمسيات األايم، وأييت اجلالسون فيه على عدد من الكتب  

الف يف  مااملهمة  وهو  وغريها،  واحلديث  والتفسري  املمارس  قه  هذه  ة  جعل 
تأسس لنسقني ثقافيني مهمني يف اململكة، مها نسق الثقافة األصيلة والتتلمذ  
وفهم   الشرعية،  األحكام  معرفة  من  ذلك  يف  مبا  الرتاث  أمهات كتب  على 

 القرآن الكرز، وغري ذلك.  
ثقافية فائدة  اخلاصة  النسقية  املمارسة  هذه  إشاعة    ويف  يف  تتمثل  أخرى 

والقدرة   الثقايف  احلوار  من  واإلقناع ابحلجة  جو  ونقدها  األفكار  عرض  على 
وغري ذلك مما يعرف عن هذه املمارسة، بدليل نص الكاتب على املناقشات  
األمري،   لدى انئب  ثقافة  من  الكاتب  ملا وجده  اليت جتري، وكذلك  العلمية 

احل على  األمري  انئب  قدرة  من  لقيه  وعرض  وما  واإلقناع  واالحتجاج  وار 
 األفكار وغري ذلك.  

الكاتب هنا ليأكد نسقية الفعل الثقايف اخلاص :نه نسق امللك، الذي    إن
اخلطاب   يف  مأكدة  نسقية  وهي  والتأسي،  التقليد  على  األمراء  بقية  شجع 

 
 .91من نفحات احلرم، ص   (1)
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.  (1) بداللة السنة احلسنة، والسنة الطريق الذي يسري يف الناس ويتعارفون عليه
)كما   مفتوح  زمين  وقت  من  هلا  مبا  ثرية  نسقية  للعلمليل  كلأهنا  وال      )

للعلم   املمنوح  الوقت  طول  يأكد  أن  التعبري  هبذا  أراد  الكاتب  أن  يستبعد 
 والنقاش الثقايف ومطالعة الكتب.  

الثقافية،   األنساق  بعض  على  الرحلة،  رفاق  ومعه  الكاتب،  وقف  لقد 
مأكدا يف أكثر من سياق أنه مل يتح له    وعرب عنها يف هذه املدونة املتشظية،

ا يف البالد السعودية من أنساق ثقافية لقصر الوقت، وتركيزهم  اإلملام بكل م
على اهلدف األساس من الرحلة وهو رايدة طريق احلجاز ابلسيارات، وزايرة 

النبوي، ومن شأن الراحل هلدف حمدد أن ال يركز يف   البيت احلرام واملسجد 
اليت  رى، وأن يصف بشكل عابر ويأكد ثراء املكان ابلتفاصيل  التفاصيل األخ

 غادرها القلم دون تدوين.  
ويف ختام احلديث عن وضوح األنساق الثالثة يف خطاب الكاتب ينبغي  
أن أشري إىل أن الكاتب مل يقل كل شيء ابلتأكيد، ولكنه وقف على عدد  

صورة العامة للحالة  من األنساق املهمة وأشار إىل بعضها عرضا، مبا يكمل ال
والثقافية   واالجتماعية  وقت  السياسية  املتقدمة ويف  املدة  اململكة يف هذه  يف 

البناء ورسوخه   الوطن، وهو ما دل على توازن  أوقات أتسيس هذا  مهم من 
أن   للمملكة، كما  والديين  الثقايف  العميقة ابحمليط  الصلة  ابإلضافة إىل وجود 

الكاتب   رآها  اليت  األنساق  مصطنعة  هذه  غري  تلقائية  أنساقا  تعد  وصحبه 
 

لنــاس وعرفــوه، وهــي أيضــا التهــذيب والتحســني مــن معــاين الســنة الطريقــة الصــحيحة ومــا تعاهــده ا (1)
 املادة. ينظر: لسان العرب، مادة سّن.    ابلنظر ألصل



 

 
 هـ 1353صورة اجلزيرة يف رحلة الشيخ علي الطنطاوي إابن أتسيس اململكة العربية السعودية عام   382

 د. وائل بن يوسف العريين

ا املستوى  وميكن  تكشف  واحملكوم،  للحاكم  والعلمي  واالقتصادي  لثقايف 
والوحدة،   التالحم  عمق  أسباب  على  للوقوف  غريها  وإىل  إليها  اللجوء 
اجملاورة   البالد  فيه  عجت  زمن  يف  واحملكوم  احلاكم  بني  املتبادلة  والعالقة 

 األمن أو تذبذب املواقف واألحوال.   للمملكة ابالضطراب وانعدام 
 
 



 

 
 العربية جملة العلوم   383

 )اجلزء الثاين(   هـ1443  لشوا  والستون  اخلامسالعدد  

 اخلامتة 
نيب احلم على  والسالم  والصالة  الصاحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل  د 

 املكرمات، وعلى آله وصحبه أويل املآثر الواسعات، أما بعد:  
ابلكاتب   اخلاصة  التجربة  عمق  يف  البحث  هذا  يف  ارحتلت  فقد 

 -مع القارئ-ملكة، ووقفت  وأصحابه يف هذا الوقت املتقدم من نشأة امل
ت اليت  األنساق  وتعايش  على عدد من  اجملتمع  ناغمت يف تشكيل صورة 

 أهله مع بعضهم مث مع املختلف العابر.  
نتائج   أهنا  الظن  يغلب على  اليت  النتائج  عدد من  إىل  وقد خلصت 
ومكانتهم   امللك  ضيوف  جملاملة  حادثة  وليست  اجملتمع  يف  متجذرة 

هم، والسيما يف احلوادث اليت وقعت هلم دون أن يعرف االعتبارية يف بالد
 لناس طبيعتهم وسبب وجودهم أو سفرهم، ومن هذه النتائج:  ا

وضوح النسق السياسي يف تلك احلقبة املتقدمة، بدءا من العناية ابحلدود   -1
احلدود   مركز  بوجود  مرورا  احلديثة،  الدولة  اسم  واإلعالن عن  وترسيمها، 

  ليت تعي الفارق بني التنظيم اإلداري وواجبات الضيافة واإلمارات املتعددة ا
 والرتحيب.  

قدرة امللك عبدالعزيز على اختيار الشخصيات املناسبة اليت ترتك االنطباع   -2
رؤية   وفق  املدن  احلكم وأتسيس  بشأون  القيام  مع  اآلخر،  لدى  الطيب 

 واضحة ووعي سياسي.  
املمارسة -3 يف  التسمية  صحت  إن  التشريفات  نسق  يف    وضوح  السياسية 

لتشريفات بني اإلسكان والوالئم  صغرى احملافظات وكرباها، وترتاوح هذه ا
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تبوك   وضيافة  القرايت  ضيافة  يف  واضحا  هذا  وبدا  الدائم.  والرتحيب 
 وضيافة العال وغريها. 

خطاب   -4 يف  واضحا  بدا  واألعراف  النسق  يف  الظاهر  االجتماعي  التغري 
يلتقيه الكاتب يف القرى واملدن    الكاتب ووعي املواطن السعودي، الذي

ه وقوام  السفر،  القناعات  وطرق  يف  وحماورته  ابملختلف  الوعي  التغري  ذا 
وهضم كل ما جيده من اختالف اآلخر يف مسألة املساجد مثال أو غريها  

 من املسائل.  
بدا   -5 السعودي  اجملتمع  تشكيل  يف  وأثرها  االجتماعية  املأسسات  بناء 

 عرب الرحلة وإن اختلفت درجاته يف الرحلة.  واضحا يف النسق املنقول 
الثق -6 افة بشكل ابرز يف خمتلف شرائح اجملتمع، بدءا من رأس اهلرم  شيوع 

العلم،   فمجالس  وأفرادهم،  الناس  أعيان  وحىت  عبدالعزيز  امللك  جاللة 
تلمسه   يف  عناء  الكاتب  جيد  ومل  مالحظ  أمر  واملكتبات  الثقافة  وشيوع 

 ورؤيته. 
ة   ما يبدو يف السلوكيات واملمارسات، كما بدا يف ثقاف من النسق الثقايف -7

الذي   الضيافة  إىل  الضمنية  الدعوة  إىل شكل  املتكرر،  والرتحيب  القهوة 
القهوة   إعداد  يف  الدقيقة  ابحلرفية  انتهاء  ورجاله،  وأعوانه  األمري  به  يقوم 

 وتقدميها وإخضاع الضيوف لطقوسها يف القبول أو االكتفاء.  
ع  لوب يف رسم األنساق، وهي عناية خفية تصور وتنقل ومتتالعناية ابألس -8

املختلفة من اجملاز والصور إىل   البالغية  الكاتب األساليب  ورمبا استعمل 
املبالغة والتحسني املعنوي، املهم أن األسلوب جاء خادما للمعاين، رامسا  
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شهادة أدبية على واقع    قللرحلة، مصورا لألنساق، حىت بدت الرحلة حب
 ي وأمس جميد وحتول سريع حنو احلضارة بوعي وقيم.  يرخي

ور النسق املضمر إىل حد ما يف الرحلة، وهو حضور وإن بدا خافتا  حض -9
وتبدو من   الثالثة،  تتعلق ابألنساق  أنه حيمل دالالت ميكن حتليلها  إىل 
دون   واحلاكم  اجملتمع  يتعاهدها  اليت  املعلنة  غري  األنظمة  بعض  خالهلا 

م نظام  أو  وبناء  إعالن  املاضي  على  احلفاظ  األنساق  هذه  ووظيفة  قّر، 
الواحدة واستيعاب  احل اضر، واستيعاب الوافد املختلف وإشعاره ابللحمة 

 جتربته واختالفه دون شرط التحول إىل الذات/ العادات.  
ويرى الباحث أن هذه اللبنة إن ُوفِّقت فهي ال تعود أن تكون استهالال  

رصد شكل اململكة إابن التأسيس وقبله  جيب أن يتبعه حبوث رصينة ت
الذي يفد كل عام للحج والعمرة أو التجارة أو غري  كما يراه اآلخر  

 ذلك. 
بل   املفردة،  الرحالت  عند  يقف  أال  جيب  الرحلة  يف  البحث  أن  كما 
وبعدها   اململكة  أتسيس  قبيل  صنعت  اليت  الرحالت  أتمل  حيسن 

الدراسة مقارنة مبا حيدد ما قبل وما اململكة وأثر    لتكون  بعد توحيد 
خ املختلفة،  األنساق  يف  االستكشافية ذلك  الرحالت  ابب  اصة يف 

اليت قام هبا الرحالة الغربيون مثل رحلة اإلجنليزية )آن بلنت: احلج إىل  
البدو والوهابيني( وغريمها،   جند( ورحلة السويسري: )مالحظات عن 
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السعودية الدولة  قبل  ما  حلقبة  يأرخان  أهنما  مبدد    خاصة  الثالثة 
 متفاوتة.

 العاملني. وآخر دعواان أن احلمد هلل رب 
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نة البالغية تكثيف الشا ل في المنزع  مبحث التخيي  هد الشعري في المدوَّ

 البديع للسجلماسي أنموذجا  

 د. محمد بن سعد القحطاني 

 التربية بالمجمعة  كلية – اللغة العربيةقسم 
  المجمعةجامعة 

   هـ  1443 / 8 / 13: تاريخ قبول البحث   هـ  1443  /1  /28: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

املد يف  الشعري  الشاهد  تكثيف  ظاهرة  على  النقدية  الدراسة  هذه  البالغية؛  تقف  وَّنة 
فاألول   التكثري؛  وتكثيف  املتداول،  تكثيف  الشاهد مسارين؛ مها:  التكثيف يف  حيث أيخذ 
منهما يكون بتداول شواهد متكّررة بني البالغيني، واآلخر يقوم على تكثري الشواهد الشعرية  

البديع يف جتنيس أساليب   البالغي، وكان مبحث التخييل من كتاب املنزع  الدَّرس  البديع  يف 
 للسجلماسي عينة البحث اليت تقوم عليها الدراسة.  

التكثيف   مفهوم  تناولت  التمهيد  يف  وخامتة.  ومبحثني،  متهيد،  إىل  البحث  وقسَّمت 
تكثيف   منهجية  درست  األول  املبحث  ويف  البديع.  املنزع  بكتاب  التعريف  مع  والتخييل، 

التكثري. ويف املبحث الثاين حتدثت    الشاهد، وذلك يف حمورين؛ مها: تكثيف املتداول، وتكثيف 
عن تقومي منهجية التكثيف يف النوعني، وذلك يف جانيب االختيار والنقد، مث ختمت البحث  

 أبهم النتائج اليت توصلت إليها. 
 

