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 قواعد النشر
 

دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية       
 : وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط اآلتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .لجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واالبتكار، وا -١

 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤

 .أال يكون قد سبق نشره  -٥

احـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للب       أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود ث  البحأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين األسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة ة أو صفحة باللغتين العربية واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كلم



 

 ١٠ 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد اإللكترونـ     CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه تمستال عشر من المجلة، ونسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 
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 المحتويات
 

 في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍ: مَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الداللَةِ والتَّرْكِيبِ
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

١٣ 

  وتحقيق اسة در:مختلفة برواية فريدة الزنبورية نسخة المسألة
 الشوّاي سعد بن محمد. د

٨٧ 

  تُه وآراؤه اللغويّةحياته، ومرويَّا: أبو الدُّقَيْش األعرابيّ
  أبو هوال اهللارياض رزق. د - أحمد حسن الحسن. د

١١٩ 

 في البالغة والنقد  أثر العرب على الفرس: أسئلة المرايا عن
  مقاربة تاريخية تحليلية 

 محمد بن سعد الدكان. د

٢١٣ 

 قراءة تحليلية  :األسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد
  في ضوء النقد النفسي 

 عبد اهللا بن سليمان بن محمد السعيد. د

٢٩٥ 



 



 

 
 
 

 

 بَيْنَ الداللَةِ والتَّرْكِيبِ مَنازِعُ التَّوْجِيهِ
 في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍ

 
 
 
 
 

 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د
  كلية اللغة العربية–قسم النحو والصرف وفقه اللغة 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 

  
  

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  الداللَةِ والتَّرْكِيبِمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ 

 في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍ
 
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

  كلية اللغة العربية–قسم النحو والصرف وفقه اللغة 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 
 
  

 :ملخص البحث
كوِّن اللغوي الـداللي فـي الـدرس    عُقِدَتْ هذه الدراسة لتطبيق الربط بين الداللة والتركيب، وإبراز أثر الم       

بمفهومه الشامل، فتناولَتْ المنازع النحوية المترددة بين التركيب والداللة، فـي توجيهـات النحـويين                النحويّ

، واختارت الدراسة آياتٍ مـن سـورة المائـدةِ وجـدها الباحـث        والمفسرين لبعض القراءات القرآنية المشكلة    

وافيــةً لتحقيــق هــذا الغــرض، تمثلــت إشــكاالتها فــي جوانــب صــوتية ومعجميــة وصــرفية وتركيبيــة ودالليــة،       

فانكشفتْ عن منازع في غاية الدقة والعمق الداللي في القراءات المشكلة، تنبَّه لها علماء العربية عن بُعدٍ          

ــزَوْا إل يهــا تعلــيالتهم وتخريجــاتهم لمــشكل القــراءات بإشــارات خاطفــةٍ، ال يكــاد كثيــر منهــا تنكــشف    فعَ

نسبتُه للداللة، فاتخذت الدراسة من تلك اإلشارات سبيالً للوصول لغرضها في بناءِ قناعاتٍ كافية تنحلُّ بها              

 .منها بالداللة تلك المشكالت القرائية، مع ربط كلِّ حكمٍ نحويٍّ

 



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 :تقدمة
 الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين

فإن القرآن العظيم لن يزالَ منبَعًا لعلوم العربية حتى تقـوم القيامة،وسـيظلُّ    : أما بعد 

 مَشرَعًا لدراساتها، كما كانَ كذلك لعلوم الشريعة، وهو الْمُنْطَلَـق األوَّلُ واألقـوى للفِكْـر              

النحويّ،  وفي ثنايـا تخريجـات العلمـاء مـن المعـربين والمفـسرين لوجـوه قراءاتـه أسـرارٌ ال                      

تكاد تُحصى، يـستنبطها المتأمـل كلمـا أنعـم النظـر ودقَّـق التفكيـر، والـسبب فـي ذلـك أنَّ               

أولئك العلماء لم يَصِلوا إلى إعرابه وتفسيره وتوجيه قراءاته إال بعد النظر العميق في كل         

 . اللفظية والمعنويةمكوناته

وفــي كثيــر مــن األوجــه التــي خُرِّجَــتْ بهــا القــراءات القرآنيــة يجــدُ اإلنــسانُ المــزْجَ بــين   

مَنازِعَ عِدَّةٍ، ينتزع منها الْمُعرِب توجيهه، معتمِدًا على عمْق الداللة القرآنية، وغناء ألفاظـه،           

ه ينتقــل بالــضرورة مــن   وتنــوّع أســاليبه وتراكيبــه، وسَــعة أغراضــه ومقاصــده، وســيَجدُ أنــ       

مَـــشرَبٍ إلـــى آخـــر، ويـــستعمل آالتٍ وأدواتٍ متنوعـــةً للوصـــولِ إلـــى الوجـــه الالئـــقِ بـــالمعنى   

القرآني، وهُنَا تبـدو القـوَّةُ المـسيطرةُ علـى التوجيـه النحـويّ متـرددةً بـين المعـاني التركيبيـة                

يُزجـي النحـوِيُّ ذلـك    وقرائنها اللفظية، والـدالالت النـصية والمعجميـة وقرائنهـا الـسياقية، و            

كلَّه في قوالِبَ محدَّدَةٍ باألغراض الشرعية التي نَـزَل القـرآن لتحقيقهـا، وحَـرِيٌّ بِمَـن غابـتْ             

عنه تلك التوجيهات والتخريجات أنْ تَنأَى عنه هذه األغراض، ويَعزُبَ عنه فهمُها وإدراكُ             

 .أسرارِ الْمُنَزَّلِ

ة في هذا الميدان؛ للكشْفِ عن المنازع اللفظيـة          ومِنْ هُنا تأتي أهمية مثل هذه الدراس      

والدالليــة التــي تــدور عليهــا رحــى التوجيــه النحــوي، ويــستقي منهــا المعرِبــون أحكــامَهم          

وتخريجــاتهم، لوجــوه االخــتالف والتنــوع الواقعــة فــي القــراءات المــشكلة، أو التــي يخفــى    



 

 
١٨ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الدال
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

الْمَنْـزَع، كمـا سـينجلي فـي      استظهارُ توجيه تركيبها، وال سيما منها مـا كـان غامـضًا بعيـد               

 .هذه الدراسة

ومن الجدير تنبيهًا أنْ أذكُر أنْ ليس المـراد تكـرارَ مـا قـد قيـلَ فـي هـذه القـراءات، ممـا                       

بثه المعربـون والمفـسرون، وإعـادة نـشره دون إضـافَةٍ تُـذكر، فلـيس هـذا مـن مقاصـد هـذه                        

ي يُعتمَــد عليهــا فــي اســتخراج  الدراســة، بــل الغــرض تِبيــانُ المنــازع الدالليــة والتركيبيــة التــ  

األوجه اإلعرابية، وفهم المقاصد النصية في كل قراءةٍ؛ للوصول إلـى أهميـة ربـط التركيـب                 

بالداللة؛ لفك كثير من اإلشكاالت النحوية، مـع التنبيـه علـى وجـود إشـاراتٍ بالغـة األهميـة              

لـم يعـالجوا التراكيـب    في التراث النحوي القديم في مجال علم الداللة، وأنَّ علماء العربيـة          

النحويةَ بعيدًا عن الداللة كما تَـوَهَّمَ بعـضُ منتقـديهم، ممـن يـصمهم بإيثـار المنطـق علـى                     

الداللة التي هي روح اللغة، فهذه الدراسة التطبيقيـة سـتتحقق فـي صـدق تلـك المقولـة مـن          

 .عدمه

وســـيعتمد مـــنهج الدراســـة لتحقيـــق ذلـــك إيـــراد اآليـــات مرتبـــة بحـــسب ورودهـــا فـــي   

لــسورة، ثــم الــشروعببيان وجــوه اإلشــكال فيهــا، وجمــع اإلشــارات الدالليــة التــي قــدَّمها    ا

ــة بينهــا ونقــدها،وإتمام ناقــصها، ثــم           ــة فــي هــذا المجــال وفحــصها، والمقارن علمــاء العربي

ربطها بسياقات النصوص القرآنيـة، وتعقيـب كـل حكـم ببيـان وجهـه التركيبـي والـداللي،                

 .يلوح فيها من تعارضٍ بين التراكيب والدالالتمع بيان وجه التوفيق بين ما 

 الكلمات الداللية في الدراسة
 هي الجهات   ومنازع التوجيه جمع مَنْزَع وهو المكان الذي يُنتَزع منه الشيء،         :المنازع

 .التي يؤخذ منها التوجيه ويُنتَزع استنباطًا

يـة التـي ينتمـي إليهـا         هـو بيـان المعـاني النحو       والتوجيـه النحـويّ    بيان الوِجهـة،     :التوجيه

 .نوع التركيب، وكذلك المقاصد الداللية التي يعتمد عليها إيضاحه وبيانُه



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

بطريقـة تؤلـف بينهـا؛       وترتيـب العناصـر اللغويـة      ضـمّ عُنـصر لغـويّ إلـى غيـره         :التركيب

، وتأسيس بِنية نحويَّـة وفـق معـانٍ ذهنيـة مطلوبة،فالْبِنْيَـة النحويَّـة         )١(لتكوين داللَة مقصودة  

، منهـا بِنْيـة الكلمـة  وهـي صـيغتها، وبِنيـة الجملـة،                )٢(وام التركيب النحوي وهيئته النهائيَّـة     قِ

وبنية النصّ بجميـع عناصـره، وتـشترك هـذه البِنـى مـع وحـدات البِنيـة الـصوتية فـي تكـوين                     

البِنْية النحوية المتكاملـة، والتركيـب فـي هـذه الدراسـة ينتظمـه المعنـى العـام للنحـو، فهـو                      

 .لتركيب الصوتي، والصرفي، وتركيب الْجُمَل، والداللةيشمل ا

الداللة هي كون الشيء بحالةٍ يلزم من العلم بها العلمُ بشيءٍ آخَرَ، والشيء             :"الداللَة

ــدالّ، والثــاني هــو المــدلول، وكيفيــة داللــة اللفــظ علــى المعنــى باصــطالح علمــاء         األول هــو ال

والمعنـيُّ  .)٣(" وداللة النص، واقتضاء النص    األصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص،      

بها المعاني التـي تحيـل إليهـا العالمـات اإلعرابيـة، والكلمـات المعجميـة، والـصيغ الـصرفية،           

والجمل المركبة، والمعاني السياقية، وما يستفاد من القرائن المـصاحبة للـنص، كأسـباب      

يتبين في البحث أن جميع هـذه       النزول، واألدلة الشارحة، والعرف اللغوي واالجتماعي، وس      

 .)٤(األنواع يُنتَزع منها التوجيه النحوي للمركبات

 المراد بها في هذه الدراسة الكلمات التي قُرئتْ بأكثر من وجْـه             :القراءات المشكلة 

ــا، أو داللَــة غيــر      ــا مخالفً مــع اخــتالف داللــة كــل وجــه عــن اآلخــر، أو اقتــضاء كــل وجــه إعرابً

 . تبدو مخالفته لما هو مشهور من قوانين العربية وأنظمة النحوظاهرة، أو وقع فيها ما

                                     
 .٤٤دالئل اإلعجاز : انظر) ١

 )بني(والمعجم الوسيط، والمنجد، مادة كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي، :  انظر)٢

 .١٧٢: التعريفات للجرجاني) ٣

،وداللـة األلفـاظ إلبـراهيم    ٢١٩-٢١٨معجـم اللـسانيات لجـورج مونـان     : انظر للمزيـد مـن أبعـاد معـاني الداللـة          ) ٤
 .٣٨أنيس
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وقد عثرتُ على عشر آياتٍ من سورة المائدة، رأيـت أنهـا تحقـق لـي الغـرض مـن هـذه                       

الدراســة، قرئــتْ كــلُّ آيــة منهــا فــي المتــواتر بأوجــه متعــددةٍ، ووقــع فــي كــل واحــدة منهــا       

الــصوت والمعجــم والــصرف  : تإشــكالٌ بــين التركيــب والداللــة، انتظمــت تلــك اإلشــكاال   

والتركيب والمعنى، وألفى الباحـثُ أنَّ ذلـك قـد اسـتوقف لفيفًـا مـن المعـربين والمفـسرين                   

الذين تعرَّضوا لتوجيه هذه القراءات وحـل إشـكالها، فأرسـلوا إشـارات بالغـة األهميـة فـي                    

نهم عفويًّـا أو    الربط بين التركيب والداللة، في المجال التطبيقي، غير أنَّ أكثر ذلـك وقـع مـ               

ضــمنيًا، فاخترتُهــا لتكــون مجــاالً لهــذه الدراســة، إذْ وجــدتُها جامعــة لكــل جوانــب الــدالالت 

النحوية، واخترتها من سورة واحدةٍ التماسًا للتناسب والتقارب بين الدالالت المعينـة علـى    

توجيـــه التركيـــب، وســـيجد القـــارئ أن بعـــض التراكيـــب يُعتمـــد لفـــك غامـــضه النظـــرُ فـــي   

بات النص وجميـع مالبـساته، ومنهـا الموضـوع العـام لـسياقه، وارتباطـه بمـا قبلـه ومـا               مناس

بعده، ونحو ذلك مما يترتب على وحدة الموضوع، وال ريب أنَّ وجود مثل هذه القراءات في      

 .سورة واحدةٍ مظنَّةٌ لوحدة الموضوع

 العالقة بين الداللة والتركيب وتوجيه المشكِل
التركيــب تنطلــق مــن المكونــات األساســية للتركيــب؛ ألنهــا لــم   العالقــة بــين الداللــة و

تتركب أساسًا إال وفق داللة معينة مرادة للمتكلم، كما تقدم في تحديد معنـى التركيـب،                

ومكونـــات التركيـــب تتمثـــل فـــي العناصـــر المكوِّنـــة للبِنيـــة النحويـــة، ومـــن أهمهـــا األوجـــه    

ــام، والـــسياق االجت   ــياق المقـ ــاءات سـ ــة، وإيحـ ــة   اإلعرابيـ ــد التداوليـ ــنص، والمقاصـ ــاعي للـ مـ

للخطاب، ونحو ذلك مما يوصِـل إلـى المعـاني والـدالالت التـي تحملهـا الجمـل الوظيفيـة، ومـا            

ــد القــاهر           ــاء الحــدَث الكالمــي، وقــد أقــر الــشيخ عب ــة فــي أثن ــه مــن العناصــر اللغوي ــألف من تت

ــه، فقــال   ) هـــ٤٧٤(الجرجــاني ــر عنــه بمــا يُقرِّب  إلــى الكلمــة قبــل  ينبغــي أن ينظــر : "بــذلك فعبَّ

دخولها في التـأليف، وقبـل أن تـصير إلـى الـصورة التـي بهـا يكـون الكَلِـمُ إخبـارًا وأمـرًا ونهيًـا               
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واستخبارًا وتعجُّبًا، وتؤديَ في الجملة معنًى من المعاني التـي ال سـبيل إلـى إفادتهـا إال بـضم                    

 . )١("كلمة إلى كلمة، وبناءِ لفظَةٍ على لفظة

) الــدالالت(لتــي تُبنَــى بهــا الــدالالت مــن األلفــاظ، فــذَكَر أن المعــاني فقــد أوضــح الطريقــة ا

تــستفاد مــن التركيــب بتــوخِّي داللــة اللفظــة، ثــم بِوضْــعِها فــي المكــان الــذي تــأتلف فيــه مــع   

غيرها؛ لتكوين الجملة ذات المعنـى المطلـوب، وأقـرَّ بـأنَّ هـذا المـستوى مـن العمـل اللغـوي                   

 .ونحو ذلك...وخاة، كاإلخبار واألمرهو الذي تنتج منه المعاني المت

ــيَّنَ أن         وأبــانَ فــي مــواطنَ أخــرى مــن كالمــه أهميــةَ التركيــب فــي بنــاء داللــة الــنص، وب

ــه،          ــبُ في ــق الكلمــات وارتبــاط بعــضها بــبعض علــى نحــوٍ تترتَّ المعــاني مــستفادة مــن تناسُ

لـنظم كلـه وانفـرط، وكـذا        وتنتظم انتظام الْخَرَزِ في سِلْكه، إذا فَرَطَتْ منه خَرَزَةٌ  تداعى ا           

الكلمات ينتظمها اإلعراب الـذي هـو بمنزلـة سـلك الخـرز، ومنـه تُـستفاد المعـاني النحويـة،                     

، ونحـو   )٢(كالفاعلية والمفعولية واإلضافة، واإلسناد والتخصيص، ومحدِّدات معـاني األدوات        

إذا رجعـتَ  واعلـم أنـك   : "ذلك، ومن هنا جاءتْ تسمية عبد القاهر لهذا العمل نظمًا، فقال      

إلى نفسك علمتَ علمًا ال يعترضه شك أنْ ال نظمَ في الكَلِمِ وال ترتيب حتى يُعلَّق بعضُها                 

ــى بعــض، وتُجعَــل هــذه بــسببٍ مــن تلــك         ــبعض ويُبنــى بعــضُها عل  فهــذا هــو مفهــوم   )٣("ب

 .التركيب، والداللة قَيدُه

لعالقـةَ بـين التركيـب      ولقد أكَّد غير واحدٍ من علماء الداللة العرب وغير العرب هـذه ا     

تشيرُ إلى شدة التالزم والتمازج بينهما، وأنـه ال يتوجـه      والداللة، وال تفتأ نتائجهم في البحثِ     

تفــسير نــصٍّ لغــوي وال بيــان طبيعــة تكوينــه وفائدتــه إال بتحليــل وافٍ لمكوناتــه التركيبيــة      

                                     
 .٤٤دالئل اإلعجاز ) ١

 .٥٥دالئل اإلعجاز : انظر) ٢

 .السابق نفسه) ٣
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 اإلعرابيــة، وأدقُّ مــن  ومالبــساتها الدالليــة، وأنَّ أبعــاد النظريــة الدالليــة أوســع مــن القــرائن      

الظواهر اللفظية األخرى، وأنها تتكون من خالل عناصر متعددة في التركيب، منها عناصـر      

أدائيـــة، وأخـــرى لفظيـــة، وأخـــرى تتعلـــق بالـــسياق العـــام، والـــسياق االجتمـــاعي، والـــسياق  

 .اللغوي

ركيـب  ومما سطره بعض علماء الداللـة فـي هـذا اإلطـار لبيـان العالقـة العميقـة بـين الت             

ــ   أنّ النظرية الدالليـة ينبغـي أن تقـدم تعلـيالً     "والداللة وفكِّ غوامض النص المشكل القولُ بـ

أو تفسيرًا للطبيعة المركِّبة لمعنى الجملة، كمـا أن الطريـق الـذي يكـون بـه تأويـل الجملـة                     

 )١("هو طريق متوقف على تأويل هذه الجملة والعالقات البنيوية التي تربط بين تلـك األلفـاظ              

يريد أنّ فهم الداللة ال يتـأتَّى فـي نـصٍّ إال بـالنظر إلـى طبيعـة مـا تركَّبَـت منـه جُمَلُـه، وأن كـل                   

جملة ال يمكن تفسيرها وتحليلهـا والوصـول إلـى أعمـاق دالالتهـا إال بتحديـد العالقـات التـي                     

شيخ تربط بين ألفاظها ونـسقت بينهـا حتـى صـارَتْ شـيئًا واحـدًا، وهـذا هـو مـا أشـار إليـه الـ               

التأويـل الـذي يُعطَـى للجملــة    " عبـد القـاهر الجرجـاني فيمـا تقـدم، ثـم أضــاف هـذا اللغـوي أنّ         

يتوقف على تأويل األلفاظ في هذه الجملـة، إال أن تعليـل مـضمون هـذه األلفـاظ هـو أن ننظـر          

 وبيَّن أن هذا ال ينبغـي أنْ يُفهـم   )٢(..."كيف تشترك في إفادة مضمون الجمل التي تقع فيها       

 . الدَّوْر، ألن داللة الجملة لها وصف مستقل عن داللة اللفظمنه

 وإنَّ صـــنوف األعاريـــب والتراكيـــب وأبنيــــة الـــصيغ وأمـــاكن األدوات المـــشكلة فــــي       

النصوص اللغويـة، كنـصوص مـشكل القـراءات القرآنيـة؛ لَتُعـدُّ مـن أهـمِّ مـا يحمـل تعاضـدًا                     

أحد إلى استكشاف وجوهها إال بانتزاعها  وتداخُال ً كبيرًا بين التركيب والداللة، ولن يصل         

                                     
 .٤٢راث كيمبسون نظرية علم الداللة ل) ١

 .٤٣نظرية علم الداللة لراث كيمبسون ) ٢
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من مكونات التركيـب ودالالت مـضامين الجمـل، وممـن أكـد ذلـك وبينـه العالّمـة مكـيّ بـن            

موضـــحًا أن معرفـــة إعـــراب القـــرآن والوقـــوف علـــى تـــصرف  ) ـهـــ٤٣٧(أبـــي طالـــب القيـــسي

ــه، ومعرفــة أحكــام ألفاظــه،           ــسالمة مــن اللحــن في ــى ال ــه وســواكنه هــو الطريــق إل حركات

إذ بمعرفة حقـائق اإلعـراب      :"الطالع على معانيه التي قد تختلف باختالف الحركات؛ قال        وا

تُعـرف أكثـر المعــاني وينجلـي اإلشــكال، فتظهـر الفوائــد، ويُفهـمُ الخطــاب، وتـصح معرفــة       

 .)١("حقيقة المراد

يـة،  والريب أنَّ اإلعراب ظاهرة تركيبية تأتي وَفق الداللة، وبه يُتوصَّل إلى المعـاني النحو       

ويُنظَر أيضا في بناء الجمل من جهة قصرها وطولها، واسميتها وفعليتها، وطرق ارتباطها            

، والذي يُبين ذلك هو طُرق ورود األفعال فـي الجمَـل، وتنـوع اإلسـناد ومخصـصاته                  )٢(ببعضها

إن المعــاني قـد تكــون مفــردة األجـزاء ومتــضاعفتها، وقـد يكــون بعــض    :" فيهـا، قــال حـازم  

 وبعـضها مـضاعفاً، وذلـك بحـسب تعـدد األفعـال الواقعـة فـي المـواطن التـي              أجزائها مفردًا 

ــر عمــا وقــع فيهــا أو اتحادهــا، وبحــسب تعــدد مــا تــستند إليــه تلــك األفعــال أو اتحــاده،          يُعَبَّ

، يريد أن اختالف معـاني الْجُمـل   )٣("وبحسب تعدد ما تتوجه لطلبه من المفعوالت أو اتحاده     

ها وعدمه في نَسَق البِنْية، ناشئ عن أحـوال اإلسـناد، ودالالت            واتحاد معانيها، وتعدد معاني   

 .المسند إليه، ودالالت المخصِّصات من المفاعيل وغيرها

 إنَّ اإلشــكاالت التــي قــد تبــدو فــي بعــض النــصوص الفــصيحة، تتــسبَّبُ غالبًــا عــن عــدم 

ا الــسياقية، استيــضاح العالقــات الدالليــة بــين األلفــاظ، وأســرار ترتيبهــا وتكوينهــا لمعانيهــ    

ــضامِّها        ــن تـ ــا عـ ــا وإبعادهـ ــد تفكيكهـ ــردة عنـ ــواتٍ مجـ ــوى أصـ ــاظ الجمـــل سـ فليـــست ألفـ

                                     
 .١/٦٣ مشكل إعراب القرآن )١

 .١٠٩انظر أسرار البالغة لعبد القاهر ص ) ٢

 .٣٢منهاج البلغاء ص ) ٣
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واتــساقاتها، بــل إنّ كــل لفظــة تمثــل عالمــة دالــةً علــى مــدلول جارتهــا، وكاشــفة عــن ســرِّ  

العالقة بينهما، فإذا غاب ذلـك عـن المتلقـي سـبَّبَ لـه اإلشـكال، وال فـرق هنـا بـين عالقـات                     

عالقاتها بأنواع األعاريب وعالماتهـا، فـإن الجـسم اللغـوي العـام الـذي               الكلمات ببعضها، و  

يحمل هذه العناصر المتعددة، يتتامُّ ويتناغم بِجُمعِه عن تناسبِها وبناءِ العالقات المعنويـة   

 .بينها

ــذي           ــى اإلشــكال ال ــه عل ــساني، ونَبَّ ــدال والمــدلول الل ــين ال ــصوَّر هــذه العالقــة ب وممــن ت

ليـست الـدالالت التـي      : " اللغـوي الغربـي ـــــ ديـسوسير ـــــ إذ يقـول            :ايحصل من الفـصل بينهمـ     

وال يُتــصوَّرُ  وجــود الكيــان  ... يتكــون منهــا اللــسان أمــورًا تجريديــةً، بــل هــي أشــياء واقعيــة    

اللساني إال باجتماع الدال والمدلول وترابطهما، فإذا تناولنا عنصرًا واحدًا مـن هـذه العناصـر               

 وبــدَلَ أن نحــصل علــى شــيء مــشخص لــم نجــد أمامنــا إال تجريــدًا  اختفــى الكيــان وتالشــى،

، يريـد أن    )١("ويصدق هذا أيـضًا علـى المـدلول كلمـا حاولنـا فـصله وانتزاعـه عـن الـدال                   ...خالصا

المعــاني المــستفادة مــن الــنص اللغــوي، والــدالالت التــي تنتمــي إليهــا عناصــره وتــدل عليهــا      

ستْ أمورًا مجردةً من عناصر ماديةٍ، بل هـي مركبـة           قرائنه اإلعرابية والصرفية والصوتية، لي    

ــاء عالقـــات تـــربط بـــين      ــوَّنَ اللغـــة دون بنـ ــأتى أن تتكـ ــة، وال يتـ ــد وأغـــراض ذهنيـ ألداء مقاصـ

فإذا فككنا األلفاظ انفرطت تلك العالقات ورجعـت        ) المدلوالت(والمعاني) الدوال(األلفاظ

عـاني عنـد محاولـة تـصوُّرِها مـن غيـر            إلى كونهـا عناصـر تجريـدة ال داللـة لهـا، وكـذا حـال الم                

 .النظر إلى األلفاظ التي تحملها وتدل عليها

                                     
 .١٥٤محاضرات في علم اللسان العام ) ١
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ــلٌ مــن الْمُثــل الدالــة علــى أنَّ المحــدثين قــد تنبَّهــوا إلــى مــا ســبق إليــه علمــاء            وهــذا مَثَ

، وال يُستفاد من اللفظ المجرد، وال يوصَل إلـى المعنـى          )١(العربية من أن األلفاظ خدم المعاني     

دالٍّ داللةً واضحةً مقصودةً عليه، وبناءً علـى هـذا يُعلَـم أن اإلشـكاالت التـي توجَـد            دون لفظٍ   

في بعض األعاريب والدالالت والتراكيب مسبَّبَة عن خلل في إدراك العالقات بين األلفـاظ     

إن الكـالم   ): " ـهـ ٣٩٥(والداللة،   ومن اإلشارات المعبِّرةِ عن ذلك قول أبي هالل العسكري           

ل على معان تدل عليها، ويعبر عنها فيحتاج صاحب البالغة إلى إصابة المعنـى             ألفاظ تشتم 

كحاجتــه إلــى تحــسين اللفــظ؛ ألن المــدار بعــد علــى إصــابة المعنــى، وألن المعــاني تحــل مــن   

الكالم محل األبدان، واأللفاظ تجري معها مجرى الكسوة، ومرتبة إحـداهما علـى األخـرى               

استعمال األلفاظ على وجوههـا بلغـة مـن اللغـات ثـم      معروفة، ومن عرف ترتيب المعاني و 

 .  )٢("انتقل إلى لغة أخرى تهيأ له فيها من صنعة الكالم مثل ما تهيأ له في األولى 

    فهذا الذي توَصَّل إليه علماء العربية قديمًا وتنبَّهوا له، ثم أكدته الدراسـات اللـسانية       

بسات النصوص، وما يدور عليها من المعاني،       الحديثة، من طبائع العالقات بين األلفاظ ومال      

ــسببه غيــاب إدراكهــا مــن الخلــل واإلشــكال فــي فهــم الــنص وتوجيهــه وتفــسيره،        ومــا يُ

سوف تتحقق منه هذه الدراسة بمزيد من التدليل والبرهنة، عن طريق التطبيق على جمع              

ــدَتْ عليهــا مــشكالتٌ لغ        ــات القرآنيــة التــي قُرئــت بأوجــه متنوعــةٍ وب ــة متعــددة،  مــن اآلي وي

فاحتاجــت إلــى مزيــد مــن تفعيــل العالقــات المــسؤولة عــن تكوينــات البِنــى النحويــة بعامــة؛   

 . للوصول ِإلى أسرار تركيبها ودالالتها

@      @      @ 

                                     
 ٢١٦ـ ٢١٥/ ١الخصائص انظر ) ١

 .٨٤الصناعتين ألبي هالل العسكري ) ٢
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 اآلية األولى
{ ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º   » ¼ ½ z )١( 

" آنشَـنْ : "هكـذا ) شـنآن (قرأ ابن عـامرٍ وشـعبة عـن عاصـم بإسـكان النـون األولـى مـن                   

 .)٣()فَعَالن( بفتحها، على وزن)٢(وقرأ سائر السبعة

ــون         ــل قــراءة إســكان الن ــن قبَ ــالن(اإلشــكال الموجــود فــي هــذا التركيــب مِ فــإن ) فَعْ

المــشهور والقيــاس فــي هــذه الــصيغة أن تكــون للــصفات واألســماء غيــر المــصادر، ولكــن      

صدر، كما هو النصُّ في قـراءة  الكلمة هنا وردَتْ في سياقٍ تقود فيه الداللَة إلى تفسيرها بم  

وبنــاءً علــى هــذا احتــاج توجيــه القــراءة إلــى مَنْــزَعٍ مناســبٍ لتوافــق داللــة  ) فَعَــالن(فــتح النــون

 . التركيب اللفظي والداللة السياقية، وتتالءم به القراءتان، إذ الغرض منهما واحدٌ

، كما أنَّ الفَعْالن الـذي      وتفسير هذا أنّ الفَعَالن يقع مصدرًا بكثرةٍ، وقد يقع وصفًا قليالً          

، وبنــاءً علــى هــذا فلــيس بمــستنكَرٍ أن تكــون      )٤(هــو وصْــفٌ بــاطراد قــد يقــع مــصدرًا قلــيالً      

القراءتــان معًــا بمعنــى المــصدر كمــا هــو ظــاهر، وأقــوى فــي الداللــة، وال أن تكونــا معًــا بمعنــى  

 يلـزم منـه مـا ذهـب     الوصف فتؤول الداللة على ذلك إلى وجهٍ مقبولٍ لغةً ويستقيم معنًى وال 

،بـل تجتمـع القراءتـان معًـا، ويكـون      )٥(إنكارهـا  أو إليه بعض اللغويين مـن  تـضعيف القـراءة    

                                     
 ).٢(اآليةالمائدة، ) ١

نــافع المــدني، وابــن كثيــر المكــي، وأبــو عمــرو البــصري، وابــن عــامر الــشامي، وعاصــم  : القــراء الــسبعة هــم ) ٢
 )وما بعدها٢٩مختصر في مذاهب القراء السبعة باألمصار، للداني ص: انظر(وحمزة والكسائي الكوفيون

 .٢/٢٥٣، والنشر ٢٦٨، والتيسير ٢٤٢السبعة) ٣

 ٠٢٣٩-٢٣٨، ٢/٦٢، و١/٢٨٧، وديوان األدب للفارابي ١/١٥٦و شرح الشافية . ١٥، ٤/١٤سيبويه : انظر) ٤

 .١/٤٠٤، والكشف ٢/٦إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٥
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، وهو أمـر متلئـبٌّ فـي العربيـة يقـرّ           )١(تنويعهما وورودهما من باب سعة الكالم ومرونة اللغة       

 .به علماؤها، ويَسِمونها به

ومنه ...ن وغضبان وسكران وحيرانرَحما: فمن وقوع فَعْالن ـ بتسكين العين ـ وصفًا  

شَذّان الناس، أي متفرقوهم، وكذلك شَذَّان الحـصى، ورجـلٌ حَـرَّان، أي عطـشان،       :قولهم

ــائع     ــاكي والـــسغبان للجـ ــران للبـ ــه، والعَبْـ ــاصٌّ بـ ــام أي غـ ــصَّان بالطعـ ــد  )٢(...وغَـ ــو زيـ ــال أبـ ، قـ

ــنْآنٌ وامــرأةٌ شــنْآنةٌ، مــصروفان، وقــد يقــال    : "األنــصاري ــنْآنُ بغيــر  : وتقــول رجــلٌ شَ ــلٌ شَ رجُ

فيكون معنى شَنْآن قومٍ ـ بتسكين العين ـ بغيض قومٍ،   )٣("صرْفٍ، ألنك تقول امرأةٌ شَنْأَى

ال يحملنَّكم بغيض قوم أو بغـضاء قـومٍ علـى االعتـداء بـسبب           : ، والمعنى )٤(أو بُغضاء قوم  

ي تكـون فيـه   ، وهذه الداللة تلتقـي مـع داللـة المـصدر التـ        )٥(صدهم لكم عن المسجد الحرام    

 .)شَنَآن(أم بفتحها ) شَنْآن(، سواءٌ أكان بتسكين العين )البُغْض(اللفظة بمعنى 

والداللة نفسُها محتملة مع فتح العين؛ ألن الفَعَالن قد يأتي وصْفًا أيضًا، وإن كـان ذلـك        

بح، يومٌ لَهَبانٌ وصَخَدان أي شديد الحـر، والـصَّبَحان للمـصط       : ليس بالكثير كما قدمْتُ، نحو    

 :والدَّدان للعَيِي والكَليل، واألَبَيَان للشديد اإلباء، ومنه قول الشاعر)٦(والشَّحَذان للجائع

 )٧(   وَفَقَّأْتُ عينَ األشوَسِ األَبَيانِ  وقبْلَك ما هابَ الرجالُ ظُالمَتِي    

                                     
 .٦/٤٢، تفسير الطبري ٢١٢-٣/٢٠٢،الحجة للقراء السبعة ١/٣٠٠معاني القرآن للفراء : انظر) ١

 .٢٣٧، ٢/٦٢، ١/٢٨٤ديوان األدب للفارابي ) ٢

 .٥٥٧ر النواد) ٣

 .٢١٢، ٣/١٩٩، والحجة للقراء السبعة ١/٣٠٠معاني القرآن للفراء : انظر) ٤

 ).٣(انظر ما سبق في حاشية) ٥

 .٢٨٨-١/٢٨٧ديوان األدب للفارابي ) ٦

 ٣/٢٠٩، والحجة للقراء السبعة ٤٢٦النوادر : البيت من الطويل، للمجَشَّر الضبي، انظر) ٧
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 حمـارٌ قَطَـوان، أي عـسير      : في األوصـاف موجـودٌ نحـو قـولهم        ) فَعَالن(و: "قال أبو حيان  

 .        )١(.."السير، وتَيْس عَدَوَان، كثير العدْو، وليس في الكثرة كالمصدر

: فهـذا يــدل علــى أنّ توجيـه المفــردة بحملهــا علـى الوصــف ممكــن علـى الــوجهين معًــا    

 .إسكان النون وفتحها، فتلتقي الداللة مع ظاهر التركيب على القراءتين من هذا المنْزَع

، فاللَّيَّانُ مـصدرٌ علـى     )٢(لواه لَيًّا ولَيَّانًا  :  العين مصدَرًا قولهم   الساكن) فَعْالن(  ومن ورود   

ــشْيانًا     ــشِيَه غَ ــنْآن علــى تفــسيره بالمــصدر، وغَ ــالن، ومثلــه شَ ــادِرٌ فــي  )٣(وزن فَعْ ، وهــو وَزْنٌ ن

ومَـنْ زعـم أنَّ إسـكان       : " ، ولكنه فصيح صحيح، ومِن ثَمَّ قال أبو علـيّ رحمـه اهللا            )٤(المصادر

 .)٥("حنٌ، لم يكن قوله مستقيمًا؛ ألنه يجوز أن يكون مصدرًا كالليانالنون ل

المفتوح النون بالمصدر فهـو األظهـر واألقـوى مـن جهـة التركيـب             ) شَنَآن(وأمَّا تفسير   

ــالن هــو القيــاس فــي المــصادر، ولــذلك كانــت داللتــه علــى        والداللــة، أمــا التركيــب فــألنَّ الفَعَ

الطيَران والغَلَيان :  على الحركة واالضطراب والتقلّب نحوالمعنى أظهر، وقد اطردَ فيما دلَّ    

ال يحمِلَــنَّكم : ، فيكــون الــشَّنَآن بمعنــى الــبُغْض، والمعنــى)٦(...والفــوَران والــرَّمَالن والهــذَيان

بُغْضُكم لقوم على االعتداءِ بسبب صدهم لكم عن المسجد الحرام، وألجـل هـذا فـضل                 

 .)٧(وجه وهذه القراءة، لمناسبتها لظاهر المعنىأكثر الموجهين والمفسرين هذا ال

                                     
 .٤/١٦٩البحر المحيط ) ١

 .٥١١، والتكملة ألبي علي ٤/٩سيبويه ) ٢

 .٥١٢التكملة ألبي علي ) ٣

 .١/١٥٩شرح الشافية: انظر) ٤

 .٣/٢١٠الحجة للقراء السبعة ) ٥

  ١/٥٦، وشرح الشافية٤/١٥سيبويه : انظر) ٦

ــري  ١/٣٠٠معــاني القــرآن للفــراء   : انظــر) ٧ ــل القــراءات للبــاقولي     ٦/٤٢، وتفــسير الطب ، وإعــراب القــرآن وعل
 ١٦٩-٤/١٦٨، والبحر المحيط١/٤٠٤، والكشف ١/٣٩٧
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ــنَآن(وقــد رأى الرضــي االســتراباذي أنَّ مجــيء   ــالن(علــى ) شَ شــاذٌّ؛ ألنــه ال يــدل علــى  ) فَعَ

وأكثــر مــا يجــيء   : " ، و ال أســتبعد أن يكــون حاملــه علــى ذلــك قــول ســيبويه      )١(االضــطراب

طراب ــــ وال يجــيء فعلُــه يتعــدى الفَعَـالن فــي هــذا الــضرْب ــــ يعنــي مــا دل علـى الحركــة واالضــ  

، فـإن يكـن كـذلك فهـو وهـم؛ ألن سـيبويه       )٢("الفاعلَ، إال أنْ يَشذّ شيء، نحو شَـنئْتُه شَـنَآنًا   

) شَـنِئَ (يتحدث عـن التعديـة، ويـذكر أن الفَعَـالن فعلـه الزم غيـر متعـدٍّ، ولـذلك شـذّ مجـيء                   

شَـنِئتُه شـنَآنًا،   : ضـطراب، فقيـل  متعديًا مع أنَّ مصدره على الفَعَـالن الـدال علـى الحركـة واال     

 .هذا فحوى كالم سيبويه

ومع ذلك ففي عدم داللـة الـشَّنَآن علـى االضـطراب والحركـة نظَـر؛ ألن معنـاه الـبغض                    

والكراهيــة، وذلــك ناشــئ عــن حالــة نفــسية غيــر مــستقرَّة فــي حينــه، بــل طرأعليهاتقلُّــب    

نــسان، حتــى إنــه قــد يتــصرَّف خــالف مــا مزاجــيٌّ وعَــصَبيٌّ، وقــد يــسبب غــضَبًا وغَليانًــا لــدَم اإل

يعقل، ومع ذلك قد يرد الفَعَالن على ما ال يدل صراحةً على االضطراب والحركـة إال بـشيء            

الْحَيَـدان، والمَـيَالن، فـذكر أنـه        : من التأويل والتقريب، نحو ماذكره سيبويه من قول العـرب         

" فَعَالن"الشَّنَآن إلى داللة بابِ     ، وليس هذا بأقرب من      )٣(محمولٌ على الباب وإن لم يكن منه      

 .من المصادر

@      @      @ 

 

                                     
 .١/١٥٦انظر شرح الشافية ) ١

 .١/١٥سيبويه ) ٢

 .٤/١٥سيبويه : انظر) ٣
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 اآلية الثانية
{ A B C D E F G H  I J K L 

M N     O P Q z َّ)١( 

، وقرأ سائر   )أرجلَكم(قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب في           

 .)٢(السبعة بكسر الالم جرًّا

ودُ داللَتين مختلفتين لكل قـراءةٍ بحـسب اإلعـراب          القراءتين وج  اإلشكال في هاتين  

الذي تحمله، مع أنَّ ذلك في قضيةٍ واحدةٍ تقتضي داللَةً واحدةً، فوجب توجيه تركيـب كـل       

قراءةٍ بما يتفق مع القاعدة النحوية، والداللة العامة، مـن غيـر أن يـؤدي ذلـك إلـى إلغـاء أحـد         

 وهـذا منزعـه مـن جهـات متعـددةٍ، كمـا             الوجهين، ومـن غيـر لـزوم نقـض إلحـدى الـداللتين،            

 .سيتبين

) اغـــسلوا: (تقـــدمها فِعْـــالن، كالهمـــا صـــالح لتعليقهـــا بـــه، وهمـــا) أرجلكـــم(   فكلمـــة 

ــ    ) امسحوا(و وهو أنْ يشترك عامالن في طلب معمولٍ    ) التنازع(وهذا ما يسميه النحويون بـ

أكرِمْ وأحـسِنْ   :  نحو )٣(مرادواحدٍ، فيُكتَفى بتعليقه بأحدهما استغناءً؛ لعلم المخاطَب بال       

أكرمْ زيدًا وأحسن إليه، ومثل ذلـك هـذه اآليـةُ، ولكـن             : إلى زيد، فالمخاطَب يعلم أن المراد     

انتهــى الفعــل األول  " فاغــسلوا وجــوهكم وأيــديكم إلــى المرافــق    "عــن طريــق العطــف،   

انتهى الفعل الثاني ومخصصه، ثم عطـف مـا         " وامسحوا برؤوسكم : "ومخصصاته، ثم قال  

ــه علــى مخــصص        ــه علــى مخصــصات الفعــل األول، وقرينتــه النــصب، ويــصح حمل يــصح حمل

ومـن حملـه   ) وأرجلكـم (الفعل الثاني، وقرينته الجر، فمَن حمله علـى األول نـصب الـالم فـي               

                                     
 ).٦(المائدة، اآلية ) ١

 .٢/٢٥٤، والنشر ٢٦٨، والتيسير ٢٤٢السبعة ) ٢

 .٤/٧٢، و٣/١١٢، والمقتضب٧٦-١/٧٥سيبويه : انظر) ٣
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، ومَنْ حملَه على الثاني إنما نظر إلى قربه، وذلك هـو األكثـر فـي كـالم             )١(على الثاني جرَّ الالم   

 c d e    f g } :بار العامل الثـاني لقربـه، ونظيـره قـول اهللا تعـالى        ، أعني اعت  )٢(العرب
h i  j k z َّ)٤(لقربها منها، ومثل هذا كثير) ظننتم(وصلتها بِـ)أن(فعلَّق  )٣(. 

واإلشــكال اآلن ســيتعلق بالداللــة؛ ألن الجــر يقتــضي أن الحكــم الــشرعي فــي الوضــوء   

الممسوح وهو الرؤوس،وهـذا ال يتفـق مـع         مسح  الرِّجْلَيْن ال غسلُهما؛ بسبب العطف على         

ما ورد في السُّنَّة من أنَّ الواجبَ غـسلُ الـرِّجْلَين، والرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم مُرْسَـلٌ                      

لبيان القرآن وتبليغه وإيضاح أحكامه للناس، فما فعله أو أمـر بـه هـو المعنـى الـشرعي الـذي                     

 [  \ ] U  V    W X Y Z }: هللا به في كتابه، قـال اهللا تعـالى        أمر ا 
^  z ٌَّّ)ــالى )٥  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú ÜÛ }: وقـــــــال تعـــــ

Ý Þ ß à z )٦(. 

ويُفهَمُ من هذا أن بعض ما نزل من القرآن يحتاج إلى بيان وتفسير من النبي صـلى ا هللا       

عليه وسـلم؛ لِمـا قـد يكـون فيـه مـن إشـكال علـى المخـاطَبِين بـه، ومـن هُنـا كـان صـلى اهللا                              

آن للنــاس بكالمــه وأفعالــه، وقــد بَــيَّن بقولــه وفعلــه أن الواجــب فــي  عليــه وســلم يفــسر القــر

ــأ ولــم يغــسل      الوضــوء غــسل الــرِّجْلَين، حتــى إنــه صــلى اهللا عليــه وســلم رأى رجــالً قــد توضَّ

ورأى بعـضَ أصـحابه وقـد توضَّـؤُوا وهـم عِجـالٌ ولـم         "ويْلٌ لِألَعْقـابِ مِـنَ النـارِ   : " عَقبَيْه فقـال  

                                     
 .٢١٥-٣/٢١٤لقراء السبعة، والحجة ل٢٧٧-٢٧٦/ ١انظر معاني القرآن لألخفش ) ١

 .٢١٥-٣/٢١٤، و الحجة للقراء السبعة٤/٧٢، و٣/١١٢، والمقتضب٧٦-١/٧٥سيبويه : انظر) ٢

 ).٧(الجن، اآلية ) ٣

 .١/٤٠٦، والكشف ٣/٢١٤الحجة للقراء السبعة ) ٤

 ).٤٤(النحل، اآلية ) ٥

 ).٦٤(النحل، اآلية ) ٦
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 وثبت عنه صلى    )١("ويلٌ لِألَعقابِ من النارِ أسْبِغُوا الوُضوءَ     : " م، فقال يغسلوا أعقابَ أرجُلِه  

، فهـذه سـنته وهـي بيـانٌ     )٢(اهللا عليه وسلم أنه كان إذا تَوَضَّـأ غـسل رجْلَيـهِ وأسـبغ الوضـوء        

 .وإيضاحٌ لِما في هذه اآلية

د عـن بعـض     ومِن هنا احتجْنا إلى داللَةٍ للمسح تتفق مـع الـسنة، وتتفـق أيـضًا مـع مـا ور                   

؛ لننزع منها داللة التركيب فـي قـراءة   )٣(الصحابة والتابعين من ترجيح المسح على الغسل  

معناها اللغوي إمرارُ اليـد علـى الـشيء، وتُطلـق       ) المسح(مَنْ جرّ الالم، فوجْهُ ذلك أنَّ كلمة      

ى ؛ ألن فيــه إمــرارًا لليــد علــ)٤(علـى الغــسل أيــضا، أو خفيــفِ الغــسل كمــا قـال بعــض العلمــاء  

الموضع المغسول، فهي لفظـة مـشتركة، تحتمـل المعنيـين معًـا، ويترشَّـح معنـى الغـسل                   

الـسنة ــــ كمـا تقـدم ـــ والثانيـة التحديـد، ذلـك أنَّ مـا يُمـسح ال              : دون المسح بقرينتين، األولى   

يحتاج إلى تحديد، ولذلك لم يُحدد ما يمسح من الرأس في الوضوء، وال ما يمسح من الوجه                  

 التيمم، وحُدِّدَ ما يُغسل من اليـدين فـي الوضـوء إلـى المـرفقين، ومـا يغـسل مـن                      واليدين في 

الرِّجلين إلى الكعبين، فهـذا التحديـد دليـل علـى أن معنـى مـسح الـرِّجلَين غـسلُهما، وبهـذا            

 .يَتِّجه عطفُ األرجُل جَرًّا على ما قبله

سح فـي الـرِّجْلَيْنِ هـو    وذهبَ قوم ممن يقرأ بكـسر الـالم إلـى أنّ المـ    : "  قال ابن عطية    

: "  قـال القرطبـي    )٥("الغَسْلُ، وروي عـن أبـي زيـد أن العـرَب تُـسمي الغَـسْلَ الخفيـف مـسحًا                  

                                     
ي كتــاب الطهــارة، بــاب وجــوب غــسل الــرِّجْلَين   ، فــ٢١٥-١/٢١٣الحــديثان أخرجهمــا مــسلم فــي صــحيحه  ) ١

 .بكمالِـهما

 .، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين١/٥٥انظر صحيح البخاري ) ٢

 .٩٣-٦/٩٢، وتفسير القرطبي ٨٣-٦/٨٢تفسير الطبري : انظر) ٣

، ١٥٤-٢/١٥٣، ومعـــاني القـــرآن للزجـــاج ١/٢٧٧، ومعـــاني القـــرآن لألخفـــش )مـــسح(اللـــسان، مـــادة : انظـــر) ٤
 .٢٨٣ـ ٧/٢٨٢، والتفسير البسيط٣/٢١٥والحجة للقراء السبعة 

 .٧/٢٨٢والتفسير البسيط . ٤/٣٧١المحرر الوجيز ) ٥
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 )٢("وهو الصحيح؛ ألن لفظ المـسح مـشترك، يُطلـق بمعنـى المـسح ويطلـق بمعنـى الغـسل                

ناءً على هـذا    ، وب )٢(، كما أسندها أبو علي الفارسي أيضًا      )١(ثم ذكر الرواية مسندة إلى أبي زيدٍ      

ألن غسلهما إمرار المـاء عليهمـا، أو إصـابتهما        :" رأى اإلمام الطبريُّ أنَّ الغاسل ماسح؛ قال      

بالماء، ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليـد عليهمـا فـإذا فعـل ذلـك بهمـا فاعِـلٌ فهـو                        

 .)٣("غاسلٌ ماسحٌ

ــامع بـــين المـــسح ال    ــا جـ ــه اهللا أنَّ المـــسح هاهنـ ــد الطبـــري رحمـ حقيقـــي والغـــسل  يريـ

الخفيف؛ لِما يقتضيه من تعميم العضو الممسوح بالماء مع إمرار اليـد التـي هـي آلـة الغـسل                

ــه، وهــذا وجــه جيــد للجمــع بــين قــراءة النــصب المقتــضية للغــسل، وقــراءة الجــر التــي          علي

 .ظاهرها اقتضاء المسح

: وجِـب للمـسح   ومما يعزز هذا الفهم قول الفخر الرازي في التعليق على وجه الجرِّ الم            

إنّ األخبار الكثيرة وردت بإيجـاب الغـسل، والغـسل مـشتمل علـى المـسح وال يـنعكس،                   "

فكان الغسل أقربَ إلى االحتياط فوجب المصير إليـه، وعلـى هـذا الوجـه يجـب القطـعُ بـأن                    

 )٤("غسل الرِّجل يقوم مقام مسحها

الوضــــعية  وبهــــذا كلــــه يتحــــد التركيــــب والداللــــة، مــــن منــــزَع الداللــــة المعجميــــة و        

اللغويـــة الداخليـــة، وهـــي تقييـــد المغـــسول وتحديـــده،  : بمعونـــة القـــرينتين) مـــسح(لكلمـــة

وإطالق الممسوح وتعميمه، والقرينـة الخارجيـة التـي هـي الـسنةالثابتة قـوْالً وفعـالً، وتلتقـي              

 .كذلك داللة قراءة النصب الموجبة للغسل مع داللة قراءة الجرِّ على هذا التفسير

                                     
 .٧/٢٨٢، وانظر التفسير البسيط ٦/٩٢تفسير القرطبي ) ١

 .انظر الحاشية السابقة نفسها) ٢

 .٦/٨٣تفسير الطبري ) ٣

 .١٢/١٢٨التفسير الكبير ) ٤
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 اآلية الثالثة
{ A B C D z َّ)قــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو والكــسائي      )١   

، وقرأ سائر السبعة بإسكان الحاء، ورُوي عن نافع فتحُ          )السحت(بضمّ السين والحاء في     

، فالسُّحْتُ والسُّحُتُ اسمان للمسحوت وهو المـال        )٢() السَّحْت(السين مع إسكان الحاء   

ــ    ــحَتَ  الــشيءَ يَ ــنْ سَ ــمِّي بــذلك مِ سحتُه أي قــشره واستأصــله وأذهبــه، والمــال   الحــرام، سُ

، والمعنى أنهم يأكلون األمـوال      )٣(الحرام يُذهب التقوى والبركة والمروءة، ويُكسب العار      

والمكاسب المحرمة، التي ال يحلُّ أكلها، كالرشوة، والربـا، ولحـم الخنزيـر والـدم والميتـة،           

 .)٤(ونحو ذلك مما حرمه اهللا

القراءات كائنٌ مِنْ قبَلِ قـراءة فـتح الـسين مـع إسـكان          واإلشكال الموجود في هذه     

وال يتوجَّه في ظاهر تركيب المصدر أن يكون مفعوالً به،       ) سَحَت(الحاء، فإنه مصدر للفعل     

الـسياق وهـو   : األول: فيكون مأكوالً، مع أنَّ الداللَة ظاهرةٌ على أنَّ ذلـك هـو المـراد، بـدليلين          

ل، والثـاني القراءتـان المـصرحتان بـصيغة االسـم         شيء مـأكو  ) السحت(يدل على أن كلمة   

 .المفعول

     ويأتي مَنْزَع توجيه القراءة بصيغة المصدر من قِبَلِ التسمية بالمصدر، وإقامته مقام       

 .االسم المفعول؛ لغرض داللي، وهو المبالغة والتأكيد

) سَـحَتَ (حْتُ مـصدر فالـسَّ } أكَّـالُونَ لِلـسَّحْتِ  {فأما مَـن قـرأ      : "    قال أبو علي الفارسي   

هـذا  : وأوقع اسمَ المصدر على المـسحوت، كمـا أوقـع الـضرب علـى المـضروب فـي قـولهم          

                                     
 ).٤٢(ية المائدة، اآل) ١

 .١٣٩، والغاية ٢٦٩، والتيسير ٢٤٣السبعة ) ٢

 .١/٣٣٩، والكشاف )سحت(، واللسان، مادة٤٠٠-٣٩٩مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاني : انظر ) ٣

 .٢٠٢-٦/٢٠١، والتحرير والتنوير ١/٤٠٨، والكشف ٤/٢٦٣،و البحر المحيط٦/١٥٦تفسير الطبري : انظر) ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 والـسحت أعـمُّ  مـن    )١(}الَ تَقْتُلُـوا الـصَّيْدَ  {الدرهم ضَرْبُ األمير، والصيد على الْمَصِيد فـي قولـه         

 )٢(..."الربا، وهؤالء قد وصفوا بأكل الربا

ا لعموم داللته علـى المـال الحـرام كـان التعبيـر عنـه بالمـصدر                  فإذا كان أعمَّ من الرب    

أنسب وأشمل، إذ المصدر يدل على مطلق الحدَث، هـذا مـن جهـة الداللـة اللفظيـة، أمـا مـن                       

يُعـزز هـذا المعنـى    ) أكَّـالون (جهة المـصاحبة اللفظيـة فـإن وقوعـه مفعـوالً لـصيغة المبالغـة            

ثرة وتكرار وشدة، وكلُّ ذلـك يتنـاغم مـع          ويؤكده، فإنها صيغة تدل على وقوع الفعل بك       

التعبير بالمصدر الدال على حقيقة الحدث وصـريحه مطلقًـا فـي إطـار ذمِّ الفـاعلين والتنفيـر                   

 . من سلوكهم

 

@      @      @ 

 

 

                                     
 ).٩٥(من سورة المائدة، اآلية ) ١

 .٣/٢٢٢ الحجة للقراء السبعة ) ٢
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ه، وقرأ ابن كثير وأبـو عمـرو وابـن عـامر            وما بعدها كل  ) العَيْن(قرأ الكسائيّ بالرفع في     

 .)٢(فقط، وقرأ نافع وحمزة وعاصم بالنصب في الجميع) الجروح(بالرفع في كلمة 

التوكيديـة الناصـبة    ) أنَّ(أمَّا القراءة بالنصْب فظاهرةٌ؛ ألن هذه الكلمة وقعـت فـي حيِّـز              

لنصب والداللة، وهي التوكيد للمبتدإ، فهي أسماء منصوبةٌ بعدها، والواو مُشرِّكَةٌ بينها في ا       

 .وهذا واضح) أنَّ(بـ

وصلتها، مع اتحاد الداللة، إذ     ) أنَّ(واإلشكال يبدو في قراءة مَنْ رفَع في سياق تركيب          

وما دخلَت عليـه كلـه لبيـان المكتـوب،          ) أنَّ(المعنى أن اهللا تعالى كتبَ عليهم ذلك كله، فــ        

 .ولذلك انتظمته قراءة النصب

علــى األشــهر إذا  ) أنَّ(ومثلهــا) إنَّ( يُنتــزَع منهــا توجيــه الرفــع أنَّ حــرف   والقاعــدة التــي 

ومدخولها ـ وهـو الرفـع    ) إنَّ(استوفى خبره جاز القطع بعده استئنافًا، أو عطفًا على موضع 

، كما في هذه اآليـة،      )٣(ـ أو عطفًا على ضمير الخبر، وال سيما إذا كان المقطوع جملة كاملة            

وإذا عطفـتَ  : " جملة كاملة، وكذا ما بعده، قال أبو حيـان       } عَيْنُ بِالعَينِ وال{فإن قوله تعالى  

إنَّ زيــدًا قــائمٌ،  : الجملــة علــى هــذه الحــروف ومــا عَمِلَــتْ فيــه، فــال خــالفَ فــي جوازهــا، نحــو      

 .وأخواتها) إنَّ(، يريد بالحروف )٤("وعمرٌو منطلِقٌ

                                     
 ).٤٥(المائدة، اآلية) ١

 .١٨٧-١٨٦وإرشاد المريد . ٢/٢٥٤، والنشر ٢٦٩ ، والتيسير ٢٤٤السبعة ) ٢

 .٥/١٨٥، والتذييل والتكميل ١/٤٦٣، وشرح التعليقة١٦٠-٢/١٦٩ارتشاف الضرب : انظر) ٣

 .٥/٢١٠التذييل والتكميل ) ٤
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وحـدها، فقـد قطـع العطـف     ) لجـروح ا(ومـا بعـده، أو رفـع    ) العَيْن بـالعين (فمَنْ قرأ برفع   

ــى   ــى؛إذ المعنـ ــى المعنـ ــتأنف، أو عطـــف علـ ــا لهـــم : واسـ ــالنفسِ : (قلنـ ــنفسُ بـ ــروحُ ....الـ والجـ

 .)١()قصاصٌ

ــةِ، منظــورٌ فيــه إلــى المعنــى ألجــل تخــريج          ــة العامــة لآلي  وهــذا توجيــهٌ منــزوع مــن الدالل

 .التركيب النحوي على وفقه

نـصبَ، والرفـع    ) إنَّ(إذا عطـفَ علـى مـا بعـد          :" ية قال األخفش موَجِّهًا للرفع في هذه اآل      

وعمـرًا ذاهـبٌ،    : إنَّ زيـدًا منطلـق، وعمـرٌو ذاهـبٌ، وإن شـئتَ قلـتَ             : على االبتـداء؛ كمـا تقـول      

فينــصب، ويجــوز جعلُــه مُبتــدَأً ) إنَّ(يجــوز عطفــه علــى اســم) عمــرو( يريــد أنّ )٢("نَــصْبٌ ورفْــعٌ

 .وأخواتها ال تنصب إال المبتَدأ) إنَّ(ه؛ ألن فيرفَع، وفي الحالين كلتيهما خبرُه ما بعد

فـإذا رفعـتَ العـينَ أُتبِـعَ الكـالمُ العـين، وإن             : "وقال الفراء في تعليقه على هذه القراءة      

رفـع، وكـلٌّ    ) والجروح قـصاص  (نصبته فجائز، وقد كان بعضهم ينصب كله، فإذا انتهى إلى           

وأخواتهــا إذا كــان العطــف  ) إنَّ(ار   ثــم ذكــر مــا يفيــد أنَّ ذلــك يحــسنُ فــي أخبــ   )٣(.."صــواب

، وعنـى بـذلك اسـتواء الداللـة؛ ألن العطـف بجملـة كاملـة           بجملة كاملة، كما فـي هـذه اآليـة        

كتـب  : "تستوي معه الداللة من غير تأويـل، ومِـن غيـر حاجـة إلـى تقـدير محـذوف، فـإذا قيـل               

فـإن عُطـف عليهـا    انتهـت الجملـة وأفـادتْ إفـادة كاملـة مـستقلة،          " اهللا أن النفس بـالنفس    

 .بعد ذلك بجملة مستقلة أفادتْ أيضًا إفادة كاملة مستقلة، في إطار الجملة األولى

                                     
 .٦/١٩٣، وتفسير القرطبي ٢٢٦-٣/٢٢٥عةالحجة للقراء السب: انظر) ١

 .١/٢٨٢معاني القرآن لألخفش ) ٢

 .١/٣٣٠، وانظر معاني القراءات لألزهري ١/٣١٠معاني القرآن للفراء ) ٣



 

 
٣٨ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الدال
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

وبذلك تستوي الداللتان فـي سـياق واحـدٍ، وأفـاد الرفـع واالسـتنئناف مـساواة الحكـم                   

الثابــت بهــذه الجملــة، للحكــم الثابــت فــي الجملــة المعطــوف عليهــا مــع اســتقاللهافيما           

 .يخصها

: ثم قـال للمـسلمين    " كتب اهللا على بني إسرائيل أنَّ النفس بالنفس       :"عنىفيكون الم 

فيكون حكمًا خاصًّـا بالمـسلمين، مـضافًا إلـى سـابقه، أخبـر اهللا       " إلخ....العينُ تُجزَى بالعينِ  "

بــه فــي ســياق إخبــاره عمــا كتبــه علــى بنــي إســرائيل، فاســتوى الحكمــان، كمــا اســتويَا فــي  

سـماء، وبـذلك يتـضح ضَـعف مـا ذهـب إليـه بعـضهم مـن أن          قراءة مَـن نـصب جميـع هـذه األ         

قــراءة الرفــع تقتــضي اســتقالل المــسلمين بمــا ورد فيهــا مــن حُكــمٍ، وأن أهــل الكتــاب لــم   

ومَـنْ قـرأ بـالرفع، جعـلَ     : " يُكتب عليهم ذلك، كما ذكر القرطبـيُّ عـن ابـن المنـذر أنـه قـال            

وهـذا أصـح القـولين؛ وذلـك     : "  قـائال ثم عقَّبَ عليـه   " ذلك ابتداء كالمٍ، حُكْم في المسلمين     

وكــذا مــا بعــده، والخطــاب ) والعــينُ بــالعينِ(أنهــا قــراءة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، 

بـالرفع فعلـى القطـع ممـا قبلهـا، واالسـتئناف            ) الجـروح (للمسلمين أُمِـروا بهـذا، ومَـن خـص          

 .)١("بها؛ كأن المسلمين أُمِروا بهذا خاصة، وما قبله لم يواجهوا به

ــه، ولكــن قرينــة        ــه تركيــب الرفــع فــي اآليــة، وإن كــان يحتمل     فهــذا تفــسير لــم يوجبْ

القراءة بوجه النـصب معينـة علـى القطـع باسـتواء الداللـة فـي القـراءتين، ومِـنْ ثَـمَّ قـال أبـو                   

ليس على أنه ممـا كتـب علـيهم فـي           ) والجروحُ قصاص (ويجوز أن يُستأنف  : "علي الفارسي 

ســتئناف إيجــابٍ وابتـداءِ شــريعةٍ فـي ذلــك، ويُقــوِّي أنـه مــن المكتــوب    التـوراة، ولكــن علـى ا  

 .)٢()"والجروحَ قِصاصٌ: (عليهم في التوراة نَصْبُ مَنْ نَصَبَ، فقال

                                     
 .٦/١٩٣تفسير القرطبي ) ١

 .١/٤١٠، وانظر الكشف ٣/٢٢٦الحجة للقراء السبعة ) ٢
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بالتاء على الخطاب، وهي القـراءة المـشكلة؛ ألن         ) يبغون(قَرَأ ابنُ عامِرٍ الشاميُّ كلمة      

؛ وهو األظهـر ألن الـسياق كلـه    )٢(وقرأ باقي السبعة بالياء على الغَيْبةِ . السياق ليس خطابيًّا  

 ¶ ª « ¬ ®  ̄ ° ± ² ³ ́ µ }كذلك، وهو قوله تعالى 
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Î z َّ)ــا كانــت قــراءة الجمهــور باليــاء هــي        )٣ الوجــه فالــضمائر كلهــا للغيبــة، ومــن هن

األظهر؛ ألجل الربط بين أجزاء الكالم، ومطابقة آخره ألوله، ويكون اتساقٌ بين التركيب       

 .)٤(وداللة السياق

ـا محمـد     : "  وأما قراءة ابن عامرٍ فخرّجها بعض الْمُعربين على إضمار خطابٍ تقديره           : قلْ لهم ي

ــة تبغــون   ــي  )٥(َ"أفحكــم الجاهلي ــو عل ــه، وإن كــان األول   ونحــو هــذا اإلضــمار ال يُ  :" ، قــال أب ــر؛ لكثرت نكَ

القـراءة بيـاء الغيبـة، وكأنـه يريـد بكثـرة مثـل هـذا اإلضـمار كثـرة االلتفـات مـن                      ) األول(، يريد بــــ  )٦("أكثر

 .الغيبة إلى الخطاب، أو الخطاب إلى الغيبة، ونحو ذلك من أنواع االلتفات

يطلـب اليـاء نَـسَقًا علـى مـا          وهنا يقع التجاذب بين الْمَنْزَع التركيبي والداللي فالتركيب         

تقـدم مــن الكــالم، وظــاهرُ داللـةِ تــاء الخطــاب ال يُــساعد علـى ذلــك، فتجاذبــا، فاضــطرُّوا إلــى    

                                     
 )٥٠(المائدة، اآلية ) ١

، والحجـــة للقـــراء الـــسبعة ألبـــي علـــي الفارســـي ١/٤١١، الكـــشف لمكـــي٢٤٤الـــسبعة البـــن مجاهـــد : انظـــر) ٢
 .١٤٠، والغاية ٢٢٨، وحجة القراءات البن زنجلة ٣/٢٢٨

 ).٤٩(المائدة، اآلية ) ٣

 . ١/٤١١، والكشف ٣/٢٢٨انظر الحجة للقراء السبعة ) ٤

 .٧/٤١٨والتفسير البسيط للواحدي . السابق) ٥

 .٣/٢٢٩الحجة للقراء السبعة) ٦
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التقدير المذكور، ولو نَظرنا إلى األسـلوب لوجـدناه قوِيًّـا غيـرَ مُحْـوِجٍ إلـى تقـدير جملـةٍ وال مـا                        

اللتفاتُ أسـلوب شـائعٌ كثيـر فـي         دونَها، ألنّ إخراج السياق على االلتفات يغني عن ذلك، وا         

كالم العرب، وال يلـزم منـه نـشاز فـي الـسياق، ويُـؤتى بـه قَـصْدًا إلفـادةِ داللـةٍ خاصـة بـه، قـال                             

االلتفــات هــو انتقــال الكــالم مــن أســلوبٍ مــن الــتكلم والخطــاب والغيبــة، إلــى     : "التفتــازاني

 .)١("إيقاظًا في إصغائهأسلوبٍ آخَرَ غيرِ ما يترقبه المخاطَب؛ ليفيد تطرِئةً لنشاطه و

 وهذا هو ما حدَثَ في هذه اآليـةِ، فـإن اهللا تعـالى خاطَـب رسـولَه صـلى اهللا عليـه وسـلم                     

آمِرًا له بالحكم بين بنـي قريظـة والنـضير مـن اليهـود بمـا أنـزل اهللا، وأالَّ يتَّبِـع أهـواءَهم، وأنْ                         

وَلَّـوْا وأعرضــوا عـن حكمــه   يَحـذَرَهم أن يفتنــوه عـن بعــض مـا أنــزل اهللا، وأخبـره أنَّهــم إن ت    

فهو دليل على أنَّ اهللاَ يريدُ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فيهلكهم بهـا، وأخبـره أنَّ حقيقـة             

كثيــرٍ مــن النــاس االنطــواءُ علــى الفــسق والتمــرد علــى شــرع اهللا، ثــم التفــت مــن الحــديثِ      

ا علـيهم   عنهم إلى توجيه الخطاب إليهم مباشرةً إليقاظِ هممهم وإثـارتِهم فقـال مُنكِـرً             

ــنيعَهم ــونَ :" صــ ــه : "بعــــد الحــــديثِ عــــنهم، قــــال أبوحيــــان  "! أَفَحُكْــــمَ الْجَاهِلِيِّــــةِ تَبْغُــ وفيــ

مـــواجهتهم باإلنكـــار والـــردع والزجـــر، ولـــيس ذلـــك فـــي الغَيْبَـــة، فهـــذه حكمـــة االلتفـــات  

 .)٢("والخطاب ليهود قريظة والنضير

نه، وال يحتاج إلـى تقـدير ليلتـئم،         وهذا يدل على أنَّ الكالمَ جارٍ على ما يوافق الغرض م          

ــداللي العــامّ فيــستدعي         ــالً فــي الغــرض ال وأنَّ تنويــع األســلوب بتركيــب آخــر ال يقتــضي خلَ

 . إضمارًا

@      @      @ 

                                     
 .٢٨٧المطوَّل للتفتازاني ) ١

 .٤/٢٨٨البحر المحيط ) ٢
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 السادسة اآلية
{ z { | } ~ _ ̀ a cb  d   fe g h i 

j z َّ)و، وقـرأ  بـالرفع وإثبـات الـوا   ) ويقولُ): (عاصم وحمزة والكسائي(قرأ الكوفيون)١

: بـالرفع بـدون واو، وقـرأ أبـوعمرو البـصري            ) يقـولُ ): (نـافع وابـن كثيـر     (ابن عـامر والحرميـان    

 ).وهو الوجه المشكل، كما سيأتي()٢(بالنصب وإثبات الواو) ويقولَ(

الرفع مع إثبات الواو، والرفع مع حـذف الـواو، والنـصب مـع إثبـات                : فهذه ثالث قراءات  

، وابتــداء كــالم جديــدٍ )٣( الــواو فيُخــرَّجُ علــى تركيـب االســتئناف الـواو، فأمــا الرفــع مــع إثبـات  

يخبر فيه عن الذين آمنوا، بعد ما تقدم من الكالم عن المنافقين وندامتهم وتمـام اإلخبـار              

  a b ̀ _ ̂ [ \ } ،وهـي قـول اهللا تعـالى   )٤(في اآليـة المتقدمـة     عنهم

c d e f hg i j k l m n o  p q r s t u v w 
x y  z  )كما يجوز توجيه الداللة بنزع التركيب من وجـه العطـف، فتكـون الـواو      )٥

فيكون هذا   z ̀ _ ̂ [ \ } على جملة  z { | z } عاطفة لجملة

، على أنَّ هذه الجمل متساوية في الداللة العامة من جهـة اإلخبـار بهـا،                )٦(من عطف الْجُمل  

بــين مــا أخبرنــا اهللا بــه فــي هــذه ونــسقت بــالواو إلفــادة أن مــضمونها واقــع فــي حينــه، ولــيس 

الجمل من أخبار فترات زمانية متفاوتة،وقد عَبَّر الطبريُّ عن هذه الداللة في تركيب قراءة              

                                     
 ).٥٣(المائدة، اآلية) ١

 .٢/٢٥٤، والنشر١٤٠، والغاية ٢٧٠، والتيسير ٢٤٥السبعة : انظر) ٢

 .١/٢٦٩، والبيان لألنباري ١/٣١٣معاني القرآن للفراء : انظر ) ٣

 .٤٨٥-٤/٤٨٤، والمحرر الوجيز ٢٢٩، وحجة القراءات البن زنجلة ٢/٢٧إعراب القران للنحاس : انظر) ٤

 ).٥٢(المائدة، اآلية ) ٥

 .٤/٣٠٢، والدر المصون ٣/٢٣١الحجة للقراء السبعة : انظر) ٦



 

 
٤٢ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الدال
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

ــال   ــواو، فقـ ــالرفع والـ ــرأ بـ ــا  : "مَـــنْ قـ ــي نحـــن عليهـ ــا التـ ــول: (وقراءتنـ ــي  ) ويقـ ــواو فـ ــات الـ بإثبـ

 علــى مــا أســروا فــي    فيــصبحوا: فتأويــل الكــالم ...علــى االبتــداء ) يقــول(وبرفــع )....ويقــول(

أنفسهم نادمين، ويقول المؤمنون أهؤالء الذين حلفوا لنا بـاهللا جهـد أيمـانهم كـذبًا أنهـم                  

ـــ        ـــ يقــول اهللا تعــالى ذكــره مخبــرًا عــن حــالهم عنــده بنفــاقهم وخبــث أعمــالهم ــ : لمعنــا ــ

أجـر؛  ذهبت أعمالهم التي عملوها في الـدنيا بـاطالً ال ثـواب لهـا وال             : حبطت أعمالهم، يقول  

ألنهم عملوها على غير يقـين مـنهم بأنهـا علـيهم هللا فـرض واجـب، وال علـى صـحة إيمـان                        

بـــاهللا ورســـوله، وإنمـــا كـــانوا يعملونهـــا ليـــدفعوا المـــؤمنين بهـــا عـــن أنفـــسهم وأمـــوالهم   

ــه، فأصــبحوا خاســرين، يقــول      فأصــبح هــؤالء  : وذراريهــم، فــأحبط اهللا أجرهــا إذ لــم تكــن ل

 فـي شـرائهم   )١( بإدالة المؤمنين، على أهل الكفر قد وُكِـسُوا    المنافقون عند مجيء أمر اهللا    

 )٢("الدنيا باآلخرة، وخابت صفقتُهم وهلكوا

أتــى الطبــري فــي تعبيــره هــذا بالــسياق متــساويًا مــن جهــة اإلخبــار علــى مقتــضى الرفــع  

 : والعطف، واستنبط من تركيب الرفع تنسيق الدالالت اآلتية

 .مة والحسرةـ تحوُّل المنافقين إلى الندا١

ــين       ٢ ــاقهم حـ ــن نفـ ــين مـ ــافقين متعجبـ ــؤالء المنـ ــوبيخهم لهـ ــؤمنين وتـ ــم المـ ــ تهكـ ــ

عــاينوهم وقــد حبطــت أعمــالهم، وكــانوا قــد أقــسموا لهــم كــذبًا أنهــم معهــم، فهــا هــي      

 .أعمالهم قد أبطل اهللا أجرها مع حسرتهم النفسية المتقدمة

هللا بـه علـى المـؤمنين مـن         ـ صيرورة أمر المنافقين إلى خـسار حـين فوجئـوا بمـا فـتح ا               ٣

 .الفوز والدولة، مع خيبة المنافقين واضمحالل أمرهم

                                     
 .وُكِسُوا بمعنى خَسِرُوا) ١

 .٦/١٨٢تفسير الطبري) ٢
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ــا، باســتواء التركيــب المــستفاد مــن عطــف الجمــل بعــضها علــى       كــل هــذا حــصل معً

بعض، وتناسق اإلعراب، وبهذا يتبين أن تركيب الرفع منزوع من الداللة قطعًـا واسـتئنافًا،             

 .أو عطفًا وجمعًا في الداللة اإلخبارية

 والداللــة فــي قــراءة الرفــع مــع العطــف بــالواو هــي نفــسها الداللــة فــي قــراءة الرفــع مــع   

حذف الواو؛ ألن الغرض هو الجمـع بـين الجملتـين فـي اإلخبـار ووقـت وقـوع الحـدَث، ولهـذا                       

، وهـذا أيـضا     )١(جمع بينهما بالواو، ومقتضاه حاصل بالرفع بدون واو؛ اكتفاءً بالربط بالضمير          

ــزوع مـــن الدال  ــي الفارســـي   منـ ــو علـ ــال أبـ ــذلك قـ ــةِ، ولـ ــا مـــن   : " لـ ــواو وإثباتهـ ــقاط الـ ــا إسـ وأمـ

ــه ــوا  (قول ــذين آمن ــا       ) ويقــول ال ــسْن كإثباتهــا، فأم ــه أنّ حــذفها فــي المــساغ والحُ فــالقول في

 :الحذف فألنّ في الجملة المعطوفة ذِكرًا من المعطوف عليها، وذلك أنّ مَـن وُصِـف بقولـه          

{ a b  c d e f hg zإلى قوله  { x  z       هـم الـذين قـال فـيهم

فلمــا صــار فــي   a cb  d   fe g h z ̀ _ ~ { } :الــذين آمنــوا

 ونظَّـر لـذلك   )٢("كل واحدة من الجملتين ذِكْرٌ من األخرى حَسُنَ عَطْفُها بالواو وبغير الواو 

         e f    g h }: هو وغيره مـن المـوجهين لهـذه القـراءة بقـول اهللا تعـالى         

i j k l    m  on p q r ts u v w  

x y z { }| ~ _  ̀ a  b     c  d e f   g h z َّ)قال )٣ " :

لما كان في كل واحدة مـن الجملتـين ذِكْـرٌ ـــ يعنـي ضـميرًا ـــ ممـا تقـدَّم، اكتفـى بـذلك عـن                      

الواو؛ ألنها بالذكر ومالبسة بعضها ببعض به ترتبط إحداهما بـاألخرى كمـا تـرتبط بحـرف                 

                                     
 .٣٢٢انظر إيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري ) ١

 .٣/٢٣١الحجة للقراء السبعة ) ٢

 ).٢٢(الكهف، اآلية ) ٣



 

 
٤٤ 
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أغنــى فيــه الــضمير الموجــود فــي            f    g h z }  تعــالى، مــراده أن قولــه )١("العطــف

ــر عــن أن يقــول    ــة الخب ــبهم  :" جمل ــة ورابعهــم كل ــه   " ثالث   j} :وكــذلك األمــر فــي قول

k l z    اكتفـاء بالـضمير فـي الـربط، ثـم دلَّ قولـه تعـالى ـ         " وسادسـهم : "فلم يقل

تواء الداللـة   مورِدًا للواو في الـسياق نفـسه علـى اسـ     q  r s zt}بعد ذلك ـ  

 .)٢(في التركيبين مَعًا، ومِنْ ثَمَّ قرِئَ بالحذف واإلثبات في هذه اآلية وغيرها

والمصير إلى هـذا التخـريج أقـوى وأوضـح ممـا ذهـب إليـه بعـضهم بجعـل الجملـة جوابًـا                      

يَقـولُ الـذين    : ماذا يقول الذي آمنوا حين يحصل ذلـك؟ والجـواب         : لسؤال مقدر، وأنَّ التقدير   

فال يخفى ما في هذا من تكلف تقدير سؤال مستغنًى عنه بمـا تقـدَّم، مـع                 .... )٣(ؤالءآمنوا أه 

أنــه الدليــل علــى تقــديره مــن جهــة التركيــب، وإن كــان المعنــى قــد يتخــرَّج عليــه، لكنــه غيــر 

 .الزم، وعدم التقدير أولى من التقدير

عـل المـضارع   ففيهـا إشـكالٌ يتعلـق بـورود الف    ) ويقـولَ (وأما قراءة نـافع بنـصب الفعـل      

منصوبًا في سياق يقتضي ظاهره الرفع، وهذا يحتاج إلى وجهٍ تتفق به الداللـة مـع التركيـب،                  

إذ يقتضي هذا التركيب اختالف الداللة، كما يقتضي تبـاين المنـسوق عليـه، فلـيس تركيـب       

النــصب كتركيــب الرفــع فــي الداللــةِ، إال أن يكــون ثمــةَ ســرٌّ مــا يقتــضي تواردهمــا علــى داللــة   

 .حدةوا

ومما يزيد هذه القراءة إشكاالً ـ في ظاهرها ـ أنَّ أبا عمرو البـصري الـذي ثبتَـتْ عنْـه رُوِيَ       

ألنــه : " وقــد علَّــل األخفــش لهــذه االســتحالة بقولــه! )٤("والنــصب محــالٌ: " عنــه أنــه قــال فيهــا

                                     
 .٣/٢٣١الحجة للقراء السبعة ) ١

 ٤١٢.-١/٤١١، والكشف ٤٢٤-٧/٤٢٣التفسير البسيط : انظر مع السابق) ٢

 .٦/٢٣٣، والتحرير والتنوير٤/٣٠١، والدر المصون ٤/٢٩٤البحر المحيط : انظر) ٣

 .١/٢٨٣معاني القرآن لألخفش ) ٤
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) أن يقـــول(عـــسى أن يقـــول، يجعـــل : وعـــسى اهللا أن يقـــول الـــذين آمنـــوا، وإنمـــا ذا: اليجــوز 

 .)١("أكلتُ خبزًا ولبَنًا: أو يكون تابعًا، نحو) عسى(عطوفًا على ما بعد م

) أن يـأتي  (علـى   ) يقـول (   أراد األخفش أن استحالة النصب محمولة علـى تقـدير عطـف             

أجنبيـا عـن   ) عـسى (فإن هذا يؤدي إلى تركيب غير مقبول في العربيـة، وهـو أن يكـون خبـر               

عسى الرجل : فال يقال) عسى(فاعلها وهو اسم فاعلها،  مع عدم وجود ضمير يعود على     

عـسى  : أن يأتي الفتح؛ ألن إتيان الرجل ال عالقة بينه وبين شأن الفتح، فالوجـه إذن أن يقـال                 

أن يفعــل الرجــل ويــأتي الفــتح، أيْ أن يحــصل الفعــل واإلتيــان، فيكــون مــن عطــف الجمــل،     

ــا     ــمَّ قــال   )٢(فهــذا هــو وجــه التركيــب المقبــول نحويًّ ــن ثَ إذا كــان : "أبــو جعفــر النحــاس  ، ومِ

: فهو بعيدٌ؛ ألنـه مثـل قولـك     ) أن يأتي (على العطف على    ) يقولَ(العطف في قراءة من نصب      

) عسى زيد أن يقوم عمـرو (عسى زيد أن يأتي ويقوم عمرو، وهذا بعيدٌ جدًا، ال يصح المعنى  

عـسى اهللا  (: كـان جيـدًا، ولـو كانـت اآليـة        ) عسى أن يقوم زيد ويـأتي عمـرو       : (ولكن لو قلت  

 .)٣("كان النصب حسَنًا) أن يأتي بالفتح

فقـــــد خلَـــــتْ الجملـــــة ) عـــــسى زيـــــد أن يـــــأتي ويقـــــوم عمـــــرو :(يريـــــد أنـــــك إذا قلـــــت

ويجـب أن يـرتبط     ) عـسى (الذي هو اسم    )زيد(من رابط يربطها بــ   ) ويقوم عمرو (المعطوفة

ــر، وهــذا تفــسير لكــالم األخفــش           ــر حكمــه حكــم الخب ــى الخب ــر، والمعطــوف عل ــه الخب ب

المتقـدم، ولــذلك أشـار األخفــش وتبعـه النحــاس وكثيــر مـن المعــربين إلـى أن يكــون وجــه      

، )١("أكلتُ خبزًا ولبَنًا  : أو يكون تابعًا، نحو   : "التركيب على اإلتباع اللفظي، وهو قوله المتقدم      

                                     
 .السابق نفسه) ١

 ١/٤٤٤ ، والتبيان٤/٣٤٥التذييل والتكميل : انظر) ٢

 ).بتصرف يسير(٢/٢٦إعراب القرآن للنحاس ) ٣



 

 
٤٦ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الدال
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

، يريد المشاكلة، فاللبن غير مأكول، ولكنه لما أُتبِع ما كان مأكوالً جرى مجراه في       )١("ولبَنًا

ــرُ الــشيء :"  المــشكلة اللفظيــة، وإن اختلــف المعنــى، والمــشاكلة هــي الــسياق لغــرض ذِكْ

 :كقول الشاعر)٢("بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقديرًا

 )٣(  متقلدًا سيفًا ورُمحا   ورأيت زوجك في الوغى  

ــد فــي الــسياق عُطِــف عليــه     ــا صــاحَب الــسيف الــذي يُتَقَلَّ ــد ولكنــه لَمَّ  فــي فــالرمح ال يُتقلَّ

وإذا اخــتلط المــذكوران جـرى علــى أحـدهما مــا هــو لِآلخَـر إذا كــان فــي    : "اللفـظ، قــال المبـرد  

 )٤("مثل معناه؛ ألن المتكلم يبيّن به ما في اآلخَر وإن كان لفظه مخالفاً

) أنْ يــأتي(فــي قــراءة أبــي عمــرو عطفًــا علــى      ) يقــولَ(وعلــى هــذا الوجــه يكــون نــصب    

 .اة لظاهر الداللةمشاكلةً لفظيةً فقط، من غير مراع

ــه النــصب أيــضا باحتمــاالتٍ أخــرى يحتملهــا التركيــب وتــستقيم معهــا الداللــة وال     ووُجِّ

 :تُحيلها، وأهمها

ــإن معنـــى   ١ ــدَّر، فـ ــ أن يكـــون العطـــف علـــى المعنـــى المقـ ــالفتح "ــ ــأتي بـ " عـــسى اهللا أن يـ

) يقـول  (وهذا التركيب يجوز أنْ تُعطـف عليـه جملـة         " عسى أن يأتي اهللا به بالفتح     :"وحاصله

علـى  ) يقـولَ (إلـخ، فيعطـف     ...عسى أن يأتي اهللا بـالفتح، ويقـولَ الـذين آمنـوا           : فيكون التقدير 

باتفــاق؛ ألنهــا قــد تــستغني ) عــسى(، وهــذا جــائز فــي تركيــب )٥(مراعــاةً لهــذا المعنــى) يــأتي(

                                     
 ..١/٢٨٣معاني القرآن لألخفش ) ١

 .٦٤٨المطوَّل ) ٢

 @يا ليت زوجك قد غدا: @بيت من مجزوء الكامل، منسوب لعبد اهللا بن الزبعرى، ويروى مصراعه األول) ٣
، وتفــسير الطبــري ١/٤٣٢ه  والكامــل لــ٢/٥٠، والمقتــضب للمبــرد ١/٢٧٧،٢٨٣معــاني القــرآن لألخفــش : انظــر
  .٢/٢٦، وإعراب القرآن للنحاس ٦/١٨١

 .٢/٥٠المقتضب ) ٤

 .٤/٤٨٥انظر المحرر الوجيز ) ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

، فهــذا وجــهٌ مــن   )١(والفعــل بعــدها مــسدَّ جــزأي اإلســناد    ) أنْ(بخبرهــا عــن االســم، وتــسدّ    

 ).عسى(ب منزوع من الداللة العامة في السياق، بحسب ما يجوز في صلة التركي

 معطوفًا على ) يقولَ(أن يكون هذا من باب عطف المضارع على مصدر،بأن يُقَدَّر الفعلـ ٢

؛ ألجــل )٣(، والمــضارع إذا عُطــف علــى المــصدر جــاز نــصبُه   )٢(وهــي مــصدر ) الفــتح(كلمــة

: المقـدرة والفعـل المـضارع، نحـو       ) أنْ(مـؤول مـن     التناسب بين المصدر الـصريح، والمـصدر ال       

 :اجتهادُك وتستفيدَ خيرٌ لك، ومن شواهده قول الشاعرة

 )٤(أحبُّ إليَّ مِن لُبْسِ الشُّفُوفِ      لَلُبْسُ عباءةٍ وتَقَرَّ عَينِي  

وهـو اسـم، لَمَّـا      ) لُـبْس (وهـو فعـل علـى       ) وتَقَـرّ (لَمَّا لم يستقم أن تحمل      : " قال سيبويه 

 )٥ ()"أنْ(لهما ولم تُردْ قطعه، لم يكن بُدٌّ من إضمار) أحبّ(مته إلى االسم، وجعلتَ ضم

) لُـبْس (سـببه عطفـه علـى اسمٍـصريح ــــ وهـو             ) تقَـرّ (يريد أنَّ انتصاب المضارع هنا ــ وهو        

لجمعهما في داللة واحدةٍ، وهي أنهما ذُكِرَا وجُمعَا بـالواو مَعًـا لإلخبـار عنهمـا بخيـر واحـدٍ،               

، وليس مراد المتكلم قطع أحدهما عن اآلخر في اإلخبـار عنهمـا، فـدل كالمـه                 )أحَبُّ(هو  و

 .هذا على أن تركيب النصب سببه اتحاد الداللة النحوية بين اللفظين

مع المضارع لتكوِّن مصدرًا يتناسَبُ مع المصدر المعطـوف عليـه،   ) أنْ( ومِنْ ثَمَّ قُدِّرَتْ  

 عطْفًـا علـى المـصدر     z وَيَقُـولَ الـذينَ آمَنُـوا      }:  آية المائدة هـذه    وبهذا يَضِحُ وجه النصْب في    

                                     
  .١/٤٤٤، والتبيان١/٢٩٦، والبيان ٢٣٠-٣/٢٢٩، والحجة للقراء السبعة ٤/٣٤٦التذييل والتكميل : انظر) ١

 .٢٧-٢/٢٦انظر إعراب القرآن للنحاس ) ٢

 .٢٥-٢/٢٤انظر المقتضب ) ٣

، ٢/٢٦، والمقتـضب  ٣/٤٥سيبويه : البيت من الوافر، لميسون بنت بحدل، زوج معاوية رضي اهللا عنه، انظر     ) ٤
 .١/٢٩٧، والبيان ١/٤٢٧وأمالي ابن الشجري 

 .٣/٤٦سيبويه ) ٥



 

 
٤٨ 
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ــو   ــصريح، وهـ ــتْح(الـ ــا  ) الفَـ ــة المعطـــوف عليهـ ــي اآليـ  i j k l m n o  p q } فـ
r s t u v w x z )١(. 

ومـا عُطِـف عليهـا      ) عـسى (واعترض أبو حيان على هذا الوجه بسبب الفصل بين صلة           

ــ               ، وبأ ...)فيصبحوا(بأجنبي وهو جملة     ) أنْ(نّ الفتح هنا ال يراد به صـريح المـصدر الـذي ينحـلّ بــ

وانتــصر لــه )٢()عــسى اهللا أن يــأتي بــأنْ يقــول الــذين آمَنُــوا : (والفعــل، وبــأنَّ المعنــى لــيس علــى

 .)٣(تلميذه السمين الحلبي فأورده هكذا، ولم يحتجّ له بشيء يُذكر

ا يلـزم منـه ضـعفُ هـذا الوجـه، ألن              وال يبدو هذا الذي أبداه أبو حيان مـن االعتـراض قويـًّ            

ومـا عُطِـف عليهـا حـصل بالفـاء الرابطـة التـي جعلـت           ) عـسى (الفصل الذي ذكـره بـين صـلة       

عـسى أن تُعنَـى بِـالقرآن فـتفلح فـي حياتـك         : "السياق واحدًا متماسكًا، كما يجوز أن يقـال       

الفـاء،  والمعطـوف عليهـا ب  ) عـسى (بعطف السنة على القرآن بعد الفـصل بينـصلة        " والسنة

بالتأويــل الــذي ذهــب َ إليــه، فقــد نظــر إليــه علــى أنــه مــن قبيــل المــصدر     ) الفــتح(ولــيس تأويــل 

فعـسى اهللا أن يفـتح؛   : المسمى به، ولـيس ذلـك بظـاهر، بـل الظـاهر مـن الـسياق أن المعنـى            

أن : عــسى اهللا أن يــأتي بالنــصر، علــى معنــى : ألن الفــتح هنــا غيــر مُعَــيَّن، فهــو كقــول القائــل 

ألن الفــتح ) بــالفتح(محمــول علــى قولــه  ) يقــول الــذين آمنــوا ): "(ـهــ٥٤٣(ال البــاقوليينــصر، قــ 

فعــسى اهللا أن يــأتي بــأن يفــتحَ، ويقــولَ  : مــصدرٌ فــي تقــدير أنْ مــع الفعــل، أال تــرى أن التقــدير  

 .)٤("الذين آمنوا

                                     
 .٦/٢١٨وتفسير القرطبي . ٢٧-٢/٢٦إعراب القرآن للنحاس : انظر) ١

 .٤/٢٩٥انظر البحر المحيط) ٢

  ٤/٣٠٣ر المصون انظر الد) ٣

 .١/٤٠٩إعراب القرآن وعلل القراءات ) ٤
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ويــدل علــى عــدم دقــة اعتــراض الــشيخ أبــي حيــان علــى هــذا الوجــه أنــه نَظَّــر للتركيــب    

فذكر أنَّ المصدر هنا ال يراد به انحاللـه         " يعجبني من زيد ذكاؤه وفهمه    : هو كقولك : "بقوله

في اآلية، فالذكاء مـصدر سُـمِّي       ) الفتح(، والمصدر الذي نظَّر به ال يبدو مساوِيًا لـ        )١(بِأَنْ والفعل 

ــؤاد     ــدَّة الفـ ــة وحِـ ــو اســـم لـــسرعة الفطنـ ــه، فهـ ــى )٢(بـ ــد أن  : ، فلـــيس المعنـ ــي مـــن زيـ يعجبنـ

) الفـتح (يعجبنـي اتـصافه بالـذكاء والفهـم، والفـرق بينهـذا وبـين               : هم، بل المعنـى     يذكوَويف

 .واضح في اآلية

ــرٌ، ذلــك أنــه نظَّــر لــه       وكــذلك فــي اعتراضــه علــى المعنــى المترتــب علــى هــذا الوجــه نَظَ

هنــدٌ الفاســقة أراد زيــد إذايتهــا بــضربٍ أو حــبْسٍ وإصــباحها ذليلــة،   : (ونظيــره قولــك:"فقــال

ــا علــى ) وقــول(فيكــون ) أهــذه الفاســقة التــي زعمــتْ أنهــا عفيفــة؟ : بهوقــول أصــحا معطوفً

ــدقيق؛ ألن كلمــة     )٣()"بــضرب( ــر لــيس ب مــصدر صــريح، وال توجــد قرينــة    ) قــول(فهــذا التنظي

داخـالً فيمـا يريـده    " قول أصـحابه "ومِن جهة المعنى ليس ) بضرب(تساعد على عطفه على     

وحــرف الجــر المنــسِّق بــين ) أن يقــول: (قــدير فيــهالت) يقــول(زيــد، وأمــا تركيــب اآليــةفالفعل 

محــذوف، ولــوال ذلــك لمــا ســاغَ تقــدير الفعــل بمــصدر مــؤول  ) يقــول(و) بــالفتح:(المتعــاطفين

، وهـذا مفقـودٌ   )٤(ألن حرف الجر يكثر ويطرد حذفه مع أنْ وأنَّ، قياسًا باتفـاق          ) أنْ والفعل (بــ

 ...".وقول أصحابه: "في قوله

                                     
 .٤/٢٩٥البحر المحيط )١

 ).ذكا(انظر اللسان مادة) ٢

 .٤/٢٩٥البحر المحيط ) ٣

 .٢/٧١٢المغني : انظر) ٤



 

 
٥٠ 
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عـسى اهللا أن يــأتي  :"م الداللـة علـى هـذا التركيـب بـأن يقـال      ومـن جهـة المعنـى تـستقي    

؛ )١(...والمراد السبب الذي يحمل الذين آمنوا علـى أن يقولـوا          ..." بالفتح، وبِأنْ يقولَ الذينَ آمَنوا    

ألن اهللا تعــالى يجعلهــم يقولــون ذلــك بمــا يظهــره لهــم مــن الفــتح والنــصر واإلدالــة علــى            

داخِــالً فيمــا يــأتي اهللا بــه؛ ألنــه ) قــول الــذين آمنــوا(ا يكــون ، وعلــى هــذ)٢(المنـافقين والكــافرين 

يــأتي بأســبابه، وهــذا المفهــوم مفقــود فيمــا نَظَّــر بــه أبــو حيــان وتبعــه عليــه تلميــذه الــسمين  

الحلبي رحمهما اهللا، فهـذا وجـهٌ تنتظمـه الداللـة والتركيـب، ويتعاضـدان عليـه، فهـو منـزوع             

 .منهما على سواءٍ

 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .١/٤٤٥، والتبيان ١/٢٩٦البيان: انظر) ١

 .٤/٤٨٦، والمحرر الوجيز ٦/١٨١تفسير الطبري : انظر) ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 اآلية السابعة
{ d  e f g  h i j  k ml n o p q  r s t u  v 

w yx z {  | } ~ _ ̀ z َّ)١( 

ألنـه مـضاف إليـه، وقـرأ        ) الطَّـاغُوتِ (وجـرّ كلمـة     ) عَبُـدَ ( قرأ حمزةُ بـضم البـاء فـي كلمـة         

 .)٢(ألنه مفعول به) الطاغوتَ(ونصب) عَبَدَ(باقي السبعة بفتح الباء في 

جـاءت  ) عَبُـد (لغـويين قـراءةَ حمـزة هـذه، مِـن قِبَـل أن كلمـة          وقد استشكل بعض ال 

ـــــ كعَبْـدٍ ـــــ ال تُجمَـع علـى         ) فَعْـلٌ (وهـي بمعنـى الجمـع مـن جهـة الداللـة، و            ) فَعُـل (على صيغة 

فـإنْ تَكُـن   ) وعَبُـد الطـاغوت  (وأما قوله:"فهذا الفراء يقول! ، بل إنَّ بعضهم خطَّأها  )٣()فَعُلٍ(

 :وحَذُر وعَجُل فهو وَجه، وإال فإنه أراد ـ واهللا أعلم ـ قول الشاعرفيه لغةٌ مثلُ حَذِر 

 )٤(   أَمَةٌ وإِنَّ أباكمُ عَبُدُ       أَبَنِي لُبَيْنَى إنَّ أمَّكُمُ 

 )٥("وهذا في الشعر يجوز؛ لضرورة القوافي، فأمَّا في القراءة فال

ــد( يريــد أنَّ الــشاعر ضــم بــاء   ال يجــوز فــي غيــر الــشعر،  ضــرورةً ألجــل الــوزن، وهــذا ) عَبْ

: ، قـال أبـو منـصور األزهـري        )ـهـ ٢٤٠(وخطأها أيضًا تلميذه نُصير بن أبي نُـصيرٍ الـرازي المتـوفى           

هـوَ  : فـإنَّ أهـل العربيـة ينكرونـه، وقـال نُـصَيرٌ النحـويُّ             ) وعَبُـد الطـاغوتِ   (وأما قـراءة حمـزةَ      "

                                     
 )٦٠(المائدة، اآلية) ١

 .١٤٠، والغاية١٧٧، وإرشاد المريد٢/٢٥٥، والنشر ٢٤٦السبعة ) ٢

، ٢/٥٠٣، والــــصحاح للجــــوهري ١/٤١٤، والكــــشف١٨٨-٢/١٨٧معــــاني القــــرآن وإعرابــــه للزجــــاج  : انظــــر) ٣
 ).عبد(واللسان مادة

، والــــدر ١/٣١٥، ومعــــاني القــــرآن للفــــراء ٢١بيــــت مــــن مجــــزوء الكامــــل، ألوس بــــن حجــــر، فــــي ديوانــــه ص ) ٤
 ،٤/٣٢٨المصون

 .٣١٥ـ٣١٤/ ١معاني القرآن للفراء ) ٥



 

 
٥٢ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الدال
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

 العلمــاء حتــى يوقَــفَ علــى أنــه غيــر  وهــمٌ مِمَّــن قــرأ بــه، فليتــقِ اهللاَ مَــنْ قــرأ بــه، ولْيــسأل عنــه 

 )١("جائز

قد سـألوا عـن ذلـك العلمـاءَ ووجـدوه صـحيحًا فـي         :"  عَقَّبَ عليه السمين الحلبي فقال    

المعنى بحمد اهللا تعـالى، وإذا تـواتَر الـشيءُ قرآنًـا فـال التفـاتَ إلـى منكـره؛ ألنـه خفـي عنـه مـا                      

وعـابوا  : " ، وقـال الفخـر الـرازي   )٣(بيـد ، ونقل نحـو ذلـك مـن اإلنكـار عـن أبـي ع         )٢("وَضحَ لغيره 

 )٤("هذه القراءة على حمزة ولحنوه ونسبوه إلى ما ال يجوز ذِكْرُه

 ومن هنا لزم التوفيقُ بين القراءةِ وهذه الصيغة، إذ ال سبيل إلى تخطئة القـراءة؛ وهـي                 

هـذه علـى   " بُـد عَ"متواترة، وهذا من أعمق المنازع التي يُنتَزع منها التوجيه، فَخُرِّجَتْ كلمـة        

أنها وصفٌ جيء به للداللة على المبالغة، كمثل نَدُسٍ ويَقُظٍ وحَذُرٍ وعَجُلٍ، والمعنى كثيـرو             

ــا، ألنَّ معنــاه معنــى الجمــع وإن    الخــضوع والتــذلل للطــاغوت، وهــو اســمُ جمْــعٍ ولــيس جمعً

فالمعنى البالغ  ) عَبُد الطاغوت (، فإذا قيلَ    )٥(عُبَّاد الطاغوت : كان لفظه لفظ المفرد، والمراد    

هـم عَبُـد   : الغاية فـي طاعـة الـشيطان وعبادتـه، فهـو لفـظ مفـردٌ ولكـن معنـاه الجمـع، نحـو                

العصا، أي عبيد العصا، وأصله الصفة، واستُعمِل للكثـرة والمبالغـة، كمـا اسـتُعمل لهـا وزنُ                   

 وهذا أحـسنُ  : "، قال الفخر الرازي عقب التعبير عن هذا الوجه)٦(كَصُرَعةٍ وضُحَكة ) فُعَلَةٍ(

                                     
 .١/٣٣٥معاني القراءات ألبي منصور األزهري ) ١

 .٤/٣٢٩الدر المصون ) ٢

 .السابق نفسه) ٣

 .١٢/٣٢التفسير الكبير ) ٤

 ١/٢٩٩، والبيان ١/٤١٤، والكشف٢٣١، والحجة البن زنجلة ٣/٢٣٧٬٢٣٨الحجة للقراء السبعة : انظر) ٥

 .٤/٣٢٨، والدر المصون ١/٤١٤، والكشف ٢/١٨٨رآن للزجاج انظر معاني الق) ٦



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 .     )٢(، يريد حمله على المبالغة ومعنى التكثير بتغيير صيغة الصفة، كحَدُث وخَلُط)١("الوجوه

فتح العين وضم البـاء ــــ أن االسـم يُبنـى علـى       ـــ ب ) عَبُد الطاغوت (ووجه  : "  وقال الزجاج 

ــلٍ( ــدٌ، وكمــا أقــول  : كمــا قــالوا ) فَعُ ــمٌ زي ــذِرٍ أنــه مبــالغٌ فــي الحــذَر،     : عَلُ ــذُرٌ، تأويــلُ حَ ــلٌ حَ رجُ

أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان، وكأن اللفـظ لفـظُ واحـدٍ يـدل علـى الجمـع،                   ) عَبُدٍ(فتأويل

 .)٣("منكم عبيد العصا: تريدمنكم عَبُدُ العصا، : كما تقول للقوم

 ويتبين من هذا أنهم رأوْا أن هذه الـصيغة تـدل علـى معنـى الجمـع مـن جهـة المبالغـة،                      

ــد : ومــن جهــة الداللــة علــى اســم الجمــع، والجمــع هــو    ــد وأعْبُ ، هــذه هــي )٤(عِبــاد وعبيــد وعُبُ

ــا لكلمــة    ــدٍ(الجمــوع القياســية غالبً ــد(وأمــا ) عَبْ  علــى الجمــع،  فيكــون اســمًا مفــردًا داالًّ ) عَبُ

يقتـضي أن  " القِـرَدة والخنـازير  "ليوافق ذلك النسق الوارد مِن جهة الداللة، فإن العطف علـى   

يكون المعطوف جمْعًا أو ما يـدل علـى الجمـع، ومـن العلمـاء مَـن صـرح بـذلك وخَـرَّج عليـه                         

 .    )٥(القراءة

ه القـراءة، إذ الـسياق      وبهذا تلتقي داللة الصيغة الصرفية بداللة السياق العامة في هـذ      

يدل على أنَّ الموصوفين بهذا جماعةٌ، والداللة النحويـة تقتـضي مناسـبة الـصفة للموصـوف؛                 

فتوصَف الجماعة بما يدل على الجمعِ لفظًا أو معنًى، ألجل تماسـك التركيـب والتئـام بنيـة        

لـى الكثـرة    النسَق النحـويّ، وال ريـب أن االسـم المفـرد الـدال علـى الجمـع، والـصفة الدالـة ع                     

 . والمبالغة؛ كالهما يؤدي هذه الوظيفة ضِمْنًا كما مُثِّل

                                     
 .١٢/٣٢التفسير الكبير ) ١

 .٤/٣٢٨، والدر المصون ١/٦٢الممتع : انظر) ٢

 .١/١٨٨معاني القرآن للزجاج ) ٣

 .٢/٥٠٢، والصحاح ٣/٦٢٨سيبويه : انظر) ٤

إعــراب القــرآن وعلــل   ، و٢٣٧-٢٣٦، والحجــة للقــراء الــسبعة   ٣٠-٢/٢٩إعــراب القــرآن للنحــاس   : انظــر) ٥
 ١/٤١١القراءات للباقولي 



 

 
٥٤ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الدال
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

) فَعُـلٍ (قد يُجمَع على ) فَعْالً(     ومن العلماء مَنْ ذهب إلى أن هذه القراءة دليل على أنَّ      

؛ ألن جمــوع تكــسير الثالثــي ال )١(سَــماعًا) عَبْــدٍ(جمْــعٌ صــريحٌ لــــ) عَبُــدًا(سَــماعًا ال قياسًــا، وأنّ 

ــ ــا فمحمـــول علـــى الغالـــب ال    تكـ ــا منقاسًـ ــا ورد منهـ ــا الـــسماع، ومـ اد تنقـــاس، واألصـــل فيهـ

ــمَّ قــال ســيبويه بعــد ذكــره لِمــا يغلِــب أنْ يُجمــع عليــه وزنُ    )٢(المطــرد : " هــذا) فَعْــل(، ومِــنْ ثَ

، )٣("ما ذكرناه، وأما ما سوى ذلك فال يُعلَم إال بالسمع، ثم تطلب النظائر     ) فَعْلٍ(القياس في   

ــ     ) عَبُـدٌ (هذا فال يبعد أن يكون      وعلى   وإن لَـم يطَّـرِدْ، والـسياق يـساعد         ) عَبْـدٍ (جمعًـا صـريحا لـ

 .على هذا، وبه يزول اإلشكال في القراءة

 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .٦/٢٤٦، والتحرير والتنوير١/١٤٧إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه : انظر) ١