 البالغة يف املغرب.-املنزع البديع -الشاهد الشعري –تكثيف الشاهد  :الكلمات املفتاحية
 
 



 

 

Intensification of Poetic Evidence in Rhetorical Blog The 

Imagination Thesis of (Al-Manzaa Al-Badi’) Book as a Model 

 

Dr. Mohammed Saad ALQahtani 
Department Arabic Language – Faculty Education in Majmaah  

Majmaah university 
 

Abstract:  

This critical examination research investigates the phenomenon of 

intensifying poetic evidence in the rhetorical blog. Intensification of the poetic 

evidence has two types : 

intensification of the frequent and intensification of the increase. Achieving 

the first type by distributing the frequently used poetic evidence among the 

rhetoricians. The second type, increasing poetic evidence in the rhetorical lesson. 

The study sample consisted of the fictional thesis of (Al-Manzaa Al-Badi' fi 

Tajnees Asaleeb Al-Badi's) book by Al-Sijilmasi . 

The research consisted of a preface, two chapters, and a conclusion. 

Throughout the preface, the researcher has shed light on the concept of 

intensification and fiction. Also, the researcher introduced (Al-Manzaa Al-

Badi's) book. In the first chapter, the researcher studied the methodology of 

evidence intensification through two types; intensification of the frequent and 

intensification of the increase. In the second chapter, the researcher discussed the 

evaluation of the intensification methodology in both types from the two aspects 

of selection and criticism. Finally, the conclusion included the most important 

findings of the research.   

  

key words: Intensification of the Evidence - Poetic Evidence - Al-Manzaa Al-

Badi'- Rhetoric in Maghreb. 
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 قدمة: م
القدمية       البالغية  املدّوانت  يف  الشعري  الشاهد  تكثيف  ظاهرة  تبدو 

حاضرة بصورة الفتة للمتلقي؛ إذ أيخذ هذا التكثيف يف الشاهد مسارين؛ 
بتداول  يكون  منهما  فاألول  التكثري؛  وتكثيف  املتداول،  تكثيف  مها: 

الشواه تكثري  يقوم على  واآلخر  البالغيني،  بني  متكّررة  الشواهد  شعرية  د 
اليت   الظاهرة  هذه  بروز  يتقاطعان يف  النوعان  البالغي، وهذان  الدَّرس  يف 

 ُتشكِّل مسة يف استثمار البالغيني للشاهد الشعري.
من       العديد  وطرح  الظاهرة،  هذه  معاجلة  النقدية  الدراسة  هذه  وتروم 

عند   الشعر  شواهد  يف  التكثيف  منهجية  ما  أمهها:  ومن  التساؤالت؛ 
وملالبالغ غريها؟  يني؟  دون  بعينها  شعرية  شواهد  تداول  يف  التكثيف  اذا 

وهل   املتداول؟  التكثيف  شواهد  مع  املتأخرون  البالغيون  تعامل  وكيف 
أسهم التكثيف التكثريي يف خدمة املصطلح البالغي؟ وما النوع التكثيفي 
التكثيف   شواهد  البالغيون  أثرى  وهل  البالغيون؟  به  احتفى  الذي 

نق أبتعقيبات  أم  التساؤالت  دية  من  وغريها  صامتة...  شواهد  بقيت  هنا 
 املطروحة أمام املتلقي هلذه الظاهرة البالغية يف مدوَّانت البالغيني القدماء. 

الظاهرة   هذه  ي  تقصِّّ إىل  الباحث  أوعز  ما  هي  وغريها  األسئلة  وهذه 
هلذا   الدِّراسة  عيِّّنة  خالل  من  التساؤالت  هذه  عن  واإلجابة  ومدارستها، 

النا جتنيس لبحث  يف  البديع  املنزع  من كتاب  التخييل  مبحث  يف  قدي، 
 أساليب البديع أليب حممد القاسم السجلماسي.   
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الشعري يف       الشاهد  التكثيف يف  موضوع  النقاد  من  تناول عدد  وقد 
أهم من  ولعل  الشعري؛  الشاهد  تكرار  مبسّمى  الدراسات  العموم  :  هذه 

الرتاث يف  الشواهد  )مدونة  الع  كتاب  إىل  البالغي  اجلاحظ  من  ريب 
حىت   العرب  النقاد  عند  الشعري  )الشاهد  وكتاب  عياد،  ملراد  اجلرجاين( 
هناية القرن اخلامس للهجرة( حملمد أمحد شهاب. وهذان الكتاابن مل يدرسا  
يف   عما  ختتلف  الدراسة  هذه  مباحث  أن  البديع، كما  املنزع  كتاب 

وقفت على عدد من  البديع فقد    الكتابني. أما مبحث التخييل يف املنزع
ومنها:   البديع؛  املنزع  يف كتاب  التخييل  مبحث  درست  اليت  األحباث 
لعالل   للهجرة(  الثامن  القرن  األديب ابملغرب خالل  النقد  )مناهج  كتاب 
بعنوان:   ماجستري  ورسالة  الكتاب،  مباحث  إحدى  يف  وذلك  الغازي، 

للسجل البديع  املنزع  يف كتاب  الشعرية  لفاطيم )الشواهد  زاوي،  ماسي(  ة 
و)موقع التخييل عند السجلماسي( للدكتورة إيناس حممود أبو سامل. وهذه  
ختتلف   إذ  معها؛  البحث  هذا  مباحث  تتقاطع  مل  أيضاً  الدراسات 
البحث   هذا  يُعىن  إذ  للموضوع؛  التناول  ومنهجية  املباحث،  موضوعات 

يف  التخييل  مبحث  يف  الشعرية  الشواهد  تكثيف  منهجية  املنزع  بدراسة   
 ديع وتقوميها، مما يعين أصالة هذه الدراسة النقدية.  الب

تناولت       التمهيد  يف  وخامتة.  ومبحثني،  متهيد،  إىل  البحث  وقسَّمت 
مفهوم التكثيف والتخييل، مع التعريف بكتاب املنزع البديع. ويف املبحث  
تكثيف  مها:  حمورين؛  وذلك يف  الشاهد؛  تكثيف  منهجية  درست  األول 

الامل الثاين حتدثت عن تقومي منهجية  تداول، وتكثيف  املبحث  تكثري. ويف 
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التكثيف يف النوعني، وذلك يف جانيب االختيار والنقد، مث ختمت البحث  
 أبهم النتائج اليت توصلت إليها.   

مع       مقنعة،  حبثية  نتائج  إىل  للوصول  الوصفي؛  املنهج  اعتمدت  وقد 
يتعل فيما  اإلحصائي  ابملنهج  الاألخذ  تكثيف  إبحصائيات  شواهد  ق 
 الشعرية يف النوعني من هذه الدراسة.  
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 التمهيد:   
 مفهوم التكثيف والتخييل:  •
يُقال:       تراكب شيء على شيء وجتمُّع،  اللغة يدل على  التكثيف يف 

. وجاء يف اللِّّسان أن الكثافة تعين الكثرة وااللتفاف،  (1) هذا شيء كثيف
 . (2) لتفُّ من كل شيء والُكثاف الكثري املرتاكب امل

لتكثيف إذن يدور يف معىن الكثرة، وهو املراد من استثمار البالغيني فا    
شواهد   تداول  تعين  اليت  الكثرة  على  يدل  فيها  التكثيف  إذ  للشواهد؛ 
بعينها يف مدوَّانت البالغة القدمية، وهو ما يُعرف بتكثيف املتداول، كما  

الواحد؛    واهد أخرى يف الدَّرس البالغييعين التكثيف أيضاً تكثري إيراد ش
أتكيداً وتوضيحاً، وهو ما يُطلق عليه تكثيف التكثري، وكالمها يتعاوران يف  

 معىن الكثرة مع اختالف النوع.  
بقوله: "هذا اجلنس من علم البيان   (3) أما التخييل فيعرِّفه السجلماسي    

التش نوع  وهي:  فيه...  تشرتك  أنواع  أربعة  على  ونوع  يشتمل  بيه، 

 
فارس،    (1) ابن  اللغةانظر:  مقاييس  الفكر،  معجم  دار  )د.م(:  هارون.  السالم  عبد  حتقيق:   ،

 ه. مادة: )ك ث ف(.   1399)د.ط(، 
،  2العلمية، طر الكتب  حتقيق: عامر أمحد حيدر. بريوت: دا  لسان العرب،انظر: ابن منظور،    (2)

 ادة: )ك ث ف(. ه. م 1430
بسجلماسة،    ولد ونشأ  ،السجلماسي   نصاريحممد بن عبد العزيز األالقاسم بن  هو أبو حممد    (3)

املنزع البديع يف  كتاب )  أديب صنَّفس يف القرويني.  ودرَّ   ، فأخذ عن علمائها  ، ورحل إىل فاس
البديع أساليب  )جتنيس  وفاته  الزركانظ  ه(. 704بعد  -(،  داألعالم لي،  ر:  بريوت:  العلم  .  ار 

 . 181/ 5م. ص: 2002، 15للماليني، ط
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املماث ونوع  التمثيل-لة  االستعارة،  يدعونه  وهذا  -وقوم  اجملاز،  ونوع   ،
الشعرية" الصناعة  موضوع  يقوم  (1) اجلنس هو  اليت  األربعة  األنواع  فهذه   ،

اشتمل   تعريف  وهو  البيان،  بعلم  يُسمى  ما  حتت  التخييل  جنس  عليها 
 على تبيان األنواع املتفرِّعة عنه.  

يز للغة الشعرية  ستخدام املتماال"  لسجلماسي يعين بهد اعن  التخييلإن      
قات املقارنة أو  الم بع الت الك ل شحنات التصوير وانزايح دالالال من خ

ا  التخييل إىل مكوانتهإلبدال، ابإلالنسبة أو    ...ضافة إىل إشارة مصطلح 
وا  للمحاكاة،  مرادف  األوأنه  اجلوهر  أنه  ذلك  من  للصناعة  ألهم  ساس 

 . (2) "الشعرية
 التعريف ابملنزع البديع: •

مقدِّمة  يشتمل كتاب       على  البديع  أساليب  جتنيس  يف  البديع  املنزع 
 وعشرة أجناس عالية يف صناعة البيان والبديع وخامتة.  

بقوله:       التأليف  داعي  السجلماسي  يذكر  الكتاب  مقدِّمة  ففي 
يس أساليب  "فقصدان يف هذا الكتاب امللقَّب بكتاب )املنزع البديع يف جتن

النظوم أساليب  قوانني  إحصاء  الصناعة    البديع(  عليها  تشتمل  اليت 
وترتيب   التصنيف،  يف  وجتنيسها  البديع،  وأساليب  البيان  لعلم  املوضوعة 

 
،  1، حتقيق: عالل الغازي. الرابط: مكتبة املعارف، طاملنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع  (1)

 . 218ه. ص: 1401
سامل،    (2) أبو  حممود  إيناس  السجلماسيد.  عند  التخييل  العموقع  عبد  امللك  جامعة  جملة  زيز  . 

 .  94م. ص: 2020، 15، عدد: 28جملد:  اب والعلوم اإلنسانية،لآلد
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من   األصل  ومتهيد  والنوع  اجلنس  جهة  على  التأليف،  يف  الصناعة  أجزاء 
اجلزئية بقدر  ذلك للفرع، وحترير تلك القوانني الكلية، وجتريدها من املواد  

 .(1) الطاقة، وجهد االستطاعة"
ينتقل إىل حتديد األجناس العشرة يف هذه الصناعة؛ وهي: اإلجياز،  مث      

والتخييل، واإلشارة، واملبالغة، والرَّصف، واملظاهرة، والتوضيح، واالتِّساع،  
والتكرير قدَّمها  (2) واالنثناء،  اليت  البديع  املنزع  مباحث كتاب  فهذه   ،

 قدمي.  اسي أبسلوب مغاير ملا ألفته البالغة العربية يف ال السجلم
منهجاً       يعد  البديع  منزعه  يف  السجلماسي  صنعه  الذي  املنهج  إن 

جديداً خيالف به مناهج البالغيني القدماء، ومنهج معاصريه؛ ومنهم حازم  
أمهها:   من  لعل  السابقة؛  العصور  من  املتنوعة  لثقافته  وذلك  القرطاجين؛ 

والنقديةالثقاف والبالغية،  واألدبية،  واإلعجازية،  اللغوية،  والفلسفية،  ة   ،
يف كتابه النظرية  هذه  فصاغ  منزعه  (3) واملنطقية،  السجلماسي  بىن  وقد   .