 .٩٠-٢/٨٩، وشرح الشافية للرضي ٣/٥٦٨سيبويه : انظر) ٢

 .٢/٩١، وانظر شرح الشافية للرضي ٣/٥٦٨سيبويه ) ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 اآلية الثامنة
{ ª « ¬ ® ̄ °  ± ³² ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾    ¿ 

À Á Â Ã z َّ)١( 

وقـرأ الكوفيـون ــــ    ) مثـل (إلـى  ) جـزاء (ر بإضافة قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عام    

إحـداهما  : ، فهاهنـا قراءتـان    )٢()مثل(ورفع  ) جزاء(وهم عاصم وحمزة والكسائيُّ ـــ بتنوين       

 .باإلضافة، واألخرى بالتنوين وقطع اإلضافة

: أما قراءة التنوين فال إشكالَ فيها؛ ألنّ التركيب فيها موافق لظاهر الداللة، إذ المعنى        

يه جزاءٌ، أو يجب عليه جزاء، وذلك الجزاء هو مثلُ ما قتل مـن الـنعَم، فـالجزاء مُفَـسَّرٌ                   فعل

: مبتدأ لخبـر مقـدَّر، والمعنـى   ) جزاءٌ(وهذا يعني أنَّ المثلَ هو الجزاء بِعينِه، فيكون      ) المثل(بــ

ــا لـــ) مثــلُ( أو يكــون )٣()جــزاء(بــدلٌ مــن ) مثــلُ(فعليــه جــزاءٌ، و  فعليــه :كأنــه قــال) جــزاء(نعتً

فجـزاءُ  : نفـسه، والمعنـى   ) مثـلُ : (مبتـدأ، وخبـره   ) جـزاء (،  أو علـى أن       )٤(جزاءٌ مماثلٌ لما قتـل    

 .)٥(فِعله مثلُ ما قتل

على النعـت   ) مِثْلًا(    كل هذه التراكيب منزوعة من داللة اإلخبار عن الجزاء، أو إتباعه            

لتـه وجـوب المثـل علـى مَـن          ودال) مثـل (ورفـع ) جزاء(أو البدل، وكل ذلك مستفادٌ من تنوين        

قَتَــلَ صــيدًا، وهــو المماثــل للمقتــول فــي الخِلقــة والقيمــة مــن الــنَّعَم، أي مــن اإلبــل والبقــر             

                                     
 ).٩٥(المائدة، اآلية) ١

 .٢٥٥/ ٢، والنشر١٤١، والغاية ٢٧١، والتيسير ٢٤٧عة السب: انظر) ٢

 .١/٤٦٠، والتبيان١/٢٣٦، ومشكل إعراب القرآن لمكي ١/٤١٨، والكشف ٧/٢٧تفسير الطبري : انظر) ٣

ــر) ٤ ــراءات لألزهــــري  : انظــ ــاني القــ ــراء الــــسبعة ١/٣٣٨معــ ــة للقــ ــدر ١/٤١٨، والكــــشف٣/٢٥٥، والحجــ ،والــ
 .٤/٤١٨المصون

، وإعـراب القـراءات الـسبع وعللهـا البـن           ٢/٢٠٧، ومعاني القرآن للزجاج     ٤١-٢/٤٠ إعراب القرآن للنحاس  ) ٥
 .١/١٤٩خالويه 



 

 
٥٦ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الدال
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

، وهذه األوجـه اإلعرابيـة للتركيـب كلهـا منزوعـة مـن هـذه الداللـة، والداللـة مـؤداة                 )١(والغنم

 أن التوابع مـن جهـة       بها، ومفهومة منها، والسبب في هذا التالقي بين التركيب والداللة هو          

العموم يُجاءُ بها لتوضيح المتبوعات وبيانها وإكمالهـا، والخبـر يُعـدّ بمنزلـة الـصفة للمبتـدإ؛                  

 .)٢(ألنه يحدده ويبينه أيضًا

وأما قراءة اإلضافة ففيها إشكالٌ ناشئ من إيهام إضافةِ الشيء إلى نفـسِه، وهـو أمـر               

تعرَّف بنفسه وال يتخصص بهـا، والغـرض مـن    اليُجيزه بعضُ علماء العربية؛ ألن الشيء ال ي    

، وهذا مبني على ما تقدم مـن أن المثـل هـو الجـزاء              )٣(اإلضافة إنما هو التخصيص أو التعريف     

نفسه، فإذا أضيف إليه صار من إضافة الشيء إلى مرادفه معنًى، ومِنْ ثَمَّ قـال ابـن مالـك فـي                     

 :ألفيته

 )٤( مَعْنًى وأوِّلْ مُوهِمًا إذا وَرَدْ         وال يُضافُ اسمٌ لِما به اتَّحَدْ

الجـزاء هـو المثـل فـال وجـه إلضـافة       : "  قال الطبري مُعلِّالً عدم اختيـاره لقـراءة اإلضـافة      

 وبنــاءً علــى هــذا أوهَــمَ تركيــبُ اإلضــافة داللــة أخــرى، وهــي أن يكــون   )٥("الــشيء إلــى نفــسه

 . مثل الصيد الذي قتلهمَن قتل صيدًا وهو محرِم متعمدًا وجب عليه جزاء: المعنى

، فقــد )٦("فعليــه جــزاءُ مثــلِ ذلــك المقتــول مــن الــنَّعَم  : ومَــن جــرَّ أراد: "     وقــال الزجــاج

فهم الزجاج من تركيب اإلضافة معنًى مغايرًا لتركيب القطع، وكـذا فهـم غيـرُه بمحـض                 

                                     
 .انظر الحاشيتين السابقتين) ١

 . وما بعدها٢/٩٦١، والمحرر في النحو ١/٣١٣شرح المقرب البن النحاس : انظر) ٢

 .٧/٢٩لطبري وتفسير ا٢/٩٣٩، والمحرر في النحو ٣/١٤٧منهج السالك ألبي حيان : انظر) ٣

 .٢٢٨-٣/٢٢٥، وشرح التسهيل ٣/١٤٤منهج السالك : انظر) ٤

 .٧/٢٩تفسير الطبري )٥

 .٢/٢٠٧معاني القرآن للزجاج ) ٦
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 أن يلــزم بَعــدتْ القــراءة باإلضــافة عنــد جماعــةٍ؛ ألنهــا توجــب : " داللــة اإلضــافة، وقــال مكــي 

 .وليس جزاء الصيد نفسه بل جزاء مثله: ، أيْ)١("القاتل جزاء مثل الصيد الذي قتل

أال ترى أنه لـيس عليـه جـزاء مثـل     ) المثل(إلى) جزاء(وال ينبغي إضافة   :"    وقال الواحدي 

ما قتل في الحقيقة، إنمـا عليـه جـزاء المقتـول ال جـزاء مثلـه، وال جـزاء عليـه لمثـل المقتـول                  

 )٢("م يقتلهالذي ل

ــب، إذ كــان            ــة مــع التركي ــه هــذه القــراءة بوجْــهٍ تتفــق فيــه الدالل ــا لَــزم توجي   ومــن هُن

التركيب الذي ورد فيها موهمًا لداللَةٍ مخالفةٍ للمراد الذي صرحتْ به القراءة األولـى، وهـو أن              

ــه، ال أن يجــزي مثــ          ــول بمثل ــول، أي عليــه أن يجــزي المقت ــه جــزاءٌ مماثــل للمقت ل القاتــل علي

 .المقتول

لترشيح ما يوافق ) مِثْل(  فكان منزَع التوجيه النظرَ إلى الدالالت المعجمية لكلمة

منها المقام، فإنها تدل على المماثلة المطلقة بين شيئين، وتدل على المساواة والترادف 

مثلك ال يفعل كذا، وأنا : الغالب، وقد تستعمل أيضًا في إرادة الشيء بعينه، فيقولون

 s t } :م مثلَك، والمراد نفس المخاطَب وليس مماثله، ومنه قول اهللا تعالىأُكرِ
u v w x y {z | } ~  _ ̀ ba c ed f g 

hz َّ(٣)فيكون )٤( أي فإن آمنوا بما آمنتم به عينِه، وليس المراد شيئًا آخر يماثله 

ن النَّعم يحكم به ذَوَا فجزاء المقتول الذي قتله م: أي )٥("فجزاءُ ما قتَلَ من النَّعَمِ: "المعنى

                                     
 .١/٢٣٧مشكل إعراب القرآن ) ١

 .٧/٥١٩التفسير البسيط ) ٢

 )١٣٧(سورة البقرة، اآلية) ٣

 .١/٤٦٠، والتبيان ١/٤١٤، والكشف )مثل(اللسان مادة: انظر) ٤

 .١/٤٦٠، والتبيان ٥/٣٩، وانظر المحرر الوجيز ٤/٣٦٤لبحر المحيطا) ٥
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 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الدال
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

فجزاءُ مثلِ ما قتلَ يجب أن يكون من النعم، : هو الخبر، أو...) يحكم به(عَدْلٍ، فيكون 

) مثل(إلى مفعوله) جزاء(، ويجوز أنْ يكون من إضافة المصدر)١(هو الخبر) من النعم(فيصير 

 ثم حذف التنوين فعليه أن يجزي مثلَ ما قتل،: فعليه جزاءٌ مثلَ ما قتل، أي: فكأنه قال

حاالً من الضمير في ) من النعم(، وعندئذ يكون )٢(إلى المفعول) جزاء(وأضاف المصدر

 .)٣()قتل(

   وقد يجوز تقدير المضاف إليه فاعالً، فيكون التركيـب مـن إضـافة المـصدر إلـى فاعلـه،         

ــل مــن الــنعم يجــزئ جــزاء مــا قتلــه، أي يكــافئ ويعــوّ     :" ويكــون المعنــى  ــلُ مــا قَتَ ض مــا فمِثْ

هكــذا قــدره ابــن عاشــور، وهــو وجــهٌ فيــه شــيء ال يخفــى مــن التكلــف، وإن كانــت      )٤("قتلــه

اإلضافة مفسرةً عليه من جهة الداللة؛ ألن منزعَه أنّ المماثل للمقتول هو الـذي يجـزئ، إذن             

فاعالً أضـيف إليـه المـصدر الـذي هـو           ) مثل(فهو الفاعل من جهة المعنى، ومن هنا صحّ كونُ          

 ). جزاء(

ميع هذه األنـواع مـن التراكيـب تلتقـي داللتهـا مـع داللـة القـراءة األولـى، وهـي قـراءة                   ج

ــيَّن مــن أنَّ          ــنْ ضــعَّف قــراءة الجمهــور، لِمــا تب ــذ تــسقط حجــة مَ ــالقطع، وعندئ الكــوفيين ب

تركيب اإلضافة سائغ نحويًّا من عدةِ أوجـهٍ، وأنـه ال يتعـارض مـع داللـة الـسياق الـواردة فـي                       

 مع داللة تركيب القطع عن اإلضـافة، وهـي إيجـاب جـزاء المقتـول مـن الـصيد بمثلـه             قراءة القطع، وال  

  .من النَّعَم، وهذا مستفادٌ من القراءتين معًا على ما تقدم من مَنازع التفسير والتوجيه

                                     
 ١٢/٧٤التفسير الكبير: انظر) ١

، والبحــــــر  ٢/٤٢٣، وزاد المــــــسير ١/٣٦٤، والكــــــشاف ٢٥٧-٣/٢٥٦الحجــــــة للقــــــراء الــــــسبعة  : انظــــــر) ٢
 .٤/٤١٩، والدر المصون ١٢/٧٤، والتفسير الكبير ٤/٣٦٤المحيط

 .١/٤٦١، والتبيان ١/٤١٦اءات للباقولي إعراب القرآن وعلل القر: انظر) ٣
 .٤٧-٧/٤٦التحرير والتنوير ) ٤
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 اآلية التاسعة

{ ̈ © ª  « ¬  ® ̄ ° ± ² ³  ́ µ ¶ 
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ــتحقَّ(القــراء ببنــاء الفعــل قــرأ جمهــور  : للمجهــول، أي بــضم التــاء وكــسر الحــاء ) اسْ

 }اسْتُحِقَّ{

وقـرأ الجمهـور بالتثنيـة     z ́  } وانفرد حفص ببنائه للمعلوم، ففـتح التـاء والحـاء        

وخـط المـصحف يحتمـل    . )٢(}األوَّلِـين {: وقـرأ شـعبة وحمـزة بـالجمع فيهـا     }  ¶ {في  

 .فضُبطا بحسب الروايتين المتواترتين) ¶ ـ ́  : (في كل كلمة هذين الضبطين

): " ـهـ ٣١١(استشكل هذه اآليـةَ غيـرُ واحـدٍ مـن العلمـاء، حتـى قـال أبـو إسـحاق الزجـاج              

  وقـال أبـو محمـد مكـي بـن أبـي طالـب                )٣("وهذا موضع من أصعب ما في القرآن فـي اإلعـراب          

 وتفــسيرها هــذه اآليــة مــن أشــكل مــا فــي القــرآن، فــي إعرابهــا ومعناهــا ): "ـهــ٤٣٧(القيــسي

إن النـاس قـد دارتْ رؤوسـهم فـي فـك هـذا       ): " ـهـ ٧٥٦(وقال السمين الحلبـي  )٤("وأحكامها

 )٥("التركيب

وسبب اإلشكال فيها تبايُن التركيب في قـراءات هـاتين اللفظتـين، مـع خفـاء الداللـة                  

المترتبة على تركيب كل قراءة، فعزُبَ توجيه اإلعراب الذي تحمله كـل قـراءة بنـاءً علـى                

ء داللته، ومِنْ ثَمَّ تباينَـتْ توجيهـات علمـاء اللغـة والمعربينوالمفـسرين فيهـا، وتكلّـف                  خفا

                                     
 ).١٠٧(المائدة، اآلية) ١

 .٢٧٢ والتيسير ٢٤٨السبعة  ) ٢

 .٢/٢١٢معاني القرآن للزجاج ) ٣

 . ١/٢٤٣مشكل إعراب القرآن ) ٤

 .٤/٤٧٣الدر المصون ) ٥
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 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الدال
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

بعــضهم أوجهًــا إعرابيــة ال تخلــو مــن البُعــد والغمــوض فــي الداللــة، وســوفَ أُجمــل تركيــبَ 

كل قراءة على حدةٍ، الستخالص ما تقتضيه من الداللةِ، ليظهـر لنـا مَنـزع كـل مُوجّـهٍ ممـن                     

 .تصدى لتوجيهها

وللوقــوف علــى المعنــى العــام لآليــة أذكــر هنــا مــا ورد فــي ســبب نزولهــا بإيجــاز لتبيــان       

مــسارها الــداللي العــام، ولِعــدم االبتعــاد عمــا نــصَّ عليــه ســياق اآليــة؛ ألجــل ربــط الداللــة            

 :بالتركيب

خـرج رجـلٌ مـن بنـي سـهمٍ مـع            : " أخرج البخاريّ عن ابن عباس رضي اهللا عنهمـا قـال          

عـدِيِّ بـن بَـدَّاء، فمـات الـسهميُّ بـأرضٍ لـيس بهـا مـسلمٌ، فلمـا قـدِمَا بتركتـه               تميمٍ الـداريِّ و   

، فأحلفهما رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، ثُـمَّ              )١(فقدوا جامًا من فضَّة مُخَوَّصًا من ذهبٍ      

: وُجِـــدَ الجـــامُ بمكـــةَ، فقـــالوا ابتعنـــاه مـــن تمـــيم وعـــدِيٍّ، فقـــام رجـــالنِ مـــن أوليائـــه فحَلَفـــا

 .)٢("وفيهم نزلت هذه اآلية: ا أحقُّ من شهادتهما، وأنّ الجام لصاحبهم، قاللشهادَتُن

هــذا أصــل القــصة، وقــد أجملهــا البخــاريُّ، ولهــا تفاصــيلُ وتَتِمَّــاتٌ مفيــدةٌ ذكرهــا غيــرُه،    

وبيانُها أنَّ تميمًا وصاحبه كانـا نـصرانيين مـن لخـمٍ، فخرجـا فـي قافلـةٍ إلـى الـشام ومعهمـا                        

بني سَهمٍ مـن قـريش، فحـضرت الوفـاةُ المـسلمَ، فكتـبَ كتابًـا فـصَّلَ         رجل مسلم، مَولًى لِ 

فيه ما معه من المالِ، ثم خَبَّأه في متاعه، ووصَّى تميمًا وصاحبه أن يَدفعَا المالَ لورثتـه، فلمـا             

قَــدِمَا بالمــالِ أحلفهمــا رســولُ اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعــد الــصالةِ، أنهمــا قــد صَــدَقا ولــم  

 من الوصية، وأنهما ال يُعوِّضـان بـصدقهما وأمانتهمـا شـيئًا، فقبـل منهمـا وخلَّـى                 يكتما شيئًا 

ــه يُبــاعُ فــي مكــةَ        ســبيلهما، ثــمَّ إن أولِيــاء الــسهميّ المــسلم وجــدوا الجــامَ الــذي فــي كتابِ

                                     
 ")خوص"اللسان، مادة(  النخل، وهو ورقه أي منسوج بالذهب مُدَبَّجٌ به، كخُوص: مُخَوَّص من ذهب ) ١

 .١٩٩-٣/١٩٨صحيح البخاري ) ٢
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فعرفــوه فأخــذوه، وأعلمهــم الــذي كــان معــه أنــه ابتاعــه مــن تمــيم وصــاحبه، فحلــف اثنــان    

وأنهمـا أعـرف بـه، وأصْـدَقُ مـن النـصرانيين، فـشهادتهما بـذلك         منهم أنَّ الجام لـصاحبهم      

أحق من شهادة غيرهمـا، فقبـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم شـهادتَهما وصـدقهما،          

فدفع لهما اإلناء الْمُـذَهَّبَ، وألغَـى شـهادةَ غيرِهمـا، ثـم إن تميمًـا رضـي اهللا عنـه أسـلم بعـدُ                         

 .)١(حبه من الخيانة والكذب في ذلكوحسن إسالمه واعترف بما كان منه هو وصا

هذا هو إطار الداللة العامة في هذه اآلية، وعليهِ يدور توجيهُ كلِّ إعرابٍ ورد فيها، ويُعَدُّ             

تركيب كلِّ قراءةٍ فيها تحويرًا وتفريعًا لنصِّ هذه القصة وسـياقها القرآنـي المجمـل،واهللا              

ا، وليس خاصًّا بهـذه القـصة، وإن كانـتْ سـبَبًا فـي      تعالى أورد النصَّ الذي أنزله هنا مَورِدًا عامًّ      

نزوله؛ فجعله اهللا عامًّا في  داللته، بألفاظ الئقة بعموم داللته؛ ليكون صالحًا لكل حادثة فـي              

كل زمانٍ، وهذه اآلية التي اختُلِف في توجيههـا وتنوعـت قراءاتهـا مرتبطـةٌبالتي قبلهـا فـي                   

داللــةٌ واحــدة، وال يمكــن فــكُّ تركيبهــا دون     موضــوعٍ واحــدٍ، وســياق متناســق،تنتظمهما    

ربطـــاألخيرة بـــاألولى، كمـــا ال يتـــأتَّى توجيـــه اإلعـــراب وتحديـــد الداللـــة قبـــل تعيـــين المعـــاني 

المقصودة من المفردات الرئيـسة فـي اآليـة، فـإنّ التركيـب مـرتبط بمعـاني هـذه المفـردات،             

 : بالتفسير  اآلتيومِنْ ثَمَّ سأفَصِّلُ معانيهما المحددة لداللة تركيبهما 
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، وتفـسير الطبـري    ١٧٥، أسـباب النـزول للواحـدي النيـسابوري          ١٥٦-١٥٥الناسخ والمنسوخ ألبي عبيد     : انظر) ١

 .٩٩، ١٢/٩٥، والتفسير الكبير ٣/٢٦١، والحجة للقراء السبعة ٧١-٧/٦٩
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 أنْ يوصـي، فليـشْهَدْ اثنـانِ مـنكم علـى وصـيتِه،            إذا حضرَ الموتُ أحـدَكم وأراد     : المعنى

بشرط أن يكونا ذَوَيْ عدْلٍ، فهما أوْلى بالشهادة وأحقُّ بها، فإن كنتم فـي سـفروتعذَّر أن                 

ــدْالن مــن غيــر المــسلمين     ــا مــسلمين، فليــشهد اثنــان عَ ، فــإذا حــضرَا ألداء الوصــية  )٢(يكون

ئًا مــن الــشهادة، وأنهمــا اليخونــان فــي     والــشهادة فليُقــسِمَا بــاهللا مــا كــذبا وال كتمَــا شــي      

ــا واســتحقَّا علــى     ــيّنَ أنهمــا خانَ شــهادتهما وإنْ كــان المــشهود لــه مــن ذوي القربــى، فــإنْ تَبَ

شـهادتهما التــأثيم فلْتُلْــغَ شــهادتهما، ولْــيَقُم بــدَالً منهمــا اثنــانِ آخَــرانِ يــشهدان علــى مــال  

هم األوْلَيانِ الـشهادَة، أيْ وُجِـد أوْلَيـانِ      الميِّت، وهذان يجب أن يكونَا منَ الذين استحق علي        

 .)٣(بالشهادَة فاستحقّاها عليهم

اثنـان ذوا عـدل مـنكم أو آخـران          : " همـا المـذكوران فـي قولـه       ) األوْلَيـين ( ويعنِي هـذا أنَّ     

فهما اثنان أولَى بالميتِ من غيرهما بسبب القرابة، أو بسبب الديانـة والعـدل،            " من غيركم 

ــالَ   ــضورهما حـ ــع حـ ــة      مـ ــشهادةِ باألوْلَويـ ــتحقاقهما للـ ــى اسـ ــاءً علـ ــهدَا بنـ ــإذا شَـ ــاة، فـ  الوفـ

المذكورة ثم اطُّلِعَ على خيانتهما فليقم بالشهادة غيرُهما ممن اسـتحقا عليـه فـي المـرة         

مـــن الـــذين اســـتحق علـــيهم : "األولَـــى، فيكـــون اآلنَ هـــو المـــستَحق للـــشهادة، وإنمـــا قـــال 

م بهــا اثنــان مــن المــسلمين أو مــن غيــر المــسلمين،    ألن الــشهادة األولــى قــد يقــو  " األوليــان

بالشهادة همـا مَـنْ حـضر الوصـية مـن األقـارب المـسلمين، أو غيرهمـا مـن غيـر                      ) األوْليانِ(فـــ

                                     
 ).١٠٧، ١٠٦(المائدة، اآليتان ) ١

 .٤/٣٩٥،  والبحر المحيط ٩٦-١٢/٩٥، والتفسير الكبير ٧/٧٠تفسير الطبري : انظر) ٢

 .انظر السابق) ٣
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، وذكـر بعـض العلمـاء أنـه     )١(المسلمين في حال السفر، فالحال قد اقتضتْ كونَهمـا أوْلَيَـيْن     

 الموطن؛ ألجل ضـرورة الـسفر، وبُعـده         ال تجوز شهادة غير المسلم على مسلم إال في هذا         

، ومَــنْ لَــمْ يــشهد فــي المــرة األولــى مــن األقــارب المــسلمين هــم الــذي            )٢(عــن المــسلمين  

 .استُحِقَّتْ عليهم الشهادة أو الوصية؛ استَحقها عليهم األوْليان بها الْمُسْتَشْهَدان قَبْالً

فـي قـراءة حفـص، ولـذلك        ) اسـتَحَقَّ (ل  فاعل أُسنِد إليه الفع   ) األوْلَيانِ(وبهذا يتبيَّن أنَّ    

) اسـتحق (ألنـه صـلة   ) علـيهم (ارتفع وبُنِـي فعلـه للمعلـوم، وفُـصل بينهمـا بالجـار والمجـرور                

اسـتَحَقَّ  : والمفعول به محذوف دلَّ عليه ماسبق بيانُـه مـن الـشهادة والوصـية، فكأنـه قـال               

 .)٣(عليهم األوْلَيانِ اإليصاءَ أو اإلشهادَ

كـانَ نائـب الفاعـل هـو      إذا بُنِـي للمجهـول  ) اسـتُحِقَّ ( هـذا الـشرح أنَّ الفعـل     ويَتَبَيَّنُ مـن  

مــــن الــــذين اســــتُحِقَّ علــــيهم : المفعــــول بــــه فــــي قــــراءة مَــــنْ بنــــاه للمعلــــوم، إذ المعنــــى 

اإليـــصاءُأواإلشهادُ فـــي المـــرةِ األولـــى حـــينَ اســـتحقه األوْلَيـــانِ، فاإليـــصاءُ أو اإلشـــهادُ كـــانَ 

ــيَّن مــن    مُــستَحَقًّا علــيهم؛ لعــد  مِ حــضورهم حــال الوفــاة، وهــو اآلنَ مِــن حقهــم، بعــد مــا تَبَ

 .خيانة من استَحقه في المرة األولى

ــ                  ومَنْـزَع ذلـك هـو    ) اإلثـم (كما يجـوز أن يكـون نائـب الفاعـل فـي هـذه القـراءة مقَـدَّرًا بــ

 واعْتُـدِيَ  علـى   ، أيْ كُـذِبَ علـيهم  )٤(من الذي استُحِقّ َ اإلثْمُ عليهم: الداللة، ذلك أنَّ المعنى 

ــوَرِّثِهم، ونِيــل مــنهم ظُلــمٌ بالخيانــة  ــا  )٥(وصــية مُ ، فالــشاهدان فــي المــرةِ األولــى اســتحقا إثمً

                                     
 .١٢/٩٦، والتفسير الكبير ٥/٩٢انظر المحرر الوجيز ) ١

 .٥٧٣، ٧/٥٦٨، والتفسير البسيط ١٦٤الناسخ والمنسوخ ألبي عبيد : انظر) ٢

 .١٢/١٠٠، والتفسير الكبير ١/٤٦٩، والتبيان ١/٤١٩إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي : انظر) ٣

 .٤/٣٩٧، والبحر المحيط ١/٤٦٩، والتبيان ١/٣٠٩البيان : انظر) ٤

 .٧/٥٧٩انظر التفسير البسيط ) ٥
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اســـتُحِقَّ اإلثـــمُ باالعتـــداء : بخيانتهمـــا، وورثـــة الميـــت اســـتُحِقَّ اإلثـــمُ علـــيهم، كأنـــه قـــال 

 .   )١(عليهم، بما هُضِمَ من حقهم، أو جُنِيَ عليهم

للمجهـول يجـب أن   ) اسـتحق (في قراءة من بَنَـى الفعـل    ) األوْليانِ( كلمة ويَضِحُ أيضًا أنَّ  

ــصاء             ــي الفعــل لإلي ــإذا بُنِ ــى، ف ــا فــي المعن ــا فاعِلً ــة، وهــي كونُه تُعــرَبَ بمــا يوافــقُ هــذه الدالل

: " مُـسنَدًا يفـسره المـذكور، فيكـون التركيـب         ) األوليـان (واإلشهاد، أو اإلثمِ، فإما أن يُقدَّر لـ      

 Ô } :كقــول اهللا تعــالى" حق علــيهم اإليــصاءُ، أو اإلثــم، اســتَحَقَّه األولَيــانِ  مــن الــذين اســتُ 
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يُـسَبَّحُ لـه    {:)٣(للمجهـول ) يـسبح (قراءة ابن عامر الشامي وشعبة عـن عاصـم ببنـاء الفعـل            

مَــنْ : يُــسَبِّحُه رجــالٌ، كأنــه جــوابُ ســؤال تقــديره: ـــــ بفــتح البــاء ـــــ علــى تقــدير} فيهـا رجــالٌ 

يسبحه؟ وهذا التوجيه منزعُه الداللة؛ ألجل أن تكون واحـدة علـى القـراءتين، وكـذلك هنـا         

اسـتَحقه األوْليـان، ألجـل أن تكـون القراءتـان           : مَـنْ اسـتَحقَّه؟ فـالجواب     : في اآلية التي معنا   

ه داللي واحدٍ، فهذا أوْلى وأوفـق بـنصِّ سـياق اآليـة، ولـيس هـذا ببعيـدٍ مـن مـراد                      مَعًا على وج  

: نائب فاعل على حذف مضاف وإقامة المـضاف إليـه مقامـه، علـى تقـدير             ) األوْليانِ(مَنْ جعل 

استُحِقَّ عليهم انتدابُ األوْليين، وهم أقارب الميت وهم أوْلَـى بـه، وقـد كـان انتـداب اثنـين                    

 اسـتُحِقَّ علـيهم بعـدم حـضورهم حـال الوفـاة، فهـذا وجـه يلتـئم فيـه                 منهم يـشهدان قـد    

 .  )٤(التركيب مع الداللة أيضا

                                     
 ١/٣٧٠الكشاف : انظر) ١
 )٣٧-٣٦( النور، اآليتان) ٢
 .٤٥٦انظر السبعة ) ٣
 .٣٩٩ـ ٤/٣٩٧والبحر المحيط ، ١/٣٧٠، و الكشاف٣/٢٦٧الحجة للقراء السبعة : انظر) ٤
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ومِن العلماءِ مَنْ التمس له أوْجُهًا أخرى منزوعـة مـن الداللـة نفـسها، بـأن جعلـوه بـدال           

يقـوم أوْليـانِ مقامهمـا، وهـذا متجـه علـى التفـسير            : على أن المعنى  )يقومان(من الضمير في    

يـشهدُ آخـران مـن      : "ابق نفسه، وكـذلك مَـنْ جعلـه خبـرًا لمبتـدإ محـذوفٍ، علـى تقـدير                 الس

ــران(ومثــل هــذا تجويزُحملــه علــى أنــه نعــتٌ لـــ  )١("الــذين اســتُحِقَّ علــيهم، وهمــا األوْلَيــانِ  ) آخَ

 .)٣(، فجاز نعتهما بالمعرفة )٢(وحُدِّدَا حتى صارا من جهة المعنى كالمعرفة ألنهما وُصِفا

همــا : اد الداللــة مــع هــذه التراكيــب أنّ اللــذيْنِ يــشهدان فــي المــرة الثانيــة    وســبب اتحــ

اللـــذان يقومـــان، وهمـــا اآلخـــران، وهمـــا ممـــن اســـتُحِقَّ علـــيهم، وهمـــا األوْليـــانِ بالـــشهادةِ    

 .واألقربان إلى الميت، فجميع هذه التوجيهات منزعُها هذا الخط الداللي المتناسق

ــــ جمع أوَّلـــــ فقد أتبعـه نعتًـا للمجمـوع الـذي انْتُـدِبَ منـه األوْلَيـانِ،                  ) األوَّلِينَ( وأما مَنْ قرأَ    

، )٤(مِـنَ األوَّلـين الـذينَ اسـتُحِقَّ عليهماإليـصاء، أو اإلثـم            : وهم أقارب الميت، على أنّ المعنـى      

ــ   يجـوز أن   : " ، وقـدَّره ابـن عطيـة فقـال        )٥(مجـرور، أو منـصوب علـى المـدح        ) الـذين (فهو نعتٌ ل

من الذين استحق علـيهم مـالَهم وتـركتَهم شـاهدَا الـزور، فـسمى شـاهدَي          : المراديكون  

الزور أَوْلَيَيْن مـن حيـث جعلتهمـا الحـال األولـى كـذلك، أيْ صـيَّرَهم عـدمُ النـاس أوْلـى بهـذا                         

من الجماعة الذين حـقَّ عليـه أن يكـون مـنهم     : الميت وتَرِكَتِه فجارَا فيها، أو يكون المراد     

 )٦(."..األوْلَيان

                                     
، والتبيـان   ١/٣٠٩، و البيان    ٥/٨٩، والمحرر الوجيز    ١/٣٧٠، و الكشاف  ٣/٢٦٧الحجة للقراء السبعة    : انظر) ١

 .٦/٣٥٩، وتفسير القرطبي ١/٤٦٩

 .٦/٣٥٩، وتفسير القرطبي ١/٢٩٠معاني القرآن لألخفش ) ٢

 .٢٣٩، وحجة القراءات البن زنجلة ٥٨١-٧/٥٨٠والتفسير البسيط . انظر ما ورد في الحاشية السابقة) ٣

 .٣/٢٦٩، والحجة للقراء السبعة ١/٢٩٠معاني القرآن لألخفش ) ٤

 ،٥/٨٩ والمحرر الوجيز ١/٣٧٠انظر الكشاف) ٥
 .٥/٩٢المحرر الوجيز ) ٦
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  أفاد ابن عطيـة هنـا مـا قدمتـه مـن اتحـاد الداللـة علـى الـوجهين الـسابقين فـي تفـسير                          

وهـــم المـــذكورون أوَّالً؛ ولـــذلك نُعِتُـــوا ) األوَّلِـــينَ(األوْلَيَـــيْن، وأنهمـــا اثنـــان مـــن المنعـــوتين بــــــ

هـو الوجـه     واختلـف اإلعـراب وهـو الوجـه النحـوي التركيبـي، والتثنيـة والجمـع و                 )١()األوَّلِين(بــ

الصرفي باختالف المعنى المقدَّر في كل وجه، وبـاختالفِ اللفـظ المتبـوع، مـع اتحـاد الداللـة                   

 .العامة

 و قــد تبــين فــي توجيــه هــذه اآليــة أنهــا مــن أظهــر المواضــع المــشكلة التــي يعتمــد فــكُّ  

ــة، وأنَّ إعــراب األوجــه القرائيــة فيهــا يعتمــد        إشــكالها علــى التوفيــق بــين التركيــب والدالل

اعتمادًا كليًّا على تحريـر معانيهـا المركبـة والمفـردة، وتحديـد مـسار خطهـا الـداللي العـام                     

 .الذي ترجع إليه كل لفظة، وتنتمي إليه كل إحالةٍ في تعيين اإلعراب

 

@      @      @ 

 

 

 

 

                                     
 .١٢/١٠٠انظر التفسير الكبير ) ١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 اآلية العاشرة
ــالى  ــال اهللاُ تعـ  ́ ª « ¬ ® ̄ ° ± ²    ³  © ̈ } :قـ

µ ¶ ¹¸ º » ¼ ½  ¾   ¿ z َّ)١( 

فـي  ) هـلْ (بدالً مـن اليـاء، وبنـصبِ الـرّب، وأدغَـمَ المَ             " يستطيع" قرأ الكسائيُّ بالتاءِ في     

" يـستطيع " وقـرأ سـائر الـسبعةِ باليـاء فـي الفعـل             " هَـل تَّـسْتطيعُ ربَّـك     : "التاءِ بعدها، هكذا  

 .، وكلتا القراءتين ال تخلو من وجه إشكال، كما سيتبيّن)٢("رَبّ"وبالرفْعِ في كلمة 

ــتْ قــراءة الكــسائي علــى تقــدير مفعــولٍ بــه محــذوفٍ للفعــل       وهــو ) تــسْتَطيع(  خُرِّجَ

فلمَّا حُذف المفعول وهو مضافٌ أُقيمَ المضافُ إليه مقامه وأُعطِـي إعرابَـه فنُـصب،             " سُؤالَ"

،  وهـذا  )٣("هل تـستطيعُ أنْ تـسألَ ربَّـك      : " أو" هل تستطيع سؤالَ رَبِّكَ   : "والتركيب المقدَّر 

ــ ــه، فاالســتطاعة     مَنْ زَعٌ تركيبــي محــضٌ؛ منظــورٌ فيــه إلــى صــحةِ العالقــةِ بــينَ الفعــل ومفعولِ

ــا معنويًّــا يــدل علــى الحَــدَث لتعليقــه بالفعــل   والمفعــول الموجــود ) تــستطيع(تقتــضي مفعولً

ــدَثًا، فــال يمكــن تعليقــه باالســتطاعة، ال يُقــال   اســتطعتُ اهللاَ، أو الخــالِقَ، وال : ذاتٌ ولــيس حَ

استطعتُ فعلَ كذا، أو قـوْلَ كـذا؛ ألجـل موافقـة الداللـة              : المخلوقَ، ولكن يقال  استطعت  

 .المقتضية صحة التركيب

ــارُهم لهــذه القــراءة، علــى هــذا         ــابعين اختي    وقــد روي عــن جماعــة مــن الــصحابة والت

الحواريـون أعـرف بـاهللا مـن أن يقولـوا      :"التأويل، ورُوِي عن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت 

                                     
 ).١١٢(المائدة، اآلية ) ١

 .١٤٢، والغاية ٢٤٩السبعة ) ٢

، والـدر   ٤/٤١٠، والبحـر    ٢٤١، وابـن زنجلـة      ١/٤٢٢، والكـشف    ٣/٢٧٣لحجة للقراء الـسبعة للفارسـي       ا: انظر) ٣
 .٤/٤٩٩المصون
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 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

 فدل كالمها هـذا علـى االسـتناد إلـى ظـاهر الداللـة فـي اختيـار قـراءة             )١ ()"يستطيع ربك هل  (

الخطاب، وهي قراءة الكسائي، والسبب في ذلك أنَّ التركيب المقدَّر بمنزلة الظاهر، وهذا             

فإنها موهمـةٌ للـشك   ) يستطيع ربُّك(مفهوم لدى العربي الفصيح، وأما القراءة بياء الغيبة         

هللا تعالى، وهو أمر شنيع، كما أنها تُوهِم عدمَ إيمان الحواريين، وقد أجمـع     في استطاعة ا  

،وخــالَف فــي ذلــك الزمخــشريُّ ورأى أنهــم شــاكون  )٢(الجمهــور علــى أنهــم كــانوا مــؤمنين

     } y z }: ، ويــدل علــى إيمــانهم قــول اهللا عــنهم قبــل هــذا )٣(ولــم يكونــوا مــؤمنين

| } ~ �      ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ z 

كن بُدٌّ مـن حمـلِ   فلم ي )٤(

الداللَـة علـى غيـرِ مـا يحملـه ظـاهر التركيـب؛ ألجـل أن تتفـق القراءتـان، فكلتاهمـا صــحيحة            

 .متواترةٌ

ــى ســؤالُ الحــواريين عيــسى ابــن مــريم أن يــسألَ اهللاَ أنْ يُنــزل           فمعنــى القــراءة األول

ء الغيبـــة ـــــ علـــيهم مائـــدةً مـــن الـــسماء، وهـــذا  نفـــسه مـــا تـــدلُّ عليـــه القـــراءة الثانيـــة ـــــ بيـــا 

، ومِن هنا نظرَ العلماءُ إلى األسلوبِ الموهِمِ خالف الظاهر فـي القـراءة              )٥(فمقتضاهما واحدٌ 

 . بالياء، فنزعوا توجيه القراءة من داللة األسلوب ال من ظاهر التركيب

هـل تـستطيع أن تفعـلَ    : "  وبيانُ ذلك أنَّ اإلنسانَ قد يقـولُ لِمَـن يريـد منـهُ فعْـلَ شـيء             

وهو علـى يقـين مـن اسـتطاعته، فلـيس سـؤاله عـن حقيقـة االسـتطاعة ولكـن عـن                     ؟  "كذا

فعلها وممارسة المستطاع، فهذا نوع من طلَبِ الفعلِ بأسـلوب االسـتفهام عـن االقتـدار       

                                     
 .٤/٤٩٩، والدر المصون٤/٤١٠، والبحر ٢٤١، وابن زنجلة ٥/١٠٤، والمحرر الوجيز ٧/٨٤تفسير الطبري ) ١

 .٧/١٠٥تحرير والتنوير ، وال٤/٤١٠ والبحر ٥/١٠٥، والمحرر الوجيز ٧/٨٤تفسير الطبري : انظر) ٢

 .١/٣٧٢انظر الكشاف ) ٣

 )١١١(المائدة، اآلية ) ٤

 .٤/٥٠٠انظر الدر المصون ) ٥
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

ـــ مفــسِّرًا هــذا الوجــه ـــــ       ــه، قــال أبــوجعفر الطبــري ــ كمــا يقــول الرجــل لــصاحبه   : " علــى فعل

أتَـنهَضُ معنـا   : يعلم أنه يستطيع، ولكنه إنمـا يريـد   أتستطيع أن تنهض معنا في كذا؟ وهو        

هـل يـستجيب لـك ربـك ويطيعـك أن تنـزل       : فيه؟ وقـد يجـوز أن يكـون مـراد قارئـه كـذلك         

 .)١("؟...علينا

وعامة توجيه النحويين والمعربين منتزع من هذه الداللة الضمنية، وإنما اعتمـدوا علـى         

تهم من الـشك فـي صـدق الرسـول وعـدم            مقتضى إيمان الحواريين، مع ما تبدو عليه طبيع       

 z ¿   ¾  ½ ¼ « } :االستيقان بما يخبرهم به مـن عنـد اهللا، ولـذلك قـال لهـم     

استعظامًا لهذا الذي قالوه، وهو قول يوهِمُ عـدمَ اإليمـان، وال سـيما بعـد قـولهم الـوارد فـي                      

 Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î }: اآليــــــــــة التاليــــــــــة
Ï z َّ)بوه، وظاهره يدل على عدم اليقـين بالرسـالة، ولـذا قـال     فهذا تعليلهم لما طل)٢

ــا عليــه  فقــد أنبــأ هــذا عــن قــيلهم أنهــم لــم يكونــوا يعلمــون أن عيــسى قــد     : "الطبــري معلِّقً

صدقهم، وال اطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته، فال بيان أبين من هذا الكـالم فـي أن القـوم        

 رسولهم وأنهم سألوا ما سألوا     كانوا قد خالط قلوبهم مرضٌ وشكٌ في دينهم وتصديق        

 .)٣("من ذلك اختبارًا

وهـو  " تجاهـل العـارف   "   وال يبعد أن يكـون هـذا األسـلوب نَوْعًـا ممـا يـسميه البالغيـون                  

، أو  )٤(عبارة عن سؤال المـتكلم عمـا يعلـم سـؤالَ مَـن ال يعلـمُ، ألجـل نكتـة بالغيـة مـرادة                       

                                     
 .٧/٨٤تفسير الطبري ) ١

 ).١١٣(المائدة، اآلية ) ٢

 .٨٥-٧/٨٤تفسير الطبري ) ٣

 .١٧٩خزانة األدب البن حجة : انظر) ٤
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 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

، والنكتة البالغية التي انطـوى    )١("تةسَوْقُ المعلوم مساقَ غيره لنك    "كما سماه السكاكي  

عليهــا هــذا االســتفهام هــي االســتزادة مــن الوســائل اإليمانيــة، واالطــالع علــى مزيــد مــن            

عجائب قـدرة الخـالق سـبحانه وتعـالى؛ لِقَطـع الـشك الـذي قـد يتـسلل إلـى الـنفس بـسبب                    

يل وســاوس الــشيطان، وفــي ذلــك مظنــة لحــصول الطمأنينــة فــي القلــب واالنتقــال مــن الــدل   

، كمـا قـال إبـراهيم عليـه الـسالم      )٢("فـإن النفـوس بالمحـسوس آنَـس     " العقلي إلـى الحـسي    

ــا   A B C   D E F G }: ســائالً مــواله مزيــدًا ممــا يــسكِّن قلبــه ويزيــده يقينً
IH J K   ML N O P Q R z َّ)٣( 

   فهذا النوع من االسـتفهام يبـدو شـبيهًا بأسـلوب تجاهـل العـارف، وإن لـم يكـن هـو                      

 كمـا تقـدم،   )٤("سَوق المعلوم مساقَ غيره لنكتة    " على الحقيقة؛ ألنه يصدق عليه أنه      بعينه

 ومِن ثَمَّ قال 

نحـن  : كـأنهم قـالوا   ): "هـلْ يَـسْتَطِيعُ رَبُّـك     (أبو علي الفارسـي مُوجِّهًـا قـول الحـواريين         

، )٥(..."نعلم قدرته على ذلك فليفعله بمـسألتك إيـاه؛ ليكـون عَلَمًـا لـك ودَاللـةً علـى صـدقك                     

فهو خالف ظاهر التركيب؛ ولذلك جاءَ توجيهه نحويًّا من مقتضى ما يحيل عليه األسلوب    

 .من الداللة، على نحو ما يجيء في أسلوب تجاهل العارف

فهــو وجْــهٌ منتــزَعٌ مــن " هَــل تَّــسْتَطِيعُ: " وأمــا قــراءة الكــسائي بإدغــام الــالم فــي التــاء  

ءَ مـن الحـروف المتقاربـة صـوتيًّا، ومـن سـنن العـربِ           التركيب الـصوتي، وذلـك أنَّ الـالمَ والتـا         

                                     
 .٦٧٨المطوَّل ) ١

 ٧/١٠٥التحرير والتنوير) ٢

 ).٢٦٠(آلية البقرة، ا) ٣

 .٦٧٨المطوَّل )٤

 .٣/٢٧٤الحجة للقراء السبعة ) ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

إدغـــام كـــل متقـــاربين أو متجانـــسينِ فـــي المخـــرج، وهـــذه ظـــاهرةٌ شـــائعة فـــي القـــراءات  

، يقلبون الحـرف إلـى صـوتِ مقاربـه ليـدغم فيـه،              )١(القرآنية والسيما قراءة أبي عمرو البصري     

بَـرَّبّكم  :تصير إلى ......مْ ـ عَدَدَ سِنِينَ  رَبُّكُ بَل: نحو ) ٢(وهذا جارٍ في جميع إدغام المتقاربين

ــدال الثانيــة ســينًا ثــم           ــتْ ال ــراء، وقُلِبَ ــراء فــي ال ــنِين، قلبــت الــالم راءً، ثــم أدغمــت ال ـــ عَدَسِّ ــ

 .أدْغِمَتْ السين في السين

فـــي الثـــاء للتقـــارب الكـــائن بينهمـــا، ) هـــلْ( وهكـــذا جـــاءتْ هـــذه القـــراءة بإدغـــام الم 

واإلدغـام فـي المتقـاربين إنمـا يحـسن بحـسب قـرب        "رف اللـسان،  فكالهما من حروف طـ  

هَل ثُّوِّبَ الكُفَّارُ ما كَـانُوا      : "  واستشهد له سيبويه بقراءة أبي عمرو      )٣("الحرف من الحرف  

 .)٦(، وأدغمها كذلك حمزةُ والكسائي)٥()ثُوِّب(في ثاء ) هلْ(مُدْغِمًا الم)٤("يَفْعَلُونَ

 فإن إدغام الالم في الثاء هاهنا باألداة الدالة على األسلوب، وهـي        وأما مِن جهةِ الداللَةِ   

وهــذا قــد يــؤدي إلــى اإللبــاس، لعــدم ظهــور نــوع األســلوب، لخفــاء قرينتــه، فيكــون           ) هــلْ(

 .التضعيف المسبَّب عن اإلدغام هو الدَّالّ على الصوت المخفَى

مـــن حـــرف  وعلـــى ذلـــك يكـــون صـــوت التـــضعيف مُحـــيالً علـــى معنـــى األســـلوب بـــدلًا    

قُـمْ مَّـا   @ هَثّـاب، و : هَـل ثَّـاب ؟ تـصير إلـى       @مَرَّأيـت؟     : مَـن رَّأيـت؟ يـصير إلـى         :االستفهام، نحو 

والصوت واحد، وال التفات إلـى اإلمـالء،        ... قَتَّرى:قدْ تَّرى يصير إلى   @ قُمّا بك، و  : بك؟ يصير إلى  

                                     
 .، كالهما للداني٤٣، واإلدغام الكبير في القرآن ٦٦مختصر في مذاهب القراء السبعة باألمصار : انظر) ١

 .٤٦٦-٤٦١، وشرح الملوكي ٣٥٨، وأسرار العربية٢/٤٦٩اللباب للعكبري : انظر ) ٢

 .٣/٢٧٥الحجة للقراء السبعة ) ٣

 ).٣٦(المطففين، اآلية) ٤

 .٤/٤٥٩سيبويه ) ٥

 .٦٧٦السبعة ) ٦
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ثنين، غيـر أن التـضعيف   فعل ما ض مسند إلى ضمير اال) قتّرا(و) قد ترى  (فال فرق حينئذ بين     

) هــل تــرى(فــي ) هَتَّــرى:(مظنــة التركيــب، فيكــون قرينــة علــى مــا يــدل عليــه الــسياق، ومثلــه   

وقد قرئ بكل ذلك في القرآن الكريم، وصـح عـن العـرب             ) هلْ تَستطيع (في) هَتَّسْتطيع(و

 .)١(في كالمهم

 :     والدليل على أن التضعيف مظنة إلرادة غير الظاهر ، قول الشاعر 

 )٢(        بَرِّدِيهِ تصادِفيهِ سَخينا  عافتِ الماءَ في الشتاءِ فقُلْنا   

ــه  ــه: (فقولـ ــسيره      ) بَرّدِيـ ــزا تفـ ــشده وعـ ــيده أنـ ــن سـ ــر أن ابـ ــاردًا، غيـ ــه بـ ــاه، اجعليـ معنـ

 ) سَخِّنيه(بـ

ووردت علـى نحـو مـن هـذا         .)٣("فأدغم  ) بل رديه   : (إنه غالط، إنما هو     :" لقطرب، ثم قال    

مـع استـصحاب قرينـة    كالم العرب يستدل فيها باإلدغام على نوع األسلوب،   شواهد من   

 )٤(الدالة على المرادالسياق 

@      @      @ 

 

 

                                     
 .٤/٥٢٢، وشرح المفصل ١٢٠، والسبعة البن مجاهد ٤٥٩-٤٥٧، ٤/٤٤٨سيبويه : انظر ) ١

، واللــسان ٩/٣١٩المحكــم البــن ســيده : بيــت مــن الخفيــف ،غيــر منــسوب فــي المــصادر التــي أوردتــه ، انظــر )٢
 .١/٣١٣والمغني ) برد(،مادة 

 .المحكم  في موضع السابقال) ٣

 . والمواضع السابقة في سيبويه والمغني والسبعة ،١٦٩-٣/١٦٨الخصائص : انظر ) ٤
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 الخاتمة والنتائج
جاءتْ هذه الدراسـة مؤكـدةً مـا ينطـق بـه عنوانهـا، وهـو اسـتبيان المنـازع التـي يُنتـزع                     

 أنــه يُنتــزَع للنــصوص المــشكلة مــن   منهــا التوجيــه النحــوي، بــين التركيــب والداللــة، وتبيــان  

الداللـة والتركيـب لمــا بينهمـا مــن العالقـة الوطيــدة والـتالزم، واتخــذت الدراسـة الكتــشاف       

دقيــق هــذه العالقــة عــشرَ آيــاتٍ مــن ســورة المائــدة، تنوَّعَــتْ فيهــا القــراءات مــع وجــود             

وجيهها، إشكاالتٍ في تركيب كلٍّ منها، ونتج من كل إشكال اختالفات فيتخاريجها وت           

فطَبَّقَتْ الدراسة عليهـا الستيـضاح طُـرقِ انتـزاع التوجيـه بـين التراكيـب والـدالالت، وكـانَ                    

لتنوع توجيهات علماء اإلعراب والتفسير واللغة لهـذه اآليـات األثـرُ الواضـحُ فـي إثـراء هـذه                    

 : المنازع وإيضاحها، وخلصت الدراسة إلى ما يلي

والــواردة بقــراءات قــد تبــدي تناقــضًا فيمــا بينهــا، أو  أنّ اآليــات المــشكلة اإلعــراب، :أوال

تبدي مخالفة واضحة لما هـو مـشهور ومُقعَّـدٌ لـه فـي علـوم العربيـة، هـذه اآليـات تُعَـدُّ مجـاالً                 

خــصبًا إلثــراء الدراســات اللغويــة الحديثــة بمزيــد مــن البــراهين الدقيقــة فــي مجــال اللغــة، وال 

 .سيما مجاال الداللة والتركيب

 علمـاء العربيــة سـبقوا فـي مجـال الــربط بـين التركيـب والداللــة إلـى كثيـر مــن         أنَّ:ثانيًـا 

اإلشارات المهمة التي تصلح لالعتماد عليها في دراسة علم معـاني النحـو، أو مـا يمكـن أن                   

ومن أهم المواطن التـي تعرضـوا فيهـا لهـذا النـوع مـن الفكـر               " علم الداللة النحوي  :" نسميه

 .المشكلة في القراءات القرآنيةتوجيه األعاريب : اللساني

أنَّ التوجيه اإلعرابي لـنصٍّ مـن النـصوص يجـب االعتمـاد فيـه علـى دالالت األلفـاظ            :ثالثا

والتراكيــب، ومــضامين الجمــل، مــع اعتبــار القــرائن المــصاحبة، وال يكفــي فيــه النظــر إلــى          

 .الظواهر اإلعرابية دون استكشاف الروابط الداللية



 

 
٧٤ 
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من األعاريب المشكلة ظاهرًا يكون وراءها معانٍ خفية، تُلتمس من       أنَّ كثيرًا    :رابعًا

دالالت األلفـــاظ، ودالالت الـــسياق، ومقاصـــد المـــتكلم، وقـــد اكتـــشفت الدراســـة أن بعـــض 

التراكيب بلغ مـن غموضـها وإشـكالها أنْ أنْكـرَ بعـضُ علمـاء اللغـة صـحتَها، فردوهـا ولـم                      

نجدُ أنَّ آخرِين التمسوا لهـا أوجهًـا انتزعوهـا          يجيزوها مع ورودها في القراءات المتواترة، و      

 .من دقة التركيب ومحددات الداللة، وقد وضحت الدراسة ذلك وبينت مساراته

 تبينــت الدراســة أن حــلَّ اإلشــكال فــي أوجــه القــراءات الغامــضة يُنتــزَع مــن  :خامــسًا

ــة المعجميــة لأللفــاظ، والــدالالت الــصرفية؛ كــدالالت صــيغ األســماء والمــ        صادر، ومــن الدالل

المعاني العرفيـة، واسـتدعاء المقاصـد الـشرعية، والتوافـق الـسياقي، والـدالالت التركيبيـة،                 

 .والمعاني النحوية العامة

عمق الرابطة ودقتها بين التركيب وعلـم       : استخلصت الدراسة من هذا كله    :سادسًا

للــذهن بعمــق الداللــة، وأنَّ الــنص المــشكل ينحــلُّ إشــكاله بطــرقٍ ووســائل علميــةٍ، تنقــدح 

ــة، وفـــي الجمـــل ومـــضامينها المنتزعـــة مـــن طبيعـــة      ــا المتنوعـ النظـــر فـــي األلفـــاظ ودالالتهـ

ــان اإلشـــكال فـــي الجمـــل أنفـــسِها، أو فـــي الـــصيغ الـــصرفية، أو فـــي       ــواء أكـ التركيـــب، سـ

األعاريــب الخفيــة، فكــل ذلــك يُنتــزَع توجيهــه مــن محــددات التراكيــب، وأنــواع الداللــة مــن  

ــا للتركيـــب  ــه     حيـــث موافقتهـ ــرائن المـــصاحبة، كـــل ذلـــك ينحـــل بـ ــنص، والقـ ــد الـ ، ومقاصـ

اإلشكال، ويبين لنا شدة االرتباط بين علمي النحو والداللة، وأنهما في النهاية من مشكاةٍ              

 .واحدة

 .واهللا أعلى وأعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

@       @       @ 
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 مراجع الدراسة
هــ عـالم الكتـب،    ١٤١٤، ١كبير فـي القـرآن ألبـي عمـرو الـداني ، تحقيـق زهيـر غـازي زاهـد، ط               اإلدغام ال  .١

 .بيروت 

هـــ ١٤٠٤، ١ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب ، ألبــي حيــان األندلــسي ، تحقيــق مــصطفى النمــاس،ط .٢

 .مطبعة النسر الذهبي 

 على صبيح بمصر مطبعة محمد ـه١٣٨١إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، لعلي محمد الضباع، ط .٣

 .دار الحديث للنشر، القاهرة/ أسباب النزول لإلمام الواحدي، تحقيق أيمن صالح، ط .٤

هــ مطبعـة المـدني ،    ١٤١٢،  ١أسرار البالغة لعبـد القـاهر الجرجـاني ، تحقيـق محمـود محمـد شـاكر، ط                  .٥

 .مصر 

 . الجيل ، بيروتهـ، دار١٤١٥، ١أسرار العربية ألبي البركات األنباري ، تحقيق فخر صالح قداره،ط .٦

هــ مطبعـة   ١،١٤١٣إعراب القراءات السبع وعللهـا البـن خالويـه ، تحقيـق عبـد الـرحمن العثيمـين ، ط              .٧

 .المدني ، مصر

 .  هـ عالم الكتب١٤٠٥، ٢إعراب القرآن للنحاس ، تحقيق زهير غازي زاهد ، ط .٨

رآن وعلـل  كـشف المـشكالت وإيـضاح المعـضالت فـي إعـراب القـ         = إعراب القرآن وعلل القراءات      .٩

 .القراءات

هـــ نــشر ١٤١٣، ١أمــالي ابــن الــشجري لهبــة اهللا ابــن الــشجري ، تحقيــق محمــود محمــد الطنــاحي ، ط     .١٠

 .مكتبة الخانجي بالقاهرة 

، دار ـهــ١٤٢٨/إيــضاح الوقــف واالبتــداء، ألبــي بكــر ابــن األنبــاري، تحقيــق عبــد الــرحيم الطرهــوني، ط     .١١

 .الحديث، القاهرة

المكتبـة التجاريـة   / بي حيان األندلسي، بعناية الشيخ زهيـر جعيـد ، ط   البحر المحيط في التفسير أل     .١٢

 .بمكة المكرمة 
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، الهيئـة   ـهـ ١٤٠٠/ البيان في غريب إعراب القرآن، ألبي البركات األنباري، تحقيق طه عبد الحميد، ط             .١٣

 .المصرية

 البــابي عيــسى/ التبيــان فــي إعــراب القــرآن ألبــي البقــاء العكبــري ، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي ، ط  .١٤

 .الحلبي 

 تفسير التحرير والتنوير= التحرير والتنوير  .١٥

، ١التذييل والتكميل فـي شـرح كتـاب التـسهيل ألبـي حيـان األندلـسي ، تحقيـق حـسن هنـداوي ، ط                         .١٦

 .هـ دار القلم دمشق ١٤١٨

 هـ دار النفائس ، بيروت ١٤٢٤، ١التعريفات للجرجاني ، تحقيق محمد المرعشلي ط .١٧

 .محرر الوجيز ال= تفسير ابن عطية  .١٨

 . الرياضـه١٤٣٠جامعة اإلمام، / التفسير البسيط، لإلمام الواحدي، تحقيق محمد المحيميد، ط .١٩

 .دار سحنون، تونس١٩٩٧/تفسير التحرير والتنوير البن عاشر، ط .٢٠

 .هـ دار المعرفة ـ بيروت١٣٩٨، ٣تفسير الطبري، ط .٢١

 .الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي  .٢٢

 . هـ ، دار الكتب العلمية بيروت١٤١١، ١لفخر الدين الرازي ،طالتفسير الكبير  .٢٣

 هـ العراق ١٤٠١التكملة ألبي علي الفارسي ، تحقيق كاظم بحر المرجان ، ط .٢٤

ــاتم الـــضامن، ط     .٢٥ ــداني، تحقيـــق حـ ــراءات الـــسبع، ألبـــي عمـــرو الـ ــة ١٤٢٩، ١التيـــسير فـــي القـ ه، مكتبـ

 .الصحابة، القاهرة

، ١٩٦٧حيــاء التــراث العربـــي،   حمــد األنــصاري القرطبــي ،دار إ   الجــامع ألحكــام القــرآن لمحمــد بــن أ      .٢٦

 .بيروت

 . بيروتـه١٤٠٤، ٤حجة القراءات ألبي زرعة ابن زنجلة، تحقيق سعيد األفغاني، ط .٢٧
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هــ  ١٤١٣، ١الحجة للقراء السبعة ألبي علي الفارسي ، تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، ط    .٢٨

 .دمشق ، دار المأمون للتراث

 .، دار البحار، بيروت٢٠٠٤دب وغاية األرب، البن حجة الحموي، تحقيق عصام شقيو، طألاخزانة  .٢٩

، ٢خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي ، تحقيق عبد الـسالم محمـد هـارون، ط      .٣٠

 .هـ ، مطبعة المدني ، القاهرة ١٤٠٨

 .ربي ـ بيروتالخصائص البن جني  ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الكتاب الع .٣١

الدر المصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون ألحمـد بـن يوسـف المعـروف بالـسمين الحلبـي ، تحقيـق                          .٣٢

 .هـ ، دار القلم ، دمشق ١٤٠٨، ١أحمد محمد الخراط ، ط

 . ، دار المعارف ـ القاهرة١٩٨٦، ٦داللة األلفاظ إلبراهيم أنيس ، ط .٣٣

يــق محمــود محمــد شــاكر ، مطبعــة المــدني،     دالئــل اإلعجــاز للعالمــة عبــد القــاهر الجرجــاني  ، تحق     .٣٤

 .القاهرة

ديــوان األدب ميــزان اللغــة ومعيــار الكــالم، إلســحاق بــن إبــراهيم الفــارابي، تحقيــق محمــد الــسيد         .٣٥

 .، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠١١، ١عثمان، ط

 .، دار صادر، بيروتـه١٣٩٩، ٣ديوان أوس بن حجر، ط .٣٦

 .دمشق/ المكتب اإلسالمي، بيروتـه١٤٠٤، ٣، طزاد المسير في علم التفسير، البن الجوزي .٣٧

 .  دار المعارف،القاهرة٣السبعة في القراءات ، البن مجاهد ، تحقيق شوقي ضيف ، ط .٣٨

 .، دار الكتب العلمية ،بيروت١٤٠٢، ١سر الفصاحة البن سنان الخفاجي ، ط .٣٩

 .الكتاب= سيبويه  .٤٠

هــ، هجـر،    ١،١٤١٠وي المختـون، ط   شرح التسهيل البن مالك، تحقيق عبد الرحمن الـسيد ومحمـد بـد             .٤١

 .مصر
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 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الدال
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

هــ، دار  ١٤٢٦، ١شرح المقرَّب المسمى التعليقة، البن النحاس الحلبي، تحقيق خيري عبـد الراضـي، ط            .٤٢

 .الزمان، المدينة المنورة

 الـصليبة  هــ،المطبعة ١٣٩٣ ،١قبـاوة،ط  رالـدين  فـخ  يعيش،تحقيـق  البـن  التـصريف  فـي  الملـوكي  شرح .٤٣

  .بحلب

 لرضي الدين اإلسـترآبادي ، تحقيـق محمـد نـور الحـسن ومحمـد الزفـزاف              شرح شافية ابن الحاجب    .٤٤

 .هـ١٤٠٢ومحمد محي الدين عبد الحميد ،ط دار الكتب العلمية ببيروت 

، ٣الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية ، إلسماعيل الجـوهري ، تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط                 .٤٥

 .هـ دار العلم للماليين ، بيروت ١٤٠٤

 .، دار سحنون ـ تونس٢ري ، طصحيح البخا .٤٦

 . ، دار سحنون ، تونس٢صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط .٤٧

 .، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٤٠٤، ٢، طالصناعتين ألبي هالل العسكري .٤٨

، ـهـ ١٤٠٥، ١الغاية في القراءات العـشر، للحـافظ ابـن مهـران النيـسابوري، تحقيـق محمـد الجنبـاز، ط              .٤٩

 .الرياض

 .هـ مؤسسة الرسالة ، بيروت١٤٠٦، ١مل للمبرد ، تحقيق محمد أحمد الدالي ، طالكا .٥٠

 .هـ ، دار الجيل، مصر ١٤٠٢، ٢الكتاب لسيبويه ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ،ط .٥١

 .م ، لبنان١٩٩٦، ١علي دحروج ، ط: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، للتهانوي ، تحقيق د .٥٢

 .رفة ـ بيروتدار المع/الكشاف للزمخشري، ط .٥٣

علــي بــن الحــسين   . كــشف المــشكالت وإيــضاح المعــضالت فــي إعــراب القــرآن وعلــل القــراءات       .٥٤

 .هـ دار عمار، األردن١٤٢٦، ٢عبد القادر السعدي، ط: الباقولي، تحقيق

هــ مؤسـسة    ١٤٠١،  ٢الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ، تحقيـق محيـي الـدين رمـضان ، ط                   .٥٥

 .الرسالة  ـ بيروت



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

ــ ١٤١٦ ،١نبهـــان،ط  اآللـــه  عبـــد  العكبري،تحقيـــق  البقـــاء  ألبـــي  واإلعـــراب  البنـــاء  علـــل  فـــي  اللبـــاب  .٥٦  هــ

  .دارالفكر،بيروت

 .لسان العرب البن منظور األنصاري ، ط دار صادر ، بيروت  .٥٧

،أفريقيــا ٢٠٠٨محاضــرات فــي علــم اللــسان العــام، لفرديناندديــسوسير، ترجمــة عبــد القــادر قنينــي،    .٥٨

 .الشرق

سير الكتـاب العزيـز لإلمـام عبـد الحـق بـن عطيـة األندلـسي ، تحقيـق الـشيخ           المحرر الوجيز فـي تفـ     .٥٩

 .م ، قطر ١٩٨٢، ١عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري وصاحبيه ، ط

 دار الـسالم للطباعـة،      ـهـ ١٤٢٩،  ٢المحرر في النحو، لعمر بن عيسى الهرمي، تحقيق منصور علـي، ط            .٦٠

 .القاهرة

 إسـماعيل المعـروف بـابن سـيده ، تحقيـق عبـد       المحكم والمحيط األعظم ألبـي الحـسن علـي بـن      .٦١

 .هـ دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٢١، ١الحميد هنداوي ، ط

مختصر فـي مـذاهب القـراء الـسبعة باألمـصار، ألبـي عمـرو الـداني، تحقيـق أحمـد محمـود الـشافعي،                         .٦٢

 .، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤٢٠، ١ط

 .هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٥، ٢لقيسي ، طإلمام مكي بن أبي طالب امشكل إعراب القرآن ل .٦٣

 هـ ، المكتبة العصرية١٤١٧، ١المصباح المنير للعالمة أحمد الفيومي ، بعناية يوسف شيخ ، ط .٦٤

، ١المطــول شــرح تلخــيص مفتــاح العلــوم، لــسعد الــدين التفتــازاني، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، ط  .٦٥

 .ه دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٢

، دار ـهــ١٤١٧، ٢ي منــصور األزهــري، تحقيــق عيــد مــصطفى، وعــوض القــوزي، ط   معــاني القــراءات، ألبــ  .٦٦

 .المعارف

 .هـ مطبعة المدني ـ مصر ١٤١١، ١معاني القرآن لألخفش ، تحقيق هدى محمود ، ط .٦٧

 . م ، عالم الكتب بيروت ١٩٨٠، ٢معاني القرآن للفراء ، ط .٦٨



 

 
٨٠ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكِلَةٍمَنازِعُ التَّوْجِيهِ بَيْنَ الدال
 عبد اهللا بن محمد بن مهدي األنصاري. د

 

 .هـ ، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٨، ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، تحقيق عبد الجليل شلبي ، ط .٦٩

، مجد؛ المؤسسة الجامعيـة     ـه١٤٣٣،  ١معجم اللسانيات، لجورج مونان، ترجمة  جمال الحضري، ط         .٧٠

 .للدراسات والنشر، بيروت

 .هـ باكستان١٣٩٩، ١المغني البن هشام  ، تحقيق مازن المبارك وزميله ، ط .٧١

، دار القلـم،  ـهـ ١٤١٢، ١صـفوان عـدنان، ط   مفردات ألفاظ القرآن الكريم، للراغـب األصـفهاني، تحقيـق            .٧٢

 .دمشق

 هـ،مصر ١٣٩٩، القاهرة ١المقتضب ألبي العباس المبرد ، تحقيق عبد الخالق عضيمة، ط .٧٣

ــاوة ، ط     .٧٤ ــبيلي ، تحقيــــق فخــــر الــــدين قبــ ـــ دار ١٤٠٧، ١الممتــــع فــــي التــــصريف البــــن عــــصفور اإلشــ هــ

 .المعرفة،بيروت 

 .دار المشرق بيروت/ ٢٠٠٨، ٣المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط .٧٥

، دار الغــرب، ٣،١٩٨٦منهــاج البُلغــاء وســراج األدباء،لحــازم القرطــاجني، تحقيــق محمــد الحبيــب، ط   .٧٦

 .بيروت

تحقيـق  ) محمـد بـن يوسـف    (منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك، ألبي حيان األندلـسي            .٧٧

 دار الطباعــة ـهــ١٤٣٥، ١علــى محمــد فــاخر، وأحمــد محمــد الــسوداني، وعبــد العزيــز محمــد فــاخر، ط    

 .المحمدية، مصر

الناسخ والمنسوخ في القـرآن العزيـز، لإلمـام أبـي عبيـد القاسـم الهـروي، تحقيـق محمـد المـديفر،             .٧٨

 . مكتبة الرشد، الرياضـه١٤١١، ١ط

ع ، ط دار الكتــب العلميــة ،  ، بعنايــة علــي محمــد الــضبا    البــن الجــزري   فــي القــراءات العــشر  النــشر .٧٩

 .بيروت

 .، دار األمان، الرباطـه١٤٣٠، ١اللة، لراث كيمبسون، ترجمة عبد القادر قنيني، طنظرية علم الد .٨٠

 .م دار الشروق ، بيروت ١٩٨١، ١النوادر في اللغة ألبي زيد األنصاري ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد ، ط .٨١
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Disputing Approaches 
Between Semantic and StructuralProblematic Readings 

Dr. Abdullah MuHammad Mahdi Al-AnSaari 
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Abstract: 

This study aims to show the relationship between semantics and structure, 

and highlight the impact of the semantic component in the study of grammar in a 

comprehensive sense. It addresses therecurrent grammatical dispute over 

structureand meaningin the grammarians and interpeters instructions to deal with 

some problematic Quranic readings. The researcher has chosen verses from Surat 

Al-Ma'idah that he finds adequate for this purpose.  

The reading problems are found in the phonological, lexical, morphological, 

syntactic and semantic aspects,revealed throughsubtledisputes and semantic 

depth which Arab scholars haveindirectly alluded to, attributing their 

interpretations and explanations of the problematic readings to these 

discrepancies byreferring to them briefly. Many of these references were hardly 

revealed to be attributed to semantics. The study makes use of these references to 

meet its purpose in the construction of sufficient evidence in order to resolve 

those problematic readings, linking each of its grammatical ruleto semantics.
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 :ملخص البحث
 

ــا جـــديرة بـــالتحقيق؛ )  المـــسألة الزنبوريـــة ( مـــن نـــسخةً الهـــذه  خالفـــت مـــا هـــو شـــائع عنـــد أهـــل   ألنهـ

 نقلـت عـن نـسخة كتبهـا اإلمـام الزمخـشري علـى نـسخته مـن          ألنهـا االختصاص من اختيار سيبويه للرفـع ،و    

 األنبـاري، وألسـباب أخـرى ذكرتهـا     بـن  إلى المبرد، وألن توجيهها معزو إلى أبي بكر   سنادهاكتاب سيبويه، وإل  

 ). العلمية للنسخةالقيمة(مفصلةً في الحديث عن 

 ظننـت : ( المسألة الزنبورية تبادر إلـى الـذهن منـاظرة الكـسائي لـسيبويه والمثـال المـشهور          كِرَت ذُ وإذا

واختيار سيبويه للرفع، وشهادة األعراب ضده، ) إيّاها ، أو فإذا هو    هيالزنبور أشد لسعة من العقرب فإذا هو        

 . وغمّاًكمداً وتهوم

، لكـن لـم أجـد إشـارة إلـى      ) إيّاهـا – هـي ( تحدثت كتب النحو عن توجيه الرفـع والنـصب فـي الـضمير              وقد

) سألة الزنبوريــة منــاظرة المــ(محمــد الباتــل فــي بحثــه  . إال مــا ذكــره د)  هــو إيّاهــافــإذا(اختيــار ســيبويه النــصب 

ألبــي حيــان  )  النحــاةتــذكرة (ىهـــ مــستنداً فــي هــذا إلــ   ١٤١٨المنــشور فــي مجلــة جامعــة الملــك ســعود عــام     

 .األندلسيّ
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 :تقدمة
علـى أفـضل العـرب    اهللا الحمد هللا الذي علم بالقلم، علـم اإلنـسان مـا لـم يعلـم، وصـلى           

 :وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، والعجم نبينا محمد

 نــسخةً مــن ســيف بــن عبــد الــرحمن العريفــي / رفقــد أهــداني أخــي األســتاذ الــدكتو      

 خالفت ما هو شائع عند غالب أهـل         ألنها وذكر أنها جديرة بالتحقيق؛      )المسألة الزنبورية (

ألنهـا نقلـت عـن نـسخة كتبهـا اإلمـام الزمخـشري              االختصاص من اختيار سيبويه للرفع، و     

ن ب إلى المبرد، وألن توجيهها معزو إلى أبي بكر    سنادهاعلى نسخته من كتاب سيبويه، وإل     

 ).سخةالقيمة العلمية للن(وألسباب أخرى ذكرتها مفصلةً في الحديث عن ، األنباري

ت المسألة الزنبورية تبـادر إلـى الـذهن منـاظرة الكـسائي لـسيبويه والمثـال                 رَكِوإذا ذُ      

واختيـار  ) إيّاهـا هـي، أو فـإذا هـو      ظننت الزنبور أشد لسعة من العقـرب فـإذا هـو            (: المشهور

 .داً وغمّاًكم وموته  سيبويه للرفع، وشهادة األعراب ضده،

، لكن لم   ) إيّاها –هي  (يه الرفع والنصب في الضمير      وقد تحدثت كتب النحو عن توج         

التـذييل  (مـا ذكـره أبـو حيـان فـي       إال )فـإذا هـو إيّاهـا   (أجد إشـارة إلـى اختيـار سـيبويه النـصب         

هـا أبـو الحجـاج    الرسـالة التـي أمال    ومـا ذكـر فـي        )١٢١ ، وتذكرة النحـاة ص       ٨٥ / ٤والتكميل  

هـــ، وقــد ذكــر فيهــا ٤٧٦ ســنة ىمري المتــوفيوســف بــن ســليمان المعــروف بــاألعلم الــشنت 

منـاظرة المـسألة   (محمـد الباتـل فـي بحثـه     . مـا ذكـره د   ، و اختالف الرواة فـي اختيـار سـيبويه       

ــة ــة جامعــة الملــك ســعود عــام     )الزنبوري هـــ مــستنداً فــي هــذا إلــى    ١٤١٨ المنــشور فــي مجل

 . ألبي حيان األندلسيّ)تذكرة النحاة(

طابق ما ذكره أبو حيان فـي أحـد الموضـعين مـن حيـث                   وهذه النسخة المخطوطة ت   

اإلســناد، واألحــداث، واألشــخاص، واالختيــار، لــذلك عــددت روايــة أبــي حيــان  نــسخة ثانيــة،   

 .واعتمدت عليها في تحقيق النص 
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 الدراسات السابقة 
 : رسالة القضاء بين سيبويه والكسائي أو الفراء لألعلم الشنتمري-أوال

ف بـــن ســـليمان بـــن عيـــسى المعـــروف بـــاألعلم الـــشنتمري،  أملـــى أبـــو الحجـــاج يوســـ

هـــ رســالة تتعلــق بهــذه المــسألة وبغيرهــا مــن أحــوال ســيبويه وســماها ٤٧٦المتــوفى ســنة 

رسالة القضاء بين سيبويه والكسائي أو الفراء في المسألة الزنبورية المقرونة بالـشهادة             (

، وهــذه – كمــا وصــفه   – وضــمّنها خمــس مــسائل ســأله عنهــا بعــض أهــل األدب     )الزوريــة

 :المسائل هي

 . المسألة الجارية بين سيبويه والكسائي أو الفراء، والقضاء بينهم فيها -١

 . نسب سيبويه أصريح هو أم مولى ؟-٢

 سبب لـزوم سـيبويه للخليـل وتعويلـه عليـه فـي طلـب العربيـة بعـد أن كـان يطلـب                         -٣

 .الحديث والتفسير 

 .لفراء   علة تعرضه لمناظرة الكسائي وا-٤

 كتابه الجاري بـين النـاس هـل هـو كتـاب أنـشأه، أو كتـاب آخـر أنـشأه بعـد كتـاب                     -٥

 .أول ضاع كما يزعم بعض الناس ؟ 

ــار          ــرواة فــي نقلهــا، واخــتالفهم فــي اختي ــان اخــتالف ال ــه عــن المــسألة ببي ــدء حديث وب

فـع، بـل    سيبويه، ثم تحدث طويالً عن التوجيه النحوي للوجهين، ورجّح اختيـار سـيبويه للر             

، وبعـد ذلـك أجـاب باختـصار عـن المـسائل األربـع           )إياهـا (نص على خطأ القول بالنـصب فـي         

 . األخرى 

مجلـة  (و حققت نـص هـذه الرسـالة الـدكتورة حيـاة قـارة، ونـشرت هـذا التحقيـق فـي                       

 – مـايو  ٥/ هــ  ١٤٢٦ جمـادى اآلخـرة   – ربيـع اآلخـر   – ٢ العدد - ٧الدراسات اللغوية ، المجلد    

، وقد اكتفت بضبط نص الرسالة، والعناية بالجانب التـاريخي لهـذه الرسـالة              ) م ٢٠٠٥يونيو  



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

بحكـــم تخصـــصها، فهـــي متخصـــصة فـــي األدب وتـــاريخ األنـــدلس، كمـــا دوِّن فـــي موقعهـــا   

 ).١(الخاص على الشبكة

ولــم تعــن أبــدًا بــالتعليق علــى المــسائل فــي الــنص، وال باإلحالــة إلــى مــصادرها، وأرى أن     

 لهــذا الــنص فــي حاجــة إلــى دراســة معمقــة، وإلــى إفــراده ببحــث مــستقل     الجانــب النحــوي

 .يناقش اآلراء، ويحكم على اختيارات األعلم وتوجيهاته 

 :كاظم إبراهيم كاظم/  بحث الدكتور -ثانيا

 – العـدد الثـاني عـشر    –     نشر هذا البحث في مجلة كليـة الـدعوة اإلسـالمية فـي ليبيـا           

، وتحـدث   )رؤيـة جديـدة   : المـسألة الزنبوريـة   (حـت عنـوان       ت  ٣٩٤ – ٣٧٥ ص   -م  ١٩٩٥عام  

ــا عــن روايــة شــاذة للمــسألة، وخــصص المبحــث األول مــن بحثــه للحــديث عــن        الباحــث هن

 )إذا(الرواية المشهورة عند النحويين، مبتدئا بعرض الخالف بين البصريين والكـوفيين فـي       

والً تسلـسلها التـاريخي مفـصال       الفجائية، ثم انتقل للحديث عن الرواية المشهورة فـذكر أ         

األشــباه ( للزجــاجي، وانتهــاء بكتــاب )مجــالس العلمــاء(المراجــع التــي أوردتهــا ابتــداءً مــن  

 للــسيوطي، وأمــا المبحــث الثــاني فتحــدث فيــه عــن الروايــة الجديــدة، وهــي روايــة      )والنظــائر

الخطــابي أمــا الــسند فقــد انفــرد بهــا أبــو ســليمان أحمــد     : شــاذة مــن حيــث الــسند والمــتن  

 في رسالة ألفها في إعجـاز القـرآن، ولـم تـذكر عنـد غيـره حـسب مـا                     ـ ه ٣٨٥المتوفى سنة   

توصل إليه الباحث، أما من حيث المتن فإن المثال الذي عزي الخالف فيه مغاير تماماً لمثـال                

عبـد   وحـدثني    :قـال الخطـابي   :"  وهـذا نـصه    )كـأنّ ( ، بل الوارد     )إذا(الرواية األولى، فلم ترد فيه      

جمع هارون الرشـيد سـيبويه والكـسائي، فـألقى سـيبويه            : اهللا بن أسباط عن شيوخه قال     

                                     
)١( http://www.hayatkara.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&I

temid=١&lang=ar 
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كــاد الزنبــور يكــون العقــرب، فكأنــه : هــل يجــوز قــول القائــل: علــى الكــسائي مــسألة فقــال

 ١............ "إيّاها، وكأنها إيّاه؟ فجوزه الكسائي على معنى

 : ويتينثم انتقل للحديث عن توجيه هذه الرواية من زا

 . جواز وقوع الضمير المختص في غير محله اإلعرابي-األولى

 .أو إحدى أخواتها) إنّ( جواز نصب االسمين بـــ-والثانية

 : بحث الدكتور محمد الباتل-ثالثا 

، وذلـك فـي مجلـة       )منـاظرة المـسألة الزنبوريـة     (نشر الدكتور محمد الباتل بحثاً سـماه        

 -٢٨٣م ص ١٩٩٨/ هــــ ١٤١٨ عـــام )٢( اآلداب –اشـــر  المجلـــد الع–جامعـــة الملـــك ســـعود 

، وقد صدّر بحثه بملخص ما قاله األعلم الـشنتمري فـي هـذه المـسألة، واخـتالف الـرواة                    ٣١٨

 .في نقلها، وقد مضى الحديث عن رسالة األعلم الشنتمري 

ــدكتور الباتــل ذلــك بــذكر الروايــات المختلفــة للمــسألة، واقتــصر علــى أهــم         أعقــب ال

 : في نظره، وهي  ست روايات، وبعد سرده لها ناقشها من عدة جوانبالروايات

 هــل المناقــشة بــين ســيبويه والكــسائي، أو بــين ســيبويه والفــراء ؟ وهــل شــارك         -١

 األخفش واألحمر في هذه المناقشة ؟ 

 اختالف الروايات في صاحب المجلس الذي جرت فيه المناقشة، فالروايـات األولـى              -٢

ــر فـــي     والثانيـــة والخامـــسة  ــة، وذكـ ــاظرة  جـــرت فـــي مجلـــس البرامكـ تـــنص علـــى أن المنـ

الــروايتين الثالثــة والربعــة أن المنــاظرة كانــت بحــضرة الخليفــة هــارون الرشــيد، أمــا الروايــة   

 .السادسة فال يظهر فيها تحديد صاحب المجلس

                                     
 .٣٨٩ -٣٨٨جديدة ص  رؤية: الزنبورية المسألة ١
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  االختالف في اختيار سيبويه ، ففي الروايات األولى والثانية والثالثة والسادسة ذكر      -٣

: بـأن سـيبويه اختـار     –وهـي روايـة المبـرد       – فإذا هو هـي ، وانفـردت الروايـة الرابعـة             :أنه اختار 

 .فإذا هو إيَّاها، وذكر في الرواية الثالثة أن أساس المناظرة خرجت فإذا زيدٌ قائمٌ، أو قائماً 

  ذكرت رواية الفراء وهي الرواية األولى أن األحمر سأل سيبويه عن ثـالث مـسائل          -٤

ر، وفي الرواية الثالثة أنه سأله مائة مسألة، وخلت بعض الروايات عن ذكـر ذلـك، وذكـر                  أخ

 علـى   )أَوَيْتُ( و   )وَأَيْتُ(في الرواية األولى أن الفراء سأل سيبويه عن مسألة صياغة مثال من             

 .هؤالء أبون، ومررت بأبين : قول من قال

ففـي الـروايتين األولـى والثانيـة          اختلفت الروايات في اسم من حكم فـي المـسألة،            -٥

 أبـو دثـار مكـان       :أبو فقعس، أو أبو زياد ،أو أبو الجرّاح ،أو أبـو ثـروان ، وفـي الروايـة الخامـسة                   

أبي الجراح، وأكثر الروايات لم تذكر أسماءهم، بل ذكرت العرب، أو فصحاء األعـراب، أو               

 .القشيريين من بني شيبان 

مع األعراب بتلقيـنهم قـول الكـسائي، وقـد ضـعف       التحامل على سيبويه والتواطؤ  -٦

 .الدكتور الباتل هذا الزعم بأدلة ليس هذا مقام ذكرها 

: أظـن، فـإذا هـو إياهـا ، أو      : أو... قد كنت أحـسب     :  االختالف في بعض ألفاظ المثال     -٧

: ...  أوأن العقـرب أشـد لـسعةً مـن الزنبـور،     :... فإذا الزنبور إياها، أو فإذا زنبـور إياهـا بعينهـا، و      

 .أن الزنبور أشد لسعًا من النحلة 

ــة         ــه النحــوي لهــذه المــسألة، وأورد االحتمــاالت اإلعرابي ثــم تحــدث طــويالً عــن التوجي

فــإذا عبــد اهللا قــائمٌ أو : ، وذكــر مــا يتعلــق بالمثــال)إياهــا( و )هــي(للرفــع وللنــصب فــي الــضمير 

يثه عن التوجيه بتفصيل القـول فـي سـؤال          قائماً، و فإذا عبد اهللا القائمُ أو القائمَ، وختم حد         

هؤالء أبـون، ومـررت بـأبين    :  على قول من قال)أَوَيْت( و)وأيت(الفراء لسيبويه عن مثال من  

. 
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 .وختم بحثه بالحديث عن وفاة سيبويه وارتباطها بهذه المناقشة 

 :يوسف العيساوي/  بحث الدكتور -رابعاً

/  للـدكتور  )راسـة المـسألة الزنبوريـة روايـةً ودرايـةً         تحقيـق الغايـة بد    (     هذا البحث هـو   

يوسف بن خلف العيساوي، ونشر في مجلة كليـة الدراسـات اإلسـالمية والعربيـة فـي دبـي          

، وهـو بحـث طويـل جـدا تنـاول فيـه           ٤٠٩ – ٣٣٥ ص   – ـ هـ  ١٤٢٥ فـي ذي القعـدة       – ٢٨ العدد   –

 عـن معنـى االسـم       الباحث معظم جوانب هذه المسألة، وصـدر بحثـه بتوطئـة تحـدث فيهـا              

بيـان المـسألة مـن جهـة     : ، وعن الرواية والدراية، تال ذلك المبحث األول   )المسألة الزنبورية (

روايـة الزجـاجي، وروايـة الزبيـدي بأسـانيدها الثالثـة، وروايـة           : الرواية تناول فيه ثـالث روايـات      

ي أحاطــت  الخطيــب البغــدادي، ثــم أورد رأيــه فــي المنــاظرة، وفنــد عــددا مــن األخطــاء التــ          

 .برواياتها

 بيان المسألة من جهة الدراية تناول سؤال الكسائي مبيناً حجج           :وفي المبحث الثاني  

الكوفيين، ومناقشة البصريين، والفصل بين الفريقين، تال ذلـك حـديث عـن أسـئلة األحمـر            

 .والفراء

ك أما المبحث الثالث من هذا البحث فخصصه لنظم العلماء لهذه المسألة، ويتمثل ذلـ       

في ثالث منظومات البي الحسن حازم القرطاجني، وألبي حيان األندلسي، وللسلطان عبـد             

 .الحفيظ العلوي

 :هاني عبد الكريم/   كتاب الدكتور -خامساً 

المـسألة  (هـاني عبـد الكـريم عبـد اهللا فخـري كتابـاً فـي هـذه المـسألة سـماه                      .      ألف د 

ي الفـصل األول منـه أوليـات الخـالف النحـوي فـي               تناول فـ   )الزنبورية وأوليات الخالف النحوي   

 .نشأة الخالف النحوي، وأسباب الخالف النحوي، ومظاهر الخالف النحوي: ثالثة مباحث
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طرفـــا المـــسألة الزنبوريـــة    (     وخـــصص الفـــصل الثـــاني للمـــسألة الزنبوريـــة وســـماه      

ــوي  ــا النحـ ــين )وتوجيههـ ــه مبحثـ ــع تحتـ ــسألة، واآلخـــ   :  ووضـ ــي المـ ــا عـــن طرفـ ــن أولهمـ ر عـ

 .توجيهها النحوي

 ،  )آراء الدارسين األقـدمين والمحـدثين فـي المـسألة         (    أما الفصل الثالث فكان عنوانه      

وكان المبحث األول من هذا الفصل للحديث عن آراء الدارسين األقدمين، والمبحث الثاني             

 . خصص لدراسة آراء الدارسين المحدثين

 

@      @      @ 
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 الحديث عن المخطوط
 :القيمة العلمية لهذه النسخة

هذه النسخة من المسألة الزنبورية تحمل قيمة علمية كبيرة من حيـث الروايـة ومـن                 

 :حيث المضمون، فأما قيمتها من ناحية الرواية فتتمثل في ما يلي

 أنهــا قــد نقلــت مــن نــسخة الزمخــشري مــن كتــاب ســيبويه، فهــي مدونــة فــي آخــر      -١

 .، وقد نقلها عن اإلمام ابن طلحة الجزء األول من نسخة الزمخشري

 إســنادها إلــى أبــي العبــاس المبــرد، وهــي بــذلك تتفــق مــع الروايــة التــي انفــرد بهــا أبــو  -٢

 .حيان ، ولذلك حديث يأتي الحقًا 

 سؤال أبي بكر بن محمد بن الجراح تلميذ أبي بكر بن األنباري ألستاذه عن الوجه                 -٣

 .الصحيح في هذه المسألة 

 إلى أبي بكر بن األنبـاري، وتوثيـق تـاريخ إمالئـه     – أعني التوجيه – الرواية  إسناد هذه  -٤

 .ومكانه 

 :أما من ناحية المضمون فقيمتها العلمية في ما يأتي

 تفــصيلها للحــوار الــذي جــرى مــن دخــول ســيبويه إلــى مجلــس الرشــيد إلــى نهايــة           -١

 .المناقشة وشكوى سيبويه من الجور وسؤال األعراب 

لى خشية الكـسائي مـن كونـه سـبباً فـي مـوت سـيبويه، ودفعـه ديتـه مـن                       اإلشارة إ  -٢

 .أجل ذلك 

 أنها قد نصت على اختيـار سـيبويه للنـصب، فهـي بـذلك تخـالف سـائر الروايـات، وال              -٣

 .يوافقها إال رواية أبي حيان التي أراها نسخة أخرى من هذه الرواية  
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  :عالقة هذه النسخة برواية أبي حيان
ــو حيـــ  ــه  أورد أبـ ــي كتابـ ــاة (ان فـ ــذكرة النحـ ــعين    )تـ ــي موضـ ــسألة فـ ــذه المـ ــين لهـ  روايتـ

فهــي روايــة الفــراء المــشهورة عنــد الــرواة، وهــي الروايــة األولــى عنــد    ١مختلفــين، أمــا الثانيــة 

الدكتور محمد الباتل، وفيها اختيار سيبويه للرفع، وقد أطال أبو حيان فـي توجيـه القـولين،                 

 .ي ذلك وأورد عددًا من أقوال العلماء ف

أما األولى فهي التـي تتفـق مـع نـسختنا فـي رواتهـا وفـي أحـداثها، وقـد نقلهـا أبـو حيـان                          

من خط أبي عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن خلصة اللخمي األندلسي، وكان     ((

 .٢) )قد كتبه على ظهر كتاب سيبويه بخطه

 :ومما اتفقت فيه هذه الرواية مع نسختي

 .الفارسي عن أبي العباس المبرد رواية أبي الخصيب  -١

التشابه الكبير فـي تفاصـيل الـنص، ولـذلك عـددت روايـة أبـي حيـان نـسخة ثانيـة                       -٢

 .من هذه الرواية 

 التعقيب الذي سأل عنه أبو بكر بن محمد بن الجراح أبا بكر بـن األنبـاري، وسـؤاله       -٣

 .إيَّاه عن إمكان جهل الفراء بهذا الوجه 

 . من كتاب سيبويه  كتابتها على ظهر جزء-٤

 :أعالم الرواية
أعالمـا  : وردت أسماء عدد من األعالم في هذه النسخة، ويمكننا تقسيمهم قسمين    

 .شاركوا في أحداث القصة، وأعالما شاركوا في روايتها وتدوينها، أو في توجيهها 

                                     
 مؤسـسة  - هـ١٤٠٦ ، األولى الطبعة ، الرحمن عبد عفيف . د تحقيق( ١٨١-١٧٧ ص حيان تذكرة النحاة ألبي   ١

 )بيروت - الرسالة
  .١٢١تذكرة النحاة  ٢
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 :أما األعالم الذين شاركوا في القصة فهم

 سيبويه  -١

 الحارث بن كعب، ولد بقرية مـن قـرى شـيراز يقـال              عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني      

، أخذ الحديث عـن حمـاد بـن سـلمة، والنحـو واللغـة عـن الخليـل، وعيـسى بـن                       )البيضاء(لها  

 .١ هـ ١٨٠عمر الثقفي، ويونس، وأبي الخطاب األخفش، توفي وهو ابن ثالث وثالثين سنة 

 الكسائي  -٢

القراء السبعة، أخذ النحو عن معاذ      علي بن حمزة بن عبد اهللا بن مولى بني أسد، أحد            

ــه      ــل، مــن مؤلفات ــه العامــة، ومعــاني القــرآن،     : الهــراء، والرؤاســي  ثــم عــن الخلي مــا تلحــن في

  .٢ هـ١٨٩ومختصر النحو، وغيرها، توفي سنة 

 هارون الرشيد  -٣

هارون أمير المـؤمنين الرشـيد أبـو جعفـر بـن محمـد المهـدي بـن عبـد اهللا المنـصور بـن                         

 ١٤٨ هــ وقيـل سـنة    ١٥٠ اهللا بن العباس بن عبد المطلب، ولد بالري سنة      محمد بن علي عبد   

 سـنة، وكـان     ٢٣هــ، ودامـت خالفتـه       ١٧٠هـ، واستخلف بعد وفاة أخيـه موسـى الهـادي سـنة             

يحج عاما ويغزو عاما، وعرف بكثرة الصالة والصدقة ، وكان محبا للفقه والفقهاء، ويميـل   

  .٣ هـ١٩٣إلى العلماء وأهل األدب، توفي سنة 

                                     
 – ، دار المعــارف ٢محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم ، ط   :  تحقيــق ( ٦٦طبقــات النحــويين واللغــويين للزبيــدي ص    ١

 . د تحقيـق  ( ٢٤٥ – ٢٤٢ص   اليمـاني  البـاقي  عبـد  تـأليف  ، واللغـويين  النحـاة  تراجم  ، إشارة التعيين في    )مصر
 / ٢، إنباه الرواة علـى أنبـاء النحـاة ، لجمـال الـدين القفطـي           ) للبحوث فيصل الملك مركز ، ابيد المجيد عبد
  .) بيروت– ، الدار العصرية ١٤٢٤ – ١محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط : يق تحق( ٣٦٠ – ٣٤٦

  .٢١٨ – ٢١٧ ، إشارة التعيين ص ١٣٠ – ١٢٧طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص  ٢
 دار الكتـب  - هــ  ١٤١٧ – ١مصطفى عبد القادر عطا ، ط  : تحقيق  ( ١٣-٦ / ١٤تاريخ بغداد للخطيب البغدادي      ٣

محمد بن عبـادي بـن عبـد الحلـيم ،     :  ، تحقيق  ٤٥٨ – ٤٥٤ / ٦وت ، سير أعالم النبالء للذهبي        بير -العلمية  
 . القاهرة – مكتبة الصفا - هـ ١٤٢٤ – ١ط 
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 الفراء -٤

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اللّه بن منظور الديلمي، أخذ عن الكـسائي، والرؤاسـي،           

معــاني القــرآن، والمقــصور والممــدود، والمــذكر   : وهــو أوســع الكــوفيين علمــا، مــن مؤلفاتــه  

   .١هـ٢٠٧والمؤنث، والحدود، توفي سنة 

  :فهموأما الذين شاركوا في الرواية والتدوين والتوجيه 

 .الزمخشري  -١

هــ، وبـرع فـي علـوم       ٤٦٧    محمود بن عمر بـن محمـد بـن عمـر الزمخـشري، ولـد سـنة                  

األحـاجي، وأســاس البالغــة، واألنمـوذج، والــسامي فــي   : شـتى، وألــف عــددا مـن الكتــب منهــا  

. األســامي، والفــائق فــي غريــب الحــديث، والكــشاف، والمستقــصى فــي األمثــال، والمفــصل    

 ٢هـ ٥٣٨توفي سنة 

 مام ابن طلحة اإل -٢

 يـابرة  أهـل  مـن  محمـد،  وأبـو  بكـر  أبـو  اليـابري،  عبـداهللا  بـن  محمـد  بـن  طلحة بن عبداهللا

 وتـوفي  سـيبويه،  كتـاب  عليـه  وقـرأ  الزمخـشري  بـه  اجتمـع  وفيهـا  مكة، إلى رحل باألندلس،

 . ٣)ط(بـ طلحة ابن نسخة إلى الزمخشري رمز وقد  هـ،٥٢٣ وقيل  هـ ،٥١٨ سنة فيها

 ارسي البغداديأبو الخصيب الف -٣

                                     
 للقاضـــي وغيـــرهم والكـــوفيين البـــصريين مـــن النحـــويين العلمـــاء  ، تـــاريخ١٣١طبقـــات النحـــويين واللغـــويين  ١

 ، نزهـة  )هــ ١٤٠١ ، اإلمام جامعة ، والنشر الثقافة إدارة ، الحلو دمحم الفتاح عبد . د تحقيق( ١٨٧ ص    التنوخي
، إنبـاه   )مـصر  نهـضة  دار طبـع  ، إبـراهيم  الفـضل  أبـو  محمـد  تحقيـق ( ٩٨ األنبـاري ص   بـن  البركـات  ألبـي  األلباء

 ٤/٧الرواة 
  ٢٢٠ ، البلغة ٣٤٥ ، إشارة التعيين ٣/٢٦٥ ، إنباه الرواة ٣٩١ نزهة األلباء  ٢
 ..٢/٤٦ الوعاة وبغية -١٢٤ والبلغة -٢/٦٤٨ الطيب نفح ٣
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 الشوّاي سعد نب محمد. د
 

كانـت لـه رحلـة سـنة     :  فـي ترجمـة ابـن عثمـان األصـم     ٣٠٦قال الزبيدي في طبقاته ص     

أربــع وثالثمائــة لقــي فيهــا أبــا الخــصيب الفارســي المكــي النحــوي، وذكــر ابــن مكتــوم فــي       

، وهـو   ١ )النـوادر (تذكرته أنه نحوي من أصحاب المبرد، ونقل عنه مرتين عن كتاب له سماه              

 . تظهر ذلك النصوص المنقولة كتاب نحوي كما

  أبو العباس المبرد -٤

هــ، وأخـذ عـن      ٢١٠أبو العباس محمـد بـن يزيـد بـن عبـد األكبـر الثمـالي األزدي، ولـد سـنة                      

 .٢هـ ٢٨٥الكامل ، والمقتضب، توفي سنة : الجرمي والمازني، له مؤلفات منها

 أبو بكر بن محمد بن الجراح  -٥

ن الجراح، تلميذ أبي بكر بن األنباري ، وكان يروي أكثـر                      أبو بكر أحمد بن محمد ب     

 .٣هـ ٣٨١تصانيفه ورواياته عنه، توفي سنة 

 أبو بكر بن األنباري  -٦

هــ فـي األنبـار، وأخـذ عـن أبيـه            ٢٧١          محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، ولد سـنة           

ــا صــدوقًا، وكــان كثيــر الحفــظ حتــى ق   إنــه يحفــظ : يــلوعــن ثعلــب وغيرهمــا، كــان ثقــة دينً

األضــداد، وإيــضاح الوقــف  : ثالثمائــة ألــف بيــت شــاهد علــى القــرآن، لــه مؤلفــات كثيــرة منهــا    

واالبتداء، والزاهر، وشرح خطبة عائشة  وشرح السبع الطوال، ومختصر في ذكر األلفات،           

 ٤هـ ٣٢٨والمذكر والمؤنث، توفي سنة  

                                     
 مؤسـسة  - هــ  ١٤٠٦ – ١عبـد العـال سـالم مكـرم ، ط          : تحقيـق   ( ٢٧٥ ،   ١٠٢ / ٣األشباه والنظـائر للـسيوطي       ١

 .) بيروت–الرسالة 
  .٢١٧ ، نزهة األلباء ٥٣ ، تاريخ العلماء النحويين ١٠١طبقات النحويين واللغويين  ٢

 .١/١٦٩إنباه الرواة  ٣
  .٣/٢٠١ ، إنباه الرواة ٣٦٤ ، نزهة األلباء ١٧٨ ، تاريخ العلماء النحويين ١٥٣بقات النحويين واللغويين ط ٤
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 :التوجيه النحوّي للمسألة
مون في الحديث عن هـذه المـسألة وتوجيههـا، والـراجح مـن                     أفاض العلماء المتقد  

الوجهين، وأجمعُ النـصوص فـي ذلـك هـو مـا ذكـره األعلـم الـشنتمري فـي رسـالته المـشار                        

 ١.إليها سابقا حيث ناقش جميع تفاصيلها في ثماني صفحات من الرسالة

ها وأقـوال       وجمع الدكتور محمد الباتل في بحثه عن هذه المسألة وما يتعلق بإعراب         

 ٢.العلماء واختالفهم في إحدى عشرة صفحة

      لــذلك آثــرت هنــا عــدم التفــصيل، زد علــى ذلــك أن النــسخة التــي أحققهــا لــم يــذكر   

فيهـــا شـــيء مـــن التفاصـــيل اإلعرابيـــة إال مـــا روي عـــن أبـــي بكـــر بـــن األنبـــاري عـــن اإلضـــمار  

لـسعني الزنبـور ظننتـه    ظننت أن العقـرب أشـد لـسعة مـن الزنبـور فلمـا        ((والحذف، وتقديره 

 . مفعوال به ثانيا للفعل المقدر)إياها(، وما ذكره أيضا من إعراب ))هو إياها

     ويتــضمن التوجيــه اإلعرابــي لهــذه المــسألة عــددا مــن المــسائل تجمعهــا العناصــر         

 :الثالثة التالية

هل هي ظـرف مكـان، أو ظـرف      : الفجائية وخالف العلماء فيها   ) إذا( الحديث عن    -١

، ليــسوغ  )رأيــت( و )وجــدت (ان؟ وهــل يحتمــل أن يكــون فــي هــذا  الظــرف فيــه معنــى        زمــ

   .٣النصب

فــإذا (و) فــإذا عبــداهللا قــائمٌ(و) فــإذا هــو هــي(إعــراب االســمين المرفــوعين بعــدها   -٢

 .٤، وال إشكال في هذا اإلعراب ؛ ألن األول مبتدأ ، والثاني خبر) عبداهللا القائمُ

                                     
 .٢٥-١٨رسالة القضاء بين سيبويه والكسائي أو الفراء في المسألة الزنبورية ص  ١

 .٣٠٩-٢٩٩مناظرة المسألة الزنبورية ص  ٢

 .٢٩٩ ، مناظرة المسألة الزنبورية ص ١٢٥يب ص  ، مغني اللب٨٦ / ٤التذييل والتكميل : ينظر  ٣
  .١٨٠ ، تذكرة النحاة ١٨رسالة القضاء بين سيبويه والكسائي أو الفراء في المسألة الزنبورية ص : ينظر  ٤
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فـإذا  (و )  فإذا عبداهللا قائماً( و )فإذا هو إياها(ب الثاني االسمين في حال نص إعراب -٣

  :، أما األول فمبتدأ  وأما الثاني ففيه أقوال)عبداهللا القائمَ

 فإذا الزنبـورُ   :الضمير األول كناية عن الزنبور، والثاني كناية عن اللسعة، والتقدير           - أ

 .يلسع لسعة العقرب : لسعةَ العقرب، أي

نـت أن العقـرب أشـد لـسعة مـن الزنبـور فلمـا لـسعني الزنبـور                   ظن: "  أصل الكـالم    - ب

لما ) إذا(ظننته هو إياها  ، فاختصر الكالم، وحذف الظن آخراً لما جرى من ذكره أوالً، ودلت               

.... الدالـة علـى وقـوع الـشيء لوقـوع غيـره        ) لمّـا (فيها من المفاجأة علـى الفعـل الواقـع بعـد            

ضمير الــذي هــو العمــاد والفــصل مؤكــدا للــضمير    فحــذف الظــن مــع مفعولــه األول، وبقــي الــ   

، وهـذا هـو التوجيـه المـذكور فـي هـذه النـسخة، والـذي نقلـه أبـو بكـر               ١"المحذوف مع الفعل    

 .أحمد بن محمد بن الجراح عن أبي بكر بن األنباري 

  .٢أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع  - ج

 .الضمير حاالً ، وفيه كالم طويل عن مجيء ٣أنه منصوب على الحال   - ح

 :وصف النسخة
هــذه النــسخة كتبــت فــي آخــر الجــزء األول مــن كتــاب ســيبويه المحفــوظ فــي مكتبــة  

 في تركيا، فهي في هذه الصفة  كأصلها الذي نقلـت عنـه، وهـو الـذي كتبـه اإلمـام                     )جوروم(

الزمخشري بخطّه في آخر الجزء األول من نسخته من كتاب سيبويه، وقـد نقلـه مـن أصـل                   

اثل له، وهـو نـسخة الـشيخ اإلمـام ابـن طلحـة، حيـث أثبتـت هـذه الحكايـة فـي آخـر                        آخر مم 

 .الكراسة األولى من كتاب سيبويه 

                                     
  .٢٢رسالة القضاء بين سيبويه والكسائي أو الفراء في المسألة الزنبورية ص  ١

 .٣٠٩بورية   ، مناظرة المسألة الزن١٢٥مغني اللبيب ص  ٢
  .١٢٥مغني اللبيب ص  ٣
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فــي أوالهمــا ســتة عــشر ســطرًا، وفــي الثانيــة أربعــة   : وتقــع هــذه الروايــة فــي صــفحتين 

 .عشر سطرًا بمعدل قدره اثنتان وعشرون كلمة في السطر الواحد 

ت بخـط نـسخي واضـح، وضـبطت كلماتهـا بالـشكل ضـبطاً كـامالً ألواخـر               وقـد كتبـ  