لتتكرر  أسلوب؛  ابسم  مصطلح  ومسى كل  األساليب،  علم  على  البديع 
  اللفظة يف الكتاب حنو ثالثني مرة، فاألسلوب يعين الطريقة اليت يقوم هبا 

 . (4)أي مصطلح ضمن احلدود اليت وضعها السجلماسي يف كتابه

 
 . 180: ملنزع البديع يف جتنيس أساليب البديعا (1)
 . 180: املصدر السابقانظر:  (2)
الغازي،    (3) عالل  للهجرةانظر:  الثامن  القرن  خالل  ابملغرب  األديب  النقد  الرابط:  مناهج   .

 .  498م. ص: 1999، 1طنسانية، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإل
 .  499: املرجع السابقانظر:  (4)
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 املبحث األول: منهجية السجلماسي يف تكثيف الشاهد الشعري: 
خمتلف       بني  األوىل  النسبة  البديع  املنزع  يف  الشعرية  الشواهد  متثل 

وسبعني   سبعة  الشعرية  املنزع  شواهد  عدد  بلغ  إذ  األخرى؛  الشواهد 
( شاهد  677وستمائة  اقتضاء  (  حسب  ومكرَّر  وشطر،  بيت،  بني  ما  ؛ 

توزع عصور  السياق، كما  من  املنزع  مصطلحات  على  الشواهد  هذه  ت 
الشعر العريب منذ العصر اجلاهلي إىل ما قبل عصر املؤلف بقليل، فشملت  
واملغرب،   العريب،  ابلشرق  مروراً  آسيا،  أقصى  من  اإلسالمي؛  العامل  رقعة 

 . (1) فاألندلس 
اهد الشعرية على غريها من الشواهد أمر حاصل يف  لبة للشو وهذه الغ    

أساسي  املصنَّ  الشعرية كحامل  املدّونة  أمهية  على  يدل  مما  البالغية،  فات 
، وهو ما يعين أن البالغة مدينة يف أصوهلا  ( 2) للنظرية البالغية عند العرب

مشبال  حممد  الدكتور  يقول  اجلنس  (3) للشعر كما  هو  "الشعر  إن  إذ  ؛ 
الب األديب  أصول  معظم  عنه  صدرت  الذي  ومساهتا"  له  (4)الغة  فالشعر   .

 
 .  567:  مناهج النقد األديب ابملغرب خالل القرن الثامن للهجرةعالل الغازي، انظر:  (1)
عياد،    (2) بن  مراد  إىل اجلرجاينانظر:  اجلاحظ  العريب من  البالغي  الرتاث  الشواهد يف  .  مدونة 

 .454/ 2م. ص: 2001، )د.ط(، إلنسانيةصفاقس: كلية اآلداب والعلوم ا
 . 39م. ص: 2007أفريقيا الشرق، )د.ط(، املغرب:  البالغة واألصول.انظر:  (3)
 . 38: املرجع السابق (4)
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املستوى  امل على  العليا  اللغة  النثر؛ حيث  لغة  تبلغها  ال  اليت  األمسى  كانة 
 .  (1) النظري والتطبيقي

وكان اختيار السجلماسي للشاهد الشعري خدمة للمصطلح، ولذلك      
ياراهتم ومستوايهتم،  تعامل مع الشعراء على اختالف طبقاهتم ومدارسهم وت

 .  (2) ( شاعر219) أكثر من تسعة عشر ومائيتإىل ليصل عدد الشعراء 
( التخييل  مبحث  الشعرية يف  السجلماسي  بلغ عدد شواهد  (  130وقد 

وبيت،  أبيات،  بني  ما  تنوعت  الشواهد  وهذه  شاهداً،  وثالثني  مائة 
( إىل  وصل  جمموع  يف  الشطر؛  من  وجزء  وتسعة  189وشطر،  مائة   )

بيتاً ومث )(3)انني  التشبيه  األول:  النوع  شواهد  عدد  وجاء  تسعة  49.   )
شاهداً وأ )(4)ربعني  االستعارة  الثاين:  النوع  شواهد  وبلغت  تسعة  29،   )

(  22، ووصل عدد شواهد النوع الثالث: املماثلة إىل ) (5) وعشرين شاهداً 
شاهداً  وعشرين  )(6) اثنني  اجملاز  الرابع:  النوع  شواهد  بلغت    ( 28، كما 

 
املعتوق،    (1) حممد  أمحد  د.  الشعرانظر:  لغة  يف  نقدية  )دراسات  العليا  املركز  اللغة  املغرب:   .)

 .80م. ص:  2006، 1الثقايف العريب، ط
 .  567:  النقد األديب ابملغرب خالل القرن الثامن للهجرة مناهج ل الغازي، نظر: عالا (2)
 . 261-220: املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديعانظر:  (3)
 .235  -220: املصدر السابقانظر:  (4)
 .243  -235: : املصدر السابق انظر (5)
 .252  -245: املصدر السابقانظر:  (6)
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وعشرين شاهداً  التخييل  (1) مثانية  السجلماسي حديثه عن جنس  وختم   ،
 . (2) ( شاهدين اثنني لذلك 2مهية املعاين الشريفة يف التخييل، وأورد ) أب

اجلودة       مقياس  على  الشعرية  شواهده  عرض  السجلماسي يف  واعتمد 
الشاهد   ره  يُفسِّّ الذي  البالغي  املصطلح  ليخدم  نفسه؛  الشاهد  يف  الفنية 

حه، من غري التزام ابلرتتيب الزمين يف سوق الشواهد، ولذلك تراه   يف  ويُوضِّّ
أنواع التخييل؛   املقياس عند االستشهاد  يف  أكثر من موضع ُيصرِّح هبذا 

الشعر..." يف  بديعها  "ومن  قوله:  ذلك  صورها  (3)  ومن  "ومن  وقوله:   ،
 .   (5)، وقوله: "فمن صورها البديعة..."(4)   البديعة املليحة..."

اع  وستقف الدراسة على أهم املدوَّانت البالغية القدمية اليت ميكن إرج    
أو   بعضها،  إىل  أو  إليها،  الشعرية  التكثيف  األقل-شواهد  إىل    -على 

( املعتز  البن  البديع  وهي:  منها؛  البن  296-واحد  الشعر  وعيار  ه(، 
(،  395-ه(، وكتاب الصناعتني أليب هالل العسكري )322-طباطبا )

-ه(، وأسرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين ) 456-والعمدة البن رشيق )
 ه(.  626-ومفتاح العلوم للسكاكي )ه(، 471

 
 .260  -252: السابقاملصدر انظر:  (1)
 . 261: املصدر السابقانظر:  (2)
 . 230: املصدر السابق (3)
 . 246: املصدر السابق (4)
 .  250: املصدر السابق (5)
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منزعه      يف  السجلماسي  عند  الشعر  شواهد  يف  التكثيف  تنوع  لقد 
الشعري على مستويني؛ مها: تكثيف  الشاهد  التكثيف يف  البديع؛ فجاء 

عند وردت  بعينها  لشواهد  تكثيف    املتداول  واآلخر  املتقدِّمني،  البالغيني 
ا  يكتفي  ال  إذ  الشواهد؛  إيراد  يف  الواحد  التكثري  ابلشاهد  لسجلماسي 

فتأيت   التكثيف،  من  املستوى  هذا  إىل  يعمد  إمنا  البالغي،  ملصطلحه 
الشواهد   التكثيف يف  املستويني من  الشعرية متعاقبة، ويف هذين  الشواهد 

ة التكثيف اليت اعتمدها السجلماسي يف  تسري الدراسة النقدية يف منهجي
 منزعه البديع، وذلك يف مبحث التخييل. 

 ية تكثيف املتداول: منهج -أ
له       والبالغي  النقدي  الرتاث  الشاهد األول يف كتب  الوقوف على  إن 

القول،   خطاب  سياق  يف  نفسه  الشعري  الشاهد  وجاهة  يف  ابلغة  أمهية 
فيه، فاال القيمة اجلمالية  الشعرية  ومدى حتقُّق  ختيار من جمموع املدّوانت 

يبِّّره  ما  له  القصائد  من  املنتزعة  األبيات  الناقد    آلحاد  من  االنتقاء  عند 
تتبع   أثرهم يف  اقتفوا  املتأخرين  بعض  أن  املتقّدم، غري  البالغي  أو  األول، 
لبعض   املتداول  بتكثيف  تسميته  مُيكن  ما  فظهر  الشعري،  االختيار  عينة 

بعضها   دون  عند  الشواهد  االستشهاد  يف  ظاهرة  منها  مما كّون  اآلخر، 
 القدماء. 

شو      لتداول  متعددة  أسباب  النقاد  وتقف  بني  بعينها  شعرية  اهد 
السابق   الالحق على  الناقد  تعقيب  أمهها:  ولعل من  القدماء؛  والبالغيني 
له   املساق  املصطلح  اختالف  مع  الشاهد  وورود  املكرَّر،  الشاهد  يف 
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واالهتمام  احملدث،    الشاهد،  الشعر  دون  واإلسالمي  اجلاهلي  ابلشعر 
 من التغيري، إضافة إىل تبعية  واقتفاء بعض النقاد لشواهد السابقني؛ خوفاً 

  .(1) بعض النقاد والبالغيني الجتاهات فكرية أثرت يف تكرار الشواهد
نّبه       الرزاق  وقد  عبد  معجم  الالدكتور  إخراج  ضرورة  إىل  صاحلي 

املكرَّر  "يُ ابلشواهد  إذ  األول؛  الناقد  قاله  مبا  التسليم  وعدم  تتبع ة،  غري 
النقدية العصور  يف  املكرورة  الزعم    الشواهد  يف  جبدية  ابلبحث  املتعاقبة 

القائل بسرقة النقد، لتبني حقيقة هذا االدعاء من بطالنه، وال يتأتى مثل  
النثرية   وابلنصوص  املكرورة  ابلشواهد  معجم  إبخراج  إال  البحث  هذا 

حبة هلا، مث ابلتزام الضبط والتدقيق، وعدم التسرع يف األحكام، مع  املصا 
بص التسليم  عقدة  من  جمهودات  التخلص  وإجالل  وتنزيه  قدمي  حة كل 

"  .  (2)القدماء من غري ما متحيص أو تبنيُّ
البالغية،       مباحثهم  يف  شعرية  شواهد  القدماء  البالغيون  تداول  لقد 

الس أثر  يقتفي  منهم  الالحق  أتثراً  وكان  الشعري؛  استشهاده  يف  ابق 
الشوا هذه  مع  تعاملوا  املتأخرين  البالغيني  بعض  أن  غري  د  هواحتذاء، 

النقدي،  التقومي  إذ يبدو يف بعضها املتداول  املتداولة برؤية نقدية مغايرة؛ 
 أو التحليل مبا خيدم سياق اخلطاب املستشَهد له.

 
شهاب،    (1) أمحد  حممد  اخلامس  انظر:  القرن  هناية  حىت  العرب  النقاد  عند  الشعري  الشاهد 

 . 20، 19م. ص: 2011، 1. سوراي: دار احلوار للنشر، ط للهجرة
مل الكتب احلديث،  األردن: عا   لشعري يف النقد والبالغة )قضااي وظواهر ومناذج(. هد االشا  (2)

 .  499م. ص:2010، 1ط
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بتداوهلا       الشعرية  الشواهد  تكثيف  والبالغيني يف  إن ظاهرة  النقاد  بني 
تقضي تلك    مدوَّانهتم  مع  تعاملهم  يف  الواقعة  االفرتاضات  من  بعدد 

تداولة؛ وهي ال ختلو من ثالثة مستوايت؛ هي: تداول الشاهد  الشواهد امل
مع تكرار الرأي السابق، وتداول الشاهد مع نقض الرأي السابق، وتداول  

 الشاهد مع خمالفة املستشَهد له. 
ستوى األول من تداول الشاهد وتكرار الرأي السابق فقد أشار  امل  أما     

حديثه عن ظاهرة التواتر الكمي  إىل سلبية هذا التداول مراد بن عياد، عند 
حظ   سوء  "ومن  فيقول:  للنص،  تعطيل  من  فيها  وما  االستشهاد،  يف 
اختيارات   تقع  أن  وهو  املعىن؛  هذا  يف  تراكماً  عرفت  أهنا  العربية  البالغة 

بعد  ا املقرَّرة  املادة  عرض  الالحق  فُيعيد  البعض،  بعضها  على  لبالغيني 
الثراء، إمكانيات  فتنسّد  االجتهادات"  بتعليقاهتا،  وأما  (1) وتتوقف   .

قيمة   فلهما  الشعرية  الشواهد  بني  املتكرِّر  التداول  من  اآلخران  املستواين 
يف الدرس النقدي   نقدية ُمبَّرة يف التقومي النقدي، حبسب املنهجية التأليفية 

 والبالغي القدمي.
ولعل من املناسب اإلشارة إىل نوع آخر من التكثيف املشاع واملنتشر      
الشعراء يف الصور واألخيلة؛ إذ يدور التكثيف يف تداول صور بعينها،    بني 

فإذا هبذه األخيلة تتكرر عند الشعراء فيما ينتجونه من أشعار؛ لتصل هذه  
املتلقني  إىل  مشاهد  األشعار  يف  تدور  اليت  الصور  هذه  مثل  ألفوا  وقد   ،

 
 . 2/443: مدونة الشواهد يف الرتاث البالغي العريب من اجلاحظ إىل اجلرجاين (1)
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األوصاف  هذه  جنس  يف  املتداول  التكثيف  من  نوعاً  لرتسم    حمّددة؛ 
 البيانية.

لتداول       تكثيفاً  مراتض  امللك  عبد  الدكتور  يذكر  القبيل  هذا  ومن 
التشبيهات   من  طائفة  حنطوا  القدماء  البالغيني  إن  إذ  بعينها؛  شواهد 

وذ غريها، واالستعارات،  إىل  جياوزوهنا  يكادون  ال  أشياء  بتخصيص  لك 
أة احلسناء كالقمر  فغدت كالقواعد املتبعة، مما قيَّد حريَّة اخليال؛ فصوَّروا املر 

أو الشمس، وال تكون غري ذلك، وكذلك الرجل الشجاع كاألسد واهلزبر،  
رحبة،   األرض  أن  مع  السخي كالبحر...  والرجل  ذلك،  غري  يكون  وال 

 .(1) خصب واخليال 
ويعد السجلماسي يف مصنَّفه املنزع البديع واحداً من هؤالء البالغيني     

داً من الشواهد احلاضرة يف املدوَّانت  الذين أفادوا من القدماء، فتداول عد
البالغية القدمية، مما يعين مزيد تكثيف لعينة من الشواهد الشعرية بتداوهلا  

 التأليف البالغي القدمي. يف املباحث البالغية على امتداد عصور
شواهد       على  نقف  البديع  املنزع  كتاب  من  التخييل  مبحث  ويف 

املؤ  بني  املتداولة  الشعرية  يبلغ  التكثيف  إذ  ذكرها؛  السابق  البالغية  لفات 
العام )  اثنني وعشرين شاهداً 22تعدادها يف جمموعها  فقد ذكر يف  ( 2) (  ؛ 

 
والرتاث،  ة   للثقاف. اإلمارات: هيئة أبوظيبنظرية البالغة متابعة جلماليات األسلبة العربيةانظر:    (1)

 .  174ه. ص: 1432، 1ط
،  228،  226،  225،  222،  221،  220:  يس أساليب البديعاملنزع البديع يف جتنانظر:    (2)

230 ،231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،245 ،246 ،247 ،249 ،250 ،261  . 
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( املما12التشبيه  ويف  شاهداً،  عشر  اثين   )( تسع 9ثلة  وأورد    ة(  شواهد، 
 شاهداً واحداً يف خامتة مبحث التخييل.  

جية االستشهاد  تعطي انطباعاً أولياً ملنه  -على قلَّتها-وهذه الشواهد      
يكثِّّفون   اليت  مدوَّانهتم  البالغيني يف  معظم  خيالف  إذ  السجلماسي؛  عند 

البديع، ، وهو مما حيسب له يف منزع(1) من تداول شواهد شعرية بعينها ه 
تُعّد  22تداولة اليت وصلت إىل )فهذه الشواهد امل ( اثنني وعشرين شاهداً 

وثالثني شاهداً، وهو ما    ( مائة 130قليلة من جمموع شواهده اليت بلغت )
 يُكسب شواهده خصوصية االنتقاء من خمتلف األشعار.  

ف  وقد بلغ عدد الشعراء الذين استشهد هلم يف هذا النوع من التكثي     
خييل؛ مها  ( سبعة عشر شاعراً، وذلك يف نوعني من أنواع الت17املتداول )

شعراء؛ استشهد    ( تسعة9التشبيه واملماثلة؛ إذ أورد يف التشبيه شواهد لـ )
وابن   والبحرتي،  القيس،  امرؤ  وهم:  خمتلفني؛  بشاهدين  منهم  لثالثة 

نهم املتنيب الذي  ( مثانية شعراء؛ م8، ويف املماثلة ذكر شواهد لـ )(2) املعتز 
، واستشهد ببيت البن املعتز  (3) أيضاً   استشهد بشعره يف موضعني خمتلفني 

 
محد شهاب  ا حممد أ انظر: نسبة الشواهد املتداولة بني البالغيني القدماء يف مؤلفاهتم، واليت ذكره  (1)

ايف كتابه:   هناية  حىت  العرب  النقاد  عند  الشعري  للهجرةالشاهد  اخلامس  ،  330:  لقرن 
331  . 

 .  235 -220: املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديعانظر:  (2)
 .  250  -244: املصدر السابقانظر:  (3)
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مبحثه خامتة  الشع (1) يف  شواهده  جمموع  ليصل  هؤالء  ،  جمموع  من  رية 
يف  22)إىل  الشعراء   تنوعت  لقد  معنا.  مّر  شاهداً كما  وعشرين  اثنني   )

ا مدّوانت  من  املتداولة  التكثيف  شواهد  التخييل  القدمية،  مبحث  لبالغة 
 :(2)ولعل من أكثر هذه الشواهد الشعرية تداوالً بيت امرئ القيس

 ( 3) ـــواع اهلــــمــــــوم ليــبــتــليعـــليَّ أبنــــــــــ    وليل كموج البحر أرخى سدوله
الشاهد       وذكر  التشبيه،  شواهد  افتتاحية  يف  السجلماسي  أورده  فقد 

منه  (4) جمزوءاً  اكتفى  إذ  يف  ؛  بني  بثالث كلمات  الشاهد  حلظوة  أوله؛ 
البالغيني وذيوع صيته، ومل يتبعه بشرح أو نقد؛ رمبا لقرب معناه للمتلقي  

 الذي أوكله إىل فهمه. 
، وهو  (5) ذكر السجلماسي شاهداً متداواًل آخر يف التشبيه لعنرتة  كما      

 قوله:
 

 .  261  -260: املصدر السابقانظر:  (1)
العل:  انظر  (2) الكتاب  الشعر  عياروي،  ابن طباطبا  احتاد  املانع. دمشق:  العزيز  عبد  د.  ، حتقيق: 

)د.ط(،  العرب ص:  2005،  والعسكري،  40.  الصناعتني،  البجاوي  كتاب  علي  حتقيق:   ،
)د.ط(،   العصرية،  املكتبة  بريوت:  الفضل.  أبو  ص:  1406وحممد  رشيق  247ه.  وابن   ،

ونقدهالقريواين،   وآدابه  الشعر  حماسن  يف  حمحتقي،  العمدة  احلميد.  ق:  عبد  الدين  حميي  مد 
 . 1/276ه. ص: 1401، 5سوراي: دار اجليل، ط

القاهرة: دار املعارف، طديوان امرئ القيس  (3) ، )د.ت(.  5، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم. 
 .   18ص: 

 .   220: : املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديعانظر (4)
، حتقيق: د. حممد عبد املنعم  البديع: ابن املعتز،  ، وانظر223،  222:  انظر: املصدر السابق  (5)

بريوت: ط  خفاجي.  اجليل،  ص:2007،  2دار  يف    169  م.  اختالف  مع  الثاين(  )البيت 
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 لشـــارب املتـــرنِـّّـــــــم عل اكفــ  (1) غـــرداً    وخال الذابب هبا فليس ببـــــــارح  
 فعل الـُمكِّبِّّ على الزِّاند األجَذمِّ    ذراعــــه بذراعـــه    (2) هـــزجاً يــحــك

 داً من الشرح األديب والتعليق النقدي. وجاء هذا الشاهد كسابقه جمرّ 
يف       متداولة  تكثيفية  شواهد  بذكر  ابتدأ  السجلماسي  أن  يلحظ  ومما 

من   األول  مث  النوع  هلا،  نقدي  تعقيب  دون  التشبيه،  وهو  التخييل  أنواع 
د تكثيف التكثري كما سيتضح الحقاً، مما يعين  انتقل بعدها إىل سرد شواه

التكثيف   ليسهل فهم مراد  املتداول يف أول مبحثه؛  أنه اتكأ على شواهد 
 املصطلح البالغي.  

يف التشبيه  ومن شواهد التكثيف املتداول أيضاً ما أورده السجلماسي      
يني، من غري تعليق عليه  املركب؛ حيث استشهد ببيت متداول بني البالغ

 :(3) بشرح أو نقد؛ لشهرته، وهو بيت امرئ القيس
 

 
الشعرالرواية،   الرواية،  29:  وعيار  يف  اختالف  مع  يف  1/296:  والعمدة،  اختالف  مع   ،
 الرواية.  

، حتقيق: حممد سعيد  ديوان عنرتةجاً، انظر: وحَده هزِّ يف رواية الدِّيوان: فرتى الذابب يُغين  (1)
 . 197ب اإلسالمي، )د.ط(، )د.ت(. ص: مولوي. )د.م(: املكت

 . 198: املصدر السابقيف رواية الدِّيوان: ُغرِّداً َيُسنُّ، انظر:  (2)
:  وعيار الشعر،  166  البديع:، وانظر:  235:  املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديعانظر:    (3)

القاهر اجلرجاين1/290:  والعمدة،  250:  ب الصناعتنيوكتا،  26 البالغة،    ، أسرار ، وعبد 
ط املدين،  دار  جدة:  شاكر.  حممود  ص:  1412،  1حتقيق:  والسكاكي192ه.  مفتاح  ،   ،

 . 160، )د.ت(. ص: 1. مصر: مطبعة مصطفى احلليب، طالعلوم
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 (1) لدى وكرها الُعنَّاُب واحَلَشُف البال    كأن قلوب الطري رطباً وايبساً 

السجل   ا وهذ     املتعدِّد، غري أن  التشبيه  ماسي  الشاهد اشتهر بوروده يف 
ه للتشبيه ابتداء؛  أورده ضمن شواهد التشبيه املركب؛ وذلك ابعتبار تقسيم 

 حيث جعله يف نوعني؛ مها: البسيط، واملركب.

املماثلة،     وهو  التخييل  من  الثالث  النوع  السجلماسي    ويف  استشهد 
صدر   يف  الشواهد  هذه  وجاءت  املتداول،  التكثيف  شواهد  من  بعدد 

 جيرِّ عليها تعليقاً بتوضيح أو حنوه، كما صنع مع  ومل، (2) حديثه عن املماثلة
شاهد   عدا  ذكره،  سبق  مما  التشبيه  يف  املتداول  التكثيف  شواهد  افتتاح 

 : (3) منها، وهو بيت امرئ القيس
 (4) بسهمْيكِّ يف أعشار قلب  ُمقتَّلِّ     إال لتقدحيوما ذرفْت عيناكِّ 

يف       املماثلة  ملراد  شرحاً  السجلماسي  أجرى  يقول:  فقد  إذ  البيت؛ 
امليسر بسهَمي  عينيها  والرَّقيب  "فتمثل  أنصباء.  وله سبعة  الــُمـَعلَّى  يعين  ؛ 

هبما   مثَّل  اللذين  للسهمني  قلبه  أعشار  مجيع  فصار  أنصباء،  ثالثة  وله 

 
 . 38: ديوان امرئ القيس (1)
 .   247-245: ليب البديعنيس أسايف جتاملنزع البديع انظر:  (2)
 . 277/ 1: والعمدة،  356: تاب الصناعتنيك، وانظر: 246: املصدر السابقانظر:  (3)
 . 13: ديوان امرئ القيس (4)
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، وقد نقل  (1) ثَّل قلَبه أبعشار اجلَُزور، فتمَّْت له جهات املماثلة"عينيها، وم
 .  (2) هذا الشرح من ابن رشيق

يف       املتداول  التكثيف  من  النوع  هذا  يف  الشعر  شواهد  وهكذا متضي 
املصطلح   لفهم  املتلقي  لتهيئ  التخييل؛  مبحث  من  واملماثلة  التشبيه 

الشع الشواهد  هذه  أجله سيقت  من  الذي  وهي يف البالغي  رية وغريها، 
معظمها مل حتظ بتفسري أو حتليل نقدي من السجلماسي، على الرغم من  

 شواهد التكثيف املتداول مقارنة بشواهد النوع اآلخر. قلَّة 
 منهجية تكثيف التكثري:   -ب

أايً       الشواهد  من  مزيد  االستئناس جبلب  على  القدماء  البالغيون  درج 
البالغي،   الدرس  مباحث  يف  نوعها  يف  كان  مسة  تكون  تكاد  ورمبا 

واحد  بشاهد  االستشهاد  عند  القدمي  البالغي  يكتفي  ال  إذ    معظمها؛ 
د بعضها بعضاً؛ ليقوى   يوضح السياق، إمنا يذكر عدداً من الشواهد تعضِّّ

الب اخلطاب  يعرف  سياق  ما  وهو  التوضيحية،  الشواهد  هذه  مبثل  الغي 
 بتكثيف التكثري.