الكلم، مع ضبط  الكثير من الحروف في أوائل الكلمات وأوسـاطها، ولـم يظهـر لـي سـبب         

الختيار الكاتب لهذه الحروف، فقد ضبط الكثير من الحـروف مـع وضـوح حركتهـا، وعـدم          

 :االحتمال فيها ، ومما لحظته في طريق الكتابة والضبط

 .منَ الكتاب ، بلِ العدل: الضبط وفق الحركات العارضة، ال األصلية مثل -١

 .المعروْف، الرشيْد، قاْل، يقاْومه: وضع سكون على حروف المد، ومن أمثلة ذلك -٢

 .رسم الكسرة بصورة األلف الصغيرة، وليست خطاً أفقياً كالمعتاد -٣

 .لفرآء، بإحيآءجآء، مُسآءلته، ا: وضع عالمة المد على كل ألف بعدها همزة -٤

 .كتابة الكاف في وسط الكلمة على صورة الالم إال أنها مائلة إلى اليسار -٥

ويوجد فـي الـصفحة الثانيـة مـن المخطـوط ختمـان حاولـت تبـين مـا كتـب فيهمـا فلـم              

 .يتبين لي شيء

       ولم يدون الكاتب اسمه وال تاريخ النسخ في آخرها ، لكـن بمقارنتهـا بـالجزء األول     

ســيبويه الــذي ألحقــت بــه تــرجح عنــدي أن ناســخهما واحــد ، وقــد أثبــت اســم       مــن كتــاب  

الناســخ مــع تــاريخ النــسخ فــي آخــر الجــزء األول مــن الكتــاب قبــل الــنص المحقــق بمــا هــذه   

كذا في المخطوط، والرسـم  [  وفرغ من كتابته عبد المحسن بن مزروع بن معافا        :صورته

عـشر مـن صـفر سـنة سـبع وأربعـين             في يوم الخميس سادس      ١البصري] معافى  : الصحيح

 .وستمائة 

                                     
 .لم أجد له ترجمة  ١
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 :منهج التحقيق
 .إثبات النص كما كتبه الناسخ، إال الخطأ الظاهر فيصوب -١

 ألبــي حيـــان األندلــسي، وتوضـــيح   )تـــذكرة النحــاة (مقارنــة الــنص مـــع مــا ورد فــي      -٢

 .الفروق في الحاشية

 . طإثبات ضبط الناسخ كما هو حتى في الحروف الواضحة التي ال تحتاج إلى ضب -٣

 
@      @      @ 
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 الصفحة األولى من المخطوط
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 الصفحة الثانية واألخيرة
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 نص المخطوطة
ــهِ مــا هــذَا           ــابِ ســيبويهِ مــن نــسخة الزمخــشريّ بخطّ      فــي آخــر الجــزءِ األوّل مــن كت

 :صُورتُهُ

ى لـَ وْاسـة األُ  رَّ مـن آخـر الكُ      طلحـةَ   ابـنِ   اإلمـامِ  يخِ الـشَّ  سخةِ من نـُ   ايةَه الحكَ نقلت هذِ     

 :بِاْتَ الكِنَمِ

و  أبـُ  دَفـَ وَ: دِـمُبَرّ بالـ  فُوْرُعـْ  المَ دَيـْ زِ يَ  بـنُ  دُحمَّـ  مُ اسِو العبّ  أبُ  قالَ :سيُّارِيب الفَ صأبو الخَ     " 
 لـيِّ  عَنِ أبـي الحـسَ  ناظرةِـمُلـ ٣ ةِرَصْ من البـَ دادَغْ إلى بَهِيْو بسيب٢َزُوْبُنْمَ ال ثمانِ عُ و بنُ رُمْع١َ رٍشْبِ
 نِيْل بـَ  ا مثـَ  لمـّ ، فَ هُ لـَ  نَذِأَ فـَ  دِيْشـِ  الرَّ نَوْارُ هـَ  ٤ى أمير المؤمنينَ  لَ عَ نَ، فاستأذَ يِّئِسا الكِ زةَمْ حَ بنِ
! ٥رِشْ البـِ اْبـَ ا أَ يـَ  بـكَ اءَا جـِ  رٌ مـَ  مـْ أَ: دُيْشـِ  الرَ الَ قـَ  مّنٍ، ثـُ  يـاْ ن بَ سْحـُ مٍ وَ اْ في تمـَ   زَجَوْ فأَ مَلَّ سَ هِيْيدَ
ــ ــالتِ: لِاْفقِ ــسُاْمَ ــعْيَ – خِيْرة الــشَّاظَ منَ ــنِ ــ حَنَكــاْ وَيَّسائِي الكِ ــرًاضِ ــهِ فالتفــتَ– تئذٍاعَا سَ   إلي
ى قَطَعنـي وصَـمَ   متـَ ، وَةِليفـَ  الخَبُدِّؤَا مـُ أنـَ : لَاْ، فقـَ خُيْ الـشَ  إليهِعاكَا دَ مِ ٦رْنظُتَلِ: لَاْ فقَ دُيْشِالرَّ
 ه، قـــالَرتِـــظَاْنَمُلته وَساءَ مُـــنْعَـــرةٍ  بمعـــذِدَّبِتَسْ تَـــنْلَـــ: ٨دُيْشِـــ الرَّهُ لَـــ، فقـــال٧َنَنيْمِؤْـمُرَ الـــيْـــمِأَ

أوَفـي تَالمِيْـذِك مَـنْ يُقَاْوِمُـهُ؟ فقـال          : ؟ فقَـاْلَ الرَّشِـيْدُ    ٩ذِيــَهْ يْالمِضَ تَ عـْ ال أُحـضِرُ بَ   أفـَ : سائيُالكِ

                                     
 أخبرنا المبرد أن أبا بشر : في التذكرة  ١

 المنبور بالمهملة ، ولعله من أخطاء الطباعة: في التذكرة  ٢

 متقمنا لمناظرة: في التذكرة  ٣
 لم ترد أمير المؤمنين في التذكرة ٤
در القــصة، وكتــب التــراجم تــذكر كنيتــه بــال تعريــف، إال أن أبــو بــشر كمــا مــر فــي صــ: االمــشهور فــي كنيتــه ٥

 ذكر أن ٢٥األعلم الشنتمري في  رسالة القضاء بين سيبويه والكسائي أو الفراء في المسألة الزنبورية ص       
 . كنيته أبو البشر بألف والم 

 لتنظر في ما: في التذكرة  ٦
 وسم أنف الخليفة يا أمير المؤمنين: في التذكرة  ٧
 قال الرشيد: التذكرة في  ٨
 تالميذي: في التذكرة  ٩
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بِمَـرْأًى  فَأُمِرَ بيحيـى بـنِ زيـادٍ الفـرّاءِ فَـأُتِيَ بـهِ، فَلمَّـا صَـارَ                  : فليَحْضُرْ، قالَ : أَجَلْ، قالَ : الكِسائِيُّ
: أَيْـنَ أَجْلِـسُ؟ قِيْـلَ لـهُ    :  سَلَّمَ فأَوْجَزَ وَلَـمْ يُـؤذَنْ لَـهُ فـي القُعُـوْدَ، فَلمَّـا أُغْفِـلَ قـالَ                ١مِنَ الرَّشِيْدِ 

إِنَّ أميـرَ المـؤمنينَ يـأمرُك بإحيـاءِ المؤانـسَةِ بمنـاظرةِ أبـي              : حَيْثُ أَنْتَ، ثُمَّ قالَ لَهُ الكِـسائيُّ      
يَـا هَنَـاهُ، أتَـسْأَلُ فَأُجيْـب أم أبتَـدئُ      : مْعاً وطَاعةً، وَالتفتَ إلـى سـيْبوَيْهِ فَقـالَ    سَ: البِشْرِ، فقالَ 

وَكـأن  !  مَا أحْسَنَ ما استَدْعَاهُ الـمَـسْأَلةَ   – قاتلَهُ اهللاُ    –مَالَهُ  : فَأُصِيب؟ فتبسَّم الرشيدُ وَقالَ   
ظَننْـتُ أنَّ   : كيـفَ تقُـوْلُ   :  حَـدَثُ، فقـالَ الفـراءُ      سَلْ يَا : سيْبوَيهِ اسْتَنْكفَ عَنْ مُقَاْوَمَتِهِ فَقاْلَ    

العَقْربَ أشَدُّ لسعةً مِنَ الزُّنْبُورِ فإذا هُوَ هِـي، أوْ هُـوَ هُـوَ، أو هِـيَ هِـي، أَوْ كيـف تَقُـوْلُ؟ فَـأطْرقَ                     
: ك اهللا، فقَـاْلَ لـهُ الكِـسائِيُّ    أَخْطَـأْتَ يَرْحَمـُ   : فإذا هُوَ إِيَّاهَاْ، فقَاْلَ   : أَقُوْلُ: سِيْبوَيْهِ مَلِيًّا ثُمَّ قالَ   

ــهْ ــقْ بالــشَيْخِ   ٢مَ ــزَةُ، اُرْفُ ــا هُمَ ــهُ – ي ــراءُ – ٣ ربطــك اللَ ــاْلَ الفَ ــا عــمِّ  :  فقَ ــرَ ي ــسِن النَظَ ، قــالَ ٤أَحْ
، فالتفــتَ ٥الجــوَابُ كــافٍ لِمــنْ أحــضَر مُجاوِبَــهُ سَــمْعاً، وأوســعَ المُقــاوِمَ إنْــصافاً       : سِــيْبوَيْهِ

أجَـوْرٌ فـي   : بَـلْ أَخْطَـأَ، قـال سـيبوَيْهِ    : أَخْطَـأَ أَمْ أصَـابَ؟ فقَـاْلَ   :  فقَـاْلَ لَـهُ  الرَشِيدُ إلى الكِسائيّ  
بَيْنـي  : بـلِ العَـدْلُ إِن ابتغَيـتَ إلـى ذلـكَ سَـبِيْالً، قـالَ              : مجلسِ الخالفَـةِ يَـا أميـر المـؤمنينَ؟ قـالَ          

ــنَهُم ــانعُ ال  ٦وَبَيْ ــيْبَانَ فَهُــمْ مقَ ــشَيْرِيُّونَ مِــنْ بَنــي شَ ــيْدُ  القُ ــاْلَ الرَشِ ــصاْحَةِ، فقَ ــدْخُلْ مَــنْ : فَ لِيَ
فـإذا هُـوَ هِـيَ، فـارتبق سـيبويْهِ،          : ، فَكُـلِّ يَقُـوْلُ    ٧بالبابِ مِنْهُمْ، فَأُدْخِلُوا أَشْتَاتاً، وَسُئِلُوا أَفْـذَاذاً      

يُّ بموتهِ، فَـسِيْءَ  ، فما لَبِثَ أَنْ جاء النع٩ِ، فأُذِنَ لَه٨ُوَسُقِطَ في يدَيهِ، وَسألَ اإلذْنَ في الرُّجْعَى     

                                     
 فلما قرب من الرشيد: في التذكرة  ١
 صه: في التذكرة  ٢
 هذه الجملة الدعائية غير موجودة في نص التذكرة ٣
 يا عمرو: في التذكرة  ٤
 )وهو خطأ من المحقق ظاهر(وأحسن المقاومة إنصافا : في التذكرة  ٥
 بيني وبينه: في التذكرة  ٦
 أفرادا: في التذكرة  ٧
 في الرجوع: في التذكرة  ٨
  غير موجودة في التذكرة)فأذن له(:جملة  ٩
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أخْشَىْ يَا أمِيرَ المؤمنينَ أَنْ أَكُـونَ قَـدْ   : الْكِسائِيُّ بذلِكَ، فسَألَ الرَشِيدَ أنْ يَدِيَهُ فَودَاهُ، وَقالَ       
 .شَاْرَكْتُ في دَمِهِ 

تِـهِ وَالـذِي    عَمّا أَوْحَى سِيْبوَيْهِ مِـنْ حُجَّ     /٢ص/  فسَألْتُ أبا بَكْرٍ األَنْباريَّ    :١      قالَ أبُو بكرٍ  
ــرَ ــاْلَ  ٢أَنكَ ــرّاءُ، فقَ ــهِ الفَ ــذِي ذَهَــب إليْ ــالةِ رأيــه    : ، وَالّ ــيْبوَيْهِ فــي أصَ ــادَاْهُ، وَسِ ــيئاً عَ ــرَ شَ ــنْ أَنْكَ  ٣مَ

وعارضتِهِ، واتساعِ فهمه، ومَدِّه ظُبَّاتِ المقاييس، وفَتْحِهِ المُؤْصَدَ من رُتُجِ أَبْوَابِ اْلنَّحْوِ فَذٌّ ال              
 عَصْرِه، وَإنمَا أتَـوهَّمُ أنَّ الفَـراءَ لَـمْ يَـسْتَعْمِلْ فـي لُحنتـهِ مَـا يَـسْتَعْمِلُهُ األَئِمَّـةُ فـي                        مَثِيلَ لَهُ في  

الِعْلم مِنَ اإلِضْمَارِ وَالحَذْفِ، واسْتِنْبَاطِ مَجازَاتٍ؛ لِأَنَّهُ لمَّا ذَكَرَ الظَنَّ بَدْءاً أضْمَرهُ عَوْداً، كَأَنَـه            
قْـرَبَ أشَـدُّ لـسْعةً مِـنَ الزُنْبُـوْرِ فَلمَـا لـسَعنِي الزنبـورُ ظَنَنْـتُ هُـوَ إِيَّاْهَـاْ، هَـذَاْ                  ظَنَنْتُ أَنَّ العَ  : قالَ

ــهُ فباللمحــةِ        ــحَّتْ قَرِيْحَتُ ــنْ صَ ــأَنَّ مَ ــهُ؛ لِ ــنْ خَاْطَبَ ــمِ مَ ــهُ ثِقــةً بِفَهْ ــهُ مُتَوهِّمُ ــوهَّمٌ حَذَفَ ــاْمٌ مُتَ كَلَ
 قامَـتِ الهـاءُ مَقـامَ    ٤ا أَضْمَر الظَـنَّ المُتَّـصِلَ بهـاء العِمَـادِ    يستدلُّ عَلى الفصلِ منَ الوَصْلِ، فَلمَّ  

 -بِتَعدِّي الفِعْلِ إليْهِ كقولِ اهللا    ) إِيَّاْهَاْ(تَوْكِيْداً لِـهاءِ العِمَاْدِ، ونَصبَ     ) هُوَ(المَفْعُولِ بهِ، وَجَعلَ    
أتُـرى  : ، قُلْتُ لِألَنْبَاريِّ  ٥)خَيْرًا هُوَ اللَّهِ عِندَ وهُتَجِدُ خَيْرٍ مِّنْ لِأَنفُسِكُم تُقَدِّمُوا وَمَا: (-عَزَّ وَجَلَّ 

 قَدْ آتـاهُ اهللاُ     – صلواتُ اهللا عليهِ     –ال جَرم أنّ مُوسَى بنَ عِمْرانَ       : الفراء جَهِلَ مثلَ هذا؟ قالَ    
فْـسًا زَكِيّـــةً بِغَيْـرِ    كِتَاباً فيْهِ تَفْصِيْلُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَـى إذَا جـاءَ الخَـضِرُ خَـرقَ سَـفِينةً، وَقَتـلَ نَ          

نَفْسٍ، وَأقَاْمَ جِدَاراً بال مَثُوْبَـةٍ أنكـر ذلـكَ عَلَيْـهِ، فَبكّتَـهُ تَبْكِيـتَ مَـنْ ال يَرضـى فِعْلَـهُ، حتـى إذا            
 .كشطَ سُجوفَ االلتِباسِ عَنْهُ بِوَاضحِ البُرْهَانِ أقرَّ عَلى نَفْسِهِ بالمعْجزةِ وَلَهُ بالفَضِيْلَةِ 

ــا حَكــاهُ األَنْبــارِيُّ مِــن مُؤَلَّــفِ        هَــذا مُ نْتهَــى القــولِ فيمــا جَــرَىْ بَــيْنَ الفــراءِ وَسِــيْبوَيْهِ، وَمَ
 .لَفْظهِ، ممّا وَقَعَ عليه اخْتِيارُهُ في المسجدِ الحرامِ سنَة اثنتَيْنِ وثالثمائةٍ 

                                     
 . أحمد بن محمد بن الجراح١
  )وهو خطأ ظاهر(عما أوحى إليه سيبويه : في التذكرة  ٢

 في أصالته: في التذكرة  ٣
 . وهو خطأ ظاهر)بها العمادُ(في المخطوط  ٤
  .٢٠آية /  سورة المزمل  ٥
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 خَطَـأٌ عِنْـدَ النحـوِيِّينَ؛ ألنـهُ ال          )خُيْ الـشَ   إليهِ كَاْعَما دَ لِتَنْظُرْ في : (      قَوْلُ الرَّشِيْدِ للكِسائِيِّ  
، غَيْـرَ أنَّ قُطرُبـاً أجَــازَهُ   ١يُخَاْطَـبُ حَاضِـرٌ فـي األمْــرِ بـالمٍ، وَإنّمـا يــدخل اللَـامُ فـي األَمْـرِ للغَائِــب         

 :وَأَنْشَدَ فيْهِ
 ٢لِتَبْعَدْ إذْ نَأَتْ جَدْوَاْكَ عَنِّيْ         فَال أسَفِي عليك وَال نحيطي

 z قُلْ بِفَضْلِ اهللاِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فلتَفْرَحُـوا       }: -رَضِيَ اهللاُ عَنْهُ  -رَأَ أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ   وَقَ
 . بالتّاء مُعْجَمةً مِنْ فَوق

@      @      @ 

                                     
وربمـا  : " ) دمـشق – دار الفكـر  - هــ  ١٤٠٥ -٢مـازن المبـارك، ط    : ، تحقيـق  ٩٢الالمـات ص    (قال الزجاجي فـي      ١

 )فبذلك فلتفرحوا (: لتذهب يا زيد، ولتركب ولتنطلق، وعلى هذا قرئ       : فقيل..... أدخلت الالم في هذا الفعل      
. د.أ: ، تحقيــق٣٠٢رصــف المبــاني ص (ادرفهــذا يــدل علــى إجازتــه لــذلك قلــيال، وذكــر المــالقي أنــه نــ .... " بالتــاء 

 بأنـه  ٢٩٦مغنـي اللبيـب ص   (، ووصـفه ابـن هـشام فـي     ) دمـشق – دار القلـم  - هـ  ١٤٢٣ – ٣أحمد الخراط ، ط     
 )دمشق – الفكر دار – ه ١٣٨٤ -١ ط ، اهللا حمد علي ومحمد ، المبارك مازن. د : تحقيق(أقل من القليل 

 – حــسب مــا تــرجح لــدى محققــه   – للخليــل )الجمــل(فــي كتــاب ورد هــذا البيــت غيــر منــسوب إلــى معــين ف   ٢
 : برواية ٢٦٠ ص ) بيروت– هـ ، دار الرسالة ١٤٠٥ – ١فخر الدين قباوة ط : تحقيق (

 فتبعد ْ إذ نأى جدواك عني                   فال أسفي عليك وال نحيبي
 :قربها إلى الصحة الرواية األخيرة وأورد المحقق في الحاشية ثالث روايات أخرى وردت في نسخ الكتاب أ

 لتعدو إن نأى جدواك عنّي    فال أسفي عليك وال غيطي 
 .  تصحيف ظاهر ال يصح معنى وينكسر به وزن البيت )غيطي(وكتابته

 ١٣٨٠ – ٤محمد محيي الدين عبد الحميـد ، ط      : اإلنصاف، تحقيق   (وذكر هذا الشاهد أبو البركات األنباري في        
 : برواية مختلفة اختالفا كبيرا ٥٢٧ ص ) القاهرة-هـ 

 لتبعد ْ إذ نأى جدواك عني           فال أشقى عليك وال أبالي
تها  لصحة المعنى؛ فالنحيط  يالئم األسـف ،والنحـيط الزفيـر أو شـدة البكـاء ،         وترجحت عندي الرواية التي أثب    

 دار - هــ  ١٤٢١ – ١ الحميـد هنـداوي، ط   عبـد . د: تحقيـق ( ٢٤٢ / ٣، والمحكم البن سـيده  ١١٩٣الصحاح  : ينظر  
    ) بيروت–الكتب العلمية 
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 خاتمة البحث 
     أختم هذا البحث بحمـد اهللا وشـكره علـى أن وفقنـي إلنجـاز تحقيـق هـذه النـسخة                     

 .من المناظرة 

     وأشـــير هنـــا إلـــى تقبـــل النحـــويين والدارســـين لهـــذه المنـــاظرة ، وعـــدم الـــشك فـــي 

 .صحتها فلم أطلع على بحث يشير إلى الشك في هذه المناظرة 

     لكن هذا يمكن أن يعلل بكون المشتهر والمعروف عند معظم البـاحثين أن كـل               

يات ال يعـدو االخـتالف فـي بعـض     الروايات تعزو إلى سيبويه اختيار الرفع ، وأن اختالف الروا    

 .أحداث القصة وأشخاصها 

 التـي تتفـق مـع    )تـذكرة النحـاة  (     أما هذه الرسالة وما يعضدها من رواية أبي حيان في           

هــذه الروايــة فــي إســنادها إلــى ســيبويه اختيــار النــصب ، ومــا ذكــره األعلــم الــشنتمري فــي        

، فقد تجاوز االختالف فيها الحواشي إلـى        رسالته من اختالف بين الرواة في اختيار سيبويه         

متن المسألة ، وهذا يجعل الباحث ينظر بعين الشك إلى المناظرة برمتها ، فقد يخطر فـي                  

 .الذهن كونها قصة من األساطير ال أصل لها في الواقع 

      وقــد يــدفع هــذا الــشكَّ ورودُ قــصة المنــاظرة عنــد كثيــر مــن األعــالم القــريبين مــن       

ــوفى ســنة     أشــخاص المنــ  ــاً كــأبي القاســم الزجــاجي المت مجــالس ( ، فــي ـ هــ٣٤٠اظرة زمن

طبقـات  ( فـي    ـ ه ٣٧٩ ، وكأبي بكر الزبيدي المتوفى سنة        )٢٣٩األمالي ص   (، و ) ٩العلماء ص   

 ، وقد يسهم في دفع الشك أيضاً ورود بعـض الروايـات بـسند    )٦٨النحويين واللغويين ص    

 .إلى األخفش والمبرد 

 أن تمحص روايات هذه المـسألة تمحيـصاً دقيقـاً للنظـر فـي صـحة إسـنادها                        لهذا أرى 

 .وأن تؤخذ هذه الشكوك مأخذ الجد إلى أن يثبت ما يزيلها 

 .    هذا ، وأسأل اهللا التوفيق والسداد فهو خير مؤمل وأكرم مسؤول
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The Hornet question(Al-Mas’alah Al-Zunbooriyyah) 
A Unique Version in Different Narration  

Dr. MuHammad Ibn Sa`ad Al-Shawwaai 
Department of Syntax, Morphology, and Philology 
College of Arabic Language 
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This version of thehornet question is worth investigating because it is 

different from what is widely known among specialists, such as Seebawayh’s 

choice (nominative). Also, it is quoted from what was written by Al-Imam Al-

Zamakhshari in his version of Seebawayh’s book and assigned to Al-Mubarrad; 

its declensionis also attributed to Abu Bakr Ibn Al-Anbaari, and for some other 

reasons mentioned in details under the topic 'the scientific value of the version'. 

When mentioningthe' hornet question', the debate between Al-Kisaa’i and 

Seebawayh comes to mind when Seebawayh chose the nominative case (hiya) in 

the famous example: ("Zhanantu al-zunboor ashaddu las`atan mina al-aqrab, fa 

idha huwa hiya aw fa idha huwa iyyaaha"i.e. I thought the hornet (Al-Zunboor) 

sting was stronger than thescorpion sting, but they were the same). However, the 

Bedouins (Al-A`raab) brought evidence against him and consequently he died 

out of grief and wretchedness.  

Grammar books have dealt with the (nominative) and (accusative) cases in 

the Arabic pronouns (hiya – iyyaaha) but the researcher could not find a 

reference to Seebawayh choosing the accusative case (huwa iyyaaha), except 

what Dr. MuHammad Al-Baatil mentioned in his research (The Hornet question) 

which was published in the Journal of King Saud University, in 1418 AH, based 

on Abu Hayyaan Al-Andalusi's book (Tadhkirat Al-NuHah). This opinion is 

supported by the letter dictated by Abu Al-Hajjaaj Yoosuf Ibn Sulaymaan, 

known as Al-A`lam Al-Shantamri who died in 476 AH, in which he mentioned 

the narrators' disagreement regarding Seebawayh’s choice.  
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 :ملخص البحث
كثير من األعراب الثِّقات الذين نُقلت عنهم اللغـة ودُوِّنَـتْ مجهـولين لنـا، ال نَعـرِفُ عَـنهم إال                  ما زال   

بـل  . ناهم، ونُتَفًا من أخبارهم المبثوثة في بعضٍ من مصنّفات اللغـويين، وكتـب التـراجم              أسماءَهم أو كُ  

رويّــاتِهم التــي وصــلتنا كانــت أشــتاتًا متنــاثرة فــي بطــون الكتــب، وهــي فــي أغلبهــا ال تُــشكل إال صــورة إنَّ م

مـوجزة عـن لُغـتِهم، فَلَـم يَحــظَ األعرابـيُّ وال لغتـه بدراسـة معمّقـة تتنــاول كـلّ واحـد مـنهم منفـردًا، مــع             

 .لمعجم العربيّأنَّهم المصدر األساس الذي اتَّكأ عليه اللغويون في جمع اللغة، وصناعة ا

يّ الغنويّ، وهو أحد األعراب الثقات المشهورين في        نانِوجاءت هذه الدراسة لتتناول أبا الدُّقَيْش القَ      

 لتميط اللثام عن جوانب مجهولة من حياته، معرِّفةً ؛زمانه، وإن كان يجهله كثير من الدّارسين في وقتنا

ا؛ ومُجلِّيَــةً مرويّاتــه المتنوّعــة المبثوثــة فــي شــتّى بــأبرز الــرواة عنــه كالخليــل، ويــونس بــن حبيــب، وغيرهمــ 

ِ اللغويـة، وهـي علـى قلّتهـا تَقِـفُ شـاهدًا علـى فـصاحته؛ إذ هـو ممـن يُستَـشهد بلغتـه نثـرًا وشــعرًا،                المظـانّ

 وتفـسيرٍ لمـا يُـسأَل عنـه؛ فتـضعه مـن بـين اللغـويين          ،وعلى معرفتـه بلغـة العـرب بمـا قدَّمـه مـن آراء لغويـة               

 .األعراب



 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 :تقدمة
الحمد هللا حمدًا طيبًـا مبارَكًـا كمـا أمـر، والـصالة والـسالم علـى النبـيّ محمـد المبعـوث                       

 :رحمةً للبشر، وبعد

ــر مــن أهلهــا، وكــانَ ســرُّ هــذا االهتمــام يعــود إلــى            ــة باهتمــام كبي فقــد حَفِلَــتْ العربيّ

ةٍ مـنهم فهـم   تمثّل في خدمة القرآن الكريم، والحـديث النبـويّ فـي محاولـ      يَ  أوَّلُهما :سببين

كتابِ اهللا، وحديث رسول اهللا، صلّى اهللا عليه وسلّم؛ إذِ لم يكن العربُ علـى علـمٍ بمعنـى                   

: كلِّ كلمة في القرآن، وليس أدلّ على ذلك مما يروَى عن ابن عبّاس، رضـي اهللا عنـه، قولـه                    

 رجعنـا  الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله اهللا بلغة العـرب         "

إذا تعــاجم شــيء مــن القــرآن    : " ، وقولــه، أيــضا )١("إلــى ديوانهــا فالتمــسنا معرفــة ذلــك منــه     

 وكــذا الحــديث النبــويّ، إذ ورد مــا يــشير إلــى أنّــه  .)٢("فــانظروا فــي الــشّعر؛ فــإنَّ الــشعر عربــيّ 

لّى ه على صحابة رسول اهللا، فقد روي عن علـيّ بـن أبـي طالـب، أنَّـه قـال للنبـيّ، صـ                       عضُ بَ يَخَفِ

ــا رســول اهللا، نحــن بنــو أبٍ  : "اهللا عليــه وســلّم  ــم العــرب بمــا ال نَفْ  ي ــ واحــدٍ، ونــراك تُكلِّ م هَ

ر، حينمـا دخـلَ     غيُّـ خـوف العـرب علـى لغـتهم مـن التبـدّل والتَّ            يتمثّل فـي    وثانيهِما  . )٣("أكثرَه

 .غير العرب اإلسالم

التـي تُعنـى بتقعيـد    " لـصّرفية الدِّراسات النّحويّة وا"وإن كانَ هذا األخير أفرز ما يعرف بـ  

 دخــل اإلســالم مــن غيــر العــرب  نْقواعــد اللغــة مــن أجــل الحِفــاظ علــى العربيّــة وتعلــيم مــَ  

التـي تُعنـى بجمـع اللغـة مـن      " الدِّراسـات اللغويّـة  "ى األوّل أفـرز مـا يُعـرف بــ         حـَ نْمَاللغةَ؛ فإنَّ الْ  

اضـر كالخليـل، والكـسائيّ       فمـا كـان مـن علمـاء اللغـة فـي الحو             ؛رواتها ومن أفواه األعراب   

                                     
 .٣/٨٤٧تقان في علوم القرآن اإل) ١(
 .١٧٩/ ١٨تفسير الطبري ) ٢(
 .١/٤النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٣(
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واألصــمعيّ، وغيــرهم إال أنْ يرحلــوا إلــى البــوادي بعــد أنْ حــدّدوا أمــاكن القبائــل التــي يُؤخــذ      

عنها، محدِّدين ذلك بزمن يمتدُّ إلى القرن الرابع الهجريّ في البوادي البعيـدة عـن االخـتالط            

 . فيسجلون ويحفظون عنهم،باألعاجم، فيسألونهم ويسمعون منهم

 مـن أجـل التكـسّب إلـى     همأنْ عرف األعراب حاجة اللغويين إليهم رحَل بعـض   وبعد  

 ؛ في القرن الثـاني الهجـريّ      هم اآلفاقَ  شُهرتُ  ليُسمِعوهم شيئا من اللغة؛ فطبَّقتْ     ؛الحاضرة

غويّون يأخذون عنهم، ويجالسونهم ويزاورونهم، بل لم يكتَف اللغويّ ليهم اللُّ ل عَ هاَفانْ

ــانوا يـــسألونهم عـــن معـــاني المفـــردات،   بـــسماع اللغـــة مـــن األعـــر  اب وتـــسجيلها، بـــل كـ

ويستدرجونهم ليعرفوا أكثر عن الكلمة الواحدة، من ذلك ما يحكيه أبو زيد ألبـي حـاتم،            

ــ: ومــا المتــآزف؟ قــال: آزِّف؛ قلــتُتــالم: مــا المتَكَــأكئ؟ قــال: قلــتُ ألحــدهم: قــال ، ئُالمحبنطِ

 .)١("ومضى ،نت أحمقأَ: ؟ قالئْطِنْوما المحبَ: تُلْقُ

 إذ  ؛أكثرت المصنَّفات اللغويّة في النَّقل عـنهم إال أنَّ جانِبًـا مـن حيـاتهم بقـي مجهـوال                  

لــم تنقــل لنــا المــصادر إال مرويّــات منــسوبة إلــيهم مكتفــين بــذكر أســمائهم وكُنــاهم مــع   

 وفي أحيانٍ أخـرى تُنقـل إلينـا المرويّـات اللغويـة دون نـسبة       .أنّهم ذائعو الصيت في زمانهم  

 واحـدٌ مـن   - شخصيّة هذا البحث - وأبو الدُّقَيْش.  فيكون قد ضاعَ ذكرهم،ى أحدٍ منهم  إل

هؤالء األعراب الثِّقات ممّن يُشهَد له بالفصاحة، لكنّـه مـا زالُ مغمـورًا عنـد الكثيـرين، ولـم              

 تعـرَّض آلرائـه بـالجمع والدراسـة ألسـبابٍ     ن أنْ   فارتأينـا يَنَل حظّه من العناية عند الدّارسين،       

 :منها

 بدراسـة مـستقلّة تمـيط اللثـام عـن شخـصيّته             -  فـي حـدود علمنـا      -  أنّه لم يَحظَ   :أّوال

مـن ترجمـة مختـصرة، فـي مـواطن          " األعـراب والـرّواة   "سوى مـا ذكـره الـشّلقاني فـي كتابـه            

                                     
 ٧١/ ١غريب الحديث للخطابي ) ١(
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، وكذا عبـد العزيـز ياسـين فـي بحثـه      متفرّقة من كتابه ال تتجاوز ثالثة أسطر في مجموعها     

 جـاء حديثـه عـن شخـصيّة أبـي الـدُّقَيْش       )١("قَيْش اللّغويّـة فـي كتـاب العـين    مرويات أبي الـدُّ   "

 .حديثًا مبتسرًا

ــا ــدُّقَيْش       :ثانيً ــات أبــي ال ــى مــن جمــع مرويّ ــف عل ــم نَقِ ــه ل ــا   - أنّ  فــي - فــي حــدود علمن

 سِـوى مـا جمعـه عبـد العزيـز ياسـين             المصنّفات اللغويّة، وأفرد مرويّاته في دراسة مـستقلّة       

ــه اقتــصر فــي جمــع مرويّاتــه علــى مــا ورد فــي كتــاب     فــي بحثــه الــسّ  " العــين"ابق الــذّكر إال أنَّ

مــادة لغويّــة، وفاتَــهُ ذِكْــرُ بعــض ) ٤٨(للخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّ، وكــانَ حاصــل مــا جمــع 

، مـن مثـل النّـصوص الـواردة     "العـين "المرويّات المنـسوبة ألبـي الـدُّقَيْش والـواردة فـي كتـاب            

، إضافة لِمـا وقـع فـي البحـث مـن هنـات فـي المـادة                  )٢(جرب، سبد، صهر  : تحت المواد اللغويّة  

اللغويّة، ال مجالَ لذكرها هنا؛ إذ ذلك ليس من هدف البحث التعرّض للدراسة التي قام بهـا            

 .الباحث، وفّقه اهللا

نقَـل  إلى أنَّه لُغويٌّ، يُبـدي رأيـه فيمـا يُ   أنَّ ما جمعناه من مرويّات أبي الدُّقَيْش تُشير     :ثالثا

 .عن غيره، ويرجِّح

 إضـاءات  نُقـدِّم فيـه  األول منهـا   : وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في ثالثة مباحـث         

ــات: والثــاني. حــول شخــصيّة أبــي الــدُّقَيْش وحياتــه   ــ،  أبــي الــدُّقَيْشحــول مرويّ ببيــان  سدرَتُ

ــة        منهجــه فــي ضــبط األلفــاظ، وفــي شــرحها، واختالفــه مــع غيــره فــي بيــان معانيهــا وحجيّ

                                     
نودّ اإلشارة أنَّه لم يَكُن لدينا علم بوجود هذا البحث حتى لحظة إنجازه، إال أنَّ أحد المُحكِّمَـين الفاضـلين               ) ١(

ا الدُّقَيْش، وقد أشار المحكم الفاضل إلى أنَّه لم نطلع عليـه، وأنَّ بحثنـا أوسـع            أشار بوجود بحث تناول أب    
 .مادَّة منه

 .انظرها في المبحث الثالث من بحثنا هذا) ٢(
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 على حروف المعجم مما ثبَتت نسبته     نَسَقناهامجموع مرويّاته،   : والثالث. االستشهاد بها 

 .فيها نتائج البحثأبرزنا بخاتمة  تلَيِّوذُ. إليه

 اقتــضت أنْ - خاصّــة المبحــث الثــاني-كمــا اقتــضَى التنويــه بــأنَّ طبيعــة هــذه المباحثــة  

دة في البحث الثالـث، ذلـك أنَّ المبحـث          تكونَ بعض اإلحاالت تشير إلى المواد اللغوية الوار       

 . الثاني هو دراسة لمجموع مرويّات أبي الدُّقَيْش التي أوردناها في المبحث األخير

له تعالى أنْ يَجعلـه خالـصا لوجهـه         سأَنَوختاما فالحمد هللا أنْ وفّقنا إلنجاز هذا العمل، و        

 .يتقبّله قبوال حسنًاأنْ الكريم، و

 

@      @      @ 
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 : )∗(حياته: بحث األولالم
ــدرَة مــن    أيّ باحــثلعــلَّ أغلــب مــا يُعانيــه الباحــث   فــي ترجمتــه ألعرابــي مــن األعــراب نُ

 ما وَجدَ الباحـث ترجمـة ألعرابـي مـا فإنَّهـا ال تكـون كاشِـفة إال عـن النَّـزْر           ايُترجِم لهم، وإذ  

يْش تُنبـئ  ولعلَّ عودة فاحصة إلى كتب التـراجم للكـشف عـن شخـصية أبـي الـدُّقَ        . اليسير

 ال يكادُ يُعرَف؛ إذ سكتَتْ أكثر كتـب التـراجم عـن ذكـره،           ،عن أنَّه مغمور عند المتأخرين    

 إال أنَّ ما يورده     ،ويّ، واصفين إيّاه بالفصاحة   نَ غَ انيّنَومن ذكره ال يكاد يذكر إال كنيته وأنَّه قَ        

األعـراب المعـدودين بالفـصاحة    اللغويّون في مصنَّفاتِهم يدلُّ على مكانتِه اللغويَّة، وأنَّه من      

ــا أورده   هــذا  . عــنهم اللغــةتْذَخِــممّــن أُ مــا دفــع بالباحــث إلــى البحــث عــن إشــارات دالــةٍ مِمَّ

اللغويون في مصنفاتهم أثناء إيرادهم مرويّاتـه، يـتلَمَّس فيهـا مـا يُعينـه علـى الكـشف عـن                     

 .شخصيته، وتقديم إضاءات حولها

فــي ) هـــ٤٣٨ت( يتــرجم لــه، هــو ابــن النــديم إنَّ أقــدم مــصدر وصــلنا :اســمه وكنيتــه  •

 علـى  )هــ ٦٤٦ت (، وال يزيـدُ القفطـيُّ  )١("هو أبو الدُّقَيْش القَنَـانيّ الغَنـويّ      : " إذ يقول  "الفهرست"

 .)٢(ذلك

وقد ورد عن ابـن     . بدليل وزنه  صغير للدَّقَش  تَ ، بضم الدّال وفتح القاف    ،فأمّا أبو الدُّقَيْش  

:  القاسـم الزّجـاجيّ أنَّ ابـن دريـد سُـئِلَ عـن الـدَّقش، فقـال        ذكـر أبـو   : "قولـه ) هــ ٥٨٢ت( بريّ

                                     
نودّ اإلشارة إلى أنَّه إذا أحيل في الحواشي السفلية في المبحثـين األوّل والثّـاني إلـى مـادة لغويـة دون ذكـر                      )∗(

 .اإلحالة تكون إلى مجموع مرويات أبي الدُّقَيْش الواردة في المبحث الثالثالمصدر، فإنَّ هذه 
 .٧٠الفهرست البن النديم : انظر) ١(
 .٤/١٢١إنباه الرواة ) ٢(
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ــشين المعْ . )١("دُقــيش: ســمَّت العــرَبُ دَقَــشًا، وَصــغَّروه، فقــالوا     مــة، كــذا ذكــره   جَوهــو بال

 .، وجلُّ من روى عنه أو نقل)٢("إنباه الرواة"القفطيّ في 

ت ( وكذا الحميريّ    ،)٣(في الفهرست ) هـ٤٣٨ت  (وذكره، بالسين المهملة، ابن النَّديم      

، إال أنّــه لــم يَــرِد عــن أحــد مــن )٤(فــي شــمس العلــوم فــي أثنــاء ذكــره بعـض مرويّاتــه ) هــ ٥٧٣

ــصٌّ صــريح فــي ضــبطه بأحــدهما، وإنّمــا الــضبط كــان ضــبط قلــم ال ضــبط حــرف،           العُلمــاء نَ

 .واألعالم مما يكثر فيها التَّصحيف والتّحريف؛ إذ ال ضابِط لها غير السَّماع

 لعلَّ هذا يَعود إلى خطأ وقع بـه       .نَّه وقع في اسمه، بذكره بالمهملة، تصحيف      والظاهر أّ 

عجمـات   لِمـا رأينـاه فـي بعـض المُ    ؛بعض النُّسَّاخ، أوْ إلى سوء القراءة عند بعض المُحقِّقـين        

مــن ذكــره مــرّة بالــشين المعجمــة، وأخــرى بالمهملــة، فــضال عــن ذكــره بهمــا فــي المعجــم  

:  في شمس العلوم في مواضـع متعـدِّدة بالمعجمـة، مثـال ذلـك               فقد ورد  ،الواحد بالصورتين 

 كمـا ورد فـي مواضـع    ،)٥("الـصِّرْم مـا بـين عـشرة أبيـات إِلـى عـشرين بيتـا               : قال أبـو الـدُّقَيْش    "

ــهُ: الــذَّرَبُ: وعــن أبــي الــدُّقيس، قــال: "أخــرى بالمهملــة، منهــا مــا نــصُّه ، )٦("الــدَّاءُ الّــذي ال دواءَ لَ

:  الــنصَّ المــرويَّ ذاتــه يُنــسب لــه مــرّة بالمعجمــة، ومــرّة بالمهملــة، مــن ذلــكحتَّــى إنَّــك لَتِجــد

ال أدري، هــي أســماء نــسمعها : مــا الــدُّقَيْش؟ فقـال : قلــتُ ألبـي الــدُّقَيْش : وعـن يــونس، قــال "

                                     
 .، وكذا في التاج]دقش[اللسان  )١(
 .٤/١٢١إنباه الرواة  )٢(
ة، الـذين سـمع مـنهم     من ضمن عدد مـن العلمـاء المـشهورين بالفـصاح      ٦٦وهو عنده في    . ٧٠الفهرست   )٣(

 .العلماء
 .٦/٣٨٤١]صنف: فَعَل: [، و٤/٢٢٦٢]الذَرب: فَعَل[شمس العلوم في المواد : انظر )٤(
 .٦/٣٧١٣]الصِّرمة: فِعلة[شمس العلوم  )٥(
  .٤/٢٢٦٢ ]الذّرَب: فَعَلٌ[شمس العلوم ) ٦(
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إال فـي شـمس العلـوم رُوِي فـي مواضـع         ، إذ روي بالـشين فـي جـلّ المعـاجم          )١("فنتسمّى بها 

 .)٣(، وكذا في معجم األدباء)٢(ينبالشين، وفي أخرى بالسِّ

ولَعــلَّ روايــة اســمه بالــشين أو بالــسين وقعــتْ مــن بــاب اخــتالط اســمه علــى العلمــاء،   

الـدُّقَيْش ولـم يُعاصـروه، مِمَّـن حـاولوا االسـتفادة مـن سـؤال                أبـا   وبخاصة ممن لم يشافهوا     

أو الدُّقـشة   بعض معاصريه له عـن كنيتـه وداللتهـا؛ إذ حـاول بعـضهم ربـط كنيتـه بالـدُّقش                     

عجَميّين من يورِد هـذه الرِّوايَـةَ   مُ ولكن تَجد من الْ    .)٤(التي هي دويبة رقطاء أصغر من القطاة      

 )٦ ()د ق س  (ه الـدُّقَيْش، وتجـد مـنهم مـن يوردهـا فـي               على أنَّ اسـمَ    )٥()د ق ش  (مرَّة في مادة    

رّواية في مـادتين مختلفتـين،    لعلَّها قد تزول حيرَتنا في إدراج تلك ال.على أَنَّ اسمَه الدُّقَيس  

إذا ما عَلمنا أنَّ الدُّقش أو الدُّقشة، بضم الدّال، تُروى بالمعجمة وبالمهملة على ما نـصّ ابـن         

، بل إنَّ ابن فارس يجعل الدال والقاف والسين، وكـذا الـدال والقـاف والـشين مـن           )٧(فارس

محاولـة ربـط اسـمه بتلـك     الظاهر أنَّ وقوع التـصحيف فـي اسـمه نـتج مـن      . أصل دالليّ واحد  

 :ويظهر أنَّ الصَّواب بالمعجمة ال بالمهملة ألسباب منها .الدويبة

 .مة في جلّ المعاجم وكتب اللغةجَ أنّه ذُكِر بالمعْ:أوال

                                     
 .من هذا البحث] دقش[مادة : انظر توثيق الرّواية في) ١(
 .٤/٢١٢٥]دُقس: علفُ[شمس العلوم ) ٢(
 .٢٧٥٨/ ٦: ، وكذلك٣/١٢٩٢: انظر) ٣(
 .٤/٢١٢٥]الدّقس: فُعْل[شمس العلوم : انظر على سبيل المثال) ٤(
المقـاييس اللـسان والقـاموس،      : ، ومقـاييس اللغـة، وكـذا فـي        ]د قـش  [المجمـل   : انظر علـى سـبيل المثـال       )٥(

 ].دشق[والتاج، وفي جمهرة اللغة 
 ].دشق[، وجمهرة اللغة ]عكش[العين : الانظر على سبيل المث )٦(
 .، وكذا في العباب الزّاخر]دقس[مقاييس اللغة ) ٧(
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ربـط واه ضـعيف، بـدليل مـا     " الـدُّقس "أو " الـدُّقش "بــ  " أبـي الـدُّقَيْش  " إنَّ ربط كنيـة    :ثانيا

ال أدري؛ وإنَّمـا هـي أسـماء نـسمعها     : سُـئِل عـن كنيتـه، بقولـه    نُقِل عن أبـي الـدُّقَيْش حينمـا         

". ومــا أقــرب هــذا الكــالم مــن الــصّدق   :"، وبِمــا أشــار إليــه ابــن فــارس معلّقــا    )١(فنتــسمّى بهــا 

ــاءُ، وَأَنَّ الــدَّقْشَ الــنَّقْشُ   :"وبقولــه، أيــضا ــةٌ رَقْطَ ــشَةَ دُوَيْبَّ ــسْتَانِيُّ أَنَّ الدُّقْ ــرَ السِّجِ ــلُّ. وَذَكَ  وَكُ

 . )٢("ذَلِكَ تَعَلُّلٌ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ

، أنَّ الدَّقش والدُّقَيْش بمعنى الدويبة الرقطاء، )٣(وال أظنَّ، إنْ سلَّمنا بصحة تلك الرّواية  

يغيب عن أعرابي من أعراب الباديـة، مِمَّـن هـو بمنزلـة أبـي الـدُّقَيْش فـصاحة ومعرفـة بلغـة                       

 اسمَ علَمٍ مُرْتَجلًا علـى مـا نـصَّ ابـن جنّـي فـي موضـع                  العرب، وهو ابن بيئته، وإنَّما قد يكون      

 .)٤(إيراده تلك الرواية

، فقد روى أبو العبّاس عن ابن األعرابـيّ،      )٥(كُنْيَةٌ تَكَنَّى بها هذا األعرابيُّ    " أبو الدُّقَيْش "و

 .، وقد غلَبت عليه الكُنية أكثر من اسمه)٦(أبو الدُّقَيْش كُنيَة، واسمُه الدَّقَش: قال

                                     
 .سيرد توثيق هذه الرواية الحقا في أثناء البحث؛ إذ وردت في غير كتاب) ١(
 ]دقس[مقاييس اللغة  )٢(
ا ممــن يطعــن علــى وكــان الــذي حــدانا علــى إنــشاء هــذا الكتــاب، أن قومــً : "٤ قــال ابــن دريــد فــي االشــتقاق  )٣(

اللسان العربي وينسب أهله إلى التسمية بما ال أصل له فـي لغـتهم، وإلـى ادعـاء مـا لـم يقـع عليـه اصـطالح                    
مــن أوليــتهم، وعــدوا أســماء جهلــوا اشــتقاقها ولــم ينقــذ علمهــم فــي الفحــص عنهــا، فعارضــوا باإلنكــار  

ال أدري إنمـا هـي أسـماء        : لـدُّقَيْش؟ فقـال   مـا ا  : أنـه سـألَ أبـا الـدُّقَيْش       : واحتجوا بما ذكره الخليل بزعمهم    
نسمعها وال نعرفُ معانيهَا وهذا غلط على الخليل، وادعاء على أبي الدُّقَيْش، وكيف يَغبَى على أبـي عبـد                  

دَقْـشًا ودُقَيـشا ودَنقْـشَا،    : الرحمن الخليل بن أحمد، نضَّرَ اهللا وجهـه، مثـل هـذا وقـد سـمع العـرب سـمَّت              
 ".حقراً، ومعدولًا من بنات الثالثة إلى بنات األربعة بالنون الزائدةفجاءوا به مكبَّراَ وم

 .٢٠٧المبهج في تفسير أسماء الشعراء ) ٤(
 .ولم ينص ابن سيده على اسمه]. دقش[المحكم ) ٥(
 .، وكذا اللسان]دقش[التهذيب ) ٦(
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لقَـبٌ بلفـظ الكُنيـة ال كُنيـة، إذ أورد أبـو حيـان مـا                 " أبا الـدُّقَيْش  "وقد ورد ما يشير إلى أنَّ       

ــهُ أبــو        : "... نــصّه ــه ســمع أبــا ســعيد، وهــو أعرابــيٌّ لقبُ ــنْ أنَّ ومــن ذلــك مــا حكــاه أبــو عبيــدة مِ

، أيْ إنَّ   )١("بِـلُ إليـه، وتثغـو     عَلِمَ اهللا، صاحِبِها، فَتُق   ... إنَّ الشَّاء لتَسمَعُ صوتَ،     : الدُّقَيْش، يقول 

، واللقـب مـا أشـعر بمـدح أو ذم، ورُبَّمـا             )٢(أبا الدُّقَيْش لقب بلفـظ الكُنيـة، وكنيتـه أبـو سـعيد            

 فَغَلَـب عليـه اللقـبُ حتَّـى         .)٣(من باب التَّحبُّب  " الدَّقَش"لُقِّبَ بأبي الدُّقَيْش مشُتَقًّا منَ اسمه       

 .ظُنَّت أنَّها كُنيته

 اوإنْ كنـّ   - مـن المحتمـل      عن أبي عبيـدة   ) هـ٧٤٥ت  ( التي نَقَلَها أبو حيَّان      وايةَولعلَّ الرِّ 

تصحيف من النّاسخ أو من محقـق   مُحرَّفة أو وَقع فيهاأنْ تكونَ  -االحتمال ح ذلك   جِّرَنُال  

فقد حكى أبـو عبيـدة      : "على النَّحو ) هـ٦٦٩ت(الكتاب، بدليل أنَّ الرواية أوردها ابن عصفور        

، وعليـه فـال   ..."إن الـشاة  : سـعيد، وهـو أعرابـي لقيـه أبـو الـدُّقَيْش، أنـه سـمعه يقـول         عـن أبـي   

قَلِقـةً؛ ألنَّـه   " لَقِيه" إال أنَّ الباحث يرى أنَّ العبارة بلفظ     ،إشكال أنَّ أبا سعيد غير أبي الدُّقَيْش      

يـد قـد سَـمِع مـن أبـي        ال يُعقل أنَّ يُعرِّف الراوي بأبي سعيد من خالل أبي الدُّقَيْش؛ ألنَّ أبـا عب              

، ويَعضد ذلـك مـا   "لقبه" لذا يفترض الباحث صحّة الرواية األولى بلفظ  .سعيد مباشرة، ولقيه  

أسـهل منـه فـي    "  لـك -فـاعلم -ال أخـا  "بل الفصل في    : "علَّق به أبو حيان على الرواية بقوله      

ه الروايــة ألبــي ، فهــو بإثباتــ"قــول أبــي الــدُّقَيْش لفــصل الــالم فيــه بــين الــضمير ومــا أضــيف إليــه 

 .الدُّقَيْش، يثبت أنَّ أبا سعيد هو أبو الدُّقَيْش

                                     
 .٢٥٩-٥/٢٥٨التذييل والتكميل ) ١(
 ".أبي الحسن"م علي بن أبي طالب، رضيّ اهللا عنه، وكنيته  بـعلى اإلما" أبو تراب" كما في إطالق لقب ) ٢(
 ".أحمد"، لمن اسمه "أبو حْميد: "ولعلّ هذا يُشبه ما نقوله في لغتنا المعاصرة) ٣(
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 فَنـــسبة إلـــى القَنـــان، بِفـــتح القـــاف ونـــون خفيفـــة، وهـــو علـــم   القنـــانيّ وأمَّـــا :نَـــسَبه •

فيُحتمـل أن يكـون نـسب إلـى بَنِـي           : وفي نـسبته إلـى القَنَـان، فـي ظنّـي، احتمـاالت            . )١(رتجلمُ

ــذحِج مــن بِنــ     ــد بــن عبــد اهللا  : ، ومــنهم)٢(ي الحــارث بــن كعــب القنــان وهــم بطــن مــن مَ خال

 فيـه مـاء    )٥(أو أنَّه يُنسَب إلى القَنـان جبـل لبنـي أسـد           . )٤(، وشداد بن عبد اهللا القَنَانيّ     )٣(القَنَانيّ

أو إلـى القنـان الـذي       . )٦(يُدعَى العسيلة، ويُعرف ببئر قنان، ويُنسَبُ إليـه القَنـانيّ أسـتاذ الفـرَّاء             

ولعلّ هذا ما حدا بمحقق الغريب المصنِّف أنْ يَعُدَّ القناني األعرابـيّ،             .)٧(هو جبل بأعلى نجد   

 ولعــلَّ مــا يــدفع هــذا االشــتباه؛ أعنــي بــين  .)٨(الــذي نَقَــل عنــه أبــو عبيــد، هــو ذاتــه أبــو الــدُّقَيْش 

فتـان ال   القَنانيّ األعرابيّ أستاذ الفرَّاء، وأبي الدُّقَيْش القَنانيّ، ويُثبـتُ أنَّهمـا شخـصيتان مختل             

 :شخصيّة واحدة

 وغطفـان تـسكن أعـالي       ،)١٠(، وهـو حـيٌّ مـن غطفـان        )٩( من غَنيّ   أبو الدُّقَيْش غَنَويٌّ   :أوَّال

التي هي جبـل مـن   " قنان" ولعلّ في هذا ما يدلُّ على أنَّ أبا الدُّقَيْش القَنانيّ منسوب إلى           .نجد

                                     
 .٤/٤٠١معجم البلدان ) ١(
 .٨/٥٣٢٠]قنان: فَعال، بفتح الفاء[شمس العلوم ) ٢(
 .٢/٩٣اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٣(
 .٥/٥٢٩قات الكبرى الطب" انظر) ٤(
 .٨/٥٣١٩]قَنان: فعال، بفتح الفاء[شمس العلوم : انظر) ٥(
 ٤٠١/ ٤معجم البلدان : انظر) ٦(
: وَجِلـــس والقنـــان: " ٢/١٥٢وورد فيـــه . ٢/١٥٢، و٢/٢٧، و ٤/٤٠١معجـــم البلـــدان : ، وانظـــر]قـــن[األزهـــري ) ٧(

 ".جبالن مِمَّا يلي علياء أسد وعلياء غطفان
 .١/٤٠) مقدمة المحقق(المصنف الغريب : انظر) ٨(
 ].غَنِيَ[اللسان ) ٩(
 ].غَنِيَ[اللسان ) ١٠(
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فراء ينسب إلى بئر قَنان في جبـل         نصَّ ياقوت على أنَّ  القنانيّ أستاذ ال         في حين  أعالي نجد، 

 .)١(ألسد

سـمِعتٌ أبـا محمّـد القنـاني     :  ما ورد في بعض المرويات أنّ هشام بن معاوية قـال         :ثانيا

 أشـار الطنـاحيُّ، رحمـه اهللا تعـالى،          .)٢("هذا سمُّ أَبْرَصَ، ثمَّ جمـع هـؤالء أسـمُّ أبـرَصَ           : يقول

، ولـم نَجـد   )٣( ، وهو غير الشاعر أبي خالد القَنـانيّ نى أبا محمدإلى أنَّ القَناني أستاذ الفراء يُكْ     

 . نى أبا محمدمن اللغويين من يُشير إلى أَنَ أبا الدُّقَيْش يُكْ

 بعـدَ االنتهـاء مـن جمـع آراء أبـي الـدُّقَيْش، اطلعـت علـى مـا نُقـل عـن القنـانيِّ مـن                      :ثالثا

ــة، فَ  ــمرويــات لغوي ــد مــا يــشير إلــى أَنَّهمــا شخــصيّة واحــدة، إ    ل  مــا هــو علــى  ذ لــم أعثــر م أجِ

 . وجود أدنَى تشابه فيما رُوِيَ عنهما عدم فضال عن ولو نصًّا واحدا،مشترك بينهما،

، )٥(، والفرّاء، وهِشام بـن معاويـة      )٤(إنَّ المصادر والمراجع تُشير إلى أنَّ الكسائيّ      : رابِعًا

م كوفيـون، وأكثـر     كـانوا علـى صِـلَةٍ بالقنـانيّ فـسمعوا منـه ورووا عنـه، وكلّهـ                ) ٦(وأبي عبيـد  

كتب التـراجم تُـشير إلـى أنّهـم تنقّلـوا مـا بـين الكوفـة وبغـداد، ولعلّنـا فـي هـذا نحكـم بـأنَّ                        

 تُشير المصادر إلى أنَّ من كانوا على صِـلة بـأبي الـدُّقَيْش              في حين القَناني عاش في بيئتهم،     

، وأبـو    الخليل بن أحمد، ويـونس بـن حبيـب         : هم - على ما سنرى في مبحث من روى عنه        -

ولعـلَّ فـي هـذا مـا        . زيد األنصاريّ، والليث وابن شُميل المازنيّ، وغيرهم وكلهم مـن البـصرة           

                                     
 ٤/٤٠١معجم البلدان : انظر) ١(
 .٧٢) ما تفرد به بعض أئمّة اللغة(الشّوارد : ، وانظر١/٧٣المذكر والمؤنث : انظر) ٢(

 .٢/٢٨١من أمالي ابن الشجري ) ١(انظر حاشية رقم ) ٣(
، وكــذا ]خلــق[المحكــم والمحــيط األعظــم  : انظــر.. كــسائيّ بأبيــاتٍ مــن الــشعر ال مــدحإذ تُــشير إلــى أنــه  ) ٤(

 .لسان العرب، والتاج

 .٧٢) ما تفرد به بعض أئمّة اللغة(الشّوارد : ، وانظر١/٧٣المذكر والمؤنث : انظر) ٥(

 .١٥٥/ ١ ، والعُباب الزَّاخر ٣٩٢األمثال ألبي عبيد : انظر )٦(
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يشير إلى أنّهما شخصيتان، ال شخصيّة واحدة، فبيئة أبي الدُّقَيْش غير بيئـة القَنـانيّ، يظهـر     

صرة أشــهر األعــراب فــي البــ"وى عــنهم، إذ يظهــر أنَّ أبــا الــدُّقَيْش مــن ذلــك مــن خــالل مــن رَ

فالنــضر بــن شــميل ســكن البــصرة وأقــام بهــا دهــرا طــويال، وســمع الحــديث    "، )١("وأوائلهــم

 .)٢("وجالس الخليل بن أحمد، وأبا خيرة، وأبا الدُّقَيْش، واستكثر عنهم

:  الـدُّقَيْش الكالبـيّ    ألبـي  يـل ق: "أورد نـصًّا عنـه بقولـه      لبني كـالب؛ إذ     ديّ  نْشَقَلْ القَ هوينسب

 .حدا ممَّن نسبه لبني كالب سواه وال أعلم أ.)٣("...

عاشَ أبو الدُّقَيْش، على ما يبـدو، فـي النِّـصف األوّل مـن القـرن الثـاني                  :مولده ونشأته  •

ى عنـه مـن العلمـاء وشـافهوه، إال أنَّ المـصادر             وَالهجريّ، يُستدلُّ على ذلك مـن خـالل مـن رَ          

تهـا علـى وجـه التقريـب، وال فـي           د لنا تاريخا لوالدتـه أو وفاتـه، كمـا لـم تُـسعفنا بمعرف              ورِلم تُ 

أشهر "، بل يُعدُّ من     )٤(معرفَة نشأتِه سوى أنَّه ممن كان يعيش في البادية، ورحل الحاضرة          

،  أو ال  يُعرف فيما إذا كـانَ ممّـن اتَّخـذ الروايـة صـنعَةً لـه               وال .)٥("األعراب في البصرة وأوائلهم   

 لــم يَــرِد أيــضًا عنــه تَنقُّلــه مــن كمــاأو ينفيــه؛ إذْ لــم يَــرِد فــي مٌــصنَّفات اللغــويين مــا يُثبِــتُ ذلــك  

ولعلَّ في هذا ما يمكن االطمئنان إليه أنَّه لـم يَتَّخِـذ الروايَـة    . البصرة إلى الكوفة، أو إلى بغداد     

وســيلة للتّكــسب، إذا مــا علمنــا أنّ اللغــويين الــذي رووا عنــه مــشافهة، فيمــا جمعنــا مــن           

 .، وسكّانهامرويّاته، كانوا جميعا من علماء البصرة

                                     
 .٩٥األعراب الرواة ) ١(
 . ١٢/ ١مة تهذيب اللغة مقد) ٢(
 ٣١٠/ ١ صبح األعشى) ٣(
 .٤/١٢٠إنباه الرواة  )٤(
 .٩٥األعراب الرواة ) ٥(
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ويبدو أنَّ الحياة قد تمادَتْ عليه بقسوتِها، فنالَتْ منه فلم يُؤْبَـه بـه، بـدليل مـا يـروى عـن        

: دخلــتُ علــى أبــي الــدُّقَيْش األعرابــيّ، وَهُــوَ مــريضٌ، فَقلــت : "أبــي زيــد فــي عيادتِــه لــه، أنَّــه قــال 

أشـتهي مَـا لَـا أجـد، وَأَنـا فِـي زمَـان              أجـد مَـا لَـا أشـتهي، و        : كَيفَ تجدُك يَـا أَبَـا الـدُّقَيْش؟ فَقَـالَ         

ولعـلَّ العـوَز كـانَ سـببا فـي رحيلـه مـن           . )١(سوءٍ، زمَان من وَجَد لـم يجُـد، وَمـن جـاد لـم يَجِـد               

 .البادية إلى البصرة

كانـت ألبـي الـدُّقَيْش مكانـة لـدى العلمـاء            : مكانته عند اللغويين، وروايتهم عنـه      •

ــسائل    ــسونَه ويُ ــه، يُجالِ ونه ويعودونــه إن مــرض، فيقتنــصون ذلــك فــي    جعلــتهم علــى صــلة ب

 ليس أدلّ على ذلك، مما أردَفه أبـو زيـد، فـي عيادتـه لـه، مـن سـؤاله                     .محاورته ألخذ اللغة عنه   

فاكتنيــت بِــه وَلَــا : قلــت. قَــالَ لَــا أَدْري: قلــت فَمَــا الــدُّقَيْش: "، بقولــه"الــدُّقَيْش"إيّــاه عــن معنــى 

 . )٢("أَسْمَاء والكنى عَلَامَاتتَدْري مَا هُوَ؟ قَالَ إِنَّمَا الْ

ولم يَنَل هذه العناية من لغويي عصره إال لما عُرِف به من أنَّه كانَ فصيحًا مـن فـصحاء                  

األعراب، وثقةً من ثِقـاتهم وعلمـائهم، أمثـال أبـي مهديـة، وأبـي طفيلـة، وأبـي البيـداء، وأبـي                        

فأخذ عنـه   ؛  )٤( دونه واركِا ذُ  بل كان  أفصحَ النّاس، وليس م       ،)٣(خيرة، وأبي مالك بن كركرة    

                                     
ويـروى ذلـك عـن    : والتـاج، بقولـه  ] دقـش [، وكـذا هـو عـن أبـي زيـد فـي اللـسان             ١/١٢التهذيب مقدمة المؤلف    ) ١(

علـى مـا قالـه    ] دقـش [لتاج وقد علق صاحب ا. ١٤/١٦، والوافي بالوفيات ٣/١٢٩٢معجم األدباء : الخليل في 
كيف لو أدرك أبو الدُّقَيْش زمانَنا هذا، فنـسأل اهللا العظـيم أنْ يعفـو عنـا، ويـسامحنا              : "أبو الدُّقَيْش، بقوله  
 ".بفضله وكرمه

 .، من هذا البحث]دقش[انظر مادة  )٢(
 .٢/٣٤٤المزهر في اللغة : انظر) ٣(
 .١٦/ ١٤الوافي بالوفيات ، و٣/١٢٩٢معجم األدباء: ، وانظر٢/٣٤٤المزهر ) ٤(
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، على مـا ذكـر      )١("أعيان أهل العلم كأبي عبيدة ويونس واألصمعي والخليل بن أحمد         "اللغة  

 .ياقوت

وقد ذكرَتْ المصنَّفات اللغويّة في أثناء إيراد مرويّات أبـي الـدُّقَيْش عـددًا مـن اللغـويين                  

 وإذ إنَّ ألفـاظ التَّحمُّـل فـي نقـل     راجم،الذين نقلوا عن أبي الدُّقَيْش غير ما ذُكِر في كتب الت         

في معرفـة مـن لَقـيَ     - في كثير من األحيان   - النصوص المرويّة عن أبي الدُّقَيْش ال تُسعِفنا      

ــدُّقَيْش وشــافَهَهُ   ــا ال ــه     أب ــصًّا عن ــورد كــلّ مــن روى ن ــا أن ن ــه    سَ وَ،آثَرن ــى مــن التقــى ب ــشير إل نُ

رتبهم بحـسب وفيـاتِهم مـع اإلشـارة إلـى           وشافهه في أثنـاء التعريـف بـالرّاوي، وهـا نحـن نـ             

 .مواضع الرواية عنهم في الهامش

نـصّت بعـض كتُـب التـراجم إلـى أنَّـه التقـى            ): هــ ١٧٠ت  (الخليل بـن أحمـد الفراهيـديّ         •

وقد نقل عنه الخليل بعضا مـن مرويّاتـه، منهـا مـا يـدلّ               . )٢(بأبي الدُّقَيْش، وشافهَه، وروى عنه    

 .)٣(على األخذ المباشر عنه

 تلميذ الخليل، ولم تذكر كتـب التـراجم أنَّـه شـافَه أبـا               :) هـ ١٨٠ت  (لليث بن المظفّر    ا •

الدُّقَيْش وقد ورد في ما جمعنا من مرويّات مـا يُـشير إلـى أنَّـه شـافهَ أبـا الـدُّقَيْش، وأخـذ عنـه                          

ــة أنَّ أكثــر مــا نُ -فــي ظنِّــي-  إال أنَّ مثــل هــذا.)٤(مباشــرة قــل  ال يمكــن االســتناد إليــه، وبخاصّ

منسوبًا لليث، من طريق األزهريّ في التهذيب، هو مما يشترك به مع الخليل في العـين فـي         

                                     
 . كذا ترتيب األعالم ورد عند ياقوت.٣/١٢٩٢معجم األدباء ) ١(
 .٣/١٢٩٢معجم األدباء ) ٢(
 ].حيهل، زلخ، سرهب،  شور، طحو، فقس، قبعثر، قزز، هل: [انظر المواد) ٣(
 ].سبد، عصد، قفس: [انظر المواد) ٤(



 

 
١٣٧  

ــذلك     ــه ب ــره، وقــد صــرّح األزهــريُّ بمقدمت ــاب     ؛أكث ــأليف كت ــلَ الخليــل ت  إذ يــرى أنَّ الليــث نحَ

 .)١(جملةً لينفِّقه باسمه، ورغّب فيه مَنْ حولَه" العين"

ض كتــب التــراجم إلــى أنَّــه التقــى بــأبي  وقــد نــصّت بعــ): هـــ١٨٢ت (يــونس بــن حبيــب  •

، إال أنَّ مــا بــين أيــدينا ال تــورد إال مــشافهته ألبــي الــدُّقَيْش فــي زيارتــه لــه   )٢(الــدُّقَيْش، وشــافَهَه

مريضًا، وهذا النصّ، هو على عهدة العلماء يُروَى عن غيـر لغـويٍّ، فيـروى عـن أبـي زيـد، وعـن          

 .)٣(الخليل

هـو مـؤرج بـن عمـرو بـن الحـارث، مـن البـصرة، ومـن                و): هــ ١٩٥ت  (أبو فيد السدوسيّ     •

 أبا الـدُّقَيْش؛ إال أنَّ مـا بـين    وا شافهَفي مَنْلم تذكره كتب التراجم . أعيان أصحاب الخليل  

 .)٤(أيدينا من مرويات ما يدلّ على مشافهته، والرواية عنه مباشرة

 عــاش وهـو الحـسن بـن هـانئ الدمـشقيّ، الـشاعر المعـروف،       ): هــ ١٩٩ت (أبـو نـواس    •

ــمَّ انتقــل منهــا إلــى بغــداد        ــده، ث ســمع، كمــا تــشير بعــض   . فتــرة فــي البــصرة بعــد وفــاة وال

أشدَّ الهلّ وأوحاه، فتبعه في ذلك، فقال للفضل        : قولَهالمصنّفات اللغويّة، من أبي الدُّقَيْش،      

 ]الرّجز [:بن ربيع

ــرْ  هَــــــــــــلْ لــــــــــــكَ، والهَــــــــــــلُّ خِيَــــــــــ

)٥(فــــــــــــيمَنْ إِذا غِبْــــــــــــتَ حَــــــــــــضَرْ؟

                                     
 .١/٢٥انظر مقدمة التهذيب ) ١(
 .٣/١٢٩٢معجم األدباء ) ٢(
 ].دقش: [انظر مادة) ٣(
 ]جندع،  حبقر، نسنس: [انظر المواد) ٤(
قـال أبـو   : والهـلّ خيـر  : قولـه : "، وفيـه ١٩٠/ ١ والبيت ألبي نواس في ديوانه      . ، وكذا التاج  ]هلل[اللسان  : انظر) ٥(

 =وجميــع هــذهإنَّ هــل وســوف وقــد،  : إنَّمــا أدخــل األلــف والــالم فــي الهــلِّ زيــادة؛ ألنَّ ســيبويه يقــول    : علــيّ
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سكن البـصرة وأقـام بهـا دهـرًا طـويال، وأشـار األنبـاريّ              ): هـ٢٠٣ت  ( بن شُمَيل    النّضر •

، وقـد  )٢(، بـل اسـتكثر عـنهم   )١(إلى أنَّه روى عن الخليل بن أحمد، وأبـي خيـرة، وأبـي الـدُّقَيْش              

 .)٣(ورد ما يشير إلى أنّه شافه أبا الدُّقَيْش

، إال أنَّـي    )٤(عـن أبـي الـدُّقَيْش     أورد ياقوت أنّ األصـمعيّ ممـن روى         ): هـ٢١٠ت  (األصمعيّ   •

؛ إنْ نقال مباشرًا، أو غير مباشر؛ إال     )٥( مجموع مروياته  لم أعثر على أيِّ مرويّة يرويها عنه في       

، وهو يشبه إلى حدٍّ )٦(الضائنة، والنافطة بالماعزة  : أنَّه ورد عن األصمعيِّ تفسيره  للعافطة بـ       

 . عنهما تفسير أبي الدُّقَيْش لهما، فلعله نقله

ى وَمـن أعـالم البـصريين فـي اللغـة والنّحـو، رَ      ): هــ ٢١٠ت  (أبو عبيـدة معمـر بـن المثنّـى           •

، وقد ورد فيما جمعنا من مرويّـات مـا يـدل أنّـه أخـذ                )٧(، على ما يذكر ياقوت     أبي الدُّقَيْش  نْعَ

 .)٨(عنه مباشرة

ـــ٢١٥ت (أبـــو زيـــد األنـــصاريّ   • ــعيد بـــن أوس، مـــن أعـــالم البـــصريين فـــي الل  :  )هـ غـــة سـ

ــدُّقَيْش، إال أنَّ األزهــريَّ يــنصُّ علــى       . ونوادرهــا ــه روى عــن أبــي ال لــم تــذكر كتــب التــراجم أنَّ

مجالسته أبا الدُّقَيْش، ويونس بن حبيب وأبا خيرة، وليس بين أيدينا ما يثبت ذلك سوى مـا      

                                     
خِير، أي هل لك فـي كـذا وكـذا، إنَّمـا هـو تخييـر         : الحروف معارف بمنزلة ابن عِرس وسامّ أبرص، وقوله       =

 ".مني لك
 . ٧٣نزهة األلبّاء ) ١(
 .١/١٢التهذيب في مقدمته ) ٢(
 ].شهنز، خبب، ملح، هذا: [انظر المواد) ٣(
 .٣/١٢٩٢معجم األدباء ) ٤(
  . البحثانظر المبحث الثالث من هذا) ٥(
 ]عفط[التهذيب : انظر) ٦(
 .٣/١٢٩٢معجم األدباء ) ٧(
 ].بخنق، جرد: [انظر المواد) ٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

ابقا، ورد من سؤاله إياه عن أحواله وعن معنى الدُّقَيْش، في نـصِّ زيارتـه لـه الـذي أوردنـاه سـ         

 ولعـلَّ   .)١(روى عن يونس بن حبيـب، وعـن الخليـل، أيـضًا، علـى عهـدة اللغـويين                 وهذا النَّص يُ  

الثابــت أنَّ الــسائل هــو أبــو زيــد ال الخليــل وال يــونس؛ إذ أورد األزهــريّ تلــك المجالــسة بــذكر   

سندها متّصال بأبي زيـد، فـي حـديث المنـذريّ عـن أبـي بكـر الطّلحـيّ عـن عـسل بـن ذكـوان                          

، فـي حـديث     )هــ ٢٧٦ت  (كذا أوردهـا ابـن قتيبـة        و،  )٢( عن رفيع بن سلمة عن أبي زيد       البصريّ

 .)٣(الرِّياشيِّ عن أبي زيد

حيـاة الحيـوان الكبـرى       ك -أشـارت بعـض المـصادر      :أبو الدُّقَيْش شاعرًا وخطيبـا     •

وهري فـي   عَرَضا إلى أنّ أبا الدُّقَيْش شاعر، وهو ينقل ذلك عن الج     - )٤(ريّوَنَيبي حنيفة الدِّ  أل

. الصحاح، إال أنني لم أعثر على تلـك اإلشـارة إلـى شـاعريته فـي الـصحاح المتـوفر بـين أيـدينا                       

سـمعت أبـا   : ولعلَّ أقدم مصدر أشار إلى شاعريّته هو أبو فيد السدوسيّ، في األمثال، فقـال  

 :الدُّقَيْش يقول

قَـــــــدْ خَرَجَـــــــتْ جَنادِعُـــــــهْ

)٥(والـــــشَّرُّ لَـــــيْسَ وَادِعُـــــهْ  

 : سب له في العين، وكذا اللسان بيتان من الشِّعر، وهماوقد نُ

ــاً   ــرأ القـــــــــيس بـــــــــن أَرْوَى مُولِيـــــــ ـــوأَنْ  امـــــــ  بِـــــــــــــــــسُـــبَـــــدْ أَنْ رَآنِـــــــــــــــــي ألَبُــــــــــــــ

                                     
 ].دقش: [انظر مادة) ١(
 .١/١٢مقدمة التهذيب ) ٢(
 .٣/٤٩عيون األخبار ) ٣(
 .٧٠/ ١حياة الحيوان الكبرى ) ٤(
 ].جندع[انظر مادة ) ٥(
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ـــاً   ـــولًا كـاذِبــــ ـــتَ قــــ ـــرًا قُـلْــــ ــتَ بُـجْــــ  وَيَـــــــــــدْ إِنَّـمَــــــــــــا يَمْـنَـعُـنِــــــــــــي سَــيْفِــــــــــــــي قُلْــــ

 .)١(إذْ نُسبا في التاج ألبي دؤاد اإلياديونسبتهما له غير ثابتة؛ 

 :وكذلك نُسِبَ إليه في العين بيتا من شعره، يقول فيه

وفـــــي عينـــــه ســـــوء المذاقـــــة والطَّعـــــمِ     وفــــيهن مثــــلُ الــــشّثّ يعجــــب ريحُــــه 

 .)٢( على أنّه من إنشاده في التهذيب وفي النبات

ــا رواه أبـــو حيـــان التوحيـــدي نـــصًّا    ــا شـــاعريّته مـ ــا يؤكـــد لنـ ــال، ومـ كـــان للـــشاعر ":  فقـ

ال أدري : أيُّ شيء تُشبه؟ فقال: المعروف بالدُّقَيْش أنفٌ طويل وأسنانٌ كبارٌ، فقالت امرأته    

يُشبه أنفك هذا الطويـل وفمـك وأسـنانك، كأنَّـك واهللا ديـك يطلـع فـي كـوزٍ                    : قالت. واهللا

 .)٣("لعنك اهللا، أنا شاعر وال أحسن هذا التّشبيه: في فمه قِرْطم، فقال لها

 .)٤( كان أبو الدُّقَيْش خطيبا معروفا بفصاحته ومواقفه الكالمية في سوق المربدكما

 

@      @      @ 

 

                                     
 ].سبد[ انظر مادة .)١(
 ].شثث[انظر مادة  )٢(
 .٣/٨٩ البصائر والذخائر .)٣(
، وقـد نَقلَـتْ تلـك المعلومـة مـن األصـمعيّ           ٣٨ة، رحـاب عكـاوي      اواألصمعي صاحب اللغة وإمام الـرُّ     :  انظر .)٤(

 .وقد حاولت الحصول عليه ألعرف مصدر المعلومة فلم أتمكن. حياته وآثاره للجومرد 
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 حولَ مروّياته: المبحث الثاني
توزَّعتْ مرويّاته التي عثرنا عليها في مـصنّفات اللغـويين مـا بـين ثابِتَـةِ النِّـسبَة إليـه ممـا                     

ــا نُــسب إليــه خطــأً واألخيــرة لــم نوردهــا فــي ثَبــتِ   صــحّ، أو مــا هــو منــسوب لــه ولغيــره، أو م  مّ

ــسب لــه نتيجــة تــصحيف            ــر صــحيحة، وهــو قــول مــأثور واحــد، نُ ــه؛ إذ نــسبتها لــه غي مرويّات

ــو    : ريــح حــصَّاءُ :  اللــسانوتحريــف وقــع بــه النــسّاخ؛ إذ ورد فــي    ــالَ أَب ــار فيهــا، قَ صــافِيَةٌ ال غُب

 ]السّريع: [)١(الدُّقَيْش

ــأَنَّ ــرافَ ولِيّكـــــــــــــ ــا أَطْـــــــــــــ ــزاعِ   اتِهـــــــــــــ ــصّاءَ زَعْـــــــــــ ــمْأَلٍ حَـــــــــــ ــي شَـــــــــــ  فِـــــــــــ

منسوبًا فيه البيت ألبي الدُّقَيْش، إال أنني عثرت على البيت في المفضليّات منسوبا ألبي              

ــا، وكــذا فــي            قــيس بــن األســلت، وهــو بيــت مــن قــصيدة عــدّة أبياتهــا أربعــةٌ وعــشرون بيتً

 .دُّقَيْشويبدو أنّ االسم صُحِّف من أبي قيس ألبي ال. )٢(مجموع شعره

ــه فــي مختــصر شــواذ القــرآن،           ــه ابــن خالوي ــه قــراءة قرآنيــة نــسبها إلي ــسبت إلي كمــا نُ

ونسبها ابن عطيـة فـي المحـرر الـوجيز ألبـي رقـيش النّحـويّ، وأبـو حيـان فـي المحـيط البـن                       

 وَنُـسب إليـه بيتـان مـن         .، وال أعلم صحّة نسبتها إليه، فأثبَّتُها في مجمـوع مرويّاتـه           )٣(النحوي

 . والظاهر أنّهما ألبي الدُّقَيْش،)٤(، ويرويان عن الليث عن أبي دؤاد في التاجالشِّعر

ــه عــن أحــد ســوى مــا           ــصَرِّح فيهــا بنقل ــه، لــم يُ ــا منــسوبة إلي ــه فــي جلّه فجــاءت مرويات

ــا، أو بقولــه   ، أو "تقــول العــرب: "يستــشهد بــه مــن أشــعارٍ منــسوبة لــشعراء يــذكرهم أحيانً

                                     
 .]حصص[ اللسان )١(
 .٨١ألسلت األنصاري ، ومجموع شعر أبي قيس ا٢٨٦ المفضليات )٢(
 .، من هذا البحث]طمع[ انظر مادة )٣(
 ].سبد[، ومادة "أبو الدُّقَيْش شاعرا وخطيبا" انظر مبحث )٤(
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 علــى مائــة وخمــس وقــد جــاءت تلــك المرويّــات موزّعــة . )١(فــي نــصّين فقــط" العــرب تقــول"

 مادة لغويّة، جاءت في أغلبها توضـيحًا لداللـة األلفـاظ التـي يٌـسأل عنهـا مـن أهـل                      وعشرين

 : العـربِ  اللغة، مـن نـصوص لغويـة متنوعـة، مـن القـرآن، والحـديث النبـويّ الـشريف، وكـالمِ                    

 . ه ونثرهشعر

الـدُّقَيْش، فـي المظـانّ اللغويّـة، مـن           يظهـر ممـا هـو منـسوب ألبـي            :في ضبط األلفاظ   •

ناها على حروف المُعجم، أنَّه اعتنـى بـضبط مادّتـه اللغويّـة بأسـاليب متنوّعـة               قْسَمرويّات، نَ 

ولعلَّ ما نجده من ضبط في مروياته هو . يضمَنُ فيها الدّقة، والبعد عن التصحيف والتحريف    

 :عليه لفظا، ومِمَّا استُعمل في الضبطانعكاس لما نُقل عنه شِفاهًا، وليس شرطًا أنّه نصّ 

 .)٢("امرأة بطريرة، بالطاء المهملة: قال أبو الدُّقَيْش: "ومثاله: الضبط بالحروف  . أ

ــة   . ب ــضبط بالحركــ ــه: الــ ــي    : ")٣(ومثالــ ــن أبــ ــسرهما عــ ــرآض، بكــ ــاض، والجــ كالجريــ

ــدُّقَيْش ــه، أيــضا ". ال ــدُّقَيْش  : "ومثال  ذات الحُكَكــات، بــضم ففــتح، أرضٌ  : قــال أبــو ال

 ".الصوت وجرس الرجال: والحمس، بالفتح: "، ومنه قوله..."ارة حج

 .)٤(" التّنّور:الحميس، كأمير: "وقال أبو الدُّقَيْش: "ومثاله: الضبط بالمثال . ج

ــا فــي مروياتــه اتّكــاؤه علــى الــضبط بــالميزان الــصرفيّ، بــل إنَّ اســتعماله        ولــم يظْهــر لن

محــصور بمــا ذكرنــا، ولعــلّ الــسبب فــي ذلــك  للــضبط بــالحروف، والــضبط بالمثــال أو النّظيــر  

ــا، فــال يقــع التــصحيف   يعــود إلــى أنَّ أبــا الــدُّقَيْش أعرابــيّ يَنقــُ   ــفاهًا ال خطًّ ــون شِ ل عنــه اللغويّ

 .كان سماعابما والتحريف 

                                     
 ]بوأ، ضبب[مادتي : انظر )١(
 ].بطر[انظر مادة  )٢(
 .بالترتيب المذكور] جرض، حكك، حمس[انظر المواد  )٣(
 ]حمس[انظر مادة  )٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 إنْ رواةَ أكثر جهـدهم وإذ إنَّ المعنى طِلبَة كلِّ باحث عنه؛ فإنَّ       :في شرح األلفاظ   •

ــا  علـــى تبيـــان دالالت األلفـــاظ، وقـــد انتهجـــوا أســـاليب متعـــدِّدةً فـــي    انـــصبَّلغـــةٍ، وإنْ أَعرابـ

في منهجه، بـل منـسجما معهـم فـي            وإذ كُنّا ال نزعم أنَّ أبا الدُّقَيْش كانَ متفرّدا         .شرحها

شخـصيّته فـي التنـاول،     عـن    ليكـشف لنـا      ؛عرض مادّتـه اللغويّـة إال أنّـه ال بـدَّ مـن تقـصِّي ذلـك                

ــراد مــوجِزًا فــي أحيــان، فيعبِّــر عــنِ   وصــدق مــا نــدّعي أو بطالنــه،  فتــراه فــي تأديتــه المعنــى المُ

ــصِّلًا مــستوفيا المــراد        وممــا اســتعمله فــي  . اللفــظِ بــذكرِ لفــظٍ آخــر، وفــي أخــرى يكــون مُف

 :األلفاظ وبيان معانيها

 وهـو إمَّـا أنْ يُعَبِّـر عـن مَعنـى اللفـظ المـراد شـرحه                  ،توضيح المعنـى بـذكر لفـظ آخـر         -١

.". البَـرَدُ : الحبَقَـرُّ : "ومثالـه أنَّـه حينمـا سُـئل عـن الحَبَقَـرُّ، قـال           . مثابَةِ مُرادف له  بِكلمةٍ تكون ب  

". قُبـورُ عـاد  : األُروم: "، أو أنْ يُعبّـر عنـه بألفـاظ مختـصَرَة جـدا، ومثالـه           "الـشُّؤْم : السُّبَد: "ومنه

 .)١("لمشيَ في الثّيابامرأة رفالء، أي ال تحسنُ ا: "ومنه". المرأة المُبارَكةُ: األناة: "ومنه

توضيح المعنى بتفصيله، وهو أنْ يستوفي المعنى المطلوب بذكر بعض تفـصيالته،             -٢

ظرَّف ويتحذلق، وليس عنـده     تَوهو الذي يتبلتع في كالمه؛ أي يَ      : البلتعانيّ كالمتبلتِعُ : "ومثاله

 ". شيءٌ

ــ : "التوضــيح بتخــصيص الدّاللــة، ومثالــه    -٣ يــل، فــي  رهبة كالــسّلهبة فــي الخ امــرأةٌ سَ

الخاضـبُ مـن النّعـام إذا اغـتلم فـي الرّبيـع احمـرّت سـاقاه،                 : "ومنـه، قولـه   ". الجسم والطول 

 ". وال يعرض ذلك لألنثى... والظّليم إذا اغتلم، احمرّت عنقه وصدره  

 :فــي قولــه تعــالى" الــسّبْح"التوضــيح بتعمــيم الدّاللــة، ومثالــه مــا ورد عنــه فــي تفــسير  -٤

{e f g  h    i j z )؛ إذ "ويكـــون الـــسّبح، أيـــضًا، فراغـــا بالليـــل: ، فقـــال)٧: مـــلالمز

                                     
 .بالترتيب المذكور] ، أرم، أني، رفلحبقر، سبد[انظر المواد  )١(



 

 
١٤٤
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ومـن  . بقوله هذا يجعل الـسّبح غيـر خـاصّ بالنَّهـار، وإنّمـا يُـستعمل، أيـضا، للفـراغ فـي الليـل                       

مـضى خَلْـفٌ   ": بـالتَّخفيف بقولـه  " خلف"تعميم الداللة ما يرويه أبو الدُّقَيْش، على جواز رواية          

إال أنَّـه يُـستنبط مـن الـنصِّ اسـتعمال لفـظ         " يه، وخلْف صالح  من الناس، وجاء خلْف ال خير ف      

 . في الخير والشرِّ"خلف"

ــه يــستعمل التــشبيه أحيانــا بــسرد صــورة تُقــارب      -٥ التوضــيح بتقريــب الــصورة، أي إنّ

موضـع فـي صـحنها، يُهيّـأ لمجلـس أهلهـا، قـال أبـو               : وطلـل الـدار   : المعنى المقصود، كمـا فـي     

 ".اء كلّ حيّ دٌكّان عليه المأكَل والمشرب، فذلك الطَّلَلُكأنْ يكونَ بِفن: الدُّقَيْش

التوّضيح بذكر معلومـات موسـوعيّة؛ إذ يـورِد بعـض المعلومـات غيـر ذاتِ العالقـة           -٦

ينبتُ في جبال : " على أنّه نبات، فيقول "الشثّ"باللغة، من ذلك ما يذكره بعد توضيح معنى         

، وبعض مـا يـروى عـنهم مـن     )١(عادات العربإضافة إلى ذكره بعض ".  الغور، ونجد، وتهامة 

: علــى أنّهــا" الــسّلوة"روايــات تكــون أشــبه بأســاطير وخرافــات، منهــا مــا أورده فــي تعريــف   

خرزة تُدلك على صخرة فيخرج من بين ذلك ماء، فَيُسقى المهمـوم أو العاشـق مـن ذلـك                 

 .)٢ ("الماء فيسلو ويَنسى

لفــاظ وتبيــان دالالتهــا أنَّــه يكتفــي بــإيراد مــا يُــروى عــن أبــي الــدُّقَيْش فــي شــرحه األ وفــي

 وفي أخرى يذكر الكلمـة ومعناهـا مستـشهِدا عليـه بمـا              .)٣(اللفظ ومعناه دون االحتجاج له    

 وأحيانـا يـورد كالمـا للعـرب فيفـسّره ذاكـرا سـياقاتٍ تركيبيّـة          .)٤(يحفظ من شعر أو رجـز     

                                     
 ].ذكي[مادة  )١(
 ] نسنس[، ]كرو: [، وانظر المواد]سلو[مادة  )٢(
أنــي، بطــر، بظــر، بلتــع، جــرأش، حمــس، خــضب، خمــر، خنــدع، دســس، ذأى، ذرب، رعــظ،       : [ انظــر المــواد ) ٣(

 ..]رهص، زبد، سرهب، شحذ، شطب، شهنز، صفق، صهر، ضرر، ضوع، طحو، طلل، 
 ..]جرد، الحاء، حمس، ذكي، زلخ، سرو، سلة، شثث، صرم، أتن، أرم، : [ر المواد انظ)٤(
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 أخـرى يـورد الـشاهد       ي أحيـانٍ   وفـ  .)١(متنوّعة احتوت على اللفظ ذاته، لكـن بـدالالت متغـايرة          

 وقـد يُفـسّر لفظـا ورد    .)٢(هالشعريّ، أو من كـالم العـرب أوّال، ثـمّ يـأتي بتفـسير بعـض ألفاظـ        

 .)٥(، أو مثل من أمثال العرب)٤(، أو حديث نبويّ شريف)٣(في آية من القرآن الكريم

ر أبـي   أوردت المُصنَّفات اللغويـة تفـسي      :اختالفه مع غيره في بيان معاني األلفاظ       •

 فـي  مخالفتـه الدُّقَيْش بعض األلفاظ اللغويّة مُعارَضا بأقوال اللغويين واألعراب، يظهر منها   

لكن ما يُلتَفَت إليه، أنَّنا في أثنـاء جمـع المرويّـات مـن المـصنَّفات اللغويـة، رأينـا                  . أداء المعنى 

نهـا مـا يرجّحـون    معارَضة اللغويين أقوال أبي الدُّقَيْش بـأقوال أبـي خيـرة فـي كـذا موضـع، م             

فيه قول أبي خيرة علـى أبـي الـدُّقَيْش، وهـو موضـع واحـد، ومنهـا مـا يرجّحـون فيـه قـول أبـي               

 بـذكر مخالفـة أبـي       -  دون تـرجيح   - الدُّقَيْش إنْ تصريحًا وإنْ تلميحًا، ومنها مـا يُكَتفـى فيـه           

 . الدُّقَيْش ألبي خيرة، أو عدم معرفته باللفظ أو معناه

أنّهمـا مـن طبقـة    : تعود إلى أسبابٍ منهـا  من مُعارضاتٍ بينهما    لغويون   جاء به ال   مالعلَّ  

أو الشتهارهما بالفصاحة، بـل     . وغيرهما خذ عنهم العلماء كالخليل ويونس    واحدة ممن أَ  

شكّ فيـه العلمـاء      يُحـتَكَمُ إليهمـا فـي مـا يـَ          -  على ما يبدو   -  فكانَا ،كانا من أفصح األعراب   

أنّه سأل أبا خيرة وأبا الدُّقَيْش      " الحيهلة" الخليل في لفظ     مما سمعوا، من ذلك ما رويَ عن      

                                     
 ]بوأ، غلم: [انظر المواد )١(
 ..]بوص، جرض، جشر، جلد، حبقر، حبو، حكك، سرع،  سقب، ضبب، طرر، عتق، [انظر المواد  )٢(
 ]سبح[انظر مادة ) ٣(
 ]فصد، مأق، وتر[انظر المواد  )٤(
 ]  فليطرر،[انظر المواد  )٥(
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وعدّة من األعراب عنها، فلم يجـد لهـا أصـال ثابتًـا نطـق بـه الـشعراء، فحكـم الخليـل بأنّهـا                   

 .)١(مولّدة، وضعت للمعاياة

 : في قول المتلمّس" الالم"مِمَّا صرّحوا به بتأييد قول أبي الدُّقَيْش تفسيرُه 

ــنْ   ــادُ مِــــــ ــرُ فُؤادُهــــــــا ويكــــــ ــنكِّسُ   المٍ يَطيــــــ ــضُّحَى المُتَــــــ ــاءُ الــــــ ــرَّ مُكّــــــ  إِذْ مَــــــ

مِنْ قَـوْلِ الْقَائِـلِ المٍ، كَمَـا يَقُـولُ الـصائتُ أَيَـا       "، وتفسير أبي خيرة له بأنّه     "القرب"بمعنى  

الـدُّقَيْش علـى أبـي    ورجّح العلماء قـول أبـي   ". أَيَا إِذَا سَمِعَتِ النَّاقَةُ ذَلِكَ طَارَتْ مِنْ حِدّة قَلْبِهَ       

 ).٢"(وقول أبي الدُّقَيْش أوفقُ لمعنى المتنكّس في البيت: "خيرة مصرّحين بذلك، فقالوا

كـان رَسُـولُ اهللا، صـلَّى اهللا عليـه وسـلَّم،         ":ومن ذلك ما يروى عن أبي الدُّقَيْش أنَّه قـال         

ــرَّة   ــه مَ ــن مُوقِ ــلُ مِ ــرَّةً . يَكتَحِ ــهِ مَ ــدُّ و .)٣"(ومــن ماقِ مؤخرهــا، : مــؤق العــين : "قَيْشقــال أبــو ال

 مـؤق مـن مقـدم العـين     كـل مـدمع  : " روي عن أبي خيرة أنّه قـال   في حين ،  "مقدمها: ومأقها

 .)٥(ووافق الحديث قول أبي الدُّقَيْش: وقد رجّح الليث قول أبي الدُّقَيْش بقوله. )٤("ومؤخرها

امـرأةٌ  : قَيْش، أنّـه قـال    روى عـن أبـي الـدُّ      أنَّ الليـث    : وقد يكونُ الترجيح تلميحًا، من ذلك     

. نها بــالبَظْرِاشُـبِّهَ لــس : امـرأة بِظريــر : بِظْريـرٌ وهــي الـصّخَّابة طويلــة اللـسان، وقــال أبـو خيــرة    

وقـد يكـون التـرجيح بنعـت     . )٦("أحبُّ إلينـا، وبَظْرُهـا معـروفٌ   : قول أبي الدُّقَيْش  : وقال الليث 

في كتـاب الريـاح لـشمر أنّـه     :" ضضاخِالخُ"قول اآلخر بأنّه زعمٌ، من ذلك ما ورد في تفسير        

                                     
 ].باب الحاء المهملة[، التاج ]حا[اللسان : ، وانظر]حاء[التهذيب  )١(
 .، وكذا التاج]لوم[، واللسان ]الم[التهذيب : انظر )٢(
 .٣/٢٤١  المجموع المغيث)٣(
 . ، وكذا التاج]مأق[اللسان :  انظر)٤(
 .٣/٣٤١] مأق [ الفائق في غريب الحديث)٥(
 ]بظر[ اللسان :وانظر: "  ليث أنّه قال، وروى عن ال]بظر[ التهذيب )٦(
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ــا أَبــو الــدُّقَيْش    ":قــال ــبُّ مِــنَ المَــشرِق وَلَــمْ يَعْرِفْهَ ــرْقِيَّةٌ تَهُ ــرَةَ أَنهــا شَ وَزَعَــمَ . زَعَــمَ أَبــو خَيْ

ر لفـظ   ، فاسـتعمل شـم    )١("الْمُنْتَجِعُ أَنها تَهُبُّ بَيْنَ الصَّبا والدَّبُور وَهِـيَ الـشَّرْقِيَّةُ، أَيـضًا، واألَيْـرُ             

حينما عرض رأيَ أبي خيرة، والمنتجع، وفي ذلك دليل على أنَّ هذا مما تفرّد بـه كـلٌّ              " زعم"

 .منهما

كما رجّحوا قول أبـي خيـرة علـى قـول أبـي الـدُّقَيْش فـي موضـعٍ واحـد، فـي تفـسيرهما                         

  : قول الرّاجز

ــنَ عـــــوظرْ مَهُمُهْسَـــــي وَنِلَاضَـــ

ــدُّقَيْش  :  فقــالوا ــو ال ــه   . عــوظ المــشدود بالعقــب  رْمَأنّ الْ: زعــم أب ــرة قول ــو خي : وقــال أب

فـي  " زعـم "ويبدو أنَّهم يرجّحون قول أبي خيرة بدليل قولهم         .)٢(وصفه بالضّعف : المرعوظ

 .قول أبي الدُّقَيْش؛ إذ ربّما هذا مما تفرّد به وال دليل يؤيده

ن أبـي  أخـذ مأخـذه فـي االسـتعمال عنـد مـن نقَلـوا عـ        " زعم أبو الـدّقيش "ويبدو أنَّ لفظ    

ــدُّقيش، فقــد أورد الخليــل  ــدُّقَيْش أنَّ  ": ال طرفــا الزنــدين فــي  " الكــاع"و" الكــوع" زعــم أبــو ال

، ولعلَّ سبب إطالق هـذا الـزَّعم أنَّ أكثـر أهـل اللغـة علـى أنَّ الكـوع                    "الذّراع ممّا يلي الرُّسغ   

ــس           ــصر، ويُـ ــي الخُنـ ــذي يلـ ــد الـ ــرف الزّنـ ــاع طـ ــام، والكـ ــي اإلبهـ ــذي يلـ ــد الـ ــرف الزِّنـ ــو طـ مّى هـ

قـال  يُ: "األزهري في التهذيب، إذ قالكما ألصق لفظ الزعم بأبي الدُّقيش عند    . )٣(الكرسوع

 وزَعَمَ أَبُو الدُّقَيْش أَنَّـهُ مُعَمَّـر عُمْـرَ اإلِنْـسانِ            .عُدْمُليٌّ؛ لِقِدَمِه، واألُنْثَى عُدْمُلِيَّةٌ   : نِّسِمُللضبِّ الْ 

" زعـم أبـو الـدُّقيش     "إذ يـستعمل األزهـري لفـظ        ،  )٤("عنـدَ ذلـكَ   حَتَّى يَهْـرَمَ، فيُـسَمَّى عُـدْمُلِيًّا        

                                     
 ،)خضض: ( لسان العرب (١)

 ٣/١١] رعظ: فعل[ كتاب األفعال للسرقسطي )٢(
 .، وما بعدها١٩القول المسموع في الفرق الكوع والكرسوع للزبيدي : انظر )٣(
 ]عدمل[ انظر مادة)٤(
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أنَّـه  : "دون أنْ يُقدِّم معنى آخر يستدرك فيه عليه، ويبدو أنَّ إطـالق الـزَّعم متَّجـه علـى  قولـه         

، ذلك أنَّ ما أورده أبـو الـدُّقيش ال يختلـف عمّـا أورده غيـره مـن داللـة أنَّ              "يُعمّر عمر اإلنسان  

، وكذا ألصق به الـزَّعم فـي        .على كلِّ مُسنٍّ قديم، وكذا على الضبِّ المُسنِّ       العُدمليِّ تُطلق   

دون أنْ يَـستدرك عليـه أو يُقـدِّم         " أنَّ الكاشـر ضـربٌ مـن البُـضْعِ        : وزعم أبـو الـدُّقيش    : "قوله

  )١("يُقال باضعها بُضعا كاشِرا: "معنى يوضِّح قولهم

ــتعمالويبـــدو أنَّ  ــدُّقيش " لفـــظ اسـ مـــستعمل عنـــد الخليـــل واألزهـــريّ  ال" زعـــم أبـــو الـ

وغيرهما له داللة في عدم الرِّضا عمـا يقـول أبـو الـدُّقيش وعـدم تـوثيقهم إيّـاه، رغـم أنَّهـم                        

ــة          ــول، ومخالفـ ــا يقـ ــدُّقيش بمـ ــي الـ ــرُّد أبـ ــا لِتفـ ــه، رُبَّمـ ــذون عنـ ــصاحته، ويأخـ ــى فـ ــصّون علـ ينـ

 .مسموعهم

دون ترجيح، من ذلـك  ) رةأعني أبا الدقيش وأبا خي(وفي أحيانٍ أخرى يذكرون قولهما   

وخالفـه أبـو الـدُّقَيْش، قـال ذو         " تصيح عند القبـور   "ما رويَ من أنَّ أبا خيرة وصف الهامة بأنّها          

 :الرّمة

يَــــــــا أيُّهــــــــا ذَيَّــــــــا الــــــــصَّدَى الــــــــضَّبُوحُ

ــا تَــــــــــــزَال أبَــــــــــــدًا تَــــــــــــصِيح    )٢(أمــــــــــ

و الــدُّقَيْش ألبــي فلــم نجــد تأييــدًا مــن أحــدهما، وال نــصّا يبــين المخالفــة التــي يخالفهــا أبــ    

خيرة، سوى أنَّ استشهاده ببيتي ذي الرُّمة يوحي لنا أنّ أبا الدُّقَيْش يعمم صياح الهامة فـي       

 .كلّ وقت وحين ال عند القبور خاصّة

                                     
 ].كشر[انظر مادة  )١(

 .من هذا البحث] همم[ألبيات مادة وانظر الرواية وتخريج ا. ٢/٣٤٥،  المخصص(٢)
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ويظهر أنَّ أكثر ما نُقِل عن أبي الدُّقيش لم يُؤْتَ به على سبيل المعارضة أو االنتقاد أو                 

لغويّـة مؤسِّـسة لبنـاء المعجـم العربـيّ، فَمـا رواه الليـث عـن         االستدراك، بل كانت مادّتـه ال  

يُقال للمرأة المباركـة    "قريب من قول الليث ذاته بأنَّه       " المرأة المباركة : األناة: "أبي الدُّقيش 

، وهو على خالف ما يراه أهل الكوفـة أنَّ األصـل الونـاة مـن الـضَّعف،               "الحكيمة المواتية أناة  

 .)١(كذا ذهب األصمعيّ أنَّ األناة من النِّساء التي فيها فتورعن القيامفأبدِلت الواو همزة، و

 ]الطويل: [ولعلّ قول الشاعر

ــا   ــتَ ثِيابِهـــ ــأنَّ المِـــــسْكَ تَحْـــ ــاةٌ كـــ ــلِ   أنـــ ــثِ الرَّمْـ ــلِّ فـــي دَمِـ )٢(ورِيـــح خُزامـــى الطـ

خـرج منهـا    يَشهد لما قال به أبو الدُّقيش؛ إذ يظهر مـن البيـت أنَّـه يَـصِف مـرأة رزينـة ال ي                     

 .إال الكالم الطيِّب

 ]الطويل: [في حين أنَّ قول أبي حيّة النّمري

ــامِرٍ   ــةِ عــــــ ــاةٌ مِــــــــن رَبيعَــــــ ــه أنــــــ ــأْتَمِ  رَمتْــــــ ــأتَمٍ أيِّ مـــ )٣ (نـــــؤومُ الـــــضُّحى فـــــي مـــ

 .الضَّعف، مقلوبة من الوَناة: شاهد على ما جاء به األصمعي والكوفيون من أنَّ األناة 

ويقـــول أبـــو " الـــذي يَتظـــرَّف ويتكـــيَّس : المتبلتـــع: "صـــمعيّيقـــول األ" بلتـــع"وفـــي مـــادة 

، فقولهمـا  "وهو الذي يَتبلْتَع في كالمه، أي يَتَظرَّف ويَتَحذلق، وليس عنده شـيءٌ           : "..الدُّقيش

ال مُنــافرة فيــه وال مخالفــة إال أنَّ العبــارةالتي زادهــا أبــو الــدّقيش تفيــد أنَّ المتبلتــع يتظــاهر          

وهــذه الداللــة علــى التظــاهر والتكلّــف مفهومــة مــن البنيــة    .   لهــابالحذلقــة، وهــو لــيس أهــل 

                                     
 ].وني[انظر التهذيب  )١(
 ]وني[لسان العرب : انظر )٢(
 .٧٥شعر أبي حيّة النُّميري : انظر )٣(



 

 
١٥٠

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش األعرابي
  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

، فكــان يُمكــن الــتخلص مــن تلــك الزيــادة لِمــا "يتكــيّس"و" يتظــرَّف: "الــصرفية فــي قوليهمــا

 .إال أنَّ كالم أبي الدُّقيش زادها إيضاحا" يَتَفعَّل"يُفهم من داللة البنية الصرفيّة 

، "اجـرأشَّ إذا ثـابَ جـسمه بعـد هُـزال       : "لهـذيل روى النّضر عن أبـي ا     " جرأش"وفي مادة   

ــشبه مــا قــال بــه جــلُّ العلمــاء،     الغلــيظ : المجــرئشّ"مــن ذلــك مــا قالــه األصــمعيّ بــأنَّ   وهــو يُ

تَفِخُ الوَسَـطِ  نـْ الم هـو : اللَّيْثوعن  الجَنْبِ لمجتمعا: المجْرَئِشُّ: "، وعن ابن األعرابيّ   "الجَنْب

وِي عن أبي الدُّقيش هو االقتـصار علـى تعريـف المجـرئشِّ بأنَّـه        إال أنَّ ما ر   ،)١ (من ظاهِر وباطنٍ  

والفرق بين أقول أبي الدقيش وأبي الهُذيل واضح؛ إذ همـا علـى   " الذي هُزِلَ وظهرتْ عِظامه  "

مـن األضـداد أم ال؟ فلعلّـه يكـون      " اجـرأش "هذا يجعلنا نتساءل فيما إذا كان لفظ        . النقيض

 .يكون خطأ من أبي الدُّقيش أو ممن نقل عنهفإذا لم يكنْ فلعله ! أو ال يكون

نُقل نصٌّ ألبي الدُّقيش يذكر فيه أسـماء الخمـر وصـفاته، بلـغ عـدد مـا                  " خمر"وفي مادة   

قــال : اإلصــفند: ذكــره منهــا أربعــة عــشر وصــفا دون أن يوضّــح أبــو الــدُّقيش معانيهــا، وهــي   

الـذي طُـبخ   : والطّـالء .  يُعتّـق ليس بالخمر، وإنّمـا هـو العـصير تُجعـل فيـه أفـواه ثـمّ              : األصمعيّ

نسبة إلى عانة قرية من الجزيرة لقربها       : والعانية. نسبة إلى بابل  :والبابليّة. حتَّى ذهب ثُلثاه  

. لهـــا عـــصفة كعـــصفة الـــريح الـــشّمال: والـــشّمول، كمـــا قـــال األصـــمعيّ. مـــن بـــالد العـــرب

ــصّهباء  التــي تــذهب  :والقهــوة، كمــا يقــول الكــسائي   . المــصنوعة مــن العنــب األبــيض   : وال

وهـي التـي تحلـب عـصيرها        : والسّالف. أول ما ينزل من الخمر    : والخرطوم. بشهوة الطعام 

: والعقـار . اسـم للخمـر ، ولعلّـه رومـيّ        : والجريـال . المعتّقـة : والخندريس. من غير عصر باليد   

                                     
 ]صنف[المحكم والمحيط األعظم : انظر )١(
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ــا. التــي تُــصيب صــاحبها برعــشة : والقرقــف.للخمــرة التــي عــاقرة الــدنّ زمنــا  ــورة : والحميّ سَ

 . )١(ب وصدمتهالشرا

إذا أثمـرت، وكـان ثمرهـا صـنفين         : صنَّفَتِ الـشّجر  : "ذكر أبو الدُّقيش  " صنف"وفي مادة   

، )٢("بمعنـى أخرجـت الـورق     " صـنَّفتِ الـشّجرةٌ   : "إال أنَّ ما نجـده فـي المعـاجم فـي قـولهم            ..." 