البالغي مع عدد كبري من  وهذا نوع من االختيار، ميكث فيه       الناقد 
فيأيت هذا االنتقاء من هذا الشعر العريب،  لعوامل ترجع    مدوَّانت  اجملموع 

للمصطلح   املختارة  الشواهد  االختيار، ومالءمة هذه  دوافع  البالغي، إىل 
 ومدى ما حتقِّّقه من إضافة يف سياق القول. 

 
 .  246: املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع (1)
 .  277/ 1 العمدة:انظر:  (2)
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لتكثري  ه( أن اهلدف األمسى من تكثيف ا456-وقد ذكر ابن رشيق )    
يف الشواهد خدمة املتعلم؛ إذ يقول: "كلما أكثرت من الشواهد يف ابب، 

 .(1) منا أريد بذلك أتنيس املتعلم، وجتسريه على األشياء الرائعة"فإ
البالغي       املصطلح  يف  الشعرية  للشواهد  التكثري  تكثيف  فإن  ولذلك 

بعض   شرح  إىل  يتجهون  العرب  "فالنقاد  التوضيحية،  الغاية  إىل  يرجع 
األبيات وحيللوهنا نقدايً وموضوعياً، مث يوردون الشواهد األخرى من دون  

ليل يذكر، اتركني فيها التحليل للقارئ، أو لطلبتهم مما يدل على وجود  حت
النقاد"املن بعض  عند  التعليمي  البالغي  (2) هج  التأليف  يف  منهج  وهذا   .

بعضاً،   بعضهم  وحذا  القدماء،  البالغيني  بعض  ألِّفه  يف  القدمي،  ما  على 
 االحتذاء من تبعية وتقليد.

    ( اجلرجاين  القاهر  عبد  شواهد  471-ويصور  االختيار يف  معاانة  ه( 
إذ يقول: "مث إنك حتتاج أن تستقري عدة قصائد، بل أن تفلِّي ا لشعر؛ 

. وهو تصوير دقيق لعمل  (3)ديواانً من الشعر، حىت جتمع منه عدَّة أبيات"
ي ممن  وغريهم  والبالغيني  تدليالً  النقاد  ملوضوعاهتم؛  شعرية  شواهد  نتقون 

 . جهداً يف االنتقاءوتوضيحاً، فهو عمل شاق يتطلب  

 
 . 60/ 2: املصدر السابق (1)
:  ري عند النقاد العرب حىت هناية القرن اخلامس للهجرةاهد الشعالش شهاب،    حممد أمحد   (2)

20  . 
، حتقيق: حممود حممد شاكر. القاهرة: مكتبة اخلاجني، )د.ط(، )د.ت(. ص:  الئل اإلعجازد (3)

89. 
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يف       األربعة  البالغية  ملصطلحاته  السجلماسي  خيتار  البديع  املنزع  ويف 
مبحث التخييل شواهد شعرية متعددة، ويورد عدداً كثرياً يف هذا املستوى  

الت تكثيف  شواهد  جمموع  ليبلغ  التكثيف،  )من  ومثانية  108كثري  مائة   )
التشبيه   يف  الشواهد  عدد  وصل  حيث  وثالثني  37)شواهد؛  سبعة   )

( عددها  بلغ  االستعارة  ويف  وع 29شاهداً،  تسعة  أما  (  شاهداً،  شرين 
( ثالثة عشر شاهداً،  13املماثلة فوصل عدد شواهد التكثيف ابلتكثري )

 ( اجملاز  شواهد  بلغت  و 28فيما  شاهداً،  وعشرين  مثانية  شاهداً  (  أورد 
 واحداً يف خامتة التخييل.  

يف أنواع التخييل األربعة    د التكثيف ابلتكثريها وقد بلغ عدد شعراء شو     
العالء  51) أبو  الشعراء  ومخسني شاعراً، وكان على رأس هؤالء  واحداً   )

( يف  بشعره  استشهد  الذي  ابن  27املعري  مث  موضعاً،  وعشرين  سبعة   )
( سبعة عشر موضعاً، يليه املتنيب يف 17)خفاجة الذي استشهد بشعره يف 

 ه.   ر ع مواضع من ش ة( عشر 10)
وتتابعها مشل       الشعرية  الشواهد  التكثيف ابلتكثري يف سرد  أن  ويُلحظ 

من   األول  للنوع  يكن  مل  ما  وهو  التخييل،  مبحث  يف  األربعة  األنواع 
التخييل   أنواع  من  نوعني  يف  قصره  الذي  ابملتداول  مّر  -التكثيف  وقد 

عر   -امعن أثناء  السجلماسي  منهجية  عن  شاماًل  تصوراً  يعطي    ض مما 
 شواهده الشعرية. 
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التشبيه      به يف  ما استشهد  التكثري  تكثيف  الشعرية يف  وأوىل شواهده 
 :(1) من قول ذي الرمة

 ( 2) وقد صبغ الليُل احلصى بسوادِّ      وَدويَّة  مثل السماء اعتسفُتها
حن     أو  نقد،  أو  بشرح  الشاهد  على  يُعلِّّق  أتبعه  ومل  مث  ذلك،  من  و 

يف التشبيه، من غري تعقيب عليها، ويزيد  عر  بتكثيف تكثريي لشواهد الش
 دعاء الشعري؛ لتنويع الشواهد يف التشبيه وأتكيد صورها.يف االست

الشعرية       الشواهد  يف  التكثريي  التكثيف  من  النوع  هذا  ينطبق  ويكاد 
متتابعة   أتيت  أبكمله؛ حيث  التخييل  مبحث  معظم-على  بدون    -ها يف 

للمتلقي فيرتكها  نقد،  وال  الشواهد  يت  تفسري  هلذه  ختصه  قراءة  يف  لقفها 
السجلماسي  التكثريية يكتفي  ولذلك  البالغي،  املصطلح  خلدمة  تكثيفاً  ؛ 

تعريف   من  الواحد؛  البالغي  املصطلح  عن  احلديث  ابتداء  يف  قرَّره  مبا 
 وشرح، وهذا شائع يف معظم هذا النوع من التكثيف.

فال     التكثري إذن  التكثيف  من  النوع  هذا  يف  الشواهد  ي  شائع  جتريد 
النقد  التعقيب  من  عقَّب  الشعرية  ما  منها:  قليلة؛  مواضع  يف  إال  ي 

فراس   أيب  قول  وهو  التشبيه،  يف  شاهد  على  ابلشرح  السجلماسي 
 :  (3) احلمداين

 
 . 223: املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديعانظر:  (1)
،  4مؤسسة اإلميان، ط ، بريوت: قدوس أبو صال ، حتقيق: د. عبد الديوان ذي الرُّمة (2)

 .  685/ 2ه. ص: 1428
 .  231: ع يف جتنيس أساليب البديعاملنزع البديانظر:  (3)
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 ( 2) يف اخلــد مثُل عِّـــــذاره املتخريَِّّ   الغرير األحور   (1) من أين للظيب 
 مســـكاً تســـاقط فـــوق ورد أمحرِّ         ماــــمٌر كأن بـعـــارضيه كليهـــــ قـ

يشرحه بقوله: "فاملشبه هاهنا أيضاً هو العارُض وعِّذارُه، واملشبه به هو     
عليه" املتساقط  ومسكه  مبعىن  (3)الورد  املتلقي  أفاد  موجز  تعقيب  وهو   .

 التشبيه ال غري.   
التعق      أيضاً  السجلماسي  يوظِّّف  آخر كما  موضع  ابلشرح يف    من   يب 

ابلتكثري، التكثيف  أهنا   شواهد  يبنب  االستعارة  مصطلح  عن  حديثه  ففي 
الشريطة   هي  إذ  له؛  واملستعار  منه  املستعار  بني  الشَّبه  قُرب  على  تقوم 
، وامتزاج اللفظ   فيها، "وحتقُّق النسبة أو النِّّسب على ما قد قيل مراراً شىتَّ

بينهم  تُوجد  ال  حىت  يُتبنيَّ ابملعىن  وال  ُمنافرة،  عن    ا  إعراض  أحدمها  يف 
 : (5) ، مث يورد بيتاً البن املعتز الذي يقول فيه(4)بوجه..." اآلخر

 ونون الصُّدغ معجمة خبـــــال      (6) غِّاللة خدِّه ُصبغت بورد

 
الديوان: للرشأ. انظر:    (1) ، شرح د. خليل الدويهي. بريوت:  ديوان أيب فراس احلمداينيف رواية 

 .  186ه. ص: 1414، 2دار الكتاب العريب، ط
 .  186: املصدر السابقر: ر. انظالديوان: املتحدِّ  يف رواية (2)
 . 231: ديعاملنزع البديع يف جتنيس أساليب الب (3)
 .  236: املصدر السابق (4)
 .  236: املصدر السابقانظر:  (5)
انظر:    (6)  .ٌّ َوْرٌد َجينِّ الديوان:  املعتزيف رواية  ابن  الكتاب  ديوان  ، شرح: جميد طراد. بريوت: دار 

 .  251/ 2ه. ص: 1415،  1، طالعريب
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لو ُحلَّ تركيب االستعارة    -كما يقول السجلماسي -ففي هذا البيت      
لة،   "كأن خدَّه ُغال ثالً حاً، فلو قيل مإىل تركيب التشبيه لكان املعىن صحي

وكأن ُصدغه نون؛ الْمتزج اللفظ ابملعىن، وحتقَّقت النسبة والشَّبه والُوْصلة  
له" واملستعار  منه  املستعار  ملعىن  (1)بني  السجلماسي  من  التفسري  وهذا   .

اليت   احلسنة  لالستعارة  الدقيق  املعىن  بيان  من  مكَّنه  البيت  يف  االستعارة 
 ستعار منه واملستعار له. و املقاربة بني املة أ ى حتقُّق النسبتقوم عل

على       أيضاً  يعقِّّب  ابلتكثري  التكثيف  شواهد  من  آخر  شاهد  ويف 
ابن   قول  يف  وذلك  فيه،  املماثلة  ملعىن  البسيط  ابلشرح  الشعري  الشاهد 

 :(2) خفاجة 
 طيٌف على شحط  أجدَّ َمزارا       ارقٌ ـــــاي حبذا والطَّيف ضيف ط

 رارا ــــ اطى بُسوسان  هناك عَ ـــع به قضيباً رُبَـّــــمـــا  (3) مولُ تـَْلوِّي الشَّ 
أطرافه،       بياض  إىل  ابلسوسان  "يُشري  شارحاً:  السجلماسي  يقول 

 . (4)وابلَعرار إىل صفرة كأس ُسالفه"
أوردها       اليت  ابلتكثري  التكثيف  من  النوع  هذا  شواهد  يف  رأينا  وكما 

التخييل، مبحث  يف  على  فإ  السجلماسي  تسري  يف  هنا  واحد  نسق 

 
 .  236: املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع (1)
 .  248: بقاملصدر السا (2)
انظر:    (3) الشَّمال.  الديوان:  رواية  ابن خفاجة يف  الطباع،  ديوان  فاروق  عمر  د.  وتقدمي:  . شرح 

 .  119بريوت: دار القلم للطباعة والنشر، )د.ط(، )د.ت(. ص: 
 .  248 : البديع ع البديع يف جتنيس أساليب املنز  (4)
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األربعة وتتكاثر   األنواع  الشعرية يف  الشواهد  تتدافع هذه  معظمها؛ حيث 
وقد جاءت   االستشهاد،  أكثرها-يف  التحليلية    -يف  الوقفات  من  خالية 

والنقدية، وهلذا املنهج الذي سار عليه السجلماسي ما مياثله يف مدوَّانت  
هذا النمط من التكثيف  يمي يقف وراء  تعلالبالغة القدمية، ولعل املنهج ال

 التكثريي يف سوق الشواهد وتتابعها.  
 