 ]المنسرح: [د اهللا بن قيس الرقيّاتيمستشهدين بقول عُب

ــهْ  كُــــــرُومِ وَمَــــــا  سَــــــقْيًا لِحُلْــــــوَانَ ذِي الْ  ــهِ وَمِـــــــــنْ عِنَبِـــــــ ــنَّفَ مِـــــــــنْ تِينِـــــــ )٣(صَـــــــ

ــدقيش       ــو ال ــا إذ جعــل أب ــين القــولين تعارضً بمعنــى أثمــر،  " صــنَّف الــشجر "ويظهــر أنَّ ب

، إال أنّ هذا التعارض هـذا يـزول إذا جعلنـا خـروج الـورق                "أخرج الورق "وغيره جهلها بمعنى    

ال علــى إثمــاره، ولعــلّ بعــض األشــجار ال ثمــر لهــا بمعنــى اإلثمــار، فالــشّجر إذا أورق كــان دلــي

ــا أنَّـــه يحمـــل معنـــى     ــا البيـــت لرأينـ ؛ فيكـــون "الثمـــر"فيكـــون الـــورق بمثابـــة الثّمـــر، ولـــو تأمَّلنـ

ولعـلَّ الـصواب مـا ذكـره أبـو       . مقصدهم مـن تفـسيره بخـروج الـورق هـو خـروج الثمـر، أيـضًا                

أخضر ومدرك، بدليل ما ذكره ابن     : ينالدّقيش من أنَّه دالٌّ على حصول الثمر، وأنّه في صنف         

 يـورقُ،  بـدأ  إذا الشجرُ صَنَّفَ: " تعقيبًا على قول أبي عبيد    " )٤("بقويٍّ هذا وليس: " سيده بقوله 

 ".يورق لم وصنف أَوْرق قد صِنْفٌ صِنْفين فكان

ويحمل البيت، أيـضًا، داللـة أخـرى ذكرهـا أبـو الـدُّقيش هـو أنَّ التَّـصنيف يكـون ذا صـنف                  

جعلـه أصـنافا وتمييـز بعـضها مـن بعـض،          : وتصنيف الـشيء  : " ما ذكره الصغّاني بقوله    ولعلَّ

                                     
 . وما تالها١٠٧/ ٢الجراثيم : انظر )١(
 .٦/٣٨٤٠ ]التّصنيف: التّفعيل[شمس العلوم : ، وانظر]صنف[مقاييس اللغة )٢(
إذا : صـنّفت الـشَّجرة  " إذا نبـت ورقـه فقـد صـنَّف، وهكـذا روي إذا صـنّف        : أبـو عمـرو   :  "، وفيـه  ١٣ديوانه  : انظر )٣(

 "طلع ورقها
 ]جرش[التهذيب : انظر )٤(
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ــى أنَّ     : ، يُقــال......قــال عبيــد اهللا بــن قــيس    صــنّفت الــشجرة إذا طلــع ورقهــا، ومــن ذهــب إل

 تأييـد لمـا قالـه أبـو الــدُّقيش،     )١("علـى مـا يٌـسمَّ فاعلـه    " صُـنِّف "التَّـصنيف جعلـه أصـنافا فروايتـه     

 . بالبناء للمعلوم في قول أبي الدُّقيش السّالف الذّكر" صنّف"دراك على من ضبط وفيه است

ونعني بها ما ظهَر لنا مـن ظـواهر لغويـة ودالليـة فـي       :في الظواهر اللغوية والداللية   •

مرويّات أبي الـدُّقَيْش سـواء أكانـت اسـتعماال لغويًّـا ممـا هـو مـن لغتـه أم كـان ظـاهرة مـن                           

 . اللغة مِمَا اهتم علماء اللغة بتسجيلهالظواهر التي تشيع في

 يبدو أنَّ أبا الدُّقَيْش ممن يحقق الهمز في األلفاظ، إذ تـرِد عنـه روايـة الهمـز                :في الهَمْز 

، بمعنى ذبل، وهـي لغـة أهـل بيـشة، أيـضًا، بينمـا        "ذأى"في بعض األلفاظ، من مثل همزه لفظ        

قـال أبـو   : "، ما نصّ عليه العلماء بقولهمومِما ورد بالهمز  ". ذوى: "تميم، ال يهمزون فيقولون   

 ". إنَّما جربياؤها بردها، فَهَمَز: الدُّقَيْش

والهمز عنـده لـيس بغريـب، إذ هـو مـن أعـالي نجـدٍ، كمـا تبـيّن لنـا سـابقًا؛ إال أنَّنـا وجـدنا                          

ــروَى عنــه، ال يُحقِّــق فيــه أبــو الــدُّقَيْش الهمــز، مــن ذلــك قولــه     ــا يُ ينة، أرْفَــت الــسَّفِ: "بعــضًا ممّ

ومـن ذلـك مـا ورد عـن أبـي      . )٢(، ومثـل هـذا ورد عـن يـونس عـن رؤبـة         "وأَرْفَيْتها أَنا، بِغَيْـر هَمَـز     

 .)٣("مؤتة"الدُّقَيْش من تسهيله الهمزة إلى واو في 

 واإلتباع ظـاهرة مـن الظـواهر اللغويّـة الموجـودة فـي العربيـة، وهـو أنْ تتبـع             :في اإلتباع 

، وقـد اسـتعمل أبـو الـدُّقَيْش         )٤(لـى رويّهـا إشـباعا أو تأكيـدا        الكلمةُ الكلمةَ علـى وزنهـا أو ع       

                                     
 ].صنف[العباب الزاخر  )١(
 ".األرض: الجِدَّةأرْفأتُ السّفينة، إذا أدنيتُها إلى الجِدَّة؛ و: عن ابن شُميل]. "رفا[ تهذيب اللغة )٢(
 . من هذا البحث]مأت[ مادة )٣(
 .٢٠٩الصاحبي في فقه اللغة  )٤(
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 في وصف رغيف أُخرِج من التنـور، كمـا اسـتعمله، أيـضًا، فـي      )١("إنّه لحارٌّ يارٌّ : "اإلتباع في قوله  

 .)٢("هم في هذا األمر بواء سواء: "قله عن العرب، بقولهمنَما 

ويبدو أنّـه ممـن يُثبـتُ فكـرة التـرادف،           . )٣( وهو ما تعدّد لفظه واتّفق معناه      :في الترادف 

- والدّساسـة : "، وقولـه  " الوطيس، والحميس  :التّنّور، يقال له  : "ومثاله عند أبي الدُّقَيْش قوله    

إذ الظـاهر مـن قولـه أنّـه مـن القـائلين بفكرتـه، وإنْ لـم          ". وبنات النّقا سـواء   - شحمة األرض 

جد منها ما يقع تحتَ مِظلّة التـرادف التّـام          والمتأمل أمثلته في مروياته ي    . يُصرّح به مصطلحًا  

امـرأة  : "كما في المثال السّابق، ومنها ما يقع تحـت مِظلّـة التـرادف النـاقص، كمـا فـي قولـه              

، ومنــه مــا يقــع تحــت ذكــره الــشيء  "ســرهبة كالــسّلهبة فــي الخيــل، فــي الجــسم والطّــول 

اإلصــفند والطــالء   : يْشوفــي أســماء الخمــر ونعوتهــا، قــال أبــو الــدُّقَ      : " وأوصــافه، كمــا فــي  

والبابليــــة والعانيــــة والــــشمول والــــصهباء والقهــــوة والخرطــــوم والــــسالف والخنــــدريس   

وهـو فـي كـلِّ هـذا ال يـشير إلـى سـبب نـشوء ظـاهرة                    ".والجريال، والعقار والقرقف والحميـا    

التــرادف تــصريحا أو تلميحــا، لكــنّ المتأمّــل لألمثلــة الــسابقة، يــدرك أنَّ التــرادف فــي المثــال   

 في المثـال الثـاني يعـود إلـى مـا حـصل مـن        هاألول، يعود إلى تعدّد األسماء للشيء الواحد، وأنَّ   

، نـشأ منـه تقـارب فـي داللـة اللفـظ، وإنْ       )سـرهب وسـلهب   (إبدال في صوت الراء والـالم فـي         

خُصّت األولى بالمرأة، والثانية بالخيل، ويوقفنا المثـال الثالـث علـى أنَّ للـشيء الواحـد اسـمًا                    

 . عليه، فأصبحت مع الزّمن دالّة عليهات غلبت تلك الصفثمَّحدا والبقية أوصاف؛ وا

                                     
 ].يرر[مادة  )١(
 ].بوأ[مادة  )٢(
 .٦٩األضداد، قطرب  )٣(
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 واإلبــدال هــو قلــب أحــد أحــرف الكلمــة إلــى حــرف آخــر مــع بقــاء المعنــى   :فــي اإلبــدال

 إبـدال،  مـا  حـدث فيه  ين مرويّاتُ أبي الدُّقَيْش التي عثرنا عليها لم تُـسْعِفنا إال بمثـال            .)١(واحدا

واإلبـدال، هنـا،   ". الـشّهنيز : سمعتُ أبا الدُّقَيْش يقول للـشونيز     : "ن شميل ابمن ذلك ما قاله     

 قـاع صـملق،     :، وكـذا قولـه    يعود إلى اختالف في لهجة أبي الدُّقَيْش عن غيره ممّن نطق بها           

  .وهو لغة في السَّملَق، وهو القاع األملس، وهو إبدال السين صادا

سير فــي المعنــى، مــع الحفــاظ علــى المعنــى  وإذا مــا عــددنا اإلبــدال مؤدّيــا إلــى اخــتالف يــ 

إبـداال، والـراء والـالم فـي        " الـسرهبة، والـسلهبة   "العام، عددنا ما أورده أبو الدُّقَيْش من لفـظ          

 . الحقيقة متقاربان يكثر التبادل بينهما

وهو أنْ يَقصِد إلـى تبيـان الفـرق الـداللي بـين لفظـين متمـاثلين فـي               :في الفروق اللغوّية  

وهذا االختالف يؤدي إلـى اخـتالف فـي المعنـى فـي       . يبها مع اختالف في الضّبط    الحروف وترت 

 : وقد أكثرَ منه أبو الدُّقَيْش، ومنه. كثير من األحيانِ، مما يجهله بعض أهل اللغة

 : ..."الشِّطبة: والشِّطبةُ لغة في الشُّطبة، وكان أبو الدُّقَيْش يفرِّق بينهما، ويقول"  -

النُّقـصان،  : والـضَّرَرُ . الهُزَال وسُوء الْحَال  : والضُّرّ: ضِدّ النَّفْع : الضَّرُّ: "دُّقَيْشوَقَالَ أَبُو ال   -

 ".دخَل عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي مَاله: تَقول

 .االسم، وهو الشّحم السّمين: الفِعْل، والنِّيُّ: النَّيُّ: قال أبو الدُّقَيْش -

 .لتقويم اللغويّولعلّ هذه التفرقة بين األلفاظ يدخلُ في باب ا

 أورد بعـض اللغـويين ألفاظـا يـشرحون          :في ما أنكره أبو الدُّقَيْش، أو لـم يعرفـه          •

لــم "، وأحيانًــا بعبــارة "وأنكــره أبــو الــدُّقَيْش: "فيهــا داللــة لفــظ مــا، مُتبِعــينَ مــا قــالوا، بقــولهم

 ".يعرفه أبو الدُّقَيْش

                                     
 .٢٥٤ابن السكيت اللغوي، محي الدين توفيق : انظر )١(
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 أنَّ أبــا الــدُّقَيْش لــم يقــرّهم علــى يبــدو أنَّ بــين االســتعمالين فرقًــا، إذ اإلنكــار يــشير إلــى 

 وقد يكون اإلنكار بلفظ صريحٍ، كما في قـول شـمرٍ فيمـا    .المعنى، ولم يوافقهم فيما نَقلوا  

ــا  : "أورده عــن ابْــن شُــمَيْل، أنّــه قــال  الْخُبَّــةُ مــن األَرْض طَريقَــة لَيِّنَــةٌ مِنْبَــاتٌ، لَيــست بِحَزْنَــةٍ وَلَ

وقد ينكـر سـماع اللفـظ بمعنـى     ". وَأنْكرهُ أَبُو الدُّقَيْش  : قَالَ. نَىسهلة، وَهِي إِلَى السهولة أَدْ    

". نِهـاءُ النّهـار، ارتفاعـه قِـرابَ نـصف النّهـار      : كلمة لـم أسـمعها مـن أحـدٍ     : "ما، كما في قوله   

، "إنّما جربياؤها بردهـا : "، كما في قوله "إنّما"وقد يكون اإلنكار باستعمال أسلوب الحصر بـ        

، فعمّـم الداللـة     "الـشمأل البـاردة   : قبولـه لمـن قـال بـأنَّ الجربيـاء مـن الرّيـاح             إذ عبّر عن عـدم      

ممـا يُـشعر   " بـل "وقـد يعبـر عـن ذلـك باسـتعمال حـرف اإلضـراب         . على أنّها كـل ريـح بـاردة       

ــه     ــة  : "برفــضه لمــا فــسّروا، كمــا فــي قول ــة.بــل الــسّهم ذو القطب ــدة فــي رأسِ  :  والقطب حدي

ولعـلّ هـذا   . سـهم صـغير قـصير   " الـسُّروة "ى مـن قـال بـأنَّ      ، ردّا علـ   "السّهمِ يُرمـى بـه الهـدف      

 .يدخل، أيضًا، من باب التصحيح

وقــد يكــون اإلنكــارُ للفــظ ال للمعنــى، وهــو الحكــم علــى عــدم أصــالته فــي العربيّــة، بأنّــه  

: الخُعْخُـع ": األشـجار "من ذلك ما أورده ابن شميل في كتابـه         : كالم مولّد أو وضع للمعاياة    

ــجَرَةٌ ــالَ. شَ ــالَ أَبــو الــدُّقَيْش : قَ ــا  : وَقَ ــا أَصــل لَهَ ــةٌ مُعايــاة وَلَ ــيَ كَلِمَ ، ومــن ذلــك مــا قــال بــه   "هِ

فلـم يجـد لـه أصـال        " الحيهلـة "أنّه سأل أبا الدُّقَيْش وغيره من فصحاء األعراب عن          " الخليل"

 .ثابتًا مسموعا عن العرب وعن الشّعراء

، فإنَّـه ال يُعبـر عـن إنكـاره     "عرفه أبـو الـدُّقَيْش  لم ي"وأمّا االصطالح الثاني المُعبَّر عنه بأنّه      

ــم يعــرف معنــى            ــه ل ــالمعنى المــراد، مــن ذلــك أنَّ ــه ب ــر عــن جهل ــى، وإنّمــا يُعبِّ اللفــظ أو المعن

 ".ضالخُضاخِ"، و"البخنق"

تـه علـى    رَكَلقـد اتَّفقـت المـصادر التـي ذَ         :حجّية االستشهاد بمروّيات أبي الدُّقَيْش     •

 إنَّ المرويّـات اللغويـة المنـسوبة ألبـي        .لفـصحاء، بـل كـان أفـصحهم       أنَّه من ثقات األعراب ا    
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الدُّقَيْش لَتؤكِّد صحة ذلك؛ إذ استشهد اللغويون بما تكلَّم به سواء أكـان نثـرًا أم شـعرا،       

 إضافة إلى أثرها في الدرس النّحويّ والصّرفيّ وإنْ     ،وقد كانَ لها أثر واضح في الدَّرس اللغوي       

 .  يعود ذلك إلى قلّة ما أُثبِتَ له مِمّا نُقِلَ عنهكانَ يسيرًا، وربّما

 كانَ أثره واضِحا في الدّرس اللغوي؛ إذ يُكثر اللغويون من        :أثره في الّدرس اللغويّ   @ 

 ممــا أمكننــا يناالستــشهاد بــأبي الــدُّقَيْش، وإنَّ أكثــر مرويّاتــه الــواردة فــي مــصنّفات اللغــويّ   

 اعتـدادا بـأبي الـدُّقَيْش ال فـي تفـسيره وشـرحه         جمعه تَقِف شاهدة علـى ذلـك، وقـد وجـدنا          

، ونَقلـت لنـا   )١(األلفاظ، ومرويّاته التي ينقلها عن العرب فحسب، بل في لغته التـي تكلّـم بهـا           

 :بعض المصنّفات اللغويّة شيئا منها، من ذلك أنَّه

 وقد. "مشى" استعماال مجازيا بمعنى "ركض" استعمل أبو الدُّقَيْش في لغته الفعل     - 

 .أثبَتته المعاجم العربية مستشهدة بما قال

 مـن النـاس، وجـاء     خَلْـفٌ مـضى   : " استشهد اللغويون بقول أبي الدُّقَيْش، في ما يـروي         -

 .على جواز روايتها بالتّخفيف" خلْف ال خير فيه، وخلْف صالح

 استـــشهد أبـــو فيـــد الـــسّدوسيّ برجـــزٍ ألبـــي الـــدُّقَيْش، يثبـــت فيـــه صـــحّة ورود لفـــظ   -

 .)٢(عن العرب" دعالجنا"

 يستشهد بعض اللغويين على ورود لغة أخرى في بعض األلفـاظ، استـشهادا بلغـة                 -

، "فــي الــشونيز" الــشهنيز"، و"الـسملق "فــي " الــصملق: "أبـي الــدُّقَيْش التــي ينطقهــا، مـن ذلــك  

 ".ماء مالح، وماء مِلْح"، و"ذوى"في " ذأى"، و"القَطْران"في " القَطِران"و

 .يّاته التي يبيّن فيها داللة األلفاظ فهي كثيرة، مبثوثة في مصنّفاتهموأمّا ذكرهم لمرو

                                     
ركــض، : [علــى ســبيل المثــالانظــر . ألبــي الــدُّقَيْش مــأثورات نثريّــة مــن لغتــه الخاصــة التــي كــان يــتكلم بهــا )١(

 ]سرط، قزز، قوم، يرر 
 ].جندع[انظر مادة  )٢(
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 كـانَ لمرويّـات أبـي الـدُّقَيْش أثـر فـي الـدّرس               :أثره فـي الـّدرس الّنحـوي والـّصرفي        @ 

النّحــويّ والــصرفيّ علــى مــا يبــدو، إال أنّهــا ال تَــصِل إلــى الحــدِّ الــذي وصــل إليــه اللغويّــون فــي             

 وإذ كنّا ال نـستطيع      . اختالف المنهج  علَّ السبب في ذلك يعود إلى     استشهاده بمرويّاته، ول  

الجزم بعدم اتّكاء النحاة على ما روِي عنه في تقعيد النحوِ ألسبابٍ أخرى منهـا أنَّ الكثيـرَ              

ــدون النّحــو بــذكر    ؛  فــي كثيــر مــن األحيــان المــرويّ عنــهذكــر دون " الرّوايــة"مــن النُّحــاة يقعِّ

م أبي الدُّقَيْش كانَ في مجال تفسير األلفاظ ودالالتها، وإنَّ المـرويّ            إضافة إلى أنَّ أكثر كال    

 يصلح لتقعيد قاعدة نحويّة قليل، وهو في أكثره يجري علـى نـسّق               ما عنه من لغته الخاصّة   

وأمَّا ما خـالف النَّـسَق العـام لكـالم       . كالم العَرب، وضمن المعيار النّحويّ العام ال المخالف       

 :من ذلك أنّه.  كانَ ذا أثر في التقعيد النّحويّ، واالستشهاد بأقوالهالعرب فيبدو أنَّه

 استدلَّ أبو حيان األندلسيّ، ومِنْ قبلُ ابـنُ عـصفور، علـى جـواز الفـصل بالجملـة بـين             -

وأمـا اسـتدالل ابـن    : "المتضايفين ردًّا على ابن يسعون النّحويّ في عدم جـواز ذلـك؛ فيقـول     

من جهة الفصل بالجملـة فـال       "  لك -  فاعلم  - ال أخا "ولهم  يسعون على امتناع اإلضافة بق    

دليل في ذلك؛ ألن الفصل بين المتضايفين بجملة االعتراض سائغ، ومن ذلك ما حكاه أبـو                

إن الــشاة لتــسمع : عبيــدة مــن أنــه ســمع أبــا ســعيد، وهــو أعرابــي لقبــه أبــو الــدُّقَيْش، يقــول   

أسـهل  " ال أخـا، فـاعلم، لـك   "ل الفـصل فـي   بـ ". صوت، علم اهللا، صاحبها، فتقبـل إليـه، وتثغـو        

منه في قول أبي الدُّقَيْش لفصل الالم فيه بين الضمير وما أضيف إليه، فصار لذلك كأنـه غيـر              

 .)١("مضاف في اللفظ

فـي إجابتـه لـسؤال     " أشدُّ الهلِّ وأوحـاه   : " استشهد بعض النّحاة، بقول أبي الدُّقَيْش      -

عن الرّغبة التـي تـضمّنها سـؤال الخليـل،          " الهلِّ"ى بـ   هل لك في زبد ورطب؟، إذ كنّ      : الخليل

                                     
 .١٩٩ضرائر الشعر البن عصفور : ، وما بعدها، وانظر٢٥٨/ ٥التذييل والتكميل  )١(
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، فجعلـه اسـما معربـا،       )هـل (أسرعه، فأدخل األلف والـالم علـى حـرف االسـتفهام            : وأوحاه

ــدليل تــشديده  ــه   . اســما" هــل"؛ فأجــاز النّحــاة ذلــك فــي اســتعمال    )١(ب فــصاغ الخليــل قاعدت

هـذه  :  ولَوْ اسما أدخَلْتَ عليه التَّشديد فقلـت فإن صَيَّرْت الثنائيّ مثل قَدْ وهَلْ     : "النحويّة قائال 

ــا علـــى دال، ثـــم أَدْغَمْـــتَ      ــة، زِدْتَ واوا علـــى واو، ودالًـ ــدٌّ حَـــسَنَةُ الكِتْبـ ــةٌ، وهـــذه قـ ــوٌّ مكتوبـ لـ

 .)٢(، مستشهِدا بكالم أبي الدُّقَيْش السالف الذكر"وشَدَّدْتَ

أيـن فـالن؟، مؤكّـدا    : رجـل سـأله  ، ل"هُـوَ ذا  : " روى ابن شميل عن أبي الدُّقَيْش أنَّـه قـال          -

ونحــو ذلــك حفظتــه عــن أعــراب بنــي   : "صــحة التركيــب الــذي نطــق بــه أبــو الــدُّقَيْش، بقولــه  

 ".مُضرِّس وغيرهم

 وهـــو أبـــو بكـــر ،ومـــع أنَّ اللغـــويين يؤكّـــدون صـــحة هـــذا التركيـــب، إال أنَّ أحـــد النحـــاة  

بعـض  : قـال السجـستاني  ":  يُخطّـئ التركيـب، ويـراه مـن قـول العامـة، فتـراه يقـول               ،األنباري

وَهَـذَا خطـأ مِنْـهُ، لِـأَن الْعلمَـاء الموثـوق            : هُوَ ذَا بِفَـتْح الْـوَاو، وَقَـالَ أَبُـو بكـر           : أهل الْحجاز يقول  

هأنـذا  :  قَالَـت ،والعَرَبُ إِذا أَرَادَت مَعْنى هُوَ ذَا. بعلمهم اتَّفقُوا على أَن هَذَا من تَحْرِيف الْعَامَّة  

ها هـو  : ، أي إنّ الصواب في التركيب، أنْ يُقال    )٣("هَا نَحن ذانِ نَلْقَاهُ   : قُول الِاثْنَان أَلقَى فلَانا، وَيَ  

والحـقّ أنَّ مـا نطـقَ بـه أبـو الـدُّقَيْش        ). هـا أنـتم أوالء تحبّـونهم      : (ذا، بدليل ما ورد فـي التنزيـل       

 فــصيح، وإنْ لــم يكــن األفــصح؛ لــوروده عمّــن يوثَــق بعــربيتهم، كأهــل مكــة، وأعــراب بنــي    

 .مضرّس، وغيرهم

                                     
:  يستشهد به كثير من المعجميين على أنّه اسم، وكذا أكثر النّحاة، وانظـر علـى سـبيل المثـال ال الحـصر                 )١(

 .١٦٦/ ٢، والبصائر والذخائر ٢/٥٣٨،  وأمالي ابن الشجري ٣/١٢١افية شرح الرضي على الك
 .١/٥٠العين  مقدّمة )٢(
 .٤/٥٦٨، واإلبانة في اللغة ].هذا[تهذيب اللغة : انظر، و٢/٢٦٦الزاهر في معاني كلمات الناس ) ٣(
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، وليــالٍ يـومٌ طَلْــقٌ ولَيْلَـةٌ طَلْقَــةٌ لَـا حَــرَّ فِيهَـا وَلَــا بَـرْدَ، وَلَــا مَطَـرَ      : " أورد اإليـاديُّ عـن شِــمرٍ  -

ــقُ  ــدُّقَيْش يقــول "طَلْقــاتٌ، وطَوَالِ ــا ال ــةُ الــسَّاعَةَ : "، إال أنَّ أب ــرَبُ : "، وقــال شــمر "إِنَّهــا لطَلْقَ العَ

، وهـو أنْ    "إضـافة المنعـوتِ إلـى نَعتـه       : "هـو مـا يُعبِّـر عنـه النّحـاة بــ           و. )١("تِهِتُضِيف االسمَ إِلَى نَعْ   

تُضيف اسمًا إلى اسمٍ آخـر كـان قبـل اإلضـافة منعوتًـا للمـضاف، فكـالم أبـي الـدُّقَيْش علـى                        

ــةٌ: "األصــل ، )٩٥: الواقعــة( z ¤ £ ¢ ¡ � }، كمــا فــي قولــه تعــالى  "إنَّهــا ســاعَةٌ طلقَ

إنَّهـا سـاعَةُ ليلَـةٍ    : وإذا ما خُصّت الليلة بأنَّها طلقة، كان أصـل كالمِـه    . اليقين الحقّ : واألصل

 .طلقَةٍ

ــصغّر علــى  " القبعثــرى" ورد عــن الليــث أنَّ  - ــث"تُ ــدُّقَيْش عــن    " قُبيعِ فــي ســؤاله ألبــي ال

ــدُّقَيْش فــي التــصغير ذهــب إلــى      . تــصغيره ــا ال ، وهــو أنَّ "التــرخيم"وقــد ذكــر الليــث إلــى أنَّ أب

ــى عليــه التــرخيم مــن حــذف، فــذكر ابــن       تــصغير ا لخماســيّ مــن األســماء يُبنــى علــى مــا يُبنَ

قُبيعِث، فحذفتَ األلفَ والـراءَ ؛ألنَّ خَمْـسَة مِنهـا أصُـول      : وإنْ صغَّرتَ قَبَعْثَرى قلتَ   "السرّاج  

 .)٢("واأللف زَائِدَة والخماسيّ يُحذفُ مِنْهُ آخِره، وَهُوَ أصل، فَأولى أَن يُحذفَ مِنْهُ الزائدُ

ــرى علــى قُبَيِعــث ال        ــدُّقَيْش فــي هــذه الروايــة التــي يرويهــا الليــث بتــصغير القَبَعْثَ  وأبــو ال

: ، إال أنَّ روايـــة الخليـــل عـــن تـــصغيره بقولـــه)٣(يخـــالف مـــذهب ســـيبويه، وغيـــره مـــن النحـــاة

 . وجهًاا، ال أعرف له"قُبَعْثرة، ذهب إلى الترخيم: وسألتُ أبا الدُّقَيْش عن تصغيره فقال"

القُــزح جمــع : " فــي قولــه)٤( ورد فــي بعــض مرويّــات أبــي الــدُّقَيْش ذكــرَ المفــرد للجمــع -

ع مـن أبـي   مِسُ" ظأْب"، فَرُوِيَ عنه أنَّ لفظ    )٥(وأحيانا يذكر الجمع للفظ مفرد    ". مفرده قزحة 

                                     
 ]طلق[تهذيب اللغة المستدرك على ) ١(
 .٢/١٦٣األصول في النحو ) ٢(
 ، ٢/٢٢٩، المقتضب ٣/٤٤٨ الكتاب: انظر) ٣(
 ].قزح[انظر مادة  )٤(
 .بالترتيب المذكور، وفي األخيرة تخريج شعر لبيد] ظأب، قطن[انظر مادتَي  )٥(



 

 
١٦٠

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش األعرابي
  أبو هوال اهللارياض رزق. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

: جمعُـه شِـجَارُ الهَـوْدَجِ، و  : القِطَـانُ : ومنه ما روِي عنه أنّه قال ". ظُؤوب"الدُّقَيْش جمعه على    

 :  لبيدواستشهد بقولقُطُنٌ، 

ــا    ......   ...   ...   ...    ــصِرُّ خِبَامُهَــــــــ ــا تَــــــــ فَتَكَنَّــــــــــسُوا قُطُنًــــــــ

 

@      @      @ 
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 .مجموع مروّياته: المبحث الثالث
المرتفعــة مــن األَرْض، وأَتــانُ : )١(الْقَوَاعِــد واألُتُــن، بــضمّتين:  وقــال أبــو الــدُّقَيْش):أتــن( .١

 ]:البسيط [دَكون نابتَةً فِي المَاء وَأنْشَالضَّحْل الصَّخْرةُ الْعَظِيمَة ت

ــة   ــضَّحْلِ ناجِيـــــ ــانِ الـــــ ــةٌ كأَتـــــ ــالقُورِ العَـــــــــــساقِيلُ   عَيْرَانَـــــ ــرَقَّصَ بـــــــــ )٢(إِذَا تـــــــــ

 ]الرجز: [)٤(، قال)٣( عاد، وكذلك اإلرَمبورُقُ: ومُاألُرُ: الدُّقَيْشقال أبو  ):أرم( .٢

ي البُخْـــــــــــــــتِوادِهَـــــــــــــــبهـــــــــــــــا أُرُومٌ كَ

 .).٥(كةبارَمُالمَرأةُ الْ: ناةُأَالْ: الدُّقَيْشبو قال أَ: يث اللَّنِ عَ):أني( .٣

 ]الطويل : [ البر والكِوْ الثَّفِصْقال الشاعر في وَ ):أول( .٤

ــ   ــثّ الْــــــــ ــام تَحُــــــــ ــرهْالتُائِوَجَهَــــــــ )٦( أواخــــــــ

 . ).٧(تحثُّ األوّالت أواخره: يرةوقال أبو خَ. رواية الدُّقَيْش

                                     
ــنُ : وقــال ابــن شــميل ]: "أتــن[فــي التهــذيب ) ١( األتــن،  : ]أتــن[، وفــي التــاج "األتــان قاعــدة الفــودج، والجميــعُ األتُ

 .لدُّقَيْشالمرتفعة من األرض، عن أبي ا: بضمتين
 :١٦، وكذا اللسان، ويُنسب لكعب بن زهير في اللسان، وروايته في الديوان ]أَتن[تهذيب اللغة : انظر )٢(

 

وقـــــــــــد تَلفَّـــــــــــع بـــــــــــالقُورِ العَـــــــــــساقيلُ    كـــــــأنَّ أوْبَ ذراعيهـــــــا وقـــــــد عرقـــــــتْ
 
 .ه ألبي الدُّقَيْش، والبيت بال نسبة فيهما، والظاهر أن٣١/١٥٣َّمفاتيح الغيب : ، وانظر]أرم[ العين )٣(
 :    ، ويروى٢٤ة ب البيت  في ديوان رؤ)٤(

أرض جِـــــــــــــــــــــــــنٍّ تحـــــــــــــــــــــــــتَ حـــــــــــــــــــــــــرٍّ سَـــــــــــــــــــــــــخْتِ
لَهَـــــــــــــــــــــــــا نِعـــــــــــــــــــــــــافٌ كهـــــــــــــــــــــــــوادي البُخْـــــــــــــــــــــــــتِ   

 

وقـال أهـل   "، "عن األصمعيّ أنّ األناة من النساء التي فيها فتور عن القيام   : "، وورد فيه، أيضا   ]أني[ التهذيب   )٥(
 ].أني[اللسان والتاج : وانظر".  ضّعف، فهمزوا الواوإنّما هي الوناة من ال: الكوفة

 .لم أعثر على قائله فيما عُدتُ إليه من مصادر )٦(
 ].أول[ العين )٧(
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  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

 .)١(تحثُّ األوَّالت: شرواه أبو الدُّقَيْ: يث اللَّنِوعَ

قَـالَ أَبُـو    .الَّذِي فِي أصل عُنُق الجـرادة كَهَيئَـةِ الرَّفْـرَف مـن الْبَيْـضَة         : البُخْنُق ):بخنق( .٥

 .)٢(سَأَلت عَنهُ أَبَا الدُّقَيْش فَلم يعرفهُ: عُبيدة

ــ: أبــو الــدُّقَيْش ):بطــر( .٦ حتــى ، هــي التّــي قــد بَطِــرت  )٣(اء المهملــةامــرأة بِطْرِيــرةٌ، بالطَّ

 .)٤(تمادت في الغَيّ

 .)٥(امرأة بِظْرِيرٌ شُبِّهّ لسانُها بالبَظْر، وهو معروف :قال أبو الدُّقَيْش ):بظر( .٧

 )٦(امرأةٌ بِظْريرٌ وهي الصّخَّابة طويلة اللسان: روى الليث عن أبي الدُّقَيْش

ــع( .٨ ــع: قــال األصــمعيُّ  ):بلت ــذي يَتَظــرَّ : المُتَبَلْتِ ــدُّقَيْش وقــال . )٧(ف ويَتَكــيَسُال ــو ال : أب

ــانِيُّ كــالمُتَبَلْتِع  ــده      ، وهــو )٨(البَلْتَع ــذْلَق، ولــيس عن ــرَّف وَيَتَحَ ــعُ فــي كالمــه، أَيْ يَتَظَ ــذي يَتَبَلْتَ ال

 .)٩(شيء

                                     
 .  ، وكذا اللسان]أول[ التهذيب )١(
 ]بخنق[ الجمهرة )٢(
 ولعـلَّ الزّبيـدي     .وضَـبطُها بالظـاء أعلـى     . على أنَّ الدُّقَيْش ضـبطها بالطـاء المهملـة        ] بطر[نصّ صاحب التاج     )٣(

 .فاته ما روته بعض المعاجم من أنَّ أبا الدُّقيش ذكرها بالظاء، أيضا
 .التهذيب ، واللسان، والتاج: ، وكذا في]بطر[ العين )٤(
 ". بطرير ألنها قد بطرت وأشرت: وروى بعضهم: "، وفي العين]بظر: [ العين)٥(
: وقـال الليـث  . شُبِّهَ لـسنًها بـالبَظْرِ  : امرأة بِظرير : أبو خيرة وقال  : "، وروى عن الليث أنّه قال     ]بظر[ التهذيب   )٦(

 ]بظر[ اللسان :وانظر".  أحبُّ إلينا، وبَظْرُها معروفٌ: قول أبي الدُّقَيْش
 . ]بلتع[ الصحاح )٧(
 ]بلتع[التاج  )٨(
 . ]بلتع[ الصحاح )٩(
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أَجابُوا : كلّمناهم فأَجابونا عَن بَواء وَاحِد، أَي     : العرب تقول : قال أَبُو الدُّقَيْش   ):بَوأ( .٩

وبـوَّأتُ الـرّمح   .  هم في هذا األمر بـواء سـواء، أي أكفـاء نُظـراء         :وتقول. كُلّهم جَوَابا وَاحِدًا  

 ]الطويل: [وَأنْشد للتَّغلبيّ. )١(نحو الفارس، إذا قابلتُه فسدَّدتُ الرُّمح نحوه

ــا مُلـــــــــوكٌ وتَتَّقـــــــــي  ــدَّم   أَال تَنْتَهِـــــــــي عنّـــــــ ــدَّم بالــــــ ــأءُ الــــــ ــا يُبْــــــ ــا لَــــــ  )٢(مَحارِمَنــــــ

 ]الوافر[: قال الشاعر ):بوص( .١٠

ــال ت ــصْني فـــــــــ ــيَّ وال تَبُـــــــــ ــلْ علـــــــــ ـــإِنْي إنْ تَبُـــــــصـني أستبيــــــــصُ  عجَـــــــــ  )٣ (فـــــ

 ،)٤(شَحْمةِ عَجيزتهابوصها لِينُ : قال أبو الدُّقَيْش

: كان أبـو الـدُّقَيْش يقـول   و. اشترى جاريّ كالقلوص، عريضَة البوص، وهو العجز    : قالوا

 .)٥(ربو فيستقدموامرأة بوصاء، وهو من البوص، ألنَّه ي. بوصها لين شحمة عجزها

اجـرأشَّ إذا ثـاب جـسمه بعـد هُـزال، وقـال             : قال أبو الهـذيل   : وقال النَّضر  ):جرأش( .١١

 .)٦(المجرئشُّ هو الذي هُزِلَ وظَهَرَتْ عِظَامُه: أبو الدُّقَيْش

إنمـا جِرْبِياؤهـا    : قال أبو الدُّقَيْش  : شمألٌ باردة، وقال  : الجِرْبِياءُ: قال الليث  ):جرب( .١٢

 .)٧(بردها، فهمز

                                     
 .]بوأ[ العين )١(
لم يذكر نصّ أبي الدُّقَيْش بتمامه، وفي العين لم ينـسب البيـت    كذلك التهذيب إال أنَّه      و ،]بوأ[العين  : انظر) ٢(

 .٣/٩٥وهو جابر بن حنيّ التغلبي في الكتاب لسيبويه . للتغلبيّ
، وبـال نـسبة وبروايـة مختلفـة للعجـز فـي       ]بـوص [ط األعظـم  يالبيت بال نسبة فـي العـين والمحكـم والمحـ        ) ٣(

 .ني فإنِّي ذو دَاللِودالِكْ: ، والرواية]بوص[التهذيب واللسان والتاج 
 ].بوص[أساس البالغة ]. بوص[ العين )٤(
 ].بوص[ أساس البالغة )٥(
 . ، وكذا في اللسان والتاج] جرش[ تهذيب اللغة )٦(
، "الـشمأل : الجربيـاء مـن الرّيـاح     : ونقـل أبـو عبيـد عـن األصـمعيّ         . ، وكذا فـي التهـذيب والتـاج       ]جرب[ العين   )٧(

 .إطالق استعمال الجربياء على كلّ  رياح غير باردةوكأنَّ أبو الدُّقَيْش عمّم 



 

 
١٦٤

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش األعرابي
  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ــدة   ):جــرد( .١٣ ــو عبي ــدُّقَيْش  : قــال أب ــو ال ــي أب ــف، وهــي  : ضــروب الجــراد : قــال ل الحَرْشَ

قــال . الــذي يَــسْلَخ فيكــون أبــيض وأحمــر: فــالمعيَّن. الــصغار، والمعــيَّن والمرجَّــل والخَيْفــان

 ]الرجز: [الراجز

ــوْنْ   ــن لَـــــــ ــا عـــــــ ــسْلَخ لَوْنًـــــــ ــةٍ تَـــــــ ملعونـــــــ

 )١(بُـــــــــرْدَيْنْ كأنَـهـــــــا مـلـتــــــــفّة فـــــــــي  

 .)٢(الذي ترى له آثار أجنحة: والمرجَّل. نحوه: والخَيْفان

الجَـريضُ  : ، قال أبـو الـدُّقَيْش     "حال الجَريضُ دون القَريضِ   : "وفي قولهم  ):جرض(  .١٤

 . )٣(الغُصةُ، والقَريضُ الجِرَّةُ، أي حالت الغُصَّةُ دون الجِرَّةُ، فذهبت مثالً

مـات فُـالنٌ جَرِيـضاً، أَي مَغْمُومـاً،         : يُقَـال : يدُ الهَـمِّ  هو الـشَّد  : المَغْمُومُ، وقيل : والجَرِيضُ

: كالجِرْيَاض، والجِرْآضِ، بكَسْرِهما، عن أَبي الدُّقَيْش، وأنشد لرؤبة يمدح بالل بن ابي بردة             

 ]الرجز[

ــاضِ   ــصَّةٍ جِرْيَــــــــــ ــانِقي ذِي غُــــــــــ وخَــــــــــ

 )٤(رَاخَيْتَ يَوْمَ النَّقْر واإلِنْقَاضِ 

 .)٥ (ويروى جِرآض

                                     
 ".عن لونين: " ... ، وتروى٢٤١من الرجز، وتنسب لعوف بن ذِروة في نوادر أبي زيد األنصاري ) ١(
 ].عين[، واللسان ]ينع[التهذيب : ، وانظر١٢٧٩/ ٣ جمهرة اللغة في باب النوادر )٢(
 ].جرض[اس البالغة ، وأس]جرض[التهذيب : ، وانظر]جرض[ العين )٣(
 .وخانقِي من غُصّةٍ جَرَّاض: ، ويروى٨٢ديوان رؤبة  )٤(
 ].جرض[ تاج العروس )٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

ــشراً، أي يــأوُونَ إلــى مكــانهم فــي     : قــال أبــو الــدُّقَيْش  ):رجــش( .١٥ ــالنٍ جَ أصــبح بنــو فُ

 .)١(اإلبلِ

 ]البسيط: [قال الشاعر ):جلد( .١٦

ــا  ـــدَهَا آلٌ   مِـــــــنَ اللَّـــــــوَاتي إذا النَـــــــتْ عرِيكَتُهـــــ ــا بَعْـــ ــى لَهَــ ــودُ يَبْقــ )٢( ومَجْلُــ

 .)٤(بقية جلدها: ، ومجلودها)٣(ألواحها: آلها: قال أبو الدُّقَيْش

ــ: "فــي المثــل ):جنــدع( .١٧ ــ: ، قــال أبــو فيــد)٥("هادِعُــنَدَتْ جَبَ :  أبــا الــدُّقَيْش يقــولتُعْمِسَ

 ] الرجز[

قَـــــــدْ خَرَجَـــــــتْ جَنادِعُـــــــهْ

والـــــــشَّرُّ لَـــــــيْسَ وَادِعُـــــــهْ  

 هنـدَ هـو عِ ، فَلكَت تِ جَرَإذا خَ ، فَ بّ الضّ نَا مِ ريبً قَ كونُ، تَ دِداجِ الجَ مثالِ أَ وابّدَ: ادعُنَجَوالْ

 .)٦(دنوه

ال رجـلٌ  :  ويقـال .ال مُحْسِنٌ وال مُسيءٌ  : ال حاءَ و ال ساءَ، أي     : ويقال البن مئة   ):حاء( .١٨

ــه ال يــستطيعُ أن يقــول : ويقــال. وال امــرأة ــبْش عنــد الــسّفاد،   ،حــا: تفــسيره أنّ  وهــو أمــرٌ للكَ

ــأْحَ: يقــال ــأْ: قــال أبــو خيــرة . ت بــهيْــت بــه وحاحَأْحَ ــوَ، وال : وقــال أبــو الــدُّقَيْش . حَأْحَ ــوَ أُحُ أُحُ

                                     
 ]جشر[ العين )١(
 .٤٣٦البيت للشماخ بن ضرار في ملحق ديوانه  )٢(
 ].مجلود[، وشمس العلوم ]جلد[والبارع ]. جلد[ العين )٣(
 .٢/١١٣٥]مجلود: مفعول[ وشمس العلوم ، والتاج ، واللسان،البارع والتهذيب: كذا، و]جلد[ العين )٤(
 .٦٢ األمثال ألبي فيد السدوسي )٥(
  .٦٢ أمثال السدوسي )٦(



 

 
١٦٦

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش األعرابي
  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

وأنــشد . سأســأ: سأســأتُ بالحِمــار إذا قلــتَ: ســأ، وهــو للحمــار، ويقــول: يــستطيع أنْ يقــول

 ]المنسرح: [)١(المرئ القيس

ــسـْ   ــامِ، ونِـــــ ــاحُونَ بالبِهـــــ ــوْمٌ يُحـــــ ــلِ  قَـــــ ــةِ الحَجَــــــــ ــوانٌ قِــــــــــصارٌ كهَيْئــــــــ )٢(ـــــــــ

 ]الرجز[ :)٤(، أنشد أبو الدُّقَيْش)٣("وهذا حَبَقُرٌّ كما ترى" ):حبقر( .١٩

ـــارِدٌ  ـــرٌّ بــــ ــا حَبَـقُــــ ــأنَّ فاهــــ )٥(كــــ

 .البَرَدُ: ما الحَبَقُرُّ؟ فَقالَ: فقلت له

 ]الرجز[ :قال رؤبة ):حبو ( .٢٠

ــو ــاؤُهُ  تَحْبُــــــــــ ــالبه أمْعــــــــــ ــى أَصْــــــــــ )٦(إلــــــــــ

، والمِـذْنَبُ   )٨(والمِعَـى كُـلُّ مِـذْنبٍ بقـرار األرض        . )٧(تتّـصِل : تحبـو ههنـا   : قال أبو الدُّقَيْش  

 ]الرجز: [وأنشد لرؤبة. في سَنَد رمل

ــشُّـفـوفِ   ـــرْطِ والــــــــ ـــينَ الـمِـــــــ ــأنَّ بـــــــ كـــــــ

)٩ (رملًــــــــا حبــــــــا مــــــــن عُقَــــــــدِ العَزِيــــــــفِ    

                                     
 .، وكذا اللسان]حاء[، التهذيب]باب اللفيف من الحاء[العين :  انظر)١(
 .٢/٦٦٠يوانه د، والبيت المرئ القيس في ]حا[، واللسان ]حاء[التهذيب: ، وانظر]باب اللفيف من الحاء[العين  )٢(
 .٦٦أمثال السدوسيّ ) ٣(
 .٦٦ أمثال السدوسيّ )٤(
 .في المصادر التي عدت إليها ولم أعثر على نسبته .أو ريح روض مسّه تنضاح رك: وبعده )٥(
 ٤ لرؤبة في ديوانه صفحة الرجز )٦(
 ].حبو[العين  )٧(
 ٣/٧١نٌـسب فـي المخـصص    " والمعى كل مـذنب بقـرار الحـضيض      : "، وقوله الحضيض]: حبو[في التهذيب  )٨(

 .للدقيش، دونما ذكر لما سبق وما لحق
 ..."تحت المرط:" ...  ، وفيه١٠٢ديوان رؤبة  )٩(
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 .)١( والعزيف من رمال بني سعد

 ]الرجز: [قال أبو النَّجم ):حكك ( .٢١

ــرَعَ ــمًسْــــــــــتُ رَفْــــــــ الًــــــــــعاد ماثِسُا لِــــــــ

 )٢ (ى الحُكَكَاتُ عَاقِالبِحَيْثُ نامَ

 ، أَرْضٌ ذَاتُ حِجارَة بِيضٍ كَأَنَّهَا األَقِطُحٍتْلحُكَكَاتُ، بِضَم فَفَا: قال أبو الدُّقَيْش

 .)٣( تَتَكَسَّرُ تَكسُّراً، وإِنّما تكونُ فِي بَطْنِ األَرْضِ

 .)٤(التَّنُّورُ يُقَال لَهُ الوَطِيسُ والْحَمِيسُ: أَبُو الدُّقَيْش ):حمس( .٢٢

 . )٥(، أيضًايسطِالوَ: نُّور، ويُقال له التَّ:يرمِميس، كأَالحَ: وقال أبو الدُّقَيْش

 ]الرجز:[)٦( أنْشد أَبُو الدُّقَيْش. وجَرْسُ الرِّجال،الصوتُ: والحَمس، بالفَتْح

 

كــــــأنَّ صَــــــوْتَ وَهْــــــسِها تَحْــــــتَ الــــــدُّجى

)٧ (حَمْــــسُ رِجــــالٍ سَــــمِعوا صَــــوْتَ وَحَــــى

                                     
 ٣/٧١المخصص : وانظر. ، وكذا التهذيب واللسان والتاج]حبو[ العين )١(

 .٧٢البيت ألبي النجم في ديوانه  )٢(

 .، وكذا اللسان، والتاج]حك[التهذيب :  انظر)٣(

 .، وكذا اللسان ]حمس[ذيب  الته)٤(

 ].حمس[التاج  )٥(

 .، وكذا في التاج]حمس[العباب الزاخر : انظر )٦(

 ].حمس[العين، والتهذيب، واللسان، والتاج :  وهو في.لم أعثر على نسبته )٧(



 

 
١٦٨

ــجَرَة:الحَيْهَلــة: بعــض النَّــاس] يعنــي الخليــل بــن أحمــد [قــال  ):حيهــل( .٢٣ ــالَ.  شَ : قَ

 فَلـم نجـد لَـهُ أصـال ثَابتـا نطـق بِـهِ        ،وَسَأَلنَا أَبَا خَيْرة وَأَبا الدُّقَيْش وعِدَّةً من الْـأَعْرَاب عَـن ذَلِـك           

 .)١( فَعلمنَا أَنَّهَا كلمة مولَّدة وُضعت للمعاياة؛الشُّعَرَاء أَو رِوَايَة منسوبة مَعْرُوفَة

ــالَ شــمر ):خبــب( .٢٤ ــ : وَقَ ــالَ ابْــن شُ ــاتٌ  : مَيْلقَ ــةٌ مِنْبَ ــة لَيِّنَ ــةُ مــن األَرْض طَريقَ ، )٢(الْخُبَّ

 .)٣(وَأنْكرهُ أَبُو الدُّقَيْش: قَالَ. لَيست بِحَزْنَةٍ وَلَا سهلة، وَهِي إِلَى السهولة أَدْنَى

الخاضِـبُ مِـنَ النّعَـامِ إذا    :  أَنـه قـال  وقد حُكِي عن أَبي الـدُّقَيْش األَعرابـيّ      " ):خضب( .٢٥

ــتَلَمَ فــي  ــذاه  )٤(الرَّبيــع، احمــرَّتاغْ ــدْرُه وفَخِ ــرَّتْ عُنُقُــه وصَ ــتَلمَ، احْمَ  ســاقاهُ، والظَّلِــيمُ إذا اغْ

 ) .٥(" وال يَعْرِضُ ذلك لألُنثى.الجِلْدُ ال الرِّيشُ حُمرةً شديدةً

رِيـحٌ تَهُـبُّ بَـيْنَ الـصَّبَا        : أنَّ الخُـضَاخِضُ  " الرِّيـاح "ذكـر شـمر فـي كتابـه          ):خضخض( .٢٦

كَذَا زَعَمَه المُنْتَجِـع، وَهِـي اإلِيـرُ أَيـضاً، لَـا تُـصْرَفُ، أَو رِيـحٌ تَهُـبّ مـن المَـشْرِقِ، كَـذَا                         والدَّبُور، هَ 

 .)٦(زَعَمَهُ أَبو خَيْرَةَ، وَلم يَعْرِفْهَا أَبُو الدُّقَيْش

: قَــالَ. شَـجَرَةٌ : الخُعْخُــعُ": األشـجار "ر بــن شـميل فـي كتابــه   قــال النّـضِ  ):خعخـع ( .٢٧

 .)٧(هِيَ كَلِمَةٌ مُعاياة وَلَا أَصل لَهَا: دُّقَيْشوَقَالَ أَبو ال

                                     
 ].باب الحاء المهملة[، التاج ]حا[اللسان : ، وانظر]حاء[التهذيب  )١(
 .ميثاء]: خبب[في اللسان  )٢(
 .، وكذا اللسان، والتاج ]خب[ التهذيب )٣(
 ".اخضرَّت"، ]خضب[،وكذا في اللسان ]خضب[وفي المحكم والمحيط األعظم ]. خضب[كذا في التهذيب  )٤(
]. خـضب [التهـذيب، والمحكـم، واللـسان       : وانظـر . ٤٥ : وتكـرر الـنص فـي      ،٤٠ النبات ألبي حنيفة الـدِّينوريّ       )٥(

 نسب للـدقيش أنَّ الظلـيم إذا اغـتلم فـي الربيـع         ١/٤٧٩]  خضب :فعل[وفي كتاب األفعال للسرقسطي     
 .احمرّت ساقاه

 .، وكذا التاج]خضض[ اللسان )٦(
أَيْـضا، وَأَرْجُـو   ) كِتَابـه (وَقد ذكر ابْن دُرَيْد الخُعخع فِـي      : ، وقال األزهري  ]باب العين مع الخاء   [ تهذيب اللغة    )٧(

 =وذكــر. ، وكــذا التّــاج]خعخــع[اللــسان : وانظــر. ل إالّ مَــا أتقنَــهأَن يكــون صَــحِيحا؛ فــإنّ ابْــن شُــميل لَــا يَقُــو 
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ــو الــدُّقَيْش : )١٦٩: األعــراف( z  ¡ � ~ { } ):خلــف( .٢٨ ــالَ أَبُ ــال: وَقَ : يُقَ

 .)١(خَفَّفَهُمَا جَمِيعًا.  وخَلْفٌ صالحٌ،مَضَى خَلْفٌ من النَّاس، وجاء خلْفٌ لَا خَيْرَ فِيهِ

ة يَّـ لِابِالء والبَد والطـِّ نْفَصـْ اإلِ:  الـدُّقَيْش وفي أسـماء الخمـر ونعوتهـا قـال أبـو           ):خمر( .٢٩

ــشَّ والعانِ ــة والـ ــصَّمُيـ ــهباء والقَول والـ ــة والخُوَهْـ ــسَّرطُـ ــالف والخَوم والـ ــال، ريسُدَنْـ  والجريـ

 .)٢(ايَّمَف والحُقَرْار والقَقَوالعُ

 .)٣(الخُنْدُع، بالخاء المُعْجَمَة، أَصغَرُ مِنَ الجُنْدُب: قال أبو الدُّقَيْش ):خندع( .٣٠

 وبنــات ،)٤( شــحمة األرضاســةُسَالدَّ: "قــال أبــو الــدُّقَيْش: قــال أبــو حـاتم  ):دســس( .٣١

 وهــي بــيضٌ ال أذى لهــا،   ،النّقــا ســواءٌ، تغــوص فــي الرَّمــل كمــا يغــوص الــسَّمَكُ فــي المــاء         

ــا، فَيقًوَرّ معهــا، ثــمّ يتّخــذن مــن البــرّ ســُ  والنِّــساء يتّخــذنها للــسُّمنة، يطــبخنَ البــُ  ــه عُزْيَ منَ أنّ

 .)٥(وأهل فارس يُسمّونه الحُلَّكى". مِّنيُسَ

                                     
أنـه هـو العهخـع، وأنّ الخليـل أنكـر أن            ] عهخـع [أنَّه شجر يُتداوى بـه وذكـره الزبيـدي          ] عهخع[األزهري  =

 . يكون هذا االسم عربيًّا، ونقله، عن أعرابي آخر، أنّه الخعخع
 ].خلف [اللسان، والتاج: ، وانظر]خلف[ التهذيب )١(
 .٢/١٠٧ البن قتيبة  الجراثيم)٢(
 ].خندع[، والتهذيب ٣/١٢٧٩ جمهرة اللغة في باب النوادر )٣(
ــاج "شــحمة األرض، وهــي العَنَمــة : الدَّساســة: قــال أبــو خيــرة ]: "دس[ وفــي التهــذيب  )٤( وفــي . ، وكــذا فــي التّ

ة األرجــل، الــشبث دويبــة كثيــر ]: شــبث[وفــي المحكــم ". شــحمة األرض: الكمــأة]: "عــسقل[الــصحاح 
الدّساسة حيّة صـمّاء تحـت التـراب، وقيـل هـي شـحمة            ]: "دسس[وفي المحكم   " تُسمّى شحمة األرض  

شـحمة  : الدُّساسـة ]: "دسـس [وفـي القـاموس المحـيط       ". األرض، والدّساس حيّة أحمرُ، محـدّد الطّـرفين       
 ".األرض

 واألزهــري .١٠٥، ٢/١٠٤ليوســي  االقتــضاب فــي أدب الكتــاب للبط  :، وانظــر٢٥٦ المقــصور والممــدود للقــالي   )٥(
 ".والعرب تسمّيها الحُْلكَةُ: "يقول] دسس[
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ــ:  للخليـــللـــتُقُ ):دقـــش( .٣٢ ــ أَنْمِـ ــل، وقـــد ســـمت العـــرب  " عكـــش "لـــتَ قُنَيْـ مهمـ

ال أدري،  : مـا الـدُّقَيْش؟ قـال     : نـا ألبـي الـدُّقَيْش     لْقُوَ. ياسسماء قِ ى األَ لَ عَ سَيْلَ: بُعكاشة؟ قال 

األسماء والكُنـى عالمـات، مـن شـاء        : الق! فتكنّيت بما ال تدري   : قلنا. ولم أسمع له تفسيراً   

 .).١(تسمى بما شاء، ال قياس وال حتم

لَـا نَـدْرِي، إِنَّمَـا هِـيَ أَسـمَاء نـسمعها            : مَـا الـدُّقَيْش فَقَـالَ     : سَأَلت أَبَا الدُّقَيْش  : قَالَ يُونُس 

 .)٢(سمَّى بهَانُ

  .)٣ (ذبل، ذكره بالهمز، أبو الدُّقَيْش: ذأى ):ذأى( .٣٣

 .)٤(الداء الذي ال دواء له: الذَّرَبُ: ي الدُّقَيْش قال أبوعن ):ذرب( .٣٤

ــ: يُّكِالــذَّ: بــو الــدُّقَيْش أَقــالَوَ ):ذكــي( .٣٥ ــ فــي آذانِطُّالخَ ــ كَ؛لِ اإلِبِ ــ إِذا أُتْانَ ي  فِــتْذَخِ

ل، وَّ األَ وْمِيـَ لْ لِ طُّذا الخـَ  هـَ : قولـونَ يَ أيـام الظِّـمْء، فَ     رِدْى قَ لَطوطًا عَ ها خُ ي آذانِ وا فِ طُّرعى خَ مَالْ

ــ األَرِ إِلــى آخِــالــثِ للثَّالــثُي، والثَّانِ الثَّــومِليَــاني لِ الثَّــطُّالخَــوَ ــ ذَ مــاتَإِنْفَــ. اميَّ  فــي تلــك عيــرُ البّكَلِ

 ]البسيط: [دَشَنْأَ، وَناهُقد ذكَّيْ: األيام قالوا

ــةً   ــدْيِ تكْرِمــــ ــهِ ذِرَاعَ الجَــــ ــدِي إِلَيْــــ ــا   تُهْــــ ــا كـــــــــان حُلَّانـــــــ ــا وإِمَّـــــــ ــا ذَكيًّـــــــ )٥(إِمَّـــــــ

                                     
] عكّاشـــة: فُعالـــة [وشـــمس العلـــوم : ، وعـــن الليـــث عـــن الخليـــل فـــي  ١/٤ االشـــتقاق ،]عكـــش[ العـــين )١(

٧/٤٦٩٢. 
، وكــذا المحكــم، واللــسان،   ]دقــش[، وفــي مقــاييس اللغــة   ]دنقــش[، والــصحاح ]دشــق[ جمهــرة اللغــة  )٢(

 .٤/٢١٢٥] الدُّقس: فُعْل، بضم الفاء وسكون العين[، وشمس العلوم والتاجوالقاموس، 
وقال غيـره هـي لغـة        ":، وفيه ٣/٦٠٤] ذأى: فعل المهموز المعتلة المه   [كتاب األفعال للسرقسطي    :  انظر )٣(

 ".اويًّ ذُيى يذوِذوِ: وتميم وغيرهم يقولون. أهل بيشة
 .، وفيه أبو الدقيس بدال من أبو الدُّقَيْش، وهو تصحيف٤/٢٢٦٢]يَذْرَب -ذرِبَ :  يَفعَل–فَعِلَ [شمس العلوم  )٤(
: ، وروايته ١٥٥والبيت يُنسب البن أحمر الباهليّ في شعره        . ٤/٢٢٨١ ]الذَّكيّ/ وزن فعيل  [ شمس العلوم  )٥(

 .."إمَّا ذبيحًا" .. 
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  ]الرجز: [وقال اآلخر ):رعظ( .٣٦

ــنَ ــرْ مَهُمُهْسَـــــي وَنِلَاضَـــ وظعُـــ

: رعـوظُ مَالْ: هولـُ  قَ ةَرَيـْ بـو خَ   أَ قـالَ وَ. قبالعَ بِ ودُدُشْمَ الْ عوظَرْمَ الْ نَّأَ:  أبو الدُّقَيْش  مَعِزَ وَ

 .)١(فوصفه بالضّعْ

 .)٢(يابي الثِّمَشْيَ فِ ال تُحْسِنُ الْيْ أَ؛الءفْ رَرأةٌامْ: قال أبو الدُّقَيْش ):رفل(  .٣٧

 .)٤(ها أَنا، بِغَيْر هَمَز وأَرْفَيْتُ السَّفِينةُأرْفَتِ: قَالَ أَبُو الدُّقَيْش ):)٣(رفي( .٣٨

تَزَوَّجْـــتُ جارِيَـــةً شـــابَّةً فَلَـــم يَكُـــنْ عِنْـــدي شَـــيْءٌ؛  : قـــال أبـــو الـــدُّقَيْش ):ركـــض( .٣٩

 .)٥(ما أرجو منك:  ما أرجو بك، أييا شَيخُ،: فَرَكَضَتْ بِرِجْلَيْها فِي صَدْري ثُمَّ قالت

ــدُّقَيْش  ):رهــص( .٤٠ ــو ال ــالَ أَبُ ــي خَ لِ: قَ ــلْفــرس عِرْقــان فِ قــان، وَإِذا اهِمــا النَّهُ، وَهِشومِيْ

 .)٦(رُهِصَهُما مَرِض لَهما

 مـن رِيحـه      أَيْ ؛ه رُوحـِ  نْهـا مـِ   ألَمَعمَد مِنَّا رَجُلٌ إِلَى قِرْبـةٍ فَ      : وَقَالَ أَبُو الدُّقَيْش   ):روح( .٤١

 .)٧(فَسِهونَ

                                     
 ٣/١١] رعظ: فعل[ كتاب األفعال للسرقسطي )١(
 .عن الليث] رفل [، وفي التهذيب]رفل[العين  )٢(
 .جعلتها بالياء على أصل ما يقول أبو الدُّقَيْش، وحقها أن تكون بالهمز على اللغة المشهورة )٣(
وانظـر قـول   ". األرض: أرْفأتُ السّفينة، إذا أدنيتُها إلى الجِدَّة؛ والجِـدَّة       : عن ابن شُميل  ]. "رفا[ تهذيب اللغة    )٤(

 ].رفا [أبي الدُّقَيْش في اللسان
ــه اســتعمال    .، وكــذا التــاج ]ركــض[أســاس البالغــة  : ، وانظــر]ركــض[العــين  )٥(  وأشــار صــاحب التــاج إلــى أنَّ

 .المشيُ: والرَّكض. مجازيّ
 .، وكذا اللسان، والتاج]رهص[ التهذيب )٦(
 .، وكذا اللسان ، والتاج ]روح[ التهذيب )٧(
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ــد( .٤٢ ــدُ: بــو الــدُّقَيْش أَقــالَ: يــث قــال اللَّ):زب ــبنِ: الزُّبْ ــسْتَخْلَصُ أَي  أَيْ؛خِــالصُ اللَّ ــهُ يُ  مِنْ

 )١(يُسْتَخْرَج

 ]الرجز[ :قال الشاعر ):زلخ( .٤٣

ــالِ    ــرِّيخٍ غَــــــــ ــخٍ بِمــــــــ ــةٍ زَلْــــــــ ــنْ مائــــــــ )٢(مِــــــــ

ــ   : وقــال الخليــل  الــزَّلْخُ أَقْــصى غايــةِ   : ينِــه، فقــال يــت بِعَ هــذا البَنْســألتُ أبــا الــدُّقَيْش عَ

 ]الرجز[: )٤(دنيشَنْوأَ. )٣(مُغاليالْ

ــزَلْ  )٥(قــــــــــامَ عَلَــــــــــى مَرْتَبَــــــــــةٍ زَلْــــــــــخٍ فَــــــــ

أي :  أبو الـدُّقَيْش الَقَ. )٧: المزمل( e f g  h    i j z } :قال تعالى ):سبح( .٤٤

 .)٦(يْلا باللَّا، فَرَاغًكون السَّبْح، أَيضًوَيَ: الدُّقَيْش وقال أبو ،فراغًا للنَّومِ

 ]الرمل [:)٧(الشُّؤمُ، حكاه اللَّيْثُ عن أبي الدُّقَيْش في قوله: والسُّبَد ):سبد( .٤٥

ــ ــاً رَامْـــــــ ـــوأَنْ  أ القـــــــــيس بـــــــــن أَرْوَى مُولِيـــــــ  بِـــــــــــــــــسُـــبَـــــدْ أَنْ رَآنِـــــــــــــــــي ألَبُــــــــــــــ

ـــاً   ـــولًا كـاذِبــــ ـــتَ قــــ ـــرًا قُـلْــــ ــتَ بُـجْــــ ـــي سَــيْفِ قُلْــــ ـــا يَمْـنَـعُـنِــــ ـــيإِنَّـمَــــ ــدْ ــــــ  )٨(وَيَــــ

 
                                     

 .، وكذا التاج ]خلص[، واللسان ٢/٣٥٥غريب الحديث للخطابي : وانظر]. خلص[ التهذيب )١(
 .لم أعثر على قائله فيما عدت إليه من مصادر )٢(
 .، وكذا التّاج ]زلخ[، واللسان ٢/٤٢، والمخصص ]زلخ[التهذيب : وانظر]. زلخ[ العين )٣(
 ].زلخ[التهذيب :  تكملة من)٤(
 .لم أعثر على قائله فيما عدت إليه من مصادر )٥(
 .يب ، واللسان، التّاجالتهذ، وكذا ]سبح[العين : انظر) ٦(
 .، وكذا التهذيب، واللسان، والتاج]سبد[العين ) ٧(
، وكـذا التهـذيب واللـسان، إال فـي التـاج فعـن الليـث فـي قـول أبـي            ]سـبد [ يُنسبان ألبي الـدُّقَيْش فـي العـين          .)٨(

 .٩٢ عرهأبي دؤاد  في نسبتهما له، انظر البيتين ألبي دؤاد في مجموع ش دؤاد، وعليه اعتمد جامع شعر
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 .)١("األَكْلُ سُرَّيْطٌ، والقَضاءُ ضُرَّيْطٌ: "قال أبو الدُّقَيْش ):سرط( .٤٦

امرأَةٌ سَرْهَبةٌ، كالسَّلْهَبَةِ فـي     : سَمِعْتُ أَبا الدُّقَيْش يَقُولُ   : قَالَ الخليل  ):سرهب( .٤٧

 .)٢(الخيلِ، فِي الجِسمِ والطُّول

 ]الطويل: [قال امرؤ القيس  ):سرع( .٤٨

ــاريعُ ظبـــــي أو مَـــــسَاويِكُ إســـــحِلِ   طــو بـرَخـــص غــــير شَـثْـــنِ كـَأَنَّــــهُ   وتَعْ )٣(أسَـــ

 الدّود، كما تأكـل     نَرب مِ كل هذا الضَّ  أْباء تَ  الظِّ نَّأَبي، لِ ى الظَّ لَها إ بَسَنَ: قال أبو الدُّقَيْش  

، ويجمـع   الـسُّرْفَةَ : ونحـن نـسمي تلـك الـدود       : قـال .  وجمعـهُ يـساريع    ،وضمّ الياء لغةً  . النمل

 .)٤(على سُرَفٍ

دودة : األســروع واليــسروع": أســاريعُ ظبــي"  فــي قــول امــرئ القــيس الــدُّقَيْشقــال أبــو 

تكون في الشوك والحـشيش، نـسب هـذا الـدود إلـى الظَّبـي؛ ألنَّ الظِّبـاء تأكلـه كمـا تأكـل                  

 . )٥("البقل

                                     
 .٨٠ أمثال السدوسيّ )١(
 ].سرهب[، وكذا في التاج ]سرهب[، وكذا التهذيب ، وعن أبي زيد في اللسان ]سلهب[ العين )٢(
 .٢٢٥/ ١من معلقة امرئ القيس في ديوانه ) ٣(
 ]سرع[العين ) ٤(
وهـذا  : ش، بقولـه  وقـد علّـق البكـري علـى قـول أبـي الـدُّقَيْ        ".٣/٩٠٢ البكـري  معجم ما استعجم ألبي عبيـد     ) ٥(

 :مردود، ألنّ الظباء ال تأكل الدود، وألنّ بيت امرئ القيس
ــصرا    ــان أقـ ــا كـ ــد مـ ــوق بعـ ــمالك شـ وحلَّـــــت ســـــليمى بطـــــن ظبـــــيٍ فعرعـــــرا     سـ

 . يؤيّد أنه أراد موضعا
دودٌ بِـيض األجْـسادِ حُمـرُ الـرُّؤوسِ يكـون      : دُودٌ يكـون علـى الـشَّوْك، وَقيـل       : األساريع]: "سرع[وفي الصحاح   

 "فِي الرَّمْل، تُشَبَّه بهَا أصابِعُ النِّساءِ، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ عَن القَنانيِّ
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بـل هـو   : يْشسِـراء، قـال أبـو الـدُّقَ    : سَـهْمٌ صـغير قـصير، وجمعـه       : السُّرْوَةُ ):سرو( .٤٩

 :حديدةٌ في رأسِ السَّهم يُرْمى به الهَدَف، قال: السّهم ذو القُطْبة والقُطْبةُ

ــداً   ــومَ معتمـــ ــسُراهُ اليـــ ــى بـــ ــد رمـــ ــه   وقـــ ــيْنِ وفـــي الـــسّاقين والرَّقَبـ )١(فـــي المَنكِبَـ

 ]السريع: [ أبا الدُّقَيْش عن قول أبي دؤادوسألت: قال الخليلُ ):سقب( .٥٠

)٢ ( الــــــــــــــــــسَّقْبِكــــــــــــــــــالقمَر....   ...  ....   

 .)٣(هُوَ الَّذِي قَدِ امتألَ وَتَمَّ، عامٌّ فِي كلِّ شيءٍ مِنَ نحوِه: فَقَالَ

ين ذلـك   ن بـَ  يخـرج مـِ    فَ ؛خَرَزَةٌ تُدْلَكُ على صَـخْرةٍ    : السّلوةُ: قال أبو الدُّقَيْش   ):سلو( .٥١

 ]الطويل: [اللو ويَنْسَى، قسْيَ فَ؛ فيُسْقَى المهموم أو العاشق من ذلك الماءماءٌ

ــومَ   كَ واجـــــبٌ يـــــا عـــــمُّ حَكُّـــــ:فقلـــــتُ لـــــهُ ــفَيْتَ اليـ ــتَ شَـ ــا عَـــ إنَ انْـ ــا بِمُّ يـ ــا مـ  يـ

 )٤ (وةً ودَنــــــــا لِيــــــــالْط فيــــــــه سَــــــــلَّــــــــفخَ  ا فـــــي زُجاجـــــةٍ دًارِا بَـــــرابً شَـــــاضَخَـــــفَ

ــلِــمَ تُــسَمّون أبنــاءَ: ")٥(]الكالبــي[ قيــل ألبــي الــدُّقَيْش ):ســمو( .٥٢  ،ســماء األَرِّشَكم بِ

ي مِّسَإنمـا نــُ :  مـرزوق وربــاح؟ فقـال  : نحـو ، كلـب وذئــب، وعبيـدكم بأحـسن األســماء   "ونحـ 

 )٦("نانا ألنفسِبيدَ وعَ،نا ألعدائنابناءَأَ

                                     
 ].سرو[، والبيت بال نسبة في العين، وينسب للنمر في اللسان ]سرو[ العين )١(
 .لم أعثر عليه في مجموع شعر أبي دؤاد )٢(
 . ، وكذا اللسان والتاج]سقب[العين :  انظر)٣(
 ].سلو[العين  )٤(
 .١/٣١٠زيادة من صبح األعشى  )٥(
، ومـستعذب اإلخبـار بأطيـب       ٣١٠/ ١صـبح األعـشى     ، و ١/٥٠الـروض األنـف     : ، وانظـر  ٣٧٨/ ٢ حياة الحيوان    )٦(

  .٥١األخبار 
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ــأْشَ: يُقــال ):شأشــأ( .٥٣ ــه إِوتَــعَذا دَ إِ،تُ بالحِمــارأْشَ ــالعَاء وَمَــى الْلَ يقــوم حتــى و لِ أَ،فلَ

 :يح أنَّحِالـــصَّ: ، قـــال أبـــو الـــدُّقَيْشؤْشُتَـــؤْشُشأشـــأ وتَ:  قلـــت،هُ ليمـــضيتَـــرْجَ أو زَ،حـــق بـــهلْيَ

 .)١(شأشأت بالحمار، في الزَّجرِ خاصة

ــنْ، يَ)٢( الطَّعــمرُّشــجرٌ طيِّــب الــرِّيح، مــُ : الــشّثُّ: قــال أبــو الــدُّقَيْش  ):شــثث( .٥٤ ت فــي بُ

 ]الطويل: [)٥(فة النِّساءد في صِشَنْأَ، وَ)٤(، وتهامة)٣(دجْر ونَوْبال الغَجِ

ــمِ    ثّ يعجــــب ريحُــــهوفــــيهن مثــــلُ الــــشّ ــة والطَّعــ ــوء المذاقــ ــه ســ ــي عينــ )٦(وفــ

ــ ):شــحذ( .٥٥ ــا حَــصًى نَحْــو  : المِــشْحاذ: مر عَــن ابْــن شُــميلشِ األَرْض المــستوية فِيهَ

 .)٧(وَأنكر أَبُو الدُّقَيْش المِشْحاذَ: حَصَى الْمَسْجِد وَلَا جَبَل فِيهَا، قَالَ

                                     
 "تشُؤْ تشُؤْ: قلت لها: شأشأتُ بالغنم: "٢/٢٤٧وورد في المخصص. ]شاشأ[ العين )١(
 .٢٢٩ النبات للدينوري )٢(
 ]شثث[ العين )٣(
، وكـذا التـاج    ]شـثث [نجـدا، وزاد اللـسان      ]: شـثّ [، ولم يـذكر التهـذيب       ٢/٢٢٢] شثّ[ الفائق للزمخشري    )٤(

 .تهامة]: شثث[
والزاهـر فـي غريـب    ]. شـثث [ وانظـر العـين   ".أنـشده أبـو الـدقيس   : "، وفيـه  ٢١٨ النبات ألبي حنيفـة الـدِّينوري        )٥(

، ]شــثث[، واللــسان ٢/٢٢٢] شــثّ[الحــديث ، والفــائق فــي غريــب ]شــثّ[، والتهــذيب ٣٩ألفــاظ الــشافعي 
 ].شثث[والتاج 

= فمـنهنّ مثـل الـشَّثِّ يُعجِـبُ ريحُـهُ      : "٢٢٩، ٢١٨وفـي النبـات للـدينوري    ]. شـثّ [ ، والتهـذيب     ]شـثث [ العين   )٦(
وفـي غيبـه    ... يُعجبْـك   ... فمـنهنّ   : وكـذا فـي التـاج     ] شـثث [وفي غيبهِ سوءُ المذاقةِ والطّعمِ، وفي اللسان        

..... 
 .،٣٩، والزّاهر في غريب ألفاظ الشافعيّ ]شثث[العين : البيت يُنسب ألبي الدُّقَيْش فيو

 .، وكذا اللسان والتاج]شحذ[ التهذيب )٧(
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: لـدُّقَيْش يفـرِّق بينهمـا، ويقـول        وكـان أبـو ا     .والشِّطبةُ لغة في الشُّطبة   " ):شطب( .٥٦

ــ: قطعــةٌ مــن ســنام البعيــر تقطــع طــوالً، وكــل قطعــةٍ مــن ذلــك تُــسمَّى  : الــشِّطبة يبة، طِشَ

 .)١(يبةطِى شَمَّسَ طولًا تُوكل قطعةٍ من أديم تُقدَُّ

وَهُـوَ  . )٢(الـشِّهنيز : سمعتُ أَبَـا الـدُّقَيْش يَقُـول للـشُّونِيز    : قَالَ ابْن شُمَيْل  ):شهنز( .٥٧

 )٣(شِّينيز، وَهُوَ الحَبَّةُ السَّوْدَاءال

 ، قـالَ  )٤(يتًـا  بَ شرينَ إِلـى عـِ    يـاتٍ بْة أَ رَشْ عـَ  نَيْالـصِّرْم مـا بـَ     : قال أبـو الـدُّقَيْش     ):صرم( .٥٨

 :احمَّرِالطِّ

ــوَتْ بَ  ــا دارُ أَقْـــــــــ ــيـــــــــ ــد أَعْـــــــــ )٥ (هــــــاامِ مِــــــنْ عَكَيِــــــكِبْا ومــــــا يُعامًــــــ رامِهاصْـــــــــ

تُـهُ، وتركــتُ بابَــهُ  حْتَفَ: قًا أَيهُ صَــفْفِقُصـْ قْتُ الْبَــاب أَفَصـَ :  قَــالَ أَبُـو الــدُّقَيْش ):صـفق ( .٥٩

 .)٦(مفْتُوحاً: مَصْفوقًا أَي

قــاعٌ : لُغَــةٌ فِــي الــسَّمْلَقِ وَهُــوَ الْقَــاعُ األَملــس، قَــالَ أَبــو الــدُّقَيْش : الــصَّمْلَقُ ):صــملق( .٦٠

 .)٧(صَمْلَقٌ

ا فًنْصـِ : ينفَنْها صـِ  ثمرُ، وكانَرتْ أثمَ إِذا: ةرَجَ الشَّ تِنَّفَصَ: يسقَقال أبو الدُّ   ):صنف( .٦١

 .)٨(فًا مُدْرِكاًنْ وصِرَضَخْأَ

                                     
 .، وكذا التهذيب، ولكن الرّاوي الليث عن أبي الدُّقَيْش]شطب[ العين )١(
 ].شهنز[و] شنز[، ووكذا اللسان، وفي التاج ]شهنز[ التهذيب )٢(
 ].شهنز [اج الت)٣(
 .٦/٣٧١٣]الفِعل الصّرمة[ شمس العلوم )٤(
 .٢٤٨ديوان الطرماح  )٥(
 .، وكذا اللسان، والتّاج]صفق[ التهذيب )٦(
 ].صملق[اللسان : وانظر. قال ابن الدُّقَيْش، وهو تصحيف: ، وفيه]سملق[ التهذيب )٧(
 .٦/٣٨٤١]التَّصنيف:  تفعيل-فعّل [ شمس العلوم  )٨(
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 .)١(رًاهْيهم صِ فِارَصَ: ي، أَأَصْهَرَ بهم الخَتَنُ: قال أبو الدُّقَيْش ):صهر( .٦٢

 ]الطويل: [ليّذَيب الهُؤَقال أبو ذُ ):صدي( .٦٣

 )٢(هانُضَارٌ إِذا لم نستفدها نُعار  وسودٌ من الصَّيْدان فيها مذانبٌ

 .)٣(الصاد، وهو الصُّفْر: الصَّيْدان: الدُّقيسقال أبو 

 .)٤(إِنَّه قَاضِي الدَّوَابِّ والطَّيْرِ: تَقول الْعَرَب للضَّبّ: وَقَالَ أَبُو الدُّقَيْش ):ضبب( .٦٤

. )٥(لالهُـزَال وسُـوء الْحَـا     : والـضُّرّ : ضِدّ النَّفْع : الضَّرُّ: "وَقَالَ أَبُو الدُّقَيْش  : قَالَ ):ضرر( .٦٥

 .)٦("دخَل عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي مَاله: النُّقصان، تَقول: والضَّرَرُ

كُـلُّ مَـا كَـانَ مـن سُـوءِ حَـال وفَقْـرٍ أَو شِـدّةٍ فِـي بَـدَنٍ فَهُـوَ ضُـرٌّ، وَمَـا                          : وَقَالَ أَبو الـدُّقَيْش   

 .)٧(كَانَ ضِدّ النَّفْع فَهُوَ ضَرٌّ

وَقَـالَ أَبُـو   : قَـالَ .  طيـر اللَّيْـل مـن جـنس الْهَـام       طَائِر مـن  : الضُّوَع: قَالَ اللَّيْث  ):ضوع( .٦٦

 . )٩(، أو صرخ)٨(هَذَا الطَّائِر إِذا أحسّ بالصَّباح صدح: الدُّقَيْش

أي خــذي فــي غــضبٍ : س، قــال أبــو الــدُّقَيْ"أطــرِّي فإنــكِ ناعِلــة: "فــي المثــل ):طــرر( .٦٧

 .)١٠(ينجيك ويطردك

                                     
 .٣/١٤٣٧، وشرح الحماسة للمرزوقي وكذا التهذيب] صهر[ العين )١(
 .٢٧/ ١ديوان الهذليين  )٢(
 .٦/٣٨٧٥ ]الصيدان: فعالن، بفتح الفاء[شمس العلوم  )٣(
 .، وكذا اللسان]حسل[ التهذيب )٤(
 .]ضرر[، واللسان ]ضرّ[ التهذيب )٥(
 ]ضرر[التاج  )٦(
 ]ضرر [ التاج)٧(
 ].ضوع [ التهذيب)٨(
 .]ضوع [ التاج)٩(
  .٧/٤٠٥٠]  إطرار-أطرّ :  إفعال–أفعل [ شمس العلوم )١٠(
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هُـنَّ النُّـسور تَـسْتَديرُ      : فقـال . طّـواحى سـألتُ أبـا الـدُّقَيْش عـن المُدَوّمِـة ال           ):طحو( .٦٨

 .)١(حوالي القتلى

يومٌ طَلْقٌ ولَيْلَـةٌ طَلْقَـةٌ لَـا حَـرَّ فِيهَـا وَلَـا بَـرْدَ، وَلَـا                  : وأخْبَرَني اإلياديّ عَن شِمْر    ):طلق( .٦٩

 .)٢(إِنَّها لطَلْقَةُ السَّاعَةَ. وقالَ أَبُو الدُّقَيْش. مَطَر، وليالٍ طَلْقاتٌ، وطَوَالِقُ

هـا، قـال أبـو      لِهْلـس أَ  جْمَإنَّـهُ مَوْضِـعٌ فـي صَـحْنِها يُهَيَّـأُ لِ          : يُقـال :  وطَلَـلُ الـدّار    .):طلل( .٧٠

 .)٣(كأنْ يكون بفِناءِ كُلِّ حيٍّ دُكّانٌ عليه المأْكَلُ والمَشْرَب، فذلك الطَّلَل: الدُّقَيْش

 k ml n o  p q r       ts u } :فــي قولــه تعــالى ):طمــع(  .٧١
v w x y {z  |  } ~ _ z  ) قــــرئ). ٤٦: األعــــراف { {z  |  } 

~ _ z    ،٤(قراءة أبي الدُّقَيْش(. 

ــالَ اللحيــاني ):ظــأب( .٧٢ ــوَ أُخْتــين،     : قَ ــي إِذا تزوجــتَ أنــتَ وَهُ ــاءَ بنــي فــالنٌ وظــاء مَنِ ظَ

ــأْم ــلْ :  وَقَــالَ أَبُــو زيــد. سِــلْفُ الرجــلِ:والظــأْبُ والظَّ ــأْبُ فــالنٍ، أَي سِ ــأْمُ فلَــان ظَ مثلــه، فه، والظَّ

 .)٥(ظُؤوبٌ:  وحُكِي عَن ابن الدُّقَيْش، فِي جمعه.وَثَلَاثَة أَظْؤُبٍ

 ]الكامل: [قَالَ الْأَعْشَى ):عتق ( .٧٣

ــلٌ   ــقُ بابِـــــــــ ــا تُعَتِّـــــــــ ــبيئَةٍ مِمَّـــــــــ )٦(كـــــــدمِ الـــــــذّبيحِ ســـــــلَبْتُها جِرْيالَهـــــــا     وسَـــــــــ

                                     
 ].طحا[، والسائل الليث في التهذيب ]طحو[ العين )١(
 ].طلق[، وانظر قول أبي الدُّقَيْش في اللسان ]طلق[ التهذيب )٢(
 .]طلل[، وكذا التهذيب، وفي اللسان، والتاج ]طلّ[ العين )٣(
، ونـسبت  ٢/٤٠٥المحـرر الـوجيز   :  ونـسبت ألبـي رقـيش النّحـوي فـي         .٤٥مختـصر فـي شـواذ القـرآن         :  انظر )٤(

 .٥/٥٩البحر المحيط : البن النحوي في
 .وكذا اللسان] ظأب[ التهذيب )٥(
 .٢٧ديوان األعشى  )٦(
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 .)١(أَي شرِبتُها حمْراءَ، وبُلْتُها بيْضاءَ: قال أبو الدُّقَيْش

 وزَعَمَ أَبُـو الـدُّقَيْش   .عُدْمُليٌّ؛ لِقِدَمِه، واألُنْثَى عُدْمُلِيَّةٌ: نِّسِمُيُقال للضبِّ الْ  ):عدمل( .٧٤

 ]الرجز: [أَنَّهُ مُعَمَّر عُمْرَ اإلِنْسانِ حَتَّى يَهْرَمَ، فيُسَمَّى عُدْمُلِيًّا عندَ ذلكَ، قالَ الرَّاجِزُ

)٢(فِـــــــــي عُـــــــــدْمُلِيِّ الْحَـــــــــسَبِ الْقَـــــــــدِيمِ   

تقليبـك العـصيدة فــي   : مـا العَـصْدُ؟ قـال   : ألبـي الـدُّقَيْش  ] أي الخليـل [ قلـت  ):عـصد ( .٧٥

واديهـا؟  بَبـة بِ  ب العارِ رَهـل تعرفـه العـَ     : قلـت . عَصَدَ يَعْـصِدُ عَـصْداً    : تقول. الطَّنجير بالمِعصدة 

 ]الطويل: [النيْ غَولَ قَتَعْمِا سَأمَ! معَنَ: قال

ــى    ...   ...   ... ... ...    ــدُ   عَلَــ ــسَّيْرُ عاصِــ ــهُ الــ ــا مَنَّــ ــلِ مِمَّــ )٣ ( الرَّحْــ

 .)٤(ة رأسهذي يعصد لخفّاعس الّ النَّرب شبهَطَضْب رأسه ويَبذِذَيُ: أي

 .)٥(يْءأي ش: ماله عافطة وال نافطة: عن أبي الدُّقَيْش، يقال ):عفط( .٧٦

ــدُّقَيْش  : قــال الليــث  ــةُ: "قــال أبــو ال ــةُ والنَّ،)٦(عجــةُالنَّ: العافِطَ ــالعَ: افِطَ ــ )٧(زنْ نفط ؛ ألنهــا تَ

 ).٨("غورْ تَةَغو وال ناقَثْ تَ، أي ال شاةَ"ية ية وال راغِ ثاغِهُلَ ما: " وهذا كقولهم: ها، قالبأنفِ

 ]الكامل: [النَّاقةُ الجَسيمةُ السَّمينةُ، قال لبيد: العُلْكوم ):علكم( .٧٧

                                     
 ].عتق [ التاج)١(
 .  ، وكذا اللسان والتاج]عدمل[ التهذيب )٢(
 .نّاشئ الغرِّيد يُضحي كأنَّهترى ال: ، وهو عجز بيتٍ، وصدره٢/١١٢ديوان ذي الرّمة  )٣(
 ]عصد[ العين )٤(
 ]..نَفط[، والعُباب ]نفط[ الصحاح )٥(
 .]عفط [ التاج)٦(
 ، والتاج]نفط[، واللسان ]نفط[و] عفط[ التهذيب )٧(
 ].عفط[ والعباب الزاخر ]عفط [ الصحاح)٨(
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ــيَّةٌ مَقْطــــــــورةٌ  ــرَتْ بــــــــه جُرَشِــــــ )١(كُـــــــــومُتُـــــــــروِي الحَـــــــــدائِقَ بـــــــــازلٌ عُل بَكَــــــ

 .)٢(عَلْكَمَتُها عِظَم سَنامِها: قال أبو الدُّقَيْش

: قـال أبـو الـدُّقَيْش     . تقول فـرس مُغْـبَط الكائبـة إذا كـان مرتفـع المِنْـسج              ):غبط( .٧٨

 ]الطويل: [يط لقول حميدبِعة الغَنْ بصَهُهَبَّشَ

ــهِ الــــصَّانِعاتُ فَــــشاكَهَتْ  )٣( حَمَـــــابـــــه الخيـــــل حتـــــى هـــــمَّ أن يَتَحَمْ تَــــسَارَعَ فِيــ

الغَطَاطـة بيـضاءُ شـديدةُ    : قَـالَ أَبُـو الـدُّقَيْش    .  الطّيـر  نَ مـِ  بٌرْة ضـَ  اطـَ طَالغَ ):غطط( .٧٩

 )٤(البَيَاض ورجالها حَمْرَاوَانِ قصيرتان وَفِي ظَهْرِهَا خَطَّان أَو ثالثةٌ سودٌ

ــم( .٨٠ ــدُّقَيْش   ):غل ــو ال ــ: قــال أب ــشّ: مــيّلَيْم والغَلَيْالغَ ــاب العــريض المَال ــرِثِق الكَرِفْ  ي

 .)٥(عرالشَّ

أَن النَّبِـيَّ، صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، كَـانَ إِذا نَـزَلَ عَلَيْـهِ الـوحيُ               : وَفِـي الْحَـدِيثِ    ):فصد( .٨١

 .)٧(شيءٍ مِنْ ماءٍ قَلِيلٍ بِالتفصيدُ أَن يُنْقَعَ: ، قَالَ أَبو الدُّقَيْش)٦(تَفَصَّدَ عَرَقاً

 .)٨(بو الدُّقَيْشيه أَنِرَبَخْذا أَكَفَقَسَ فُقُوساً، هَ: قال يُتيِّذا مات المَإِوَ ):فقس( .٨٢

                                     
 .١٥٣ديوان لبيد  )١(
 .، وكذا التهذيب ]علكم[العين :  انظر)٢(
، وروايــة ١٥والبيــت فــي ديــوان حميــد بــن ثــور  ". والغبــيط أرض مطمئنــة بــين أرضــين: " ، وفيــه]غــبط[ البــارع )٣(

 ......تَباهَى عليه الصانعاتُ وشاكَلَتْ : البيت فيه
 .٢/٣٤٢  المخصص)٤(
 .، وكذا البارع]غلم[العين )٥(
 ".ته بالفَصادأي سال عرقه، تشبيهًا في كثر: وفيه. ٣/٤٥٠النهاية في غريب الحديث واألثر  )٦(
 .والتاج، وكذا اللسان، ]فصد[ التهذيب )٧(
 ]فقس [ العين)٨(
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ى أبـو   كـَ وحَ.  الـشَّيء وأنـتَ تَعلمـه      نِغـابي عـَ   التَّ: خُصْالفـَ : يلمَقـال ابـن شـُ      ):فصخ( .٨٣

 .)١(هعِوضِفَصخَ يَده؛ إذا أزال المَفْصَلَ عنْ مَ: ادالدُّقَيْش، بالصَّ

ــي( .٨٤ ــةِ األَفــاعي   ):فل ــنْ فاليَ ــدُّقَيْش أَنَّهــا ســيِّدَةُ الخنــافِسِ،    : )٢(أَفْحَــشُ مِ زعــمَ أبــو ال

 .)٣(رَقطاءُ ضخمَةٌ تَكونُ في الصَّحاري

وسـألتُ  . عُ علـى قَبَعْثَـرات وقَباعِـث   الفَـصيلُ المهـزول، ويُجمـَ     : القَبَعْثَرَى ):قبعثر( .٨٥

 .)٤(قُبَعْثرة: أبا الدُّقَيْش عن تصغيره فقال

 .)٥("قُبَيْعِثٌ؛ ذَهَبَ إِلى التَّرْخِيمِ: يْش عَنْ تَصْغِيرِهِ فَقَالَوسأَلت أَبا الدُّقَ: قَالَ اللَّيْثُ"

: حَيّـة سـمّاها أَبُـو خَيْـرة       : قُصَيْرَى قِبالٍ ): الحيّات(مر فِي كِتَابه فِي     وَقَالَ شِ  ):قبل( .٨٦

ــ)٦(قُــصَيْرى، وســمّاها أَبُــو الــدُّقَيْش قُــصَيْرى قِبــال سماً، ، وَهِــي مــن األفــاعي غيــر أنَّهــا أَصْــغَر جِ

 .)٧(تَقتُل على الْمَكَان

 )٨("قُصرَى قُبالٍ، أصغر األفاعي: قال أبو الدُّقَيْش: وقال أبو حاتم"

وَقَـالَ  . الصِّغار الْكَثِيـرَة األوبـار، وَهِـي إبِـل التُّـرْك        : القِرْمِليَّة من الْإِبِل  : قَالَ ):قرمل( .٨٧

 .)٩(أمُّها البُختِيَّة، وأبوها الفالِج: أَبُو الدُّقَيْش

                                     
 .، وكذا اللسان، والتّاج]فصخ[التهذيب :  انظر)١(
 .١/٢٦٧ المستقصى في األمثال )٢(
 .١/٢٦٧، والمستقصى في األمثال ]فلي[العين :  انظر)٣(
 ].قبعثر[العين  )٤(
 ]قبعثر[اللسان )٥(
 ".قُصرَى قُبال: "٢/٣١٢ ، والمخصص ٢٦٤، و٢٣٩دود للقالي في المقصور والمم )٦(
 . وكذا التاج،]قبل[ التهذيب )٧(
 .٢٦٤: ، وانظر٢٣٩ المقصور والممدود للقالي )٨(
 .الْجَمَلُ الضَّخْمُ يحمَل مِنَ السِّنْدِ للفِحْلة: والفالِجُ. ، وكذا اللسان ، والتاج ]قرمل[ التهذيب )٩(
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ــزح( .٨٨ ــزَح  "):ق ــوْسُ قُ ــامَ الربيــع     : وقَ ــسَّما أي ــدوُ فــي ال ــو  . طريقــة مُتَقوِّســة تب قــال أب

 .)١(قُزْحة: رائف التي فيها، الواحدةالقُزَح الطَّ: الدُّقَيْش

ــزز( .٨٩ ــدُّقَيْش يقــول فــي كالمــه    : عــن الخليــل  ):ق ــا ال ــنْ   : ســمعت أب ــزوزُ العــراقِ مِ بُ

 .)٢(قُزوزِها وخُزُوزِها

اقتـشَذنا شـيئا    : وَيًقال: القِشذة ُهي الزبدة الرقيقة، قال    : قَيْشقال أبو الدُّ   ):قشذ( .٩٠

 .)٤(، وأَتيت بَنِي فُلَانٍ فسأَلتهم فَاقْتَشَذْتُ شَيْئًا أَي جَمَعْتُ شَيْئًا)٣(جمعناه لنأكله

يُقالُ لِألسودِ مِنَ الحَيَّات يعني أَسـود سـالخ قَـضْقَض           :  قال أبو الدُّقَيْش   ):قضقض( .٩١

 .)٥( صوَّتإذا: قَضقَضةً

ــرانُ، وَيُخَفَّــف فــي لغــة" ):قطــر( .٩٢ األَبْهَــل، : هــو مــا يتحلَّــب مِــن شَــجَرٍ يقــال لــه : القَطِ

 ]الوافر: [يُطْبَخ فَيُتَحَلَّبُ مِنْه قَطِرانُ؛ قال الشَّاعر

)٦(وَفِــــــــي القَطِــــــــران لِلجَرْبَــــــــى شِــــــــفاءُ أَنَــــــــا القَطِــــــــرانُ وَالــــــــشُّعراءُ جَرْبَــــــــى

 .)٧(ش ال يقول غيرَ القَطِرانِأبو الدُّقَيْ]: قيل [

                                     
شـرح الحماسـة للمرزوقـي    : وانظـر . ٣/١٩٠، والفـائق  "الطرائـق "، وفيـه  ]قـزح [االتهـذيب  ، وكذ ] قـزح [ العين   )١(

٤/١٧٨٥ 
: والبـزُّ ...." بـزوز العـراق مـن       : "، وفيـه  ١٣٨/ ١التلخـيص فـي معرفـة أسـماء األشـياء           : ، وانظر ]قزز[ الجمهرة   )٢(

 .٣٥٦ ما اتفق لفظه واختلف معناه البن الشجري: وانظر. متاع البيت من الصياب خاصّة
أَرجـو أَن يَكُـونَ مَـا رَوَى    : وقـال األَزهـري   ،]دقـش [، وعن الليث عن أبي الدُّقَيْش في التهذيب        ]قشذ[ العين   )٣(

وَالْمَحْفُوظُ عَنِ الثِّقَاتِ القِـشْدَة، بِالـدَّالِ، وَلَعَـلَّ         : قَالَ. اللَّيْثُ عَنْ أَبي الدُّقَيْش فِي القِشْذَة، بِالذَّالِ، مَضْبُوطًا       
 ].قشذ[، والتاج ]قشذ[وانظر اللسان . الَ فِيهَا لُغَةٌ لَمْ نعرفهاالذَّ

أنَّ كـلّ ذلـك نقلـه األزهـريّ فـي      ] قـشذ [، وكـذا اللـسان، وأشـار صـاحب التـاج      ]قـشذ [تكملة من التهذيب     )٤(
 .التهذيب عن الليث عن أبي الدُّقَيْش

 ٢/١٣٤] قضقض: فعلل[ كتاب األفعال للسرقسطي )٥(
 ].جرب[ب للقطران العبشمي في مقاييس اللغة البيت يُنس )٦(
 .٢٥/ ٤] قطر [ اإلبانة في اللغة)٧(
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، )١(قُطُـنٌ : شِـجَارُ الهَـوْدَجِ، وجمعُـه     : القِطَـانُ : قَالَ أَبُـو الـدُّقَيْش    : قَالَ اللَّيْثُ  ):قطن( .٩٣

 ]الكامل: [قَالَ لبيد

) ٢(فَتَكَنَّـــــــــسُوا قُطُنًـــــــــا تَـــــــــصِرُّ خِبَامُهَـــــــــا   

رِفُ ابــنُ مُقْــالْ:  مــن الرجــالِواألَقْفَــسُ: أَخْبَرنــي أبــو الــدُّقَيْش: قَــالَ الليــث ):قفــس( .٩٤

 .)٣(قفَسَ يَقْفِسُ قُفُوسًا: األَمَةِ، وَيُقالُ للمَيِّتِ فَجْأَة

على رأسها قُنْبُرةٌ، أي، فضل ريـش قـائم، مثـل مـا علـى           : ودجاجة قُنْبُرانيّة  ):قنبر( .٩٥

 .)٤ (التي على رأسها: قُنْبُرتُها: قال أبو الدُّقَيْش. رأس القُنْبُرة

ــةُالقَ ):قــوم( .٩٦ ــدُّقَيْش . مــا بــين الــركعتين مــن القيــام  : وْمَ ــو ال ــالَ أَب ــداة  : قَ أُصــلي الغَ

 .)٦(، وَكَذَلِكَ قَالَ في الصالة)٥(قَوْمَتَيْنِ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثَ قَوْمات

اشْـتِقَاقُهُ مِـنَ الْكَـرَى، وَهُـو النُّعـاسُ، سُـمِّيَ بِـضِدِّ مَـا                : )٧(أَجـبَنُ مِـنْ كَـرَوان      ):كرو( .٩٧

 ] الرجز: [أَنَّهُم يَصِيدُونَهُ بِهذِهِ الرُّقْيَةِ: وَعَنْ أَبِي الدُّقَيْش. لَ اللّيل جُبْنًا؛ لِأَنَّهُ لَا َينامُ طُوْيَفْعَلهُ

ــرًا   ــرِقْ كَــــــ ــرًا أَطْــــــ ــرِقْ كَــــــ أَطْــــــ

إِنَّ النَّعــــــــــــامَ فِــــــــــــي الـقـــــــــــــرى  

                                     
 و]. قطن[التهذيب المستدرك على  )١(
 . شَاقَتْكَ ظُعْنُ الحيِّ حينَ تَحمَّلوا: ، وصدره١٦٥هذا عجز بيت من معلقة لبيد في ديوانه  )٢(
 ].قفس[ التهذيب )٣(
 .ذيب، واللسان ، والتاج ، وكذا البارع والته]قنبر[ العين )٤(
 .، وكذا أساس البالغة، والتاج]قوم[العين  )٥(
والخبـر يرويـه الليـث سـائال     . ٤/٦٨] قـوم [، وكذا البارع واللسان، والتاج واإلبانـة فـي اللغـة    ]قوم[ التهذيب   )٦(

 .أبا الدُّقَيْش
 ١/٤٥المستقصى في األمثال  )٧(



 

 
١٨٤

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش األعرابي
  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ــرى   ـــال يـــــــ ـــرًا فَـــــــــ ـــرِقْ كَــــــــ أَطْـــــــ

ــ   ــا كَــــــــــ ــا أن أرى هنــــــــــ )١(رىمــــــــــ

ــضْعًا : ضــرب مــن البــضع، يقــال : الكاشــرُ: "الــدُّقَيْشعــن أبــي  ):كــشر( .٩٨ ــعْتُها بُ بَاضَ

ــ: "وقــال أبــو الــدُّقَيْش. )٢("كاشــراً، ال يــشتق منــه فعــل  ــرْبٌ مــن النِّكــاح، : رُ، بــالفتحشْوالكَ ضَ

 )٣("كالكاشِر

 . )٤(اكتفلتُ بكذا إذا ولَّيته كَفَلَك: النّضر عن أبي الدُّقَيْش ):كفل ( .٩٩

ــدُّقَيْ  ــو ال ــالَ أَب ــلِ، وبــالوادي  : شقَ ــا بالجَبَ ــا،   : وتَقــولُ اكْتَفَلْن أَي جُزْنــاهُ وجَعلنــاه مــن وَرَائِنَ

 .)٥(واكْتَفَلَ السّابقُ بالمُصَلِّي من ذَلِك

 ]البسيط: [يغزل الصوف، قال: كَفَنَ الرجل يَكْفِنُ، أي: كفن ):كفن( .١٠٠

ــا   ــا وَيَعْمَتُهــ ــشَّاءِ يَرْعاهــ ــي الــ ــلُّ فــ )٦( إال رَيْـــــــــثَ يَهْتَبِـــــــــدُوَيَكْفِـــــــــنُ الـــــــــدَّهْرَ يَظَــ

يختلـي الكَفْنـة للمراضـيع      : بـل يَكْفِـنُ   : فقـال . وخالف أبو الدُّقَيْش في هـذا البيـت بعينـه         

ــا     )٧(مــن الــشاء ــلُبَت عيــدانُها كَأَنَّهَ ــةُ مــن دِقّ الــشَّجَرِ صــغيرةٌ جعــدةٌ إِذا يبــسَت صَ ، والكَفْنَ

 . )٨(قطعٌ شُقّقَتْ عَن القَنَا

                                     
 .ى نسبته فيما عدت إليه من مصادر، ولم أعثر عل١/٤٥المستقصى في األمثال  )١(
 .٢/١٧٥] كشر: فعل[، وكتاب األفعال للسرقسطي ]كشر[التهذيب : ، وانظر]كشر[ العين )٢(
 ].كشر[ التاج )٣(
 .، وكذا اللسان]كفل[التهذيب  )٤(
 .]كفل[ التاج )٥(
 .٧٢البيت للراعي النميري في ديوانه  )٦(
، واللــسان ، والتــاج  ٥٨٦٧/ ٩]  كفــن : فعَــلَ يَفْعَــل [علــوم  ، وكــذا التهــذيب، وشــمس ال  ]كفــن[العــين  ) ٧(

 ].كفن[
وخـالف  : ، وفيـه ٢/١٧٩] كفـن : فعـل [، وكذا  التهذيب، كتـاب األفعـال للسرقـسطي    ]كفن[العين :  انظر )٨(

الجمعـة مـن الكفنـة للمراضـيع مـن الـشّاء، وهـي شـجرة مـن              : بل معناه : أبو الدُّقَيْش في هذا البيت، فقال     
 ."دقّ الشَّجر
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أَرضٌ كَلِبَةُ الشَّجَرِ؛ أَي خَشِنَةٌ يابسةٌ لم يُصِبْها الربيعُ         : و الدُّقَيْش وَقَالَ أَبُ  ):كلب( .١٠١

 .)١(بعدُ، وَلم تَلِنْ

كَلِـبَ الـشجرُ، فَهُـوَ كَلِـبٌ إِذا لَـمْ يَجِـدْ رِيَّـهُ، فَخَـشُنَ                 : قَالَ أَبـو الـدُّقَيْش    : قال أبو حنيفة  

 . )٣(وآذَى كَمَا يَفعَلُ الكَلْبُ. )٢( مَن مَرَّ بِهِ كالكَلْبمِنْ غَيْرِ أَن تَذْهَبَ نُدُوَّتُه، فعَلِقَ ثَوْبَ

م ظِّعَتَمـُ س جلـوس الْ   لـَ ذا جَ ا، إِ ماخـً كْجل إِ أَكْمَخَ الرّ : ى أبو الدُّقَيْش  كَ حَ ):كمخ( .١٠٢

كـذا يُكْمِـخُ   هَ: ة، وقـال صَّنـَ مِروس على الْساء له، ثم جلس جلوس العَس كِبِلَسه، فَفْفي نَ 

 .)٤(مةظَمن البأو والعَ

ــز( .١٠٣ ــالَ الليــث  ):كن ــو الــدُّقَيْش : قَ ــالَ أَبُ ــة إِذا مألتَهــا، ورجــلٌ   : وَقَ ــزَ الْقرْبَ شــدَدْت كنْ

 .)٥(مُكْتنِزُ اللحمِ وكَنيزُ اللحمِ

طرفا الزندين فـي الـذّراع ممّـا يلـي       " الكاع"و" الكوع"زعم أبو الدُّقَيْش أنَّ      ):كوع( .١٠٤

 .)٦(الرُّسغ

: الالمُ القُرْبُ، وبِـهِ فَـسَّرَ قَـولَ المُـتَلَمِّسِ، أَيـضًا        : قَيْشقَالَ أَبُو الدُّ  : قال الليث  ):الم( .١٠٥

 ]الكامل[

                                     
 .، وكذا اللسان، والتاج]كلب[ التهذيب )١(
 .، وكذا اللسان]كلب[ المحكم والمحيط األعظم )٢(
 .ج زادها التا)٣(
كتــاب األفعــال  : وانظــر.، وكــذا التــاج ]كمــخ[اللــسان : ، وفــي التهــذيب عــن الليــث، وانظــر   ]كمــخ[العــين ) ٤(

 ...".لبس أبو الدُّقَيْش : "قال أبو عثمان: ، وفيه٢/١٥٣] كمخ: فعل وأفعل باختالف[للسرقسطي،
 ].كنز [ التهذيب)٥(
والكوع منهمـا طـرف الزنـد الـذي يلـي اإلبهـام وهـو أخفاهمـا، والكـاعُ طـرف                    : ""، وفيه ]كوع[العين  :  انظر )٦(

القــول المــسموع فــي الفــرق بــين : وانظــر قــول أبــي الــدُّقَيْش فــي. الزنــد الــذي يلــي الخنــصر، وهــو الكرســوع
 .٢٠دي الكوع والكرسوع للزبي
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ــرُ فُؤادُهــــــــا    ــنْ المٍ يَطيــــــ ــادُ مِــــــ ــنكِّسُ  ويكــــــ ــاءُ الـــــــضُّحَى المُتَـــــ ــرَّ مُكّـــــ  )١ (إِذْ مَـــــ

اللَّفُـوت مــن النِّــساء التــي لهــا زوج، وولــد مــن زوج آخــر،  : قــال أبــو الــدُّقَيْش ):لفــت( .١٠٦

 .)٢(ى الوَلَدفهي تَلْتَفِتُ إل

قـال أبـو    . التـي تُغازِلُـك وال تُمكِّنُـك      : بالمين،  الالّعة: ة، ويقال والمرأة الالّعَ " ):لوع( .١٠٧

 .)٣("هي الالّعة بهذا المعنَى، واألوّل قول أبي الدُّقَيْش: خيرة

ــالَ اللَّيْــث" ــرْأَة اللَّ: وَقَ ــالْمَ ــا اعَ ــو الــدُّقَيْش . ة قــد اختُلــف فِيهَ ــالَ أَبُ ــ: فَقَ ــي )٤(ةُاللَعَّ ــي الَّتِ ، وَهِ

 )٥("تغازلك وَلَا تمكّنك

مُؤْتَةُ، بِالْهَمْزِ عَنْ ثَعْلَبٍ مِنْ قُـرَى الْبَلْقَـاءِ بِالـشَّامِ قُتِـلَ بِهَـا جَعْفَـرٌ الطَّيَّـارُ،                    ):مأت( .١٠٨

 .)٦(عَنْ أَبِي الدُّقَيْش. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَيَجُوزُ قَلْبُ مِثْلِ هَذِهِ الْهَمْزَةِ وَاوًا

 .)٧(مَاءٌ مَالحٌ وَمَاءٌ مِلْحٌ:  َقَالَ أَبُو الدُّقَيْش:قَالَ ابن شُميل ):ملح( .١٠٩

                                     
وَقَول أبي الدُّقَيْش أوْفق لمعْنى المتنكِّس، يقصد        ":قال الليث : "، ولسان العرب، وفيه   ]ألم[التهذيب  : انظر )١(

أيا أيا إذا سمعت النّاقة ذلـك طـارت مـن    : الالم من قول القائل المٍ، كما يقول الصائت "من قول أبي خيرة     
 .١٨٤والبيت للمتلمس في ديوانه ]. لوم[لتاج ، وا]لوم[، واللسان "فِي الْبَيْت" حدّة قلبها

ــزع يطيــــــر فؤادهــــــا     ــاد مــــــن جــــ ــضُّحى متــــــــنكّس    وتكــــ ــاح مكّــــــــاء الــــــ إنْ صــــــ

 
 ].لفت[ العين )٢(
 ].لوع[ العين )٣(
 ]لوع[ والتاج ٤/٦٢٦] الع[، واإلبانة في اللغة ]لوع[، والمحيط في اللغة ]الع[ التهذيب )٤(
 . التهذيب)٥(
 .٢/٢٥٥معرب  المغرب في ترتيب ال)٦(
لم أسمع أَحَدًا مـن  : قَالَ يُونُس: وَقَالَ ابْن شُمَيْل   : " وفي التهذيب  .، وكذا اللسان ، والتاج    ]ملح[ التهذيب     )٧(

 : "وقــال األزهــري". قَــالَ وَيُقَــال ســمك مَــالحٌ وَأحــسن مِنْهَــا سَــمَكٌ مَلِــيحٌ وَمَمْلُــوح . الْعَــرَب يَقُــول مــاءٌ مــالحٌ
 "جِدَ فِي كَلَام العَرَبِ قَلِيال فَهِيَ لُغَةٌ لَا تُنْكرهَذَا وَإِنْ وُ: قلت
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 . )١(والمؤق مؤخر العين: قال أبو الدُّقَيْش ):مأق( .١١٠

. كــان رَسُــولُ اهللا ، صــلَّى اهللا عليــه وســلَّم، يَكتَحِــلُ مِــن مُوقِــه مَــرَّة : "قــال أبُــو الــدُّقَيْش

 .)٢("ومن ماقِهِ مَرَّةً

ــدُّقَيْشقـــال أ ــ: بـــو الـ ــا، ومَرُخَّؤَمُ: ق العـــينؤْمُـ ــاقُأْهـ ــمُ: هـ آمـــاق العـــين :  وقـــال)٣ (.مهادَّقَـ

 .)٤("مهاها، ومآقيها مقادِمآخيرُ

حَدَّثَنِي أَبو الدُّقَيْش أَنَّ النَّاسَ كـانوا يَـأْكُلون اإلِنْـسى، وَهُـو      : قال أبو فيد   ):نسنس( .١١١

: ن اإلنـس، فقـال أحـدهما لــصاحبه   النـسناس، لكـل واحـد مـنهم يــد ورجـل، فرعـى اثنـان مــ       

وبلغنـي أن قومـا تبعـوا أحـد     : قـال . )٥("إِنَّ عَلَيْـكَ جَرْشًـا فَتَعَـشَّهْ   : قال اآلخر ! فَضَحَكَ الصُّبْحُ 

 :النسناس فأخذوه، فقال للذين أخذاه

يــــارُبَّ يَــــوْمٍ لَــــوْ تَبِعْتُمَــــانِي

ــانِي ــا أَوْ لَتَركْتُمَـــــــــ لمتُّمَـــــــــ

إنـه آكِـلُ   : رة فإذا في بطنه شَحْم، فقال آخـر مـن الـشجرة         فأدرِكَ فذُبح في أصل شج    

 .)٦(فأنا إذن صُمَيْمِيت، فاستنزل فذبح: ضَرْوٍ، فقال الثالث

                                     
 .٤/٢٩١] موق [ اإلبانة في اللغة العربية)١(
 .٣/٢٤١  المجموع المغيث)٢(
 . ، وكذا التاج]مأق[اللسان :  انظر)٣(
كـل مـدمع مـؤق مـن مقـدم العـين       : وعـن أبـي خيـرة      : "، وورد فيـه   ٣/٣٤١] مـأق  [ الفائق في غريب الحديث    )٤(

 ".ووافق الحديث قول أبي الدُّقَيْش: قال الليث. ومؤخرها
 .٦٨أمثال السّدوسيّ :  انظر)٥(
حيـاة الحيـوان الكبـرى    : ، وانظـر ١/١٢مجمـع األمثـال   : ده السدوسيّ ألبي الـدُّقيش مـن     رتمام النص الذي أو    )٦(

٢/٤٨٠. 



 

 
١٨٨
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  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

إِنَّهُـم مـن وَلَـدِ سـامِ بـن سـامِ إِخْـوَة عـادٍ وثَمُـودَ، ولَـيْسَ لهُـم              : يُقَال: وَقَالَ أَبو الدُّقَيْش  

بحـرِ الهِنْـدِ، والعَـرَبُ يَـصْطَادُونَهُمْ ويُكَلِّمُـونَهُمْ،      عُقُولٌ، يَعيشُون فِي اآلجَامِ على شَاطيءِ  

 .)١(وهم يَتكلَّمُون بالعَربيَّةِ ويَتَنَاسَلُون وَيَقُولُون األَشْعَارَ ويَتَسَمَّوْن بأَسْمَاءِ العَربِ

 .)٢(نّومريحُ فَمِ الْمَرْأَة وأَنْفِها وأَعْطافها بعد ال: النَّشْرُ: قَالَ أَبُو الدُّقَيْش ):نشر( .١١٢

مَـا  : والمِـشْوار  .شارَ الدَّابَّة وَهُوَ يَـشُورها شَـوْراً إِذا عَرَضَـها         : األَصمَعي عن ):شور( .١١٣

ــشْواراً، ألَن      ــشْوَرَتْ نِ ــدْ نَ ــنْ علَفهــا، وَقَ ــة مِ ــتْنََ"أَبقــت الدابَّ ــونَ   "فْعَلَ ــرَفُ إِال أَن يَكُ ــا يُعْ ــاءٌ لَ  بِنَ

ــتْ، ــالَ الْخَلِيــل  فَعْوَلَ ــا ا : قَ ــالَ   ســألتُ أَب ــشوار؟ فَقَ ــشوار أَو مِ ــدُّقَيْش عَنــهُ، فَقلــت نِ ــشوار، : ل نِ

 .)٣(وَزعم أَنه فَارسي

قـال  : مبـو حـاتِ   ال أَ قـَ وَ. هِيـْ  فِ يإذا حـرّك لـسانه فـ      : ةًضَنَضْ الحيّة نَ  ضَنَضْنَ ):نضنض( .١١٤

 .)٤(تَوَّصَ:  الحيّةضَنَضْنَ: أبو الدُّقَيْش

 .)٦( إذا نَثَرَت بأنفها)٥ (]فيطًانَ[نَفَطَتْ العَنْزُ: عن أبي الدُّقَيْش ):نفط( .١١٥

ارتفاعُـه قِـرابَ    : نِهاءُ النَّهـار  : كلمة لم أسمعْها من أحدٍ    : قال أبو الدُّقَيْش   ):نهي( .١١٦

 .)٧(نصفِ النّهار

 .)٨(االسم، وهو الشّحم السّمين: الفِعْل، والنِّيُّ: النَّيُّ:  قال أبو الدُّقَيْش):نوأ( .١١٧

                                     
 ].نسس[ التاج )١(
 .وكذا اللسان والتاج]. نشر[لتهذيب ا )٢(
 . والتاجلتهذيب ا:وانظر، ]ورش [للسان ا)٣(
 .٣/٢٤٢] نضنض: فعلل[ كتاب األفعال للسرقسطي )٤(
 ].نفط[ زيادة من التاج )٥(
 .ألبي الدُّقَيْش من هذا البحث] عفط[، وانظر مادة ]نفط[ اللسان )٦(
 المزهر للسيوطي: ، وانظر٤٩٦والمقصور والممدود للقالي . ، وكذا البارع، والتهذيب]نهي[ العين )٧(
 .، وكذا اللسان]نوى[التهذيب : ، وانظر]نوى[ العين )٨(
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هُـوَ ذَا، وَقَـالَ     : أَيْـن فلَـان؟ فَقَـالَ     : بُـو الـدُّقَيْش لرجـل قَـالَ       قَـالَ أَ  :  وَقَـالَ النَّـضر    ):هذا  ( .١١٨

وَنَحْـو ذَلِـك حفظتُـه عَـن        : قلـتُ . هُـوَ ذَا  : أَيْن فلَان؟ فَقَـالَ   : قَالَ أَبُو الدُّقَيْش لرجل قَالَ    : النَّضر

 .)١(أعرابِ بني مُضَرّس وَغَيرهم

. وأوحـاه ) هـلْ (أشـدُّ   : طَـبِ؟ قـال   هـلْ لـك فـي الرُّ      : قال الخليل ألبـي الـدُّقَيْش      ):هل( .١١٩

 ).٢(أشدُّ الهلِّ وأوحاه: وبعض يقول، فخفَّفَ

ــام،       ــألف وَاللَّ ــهِ الْ ــما فأعربــه وَأدْخــل عَلَيْ ــي لالســتفهام اسْ ــو الــدُّقَيْش هــلْ الَّتِ وَجعــل أَبُ

، )٣( الهَـلِّ وأوحـاه    أشـدُّ : هَل لَـك فِـي زبـد وتمـر؟ فَقَـالَ أَبُـو الـدُّقَيْش              : وَذَلِكَ انه قَالَ لَهُ الْخَلِيل    

ــرُوف الْأُصُــول وَهِــي الثَّلَاثَــة    ــهُ عــدَّة حُ ــأَن شــدده غيــر مُــضطَرّ، لتكتمــل لَ . وَزَاد فِــي الِاحْتِيَــاط بِ

 ]الرجز: [وسَمعه أَبُو نؤاس فتاله، فَقَالَ للفضل بن الرّبيع

ــرْ  ــلُّ خَيــــــــــــــ هَــــــــــــــــلْ لــــــــــــــــكَ، والهَــــــــــــــ

)٤(فــــــــــــــــــيمنْ إِذا غِبــــــــــــــــــتَ حَــــــــــــــــــضَرْ  

: هــل لــك فــي ثريــدة كــأنَّ وَدَكَهــا عيــونُ الــضيَّاوِنِ؟ فقــال : دُّقَيْشوقــال الخليــل ألبــي الــ

 .)٥(أَشَدُّ الهَلِّ

قَالَ أَبُـو خيـرة     .  طائرة كَدْرَاءُ غَبْرَاءُ مِثْلُ لون البُوم بِعِظَم البُومَة        :الهاَمَة ):همم( .١٢٠

 ]الرجز: [، قَالَ ذُو الرمَّة)٦(تَصِيحُ عِنْدَ القُبُور وَخَالفهُ أَبُو الدُّقَيْش

                                     
 ].هذا[، واللسان ]هذى[ التهذيب)١(
 .، وكذا التهذيب]هل[ العين )٢(
، وكــذا اللــسان، والتــاج ، ]هــل[، والــصحاح ١/٥٠، وانظــر مقدمــة العــين ]هــل[ المحكــم والمحــيط األعظــم )٣(

 .٣/١٢١فية ، وشرح الرضي على الكا١٠/٦٨٢٥]الهلُّ[وشمس العلوم 
 . المحكم والمحيط األعظم، واللسان والتاج)٤(
 .٣/١٠] باب فعل، بفتح الفاء وسكون العين[ األدب للفارابي  ديوانمعجم )٥(
 .٣٤٥/ ٢ المخصص )٦(
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ــضَّبُوحُ    ــصَّدَى الــــــــ ــا الــــــــ ــا ذَيَّــــــــ ــا أيُّهــــــــ يَــــــــ

)١(أمــــــــــــــــا تَــــــــــــــــزَال أبَــــــــــــــــدًا تَــــــــــــــــصِيح 

يـصوم  : قـال أبـو الـدُّقَيْش     . )٢("ىرَتـْ ضان تَ مـَ قـضاء رَ   بِ أسَال بـَ  . "قـال أبـو هريـرة      ):وتر( .١٢١

 .)٣(يوما ويفطر يوما أو يصوم يومين ويفطر يومين

قَيْش األعرابــيّ، وَهُــوَ مــريضٌ، دخلــتُ علــى أبــي الــدُّ: "أنَّــه قــالعــن أبــي زيــد  ):وجــد( .١٢٢

أجـد مَـا لَـا أشـتهي، وأشـتهي مَـا لَـا أجـد، وَأَنـا فِـي                    : كَيفَ تجدُك يَا أَبَا الدُّقَيْش؟ فَقَالَ     : فَقلت

 .)٤(زمَان سوءٍ، زمَان من وَجَد لم يجُد، وَمن جاد لم يَجِد 

 .)٥(جايئَتُه يَعْني مِدَّتُهوَعَتِ المِدَّةُ في الجُرْحِ، ووَعَتْ : قال أبو الدُّقَيْش ):وعي( .١٢٣

 .)٦(عَنى رَغيفًا أُخْرج من التَّنُّور. إنّه لحارٌّ يارٌّ: قَالَ أَبُو الدُّقَيْش)يرر( .١٢٤

وَإنَّـهُ  ، لَـان فرَسَـه فَهُـوَ مَيْـسور مـصنوعٌ سـمين       فُ رَسَيـَ : وَقَالَ أَبُـو الـدُّقَيْش     ):يسر( .١٢٥

 :لمرار بن منقذ يصف فرسا، وقال الحَسن التّيْسُور إِذا كَانَ حسنَ السِّمَن 

                                     
 ".الضّبوح"بدال من " النبوح: "، ويروى٣/١٧٧٦ديوان ذي الرّمة  )١(

أي متفرّقا غير متتابع، والتاء األولى منقلبة عـن واو،  : " ... ه، وفي١/١٨١] تتر[النهاية في غريب الحديث واألثر    )٢(

 ".أن يجيء الشّيء بعد الشّيء بزمان: والتواتر. وهو من المواترة

 ]وتر[ تهذيب اللغة )٣(

والتـاج،  ] دقـش [، واللـسان    ٣/٤٩، وكـذا هـو عـن أبـي زيـد فـي عيـون األخبـار                  ١/١٢التهذيب مقدمة المؤلـف     ) ٤(

وقـد علـق صـاحب      . ١٤/١٦، والـوافي بالوفيـات      ٣/١٢٩٢معجـم األدبـاء     : ن الخليـل فـي    ويروى ذلك عـ   : بقوله

كيف لو أدرك أبو الدُّقَيْش زمانَنا هذا، فنسأل اهللا العظـيم           : "على ما قاله أبو الدُّقَيْش، بقوله     ] دقش[التاج  

 ".أنْ يعفو عنا، ويسامحنا بفضله وكرمه

 .، وكذا اللسان]وعي[ش في التهذيب وعن الليث عن أبي الدُّقَيْ]. وعي [ العين)٥(

 .، وكذا التاج]يرر[اللسان : وانظر]. يرر[ التهذيب ، وعن الليث عن ِأبي الدُّقَيْش في]يرر[العين ) ٦(
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ــضُّمُرْ  ى عِالّتـــــــــــــهـاه علــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــد بلَوْن ــهُ والــــــ )١(وعَلــــــــى التَّيْــــــــسُورِ مِنْــــــ

وتَجدُر اإلشارة في نهاية هذا العمـل، إلـى أبـرز النتـائج التـي توّصـلت إليهـا الّدراسـة،              

 :وهي

فــي عـصره؛ إذ لَقــيَ   أنَّ أبـا الـدُّقَيْش مغمــور عنـد المتــأخرين رغـم أنَّـه ذائــع الـصيت       :أوَّال

عنايـــة مـــن علمـــاء عـــصره كالخليـــل ويـــونس وأبـــي زيـــد وغيـــرهم، فنقلـــوا عنـــه لـــشهرته    

 . بالفصاحة؛ إذ هو من أفصح األعراب الرّواة، إنْ لم يكن األفصح

 أنَّـه وقـع فـي اسـم أبـي الـدُّقَيْش تـصحيف وتحريـف، إذ تـذكره بعـض المـصنّفات                   :ثانيًا

 .لمعجمةبالسين المهملة، والصواب أنّه با

 أنَّــه تــرجّح للباحــث أنَّ أبــا الــدُّقَيْش القنــانيّ الغنــوي، هــو شخــصية أخــرى غيــر           :ثالثــا

شخــصية القنــانيّ األعرابــي أســتاذ الفــراء، علــى خــالف مــا أورده محقــق الغريــب المــصنّف      

 .أنهما شخصية واحدة

فـي سـوق     أنَّ أبا الدُّقَيْش شاعر وخطيب معروف بفصاحته، ومواقفه الكالميّة           :رابعًا

 .المربد

 أنَّ أبا الدُّقَيْش من األعراب الثِّقات المعدودين بالفصاحة؛ إضافة إلى أنَّـه كـان     :خامسًا

مــن األعــراب اللغــويين كــأبي فيــد الــسّدوسيّ؛ إذ لــه آراؤه اللغويــة التــي تناقلهــا العلمــاء فــي   

                                     
]. يـسر [التـاج   : ، وانظـر  ٤/٢٩٦] يـسر : فعل[كتاب األفعال للسرقسطي     وكذا اللسان، و   ،]يسر[ التهذيب   )١(

 ".التيسور"بدال من " التيسير: "، ويروى٨٤ات والبيت للمرار بن منقذ في المفضلي



 

 
١٩٢

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش األعرابي
  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ره مـن العلمـاء   مصنّفاتهم اللغويّة، بل إنّهم رجّحوا في أكثر المواضع ما يقول بـه علـى غيـ             

 . واألعراب

 أنَّه كانَ ألبي الدُّقَيْش أثره في مصنَّفات اللغويين إذ له أثـره فـي تفـسير كثيـر         :سادسًا

وكــذلك لــه أثــره فــي الــدّرس  . مــن األلفــاظ اللغويــة، إضــافة إلــى االستــشهاد بلغتــه وشــعره  

ــدّرس  النحــويّ إذ لمروياتــه أثــر فــي التقعيــد النّحــويّ، وإن كــانَ بدرجــة أقــلّ مــن        أثــره فــي ال

 . اللغويّ

@      @      @ 
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 :المصادر والمراجع
اإلبانة في اللغة العربية، سلمة بن مسلم الصُّحاري، تحقيق عبد الكريم خليفة، وزمالئه، وزارة التـراث               .١

 .م١٩٩٩، ١القومي والثقافة، مسقط، عمان، ط

اإلتقان في علوم القرآن، أبو الفضل جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطيّ، تحقيـق مركـز                        .٢

 .م٢٠٠٥، ١الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف، السعودية، ط

، تحقيــق محمــد باســل عيــون )هـــ٥٣٨ت (أســاس البالغــة، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزّمخــشريّ   .٣

 .م١٩٩٨، ١السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيـق عبـد الـسالم هـارون، مكتبـة      )هــ ٣٢١ت(االشتقاق، أبو بكر محمد بن الحسن بـن دريـد األزديّ            .٤

  .٣الخانجي، القاهرة، ط

، )هــ  ٨٥٢ت (اإلصابة في تمييـز الـصحابة، شـهاب الـدين أبـو الفـضل أحمـد بـن علـيّ الكنـاني، ابـن حجـر                  .٥

 .م١٨٥٣كلكتا، الهند، 

 .م١٩٩٨، ١، بيروت، طاألصمعيّ وإمام الرواة، رحاب عكاوي، دار الفكر العربي .٦

، تحقيـق عبـد     )هــ ٣١٦ت(األصول في النَّحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل، ابن الـسراج البغـدادي                 .٧

 .م١٩٩٩، ٤الحسين الفتليّ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، تحقيـق حنـا حـداد، دار العلـوم، الريـاض،         )هــ ٢١٠ت بعـد    (األضداد، أبو علي محمد بن المستنير، قطـرب          .٨

 .م١٩٨٤

 .م١٩٨٢، ٢األعراب الرّواة، عبد الحميد الشّلقانيّ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، ط .٩

، )هـــ٥٢١ت(االقتــضاب فــي شــرح أدب الكتــاب، أبــو محمــد عبــد اهللا بــن محمــد بــن الــسيّد البطليوســي       .١٠

 .م١٩٩٦تحقيق مصطفى السقا، وحامد عبد المجيد، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

 تحقيـق  ،)هــ ٥٤٢ت(أبو السعادات هبة اهللا بن علي بـن الـشجريّ العلـوي الحـسنيّ     أمالي ابن الشجريّ،   .١١

 .م١٩٩١، ١محمود محمد الطّناحيّ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط



 

 
١٩٤

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش األعرابي
  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

، تحقيـق عبـد المجيـد قطـامش، دار     )هــ ٢٢٤ت (األمثال، أبو عبيد القاسـم بـن سـالم الهـرويّ البغـدادي          .١٢

 .م١٩٨٠، ١المأمون للتراث، ط

، حققـه وقـدّم لـه ووضـع فهارسـه رمـضان عبـد        )هــ ١٩٥ت(األمثال، أبو فيد مؤرج بـن عمـرو الـسّدوسي           .١٣

 م١٩٨٢التَّوَّاب، دار النهضة العربية، بيروت، 

، تحقيـق  )هــ ٦٤٦ت (إنباه الرواة على أنباه النّحاة، جمـال الـدين أبـو الحـسن علـي بـن يوسـف القفطـي                   .١٤

، ١محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم، دار الفكـــر العربـــيّ، القـــاهرة، مؤســـسة الكتـــب الثقافيـــة، بيـــروت، ط  

 .م١٩٨٢

، تحقيق هـشام الطعّـان،     )هـ٣٥٦ت (البارع في اللغة، أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي           .١٥

 .م١٩٧٥، ١مكتبة النهضة، بغداد، دار الحضارة العربية، بيروت، ط

، )هــ ٧٤٥ت (في التفـسير، أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علـي، أثيـر الـدين األندلـسيّ،                   البحر المحيط    .١٦

 .هـ١٤٢٠تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

 

، تحقيـق وداد القاضـي، دار   )هــ ٤١٤ت (البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي علي بن محمد بن العبـاس             .١٧

 .م١٩٨٨، ١صادر، بيروت، ط

ت ( العروس من جواهر القاموس، أبـو الفـيض محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق، مرتـضى الزَّبيـديّ            تاج .١٨

، تحقيق عبد الستار أحمد فـراج وزمالئـه، وزارة اإلرشـاد واألنبـاء، مطبعـة حكومـة الكويـت،              )هـ١٢٠٥

 .م٢٠٠١-١٩٦٥الكويت، 

، تحقيق أحمـد عبـد   )هـ٣٩٣(تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي    .١٩

 .م١٩٨٧، ٤الغفور العطار، دار العلم، بيروت، ط

 .١٩٥٦تاج اللغة وصحاح العربيّة، الجوهريّ، تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، القاهرة،  .٢٠

، حققـه حـسن هنـداوي،       )هـ٧٤٥ت  (التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان األندلسيّ           .٢١
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 .م٢٠٠٢، ١دار القلم، دمشق، الجزء الخامس، ط

التذييل والتكميل في شرح كتاب التّسهيل، أثير الدّين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي األندلسيّ    .٢٢

 .م٢٠٠٠، ١، الجزء الرابع، دار القلم، دمشق، ط)هـ٧٤٩ت (

، )هـــ٣١٠ت(، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــريّ   )جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن  (= تفــسير الطبــري  .٢٣

 .م٢٠٠٠، ١تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، )هــ ٣٩٥ت(التلخيص في معرفة أسماء األشياء، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العـسكري    .٢٤

 .م١٩٩٦، ٢ عزة حسن، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، طهعني بتحقيق

، حققـه وقـدم لـه عبـد الـسالم محمـد       )هــ ٣٧٠ت(تهذيب اللغة، أبـو منـصور محمـد بـن أحمـد األزهـريّ          .٢٥

 .م١٩٦٧ -١٩٦٤، ١هارون، وزمالؤه، الدّار المصريّة للتأليف والترجمة، القاهرة، ط

، تحقيــق محمــد )هـــ٢٧٦ت(الجــراثيم، منــسوب ألبــي محمــد عبــد اهللا بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدّينوريّ     .٢٦

 .م١٩٩٧، ١الثقافة السوريّة، دمشق، طجاسم الحميدي، وتقديم مسعود بوبو، وزارة 

، تحقيـق رمـزي منيـر البعلبكـي،     )هــ ٣٢١ت  (جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحـسن بـن دريـد األزدي               .٢٧

 .م١٩٨٧، ١دار العلم للماليين، بيروت، ط

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    )هــ ٨٠٨ت (حياة الحيوان الكبرى، أبو البقاء محمد بن موسى الـدميري           .٢٨

 .م٢٠٠٣، ٢ط

، جمعــه وشــرحه وحققــه محمــد أديــب عبــد  )هـــ١٣٠ت(وان أبــي الــنجم العجلــي، الفــضل بــن قدامــة  ديــ .٢٩

 .م٢٠٠٦الواحد جمران، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

ديوان أبي دؤاد اإلياديّ، جمعه وحققه أنوار محمود الصّالحيّ، وأحمد هاشم السّامرّائي، دار العصماء،          .٣٠

 .م٢٠١٠، ١دمشق، ط

لحكمي، رواية حمزة األصفهانيّ، وأبي بكـر الـصّوليّ، تحقيـق إيفـاد     ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ ا  .٣١

 .م٢٠٠١، ٢فاغنر، وغريغور شولر، دار فرانز شتاينر، بيروت، دار النشر العربي، برلين، ط



 

 
١٩٦

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش األعرابي
  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،      ديوان األعشى الكبير، ميمون بن قـيس، تحقيـق محمـد محمـد حـسين،                 .٣٢

 .م١٩٨٧، ٧ط

هَــرت فــايبرت، دار فــرانتس شــتاينر بفيــسبادن، المعهــد   ديــوان الرّاعــي النّميــري، جمعــه وحققــه راين  .٣٣

 .م١٩٨٠األلماني لألبحاث الشّرقية، بيروت، 

 .م١٩٦٨ الدين الهادي، دار المعارف، مصر، ديوان الشماخ بن ضرار، حققه وشرحه صالح .٣٤

 .م١٩٩٤، ٢ديوان الطرماح، عني بتحقيقه عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، حلب، ط .٣٥

 .م١٩٩٥، ٢ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط .٣٦

، دراسـة وتحقيـق أنـور عليـان     )هــ ٢٧٥ت (ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سـعيد الـسّكّريّ          .٣٧

 .م٢٠٠٠، ١اث ، اإلمارات، طأبو سويلم، ومحمد علي الشّوابكة، مركز زايد للتر

خة مـصورة عـن دار   ديوان حميد بن ثور، وفيه يائيّة أبي دؤاد اإلياديّ، تحقيق عبد العزيـز الميمنـيّ، نـس       .٣٨

 .م١٩٦٥م، الدار القوميّة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٥١الكتب، 

مــام أبـي نــصر أحمـد بــن حـاتم البــاهليّ    ، شـرح اإل )هـــ١١٧ت(ديـوان ذي الرُّمّـة، غــيالن بـن عقبــة العـدويّ      .٣٩

صاحب األصمعيّ، رواية اإلمام أبي العبّاس ثعلب، حققه وقدّم له وعلّق عليه عبد القدوس أبو صـالح،    

 .م١٩٨٢، ٢مؤسسة اإليمان، بيروت، ط

مجموع أشعار العرب، وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات          (ديوان رؤبة بن العجاج      .٤٠

، اعتنــى بتــصحيحه ولــيم بــن الــورد البروســي، دار ابــن قتيبــة للطباعــة والنّــشر،  )مفــردات منــسوبة إليــه

 .ت.الكويت، د

ــرحه           .٤١ ــي بتحقيقــه وشَ ــضَّبعيّ، روايــة األثــرم، وأبــي عبيــدة عــن األصــمعيّ، عُن ديــوان شــعر المــتلمّس ال

ة، القـاهرة،   حسن كامل الصّيرفيّ، معهد المخطوطات العربية، جامعـة الـدول العربيـ            والتّعليق عليه 

 م١٩٧٠

 .ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات، تحقيق ودراسة محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت .٤٢
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 .ت.يوان لبيد بن ربيعة العامريّ، دار صادر، بيروت، دد .٤٣

، )هــ ٥٨١ت(الرّوض األنف في شرح السيرة النبويـة، أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد اهللا الـسهيليّ                        .٤٤

 .م١٩٩٢، ١دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، تحقيـق   )هــ ٣٧٠ت  (الزّاهر في غريب ألفاظ الشافعيّ، أبو منـصور محمـد بـن أحمـد األزهـريّ الهـرويّ                    .٤٥

 .د السعدنيّ، دار الطّالئعمسعد عبد الحمي

، تحقيـق حـاتم صـالح    )هـ٣٢٨ت (الزّاهر في معاني كلمات النّاس، أبو بكر محمد بن القاسم األنباريّ          .٤٦

 .م١٩٩٢، ١الضّامن، مؤسسة الرّسالة، بيروت، ط

 .م١٩٦٩، ١ابن السكّيت اللغويّ، محي الدين توفيق، جامعة بغداد، ط .٤٧

، تـصحيح وتعليـق   )هــ ٦٨٦ت (ية، رضي الـدين محمـد بـن الحـسن األسـترباذيّ        رح الرضي على الكاف   ش .٤٨

 .م١٩٩٦، ٢يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط

 نـشره أحمـد     ٣، ج )هــ ٤٢١ت(شرح ديوان الحماسة، أبو علـيّ أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن المرزوقـيّ                    .٤٩

 .م١٩٦٨، ٢أحمد أمين وعبد السالم هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنّشر، ط: ٤أمين، وج

شـرح ديــوان كعــب بــن زهيــر، صــنعة اإلمــام أبــي ســعيد الحــسن بــن الحــسين الــسكري، مطبعــة دار   .٥٠

 .م٢٠٠٢، ٣الكتب والوثائق القوميّة، القاهرة، ط

شــعر أبــو حيــة النميــري، جمعــه وحققــه يحيــى الجبــوري، منــشورات وزارة الثقافــة واإلرشــاد القــومي،    .٥١

 .م١٩٧٥دمشق، 

عر عمــرو بــن أحمــر البــاهليّ، جمعــه وحققــه حــسين عطــوان، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة       شــ .٥٢

 . م١٩٧٠بدمشق، دمشق، 

الحميريّ اليمنـيّ، تحقيـق حـسين    شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد           .٥٣

بن عبد اهللا العمري، ومطهر بن علي اإلريـانيّ، ويوسـف محمـد عبـد اهللا، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت،                        

 .م١٩٩٩، ١دار الفكر، دمشق، ط



 

 
١٩٨

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش األعرابي
  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

الشوارد أو ما تفرّد به بعض أئمة اللغة، رضيّ الدين الحسن بن محمـد بـن الحـسن القرشـيّ الـصغّانيّ             .٥٤

، تحقيق وتقديم مصطفى حجازي، مراجعة محمد مهـدي عـالم، الهيئـة العاملـة لـشؤون              )هـ٦٥٠ت  (

 .م١٩٨٣، ١اهرة، طالمطابع األميرية، الق

أبو الحسن أحمد بن فارس بـن       الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها،            .٥٥

 .م١٩٩٧، ١ دار الكتب العلمية، بيروت، ط،)هـ٣٩٥ت (زكرياء القزويني الرازي 

، دار الكتب المصرية، القـاهرة،   )هـ٨٢١ت  (صبح األعشى، أحمد بن علي بن أحمد الفزاريّ القلقشندي           .٥٦

 .م١٩٢٢

، تحقيـق الـسيد إبـراهيم    )هـ٦٦٩ت (ضرائر الشعر، أبو الحسن علي بن مؤمن، ابن عصفور اإلشبيليّ         .٥٧

 .م١٩٨٠، ١محمد، دار األندلس للطباعة والنّشر، ط

ــد اهللا محمــد بــن ســعد الهاشــميّ البــصريّ البغــداديّ         .٥٨ ــرى، أبــو عب ، تحقيــق )هـــ٢٣٠ت (الطبقــات الكب

 .م١٩٦٨إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

ت (رضــيّ الــدين الحــسن بــن محمــد بــن الحــسن القرشــيّ الــصغّانيّ      العبــاب الزّاخــر واللبــاب الفــاخر،    .٥٩

 تحقيـق فيـر محمـد حـسن، مطبوعـات المجمـع العلمـي               ، تحقيق وتقـديم مـصطفى حجـازي،       )هـ٦٥٠

 واإلعالم  وباب الطاء، والفاء من منشورات وزرارة الثقافة      . م١٩٨٧،  ١العراقي، بغداد، باب الهمزة، ط    

 .م١٩٨١، ١٩٧٩، ١ببغداد، دار الرشيد، بغداد، ط

، تحقيـق مهـدي المخزومـي،    )هــ ١٧٥ت (العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيـدي    .٦٠

 .م١٩٨٢وإبراهيم السامرّائي، وزارة اإلعالم العراقية، بغداد، 

، تحقيق لجنـة بـدار الكتـب المـصرية، مطبعـة دار الكتبـة              )هـ٢٧٦ت(نوريّ  يعيون األخبار، ابن قتيبة الد     .٦١

 .م١٩٩٦، ٢المصرية، ط

، تحقيـق  )هــ ٣٨٨ت(غريب الحـديث، أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب البـستيّ              .٦٢

 .م١٩٨٢عبد الكريم إبراهيم الغرباويّ، دار الفكر عبد ربّ النبيّ، دار الفكر، دمشق، 
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، تحقيـق صـفوان عـدنان    )هــ ٢٢٤ت(الغريب المـصنّف، أبـو عبيـد القاسـم بـن سـالم الهـرويّ البغـداديّ            .٦٣

 .م٢٠٠٥، ١داوودي، دار الفيحاء، دمشق، بيروت، ط

، تحقيــق عبــد الــرزاق  )٤٢٩ت(فقــه اللغــة وســر العربيــة، أبــو منــصور عبــد الملــك بــن محمــد الثعــالبي       .٦٤

 .م٢٠٠٢، ١ر إحياء التراث العربي، بيروت، طالمهدي، دا

م، أبو الفرج محمد بن لفهرست في أخبار العلماء المصنّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبه     ا .٦٥

 .م١٩٩٧، ٢إسحاق بن محمد بن الوراق، المعروف بابن النديم، تحقيق إبراهيم رمضان، بيروت، ط

، تحقيــق )هـــ١٢٠٥ت(موع فــي الفــرق بــين الكــوع والكرســوع، محمــد مرتــضى الزبيــدي     القــول المــس  .٦٦

 .م١٩٩٠، ١مشهور حسن سليمان، دار ابن حزم، بيروت، ط

، )هــ ٤٠٠ت بعـد    ( سـعيد بـن محمـد المعـافريّ السّرقصـسطيّ، ابـن الحـدّاد                كتاب األفعال، أبو عثمـان     .٦٧

تحقيـــق حـــسين محمـــد شـــرف، ومراجعـــة محمـــد مهـــدي عـــالم، الهيئـــة العامـــة لـــشؤون المطـــابع   

 .م١٩٩٢، ٢األميرية، القاهرة، ط

مكتبـة    القـاهرة،   تحقيق عبـد الـسالم هـارون،   ،)هـ١٨٠ت(سيبويه ، عمرو بن عثمان بن قنبر   الكتاب،   .٦٨

 .م١٩٨١، ١، طيجالخان

مـــا اتّفـــق لفظـــه واختلـــف معنـــاه، أبـــو الـــسعادات هبـــة اهللا بـــن علـــي بـــن الـــشجريّ العلـــوي الحـــسنيّ    .٦٩

 .م١٩٩٢، ٢، حققه وعلّق عليه عطية رزق، دار فرانتس شتاينر شتوتغارت، بيروت، ط)هـ٥٤٢ت(

، )هــ ٣٩٢ت(المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسـة، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي الموصـليّ                    .٧٠

قرأه وشرحه وعلق عليه مروان العطية، وشيخ الزايد، دار هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، دمـشق،                 

 .م١٩٨٨، ١ط

، تحقيــق محمــد محيــي )هـــ٥١٨ت (مجمــع األمثــال، أبــو الفــضل أحمــد بــن محمــد الميــداني النيــسابوريّ  .٧١

 .م١٩٩٨ بيروت، -الدين عبد الحميد، المكتبة العصري، صيدا

، دراسة وتحقيـق زهيـر عبـد    )هـ٣٩٥ت(مجمل اللغة، أبو الحسين أحمد بن محمد، ابن فارس الرّازي   .٧٢



 

 
٢٠٠

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش األعرابي
  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

 .م١٩٨٥، ٢المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

المجمــوع المغيــث فــي غريبــي القــرآن والحــديث، أبــو موســى محمــد بــن عمــر بــن أحمــد األصــبهانيّ           .٧٣

، تحقيق عبد الكريم العزباويّ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسـالمي بجامعـة أم       )هـ٥٨١ت(

م، والجــزء الثــاني ١٩٨٦، الجــزء األول ١مــدني للطباعــة والنــشر، جــدة، ط القــرى، مكــة المكرمــة؛ دار ال

 .م١٩٨٨

 أبي قيس صيفي بن األسلت األوسيّ الجاهليّ، دراسة وجمع وتحقيـق حـسن محمـد بـاجوده،        ديوان .٧٤

 .م١٩٧٣مكتبة دار التراث، القاهرة، 

ت (المحرر الوجيز في تفسير كتاب اهللا العزيز، أبو محمد عبـد الحـق بـن غالـب األندلـسي المحـاربي                .٧٥

 .هـ١٤٢٢، ١، تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٥٤٢

، تحقيــق عبــد  )ه٤٥٨ت (المحكــم والمحــيط األعظــم، أبــو الحــسن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده      .٧٦

 .م٢٠٠٠، ١الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسـين،  )هـ٣٨٥ت(المحيط في اللغة، الصّاحب إسماعيل بن عباد       .٧٧

 .م١٩٩٤، ١بيروت، ط

، تحقيـق خليـل إبـراهيم جفـال، دار     )هـ٤٥٨ت (المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدَه        .٧٨

 .م١٩٩٦، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، تحقيـق محمـد     )هــ ٣٢٨ت(ؤنث، أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار األنبـاريّ             المذكر والم  .٧٩

ــاء           ــواب، المجلــس األعلــى للــشؤون اإلســالمية، إحي ــد الت ــد الخــالق عــضيمة، مراجعــة رمــضان عب عب

 .م١٩٨١التراث، 

مرويات أبي الدقيش اللغوية في كتاب العين، عبد العزيز ياسين عبد اهللا، مجلة أبحاث كلية التربيـة          .٨٠

 .م٢٠٠٥ الرابع، عدداألساسية، المجلد األوّل، ال

لمزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، جــالل الــدين عبــد الــرحمن الــسيوطيّ، شــرحه وضــبطه وصــححه       ا .٨١
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وعنــون موضــوعاته وعلــق حواشــيه محمــد أحمــد جــاد المــولى، ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، وعلــي       

 .، دار التراث، القاهرة٣البجاوي، طمحمد 

المــستدرك علــى تهــذيب اللغــة لألزهــري فــي أجزائــه الــسابع والثــامن والتاســع، تحقيــق رشــيد عبــد       .٨٢

 .م١٩٧٥عبيدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الرحمن ال

الكتب العلميـة،  ، دار )هـ١١٣٢توفي بعد  (مستعذب اإلخبار بأطيب األخبار، أبو مدين بن أحمد الفاسي           .٨٣

 .م٢٠٠٤، ١بيروت، ط

، دار )هـــ٥٣٨ت(مُستقــصى فــي أمثــال العــرب، أبــو القاســم جــار اهللا محمــود بــن عمــر الزّمخــشريّ     ـال .٨٤

 .م١٩٧٧، ٢الكتب العلميَّة، بيروت، ط

، شــهاب الــدّين أبــو عبــد اهللا يــاقوت بــن عبــد اهللا    )إرشــاد األريــب إلــى معرفــة األديــب  (معجــم األدبــاء  .٨٥

 .م١٩٩٣، ١، تحقيق إحسان عبّاس، دار الغرب اإلسالميّ، بيروت، ط)هـ٦٢٦ت (الحمويّ 

، دار صـادر، بيـروت،   )هــ ٦٢٦ت(معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا الحمـويّ                  .٨٦

 .م١٩٩٥، ٢ط

، تحقيــق )هـــ٣٥٠ت (معجــم ديــوان األدب، أبــو إبــراهيم إســحاق بــن إبــراهيم بــن الحــسين الفــارابي     .٨٧

أحمــد مختــار عمــر، ومراجعــة إبــراهيم أنــيس، مؤســسة دار الــشعب للــصحافة والطباعــة والنــشر،       

 .م٢٠٠٣القاهرة، 

 عبد اهللا بن عبـد العزيـز بـن محمـد البكـريّ              معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، أبو عبيد         .٨٨

 .هـ١٤٠٣، ٣، عالم الكتب، بيروت، ط)هـ٤٨٧ت(األندلسيّ 

، دار )هـــ٦٠٦ت (، أبــو عبــد اهللا بــن عمــر بــن الحــسن، الفخــر الــرازي   )التفــسير الكبيــر(مفــاتيح الغيــب  .٨٩

 .هـ١٤٢٠، ٣إحياء التراث العربيّ، بيروت، ط

، تحقيـق وشـرح أحمـد محمـد     )هــ ١٦٨تـوفي فـي نحـو    (المفضّليات، المفضّل بن محمد بن يعلى الـضبّي     .٩٠

 .م١٩٦٤، ٣٦شاكر، وعبد السالم هارون، دار المعارف، القاهرة، 

، تحقيــق عبــد )هـــ٣٩٥ت (مقــاييس اللغــة، أبــو الحــسن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي   .٩١



 

 
٢٠٢

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش األعرابي
  أبو هوال اهللااض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

 .م١٩٧٩السالم محمد هارون، دار الفكر، 

، تحقيــق وضــبط عبــد  )هـــ٣٩٥ت(اييس اللغــة، أبــو الحــسين أحمــد بــن محمــد، ابــن فــارس الــرّازي    مقــ .٩٢

 .م١٩٧٩السالم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، 

، تحقيــق ودراســة )هـــ٣٥٦ت ( إســماعيل بــن القاســم القــالي البغــداديّ  المقــصور والممــدود، أبــو علــي  .٩٣

 .م١٩٩٩، ١أحمد عبد المجيد هريدي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ف األوّل من الجـزء الخـامس، أبـو حنيفـة أحمـد بـن داود الـدّينوري، حققـه              الجزء الثالث، والنِّص  (النبات   .٩٤

 .م١٩٧٤وشرحه وقدّم له برنهارد لفين، دار فرازز شتاينر، فيسبادن، 

ــاء، أبــو ال     .٩٥ ــاء فــي طبقــات األدب ــاريّ     نزهــة األلِبَّ ، تحقيــق )هـــ٥٧٧ت(بركــات محمــد بــن أبــي ســعيد األنب

 .م١٩٧٠، ٢إبراهيم السامرّائي، مكتبة األندلس، بغداد، ط

لــدين أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجزيــر بــن األثيــر،   النهايــة فــي غريــب الحــديث واألثــر، مجــد ا  .٩٦

 .م١٩٦٣تحقيق محمود الطناحيّ، وطاهر أحمد الزّاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

، ١النوادر في اللغة، أبو زيد األنصاريّ، تحقيق ودراسة محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، بيروت، ط       .٩٧

 .م١٩٨١

، تحقيـق أحمـد األرنـاؤوط، وتركـي         )هــ ٧٦٤ت(ات، صالح الدين خليل بـن أيبـك الـصّفديّ           الوافي بالوفي  .٩٨

 .م٢٠٠٠مصطفى، دار إحياء التّراث، بيروت، 

 

@      @      @ 
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Abu Al-Duqaish Al-A`raabi: His life, Narrations 
and Linguistic Views 
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Abstract: 
Many of the trustworthy Bedouins (Al-A`raab) whose language was 

transmitted and written down are still unknown to us; we only know their names 

or nicknames, and few anecdotes collected in some of the linguists' compilations 

and biographies. However, their narrations in general were scattered in books, 

and mostly reflect a brief overview of their language. Neither the Bedouins (Al-

A`raab), nor their language attracted the researchers to address them individually 

in an  in-depth study,though they were the basic source on which linguists relied 

to collect the basics of the language and compile  an Arabic lexicon.This study 

considersAbu Al-Duqaish Al- Qanaani Al-Ghanawi as one of the most 

trustworthy renowned Bedouin (A`raabi) in his time, though many of his 

contemporary scholars did not know him. 

 The study sheds light on unknown aspects of his life, introducing some of 

his salient narrators such as Al-Khaleel and Yoonus Bin Habeeb among others, 

and highlighting his varied narrations included in different language sources. 

Although his language narrations were rare, they show his established eloquence 

in both prose and poetry, which are most often cited by others. Again, these 

language narrations indicate a well-grounded knowledge of the Arabic language 

as revealed by his linguistic arguments and explanations placing him among the 

Bedouins (Al-A`raab) linguists. 
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 :ملخص البحث
 الثقافيــة والمعرفيــة العربيــة فــي ارتباطهــا بالبالغــة  يتنــاول هــذا البحــث قــضية مهمــة مــن قــضايا الهويــة  

خاصـة فـي لحظـة مـن لحظـات الواقـع المعاصـر، التـي               ) أثر العرب على الفرس فـي البالغـة والنقـد         (والنقد، وهي   

يحتاج فيها إلى التاريخ، سيراً وأخباراً وحكايات، حيث يحاول الباحث هنـا تـسليط الـضوء مـن خـالل المـنهج                       

خي، على بعض مالمح التأثير العربي البالغي والنقدي على المشهد الفارسي فـي اللغـة واألدب علـى نحـو          التاري

عام، في تمهيد هذا البحث، ومن ثم في البالغـة والنقـد، علـى نحـو مركـز وخـاص، فـي صـلب البحـث وعمـوده                     

 وأشـكال القـراءة لهـا فـي     الفقري في المبحث األول والثاني، ثم فـي تلقـي الظـاهرة فـي أدبيـات النقـد المعاصـر          

 .المبحث الثالث الختامي في هذا البحث
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 :تقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وخاتم المرسـلين، نبينـا              

 :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

المعرفية والثقافية، سيظل من بين كثير مـن األسـئلة هـو األكثـر              ) الهوية(فإن سؤال   

 حقل كحقل البالغة والنقـد  خطورة وتجدداً وقلقاً في آنٍ واحدٍ، ولكنه بالنسبة لباحث في        

يبــدو فرصــةً مــن فــرص المبــادرة المعرفيــة اإليجابيــة، واالجتهــاد والمحاولــة فــي الــدخول           

ــة واحتياجــات اإلنــسان           ــة مــن الواقــع والحيــاة والتنمي بالبحــث البالغــي فــي فــضاءات قريب

 ) !علّمه البيان(األخرى على نحو عام، اإلنسان الذي خصّه الباري بأن 

، يزيـد نـبض الحاجـة،       )العـرب وإيـران   (يّ وساخن ومواكـب، كموضـوع       وفي موضوعٍ ح  

وتــشتد حــساسية الــسؤال عــن موقــع البالغــة بحثــاً وأســئلةً ونــشاطاً معرفيــاً علــى مهــاد      

الواقــع، وســجادة الحيــاة المعاصــرة، بآالمهــا وآمالهــا، وتحديــداً فــي واقــع العالقــات الثقافيــة  

كرة التاريخيـة فيمـا يخـدم هـذا الواقـع، ويعـود             الدولية بين العـرب والفـرس، اسـتنطاقاً للـذا         

على واقع البحث البالغي والنقدي بالثراء مـن جهـة أخـرى بـأن يتقـدم خطـوات إلـى األمـام،               

ويشُب عن الطوق، ويوسّع من مساحة الرؤية والرؤيا، وهو ما حدا بي إلى الدخول في هـذه                 

 منطلقــاً مــن )بالغــة والنقــدأثــر العــرب علــى الفــرس فــي ال(التجربــة، واختيــار هــذا الموضــوع 

 :األسباب العلمية اآلتية

االنطالق من قناعة راسخةٍ عامة، تتـصل بالتخـصص الـذي أنتمـي إليـه فـي عالقتـه                 -١

أننا نحتاج إلى البالغة تمامـاً كحاجتنـا إلـى فهـم العـالم مـن                : "بالحياة والواقع والعالم، ذلك   

وحد نفهم به العالم من حولنـا، بـل إن          حولنا، مهما كان قريباً أو بعيدا، وليس لدينا جهاز م         
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ســر عالقتنــا بالنــاس وبــالكون تقــوم علــى أجهــزة عالميــة علــى درجــة هامــة مــن التعقيــد       

، وقــد لخــص الرؤيــة البحثيــة البالغيــة، التــي      )١("والتبــاين ولكنهــا تلتقــي جميعــاً فــي البالغــة     

ضـوح تجـاه مـا    يصطحبها الباحث في مشواره العلمي، العالِم البالغي هنريش بليث بكـل و           

 .)٢("أن تصبح علماً واسعاً للمجتمع: "نريده للبالغة في حياتنا العلمية

مـا يـراه الباحـث مـن تـشويه منهجـي ومعرفـي وحـضاري لـسؤال الهويـة الثقافيـة             -٢

 الـدكتور زيـاد     – بكـل ذكـاء لغـوي        -بين العرب وإيران، على يد إيـران الحاضـر التـي وصـفها              

ــه  ــدريس، بقول ــديها ور : "ال فــارس واإلســالم، وهــي تــستطيع توزيــع    : قتــان رابحتــان إيــران ل

اللعــب بهــاتين الــورقتين فــي المكــان والزمــان المناســبين، فهــي مــثالً قــد ال تكــون ورقتهــا      

الرابحة في مواجهة العرب هـي اإلسـالم، إذ أنهـا ال يمكـن أن تزايـد علـى العـرب باإلسـالم،             

أما ورقتهـا الرابحـة أمـام       . لفارسيلكنها قد تزايد عليهم بالحضارة والعنفوان والجبروت ا       

ــة         الغــرب فهــي اإلســالم، إذ بهــذه تــستطيع أن تكــسب تعــاطف ودعــم الــشعوب العربي

ــاً    ــى األقــل ظاهري ــة التــي تحكــم      )٣("واإلســالمية معهــا، عل ــى العبــث بقواعــد اللعب ،إضــافة إل

وميــة العالقــة بــين هــاتين الثقــافتين، بــدافع الظهــور بمظهــر الهيمنــة الثقافيــة تــارة، والمظل  

؛لذا نلجأ إلـى التـاريخ، فـي سـيره وأيامـه، رحالتـه وحكاياتـه،  للكـشف                   ")٤(الثقافية تارة أخرى  

                                     
 أسـسها، مقاييـسها، مناهجهـا،    –مدونة الشواهد في التراث البالغي العربـي، مـن الجـاحظ إلـى الجرجـاني          ) ١(

 .١/١٠: مراد بن عياد. وظائفها، د

قــراءة جديــدة للبالغــة  : ، وينظــر٢٢: وبية، هنــريش بليــث، ترجمــة وتعليــق محمــد العمــري   البالغــة واألســل ) ٢(
 .١١ – ٨: القديمة، روالن بارت، ترجمة عمر أوكان

 .٢٠ص: من هو عدونا في إيران) ٣(

نحـن وإيـران، الحالـة اإليرانيـة        : في خطاب إيـران المعاصـر، فـي كتـاب         ) المظلومية الثقافية (مفهوم  : ينظر) ٤(
 .٥١ – ٤٦، ٣٤: عبد اهللا الغذامي. ، د...لة التيواألسئ
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ــذي كــان بــين الثقافــة العربيــة والفارســية،         عــن الموقــع الحقيقــي، والحجــم الموضــوعي ال

وإبـراز مالمـح التـأثير العربـي علـى أبنـاء الفارسـية، تـارة مـن التـاريخ سـرداً وخبـراً، وتـارة مــن              

ه رجـال البالغـة الفارسـية قـوالً واعترافـاً، فـي حقـل معرفـي محـدد وخـاص وهـو حقـل                         أفوا

 .البالغة والنقد

ما يراه الباحث من وفرة في المادة العلمية لهذه الفكرة، تخـدم انتمـاءه العلمـي                 -٣

على نحو خاص، وانتماءه الثقافي العربـي علـى نحـو عـام، فالحالـة الثقافيـة العربيـة نـشأت                   

العلميــة والثقافيــة لألمــم عامــة العربــي منهــا واألعجمــي، اليونــاني والفارســي     باذلــة أياديهــا 

الفارسـية فـي واقعهـا اآلن باتـت بحاجـة ماسـة       / والهندي والروماني، بيد أن الحالـة العربيـة      

إلى أن تقـف علـى مـا اكتنزتـه الـذاكرة التاريخيـة مـن مدونـة كاملـة تكـشف عمـا كـان فـي                    

مــن تــأثير عربــي، أمــالً فــي انعكاســه علــى الواقــع العلمــي    التــاريخ البالغــي والنقــدي الخــاص  

والثقافي والفكري والحضاري العام، وتلك وظيفـة مـن وظـائف التـاريخ فـي أخبـاره وسـيره            

تغـــذي : "ومروياتــه الثقافيـــة فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة، وظيفـــة يطمـــح مـــن خاللهـــا الباحـــث أن 

ن الثقـــافي، الـــسلوك حـــسب حاجـــة الموقـــف الـــذي يقـــضي اســـتدعاء شـــيء مـــن المخـــزو

وتتكشف هذه المواقع في إعادات يومية حين يجري االستشهاد ببيت من الشعر أو مثل         

أو قــصة لــسلف مــضى، وهــي استــشهادات ليــست لعــرض قــوة الــذاكرة بــل هــي اســتعانة     

بتعبير ينوب عنك في التعبيـر عـن الحالـة الماثلـة، وتعتمـد علـى نوعيـة الحالـة حيـث يجـري                      

 .)١("وظيفه توظيفاً لحظوياً يتالءم مع الموقفاستدعاء النص أو الحدث لت

                                     
 .١٥: المرجع السابق) ١(
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ــلة         ــده الباحـــث البوصـ ــذي يجـ ــي، الـ ــاريخي التحليلـ ــنهج التـ ــو المـ ــنهج البحـــث فهـ ــا مـ أمـ

المناسبة، واليمَّ الذي يالئم هذه الفكرة البحثيـة، المـنهج التـاريخي الـذي يـأتي هنـا باختـصار               

ل إيليزا بيـث رافـو، فـي كتابهـا     ، كما تقو)١("يوضح األثر األدبي بواسطة وثائق خارجية     : "كي

، حيث تنصرف بعض األنشطةالعلمية، في أي عمل معرفي اختـار هـذا             )مناهج النقد األدبي  (

، وهــو مــا )٢("االهتمــام بــالتراجم، وإلــى العنايــة بــالمؤلِّف، قــدر العنايــة بالكتــاب  : "المــنهج إلــى

المــؤلفين والكتــب، ينتهجــه البحــث هنــا، مــن خــالل االســتدعاء التــاريخي للــسير واألخبــار و  

والتحليل لمضمونها، المتناسب مع السياق، وهو اختيار مـن الباحـث جـاء ال لـشيء إال ألنـه                    

المنهجيــة العلميــة األنــسب فــي قــضيةٍ ثقافيــة ومعرفيــة خاصــة، هــي بحاجــة إلــى التــشيّع       

للتــاريخ ال لأليــديولوجيا وال للــسياسة، واالتكــاء علــى شــهادة التــاريخ والتــاريخ وحــده فقــط،  

والحرص علـى نقـل هـذه الـشهادة نقـالً يبتعـد عـن الـسقوط فـي بئـر الكراهيـة أو اإلقـصاء،                        

الذي يعصف بالبحث والباحث على حد سواء، بعيدين عن سلطة األيديولوجيا، قريبين مـن   

 !سلطة اللغة والتاريخ والمعرفة 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .٨٩: مناهج النقد األدبي) ١(

 .٩٠: المرجع السابق) ٢(
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 التمهيــــد
 :مقّدمات التأثير

 :النشأة والسياقات: سية في البالغة والنقدالعالقات العربية الفار
يكتسب البحث في تاريخ هذه الفكرة في التـاريخ قـوةً توجـه الباحـث نحـو اسـتنطاق             

ــه         ــه حمل ــاه ومــضمراته، ول ــه وخباي ــاريخ رمزيت ــاريخ؛ فللت وجودهــا، ومقاربــة مالمحهــا فــي الت

همــا تقــادم، ومنــه المعرفــي الملهِــم للباحــث، وفيــه مــا فيــه مــن إمكانيــة التجــدد واإلحيــاء م  

االنتقـال مـن    : يستطيع الباحث الظفر بالكثير من فرص القراءة المعرفيـة؛ التـي تتمثـل فـي              

األحــداث إلــى دالالت األحــداث ومآالتهــا، وهنــا لكــلٍ وجهتــه المعرفيــة، التــي ينتمــي إليهــا،          

 .وأدواته التحليلية التي يمتلكها

فحــسب، إنهــا مــزيج مــن المــدونات  والمدونــة التاريخيــة العربيــة، ليــست مدونــةَ تــاريخٍ  

المتداخلـــة المترابطـــة، فيهـــا مـــن الثقـــافي والمعرفـــي والحـــضاري والـــسياسي واالقتـــصادي  

الشيء الكثير، الذي يعين الباحث على توظيـف هـذه الوشـائج المعرفيـة فـي مجالـه الـداللي                    

كيـف  : يخيـاً والتداولي، عندها يصبح قارئ التاريخ في منزلة مبدعه، ومن هنا يأتي السؤال تار          

نشأت العالقة العربية الفارسية عبر هذه الوشـائج والنـواظم ؟ وأيـن موقـع البالغـة والنقـد                   

 فيها ؟ 

في البدء، تحسن اإلشارة إلى الفكرة التي قدمها الدكتور محمد عابـد الجـابري، حـول      

 مفهــوم محايــد، ال: "، تاريخيــاً، حيــث يبــيّن أن هــذا المفهــوم هــو)التــداخل الثقــافي(مفهــوم 

يحمــل أي بطانــة أيديولوجيــة، ألنــه يعبّــر مــن دون انحيــاز، ومــن دون االنخــراط فــي أي صــراع  

مهما كان، عن واقع تاريخي جرى رصده كمـا هـو مـن دون تمويـه وال تنويـه، ذلـك أنـه كـان                         

هناك دوماً على مر العصور، نوع من االتـصال والتـداخل بـين الثقافـات الموجـودة فـي عـصر                     

بفعل الزمن، وكان هذا التداخل بين الثقافات يحدث ببطء في الغالـب،    معين أو المترابطة    
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وغالباً ما كان ال يتعدى مستوى الخلط والمزج، ونادراً ما أدى إلى اندماج كلي أو إلـى مركّـب                  

كان هذا التداخل يجري من دون تخطيط مسبق عبر األسـفار والتجـارة والحـروب،               . جديد

 .)١("ثقافيالتي لم تكن تكتسي طابع الغزو ال

أن العالقـات العربيـة     :"من حيث النشأة التاريخيـة، تفيـد بعـض المـصادر والدراسـات بــ              

الفارسية ضاربة في القدم، وسـجّل تـاريخ الثقافـة اإلنـسانية أن أكبـر حركـة بـين ثقـافتين           

كانت بين الثقافتين العربية والفارسية، ابتداء من القرن السابع الميالدي، وهذا ال يعنـي أن               

تين الثقافتين لم تكونا قبـل هـذا القـرن علـى اتـصال فيمـا بينهمـا، بـل علـى العكـس مـن                         ها

ذلـك كانــت هنــاك عالقــات، لكنهـا كانــت متــوترة وغيــر متكافئـة، يؤطرهــا واقــع المغالبــة    

، وألجل هذا تحديداً جاء التركيـز هنـا علـى البعـد المعرفـي فـي العالقـة بـين                     )٢("وثقافة القوة 

ــدي  ــافتين، دون الحـ ــي       الثقـ ــد الحربـ ــرز كالبعـ ــي األبـ ــرى هـ ــاداً أخـ ــشمل أبعـ ــذي يـ ــام الـ ث العـ

 .العسكري، ولكنها ليست وثيقة الصلة بموضوع هذا البحث

قبل اإلسالم، تشير بعـض المـصادر التاريخيـة كـابن جريـر الطبـري وغيـره، إلـى بعـض             

دب، الشواهد الدالة على التداخل الثقافي المعرفي بين العرب والفرس في مجال اللغـة واأل             

أرسـله أبـوه إلـى      ) جـور (من ذلـك مـا يـذكره المـسعودي أن الملـك الـساساني بهـرام كـور                   

الحيــرة، ليقــوم النعمــان بــين المنــذر علــى تربيتــه وتعليمــه العربيــة واألدب، وقــد تــم لــه ذلــك، 

 .)٣(وقيل إنه تجاوز تعلم اللغة وقرض الشعر إلى تقويمه ونقده

                                     
م، ١٢/١/٢٠٠٨: بين تداخل الثقافات، والعولمة الثقافية، لمحمد عابد الجابري، صحيفة الصحراء المغربيـة           ) ١(

 aljabri .com.m١٥٠:وعلى موقع الجابري

 .٥٦: التداخل الثقافي العربي الفارسي، من القرن األول إلى القرن العاشر الهجري، رشيد يلوح) ٢(

 .٢٤: حسين جمعة. مرايا لاللتقاء واالرتقاء بين األدبين العربي والفارسي، د: ينظر) ٣(
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 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

الجـاهلي المرتحـل، المغتـرب، ليعبـر عـن      يأتي األعـشى هنـا ميمـون بـن قـيس، الـشاعر         

التواصـــل المعرفـــي التـــاريخي بـــين العـــرب واإليـــرانيين منـــذ       :"نمـــوذج التـــداخل الثقـــافي و  

، تــارة لطــرف، وتــارة للطــرف اآلخــر، بعيــداً عــن أتــون المعــارك، ونيــران الحــروب،    )١("القــديم

، يظـل مـشدوداً مـن    وقريباً من قيم السلم االجتماعي، عبر القصيدة، التي هـي أداة الـشاعر            

عدم اعتداء أحدٍ على اآلخـر، والسـيما العـرب والفـرس؛ ألنـه طالمـا            : "خاللها إلى الدعوة إلى   

تردد على فـارس ونعـم بحياتـه منهـا، وهـذه هـي حـال المحـب لقومـه ولجيرانـه، فهـو يكـره                  

، يتحدث ابن قتيبة عن األعـشى بلغـة الـسرد التـاريخي النقـدي،      )٢("الظلم من أي طرف كان  

، ...وكــان األعــشى يفــد علــى ملــوك فــارس، ولــذلك كثــرت الفارســية فــي شــعره   : "يقــولف

مغنـي العـرب،   : اسـرواذكوذتاربي، أي : مـن هـذا؟ فقـالوا     : وسمعه كسرى يوماً ينشد، فقـال     

 :فأنشد
أرقـــــــتُ ومـــــــا هـــــــذا الـــــــسهاد المـــــــؤّرِّقُ    

 

ومـــــا بـــــي مـــــن ســـــقمٍ ومـــــا بـــــي معـــــشقُ  

 

! ذكـر أنـه سـهر مـن غيـر سـقم وال عـشق        : فقـالوا ! فـسروا لنـا مـا قـال         : فقال كسرى 

 .)٣("إن كان سهر من غير سقم وال عشق فهو لص: فقال كسرى

والنموذج الثاني، الذي يقدمه ابـن قتيبـة فـي هـذا الـسياق الثقـافي الجـاهلي هـو عـدي بـن                        

زيـد العبـادي، حيـث يمثـل جانبـاً مهمـاً مــن جوانـب االتـصال الحـضاري والثقـافي بـين العــرب            

وكــان عــديٌّ ترجمــان أبَــرُواز : "انــب الترجمــة، حيــث يقــول عنــه ابــن قتيبــةوالفــرس، وهــو ج

                                     
 .٤٤: مرايا لاللتقاء واالرتقاء) ١(

 .٤٥: المرجع السابق) ٢(

 .١/٢٥١: الشعر والشعراء) ٣(
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وكان له ابن يقال له زيد بن عدي، فتوصل إلى أبـرواز حتـى حـل                ... ملك فار، وكاتبه بالعربية   

 .)١("محل أبيه

ومع وجود مثـل هـذه النمـاذج الثقافيـة العربيـة فـي هـذه الحقبـة الزمنيـة، إال أنـه يمكـن                     

 يكن الفضاء التاريخي قبل اإلسالم مالئماً لظهور محفـزات حـضارية تـدفع            لم: "القول بأنه 

نحو تداخل مكتمل بـين الثقـافتين العربيـة والفارسـية، فالعناصـر الثقافيـة لـم تـتمكن مـن                   

بناء كفاية تبادلية في ما بينها، وساهم في هذا الوضـع واقـع المجتمـع اإليرانـي نفـسه قبـل                     

ساس تمييز طبقي حاد فيه، كانت كل طبقة مقسمة إلى اإلسالم، حيث كان قائماً على أ

 .)٢("فئات

                                     
 .١/٢٢٣: المصدر السابق) ١(

، وقــد تحــدث علــي   ٦٢: التــداخل الثقــافي العربــي الفارســي مــن القــرن األول إلــى القــرن العاشــر الهجــري         ) ٢(
كانــت ثقافتنــا : "شــريعتي بــالكثير مــن الحقــائق حــول ثقافــة الطبيعــة فــي المجتمــع اإليرانــي، حيــث يقــول  

 الوطـأة، بـشكل يعـد مـن الـصعوبة بمكـان، أن              القديمة ذات عدة مالمح طبقية، بل طبقية مغلقـة شـديدة          
تحس معه بالقومية في حدودها وصورها المعنوية، ألن المسافة بل التناقض الطبقي بـين الطبقـات األربـع     

األشراف، واإلقطاعيين، ثم رجال الدين، ثم الكتبة، ثم الحرفيين، والمزارعين، كانـت موجـودة            : المغلقة
تؤلـــف قوميـــة واحـــدة ذات روح مـــشتركة، وثقافـــة مـــشتركة، وضـــمير إلـــى حـــد أننـــا لـــو تـــصورناها عناصـــر 

مشترك، لكانت هذه النظرية بعيدة وكلية وذهنية وتجريدية، ال تتواءم أبداً مع الواقع الموجود، ألن هـذه             
الطبقات كانت مغلقة، وكانت هناك أسوار ضخمة عالية عبوس ال باب فيها وال نافذة، قد أطاحـت بكـل      

العـودة إلـى   ". م يكن يستطيع قـط وفـي ظـل أيـة ظـروف أن ينتقـل مـن طبقـة إلـى أخـرى                     طبقة، بحيث إنه ل   
مـن جهـة ثانيـة تـرتبط بغمـوض      . ٤١٥: الـذات، علـي شـريعتي، ترجمـة ودراسـة وتعليـق إبـراهيم الدسـوقي        

التاريخ اإليراني قبل اإلسـالم، وضـيق امتداداتـه الحـضارية القديمـة، يقـدم الباحثـان اإليرانيـان حـسن بيرنيـا               
يجـب االعتـراف بأننـا ال نعـرف تـاريخ إيـران القـديم بـشكل كامـل،              : "وعباس إقبال أشتياني حقيقة تقـول     

ألن اليونانيين والروم وغيرهم تناولوا تاريخ بلـدانهم حتـى الحـدود اإليرانيـة الغربيـة، بينمـا بقيـت األحـداث                      
 .٤٨: يانيتاريخ إيران، حسن بيرنيا وعباس إقبال آشت". اإليرانية الداخلية مهملة



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٥
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أما حين رحل العرب، وفي كفهم شعلة اإلسـالم، ديـن الرحمـة العالميـة، نحـو إيـران                   

الفارسية، صار لتأثيرهم معنى آخر، لم يحدث أن حققته أي ثقافة وحضارة فـي إيـران، عبّـر      

نيـة لـم تمـس مـن الحيـاة الفارسـية       إن الحركـة الهلي : "ذلك المستشرق نولدكه حين قال   

والقــشور، بينمــا اســتطاع الــدين العربــي والحيــاة أن ينفــذا إلــى قــرارة الحيــاة          . إال الــسطح

، من هنا يمكن أن نجعل اإلسالم هـو الـسياق التـاريخي المركـزي األول،          )١("اإليرانية ولبابها 

فــات األخــرى عامــة، الــذي كــان بفــضله انطــالق التــأثير العربــي علــى األمــم والــشعوب والثقا  

 .والفارسية خاصة

اتـــساع الملـــة (يقـــدّم ابـــن خلـــدون هنـــا نـــصّاً مهمـــاً عامـــاً، يكـــشف فيـــه عمّـــا ســـماها   

إن الملــة اإلسـالمية لمــا  : "، وأثرهـا علــى التحـول الثقــافي العـالمي فـي ذلــك الـزمن     )اإلسـالمية 

ابهـا، وكانـت    اتسع ملكها، واندرجت األمم في طيّها، ودرست علوم األولين بنبوّتهـا وكت           

أميــة النزعــة والــشعار، فأخــذ الملــك والعــزة وســخرية األمــم لهــم بالحــضارة والتهــذيب،        

وصيّروا علـومهم الـشرعية صـناعة بعـد أن كانـت ثقـالً، فحـدثت فـيهم الملكـات وكثـرت            

الدواوين والتأليف وتشوفوا إلى علوم األمم، فنقلوها بالترجمة إلى علومهم، وأفرغوها في          

 وجرّدوهــا مــن تلــك اللغـــات األعجميــة إلــى لــسانهم، وأربــوا فيهــا علـــى         قالــب أنظــارهم،  

مــداركهم، وبقيــت تلــك الــدفاتر التــي بلغــتهم األعجميــة نــسياً منــسياً، وأصــبحت العلــوم    

، وعليه يـصبح اإلسـالم بفـضائه المعرفـي والتـداولي المتنـوع جـزءاً مـن             )٢("كلها بلغة العرب  

                                     
محمـد الـسعيد    : إبـراهيم أمـين الـشواربي، تقـديم       : تاريخ األدب في إيران، إدواردج جرانفيل بروان، ترجمة       ) ١(

 .١٣: جمال الدين وأحمد حمدي الخولي وبديع محمد جمعة

 :التداخل الثقافي العربي الفارسي من القرن األول إلى القـرن العاشـر           : وينظر. ٢/٨٩٣: مقدمة ابن خلدون  ) ٢(
١١٠. 
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خرى غير العربية، ومن أهمها الفارسية، ويمكن       مكونات الثقافة والمجتمع في البيئات األ     

أن نجد تمثالت ذلك في حقل العلوم اللغوية والبالغية واألدبية الذي هو فضاء هـذا البحـث،     

 :في تنادٍ واضحٍ بين شعب هذه المعرفة وتكاملٍ بينها، يظهر من خالل السياقات اآلتية

 :السياق اللغوي
ــر هــذا الــسياق عــن فــضاء تواصــلي ثقــ   افي واســع، وفرصــة مهمــة مــن الفــرص التــي   يعبّ

ــأثير نحــوَ          ــي، لمــدِّ جــسر التواصــل والت ســنحت للثقافــة العربيــة بعــد الفــتح اإلســالمي العرب

المشهدِ الثقافي الفارسي، وهنـا يمكـن الحـديث أوالً عـن األثـر اللغـوي العربـي علـى الثقافـة             

مـن مرحلـة التـشكل إلـى     الفارسية، وتحديداً علـى اللغـة الفارسـية ذاتهـا، وهـي فـي سـيرها         

مرحلة التشكيل، مرحلة االستقرار واالكتمال والنضوج األخير، الـذي هـو حالهـا اآلن، وهـو                

: ؛ ذلـك أن اللغـة الفارسـية مـن حيـث األصـل، مـرّت       )الفارسـية الدريـة  (ما يسمى بطور اللغة  

ــية اإلفــــشتائية،   : بمراحــــل أربــــع هــــي " ــالخط المــــسماري، والفارســ ــية القديمــــة بــ الفارســ

والدريـة هـي واحـدة     .  ثـم الفارسـية الدريـة بـالخط العربـي          – البهلوية   –فارسية الوسطى   وال

 .)١("من نتائج اختالط البهلوية بالعربية، وثمرة تأثرها بها في دخول العرب وانتشار اإلسالم

إذن، جاء الفتح اإلسالمي العربي، فكسر حاجز الجمود، وبفعله صار هذا التحول الذي             

الباحثين، في حالة في األراضي الفارسية، من حالة خاملـة، إلـى حالـة حيّـة           عبر عنه عدد من     

ــد أمـــين    ــة، يـــشير إلـــى ذلـــك أحمـ ــة   : "فاعلـــة ومتفاعلـ ــد الدولـ كانـــت لغـــة الفـــرس فـــي عهـ

                                     
: حـــسين علـــي محفـــوظ، بحـــث ضـــمن بحـــوث نـــدوة. مظـــاهر تـــأثير اللغـــة العربيـــة فـــي اللغـــة الفارســـية، د) ١(

أحمـــد . بحـــوث بالغيـــة، د: وينظـــر. م١٩٨٢، كـــانون الثـــاني ١١ – ٩: االضـــطهاد اللغـــوي فـــي األحـــواز، ببغـــداد 
 .٢٦١: مطلوب



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٧

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

الساسانية هي اللغة الفهلوية، ولكن بعد دخول اإلسالم واللغة العربية في إيران تعرضت             

ــ    ــة لالضـ ــة الفهلويـ ــية واللغـ ــة الفارسـ ــاء الديانـ ــم الفنـ ــة    )١("محالل ثـ ــتوتْ اللغـ ــمَّ اسـ ــن ثـ ، ومـ

التي يتكلمون بهـا اليـوم والتـي تـسمى الدريـة إلـى أنـواع مـن التفاعـل بـين لغتنـا                        : "الفارسية

ــيم      ــي العظـ ــالمي العربـ ــتح اإلسـ ــان الفـ ــدهم إبـ ــي كانـــت عنـ ــتهم، التـ ــدبعض )٢("ولغـ ، ويؤكـ

ن الفـرس بهـا آدابهـم بعـد         الباحثين في هذا الـسياق أن اللغـة الفارسـية الدريـة هـي التـي دو                

نــشأت مــع الفــتح العربــي، واعتنــاق الفــرس اإلســالم فــي القــرن    : اإلســالم، وأن هــذه اللغــة 

 .)٣(السابع الميالدي، واستمرت مستعملة منذ ذلك الوقت حتى أيامنا هذه

ما النتيجة التـي يمكـن أن يقـدمها الباحـث أمـام هـذا التـأثير اللغـوي                   : والسؤال اآلن 
 ئة الفارسية ؟العربي في البي

يمكن أن نالحـظ فـي يـسير مـن بعـض المـصادر التاريخيـة المتـصلة بهـذا الـسياق، أننـا               

أمام نتيجتين عامتين في السياق اللغوي، تمهدان تاريخياً لألثـر العربـي فـي البالغيوالنقـدي                 

 :في الفضاء الثقافي الفارسي

ســية علــى تعلــم اللغــة  هــذا اإلقبــال بــشغف، الــذي نجــده لــدى أبنــاء اللغــة الفار :األولــى

ــوا   ــا يقـــول بـــراون  –العربيـــة؛ الـــذين آمنـ ــا لغـــة ديـــن   : " بـــأن– كمـ ــاز بأنهـ اللغـــة العربيـــة تمتـ

بــأن عظمــة هــذه اللغــة مــن عظمــة هــذا الــدين، الــذي احتــوتهم تباشــيره           : ، أي)٤("عظــيم

ــه، وبرســوله          ــوا ب ــة، اعتنقــوه وآمن ــة مــن بعــد الغياهــب التاريخيــة الطويل الروحيــة والمعرفي

                                     
 .١٤٠: فجر اإلسالم) ١(

 .٢٦١: بحوث بالغية: ينظر) ٢(

 .١٥٢ – ١٤٩:  التداخل الثقافي العربي الفارسي:ينظر) ٣(

 .١٣: تاريخ األدب في إيران) ٤(



 

 
٢٢٨

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

ي، فــي رســالته العالميــة، وتبعــاً لــذلك امــتألت أرواحهــم رغبــة فــي تعلــم لغتــه، خاصــة   العربــ

 الــصلوات خمــس مــرات يوميــاً  –عليــه أن يــؤدي : "حــين يــدرك الفــرد المــسلم الفارســي أن 

بالعربية، وأن يتلفظ بالشهادة أو ما في حكم ذلك من الصيغ الدينيـة باللغـة العربيـة أيـضاً،                 

لماماً ولو يسيراً بهذه اللغة، فإذا تعمـق فيهـا فقـد اسـتحق بـين               ولذلك وجب عليه أن يلم إ     

 .)١("أهله وأبناء قومه، مكانة رفيعة، ومنزلة عالية

ما تشير إليه المصادر التاريخية في هذا السياق، من نبوغ واضح، لدى أبناء هـذه                :الثانية

رفهـا، بـل والـدخول    الثقافة الفارسية في تعلّم اللغة العربية، وتـشرّب ظـاهر لعلومهـا ومعا        

فــي مــضمار المنافـــسة العلميــة فــي التـــأليف اللغــوي العربــي، والتأســـيس لــبعض حقولهـــا        

المعرفيــة اللغويــة، فــي تفــرّغ علمــي تــام لخدمــة اللغــة العربيــة، ونــشاط أثمــر علــى ســبيل      

، ومعجم مقاييس اللغة، ألحمـد بـن زكريـا          )٢(الكتاب، لعمرو بن عثمان سيبويه    : المثال هنا 

، وهما بال شك عالمتـان فارسـيتان علميتـان فـي تـاريخ الـدرس اللغـوي العربـي،             )٣(بن فارس 

 .استطاعت أن توسع لها في دنيا العلوم والمعارف العربية مكاناً رحيباً

                                     
 .١٤: المرجع السابق) ١(

هــ ونـشأ بهـا، ثـم هـاجر بعـد        ١٤٧: هو عمرو بن عثمان بن قنبـر، ولـد بقريـة مـن قـرى شـيراز سـنة                  : سيبويه) ٢(
ــه علــى حمــاد بــن ســلمة، والخليــل بــن أحمــ          ــه إلــى البــصرة، فــدرس في د، ويــونس بــن حبيــب،   ذلــك مــع أهل

واألخفــش األكبــر، ولبــث فيهــا حتــى عظــم شــأنه، ثــم ورد بغــداد فــي أيــام الرشــيد ووزارة يحيــى بــن خالــد     
انتهـت بغلبـة   ) الزنبوريـة (البرمكي، وجرت فيها له مناظرة بينه وبـين الكـسائي فـي المـسألة المـشهورة بــ               

طبقـات  : ينظـر . هــ ١٨٠: لـى أن تـوفي سـنة   الكسائي عليه، فخرج إلى فارس بلده األصلي، وأقـام فـي شـيراز إ      
 .٨/٣٥١: ، سير أعالم النبالء٥/٢١٢٢: ، معجم األدباء٦٦: النحويين واللغويين

هــ، ونـشأ   ٣٠٨/هــ ٣٠٦: هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي، ولد بقـزوين فـي بـالد فـارس، سـنة                   ) ٣(
 .هـ٣٩٥: بغداد طلباً للحديث، توفي سنةودرس بها، ثم ارتحل إلى همذان، فاألمصار المجاورة لها، ثم 

 .١/٤١٠: ، معجم األدباء٣٢٠: ، ونزهة األلباء٣/٤٦٣: يتيمة الدهر: ينظر



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٩

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

يقدم الدكتور رشيد يلـوح أسـئلة عـن أولئـك العلمـاء الـذين قـدموا وفـاءً معرفيـاً للغـة                    

مــا : "لتــي ينتمـون إليهـا، فعلــى سـبيل المثـال    العربيـة أكثـر مـن وفــائهم للغـتهم الفارسـية، ا     

الذي دفع سيبويه إلى خدمة العربية بدالً من لغته األم ؟ لماذا لم يهتم ببناء قاعدة معرفيـة                

للفارسية ؟ هناك طبعاً عامل الـدين ودور القـرآن فـي هـذا االختيـار، ثـم مـا ركمتـه المعرفـة                

ن هـل الـسبب أيـضاً هـو عـدم وجـود       اإلسالمية على بساطته في القـرن الثـاني الهجـري، لكـ       

لغة فارسية موحدة يمكن التعامل معها كمرجع في ضوء تعدد لهجات الفرس في تلـك               

الفترة أم أن الفارسـية كانـت حينئـذٍ رمـزاً للـدين الزرادشـتي، مقابـل العربيـة التـي أصـبحت                       

بحـث تبـدأ    رمزاً لإلسالم ؟ إن هذه األسئلة وغيرها توجهنـا إلـى أبـواب جديـدة فـي النظـر وال                   

بــدور العوامــل الــسياسية والدينيــة فــي التــداخل اللغــوي العربــي الفارســي، وال تنتهــي عنــد       

 .)١("قضايا الدرس اللغوي ومباحث األنثروبولوجيا اللسانية

 :السياق األدبـي
شخصية األدب في عـصرٍ مـا، هـي جـزءٌ مـن شخـصية اللغـة، يمـثّالن معـاً كيانـاً معرفيـاً              

 العالقـــات العربيـــة اإليرانيـــة قـــديماً، ســـار األدب إلـــى جانـــب اللغـــة،  إنـــسانياً متكـــامال، وفـــي

باطمئنـان أن اللغـة واألدب كوَّنـا        : "والمتأمل في النمـاذج التاريخيـة فـي هـذا الـسياق يالحـظ             

، حيث كان أبناء الثقافة الفارسـية ينهلـون         )٢(" الفارسي –الساحة الكبرى للتداخل العربي     

فكانـت اللغـة العربيـة هـي لغـة      ... لم تكن إليـران لغـة أدبيـة      حيث  : "من معين اللغة العربية   

األدب لدى النابهين مـن أبنـاء إيـران، فنبـغ فـي العربيـة فـيهم مـن كـان لـه فـضل علـى األدب                         

                                     
 .١٥٥: التداخل الثقافي العربي الفارسي) ١(

 .١٤١: المرجع السابق) ٢(



 

 
٢٣٠

العربي، بإثرائه في شعره ونثره وبحوثه اللغويـة، تـم بترجمـة عيـون األدب اإليرانـي القـديم                   

 .)١("إلى لغة العرب

العربــي والفارســي، : توثقــت الــصالة بــين األدبــين: "يمــي هــالليقــول الــدكتور محمــد غن

برغم انتماء كل من اللغتين إلى فصيلتين مختلفتـين مـن فـصائل اللغـات، إذ اللغـة العربيـة                  

سامية، فـي حـين تنتمـي اللغـة الفارسـية إلـى فـصيلة اللغـات الهنديـة األوربيـة، وعَمُـقَ تـأثير                  

تـى ليقـرن بـأعظم مظـاهرات التـأثيرات األدبيـة       األدب العربي فـي الفارسـي واتـسع مـداه، ح        

في تاريخ اآلداب العالميـة، فمـا أشـبهه بتـأثير األدب اليونـاني فـي الالتينـي، فـي سـرعة التـأثير                       

ــا أقربـــه فـــي نفـــوذه ودوامـــه مـــن تـــأثير الفرنـــسية فـــي اإلنجليزيـــة عقـــب الفـــتح      ومـــداه، ومـ

تجـاوز حـدود تلـك التـأثيرات، بنفـوذه          النورماندي إلنجلترا، بل إن تأثير العربية في الفارسية         

إلى خصائص التراكيب اللغوية في التعبيرات الفارسية، مما يوشك أن يكون استثناء فـي             

 .)٢("صالت اللغات بعضها ببعض

في هذا السياق األدبي، تعبير آخر عـن األثـر األدبـي العربـي علـى األرض األدبيـة اإليرانيـة             

كل األدب والتأديـب، فـي منابتـه القـصيّة األولـى عنـد              الفارسية قديماً، وهـو وجـهٌ ال يمـس شـ          

، بل يتجاوز ذلـك، ليـشمل التنـاص، البوابـة الكبـرى للتـأثر والتـأثير فـي األدب،                  )٣(العرب قديماً 

                                     
 .٥: محمد غنيمي هالل. مختارات من الشعر الفارسي، د) ١(

 .٣: مختارات من الشعر الفارسي) ٢(

مـن أدب مأدبـة، بمعنـى أولـم وليمـة، ومعنـى            : أطلق لفظ األدب في بداية أمره على كل من المعنـى المـادي            ) ٣(
روحي هو الذي تطوّر مـع الـزمن، ومـن أهـم مالمـح التطـور الـداللي لهـذا اللفـظ مـا كـان يطلـق علـى جماعـة                                 

ن الــشاعر والنــاثر، فمــن المــربين والمعلمــين ألبنــاء الطبقــة الخاصــة، فاألديــب هــو المــؤدب، وهــو مختلــف عــ 
المعجم المفـصل فـي   : غلب عليه درس األدب وتدريسه سمي أديباً، ومن نظم الشعر سمي شاعراً، ينظر            

، وموســوعة ١٢٢ – ١/١٢١: أحمــد مطلــوب. ، ومعجــم النقــد العربــي القــديم، د١/٤٦: محمــد التــونجي. األدب د

 

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣١

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

من خالل مجاالت تداولية متنوعة، أثر فيها األدب العربي في األدب الفارسي، في المـضمون            

 .والشكل وتقاليد الخطاب األخرى

فـي أحـضان   : "تور عبـد الحكـيم حـسان إلـى أن الـشعر الفارسـي إنمـا نـشأ        يشير الـدك  

 مـن  – أداة التعبير الفني األولى لهذه الثقافة      –الثقافة اإلسالمية، وكأن تأثره باألدب العربي       

القوة بحيث إن أقرب فنونه إلى الثقافة البهلوية وأشدها ارتباطاً بها وهـو الـشعر القصـصي                 

 إال مادتـه فقـط، فقـد تبنـى الـشعر الفارسـي عروضـاً عربيـاً وتقاليـد                    لم يأخذ عن هذه الثقافة    

 احتفظت بكـل  – الفن الشعري األول في األدب العربي     –شعرية عربية، حتى إن القصيدة      

تقاليــدها بعــد انتقالهــا إلــى اللغــة الفارســية مــن وحــدة البحــر والقافيــة ومــن طــرق التــصوير     

هــا مــن مــدح وهجــاء، ومــا كــان يــسود ذلــك مــن  وأســاليب التعبيــر والموضــوعات التــي تناولت

بل إن القصيدة الفارسـية أخـذت عـن القـصيدة العربيـة           . إسراف في المدح وإقذاع في الذم     

 .)١("ألوان البديع التي أصبحت من سماتها المميزة من القرن الثالث للهجرة

نــي يقــال هــذا، وأمــام الباحــث تلــك النمــاذج الــشعرية الفارســية، التــي اســتطاعت أن تب

شعرها من خالل ما تملكه من ثروة معرفية عربية، حيـث إنهـا لـم تنطلـق مـن فـراغ، ولـم                        

تُؤسس مداميكها اإلبداعية إال مـن القاعـدة واألرض العربيـة، حيـث نجـد بعـض الـشعراء                   

يبدع باللغتين العربية والفارسية، وينتقل بينهما بكل يسر وسـهولة، بـوعي تـام، ومعرفـة         

                                     
وفـي هـذا الـسياق تحديـداً،     . ١/١١٣:  محمـد الكتـاني    .المصطلح في التراث العربي، الديني، والعلمي، واألدبـي، د        

سياق التأثير العربي األدبي على أبناء الفرس من تأديبهم وتهذيبهم، تذكر قصة بهرام جور الـذي أسـلمه                
أبوه يزدجرد الفارسي إلى النابغـة فـي ظهـر الحيـرة، لـصحة التربيـة والهـواء، وليـتعلم هنـاك األدب العربـي،                         

، ١/٣٧٠: ، والكامــل فــي التــاريخ، البــن األثيــر  ٢/٨٥٦: تــاريخ الطبــري: عربيــة، ينظــروالحكمــة والفروســية ال
 .٥١: ، واألخبار الطوال١/٤٢: ، وتاريخ ابن الوردي٢/٩٣: والمنتظم

 .١٧٨: األدب المقارن والتراث اإلسالمي) ١(



 

 
٢٣٢

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

، )هـــ٣٥٨: ت( المتكاملــة للقــصيدة الــشعرية، كالــصاحب بــن عبّــاد عميقــة بالعناصــر الفنيــة

، وبـديع الزمـان   )هـ٣٨٣: ت(، وأبو بكر الخوارزمي )هـ٣٦٠: ت(ومحمد بن العميد الخرساني  

ــداني  ـــ٣٩٥(الهمـ ــوجهري     )هـ ــد الـــشاعر الفارســـي منـ ــر عنـ ــوح ذلـــك األثـ ــد بوضـ ــا نجـ  ، وكمـ

صـوره وأسـاليبه، وهـو يـستمد أهميتـه مـن            كان األثر العربي طاغياً علـى       : "، الذي )هـ٤٣٢: ت(

 والحـديث، واللغـة،   ،هذه الناحية بالـذات، فهـو يكـشف عـن ثقافـة إسـالمية بارعـة بـالقرآن                

والشعر العربي بين جاهلي وأموي وعباسي، وقد صاغها صوغاً رقيقاً في إطار فارسي يبـدو               

يفاً إليهـا حـدة     كغاللة نستشف من خاللها الصورة العربيـة، بمـا فيهـا مـن قـوة ورجـز، مـض                  

 .)١("عاطفته، وبراعة خياله

 :قدّم أبو العتاهية بيت الحكمة العربي المشهور
ــسالكها     ــسلك مــ ــم تــ ــاة ولــ ــو النجــ ترجــ

 

إن الــــــــسفينة ال تجــــــــري علــــــــى اليــــــــبسِ 

 

 :فجاء من بعده الشاعر الفارسي أحمد أسدي الطوسي، مستلهماً المعنى

 به هر باد خر من نشايد نشاند

 ) البيدر في أي وقتال يمكن أن تذري(

 نهك شتي توان نيز برخشك راند

 )٢(وال يمكن أن تمخر السفينة في اليابسة(

يــضاف إلــى ذلــك، التفــات كثيــرٍ مــن أبنــاء الفارســية إلــى المظــاهر األســلوبية، واألنمــاط   

التعبيريــة، فــي الــشعر والنثــر، التــي تركتهــا الذهنيــة العربيــة فــي البنــى والتراكيــب  اللغويــة      

                                     
 .٢٢٠: علي الشابي. األدب الفارسي في العصر الغزنوي، د) ١(

 .١٥٧: ربي الفارسيالتداخل الثقافي الع) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣٣

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

 والبالغية، ويمكن الوقوف على بعض هذه األسـاليب والتراكيـب التـي ظهـرت فـي                 واألدبية

ــلوب       ــثالً أسـ ــلي، مـــن ذلـــك مـ ــياقها العربـــي األصـ ــة مـــن سـ ــي، قادمـ مـــشهد الـــشعر الفارسـ

مـن محاسـن الكـالم أيـضاً      :"االعتراض، الذي ذكره عبداهللا بن المعتـز أول مـا ذكـره، بقولـه             

نــاه، ثــم يعــود إليــه فيتمــه فــي بيــت واحــد،   والــشعر اعتــراض كــالم فــي كــالم لــم يــتمم مع  

 : كقول بعضهم
 - دع أخـــــــاك بمثلـــــــه  –فظلـــــــوا بيـــــــوم  

 

ــصرّدِ    ـــمّا يـــــ ــروى ولـــــ ــى مـــــــشرع يـــــ )١("علـــــ

 

ــه الفارســي ترجمــان البالغــة       ــاني فــي كتاب ــراض الكــالم فــي   : (وقــد ســماه الرادوي اعت

 بكـالم آخـر     معنـاه أن يبـدأ الـشاعر الكـالم ويعترضـه          : "، وعرفـه بقولـه    )الكالم قبـل التمـام    

، وقد ظهر ذلك لدى بعض شعراء الفارسية، في نمـاذج وقـصائد، منهـا علـى     )٢("قبل أن يتمه  

 :سبيل المثال كما يذكر الرادوياني قول الشاعر الفارسي الزنيبي
جــى خواهــذز مــن عــشق أيــا لهــف نفــسي  

 

ــوكوارى    ــذين ســـــ ــنم بـــــ ــي دارذ جنيـــــ كـــــ

 

  .)٣(ن له مثل أحزانيماذا يريد العشق مني يا لهف نفسي، وم: والمعنى

، )لزوم ما ال يلزم(كما أن من تلك األساليب والتراكيب ما يسمى في البالغة العربية بـ      

ومـن إعنـات الـشاعر نفـسه فـي          : "وهو من الفنون واألساليب التي ذكرها ابن المعتـز بقولـه          

 :القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له، كقول رافع بن هريم اليربوعي
ــاموني تـــــــــــ  ــإال تحـــــــــ ــرةٍفـــــــــ ــراريا   صبكم بعـــــــــ ــن شــــــ ــسوا مــــــ ــارقتي أن تقبــــــ مفــــــ

                                     
 .٥٩: البديع، البن المعتز) ١(

 .٨٨: ترجمان البالغة) ٢(

 .٨٨: المصدر السابق) ٣(



 

 
٢٣٤

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

إذا صــــــــار لــــــــوني كــــــــل لــــــــونٍ وبــــــــدلت    

 

ــفراريا   ــضباً باصــــــ ــي مخــــــ ــضارة وجهــــــ نــــــ

 

وقــد تــأثر بعــض شــعراء الفارســية بهــذا األســلوب، فظهــر ذلــك فــي بعــض نظمهــم       

 : وقصائدهم، من ذلك مثالً ما قاله الخسروي
ــان   ــه تــــن جويرنيــ ــان وهمــ ــازك كميــ أي نــ

 

ــوع تراب    ــي در ركــ ــم كــ ــسلذميانترســ كــ

 

أيتهــا الحبيبــة الرقيقــة الخــصر، يــا مــن جــسدك كلــه كــالحرير، إننــي أخــاف    : والمعنــى

 .)١(يتكسر خصرك عند الركوع

كمـا أن مــن تلــك األســاليب التركيبيـة التــي أقبــل عليهــا أبنـاء الفارســية فــي إبــداعهم    

الـذي ذكـره   الشعري، متأثرين فيه بما جاء في المدونة األسلوبية العربية أسلوب الترصـيع،            

الوطــواط، وبــيّن أنــه يعنــي أن يقــسم الكاتــب أو الــشاعر عباراتــه إلــى أقــسام منفــصلة، ثــم  

يجعل كل لفظ منها في مقابل لفظ آخر، يتفق معه في الـوزن وحـروف الـروي، وأشـار إلـى                   

أن هناك من شعراء الفرس من ظهر لديهم هذا األسلوب البالغي األدبي العربي، من ذلك               

 : الرودكي في قولهالشاعر الفارسي
ــرا   ــارْ مـــ ــتاذ بـــــسرا نـــــدر عيـــ كـــــس فرســـ

 

ــسيارمرا     ــدر بــ ــاذ بــــشعر انــ ــن يــ ــي مكــ كــ

 

 .)٢(فأرسل إلينا سراً أحد األشخاص يقول لنا ال تذكرنا في الشعر كثيراً: ومعناه

                                     
 .٣: ترجمان البالغة) ١(

 .٩١، ٩٠: حدائق السحر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣٥

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

إلى غير ذلك من األساليب والتراكيب، التي تناثرت في بعض كتب البالغـة الفارسـية،         

الثـاني مـن هـذا      ا سيأتي شيء من االستفاضة فيه فـي المبحـث           ودواوين شعراء الفرس، مم   

 .البحث

كما أن من أهم مالمح التأثير العربي على المشهد األدبي اإليراني قديماً، لما نجـده مـن     

، هـــذه القـــصة النبويـــة )١(إقبـــال واضـــح علـــى قـــصة اإلســـراء والمعـــراج، فـــي الحـــديث النبـــوي 

 رحيبــاً فــي مدونــة األدب الفارســي، واتــسعت خطــى    الــشريفة، التــي أخــذت مأخــذاً واســعاً  

المبــدعين مــن أبنــاء الفــرس فــي التنــاص معهــا، واألخــذ منهــا، والــسير شــعرياً ونثريــاً علــى      

منوالهـــا، وفـــي كنفهـــا، كـــلُّ بمؤونتـــه وعدتـــه وعتـــاده، نمـــاذج كثيـــرة فارســـية، تتفـــق فـــي  

ل واألشـــكال الوجهـــة، واتخـــاذ بوصـــلة واحـــدة هاديـــة وموجهـــة، وتختلـــف فـــي التفاصـــي       

، ألبـي المجـد مجـدود    )هــ ٤٢٨(واألساليب، من ذلك مثالً، رسالة أبي علـي الحـسين بـن سـينا         

، )هــ ٥٩٥(، وقصيدة الشاعر بديل الخاقـاني الـشرواني         )٢(بن آدم، المعروف بسنائي الغزنوي    

ــشاعر نظــامي النجــوي    ــشاعر )هـــ٧١٤: (، والــشاعر همــام التبريــزي  )هـــ٦١٤(وقــصيدة ال ، وال

 .)٣(، في آخر من األدباء والشعراء الفارسيين)هـ٧٢٥(ر خسرو الدهلوي همام أمي

وإذا كان األثر العربي في السياق اللغوي واألدبي في المشهد اإليراني الفارسي، قد بـدا           

واضــحاً وجليــاً، كمــا فــي األمثلــة والنمــاذج التاريخيــة الــسابقة، فــإن رأس األمــر هنــا وعمــوده  

                                     
 .٣٨٨٨حديث اإلسراء والمعراج، أخرجه البخاري في صحيحه، رقم ) ١(

 .٩٣: حسين جمعة. ء واالرتقاء بين األدبين العربي والفارسي، دمرايا لاللتقا: ينظر) ٢(

، ١١٣، ٩٩: اإلسـراء والمعـراج فـي تـراث الـشعر الفارسـي، ترجمـة عـالء الـدين عبـد العزيـز الـسباعي                  : ينظر) ٣(
١٧١، ١٦٥. 