 املبحث الثاين: تقومي منهجية التكثيف: 
والنقدي       البالغي  الدرس  مسائل  عرض  يف  جمدِّداً  السجلماسي  يُعّد 

أبسلوب مغاير ملا كانت عليه الدراسات السابقة؛ حيث قدَّمها يف منزعه  
مبنهجية   و ختاالبديع  املألوف،  إعادة  لف  يف  للسجلماسي  حيسب  مما  هو 

األمر   ينطبق  ويكاد  متجدِّد،  قالب  يف  والنقدية  البالغية  النظرية  صياغة 
املراكشي ) البناء  ابن  معاصره  أيضاً يف طرح  721-على  الذي جدَّد  ه( 

 القضااي البالغية والنقدية يف كتابه )الروض الـَمريع يف صناعة البديع(.
سب     السكاكي قهموقد  من    ه( 626-)  ا  املدرسي  للتصوُّر  املؤسس 

املعاين،   ثالثة:  علوم  إىل  العربية  البالغة  م  يُقسِّّ إذ  هذا؛  يومنا  إىل  عصره 
والبيان، والبديع؛ رغم أنه مل جيعل البديع مساوايً للمعاين والبيان، إمنا جعله  

 .   (1) ويةاتبعاً هلما؛ يضم صوراً تعبريية ذات داللة حتسينية: لفظية ومعن

 
العمري،    (1) حممد  د.  التخييل  انظر:  بني  اجلديدة  الشرق،  والتداول البالغة  أفريقيا  املغرب:   .

 .  44م. ص: 2005)د.ط(، 
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سجلماسي من املؤلفني املتأخرين الذين اطلعوا على الفكر  لقد كان ال    
أرسطو،   قراءة  يف  العربية  االجتهادات  حبسب  العلوم،  وفلسفة  املنطقي 
ولذلك قام بتجنيس الصور البديعية وإرجاعها إىل مقوالت عامة، من غري  

 .  (1) أن يُعرِّج على أي جتربة نسقية يف املوضوع
اما  عندو      منهجية  يف  النظر  للشاهد  منعن  توظيفه  أثناء  لسجلماسي 

فإن التقومي   ،الشعري تكثيفاً بتداول الشاهد أو بتكثريه يف مبحث التخييل
تقومي   مها:  إطارين؛  يف  يكون  التكثيفي  املنهج  االختيار، منهجية  هلذا 

 . النقد، وعليهما تسري الدراسة التقوميية يف هذا املبحثمنهجية وتقومي 
 

 تقومي منهجية االختيار:  -أ
 معنا أن اختيارات السجلماسي لشواهد التكثيف الشعرية املتداولة  مرّ     

التكثريية،  التكثيف  شواهد  ابختيارات  مقارنة  قليلة  التخييل  مبحث  يف 
وهذا يعين أصالة انتقاء الشاهد الشعري عنده ابتداء؛ حيث االختيار من  

ي مما  الكبري،  العريب  الشعر  النماذ   عينديوان  اختيار  يف  اهتمام  ج  مزيد 
الّدرس   يف  املتعدِّدة  اخلطاب  سياقات  يف  ملموس  أثر  لتحقيق  الشعرية؛ 
يف   للحضور  وقاباًل  نفسه  يف  ثراّيً  املختار  الشاهد  فكلما كان  البالغي، 

 أكثر من موضع كانت العناية به أوىل من الشواهد األخرى.

 
العمري،    (1) حممد  د.  وامتداداهتاانظر:  أصوهلا  العربية  الشرق،  البالغة  أفريقيا  البيضاء:  الدار   .

 . 63، 62م. ص: 2010، 2ط
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الذات       "عمل  يعين  الشواهد  اختيار  مع  املإن  تفاعلها  يف  ة  تخريِّّ
حيث االختيار يهتم مبا متثله من قيم فكرية وفنية، وهو ما    ؛(1) النصوص"

 .  (2) أُطلق عليه مصطلح االختيار الفين أو البالغي أو النقدي
ويف النوع األول من التكثيف ابلتداول نلحظ اهتمام السجلماسي يف      

داولة يف مدوَّانت البالغة  ملتبعض شواهده الشعرية ابالختيار من الشواهد ا
 ى الرغم من قلة هذا النوع من التكثيف يف شواهده الشعرية. القدمية، عل

هنج   يُكرِّس  البالغية  املدّوانت  بني  الشواهد  بتداول  التكثيف  منهج  إن 
املتداولة   الشعرية  الشواهد  لتبدو  املتأخرين؛  البالغيني  يف  والتأثري  التبعية 

لذوات   حمدَّدة  جتبعيأمناطاً  أعاق  ما  وهو  الشواهد،  تلك  متثلها  دُّد  نها 
اجلمال؛  احلس  على  أساساً  تعتمد  اليت  البالغة  الذائقة يف بعض شواهد 
وكأن   القدمي،  البالغي  الدَّرس  يف  حمددة  مسائل  على  التكرار  أثر  ليظهر 

 املصطلح ال يُعرف إال هبذا الشاهد املتداول.  
املتداول     تكثيف  منطية  أثَّرت  يف    من  لقد  الصورة  عقم  يف  الشواهد 

اليت  العربيةالبالغة   والنثرية  الشعرية  النماذج  ترداد  يف  ذلك  يظهر  إذ  ؛ 
األذهان  مما عزف  الالحقون ابالستنساخ،  وتداوهلا  األوائل،  هبا  استشهد 
تقعيد   على  احلرص  وكذلك  منها،  الرفيع  واختيار  النصوص  قراءة  عن 

صح جتاوزها أو اخلروج عن معاملها،   ي التعابري البالغية وحتنيطها؛ حبيث ال

 
 .  71 :املرجع السابق (1)
 .  71: املرجع السابقانظر:  (2)
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أثر   هبذا مما  وكأهنم  غريها،  دون  النماذج  هبذه  ابالكتفاء  املتلقني  يف 
 .(1) سيصبحون من أكابر البلغاء 

الشواهد      يُقلِّّدون سابقيهم من جهة األخذ "فتتكرَّر  البالغيني  وبعض 
املت هذا كالعادة  صار  حىت  أحياانً،  حرفية  بطريقة  بينهم،  داو بتعليقاهتا  لة 

الظ خصوصية  من  يُغضي  أن  شأنه  من  طرافة  وهذا  ومن  املدروسة  اهرة 
ويتفق الدكتور أمحد يوسف علي يف سلبية تداول بعض اآلراء  .  (2)تناوهلا"

عليها   للحكم  النصوص  إىل  الرجوع  دون  القدمية،  البالغية  املدوَّانت  يف 
النقدي الذي ي التقومي  ه بعض النقاد  صدر مباشرة دون وسيط، مما أثَّر يف 

 . (3)بعيون غريهم من النقاد السابقني 
كما نبهت الدكتورة فضيلة قواتل إىل آفة تداول بعض الشواهد دون       

بقوهلا:   البالغية  الشروح  شواهد  وصفت  حينما  وذلك  تذكر،  إضافة 
املتلقي، كلما   على  زهيد  أثر  ذات  البالغية،  الشروح  شواهد  "وتبقى 

إىل آخر تومهه  ، ابتكرَّرت من شرح  إذ  اجلدوى عنده؛  بعدم  الشعور  عثة 
والندرة، فما للظاهرة اللِّّسانية هبا إال بيت شعري واحد يُستشهد  ابملركزية  

به هلا، وما اخلطأ اللغوي إال جرمية لغوية واحدة تشهد له، وذلك منهج  

 
 .  177، 176: ية البالغة متابعة جلماليات األسلبة العربيةنظر انظر: د. عبد امللك مراتض،  (1)
،  55/  1:  مدونة الشواهد يف الرتاث البالغي العريب من اجلاحظ إىل اجلرجاين مراد بن عياد،    (2)

56   . 
عمَّان: دار   يف املوروث البالغي والنقدي. املرفوضة االستعارة ر: د. أمحد يوسف علي، انظ (3)

 .  112ه. ص:  1436، 1كنوز املعرفة، ط
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لسان   وعلى  مرَّة،  يف كل  واحداً  الشاهد  مادام  اإلقناع،  خافت  تعليمي 
ق  جتد ذاكرهتم ما تستبدل الشاهد به، فينتج مفهوم انغالمل  مؤلفني كثر،  

الباحث   ال  املتعلم،  القارئ  وأقصد  القارئ؛  لدى  اللغوي  اإلبداع 
 . (1) املتخصص يف هذه احلالة"

ويُلحظ أن السجلماسي يف مبحث التخييل مل يُعطِّ شواهد التكثيف      
اهتمامه    ةاملتداول  يعين  مما  االختيار،  يف  ذكر  ابلمساحة كبى  يف  تجديد 

النوع حتت  تندرج  أخرى  شعرية  وقد  الثاين    شواهد  ابلتكثري(،  )التكثيف 
من االعتناء يف االنتقاء، غري   تعامل معها على أهنا ضرورة تقتضي مزيداً 
تفكُّكه؛  من  تزيد  النصي،  السياق  على  عبئاً  تبدو  األمر  حقيقة  يف  أهنا 

النصية أكثر غ العالئق بني املكوِّانت  التكثري  ياابً لتغدو  ، فجاءت شواهد 
وقد أسلمها للمتلقي لقراءهتا وفق إمداداته    جمرَّدة من التحليل يف معظمها،

السياق الكلِّّي، وهي قراءات مفتوحة قابلة   املعرفية ابملصطلح البالغي يف 
 للمزيد من التأمل.  

نوعي       يف  االختيار  جدوى  يف  ملحاً  يبدو  قد  الذي  هنا  والسؤال 
ه أنهالتكثيف:  أو  األصل  يف  داع  للتكثيف  مقام   ل  يستدعيها  ضرورة 

اح أكثر  ابلتكثري  التكثيف  ملاذا  مث  التكثيف  السياق؟  من  وحضوراً  تفاء 
 املتداول يف مبحث التخييل؟ 

 
. عمَّان: دار كنوز املعرفة،  حجاجية الشروح البالغية وأبعادها التداوليةد. فضيلة قواتل،  (1)

 .  365ه. ص: 1438، 1ط
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ال     السياق  يف  وارد  أمر  بنوعيه  الشواهد  تكثيف  عند  إن  بالغي 
البالغية؛ البالغيني يف مدوَّانهتم  يقوم    السجلماسي وعند غريه من  حيث 

مب وظيفياً  الشعري  يف  الشاهد  وتقريره  البالغي  املصطلح  توضيح  يف  همته 
تُعرف   حبيث  وتداوهلا  بعينها  شواهد  تكرار  أن  غري  اخلطاب،  سياق 

امل شواهد  حينِّّط  مما  هو  غريها  دون  هبا  البالغية  صطلح،  املصطلحات 
ابلت التكثيف  شواهد  أما  البالغيني.  بني  نفسها  على  تدور  كثري  وجيعلها 

الشواهد واإلكثار منها ينتج عنه أثر سليب    فإن املبالغة يف االستدعاء من
دون وقفات توضيحية  -يف معظمها -تتابع هذه الشواهد  تيف السياق؛ إذ  

 أو حتليلية هلذا االختيار. 
التك     التشكيل  ومع هذا فإن لشواهد  ثيف ابلتكثري مسة تتصل بظاهرة 

الشعرية؛ حيث إهنا تتفوق على شواهد    الوظيفي جملموع هذه االختيارات
البالغي، كما  ال اخلطاب  مع  الشعري  الشاهد  جتديد  املتداول يف  تكثيف 

توسع من دائرة التوضيح لداللة املصطلح البالغي الذي من أجله سيقت  
شواهد التكثيف ابلتكثري الوظيفة املنوطة  هذه الشواهد وتتابعت؛ لتحقِّّق  

 هبا يف السياق.  
رية؛ حيث مشل  التنوع حاضراً يف اختيارات السجلماسي الشع  لقد كان     

بلغ   املتداول  تكثيف  ففي  العصور،  امتداد  على  الشعراء  من  عدداً كثرياً 
( سبعة عشر شاعراً، أما تكثيف التكثري  17عددهم يف التشبيه واملماثلة )

( واحد ومخسني شاعراً،  51ل عددهم يف أنواع التخييل األربعة إىل )فوص
)كما   بـــ  جم12استشهد  لشعراء  شاهداً  عشر  اثين  نوعي  (  يف  اهيل 
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اخلصوصية   من  مزيداً  الشعرية  شواهده  التنوع  هذا  ليكسو  التكثيف، 
 املميِّّزة، ويضفي عليها مزجياً من التعدد ملختلف االجتاهات الفنية لشعرائه.

شواهد       على  العباسي  العصر  شعراء  شواهد  غلبة  سبق  مما  ويُلحظ 
من العصرين    ألدبية األخرى، واكتفاء السجلماسي بشواهد يسريةالعصور ا 

الشعر   جمموع  من  االنتقاء  يف  أفقه  اتساع  يعين  مما  واإلسالمي،  اجلاهلي 
الشاعر   رأسهم:  على  وكان  احملدثني،  الشعراء  بشعر  وعنايته  العريب، 

املتنيب،  الفيل احلكيم  والشاعر  ابن خفاجة،  الطبيعة  وشاعر  املعري،  سوف 
بحث التخييل؛  كثر من االستشهاد أبشعارهم يف مواضع كثرية من مفقد أ 

 لعظيم مكانتهم يف الشعر. 
نوعي        الشعرية يف  التنوع يف عرض شواهده  السجلماسي  اعتمد  كما 

اهد مبستوايت خمتلفة  التكثيف؛ ليضفي مزيداً من التعددية يف تقدمي الشو 
لبيت الواحد يف  من العرض يف مبحث التخييل. ففي التشبيه استشهد اب

وابلشطر  29) موضعاً،  وعشرين  تسعة   )( من  2يف  وجبزء  موضعني،   )
( ابلبيتني يف )2الشطر يف  واستشهد  أيضاً،  ثالثة عشر  13( موضعني   )

ع واحد. ويف  ( موضعني، وابألربعة يف موض2موضعاً، وابلثالثة أبيات يف ) 
(  2يف ) ( عشرين شاهداً من بيت واحد، والشطر20االستعارة استدعى ) 

( يف  والبيتني  والثال5موضعني،  مواضع،  مخسة   )( يف  أبيات  ( 2ثة 
( اثين عشر موضعاً،  12موضعني. أما املماثلة فقد ذكر البيت الواحد يف )

( يف  )3والشطر  يف  والبيتني  مواضع،  ثالثة  وال6(  مواضع،  ستة  ثالثة  ( 
( ) 1أبيات يف  أورد  اجملاز  واحد. ويف  موضع  للبيت9(  تسعة شواهد   )  ،
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من ثالثة أبيات    ( ثالثة شواهد3( ستة عشر شاهداً من بيتني، و)16و)
( اثنني  بشاهدين  التخييل  وختم  منها.  ليصل  2لكل  واحد؛  بيت  من   )

الواحد إىل ) البيت  أكثر  72جمموع شواهد  وهي  اثنني وسبعني شاهداً   )
( أربعني  40هده التكثيفية يف النوعني، تليها شواهد البينت؛ إذ بلغت )شوا

ال  من  اجلزء  شواهد  الشواهد حضوراً  أقل  فقد وردت  شاهداً. وكان  شطر 
 ( مرتني، واألبيات األربعة يف موضع واحد. 2)

البيت       إذن فاهتمام السجلماسي كان منصباً يف معظمه على شواهد 
يف التكثيف بنوعيه، وهو ما يؤكِّده مراد بن عياد  الواحد مث شواهد البيتني  

توص اليت  النتيجة  الشواهد  يف  عرض  يف  البالغيني  عناية  أن  يف  إليها  ل 
"كانت موجهة ابألساس إىل البيت مث البيتني بدرجة أقل مث النتفة  الشعرية  
، مما يعين مزيداً من الرتكيز يف تقدمي شاهد من بيت أو بيتني  (1)وهكذا"
 اق اخلطاب؛ توضيحاً وتقريراً.   أثناء سي

وءة من موضعها يف القصيدة كما هو  وهذه الشواهد يف مجلتها أتيت جمز     
قات النقدية والبالغية األخرى، وهو ما يُسمَّى  حال املستشَهد به يف السيا

ابلشاهد املبتور، وهو يف احلقيقة ليس برتاً كما يُراد من هذه التسمية؛ إذ  
محولة الشاهد ملعىن السياق البالغي املساق من أجله هذا    املعوَّل عليه هنا
للتد البالغية  الشاهد؛  املصنَّفات  يف  مألوف  منهج  وهو  والتقرير،  ليل 

 دية قدمياً.  والنق

 
 . 193/ 1: الغي العريب من اجلاحظ إىل اجلرجاينمدونة الشواهد يف الرتاث الب  (1)
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املتداولة     االختيارات  هذه  من    ومن  األول  النوع  ضمن  تندرج  اليت 
 :(1) التكثيف ما أورده السجلماسي يف التشبيه من قول البحرتي

 أو برد أو أقاح  (3) نضَّدمُ     عن لؤلؤ  (2) كأمنا يبسم 
 :(4) ماثلة وقول زهري يف امل 

 ( 5)  كلَّ هلذمِّ يُطيع العوال رُكِّبتْ     وَمن يعصِّ أطراَف الزِّجاج فإنه
أما النوع الثاين من التكثيف ابلتكثري فمن اختياراته قول أيب العالء املعري  

 :(6)يف التشبيه
 فَّزِّ ـــم املقـــ ل األدهــــ والليل مث  نُوره   (8) عمودقد مدَّ  (7) والصُّبح 

 :(9) اس يف االستعارةوقول أيب فر 
 

 
 . 291/ 1: العمدة: ، وانظر226: املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديعانظر:  (1)
، حتقيق: حسن كامل الصرييف. القاهرة: دار  ديوان البحرتييف رواية الديوان: يضحك. انظر:    (2)

 .435/ 1، )د.ت(. ص: 3املعارف، ط
 . 435/ 1 : املصدر السابقديوان: ُمنظَّم. انظر: يف رواية ال (3)
 . 356: كتاب الصناعتني، وانظر: 246: املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديعانظر:  (4)
َصنعة أيب العباس ثعلب، حتقيق: د. فخر الدين قباوة، دمشق:  شرح شعر زهري بن أيب سلمى،    (5)

 .   36ه. ص:1428، 3مكتبة هارون الرشيد، ط
 . 224: لبديعاملنزع البديع يف جتنيس أساليب اانظر:  (6)
املعري،    (7) انظر:  والبدر.  الديوان:  رواية  وضو يف  الزند  عبادة.  ءهسقط  السيد  السعيد  حتقيق:   ،

 . 176ه. ص: 1424، 1القاهرة: معهد املخطوطات العربية، ط
 . 176: املصدر السابقيف رواية الديوان: عِّماد. انظر:  (8)
 . 239: : املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديعرانظ (9)
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 ( 1) إىل أن تردَّى رأسه مبشيبِّ     لبسنا رداء الليل والليل راضع 
 :  (2) قول املتنيب يف املماثلةو 

 والسهل يف السهلفصعب العلى يف الصعب   لى ـــــ ال مــــن العـــ ْل مــــا ال يُنـــــــذريين أنــ
 ـــــــل ـــــ ــحــــ ــر النَّــــــ ــــــهد من إبـ ـــوال بـــــــدَّ دون الشَّـ  ة   ــ ال رخيـــــص ــــ املعـــ (3)تــريـــديــــن إدراك

 : (4) وقول ابن خفاجة يف اجملاز
 والغمامة تنفثُ  (5) والرعد يـَْرقي      جتنُح للغروب مريضةً والشمسُ 

اليت أوردها السجلماسي يف  إن هذه ا      التكثيف  الختيارات يف نوعي 
أع التخييل  اليت  مبحث  الشعرية  الشواهد  ابنتقاء  اعتنائه  يف  تصوراً  طت 

الشعري يف   الشاهد  لوظيفة  أثر  املتلقي، مما يعين مزيد  الدارس  منها  يفيد 
الب  حسن  السياق  عن  الغازي  عالل  يذكره  ما  وهو  له.  املستشَهد  الغي 

ال هذه  اختيارات  أتمل  "ومن  يقول:  إذ  الشعرية؛  لشواهده  سجلماسي 
البا والصور  هذا الصور،  ندرك  مستواها،  ويف  منواهلا  على  وكّلها  قية، 

التكامل بني عقل الفيلسوف وذوق األديب الفنان، وهو خيتار لعقله أمجل  
، وبذلك وبغريه يكون السجلماسي من علماء اجلمال  ما تنبسط له نفسه

 
 .52: ديوان أيب فراس احلمداين (1)
 . 251: أساليب البديع املنزع البديع يف جتنيس انظر:  (2)
شرح: عبد الرمحن البقوقي. بريوت: دار الكتاب    ديوان املتنيب، يف رواية الديوان: لُقيان. انظر:    (3)

 . 4/ 4ه. ص:1407،  2العريب، ط
 . 254: يعاملنزع البديع يف جتنيس أساليب البدانظر:  (4)
 . 59: ديوان ابن خفاجةيف رواية الديوان: يَرقى. انظر:  (5)
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ا له  وضعوا  أمجل  الذين  من  الفنية  الوجدانية  الصور  له  واختاروا  لقوانني، 
 .  (1) اعات الشعر العريب"وأرق وأقوم إبد

 
 تقومي منهجية النقد:  -ب
بني       ومتوقع  واقع  الشعرية  الشواهد  إيراد  يف  بنوعيه  التكثيف  إن 

املهم   أن  غري  حقَّقته البالغيني،  وما  التكثيف،  هذا  وراء  ما  األمر  يف 
من وظائف يف الدرس البالغي؛ وما حظيه التكثيف عند  الشواهد الشعرية  

تفسري  الشعري أييت وظيفياً  البالغيني؛ من  فالشاهد  ولذا  وتقومي،   وحتليل 
أمهية   حينها  وتبدو  املقام،  يستدعيها  لغاايت  البالغي  اخلطاب  سياق  يف 

ابلشاهد، البالغي    االحتفاء  املصطلح  لفهم  آخر  بُعداً  يعطي  ما  وهو 
 الشاهد نفسه، وأخرى بتعقيب نقدي يتلو الشاهد.  مرتني؛ مرة يف 

املنزع       البالغية  ومصطلحات  أصوهلا  يف  عربية  جمموعها  يف  البديع 
والنقدية، مما حقَّق االنسجام والتكامل بني مناهج املادة يف املنزع، وأييت  

إلثبات ذلك  بعد  أم    الشاهد  نظرايً  أكان  سواء  املطروح؛  النقدي  املعىن 
. واتريخ البالغة العربية يشهد "أهنا كانت تعين اترة فن اإلقناع،  (2)تطبيقياً 

واجلمالية"وات احلجاجية  للوظيفتني  اتسعت  فقد  اجلمالية،  الصنعة  ، (3) رة 

 
 .  614: مناهج النقد األديب ابملغرب خالل القرن الثامن للهجرة (1)
 .  756:  ، مناهج النقد األديب ابملغرب خالل القرن الثامن للهجرةانظر: عالل الغازي (2)
مشبال،    (3) حممد  واخلطابد.  مالبالغة  اجلزائر:  ا.  طنشورات  ص:  1435،  1الختالف،  ه. 

105  . 
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أورده   مما  بنوعيه  الشعري  الشاهد  تكثيف  على  متاماً  ينطبق  وهو 
 أنواع التخييل األربعة.  السجلماسي يف 

من      يتشكَّل  البالغي  يف    واخلطاب  التعريف  خطاب  األول:  جزءين؛ 
التع البالغية؛ ويتضمن  الظاهرة  ريف واالستشهاد والتمثيل، والثاين:  ماهية 

خطاب الوظيفة يف البحث عن مجالية الظاهرة البالغية؛ ويتضمن التحليل  
 .(1) والتعليل والتقومي

عم      الدكتور  أشار  بشرح  وقد  االعتناء  أمهية  إىل  اللطيف  عبد  اد 
القدمي "يضعنا  الشواهد   البالغي  التأليف  واقع  إن  إذ  يف سياق اخلطاب؛ 

حالة  اليت    أمام  واملفاهيم  الشواهد  بعض  بني  التطابق  عدم  من  غريبة 
هذا   وجود  نسجل  فلم  الشارحة  النصوص  يف  أما  عليها...  يُستشهد 

ي الشارح  أبن  ذلك  ويُفسَّر  قدَّم  التعارض.  وإذا  أواًل،  الظاهرة  من  نطلق 
هلا   للظاهرة مبا جيعله حريصاً يف استشهاداته  مفهوماً  فإنه يكون مستوعباً 
االس يف  على  وضوحها  درجة  بنفس  الظاهرة  فيه  تتحقق  بشاهد  تشهاد 

 .   (2) النص املشروح"
التحليل       أن  الدكتور حممد مشبال إىل  الصور يشري  ويف جانب حتليل 

ع يقوم  الصو اجلمال  جلمالية  املشكِّلة  العوامل  يف  النظر  خبالف  لى  رة، 

 
.  ليل اخلطاب البالغي دراسة يف تشكل املفاهيم والوظائفحتانظر: د. عماد عبد اللطيف،    (1)

 . 280م. ص: 2014عمَّان: دار كنوز املعرفة، )د.ط(، 
 . 246: املرجع السابق (2)
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.  (1) املتلقي  التحليل احلجاجي للصور الذي يعتمد على اإلقناع والتأثري يف 
حتقَّقا   وإذا  نفسه،  الشاهد  من  املصطلح  لفهم  ياق  السِّّ يف  مطلبان  ومها 

 فإهنما الغاية املؤمَّلة، وهبما خُيدم املتلقي لفهم مؤصَّل. 
( مائة  130لسجلماسي مع شواهده الشعرية اليت بلغت )لقد تعامل ا    

ال حيث  من  اثنني؛  مبستويني  التكثيف  نوعي  يف  شاهداً  تحليل  وثالثني 
والتجريد، فجاءت معظم شواهده خالية من التعقيب النقدي اليت وصلت  

( وأعقب )112إىل  واثين عشر شاهداً،  مائة  مثانية عشر شاهداً 18(   )
(  11، و)(2) منها يف شواهد التكثيف املتداول( سبعة  7بتحليل نقدي؛ )

 . (3) أحد عشر يف شواهد تكثيف التكثري 
د ختلية معظم شواهده الشعرية يف نوعي  ويلحظ أن السجلماسي تعمَّ     

التكثيف من التحليل النقدي، وعلى األخص شواهد تكثيف التكثري اليت  
( البالغة )11علَّق على  الشواهد  من جمموع  أحد عشر شاهداً   )108  )

تكثيف شواهد  أما  ومثانية،  )   مائة  أتبع  فقد  شواهد  7املتداول  سبعة   )
البالغة  ( اثنني وعشرين شاهداً؛ ليعطي  22)  التحليل من جمموع الشواهد 

تصّوراً عاماً عن توظيف الشواهد الشعرية يف النوعني من التكثيف، فتكون  
 شارحة بنفسها لدالالت املصطلح البالغي.