 

 
٢٣٦

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

و المقاربة المحددة والمركزة لألثـر العربـي البالغـي والنقـدي       وذروة سنامه في هذا العمل ه     

 .في البيئة الثقافية الفارسية، وهو ما سنجده في المباحث القادمة في هذا البحث

 

 

@      @      @ 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣٧

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

 الرحلة العلمية أنموذجاً: سياق التواصل: المبحث األول
يزاً من سؤال األثر المعرفي     يعتني هذا المبحث باإلجابة عن سؤال أكثر تحديداً وترك        

العــام للعــرب فــي المــشهد الفارســي، الــذي ســبقت اإلشــارة إليــه فــي العالقــات المعرفيــة       

إن البحث هنا عـن مكمـن األثـر العربـي          : التاريخية بين العرب والفرس في اللغة واألدب، أي       

 .على الفرس في التفكير البالغي والنقدي

معجـزة  : "ها وعروضـها وبالغتهـا ونقـدها هـي        وإذا كانت علوم العربيـة بنحوهـا وصـرف        

ــرب ــين     )١("العـ ــي حـ ــابري، فـ ــد الجـ ــدكتور محمـ ــول الـ ــا يقـ ــزة   : " كمـ ــي معجـ ــسفة هـ أن الفلـ

، فــإن البحــث فــي األثــر البالغــي هنـا معنــيٌّ فــي المقــام األول باســتنطاق تــأثير هــذه  )٢("اليونـان 

 ومقاربة مالمحها، الشعبة من شعب اللغة العربية في المشهد البالغي والنقدي الفارسي،     

من خالل الشواهد والنماذج التـي تبـدو وسْـماً واضـحاً فـي عـروق التـاريخ الثقـافي والمعرفـي                      

 .عربياً وفارسياً، ويمكن أن يكون ذلك من خالل سياق مهم وهو سياق التواصل

أمــام كــل حقبــةٍ ثقافيــة تداوليةوتاريخيــة، يــرى الباحــث أنــه مــن المهــم اإلشــارة إلــى       

 من سياقات المعرفة، إلى المعرفة من خالل عالقتها بالدين وعالقة الدين      سياقين مهمين 

بالمعرفة، ثم إلى عالقة المعرفة بالحاجة البشرية لإلنسان، على نحو عام هنا، ثـم ارتبـاط                 

األثر البالغي والنقدي للعـرب علـى أبنـاء    (هذين السياقين بهذه الجزئية من جزئيات البحث        

 ).الثقافة الفارسية

إليــوت، حــول  . س. نــا تحديــداً، تحــضر بعــض اإلشــارات المهمــة التــي قــدمها ت       هــا ه

والعالقة بينهما، حيـث يـرى أوالً أن الثقافـة ال تظهـر إال إلـى                ) الدين والثقافة (الفكرة المهمة   

                                     
 .٨٠: محمد الجابري. تكوين العقل العربي، د) ١(

 .٨٠: المرجع السابق) ٢(



 

 
٢٣٨

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

لـم تظهـر ثقافـة وال نمـت إال بجانـب ديـن، ومـن هنـا تبـدو الثقافـة             : "جانب الـدين، مؤكـداً أنـه      

، ويـشير  )١("ن، أو الدين نتيجة من نتائج الثقافة طبقاً لوجهـة نظـر النـاظر   نتيجة من نتائج الدي   

أيضاً إلى أن الـتالزم بـين الثقافـة والـدين قـائم بقـوة المحافظـة والحمايـة؛ فالـدين فـي نظـره                          

علـى  : "والعكس صحيح كـذلك، وتحـدث أن ثقافـة شـعب مـا تـأتي               يحمي الثقافة ويقويها    

 .)٢("أنها تجسيد لدينه

اهب التاريخية الطويلة، اعتنق الفرس وأبناؤهم هذا الـدين، الـذي جـاء مخلـصاً      بعد الغي 

لهم من ليل المعاناة في مجتمعـاتهم، وتحـت سـطوة النظـام الطبقـي اإلقـصائي، والحيـرة            

، إال أنهم وجدوا في اإلسـالم، وقيمـه الثقافيـة التـي       )٣(والتوزع بين الهويات الدينية المتنوعة    

كلهـم بـشتى أطيـافهم الثقافيـة، مـا لـم يجـدوه فـي                ) العـالمين (مـن   بناها فـي نفـوس أبنائـه        

 .مزدك) وجودية(ماني، وال ) عدمية(زردشت، وال ) رمزية(

                                     
 .٣٢: لثقافةمالحظات نحو تعريف ا) ١(

ــاً (حـــديث كليفـــورد غيرتـــز عـــن  : ، وينظـــر٣٨: المرجـــع الـــسابق) ٢( تأويـــل : فـــي) الـــدين بوصـــفه نظامـــاً ثقافيـ
 .٢٢٨-٢٢١: الثقافات

قــد تكــون ): "إيــران فــي العــصور القديمــة والوســطى والحديثــة : الفُــرْس(يقــول هومــا كاتوزيــان فــي كتابــه  ) ٣(
علت فعلها في بث الدافعية والحمـاس ال بـين الفـاتحين فقـط،              األيديولوجية التي تحملها رسالة اإلسالم ف     

بل حتـى بـين أولئـك الـذين لـديهم اسـتعداد للهزيمـة فـي إيـران، غيـر أن التفـسير الوحيـد لـسرعة سـقوط                   
اإلمبراطورية العظيمة على ذلك النحو الغريب هو نقص اإلرادة في دعم الدولة المتفككة غيـر المحبوبـة         

ريخ اإليراني باستمرار على أن الدولة حين تـضعف بـسبب عوامـل داخليـة أو خارجيـة                  شعبياً، ولقد دلل التا   
 إمـا أن يـساعد فـي سـقوطها أو يقـف علـى       – الذي عـادة مـا يكـون فـي مواجهـة مـع الدولـة           –فإن المجتمع   

لــم تكــن معركــة القادســية هــي التــي أفقــدت اإليــرانيين إرادة المقاومــة، ففــي نهايــة  : "، ويقــول٩٤": الحيــاد
لمطاف كانت القادسية معركة ذات تأثير محلي، في حقيقة األمر كانت اإلرادة قد فقـدت أصـالً، إذ مـرّت               ا

الدولة بفوضى مستمرة، والناس صـغيرهم وكبيـرهم كـانوا يتمنـون مجـيء المخلـص الـذي سـيبدأ األلفيـة                      
 .٩٣". التالية من الزمان



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣٩

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

التـــي أســـسها القـــرآن الكـــريم، وجـــسدتها رحـــالت أبنـــاء ) التعـــارف(هنـــا تـــأتي قيمـــة 

، الفارســـية فـــي ســـياقنا هنـــا، رحالتهـــم المتنوعـــة إلـــى الجزيـــرة العربيـــة، للوفـــادة العلميـــة  

، من )١( utsz}وللشغف بما في بقعة الضوء هذه، التي نزل فيها القرآن الكريم 

مناهل علمية ومعرفية ثرية متنوعة، من شأنها أن توسّع لهـم فـي دنيـا العلـوم والمعـارف              

 .العربية مكاناً رحيباً

ــد ــالى     يقــــ ــه تعــــ ــى قولــــ ــاً علــــ ــاً ثريــــ ــوح تعليقــــ ــيد يلــــ ــدكتور رشــــ  e f}: م الــــ
onmlkjihgputsrqv........z )٢( ،

يـا  "فالخطـاب موجّـه فـي هـذه اآليـة إلـى عمـوم البـشر                 : " حيـث يقـول    - أذكره على طولـه      -

إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر        "، ويـذكرهم بأصـلهم األول، ويحرضـهم علـى التعـارف             "أيها الناس 

ــى وجعلنــاكم شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا      وهــو :األول: والتعــارف هنــا يحتمــل معنيــين   " وأنث

يتعــرف كــل طــرف إلــى الطــرف اآلخــر، يتعــرف علــى اســمه وأصــله وبلــده القريــب، معنــى أن 

يكــون التعــارف بهــدف :  يحمــل داللــة المعرفــة، أي:المعنــى الثــانيوظروفــه ودينــه وثقافتــه، 

الفهــم واإلدراك، فــالقرآن يــدعو النــاس كــي يكتــشفوا الحقــائق الكامنــة وراء اخــتالفهم  

فة اختالف األلسن، ومعرفـة اخـتالف   وتميزهم عن بعضهم، معرفة اختالف األلوان، ومعر 

المنتجات الصناعية، ومعرفة اختالف المنتجات االجتماعية، ومعرفة االختالفات النفـسية    

والمزاجية واالجتماعية، فروع معرفية وعلمية متعـددة بتعـدد االختالفـات الموجـودة بـين               

مفتوحــاً علــى الــشعوب والقبائــل، لكــن الحكمــة اإلســالمية ال تتــرك هــذا التفــرع المعرفــي  

                                     
 .١٩٥: سورة الشعراء، آية) ١(

 .١٣: سورة الحجرات، آية) ٢(



 

 
٢٤٠

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

) شعوباً وقبائـل (التعدد المتباعد، أو العبثي، بل ترجعه إلى األصل والمنتهى، إذ معرفة اآلخر     

ومعرفـة الـذات فـي النهايـة هـي          " إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى         "ليست سوى معرفة للـذات      

 .)١("الطريق الوحيدة لمعرفة الخالق

س، إلـى جزيـرة العـرب، الـذين         عديدة هـي حكايـات الـسفر وأخبـار الترحـل ألبنـاء الفـر              

جاءوا بشغف هـو شـغف المعرفـة، وإرادة هـي إرادة الـتعلّم والتحـصيل الثقـافي وهنـا يجـد                    

الباحث أن سياق الرحلة العلمية، هو السياق األبرز واألهم فـي تجلـي مالمـح التـأثير العربـي                    

ة الفارســية علــى الفــرس فــي البالغــة والنقــد، مــن خــالل النمــاذج العلميــة والبالغيــة النقديــ      

 :اآلتية

 :الرحلة البالغية
 :أبو علي الفارسي -١

هـ، عزم السفر ٣٠٨هـ بفسا، ونشأ بها نشأة دينية، حتى إذا حلَّت سنة           ٢٨٨ولد سنة   

التي يرد منها الـوالة يحكمـون، والتـي         : "والرحيل إلى عاصمة الخالفة والثقافة العربية بغداد      

، وفـــي بغـــداد أيـــضاً، العلمـــاء والمتعلمـــون،  فيهـــا الخلفـــاء والـــوزراء الـــذين يولـــون ويعزلـــون 

والفقهاء والمتفقهون، ورؤساء المتكلمين، واألطباء وسادة الحساب والنحوية، ومجيـدو          

ــان       ــا كـ ــة، ومـــن هنـ ــار واألنـــساب، وفنـــون اآلداب، وحـــضور كـــل طرفـ الـــشعر، ورواة األخبـ

لــئن علماؤهــا متجــه المستفــسرين مــن مختلــف العواصــم اإلســالمية إلــى ذلــك الحــين، و         

 محتفظة بكيانها الثقافي، الـذي وفـد     – مع ذلك    –ضعفت الخالفة في بغداد إال إنها لم تزل         

                                     
 .٧٥ – ٧٤: التداخل الثقافي العربي الفارسي) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤١

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

:  أبـو علـي بعلمـاء العـراق مـن     –، وفـي هـذه المحطـة العربيـة المعرفيـة التقـى           )١("فيه أبو علي  

 .)٢("شيوخ القراءة والحديث واللغة والنحو"

ت التاريخيـة التـي تـدل بجـالء علـى         في سـيرة هـذا العـالِم الكثيـر مـن المالمـح واإلشـارا              

شغفه المعرفي باآلخر، بالسفر إليه، واللقاء بـه فـي أكثـر مـن أرضٍ عربيـة، حيـث إن بغـداد                      

وحدها ال تكفي لدى أبي علي، إن لم تـأتِ معهـا دمـشق وحلـب وغيرهـا مـن شـقيقاتها فـي                  

 المصادر نصٍ من نصوص الرحلة العلمية والثقافية يسطرها أبو علي الفارسي، حيث تشير

التاريخية إلى شيء من رحـالت هـذا العـالم العلميـة يـذكر مـثالً كـل مـن ابـن خلكـان وابـن                          

هــــ، حيــث اتــصل هنـــا بــسيف الدولـــة    ٣٤١عمــاد أن قــدوم أبـــي علــي إلــى حلـــب كــان ســنة       

، )٣("وكان أبو علي أحد أولئك العلمـاء الـذين داروا فـي فلـك ذلـك األميـر العربـي                   : "الحمداني

ه إقامتـه فـي حلـب مـن مباحثـات علميـة ومعرفيـة، فأفـاد واسـتفاد، وأخـذ                إضافة إلى ما حوتـ    

، وهـي المدونـة   "الحلبيـات "وأعطى، حيث أثمـرت إقامتـه األولـى فـي حلـب مدونتـه المعروفـة                 

اللغوية المتنوعة فـي النحـو والـصرف والبالغـة والـشعر واألدب وعلـوم الداللـة، ويـشير ابـن                 

 حلـب كمـا يـشير إلـى مدونتـه الحلبيـات، حيـث               جني في الخـصائص إلـى إقامـة أبـي علـي فـي             

وقد كان أبو علي رحمه اهللا كتـب إلـيَّ مـن حلـب وأنـا بالموصـل، مـسألة أطالهـا فـي                        : "يقول

 .)٤("هذه اللفظة جواباً على سؤالي إياه عنها، وأنت تجدها في مسائله الحلبيات

                                     
عبـد الفتـاح   . أبو علي الفارسي، حياته ومكانتـه بـين أئمـة التفـسير والعربيـة وآثـاره فـي القـراءات والنحـو، د                   ) ١(

 .٦٣-٦٢: شلبي

 .٦٤: المرجع السابق) ٢(

 .٤٧٢: السابق) ٣(

 .٣/٤٠: الخصائص) ٤(



 

 
٢٤٢

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

هـــ، ٣٤٦ ضــاقت األرض الحلبيــة بــأبي علــي الفارســي، فخــرج منهــا قاصــداً دمــشق، ســنة

ويظهــر أنــه أقــام بهــا إقامــة مكنتــه مــن أن يملــي المــسائل  : "للقــاء بعلمائهــا ووالتهــا هنــاك

هـــ، بعــد إقامتــه فــي ٣٦٧، ثــم شــاء اهللا لــه أن يعـود إلــى بغــداد مــرة أخــرى سـنة   )١("الدمـشقية 

ويعلـو شـأنه،   : "شيراز؛ ليؤدي الدَّين الذي عليه ألهـل هـذه العاصـمة العربيـة، فـيعلِّم ويـدرِّس            

، وهنـــاك حيـــث ينـــتج أبـــو علـــي المـــسائل  )٢("ويكـــون هـــو واســـطة العقـــد مـــن أهـــل العلـــم 

البغــداديات، التــي هــي فــيضٌ آخــر مــن المــسائل والمناقــشات والمثاقفــات اللغويــة واألدبيــة   

ــشعرية وفيهــا  ــة، كوقــوع   : "وال ــه عاقبــة      –نظــراتٌ بالغي ــؤول إلي ــا ي ــر، وم  األمــر موقــع الخب

 .بالغة وعلوم الداللة، وغيرها من مسائل ال)٣("األمر

لقد استفاد أبو علي الفارسي، من جملة من األعالم في شتى البقاع العربية، التي قدم           

أبـو إسـحاق الزجـاج،    : إليها في مسيرته العلمية، ورحالته الثقافية، فهم على سبيل المثـال     

مــن ) معــاني القــرآن(وذلــك فــي مبتــدأ رحلتــه األولــى إلــى بغــداد، وقــد ســمع أبــو علــي كتــاب     

اإلبابة والتفهم عن معنى بـسم اهللا       (الزجاج نفسه وأخذه عنه روايةً، كما أخذ عنه كتابه          

، ويعــد الزجــاج هــو طريــق أبــي علــي الفارســي إلــى شــيخه اآلخــر بكــر بــن   )الــرحمن الــرحيم

: محمد بن بقية المازني، إضافة إلى شيخة أبي بكر محمد بن السرّي البغدادي، المعروف بــ               

 .وغيرهم في آخرينأبي بكر السراج 

                                     
 .٦٨:  بين أئمة التفسير والعربيةأبو علي الفارسي، حياته ومكانته) ١(

 .٧١: المرجع السابق) ٢(

 .٤٧٤: السابق) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٣

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

 :محمود بن عمر الزمخشري -٢

: ، سـنة )زمخـشر (ولد هذا العالِم في خوارزم، وتحديداً في قريـة مـن قراهـا، وهـي قريـة               

ه، وقد نشأ بها فـي كنـف والدتـه، أمـا والـده فقـد كـان سـجين مؤيـد الـدين الملـك، فـي                            ٤٦٧

 إلـى األقـاليم   خوارزم، وقد تتلمذ الزمخـشري علـى جملـة مـن علمـاء فـارس قبـل أن يرحـل                 

أقـام بخـوارزم   :" العربية، أمثال محمود بن جرير األصفهاني، الذي قال عنه يـاقوت الحمـوي         

مدة، وانتفع الناس بعلومه، ومكارم أخالقه، وأخذوا عنه علماً كثيراً، وتخرج عليه جماعة             

 .)١("من األكابر في اللغة والنحو، وهو الذي أدخل على خوارزم مذهب المعتزلة

ذا البالغــي الفارســي مــشاهد متنوعــة، وحفــل ســجله التــاريخي بــالكثير مــن     ســطّر هــ 

المواقف واألخبار، التي تكشف عن حالة مـن الـشغف نحـو اآلخـر العربـي، لـدى هـذا العـالم          

في سيرته المعرفية، حيـث يقـدّم بدايـةً لوحـة شـعرية يحـدّث فيهـا عـن مركزيـة الترحـال              

 :في حياته
ــاً  ــرقاً ومغربـــــــــ أحـــــــــــب بـــــــــــالد اهللا شـــــــــ

ــا و لكـــــــــن تواســـــــــى بالكرامـــــــــة غيرُهـــــــ

ــزالً   ــر منـــــــــ ــزل اإلذالل للحـــــــــ ــا منـــــــــ ومـــــــــ

ســـــــأرحل عنهـــــــا ثـــــــم لـــــــست براجـــــــع

فـــــال كنـــــت إن ضـــــمّت فيهـــــا ابـــــن حـــــرة 

 

ــداً     ــذيت وليــــــــ ــا غــــــــ ــي فيهــــــــ ــيَّ التــــــــ إلــــــــ

ــدا  ــوان عتيــــــــ ــا الهــــــــ وهــــــــــذي أرى فيهــــــــ

وإن كـــــــان عـــــــيش الحـــــــر فيـــــــه رغيـــــــدا 

ــدا    ــبالد بعيــــــ ــي الــــــ ــى فــــــ ــرب مرمــــــ وأضــــــ

)٢(وال عـــــــشت بـــــــين الـــــــصالحين حميـــــــداً

 

                                     
  .١٩/١٢٣: معجم األدباء) ١(

 .٣٣: مصطفى الصاوي الجويني. منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، د: ينظر) ٢(



 

 
٢٤٤

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

وحــة تكــشف عــن ضــيق هــذا العــالِم بأرضــه أرض فــارس، ورغبــةٍ جامحــة فــي          هــي ل

ــضوء           ــى بقــع ال ــة عل ــة والعلمي ــدافع الوفــادة الثقافي ــبالد، لــيس إال ب ــين ال ــل ب الترحــال والتنقّ

 .والعلم والمعرفة في العالم

 وفي صيغة خبرية ذاتية أدق وأعمـق، يحـدَّث الزمخـشري عـن نفـسه فـي هـذا الـسياق               

، ولـيس أوثـق وال أصـدق مـن حـديث المـرء عـن        )١(" تربـة فـي أرض العـرب   وطئت كل : "بقوله

تجربتــه وعــن ترحالــه، فهــو هنــا يرســم شــيئاً مــن أبــرز مالمــح شخــصيته العلميــة بنفــسه،       

ويتفنن في التعبير عـن ذلـك، مـا بـين الـصيغة الخبريـة المباشـرة، والـصيغ الفنيـة الـشعرية،                       

 جاور فيها علي بن عيسى بن حمزة بـن          كما في قوله عن رحلته إلى مكة المكرمة، حيث        

وهاس، وعكف على النهل من عبد اهللا بن طلحة اليابري، حيـث قـرأ عليـه كتـاب سـيبويه،                   

 :يقول عن هذه الرحلة
ــاختي    ــه إنــــــ ــصنع فيــــــ ــل الــــــ ــا أجــــــ وممــــــ

ولـــــــوال ابـــــــن وهـــــــاس وســـــــابغ فـــــــضله     

 

بمكـــــــــــة مرصـــــــــــيناً مـــــــــــراداً ومـــــــــــورداً    

ــت هــــــشيماً واســــــتقيت مــــــصرَّدا    )٢(رعيــــ

 

ر من مشاهد الترحال لدى الزمخشري إلى بالد العرب، متلقيـاً ومتعلمـاً،           وفي مشهد آخ  

كــان ): "هـــ٦١٣: ت(يقــول عنــه أبــو الــيُمْن زبيــد بــن الحــسن الكنــدي الملقــب بتــاج الــدين           

ــه، وأكثــرهم اكتــساباً واطالعــاً علــى        الزمخــشري أعلــم فــضالء العجــم بالعربيــة فــي زمان

بغـداد سـنة ثـالث وثالثـين وخمـسمائة ورأيتـه            قـدم علينـا فـي       ... كتبها وبه ختم فـضالؤهم    

ــاً عليــه بعــض كتــب اللغــة مــن فواتحهــا            ــصور الجــواليقي مــرتين قارئ ــد شــيخنا أبــي من عن

                                     
 ).ت ر ب (١/٧٨: أساس البالغة، للزمخشري) ١(

 .٣٧:  القرآن وبيان إعجازهمنهج الزمخشري في تفسير: ينظر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٥

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

، ويحـدّث عنـه ابـن     )١("ومستجيزاً لها، ألنه لم يكن له على ما عنده مـن العلـم لقـاء وال روايـة                 

 بها زمانـاً، فـصار يقـال    وكان قد سافر إلى مكة حرسها اهللا تعالى، وجاور      : "خلكان فيقول 

 .)٢("جار اهللا، وكان هذا االسم علماً عليه: له

 :أحمد بن زكريا بن فارس. ٣

هــو أبــو الحــسين، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا بــن حبيــب القزوينــي الــرازي، ولــد مــا بــين  

وقـد غلـب    : "هـ، من قرية كرسف جيانـا بـاذمن رشـتاق الزهـراء بهمـذان             ٣٠٨ – ٣٠٦سنتي  

 .)٣("ني، والرازي، واألستاذ خرزي، والزهراوي، نظراً لكثرة تنقله في البالدعليه لقب القزوي

طاف هذا العالم كثيراً من البلدان والبقاع في العالم، فقد ذكر القفطي عنـه أنـه رحـل         

أوالً إلى قزوين، إلى أبي الحسن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن سلمة بـن فخـر فأقـام مـدة                      

ن من قزوين، وال يصح ذلك، وإنمـا قـالوه ألنـه كـان يـتكلم بكـالم       كا: "طويلة، حتى قيل إنه   

، ثم رحل إلى ميانج في بالد الشام، وأقام بها إقامـة طويلـة، التقـى فيهـا بعلمـاء                    )٤("القزوانة

الــشام، وتتلمــذ علــى يــد بعــضهم أمثــال أبــي عبــد اهللا أحمــد بــن طــاهر بــن الــنجم الميــانجي، 

لعالم في الشام، حتى أثـر عـن ابـن فـارس أنـه قـال          وكان ابن فارس شديد اإلعجاب بهذا ا      

، فأخـذ عنـه اللغـة       )٥("ما رأيت مثلـه، وال رأى هـو مثـل نفـسه           : "عن شيخه هذا أحمد بن طاهر     

واألدب وكثرت مروياته عنه، كما رحل إلى العراق، فدخل بغـداد، فـي تجربـة علميـة، كـان                   

                                     
 .١/٢٤٥: وفيات األعيان) ١(

 .٥/١٦٩: المصدر السابق) ٢(

: هـادي حـسن حمّـودي     . أحمد بن فارس، وريادته في البحث اللغوي وزالتفسير القرآني والميـدان األدبـي، د             ) ٣(
٣٥. 

 .١/٩٤: إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي) ٤(

 .١/٩٥: المصدر السابق) ٥(



 

 
٢٤٦

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

دخلـت بغـداد طالبــاً   : "اليـسرد شـيئاً مـن ذكرياتهـا فـي بعـض مظـان كتبــه، مـن ذلـك أنـه قـ           

للحديث، فحضرت مجلس بعض أصحاب الحديث، وليس معي قـارورة، فرأيـت شـاباً عليـه               

من انبـسط إلـى اإلخـوان       : سمة من جمال، فاستأذنته في كتب الحديث من قارورته، فقال         

، كما دخل الكوفة وتتلمـذ علـى يـد أبـي الحـسن علـي                )١("باالستئذان، فقد استحق الحرمان   

يم بن سلمة القطان، وأكثر ابن فارس الرواية عنـه فـي كتبـه فـي الحـديث والنحـو                 بن إبراه 

واللغة واألدب، وقـد ذكـر ابـن فـارس أنـه روى عنـه كتـاب الفـصيح لثعلـب، الـذي أكملـه ابـن                           

، إلى غير ذلك من األساتذة العرب في اللغة         )٢()تمام فصيح الكالم  (فارس فيما بعد بكتابه     

 .ذا العالم واألدب، الذين نهل منهم ه

وقــد أثمــرت رحــالت ابــن فــارس هــذه فــي البلــدان عمومــا، والعواصــم الثقافــة العربيــة      

خصوصاً جملة مـن اآلثـار والثمـار علـى مـستوى المـشهد البالغـي والنقـدي، مـن ذلـك كتابـه                        

، وتحديـداً فـي بـاب واسـع مـن           )الـصاحبي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كالمهـا               (المهم  

فـي هـذا    : ، وقـد بحـث    )٣()سنن العرب فـي حقـائق الكـالم والمجـاز         (و  أبواب هذا الكتاب، وه   

الباب المسائل المتعلقة بعلم البيان، كما بحث المسائل المتعلقة بعلم المعاني، فـي بـابٍ     

ــذلك، ســماه    ــر       )معــاني الكــالم (خــاص ل ــاب وال بتــسمية، بــل نث ــديع بب ــم يفــرد علــم الب ، ول

ما يهم الباحـث هنـا هـو التفاتـات ابـن فـارس              مسائل وأساليبه في تضاعيف هذين البابين، و      

البالغية والنقدية فـي كتابـه هـذا، التـي اسـتقاها مـن مـشايخه وأسـاتذته الـذين أخـذ عـنهم،                 

                                     
 .٤/٨٩:  معجم األدباء)١(

 .٧٣: الصاحبي) ٢(

 .٢٨٩: المصدر السابق) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٧

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

، أو فـي حـال   )٢(، أو معنـى األمـر عنـد العـرب      )١(وروى، كما جاء في حذف ألف االستفهام مثالً       

، وغيــر ذلــك مــن )٤(و تقييــده، أو فــي المجــاز فــي إطالقــه أ)٣(األمــر مــن حيــث الوجــوب وعدمــه

 .المسائل واألبواب

 :القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني أنموذجاً:الرحلة النقدية
يمثــل هــذا الناقــد وجهــاً بــارزاً مــن وجــوه التــأثير العربــي علــى أبنــاء الثقافــة الفارســية،      

العربيـة فـي    وملمحاً من مالمح الرحلة العلمية النقدية من بالد فارس إلى العواصم الثقافيـة              

بلغـت نـضجها العلمـي، وتعـددت     :"تلك الحقبة التاريخية التي سـادت بهـا الثقافـة العربيـة و           

، حيـث  )٥("الحواضر اإلسالمية، وهي تزهر بالعلماء، وأصبحت الرحلة سبيل التعلم والـدرس      

ــارس وهـــم يتحســـسون        ــاء فـ ــده أبنـ ــري، يجـ ــافي الثـ ــاد الثقـ ــن، والمهـ ــي اآلمـ ــالذ المعرفـ المـ

اً معرفياً في عتمة واقعهم آنذاك، حيث يسطّر الجرجاني هنـا نـصاً رحليـاً           ألنفسهم طريق 

آخر عابقاً بالوفاء واالعتراف بالفضل العربي على الفرس مليئاً بحكايات الوفاء واالحتفاء،        

 .بوصفهما قيمتين حضاريتين من قيم التثاقف والتعارف العلمي بين الذات واآلخر

الجرجـاني فـي جرجـان، التـي وصـفها يـاقوت الحمـوي              ولد القاضي علـي بـن عبـد العزيـز           

وهي أكبر مدينة بنواحيها،    ... هي مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان      :"بقوله

                                     
 .٢٩٦: السابق) ١(

 .٣٠٢: السابق) ٢(

 .٣٢٤: السابق) ٣(

 .٣٢٨: السابق) ٤(

 .٧: تحقيق مقدمة كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه) ٥(



 

 
٢٤٨

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

وأهلهـا  ... وهي أقل ندى ومطراً من طبرستان، وأهلها أحسن وقـاراً، وأكثـر مـروءة ويـساراً               

 .هـ٣٢٢: الدته سنةوكانت و. )١(..."يأخذون أنفسهم بالتأني واألخالق المحمودة

أما عن نص الرحلة النقدية لدى القاضي الجرجاني، فهو نص متنـوع متـوزع، يمكـن أن                 

مــا تحــدث بــه المؤرخــون واإلخبــاريون أنفــسهم عــن  :أولهمــايــضعه الباحــث علــى ضــربين،  

رحلة القاضي الجرجاني، حيـث يحـدّث الثعـالبي علـى سـبيل المثـال عـن القاضـي الجرجـاني                    

 في صباه خلف الـخَضِر في قطع عرض األرض، وتدويخ بالد العراق والشام           وقد كان : "قائالً

ــال       وغيرهمــا، واقتــبس مــن أنــواع العلــوم واآلداب مــا صــار بــه فــي العلمــاء عَلَمــاً، وفــي الكمّ

وطـوّف فـي صـباه    : "، ومن ذلك أيضاً ما قاله عنه يـاقوت الحمـوي، فـي وصـف رحالتـه               )٢("عالماً

 .)٣(..."بس العلوم واآلداب، ولقي مشايخ وقته، وعلماء عصرهالبالد، وخالط العباد، واقت

أما الضرب الثاني في رحالت هذا الناقد، فهو ما تحدث به القاضي الجرجاني نفسه عـن              

رحيله إلى بالد العرب، حيث أنتجت المسيرة العلميـة فـي حيـاة هـذا الناقـد قـصائدَ شـعرية،            

على نحو عام، ومركزيتها في حياته، في مثل    عبّر فيها الجرجاني عن مبدأ الرحلة العلمية        

 :قوله
ــراقْ  ــا فـــــــــــ ــا لـــــــــــــي ومالـــــــــــــك يـــــــــــ مـــــــــــ

 

ــالق   ــلٌ وانطــــــــــــــــــــ ــداً رحيــــــــــــــــــــ أبــــــــــــــــــــ

 

وقد أخـذت بغـداد مـساحة وجدانيـة وذاتيـة واسـعة فـي الـنص الـشعري الرحلـي، لـدى                       

أكبر مدينة تركت فـي نفـسه       : "القاضي الجرجاني، حيث تمثل هذه القلعة الثقافية العربية       

                                     
 .٢/١١٩: معجم البلدان) ١(

 .٤/٣: يتيمة الدهر) ٢(

 .٢/٩١: معجم األدباء) ٣(
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د تغنى بها طويالً بعد أن فارقها، وحنَّ إلى معاهدها، وذكرياته فيها، وأنشأ في         أثراً بالغاً، فق  

 .)١("ذلك عدة قصائد لها أثرها العميق في النفس، وكان يتمنى أن لو عاد إليها

 :يقول في حنينه إلى بغداد
ــةٍ   ــداد أخــــــالف مزنــــ ــانبي بغــــ ســــــطى جــــ

ــا قلــــــبٌ شــــــجالي اشــــــتياقه  فلــــــي فيهمــــ

ــةٍ   ــل عظيمـــــــــ ــام كـــــــــ ــأغفر لأليـــــــــ ســـــــــ

 

تحـــــــاكي دمـــــــوعي صـــــــوبها وانحـــــــدارها  

ومهجـــــــة نفـــــــس مـــــــا أمـــــــلَّ ادّكارهـــــــا     

ــا  )٢(لــــــــئن قرّبــــــــت بعــــــــد البعــــــــاد مزارهــــــ

 

 :ويقول أيضاً وهو يحن إلى صحبته التي لها األثر العميق في نفسه
أراجعــــــــــة تلــــــــــك الليــــــــــالي كعهــــــــــدها

وصـــــــــحبة أقـــــــــوامٍ لبـــــــــستُ لفقـــــــــدهم 

إذا الح لــــــــي مــــــــن نحــــــــو بغــــــــداد بــــــــارقٌ 

ــةٍ   ــداد كـــــــل غمامـــــ ــانبي بغـــــ ســـــــقى جـــــ

بهــــا تــــستكن الــــنفس النفــــور ويعتــــدي    

ــل قلـــــــــب كأنمـــــــــا     ــن إليهـــــــــا كـــــــ يحـــــــ

فكـــــــل ليـــــــالي عيـــــــشها زمـــــــن الـــــــصبا    

ومــــــا زلــــــت طــــــوع الحادثــــــات تقــــــودني     

 

إلــــى الوصــــل ؟ أم ال يرتجــــي لــــي رجوعهــــا  

ثيـــــــــــاب حـــــــــــدادٍ مـــــــــــستجدٍ خليعهـــــــــــا

تجافـــــت جفــــــوني واســـــتطير هجوعهــــــا  

ــا   ــستهام هموعهــــ ــوع المــــ ــاكي دمــــ تحــــ

بـــــــانَسَ مـــــــن قلـــــــب المقـــــــيم نزيعهـــــــا    

ــشاد ــا يــــــــ ــوب ربوعهــــــــ ــات القلــــــــ  بحبــــــــ

ــا  ــا ربيعهـــــ وكـــــــل فـــــــصول الـــــــدهر فيهـــــ

)٣(علــــى حكمهــــا مــــستكرها، فأطيعهــــا   

 

يشير الدكتور أحمد بدوي إلى األثر الذي يجده الباحث في اتساع نص الرحلة العلميـة               

وإذا نحن عرفنا أن القاضي الجرجاني ألّف في        : "الثقافية لدى القاضي الجرجاني، حيث يقول     

                                     
 .٢٦:  القاضي الجرجاني، للدكتور أحمد بدوي)١(

 .٤/١٢: يتيمة الدهر) ٢(

 .٤/١٢: المصدر السابق) ٣(



 

 
٢٥٠
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 والفقه والنقد وله شعر ورسائل، استطعنا أن نستنبط مـا أفـاده فـي هـذه                 التفسير والتاريخ 

الرحالت من ثقافة واسعة في الشريعة واألدب، وكتابه الوسـاطة يـدل علـى اطـالع واسـع                  

على دواوين الشعراء السابقين، وعلم غزير باللغة، ومعرفة بالغريب، ومقـدرة علـى فهـم                

 .)١(" واتصال وثيق بما كتبه النقاد من قبلمعاني الشعر، وتمكّن من النحو والعروض،

إذن، هي لوحة واضحة المعالم في التعبير عن الرحلة نحو اآلخر العربي، يسطرها هذا              

الناقـــد، تجـــسيداً لحالـــة الجـــذب واالنـــدفاع فـــي حواضـــن الثقافـــة العربيـــة، واالنغمـــاس فـــي 

ارتـشاف أفـاويق اإلبـداع    دفائنها، للنهل من معارفها، وإتقان أصول الصنعة العلمية فيهـا، و   

كمـا يقـول القاضـي عـن        ) زمـن الـصبا   (النقدي والشعري فـوق أرضـها وتحـت سـمائها، فمنـذ             

نفــسه فـــي بغـــداد، وهـــو إزاء حاضـــنتين عــربيتين حاضـــنة تـــصله بالمدينـــة العربيـــة ســـلوكاً   

وحضارة وعادات وكرماً وضيافة، وحاضنة تصله بالمعرفة والثقافـة وفنـون القـول وضـروب               

 .واألدبالبالغة 

هنا يحسن إيضاح جملةٍ من األمور، أولها أن الفكرة في هذا المبحث المتعلق بالرحلة            

البالغية والرحلة النقدية اعتمدتْ على قدمته مراكز العلم والمعرفة والثقافـة فـي األقـاليم       

العربية حينذاك ألبناء الفرس من خالل قدومهم على أعالم اللغة واألدب والبالغة سـواء               

عراق على سبيل المثال أو الشام، والخروج بعد ذلك بذخيرة معرفية ال تقتـصر فقـط             في ال 

علـى مــستوى التــأثر بالعربيـة، والنبــوغ فــي علومهـا المختلفــة، إنمــا يتجـاوز ذلــك، ابتــداء مــن     

ــذي أراد     ــي للتخـــصص الـ ــتيعاب المعرفـ ــارس، أو    –االسـ ــن فـ ــشري أو ابـ ــي أو الزمخـ الفارسـ

 النبـوغ فيـه ، ومـروراً بنـشر مـا تلقـاه هـذا العَلَـم فـي          -الحصرالجرجاني على سبيل المثال ال    

                                     
 .٢٦: القاضي الجرجاني) ١(
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هــذه التجربــة العلميــة والمعرفيــة فــي محيطــه الثقــافي والمعرفــي الجغرافــي بعــد ذلــك ،           

وانتهــاءً بالتــآليف الكثيــرة التــي أراد أبنــاء الفارســية تقــديمها للمــشهد العربــي إذاك وفــاءً      

 .علمياً ومعرفياً للثقافية العربية 

مر الثـاني أن الفكـرة فـي االقتـصار علـى الرحلـة البالغيـة والنقديـة، مـع التمثيـل لهـا                         واأل

بــأن براعــة هــذا العــالم الفارســي أو ذلــك فــي ســياق  : بهــذه النمــاذج العلميــة، تريــد أن تقــول

البالغــة أو النقــد إنمــا جــاءت مــن خــالل مجموعــة مــن المكونــات والعوامــل، منهــا الرحلــة      

 واألقطار العربية، التي أسهمت في صقل موهبة المؤلـف، وبنـاء          العلمية إلى بعض العواصم   

ــضاً     مــا يتــصل بمــا ســمّاه مــصطفى الجــويني     - وهــو األمــر الثالــث  –صــرحه المعرفــي، ثــم أي

تتبّـع البالغــة تتبعــاً مكانيــاً ، إقليميـاً ، ومــا قدمتــه هــذه   : ، أي)الـدرس البيئــي للبالغــة والنقــد (ب

ئها، أو الوافدين عليها من غير أبنائها في البالغة والنقد، وقـد            األقاليم واألمصار العربية  ألبنا    

الدرس البيئـي للبالغـة؛ ألن للبيئـة عاملهـا األكيـد فـي تـشكيل ذوق الجماعـة،           :"آثر الجويني   

من ميراث وورثة، وحاضر اكتسبته، ومواهب اختصت بهـا عبقريـات مبـدعيها، ولـيس أمـر            

 .)١("هذا الدرس بالهيّن

الرحلة العلمية، جسراً واصالً بـين الـذات الفارسـية فـي طريقهـا إلـى       وهكذا إذن تظهر    

اآلخــر العربــي فــي كــل مــن حقــل البالغــة والنقــد، حيــث وجــدنا هنــا أبــرز العالمــات البالغيــة   

، )أرض العـرب (والنقدية، إنما اتكأتْ فـي مبتـدأ حياتهـا المعرفيـة، ومـسيرتها العلميـة علـى              

 وإذا كان هـذا التـأثير العربـي قـد جـاء علـى مـستوى                 بتعبير جار اهللا الزمخشري عن نفسه،     

التكوين الثقافي والمعرفي لهؤالء البالغيين والنقـاد مـن أبنـاء فـارس، فـإن ضـفة أخـرى مـن            

                                     
  .٥: مصطفى الجويني. أوساط البالغة العربية، د) ١(
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ضفاف التأثير العربي على مـشهد البالغـة والنقـد، يمكـن الوقـوف عليـه، يتمثـل فـي التـأليف                      

ــاء الثقافــة الفا      ــدى أبن رســية، وهــو المبحــث القــادم فــي هــذا     البالغــي والنقــدي فــي البالغــة ل

 .البحث

@      @      @ 
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 :سياق التأليف البالغي والنقدي: المبحث الثاني
ــذ انطــالق تباشــيره فــي جزيــرة العــرب، حركــةً فكريــة وثقافيــة           أحــدث اإلســالم من

كبرى، بدأت بتوجيه هذا اإلنسان نحو القراءة، مفتاح المعرفة والثقافة والنهوض الفكري            

ــ ــه المنزلـــة   والحـ ــك فـــي أول آياتـ  ponmlk utsrq} :ضاري، وذلـ

cba`_~}|{zyxwvz  واألمـــر بـــالقراءة يعنـــي التوجيـــه ،

لكل من طرفي هذه المعرفة المقروءة، المؤلف أوالً بتقديم مـا يعـود نفعـه وثـراؤه وتقريبـه         

 ، ثم توجيه القارئ الطرف اآلخر بقراءة مـا يفيـده ويثريـه فـي عالقتـه مـع             )ربك األكرم (من  

 )!الذي خلق(ربه 

على نحو عام، وبنظرة كلية في فاتحة هذا الـسياق، يـرى الباحـث أهميـة اإلشـارة إلـى                     

دور، القرآن الكريم في توجيه حركة المعرفة، والـدفع بدفـة التـأليف فـي التـراث اإلسـالمي                   

مــن التكــوّن حتــى التكــوين والنــضج؛ وهــو مــا حــدا بــبعض علمــاء اإلســالم وأدبائــه، وبعــض    

ين إلى تقديم شـهاداتهم وإضـاءاتهم، حـول تلـك الـوفرة التـي يجـدها الباحـث            المستشرق

فــي حركــة التــأليف فــي حــضارة اإلســالم بفــضل نــزول القــرآن الكــريم، وأمــره بــالقراءة           

 .والكتابة وغيرها من روافد العمل المعرفي والثقافي اإلنساني

في األمم مـن انتهـى      ولم يكن قط    : "يشير إلى هذا كلٌ من ابن العربي المعارفي بقوله        

واعلـم أن  : "، والقلقـشندي بقولـه  )١("إلى حد هذه األمة مـن التـصرف فـي التـصنيف والتحقيـق           

الكتب المصنفة أكثر من أن تحصى، وأجل من أن تُحصر، السيما في الكتـب المـصنفة فـي      

. )٢("الملة اإلسالمية، فإنها لم يصنف مثلها في ملة من الملل، وال قام بنظيرها أمة من األمـم  

                                     
 .١/٥: عارضة األحوذي شرح سنن الترمذي) ١(

 .١/٤٦٧: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء) ٢(
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  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
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لــم تلعــب حيــاة التــأليف فــي أي ثقافــة أخــرى   : "والمستــشرق يوهــانس بيدرســن، فــي قولــه 

الدور الذي لعبته في اإلسالم، فقد شـغل العلـم الـذي كـان يعنـي كـل حيـاة الفكـر اهتمـام              

المــسلمين أكثــر مــن أي شــيء آخــر، خــالل عــصر اإلســالم الــذهبي، ومــا بعــده بفتــرة غيــر        

 .)١("قصيرة

هـذا الـسياق، تأخـذنا تحديـداً إلـى ملمـح خـاص ومحـدّد، وهـو إسـهام                    هذه المقدمة فـي     

هــذا القــرآن الكــريم فــي إشــعال الملكــات المعرفيــة والثقافيــة لــدى أبنــاء األمــم اإلســالمية   

األخــرى غيــر العربيــة، ودخــولهم مــع العــرب المــسلمين فــي ســباق التــأليف خدمــةً لهــذا           

ئق والغـوامض فـي أسـرار آياتـه ومعانيهـا،           الكتاب التأليف العربي العزيز، وبيان بعـض الـدقا        

ومــن ذلــك بطبيعــة الحــال مــا نجــده لــدى أبنــاء الثقافــة الفارســية، ولعــل الزمخــشري أوضــح  

اهللا أحمـد أن جعلنـي مـن علمـاء     : "قامة وعالمـة فـي البالغـة القرآنيـة حـين قـال عـن نفـسه               

م أنــصارهم العربيــة، وجبلنــي علــى الغــضب للعــرب والعــصبية، وأبــي لــي إن أنفــرد عــن صــمي  

وأمتاز، وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وأنحاز، وعصمني من مـنهجهم الـذي لـم يُجْـدِ علـيهم               

إال الرشق بألـسنة الالعنـين، والمـشق بأسـنة الطـاعنين، وإلـى أفـضل الـسابقين والمـصلين                    

أوجــه أفــضل صــلوات المــصلين، محمــد المحفــوف مــن بنــي عــدنان بجماجمهــا وأرحائهــا،       

رة بطحائهــا، المبعــوث إلــى األســود واألحمــر بالكتــاب العربــي       النــازل مــن قــريش فــي ســ    

 .)٢(..."المبين

                                     
 .٦٢: عربي منذ نشأته حتى عصر الطباعةالكتاب ال) ١(

 .١٧: المفصل في صنعة اإلعراب) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٥

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

وهنا يجد الباحث أيضاً أن ملمحاً تاريخياً مهماً له داللتـه ومآالتـه فـي التـأثير العربـي علـى                

 أن هذا العطاء العلمي والثقافي الـذي خطّـه وقدمـه     :مفادهالفرس في سياق البالغة والنقد،      

ذا الكتــاب العربــي العظــيم، إنمــا جــاء مــن بــاب اإلحــساس بــروح الوفــاء  أبنــاء الفارســية لهــ

لهذه اللغة العربية، واالنتمـاء إلـى أهلهـا، وفـي مقـدمتهم نبـي الرحمـة والهـدى عليـه الـصالة                       

والسالم، وخاصة أن عالم التأليف والكتابة في ذلك الحين قد شـابه مـن الفـتن وعـصف بـه         

: ، وهنا يشير مرتضى المطهـري تأكيـداً علـى ذلـك، أنـه             من المآسي والقالقل ما اهللا به عليم      

لــم يكــن الفــرس يحــسبون هــذه اللغــة العربيــة لغــة أجنبيــة، إذ أنهــم لــم يكونــوا يعــدّون     "

ــرون           العربيــة لغــة العــرب فحــسب، بــل لغــة اإلســالم والمــسلمين عامــة، وحيــث كــانوا ي

لغة إسالمية أممية عالمية تتعلـق      اإلسالم ديناً عالمياً أممياً، كانوا يرون اللغة العربية أيضاً          

فهـي إذن التفاتـة علميـة حـادة يعكـسها الـشعور             . )١("بجميع المسلمين فـي العـالم أجمـع       

بالوحدة اللغوية والوحدة المعرفية، التـي أسـسها هـذا الـدين وهـذا الكتـاب العربـي العزيـز،                    

 .في سياق التأليف في بالغته وبيان أسراره

نقدي هنا، نجد منتجعاً واسعاً، وسرادقاً كبيراً في مقاربة         في سياق التأليف البالغي وال    

التأثير العربي على المشهد البالغي والنقـدي الفارسـي، يمكـن للباحـث التركيـز علـى أكثـر                   

مــن مثــالٍ مــن هــذه المؤلفــات البالغيــة والنقديــة الفارســية الكتــشاف األثــر العربــي البالغــي   

 :فيها، وذلك على النحو اآلتي

                                     
 .١/٩٦: اإلسالم وإيران) ١(
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 : لمحمد بن عمر الرادوياني: الغةترجمان الب -١

يمثــل هــذا الكتــاب أول مؤلَّــف فــي البالغــة الفارســية، فقبــل هــذا الكتــاب لــم يكــن فــي  

فضاء المشهد البالغي الفارسي المنهجي شيئٌ يعبر عنـه، وقـد كـان لألسـتاذ أحمـد آتـش،                   

فكــرةٍ أســتاذ اآلداب بجامعــة اســطنبول دور كبيــر فــي هــذا الكتــاب، يتمثــل أوالً فــي إلغــاء    

ــزمن، مفادهــا أن ترجمــان البالغــة لــيس هــو أول كتــب البالغــة          كانــت ســائدة فتــرة مــن ال

لرشـيد الـدين الوطـواط، ولكـن األسـتاذ أحمـد بعثـوره          " حدائق السحر "الفارسية، وإنما هو    

م، ضـمن المخطوطـات الموجـودة       ١٩٤٨األولـى فـي عـام       " ترجمان البالغة "أوالً على نسخة    

طنبول، واعتكافـه فـي فحـصها ومقارنتهـا بحـدائق الـسحر ثانيـاً،        في مكتبة الفـاتح فـي اسـ       

كتابَ ترجمان البالغـة أول كتـابٍ ألـف فـي       : "جعلنا نقف معه على نتيجة علمية مفادها أن       

 .)١("أواخر عصر تدوين وتثبيت بناء اآلداب اإليرانية بعد اإلسالم في باب الصناعات األدبية

إنني رأيت مصنفات عديدة، وكل ما رأيته  : "ة، بقوله بدأ الرادوياني كتابه ترجمان البالغ    

لكتّاب كلِّ عصرٍ في شرح البالغة وبيان حـل الـصناعة وكـل مـا يتـصل بهـا، ويتفـرع عنهـا                       

كــالعروض ومعرفــة األلقــاب والقــوافي، رأيتــه كلــه بالعربيــة ورأيــت علــى وجــه الخــصوص       

 فــي معرفــة أجنــاس البالغــة ولــم أرَ كتابــاً بالفارســية... جماعــة مــن النــاس قــد أفــادوا منهــا 

وأقـــسام الـــصناعة ومعرفـــة الكـــالم المنمّـــق، والمعـــاني الدقيقـــة، ليكـــون أنيـــساً للنـــبالء،    

ومؤنساً ومحدثاً للعالم، وانتظرتُ ذلك عدة مرات، وقلت لعل هذا العمل يأتي على يد أحـد              

أن يتـساوى  من الفضالء، فطالما أن مثلي لم يقم بجهد كبير في هذه الصناعة، فال يجوز لـه     

مع األسـاتذة فـي التـصنيف، إال أننـي لـم أجـد نهايـة لالنتظـار، فـاليوم تـدعي كـل طائفـة هـذا                            

                                     
 ط: مقدمة المحقق أحمد آتش لترجمان البالغة ص) ١(
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النوع، ويعدون أنفـسهم مـن هـذه الطبقـة، وعنـدما وزنـت العلـم رأيـت األكثريـة تغـالي فـي                 

دعواها، وهـم خلـو مـن المعنـى، ومجـازهم أكثـر مـن حقيقـتهم، وأن األقـدام خارجـة عـن                 

من ثم تأكد لي أنهم لن يتوصلوا إلـى هـذا المـصنف كمـا ينبغـي، وأنهـم لـن                   دائرة الصواب، و  

يظهروا دقائق و حقائق النظم والنثر بطريقـة صـحيحة وسـليمة، فقلـت البـد أن أجمـع فـي          

هذا الكتاب بالقدر الذي يتيسر لي من العلم، وأزيّنه بتصنيف شاف، وأحول أجناس البالغة               

ال كــل فــصلٍ مــن أقــوال األســاتذة علــى حــدة، حتــى   مــن العربيــة إلــى الفارســية، وأذكــر مثــ 

 .)١("يكون مرشداً لدارس الفن، وصانع القول

هــي الــشعلة األولــى إذن، فــي ليــل البالغــة الفارســية، والخطــوة المؤسِّــسة فــي طريــق     

التأليف البالغي الفارسي، عبر جسر البالغة العربيـة كمـا يقـول الرادويـاني، حيـث يكـشف           

مالبساته وأسبابه، وبيان ردة الفعل تجاه فعل الفراغ الذي وجـده           هنا عن ظروف التأليف و    

في البيئة الفارسية حينذاك، خلواً من أي كتاب يحمل ما يحمله ترجمان البالغة، مـا يـدعو             

الرادويــاني ومــن جــاء بعــده إلــى القيــام بالحــد األدنــى مــن الواجــب اللغــوي والــسوسيولوجي  

كمـا يقـول، مـن خـالل     ) ء، ومؤنـساً ومحـدثاً للعـالم   أنيـساً للنـبال  (المعرفـي، فـي عمـلٍ يكـون     

 .، الوسيلة المركزية المهمة في نقل المعرفة ونشرها وتداولها)الترجمة(

 كيف تجلى التأثير البالغي العربي في هذا الكتاب ؟: والسؤال هنا

يمكــن أوالً أن يأخــذ الباحــث حــديث المؤلــف لهــذا الكتــاب عــن اســتفادته مــن تلــك          

غيــة العربيــة، حــول شــرح البالغــة وبيــان حــل الــصناعة، وكــل مــا يتــصل بهــا،  المؤلفــات البال

ويتفرع عنها، وأنه إنما رأى ذلـك كلـه بالعربيـة، وحديثـه عـن جهـده تجـاه هـذا الكيـان مـن                         

                                     
 .٦٥: ترجمان البالغة) ١(
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كمـا يقـول، يمكـن أن يؤخـذ         ) من العربية إلـى الفارسـية     (المعرفة البالغية العربية وتحويله     

العامــة الكليــة الــشاملة لــسؤال التــأثير العربــي فــي هــذا  هــذا الحــديث كلــه علــى أنــه اإلجابــة 

الكتاب، ثم االنطالق بعد ذلك ثانياً إلى الكشف عن مالمحها الحقيقية الجزئيـة المتنوعـة     

 .والمتوزعة في تضاعيف العمل، منذ العتبات األولى فيه وحتى نهايته

غيــة العربيـة فــي  فـي سـياق اســتفادة الرادويـاني مــن المؤلفـات والمــصادر اللغويـة والبال     

، يمكن اإلشارة إلى بعض النماذج في ذلك، وهي كثيـرة، مـن ذلـك    )ترجمان البالغة (كتابه  

فإن الفرس يطلقـون علـى      : "، وإثارته إلى الخليل بن أحمد في بيانه       )المتضاد(مثالً حديثه عن    

، )١("ذلك اسم المتضاد، أما الكتّاب والخليل بن أحمد فإنهم يسمون هـذا األصـل بالمطـابق               

: ومن ذلك إشارته إلـى عبـد اهللا بـن المعتـز، وكتابـه البـديع، وذلـك فـي حديثـه عـن االلتفـات                         

. فعندما يقول الشاعر بيتاً، وينتقل من هذا المعنى إلى معنى آخـر، يـسمّون ذلـك بااللتفـات                 "

إن االلتفــات هــو انتقــال المــتكلم مــن المخاطبــة إلــى       : ويقــول أميــر المــؤمنين ابــن المعتــز    

: ، ومنــه أيــضاً قولــه فــي اإلعنــات  )٢(..." أو مــن المغايبــة إلــى المخاطبــة، وأمثــال ذلــك   المغايبــة

معناه أن يتكلف الشاعر والكاتـب فـي الـنظم والنثـر شـيئاً غيـر الزم لـه، كالتزامـه بحـرف                       "

، وقد أخذ هذا المفهوم من ابن المعتز، حين جاء على ذكر لزوم ما ال يلـزم،                 )٣("في القوافي 

، وحين تحدث   )٤(..."من إعنات الشاعر نفسه في القوافي وتكلفه من ذلك        و: "وعرفه بقوله 

ولقــد رأيــت عــدة أبيــات باللغــة العربيــة مــن هــذا النــوع فــي  : "، قــال)المقلــوب المــستوي(عــن 

                                     
 .٧٧: المصدر السابق) ١(

 .٩٣: المصدر السابق) ٢(

 .٧٨: السابق) ٣(

 .١٢٨:  البالغةترجمان: ، وينظر٤٢: البديع) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٩

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

وهــو مــن تــصنيف محمــد بــن داود األصــفهاني، فكــل مــن يريــد المزيــد مــن       " الزهــرة"كتــاب 

 .)١("التعرف على هذا الفصل فليرجع إلى ذلك الكتاب

البالغي الفارسي، في   هو ملمح أول إذن، من مالمح التأثير البالغي العربي على المشهد            

سياق محدد وهو سياق الكتابة العلمية والتأليف في هذا الحقل، بدأ بأكثر من وجه، وعلـى         

أكثر من صيغة، إن على مستوى تصريح المؤلف، أو على مستوى عمل المؤلِّف دون تصريح         

 منه؛ ويمكن للباحث هنا أن يقدم إشارتين تؤكدان الفكرة المركزية هنا، فكرة استفادة  

 مـا يتعلـق بالمـصطلحات البالغيـة     أوالهمـا الرادوياني من المصادر اللغوية والبالغية العربيـة،    

ــة األصــلية كمــا هــي فــي مــصادرها           ــف، ونقلهــا بــصيغتها العربي ــة التــي ذكرهــا المؤل والنقدي

العربيـــة األولـــى، وكأنهـــا الظـــالل المعرفيـــة التـــي أراد الرادويـــاني أن ينقلهـــا كمـــا هـــي، دون   

) ترجمـان ( حديثـة عـن كلمـة        –اإلشـارة الثانيـة    وهـي    –ا إلى الفارسية، ثم أيـضاً       الترجمة له 

فــي عنــوان الكتــاب الــذي اختــاره المؤلــف بنفــسه، وكأنهــا إشــارة إلــى االســتيعاب األول          

ألجناس البالغة التي اختارها المؤلف اسـتيعاباً ال يكـون إال فـي األرض األولـى، أرض البالغـة                   

 .إلى األرض الثانية الفارسية) الترجمان(مهمة هذا العربية ثم بعد ذلك تأتي 

 :لرشيد الدين الوطواط: حدائق السحر في دقائق الشعر -٢

رشيد الدين سعد الملك محمد بن محمد بن عبد الجليـل، الكاتـب             : مؤلف الكتاب هو  

، ولـد فـي بلـخ مـن أعظـم مـدن خراسـان، سـنة                 )خواجـه رشـيد الـدين الوطـواط       (المعروف بـ 

حــاد اللــسان ولــذلك ســموه    "، وقــد ســمي بــالوطواط؛ ألنــه كــان     )٢( بقليــلهـــ أو قبلهــا ٤٨١

                                     
 .٧٢: ترجمان البالغة) ١(

 .٦/٢٦٣١: معجم األدباء: ينظر) ٢(



 

 
٢٦٠

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

، وقـد اسـتفاد كثيـراً مـن بعـض علمـاء العربيـة أو علمـاء         )١("بالوطواط وهـو طـائر بالفارسـية     

الفرس الذين عرفوا بشغفهم تجاه العربية، كالزمخشري على سبيل المثال، الـذي طلـب             

وقـد وُفـق رشـيد      : " بحـضور مجالـسه العلميـة،        )٢(منه الوطواط أن يأذن له فـي رسـالة بخطـه          

، وقـد ذاع صـيته      )٣("الدين في الحصول على هذا اإلذن فثابر على حضور مجالس الزمخشري          

في اآلفاق، وانتشرت سـمعته فـي شـتى األقـاليم العربيـة والفارسـية؛ لمـا يملكـه مـن رصـيد                  

 .ثقافي ومعرفي في اللغتين العربية والفارسية

األثـر الخالـد الـذي كتبـه رشـيد الـدين، فخلّـد          : "هيم الـشواربي إلـى أن     يشير الدكتور إبرا  

اسمه في تاريخ أدبيات إيران، وجعله معروفاً مشهوراً حيثما يتحـدثون الفارسـية فـي كـل                 

، كتبـه   "حدائق السحر في دقائق الشعر    "مكان، هو هذا الكتاب الحاضر الذي يعرف باسم         

وهو وإن كان بال شك لبنة مهمة من لبنـات البنـاء          ،  )٣("في علم البديع والصناعات الشعرية    

كـان لـه مـن      " ترجمـان البالغـة   "البالغي المنهجي في البالغة الفارسية لكن الباحث يرى أن          

 وإن – وهـذا األهـم   –األثر في حدائق السحر، حتى ولو لم يـصرّح الوطـواط بـذلك، بـل حتـى               

، لـسببين،  "ترجمـان البالغـة  "كان الهدف الرئيس مـن تـأليف الوطـواط لكتابـه هـو معارضـة              

 هو ما يالحظه الباحث من سـير الوطـواط علـى منـوال الزادويـاني فـي إثبـات كثيـر مـن            األول

 وهـو وجـود كثيـر مـن     :الثـاني ، )٤(المصطلحات البالغية والنقدية كمـا هـي مـن اللغـة العربيـة       

                                     
 .٧: مقدمة التحقيق لحدائق السحر: ينظر) ١(

 .٢/٢٩: رسائل رشيد الدين الوطواط: ينظر) ٢(

 .٦٧: مقدمة تحقيق الدكتور إبراهيم الشواربي لحدائق السحر في دقائق الشعر) ٣(

 .١١٠٢٧، ١٢٧٧: ، وترجمان البالغة١٧١، ١١٩، ١١٧، ١٠٧: حدائق السحر: ينظر) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦١

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

، )١(الغـة الشواهد واألشعار العربية والفارسية في حدائق الـسحر كمـا هـي فـي ترجمـان الب                 

إن الملـك العـادل خـوازم شـاه، نـوّر           : "وهنا يذكر الباحث مقدمة المؤلف، وتحديداً في قولـه        

اهللا مــضجعه اســتدعاني يومــاً مــن أيــام دولتــه التــي انتظمــت فيهــا عقــود الفــضل، وانهــدمت  

فيها أبنية الجهل فأسرعت إلى تلبية أمره، وأدركت سعادة خدمته، فأطلعني علـى كتـاب    

، فلمــا راجعتــه وجــدت أن  "ترجمــان البالغــة"ايع الــشعر الفارســي، يــسمونه  فــي معرفــة بــد 

أبيات الشواهد المسطرة في هذا الكتاب غير مستطابة، وأنها جميعاً متكلفة النظم، قـد             

جمعت بطريق التعسف، وأنها باإلضافة إلى ما جاءفيها مـن تكلـف وتعـسف، ال تخلـو مـن              

 أنـا الناشـئ فـي هـذه األعتـاب أن أكتـب       –ب علـي  أنواع الزلل، وأصناف الخلل، فرأيت الواجـ     

 .)٢("هذا الكتاب في معرفة محاسن النظم والنثر في كلتا اللغتين العربية والفارسية

أمـا عــن أمــارات التــأثير البالغــي العربــي فــي هــذا الكتــاب، فــيمكن البدايــة أوالً مــن ذلــك  

ن استقىمنهم المؤلف، ونهل الحضور الالفت ألعالم اللغة والبالغة والنقد من العرب، الذي     

، )٥(، والخليـل بـن أحمـد   )٤(، واليزيدي)٣(من علمهم، واستفاد من آرائهم، ابتداءً من األصمعي 

، بــل نجــده يتفــنن فــي إثبــات بعــض التعليقــات مــن قبــل بعــض النقــاد العــرب  )٦(وابــن المعتــز

ويقــول : "ظ، مقولــة الجــاح)اإلغــراق فــي الــصفة(القــدماء، مــن ذلــك مــثالً، مــا ذكــره فــي بــاب 

                                     
 .٩٣، ٧٧: ، وترجمان البالغة١٣٥، ١٣٤، ١١٨، ١١٧: السابق: ينظر) ١(

 .٨٩: حدائق السحر) ٢(

 .١٠٤: المصدر السابق: ينظر) ٣(

 .١٠٤: السابق) ٤(

 .١١٧: السابق) ٥(

 .١١٨: السابق) ٦(



 

 
٢٦٢

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

. )١("إن من يحاولون اإلغراق في هـذا المعنـى، جمـيعهم عيـالٌ علـى امـرئ القـيس                   : الجاحظ

إلــى غيــر ذلــك مــن األقــوال واآلراء النقديــة والبالغيــة العربيــة التــي شــكّلت مــادةً ثريــة فــي       

أن المؤلــف لــم يكــن : الكتــاب، فرضــت ذاتهــا فــي صــفحات الحــدائق هنــا، فــي نتيجــة مؤداهــا

 عن ذخائر المعرفة البالغـة والنقديـة العربيـة األصـلية، اسـتيعاباً لهـا، واسـتفادةً                  بمعزل أبداً 

 .من اإلضاءات المعرفية المتناثرة فيها

ــاًيــضاف إلــى ذلــك   ــراه الباحــث مــن حــضور واضــح لفحــول الــشعراء العــرب،      ثاني ، مــا ي

حــضوراً يعكــس شــغف المؤلــف بــديوان العــرب، وقــد جــاء ذلــك فــي كثيــر مــن ســياقات        

ب، وهو ما يؤكده الدكتور إبـراهيم الـشواربي مـن خـالل رحلتـه فـي تحقيـق الكتـاب،                الكتا

قــرأ رشــيد الــدين كثيــراً مــن دواويــن المبــرزين مــن شــعراء العــرب والعجــم،  : "حيــث يقــول

أبي عبادة الوليد بـن عبيـد البحتـري، واألميـر الحـارث بـن سـعيد أبـي فـراس الحمـداني،                       : مثل

ذلك مما سـاعده علـى أن يأخـذ مـن هـذه الـدواوين والرسـائل        فكان ... وأبي الطيب المتنبي،  

، وقد اقتبس الجزء الهام من      "حدائق السحر "والمؤلفات كثيراً من األمثلة ا لتي أوردها في         

شواهده العربية من كتاب يتيمة الدهر للثعالبي، ومـن كتـاب دميـة القـصر للبـاخرزي، والبـد                    

ربيــة ألنــه يــشير إلــى ذلــك فــي بعــض المواضــع   أنــه نظــر أيــضاً فــي كتــب المعــاني والبيــان الع  

إشارة مختصرة يسيرة، وكان رشيد الدين يعترف بالفضل للمتنبي وأبـي فـراس والبحتـري        

ــالمتنبي فــي واحــد وعــشرين موضــعاً واعتبــره         مــن بــين شــعراء العربيــة، وقــد استــشهد ب

 .)٢("أستاذاً لشعراء العرب وأشعر شعرائهم ونظيراً للعنصري بين شعراء الفرس

                                     
 .١٧٦: السابق) ١(

 .٧٠: حدائق السحر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٣

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

وقد كُتب لهذا الكتاب في مشهد البالغة الفارسية، الكثير من مالمح التـأثير الواضـح،               

 :وصل إلى مستويين كما يقول الدكتور إبراهيم الشواربي في تحقيقه لهذا الكتاب

 النظم البـديعي، ألولئـك الـشعراء الـذين حولـوا محتـوى هـذا الكتـاب         :المستوى األول 

: الغية إلى منظومات بديعية، من ذلك علـى سـبيل المثـال           وفحوى ما جاء فيه من أساليب ب      

، وشرف الـدين القزوينـي،     )بدائع األشعار في صنائع األشعار    (قوافي الكنجوي في منظومته     

 .)١()نزهة األبصار في معرفة بحور األشعار(في منظومته 

 تلك الكتب والمؤلفات التي اقتفت أثر الوطواط في حدائق الشعر،          :المستوى الثاني 

، لــشمس الـدين محمـد بــن قـيس الـرازي، وقــد     )المعجـم فـي معــايير أشـعار العجـم    (ومنهـا  

قـد  : "اشتمل هذا الكتاب على الفنون المتعلقة بالعروض والقافية والـصناعات الـشعرية، و         

استمد مؤلف المعجم أكثر شواهده فـي الجـزء الثالـث المتعلـق بالـصناعات الـشعرية مـن           

، الذي أفاد من حـدائق الـسحر   )حقائق الحدائق( إلى كتاب   ، إضافة )٢("كتاب حدائق السحر  

في كتير من الفصول والمسائل واألبواب، لمؤلفه شـرف الـدين حـسن بـن محمـد التبريـزي               

لمؤلفــه علــي بــن محمــد المــشهور بـــتاج الحــالوي، حيــث يــذكر  ) رقــائق الــشعر(، وكتــاب )٣(

فـصدر أمـر المطـاع بكتابـة     . ..بأن كتاب حدائق السحر مجملٌ يحتاج إلى تفـصيل     : "المؤلف

 .)٤("شرح مفصل له

                                     
 .٧٤: در السابقالمص) ١(

 .٧٥: السابق) ٢(

 .٧٦: السابق) ٣(

 .٧٦: السابق) ٤(



 

 
٢٦٤

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

ــين، وغيرهمــا مــن          ــف البالغــي الفارســي فــي هــذين النمــوذجين العلمي لقــد ظهــر المؤلِّ

النماذج، مثاالً للباحث عن جوهر المعرفة البالغيـة والنقديـة مـن مـصادرها األولـى، ومنابعهـا              

ب، متجاوزاً في ذلـك ثقافـة    الفجرية، التي انطلقت منذ نزول القرآن الكريم في جزيرة العر         

االكتفــاء الــذاتي المحــصور، إلــى نقــل المعرفــة، وتــداولها ونــشرها، عبــر جــسر مهــم، وهــو      

ــأثر فــي كــل لغــات          ــأثير والت جــسر الترجمــة، الحجــر الكــريم الــذي تنــبجس منــه عيــون الت

ــا تتجلــى مــن العربيــة إلــى الفارســية، هــذا مــن حيــث اإلطــار العــام، والبــاب         العــالم، وهــي هن

ئيس الــذي دخــل كــل مــن الرادويــاني ورشــيد الــدين إلــى البالغــة العربيــة، أمــا مــن حيــث     الــر

االنغماس في التفاصيل، فقد بدا ذلك على عـدة مـستويات، تبـدأ بعيـون المؤلفـات البالغيـة                   

والنقديــة، وتمــر عبــر مــصطلحاتها ومفاهيمهــا العلميــة الخاصــة، وتنتهــي بمــا اكتنزتــه مــن       

تلـك هـي الحالـة التاريخيـة للتـأثير العربـي علـى الفـرس فـي               .. شواهد شعرية ونثرية مختارة   

البالغــة والنقــد فــي أهــم تجلياتهــا الحــضارية والمعرفيــة فــي هــذا الحقــل العلمــي الخــاص،        

 فكيف يا ترى تلقى النقد العربي الحديث هذه الظاهرة، وكيف قاربها وقدم جوابه فيها؟

 

 

@      @      @ 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٥

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

 اءة واتجاهاتها النقديةأشكال القر: المبحث الثالث
ــين العــرب والفــرس فــي البالغــة والنقــد أفقــاً مفتوحــاً            ــأثير والتــأثر ب شــكّلت قــصة الت

للكــالم علــى الكــالم، ونُــسِجَ حولهــا عــدة خيــوط معرفيــة وفكريــة وثقافيــة فــي البحــوث     

والدراســات النقديــة الحديثــة، خيــوطٌ تــداخل فيهــا الــذات بالموضــوع والمــنهج، والمعرفــة      

صاء باالنطبــاع، والعمــق بالــسطحية، وهــي فــي جملتهــا يمكــن أن تقــرأ هنــا أفقيــاً    واالستقــ

بوصفها وجهاً مـن وجـوه نقـد النقـد الثقـافي والحـضاري، كمـا أنهـا يمكـن أن تُقـرأ عموديـاً                         

ــأتلف فــي موضــوعها ومــضمونها        بوصــفها مجموعــة مــن اآلراء واالتجاهــات النقديــة التــي ت

ــا، ومآال  ــا وأدواتهـ ــا   وتختلـــف فـــي نتائجهـ ــا العلميـــة، وفـــي هـــذا المبحـــث يمكـــن مقاربتهـ تهـ

والحديث عنها، مع مداخلة تحليلية لها، من الباحث، تزيد من مـسافة الـسؤال سـعةً أكثـر       

 .من مجرد البحث عن إجابة محددة حاسمة حول هذه الظاهرة

لتكن البداية مـع الـدكتور طـه حـسين، الـذي كـان مـن أوائـل النقـاد الـذين تحـدثوا عـن                

ثر والتأثير بين البالغة العربية وغيرها من علوم البالغـة وانتماءاتهـا ومرجعياتهـا             سؤال األ 

البيـان العربـي مـن    : (غير العربيـة، كالبالغـة اليونانيـة والفارسـية، حيـث كتـب بحثـاً بعنـوان           

، باللغة الفرنسية وقدّمه إلـى مـؤتمر المستـشرقين، وترجمـه عبـد              )الجاحظ إلى عبد القاهر   

المنــسوب لقدامـة بــن جعفــر، وبـسط الــدكتور طــه   ) نقــد النثـر ( فـي مقدمــة  الحميـد العبّــادي 

 أن البيـان العربـي فـي أول نـشأته فـي عهـد       أوالًحسين القول فـي هـذه الظـاهرة، حيـث يـرى            

العنـصر العربـي، والعنـصر الفارسـي الـذي          : الجاحظ ظهـرت علـى سـطحه ثالثـة عناصـر هـي            

لذي يتصل بالمعاني من حيـث دقتهـا والعالقـة    يميل إلى البراعة والظرف، والعنصر اليوناني ا     

كان في جميـع أطـواره وثيـق    : "أن البيان العربي: ثانياًبينها وبين األلفاظ، ثم بعد ذلك أكّد     



 

 
٢٦٦

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

الصلة بالفلسفة اليونانية أوالً، وبالبيان اليوناني أخيـراً، وإذن ال يكـون أرسـطو المعلـم األول                 

، )١("ب ذلـك معلمهـم األول فـي علـم البيـان     للمسلمين في الفلسفة وحدها، ولكـن إلـى جانـ      

وهو في هذا السياق يناقش الفكـرة التـي أثارهـا الجـاحظ فـي البيـان والتبيـين، المتمثلـة فـي                     

البالغـــة والبيـــان عنـــد األمـــم األعجميـــة غيـــر العربيـــة، كـــالفرس والهنـــد واليونـــان والـــروم   

كلفة متعملة، ال يصل فالفرس عنده قومٌ لهم بالغة ولكنها بالغة مصنوعة مت    : "وغيرهم

إليها الخطيب إال بعد كثير مـن الـدرس والتفكيـر، وبعـد أن يحـاول أن يحكـي مـن تقـدموه،            

 .)٢("في حين أن البالغة العربية مرتجلة طبيعية كأنها الماء يتفجر من ينبوعه

إن العــرب فــي القــرن الثــاني : والــدكتور طــه حــسين ينطلــق مــن فكــرةٍ تاريخيــة تقــول 

ا يعنــون بــصناعة الكــالم عنايــة شــديدة، دافعهــا مــا كــان ســائداً مــن          للهجــرة قــد أخــذو  

احترابات حزبية وفكريـة ومذهبيـة فـي بعـض األمـصار اإلسـالمية كالكوفـة والبـصرة، مـن                    

جانب، هذا من جانب آخر ما تميز بـه المـشهد الثقـافي العربـي فـي ذلـك الوقـت مـن ازدهـار                         

لمـساجد وتمـر بـدور العلـم والمكتبـات          في الحركة الفكرية على كافة المستويات تبـدأ با        

وتنتهي بديوان الوالة وقصور الخلفاء، وهنا تحديداً فـي هـذا الفـضاء فـضاء الـسلطة والواليـة        

أخذت تظهر طبقة مفكرة جديـدة، هـي طبقـة عمّـال الـديوان وكتّـاب الخلفـاء،         : "والخالفة

بط، وكــان وكــان معظــم هــذه الطبقــة أعــاجم مــن الفــرس وأهــل الجزيــرة والــسريان والقــ

                                     
، )المنـسوب إلـى قدامـة     ( وهنا يشير الباحث بكلمة      ٧: مقدمة كتاب نقد النثر، المنسوب لقدامة بن جعفر       ) ١(

ي ليست لقناعة الباحث بهذا الرأي الذي سار عليه طه حسين، الذي يرى أن نقد النثر هو لقدامة، إنما ألن رأ      
طـه حـسين حـول أثـر البالغـة الفارسـية فـي العربيـة قـد ذكـره فـي هـذا الكتـاب، أشـار الباحـث إلـى عنـوان                  
الكتــاب الــذي ذكــر فيــه طــه حــسين رأيــه حــول هــذه القــضية كمــا هــو، وإال فالــذي يــراه الباحــث أن تحقيــق   

 . إلى ذلك حفني شرف للكتاب قد حسم موضوع نسبة نقد النثر وأنهاه، وألهمية هذه الملحوظة أشرتُ

 .٢: مقدمة كتاب نقد النثر) ٢(
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 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

أفرادها جميعاً قد ثقفوا بلغاتهم األصلية، ثم حذقوا فـوق ذلـك العربيـة، مـع سـوء الـتلفظ                    

هذه الطبقة كانت تلي الخلفاء ورؤساء الدولة المناصـب اإلداريـة والكتابـة، وقـد          . بها أحياناً 

أدخلت بذلك على اللغة العربية أساليب لم يعهدها العرب من قبل، وسلكت فـي الكتابـة            

مـن ذلـك تـرى أن جهـود المتكلمـين      ... اً أخذت بها من كانت تحت أيـديها مـن العمـال     طرق

والساسة والكتاب قد تضامنت في القرن الثاني في تكوين ذلك البيان العربي الذي يـصوره               

لنا كتاب الجاحظ، وإذن فالقول بأن هذا البيان عربيٌ بحت قـولٌ مبـالغٌ فيـه، ألنـه ال نـزاع فـي            

كلمين وجلهم من األعاجم قد ساهموا فيـه، بـل لـيس صـحيحاً أنـه كـان                  أن الكتّاب والمت  

قد وجد حتى منتصف القرن الثالث بيان عربي تـام التكـوين، وكـل مـا فـي األمـر أنـه وجـدت             

جهـــود صـــادقة مفيـــدة ترمـــي إلـــى إنـــشاء هـــذا البيـــان ووضـــع قواعـــد وتلقينهـــا للطـــالب            

لـم يوجـد حتـى منتـصف القـرن      : "له، ويحسم الدكتور طه حسين المسألة بقو  )١("المبتدئين

الثالث غير بيان عربي واحد، إذا صح أنـه كـان ال يـزال فـي دور الطفولـة، وأنـه كـان مـضطرباً،                      

فقد كان مالئماً للظروف خصباً مؤلفاً فـي شـيء مـن االنـسجام، بـين الـروح العربـي والـروح                    

 .)٢("الفارسي والروح اليوناني

إلشــادة لــدى بعــض النقــاد بعــد الــدكتور طــه       وقــد أخــذ هــذا الــرأي مأخــذ الموافقــة وا     

، )بالغــة أرســطو بــين العــرب واليونــان(حــسين، مثــل الــدكتور إبــراهيم لــسالمة فــي كتابــه 

البيـان العربـي نـسيج جمّعـت خيوطـه مـن البالغـة العربيـة فـي المـادة                    : "حيث يـشير إلـى أن     

انيــة فــي وجــوب   واللغــة، ومــن البالغــة الفارســية فــي الــصورة والهيئــة، ومــن البالغــة اليون        

                                     
 .٧ – ٦: المصدر السابق) ١(

 .١٢: السابق) ٢(
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 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

، ويمضي في مقارعة بعـض النقـاد القـدماء كـابن المعتـز، فـي         )١("المالءمة بين أجزاء العبارة   

أن يـدل علـى أصـالة البالغـة العربيـة التابعـة ألصـالة األدب العربـي،                  : "، الذي أراد  )البديع(كتابه  

موضـوع، كـذلك   فكما لم يستمد األدب العربي في أصله أية أمة أخرى ال في المادة وال في ال    

وإما إداللـه بأصـالة األدب العربـي واسـتمداده صـنوف          ... بلغته لم تستمد من بالغة أمة أخرى      

بالغته من مادة أدبه، فما نظن أن هذه الفكرة خطرت بباله، وإال كانت دليل اتهامـه بالنقـل           

 .)٢("من أمة أخرى

بالغــة عربيــة أو إلــى هنــا نجــد أنفــسنا أمــام   : "ويخــتم الــدكتور إبــراهيم ســالمة بقولــه  

أكثرها عربي، وأمام علم ناشئ التكوين يبحـث ككـل العلـوم الناشـئة عـن القاعـدة ومـا                     

 متــى وجــدها وأنــى –يــصل إليهــا إال بعــد عنــاء واســتقراء، ثــم يحــاول تطبيــق هــذه القاعــدة   

 علــى األدب العربــي، ورأينــا أنفــسنا أيــضاً أمــام بعــض مــن القواعــد وجــدها العــرب   –وجــدها 

رهم، أو وجدوا فيها عقالً يمكـن أن ينتفعـوا بـه، وروحـاً يمكـن أن تتفـق مـع                  كاملة عن غي  

روح أدبهــم فنقلوهــا، ولكــنهم تــصرفوا فيهــا تــصرفاً يمنعهــا مــن االشــتراك مــع غيرهــا،          

ويــضللها حتــى ال تتــذكر أصــلها، ويجعلهــا أكثــر مــا تكــون انطباقــاً علــى نــوع بعينــة، أو علــى  

 .)٣("أنواع بعينها

ا االتجــاه ورؤيتــه المعرفيــة، فــي ظــاهرة األثــر والتــأثير بــين البالغــة   تلــك هــي مقاربــة هــذ

العربيــة والبالغــة الفارســية، وهــي ربمــا يكــون تركيزهــا وعدســة النظــر لــديها فــي محطــة      

 .زمنية محصورة ومحدودة تكمن في القرن الثالث من عمر البالغة العربية

                                     
 .٦٥: بالغة أرسطو بين العرب واليونان) ١(

 .١٠٠: المرجع السابق) ٢(

 .١٤٨: السابق) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٩

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

 لمـا يـراه الـدكتور طـه     على الضفة األخرى، ثمـة اتجـاه آخـر، ومـشربٌ مقابـل ومعـارض           

حسين ومـن معـه مـن البالغيـين والنقـاد، اتجـاهٌ يرنـو إلـى هـذه القـضية مـن زاويـة المركـز ال                      

الهامش في الثقافة العربيـة تاريخيـاً، وأعنـي بـالمركز القـرآن الكـريم، وأثـره فـي زرع بـذور                      

 أصـالة البالغـة   البيان العربي، بشتى صوره وألوانه بما في ذلك البديع، حيث يرى هـذا االتجـاه   

العربيــة، واســتقاللية البيــان العربــي منــذ النــشأة مــروراً بمراحــل التكــوّن وانتهــاء بمرحلــة      

النضج واالستواء، وعدم تأثره بالفارسية ال من قريب وال من بعيد، صحيح أن الفارسية لها                

 بيانهـــا وبالغتهـــا الخاصـــة بهـــا، التـــي أشـــار إليهـــا الجـــاحظ، وأورد شـــيئاً مـــن الحـــديث عـــن  

مــن أحــب أن : "، و)١("معرفــة الفــصل مــن الوصــل: قيــل للفارســي مــا البالغــة ؟ قــال: "ســماتها

ــد         ــاب كارون ــغ صــناعة البالغــة ويعــرف الغريــب ويتجــر فــي اللغــة فليقــرأ كت ، ولكــن )٢("يبل

الصحيح أيضاً أن وجود هذا البيان وإثبات تلـك البالغـة شـيء، والتـأثر العربـي بـه شـيء آخـر                       

 .مختلف تماماً

، لعــل البدايــة تكــون بدايــةً ســرديةً قصــصية، علــى نحــو مــا يــذكره الــدكتور زكــي    وهنــا

وأذكـر أنـه أوصـاني بـالرجوع إلـى تـاريخ آداب             : "مبارك عن أستاذه طه حسين، وذلك بقوله      

الفارســية ألعــرف بالــضبط مــن هــم الكتّــاب الفــرس الــذين أوحــوا إلــى كتّــاب العــرب فنــون   

، ومــع ذلــك فــإن الــدكتور زكــي بعــد هــذه  )٣("جنــاسالبــديع كالــسجع والتوريــة والطبــاق وال

                                     
 .١/١٣: البيان والتبيين) ١(

 .٣/١٤: المصدر السابق) ٢(

 .١/٤٤: النثر الفني في القرن الرابع الهجري) ٣(



 

 
٢٧٠

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

 عنــصر – البــديع –أن الزخــرف : "القــصة ذهــب مــذهباً آخــر غيــر مــذهب أســتاذه، حيــث يــرى  

 .، وأن القرآن الكريم خير شاهد على تلك األصالة)١("أصيل في اللغة العربية

ة العربيـة،  يشير الدكتور أحمد مطلوب هنا، إلى مالمح قوية متنوعة، تثبت أصالة البالغ    

لـيس هنـا مجـالٌ      : "بل وتأثيرها على البالغة الفارسية، وليس العكس، حيث يذكر أوالً بأنـه           

إلنكار ما لألمم من لغة وأدب وحـضارة، ولكـن الـذي ينكـره الباحـث المـدقق هـو مـا يـذهب                     

 وصـل إلـى العـرب مـن الفـرس، وذلـك بـسبب        – البديع   –إليه بعضهم من أن الزخرف الفني       

 الذين يكلفون بالزخرفة كلفـاً شـديداً فـي حيـاتهم وعمـارتهم، وال يخـتص        طبيعة الفرس 

الفرس وحدهم بهذه الزخرفة، فالتراث العربي قبل اإلسالم وبعده حافـل بـألوان الـصنعة               

والبــديع، ولــيس غريبــاً أن يــزداد ذلــك الكلــف فــي القــرون المتــأخرة وأن يكــون ســمة مــن       

ناســق والتقابـل والتجــانس ال يخــص أمــة دون  سـمات األدب العربــي، يــضاف إلـى ذلــك أن الت  

أمة، وقد كان ذلك أبرز مالمح األدب العربي القديم، وأن المبالغة لونٌ من ألوان التعبير عند                

العـــرب قبـــل اإلســـالم وليـــست فنـــاً فارســـياً نـــشأ بـــسبب إســـراف الفـــرس وغلـــوهم فـــي   

اروا إلـى موقـف     سلوكهم، وقد كان للعرب موقف مـن المبالغـة، وحينمـا بحثهـا النقـاد أشـ                

 .)٢("اليونان ولم يشيروا إلى موقف الفرس

القــائلين بــاألثر الفارســي لــم يدرســوا  : "وهنــا، يــدخل فــي صــميم المــسألة، فيــذكر بــأن  

المــسألة دراســة علميــة، وإنمــا اكتفــوا بمــا ردده المستــشرقون ولــذلك لــم يــستطيعوا أن   

) الدرية(لتي عرفها العرب هي     يضعوا أيديهم على لون من ذلك األثر المزعوم، فالفارسية ا         

                                     
 .١/٤٥: المرجع السابق) ١(

 .٢٦٥: بحوث بالغية) ٢(
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 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

التي نشأت بعد اإلسالم، وقد ذكرها الجاحظ في القرن الثالث للهجرة، وأشار إلى ما عَلَـق                

قديماً بألفاظ أهل المدينة من ألفاظ الفرس، ولكن ذلك ال يؤثر في أصالة العرب؛ ألن علوق                 

 ليـست ألفاظـاً وإنمـا هـي       ألفاظ بألفاظ قـوم ال يعنـي أنهـم قـد وقعـوا فـي التـأثير، وألن اللغـة                   

 .)١("صياغة وتركيب

لقد كان من أهم األفكار  التي أثارها الدكتور مطلوب وتصدى لها في هـذا الـسياق، مـا                   

يتصل أوالً بكلف الفرس بالبديع، بوصفها حجـة مـن حجـج القـائلين بالتـأثير الفارسـي علـى                

، وكانـت  )٢(" فـن عربـي أصـيل      لم يكن البديع فارسياً وإنما هو     : "البالغة العربية، حيث يؤكد   

من أهم األدلة لديـه مـا احتـواه القـرآن الكـريم، والحـديث النبـوي الـشريف والـشعر القـديم                       

وكالم العرب البليغ من ألوان البديع المتنوعة، ولذلك نجد فـي هـذا الـسياق أن ابـن المعتـز              

مـا وجـدنا فـي      قد قدمنا في أبواب كتابنـا هـذا بعـض           : "يقدم كتابه البديع ألجل ذلك فيقول     

 وكــالم الــصحابة واألعــراب -صــلى اهللا عليــه وســلم-القــرآن واللغــة وأحاديــث رســول اهللا 

وغيــرهم وأشــعار المتقــدمين مــن الكــالم الــذي ســمّاه المحــدثون البــديع، لــيعلم أن بــشاراً  

ومسلماً وأبا نواس ومن تقيّلهم وسـلك سـبيلهم لـم يـسبقوا إلـى هـذا الفـن ولكنـه كثيـر                       

 .)٣("ف في زمانهم حتى سمي بهذا االسم فأعرب عنه ودلَّ عليهفي أشعارهم فعر

وتأتي مقاربة الدكتور زكي مبارك في هذا السياق، شاهداً معرفياً ونقدياً مهماً، حيث             

يشير إلى ملمح مهم يتصل بالبالغة والحياة معاً، بالبعد الـسيكيولوجي لإلنـسان فـي لغتـه،         

ريـة، فهـو فـي أكثـر اللغـات يجـري، بـاطّراد فـي         السجع من مميزات البالغـة الفط : "حيث أن 

                                     
 .٢٥٩: المرجع السابق) ١(

 .٢٦٦: السابق) ٢(

 .١: البديع) ٣(
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 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

الحكــم واألمثــال، ويمكــن الحكــم بــأن أمثــال العامــة تقــع غالبــاً مــسجوعة، وقــد يجنــي           

السجع على المعنـى أحيانـاً فـي تعـابير الفطـريين مـن أهـل الباديـة والريـف، وفـي ذلـك داللـة                 

، إضـافة   )١("الخـواص على أن المحسنات اللفظية مما يقصده العوام، وليـست ممـا ينفـرد بـه                

وأحاديث المصطفى عليه الـصالة والـسالم،       " إلى وجود هذا األسلوب في آي الذكر الحكيم       

وكــالم الــصحابة رضــي اهللا عــنهم، وســائر كــالم العــرب مــن بعــدهم فــي مــدونات الحكــم  

عنصر كريم فـي  : "وذخائر األمثال العربية القديمة، ما يثبت أصالة هذا الزخرف اللفظي وأنه          

 .)٥(" الغرببالغة

: قيـل للفارسـي  : "وأما ما يتصل بمقوالت الجاحظ في شـأن بالغـة الفـرس، والتـي منهـا             

يكـون هـذا التعريـف مـن     : "، فلـيس غريبـاً أن  )٢("معرفـة الفـصل مـن الوصـل      : ما البالغة ؟ قال   

وضع الجاحظ، وهو المعروف بنسبة بعض مؤلفاتـه إلـى غيـره، ليقبـل النـاس عليهـا وينجـو                    

، وعلــى مــستوى الفحــص والتأمــل فــي حــضور هــذا    )٣("ء وحــسد الحاقــدينمــن كيــد األعــدا 

ــا ســيجد أن العــرب أول مــن اهــتم بهــذا           ــدى الفــرس والعــرب، فــإن الباحــث هن األســلوب ل

األســلوب، وأن هنــاك أدلــة كثيــرة تثبــت ذلــك منهــا وجــود هــذا األســلوب فــي بــذور البالغــة    

 والخلفـاء  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   - التاريخية العربيـة األولـى فـي الجاهليـة وفـي عهـد النبـي             

الراشدين، فكتب البالغة والنقد تذكر أن أكثم بن صيفي إذا كاتب ملوك الجاهليـة يقـول        

، )٤("افصلوا بين كـل معنـى مـنقضٍ، وصـلُوا إذا كـان الكـالم معجونـاً بعـضه بـبعض              : "لكتّابه

                                     
 .١/٦٤: النثر الفني في القرن الرابع) ١(

 .١/١٣: البيان والتبيين) ٢(

 .٢٧٢: بحوث بالغية) ٣(

 .٤٠٨: كتاب الصناعتين) ٤(
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الم إلـى االبتـداء   إذا نـزع الكـ  : "وكان الحارث بن أبي شمّر الغـسّاني يقـول لكاتبـه المـرقش            

بمعنى غير ما أنت فيه فافصل بينه وبين تبعته من األلفاظ، فإنك إذا حـذفت ألفاظـك بغيـر                

 .)١("ما يحسن أن تحذف به نفرت القلوب عن وعيها وملّته واستثقلته الرواة

:  لما مـرّ بـه رجـل، ومعـه ثـوب، فقـال لـه أبـو بكـر                �وكلنا نعرف قصة أبي بكر الصديق       

ال، : ال عافــاك اهللا، فقــال أبــو بكــر، لقــد كنــتم لــو علمــتم تعلمــون، قــل: فقــالأتبيــع الثــوب ؟ 

 .)٢("وعافاك اهللا

ومــن المــساهمات المعرفيــة المهمــة هنــا، مــا قدّمــه الناقــد الــدكتور إبــراهيم الــشواربي 

وعلـم البـديع مثـل طائفـة أخـرى كبيـرة مـن شـعب الفنـون األدبيـة يعتبـر مـن              : "حيث يقول 

ة العربيــة، ألننــا إذا اســتثنينا بعــض الــصناعات المعنويــة مثــل التــشبيه  العلــوم الخاصــة باللغــ

واالســـتعارة ممـــا يعتبـــر مـــن الخـــصائص الطبيعيـــة لكـــل إنـــسان ولكـــل لـــسان فـــإن بقيـــة  

الصناعات البديعية وعلى الخصوص اللفظية منها كالسجع والترصيع والتجنيس وغيرهـا،    

باتــساع ألفاظهــا وكثـرة مترادفاتهــا، قــد  قـد احتلــت المكــان األول فـي اللغــة العربيــة، ألنهـا    

ســاعدت علــى إيجــاد األرض الــصالحة لتنمــو هــذه الــصناعات، أمــا اللغــة الفارســية فهــي لغــة 

آرية تختلف عن العربية من عدة وجوه، ومن أجل ذلك فقد كان من بـاب التقليـد اتخاذهـا               

ليد دخول عدد   لقسم كبير من هذه الصناعات البديعية، وربما ساعد على سهولة هذا التق           

كبير من األلفاظ العربية في اللسان الفارسـي، فـإن شـعراء إيـران بعـد اإلسـالم لـم يجـدوا                    

أمامهم ما يقلدونه من نماذج األشعار إال األشعار العربيـة فأخـذوا يحاكونهـا فـي أسـلوبها          

                                     
 .٤٠٨: المصدر السابق) ١(

 .١/٤٢:  والتبيينالبيان) ٢(
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  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

وسـبكها، وأنـشأوا قـصائدهم علـى غرارهـا وصـبّوا إحـساساتهم وعـواطفهم فـي قوالــب          

بي وأوزانه، وأصبح الشاعر اإليراني بعد اإلسالم ال يـستطيع أن يقـول الـشعر               العروض العر 

بلغته الفارسية ما لم تكن معرفته باللغـة العربيـة كاملـة، حافظـاً ألشـعار العـرب، مطالعـاً                    

ألقوالهم، فكانت هذه الحال التـي اضـطر إليهـا الـشعراء بـإيران مـع مـا رُكّـب فـي الطبيعـة                        

 دافعــاً لهــم علــى محاكــاة أســاليب العــرب وإلبــاس علــومهم     اإلنــسانية مــن حــب التقليــد  

 .)١("األدبية في لباس فارسي جديد

 –وهنــا، أمــام هــذا التــداخل المعرفــي، والمقاربــات المتنوعــة، يــرى الباحــث أنــه يمكننــا    

 إثبات التأثير العربي البالغي والنقدي الخالص على الفرس، من خـالل النظـر              –وبكل وضوح   

 :مركزية األربعة اآلتيةإلى المنطلقات ال

في الحدث المؤسِّس، الذي هو رسـالة     أوالً وهذا المنطلق يتمثل     :المنطلق الديني  -١

 a` cb}، الرســـــــــالة العالميـــــــــة -صـــــــــلى اهللا عليـــــــــه وســـــــــلم -النبـــــــــي 
edz)التـي أســهمت فــي إنـشاء اللقــاء بــين الكيـان العربــي والكيــان الفارســي،    )٢ ،

كاشــفة عــن المبتــدأ الحقيقــي للتــأثير العربــي   وهــي مفتــتح المحطــات التاريخيــة الرمزيــة ال  

المعرفي واللغوي والحضاري على الفارسـي، علـى نحـو خـاص، وبدايـة امتـداد التـأثير العربـي                    

ــرآن الكــــــــريم           ــزول القــــــ ــك نــــــ ــد ذلــــــ ــام، ثــــــــم بعــــــ ــو عــــــ ــى نحــــــ ــالم علــــــ ــى العــــــ  علــــــ

{s vutz )٣(،{NMLKz )الحــدث اآلخــر فــي هــذا الــسياق،  )٤ 

                                     
 .٦٧: حدائق السحر) ١(

 .١٠٧سورة األنبياء، آية ) ٢(

 .١٩٥سورة الشعراء، آية ) ٣(

 .٣سورة فصلت، آية ) ٤(
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 إلى الدخول في دائرة التأثر بهـذا الحـدث، والقـرب منـه              الذي أسهم في تحفيز أبناء الفرس،     

، تعلمـاً لهـذه اللغـة العربيـة أوالً      )أم القـرى ومـا حولهـا      (قرباً جغرافياً في بيئة النزول العربية       

لغة القرآن الكريم، ومن ثم ثانياً الدخول فـي مـضمار الخدمـة العلميـة لهـذا الكتـاب خدمـة           

 .بالغية ولغوية وداللية

 فالتــاريخ لــيس وعــاءً للحــوادث والوقــائع فحــسب، بــل هــو   :لتــاريخيالمنطلــق ا -٢

التــاريخ ال "المــرآة التــي تعكــس العالقــات المعرفيــة والثقافيــة وغيرهــا بــين أبنــاء التــاريخ، فـــ  

، كمــا يؤكــد العــروي، وهنــا ال يمكــن النظــر إلــى التــأثير العربــي علــى  )١("ينفــصل عــن اإلنــسان

زل عـن التـاريخ، واألهـم فـي ذلـك بـشكل محـدد هـو               الفرس في البالغة والنقـد، ونحـن بمعـ        

ــشاملة ال          ــاريخ هــذه الظــاهرة مــن جهــة، والنظــرة ال ــة للباحــث فــي قــراءة ت األدوات المعين

 مــن جهــة أخــرى، فالتــاريخ لفكــرة – كمــا هــو الحــال لــدى أصــحاب االتجــاه األول –الجزئيــة 

لث والظـروف المـصاحبة     التأثير العربي على المشهد الفارسي، ليس منحصراً في القرن الثا         

له، إنما يبـدأ مـن فجـره األول، قبـل اإلسـالم، ويمـر عبـر محطـات ازدهـار بـدأت مـع اإلسـالم                           

ونزول القرآن الكريم، الذي أعاد ترتيب الحياة والمعرفة والثقافة والعالقـات التـي تحملهـا،               

ــة التــي ظهــرت فيهــا البالغــة الفارســية فــ     )التعــارف(وأســس مفهــوم   ي ، وينتهــي بالمرحل

 .أعمال علمية مؤلفة ومطبوعة

 وأقصد بـه دور الجغرافيـا العلمـي، فـي الكـشف عـن مالمـح        :المنطلق الجغرافي  -٣

األثر العربي البالغي والنقدي على الفرس، وتجليات هذه الظاهرة في كَنَفِ المكـان العربـي             

علــم (مــن جهــة، والمكــان الفارســي مــن جهــة أخــرى، وتلــك وظيفــة مهمــة مــن وظــائف       

                                     
 .٣٤: األلفاظ والمذاهب، المفاهيم واألصول: مفهوم التاريخ) ١(



 

 
٢٧٦

 ى الفرس في البالغة والنقد أثر العرب عل:عن أسئلة المرايا
  - مقاربة تاريخية تحليلية -
محمد بن سعد الدكان. د

 والجغرافيــا فــي البحــث البالغــي والنقــدي هنــا، ويمكــن الحــديث عــن المراكــز          )١()المجــال

المكانية والجغرافيـا األبـرز التـي رأى فيهـا الباحـث تجليـاً واضـحاً مـن تجليـات التـأثر العربـي                      

مكرمة ومالها من مكانـة خاصـة فـي نفـوس           أولها مكة ال  ) على الفارسي في البالغة والنقد    

أبنــاء الفارســية الــذين وفــدوا إليهــا، وأفــادوا مــن الحلقــات العلميــة فيهــا فــي اللغــة والبالغــة    

والرواية واألدب، وثانيها العراق، الحاضن العربي األهم للمعرفة والفكر والثقافة علـى مـدى              

 .العقود التاريخية الطويلة في كثير من شواهد هذا البحث

والمقصود به ذلك األثـر الواضـح للبالغـة العربيـة فـي المؤلفـات                :المنطلق العلمي  -٤

البالغيــة الفارســية، تبــدأ مــع أول مؤلــف فــي المــشهد البالغــي الفارســي، الــذي اعتــرف فيــه      

إننــي رأيــت مــصنفات عديــدة، وكــل مــا : "مؤلفــه الرادويــاني بالفــضل العربــي البالغــي والنقــدي

رح البالغـة وبيـان حـل الـصناعة وكـل مـا يتـصل بهـا، ويتفـرع                   رأيته لكتّاب كل عصر في ش     

فقلـت البـد أن أجمـع فـي         ... عنها كالعروض ومعرفة األلقاب والقـوافي رأيتـه كلـه بالعربيـة           

هذا الكتاب بالقدر الذي يتيسر لي من العلم وأزينه بتصنيف شاف، وأحوّل أجنـاس البالغـة                

 .)٢("من العربية إلى الفارسية

      @      @@ 

 

                                     
 . ٣٤٤ – ٣٣٩: ت اإلبستيمولوجية، محمد بلفقيهالجغرافيا، القول عنها والقول فيها، المقوما: ينظر) ١(

 ،٦٥: ترجمان البالغة) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٧

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

 :الخـاتمــة
ي والنقــدي، وهــي قــضية مركزيــة    تنــاول هــذا البحــث قــضية مــن قــضايا التــاريخ البالغــ       

ومواكبة، على مستوى التـاريخ مـن جهـة، وعلـى مـستوى الواقـع مـن جهـة أخـرى، لهـا مـن                          

الماهية واألهمية ما يجعلها جديرة بالبحـث والـسؤال والنقـاش فـي سـياق البحـث البالغـي                  

ارسـية  والنقدي المعاصر، كانت البداية من االستنطاق التاريخي العام للعالقات العربية الف          

المتبادلــة فــي اللغــة واألدب علــى نحــو عــام، ثــم االنتقــال إلــى تجليــات األثــر العربــي البالغــي      

والنقدي على الفرس على نحو خاص، وكان ذلك أوالً علـى مـستوى الرحلـة العلميـة مبحثـاً                 

أوالً، ثــم علــى مــستوى التــأليف العلمــي فــي البالغــة الفارســية وحــضور هــذا األثــر العربــي فــي  

ه مبحثـــاً ثانيـــاً، ثـــم كـــان الختـــام مركـــزا علـــى أشـــكال القـــراءة لهـــذه الظـــاهرة نمــاذج منـــ 

 .واتجاهاتها ومناقشتها في المبحث الثالث

 :ويمكن هنا تقديم جملة من النتائج التي يتوصل إليها الباحث، وهي تتمثل في اآلتي

ــدَم التــأثير العربــي علــى الفــرس فــي البالغــة والنقــد، وامتــداده التــاريخي األصــ    -١ يل قِ

العريق، ظهر ذلك في مدونات التاريخ واألدب، وذخائر األخبـار، وموسـوعات التـاريخ األدبـي                 

 العربي، والتاريخ األدبي الفارسي، يمكن التمثيل لألول بمعجم األدباء على سـبيل المثـال              -

تـاريخ األدب فـي إيـران الدوارد        : ال الحصر، ويمكن التمثيل للثاني بالعمل الموسوعي المهـم        

ن، والذي ترجمه الدكتور إبراهيم الشواربي، حيث يصل الباحث في مثل هذه األعمـال              براو

إلى مثل هذه النتيجة فـي صـفحاتها، ويظـل يقطـع الـصفحات والمـسافات فـي هـذه الكتـب            

 .والقناعة بهذه النتيجة ال تزداد إال رسوخاً وثباتاً

، ونظـرة  ما تعرضت لـه هـذه هـذه القـضية مـن عتمـةٍ منهجيـة ومعرفيـة مـن جهـة            -٢

جزئيـة انطباعيـة مـن جهـة أخــرى، جـاء ذلـك فـي تنـاول بعــض النقـاد والبالغيـين لهـا، كمــا            

والغريـب  ) فعل الدكتور طه حسين مثالً، ويتبعه على المنوال ذاته الدكتور إبراهيم سالمة     



 

 
٢٧٨

في ذلك أن الحكم على قـضية كهـذه، يبـدأ مـن تـصورها كاملـة، هنـا يحـضر قـول الـدكتور                        

 علـى كتـاب، البـديع هـذا، ولكـن الـذين             لم أطّلـع  : "البديع البن المعتز  طه حسين عن كتاب     

 أكثروا من ذكره كثرة تمكننا من تصوّره، فهـو عبـارة عـن تعـداد ألنـواع البـديع               نقلوا عنه 

مع االستشهاد لكل نوع منها بشواهد من كـالم القـدماء والمعاصـرين البـن المعتـز، ومـع               

 إن ابـن المعتـز أحـصى فـي كتابـه          وهـم يقولـون   ،  الموازنة بين هذه الشواهد بعضها وبعـض      

ثمانية عشر نوعاً من أنواع البديع من يدرسـها فـي كتـاب معاصـرة قدامـة بـن جعفـر وفـي                       

، )١("كتب الذين جاؤوا بعده يلحظ فيها ال محالة أثراً بيّناً للفصل الثالـث مـن كتـاب الخطابـة                  

 لغــة الظــن، – علميــاً – ال يناســبه وحديثــه عــن األثــر الفارســي واليونــاني فــي البالغــة العربيــة 

 .والنقل، والرواية؛ وغيرها من مالمح االرتباك العلمي والمنهجي

جاءت الرحلة العلميـة بوصـفها أبـرز مالمـح التـأثير هنـا، حيـث تمثـل قيمـة مهمـة                    -٣

ــر عــن        ــة العلميــة التــي تعب حــال مــن االنجــذاب   : "مــن قــيم التالقــي العربــي الفارســي، الرحل

، هكــذا فــي )٢("ئن آلخــره فــي نفــسه محــالً فيكمــل بــه، فيمــا هــو يثريــهبموجبهــا يوســع الكــا

حالة من الوفادة العلمية من قِبَـل أبنـاء الفـرس علـى مكـة، والعـراق، والـشام، وغيرهـا مـن                     

 .)٣()قوانين الضيافة(العواصم العلمية العربية وقيام العرب بما يسميه علمياً جاك دريدا 

                                     
 .١٣ – ١٢: مقدمة نقد النثر) ١(

 .٣/٣١: فتنة المتخيل) ٢(

ن أفكـرة محوريـة مفادهـا       وقوانين الضيافة هـي     . ١١: فتحي التريكي . جمالية العيش المشترك، إشراف د    ) ٣(
قتـضي رعايـة اآلخـر    التـي ت  حـضاري، لـه قوانينـه    واجب )فلسفياً واجتماعياً( في حقل علوم الرحلة      الضيافة

، بـشتى أنـواع الرعايـات، والرعايـة التعليميـة المعرفيـة، هـي بـال شـك أرقـى أنـواع                       المرتحل عن دياره وأهله   
ــات، لآلخــر المرتحــل   ــضيافة. الرعاي ــدا  -  وال ــد أو ذاك   مــرآةٌ- وفقــاً لفكــرة دري فــإن كانــت  .  لهويــة هــذا البل
ســالمية، فــإن  اإلالعربيــة وحــس الترحــاب والــضيافة، وعلــى رأســها الــشعوب      شــعوب معينــة معروفــة ب  

 

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
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 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٩

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

ام بعض البالغيين الفرس، بوصفها الجـسر       كما ظهرت الترجمة العلمية التي ق      -٤

المركــزي الوحيــد فــي نقــل المعرفــة البالغيــة والنقديــة العربيــة، فــي حالــة معرفيــة كــان قــد  

واللغتــان إذا التقتــا فــي اللــسان : "وصـفها الجــاحظ علــى نحــو عــام فــي حديثــه عــن الترجمــة 

نـا أن أول مـن      ، خاصـة إذا عرف    )١("الواجب أدخلـت كـل واحـدة منهمـا الـضيم علـى صـاحبتها              

، )الترجمـة (قدّم للمشهد البالغي الفارسي مؤلفاً فـي البالغـة والنقـد قـد نـصَّ علـى مفهـوم                    

، وعلــى مــستوى المــنهج فــي الــنص علــى    )ترجمــان البالغــة (علــى مــستوى العنــوان للعمــل   

 .)٢("وأحوّل أجناس البالغة من العربية إلى الفارسية): "التحويل(مفهوم 

ــا، يمكــن للباحــث أن   يقــدم جملــة مــن التوصــيات العلميــة فــي نهايــة هــذا العمــل،      وهن

 :يمكن إيجازها في اآلتي

ــات       -١ ــية، للبحـــوث والدراسـ ــى الفارسـ ــة إلـ ــة مـــن العربيـ ــضاءات الترجمـ ــيع فـ توسـ

البالغية والنقدية المعاصرة، خاصة تلك الدراسات التي تحمل في طيّاتهـا شـيئاً مـن خدمـة            

الً في جذب أبناء الثقافة الفارسـية فـي التعـرف           النص القرآني، والحديث النبوي الشريف، أم     

على أسرار التعبير القرآني والبنوي بلغتهم، لمن ال ينطق العربيـة مـنهم وال يقرؤهـا، إضـافة             

إلى ترجمة الدراسات البالغية والنقدية النظرية، التي تزود أبناء الفارسية في حقـول العلـم               

                                     
، وفــي هــذا  شــعوباً أخــرى بفعــل انكماشــها علــى هويتهــا، تفــضل أال يــزج األجنبــي نفــسه بــين ظهرانيهــا        

ن مباشـرة أو بـشكل غيـر مباشـر     إن الغريب يحمل معه أسئلته ويطرحها بطريقته، أدريدا  السياق يذكر   
 .، على المضيف، وهذا هـو مـا جعـل الباحـث يـشير إلـى هـذه الفكـرة فـي هـذا الـسياق                  هفي الحيز الذي يشغل   

 .١٧-١٤: جمالية العيش المشترك: ينظر

 .١/٣٦٨: البيان والتبيين) ١(

 .٦٥: ترجمان البالغة) ٢(
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 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
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عربـي، كمـا فعـل أسـالفهم البالغيـون      والمعرفة والثقافـة هنـاك برصـيد معرفـي ومنهجـي       

 .والنقاد من قبل هذا السياق

الــسعي إلــى بــذل الجهــود المتكاملــة فــي تعلــيم اللغــة العربيــة، ألبنــاء الفــرس فــي  -٢

إيران، ومن هم خارج إيـران، ذلـك أن الجهـود والمبـادرات فـي هـذا المجـال هـي دون طمـوح            

تعليم اللغـة العربيـة فـي إيـران ال يـتم            والحق أن   : " والفارسية –الطامحين من أبناء العربية     

على أساس تخطيط علمي صحيح، وأن تعليمها فـي المـدارس والجامعـات اإليرانيـة، رغـم           

. )١("تواجد عدد من المعلمين المـشفقين واألسـاتذة األفاضـل، لـم يلـق نجاحـاً تامـاً لحـد اآلن                  

 والتــأثير والتواصــل وكــم فــتح العــالم الــشبكي والمعلومــاتي بابــاً مــن أبــواب العمــل والبنــاء  

، والمنـصات األكاديميـة     )اللغويـة (اإليجابي البنّاء، مـن خـالل المواقـع االلكترونيـة التعليميـة             

التي حققت نجاحاً بارزاً في العمل التعليمي المنهجي فـي ظـل صـعوبة الحـضور علـى أرض             

 !الواقع 

وخـدمتها،  واهللا أسأل أن يبارك الخطى، ويسدد الجهـود، فـي سـبيل نـشر هـذه اللغـة،         

وإثراء حقولها البالغية والنقديـة واألدبيـة، إنـه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وصـلى اهللا علـى نبينـا            

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@      @      @ 

 

                                     
دراسـة نقديـة فــي أهـدافها ومناهجهــا، لمحمـد بنـي أحمــد، وعلـي ســليمي،       (تعلـيم اللغـة العربيــة فـي إيــران    ) ١(

 .م٢٠١٢: آذا/ ١٤٣٣لة إضاءات نقدية، السنة الثانية، العدد الخامس، ربيع مج



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨١

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

 قائمـة المصـادر والمـراجع
عبد . ، دأبو علي الفارسي، حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية، وآثاره في القراءات والنحو -١

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ١: الفتاح شلبي، دار المطبوعات الحديثة، جدة، ط

 ، وريادتــــــه فــــــي البحــــــث اللغــــــوي، والتفــــــسير القرآنــــــي والميــــــدان األدبــــــي، أحمــــــد بــــــن فــــــارس -٢

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١: هادي حسن حمودي، دار عالم الكتب، بيروت، ط. د

جمـال  .  راجعه وحققـه عبـد المـنعم عـامر ود       ألبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري،     األخبار الطوال،    -٣

 .م١٩٦٠، ١: الدين الشيّال، دار إحياء الكتاب العربي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط

 .م١٩٦٥، ١: علي الشابي، دار النشر، تونس، ط. داألدب الفارسي في العصر الغزنوي،  -٤

 .م١٩٩٨، ١: تبة اآلداب، القاهرة، طلعبد الحكيم حسان، مكاألدب المقارن والثالث اإلسالمي،  -٥

لجــار اهللا محمـود بــن عمــر الزمخـشري، تحقيــق محمــد باسـل عيــون الــسود، دار    أسـاس البالغــة،   -٦

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١: الكتب العلمية، بيروت، ط

اإلسراء والمعراج في تراث الشعر الفارسـي، مختـارات مـن شـعر المناسـبات الدينيـة فـي األدب            -٧

: رجمة عالء الدين عبد العزيز السباعي، المركز القـومي للترجمـة، القـاهرة، ط          ت الفارسي القديم، 

 .م٢٠٠٥، ١

لمرتضى محمد حسين المطهري، ترجمة محمد هادي اليوسـفي، رابطـة الثقافـة      اإلسالم وإيران،    -٨

 .م١٩٩٧، ١: والعالقات اإلسالمية، طهران، ط

حقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار      ، لعلـي بـن يوسـف القفطـي، ت         إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة         -٩

 .هـ١٤٠٦، ١: الفكر العربي، القاهرة، ط

 .م١٩٩٩، ١:مصطفى الجويني، دار المعرفية الجامعية، القاهرة، ط. ، دأوساط البالغة -١٠

ـــ ١٤١٧: ١أحمـــد مطلـــوب، مطبوعـــات المجمـــع العلمـــي، العـــراق، بغـــداد، ط  . دبحـــوث بالغيـــة،  -١١  -هـ

 .م١٩٩٦



 

 
٢٨٢

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

، ١: معتـز، تحقيـق عرفـان مطرجـي، مؤسـسة الكتـاب الثقافيـة، القـاهرة، ط                لعبـد اهللا بـن ال     البديع،   -١٢

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣

 -هــ   ١٣٧١،  ٢:إبراهيم سـالمية، مكتبـة األنجلـو المـصرية، ط         . دبالغة أرسطو بين العرب واليونان،       -١٣

 .م١٩٥٢

، محمـد العمـري، أفريقيـا الـشرق، المغــرب    . هنـريش بليـث، ترجمـة وتعليـق د    البالغـة واألسـلوبية،    -١٤

 .م١٩٩٩، ١: الدار البيضاء، ط

. لعمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح عبد السالم هارون، دار الجيل، بيـروت، د             البيان والتبيين،    -١٥

 .ت. ط، د

لمحمـــد عابـــد الجـــابري، صـــحيفة الـــصحراء المغربيـــة بـــين تـــداخل الثقافـــات والعولمـــة الثقافيـــة،  -١٦

 .م١٢/١/٢٠٠٨

مد بن الوردي المعري الكنـدي، دار الكتـب العلميـة، لبنـان       لعمر بن مطفر بن مح    تاريخ ابن الوردي،     -١٧

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١:  بيروت، ط–

إدوارد جرانفيــل بــراون، ترجمــة إبــراهيم أمــين الــشواربي، تقــديم محمــد    تــاريخ األدب فــي إيــران،   -١٨

السعيد جمال الدين، أحمد حمدي الخولي، بديع محمد جمعة، المركز القومي للترجمة، القاهرة،           

 .م٢٠٠٥، ١: ط

 .م٢٠٠٩، ١: البن جرير الطبري، المكتبة العصرية، بيروت، طتاريخ األمم والملوك،  -١٩

 . م ٢٠٠١، ٢:حسن بيرنيا، وعباس إقبال آشتياني، مطبعة جاب، طهران، إيران، طتاريخ إيران،  -٢٠

لحمزة بن يوسف السهمي، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، دائرة المعارف، الهنـد،      تاريخ جرجان،    -٢١

 .هـ١٣٦٩، ١: در أباد، طحي



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٣

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

محمـــد بـــدوي، المنظمـــة العربيـــة للترجمـــة، ومركـــز . كليفـــور غيرتـــز، ترجمـــة دتأويـــل الثقافـــات،  -٢٢

 .م٢٠٠٩، ١: دراسات الوحدة العربية، ط

رشــيد يلــوح، المركــز . دالتــداخل الثقــافي العربــي الفارســي، مــن القــرن األول إلــى القــرن العاشــر،    -٢٣

 .م٢٠١٤، ١: ، قطر، الدوحة، طالعربي لألبحاث ودراسة السياسات

محمـد نـور الـدين عبـد        . محمد بن عمر الرادوياني، ترجمه وقـدّم لـه وعلـق عليـه د             ترجمان البالغة،    -٢٤

 .ت. ط، د. المنعم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، د

، لمحمــد بــن أحمــد وعلــي )دراســة نقديــة فــي أهــدافها ومناهجهــا(تعلــيم اللغــة العربيــة فــي إيــران،  -٢٥

 .م٢٠١٢ آذار -هـ ١٤٣٣، السنة الثانية، العدد الخامس، ربيع الثاني مجلة إضاءات نقديةسليمي، 

 .م٢٠٠١، ٢:، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طتكوين العقل العربي -٢٦

، محمـــد بلفقيـــه، دار نـــشر الجغرافيـــا، القـــول عنهـــا والقـــول فيهـــا، المقومـــات اإلبـــستيمولوجية  -٢٧

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١:لمعرفة، المغرب، الرباط، طا

 .م٢٠١٢، ١:فتحي التريكي، دار الوسيطي للنشر، تونس، ط. ، إشراف دجمالية العيش المشترك -٢٨

لرشيد الـدين محمـد العمـري الوطـواط، ترجمـه إلـى العربيـة مـع         حدائق السحر في دقائق الشعر،     -٢٩

ــأليف والترجمــة،   تعريــف مقدماتــه وتوضــيح حواشــيه إبــراهيم أمــين الــشوار     بي، مطبعــة لجنــة الت

 .ت. ، د١: القاهرة، ط

ألبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحقثيــق محمــد علــي النجــار، دار الكتــاب العربــي، لبنــان،   الخــصائص،  -٣٠

 .ت. ط، د. بيروت، د

لمحمــد بــن أحمــد الــذهبي، تحقيــق بــشار عــواد معــروف، شــعيب األرنــاؤوط،   ســير أعــالم النــبالء،  -٣١

يم العرقــسوسي وآخــرين، مؤســسة الرســالة، أشــرف علــى التحقيــق   حــسين األســد، محمــد نعــ 

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١١: شعيب األرناؤوط، بيروت، ط



 

 
٢٨٤

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

أحمـد  : ، ألحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيـق      الصاحبي في فقه اللغـة وسـنن العـرب فـي كالمهـا           -٣٢

 .ت. ط، د. صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، د

علـي القلقـشندي، وزارة الثقافـة واإلرشـاد القـومي،      ، محمـد بـن    صبح األعشى فـي صـناعة اإلنـشاء        -٣٣

 .ت. ط، د. المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، د

لتــاج الــدين عبــد الوهــاب الــسبكي، تحقيــق محمــود الطنــاحي وعبــد     طبقــات الــشافعية الكبــرى،   -٣٤

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣، ١: الفتاح الحلو، مطبعة فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط

، ألبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي، تحقيــق إحــسان عبــاس، دار الرائــد   اءطبقــات الفقهــ -٣٥

 .م١٩٧٠، ١: العربي، بيروت، ط

ألبــي بكــر محمــد بــن الحــسن الزبيــدي، تحقيــق محمــد أبــو الفــضل    طبقــات النحــويين واللغــويين،  -٣٦

 .م١٩٨٤، ٢: إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط

 بكر بن العربي المـالكي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،     ألبيعارضة األحوذي بشرح سنن الترمذي،       -٣٧

 .ت. ط، د. د

العبر وديوان المبتدأ والخبر فـي أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الـسلطان               -٣٨

 .م١٩٦١، ١: ألبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طاألكبر، 

يعتي، ترجمـة ودراسـة وتعليـق إبـراهيم الدسـوقي، دار األميـر للثقافـة          ، علـي شـر    العودة إلى الـذات    -٣٩

 .م٢٠٠٥، ١:والعلوم، بيروت، ط

، ١: محمــد لطفــي اليوســفي، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بيــروت، ط  . دفتنــة المتخيــل،  -٤٠

 .م٢٠٠٢

حـسن  هومـا كاتوزيـان، ترجمـة أحمـد     الفُرْس، إيـران فـي العـصور القديمـة والوسـطى والحديثـة،           -٤١

 .م٢٠١٤، ١: المعيني، دار جداول، بيروت، ط



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٥

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

 .ت. ، د٢: أحمد بدوي، دار المعارف، القاهرة، ط. دالقاضي الجرجاني،  -٤٢

، ١: روالن بــارت، ترجمــة عمــر أوكــان، دار رؤيــة مــصر، القــاهرة، طقــراءة جديــدة للبالغــة القديمــة،  -٤٣

 .م٢٠١١

رم ابـن األثيـر، عنـي بمراجعـة أصـوله      لعـز الـدين أبـي الحـسن علـي بـن أبـي الكـ        الكامل في التاريخ،     -٤٤

 .م١٩٦٧، ٢: والتعليق عليه نخبة من العلماء، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

علــي محمــد البجــاوي،  : ألبــي هــالل، الحــسن بــن عبــد اهللا العــسكري، تحقيــق  كتــاب الــصناعتين،  -٤٥

 .م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧، ١: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط

يوهنس بيدرسن، ترجمـة صـيد رغيبـة، مؤسـسة          ب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة،        الكتا -٤٦

 .م١٩٨٩، ١: األهالي للطباعة والنشر، دمشق، ط

 .م٢٠٠٤، ١:محمد غنيمي هالل، دار نهضة مصر، القاهرة، ط. دمختارات من الشعر الفارسي،  -٤٧

اني، أساسـها، مقاييـسها،     مدونة الشواهد فـي التـراث البالغـي العربـي، مـن الجـاحظ إلـى الجرجـ                  -٤٨

، ١: مــراد بــن عيــاد، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنــسانية، تــونس، صــفاقس، ط    . ، دمناهجهــا، وظائفهــا 

 .م٢٠٠١

حــسين جمعـة، مــن منــشورات اتحــاد  . ، دمرايـا لاللتقــاء واالرتقــاء بــين األدبـين العربــي والفارســي   -٤٩

 .م٢٠٠٦، ١: الكتاب العرب، دمشق، ط

ألبــي الحــسن علــي بــن الحــسين المــسعودي، اعتنــى بــه وراجعــه  ر، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوه -٥٠

 .م٢٠٠٥، ١: كمال مرعي، ألمكتبة العصرية، بيروت، ط

حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، دار      . د: ألبي علي الفارسي، تقديم وتحقيق    المسائل الحلبيات،    -٥١

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١: المنارة، بيروت، ط



 

 
٢٨٦

 أثر العرب على الفرس في البالغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

حــسين علــي محفــوظ، ضــمن بحــوث نــدوة  . داللغــة الفارســية، مظــاهر تــأثير اللغــة العربيــة علــى   -٥٢

 .م١٩٨٢ كانون الثاني، ١١ – ٩: االضطهاد اللغوي في األحواز، بغداد

ياقوت بن عبد اهللا الحموي، تحقيـق إحـسان         معجم األدباء، إرشادات األريب إلى معرفة األديب،         -٥٣

 .م١٩٨٥عباس، دار الغرب اإلسالمي، 

 .م١٩٩٣، ١: د اهللا الحموي، دار صادر، بيروت، طلياقوت بن عبمعجم البلدان،  -٥٤

 -هــ   ١٤١٩،  ٢:محمد التونجي، دار الكتب العلميـة، لبنـان، بيـروت، ط          . دالمعجم المفصل في األدب،      -٥٥

 .م١٩٩٩

ــشؤون الثقافيــة      . دمعجــم النقــد العربــي القــديم،     -٥٦ ــوب، وزارة الثقافــة واإلعــالم، دار ال أحمــد مطل

 .م١٩٨٩، ١: العامة، بغداد، ط

علــي بــوملحم، . ، لجــار اهللا محمــود بــن عمــر الزمخــشري، تحقيــق د  فــصل فــي صــنعة اإلعــراب الم -٥٧

 .م١٩٩٣، ١: مكتبة الهالل، بيروت، ط

ــاريخ  -٥٨ ــد اهللا العــروي، المركــز الثقــافي    . داأللفــاظ والمــذاهب، المفــاهيم واألصــول،    : مفهــوم الت عب

 .م٢٠٠٥، ١: العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط

توماس إليوت، ترجمة شكري عياد، مراجعة عثمان نوية، تحرير الثقافة، مالحظات نحو تعريف  -٥٩

 .م٢٠٠١، ١: محمد عناني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط

، ١: زيـاد الــدريس، دار مـدارك، اإلمـارات العربيــة المتحـدة، أبـو ظبــي، ط     . دمـن هـو عـدونا فــي إيـران،      -٦٠

 .م٢٠١٦

ــو، ترجمــة دايليزابيــت رمنــاهج النقــد األدبــي،  -٦١ الــصادق قــسومة، المركــز الــوطني للترجمــة،  . افــو رالّ

 .م٢٠١٠، ١: تونس، ط



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٧

 ـهـ١٤٣٨  محرم واألربعون الثانيالعدد 

لعبد الرحمن بن علي بن محمد بـن الجـوزي، دراسـة وتحقيـق         المنتظم في تاريخ الملوك واألمم،       -٦٢

محمــد عبــد القــادر عطــا، ومــصطفى عبــد القــادر عطــا، راجعــه وصــححه نعــيم زرزور، دار الكتــب        

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ٢: وت، طالعلمية، لبنان، بير

مصطفى الـصاوي الجـويني، منـشورات دار        . دمنهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه،         -٦٣

 .م١٩٦٨، ٢: المعارف، مصر، القاهرة، ط

محمــد الكتــاني، دار الثقافــة، . دموســوعة المــصطلح فــي التــراث العربــي، الــديني والعلمــي واألدبــي،  -٦٤

 .م٢٠١٣، ١: المغرب، الدار البيضاء، ط

 .ت. ، د٢: زكي مبارك، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط. دالنثر الفني في القرن الرابع الهجري،  -٦٥

عبـد اهللا الغـذامي، دار مـدارك، اإلمـارات العربيـة      . د، ...نحن وإيران، الحالـة اإليرانيـة واألسـئلة التـي       -٦٦

 .م٢٠١٦، ١: المتحدة، أبو ظبي، ط

ألبي بكر بـن األنبـاري، تحقيـق إبـراهيم الـسامرائي، مكتبـة المنـار،        ألدباء،  نزهة األلباء في طبقات ا     -٦٧

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١: القاهرة، ط

لقدامة بن جعفر، تمهيد طه حسين، تحقيق عبـد الحميـد العبـادي، مطبعـة دار الكتـب،             نقد النثر،    -٦٨

 .م١٩٣٣ -هـ ١٣٥١، ١: القاهرة، ط

ن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق محمد أبـو الفـضل    للقاضي علي ب  الوساطة بين المتنبي وخصومه،      -٦٩

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١: إبراهيم وعلي بن محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط

ألحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  -٧٠

 .م١٩٧٢، ١: بيروت، ط

لعبد الملك الثعالبي، تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب ر، يتيمة الدهر في محاسن أهل العص -٧١

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١: العلمية، بيروت، ط
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Abstract: 

This research deals with one of the important issues of the Arabian cultural 

and cognitive identity which isassociated with rhetoric and criticism,namely the 

impact of Arabs on Persians in rhetoric and criticism at a particularly crucial 

time in contemporarycontext, where history is needed in terms of biographies, 

chronicles, and tales.

By using the historical method, the researcher presents, in the introduction, a 

general overview ofsome of the features of the Arabian rhetorical and critical 

influence on the Persian scene in language and literature. Then,he moves on to 

tackle rhetoric and criticism in particular, in the first and second section, which 

are the core of the research. The third and final sections shed light on the 

reception of this phenomenon in the literature of contemporary criticism and on 

its different readings. 
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 األسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 

 نقد النفسي قراءة تحليلية  في ضوء ال
 
 عبد اهللا بن سليمان بن محمد السعيد. د

 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز -كلية التربية 
 
  

 :ملخص البحث
تحاول هذه الدراسة أن تقدم قراءة جديدة لـشعر طرفـة بـن العبـد فـي ضـوء االمتـدادات البنيويـة للنقـد                       

 .النفسي، ومن خالل منهج شارل مورون تحديدا
اســة أنهـا تقــدم أنموذجــا تطبيقيـا لدراســة األســطورة الشخـصية فــي األدب العربــي،    وتكمـن جــدة الدر 

وهو األمر الذي لـم تحققـه الدراسـات الـسابقة التـي أشـارت إلـى مـنهج مـورون فحـسب، أو تلـك التـي تناولـت                           
 .المعطيات النفسية العامة في شعر طرفة بن العبد دون أن تستعمل هذه المنهجية التي جاء بها مورون

 : قد جاءت الدراسة في محورين أساسيين، وهماو
محــور نظــري، يرصــد فاعليــة النقــد النفــسي الــذي جــاء بــه مــورون فــي دراســة األســطورة الشخــصية     -

وأثره في دراسة لغة النص األدبية وما تحويها من وشائج وعالقات متصلة بالالوعي، ودوره في إثراء        
 .النقد األدبي وتوسيع مجاالته

محــور إجرائــي، يحــاول أن يــستعمل أدوات إجرائيــة مــستقاة مــن المنــاهج النقديــة الحديثــة وبعــض     -
بـن العبـد، وذلـك       تقنيات التحليل النفسي بغية الوصـول إلـى األسـطورة الشخـصية فـي شـعر طرفـة                 

مـن خــالل دراســة الــصورة األدبيــة ومــا تحملـه مــن رمــوز ودالالت مــضمرة تكــوِّن بمجموعهــا شــبكة   
 . الدالالت تتصل بالالوعي وتحيل عليهمتماسكة من

وقد وجدت الدراسة أن ثمة شبكة داللية تتـصل بالـصور الجنائزيـة ومـشكلة المـصير تتكـرر فـي شـعر                    
طرفة بشكل الفت، وفسرتها بما واجهه طرفة في طفولته من موت والده وما أعقبـه مـن مواقـف وأحـداث                   

 .  الموت والحياةوما كان يحمله من خلفية عقدية مضطربة تجاه قضايا 
 . األسطورة الشخصية، طرفة بن العبد، النقد النفسي:الكلمات المفتاحية
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 :تقدمة
يعــد األدب والــنفس صــنوان، والعالقــة بينهمــا ال تحتــاج إلــى إثبــات، إذ الــنفس تجمــع          

أطــراف الحيــاة لكــي تــصنع منهــا األدب، واألدب يرتــاد حقــائق الحيــاة لكــي يــضيء جوانــب    

بالنفس ، وقد أحس اإلنسان بهذه العالقـة ولمـس آثارهـا، حتـى إذا بلـغ مرحلـة كافيـة مـن          

 .)١(كشف آثارهاالنضج راح يتأملها ويست

ومهما قيل أن علم النفس برز مع أفالطون ثم مع أرسـطو، وأن جـذوره األولـى بـدأت                  

قتيبــة وأبــي هــالل العــسكري والقاضــي الجرجــاني، وأن مالمــح هــذا النقــد النفــسي      مــع ابــن

اتضحت بعد ذلك مع عبدالقاهر الجرجاني فإن التحليل النفسي في النقد واألدب برز فعليا          

 الـذي يـرى أن العمـل األدبـي موقـع أثـري لـه طبقـات         Sigmund Freudفرويد مع سيجموند 

 .)٢(متراكمة من الداللة، وبالتالي ال بد من كشف غوامضه وأسراره

وتبعــا لــذلك فقــد قــام فرويــد بوضــع األســس العامــة للقــراءة النفــسية لــألدب، وحــاول  

يـق فكـرة التـسامي    على ضوء هذه األسس أن يضع تفسيرا لظاهرة اإلبداع الفني، عـن طر        

  .)٣(النفسي للمبدع

ومـــع أن التحليـــل النفـــسي الفرويـــدي تـــأثر بفرضـــيات إنتـــاج الـــنص واســـتقباله، وتغيـــر   

بقيــت ) الالوعــي(مفهومــات اللغــة، وأســاليب تقــديم الشخــصية، إال أن األرضــية الفرويديــة     

 .)٤(مركز االهتمام في الدراسات النفسية 

                                     
 . ٥عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص. دالتفسير النفسي لألدب، : انظر)   ١(

ســعد البــازعي، المركــز  الثقــافي العربــي، بيــروت، الطبعــة  . ميجــان الرويلــي، ود.دليــل الناقــد األدبــي، د:انظــر)   ٢(
 . ٣٣٣الخامسة، ص

ة، القــاهرة، الطبعــة األولــى،  ســمير ســعد حجــازي، دار اآلفــاق العربيــ . قــضايا النقــد األبــي المعاصــر، د :انظــر)   ٣(
 . ٦٧م، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 . ٣٣٣دليل الناقد األدبي، ص :انظر)   ٤(
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ت ونـشأت تيـارات أخـرى إلـى جانـب مدرسـة             ولم تلبث مدارس علم النفس أن تطـور       

  التـي تجـاوزت الطـابع الفـردي     Carl Gustav Jungفرويد من أهمها مدرسـة كـارك يـونج    

، )١(الذي اتسمت به مدرسة فرويد، فأسست مفهوماتهـا علـى أسـاس الالشـعور الجمـاعي           

كما توسع تالمذة فرويد في تطبيق منهجه النفسي بشكل منظم، فاتخذ إرنـست جـونز               

Ernest Jones          مـن عقـدة أوديـب تفـسيرا لغمـوض هاملـت، وتنـاول كـارل إبراهـام karl 

Abraham  عالقة الحلم باألسطورة، ووقف أوتورانـك Otto Rank    علـى شخـصية الفنـان 

 .)٢(المبدع

ــصورة          لقــد قــدم التحليــل النفــسي للظــاهرة األدبيــة مكاســب متعــددة، فقــد بلغــت ال

يكـن موجـودا قبـل فرويـد، وذلـك عنـدما عُـدَّت رمـزا داالًّ         األدبية مبلغا واسعا من العمق لم   

على خبايا نفـسية تحيـل علـى الالوعـي مـن خـالل عقـد ومركبـات ومكبوتـات مختلفـة فـي                  

طبيعتها وفي درجة تأثيرها على األفـراد، كمـا أن التحليـل النفـسي أعطـى المبـدعين قيمـة                   

ة، كمـا مكَّـن إلـى ذلـك كلـه           كبيرة عندما جعلهم روادا في معرفة خبايـا الـنفس اإلنـساني           

  .)٣(من معرفة أعمق باآلثار األدبية

 ولكن االنتقاد الكبير الذي كان يوجـه لهـذه الدراسـات أنهـا اتخـذت مـن األدب وثيقـة                    

معرفية، متجاهلة الـدور األسـاس للفـن واألدب، وأنهـا ال تـضيء جوانـب الـنص كاملـة، كمـا           

تعــرض لهــذه الــصدمات يــصبح أديبــا أو   أنهــا تفتقــد الــسببية أو الــشرطية، فلــيس كــل مــن    

 . )٤(مبدعا 
وتبعا لذلك فقد استمرت المحاوالت الرامية إلى تضييق الفجـوة بـين الجانـب الجمـالي         
لألدب وبـين الجانـب العلمـي للتحليـل النفـسي حتـى تـم هـذا اللقـاء علـى يـد شـارل مــــورون                  

                                     
 .٧٣صالح فضل، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ص . مناهج النقد المعاصر، د: انظر)   ١(

 .٦٨، وقضايا النقد العربي المعاصر، ص ١٠ في مناهج النقد األدبي، ص: انظر)   ٢(

 .١٢-١١في مناهج الدراسات األدبية، ص: انظر)   ٣(

 . ٧١-٧٠مناهج النقد المعاصر، ص : انظر)   ٤(
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Charles Mauron   ونــت لديــه مــن خــالل    مــستفيدا مــن ثقافتــه العلميــة واألدبيــة التــي تك
 .)١(دراسته اآلداب اإلنجليزية إلى جانب العلوم التجريبية وبخاصة علم النفس

لقد أعطـى مـورون الـصدارة للـنص األدبـي، ودعـا إلـى ارتيـاد عـالم الـنص بوصـفه ظـاهرة                    
فنية لغوية ال وثيقة معرفية، وإلى دراسة لغـة الـنص الفنيـة التـي تمثـل جـوهر العمـل األدبـي           

 قـراءة األثـر األدبـي    -كمـا يراهـا مـورون    -ناقد معا، حيـث إن غايـة النقـد النفـسي            للمبدع وال 
قراءة تتجاوز سطحه الظاهري لزيـادة معرفتنـا بـه، واكتـشاف أحـد أبعـاده الجوهريـة دون                   

، وبالتـالي فلـيس مـن وظيفـة هـذا اللـون مـن النقـد أن يـضيء                )٢(أن نجني على معنـاه أو داللتـه         
كــون وظيفتــه إثــراء النقــد األدبــي مــن خــالل اإلســهام فــي         جوانــب الــنص كلهــا، وإنمــا ت   
 .اكتشاف أحد أبعاده الجوهرية

والبعد الجوهري الذي يريد شـارل مـورون اكتـشافه هـو مـا يتعلـق بدراسـة الشخـصية               
الالواعية، لتحديد ما أسماه باألسطورة الشخصية للمبدع، وهي مجموعة من االستجابات          

عوري للمبـدع، والتـي تـصنع نمـاذج مـن الـصور واالسـتعارات        الفنية الدفينة في الجانب الالش    
أن "المتكررة التي تخلق الجانب المميز لمجموع األعمال األدبية للمبدع، حيث يرى مورون  

كــل نتــاج أدبــي يحتــوي مجموعــة مــن الــصور الخاصــة تتخــذ مظهــرا دراميــا، وتتكــرر فــي            
حمـل الخـصائص الجوهريـة      مجموع النتـاج مـن خـالل أشـكال متباينـة مـن الـصور، لكنهـا ت                 

للــصورة األولــى المحركــة، ويــسمي ذلــك باألســطورة الشخــصية للكاتــب، ويعرفهــا بأنهــا     
وتكون لهـذا   . استيهام مهيمن على الكاتب يتمظهر من خالل صورة مهيمنة على أعماله          

 .)٣("االستيهام عالقة بال وعي الكاتب
ون قـراءة جديـدة لآلثـار       اكتشف مـور  "وعلى هذا النمط في الفهم والتحليل المنهجي        

فبينما تهتم سائر القراءات المتعارفة بالتركيب أو األسـلوب أو البالغـة أو المعنـى،           . األدبية
ــوعية        ــبكة موضـ ــة شـ ــار األدبيـ ــي اآلثـ ــي تنـــسج فـ ــات التـ ــسانية بالعالقـ ــراءة النفـ ــتم القـ تهـ

                                     
 . ٦٨قضايا النقد األدبي المعاصر، ص :انظر)   ١(

 . ٧٦المرجع السابق، ص :انظر)   ٢(

الفكر النقـدي األدبـي المعاصـر، منـاهج ونظريـات ومواقـف، حميـد لحميـداني، مطبعـة انفـو برانـت، فـاس،                         )   ٣(
 . ١١٠م، ص ٢٠١٢رب، الطبعة الثانية، المغ
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، )١(" بومتماسكة من الدالالت، وتصل من ورائها إلى اكتشاف الصور األسطورية عند األدي          
  .  )٢(وبذلك حقق التحليل النفسي على يديه مكسبا منهجيا غاية في األهمية والنجاعة

ويبدأ مورون بدراسة الوعي الـنص ثـم ينطلـق إلـى دراسـة الوعـي الكاتـب؛ للتأكـد مـن                      
النتائج التي تـم التوصـل إليهـا فـي قـراءة الـنص، ويمكـن أن تحـدد الخطـوات التـي يقترحهـا                       

 : إلى األسطورة الشخصية للكاتب في الخطوات التاليةشارل مورون للوصول
تنــضيد النــصوص وتحديـــد شــبكة التـــداعيات الملحــة والــصور التـــي تحيــل علـــى        -١

 .الالوعي، وهذه عملية افتراضية مرتبطة بما بعدها
تركيب الصور المتعاودة في األثر األدبي بعضها علـى بعـض للوصـول إلـى العناصـر                  -٢

 .المتماثلة
 .داللية التي تحيل على األسطورة الشخصية للمبدعتمييز الشبكة ال -٣
 .)٣(تقويم النتائج وربطها باإلبداعات األخرى للمؤلف لوضعها موضع التحقق -٤

ــاك           ــى جانــب شخــصية األديــب وتأريخهــا هن ــه إل ــى أن ــى أن مــورون نفــسه يــشير إل عل

 واللغــــة ،عـــامالن يـــؤثران فــــي األثـــر الفنــــي للمبـــدع، وهمــــا الوســـط االجتمــــاعي وتأريخـــه      

، وبالتالي فال يمكـن أن ينفـرد الالوعـي بـصناعة األثـر األدبـي؛ ألن جوانـب الـنفس                     )٤(وتأريخها

الــشعورية ليــست هــي المنبــع الوحيــد إلبــداع القــصيدة، وألن هنــاك عناصــر واعيــة تتــدخل    

،  ولكـن ذلـك كلـه يظهـر بنـسب متفاوتـة بـين        )٥(بصورة معينة في تشكيل عمليـة اإلبـداع     

                                     
حــسين الــواد، سلــسلة قــراءات، منــشورات الجامعــة، الطبعــة       . فــي منــاهج الدراســات األدبيــة، د   : انظــر)   ١(

 .١٣، ص١٩٨٤المغربية، 

 .١٢ المرجع السابق، ص: انظر)   ٢(

الجتماعيـــة بوجـــدة، المقاربـــة الـــسيكولوجية لـــألدب، مركـــز الدراســـات والبحـــوث اإلنـــسانية وا :  انظـــر)   ٣(
 : ، منشور إلكترونيا على الرابط٧المملكة المغربية، ص 

http://www.cerhso.com/detail-science-humaines.asp?idZ=٣٢&id=٤ 
 : والمصدر الذي يحيل عليه هو

 Psychanalyse et critique litteraire, A.Clancier, pivat nouvelle, Paris, ١٩٧٣, p ١٩٢. 
 .١٢في مناهج الدراسات األدبية، ص :انظر)   ٤(

 . ٧٤قضايا النقد األدبي المعاصر، ص : انظر)   ٥(
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الـــشعراء مـــن دور الالوعـــي فـــي صـــناعة إبـــداعاتهم،  بحـــسب  الـــشعراء، إذ يختلـــف حـــظ 

حظهم من الطبع والتـصنع، ومـا يظهـر فـي آثـارهم مـن طبـائع فنيـة وشـعورية، فكلمـا زاد                        

حظ المبدع من الطبع كان حظه من هذه السمات الالشعورية أوضح وأبرز، وكلما كانت              

 وفــي نتاجــه األدبــي كــان صــور القلــق واالنفعــال والتــأزم أوضــح فــي حيــاة الــشاعر أو األديــب 

استعمال هذه المناهج النفسية أقرب إلى الكشف عن بعض الجوانـب المـضمرة المـؤثرة         

في فهم إبداعاته وتفـسيرها ، وفـي التعـرف علـى المـستوى الجمـالي لنـصوصه الفنيـة، وهـي                     

اسـتطالع مـا يجـري فـي عقـل المؤلـف، حيلـة          "الغاية التـي يطمـح إليهـا النقـد النفـسي، إذ إن              

ية، عندما يتصور عمله هو في الحقيقة نقد أدبي، إذا وجهنـا إلـى التعـرف علـى مـستواه          وخف

  .)١("الجمالي

 : اإلجراء-ثانيا
تظهر القـراءة األولـى لـشعر طرفـة تجليـات فكريـة ونفـسية متنوعـة، تمثـل أنموذجـا                     

د إنسانيا متميزا لعالقة الشاعر الجاهلي بمجتمعه، فمن خالل استعراض نتاجه األدبي نجـ            

إشــارات متكــررة لمــشاعر الفقــد واإلحبــاط، ومفــردات متتابعــة تــدل علــى القلــق والتــأزم      

والتمرد االنفعالي، ولعل هذا ما جعل عددا من النقاد المحدثين يشيرون إلى هذا المعنى في       

 .)٣( أنموذجاً للقلق الوجودي، وأن يتخذه بعضهم)٢(شعره

فا في صورة نسقية ممتدة ومتعمقـة  وهذه اإلشارات نفترض أنها تحمل أثرا داال مكث  

في آن، وهو أثر يتعمـق البنيـة الفنيـة واللغويـة لـشعر طرفـة تعمقـه فـي حياتـه وتفكيـره، إذ                         

                                     
الطـاهر أحمـد مكـي، دار العـالم العربـي، القـاهرة،            . مناهج النقـد األدبـي، إنريـك إندرسـون إنبـرت، ترجمـة د             )   ١(

 . ١١٨م، ص٢٠٠٩

المحسن الشطي، دار قباء للطباعة والنـشر،  عبد الفتاح عبد . شعراء الحيرة في العصر الجاهلي، د : انظر)   ٢(
عمـر شـرف الـدين، الهيئـة المـصرية      .الشعر فـي ظـالل المنـاذرة والغـساسنة، د     : ، وانظر ٣٧٨القاهرة، ص   

 . وما بعدها٥٠م، ص ١٩٨٧العامة للكتاب، 

 .  علي شلق، دار المدى للطباعة والنشر، بيروت. طرفة بن العبد القلق الوجودي والشقاء، د: انظر) ٣(
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الشعر بما فيه مـن تجليـات وأنـساق ظـاهرة أو مـضمرة صـورة مـن أفكـار الـشاعر الواعيـة                        

ه بواقعــه والالواعيــة، وأثــرٌ مــن آثــار تــداعيات أفكــاره ومــشاعره، وانعكــاسٌ لكــل مــا يــصل    

 . وتشظيات آالمه وآماله

والتشكيل اللغوي في شعر طرفة يتماس مع ما يلحظه الراصد لنصوصه الشعرية من       

ــة، لتقــدم ذاتهــا فــي تــشكيل         تجليــات موضــوعية ذات أبعــاد اجتماعيــة ونفــسية ووجودي

نسقي متناغم يـصور مأسـاة ذلـك األنمـوذج اإلنـساني المـسكون بـالقلق والتـشظي تجـاه                    

 .   جود، والمعبر عن رؤيته للكون والحياةقضايا الو

وانطالقا من هذا التصور وبالنظر في معلقته التي تعد أكمل إبداعاتـه وأتمهـا فـإن هـذه                  

القراءة تظهـر ألول وهلـة جملـة مـن اإلشـارات المعياريـة التـي يمكـن االسـتفادة منهـا فـي                        

ى النحــو التــالي  قــراءة الوعــي الــنص وفــي تركيــب الــصور والتــداعيات النفــسية، وهــي علــ         

 )١(: بحسب رواية األصمعي

 ).٥-١): (الفقد والغياب/الطلل(لوحة  -١

 ).١٠-٦): (الخصب/المرأة(لوحة  -٢

 ).٤٣-١١): (الحياة/الناقة(لوحة  -٣

 ).٦٧-٤٤): (اللذة والحرب/ األنا(لوحة  -٤

 ). ٩٢-٦٨): (ابن العم/ اآلخر(لوحة  -٥

 ).١٠٣-٩٣): (تأبين نفسه/النهاية(لوحة  -٦

                                     
ديوان طرفة بن العبد شرح األعلم الشنتمري وتليه طائفة من الشعر المنسوب إلى طرفة، تحقيـق دريـة                 )   ١(

الخطيـــب ولطفـــي الـــصقال، المؤســـسة العربيـــة للدراســـات والنـــشر، بيـــروت، ودائـــرة الثقافـــة والفنـــون،     
ــة،    ــذي ســيتبعه الباحــث هــو    ٥٩-٢٣م، ص٢٠٠٠البحــرين، الطبعــة الثاني أن يعتمــد علــى هــذا    ، والمــنهج ال

 .الشرح للديوان، فإن أوردت رواية مختلفة أو رجحت شرحا آخر نسبت إليه في موضعه
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د بـين هـذه المقـاطع عنـد قـراءة عنواناتهـا ألول وهلـة، ولكـن القـراءة                    قد يظهر التباعـ   

المتأنية تحـاول أن تكـشف انـسجام عالقاتهـا أو عـدمها، وأن تنفـي عنهـا تهمـة التفكـك               

ــة          ــائي أو تثبتهــا مــن خــالل البحــث عــن القــضية المحوريــة التــي تتعــالق حولهــا، ومحاول البن

الل الالوعــي، لتؤســس أنــساقا   الكــشف عــن األســطورة الشخــصية التــي تنبعــث مــن خــ       

 .متعاودة بعضها على بعض في عالقاتها وفي تتابعها البنائي

 : لوحة الغياب والفقد-أوال
 : يقول طرفة

ــوْخَلِ ــ أَةَلَـــــــــــــ ــرْاللٌ ببُطْـــــــــــــ ــ ثََةِقَـــــــــــــ دِهْمَـــــــــــــ
  

ــ  شــــــمِ  كبــــــاقي الوَ تلــــــوحُ   )١( دِ فــــــي ظــــــاهر اليَــــ
 

ــاً بِقُوُ ــوفـــــــ ــهَـــــــ ــي عَبِحْا صَـــــــ ــيَّ مَلَـــــــ  مْيُّهُطِـــــــ
 

ــقويَ  ــهْال تَ: ونلُــــــــــــ ــ أَكْلِــــــــــــ ــجَ وتَىًســــــــــــ  دِلَّــــــــــــ
 

  حُـــــــــــــدُوجَ المالكيّـــــــــــــة غُـــــــــــــدْوةً   نّأَكَـــــــــــــ
 

ــخَ  ــاليَــــــــــ ــوَ بالنَّنٍيفَا سَــــــــــ ــفِِاصِِــــــــــ  )٢( دِِ دَِنْ مِــــــــــ
 

ــ  ــةٌ أو مِـــــــ ــنْعَدَوْلِيَّـــــــ ــنِنِيفِ سَـــــــ ــ ابـــــــ  نٍامِ يَـــــــ
 

 )٣(ي دِتَـــــــــهْيَراً وَوْالَّحُ طَـــــــــا المَـــــــــهَـــــــــ بِورُجُـــــــــيَ 
 

ــ ابَبَــــــــ حَشقُّيَــــــــ ــ ا بِهَــــــــومُزُ حيْاءِ المَــــــ  اهَــــــ
 

ــكَ  ــلُ باليَـــــــــ  مَـــــــ ــرْبَ المُفَايِـــــــ ــسَمَ التُّـــــــ  )٤(دِ ا قَـــــــ
 

هذه أول الدوال واإلشارات المعيارية التي يمكن أن نقف عليه في شعر طرفة، فهـذه            

الطقسية البكائية الحاضرة في الشعر الجاهلي تشمل جوانب إنسانية ووجودية عميقة،           

ــاء القــصيدة، فهــي أشــبه بالقاســ       م المــشترك لــشعورهم  ولــم تــأت لمجــرد اســتجالب بن

                                     
هضبة حمراء تقع شماالً من بلدة القاعية في نجد ،وتعرف اليوم : أرض ذات حجارة وطين، ثهمد  : برقة)    ١(

 . بشرثة  

 .اسم لواد:  دد بين كل جبل ورمل،متسع ال: السفن العظام النواصف:  الخاليا،المراكب: الحدوج)   ٢(
 .مالح من أهل هجر: نسبها إلى قرية مشهورة بصناعة السفن ، ابن يامن: عدولية)   ٣(
الذي يلعب الفيـال، وهـو أن يقـسم التـراب نـصفين      : صدرها، المفايل: زبده وأعاله، حيزومها: حباب الماء )   ٤(

 . أحدهمافيضع فيه شيئًا ، ثم يقامر به فيكون في نصيب
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بالمرارة والحزن أمـام حيـاتهم الماضـية وبقاياهـا الماثلـة أمـامهم؛ ولـذا كثـر فيهـا الحـديث              

ــاحثين المحــدثين مظهــرا مــن         ــاهي وقــضايا الوجــود؛ وعــدها بعــض مــن الب ــاء والتن عــن الفن

، وهــو مــا يمكــن تفــسيره بــالالوعي الجمعــي فــي تمثــل هــذه المــشاعر     )١(مظــاهر الوجوديــة

 . عنهاوالتعبير

يمثل الطلل هنا أداة الستحضار الماضي أو هو تعويذة ضد مشاعر الفناء والتنـاهي التـي              

تشي بها سلطة الزمن القـارة فـي ذهـن الـشاعر، فـالوقوف علـى الطلـل يـصل بالـشاعر إلـى                       

لحظة سكونية غارقة في الماضي، في محاولة للوقوف أمام طبيعـة الـزمن الزئبقيـة التـي ال                  

 . استعادتهايمكن إيقافها وال

وطرفة فـي وقوفـه علـى األطـالل ال يكتفـي بهـذه اإليحـاءات، إذ نجـد إيحـاءات نـسقية                   

إضــافية لمعــاني الفقــد والتنــاهي، فــاألطالل تتلــبس بمــشاعر الفقــد العميقــة التــي يعانيهــا          

، ولكنــه يراهــا )٢(الــشاعر، فهــو ال يراهــا تظهــر ظهــورا واضــحا كمــا نراهــا عنــد بعــض أضــرابه

                                     
م، ١٩٦١، سهير القلماوي، مجلة الكاتب المـصري، العـدد الثـاني، أيـار     )تراثنا القديم في أضواء حديثة  : (انظر)   ١(

نقـال عـن بنـاء القـصيدة     (وقد عدت الوقوف على األطالل صرخة متمردة يائسة أما حقيقة المـوت والفنـاء       
 بكــار، دار األنــدلس، بيــروت، الطبعــة الثانيــة،  يوســف. فــي النقــد العربــي القــديم فــي ضــوء النقــد الحــديث، د 

، فــالتر براونــه، مجلــة المعرفــة، وزارة  )الوجوديــة فــي الــشعر الجــاهلي : (، وانظــر)٢١٨م، ص١٩٨٢/ هـــ١٤٠٣
ــة، حزيــران        : ، وانظــر١٦١-١٥٦م، ص ١٩٦٣الثقافــة واإلرشــاد القــومي، دمــشق، العــدد الرابــع، الــسنة الثاني

، الـدكتور عـز الـدين إسـماعيل،     )هلية في ضوء التفسير النفـسي لـألدب       النسيب في مقدمة القصيدة الجا    (
-٣م، ص ١٩٦٤مجلة الشعر، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاهرة، العدد الثـاني، الـسنة األولـى، فبرايـر         

١٤  .  

 :-مثال–تأمل قول زهير بن أبي سلمى )   ٢(
ــارٌ لَ ــديـــــــــــ ــالرَّهَـــــــــــ ــنَّأَ كَنِيْتَمَقْا بـــــــــــ  اهَـــــــــــ

 
 )٢ (اشِــــــرِ مِعْــــــصَمِوَي نَمٍ فِــــــشْــــــ وَعُراجِــــــمَ 

 

فخـر الـدين قبـاوة، منـشورات دار     .د: شرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة العبـاس بـن ثعلـب، تحقيـق       : انظر
هي التي رجـع  : موضع، المراجع: ، الرقمتان١٦م، ص ١٩٨٢/هـ١٤٠٢اآلفاق الجديدة، بيروت، الطبعة األولى،  

 .عصب الذراع وعروقه: النقش على اليد، النواشر: فيها الوشم مرة بعد مرة ، الوشم 
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يــاب، تلــوح كمــا يلــوح بــاقي الوشــم فــي ظــاهر اليــد، وصــورة بــاقي الوشــم فــي  غارقــة فــي الغ

مقابـل ظــاهر اليــد صـورة موحيــة بــسرعة الفنــاء، إذ لـم يبــق مــن الوشـم إال بقيــة تلــوح علــى     

وإنمــا خــص ظــاهر اليــد؛ ألن  : "ظــاهر اليــد، وقــد صــرح اآلمــدي بــشيء مــن هــذا المعنــى، فقــال  

 الذي يكاد ال يظهر في مقابل صورة ظاهر اليـد إال            ،  وما صورة باقي الوشم     )١(" دروسه أسرع 

تأكيد على نزعة الغياب التي ال تفلح معها التعويذات، وال تدفعها الرغبات، واليـد هنـا تمثـل                  

الصحراء في جانبها التصويري، وهي بذلك تحمل جانبا إشاريا عميقا، حيث تمثل بالنسبة             

عليها، كما أن حياة اإلنسان حادثـة   للوشم الحقيقة المطلقة المستمرة، فالوشم حادث       

علــى الــزمن وعلــى الحيــاة، وهــذه الحقيقــة المطلقــة تمثــل الــزمن غيــر المتنــاهي كمــا تمثــل   

 .الموت كما سنرى عند حديث طرفة عن الصحراء

 وأن الجمــع بــين هــذه العناصــر ،ومــن الواضــح أن هــذه الــصورة تتــضمن عناصــر متعــددة 

الالت إشارية عميقة تحيل علـى الالوعـي، بحيـث    يحولها إلى صورة مركبة مكثفة تحمل د    

يـصبح كـل عنـصر مـن هـذه العناصـر متعلقــا بأسـباب خفيـة وكامنـة، وتـصبح هـذه العناصــر            

رمــــوزا للمعــــاني الكامنــــة فيهــــا، وهــــذه مــــا يــــسميه رواد التحليــــل النفــــسي بــــالتكثيف          

condensation    ى  فــي دراســتهم لالوعــي، وهــي عمليــة عقليــة رمزيــة يكــون فيهــا المحتــو

بحسب فرويـد عنـد دراسـته لالوعـي فـي          -، وتعني   )٢(الظاهر متضمنا لعدة محتويات باطنية      

 اندماج أكثر من صـورة وأكثـر مـن فكـرة ليكـون المعنـى صـريحا، والحلـم فقيـرا                -األحالم

وموجزا ومكثفا إذا ما قورن بمحتواه الغني باألفكـار والـصور والرغبـات الخفيـة والكامنـة،              

الحلـم أو الـصورة متعلـق بأسـباب كثيـرة كامنـة وخفيـة، ويظهـر                 فكل عنصر مـن عناصـر       

                                     
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، ألبي القاسم الحسن بن بشر اآلمدي، تحقيق الـسيد أحمـد صـقر،                    )   ١(

 .٤٨٩م، ، ص ١٩٧٢/هـ١٣٩٢دار المعارف بمصر، مصر، الطبعة الثانية، 

نور الدين خالد، دار الكتاب المصري القـاهرة،  . عبد المجيد سالمي، ود. معجم مصطلحات علم النفس، د    )   ٢(
  .  ٧٢م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٩ودار الكتاب اللبناني بيروت، الطبعة األولى، 
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، ونظـــرا العتمـــاد األحـــالم والـــشعر علـــى )١(تحليـــل كـــل حلـــم أنـــه يختـــزن رغبـــات كامنـــة  

ــة، فللــصورة فــي الحلــم        ــرا فــي هــذه الناحي  -كمــا فــي األدب –الالشــعور فقــد تــشابها كثي

. الالت المــضمرة العديــدة ظاهرهــا الجلــي وباطنهــا المــضمر، والظــاهرة المفــردة تــوحي بالــد    

ويكمن تعدد الدالالت المضمرة في تنـوع العالقـة بـين ظـاهر الـصورة وباطنهـا وفـي إمكـان                      

، ومن ثم كان من سمات العمـل الـشعري أال تتخـذ المواقـف اإلنـسانية أبعادهـا              )٢(تحديدها

 الزمانيــة والمكانيــة فــي الواقــع، فتتــداخل الكلمــات أو الشخــصيات المتباعــدة، وتتقــارب       

أشتاتها، وتصبح الصورة الشعرية جامعة لعناصر متباعدة غاية التباعـد لكنهـا سـرعان مـا          

 .)٣(تتحد وتأتلف في إطار شعوري واحد

وهـذا يعنـي أن التعويـذة       ،  الظعـائن مباشـرة   قل إلى وصف    ويلفت النظر هنا أن طرفة انت     

ح عليـه بوصـفها   الطللية لم تفلح في الوقوف أمام صورة الغياب التي تتعمـق مـشاعره، وتلـ           

ــذا رأينــاه ينتقــل مباشــرة إلــى وصــف الظعــائن       / حقيقــة قائمــة ال يمكــن الفكــاك منهــا؛ ول

الفراق، وهو هنا يحمـل الظعـائن مـدلوالت عميقـة تعبـر عـن مـشاعره الدفينـة النابـضة مـن                       

خالل الالوعي، فالبيئة المعجمية التي تشي بها القرءاة األولى هي أن الشاعر يـشكو فـراق        

 ولكن ثمة مالمح إشارية عميقة تتـسرب مـن هـذا الوصـف، فالـصورة  التـي تجليهـا         الحبيبة،

حدوج المالكية تتضمن دالالت وجودية ذات جوانب إنسانية قلقة تجاه المجهول القادم،            

 بمـا يتـضمنه البحـر مـن إيحـاءات بالرهبـة             البحرالتي تمخر عباب    ن  فلسيشبهها طرفة با  إذ  

بخاصــة فــي الوجــدان العربــي الــذي تربــى علــى الــصحراء  والخــوف والــذهاب إلــى المجهــول، و

                                     
  .  ١٢٠-١١٩األحالم، فرويد، ص : انظر)   ١(

  .  ٨في مناهج الدراسات األدبية، حسين الواد، ص : انظر)   ٢(

  .  ٣٤ياه، ص االتجاه النفسي في نقد الشعر أصوله وقضا)   ٣(
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، كمـا أن طرفـي الـصورة        )١(وألفها، وظل البحر يثير فيه مشاعر الخـوف والغمـوض والرهبـة             

مــن المــشبه والمــشبه بــه يظهــر صــورة الــسفن التــي تمخــر البحــر  كمــا لــو أنهــا أُخِــذَتْ مــن   

ن، وإيقــاف حركتهــا تجــاه الــصحراء بمــا يعمــق اســتحالة الوصــول إلــى الظعــائ / جانــب البــر

 . الفناء والتناهي

 على أننا حين نعمق التأمل في هذه الصورة نجـد أن البحـر يمثـل الـصحراء التـي تجـري         

الــزمن فــي الوقــت الــذي تطــرأ  /فيهــا حــدوج المالكيــة، وهــو هنــا يمثــل صــورة الحيــاة الباقيــة 

وج المالكيـة صـورة   عليها صورة الحياة الحادثـة التـي تتجـه نحـو الفنـاء، والـسفن هنـا كحـد                

للحياة الضاربة في أعمـاق الفنـاء والتنـاهي كمـا يراهـا طرفـة، وبقيـة جوانـب الـصورة تؤكـد                     

ــا، ويهتــدي المــالح هــذا التــصور، فــصورة   ــا ت الــذي يجــور بالــسفينة آنً نظــرة طرفــة مثــل بهــا آنً

يــد /وبــين الــسكون والقلــق، وحركــة الــسفينة   بــين الــضياع واالهتــداء،  للحيــاة التــي تتــردد 

التـرب تمثـل مـن جديـد حركـة الحيـاة نحـو الفنـاء، إذ إن صـورة المفايـل                      /لمفايل في المـاء   ا

الذي يقسم التـرب بيـده صـورة ممتـدة تجـاه النهايـة، فحركـة اليـد القاسـمة تـشبه حركـة                      

الحياة التي تتقدم باإلنسان، وتذهب به نحو المجهـول أو الغيـب، ثـم ال تلبـث أن تغيبـه عـن               

 .السفن في األفق البعيداألنظار كما تغيب تلك 

 ترتبط بالمقامرة والعبثيـة، وهـو       )٢( وهذه الصورة التي عدَّها ابن قتيبة من أوليات طرفة        

شـيئًا    ذلـك كـشف ما يؤكد أن الشاعر هنا يحملها مشاعره تجاه الحيـاة واألحيـاء، كمـا ي        

رة في  الوجودية، وبخاصة ونحن نراه يختار صورة تعتمد على المقام        العبثية  من إحساسه ب  

 . توزيع النصيب على المفايلَيْن

                                     
المفـصل فـي تـأريخ     : انظـر . عرف عن العرب تهيبهم ركوب البحر، حتى عرف ذلك عنهم لدى األعاجم           )   ١(

م،  ١٩٧٠جـواد علـي، دار العلـم للماليـين ومكتبـة النهـضة، بيـروت، الطبعـة األولـى،                 .العرب قبل اإلسـالم، د    
  .  ٢٤٥-٢٤٤ص /٧ج

داهللا بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري، تحقيـق وشـرح أحمـد محمـد                الشعر والشعراء، ألبي محمد عب    : انظر)   ٢(
 .  ١٩٠م، ص١٩٦٦شاكر، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، 
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 : لوحة المرأة-ثانيًا
وعلى نحو ما ظهرت صورة الغياب والفقد في أطالل هاتـه المعلقـة وظعائنهـا ظهـرت                 

الحديث عـن المـرأة انتقـاال نـسقيا،     إلى كذلك في الحديث عن المرأة، حيث ينتقل الشاعر  

ــة مقدمــة للحــ       ــة الوجودي ــاب والعبثي ديث عــن المــرأة رمــز الخــصب    فيجعــل مــن صــور الغي

 : والشرف والحياة، يقول
ــوَ ــي الْفِـــ ــ أَيِّحَـــ ــوَحْـــ ــضُفُنْى يَـــ ــدَرْ المَـــ  نٌادِ شَـــ
 

ــدِ     ــؤٍ وزَبَرْجَـــــــــــ ــمْطي لُؤلُـــــــــــ ــاهِرُ سِـــــــــــ  )١(مُظـــــــــــ
 

ــذو ــرَ تُلٌخــــــــــــ ــاً بِاعِــــــــــــ ــمِخَي رَبْرَبــــــــــــ  ةٍيلَــــــــــــ
 

 )٢(ي دِتَــــــــــــــرْتَيــــــــــــــرِ وَرِافَ البَرَطْــــــــــــــ أَلُاوَنَــــــــــــــتَ 
 

 اوَّرًنَــــــــــ مُنَّأَى كَــــــــــمَــــــــــلْ أَنْ عَــــــــــمُسِبْــــــــــوتَ
 

ــه نَــــــــ    ــلِ دِعْــــــــصٌ لــــــ ــرَّ الرَّمْــــــ ــلَ حُــــــ  )٣(ي دِتخَلَّــــــ
 

 ال لِثَاتِــــــــــــــهِ إِسِمْ إِيَــــــــــــــاةُ الــــــــــــــشَّهُتْقَسَــــــــــــــ
 

ــأُ  ــ تَمْ، ولّــــــــــفَّسِــــــــ ــلَ عَمْدُِكْــــــــ ــثْإِ بِهِيْــــــــ  )٤( دِِمِــــــــ
 

ــوَوَ ــجْـــــ ــشَّنَّأَهٌ كَـــــ ــلَّـــــــت رِ حَسَمْ الـــــ  اداءَهَـــــ
 

ــلَعَ  ــ، نَهِيْــــــــــ ــدَّدِ وْيُّ اللَّــــــــــــقِــــــــــ  )٥(نِ لــــــــــــم يَتَخَــــــــــ
 

ي هذا المقطع صورة مقابلـة لـصورة الغيـاب والفقـد التـي تمثلهـا الـشاعر فـي الطلـل                   يأت

وفي الظعائن، ويتأسس على ربط صورة المـرأة بـالظبي وبالـشمس، وصـورة الظبـي تتكـرر                  

في الشعر الجاهلي لتمثل صورة الخصب واألمومـة، فـامرؤ القـيس يتوقـف عنـد دمنهـا الـذي            

 ال شـعورية غالبـا فـي إنبـات حيـاة جديـدة مرتبطـة        يشبه حب الفلفل، وهي تعبـر عـن رغبـة       

                                     
الظبـي الـصغير الـذي كـاد أن     : ما يدرك من ثمر األراك، شادن  : شبهه بنوع من أنواع الظباء، المرد     : أحوى)   ١(

 . موالٍ بينهما: يستغني عن أمه، مظاهر سمطي لؤلؤ
 .تتناول: ثمر األراك، ترتدي: القطيع من البقر والظباء، البرير: التي تركت صواحبها، الربرب: الخذول )   ٢(
 .الكثيب الصغير: زهر أبيض، الدعص: اللمى سواد محببب في الشفة، المنور: ألمى)   ٣(
 .ولم تكدم عليه تعض، والمعنى أسفَّ بإثمد : ذُرَّ عليه، تكدم : ضوءها، أسف: إياة الشمس)   ٤(
 .  لم  يهزل : ، لم يتخدد١١-٦: ديوان طرفة شرح األعلم) ٥(
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، )١(بالخصب، وزهير  يركز على فكرة األمومة، وهي رديف اإلنبات الذي يتخيله امـرؤ القـيس           

ويتناول طرفة هذه الفكرة، لكنه يتناولهـا مـن زاويـة مـشاعره الدفينـة، فحركـة الالشـعور         

كـاد يـستغني عـن أمـه،         شادنالمـرأة، فهـو مـرة يـشبهها بـ         /تلقي بظلها على صورة الظبـي     

والجمــع بــين هــذين    ،مــرة يــشبهها بخــذولٍ انفــردت عــن القطيــع، وهــي تراعــي خــشفها   و

التـــشبيهين ال يـــستقيم إال فـــي إطـــار الـــصورة العامـــة التـــي توصـــلنا إلـــى المـــسارب البعيـــدة  

ــان          ــصورتان محملتـ ــة، إذ الـ ــن النهايـ ــالخوف مـ ــة بـ ــة، والمرتبطـ ــن طرفـ ــي ذهـ ــستكنة فـ المـ

وف مــن المــوت، فــالظبي الــذي يــشبه طرفــة بــه خولــة ظبــي صــغير لــم يكــد      بإشــاريات الخــ

يستغني عن أمه، مشغول بما يـدرك مـن ثمـر األراك، دون أن يعـي مـا يمكـن أن يحـيط بـه                        

من المخاطر، في حين يأتي التشبيه اآلخر بـاألم المنفـردة الفزعـة علـى خـشفها ليكـشف                    

إيحاءات مرتبطـة بـالزمن وبـالخوف مـن         الوجه اآلخر الذي تكتمل به الصورة بما تحمله من          

 .المجهول

وال بد هنا من الوقوف على شرح ابن األنباري الذي يبدو أنه تنبه لشيء من هذه المعاني               

؛ ألنها فزعة    لجهتين وخص الخذول ": في شرحه لألبيات، لكنه عللها تعليال بعيدًا، إذ يقول        

" ، فهـو أحـسن لهـا       منفـردة  ألنهـا و،   وترتفـع  وتمـد عنقهـا   فهي تشرئب    ،وَلِهَةٌ على خشفها  
، والــسؤال الــذي يفــرض نفــسه هنــا هــل مــن الــصحيح أن صــورة الظبيــة المنفــردة الفزعــة   )٢(

الخائفــة علــى خــشفها صــورة جماليــة فحــسب؟، أال يكفــي طرفــة وهــو يــشير إلــى حــسن     

. المرأة وطول عنقها أن يشبهها بالظبية التي تمـد عنقهـا لتتنـاول أطـراف الثمـر والـشجر؟                  

يعقل أن يأتي هذه الوصف بعد الحديث عـن معـاني الفقـد فـي األطـالل ومـا تحملـه مـن                 وهل  

ألم، وقبيل الحديث عن الهم الذي يعالجه طرفة بالهرب من المواجهة، وتغييـر البيئـة، ثـم                 

                                     
ــر)   ١( ــة،         : انظــ ــة الثانيــ ــروت، الطبعــ ــدلس، بيــ ــف، دار األنــ ــصطفى ناصــ ــديم، مــ ــعرنا القــ ــي شــ ــة فــ ــراءة ثانيــ قــ

 . ٥٧م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١

 .  ١٦٥-١٦٤شرح القصائد السبع الطوال، ص)   ٢(



 

 
٣١٢

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"األسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد اهللا بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

ال يجــد الناقــد فــي الظبيــة الولهــة الفزعــة علــى خــشفها إال أنهــا تمــد عنقهــا ليكــون أتــم            

ن معــاني الــشعر ودالالتــه، ومــا فيــه مــن معــان وألــوان وأفكــار  لحــسنها؟، إن جــزءا كبيــرًا مــ

وظــالل ال يــأتي مــن الــصورة الظــاهرة المجــردة فحــسب، وإنمــا يــأتي مــن تلــك التــداعيات           

المتكــررة التــي تمــس البنــى العميقــة والمــسارب البعيــدة التــي تتكــون مــن بــؤرة الالشــعور  

خـوف مـن المـوت تلقـي بظاللهـا علـى       واألفكار غير الواعية، ومن البـارز أن معـاني الفـزع وال         

األبيــات، وبخاصــة إذا نظرنــا إليهــا مــن خــالل بنيــة القــصيدة النــسقية التــي تناولــت مــشكلة     

الفقــد والمــصير، ومــن المنتظــر أن تتــداعى مثــل هــذه المعــاني الدالــة علــى الفــزع والخــوف،       

ة مــن لتمثــل انعكاســا لمــشاعر طرفــة التــي تتــسرب إليــه مــن خــالل الالشــعور؛ لتمثــل لبنــ      

 .اللبنات التي يبنى عليها اإلبداع الفني في هذه المعلقة

وعلى نحو ما تكررت صورة الظبي في وصف المرأة تكررت صورة الـشمس، فـالمزاج                

العربي مولع بالبياض، وخير ما يجده ممثال للبياض الخالي من العيوب صورة الشمس، وهي  

لفقد الذي يعانيه في حركـة الـزمن،        صورة ممتدة يضعها الشاعر تعويذة ثانية تجاه صورة ا        

وقد يكون ذلك أثرا    . فقد جاءت صورة الشمس هنا في وصف األنثى رمز الخصب والعطاء          

مــن اآلثــار الدينيــة األســطورية التــي تــسربت إلــى المــزاج اللغــوي العربــي فــي تقــديس صــورة    

طرفـة  ، وهـذا يعنـي أن   )١(الشمس وجعلها إلهـا للخـصب والنمـاء كمـا يـرى بعـض البـاحثين               

بعقيدته الجاهلية يبحث في صورة المقدس عن آلهة أو قوة خارجية يدفع بها عـن نفـسه                 

الشعور بالفناء والتناهي، ولعل مما يسند ذلك أن ابن األنباري عند شـرح هـذه األبيـات أورد                  

مـن قـول األعـراب إذا سـقط سـن           " سقته إيـاة الـشمس    : "قال أحمد بن عبيد   : "النص التالي 

،   ويظهـر هنـا أن ثمـة وظيفـة إيحائيـة              )٢("بدليني سـنا مـن ذهـب أو فـضة         يا شمس أ  : أحدهم

للــشمس، فمــن المــستقر أن الــشمس تبعــث الــدفء والحيــاة، وربمــا كــان ذلــك ســببا مــن  

                                     
 .  وما بعدها٧٨هـ، ص ١٤٢٢عبداهللا الفيفي، النادي األدبي بجدة، جدة، . هلية، دمفاتيح القصيدة الجا: انظر)   ١(

 . ١٦٩شرح القصائد السبع الطوال،  ص : انظر)   ٢(
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أسباب عبادتها عند بعـض األقـوام، ودالالت اإلنبـات واالنبعـاث بـارزة هنـا مـن خـالل صـورة           

، والتعبير بسقته إياة ..."ا تخلل حر الرمل   كأن منور : "نور األقحوان الذي ينبت وسط الرمل     

الشمس فيه معنى اإلنبات، إذ النبات بحاجة للسقيا في معركة البقاء، والنجاة من المـوت               

 .ومن الفناء

ــذه        ــة تتلـــبس بهـ ــه الحبيبـ ــى وجـ ــا علـ ــي ألقـــت رداءهـ ــورة الـــشمس التـ ــد أن صـ وال يبعـ

ــة فــي فكــر        ــصحراء مــستقرة باقي ــشاعر الجــاهلي،  اإليحــاءات كــذلك، إذ الــشمس كال ال

والحياة حادثـة طارئـة فيهمـا، وطرفـة عنـدما يلقـي بـرداء الـشمس علـى وجـه الحبيبـة إنمـا                         

يستعير للحبيبة صفةً من صفات الشمس المستقرة الباقية لتعبر عـن آمالـه الدفينـة ببقـاء            

هذه الحياة وثباتهـا، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى فـإن األنثـى هـي رمـز الخـصب والحيـاة                     

آلهة هذا الخـصب كمـا كـان يراهـا بعـض الجـاهليين والـصورة الكبـرى للخـصب                    والشمس  

، والمزج بـين هـذين العنـصرين بمـا فيهمـا مـن دالالت إيحائيـة يؤكـد                   )١(وبعث الحياة عندهم  

تعمــق مــشاعر الرغبــة فــي البقــاء والخــوف مــن المــوت فــي خبايــا الالشــعور عنــد طرفــة            

لمعلقـة، وهـو أثـر مـن آثـار مـا يـسميه علمـاء                بوصفها المعنى الخبـيء الذي يتكـرر فـي هـذه ا          

الـــنفس بـــالتكثيف، حيـــث إن المـــزج بـــن فكـــرتين أو أكثـــر ينـــتج نموذجـــا متميـــزا مخالفـــا    

للحقيقة وتؤدي إلى انتقال مركز الثقل في الصورة الشعرية، بحيث يـصبح المعنـى الخبـيء                

 علـى األفكـار   ، وهـذا المعنـى الخبـيء يمثـل تلـك الـصورة الملحـة التـي سـيطرت           )٢(هو األهـم  

غير الواعية في هاته المعلقة، ممثلة رافدا أساسا يسكن هاجس الـنص الـشعري محـاوال                

 .أن يسلب القصيدة وأن يأسرها

                                     
ص / ٦المفصل في تأريخ العـرب قبـل اإلسـالم، ، ج    :  حول تأليه الشمس وتقديسها عند الجاهليين ينظر      )   ١(

نعمـــان .فـــي تـــأريخ الجزيـــرة العربيـــة قبـــل اإلســـالم، د دراســـات : ، وينظـــرك كـــذلك٢٩١، ١٧٧-١٧٣، ١٦٤
روضــة ســحيم حمــد آل ثــاني، مؤســسة حمــادة للخــدمات الجامعيــة، إربــد، األردن،         . محمــود جبــران، ود 

 .  ٣٠٧-٣٠٢م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٨
 . ٣٥االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي أصوله وقضاياه، ص : انظر)   ٢(
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 ):الحياة/الناقة( لوحة -ثالثا
ويأتي التجلي الثاني النعكاسات صور الفقد ومدافعتها في صورة الناقة التي يمضي بها             

 : طرفة الهمّ حيث يقول
ــ  ألُيوإنِّــــــــ ــ مَّ عِي الهَــــــــضِمْــــــ ــ دَنْــــــ  هِارِضَ احتِــــــ

 
 )١(ي دِتَـــــــــــــغْ وتَوحُرُ تَـــــــــــــالٍقَـــــــــــــرْ مِاءَجَـــــــــــــوْعَبِ 

 
ــأَلْواحِ اإلِرَانِ،نَـــــــــــــــــسَأْتُها   أَمُـــــــــــــــــونٍ، كـــــــــــــــ

 
 )٢(عَلَــــــــــى الحِــــــــــبٍ، كَأَنَّــــــــــهُ ظَهْــــــــــرُ برجــــــــــد     

 
 تُبَـــــــــــــارِي عِتاقًـــــــــــــا نَاجِيَـــــــــــــاتٍ، وأَتْبَعَـــــــــــــتْ

 
ــوْرٍ مُعَبَّــــــــــدِ      ــا، فَــــــــــوْقَ مَــــــــ ــا وَظيفًــــــــ  )٣(وَظيفًــــــــ

 
ــيْنِ فــــــــي الــــــــشَّوْلِ تَرْتَعِــــــــي   ــتِ القُفَّــــــ  تَرَبَّعَــــــ

 
ــدِ   ــرَّةِ أَغْيَـــــــــــــ ــوْلِيِّ األَسِـــــــــــــ ــدَائِقَ مَـــــــــــــ  )٤(حَـــــــــــــ

 
ــي    ــبِ، وتَتَّقِـــــــ ــوْتِ الْمُهِيـــــــ ــى صَـــــــ ــعُ إِلـــــــ  تُرِيـــــــ

 
 )٥(بِـــــــــذِي خُـــــــــصَلٍ رَوْعَـــــــــاتَ أَكْلَـــــــــفَ مُلْبـــــــــدِ     

 

                                     
  . ريعة الس: ضامرة، مرقال: عوجاء)   ١(
الطريق البـين،   : زجرتها، الالحب : تابوت كانوا يحملون به الموتى، نسأتها     : المأمون عثارها، اإلران  : أمون)   ٢(

 . كساء مخطط: البرجد
من الرسغ إلى الكبة في اليد، ومن الرسغ إلى العرقوب في   : السراع، الوظيف : الكرام، الناجيات : العتاق)   ٣(

  . الطريق: ف رجلها موضع وظيف رجلها، المورتضع وظي: الرجل، ومعناه
المطـر  : حزن خـصب لبنـي تمـيم، المـولي    : ما ارتفع من األرض، الشول: رعت في الربيع، والقفين : تربعت)   ٤(

  . المتثني من النعمة: طرائق من نبت، واألغيد: يلي مطرا قبله، واألسرة
لفحل في شرح األعلم وعنـد ابـن األنبـاري، وصـاحبها            الذي يدعوها، وهو ا   : ترجع وتعطف، المهيب  : تريع)   ٥(

، ١٨٠-١٧٩، وشــرح القــصائد الــسبع الطــوال، ص ٣١ديــوان طرفــة شــرح األعلــم، ص  : انظــر(عنــد الزوزنــي 
بن أحمـد الزوزنـي، تحقيـق وتعليـق الـدكتور محمـد              وشرح المعلقات السبع، تأليف أبي عبداهللا الحسين      

: ، ذو خصل)١٧٨م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، القاهرة، الطبعة األولى،    بعدالقادر أحمد، مكتبة النهضة المصرية    
تلبـد علـى ظهـره مـن أثـر ضـربه عليـه بذنبـه،          : الذي يشوب حمرته سواد، وملبد    : شعر الذنب لإلبل، وأكلف   

ومعناه أنه في خـصب، واألقـرب فـي معنـى البيـت مـا ذكـره الزوزنـي أن هـذه الناقـة ذكيـة القلـب تعـود إلـى                             
ها، وتتقي الفحل، فال يصل إليها، فال تلقح، وهو أجمع لقواها وقدرتها على الـسير؛ ألنـه            صاحبها إذا أهاب ب   

 . أليق بالسياق، وألنه ال معنى ألن تريع إلى الفحل ثم تتقيه
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ــا   ــضْرَحِيٍّ، تَكَنَّفَــــــــــ ــاحَيْ مَــــــــــ ــأَنَّ جِنَــــــــــ  كَــــــــــ
 

 )١(سِيبِ بِمِـــــــسْرَدِحِفَافَيْـــــــهِ، شُـــــــكَّا فـــــــي العَـــــــ  
 

 فطــــــــــورا بــــــــــه خلــــــــــف الزَّمِيــــــــــل وتــــــــــارةً    
 

ــدَّدِ     ــشَّنِّ ذَاوٍ مُجَـــــــــ ــشِفٍ كالـــــــــ ــى حَـــــــــ  )٢(علـــــــــ
 

ــا  ــنَّحْضُ فِيهِمــــــ ــلَ الــــــ ــا فَخِــــــــذانِ أُكْمِــــــ  لهــــــ
 

 )٣(كأنَّهمـــــــــــــــــا بَابَـــــــــــــــــا مُنِيـــــــــــــــــفٍ مُمَـــــــــــــــــرّدِ 
 

 وَطَـــــــــــــيُّ مَحـــــــــــــالٍ كـــــــــــــالحَنِيِّ خُلُوفُـــــــــــــهُ   
 

ــضَّدِ     ــدَأْيٍ مُنَــــــــــــــ ــزَّتْ بِــــــــــــــ ــةٌ لُــــــــــــــ  )٤(وأَجْرِنَــــــــــــــ
 

 كَـــــــــــــأَنَّ كِناسَـــــــــــــيْ ضَـــــــــــــالَةٍ يَكْنُفانِهـــــــــــــا
 

 ِ)٥(وأَطْــــــــــرَ قِــــــــــسِيٍّ تَحْــــــــــتَ صُــــــــــلْبٍ مُؤَيَّــــــــــد     
 

ــا مِرْفَقـــــــــــــــان أفْـــــــــــــــتالِن كأنّمـــــــــــــــا     لهـــــــــــــ
 

 )٦(أٌمِــــــــــــــــرَّا بِــــــــــــــــسَلْمَيْ دالــــــــــــــــجٍ مُتَــــــــــــــــشَدَّدِ 
 

...  ..... 

تأتي هذه األبيات التي تحتـل مـساحة نـصية كبيـرة بعـد المقطـع األنثـوي؛ حيـث خـص                      

 بالوصف الـدقيق الـذي اسـتوعب فيـه كثيـرا مـن صـفاتها وأحوالهـا، إذ عنـي فيـه                   طرفة ناقته 

بكــل جزئيــة مــن جزئيــات جــسدها، وبحركــات أطرافهــا ورأســها، ورحلهــا الــذي تحملــه،     

                                     
ــاه، شــكا : أحاطــا، وحفافــاه : النــسر األحمــر الــذي يــضرب إلــى البيــاض، وتكنفــا    : المــضرحي)   ١( أدخــال، : جانب

  . األداة التي يخرز بها: لمسردعظم الذنب، وا: والعسيب
  . ذاهب اللبن: القربة البالية، والمجدد: الضرع، والشن: الرديف، والحشف: الزميل)   ٢(
 . المشرف المرتفع : القصر المشرف، والممرد: اللحم، والمنيف: النحض)   ٣(
ــزَّت : ةمــآخير األضــالع، واألجرنــ : القــوس، والخلــوف : فقــار الظهــر، والحنــي : المحــال)   ٤( : بــاطن الحلقــوم، ولُ

  . الملصق بعضه ببعض: فقار العنق، والمنضد: ألصقت، والدَّأْي
الــسدر البــري، وأطــر : مــا يحفــره الثــور فــي أصــل الــشجر يــستكن بــه مــن الحــر والبــرد، والــضال   : الكنــاس)   ٥(

  . المشدد: القسي المعطوفة، والمؤيد: قسي
الـذي يمـشي بـالحوض إلـى الـدلو، فيـصبه            : الـدلو، والـدالج   :  فتال، والـسلم   :متجافيان عن زورها، أمرا   : أفتالن)   ٦(

 . فيه، شبه مرفقيها بيدي من يذهب بدلوين إلى الحوض، فهو يجافيهما عن ثيابه
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ــه، وألبــسها ثــوب خياالتــه         وطريقهــا الــذي تــسير عليــه، كمــا حملهــا كثيــرا مــن آالمــه وآمال

 .وانفعاالته

الت تدل على دقة نـادرة فـي معرفـة أحـوال الناقـة              وبسبب ما في هذا الوصف من تفصي      

، وعـده  )١(وصفاتها فقد حظي بإعجـاب القـدماء، فعـده ابـن رشـيق مـن أفـضل وصـاف اإلبـل            

، إال أن بعـض النقـاد المحـدثين         )٢(صاحب األنوار أفضل مـن وصـف اإلبـل ممـن تقـدم أو تـأخر               

 حـد المثـال، وأصــبحت   انتقـد طرفـة فــي ذلـك، فعـدُّوا وصــفه لهـا غلـوًّا فــي الوصـف وصـل بهــا        

 .) ٣(ناقته وكأنها كائن أسطوري ال ينسب للنياق المألوفة على حد تعبير بعضهم

ال يــصح بحــال  "وأشــير هنــا إلــى أنــه لــيس مــن وظيفــة الفــن تــصوير الواقــع المــألوف، إذ     

الوقــوف عنــد التــشابه الحــسي بــين األشــياء مــن مرئيــات، أو مــسموعات، أو غيرهمــا، دون    

لشعور المسيطر على الشاعر في نقل تجربته، وكلما كانت الـصورة أكثـر             ربط التشابه با  

 .)٤(" ارتباطًا بذلك الشعور كانت أقوى صدقًا وأعلى فنا

والقــراءة المتأنيــة تثبــت أن هــذا الوصــف لــم يــأت اعتباطــا، وإنمــا جــاء محمــال بــدالالت      

ي، وكأنـه  يحـاول أن       عميقة، فالناقة هنا أداة يتحصن بها الشاعر ضد مشاعر الفناء والتناه          

يوجد منها بيئة مضادة تذهب عنه الهم والكدر، وتحقق له التعويض النفسي عن شعوره           

                                     
النبـوي شـعالن، مكتبـة الخــانجي،    . العمـدة فـي محاسـن الـشعر ونقـده، البـن رشــيق القيروانـي، تحقيـق د        )   ١(

 . ١٠٩٩مصر، ص

ر ومحاسن األشعار، ألبي الحسن علي بن محمد المطهر العدوي المعروف بالشمـشاطي، تحقيـق                األنوا)   ٢(
ــالم       . د ــراج، سلـــسة وزارة األعـ ــد فـ ــيه عبدالـــستار أحمـ ــي حواشـ ــه وزاد فـ ــف، راجعـ ــد يوسـ الـــسيد محمـ

 . ٣٧٦ص/١، الكويت، ج١٩بالكويت، رقم 

محمـد عبـد   . ر الجـاهلي حياتـه وشـعره، د   الغـالم القتيـل طرفـة بـن العبـد شـاعر البحـرين فـي العـص           : انظر)   ٣(
يحيـى  . طرفـة بـن العبـد حياتـه وشـعره، د          : ، وانظر ١٨٩م، ص ١٩٩٩/هـ١٤٢٠القادر أحمد، جامعة البحرين،     

 .   ٨١شامي، دار الفكر العربي، بيروت، ص

 .  ٤٤٤م، ص ١٩٧٣محمد غنيمي هالل، دار الثقافة، بيروت، . النقد األدبي الحديث،د)   ٤(
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، "بعوجـاء مرقـال تـروح وتغتـدي       "،  "وإنـي ألمـضي الهـم عنـد احتـضاره         : " )١(بالفقد وخوفه منه  

 ...".أمون كألواح اإلران"

ــيال علــى      ــا وإطالــة األبيــات يــأتي دل  كثافــة هــذه المعــاني  وتوســيع المــساحة النــصية هن

واحتدامها في نفس طرفة، إذ يكثف من آلياته في مدافعة صـورة المـوت، وتأكيـد الحـضور              

الفعال والتأثير الحيوي المناقض للسكون من خالل أدواته الفنية، واسـتمرارية عمـل هـذه               

 .  األدوات مرة بعد مرة

ه على السيطرة علـى  واستعمال األنا في بداية الوصف يؤكد محاولة طرفة إثبات قدرت         

وإنـــي ألمـــضي الهـــم عنـــد احتـــضاره : " الفعــل الحيـــوي الـــذي تـــوحي بـــه حركـــة هـــذه الناقـــة 

، وهـي سـيطرة تبـدو فعـال فحوليـا بمـا تبعثـه مـن إيحـاءات سـتتكرر فـي                       "نسأتها... بعوجاء

 ".فذالت كما ذالت وليدة مجلس: "نهاية وصفه الناقة

ية الوصف محاولة إلثبات فاعلية حركة      ويأتي تكرار استعمال الفعل المضارع في بدا      

الناقة التي تناقض حركة السكون، مؤكـدة فاعليـة الحـدث الـذي تقدمـه فـي               /الذات الحية 

التخلص من تداعيات الفناء والتناهي التي بدأت بهـا القـصيدة، فاسـتمرارية الفعـل والحيـاة                 

تبـاري  : " عـد مـرة  تأتي واضحة في هذا السياق الذي تتكرر بـه صـورة الحـدث المـستمر مـرة ب      

 ...". تريع إلى صوت المهيب وتتقي... تربعت القفين بالشول ترتعي... عتاقا

بعــد ذلــك ليؤكــد محاولــة الــشاعر تكثيــف   ) كـــ/كــأن(كمــا يــأتي تكــرار أداة الــشبيه  

اإليحاءات التي يأتي بها وصف الناقة، حيث كرر الشاعر هذه األداة تسع عشرة مرة، جاء        

تـشبيه، كمـا أنهـا جـاءت مـضمرة فـي بقيـة األبيـات، وهـو مـا يؤكـد                      بعضها تشبيها داخل ال   

                                     
 علمـــاء الـــنفس التعـــويض أنـــه الـــشكل الـــذي تتطـــور فيـــه المـــشاعر والرغبـــات أو المعتقـــدات أو    يعـــرف)   ١(

التصرفات، أو تقوى لكي تتوزان مع قصور معين أو اتجاه يمثل مصدر كدر، ويجري الحديث في التعويض       
أو عن شعور بالنقص، أوعن قصور في القدرات الجسدية أو المعرفية، أوعن رغبات لم تجـد إرضـاء لهـا،                    

موسـوعة علـم الـنفس، روالن دورون وفرنـسواز يـارو، تعريـب الـدكتور                : انظـر " عن اضطراب الشخـصية   
 . ٢٣٢-٢٣١ص / ١م، مج ٢٠١٣فؤاد شاهين، دار عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 
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اصطناع صـورة خاصـة لهـذه الناقـة ذات دالالت إشـارية ظـاهرة ومـضمرة تـشير إلـى كثافـة                 

 .     التجليات التي يوحي بها هذا الوصف

ويؤكــد هــذا التكــرار طبيعــة الوصــف  الــذي تــوحي بــه هــذه األبيــات، حيــث تــضمن فــي        

ية تــدور حــول خاصــيات القــوة والــصالبة واألمــان،  فهــي ناقــة ذات مجموعـه صــفات أســطور 

عوجـاء  "خلق عجيب مكتمل القوة والصالبة واألمان والوفاء باحتياجـات صـاحبها، إذ هـي               

ــات  "، "أمــون كــألواح اإلران "،  "مرقــال ــا ناجي ــاري عتاق ــا منيــف     " ، "تب لهــا فخــذان كأنهمــا باب

 " ... . وجمجمة مثل العالة"، "ممرد

 الشاعر أشار إلى خاصية السرعة، وهي سمة متكررة فـي وصـفهم الناقـة، إال                ومع أن 

إن هــذه الخاصــية جــاءت خاصــية ثانويــة، إذ جــاءت متــأخرة عــن خاصــيات القــوة والــصالبة    

وإن شـئت  " ، ..."تريـع إلـى صـوت المهيـب    : "واألمان، بل إنها جاءت مرتبطـة برغبـة صـاحبها        

، وتــأخر هــذه ".....لــم ترقــل، وإن شــئت أرقلــتوإن شــئت "، ..."ســامى واســط الكــور رأســها

الــسمة مــع تقــدم ســمات الــصالبة والقــوة يرمــز إلــى حاجــة الــشاعر إلــى إرادة صــلبة قويــة       

تشعره باألمان في مواجهة القهر الزمنـي الـذي يمـضي بالحيـاة نحـو الفنـاء والتالشـي، كمـا                     

 يريـده الراكـب     يؤكد تنوع فعـل الـسرعة وتنقلهـا بـين أنـواع الـسير المختلفـة بحـسب مـا                   

تهيّب الـشاعر مـن مبـدأ الـسرعة الزمنيـة فـي الـذهاب إلـى المجهـول أو الـسقوط فـي بـؤرة                          

 .الموت

وبارز أن الناقة أداة يلتجئ إليها الشاعر هربا من حركة الزمن وإخفاقات الذات، فهـي               

رمــز ضــمني يحملــه الــشاعر رغبتــه فــي األمــان واالطمئنــان والــسالمة مــن الــسلطة القــاهرة    

إنهـا صـورة الحيـاة التـي تقطـع الـزمن وصـوال للمـوت، والـشاعر هنـا يحملهـا             . ت وللـزمن  للمو

كل ما يستطيعه مـن آمـال ورغبـات يرجوهـا لنفـسه وحياتـه، محـاوال أن يحـصنها بكـل مـا              

 .يستطيع من سمات القوة والصالبة واألمان

لها وباإلضافة إلى ذلـك فـإن الـسلطة الالشـعورية تظهـر فـي بـروز صـورة المـوت وتـسل                    

إلى هذه اآلمال والرغبات، نجد ذلك في ألواح التوابيت التي تتسلل إلى صـورة الناقـة األمـون،         
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كمــا نجــدها فــي صــورة عينــي البقــرة المــذعورة الخائفــة مــن المــوت، ونجــدها فــي ســامعتي  

الثور الوحشي المنفرد والمعـرض للـصيد، والجمـع بـين هـذه الـصور وصـورة الناقـة األمـون ال                   

ذا تنبهنــا إلــى دور الالشــعور فــي صــياغة القــصيدة وصــناعة شــبكتها اللغويــة     يــستقيم إال إ

 .والفنية

وإذا تقرر أن الناقة كانت رمزا للحياة التي تتجه نحو الفناء، وأن الـصحراء أو التـرب لـم              

تك تمثل إال صورة الحياة العامة أو الزمن المطلق الذي تجري فيـه حيـاة الفـرد، ثـم تقـرر أن         

أن يتخلص من الموت حتى في وصفه الناقة حـين تحـضر صـورة التـابوت                طرفة لم يستطع    

تارة وصورة البقرة المذعورة المنفردة تارة فإن صور المشهد تكتمل لتكشف عـن شـدة               

ذعر طرفة من صورة الموت، وأنه كان يراها في كل صورة من صور حياتـه، حتـى فـي تـوارد          

ي لمدافعـــة صـــورة الخـــوف والقلـــق تلـــك التعويـــذات التـــي تمثـــل محـــاوالت ال شـــعورية تـــأت

 . وتحقيق التوافق النفسي والشعوري مع الحياة

إن هذا التالزم بين ثنائية الموت والحياة واإللحاح في مدافعة صورة المـوت وحـضورها          

مــرة بعــد مــرة يــشعر باســتمرارية االنفعــال فــي نفــس طرفــة، وهــذا االنفعــال الــذي يــسيطر 

ــآت      علــى طرفــة فــي وصــفه اإلبــل ويفــرض عليــ      ــة هــو مــا نقــصده فــي دور مخب ه صــورا معين

ــأني فــي هــذه          ــأثير فيهــا، حيــث إن التأمــل المت الالشــعور فــي اســتجالب صــور القــصيدة والت

األبيات يضعنا أمام تـساؤالت مهمـة تـدور حـول هـذه المبالغـة فـي وصـف الناقـة التـي لفتـت                        

ن من المفيـد أن  أنظار الباحثين، وفي نوع الصفات التي سيطرت على هذا الوصف، وقد يكو        

نقــف أمــام خاتمــة هــذا المقطــع والتــي صــور بهــا طرفــة الفــالة التــي تقطعهــا هــذه الناقــة، إذ   

 : يقول
ــاحِبِي    ــالَ صَــــــ ــضِي إِذَا قَــــــ ــا أَمْــــــ ــى مِثْلِهــــــ  عَلَــــــ

 
ــدِي   ــا وأَفْتَــــــــــــــ  أال لَيْتَنــــــــــــــــي أَفْــــــــــــــــديكَ مِنْهــــــــــــــ
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ــهُ    ــا، وخَالَـــــ ــنَّفْسُ خَوْفًـــــ ــهِ الـــــ ــتْ إِلَيْـــــ  وجَاشَـــــ
 

ــ  ــوْ أَمْــــــ ــرِ مَرْصَــــــــدِمُــــــــصَابًا، ولَــــــ  )١(سَى علــــــــى غَيْــــــ
 

 مَـــــنْ فَتًــــــى؟ خِلْـــــتُ أَنَّنــــــي  : إذا القـــــوم قــــــالوا 
 

ــمْ أَتَبَلَّــــــــــــدِ     ــسَلْ ولَــــــــــ ــمْ أَكْــــــــــ ــتُ، فَلَــــــــــ  عُنِيــــــــــ
 

 أَحَلْـــــــــــتُ عَلَيْهَـــــــــــا بـــــــــــالقَطِيعِ فَأجْـــــــــــذَمَتْ
 

 )٢(وقَـــــــــــــــدْ خَـــــــــــــــبَّ آلُ األَمْعَـــــــــــــــزِ الْمُتَوَقَّـــــــــــــــدِ    
 

 فَـــــــــذَالَتْ كمـــــــــا ذَالَـــــــــتْ وَلِيـــــــــدةُ مَجْلِـــــــــسٍ 
 

ــ  ــدَّدِ تُــــــــــ ــالَ سَــــــــــــحْلٍ مُمَــــــــــ ــا أَذْيــــــــــ  )٣(ري رَبَّهــــــــــ
 

طرفة هنا يساوي بين الفالة والموت، فيفدي صاحبه من الفالة كما يفديـه مـن المـوت،                  

بل إن كل ما في هذا الوصف يذكرك بالموت، النفس التي تجيش كما تجيش القدر، وهي              

ل، والـشعور   صورة تكاد تمثـل صـورة حـشرجة المـوت فـي أثنـاء االحتـضار، والخـوف الماثـ                   

 . بوقوع المصاب شعورا واضحا ال يحتاج للترقب على المرصد

لقد لحظ الدكتور مصطفى ناصف أن الفالة كانت ذات شـأن كبيـر فـي معلقـة طرفـة،             

إذ كانت تخيل إلى عقله أشياء كثيرة تروعه، وكانت ترتبط عنـد الـشعراء بالليـل والـصم                  

 .)٤(الخوالد والنجوم

ــا أن هــذه ا    ــي       ومــن الواضــح هن ــصورة الت ــالموت، وبهــذه ال ــرتبط ب ألشــياء التــي تروعــه ت

تنـساب مــن أعمـاق طرفــة وتتكـرر فــي هـذا الــنص تكـررا الفتــا، فالناقـة حادثــة علـى الفــالة،        

وهي تمثل الحركة والحياة المتجهة نحو الفناء، والفالة تمثل الحقيقـة المطلقـة، أو الـزمن         

/ لوشــم الــذي كــان حادثــا علــى اليــد ا/الكامــل، وهــذه الــصورة ســبق أن رأيناهــا فــي الطلــل 

 . يد المفايل التي كانت حادثة على الماء/ الصحراء، وفي السفينة

                                     
 . حيث يرصدك العدو : ارتفعت من الخوف كما تجيش القدر إذا غلت، والمرصد: جاشت)  ١(

المكـان الغلـيظ    : السراب، واألمعـز  : جرى واضطرب، واآلل  : أسرعت، وخب : ، وأجذمت السوط: القطيع)   ٢(
 . كثير الحصى

 . الثوب األبيض: ماست في مشيتها وتبخترت، والسحل: ذالت)   ٣(

 .   ٤٢مصطفى ناصف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص . صوت الشاعر القديم، د: انظر)   ٤(
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لقد كان الموت صورة ملحة في شعر طرفة، ال يكاد يبتعد عنها أو ينساها، وتكرارهـا     

هنــا فــي خاتمــة هــذه التعويــذة دليــل علــى فــشل هــذه التعويــذة فــي مدافعــة صــورة المــوت       

تي لتؤكـد اسـتمرارية القلـق مـن المجهـول والتـأزم تجـاه طبيعـة الحيـاة                  ونسيانها، كمـا تـأ    

 .والموت في شعر طرفة وفكره

الفـالة، وهنـا    /من البارز أن طرفة اتخذ من الناقة تعويذة يتعلـق بهـا للنجـاة مـن المـوت                 

الحيــاة تتلــبس مــسوح األمــان والــشعور بالنجــاة، بمعنــى أن إيغالــه فــي وصــفها  /نــرى الناقــة

بـاط صـورتها بجوانـب الـنفس الالشـعورية عنـدما تـستدعيها لحظـة اإلبـداع               ناشئ عـن ارت   

الــشعري، إذ كانــت صــورة منعكــسة عــن شــعوره العميــق بــالقلق مــن المجهــول وترقــب   

 . الفناء القادم التي ال تنفك منه نفسه، وال يتخلص منه تفكيره

 ختمـه   وعلى نحو ما بدأ طرفة حديثـه عـن الناقـة بفعـل فحـولي يؤكـد سـيطرته عليهـا                    

، وهــذه ..."فــذالت كمــا ذالــت وليــدة مجلــس   .... أحلــت عليهــا بــالقطيع فأجــذمت   : "بمثلهــا

التشبيه بهذه الـصورة غريـب، وبخاصـة إذا تـذكرنا تلـك المحـاوالت التـي قـدمها طرفـة فـي                       

وتتقــي بــذي " "جماليــة"نحــو أربعــين بيتــا ليثبــت قــوة هــذه الناقــة وصــالبتها، بــل وذكوريتهــا    

 ولكن هذا االنتهاك يبدو نسقيًّا، إذ إن هـذه العناصـر المتباعـدة التـي                ،"خصل روعات أكلف  

تكــوِّن هــذه الــصورة تــشير إلــى معنــى خفــي يظهــر حــين ننــضد هــذه النــصوص بعــضها مــع     

بعض، لنجد أن هذه الناقة إنما جاءت  أداة محملة برغبات الـشاعر الدفينـة، والمتمثلـة فـي                   

من؛ وأن هذه السيطرة الفحولية التي تسربت       مدافعة صورة الغياب، والخالص من أسر الز      

إلى وصفه الناقة من خالل الالوعي تحيل على جوانب اللذة التـي يحـاول بهـا طرفـة مدافعـة                    

يمكـن تفـسيرها إال    ترقب الموت، إذ ال يخفى ما فـي هـذه الـصورة مـن إيحـاءات جنـسية، ال             

الحيـاة، والتـي يبـدو    / قةفي ظل محاولة الشاعر إثبات سلطته الفحولية بالسيطرة على النا  
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 أو التعــويض النفــسي عــن شــعوره بالــضياع والقلــق،      )١(هنــا أنهــا لــون مــن ألــوان التــسامي     

ــأزم مــن خــالل هــذه اإليحــاءات الجنــسية المــشبعة          ــى نــسيان هــذا القلــق والت ــه إل وحاجت

 . بعوالم اللذة والنسيان، وهو بعد نسقي سنراه مستمرا في المقاطع التالية من القصيدة

 أن إشارته للسيطرة عليها تـأتي فـي سـياق محاولتـه إثبـات فاعليتـه فـي مواجهـة               كما

هذه األفكار والتوجسات، والسيطرة على مـشاعر القلـق والتـوتر والثبـات وتجـاوز إخفـاق                 

الــذات أمــام مواجهــة الــزمن، وقدرتــه علــى التوافــق معهــا، لكــن كثــرة تناولهــا وبروزهــا فــي 

ه ورغباتــه المتأزمــة تأزمــا مــستمرًا يفــشل فــي      صــورة متعــددة يكــشف حقيقــة انفعاالتــ    

 .الفكاك منه مرة بعد مرة

إن طرفة هنا ال يخبرنا أنه يتخذ مـن عـالم ناقتـه تعويـذة لـشعوره بـالخوف مـن المـوت،               

وال أنها تمثل تعويضًا نفسياً عن مـشاعره المأزومـة تجـاه الفقـد والخـوف مـن المـستقبل،                    

ــه حــين يــ     ــه     وربمــا ال يعــي ذلــك مطلقــاً، ولكن ــا انفعاالت ــه بهــذا األســلوب ينقــل إلين صور ناقت

المختلفة من خالل هـذه الـصور المتعـاودة بعـضها علـى بعـض بمـا فيهـا مـن آمـال ورغبـات                          

وتأكيد لألنا في مواجهة الزمن، ونقرأ معه تلك الصور، فتـسري مـشاعره إلينـا بقـدر قدرتـه                   

 .على تمثيل أحاسيسه في صورة معبرة موحية

 علمــاء الــنفس بقــانون التعــويض، فالــشاعر ال ينقــل لنــا الــصورة     وهنــا نــرى مــا يــسميه  

المجردة للناقة، لكنه يحملها رغباته المكبوتة فـي الـشعور باألمـان مـن الفقـد، ولـذا فـنحن                    

نجد فيها ذلك الخيط التصويري الشفيف الذي طالما لمـسناه فـي شـعره، والمـرتبط بتلـك                  

يقـة فـي أعمـاق طرفـة، وصـارت ميـسما ال             المسارب البعيدة التي حفـرت آثارهـا أخاديـد عم         

 . تكاد تفقده في صوره وأفكاره

                                     
ة دفاعية يستخدمها األنا لتوجيه أنماط السلوك الغريزي، إلـى أهـداف ذات قيمـة اجتماعيـة            آلي: التسامي)   ١(

 ).٦١ معجم مصطلحات علم النفس، ص: انظر(نبيلة 
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 ): فلسفة األنا-اللذة ( لوحة -رابعا
يظهر أن تعمق المشاعر المرتبطة بـالموت فـي فكـر طرفـة كـان ملحـا، وأن مـا قدمـه                      

مــن دفقــات شــعورية متتابعــة تجــاه هــذه القــضية لــم يكــن كافيــا، إذ ال يــزال احتــدام هــذه    

 نفــسه قويــا، حيــث إنــه يتجــه فــي هــذا المقطــع إلــى الحــديث المباشــر عــن ذاتــه،  المعــاني فــي

 : محاوال أن يبرز قدرته على الثبات أمام حركة الزمن التي تكاد تأخذه نحو الموت، يقول
ــتِّالع لِبِيتَـــــــــــــةٍ    ــاللِ الـــــــــــ ــسْتُ بِمِحْـــــــــــ  ولَـــــــــــ

 
ــدِ   ــوْمُ أَرْفِـــــــــ  ولَكِـــــــــــنْ مَتَـــــــــــى يَـــــــــــسْتَرْفِدِ الْقَـــــــــ

 
ــي حَ  ــي فـــــ ــوْمِ تَلْقَنِـــــــي  وإنْ تَبْغِنـــــ ــةِ القَـــــ  لْقَـــــ

 
ــتِ تَـــــــــــصْطَدِ     ــي الحَوَانيـــــــــ ــصْنِي فـــــــــ  وإن تَقْتَنِـــــــــ

 
 ي أصـــــــــبَحْكَ كأســـــــــاً رويَّـــــــــةًنِأتِى تَـــــــــمتَـــــــــ

 
ــ  ــا ذا غِنْ عَتَوإن كنْـــــــ ــهـــــــ ــىً فَـــــــ  )١( دِدَازْنَ وَاغْنـــــــ

 
 ينِـــــــــــالقِ تُيـــــــــــعُيُّ الجمِقِ الحَـــــــــــتَـــــــــــوإن يلْ

 
 )٢( مَّدِصَ المُـــــــــــريمِ الكَـــــــــــتِيْـــــــــــة البَوَرْإلـــــــــــى ذِ 

 
ــ  ةٌ وقَيْنَــــــــــــجومِ كــــــــــــالنُّ بــــــــــــيضٌيَدامانَــــــــــ

 
ــ  ــيْ ليْروحُ عَتَـــــــــ ــا بـــــــــ ــسَدِ  نَنـــــــــ ــرْدٍ ومُجْـــــــــ  )٣( بُـــــــــ

 
 ةٌفيقَـــــــهـــــــا ، رَبِ منْيْـــــــ الجَيــــــبٌ قِطـــــــابُ حِرَ
  

ــ   )٤(دامَى، بـــــــــــــضَّة المتجـــــــــــــرَّدِ  سِّ النَّـــــــــــــبجَـــــــــــ
 

 ا، انْبَــــــــرَتْ لنــــــــاينَعِمِسْــــــــأَ:  قلنــــــــانُحْــــــــإذا نَ
 

 )٥(علـــــــــى رِسْـــــــــلِها مَطْروفـــــــــةً لـــــــــم تـــــــــشدَّدِ      
 

 ذَّتي، ولَــــــــــورَمُــــــــــي الخُابِرَشْتَــــــــــومــــــــــا زال 
 

ــ يْوبَ   )٦( يدِلَــــــــــــريفـــــــــــي ومُتْ ي، وإنفـــــــــــاقي طَ عِـــــــــ
 

                                     
اغـن بمـا   : مُرْويـة، فـاغن وازدد  : إنـاء الخمـر، رويـة    : أسقيك صبوحًا، وهـو شـرب الغـداة، الكـأس         : أصبحك)  ١(

 . عندك ، وازدد ما عندي

 . الذي صمد إليه ويقصد: رأس كل شيء، المصمد : الذروة)  ٢(
 .الثوب المصبوغ : الثوب األبيض أو الموشى، المجسد: البرد)   ٣(
 . الناعمة اللينة: مجتمعه، البضة: قطاب الجيب)   ٤(
 .فاترة: برفق وتمهل، مطروفة: رسلها)   ٥(
 .القديم: الجديد المستحدث ، والمتلد: الطريف)   ٦(



 

 
٣٢٤

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"األسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد اهللا بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

إلــــــــــى أن تَحَــــــــــامَتْني العــــــــــشيرةُ كلُّهــــــــــا    
 

ــ وأُ  ــ  إِتُدْرِفْــــــــــــ  )١( بَّـــــــــــــــدِعَمُ الْيــــــــــــــرِ عِبَ الْادَرَفْــــــــــــ
 

 أال أيُّهــــــــــــــذا الزَّاجِـــــــــــــــرِي أحْـــــــــــــــضُرُالوَغَى 
 

ــدِي؟     ــتَ مُخْلِــــــ ــلْ أَنْــــــ ــذَّاتِ هَــــــ ــهَدَ اللــــــ  وأَنْ أَشْــــــ
 

ــعَ مَنِيَّتــــــــي   ــتَ ال تَــــــــسْطِيعُ دَفْــــــ ــإِنْ كُنْــــــ  فــــــ
 

 فَـــــــــــدَعْنِي أُبَادِرْهـــــــــــا بمـــــــــــا مَلَكَـــــــــــتْ يَـــــــــــدِي     
 

ــ ــفلَـــــ ــوال َثـــــ ــالثٌ هُـــــ ــةِ الفَ حَنْنَّ مِـــــ ــاجـــــ  ىتَـــــ
 

ــلْ   ــم أحْفَــــــ ــدِّك لــــــ ــوجــــــ ــ متَــــــ ــ امَى قَــــــ  وَّديعُــــــ
 

ــفَ ــهُنْمِــــــــ ــبْنَّ سَــــــــ ــشَرْبةٍاذِقي العَــــــــ  التِ بــــــــ
 

ــتٍ مَ  ــكُمَيــــــ ــتَــــــ ــ  ى مَــــــ ــاءِ تُزْبِِــــــ ــلَ بالمــــــ  )٢( دِا تُعْــــــ
 

ــوَ ــرِّي إذَكَـــــــــ ــضَافُ مُحَادَا نَـــــــــ ــاًنَّى المُـــــــــ  بـــــــــ
 

ــضا    ــسِيدِ الغـــــــــــ ــورِّدِ  ،كَـــــــــــ ــه، المتـــــــــــ  )٣(نَبَّهْتَـــــــــــ
 

ــوتَ   الـــــدَّجْنِ والـــــدَّجنُ مُعْجِـــــبٌ  مِوْيرُ يَـــــصِقْـــ
 

ــةٍ تَ   )٤( المُمَــــــــــــدَّدِ افِ الطِّــــــــــــرَتَحْــــــــــــبَبَهْكَنَــــــــــ
 

ــتْ   ــدَّماليجَ عُلِّقَــــــــــ ــرِينَ والــــــــــ ــأَنَّ البُــــــــــ  كَــــــــــ
 

ــ     ــشَرٍ أو خِـــــــــــروَعٍ لَـــــــــ ــى عُـــــــــ  مْ يُخَـــــــــــضَّدِعلـــــــــ
 

ــذرني أر ــوِّفـــــــــ ــي حَامَي هَـــــــــ ــايَتي فـــــــــ  اتهـــــــــ
 

 )٥( رَّدِصَ مُــــــــــاةِيَــــــــــبٍ فــــــــــي الحَرْةَ شُــــــــــافَــــــــــمخَ 
 

 ياتِــــــــــهِ حَفــــــــــيكــــــــــريمٌ يــــــــــروِّي نفــــــــــسَه 
 

 )٦( ينــــــــــا الـــــــــــصَّدِ ى أيِّدَصَـــــــــــ ،إن مُتْنَا،لمُعْســــــــــتَ  
 

 هِالِــــــــــــــيــــــــــــــلٍ بمَخِحَّــــــــــــــامٍ بَ نَرَبْــــــــــــــى قَرَأَ
 

ــكقَ  ــي البَ بْــــــــ ــوِيٍّ فــــــــ ــرِ غَــــــــ ــسِدِةِطالَــــــــ  )٧(  مُفْــــــــ
 