 
 . 105: البالغة واخلطابانظر:  (1)
 .  261، 249، 246، 234، 230، 228: ب البديعيس أسالياملنزع البديع يف جتن انظر:  (2)
 .  261، 258، 248، 238، 237، 236، 231،  229: ابقاملصدر السانظر:  (3)
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السجلماسي       واوشواهد  النقدي  ابلتحليل  أعقبها  )اليت  (  18لبالغة 
و  التفسري،  مها:  اثنني؛  إطارين  يف  تقع  شاهداً  عشر  ففي  مثانية  التقومي. 

،  (1) ( مخسة من شواهده التفسري والشرح 5شواهد التكثيف املتداول أتبع )
( أردف  التقومي2كما  منها  اثنني  فقد  (2) (  التكثري  تكثيف  شواهد  أما   .
 . (4)شواهد ابلتقومي( سبعة 7، و)(3) عة شواهد ابلشرح( أرب4عقَّب على )

املنتقاة يف نوعي  إن التعقيب الذي أجراه السجلماسي هلذه الشواه     د 
يُعقِّّب   اترة  فرتاه  واإلجياز؛  التفصيل،  مها:  أمرين؛  عن  خيرج  ال  التكثيف 

الشاهد يف  البالغي  املصطلح  لبيان  توضيحي  مفصل  وأخرى  (5)بشرح   ،
أب الشرح  من  غرييكتفي  ال  موجزة  ويكا(6) لفاظ  على  .  األمر  ينطبق  د 

بتقو  أتبعها  اليت  األخرى  شواهده  يف  النقدي  خيدم  التقومي  مبا  للشاهد  مي 
أحياانً  النقدي  التقومي  يف  فيطيل  البالغي،  ملصطلحه  اخلطاب  ، (7) سياق 

 .(8) ويوجز يف مواضع أخرى 
 

 
 . 246، 234، 230،  228: املصدر السابقانظر:  (1)
 .  261،  249: املصدر السابقانظر:  (2)
 .  258، 248، 236،  231: املصدر السابقانظر:  (3)
 .  261، 238، 237، 236،  229: قدر الساباملصانظر:  (4)
 . 246، 236، 230،  228: : املصدر السابق انظر (5)
 . 258، 248، 234، 231،  228: املصدر السابقانظر:  (6)
 ، 261، 249، 238، 237، 236،  229:  املصدر السابقانظر:  (7)
 .238،  236: املصدر السابقانظر:  (8)



 

 
 املدوَّنة البالغية مبحث التخييل يف املنزع البديع للسجلماسي أمنوذجا    تكثيف الشاهد الشعري يف 432

 ن سعد القحطايند. حممد ب

قول  ومن مناذج شروحه ما أورده من شرح مفصَّل لبيت بشار الذي ي    
 : (1)فيه

 (2) ل هتاوى كواكـبــهــــوأسيافَنا لي   النقع فوق رؤوسهم كأن ُمثار 
قام  وعلى       أنه  إال  البالغيني،  بني  وذيوعه  البيت  الرغم من شهرة هذا 

يف  التشبيه  انتظام  ببيان  وذلك  موجزاً؛  شرحاً  فيه  املركب  التشبيه  بشرح 
ابألخرى  اجلهتني  إحدى  يشرحه؛(3) مناظرة  أال  األوىل  وكان  لذيوع    ، 

وسري الشا وأسيافه  هد  النقع  هو  فيه  واملمثَّل  "فاملشبَّه  يقول:  إذ  ورته؛ 
قعها، واملشبه به هو الليل وكواكبه وُهوِّيُّها، وإجراء املشبه إليه على نسبة  وو 

. (4) إجراء املشبَّه به إليه، وانتظم التشبيه مبناظرة إحدى اجلهتني ابألخرى"
امل  التشبيه  ألجزاء  توضيحي  شرح  اوهو  يف  و لطَّرفني ركَّب  من    البيت ، 

 البالغيني.  عند التشبيهات املتداولة بكثرة 
ومن صور تقوميه النقدي املعّلل تعقيبه على توهُّم قلب التشبيه يف قول      

 :(5) مةذي الرُّ 
 

 
السابقانظر:    (1) وان230:  املصدر  البالغة،  250:  الصناعتني  كتاب ظر:  ،  ،  174:  وأسرار 

 . 160: ومفتاح العلوم
م.  2007، حتقيق: حممد الطاهر بن عاشور. اجلزائر: وزارة الثقافة، )د.ط(،  ديوان بشار بن برد  (2)

 .  335/  1ص: 
 .  231: البديع يف جتنيس أساليب البديعاملنزع  انظر:  (3)
 .  231: املصدر السابق (4)
 .  229: السابقاملصدر  انظر: (5)
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 ...    (1)ورمل كأوراك العذارى قطَّعُته       
عكس       نوع  يف  بوضعه  أُولع  من  قوُل  "وكان  السجلماسي:  يقول 

سغلطاً   التشبيه أشبهه    فقد  شيئاً  أشبه  ما  أن  بنفسه  املعلوم  من  أن  بُبه 
ابآلخر  الشيء   مشبٌَّه  واحد  أن كل  على  التشبيه،  بينهما  ويتعاكسان 

تشبيهاً حبسب القصد على اجملرى الطبيعي ال يف احَلمل فقط، وكأن اسم  
العكس على هذا املعىن وعلى املعىن الذي نضعه حنن يف هذا النوع َمقوٌل  

و شرتاكاب الغلط"،  هلم  وقع  االشرتاك  هذا  معلَّل  (2) خلفاء  تصويب  وهو   .
 تلقي، يزيد من فهم التشبيه املقلوب فهماً صحيحاً ال لبس فيه.للم

تعليقات       تسري  الشواهد  هلذه  والتقومي  الشرح  من  املنوال  هذا  وعلى 
يف   وإبجياز  بعضها،  يف  القول  بتفصيل  التكثيف  نوعي  يف  السجلماسي 

وهي يف جمموعها قليلة مبا عليه حال شواهده اجملرَّدة من   ،د األخرىالشواه
نوعي  ال يف  التجريد  مشروعية  عن  نتساءل  جيعلنا  مما  النقدي،  تعليق 

التكثيف من شواهد الشعر اليت أوردها السجلماسي يف مبحث التخييل،  
فهل منهج التكثيف يف النوعني يُعّد مقبواًل إذا خال من التعقيب النقدي  

معظمه،يف للمصطلح      التقرير  لتحقيق  ذاته  يف  غاية  التكثيف  وأصبح 
 ؟  البالغي

البالغي       اخلطاب  يف  وتتابعها  بتواردها  الشعرية  الشواهد  تكثيف  إن 
تكثيف   ويف  أواًل  نفسه  االستشهاد  يف  الوظيفة  حتقيق  من  مزيداً  مينحها 

 
 .  1131/ 2:ديوان ذي الرمة (1)
 .  229: يف جتنيس أساليب البديعاملنزع البديع  (2)
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بقائ مشروعية  ُيسوِّغ  مما  اثنياً،  املتلقي  يف  املصطلح  السمفهوم  يف  ياق ه 
النوعني تنقسم إىل قس ا التكثيف يف  مني؛ مها:  لنصي، وعليه فإن شواهد 

تعليق   إىل  معها  حُيتاج  ال  فاألوىل  املنغلقة،  والشواهد  الشارحة،  الشواهد 
وحنوه؛ لوضوح املصطلح البالغي فيها، أما الشواهد املنغلقة فيلزمها وقفة  

 . حتليلية انقدة؛ لبيان موقعها من سياق اخلطاب
يف دكتور مراد عياد إىل ظاهرة انغالق الشاهد على نفسه  د أشار الوق     

اخلطاب، وذلك عندما تتواىل الشواهد دومنا حتليل؛ حيث يقول: "وبقدر  
وتنحسر   التعاقب  وجه  على  العرض  مواد  يف  البالغيون  يسرتسل  ما 
التعليقات وتغيب وجوه االحتفاء ابلعناصر املستحضرة يكون النص أكثر  

ص  جز عن وجوه التنزيل والتوظيف وأكثر حتجُّراً يف خصو أوىل ابلعغالقاً و ان
. وهذا ينطبق على الشواهد املنغلقة اليت مرَّت  (1) مظاهر التعليل والتدليل"

اخلطاب   لسياق  مة  متمِّّ بذاهتا،  قائمة  فهي  الشارحة  الشواهد  أما  معنا، 
 تة.هد الصاماملستشَهد له، ومها يندرجان حتت ما ميكن تسميته ابلشوا 

ه     طريومع  ويف  االستشهاد،  منهج  يف  خمتلفون  فالنقاد  العرض  ذا  قة 
صاحلي: "وإن  الللشاهد والتعليقات عليه؛ حيث يقول الدكتور عبد الرزاق  

إىل   يفضي  قد  حدة،  على  انقد  عند كل  االستشهاد،  منهج  يف  املتأمل 
يف أو  الشعرية،  الرواية  يف  سواء  والتحايز،  التمايز  من    التعليق   شيء 

أو املادة  والتحليل،  بنفس  املتصل  املخالف  الرد على احلكم  الشعرية،    يف 

 
   .  442/ 2: مدونة الشواهد يف الرتاث البالغي العريب من اجلاحظ إىل اجلرجاين (1)
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وهو ما ال يبني إال ببحث جمموعة من النماذج المتناع حصر املكرور من  
 .( 1) الشواهد بتعليقاهتا املتعددة"

 
 اخلامتة:

موضوع       البحث  البالغية  تناول  املدونة  يف  الشعري  الشاهد  تكثيف 
التخ ا)مبحث  للييل يف  البديع  بدراسة  ملنزع  وذلك  أمنوذجاً(،  سجلماسي 

ماسي يف نوعي التكثيف، مث تقومي هذه املنهجية من جانيب  منهجية السجل 
 االختيار والنقد، وكان من أهم النتائج اليت خرج هبا البحث ما أييت: 

اكتفاء السجلماسي بعدد قليل من شواهد التكثيف املتداول؛ إذ كثَّف   •
التكثري شوامن  يف  ألنواع  الشعر  يشي   هد  ما  وهو  األربعة،  التخييل 

 لتجديد. مبزيد اهتمام اب
اتكاؤه على عرض البيت مث البيتني يف معظم شواهده الشعرية يف نوعي   •

 التكثيف؛ ليعطي مزيداً من االنتقاء املمنهج لسياق خطابه. 
األدبية   • العصور  شواهد  على  العباسي  العصر  شعراء  شواهد  غلبة 

 .عباسياسي ابلشعر ال اهتمام السجلممما يعين  األخرى،
لفنية يف شواهده الشعرية اليت أوردها يف مبحث  اعتداده مبقياس اجلودة ا  •

 التخييل.
 

 
 .   386: الشاهد الشعري يف النقد والبالغة )قضااي وظواهر ومناذج( (1)



 

 
 املدوَّنة البالغية مبحث التخييل يف املنزع البديع للسجلماسي أمنوذجا    تكثيف الشاهد الشعري يف 436

 ن سعد القحطايند. حممد ب

من   • قليل  لعدد  النقدي  التعقيب  يف  التقومي  أو  التفسري  على  اعتماده 
 شواهد التكثيف يف النوعني، مع التفصيل يف بعضها.   

يب النقدي، مما  ل األديب والتعقن التحليخلو معظم شواهده الشعرية م •
هد الصامت يف سياق خطابه البالغي، يعطي تصوراً عن اكتفائه ابلشا

 وهو ما جيعلها تدور بني الشارحة ملضموهنا أو املنغلقة على نفسها.
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