                                     
 .المصبوغ بالقطران: د المعب)   ١(
 .تضرب إلى السواد: كميت)   ٢(
الـذئب،  : الفرس في يديه انحناء، وهو ممـا يمـدح بـه، الـسيد             : المدرك الذي أصابه العدو، المحنب    : المضاف)   ٣(

 .طالب الورد: المتورد
 .البيت: حسنة الخَلْق، الطراف: إلباس الغيم للسماء، البهكنة: الدجن)   ٤(
 . الذي يقطع قبل الري: المصرد)   ٥(

 .العطشان: الصدى هنا جثمان الرجل، الصدي: صدى أينا)   ٦(

 .البخيل: النحام )   ٧(



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٢٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

ــرَ ــوَتَـــــــ ــنْتَيْنِ مِـــــــــى جُثْـــــــ ــاهِيْرابٍ علَ تُـــــــ  مـــــــ
 

ــ  ــصَـــــــــ ــ فائحُ صُـــــــــ ــن صَـــــــــ ــيحٍ مُفِمٌّ مـــــــــ  )١(ضَّدِ نَـــــــــ
 

ــ ــتَ يعْوْأرى المَـــــ ــامُتَـــــ ــ وَامَرَ الكِـــــ  فيطَصْيَـــــ
 

ــ قِعَ  ــ يلَــــــــــ ــ الِةَ مَــــــــــ  )٢( المُتَـــــــــــــشدِّدِ شِاحِ الفَــــــــــ
 

  لَيْلَـــــــــةٍلَّا كُـــــــــصًاقِـــــــــا نَزً كنْـــــــــالَى المَـــــــــرَأَ
 

 )٣(رُ يَنْفَـــــــــــدِ هْدَّامُ والـــــــــــقُصِ األيَّـــــــــــنْا تَـــــــــــومَـــــــــــ 
 

ــ لعَ ى تَــــــــ الفَأَطَــــــــخْ مــــــــا أتَوْ المَــــــــ إنَّركَمْـــــ
 

 )٤( دِالطِّوَلِ المُرخَـــــــــــــى وثِنْيَـــــــــــــاه باليَـــــــــــــكَـــــــــــــلَ 
 

يأتي هذا المقطع ثانيا في طوله بعد مقطع الناقـة، ويمثـل التعويـذة الثالثـة التـي يـضعها                     

 تعويـذة المكـان، جـاءت       /تعويذة الزمن، فالناقة  / طرفة إزاء الموت، فبعد أن تناول الطلل      

الفلــسفة الوجوديــة فــي هاتــه األبيــات لتمثــل التعويــذة الثالثــة، إذ يحــاول الــشاعر أن يتجــاوز  

محنــة الوجــود مــن خــالل الفلــسفة الفكريــة التــي تحــاول أن تتوافــق مــع فكــرة المــوت فــي  

األنـا ورفـض   /سبيل الخالص من أسر هذه المحنة، وذلـك  مـن خـالل االسـتغراق فـي اللـذة             

 .الزمن/ستسالم لفكرة الموتاال

ــذة الحــسية،           ــذات مــن خــالل تجربتــي الحــرب والل ــد ال ــى تأكي ــا عل يرتكــز المقطــع هن

المــوت إلــى انعكاســات الحيــاة، محــاوال أن يــروي منهــا  / فطرفــة هنــا يفــر مــن فكــرة الفــالة

نفسه ما اسـتطاع فـي سـبيل تأكيـد معنـى الحيـاة والوقـوف أمـام حقـائق الفنـاء والتنـاهي،                 

ــصويرية كمــا وجــدت طريقهــا إلــى         وهــذه اال ــى  شــبكته الت نعكاســات وجــدت طريقهــا إل

حياته، فبعد أن رأيناه يلبس األطالل مشاعر الفقد والغياب التي يعانيهـا، ثـم رأينـاه يحـاول                

أن يتخـذ مـن الراحلــة مـصدرا للـشعور بــاألمن واألمـان، هــا نحـن نـراه ينقــل بعـض مــشاعره         

                                     
 . وضع بعضه فوق بعض : الحجارة العراض، المنضد : التراب المجموع، الصفائح: الجثوة : وتينثج)   ١(
 . الممسك: خلق، المتشددسيء ال: الفاحش . خياره وأحسنه: يختار ويختص، عقيلة: يعتام)   ٢(
شرح القصائد الـسبع الطـوال،   : انظر(" …أرى العيش " والزوزنيالديوان ، ورواية ابن األنباريي كذا ورد ف  )   ٣(

 . بالسياقق، وهي ألي)١٩٩، ص .....، و٢٢٠ص 
 .ما انثنى منه: ثنياه. الحبل: الطِّوَل)   ٤(
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ملــذات الحــسية وفــي عــالم البطولــة، فــي محاولــة تلــك مــن خــالل تــصويره االنغمــاس فــي ال

 .للهرب من واقعه المؤلم

وهذا التصوير يبدو حادا في طبيعته الفنية،  إذ ال جدال في أن هذه األبيات تـصور مذهبـه      

فــي التلــذذ الحــسي  وعمــق انغماســه فــي اللهــو بــشكل رائــع ودقيــق، وأن األبيــات تــوحي       

ق العاطفـة فيهـا مـن جهـة، وقـدرة صـاحبها       بمدلوالتها الشعرية بوضوح، مما يكـشف صـد   

 .على استعمال األلفاظ المعبرة من جهة أخرى 

ــرد،          ــة، والب ــشاعر، فــالبِيض، والقين ــدوال التــي اســتعملها ال ويظهــر ذلــك فــي طبيعــة ال

والمجـــسد، وقطـــاب الحبيـــب، وجـــس النـــدامى، وبـــضة، والمتجـــرد، ومطروفـــة، وتـــشرابي،    

 ينقلها الشاعر إلينا، وتعبر عن الحـسية الطاغيـة التـي            والخمور، ولذتي  توحي بالمعاني التي     

 .كانت ركنا من أركان الشبكة الداللية لطرفة كما نراها في هاته األبيات

 ، فهذه الكلمة فيها من الداللة علـى التلـذذ   - مثالً   –" تشرابي"ولعلنا نتوقف عند كلمة     

اعر طرفـة وأفكـاره     بشرب الخمر واالستمرار عليـه مـا يكـشف تعمـق مـدلوالتها فـي مـش                

الالشــعورية، فهــي تــدل علــى اإلمعــان فــي اللــذة والحــسية الطاغيــة بمــا ال تــدل عليــه بعــض   

ومــا زال بــي "، أو بعــض صــيغها األخــرى كمــا لــو كــان البيــت   "إدمــاني الخمــور"مرادفاتهــا كـــ

 ".شرب الخمور

ميـة التـي   وال يقتصر األمر على طبيعة الدوال فحسب، وإنمـا يتجـاوزه إلـى الداللـة التعمي           

ولـذتي، وبيعـي، وإنفـاقي طريفـي        ... ومـا زال تـشرابي    : (يتضمنها التتابع الداللي لــهاته األلفـاظ      

 ).طريفي ومتلدي(في المتضادين ) إنفاقي(، إضافة إلى إعمال المصدر )ومتلدي

ونلحــظ هنــا أن طرفــة وظــف هــذه الــصورة إلثبــات حــضور الــذات الفرديــة فــي مواجهــة  

أبادرهـا  : "رات متعددة حول تأكيد فاعلية الذات في مواجهة الفنـاء         الفناء، ولذا حملت إشا   

، ..."وتقـصير يـوم الـدجن    "،  ..."وكـري إذا نـادى المـضاف        "،  "سبقي العـاذالت  "،  "بما ملكت يدي  

ــذات فــي      ..."أروي هــامتي فــي حياتهــا  " ــاع ال ــة إلقن ، حيــث إن تكثيــف هــذه اإلشــارات محاول
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الفعـل البـاقي والمـؤثر فـي        /ث عـن إثبـات األثـر      حضورها الحركي المناوئ للسكون، والباح    

 .الفالة/صفحة الزمن

  وباإلضافة إلى داللة األبيات على عمق انغماس طرفة في اللهو والتلـذذ الحـسي، فإنهـا               

 المتفــــرد الــــذي يمــــزج معــــاقرة اللــــذة بالفروســــية، ويجمــــع حــــسَّ التبــــذل هتــــصور منهجــــ

 . والسمو ةواالنحطاط إلى المثالي

متفرد كان جـزءاً مـن إحـساس طرفـة بـشقائه وتوحـده، وحاجتـه إلـى                  وهذا المنهج ال  

ــه و  ــارة، وال   خوفــه مــن المــوت  تجــاوز محنت تــسامي بهــذه   باالنغمــاس فــي المتــع الحــسية ت

 . فوق نفسه واآلخرين بالفروسية والمثالية تارة أخرى المشاعر

 فلسفة واضحة في موقفـه مـن نفـسه ومجتمعـه،          يحمل  طرفة هنا يحاول أن يثبت أنه       

حـس فلـسفي تفـرد بـه عـن           يـصدر عـن      وبعبـارة أخـرى كـان     وفي موقف نفسه من الحيـاة،       

، لكـن هـذه الفلـسفة تـأتي محاولـة للتـسامي             مجتمع قبيلته، بـل وعـن بقيـة شـعراء عـصره           

بمـــشاعر القلـــق والخـــوف مـــن المـــوت، وتحويلهـــا مـــن مـــشاعر ســـلبية تـــدل علـــى الجـــبن   

اعة فــي مواجهــة المــوت، محــاوال أن  والــضعف إلــى دوافــع إيجابيــة منتجــة تــدل علــى الــشج 

 . النسيان/يعلل بهذه الفلسفة إخفاقاته في مواجهة الحياة والهرب إلى عالم اللذة

 ومن البارز أن الشاعر وقد اضطر إلى انتهاك هذه المحرمـات القبليـة والقـيم الثقافيـة                 

مـزا  الشعورية لمجتمعه في سبيل رفض االستسالم لفكرة الموت، يتخذ من الفروسية ر           

للفعل البطولي الذي يدعيه لنفسه، محـاوال أن يـشعر نفـسه بـالقوة والقـدرة علـى مواجهـة              

الموت، وفي سبيل إكمال هـذه اإلطـار فإنـه يتجـه إلـى لغـة الحـوار؛ ليتخـذ مـن تلـك األفكـار                    

السلبية التي تلومه أن يشهد الوغى ذاتا ثابتة يحاورها ويلومها، وهنا فإن مـن المـستبعد أن                 

مجتمــع الجــاهلي مــن يلــوم طرفــة علــى الــشجاعة، إذ كانــت قيمــة أصــيلة مــن        نجــد فــي ال 

قيمهم، والذي يتسق مع نسق شعر طرفة أن هذه الذات ما هي إال مشاعر طرفـة الملحـة                  

الخائفـة مــن المــوت، وأن هــذا اللــوم كــان يأتيــه مــن داخلــة نفــسه، لكنــه يعمــد إلــى نقلــه إلــى  

 . مجتمعه اآلخر ليظهر في صورة مقبولة متسقة مع قيم
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علــى أن هــذه الفلــسفة الوجوديــة الحــادة التــي جــاء بهــا طرفــة تتــشكل مــن عناصــر        

متباعدة في األصل، إذ تتشكل من عناصر اللذة والفروسية والموت، فاللذة تـأتي مـن جهـة                 

الكأس والقينة ومجـالس الطـرب واللهـو، والفروسـية تبـرز فـي مـشاهد الـوغى وفـي نجـدة                       

ــأتي تعلــيال لكــل منهمــا    المــضاف الــذي أدركــه العــدو،    أال أيهــذا الزاجــري أحــضر  "والمــوت ي

 ".الوغى، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

واألصـل فـي هـذه العناصـر أنهــا عناصـر متباعـدة، فاللـذة أبعــد مـا تكـون عـن الفروســية           

القائمة على اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية تجاه النفس واآلخرين، وعن الموت الـذي            

ص اللذة ويفسدها، وجمع الشاعر لها في صورة واحدة مع تباعد عناصرها         يفترض أنه ينغ  

يميــل بمركــز الثقــل فــي الــصورة الــشعرية، ويــدل علــى شــدة تــأثر طرفــة بفكــرة المــصير،       

وخوفــه الــشديد مــن المــوت، وهــي الــصورة الملحــة التــي تتعــاود هــذا األثــر األدبــي لطرفــة وال     

 .   تنفك عنه

 اإلشارية للموت على صورة الناقة نراها تتسلل في هاتـه  وعلى نحو ما تسللت الدالالت   

العناصر أيضا، فمنادمـة القينـة واالنغمـاس فـي اللـذة يـأتي رغبـة فـي الوصـول إلـى الخـالص أو             

النسيان، لكن طرفة يخفق في ذلـك، بحيـث إن صـوت المغنيـة يـذكره بـصوت النيـاق التـي                      

 : بي زيد القرشي تبكي ولدها الميت كما جاء في رواية جمهرة العرب أل
 إذا رَجَّعَــــــتْ فــــــي صَــــــوْتِها خلــــــت صَــــــوْتَها    

 
 )١(تَجَــــــــــــــــاوبَ أَظْــــــــــــــــآرٍ عَلَــــــــــــــــى رُبَــــــــــــــــعٍ رَدِي 

 

وتشبيه صوت المغنية بصوت األظـآر التـي تبكـي علـى فـصيل ميـت ملفـت للنظـر حقـا،                      

هــذه الــصورة ال تتــداعي إلــى عقــل طرفــة عبثــا، وال : " وقــد علــق عليــه مــصطفى ناصــف بقولــه

                                     
الخطاب القرشي، تحقيق خليل شرف الـدين، دار ومكتبـة   جمهرة أشعار العرب، ألبي زيد محمد بن أبي       )   ١(

، ١٩٣، وورد البيــت كــذلك فــي شــرح المعلقــات الــسبع للزوزنــي، ص٣٢٠ص / ١هـــ، ج١٩٩٩الهــالل، بيــروت، 
الفـصيل الـذي ينـتج فـي الربيـع،          : العاطفة على ولد غيرها المرضعة له من النـاس وغيـرهم، والربـع            : واألظآر

 .وهو أول النتاج
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رء أن يغفل مثـل هـذا التـداعي بعـد أن سـاق طرفـة هـذا الوصـف الهائـل للناقـة                        يستطيع الم 

وهكذا أزعم أني محق حين أزعم أن رمـز الناقـة         ... حين جعلها آية القوة والمنعة والحياة     

 مثير لالضطراب والحيرة، أو لنقل إن طرفة موزع بين فكرة الكفر وفكرة     -في القصيدة –

، ولدينا مزيد من األبيـات المهمـة فـي إثبـات            ... المتضادات ولم يستطع أن يوفق بين    . اإليمان

  .)١("ذلك العجز عن المصالحة بين الغرائز المضطربة

وفي الحق أن رمز الناقة سيكون كذلك إذا نظرنا إليه مجردا عن نسق القصيدة التـي             

، )٢(تدور حول الحياة والزمن، وتتناول مشكلة المصير كما عنونهـا مـصطفى ناصـف نفـسه               

ذا لم نلتفت إلى سيطرة الالشعور على كثير من أفكار الشاعر، والشعر ينبت في كثيـر         وإ

ولذلك فـإن حالـة الـوعي تـصبح أسـوأ حـاالت التلقـي للـشعر،                 "من حاالته من خالل الالوعي؛      

وأحكامهــا علـــى الـــشاعر ظالمـــة، ألنهـــا حالــة عقليـــة، ومقاييـــسها عقليـــة، والـــشعر غيـــر   

 .)٣("عقلي

ي يـشير إليـه مـصطفى ناصـف لـيس اضـطرابا بقـدر مـا هـو لـون مـن                       وهذا االضـطراب الـذ    

ألون الصدام بـين األفكـار الواعيـة والالواعيـة فـي شـعر طرفـة، فبينمـا كـان طرفـة حريـصا                        

على أن يعالج موقفه من الموت، وأن يثبت قدرته علـى التوافـق مـع الحيـاة وانغماسـه فيهـا               

هذه المعلقـة وتتـسلل إليهـا مـرة بعـد           وفي جوانبها المتعددة كانت صورة الموت تلح على         

 .مرة

وتداعي هذه الصورة وأمثالها إلى معلقـة طرفـة يؤكـد أن طرفـة كـان يعـيش سلـسلة                 

مستمرة من معاني االنفعال والصدام والتأزم، وأن هذه الصور وأمثالهـا كانـت تتـسلل إلـى                 

ــا نجــد معنيــين قــائمين فــي مــضموني الــنص ال         ــا فإنن ظــاهر شــعره مــن خــالل الالوعــي، وهن

                                     
 .١٦٦-١٦٥ة ثانية لشعرنا القديم، ص قراء)   ١(
 . وما بعدها١٥٥المرجع السابق، ص )   ٢(
 .٢٦٢الخطيئة والتكفير، ص )   ٣(
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 )١(والباطن يتالقيان في شبكة من الصور الفنية بكيفية معينة، وعلينا أن نوجد تآلفا بينهمـا       

من خالل تحديد عالقة ظاهر الصورة بباطنها، ومن خالل تفسير تداعيات الصور وتتابعهـا؛       

 .لنصل إلى القراءة الفاعلة التي تخدم النص األدبي وال تجني على وحدة األثر وتماسكه 

ذا التآلف يتحقق عندما نرى أن الناقة كانت انعكاسا لصورة الحيـاة الحادثـة التـي         إن ه 

الحيــاة المــستمرة، وخــالل هــذه المــسيرة فــإن صــورة المــوت     / تــشق طريقهــا فــي الــزمن  

حاضرة في ذهن طرفة، إذ تتسلل إلى أفكـاره الواعيـة لتعبـر عـن انكـسار إرادتـه الدفاعيـة                     

األمان، كما أن حضور الموت في أثنـاء االنغمـاس فـي         بتحصين حياته بكل أساليب القوة و     

اللذة الذي كان أداة تحصينية ثانيـة ضـد المـوت يـدل علـى فـشل طرفـة فـي نـسيان المـوت،                         

كمـا يــدل علــى عمــق المأسـاة التــي يعانيهــا مــن جهــة واسـتمرارها مــن جهــة أخــرى، وهــذا    

ورة الفرديـة التـي     يـمكن من الحـصول علـى األسـط       " هو الذي    -كما يرى مورون  –االستمرار  

 .)٢("تستبد باألديب، ومن الوقوف على حاله المأساوي 

وحــين نــدقق النظــر فــي المكونــات اإلشــارية لهــذه الحالــة فإننــا نجــد أن تــسلل صــورة   

المــوت وحــضورها مـــرة بعــد مــرة لـــم يكــن إال داللـــة علــى حالــة مأزومـــة وشــعور متكـــرر         

ــاه المـــوت ومـــشكالت المـــصير، فـــصورة المـــ    ــذه  باالســـتالب تجـ ــرر فـــي تـــسلل هـ وت تتكـ

اإلشاريات في صورتي الطلل والظعائن الغارقتين في الغيـاب، وفـي صـورة المـرأة الـشبيهة                 

بالظبي المطفل، كمـا تـأتي علـى صـورة  الناقـة فـي مواضـع، وفـي صـورة المغنيـة التـي ترجـع                        

هـا مـن   صوتها، وهي بعد بارزة في بناء المعلقة وفي األلوان التي صبغت بها، وما ينبعث وراء         

 .ظالل ومعانٍ

وال شك أن لهذه الحالة أسبابها الكامنة في أعماق طرفة، وأن تعبيره عنها يكشف           

عن الصورة المتماثلة التي تتكرر في القصيدة؛ لتكون منهـا وحـدة نفـسية وشـعورية أبعـد          

                                     
 .٧٤-٧٣قضايا النقد األدبي المعاصر، ص: انظر)   ١(
 .١٣في مناهج الدراسات األدبية، حسين الواد، ص )   ٢(



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٣١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

مــا تكــون عــن التنــاقض، وأشــد مــا تكــون فــي التعبيــر عــن مخبــآت الالشــعور التــي يعانيهــا    

 عنها من خالل والدة قصيدته في حالة من الالوعي، لتكشف عن إلحاح صورة          طرفة ويعبر 

 . الموت وحضورها المستمر في تفكيره ومشاعره

وعلى هذا النحو فإن شرب الخمر ال يأتي طبيعيـا، وإنمـا يظهـر ملحـا يقـضي علـى حيـاة                      

لعـشيرة  طرفة وماله، ويستمر حتى يصل بـه إلـى تلـك الحـال المأسـاوية التـي تتحامـاه بهـا ا                     

يدل على الحالـة التـي وصـل إليهـا طرفـة مـن الـضياع، وبخاصـة                 " تتحاماه"كلها، وهذا التعبير    

وهو يؤكد هذه الحالة عندما يشبه نفسه بالبعير األجرب المـصبوغ بـالقطران، وهـي صـورة                 

بشعة قريبـة مـن المـوت كـذلك، كمـا أنهـا تـذكر بالنهايـة التـي يتعـرض لهـا بعـض مـدمني                   

 .ن عليها في أثناء ولوغها في عقولهمالخمور أو يكونو

وانقطــاع صــلة طرفــة بقومــه وإفــراده إفــراد البعيــر األجــرب يــسلمه مباشــرة إلــى عــالم 

الموت، وهو ما يفسر به الشاعر فروسيته، ليساوي بينها وبين اللذات، ولم تكـن لتتـساوى                

ره مـرة بعـد     إال في هذا اإلطـار الـسوداوي الـذي أودى بمـشاعر طرفـة وبأفكـاره، والـذي يكـر                   

مرة، فاللـذة والفروسـية والمـوت يجتمـع بعـضها مـع بعـض لتـأتلف فـي صـورة واحـدة، وهـو                

بــذلك يحــاول أن يوجــد صــورة مقبولــة لمــشاعره المأزومــة؛ إلثبــات قدرتــه علــى الحــضور          

 .والتماسك أمام هذه المشاعر السلبية

مـستمر  وهذه الفلسفة بتكوينها الذي يظهر متناقضا ألول وهلـة تكـشف عـن صـراع                 

بين رغبات الشاعر المتعارضة تارة وبين رغباته الذاتية وحاجاته النفسية واإلنسانية تـارة             

ــراعه   أخــرى، وهــي بمجموعهــا   ــداخلي مــع حقــائق الكــون والوجــود    تمثــل شــيئاً مــن صِ ، ال

ــه ال يمكــن أن ينفــك عــن هــذه            ــرا حــين يعلــن أن ــر كثي ــا نبعــد فــي التفكي وطرفــة ال يجعلن

دام الخلود أمـرا مـستحيال، ومـادام الئمـوه ال يـستطيعون أن يـدفعوا         الفلسفة الوجودية ما    

عنــه المــوت الــذي ظــل دائــرة ترتكــز عليهــا مــشاعره وموقفــه مــن نفــسه والمجتمــع، ومــن   

ــآزر الجانــب الــشعوري لطرفــة مــع الجانــب الالشــعوري، ففكــرة المــوت          ــا أن يت الالفــت هن

نجــدها فــي الــصور البالغيــة ليــست فكــرة خفيــة عنــد طرفــة، نبحــث عنهــا فــي الالشــعور، و 



 

 
٣٣٢

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"األسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد اهللا بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

فحــسب، لكنهــا فكــرة قــد اســتقرت فــي مــشاعره، حتــى إذا أدركــه التعــب مــن إخفائهــا      

وتجاهلهــا انطلــق يعبــر عنهــا تعبيــرا واضــحا، وأصــبحت اعتقــادا يتناولــه ويــصرح بــه مــن غيــر 

مواربــة فــي شــعره، وهــذا يــدل علــى أن تــأثره كــان عنيفــا، وأنــه يقتــرب مــن أن يكــون تــأثرا     

ربمـا كـان هـذا هـو الـسبب الـذي جعـل بعـض البـاحثين يلمـح إلـى أن أفكـار طرفـة                        مرضيا، و 

 .)١(تجاه الصحراء وما يسميه بالصم الخوالد أودى بعقله

 وتبعا لذلك فإننا نجد في حديثه عن الموت معرضـا خـصيبًا لهـذه الفلـسفة التـي تمـزج             

 فيها هـذه المعـاني      التسامي، وتتخذ من الموت دائرة تتشكل     / النسيان بالفروسية / اللذة

 ...".فذرني أروي هامتي في حياتها مخافة شرب في الحياة مصرد:"وتفسر بـها 

ــا بالرهبــة والوحــشة،  تظللــه رغبــة     ومــن البــارز أن هــذا الحــديث يتــضمن شــعورًا  طاغيً

قوية في الحياة تطلب شربا تاما غير مُصَرَّد، وأنه يظهر في صورة من صور التحدي لمجتمع                

لكــن هــذا التحــدي يــصدر عــن نظــرة عميقــة فــي النــاس والحيــاة، نظــرةٍ     قيمهــا، والقبيلــة ول

متأثرة بقلق عنيف أقرب إلى القلق الوجودي الذي يمزج الشك بـالحيرة، ويقلـل مـن أهميـة       

المثل الجماعية، ويدعو إلى اللذة الحاضرة، هرباً من الموت، وهلعـاً مـن التفكـر فـي المـصير،              

 . ومجرى القدر

س طرفة بالفناء والتناهي ملحا، وكانت صورة الموت تلوح لـه فـي كـل    إحسالقد كان  

نتهـي إلـى الفنـاء المـسيطر، يـستوي          ليست أكثر من مأساة شـاملة؛ ألنهـا ت        لحظة، فالحياة   

ــا نلحــظ أن طرفــة لــم يــساو بــين البخيــل      والغــوي المفــسد؛ حــام فــي ذلــك البخيــل الن  وهن

مر يدل على عمق المأسـاة التـي يـشعر بهـا           والكريم، وإنما بينه وبين الغوي المفسد، وهو أ       

طرفة تجاه الحياة واألحياء، وعمق تلك الصورة التي كانت تلح عليه، فاألمر ال يقتصر علـى             

الكرم تلك الصورة القبلية المطلوبة، وإنما يتساوى بها حتى أولئك الـذين وقفـوا أمـوالهم                

                                     
 .٤١صوت الشاعر القديم، لمصطفى ناصف، ص : انظر)   ١(



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٣٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

إتالفًـا لـه فـي مراتـع الغوايـة      على أنفسهم، إما بخال بـه علـى أنفـسهم وعلـى اآلخـرين، وإمـا                

 . والفساد

ــا أن نلحــظ أن االســتغراق فــي الغوايــة وادعــاء الفروســية فــي       و لــيس مــن العــسير هن

 كــان موقفــا تعويــضيا، حــاول بــه أن يــدافع صــورة المــوت التــي ظلــت       شــعر طرفــة وحياتــه 

أو أن يغيــب أثرهــا فــي حياتــه، بحيــث يوجــد لنفــسه       مــسيطرة علــى مــشاعره وتفكيــره،   

 .تساعده في التعامل مع هذه الصورة القاتمةفلسفة 

لـو  ألنـه   وال يمكن أن نقول إن انتهاب اللـذة عنـد طرفـة ناشـئ مـن دافـع غريـزي بحـت؛                       

كان كذلك لكان ذكر الموت مفسدا لهذه اللذة، ولكان من األولـى بـه أن يتناسـى المـوت،      

 مـا يـسميه علمـاء    ال أن يجمع صورته إلى الموت والفروسية، وهنا تتكثف الصورة من خالل   

، إذ يجمـع طرفـة بـين عناصـر متباعـدة فيؤلـف منهـا صـورة واحـدة،                )١(النفس النقل المكاني  

ولكن هذه الصور تدل على معنـى خبـيء، أو علـى جـزء مـؤثر تـدور حولـه الـصورة؛ ليـصبغها                        

 . بألوانه الخاصة، فتصبح تمثيال له أو نتيجة عنه

 ال يمكـن أن تـصدر إال عـن نفـس تــشربت     وهـذه التجليـات وأمثالهـا بمـا فيهـا مــن دوال     

مدلوالتها واستقتها مـن أعمـاق بعيـدة فـي تـداعياتها الـشعورية وغيـر الـشعورية؛ لتحمـل                 

أثــرا داال مكثفــا فــي صــورة نــسقية ممتــدة ومتعمقــة فــي آن، وهــو أثــر يتعمــق البنيــة الفنيــة     

 . واللغوية لشعر طرفة تعمقه في حياته وتفكيره

ج مــن كــل ذلــك بهــذه الــصورة الفلــسفية المظلمــة، التــي  لقــد اســتطاع طرفــة أن يخــر

جمعهــا مــن أشــتات متباعــدة، ولكنهــا بمجموعهــا تلعــب الــدور التعويــضي فــي محاولــة           

ــز           ــا وبــين المثــل والقــيم العامــة مــن جهــة، وبــين الغرائ ــون مــن التوافــق بــين األن اصــطناع ل

                                     
االتجــاه النفــسي فــي نقــد الــشعر أصــوله وقــضاياه،   :   حــول النقــل المكــاني وأثــره فــي األلفــاظ األدبيــة انظــر  ) ١(

 . وما بعدها٣٤لسعد أبو الرضا، ص 
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ديــدة التــي يحــاول الطبيعيــة ومــا تواجهــه مــن مثــل وقــيم تقــف أمامهــا، ثــم أمــام المثــل الج 

 .)١(طرفة أن يفرضها أو أن يتخذها مسارا تعويضيا يختاره ويؤمن به من جهة ثانية

 ) :  ابن العم-اآلخر( لوحة -خامسا
       فمَــــــا لــــــي أرانــــــي وابــــــنَ عَمِّــــــيَ مَالِكًــــــا     

 
 مَتَــــــــى أَدْنُ مِنْــــــــهُ يَنْــــــــأَ عَنِّــــــــي ويَبْعُــــــــدِ     

 
 يَلُــــــــــــومُ ومـــــــــــــا أَدْرِي عَــــــــــــالم يَلُـــــــــــــومُنِي  

 
 ا المَنِـــي فـــي الْحَـــيِّ قُـــرْطُ بـــن أَعْبَـــدِ     كمـــ 

 
 وأَيْأَسَــــــــــنِي مِــــــــــنْ كُــــــــــلِّ خَيْــــــــــرٍ َطلَبْتُــــــــــهُ

 
ــدِ     ــسِ مُلْحَـــ ــى رَمْـــ ــعْنَاهُ علـــ ــا وضَـــ  )٢(كأنـــ

 
ــرَ أَنَّنــــــــي  ــهُ غَيْــــــ ــرِ شَــــــــيْءٍ قُلْتُــــــ  علــــــــى غَيْــــــ

 
 نَـــــشَدْتُ فَلَــــــمْ أُغْفِـــــلْ حَمولَــــــةَ مَعْبَــــــدِ   

 
ــدِّكَ إِنَّنِــــــــــــ  ــالقُرْبى، وجَــــــــــ  يوقَرَّبْــــــــــــتُ بِــــــــــ

 
ــهَدِ    ــةِ أَشْـــــ ــدٌ للنَّكِيثَـــــ ــكُ عَهْـــــ ــى يَـــــ  مَتَـــــ

 
ــى أَكُـــــــــنْ مِـــــــــنْ ُحماتِهـــــــــا     وإِنْ أُدْعَ للجُلَّـــــــ

 
ــدِ    ــدِ أَجْهَـــ ــدَاءُ بالجَهْـــ ــكَ األَعْـــ  )٣(وإِنْ يَأْتِـــ

 
 وإِنْ يَقْــــــذِفُوا بالقَــــــذْعِ عِرْضَــــــكَ أَسْــــــقِهِمْ   

 
ــدُّدِ     ــل التَهَـ ــوتِ قَبـ ــاضِ الْمَـ ــشِرْبِ حِيـ  )٤(بـ

 

                                     
األنا، وهي مجموعة من الدوافع واألفعـال   : يحدد علماء النفس أركان الجهاز النفسي بثالثة أركان، وهي        )   ١(

ن ع الواقـع، ومراقبـة وصـول الحـوافز إلـى الحركـة، والـركن الثـاني                  التي تهدف إلى تكييـف جـسم اإلنـسا        
األنا األعلى، ويتمثل في المتطلبات والنواهي، وينبنـي دوره علـى أسـاس رقابـة األنـا، وتتـشكل وظائفـه مـن          
الــضمير الخلقــي، ومالحظــة الــذات، وتكــوين المثــل العليــا، والــركن الثالــث مــا يــسمونه بـــالهو، وهــو قطــب   

زوي، ومحتوياتــه تــشكل التعبيــر النفــسي للنــزوات الواعيــة، وهــي وراثيــة فطريــة فــي جــزء   الشخــصية النــ
منها، ومكبوتة مكتسبة في جزئها اآلخر، وهو المستودع األول للطاقة، ويدخل في صراع مـع األنـا واألنـا     

معجـم مـصطلحات علـم الـنفس، لعبـد المجيـد سـالم ونـور         : راجـع ذلـك فـي    . األعلى اللذين يـشتقان منـه     
 .٢٤٥، ٣٧لدين خالد، ص ا

 . من اللحد، وهو الشق في جانب القبر ال وسطه: قبر، الملحد: الرمس)   ٢(

 . األمر العظيم: الجلى)   ٣(

 . اللفظ القبيح: القذع)   ٤(



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٣٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

 تُــــــــــــهُ، وكَمُحْــــــــــــدِثٍبــــــــــــال حَــــــــــــدَثٍ أَحْدَثْ
 

 هِجـــــائي وقَـــــذْفِي بالـــــشَّكاةِ ومُطْـــــرَدِي    
 

ــرُهُ   ــوَ غَيْــــــ ــرَأً هُــــــ  فلــــــــو كــــــــان مَــــــــوْالي امْــــــ
 

 لفَـــــــــرَّجَ كَرْبِـــــــــي، أو ألَنْظَرَنـــــــــي غَـــــــــدِي 
 

 ولكِــــــــــنَّ مَــــــــــوْاليَ امْــــــــــرُؤٌ هُــــــــــوَ خَــــــــــانِقي
 

ــدِ    ــا مُفْتَـــ ــسْآلِ أو أنـــ ــشُّكْرِ والتَّـــ ــى الـــ  علـــ
 

ــدُّ مَــــــــــ   ضاضَةًوظُلْــــــــــمُ ذوي القُرْبَــــــــــى أَشَــــــــ
 

ــدِ    علـــى المـــرْءِ مِـــنْ وَقْـــعِ الْحُـــسامِ المُهَنَّـ
 

ــاكِرٌ    ــكَ شَــــــ ــي لَــــــ ــي إنَّنــــــ ــذَرْنِي وعِرْضِــــــ  فَــــــ
 

 )١(ولـــــو حَـــــلَّ بَيٍتِـــــي نَائِيًـــــا عِنْـــــدَ ضَـــــرْغَدِ      
  

ــدٍ   ــوْ شَـــــاءِ رَبِّـــــي كُنْـــــتُ قَـــــيْسَ بـــــن خَالِـــ  فَلَـــ
 

ــدِ       ــنَ مَرْثَـ ــرَو بْـ ــتُ عَمْـ ــي كُنْـ ــاء رَبِّـ ــو شـ  ولـ
 

 ا مَـــــــــــالٍ كَثِيـــــــــــرٍ وعَـــــــــــادَنِيفأَصْـــــــــــبَحْتُ ذَ
 

ــسَوَّدِ   ــادَةٌ لِمُـــــــــ ــرامٌ سَـــــــــ ــونٌ كِـــــــــ  بَنُـــــــــ
 

ــهُ   ــذي تَعْرِفُونَــــــ ــضَّرْبُ الــــــ ــلُ الــــــ ــا الرَّجُــــــ  أنــــــ
 

ــدِ   )٢(خُِــــــشاشًا كَــــــرَأْسِ الْحَيَّــــــةِ الْمُتَوَقّــــ
 

 وآلَيْـــــــــــتُ ال يَنْفَـــــــــــكُّ كَـــــــــــشْحِي بِطانَـــــــــــةً
 

 )٣(لِعَـــــــضْبٍ رَقِيـــــــقِ الـــــــشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّـــــــدِ 
 

ــرِيبَةٍ أَخِــــــــــي ثِقَــــــــــ  ــي عــــــــــن ضَــــــــ  ةْ ال يَنْثَنِــــــــ
 

ــاجِزُهُ : إذا قِيــــل  ــال حَــ ــالً، قَــ ــدِي: مَهْــ  )٤(قَــ
 

ــهِ   ــصِرًا بِـــــــ ــتُ مُنْتَـــــــ ــا قُمْـــــــ  حُـــــــــسَامٌ إذا مـــــــ
 

 )٥(كَفــى العَــوْدَ منــه الْبَــدْءُ لَــيْسَ بِمُعْــضَدِ      
 

ــدْتَني  ــوْمُ الــــــــــسِّالحَ وجَــــــــ  إذا ابْتَــــــــــدَرَ القَــــــــ
 

ــدِي    ــهِ يَـــــــــ ــتْ بِقَائِمِـــــــــ ــا إذا ابَلَّـــــــــ  مَنِيعًـــــــــ
 

                                     
 . حرة بأرض غطفان: ضرغد)  ١(

 . الذكي كثير الحية: الماضي في األمور، المتوقد: الخشاش)   ٢(

 . حداه: السيف البتار، شفرتاه:  والعضبالخاصرة،: الكشح)   ٣(

 . قد مضى األمر: قدي)   ٤(

 . الرديء من السيوف: المعضد)   ٥(



 

 
٣٣٦

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"األسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد اهللا بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

ــافَتِي    ــارَتْ مَخَــــــ ــدْ أثَــــــ ــودٍ قَــــــ ــرْكٍ هُجُــــــ  وبَــــــ
 

ــرَّدِ   ــهُ أَمْـــــــــشِي بِعَـــــــــضْبٍ مُجَـــــــ  )١(نَوادِيَـــــــ
 

 فَمَــــــــــرَّتْ كَهــــــــــاةٌ ذاتُ خَيْــــــــــفٍ جُاللَــــــــــةٌ   
 

ــدَدِ   ــيْخٍ كالوَبِيـــــــــلِ يَلَنْـــــــ  )٢(عَقيلَـــــــــةُ شَـــــــ
 

ــاقُها   ــرَّ الوَظيــــــــفُ وسَــــــ ــدْ تَــــــ ــولُ، وقَــــــ  :يَقُــــــ
 

ــدِ   ــدْ أَتَيْــــــتَ بِمُؤْيَــــ ــرَى أَنْ قَــــ  )٣(أَلَــــــسْتَ تَــــ
 

ــرَونَ لِـــــــــــــشَارِبٍ : وقَـــــــــــــال ــاذا تَـــــــــــ  أال مَـــــــــــ
 

ــدِ    ــهُ مُتَعَمِّــــــــ ــيْكُمْ بَغْيُــــــــ ــدِيدٍ عَلَــــــــ  شَــــــــ
 

ــالَ ــهُ  : فَقَــــــــــــ ــا لَــــــــــــ ــا نَفْعُهــــــــــــ  ذَرُوهُ إنَّمــــــــــــ
 

 )٤(وإال تَكُفُّــــــــوا قَاصِــــــــيَ الْبَــــــــرْكِ يَــــــــزْدَدِ 
 

ــا  ــتَلِلْنَ حُِوارَهَـــــــــــ ــاءُ يَمْـــــــــــ  فَظَـــــــــــــلَّ اإلِمَـــــــــــ
 

 )٥(هَدِويُـــسْعَى عَلَيْنـــا بالـــسَّدِيفِ الٍْمُــــسَرْ    
 

هذه األبيات تتكون من جزئين، يتناول الجزء األول منها عالقته بابن عمه مالـك، وهـو                

هنــا صــورة لآلخــر الــذي يــشاركه مــسيرة الحيــاة، اآلخــر الــذي يحــاول طرفــة أن يقتــرب منــه،  

ولكنه يصر على لومه، وعلى هجائه وقذعه، وظلمه مع كونه من ذوي القربى، فطرفـة يتخـذ                 

 . آلخر أنموذجا للتحكم والتسلط والتمادي في الخطأ وحبس الخيرا/من ابن العم

وصورة ابن العـم هنـا تنـدغم فيهـا صـورة القبيلـة كاملـة، بمـا فيهـا مـن دالالت إشـارية                    

ترمــز إلــى البقــاء واألمــان والحمايــة، والعــودة إلــى أصــل الحيــاة، والــصورة الكبــرى المــستمرة  

                                     
 .المسلول: القاطع، المجرد: أوائله، العضب: النيام، نواديه: اإلبل، والهجود: البرك)   ١(

العــصا، :  وأفــضله، والوبيــلخيــر المــال: الجليلــة الــضخمة، والعقيلــة: الــضخمة المــسنة، والجاللــة: الكهــاة)   ٢(
 . شديد الخصومة: واليلندد

ما بين الرسغ والساق في الرجل، وما بينها والذراع فـي اليـد،            : ظهر صوته لما ضرب بالسيف، الوظيف     : تر)   ٣(
 . الداهية: والمؤيد

 .ما تقصى من اإلبل وتنحى: قاصي البرك)   ٤(

: قطــع الـسنام، والمــسرهد : ولــد الناقـة، والـسديف  :  والحـوار يـشوينه فــي الملـة وهـو الرمــاد الحـار،    : يمـتللن ) ٥(
 . السمين



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٣٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

مثل ذلك الصراع الذي يعانيه طرفـه بـين حاجاتـه         للبقاء من خالل توارث الحياة؛ ولذا فهي ت       

 .إلى األمان واالستقرار وبين تميز موقف قومه منه وبعدهم عنه

ويظهر أن طرفة يرى في هذا اآلخـر الـسمات األبويـة التـي يحـاول أن يتمـسك بهـا وأن               

يقترب منها، مع خوفـه الـشديد مـن فقـدها، ولـذا فقـد تحـول الخطـاب فـي هاتـه األبيـات إلـى                

 .فض، وإلى الليونة التي ال نجدها في األبيات السابقة وال الالحقةالخ

ــدو انغماســا فــي صــورة األب، ليؤكــد أن الحــدة         وتبنــي الــشاعر لهــذه اللغــة الحانيــة يب

ومنطق االستعالء غيـر األبـوي ال يمكـن أن يثمـر فـي التعامـل مـع أبنـاء القبيلـة، كمـا يؤكـد                          

ه وفــي القبيلــة، تلــك اللغــة التــي كــان يطلبهــا حاجتــه لهــذه اللغــة التــي ينــشدها فــي ابــن عمــ

 .ويهيم بها، ويتمناها في عالقته بمحيطه االجتماعي والقبلي

فمــالي :  " وينكــشف هــذا الملمــح مــن خــالل تلــك الــصيغ اللينــة المتكــررة فــي المقطــع 

 هنـا   ، إذ إن في تحول الخطـاب      ..." ...على غير شيء قلته     " ،  ..."متى أدن منه ينأ عني    "،  ..."أراني  

داللــة إشــارية علــى تحــول فــي طبيعــة المــدلول المــشار إليــه، وفــي االســتجابات المتحققــة      

 .تجاهه

لقد حاول طرفة أن يوظف هذه النمـوذج ليكـون منطلقـا للحـديث عـن أحقيتـه بالبقـاء              

ضمن الدائرة القبلية في محاولة للتمسك بالحياة وبالبقاء، ويمكـن للقـراءة المتفحـصة أن               

لدوال التي يتوسـلها الـشاعر؛ إلثبـات حقـه الفـردي فـي البقـاء ضـمن دائـرة          تتوقف عند هذه ا 

، كمــا )ذوي القربــى– مــوالي -يأتــك األعــداء_ القربــى_ الحــي_ ابــن عمــي : (الحيــاة/ القبيلــة

يمكن الوقوف عند تلك البنى التـي تـضمنت إشـارات متواصـلة إلـى وفائـه بـضرورات الحيـاة                     

وإن أدع "، "متــى يـك عهــد للنكيثـة أشــهد  "، ..."القربىقربــت بـ : "القبليـة التـي عرفتهــا العـرب   

، وتكـرار هــذه اإلشـارات ينبــئ   ..."وإن يقــذفوا بالقـذع عرضــك "، ..."للجلـى أكـن مــن حماتهـا    

عن شـدة تمـسك طرفـة بالقبيلـة وشـدة حاجتـه إليهـا بوصـفها مـالذا آمنـا لحياتـه، ومـضادا                 

 .شاعره  وأحاسيسهلمشاعر القلق من المجهول والخوف من الفناء التي تعمق م
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ويظهر أن طرفة كـان نـسقيا عنـدما جعـل خالفـه مـع ابـن عمـه يـأتي بعـد حديثـه عـن               

تحقــق الفنــاء، إذ يعلــل طرفــة رفــضه لموقــف ابــن عمــه بكــون المــوت حقيقــة واقعــة،  وأنــه 

كــالطول المرخــى وثنيــاه باليــد؛ ليؤكــد أن اختالفــه مــع اآلخــر إنمــا يــأتي مــن جهــة اخــتالف      

المـوت، وبعبـارة أخـرى مـع عـدم استحـضار صـورة المـوت بوصـفها                موقف كل منهمـا مـن       

قــوة  طاغيــة مــؤثرة فــي كــل منــاحي الحيــاة، كمــا يؤكــد أن مأســاة طرفــة كانــت مأســاة       

 .وجودية، وأن صورة الموت كانت صورة ملحة وتأزمًا متكررًا لم يستطع أن ينفك منه

 جديد في بـروز صـورة   وباإلضافة إلى ذلك فإن هذه الصورة المتكررة الملحة تظهر من        

الموت وتسللها إلى آمالـه ورغباتـه، إذ اتخـذ طرفـة مـن الخيـر الـذي يطلبـه مـن ابـن عمـه أداة              

يتحصن بها ضد إخفاقات الزمن وهواجس الفناء، إال أن هذا الخيـر جـاء ممزوجـا بـالنموذج                  

ني يتمنـاه  اإلنساني الذي يمثله، بمعنى أن الخير الذي يطلبه هنـا لـيس إال قناعـا لنمـوذج إنـسا      

ــراه فــي          ــة، التــي تــستحق مــا ن ــالخير ويتمتــع بالــسلطة الحاني ــأتي ب ويرجــوه، نمــوذج أبــوي ي

األبيات من لهجة ذات دعة وخفض، ولكن طرفـة ال يجـد هـذا النمـوذج، ويدفعـه اليـأس إلـى              

وأيأسـني مـن كـل خيـر طلبتـه كأنـا وضـعناه إلـى                : "استعادة صورة الموت والفناء من جديد     

 ".رمس ملحد

 االمتــزاج بــين اللهجــة األبويــة الحانيــة والمتطلبــات التــي يبحــث عنهــا طرفــة فــي     وهــذا

اآلخر وصورة الرمس الملحد يحيل على صورة مؤلمة مـن صـور الفقـد التـي كانـت تلـح علـى                   

طرفة في تناوله ألفكـاره وفـي حديثـه عـن اآلخـر وفـي قلقـه المـستمر وتأزمـه مـن صـور هـذا                

دة األب هنا مكـان الخيـر، وأن تستـشف مـن خاللهـا         الفقد، فليس من العسير أن تضع مفر      

أن صورة فقـد طرفـة لألبـوة يتـسرب هنـا مـن خـالل الالوعـي، وأن ارتباطًـا مـا كـان يلـح علـى                          

 .   الشاعر حين يكرر صورة القبر مرة بعد مرة 

 والشاعر ينتقل بعد ذلك ليعبر عن إخفاقه في التعاطي مع السلطة األبوية أو القبليـة               

ع رفضه هدم ذاته في تطويعها لآلخر الذي ينهش عرضه، ولـو اضـطر للـسقوط       الموجودة م 

فــي فــخ الفنــاء والتنــاهي، واضــطر إلــى الرحيــل وجعــل بيتــه نائيــا عنــد ضــرغد، ثــم يخــتم هــذا   
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الجزء باإلحالة على القدر ومشيئة اهللا التي لم تقدر له ما كان يتمناه من الخـصب المتنـامي                  

الولد، وهي هنـا ترمـز إلـى افتقـاده مـا كـان يتمنـاه فـي معركتـه              والكثرة المتناهية في المال و    

مع المـصير، وفـي وقوفـه أمـام عاديـات الـزمن، مـن خـالل المـال الـذي يحقـق لـه التـصالح مـع                             

األبوي، كما يحقق له جوانب اللذة الحسية التي يراها من حاجة الفتى، والولـد الـذي               / اآلخر

واإلحالـة علـى القـدر تبـدو إحالـة ال شـعورية علـى               يحقق به اسـتمرارية الحيـاة أمـام الفنـاء،           

صورة مستقرة في الالوعي جاء فيها القـدر حاسـما ونهائيـا باسـتحالة تحقـق هـذه الـوفرة              

 .التي يشير إليها ويتمناها

ويأتي الجزء الثاني من هذا المقطع ليمثل الـصورة المقابلـة للـصورة األولـى التـي جـاءت              

 ريـب أن طرفـة أحـس مـا فـي حديثـه مـع ابـن عمـه مـن           مشوبة بلهجة الخفض والليونة، وال 

خنوع لسلطة خارجية عنه؛ لذا نـراه يعيـد تـدوير الـسلطة لـصالحه مـرة أخـرى، وهـو الفعـل                       

 .ذاته الذي ختم به حديثه عن الناقة

، وكلمة الرجل هنـا  ..."أنا الرجل الضرب " وهذا الجزء يبدأ باإلشارة المباشرة إلى ذاته،        

د سلطته، ثم يـأتي الـسالح ليؤكـد اسـتعادة هـذه الـسلطة والـسيطرة ،                 تبدو متحفزة لتأكي  

وشعور طرفة بالخوف مـن المـوت وعـدم الثقـة فـي اآلخـر، كمـا يحمـل مالمـح إشـارية فـي              

الدفاع عن نفسه ضد احتماالت الموت والفناء، وفي دفع معاني الفقد عن الذات مـن خـالل           

 .أدوات القوة المتمثلة في السيف

نــا أن الــسالح جــاء ملتــصقا بمفــردات األمــان، وأن طرفــة حــين يتحــدث ويلفــت النظــر ه

عنــه ال يتحــدث عــن قدرتــه علــى قتــل اآلخــرين، وإنمــا يؤكــد أنــه ســيظل ملتــصقا بــه لحمايــة   

لـيس  "،  " قدي: قال حاجزه " ،  .."أخي ثقة ال ينثني   "،  ..."وآليت ال ينفك كشحي بطانة    : "نفسه

ن مجـيء الـسالح هنـا جـاء دفاعـا مـن الـشاعر عـن                ، وهذا يعنـي أ    ..."وجدتني منيعا " "بمعضد

نفـسه ضـد احتمـاالت الفنـاء، كمــا يؤكـد الطبيعـة القلقـة التــي عاشـها طرفـة تجـاه المــوت           

 .والفناء
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كهاة ذات خيف جاللة عقيلـة      "ويؤيد ذلك أن الشاعر أتبعها بأبيات تتحدث عن عقر          

، حيـث إن إلحـاح صـورة        ، ومجيئها في هـذا الموضـع يحتـاج إلـى تفـسير            "شيخ كالوبيل يلندد  

الموت وتأزم الشاعر تجاهها يدفعه إلى تفدية نفسه بـها، والعقر هنا يبدو تقليدًا جاهليـا أو          

ــه       ــاء،  إذ يلفــت النظــر قول فظــل اإلمــاء يمــتللن  : "تعويــذة تهــدف إلــى درء المــوت عــن األحي

، فقــد تخيــر ، وهــو أمــر يحتــاج إلــى تفــسير "ذروه إنمــا نفعهــا لــه : فقــال: "، بعــد قولــه"حوارهــا

، وقـد يكـون هـذا العقـر تعويـذة معينـة             )١(رجاء حصول نفع معين له     الشاعر ناقة ذات بطن   

ضــد احتمــاالت الفنــاء، وربمــا تــسربت هــذه الفكــرة إلــى العقليــة الجاهليــة مــن خــالل قــصة     

إبراهيم عليه السالم مع ابنه إسماعيل عليه السالم، ويؤيد ذلك أن ألهل الجاهلية عقائـد                

، ومعنـى هـذا أن      )٢(وفي تركها وعدم التعرض لها كلهـا مـرتبط بالتوالـد واإلنجـاب            في اإلبل   

عقر الناقة يحمل ظالال داللية تتـصل بمدافعـة المـوت فـي الوعـي الـشاعر، وهـو أمـر متكـرر                    

 .في هذه المعلقة

لقد جـاء عقـر الناقـة وفـق بنيـة المعلقـة وتتابعهـا النـسقي مقدمـةً للحـديث عـن مـوت                   

 رمـزا للحيـاة بكـل       - كما رأينا قبل   –، وإذا كانت الناقة   "عيني بما أنا أهله   فإن مت فان  "طرفة  

ما فيهـا مـن حركـة وسـير نحـو الفنـاء والمجهـول فـإن عقرهـا فـي هـذا الموضـع يـضع حـدا                             

لتلك األماني والتعويذات معلنا استسالم طرفة لهذه الحقيقة، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة              

ريم يعـد تقليـدا ينـوب بـه العـاقر عـن المقبـور فـي          أخرى فإن عقر الناقة عند قبر الرجل الكـ        

                                     
، وقـد  "وذكـر الحـوار يـدل علـى أنهـا كانـت حبلـى، وهـي مـن أنفـس اإلبـل عنـدهم                    "جاء فـي شـرح الزوزنـي        )   ١(

: ، وفـسره الزوزنـي بقولـه    "إنما نفعها لـه   : "سكت األعلم وابن األنباري عن تفسير مرجع الضمير في قوله         
القـصائد الـسبع الطـوال،      : ، وانظـر  ٢١٠شـرح المعلقـات الـسبع، للزوزنـي، ص          : انظـر . (يخ نفـسه  نفعها للش 

وتفـسير الزوزنـي   ) ٥٦، وديوان طرفة بـن العبـد شـرح األعلـم الـشنتمري، ص      ٢٣٩-٢٣٨البن األنباري، ص   
 .يأباه السياق

 .٢١١-٢٠٣ص /٦المفصل في تأريخ العرب قبل اإلسالم، ج: انظر)   ٢(



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٤١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

، وهــذه الــصورة بمــا فيهــا مــن إيحــاءات تأبينيــة تجــاوب معهــا طرفــة بعقــر الناقــة  )١(الــضيافة

إكراما لذاته، إذ سوف تؤدي إلى الحـديث عـن تأبينـه لنفـسه وخوفـه مـن  مـساواته بمـن هـو              

لفقـد فـي بنيـة هـذه المعلقـة،          دونه كما سيأتي في المقطع األخير، وهذا مـا يؤكـد مركزيـة ا             

كما يؤكد هذه الصورة التي تتعـاود هـذا الـنص األدبـي فـي شـبكة دالليـة متماسـكة متـصلة                

 .بالالوعي ومحيلة عليه

 :  لوحة النهاية-سادسا
ــهُ    ــا أَهْلُـــــ ــا أنَـــــ ــانْعِيني بِمـــــ ــتُّ فَـــــ ــإِنْ مِـــــ        فِـــــ

 
 وشُــــــقِّي عَلَــــــيَّ الْجَيْــــــبَ يَابْنَــــــةَ مَعْبَــــــدِ     

 
 ينِــــــــــي كــــــــــامْرِئٍ لَــــــــــيْسَ هَمُّــــــــــهُ    وال تَجْعَلِ

 
ــشْهَدِي    ــائِي ومَـــ ــي غَنَـــ ــي، وال يُغْنِـــ  كَهَمِّـــ

 
 بَطِــــــيءٍ عــــــن الجُلَّــــــى، سَــــــرِيعٍ إلــــــى الَخنــــــا 

 
ــالِ مُلَهَّــــــــــدِ     ــاعِ الرِّجــــــــ ــلٍ بِأَجْمــــــــ  ذَليــــــــ

 
ــضَرَّنِي   ــالِ لَــــ ــالً فــــــي الرِّجــــ ــتُ وَغْــــ  فلــــــو كُنْــــ

 
ــدِ    ــحابِ والْمُتَوَحِّــــــــ ــداوَةُ ذي األصْــــــــ  عَــــــــ

 
 نِّــــــــي الرِّجَــــــــالَ جَرَاءَتِــــــــيولكــــــــنْ نَفَــــــــى عَ

 
 وصَــــــبْرِي وإِقْــــــدَامي عَلَــــــيْهِمْ ومَحْتــــــدِي 

 
 لَعَمْـــــــــــرُكَ مـــــــــــا أَمْـــــــــــرِي عَلَـــــــــــيَّ بغُمَّـــــــــــةٍ

 
 نهــــــــــاري، وال لَيْلــــــــــي عَلَــــــــــيَّ بِــــــــــسَرْمَدِ 

 
 ويَــــــوْمٍ حَبَــــــسْتُ الــــــنَّفْسَ عنــــــد عِراكِهــــــا 

 
 حِفاظًــــــــــا عَلــــــــــى عَوْراتِــــــــــهِ والتَّهَــــــــــدُّدِ 

 
ــوْطِنٍ يَخْــــشَى   ــى مَــ ــرَّدَى علــ ــدَهُ الــ ــى عِنْــ  الْفَتَــ

 
ــدِ   ــرَائِصُ تُرْعَــــ ــهِ الْفَــــ ــرِكْ فِيــــ  مَتَــــــى تَعْتَــــ

 

                                     
 : قول جرير في رثاء قيس بن ضرارومنه )   ١(

ــرَ الوَجْنَـــــــاءُ إِنْ خَـــــــفَّ زَادُهَـــــــا          وَحَــــــــقٌّ لقَــــــــيْسٍ أَنْ يُبَــــــــاحَ لــــــــه الْحِمَــــــــى   وأنْ تُعْقَـــــ

شرح ديوان جرير، محمد بن إسماعيل الصاوي، ومعه تفسيرات العالم اللغوي أبي جعفر محمد بن حبيـب،       (
 ).١١٦ص/١دار مكتبة الحياة، بيروت، ج
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 أَرى الْمَـــــــــــوتَ أَعْـــــــــــدادَ النفـــــــــــوسِ، وال أرَى 
 

 بَعيــــدًا غَــــدًا، مَــــا أَقْــــرَبَ الْيَــــوْمَ مِــــنْ غَــــدِ  
 

ــاهِال    ــتَ جَــــ ــا كُنْــــ ــامُ مــــ ــكَ األَيَّــــ ــتُبْدِي لَــــ  ســــ
 

 ويَأْتِيــــــــكَ باألَخْبَــــــــارِ مَــــــــنْ لَــــــــمْ تُــــــــزَوِّدِ 
 

ــهُ  ــارِ مَــــــــنْ لَــــــــمْ تَبِــــــــعْ لَــــــ  ويَأْتِيــــــــكَ باألَخْبَــــــ
 

ــدِ      ــتَ مَوْعِـــ ــهُ وَقْـــ ــضْرِبْ لَـــ ــمْ تَـــ ــا، ولَـــ  بَتَاتًـــ
 

ــؤدي  ــرز صـــوت الـــشاعر المـــسكون     ) إنْ(تـ ــلوبية، تبـ ــة أسـ ــة المقطـــع وظيفـ فـــي فاتحـ

بهاجس القلق من احتمالية الموت في ريعـان شـبابه، فـي حـين أن توجيـه النـداء إلـى أختـه                

رمـز  / أبيه معبد في هذه الطقسية التأبينية يحمل داللة على تمـسكه بـالمرأة         ونسبتها إلى   

 . الحياة، كما يوحي بارتباط خوفه من الموت بهذه الدائرة األسرية في حياته

والشاعر هنا يحاول أن يثبت وجوده من خـالل إثبـات فاعليتـه فـي الحيـاة، فـي محاولـة                     

عمـرا ثانيـا كمـا يعبـر شـوقي فـي بعـض تجلياتـه                للثبات أمام احتماليات الفنـاء، وبقـاء أثـره          

 .الشعرية

وهـــذه الفاعليـــة التـــي يحـــاول الـــشاعر أن ينـــسبها لنفـــسه تتجـــسد مـــن خـــالل رفـــض 

المـساواة بينــه وبــين النقـيض، بوصــفه داللــة علــى أحقيتـه بالبقــاء، مقابــل مـا كــان عليــه مــن     

لــيس : "ة والبــذلالـصفات المــؤثرة التـي جــاءت محملـة بإشــاريات القـوة والثبــات والـشجاع     

ويـــوم "، "جراءتـــي وصـــبري وإقـــدامي علـــيهم ومـــشهدي" "ولـــو كنـــت وغـــال" "همـــه كهمـــي

 ".حبست النفس

وقصدية مناكفة الفناء تبـدو بـارزة عنـد تـصريح الـشاعر بـصبره علـى احتماليـة المـوت            

قصد سالمته مـن الـذم، وإهمـال الـذكر الحـسن بعـد موتـه، وكأنـه يحـاول أن يوجـد لنفـسه               

 .ء بعد الموتمساحة للبقا

والشاعر يختم هذا المقطع وهذه القصيدة بالحديث عن حتمية الموت، وهي الفكرة            

التي ظلت رابضة على صدره  إلـى أن خـتم بهـا هـذا المـشهد الـشعري، وهـي أشـبه بمرحلـة                         

الكشف عن الغطاء، فالشاعر هنا يـضعنا أمـام هـذه الـصورة القاسـية التـي لـم تكـن تبـرح                       

والتي رأيناها حاضرة في صوره التي كانت غارقة فـي الغيـاب، وممثلـة             خياله طيلة القصيدة،    
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لرحلة الحياة القاسية نحو الفناء والمجهول، الذي يتهيبه طرفة ويخشاه خـشية شـديدة،              

ظهــر أثرهــا فــي الــصور المجازيــة، التــي تتــداعى فــي هــذه المعلقــة فــي تحــول دائــب مــستمر،   

 .نحو الموت والفناءيحيلها إلى شبكة داللية تصور حركة الحياة 

ومــن خــالل هــذا العــرض فإنــه مــن البــارز أننــا رمــز مركــب عميــق الجــذور، وأن فكــرة       

الموت والفناء كانت هي الفكرة الملحة التي يتعاودها الشاعر، فقد بدأت القـصيدة بلوحـة       

الغياب والفقد ، وانتهت بلوحة الفناء ، وبين هاتين اللوحتين كانت تجليات الموت حاضرة           

قاطع القصيدة التي بدأت أشبه بالتعويـذات التـي يتخـذها الـشاعر للخـالص مـن فكـرة        في م 

الموت، كما ظهرت في أثـر الالشـعور بفـرض صـورة المـوت علـى الـشاعر حتـى فـي الـصور                         

التي تمثل تعويضا نفسيًّا يحاول بهـا مـداراة خوفـه مـن المـوت، وهـذا يعنـي أن المـوت كـان           

قـة طرفـة، وأن المـوت كـان دافعـا للـدالالت اإلشـارية               صورة ملحة ال تكـاد تنفـك عنهـا معل         

 . المتتابعة في أفكار القصيدة وفي شبكتها البالغية ومفسِّرًا لها

ومن خالل موازنة هذه اللمحـات اإلشـارية بــحياة الـشاعر التـي يمكـن تبـين مالمحهـا                    

ل األوليــة مــن خــالل شــعره يتبــين للفــاحص أنــه عــاش حيــاة مــضطربة مليئــة بــاأللم واألمــ      

والطموحات المتعارضـة، وأن األحـداث التـي عاشـها ومـا اجترحتـه فـي نفـسه مـن مـشاعر              

سلبية ومكبوتات مختلفة وجدت طريقها للغته الشعرية من خالل مشاركة المخزونات            

غير الواعيـة التـي تحـاول أن تـستلب القـصيدة وتأسـرها إليهـا؛ ألن عمليـة اإلبـداع الـشعري                       

نات الظــاهرة والمــضمرة الواعيــة وغيــر الواعيــة لتغــذي  عمليــة معقــدة تتحــد فيهــا المــضمو 

 .  القصيدة وتصنع تميزها 

ولــو أننــا حاولنــا أن نتبــين المخبــآت الالشــعورية التــي تظهــر فــي شــعر طرفــة لوجــدناها  

تتميز بوحدة ترابطية عميقة، تتآزر فيها المعاني والصور والتعبيـرات؛ لتكـشف عـن صـورة           

ــأثر بمــا يمكــن أن نــ     ــة مــستميتة    عميقــة مــن الت سميه شــعورا بالفقــد واالنفــصال، ومحاول

إلثبات الحضور والتماسك أمام هذه المشاعر السلبية من خالل فلـسفة وجوديـة عميقـة     
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ــارة، وبــين رغباتــه الذاتيــة          تكــشف عــن صــراع مــستمر بــين رغبــات الــشاعر المتعارضــة ت

 . وحاجاته النفسية واإلنسانية تارة أخرى

س كريمة في الحديث عن حياة طرفة إال إن األخبار القليلـة            ومع أن المصادر األدبية لي    

ــا مفــاتح لألحــداث المهمــة التــي أثــرت فــي شــعر طرفــة           التــي توردهــا هــذه المــصادر تعطين

وحياته، وأسهمت في بناء تلك الصور البالغية التـي نراهـا ماثلـة فـي شـعره، ومتـى مـا ظهـر                    

لك األخبار من جهة، وصحة نـسبة       تآلف هذه الصور مع تلك األخبار فإن ذلك يعني صحة ت          

هــذا الــشعر لطرفــة مــن جهــة أخــرى، كمــا يفــصح عــن قــدرة طرفــة علــى التعبيــر اإلنــساني   

 .الصادق المؤثر من جهة ثالثة

ولو أننا حاولنا أن نحصي هذه األحداث التي واجهها طرفة؛ لتكون منطلقا فـي تفـسير     

، وأنــه عــاش مــع والدتــه وأختــه  )١(ابــصمته التعبيريــة، فــإن أول مــا يــصادفنا وفــاة والــده صــغير  

، ومـع أخيـه معبـد الـذي ذكـره فـي       )٢(الخرنق التي يغلب على الظن أنها كانت أكبر منه سنا         

، وأنه إلى ذلك كله وجد ظلما وعنتا من أعمامه في أموال أبيه وأنهم منعوا حقـا                 )٣(المعلقة

 . )٤(ألمه وردة

 األســاس فقــد والــده، واآلثــار التــي   وعنـدما نتأمــل هــذه األحــداث فإننــا نجــد أن محورهــا 

نجمت عن ذلك الفقد؛ ولذا فإننا نفترض أن فكرة الموت ستكون مسيطرة على األفكار              

غير الواعيـة فـي شـعر طرفـة، وأنهـا سـتمثل حجـر األسـاس فـي الجوانـب غيـر الـشعورية                         

                                     
 . ١٨٧ص/ ١الشعر والشعراء،  البن قتيبة ، ج: انظر)   ١(
يروى ألخته في رثائه بيتان تتحدث فيهما عن سنه، ومـا كـانوا يرجونـه منـه، وهمـا يوحيـان بكونهـا أكبـر                       )   ٢(

ديـوان طرفـة شـرح    : انظـر . ( منه سنا، وكذلك فإن هجاءه لزوج أخته قد يرجح كونها في سن أكبر منـه           
 .)١٨٨-١/١٨٥الشعر والشعراء، البن قتيبة، ج: ، وانظر١١٢، ١٠٦األعلم الشنتمري، ص

 .٥٠ديوان طرفة شرح األعلم الشنتمري، ص: انظر)   ٣(
 .١١٤المصدر السابق، ص: انظر)   ٤(



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٤٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني واألربعون محرم  

يعـانوا  التي ترتبط بقصائده وتغذيها بالصور البالغية على نحو ال نجده عند أضـرابه ممـن لـم     

 . ما عاناه من مرارة الفقد وحرارة االنفصال

ولعل هذا يؤكد ما وجدناه من صور مترابطة متشابكة تـدور حـول المـوت بمـا يحملـه                   

من معاني الفناء والتناهي، وهي صور ملحة ال يكاد يفقدها طرفة، إذ تـصبغ كثيـرا مـن ألـوان                

ة الموحـشة، وفـي الناقـة التـي         شعره، نجدها في صورة الطلـل الغـائر، كمـا نجـدها فـي الفـال               

تمثــل تعويــذة أمــام المــوت، ثــم نجــدها فــي هــذه الفلــسفة الوجوديــة التــي اتخــذها مــسرحا  

لمبادرة الموت بما ملكت يده كما كان يقول، ثـم فـي هـذه النهايـة الحزينـة التـي يرثـي بهـا                        

 .الشاعر نفسه والحياة

جوديــة يعبــر بهــا لقــد كانــت لغــة المــوت مــسيطرة علــى أبيــات طرفــة، فهــي صــرخة و  

طرفة عن شعوره بالعجز أمام حقيقة الموت، تلك الحقيقة التي أخذت منه والده صغيرا،       

وظلـــت تطـــارده فـــي أحـــداث حياتـــه حتـــى أودى بهـــا شـــابا، وبـــين ذاك وذاك رأى أثـــر هـــذه  

 .الحقيقة في األحداث التي عاناها وعاصرها

ليهـا أن نـضعها موضـع التحقـق مـن           على أن مما يزيدنا اطمئنانا إلى النتـائج التـي وصـلنا إ            

خالل استقراء اإلبداعات األخرى لطرفة، فعندما نقف عند األطالل الـدال األول الـذي وقفنـا            

عنــده فــي معلقتــه نجــد أن طرفــة تنــاول األطــالل فــي ســتة مواضــع كلهــا تتــضمن إيحــاءات   

 :بالفقد والفناء، ومنها األبيات التالية
 مــــــــــــــــــــــهُعُ أم قِدُبْــــــــــــــــــــــ الرَّاكَجَأشَــــــــــــــــــــــ

 
 )١( سٌ حُمَمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْارِادٌ دَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم رَ 

 
  الـــــــــــــــــــــــرَّقِّ رقَّـــــــــــــــــــــــشهُ طورِسُكَـــــــــــــــــــــــ

 
ــضُّ  ــى ، حَبالـــــــــــــــــــ ــشِمُهْمُـــــــــــــــــــ  )٢( رَقِّشٌ يَـــــــــــــــــــ

 
 هِ بِـــــــــــــــــيولُي الـــــــــــــــــسُّدِعْـــــــــــــــــ بَتْبَـــــــــــــــــعِلَ

 
 )٣( قٍ رِهَمُـــــــــــــــــهْنَـــــــــــــــــوْي رَى فِـــــــــــــــــجـــــــــــــــــرَوَ 

 

                                     
 .  الفحم : ما ذهب أثره، والحمم: الدارس)  ١(
 . يزينه ويرسمه: زينه، يشمه: الكتاب، رقشه: الرق)  ٢(
 . المطر الخفيف: بات وأحسنه، الرهمأول الن: الرونق)  ٣(



 

 
٣٤٦

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"األسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد اهللا بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

 يــــــــــــــــــــــبُ مُعْــــــــــــــــــــــشِبٌ أُنُــــــــــــــــــــــفٌ  ثِفالكَ
 

 )١( كَمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْتَرْمُ فَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِاهِنَفتَ 
 

 اهَــــــــــــــــــــــــلِكَلْ حَــــــــــــــــــــــــمَّ كَهُتْــــــــــــــــــــــــلَعَجَ
 

ــ دِيـــــــــــــــــــــــــــــعٍبِرَلِ  ــهْيمَـــــــــــــــــــــــــــ  )٢( ةٌ تَثِمُـــــــــــــــــــــــــــ
 

ــحَ ــقَمٌ وَسْــــــــــــــــي رَسِابِــــــــــــــ  هِ بِــــــــــــــــتُفْــــــــــــــ
 

ــ  ــعُ أُوْلَـــــــــــ ــنَّطِيـــــــــــ ــهْ مْ لَـــــــــــــسَفْ الـــــــــــ  )٣( أَرِمُـــــــــــ
 

 طرفــة هنــا يــرى فــي الطلــل صــورة الماضــي الــذي ذهــب ولــن يعــود، الحيــاة التــي فقــدها،      

 والفقـد التـي     والعمر الذي يمضي به يوما بعـد يـوم إلـى المغيـب، فهـو يتمثـل مـشاعر الغيـاب                    

يشعر بها تجاه هذه األطالل، ويلبسها من غير وعي منه مشاعره تجاه مراكـز االسـتقرار                

فــي حياتــه وحاجاتــه االجتماعيــة الملحــة التــي فقــدها، وأعنــي بــه علــى التحديــد والــده الــذي      

فقــده، والمــوت الحاضــر الــذي يمثــل الركيــزة األســاس فــي تكــوين المــشاعر الكامنــة فــي      

 .دة لنفس طرفةاألعماق البعي

 في هاته األبيات سنرى طرفة كغيره يبين حرصه على األطالل وعلى الوقـوف أمامهـا،               

لكنه مع حرصه عليها يراها بعيدة غائمة أمامه، قد لعبت بهـا الـسيول ودقتهـا الـديم، كمـا          

غامت مشاعر استقراره وراحته وأذهبتها األحداث والمواقف، ثم يرى نفسه مـضطرا إلـى              

 .اره إلى المضي بحياته نحو الموت والنهايةتركها اضطر

لقــد كــان طرفــة فــي حديثــه عــن األطــالل بعامــة يمــزج بــين ذكرياتــه وبــين هلعــه مــن        

حركة الزمن، وكانت صورة األطالل تركز علـى إحـساسه العميـق بالفقـد والرحيـل، تلـك                   

بــآت الــصورة التــي لــم تبــارح خــاطره، ولــم تخــل منهــا قــصائده الــشعرية، لتعبــر عــن أثــر مخ   

ــا         ــدفق حولهـ ــاني، وتتـ ــا المعـ ــداعى حولهـ ــة، تتـ ــة عميقـ ــدة ترابطيـ ــاء وحـ ــي بنـ ــعور فـ الالشـ

العواطــــف، وتكــــشفها مــــن حيــــث الجانــــب اللغــــوي االســــتعارات والكنايــــات المــــضمرة  

                                     
 .  مجتمعه : ما ينتهي إليه الماء، مرتكمه : الرمل المجتمع، تناهيه: الكثيب)  ١(

 .تدقه وتكسره: المطر الدائم، تثمه: صدرها، وموضع التزامها وقصدها، ديمة: كلكلها)   ٢(

  .أتركه: ، وأرمه٧٥، ٧٤ شرح األعلم، ص ديوان طرفة)   ٣(
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واالختيارات التصويرية التي تنطلق على هيئة دفقات وجدانية مـن خـالل الالشـعور بوصـفه                

 . منطقة قادرة على التعبير اللغوي

حــين ننتقــل إلــى صــورة الخمــر التــي رأيناهــا صــورة معاكــسة يحــاول بهــا أن ينــسى         و

 : همومه وأحزانه فإننا نجد طرفة يكرر هذه المعاني في مثل قوله
ــ ــرَّاحَرْا زالَ شُــــــــومَــــــ ــرَّني حتَّــــــــبي الــــــ ى أشــــــ

 
 )١(كِ لِـــــــ ذَضُعْـــــــني بَءَاى سَـــــــيقي، وحتَّـــــــدِصَـــــــ 

 
ةً احَصَون نَــــــــــــبُــــــــــــرَ األقْولَقُــــــــــــى يَوحتَّــــــــــــ

 
ــلَذ  ــا ورِ الجهــــ ــلَ حبْمْرِصْــــ ــن حِهَــــ ــكِبَا مــــ  )٢(الــــ

 

من البارز أن الخمر هنا ليست صورة للتمتـع، بـل هـي وسـيلة للـشكوى مـن تفـرده عـن           

صديقه وعن أقربيه، الذين يلومونه ويعتبون عليه، فالخمر هنا وسـيلته لنـسيان المـوت، ولـذا           

 .بالغ فيها مبالغة أثارت حفيظة قومه عليه

وف مـن المـوت التـي رأيناهـا فـي صـورة المهـاة المطفـل تتكـرر فـي             وصورة الـذعر والخـ    

 :شعره في غير موضع، فمن ذلك قوله
 وَلَهَـــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــشْحَا مَهَـــــــــــــــــاةٍ مُطْفِــــــــــــــــــلٍ   

 
ــرْ     ــانِ الزَّهْـــــــــــ ــلِ بِأَفْنَـــــــــــ ــرِي الرَّمْـــــــــــ  )٣(تَقْتَـــــــــــ

 

والمهــاة المطفــل ذات وظيفــة إيحائيــة مرتبطــة بــالخوف علــى الخــشف، ولــذا خــصها     

وإنما تخذل إذا كـان لهـا       : "سماها خذوال، وعلل ابن األنباري ذلك بقوله      طرفة في المعلقة و   

خشف، وخص الخذول ألنها فزعة ولهة على خشفها، فهي تشرئب وتمد عنقها وترتفع             

، وهذه اإليحاءات تمتزج بالخوف من الموت عنـد طرفـة، وبخاصـة          )٤("وترتاع، وألنها منفردة  

 : عره كما في قولهونحن نجده يصرح بذلك في مواضع أخرى من ش

                                     
 .  خبريع ني وأذارأشه: رنيأش)   ١(
  . اقطع: ، واصرم١٨٤شرح األعلم، صديوان طرفة )   ٢(
 .٥٢ديوان طرفة شرح األعلم الشنتمري، ص)   ٣(

 .١٦٥-١٦٤شرح القصائد السبع الطوال، ص)   ٤(



 

 
٣٤٨
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 )١(لَهَـــــــــــا نَظَـــــــــــرٌ سَـــــــــــاجٍ إِلَيْـــــــــــهِ تُوَاغِلُـــــــــــهْ       وَإِذْ هِيَ مِثْلِ الرَّيمِ صِيدَ غَزَالُهَا
 

 :والصورة تتكرر حتى في تصوير بعده عن سلمى، يقول
 وَكَـــــــــمْ دُونَ سَـــــــــلْمَى مِـــــــــنْ عَـــــــــدُوٍّ وَبَلْـــــــــدَةٍ 

 
ــهْ      ــفُ ذَالذِلُـــــــ ــادِي الخْفِيـــــــ ــا الهَـــــــ ــارُ بِهَـــــــ  )٢(يَحَـــــــ

 
ــهُ يَ ــرُ الفَـــــــــــــالةِ كَأَنَّـــــــــــ ــا عَيْـــــــــــ  ظَـــــــــــــلُّ بِهَـــــــــــ

 
ــضَائِلُهْ     ــصَهُ وَيُــــــــــ ــافِي شَخْــــــــــ  )٣(رقيــــــــــــب يُخَــــــــــ

 

يعنـي أنهـا فـالة ذات ظهـور وبطـون،      : "واألعلم الشنتمري يعلق علـى هـذا البيـت بقولـه      

فالعير يبدو فيها مرة ويخفى مرة، فكأنه رقيـب يـشرف تـارة، ينظـر مـن يجـيء ويـستخفي                     

 ومــن هنــا فــإن صــورة العيــر التــي كانــت صــورة متكــررة فــي الــشعر    ،)٤("تــارة؛ لــئال يــشعر بــه 

الجــاهلي جــاءت عنــد طرفــة مرتبطــة بمــشاعر الخــوف مــن المــوت، فهــي إمــا مطفــل، وإمــا    

 .رقيب يتهيب الموت ويضائل شخصه؛ لكي ال يراه أحد

 وال يخفــى أن مــا رأينــاه فــي صــورة الــصحراء مــن إيحــاءات مرتبطــة بــالموت تتكــرر هنــا 

فـي الوظيفـة الدالليـة لحـرف العطـف الـذي يـساوي بـين البلـدة والعـدو، وكالهمـا                      مرة أخـرى    

 .جدير بأن يكون سببا للموت

إن من يتأمل هذه األبيات يشعر أن صورة الظبية التي ترقب وليـدها وهـي منفـصلة عـن             

القطيــع فــي حالــة مــن الخــوف والولــه علــى خــشفها إنمــا تــسربت إليــه مــن حياتــه الخاصــة،    

ائفة عليه مـن المـوت الـذي ذهـب بأبيـه قبلـه، والممزوجـة بمعاناتهـا مـن ظلـم              صورة أمه الخ  

 .)٥(حقها وجحده 

                                     
  . ١١٩ديوان طرفة شرح األعلم الشنتمري، ص )  ١(

 .كناية عن التشمير والسرعة: الخفيف ذالذله)   ٢(

  . ١٢٨ديوان طرفة شرح األعلم الشنتمري، ص )    ٣(

 .١٢٨المصدر السابق، ص)   ٤(

 . ١١٤المصدر السابق، ص : انظر)   ٥(
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إنهــا صــورة متكــررة تلــح علــى ذهــن طرفــة، تلــك الــصورة التــي تــصور الظبــي خائفــا مــن  

يمكـن أن يـتم عـشوائيا، وأنـه يفـسر جانبـا مـن                الموت، وال شـك أن تكـرار هـذه الـصورة ال           

ة فـي الـشبكة البالغيـة لطرفـة، إذ إن الـصور كمـا تتـشكل                 مهما من جوانب صناعة الصور    

من خالل وعي األديب المتأثر بطبيعة اللغة وتأريخها، والمتأثر بالوسط االجتمـاعي والفنـي              

 . فإنها تتشكل أيضا من خالل الالوعي المرتبط بمسارب بعيدة من الحياة الخفية لصاحبه

عر طرفـة مفيـدا فـي إثبـات هــذه     وعلـى نحـو مـا كـان اسـتقراء النـصوص األدبيــة فـي شـ        

النتائج ونفيها، فإن موازنة طرفة ببعض أضرابه يزيـد اطمئنانـا لهـذه النتـائج، إذ تهـدف هـذه                    

ــات أن مــا    ورد مــن مالمــح إشــارية وصــور متعــاودة كــان ناشــئا مــن حياتــه         القــراءة إلــى إثب

التـراث  وطبائعه النفسية، ولم يك ناشئا من صور جاهزة تقمصها طرفة بوعيـه مـن خـالل                 

 .الشعري والفني الذي عاصره

وأول ذلك مقارنة بناء مقاطعه بشعراء المعلقات، فبينما تناول الجميع صـورة الفقـد                

والغياب أوال، وظهر عندهم وصـف الناقـة أو الفـرس، فقـد اخـتص طرفـة مـن بيـنهم بخـتم                 

 .)١(معلقته بالحديث عن الموت وتأبين نفسه

أن يظهــر أثرهــا مــن خــالل الالوعــي حتــى عنــدما  كمــا أن هــذه المالمــح اإلشــارية يجــب 

إن هذه المعاني المتكـررة      إذ   يتناول الشاعر تقاليد فنية أو أدبية يستقيها من خالل الوعي،         

مـشاعره  تلون تبعاً للحالة التي يحياها الشاعر، وتبعاً لحدة إحساسه ب         يجب أن ت   أو التقاليد 

كــان هــؤالء شــعراء المعلقــات بعامــة الخاصــة التــي تتركــز فــي الالوعــي وتحيــل عليــه، فــإذا  

تنــاولوا األطــالل والمــرأة فــي فــواتح معلقــاتهم، وكانــت األطــالل بطبيعتهــا تــشمل جوانــب  

ــر           ــاء كانــت أكث ــاء وقــضايا الوجــود فــإن معــاني الفقــد والفن ــاهي والفن ــسانية تتــصل بالتن إن

 معلقتـي    األطالل فـي   ستكشفولعلنا ن وضوحا في شعر طرفة عند تناوله األطالل والمرأة،         

                                     
ختم امرؤ القيس معلقته باألمل والحديث عن المطر، وزهير بن أبـي سـلمى بالحكمـة، وخـتم عمـرو بـن                       )    ١(

 . لقاتهم بالفخركلثوم وعنترة بن شداد ولبيد بن ربيعة والحارث بن حلزة مع
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 لنـرى  ، وزهير الـشاعر المـستقر     الشاعر المتمرد المسكون بهاجس الفقد والرحيل      طرفة

ــدى كــل             ــاول األطــالل ل ــره فــي تن ـــها األطــالل، وأث موقفهمــا مــن معــاني الفقــد التــي تــشي ب

 .)١(منهما

 فجعلها صـورة غائمـة ال تلبـث أن تنمحـي، كمـا              -كما رأينا قبل  -تناول طرفة األطالل    

فجــاءت عنــده هــذه المعــاني علــى  زهيــر بــن أبــي ســلمى  وقوفــا طــويال، وأمــالــم يقــف عنــدها

 :النحو التالي
 لَّـــــــــــمِكَ تَمْةٌ لَـــــــــــنَـــــــــــمْى دِفَـــــــــــ أوْمَّ أُنْأمِـــــــــــ

 
ــوْبحَ  ــدَّةِمانَــــــــــــــــــ ــ فَرَّاجِ الــــــــــــــــــ  )٢( لَّمِثَتَـالمُــــــــــــــــــ

 
 اهَـــــــــــــــنَّأَ كَنِيْتَمَقْا بـــــــــــــــالرَّهَـــــــــــــــديـــــــــــــــارٌ لَ

 
ــمَ  ــ وَعُراجِــــــ ــشْــــــ ــصَمِ وَي نَمٍ فِــــــ ــرِ مِعْــــــ  )٣( اشِــــــ

 
ــبِ ــينُ واآلرَهَــــــــ ــ يَامُا العِــــــــ ــلْ خِشينَمْــــــــ  ةًفَــــــــ

 
ــنْا يَهَــــــــالؤُطْوأَ  ــنْ مِــــــــنَضْهَــــــ ــثَمِلِّ كُــــــ  )٤(  مَجْــــــ

 
ــتُ بِ ــوَقَفْــــ ــهَــــ ــدِنْا مِــــ ــ بَعْــــ ــةًينَرِشْ عِــــ   حِجَّــــ

 
 يمِهُّوَ تَـــــــــــدَعْـــــــــــ بَارَ الـــــــــــدَّتُفْـــــــــــرَعَ اـًيـــــــــــألْفَ 

 
ــأَ ــثَََََـــــــ ــفْافيَّ سُـــــــ ــرْ مِسِرَّعَـــــــــي مُعاً فِـــــــ  لٍجَـــــــ

 
ــوْضِ  ؤْنُوَ  ــاً كحَــــــــ ــدِّ ايــــــــ ــلــــــــــم يَلجُــــــــ  )٥( لَّمثََتَــــــــ

 
ــصَّرْ خَ ــي هَـــــــ لِتَبَـــــ ــلْيلـــــ ــ تَـــــ ــ ظَنْرى مِـــــ  نٍائِعَـــــ

 
 )٦(  جُـــــــــرْثُمِقِوْ فَـــــــــنْ مِـــــــــاءِيَـــــــــلْالعَ بِمَّلْـــــــــنَحَتَ 

 

                                     
شرح شعر زهير بـن أبـي سـلمى، صـنعة           : ، وانظر ٢٧ -٢٣ديوان طرفة شرح األعلم الشنتمري، ص       : انظر)   ١(

 . ٢٠-١٦العباس بن ثعلب، ص 

 . موضع : موضع والمتثلم: آثار الناس، حومانة الدراج: الدمنة)  ٢(

 .صب الذراع وعروقهع: النقش على اليد، النواشر: موضعان ، الوشم : الرقمتان)   ٣(

: بعـضها فـي إثـر بعـض، أطالؤهـا         : الظبـاء الخالـصة البيـاض، خلفـة       : البقـر واسـعات األعـين، اآلرام      : العين  )   ٤(
 .موضع الجثوم: جمع الطال ، وهو ولد ا لبقرة والظبية والشاة، المجثم

هنـا موضـع القـدر علـى        : معـرس السواد على الحمرة، ال   : األحجار التي ينصب عليها القدر، السفع     : األثافي)   ٥(
 .البئر في طرف الكأل: القدر، والجد: الحجارة، المرجل

 .ماء لبني أسد: ما ارتفع من األرض، جرثم: ارتحلن، العلياء: النساء في الهوادج، تحملن : الظعائن)   ٦(
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 :حتى قولهوسيرهن ويستمر في وصف هوادجهن 
ــهُ   ــا جِمامُـــــــــــ ــاءَ زُرْقًـــــــــــ ــا وَرَدْنَ الْمَـــــــــــ  فَلَمَّـــــــــــ

 
ــرِ المُ  ــيِّتَوَضَــــــــــــعْنَ عِــــــــــــصِيَّ الحَاضِــــــــــ  )١( مِخَــــــــــ

 

طرفة األطالل وتناولها زهير بن أبي سلمى فـي قواسـم مـشتركة بـين أصـحاب                 تناول  

تنــاوال موضــوعاً واحــداً فإننــا نلمــس فروقــاً      الجيــل الواحــد، ومــع أن الــشاعرين الكبيــرين     

 وأســلوب ،التــي تكــشفها طــرق المعالجــة والالشــعورية واضــحة فــي الخــصائص النفــسية  

 .نهما مالوصف عند كلٍّ

كمــا هــي أطــالل أم أوفــى تبــدو كالوشــم، ولكــن أطــالل خولــة أقــرب إلــى  أطــالل خولــة 

إذ تلوح كباقي الوشم فـي ظـاهر اليـد، فـي حـين أن      وإلى التعمق في االرتداد الزمني،    ،االندثار

رغـم تطـاول   أثافيهـا  ؛ و رجِّـع فيهـا الوشـم مـرة بعـد مـرة      ، فقـد أطالل أم أوفى تبرز واضـحة    

، واإليحــاءات التــي تــشي بهــا صــور زهيــر   لــم يتــثلم بعــدال تــزال علــى لونهــا، ونؤيهــا الــسنين 

مختلفــة، فــصورة العــين واآلرام جــاءت محملــة بإيحــاءات األمومــة واألمــان واســتمرارية        

، وأطالؤهــا ينهــضن مــن كــل مجــثم   )٢(الحيــاة، فهــن يمــشين متتابعــات فــي أمــن وخــصب    

ق الخــصب تــوحي بــالكثرة وتحقــ) مــن كــل مجــثم(ليــشربن مــن ألبــان أمهــاتهن، والــصيغة 

واســتمرارية الحيــاة، وهــذه الــصورة مختلفــة تمامــا عــن صــورة الظبــاء فــي شــعر طرفــة، إذ      

جاءت الظباء في شعره كما أوردت قبل محملة بإيحاءات الخوف مـن المـوت علـى ذاتهـا       

 . أو على أوالدها

بـن أبـي سـلمى فيبقيـه         أما زهيـر  وباإلضافة إلى ذلك فاألطالل عند طرفة تأتي في بيتين،          

 يـصفها   -إلـى ذلـك كلـه   - هـو  و فـي خمـسة أبيـات،     قراره النفسي عند أطـالل أم أوفـى       است

 ظاهريًّـا، ثـم ينتقـل إلـى وصـف الظعـائن فيـصفها وصـفا يغلـب عليـه الجانـب الجمـالي،                       وصفاً  

                                     
  . ٢٢-١٦شرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة العباس بن ثعلب، ص)   ١(

 . ٢٥٢لسبع الطوال، البن األنباري، ص شرح القصائد ا)   ٢(
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 كمـا يكـشف عـن       ،ن تعبيره عن مشاعر الفقد والرحيـل      أنه يتذكر فيها شبابه أكثر م     وك

  : ، بل إنه يذكر ذلك صراحة فيقولاته تجاههامعانتمثيله ر من ث بذكرها أكهتلذذ
ــ لْيهنَّ مَوفِـــــــــــــ ــ نْ ومَ،يـــــــــــــفِطِى للَّهًـــــــــــ رٌظَـــــــــــ

 
ــ نِيْعَــــــــــــــــ لِأَنِيـــــــــــــــقٌ   ــــــــــــ  )١(سِّــــــــــــــــمِوَتَ المُّرِاظِ النـَّ

 

وبروز هذه اللمحات اإلشارية في شعره يتكرر عندما نوازن بين وصفه الخمر ووصـف              

 يـأتي متـصال     -رأينـا قبـل   كمـا   –بعض أضـرابه لهـا، فقـد كـان وصـف الخمـر فـي شـعر طرفـة                    

بفلسفته من الحياة بمـا فيهـا مـن سـوداوية وحـضور لـصورة المـوت، فـي حـين أن األعـشى            

الذي اشتهر بوصف الخمر، يصفها وصفا جماليا، فيصف دنـَّها، ونَداماها، ومنابتهـا، وألوانهـا،              

، )٢(وأثرها في النفس، ومجالسها، على نحو ما نرى فـي معلقتـه وفـي بعـض قـصائده األخـرى                 

 .  ولكنه ال يورد عليها أفكار الموت وانقضاء الحياة على نحو ما نراه في شعر طرفة

وعلى هذا النحو سنرى أبيـات الحكمـة التـي جـاءت عنـد طرفـة متـصلة ببنيـة القـصيدة             

التي تدور حول الفقد والغياب ومشكالت المصير، في حين جاءت فـي شـعر زهيـر حكمـا                  

 :  )٣(يها من قيم معنوية، على النحو الذي نراه في مثل قولهعامة تخيرها الشاعر لما يرى ف
ــي أُمُـــــــــورٍ كَثِيـــــــــرَةٍ     ــنْ  ال يُـــــــــصَانِعْ فـــــــ  ومَـــــــ

 
ــسمِ    ــأْ بِمَنْــــــــــــ ــابٍ ويُوطَــــــــــــ ــضَرَّسْ بأَنْيــــــــــــ  يُــــــــــــ

 
ــضْلِهِ   ــلْ بِفَــــــ ــضْلٍ فَيَبْخَــــــ ــكُ ذا فَــــــ ــنْ يَــــــ  ومَــــــ

 
ــذْمَمِ    ــهُ ويُـــــــــ ــهِ يُـــــــــــسْتَغْنَ عَنْـــــــــ  علـــــــــــى قَوْمِـــــــــ

 

                                     
 .المتثبت: المتلطف في الوصول إليهن، والمتوسم: اللطيف)   ١(

 :انظر في ذلك أبياته التي أولها )   ٢(
 وِلُشَــاوٍ مِـشَــلِّ شَـلُـــولٌ شُــلـشُــلٌ شَـ        وَقَـدْ غَـدَوْتُ إلـى الـحَـانُـوتِ يَـتْـبَـعُـنِي                 

محمـد حـسين،  مكتبـة اآلداب    . ديوان األعشى الكبير ميمون بن قـيس، شـرح وتعليـق الـدكتور م       :انظر       (
 ). ٥٩بالجماميز، ص 

 .٣٤شرح شعر زهير بن أبي سلمى، للعباس بن ثعلب، ص )   ٣(
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ــأ   بين نفــسه فــي الخاتمــة التــي خــتم بهــا معلقتــه مــن بــين       وال يبعــد أن طرفــة انفــرد بت

 .شعراء  الملعقات

 وبعد

فقــد كــشفت القــراءة التحليليــة لــشعر طرفــة عــن أســطورية المــوت فــي شــعره، إذ     

كانت تفرض صورا بالغية وعناصـر متماثلـة كونـت بمجموعهـا شـبكة دالليـة تحيـل علـى                 

 .لالشعوريةفكرة الموت في نصوصه الشعرية معبرة عن جوانب نفسه ا

وتظهــر هــذه الفكــرة انعكاســا عــن مــوت أبيــه فــي طفولتــه، ومــا أعقبــه مــن أحــداث        

عمقت في نفسه الشعور بالخوف من الموت والمصير الـذي كـان يـراه أبـديا ال بعـث بعـده،           

 . بحيث أصبح محاصرا بهذه الفكرة ال يكاد ينفك عنها

من خالل تأكيد معـاني     لقد كانت فكرة الموت صورة ملحة يحاول طرفة أن يدافعها           

ــصارخة، إال أن         ــة ال ــاة والحركــة مــن خــالل الطلــل والناقــة واألنثــى والفلــسفة الوجودي الحي

ألفاظ الموت وصوره كانت تتسلل إلى شعره مرة بعد مرة، مما حمله على اسـتبدال قلقـه    

مـن المجهــول بادعــاء مواجهـة المــوت وعــدم الخـوف منــه مــن خـالل تــأبين نفــسه محــاوال     

مــح هويــة جديــدة تنعتــق مــن الهــرب مــن المــوت إلــى مواجهتــه؛ لــتعلن فاعليــة  تأســيس مال

 .الذات اإلنسانية في مواجهة المتحول الزمني

ظهر طرفة بن العبد من خـالل نـصوصه الـشعرية شـاعرا ال شـعوريا، فهـو ينطلـق فـي                       

بنــاء العالقــات الدقيقــة فــي كثيــر مــن صــوره الفنيــة مــن خــالل مقومــات الشــعورية تختــزن    

ات مكبوتة ورغبات كامنة فـي أفكـاره الالواعيـة، ممـا سـاعده علـى ابتـداع عالقـات            مركب

 .جديدة مبتكرة في بناء شبكته البالغية والتصويرية

كما رصد البحث مركزية التكثيف في بناء العالقات البالغيـة فـي شـعر طرفـة، وذلـك         

المعنـى إلـى صـورة      بالجمع بـين العناصـر المتباعـدة ودمجهـا فـي عمليـة تفاعليـة ينتقـل بهـا                    

جديــدة مــن األفكــار والــصور الغنيــة بإيحاءاتهــا وبــدورها فــي اتــساق البنيــة الفنيــة للقــصيدة 

 .المرتبطة باألسطورة الشخصية لطرفة والمحيلة عليها
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 المصادر والمراجع
 : المصادر والمراجع–أوالً 
، مكتبـة دار المعـارف،      الرضـا  سـعد أبـو   . االتجاه النفـسي فـي نقـد الـشعر العربـي أصـوله وقـضاياه، د                -١

 .الرياض

يوســف بكــار، دار األنــدلس،  .  بنــاء القــصيدة فــي النقــد العربــي القــديم فــي ضــوء النقــد الحــديث، د       -٢

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية، 

البيان والتبيـين، أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ،  تحقيـق عبـد الـسالم محمـد هـارون، مكتبـة                     -٣

 . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥سة، الخانجي، الطبعة الخام

 .عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة، الطبعة الرابعة. التفسير النفسي لألدب، د -٤

محمـــد علـــي   .  جمهـــرة أشـــعار العـــرب فـــي الجاهليـــة واإلســـالم، أبـــو زيـــد القرشـــي، تحقيـــق د          -٥

 . م١٩٨١/هـ١٤٠١الهاشمي،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

و بــن بحــر الجــاحظ، تحقيــق عبــد الــسالم هــارون، دار الجيــل، بيــروت،     الحيــوان، أبــو عثمــان عمــر  -٦

 . م١٩٩٢/هـ١٤١٢

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر البغدادي، تحقيق عبد السالم محمـد هـارون، دار                   -٧

 . م١٩٦٧/هـ١٣٨٧الكاتب العربي للطباعة والنشر،القاهرة

روضة سحيم حمد  . نعمان محمود جبران، ود   . د دراسات في تأريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم،       -٨

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨آل ثاني، مؤسسة حمادة للخدمات الجامعية، إربد، األردن، 

سـعد البـازعي، المركـز  الثقـافي العربـي، بيـروت، الطبعـة        . ميجـان الرويلـي، ود  .دليل الناقـد األدبـي، د     -٩

 .الخامسة

محمد حـسين،  مكتبـة اآلداب       . كتور م ديوان األعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح وتعليق الد         -١٠

 .بالجماميز
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،  وتليــه طائفــة مــن الــشعر المنــسوب إلــى طرفــة  ديــوان طرفــة بــن العبــد شــرح األعلــم الــشنتمري   -١١

المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بيــروت، ودائــرة    ولطفــي الــصقال، تحقيــق دريــة الخطيــب

 .م٢٠٠٠الثقافة والفنون، البحرين، الطبعة الثانية، 

القـصائد الـسبع الطـوال الجاهليـات، أبـو بكـر محمـد األنبـاري، حققـه الـشربيني شـريدة، دار                       شرح   -١٢

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١الحديث، القاهرة، 

شــرح المعلقــات الــسبع، الحــسين بــن أحمــد الزوزنــي، حققــه وعلــق علــى حواشــيه محمــد محيــي   -١٣

 .الدين عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح وأوالده بمصر

مد بن إسماعيل الصاوي مضافا عليـه تفـسيرات العـالم اللغـوي أبـي جعفـر        شرح ديوان جرير، مح    -١٤

 . محمد بن حبيب، دار مكتبة الحياة، بيروت

فخر الـدين قبـاوة، منـشورات    .د: شرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة العباس بن ثعلب، تحقيق     -١٥

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار اآلفاق الجديدة، بيروت، الطبعة األولى، 

عمــر شــرف الــدين، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب،    .منــاذرة والغــساسنة، د الــشعر فــي ظــالل ال  -١٦

 .م ١٩٨٧

 .الشعر والشعراء، البن قتيبة، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار الثقافة، بيروت -١٧

عبــد الفتــاح عبــد المحــسن الــشطي، دار قبــاء للطباعــة       . شــعراء الحيــرة فــي العــصر الجــاهلي، د     -١٨

 .والنشر، القاهرة

 . يوسف خليف، مكتبة غريب . لصعاليك في العصر الجاهلي، دالشعراء ا   -١٩

طبقــات فحــول الــشعراء، محمــد بــن ســالم الجمحــي، شــرح وقــراءة محمــود محمــد شــاكر، دار       -٢٠

 . المدني، جدة

 .علي شلق، دار المدى للطباعة والنشر، بيروت.   طرفة بن العبد القلق الوجودي والشقاء، د -٢١

 .   يحيى شامي، دار الفكر العربي ، بيروت. د   طرفة بن العبد حياته وشعره ،  -٢٢

العقــد الفريد،أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه، تحقيــق محمــد ســعيد العريــان، المكتبــة التجاريــة             -٢٣

 .الكبرى



 

 
٣٥٦

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"األسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد اهللا بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

النبــوي عبــد الواحــد . العمــدة فــي صــناعة الــشعر ونقــده، الحــسن بــن رشــيق القيروانــي، تحقيــق د    -٢٤

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، شعالن، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى

محمـد عبـد   .الغالم القتيل طرفـة بـن العبـد شـاعر البحـرين فـي العـصر الجـاهلي حياتـه وشـعره ، د                     -٢٥

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠القادر أحمد، جامعة البحرين، 

الفـــــاخر، أبوطالـــــب المفـــــضل بـــــن ســـــلمة الكـــــوفي، دار الفرجـــــاني، القـــــاهرة، الطبعـــــة الثانيـــــة،    -٢٦

 . م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

معاصـر، منـاهج ونظريــات ومواقـف، حميـد لحميـداني، مطبعـة انفـو برانــت،        الفكـر النقـدي األدبـي ال    -٢٧

 .م٢٠١٢فاس، المغرب، الطبعة الثانية، 

ــة، د   -٢٨ ــواد، سلــسلة قــراءات، منــشورات الجامعــة، الطبعــة     . فــي منــاهج الدراســات األدبي حــسين ال

 .م١٩٨٤المغربية، 

ربيـة، القـاهرة، الطبعـة األولـى،     سـمير سـعد حجـازي، دار اآلفـاق الع        . قضايا النقـد األدبـي المعاصـر، د        -٢٩

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

معاهــد التنــصيص علــى شــواهد التلخــيص، الــشيخ عبــد الــرحيم بــن أحمــد، حققــه وعلــق علــى              -٣٠

 . م١٩٤٧/هـ١٣٦٧حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، 

العلميـــــة، معجـــــم الـــــشعراء، اإلمـــــام أبـــــو عبـــــد اهللا المرزبـــــاني، مكتبـــــة القدســـــي، دار الكتـــــب   -٣١

 . بيروت،الطبعة األولى

جواد علي، دار العلم للماليين ومكتبـة النهـضة، بيـروت،    .المفصل في تأريخ العرب قبل اإلسالم، د      -٣٢

 . م١٩٧٠الطبعة األولى، 

الطــاهر أحمــد مكــي، دار العــالم العربــي،  . منــاهج النقــد األدبــي، إنريــك إندرســون إنبــرت، ترجمــة د   -٣٣

 .م٢٠٠٩القاهرة، 

 صالح فضل، دار اآلفاق العربية، القاهرة. المعاصر، دمناهج النقد  -٣٤

كرنكـو، مكتبـة القدسـي،      . المؤتلف والمختلف، أبـو القاسـم اآلمدي،تـصحيح وتعليـق الـدكتور ف             -٣٥

 . دار الكتب العلمية، بيروت،الطبعة األولى
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موسوعة علم النفس، روالن دورون وفرنسواز يارو، تعريـب الـدكتور فـؤاد شـاهين، دار عويـدات          -٣٦

 .م٢٠١٣نشر والطباعة، بيروت، لل

 .  م١٩٧٣محمد غنيمي هالل، دار الثقافة، بيروت، . النقد األدبي الحديث ، د -٣٧

 :  الدوريات-ثانيًا 
المقاربـــة الـــسيكيولوجية لـــألدب، مركـــز الدراســـات والبحـــوث اإلنـــسانية واالجتماعيـــة بوجـــدة،  -

 : المملكة المغربية، منشور إلكترونيا على الرابط التالي

 http://www.cerhso.com/detail-science-humaines.asp?idZ=٣٢&id=٤. 

، فــالتر براونــه، مجلــة المعرفــة، وزارة الثقافــة واإلرشــاد القــومي،     )الوجوديــة فــي الــشعر الجــاهلي  ( -

 .م١٩٦٣انية، حزيران دمشق، العدد الرابع، السنة الث

، الــدكتور عــز الــدين  )النــسيب فــي مقدمــة القــصيدة الجاهليــة فــي ضــوء التفــسير النفــسي لــألدب   ( -

إســماعيل، مجلــة الــشعر، وزارة الثقافــة واإلرشــاد القــومي، القــاهرة، العــدد الثــاني، الــسنة األولــى،      

 .م١٩٦٤فبراير 
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Abstract: 

This study attempts to provide a new reading of the poetry of Tarafah Ibn 

Al-Abd in light of thestructural dimensionsof psycho criticism, particularly 

within Charles Mauron’s approach. The novelty of this study lies in the applied 

model it provides to study the personal myth in Arabic literature, which is not 

found in previous studies. Some of these studies only mention Mauron’s 

approach, while others deal with the general psychological information in 

Tarafah Ibn Al-Abd's poetry without using Mauron's approach.  

The study focuses on two main themes: First, a theoretical theme which 

identifiesthe effectiveness of psychological criticismintroduced by Mauron in the 

study of personal myth, and its impact on the study of the literary language of the 

text. It also reveals thelinks and relationships in this language that are connected 

to the unconscious, and its role in enriching literary criticism and widening its 

scope. Second, a procedural theme which attempts to use procedural tools 

derived from modern criticism approaches and some psychoanalytic techniques 

in order to reach the personal myth in Tarafah Ibn Al-Abd's poetry, through the 

study of literary image and what it includes of figures and implied connotations, 

forming together a cohesive network of connotations related to and based on the 

unconscious.

The study finds that there is a network of connotations related to funeral 

images and the problem of fate, which is appreciablyrepeated in Tarafah's poetry. 

The study relates this to what he encountered in his childhood including his 

father's death as well as subsequent situations and events, and to his 

turbulent ideological background towards death and life issues. 

Keywords: personal myth, Tarafah Ibn Al-Abd, psychocriticism 
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